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Πολλοί νέοι, άρνοϋνται τήν
άρμονικήν φοράν των δεδο
μένων καί ύπακούουν άνευ
δισταγμού, είς τά έρεθίσματα τών καιρών, εις τά έντονα
καί προκλητικά συνθήματα
τής υλικής ευημερίας.

ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α ΘΕΜ ΑΤΑ

Ε Ν Ο Ν Ο Μ ΑΤ Ι . . .
ΎποτοΟ Άστυν. Β' κ. Κ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

^Π Ο Τ Ε Λ Ε Ι ΚΟΙΝΗΝ διαπίστωσιν καί
έμπνέει σοβαρός άνησυχίας τό γεγο
νός τού άπολακτισμοΰ, έκ μέρους τών
νέων, παντός τού παραδοσιακού καί παρα
δεδεγμένου καί ή ταχεία καί εύκολος
προσαρμογή αότών πρός τάς ύπαγορεύσεις τού άχαλινώτου συρμού, τού «μον
τέρνου», τοΰ«νέου κύματος», τού πνεύμα
τος «τών νέων άνθρώπων» κ.λπ. κ.λπ.
Ό ,τι ώραϊον καί παλαιόν, 6,τι γνήσιον
καί κλασσικόν, δ,τι όρθόν καί ήθικόν
έγκαταλείπεται ή καί άπολακτίζεται. Ή
ίεράρχησις τών άξιών καί άρχών άνατρέπεται καί τό άληθές καί σεμνόν παραμορφοΰνται καταφώρως.
Έ ν ό ν ό μ α τ ι μ ι ά ς καλπαζ ο ύ σ η ς έ λ ε υ θ ε ρ ι ό τ η τ ο ς τού
άχαλινώτου καί άφηρημένου «νέου»—Ι
δέας ή πράγματος—πολλοί, νέοι κυρίως,
άνθρωποι τής έποχής μας άρνοϋνται τή\^
άρμονικήν φοράν τών δεδομένων, τού μέ
τριου καί καθιερωμένου καί ύπακούουν,
άνευ δισταγμών, είς τά έρεθίσματα τών
καιρών, είς τά έντονα καί προκλητικά συν
θήματα τής ύλικής εύημερίας.
Αί τολμηροί, αί έξτρεμιστικαί, αί δή
θεν σύγχρονοι έκφράσεις ζωής ευρίσκουν
ταχέως τούς όπαδούς των καί ύπονομεύουν, έν τή πράξει, τήν θέσιν καί ίσχύν τών
κοινωνικών δεδομένων έξέρχονται έπικινδύνως τών αιωνίων καί καθηγιασμένων
όρίων τού ώραίου καί ήθικοΰ καί όδηγοΰν
ευθέως πρός τό παράλογον καί άνεδαφικόν
Βεβαίως, ή ίερότης καί ή παντοδυνα

408

μία τών μεγάλων καί άμετακινήτων άξιών
καί θεσμών παρουσιάζουν μεγίστην άντοχήν καί δυνατότητα συνεχείας καί, έν τέλει, ύπερισχύουν τού παροδικού καί τολ
μηρού κοινωνικού κατασκευάσματος τής
έποχής μας, τό όποιον, πολλάκις, έντάσσεται είς τά πλαίσια τού μέτριου καί καθί
σταται άνεκτόν.
Διάφορος, όμως, είναι ή κατάστασις
είς τόν χώρον τού παραδοσιακού, τό ό
ποιον, ώς έν άρχή έτονίσθη, άπολακτίζεται ύπό μεγάλου άριθμοΰ άτόμων, έ ν
ό ν ό μ α τ ι τής έλευθεριότητος καί τών
έκφράσεων ζωής κατωτέρας προελεύσεως
καί έπικινδύνου μορφής.
Τί νά είπη τις, λ.χ., διά τόν χιππισμόν
καί τάς παρόμοιας τάσεις κοινωνικής έκτροπής ; Τί διά τούς «σουίγκιγκ» (όμαδικούς συζυγικούς έρωτας). Τί διά τάς περιφήμους έκθέσεις σέξ ή τά «σχολεία»
σεξουαλικής άγωγής ; Τί διά τήν χρήσιν
τών ναρκωτικών μαριχουάνας, L.S.D.
καί τών τόσων άλλων δισκίων ή δόσεων
«ευφορίας» ; Τί διά τά κρούσματα γυμνι
σμού, διά τήν μακράν καί άπεριποίητον
κόμην, διά τά σούπερ ή «καυτά» φορέματα
τών γυναικών, διά τά μουσικά συγκροτή
ματα «πόπ» καί τά τόσα άλλα θλιβερά έπακόλουθα τών ύπαρξιστικών καί τών
άλλων ήδονιστικών έκδηλώσεων, δι’ ών
έπιδιώκεται, δήθεν, ή «ά π ο δ ο κ ι μ ασ ί α» τού άγχους τής έποχής ή ή « δ ι α 
μ α ρ τ υ ρ ί α » κατά τής παλαιάς άντιλήψεως ή ή «ά π α λ λ α γ ή» άπό τών κοι
νωνικών καταναγκασμών ;

Τί, έν τέλει, νά σκεφθή διά τά τόσα
«ξεσπάσματα» καί τούς ύστερισμούς, κυ
ρίως τών νέων, είς βασικούς χώρους τής έν
γένει ζωής καί δράσεως, ώς είς τόν χορόν,
τήν μουσικήν κ.λπ.; ‘Η διαπίστωσις καί
έπισήμανσις τών διαβρωτικών αότών κοι
νωνικών έκτροπών τής έποχής μας καί ή
έκφρασις, ώς έκ τούτου, άνησυχιών δέν
είναι άπλή καί θεωρητική. Ή άσυγκράτητος τάσις μιμήσεως τών παντοειδών κατα
σκευασμάτων μιας παραδόξου κοινωνικής
συμπεριφοράς άποτελεϊ πραγματικότητα
καί προβληματίζει, άπό μακροΰ χρόνου, τό
ύγιές κοινωνικόν στοιχεϊον πολλών λαών.
'Ωρισμέναι άπόψεις, κυρίως τών με
τριοπαθών έρευνητών τών έν λόγφ φαινο
μένων, χαρακτηρίζουν πάντα ταΰτα ώς
παροδικάς ή μεμονωμένος καταστάσεις,
όφειλομένας, κυρίως, είς π α ρ α λ ό 
γους τρόπους άντιδράσεως
κατά τών συνεπειών τού «κατεστημένου» ή
τής τεχνοκρατίας τής έποχής καί είς ά ν α
ζ η τ ή σ ε ις «σωτηρίου» διεξό
δ ο υ έκ τού πυρετού, τού άγχους καί τής
βαναυσότητος τής μηχανοκρατίας καί τής
υλιστικής εύημερίας. "Αλλοι, έξ άλλου, όμιλοΰν περί π ρ ο σ π α θ ε ι ώ ν ά π ο λυτρώσεως καί έ σ ω τε ρ ικ ή ς
Ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς , περί έ κ τ ο ν ώ σ ε ω ς
τού ψυχικού δυναμισμού ώρισμένων μα
ζών καί ίδίςι τής νεολαίας, περί π ι θ η κ ι σ μ ο ΰ, περί νέας θεωρήσεως τής ζωής
περί δυσμενών έπιδράσεων τών νέων συν
θηκών διαβιώσεως κ.λπ. Ά λλοι, τέλος,
παρίστανται άπλοι μάρτυρες τών φαινο-

μένων ή τά άνέχονται ώς δεδομένα έξελίξεως ή μεταβατικών καταστάσεων κ.λπ.
'Οπωσδήποτε, όμως, αί έρευναι καί αί
έξηγήσεις αύταί δέν προσθέτουν ούδέν
καί κυρίως δέν διασκεδάζουν τάς άνησυχίας.
Τό γεγονός τής άποφυγής τής κοινής
φόρμας κοινωνικής συμπεριφοράς, τής
εύθυγραμμίσεως δηλ. πρός τήν θέλησιν
τών πολλών, πρός τό κοινόν, τό μέσον,
>
τό έπιτρεπτόν καί ώφέλιμον άποτελεΐ κοι
νόν συμπέρασμα οίασδήποτε έρεύνης.
Ό άπολακτισμός τοΟ παραδεδεγμέν,ου
καί κοινωνικώς έπιβεβλημένου είναι άναμφισβήτητος.
ΔΓ ήμδς τούς άστυνομικούς, ή δψις
τοΟ εύτελοΰς καί έπιβλαβοΰς αότού κοι
νωνικού δεδομένου καθίσταται πλέον όρατή καί έντονος, καθ’ δσον, έν τή έκτελέσει τού καθήκοντός μας—κοινωνικού έν
πολλοϊς λειτουργήματός μας—καλούμεθα
πολλάκις εις προληπτικήν ή κατασταλτι
κήν, κυρίως, δράσιν, χάριν τής προστασί
ας παντός τού νομίμου καί κοινωνικώς ω
φελίμου καί, κατά συνέπειαν, τού παραδο
σιακού καί δεδοκιμασμένου, τού σεμνού
καί ήθικοΰ, τού μέτριου καί καθιερωμένου.
Τό ’Αστυνομικόν δελτίον δέν στερεί
ται τής καταχωρήσεως κοινωνικών έκτροπών, παντοειδούς μορφής, τών όποιων ή
έξωτερίκευσις ή τό άποτέλεσμα δέν συνιστμ, ίσως, ποινικώς κολάσιμον πράξιν,
έπισύρει, έν τούτοις, τήν κοινήν άποδοκιμασίαν καί τήν άμεσον ή έμμεσον άντίδρασιν τού μέσου κοινωνικού άνθρώπου
τής έποχής μας.
Πολλάκις, έκ τών σχετικών έκδηλώσεων ή πράξεων, έχει τρωθή σκανδαλωδώς τό κοινόν αίσθημα, ώς λ.χ. έκ τής τολ
μηρός άμφιέσεως νεαρών άτόμων, ίδίμ
γυναικών, έκ τής διατηρήσεως μακράς κό► μης ώρισμένων νέων, έκ τής υπαρξιστικής
έμφανίσεως τών όπαδών τών «παιδιών τών
λουλουδιών» καί τών παρομοίων «νέων
κυμάτων», έκ τών ύστερικών έκδηλώσεων
ένίων έκ τών άνωτέρω καί έκ τής έν γένει
άχαλινώτου έλευθεριότητος τής συμπερι
φοράς τών «ώργισμένων» νέων, οί όποιοι,
έ ν ό ν ό μ α τ ι τών συνθημάτων καί τών
δεδομένων τών νέων, περί ζωής καί δράσεως, θεωριών των, έ π α ν α σ τ α τ ο ΰ ν
κατά τής καθεστηκυίας τάξεως τού άπλοΰ
καί ωραίου καί καθίστανται, όσημέραι, φο
ρείς κοινωνικώς έπιζήμιοι καί άρνητικοί.
Έπισημαίνοντες τά παράδοξα αύτά
περιστατικά, τονίζομεν τήν άνάγκην τής
άποτελεσματικής άντιμετωπίσεως τών έκτροπών, διά προληπτικής κυρίως δράσεως
καί τακτικής καί ίδίμ έκ μέρους τών έχόντων κατά βάσιν καί έξ ιερού καθήκοντος
τήν εύθύνην τής διαπαιδαγωγήσεως καί
κοινωνικής προσαρμογής τών νέων, ήτοι
τών γονέων,τού Σχολείου, τής ’Εκκλησίας.
Ή κατασταλτική τακτική, έργον κυρίως
άστυνομικόν, άλλά καί δυσχερές καί
σκληρόν, δέον νά άποτελή τήν έσχάτην
μέθοδον. Ή συντονισμένη καί άνελλιπής
άσκησις τής έπιβαλλομένης έποπτείας καί
έξουσίας έπί τών άνηλίκων, έκ μέρους
πάντων τών νομικώς καί ήθικώς ϋποχρέων
καί τό έντονον ένδιαφέρον αύτών, διά τήν
κοινωνικήν καί ήθικήν άγωγήν τών νέων
μελών τού κοινωνικού συνόλου, άποτελούν τήν βάσιν τής προληπτικής αυτής
τακτικής καί τό κύριον μέσον άμύνης κατά
πάσης φθοροποιού καί έξωγενοΰς έπιδράσεως.

Φρονοΰμεν, δτι δέν είναι νοητός καί δέν
πρέπει νά γίνη άνεκτός ό περαιτέρω άπολακτισμός τών κανόνων τού κωδικός κοινω
νικής συμπεριφοράς καί διαβιώσεως, έ ν
ό ν ό μ α τ ι οίασδήποτε τάσεως έλευθε
ριότητος ή μοντερνισμού, ή συγχρόνου
θεωρήσεως τής ζωής κ.λπ., κ.λπ.
Ή μεταβολή τών μέσων καί κριτηρίων
τού παραδοσιακού καί ήθικοΰ, χάριν τής
έμπορικής έκμεταλλεύσεως τού έρωτισμοΰ καί τών άλλων τομέων τής κοινωνι
κής διαβιώσεως, όδηγοΰν, όπωσδήποτε,
εις φαΰλον κύκλον διαταράξεως τής κοι
νωνικής ζωής καί τάξεως καί περαιτέρω
εις χώρους πνευματικής καί ψυχικής άνασφαλείας, έκ τού άναπτυσσομένου άγχους
ή τών έπαναστατικών κρουσμάτων. Καί τό
κύκλωμα αύτό καταλήγει πολλάκις είς
παθολογικήν μορφήν καί έντασιν καί δη
μιουργεί καταστάσεις άνεπανορθώτους,
έάν δέν άντιμετωπισθή καταλλήλως.
Δέν άρκεΐ, έπομένως, ή άπλή έπισήμανσις τής ά ν τ α ρ σ ί α ς αύτής κατά
τών κοινωνικών δεδομένων- άπαιτείται έν
ταύτφ, καί κυρίως, δράσις καί ίδιάζουσα
προσπάθεια όλων τών ύποχρέων.
Οί έλάχιστοι—τουλάχιστον διά τόν
’Ελληνικόν χώρον— πρός τό παρόν, άρνηταί τών καθιερωμένων ώς μέτρων καί
μέσων εύρύθμου κοινωνικής ζωής δέον νά
άτενίζουν γενναίαν καί άποιρασιστική ντήν
κοινήν προσπάθειαν καί άντίδρασιν, ώστε
νά έγκαταλείπουν έγκαιρος τά έκκεντρικά
καί τά άλλα παρόμοια συνθήματα καί
κρούσματα τής άιρροσύνης καί τών κατα
λυτικών ρευμάτων.
Ή περιφρόνησις τών άρχών καί όμαλών σχέσεων τού ύγιοΰς παρελθόντος, ή
άπελευθέρωσις τών ένστικτων, είς σημεϊον
άνηθίκου ή έπικινδύνου μορφής, πρέπει
νά προλαμβάνονται ή νά άποδοκιμάζωνται σθεναρώς.
Ή άνεκτικότης δέν πρέπει νά έκτείνεται πέραν τών έσκαμμένων όρίων, ούδέ νά
μεταβάλλεται είς συνήγορον τής δήθεν
ραγδαίας έξελικτικής πορείας τής συγχρό
νου ζωής.
’Η θωράκισις τού κοινωνικού συνόλου,
κατά τών έπι κινδύνων συνεπειών τού άχαλινώτου σέξ καί τών άλλων ήδονιστικών
τάσεων, δέον νά ίσχυροποιηθή. Ή πρόκλησις σκανδάλου, δι* οίασδήποτε άσέμνου ή άντικοινωνικής έν γένει πράξεως
καί ή βάναυσος προσβολή τού κοινού αι
σθήματος πρέπει νά άποτελοΰν τά μέτρα
κρίσεως διά τήν προστασίαν τών καθιε
ρωμένων.
Ή αιδώς τού μέσου κοινωνικού άνθρώ
που καί ή άνεγνωρισμένη κοινωνική συμ
περιφορά αύτοΰ πρέπει νά άποτελοΰν πάν
τοτε τό μέτρον τής όρθής πορείας του, έν
τή έννοίμ τού κοινωνικώς ύπάρχειν καί
έξελίσσεσθαι.
Περαίνοντες, έκφράζομεν τήν εύχήν
καί έχομεν ηύξημένην τήν έλπίδα, ότι ό
χώρος τών αιωνίων άρχών τής άνωτέρας
κοινωνικής ζωής δέν θά παραβιασθή έπικινδύνως ύπό τών εισβολέων τού ύπερτολμηροΰ καί παραλόγου. Καί όφείλομεν
πάντες, έ ν ό ν ό μ α τ ι τού παραδοσια
κού, τού καθηγιασμένου καί κοινωνικώς
ώφελίμου, νά έργασθώμεν, μεθ’ όλων τών
δυνάμεων. Ό άγών είναι ιερός καί τό
άποτέλεσμα αυτού θά είναι νικητήριον.
ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πολλάκις οί σημερινοί νέοι προκαλοϋν
σκανδαλωδώς τό κοινόν αίσθημα ένεκα της
τολμηρας άμφιέσεως, τής διατηρήσεως
μακράς κόμης, τής υπαρξιστικής έμφανίσε
ως τών «παιδιών τών λουλουδιών» κ.λπ.

Ή χρήσις ναρκωτικών, μαριχουάνας, L.S. D
καί πολλών άλλων δισκίων «ευφορίας» ά
ποτελεΐ κατά τινας «άποδοκιμασίαν» τοϋ
άγχους τής έποχής «διαμαρτυρίαν» κατά
τής παλαιάς άντιλήψεως καί «άπαλλαγήν»
άπό τών κοινωνικών καταναγκασμών.

ΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ! ΑΗΜΟΣΙΑΙ
ΤΟΥ Κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ

μέ τάς γενικός άρχάς τών Δημοσίων Σχέσεων, τό πεδίον δράσεως
ΣΥΜΦΩΝΟΣ
αυτών είς τήν ’Αστυνομίαν δέν δύναται νά εύρίσκεται μόνον έξω τών όρίων αυ
τής, άλλα καί έντός αύτοΟ τούτου τοϋ περιβάλλοντος της.
Διά νά εΰρουν δέ οί στόχοι καί οί Αντικειμενικοί σκοποί τών Δημοσίων Σχέσεων
τήν καταξίωσίν των είς τήν ’Αστυνομίαν, δέν είναι άρκετόν νά έφαρμοσθοΰν μόνον
αί ’Εξωτερικά! Δημόσιοι Σχέσεις. Δέον όπως έφαρμοσθοΰν, έξ ίσου καλώς, καί αί
•Εσωτερικοί τοιαΰται.ζ1)
,
,
Ή έφαρμογή τών ’Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων είναι απαραίτητος προυποθεσις, «conditio sine qua non», διά τήν έφαρμογήν τών ’Εξωτερικών τοιούτων. Ά λ 
λωστε, οί ειδικοί έπί τών Δημοσίων Σχέσεων λέγουν, έπ’ αύτοΟ, ότι «αί Δημόσιοι
Σχέσεις άρχίζουν οίκοι» (Pulic Relations begin at home).(a)
Είναι άδύνατον νά έφαρμοσθούν αί άρχαί καί τό πνεύμα τών Δημοσίων Σχέσεων
έξω τού χώρου τής ’Αστυνομίας, έάν προηγουμένως δέν έφαρμοσθοΰν έντός τού
περιβάλλοντος αυτής. Όπως δέ μία οικογένεια δέν δύναται νά έπιζητήση τήν έκτίμησιν τής Κοινωνίας, είς τήν όποιαν ζή, τήν συμπάθειαν, τό κύρος καί τήν καλήν της
φήμην μεταξύ Ανθρώπων πού συναναστρέφεται, έάν μεταξύ τών μελών της δέν ύπάρχη ή Αμοιβαία έκτίμησις, ό Αλληλοσεβασμός, ή Αξιοπρέπεια, ή τιμιότης κ.λπ., οΰτω
καί ή ’Αστυνομία δέν δύναται νά έπιζητήση τούς όπό τών Δημοσίων Σχέσεων έπιδιωκομένους σκοπούς, έάν προηγουμένως δέν έφαρμόση τάς άρχάς των, έντός τοϋ περι
βάλλοντος αύτής.
, . . ,
,
Όθεν, ή ’Αστυνομία, βασιζομένη είς σύγχρονα έπιστημονικα δεδομένα, μέ συμ
παραστάτην τό Κράτος, μελετά, προγραμματίζεικαί έφαρμόζει τρόπους καί μεθό
δους έφαρμογής τών ’Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων, εις τήν προσπάθειαν της δε
ταύτην μετέχουν όλα τά όργανα αυτής.
,
, ,
.
Αί ’Εσωτερικοί Δημόσιαι Σχέσεις υπεισέρχονται εις τό συνολον τών υπηρεσίακ<&ν σχέσεων, άφοροϋν δέ τόσον τάς σχέσεις Προϊσταμένου πρός ύφισταμένους και
υφισταμένου πρός Προϊσταμένους, όσον καί τάς σχέσεις μεταξύ όμοιοβάθμων.
Ό σον άφορά τάς σχέσεις τού Προϊσταμένου πρός υφισταμένους, αύται δέον νά
βασίζωνται είς τήν πίστιν τού Προϊσταμένου πρός τήν Αποστολήν του,(*) άλλά καί
πρός τήν ύπερτάτην Αξίαν όλων τών Ανθρωπίνων ιδεωδών, ή όποια πρέπει νά έκφράζεται καί νά είναι έμφανής εις τήν έν γένει συμπεριφοράν του, πρός τούς ύφισταμέΠρέπει, έπίσης, ό Προϊστάμενος νά έμπνέη, διά τής έν γενει συμπεριφοράς του,
τόν σεβασμόν τών ύφισταμένων του καί νά άσκή τήν Αποστολήν του έντός τού προδιαγραφομένου, ύπό τών κανονισμών, κλίματος.
Δέον νά άποφεύγη, εις τάς σχέσεις του μετά τών ύφισταμένων, πάσαν υπερβολήν
καί Αδικαιολόγητον αύστηρότητα, νά έφαρμόζη δέ τήν μέθοδον τής πειθοΰς, είς τάς
σχέσεις του μετ’ αύτών. Νά προσπαθή νά έμπνεύση εις αυτούς τήν έννοιαν τής πει
θαρχίας, τόν ένθουσιασμόν, τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν καί νά διαχειρίζεται τήν
έξουσίαν του μέ δικαιοσύνην, εύθύτητα, άμεροληψίαν, άποφεύγων τας διακρίσεις,
αίόποΐαι, πολλάκις, δίδουν Αφορμήν είς τήν δημιουργίαν δυσμενούς άτμοσφαιρας.(4)
’Αλλά, ό Προϊστάμενος, εις τάς σχέσεις του μετά τών υφισταμένων, δέον όπως
λαμβάνη ύπ’ δψιν, έκτός τών κανόνων τούς όποιους υπαγορεύει ή τέχνη τού διοικειν
καί μάλιστα έντός τών πλαισίων τής ’Αστυνομίας, καί τήν κοινωνικοψυχολογικήν
φύσιν τού άνθρώπου-άστυνομικοΰ όργάνου, τό όποιον διοικεί. Δέν πρέπει νά λησμονή, ότι ό άνθρωπος είναι όν κοινωνικόν, τό όποιον έπηρεάζεται είς τάς ένεργείας καί
δραστηριότητάς του Από τό αίσθημα τής δημιουργίας, τής έπιθυμίας δι’ άναγνώρισιν
καί άπό τήν έπιζήτησιν τής στοργής.
, , „
Δέν πρέπει νά παραγνωρίζη, ότι εις τόν ύφιστάμενον ένυπαρχει έντονον και τό αί
σθημα τής δικαιοσύνης, τό όποιον Ιδιαιτέρως ούτος όφείλει νά προσέξη. Πρέπει,
δηλαδή, ό Προϊστάμενος, εις τάς σχέσεις του πρός τούς ύφισταμένους, νά λαμβάνη
ύπ’ δψιν ότι ή άνθρωπίνη φύσις έχει ώρισμένα χαρακτηριστικά, τά όποια δέν δυνα
τοί νά άγνοήση.(5)
, . _ , ,
, , .
Τέλος, όφείλει νά άσκή γενικώς τήν Αποστολήν του έντός τών όριων, τα όποια
χαράσσει'ή Αστυνομική δεοντολογία, έχων πάντοτε ύπ’ δψιν, ότι ή ίκανότης τού δι
οικεί ν(8) δέν έξαρτάται μόνον άπό τήν έπαγγελματικήν κατάρτισης άλλά καί άπό τήν
ποιότητα, τόν χαρακτήρα, τήν ήθικήν καί πνευματικήν συγκρότησιν.(7)
’Αλλά, αί ’Εσωτερικοί Δημόσιαι Σχέσεις έφαρμόζονται καί είς τάς σχεσεις υφι
σταμένου πρός Προϊσταμένους, είς τήν περίπτωσιν δέ ταύτην αύται δέον όπως βασί
ζονται έπί τής πειθαρχίας, τής ειλικρίνειας καί τής προθυμίας, όσον άφορά την έκτέλεσιν τών διαφόρων διαταγών.
.
Ό ύφιστάμενος, είς τάς σχέσεις του πρός τούς Προϊσταμένους του, όφείλει να
έπιδεικνύη ύπακοήν,(β) άλλά καί κατανόησιν τών προβλημάτων, τά όποια Αντιμετω
πίζουν ούτοι, νά φροντίζη δέ νά τούς συμπαρίσταται δι’ όλων του τών δυνάμεων. Να
καταβάλλη προσπάθειαν δι’ αύτοβελτίωσιν καί διά προσφοράν καλυτέρας εργασίας.
ΑΙ, έκ τών σχολών, άποκομισθεϊσαι γνώσεις είναι Ανεπαρκείς σήμερον, διά τήν άντιμετώπισιν τών διαφόρων ύπηρεσιακών προβλημάτων. Όφείλει νά πλουτίζη συνε-

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ

Π ρέπει ό προϊστάμενος, είς
τάς σχέσεις του πρός τους
υφισταμένους, νά λαμβάνη
ύπ* δψιν, δτι ή άνθρωπίνη
φύσις έχει ώρισμένα χαρα
κτηριστικά, τά όποια δέν δύναται νά άγνοήση.

Πρέπει ό προϊστάμενος νά
έμπνέη, διά τής έν γένει συμ
περιφοράς του, τόν σεβασμόν
τών υφισταμένων του καί νά
άσκή τήν άποστολήν του έν
τός του προδιαγραφομένου,
ύπό τών κανονισμών, κλί
ματος.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

‘Ο υφιστάμενος, εις τάς σχέ
σεις του προς τούς προϊστα
μένους του, οφείλει νά έττιδεικνύη ύπακοήν, άλλα και
κατανόησιν των προβλημά
των τά όποια οΰτοι αντιμε
τωπίζουν, νά φροντίζη δε νά
τούς συμπαρίσταται δΓ δλων
του των δυνάμεων.

Αί μεταξύ όμοιοβάθμων σχέ
σεις, δέον δπως βασίζωνται
έπι τής άμοιβαίας άγάπης
και έκτιμήσεως, έπι του άλληλοσεβασμου και τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης.

χώς τάς γνώσεις του και νά καταρτίζεται έπαγγελματικώς, διά νά προσφέρη, κατά
τόν πλέον πρόσφορον τρόπον, τάς ύπηρεσίας του πρός τήν ’Αστυνομίαν καί γενικώς
πρός τήν Κοινωνίαν.
Έ ξ άλλου, δέον δπως, κατά τάς έπαφάς του μέ τούς Προϊσταμένους, άποφεύγη τήν
έπίδειξιν άσυμφόρου πολυπραγμοσύνης, αί γνώμαι του δέ νά έκφράζωνται έξ ένδομύχου παρορμήσεως καί ούχί μέ σκοπόν νά κολακεύσουν τόν Προϊστάμενον.
Τέλος, πρέπει νά προσπαθή νά άποκτήση τήν έμπιστοσύνην τών Προϊσταμένων
του. Ή διαγωγή του καί ή συμπεριφορά του, έναντι αυτών, νά είναι τοιαύτη, ώστε
νά συντελή εις τήν άνάπτυξιν καλών καί άρμονικών σχέσεων μετ’ αύτών, άπαραιτήτων διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής ’Αστυνομίας καί τήν άσκησιν τής άποστολής
της.
Ό σον άφορα τάς σχέσεις μεταξύ όμοιοβάθμων, αύται δέον δπως βασίζωνται έπι
τής άμοιβαίας άγάπης καί έκτιμήσεως, έπι τού άλληλοσεβασμού καί τής άμοιβαίας
έμπιστοσύνης.
Γενικώς, οι όμοιόβαθμοι πρέπει νά βασίζουν τάς σχέσεις των έπι τής άληθείας,
ειλικρίνειας καί άξιοπρεπείας. Τό ψεύδος καί ή έλλειψις ειλικρίνειας, άλλά προπάν
των ή διαβολή, δέν έπιτρέπουν τήν άνάπτυξιν καλών σχέσεων. Πρέπει, έπίσης, νά
σφυρηλατούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των καί νά άναπτύσσουν τήν συνεργατικότητά των, εις κοινάς έπιδιώξεις, έντός, βεβαίως, τών όρίων, τά όποια έπιτρέπουν οι κα
νονισμοί καί ή άστυνομική δεοντολογία.
Συμπερασματικώς, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι αί ’Εσωτερικοί Δημόσιοι Σχέσεις
συμβάλλουν εις τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων μεταξύ άτόμων, συνδεδεμένων μέ κοινά
Ιδανικά καί κοινάς έπιδιώξεις, δημιουργούν τήν κατάλληλον άτμόσφαιραν ούτως,
ώστε ή προσφερομένη υπηρεσία νά είναι προϊόν ένθουσιασμοΰ καί έκπληρώσεως
ύψηλοΰ καθήκοντος, συντελούν δέ εις τήν άνύψωσιν τής ήθικής, έπαγγελματικής
καί πολιτιστικής στάθμης τής ’Αστυνομίας. ’Επίσης, δημιουργούν τό πνεύμα τής
συναδελφικής άλληλεγγύης (esprit de corps) καί έμπνέουν τήν πίστιν τού άστυνομικού είς τήν άποστολήν του καί εις τήν ιδέαν τήν όποιαν ούτος ύπηρετεΐ. Προσέτι,
καλλιεργούν τήν προσήλωσιν αύτοΰ πρός τήν ύπερτάτην άξίαν δλων τών άνθρωπίνων Ιδεωδών.
’Εξ άλλου, συμβάλλουν είς τήν έφαρμογήν τού πνεύματος τής δικαιοσύνης, τού
άλληλοσεβασμού, τής συνεργασίας, τής άξιοπρεπείας καί τής άρετής.
Τέλος, συντελούν είς τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τού άστυνομικοΰ έπαγγέλματος,
τό όποιον δέν είναι μόνον έπάγγελμα περιωπής, άλλά καί μία ύψηλή, μεγίστης δέ
σπουδαιότητος καί κοινωνικής σημασίας, άποστολή. Είς θεσμός, ό όποιος ύπήρξε
πάντοτε συνδεδεμένος μέ τήν ζωήν τού κοινωνικού άνθρώπου καί έσημείωσε τήν πα
ρουσίαν του είς δλας τάς έποχάς καί είς δλους τούς λαούς καί τού όποιου βασικός
σκοπός, ώς ύποστηρίζεται, ύπήρξεν ή μέριμνα διά τήν έξυπηρέτησιν τού κοινωνικού
συνόλου.(8)
Έ κ τών δσων έλέχθησαν, άνωτέρω, προκύπτει, δτι αί Δημόσιοι Σχέσεις έχουν δν
εόρύ πεδίον έφαρμογής είς τήν 'Αστυνομίαν καί δτι ή παρεχομένη, πρός τήν ’Αστυ
νομίαν καί τήν Κοινωνίαν, γενικώς, ωφέλεια, έξ αυτών, είναι μεγίστη.
1. Είδικώς περί τών ’Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων είς τήν ’Αστυνομίαν βλ.
τήν προαναφερθεΐσαν μελέτην τοϋ Μ a g g. F r a n c e s c o M a g i s t r i , «Lineamenti di un programma d i R . P . I n t e r n e per la Polizia di uno Stato di
Diritto». Roma 1966. ’Επίσης βλ. J e r r y M a r x , ένθ’ άν., σ. 143 έπ.
2. Βλ. Σ π . Α. Ζ ο μ π α ν ά κ η , « Ή έφαρμογή τών Δημοσίων Σχέσεων είς
τάς Τραπέζας». Άθήναι 1970, σ. 25.
3. Βλ. P a u l Η. A s h e n h u s t , ένθ’ άν., σ. 69 έπ.
4. Πρβλ. J e r r y M a r x , ένθ’ άν., σ. 144.
5. Περί τών άπαιτουμένων προϋποθέσεων καί προσόντων διά τήν έπιτυχίαν
τοϋ έργου τοϋ βαθμοφόρου είς τήν ’Αστυνομίαν βλ. V. A. L e o n a r d , ένθ’ άν., σ.
45 έπ. ’Επίσης πρβλ. ’ Α ν α σ τ . I. Κ α ρ υ ώ τ η , « Ή άποστολή καί τό έργον της
’Αστυνομίας». Τρίπολις 1951, σ. 41 έπ.
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Μια σειρά χρονικά, γραμμένα άπό τον συγ
γραφέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟ καί α
φιερωμένα στα 150 χρόνια άπό τήν Εθνική
Παλιγγενεσία, μέ βάση τις άφηγήσεις των
Ιδίων Ηρώων του μεγάλου έπους.

