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"Εφυγε πλήρης ήμερων (91 ετών) τό έτος 1965. Εί
χε γεννηθή εις ΚάϊΖερσμπέργκ τής "Ανω Αλσατίας τό
1875. Άνετράφη εις χριστιανικόν περιβάλλον. Ιδιαιτέραν
κλίσιν είχεν εις τήν μουσικήν. Έσαγηνεύετο άπό τά έργα
τοϋ Μπάχ. Θεωρείται αύθεντία έπί τής μουσικής τοϋ Μπάχ
καί ό καλύτερος ερμηνευτής τής μουσικής του δι' αρμο
νίου. Από τήν παιδικήν ήλικίαν, αν καί ασθενικός τύπος,
άπησχολεϊτο μέ πολλά προβλήματα καί έρωτηματικά καί οϋτω διακατείχετο άπό συνεχή έοωτερικήν ανησυχίαν. Έοπούδασεν εις τό πανεπιστήμιον τού Στρασβούργου Θεολογίαν
καί Φιλοσοφίαν, διακριθείς τόσον, ώστε άπό τό 1899, νεώτατος, νά άνακηρυχθή διδάκτωρ μέ τό θέμα : «Ή φιλοσο
φία τής θρησκείας εις τόν Κάντιον». Κατά τήν στρατιω
τικήν του θητείαν, εις "Ανω Ρήνον, είχε μαΖί του τήν 'Α 
γίαν Γραφήν καί τήν έμελέτα καθημερινώς( ') . Τόν συνεκλόνιΖον τά λόγια τού Χριστού' «ός αν άπολέση τήν ψυχήν
αύτοΰ ένεκεν έμοΰ, εύρήσει αύτήν. Τί γάρ ωφελείται άν
θρωπος, έάν τόν κόσμον όλον κερδίση, τήν δέ ψυχήν αύτοϋ Ζημιωθή». Ή Γραφή «έκυρίευσε» τούτον έσωτερικώς,
όπως συνέβη καί μέ τόν Πασκάλ καί μέ τόν Κλωντέλ. Διετέλεοε βοηθός έφημέριος καί διευθυντής σεμιναρίου. Δέν
έσταμάτησε νά συγγραφή θεολογογικάς καί φιλοσοφικός
μελέτας καί μουσικά θέματα, κυρίως περί τού Μπάχ.
Τό 1904, έΕ άφορμής ένός φυλλαδίου ιεραποστολικού
περί τών άναγκών τής άποστολής τού Κογκό, τό όποιον
έγραφεν, ότι «δέν ύπάρχει ούτε ένας γιατρός εις ολόκλη
ρον τήν περιοχήν», έλαβε τήν άπόφασιν νά παρακολουθήση τήν ιατρικήν έπιατήμην καί νά σπεύση εις βοήθειαν τών
άσθενών καί πασχόντων εις τήν Ίσημερινήν Αφρικήν. ’Εν
διαφέρον έπέδειΕε καί διά τάς Φυσικός έπιστήμας. ΈθαύμαΖεν, όπως καί ό Παστέρ καί ό Καρρέλ, διά τοϋ μικρο
σκοπίου, τό θαυμάσια τής Δημιουργίας. Τό 1913 έλαβε τό
πτυχίον. Κατά μίαν άφιΕίν του εις Εύρώπην παρηκολούθησε καί ειδικά μαθήματα μαιευτικής καί οδοντιατρικής,
καί άφού ένυμφεύθη τήν πιστήν έκτοτε σύντροφόν του Ε
λένην Μπρεσλάου, συνεκέντρωσε χρήματα άπό μουσικός
καί φιλοσοφικός έκδόσεις του καί άπό έκκλήσεις πρός φί
λους καί άνεχώρησε μετά τής συΖύγου του διά τό Λαμπαρενέ τής Αφρικής. Αί άποσκευαί του περιελάμβανον 70
κιβώτια πλήρη ύλικοϋ (φάρμακα, χειρουργικά έργαλεΐα
κ.λ.π.).
Ό καθείς άντιλαμβάνεται εύκόλως εις ποιαν προσωπι
κήν θυσίαν ύπεβάλλετο μέ τό νά άφήση άνοικτήν σταδιο
δρομίαν, άνέσεις, ύψηλάς γνωριμίας κ.λ.π., εις τό άνθος
τής ήλικίας του. Ή πρώτη διαμονή του έκεϊ έγένετο εις
μίαν «παράγκαν». Πλείστας όσας δυσκολίας άντιμετώπιΖεν.
Εύρεν άληθινήν Ζούγκλαν έμψύχων καί αψύχων. Χάρις εις
τήν έπιμονήν, τήν ύπομονήν, τήν έργατικότητα καί κυρίως
τήν ΓΙίστιν του έδημιούργει έκ τού μηδενός. Ένα πρώην
«κοτέτσι» γίνεται τό πρώτον νοσοκομεϊον. Λεπροί, έλονοσοΰντες, δυσεντερικοί, σκελετωμένοι άπό τήν άσθένειαν τού
ύπνου, τήν προκαλουμένην άπό τήν μυϊγα τσέ-τσέ, φρενο
παθείς, τραχωματικοί, όλκοολικοί, ρευματικοί, καρδιοπαθείς
κ.λ.π. ήσαν καθημερινώς οί πολυάριθμοι έπισκέπται καί τρό
φιμοι τού νοσοκομείου. Τραγικωτάτη καθίστατο ή κατάστασις, όταν συνέβαινον έπιδημίαι, ιδίως άπό δ υ σ ε ν τ ε 
ρ ί α ν . Δέν έκανε διακρίσεις, έθεράπευεν όλους, άνεΕαρτήτως φυλής, χρώματος κ.λ.π. Έπίστευεν, ότι βαθύτερος
προορισμός του είναι ή κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ψ υ χ ώ ν .
Εις τούς προσερχομένους εις τό νοσοκομεϊον έλεγεν : «Ό
Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός έδωκεν έντολήν εις τόν ια
τρόν καί εις τήν σύΖυγόν του νά έλθουν εις τήν χώραν σας,
διά νά σάς θεραπεύουν καί νά σάς βοηθούν».
Κατά τά 52 έτη τής έγκαταστάσεώς του εις Λαμπαρενέ,
τό όποιον είχεν έπονομασθή «Βασίλειον τού Σβάϊτσερ», μέ
χρι τού θανάτου του συνεχώς, έκτός μικρών διαλειμμάτων,
ότε έπεσκέπτετο τήν Εύρώπην, είργάΖετο σχεδόν νυχθημε
ρόν. Τό πρώην «κοτέτσι» έγένετο όλόκληρος πόλις μέ συγ
κροτήματα κτιριακά, μέ μαιευτήριον, μέ παθολογικόν τμή
μα, χειρουργικόν, μέ βρεφοκομεϊον καί μέ άλλας έγκαταστάσεις, διά τών όποιων ήτο δυνατόν νά περιθάλπωνται
500 περίπου άσθενείς ουγχρόνως(2). Έκαλλιέργησεν έπίσης ύποδειγματικώς μικράς περιοχάς μέ όπωρολαχανικά
καί όπωροφόρα δένδρα. ΕίργάΖετο δέ πολλάκις ό ίδιος ώς
κτίστης καί ώς Ευλουργός. Τό δέ σπουδαιότερον είναι ότι
άνέλαθε καί περιοδείας εις τά ένδότερα τής Ζούγκλας. 'Ε
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κεί συνήντησε πολλούς άπό τάς φυλάς Γκαλόα καί Παχουέν. Εις τό έργον του προσετέθηοαν καί ουνεργάται ια
τροί, νοσοκόμοι, κυρίως εύρωπαϊοι, έλκυσθέντες άπό τό
παράδειγμά του. 'Απερίγραπτος ύπήρΕεν ή χαρά του, όταν
τόν ήκολούθησεν ό πρώτος συνεργάτης του, ό ένθουσιώδης "Αγγλος φοιτητής τής Χημείας Νοέλ Γκιλλεσπί τό
1924. Άργότερον προσετέθηοαν καί άλλοι άνδρες καί γυ
ναίκες.
'Ενωρίς ίδρύθη ή Παγκόσμιος όργάνωσις «Ο ί φ ί λ ο ι
τ ο ύ Λ α μ π α ρ ε ν έ » , ή όποια έβοήθησε σημαντικά μέ
χρήματα, φάρμακα καί παντοειδές ύλικόν. Εις τούς παρέ
χοντας ένίσχυσιν έγραφεν ωραίας έπιστολάς, έκτεταμένας,
ένημερώνων τούτους έπί τών άναγκών καί εύχαριστών διά
τάς προσφοράς των. Ό λαι αί προσωπικοί πρόσοδοί του άπό
τάς συναυλίας του, έκδόοεις του κ.λ.π. διετίθεντο διά τό
έργον του. Ή το λιτότατος καί ταπεινόφρων. Τόσον είχεν
άφοσιωθή εις τούς 'Ιθαγενείς, ώατε έλεγε «Πατήρ μου καί
μήτηρ μου έστί τό Λαμπαρενέ». Έθεώρει δέ όλους «άδελφούς», προωρισμένους διά τήν βασιλείαν τών ούρανών. Ή
25ετία τής έργασίας εις 'Αφρικήν έωρτάσθη παρουσία Ι
θαγενών, 'Ιεραποστόλων, έμπορων κ.λ.π. "Ολοι έδόΕαΖον
τόν Θεόν διά τό μέγα θαύμα, πού είχε συντελεσθή καί συνεχίΖετο.
Έκήρυσσε τήν χριστιανικήν άγάπην, έδιδε συναυλίας,
διαλέΕεις, έσκόρπιΖε μηνύματα ειρήνης. 'Ιδιαιτέρως, ήγωνίσθη διά τήν παγκόσμιον ειρήνην, κατά τούς δύο οικουμε
νικούς πολέμους καί μεταπολεμικώς. Κατά τάς έπισκέψεις
του εις Εύρώπην, έκτός τής έπικοινωνίας του μέ τούς οι
κείους του, έπεσκέφθη πόλεις τής Σουηδίας, Ελβετίας,
'Ισπανίας, Γαλλίας, 'Αγγλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Νορ
βηγίας. Μετέβη εις Νορβηγίαν τό 1954, διά νά εύχαριστήσπ διά τήν άπονομήν τού β ρ α β ε ί ο υ Ν ό μ π ε λ ,
έΕεφώνησε δέ βαυσήμαντον λόγον μέ θέμα «τό πρόβλημα
τής ειρήνης». Τά χρήματα τού βραβείου διέθεσεν όλα διό
τήν άνέγερσιν λεπροκομείου.
Κατά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, έπειδή ήτο Γερ
μανός ύπήκοος, έτέθη ύπό περιορισμόν εις 'Αφρικήν, άρ
γότερον δέ μετεφέρθη μετά τής συΖύγου του εις Εύρώπην
καί ένεκλείσθη εις στρατόπεδον πολιτικών κρατουμένων.
Πρό τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ήγωνίοθη κατά τού'
Χιτλερισμού, τού όποιου προέβλεψε τήν έπικράτηοιν. Ηχη
ρόν ράπισμα κατά τού ΝαΖισμοϋ κατέφερεν εις όμιλίαν του,
εις Φραγκφούρτην, τόν Ιανουάριον 1932, κατά τόν πανη
γυρισμόν έπί τή συμπληρώσει έκατονταετίας άπό τού θα
νάτου τού Γκαϊτε. Ό λόγος του ήτο πλήρης πνεύματος καί
άληθείας καί περιελάμβανε πλήθος έρωτηματικών, διά τό
πού όδηγεϊ ή έλλειψις πραγματικής άτομικής έλευθερίας,
πραγματικού άνθρωπισμοϋ. Οί καραδοκοϋντες έθνικοσοσιαλισταί δυσηρεστήθησαν πάρα πολύ. Οί ολίγοι, όμως, έλεύθεροι καί πνευματικοί άνθρωποι τού έοφιΕαν θερμότατα τό
χέρι, διά τήν παρρησίαν καί τό ύψηλόν περιεχόμενον τού
λόγου. Κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, έμεινεν
εις Αφρικήν. Εστερήθη, όμως, πολυτίμων συνεργατών του,
λόγω τής έπιστρατεύσεώς των. Μέ πολλήν θλϊψιν παρηκολούθει τάς καταοτρεπτικάς ουνεπείας τού πολέμου. Μέ
τόν πόλεμον προσετέθη καί νέα φροντίς : ή προστασία τών
οικογενειών τών λευκών, τών όποιων οί άνδρες εϊχον έπιστρατευθή. Ό πόλεμος προσέφερε καί κάτι καλόν. Οί Δυ
τικοί σύμμαχοι κατεσκεύασαν δρόμους διασχίΖοντας τήν
Ζούγκλαν καί οϋτω τό Λαμπαρενέ έγένετο μικρός συγκοι
νωνιακός κόμβος. Τό μήνυμα τής 7ης Μαίου 1945, περί
τής λήβεως τού πολέμου Ιδιαιτέρως τόν ηύχαρίστησε.
Κατά τό 1949 έπεσκέφθη, κατόπιν έπιμόνων προσκλή
σεων, τήν βόρειον Αμερικήν. ΈΕαίρετος ήτο ή ύποδοχή
του εις Νέαν Υόρκην καί εις τάς άλλας Αμερικανικός
πόλεις. Η πλουοία ύπερατλαντική χώρα τόν έτίμησε καί
τόν ένίσχυσεν ικανοποιητικούς. Έφρόντιοε πολύ διά τήν
έΕασφάλισιν τών νέων καί άποτελεσματικών άντιλεπρικών
φαρμάκων, διά τών όποιων πολλοί έθεραπεύοντο. Τό θέρος
τού 1957 άπέθανεν ή σύΖυγός του είς Ελβετίαν. Τήν μετέφερεν, όμως, καί τήν έθαψεν είς Λαμπαρενέ.
Κατά τήν μεγάλην καί δύσκολον κρίσιν τοϋ 1959, διά
τό έπίμαχον θέμα τού Βερολίνου, ήγωνίοθη καί πάλιν. Διέβλεπεν άμεσον κίνδυνον έκρήΕεως νέου πολέμου.
Μέ πολλήν ψυχικήν ίκανοποίησιν ύπεδέχθη τήν 21ην
Ιουλίου 1960 τό γεγονός τής άνακηρύΕεως τής περιοχής

του εις ανεξάρτητον δημοκρατίαν τής Γκαμπόν μέ πρω
τεύουσαν τήν Λιμπρβίλ. ΣυνεχίΖων έκτοτε τό ειρηνικόν του
έργον μέχρι τής τελευταίας πνοής του, ώς είχε δηλώσει
πρό έτών εις τήν σύΖυγόν του, εφθασε μέχρι τού Αύγου
στου 1965, όπότε ήσθένησε καί έν συνεχεία προσεβλήθη
ύπό άποπληξϊας, ή όποια τόν μετέφερε τήν 4ην Σεπτεμ
βρίου έκ τής πρόσκαιρου Ζωής εις τήν αιώνιον. Έτάφη πα
ραπλεύρους τής συΖύγου του.
Τό Λαμπαρενέ μένει καί θά μένη τό πνευματικόν
κέντρον καί ό φάρος τής μαύρης αύτής περιοχής(3). Τό
όλον έργον τού Σβάϊτσερ, θεολογικόν, φιλοσοφικόν, ιατρι
κόν, μουσικόν, ιεραποστολικόν, φιλανθρωπικόν, έκπολιτιοτικόν, κ.λ.π. θά έΕακολουθή νά φωτίΖη όλον τόν κόσμον
καί νά ύπενθυμίΖη εις άπαντας τήν τεραστίαν δύναμιν τού
Χριστιανισμού καί τής Ά γ . Γραφής. Θά μαρτυρή τήν μεγίστην άλήθειιαν των λόγων τού 'Ιησού περί άγόπης πρός
όλους άνεΕαιρέτως. Θά έπιβεβαιώνη τήν ύψηλήν άΕίαν των
παραβολών τού πλουσίου καί τού πτωχού ΛαΖάρου καί τού
καλού Σαμαρείτου, αί όποίαι κυριολεκτικά «έΕεσήκωσαν»
τόν Σβάϊτσερ καί τόν έΕαπέστειλαν εις Αφρικήν. Θά διατρανώνη τήν σημασίαν τής προοωπικότητος τού άποστόλου
Παύλου, ή όποια ιδιαιτέρως έπηρέασε τούτον.
Μέγα σύνθημά του ύπήρΕεν «ό σ ε β α σ μ ό ς τ ή ς
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς Ζ ω ή ς » . Έπίστευε καί διεκήρυσσεν,
ότι μόνον ή Χριστιανική ήθική έΕασφαλίΖει τόν σεβασμόν
τής άνθρωπίνης Ζωής. Εάν έπικρατήση πράγματι ό σεβα
σμός ούτος, τότε θά άνακοπή ή δραματική κατάρρευαις τού
Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού. Εις τό συμπέρασμα τούτο κατέλη
γε, διότι διεπίστωνε ψηλαφητά, τί συνέβαινεν εις τήν
Ζούγκλαν τής Αφρικής, εις τήν όποιαν κάθε ήμέραν καί
ώραν καί στίγμήν έχύνετο αίμα άπό τούς άνθρωποφάγους,
τάς άλληλοεΕοντώσεις, τάς άσθενείας κ.λ.π. Καί δέν έφθα
ναν αύτά. Διεπίστωνε καί άλλην μίαν «Ζούγκλαν» τής «πο
λιτισμένης» άνθρωπότητος, ή όποια έπί έτη έπολέμει τόν
έαυτόν της μέ τούς συχνούς πολέμους της. Αί τρεις λέξεις
« Σ ε β α σ μ ό ς τ ή ς Ζ ω ή ς» (4) τού έδημιούργουν άληθινήν έπανάοτασιν καί τόν ύπεχρέωναν νά θυσιάΖεται διά
τόν άνθρωπον. Δέν έπαυε δέ νά εύχαριστή τόν Θεόν διά
τόν φωτισμόν αύτόν καί διότι τόν καθιστούσε «σκεύος έκλογής».
,
Περίφημα είναι τά λόγια του περί του δώρου τής έλευθερίας, τά όποια γράφει εις τό βιβλίον του «Ή παρακμή
τού πολιτισμού». Καί τήν νεότητα καθωδήγει. Περί αύτής
έγραφε : « μ ό ν ο ν χ ά ρ ι ς ε ι ς τ ό ν ι δ ε α λ ι 
σμόν τής ν ε ό τ η τ ο ς ά ν α κ α λ ύ π τ ε ι ό
ά ν θ ρ ω π ο ς τ ή ν ά λ ή θ ε ι α ν » . Καί όταν ή άνθρωπότης διήρχετο τάς κρισιμωτέρας στιγμάς, εύρισκομένη
ένώπιον τού χείλους τής άβύσσου, μέ ένδεχομένην έκρηξιν

ένός πυρηνικού πολέμου καί ένφ είχεν έστραμμένα τά βλέμ
ματά της πρός τόν Ο.Η.Ε., έβροντοφώνει : «Τ ό μ ό ν ο ν
π ρ ά γ μ α , τ ό όποϊ ότ ν ή μ π ο ρ ε ΐ β α σ ι κ ώ ς
νά μάς βοηθήση, ε ί ν α ι ή ά ν θ ρ ω π ί ν η
ψυχή καί όχι μί α π α γ κ ό σ μ ι ι ο ς κυθέ ρν η ο ι ς ή όργάνωσι ς, όποι αδήποτ ε καί
έ ά ν ε ί ν α ι αϋτ η. Κ α τ ά τ ή ν γ ν ώ μ η ν μου,
μ ό ν ο ν μί α ψ υ χ ι κ ή ά ν α γ έ ν ν η σ ι ς δύνατ α ι ν ά μ ά ς σ ώ α η... Πρέπει νά προοπαθήσωμεν νά
γίνωμεν καλύτεροι μέ καλυτέρας σκέψεις. Νά άφήσωμεν
νά όμιλήση ή άληθινή γλώσσα τής καρδίας...».
ΔΓ όλας τάς πολλαπλός ύπηρεοίας του έτιμήθη πλειστάκις άπό Εύρωπαϊκά καί Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Τό
1927 έλαβε τό βραβείον Γ κ α ϊ τ ε ( 5) διά τάς ύπηρεοίας
του πρός τήν άνθρωπότητα. Τό 1951 τό βραβείον τής Ει
ρήνης εις Φραγκφούρτην. Τό ίδιον έτος άνεκηρύχθη μέλος
ύπό τής Γαλλικής Ακαδημίας, τής τάΕεως τών ηθικών καί
πολιτικών έπιστημών. Τό 1953 έλαβε τό β ρ α β ε ί ο ν
Ν ό μ π ε λ διά τάς προσπάθειας του ύπέρ τής Ειρήνης.
Ό Σβάϊτσερ είναι μορφή, ή όποια διδάσκει όλους.
Καί διά νά δώοωμεν μίαν άκόμη άπάντησιν εις τούς
άπαισιοδόξους καί άπογοητευμένους, ύπενθυμίΖομεν τόν
Αϊνστάιν, ό όποιος είπεν :
«Έφ' όσον ύπάρχουν άνθρωποι, ώσάν τόν Σβάϊτσερ,
άξίΖει κανείς νά Ζή τήν Ζωήν αύτήν' άΕίΖει άκόμη καί νά
τήν ύποφέρη...».
Εις τόν θλιβερόν κόσμον πού Ζώμεν, ιδού ένας μεγά
λος άνθρωπος, ό 'Αλβέρτος Σβάϊτσερ.
ΒΑΣ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

(') Καί είς τόν υπόλοιπον βίον του κάθε πρωί έμελέτα τήν
πρός Φιλήμονα έπιστολήν τοδ Παύλου.
(2) Λέγεται, 8τι συνολικδς ένοσηλεύθηααν καί έθεραπεύθησαν, κατά τά 52 έτη, άνω τδν 500 χιλιάδων ατόμων.
(3) Είς τους έπισκεπτομένους τό έργον του έλεγεν : «Ό
καθένας ήμπορεΐ νά έργασθή διά νά έλθγ] ή Βασιλεία τοδ θεού
είς τήν γήν. *0 καθένας μας ήμπορεΐ νά έχη τό ίδικόν του
μικρό Λαμπαρενέ».
(4 ) Περί τοδ σ ε 6 ι ε μ ο S τ ή ς ζ ω ή ς είχεν δπ’
δψιν του καί τά δσα είχον γράφει οί Ρουσσώ και Κάντιος «έργφ καί λόγψ δ σεβασμός τής ζωής».
(5) ’Από τής νεανικής του ήλικίας είχε μελετήσει τόν
Γ κ α ΐ τ ε. ’Ιδιαιτέρως έπρόσεξε τό συγγραφικόν του έργον καί
τό παράδειγμά του. Τό βιβλίον τοΰ Γκαΐτε «Τό ταξίδι τοδ
Χόρτς» έξετίμα πολύ διά τούς υγιείς στοχασμούς του καί ψυχολογημένας άπόφεις.

♦ ♦; ♦.
*
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Τό παρόν τεΰχος τών « Α . X .» άφιερουται είς τά ft
150 χρόνια άπό της Ε θνικής Παλιγγενεσίας μας. ♦♦
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821
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"Υπό ‘Αστυνόμου Β'
κ. ΕΜΜ. Σ Η Φ Α Κ Η

Η ΠΟΙΝΗ
Τ Ο Υ ΘΑΝ ΑΤΟΥ
(Συνέχ. έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

Έν Έλλάδι, ή ποινή τού θανάτου απειλείται μόνον(19)
κατά τοϋ έν εύρεία έννοια άνθρωποκτόνου, άνεΕαρτήτως τού
νομικού χσρακτηρισμοϋ τής παρ' αύτοϋ τελεσθειοης πράΕεως. Κατά τό άρθρον 299§1, τιμωρείται διά τής ποινής
τοϋ θανάτου ή τής ισοβίου καθείρΕεως έκεϊνος όατις έκ προθέαεως άπέκτεινεν έτερον άνθρωπον. Τό άρθρον 380 Π.
Κ., έν τη παραγράφω 2, άπειλεϊ τήν τιμώρησιν τής ληστείας
μέ τήν θανατικήν ποινήν, έάν συνέπεια τής ληστείας έπήλθεν ά θάνατος προσώπου τινός ή βαρεία σωματική βλάβη
ή έάν ή πράΕις έΕετελέσθη μετ' ιδιαιτέρας σκληρότητος έναντίον προσώπου. Συντρεχουοών των αύτών έπιβαρυντικών περιπτώσεων, άπειλεϊται θανατική ποινή καί ύπό τοϋ
άρθρου 385 Π.Κ. περί έκβιάσεως. Έν τή πράΕει, ή θανα
τική ποινή έπιβάλλεται εις τήν έκ προθέοεως άνθρωποκτονίαν, είτε αϋτη χαρακτηρίζεται νομικώς ώς άνθρωποκτονία
έκ προθέοεως είτε αϋτη χαρακτηρίζεται ώς ληστεία ή έκβίαοις. Τόσον ή ληστεία όσον καί ή έκβίασις έπισύρουν τήν
ποινήν τοϋ θανάτου, έάν συνεπεία αύτών έπήλθε θάνατος
προσώπου. Όρθώς, λοιπόν, λέγεται, ότι ή ποινή τοϋ θανά
του περιορίζεται ύφ’ όλων τών πεπολιτισμένων κρατών μό
νον εις τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας(20), ώς συμβαίνει
καί έν Έλλάδι.
Κατά κανόνα, όμιλοϋντες περί τής θανατικής ποινής, έχομεν πρό οφθαλμών άνθρωποκτόνον, ήτοι άνθρωπον πνευ
ματικούς ίσορροπημένον, όστις, μετ' ιδιαιτέρας σκληρότητος,
άφήρεσε ζωήν συνανθρώπου του. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τελέσεως άνθρωποκτονίας, μέ μειωμένην πρόθεσιν
τοϋ δράστου, ήτοι έν βρασμω ψυχικής ορμής, έΕ άμελείας,
ή ύπό προσώπου στερουμένου πνευματικής ύγείας, τό φιλεύσπλαγχνον, έπιεικές, άνθρωπιστικόν καί άνεκτικόν(21) σύγ
χρονον ποινικόν δίκαιον άπομακρύνεται άπό τής ποινής τού
θανάτου, άπειλοϋν ποινάς έπιεικεστέρου χαρακτήρος. Επι
στημονικούς έντιμον θά ήτο, όμιλοϋντες περί θανατικής ποι
νής, νά είμεθα πλέον συγκεκριμένοι καί σαφείς, λέγοντες
εύθαρσώς, ότι ή ποινή τοϋ θανάτου άπειλεϊται κατά στυγε
ρών καί σκληρών δολοφόνων καί νά μή γενικεύωμεν τό
συγκεκριμένον τοϋτο θέμα. Ή , κατά αύτών τώ> δολοφό
νων, άπειλουμένη ποινή πρέπει νά διαγραφή άπό τούς ποι
νικούς κώδικας ;
Πρέπει νά διαγραφή λέγουν οί καταργητικοί, διότι, έάν
έκτελεσθή άθωος, οΰτινος ή άθωότης θά προκύψη μετά τήν
έκτέλεσιν τής θανατικής ποινής, τό σφάλμα δέν έπανορθοϋται (22). Τό έπιχείρημα τοϋτο είναι άκλόνητον, μή έπιδεχόμενον συμβιβασμούς καί άνευθυνότητας. Δέν συγχωρεϊται
εις συγκεκροτημένον καί πεπολιτισμένον κράτος, τής ση
μερινής έποχής, έστω καί έν μεμονωμένον τοιοϋτον λάθος.
Καί μόνον έν λάθος, ήτοι μία έκτέλεσις άθώου, είναι ικα
νόν νά έπιφέρη μεταστροφήν εις πεποιθήσεις άναφορικώς
μέ τήν ποινήν τοϋ θανάτου. Ο Chuter EDE, ύπουργός 'Ε
σωτερικών τής ’Αγγλίας, ήρνήθη τό έτος 1948 τήν μετα
τροπήν τής ποινής τοϋ θανάτου είς ισόβιον κάθειρΕιν τοϋ
Timothy EVANS, όστις, κατόπιν τούτου, έΕετελέσθη (23).
Μετά τήν έκτέλεσιν του, άπεδείχθη, κατά τρόπον άναμφισθήτητον, ή άθωότης του. Οΰτος κατεδικάσθη διά φόνον
τής συζύγου καί τοϋ τέκνου του. Οί φόνοι έΕετελέσθησαν
άπό τόν γνωστόν John CHRISTIE, όστις έφόνευσεν έτέρας πέντε γυναίκας, μεταΕύ τών όποιων καί τήν ιδίαν αύ
τοϋ σύζυγον, έθαπτε δέ αύτάς είς τήν αύλήν τής οικίας
του, είς τό νότιον Κένσιγκτον τοϋ Λονδίνου. Ό EVANS,
κατά τήν δίκην, ήρνεϊτο έπιμόνως τήν ένοχήν του, μάρτυς

106

δέ τής κατ' αύτοϋ κατηγορίας ήτο καί ό ίδιος ό Κρίστι. C
τέως ύπουργός EDE τό έτος 1948 ήτο ύπέρ τής θανατι·
κής ποινής, άλλά τό έτος 1956, είς τήν Βουλήν τών Κοι
νοτήτων, ήτο ό φανατικώτερος ύποστηρικτής τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής (24).
Ή έγκληματολογική καί νομική λογοτεχνία τής άλλο·
δαπής παραθέτει έκατοντάδας περιπτώσεων έκτελέσεως τής
θανατικής ποινής έπί άθώων άνθρώπων, όχι μόνον κατέ
τό άπώτερον παρελθόν, άλλά καί κατά τό λίαν πρόσφατον
τοιοϋτον(25). Η δικαστική πλάνη, προκαλουμένη άπό τήν
δίνην τών συμπτώσεων, ώδήγησεν είς έκτελεστικόν άπό·
σπασμα ή τόν άπαγχονισμόν πολλούς άθώους, τούς όποιους
γνωρίζομεν, άλλά καί πάρα πολλούς τούς όποιους δέν γνω
ρίζομεν. Ή Έλισσάβετ Fenning, μία συμπαθής τήν έμφά
νισιν καί τήν άνατροφήν 17έτις ύπηρέτρια, έΕετελέσθη, τί
έτος 1815, δι' άπόπειραν δηλητηριάσεως τοϋ κυρίου της
τής συζύγου του καί τοϋ υίοϋ των, ένψ ή άπόπειρα έγέ
νέτο άπό φίλην τοϋ κυρίου. Τό έτος 1913, ό έΕ Ούγγαρίας
Στέφανος TONKA έΕετελέσθη διά φόνον άνθρώπου, όστις
άνευρέθη μετά τήν έκτέλεσιν τοϋ Τόνκα. Τό Γερμανικόν
Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης παραδέχεται, ότι, κατά τήν τελευταίαν 10Οετίαν, έΕετελέσθησαν 27 άτομα, άτινα, έκ τών
ύστέρων, άπεδείχθησαν άθωα. Τό έτος 1932, είς τήν Σουη
δίαν, άνήρ κατεδικάσθη διά φόνον τής συζύγου του τόν
όποιον, ώς άπεδείχθη μετά 15ετίαν, δέν διέπραΕε Τό’ έτος
1947 κατεδικάσθη είς θάνατον ό Rowland είς Αγγλίαν διό
τόν φόνον τής φίλης του, ήτις τοϋ μετέδωσεν άφροδίσιον
νόσημα, και ωδηγήθη είς τήν άγχόνην, παρά τήν προσφυ
γήν του εις τό άνώτατον δικαστήριον, ένώ τό έτος 1951
άνεκαλύφθη ό πραγματικός ένοχος David J. WARE (26).
Οί καταργητικοί, έκμεταλλευθέντες τάς δικαστικός πλά
νας, έΕαπέλυσαν λυσσώδεις έπιθέσεις έναντίον τοϋ θεσμού
τής θανατικής ποινής(27). ΔΓ έκάστην πλάνην έΕεδόθησαν
βιβλία, άτινα έσημείωσαν «ρεκόρ» κυκλοφορίας(2 8 ), διε
τάχθησαν δικαστικοί έρευναι, έγένοντο συζητήσεις είς Κοι
νοβούλια (2 9 ), έγένοντο εισηγήσεις ειδικών νόμων καί γε
νικώς έδημιουργήθη μεγάλη κοινωνική άνησυχία. Ή κοινω
νική αϋτη άνησυχία είναι ένδειΕις ότι τό άνεπτυγμένον, ι
δίως, κοινόν δέν συγχωρεϊ σφάλματα τής Αστυνομίας καί
τής Δικαιοσύνης. Τοϋτο φαίνεται, ότι προτιμά τήν συντη
ρητικήν άποψιν είς τό θέμα τής έκτελέσεως τής θανατική:
ποινής, καθ' ήν ό καταδικασθείς δέον νά έκτελήται, όταν
αί κατ' αύτοϋ άποδείΕεις δέν έπιδέχονται ούδεμίαν άπολύτως άμφισβήτησιν. Αλλά είς τάς περιπτώσεις, δυστυχώς,
αύτάς συμβαίνουν τά σφάλματα καί αί δικαστικοί πλάναι,
δηλαδή είς τάς περιπτώσεις, καθ' άς αί κατά τοϋ κατηγο
ρουμένου άποδείΕεις δέν έπιδέχονται ούδεμίαν άπολύτωε
άμφισβήτησιν.
Ό άπαγχονισθείς είς τήν Αγγλίαν Graham ROW LAND
ήσθένησεν άπό άφροδίσιον νόσημα, τήν μετάδοσιν τοϋ ό
ποιου άπέδωσεν είς τήν φίλην του, έλευθερίων ήθών, O li
ve, ήτις μίαν Κυριακήν πρωίαν τοϋ Οκτωβρίου τοϋ έτους
1947 εύρέθη, μέ κατατεμαχισμένην τήν κεφαλήν, νεκρά είς
τόν χάνδακα μιας όδοϋ. Παραπλεύρως τής νεκρός εύρέθη
έν «καταματωμένο σφυρί». Περί τό μεσονύκτιον τοϋ Σαβ
βάτου πρός Κυριακήν, αϋτη έθεάθη ύπό ένός ύπαλλήλοι
μπάρ, διαπληκτιζομένη μεθ' ένός άνδρός, ήλικίας 30 - 35
έτών, έν όδώ, πλησίον τοϋ τόπου είς όν εύρέθη νεκρά. Eic
καταστηματάρχης κατέθεσεν, άτι τήν έσπέραν τοϋ Σαββά
του ήγόρασεν έκ τοϋ καταστήματος του «τό σφυρί» είς ά
νήρ, ήλικίας 30 - 35 έτών. Άμφότεροι οί μάρτυρες περιέ

γραψαν τόν άνδρα μέ τά αύτά χαρακτηριστικά, διεφώνουν
μόνον ώς πρός τό σχήμα τού προσώπου. Ό είς κατέθεοεν
ότι τό πρόσωπον ήτο στρογγύλον καί ό έτερος ότι τούτο
ήτο λεπτόν καί πάρα πολύ ώχρόν. Ό Rowland συνελήφθη
καί, άναμιχθείς μετά δέκα έτέρων όμοιων αύτοϋ προσώπων,
άνεγνωρίσθη κεχωρισμένως ύφ' έκδοτου μάρτυρος ώς τό
πρόσωπον τό όποιον διεπληκτίΖετο μέ τήν θανοϋσαν καί τό
τοιοΰτον τό οποίον ήγόρασε «τό σφυρί». Οί μάρτυρες δέν
έΕεδήλωσαν ένδοιασμόν τινα, ώς πρός τό πρόοωπον τού
Rowland. Οΰτος είχε δύο προηγουμένας καταδίκας δΓ έγκλήματα βίας, παρεδέχθη καί όπεδείχθη ότι ήτο λίαν εύερέθιστος τύπος άνθρώπου καί ότι είχε «Ευλοκοπήσει» τήν
θανοϋσαν, διότι τού μετέδωσεν άφροδίοιον νόσημα. Εις τήν
κατάθεσίν του εϊπεν εις τήν Αστυνομίαν : «Έάν ήμουν βέ
βαιος ότι αύτή μοϋ μετέδωσε τήν άσθένειαν θά τήν σκότω
να. Έάν βρήκατε ότι είχε άφροδίοιον νόσημα αϋτη έπληρώθη δΓ ό,τι έκανε».
Ό Rowland ήτο ειλικρινής, λέγων ότι έκτύπησε τήν
θανοϋσαν' άλλά πότε δέν ένεθυμεϊτο' «σφυρί» δέν ήγόρασε
καί ούδέποτε έσκέφθη νά τήν φονεύση' άλλά, ύπό τό βά
ρος των κατ' αύτοϋ άποδείΕεων, δέν άπέκλεισε «καθαρά»
τήν περίπτωσιν τής σχέσεως αύτοϋ μέ τόν φόνον. "Ισως
— είπεν — ό θάνατός της νά οφείλεται εις τό δικό μου
«Ευλοκόπημα», άλλά δέν είχα σκοπόν νά τήν σκοτώσω.
Ό φόνος, όμως, τής Olive έχαρακτηρίοθη, τόσον ύπό τοϋ
πρώτου δικαστηρίου, όσον καί ύπό τοϋ άνωτάτου τοιούτου,
ώς ιδιαιτέρως ειδεχθής, ώς τελεσθείς μετά σκληρότητος
καί έκ προθέσεως. Ό ύποπτος έθεωρήθη ιδιαιτέρως σκλη
ρός, μή έπιδεικνύων μεταμέλειαν διά τήν πρόΕιν του, άπεδόθησαν δέ εις αύτόν όλα τά έπίθετα, τά όποια άποδίδουν
εις τάς περιπτώσεις αύτάς εις ανθρώπους, οϊτινες έμπλέκονται εις ύποθέσεις στυγερών έγκλημάτων. Τέσοαρα έτη
μετά τόν άπαγχονισμόν τοϋ Rowland ό Ware παρεδέχθη
τόν φόνον τής Olive καί άλλων γυναικών, τάς όποιας έφόνευε «μέ σφυριά», εύρεθείς δέ ώς πάσχων έκ ψυχικής νό
σου, ένεκλείσθη εις τό ψυχιατρεϊον(30).
Παρομοία είναι ή περίπτωσις τοϋ άτυχούς Timothy Εvans καί πλείστων άλλων άναφερομένων ύπό τών άνωτέρω
συγγραφέων, ύπό άλλων έπιστημονικών έρευνών καί ύπό
έπισήμων κρατικών στοιχείων. Έκ τών λαβόντων μέρος εις
τήν συΖήτησιν τής έφημερίδος « Ελεύθερος Κόσμος» τής
,25-10-1970, ό καθηγητής τοϋ Ποινικού Δικαίου κ. ΆλέΕανδρος Κατσαντώνης φέρεται είπών : «Καί μόνον διά τόν
κίνδυνον νά καταδικασθοϋν ψυχικώς πάσχοντες ή ψυχικώς
άνώμαλοι μέ τήν ποινήν τοϋ θανάτου, κίνδυνον τεράστιον,
άφοϋ δυσχερέστατα διακρίνονται αύτοί τών ψυχικώς ύγιών,
έπιβάλλεται ή κατάργηοις τής έσχάτης τών ποινών. "Οχι
διότι, κατά τό μάλλον ρομαντικόν έπιχείρημα, ύπάρχει κίν
δυνος νά καταδικασθή τις εις θάνατον, λόγω δικαστικής
πλάνης. Ό κίνδυνος αύτός είναι τόσον μηδαμινός, ώστε
νά μή δύναται νά ληφθή σοβαρώς ύπ' όψιν». Διά τό έλληνικόν περιβάλλον, όπου τά πρόσωπα είναι γνωστά καί αί
σχέσεις των έπίσης γνωστοί, εις πολλούς άνθρώπους, ίσως,
είναι ορθός ό χαρακτηρισμός τής δικαστικής πλάνης ώς ρο
μαντικού έπιχειρήματος, άλλά, δΓ αλλας χώρας, τό έπιχεί
ρημα είναι μία τραγική πραγματικότης, δΓ ό καί έπηρέασε
μεγάλως τάς πεποιθήσεις τοϋ νομοθέτου. Πέραν τούτου, δι
καστική πλάνη είναι καί ή καταδίκη ένός ψυχικώς πάσχοντος ή ψυχικώς άνωμόλου διά ποινής προοηκούσης εις ύγιά
άνθρωπον(31).
Ή ποινή τοϋ θανάτου πρέπει νά καταργηθή, ισχυρίζον
ται έν συνεχεία οί καταργητικοί, διότι δέν προοτατεύεται δΓ
αύτής έπαρκώς ή κοινωνία, καθ' όσον οί δικασταί διστά
ζουν νά καταδικάσουν ένα άνθρωποκτόνον εις θάνατον, προτιμώντες, έν περιπτώσει καί τής έλαχίστης άμφιβολίας, νά
τόν άθωώσουν, έκ τοϋ φόβου μήπως έκτελεσθή άδίκως. Ε
πίσης, αϋτη δέον νά καταργηθή, διότι εις θάνατον καταδι
κάζονται οί «βλάκες», οϊτινες δέν λαμβάνουν πρόνοιαν νά
δημιουργήσουν έν άλλοθι ή έτέραν ούγχυσιν, ήτις νά έκληφθή ώς έλαφρυντικόν καί νά άποφύγουν τόν θάνατον(32).
Τοιουτοτρόπως, οί «έΕυπνοι καί οί πανούργοι», οϊτινες εί
ναι λίαν έπικίνδυνοι διά τήν κοινωνίαν, άποφεύγουν τόν θά
νατον καί ούχί μόνον τόν θάνατον, άλλά καί καταδίκην γε
νικώς, άποχωροΰντες τών αιθουσών τών δικαστηρίων μέ
δικαστικήν άπόφασιν ότι είναι αθώοι (33).
Καί προσθέτουν : Τό Κράτος δέν είναι πλέον διατεθειμένον νά φονεύη, έπομένως δέν όφελεί νά έκτελή πλέον
ώρισμένους άπό τούς έγκληματίας του. Τό έτος 1962, έπί

226.001 κρατουμένων, είς Η.Π.Α., έΕετελέσθησαν μόνον
47, κατά συνέπειαν δέν άΕίΖει νά διατηρή τήν θανατικήν
ποινήν.
Άπάντησιν είς τούς ισχυρισμούς αύτούς έδώσαμεν είς
τό προηγούμενον τεύχος τών «'Αστυνομικών Χρονικών».
Έρωτάται, μετά τά ύπέρ καί τά κατά τής θανατικής
ποινής, ποία είναι ή στάσις τοϋ κοινού ; Ό καθηγητης
HART(34) άναφέρει, ότι είς τήν Αγγλίαν, ή Κυβέρνησις
καί αί δύο Βουλα'ι κατήργησαν τήν θανατικήν ποινήν, παρά
τήν έντονον όντίδρασιν τοϋ κοινού. Ό βουλευτής Η. MOR
RISON, εισηγητής τού νομοσχεδίου περί καταργήσεως τής
θανατικής ποινής (1956), έδήλωσεν είς τήν Βουλήν τών
Κοινοτήτων, ότι «πράττω τούτο έν γνώσει μου ότι οί έκλογεϊς μου δέν συμφωνούν καί έν γνώσει μου ότι ένεργώ άντίθετα μέ τάς έπιθυμίας των» (35). Οί άοτυνομικοί, είς τήν
Αγγλίαν, διά τοϋ έπισήμου συνδικαλιστικού οργανισμού των,
έδήλωσαν ότι είναι τεταγμένοι κατά τής καταργήσεως τής
θανατικής ποινής, ήρνήθησαν, όμως, τό έτος 1967, νά δε
χθούν τήν έπαναφοράν τής θανατικής ποινής μόνον διά τούς
φόνους κατ' αστυνομικών. Οί "Αγγλοι άοτυνομικοί — έδή
λωσαν — δεν δέχονται νά έκτιμηθή ή Ζωή των άνωτέρα
τής Ζωής τών "Αγγλων πολιτών.
Οί άστυνομικοί τών Η.Π.Α. (άλλά καί τό κοινόν) είναι
κατά τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής, είς άρχηγός
δέ τής τοπικής 'Αστυνομίας έδήλωσε προσφάτως, ότι, έάν
τό Κράτος δέν λάβη αύστηρά μέτρα κατά τών έγκληματιών
καί ιδιαιτέρως έάν δέν φονεύη έκείνους οί όποιοι φονεύουν
άστυνομικούς, οί άοτυνομικοί θά πρέπει νά έκτελοϋν τούς
έγκληματίας έπί τόπου.
Είς τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας, ένθα ή ποινή τοϋ θανά
του έχει καταργηθή πρό πολλών έτών, τό κοινόν φαίνεται
ότι είναι, πλέον, τεταγμένον ύπέρ τής διατηρήσεως τής κα
ταργήσεως (36) .
Τό Ελληνικόν κοινόν φαίνεται, άπό μίαν πρόχειρον καί
άνεπίσημον έρευναν, ένεργηθεϊσαν ύπό τοϋ γράφοντος, ότι
είναι σύμφωνον μέ τήν ύπό τοϋ Ελληνικού Κράτους άκολουθουμένην τακτικήν, ήτοι τήν τακτικήν νά έχη άναγεγραμμένην τήν ποινήν τοϋ θανάτου είς τόν Ποινικόν Κώ
δικα, νά έπιβάλλη τήν ποινήν τοϋ θανάτου κατά τής έκ προ
θέσεως ανθρωποκτονίας καί νά έκτελή αύτήν είς όλως έΕαιρετικάς περιπτώσεις. Ή έκτέλεσις τής θανατικής ποινής,
είς περιπτώσεις ώς τών Γερμανών έγκληματιών Ντούφτ Μπασενάουερ καί κατά φονέων νεανίδων, άρνουμένων νά
ένδώσουν είς άνηθίκους έπιθέσεις τών φονέων των κ.λ.π.
ικανοποιεί τό έλληνικόν κοινόν. Μία έρευνα, ένεργουμένη
κατά άνεγνωρισμένην κοινωνιολογικήν μέθοδον, είναι ένδεχόμενον νά άποδείΕη μέγα ποσοστόν, έκ τοϋ κοινού,
ώς ύποστηρίΖον τήν αποψιν τής έκδικήσεως καί τοϋ κανόνος «οφθαλμόν άντί οφθαλμού», άφοϋ πολλά έρωτηθέντα,
ήλικιωμένα, άτομα ύπεστήριΕαν, ότι πρέπει νά έκτελοϋνται
οί προκαλοϋντες θανατηφόρα άτυχήματα δΓ αύτοκινήτων.
Δέν είναι, κατά συνέπειαν, οφάλμα ή άγνόηοις τής κοινής
πεποιθήσεως είς θέματα ώς ή ποινή τοϋ θανάτου. Προκύ
πτει σαφώς, ότι τό κοινόν, πολλάκις, έλαύνεται είς τάς
κρίσεις του, άπό καθαρώς έκδικητικάς διαθέσεις.
Χαρακτηριστική ήτο ή άπάντησις ένός ιατρού, όστις, έπί
λέΕει, είπε : «Μά νομίΖω ότι στήν 'Ελλάδα έχει καταργηθή
ή θανατική ποινή' τό ότι ποϋ καί ποϋ έκτελείται κανένας
χρειάΖεται γιά τό φόβο τών Ιουδαίων». Μά ή έρώτησις εί
ναι, έάν θά πρέπει νά διαγραφή ή ποινή άπό τό κείμενον
τοϋ νόμου, ώστε νά μή μπορή ό δικαστής νά έπιβάλλη ποινήν
θανάτου. Καί ή άπάντησις : «Γιατί λένε νά διαγραφή άπό
τό κείμενο τοϋ νόμου ; Βλάπτει κανένα έκεϊ πού είναι
γραμμένο;». Καί ήμεϊς συμπληρώνομεν: Ναι, εϊμεθα ύπέρ
τής καταργήσεως τής θανατικής ποινής' άλλ' άς άρχίσουν
πρώτοι (νά μή φονεύουν) οί έγκληματίαι.
ΕΜΜ. ΦΡ. ΣΗΦΑΚΗΣ

(19)
Ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ απειλεί μέ θανατικήν
ποινήν παραβάτας τών άρθρων 134, 138, 143, 144 καί 148,
άλλά τά έγκλήματα ταΟτα στρέφονται κατά τής έσωτερικής
τάξεως καί έξωτερικής άσφαλείας τής Πολιτείας, συνιστώντα
τήν έσχάτην προδοσίαν, καί τήν προδοσίαν τής Χώρας. Ή ποινή
τοΰ θανάτου άπειλεΐται καί &πό τοΟ Στρατιωτικού ΠοινικοΟ
Κώδικος καί τινων ειδικών ποινικών νόμων, δΓ έγκλήματα,
έπίσης στρεφόμενα άμέσως ή έμμέσως κατά τής Πολιτείας.
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(20) H. L. HART, Punishment and Responsibility, Es
says in the Philosophy, of Law, London, Clarendon Press,
1968, P 54 - 89.
(21) Ot κολακευτικοί αύτοί χαρακτηρισμοί τοΰ συγχρόνου
ποινικοϋ δικαίου δέν εδρίσκουν τόν γράφοντα σύμφωνον διά τινα
ήσσονος σημασίας ποινικά άδικήματα, δηλαδή 6 Π.Κ. είναι
έπιεικής εις τήν ανθρωποκτονίαν, Οπό τάς ανωτέρω μορφάς,
καί αύστηρός δι’ ήσσονος σπουδαιότητος έγκλήματα.
(22) Elmer Η. JOHNSON, Crime, Correction and Socie
ty, Illinois, The Dorsey Press, 1964, P 417.
(23) Ούτος έξετελέσθη δι’ άπαγχονισμοΰ εϊς τάς φυλακάς
PENTONVILLE τοΰ Λονδίνου τήν 9ην Μαρτίου 1950.
(24) Ίδέ πρακτικά τής Βουλής τδν Κοινοτήτων, έτους
1956, σελ. 2540 - 43, 2557 - 59, 2597 - 98.
(25) α — Ε. Μ. BORCHARD and Ε. R. LUTZ. Convi
cting the Innocent, Garden City, N. Γ. garden City Pu
blishing Co, 1934.
β— Jerome FRANK (δικαστής), Not Guilty, Garden
City, Doubleday, 1957.
γ— E. S. GARDNER, Court of Last Resort, New
Fork, Morrow, 1952.
δ— A. KOESTLER, Reflections on Hanging, New
Fork, Mac Millan, 1957.
ε— 0. POLLAK, «The Errors of Justice», Annals,
Nov. 1952, PP. 11 5 -1 2 3 .
(26) Royal Comission on Capital Punishment, Report,
1953, H.M.S.O., and No 8932.
(27) ’Εναντίον τής θανατικής ποινής είναι και τό γνω
στόν Συμβούλιου τής Εύρώπης. The Death Penalty in Euro
pean Countries, Council of Europe, 1962.
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(28) Ludovic KENNEDT, 10 Rillington Place (τό βιβλίον
αυτό έχει τίτλον τήν διεύθυνσιν κατοικίας τοΒ Κρίστι είς τό
νότιον Κένσιγκτον).
(29) Τά πρακτικά τής Βουλής των Λόρδων καί Κοινοτή
των τού έτους 1956 είναι πλήρη άπό συζητήσεις περί τήν ποι
νήν τοΰ θανάτου, διότι τό έτος τοΰτο συνεζητήθη ό νόμος περί
άνθρωποκτονίας.
(30) Christopher HIBBERT, The Roots of Evil, Lon
don, 1966, Penguin Books 2305, P 418 - 419.
(31) Ήλίας ΓΑΦΟΣ, «Κοινωνική άμυνα κατά των άνωμάλων έγκληματιδν», ΙΙοινικά Χρονικά, Δεκέμβριος 1970, Τεΰχος 12, σελ. 737 - 747.
(32) Elmer Η. JOHNSON, Op. Cit. Ρ 417.
(33) Τήν 31ην ’Ιανουάριου 1963, ό Κυβερνήτης τής Καλλιφορνίας Η.Π.Α., απευθυνόμενος πρός τό νομοθετικόν σώμα
τής Πολιτείας του, είπε : «Προτείνω τήν κατάργησιν τής θα
νατικής ποινής διότι... τό έτος 1961, άπό τούς 609 κατηγο
ρουμένους, διά φόνους, εις τήν Πολιτείαν μας, κατεδικάσθησαν μόνον οί 106 καί οί δπόλοιποι ήθωώθησαν. “Εχω τήν γνώ
μην, δτι τά δικαστήρια δέν θά ήθώωνον τοιοΰτον μεγάλου ποσοστόν, έάν δέν έδεσμεύοντο άπό τόν φόβον τής ποινής τοδ
θανάτου».
(34) Η. L. Η. HART, Op. Cit Ρ 54 - 89, ό καθηγητής
HART είναι έκ τών κορυφαίων φιλοσόφων τοΰ Δικαίου, ένθερ
μος καταργητικός.
(35) Πρακτικά Βουλής των Κοινοτήτων 1956, σελ. 790,
804.
(36)
Royal Commission on Capital Punishment, Repor
1953, H.M.S.O., Cmd No 8932.
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Η «ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» γιά τά
« ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΑ ΧΡΟΝΙ ΚΑ»
Είς τήν γνωστατάτην έκπομπήν τοΰ Ραδιοφωνικού Στάθμου τής
Γ.ΕΝ.Ε.Δ. «Ή Πνευματική Ελλάδα», είς τήν όποιαν δ κ. Δ η μ η τ ρ ι ο ς Σ ι α τ ό π ο υ λ ο ς παρουσιάζει έκάστην έβδομάδα τήν σύγ
χρονον πνευματικήν ζωήν τοΰ ’’Εθνους, θ ά π α ρ ο υ σ ι α σ θ ή τήν
Πέμπτην 11 Μαρτίου έ.ε. ώρα 21.30, ή έ κ δ ο σ ι ς μ α ς . Ό δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς θ ά άναλύση τήν Ικδοτικήν προσ
πάθειαν, τό περιεχόμενον και τήν πνευματικήν προσφοράν των
«’Αστυνομικών Χρονικών», καλλιτέχναι δέ τής Κρατικής Σκηνής
θά άποδώσουν κείμενα συνεργατών μας. ”Ας μή παραλείψουν οί άναγνώσται μας καί δλοι οί συνάδελφοι νά τήν άκούσουν.
■ΑΧ.:

Ό πρώτος Νομικός σύμβουλος-Δικηγόροςτοϋ κόσμου)
'Υπό Ά σ τυ ν. Δ)ντοΟ Β* κ. Δ Η Μ. Ν Τ Ζ Ι Ω Ρ Α

(Συνέχεια έκ χοΟ προηγουμένου)

’Ιδού, έν δλίγοις, τά των ύποθέσεων αυτών.
Π ρ ώ τ ο ν . Κατά τής μητρυιάς: Είς, του όποιου τδ
δνομα άγνοοΰμεν, γευματίζων μέ φίλον του, δνόματι Φιλόνεων, Ιπιε συγχρόνως μέ αυτόν δηλητήριον, τό όποιον
είχε ρίψει είς τδν οίνον των γυνή τις, παρακινηθεΐσα
πρδς τούτο ύπδ τής συζύγου τού φίλου τού θύματος
καί ύπολαβοΰσα πεπλανημένως αύτδ ούχί ώς δηλητή
ριον, άλλ’ ώς έλιξήριον τού έρωτος. Καί οί δύο άπέθανον, μάλιστα δέ δ Φιλόνεως άκαριαίως, διότι ή έρωμένη
έκρινε σκόπιμον νά όώση είς τούτον μεγαλυτέραν ποσό
τητα φαρμάκου, διότι κατ’ αυτόν τδν τρόπον ή κατάίκτησίς του θά ήτο άμεσος, πλήρης καί άπόλυτος.
Πολλά μετά ταύτα έτη — τδ ’Αττικόν Δίκαιον ήγνόει
τήν παραγραφήν — δ υίδς τού άνωνύμου θύματος, ίσχυριζόμενος δτι έλαβε πρδς τούτο τήν έντολήν τού πατρός του, έδιωξε τήν μητρυιάν ώς ήθικδν αυτουργόν τής
φαρμακείας. Ό δικαστικός άγών διεξήχθη μεταξύ δύο
έτεροθαλών άδελφών, κατά τδν όποιον δ είς υποστηρίζει
τδν κοινόν πατέρα, δ δέ άλλος τήν μητέρα του.
Ό λόγος οΰτος είναι μικρός μέν καί μέ θαυμασίαν διήγησιν, πλήν άσθενής πως είς έπιχειρήματα, πράγμα τδ
όποιον ώδήγησε μερικούς φιλολόγους είς τδ δτι ή είναι
ψευδοαντιφώντειος ή είναι σχολικόν δι’ άρχαρίους γύ
μνασμα. Μάς είναι, έν τούτοις, καί αυτός πολύτιμος,
ίδίφ διά τάς πλήρεις άπελπισίας, άλλά καί πλήρεις πά
θους βιαίας τού ρήτορος έκφράσεις, ώς κατωτέρω είδικώτερον έπισημαίνομεν.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν . Περί τού φόνου τού Ήρώδου. Είς Μυτιληναΐος, δνόματι Εύξείθεος, κατηγορείται δτι έφόνευ-

σε κάποιον Ήρώδην, Άθηναΐον πολίτην, έγκατεστημένον πιθανώς ώς Κληρούχον είς Μυτιλήνην. Ή άνθρωποκτονία έλαβε χώραν κατά τδν πλούν, μεταξύ Λέσβου
καί Θράκης. Ό Εύξείθεος καί δ Ηρώδης μετέβαινον
είς τδν Αίνον τής Θράκης. "Οταν, δμως, άποπλεύσαντες
έκ Μυτιλήνης, είχον φθάσει είς Μήθυμναν, κατελήφθησαν ύπδ τρικυμίας καί κατέφυγον είς ύπήνεμον μέρος
ταύτης. Συγχρόνως έπεβιβάσθησαν, διά μίαν νύκτα, έτέρου πλοίου έστεγασμένου, είς τδ όποιον κατηνάλωσαν
καί άρκετδν οίνον. ΕΙτα δ Ηρώδης, έξελθών τού πλοί
ου είς τήν ξηράν — ύποστηρίζεται ύπδ τών κατηγό
ρων — έκτυπήθη διά λίθου ύπδ τού Εύξειθέου καί έφονεύθη. Κατόπιν δ Εύξείθεος, βοηθούμενος ύπό τίνος δού
λου, δμολογήσαντος τήν πράξιν, έσυρε τδ πτώμα τού
Ήρώδου καί τδ έρριψεν είς τήν θάλασσαν. Τούτο ούδαμοΰ άνευρέθη, παρά τάς καταβληθείσας καί ύπ’ αύτού
τού Εύξειθέου προσπάθειας. Μετά δύο ήμέρας, ό Εύξεί
θεος έξηκολούθησε τδ πρδς τδν Αίνον ταξίδιόν του. "Οταν
τδ πλοϊον έπέστρεψεν είς Μυτιλήνην, οί συγγενείς τού
Ήρώδου, ύποπτευθέντες, δτι φονεύς ήτο ό Εύξείθεος, ήρεύνησαν τδ πλοϊον, ίνα ευρουν ίχνη τού έγκλήματος.
Εύρον κατ’ άρχάς ίχνη αίματος καί σημείωμα (γραμματίδιον) , τού δποίου, δμως, ήμφεσβητήθη ή γνησιότης (γραφέν, δηλαδή, ύπδ τού Εύξειθέου), έν ώ περιείχετο ή φράσις «ό άνθρωπος ξεμπερδεύτηκε». Οί συγ
γενείς τού Ήρώδου, βασιζόμενοι είς τδ γραμματίδιον,
διότι τδ αίμα άπεδείχθη δτι ήτο αίμα προβάτου, καί
είς τήν δμολογίαν Ινδς δούλου βασανισθέντος καί ένδς
ξένου, ούχί δηλαδή ’Αθηναίου πολίτου, κατήγγειλαν
τδν Εύξείθεον ώς κακοΰργον (δπερ ώς σκοπουμένη έν-
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νοια εν τφ συγχρόνω δικαίψ, σημαίνει ειδεχθή Ανθρω
ποκτονίαν) . Μετά τήν μήνυσιν, δ Εύξείθεος έπέστρεψεν
εις τάς ’Αθήνας καί προεφυλακίσθη. Ό λόγος περί τού
Ήρώδου φόνου, ήτο ή Απολογία του.
Ούτος Αποτελεί τό Αριστούργημα, έκ των διασωθέντων, ώς είκός, τού Άντιφωντείου εργοό. Γεγραμμένος
μέ ΑπαρΑμιλλον ρητορικήν δεινότητα, νομικήν όξύνοιαν, Αλλα καί σοφιστείαν, μέ θαυμασίαν συστηματικήν
κατάταξιν των έπιχειρημάτων, Ανευ κενών καί έπαναλήψεων, μας δίδει πολυτίμους, δπως παρακατιόντες θέλομεν έκθέσει, πληροφορίας, άναφερομένας τόσον είς τδ
οόσιαστικόν, δσον καί είς τδ δικονομικδν ποινικόν δίκαιον τής έποχής Iκείνης.
Τ ρ ί τ ο ν . Περί τοΰ χορευτού. Είς πλούσιος ’Αθη
ναίος, ούτίνος καί αυτού Αγνοοΰμεν τδ δνομα, δρισθείς
ώς χορηγός δια να προετοιμάση τδν χορόν, δ δποΐος
θά έλάμβανε χώραν κατά τήν παράστασιν έργου τού
ποιητού Πεντακλέους, είχε συγκεντρώσει είς τήν οικίαν
του τούς νέους, οί όποιοι θά άπετέλουν τδν χορόν. Κατά
τήν διάρκειαν τής άσκήσ'εως αυτών, είς έκ τούτων, όνόματι Διόδοτος, έπιε φάρμακον, Αγνωστον καθ’ ύπόδειξιν τίνος, διά νά διόρθωση τήν φωνήν του. Τδ φάρμα
κον, δμως, ήτο δηλητηριώδες καί δ Διόδοτος Απέθανεν.
Οί συγγενείς του καί ιδιαιτέρως δ Αδελφός του Φιλοκράτης κατηγορούν τδν χορηγόν ώς υπεύθυνον διά τόν
θάνατον τού νέου, δι’ δ δέ καί δ χορηγός είσήχθη είς
δίκην καί Απελογήθη μέ τδν λόγον τούτον. Καί δ λό
γος αυτός μάς παρέχει άρκετάς περί τού Ποινικού Δι
καίου πληροφορίας. 'Όμως, σύγχρονοι τινές έρευνηταί
υποστηρίζουν, δτι είναι Ατελής, μή περιελθών ήμΐν δλόκληρος.
Τ έ τ α ρ τ ο ν . Τετραλογία πρώτη. Έπιστρέφων τις
Από δεΐπνον, εύρέθη νεκρός μετά τοΰ δούλου συνοδού
του. Οί συγγενείς τού δολοφονηθέντος κατηγορούν ώς
φονέα γνωστότατον έχθρόν του. Καί βασίζονται κυρίως
είς τδ γεγονός, δτι δ' δούλος, εύρεθείς ήμιθανής, άπεκάλυψε τδν φονέα, πριν ή έκπνεύση.
Π έ μ π τ ο ν. Τετραλογία δευτέρα. Παΐς τις, Ασκού
μενος είς Γυμναστήριον μετ’ Αλλων είς Ακόντιον, έφόνευσε, ρίπτων τδ Ακόντιον καθ’ δλους τούς κανόνας τής
Αθλητικής τέχνης, έτερον παΐδα. Ό πατήρ τοΰ φονευθέντος κατηγορεί, ώς Ακούσιον, δηλαδή, έξ άμελείας,
βεβαίως, φονέα τοΰ τέκνου του τδν πρώτον παΐδα. Ό
πατήρ τοΰ κατηγορουμένου Αποκρούει τήν κατηγορίαν,
ύποστηρίζων δτι ούδεμία ευθύνη βαρύνει τδν υιόν του.
Έ ν προκειμένη), δέον νά έπισημανθή, δτι ή έννοια τού
άναφερομένου είς τό άρχαΐον κείμενον «παΐς» ταυτίζε
ται πρδς τήν τοΰ «έφήβου» σημερινήν τοιαύτην.
"Ε κ τ ο ν . Τετραλογία τρίτη. Γέρων καί νέος συν
επλάκησαν, χειρών Αδίκων άρξαμένου πρώτου τού γέροντος. Ό νέος κατηγορεΐται, διότι ύπερβάς τά δρια
τής Αμύνης, κατέστη φονεύς. Ούτος υποστηρίζει, δτι
χρώμενος δικαιώματος καί μάλιστα πολυτίμου, τοΰ δι
καιώματος τής Αμύνης, άπέκρουσε, τραυματίσας έλαφρώς, Αδικον κατ’ αύτοΰ έπίθεσιν, έξ ής έπήλθε θάνα
τος, δφειλόμενος είς τήν κακήν θεραπείαν τοΰ ούτως
ύποστάντος σωματικήν βλάβην, Από μέρους τού
ιατρού του.
Οόχί μόνον έμβριθής καί έμπεριστατωμένη έρευνα,
Από ποινικής σκοπιάς, τών ύπδ τοΰ Άντιφώντος θιγο-
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μένων προβλημάτων, Αλλά καί άπλή απλώς έπισήμανσις αυτών, είς συντομώτατον χρονικόν διάστημα, ώς εί
ναι τδ τής παρούσης δμιλίας, είναι Ανθρωπίνως Αδύ
νατος.
Κρίνω, δμως, σκόπιμον νά έπισημάνω έλάχιστα νο
μικά ζητήματα, ατινα άπησχόλησαν τδν Άντιφώντα, καί
τά δποία πάλιν, κατά τήν τού ύποφαινομένου κρίσιν, θά
άγάγουν υμάς είς συναγωγήν συμπερασμάτων, περί τού
δλου έργου τοΰ δικηγόρου έκείνου, τοΰ νομικού δηλαδή,
τοΰ φιλοσοφικού καί τοΰ σοφιστικού Άντιφωντείου έρ
γου, είδικώς, καί τοΰ περιεχομένου τοΰ Άττικοΰ Δι
καίου, γενικώτερον.
Τοιαΰτα είναι :
’Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό ς
σμος.

αιτιώδης

σύνδε

Ώ ς γνωστόν, ζήτημα Αντικειμενικού αιτιώδους συν
δέσμου Ανακύπτει, τόσον έπί τών ουσιαστικών, δσον καί
επί τών έκ τοΰ Αποτελέσματος χαρακτηριζομένων έγκλημάτων. Τόν Αντικειμενικόν αιτιώδη σύνδεσμον, πρδς δι»·
πίστωσιν ύπάρξεως ή μή πράξεως, ώς Αντικειμένου νο
μικής έκτιμήσεως, έρευνφ πάντοτε καί δ Άντιφών. Αί
οίονεί σοφιστικαί του, δμως, Αντιλήψεις δέν τοΰ έπιτρέπουν νά διατύπωση άνεπιφυλάκτως τήν Αποψιν, δτι πάντες οί παραγωγικοί τοΰ Αποτελέσματος δροι είναι ’ίσοι
condiction sine qua non) , ή δτι τις ή τινές τούτων δέον
νά θεωρώνται ώς οί κατ’ έξοχήν δροι έπελεύσεως αύτοΰ
(causa adaequata, causa efficiens κ.τ.τ.) .
Άλλαχοΰ, δέχεται άνεπιφυλάκτως, δτι, είς τάς πε
ριπτώσεις συντρέχοντος πταίσματος, οόδέποτε πρέπει νά
άποκλείηται ή έπιβολή ποινής.
’Έ ν ν ο ι α τ ο ΰ δ ρ ο υ π ρ ά ξ ι ς ,
χ ε ί ο υ τοΰ έγ κλ ή μ α τ ο ς .

ώς

στοι

Έ π ί τής έννοιας τής πράξεως, ώς στοιχείου τοΰ έγκλήματος, μάς πληροφορεί Ακόμη δ Άντιφών, μάλιστα
δέ μέ καταπλήσσσουσαν νομικήν δξύνοιαν, δτι τότε ύπάρχει πράξις, δταν ή είς τδν έξωτερικδν κόσμον έπερχομένη μεταβολή, συνεπεία ένεργείας ή παραλείψεως,
προέρχεται έξ Ανθρώπινης βουλήσεως, Ασχέτως τοΰ έάν
ή μεταβολή αυτή (τδ Αποτέλεσμα) άποτελή καί περιεχόμενον τής βουλήσεως, δπερ, ώς γνωστόν, έχει σημα
σίαν διά τδν καταλογισμόν.
’Ιδού, τί γράφει σχετικώς δ Άντιφών :
«Έφ’ δσον, δμως, Αναγνωρίζεται, παρ’ Αμφοτέρων ήμών τών Αντιδίκων, δτι ή Ανθρωποκτονία είναι Ακού
σια, θά εύρεθή ποιος Ακριβώς είναι δ φονεύς, Αν έξετασθή ποιος έκ τών δύο έσφαλε. Διότι, τόσον δσοι άποτυγχάνουσιν (πλανώνται), είς οίασδήποτε έπιχειρήσεις, τών όποιων τήν έκτέλεσιν ήθελον συλλάβει κατά
νοΰν,. υπαίτιοι είναι τών Ανευ τής θελήσεώς των έπερχομένων Αποτελεσμάτων, δσον καί έκείνοι οί όποιοι άποτυγχάνουσιν, δταν πράττουσιν ή πάσχουσί τι έκούσιον
. (έθελουσίως δηλαδή), είναι καί οδτοι υπεύθυνοι διά τδ
έπερχόμενον κακόν (Αποτέλεσμα).
Έπισημαίνεται, δτι ύπό τών φιλολόγων τό περί ού
δ λόγος σχετικόν χωρίον θεωρείται ώς σκοτεινόν, δΓ δ
δέ καί πρδ διαφόρων εύρισκόμεθα μεταφράσεων. Διά
τούς νομικούς, νομίζομεν, δτι έρμηνευτικά ζητήματα
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δέν δύναται ν’ άνακύψουν, άν ληφθοΰν ύπ’ δψιν καί τά
κατωτέρω υπό τού ρήτορος έκτιθέμενα. Τό πράγμα, διά
τούς νομικούς, δπως προκύπτει καί έξ αυτής ταύτης τής
έρμηνείας, ήτις άποδίδεταιι ύπδ των φιλολόγων εις τήν
έννοιαν τού χρησιμοποιούμενου δρου «άμαρτάνω», καί
άλλαχοΰ «βούλησις», δέν δημιουργεί προβλήματα. Ση
μαίνουν τά άνωτέρω, δτι ύφίσταται πράξις, ώς στοιχεΐον τοΰ έγκλήματος, καί δταν ή ένέργεια ή παράλειψις τοΰ δράστου είναι προϊόν άπλώς τής βουλήσεως αύτοΰ, άσχέτως τοΰ άν τούτο άποτελή καί περιεχόμενον
αυτής.
Πρόκειται περί λεπτής διακρίσεως, διακρίσεως τήν
όποιαν Ιξοχα άνθρώπινα πνεύματα, δπως δ Άντιφών,
διέστελλον, διά τής χρησιμοποιήσεως λέξεων ικανών νά
άποδίδουν καί τήν πλέον λεπτομερειακήν άπόχρωσιν
σκοπουμένων έννοιών, ας δύναται νά συλλάβη ή άνθρωπίνη σκέψις.
Συνοψίζοντες, λοιπόν, έπαναλαμβάνομεν : ’Αφορά τό
χωρίον εις τήν πράξιν, ώς στοιχείου τοΰ έγκλήματος
καί άποδίδεται δι’ αύτοΰ ή, κατά τάς συγχρόνους καί
κρατούσας περί ταύτης έπιστημονικάς άντιλήψεις, έν
νοια. Ώ ς είκός, όμως, οίαδήποτε περαιτέρω άνάπτυξις
έκφεύγει τών σκοπών τής παρούσης δμιλίας, δι’ δ καί
ήρκέσθημεν εις άπλήν τοΰ θέματος έπισήμανσιν.
Ά μ υ ν α.
Μάς πληροφορεί, άκόμη, δ Άντιφών, δτι ή άμυνα
άπετέλει θεσμόν άνέκαβεν έμφανιζόμενον εις τήν ιστο
ρίαν τοΰ Ποινικού Δικαίου. 'Ο έν άμύνη πρσσβάλλων
άλλότριον άγαθόν, άκόμη δέ καί αύτήν τήν άνθρωπίνην ζωήν, πράττει δίκαιον φόνον. Άναφέρεται κατόπιν
εις τάς προϋποθέσεις τοΰ δικαιώματος τής άμύνης καί
έξαίρει δλως ιδιαιτέρως τήν άδικον έπίθεσιν. Οί δροι
«άρχων γάρ χειρών άδικων» καί «ήρξατο χειρών άδι
κων» άπαντώνται, πολλάκις, εις τά κείμενα τοΰ Ά ντιφώντος. 'Ομιλεΐ, έπίσης, περί ύπερβάσεως τών δρίων
τής άμύνης καί ποιείται διαστολήν, κατά τρόπον δέ νομικώς όξυνούστατον, τών έν λόγψ δρίων μεταξύ ύπερ
βάσεως έκ προθέσεως καί ύπερβάσεως έξ άμελείας γενομένης. Ούτως, άναφέρει, χαρακτηριστικώς, δτι ή άπόκρουσις διά ξύλου, ή λίθου, ή «σιδήρου», καθ’ ήν στιγ
μήν δ καθ’ ού ή έπίθεσις θά ήδύνατο νά άποκρούση δι’
άλλων μέσων, π .χ. διά παθητικής άντιστάσεως, συνιστά ύπέρβασιν. "Οπως, έπίσης, δτι τοιαύτην συνιστφ
καί ή περίπτωσις, καθ’ ήν δ άμυνόμενος πλήττει εις
μέρη τοΰ σώματος, εις τά όποια δέν έπρεπε νά πλήξη,
καί δέχεται δτι ή έκ προθέσεως ύπέρβασις συνιστά ποινικώς κολάσιμον πράξιν, άξίαν, δμως, έπιεικοΰς κρίσεως.
Άντιθέτως, ή έξ άμελείας γενομένη ύπέρβασις πρέ
πει νά μή τιμωρήται, διότι ούδαμοΰ άναγράφεται τούτο
εις τόν νόμον. Άναφέρεται, έπίσης, εις τήν κρίσιν τοΰ
άναγκαίου μέτρου τής άμύνης καί δέχεται δτι ή μέν
άντίστασις μέ τό ίδιον δπλον κεΐται έντδς τοΰ άναγ
καίου μέτρου τής άμύνης, ή άπό μέρους, δμως, τοΰ άμυνομένου νέου άπόκρουσις έπιθέσεως γέροντος, τοΰ νέου
κινουμένου άπό ύπεροψίαν καί άχαλίνωτον πάθος, ώσεί
μεθυσμένου, ύπερβαίνει τά δρια τής άμύνης.
Τονίζει, άκόμη, δτι ή ύπέρβασις τών δρίων άμύνης
προϋποθέτει ύπάρχουσαν κατάστασιν άμύνης καί δέν ά-

φίνει άθικτον άκόμη καί τό θέμα τής νομιζομένης άμυνης.
Κλιμάκωσις
τ t ό τ η τ ο ς.

ύποκειμενικής

ύ π αι -

Περιττόν νά τονίσω, δτι ή ύποκειμενική ύπαιτιότης,
κατά τό Αττικόν Δίκαιον, κλιμακοΰται συμφώνως πρός
τά δεδομένα τής σημερινής έπιστήμης (δόλος - άμέλεια τυχηρόν). Καί λέγω περιττόν, διότι τούτο είναι αύτονόητον, δοθέντος δτι, άφοΰ ή διανόησις έκείνη ήσχολήθη μέ άλλα τόσα πολλά καί τόσον λεπτά νομικά θέ
ματα, τά όποια καί σήμερον δυσκολεύεται, ίσως, νά συλ
λάβη ή σύγχρονος ποινική σκέψις, θέμα βασικόν, ώς
είναι ή ύποκειμενική ύπαιτιότης, δέν ήτο δυνατόν νά
τής διαφύγη.
Νομίζω, δμως, δτι, έπί τού προκειμένου, τούτο δέον
να έξαρθή ιδιαιτέρως. Ώ ς γνωστόν, τά διαχωριστικά
δρια, μεταξύ άνευ συνειδήσεως τιμωρητής άμελείας καί
τυχηρού, πολύ ταλανίζουν τούς παράγοντας τής σημε
ρινής δίκης. Καί άποτελεΐ τό τοιούτον δυσχερές, διά
τήν σύγχρονον έπιστήμην, πρόβλημα. Τό πρόβλημα ύφίστατο καί τότε. Καί Αξίζει νά άναγνώση κανείς τά κεί
μενα τοΰ Άντιφώντος, διά νά διαπιστώση τήν άπαράμιλλον νομικήν δξύνοιαν καί ευστροφίαν πνεύματος, τήν
λεπτοτάτην νομικήν άνάλυσιν τοΰ έξόχου έκείνου νομι
κού πνεύματος, άναφερομένου είς τήν σπουδαίαν διάκρισιν μεταξύ τιμωρητής άμελείας καί άτιμωρήτου τυχηροΰ.
’Ά ς άκούσωμεν, τώρα, παρακαλώ, τόν Άντιφώντα,
έπιχειροΰντα ν’ άποδείξη, δτι εις τυχηρόν καί ούχί είς
άμέλειαν ώφείλετο τό έπελθόν άποτέλεσμα.
«Πρώτον, λοιπόν, θά άποδείξω, κύριοι δικασταί, δτι,
σχετικώς μέ τήν λήψιν τού φαρμάκου ύπό τοΰ παιδός,
ούδεμίαν σχέσιν ή συμμετοχήν είχον, καθ’ οίονδήποτε
τρόπον, δεδομένου δτι τούτο δέν προήλθεν έξ οδικής μου
έντολής, πολλψ δέ μάλλον έξ ίδικής μου τυχόν πιέσεως. Μάλιστα, τό τονίζω τοΰτο, ούδέ παρών ήμην κατά
τήν μοιραίαν έκείνην στιγμήν. Καί λέγω μοιραίαν, διό
τι δλη αυτή ή ύπόθεσις δέν είναι παρά τυχηρόν, πρό
τού δποίου οί άνθρωποι είναι άνεύθυνοι, μή δυνάμενοι
νά τό άντιμετωπίσουν προληπτικώς. Άρνούμαι οίανδήποτε συμμετοχήν μου- καί δέν έπιχειρώ, διά τής άρνήσεως αυτής, ν’ άποσείσω τυχόν εύθύνας μου, μετατοπίζων ταύτας είς τούς ώμους άλλων. Ό χ ι, κύριοι. Ούδένα κατηγορώ. Διότι πιστεύω, δτι ουδείς ύπάρχει, έν
προκειμένψ, ύπαίτιος.
Κατηγορώ μόνον τήν τύχην, τήν κακήν τύχην, ή
δποία, πολλάκις, δεινά προκαλεϊ είς τούς άνθρώπους, έν
οίς καί θάνατον είσέτι.
Είναι αυτή ή μυστηριώδης ύπερτάτη δύναμις, πρό
τής όποιας ήμεΐς είμεθα άνίσχυροι καί μηδαμινοί.
’Εμφανίζεται αίφνιδίως, είς στιγμάς, ώς ή ύπό κρί
σιν, διά νά μεταβάλη τόν ροΰν τοΰ άνθρωπίνου βίου καί
νά προξενήση συμφοράς, μή δυναμένας νά προβλεφθοΰν.
Λέγουν, δτι ή τύχη ένός έκάστου είναι προκαθωρισμένη. Δέν γνωρίζω, έάν τοΰτο είναι άληθές. Γνωρίζω,
δμως, καί έπαναλαμβάνω, μετά πολλής συγκινήσεως,
δτι, είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ή τύχη ύπήρξεν ό
σκηνοθέτης τοΰ δράματος, τού δποίου άναζητοΰμεν, ήδη,
τόν ύπεύθυνον».
(Συνεχίζεται)
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

Τοϋ Ύττ. Α' κ. ΣΑΡ. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ

«Διά τάς καθ’ ήμέραν γενομένας καταχρήσεις έκ
μέρους των πωλητών, έκαστος των οποίων κατά
τό δοκοΰν πωλεϊ και έκ τούτου, κατ’ έξαίρεσιν,
άδικεΐται ό λαός, είναι άνάγκη νά προσδιορισθώσιν
αί τιμαί των φαγώσιμων πραγμάτων».
«Φωραθέντος τίνος δτι πωλεϊ καρπούς και όπωρικά
άωρα, νά τοΰ άφαιρώνται παρά του ’Αστυνόμου και
Άγορανόμου και νά ρίπτωνται, ώς βλάπτοντα την
υγείαν τοΰ άνθρώπου».

ΣΦΡΑΓΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ε

ύρισκόμεθα εις τά πρώτα έτη τής
Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821.
Μόλις έν μικρόν τμήμα τής ύποδούλου πατρίδος είχεν έλευθερωθή καί
ή Προσωρινή Διοίκησις, ή δποία ήσκει καθήκοντα κυβερνήσεως, κατέβαλλεν άπεγνωαμένας προσπάθειας
διά νά παγιώση τήν τάξιν καί νά κα
ταπολέμηση δσον ήτο δυνατόν τό έγ
κλημα, τό όποιον δέν Ισπάνιζε κατά
τήν ταραχώδη έκείνην έποχήν. Ή νε
οσύστατος πολιτεία προσεπάθει διά
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μιας υποτυπώδους άστυνομίας, νά έξασφαλίση εις τούς πολίτας της, στοι
χειωδώς τουλάχιστον, τά βασικά άγαθά τής ζωής, τής τιμής καί τής
περιουσίας. Ή συνεχής αΰτη μέριμνα
τής διοικήσεως σαφώς καταφαίνεται
έκ τής πληθύος σχετικών διαταγών
πρός τά υφιστάμενα όργανα, πλεΐσται
έκ τών όποιων άπόκεινται εις τά Γε
νικά Α ρχεία τοΰ Κράτους.
Έξόχως ένδιαφέρουσαι είναι, με
ταξύ άλλων, αί άφορώσαι είς τήν τακτοποίησιν τών άγορανομικών ζητη
μάτων. Πρόκειται, ώς θά έλέγομεν
σήμερον, δΓ άγορανομικάς διατάξεις,
αί όποΐαι έρρύθμιζον, κατά τρόπον
αρκούντως ικανοποιητικόν, τά θέμα
τα τής ποιότητος, τής έπαρκείας καί
κυρίως τής τιμής βασικών ειδών δια
τροφής, τά όποια οί καιροσκόποι άπέκρυπτον καί έν συνεχεία ύπερετίμων,
έκμεταλλευάμενοι τάς περιστάσεις
καί κερδοσκοποΰντες είς βάρος τοΰ
πτωχοΰ άγωνιζομένου λαοΰ. Ή κα-

τάστασις αύτη άνησύχησε τήν Διοίκησιν, ή δποία, έπαναλαμβάνομεν, άντιληφθεΐσα τήν σοβαρότητα τοΰ πρά
γματος προέβη είς σειράν πράξεων,
πρός περιστολήν τής είσχροκερδείας,
ή δποία άπετέλει, διά τήν έποχήν έ
κείνην, έθνικδν αυτόχρημα έγκλημα.
ΙΙρωτίστως άπητεΐτο νά ρυθμισθή τό
θέμα νομοθετικώς, δπερ καί έγένετο
διά τής έκδόσεως σχετικών διαταγών,
αί όποΐαι, ώς προείπομεν, άπετέλεσαν
τάς πρώτας « ά γ ο ρ α ν ο μ ι κ ά ς
δ ι α τ ά ξ ε ι ς » τοΰ Νέου Ελληνικού
Κράτους. Ουτω, τήν 25ην Ιουλίου
τοΰ 1823, δ προσωρινός Τπουργός
τής Άστυνομίας, Γρηγόριος Παπαφλέσσας, έξέδωκε διαταγήν, διά τής
όποιας καθώριζε τάς τιμάς δλων σχε
δόν τών κυριωτέρων διά τούς χρόνους
έκείνους ειδών διατροφής, τήν τιμω
ρίαν τών παραβατών καί τούς ύποχρέους νά έκτελέσουν ταύτην. Τό
πλήρες κείμενον τής διαταγής ταύτης έχει ώς κάτωθι :

Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
Άριθ. 88
Τό δπουργεΐον τής ’Αστυνομίας
Διά τάς καθ’ ήμέραν γενομένας κατα
χρήσεις έκ μέρους των πωλητών, έκαστος
τών δποίων κατά τό δοκοδν πωλεΐ και Ικ
τούτου, κατ’ έξαίρεσιν, αδικείται δ λαός,
είναι άνάγκη νά προσδιορισθώσιν αί τιμαί τών φαγώσιμων πραγμάτων, δθεν κη
ρύττει :
Α. "Ολα τά φαγώσιμα πράγματα νά πωλώνται κατά τάς έφεξής προσδιωρισμένας
τιμάς.
’Αλεύρι σϊτινον, πρδς παράδες 15 τήν
δκδ, σμιγάδινο 12. Ψωμί χάσικον 16, χαρτζίσιον 12. Κουλούρια καί σιμίτια 20.
Κρέας τράγινον αρσενικόν 28, αίγιδίσιον
24, πρόβειον άρσ. 32, θηλυκόν 20, βοδι
νόν μοσχάρι 26, μεγάλον 22. Τυρί τουλουμίσιον 40, εις κεφάλι 54. Βούτυρον
190. Λάδι 72. Ρύζι 44. Των δέ λαχανι
κών καί όπωρικών τήν τιμήν νά διορίζη
καθ’ ήμέραν δ Άγορανδμος.
Β. "Οστις φωραθή δτι πωλεΐ πλειότερον
άπό τήν διωρισμένην τιμήν, θέλει παιδεύεσθαι αύστηρά.
Γ. 'Ο Γενικός ‘Αστυνόμος καί Άγορανόμος νά ένεργήσωσι τήν παρούσαν δια
ταγήν.
Έ ν Τριπολιτσα τή 25 ’Ιουλίου 1823
Ό δπουργός τών ’Εσωτερικών
καί προσ. τής ’Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
'Ο Γεν. Γραμ. τών ’Εσωτερικών
Γ. Γλαράκης.

Δέν είχαν παρέλθει είκοσι ήμέρες
καί τήν πρώτην «άγορανομικήν διάταξιν» άκολουθεΐ δευτέρα, τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου τήν φοράν αύτήν,
διά τής όποιας, οί κατά τόπους ’Α
στυνόμοι καί Άγορανόμοι,ύπεχρεοΰντο νά Ιλέγχουν τήν ποιότητα τών πω
λουμένων Ιμπορευμάτων καί ιδίως
τών καρπών καί τών όπωρικών, καταστρέφοντες τά έπιβλαβή έκ τούτων
καί τιμωροΰντες τούς παραβάτας.
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Περίοδος Β.
Άριθ. 98
Τό Συμβούλων τών 'Γπουργών
Διατάττει
Α. Κανείς νά μή τολμ$ νά πωλή εις
τήν άγοράν καρπούς καί όπωρικά άωρα.
Β. Φωραθέντος τινός δτι πωλεΐ τοιαύτα, νά τού άφαιρώνται παρά τού ’Αστυνό
μου καί Άγορανόμου καί νά ρίπτωνται,
ώς βλάπτοντα τήν ύγείαν τού άνθρώπου.
Γ. Τό ύπουργεΐον τής ’Αστυνομίας νά
ένεργήση τήν παρούσαν διαταγήν.
Τριπολιτζά, 14 Αύγούστου 1823
'Ο δπουργός τής Δικαιοσύνης,
ώς άντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπάρμπογλης
'Ο δπουργός τής θρησκείας
Άνδροΰσης ’Ιωσήφ

Πλήν τών προηγουμένων μέτρων,
ή διοίκησις άπηγόοευσε καί τήν ΙΕα
γωγήν πολλών είδών πρώτης άνάγκης καί ούτως α£ τιμαί διετηρήθησαν

είς λογικά έπίπεδα, έπί τέσσαρα σχε
δόν Ιτη, ήτοι μέχρι τοΰ 1827, ότε,
ένεκα συρροής στρατιωτών, παρετηρήθη ελλειψις καί άνοδος τών τιμών
τών τροφίμων. Τότε, ό ’Αστυνόμος
Ναυπλίου ’Ανδρέας Καλαμογδάρτης
ήναγκάσθη νά ύποβάλη πρός τά ύπουργεΐα ’Εσωτερικών καί ’Αστυνο
μίας άναφοράν, ζητών άναπροσαρμογήν τιμών, συμφώνως πρός τόν συνυποβαλλόμενον κατάλογον.
'Ελληνική Πολιτεία
Άριθ. 40
ΙΙρός τήν έπί τών ’Εσωτερικών
καί τής Αστυνομίας Γραμματείαν
'Η Αστυνομία Ναυπλίου
Έγκλείεται κατάλογος τροφίμων, τών
δποίων ή Αστυνομία, ώς πρός τήν παρού
σαν περίστασιν, ένέκρινε τόν προσδιορισμόν
των, ώς φαίνεται. 'Ο προσδιορισμός οδτος
θέλει σμικρυνθή δτι, δταν αί καταχρήσεις
τών στρατιωτών παύσουν, αί δποΐαι έδω
σαν άρχήν είς τήν προσαύξησιν τής τιμής
δλων τών τροφίμων. Καθυποβάλλεται δέ
δπ’ δψιν τής σεβ. Γραμματείας ταύτης καί
έάν έγκρίνη νά κάμη τήν έπικύρωσίν των,
διά νά γένη καί ή άνήκουσα ένέργεια.
Έν Ναυπλίψ τή 26 ’Ιουνίου 1827
Ό Αστυνόμος
(Τ.Σ.) Άνδρ. Καλαμογδάρτης
Κατάλογος
τοΰ προσδιορισμού τών τροφίμων :
Ψωμί χάσικον ή δκδ παράδες 32, β'
ποιότητος 20, γ' ποιότητος 16. Κεφαλο
τύρι α' ποιότ. 76. Τουλουμοτύρι α' ποιότ.
48. Έλαιον 112. Βούτυρον 140. Κρέας
αρσενικόν 48, θηλυκόν 38, βοδινόν 40, βιδέλον 44. Έλαΐαι 48. ’Ιχθύες χοντροί 80,
ψιλά 56, τά ψιλότερα 40. Φασόλια ξηρά
32, χλιορά 14. Ρεβύθια 38. Κρεμμύδια 14.
Κολοκύθια 16. Γάλα 12. Γιαούρτι 16. Σα
πούνι Κρητικόν 100, έντόπιον 80. Φακές
28. ΙΙλατοκούκια 28. Κεράσια 24. Βύσινα
40. Αχλάδια 16. Κρασί έντόπιον 32. Με
λιτζάνες άνά 2 εις τόν παρά. Μπάμιες
άνά 3 εις τόν παρά. Κοκκινογούλια άνά 3
εις τόν παρά. Αγγούρια άνά 2 παράδες
τό έν. Κεφαλοτύρι β' ποιότητος 50 παρά
δες ή όκά. Τουλουμοτύρι β ποιότητος 40.
Ναύπλιον τή 26 ’Ιουνίου 1827
'Ο Αστυνόμος
Άνδρ. Καλαμογδάρτης

Σχόλια έπί τών παρατεθέντων έγγράφων, νομίζομεν δτι περιττεύουν.
Αυτό, μόνον, τό όποιον πρέπει νά τονίσωμεν, είναι ή άδάμαστος θέλησις
τών άπλών Ικείνων άνθρώπων, οί ό
ποιοι κατανοήσαντες τήν σημασίαν
τής τάξεως καί τήν άνάγκην τής ύπακοής είς τόν νόμον, άπεδύθησαν είς
μίαν τιτάνιον προσπάθειαν, νά δημι
ουργήσουν εύνσμουμένην πολιτείαν.
ΟΕ ’Αστυνόμοι καί οί Άγορανόμοι, οί
αγράμματοι, οί ταπεινοί, άλλά θερ
μοί πατριώται, υπηρέτησαν μέ πίστιν
τήν πατρίδα καί τήν πρώτην τοΰ έλευθέρου πλέον "Εθνους ’Αστυνομίαν.
Σ.Α.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΟΝ
ΕΤΟΣ Ιθ'
•
Σύνταξις - ‘Επιμέλεια έκδόσεως:
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•
Γ ρ α φ ε ί α : Καλλιδρομίου 12
ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα: 627.469 και 231. 111
έσωτ. 296

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς : Ά-φο'ι Γ. ΡΟΔΗ
Αμαρουσίου 59 — Άμαρούσιον
Τηλέφ. 689.631 καί 689.861

Κ λ ι σ έ : Τσιγκογραφείον
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ—Γ. Σταύρου 8
Άθήναι — Τηλ. 317-725

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι ΕΤ Η ΣΙ A I :
Εσωτερικού .............. Δρχ. 100
‘ Εξωτερικού.................. Δολλ. 6
‘Οργανισμών, Συλλόγων κλπ.
Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: Δραχμαί 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν
τών συντακτών καί τάς γνώμας
αύτών.

Αί άποστελλόμεναι μελέται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής
μιας πλευράς τού χάρτου,
πρός άποφυγήν αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύπωσιν τού κειμένου.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
ΠΙΟ TOP ΙΙΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ'
ΓΈργον τού Η. Βρυζάκη — ’Εθνική Πινακοθήκη).
Εις τόν πίνακα, 6 Ιεράρχης ϊσταται πρό τής Ωραίας Πύλης καί έν περισυλ
λογή εύλογεΐ, ένφ οϊ άγωνισταί, ίστάμενοι ένθεν καί ένθεν αΰτοδ, εικονίζονται ζωηροί καί εκφραστικοί με ΰψωμένην τήν δεςιάν και προτεταμένα τα
τρία δάκτυλα διά τόν δρκον. 11 σκηνή είναι δηλωτική τής οριστικής άπο
φάσεως των αγωνιστών, διά τήν έναρςιν τοϋ μεγάλου άγώνος των καί τής
θελήσεώς τυ>ν νά θέσουν αύτόν ΰπό τήν σκέπην τής Θρησκείας. (Σχετ. εν σελ.
99 τοΰ παρόντος ή προκήρυςις τοϋ «ίΕπαναστατικού Διευθυντηρίου των ΙΙα
τρων, πρός τάς Εύρωπαϊκάς Δυνάμεις, συνταχθεϊσα Οπό τοΰ 11. Ιΐατρών Γε
μανοϋ, τήν 25/3/1821, Ιπομένην τοϋ δρκου των άγωνιστών).
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ΤΕΥΧΟΣ

418— I

ΜΑΡΤΙΟΥ

1971

97
ΓΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ (Ρ. Δροσίνη) ...................................................
98
ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ (Κ. Χρονοπούλου) ................................................................
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ TOP ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ' ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΡΙΟΓ ΊΩΝ Ι1Λ9'
ΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΓΡΩΠΑΡΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ( Λ.X. ) .................
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧ1ΚΩΣ ΙΙΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΣΚΛΗΗΙΕΙΟΙΣ
101.
(Κ. Κωνσταντινίδη) ...................................................................................
ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΒΑΊ'ΤΣΕΡ (Β. Άλεξοπούλου) ........................................... 103
106
Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟΓ (Ε- Σηφάκη) .................................................
Η «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ «Α.Χ. (Άνακοίνωσις Α.Χ. ; 108
109
ΑΝΤΙΦΩΝ Ο ΡΑΜΝΟΓΣΙΟΣ (Δ. Ντζιώρα) ...............................................
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕ
ΓΕΡΣΙΑΣ (Σ. Άντωνάκου) ..................................................................... 112
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ (Τζών Μπάρρον, μετάφρ. I. Σταθαρά) .................................... .................................. 111
Τ.Α.Υ.Α.1Ι. (6ος ’Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 1970) ........................ 116
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (Δ. Τ σάκω να)... 117
121
Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙ’ΑΗ (Σ. Παναγιωτοπούλου) .................
122
ΜΑΡΤΙΟΣ 1821 (« Α .Χ .) ................................
Ο ΠΕΤΡΟΜΙΙΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜIXΑΑΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗ
123
ΝΙΑΝ (Πίναξ τοϋ Ρ. Von Hess) ............................................................
124
II ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ (II. ΙΙαπαθωμοπούλου) .....................
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ (Ποίημα - Σ. Κολπετίνου).............................. 127
128
Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Δ. Σιατόπουλου) ...................
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (Α.
Δελώνη) ........................................................................................................ 132
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. (Σ. Κουβά) ...................................................... 136
139
ΚΑΛΟΤΥΧΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ... (Γ. ’Ακριβού) ....................................
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΤΟΜΗΣ («Α.Χ. ) .......................... 111
ΧΟΡΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Κ.Χ. - Γ.Ιν.) ........................................... 113
116
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΣΤΕΓΗΝ ΕΚΑΑΗΣ («Α.Χ. )
147
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «Ααογραφικά Καλαβρύτων», «Ματιές στις Φωτιές (Κ.Χ.)
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ................................................................................................... 118
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ (I. Κο) .................................................................. ; · · · : · ■ 152
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ (Η. Σκουλα) ........................................... · 3η έςως ;ύλλου

HΕΜΙΙΙΕΠΙί Ell!
ΕΜΙΕΜΟΪ ElUEHID)
Είλημμένον έκ τοΰ βιβλίου τοϋ ΤΖΩ Ν ΜΠΑΡΡΟΝ «K.G .B.— Ή παράνομος εργασία τών μυστικών
σοβιετικών πρακτόρων», κατά μετάφρασιν, ΰπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

(Συνέχεια έκ

Κατά τήν τελευταίαν βραδυά του εις
τήν Μόσχαν, ό Τουόμι έδέχθη τήν Φάϊνα, ή όποια μετέβη διά νά τοϋ εϊπη άντίο. Έφαίνετο τόσον θερμή καί είχε τό
ση θηλυκότητα, όσο ποτέ προηγουμένως.
ΏμοίαΖε ώσάν νά ήθελε νά χαμηλώση
τό τείχος καί νά σμικρύνη τήν άπόστασιν, ή όποια πάντοτε, τούς έχώριΖε, άκόμη καί μετά πού έγιναν φίλοι.
— Αύτή είναι, ίσως, ή τελευταία φο
ρά πού σέ βλέπω, είπε. Σοϋ εύχομαι άπόλυτον έπιτυχίαν εις τήν άποστολήν
σου.
Αύθορμήτως ό Τουόμι έπλησίασε διά
νά τήν άγκαλιάση.
— "Οχι, είπεν, άπωθών αύτόν μακρυά της. Αύτό δέν θά ήτο ένδεδειγμένον. "Ο,τιδήποτε θέλεις, ίσως καί έγώ, εις τήν έργασίαν μας πρέπει νά έμπιστεύεσαι μόνον εις τόν νοΰν' ποτέ εις
τήν καρδίαν. Αντίο, σύντροφε.
Ό Πολυάκωφ έφαίνετο ψυχρός, κα
θώς έθοηθούσε τόν Τουόμι εις τήν συσκευασίαν.
Εις τήν τραπεΖαρίαν, αύτός καί ό
Τουόμι, άπλωσαν τά έργαλεϊα τής κα
τασκοπείας, τά όποια κατεσκευάσθησαν
εις τά έργαστήρια τής K.G.B., διά τόν
σκοπόν τής άποστολής. Ύπήρχεν ένα
πλαστόν διαβατήριον 'Αμερικανικόν, διά
τήν άναχώρησίν του άπό τήν Σοβιετι
κήν "Ενωσιν καί ένα άλλο διά τήν είσο
δόν του εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας.
Ύπήρχον καί άλλα πλαστά έγγραφα, ώς
συστατικοί έπιστολαί άπό τό κατάστημα
μηχανών τοΰ Μιλγουώκι, τήν Γενικήν
Ηλεκτρικήν καί τήν Εταιρείαν Ευλείας
τής Ν. Ύόρκης καί μία έπιστολή, ή ό
ποια έβεβαίωνε ότι ό Τουόμι είχε τε
λειώσει τήν 10ην τάΕιν τοΰ Γυμνασίου
τοϋ Ρόκ τής Καλλιφορνίας. 'Επίσης ένα
άμερικανικόν κυτίον μέ τά Ευριστικά έργαλεϊα, τό όποιον είχε κρυπτόν τμήμα
διά τήν άπόκρυψιν έγγράφων καί χημι
κοί ούσίαι άναγκαϊαι διά τήν έμφάνισιν
τής μυστικής γραφής.
Αί μικροστι’Εεις έκαμουφλάροντο ώς
όσπιρίνες καί δισκία διά τήν καρδίαν.
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Ύπήρχεν έπίσης ένα ταμπόν γραφής μέ
στειροειδή δέτην, τό όποιον είχε είδικώς κατασκευασθή, ώστε ό Τουόμι νά
ήμπορή νά στέλλη άφανή μηνύματα.
Ό τα ν τά πάντα ήσαν έτοιμα, ό Πο
λυάκωφ έδωκεν εις τόν Τουόμι 150 χαρ
τονομίσματα τών Αμερικής τών είκοσι
δολλαρίων.
— Αύτό είναι διά τός άνάγκας σου
μέχρι νά έγκατασταθής καί θά έχης έπαφήν μαΖί μας εις τήν Αμερικήν, είπε.
Εις τόν δρόμον, όταν έφυγον άπό τό
διαμέρισμα, ό Τουόμι έγύρισε καί έκοίταΕε τό κλειστόν αύτοκίνητον, τό όποιον
συνήθως έχρησιμοποιοΰσαν καί ώδηγοϋσεν ό Συνταγματάρχης.
— Ό χ ι, απόψε θά ταΕιδεύσης μέ έπισημότητα, είπεν ό Πολυάκωφ, δει
κνύουν μίαν μαύρην λιμουΖίναν μέ τόν
οδηγόν άναμένοντα εις τό βολάν.
'Αφού έκάθησαν εις τό μεγάλο αύτο
κίνητον, ό Πολυάκωφ παρετήρησε :
— ΓνωρίΖεις ότι άπόψε είναι ή τρίτη,
κατά σειράν, βραδυά πού κατευοδώνω
άνθοωπο. Ή έπιχείρησις εύδοκιμεϊ.
Εις τό άεροδοόμιον ό Πολυάκωφ έπαρατηροϋσεν έΕ άποστάσεως, χωο'ις νό
λέγη τίποτε καί νό δεικνύη σημεία όναγνωοίσεως. Ό Τουόμι παρουσιάΖων τό
διαβατήριον μέ τήν θεώρησιν, τό όποιον
τόν έφερεν ώς 'Αμερικανόν τουρίσταν,
έβάδισε κατ' εύθεϊαν εις τό άεροπλάνον.
ΊΊ
’ Εντός όλίγων στιγμών, μετά ταΰτα,
τό άεροπλάνον ήρχισε νά πετδ. Καθώς
τό άεροπλάνον άνήοχετο ύψηλότερον. ό
Τουόμι έθεότο κάτωθι τά φώτα τής Μό
σχας καί διηοωτδτο, έάν θά ήδύνατο vc
τά ϊδη καί πάλιν.

ΘΕΛΟΜΕΝ ΝΑ ΟΜΙΛΗΣΩΜΕΝ
ΜΑΖΙ ΣΟΥ
Εις τάς 17 Δεκεμβρίου 1958, ύστερα
άπό παραμονήν μιας έβδομάδος εις τό
Παρίσι καί μιδς εις τάς ΒρυΕέλλας, ό
Τουόμι έφθασε εις τό Μόντρεαλ, παρου
σιαΖόμενος ώς Φινλανδο - 'Αμερικανός.