“Ο
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΗΣ,,
ΠΡΟΣΩΠΑ
Καραϊσκάκης - Νικηταρας - Γρίβας - Γυναϊκα τής
Άράχωβας - Καλόγερος
ΙΝΟΥΜΕ, σήμερα, τό δεύτερο μέ
ρος τού χρονικού μας, τού σχετι
κού μέ τήν προσωπικότητα τού Γεωργί
ου Καραϊσκάκη, τήν έκπληκτική αυτή
μορφή της
Εθνικής Παλλιγγενεσίας.
Συναντάμε τόν ήρωα σέ μια άπό τις

Δ
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Ζωντανότερες έκφράοεις τής στρατιωτι
κής του μεγαλοφυΐας, στήν περίφημη
μάχη τής Αράχωβας καί τήν άπελευθέρωση τής Ρούμελης.
Ό άείμνηστος Ιστορικός καί άκαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος, μιλώντας

στήν δωδεκάτομη ιστορία του, τής 'Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως, γιά τήν πολεμι
κή αύτή έπιχείρηση τής έθνικής Παλλιγγενεσίας, γράφει: « Τ ό μ ε γ α λ ο φ υ έ ς
σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ν του αχέ δ ι ο ν
του θαυμα
καί ή π ρ ώ τ η
στή έ κ τ έ λ ε σ ι ς
ε ι ς τήν
Ά ρ ά χ ω β α ε ί ν α ι ώ ο ά ν μι ά
κ α τ α υ γ α Ζ ο μ έ ν η ύ π ό τού
φ ω τ ό ς πύλη,
δ ι ά τ ή ς ό
π ο ι α ς ό Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ η ς εισ
έ ρ χ ε τ α ι ε ι ς τήν ιστορίαν».
ΚΓ άληθινά, ό λόγος αύτός τού Διονυ
σίου Κοκκίνου άποδίδει έπιγραμματικά
καί τήν προσωπικότητα τού μεγαλοφυιούς πολεμάρχου καί τά γεγονότα. Μιά
συνοπτική άνασκόπηση θά μάς τά θυμί
σει. Ή Ρούμελη, τό 1826, έχει ξανά
σκλαβωθή. Ό Καραϊσκάκης, άπό τό κα
λοκαίρι τής χρονιάς αύτής, προετοιμά
ζει, σάν γενικός άρχιστράτηγος τής Στε
ρεός Ελλάδος, μία έκστρατεία νά τήν
άπελευθερώση. Πάσχοντας, όμως, άπό
φυματίωση άναγκάΖεται νά μένει ατό
κρεβάτι άρρωστος καί μέ πυρετό, στό
Στρατόπεδό του, στήν 'Ελευσίνα. Τό
φθινόπωρο τού 1826 έρχεται τό μαντά
το, ότι μιά μικρή έστι'α έπαναστάσεως ύπάρχει άκόμα στήν "Αμφισσα, τά ήρωϊκά Σάλωνα, τά όποια πολιορκούν οί καπεταναϊοι Διοβουνιώτης, Πανουργιάς
καί Πανομάρας, άλλά ότι ό Κιουταχής
διέταξε τόν ύπαρχηγό του Κεχαγιάμπεη,
μέ τρεις άκόμα δυναμικούς στρατηγούς,
τόν Μουσταφάμπεη, τόν Καριοφίλμπεη
καί τόν ΈλμάΖμπεη, μέ στράτευμα τριών
χιλιάδων έπιλέκτων Τουρκαλβανών, νά
βαδίσουν και νά καταλύσουν καί τήν τε
λευταία αύτή άναλαμπή.
Αμέσως ό Καραϊσκάκης άποφασι'Ζει
νά δράση, μέ όλη τήν' άρρώστεια του.
Καί,στά μέσα Οκτωβρίου 1826, ξεκινά
ει, μέ δυόμισυ χιλιάδες στρατό, γιά τή
θρυλική έκστρατεία τής Ρούμελης. Εί
ναι — όπως είπαμε — άρρωστος, μέ πυ
ρετό. Γι' αύτό καί οί στρατιώτες έχουν
φτιόσει ένα ξυλοκρέβατο καί τόν μετα
φέρουν άπάνω σ' αύτυ. Είναι νά θαυμάΖει κανείς καί νά εύλαβεϊται τόν ύπέροχον
έκεϊνον άγώνα μιάς φούχτας γενναίων,
πριν έκατόν πενήντα χρόνια, έναντίον
μιάς πανίσχυρης αύτοκρατορίας. Μιά έκ
στρατεία, γιά τήν ορεινή Ρούμελη, μέ
τά δυσπρόσιτα κακοτόπια, στις παραμο
νές τού χειμώνα, ένός στρατού χωρίς
έφόδια καί μ' έναν άρχιστράτηγο άρρω
στο, φυματικό, μέ πυρετό καί ατό ξυλοκρέβατο. Τό έγχείρημα αύτό καί μόνο με
ταμορφώνει τόν καιρό σέ θρύλο καί τούς
άνθρώπους σέ στοιχειακούς ήρωες, πού
τό χέρι τής ιστορίας δύσκολα έπαρκεϊ
νά περιγράψη τά κατορθώματά τους. Μ ό
ν ο ν έ ν α ς Ό μ η ρ ο ς κι έ ν α ς
Α ι σ χ ύ λ ο ς θά μ π ο ρ ο ύ σ α ν
νά τ ρ α γ ο υ δ ή σ ο υ ν
αύτή
τήν τ ι τ ά ν ι α
ώρα τήςέλ ε υ θ ε ρ ί α ς . ΚΓ όμως, ό Καραϊσκάκης, βαδίΖοντας νύχτα καί μέρα κι'
έξουδετερώνοντας όλες τις έχθρικές δυ
νάμεις, πού συναντάει στό πέρασμά του,
φτάνει, στά μέσα Νοεμβρίου, στό Δίστο
μο, πριν προλάβουν τά Τουρκαλβανικά
στρατεύματα νά περάσουν, άπό τήν Ά 
ράχωβα, στήν "Αμφισσα. Ανεβαίνοντας
πρός τις προσβάσεις τού Παρνασσού, έ
χει έλευθερώσει όλη τή Βοιωτική περιο
χή, άφίνοντας, παντού, ισχυρές φρου
ρές. Καθώς βρίσκεται στό Δίστομο, τού

έρχεται ή μυστική εϊδποη, ότι τά έχθρικά στρατεύματα ξεκίνησαν άπό τή Δου
λειά, γιά τήν "Αμφισσα. Τότε, βάνει ό
Καραϊσκάκης σ' εφαρμογή τό μεγαλο
φυές του σχέδιο. Στέλνει μία δύναμη
άπό τετρακόσιους περίπου άγωνιστάς
καί οχυρώνονται μέσα οτήν Άράχωβα
κΓ αύτός, μέ τό ύπόλοιπο στράτευμα έ
τοιμο, πλησιάζει, άπό τό μονοπάτια, άθέατος, θραδυπορώντας. Ό ταν ό έχθρικός
στρατός φτάνει στήν Άράχωβα, μπαίνει
καί έμπλέκεται σέ μάχη, μέ τούς οχυρω
μένους μέσα Έλληνες. Νομίξει πώς έκεϊ
βρίσκεται όλόκληρη ή Ελληνική δύναμη
καί οί 'Οθωμανοί στρατηγοί οχυρώνουν
κι' αύτοί ολόκληρο τόν στρατό τους
στήν κωμόπολη. Τότε, ξεσηκώνει ό Καραϊσκάκης τό στράτευμά του καί σάν άστραπή, «στό γελέκι», κατά τήν έκφραση
τής έποχής, δηλαδή, χωρίς τις κάπες
καί τά άλλα άτομικά έφόδια, ξεχύνονται
καί περικυκλώνουν τήν περιοχή. Στρατηγικώτατα δέ, ό έξοχος ήγέτης γιά νά
άποφευχθή ή πολυήμερη αιματοχυσία, μέ
τήν αμφίβολη έκβαση καί ή ολοκληρωτι
κή καταστροφή τής πόλεως, άφίνει μιά
μικρή διέξοδο διαφυγής τών έχθρών,
πρός τήν κορυφήν τής Άράχωβας, διέξο
δο πού όδηγεϊ, όμως, μόνο στις άπόκρυ-

μνες περιοχές τού Παρνασσού, έκεϊ πού
τούς περιμένει, βέβαιος πιά, ό αποκλει
σμός. Ο Κεχαγιάμπεης καί οί άλλοι
Τούρκοι στρατηγοί πέφτουν στήν παγί
δα. Βλέποντας νά κυκλώνονται άπό τόν
Καραϊσκάκη, βγαίνουν, άπό τήν άφύλακτη αύτή έξοδο, στις βραχώδεις ορεινές
προσβάσεις καί μάλιστα μέ σπουδή κΓ
αύτοί, χωρίς τις κάπες τους καί τά άλ
λα έπισιτιστικά τους έφόδια...
(Κτυπήματα στήν πόρτα)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ : "Άνοιξε, ώρή, Άραχωβίτισσα πυρά, ποιός βροντάει τήν έκκλησιά τέτοια ώρα... Καί βάλε κα
νένα κούτσουρο στή φωτιά...
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ : Ό Ά λέξης δ Γρίβας, στο
χάζομαι πώς θά είναι' θά φέρνει τά
μαντάτα άπό τό Ζεμενό...
ΓΓΝΑΙΚΑ : Μετά χαράς, δοξασμένε στρα
τη γέ... (Βήματα)
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Ά στο αύτό, τό «δοξασμένε
στρατηγέ», ώρή' μοϋχεις φάει τό κε
φάλι άπό προχτές... Νά μή μέ ξαναπεΐς έτσι. Καπετάνιο θέλω νά μέ λέτε
ή σκέτο Καραϊσκάκη... Άκοΰς «δοξα
σμένε στρατηγέ», κοροφέξαλα... Μόνο
ή πατρίδα κι δ θεός είναι δοξασμένοι..
ΓΤΝ. : "Οπως δρίζεις, καπετάνιε μου...

ΓΡΙΒΑΣ : (Μπαίνει) Καλώς σάς βρίσκω.
ΚΑΡΑ'ΓΣΚ. : Καλώς ήρθες, Γρίβα. Πάν
τα τέτοια, ώρέ λεβέντη, πάντα τροπαιοΟχος...
ΓΡΙΒΑΣ : "Ολα έγιναν, δπως τά πρόσταξες, στρατηγέ... "Οταν βάνει τά σχέδια
ένας Καραϊσκάκης, τίποτα δέν πάει
στραβά... Τούς λιανίσαμε καί φέρνου
με κ ι’ εκατό μεταγωγικά, φορτωμένα
μέ κουμπάνιες...
ΝΙΚΗΤ. : ΙΙές τα άπ’ τήν άρχή, Ά λέξη... Πόσες άπώλειες είχαμε;
ΓΡΙΒΑΣ : Λίγα πράματα, καπετάν Νικηταρά... Ά π ’ τούς δικούς μας, δέν πειράχτηκε κανένας... "Ερχονται δλοι άβλαφτοι, δπως έφυγαν...
ΚΑΡΑΤΣΚ. ; Καλά αύτά, θά τά κάμουμε
γραφτά στή Διοίκηση. Μολόγα τά γ ε 
γονότα. Πές, πώς πήγατε, πώς πολε
μήσατε, πώς νικήσατε...
ΓΡΙΒΑΣ : Είχαν ξεκινήσει ώς δυό χιλιάδες
άπ’ τή Δαύλεια κι έρχονταν νά βοη
θήσουν τόν άποκλειαμένο στόν Παρ
νασσό Κεχαγιάμπεη, δπως μάς τό μαντάτεψε έδώ δ καλόγερος... "Οπως
πρόσταζες, φύγαμε «στό γελέκι», άλλά
δέν προφτάσαμε νά πιάσουμε τό στε
νό, στό Ζεμενό... "Οταν τούς άνταμώσαμε τό είχαν περάσει.

Η πεδιάς της Κρίσσης καί ό Παρνασσός. ( Έ κ τοϋ Charles Henry Hanson. The Land of Greece, London)

ΚΑΡΑΤΣΚ. : Τό ήξερα πώς ΘΑ γινόταν
έτσι, άλλά τούτο ήθελα κι έγώ, για τί,
μετά τό στενό, είναι λίγος δ τόπος καί
δέν προαφέρεται γιά ανάπτυξη μεγά
λης δύναμης κι έπομένως οεΐς ήσα
σταν σέ πλεονεκτική θέση...
ΝΙΚΗΤ. : Καί κάτι άλλο... Τό στενό, πού
είχε πίσω της ή έχθρική δύναμη, τήν
έμπόδιζε γιά ύποχώρηση...
ΓΡΙΒΑΣ : Αυτό εκμεταλλευτήκαμε κι έμείς. ’Απ’ τ ’ Αριστερό, τούς έπεσα έ 
γώ μέ τούς δικούς μου καί τό Ασκέρι
σου, καπετάν Νικηταρά... Πολέμησαν
οί Μωραίτες σου, αάν τά λιοντάρια...
’Απ’ τό δεξί, τούς βάρεσαν δ Άγαλόπουλος μέ τό Ρούκη καί στό κέντρο ό
Δημοτοέλιος μέ τό Βέρο... Τούς δώ
σαμε καλό τράκο... Πάνε κατά κα
πνοί), ξανά στή Δαύλεια...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Πόσους νεκρούς άπό δαύτους
μετρήσατε;
ΓΡΙΒΑΣ : Ε κατό νεκροί, καμμιά διακοσα
ριά λαβωμένοι καί τά μεταγωγικά,
πού σάς είπα...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Μπράβο, λιονταρόκαρδα
παλληκάρια... Είστε άξιοι τής Πατρί
δας...
ΝΙΚΗΤ. : Άφίνουμε στό ποδάρι μας καλό
Ολικό, Γιώργο... Καί νά φύγουμε ε
μείς, πού λέει δ λόγος, δέ θά προδώσουν οί νεώτεροι τόν άγώνα... Μπρά
βο, Γρίβα...

ΓΓΝ. : Δοξασμένο τ’ δνομα τοΟ θεού...
Τούτη ή νίκη πρέπει νά γιορτασθή...
Συμπαθάτε με, καπετανέ'οι, ν’ ανάψω
ούλα τά καντήλια τής έκκλησιάς κι
άς τήν έχουμε κάμει στρατηγείο καί
σπίτι... Δοξασμένο, Παναγιά μου, τ ’
δνομά σου...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Νά τ ’ Ανάψεις, γυναίκα... Δέ
μάς παρεξηγοθν οί άγιοι... Τό ξέρουν
πώς γ ι’ αύτούς πολεμάμε, γιά τήν π ί
στη τους καί τήν πατρίδα...
ΓΡΙΒΑΣ : ’Εδώ, τι γίνεται; Πώς πάει δ
Αποκλεισμός τού Κεχαγιάμπεη καί
τών άλλων, στά βράχια τού ΙΙαρναασοΟ...
ΝΙΚΗΤ. ; Τούς πήρε καί τούς σήκωσε, μέ
τούτο τό διαολόκαιρο... Γρήγορα τούς
βλέπω νά πέφτουν σέ μουτακερέδες...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Ρωμέϊκα πές το Νικήτα...
Δέ μ’ Αρέσει ν’ άκούω ούτε τή γλώσσα
τους...
ΝΙΚΗΤ. : Τέλος πάντων, νά πέφτουν σέ
συνθήκες... Δέ μπορούν νά κρατήσουν
άλλο...
ΓΡΙΒΑΣ : "Ενα μοδ έκανε έντύπωση... Τόν
καλόγερο, άπ’ τό μοναστήρι τής Δαύλειας, πού μάς ειδοποίησε γιά τή βο
ήθεια πού έρχόταν στόν Κεχαγιάμπεη,
δέν τόν είδαμε πουθενά στό δρόμο...
"Ανοιξε ή γής καί τόν κατάπιε...
ΓΓΝ. : Τόν έπιασαν οί Τούρκοι, τόν κα
ψερό... Καθώς έφευγε, δέν πήρε τή

δημοσιά, άλλά τράβηξε, γιά γρηγορώτερα, άπό ένα μονοπάτι τοδ Παρνασ
σού κι έπεσε άπάνω σέ μιά Τούρκικη
περίπολο τοδ Μουσταφάμπεη... Έ τρεξαν οί δικοί μας νά τόν γλυτώσουν,
άλλά δέν πρόλαβαν...
ΓΡΙΒΑΣ : Καί τί νά τόν κάμουν; "Εχουν,
βλέπεις, τά πολλά έφόδια γιά τόν έαυτό τους, νά θρέψουν κι αιχμαλώ
τους... ’Εκτός... άν τόν σκότωσαν...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Δέν τόν σκότωσαν... "Αλλο
τόν θέλουν δ Μουσταφάμπεης καί δ Κεχαγιάμπεης τόν καλόγερο...
ΝΙΚΗΤ. : Λές γιά νά τόν βασανίσουν νά
μαρτυρήση τή δύναμή μας;
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Γιά νά τόν ατείλουν μαντα
τοφόρο γιά συνθήκες, τόν θέλουν...
’Εδώ είμαστε καί θά τό ίδήτε... Κι
άπορώ, μάλιστα, πώς δέν φάνηκε Α
κόμα...
ΓΡΙΒΑΣ : θ ’ Ακούσεις λόγια πικρά, στρα
τηγέ, άπ’ τούς άλλουνοός καπετανέους, πού τούς είπαμε ψέματα, δτι
άπό τή Δαύλεια έρχονται, τάχα, μόνο
πεντακόσιοι Τουρκαλβανοί, ένώ ήταν
πιότεροι άπό δυδ χιλ ιά δες...
ΚΑΡΑΤ ΣΚ. : "Ας μή ξιπάζονται... "Ηξε
ρα καλά έκείνους, πού έστελνα...
Γνώριζα πώς δχι μόνο τόσους θά νι
κούσατε, άλλά κι άλλους τόσους θά
τούς διώ χνατε... Γι’ αύτό, ώρέ Γρίβα,
σάς έστειλα, χωρίς δισταγμό...
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ΓΡΙΒΑΣ : Ό οο καί νάναι, χαροπαλαίψαμε... Ή τα ν πολλοί καί καλά Αρματω
μένοι...
ΓΓΝ. : Νά σοδ βάλω νά φας, καπετάνιε
μοο, πού έρχεσαι άπό τόσο δρόμο, μέ
σα στή νύχτα...
ΓΡΙΒΑΣ : Είμαι φαγωμένος, κόρά... "Ενα
ζεστό θέλω νά μοδ κάμεις...
ΓΓΝ. : Μετά χαράς, καπετάν Γρίβα...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Βάλε μπρίκι καί γιά καφέ
δες, Άραχωβίτισσα κυρά... Παράπονο
δέν πρέπει νάχετε οί ντόπιοι... Μ’ 8λο τόν πόλεμο ποδπιασα στόν τόπο
σας, οδτε μύτη άπ’ τόν άμαχο πληθυ
σμό δέν άνοιξε... Αέν άφισα τόν δχτρό
ν’ Απλώσει άπάνω σας...
ΓΓΝ. : Ά ς είσαι καλά καπετάν Καραϊσκάκη. “Έχουν νά τό κάμουν οί χωριανοί
μου. Τραβήχτηκαν μέ τις φαμελιές
τους, άπ’ τήν Άράχωβα, Απείραχτοι.
"Αμποτες νά δώσει δ θεός νά τελειώ
σει τό ίδιο καλά, 8πως άρχίνησε, τού
τος 6 πόλεμος, πού κάνεις στόν τόπο
μας...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : θά τελειώσει καλά... Ά ν
δέ γίνει έτσι, καλοκυρά, χάνεται ή
Ρούμελη" κι άμα χαθή ή Ρούμελη,
πάει κι ή ’Επανάσταση... Ό Μπραίμης τήν έρήμαξε τήν Πελοπόννησο...
Παλαιύει δ Γέρος τοδ Μωριά μέ τά
θεριά, τήν ώρα τούτη... Ή ίδια τύχη
καρτερεί καί τή Ρούμελη, άπ’ τόν
Κιουταχή...
ΝΙΚΗΤ. : *0 θεός σάς έδωσε καί τούς
δυό στήν 'Ελλάδα, τή μεγάλη τούτη
ώρα.
ΚΑΡΑΙ'ΣΚ. : ’Ακούω κτυπήματα, άνοί
ξτε... Είμαι σίγουρος πώς έρχεται δ
καλόγερος τής Δαύλειας άπ’ τόν Κεχαγιάμπεη... Ά νοιξε, κυρά, τήν πόρ
τα τής έκκλησιάς...
ΓΓΝ. : Μετά χαράς, καπετάνιε μου' άς
προσέχει ένας τό μπρίκι, νά μή χυθή
δ καφές, στή φωτιά...

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (Μπαίνει) : Καλώς σάς βρί
σκω καί πάλι, τιμημένοι καπετανέο ι... Σίγουρα δέν περιμένατε νά μέ ξαναδήτε...
ΚΑΡΑΙ'ΣΚ. : Καλώς τόν καλόγερο... Πώς
γίνηκε, ώρέ, κι έπεσες στά χέρια
τους; Τί ήθελες νά περάσης άπ’ τά
κατσάβραχα τοδ Παρνασσού, μέ τούτο
τό χιονιά;
ΚΑΛΟΓ. : Νά συντομέψω τό δρόμο τήραξα δ έρμος καί τήν έπαθα... Αέν ή 
ξερα, δτι ήταν τόσο χαμηλά οί τάπιες
τους...
ΝΙΚΗΤ. : Σ’ έδειραν, αέ κακομεταχειρί
στηκαν ;
ΚΑΛΟΓ. : "Όχι μέ πήγαν άμέσως στόν
Κ εχαγιάμπεη...
ΚΑΡΑΙ'ΣΚ. : Σέ τί κατάσταση βρίσκονται;
ΚΑΛΟΓ. : Νηστικοί καί πεθαμένοι άπ’ τό
χιόνι... Δέν έχουν ούτε κάπες, ούτε
τροφές... "Εχουν πιάσει τά γυμνά
βράχια καί κρουστάλλιασαν... Μερι
κοί πέθαναν άπ’ τό κρύο... Πολλοί έ
χουν πάθει βαρειά κρυοπαγήματα καί
σκούζουν. Ό Μουσταφάμπεης, γιά νά
μήν προδοθοδν, προστάζει καί τούς
σκοτώνουν... Αέν έχουν ούτε τροφή,
ούτε νερό, οδτε φωτιά... οδτε ποδ ν’
άκουμπήσουν, άπάνω στό λασπωμένο
τόπο...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Τί μαντάτα σέ στέλνει νά
μοδ φέρεις δ Κ εχαγιάμπεης;
ΚΑΛΟΓ. : Συνθήκες θέλουν... Μ’ έστειλαν
νά σοδ φέρω ένα μήνυμα κι Οστερα
νά φύγω γιά τό μοναστήρι μου... Τούς
τό δρκίατηκα κι ήρθα...
ΓΡΙΒΑΣ : Πές, ν’ Ακούσουμε τό μήνυμα,
καλόγερε...
ΚΑΛΟΓ. : Τήν αύγή θά κατεβοδν στήν κο
ρυφή τής Άράχωβας, στή βρύση, δυό
δικοί τους, δ χιλίαρχος Χιότος Λέγκας κι ό Σουλεϊμάν ’Α γάς... Σοδ μη
νάν δ Κεχαγιάμπεης μέ τό Μουσταφάμπεη νά στείλης καί σύ δυό έπίσημους

δικούς σου νά κουβεντιάσουνε γιά συν
θήκες...
ΝΙΚΗΤ. : Τοδ πέσανε τ ’ αΰτιά τοδ Κ εχα
γιάμπεη... Συνθήκες θέλει...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Μήν έμαθες καλόγερε, τί
προτάσεις έχουν νά μάς κάμουν;
ΚΑΛΟΓ. : Κι αύτό μοδ τδπαν... Νά τούς
άφήσετε, λένε, νά φύγουν κατά τό
Ζητούνι κι αύτοί νά σάς άφήσουν δλα
τους τά μεταγωγικά καί τά έφόδια κι
άκόμα νά σάς δώσουν καί πεντακόσιες
χιλιάδες γρόσια... Τοδτο μοδ είπαν
νά στό μηνύσω ιδιαιτέρως δ Μουστα
φάμπεης μέ τόν αδερφό του τόν Καριοφίλμπεη...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : "Ωστε, λοιπόν, τόσο λίγο τήν
άποτιμάνε τή ζωή τους τά τέσσερα
καλλίτερα ξεφτέρια τοδ στρατού τοδ
Κιουταχή, δ Κ εχαγιάμπεης, δ Μου
σταφάμπεης, δ Καριοφίλμπεης, δ
Έ λμάζμπεης... Γιά πεντακόσιες χ ι 
λιάδες γρόσια;
ΚΑΛΟΓ. : Αδτά σέρνουν μαζί τους τά δΰο
αδέρφια...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : Καί γυρεύουν νά φύγουν Αρ
ματωμένοι, ώρέ, Καλόγερε;
ΚΑΛΟΓ. : ’Αρματωμένοι καί νά μήν πειραχτοδν τά χρήματα, πού σέρνουν οί
Αξιωματικοί καί οί στρατιώτες, στά
κεμέρια τους...
ΝΙΚΗΤ. : Προσβολή γιά μάς, νά φύγουν
Αρματωμένοι...
ΓΡΙΒΑΣ : ’Εγώ δέν τόν δίνω τό ψήφο
μου, γιά ένα τέτοιο...
ΚΑΡΑΙ'ΣΚ. : "Οχι, άδέρφια... Αέν τις
δέχομαι τέτοιες συνθήκες... Δέν είναι
μόνο τ’ άρματα, πού λογαριάζω' γιά
νά δεχτώ συνθηκολόγηση, πρέπει νά
μοδ παραδώσουν τις δυό ποιλτεΤες,
τή Λιβαδειά καί τά Σάλωνα, θ ά μοδ
παραδώσουν τ ’ άρματά τους κι δλα τά
έφόδια, έκτός άπό τά ρούχα πού φο
ράνε, κι δστερα θά φύγουν γιά τή Λα
μ ία... Ά λλοιώς, άν είναι άντρες άς

Τό φρούριον της Λειβαδιάς. Κρήναι τής Λήθης καί τής Μνήμης. ('Υπό J. Skene.)

κατέβουν νά μετρηθούμε' τί σκαρφά
λωσαν ατά βράχια τοΟ Παρνασσού καί
κάθονται, μέσα στά χιόνια..;
ΝΙΚΗΤ. : "Ορισε, τότε, τούς δικούς μας
νά πάνε τήν αυγή νά κουβεντιάσουν,
στήν κορφή τοδ χωριοδ, ατή βρύση, μέ
τούς άντιπροσώπους τους...
- ΚΑΡΑΤΣΚ. : Ή θελα νάσαι καλά, νά πάς
έσύ, ώρέ Νικηταρά... Ή ξερες νά
τους μαστορέψεις...
ΝΙΚΗΤ. : Μακάρι νάμουν καλά, μ’ έφαγε
ή θέρμη τόσες μέρες...
ΓΎΝ. : "Ετοιμοι οι καφέδες, άφεντάδες
μου... Πάρτε ένας - ένας τό φλυτζάνι
του...
ΚΑΡΑΤΣΚ. : 'Ορίζω, λοιπόν, νά πάνε στή
βρύση, ν’ άναμωθοδν μέ τόν Λέγκα
καί τόν Σουλεϊμάν ’Αγά καί νά κου
βεντιάσουν γιά λογαριασμό μας, δ Χριστό
φορος δ Περραιβδς κι δ Γιάννης δ
,Ρούκης... Καλέστε τους ναρθοϋνε, νά
τούς δώσω τΙς παραγγελίες μου...
Καί, άντί γιά άλλο σχόλιο, δίνουμε άμέσως τδ λόγο στδν Ιδιο τδ Χριστόφορο
ΙΙερραιβό, τδν ένα άπδ τους πρωταγωνιατάς τής Ιστορικής εκείνης ώρας, νά μάς
διηγηθή τήν έξέλιξη τών δραματικών γ ε 
γονότων, δπως τά περιγράφει στά άπομνημονεύματά του, καθώς καί στδ τέλος τής
Ιστορικής μάχης τής Άράχωβας, μέ τό
θρίαμβο τής δποίας δ Γεώργιος Καραϊσκάκης άπελευθέρωσε τή Ρούμελη.
«Τό πρόβλημα τής συνθήκης — γρά
φει ό Περραιβός — έγένετο άπό τόν
Αρχηγόν, όστις καί
άμέσως διέταξε
τούς οπλαρχηγούς Χριοτοφόρον Περραι6όν καί Ίωάννην Ρούκην, έκ μέρους
τών
Ελλήνων, ό δέ Μουσταφάμπεης,
τόν χιλίαρχον Χιόπον Λέγκαν, Αλβα
νόν, καί έκατόνταρχον Σουλεϊμάν Τόσκα, διά νά πραγματευθώσι περί συνθή
κης. Έξελθόντες οί δεύτεροι του οχυ
ρώματος, κατήλθον πλησίον τής έΕω τής
κωμοπόλεως παρακειμένης πηγής. Ε 
κεί καθίσαντες όλοι όμοϋ, άρχισαν, με
τά τόν συνήθη χαιρετισμόν, νά έμθαίνωσιν εις τήν ύπόθεσιν. Πρώτος ό Λέγκας
έΕηγήθη, ώς έφεΕής:
«Ημείς έκινήσαμεν άπό τήν Λιβαδείαν μέ σκοπόν διά νά σάς χαλάσωμεν' ό Θεός, όμως, δέν ήθελε καί χω
ρίς τό θέλημά του δέν γίνεται τίποτε, εις
τόν κόσμον. Διά τόν κακόν μας, λοιπόν,
σκοπόν άρκετά μάς έπαίδευοε καί μάς
έντρόπιασε. Τώρα ή ύπόθεσις αϋτη εις
ήμάς τούς ίδιους στέκεται νά ίσάσωμεν τέτοια άνακατώματα κοσμικά, έπειδή ήμεϊς οί ίδιοι τά κάμνομεν, καί άν
σήμερον σφάλλομεν ήμεϊς, αϋριον σφάλ
λετε έσεϊς, ό κόσμος αύτά έχει πάντοτε.
Σάς παρακαλοϋμεν, λοιπόν, νά μάς άφήσετε έλευθέρους μέ τά όπλα νά ύπάγωμεν εις τό Ζητούνι. Δίδομεν μ' εύχαρίστησίν μας, καί διά πίστιν τής συμφω
νίας μας Ζητοΰμεν νά μάς δώσετε πέντε
καπετανέους καλούς, καί νά λάβετε καί
σείς άλλους τόσους σημαντικούς Τούρ
κους, έως νά φθάσωμεν εις τό Ζητούνι
άσφαλεϊς, καί τότε λαμβάνει καθείς όπίσω τούς ίδικούς του, καί σιμά εις όσα
σάς εϊπαμεν, σάς ύποσχόμεθα καί φι
λίαν παντοτινήν.
Τοιαϋτα καί τοσαϋτα είπών ό Λέγκας,
ήκουσεν έπομένως τήν έφεΕής άπόκρισ ιν:
— 'Αληθώς, φίλε Λέγκα, είπες άτι ό
σκοπός σας ήτο κακός, ήμεϊς λέγομεν
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ακόμη ότι είναι καί παράνομος καί ασε
βής. Διότι τί κακόν σας έκάμαμεν καί μάς
πολεμάτε; Πότε ήλθαμεν εις τόν τόπον
σας νά σας βλάψωμεν; Ήμεϊς δέν Ζη
τούμε άλλο τι σήμερον άπό τήν έλευθερίαν μας, τήν όποιαν ό Θεός έχάρισε εις
κάθε άνθρωπον νά τήν χαίρεται, έν όσω
Ζή, χωρίς νά βλάψη τόν γείτονα του.
Σείς, άγωνιΖόμενοι νά μάς τήν σηκώ
σετε δέν κάμνετε άλλο, παρά νά καταπατήτε τήν θεϊκήν άπόφασιν όσον δέ
διά τήν όποιαν Ζητείτε συνθήκην, ήμεϊς
τήν δεχόμεθα, κατά διαταγήν τού Αρ
χηγού μας, μέ τά έφεΕής κεφάλαια:
Α ) Ή Ζωή σας θέλει είναι έλευθέρα καί άπείρακτος άπό μικρού έως με
γάλου. Επειδή ούτε ή συνείδησίς μας,
ούτε ή θρησκεία μας συγχωροΰσι νά
βλάψωμεν τούς όσους μάς Ζητούν συγχώρησιν.
Β ’ ) Πρό τής άναχωρήσεώς σας, νά
μας παραδώσετε τά Σάλωνα καί Λιβαδείαν.
Τ ') Ή άναχώρησίς σας δέν συγχωρεϊται έως τό Ζητούνι, αλλά νά ύπάγη
έκαστος εις τό ίδια.
Δ ) Όσα όπλα καί χρήματα φέρετε
έπάνω σας, άπό μικρού έως μεγάλου,
φορέματα διπλά, Ζώα παντός γένους καί
όλα τά κινητά, θέλετε παραδώσει εις ό
ποιαν έπιτροπήν διατάΕη ό 'Αρχηγός
μας.
Ε') Διά τήν ασφαλή έκτέλεσιν τών
διαληφθέντων κεφαλαίων, Ζητοΰμεν έκ
μέρους σας ομήρους τόν Καριοφίλμπεην,
άδελφόν τού Μουσταφάμπεη, καί τόν Κεχαγιάμπεην, σείς δέ (έκτος τού αρχη
γού μας) έχετε τήν άδειαν νά Ζητήσετε
όποιους οπλαρχηγούς θέλετε.
Αύτά είναι, φίλε Λέγκα καί Σουλεϊμάν
Αγά, τά έκ μέρους τού Αρχηγού μας
καί λοιπών οπλαρχηγών Ζητήματα, εις
τά όποια δέν συγχωρεϊται καμμία συγκατάβασις. ' Αν τά δέχεσθε, ήμεϊς εϊμεθα
έτοιμοι νά τά έκτελέσωμεν άμέσως. Τό
έναντίον δέ, πάλιν άρχίΖομεν τόν πό
λεμον καί ό Θεός, όποιον γνωρίΖει άδι
κον, άς τόν παιδεύση.
Περίλυποι καί κατηφεϊς έγένοντο άμφότεροι, άκούσαντες τών Ελλήνων τά
Ζητήματα, πολύ περισσότερον άφού έβεβαιώθησαν, ότι δέν τούς γίνεται καμμία
συγκατάβασις. Ό Λέγκας έπειτα άπό ι
κανός διαφιλονικήσεις, άπεκρίθη, ότι δέν
έχει τήν πληρεξουσιότητα νά έπικυρώση
τά διαληφθέντα κεφάλαια, παρά νά τά
προσφέρη εις τούς άρχηγούς του, εις
τών όποιων τήν θέλησιν έΕαρτάται ή άπόφασις. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, διελύθη ή συνέντευΕις άμφοτέρωθεν, καί οί
μέν Τούρκοι, έπιστρέψαντες εις τό στρατόπεδόν των, έΕεφράσθησαν τά όμιληθέντα, οί δέ Έλληνες άνέμενον τήν άπόκρισιν τών Τούρκων, ήτις, μετά δύο
ώρών παρέλευσιν, έδόθη βροντοφώνως
διά τίνος Τούρκου, ώς έφεΕής. «Πόλε
μος, πόλεμος, πόλεμος». Ο Αρχηγός,
άκούσας τήν άπόκρισιν, διέταΕεν εύθύς
νά παρευρεθώσι εις τάς θέσεις των όλοι
οί όπλαρχηγοί, ύποπτευόμενος τινά άπηλπισμένην φυγήν τών έχθρών, ή όποια
καί τώ όντι μετά τέσσαρας ήμέρας έ
γινε. Κατά τήν εικοστήν τρίτην τού μη
νάς Νοεμβρίου καί περί δευτέραν ώραν
τής νυκτός, έπισκεπτόμενος ό Αρχηγός
όλα τά Ελληνικά οχυρώματα, διέταΕε
νά πυροβολήσωσιν έκ συμφώνου κατά
τών Τούρκων. Ή δίωρος σχεδόν διάρ

κεια τού πυροβολισμού έφερεν άπροσδοκήτως τόν θάνατον τού Μουσταφάμπεη,
διότι έκ τών ριπτομένων σφαιρών έκτύπησε μία τήν κεφαλήν του κατά μέτωπον, ήτις πάραυτα τόν ένέκρωσε καί τό
στρατόπεδόν του έδειλίασε. Κρύψαντες
τόν θάνατόν του, άπεφάσισαν τήν έπιοΰσαν νά Ζητήσωσιν έκ δευτέρου συνθή
κην, έπί συμφωνία νά μήν τούς άφαιρέσωσιν, εί δυνατόν, τά όσα χρήματα φέρουσιν εις τήν Ζώνην των εις τά λεγά
μενα κεμέρια, τά δ’ άλλα νά τά λάβωσιν όλα, κατά τήν ρηθεϊσαν συνθήκην.
Απέτυχον τής δεήσεως έπειτα άπό πολλάς ικεσίας, έπιστρέψαντες έκοινοποίησαν εις τούς συντρόφους των τήν άπόκρισιν, έκ τών όποιων τό πλεϊστον μέ
ρος έγνωμοδότησε νά σώση μόνην τήν
ϋπαρΕίν του, άλλ' οί Τουρκομακεδόνες,
παρά τήν Ζωήν έπροτίμησαν μάλλον τά
χρήματα, διό άποσπάσαντες τά ξίφη έΕήλθον τού οχυρώματος, διευθυνθέντες
έπί τάς κορυφάς τού Παρνασσού διά
τής προμνησθείσης στενωπού. Τό παρά
δειγμα τούτων ήκολούθησεν καί όλος ό
στρατός.
«
Πριν διηγηθώ τά μετά τήν έξοδον αύτών συμβάντα, κρίνω σημειώσεως άΕίαν
τήν θύελλαν έκείνης τής ήμέρας, ή ό
ποια ένέσκηψε μίαν ώρα μετά τό μεση
μέρι. Ό λη ή άτμόσφαιρα έσκοτίσθη άπό
πυκνότατα καί μελανότατα νέφη, μετά
τούτο άρχισαν νά ρίπτωσι χιόνα μέ σφοδρότατον καί ψυχρότατον βόρειον άνε
μον... Ταύτην τήν κινδυνώδη στιγμήν έΕέλεΕαν οί Τούρκοι άρμοδία τής σωτηρί
ας των, καθ' ήν οί "Ελληνες διέκειντο
σχεδόν άπαντες εις τάς οικίας θερμαινό
μενοι. Μολαταύτα άκούσαντες έτρεΕαν
κατόπιν καί άρχισαν σφάΖοντες αύτούς
μέ τά Είφη καί μαχαίρας (έπειδή τά πυ
ροβόλα όπλα έκαμε ή χιών άχρηστα).
άλλά τό ψύχος καί ή χιονοΖάλη δέν
έσυγχώρει νά τούς διώξωσι περισσότε
ρον άπό τά έσχατα πλάγια τού Παρνασ
σού...
Απ' αύτά τό τραγικόν συμβάν μόλις έσώθησαν εις τό Μοναστήρι έως διακό
σιοι καί έκ τούτων όλιγώτατοι σχεδόν
έμειναν άβλαβεϊς, διότι τών μέν οί πόδες, τών δέ αί χεϊρες, άλλων οί άφθαλμοί καί έτέρων αί ρϊνες ύπέφερον άκρωτηριασμούς, καθ’ όλην τήν έπταήμερον διάρκειαν τής πολιορκίας άπέθανον
έκ τών 'Ελλήνων τέσσαρες, καί έννέα
έπληγώθησαν άκινδύνως.
Τοιοΰτον τραγικόν τέλος έλαβεν ή κα
τά τών Ελλήνων έκστρατεία τού Μου
σταφάμπεη, όστις, ώς προείρηται, πολ
λούς έκ τών τού Μεσολογγίου έΕελθόντων έθυσίασε καί ήχμαλώτευσεν άσπλάγχνως. Ή ταν άνήρ ώραίος, μέτριου άναστήματος, άνδρεϊος, δραστήριος καί χριστιανομάχος. Ό Καραϊσκάκης έπεμψε
τήν έπιοϋσαν στρατιώτας καί Άραχωβίτας καί έφεραν ύπέρ τάς τριακοσιας
τουρκικός κεφαλάς, μεθ ών ήσαν κι έκεϊ
ναι τού Μουσταφάμπεη καί Κεχαγιάμπεη, έ£ αύτών άνήγειρε τρόπαιον έκτός
τής Αράχωβας έπί τινα λόφον, άρώμενον
παρά τού Μαντείου τών Δελφών. Ή ν δέ
κατεσκευασμένον εις σχήμα κώνου, έχον
καί τήν έΕής γλυπτικήν έπιγραφήν.
ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΝΕ
ΤΕ ΡΘΕΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1826 ΕΤΟΣ ΝΟ
ΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΕΝ ΑΡΑΧΟΒΑ.

Ή Παναγία οτή λαϊκή λατρεία
Γράφει ό λογοτέχνης
κ.Δ Η Μ . Σ Τ AM ΕΛ Ο Σ

« Ώ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΙΣΣΑ, Κυρά, σ' Εσέ
τά νικητήρια!
Λαοί τόν ύμνο πλέκουνε, σάν τό στεφανοπλόκο

μέ χίλια βάγια δοΕασμοϋ, κρίνα λαχτά
ρας μύρια,
οτή χάρι Σου, Θεοτόκο!
Κοίτα, ούρανός άπέραντος. Καί τ' ούρανοϋ σημάδια,

νά τό φεγγάρι τ' άργυρό καί νά ό χρυοός ό ήλιος,
καί μέ τόν ήλιο πρόσωπο, μέ τό φεγγάρι
στήθος
άπάνου άπό τόν ούρανό, μέ τό Θεό στό
γόνα,
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ΕΤΟΣ Ιθ'
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Τηλέφωνα: 627.469 καί 231.1 II
έσωτ. 296
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Κ λ ι σ έ : Τσιγκογραφεΐον
Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ— Γ. Σταύρου 8
'Αθήναι - Τηλ. 317-725
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Εσωτερικού ............... Δρχ. 100
'Εξωτερικού.................. Δολλ. 6
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Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
At δημοσιευόμενα! μελέται άττηχούν τήν πνευματικήν έργασίαν
τών συντακτών καί τάς γνώμος
αυτών.

ΑΙ άποστελλόμεναι μελέται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένα! καί έπΐ τής
μιδς πλευράς τού χάρτου,
πρός όποφυγήν Αμφιβο
λιών, ώς πρός τήν διατύπωσιν τού κειμένου
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ Μ ΑΣ
Μία αποψις τον εσωτερικού τού εν Άθήναις Ιστορικού Ναού τής Χρνσοσπηλαιωτίσσης Αφιερωμένου εις τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. (Φωτ.: Μιχ. Τουμπή)
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γ' έζωψόλλου

πάλε καί πάντα, Παναγιά, στής Δόξας
σου τό θρόνο!
Μ' έσέ ξημέρωσε ή χαρά καί σθεϊ ή κατάρα, πήρε
μ' έσέ, Μητέρα, κι ό Θεός τήν ομορφιά
τοϋ Βρέφους,
κι ό γεροκόσμος άλλαξε καί νιός ξαναστυλώθη.
Σκέπη τοϋ κόσμου πιό πλατειά άπ1 τόν
κόσμο, οτό σκοτάδι
πύρινε στύλε όδηγητή καί τής ψυχής
λιμάνι,
καί ποταμέ πού μάς κυλάς τό μέλι καί
τό γάλα.
Αγνό βιβλίο

καί

ζωντανό πού τόχει
σφραγισμένο

τό Πνέμα, ρόδο άμάραντο, πύρινε θρόνε,
χοίρε.
Τό ούράνιο τόξο Ζώνη σου. Πιό διάπλατη, πιό πλούσια,
πλημμύρισες

ΕΙκόνα τής Παναγίας, πού κοσμεί τύ έσωτερικό ’Αθηναϊκής Κλινικής. ’Έργο τοϋ κ.
Χρήστου Ροΐμπη.

Ό περίφημος βυζαντινός ναός τής Παντανάσσης τοϋ Μυστρα. ’Αφιερωμένος στην
“Ανασσα τών Πάντων, τή Βασίλισσα Πα
ναγία.

418

τόν ούρανό,

σημάδι έσύ
πιό μέγα.

Ψηλότερη άπ τούς ούρανούς, τής γής
τό θέμελο είσαι!»
"Ετσι τραγούδησε τήν Παναγία, ό Κωστής Παλαμάς. Τραγούδι πού συνδέει
τήν έσωτερική λαχτάρα τοϋ άνθρώπου
μέ τήν βαθύτερη πίστι του στή Θεοτόκο.
Χιλιάδες άνθρωποι, σέ πολιτείες καί
χωριά, σέ βουνά, κάμπους καί νησιά
πού τά δροσίΖει τό μελτεμάκι, συγκεν
τρώθηκαν καί φέτος τόν Δεκαπενταύγουστο στις όμορφες έκκλησίες γιά νά
προσκυνήσουν τή χάρι Της κ' ϋστερα
νά ξεφαντώσουν σέ χαρές καί πανηγύ
ρια. Πανηγύρια παντού, σέ βουνότοπους, σ' άκρογιαλιές, στις χρυσές άπλωσιές τών κάμπων.
Ό Ήλίας Μηνιάτης, σ' ένα θαυμάσιο
κείμενό του, «Λόγος έγκωμιαστικός εις
τήν Θεοτόκον», γράφει σχετικά μέ τήν
νηστεία τού Δεκαπενταύγουστου καί τήν
γενικώτερη θρησκευτική πίστι στήν Θεομήτορα: «Ή άγια μας Εκκλησία, όπού
άλα κάνει μέ τήν όδηγία τοϋ Αγίου Πνεύ
ματος, διέταξε τό διάστημα τών δεκα
τεσσάρων τούτων ήμερών, διά νά κάμωμεν ήμείς οί χριστιανοί προσευχήν καί
νηστείαν, ήγουν παράκληοιν καί έγκράτειαν, εις τιμήν τής ύπερενδόξου, άειπαρθένου Μαρίας, τής άγιοτάτης Μητρός
τού Θεοϋ ήμών. Βραχύς είναι άληθινά ό
άγών, άλλά νίκη πολλά λαμπρά καί πλουσιοπάροχον τής νίκης τό κέρδος' κάθε
ται άγωνοθέτης αύτή ή θεόνυμφος άνασ
σα, ή βασίλισσα τοϋ ούρανοϋ καί τής
γής, έκ δεξιών τοϋ θρόνου τής τρισηλίου
Θεότητος, καί βλέπουσα έδώ κάτω τόν
άθλον, κρατεί τούς στεφάνους, διά νά

στεφανώση τούς άθλητάς. Μακάριοι ήμεϊς, άν άγωνισθώμεν, καθώς πρέπει' ό
ποιος εις τάς άγιας ήμέρας ταύτας μέ
τήν προσευχήν καί νηστείαν, νικήση άνδρειοφρόνως τάς κοσμικός φροντίδας,
τάς διαβολικός μηχανάς, τό σαρκικόν
φρόνημα, αύτός άς θαρρή βέβαια καί θέ
λει λάβει παρά τής Θεομήτορος τό άντάξιον γέρας. "Οποιος δέν τιμά καί δέν
εύλαβείται τήν ιδίαν μητέρα, δέν είναι
άξιος νά κρόΖεται άνθρωπος, όποιος δέν
τιμά καί δέν εύλαβείται τήν μητέρα τού
Θεοϋ, δέν είναι άξιος νά κρόΖεται Χρι
στιανός».

ι

«Ό ευσεβής έλληνικός λαός — γρά
φει ό Φαίδων Κουκουλές στό « Ημερο
λόγιο τής Μεγάλης Ελλάδος» τού 1932
— τιμά μέν καί σέβεται τούς άγιους έπαξίως τών ύπέρ τής πίστεως άγώνων αύτών, ύπέρ πάν δμως ιερόν πρόσωπον τιμά
καί σέβεται τήν μητέρα τοϋ λυτρωτοϋ τοϋ
κόσμου, τήν Θεοτόκον. Επ' αύτής στη
ρίξει πάσας τάς έλπίδας του ό χριστια
νός, αύτήν έχει μεσίτριαν πρός τόν Σωτήρα τοϋ κόσμου υιόν της, έξ αύτής άπεκδέχεται παρηγοριάν καί βοήθειαν έν
τοϊς κινδύνοις καί αύτήν έπικαλεϊται εις
τάς δυσχερείς τοϋ βίου του στιγμάς. Τό
σος δ' είναι ό σεβασμός του πρός τήν
Παναγίαν, ώστε ούδέποτε τό όνομα τού
το άποδίδει εις γυναίκα. Ό θέλων ν'
άντιληφθή πόσον ατενώς μέ τόν βίον έν
γένει τών Ελλήνων σχετίΖεται ή Παρθενομήτωρ δέν έχει ή νά λάβη ύπ' όψιν *
τά κατά τόπους έπίθετα αύτής, τά ό
ποια καί πάμπολλα καίχαρακτηριστικά είποϊα καί πάμπολλα χαρακτηριστικά εϊλεοϋσα ύπό τοϋ λαού, όστις παρερμηνεύ
ουν έπλασε καί άγιό Λεοϋσαν. 'Εκ τής
ίδιότητος ταυτης τοϋ έλεεϊν έλαβε καί
τό έπίθετον Έλεημονήτρια, τό όποιον θά
ήτο άλλοτε άρκούντως διαδεδομένον.
Έκ Μεσαιωνικών κειμένων καί μολυβδοβούλλων γνωρίΖομεν τό έπίθετον τής
Παναγίας Παρηγορίτισσα, όπερ καί σήμε
ρον φέρει ό γνωστός ναός έν Αρτη, ό
ύπό τοϋ λαού Περγιορίτσα λεγόμενος. Εί
ναι ή παρηγοριάν έν ταϊς θλίψεσι παρέχουσα θεομήτωρ, ήτις διά τόν αύτόν λό
γον καί παραμυθία έλέγετο κατά τε τόν
Μεσαίωνα καί νϋν δ' έν Πόντω. Εις τόν
αύτόν κύκλον ύπάγω καί τήν έν Τήνω
Παναγίαν Βλεπούσαν. Βλεποϋσα είναι,
κατ' έμέ, ή έπιβλέπουσα καί προστατεύουσα τούς άνθρώπους, άντίληψις, ήν ύποδεικνύει καί ή φράσις «νά σέ βλέπη
ή Παναγιά», ήτοι νά σέ προστατεύη. Έν
Σέρραις ύπάρχει είκών Παναγίας τής
' Αρμενοκρατούσης. Ένόμισαν τινές ότι
τό έπίθετον ύποδηλοϊ τήν κρατούσαν τά

άρμενά, τήν πηδαλιούχον, άλλη όμως εί
ναι ή αιτία τής ονομασίας. Απεκλήθη
δηλαδή ή Παναγία έκεϊ ούτως, ώς προστατεύουσα τάς λεχωΐδας άπό τού άρμενίσματος, ήτοι τής εκλαμψίας. Γνωστή
είναι κατά τόν Μεσαίωνα έν ΤραπεΕούντι καί αλλαχού ή Μονή τής Θεοσκεπάστου, νϋν δέ υπάρχει εκκλησία Θεοσκέπαστη έν Θήρα, Ανδρω, ΝάΕω καί Κύπρω, έν Νισύρω δέ τοπωνυμία στή Θεοσκέπαστη. Γό έπίθετον ήρμηνεύθη διαφοροτρόπως, άλλοι μέν δηλαδή είπον ότι
Θεοσκέπαστη είναι ή ύπό τού Θεού προστατευομένη καί άλλοι ότι έλαβε τό ό
νομα, διότι έσκεπάσθη διά Εύλων, άτινα
έΕεβράσθησαν κατά τήν παραλίαν, πλησί
ον τής όποιας είχεν ίδρυθή ό ναός, ή
διά Ευλείας άφιερωθείσης ύπό τού πλοι
άρχου πλοίου φέροντος Ευλείαν καί κιν
δυνεύοντας, σωθέντος δέ διά τών πρε
σβειών της...».
«Ή Παναγία — γράφει ό Φώτης Κόντογλου — είναι τό πνευματικό στόλισμα
τής ΌρθοδοΕίας. Γιό μάς τούς Έλλη
νες είναι ή πονεμένη μητέρα, ή παρηγορήτρια κ' ή προστάτρια, πού μάς παρα
στέκεται σέ κάθε περίπτωσι. Μά ολάκερη
ή Ελλάδα δέν υμνολογεί τήν Παναγία
μονάχα μέ τούς ψαλτάδες καί μέ τούς
παπάδες στις έκκλησίες, άλλά καί μέ τό
καθετί της, μέ τά χωριά, μέ τό βουνά
ποϋχουνε τ' άγιασμένο τ' όνομά της».
Πάμπολλα. μεγαλόπρεπα είναι τά ελλη
νικά πανηγύρια τόν Δεκαπενταυγουστο.
Πανηγύρια σέ πολιτείες και χωριά, σέ έΕωκκλήσια καί μοναστήρια, μοναστήρια
σκαρφαλωμένα σέ πανύψηλα βουνά καί
φαράγγια, μά καί σέ γιαλούς ήρεμους
καί σέ μεγάλες δασωμένες πλαγιές. Καί
παντού ή βαθύτατη καί δημιουργική πι
οτί, ή χαρά καί ή έλπίδα. Τό δέσιμο μέ
τήν προσδοκία καί τό κέφι
Πανηγύρι στή Μεγαλόχαρη τής Τήνου,
στις Παναγιές τής Σκιάθου, στήν Κε
χριά καί τό Πυργί, πού τούς αφιέρωσε
έμπνευσμένους στίχους του ό Παπαδιαμάντης,στήν Παναγία τών βουνών στή
Σίφνο, στήν Παναγιά τήν Προυσιώτισσα,
πού ή εικόνα της, καθώς λέει ή παρά
δοση είναι έργο τού Εύαγγελιοτοΰ Λου
κά καί πού τήν άοήμωσε ό Καραϊσκάκης,
Πανηγύρι στήν Παναγιά τού Κάστρου στή
Λέρο. Είδικώτερα γιά τήν Παναγιά τήν
Λεριανή, οί κάτοικοι έχουν συνθέσει ώραϊα δίστιχα, οάν καί τούτα:
« Ώ Παναγιά μου Λεριανή, κατέβα πα
ρακάτω
νά γιάνης τό κορμάκι μου ποΰναι πληγές
γεμάτο.

"Αχ, Παναγιά τού κάστρου μας, γιατρέ
τών πονεμένων,
κατέβα γιάτρεψε κ' έμέ,

τόν παραπο
νεμένο

Σά θέλης, Παναγία μου, ν' άνάβω τά
κεριά σου,
νό μοϋ φυλάς τήν πέρδικα πού ναι στήν
άνωριά σου.
Ω Παναγία τού κάστρου μας πού σαι
μέο' τό κελλί σου,
βλέπε μου τήν αγάπη μου σάν τό μο
νογενή Σου.
Ώ

Παναγιά μου Λεριανή, πού 'σαι πά
ατό βουνάρι,

νά βλέπης τό πουλάκι μου πού ναι μο
νοκλωνάρι.
Στής Παναγιάς τ' άνήφορο καί στό κατη
φοράκι.
άγάπηοα μιά

κοπελιά

πού τηνε λέν
Ρηνάκι.

Κατέβα, κυρά Παναγιά, μέ τή χρυσή
κορώνα,

Ή Πλατυτέρα τών Ούρανών. Εικόνα τοϋ
άειμνήστου Φώτη Κόντογλου.

νά δώσης τήν εύχούλα σου σ' αύτό τόν
άρραβώνα.
Κατέβα κυρά Παναγιά μέ τόν μονογενή
Σου,
στ

αντρόγυνο πού γέννηκε νά δώσης
τήν εύχή Σου.

Ώ

Παναγιά μου Λεριανή πού σαι στά
ψηλωμένα,

σύ βλέπεις όλα τά κρυφά καί τά φανε
ρωμένα».
Από τούς άπλοϊκούς αύτούς στίχους
φανερώνεται όλη ή βαθειό πίστι τών κα
τοίκων τού νησιού στήν Παναγιά τού Κά
στρου.
Σέ πολλά χωριά τής Κρήτης συνηθί
ζεται, τήν παραμονή τής γιορτής, νά φτι
άχνουν έφτάϋυμα μέ ροβυθοπρόίυμο. Με
γάλο γλέντι γίνεται στήν Παναγιά τήν
Σπηλιώτισσα, στήν έπαρχία Πεδιάδος τού
νομού Ηρακλείου, πού ώνομάστηκε έτσι
γιατί ή μισή έκκλησία είναι χωμένη μέσα
σέ σπηλιά. Χαρακτηριστικό είναι καί τό
δίστιχο, μέ τό όποιο τά έρωτευμένα κρητικόπουλα έπικαλοϋνται τήν βοήθεια τής
Παναγιάς, γιά νά έκπληρωθή ή λαχτάρα
τής καρδιάς τους:

"Ενα φτωχό χεράκι στή χάρη Της καί μιά
προσευχή... Ή άστείρευτη λατρεία τοϋ
λαοϋ μας πρός τή Θεομήτορα.

«"Ωχ Παναγιά σπηλιώτισσα, έμπα κι Ε 
σύ στή μέση
νά πάρω κείνη π’ αγαπώ, γιατ' άλλη δέ
μ' αρέσει».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

II!·

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
"Υ πό Ά σ τ υ ν . Δ)ντοΟ Α ' κ . Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΚΟΥΒΑ

I

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Εύτυχώς, διά τήν Ελλάδα, ό βασι
λεύς Γεώργιος Β ' , δ έ ν π α ρ ε σ ύ ρ θ η άπό τάς έν λόγω προσπάθειας καί
έστάθη π ι σ τ ό ς σ υ μ π α ρ α σ τ ά 
τ η ς τ ο ΰ I. Μ ε τ α Ε ά , μέχρι τού
θανάτου αύτοϋ, εις τό τιτάνειον έργον
εθνικής άναγεννήσεως, τό όποιον εϊχον
άμφότεροι αναλάβει, διά τής μεταβολής
τής 4ης Αύγουστου.
Εις τάς 22)10)38 άπεβίωσεν ό Αρ
χιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος καί
ήγέρθη Σήτημα εκλογής νέου. Δύο άρχιερεϊς διεΕεδίκουν τόν θρόνον. Ό Κο
ρινθίας Δαμασκηνός (μετέπειτα άντιβασιλεύς) καί ό Τραπεζούντος Χρύσαν
θος. ΌΕεϊα διαμάχη ήγέρθη, περί τό
πρόσωπόν των. Ό Γεωργακόπουλος, μέ
τήν συμπαράστασιν τής Αύλής καί άλ
λων ισχυρών παραγόντων, έπέτυχε νά
έκλεγή, μέ διαφοράν μιας ψήφου, ό ύπ'
αύτοΰ ύποστηριζόμενος Δαμασκηνός.
Γενομένης, όμως, προσφυγής, εις τό
Συμβούλιον Επικράτειας, ήκυρώθη ή
έκλογή, μέ τό αίτιολογικόν, ότι ό Μη
τροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Κονίτσης, όστις είχε καταδικασθή ύπό τού
Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου
εις έκπτωσιν άπό τόν θρόνον του «διά
σιμωνιακός
χειροτονίας,
μεταθέσεις
κλπ.», δέν είχε δικαίωμα ψήφου, καίτοι
είχεν άσκήσει, κατά τής άποφάσεως, έφεσιν. Κατά τήν έπαναληφθεϊσαν ψηφο
φορίαν, έΕελέγη κανονικώς ό Χρύσαν
θος, όστις αργότερον άπεμακρύνθη, κα
τά τήν κατοχήν, τόν θρόνον δέ κατέλαβεν ό Δαμασκηνός.
Εις τό « Ημερολόγιών» του (σ. 312315), ό I. ΜεταΕάς, μεταΕύ άλλων, γρά
φει :
«...Είπα ή Εκκλησία νά μείνη άπολύτως έλευθέρα. Καί κάτω άπό αύτό τό
προνόμιο — ύπουργός (σ.σ. Γεωργακόπουλος) καί κλίκα του προετοίμαζαν τήν
έκλογή. Δέν είχα καταλάβει τήν δύναμί
μου. Καί έτσι έγινε ή έκλογή. Ό Γεωργακόπουλος μέ ήπάτησε καί έβαλε νά
ψηφίση ό Δρυϊνουπόλεως, ένώ τήν προηγουμένην ήμέρα μέ είχε βεβαιώσει άτι
άκόμα καί άν τό Νομικό Συμβούλιο έ
δινε γνωμοδότησι υπέρ τού νά ψηφίση,
αύτός δέν θά τόν άφηνε. Μέ μεταχειρίσθηκε θρασότατα καί άναιδέστατα...
...Εύρήκα τό όσθενές σημείο σέ δλη
αύτή τήν καλά έτοιμασμένη συνωμοσία.
Καί τούς πήγα στό Συμβούλιο 'Επικρά
τειας. Εκεί είδα τί είχε προετοιμασθή
έναντίον μου καί τί έκινδύνευσα... Έν
τώ μεταΕύ, είχα πάει στήν "Αγκυρα, όκοιβώς όταν έπρόκειτο νά έβγη ή άπόφασις του Συμβουλίου 'Επικράτειας...
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Έγύρισα στις 25 Σεπτεμβρίου καί έπήρα τό φραγγέλιο ατά χέρια καί έδιωΕα
τούς άπιστους άπό τόν ναόν μου. Πρώ
τα - πρώτα έφυγε ό Γεωργακόπουλος...
Φαίνεται ό Γεωργακόπουλος, Σπυρίδω
νος καί πριν Λογοθέτης είχαν σχηματί
σει μέτωπον αύλικόν έναντίον μου. Ό
Βασιλεύς π ο τ έ δέν τό είχε εύνοήσει, είμαι βέβαιος. Τούς ένόμιζεν ειλι
κρινείς καί ότι μέ πονοϋσαν τόν δυστυ
χή, πεσμένον εις τά νύχια τής κλίκας
μου. Διότι έτσι θάλεγαν, είμαι βέβαιος.
'Αλλά σ τ ό τ έ λ ο ς ό Β α σ ι 
λεύς έ μ ε ι ν ε π ι σ τ ό ς καί
σ τ α θ ε ρ ό ς μ α ζ ί μου».
Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ ΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Τί άπέγινεν, όμως, ό παλαιός πολι
τικός κόσμος ; Πώς άντιμετώπισε τήν
μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου ;
Τήν νύκτα τής 4ης Αύγούστου 1936,
συνεκεντρώθησαν εις τήν οικίαν τοΰ Γ.
Καφαντάρη, 85 βουλευταί άστικών κομ
μάτων, πρός συζήτησιν διαφόρων προ
τάσεων, διά τήν άντιμετώπισιν τής νέας
καταστάσεως. Άφοϋ έφλυάρησαν έπί
δύο καί πλέον ώρας, διελύθησαν, χωρίς
νά καταλήΕωσιν εις ούδεμίαν άπόφασιν.
Τό άπόγευμα τής έπομένης, οί Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Μυλωνάς, Παπανδρέου, Τσαλδάρης, Π. Ράλλης καί
Β. Σαγιάς, συνήλθον εις σύσκεψιν καί
συνέταΕαν έντονον διαμαρτυρίαν πρός
τόν Βασιλέα καί τόν Πρωθυπουργόν, άπαιτοΰντες τήν άμεσον άποκατάστασιν
τών συνταγματικών έλευθεριών. Τήν έπομένην μερικοί έΕ αύτών άνήλθον εις
τά Ανάκτορα, διά προφορικόν διάβημα.
Ό «χαρτοπόλεμος» συνεχίσθη μέ έπιστολάς τοΰ Σταμ. Μερκούρη (τότε φα
νατικού Κονδυλικοΰ), Π. Κανελλοπούλου καί άλλων τινών. Ό I. Θεοτόκης,
εύρισκόμενος εις Βερολίνον, άρχικώς
δέν άντέδρασε κατά τής νέας καταστά
σεως, όταν, όμως, έΕεδόθη ή άπόφασις διά τήν διάλυσιν τών πολιτικών κομ
μάτων, άπέστειλε καί αύτός έπιστολήν
πρός τόν Βασιλέα, άπαιτών όπως έκδιώΕη τόν I. ΜεταΕάν, σχηματίση ύπηρεσιακήν Κυβέρνησιν καί διενεργήση έκλογάς μέ πλειοψηφικόν. Ό Σοφούλης
ούδόλως έκινήθη, μέχρι τής 29ης Δε
κεμβρίου 1936, ότε άπέστειλε πρός τόν
Βασιλέα μακροσκελές ύπόμνημα, εις ό
μάλιστα άνέφερεν ότι τό πραΕικόπημα
τής 4ης Αύγούστου ήτο πρωτοφανές,
διότι τά φασιστικά καθεστώτα, εις τήν
'Ιταλίαν (Μουσολίνι), Γερμανίαν (Χίτλερ) καί Γιουγκςσλαυΐαν, είχον κά
ποιαν «δ ι κ α ί ω σ ι ν κ α ί λ α ί-

κ ή ν β ά σ ι ν » ( ! ! ) , ένψ ή ΜεταΕική
δικτατορία δέν είχεν ούδεμίαν άπολύτως δικαιολογίαν ! Τόν κομμουνιστικόν
κίνδυνον ό Θ. Σοφούλης δέν τόν έθεώρει σοβαρήν δικαιολογίαν, διότι, ώς άνέ
φερεν εις τό ύπόμνημα, «ό κομμουνι
σμός δέν είναι τι νέον, άλλ' ύφισταται
άπό μακροϋ, μέ μοναδικόν άποτέλεσμα
τήν ύποκίνησιν ή τήν ένίσχυσιν τών έργατικών άπεργιών(! !) . Εις τάς ώς άνω
διαπιστώσεις τοΰ άρχηγοΰ τοΰ δημοκρα
τικού άστικοΰ κόσμου, είναι δύσκολον,
εις τόν καλής πίστεως μελετητήν, νά
διαγνώση, ον πρόκειται περί άγνοιας ή
ύποκρισίας...
Τέλος, ό άρχηγός τού μικρού Εθνι
κού Ενωτικού Κόμματος, Παν. Κανελλόπουλος, ύπέβαλε καί αύτός πρός τόν
Βασιλέα, τήν 8ην 'Ιανουάριου 1937, μα
κροσκελές ύπόμνημα, εις ό άνέφερεν
ότι «οί ύπουργοί τής δικτατορίας δέν εί
χον προετοιμασθή ψυχικώς διά νά άακήσουν δικτατορικήν έΕουσίαν» καί ό Με
ταΕάς δέν ήτο ικανός νά διαχειρισθή
τήν έΕωτερικήν πολιτικήν τής χώρας.
Μετά τού ύπομνήματος, ύπέβαλε καί
σχέδιον Συντάγματος. Παραλλήλως, ό
μως, πρός τόν χαρτοπόλεμον, ό ΣταμΜερκούρης (όστις, ώς προανεφέρθη, ένεφορεϊτο τότε ύπό δικτατορικών Κονδυλικών φρονημάτων), ήλθεν εις έπαφήν μέ διαφόρους πολιτικούς παράγον
τας καί ώρισμένους άΕιωματικούς, μή
συμπαθοΰντας τόν ΜεταΕάν καί κατήρτισε σχέδιον κινήματος. Επί κεφαλής,
εις τόν στρατόν, θά ήσαν οί ύποστράτηγοι τής Αεροπορίας Γ. Ρέπας καί Ά ποστολόπουλος καί ό διοικητής τοΰ Προ
τύπου Συντάγματος Εύζώνων I. Πλυτζανόπουλος. Τήν πρωθυπουργίαν θά άνελάμβανεν ό Άνδρέας Μιχαλακόπουλος.
Οΰτος, μεταΕύ άλλων, έμύησε καί τόν
παράγοντα τοΰ Κόμματος τών Φιλελευ
θέρων, Στέλιον Πιστολάκην. Ό τελευ
ταίος προσεπάθησε νά μυήση τόν Γενι
κόν Διοικητήν Κρήτης Π. Σφακιανάκην,
όστις κατείχε τήν θέσιν αύτήν, τη ύποδείΕει καί έγκρίσει τοΰ Σοφ. Βενιζέλου.
Ό Σφακιανάκης, όμως, δΓ έπιστολής
του πρός τόν I. ΜεταΕάν, ύπό ήμερομηνίαν 30)11)36, άναφέρει ότι τήν προηγουμένην τόν είχεν έπισκεφθή ό Στέ
λιος Πιστολάκης, όστις τώ άνεκοίνωσε
τό περιεχόμενον συνομιλίας, ήν είχε μέ
τόν Μιχαλακόπουλον καί έΕ ής προέκυπτε σαφώς ή προετοιμασία τοΰ κινήμα
τος. Ό Μιχαλακόπουλος μάλιστα, διά
νά πείση τόν Πιστολάκην, τόν έβεβαίωσε (σ.σ. προφανώς ψευδώς), ότι τής
κινήσεως ήγεϊτο ό πρίγκηψ Άνδρέας.

Κατόπιν τούτου, τήν 1ην Δεκεμβρίου
1936 συνελήφθησαν καί έξετοπίσθησαν
οί : Σταμ. Μερκούρης εις Κύθηρα, Ρέπας εις Σκόπελον, Αποστολόπουλος εις
'Ικαρίαν καί ΠλυτΖανόπουλος εις Νά
ξον.
Τήν 17 Νοεμβρίου 1936, ό Ά λ . Πα
παναστασίου, εις ήλικίαν 57 έτών, άπεβίωσεν έκ συγκοπής τής καρδίας. Είναι
ένδεικτικόν τής άτιμίας καί κακοηθείας
των κομμουνιστών, ότι καί τότε, διά τού
ψιθύρου, άλλά καί προσφάτως (1966),
διά διαφόρων δημοσιευμάτων, ώς τού
βιβλίου τού Λιναρδάτου (ο. 231), προοεπάθησαν νά ρίψουν συκοφαντικός αίχμάς, ώς πρός τάς ουνθήκας του θανά
του του. Παραθέτω έπί λέξει τό άλληλογρονθοκοπούμενον κείμενον τού κομμουνιστοϋ δημοσιογράφου Λιναρδάτου :
«Ό Αλ. Παπαναστασίου πέθανε στις
17 Νοεμβρίου 1936. Δηλαδή τήν ίδια
άκριβώς μέρα πού ή δικτατορία είχε με
ταφέρει στήν Αθήνα, μέ μεγάλες τιμές
καί τελετές, τά όστδ τού Κωνσταντίνου,
τής Σοφίας καί τής Όλγας. Ή έπίσημη έκδοχή ήταν πώς ό Παπαναστασίου
πέθανε άπό συγκοπή τής καρδιάς. Τά
γεγονότα τών δύο τελευταίων χρόνων,
ή παλινόρθωση τής μοναρχίας, ή κατά
λυση τών λαϊκών έλευθεριών, άπετέλεοαν ισχυρά πλήγματα γιά τόν Παπανα
στασίου, τόν πρωθυπουργό τής Δημο
κρατίας τού 1924, πού πρωτοστάτησε
στόν άγώνα γιά τήν έξωση τής δυνα
στείας τών Γλύξμπουργκ καί τήν κατάρ
γηση· τού θεσμού τής βασιλείας. Ή έπισημότητα πού είχε δοθεί στήν μεταφορά
τών οστών τού Κων)τίνου καί τών δύο
βασιλισσών (άνάμεσα στ' άλλα είχε όριστεί καί πενθήμερο προσκύνημα), ό προ
κλητικά προπαγανδιστικός τόνος ήταν
φυσικό νά ένοχλήοουν τόν δημοκρατικό
ήγέτη. Ο θάνατος τού Παπαναστασίου,
πού ήταν τότε μόλις 57 έτών, ύπήρξε
αιφνίδιος». Εις τήν συνέχειαν; ό έπίσημος ιστορικός τής ΕΔΑ/ΚΚΕ παραθέτει
άναισχύντως «Τό παραμύθι», πρός γνώοιν τών άφελών καί καθοδηγουμένων άναγνωστών του, γράφων :
«Ή ύγεία του δέν παρουσίαΖε, ώς τή
στιγμή έκείνη, τίποτε τό άνησυχητικό.
Τό γεγονός αύτό, καθώς καί όρισμένα
άλλα περιστατικό, δημιούργησαν τήν πε
ποίθηση σέ πολλούς, ότι ό άρχηγός τού
Έργατοαγροτικοϋ Κόμματος δ ο λ ο 
φ ο ν ή θ η κ ε άπό πράκτορες τής δι
κτατορίας. Πάντως, κανένας δέν κατόρ
θωσε, ούτε άνέλαθε ώς τή στιγμή νά τό
άποδείΕει. Μά ούτε καί έγινε τότε νε
κροψία... Τό πρωί τής 17 Νοεμβρίου εί
χε κατέβει άπό τήν Έκάλη, όπου έμε
νε, στήν 'Αθήνα καί είχε συναντηθεί μέ
παράγοντες τής Κρήτης, τούς όποιους
έπεισε γιά τήν άνάγκη έντονου άγώνα
κατά τής δικτατορίας. Στις 2 τό άπόγευμα άνέβηκε στήν Έκάλη, άφοΰ πρω
τύτερα ειδοποίησε τήν άδελφή του άτι
ήταν ά δ ι ά θ ε τ ο ς . Πραγματικά, ό
ταν έφτασε στό σπίτι του φαινόταν χλω
μός καί στενοχωρημένος. Αφού έφαγε
κανονικά άποσύρθηκε στό δωμάτιό του.
"Υστερα άπό λίγη ώρα Ζήτησε νά τού
πάνε ένα φλυτΖάνι χαμομήλι. Τού τό πή
γε ή ύπηρέτρια, τήν όποια είχε προπλά
θει πριν άπό ένα μήνα. (σ.σ. Αύτό τό»
άναφέρει, προφανώς, διά νά δημιουργήση υποψίας, ώς πρός τόν ρόλον τής ύπηρετρίας !) Λίγα λεπτά, άφού ήπιε τό

χαμομήλι, ό Παπαναστασίου έχασε τις
αισθήσεις του. "Οταν έφτασε ό γιατρός,
τόν όποιον ειδοποίησαν οί δικοί του. (β.
ο. άρα έμπιστος οικογενειακός ιατρός).
περιορίστηκε νά διαπιστώσει τό θάνατό
του» (ο. 231).
Τόν Ιανουάριον 1937, τά καταργηθέντα άστικά πολιτικά κόμματα συνέταΕαν πρακτικόν, εις ό άνεφέρετο, ότι κα
λούμενα νά κυβερνήοωσι, μεταξύ τών
άλλων μέτρων, θά έμείωνον τάς βουλευ
τικός έδρας εις 200, θά έτίθεντο έκτος
νόμου ό κομμουνισμός καί ό φασισμός
καί θά άπηγορεύοντο αί άπεργίαι. Μό
λις τόν Μάϊον 1937 κατέστη δυνατή ή
ύπογραφή του, κατόπιν πολλών συΖητήοεων καί διαφωνιών, καί ή ύποβολή του
εις τά 'Ανάκτορα.
ΆπόδειΕιν τού γεγονότος, άτι ό Κυ
βερνήτης ΜεταΕάς καί ό βασιλεύς-στρατίώτης, Γεώργιος Β ', έπάλαιον έν μέσω
δυσκολιών καί ραδιουργιών, άποτελεί
καί τό άναφερόμενον ύπό τού Λιναρδάτου (ο. 268 καί 269), ότι τήν ά ν τ ι δ ι τ κ τ α τ ο ρ ι κ ή ν έφημερίδα «Πα
λιγγενεσία» έΕέδιδεν ό Κων. Άγγελόπουλος (1856 - 1947), οικονομολόγος
καί πολιτικός, δστις ήτο θ ε ί ο ς τού
Θεοδ. Άγγελοπούλου, πολιτικού συμ
βούλου τού βασιλέως :
«Τό καλοκαίρι — συνεχίΖει ό Λιναρδάτος — τού 1937 οί πολιτικοί άρχηγοί κάνουν καινούργιο διάβημα στά Α
νάκτορα. Τό διάβημα αύτό πήρε τή μορ
φή μ υ σ τ ι κ ή ς συνάντησης τών έκπροσώπων τών κομμάτων Π. Ράλλη, Β.
Σαγιά, Α. Λιβιεράτου καί Γεωργ. Παπανδρέου μέ τόν άρχηγό τού πολιτικού
οίκου τού βασιλέως Θ. Άγγελόπουλο,
στό σπίτι τού μουσουργού Σκλάβου στό
Καστρί. Οί έκπρόσωποι τών κομμάτων
Ζήτησαν άπό τόν Αγγελόπουλο νά άσκήσει πίεση στό βασιλιά νά έπαναφέρει
τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα». Δέον νά
σημειωθη, ότι ό (άνεψιός) Κ. Άγγελόπουλος, ώς εϊχεν ήδη άποκαλυφθή, κα
τά τάς συΖητήσεις εις τήν διαλυθεϊσαν
βουλήν, ήτο ό διενεργήοας τότε τάς έπαφάς, έκ μέρους τού Λαϊκού Κόμμα
τος, μετά τού ΚΚΕ, διά τού άνωτάτου
στελέχους αύτού Δ. Γληνοϋ...
Πλήν τών έν λόγψ, όμως, έκδηλώσεων, ύπήρΕαν καί ένιαι οοθαρώτεραι.
Αμετανόητοι πολιτικοί ήκολούθουν τόν
αύτόν άνέντιμον τρόπον άγώνος (καί
τότε ώς καί σήμερον), διά τής προσφυ
γής των εις τούς ξ έ ν ο υ ς . Εις τό «Ήμερολόγιόν» του ό I. Μεταξάς γράφει :
«9 Νοεμβρίου 1937.
Έσταμάτησα (ο. σ. δέν είχε καταχω
ρήσει έγγραφήν άπό τάς 6 'Ιανουάριου
1937). Ίσω ς έκαμα καλύτερα. Είναι
πολλά πού δέν γράφονται. Μήνες ά γω
νίας, άνησυχίας, ποτέ άναπαύσεως. Ζωή
γεμάτη άπό κινδύνους. Οί άλλοι δέν τά
είδαν, ούτε θά τά μάθουν ποτέ.
Καί
ποιος ξέρει ποιά θά είναι ή τύχη αύτού
τού σημειωματάριου καί σέ τί χέρια θά
μπορεί νά περιπέση. 'Αλλά έγώ ξέρω ά
πό τί πέρασα. Ό λα τά έθαψα μέσα μου
χάριν τής χώρας. Μίαν ήμέραν ίσως άλ
λοι πού κάτι άντελήφθησαν μπορεί νά τά
είποΰν. Από τώρα θά γράφω μόνον ό,τι
χρονογραφικώς πρέπει νά γραφή. Χθές
βράδυ γύρισα άπό τήν Πελοπόννησον
καί τάς Πάτρας. Ό λαός είναι μαΖί μου.
Ό Θεός βοηθός. Αύτή τή οτιγμή ό Νικολούδης μέ ειδοποιεί ότι τό «Temps»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.
Δέν παρεσύρθη άπό τάς προσπάθειας τών
αντιπάλων της 4ης Αύγούστου καί έμεινε
πιστός συμπαραστάτης τοΰ I. Μεταξα.