προηγουμένου καί τέλος)

Μόλις έΕήλθε άπό τό Τελωνεϊον, κατέ
στρεψε τό πρώτον διαβατήριον του καί
έγινε ό Ρόμπερτ Μπ. Χουάϊτ, ένας έπιχειρηματίας άπό τό Σικάγο. Ό τα ν έπείσθη, ότι δέν παρακολουθεϊται, έΕησφάλισε θέσιν εις τό πούλμαν τής 30 Δε
κεμβρίου διά τό Σικάγο καί έπήρε ένα
διηπειρωτικόν τραίνο διά τό Βανκοΰβερ.
Ή τ ο παραμονή Χριστουγέννων, όταν έ
φθασε. Καθώς ϊστατο έΕωθι τής άποθήκης Ευλείας, όπου ύποτίθεται, συμφώνως
πρός τό πλαστόν παρελθόν του, ότι είχεν έργασθή, μία όμάς παιδιών, τά ό
ποια έψαλλον τά κάλλαντα, τόν έπλησίασαν.
— Καλά Χριστούγεννα, έφώναΕαν.
— Καί εύτυχές τό νέον έτος, άπήντησεν.
"Υστερα άπό μικράν παραμονήν του
εις τό Βανκοΰβερ, ό Τουόμι έπέστρεψεν
εις τό Μόντρεαλ. Εις τάς 30 Δεκεμ
βρίου έπερίμενε μέχρις ότου έκκινήση
καί έΕέλθη τοΰ Σταθμού τό νυκτερινόν
τραίνο τοΰ Σικάγου' κατόπιν έπήδησεν
έπάνω. Εκλεισε τά παραπετάσματα τής
κουκέτας του καί δΓ άλλην μίαν φοράν
άκόμη άνεπόλησε καί ήρεύνησε τήν ι
στορίαν του. Μύριαι προειδοποιήσεις καί
όδηγίαι, τάς όποιας τοΰ έσπειραν εις
τόν νοΰν, εις τήν Μόσχαν, έτάρασσον
τάς σκέψεις του. Καθώς τό τραίνο έκλυδωνίΖετο άπό μίαν άπότομον στάσιν,
έν μέσω χιονοστιβάδων εις τό Πόρτ Χιοΰρον, εις τό Μίτσιγκαν, άπέβαλε τά
όμματοϋάλιά του καί έκαθάρισε τόν Ι
δρώτα άπό τάς χεϊρας του.
Γρήγορα άντελήφθη τούς τελωνεια
κούς ύπαλλήλους νά έλέγχουν τούς έπιβάτας καί ήκουσε νά κτυποϋν τήν θύραν
του.
— Ή μπορώ νά ϊδω τήν ταυτότητά
σας, παρακαλώ ; ήρώτησεν ένας έπιθεωρητής τών Η.Π.Α. Έπιπολαίως έρριψε ένα βλέμμα εις τό διαβατήριον του
καί τό έπέστρεψε.
— Έκάματε καμμίαν άγορόν εις τόν
Καναδόν ή παραγγείλατε έμπορεύματα

διά παράδοσιν εις Ηνωμένας Πολιτείας;
— Ηγόρασα μόνον ένα ύποκάμισον,
άπήντηοεν ό Τουόμι.
— Έν τάζει, καλό ταξίδι, εϊπεν ό τε
λωνειακός υπάλληλος. Μέ συγχωρείτε
διότι σας έΕύπνησα αυτήν τήν ώραν.
Ύστερα άκριβώς άπό αύτό, ένας νεα
ρός, κρατών εις τάς χεϊρας του ένα
πάϊντ (1)8 γαλονιού) μέ ποτόν καί διασχίΖων τήν πτέρυγα, έπληοίασε τόν
Τουόμι καί, πρός έκπληξίν του, ένοιωσε
νά τόν άγκαλιάΖη από τούς ώμους.
— Τί θά έλεγες διά ένα ποτόν, σύν
τροφε ; ήρώτησεν.
— Ευχαριστώ, άπήντηοεν ό Τουόμι,
άποσπών τάς χεϊρας του, άλλά θά ήτο
καλλίτερον νά κοιμηθώ ολίγον.
'Αμέσως μετά ταϋτα, ό Τουόμι άντελήφθη τό τραίνο νά έκκινή καί έμαθεν,
ότι εύρίσκετο εις τάς Ηνωμένας Πολι
τείας. Δέν ήμποροϋσε νά πιστεύση, ότι
έφθασε τόοον εύκόλως.
Από τό Σικάγο μετέβη εις τήν Νέαν
Ύόρκην καί εις τάς 3 Ιανουάριου 1959
τό μεγάλο ταξίδι άπό τήν Μόσχα έτελείωσεν.
Έξηντλημένος άπό τήν κόπωσιν, έκάλεσεν ένα ταξί καί μετέθη εις τό Εενοδοχεϊον «Γεώργιος Ούάσιγκτων», όπου
έγράφη εις τό δελτίον τού ξενοδοχείου
μέ τό όνομα, τό όποιον είχε μονίμως
εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας Κάρλο Ρ
Τουόμι.
Τήν έπομένην έκαμε λεπτομερή έρευ
ναν καί έπιθεώρησιν τής άποθήκης ξυ
λείας τοϋ Μπρόνξ καί τής τοποθεσίας
του κατεδαφισθέντος κτιρίου, όπου ήτς
τό διαμέρισμα, συμφώνως πρός τόν μύ
θον.
Διά νά έχη έπικοινωνίαν μέ τήν Μό
σχαν, έπρεπε νά εύρη τάς τέσσαρας
«κρύπτας», τάς όποιας αυτός θά έπέλεγε
έντός τής Ν. Ύόρκης. Ή πρώτη κρύπτη
έκειτο «στις Βασίλισσες» κάτωθι μιας
σιδηροδρομικής γραμμής, ή δευτέρα έ-

πίσης «στις Βασίλισσες» καί έκειτο πλη
σίον ένός φανοστάτου εις τήν βορειοα
νατολικήν γωνίαν τού Νεκροταφείου τού
Αγίου Μιχαήλ, ή τρίτη εύρίοκετο εις τό
Μπρόνξ κάτωθι μιας γεφύρας τού ύπογείου ήλεκτρικού σιδηροδρόμου καί ή
τετάρτη εις τό Γιόνκερς κάτωθι ένός
θάμνου καί εις τήν διασταύρωσιν τών
λεωφόρων Μακλήν καί Βάν Κόρτλαντ.
Στέλλων μίαν κάρτ - ποστάλ, ίδιορρύθυου τύπου, εις τήν Σοβιετικήν Αν
τιπροσωπείαν τών Η.Ε., ό Τουόμι ειδο
ποιούσε τό Κέντρον, ότι θά άφηνε, κα
τά τήν 10 Ιανουάριου, ένα μήνυμα εις
τήν κρύπτην τού Μπρόνξ.
Εις τό μήνυμα άνέφερε τό ταξίδι του
καί άκόμη ότι θά άναχωρούσε εις τάς
26 Ιανουάριου δΓ ένα διμήνου διάρ
κειας ταξίδι εις τήν ΜινεΖόταν καί τό
Γουίσκοοιν, προκειμένου νά κατατοπιοθή
εις τάς τοποθεσίας καί τά τοπικά έθιμα,
έκτος αν έλάμβανε άλλας οδηγίας.
Τήν 23ην ώραν τής 17 Ιανουάριου
έκαμε ένα περίπατον, κάτω άπό τήν γέ
φυραν τού Μπρόνξ καί εϊδεν εις τήν
κρύπτην ένα μαγνητικόν μεταλλικόν δοχεϊον προσκεκολλημένον εις ένα δοκόν.
Τό άπεκόλλησε μέ εύκολίαν καί τό έκρυψεν εις τό θυλάκιόν του. Τό ήνοιξε εις
τό δωμάτιον τού ξενοδοχείου του καί
εϋρε ένα κρυπτογραφημένον σημείωμα.
«Συγχαρητήρια διά τήν έπιτυχή άφιΕίν σου. Τό ταξίδι έχει έγκριθή. Ή οι
κογένεια είναι καλά καί στέλλει θερ
μούς χαιρετισμούς. Πάρα πολύ καλά, εύ
γε. Αρχηγός».
Τό ταξίδι διά μέοου τής Μέσης Δύσεως ήτο εύχάριστον. Κανείς δέν έφαίνετο νά ένδιαφέρεται δΓ αύτόν, πολύ δέ
περισσότερον νά τόν ύποπτεύεται. Πάν
τοτε έστοχάΖετο, ότι θά ήμποροϋσε νά
έπιτύχη. Τώρα ήρχισε νά τό πιστεύη.
Όλοκληρώνων τήν «μόρφωσίν» του
εις τήν ΜινεΖόταν, εις τάς άρχάς Μαρ
τίου ένοικίασεν ένα δωμάτιον εις μίαν

πανσιόν, εις τό Μιλγουώκι, όπου, συμ
φώνως πρός τόν μύθον του, οκτώ δια
φορετικοί τόποι είχαν οπουδαίαν σημα
σίαν. Τήν πρωίαν τής 9 Μαρτίου ή μα
γείρισσα έσέρβιρε ένα καλό πρόγευμα.
Ό Τουόμι έλαβε, αύτοστιγμεί, μίαν φω
τογραφίαν καί έπιθυμών νά τήν δωρήση
εις αύτήν, μετέβη εις ένα φωτογραφεϊον
διά τήν έμφάνισιν. Είχε βαδίσει 10 ύάρδας, περίπου, όταν ήκουσε μίαν φωνήν :
— Κύριε Τουόμι, θέλομεν νά όμιλήσωμεν μαΖί σου.
"Εστρεψε τό βλέμμα γύρω του. Ά ντελήφθη νά τόν παρατηρούν δύο άνδρες, οί όποιοι έφαίνοντο νέοι, άθλητικοί εις τό παράστημα καί καλώς ένδεδυμένοι... άκριβώς ώς οί άνδρες τού
Έφ - Μπί - "Αϊ, όπως ένεφανίΖοντο,
πάντοτε εις τάς όυερικανικάς ταινίας,
τάς όποιας είχεν ίδή. Κατόπιν, μέσα εις
τήν ταραχήν του, ήρχισε σιγά - σιγά ν'
άναγνωρίΖη τόν ένα. Ή το έκεϊνος ό
«μεθυσμένος», ό όποιος φιλικώς ήθέλησε νά τού προσφέρη ένα ποτόν εις τό
τραίνο. Ό Τουόμι σχεδόν έγινε έρείπιον. Τούτο έφανέρωνε, ότι τόν έπαρακολουθοΰσαν εις όλην τήν διαδρομήν
του άπό τών συνόρων.
— Ποιοι εΐοθε ;
— Κύριε Τουόμι, νομίΖω ότι έννοείς
ποιοι εϊμεθα.
— Πρέπει νά έχη γίνει κάποιο λάθος,
είπεν ό Τουόμι.
— Όρθώς, άπήντηοεν ό άνθρωπος.
Τό έρώτημα είναι, τί ήμποροΰμεν νά κάμωμεν δΓ αύτό. Νά σέ άποστείλωμεν
ΐ'.ατ' εύθεϊαν εις τήν φυλακήν, ή θά ή
θελες νά συΖητήσωμεν καί νά ίδωμεν τί
θά ήμπορούσαμεν νά έπιτύχωμεν ;
Σ η μ.: Τό δεύτερον μέρος τής ιστορίας
τού Τουόμι, ή όποια φέρει τόν τίτλον
« Ό κατάσκοπος πού μεταβάλλει γνώ
μην», θά άκολουθήση εις έπομένας
έκδόσεις τού περιοδικού μας.

- No πάς νΟ διαΟάοπς. Με τις κλοπές δ έν
βγαίνει τίποτε, ξέρω τι οοΰ λέω...______
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T. A. Υ. Α. Π.
6ος 'Ισολογισμός τής 31ης Δευεμβρίου 1970
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Ελλάδος
"Επιπλα καί Σκεύη
Άποσβεσθένχα "Επιπλα

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον
Ε.Τ.Γ.Α.Π.
Τποχρεώσεις

2.760.044,60
53.461.192,40
49.020
18.495

53.703.247
334
2.548.181

30.525

56.251.762

56.251.762

Έν Άθήναις τή
'Ο Πρό
θεράπων Γα
’Αρχηγός Ά

'0 Διιευθυντής
Πάτροκλος Νίκας
’Αστυνομικός Δ)ντής Α’

31η Δεκεμβρίου 1970
εδρος
λανόπουλος
ατυν. Σώματος

Ό Προϊστάμ. Λογιστηρίου
Βαλαής ’Ιωάννης
’Αστυνόμος Α'

Τ. Α. Υ. Α. Π.
Άνάλυσις Λογαριασμού ’Αποτελέσματα έτους 1970
ΕΞΟΔΑ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΓΧΟΙ
ΠληρωμαΙ μερίσματος είς
δικαιούχους
ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Διάφορα "Εξοδα
"Εντυπα - Βιβλία - Σφραγίδες
’Ενοίκια
Άποζημίωσιν μελών Δ. Συμβ.
Γραφική "Ύλη
Τηλεφωνικά καί Ταχ-κά Τέλη
Προμήθειαι
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Άπόαβεσις μέ σταθερόν συντελεστήν 10% έπί τής άξίας κτήσεως
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕ2Σ
ΠροκΟψαν πλεόνασμα μετάφερόμενον είς λογαριασμόν Κεφαλαίου

9.460.388,20

45.814
419
213
30.000
7.250
1.229
5.952,90
750,10

ΕΣΟΔΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΑΙ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Κρατήσεις έφ’ άπαξ δι’
άναγνώρισιν χρόνου άαφαλίσεως
10.064,70
Άστυν. Δ)νσις ’Αθηνών
10.459.946,75
’Αστυν. Δ)ναις Πειραιώς
2.511.712,60
Άστυν. Δ)νσις Πατρών
757.805,40
Άστυν. Δ)νσις Κερκύρας
431.840,80
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΓΣΙΑΣ
Τόκοι Τραπέζης Ελλάδος
Α' Εξαμήνου
940.008,40
Β' Εξαμήνου 1.050.591,80

4.902

8.293.186,75

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
Δωρεαϊ
"Εσοδα Νόμου 4500)66

14.171.370,25

1.990.600,20
1.990.600,20

1.641.462,50
3.800
1.637.662,50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορα έσοδα μή είδικώς
κατονομαζόμενα
17.804.290,95

858

17.804.290,95

’Εν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1970
Ό Διευθυντής
Πάτροκλος Νίκας
Αστυνομικός Δ)ντής Α'
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Ό Πρόεδρος
θεράπων Γα λανόπουλος
Αρχηγός Άστυν. Σώματος

Ό Προϊστάμ. Λογιστηρίου
Βαλαής ’Ιωάννης
Αστυνόμος Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΕΑ Λ Η Ν ΙΚ Ο ΤΗ ΤΟ Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΟΝ
ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤοΟ ΎφυπουργοΟ Προεδρίας Κυβερνήσεως
Καθηγητοϋ κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Τ Σ Α Κ Ω Ν Α

Κατά τήν διάρκειαν τής τουρκοκρατίας, δύο διαμετρικώς άντίθετοι πόλοι, οι Φαναριώται καί οΐ Ελληνες τής
Βενετίας, διασταυρώνουν τά ιδεολογικά Είφη των. Ο'ι πρώ
τοι είναι σαφώς προαηνατολισμένοι εις τήν φυσιολογικήν
διαδοχήν τών Όομανιδών, πιστεύουν εις τήν δυαδικήν ελ
ληνοτουρκικήν αύτοκρατορίαν καί ή άντιπαπική των διάθεσις προσεπικυροϊ εις τόν Σουλτάνον τοΰ «λόγου των τό
άσφαλές». Άντιθέτως, οί "Ελληνες τής Βενετίας, Πελοποννήσιοι καί Κρήτες φυγάδες ώς έπί τά πλεϊστον, ιδρύουν
πλησίον τής «Γερουοίας τών Δέκα» έν, οίονεί, δεύτερον
Πατριαρχείον τής διασπορός, τό όποιον επιδιώκει : α) τήν
έκδήλωσιν μιας πολιτικής σταυροφορίας τής Δύσεως έναντίον τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, β) τήν συνέχισιν τοΰ
διαλόγου τής πρώτης καί δευτέρας Ρώμης (δηλαδή Βατι
κανού καί Οικουμενικού Πατριαρχείου), γ) τήν διαμόρφωσιν ένός έλευθέρου ελληνικού κράτους, ώς άκριβώς οί Ι
ταλοί προητοίμασαν τήν Ιταλίαν καί οί Γάλλοι τήν Γαλ
λίαν. Οί "Ελληνες τής Βενετίας, καί άργότερον ολοκλήρου
τής Δυτικής διασπορός, καθίστανται οί σταθερώτεροι πόλοι
τών φιλελευθέρων ιδεών τής γαλλικής Έπανοστάοεως, χρη
σιμοποιούν δέ τόν «δόλον τής Ιστορίας·, κατά τόν Εγελον, διά νά έπιτύχουν μίαν άποφασιστικήν σύγκρουοιν τών
δυτικών δυνάμεων μέ τήν οθωμανικήν ύπεροχήν. Τό γεγο
νός, όμως, ότι ό Γ. ΤραπεΖούντιος, προσωπικός διδάσκα
λος τού Πάπα Νικολάου καί έμπιστευτικός άπεσταλμένος
τού Βατικανού εις Κωνσταντινούπολή, μετά τήν Άλω σιν,
επιστρέφει εις τήν Ρώμην φιλοοθωμανικός καί ύμνητής τού

Μωάμεθ τού Πορθητοϋ, μέ τά σχέδιον μιας θρησκευτικής
καί πολιτικής ένώσεως Ελλήνων καί 'Οθωμανών, δεικνύει,
κατά τρόπον έναργή, ότι οί Έλληνες τής Δύσεως δέν ηυελπίστουν εις τήν δυτικήν βοήθειαν διά τήν άπελευθέρωσιν
ίων.
Οί Φαναριώται, όμως, είναι πραγματισταί. Δέχονται την
"Αλωσιν ώς άναμφισθήτητον πραγματικότητα. Καί όταν ο
Πορθητής, μετά τήν συμφωνίαν του μέ τόν Πατριάρχην Γεν
νάδιον Σχολάριον, τούς καλεϊ καί τούς άναθέτει τό ύπουργεϊον τών Εξωτερικών, καί κατ' ούσίαν ολόκληρον την
διοίκησιν τής άπεράντου όθωμανικής αύτοκρατορίας, αύτοι
καθιερώνουν τήν έλληνικήν ώς έπίσημον διπλωματικήν
γλώσσαν τοΰ όθωμανικοϋ κράτους, εις τάν διάλογόν του
μέ τάς μεγάλος χριστιανικός (εύρωπαΐκάς) δυνάμεις. Τελικώς δέ, οί Φαναριώται άναδέχονται άργότερον τάς ήγεμονίας τής Μολδαβίας καί Βλαχίας, προσδίδοντες τιμάς
βυΖαντινών αύτοκρατόρων εις τούς ύπό τού Πατριάρχου εν
τώ Πατριαρχική) ναφ στεφομένους "Ελληνας βασιλείς των
παριστρίων ηγεμονιών, αίτουνται δέ τήν μετατροπήν τής
Βαλκανικής εις αύτονόμους ήγεμονίας, ύπό τήν ήγεσιαν
των πιστεύοντες ότι ή έλληνοτουρκική αύτοκρατορια είναι
ή μόνη άληθής διάδοχος τοΰ άνεθνικοϋ ΒυΖαντίου. Οί Φαναριώται, ατενώς συνδεδεμένοι μέ τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, πιστοποιούν καί έπικυρώνουν τήν συμφωνίαν
τοΰ Πορθητοϋ μέ τόν Πατριάρχην Γεννάδιον Σχολάριον, χά
ρις εις τήν όποιαν ό Μωάμεθ, κατ' ούσίαν, άνεγνωρ.σθη
Οθωμανός διάδοχος τών ΒυΖαντινών αύτοκρατορων, ό δε
Πατριάρχης πνευματικός καί πολιτικός άρχηγος (μιλετ μπασί) όλων τών χριστιανών τής άπεράντου όθωμανικής αυτο
κρατορίας (συνεπώς 'Ελλήνων, 'Αράβων, Σλάβων, Αλβα
νών, κ.τ.λ.).
Τά προνόμια κατοχυρώνουν τήν έλληνοτουρκικήν συν
εργασίαν, διοχετεύουν καί διευρύνουν τό άντιπαπικόν μέτωπον τών Φαναριωτών, τελικώς δέ θά οδηγήσουν εις τό
αίτημα τής δυαδικής έλληνοτουρκικής αύτοκρατορίας, μέ
πρωτεύουσαν τήν Κωνσταντινούπολή, τοΰ όποιου τελευ
ταίος φορεύς θά καθίστατο ό Ιωάν, ή Ιων Δραγουμης εις
τήν μυστικήν συμφωνίαν, τήν όποιαν ύπέγραψε τό 1920 με
τόν φιλελεύθερον όθωμανόν πρίγκηπα Σαμπαχεντιν. Δεν
ύπάρχει άμφιβολία ότι ό Ίω ν Δραγούμης, έκ των κυριωτεοων φορέων τού νεοελληνικού έθνικισμοϋ, ύφίσταται, ως
γενικός πρόΕενος τής Ελλάδος εις Κωνσταντινούπολή,
έντονον έπίδρασιν καί διάβρωσιν τών έθνικιστικων του κα
τευθύνσεων άπό τήν φαναριωτικήν πολιτικήν. Ή νέα Τουρκία είναι χώρα μεγάλη και τό δόγμα τής άκεραιότητος της
όθωμανικής αύτοκρατορίας παραμένει ή σταθερά πυξΐς τής
βρεταννικής καί δυτικής, γενικώτερον, πολιτικής, ώστε ό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Ένας άπό τούς έπιφανεστέρους Φαναριώτες. Διετέλεσε Μέγας διερμηνεύς τής Υψηλής Πύλης καί ήγεμών τής Μολδα
βίας καί έν συνεχείρ τής Βλαχίας.
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νεοελληνικός μεγαλοϊδεατισμός, άτυχώς, έκ των πραγμά
των, ουγκρούεται μέ τάς δυτικός δυνάμεις.
Διά νά άντιληφθώμεν καλύτερον τήν φαναριωτικήν πο
λιτικήν, όφείλομεν νά παραπέμψωμεν εις τό περίφημον ύπόμνημα τού Φαναριώτου Ά λ . Μαυροκορδάτου πρός τόν ρο
μαντικόν Βασιλέα Όθωνα, ένθα, εις έρώτημα τού Βασιλέως περί τού πώς οΰτος άντιλαμδάνεται τήν Μεγάλην ' Ι 
δέαν, άπήντησεν ότι δέν έβλεπε παρά έσωτερικήν άνασύνταΕιν, άΕιοποίησιν τής ναυτιλίας καί τού κράτους καί μό
νον εις περίπτωοιν τουρκο - ρωοικής συνεργασίας ήτο δυ
νατόν νά προβληθή τό αίτημα τής Μεγάλης Ιδέας καί μά
λιστα ύπά δυτικήν πρωτοβουλίαν. Τό συμπέραομα αυτό έΕήγεν έκ τού γεγονότος ότι μεγάλως ήγωνίσθησαν οί ήγήτορες τής Έπαναστάσεως τού 1821, διά νό πείσουν τάς δυ
τικός δυνάμεις, ότι οί νεώτεροι "Ελληνες δέν είναι Καρμπονάρι, πολύ όλιγώτερον δέ δορυφόροι τής ρωσικής πο
λιτικής, διά νά τούς έπιτρέψουν τελικώς νά ιδρύσουν τό
ύποτυπώδες κρατίδιον. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν — διηρωτατο ό Μαυροκορδατος — νά έναντιωθή ή 'Ελλάς εις
τό δόγμα τής όκεραιότητος τής οθωμανικής αύτοκρατορίας,
τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ή δυτική πολιτική τό περιφρουρεϊ ; Διά τών ώς άνω συλλογισμών τού Μαυροκορδάτου,
ώς πρός τό δυσχερές τής πραγματοποιήσεως τής Μεγάλης
Ιδέας, καθίσταται περισσότερον οαφές, ότι οί Φαναριώται
άρχήν καί τέλος τής πολιτικής των εϊχον τήν έλληνοοθωμανικήν συνεργασίαν, είτε παρέμενον εις τήν Κωνσταντινούπολιν, είτε μετεβάλλοντο εις πολιτικούς αρχηγούς εις
τήν Έλευθέραν Ελλάδα.
Οί 'Έλληνες τής Βενετίας καί, γενικώτερον, ό έγκατεστημένος εις τήν Δύσιν, έλληνισμός, αίτεϊ, όχι μόνον διά
τού Βησσαρίωνος, άλλά καί διά τού Μητροπολίτου Φιλα
δέλφειας Μελετίου Τυπάλδου, νά διαλεχθή μέ τήν Δύσιν
καί τό Βατικανόν. Χαρακτηριστική είναι ή προσπάθεια τού
"Ελληνος Μητροπολίτου Βενετίας Τυπάλδου νά άποσπάση
έκκλησιαστικήν δύναμιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου άπό τάς βενετοκρατουμένας περιοχάς, εις τήν άναζήτησίν
του νά άνεύρη μίαν «τρίτην λύσιν», μεταΕύ πρώτης καί δευτέρας Ρώμης.
Ή προσπάθεια τών Φραγκοελλήνων τής Βενετίας, εις
τελευταίαν άνάλυσιν, ύπήρΕε. προσπάθεια τεχνητής προσεγγίσεως μέ τήν Δύσιν, διότι ή μεγάλη πλειοψηφία των ούτε
τήν όρθοδοΕίαν της άπώλεσεν ούτε τόν έλληνισμόν της, ή
δέ ύποχρεωτική έντός τών έκκλησιών μνημόνευσις τών άποφάσεων τής Συνόδου τής Φλωρεντίας, τήν όποιαν έπέΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
'Επίστευεν, ότι έάν κατέληγον εις συνεργασίαν οί 'Οθωμα
νοί μετά τών Ρώσων, οί Δυτικοί θά έτοποθέτουν τήν ’Ελλη
νικήν σημαίαν εις τήν Κων/πολιν.
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βαλεν εις τάς βενετοκρατουμένας χώρας τό Βατικανόν, κατήντησε τύπος κενός, άνευ έπιδράσεως καί άνευ ούοίας.
"Εναντι τών Φραγκοελλήνων τής Βενετίας, ϊσταται ή
ρεαλιστική γραμμή τών Φαναριωτών, οί όποιοι, άν καί στα
θεροί άγωγοί δυτικών πολιτιστικών έπιδράσεων, τείνουν μονίμως καί άποφασιστικώς εις τήν έλληνοτουρκικήν αύτοκρατορίαν, χωρίς νά βλέπουν συμπαθώς τήν έλληνικήν Έπανάστασιν, διότι είναι Βυζαντινοί καί οραματίζονται άνεθνικόν κράτος βυζαντινών διαστάσεων, ύπό έλληνοτουρκι
κήν ήγεσίαν καί όχι μικροελλαδικόν κράτος ουμπεπιεσμένων γεωγραφικών όρίων. Ή άδυσώπητος αύτή διαλεκτική,
εις τούς έΕωτερικούς προσανατολισμούς τού κράτους, μας
παρακολουθεί μέχρι καί τού 1922. Ό Toynbee, ώς καί ό
S herrard. τονίζουν θαυμαστικώς, ότι ή έκρηΕις τής έλληνικής Έπαναστάσεως τού 1821, άκριβώς διότι γίνεται εις
τήν Ρουμανίαν, είναι άπόδειΕις τού διχασμού τών πολιτι
κών προσανατολισμών τής έλληνικής ήγεσίας. "Αλλοι πι
στεύουν εις τήν ομαλήν διαδοχήν τών Όομανιδών (Φαναριώται) καί άλλοι εις τήν διαμόρφωσιν μικρού άνεΕαρτήτου έλληνικοϋ κράτους. Τό γεγονός, ότι εις τά 1820 οί
Φαναριώται άναλαμβάνουν τήν ήγεσίαν τής Φιλικής Εται
ρίας, είσάγοντες έντός τών κόλπων αύτής Ρουμάνους
(Βλαδιμηρέσκου), Σέρθους (Καραγεώργεθιτς) καί άλλους
έτεροεθνεϊς φιλικούς, άρκεϊ νά άποδείΕη τόν παμβαλκανι
κόν χαρακτήρα τής έν Μολδοβλαχία έΕεγέρσεως. Ή έλληνική Έπανάστασις δέν ύπήρΕεν άποτέλεσμα τής χειραφετήσεως τών Ελλήνων άστών — ώς διετύπωσεν, άντιφάσκων πρός τήν ιδίαν του θεωρίαν, ό μαρΕιστής I. Κορδότος, ό όποιος τήν θεωρεί προκληθείοαν έκ τών Ελλήνων
έμπόρων καί ιδία τών έφοπλιοτών. Οί Έλληνες, κατά τόν
Κορδάτον, μετά τήν συνθήκην τού Κιουτοούκ - Καϊναρτζή,
τό 1774, ήρχισαν κερδίζοντες τόσα χρήματα, ώοτε νά άποφασίσουν τήν ϊδρυσιν ίδιου έλευθέρου έλληνικοϋ κράτους.
Δέν έπιτρέπεται νά άντιμετωπισθή ή ίστορικοϋλιστική
θεωρία τού Κορδάτου άπό οίαοδήποτε θέσεως κεντροδεΕιάς
Κοινωνιολογίας, έφ' όσον μάλιστα ή έπιοτήμη — ουνεπώς
καί ή κοινωνική έπιοτήμη — οφείλει νά μή προχωρή εις
άΕιολογικάς κρίσεις καί νά ύποβιβάζεται εις θεραπαινίδα

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ ΤΣΑ Κ Ω Ν Α
τής πολιτικής. ΔΓ αύτό, άπό μαρξιστικής σκοπιάς κρινομένη
ή ώς άνω θεωρία τού Κορδάτου, κινδυνεύει νά θεωρηθή
άντιμαρξιστική. Ή άστική τάξις, κατά τόν Μάρξ, είναι έν
νοια κοσμοπολιτικώς προσηνατολισμένη. 'Αποσκοπεί εις τό
κέρδος καί τήν οικονομικήν κυρίως έπιθίωσίν της, έπί υπερε
θνικών όρίων. Ό θ εν, μαρΕιστικώς σκεπτόμενός τις, διερωτάται τί συμφέρον θά είχον οι 'Έλληνες άστοί, οί κατέχοντες τήν οικονομικήν όσον καί πολιτικήν ήγεσίαν τής όθωμανικής αυτοκρατορίας, νά άπαλλοτριώσουν τήν οικονομι
κήν, ίδίρ, ήγεμονίαν των, έγκαταλείποντες τήν τεράστιον
όθωμανικήν άγοράν (ή όποια έξετείνετο άπό τάς προφυλακάς τής Βιέννης μέχρι τοΰ βάθους τής Ασίας), διά νά
έκμεταλλευθοΰν μίαν λιλιπούτειον άγοράν μεταξύ τών άκτημόνων τής Ρούμελης καί τοΰ Μορέως ;
Είναι πρόωρον νά είσέλθη τις εις τά βαθύτερα αίτια
τής έλληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. Τό μόνον, τό ό
ποιον επιτρέπεται νά διατυπωθή ένταϋθα, είναι ότι ή γαλ
λική Έπανάστασις άνατρέπει τήν πολιτικήν γραμμήν τών
Φαναριωτών. Αί ίδέαι τής ελευθερίας, ίσότητος ένώπιον
τού νόμου καί δικαιοσύνης, άνατρέπουν τήν περί πεφωτι
σμένης δεσποτείας άντίληψιν τών Φαναριωτών. ΔΓ αύτό,
όταν τό 1820 τήν ήγεσίαν τής Φιλικής Εταιρίας άναγκάΖεται έκ τών πραγμάτων νά άναδεχθή ό Φαναριώτης πρίγκηψ
Ύψηλάντης, κηρύσσει τήν έπανάστασιν εις τήν Ρουμανίαν
ώς παμβαλκανικήν καί ούχί ώς ατενώς έλληνικήν, έφ' όσον
έχουν ήδη είσαχθή εις τήν Φιλικήν Εταιρίαν Ρουμάνοι αν
τιστασιακοί, ύπό τόν μικρομπογιάρον αρχηγόν Βλαδιμηρέσκου, Σέρβοι ύπό τόν Καραγεώργεβιτς, Βούλγαροι, κ.ά.
Οϋτω πως, ή έπανάστασις, εις τήν Ρουμανίαν, προσλαμβά
νει παμβαλκανικόν χαρακτήρα, διότι ή νέα φαναριωτική ήγεσία τής Φιλικής Εταιρίας γνωρίΖει κάλλιον τών έπαρχιών,
σκεπτομένων «μικροελλαδικώς», ότι οί Έ λληνες μόνοι των
δέν δύνανται νά έναντιωθοϋν πρός τό δόγμα τής άκεραιότητος τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, τό όποιον ύποστηρίΖουν όλαι αί δυτικοί δυνάμεις, ούχί τόσον δι’ άξιοποίησιν

του «μεγάλου άσθενοϋς τού Βοσπόρου», όσον διά νά άνασχέσουν τήν κάθοδον τής Ρωσίας πρός τά Αίγαϊον. Διό
καί ή φαναριωτική ήγεσία τής Φιλικής Εταιρίας ώθεϊ, έπί
τού ούδετέρου έδάφους τής Μολδοβλαχίας, εις σύγκρουσιν όθωμανικά καί ρωσικά στρατεύματα. Οί Φαναριώται, δη
λαδή, ύπολογίΖουν εις διεθνή σύγκρουσιν έπί ένός χώρου,
ένθα δέν δύνανται, κατά τάς διεθνείς συνθήκας, νά είσέλθουν ούτε ρωσικά, ούτε όθωμανικά, άλλ' οϋτε καί αύστριακά στρατεύματα. Συμπερασματικώς, είναι δυνατόν νά λε·
χθή, ότι ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς τ ο ύ 1 8 2 1 δ έ ν
ύπήρξε μ ο ν ο σ η μ ά ν τ ω ς άστική, άλλά
καί ά ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ ή , σ υ μ πα ρ α σ ύ ρ α σα ,
τ ε λ ι κ ώ ς , ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ ό ν λ α ό ν . Έξεκίνησεν άνευ άγγλικής, γαλλικής ή ρωσικής προστασίας' λίαν
πιθανώς δέ ή συντηρητική πτέρυξ τής 'Επαναστάσεως έπεΖήτει περισσότερον μίαν ρωσο - τουρκικήν σύρραξιν. Ά φ '
ής, όμως, ή Μεγάλη Βρεταννία έπείσθη (1824), άπό τήν
άποστολήν του Μαυροκορδάτου εις τό Λονδϊνον, ότι ό χαρακτήρ τής Έπαναστάσεως δέν είναι άντιοθωμανικός, όσον
άντισλαβικός καί ότι ή Ελλάς θά άποτελέση τό δεύτερον
μετά τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίαν φράγμα άνασχέσεως
τής ρωσικής καθόδου εις τό Αίγαϊον, ή Έπανάστασις έθεωρήθη έπιτυχοϋσα. Ό Μαυροκορδάτος έτόνισεν, ότι όσον
βαθύτερον έχει ή Ελλάς τά σύνορά της εις τήν Μακεδο
νίαν, τόσον περισσότερον θά άπέχουν οί Σλάβοι άπό τό
Αίγαϊον (καί τοϋτο πρός τό συμφέρον τών δυτικών δυνά
μεων). Άπό τής άλλης, όμως, πλευράς, ή βρεταννική πο
λιτική, τοποθετημένη έπί τών Ίονίω ν Νήσων καί άποσκοποϋσα εις τήν κατάληψιν τής Συρίας καί τοΰ Σουέζ, είχε
στρατηγικόν συμφέρον νά διασφαλίΖη φιλία έλληνική δύναμις τήν διέλευσίν της άπό τής Πελοποννήσου καί τής Κρή
της.
Ά ρ ά γε, θά έπρεπέ τις νά συμμερισθή τάς άπόψεις τού
ιστορικού Toynbee, συμφώνως πρός τάς όποιας μία δράξ
Ελλήνων άπό τήν Κωνσταντινούπολή καί μία έτέρα εις
τήν δυτικήν Εύρώπην συνεκλόνισαν, μέ τάς δολοπλοκίας
των, τόσον πολύ τήν εύρωπαϊκήν πολιτικήν, ώστε νά κα
τορθώσουν νά γράφουν τάς πλέον έπικινδύνους σελίδας
τής πολιτικής ιστορίας τοΰ 19ου αίώνος ;
Ό νεοελληνικός έθνισμός, ώς προαστικός. δέν έπεΖήτησε νά κατακτήση ξένους λαούς καί ιδίως ξένας άγοράς.
Διό καί, όταν άκόμη έξεφράΖετο μέ τό αίτημα τής Μεγά
λης 'Ιδέας, έπεΖήτει τήν πολιτιστικήν άφομοίωσιν τών Ο
θωμανών, ή δέ άπόπειρα πολιτιστικής άφομοιώσεως δέν
άποτελεϊ ιμπεριαλισμόν, άλλά νόμιμον δικαίωμα παντός
λαού. Ιμπεριαλισμός ή έθνικισμός σημαίνει κατάκτησιν ξέ
νων άγορών ύπό λαών, οί όποιοι έπέτυχον τήν βιομηχανι
κήν των άνάπτυξιν, εις τήν καλυτέραν δέ περίπτωσιν ση
μαίνει «Occupatio Bellica», δηλαδή στρατιωτικήν κατάλη
ψιν ξένων έδαφών. Εθνισμός, άντιθέτως, σημαίνει άλυτρωτικον κίνημα, αίτημα απεΛευθερώοεως ύποδούλων άδεΛφων
(Irredenta).
Συνεπώς, πρέπει νά παρακολουθήσωμεν ποϊαι ύπήρξαν
αί ιστορικοί φάσεις τής Μεγάλης Ιδέας, διά νά διαπιστώσωμεν ένδεχομένας ιμπεριαλιστικός ή άλυτρωτικάς έκφράσεις της.
Πρώτη φάσις ύπήρξε τό αίτημα συγκροτήσεως δυαδικής
έλληνοοθωμανικής αύτοκρατορίας μέ πρωτεύουσαν τήν
Κωνσταντινούπολή.
Ή δευτέρα φάσις συνεδυάσθη μέ τό αίτημα τής παμ
βαλκανικής δημοκρατίας, τήν όποιαν ή έν Ρουμανία έπανάστασις τής Φιλικής Εταιρίας προέβαλε.
Τρίτη φάσις τής Μεγάλης Ιδ έ α ς έστάθη ή άπόφασις
τού ρομαντικού Βασιλέως "Οθωνος νά διανοηθή στρατιω
τικήν άναμέτρησιν μέ τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίαν. Κα-

ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είχε συλλάβει τήν Μεγάλην Ιδέαν ύπό τήν στενήν έννοιαν
τής στρατιωτικής άναμετρήσεως μέ τήν Τουρκίαν.
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τά πόοον ύπήρΕε ρομαντικόν τό αίτημα τής οθωνικής Με
γάλης 'Ιδέας, πιστοποιείται άπό διάλογον τοϋ Όθωνος μέ
τόν αρχηγόν τοϋ αγγλικού κόμματος Μαυροκορδάτον. Ό
Όθων, κατά τήν έποχήν τής απολύτου μοναρχίας, έπιέΖετο άπό πρεσβευτήν μεγάλης Δυνάμεως νά διευκολύνη τόν
οχηματισμόν ύπουργείου Μαυροκορδάτου. Ο Βασιλεύς έκάλεσε τόν άρχηγόν τού άγγλικοϋ κόμματος καί, διά νά
τόν δεσμεύοη, έξήτησεν ένυπογράφως τάς σκέψεις του περί
τής Μεγάλης Ιδέας. Τότε ό Μαυροκορδάτος έγραψεν έν
άπό τά καταπληκτικώτερα κείμενα τής έλληνικής πολιτικής,
τό όποιον έμπεριεϊχε τάς έξής θέσεις : θά έδει νά άξιοποιηθή ή έλληνική ναυτική δύναμις, καί μόνον έάν κατέληγον εις συνεργασίαν οί 'Οθωμανοί μετά τών Ρώσων, τό
τε ό Όθων δέν θά προελάμβανε νά θέση θέμα Μεγάλης
Ιδέας, διότι οί Δυτικοί θά έτοποθέτουν τήν έλληνικήν ση
μαίαν εις τήν Κωνσταντινούπολή.
Ο "Οθων, άντιθέτως, συλλαμβάνει τήν Μεγάλην Ι
δέαν, ύπό τήν στενήν έννοιαν τής στρατιωτικής άναμετρήσεως μέ τήν Τουρκίαν. Ωνειρεύετο πολιτικώς τήν άνασύσταοιν τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μέ πρωτεύουσαν τήν
Κωνσταντινούπολή καί μέ μάλλον άκαθόριστα γεωγραφικά
σύνορα. Ή έν λόγω έκφρασις τής Μεγάλης 'Ιδέας είχε
σαφώς άντιοθωμανικήν θέοιν, διό καί ένεψύχωνε τάς άντιτουρκικάς δυνάμεις, πράγμα τό όποιον ώθει τήν Μεγάλην
Βρεταννίαν εις τήν άσκησιν πολιτικής κατευνασμού μεταξύ
Αθηνών καί Κωνσταντινουπόλεως. Σύμφωνος έπίοης πρός
μίαν στρατιωτικήν έκφρασιν τής Μεγάλης Ιδέας ήτο καί
ή πολιτική τού I. Κωλέττη, άρχηγού τού γαλλικού κόμμα
τος, τοϋ όποιου ή πολιτική διέφερε τής τού Όθωνος κατά
τό ότι είχεν έπίδρασιν τού Ρήγα, διό καί ώραματίΖετο συμ
μετοχήν καί άλλων βαλκανικών λαών εις αύτήν τήν στρα
τιωτικήν άναμέτρησιν μέ τήν οθωμανικήν αύτοκρατορίαν.
Ή τετάρτη φάσις τής Μεγάλης Ιδέας, ή λεγομένη γεω
γραφική, έκφράΖεται μέ τήν βενιΖελικήν πολιτικήν, ή όποια
προβάλλει τήν ιδέαν τού «κράτους μέ τσόντες». Ακόμη καί
ό Διχασμός τού 1917 δέν είναι, ώς τόν προβάλλει μία δημοσιογραφίΖουσα ιστορία, «άντίθεσις Γερμανοφίλων καί Ά νταντοφίλων», άλλ' είναι, κατά βάθος, άντιμαχία μεταξύ έκείνων οί όποιοι ύποστηρίΖουν τήν θεωρίαν τού «έλληνικού
όθωμανιομοΰ», λέγοντες ότι ή όθωυανική αύτοκρατορία εί
ναι έλληνική, οί φυσικοί κληρονόμοι της είναι "Ελληνες,
διό καί δέν συμφέρει νά τήν καταπολεμήσουν, καί έκείνων
οί όποιοι, έχοντες γεωγραφικήν σύλληψιν τής Μεγάλης Ι
δέας, έπιθυμοΰν νά έκμεταλλευθοϋν τήν άνάπτυξιν τών
βαλκανικών έθνικισμών, πρός διαμελισμόν τής οθωμανικής
αύτοκρατορίας καί πρός κατακύρωοιν ύπέρ τής 'Ελλάδος
τού μεγαλυτέρου έκ τής διανομής αύτής μεριδίου. Οί τε
λευταίοι πιστεύουν, ότι ή Μεγάλη Ιδέα δέν άποτελεί πε
ρίσσειαν ήθικής δυνάμεως, Ισταται μάλιστα άπέκεινα τής
ήθικής, είναι άπλοΰν γεωγραφικόν αίτημα έλεφαντιάοεως.
Δέν έπιτρέπονται περαιτέρω κρίσεις πρό τής δημοσιεύσεως
τών άρχείων τών μεγάλων Δυνάμεων.
Ή Μεγάλη Ιδ έ α ύπήρΕε κατεύθυνσις όχι τών Ελλήνων
τής Διασποράς, άλλά τών Φαναριωτών. Έκφρασις της εί
ναι καί ή δυαδική έλληνοτουρκική αύτοκρατορία, μέ πρω
τεύουσαν τήν Κωνσταντινούπολή. Ή κατεύθυνσις αύτή έμπνέεται άπό μίαν πολιτικήν συνεννοήσεως μέ τήν οθωμανι
κήν αύτοκρατορίαν (όσονδήποτε καί όν πρακτικώς ώδήγει
εις άναούοτασιν ένός νεοελληνικού ΒυΖαντίου).
ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ
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Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ Φ ΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Ο Ι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι

ΑΝΔΡΕΣ

«Πολύ άπέχω άπό του νά είμαι
μεγάλος. . . »

τικής φυσικής γιά τό Γυμνάσιό τους, τού έτόνισαν δέ ότι έπιθυμοϋν 300 άπ' αύτά τά γρόσια νά διατεθοϋν γιά τή φιλοτέχνησι μιας προσωπογραφίας του, τήν όποιαν ήθελαν ν'
άναρτήσουν εις τά γραφεία τού Γυμνασίου.
Ό Κοραής έσπευσε νά έκτελέση τήν παραγγελία τους,
άρνήθηκε όμως νά στείλη τήν εικόνα του. «Ή ταλαίπωρος
'Ελλάς, φίλοι μου, δέν έχει άκόμη άΕίους εικόνων δνδρας»,
τούς έγραψε.
"Ενας συμπατριώτης του πού τόν έθαύμαΖε καί τόν άγαποΰσε, εγκατεστημένος στή γαλλική πρωτεύουσα, ό Χιώτης
Σταμ. Ροδοκανάκης, μόλις έμαθε ότι δέν έννοεϊ νά στείλη ει
κόνα του στις Κυδωνιές, πήγε καί τόν είδε, χωρίς δέ νά τού
άποκαλύψη τόν σκοπό του, τόν παρεκάλεσε νά «ποΖάρη» σέ
κάποιον γνωστό του καλλιτέχνη γιά νά φιλοτεχνήση τήν προ
σωπογραφία του. «Θέλω πολύ νά τήν έχω ατό σπίτι μου»,
τού είπε.
— Ωραίου άνθρώπου εικόνα έπεθύμησες, άστειεύθηκε ό
Διδάσκαλος.
"Ο ιαν ό θαυμαστής του κατέβαλε άπεγνωσμένες προσπά
θειες νά τόν πείση, τοϋ άπήντησε:
— Μή ματαιοπονείς, ούδέποτε θέλω συγκατατεθή νά
Ζωγραφηθώ. Είκόνος άΕιοι είναι μόνο οί μεγάλοι δνδρες.
'Εγώ δέ πολύ άπέχω τοϋ νά είμαι ή νά όνομάΖωμαι τοιοϋτος.
Ό Ροδοκανάκης έφυγε άπό τό πενιχρό δωμάτιο τοϋ με
γάλου του φίλου στενοχωρημένος, άλλ' όχι άπογοητευμένος. Έπίστευε στό άρχαίο ρητόν «ό έπιμένων νικά». Είχε
ένα γνωστό Ζωγράφο πολωνικής καταγωγής. Πήγε καί τόν
ηΰρε, συνεννοήθηκε μαΖί του, κ' ύστερα άπό μερικές ήμέρες τόν πήρε καί πήγανε στόν Κοραή.
— Ό έλληνολάτρης φίλος μου έπιθυμεϊ πολύ νά συνδεθή μαΖί σας, τοϋ είπε.

Η Μ ΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΟΥ ΚΟΡΛΗ
Του κ . ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λογοτέχνου - Δημοσιογράφου

Ανύποπτος ό Κοραής έδέχθη κατ' έπανάληψιν τόν Ζω
γράφο, κι αύτός, όπως ήταν έπιτήδειος, κατώρθωσε νά
κρατήση μέ τρόπο μερικά στιγμιότυπα άπό τήν μορφή του.
Μ' αύτών τήν βοήθεια έπέτυχε νά φιλοτεχνήση μιάν άρκετά πιστή καί έκφραστική προσωπογραφία τοϋ 'Αδαμάν
τιου Κοραή.
Ό Ροδοκανάκης ένθουσιάσθη άπό τήν άπόδοσι τής μορ
φής τοϋ ειδώλου του. Χωρίς χρονοτριβή φρόντισε ν' άντιγραφή τό πρωτότυπο άπό έναν ειδικό χαράκτη, κ' έκαμε
πολλά άντίτυπα, τά όποια προσέφερε σέ διαφόρους έλληνικάς κοινότητας καί γνωστούς, άργότερα δέ έσκόρπισε μεγάλον άριθμό άπ' αύτά σ' όλη τή σκλαβωμένη Πατρίδα.
Κάτω άπό τήν χαραγμένη σέ χαλκό προσωπογραφία, ένας
άλλος Διδάσκαλος τοϋ Γένους, ό Νεόφυτος Βάμβας, έγρα
ψε τό έΕής έπίγραμμα: « Ελλάς, τήν σήν εικόνα άθάνατον
όραν βουλομένη, σοϋ μή δίδοντος, όμμασιν "Ελληνος Ζω
γράφου ύφήρπασε». (Τό άθώο ψέμα τοϋ Βόμβα, ότι ή
προσωπογραφία έφιλοτεχνήθη άπό "Ελληνα Ζωγράφο, οφεί
λεται σέ λόγους εύνοήτους).
Δέν περιγράφεται ό θυμός τοϋ Κοραή τή στιγμή πού έ
πεσε οτά μάτια του ή χαλκογραφία. Ό

θαυμαστής

του

όμως, πού γιά νά πετύχη τό σκοπό του ύπεβλήθη σέ σημαν
Ε ν α άπό τά πολλά δείγματα τής σεμνότητος και τής με
τριοφροσύνης τού μεγάλου "Ελληνος 'Αδαμάντιου Κοραή εί
ναι κι' αύτό: ΈΕη - επτά χρόνια πριν άπό τήν έκρηΕι τής
'Ελληνικής Έπαναστάσεως οί κάτοικοι τών Κυδωνιών έστει
λαν ατό σοφό Διδάσκαλο 5.000 γρόσια μέ τήν παράκλησι νά
τούς άγοράση διάφορα διδακτικά βιβλία καί όργανα πειραμα

τικές δαπάνες, κατώρθωσε νά τόν καθησυχάση.
— Διδάσκαλε, παρακαλώ, μή θορυβήσθε, τοϋ είπε σέ
θερμό παρακλητικό τόνο. Εύφρανθήτε καί ύμεϊς, όπως καί
έγώ, ότι οϋτω, χωρίς ύμεϊς νά τό θέλετε, έΕεπληρώθη ό
έγκάρδιος πόθος μου, όστις είναι κοινός όλων τών 'Ελ
λήνων πόθος.
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Προκήρυξις προς τάς εΰρωπαϊκάς Αύλάς, έκ μέρους τοΟ φιλογενους 'Αρχιστρατήγου των 7 παρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου
Μαυρομιχάλη και τής « Μεσσηνιακής Γερουσίας τής έν Καλαμάτα»
ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΖΥΓΟΣ τής όθωμανικής τυραννίας είς τό διάστημα ένός καί έπέκεινα αίώνος κατήντησεν είς μίαν άκμήν, ώστε νά μή μείνη άλλο είς τούς δυ
στυχείς Πελοποννησίους Γραικούς είμή μόνον φωνή καί αυτή διά νά ώθή κυρίως τούς κρυφίους
άναστεναγμούς των. Ε ί ς τ ο ι α ύ τ η ν δ ν τ ε ς ά θ λ ί α ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν , στερημένοι άπό
δλα τά δίκαιά μας, μ έ μ ί α ν γ ν ώ μ η ν ό μ ο φ ώ ν ω ς ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν ν ά λ ά β ω μ ε ν τά δ π λ α κ α ί νά ό ρ μ ή σ ω μ ε ν κ α τ ά τ ών τ υ ρ ά ν ν ω ν .
Πάσα πρός άλλήλους φατρία καί διχόνοια, ώς καρποί τής τυραννίας, άπερρίφθησαν είς
τόν βυθόν τής λήθης, καί άπαντες πνέομεν πνοήν έλευθερίας. Αί χεϊρες μας, αί όποΐαι ήσαν
δεδεμέναι μέχρι τού νύν άπό τάς σιδηράς άλύσους τής βαρβαρικής τυραννίας, έλύθησαν ήδη
καί έλαβον τά δπλα κατά τών τυράννων. Οί πόδες μας, οί περιπατούντες έν νυκτί καί ήμέρμ είς
τάς έναγγαρεύσεις τής άσπλαγχνίας, τρέχουν είς άπόκτησιν τών δικαιωμάτων μας. Ή κεφαλή
μας, ή κλίνουσα τόν αύχένα υπό τόν σκληρόν ζυγόν, τόν άπετίναξεν ήδη καί άλλο δέν φρονεί
είμή τήν έλευθερίαν της. 'Η γλώσσα μας, ή άδυνατούσα νά προφέρη λόγον εκτός τών άνωφελών παρακλήσεων πρός έξιλέωσιν τών τυράννων, κράζει τώρα μεγαλοφώνως, καί κάμνει νά άντηχή ό άήρ τό γλυκύτστον δνομα τής έλευθερίας. Έ ν έ ν ί λ ό γ φ , ά π ε φ α σ ί σ α μ ε ν ή
νά έ λ ε υ θ ε ρ ω θ ώ μ ε ν ή νά ά π ο θ ά ν ω μ ε ν .
Διό παρακαλοϋμεν τήν συνδρομήν δλων τών έξευγενισμένων εύρωπαϊκών γενεών, ώστε
νά δυνηθώμεν νά φθάσωμεν ταχύτερον είς τόν ιερόν καί δίκαιον σκοπόν μας, καί νά λάβωμεν τά
δίκαιά μας καί νά άναστήσωμεν τό ταλαίπωρημένον Ελληνικόν γένος μας.
Δικαίφ τώ λόγφ ή μητέρα μας Ελλάς, έκ τής όποιας καί σείς έφωτίσθητε, άπαιτεΐ δσον
τάχιστα τήν φιλάνθρωπον συνδρομήν σας καί διά χρημάτων, καί διά δπλων, καί διά συμβουλών,
τών όποίων εϊμεθα εύέλπιδες δτι θέλει άξιωθώμεν, καί ήμεΐς θέλομεν σάς όμολογεΐ άκραν ύποχρέωσιν καί έν καιρφ θέλομεν δείξει καί πραγματικώς τήν ύπέρ τής συνδρομής σας εύγνωμοσύνην μας.
Έν τφ Σπαρτιατικά) Στρατοπέδω τής Καλαμάτας τή 25η Μαρτίου 1821.
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Ήγεμών καί ’Αρχιστράτηγος
ΚΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κηρύσσει τήν έπανάστασιν είς Μεσσηνίαν.
Έργον τού Von Ρ. Hess. Είς τήν σύνθεσιν είκονίέεται ό Πετρόμπεης Μαυ
ρομιχάλης μέ τούς Μανιάτας του, ένώ πορεύεται πρός Καλαμάταν, διά
νά κηρύΕπ έπισήμως τήν έπανάστασιν. Παλλόμενος άπό έπαναστατικόν
ένθουσιασμόν, προπορεύεται, ώς αρχηγός, κρατών άνά χείρας γυμνήν
σπάθην, καί σημαίαν. Οί άκολουθοΰντες Μανιάται, παρουσιάζουν ποικι
λίαν στολών, είναι δέ άνυπόδητοι, άλλά καλώς ώπλισμένοι. Τά δύο αύτά
χαρακτηριστικά μαρτυρούν τήν γνωστήν ένδειαν τών άνθρώπων τής έποχής καί τήν σταθερόν έπίδοσίν των είς τόν πόλεμον. Άντιθέτω ς, ό άρχηγός φέρει ύποδήματα καί περικνημίδας, ένδεικτικάς τού άΕιώματός του
(Είναι ά Μπέης τής Μάνης).
(Έ κ τού 'Ιστορικού Λευκώματος τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως).
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Πολλοί είναι εκείνοι, οί όποιοι, καί κατά τό παρελθόν
καί κατά τό παρόν, ώμίλησαν καί όμιλούν περί Ελλάδος.
ΈΕ αυτών, όσοι ύπήρΕαν άνθρωποι καλής πίστεως, καί κυ
ρίως εκείνοι οί όποιοι ένέκυψαν σοβαρώς καί έπιστημονικώς εις τήν ιστορίαν τοϋ έθνους μας, όχι μόνον ήγάπησαν
τήν Ελλάδα, άλλ' έγένοντο καί οί διαπρύσιοι κήρυκες τών
ύπερόχων ιδανικών της.
Οί άλλοι, οί τής κακής πίστεως, οί προκατειλημμένοι
καί οί μισέλληνες, διά νά ύπονομεύσουν τό έθνος μας,
προσπαθούν μέ ιστορικός άνακριθείας νά διαβάλουν τήν
γνησιότητα τής έθνότητός μας καί νά αμφισβητήσουν τήν
αύτοδυναμίαν τοϋ άγώνος τής έθνικής μας Παλιγγενεσίας.
Διό τό πρώτον, δέν θά κάμωμεν λόγον, διότι δέν είναι
θέμα τοϋ παρόντος. "Αλλωστε διάσημοι ίστοριοδίφαι έχουν
έκπεφρασμένην ήδη γνώμην, τό δέ τεκμήρια τής ιστορίας
άποδεικνύουν άδιασείατως τήν γνησιότητα τοϋ έθνολογικοϋ μας χαρακτήρος.
Ως πρός τήν αύτοδυναμίαν τοϋ άγώνος τής Παλιγγενε
σίας μας, λέγουν, ότι, έάν δέν έπενέβαινον αί προστάτιδες
δυνάμεις εις τήν ιστορικήν ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου, ό
άγών μας θά άπέβαινε μάταιος καί αί όρδαί τοϋ Ίμβραήμ θά
έΕηφάνιΖον τό 'Ελληνικόν γένος. Επίσης, ότι, έΕ ίδιοτελοϋς
συμφέροντος κινούμενοι αί δυτικοί δυνάμεις, συγκατένευσαν διά τήν άνεΕαρτησίαν μας καί διά τήν έκ νέου ϊδρυσιν
τού Ελληνικού Κράτους.
Πάντα ταϋτα, όμως, είναι ίδέαι μισελληνικαί καί όχι μό
νον στραγγαλίζουν τάς ιστορικός άληθείας, αλλά μειώνουν
καί τήν νοημοσύνην τών έφευρετών των, διά νά μή εϊπωμεν ότι πιστοποιούν έπισήμως τήν ίδιοπάθειαν τής άκρισίας των.
Τό έθνος ήμών άπεδύθη εις τόν ύπέρ Ελευθερίας άγώνα έντελώς μόνον, μή έπικουρούμενον παρ' ούδενός,
έχον ώς άντίπαλον αύτοϋ τήν όθωμανικήν αύτοκρατορίαν,
τήν όποιαν έτρεμον καί ή Πρωσία καί ή Αύστρία καί όλόκληρος ή τότε Δύσις.
Ο έρως τών Ελλήνων πρός τήν γλυκεϊαν έλευθερίαν,
ή άκαταμάχητος δύναμις τών προαιώνιων ιδανικών των, ή
άνωτερότης τοϋ πνεύματός των, ή έν δουλεία έργώδης
προσπάθειά των, πρός διάβρωσιν τής δυνάμεως τοϋ κατακτητοϋ. οί φλογεροί βάρδοι καί ρήτορες τής Ελευθερίας,
ώς ό Ρήγας καί ό Παπαφλέσσας, αί χρηματαποστολαί τών
Ελλήνων τής διασποράς καί αί παντός είδους τυπογραφι
κοί έκδόοεις, αί παραινετικοί προκηρύΕεις, ή χάρτα τής
Μεγάλης Ελλάδος, οί άρματολοί καί οί κλέφτες, τό έμπορικόν ναυτικόν, αί αύτόνομοι Ελληνικοί κοινότητες, τό κρυ
φά σχολεία, τά μετέπειτα έπίσημα καί ή Μεγάλη τοϋ Γέ
νους Σχολή, οί διδάσκαλοι τοϋ Γένους, οί Φανοριώται ώς
ήγεμόνες, διερμηνείς καί γραμματείς, οί Ίεράρχαι, οί με
γάλοι μάρτυρες πατριάρχαι καί ή Φιλική Εταιρεία, μέ δύναμιν, εις μέλη, πεντακοσίας χιλιάδας, έπί πληθυσμού έπτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων πεινώντων ραγιάδων, πάντα
ταϋτα συλλήβδην άπετέλεσαν τό άνεΕάντλητον δυναμικόν,
τό τεράστιον σθένος, τήν μεθοδικήν προπαρασκευήν καί
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τήν άμετάκλητον άπόφασιν πρός άποτίναΕιν τοϋ Ζυγού τής
τυραννίας. ΎπήρΕαν ή συνισταμένη τών ύπερανθρώπων
προσπαθειών τοϋ έν δουλεία έθνους, νά όποδυθή εις τόν
ύπέρ όλων άγώνα καί νά έπιφέρη όχι μόνον φθοράν, άλλά
σεισμόν καί καταστροφήν εις τό άγαρηνόν κράτος.
Ή συμμετοχή τών Φιλελλήνων εις τούς άπελευθερωτικούς άγώνας μας καί ή έπέμβασις τών μεγάλων δυνάμεων,
διά τήν ϊδρυσιν καί τήν έκ νέου έδραίωσιν τοϋ έλληνικού
κράτους, ήσαν άπόρροια τοϋ θαυμασμού των διά τόν πρωτωφανή ήρωϊσμόν τών Ελλήνων καί άναγνώρισις τής κρυ
στάλλινης άληθείας τοϋ δικαίου άγώνος των.
«'Ώ ς πότε παλληκάρια...». « Ό Ρήγας ψάλλων τόν
Θούριον». Υπό Ρ. Von Hess. (Έ κ τοϋ Ίστορ. Λευ
κώματος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως). Ό Βάρ
δος τής έλευθερίας προητοίμαοε τήν έΕέγερσιν τοϋ
Εθνους.

’ Επειδή δέ oi θαυμάΖοντες τοιούτους άγώνας, πρός έπικράτηοιν των άπαραγράπτων δικαιωμάτων παντός άνθρώπου, έπί τής τιμής, τής έλευθερίας καί τής Ζωής, πρέπει
προηγουμένως νά πιστεύουν εις τό δίκαιον τών άγώνων
αύτών καί έπειδή τά ιδεώδη ταΰτα πρώτοι οί "Ελληνες τά
ένεπνεύσθησαν καί τά έδίδαΕαν εις τούς λαούς, είναι εύνόητον, ότι οί θαυμάΖοντες καί οί πιστεύοντες ταΰτα, σκέ
πτονται καί αισθάνονται ώς "Ελληνες. 'Επομένως, είναι καί
οϋτοι γνήσιοι "Ελληνες. "Αρα καί οί Φιλέλληνες καί οί λαοί
τών μεγάλων δυνάμεων, θαυμάσαντες, πιστεύσαντες καί
ύποστηρίΕαντες τόν άγώνα ήμών, ένήργησαν ώς άληθεϊς
"Ελληνες. ΈπραΕαν, λοιπόν, τό καθήκον των, άποδώσαντες, τρόπον τινά, μέρος τών τροφείων εις τήν Μεγάλην
Μητέρα καί έπαΕίως δύνανται νά θεωρώνται μερισματοϋχοι
τής δόΕης καί τού μεγαλείου της.
Τήν άλήθειαν ταύτην οί μισέλληνες ή δέν δύνανται νά
κατανοήσουν ή ήθελημένως τήν άντιπαρέρχονται. Διότι, αν
είχον τούλάχιοτον τήν καλήν πίστιν, θά άντελαμβάνοντο καί
εύρύτερον τήν έννοιαν ταύτης τής άληθείας. Θά κατενόουν,
δηλαδή, ότι εις τάς λέΕεις «έλεύθερα καί πεπολιτισμένα
έθνη», ύπό οίονδήποτε όνομα, θέσιν, έκτασιν καί πληθυ
αμάν, ένυπάρχει ή έννοια καί τό όνομα αύτής ταύτης τής
Ελλάδος. Διότι, έάν άνατάμωμεν τόν πολιτισμόν οίουδήποτε τών έθνών τούτων, θά εϋρωμεν εις τάς βάσεις αύτοϋ
στοιχεία τοϋ 'Ελληνικού πολιτισμού, τόν όποιον, τό Ελλη
νικόν "Εθνος,, δτε ήτο έπί τής γής τό μόνον λογικόν "Ε
θνος, διένειμεν εις τούς λαούς ώς θείαν δωρεάν. Επομέ
νως, ό έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς κ α ί π ε π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο ς
κόσμος είναι ή ι δεατ ή ύ π ε ρ έ κ τ α ο ι ς
τ ο ϋ έ λ λ η ν ι κ ο ΰ π ν ε ύ μ α τ ο ς κ α ί τ ά πεπ ο λ ι τ ι σ μ έ ν α έ θ ν η ε ί ν α ι οί φ ο ρ ε ί ς
τ ο ϋ π ν ε ύ μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ, τό όποι ον,
πρό α ι ώ ν ω ν , ώς μ έ γ α ς ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς ,
ιερούργησαν εις τόν εύκλεή Παρθε
νώνα τής Π ο λ υ β ο ύ λ ο υ ' Αθήνας καί
μ ε τ έ π ε ι τ α εις τ ό ν π ε ρ ι κ α λ λ ή Ναό ν
τής τοϋ Θεοΰ Σοφίας.
Ή ύπό τών προστατίδων δυνάμεων παροχή βοήθειας,
διά τήν άπελευθέρωσιν τών Ελλήνων, είχε καί τήν πολιτι
κήν σκοπιμότητα τής κατασφαλίσεως τής έθνικής ύπάρΕεως
καί άνεΕαρτησίας τών λαών τής Εύρώπης. Είναι δέ άσύστολον ψεύδος, ότι ή πολιτική σκοπιμότης των ένεϊχεν ιδιο
τέλειαν καί ταπεινόν συμφέρον.
Τοϋτο άποδεικνύεται έκ τών έπομένων ιστορικών άληθειών :
Μετά τήν έδραίωσιν τοϋ όθωμανικοϋ κράτους, αί δυνά
μεις τής δύσεως άνεγνώρισαν πολιτικώς τοϋτο, διότι διέγνωσαν ότι, παρά τήν άνεπιθύμητον παρουσίαν του εις τά
πλευρά τής Εύρώπης, θά άπετέλει τήν άντίρροπον δύναμιν
διά τήν ματαίωσιν τής κοομοκρατορικής πολιτικής τής Ρω
σίας. Ανέκαθεν ό κολοσσός οϋτος, ώς μητρόπολις τοϋ
σλαυϊσμοΰ, έτρεφε τό όνειρον τής πανολαυϊκής κοσμοκρατορίας. Πρώτον δέ μέλημα αύτής ήτο ή κατάκτησις τής
Εύρώπης. Τό νεοπαγές, όμως, κράτος τών Οθωμανών, μέ
τήν κατ' όρχάς σφίΖουσαν δύναμιν του, έστάθη, προσωρινώς, έμπόδιον εις τήν πραγματοποίησιν τών όνείρων της.
Μέ τήν έμφάνισιν δέ τής Τουρκίας εις τό προσκήνιον
τής Εύρώπης, ό κίνδυνος έγένετο διπλούς καί διαβλέπουοα τοϋτο ή Εύρώπη έπέτυχε νά τόν άποσοβήση διά τής
Ιε ρ ό ς Συμμαχίας, πρωτοστατοϋντος τοϋ Αύστριακοϋ Μέττερνιχ. Διά ταύτης ώρίΖετο ότι, οίονδήποτε έθνος,
έγειρόμενον έναντίον άλλου, θά έπατάσσετο ύπό τών
ήνωμένων δυνάμεων τής συμμαχίας. Τοιουτοτρόπως ήμποδίσθη άφ' ένός ή πρός δυσμάς έπέκτασις τής Τουρ
κίας καί έματαιώθη άφ' έτέρου ή έπ' άόριστον πρα
γματοποίησή τών κοσμοκρατορικών βλέψεων τής Ρωσίας.
"Οτε δέ ό ύπέρ τής άνεΕαρτησίας άγών τών Ελλήνων
άπέδειΕεν, ότι ή δύναμις τής Τουρκίας έΕεφυλίσθη καί ότι
δέν θά δύναται τού λοιποϋ αϋτη νά θεωρήται άντίρροπος
δύναμις καί έπειδή οί "Ελληνες, καίτοι όλιγάριθμοι καί σχε
δόν άοπλοι, κατώρθωσαν νά άνατρέψουν τάς δυνάμεις τοϋ
οθωμανικού κράτους, κατεφάνη, ότι τό έργον τής έΕισορροπήσεως έπέπρωτο πλέον νά άναληφθή ύπό τών Ελλή
νων καί ή Εύρώπη ήδύνατο εις τό μέλλον νά στηρίΖηται
εις μίαν άνεΕάρτητον καί έλευθέραν Ελλάδα.
'Εκ τοϋ γεγονότος τούτου, άπεφασίσθη ή παροχή βοή
θειας εις τό άγωνιΖόμενον έθνος μας. Ή σκοπιμότης δέ
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Αρματολός Υδατογραφία. Ύπό Karl Haag. Μουσείον
Μπενάκη. (Έ κ τοϋ Ίστορ. Λευκώματος τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως). Οί άρματολοί καί οί κλέφτες,
τά ώργανωμένα έκεϊνα στρατιωτικά Σώματα, είναι όναμφισβητήτως τρανή άπόδειΕις τής αύτοδυναμίας
τοϋ ίεροϋ άγώνος τοϋ 1821.

τής βοήθειας ταύτης, έχουσα ώς κεντρικήν ιδέαν τήν εύτυχίαν τών πολλών, δύναται νά χαρακτηρισθή ώς εύποιία,
πλησιάΖουσα τά όρια τής ιδανικής πράΕεως. Απορρίπτεται
δέ αύτομάτως ή περί ιδιοτέλειας θεωρία τών μισελλήνων
καί τών έχθρών τοϋ έλευθέρου κόσμου.
Οί Ρώσοι, παρά τήν ίεράν συμμαχίαν, ύπήρΕαν άνειλικρινεϊς σύμμαχοι, ή δέ έμμονή των εις τό όνειρον τοϋ πανσλαυϊσμοϋ κατεφάνη τήν έποχήν έκείνην καί έκ τής δό
λιας προτάσεως τοϋ Τσάρου νά κατακερμοτισθή ή Ελλάς
εις τρεις ήγεμονίας, ύποτελεϊς εις τήν Τουρκίαν.
Τοιουτοτρόπως, μέ τήν παρακμήν τής τουρκικής δυνάμεως, καί μή ύπαρχούσης άλλης άντιρρόπου, θά ήδύνατο
εύχερώς ή Ρωσία νά έπεκταθή εις τήν Ρουμανίαν, Βουλ
γαρίαν καί Σερβίαν καί άπορροφώοα έν συνεχείρ τήν διηρημένην εις ήγεμονίας Ελλάδα θά κατήρχετο εις τό Αίγαϊον, πραγματοποιούσα, ούτω, τό πρώτον βήμα τών πρός
δυσμάς βλέψεών της.
Εις τήν πρότασιν ταύτην άντέδρασε μέ σθένος ή 'Α γ
γλία καί έδήλωοεν, ότι, εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν θά
άπεδέχοντο ταύτην αί άλλαι σύμμαχοι δυνάμεις, θά άπέ-
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στελλεν, εις αντιπερισπασμόν, στόλον, ϊνα καταλάβη τήν
Πελοπόννησον καί τάς νήσους του Αιγαίου.
Ούτως, άπεμονώθη ή Ρωσία. Η δέ άπόφασις, περί πα
ροχής βοήθειας εις τήν άγωνιΖομένην Ελλάδα, ύλοποιήθη
εις τήν ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου, δτε καί έκλεισεν ή αύλαία τοϋ θεάτρου, τοϋ δραματικού άπελευθερωτικού άγώvoc μας.
Πρέπει νά μάς διακατέχπ πολύς σκεπτικισμός, διά τήν
ύπό τόν Χέϋδεν συμμετοχήν τοϋ ρωσικού στόλου εις τήν
ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου. Διότι τά γεγονότα άποδεικνύουν,
δτι αύτη ύπήρΕε καθαρώς καιροσκοπική, ουδόλως συμμα
χική καί τυπικώς διπλωματική. Ένώ, δηλαδή, ό Κόρδιγκτων καί ό Δεριγνύ ήρχισαν κανονιοδολοϋντες τόν τουρκο αιγυπτιακό - τυνησιακόν στόλον εις τάς 2'Δ μ.μ. τής ιστο
ρικής εκείνης ήμέρας, ό Χέϋδεν έφθασε καθυστερημένος
περί τήν 3ην ώραν μ.μ. καί ότε άκριβώς είχεν όριστικώς
κριθή ή ναυμαχία υπέρ τών συμμάχων. Καί γενναται τό έρώτημα :
Τί θά έπραττεν ό Χέϋδεν, έάν, προσερχόμενος, έβλεπε
διαλελυμένους τούς στόλους τών συμμάχων ; Θά διεκδικοϋσε μόνος τό δίκαιον τοϋ άγώνος τών Ελλήνων ; Πολύ
άμφιβάλλομεν. . .
Πάντως, ή Ελλάς, ούδέποτε μνησικακοϋσα καί άβροφρόνως φερομένη, ακόμη καί πρός τούς μισοϋντας αύτήν,
έοτησεν εις τήν Πύλον τριάδα καί ούχί δυάδα προτομών,
τών άειμνήστων έκείνων ναυάρχων, διά νά τιμήση τήν ύπέρ
τών αιωνίων άΕιών έλληνοπρεπή αύτών συμπεριφοράν.
Διότι, όντως, οΰτοι ήγωνίσθησαν ώς "Ελληνες ! Κατά συ
νέπειαν δέ συμπεριελήφθησαν εις τό Πάνθεον τών 'Ελλή
νων ήρώωνI
Ή άποψις, ότι ό αγών ήμών δέν θά άπέβαιινε μάταιος
καί ότι αύτοδυνάμως θά ήδυνάμεθα νά άντεπεΕέλθωμεν τής
άκληρός καί άνίσου έκείνης πάλης, ένισχύεται καί άπό τό
περιεχόμενον τοϋ διαγγέλματος τής 2ας Δεκεμβρίου 1823
τοϋ Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών Μονρώ, τό όποιον,
έκτος τών άλλων, έτόνιΖεν : «"Εχομεν βάσιμον τήν πεποίθησιν, ότι οί Έλληνες θά έΕέλθωσι νικηταί έκ τοϋ ήρωϊκοϋ άγώνος, όν άνέλαβον. ΈΕ όσων γνωρίΖομεν, εϊμεθα
πεπεισμένοι, ότι ό άντίπαλος αύτών όπώλεσε τήν έπ' αύ
τών δεσποτείαν διά παντός καί ότι ή Ελλάς θά καταατή έκ
νέου έθνος άνεΕάρτητον...».
Πλέον τρανήν, όμως, άπόδειΕιν τής αύτοδυναμίας τοϋ
άγώνος μας παρέχουν τά άδιάψτυστα τεκμήρια τής ιστο
ρίας.
Ή κατατρόπωσις τών συγκεκροτημένων στρατιών Βρυώνη, Κιουταχή, Μουσταφό, Μπαϊράμ καί Δράμαλη, ύπό άτάκτου, σχεδόν άόπλου καί ολιγάριθμου, στρατού, τί άλλο
άποδεικνύει, είμή τήν κατάπτωσιν τοϋ ήθικοΰ τών 'Αγαρη
νών καί τό λεόντιον σθένος τών ήμιθέων έκείνων ύπερασπιστών τής έλευθερίας ;
Ή έπικουρία τοϋ τουρκικού στόλου, ύπό μονάδων τοϋ
αιγυπτιακού καί τοϋ τυνησιακού, δέν άποδεικνύουν τόν πα
νικόν καί τήν κατωτάτην στάθμην ποιότητος τών κατά θά
λασσαν μωαμεθανικών δυνάμεων ;
Τά ήρωϊκά κατορθώματα τοϋ Μιαούλη, τοϋ Κανάρη, τοϋ
Πιπίνου καί τοϋ Παπανικολή τί άλλο είναι, είμή ή άνωτερότης εις μαχητικότητα, ναυτικήν έπιδεΕιότητα καί εύελιΕίαν τοϋ εύαρίθμου καί έκ τών ένόντων συγκεκροτημένου
στόλου τών κατά θάλασσαν Ελλήνων άγωνιστών ;
Τά πυρπολικά δέν είναι ή έθελουσία πρός τόν θάνατον
πορεία ; Τά ολοκαυτώματα εις τό Κούγκι, τό Μεσολόγγι
καί τό Άρκάδι δέν είναι ή ήφαιστειώδης έκρηΕις πλεοναΖούσης ψυχικής καρτερίας ;
Δέν είναι θυσιαστήρια άκραδάντου πίστεως πρός τήν
έλευθερίαν ;
Τό Ζάλογγον καί τό μαρτύριον τοϋ Διάκου, τά Ψαρά καί
τό σχοινί τοϋ Πατριάρχου, δέν είναι σύμβολα τραγικής μυ
σταγωγίας εις τόν Ναόν τής 'Αθανασίας ;
Πάντα ταύτα δέν συνθέτουν τό άνεΕάντλητον δυναμικόν

126

τοϋ ύπέρ πίστεως καί πατρίδος άγωνισθέντος έθνους ; Δέν
είναι άναμφισβήτητα άποδεικτικά τής αύτοδυναμίας τοϋ έπικοϋ έκείνου άγώνος ;
Έκ τούτων, πιστεύομεν, ότι ούτε καί τοϋ αιμοσταγούς
Ίμβραήμ ή φονική μανία καί ή κατ' άρχήν θεαματική αύτοϋ έπιτυχία θά άνέκοπτον τήν πρός τήν έλευθερίαν άποφασιστικήν πορείαν τοϋ ύποδούλου έθνους. Διότι είναι τε 
ράστια ή δύναμις ένός λαού, άγωνιΖομένου διά τήν θρη
σκείαν, τήν τιμήν καί τήν έλευθερίαν.
Ό Ίμβραήμ ήλθε καί θά άπήρχετο. Τότε, καί πάλιν, οί
όμώσαντες έλευθερίαν ή θάνατον τραγικοί άγωνισταί, άνασυγκροτούμενοι, θά έπανελάμβανον μέ μεγαλυτέραν ορμήν
τόν διακοπέντα άγώνα των καί έχοντες πρόσθετον συμπα
ραστάτην τήν κτηθείσαν αύτών πείραν θά έπεβάλλοντο τελικώς τοϋ τυράννου, άπορρίπτοντες διά παντός τόν μα
κραίωνα Ζυγόν τής δουλείας. Δυνατόν, ή διάρκεια τοϋ άγώνος των νά άπέβαινε μακροτέρα. Πάντως, θά κατέληγεν
εις τό αύτό αίσιον καί θριαμβευτικόν άποτέλεσμα. Εις τήν
άνεΕαρτησίαν καί τήν έλευθερίαν.
Πολλοί έθαύμασαν καί ήγάπησαν τήν Ελλάδα διά τά
ήρωϊκά κατορθώματά της, άλλά κυρίως διά τό πνευματικόν
της έργον. Πρωταγωνίστρια εις τόν άνθρώπινον βίον ήνοιΕε τούς όρίΖοντας τοϋ πνεύματος καί ύψωσε τόν άνθρωΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ
Τό έκλεκτόν τέκνον τής Αγγλίας καί οί φιλέλληνες
όλων τών Εθνών, ένήργησαν ώς άληθείς "Ελληνες,
διότι έθαύμασαν, έπίστευσαν καί ύπεστήριΕαν τόν άγώνα τής Ελλάδος.
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«Έ χομ εν βάσιμον τήν πεποίθησιν, οτι οί
Έ λληνες θά έξέλθωσιν νικητα'ι έκ τοϋ ήρωϊκοΰ
άγώ νος, 8ν άνέλαβον. Έ ξ όσων γνω ρίζομεν,
εΐμεθα πεπεισμένοι, οτι ό αντίπαλος αυτών
άπώλεσε τήν έπ’ αύτών δεσποτείαν διά παντός
καί οτι ή Ε λ λ ά ς θά καταστή έκ νέου έθνος
άνεξάρτητον. . . »
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Αλλά καί άλλοι τήν έμίσησαν άκριβώς δΓ αύτήν τήν
πνευματικότητά της, έπειδή έρχεται έκ διαμέτρου άντίθετος μέ τόν ίδικόν των υλιστικόν κόσμον καί αναιρεί μέ τό
μεγαλεϊον της τός θεωρίας των, κατακρημνίζουοα, οϋτω,
τό κακοποιόν έργον των.
Δέν πρέπει δέ νά έκπληττώμεθα. Διότι τό φαινόμενον
τοϋτο είναι ό αιώνιος άνταγωνισμός μεταξύ μίσους καί άρετής. Ή αιώνια πάλη τοϋ σκότους έναντίον τοϋ φωτός. Ή
τυπική είκών τοϋ άδυσωπήτου πολέμου τών δαιμόνων έναν
τίον τοϋ λάμποντος έσμοϋ τών 'Αγγέλων.
Διά τοϋτο, οί μισέλληνες, συντεταγμένοι μέ τός σκοτίας δυνάμεις, άπεργάζονται τήν άμαύρωοιν τής λαμπρότητος καί τήν κατάλυσιν τών ιδανικών της. Βάλλουν έναν
τίον της καί τήν κατασυκοφαντοϋν. Τήν ύπονομεύουν καί
τήν μισούν. 'Επιδιώκουν τόν όφανισμόν της. Ώ ς άλλοτροπία τοϋ κακού είναι δυσδιάκριτοι καί ώς έκ τούτου έπικϊνδυνοι. Εμφανίζονται ύπό τό προσωπείον αγαθών δήθεν καί
είρηνοποιών δυνάμεων καί ούδέποτε ύπό τήν πραγματικήν
φυσιογνωμίαν των. Ακριβώς διότι είναι μισέλληνες. Διότι
αί έπαγγελίαι των υποδεικνύονται ψευδείς καί αί θεωρίαι
των πεπεραομέναι.
Λεγεωνάριοι τής διεθνιστικής κοσμοθεωρίας έχουν ώς
κορυφαίαν έπιδίωΕίν των τόν μηδενισμόν πόσης άλλης θεω
ρίας καί ιδέας, καταργοΰντες δέ τόν κόσμον τού πνεύμα
τος, έπιδιώκουν τήν έγκαθίδρυοιν τοϋ κράτους τής ύλης
καί τοϋ ένστικτου. Κακουργούν έκ τοϋ άφανοϋς, διότι τρέ
μουν τήν παρρηοίαν. Διότι, εις τό έκτυφλωτικόν φώς, τό
όποιον διαχέεται εις τόν κόσμον τοϋ πνεύματος, έκμηδενίζονται ώς ή χιών ύπό τόν ήλιον. Διότι κατέναντι τής άληθείας άπογυμνοϋνται καί τρέμουν, ώς αί αμαρτωλοί ψυχαί
ένώπιον τού ύπερτάτου Κριτηρίου. Διά τοϋτο έργάζονται
εις τό σκότος καί ώς έκ τούτου είναι έπικίνδυνοι.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΝΡΟΕ Πρόεδρος Η .Π ,Α .
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ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
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Η «ΧΑΡΤΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΤΟ Υ ΡΗΓΑ

Πατρίδα μας μυριάκριβη καί πολυδοΕασμένη,
πατρίδα τών Κανόρηδων καί Κολοκοτρωναίων'
πατρίδα πού δέν βρίσκεται άλλη στήν οικουμένη,
πατρίδα, μάνα άθάνατη, πολεμιστών γενναίων.
Ή δόΕα σέ στεφάνωσε ατό Σούλι, στά Ψαρά,
ατά Δερβενάκια, στή Γραβιά, στ' άτυχο Μεσολόγγι.
ΚΓ αντήχησαν τά πέρατα καί γέμισαν χαρά
οί κάμποι, τ' άγρια βουνά κι οί δασωμένοι λόγγοι !
Στήν Αλαμάνα στήθηκαν αιώνιοι βωμοί,
τό Ζάλογγο στεφάνι σου κι ή δόΕα σου μεγάλη.
Γιά σέ πατρίδα άθάνατη στερέψαν οί καημοί,
σταυραετο'ι σοϋ δώσανε τή λευτεριά οου πάλι.
Ηρώων μάνα Ελλάδα μας, αιώνιο τραγούδι,
τής λευτεριάς π' άκούστηκε σ' όλη τήν οικουμένη,
τής ίοτορίσς γέννημα, τής δόξας σύ λουλούδι,
τότε καί τώρα, πάντοτε, ΕΛΛΑΔΑ δοξασμένη.
ΣΩΤ. ΚΟ ΛΠΕΤΙΝΟ Σ

ΆστυφύλαΕ

127

ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 21
Μια σειρά άπό χρονικά, γραμμένα άπό τόν συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΑΟ
και άφιερωμένα στα 150 χρόνια άπό τήν Εθνική Π αλιγγενεσία, μέ βάση τις αφηγή
σεις των ιδίων 'Ηρώων τοΰ μεγάλου έπους.

ΠΡΟΣΩΠΑ
Παπαφλέσσας - Π α λ. Π ατρώ ν Γερμανός - Ά ν δ ρ . Ζ α ΐμ η ς - Γ υ ν α ίκ α τή ς Β α σ τίτζα ς

ΣΟ πλησίαζαν οί μέρες τον μεγάλου ξεσηκωμού τού ΕΙκοσιένα, τόσο ή ατμόσφαιρα γινόταν
άνήσυχη στις όνο κεντρικές περιοχές, στο Μωρία και στη Ρούμελη, πού είχαν διαλεχτε'ι σαν
χώροι, μέσα στους όποιους θά άναβε ή πρώτη θρυαλλίδα. Ά π ό τόν ηρωισμό των σκέψεων, πλη
σίαζε ό καιρός για τόν ηρωισμό των πράξεων. Οί γενναίοι πολέμαρχοι των περιοχών, μέ φανερή
άνησυχία, προσπαθούσαν νά λάβουν δλα τά μέτρα δχι μόνο για την όσο το δυνατόν άρτιώτερη
οργάνωση, αλλά και γιά τη διατήρηση τού μυστικού τής προετοιμαζομένης 'Ελληνικής Έ παναστάσεως. ’Ιδιαίτερα σημαντική ήταν ή μυστική αναταραχή καί άνησυχία στήν Πελοπόννησό,
άπό τήν όποια είχε άποφασισθή νά άρχίσει ό ’Αγώνας. Οί παλιές ιδεολογικές αντιθέσεις είχαν
δόσει τή θέση τους σέ μιά χάλκινη συνοχή τής ήγεσίας τού Μωρία καί σέ μιά ξεχωριστά σώφρονα
άναμέτρηση τού καιρού. Σ τά τέλη τού 1820, έφτασε στήν περιοχήν μιά φλογερή επαναστατική
καρδιά. "Ενας ιερωμένος μέ πολλή ενθουσιασμό καί περισσότερη εσωτερική ελευθερία, ό θρυλι
κός ’Αρχιμανδρίσης Παπαφλέσσας. ’Ερχόταν άπεσταλμένος άπό τόν ’Αλέξανδρο Ύ ψ ηλάντη,
μέ μηνύματά του. Ό ενθουσιασμός καί ή επαφή, άπό τήν πρώτη κι δλας σ τιγμ ή τού Παπαφλέασα, μέ πλατύτερα στρώματα λαού, έβαλε σέ άμηχανία τήν ηγεσία. "Ολοι φοβήθηκαν μήπως προδοθή το μυστικό. Γ ι αυτό δέν έκρυψαν τήν επιφύλαξή τους άπέναντί του. Καί είναι γραφικά χα
ρακτηριστικός ό τρόπος μέ τόν όποιο άναφέρει αυτή τήν άφιξη στά απομνημονεύματά του ό Π α 
λαιών Πατρών Γερμανός:
« Έ ν ω δέ οί πρόκριτοι τής Πελοποννήσου ήσχολούντο νά θεραπεύσωσι τινάς καταχρήσεις,
αΐτινες έπροξένουν υπόνοιαν εις τήν Διοίκηση1 (εννοεί τις Τουρκικές άρχές) καί έσκέπτοντο περί
τής συλλογής τών συνεισφορών, έφτασεν εις τήν νήσον Σπετσώ ν Γρηγόριός τις, Δίκαιος λεγόμε
νος καί έκεϊθεν μετέβη εις τήν Πελοπόννησον, συνεπιφέρων γράμματα άπό μέρους τού ’Αλεξάνδρου
Ύ ψ ηλάντη, προς τούς Πελοποννησίους, διαλαμβάνοντα δτι ή μηχανή είναι έτοιμη καί δτι ούδενός άλλον δεϊται εκτός άπό αυτόν, πού θά τήν κινήσει, μοχλόν καί δτι μία ’ισχυρά δύναμις είναι
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«Στην Πελοπόννησο
πρέπει νά πέσει τό
πρώτο ντουφέκι τοΟ
ξεσηκωμού»

«Τό κίνημα είναι
ιστορική ανάγκη»

σύμμαχος καί δτι νά είναι πάντες έτοιμοι καί εντός ολίγον θέλει φτάσει καί ο ’ίδιος εκεί, και ενι
λόγω νά άκούσωσι καί νά πίστευαιυσι δσα ήθελεν τούς είπεί δ Δίκαιος ώς άνθρωπος φιλαλήθης...»
Τά μηνύματα αυτά, δπως ήταν επόμενο, δημιούργησαν πολλές συζητήσεις. ’Ιδιαίτερα ή επι
βεβαίωση αυτή των παλιών διαδόσεων «δτι τάχα μιά ισχυρά δύναμις είναι σύμμαχος» ήταν κάτι
πού χρειαζόταν μιά κατεπείγουσα διερεύνηση. ’Έ τ σ ι ά π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ι ς 20 Ι α 
ν ο υ ά ρ ι ο υ το ϋ 1821 ή σ ύ γ κ λ η σ η μ ι α ς σ υ ν ό δ ο υ σ τ ο Α ί γ ι ο , π ο υ τ ό τ ε
λ ε γ ό τ α ν καί Β ο σ τ ί τ ζ α , πού ά π ο τ έ λ ε σ ε καί την π ρ ώ τ η π ο λ ε μ ι κ ή
σ υ ν έ λ ε υ σ η σ τ ι ς π α ρ α μ ο ν έ ς τ ο υ ξ ε σ η κ ω μ ο ύ . Να πώς διηγείται το περι
στατικό στά απομνημονεύματά του ό Κανέλλος Δελληγιάννης:
«Άναχωρήσαντος τοϋ Χουρσίτ Πασιά καί λαβόντες μικράν τινα ησυχίαν συνηχθησαν απαντες εις την οικίαν μας καί πολλοϋ λόγου γενομένου υπέρ καί κατά τοϋ Αντικείμενου ενεκριθη
καί άπεφασίσθη νά άπέλθονν εις Βοστίτζαν, νά χωρίσουν δήθεν τά δρια τών κτημάτω ν τών διαμαχομένων μοναστηρίων Ταξιαρχών καί Μεγάλου Σπηλαίου, τρεις ’Αρχιερείς ο Παλαιών^ IΙα 
τρών Γερμανός, ό Κερνίτζης καί δ Χριστιανουπόλεως καί από τούς προύχοντας ο Ζ αιμης, ο Σ ω 
τήρης Χαραλάμπης, καί δ Φωτήλας. . . Οι άνω είρημένοι έγραψαν τοϋ Παλαιών ΙΙατρώ ν και
συμπαραλαβόντες τον Παπαφλέσσα ενρέθηκαν άπαντες εις την ρητήν ημέραν εις την Μονήν τών
Ταξιαρχών τήν 23 ’Ιανουάριου 1821, δτε τήν αυτήν στιγμήν είχε φτάσει εκεί καί ο αδερφός μας
Πανάγος Δεληγιαννης. Συνελθόντες εις διάσκεψιν τούς άνεκοίνωσεν δ Παπαφλεσσιας οαα και
εις "Υδραν καί Σπέτσας έξεφράσθη...».
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ : Είναι ανάγκη αδέρφια ή πρώτη φωτιά καί τό πρώτο σημάδι νά φανεί στην Πε
λοπόννησο... Εδώ πρέπει νά πέσει τό πρώτο ντουφέκι τού Εεσηκωμοϋ... Είναι ιστορική ανάγκη,
έλπίζω νά τό καταλαβαίνετε. ΈΕ άλλου πρέπει νά δόκουμε οτόν τύραννο νά υποθέσει ότι όλα
γίνονται μέ προτροπή τοϋ Ά λή Πασά γιά άντιπερισπασμό καί γιά άνακούφιοη οτόν πόλεμο
ποϋπιασε μέ τήν Ψηλή Πόρτα.. Κατόπιν τό κίνημα θά έπεκταθή καί στή Μάνη πού δέν ύπάρχει ποδάρι Όσμανλίδικο... ’ Εκεί θά ριζώσει καί θά σταθεί... Πολύ θά διστάσει ά Σουλτάνος
τής Πόλης νά ριχτεί στή Μόνη. "Οπότε τόκαμε πλήρωσε άκριβά καί πικρά μετάνοιωσε...
ΓΕΡΜΑΝΟΣ : Εγώ δέν τήν καταλαβαίνω αύτήν τήν λεγομένη «ιστορική άναγκαιότητα». Στήν
ύπόθεση τής έλευθερίας είναι ύπεύθυνοι όλοι οί Ελληνες, τό ίδιο καί γιά τή θυσία, είναι συνυπόχρεοι. Δέ βλέπω τό λόγο τό πρώτο αίμα νά χυθεί οτόν τόπο τοϋτο...
ΠΑΠΑΦ. : Πολλά έπιβάλλουν, σεβασμιώτατε Γερμανέ, τήν όσο τό δυνατό γρηγορώτερη έναρΕη τής
Έπαναστάσεως. Πριν μάθει τά οχέδιά μας ή Πόρτα καί οτείλει στρατεύματα στό νοτιά...
ΓΕΡΜ. : Καί γιατί καλά καί σώνει νά φανεί, καθώς λές, τό πρώτο αύτό σημάδι στήν Πελοπόν
νησο Δίκαιε Παπαφλέσσα; Πολλά είναι πού πρέπει νά μάς έΕηγήσεις. Ή ρ θ ες κάτω στήν Ελ
λάδα μ' ένα ταγάρι γιομάτο μύθους, μοϋ φαίνεται... "Ας άρχίσουμε, όμως άπό τό πρώτο αύτό,
πού είναι καί τό σπουδαιότερο...
ΠΑΠΑΦ. : Ανάμεσα ατούς άλλους, τούς πολλούς λόγους, ένας είναι ότι στήν περίπτωση πού χά
νεται τό κίνημα, νά φύγουν οί προύχοντες στή Μόνη ή στά νησιά νά σωθούν...
Ζ Α Ί’ΜΗΣ : Καί τό λαό, ώρέ, 'Αρχιμανδρίτη; Τό λαό τί θά τόν κάνουμε, θά τόν όφήσουμε στά
χέρια τοϋ τυράννου; Τό πράμα έχει κίνδυνο δέν είναι άπό τά εύκολα...
ΠΑΠΑΦ. : Συμφωνώ, καπετάν Ζαίμη, άλλά τίποτα δέν γίνεται χωρίς κίνδυνο... Τριακόσια πενήντα
χρόνια στή σκλαβιά, όλο αύτόν άναμετράμε... 'Ώ ς πότε πιά...
ΕΡΜ.
Πρέπει νά περπατήσουμε στοχαστικά, σίγουρα, μέ φρόνηση...
ΗΣ : "Αν δέν τό πατήσεις στό κεφάλι τό φίδι, σ' έφαγε...
ΑΠηίΦ*.: Εδώ χρειάζεται ή πολιτική, πού σάς λέω... Έτσι, πού νά τόχουμε δίπορτο... Πρέπει νά
^ αταλάθετε... Αύτές είναι οί έντολές τής Άνωτάτης Αρχής...
ΓΕΡΜ. : Γιά ποιά πολιτική μιλάς Δίκαιε; Καθάρισε τό λόγο οου..
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ΠΑΠΑΦ. : Δέ θά πούμε σέ κανένα ότι ξεσηκωνόμαστε γιά νά φέρουμε τό «σεφέρι» γιά νά φτιά
ξουμε τό ρωμέϊκο... Θά καμωθοΰμε άτι ξεσηκωθήκαμε γιά τά δοσήματα, έξ αιτίας τών βα
ρειών φόρων... Μάλιστα γιά νά γίνει τούτο πιό πιστευτό θά οτείλουμε καί μιά έπιτροπή στήν
Πόλη μέ άποστολή νά παρουσιαστεί στον Σουλτάνο καί νά τού έκθέσει τά σχετικά παράπονα..
ΖΑΤ^ΜΗΣ : Μή βασίΖεσαι σ' αυτή τή στάχτη στά μάτια Παπαφλέσσα...
ΠΑ*3$ί Νά σπρώξουμε τόν καιρό ως τήν άνοιξη πού θά κατέβει κάτω κΓ ό Ύψηλάντης, καπετ α ι^ α ϊμ η .
ΓΕΡΜ. : Καί τότε τί φελάνε οί άλλες άοριστολογίες πού γυρίΣεις καί σπέρνεις στόν κόσμο σέ Μωριά καί Ρούμελη, εύλογημένε;
ΠΑΠΑΦ. : Ποιές άποκαλεϊς «άοριστολογίες» σεβασμιώτατε;
ΓΕΡΜ. : Αύτά γιά τή «Μεγάλη Δύναμη» πού είναι έτοιμη νά βοηθήσει τήν Επανάσταση... Τί σόϊ
βοήθεια σκοπεύει νά δώσει, όταν μας γυρεύεις νά καμωθοΰμε πώς ξεσηκωθήκαμε όχι γιά
λευτεριά άλλά γιά τά δοσήματα;
ΠΑΠΑΦ. : Η δύναμη ύπάρχει καί στήν κατάλληλη στιγμή θά έπέμβει...
ΓΕΡΜ. ; "Ακούσε, παιδί μου Δίκαιε, δέν μπορούμε νά παίξουμε μέ τό λαό... Γιά νά φανατισθεί
ό κόσμος καί νά τρέξει στ' άρματα πρέπει νά τού πεις τήν άλήθεια, πρέπει νά τού μιλήσεις
γιά λευτεριά... Δέν ξεσηκώνεται ό καθένας γιά τά δοσήματα, πού λές έού...
Ζ Α Ί'Μ Η Σ : Σωστά κΓ άμα τήν πεις σέ έναν τήν άλήθεια τήν έμαθε τήν ίδια στιγμή ή Ψηλή Πόρτα
καί παίρνεις στό λαιμό σου κΓ αύτούς πού λές νά στείλεις γιά ψευτοεπιτροπή στόν Σουλτάνο
κΓ όλο τόν άλλο λαό...
ΠΑΠΑΦ. : Προστάγματα τής Άνωτάτης Αρχής κομίΖω, ιερείς καί καπετανέοι τού Μωριά καί
τών νησιών...
ΓΕΡΜ. : ΚΓ αύτό άοριστολογία είναι... Μιλάς γιά μιά «Άνωτάτη Αρχή»... Ποιά εϊν' αύτή; Ποιοι
τήν άποτελοϋν; Πρέπει νά μάς τήν φανερώσεις, νά τή μάθουμε όλοι...
ΠΑΠΑΦ. : Μή θίγετε τά ιερά καί όσια τού "Εθνους... Υπάρχει 'Ανωτάτη Αρχή καθώς ύπάρχει
καί μεγάλη Δύναμη πού μάς ύποστηρίΖει, άγιε Γερμανέ...
ΓΕΡΜ. Πρέπει νά τά μάθουμε, νά τά ξέρουμε... Ούδέν κρυπτόν...
ΠΑΠΑΦ. : Τά ξέρουν οί κεφαλές καί είναι άρκετό...
ΓΕΡΜ. : Εμείς είμαστε στό Μωριά οί κεφαλές, έμεϊς έχουμε δικαίωμα νά τά γνωρίΖουμε πριν
άπό κάθε άλλον, έμεϊς έχουμε τήν εύθύνη τού λαού...
Ζ Α Ί'Μ Η Σ : Σωστά... Ό κόσμος μένει σ' άμηχανία γιά τό πρακτέο...
ΓΕΡΜ. : Βλέπει τό παράκαιρο καί τό άνέτοιμο... Θέλει βέβαια τήν έλευθερία, τού έρεθίΖεις καί σύ,
άρχιμανδρίτη, τήν ταραχή καί δέν ξέρει τί νά κάμει...
ΠΑΠΑΦ. : Τά πάντα είναι έτοιμα. Καί έφόδια ύπάρχουν ύπεραρκετά καί χρήματα ύπάρχουν καί
πλοία έξοπλισμένα καί δυνάμεις στρατιωτικές θά έρθουν...
ΓΕΡΜ. : Πρέπει νά μάς πεις πού βρίσκονται όλα τούτα Παπαφλέοοα...
ΠΑΠΑΦ. : Δέν μού τό έχει αύτό έπιτρέψει ή Ανωτάτη Αρχή.
ΓΕΡΜ. : "Εχουμε ψυχές στό λαιμό μας, δέν μπορούμε νά βαδίσουμε μέ άοριστολογίες, ούτε μέ
άχαλίνωτο ένθουσιασμό...
ΠΑΠΑΦ. : Τά έχει όλα έτοιμα ό Ύφηλάντης κατ' έντολήν τής Αρχής...
ΓΕΡΜ. : Ποιά είναι αύτή ή Ύπερτάτη Αρχή καί πόθεν έλαβεν αύτήν τήν δύναμη;
ΠΑΠΑΦ. Μέ πιέΖεις νά άποκαλύψω πράγματα άνεπίτρεπτα...
ΓΕΡΜ. : Σέ καλώ νά μάς ένημερώσεις... Έ χεις ύποχρέωση...
ΠΑΠΑΦ.
Δέν είναι συγχωρημένο νά κοινοποιηθούν αύτά τά μυστήρια... Τό μάτι καί τό αύτί τών
Τούρκων παραμονεύει παντού...
Θαρρώ πώς κατέβηκες στό Μωριά νά μάς μεταφέρεις όνειροπολήματα τού Ύψηλάντη καί
άρεις τό λαό στό λαιμό σου, Παπαφλέσσα...
Κατέβηκα νά ξεσηκώσω τήν πολεμική διάθεση...
ΓΕΡΜ. ΤΈ άνεις σέ ύπέρτατο κίνδυνο τό φτωχό λαό...
ΠΑΠΑΦ. : Ό κίνδυνος ύπήρχε, δέν τόν δημιούργησα έγώ...