I. ΜΕΤΑΞΑΣ
«Ό Βασιλεύς, γράφει στό ήμερολόγιόν του,
ποτέ δέν ευνόησε τό έναντίον μου αύλικό
μέτωπο. Στό τέλος, έμεινε πιστός καί στα
θερός μαζύ μου».
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τών Παρισίων, εις όρθρον του, θεωρεί
τήν κατάστασιν τής 4ης Αύγουστου ώς
προσωρινήν καί μεταβατικήν έκ νέου
πρός κοινοβουλευτισμόν. Τό άρθρον δέν
μου φαίνεται απλώς δημοσιογραφικόν.
Κάτι βαθύτερον πού ύποπτεύω είναι άπό κάτω...».
Τήν ΙΟην τού ίδιου μηνάς ή «Καθη
μερινή» έτόνιζεν εις σχόλιόν της : «Ε 
κτάκτου άληθώς σημασίας ή προειδο
ποίησή, ή διδομένη ύπό τού κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως πρός τούς
οίουσδήποτε έλπίζοντας — διότι ή φήμη
ύπάρχει ότι μέχρι τής έσχάτης αύτής
καταπτώσεως ώλίσθησαν πράγματι άν
θρωποι, οί όποιοι έφιλοδόΕησαν νά κυ
βερνήσουν ίόν τόπον — ότι θά ήτο δυ
νατή μία οίαδήποτε άνάμιΕίό εις τά έσωτερικά τής Ελλάδος, διά τήν μεταβολήν
ή τήν άνακοπήν τής προσπάθειας, ή ό
ποια ήρχισε μέ τήν μεταβολήν τής 4ης
Αύγούστου». ΈΕήτει δέ ή έφημερίς νά
παραδοθοϋν «εις τόν έ μ π τ υ σ μ ό ν
τού Πανελληνίου, τά οίαδήποτε πρόσω
πα, τά όποια έφθαναν μέχρι πορώσεως
τοιαύτης, ώστε νά έπιζητήσουν δ,τι δέν
θά έπεΕήτουν οί Ζουλού άπό τούς οίουοδήποτε ξένους».
Τί είχε συμβή ;
Τό άποκαλύπτει ό ΜεταΕάς εις τό
«Ήμερολόγιόν» του :
«10 Νοεμβρίου 1937.
Κακοήθες δημοσίευμα «Mesagero».
Εκεί ύπάρχει λογοκρισία. Αρα ; Συγκατατίθεται ή ιταλική κυβέρνησις εις δη
μοσιεύματα έναντίον μου ; "Η είναι πα
ραδρομή ;
Έχω μέσα μου άνησυχίας
διά Παρίσι καί Λονδϊνον. Ή ιδεολογία
είναι έχθρική.
Ό λόγος τού Δημαρχείου Πατρών (σ.
σ. δΤ οΰ είχεν έπιτεθή κατά τών Εένων
έπεμβάσεων) έστηρίζετο εις ένα γεγο
νός, τό όποιον έμαθα μίαν ήμέραν πρό
τής άναχωρήσεως του βασιλέως. Δηλα
δή, ό Μιχαλακόπουλος, εύρισκόμενος
εις τό Παρίσι, έπεσκέφθη τόν πρέσβυν
τής Αγγλίας έκεϊ, τού έΕέθεσεν ότι ή
κατάστασις τής Ελλάδος είναι οίκτρά,
ότι ή τυραννία είναι άφόρητος κτλ. καί
τόν προέτρεψε νά τά άναφέρη εις τήν
κυβέρνησίν του καί νά άποταθή εις τόν
έν Αθήναις πρέσβυν. Εκεί δέν Εέρω τί
δυσμενές είπεν ό Μιχαλακόπουλος διά
τόν Waterlow (σ. σ. τόν Βρεττανόν έν
Αθήναις πρέσβυν). Ό έν Παρισίοις πρέσβυς τής Αγγλίας άνέφερεν όλα αύτά
εις τήν κυβέρνησίν του καί αϋτη έκαμεν
έγκύκλιον εις τούς πρέσβεις της. Ή
πληροφορία μου είναι ότι ή έγκύκλιος
ήτο άποδοκιμαστική τής ένεργείας τού
της τού Μιχαλακοπούλου...».
Καί όμως μέχρι τής μεταβολής τής
4ης Αύγούστου, ή πολιτική του ήτο λευ
κή καί άμεμπτος...
Παρά τάς ένεργείας του ταύτας, ό
ώς όνω πολιτικός έπέστρεψεν εις Ελ
λάδα άνενόχλητος καί έΕηκολούθησε
τήν δρόσιν του δι' έπαφών καί δι' ύπομνημάτων. Τήν 10ην Φεβρουάριου 1938
έΕετοπίσθη εις Πάρον, πλήν, όμως, μετά
15θήμερον έπανήλθεν, είσαχθείς εις
«Εύαγγελισμόν» ώς άσθενής. Παρά τάς
προσπάθειας τών οικογενειακών ιατρών
του ό Μιχαλακόπουλος άπέθανεν. Τά
άντιδικτατορικά έντυπα καί ό ψίθυρος
δέν παρέλειψαν νά προπαγανδίσουν δτι
«έδολοψονήθη»· Ή έντροπή, όμως, έλειψε πάντοτε άπό τούς κομμουνιστάς καί
συνοδοιπόρους.
(Συνεχίζεται)
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ΣΥΜΒ0Λ0Ν ΤΗΣ ΕΡΥ0ΡΑΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

Συμβολικόν μνημεϊον είς τό Δυτ. Βερολΐνον, τό όποιον όνομάζεται «Θλΐψις είς τό
τείχος» καί συμβολίζει τήν προσπάθειαν
τών Ά νατολικογερμανών νά διαφύγουν
άπό τήν κομμουνιστικήν καταπίεσιν.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ
ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ
Μέχρι σήμερον, δέκα χρόνια μετά τήν άνέγερσίν του, όρθώνεται
είς τήν παλαιάν Γερμανικήν πρωτεύουσαν τό λεγόμενον «Τείχος τοϋ
Αίσχους». Τό τείχος αότό, σύμβολον πλέον τής κομμουνιστικής τυ
ραννίας, κτίστηκε τόν Αύγουστον τοϋ 1961 ύπό τών κομμουνιστών τής
’Ανατολικής Γερμανίας, διά νά έμποδισθή ή έξοδος προσφύγων πρός
τόν δυτικόν τομέα τής πόλεως. Μέχρι τότε, 3.000.000 Άνατολικογερμανοΐ είχον κατορθώσει νά έγκαταλείψουν τόν κομμουνιστικόν «πα
ράδεισον» καί νά φθάσουν είς τήν έλευθέραν Γερμανίαν. Οί περισσό
τεροι, έξ αύτών, ήσαν νέοι. Μετά τήν άνέγερσίν τοϋ τείχους καί παρά
τήν ϋπαρξιν συρματοπλεγμάτων, προβολέων ένοπλων φρουρών καί
άστυνομικών σκύλων έδραπέτευσαν, μέχρι σήμερον, καί κατώρθωσαν
νά φθάσουν είς τό Δυτικόν Βεολΐνον, περίπου 26.000 άτομα.
ΤΑρά γε, διατί δέν τούς συνεκράτησε ό «Παράδεισος» τοϋ κ. Ούλμπριχτ καί τώρα τοϋ κ. Χόνεκερ; Ποιός ξέρει. .. Ίσως προτιμοΰν τήν
δυτική «κόλαση» άπό τόν άνατολικό κήπο τής Έδέμ!
V . ----------------------------------------------------------------------J
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Αφιέρωμα των «Αστυνομικών Χρονικών» στήν τουριστική Ελλάδα
►

Πατρίδα του Γοφού Κλεόβουλου.
Τόπος ομορφιάς καί γαλήνης.
Γη, φορτωμένη μέ ιστορία.
Διαμάντι ατίμητο, τού σμαραγδένιου νησιού.
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Πρόσοψη αρχοντικού τής
Λίνδου μέ τά χαρακτηριστι
κά άνάγλυφα αλυσιδωτά κυ
μάτια.

Ο ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ήταν τό Μανδράκι έκείνο τό πρωινό τού ΑύγούΤ
στου. Τήν όμορφη Ρόδο, τή λουλουδισμέ-

Είσοδος τής Άκροπόλεως τής Λίνδου. Χιλιάδες άν
θρωποι τήν έπισκέπτονται
κάθε χρόνο, γιά νά γνωρί
σουν τά άθάνατα μνημεία
της.

νη πολιτεία τών Ιπποτών, θά τή βλέπαμε
άργότερα. Τώρα, προορισμός μας ήταν
ή Λίνδος. Είχαμε άκούσει τόσα πολλά,
γιά τόν ώραϊο έκείνο τόπο, πού καί τά
λεπτά μάς φαίνονταν ώρες, μέχρι νά φθάσουμε ώς έκεΐ. «Ή Λίνδος, έκανε ό ξε
ναγός μας, μόλις τό πολυτελές αυτοκί
νητο ξεκίνησε, είναι, μετά τή Ρόδο, ή
πιό όμορφη, ή πιό δοξασμένη γωνιά τού
Σμαραγδένιου νησιού». Αύτά είπε, μέ
κάποιο τόνο περηφάνειας, ό καλομίλη
τος νησιώτης καί συνέχισε, παίρνοντας
βαθειά άναπνοή. «Πενήντα πέντε χιλιό
μετρα άπέχει άπό τήν πρωτεύουσα.'Ομως,
είναι ξεκούραστο, εύχάριστο αύτό τό ταξείδι. Νά!. . Φθάνουμε κιόλας στό περί
φημο Ροδίνι. Κι’ έπειτα, θά χαρούμε τήν
καταπράσινη πεδιάδα τού Σγουρού, τό
γραφικό Φαληράκι, τό χωριό Άφάντου,
μέ τ’ άμπέλια καί τούς έλαιώνες του. Κ ι’
άκόμα, πιό κάτω, θά θαυμάσουμε τό βουνό
τής Παναγιάς τής Τσαμπίκας, μέ τό ξα
κουσμένο μοναστήρι. Τόν ’Αρχάγγελο,
κάτασπρο χωριό, μέ χιλιάδες όπωροφόρα.
Τή Μαλώνα, μέ τούς λουλουδισμένους κή
πους της καί άλλα». Τά τοπεΐα καί οί πε
ριγραφές τού συνοδού μας, μάς είχαν στ’
άλήθεια συνεπάρει, όταν άκούστηκε κά
ποιος τής παρέας. «Θαρρώ, πώς πάμε
στή Λίνδο. Κάτι πρέπει νά πούμε πριν
φθάσουμε». «Μά ναί». Συμφώνησε ό Ρο
δίτης ξεναγός μας. «Είναι ή Ιστορία της.
Μιά Ιστορία πού μοιάζει μέ παραμύθι.
’Αρχίζει άπό τά παμπάλαια τά χρόνια.
’Από τή μυθική έποχή, τότε πού οί άν
θρωποι γίνονταν Θεοί καί οί Θεοί είχαν
τις άδυναμίες τών άνθρώπων. Σύμφωνα
λοιπόν μέ τήν παράδοση, τήν πόλη έχτι
σε ό Λίνδος, γυιός τού Κέρκαφου καί
τής Κυδίππης. Ώ ς πρώτοι κάτοικοί της,
άναφέρονται οί Κάρες. Τούτους, άκολούθησαν οί Φοίνικες. Έπειτα ήλθαν οί
Έλληνες ’Αχαιοί καί άπό τόν 12ον π.Χ.
αίώνα οί Δωριείς. Ή άκμή τής Λίνδου
άρχίζει άπό τότε πού Ιδρύθηκε έκεί τό
περίφημο ιερό τής Λινδίας Άθηνάς,
γνωστό σ’ όλόκληρη τήν άρχαία Ελλάδα.
Ή πόλη γρήγορα έγινε σπουδαίο έμπορικό καί ναυτικό κέντρο τής Ρόδου καί
άπόχτησε μεγάλη δύναμη. Οί Λίνδιοι
έστράφησαν πρός τή θάλασσα, σέ σημείο,
πού γι’ αύτούς νά λεχθή καί ή γνωστή
παροιμία «Δέκα Ροδίτες, δέκα πλοία».
Σ’ αύτό συνετέλεσε πάρα πολύ καί ή ύ
παρξη στή Λίνδο ναυπηγείων, πού κατα
σκεύαζαν τά περίφημα «Λινδικά» λε
γάμενα πλοία, όνομαστά στήν άρχαιότητα, γιά τήν ταχύτητα καί τήν άντοχή
τους.
Σάν ναυτικοί, οί Λίνδιοι ίδρυσαν, όπως
είναι φυσικό, καί πάρα πολλές άποικίες.
Έτσι, γύρω στά 690 π.Χ., έχτισαν, μαζύ
μέ Κρήτες, τή Γέλα στή Σικελία, μέ άρχηγούς, τόν Λίνδιο Άντίφημο καί τόν
Κρήτα Έντιμο. ’Αργότερα, έφθασαν στήν
’Ισπανία, όπου ίδρυσαν τή Ρόδη (τή ση

μερινή Rosas) κι’ Επειτα έχτισαν τήν
ΠαρΟενόπη στήν ’Ιταλία (τή σημερινή
Νεάπολη), τούς Σολούς στήν Κιλικία κ.ά.
Ή άρχαία Λίνδος προώδευσε δχι μόνο
στή ναυτιλία καί τό έμπόριο, μά καί στά
γράμματα καί τίς καλές τέχνες. Λίνδιοι
ήσαν ό Κλεόβουλος, ένας άπό τούς έπτά
σοφούς τής ’Αρχαίας 'Ελλάδος, ό ποιητής
Πισινούς καί ό διάσημος γλύπτης Χάρης,
πού κατασκεύασε τόν περίφημο Κολοσσό
t τής Ρόδου.
Ή Ιστορία, δμως, τής Λίνδου δέν κλεί
νει μέ τήν άρχαία έποχή. Καί κατά τόν
Μεσαίωνα συνεχίστηκε ή ζωή τής πόλεως, χωρίς ποτέ, βέβαια, νά φθάση στό
μεγαλείο τής άρχαίας έποχής, άλλά πάν
τως μέ έμπόριο καί ναυτιλία, πού άκόμα
βρίσκονταν σέ άκμή. Οί Λίνδιοι έπεδόθησαν ιδιαίτερα στή βιοτεχνία καί παρήγαγαν προϊόντα γνωστά σ’ όλόκληρη τήν
Ευρώπη καί τήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Ά π ’
αύτά, τά πιό άξιόλογα, ήσαν τά είδη τής
κεραμεικής, τής ύφαντικής καί τά κεντη
τά τής Λίνδας τά περίφημα Σπερβέρια.
Στούς αιώνες πού άκολουθούν, ή Ιστο
ρία της είναι στενά δεμένη μέ τήν Ιστο
ρία όλόκληρης τής Ρόδου. Τήν κυβέρ
νησαν διαδοχικά οί Βενετσιάνοι, οί Γε
νουάτες, καί, άπό τού 1306, οί ‘Ιππότες
τού Αγίου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ,
οί μετέπειτα Ιππότες τής Ρόδου. Τό πέ
ρασμα τών Ιπποτών άφησε βαθειά τά
ίχνη του, δπως δείχνουν τά σωζόμενα κτί
ρια, γοτθικού ρυθμού. Έπειτα άπό δύο
αίώνων περίπου Ίπποτική κατοχή, ή
Λίνδος, δπως καί όλόκληρο τό νησί, έ
πεσε στά χέρια τών Τούρκων, όπότε καί
ή παρακμή άκολούθησε ραγδαία».
Τελειώνοντας τήν άφήγησή του, ό γλα
φυρός όμιλητής άναψε ένα τσιγάρο. Λίγα
λεπτά άκόμα καί μάς έδειξε, άπό μιά στρο►φή τού δρόμου, κάτω χαμηλά, τή Λίνδο.
Φάνταζε μεγαλόπρεπη, πανώρια!.. Ψη
λά ή ’Ακρόπολη. Καί στά πόδια της τό
δμορφο χωριό, μέ τ’ άρχοντικά καί τήν
όνομαστή έκκλησιά του. Ή ταν πειρα
σμός έκεϊνο τό θέαμα. Οί περισσότεροι
κατέβασαν τίς φωτογραφικές μηχανές
τους. ΟΙ ύπόλοιποι θαύμαζαν κι’ δλο θαύ
μαζαν τήν άσύλληπτη όμορφιά, τήν ύπέροχη γοητεία. Σέ λίγο, φθάσαμε στήν
πλατεία τού χωριού. Ά π ’ έδώ, συνήθως,
άρχιζαν τήν περιήγησή τους, δσοι έπισκέπτονται τή Λίνδο. Πρώτος στόχος
μας ή ’Ακρόπολη. Είναι ένας' σταχτοκίτρινος, θεόρατος, τριγωνικός βράχος.
Ζωσμένος γύρω άπό τό παλιό κάστρο,
φαντάζει άγρυπνος, αίώνιος βιγλάτορας
τού τόπου. ’Εκεί πάνω φθάνουμε μέ κά
ποιο άπό τά γαϊδουράκια, πού τά βρί
σκουμε μέ τόν άγωγιάτη τους στήν άκρη
τής πλατείας. Νέα έκπληξη, νέος θαυ
μασμός μάς καταλαμβάνει, γιά τήν Ιστο
ρική πολιτεία, καθώς άντικρύζουμε τόν
άρχαιολογικό χώρο. ’Ερείπια, πλούσια
έρείπια, έρείπια δλων τών έποχών, δεί
γματα αίώνια μιάς άφθαστης δόξας,
σκεπάζουν, πέρα ώς πέρα, τόν πέτρινο
βράχο. Γιά τό κάθε ένα ξεχωριστά, θά
μάς μιλήση ό πρόθυμος, ό άκούραστος
ξεναγός μας. «Έδώ, δεξιά, βλέπετε σκα
λισμένο, πάνω στό βράχο, ένα πλοίο.
Είναι κάποιο εΰδρομο θά λέγαμε τής έ
ποχής έκείνης. Τό άνάγλυφο αύτό πλοίο,
έργο τού Ροδίου Πυθόκριτου τό άφιέρωσε στήν Άθηνά ό πλοίαρχος Άγήσανδρος». ’Αφήνουμε τό «’Ανάγλυφο

’Εσωτερικέ παληοϋ άρχοντικοΰ. ’Αληθινό μουσείο λαϊκής
τέχνης.
Τό άνάγλυφο πλοίο. Σκαλισμένο πάνω στό βράχο, άφιερώθηκε στήν Άθηνά, άπό τόν Πλοίαρχο Άλήσανδρο.

πλοίο» καί άνεβαίνοντας μιά σκάλα,
μέ 76 σκαλιά, φθάνουμε στήν είσοδο
τής κυρίως Άκροπόλεως. Περνάμε ένα
μεσαιωνικό θόλο κι ένα δεύτερο άργότερα. «Πάνω στους θόλους αύτούς, έξηγεϊ ό όδηγός, είναι χτισμένα δυό μεγά
λα δωμάτια, πού χρησίμευαν σάν κατοι
κία, γιά τούς 'Ιππότες διοικητές τοϋ Κά
στρου». Μετά τό δεύτερο θόλο άνεβαίνουμε μιά νέα σκάλα, γιά νά συναντή
σουμε, στό τέλος της, μεγαλόπρεπα τά
έρείπια τής Στοάς τοϋ Ναοϋ τής Λινδίας
Άθηνάς. «Γύρω στά 200 π.Χ. χτίστηκε
αύτή ή περίφημη στοά, γιά νά δίνη όμορφιά στόν ξακουσμένο Ναό τής Λινδίας. Γιά τήν κατασκευή της, χρησιμο
ποιήθηκε μαλακή πέτρα, πορώδης λίθος,
όπως λένε οι άρχαιολόγοι. Είχε 42 κολώνες. Σήμερα σώζονται οί μισές άπ’ αύτές, άναστηλωμένες».
Ή Στοά τοϋ Ναοϋ τής Λινδίας Ά θηνάς. Εύρίσκετο έμ
προσθεν των Προπυλαίων τοϋ Ναοϋ καί έφημίζετο για τήν μεγα
λοπρέπεια καί τήν τέχνη της.
Ή

Παραλία της Λίνδου. Τόπος για ξεκούραση, για ψυχι
κή ηρεμία καί γαλήνη.

Προχωράμε μιά άκόμα σκάλα, γιά νά
βρεθοϋμε στό πλάτωμα, όπου τά έρείπια
τών Προπυλαίων τοϋ ίεροϋ τής Λινδίας.
Τά Προπύλαια αυτά, έργο τών Ελληνιστι
κών χρόνων, ήσαν, όπως λέγουν, όμοια
μέ έκεΐνα τών ’Αθηνών. ’Αφήνουμε τά
Προπύλαια, γιά νά φθάσουμε στό ψηλό
τερο σημείο τής Άκροπόλεως, στό άνατολικό χείλος τοϋ βράχου. Είναι τό οημεΐο, όπου βρίσκεται ό περίφημος ναός
τής Λινδίας Άθηνάς «Τά παλιά χρόνια,
αλλά καί σήμερα, ό ναός αύτός ήταν τό
καύχημα τής Λίνδου, ή αιώνια δόξα της.
Ιδρύθηκε στά μέσα περίπου τοϋ Δ' π.Χ.
αιώνα. Τώρα δέ σώζονται παρά έπτά μόνο
άπό τις κολώνες του. Δωρικού ρυθμοΰ,
άμφιπρόστυλος, τετράστυλος, ό ναός αύ
τός άπετέλεσε, κατά τήν άρχαιότητα
προσκύνημα τών λαών τής Ανατολικής
Μεσογείου. Αναρίθμητα ήσαν τά άφιερώματα τών πιστών, στή χάρη τής μεγά
λης θεάς τους, καί άσύλληπτος ό πλούτος
καί τά έργα τής τέχνης, πού στόλιζαν
τό έξαίσιο αύτό οικοδόμημα. Έδώ μέσα,,
θαύμαζε κανείς πίνακες τοϋ Άπελλή
τοϋ Ζεΰξιδος, τοϋ Παράσσιου, τοϋ Πρωτογένη καί άλλων μεγάλων ζωγράφων
τής άρχαίας 'Ελλάδος. Έδώ, άκόμη, ένα
πλήθος άπό άγάλματα, μέ πρώτο τό άγαλ
μα τής θεάς, έδιναν ξεχωριστή στό ναό
μεγαλοπρέπεια.
’Εκείνο, όμως, πού προξενούσε τή με
γαλύτερη έντύπωση στόν έπισκέπτη, ήταν
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μέ γράμματα χρυσά, πάνω σέ μαρμάρινη
στήλη, έξυμνοϋσε τίς νίκες τοΟ Όλυμπιονίκη Διαγόρα καί τή μεγάλη δόξα τοϋ. γέ
νους του. Μέχρι τόν 3ον μ.Χ. αιώνα κρά
τησε ή άκμή καί ή φήμη τοϋ ναοϋ τής
Λινδίας. Τότε, μέ διάταγμα τοϋ αότοκράτορα Θεοδοσίου τοϋ Α', κλείστηκε τό
Ιερό καί τό άγαμλμα τής ’Αθήνας, μετα
φέρθηκε στήν Κων/πολη. ’Αργότερα, με
γάλη πυρκαϊά άποτελείωσε τό έργο τών
Χριστιανών, έτσι, ώστε τό ύπέρλαμπρο
οίκοδόμημα νά γίνη έρείπια καί νά ξεχαστή, μέχρι τό 1902, πού ή άρχαιολογική σκαπάνη τό ξανάφερε στό φώς, άποκαλύπτοντας τό ένδοξο παρελθόν του».
’Από τή θέση τοϋ ναοϋ, τό θέαμα είναι
κάτι, πού δύσκολα μπορεί νά ξαναδή
άλλοϋ μάτι άνθρώπου. Κάτω, χαμηλά, ή
σημερινή Λίνδος, μέ τά στενά δρομάκια,
τίς κόκκινες στέγες καί τά γραφικά άρχοντιά καί πέρα ή θάλασσα, άπέραντη
καί γαλήνια. Ρίχνουμε μιά τελευταία μα
τιά στά έρείπια τοϋ βράχου κι’ άπό τό γνώ
ριμο, τόν ίδιο δρόμο, κατεβαίνουμε στά
καλντιρίμια τοϋ γραφικού χωριοϋ.Καίέδώ,
έχουμε άρκετά ένδιαφέροντα νά ίδοϋμε.
Ό τάφος τοϋ Κλεόβουλου, σέ μιά άκρη
τοϋ Μεγάλου γιαλοϋ, τό άρχαίο Θέατρο
σ’ ένα ϋψωμα, Ν.Δ. τής Άκροπόλεως,
τό 'Υδραγωγείο τής Λίνδου καί ό τάφος
τοϋ ’Αρχοκράτη, συμπληρώνουν, έπειτα
άπό τήν ’Ακρόπολη, τίς άντυπώσεις μας,
γιά τή μεγάλη άκμή τής άρχαίας Πόλεως.
Όμως, είπαμε, ή άκμή τής Λίνδου δέν
σταμάτησε μέ τήν άρχαίμ έποχή. Συνεχί
στηκε στά μετέπειτα, τά βυζαντινά καί
τά Ίπποτικά χρόνια. ’Από τά χρόνια
έκεϊνα, πλούσια δείγματα έχουμε νά θαυ
μάσουμε στό σημερινό χωριό. Είναι
αύτά τά όνομαστά άρχοντικά, τά είδη τής
κεραμεικής καί τής ύφαντουργίας καί ή
περίφημη Βυζαντινή της έκκλησία, ή
Παναγία ή Κυρά, όπως τήν όνομάζουν
οί έντόπιοι. Έ να άπό τά άρχοντικά έπισκεφθήκαμε, κατά τό μεσημέρι. ’Απεί
ραχτο άπό τούς αιώνες, φαντάζει φρού
ριο άληθινό μέ τούς πανήψυλους τείχους,
μέ σιδεροδεσιές καί γερές άμπάρες. Λίγο
βυζαντινό, λίγο γοτθικό, λίγο άνατολίτικο καί άρκετά νησιώτικο, άποτελεϊ ένα
ίδιόρυθμο σύνολο, πού δέν μπορεί νά τό
συναντήση κανείς, σέ άλλο μέρος τής
’Ελλάδος. Τίς πόρτες καί τά παράθυρα

Πιάτο τής Λίνδου.
’Αληθινό μικρό άριστούργημα.

Ό Ναός της Λινδίας
’Αθήνας. Τό σημαντικώτερο κτήριο της Άκρο
πόλεως της Λίνδου, άπετέλεσε κατά τήν άρχαιότητα σπουδαίο θρη
σκευτικό καί πολιτιστι
κό κέντρο τών λαών της
’Ανατολικής Μεσογείου.

Ό Βυζαντινός Ναός
τής Παναγίας ’Αξιόλο
γος γιά τίς τοιχογραφί
ες καί τό ξυλόγλυπτο
τέμπλο του.
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’Άνω : Ή Λίνδος, μέ τήν ’Ακρόπολη στό βάθος.
Κάτω : Τδ λιμανάκι τοϋ 'Αγίου Παύλου. Έδώ ίφθασε τό 58
μ. X. ό ’Απόστολος των ’Εθνών καί έκήρυξε τή θρησκεία
τοϋ Ναζωραίου.

στολίζουν τόξα μέ γοτθική διακόσμηση. *
Στους τείχους βυζαντινοί σταυροί καί
βυζαντινή, κάποτε, τοιχοδομία. Τά δω
μάτια, καθώς καί ή αυλή, είναι στρωμέ
να μέ βότσαλα καί μέ παραστάσεις θα
λασσινές, όπως γοργόνες, καράβια ά
γκυρες καί άλλα, μιά καί τά άρχοντικά
αύτά ήσαν σπίτια τών πλουσίων καρα
βοκύρηδων τής Λίνδου. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό σαλόνι, ένα μεγά
λο στενόμακρο δωμάτιο, πού μέχρι σή
μερα όνομάζεται «Καλό Σπίτι».
Τό «Καλό Σπίτι» άποτελεϊ ένα πραγμα
τικό μουσείο βυζαντινής καί λαϊκής τέ
χνης. Έδώ, θαυμάζουμε μιά συλλογή,
άπό τά όνομαστά Ροδίτικα πιάτα, γνωστά
γιά τήν τέχνη τους, σ’ όλόκληρο τόν
κόσμο. Τά πιάτα αύτά, οί σκουτέλες όπως
τά λένε στή Ρόδο, είναι άληθινά μικρά
άριστουργήματα καί έχουν γίνει περι
ζήτητα σ’ όλα τά μουσεία τής Εύρώπης
καί τής ’Αμερικής. ’Αλλά καί τά κεντή
ματα καί τά ΰφαντά τής Λίνδου ήσαν
όνομαστά, άπό τή βυζαντινή άκόμα έποχή. Τά έργαστήρια της κατεσκεύαζαν
σεντόνια, πού έντυπωσίαζαν μέ τή λε- 4
πτότητα τών σχημάτων, τήν ποικιλία
καί τή χάρη τών χρωμάτων. ’Ιδιαίτερα
όνομαστά ήσαν τά λεγάμενα Σπερβέρια,
κεντημένα άπό άτόφιο μετάξι. Τά σεντό
νια αύτά χρησίμευαν, γιά νά στολίζουν
τό νυφικό κρεββάτι. Μετά τό άρχοντικό,
περνώντας κάποιο στενό δρομάκι, φθάσαμε στήν έκκλησία τοϋ χωριοΰ. Ή
Παναγία ή Κυρά, βυζαντινοϋ ρυθμοϋ
σταυρεπίστεγος, βρίσκεται κοντά στήν
πλατεία τής Λίνδου. Στήν δυτική της
πλευρά, στό έξωτερικό, διακρίνεται, πά
νω σέ μαρμάρινη πλάκα, ό λατινικός
σταυρός, μέ τό οίκόσημο τοϋ Μεγάλου
Μαγίστρου D’ AUBUSSON, πράγμα πού
δείχνει, πώς ό ναός άνακαινίστηκε στό
σημείο αύτό, στά χρόνια τής Ίπποτοκρατίας. Τό έσωτερικό είναι κατάμεστο άπό
τοιχογραφίες, πού παρουσιάζουν έξαιρετικό ένδιαφέρον, γιατί άποτελοϋν χαρα
κτηριστικά δείγματα τής ύστεροβυζαντινής νησιώτικης άγιογραφίας. ’Εκτός
άπό τίς τοιχογραφίες, τό ξυλόγλυπτο
τέμπλο τοϋ ναοϋ, ό έπισκοπικός θρόνος
καί ό ξυλόγλυπτος άμβωνας είναι άπό
έκεϊνα, πού μέ τήν-τέχνη τους, προκαλοϋν
έντύπωση στόν ξένο έπισκέπτη. Έ να τα
πεινό κεράκι άνάβουμε στή χάρη της,

» ψιθυρίζουμε μιά προσευχή στόν Παντο
κράτορα τοϋ τρούλλου κι’ άληθινά γοη
τευμένοι άπό τή βυζαντινή μεγαλοπρέ
πεια τραβάμε πρός τά αυτοκίνητο, πού
μάς περιμένει στήν πλατεία. Ή άνάγκη
γιά φαγητό καί ξεκούραση είναι ζωγρα
φισμένη στά πρόσωπα όλων. "Ετσι, φθάσαμε κάτω χαμηλά, στά άριστερά τής
Άκροπόλεως, όπου βρίσκεται ό Μεγάλος
γιαλός, τό άρχαίο φυσικό λιμάνι τής Λίν
δου. Πεντακάθαρη άμμουδιά, ρηχά ζεστά
νερά, τόπος Ιδεώδης γιά μπάνιο. Κι’ έ
πειτα, φρέσκα ζωντανά ψάρια, γνωστά
γιά τή νοστιμιά τους άπό τ’ άρχαία άκόμα χρόνια. Ό Μεγάλος γιαλός είναι, χω
ρίς άλλο, μοναδική παραλία γιά ξενοια
σιά, γιά γαλήνη, γιά ξεκούραση καί ψυχι
κή ήρεμία. Χαρήκαμε όλο τό άπόγευμα
τήν όμορφιά του κι’ όταν πιά ό ήλιος
έγειρε μακρυά καί χρύσωσε τά ήσυχα
νερά, έτοιμάστήκαμε γιά τό ταξείδι τού
γυρισμού. ’Αφήναμε τή Λίνδο, πού τόσο
λίγο τή γνωρίσαμε, μά πού τόσο παλύ τήν
είχαμε άγαπήσει.
Στήν άκρη τού χωριού, μιά μεσόκοπη
» μαντηλοφορεμένη γυναικούλα στάθηκε
σεβαστικά νά μάς χαιρετήση. Καί, κα
θώς τό αύτοκίνητο έφευγε βιαστικά, μό
λις έφτασαν στ’ αύτιά μας, σάν τιτιβίσματα πουλιού, τά λόγια τής άπλοϊκής
γυναικούλας «Στό καλό, στό καλό καί νά
μάς ξαναρθήτε...».
Καί βέβαια καλή μας Ροδίτισσα. Τώρα
πού τήν άγαπήσαμε τή Λίνδο, δέ θά τή
λησμονήσουμε ποτέ!.. Πώς μπορούμε
στ’ άλήθεια; Είναι τόσο όμορφη!..
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

"Ανω : Ό τάφος τοϋ ’Αρχοκράτη. Είναι σκαλισμένος στο βρά
χο καί άνήκει στούς Ελληνιστικούς χρόνους.
Κάτω : Μία άλλη άποψη τοϋ Ναοΰ της Λυνδίας. Είναι κτισμένος
στό ψηλότερο σημείο της Άκροπόλεως, στό άνατολίκό χείλος
τοϋ βράχου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
‘ Υ π ό 'Α στυνόμου Β" κ. Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Σ Η Φ Α Κ Η

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

καί πρακτικόν. Ή άλήθεια είναι, δτι, τό
σον ή κλασική, όσον καί ή θετική σχολή,
προσέφερον είς τήν έπιστήμην τού δικαί
ου καί τής έγκληματολογίας άνεκτιμήτους
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Lombroso, Ferri καί Garofalo θεωΙδέας, αίτινες, σήμερον, άποτελοΰν τό θεω
ρούνται ώς άνήκοντες είς τήν κατηγορίαν ρητικόν ύπόβαθρον τών ποινικών καί σω
τών ήγετών τής θετικής σχολής τών ’Ιτα φρονιστικών κωδίκων τών πεπολιτισμέλών, έν τή έγκληματολογίμ. Εϊδομεν ποιοι νων κρατών τής γής. Είναι άδιανόητος ή
ήσαν καί τί είπον οί τρεις ουτοι έπκρανείς μονομερής άποδοχή τών άρχών τής μιας ή
έγκληματολόγοι.1 Εϊδομεν ότι, καίτοι το- τής άλλης σχολής· έκατέρα έχει τήν άξίαν
ποθετοΟνται είς τόν θεωρητικόν χώρον της καί παρέχει χρήσιμα στοιχεία. Θεω
τής θετικής σχολής, έν τούτοις, έχουν ρητικοί, καί σήμερον άκόμη καταναλίδιαφωνίας μεταξύ των. Έ ν συνεχεία, θά σκουν κόπον καί γράφουν πολλάς σελί
ίδωμεν τό σύστημα τών Ιδεών καί θεωρι δας, διά νά άσκήσουν μίαν άσκοπον κριτι
ών, αίτινες συνιστοΟν τό θεωρητικόν οίκο- κήν, κατά τής μιάς ή τής άλλης σχολής ή
δόμημα τής θετικής σχολής τών ’Ιταλών.2 συστήματος Ιδεών. Δέν ύπάρχει άμφιβοΔύο μέθοδοι παρουσιάσεως Ιδεών καί θεω λία, δτι, παντού, είς οίανδήποτε Ιδέαν ή
ριών ύφίστανται. Κατά τήν πρώτην μέθο θεωρίαν υπάρχει καί τό καλόν καί τό κα
δον παρουσιάζονται οί δημιουργοί καί τά κόν, δι’ δ ή λογικωτέρα τακτική είναι ή
έργα των καί δι’ αύτού τού τρόπου «σερ σταχυολόγησις καί άξιοποίησις τού καλού
βίρονται» αί Ιδέαι καί αί θεωρίαι. Κατά καί χρησίμου.
τήν δευτέραν παρουσιάζονται αί Ιδέαι
Πρό τού Beccaria (1764),2 είς τό ποινι
καί αί θεωρίαι, ώς αύται ένεφανίσθησαν
είς τόν χώρον τής ένδιαφερομένης έπι- κόν δίκαιον έπεκράτει ή μεσαιωνική πνευ
στήμης. Ή πρώτη μέθοδος διασπά τήν ματική άτμόσφαιρα τής άπιστεύτου σκληθεωρίαν μέ βιογραφικά στοιχεία, ένώ ή ρήτητος καί αυθαιρεσίας τού άστυνομικοΰ
δευτέρα άγνοεΐ βιολογικά στοιχεία, τά Κράτους. Ό πολίτης δέν είχε ούδεμίαν
όποία, πολλάκις είναι χρήσιμα πρός κα- προστασίαν. Ό κλήρος καί τό κράτος είτανόησιν τής Ιστορικής προελεύσεως τής χον τήν δύναμιν καί τήν τακτικήν νά έπιθεωρίας. Είς τήν σειράν τών μελετών αύ- βάλλουν τάς θελήσεις των, άνευ περιορι
τών γίνεται συγκερασμός τών δύο μεθό σμού τίνος. Ή έπικρατούσα ιδέα, έν τφ
δων, πράγμα τό όποίον, νομίζομεν, έξυ- ποινικώ δικαίφ, ήτο ή τής άνταποδόσεως,
πηρετεί τήν πληρεστέραν κατανόησινδυσ- είς δσην έκτασιν έξυπηρετεΐτο τό συμφέ
νοήτων θεωριών καί Ιδεών ύπό άνθρώπων, ρον τοϋ κληρικού ή τού φεουδάρχου. Κα
οίτινες, τό πρώτον, μελετούν τοιαύτα θέ τά τής αύθαιρεσίας αυτής, ήγέρθησαν οί
άνθρωπισταί τού τελευταίου τετάρτου τού
ματα.
Βιογραφικά στοιχεία δημιουργών θεω 18ου αίώνος, οίτινες, έν τώ ποινικώ δικαίφ,
ριών είναι άπαραίτητα, διότι δέν είναι δυ έκπροσωποΰνται άπό τούς Binding, Bec
νατόν νά μή έχουν σχέσιν μέ τήν γένεσιν caria, Carrara, Howard, Bentham καί πολ
τής θεωρίας, δοθέντος ότι αί θεωρίαι δέν λούς άλλους. ’Από αύτούς τούς άνθρώπλανώνται είς τόν άέρα, ώστε νά συλλαμ- πους έδημιουργήθη ή κλασική σχολή,
ήτι ς τήν Ιδέαν τής ά ν τ απ ο 
βάνωνται άπό τόν κάθε άνθρωπον. Πρέπει
νά γεννηθή ό κατάλληλος άνθρωπος, ό δ ό σ ε ω ς τ ή ν ά ν τ ι κ α θ ι σ τ ά μέ
τήν Ιδέαν τής κ ο ιν ω ν ι κ ή ς
έγκέφαλος τού όποιου πρέπει νά καλλιεργηθή καί άφοΰ τού δοθή μία άφορμή θά ά ν α γ κ α ι ό τ η τ ο ς τ ή ς π ο ι ν ή ς
συλλάβη τήν Ιδέαν, ή όποία, ούχϊ σπανί- κ α ί τ ή ς π ρ α κ τ ι κ ή ς σ κ ο π ι 
μ ό τ η τ α ς της. Σ υ ν ι σ τ ά Ι σ ό τ η 
ως, άλλάσσει τάς τύχας τής άνθρωπότητος. 'Υποστηρίζεται, ότι ό θετικισμός ή ή τ α 1 π ά ν τ ω ν , έ ν ώ π ι ο ν τ ώ ν π ο ι 
θετική σχολή έδημιουργήθη ώς άντίδρα- ν ι κ ώ ν ν ό μ ω ν , κ α ί σ ε β α σ μ ό ν
σις πρός τόν κλασσικισμόν ή τήν κλασ τ ή ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ς ά ξ ι ο π ρ ε π ε ί σικήν σχολήν. Αί ύπερβολαϊ τού κλασσι- ας, κ α θ ώ ς , έ π ί σ η ς , ά π α γ ο ρ ε ύ κισμοΰ έδημιούργησαν τήν κατάλληλον ε ι π ο ι ν ή ν ά ν ε υ π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο ν τ ο ς ν ό μ ο υ , τ ι μ ω ρ ο ΰ ν τ ο ς α ύάτμόσφαιραν, έντός τής όποιας έγεννήθη
ό Jhenrig, ό Lombroso, ό Ferri καί οί άλ τ ή ν ( n u l l u m c r i m e n , n u l l a
λοι θετικισταί, οίτινες άπηύδησαν άπό τάς p o e n a s i n e l e g e),5 κ α θ ι ε ρ ο ϊ
δέ ά ν α λ ο γ ί α ν μ ε τ α ξ ύ β α ρ ύ «άερολογίας», τάς ύπερφυσικάς καί άφητ ητ ο ς τού έ γ κ λ ή μ α τ ο ς καί
ρημένας Ιδέας, κατευθύναντες, ούτω, τήν
έπιστήμην πρός τό πλέον συγκριμένον τ ή ς έ κ τ ά σ ε ω ς τ ο ύ π ο ι ν ι κ ο ύ

III. 4 —Θετική Σχολή ή Θετι
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κ ο λ α σ μ ο ύ . Θεωρητικώς, ή κλασσική
σχολή «καταπιάνεται» μέ άτέρμονας συ
ζητήσεις, έν σχέσει μέ τό θέμα τής έλευθερίας ή μή τής άνθρωπίνης βουλήσεως.
Καρπός τής θεωρίας τής κλασσικής σχο
λής είναι ό Γαλλικός Ποινικός Κώδιξ,
τού έτους 1810, ό Βαυαρικός τοιοΰτος, τού
έτους 1813, οΰς καί έμιμήθησαν καί έτερα
κράτη, μεταγενεστέρους.
Ή άδυναμία τής κλασσικής σχολής
είναι, δτι δίδει έμφασιν είς τήν πράξιν καί
ούχί είς τόν πράξαντα, διά τόν όποιον άδιαφορεί. Τό πρόβλημα, κατά τήν κλασσι
κήν σχολήν, είναι, έάν ό Αλ έπραξε τό β',
ποιος είναι ό Α'. είναι άδιάφορον. Ούτος
είναι ό όποιοσδήποτε «δστις» τής νομι
κής διατάξεως. Δέν ένδιαφέρει ό έγκληματίας, άλλά ή πράξις, δ ι ό τ ι ό έγ κ λ ηματίας είναι μ ίαάφηρημένη
ν ο μ ι κ ή π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς καί ούδέν περισσότερον. Τό ποινικόν δίκαιον,
τό άποδεχόμενον ιδέας τής κλασσικής
σχολής, έδημιούργησε ποινικούς κώδι
κας, κατά τόν 19ον αίώνα, οίτινες μ έ λ ε 
πτομέρειαν περιγράφουντήν
άντ ι κ ε ι μ εν ι κ ή ν
ύπόστασιν
έ κ ά σ τ ο υ έ γ κ λ ή μ α τ ο ς καί κα
θ ο ρ ί ζ ο υ ν μέ ά κ ρ ί β ε ι α ν τ ό
είδος καί τήν π ο σ ό τ η τ α τ ή ς
ά π ε ι λ ο υ μ έ ν η ς π ο ι ν ή ς . Ή κυ
ριαρχούσα ίδέα τών κλασσικών, ούτως
είπείν, ποινικών κωδίκων είναι ή τής γ ε
ν ι κ ή ς π ρ ο λ ή ψ ε ω ς , ήτις δέν άπομακρύνεται καί πολύ άπό τήν προκλασσικήν Ιδέαν τής άνταποδόσεως. Ποιος εί
ναι ό έγκληματίας δέν ένδιαφέρει, δσον
ένδιαφέρει ποία είναι ή τελεσθεΐσα πρά’
ξις, τήν όποιαν «δστις τελέσει» θά τιμωρηθή μέ τήν προδιαγεγραμμένην ποι
νήν. Ό δ ι κ α σ τ ή ς ε ί ν α ι δ έ σ μ ι 
ος τ ή ς π ο ι ν ι κ ή ς δ ι α τ ά ξ ε ω ς ,
ήν όποχρεοΰται νά έφαρμόση κατά παν
τός προσερχομένου ένώπιον αύτού.
Κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώνος, έμφανίζεται ή θετική σχολή, ή τ ι ς
σ τ ρ έ φ ε ι τ ό έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ής
έ π ι σ τ ή μ η ς άπό τήν π ρ ά ξ ι ν
ε ί ς τ ό ν π ρ ά ξ α ν τ α . Είς τό έδώλιον
τού κατηγορουμένου δ έ ν κ ά θ ε τ α ι
μ ί α π ρ ά ξ ι ς , ύποστηρίζει ή θετική
σχολή, άλλά είς άνθρωπος,
τόν όποιον δέν δύνασθε νά άγνοήτε. Ό
άνθρωπος αύτός δέν είναι μία άφηρημένη
νομική έννοια, άλλά μία ζωντανή προσω
πικότης, ήτις παρουσιάζει τόσας ποικι
λίας, δσοι είναι οί άνθρωποι έπί τής γής.
Ναι μέν κάθονται δύο κλέπται είς τό έδώ-

Ή κλασσική Σχολή συνιστά ισότητα πάντων, ένώπιόν
των ποινικών νόμων, καί σεβασμόν τής ανθρώπινης α
ξιοπρέπειας, καθώς έπίσης, απαγορεύει ποινήν άνευ προϋπάρχοννος νόμου, τιμωροΰντος αυτήν, καθιεροϊ δέ άναλογίαν μεταξύ βαρύτητος τοΰ έγκλήματος καί τής έκτάσεως τοΰ ποινικού κολασμού.

λιον τοΰ κατηγορουμένου, οΐτινες, ένδεχομένως, έκλεψαν τήν αύτήν ποσότητα
άγαθών ή χρημάτων, άλλα άλλην έπικινδυνότητα παρουσιάζει ό μέν, άπό τόν δέ.
Κάθε άνθρωπος έχει ιδίαν άτομικήν ιδιο
συστασίαν καί κάθε άνθρωπος χρειάζεται
ίδιον μέσον έξουδετερώσεώς του, πρός
προστασίαν της κοινωνίας. Ή θετική σχο
λή δέν είναι έπιεικεστέρα τής κλασσικής
σχολής. Άντιθέτως, αύτη στρέφει τό ένδιαφέρον της είς τήν Ιδέαν τής ε ι δ ι κ ή ς
π ρ ο λ ή ψ ε ω ς καί τήν προστασίαν τής
κοινωνίας. 'Υπέρ πάντων, προέχει ή προ
στασία τής κοινωνίας· δι’ ό, είς τόν έπικίνδυνον Εγκληματίαν, είναι άτεγκτος. Ή
ποινή «χάνει» είς τούς θετικιστάς τήν
μεταφυσικήν άξίαν αύτής καί μεταφράζε
ται, ώς μέσον άμύνης τής προοβαλλομένης κοινωνίας. Δέν Ενδιαφέρει ή διανοη
τική κατάστασις τού δράστου· ένδιαφέρον
έχει ή έπικινδυνότης, ήτις πρέπει νά άντιμετωπισθή, διά τήν προστασίαν τών
πολλών, οΐτινες πρέπει νά προστατευθοΟν.
Ή Ιστορική προέλευσις τής θετικής
σχολής άρχεται άπό τόν γενικώτερον χώ
ρον τών κοινωνικών έπιστημών μέ γεν
νήτορα τόν Comte,· τού όποιου τάς θεω
ρίας πρώτος άνέλυσεν, είς τήν ’Αγγλικήν,
ό John Stuart Mill.7
Ή σημασία τής λέξεως θ ε τ ι κ ι 
σ μ ό ς άναλύεται διαφοροτρόπως άπό
τάς διαφόρους έπιστήμας ή κλάδους έπιστημών.Άλλη ν σημασίαν τού προσδίδει ή
Φιλοσοφία, ή Νομική, ή 'Ιστορία, ή Κοινωνιολογία, ή Εγκληματολογία, ή Θεο
λογία κ.ο.κ. Διά νά ίδωμεν, έπομένως, τήν
έγκληματολογικήν σημασίαν τής έννοιας
θετικισμός, έπί τής όποιας βασίζεται ή
δλη σκέψις τής θετικής σχολής, πρέπει
νά προχωρήσωμεν είς άρκετόν έννοιολογικόν βάθος, όπως τήν άντελήφθησαν κο
ρυφαίοι έρευνηταί τού χώρου τών κοινω
νικών έπιστημών.
Πρώτον : Ό θετικισμός άρνεΐται τήν
θεωρίαν περί έλευθερίας τής βουλήσεως,
διότι ούτος άρνεΐται κάθε τι τό μεταφυ
σικόν, δηλ., κάθε τί τό «άπιστον» καί άφηρημένον. Ή σκέψις τού άνθρώπου διέρ
χεται τρία στάδια, ήτοι : πρώτον άπό τό
Θεολογικόν, δεύτερον άπό τό μεταφυσι
κόν καί τρίτον, έξ αύτών, είς τό Επιστημο
νικόν ή «χειροπιαστόν» ή θετικόν.8 Τά
δύο πρώτα στάδια, άπό τά όποια διέρχεται
ή είς τά όποια περιπλανάται ή άνθρωπίνη
σκέψις, τά άρνεΐται καί δέχεται μόνον τό
τρίτον στάδιον. Ή έπιστήμη πρέπει νά
πιστεύη 6,τι βλέπει καί δ,τι «πιάνει», τά
ύπόλοιπα είναι άνωφελεϊς φαντασίαι, αιτινες δημιουργούν άσκόπους συζητήσεις
καί άπασχολήσεις. Κατά συνέπειαν, είτε
υπάρχει εύχέρεια είς τόν άνθρωπον νά έχη
έλευθέραν βούλησιν, είτε δχι, είς τούς θετικιστάς είναι άδιάφορον. ’Εάν ό άνθρω
πος διαπράξη μίαν κακήν πράξιν, θά πρέ

πει νά ληφθοΰν κατ’ αύτού μέτρα, διότι
ένώπιόν μας έχομεν μίαν πράξιν κακήν
καί ένα άνθρωπον ίσως έπικίνδυνον· τά
πέραν αύτών, ήτοι, έάν είναι ήθικός ύπεύθυνος ή δχι είναι «άερολογίες».
Δεύτερον : Ό θετικισμός έπιμένει, δτι
πρέπει νά γίνη διαχωρισμός, μεταξύ έπιστήμης καί ήθικής.® Ή άρχή αύτη είναι
σύμφωνος μέ τήν πρώτην, καθ’ ήν κάθε τί
τό μεταφυσικόν πρέπει νά μή άπασχολή
τήν κοινωνικήν έπιστήμην.
Τ ρίτον: 'Ο θετικισμός ύποστηρίζει
τήν ΰπαρξιν άναποφεύκτων κοινωνικών
νόμων, άποδίδει δέ μεγάλην προτεραιό
τητα είς τήν άξίαν τής έπιστήμης.Ή πλέον
καθαρά έπιστήμη, ύποστηρίζει, άρχεται
άπό τά μαθηματικά καί καταλήγει είς τήν
κοινωνιολογίαν, ήτις θεωρείται ή πλέον
άσαφής καί «μπερδεμένη» έπιστήμη.
Τέταρτον : Ό θετικισμός πιστεύει, δτι
είς δλας τάς έπιστήμας πρέπει νά έφαρΈ ά ν ό άνθρωπος διαπράξη μίαν κα
κήν πράξιν, υποστηρίζουν οί θετικισταί, θά πρέπει νά ληφθοΰν κ ατ’
αύτοϋ μέτρα, διότι ένώπιόν μας
ϊχομεν μίαν πράξιν κακήν καί ένα
άνθρωπον ίσως έπικίνδυνον.

μόζεται μία ένιαία έπιστημονική μέθοδος
έρεύνης, άνεξαρτήτως έάν πρόκειται περί
κοινωνικής ή φυσικής έπιστήμης. Ή έπι
στημονική μέθοδος έρεύνης πρέπει νά βα
σίζεται είς τήν παρατήρησιν, τό πείραμα,
τήν ποιοτικήν έρευναν, τήν διάκρισιν στα
δίων καί περιόδων καί είς τούς ύφισταμένους κοινωνικούς νόμους τής προόδου καί
τής έξελίξεως.
Πέμπτον : Ό θετικισμός είναι θεωρία
τής κοινωνίας, ένδιαφερομένη διά τήν έξέλιξιν τού πολιτισμού καί τών κοινωνικών
νόμων κατά συνέπειαν, άδιαφορεΐ διά τήν
συγκεκριμένην άτομικότητα, ήτις ύφίσταται διά τήν κοινωνίαν, μή άποτελοΰσα
αύτοσκοπόν.10
Έκτον : Οί θετικισταί ύποστηρίζουν,
δτι ή άναζήτησις τοΰ αιτίου ένός γεγονό
τος είναι πέραν τής άνθρωπίνης δυναμικότητος. Δέν πρέπει νά άναζητήται τό δ ι ατ ί άλλά τό π ώς , διότι τό δ ι ά τ ί δέν
πρόκειται νά εύρεθή ποτέ.11 Αυτό έδωσεν
άφορμήν νά νομισθή, δτι οί θετικισταί δέν
ένδιεφέροντο διά τήν πρόγνωσιν ή τήν
πρόβλεψιν τών γεγονότων11, τούτο, δμως,
δέν είναι άληθές, δ ι ό τ ι ό σ κ ο π ό ς
τ ή ς ά ν α ζ η τ ή σ ε ω ς τ ή ς γ ν ώσ ε ω ς ε ί ν α ι ή π ρ ό γ ν ω σ ι ς.18 Οί
θετικισταί περιεπλάκησαν είς άτέρμονας
συζητήσεις έπί τής μεθοδολογίας άναζη
τήσεως τής γνώσεως.
Ή κριτική κατά τοΰ θετικισμού περιεστράφη, κυρίως, είς τήν, παρ’ αύτού, άπόρριψιν παντός μεταφυσικού καί είς τήν
προσπάθειαν άπομονώσεως τής έπιστή
μης άπό τής ήθικής.1· Ούδείς, ούτε καί οί
πλέον φανατικοί θετικισταί, λέγουν οί
κριτικοί, κατώρθωσε νά άπομακρύνη άπό
τάς έρευνας του τάς άφηρημένας έννοιας,
τάς μεταφυσικός προκαταλήψεις καί τάς
έπικρατούσας ήθικάς άντιλήψεις. Αΰτή
αΰτη ή έφαρμογή τών θεωριών τής θετικής
σχολής έδημιούργησε, σύν τώ χρόνφ Ιδίαν
ήθικήν, ήτις, κυρίως, συνίσταται είς τόν
σεβασμόν καί προστασίαν τών έπικρατουσών ήθικών άξιών μιάς κοινωνίας.18Ή άπομόνωσις τής ήθικής άπό τής έπιστήμης
έδημιούργησεν είς τούς θετικιστάς μίαν
νέαν ήθικήν, τήν τοιαύτην συνεχούς προ
αγωγής τής έπιστήμης. Ό John Stuart
Mill ύποστηρίζει, δτι ή έπιστήμη έγεννήθη άπό τήν παρατήρησιν καί τόν πειρα
ματισμόν έπομένως, δέν λέγουν τίποτε
νέον οί θετικισταί, δταν ύποστηρίζουν,
δτι ή έπιστήμη πρέπει νά βασίζεται είς τήν
παρατήρησιν γεγονότων καί είς τούς πει
ραματισμούς.1· Έ ν πάση περιπτώσει, ή
έρευνα δέν πρέπει μόνον νά συλλέγη στοι
χεία, άλλά νά γνωρίζη καί διατί τά συλλέ
γει, έπί πλέον δέ πρέπει νά γνωρίζη νά τά
Ερμηνεύση.17
'Η έφαρμογή τοΰ θετικισμού είς τήν
έγκληματολογίαν ύποδεικνύει έ γ κ α τ ά λειψ ιν τής Ιδέας τής ήθι
κής εύθύνης καί άντικατάσ τ α σ ι ν α ύ τ ή ς μέ τ ή ν θ ε ω ρ ί -
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Ή έφαρμογή τοΰ θετικισμού εις τήν έγκληματόλογίαν
ύποδεικνύει έγκατάλειψιν τής ιδέας τής ήθικής εύθύνης
καί άντικατάστασιν αυτής μέ τήν θεωρίαν τής ούδετέρας
ήθικής εύθύνης, μετρουμένης άπό τόν βαθμόν έπικινδυνότητος τοΰ, δράστου.

α ν τ ή ς ο ύ δ ε τ έ ρ α ς ή θ ι κ ή ς ε ύ
θύνης, μ ε τ ρ ο υ μ έ ν η ς άπό τόν
βαθμόν έπικινδυνότητοςτού
δ ρ ά σ τ ο υ . Ή φύσις καί ή σοβαρότης
τού τελεσθέντος έγκλήματος έχει δευτερεύουσαν σημασίαν. Προεξάρχουσαν ση
μασίαν έχει ή προσωπικότης τού δράστου
καί ή μεταχείρισις αύτού, τής δευτέρας άποσκοπούσης εις τήν προστασίαν τού κοι
νωνικού συνόλου. 'Η γενική πρόληψις δέν
έπηρεάζεται άπό τήν ποινήν, ήτις έπιβάλλεται είς τήν συγκεκριμένην άτομικότητα.
Ό Ferri φέρει τό έξής παράδειγμα, διά νά
άποδείξη δτι ή ποινή δέν έχει μεγάλην
έπιρροήν είς τήν γενικήν πρόληψη». «'Ο
πως είς μίαν διδομένην ποσότητα ύδατος,
τελούσαν ύπό ώρισμένην θερμοκρασίαν,
διαλύονται ώρισμέναι χημικαί ούσίαι,
τό αύτό θά συμβή καί μέ έν διδόμενου κοι
νωνικόν περιβάλλον, τελούν ύπό τάς ώρισμένας φυσικάς συνθήκας, θά διαλύση
ώρισμένα άτομα, ήτοι ώρισμένα άτομα θά
τελέσουν έν ώρισμένον άριθμόν έγκλημάτων».18 Τούτο ύποδεικνύει τόν διαχω
ρισμόν τών έγκληματιών κατά κατηγορίας
καί τήν άνάλογον μεταχείρησιν ένός έκάστου, συμφώνως, πρός τήν άτομικήν του
Ιδιοσυστασίαν. Ή έπιβολή τοΰ άναλόγου
μέτρου άσφαλείας, κατά τοΰ συγκεκριμέ
νου άτόμου, προστατεύει τήν κοινωνίαν
( ε ί δ ι κ ή π ρ ό λ η ψ ι ς ) καί, έν ταύτφ,
άσκεΐ ποιάν τινα γενικήν προληπτικήν
έπίδρασιν, έπί τοΰ εύρυτέρου πληθυσμού.
Είς τήν γενικήν αύτήν προληπτικήν έπίδρασιν (γενικήν πρόληψιν),
οί θετικισταί δέν δίδουν τήν άρμόζουσαν
σημασίαν.
Ή έπίδρασις τοΰ θετικισμού είς τήν
άνάπτυξιν τών έπιστημών, είς ήν άνάπτυξιν έδωσε μεγάλην18 σημασίαν, ύπήρξεν
ή άνδρωσις τής έγκληματολογίας, τής ποινολογίας ή σωφρονιστικής, τής έγκληματολογικής βιολογίας καί άνθρωπολογίας,
τής κοινωνιολογίας τοΰ έγκλήματος καί
άλλων συναφών κλάδων έπιστημών, αΐτινες έθεσαν ύπό τό μικροσκόπιον20 τής έρεύνης τόν έγκληματοΰντα άνθρωπον.
Οί ποινικοί κώδικες όλων τών κρατών
τής γής διεποτίσθησαν άπό τάς άρχάςτής
θετικής σχολής. Βαθυτέραν διαπότισιν
τών άρχών αυτής ύπέστησαν οί ποινικοί
κώδικες τών χωρών τής λατινικής ’Αμερι
κής (τάς όποιας έπεσκέφθη ό Ferri), τής
’Ιταλίας, μετ’ αύτάς δέ άκολουθοΰν δλαι
αί χώραι τής Εύρώπης καί αί χώραι, αίτινες χρησιμοποιούν τήν ’Αγγλικήν γλώσ
σαν.” Οί Ά γγλοι Ισχυρίζονται, δτι δέν
υίοθέτησαν άρχάς τής θετικής σχολής, είς
τά τελευταία ποινικά νομοθετήματά των,
άλλά υίοθέτησαν —λέγουν— τάς άνθρωπιστικάς ίδεαλιστικάς άρχάς τής κλασσι
κής σχολής. ’Αλλά ό Criminal Justice Act,
1948, είς τό άρθρον 21, έπιτρέπει τήν προ
ληπτικήν φυλάκισιν έπικινδύνων έγκληματιών, έστώ καί διά μικροαφορμάς. Είναι,
βεβαίως, άληθές, δτι τά ’Αγγλικά ποινικά
οίκαστήρια φαίνονται διστακτικά κατά
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τήν έφαρμογήν τής διατάξεως αύτής είς
τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ό ύπότροπος έγκληματίας ύποπίπτει είς μικροπαραβάσεις. ’Επίσης, ό Mental Health Act, τοΰ έ
τους 1959, άρθρον 60, έπιτρέπει τήν ύποχρεωτικήν εισαγωγήν καί κράτησιν είς
ψυχιατρικά καταστήματα ψυχικώς καί
πνευματικώς άσθενών, ψυχοπαθητικών,
άτόμων καί πνευματικώς άνωμάλων έγκληματιών, έστω καί έάν καί ούτοι δώσουν
μικροαφορμήν.” Ό λα ι αύταί αί διατάξεις
μαρτυρούν άποδοχήν τών άρχών τοΰ θετι
κισμού.
Ό Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, τοΰ
1950, δστις άκολουθεΐ, κατά ΧΩΡΑΦΑΝ,
«τήν κρατούσαν έν τή έπιστήμη καί ταϊς
νομοθεσίαις άντίληψιν», έχει άποδεχθή
άρχάς τής θετικής σχολής είς τά άρθρα
80, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93 καί 412 Π.Κ.28
Κατά πόσον, δμως, τό σύνολον τών διατά
ξεων τού Ελληνικού Ποινικού Κώδικος,
τών διαφόρων Ειδικών Ποινικών Νόμων,
τής Ποινικής Δικονομίας, τοΰ ’Αστικού
Δικαίου, έν συνδυασμφ μέ τήν δλην έφαρ
μογήν τοΰ δικαίου, προστατεύουν τούς κα
λούς άπό τούς κακούς είναι θέμα, τό ό
ποιον έκφεύγει, έπί τοΰ παρόντος' τής
σειράς τής παρούσης μελέτης. ’Επικρατεί,
έν πάση περιπτώσει, μία διάχυτος γνώμη,
δτι, μεταξύ ποινικού καί άστικοΰ άδικήματος, κινούνται άνέτως πολλοί έγκληματίαι «μέ λευκόν περιλαίμιον», οί όποιοι
«καταφέρνουν νά ξεγλιστρούν άπό τις
τσιμπίδες τού ποινικού κώδικος». ’Εάν
τούτο άποδεικνύετο άπό μίαν ή πολλάς άντικειμενικάς έπιστημονικάς μελέτας, ίσως
νά προέκυπτε ή άνάγκη περισσοτέρας θετικοποιήσεως τοΰ ποινικού δικαίου καί
γενικώς τοΰ δλου συστήματος τής προ
στασίας τής κοινωνίας, μέσω τοΰ ποινικού
καταναγκασμού. "Ισως, έν άλλοις λόγοις,
θά πρέπει νά είσαχθή περισσότερος θετικι
σμός καί έν Έλλάδι, τόσον είς τήν θεωρίαν
δσον καί είς τήν πράξιν.
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Ίο μήνυμα τοΰ Ελληνισμού μεταξύ Μαρξισμού και τεχνολογίας (Συνέχεια έκ τής σελ. 407)

,

ή καθολικούς λαούς τής Δύσεως. "Ολα
τά μεγέθη είς τήν 'Ιστορίαν είναι ποιο
τικά καί ούδέποτε είναι τά ίδια. Τό βαθύ
τερον νόημα τής άτομικής έπαναστάσεως είναι, ότι καταλύει τήν Ιδιοτέλειαν,
τόν Ιδιώτην, τό συμφέρον. Μόνον ό Κοινοβιακός 'Ελληνισμός Ιδεολογικά άντιστρατεύθηκε τίς έννοιες αυτές. Οί όρθόδοξοι ραγιάδες τών Άμπελακίων καί
τής κοινοτικής μας κόγχης ήνωσαν τήν
έθνικήν των αύτοσυνείδησιν μέ τήν άσώματον καί άταξικήν ’Ορθοδοξίαν. Μήτε
ό εύδαιμονισμός τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ούτε ό μαρξικός γδούπος τής
κομουνιστικής βίας, μηδέ ό φυλετικός
βιασμός μπορούν νά έκπροσωπήσουν τό
κοινοβιακόν Ιδανικόν, πού είναι έτοιμο
τώρα νά άνθιση «ώς αύτονόητος λογι
κός τύπος». Συνεπείμ άκριβώς τούτου,
όλες οί προσαρμογές, όλες οί ύλοποιήσεις, πού θά γίνουν στό έπερχόμενον ό
μαδικόν καθεστώς, θά έκφρασθοΰν μέ
τό ύψος καί τήν ποιότητα τοΰ πολιτισμού
κάθε λαού. Δύσκολα π.χ. ένας μαρξιστοδίαιτος κομμουνισμός θά άποφύγη στρα
τιωτικές σχηματικότητες ή καί τήν βία
στήν νέα παγκόσμια όμαδική ζωή, όπως
καί ένας μετακαπιταλιστικός όμαδισμός
δύσκολα θά ξεχάση τήν άνεύθυνον έν
νοιαν τοΰ Ιδιώτου.
Συνεπώς, οί ύλοποιήσεις τής νέας πρα-

γματικότητος ποικίλλουν κατά τήν ήθικήν ευαισθησίαν καί παράδοσι κάθε
λαού. Καί ή πυρηνική έποχή δέν ισοπε
δώνει τούς λαούς, άλλά, άντιθέτως, άπελευθερώνει τούς λαούς, μέσα στήν δική
της Ιδιομορφία. Τώρα έρχεται ή άληθινή
έλευθερία. Χαράζει μέ τό γεγονός ότι ή
Οικονομία καθίσταται δευτερεύουσα βά
ναυσος ύλη.
Καί, άπό έδώ άκριβώς, διανοίγονται
οί εύθΰνες, περί τήν Μοίραν τοΰ Νεοελ
ληνικού Πολιτισμού. ’Επέκεινα τής Οι
κονομίας άνθεΐ τό πνεύμα. Ά λλ’ είμαστε
άκόμη οί προαστικοϊ Έλληνες τής κοινοβιακής παραδόσεως, είμαστε οί φορείς
τής δημοτικής λεβεντιάς καί τοΰ μύθου,
ώστε νά διεκδικήσουμε σοβαρώς τήν
διεύρυνσιν τής πνευματικής μας μοίρας
καί στούς άλλους ή είμαστε ταπεινοί
φορείς συμφερόντων, άνεύθυνα άτομίδια
τής στιγμής, πού φέρουν ήδη μέσα τους
τό πνεύμα τής παρακμής; Καί, κατ’ αύτόν
τόν τρόπον, νομίζω πώς τίθεται ή άνησυχία μας. Δέν ύπάρχει θέμα πολτοποιήσεως τών Ελλήνων, άλλ’ ύπάρχει θέμα
έλληνοποιήσεώς των. Έάν οί άλλοι πά
σχουν άπό έκσυγχρονισμόν, ήμεϊς πάσχομεν διότι δέν έπεστρέψαμεν στήν παράδοσιν. Καί αύτή ή παράδοσις, ή κοινοβιακή παράδοσις τοΰ Ελληνισμού,
τήν τεχνικήν έλευθερίαν τής πυρηνικής

έποχής τήν έχει σφικτά προαφομοιώσει,
κάτω άπό τήν τεράστια ήθικήν δύναμιν
τοΰ έθνους αυτού, πού, πολλούς αιώνες
πριν άπ’ τήν γέννησι τής μηχανής, έζησε
κάτω άπό δικαιότερες μορφές κοινωνι
κής ζωής. Σήμερα ή τεχνική έξέλιξις
«άπειλεΐ» έλευθερίαν διά τούς πολλούς.
'Η άπειλή στρέφεται κατά τοΰ Ιδιώτου.
ΔΓ ήμάς, πού, ώς παράδοσις, έβιώσαμεν
έπέκεινα τοΰ συμφέροντος, δέν ΰφίσταται άπειλή, άλλά μόνον δικαίωσις.
ΙΣ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗΝ έποχήν
τής άτομικής ένεργείας, ό νεώτερος
Ε
κοινοβιακός Ελληνισμός, ΰπό τήν πίεσιν
ένός ύπερνικημένου Μαρξισμού καί μιάς
πνευματικά άδικαίωτης τεχνοκρατίας, κα
λείται νά έκτοξεύση τό μεταφυσικόν βέ
λος του, πού είναι ή ίδια ή Οίκουμενική
παρουσία καί Μοίρα τής ’Ορθοδοξίας.
Έλπιδοφόρον είναι ήθικά τό μήνυμα,
πού έχει ξανά ό Ελληνισμός νά μεταδώση. Τάς έγωϊστικάς «ένώσεις» δύναται
νά μεταποιήση είς ήθικάς έ ν ό τ η τ α ς ,
τό έξοχον ήθος τής Καλβινικής ’Ηθικής
νά τό ύψώση είς τήν μεταφυσικήν κατη
γορίαν τοΰ Κοινοβίου, τήν δέ πολιτικήν
έλευθερίαν (άφαιρώντας της κάθε μα
χητικότητα) νά τήν συνδυάση μέ τήν λε
βεντιά, πού είναι έλευθερία άπό τό πάθος,
διά τοΰ παθήματος καί τής θυσίας.
ΔΗ Μ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ

*

8

8
8

Προκήρυξις Δ ια γω νισ μού ύπό τής Ρ αδιοφω 

8
8
8

νικής εκπομπής τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν

8
8

8

8
8

»
8

8

8

V

3
8
S
S
3
♦

Ή Ραδιοφωνική ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων προεκήρυξε ραδιοφωνικόν διαγωνισμόν, δι’ άρρενας καί θήλεις
σπουδαστάς καί έργαζομένους, ήλικίας 9 έως 19 έτών.
Ό διαγωνισμός περιλαμβάνει τά έξής τρία έρωτήματα :
α) Πότε ίδρύθη τό Σώμα τής ’Αστυνομίας πόλεων;
β) Ποιοι είναι οί βαθμοί τής ’Αστυνομίας πόλεων ;
γ) Πόσα ’Αστυνομικά Τμήματα έχει ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών ;
’Επίσης, περιλαμβάνει καί τήν συγγραφήν Έκθέσεως, μέ θέμα : «Τί μοΰ προσφέρει ό Άστυφύλαξ τής γειτονιάς μου ;».
Τά κείμενα πρέπει νά είναι γραμμένα μέ στυλογράφον διάρκειας, είς χάρτην διαγωνισμού καί άπό τήν μίαν μόνον πλευ
ράν αύτοΰ, νά περιέχουν δέ τό όνοματεπώνυμον, τήν ήλικίαν καί τήν άκριβή διεύθυνσιν τοΰ άποστολέως.
Αί άπαντήσεις δέον όπως άποσταλοΰν, μέχρι 1ης ’Οκτωβρίου έ.έ., είς τήν διεύθυνσιν :
«Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, Γ'. Σεπτεμβρίου άριθ. 48».
Τά πέντε καλλίτερα κείμενα θά βραβευθοΰν καί θά μεταδοθούν άπό τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Διά συμπληρωματικάς πληροφορίας, τηλεφωνήσατε είς τόν άριθμόν 825-020.
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Η ΑΗΘΡΟΠΟΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
ΜΕ Ψ Υ Χ Ε Δ Ε Λ Ι Κ Ο Χ Α Ο Σ
Μιά δραματική ττροειδοποίησις ττρός τον κόσμο άττό τόν
ίδιο τόν εφευρέτη τοϋ ολέθριου «φαρμάκου» Δρα Χόφμαν.

«Ένα μόνο γραμμάριο L.S.D. άρκεΐ για 20.000 δόσεις.
Είναι λοιπόν φανερό, δτι μιά απειροελάχιστη ύττερβολή στη δόσι, μπορεί νά προκαλέση χάος. To L.S.D.
έχει γίνει έξαιρετικά επικίνδυνο, έξ αιτίας τής σημε
ρινής τάσεως των νέων νά χρησιμοποιούν ναρκωτικά».

ΚΑΙΡΟΥ, έδημοσιεύθησαν, είς
ΠΡΟ
τίς έιρημερίδες, δηλώσεις τοϋ Δρος

Δρ. Χ Ο Φ Μ Α Ν
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Άλμπερτ Χόφμαν, σχετικώς μέ τις δλέθριες συνέπειες τοϋ L.S.D. ΟΙ δηλώσεις
αυτές έχουν ιδιαίτερη άξια, γιατί προέρ
χονται όχι από όποιονδήποτε τυχαίο έπιστήμονα, άλλα άπό τόν ίδιον τόν έφευρέτη τοϋ όλεθρίου «φαρμάκου», πού δέν
είναι άλλος άπό τόν προαναφερθέντα
Δρα Χόφμαν. Ό Δρ. Χόφμαν, πού άπεκλήθη πατέρας τοϋ L.S.D. καί άλλων ήρεμιστικών καί παραισθησιογόνων φαρ
μάκων, άνησυχεί τώρα έξαιρετικά, γιατί
διαπιστώνει, ότι τά φάρμακα αύτά, πού
άρχικά σκοπό είχαν νά βοηθήσουν τήν
ψυχιατρική, άπειλοϋν μέ καταστροφή
όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. «Τό L.S.D.
έχει γίνει έξαιρετικά έπικίνδυνο, δήλωσε
ό Δρ. Χόφμαν, έξ αιτίας τής σημερινής
τάσεως τών νέων νά χρησιμοποιούν ναρ
κωτικά. Οί άτομικές βόμβες, πρόσθεσε,
δέν πρέπει νά άφήνωνται σέ χέρια έρασιτεχνών. Μολονότι δέν προκαλεί έθισμό
τοϋ L.S.D., είναι έπικίνδυνο άπό άλλες
άπόψεις. Είναι έπικίνδυνο στήν κάθε μία
περίστασι πού χρησιμοποιείται. Ένα
«κακό» ταξίδι μ’ όλες τίς φρικτές του
συνέπειες μπορεί νά συμβή όποτεδήποτε,
σέ όποιονδήποτε, άκόμη καί ύστερα άπό
προηγούμενες «καλές» έμπειρίες καί
μπορεί νά προκαλέση σοβαρές πνευματι
κές διαταραχές, πού όδηγοϋν σέ δυστυ
χήματα ή σέ αύτοκτονία. Συχνά, τό προϊ
όν πού προέρχεται άπό μαύρη άγορά δέν
είναι καθαρό, όπότε είναι άκόμη πιό τοξικό. Έ να μόνο γραμμάριο L.S.D. άρκεΐ
γιά 20.000 δόσεις. Είναι, λοιπόν, φανερό,

ότι μιά άπειροελάχιστη ύπερβολή στή
δόσι, μπορεί νά προκαλέση χάος».
Καί συμπληρώνει μέ μεγαλύτερη έμφασι ό Δρ Χόφμαν: «Έάν ένα άπό τά
παιδιά μου (έχει δύο μεγάλους γυιούς
καί δύο κόρες) χρησιμοποιούσε έστω καί
μαριχουάνα, θά προσπαθούσα νά τό πείσω, ότι ύπάρχουν άλλοι τρόποι νά άνακαλύψη τή μαγεία τής ζωής. Ή φυγή
άπό τήν πραγματικότητα σημαίνει άποτυχία! ’Αντί γι’ αύτήν, θά συνιστοΰσα
δημιουργική έργασία!»
’Ιδιαιτέρως τονίζει ό Δρ Χόφμαν τά
τραγικά άποτελέσματα τοϋ L.S.D., έάν
τοϋτο χρησιμοποιηθή γιά πολεμικούς
σκοπούς, «βά ήταν χάος. Ά λλα άτομα
θά άπορροφοϋσαν ύπερβολική ποσότη
τα Έλ-Ές-Ντί, καί θά σκοτώνονταν,
άλλα καθόλου. Θάνατοι, αύτοκτονίες,
φρίκη! Άνθρωποι πού θά τρελλαίνονταν
μπρος στά μάτια τών συνανθρώπων τους
θά ήταν τό άποτέλεσμα. Έάν μελετάται
ή χρήσι τοϋ Έλ-Ές-Ντί γιά πολεμικούς
σκοπούς πρέπει νά άπορριφθή άμέσως,
προτοϋ είναι άργά».
Στό τέλος τών δηλώσεών του, ό Δρ
Χόφμαν, άφοϋ έξέφρασε τήν έλπίδα,
ότι θά πρυτανεύση ή λογική, προειδο
ποίησε, γιά μιά τελευταία φορά, τόν κό
σμο περί τοϋ κινδύνου, ό όποιος τόν άπειλεΐ: «Ά ς έλπίσουμε ότι σέ 50 χρόνια
οί άνθρωποι θά έχουν μάθει, πώς νά χρη
σιμοποιούν φάρμακα, όπως τό Έ λ Έ ς - Ντί, καί ότι θά ύπερισχύση τό έπιστημονικό πνεϋμα καί ή σύνεσις. Ά λλοιώς, ή άνθρωπότης άπειλείται μέ ψυ
χεδελικό χάος».
«Α . X .»