ΓΕΡΜ. : Μάς έμπαίΖεις Δίκαιε... Μέσα στή φλόγα τοΰ ένθουσιασμοΰ σου γιά τήν Επανάσταση δη
μιούργησες φαντασιώσεις πού φοβάμαι πώς τις έχεις πιστέψει καί σύ...
ΠΑΠΑΦ. : Αύτό μοιάΖει λίγο ώς πολύ μέ κατηγορία απάτης, σεβάσμιε ιεράρχη Παλαιών Πατρών,
καί Ζητάω άπό τή συνέλευση νά σέ ύποχρεώσει νά τό άνακαλέσεις...
ΗΣ : Ό ένθουοιασμός γτά τόν ξεσηκωμό είναι πράμμα ιερό πού όχι μόνο δέν πρέπει νά τό
ηγοράμε, άλλα νά τό ύποθάλπωμε... ΝομίΖω πώς πρέπει κάπως νά άλλάΕη ό λόγος...
Ε Ρ Μ ίΛ ίεσ η κ ώ ν ε1 πρόωρα τό λαό κι' άγνοεϊ κάθε τί πού άφορά τάν τόπο καί τόν αντίπαλο έδώ
σ-πίΠνίωριά...
Ζ Α Ί'Μ Η Σ : Θά Ζήσει άπό κοντά τά πράγματα καί θά τά μάθει, ό Δίκαιος, ας μήν τού κόβουμε
τόν άέρα καί τόν ένθουσιασμό τοΰ ξεσηκωμού, πού αύτός ϊσια - ίσια μάς χρειάΖεται πριν άπό
κάθε άλλο...
ΠΑΠΑΦ. : Σ εύχαριστώ κοπετόν Ζαΐμη... Καί σοϋ λέω, τήν έπισημοτάτη αύτή ώρα πώς μόνον έσύ
είσαι άξιος γιά 'Επανάσταση...
ΓΕΡΜ: : "Εχουμε κι' έμεϊς τις πληροφορίες μας... Έχουν έρθει μέ γράμματα τοΰ Ύψηλάντη καί
τής 'Επιτροπής της Φιλικής Εταιρίας καί άλλοι.
ΠΑΠΑΦ. : (Ταραγμένος) Ποιοι... ποιοι άλλοι ήρθαν καί πότε;
ΓΕΡΜ. : Ό Παπαρηγόπουλος, ό Ή λίας ό Χρυσοσπάθης, ό Γιάννης ό Γκούτσης, ό Εύμορφόπουλος...
ΠΑΠΑΦ. : Καί τί σάς γράφει ό Ύψηλάντης, τί μαντάτα στέλνει...
ΓΕΡΜ. : Τίποτα άπ' όσα άνυπόστατα μάς λές έσύ τόσες μέρες γιά άπειρα μηλιούνια παράδες κατα
τεθειμένα στά διάφορα ταμεία, γιά έφόδια πολεμικά καί πυροβόλα όργανα άναρίθμητα άποθηκευμένα σέ διάφορους τόπους, γιά πλοία καλώς έξωπλισμένα καί διάφορα άλλα παίγνια τής
φαντασίας σου...
Ζ Α Ί'Μ Η Σ : Τί συμβαίνει; Ποιος βροντάει; Ά νο ϊξτε τήν πόρτα...
ΓΥΝΑΙΚΑ : (Μπαίνει τρέχοντος λαχανιασμένη): Στά όνομα τού Θεού, τί κάνετε δώ μέσα καί δέν
πήρατε χαμπέρι;
ΖΑ I ΜΗΣ : Τί τρέχει γυναίκα; Τί πάει νά πει αύτό τ ’ άλάφιασμα;
ΓΥΝ. : Οί Τούρκοι έμαθαν τί κουβεντιάζετε στή Μονή τών Ταξιαρχών. Τά ξέρουν όλα, άρχοντάδες μου...
ΓΕΡΜ. : Τί ξέρουν; Είμαστε μαΖευμένοι έδώ, οί πρόκριτοι τού Μωριό, νά λύσουμε τήν κτημα
τική διαφορά πού έχουν τά δυό μεγάλα μοναστήρια μας, οί Ταξιάρχες τής ΒοστίτΖας καί ή
Λαύρα τών Καλαβρύτων καί τρώγονται...
ΓΥΝ.j Μακάρι, άγιε εΓρμανέ, νά τό πίστευαν κι’ οί Όσμανλίδες αύτό, άλλά δέν τό πίστεψαν...
Εμαθαν... Ταμαθαν όλα... Από πιά πηγή δέν ξέρω, πάντως έμαθαν ότι δώ μέσα μαζευτήκατε,
οί πρόκριτοι καί συνεδριάζετε νά κηρύξετε τήν Επανάσταση...
ΖΑ I ΜΗΣ : Ποιος καταραμένος τό πρόδωοε τούτο τό μυστικό;
ΓΥΝ. : Από δώ μέσα βγήκε ό λόγος... Τό Αίγιο είναι άνάστατο... Οί Τούρκοι έστειλαν τήν ώρα
τούτη καβαλλαραίους στά Καλάβρυτα καί στήν Τρουπολιτσά μέ τό μεντάτι...
ΠΑΠΑΦ. : Καί ύστερα λέμε γιά κινδύνους καί διαλύουμε τόν κόνωπα, στή Μονή τών Ταξιαρχών...
Σάν τί μαντάτο στέλνουν, γυναίκα, μήπως μάθατε;
ΓΥΝ. : Τρεις καβαλλαραίοι κι νήσον γιά τά Καλάβρυτα καί τρεις γιά τήν Τρουπολιτσά νά πάνε τις
ειδήσεις, ότι οί Ρωμιοί στή ΒοστίτΖα έτοιμάΖονται γιά ξεσηκωμό καί νά λάβουν τά μέτρα τους
οί Τούρκικες φρουρές έκεϊ...
Ζ Α Ί'Μ .: Πώς καί δέν έκαμε καμμιά δύναμη πρός έδώ ;
ΓΥΝ.: Σάς φοβούνται καπετάν Ζαΐμη. ΝομίΖουν ότι δέν είστε μονάχοι οί πρόκριτοι τοΰ Μωριά στό
Μοναστήρι τών Ταξιαρχών πού κάνετε τήν πολεμική τούτη σύναξη... Διαδόθηκε πώς έχετε στά
βουνά γύρω καί στρατέματα, πολλά οτρατέματα... Πώς έχετε πιασμένο τόν τόπο...
ΖΑΊ'Μ . (Μέ ψεύτικη έκφραση) : Καί βέβαια έχουμε στρατεύματα καί πολλά μάλιστα, άλλοιώς δέν
θά μαΖευόμασταν...
ΓΥΝΪ£»_Οί Τούρκοι κλείστηκαν στά σπίτια τους... Τούς έχει πιάσει πανικός... Λένε πώς ύπάρχει
*°τα τη Ελληνική Αρχή πού άποφάσιοε νά κινήσει τόν πόλεμο... Λένε πώς ύπάρχουν χιϊς στρατέματα φορτωμένα σέ καράβια άπό μεγάλη ξένη δύναμη πού έρχονται νά βοηθήΣυνέχεια είς τήν σελ. 135
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και ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
Κατά την Τουρκοκρατίαν
'Υπό τοϋ κ . ΑΝΤ. ΔΕΛΩΝΗ
Διδασκάλου - Λογοτέχνου
^ ήμερα, μιλούμε για Παιδεία καί εννοούμε δλες εκείνες τις σκόπιμα (οργανωμένες κοινωνικές
“ “ λειτουργίες πού συγκλίνουν καί συμβάλλουν στη διαμόρφωσι τοϋ άνθρωπον. Ολες αυτές
οι ώργανωμένες προσπάθειες καταβάλλονται από κράτη αναπτυγμένα καί νποανάπτνκτα, τα
όποια, θεωρώντας την Παιδεία ώς την επωφελέστερη επένδυαι, θυσιάζουν τεράστια ποσά γ ι ’
αυτήν καί σχεδιάζουν μεγαλοφυή προγράμματα. ’Εργάζονται όχι άπλά, για την άννψωσι τον αν
θρώπου από το επίπεδο τοϋ «homuculus» στο επίπεδο τον ανθρώπου με μίαν έλεύθερη εσωτερικά
προσωπικότητα, αλλά, άκολουθώντας την αρχή τής Ύ περβάσεω ς, τον προετοιμάζουν γιά μίαν
επίπονη προσπάθεια άφομοιώσεως τοϋ προηγουμένου πολιτισμού, ώστε νά δυνηθή νά συντείνη
καί αυτός στήν πρόοδο τήν ίδική του, τής έποχής τον, τοϋ πολιτισμού, πού επωάζεται για τις
επόμενες γενεές.
Ό δρος «Παιδεία» θεωρείται, πολλές φορές, ταυτόσημος — χωρίς φυσικά νά είναι — με τους
δρους «αγω γή», «κουλτούρα», «μόρφωσι» καί «έκπαίδενσι». Φυσικά, θεωρώντας ώς κύκλους
γνώσεων καί προσπαθειών τούς άνωτέρω δρους, είναι μέσα στά μέτρα τοϋ λογικού νά θεωρήσουμε
τήν Παιδεία ώς περιέχουσα δλους τούς άλλους.
Σήμερα, μιλοϋμε γιά Έ κπαίδενσι καί εννοούμε δλες έκείνες τις προγραμματισμένες προσπά
θειες αγω γής δλων των ηλικιών, πού συντελοϋνται μέσα στον συγκεκριμένο χώρο τοϋ σχολείου —
δποιο σχήμα καί εάν εχη τό τελευταίο. ’Επιστήμες, δπως ή Π αιδαγω γική, με δλους τους κλάδους
της, ή Ψυχολογία, καί αυτή με δλα τά παρακλάδια της, ή Κοινωνιολογία καί Κοινωνιομετρία, η
Σ τα τιστική, ή Κυβερνητική, ή Βιολογία καί πολλές άλλες, συνεργάζονται γιά τον σχεδιασμο
πλάνων έκπαιδεύσεως, προγραμμάτων, μεθόδων καί χρήσεως τών καλυτέρων μέσων, ώστε να
επιτύχουμε τά πλέον καλά αποτελέσματα.
Είναι γεγονός, βέβαια, δτι, σέ κάθε χώρο παιδείας, κάθε γενεά έχει μίαν ιδιαίτερη γωνία
θεωρήσεως τών προβλημάτων καί στόχων αυτής. Αυτό, βεβαίως, θά έξαρτηθή από τις γενικες πο
λιτιστικές, ιστορικές, οικονομικές, κλιματολογικές καί άλλες συνθήκες κάθε τόπου, κάθε κράτους,
κάθε έποχής. ' Οπωσδήποτε, τήν ίδική μας γενεά χαρακτηρίζει ένα πρωτοφανές πάθος, αλλά καί
ενδιαφέρον γιά τήν λύσι τών εκπαιδευτικών προβλημάτων, «τήν ποιότητα τοϋ πνευματικού προσ
ανατολισμού τής Παιδείας» — απόρροια Ισως τοϋ άνηλεονς συναγωνισμού τών κρατών νά εύρεθοΰν στήν κεφαλή τών πολιτιστικών κ ανακτήσεων — καί τών σχολικών προγραμμάτων, τομείς
δπου έχουν σημειωθή τά τελευταία χρόνια εντυπωσιακά αποτελέσματα, ιδιαίτερα από τήν άποψι
τής δομής καί άνανεώσεως τοϋ περιεχομένου των.
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«... καί μέσα στή θολόκτιστη έκκλησνά, τήν έκκλησιά πού παίρνει κάθε βράδυ τήν δψη τού Σχολειού,
είν’ ό παπάς κι’ ό δάσκαλος έκεϊ, πού τά παλιά όνείρατα αναδεύει καί γύρω τά σκλαβόπουλα μαζεύει...»
Στον 'Ελλαδικό χώρο, τήν τελευταία εικοσαετία, έγιναν φιλότιμες καί σοβαρές προσπάθειες
καί δλες οί κυβερνήσεις αγκάλιασαν μέ ιδιαίτερη στοργή τήν Παιδεία, χωρίς αυτό τό ενδιαφέρον
νά φερνή πάντα τά άνάλογα αποτελέσματα, για διαφόρους λόγους. Πάντως, ή Παιδεία έθεωρήθη
ώς εθνική ύπόθεσις καί αυτό δικαιολογείται καί από τό ένδοξο πνευματικό παρελθόν τής χώρας,
άλλα καί από τήν σημαντικότητα των μέτρων που πρέπει νά ληφθοϋν, γιά νά γίνη τούτο ενδοξότερο,
στο άμεσο μέλλον. Πολλά μένουν νά γίνουν ακόμη. Στήν τεχνοκρατική μας εποχή, μία σωστή
πολιτική παιδείας είναι εκείνη, ή όποια, στηριζομένη εις δ,τι καλύτερο προσφέρει ή πνευματική
μας κληρονομιά, παράλληλα, αφομοιώνει δημιουργικά τήν πείρα καί τις κατακτήσεις τής συγχρό
νου επιστήμης, προγραμματίζει μέ σύνεσι τήν αγω γή τοϋ Έ λληνος, άφοϋ ύποτάξη δλα τά προη
γούμενα στους εθνικούς στόχους καί προβληματισμούς, αφήνοντας παράθυρα αναπνοής, δηλαδή
προοπτικές εύκολου άνανεώσεως καί προσαρμοστικότητας σέ νέες εξελίξεις.
Ή μικρή αυτή εισαγωγή οφείλεται στήν πρόθεσί μου νά οροθετήσω τό πλαίσιο τής Παιδείας
καί Έκπαιδεύσεως τής εποχής μας, δηλαδή δπως αντιλαμβανόμαστε αυτές σήμερα καί νά άντιπαραβάλω αυτές μ ’ εκείνες τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας.
Ποιος μπορεί νά τό άρνηθή; μία σύγκρισις μεταξύ των δύο εποχών είναι, λογικά, έξω άπό
κάθε πραγματικότητα καί δέν υπακούει φυσικά σέ καμμία δεοντολογία. Βέβαια, τηρονμένων τών
αναλογιών, υπήρξε, καί κατά τήν ζοφερή περίοδο τής μεγάλης σκλαβιάς, Παιδεία, ύπήρξεν ’Ε κ 
παίδευα ις, υπήρξαν μερικές αξιοσημείωτες κατακτήσεις τής παιδείας. Βέβαια, δέν ή σαν τόσο
απελπιστικά τά πράγματα καί τό γνωστό «φεγγαράκι μου λαμπρό, φ έγγε μου νά περπατώ » μπο
ρεί ίσως νά έκφράζη μίαν κατάστασι, δέν αντικατοπτρίζει, δμως, μέ σαφήνεια καί τήν πραγματηκότητα τής παιδείας τής εποχής, δέν καλύπτει αυτήν. Κ α ί σ ’ ε κ ε ί ν η τ ή ν δ ί σ ε κ τ η
περίοδο τής Τουρκοκρατίας έχομε πολλές κατακτήσεις Παιδεί
ας κ α ί Έ κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς , οι ό π ο ι ε ς έ π λ η ρ ώ θ η σ α ν μ έ α ί μ α , μ έ α γ ώ 
να κ α ί α γ ω ν ί α , μ έ θ υ σ ί ε ς , μ έ π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς ε ξ ά ρ σ ε ι ς . Τ ό γ ε γ ο ν ό ς
ύ π ο δ η λ ο ΐ τ ή ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ρ ώ μ η κ α ί λ ε β ε ν τ ι ά τ ο ϋ λ α ο ϋ μ α ς , τό
ή θ ο ς κ α ί τ ό φ ρ ό ν η μ ά τ ου , τ ή ν α μ ε τ α κ ί ν η τ η θ έ λ η σ ί τ ο υ νά ύ ψ ω θ ή
π ά ν ω ά π ό τ ι ς τ α π ε ι ν ώ σ ε ι ς , ν ά κ α τ α κ τ ή σ η κ α ί ο χ ι ν ά κ α τ α κ τ η θή.
Δ ι ό τ ι , π ά ν τ ο τ ε , ν α ι π ά ν τ ο τ ε , ό λ'α’ο'ς α υ τ ό ς έ π ί σ τ ε υ ε κ α ί π ι σ τ ε ύ ε ι
στή δύ ν αμ ι τοϋ πνεύματος, μία δύναμι ή όποια στις μ ε γ ά λ ε ς
σ τ ιγ μ έ ς τής Φυλής μ ε τουσιώνεται σέ πράξεις, πού ξεπερνούν
τ ό ά ν θ ρ ώ π ι ν ο, σ έ π ρ ά ξ ε ι ς π ο ύ σ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ ν τ ή ν π ο ρ ε ί α τ ή ς
ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς.
Σύγκρισις, λοιπόν, δέν θά γίνη· άπλώς, τοποθετώντας τό θέμα στις καίριες διαστάσεις του,
θά έχωμε ατό τέλος τήν ευχέρεια, ελπίζω, νά έξαγάγουμε τά άναγκαϊα συμπεράσματα.
II. Ac δοϋμε, δμως, τήν Παιδεία καί τήν Έκπαίδευσι
κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Είναι σημαντικό νά
Υνωρίζωμε τις ρίζες μας' αύτό είναι ένα είδος αυτογνωσίας.
Είναι σημαντικό νά μάθωμε άπό ποια άγωνιστικά οτάδια διήλθεν ή προσπάθεια, γιά νά κατακτηθή ή μάθησις καί νά
διατηρηθή άγρυπνο τό πνεύμα τής Φυλής, τό πνεύμα τού Ελ
ληνισμού σέ μίαν τόσο δύσκολον περίοδον.
Τουρκοκρατία, λέγοντες, έννοούμε τήν περίοδο πού όροθετεϊται χρονικά άπό τά έτη 1453 καί 1821.
Κάπου 375 χρόνια - καί άρκετά περισσότερα, γιά ώρισμένες περιοχές τής χώρας, πού άργησαν γιά διαφόρους
λόγους νά έλευθερωθοϋν. Χρόνια βασανισμένα, σκοτεινά,
όπου, δλα, κατά τόν ποιητή, «...τάσκιαζε ή φοβέρα καί τά
πλάκωνε ή σκλαβιά».
Μέ τό πάρσιμο τής Πόλης, όλοι οί διανοούμενοι καί οί
γραμματισμένοι, οί λόγιοι καί τό άρχοντολόγι διέφυγαν στήν
Δύσι. Στήν ήπειρωτική καί νησιωτική Ελλάδα έμειναν όσοι
ήσαν στενά δεμένοι μέ τό χώμα καί τή μοίρα τής πατρίδος. Γεωργοί, τεχνίτες, ψαράδες, ναυτικοί, πραματευτάδες,
μικρογαιοκτήμονες κι' όσοι άκόμα δέν μπόρεσαν νά άποχωριστοϋν τόν ήλιο τής γής αύτής. Ή τουρκική βαρβαρότης
ισοπέδωσε κάθε έστία μαθήσεως, κάθε πνευματική ένασχόλησι καί ένα καί μισό αιώνα μετά, ό Μαρτίνος Κρούσιος,
στά 1583, θά γράψη : -...In talibus lokis nulla doctrina :
nulla elegans musica est: sed barbaria», δηλαδή «...εις αύτούς τούς τόπους δέν ύπάρχει καμμία μάθησις, καμμία μου
σική καλλιέργεια, άλλά μόνον βαρβαρότης». Βέβαια, είναι
όπωσδήποτε ύπερβολικός, κατά κάποιο τρόπο, γιατί άν ή
ώργανωμένη μάθησις είχεν ύποχωρήσει, έν τούτοις, δέν
είχεν έκλείψει. Έ τελεϊτο στούς κόλπους τής Εκκλησίας,

στά περίφημα κ ρ υ φ ά σ χ ο λ ε ι ά , μά άκόμη ύπήρχον γραμ
ματοδιδάσκαλοι, ιερείς, έλάχιστοι λόγιοι, οί όποιοι διήρχοντο τήν ύπαιθρο χώρα καί φανερό ή κρυφά έδίδασκον.
Νομοθετικά, δέν ύπήρχε κώλυμα λειτουργίας τών σχο
λείων. Τό γενικό, όμως, κλίμα πού έκαλλιεργείτο άπό τήν
Υψηλή Πύλη δέν έπέτρεπεν έλευθερία σέ έναν εύαίσθητο
τομέα, δπως ή Παιδεία, τόσον κεφαλαιώδη γιά τήν διατήρησι τής έθνικής όντότητος, ένότητος καί συνειδήσεως,
πράγμα τό όποιο πολύ καλά έγνώριζαν καί αύτοί άκόμη οί
ήμιβάρβαροι Τούρκοι τής έποχής έκείνης.
Στούς χρόνους αύτούς, ή Παιδεία διέρχεται βαθεϊαν κρίσιν, κρίσιν ύπάρΕεως. Δύο είναι οί σπουδαιότεροι λόγοι: ό
πρώτος' οί ραγιάδες ύφίστανται άπιθάνους έΕευτελισμούς
καί τρομερές ταπεινώσεις καί διώΕεις άπό τούς Τούρκους,
οί όποιοι, παρά τήν παντελή έλλειψιν μορφώσεως πού τούς
μαστίζει, έν τούτοις νοιώθουν τί σημαίνει ή τί μπορεί νά σημαίνη γιά τούς Έλληνες ή Παιδεία. Γι' αύτό, τήν καταδιώ
κουν, όπου καί όπως μπορούν. Ό δεύτερος' δέν ύπάρχουν
πλέον έγγράμματοι γιά νά άναλάβουν νά διδάξουν, παρ' όλον
ότι ό Πατριάρχης Σχολάριος ίδρυσε τήν Μεγάλην τού Γέ
νους Σχολήν, άπό τό έπόμενον έτος τής ύποδουλώσεως,
δηλαδή τό 1454.
Ή κατάστασις θά διορθωθή τόν 17ον αιώνα, όταν οί
Τούρκοι θά χαλαρώσουν τά μέτρα βίας καί ό Κύριλλος Λούκαρις, μέ τήν συνδρομή τού Κορυδαλλέα καί τού Μαυροκορδάτου, θά τοποθετήσουν ρεαλιστικά τό θέμα «Παιδεία»
καί θά έργασθοϋν συνειδητά γιά τήν άναδιοργάνωσίν της.
Τόν 18ον αιώνα έχομεν μίαν έξαρσιν τής παιδευτικής
προσπάθειας καί άκόμη ιδρύονται διάφοροι τύποι Σχολείων
ή Σχολών: Παλαμαία Σχολή Μεσολογγίου, Πατμιάς Σχολή,
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Έπϊ τη συμπληρώσει 150 έτών από τής ευλογημένης καί 'Αγίας έκείνης Ημέρας, τής
’Εθνεγερσίας τοϋ Μαρτίου 1821, τελούνται, κατ’ αύτάς, έορταί έορτών καί ύμνοι ύμνων έκφράζονται, πανηγυρικώς, πρός έξαρσιν τοϋ μοναδικού, έν τή νεωτέρμ ίστορίμ τοϋ Έλληνικοΰ
"Εθνους, ήρωϊκοϋ έπιτεύγματος καί πρός άπότισιν φόρου τιμής καί ύπερτάτης ευγνωμοσύνης,
πρός τήν ύψηλόφρονα καί έκ τής τύχης εύνοουμένην, διά τοιαύτης κοσμοϊστορικής σημασίας
άθλους, γενεάν τοϋ 1821. Είναι τά ν ι κ η τ ή ρ ι α τής γενεάς μας πρός τήν ένδοξοτέραν
ιστορικήν στιγμήν τής φιλτάτης Πατρίδος μας.
Καί ό έορτασμός τοϋ έτους τής έλευθερίας — ως έπισήμως καθιερώθη τό τρέχον έ
τος — καθίσταται έτι συγκινητικότερος καί πανηγυρικώτερος, καθ’ όσον τελείται εις στιγμάς
νέων καί γενναίων εκκινήσεων τοϋ "Εθνους μας καί ώς έκ τούτου δεν άποτελεΐ απλήν έκφρασιν εύγνωμοσύνης πρός τούς πρωτεργάτας τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας μας, άλλά παρίσταται
καί ώς άνάγκη άνανεώσεως τής ύποσχέσεώς μας, ότι θά συνεχίσωμεν τήν άνοδικήν πορείαν
τοϋ "Εθνους καί θά όλοκληρώσωμεν τό έργον εκείνων.
Τό θαϋμα τής ’Εθνεγερσίας τοϋ 1821 άπετέλεσε τήν μεγίστην έκφανσιν τής πνευματι
κής άκτινοβολίας καί τοϋ μεγαλείου τής Ελληνικής Φυλής καί έπανέφερεν εις τό προσκήνιον τής ζωής τόν πανανθρώπινον ρόλον της. Διά μίαν είσέτι φοράν, άπεδείχθη περιτράνως,
ότι τό Ελληνικόν Έθνος άποτελεΐ μοναδικόν παράδειγμα ’Εθνικής συγκροτήσεως, συντε
λεσθείσης ύπό ίδιαζούσας συνθήκας καί μέ βασικά στοιχεία τήν κοινότητα καταγωγής,
ήθών, γλώσσης καί κυρίως ένδοξου παρελθόντος.
Ή καθαρά Ελληνική ψυχή, διατηρηθεΐσα, ώς θείος σπινθήρ, ύπό τήν τέφραν τής σκληράς καί μακροχρονίου ’Οθωμανικής τυραννίας, διέγραψεν έκ νέου τήν αίωνίαν θέσιν καί πο
ρείαν της, έν μέσω τοϋ διεθνοΰς χώρου καί τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού. 'Οπωσδήποτε, ή
Ελληνική Έπανάστασις τοϋ 1821 ύπήρξεν άποτέλεσμα ώριμότητος μακράς καλλιέργειας
τής ’Εθνικής συνειδήσεως, έκ τής ιδίας αυτής ζωτικότητος καί τής ήθικής ύπεροχής τοϋ ύποδουλωθέντος Έθνους, έναντι τοϋ ξένου δεσπότου του.
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Ευαγγελική Σμύρνης, Αθωνιάς Ακαδημία Αγίου Ορους,
’Ακαδημία Κυδωνιών, Γυμνάοιον Χίου, καί ακόμη Σχολαί των
παραδουναβείων περιοχών, δπως τοΰ Ιασίου καί τού Βουκουρεστίου, τό Φλαγγίνειον Φροντιστήριον καί άλλες πολλές
είναι αυτές πού σηματοδότησαν μέ τό νάματα τής Παιδείας
τήν έποχή τους. Εις αύτές έδίδαΕαν προσωπικότητες μεγά
λου κύρους, οί όνομασθέντες Διδάσκαλοι τού Γένους: Ψαλλίδας, Βούλγαρις, Θεοτόκης, Γεννάδιος, Κούμας, Καίρης,
οί Ζυγομαλόδες, Ανθρακίτης, Μηνιάτης, Πάριος, Φαρμακίδης, Κωνσταντας, ΓαΖής, Δούκας, Βόμβας, Οικονόμος, εί
ναι μορφές μέ λαμπρή άκτινοβολία καί φυσικά, μέ ιδιαίτερο
σεβασμό, θά άναφέρωμε τόν "Αγιο Κοσμά τόν Αίτωλό καί
τόν Ρήγα, τούς έθναποστόλους αύτούς τής έλευθερίας καί
τής Παιδείας.
Ό λα αύτά άς θεωρηθούν ώς προεισαγωγή στό θέμα καί
άς μας έπιτραπή νά στρέψωμεν τόν φακόν τής έρεύνης μας,
άρχικά, πρός τήν όργάνωσιν τής Έκπαιδεύσεως καί τήν Διοίκησί της. Μετά τήν έΕέτασι τού κεφαλαίου αύτοϋ θά έπανέλθωμεν γιά νά έΕετάσωμεν τήν Παιδεία της έποχής αύτής καί τά προβλήματά της.
III. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

-

Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ ΙΣ

(Συνεχίζεται)

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
(Γερ. Πιτσαμάνου. Έθν. Ίστορ. Μουσεϊον).

ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

1. Η Εκκλησία, άπό τήν έπομένη τής Αλώσεως, ύποκαθιοτό τήν Κεντρικήν Εκπαιδευτικήν Επιτροπήν της Βυ
ζαντινής Αύτοκρατορίας καί έχει έδρα τό Πατριαρχείο. Σκο
πός: ή διαιώνισις τοΰ Ελληνικού φυλετικού κυττάρου καί
τής Χριστιανικής πίστεως, ή άκεραιότης τού γλωσσικού θη
σαυρού καί τής Εθνικής συνειδήσεως.
Περιφερειακά Κέντρα πρέπει νά θεωρήσωμεν τις Μητροπόλεις καί τις 'Ενορίες. Οί πολιτικές άρχές κάθε χωρίου, δη
λαδή οί κοτσαμπάσηδες, οί δημογέροντες, βοηθούν τό παι
δευτικόν έργον, όσο τούς έπιτρέπει ή θέσις των καί οί γενικώτερες συνθήκες.
Μετά τήν "Αλωσι, τά πρώτα 150 —200 έτη ύπηρΕαν, βα
σικά, έτη έπιβιώσεως. Βασανιστήρια, ταπεινώσεις, έΕευτελιαμοί, βία καί τρομοκρατία τού κατεστημένου, συνιστοΰν τό
ιδιότυπα φρικτό κλίμα τής έποχής. Ή έλλειψι σχολείων είναι
κατάδηλος, δύσκολη άκόμη ή έΕεύρεσι καταλλήλων άνθρώπων νά πλαισιώσουν τις έμβρυακές προσπάθειες, — μά καί
τόσο συγκινητικές, — γιά Παιδεία καί έκπαίδευοι τών σκλά
βων Ελλήνων, προβληματική πάντα ή άνεύρεσι κληρικών,
ικανών νά συνεχίσουν νά κρατούν άγρυπνη τήν πίστι στόν
Θεό καί στήν Ελλάδα, έστω καί μέ τις λειψές γνώσεις των.
Λύσις άναγκαία, έκ τών πραγμάτων, τό Κ ρ υ φ ό Σ χ ο 
λ ε ι ό , τό περίφημο σχολείον όπου διδάσκονται έλάχιστα
«κολλυβογράμματα», άλλά πάνω άπ όλα ό Ελλην μαθαίνει,
κατά τόν ποιητήν, «...τί έχασε, τί έχει, τί τοΰ πρέπει». Γε
νικά όμως, ό Ελληνικός λαός, στό σύνολό του σχεδόν, έΕακολουθεϊ νά μένη άπροσανατόλιστος, τυφλός καί άβέβαιος.
Μόνον σέ ώρισμένα νησιά διατηρείται, γιά πολλά χρόνια
άκόμη, έκπαιδευτική κίνησις, καί αύτά είναι: Στήν Κύπρο,
μέχρι τά 1570, στήν Χίο, μέχρι τά 1566, στήν Κρήτη, μέχρι
τά 1669, ένώ στά Ίόνια Νησιά διατηρείται συνεχώς.
140 έτη μετά τήν "Αλωσι, ή Σύνοδος ή όποια συνέρχεται
εις τόν Πανάγιον Τάφον, τό 1593, συνιστά «Έ κ α σ τ ο ν
έ π ί σ κ ο π ο ν έ ν τ ή έ α υ τ ο ύ παροι κ ί α φρον
τ ί δ α κ α ί δ α π ά ν η ν τ ή ν δ υ ν α μ έ ν η ν ποι 
ε ί ν, ώ σ τ ε τ ά θ ε ί α κ α ί ι ε ρ ά γ ρ ά μ μ α τ α
δ ι δ ά σ κ ε σ θ α ι , β ο η θ ε ϊ ν δέ κ α τ ά δύναμιν
τ ο ϊ ς έ θ έ λ ο υ σ ι δ ι δ ά σ κ ε ι ν κ α ί τ ο ύ ς μ αθ ε ϊ ν π ρ ο α ι ρ ο υ μ έ ν ο υ ς , έ ά ν τ ώ ν έπιτηδ ε ί ω ν χ ρ ε ί α ν έ χ ω σ ι ν » . Αύτό είναι ήδη μία
κατάκτησις, άφού άναγνωρίΖεται έπισήμως ή άνάγκη της
Παιδείας καί παρέχεται μία έπίσημος διαβεβαίωσις γιά πρα
κτικήν βοήθειαν. Έτσι, μετά τό 1600, άρχισαν νά έμφανίΖωνται δειλά, καί κάτω άπό τήν άνοχή τών βαρυθυμούντων
κατακτητών, τά πρώτα σχολεία, τά όποια άρχικά στεγάζον
ται εις τούς νάρθηκες τών έκκλησιών καί όνομάΖονται ένοριακά ή κοινοτικά. Στόν 18ον αιώνα έχομε πολλαπλασιασμό
τών σχολείων, στά μέσα περίπου τοΰ αίώνος. Ο πολλαπλα
σιασμός αύτός οφείλεται σέ δωρεές πλουσίων ομογενών οί
όποιοι δέν λησμονούν τήν μητέρα - πατρίδα καί ή στέγασίς
των γίνεται εις κτίρια κοινά.
Τά σχολεία κατά τήν Τουρκοκρατίαν διακρίνονται εις
Κ ο ι ν ά καί εις Α ν ώ τ ε ρ α . Τά πρώτα είναι πτωχά καί
προσέφερον στοιχειώδη Παιδείαν, διευθύνονται δέ άπό μο
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ναχούς ή ιερείς. Έλάχιστα άπό τά σχολεία αύτά έδιδον κά
ποιαν άνωτέρα μόρφωσι. Υπολογίζεται ότι ό άριθμός των
δέν ύπερέβη τά 600. Τά δεύτερα ήσαν όλιγώτερα άσφαλώς,
άλλ' έστεγάΖοντο εις εύπρεπέστερα κτίρια, έδιδον καλυτέραν μόρφωσι, καί εις αύτά έδίδασκον πλέον γνωστοί διδά
σκαλοι, πλέον μορφωμένοι. Από τά σχολεία αύτά άπεφοίτων βαθμοφόροι τής Εκκλησίας ή διδάσκαλοι, ή ιατροί ή φυ
σικομαθηματικοί. "Ας σημειωθή, ότι εις ώρισμένα πολιτιστι
κά κέντρα — Βυζάντιον, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστιον, Άνδριανούπολι, κ.α. — έχομεν καί Ιδιωτικές Σχο
λές, όπως ή Μαρουτσαία Σχολή.
ΈΕ άλλου, τάΕεις ώρισμένες δέν ύπήρχον, ή δέ πρόο
δος τών μαθητών έΕηρτάτο περισσότερο άπό τήν έπίδοσίν
των εις τήν Ανάγνωση τουλάχιστον στά Κοινά Σχολεία.

W

Η ΠΡΩΤΗ ΠΟ ΛΕΜ ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΗ

Συνέχεια έκ τής σελ. 131
σουν τούς ραγιάδες, λένε πώς οί "Ελληνες έμποροι της Ευρώπης μάΖεψαν πολλά εκατομμύ
ρια χρήματα γιά τόν άγώνα... Καί τί δέν λένε...
ΠΑΠΑΦ. (Μέ ύποκριτικό θαυμασμό): Μωρέ πώς τά μάθαν τόσο γρήγορα όλα τούτα ; Είναι νά άπορεί κανένας...
_
ΓΕΡΜ.: Σ ’ εύχαριστοΰμε, καλή Αίγιώτιασα γυναίκα... Πήγαινε στήν εύχή τού Θεού... Είσαι μια
έΕοχη Έλληνίδα...
ΓΥΝ.: Κάμετε, ό,τι έχετε νά κάμετε τό ουντομώτερο, άγιε Γερμανέ... Ο κόσμος φοβαται... τρέ
μει μήν πάθουμε σάν άλλες φορές πού διαδόθηκε ότι Εεσηκώνεται ό ραγιάς κι έπεσαν μέσα
οτό Μωριό οί τύραννοι καί Εεσπέρμεψαν χωριά καί πολιτείες...
ΓΕΡΜ.: Πήγαινε στήν εύχή τού Θεού, όλα όσα λέγονται είναι φαντασίες. Εδώ έχουμε μιά ειρη
νική σύναΕη...
ΓΥΝ.: Εγώ έτσι θά διαδόσω κατεβαίνοντας στή ΒοστίτΖα... Έτσι θά πώ, πώς οί άνθρωποι κανουν
μιά ειρηνική σύναΕη νά χωρίσουν τά κτήματα των δυό μοναστηριών... ΚΓ άμποτες... άμποτες
νά
μήν
ε ί ν α ι
έ τ ο ι . .. Γειά σας...
Ζ Α Ί'Μ .: Πρέπει νά πάρουμε άποφάσεις τό ουντομώτερο, άδέρφια... Αποφάσεις στέρεες καί προ
πάντων όχι βιαστικές... Ο άγώνας πού θά αποφασίσουμε θέλει ψυχή καί φρόνηση... ΜαΖί πρέ
πει νά δώσουμε οτό έθνος νά καταλάβει ότι ή ήγεσία του πατάει σέ γερό σανίδι...
ΠΑΠΑΦ.: Καί, πρό πάντων, ότι ή έλευθερία παίρνεται, δέ χαρίΖεται...
ΓΕΡΜ.: Αγαπώ τόν τόπο μου, άγαπώ τήν πατρίδα μου, όπως κΓ έσείς, πρόκριτοι τού Μωρία, μ'
όλη τήν ψυχή μου. Γι' αύτό νομίΖω πώς πρέπει μέ ιδιαίτερη προσοχή νά έΕετάσουμε μερικά
πράγματα πριν πάρουμε οριστικές άποφάσεις...
Ζ Α Ί’Μ.: Ποιά είναι τά πράματα αύτά, σεβάσμιε Γερμανέ ;
ΓΕΡΜ.: Πρώτο : "Αν είναι σύμφωνον όλο τό "Εθνος οτό έγχείρημα τής Επαναστάσεως ή μονή
ή Πελοπόννησος πρόκειται νά τό έπιχειρήσει... Δεύτερο : "Αν ό καιρός είναι κατάλληλος τή
στιγμή πού όλη ή Εύρώπη γαλήνια... Τρίτο : Πώς θά ίδοϋνε έναν τέτοιο Εεσηκωμό οί Ευρω
παϊκές δυνάμεις καί μάλιστα οί γειτονικές ; Τέταρτο : "Αν τφ όντι ή Ρωσία θελήσει νά άνακατευθεϊ στις ύποθέσεις τού Έθνους των Ελλήνων καί θελήσει νά τό συνδράμει και μέ ποιο
τρόπο, τή στιγμή πού βρίσκεται σέ ειρήνη μέ τήν 'Οθωμανική Πόρτα ; Πέμπτο : Αν υπάρχουν
άληθινά προετοιμασίες γιά ένα τέτοιο πόλεμο καί πώς καί άπό που θά έΕοικονομηθοϋν οί με
γάλες του άνάγκες καί δαπάνες ;
Ζ Α Ί'Μ .: Καί πώς θά τά πληροφορηθοϋμε όλα τούτα ;
ΓΕΡΜ.: Μέ γράμματα μυστικό κΓ άλληγορικά πού θά στείλουμε μ' άνθρώπους μας παντού.
ΠΑΠΑΦ.: Πριν άπ' όλα, νομίΖω πώς πρέπει νά μάθουμε τις διαθέσεις τού ίδιου τού λαού πού πρό
κειται νά Εεσηκωθή... Αύτός είναι ό πιστός πού θά πάρει τή μεγάλη έντολή καί μ' αύτόν πριν
άπ' όλα πρέπει νά Εέρουμε τί γίνεται σέ κάθε τόπο...
Ζ Α Ί'Μ
Καί πώς λές καλλίτερα, πατέρα Παπαφλέοσα, νά γίνει τούτο;
ΠΑΠΑΦ.: Θά στείλουμε παντού, σέ νησιά καί Ρούμελη, άνθρώπους μας μέ γράμματα, καπετάν

Γ Ε Ρ Μ .^ Σ ' αύτό συμφωνώ μέ τόν άρχιμανδρίτη... Νά γράψουμε καί νά Ζητήσουμε ύπεύθυνες πλη
ροφορίες...
Ζ Α Ί'Μ .: Εμπρός τότε, άς μή χασομεράμε. Πές τε ατούς γραμματικούς να γραφουν τα γράμμα
τα
ΚΓ ας άρχίσουμε άπό τά νησιά, άπό τήν "Υδρα καί τις Σπέτσες πού έχουν καί τή με
γαλύτερη δύναμη καί τά πιότερα καράβια... Καταλληλότερον μάλιστα νά πάει τό γράμμα έκεϊ,
προτείνω τό Σπύρο τόν Χαραλάμπους, άπό δώ, πού γνωρίΖει πρόσωπα καί πράγματα...
ΠΑΠΑΦ.: "Α ς ύπαγορεύσει τήν έπιστολή ό σεβααμιώτατος Γερμανός...
ΓΕΡΜ.: "Ας γράψει ό γραμματικός (ύπαγορεύει):
Εύγενέοτατοι άρχοντες καί άδελφοί τών νήσων Σπετσών καί Ύδρας, χαίρετε.
Ο τό ήμέτερον συνεπιφέρων είναι εύγενής, τίμιος καί άδελφός πιστός, όστις πέμπεται διά
κοινής γνώμης πρός ύμός τούς φιλογενεϊς άδελφούς έπίτηδες, διά νά σάς κοινολογήσει όσας
ιδέας καί φρονήματα έχομεν ήμείς περί τού προκειμένου σκοπού. Παρακαλούμεν, λοιπόν, νά
δώσετε πίστην εις τήν εύγένειάν του καί έπομένως ώς φιλογενεϊς καί γείτονες νά μάς κοινο
λογήσετε καί ή εύγένειά σας δΓ αύτούς τούς σκοπούς καί τά φρονήματά σας καί οϊας ιδέας
έχετε περί τού προκειμένου. Ό ν τε ς γείτονες, άγαπώμεν καί συνεπακουόμεθα διά συνεχούς
άλληλογραφίας, ϊνα συντρέχωμεν εις τό έργον έκ συμφώνου καί μέ τό νά έρχηται φωνή Ζώσα περιττόν νά έκταθώμεν περισσότερον. Εϊητε ύγιαίνοντες έν πολλοϊς έτεσι... Εν Βοστίτση τήν 29 Ιανουάριου 1821. Αδελφοί πρόθυμοι : Παλαιών Πατρών Γερμανός, Χριστουπόλεως Γερανός, ό Κερνήτσης Προκόπιος, Άσημάκης Ζαίμης, Σωτήριος Χαραλάμπης, Ανδρέας Ζαίμης, Άνδρέας Λόντος, Ασημάκης Φωτήλας, Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, Γρηγόριος
Παπαδόπουλος...
Καί συμπληρώνει ατά άπομνημονεύματά του ό Παλαιών Πατρών Γερμανός τά σχετικά μέ τήν άληθινά θρυλική έκείνη πρώτη πολεμική σύναΕη τής Βοστίτσας :
«Συσκεφθέντες λοιπόν μετ' επιστασίας εις έν έκαστον τούτων τών κεφαλαίων, καί ίδόντες ότι τό
πλεϊοτον μέρος τής Ελλάδος μήτε ιδέαν περί τοιούτου πράγματος είχε, καί ότι τό νά έπιχειρισθή μόνη
καί πρώτη ή Πελοπόννησος είναι μωρία, έπειδή καί άλλοτε έπιχειρισθεϊσα έπαθε τά πάνδεινα, έγκαταλειφθεϊσα παρά πάντων, καί ότι ή διάθεσις τής Εύρώπης, καί ιδιαιτέρως ό τής Ρωσίας σκοπός είναι
άγνωστος καί ότι όλα τά άναγκαϊα έλλείπουσιν, έΕετάσαντες δέ καί τήν έσωτερικήν κατάστασιν τού
έθνους, ένέκριναν απαντες έκ συμφώνου τόν καιρόν ούχ' άρμόδιον, καί ένέκριναν νά καταπαύσωσι μέν
τάς καταχρήσεις, νά προοπαθήσωσι δέ νά θεραπεύσωσι τάς προγεγενημένας καί νά οίκονομήσωσι τό
πράγμα, ώστε εί δυνατόν, νά μείνη ή Διοίκηοις ήσυχος καί έκτος ύπονοιών, καί έν τοσούτω νά άποσταλώσι άνθρωποι εις τήν Ρωσίαν καί εις άλλα μέρη, διά νά πληροφορηθώσιν, άν τώ όντι ή Ρωσία
έχη άπόφασιν τοιαύτην περί τής έλευθερίας τών Ελλήνων, καί ποια ή διάθεσις τών άλλων δυνάμεων
τής Εύρώπης, καί ούτως όδηγηθέντες νά έπιχειρισθώσι τό πράγμα άσφαλέστερον καί τακτικώτερον.
"Αν όμως έν τώ μεταΕύ δέν δυνηθώσι νά οίκονομήσωσι τάς ύπονοίας τής Διοικήσεως, καί Ζητήση έκεί
νη νά συνάΕη εις τήν ΤριπολιτΖάν έπ’ αύτώ τούτω τούς τε Αρχιερείς καί Προεστώτας, τότε έκ συμ
φώνου όλοι νά έΕέλθωσι τής Πελοποννήσου μέ πρόφασιν εύλογοφανή καί νά κοινολογήσωσιν ότι πη
γαίνουν εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά παραστήσουν εις τόν Σουλτάνον τήν δυστυχίαν καί άθλιότητα τών ύπηκόων του Πελοποννησίων, καί οΰτω νά μεταβώσιν εις τάς Κυκλάδας νήσους, μέχρις δτου
νά ίδώσιν άπό τό μέρος τής Ρωσίας καί τής λοιπής Εύρώπης, τί πρέπει ν' άκολουθήσουν καί νά τούς
ύπαγορεύσουν τά πράγματα καί ό καιρός τό ποιητέον.
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ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
"Υπό Ά σ τυν. Δ)ντοΟ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Οί κανόνες είναι πολλοί καί ένδιαφέροντες, πλήν,
όμως, περιελήφθησαν, είς τό ιστόρημα αυτό, δλίγοι μό
νον καί ένδεικτικώς.
Ό Ζαχαριάδης, άπό τοΰ 1932 μέχρι καί του 1956,
κατ’ έπανάληψιν, τούς έξέδωσεν είς έντυπα υπό παρα
πλανητικόν έξώφυλλον, ώς «Όδηγός ’Αρχαιοτήτων»,
«Σωματική ’Αγωγή» κλπ. Κλασσικόν είναι τό βιβλίον
τοΰ Γιοχάνες Μπύχνερ «’Ενάντια στήν προβοκάτσια καί
τόν χαφιεδισμό». ’Από τάς πολλάς έκδόσεις τοΰ ΚΚΕ,
περί των κανόνων αυτών, σταχυολογοΰμεν μερικούς ένδιαφέροντας άπό τό βιβλίον «Βασικοί κανόνες έπαγρύπνησης» ’'Εκδοση «Καμ. ’Επιθεώρησης»). Άντιγράφομεν :
1. «Υποχρέωσή σου είναι να κρατάς μυστικές τις
δουλειές τοΰ Κόμματος καί να μή τις άνακοινώνεις σέ
κανένα : "Αν είσαι σύντροφος ούτε στό φίλο σου, ούτε
σέ συγγενείς σου, ούτε στή γυναίκα σου, ούτε στή μάνα
σου. Κ ι’ άν είσαι συντρόφισσα ούτε στόν άνδρα σου, ού
τε σέ κανένα άλλο συγγενικό, είτε φιλικό σου πρόσω
πο. Τούς υποβάλεις στόν κίνδυνο τής σύλληψης, τής
φυλάκισης κλπ. καί τήν δργάνωση στόν κίνδυνο τής
άνακάλυψης, γιατί μπορεί τυχαία νά τούς ξεφύγουν λό
για. Φλυαρόντας για τις κομματικές δουλειές κάνεις
έ γ κ λ η μ α μπροστά στό Κόμμα, μπροστά στήν Ιργατική τάξη, μπροστά σ’ δλόκληρο τό λαό.
2. Δέν πρέπει νά ξέρεις γιά τήν κομματική δουλειά
περισσότερα άπ’ δ,τι άπαιτεΐ ή δουλειά πού σύ δ ίδιος
κάνεις. "Οσο περισσότεροι άνθρωποι τά ξέρουν αύτά,
τόσο δυσκολώτερο γίνεται, σέ περίπτωση συλλήψεων,
κατασχέσεων, άνακρίσεων, νά έξακριβωθοΰν οί α ίτ ί ε ς τους καί νά βρεθή δ χ α φ ι έ ς. Μέ τήν περιέργειά σου καί τις έρωτήσεις σου προκαλείς υποψίες
γιά τό πρόσωπό σου καί διευκολύνεις τόν χαφιές νά
κρύβεται.
3. Κάθε μέλος τοΰ Κόμματος πρέπει νά Ικτελεί δρα
στήρια τις όδηγίες πού παίρνει καί νάναι ταχτικό στις
κομματικές του δουλειές. Κάθε άργοπορία στά σπίτια,
στά ραντεβοΰ, στις συνεδριάσεις, τό νά ξεχνάς ή νά μή
θυμάσαι άκριβώς διευθύνσεις, συνθήματα κλπ. ξεχαρβα
λώνει τήν κομματική δουλειά καί άποτελεί κίνδυνο τό
σο γιά τούς συντρόφους μέ τούς δποίους δουλεύεις όσο
καί γιά σένα.
4. Ποτέ μή κρατάς έπάνω σου ούτε στά δωμάτιό σου,
διευθύνσεις καί σημειώσεις. Μή σημειώνεις ποτέ έκεϊνο πού μπορείς ν’ άποστηθίσεις. Διευθύνσεις σπιτιών
συνάντησης, άποθηκών, κομματικών σπιτιών, πρέπει νά
τις ξέρεις άπ’ έξω. "Αν άπό άντικειμενικούς λόγους εί
σαι άναγκασμένος νά γράψης συνθήματα, διευθύνσεις
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κλπ. γράφτα έτσι πού κανένας άλλος έκτός άπό σένα
νά μή μπορή νά τά διαβάση, δηλ. κρυπτογραφικά. Μή
ξεχνάς όμως δτι δέν όπάρχει κανένα κρυπτογραφικό
πού ή άποκρυπτογράφισή του νάναι άκατόρθωτη. Γι’
αυτό τό σημείωμα νά τό κάνεις σέ μικρό χαρτάκι καί
μέ μικρά γράμματα, νά τό θυμάσαι πάντα καί νά τό
κρατάς έτσι πού, άν σέ πιάσουν νά μπορείς, τό δίχως
άλλο, νά τό καταστρέψεις, είτε άκάμα καί νά τό κ ατ α π ι ή ς.
5.
Στό δρόμο δέν πρέπει νά χαιρετάς, είτε νά μιλάς
χωρίς νάναι άπαραίτητη άνάγκη, μέ τούς συντρόφους
πού άνταμώνεις. Πηγαίνοντας σέ ραντεβοΰ, συνεδρίαση,
είτε κομματικό σπίτι, πρέπει έντεχνα καί προσεχτικά
νά έξακριβώνεις άν σέ παρακολουθοΰν. Πρέπει νά ξέ
ρεις όμως ότι ή νευρικότητα, ή άνεπιτήδεια έξακρίβω«...” Αν είσαι συντρόφισσα, οϋτε στόν άνδρα σου νά
μή λές τις δουλειές τοϋ κόμματος...».
Νίκος Ζαχαριάδης.