Έκ τού βιβλίου τοϋ ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΟΝ
«K.G .B.- Ή παράνομος έργασία τών μυ
στικών σοβιετικών πρακτόρων» κατά μετάφρασιν, ύπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Η Μ ΕΤΑΣΤΡΟΦ Η
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ

(Συνέχεια έκ το8 προηγουμένου καί τέλος)
Αί πληροφορίαι του είχον διαβεβαιώσει
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, δτι αδται, κατά
τόν χρόνον τής άντιμετωπίαεως τής Κουβανικής κρίσεως, άπελάμβανον άποφασιστικής στρατιωτικής δπεροχής έναντι τής Σο
βιετικής 'Ενώσεως — καί δτι τό γεγονός
τοΰτο οί Ρώσοι τό έγνώριζον. Έ π ί πλέον
παρέσχε πληροφορίας περί τής σοβιετικής
κατασκοπείας. "Ηδη, οί Ρώσοι δέν ήδύναντο νά είναι βέβαιοι ποιος είχε συμβιβασθή
μέ τόν έχθρόν καί τί έκ τής Κρατικής ’Α
σφαλείας των είχε διακυβευθή. Ό Στρα
τηγός ’Ιβάν Σέρωφ, ’Αρχηγός τής στρα
τιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, καί τινες έκ τών άξιωματούχων βοηθών του άπελύθησαν. Αί έπιχειρήσεις ήρχισαν, μετά
ταδτα, νά σταματοΟν εις τό μεσουράνημά
των. Οί πράκτορες μετετίθεντο ή άνεκαλοδντο οίκοι μαζικόδς, είτε διά τήν ιδίαν
αύτών προστασίαν, είτε έπειδή έθεωροΟντο
ύποπτοι. Τό άποτέλεσμα, διά τήν Σοβιετι
κήν κατασκοπείαν, ήτο ένας κυκεών, προσεγγίζων τό χάος.
Τό Κέντρον, τήν 8ην ’Ιουνίου, είχε λά
βει γνώσιν περί τόδν στοιχείων TtSv πυ
ραυλικών βάσεων, τά όποια δ Τουόμι είχε"
άποστείλει, μέσιρ άλλης κρύπτης. ’Αλλά
δέν παρέαχεν, δμως, περαιτέρω δδηγίας, ή
ύπαινιγμούς έστω, περί τοδ μέλλοντος τοΓ
Τουόμι. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, τήν Παρα
σκευήν 28 ’Ιουνίου, μετά τήν έργασίαν, κατηυθόνθη, διά τοδ αότοκινήτου του, πρός
δυσμάς, σχεδιάζων, νά Ιδη φίλους του εις
τό Σικάγον καί νά έξακολουθήση τόν δοόμον
του πρός τούς νοτίους λιμένας, δι* δλίγας
ήμέρας. ’Αλλά, κατά τήν πρώτην νύκτα
παραμονής του είς τό Σικάγον, έλαβε μίαν
τηλεφωνικήν πρόσκλησιν.
— Λυπούμαι διότι πρέπει νά ματαιώσω
τό ταξίδι σου — είπεν δ Τζάκ — άλλά
κάτι τό άξιόλογον μάς τό έπιβάλλει- πρέπει
νά έλθης άεοοπορικδς είς τήν Ούάσιγκτον,
αδριον τό άπόγευμα. ’Εξασφάλισε θέσιν άμέσως καί τηλεφώνησέ μου. θά σέ συναν
τήσω είς τό άεροδρόμιον.
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
"Οταν τό άεροπλάνον προσεγειώθη είς
τόν Κρατικόν άερολιαένα τής Ούάσιγκτων,
δ Τουόμι συνηντήθη μέ τόν Τζάκ καί τόν
Ντόν, τόν παλαιότερον πράκτορα, δ όποι
ος τόν είχε συλλάβει πρό τεσσάρων έτών,
είς τήν δδόν Μυλγουώκι. Δ ι’ αότοκινήτου
μετέβησαν άμέσως είς τό Άρλυγκτον τής
Βιρτζίνιας καί κατέλαβον μίαν σειράν δω
ματίων είς ένα ξενοδοχείου. Δύο έτεροι
βαθμοφόροι τοδ F .B .I. εύρίσκοντο ήδη έκεΐ.
— Κάρλο, φαντάζομαι δτι, ένίοτε, έ
χετε άπορήσει τί θά πρέπει νά κάνετε, τί
)ά έπρεπε νά κάνετε, έάν έπρόκειτο νά α
ποφασίσετε νά διανύσητε τό όπόλοιπον μέ
ρος τής ζωής είς τήν Σοβιετικήν Έ νωσιν,
ή είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας — ήρχισεν δ Ντόν. — Δέν θά ήθελα νά σάς είπω,
άλλά ή ώρα, κατά τήν δποίαν θά πρέπει
νά λάβετε τήν άπόφασίν σας, έφθασεν- έχο-

μεν λόγους νά πιατεΰωμεν, δτι πολύ γρή
γορα θά κληθήτε είς τήν Πατρίδα σας. Πιστεύομεν ,έπίσης, δτι θά σταλήτε καί πά
λιν έδδ. Είμαι έξουσιοδοτημένος νά σάς
διαβεβαιώσω, δτι είσθε απολύτως έλεύθερος νά πηγαίνετε. Τό F .B .I. θά πράξη παν
τό δυνατόν, διά νά έξασφαλίση δμαλήν τήν
έπιστροφήν σας. θά πράξωμεν πάν τό δυ
νατόν διά νά σάς βοηθήσωμεν.
ι
— Έ ξ άλλου, Κάρλο — καί πάλιν σάς
δμιλώ κατόπιν έξουσιοδοτήσεως τής κυβερνήσεώς μας — είσθε εύπρόσδεκτος νά πα
ραμείνετε είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας,
έάν άποφασίσετε νά παραμείνετε. Δέν δυνάμεθα νά σοδ ύποσχεθώμεν παράδεισον, θά
πρέπει νά στηρίζεσθε είς τάς ιδίας σας δυνάμεθα νά σάς ύποσχεθώμεν παράδεισον, θά
κάμωμεν, δμως, τό πάν διά νά έξασφαλίσωμεν τήν άσφάλειάν σας καί νά σάς βοηθή
σωμεν νά τακτοποιηθήτε έπαγγελματικώς
— ’Εάν μείνω έδώ, θά ύπήρχε περί·
πτωαις νά πάρω τήν οίκογένειάν μου έξω;
— ήρώτησεν δ Τουόμι.
'Ο Ντόν έκίνησε τήν κεφαλήν του. —
Δέν ύπάρχει τρόπος.
■
— Έ άν έπιστρέψω είς τήν Ρωσίαν, θά
πρέπει άκόμη νά έργάζωμαι διά τήν ’Αμε
ρικανικήν Υπηρεσίαν Πληροφοριών;
— ’Απολύτως δχι. Έ χ ε τ ε τόν λόγον μας
έπ’ αότοδ —- έδήλωσεν δ Ντόν. θά είσθε
τόσον έλεύθερος είς τήν Σοβιετικήν Έ νω σιν καί ούδείς ποτέ θά μάθη τί έγινε έδώ
πέρα.
. 'Ο Τουόμι εΐχεν υποθέσει — καθώς ό
Γκαλκίν τοδ εΐχεν εϊπει — δτι, ϋστερα
άπό μίαν προσωρινήν άνάκλησιν, θά τοδ
έπετρέπετο νά έπιστρέψη καί πάλιν είς τάς
'Ηνωμένας Πολιτείας. Έστοχάσθη δτι θά
ήδύνατο νά έπιζήση μετά μίαν προσωπικήν
λεπτομερή έξέτασιν είς τήν Σοβιετικήν Έ νωσιν, διά δύο ή τρεις μήνας, νά εύρεθή
μετά τών τέκνων του μίαν φοράν άκόμη καί
νά άνακαλύψη διά ποιον λόγον δέν είχε
λάβει ούτε μίαν μοναδικήν εΐδησιν έκ μέ
ρους τής συζύγου του έπί δύο έτη. Έ τρεφεν έπίσης τήν έλπίδα, δπωσδήποτε χ ιμ α ι
ρικήν, δτι είς τήν Μόσχαν Ισως τυχαίως
εδρισκε τά μέσα νά φέρη τελικώς τήν οίκογένειάν του είς τήν Δύσιν. Ά λλ ά τώρα...
Δέν είχε ώευδαιαθήσεις έπί τής σκληράς έκλογής. 'Η παραμονή του είς τήν ’Α
μερικήν έσήμαινεν, δτι ούδέποτε θά έβλεπε
τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του πάλιν.
Ή μετάβασίς του είς τήν Ρωσίαν, δτι ού
δέποτε θά έβλεπε καί αδθις τήν ’Αμερι
κήν, δτι θά έζη τό ύπόλοιπον τής ζωής
του είς μίαν κοινωνίαν, τήν δποίαν ιδεο
λογικούς εΐχεν άπαρνηθή καί θά έφέρετο
είς μίαν κατάστασιν μίσους καί άπεχθείας.
Τί θά συνέβαινεν είς τήν οίκογένειάν
του, έάν ήρνεΐτο νά έπιστρέψη; θά ένεκλείετο είς τάς φυλακάς αδτη, ύπό τής
K .G .B .; ή ή τελευταία θά άνεγνώριζε τό
μάταιον καί άδικον τής έπιβολής ποινής,
είς σύζυγον καί τέκνα, τά δποΤα κατ’ ού-

δένα τρόπον δύνανται νά θεωρηθούν ύπεύθυνα διά τάς πράξεις του, αί δποΐαι άλλω
στε δέν έξέθεσαν είς κίνδυνον τήν πολι
τείαν; Τί θά συνέβαινεν είς τήν οίκογένειάν του, έάν, κατά τινα χρόνον, μετά
τήν έπάνοδόν του, ή K.G.B. έπληροφοεϊτο
δτι οδτος είχε προδώσει τήν Σοβιετικήν
Έ νω σιν; θά ήδύνατο νά άντικρούση τάς ά"αριθμήτους περιληπτικάς δποθέσεις, χ ω 
ρίς νά ύποπέση είς μίαν πλάνην, ήτις θά
άπεκάλυπτε τήν διπροσωπείαν καί δολιότητά του; θά ήδύνατο νά ζήση είς τήν
Σοβιετικήν "Ενωσιν, καταπιέζων διά παν
τός τάς πεποιθήσεις, αί δποΐαι τόν είχον
μεταμορφώσει είς ’Αμερικανόν; Κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, δτι δέν θά ήδύνατο.
«Ντόν, Ισως δ Κάρλο θά ήθελε λίγο και
ρό νά τό σκεφθή μόνο ςτου», ήκουσε τόν
Τζάκ νά λέγη.
«Ό χι» άπήντησεν δ Τουόμι. « Π ρ έ π ε ι
ν ά ά π ο φ α σ ί σ ω τ ώ ρ α . ’Α π ο 
φ α σ ί ζ ω ν ά μ ε ί ν ω». Οί πρά
κτορες τοδ F .B .I. ήγέρθησαν καί πλησία
σαν πέριξ τούτου διά νά τοδ σφίξουν τό

Χίρι·
.

'Ο Τουόμι, Βστερα άπό έκείνην τήν ήμέραν, έξηφανίσθη είς τήν ’Αμερικήν. Έ κτοτε, μέ τήν παρέλευσιν τών έτών, έδημιούργησε μίαν φυσικήν ζωήν διά τόν έαυτόν του.
Μολονότι ούδέποτε έκέρδισε
πολλά χρήματα, άπελάμβανε μιάς άνέτου
κατοικίας καί πλείστας έκ τών ύλικών εύκολιών καί άνέσεων, τάς δποίας αί Ήνωμέναι Πολιτείαι προσφέρουν. Ά λ λ’ ή Iκ α ν ο π ο ί η σ ί ς τ ο υ , δμως, π ρ ο 
έ ρ χ ε τ α ι π ρ ω τ ί στ ω ς έ κ τ ο δ
α ι σ θ ή μ α τ ο ς τής φ υ σι κή ς
καί π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς έλευθερ ί α ς.
,. Είς τήν Κοινότητά του είναι γνωστός ώς
ένας μετριοπαθής δημοκρατικός, ένας έκκλησιαζόμενος, συμπτωματικώς, άνθρωπος,
είναι ή προσωποποίησις τής έντιμότητος.
Τό αύτό άφοπλιστικόν χαμόγελον καί οί
τρόποι, τά όποια τόν έχαρακτήριζον είς
τήν Μόσχαν, είς τό κατάστημα τών Τιφάννις καί είς τήν πρόσοφιν τής πόλεως πρός
τήν θάλασσαν είς τήν Νέαν 'Τόρκην, έχουν
βοηθήσει τούτον νά συμπληρώση τήν νέα
ζωή του μέ καλούς φίλους. Άκόμη καί οί
πλέον έπιατήθιοι δέν γνωρίζουν τήν ιστο
ρίαν τοδ παρελθόντος. Είς πείσμα τής άνωτερότητος τών Ικανοτήτων τοδ Τουόμι
ώς κατασκόπου, μυστήρια παραμένουν είς
αύτήν τήν Ιστορίαν δ,τι είδε δ Ιδιος καί
έζησε: Πώς τό F .B .I. έγνώριζεν δτι ήρχετο; Πώς ήξευρε ποιος ή το ;...
, 'Ο Τουόμι ούδέποτε κατέστη Ικανός νά
έξακριβώση τάς άπαντήσεις. Είναι αί άπαντήσεις αδται κλειδωμέναι, Ισως διά παν
τός, είς τάς διανοίας τών όλίγων άνδρών
τοδ F .B .I.

435

*

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ή ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ
'Υπό κ. ΔΗΜ. ΘΩΜΑ, Δικηγόρου παρ’ Ά ρ είφ Πάγω

φής τοϋ αύτοΰ προσώπου, έστω καί τής
κού τίνος προσώπου, είναι ένδεικτικώς τά
αύτής χρονικής περιόδου, δέν είναι δυνατόν
επόμενα:
νά έπιτευχθή.
α) Ή μορφή καί δ έν γένει γραφικός
Ή κίνησις τής γραφίδος, ή τοϋ μολυβ
σχηματισμός τών γραμμάτων.
ΚΡΑΤΟΥΣΑ σήμερον γραφολογική
β) Ή κλίσις τών γραφικών σχημάτων
δοκονδύλου, κατευθύνεται ύπδ τοϋ νοΰ καί
μέθοδος, είς τήν έπί της γραφής πρα(γραμμάτων) καί ή κατεύθυνσις τής γραματογνωμοσύνην, εις τήν Ευρώπην, είναι τοϋ νευρικού συστήματος, έκτελεϊται δέ διά
τής κινήσεως τών μυών τοϋ ώμου, τοϋ βραφήζ·
άναλυτική ή γραφική μέθοδος της Συγ
χίονος, τής χειρδς καί τών δακτύλων, δηλα
γ) Ή τονική έντασις καί ή στίξις.
κρίσεως.
δή ύπδ οργάνων, άτινα τελούν ύπδ τδν νόμον
δ) 'Η πίεσις τής γραφίδος έπί τού χάρ
Τήν μέθοδον ταύτην έξέθεσε, τδ πρώ
τής σχετικότητος.
του.
τον, τδ έτος 1925, είς τήν Jena τής Γερμα
Ό άνθρώπινος μηχανισμός δέν είναι
ε) Ή δεξιότης τού γράφοντος, έκδηνίας, δ έπιφανής Γερμανός γραφολόγος
μηχανισμός δ δποϊος παράγει προϊόντα
λουμένη διά τής άπαλότητος, δμαλότητος,
Hans Schneickert, είς τδ έργον του «Die
άκριβείας, δπως π.χ. μία γραφομηχανή, έν ρυθμού καί συμμετρίας τής γραφής.
verstellung der handshrieft».
στ) 'Η έναρξις, ή σύνδεσις καί ή κατάπιεστήριον ή μία σφραγίς, άλλά μηχανι
Κατ’ άρχάς, οί έπιστήμονες γραφολόσμός παράγων προϊόντα, ύποκείμενα είς ληξις έκάστου συμπλέγματος γραμμάτων
γοι, καί δή είς μέν τήν Γερμανίαν οί Lanφυσικάς παραλλαγάς ή διακυμάνσεις, αί ό- καί ή σχέσις αυτών πρδς τδ δλον γραπτόν
genbruch καί L. Klages, είς δέ τήν Γαλλί
κείμενον.
ποϊαι μικραί ή μεγάλαι οφείλονται είς πλείαν οί Pierre H um bbert καί Edmond Loζ) Τά διακοσμητικά σχήματα, τά καλ
στας
αιτίας,
ώς
θεληματικάς
ή
άθελήτους,
card, προσεπάθησαν να ύποβάλουν είς μέμονίμους ή πρόσκαιρους, φυσικάς ή παθολωπίσματα καί αί συντομογραφίαι.
τρησιν παν στοιχεΐον, δυνάμενον νά μετρηη) 'Η δμοιομορφία ή άνωμαλία τού
λογικάς.
θή, έν τή γραφή, π.χ. μέγεθος των γραφι
Αί διακυμάνσεις τής γραφής κυμαίνον γραπτού κειμένου καί αί τυχόν ίδιομορφίαι
κών σχημάτων, διαστάσεις τούτων, κλίσιν,
ται μεταξύ ένδς κατωτάτου δρίου καί ένδς τών καθ’ έκαστον γραμμάτων.
πάχος κ.λπ. Έφευρέθη δέ, ούτως, άρχικώς
άνωτάτου τοιούτου, περιορίζονται δέ είςτά
θ) Ή θέσις τής γραφής πρδς μίαν
έν Γερμανία, ύπδ τοϋ Langenbruch, άκοπλέον έπιφανειακά μέρη τής γραφής, ένώ πραγματικήν ή φανταστικήν γραμμήν.
λούθως δέ έν Γαλλία, ύπδ τοϋ Edmond
ι) Τά διαστήματα μεταξύ τών γραμμά
βασικαί συνήθειαι δέν άλλάσσουν.
Locard, δλόκληρον μετρικόν σύστημα, ή
Συνεπώς, κατά τδν Schneickert, έλ- των, λέξεων καί γραμμών έν σχέσει πρδς
Γραφομετρία. Τδ σύστημα τοϋτο, δρώμελειπούσης τής σταθερότητος, είς τδ διη τδ δλον σχήμα, τήν ταχύτητα καί τδν τρό
νον άφηρημένως, άπδ σκοπιάς έπιστημονιπον έκτελέσεως.
νεκές, τών ύπδ μέτρησιν μεγεθών, μόνον
κής μεθοδολογίας, άναμφισβητήτως είναι
ια) Τδ γραφικόν σύστημα, τδ όποιον
διά
τής
κατ’
ίδιαν
άναλύσεως
τών
ιδιαιτέ
Ιδεώδες, θά ήγε δέ είς άπόλυτον καί μαθη
άκολουθεϊ δ γράφων.
ρων
χαρακτηριστικών
καί
άνεπιγνώστων
ματικήν λύσιν 8λων τών γραφολογικών προ
ιβ) Ή αναλογία ώς πρδς τδ μέγεθος
γραφικών συνηθειών, άτινα έσαει επανα
βλημάτων, ώς π.χ. ή δακτυλοσκοπία, ή χη
λαμβάνονται είς τήν γραφήν συγκεκριμένου τών γραμμάτων καί τδ μέγεθος τών συνιμική άνάλυσις, ή τοξικολογική έξέτασις
ανθρωπίνου φορέως, δυνάμεθα νά διαγνώ- στώντων αύτά μερών.
κ.λπ., ύπδ τήν βασικήν προΟπόθεσιν τής ύιδ) Αί άπομακρύνσεις τής γραφίδος
σωμεν,πάντοτε σχετικώς,τόν γραφικόν χα
πάρξεως σταθερότητος, είς τδ διηνεκές, τών
άπδ τής έπιφανείας τού χάρτου.
ρακτήρα
συγκεκριμένου
φυσικοΰ
προσώ
είς μέτρησιν ύποβαλλομένων στοιχείων
ιη) Αί ένδείξεις περί άσυνήθους στά
που.
τής γραφής. Τοιαύτη, δμως, σταθερότης,
Πλεϊστα 6σα είναι τά γραφολογικά σεως κατά τήν γραφήν καί ή έπιμέλεια κα
ώς πρώτος παρετήρησεν δ Schneickert,
γνωρίσματα ή διαγνωστικά σημεία ή συμ τά τήν προπαρασκευήν.
δέν υπάρχει είς τήν ιδιόχειρον γραφήν.
ιε) Ή έπίδρασις έπί τής γραφής τών
πτώματα άναγνωρίσεως, άτινα δυνάμεθα
Ή έπιστημονική, ύπδ τούτου, άνάλυσις
παραγόντων κόπωσις, άσθένεια, ήλικία,
νά
άνεύρωμεν
είς
μίαν
γραφήν.
τής γραφής, άπέδειξεν, δτι, καίτοι δ γραΕίς άλλας μέν γραφάς, «πλούσιας κα- μέθη, καταναγκασμός κ.λπ.
φικώς ώριμος συγγραφεύς έχει άναπτύξει
λουμένας», συναντώμεν περισσότερα γρα 5. Διακρίσεις των ίδιαζόντων
ίδιας άπολύτως άτομικάς γραφικάς συνή
φολογικά γνωρίσματα, είς άλλας δέ, «πτωθειας, αΐτινες συνθέτουν, μέ τήν συνεχή
γραφικών χαρακτηριστιχάς καλουμένας», όλιγώτερα.
έπανάληψιν καί τήν πάροδον τοϋ χρόνου,
Τά σημαντικώτερα γραφολογικά γνω
τδν άτομικδν γραφικόν αύτοΰ χαρακτήρα,
'Η κρατούσα σήμερον, ώς προελέχθη,
ρίσματα τοϋ γραφικού χαρακτήρος., φυσι
άπόλυτος σύμπτωσις δύο δειγμάτων γρα

4. *Η "Αναλυτική ή Γραφική
Μέθοδος τής Συγκρίσεως.
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‘Η δημοσιογραφική ταυτότης τοΰ ’Αμερικανού δημοσιογράφου GEORGE POLK , ό όποιος έδολοφονήθη ύπό τώ ν κομμουνιστών τό 1948 εις τήν Θεσσαλονίκην.

μέθοδος γραφολογικής έξετάσεως τής ιδιο
γράφου γραφής, πρός ταυτοποίησιν ή άποκλεισμόν ταυτοποιήσεως, δεδομένου κειμέ
νου, πρός ώρισμένον άνθρώπινον φορέα, ώς
πηγήν δημιουργίας τούτου, είναι ή συγκρι
τική μέθοδος ή τών γραφικών χαρακτηρι
στικών ή γνωρισμάτων, μέ τινας βελτιώ
σεις, συνισταμένας είς τήν γενικήν μορφολογικήν θεώρησιν τής γραφής, ώς συνόλου,
καί τινας μετρήσεις.
Τα γραφικά ταϋτα χαρακτηριστικά ή
γνωρίσματα μιας χειρογράφου γραφής διακρίνονται είς δύο βασικάς κατηγορίας,
ήτοι :
Α) Είς τά πρότυπα γραφικά χαρακτη
ριστικά ή (ΜΟΔΕΛΑ), άτινα άποτελοϋν
τά «Σχολικά πρότυπα», ήτοι έκεϊνα, άτινα
διδάσκονται είς τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν καί τά όποια περιέχονται είς τά άλφαβητάρια, άποτελοϋν δέ τήν άφετηρίαν καί
τήν βάσιν πάσης γραφολογικής έρεύνης, ώς
μέτρον συγκρίσεως πάσης άποκλίσεως,
καί
Β) Είς τά «προσωπικά γραφικά χαρα
κτηριστικά», ήτοι έκεϊνα, τά όποια είς έ
καστος, καταστάς διά τής άσκήσεως «γραφικώς ώριμος», έχει εισαγάγει είς τήν ιδίαν
αύτοϋ γραφήν, είτε ένσυνειδήτως είτε άσυνειδήτως.
Τά γραφολογικά χαρακτηριστικά,
«Σχολικά πρότυπα», ύποδιακρίνονται πε
ραιτέρω : α) άπό άπόψεως άλφαβήτου, 8περ χρησιμοποιείται, π.χ. Ελληνικόν, Λα
τινικόν-Γ οτθικόν, Κυριλικόν, ’Αραβικόν,
’Ινδικόν καί β ) άπό άπόψεως χρονικής περι
όδου, είς ήν άναφέρονται, καθ’ δσον διάφο
ροι χρονικαί περίοδοι χαρακτηρίζονται άπό
ίδια σχολικά γραφικά πρότυπα. Τά προ
σωπικά γραφικά χαρακτηριστικά, ώς γρα
φικοί τύποι άποκλίσεως, έκ τών γραφικών
σχολικών προτύπων, συμφώνως πρός τόν
νόμον τής άτομικότητος τοϋ γραφικού χα
ρακτήρας, άποτελοϋν τήν βάσιν τήςάναγνωρίσεως καί ταυτοποιήσεως μιας ύπό έξέτασιν γραφής, πρός ώρισμένον άνθρώπινον
φορέα, ύποδιακρίνονται δέ είς πρωτεύοντα

γραφολογικά χαρακτηριστικά ή γνωρίσμα
τα ή χαρακτήρας δομής καί είς δευτερεύοντα γραφολογικά χαρακτηριστικά.
Τά πρωτεύοντα γραφολογικά χαρακτη
ριστικά ή γνωρίσματα, άτινα καί «χαρα
κτήρες δομής» ή εσώτερα γραφικά χαρα
κτηριστικά άποκαλοΰνται, είναι τά ιδιόρ
ρυθμα γραφικά στοιχεία, άτινα έλάχιστα
ύπόκεινται είς τόν νόμον τών παραλλαγών
καί τών έν γένει μεταβολών τής γραφής,
άείποτε δέ άποτυποΰνται έπί τοΰ χάρτου,
κατά τήν γραφήν, άσυναισθήτως, καί τών
όποιων ή έπισήμανσιςάπαιτεΐ ειδικήν φρον
τίδα καί έπιμέλειαν, άκόμη καί άπό έκείνους, οΐτινες έχουν έξαιρετικήν πείραν καί
κριτικόν πνεΰμα είς τήν έξέτασιν τής γρα
φής, όφείλονται δέ ούχί είς προσπάθειαν
πρός μίμησιν αύτών, άλλά δημιουργοΰνται
αύτομάτως, κατά τήν έλευθέραν καί ταχεΐαν γραφήν, ύπό γραφικώς ώριμου φορέως.
Τά πρωτεύοντα γραφολογικά χαρακτηρι
στικά έχουν ύψηλήν γραφολογικήν άξίαν.

"Υπαρξις ποσοτική καί ποιοτική πολλών
τοιούτων χαρακτηριστικών, θεμέλιοί, εύρέως, άντικειμενικήν ταυτοποίησιν. Δευτερεύοντα γραφολογικά χαρακτηριστικά ή
γνωρίσματα καλούνται τά ούχί Ιδιόρρυθμα
καί έντελώς άτομικά γραφικά στοιχεία,
άλλά τά συχνότερου συναντώμενα είς πλείστας γραφάς καί τών όποίων ή γραφολογική
άξία είναι σχετική. Έ π ί τών δευτερευόντων
γραφολογικών χαρακτηριστικών δέν είναι
δυνατόν νά στηριχθή ταυτοποίησις ή άποκλεισμός ταυτοποιήσεως.
1.
Βλέπε πλείονα. Wilson R. Harrisou,
Suspect Documents Sweet - Maxwell, Lon
don 1958.
Σημείωσις: At είς τήν σ. 371 τοϋ προη
γουμένου τεύχους τών «Α.Χ.»δημοσιευθεΐσαι φωτογραφίαι δειγμάτων γραφής,
προέρχονται έκ τής συλογής τοϋ έ.σ. Αστυν. Δ/ντοϋ Β’ κ. Δημ. Κατσιμαγκλή.

V,
Έ κ τής γραφολογικής έξετάσεως τοΰ φ α κέλλου, ό όποιος άπεστάλη είς
τό Γ' Ά σ τ υ ν . Τμήμα Θεσσαλονίκης, άπεκαλύφθησαν οΐ δράσται τής δο
λοφ ονίας τοϋ Π ό λ κ .
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Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΙ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΕ ΛΛΙ ΑΝ Ι ΤΗΣ

Σύντομον Βιογραφικόν Σημείωμα
Ό νέος Υπουργώς Δημοσίας Τάξεως ’Αντιστρά
τηγος έ.ά. κ. Σπυρίδων Βελλιανίτης είσαχθείς είς την
Στρατιωτικήν Σχολήν Εύελπίδων έξήλθεν ταύτης μέ
τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπολοχαγοϋ το έτος 1938. Κατά
τόν Έλληνοΐταλικόν Πόλεμον, έλαβεν μέρος εϊς τάς
έπιχειρήσεις τούτου. ’Ακολούθως συμμετέσχεν τοΰ άγώνος είς τήν Μέσην ’Ανατολήν καί έν συνεχείς ύπηρέτησεν είς τόν 'Ιερόν Αόχον. 'Ως άξιωματικύς καταδρο
μών, ήγωνίσθη έναντίον των κομμουνιστοσυμμοριτών.

Έφοίτησεν είς δύο άνωτάτας Στρατιωτικάς Σχο
λάς των Ηνωμένων ΙΙολιτειών ’Αμερικής, είς τήν έν
ΙΙαρισίοις Σχολήν τοΰ Ν.Α.Τ.Ο. καί είς τάς έν Έλλάδι Σχολάς Πολέμου καί ’Εθνικής Άμύνης. Ί ’πηρέτησεν ώς Γενικός Διευθυντής τής Γενικής Διευθύνσεως
Εθνικής ’Ασφαλείας καί έν συνεχεία διετέλεσεν ’Επί
τροπος Διοικήσεως μέχρι τής όρκωμοσίας του ώς Υ 
πουργού Δημοσίας Τάξεως.

θεματα

Π ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

i

Σκοπός τής κυκλοφοριακής τεχνικής βΐναι ή βελτιωσις των
συνθηκών κυκλοφορίας, διά τής εφαρμογής μέτρων, ύποδεικνυομένων από τάς διαφόρους τεχνικάς έπιστήμας. Ή έφαρμοζομένη
μέθοδος είναι ή έμπειρική, ήτοι ό υπολογισμός καί ή παρατήρησις γεγονότων έκ τής πραγματικότητος. Ή προχειρολογία καί αΐ
είκασίαι, δέν έχουν σχέσιν μέ τήν κυκλοφοριακή) τεχνικήν.

'Υπό του κ. Ε. Φ. Σ.
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I—I 1ΙΑΡ0ΤΣΑ καί αί άκολουθοϋααι αύ-“■■4-τήν δεκαετίαι είναι ή έποχή, καθ’
ήν θ ά γ ε ν ν η θ ή μ ί α ν έ α έ π ι σ τ ή μ η . “Ισως, ή επιστήμη αδτη όναμασθή κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή
έ π ισ τ ή μ η , ή έπιστήμη τής κυκλοφορίας, ή
συγκοινωνιακή έπιστήμη ή Ισως άποκληθή
ή έπιστήμη τής τροχαίας ή άλλως πως
αχετικώς. Άντικείμενον τής έπιστήμης
αύτής θά είναι ή μελέτη τοΰ τρόπου τα
χείας, οικονομικής, ασφαλούς καί άνετου
μεταφοράς ανθρώπων καί αγαθών, έπί τής
ξηράς. Ώρισμένοι συγγραφείς ισχυρίζον
ται, δτι ή έπιστήμη αύτή έγεννήθη, Οπάρχει, ήνδρώθη καί έξελίααεται. Οδτοι συγ
χέουν τάς έννοιας πρόβλημα καί έπιστή
μη. Τό πρόβλημα ύπάρχει, ώς τροχαΐον πρόβλημα. Ή τροχαία έπιστήμη, 8μως, δέν δπάρχει, διότι δέν δφίσταται συ
στηματοποιημένη γνώσις περί τήν τροχαίαν καί γενικώς δέν δφίσταται, διότι
δέν έγεννήθησαν τά χαρακτηριστικά αύτής
τής νέας έπιστήμης.
Οί κλάδοι τής άναμενομένης έπιστή
μης εικάζεται δτι θά είναι:
α) Τροχαία Νομοθεσία,
β) Τροχαία Οικονομία,
γ) Τροχαία Ψυχολογία,
δ) Τροχαία Μηχανική καί Ναυπηγική,
ε) ’Αστυνομία τροχαίας κ.ά.
Ό τελευταίος οδτος κλάδος τής κυκλοφοριακής έπιστήμης, «ή ’Αστυνομία τρο
χαίας», ίσως περιλάβη τήν μελέτην των
κάτωθι θεμάτων:
α) Όργανώσεως ’Αστυνομικών 'Γπηρεσιών τροχαίας.
6) ’Εφαρμογής τροχαίας Νομοθεσίας,
γ) Ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας,
δ) Έρεδνης τροχαίων άτυχημάτων.
ε) Κυκλοφοριακής τεχνικής κ.ά.
Άντικείμενον τής παρούσης μελέτης εί
ναι ή εισαγωγή τοϋ αναγνώστου εις τόν
χώρον των γνώσεων τής κυκλοφοριακής
τεχνικής, ώς αδτη γίνεται άντιληπτή άπδ
τής περιοχής των γνώσεων τής ’Αστυνο
μίας τροχαίας. Μή δπαρχούσης συστημα
τοποιημένης έπιστήμης, τοΰ συνόλου, δέν
δπάρχουν συστηματοποιημέναι γνώσεις καί
τοΰ μέρους. "Εκαστος μελετητής ή έπιστήμων, έκλαμβάνει, ώς κυκλοφοριακήν τε
χνικήν, τό τμήμα τών γνώσεων τής κυκλο-

φοριακής έπιστήμης, αΐτινες κατανοοΰνται
παρ’ αύτοΰ καλύτερον, βάσει τών παρά
τοΟ ίδιου κτηθέντων γνώσεων, εις τό πεδίον τής ειδικότητάς του. Ή κατάστασις
αδτη δημιουργεί ασάφειαν καί σύγχυσιν,
τάς δποίας καλούνται νά πληρώσουν οί
εϊδικώς έκπαιδευθέντες εις θέματα τρο
χαίας καί οί μαθηταί τών Κέντρων Μετεκ
παιδεύσεις Τροχαίας ή σχετικών Σχολών.
Διευκρινίζεται, δτι ή παροδσα μελέτη
είναι μία άνιχνευτική τοιαύτη, έν άλλοις
λάγοις «προσπαθεί νά καθορίση τί είναι αυ
τή ή κυκλοφοριακή τεχνική».
Ή κυκλοφοριακή τεχνική είναι τμήμα
τής τροχαίας μηχανικής, ήτις, ώς λειτουρ
γική δπηρεσία, πρέπει νά δπάρχη καί είς
δλας τάς ’Αστυνομίας τροχαίας. Είς τήν
συνέχειαν θά ίδωμεν: ποιος είναι δ σκο
πός καί τό άντικείμενον μελέτης τής κυκλοφοριακής τεχνικής, τί πρέπει νά γνωρίζη δ τεχνικός τής τροχαίας καί ποια θά
είναι ή έξέλιξις τοΰ κλάδου τούτου τής
γνώσεως. Δέν θά λησμονήαη δ γράφων,
δτι είναι ’Αστυνομικός καί έκείνα τά
δποϊα λέγει προορίζονται δι’ ’Αστυνομι
κούς.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΓΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Σκοπός τής κυκλοφοριακής τεχνικής εί
ναι ή βελτίωαις τών συνθηκών κυκλοφο
ρίας, διά τής έφαρμογής μέτρων, Οποδεικνυομένων άπό τάς διαφόρους τεχνι
κάς έπιστήμας. 'Η έφαρμοζομένη μέθοδος
είναι ή έμπειρική, ήτοι δ υπολογισμός
καί ή παρατήρησις γεγονότων έκ τής πρα
γματικότητος. 'Η προχειρολογία καί αί
είκασίαι δέν έχουν σχέσιν μέ τήν κυκλοφοριακήν τεχνικήν. Διά νά δποδειχθή δ
σκοπός καί ή σπουδαιότης τής κυκλοφοριακής τεχνικής, θά παρατεθούν, κατωτέ
ρω, έφαρμογαί αύτής, έν τή πράξει, διά
τήν έπίλυσιν συγκεκριμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων. "Εν άλυτον, έν τφ συνόλψ του, πρόβλημα, καί έν ταΰτφ έν έκ
τών προβλημάτων, τό δποΐον άντιμετωπίζεται μέ προχειρότητα, είναι τό θέμα τής
σταθμεύσεως αύτ)των είς περιοχάς μέ Οφηλδν κυκλοφοριακόν φόρτον καί άνεπαρκή
δδικήν χωρητικότητα.

2. 1 Η 2ΤΑΘΜΕΓΣΙ2 ΚΑΙ Η ΚΓΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Ή αυμφΟρησις τής κυκλοφορίας, είς
μίαν μεγάλην πόλιν, αποδίδεται εις τήν
άθρόαν στάθμευσιν αύτοκινήτων, είς τό κέντρον αύτής. Οί προχείρως σκεπτόμενοι, μή
ειδικοί, συνιστούν τελείαν άπαγόρευσιν της
σταθμεύσεως αύτοκινήτων είς τδ κέντρον
τ·Τ]ς πόλεως. Ή πρότασις φαίνεται, δτι θά
ίκανοποιήση τό πρόβλημα. Είναι, δμως,
αδτη ή ένδεδειγμένη λύσις; Elvat δυνα
τόν ν’ άπαγορεύση παντελώς τό κράτος τήν
στάθμευσιν είς μίαν κατψκημένην περιο
χήν; Είναι δυνατόν ν’ άποδώση έν τοιοΟτον
μέτρον; Είναι δυνατόν ν ’ άπαγορεύση τό
κράτος νά έπισκεφθή έναν ασθενή,' τόν
υιόν νά διακομίση, μέ τό αύτ)τόν του
τήν άρρωστον μητέραν του είς τό νοσοκομεΐον, τόν ιδιοκτήτην τού καταστήματος νά
διακινήση τό έμπόρευμά του;
Ή ’Αστυνομία άναφέρει είς τούς αρ
μοδίους, δτι δέν δύναται νά έπιβάλη παν
τελή άπαγόρευσιν τής σταθμεύσεως. ’Α
ποτέλεσμα: ’Εξουσιοδοτείται ή ’Αστυνομία
νά έπιτρέψη τήν στάθμευσιν είς ώρισμέ,ας
δδοΰς καί νά τήν άπαγορεύση είς άλλας.
Ή ’Αστυνομία επιτρέπει τήν στάθμευσιν
είς ώρισμένα αύτ)τα καί τήν άπαγορεύει
είς άλλα. Οίίτω, αρχίζουν τά παράπονα,
αί παραβάσεις, οί διαπληκτισμοί καί τά
νεδρα. Ή ’Αστυνομία άπασχολεΐ μέγα ποσοστόν τοθ προσωπικού της, διά νά έπ ι
βάλη τούς κανονισμούς σταθμεύσεως, χω 
ρίς νά έχη ώς άποτέλεσμα τήν βελτίωαιν
τής κυκλοφορίας. Οί τροχονόμοι παρατη
ρούν, δτι είς ώρισμένα σημεία ή κυκλοφοριακή ροή είναι απρόσκοπτος, είς άλ
λα, δμως, παρεμποδίζεται άπό τάς στα
θμεύσεις αύτ)των. Διά νά έχωμεν δέ, ώς
γνωστόν, κυκλοφοριακήν ανωμαλίαν, δέν
είναι άπαραίτητον νά έχωμεν παρεμπόδισιν είς δλόκληρον τήν περιοχήν. Έ άν ή
κυκλοφοριακή ροή ύποφέρη είς ολίγα ση
μεία, τούτο είναι αρκετόν διά νά δημιουργηθή γενική ανωμαλία.
'Ο τεχνικός τής τροχαίας, δ δποϊος θά
άσχοληθή μέ τό πρόβλημα τής σχέσεως, με
ταξύ σταθμεύσεων καί κυκλοφορίας, θά
πρέπει νά άκολουθήση μίαν μεθοδολογίαν,
ύπαγορευομένην άπό τήν φύσιν τού προ
βλήματος. Διά νά γίνη άντιληπτή ή έργασία του καί ή άπόδοσίς του, καλούμεν τήν
περιοχήν, χάριν συντομίας, «περιοχήν Α»,
ήτις περικλείεται, έπί παραδείγματι, είς
τό τρίγωνον τής δδού Άθηνάς -— Μητροπόλεως — Χταδίου, τής πόλεως τών ’Α
θηνών.
'Ο τεχνικός τής τροχαίας πρέπει:
Νά ένεργήση καταμέτρησιν τών έαταθμευμένων αύτ j των είς τήν περιοχήν Α',
καθ’ δλας τάς ήμέρας καί ώρας τής έβδομάδος, πρός διαπίατωσιν τής ζ η τ ή σ ε ω ς, άπό πλευράς σταθμεύσεων. 'Η ζήτησις, δμως, δυνατόν νά είναι ηύξημένη ή
απεριόριστος, λόγφ τού γεγονότος δτι ή
περιοχή είναι έμπορική, περικλείει θέα
τρα, κινηματογράφους, δημοσίας ύπηρεσίας
κ.λ.π. Είς τήν περίπτωαιν αύτήν πρέπει νά
άξιολογήση τήν ζήτησιν καί νά άνεύρη
ποια είναι ή δεδικαιολογημένη, λόγφ κα
τοικίας ή έπαγγελματικής ατεγάσεως, ζήτηαις κατ’ είδος δχήματος, καθ’ ώραν καί
ήμέραν. Μετά τήν διαπίστωσιν τής ζητήσεως, προχωρεί είς τήν καταμέτρησιν τής
π ρ ο σ φ ο ρ ά ς , δηλ. τί ποσοστόν έκ τής
ζητουμένης σταθμεύσεως, είναι δυνατόν νά
ί κ α ν ο π ο ι η θ ή . Τούτο θά τό άνεύρη:

τόν άριθμόν τών κυκλοφορούντων
αύτ) των είς τήν περιοχήν καί άπό τήν χω 
ρητικότητα τών δδών καί λοιπών διαθεσί
μων πρός στάθμευσιν χώρων.
’Εάν άνεύρη, δτι ή ζήτησις είναι 2.000
αύτ)τα καί ή προσφορά 1500 αύτ)τα, θά
πρέπει νά υπόδειξη είς ποια σημεία θά
πρέπει νά έπιτραπή ή στάθμευσις 1500 αύτοκινήτων, χωρίς νά διακόπτεται ή δμαλή^ ροή τών κυκλοφορούντων οχημάτων.
Διά νά έπιτύχη μίαν τοιαύτην άπόδοσιν,
θά πρέπει νά ρυθμίση τό θέμα τών σηματο
δοτών, τών άπαγορευτικών πινακίδων διελεύσεως, σταθμεύσεως, τάς διαβάσεις π ε
ζών καί τό δριον ταχύτητος, κατά τρόπον
τοιούτον, ώστε τό έν νά έξυπηρετή τό έ
τερον.
Βασικόν καθήκον τού τεχνικού είναι ή
καθιέρωσις, έκεί δπου έπιτρέπουν αί κυκλοφοριακαί συνθήκαι, συστήματος έπιτρεπομένης σταθμεύσεως, καθ’ ας ήμέρας καί
ώρας ή κυκλοφοριακή ροή δέν παρεμποδί
ζεται. Ή άσκοπος καθιέρωσις περιορισμών
σταθμεύσεως, είς ώρισμένας ώρας τής ή 
μέρας είναι ένδειξις κακής λειτουργίας
τής τεχνικής ύπηρεσίας τής τροχαίας.
Ό τεχνικός τής τροχαίας, δστις εύρίσκεται πρά λίαν περιωρισμένης προσφοράς, έ
ναντι άνίσου ζητήσεως, είναι υποχρεωμέ
νος, δπως έξεύρη τρόπον έξυπηρετήσεως
τών αύτ) των πρώτης ανάγκης καί τών αύτοκινήτων φορτοεκφορτώσεως έμπορευμάτων, έάν ή περιοχή είναι έμπορική. ’Ε 
πίσης, δέον νά ίκανοποιήση απαιτήσεις κα
τοίκων, κατά προτεραιότητα, έναντι έπισκεπτών, χάριν άναψυχής ή άλλης δευτερευούσης αίτιας.
,. Μετά τήν σταφεστάτην σηματικήν διατύπωσιν τών προτάσεων τού τεχνικού, άκολουθεϊ ή έφαρμογή, ήτις συνήθως ανατί
θεται είς τήν ’Αστυνομίαν.
'Η έφαρμογή τών λελογισμένων καί με
λετημένων διατάξεων τής άπαγορεύσεως
σταθμεύσεων πρέπει νά είναι καθολική καί,
εί δυνατόν, άνευ ούδεμιάς άπολύτως έξαιρέσεως. Χαριστικαί πράξεις, έπιτρέπουσαι παρεκκλήσεις έκ τών ύποδειχθέντων,
έπιφέρουν καταστροφήν τής άποδόσεως δλοκλήρου τού σχεδίου. Ή παράνομος στάθμευσις είναι μία άσήμαντος παράβααις,
κατά τήν κοινήν άντίληψιν, διότι ή άπαγόρευσις είς πολλάς περιπτώσεις είναι ά
σκοπος. 'Η μελετημένη άπαγόρευσις τής
σταθμεύσεως καθιστά τήν παράβασιν σοβαροτάτην, 8Τ δ ούδείς παραβάτης δέον νά
διαφεύγη τής τιμωρίας, οίαδήποτε καί έάν
είναι ή κοινωνική του θέσις ή ή ϊδιότης
του. Ή στάθμευσις ή είναι ένοχλητική
επί τής δμαλής κυκλοφοριακής ροής καί
πρέπει νά πατάσσεται άνευ έλέους, ή δέν
είναι, όπότε δέν πρέπει νά χαρακτηρίζε
ται ώς παράβασις. Δυστυχώς, έπί τού θέ
ματος αύτοΰ δέν ύπάρχει όμοφωνία γνωμών
καί μεταξύ άστυνομικών.

συνήθη συχνότητα οδικών τροχαίων άτυχημάτων. Κ άτι είναι υπεύθυνον είς ώρι
σμένας διασταυρώσεις τό όποιον δέν είναι
δυνατόν νά άπομονωθή άπό τόν παράγον
τα άνθρωπον. Μία διασταύρωσις είναι δυνχτόν νά ίχ η χαρακτηρισθή έπικίνδυνος.
Καθίσταται δέ λίαν έπικίνδυνος διότι τόσον
οί οδηγοί δσον καί οί πεζοί δέν καταβάλ
λουν τήν άπαιτουμένην προσοχήν. 'Η αυτή
διασταύρωσις δύναται μέ τήν έπέμβασιν
τοϋ τεχνικού της τροχαίας νά καταστή άπό
έπικίνδυνος, σχετικώς έπικίνδυνος ή καί άκίνδυνος.
'Ο τεχνικός τής τροχαίας μετά άπό έκάστην σύγκρουσιν παραλαμβάνει τήν δι
κογραφίαν ή τήν σχετικήν άλληλογραφίαν,
τήν σημειοϊ είς τόν χάρτην τών οδικών
τροχαίων άτυχημάτων πού έλαβε χώραν ή
σύγκρουσις, ποίαν ώραν τοϋ 24ώρου, ποιαν
ήμέραν τής έβδομάδος, ύπό ποίας καιρικάς
συνθήκας κ.λπ.
'Υ ποτεθείσθω δτι έπισημαίνει μίαν διασταύρωσιν Α ' ώς έπικίνδυνον λόγφ μεγά
λης συχνότητος καί σοβαρότητος τών ά
τυχημάτων. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει έχει
ύποχρέωσιν νά έπισημάνη τήν αιτίαν, νά
δώση άπάντησιν είς τό έρώτημα «Διατί
είς αυτήν τήν διασταύρωσιν συμβαίνουν
τόσα πολλά καί ίσως σοβαρά τροχαία άτυ
χήματα;)).
Δ ιά νά έξεύρη τήν άπάντησιν όφείλει
νά συντάξη ένα σχεδιάγραμμα τής διασταυρώσεως Α '. Θά έπανέλθη είς τούς φακέλους
νά άνεύρη τήν κατεύθυνσιν τών υπαιτίων
αύτ/τω ν, τών τραυματισθέντων πεζών, τήν
ώραν τής ήμέρας, τήν ήμέραν τής έβδομά
δος, έάν ήτο νύκτα ή ήμέρα, έάν ήτο ό
καιρός βροχερός ή αίθριος κ.ο.κ. Έ κ τών
γεγονότων αύτών ίσως διαπιστώσει δτι ή
όρατότης διασταυρώσεως, άπό ώρισμένην
κατεύθυνσιν καί άπόστασιν προσεγγίσεως,
παρεμποδίζεται άπό ένα περίπτερον, ένα
στΰλον, μίαν οικοδομήν, άπό έσταθμευμένα αύτοκίνητα κ. ά. Έ ά ν δέν είναι
δυνατή ή μετακίνησις τού έμποδίου, τότε
τοποθετεί προειδοποιητικήν πινακίδα, πρό
ικανής άποστάσεως, διά τήν έγκαιρον προ
ειδοποίησή τών προσερχομένων δδηγών.
’Επίσης, ϊαως,διαπιστώση, δτι τά θύματα
είναι πεζοί, διότι οδτοι ή δέν έχουν δρατότητα πρός τά δχήματα ή δέν έχουν διαβά
σεις ή νησίδας, διά νά διέλθουν ή ή πρά
σινη φάσις, δ ι’ αύτούς, είναι ανεπαρκής.
Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, δ τεχνικός τής

3. Σ Χ Ε Σ ΙΣ Ο ΔΙΚΟΥ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΟ Γ Α 
Τ Υ Χ Η Μ Α ΤΟ Σ Κ Α Ι Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ
Οί ειδικοί έπί τών τροχαίων ατυχημά
των ισχυρίζονται δτι ό παράγων άνθρωπος,
ώς όδηγός ή πεζός, συμμετέχει ώς παρα
γω γός αιτία μέ ποσοστόν 70% είς τά τρο
χα ία άτυχήματα. Δεύτερος είς ποσοστόν
συμμετοχής κατά 10% άκολουθεϊ ό παρά
γων οδικόν δίκτυον. Ή άναλογία φαίνεται
λίαν άμφισβητήσιμος, διότι ώρισμένα ση
μεία τοϋ όδικοϋ δικτύου παρουσιάζουν ά-
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Συγκοινωνιακός κόμβος όπως τον βλέπει ό γελοιογράφος κ. Στ. Πολενάκης

τροχαίας αυνιστα άρσιν τών έμποδίων δρατότητος τόδν πεζών ή κατασκευάζονται, τή
προτάσει του, νησίδες, διαβάσεις ή παρατείνεται ή πράσινη φάσις τών πεζών κλπ.
Δέν άποκλείεται νά διαπιστώση, δτι ο
χήματα, έρχόμενα άπό ώριαμένας διαγώ
νιους κατευθύνσεις, συγκρούονται είς τδ
μέσον τής διασταυρώσεως, δπότε χρειάζε
ται νά τοποθετήση πινακίδας STOP εις
κατάλληλα σημεία, διά τήν προοδευτικήν
καί άκίνδυνον προαέγγισιν των δχημάτων,
εις τδ κρίσιμον σημείον τής διααταυρώσεως.
Δέν είναι άπίθανον νά διαπίστωση, δτι
ή ύπαρξις φωτεινών σηματοδοτών καθιατφ έτι έπικίνδυνον τήν διασταύρωσιν, διό
τι οί σηματοδόται είναι κεκρυμμένοι καί
πρέπει νά τοποθετηθούν είς πλέον έμφανή
σημεία.
Είναι πολύ
ένδεχόμενον ή ταχύτης
προσεγγίσεως πρδς τήν διασταύρωσιν νά
πρέπει νά μεκοθή άπδ ώρισμένην άπόστασιν έκ τής διασταυρώσεως, τοποθετουμένων
πρδς τούτο τών καταλλήλων πινακίδων.
'Ο τεχνικός τής τροχαίας συνιστώ τήν θέσπισιν ειδικών μέτρων, διά τήν συγκεκριμένην ή άλλας έπικινδύνους διασταυρώσεις.
*0 τεχνικός τής τροχαίας συνιστώ είς
τάς άρμοδίας ύπηρεσίας τήν ένημέρωσιν
τού κοινού, διά παντός μέσου, περί τών διαπιστωθέντων κινδύνων καί τών μέτρων τά
δποΐα πρέπει νά λαμβάνη τδ κοινόν, διά
τήν προστασίαν του.
Ή κ α λ υ τ έ ρ α τ ρ ο χ α ί α νο
μ ο θ ε σ ί α ε ί ν α ι έ κ ε ί ν η ή ο
π ο ί α ε ί ν α ι γ ρ α μ μ έ ν η είς τά
κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ α τών οδών καί
είς τάς π ι ν α κ ί δ α ς καί δχι
έκείνη ή δποία είναι γραμ
μένη
είς τά
χαρτιά.
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Αυτή είναι ή έργασία, τήν όποιαν
πρέπει νά κάνη ό έντεταλμένος υπάλλη
λος της ’Αστυνομίας Τροχαίας είς θέ
ματα κυκλοφοριακής τεχνικής.
4.

Η Κ ΤΚ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Κ Η Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η
Κ Α Ι Ο Ι Α Ν Η Λ ΙΚ Ο Ι

Ή πρόνοια προστασίας τών άνηλίκων
άπό τούς καθημερινούς τραυματισμούς έκ
τών αύτ/τω ν είναι άποϋσα έκεϊ οπού δέν
είναι παρούσα άστυνομική ύπηρεσία κυκλοφοριακής τεχνικής. Ή έπικρατοϋσα
νοοτροπία είναι «τά παιδιά νά μη παίζουν
είς τούς δρόμους «καί ή φύσις τού παιδιού
έρωτα» πού θά παίξουν τά παιδιά». Τά
παιδιά τών πόλεων δύνανται νά άποκληθοΰν «οί έλεύθεροι φυλακισμένοι». Τά π α ι
διά πρέπει νά μή παίξουν είς τό διαμέρισμα
διότι ενοχλούν τούς συνοίκους ή περίοικους
καί καταστρέφουν τά έπιπλα. Τά παιδιά
πρέπει νά μή παίξουν είς τίς βεράντες διότι
κινδυνεύουν τά ίδια καί οί γονείς. Τά π α ι
διά πρέπει νά μή παίξουν είς τούς δρόμους
διότι οί δρόμοι είναι διά τά αυτοκίνητα.
’Αποτέλεσμα : Οί μητέρες καθίστανται
νευρικές συνεπεία μιας φυσιολογικής έκδηλώσεως τών παιδιών των. Τά παιδιά γ ί
νονται νευρικά ή άδιάφορα διότι τούς στε
ρείται κάτι τό όποιον δικαιούνται. Μόνον
τά βλακικά παιδιά θεωρούνται είς τάς μεγαλουπόλεις «καλά παιδιά». Ή άστυνομία ένδιαφέρεται διά τίς δημόσιες σχέσεις.
'Η καλυτέρα στρατηγική τών δημοσίων
σχέσεων είναι έκείνη ή όποια άρχίζει άπό
τά παιδιά διά τής παροχής είς αυτά χώρων
διά τάς παιδιάς των.
Μία τεχνική ύπηρεσία τής ’Αστυνομίας
τροχαίας δύναται, έφαρμόζουσα τό έπιτυχέστατον σύστημα τής ’Αστυνομίας τής
Νέας ’ϊό ρ κ η ς νά έξεύρη οικόπεδα, πλα

τείες, οδούς τά όποια θά άπομονώση, δι’ άπαγορευτικών πινακίδων ώρισμένας ώρας
τού 24ώρου, διά τήν χρησιμοποίησίν των
άποκλειστικώς διά παιδιάς. Δ ιά τού τρό
που αυτού προστατεύει τά παιδιά άπό τούς
κινδύνους τούς προερχομένους άπό τά
αύτοκίνητα. Προστατεύει τούς περίοικους
άπό τάς διαταράξεις τής κοινής ήσυχίας
διότι ορίζει ποιας ώρας θά παίζουν τά
παιδιά. ’Αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας
τής ’Αστυνομίας μετά τών νέων διότι τήν
τοποθέτησιν ή τήν κάλυψιν τώ ν πινακίδων
άναλαμβάνουν τά μεγαλύτερα παιδιά τής
γειτονιάς. Ά ποδεικνύει είς τούς γονείς τό
ένδιαφέρον τής ’Αστυνομίας διά τά τέκνα
των. Τέλος, διά τού τρόπου αύτοΰ άναπτύσσονται άγαθαι σχέσεις μεταξύ παι
διών τής αυτής γειτονιάς.
Τό σύστημα είναι απλό καί έργάζεται
ώς εξής : Ή ’Αστυνομία έπιλέγει μίαν μικράν οδόν άνευ κυκλοφοριακής σημασίας
έξυπηρετουμένην άπό άλλην παράλληλον
τοιαύτην, τήν οποίαν ώρισμένας ώρας άπομονώνει τή συγκαταθέσει τών παρόδιων.
’Εάν τούτο δέν είναι εύκολον ή ’Αστυνομία
άνευρίσκει τόν ιδιοκτήτην ένός οικοπέδου
άπό τόν όποιον ζητεί τήν άξιοποίησιν
τού οικοπέδου διά παιδιάς. Λόγιρ φόρτου
έργασίας τών υπηρεσιών τροχαίας ή φροντίς αΰτη δύναται νά άνατεθή είς τά τοπικά
άστυνομικά τμήματα, συνεργαζόμενα μετά
τών ύπαλλήλων τής τροχαίας, οΐτινες
υπηρετούν είς τό τμήμα ή γραφείον τής
κυκλοφοριακής τεχνικής.
Μεγάλη φροντίς δέον νά καταβληθή
ύπό τής ύπηρεσίας κυκλοφοριακής τεχνικής
καί διά τήν έξασφάλισιν τρόπου προσελεύσεως καί άποχωρήσεως τών μαθητών τών
δημοσίων καί ιδιωτικών σχολείων.
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ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ποιό είναι τό πρώτο πράγμα, πού κάνουν οί άνθρωποι, όταν
έρχωνται στόν κόσμο; "Ολοι, πιστεύω, μιμούμεθα τόν ήρωα
τού γνωστού χιουμοριστικού διηγήματος, τού "Εδγαρ Πόε:
Πιάνουμε τή μύτη μας.
Είναι ή πρώτη κίνησις όλων τών μπεμπέδων. Οί φουκαρά
δες! Νά ήξεραν, ότι άπ’ αύτή τήν προεξοχή κρέμονται οί νόμοι
καί οί προφήται. 'Εκατομμύρια τόννοι μελάνι έχουν χυθή γιά
τά μάτια: Τά ύμνησαν, τά έζωγράφισαν, τ’ άνέλυσαν ώς τό λε
πτότερο μέσον γιά τήν άνθρώπινη έκφρασΓ τά είπαν καθρέ
φτη τής ψυχής. Τά ίδια μέ τό στόμα: Έλεφαντοκόκκαλο, λου
λούδια, κοράλλια, καρποί, όλος ό κόσμος τής όμορφιδς έχει
έπιστρατευθή, γιά τις άνεξάντλητες παρομοιώσεις τών ποιητών.
Λίγοι, πολύ λίγοι, έχουν σκεφθή, ότι μιά μύτη, κακά οίκονομημένη, άναποδογυρίζει όλη τήν άρχιτεκτονική τού προσώ
που κ’ έκμηδενίζει έντελώς τά ώραιότερα μάτια καί τό τελειό
τερο στόμα.
Καί μόνον αύτό;Μιά μύτη μπορεί νά κάνη άληθινές κατα
στροφές. Ή μύτη τού Συρανό ντέ Μπερζεράκ, καί τού δικού
μαςΜανώλη Γουδέλη, δέν έφαγε τό ...πνεύμα τών δύο αύτών;
Δέν τό έσκέπασε μέ τήν σκιά της; Δέν τό έχαντάκωσε; Ό ταν
παρουσιαζότανε τό φοβερό έκεϊνο άκρωτήριο, τό πνεύμα τού
Μανωλάκη, όπως καί τού λαμπρού Γασκώνου, ήταν νικημένο.
"Επρεπε ν’ άγωνισθή μέ δύναμι κι έπιμονή, γιά νά σώση τή
μύτη του άπό τό γελοϊον. Καί τις περισσότερες φορές τό πνεύ
μα δέν μπορούσε νά τά καταφέρη. "Επρεπε νά τραβήξη, στό
τέλος, τό σπαθί του.
Ά π ’ όλους τούς μεγάλους, μόνον ό Σωκράτης μπόρεσε νά
σώση τή μύτη του. ’Αλλά, στό τέλος, κι αύτός ήπιε τό κώνειο,
πού δέν θά τού τώδιναν, ίσως, οί δικασταί, άν δέν είχε στό πρό
σωπό του, άντί μύτης, μιά κακοφτιαγμένη πατάτα. ’Αλλά, τό
πρόσωπο είναι κυρίως ή μύτη. Οί άνθρωποι έχουν κάμει πα
ρατηρήσεις. Καί είδαν, ότι φθάνει νά γίνη ή πιό μικρή μετα
βολή στήν γραμμή τής μύτης, γιά ν’ άλλάξη έντελώς ή φυσιο
γνωμία. Τό ξέρουν όλοι οί μυστικοί αστυνόμοι, οί άπατεώνες
καί οί άναμορφωταί· βάζουν άπό ένα ρεβυθάκι σέ κάθε ρουθού
νι τους καί άλλάζουν έντελώς φυσιογνωμία!.. .
Ά π ’ όλους τούς αρχαίους σοφούς, ό Αριστοτέλης είχε πα
ρατηρήσει τήν παντοδυναμία τής μύτης στήν έκφρασι τού προ

σώπου καί αύτή μεταχειρίζεται σέ είκόνες καί παραβολές, γιά
νά έκλαϊκεύση σπουδαίες άλήθειες. Ό ταν μιλάη, αίφνης, γιά
τήν πολιτεία καί συμβουλεύει νά μή γίνεται ύπερβολή, ούτε
κατάχρησι σέ μιάν άρχή, άκόμη καί τήν πιό άγαθή, στή μύτη
καταφεύγει, γιά νά μάς κάμη αισθητή τήν σκέψι του: Όπως
—λέει— όσο μεγαλώνετε ή μακρύνετε μιά μύτη, τόσο άλλάζετε τήν έκφρασι τού προσώπου, έτσι άκριβώς άφαιρείται άπό
τήν πολιτεία κάθε άνθρώπινο χαρακτήρα μέ τήν ύπερβολή καί
τήν κατάχρησι μιάς άρχής. ..
Ά πό τούς νεωτέρους φιλοσόφους, τήν μύτη έχει τιμήσει
μέ τήν προσοχή του ό Πασκάλ. Ξέρετε τόν περίφημο συλλο
γισμό του, γιά τήν μύτη τής Κλεοπάτρας. Ά ν ή μύτη της είχε
διαφορετικό σχήμα, ή τύχη τού κόσμου θά ήταν άλλη. Ά ,
ναί!. .. Καί ή τύχη πολλών άνθρώπων καί λαών κρεμάσθηκε
πολύ συχνά άπό τό σχήμα μιας μύτης. Ποιός θά γράψη τήν
Ιστορία τής μύτης, διά μέσου τών αίώνων, καί τήν ιστορία
τών αίώνων, διά μέσου τής μύτης; Σαράντα τόμοι δέν θά φθάσουν. Έ να τόμο θά πιάση μονάχα ή μύτη τού μακαρίτη Φερδινάνδου τής Βουλγαρίας.
Τί έτράβηξε κι αύτός μέ τή μύτη, πού είχε! Σέ κάποια στι
γμή, όμως, τού έχρησίμευσε καί ώς σωσίβιο. Έξ αιτίας τής
μύτης του, δέν τόν είχε πάρει ή Λουΐζα τής Σαξωνίας.Μάς τό
λέει ή ίδια, στ’ απομνημονεύματά της. Έ τσι γλύτωσε άπό τις
Ιδιοτροπίες καί τις άπιστίες της. Κάνουμε, λοιπόν, θαυμάσια
νά πιάσουμε τή μύτη μας, μόλις άρχίσουμε νά κουνάμε τά χέ
ρια μας. Προσοχή, όμως! Πρέπει νά τήν χαϊδεύουμε μετά φό
βου Θεού. Άστιεύεσθε; Είναι τό κλειδί τών πεπρωμένων μας.
Είναι ή έκφρασίς μας καί ή παράστασίς μας, ό έρως μας καί ό
γάμος μας, ή σταδιοδρομία μας, ή έπιτυχία μας, ή περιουσία
μας... Όπου βρεθήτε, προσέχετε τις μύτες! Δέν είναι μονάχα
πεδίο φυσιογνωμίας, όπου διαβάζετε τήν κτηνωδία, τήν κουτα
μάρα, τό φιλήδονο, τήν φινέτσα, τήν αισθηματολογία, τήν άναίδεια, τήν ύπεροψία, τό πνεύμα, τήν σκληρότητα ή τό άρπακτικό ένστικτο. Στις μύτες είναι γραμμένες οί τύχες τών κατόχων
τους. Οί χειρομάντισσες είναι πολύ κουτά πλάσματα. Ά ν άφη
ναν τά χέρια καί έδιάβαζαν τήν τύχη στις μύτες τών άνθρώπων,
θά είχαν τις πιό άσφαλεϊς έπιτυχίες. Α λλά πού μύτη νά όσφρανθοΰν τό συμφέρον τους!
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y: Ή ιιαταδίωξις ιών τυχηρών παιγνίων
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Είς τόν "Επαρχον τής Πόλεως καί τόν
Πραίτωρα τοΰ Δήμου είχεν άνατεθή υπό
τής Βυζαντινής Πολιτείας καί ή ευθύνη
διά τήν έφαρμογήν των σχετικών μέ τά
τυχηρά παίγνια νόμων, οίτινες κατά και
ρούς έξεδόθησαν ύπό τού Κράτους καί
τής ’Εκκλησίας.
Τά τυχηρά παίγνια, ήσαν γνωστά καί
είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα καί τήν Ρώμην.
Ώ ς σπουδαιότερα, έκ τούτων, άναφέρονται ό άρτιασμός, ό άστραγαλισμός, ή
όρτυγοκοπία, ό χαλκισμός, οί πεσσοί καί
οί κύβοι. Τά παίγνια ταϋτα, έν άρχή μέν
έπαίζοντο χάριν ψυχαγωγίας (άκος λι
μού, άκος άργίαςΟ), άλλα, μέ τήν πάροδον
τού χρόνου, κατήντησαν νά άποτελοΰν
μέσον κερδοσκοπίας καί αισχροκέρδειας.
Εκ τών Ελλήνων, παρέλαβον τά τυχηρά
παίγνια οί Ρωμαίοι, τόση δέ ήτο ή άγάπη
των πρός ταΰτα, ώστε έλέχθη, ότι «ό
Πόλεμος καί ή Κυβεία, ήσαν ή άπασχόλησις τού Ρωμαίου στρατιώτου». Έκεΐ,
όμως, όπου τά, ως είρηται, παίγνια, κατήν
τησαν άληθής μάστιξ, είναι τό βυζάντιον,
τοΰ όποιου όλαι άνεξαιρέτως αί κοινωνικαί τάξεις έπαιζαν. *Εκ τών παιγνίων τών
Βυζαντινών, τά πλέον συνήθη, άναφερόμενα ύπό πολλών συγγραφέων, ήσαν οί
κύβοι, ή τάβλα ή ταβλίον, ό άστραγαλισμός, ή πεττεία, τό ζατρίκιον, τά χαρτιά,
ή ώκα καί ή όρτυγία(2). Ή πρός τά παίγνια ταΰτα άγάπη τών ανθρώπων, τής
έποχής έκείνης, ήτο παθολογική. Πολλοί
χρονογράφοι καί ιστορικοί όμιλούν περί
τού έλαττώματος τών παιγνίων καί προσ
θέτουν, ότι απειράριθμοι συμπολίται
αύτών όχι μόνον τόν χρόνον, άλλά καί
τήν περιουσίαν των κατεσπατάλησαν είς
ταΰτα. Ούτως, ό Τατιανός όμιλεί διά
τούς «τοΐς κύβοις παίζοντας» καί «τοΐς
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Υπό ·
κύβοις άθύροντας»(3). Ό Γρηγόριος ό
Θεολόγος, άπευθυνόμενος πρός γνωστόν
του, παρατηρεί: «Πίνεις, κυβεύεις, παί
ζεις, γελάς». Είς κείμενον τοΰ Ζ' μ.Χ.
ιιίώνος, άναφέρεται ψάλτης τις, ό όποιος
«έτάβλιζε μετά έτέρων τινών»(4). Εΐπομεν,
ότι τό τραγικόν, είς τήν προκειμένην
περίπτωσιν, ήτο, ότι ή πρός τά παίγνια
μανία είχε καταλάβει όλας τάς κοινωνικάς τάξεις, άδιακρίτως έπαγγέλματος,
θέσεως, ή οικονομικής καταστάσεως.
Άναφέρεται δοΰλος «έν τηλίςι καί κύβοις καί καπηλείοις καλυνδηθείς»(5), ό
δέ Ιερός Χρυσόστομος όμιλεί δΤ έπαίΒΑΣΙΛΕΤΣ ΖΗΝΩΝ
Ή το φανατικός κυβιστής.

. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου
τας, οίτινες είς τούς κύβους έχανον άκόμη καί τά φορέματα αύτών(β).
Άλλά καί συγγραφείς καί ποιηταί καί
δημόσιοι, έν γένει, άνδρες έκυβεύοντο.
Είναι βέβαιον, ότι ό βασιλεύς Ζήνων,
(474-491) ήτο φανατικός κυβιστής, ώσαύτως δέ ό Λέων, ό άδελφός τοΰ Νικη
φόρου Φωκά, ό υιός τοΰ Κων/νου Πορφυρογεννήτου Ρωμανός ό Β' κ.ά. Τέλος
καί αύτήν τήν έκκλησίαν, είχε καταλάβει
ή όλεθρία συνήθεια. Μοναχοί, διάκονοι,
ιερείς άλλά καί έπίσκοποι έκύβευον. Ό
’Ιουστινιανός άπηγόρευσε τοΰτο ρητώς
καί έπέβαλε κατά τών παραβατών άπομάκρυνσιν άπό τών θρησκευτικών καθη
κόντων έπί τριετίαν καί περιορισμόν είς
μοναστή ριον. Ό Λέων ό Σοφός, προσέθεσεν, ότι ό έπιμένων νά παίζη κληρικός
καθαιρείται(?). Τήν περιγραφεΐσαν κατάστασιν προσεπάθησε καί ή έπίσημος έκκλησία νά θεραπεύση. Φωτισμένοι πα
τέρες, πολλάκις, άπό τοΰ άμβωνος, έκήρυξαν τά όλέθρια έκ τών παιγνίων άποτελέσματα, τούς δέ παίζοντας έθεώρουν α
μαρτωλούς. Ό Μ. Βασίλειος, άπευθυνό
μενος πρός τούς πιστούς, άναφωνεί, μεθ’
όργής: «Έάν ύμας διαιρώ καί διαλύσω
τόν σύλλογον, οί μέν έπί τούς κύβους
δραμοΰνται. . .»(*), ό δέ Χρυσόστομος
γράφει, ότι πολλοί, άντί τής έκκλησίας,
προτιμούν τήν κυβείαν(9), ψέγει δέ, έν
συνεχεία, τούς γονείς, οί όποιοι είτε άφήνουν τά τέκνα των νά είσέρχωνται είς τά
κυβεΐα(10), είτε αύτοί οί ίδιοι έξοδεύουν
τά χρήματά των, είς πόρνας καί κύβους(1Γ).
Κατά τά τέλη τοΰ Δ' αίώνος, ό 43ος
κανών τών Αγίων Αποστόλων έπι βάλ
λει ποινάς είς τούς παίζοντας(12). Πρός
τούτοις, τήν κυβείαν άπηγόρευσε καί ή
έν Τρούλλω σύνοδος, διά τοΰ 50οΰ κανό-

νος της. «Μηδένα των απάντων, είτε λαϊ
κών είτε κληρικών, κυβεύειν άπό τού
νΰν».
Οί άφορισμοί, όμως, τής έκκλησίας
καί αί παραινέσεις τών πατέρων, όλίγον,
ή ούδόλως, άπέτρεπον τούς Βυζαντινούς,
άπό τοϋ νά έπιδίδωνται, μέ μεγαλύτερον
πάθος, είς τά έπιβλαβή παίγνια. Όθεν,
άπεφασίσθη ή θέσπισις αυστηρών πολι
τικών νόμων, προβλεπόντων βαρυτάτας,
ένίοτε, ποινάς. Ή δη, άπό τών παλαιοτάτων άκόμη χρόνων, διά νόμου κατεδιώκοντο οί παίκται τυχηρών παιγνίων. Τόν
ΣΤ' αιώνα, ό ύπατος Δέκιος άπηγόρευοε,
καθ’ άπαν τό κράτος, τήν κυβείαν(13).
Αυστηρότερος, όμως, ήτο ό ’Ιουστινιά
νειος Κώδιξ, ό όποιος, είς πολλά ση
μεία (3, 43, 1), διελάμβανε τήν άπαγόρευσιν τών παιγνίων, προβλέπων, συγ
χρόνως, καί άναλόγους ποινάς. «decernimus ut nulli liceat in privatis sen
puplicis locis endere».
Άναλόγους διατάξεις περιέλαβον καί
οί Πανδέκται καί τά Βασιλικά(14).
Συμφώνως πρός τούς νόμους τούτους,
ό Έπαρχος, βοηθούμενος καί ύπό τού
Πραίτωρος (Νυκτεπάρχου), είχεν ώς
άποστολήν τήν έν παντί καί μέ κάθε τρό
πον καταδίωξιν τής κυβείας καί τήν τι
μωρίαν τών ένοχων. Πρός τούτο, περιήρχετο, διά τών όργάνων του, τήν πόλιν
καί άνεκάλυπτεν, Ιδίως τούς μυστικούς,
τόπους, εις τούς όποιους, κυρίως, κατά
τήν νύκτα, κατέφευγον οί μανιώδεις παϊκται(15). Πράγματι, ώς, άκόμη καί μέχρι
σήμερον, συμβαίνει, ούτω καί κατά τήν
βυζαντινήν έποχήν, ύφίσταντο μυστικά
οικήματα, καλούμενα σκιραφεΐα, κυ
βεία, κυβευτήρια, ταβλιστήρια, καί ταβλοπαρόχια(16). Ταΰτα ήσαν, είτε ιδιω
τικοί χώροι, άποκλειστικώς χρησιμο
ποιούμενοι διά παίγνια, είτε χώροι δη
μοσίας διασκεδάσεως, κυρίως δέ καπηλεϊα(17). Οί ίδιοκτήται τών, ώς εΐρηται,
χώρων, οί ταβλοπάροχοι καί ταβλοδόχοι, έκέρδιζον, ώς είναι φανερόν, σημαν
τικά ποσά καί, ώς έκ τούτου, έλάμβανον
προφυλακτικά μέτρα, ΐνα διαφύγουν τόν
έλεγχον καί τήν τιμωρίαν. Οί συλλαμβανόμενοι έτιμωροΰντο ύπό τοΰ’Επάρχου
καί δι’ άλλων ποινών, πρός τούτοις δέ,
καί διά δημεύσεως τού οικήματος!18).
"Οσον άφορμ τούς παίκτας, αί είς αύτούς
έπιβαλλόμεναι ποιναί, μικραί κατ’ άρχάς,
κατέστησαν αύστηρότεραι μέ τήν πάρο
δον τών αιώνων. Ούτως, όμιλών ό Χρυ
σόστομος περί τών νομοθετών, γράφει,
ότι «τό κυβεύειν πάλιν τής παρ’ αυτών
τιμωρίας έστίν έλεύθερον καί ούδείς ύπέρ
τούτου δίκην έδωκέ ποτέ παρ’ έκείνοις»(19)
Άργότερον, δμως, καί ίδια άπό τής
έποχής τού ’Ιουστινιανού, ήπειλοΰντο,
κατά τών παιζόντων, αύστηραί ποιναί,
διά τών όποιων ό μεγαλοφυής έκεΐνος
αύτοκράτωρ ήλπισεν, δτι θά πατάξη τήν
μάστιγα τής κυβείας. Αί ποιναί αύται,
έπιβαλλόμεναι ύπό τού Έπάρχου, ήσαν

κυρίως αί έξής άκόλουθοι:
Π Ό σ υ λ λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ς ύπεχ ρ ε ο ΰ τ ο νά έ π ι σ τ ρ έ ψ η τό
κ ε ρ δ ι θ έ ν ποσόν.
2) Ή ύ π α ν δ ρ ο ς γ υ ν ή έ δ ι κ α ι οΰτο ν ά άπ αι τή ση τ ήν π ρ ο ΐκ α ν τ ης , έ ά ν ό σ ύ ζ υ γ ο ς α ύτής έκύβευε.
3 ) ' Ο έ ξ α ν α γ κ ά ζ ω ν άλλον, διά
τής βί ας, νά κ υ β ε ύ σ η , ( άν αγ κ ά ζ ω ν τ ι ν ά κ υ β ε ΰ σ α ι ) , έμαστιγοΰτο, έφυλακίζετο,
ή άπεστέλλετο πρόςέργασίαν είς τάς λι θοτομίας .
4) Έ π ί ύ π α τ ε ί α ς Δ ε κ ί ο υ , ο ί
κ υβ ε υτ α ί έ χ ε ι ρ ο κ ο π ο 0 ντο
κ α ί , ώς ά ν α φ έ ρ ε ι ό Μ α λ ά λας, ά φ ο ΰ έ τ ο π ο θ ε τ ο ΰ ν τ ο
έπί κ αμήλου δ ι ε πο μπ εύ ο ν τ ο (20).
Είς τάς προηγουμένας ποινάς ύπέκειντο, δχι μόνον οί άμέσως λαμβάνοντες μέ
ρος, είς τό παίγνιον, άλλά καί οί παρακολουθούντες τούτο καί στοιχηματίζοντες(21).
Παρά τήν αυστηρότητα, δμως, τών νό
μων, είναι βέβαιον, δτι οί άνθρωποι τής
έποχής έκείνης προσήρχοντο είς τά κα
πηλεία καί τούς άλλους χώρους παιγνίων,
δέν ήτο δέ σπάνιον τό θέαμα, νά βλέπη
κανείς έκεϊσε παίζοντας στρατιώτας,
δούλους, πόρνας, μονομάχους, θηριοδαμαστάς, έμπορους, άλλά καί κληρικούς
καί κρατικούς υπαλλήλους. Τό γεγονός,
άκριβώς, αυτό, έπέσυρεν ιδιαιτέρως τήν
προσοχήν τού Έπάρχου καί τού Πραίτωοος, διότι τά κυβεία άπετέλουν, ώς καί
σήμερον, κέντρα πάσης μορφής άνηθικότητος. Κλοπαί, άπάται, προαγωγεΐαι,
έξυβρίσεις, σωματικοί βλάβαι, άλλά καί
άνθρωποκτονίαι συνηθέστατα έλάμβανον
χώραν. Ένεκα τούτων, ό Μ. Βασίλειος
περιέγραψε τήν κυβείαν ώς δαίμονα, ό
όποιος, διά τών κατεστιγμένων όστέων,
τήν μανίαν έξάπτει. Ό ίδιος ιεράρχης,
είς άλλο σημεϊον, άναφέρει, δτι, είς τά
κυβεία, συχναί ήσαν κατά τήν διάρκειαν
τού παιγνίου, «φιλονικεΐαι χαλεπαί»(22)
Ό Άρτεμίδωρος θεωρεί τό κυβεύειν,
ώς 6ριν, χάριν υλικού κέρδους «Κυβεύειν
δοκεΐν φιλονικεΐσαι πρός τινα σημαίνει
περί άργυρίου»(28).
Άλλά καί ψευδορκίαι καί βλασφημίαι
κατά τής πίστεως, τής Παναγίας, τού Χρι
στού καί τών Άγιων ήκούοντο έκ τού
στόματος τών παιζόντων(24). Πρός τού
τοις, αί δεισιδαιμονίαι, αί μαγείαι, οί
έξορκισμοί καί τά μαγικά φίλτρα, δέν
ελειπον έκ τών άμαρτωλών κυβευτή ρίων,
διότι οί πλεΐστοι, έκ τών θαμώνων των,
έπίστευον, δτι, διά τών μέσων τούτων θά
κατανικήσουν τόν άντίπαλον. Πρός τούτο,
κατέφευγον είς μάγους καί γόητας, πρός
τούς οποίους προσέφερον μεγάλα χρη
ματικά ποσά καί άλλα δώρα, καθιστάμενοι
ούτω, διά μίαν είσέτι φοράν, θύματα άπάτης.