‘Επιδίωξις τοϋ Κ.Κ.Ε., άνέκαθεν ύπήρξεν ή «'Ενιαία
καί άνεξάρτητος Μακεδονία και Θράκη»
ση, τό νά βλέπεις πίσω σου άτεχνα,, το νά συμπεριφέρεσαι μυστηριώδικα, συγκεντρώνει πάνω σου τήν προ
σοχή τών χαφιέδων καί φέρνει στα ίδια λυπηρά άποτελέσματα, δπως καί ή έλλειψη έπαγρύπνησης καί ή
έπιπόλαια συμπεριφορά.
6. Στό δρόμο δέν πρέπει ούτε στους τρόπους σου, ού
τε στή φορεσιά σου νά ξεχωρίζεις άπ’ τούς άλλους.
7. Μή ξεχνάς δτι εύκολώτερα μπορείς νά έξακριβώσεις άν σέ παρακολουθούν στά έρημα μέρη καί στους
άδειους δρόμους καί εύκολώτερα μπορείς νά ξεφύγεις
άπ’ τδ χαφιέ πού σέ παρακολουθεί στους πολυσύχνα
στους δρόμους, άγορές κλπ. Κάθε μέλος τού Κόμματος
πρέπει νά ξέρει τά χτίρια, τά έστιατόρια, τά καφενεία
κλπ. πούχουν διπλές έξόδους, γιά νά τις χρησιμοποιεί
δταν θέλει νά ξεφύγει χαφιέδες πού τόν παρακολουθούν.
8. Τέσσερις - πέντε μέρες πριν άπό κάθε μαζική καμπάνια, πρέπει νά καθαρίζεις τό δωμάτιό σου προσεχτικά
άπό κάθε έπιλήψιμο. "Αν τόσο σύ δσο καί τό δωμάτιό
σου είναι γνωστά στήν άστυνομία, πρέπει νά διανυκτερεύεις σ’ άλλο μέρος τις μέρες αυτές (σέ γνωστούς σου,
σέ συγγενείς σου κ λ π .). Τό νά πιαστής άπό έπιπολαιότητα κατά τή διάρκεια μιας μαζικής καμπάνιας, πριν
πραγματοποιηθεί ή έκδήλωσή της πού έχει καθοριστεί,
άποτελεί άντικειμενικά λ ι π ο τ α ξ ί α άπό τό μέ
τωπο τής πάλης.
9. Οί συνεδριάσεις είναι προτιμότερο νά γίνονται σέ
μεγάλα σπίτια, δπου μπαινοβγαίνει πολύς κόσμος, είτε
σέ κατοικίες δπου ό έρχομός άγνωστων άνθρώπων δέν
προκαλεΐ τήν προσοχή τών γειτόνων. Κάθε ένας πού
πάει σέ σπίτι πρέπει νά ξέρει καλά πού βρίσκεται καί
νά μή προκαλεΐ μέ τις Ιρωτήσεις καί τά φερσίματά του
τήν προσοχή τών γειτόνων. ”Αν ή συνεδρίαση γίνεται
σέ άγνωστο σπίτι οί σύντροφοι πού πάν αυτού, πρέπει
νάχουν καθορισμένο σύνθημα, πού θά ξέρουν μόνον οί
σύντροφοι πού άμεσα θά πάρουν μέρος. Τό σύνθημα δέν
πρέπει νάναι περίπλοκο καί μυστηριώδες, μά άπλό καί
φυσικό, ώστε νά μή γεννήσει υποψίες σέ περίπτωση πα
ρεξήγησης, άν χτυπήσεις άλλη πόρτα, είτε άν άνοίξει
άλλο πρόσωπο κλπ. Δέν έπιτρέπεται κατά τή συζήτηση
τών κομματικών υποθέσεων ή παρουσία μή αρμοδίων
μελών (ιδιοκτήτης σπιτιού, μέλη τής οικογένειας του
κλπ.) .
10. Τά κομματικά σπίτια, άποθήκες, τόποι συνάντη
σης, σύνδεσης κλπ. πρέπει νάχουν ένα καθορισμένο έξωτερικό γνώρισμα πού νά προειδοποιεί σέ περίπτωση άνακάλυψης, είτε παρακολούθησης. Τό γνώρισμα αύτό
πρέπει άπό καιρό σέ καιρό ν’ άλλάζει. (Σ.Σ.: π .χ. έχομεν μιά γλάστρα ή μιά κρεμασμένη πετσέτα στό πα
ράθυρο. "Αν ύπάρξη κίνδυνος ή καί σύλληψις τά άφαιροΰμεν) .
11. Οί σύντροφοι πού είναι Ικτεθειμένοι στήν παρακολούθησι τής άστυνομίας, δπως καί οί νόμιμοι σύντρο
φοι καί οί γνωστοί στήν άστυνομία, πρέπει νά έρχωνται
π ρ ώ τ ο ι στή συνεδρίαση άφοΰ έλέγξουν τό δρόμο
τους καί βεβαιωθούν δτι δέν παρακολουθήθηκαν άπό χα
φιέδες καί νά φεύγουν τ ε λ ε υ τ α ί ο ι . Σέ περίπτω
ση πού άπειλεΐται έπιδρομή τής άστυνομίας στό μέρος
τής συνεδρίασης, πρέπει νά γίνεται τό άντίθετο : πρώ

τοι άπ’ τή συνεδρίαση πρέπει νά φεύγουν οί άντιπρόσωποι τών άνωτέρων κομματικών δργανισμών, οί παρά
νομοι κλπ.
12. Δέν έχεις τό δικαίωμα ν’ άνακοινώσεις ταχυδρο
μικά, τηλεγραφικά, είτε τηλεφωνικά καμμιά κομματική
πληροφορία, διευθύνσεις, ψευδώνυμα κλπ.
13. ’Αμέσως μόλις πληροφορηθεΐς δτι γίνηκε κάποια
σύλληψη, χωρίς νά περιμένεις ειδήσεις άπό κείνους πού
πιάστηκαν καί χωρίς νά έπαναπαύεσαι στή σταθερότη
τα καί τήν άντοχή του, πρέπει νά πάρεις μιά σειρά προφυλακτικά μέτρα : νά καθαρίσεις τά δωμάτια, ν’ άλλάξεις τούς τόπους τών συναντήσεων, συνδέσεων κλπ., τά
συνθήματα, τά γνωρίσματα (σινιάλα) κλπ. πούναι γνω
στά σέ κείνους πού πιάστηκαν.
Κάθε σύλληψη, είτε άνακάλυψη κομματικού σπιτιού
κλπ. πρέπει νά έ ξ ε τ ά ζ ε τ α ι σ’ δλες τις λεπτο
μέρειες καί νά καθορίζονται τά α ί τ ι ά της., Τό ίδιο
άφορά καί τις δ ρ α π ε τ ε ύ σ ε ι ς άπ’ τις φυλα
κές κλπ.
"Αν ή Ιξέταση αύτή δέν κατορθωθεί νά τελειώσει
άμέσως, πρέπει τό ζήτημα αύτό νά τό θυμόμαστε, νά
παίρνουμε τις λεπτομέρειες τής σύλληψης άπ’ τούς συλληφθέντες συντρόφους, νά συγκεντρώνουμε τις πληρο
φορίες καί νά τις συσχετίζουμε μέ παρόμοια γεγονότα
πού γίνηκαν στό παρελθόν, πού σχετίζονται μέ τούς ί
διους συντρόφους κλπ. "Εχε ύπ’ δψη σου δτι κάθε άνα
κάλυψη, σύλληψη κλπ. πού έχει γιά πηγή της χαφιε
δισμό άπό άνθρωπο τής ’Ασφάλειας πού βρίσκεται μέ
σα στό Κόμμα, παρουσιάζεται πάντοτε άπό τήν ’Ασφά
λεια σάν τυχαία σύλληψη, άνακάλυψη κλπ. είτε έν άνάγκη παρουσιάζεται σάν άπστέλεσμα παρακολούθη
σης. Πρέπει νά ξέρεις δτι ή παρακολούθηση άπόξω
(άπ’ τήν ’Ασφάλεια) τις περισσότερες φορές δέν είναι
παρά βοηθητικό δευτερεΰον μέσα στά χέρια τής Άσφά-
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Ή διάβρωσις της νεολαίας άττοτελεΐ στόχον
του Κομμουνισμού
λείας καί δτι ή παρακολούθηση «επεξεργάζεται» (συν
δυάζει, δουλεύει, μελετά) μόνο τά δεδομένα πού παίρνονται άπ’ τούς πληροφοριοδότες της μέσα στην δργάνωση.
14. *Αν έχεις υποψίες είτε άν έμαθες υπόνοιες που
θέτουν σέ κυκλοφορία άλλοι σύντροφοι, είσαι υποχρεω
μένος νά τ'ις κάνεις άμέσως γνωστές στόν καθοδηγητή
σύντροφο τοΰ άμέσως άνωτέρου δργανου.
15. «Ή σ τ ά σ η σ ο υ σ τ ή ν ά ν ά κ ρ ι σ η » .
Ποτέ μήν δμολογεΐς — άν δεν είσαι άπό παλια γνω
στός — δτι είσαι μέλος τοΰ Κόμματος ή δτι κάνεις^ κομ
ματική δουλειά, ούτε για τόν έαυτό σου και πολύ πε
ρισσότερο για τούς άλλους συντρόφους, άκόμα άν και
γιά τό ζήτημα αυτό έχει ή Ασφάλεια πληροφορίες η
αποδείξεις άλλων συλληφθέντων. Γιατί ; Γιατί άν τις
πληροφορίες πού έχει ή ’Ασφάλεια τις πήρε άπό ένα
χαφιέ μέσα στό Κόμμα, μέ τίς δμολογιες σου... δίνεις
τή δυνατότητα στήν ’Ασφάλεια νά έξακριβωσει τη δου
λειά των πραχτάρων της μέσα στο Κόμμα, νά έλέγξει
τίς πληροφορίες πού δίνουν καί έπιβεβαιωνει έμμεσα
τήν δρθότητα δ λ ω ν των άλλων πληροφοριών που
έχει άπ’ αυτούς τούς πράχτορές της. ’Ά ν τίς πληροφο
ρίες αυτές ή ’Ασφάλεια τίς πήρε μέ τό ξύλο καί τα βα
σανιστήρια άπό άλλους συλληφθέντες συντρόφους, μέ
τίς δμολογιες σου κόβεις τό δρόμο γιά ύποχώρηση σ
αυτούς, καί δέν τούς δίνεις τήν δυνατότητα να τίς πά
ρουν πίσω κι’ έτσι δυσκολεύεις τό Κόμμα· νά ξεσκεπά
σει τούς βασανιστές τους.
16. «Φ υ λ α κ ή - Έ ξ ο ρ ί α». Μέσα σέ κάθε Φυ
λακή δπως καί σέ κάθε τόπο έξορίας πρέπει νά ύπάρχη
μιά Κ ο μ μ α τ ι κ ή ’Ε π ι τ ρ ο π ή , πού νά έχει
γιά καθήκον της νά παρακολουθεί προσεκτικά κατά τό
διάστημα των άνακρίσεων τήν συμπεριφορά δλων των
συντρόφων πού πρωτοέρχονται στή φυλακή, νά είδοποιεϊ τήν κομματική όργάνωση άν ή συμπεριφορά τους
καί ή στάση τους στήν άνάκριση άπειλει περισσότερες
άποκαλύψεις κλπ. Μέσα στήν Επιτροπή αύτή πρέπει
νά μπαίνουν τά πιό δοκιμασμένα καί έμπιστα μέλη τοΰ
Κόμματος καί ή σύνθεσή της νά έγκρίνεται άπό τήν
άνώτερη κομματική όργάνωση. "Ολα τά μέλη τοΰ Κόμ
ματος πειθαρχούν σ’ αυτήν».
Ή τεραστία έργασία τοΰ Ζαχαριάδη καί τοΰ έπιτελείου του έσχε συντόμως τά έξής καταπληκτικά άποτελέσματα :
Κατά τά έτη 1932 καί 1933, ώς διεπιστώθη κατά
τήν συνελθοϋσαν τόν ’Ιανουάριον 1934 6ην 'Ολομέ
λειαν τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ, ή άπεργιακή κίνησις ύπήρξεν έπιτυχής. Τό έτος 1932 : άπεργίαι 199 — άπεργοί 80.000. Έ ξ αυτών τά Κομμουνιστικά Σωματεία
(Κόκκινα Συνδικάτα) καιθωδήγησαν 117 άπεργίας μέ
31.500 άπεργούς. Τό έτος 1933 : άπεργίαι 433 —
άπεργοί 100.000. Τά κομμουνιστικά Σωματεία καθωδήγησαν 365 μέ 65.000 άπεργούς. Τόν Μάρτιον 1934,
είς τό 5ον Συνέδριον τοΰ Κόμματος, καθορίζεται δτι :
«Ή τακτική τοΰ 'Ενιαίου Μετώπου είναι τό δπλο τής
έπαναστατικής πάλης γιά τήν περίοδο αύτή». Τόν ’Ιού
νιον 1935 συνέρχεται ή Γ ' Πανελλαδική ’Οργανωτική
Σύσκεψις τοΰ ΚΚΕ καί καθορίζεται ή «δργανωτική ρα138

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ

χοκσκκαλιά» τοΰ Κόμματος, ώς τήν έπρότεινεν δ Ζαχαριάδης. Δηλ.: «Πρέπει τό Κόμμα νά δημιουργήση
γερή οργανωτική συγκρότηση είς τίς έξής πόλεις : 1)
Πειραιά = διότι είναι λιμάνι και έχει έργοστάσια, 2)
’Αθήνα = πρωτεύουσα καί δργανωτικός καί διοικητι
κός έγκέφαλος τοΰ Κράτους, 3) Βόλο = έργοστάσια
καί λιμάνι θεσσαλικοΰ κάμπου, 4) Λάρισσα = κόμβος
συγκοινωνιών καί στρατιωτικόν κέντρον, 5) Θεσσαλο
νίκη = λιμάνι καί πρωτεύουσα Β. Ελλάδος. 6) Καβάλλα = λιμάνι καί κέντρο προλεταριακό. ’Επίσης ή
προσοχή τοΰ Κόμματος νά στραφή πρός τά ’Εργοστάσια
καί τίς Μ ε τ α φ ο ρ έ ς , έπί τή προοπτική πολέμου.
Νά δλοκληρωθή δ Παράνομος Τεχνικός Μηχανισμός.
Νά ίδρυθή Λαϊκόν Βιβλιοπωλείο (τοΰ Κόμματος)».
Αυτή έγκατεστάθη είς τήν δδόν Σταδίου, αραπλευρως τής τότε ταβέρνας «Κάβα». Άλλάσσει τό σύνθημα
«Ενιαία καί άνεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη» μέ
τό παραπλανητικόν «ισοτιμία καί ϊσοπολιτεία τών μειο
νοτήτων». Διά τοΰ έλιγμοΰ αύτοΰ δ Ζαχαριάδης έξάγει
τό Κόμμα άπό τόν σεχταρισμόν ( = άπομόνωσιν) καί
τοΰ παρέχει τήν δυνατότητα νά πλησιάση πολλούς «δη
μοκρατικούς» άξιωματικούς, οίτινες είχον άποταχθή
κατά τό κίνημα τοΰ 1935. Τό έτος 1934 : άπεργίαι
482 μέ διπλάσιους, δμως, άπεργούς (183.000). Τόν
’Ιούλιον 1935 είς τό 7ον Συνέδριον τής Κ.Δ. οί άντιπρόσωποι τοΰ ΚΚΕ, Ζαχαριάδης, Νεφελούδης Βασ.,
Σκλάβαινας Στ. καί Πλουμπίδης Νίκος, είς έκθεσιν,
ήν υποβάλλουν, άναφέρουν, πλήν τών στοιχείων, διά
τάς άπεργίας, καί τά έξής: Μέλη τοΰ Κόμματος 5.000.
(Χαρακτηριστικόν δτι τό 1934 είς Πειραιά τά μέλη
ήσαν 80, ύπό τήν καθοδήγησιν, δμως, τής ΚΟΠ, ύπό
τόν Σάντον, άνήλθον είς 1.500 ( ! ) . «Ριζοσπάστης» τό
1933 - φύλλα 1.666. Τό 1935 - φύλλα 10.000.
(Συνεχίζεται)

K ajozvxa είναι ιά βουνά...
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ΤοΟ 'Αστυνόμου Α' κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ

ΕΝ ΦΘΑΝΕΙ μόνο ή όμορφιά, οϋτε κΓ ή μεγα
λοπρέπεια, γιά νά ποϋμε ότι αύτό ή εκείνο τό
βουνό είναι Εακουσμένο.
Οϋτε κΓ οί σταυραετοί, πού κουρνιάζουν
στις ψηλές κορφές του, άνεβάΖουν τήν φήμη
του.
Πρέπει νά είναι καί ή θέσις του καλή. Ό
τόπος, δηλαδή, πάνω στόν όποιον τό άκούμπησεν ό Πλάστης. ΚΓ ακόμα, ή ιστορία πού γρά
φτηκε πάνω οτό κορμί του καί γύρω άπ' τά πόδια του.
Ένα τέτοιο δοξασμένο καί πολυτραγουδισμένο Ελλη
νικό βουνό, είναι ό Τυμφρηστός. Ιστορίες καί θρύλοι, τσα
ρούχια καί φουστανέλλες, άηδόνια καί σταυραετοί καί πε
τροπέρδικες, συνθέτουν τό πανέμορφο Βελούχι.
Γι’ αύτό στέκεται χρόνια καί χρόνια καμαρωτό καί ύπερήφανο μέσα στήν μεγάλη καρδιά τής Ελλάδος' στήν καρ
διά τής Ρούμελης.
Όσοι γεννηθήκαμε κάτω άπό τις φτεροϋγες του, δέν
μπορούμε ν' άποσπάσουμε τό μυαλό μας άπ' αύτόν, οϋτε
μιά στιγμή, όοο μακριά του κΓ αν βριοκόμεθα. Καί νοιώ
θουμε τήν δύναμί μας άνεθασμένη, καθώς άναπολούμε τήν
δόξα του καί τήν λεβεντιά του.
Αύτός στέκεται πάντα έκεϊ, μέ τό ίδιο καί άπαράλλακτο
ύφος, πού είχε σ' όλη του τή Ζωή. Δέν τού φαίνονται κα
θόλου τά χρόνια του I Είναι άγέραστος I
Ό λ ο τό καλοκαίρι, τόν συντροφεύει ό άχώριστος φίλος
του, ό άγέρας, πού τού αναδεύει αδιάκοπα τά καταπράσινα
μακριά μαλλιά του. Καί μοιάΖει τότε μέ τό κύμα τού ώκεανοΰ, πού κάποια θεϊκή δύναμις τό σπρώχνει πρός τόν ούρανό.
Μέσα άπ' τά άστείρευτα σπλάχνα του, Εεπηδδνε ολό
γυρά του τά κεφαλόβρυσα καί κατρακυλάνε μ' ένα πικρα
μένο σιγανό τραγούδι, πρός τά κάτω...
"Ωσπου νά Εαναγίνουν σύννεφο καί βροχή, γιά νά Εαναμποΰν στήν καρδιά του...
Από ωνρίς τό φθινόπωρο, ό Τυμφρηστός βιάΖεται νά
πετάΕη τήν πράσινη φορεσιά του. Ντύνεται άμέσως τήν κά
τασπρη φουοτανέλλα του καί κάθεται σοβαρός κΓ άμίλητος. Περιμένει τήν άνοιΕι καί τό καλοκαίρι, γιά νά άνεβοϋν
ατά ισιώματα οί βλάχοι μέ τά βλαχόπουλα καί τις βλαχοποϋλες. Μόνον μ' αύτούς κουβεντιάζει. Μέ περισσότερη
έμπιστοσύνη τούς λέει τά μυστικά του. ΚΓ αισθάνεται χα
ρούμενος, όπως βλέπει τά πρόβατα καί τά γίδια νά χοροπη
δούν ξέγνοιαστα πάνω στή ράχη του.
Δέν τό βαρέθηκε ποτέ τό βλαχόπουλο, πού κάθεται σέ
κάποιο καραούλι, παίΖοντας τήν φλογέρα του. Θέλει ν' ά-

κούη μόνο τόν δικό του τόν οκοπό. Καί τόν άγκαλιάΖει ή
νύχτα μ' ένα γλυκονανούρισμα απ' τά βελάοματα, άπ’ τά
κυπροκούδουνα καί τό σαλάγημα των τσελιγκάδων...
Ξυπνητός άπ' τά χαράματα, πλένεται μέ τήν δροσιά του.
Ανοίγει τά μάτια του καί βλέπει τόν Θεό μπροστά του,
ένω τό άεράκι σκουπίΖει, άνάλαφρα, τό ώραϊο μέτωπό του.
Μετά, άγναντεύει σκεπτικός μακριά, όσο βλέπουν τά
μάτια του, καί θυμάται πολλά άπ' τά περασμένα...
"Αλλοτε γελαστός καί χαρούμενος κΓ άλλοτε λυπημέ
νος, όλο άγναντεύει, άγναντεύει... Κάτω, πρός τόν Μωρηό,
πάνω πρός τήν Ήπειρο, πρός τήν Θεσσαλία καί πιό πέρα...
Καμμιά φορά, πού θυμώνει, χώνεται μέσα στήν άντάρα
του καί τσακώνεται μέ τις άστραπές, μέ τις βροντές καί τις
θύελλες.
Αν δέν φανή, πάνω άπ' τό κεφάλι του, τό τεράστιο
ούράνιο τόξο, δέν τού περνά ό θυμός καί τά νεύρα του.
ΚΓ ύοτερα μοιάΖει σάν μιά ύπέροχη εικόνα τού Χριστού,
πού ό φωτοστέφανος βαστιέται άπό ένα χρυοό χέρι. Τό χέ
ρι τού Πατέρα Του...
Γύρω ατά μέσα Μαΐου τού 1938, βρεθήκαμε στις πλα
γιές του, άνεβαίνοντας τόν άνηφορικό δρόμο του. Ό Κλεο
μένης Εύγένης, ό Γιάννης Παπαδημητρίου κΓ ό ύποφαινόμενος, είμαστε συμμαθηταί οτό Γυμνάσιο Καρπενησιού. Ξε
κινήσαμε άπ1 τό χωριό μας μέ δυό ώρες νύχτα. Οί παιδι
κές πλάτες μας μέ πολύ κόπο βαστοϋσαν τούς τροβάδες.
Οί καλές μανάδες μας είχαν φροντίσει γιά τό γέμισμα, χω
ρίς νά σκεφθοϋν ότι, στόν άνήφορο, θά μάς έβγαινε ή ψυχή
μαΖί μέ τήν γλώσσα μας...
Ρολόι δέν ύπήρχε σέ κανέναν μας, γιά νά Εέρουμε τήν
ώρα. Μόνον όταν ξεπρόβαλε κατακόκκινος ό ήλιος, πέρα
άπό τόν Μαλλιακό κόλπο, καταλάβαμε ότι άρχισε ή ήμέρα.
Ό ταν αύτός άνέβηκε, κανά δυό οργιές καί πήερ τό κανο
νικό του χρώμα, έμεϊς πλησιάΖαμε ατά μισά περίπου τού
δρόμου.
Κατά τό γιόμα, πιάσαμε καί τήν άλογόβρυοη. Εκεί, έ 
πρεπε νά κολατσίσουμε, γιά νά μπορέσουμε νά συνεχίσωμε
τόν ύπόλοιπο ποδαρόδρομο, κάπου 4 ώρες, μέ νέες δυνά
μεις. Στρωθήκαμε γύρω άπ’ τήν βρύση κΓ άρχίσαμε νά τρώ
με. Τό κρυσταλλένιο νερό, μέσα στήν πέτρινη κούπα, σιγοτραγουδοϋοε ένα δικό του σκοπό, καθώς έπεφτε στ' αύλάκι, γιά νά πάρη κΓ αύτό τόν δρόμο του...
Δέν προφθάσαμε νά καταπιούμε τήν πρώτη μπουκιά μας
καί νά σου βρεθήκαμε περικυκλωμένοι άπό πεντέΕι τσοπα
νόσκυλα. Αύτό, χωρίς νά γαυγίσουν καθόλου καί χωρίς νά
χυμίξουν έπάνω μας, στρογγυλοκάθησαν ολόγυρά μας. Θάλεγες ότι πέσαμε σέ ένέδρα. Κόπηκε ή άναπνοή μας. Κα
δένα άπό τά όργανά μας δέν λειτουργούσε καλά. Μερικά
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μάλιστα, ξεχαρβαλώθηκαν τελείως. Δέν τολμούσαμε νά ση
κώσουμε ούτε τό χέρι μας γιά νά σκουπίσουμε τόν κρύο
Ιδρώτα πού αύλάκωνε δλο τό κορμί μας. Ποιος ξέρει πώς
θά τήν έπαιρναν τά σκυλιά μιά τέτοια κίνησι. Είχαν μυρισθή φαίνεται καλά τήν τρομάρα μας καί γι αύτό μας κύτταξαν κατάματα μέ τά μεγάλα έκφραστικά μάτια τους. Σάν
κάτι ήθελαν νά πουν. Μπορεί νά ήθελαν καί νά μάς καθη
συχάσουν, καθώς κουνούσαν άδιάκοπα τις ούρές τους, άλλ
έμεϊς πού "νά'φαντασθούμε τέτοιο πράγμα. Η κατά κάποιον
τρόπο όμως καλή... συμπεριφορά τους, μάς έδωσε λίγο θάρ
ρος. Αρχίσαμε νά τά καλοπιάνουμε, ρίχνοντάς τους ό,τι
είχαν μέοα οί τροβάδες μας. Μετά άπό λίγο δέν είχε μεί
νει ψίχουλο. Ή πολιορκία, όμως, όχι μόνον δέν είχε λυθη,
άλλά όλο καί στένευε...
Δέν έμεινε τίποτα άλλο νά κάνουμε, έκτος άπό μιά προ
σευχή στό Θεό, σάν τούς «έλεύθερους πολιορκημένους».
Ένας άπό τούς σκύλους, καθώς ήθελε νά χασμουριθή,
μάς έδειξε, άθελά του, τά μεγάλα δόντια του. Έ νας άλ
λος άρχισε νά γαυγίζη, έτσι... άπό συνήθεια. Ηταν κρίσι
μες αύτές οί στιγμές. Νοιώθαμε νά πλησιάξη τό τέλος μας.
Οπότε έπενέβη, πάνω στήν άπόγνωσί μας, ή Θεά τύχη μας.
Βρέθηκε μπροστά μας ένας γεροδεμένος άρχοντόβλαχος. Είχε άφήσει τήν κάπα του, κάπου έκεϊ κοντά, κι ήλθε
νά τήν πάρη. Μισή διμοιρία σκυλιών φύλαγε τήν κάπα τοΰ
τσέλιγκα... τιμής ένεκεν.
Στήν οκυλοφρουρά αύτή, έπρεπε νά πέσουμε έμεϊς, που
γιά τήν κάπα, τουλάχιστον, δέν είχαμε κανένα ένδιαφέρον,
έστω κι' άν τήν έπισημαίναμε. Αλλά δέν είχαμε κάνει δυσ
τυχώς, τόν σταυρό μας, όταν ξεκινήσαμε άπό τό χωριό...
Πληρώναμε τήν άμαρτία μας...
Ό τσέλιγκας είδε ζωγραφισμένη ατά πρόσωπά μας ολό
κληρη τήν άγωνία, πού περάσαμε, καί πρόγκιξε τά σκυλιά
άμέσως. Ύστερα μάς έπιασε τήν κουβέντα κΓ ήθελε νά
μάς συνεφέρη, όσο μπορούσε κΓ όσο παίρναμε έμεϊς... Είχε
έπίγνωσι τής οφειλής του σέ μάς, ένεκα ψυχικής οδύνης ;
"Οχι. Είχε μιά γνήσια βουνήσια ψυχή, γεμάτη άνθρωπιά και
τίποτε άλλο.
Είχαμε συνέλθει άρκετά, όταν άκούσαμε, ψηλά στήν κορ
φή τού μεγάλου βουνού, ένα δυνατό μπουμπούνιομα κι εί
δαμε τή λάμψι κάποιας άστραπής.
Κάτι χοντρές, οάν κορόμηλα σταγόνες, μάς έφεραν τό
μήνυμα τής καταιγίδος. Αλλη μιά δοκιμασία ετοιμαζόταν
γιά μάς...
Όμως, ό καλός τσέλιγκας, πού ήξερε τί μάς περιμέ
νει, δέν μάς όφισε νά συνεχίσωμε τόν άνήφορο. Μάς τρά
βηξε πρός τό κονάκι του.
Κάπου 3 ώρες έβρεχε καί όστραφτε καί βρόνταγε άδιά
κοπα. Τά είχαμε τελείως χαμένα.
Ό γέρος τσέλιγκας, άλλοτε μάς έδινε κουράγιο, κΓ άλ
λοτε έβγαζε τό κεφάλι του πρός τά έξω γιά νά έλέγχη τά
σημάδια τοΰ καιρού. "Οπου, κάποια στιγμή, τόν είδαμε νά
καρφώνη τά γεμάτα καλωσύνη κΓ άγαθότητα μάτια του πά
νω ατά δικά μας.
«Δέν είναι τίποτα, παιδιά, σέ μισή ώρα τό πολύ θά έχε
τε φύγει», μάς διαβεβαίωσε μέ ύφος μεγάλου άστρονόμου.
«"Ισα μέ τό σούρουπο θά φθάσετε στόν προορισμό σας
— συνέχισε — καί θά σας συνεβγάλω κι' έγώ όσο μπορέσω
περισσότερο».
Ή ρθε τό δειλινό, όταν ξεκινήσαμε.
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Τό ούράνιο τόξο φαίνονταν άκόμα στό πέρα διάσελο.
Αρχισε νά σβύνη λίγο - λίγο, ένω τά πρόβατα ξανοίγονταν
στή βοσκή.
Ό ήλιος έγερνε νά βασιλέψη πίσω άπό μιά μακρυνη
κορφή τής όροσειράς τών Άγράφων. Μιά παράξενη μαγεία
άπλώνονταν μπροστά μας, πίσω μας, παντού...
Σέ λίγη ώρα φθάσαμε στό 2.000 ύψόμετρο, όπου θά
γέρναμε κΓ έμεϊς πρός τόν κατήφορο. Πλησίαζε τό τέλος
μιάς περιπέτειας, πού γιά μάς τά παιδιά δέν ήταν καί τόσο
μικρή...
Ο γέρο τσέλιγκας σταμάτησε καί κατέβασε τήν γκλίτσα του μέ τό βάρος. Έκανε τόν σταυρό του στό εικόνι
σμα καί φίλησε τήν εικόνα τοΰ Αη Γιώργη. Ύστερα μοί
ρασε τούς τροβάδες σέ μάς τούς δικαιούχους καί μάς φί
λησε κατασυγκινημένος.
— Πόσοι καί πόσοι άνθρωποι δέν διάβηκαν άπό δω, μάς
είπε κΓ άναστέναξε. Ο μακαρίτης ό παππούλης μου, συνέ
χισε, σ' αύτόν έδώ τόν τόπο φύλαγε καραούλι.
— Ο Καραϊσκάκης κΓ ό Μάρκο Μπότσαρης είχαν άπόλυτη έμπιστοσύνη στό πρόσωπό του. Ο γέρο Ζέρβας μέ
τ' όνομα.
Πόσα παλληκάρια τής κλεφτουργιάς δέν μπήκαν στό κο
νάκι του ! Πότε νά ξαποστάσουν καί πότε γιά νά πλύνουν
τις λαβωματιές τους.
"Οσο ζοΰσε ό πατέρας μου, κΓ ύστερα έγώ, αισθανόμα
στε βαρειά αύτή τήν κληρονομιά μας. Τώρα έχω μείνει μό
νος μου μέ τή γερόντισσα.
Ένα παιδί, πού είχα, κοιμάται έξω άπ' τά Γιάννενα, έδω
καί 25 χρόνια. Αύτό ήταν πιό τυχερό άπό μένα. "Επεσε γιά
τήν Πατρίδα.
Εσείς είστε τώρα τά παιδιά μου. Νά πότε στό καλό,
κι άν ξαναπέσετε πρός τήν καλύβα μου, θά μοΰ δώσετε
άπερίγραπτη χαρά.
Ένα δάκρυ κύλησε ατά μάτια τοΰ γέροντα, καθώς μάς
κύτταζε νά φεύγουμε άπό κοντά του. "Ενα άλλο πιό δυνατό
φάνηκε, όταν έρριχνε τήν ματιά του κάτω πρός τό Κεφαλόβρυσο. Εκεί πού έπεσε τόν Αύγουστο τοΰ 1823, ένας
μεγάλος ήρωας. Μιά δόξα τής Ελλάδος, μεγάλη κΓ άσύγκριτη.
Ένα διαμάντι πού άκτινοβολεϊ περισσότερο άπ' τόν ήλιο
μας κΓ άπ' όλα τ' άστρα.
Ο Μ ά ρ κ ο ς Μ π ό τ σ α ρ η ς...
Κοντά στό σούρουπο, φθάσαμε στό Καρπενήσι. Ή τα ν
τόση ή κούρασί μας, πού πέσαμε σάν ξεροί στά κρεββάτια
μας. Τήν άλλη μέρα, μόλις τελείωσε τό σχολείο μας, έμεϊς
οί τρεις, τραβήξαμε κατ' εύθεϊαν γιά τό Κεφαλόβρυσο. Πή
γαμε νά προσκυνήσουμε τόν βωμό τοΰ άθάνατου ήρωος.
Από κεϊ άγναντέψαμε καί πρός τά πάνω. Πρός τόν
Τυμφρηστό. Είδαμε καί τήν κορφή, όπου μάς άποχαιρέτησε
τήν προηγουμένη, ένας Έλληνας μέ δωρική μορφή. Μ ε
ρικά δάκρυα κύλυσαν άπ' τά μάτια όλων μας, καθώς παίρ
ναμε τόν δρόμον τής έπιστροφής. "Επρεπε νά διαβάσουμε
καί τά μαθήματά μας. Καί νά γυρίσουμε στό χωριό μας, τόν
Ιούνιο, μέ χαρές καί μέ τραγούδια.
Ν' άκούσουν τά φαράγγια κΓ οί ρεματιές, τά έλατα καί
τά πουλιά, κΓ ό γεροτσέλιγκας, αύτό πού έπρεπε ν' άκού
σουν : «Κ α λ ό τ υ χ α ε ί ν α ι τ ά β ο υ ν ά , π ο τ έ
τ ο υ ς δ έ ν γ ε ρ ν ά ν ε»...

Τελετή

αποκαλυπτηρίων

προτομής τής αειμνήστου
Προέδρου τού Ο.Κ.Φ.Α.
Πειραιώς Άδηνάς Κρίτ.
Δηλαβέρη

«Το Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διαπνεόμενον υπό των υγιών ’Ελληνικών παραδόσεων
και τών αιωνίων Ιδεωδών τής φυλής’μας, γνωρίζεί^νά τιμά εύλαβώς εκείνους, οι όποιοι διακρίνονται εις τον κοινωνικόν στίβον και προμαχούν εις τάς επάλξεις εύγενών ειρηνικών αγώνων».

Τά ανωτέρω έτόνισε, μεταξύ άλλων, δ
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θερ.
Γαλανόπουλος, κατά τήν γενομένην, τήν
πρωίαν τής 24-1-71, σεμνήν τελετήν τών
Αποκαλυπτηρίων τής προτομής, έπΐ τή
συμπληρώσει έτους άπό τού θανάτου τής
Αειμνήστου ΙΙροέδρου τού Ο.Κ.Φ.Α. ’Αθή
νας Κρίτωνος Δηλαβέρη, ήτις προτομή έτοποθετήθη πρό τής εισόδου τής μεγάλης
αιθούσης δεξιώσεων τής έν Άμαρουσίφ
2χ°λής ΐπαατυνόμων.
Τήν έν λόγψ τελετήν έτίμησαν, διά τής
παρουσίας των : οί τ. Υπουργοί κ. Δ.
Βρανόπουλος καί ή κ. Λ. Τααλδάρη, δ
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. θ.
Γαλανόπουλος, δ έπίτιμος ’Αρχηγός κ. Β.
Σακελλαρίου, δ ’Αρχιμανδρίτης κ. Π. Ρίζος, ώς έκπρόσωπος τοδ ’Αρχιεπισκόπου, δ
Γεν. Δ/ντής Πολιτιστικών Υποθέσεων Υ 
πουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ.
Γ. Κουρνοΰτος, δ 'Γπαρχηγός κ. Κ. Τσιούγκος, ot έ.σ. ’Αρχηγοί κ.κ. Ν. Νέρης,
Γ. Κοντογιώργος, Η. Λιαρομμάτης, Α. Κανελλόπουλος, Δ. Ζαγκλής καί Γ. Γερανέας,
δ Δήμαρχος Πειραιώς κ. Ά ρ. Σκυλίτσης,

δ Ταξίαρχος τής Χωροφυλακής κ. Μπαθρέλος, δ Άστυνομ. Δ/ντής Α' κ. I. Κασίμης, τά προεδρεία Ο.Φ.Α. καί Ο.Κ.Φ.Α.,
Αντιπροσωπεία Άξ/κών και κατωτέρων
Άατυν. 'Γπαλλήλων έξ δλων τών Άστυν.
'Γπηρεσιιών ’Αθηνών καί Πειραιώς, δ σύζ.
τής τιμωμένης κ. Κρ. Δηλαβέρης, αί άδελφαί της κ. Κ. Παίμνοδ καί κ. Μ. Ράλλη, δ κ. Α. Μινωτής καί άλλοι έπίσημοι.
Έν Αρχή ώμίλησε δΓ δλίγων ή Πρόε
δρος τοΰ Ο.Κ.Φ.Α. κ. Φλέγκα καί Ακο
λούθως ή Γεν. Γραμματεός τού 'Ομίλου
κ. Γερανέα, ή δποία, μεταξύ άλλων, είπε
καί τά Ιξής :
«Έ λαχε είς έμέ ό κλήρος νά μιλήσω
γιά τήν Αξέχαστη φίλη, δδηγό καί συνεργάτιδα.
'Η ζωή είναι σκληρή. Μάς Οποχρεώνει,
μέσα στά άλλα δύσκολα, νά παραμερίζωμε συχνά κάθε συναισθηματικότητα καί
ϊυγκίνησι καί Ακριβώς τήν στιγμήν πού θά
ήθέλαμε νά θρηνήσωμεν, νά περιβαλώμεθα
τόν μανδύαν τού πρέποντος καί δρθιοι ψυ
χικά νά κατορθώνωμεν νά πράττωμεν τό
άρμόζον.

"Ετσι κι’ έγώ, αύτήν τήν στιγμήν, μ’
δλο πού δ πόνος είναι άκόμνι πολύ έντο
νος, ελπίζω νά μή λιποψυχήσω, διά νά
σάς κάνω γνωστόν, κατά τό δυνατόν, τό
έργον τής ’Αθήνας, τής Άθηνάς Δηλα
βέρη.
Ή 'Ελένη Κωνσταντοπούλου — μητέ
ρα τής Άθηνάς — Απ’ τά παληά Αρχοντι
κά σπίτια τοΰ Πειραιώς, έμαθε τά παιδιά
της άπό πολύ μικρά νά βοηθούν τόν φτω
χό, καί τούς ένέπνευσε τό αίσθημα τής
φιλανθρωπίας καί τής βοήθειας τοδ πάσχοντος... Κάθε Σάββατον έφερνε άπό τόν
μύλο τους, έξ σακκιά Αλεύρι, τά δποία
δπεχρέωνε τά κορίτσια τους άπό ήλικίας
5 ετών νά τά μοιράζουν σέ σακκοδλες στις
άπορες γρηοδλες τοδ Προφήτη Ή λία —
γιατί ή φτωχολογιά τοδ Πειοαιώς ήταν
τότε συγκεντρωμένη ατόν Προφήτη Ή 
λία...
Μέ αύτή τήν παράδοσι πώς νά μήν είναι
ή πρώτη σέ δλες τις φιλανθρωπικές έκδηλώσεις τοδ Πειραιώς. ’Αργότερα έγινε ή
Άθηνά Κρίτωνος Δηλαβέρη, καί τότε πειά
σήκωσε πιό ψηλά τήν σημαία τής προσπα-
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θείας, γιά τήν βοήθεια τών όμοιων της.
Έχοντας στδ Ενα της πλεορό τόν σύζυγό
της, πού τήν παράστεκε ψυχικά καί Ολι
κά, καί ατό άλλο τόν πενθερό της Εύστάθιο Δηλαβέρνη, πού καί αύτός τής Εδινε
άφειδώς δ,τι τού ζητούσε, άρχισε τήν δράαι της. "Ιδρυσε τά λαϊκά δπνωτήρια, τά
δποΐα συντηρούσε ίδίαις δαπάναις, τό άσυλον τού 'Αγίου Σπυρίδωνος, τδ δποΐον έστεγάζετο είς τήν Λαχαναγοράν τής Λεύ
κας. Έξελέγη ΙΙρόεδρος τής ’Επιτροπής
τού τότε Νοσοκομείου ’Αμερικανίδων Κυ
ριών καί ταμίας τού Κυριάκού σχολείου
τού Συνδέσμου τής Έργάτιδος. Κατά τδ
διάστημα τής κατοχής ή πρόεδρος τής ’Ε
φορίας Μαθητικής Άντιλήψεως Λίνα
Τσαλδάρη, ύπδ τήν ήγεσίαν καί τήν συν
εργασίαν τής δποίας έμοιράζοντο 75.000
μερίδες ήμερησίως εις τήν περιφέρειαν τής
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, τής άνέθεσε τήν προεδρίαν τού τμήματος τής κεν
τρικής Επιτροπής συσσιτίων διά τήν σίτισιν τών Εξησθενημένων μαθητών τού Πει
ραιώς...
Πρόεδρος, ακόμη, των ’Ιατρείων τού
Πατριωτικού 'Ιδρύματος, "Εφορος τού Εκ
παιδευτικού πολεμικού πλοίου «Μαχητής
μέ Εκατόν Εκπαιδευομένους ναυτόπαιδα;
τού ’Εθνικού 'Ιδρύματος, Πρόεδρος τής 'Ε
ταιρείας Προστασίας ’Ανηλίκων Πειραιώς,

ίδρύσασα τό κέντρον άνηλίκων δ «Καλδς
Ποιμήν», Πρόεδρος τής Φανέλλας τού
Στρατιώτου, Πρόεδρος τής Λέσχης ’Εργα
ζομένου Κοριτσιού, Μέλος τού Δ. Συμβου
λίου τού Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς,
Μέλος τής ’Εφορείας Κυριών τού Χατζηκυριακείου ’Ορφανοτροφείου, Μέλος τής
Ελληνικής 'Ομοσπονδίας γυναικείων σω
ματείων καί Δημοτική Σύμβουλος Πει
ραιώς...
Τδ 1945, στήν πόλι τού Πειραιώς, ιδρύ
θηκε, μετά τδ Εθνοκτόνο κίνημα τού 1944,
ώς Ενα Ελάχιστο χρέος τής κοινωνίας πρδς
τάς τόσας θυσίας τού άστυνομικοΰ, δ Ο.Κ.
Φ.Α. Πειραιώς... 'Ο "Ομιλος αύτδς άγκάλιασε τά θύματα τού κινήματος, στάθηκε
εις τδ πλευρό δλων τών άστυνομικών καί
Εκτοτε Εγινε ή γέφυρα ανάμεσα σ’ αύτούς
καί τήν κοινωνίαν. Ύπό τήν Εμπνευσμένην
προεδρίαν τής ’Αθήνας Κρίτωνος Δηλαβέρη καί μέ γενικήν γραμματέα τήν Επίσης
άόκνως Εργασθεΐσαν άείμνηστον Φούλην
Κασάπη, Εγιναν πολλά διά τήν καλυτέρευσιν τών συνθηκών τής ζωής τού άστυνομικοΰ καί τής οικογένειας του.
Τήν 2αν Νοεμβρίου 1945 δ δμιλος ΐδρυσεν, έξώπλιαε καί Εθεσεν Εν λειτουργίφ
τδ άναρρωτήριον διά τούς αστυνομικούς
Πειραιώς... Έκεΐ Ενοσηλεύθησαν 2.055 άστυνομικοί μέ 11.358 ήμέρας νοσηλείας.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Θερ Γαλανόπουλος, απο
καλύπτων τήν προτομήν τής αειμνήστου Αθηνάς Δηλαβέρη
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’Επίσης, διά τών Εξωτερικών ιατρείων τού
άναρρωτηρίου έξυπηρετήθησαν 44.659 άστυνομικοί, μέλη τών οικογενειών των καί
οίκογένειαι τών θυμάτων...
Άπδ τού Ετους 1946, καί έπί δεκαετίαν
δλόκληρον, είς τήν εύγενώς προσφερθεΐσαν παρά τού κ. Κρίτωνος Δηλαβέρη Επαυλίν του, είς τήν Αίγιναν, παρεθέριζον τέ
κνα τών άστυνομικών, δ συνολικός αριθ
μός τών δποίων άνήλθεν είς 2.600 παιδιά.
Καθ’ Εκαστον σχολικόν Ετος διενέμοντο
βιβλία.
Σημαντικόν είς τόν μορφωτικόν τομέα
ήτο καί παραμένει ή λειτουργία τής Σχο
λής Κοπτικής - Ραπτικής, δπου φοιτούν
δωρεάν θυγατέρες, σύζυγοι, άδελφαί καί
προστατευόμεναι άνεψιαί άστυνομικών...
Τδ 1953 δ κ. Κριτών Δηλαβέρης Εδώρησεν είς τόν "Ομιλον δλόκληρον τήν οίκοπεδικήν Εκτασιν τήν δποίαν βλέπετε καί
Επί τής δποίας εδρισκόμεθα αύτήν τήν
στιγμήν. Δημοσία Εκφράζομεν καί άνανεώνομεν τάς εύχαριστίας μας πρδς τόν μεγάλον εύεργέτην τού 'Ομίλου μας, διότι ή
δωρεά αύτή Εγινε καί απαρχή διά τήν άπόκτησιν τού οικοδομήματος τό δποΐον μάς
στεγάζει. Κόποις, φροντίδι καί μόχθοις
τής Άθηνάς Κρίτωνος Δηλαβέρη, μέ τήν
συμπαράστασιν τών συνεργάτιδών της, μέ
τήν συμβολήν δλοκλήρου τού Πειραϊκοΰ
λαού καί τών εύγενώς προσφερθέντων έπί
σειράν Ετών ποδοσφαιρικών σωματείων ’Ο
λυμπιακού καί ’Εθνικού Πειραιώς, Πανα
θηναϊκού καί ΑΕΚ, συνεκεντρώθη τδ ποσδν διά τήν άνέγερσιν τού κτιρίου τούτου,
είς τά σχέδια τού δποίου, μετά τού καθηγητού Κιτσίκη, Ελαβεν Ενεργόν μέρος δ
καί δι’ αύτόν τόν λόγον άξιος τών ευχαρι
στιών μας εύεργέτης τού 'Ομίλου κ. Κρι
τών Δηλαβέρης...
Ούτω, έφθάσαμεν είς τό εύχάριστον σημεΐον νά είναι δ "Ομιλος ιδιοκτήτης τού
κτιρίου, δπου στεγάζεται ή ’Αστυνομική
Σχολή καί κάτοχος περιουσίας Εκ τών ει
σοδημάτων τής δποίας προικοδοτούνται, μέ
30.000 έκάστη, θυγατέρες Εν ένεργείφ καί
συνταξιούχων άστυνομικών, αξιωματικών
καί αστυφυλάκων, οΐτινες ύπηρέτησαν είς
τόν Πειραιά.
Καθιστώσα είς υμάς γνωστόν τδ Εργον
τού 'Ομίλου, σάς έγνώρισα συγχρόνως τί
κατώρθωσε ώς πρδς τόν "Ομιλον, ή θερμουργδς πνοή τής Άθηνάς Κρίτωνος Δη
λαβέρη, ή Εργασία καί ή άκούραστη έμμο
νή της στήν πραγματοποίησι τών σχεδίων
της, ή πίστις της καί ή δύναμις νά κατορθώση νά φέρη είς πέρας τά δι’ άλλους
θεωρούμενα άδύνατον νά πραγματοποιη
θούν.
Έλπίζομεν καί πιστεύομεν βτι ή ψυχή
της θά άγάλλεται διά τά τόσα έπιτεύγματά της καί ύποσνόμεθα, Άθηνά Δηλαβέ
ρη, νά κρατήσωμεν τήν γραμμήν σου καί
νά έξακολουθήσωμεν τδ Εργον σου είς τό
πλευράν τών άστυνομικών μας, αύτών τών
συχνότατα «καί Εν ειρήνη ήρώων».
Έ ν συνεχείφ άνεφέρθη, δι’ δλίγων, έπί
τού Εργου τής άειμνήστου Δηλαβέρη δ Γεν.
Γραμματεύς τής Πανελληνίου 'Ενώσεως
Άποστράτων Άξ/κών Άστυνομ. Πόλεων,
’Αρχηγός έ.σ., κ. Γ. Κοντογιώργος.
Έ ξ άλλου, δι’ δλίγων, ώμίλησεν, άναφερθείς Επί τής προσωπικότητος τής Ά θηνάς Δηλαβέρη, δ Εκπρόσωπος τού Μακ.
’Αρχιεπισκόπου κ. 'Ιερωνύμου, δ Πανοα.
’Αρχιμανδρίτης κ. Π. Ρίζος.
(Συνέχεια είς τήν σελ. 145)
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Χορευτικόν Τεϊον εις τήν Σχολήν Ά ξ)κ ώ ν Ά σ τ . Πόλεων

^ Ις τά πλαίσια σειράς έκδηλώσεων,
υπέρ τής ψυχαγωγίας τών Δοκίμων
Ύπαστυνόμων καί τής στενωτέρας
αύτών γνωριμίας καί τής διευρύνσεως των καλών σχέσεων μετά τών Μα
θητών τών Στρατιωτικών Σχολών καί
τών Σπουδαστών Άνωτάτων Ε κ π α ι
δευτικών 'Ιδρυμάτων, ή Δ) σις τής
Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας
Πόλεων διωργάνωσε χορευτικόν τέϊον, δπερ έδόθη τήν έσπέραν τής 30.
1.71 εις τήν καταλλήλως διακοσμη
μένη ν αίθουσαν τελετών τής Σχολής.

Οί Δόκιμοι Τπαστυνόμοι μετά τών
προσκεκλημένων των, τών συναδέλ
φων των τής Σχολής Εύελπίδων, ’Ι 
κάρων, Χωροφυλακής, τής Σχολής
’Αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων,
Σπουδαστών καί Σπουδαστριών τοΰ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τής Παντείου, τής ’Ανώτατης ’Εμπορικής καί
τής ’Ανώτατης Βιομηχανικής, παρου
σία τοΰ Διοικητοϋ των Άστυν. Δ) ντοϋ
Α ' κ. Λ. Παπαθανασίου καί έτέρων
’Αξιωματικών τής Σχολής, εδρον τήν
εύκαιρίαν διά τής δημιουργίας φιλι

κής καί κεφάτης ατμόσφαιρας νά
«σπάσουν» τήν μονοτονίαν τής καθημε
ρινής σχολικής ρουτίνας. ’Ιδιαίτερον
τόνον κεφιού έδωσεν ή παρουσία καλ
λιτεχνών τοΰ αθηναϊκού κέντρου «Νε
ράιδα» καί Τμήμα Μουσικής τοΰ Α.
Α.Π. Ό έξαίρετος Σώτος Σιδηρόπουλος, ή Π. Πασσά καί δ Μ. Μπαφίτης
μέ τά ώραΐα τραγούδια των, δ Μ. Καψίλης (οργανον) καί ή Μουσική τής
’Αστυνομίας Πόλεων μέ τούς ώραίους
σκοπούς των, ικανοποίησαν τάς έπιθυμίας δλων.
Τδ πρόγραμμα έπαρουσίασε μέ
μεγάλην έπιτυχίαν δ κεφάτος Γιάν
νης Μπουρνέλλης. Συνεπλήρωσε δέ
αύτδ δ ίδιος μέ τάς πιστάς μιμήσεις
του καί τά λεπτά άνέκδοτά του.
Τά πλούσια έδέσματα καί ή κατάλ
ληλος προσφορά των καί ή έν γένει
έκτέλεσις τοΰ προγράμματος έδημιούργησαν τάς προϋποθέσεις μιας έπιτυχοΰς έκδηλώσεως καί συνέβαλον
εις τήν πραγματοποίησιν τοΰ σκοποΰ
αύτής.
Γενικώς, ή έν λόγω προσπάθεια έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας. Έ κφράζομεν τήν ίκανοποίησίν μας καί
αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν χαράν, διότι
ή Δ) σις τής Σχολής συνεχίζει τήν
λαμπράν παράδοσίν της καί έν τή άνοδική πορείφ της κινείται πρός ό
λους τούς τομείς τής καλής καί άνωτέρας σχολικής άγωγής τών Δοκίμων
’Αξιωματικών της.
Είς τούς δργανωτάς τής ώραίας
αύτής έκδηλώσεως καί είς τούς καθ’
οιονδήποτε τρόπον συμμετασχόντας
είς τήν έπιτυχίαν της πρέπει έπαινος
καί δφείλονται εύχαριστίαι.
Κ.Χ.
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Σάλπισμα των νέων 'Ελλήνων προς τήν νίκην πρέ
πει νά άποτελέση ή μνήμη των ήμιθέων του 1821

* * * * *
* * * * * * * * * *

ΗΜΕΙΣ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ βλέποντες δτι μάς καταφρονεί τό
όθωμανικόν γένος καί σκοπεύει τόν όλεθρον έναντίον μας, πότε με ένα καί πότε μέ άλλον τρό^
ί :·
Vά ά π ο θ ά V
ε βω θ ώ βίβ ίβ ί Καί τούτου ένεκα βαστοϋμε τά όπλα έίξ χεΐβάς, ζητοϋντες τά δικαιώματά μας, "Οντες λοιπόν βέβαιοι δτι δλα τά Χριστιανικά. Βασίλεια γνωρίζουν τά δί
καιά μας καί όχι μόνον δέν θέλουν μάς έναντιωθή, άλλά καί θέλουν μας συνδράμει, καί
δ-ίΤέχρίίίν έίζ: μνήμην δτι σί ένδοξοι πρόγονοί μας έφάνησάν ποτέ ώφέλιμοι εις τήν άνθρώπότητα,
τοΰτυ είδοποιοΰμεν τήν Έκλαμπρότητά σας καί σάς παρακαλούμεν νά
πρόσπαΒήσετε; νά έίμεθα ϋπό ϊήν εύνοιαν καί προστασίαν τόΰ μεγάλου τούτου Κράτους.
Π άτ

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Ο ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΓΜΗ2; ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ, ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ

* * * * * *

Προυάρυξις 10Φ «Τ&ιανασταηιιοϋ Διευθυντηρίου» |
τφν ΪΧατρών ηρυς τάς Εύρωπαϊιιάς Λυνάμεις.

* * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

Ή Ιδιαιτέρα σημασία τής Εθνικής άναγεννήσεώς μας άπετέλεσε, περαιτέρω, τήν στα
θερόν έγγύησιν τής τελειότητος καί άνωτερότητος των έργων τής Ελληνικής Φυλής, ως έκφράσεων ύπερτέρου πνεύματος καί ζωής.
Ή πίστις καί ή άφοσίωσις τών Ελλήνων, πρός τον Θεόν καί τήν Πατρίδα, καί ή συνείδησις τής άνωτερότητος καί τοϋ μεγαλείου τής Φυλής των άπετέλεσαν τά ακαταμάχητα ήθικά
δπλα τοϋ ίεροΰ άγώνος των, τό δέ αίσιον αποτέλεσμα αύτοΰ τό δυναμικόν φαινόμενον τοϋ έ
ρωτός των πρός τήν ιδέαν τής ’Ελευθερίας καί τά θεία ιδεώδη τοϋ Έλληνισμοϋ καί τοϋ Χριστιανισμοϋ.
Συνέπεια τής σταθερας αύτής θέσεως τοϋ Έλληνικοϋ στοιχείου όπήρξεν ή καθολική
συμμετοχή τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ εις τό Εθνικόν έγερτήριον τοϋ 1821 καί ό δρκος τών άγωνιστών διά τοϋ γνωστοϋ συνθήματος «Ελευθερία ή Θάνατος».
Έξ άπόψεως κινήτρων καί έπιτυχίας, ή Ελληνική Έπανάστασις ύπήρξεν ύπόθεσις
καθαρώς ’Εθνική: έξ άπόψεως, δμως, έπιπτώσεων καί συνεπειών άπετέλεσε γεγονός παγκο
σμίου σημασίας καί ένδιαφέροντος.
Ή παραδοχή τής 'Ιστορικής άληθείας δδηγεΐ σαφώς εις τήν διαπίστωσιν τών εύμενών
έπιπτώσεων τής Ελληνικής ύποθέσεως τοϋ 1821 έπί τής έν γένει έξελίξεως τοϋ Εύρωπαϊκοϋ
πολιτισμοΰ.
Τό λαμπρόν παράδειγμα τοϋ Έλληνικοϋ τροπαίου άπετέλεσε βασικήν πηγήν έμπνεύσεως εις τάς προσπάθειας προόδου καί έξελίξεως πολλών λαών. Δι’ ήμάς δέ τούς "Ελληνας,
υπήρξε τό μέτρον δλων τών Εθνικών άγώνων τών τελευταίων έτών, διά τήν διατήρησιν τών
υψηλών κατακτήσεων καί τών ιδανικών τής φυλής μας.
Μέγιστον, δθεν, τό καθήκον τοϋ έφετεινοϋ πνευματικοϋ μνημοσύνου τών ήρώων τής
Εθνικής έποποιΐας τοϋ 1821 καί ύπερτάτη όφειλή πρός έκείνους τά ν ι κ η τ ή ρ ι α δλων μας.
Τό έπιβάλλει ή ιστορική άλήθεια καί ή συνείδησις δλων τών έλευθέρων άνθρώπων. Τ ό ά παιτεΐ ή Ε λ λ η ν ι κ ή
’Ι δ έ α .
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Χοροεσπερίς τής 'Υποδ)νσεως
Τροχαίας ’Αθηνών

Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή έφετεινή χοροεσπερίς των υ
παλλήλων τής Τροχαίας ’Αθηνών, ήτις έγένετο τήν 7.2.71 εις τό κοσμι
κών κέντρον «Καλαμπάκα», των Κά
τω Πατησίων.
Άξ/κοΙ καί κατώτεροι υπάλληλοι
τής Τροχαίας, μετά μελών τών οικο
γενειών των καί έτέρων προσκεκλη
μένων καί φίλων των, συμμετέσχον
τής ώραίας αύτής ψυχαγωγικής έκδηλώσεως, ύπερπληρώσαντες δλους
τούς χώρους τής αιθούσης τού Ιν λόγψ κέντρου.
*0 κατάλληλος διάκοσμος τής αι
θούσης (σήματα Τροχαίας κ.λ.) καί
ή έπικρατήσασα τάξις κατά τήν όποδοχήν καί τακτοποίησιν τών άφίκνουμένων Ιδιδον έκ πρώτης στιγμής τήν
εικόνα μιας καλώς δργανωθείσης έκδηλώσεως.
Οί Άξ/κοί τού Γραφείου Μελετών
Άστυν. Β ' κ. Έμμ. Γιαμπουράς, οί
Ύπαστυνόμοι κ.κ. Κ. Καννής καί Σ.
Συρίγος, μετά τών βοηθών των, ύπό

τήν έπίβλεψιν τοϋ έχοντος τήν δλην
εύθύνην διά τήν έπιτυχίαν τής χοροε
σπερίδας, Δ/τοΰ των, Άστυν. Δ/ντοΰ
Β ' κ. Γ. Καραμούζη, ήσαν πανταχοΰ
παρόντες καί έρρύθμιζον τά τής τακτοποιήσεως τών προσερχομένων καί
έτέρας λεπτομέρειας.
Τήν έκδήλωσίν τής Τροχαίας έτίμησαν διά τής παρουσίας των : δ
’Αρχηγός τοϋ Σώματος κ. Θ. Γαλανόπουλος, ό Ύπαρχηγδς κ. Κ. Τσιοΰγκος, δ έ.ά. Τπαρχηγός καί τ.
Δ/τής Τροχαίας Αθηνών κ. Κ. Σταυρόπουλος, πολλοί προϊστάμενοι καί
Άξ/κοί έτέρων άστυνομικών ύπηρεσιών καί έτεροι έκλεκτοί προσκεκλη
μένοι .
Πρό τής ένάρξεως τοϋ κυρίως καλ
λιτεχνικού προγράμματος ώμίλησε,
δΓ δλίγων, δ Δ/τής τής Τπαδ/νσεως
Τροχαίας, άναφερθείς είς τόν σκοπόν
τής έκδηλώσεως καί εύχαριστήσας
τούς έπισήμους, διά τήν ευαρέσκειάν
των νά τιμήσουν τήν έκδήλωσίν καί
τούς λοιπούς παρισταμένους διά τήν

άθρόαν συμμετοχήν εις τήν χοροεσπε
ρίδα τών άνδρών τής Τροχαίας.
Ακολούθως καί ένψ προσεφέρετο
τό μενού, κατά τρόπον υποδειγματι
κόν, διενεμήθησαν ώραϊα άπσκριάτικα κοτιγιόν, κομφετί καί σερπαντί
νες (πολλά είχον σχήμα κράνους τρο
χονόμου, τελαμώνος κ .λ .).
Λεβέντικα δημοτικά τραγούδια, άπό τό συγκρότημα Σούκα, καί μον
τέρνοι ρυθμοί, άπό τήν δρχήστραν
τοϋ κέντρου Καλαμπάκα «The Pleyess», ήσαν τά πρώτα καλά δείγματα
τοϋ κεφιού, τό δποΐσν έπεκράτησε
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκδη
λώσεως. 'Ολόκληρος παρέλασις καλ
λιτεχνών ήτο ή συνέχεια καί άνάλογος έπιδοκιμασία καί έκδήλωσις χα 
ράς ή συμμετοχή τών παρευρισκομένων.
Τούς έκλεκτούς τραγουδιστάς καί
χορευτάς έπαρουσίασε μέ έπιτυχίαν δ
έξαίρετος Τάσος Γιαννόπουλος - Α 
δελφοί Κατσάμπα, Έ ρ . Γαλάνης μέ
τό μπαλλέτο του, Λίτσα Διαμάντη Γιάννης Καλατζής, Γιώργος Ζαμπέτας - Έ λενα Κυρανά, Γιάννης Πετρόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης Κώστας Παπαδόπουλος (μπουζούκι),
χορεύτρια Ά ΐντα, Νινή Τζάνετ καί
Τρίο Λατικάντο έκάλυψαν δλόκληρον
4ωρον πρόγραμμα καί έχάρισαν άνιδιοτελώς τήν καλλιτεχνικήν προσφο
ράν των, πρός διασκέδασιν τών άν
δρών τής Τροχαίας Αθηνών.
Κλασσικοί Ελληνικοί καί μοντέρ
νοι χοροί έδωσαν τήν θέσιν των εις
τό γλέντι καί έποίκιλαν τήν δλην έκδήλωσιν.
Μέ κέφι καί χαρούμενες νότες ή
διασκέδασις έσυνεχίσθη μέχρι τών
πρωινών ώρών καί οί τροχονόμοι άπέδειξαν δτι δέν γνωρίζουν μόνον τήν
Τροχαίαν, άλλά καί τήν κοσμικήν κίνησιν τών Αθηνών.
Σημειοϋμεν τήν έπιτυχίαν τής έκ
δηλώσεως καί έκφράζομεν τήν εύχήν
διά περαιτέρω έπιτυχίας, τόσον τών
δργανωτών, δσον καί τών λοιπών άν
δρών τής Τροχαίας καί είς άλλους
τομείς τής δράσεώς των.
Τονίζομεν, έξ άλλου, δτι Εδιαίτεραι
εύχαριστίαι δφείλονται είς τούς έκλε
κτούς καλλιτέχνας, διά τάς άνιδιοτελεΐς προσφοράς των.
Κ. X.

’Αποκριάτικος χορός τών Τμημάτων ’Αγορανομίας και Τροχαίας Πατρών
Τήν Παρασκευήν, 12.2.1971, είς
τήν θαυμασίαν αίθουσαν τοϋ κοσμικού
κέντρου «W illy - Parc», έγένετο δ έ-
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τήσιος άποκριάτικος χορός τών Ά στυνομικών τών Τμημάτων Άγορανομίας καί Τροχαίας Πατρών, τόν δ-

ποιον ώργάνωσαν οί ’Αστυνόμοι κ.κ.
Τσαμαντάς Χρηστός, Κωνσταντακόπσυλος Γεωργ. καί Βούλγαρης Νικ.

Ο Γεν. Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας ΤάΕεως κ
Κωτσέλης, ό Νομάρχης Αχαίας κ. Ματαράγκας, ό Στρατ
διοικητής Ταξίαρχος κ. Στασινόπουλος καί ό Δήμαρχος Πα
τρίων κ. Γκολφινόπουλος εις χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

Τήν ώραίαν αότήν έκδήλωσιν, ή
όποια παρέσχε τήν ευκαιρίαν δΓ έν
πραγματικόν «ςεφάντωμα» τών ’Α
στυνομικών καί τών οικογενειών των,

έτίμησαν διά τής παρουσίας των : ό
Δημοσίας Τάξεως καί ή κ. Π. Κωτσέλη, ό Νομάρχης Ά χαίας καί ή κ.
Ματαράγκα, δ Στρατιωτικός Δ/τής

Ά χαίας καί ή κ. Στασινοπούλου, έ
Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου
Δήμαρχος Πατρέων καί ή κ. Γκολφινοπούλου, δ Ανώτερος Δ/τής Χω
ροφυλακής καί ή κ. Μαροΰση, οί
Δ/ταί τών Αεροπορικών Μονάδων
Αράξου καί αί κυρίαι ΙΙαπαϊωάννου
καί Δημοπούλου, δ Πρόεδρος τής
Διοικ. Επιτροπής τοΰ Πανεπιστημίου
καί ή κ. Θεοδωροπούλου, δ Δ/ντής
Αστυνομίας καί ή κ. Καλτσά, δ Λι
μενάρχης καί ή κ. Μαλέντη, δ Υ 
ποδιευθυντής Αστυνομίας καί ή κ.
Ντζουμάνη, δ Δ/τής τής Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας καί ή κ. Καράγιωργα, δ Πρόεδρος τής Λιμενικής Ε π ι
τροπής καί ή κ. Σπυροπούλου, άπαντες οί κ.κ. Δ/ταί τών Αστυνομικών
Υπηρεσιών τής πόλεως μετά τών κυ
ριών των καί ετερα έπίλεκτα μέλη
τής ΙΙατραϊκής κοινωνίας.
’Επρόκειτο, όντως, διά μίαν ύπέροχον έκδήλωσιν, ή δποία, άναντιρρήτως, άφησε τάς πλέον ευχάριστους
έντυπώσεις. Τδ πλούσιον έδεσματολό»
γιον καί ή θαυμασία δρχήστρα τοΰ
κέντρου έχάρισαν εις τούς συνδαιτυ
μόνας στιγμάς κεφιού καί ψυχικής
εόφορίας.
Γ. Κ.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
(Συνέχεια έκ τ^ς σελ. 142)
Μετά τάς ανωτέρω δμιλίας, ό κ. ’Αρχη
γός ’Αστυνομίας Πόλεων άπεκάλυψε τήν

προτομήν, οί δέ παριστάμενοι έξέφρασαν
τήν εύχήν όπέρ αιώνιας τής μνήμης τής
τιμηθείσης εύεργέτιδος.

’Ακολούθως τόν λόγον έλαβεν δ ’Αρχη
γός τής ’Αστυν. Πόλεων κ. Θερ. Γαλανόπουλος, ό όποιος είπε τά έξής :

Ή ομιλία τοΰ uvpiou 'Αρχηγού τής Αστυνομίας Πόλεων
«Πανοσιολογιώτατε, Κυρίαι καί Κύριοι,
Συνεκεντρώθημεν σήμερον ένταΰθα, ίνα
έπιτελέσωμεν ίερόν ήθικδν καθήκον όφειλομένης Τιμής καί Εύγνωμοσύνης πρός έξέχουσαν φυσιογνωμίαν τής 'Ελληνικής
Κοινωνίας, ήτις πλείστας διακεκριμένας
όπηρεσίας προσέφερεν είς τδ Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων καί είς τήν Πατρίδα
γενικώτερον.
Προσήλθομεν, ϊνα τιμήσωμεν τήν μνή
μην τής πολλαπλως τιμησάσης ήμάς, α ει
μνήστου Προέδρου τού 'Ομίλου Κυριών Φί
λων ’Αστυνομίας Πειραιώς, ’Αθηνάς Δηλαβέρη, τήν όποιαν, πρδ έτους, δ θάνατος
προώρως άφήρπασεν άφ’ ήμών, καθ’ ήν
στιγμήν έπεδίδετο, μετ’ αύταπαρνήσεως
καί 'ιερού ένθουσιασμοΟ, είς τήν αυνέχισιν
καί δλοκλήρωσιν τοθ όπερόχου έργου της.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διαπνεόμενον δπό τών Ογιών Ελληνικών πα
ραδόσεων καί τών αίωνίων ’Ιδεωδών τής
Φυλής μας, γνωρίζει νά τιμφ εύλαβώς έκείνους, οί όποιοι διακρίνονται είς τόν κοι
νωνικόν στίβον καί προμαχούν εις τάς έπάλξεις εύγενών ειρηνικών άγώνων.
Καί ή ’Αθηνά Δηλαβέρη κοινών ικώς μέν
διεκρίθη καί ήρίστευσεν, έθνικώς δέ έπλειοδότησεν είς προσφοράς. ’Αλλά καί
είς τήν 'Ιστορίαν τοθ ’Αστυνομικού Σώμα
τος έγραφε λαμπράς σελίδας μόχθου, άγώ 

νων και θυσιών, άφιερώαασα καί τήν τελευταίαν Ικμάδα δραστηριότητός της είς
τήν διακονίαν τών ’Αστυνομικών ’Ιδανικών.
Ή άγνή καί πεφωτισμένη καρδία της,
ήτις έκυριαρχειτο άπό φλογέράν πίατιν
καί άπέραντον άγάπην πρός τόν πλησίον,
ώόήγει άδιακόπως τά βήματά της είς 0ψηλά έργα δημιουργίας, τά όποια θά δια
τηρούν αίωνίαν καί σεβαστήν τήν μνήμην
της.
Ή ’Αθηνά Δηλαβέρη ήγάπησεν Ιξ δλης
ψυχής τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τδ ήγάπησε μέ άγιον πάθος. Καί ήγωνίσθη δι’ όλων αύτής τών δυνάμεων, είς
είρηνικάς αλλά καί τεταραγμένας περιό
δους, διά νά τό όπηρετήαη πιστώς καί
εύσυνειδήτως. ’Ανεγνώριζεν, έτίμα καί
έθαύμαζε τό έργον τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος. Καί μέχρι τής τελευταίας πνοής
της έπραξε τδ πδν διά νά τό βοηθήση.
’Εθεμελίωσεν οδτω καί έπετέλεσε θαυμα
στόν ’Έργον μέ τήν πολύτιμον, πάντοτε,
βοήθειαν τού έκλεκτού συζύγου της Κρίτωνος Δηλαβέρη, είς δν άνήκει ώσαύτως
πάσα τιμή.
Ή ’Αθηνά Δηλαβέρη θά παραμεινη έααεί ώς σύμβολον άγάπης καί δημιουργί
ας, ώς μία αστείρευτος πηγή δυνάμεως δι’
ήμάς, ώς έμπρακτος άπόδειξις, δτι αί
πρός τό κοινωνικόν σύνολον δπηρεσίαι μας

αναγνωρίζονται καί έκτιμώνται 6πό έπιλέκτων μελών τής κοινωνίας μας. Ή άπώλειά της ύπήρξεν όδυνηρά και βαρεία. Έ γ κατέλειψε δυααναπλήρωτον κενόν. ’Αλλ’
ή άνάμνησίς της θά μαγνητίζη τήν σκέφιν μας καί θά ένδυναμώνη τό Οπηρεαιακόν ήμών φρόνημα.
Ή ψυχή της, ή δποία είμαι βέβαιος δτι
πλανάται είς τόν χώρον αυτόν, κατά τήν
ιεράν ταύτην στιγμήν, θά αισθάνεται άγαλλίασιν καί ίκανοποίησιν, προσβλέπουσα τά
προσφιλή της πρόσωπα, συγκεντρωμένα
σήμερον έν τφ όνόματί της πρό τού Μνη
μείου της.
Καί τήν άγαλλίασιν ταύτην θά έπαυςάνη, βεβαίως, ή διαπίστωσις δτι τό έργον
της συνεχίζεται υπό άξίων συνεργάτιδών
της.
Αισθανόμενοι πάντοτε εύεργετικήν τήν
παρουσίαν της καί τιμώντες τήν άγίαν.μνή1
μην της, εύχόμεθα δπως ή δικαίωσις στέ
ψη τόν μόχθον τών εκλεκτών διαδόχων της.
Ή ’Αθηνά Δηλαβέρη κατέλαβε μίαν τ ι
μητικήν θέσιν είς τήν σκέψιν μας καί προνομιοΰχον είς τάς καρδίας μας. Ή γλυκυτάτη μορφή της θά ζή πάντοτε έν μέσψ
ήμών, διά νά μάς έμπνέη κατά τήν άσκησιν τού πολυμόχθου ήμών λειτουργήματος.
Αίωνία θά παραμείνη ή Μνήμη της».
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΝ ΣΤΕΓΗΝ
Ο.Φ.Α. ΕΚΑΛΗΣ
Τήν 11 ην ώραν τής 26-1-71, εις τήν Πρότυπον Παιδικήν Στέγην Εκάλης του Ομίλου Φίλων
Αστυνομίας Αθηνών, καί εις τά πλαίσια σεμνής τελετής, έγένετο ή κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίτ
τας τοΰ ώς άνω όμίλου.
_
Τήν έν λόγω τελετήν έτίμηοαν διά τή ς παρουσίας των : Ο Γεν. Γραμματεύς του Υπουργείου
Δημοσίας ΤάΕεως καί ή κ. Π. Κωτσέλη, ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Θ. Γαλανόπουλος, ό
επίτιμος Αρχηγός κ. Β. Σακελλαρίου, ό Ύπαρχηγός κ. Κ. Τσιοϋγκος, ή επίτιμος Αντιπρόεδρος τού
Ο.Φ.Α. δ/νίς Χρυσούλα Παπαδοπούλου (θυγ. κ. Πρωθυπουργού), οί Αστυνομικοί Δ/νταί Α κ.κ. Κ. Παπασπυρόπουλος, I. Κασίμης, Κ. Γιαννούλης, τά Προεδρεία Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, Ελληνικής Μερίμνης,
Καρυατιδών καί Ασύλου Ανιάτων, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Εκάλης, οί γονείς καί κηδεμόνες τών
φιλοΕενουμένων εις Παιδικήν Στέγην τέκνων τών Άοτυνομ. Υπαλλήλων καί έτεροι προσκεκλημένοι.
Έν άρχή ώμίλησε, δΓ ολίγων, ή κ. ’ Ιωακείμογλου, Πρόεδρος τού Ο.Φ.Α. Ακολούθως τόν λό
γον έλαθεν ό κ. Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων, όστις είπε τά έΕής :

Ή ομιλία τοΰ u. Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων
“ Κύριε Γενικέ,
Κυρία Πρόεδρος,
Κυρίαι, Δεσποινίδες καί Κύριοι,
Βαθεϊα καί έντονος μέ κατέχει συγκίνησις, διότι πα
ρίσταμαι σήμερον εις τήν σεμνήν τούτην τελετικήν έκδήλωσιν.
Καί ή συγκίνησις μου αύτή άπορρέει έκ τοΰ λόγου ότι
εύρίσκομαι έντός τού Ναού αύτοΰ τής Αγάπης καί τής
Καλωσύνης, όπου εύγενεϊς Κυρίαι, έκλεκτά μέλη τής Α θ η 
ναϊκής κοινωνίας, άναπτύσσουν πολύτιμον εύεργετικήν ύπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος δραστηριότητα, πλαισιουμένην άπό τήν εύγνωμοσύνην καί τήν άδολον χαράν άθώων
καί τρυφερών ύπάρΕεων.
Προσεκλήθημεν καί συνεκεντρώθημεν ένταΰθα, διά νά
τηρήσωμεν, έν οικογενειακοί κύκλω άγάπης, παλαιόν καί
γραφικόν έθιμον, άναποσπάστως συνδεδεμένον μέ τήν άνατολήν έκάστου Νέου "Ετους. Τό έθιμον τής κοπής πίττας
τοΰ λαμπρού τούτου καί εύδοκίμως ύπηρετοΰντος τήν Α
στυνομίαν Πόλεων καί τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν, Όμίλου
Φίλων Αστυνομίας ’Αθηνών.
Μάς δίδεται ούτως ή εύκαιρία νά έκφράσωμεν καί νά
διαδηλώσωμεν, κατά τρόπον έπίσημον, τά θερμά ήμών αι
σθήματα βαθυτάτης έκτιμήσεως καί ειλικρινούς θαυμασμού
πρός τάς άποτελούσας τόν "Ομιλον Κυρίας καί πρός τό
πολύμορφον έργον των.
Ή ένταΰθα παρουσία μας άποτελεϊ έμπρακτον άναγνώρισιν τών άδιακόπως ύπό τούτων πρός ήμός προσφερομένων ύψηλών ύπηρεσιών, άλλά καί έκφρασιν εύγνωμοούνης
δΓ όσα ύπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος προσέφερον καί
έΕακολουθοΰν ύψηλοφρόνως προαφέρουσαι.
Μεγίστη είναι ή οφειλή μας πρός τήν ύπέροχον και
δραστηρίαν Πρόεδρον τοΰ Όμίλου Φίλων Αστυνομίας Α
θηνών, κ. Εύτυχίαν Ιωακείμογλου καί τάς έκλεκτάς καί
άΕίας συνεργάτιδάς της, τών όποιων αί εύγενεϊς πράΕεις
άποτελούν δΓ ήμας πηγήν έμπνεύσεων, διδαγμάτων καί ήθικής δυνάμεως, κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έπιμόχθου ήμών έρ
γου. Τιμώμεν ταύτας, διότι Ιδιαιτέρως, δΓ έργων καί λό
γων, μάς έτίμηοαν καί μάς τιμούν.
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Τιμώμεν μετά συγκινήσεως ταύτας, διότι, ύπό τήν έμ·
πνευσμένην κατεύθυνσιν τής δραστήριας Προέδρου, έπιτελούν έΕοχον Χριστιανικόν καί Εθνικόν Έργον, εις τήν
ύπηρεσίαν τού Νόμου καί τής ΤάΕεως. Καί ύπό τήν προϋπόθεσιν τούτην συμβάλλουν, θετικώς, εις τήν έπιτυχίαν τοΰ
έργου τοΰ Αστυνομικού Σώματος καί τήν προβολήν τοΰ
Αστυνομικού θεσμού. Τάς χαρακτηρίζει καί τάς διακρίνει
Εέουσα Χριστιανική πίστις, θερμουργός άγάπη, άκτινοβολούοα καλωσύνη καί άκλόνητος προσήλωσις εις τά ύψηλά Α
στυνομικά Ιδεώδη.
Ή ιστορία τοΰ Όμίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών ε ί
ναι μία άδιάσπαστος όλυσος άδιακόπων πρός τήν Αστυνο
μίαν καί τήν Πατρίδα πολυτίμων προσφορών. Είναι μία συ
νεχής πορεία εις τήν όδόν τής Χριστιανικής καί Εθνικής
άγαθοποιϊας καί μεγαλωσύνης.
Δράττομαι τής εύκαιρίας ν ’ άπευθύνω πρός τόν Ομι
λον τούτον, τήν Πρόεδρόν του, τάς συνεργάτιδάς της καί
πάντα έργαΕόμενον έν αύτώ, θερμόν έπαινον, δΓ όσα έπετέλεσαν καί έπιτελούν ύπέρ τοΰ Αστυνομικού Σώματος.
Δράττομαι, έπίσης, τής εύκαιρίας νά προβάλω τό έργον
τοΰ Όμίλου ώς φωτεινόν παράδειγμα πρός μίμησιν, ίδια
ύπό τάς παρούσας ιστορικός στιγμάς τής μεγαλειώδους πο
ρείας τοΰ Έθνους πρός τήν Αναγέννησιν, τήν Πρόοδον
καί τήν Εθνικήν Ανάτασιν. Διότι, τάς Επαναστατικός άρχάς τής έργατικότητος, τής Αγάπης καί τής συμπαραστάσεως πρός τά Κρατικά όργανα, τάς όποιας έσάλπισεν ή Ε 
θνεγερσία τής 21ης ’Απριλίου 1967, τάς έρμηνεύει καί ύλοποιεϊ κατά τόν πλέον έπωφελή τρόπον ό ύπέροχος Ό μ ι
λος Φίλων Αστυνομίας Αθηνών, όστις δικαίως έκέρδισε
τήν εύγνωμοσύνην τού Αστυνομικού Σώματος καί τήν άγάπην τής Κοινωνίας.
Εύχομαι όπως κατά τό τρέχον έτος 1971, ό μέν Ό μ ι
λος γνωρίση ήμέρας προόδου, άνόδου καί εύημερίας, ό δέ
Πανάγαθος χαρίΖη εις τάς άποτελούσας τούτον, διακεκρι
μένος κυρίας, πάσαν χαράν, ύγείαν, ένδυνάμωσιν καί εύ
τυχίαν.
Σάς εύχαριστώ».
Έν τέλει ώμίλησεν ό κ. Γενικός, είπών τά έΕής :

Η ομιλία τοϋ u. Γενιιιοϋ Γραμματέως τοΰ 'Υπουργείου Δημ. Τήξεως
«Κυρίαι καί Κύριοι,
Μέ πολλήν χαράν παρίσταμαι, σήμερον, εις τήν τελετήν
κοπής τής πίττας τοΰ Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών.
Καί είναι εύεΕήγητος ή χαρά μου, διότι παρακολουθώ
μέ πολλήν συμπάθειαν τάς καταβαλλόμενος ύπό τοϋ Ομί
λου φιλότιμους όσον καί γονίμους προσπάθειας καί άναγνωρί2ω καί τιμώ τό πολύπλευρον καί πολύτιμον ύπέρ τών οι
κογενειών τών Αστυνομικών έργον των.
Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Αθηνών είναι μία κυ
ψέλη έργατική, τής όποιας τά μέλη άναπτύσσουν σπάνιάν
δραστηριότητα, ύπό τήν έμπνευσμένην καί έπιτυχή διεύθυνσιν τής Προέδρου του, ή όποια άποτελεϊ ύπόδειγμα σεμνής,
δραοτηρίας καί άθορύβως δρώσης ίερείας εις τόν βωμόν
τής κοινωνικής εύποιίας γενικώς καί θερμής καί στοργικής
συμπαρισταμένης πρός τά τέκνα τών Αστυνομικών είδικώτερον.
Ή θαυμασία καί πρότυπος Παιδική Στέγη, ή όποια, σή
μερον, μάς φιλοξενεί, είναι καρπός τής δραστηριότητος τού
Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθηνών καί τυπικόν παράδει
γμα τοϋ τί μπορεί νά πραγματοποιήση ή ιδιωτική πρωτοβου

λία, όταν έμπνέεται άπό άγάπην πρός τόν πλησίον, θερ
μαίνεται άπό πίστιν πρός τόν άνθρωπον καί κατευθύνεται
άπό διάθεσιν προσφοράς.
Αλλά πέραν τοϋ όρατοϋ τούτου έργου τοϋ Ομίλου Φί
λων Αστυνομίας 'Αθηνών, σωρεία άλλων, εύγενών, έκδηλώσεων συμπαραστάοεως πρός τόν έχοντα άνάγκην συν
δρομής συνάνθρωπον, συμπληρώνει τό έργον τοϋ θαυμάσιου
Ομίλου.
Επ' εύκαιρία, θεωρώ χρέος μου, όπως δημοσία απευ
θύνω έπαινον πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τάς άλ
λος Κυρίας τοϋ Ομίλου, διά τήν ύπέροχον ύπέρ τών τέ
κνων τών Αστυνομικών δράσιν των, τήν όποιαν έρμηνεύω
ώς έμπρακτον άναγνώρισιν τοϋ έξοχου κοινωνικού καί ’Ε
θνικού Έργου τής Αστυνομίας Πόλεων».
Μετά ταϋτα ό κ. Γενικός παρεκλήθη καί έκοψε τήν πίτ
ταν καί έσυνέχιοεν ή κ. Πρόεδρος τοϋ Ο.Φ.Α.
Η όλη τελετή έκλεισε μέ τήν προσφοράν άναψυκτικών
καί τήν άνταλλαγήν εύχών ύπέρ τής ουνεχίσεως τοϋ εύεργετικοϋ έργου τοϋ Ομίλου.
«Α. X.»

«Μ ΑΤΙΕΣ Σ Τ ΙΣ ΦΩΤΙΕΣ»

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
Τοϋ ΠΑΝΟΥ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Μετά τούς «Νοσταλγιχούς ρυθμούς»
(1964) καί «τό Τραγούδι τοϋ Λάδωνα»
(1967) — ποιητικαί ουλλογαί — δ έξαίρετος συνεργάτης μας, Άστυν/κός Δ/ντής
Α' έ.σ. κ. Ιίάνος Παπαρρηγόπουλος έμφανίζεται έκ νέου εις τόν λογοτεχνικόν
χώρον μέ τήν πρωτότυπον καί αξίαν παν
τός έπαίνου έργα αίαν του «Λαογραφικά τών
Καλαβρύτων».
Γεμάτη άπό νοσταλγία καί λυρισμό, ή
γνήσια φωνή τοϋ σεμνού λογοτέχνου άποδίδει, κατά τρόπον συναρπαστικόν, 8,τι ώραιότερον συνθέτει τόν λαογραφικόν πλού
τον τής ιδιαιτέρας πατρίδος του, είς ήν
καί άφιερώνει τήν έν λόγψ έργασίαν, έχων ώς κύριον σκοπόν τήν διάαωσιν τοΰ
παραδοσιακού ύλικού τής έπαρχίας του,
τό όποιον, ώς τό τοιούτον τών λοιπών π ε
ριοχών τής Χώρας, κινδυνεύει νά έξαφανιαθή έκ τής άπειλής τής τεχνοκρατίας
τής έποχής μας.
'Ολόκληρα κεφάλαια, άφιερωμένα είς
ποικιλίαν χώρων καί θεμάτων ώς : είς
τήν πνευματικήν ζωήν (δημοτικά τραγού
δια, θρύλοι, παραδόσεις, ποικίλα, προλή
ψεις κ .λ .), είς τήν κοινωνικήν ζωήν
(σταθμοί ζωής, έορταί, τύποι καί φυσιογνωμίαι κ .λ .), είς τήν έπαγγελματικήν
ζωήν (σπορά, θέρος, τρύγος κ .λ.) καί άλ
λα σχετικά, είναι ή πλούσια λογοτεχνική

Ά πό τοΰ μηνός Δεκεμβρίου παρελ
θόντος έτους, τό Άρχηγεΐον τοΰ Πυ- ,
ροσβεστικοΰ Σώματος προέβη, διά τοΰ
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων αύτοΰ, j
είς τήν έκδοσιν μηνιαίου έντυπου —
είόικοΰ περιοδικού — άπαραιτήτου (
διά τήν πνευματικήν προαγωγήν καί
ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ
τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν τών
άνβρών του, ώς καί τήν ένημέρωσιν
ΤΡΟΧΟΝΟΜ ΩΝ
τοΰ Κοινοΰ έπί τοΰ έργου αυτών.
Ή έμφάνισις τής έν λόγψ έκδόΤάς άπογευματινάς ώρας τής 15.
σεως ύπήρξεν έντυπωσιακή καί έχαιρετίσθη ώς έν άκόμη βήμα προόδου 2.71 είς τό θέατρον «Γκλόρια», έλαβε
χώραν έορτή όργανωθεΐσα ύπό τής
τοΰ άδελφοΰ Σώματος.
Πανελληνίου
'Ομοσπονδίας Προσω
Τά «Αστυνομικά Χρονικά» χαιρε
πικού
Αυτοκινήτων
καί τοΰ Ταμείου
τίζουν μέ Ιδιαιτέραν χαράν τήν έκδοσιν τοΰ «συναδέλφου έντύπου» καί έκ- Αλληλοβοήθειας 'Οδηγών Λεωφο
φράζουν θερμάς εύχάς διά τήν έπι ρείων Αθηνών, καθ’ ήν έβραβεύθητυχή σταδιοδρομίαν του.
σαν διακριθέντες τροχονόμοι καί διαΤά δύο ήδη κυκλοφορήσαντα τεύ
κριθέντες δδηγοί έν τή έκτελέσει τής
χη παρέχουν άσφαλή τήν έγγύησιν
διά τήν περαιτέρω έπιτυχή συνέχι- υπηρεσίας των. Τά βραβεία έπέδωσιν τής καθ’ δλα άξιεπαίνου αότής σαν είς τους τιμηθέντας, οί ύπουργοί:
προσπάθειας.
Συγκοινωνιών κ. Βάλλης καί ’Εργα
σίας κ. Μανωλόπουλος. Οί βραβευθέντες τροχονόμοι είναι οι: Ά ρ χ . Γ.
Μαυρομμάτης καί άστυφ. Ά π . Πουλιόπουλος τής Τποδ) νσεως Τροχ.
προσφορά τοΰ κ. Π. Παπαρρηγοπούλου,
’Αθηνών, Ά ρ χ. II. Πολίτης καί ά
τήν όποιαν μέ ιδιαιτέραν προσοχήν καί εύστυφ. Γ. Τσόλης τής Τποδ) νσεως
χαρίστησιν παρακολουθεί δ οίοαδήποτε α
ναγνώστης.
Τροχ. Πειραιώς, ’Ενωμ. Γ. Μαγου
Τά «Λαογραφικά τών Καλαβρύτων» εί
λάς καί χωροφ. I. Καστάμης τής
ναι έργασία σοβαρδς προσπάθειας καί προσ
φορά Ε θνική - καί δ συγγραφεύς αύτών Π,
Τποδ)σεψς Τροχ. Προαστίων.
Παπαρρηγόπουλος είναι άξιος άναλόγου άμοιβής. 'Η μείς αίσθανόμεθα ύπερηφάνειαν
καί τόν συγχαίρομεν.
Κ. X.
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Συνεστίασις
Άποστράτων
Άξιωματιιιών
Αστυνομίας
Πόλεων
Ό Ι.ο. ’Αρχηγός κ. I. Καλυβίτης, δμιλών κατά τήν συνεστίασιν.

Τήν έσπέρα,ν της 28.1.71, εις τάς
αίθούσας τοΰ έν Όμονοία έστιατσρίου
«Ελληνικόν», έπραγματοποιήθη, μέ
Ιδιαιτέραν λαμπρότητα καί Ιπιτυχίαν, ή Ιτησία συνεστίασής των μελών
τής Πανελληνίου Ένώσεως Άποστράτων Άξ-κών ’Αστυνομίας Πό
λεων. ΙΙαρευρέθησαν ύπερδιακόσιοι
Άπόστρατοι Άξ-κοι μετά μελών τών
οικογενειών των καί φίλων των. Τήν
έν λόγψ έκδήλωσιν έτίμησαν διά τής
παρουσίας των: δ Ύπαρχηγδς τοΰ
Σώματος κ. Κ. Τσιοΰγκος, Αναπληρών τόν κωλυόμενον κ. ’Αρχηγόν, δ
πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Πολιτι
κών Συνταξιούχων κ. Λαβράνος, οί
’Αστυνομικοί Δ) νταΐ ’Αθηνών καί
Πειραιώς κ.κ. Κ. ΙΙαπασπυρόπουλος
καί I. Κασίμης, δ πρόεδρος τοΰ Συν
δέσμου συνταξιούχων κατωτέρων Α
στυνομικών υπαλλήλων κ. Γιαλακίδης καί έτεροι προσκεκλημένοι.
Έ ν άρχή τής συνεστιάσεως ώμίλησεν δ Γενικός Γραμματεύς τής Έ νώσεως ’Αστυνομικός Δ) ντής A '
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έ.σ. κ. Α. Παρίσης, είπών, μεταξύ
Αλλων καί τά έξής:
«Μέ ιδιαιτέραν χαράν καί αγάπην σάς
καλωσωρίζομεν, τούς μέν έν ένεργείορ, μέ
έπΐ κεφαλές τόν ΊΓπαρχηγδν τοΟ Σώματος
κ. Ταιοΰγκον, τούς δέ έν άποστρατείφ μέ
έπΐ κεφαλές τόν «πάτερ φαμίλιας» τοΰ
θεσμοδ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τόν τ.
’Αρχηγόν κ. I. Καλυβίτην, καί τούς πο
λιτικούς συνταξιούχους μέ τόν κ. Λαβράνον, τόν ρέκτην τών συνταξιοδοτικών πραγ
μάτων δλων τών κλάδων. Σεβαστοί κ.κ.
’Αρχηγοί, άγαπητοί συνάδελφοι, κυρίαι,
δεσποινίδες καί κύριοι, σας εΰχαριστοΰμεν, διότι έτιμήσατε καί έλαμπρύνατε διά
τής παρουσίας σας τήν άποψινήν έκδήλωαιν τής Ένώσεώς μας.
Έκφράζομεν τήν εύχήν καί έχομεν τήν
ελπίδα, δτι τοΰ χρόνου θά πραγματοποιήσωμεν τήν ίδιαν έκδήλωσιν είς ιδιόκτητον
αίθουσαν, είς τήν Λέσχην μας. Ή "Ενωσίς μας έγένετο πράγματι τό «σπίτι» τών
συνταξιούχων Άξ/κών. "Ολοι οϊ συνάδελ
φοι, άποχωροΰντες τού Σώματος, έρχον
ται κοντά μας, διότι έχει πλέον άναγνωρισθή γενικώς τό ύψηλόν καί εύγενές τής
συλλογικής ιδέας καί συναδελφωσύνης καί
ή αξία τής έθελοντικής προσφοράς πρός
τήν "Ενωσω τών άποστράτων ’Αξιωματι
κών».

’Ακολούθως παρεκλήθη καί ελαβε
τόν λόγον δ Πρόεδρος τής Πανελλη
νίου Ένώσεως, ’Αρχηγός έ.σ. κ. Ν.
Νέρης, δ όποιος είπε τά έξής:

Ή ομιλία τοΰ κ . Νέρη
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι φυσικόν νά αισθάνεται κανείς ι
διαιτέρως συγκεκινημένος, δταν εύρίσκεται
έν τφ μέαψ ύμών, οί δποΐοι έκπροσωπεΐτε, έκαστος μέν μίαν ιστορίαν συνεργάτου,
δλοι δέ μαζί μίαν ' Ι σ τ ο ρ ί α ν π ε ν τήκοντα δλοκ λή ρ ων Ιτών
ένός θεαμοϋ τόσον εύγενοϋς καί πολιτι
σμένου δσον ή ’Αστυνομία τών Πόλεων.
Ποΰ νά στρέψη κανείς τήν κεφαλήν καί
νά μήν αίσθανθή ρίγη συγκινήσεως ; πρός
τόν πρώτον Η γήτορα καί δδηγόν μας, τόν
’Επίτιμον Πρόεδρόν μας καί ’Αρχηγόν, τόν
κ. Ίωάννην Καλυβίτην, πρός τούς ύπ’ αύτόν πρώτους έργάτας καί μαχητάς τοΰ ’Α
στυνομικού θεσμοδ καί δλους όμάς τούς
απομάχους μετά τών δποίων τόσοι δεσμοί,
μακροχρονίως σφυρηλατηθέντες, μάς συν
δέουν ή πρός τόν σημερινόν ήγήτορα τόν
’Αρχηγόν κ. Γαλανόπουλον, τόν ΊΓπαρχηγόν του κ. Τσιοδγκον καί δλους τούς παρισταμένους Διευθυντάς τών Διευθύνσεων
καί 'Γπηρεσιών τής ’Αστυνομίας, τούς έκπροσωποδντας τό παρόν τοδ ωραίου αύτοΰ
θεσμοδ.

Υ π ά ρ χ ε ι άκόμη καί μία ά λ λ η άφορμή
βαθείας συγκινήσεως' τήν προκαλεϊ ή α
πουσία καί ή ζωντανή άνάμνησις τής είκόνος των άπόντων, δχι πλέον άπό τήν
συνεστίασιν, αλλά άπό τήν ζωήν, προσφι
λών μας συναδέλφων. “Ολοι αύτοί, οί παρόντες καί οί απόντες, οί ζώντες καί οί
άποθανόντες συνάδελφοι, έγράψαμεν, μέ
κόπους, θυσίας, ιδρώτα, στερήσεις καί άγωνίας τήν Ιστορίαν πεντήκοντα χρόνων
ένδς θεσμού καί σείς, κ. 'Αρχηγέ, μέ τούς
συνεργάτας σας, τήν συνεχίζετε. Σάς 6ποδεχόμεθα, ώς έκπροσωποΰντες δλόκληρον τό Σώμα, μέ τήν αγάπην Γονέων πρός
τά Παιδιά των, Διδασκάλων πρός τούς μαθητάς των, άλλά καί ώς πολΐται, σεβό
μενοι τούς έκπροαώπους καί τό Κράτος.
Διαβιβάσατε, παρακαλούμεν, πρός τούς ύφ’
ύμάς τήν άγάπην μας καί τήν στοργήν
μας, τήν όποιαν καί έμπράκτως έπιδεικνύομεν, Ιργαζόμενοι πρός τό καλόν τού
συνόλου. Τήν συνεστίασιν μας τιμφ ιδια
ζόντως καί όλόκληρος δ έν συντάξει Δη
μοσιοϋπαλληλικός κόσμος τής Χώρας, έν
τφ προσώπψ τού Προέδρου τής 'Ομοσπον
δίας Πολιτικών Συνταξιούχων κ. Λαβράνου, τού έκλεκτοΰ συνεργάτου καί φίλου,
τόν ό π ο ιο ν δλοι γνωρίζετε, καί δ όποιος
συμπαρίσταται είς τάς προσπάθειας άποκαταστάσεως τού Δ ι κ α ί ο υ . ’Επ’ εύκαιρίφ, όφείλω νά έξάρω τήν άγαστήν
συνεργασίαν μας μετά τών μελών τής ’Ανωτάτης Συντονιστικής έπί τών Συντάξεων
’Επιτροπής, ήτοι Στρατού, Ναυτικού, ’Αε
ροπορίας, Χωροφυλακής καί Λιμενικού Σώ
ματος, οϊτινες μέ ιδιαιτέραν στοργήν καί
άγάπην προσβλέπουν πρός ήμας.
Έπιτρέψατέ μου, άγαπητοί συνάδελφοι,
προσωπικώς, ν’ άποφύγω τόν άπολογισμόν
τού έργου μας. Μάς έσυνηθίσατε νά είμε.θα άπέναντί σας σεμνοί. *0 κ. Λαβρδνος,
8ς άναλάβη τήν εύθύνην αύτήν καί τά έπιτεύγματά μας παρακαλώ νά θεωρηθούν ώς
έπιτεύγματα τού συνόλου τού Δημοσιοϋ
παλληλικού κόσμου καί τής Ά νωτάτης
Συντονιστικής ’Επιτροπής. ’Επειδή, δμως,
ώς θά άκούσετε, είναι άρκούντως εύχάριστα, νά μοΰ έπιτρέψητε, έκ προοιμίου, διό
τι συνετελέσθησαν δλα, νά έκφράσω τάς
άπειρους εύχαριστίας μας πρός τήν ’Εθνι
κήν Κυβέρνησιν, διά τήν συνέπειαν λόγου
καί έργου, καί ιδιαιτέρως ποός τόν έπί
τών Οικονομικών κ. Υπουργόν, δ ι’ δλα,
άλλ’ ιδιαιτέρως διά τόν τρόπον καθ’ δν
λαμβάνομεν τήν σύνταξίν μας καί είμαι
βέβαιος δτι ή Κυβέρνηαις θά έπιστεγάση
τό έργον της, αίρουσα τάς όφθαλμοφανεΐς
δμαδικάς άδικίας τού παρελθόντος, πρός
άποκατάστασιν τής άνθρωπίνης νοητής δ ι
καιοσύνης.
Κύριοι, έν άρχή ώμίλησα μέ κάποιαν
δπερηφάνειαν διά τόν θεσμόν τής ’Αστυ
νομίας, διότι, έάν, διά νά ύπάρξη Κράτος,
πρέπει νά ΰπάρχη ’Ασφάλεια, διά νά ύ
πάρξη πολιτισμένον Κράτος δέν άρκεΐ τού
το' καί ή ’Αστυνομία τών Πόλεων είχε τό
προνόμιον νά δημιουργήση θεσμούς, οί ό
ποιοι ώδήγησαν τήν Χώραν είς τό νά αεμνύνηται διά τε τόν Ολικόν καί ήθικόν
σύγχρονον πολιτισμόν της. Αί Διευθύνσεις
καί αί 'Γπηρεσίαι τάς δποίας συνέστησε
καί άνέδειξεν, ώς αί τών Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων, ’Αλλοδαπών, ’Αγο
ρανομίας, Τροχαίας καί δλαι αί λοιπά! 6πηρεσίαι τής ’Αμέσου Δράσεως κ.λ.π. συνέτειναν είς τόν έκπολιτισμδν τής Πατρίδος μας. Ή ’Αστυνομία Πόλεων ΰπήρξεν
άκόμη ή πρώτη Δημοσία ύπηρεσία, ή δ-

ραματισθεϊσα τόν Τουρισμόν, διά τής δη
μιουργίας τής Τουριστικής Αστυνομίας,
προωθήσασα τόν έκπολιτισμόν καί τόν Του
ρισμόν είς τά σημερινά έπίπεδα.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι, τήν 7ην Μαρ
τίου, παρακαλείσθε, δπως προσέλθητε πρός
άνάδειξιν τής νέας Διοικήσεως. 'Ωσαύτως
παρακαλώ) τους έπιθυμούντας νά μδς συν
τρέξουν καί δυναμένους νά τό πράξουν, νά
άπευθύνωνται έγγράφως εις τά Γραφεία
τής Ένώσεως έγκαίρως.
Τέλος, σδς όφείλω μίαν έξομολόγησιν.
Τά Μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, τά
δποΤα είχατε έκλέξει, μέ έγέμισαν συγκίνησιν, καθ’ δλον τό διάστημα τής συνεργα
σίας. Μαζί των ’Αρχηγοί καί Δ/νταΙ έν
άποστρατείφ μετεβλήθησαν είς ’Αξιωματι
κούς Τπηρεσίας, προσερχόμενοι κανονικώς
καί έργαζόμενοι έντατικώς διά νά έξυπηρετήσουν τούς συναδέλφους των καί έγώ
καθ’ έκάστην προσέρχομαι, ώς άλλοτε Δ ι
οικητής τού Α' Τμήματος, αυνεργαζόμενος
μετ’ αύτών.
Διοικώ καί άλλας ’Οργανώσεις, άλλ’ ή
Όργάνωσίς σας, μέ τήν έκτεθεΐσαν Ιξιν
τής Τάξεως, τής Πειθαρχίας καί τού Σε
βασμού, τιμφ καί έν Συντάξει τά ’Αστυνο
μικόν Σώμα, τού όποιου τά Μέλη ύπηρετεί.
Τελειώνω μέ μίαν χαροποιόν, ώς νομί
ζω, εϊδησιν. Τό Ταμεϊον Τ γεία ς σας άπέκτησεν Ιδιόκτητον Μέγαρον πολυόροφον, δπου καί θά στεγασθή προσεχώς, παρά τήν
Πλατείαν Όμονοίας, δ δέ κ. ’Αρχηγός, δ
καί Πρόεδρος τού Ταμείου, τής Διοικήσεως
τού δποίου συμμετέχω, μετ’ οό πολύ θά
σάς ύποδεχθή έκεί είς Λέσχην τόσον τών
έν ένεργεία δσον καί τών έν άποστρατείφ
’Αστυνομικών, δπου εύχομαι νά συναντώμεθα είς τό μέλλον.
Μέ τάς άπειρους εύχαριστίας μου, διά
τήν καλωσύνην νά μέ άκούσετε, εύχομαι
δλοψύχως πρός ύμάς καί τάς οικογένειας
σας ύγείαν, εύτυχίαν καί μακροημέρευσιν».

Έ ν συνεχεία ώμ,ίλησεν δ έπίτιμος
Πρόεδρος τής Ένώσεως τ. Α ρ χ η γό ς
κ. I. Καλυβίτης, άναφερθείς ίπί τοΰ
έργου τών πρώτων άνωτέρων Αστυ
νομικών ύπαλλήλων, διά τών έξης
κατωτέρω:

Ή ομιλία του κ . Καλυβίτη
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είς προηγουμένην δμιλίαν μου σάς ώ
μίλησα διά τούς άφανείς ή ρ ω α ς τού
’Αστυνομικού Σώματος. Σάς είπα τότε, δτι
οί άφανείς ήρωες είναι οί κατώτεροι ’Α
στυνομικοί δπάλληλοι, δηλαδή οί ’Αστυ
φύλακες, οί 'Γπαοχιφύλακες, οί Άρχκφύλακες καί οί Ύπαστυνόμοι, διότι αύτοί
άγάπησαν τό Σώιια, έξετέλεσαν τό καθή
κον των εύσυνειδήτως καί εύόρκως, ήγαπήθησαν άπό τόν Λ α ό ν καί είς αΰτούς
όφείλεται, κατά Ινα μεγάλο ποσοστό, ή
επιτυχία τοΰ θεσμού.
Σήμερον θά σάς δμιλήσω περί τοΰ έρ
γου τών άνωτέρων ’Αστυνομικών ΰπαλλήλων. “Ισως, μερικοί άπό σάς, νά μή γνω
ρίζουν τί έπεδίωκε καί τί έπέτυχεν ή δπό
τόν άείιινηστον ’Αρχηγόν Φρειδερίκον
Χαλλιντέϋ οργανωτική άποστολή. Σκοπός
τού νέου ’Αστυνομικού Συστήματος ήτο ή
πρόληφις καί ή καταστολή τού έγκλήμα-

τος. Καί τό μέν πρώτον ή ’Αποστολή έπε
δίωκε νά έπιτύχη, διά τών σκοπιών, π ε
ριπόλων καί επιθεωρήσεων τών ’Αστυνο
μικών Τμημάτων καί ’Αστυνομικών Διευ
θύνσεων, τό δέ δεύτερον, δηλαδή τήν σύλληφιν τών δραστών τών άξιοποίνων πρά
ξεων, διά τής Διευθύνσεως ’Εγκληματο
λ ο γ ιώ ν Υπηρεσιών καί διά τών Τμημά
των καί Παραρτημάτων ’Ασφαλείας. Είς
άμφότερα έπέτυχεν άπολύτως.
’Αλλά, κύριοι Συνάδελφοι, μία Ν έ α
’Αστυνομία δέν έχει σκοπόν μόνον τήν πρόληφιν καί τήν καταστολήν τοΰ έγκλήματος. “Ε χει καί άλλα καί πολύ σπουδαία
ζητήματα νά άντιμετωπίση. Καί αύτά, ώς
γνωστόν, είναι τά ζητήματα Τάξεως, ’Α
σφαλείας, 'Ησυχίας καί Καθαριότητος. Τά
ζητήματα αύτά, πρέπει νά γνωρίζετε, δτι
ή Βρεταννική ’Αποστολή τά άνέθηκεν είς
τήν πρωτοβουλίαν τών ’Αστυνομικών Διευ
θύνσεων.
Αύταί έπωμίσθησαν τό έργον τής τηρήσεως τής Τάξεως, τής ήσυχίας καί τής
καθαριότητος. “Ολα τά ζητήματα, τά άφορώντα τήν Τάξιν, άπεργίαι, διαδηλώ
σεις, συλλαλητήρια, έορταί καί πανηγύρεις, φοιτητικά! ταραχαί, κομμουνιστικαί
συγκεντρώσεις κ.λ.π. άντιμετωπίζοντο Οπό
τών ύπευθύνων Διευθύνσεων.
’Επίσης, δλαι αί ’Αστυνομικά! διατά
ξεις, αί άφορώσαι τήν ήσυχίαν τών πολι
τών καί τήν καθαριότητα, συνετάσσοντο Ο
πό τών Διευθύνσεων καί Οπεβάλλοντο είς
τήν ’Αποστολήν διά τυπικήν μόνον έγκρισιν. Δέν ένθυμοΰμαι, έάν ποτέ μοΰ έπεστράφη ’Αστυνομική διάταξις τροποποιη
μένη. “Αλλωστε, τά μέλη τής ’Αποστολής
δέν ήτο δυνατόν νά γνωρίζουν τούς Νόμους
καί τά Διατάγματα τού Κράτους, έφ’ ών
έστηρίζοντο αί έκδιδόμεναι ’Αστυνομικά!
διατάξεις.
Οί Διοικηταί τών ’Αστυνομικών Τμημά
των ήσαν οί άμεσοι φορείς τοΰ πνεύματος
καί έκτελεσταί τών διαταγών καί διατά
ξεων τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων. Αύ
τοί, διά τής συχνής παρακολουθήσεως, ε ν 
τ ό ς καί έκτός τού Τμήματος τού έογου τών
κατωτέρων ’Αστυνομικών Υπαλλήλων, διά
συγκεντρώσεων, συμβουλών καί νουθετήσεων, συνέβαλον είς τήν άπρόσκοπτον έκτέλεσιν τής ΰπηρεσίας των καί κατά συνέ
πειαν συνέβαλον είς τήν έπιτυχίαν τοΰ
Νέου ’Αστυνομικού θεσμού.
Καί αύτοί ήγάπησαν τό Σώμα, έξετέλε
σαν τό καθήκον των εύόρκως καί εύσυνειδήτως, καί συνέβαλον, κατά μέγα ποσοστόν, είς τήν έπιτυχίαν τού Νέου θεσμού.
Κύριοι Συνάδελφοι,
"Ολοι διετελέσατε Διοικηταί ’Αστυνο
μικών Τμημάτιυν καί έχετε ιδίαν άντίληφιν τοΰ σπουδαίου καί σοβαρού έργου τών
’Αστυνόμων Διοικητών ’Αστυνομικών Τμη
μάτων.
Συνεπώς, καί οί κατώτεροι Άστυνομ’κοί
καί οί άνώτεροι συνέβαλον έξ δλοκλήοου
είς τήν έπιτυχίαν τού Νέου ’Αστυνομικού
θεσμού.
Eivat καιρός πλέον, τώρα πού θά Ιορτάσωιιεν « τ ά π ε ν η ν τ ά χ ρ ο ν α »
τής ’Αστυνομίας μας, νά άποδώσωμεν «τά
τού Καίσαρος τφ Καίσαρι καί τά τοΰ θεού
τφ θεφ».

Έ ξ Άλλου, ώμίλησε, δι’ δλίγων, δ
Ύπα.ηγηγός τής Άστυν. Πόλεων κ.
Κ. Τσιοΰγκος, δ όποιος έτόνισε τήν
ιδιαιτέραν σημασίαν τών συναδελφι-
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κών δεσμών μεταξύ τών έν ένεργεία
καί Ιν Αποστρατεία ’Αστυνομικών, ίStqt δέ εις περιπτώσεις κοινών κινδύ
νων καί διά της άπλότητος τής συμ
περιφοράς του καί τών έκφρασθεισών
ίδεών του ένεθουσίασε πάντας τούς
παρευρισκομένουε.
Τέλος έχαιρέτησαν δι’ δλίγων: δ
κ. Λαβράνος καί οί ’Αστυνομικοί Δ)
νταί Α ' κ.κ. Παπασπυρόπουλος καί
Κασίμης.
’Ιδιαιτέρως συγκινητική ύπήρξεν
ή στιγμή τής προσλαλιάς τοΰ κ. Παπασπυροπούλου, δστις, συγκινημένος,
άνέφερε τήν φράσιν «αισθάνομαι δτι
είμαι, αυτήν τήν στιγμήν, δ άπλδς άστυφύλαξ Ιν μέσω τών προϊσταμένων
μου ’Αξιωματικών».
Τούς λόγους έκλεισεν δ κ. Παρίσης, διά τής έκφράσεως καί νέων ευ
χαριστιών πρδς δλους καί τής άναγνώσεως προσκλήσεως τής Π.Ε.Α.Λ.
A JL , ποδς άπαντα τά μέλη, περί Γε
νικής Συνελεύσεως, διά τήν άνάδειξιν νέας διοικήσεως, τήν 713)71.
Ή δλη Ικδήλωσις έστέςρθη ύπδ
πλήρους έπιτυχίας καί εδωσε τήν ευ
καιρίαν είς τούς Ιν ένεργεία ’Αξιω
ματικούς τοΰ Σώματος νά έκτράσωσι.
διά μίαν είσέτι φοράν, τήν ευγνωμο
σύνην των πρδς τούς Απομάχους καί
πρωτεοτάτας τοΰ θεσμοΰ συναδέλ
φους των.
«Α - X»

ΑΜΟΙΒΑΙ
Κατόπιν τής ύπ άρ. 21433/17542/4
άπό 9.1.71 άποφάσεως τού κ. Υπουρ
γού Δημοσίας ΤάΕεως, άπενεμήθπ έπαι
νος καί έχορηνήθη ύλική άμο'θή 500
δοαχυών είς τούς 1) Ά οχ. Ντπυαοέλον Εύάγγελον καί 2) Άστυφ. Τοιαντάφυλλον Αθανόαιον, διότι άμφότεοοι,
άποτελούντες πλήοωμα τοΰ ύπ' άοιθ.
846 πεοιπολικοϋ αύτοκινήτου τής Άσέοοιι Δοάσεως, κατά τό 8ωρον 22 - 6 τής
14/15-11-70. ό ππώτος ώς άονηνός πλη
ρώματος καί ό δεύτεοος ώς όδηνός τού
του, όπό κοινού ένεονοΰντες. άνέπτυΕαν έΕαιοετικήν παοατηοπτικότητα θάρ
ρος. ψυχοαιμίαν καί άφοο-ωσιν ποός τό
καθήκον καί οϋτω τήν 22.30' ώοπν τής
αύτής έπέτυχον, κατόπιν καταδ'ώΕεως,
τήν σύλληψιν νεαοοΰ δοππτου άοπανής
γυναικείων τσαντών, έπιβαίνοντος δικύκλου υοτοσιικλέττας, δνευ άοιθυοΰ κυκλοφοπίας, δστις έλυυαίνετο έπί έν καί
πλέον έτος τάς συνοικίας τών Αθηνών.
έΕιχνιαπθεισών 14 μέχρι τοΰδε αρπαγών
γυναικε'ων τσαντών.
Διά τής ένεονείας των τούτης προεκόλεσαν τά εύμενή αγάλια τού Τύπου,
τών παθουσών καί τοΰ Κοινού, ύπέο αύτών καί νενικώτερον ύπέρ τοΰ Αστυ
νομικού Σώματος.

Π ΑΡΑ ΙΤΗΣΕΙΣ
Παρητπθησαν οί : 1) Ά οχιφ . Νταμαρέλος Εύάγγ. καί Κοντοδήμος Γεώργ.,

2) Υπαρχ. Δεκλερής Ανδρ., Γιαννουκάκης 'Αθ., Μπούγαλης Λουκ. καί Καλογερόπουλος Δημ. Είς τούς τρεις τε
λευταίους, διά τήν ύπερ25ετή εύδόκιμον έν τώ Σώματι ύπηρεσίαν των, έ£εφράσθη ή εύαρέσκεια τού κ. Αρχηγού,
καί 3) Αστυφ. Κουλούρας Χρ., Τσαβαλιάρης Νικ., Μπαλόπουλος Βασίλ., Περβολιανόκης Χαρόλ., Μαριόλης Δημ.,
Γκουρνέλος Θεόδ., Γουρδουλάκης Απ.,
Πολύμερος Πολυμ., Κόμης Δημ., Σταθόπουλος Εύστ., Κυριαζής Αλ., Πάγκα
λης Κων.. Δπ----- ακάκης Ίωάν., Στούμ
πος Γεώογ., Ζωγράφος Αθ., Κεφαλίδης
Ίωάν., Γιαννόπουλος Κων., Καλιαμουτος Ίωάν., ΑλεΕίου Θεόδ., Σπυρογιάννης Ίωάν., Μακρής Σταμ., Διαμαντόπουλος Γεώργ., Σπαρούνης Λέων, καί
Μανουσάκος Γεώργ. Είς τούς 4 τελευ
ταίους διά τήν ύπερ25ετή εύδόκιμον έν
τω Σώματι ύπηρεσίαν των, έΕεφράσθη ή
εύαρέοκεια τοΰ κ. Αρχηγού.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ
Διεγράφησαν οί : 1) Ύπαρχ. Αβδοϋλος Κων., Χριστόπουλος Εύστ., Αντωνέτσης Νικόλ., Παπασημακόπουλος Γ..
καί Παναγιωτάκος Ανδρ. διά λόγους ύνε'ας καί 2) Αστυφ. Άνδριανάκης Δημ.
διά λόγους πειθαρχίας.

Οί φίλοι τής ’Αστυνομίας
γράφουν
Υπό τού κ. Γεωργίου Κοτσιφάκη, βιοτέχνου, κατοίκου Άμφιθέας, οδός Τηλε
μάχου άριθ. 15, άπεστάλη πρός τόν κ.
Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων ή κατω
τέρω έπιστολή :
«ΆΕιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Έπιτρέψατέ μοι, διά τής παρούσης,
νά έκφράσω πρός ύμδς τά συγχαρητή
ριά μου καί τόν πλέον ειλικρινή μου
θαυμασμόν, έν σχέσει πρός ύπηρεσιακήν
ένέργειαν δύο άγνώστων πρός έμέ άνδρών άστυφυλάκων τής Αμέσου Δράσεως, άφορώσαν τόν αίφνίδιον θάνατον,
συνέπεια καρδιακής προσβολής, τοΰ Δρίτσα Στυλιανού, έτών 42, διαμένοντος,
έπί ένοικίω, παραπλεύρως τής έπί τής
όδοϋ Τηλεμάχου άριθ. 15 οικίας μου.
Άτυχώς, ό θάνατος τοΰ περί οΰ ό λό
γος έπήλθεν όλως αίφνιδίως τήν 22.30'
ώοαν τής 16 Δεκεμβρίου 1970 καί ούδεμία έπιστημονική έπέμβασις ή οίαδήποτε άλλη μέριμνα θά ήδύνατο νά άποτρέψη τούτον.
Παρά ταΰτα, οί έν λόγω άστυφ/κες,
καταφθάσαντες τήν αύτήν ώς δνω ώραν
καί ήμερομηνίαν, είς τόν τόπον τοΰ άτυχήματος, προσέτρεΕαν εύθύς δμα τή
άφίΕει των καί διά τοΰ ύπηρεσιακοΰ των
αύτοκινήτου έφερον ιατρόν, καθ' όσον ή
μεταφορά τοΰ παθόντος δέν ένδείκνυ-

το, λόγω τής ισχυρός καί κεραυνοβόλου
καρδιακής προσβολής, ήν ύπέστη. Ματαίως, όμως, καί παρ' ολον ότι ή προοέλευσις τοΰ ιατρού έπετεύχθη είς χρό
νον συντομώτατον, ήρκέσθη οΰτος, μή
έχων άλλο τι νά πράΕπ, νά πιστοποιήση
τόν θάνατόν του. Εδώ, θά ήδύνατο νά
εϊπη τις. ότι έληΕε τό καθήκον τών δύο
άστυνομικών. Αλλ' άντιθέτως. Πληροφορηθέντες οΰτοι παρ' έμοΰ ότι ό άποθανών είχεν έλθει πρό διμήνου περίπου
έκ Γερμανίας όπου είργάΖετο καί ότι ούδέν συγγενικόν πρόσωπον είχε πλήν
τής βαρέως άσθενούσης καί έν έΕάλλω
ψυχολογική καταστάσει τελούσης συΖύγου του, χήρας πλέον, είσήλθον άμφότεροι ιείς ό διαμέρισμα έκειτο ό νεκρός
καί ώς στοργικοί υιοί, ό μέν είς παρα
λαβών τήν σύΖυγον τήν ώδήγηοεν είς
τό παραπλεύρως κείμενον δωμάτιον, κα
ταβάλλουν προσπάθειαν ϊνα τήν συνεφέρη έκ τού ψυχικού κλονισμού της, ό δέ
έτερος, άφοΰ ένέκλεισε τούς οφθαλ
μούς τοΰ νεκρού, όστις είχε παραμείνει
είς στάσιν χαρακτηριστικήν τοΰ προσφά
τους έκπνεύσαντος άνθρώπου, καί άφοΰ
καθ' όλα τόν έτακτοποίησεν εύποεπώς,
παρετήρησεν ότι θά πρέπει εύθύς νά τόν
περιβάλουν μέ τήν ένδυμασίαν του πριν
ή περιέλθη είς πτωματικήν άκαμψίαν, ο
πότε τούτο θά καθίστατο δυσχερές. 'Ε
πειδή ούδείς συγγενής ύπήρχε, διά τό
θλιβερόν τούτο καθήκον, καί ούδείς έ
τερος έκ τών παρευρισκομένων ποοσεφέρθη νά πράΕη τούτο, ό δέ νεκοό" έκειτο, φέοων τάς πυΖάμας του, προέβη
ό άστυφύλαΕ μέ προθυμίαν καί θρησκευ
τικήν εύλάβειαν είς τήν άφαίρεσιν τών
ένδυμάτων (πυΖαμών κ.λ.π.) τοΰ νε
κρού καί ένέδυσεν αύτόν, βοηθούμενος
καί ύπό τοΰ γράφοντος τήν παρούσαν,
διά καινουονών ένδυμάτων, ήτοι ύποκαμίσου, γραβάτας καί πλήρους κοστου
μιού όπερ άνεύρομεν είς τινα «ντοιιλάπαν». Έν συνεχεία, καί άφοΰ έτοποθέτπσε τόν νεκοόν είς τήν νεκοικήν πλέον
κλίνην του, άπεχώοησαν οί άστυνομικοί.
Εύνόητον τυγχάνει τό γεγονός ότι
απαντες οί παοευοεθέντες είς τό θλιβε
ρόν τούτο άτύχημα καί παοά τήν σύγχυσιν τών στιγμών αύτών. παρετήοησαν
καί έσχολίασαν μέ τάς πλέον εύυενείς
έκφοάσεις τήν δκοως άνθρωπιοτικήν καί
χοιστιανικήν ένέργειαν τών άστυνομι
κών.
Είμαι Βέβαιος, ότι ή Αστυνομία μας,
μέ τοιούτους ευσυνείδητους όνδρας,
πρανυπτικούς "Ελληνας Χοιστιανούς. εί
ναι άΕία τής άνάπης καί τής είε ο'ανδήποτε πεοίπτωοιν συνδρομής ήμών τών
Ελλήνων πολιτών.
Καί πάλιν έκφοάΖω τά θεουά μου οιιγχαοητήοια τόπον ποός ύυδς, τόν Αογπνόν των. όσον καί πσός αύτοϋς οί
όποιοι τόπον έπαΕίως φέοουν τό ένδυμα
καί τήν ιδιότητα τοΰ ' A o t i i v o u i k o O.
Μ ετά

τ ιμ ή ς

Γ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
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Μένργ,

Π Ε Ν Θ Η
Τήν 30.1.71 άπεβίωοεν, εις τό εν
ταύθα Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα Μ.Τ.Σ.,
ένθα ένοσηλεύετο, ό έ.σ. Άστυν. Διευ
θυντής Α ' Περικλής Γιαλαμάς.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν έπομένην, έκ τού 'Ιερού Ναού Ά γ . Ι
σιδώρου τού Β ' Νεκροταφείου Αθηνών,
παρηκολούθησε μέγα πλήθος συγγενών
καί φίλων. Έκ μέρους τού Αστυν. Σώ
ματος έτιμήθη ό έκλιπών, διά τής καταθέσεως στεφάνου καί τής παρακολουθήσεως τής εκφοράς τής σορού του, υ
πό αντιπροσωπείας έΕ ΆΕ/κών, τής ό
ποιας ό έπί κεφαλής Αστυν. Δ/ντής
Β ' κ. Θ. ΤΖίμας άπεχαιρέτησε τόν νε
κρόν διά συγκινητικών λόγων
Ό Περικλής Γιαλαμάς έγεννήθη εις
τό χωρίον Μέλπεια Μεσσηνίας τό έτος
1900. Τό έτος 1919 κατετάγη εις τήν
Χωροφυλακήν καί τήν 28.2.1929, Αν
θυπομοίραρχος ών, μετετάγη εις τήν Α
στυνομίαν Πόλεων μέ τόν βαθμόν τού
Αστυν. Β '. Λόγω τών έΕαιρετικών προ
σόντων καί τής έργατικότητός του άνήλθε κανονικώς εις τήν ιεραρχίαν, προαχθείς τήν 20.10.1932 εις Αστυν. Α ',
τήν 21.9.43 εις Άστυν. Δ/ντήν Β ' καί
τήν 29.8-1952 εις Άστυν. Δ/ντήν Α '.
ΈΕήλθε τού Σώματος τήν 14.11.1953.
Ύπηρέτησεν εις διαφόρους άοτυν. ύ-

Περιιιλής Γιαλαμάς
Α

πηρεσίας καί διεκρίθη διά τό ήθος καί
τήν έργατικότητά του. Ένεφορείτο ύπό
άνωτέρας καί ύψηλού πνεύματος κατανοήσεως, έΕετέλει μετ' ιδιαιτέρας προ
σοχής τό καθήκον του καί άνέπτυσσε
πρωτοβουλίαν καί δραστηριότητα άσυνήθη. Αί σκέψεις του καί αί πράΕεις του
έδράΖοντο έπί τών άδαμαντίνων ήθικών
βάσεων τού Ελληνοχριστιανικού πνεύ-

ματος. Υπέρ πάν άλλο έθετε τήν διατήρησιν τής άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας
καί τόν σκοπόν τής άρμονικής συμβιώσεως τών άνθρώπων.
Ή τ ο άνθρωπος βαθείας πνευματικής
καλλιέργειας καί διανοήσεως. Είχεν ύψηλήν άντίληψιν περί δικαίου καί κατά
τήν έμπρακτον άοκησιν τούτου έδιδε τήν
άπεικόνισιν τής τελείας άρετής καί δι
καιοσύνης.
Ή το μετριόφρων καί άπηχθάνετο πο
λύ τούς διαφημιστάς τών κοινών πράΕεων ώς άθλων. Έθεώρει τήν άλαΖονείαν καί τήν άμετρον φιλοδοΕίαν ώς άρνητικούς παράγοντας, εις τήν δημοσίαν
ύπηρεσίαν. Διετήρει εις τήν ψυχήν του
άφθορον τόν κόσμον τών πνευματικών
καί ήθικών άΕιών. "Εδωκεν, έργω καί
λόγω, τόν τύπον άνωτέρας παραστάσεως
ήθικής καί έναρέτου Ζωής. Τό ιδιαίτερα
αύτά χαρακτηριστικά τού ήθους καί τής
ψυχής του τόν κατέστησαν άγαπητόν με
ταΕύ όλων τών συναδέλφων του.
Η Πολιτεία καί τό Άστυν. Σώμα όνεγνώρισαν τό έθνωφελές έργον του και
έτίμησαν αύτόν δΓ έΕαιρετικών μεταλ
λίων καί παρασήμων.
Δεόμεθα όπως ό Πανάγαθος άναπαύση τήν, έκ τών άμφιλαφών άρετών του
έαρινώς θόλλουσαν, έν τώ κόσμω τούτω, ψυχήν του έν σκηναϊς δικαίων.
Αιώνια άς είναι ή μνήμη του.
Δ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

•ο-οο-ο-ο-οοοοοοοο-οοοοοοοο-οοο
Τήν 27.1.71 άπεβίωοεν ένταϋθα ό
ΆρχιφύλαΕ τής Δ)νσεως Αλλοδαπών,
Κότσος Γεώργιος. Ή κηδεία του έγένετο
τήν έπομένην έκ τού Α ' Νεκροταφείου,
παρέστησαν δέ, έκτος τών βαρυπενθούντων συγγενών καί φίλων του, ό Ύπαρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ.
Κωνσταντίνος Τσιούγκος, ό Δ)ντής τής
Δ)νσεως Αλλοδαπών Άστυν. Δ)ντής
Α ' κ. Κωνσταντίνος ιΓαννούλης, ό Δ)
τής τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς Άστυν. Δ)ντής
Β ' κ. Σπυρίδων Μιχελής, πολλοί ΆΕ)
κοί, κατώτεροι καί διοικητικοί ύπάλληλοι τής Δ)νσεως Αλλοδαπών Αθηνών
καί Πειραιώς, άντιπροσωπεία τής Χωρο
φυλακής καί πολλοί άλλοι ΆΕ/κοί καί
κατώτεροι άστυνομικοί ύπάλληλοι.
Κατετέθησαν στέφανοι έκ μέρους τού
Σώματος, τής Δ)νσεως Αλλοδαπών καί
τών ύπαλλήλων τού γραφείου του, τόν δέ
έπικήδειον έΕεφώνησεν ό Άστυν. Β ' κ.
Μαστοράκος Απόστολος, είπών, μεταΕύ
άλλων, τό έΕής:
«Τό σκληρόν καθήκον μάς άναγκάΖει
σήμερον νά θρηνήσωμεν άπό τήν θέοιν
μας έν ακόμη μέλος τής Αστυνομικής
Οικογένειας μας.
Ό έν ένεργεία ΆρχιφύλαΕ Κότσος
Γεώργιος έγκατέλειψε ήδη τήν έπίγειον Ζωήν. Δέν ήμποροϋμεν άκόμη νά τό
πιστέψωμεν...
Τό νήμα τής Ζωής του έκόπη αίφνιδίως καί άδοκήτως χθές τό άπόγευμα
καί ολίγον μετά τό τέλος τής ύπηρεσίας
του. Η μ είς οι συνάδελφοι καί συνεργάται του ποτέ δέν εϊχομεν φαντασθή, άτι ή
σκληρά μοίρα μάς έπεφύλασσε τό θλι
βερόν καθήκον νά άναγγείλωμεν τόν θά
νατόν του εις ολόκληρον τό Αστυνο
μικόν Σώμα.
Αγαπητέ Γιώργο, ύπήρΕες μία μορ
φή Εεχωριστή, ένας τέλειος άνθρωπος.

Γεώργιος Κάτσος

Ό άδόκητος θάνατός σου έλύπησε
βαθύτατα όχι μόνον τούς συναδέλφους
σου τής Αστυνομίας, άλλά καί τούς τού
άδελφοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής,
ών ύπήρΕες πολύτιμος συνεργάτης, έν
τη Δ)νσει Αλλοδαπών, οίτινες καί παρίστανται μεθ' ήμών, πρός άπότισιν τού
ύστάτου χαιρετισμού καί τού φόρου τι
μής πρός σέ, τόν άΕιον συνάδελφον.
Επιτελών θλιβερόν καθήκον, έκ μέ
ρους τού Αστυνομικού Σώματος καί τής
Δ)νσεως Αλλοδαπών, καταθέτω έπί τής
σορού σου στέφανον, ώς έλάχιστον φόρον τιμής, καί έκφράΖω τήν εύχήν εις
τόν Πανάγαθον Θεόν, όπως είναι έλαφρόν τό χώμα τής Α ττικ ή ς γής τό ό
ποιον σέ λίγο θά σέ σκεπάση καί όπως

εις τούς προσφιλείς καί βαρυπενθούντας συγγενείς καί φίλους σου άποστείλη τήν έΕ ύψους παρηγοριάν.
Αιώνια ή μνήμη σου άΕέχαστε Γιώργο».
Ό Γεώργιος Κότσος έγεννήθη εις
Ψάρι Τριφυλίας — Μεσσηνίας τό 1927.
Τό 1948 όπεφοίτησε τού Γυμνασίου
Διαβολιτσίου Μεσσηνίας καί, έμπνεόμενος άπό τό Εθνικά Ιδεώδη, έΕέλεΕε
πρός έκπλήρωσιν τών Υψηλών τούτων
Ιδεωδών, τό άστυνομικόν έπάγγελμα,
καταταγείς εις τήν Σχολήν Αστυφυλά
κων τήν 28.2.1952. ΈΕήλθε ταύτης τήν
6.8.52, ύπηρετήσας, έν συνεχεία, εις
διαφόρους ύπηρεσίας τής Αστυνομικής
Δ)νσεως Πειραιώς, λίαν άποδοτικώς,
διακρινόμενος διά τήν άφοσίωσίν του
πρός τό καθήκον. Τήν 27.9.61 είσήλθεν
εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, άποφοιτήσας εύδοκίμως ταύτης τήν 2.7.62, το
ποθετηθείς καί πάλιν εις διαφόρους ύ
πηρεσίας τής
Αστυνομικής Δ)νσεως
Πειραιώς. Ακολούθως τήν 9.10.68 έτοποθετήθη εις τήν Δ)νσιν Αλλοδαπών,
ύπηρετήσας έν αύτή μέ έΕαιρετικόν Ζή
λον καί άφοσίωσίν, άνταποκριθείς πλή
ρως εις όλας τάς ύποχρεώσεις τής ύπη
ρεσίας. Είργάσθη φιλοτίμως καί όόκνως
μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής Ζωής
του, κατακτήσας τήν έμπιστοσύνην καί
έκτίμησιν τών προϊσταμένων του καί τήν
άγάπην όλων τών συναδέλφων του.
Ή τ ο ύπόδειγμα ύπαλλήλου καί άνθρώπου, αί δέ κοινωνικοί καί ύπηρεσιακαί
έκδηλώσεις του ύπήρΕαν άψογοι άπό
πόσης πλευράς.
ΣυμμεριΖόμενοι τό βαρύ πένθος τών
οικείων τού έκλιπόντος, έκφράΖομεν τήν
εύχήν, διά τήν έΕ ύψους παρηγοριάν των
καί τήν αίωνίαν μνήμην τού προσφιλούς
των καί έκλεκτοΰ συναδέλφου μας.
«Α.Χ.»
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3.

4.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :
1. Ή τοΰ 1821 υπήρξε καθολική διά τούς "Ελληνας
πρός άνάκτησιν τής έλευθερίας των.
2. Υποθετικόν τής άρχαίας — 'Ως ουσιαστικόν ση
μαίνει τά ιερά, τά δσια — Κατά τήν περίοδον τής
Έπαναστάσεως, οί κάτοικοί των, οί'τινες διέθετον
άξιόλογον στόλον, άπέβησαν, μετά των Υδραίων
καί των Σπετσιωτών, φόβητρα τών Τούρκων.
3. Κατά τόν άγώνα τοΰ 1821 προσέφερεν ύπερόχους
υπηρεσίας εις τήν Πατρίδα καί εις χρήμα καί εις
αίμα (νήσος) — ’Αγγλικής προελεύσεως λέξις, σημαίνουσα καί νευροπληξία — Πόλις τής Β. Γαλλίας
πρωτεύουσα τοΰ Νομοΰ Αίν.
4. Δέν άπέλαυον πάντοτε αύτής οί "Ελληνες έκ μέ
ρους τών συμμάχων (όνομ. άντιστρ.) — Βασιλεύς
τών ’Ινδιών, ή έποχή τοΰ όποιου θεωρείται ώς ή
χρυσή έποχή τών ’Ινδιών.
5. Ερωτώ εις τήν ’Αγγλικήν (άντιστρ.) — Οί άναγκαστικοί έκδίδονται ύπό τοΰ ’Ανώτατου ’Άρχοντος,
τή προτάσει τοΰ Τπουργ. Συμβουλίου (γεν. πληθ.) .
6. Ό άριθμός 74 (άντιστρ.) — ’Ηλευθερώθη ύπό τοΰ
Καραίσκάκη, έκτός τοΰ Μεσολογγίου, τής Βονίτσης
καί τής Ναυπάκτου.
7. Κατά τό Σύνταγμα, είναι δλοι οί "Ελληνες — Νοσταλγοί της υπήρξαν οί άστροναΰται (γεν.).
8. Τό δνομα γνωστοΰ Νοτιοαφρικανοΰ Στρατάρχου καί
πολιτικού, διατελέσαντος 'Γπουργοΰ καί Πρωθυ
πουργού τής Χώρας του (άντιστρ.).
9. Διευθύνει ίδιότυπον θέατρον (έπώνυμον) .
10. ’Επαναλαμβανόμενον «σπάζει τάς τιμάς» — ’Αντι
θετικός σύνδεσμος.
11. Τό ταχύ συντομεύει τάς άποστάσεις.
12. Είναι τό μή σύνθετον (δοτ.).
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Ύπήρξεν ή πρώτη γυμνίστρια — ’Έπεσεν εις χεΐρας τών Τούρκων, μαχόμενος ήρωϊκώς είς τήν γνω-
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στήν γέφυραν τοΰ Σπερχειού, σουβλισθείς δέ έκάη
ζών είς τήν Λαμίαν τήν 23ην ’Απριλίου 1821.
Άναφέρεται είς ώρισμένον είδος (κυριολ.) — Ση
μαίνει δ όποιος.
"Αγγλος ιατρός, δστις διεπίστωσεν δτι ή μετάδοσις
τής έλονοσίας όφείλεται είς τόν άνωφελή κώνωπα
(έπών.) — Τό ύψος του δέν υπερβαίνει τά 1.000
μέτρα (δημοτ. άντιστρ.) .
Εις αυτήν περιήλθον άπαντες οί άγωνισταί, πεσόντες υπέρ Πατρίδος (α ίτ.).
’Αριθμητικόν (άντιστρ.) — Τό τοΰ Έθνους άνέλαβε νά πραγματοποιήση ή ’Εθνική Κυβέρνησις
(άντιστρ.).
Ή ’Εθνική μας θά έορτάζεται καθ’ δλον τό τρέχον
έτος (άντιστρ.).
Πρόθεμα πολλών Νοτιοαμερικανικών πόλεων — Υ 
πήρξαν κρησφύγετα τών άρματολών καί κλεφτών,
κατά τόν άγώνα τοΰ 1821 — ’Ιταλικόν άρθρον.
Μικρά έγχειρίδια μέ δίκοπσν1λεπίδα (δημοτ.) —
Τών Ελλήνων τοΰ 1821 ύπήρξεν Ιερός.
Ή άψίς... τά εχει είς τήν άρχήν — Άβλαβή, άνέπαφα.
Μεταφορικώς σημαίνει ταραχώδης άνακίνησις (αίτια τ.).
Χώρα τής πρόσθεν ’Ασίας ή άλλοτε Μεσοποταμία.
Τροφή ζώων (πληθ.) .
(I. Κο)

ΤΙ λύσις είς τό έπόμενον.
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«ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑ...»

Μοΰ έχεις ρημάξει τήν τουαλέττα μου.
Ρδλεϋ, λάκ, τσιμπιδάκια, τίποτα δέν αφήνεις..

Κάποιος απ'αυτούς είναι ό γυιός μου· μπορείτε νά μοϋ τόν βρήτε μέσω... ταυτότητος;

Α Σ Κ Λ Η Π ΙΟ Σ δ εύρετής τής ιατρικής,

Ή θεραπεία
των τ|υχιτιώς
πασχόντων έν τοϊς
Άσιιληπιείοις
Ύττό κ. Κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η
ΚαθηγητοΟ Νευρολογίας - Ψυχιατρικής
Πανεπιστημίου 'Αθηνών
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ήκμασε προ τού Τρωικού Πολέμου καί
έθεοποιήθη άργότερον ώς θεάς τής ιατρι
κής. Πράς τιμήν δ’ αυτού ίδρύθησαν τά
περίφημα ’Ασκληπιεία, τά δποΐα ήσαν
συγκροτήματα πολλών οικημάτων, έκ τών
δποίων άλλα μέν προωρίζοντο διά τήν λα
τρείαν τών θεών ’Ασκληπιού, Υ γείας, ’Απόλλωνος κ.λ.,
ήσαν δηλαδή ιερά (ναοί), άλλα δέ διά τήν ένδιαίτησιν
καί θεραπείαν τών Ικετών (άσθενών) καί άλλα έχρησίμευον ώς ξενώνες κ λ .
’Ασκληπιεία ίδρύθησαν πλέον τών 200. Τά πλέον
γνωστά ήσαν τής ’Επίδαυρου, τής Κώ, τής Τρίκκης,
τών ’Αθηνών, τής Περγάμου, τής Κορίνθου, τής Λεβήνης έν Κρήτη, καί άλλα. Σχετικής κατά μέρος άποστολής ήσαν τά ίεροθεραπευτήριον τού Άμφιαράου έν Ώ ρωπψ, τά μαντεϊον Τροφωνίου καί άλλα.
Περί τού ’Ασκληπιού καί τών ’Ασκληπιείων καί τής
έν αύτοΐς άσκουμένης ιατρικής, έχομεν πληροφορίας έκ
τών άρχαίων κειμένων π.χ. τού Όμηρου, τού Παυσανίου, τού ρήτορος Άριστείδου, τού Πλουτάρχου, τού
’Aptστοφάνους. Είτα βασιζόμεθα είς τάς άναθηματικάς
πλάκας καί στήλας, είς ας άνεγράφοντο τά όνόματα
τών Ικετών, ή καταγωγή, ή νόσος καί ή θεραπεία αυ
τών (τά Ιάματα).
’Εκ τής μελέτης αυτών δέν δυνάμεθα βεβαίως νά
συναγάγωμεν άκριβή συμπεράσματα, περί τού είδους
τής άσκουμένης έν τοις Άσκληπιείοις ιατρικής, ήτις
έθεωρεΐτο τέχνη ιερά καί διετηρεΐτο μυστική καί μετεδίδετο μεθ’ δρκου μόνον (βλέπε «δρκον» Τπποκράτους)
εις τούς άμέσως άπογόνους τών Ιατρών καί είς τούς μεμυημένους μαθητάς αύτών (άπάρρητος μεθ’ δρκου άσκησις τής ιατρικής) . Δυνάμεθα, παρά ταΰτα, ώς πράς
ώρισμένα μέν, νά σχηματίσωμεν γνώσιν περίπου έπακριβή, περί άλλων δέ νά ύποθέσωμεν σχετικώς. Τούτο
ισχύει καί περί θεραπείας τών ψυχικώς πασχόντων, πε
ρί ής τά θέμα ήμών.
Εις τά ’Ασκληπιεία άνεπτύχθη ή καλουμένη Θεουργική Ιατρική, ήτις ήτο κράμα θρησκείας καί Ιατρικής
καί ήσκεΐτο παρά τών ιερέων, οιτινες ήσαν έν ταυτφ
καί Ιατροί, έκπροσωπούντες τάν θεάν ’Ασκληπιόν. Κα
τά τάς τότε λαϊκάς δοξασίας, αί νόσοι ώφείλοντο εις
έπενέργειαν θεϊκών ή δαιμονικών έπιδράσεων. ’Εκ τού
λόγου τούτου καί ή έπιζήτησις τής βοήθειας τού θεού
’Ασκληπιού παρά τών πασχόντων, ιδίως τών χρονίως
πασχόντων (1).
Ά λ λ ’ άνεξαρτήτως τού ποια ήτο ή άντίληψις πε
ρί τών νόσων, αί έφαρμοζόμεναι θεραπείαι είχον άπόδοσιν, διότι είχον ώς βάσιν καί άφετηρίαν θεραπευτικάς γνώσεις, βασιζσμένας άρχικώς εις τήν λεγομένην
ένστικτον γνώσιν, ήν είχεν άνέκαθεν τά άνθρώπινον
γένος, έχουν δέ καί τά ζφα, καί ήτις σύν τψ χρόνψ
έπλουτίζετο καί διεμορφοΰτο διά τής άποκτωμένης έμπειρίας, ώστε ώδήγει είς έπινόησιν έπιτυχών θεραπευ
τικών μεθόδων.
Τά ’Ασκληπιεία έκτίζοντο είς κατάλληλον τόπον
•,.αΐ φυσικόν περιβάλλον, μακράν συνήθως τών κατοικουμένων περιοχών, ήτοι είς τήν πρέπουσαν τοποθε
σίαν, σχετικώς πράς τάν ήλιον καί τούς τοπικώς έπικρατοΰντας άνέμους, τά άρμόζον ύψόμετρον κ.ο.κ. «'Έν
άπά τά φυσικά βοηθήματα τής θεραπευτικής τών ’Α
σκληπιείων — λέγει δ ’Αδαμάντιος Κοραής (βλέπε είσαγ. είς τά περί Τπποκράτους περί άέρων, ύδάτων καί

Ο Γενικός Γραμματεύς του Υ
πουργείου Δημ. ΤάΕεως κ. Π. Κωτσέλης. ένώ κόπτη τήν πίτταν τοϋ
Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Αθη
νών, κατά τήν, έν τή Παιδική Σ τέ
γη Εκάλης αύτοΰ, γενομένην τήν
26.1.71 σχετικήν τελετήν.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Eic τά ιερά τού θεοϋ,
τά Ασκληπιεία, άνεπτύχθη ή καλούμενη θεουργική ιατρική, ήτις ήτο
κράμα θρησκείασ καί Ια
τρικής καί ήσκεϊτο παρά
των Ιερέων.

ΥΓΕΙΑ
Πολλά Ασκληπιεία, προωρίΖοντο ούχί μόνον διά
τήν θεραπείαν τών ασθε
νών, άλλά καί διά τήν
λατρείαν τών θεών ’ Α
σκληπιού, Υ γείας, Α
πόλλωνος καί άλλων.
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τόπων 1910 σελ. ζ) — ήτο καί ή πρόνοια, νά κτίζωσι
τά ’Ασκληπιεία εις τόπους φύσει ύγιεινους, τών δποίων
ή φύσις ένωμένη μέ τήν δίαιταν τοΰ σώματος, τήν γυ
μναστικήν, τήν μουσικήν, τά γειτονευοντα πολλακις
θερμά λουτρά, τών άρρώστων τό ταξίδιον, τήν άλλαγήν
τοΰ κλίματος καί τήν διασκέδασιν τών φροντίδων, ήρκει
νά δώση τήν υγείαν εις Ικείνους, τών δποίων μαλιστα,
ήτο πλέον ή ψυχή άρρωστος, παρά τδ σώμα». Οί δροι
δηλαδή διαβιώσεως έν τοΐς Άσκληπιείοις, ασχέτως τής
κυρίας θεραπείας, άπετέλουν προϋπόθεσή θεραπευτικής
άποδόσεως. Ούτως, ή καλή διατροφή ή ή νηστεία, αί
ασκήσεις, ή διασκέδασις διά μουσικής, θεαμάτων, άσμάτων, άπαγγελιών, θεατρικών παραστάσεων, ή τόνωσις τής πίστεως είς τήν άποτελεσματικότητα τής θερα
πείας, δι’ ίεροτελεστιών (θυσιών, καθαρσεως Ιν λουτρψ,
προσευχών), δι’ έπιδείξεως παρά τών ιερέων τών άναθηματικών πλακών, προς βεβαίωσιν τής ίάσεως άσθενών, πάντα ταΰτα άπετέλουν προϋποθέσεις τής Ιασεως,
διότι έπέφερον ψυχικήν γαλήνην καί ήρεμίαν παί έτόνωνον, καί τήν ψυχήν καί τδ σώμα καί τήν πίστιν είζ
τήν ’ίασιν.
Είς τά Ασκληπιεία, κατέφευγον άσθενεΐς παντοει
δών παθήσεων, σωματικών καί ψυχικών, δι’ άς άντίστοιχος ήτο ή θεραπεία. ’Επειδή αί γνώσεις περί τοΰ
είδους καί τής αιτιολογίας τών νόσων ήσαν έλλιπεΐς,
ή θεραπευτική άγωγή ήτο συνήθως σωματική άμα καί
ψυχική, προκύπτουσα, ώς άνωτέρω έλέχθη, Ικ τοΰ συν
δυασμού θρησκείας καί Ιατρικής καί οδσα είς άλλας
μέν περιπτώσεις περισσότερον σωματική, εις άλλας δέ
περισσότερον ψυχική.
Διά τάς σωματικάς παθήσεις, γνωρίζομεν ώς θερα
πείας τήν ήλιοθεραπείαν, τήν άεροθεραπείαν, τήν υδρο
θεραπείαν, τάς μαλάξεις, τάς γυμναστικάς ασκήσεις,
τάς άφαιμάξεις, τά έμετικά, τά καθαρκτικά, τά κολ
λύρια, τά έμπλαστρα, τάς άλοιφάς, τήν έπάλειψιν τοΰ
σώματος διά πηλοΰ, τήν πάσιν ίκχυλισμάτων έκ βοτά
νων, τάς μικράς χειρουργικάς έπεμβάσεις καί κυρίως
τήν δίαιταν (διαβίωσις - διατροφή).
Εκτός, δμως, τών άμιγώς σωματικών θεραπειών,
έχρησιμοποιοΰντο καί μέθοδοι θεραπείας, αϊτινες έφηρμόζοντο πιθανώς είς δλους τούς πάσχοντας, είχον δμως
ιδιαιτέραν άπόδοσιν είς τούς κατά κύριον λόγον ψυχικώς πάσχοντας καί διά τοΰτο δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν ώς θεραπεΐαι τών ψυχικώς πασχόντω ν(2). Τάς

θεραπείας ταύτας θά έκθέσωμεν έν συνεχείφ καί θα χαρακτηρίσωμεν, βασιζόμενοι είς τδ είδος αυτών.^
Προκαταβολικώς, δυνάμεθα να είπωμεν, δτι έ ν
τ ο ΐ ς Ά σ κ λ η π ι ε ί ο ι ς έ φ η ρ μ ό ζ ε τ ο έν
εύρείφ κλίμακι καί συ στ ηματ ι κώς
ή ψ υ χ α γ ω γ ί α άφ’ έ ν δ ς κ α ί ή ψ υ χ ο 
θ ε ρ α π ε ί α άφ’ έτέ ρου.
Ώ ς είδος ψυχοθεραπείας γνωρίζομεν τήν υποβολήν.
Οί ιερείς τών ’Ασκληπιείων, ώς έκ τής δλης θεραπευ
τικής διαδικασίας δυνάμεθα νά κρίνωμεν, προσεπάθουν
νά δημιουργήσουν παρά τοΐς πάσχουσιν έντονον ύποβολήν περί τής ίάσεως αυτών. Ύποβλητικώς έπενήργει έν
πρώτοις τδ δλον περιβάλλον, ειδικώς δέ τδ ιερόν, τδ
δποΐον ήτο διακεκοσμημένον δι άγαλμάτων, εικόνων,
πλακών καί στηλών, έφ’ ών άνεγραφοντο αί έπιτευχθεΐσαι ίάσεις, προσέτι οι’ άναθημάτων καί άφιερωματων τών ήδη ίαθέντων άσθενών.
Υποβολήν έδημιούργει ή μυστηριακή άτμοσφαΐρα
τών ίεροτελεστιών (θυσίαι, προσευχαί, ένδυσις τών πασχόντων διά χιτώνος μελανοΰ χρώματος διαπεποικιλμένου δι’ έμβλημάτων τοΰ θεοΰ κ.λ.) (3 ).
Ά λλ’ ή υποβολή έγένετο ίσχυροτέρα δι’ δσων ένώπιον τοΰ πάσχοντος διεδραματίζοντο έν τψ ίερψ. Ού
τως, έν τψ ίερψ ένεφανίζετο ένώπιον τών άσθενών συ
νήθως νύκτωρ δ θεός ’Ασκληπιός, δηλαδή δ μετημφιεσμένος πρωθιερεύς, συνοδευόμενος ύπδ τών θεαινών θυ
γατέρων του (τής Υ γείας, Ίασοΰς καί Πανακείας)
καί άλλων. Έ ν τψ ίερψ έκυκλοφόρουν, έπίσης, ιδίως
κατά τήν νύκτα, έν μέσψ τών άσθενών οί συρίττοντες
ιεροί όφεις, οίτινες είχον έκπαιδευθή δπως λείχουν τδ
πάσχον μέρος τοΰ ασθενούς, έλκυόμενοι πιθανώς άπο
όσμήν ούσίας, έχούσης έπιτεθή έπ’ αυτού. Παραστατικώτατα περιγράφει ταΰτα δ ’Αριστοφάνης είς τδν Πλού
τον.
Τελικώς, άς λεχθή, δτι οί ιερείς, δι’ άναλόγων^λό
γων καί διαβεβαιώσεων, ήσκουν ύποβολήν καί έπηύξανον αύτήν.
Πάντα τ’ άνωτέρω προεκάλουν βαθεΐαν έντύπωσιν
καί έπέφερον άναταραχήν τοΰ θυμικοΰ καί έν γένει τοΰ
ψυχικού κόσμου τών πασχόντων, ηδξανον τήν πίστιν τοΰ
πάσχοντος είς τδ θαυματουργόν θειον, μέ άποτέλεσμα
τήν κινητοποίησιν τοΰ ψυχικού παράγοντος τής ύποβο
λής, δστις, ώς γνωστόν, άσκεΐ μεγάλην έπίδρασιν έπί
τής ίάσεως ώρισμένων νόσων. Μάλιστα, είς πολλάς πε-
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ριπτώσεις, ή ίασις έπήρχετο ταχέως καί άμέσως, ώστε
άπετέλει θαύμα.
Ώ ς φαίνεται, ή ύποβολή ήσκείτο μετά θέρμης, διό
τι οί ιερείς έπίστευον έπίσης εις τήν θεραπευτικήν έπίδρασίν της. Δέν άποκλείεται δέ νά έφήρμοζον καί τδν
υπνωτισμόν, ώστε ήσκουν τήν λεγομένην μεθυπνωτικήν
υποβολήν περί ίάσεως. Ύπδ τάς άνωτέρω προϋποθέσεις,
έπραγματοποιεΐτο ψυχοθεραπεία δΓ ύποβολής, δμαδική
καί κατά περίπτωσίν.
Ή θεραπεία δι’ ύποβολής, συντελούσης καί τής έν
τονου πίστεως, έπενήργει ώς εύλογον, κατά κύριον λό
γον, εις τάς ποικίλας ψυχογενείς παθήσεις είτε αύται
έκδηλοΰνται εις τά δργανα, τά έννευρούμενα ύπό τού
νευροφυτικοΰ συστήματος, είτε τού κεντρικού νευρικού
συστήματος. Διά τής ύποβολής έξουδετεροΰνται, ώς σή
μερον γνωρίζομεν, τά παθογόνα συναισθηματικά αίτια
των τοιούτων νόσων.
Ώ ς άλλον τρόπον θεραπείας, δστις έχρησιμοποιεΐτο
έν τοΐς Άσκληπιείοις, άναφέρομεν τήν θεραπείαν δι’
έξηγήσεως των δνείρων τών πασχόντων. Οί ίερομάντεις
των ’Ασκληπιείων, Ιχοντες διίδει τήν άξίαν τών δνεί
ρων, διά τε τήν διάγνωσιν καί θεραπείαν τών πασχόν
των, έφήρμοζον συστηματικώς τόν τρόπον τούτον θερα
πείας.
Ό 'Ιπποκράτης λέγει περί τών δνείρων : «δστις ουν
έπίσταται κρίνειν ταύτα δρθώς, μέγα μέρος έπίσταται
σοφίας» (περί ένυπνίων παρ. 1 ). Έπίσης άλλαχού λέ
γει : «Καί οποίος γνωρίζει νά έρμηνεύη δρθώς τά προμηνύματα τών δνείρων θά διαπιστώση, δτι ταύτα κέκτηνται μεγίστην σημασίαν διά τήν ύγείαν τού άνθρώπου, καί τούτο διότι ή ψυχή, δταν μέν τό σώμα εύρίσκεται έν έγρηγόρσει, λαμβάνει μέρος εις τήν διεξαγω
γήν τών πολλαπλών αύτοΰ λειτουργιών, καταμεριζομένη εις τάς λειτουργίας αύτάς ώς λ.χ. εις τήν άκοήν,
τήν δρασιν, τήν νόησιν, τήν βάδισιν κ.λ.π., άλλ’ δταν
το σώμα καθεύδη, τότε ή ψυχή άναλαμβάνει τήν διοίκησιν τού οίκου της καί δταν τό σώμα ούδέν έννοή, ή
ψυχή έγρηγαρεΐ, παρακολουθεί καί αισθάνεται τά πάν
τα, βλέπει, άκούει, βαδίζει, ψαύει, λυπείται, ένθυμείται καί έν ένί λόγψ κάμνει τά πάντα, δσα θά έκαμνε
τό σώμα έν έγρηγόρσει». (Ίπ π . αυτόθι).
Ό δ’ ’Αριστοτέλης λέγει : «λέγουσι γοΰν καί τών
ιατρών οί χαρίεντες (οί λίαν πεπαιδευμένοι) δτι δει

σφόδρα προσέχειν τοΐς ένυπνίοις». (Περί τής καθ’ ύπνον
μαντικής 436α 5 ).
Εις πάντα τά ’Ασκληπιεία, ώς καί τά θεραπευτή
ρια, έφηρμόζετο ή μέθοδος άναλύσεως τών δνείρων,
πρός θεραπευτικόν σκοπόν. Εις ώρισμένα δ’ έξ αυτών,
ήσκείτο δλως ιδιαιτέρως ή άνάλυσις τών δνείρων καί
δια τούτο τινά έξ αυτών έκαλοΰντο δνειρομαντεία.
Σχετικώς πρός τόν τρόπον τούτον θεραπείας, γνω
ρίζομεν, δτι οί πάσχοντες έλάμβανον έντολήν νά διη
γούνται είς τούς ιερείς τά δνειρά των, τά όποια, ώς
γνωστόν, παρά τοίς άρχαίοις, έθεωροΰντο θείας προελεύσεως ( 4 ) , έν τψ προκειμένψ δέ ώς ύποδείξεις τού
θεού περί τής νόσου καί τού τρόπου θεραπείας ταύτης.
Επειδή δε οί άσθενεΐς Ιθετον έρωτήματα είς τούς ίερεϊς, περί τής νόσου των καί τής θεραπείας, ή άπάντησις έδιδετο βάσει τών δνείρων τών άσθενών καί τής
σημασίας αύτών.
Βάσει τών άνωτέρω, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι ή
έν τοίς Άσκληπιείοις έφαρμοζομένη άνάλυσις τών δνεί
ρων άπετέλει τρόπον ψυχοθεραπείας, ταυτόσημον πρός
τήν κατά τήν έποχήν ήμών έν τή ψυχαναλυτική θερα
πευτική άσκουμένην άνάλυσιν τών δνείρων. Γνωρίζο
μεν δέ έκ τής ψυχολογίας τών δνείρων, δτι ή έξήγησις
αύτών άσκεί, έκτός τής διερευνήσεως τού άσυνειδήτου,
καί καθ’ έαυτήν έμμεσον θεραπευτικήν έπίδρααιν.
(Συνεχίζεται)
(1) Παρόμοιον φαινόμενο» τής θείας έπεμδάαεως έχομεν
σήμερον τήν έπιζήτησιν τής θεραπείας παρά τών άγιων π.χ.
τής Παναγίας τής Τήνου καί τής Παναγίας τής Λούρδης. Έ 
πίσης διά τοΟ άγιασμοϋ, τοΟ εύχελαίου, έξορκισμοϋ. 'Ως δέ οί
ίώμενοι πάσχοντες άφιέρων είς τά ’Ασκληπιεία άναθήματα,
μετ' άπεικονίσεως τοδ πάσχοντος μέλους, οΟτω καί σήμερον
άφιερώνονται είς τούς ναούς δμοιώματα τοδ πάσχοντος μέλους
τοΰ σώματος ή πλάκας μετ’ άπεικονίσεως αδτοδ.
(2) 'Ως ψυχικώς πάσχοντας δέον νά νοήσωμεν ένταΰθα τούς
τε έκ ψυχικής νόσου πάσχοντας, δσον καί τάς ψυχικάς άνωμαλίας αυθυποστάτους ή συνοδούς τών σωματικών παθήσεων.
(3) Σήμερον «τάζομεν» τδν ασθενή είς τήν Εκκλησίαν ή
άγιόν τινα καί ένδύομεν αύτδν μέ μελανόν χιτώνα (ράσον).
(4) «θείος μοι ήλθεν δνειρος αμβροσίαν διά νύκτα» "Ομη
ρος-

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΩ
Αί Κρήναι. Ή ύδροθεραπεία ήτο
γνωστότατη κατά τήν αρχαιότητα,
καί έχρησιμοποιεΐτο διά πολλάς
παθήσεις, ιδίως ύπό τών ιερέων
τού 'Ασκληπιού.
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΒΑΪΤΣΕΡ
Υπό κ. ΒΑΣ. Α Λ Ε Ξ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
■Υποδ)ντοϋ ΙΔ ' Γυμνασίου Α ρμένω ν "Αθηνών

«Έ φ ’ δσον υπάρχουν άνθρωποι, ώσάν τον Σβάϊτσερ, αξίζει κάνεις νά ζή την
ζωήν αυτήν αξίζει ακόμη και νά την υποφέρει»
Η
προοωπικότης τού Αλβέρτου Σβάϊτσερ, ό όποιος
πρό ολίγων έτών έγκατέλειψε τά γήινα, δίδει μίαν άπάντησιν εις τούς άπαισιοδόΕους κάθε εποχής καί τής ίδικής
μας. Λέγουν οί άπαισιόδοΕοι «δέν ύπάρχουν σήμερον ίδεολόγοι, μεγάλοι άνδρες, πραγματικοί εύεργέται, άνθρωποι
άληθινοί...». Πλανώται όμως' ιδού ότι ύπάρχουν.
Ή μορφή τού Σβάϊτσερ, ή όποια καί εις τήν Αφρικήν
καί εις τήν Εύρώπην καί εις τήν Ασίαν έσελάγιΖεν έπί 50
ολόκληρα έτη, άσφαλώς θά φωτίΖη άκόμη έπί μακράν χρο
νικόν διάστημα τήν Ζωήν τών κοινωνιών. Δέν είναι δυνα
τόν νά σβήση τό όνομα Σβάϊτσερ. "Οπως τά όνόματα τών
Αγίων καί μεγάλων άνδρών προφέρονται μέ εύλάβειαν έπί

αιώνας, οϋτω θά συμβή καί μέ τόν Σβάϊτοερ.
Τόν θάνατόν του έπένθησαν όλοι οί μεγάλοι ήγέται τοϋ
κόσμου. 'Αλλά καί οί μικροί, ιδίως δέ οί όσημοι μαύροι τής
Ζούγκλας, τά θετά αύτά παιδιά του, τόν έκλαυοαν καί θά
τόν κλαίουν. Τήν άγγελίαν τού θανάτου του μετέδιδον οί
έΕωτικοί ήχοι τών Τάμ-Τάμ. « Ό μεγάλος λευκός γιατρός
πέθανε». Θά συγκινοϋνται, όταν δέν θά βλέπουν μέν αύτόν, άλλά τά έργα του τά θαυμαστά, πού αφησεν. Αύτά
όλα έχουν τήν σφραγίδα του, τόν ιδρώτα του, τό αίμα του,
τήν σκέψιν του, όλο τό είναι του. Θά ένθυμοΰνται όλοι
«τόν λευκόν μάγον», «τόν έρημίτην τής Ζούγκλας», «τόν
"Αγιον».
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