Είς τάς έπαρχίας τής αυτοκρατορίας,
τούς κυβεύοντας κατεδίωκον οί κατά τό
πους διοικηταί, έν άπουσίμ δέ τούτων, οί
έπίσκοποι καί οί μητροπολίται. Ούτοι
ύπεχρεοΰντο νά καταγγέλλουν τούς παραβάτας είς τούς άρχοντας, παραμελοΰντες δέ τό καθήκον τούτο, θά έδιδον λόγον
είς τόν Θεόν(25).
1. Ό Σοφοκλής αναφέρει, δτι τά παίγνια
άνεκάλυψεν ό ήρως Παλαμήδης, κατά τόν
Τρωικόν πόλεμον «έφεδρε πεσσούς, κύ
βους τε, τερπνού άργίας όίκος». 'Ωσαύτως,
ό 'Όμηρος μνημονεύει, δτι οί μνηστήρες
τής Πηνελόπης έπαιζον πεσσούς, χάριν
ψυχαγωγίας. (Όδύσ. α' 107).
2. Φ. Κουκουλέ, Βυζ. Βίος καί Πολιτι
σμός. Τ. Βσ. 185.
3. Τατιανοϋ. Πρός "Ελληνας, PG, 6, 821,
825.
4. Διήγησις τών θαυμάτων τοϋ Αγίου
’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέας,
(Varia Graeca sacra, 22, 3, 7).
5. Συνεσίου, Έπιστολαί (Miller, FHG,
4,653).
6. Χρυσόστομος PG, 62, 97.
7. (CJ 1, 4, 34. NJ 123, 10. Λέοντος διάταξις ΠΖ' έν PG 107,600. Β3, 1, 20. Σύνοψις Τ, 2, 1).
8. PG, 29, 185.
9. PG, 51, 61.
10. PG, 58, 583.
11. PG, 59, 478.
12. Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, 1, 327 6,345.
13. Μαλάλα, Χρονογρ. 451, 18.
14. Πανδέκται, 11, 5, 2, 1. Βασιλικά,
60, 8α.
15. Κουκουλέ. Έ νθ’ άν. Τ.Α. σ. 207.
16. Κουκουλέ. ’Ένθ’ άν. Τ.Α. σ. 206.
17. Ό Συνέσιος (Έπιστολαί, PG, 66,
1360), άναφέρει, δτι οί κυβεύοντες κατέ
φευγον είς καπηλεία.
18. Κατά τό άρθρον 14 § 2 τοϋ Α.Ν. 258/
1936 «Περί κωδικοποιήσεως τών περί τυ
χηρών καί μη παιγνίων διατάξεων», δημεύ
ονται τά έπιπλα καί σκεύη τοϋ κέντρου, είς
τό όποιον, άνευ άδείας, διενεργοΰνται τυχηρά παίγνια.
19. PG, 61, 102.
20. Μαλάλα Χρονογρ. 451, 18.
21. Ίουστινιανοϋ, Νεαρά, 123, 10 (JN,
2, 304). Κατ’ άρθρον 1 τοϋ προμνησθέντος Α.Ν., τιμωροϋνται μέ τάς προβλεπομένας, διά τά τυχηρά παίγνια, ποινάς καί
πρόσωπα μή πραγματικώς συμμετέχοντα
είς ταΰτα, άλλά στοιχηματίζοντα έπί τής
έκβάσεώς των.
22. Βασίλειος δ Μέγας, PG 29, 185, βλ.
καί D. 11, 5 pr.
23. Άρτεμιδώρου, όνειροκριτικά, 3, 1.
14. Κώδιξ, 1, 4, 34, 1. Πανδέκται, 11, 5,
1, 3. Βασιλικά, 60, 8α. Μ. Βασίλειος, PG,
29, 185. Σαχλίκη, Γραφαί καί στίχοι καί
έρμηνεΐαι, στίχ. 129, 231 (CG, 67, 71).
25. Ίουστινιανοϋ, Νεαρά 123 (JN, 2,
304).
(Συνεχίζεται)

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΟΠΙΟΝ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΕ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ...
Αληθινή μάστιγα δι“ ολόκληρον τήν ανθρωπότητα, άποτελεΐ τό λαθρεμπόριον των ναρκωτικών. Τά προϊόντα του «άργοϋ θανάτου» διο
χετεύονται διά των πλέον, άπιθάνων οδών, έκ τής “Ανατολής κυρίως,
προς τήν Ευρώπην και τήν “Αμερικήν. Αί άστυνομικαι και τελωνειακοί
άρχαί όλων τών κρατών, καταβάλλουν άπεγνωσμένας προσπάθειας,
διά τήν άνακάλυψιν και τιμωρίαν τών έμπορων τούτων, οι όποιοι, άπό
παλαιοτάτων άκόμα έτών, ήσκουν, ως φαίνεται έκ του άκολουθοϋντος
άναγνώσματος, τό άνίερον «έπάγγελμά» των.
Ό πλοίαρχος Φόρετστερ είχεν μόλις άγκυροβολήσει καί έπλεύριζεν εις τήν άποβάθρα της Ναμόα, δταν μία «βάρις», τά ι
διότυπα πλοία τών Κινέζων, μέ τά χαρα
κτηριστικά τών έπισήμων πλοίων της Ου
ρανίας Αύτοκρατορίας, έπλησίασε τό σκά
φος. "Ενας χονδρουλός άνθρωπος, φέρων
τό πτερό τοϋ παγωνιού καί τό κομβίον τοϋ
Μανδαρίνου εύρίσκετο ξαπλωμένος μέσα
στό μικρό ίστιοφόρον ένώ γύρω του ένα
πλήθος ΰπηρέται τοϋ έκαμαν... άέρα.
Γιά έναν άνθρωπο πού μεταφέρει μέσα
στό άμπάρι τοϋ πλοίου του τριακόσια κιβώ
τια όπίου, ό Φόστερ δέν έφάνη ν’ άνησυχή
διά τήν έμφάνισιν τοϋ έπισήμου πλοίου. Καί
πρόσχαρος έτεινε τό χέρι του είς «τήν Ε ξο
χ ό τ η τ ά της», τόν Μανδαρίνο, διά νά τόν
βοηθήση νά μεταφέρη τόν όγκον τοϋ σώ
ματός του άπό τό ένα πλοίο στό άλλο.
Μετά τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις, πού
άπετέλουν όλόκληρον Ιεροτελεστίαν τήν έποχήν έκείνην είς τήν ’Ανατολήν, ό Φό
στερ έδήλωσεν πρός τόν Μανδαρίνον ότι
«δέν θά έπέτρεπεν είς έαυτόν νά πλησιάση
είς τήν Ναμόα έάν ένάντιοι άνεμοι...» καί
άλλες δικαιολογίες, είς τάς οποίας μέ άπόλυτον κατανόησιν ή «έξοχότης» άπήντησε
ότι «θά φοοντίσει ν’ άνεφοδιασθή είς τρό
φιμα καί ύδωρ πόσιμον», άλλ’ ότι θά έπρεπε
κατόπιν άμέσως ν’ άποπλεύση...» καί έδιάβασε σχετικόν αύτοκρατορικόν διάταγμα
πού έπέτρεπε μόνον τάς έμπορικάς άνταλλαγάς διά τής Καντώνος «μέ τούς βαρ
βάρους», ήγουν τούς Ευρωπαίους καί έν
γένει τούς λευκούς.
Κατόπιν, σάν ένα τέλειο... μπαλλέτο,
ύπηοέται καί συνοδεία άπεμακρύνθησαν άθορύβως καί ή «έξοχότης του» μέ τό φυσικώτερον ΰφος ήρώτησεν τόν Φόστερ «πό
σα κιβώτια ναρκωτικού μεταφέρει» καί είς
τήν άπάντησιν «διακόσια περίπου» καί «ό
τι προτίθεται νά έξετάση τήν άγορά», δ «έξο
χότατος» τόν προειδοποίησεν ότι «άλλου»
αί άοχαί είναι πολύ αύστηραί καί ότι «κα
λόν θά ήτο νά βγάλη έκεϊ όλόκληρον τό έμπόρευμά του», τονίζων ότι ή άδειά του θά
έξηρτάτο άπό τήν ... προμήθειάν του, πρά
γμα πού έρρύθμισεν ίκανοποιητικώς ό Φό
στερ καί ή συμφωνία έκλεισεν.
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Ξένος καί έκπρόσωπος «τοϋ ούρανοΰ»
έπεσφράγισαν τήν συμφωνίαν μέ ένα δρο
σερό ποτό, έξασφαλίζοντες είς έαυτούς εύ
κολα κέρδη καί είς τούς άλλους τεχνητούς
παραδείσους, πρίν άπό τήν τελικήν κόλασιν.
"Οταν ό Μανδαρίνος διεπεραιώθη είς τό
πλοϊον του, τό πλήρωμα είχεν σχεδόν τε
λειώσει τήν μεταφοράν τών κιβωτίων. «Τό
χρήμα δέν έχει μυρωδιά» έστω καί άν προ
έρχεται άπό Λευκούς ή Κίτρινους, άκόμη
καί άπό τό δπιον.
Διαρκοΰντος ολοκλήρου τοϋ 18ου αίώνος, ό Ούράνιος Αύτοκράτωρ δέν ήνείχετο
τήν παρουσίαν τών «βαρβάρων» Δυτικών
παρά διά νά τούς παίρνη τά δολλάριά τους
καί τάς λίρας των, πωλών έμπορεύματα άλλά δίχως νά έπιτρέπη είς αυτούς νά πωλοΰν
ίδικά τους προϊόντα τής άνεπτυγμένης τους
οικονομίας καί ύποχρεών αυτούς νά δέχωνται ένα σωρό ταπεινώσεις καί νά πλη
ρώνουν μεγάλα ποσά σέ δωροδοκίες. Τό ίσοζύγιον πληρωμών ήτο φυσικά παθητικόν
διά τούς ξένους, πού διά νά τό έξισώσουν
κατέφευγαν σέ ένα ελαφρύ καί άκριβώτατα
άμειβόμενο έμπόρευμα: τά ναρκωτικά.

Διά τοϋ λιμένος τοϋ Μακάο, τό δπιον
εξάγεται άπό τάς ’Ινδίας «πρός θεραπευ
τικούς σκοπούς» καί καταλήγει είς τούς τυ
φλούς άπό τό πάθος όρυζοκαλλιεργητάς τοϋ
Γιάγκ - Τσέ, είς πείσμα τών επισήμων έκκλήσεων νά μήν άγοράζουν «τά ξένα σκου
πίδια» καί τό λαθρεμπόριον ναρκωρτικών
τιμωρείται μέ θάνατον, τάς νύκτας δμως
τά δυτικά καράβια μεταφέρουν τά κιβώτια
είς άπόμερες γωνίες καί άγκυροβόλια
διά νά πάρουν άμέσως τόν δρόμο πρός τά
χωριά τής ένδοχώρας.
Τό περίεργον είναι δτι τά εμπορικά αύτά πλοία είναι συνήθως έξωπλισμένα, διά
κάθε ένδεχόμενον, καθώς οί τελωνέιακοί
σιωπή ρώς άνέχονται τά συμβαίνοντα διά νά
ένθυμηθοΰν άπό καιροΰ είς καιρόν τό κα
θήκον τους, άλλά άπό.. άδεξιότητα νά μήν
κατορθώσουν νά «πιάσουν τούς ξένους δαί
μονας».
Τό λαθρεμπόριον είναι έπισήμως ώργανωμένον καί καθείς εύρίσκει τόν τρόπον δικαιώσεώς του. Οί Βρεταννοί έμποροι συμ
βάλλουν ώς καλοί πολίται είς τήν έπέκτασιν τής έπιρροής τής χώρας των είς τόν οι
κονομικόν τομέα, οί μανδαρίνοι εξασφαλί
ζουν μέσα δι’ έαυτούς καί τήν Αύλήν. Σάν
καλοί Χριστιανοί οί Δυτικοί δμως δέν πα
ραδίδουν έμπόρευμα τήν Κυριακή. Καί άπό
4.000 κιβώτια τό 1800 αυξάνει τό έμπόριον αυτό είς άνω τών 20.000 τό 1820 !
Τά πάντα δέ θά έβαιναν καλώς, οί Βρε
ταννοί θά έπλούτιζαν καί οί Κινέζοι θά πάρε
ρεδίδοντο είς τούς τεχνητούς παραδείσους
τών ναρκωτικών, έάν τό μονοπώλιον τής
περιφήμου Εταιρίας τών ’Ινδιών δέν κατηργεΐτο ξαφνικά άπό τήν βρεταννικήν
κυβέρνησιν : είς τόν άποκλειστικόν χώρον
δράσεως τής εταιρίας πού διεξήγε μέχρι
τότε τάς έμπορικάς — καί λαθρεμπορικάς
— συναλλαγάς μέ τήν ’Ανατολήν, ένεφανίζετο ή έπίσημος ’Αγγλία μέ έναν έπίσημον άξιωματοϋχον τοϋ Στέμματος, τόν
λόρδον Νάπιερ πρός άποκατάστασιν δι
πλωματικών σχέσεων.
Κάθε άλλο παρά εύπρόσδεκτος είναι ό
Νάπιερ είς τήν Καντώνα. δπου θεωρείται
υβριστική ή έμφάνισίς του πρός τόν «Τίόν
τοϋ Ούρανοΰ» καί «κυρίαρχον τών τεσσά-

ρων θαλασσών καί 10.000 βασιλείων». Μία
άντιπροσωπεία μανδαρίνων ζητεί άπό τον
λόρδον νά φύγη αμέσως, αί άποσκευαί τουάνοιγονται άπό τούς τελωνειακούς καί τά
διαπιστευτήριά του πρύς την Αύλήν έπιστρέφονται διότι «δέν έχουν άρκετήν έκφρασιν ταπεινοφροσύνης». 'Ο Νάπιερ
άποκαλεΐται πλέον «όφθαλμός των βαρβά
ρων» καί ό άντιβασιλεύς Λύ διατάσσει πλή
ρη άποκλεισμύν των βρεταννικών προΐόντων, χειρονομία αξία παντός έπαίνου όταν
σκεφθεΐ κανείς 8τι πρόκειται κυρίως περί
όπίου.
_ Καί μέ βρεταννικήν άκαμψίαν, ό λόρδος
Ναπιερ άρνεΐται «νά κλίνη τό γόνυ» καί
διατάσσει δύο φρεγάτας, τήν «Άνδρομάχην
καί τήν «Ίμογένην» νά περιπολοϋν πρό της
Καντώνος. 'II ’Ανατολή έναντίον της Δύσεως καί αντιστρόφως. ΙΤοιός θά ύποκύψει;
Την πρωίαν της 22 Αύγούστου 1834,
ήμέραν κατά τήν όποιαν οί μανδαρίνοι άπεδέχθησαν νά μεταβοΰν είς τήν βρετανικήν
αποστολήν, είς μίαν ύστάτην προσπάθειαν
προσεγγίσεως, οί έμποροι Χόγκ μέ τούς
ύπηρέτας των μετακομίζουν... τά καθίσμα
τα μέ μέτωπον πρός Άνατολάς άλλά καί
μέ τήν ράχην πρός τήν εικόνα της Βρεταννικής Μεγαλειότητος. Κάτωχρος ό Νάπιερ
διαμαρτύρεται καί διατάσσει τήν ... στρο
φήν των καθισμάτων.
( 'Ο ατυχής Νάπιερ άσθενεΐ άπό πυρε
τούς, ενώ οί φρεγάτες του λόγω άπνοιας
άδυνατοϋν νά είσπλεύσουν είς τήν Καντώνα
γενόμεναι εύκολος στόχος είς τά ιδιότυπα
καΐκια καί τά πυρπολικά τών Κινέζων. Οί
Εύρωπαϊοι τρομοκρατούνται καί ό Νάπιερ
επιστρέφει έτοιμοθάνατος είς τό Μακάο.
Άπό τήν άντιμετώπισιν αύτήν οί Κινέ
ζοι έξέρχονται νικηταί, έχοντες έπίγνωσιν
της δυνάμεώς των καί όΛύ παρασημοφορεΐρεΐται.
Δέν φαίνεται έν τούτοις ικανοποιημέ
νος ό ούρανός καί βροχές προκαλοϋν πλημ
μύρες τού Γιάγκ - Τσέ, ένώ πείνα θερίζει
χιλιάδες. Κρυφίως εισρέουν τρεις καί πλέον
χιλιάδες τόννοι όπίου πού γίνεται άνάπαρστον άπό τούς δυστυχισμένους.
Ό αύτοκράτωρ Τάο-Κουάγκ, άφοΰ
συμβουλεύεται τό πνεύμα τού Ούρανοΰ καί

Η συνθήκη τον Νανκϊν απαρχή ταπεινώσεων διά την Κίναν

τού Κομφουκίου, αποστέλλει μέ έντολήν
τού Θρόνου τού Δράκοντος, ώς άντιβασιλέα
τον Λίν-Τσέ-Τσού διά νά έπιβάλλη τήνπλήρη άπαγόρευσιν χρήσεως τών ναρκωτικών
είς την Καντώνα καί τήν περιοχήν της. Ό
άτυχος όμως άντιβασιλεύς, ούτε κοιμάται
ούτε τρώγει τήν σούπα άπό χελιδονοφω
λιές, τρέμει μήπως άνακαλύψουν τήν συνενοχήν_του^μέ τούς βαρβάρους, ένώ οί τε
λευταίοι αύτοί, κυκλωμένοι άπό τούς στρα
τιώτες τού αντιβασιλέως, άναγκάζονται νά
παραδώσουν δλον τους τό είς οπιον άπόθεμα
είς τούς Κινέζους: 20.000 κιβώτια, άξίας
4.000.000 χρυσών φράγκων. Αύστηρά τι
μωρία πού θά έξισωθεΐ έν τούτοις άπό τήν
προσεχή πώλησιν...
Είς μίαν τελετήν ό Λύ θυσιάζει είς τό
Πνεύμα της Θαλάσσης τό οπιον άναμεμιγμένον μέ άλας τό όποιον ρίπτεται είς τόν
ποταμόν. Φρουροί παρακολουθούν ύπαλλήλους καί θεατάς καί ένας άτυχος πού προσ
παθεί κρυφά νά μαζέψη λίγο άποκεφαλίζεται έπί τόπου.
Ένώ συμβαίνουν αύτά είς τήν Καντώ
να, είς τήν ’Αγγλία ό νεαρός Γλάδστων
τάσσεται «έναντίον τού άτιμωτικοΰ εμπο
ρίου», ενώ ό Πάλμερστον έκδηλώνει «φό
βους διά τό μέλλον τού βρεταννικοΰ έμπορίου» καί οί έμποροι ζητούν δπως, έάν ό
Λύν άρνεΐται τό δπιον, τού σταλούν οβίδες».
Τον ’Οκτώβριον 1839 ένα τυχαΐον γε
γονός ρίπτει τόν σπινθήρα: ένας κάτοικος
τής Καντώνος φονεύεται κατά τήν διάρ
κειαν μιας συμπλοκής μεταξύ ναυτικών.
Ό Βρεταννός πλοίαρχος Έλλιοτ άρνεΐται
νά παραδώση είς τάς κινεζικάς άρχάς τόν
ένοχον τόν όποιον δικάζει είς έπί τούτο
συσταθέν Ναυτοδικεΐον.
Εκατέρωθεν όξύνονται τά πράγματα,
οί "Αγγλοι καταφεύγουν είς τό Χόγκ-Κόγκ,
δπου διατάσσονται οί Κινέζοι νά διακόψουν
πάσαν παροχήν τροφών καί νά πυροβολούν
κάθε ξένον έπί τής δχθης... ένώ ό Λύ όργανώνει τήν ένίσχυσιν τών όχυρώσεων,
ύποσχόμενος μεγάλας άνταμοιβάς είς τούς
χωρικούς, άλιεΐς καί ναυτικούς πού θά κινη
τοποιηθούν παρά τό πλευρόν του, καθώς ό

Ελλιοτ έπιθεωρεΐ τάς φρεγάτας του, τά
πυροβόλα του καί τά πλοιάριά του. Καί με
τά τριήμερον κοινοβουλευτικήν διαμάχην.,
ό Πέλμερστον έπιτυγχάνει νά κηρυχθή ό
«δίκαιος πόλεμος».
Ό βρεταννικός στόλος έξαπολύει τάς
όβίδας του είς τόν εϊσπλουν τού Ποταμού
τών Μαργαριταριών, πού βάφεται άπό αίμα
ένώ οί Βρεταννοί κτενίζουν τήν άκτήν τήν ο
ποίαν καταστρέφουν, φθάνοντες μέχρις άποστάσεως εκατόν μιλίων άπό τού Πεκί
νου, δπου ό Δράκων τρέμει έπί τού θρόνου
του καί... αποστέλλει είς τάς φυλακάς τόν
Λύ! Πού κατέφυγαν τρομοκρατημένοι οί
ύπερήφανοι πολεμισταί ντυμένοι μέ δέρ
ματα τίγρεων διά νά φοβίσουν τούς Λευ
κούς έπιδρομεΐς πού ήρχοντο νά τούς προσ
βάλλουν; Πού ή προκλητική ύπερηφάνεια
ώδήγησε τήν χώρα ;
Είς τήν σύμβασιν τού Νανκίν, τήν πρώτην τών άποκληθεισών «άνίσων» πού διεδέχθησαν ή μία τήν άλλην μέχρι τού τέλους
τού αίώνος, ύπεγράφη τό 1842 τό «άνοι
γμα» πέντε κινεζικών λιμένων είς τάς μερκαντιλλικάς όρέξεις τών Λευκών, ένώ τό
Χόγκ-Κόγκ καθίσταται κτήμα τού βρεταννικοΰ Στέμματος. 'Όσον άφορά τό αίτιον
τού πολέμου, τό δπιον, ούδεμία μνεία γί
νεται είς τήν συνθήκην ταύτην πλήν τής
«έλπίδος νά σταματήση ή λαθρεμπορία»
χωρίς νά γίνεται είδικώτερος προσδιορισμός
καί δίχως νά άμφιβάλλη κανείς ούτε περί
τίνος πρόκειται ούτε καί διά τό πλατωνικόν
τού περιεχομένου.
'Η Κίνα είναι πλέον άνοικτή είς τό οπιον τό όποιον εισβάλλει κατά χιλιάδες
πλέον τόννους. Κατά τό δεύτερον ήμισυ τού
19ου αίώνος, άνω τών 8.000.000 καπνισταί
υπαρχουν είς τήν Κίναν τού τρομακτικού
δηλητηρίου. Οι πλούσιοι ζητούν διεγερτι
κά όνειρα καί οί πτωχοί νά λησμονήσουν
τήν καθημερινήν τους αθλιότητα. Καί ο
λόκληρες έπαρχίες τής Κίνας παράγουν δπιον. Άπό αύτές έκπηδοΰν ίσως οί σημε
ρινοί παραγωγοί, μέ παράδοσιν πλουσίαν,
πού μέ τήν σειράν τους προσπαθούν νά μο
λύνουν τούς άλλους...
«Α.Χ.»
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Ρ Ε ΙΣ ολόκληρες μέρες είχαν περάσει
καί δέν μπορούσαμε άκόμα ν’ άνακαλύψουμε τήν ταυτότητα τοϋ θύματος. "Οταν,
αργότερα, την ανακαλύψαμε. Ά λ λ ας π ά 
ρω, καλύτερα, τά πράγματα άπό τήν αρχή.
Λέγομαι Ράντωλ κ ι’ είμαι ύπαστυνόμος
στό Ρίβερσάϊντ πού είναι μια περιοχή, ό
που σπανίζει τό έγκλημα. Γ ι’ αυτό ακρι
βώς, όταν κάποιος μικρός άνεκάλυψε τό
πτώ μα εκείνου τοϋ άγνώστου σ’ ένα χαντά
κι, στην άκρη του δημόσιου δρόμου, πίστε
ψα, στήν αρχή, ότι τόν είχε χτυπήσει κά
ποιο περαστικό αυτοκίνητο,όπως συνέβαινε
μάλλον συχνά. 'Ο δόκτωρ Σάντερσον, ο ια
τροδικαστής, μοΰ διέψευσε αύτη την έλπιδα.
—Ό θάνατός του προήλθε άπό ένα δυνα
τό χτύπημα, στό πίσω μέρος τού κεφαλιού,
μοΰ είπε. Τόσο δυνατό, ώστε τοϋ τσάκισε
τό κρανίο. Μ ετά, μετέφεραν τό πτώ μα του
καί τό πέταξαν στό χαντάκι πού τό βρήκατε.
Κούνησα τό κεφάλι, συνωφρυωμένος...
Ά π ό τήν άρχή, είχα πάρει τά δακτυλι
κά άποτυπώματα τοϋ νεκρού καί τά έστει
λα στά άστυνομικά τμήματα τών γύρω
πόλεων, χωρίς, όμως, κανένα άποτέλεσμα.
Τό θΰμα δέν είχε φάκελλο.. Μάταια, έπίσης, ψάξαμε τό σώμα του, γιά κάποιο Ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό. Δέν είχε παρα τη συ
νηθισμένη ούλή τής σκωληκοειδιτιδος και
μιά δεύτερη, λίγο μεγαλύτερη, πίσω άπό
τό λαιμό του, ως τίς άρχές τής σπονδυλι
κής στήλης. Τ ί μπορούσαμε νά βγάλουμε
ά π’ αυτές τίς λεπτομέρειες ;
"Οταν δημοσίευσα τή φωτογραφία τοϋ
θύματος στήν τοπική έφημερίδα, ζητώντας
πληροφορίες γιά τήν ταυτότητά του, έξω
άπό τό νεκροτομείο, όπου περίμενε το π τώ 
μα, συγκεντρώθηκαν οι μισοί κάτοικοι τοϋ
Ρίβερσάϊντ. ΤΗ ταν, φυσικά, μονάχα ή περι
έργεια καί τίπ ο τ’ άλλο, πού τούς έσπρω
χνε... "Οταν π ιά είχα κουραστή τόσο, ώστε
νά είμαι έτοιμος νά λιποθυμήσω κι είχα
χάσει πιά κάθε έλπίδα ότι θά μάθαινα κάτι,
παρουσιάστηκε ό Τζόε Κούκ, υπάλληλος
τής «ρεσεψιόν» στό μοναδικό ξενοδοχείο
τής πόλεώς μας καί μοΰ είπε ότι άνεγνώρισε τό θΰμα.
—...Ε ίχε έρθει, πρίν άπό λίγες μέρες,
στό ξενοδοχείο μας, μοΰ διηγήθηκε.
—Τ ί όνομα σοΰ έδωσε ; τόν διέκοψα
βιαστικά.
—Δέν μοΰ έδωσε κανένα όνομα, κούνη
σε λυπημένα τό κεφάλι δ Τζόε. Μπήκε, α
πλώς, στό ξενοδοχείο καί κάθησε νά κυττάξη κάποιο όνομα, στόν τηλεφωνικό κα
τάλογο. Δέν τηλεφώνησε, όμως. Α π λ ώ ς,
έγραψε κάτι, στό τραπεζάκι όπου γράφουν
οί πελάτες μας τά τηλεγραφήματα κ ι’ άρχι
σε νά γράφη κάτι σ’ ένα ψιλό χαρτί. Τό ξύ
λο τόν δυσκόλευε, γ ι’ αυτό κ ι’ έβαλε κάτω
άπό τό χαρτί ένα κομμάτι στυπόχαρτο...
—Τ ί έκανε μετά ; ρώτησα, βλέποντάς
τον νά σταματάη.
—Τίποτα, σήκωσε τούς ώμους ό Τζόε.
"Εφυγε άπό τό ξενοδοχείο καί δέν τόν ξαναεΐδα.
Στράφηκα στόν δόκτορα Σάντερσον
καί τό βοηθό μου.
^
_
—Δέν έχουμε νά χάσουμε τίποτα, αν
στείλουμε στά εργαστήρια τό κομμάτι τό
στυπόχαρτο, πού πάνω του έγραφε τό θΰ
μα, είπα, πυρετικά. Ά ν τό έπάνω χαρτί
ήταν ψιλό, τά γράμματα μπορεί ν’ άποτυπώθηκαν στό στυπόχαρτο.
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ΑΛΗΘΙΝΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
«’Α γαπητέ γιατρέ», άρχιζε τό γράμμα
πού καταφέραμε ν’ άντιγράψουμε καθαρώτατα άπό τό στυπόχαρτο. «’Ε π ί δεκαέξη
χρόνια μοΰ χρωστάς έπτακόσια πενήντα
δολλάρια. "Ήρθα τώρα νά τά είσπράξω —
μέ τόν «σχετικό τόκο», φυσικά.^ Θά έρθω
νά σέ συναντήσω σήμερα.
Τζών Σμίθ».
Βλαστήμησα μέσα άπό τά δόντια μου.
—Τζών Σ μίθ ! είπα. Θά πρόκειται γιά
κάποια φάρσα, βέβαια. Ε ίναι τόσο κοινό
τ ’ όνομα, όιστε τό μεταχειρίζονται 6χι μο
νάχα έκεΐνοι πού τό έχουν, άλλά κ ι’ όσοι
έχουν λόγο νά κρύψουν τό πραγματικό τους
όνομα... Καί στοιχηματίζω ότι, στή δική
μας περίπτωσι, πρέπει νά συμβαίνη αύτό
τό τελευταίο. "Αν δέν πέφτω πολύ έξω, ό
άνθρωπος πού έγραψε αύτό τό σημείωμα —
τό θΰμα, δηλαδή— ήθελε νά έκβιάση κάποιο
γιατρό. Ά πόδειξι, ότι έχει υπογραμμίσει
τίς λέξεις «μέ τό σχετικό τόκο». ’Αναρω
τιέμαι ποιούς άπ’ όλους τούς γιατρούς έδώ
έξεβίαζε:
„
'Ο δόκτωρ Σάντερσον συμφώνησε μαζί
μου, ότι κάτι τέτοιο ήταν πολύ πιθανό, δέν
μπορούσε, όμως, να καταλαβη πώ ς ήξερε
ότι ό γιατρός έμενε στήν περιοχή τοΰ Ρ ίβερσάΐντ.
—Πολύ απλό, άποκρίθηκα. Κυτταξε
στόν τηλεφωνικό κατάλογο τή διεύθυνσι
τοΰ γράμματος πού έγραψε, άλλά δέν έβαλε
γραμματόσημο, πράγμα πού δείχνει ότι έρριξε μόνος του τό γράμμα, στό γραμματο
κιβώτιο τοΰ δολοφόνου του. Π ώ ς θα μπο
ρέσουμε, όμως, τώρα νά μάθουμε ποιός άπ
όλους τούς γιατρούς μας, στό Ρίβερσάϊντ,
είναι ένοχος;
ν ,
'Ο γιατρός σήκωσε τους ώμους. Σκεφτηκα καί μετά είπα:
_
(
—Περίμενε νά δής: Τό θΰμα ήταν ά
γνωστο στήν περιοχή μας, πράγμα που ση
μαίνει, ότι είχε γνωρίσει τό γιατρό πού ήρθε
νά έκβιάση, όχι στό Ρίβερσάϊντ, άλλά σέ
κάποια άλλη πόλι. 'Επομένω ς, θ’ άναζη-

τήσουμε τόν δολοφόνο, άνάμεσα στούς για 
τρούς πού έχουν έρθει σέ διάστημα όχι με
γαλύτερο άπό δεκαέξη χρόνια, στό Ρίβερσάϊντ. Τούς άλλους, τούς παλιούς, μπορού
με νά τούς διαγράψουμε άπό τόν κατάλογο
τών υπόπτων.
'Ο δόκτωρ Σάντερσον δέν άποκρίθηκε
τίποτα. Συνέχισα:
—’Εσύ πού είσαι γιατρός, είπα στόν
Σάντερσον, θά ξέρης νά μοΰ πής γιά ποιό
λόγο εκβιάζουν συνήθως ένα γιατρό;
'Ο φίλος μου σήκωσε τούς ώμους:
—Γ ιά τούς ίδιους άκριβώς λόγους πού
εκβιάζουν κΓ όποιονδήποτε άλλον άνθρωπο,
άποκρίθηκε. Συνήθως όμως, γιά κάτι άντικανονικό, πού έκανε δ γιατρός στή δουλειά
του. Γ ιά κάποια παλιανθρωπιά, ας ποΰμε...
Θυμάμαι, τόν καιρό πού πήγαινα άκόμα
στό Πανεπιστήμιο, ή άστυνομία είχε συλλάβει κάποιο γιατρό, πού ή άγάπη του
πρός τό χρήμα τόν είχε σπρώξει νά κάνη
στούς άσθενεΐς του ψεύτικες έγχειρήσεις...
Δέν έκανα καμμιάν άπολύτως παρατήρησι πάνω σ’ αύτό, έπειδή, άπλούστατα,
δέν πρόλαβα. 'Ο γιατρός πετάχτηκε ξα
φνικά, σάν νά τόν είχε δαγκώσει σκόρπιός
καί βγήκε σάν σίφουνας άπό τό δωμάτιο.
"Ηρθε καί μέ βρήκε, μισή ώρα άργότερα. Χαμογελούσε:
— Μ πορείς νά σβήσης άπό τόν κατάλο
γο τών υπόπτων σου όλους τούς οδοντο
γιατρούς, τούς ψυχιάτρους καί τούς παθολό
γους, μοΰ φώναξε, χαρούμενα. Θ ’ άναζητήσουμε τόν ένοχο άνάμεσα στούς χειρουρ
γούς. Στούς δστεοχειρουργούς, γιά τήν άκρίβεια.
,
—Δέν καταλαβαίνω πώ ς έφτασες σ’ αυ
τό τό συμπέρασμα, είπα.
Μέ ώδήγησε, τότε, στήν αίθουσα τοΰ
νεκροτομείου. ’Έ βγαλε άπό τό συρτάρι τό
πτώ μα τοΰ Τ ζών Σμίθ καί μοΰ έδειξε τήν
ούλή τής έγχειρήσεως, στήν άρχή τής σπον
δυλικής του στήλης. Μ ετά, μοΰ^ έδειξε τήν
άκτινογραφία πού κρατούσε. Τήν κύτταξα
προσεκτικά καί κούνησα τό κεφάλι :
—Δέν βλέπω τίποτα, μουρμούρισα.
—’Ακριβώς ! άποκρίθηκε θριαμβευτι
κά. ’Εκτός άπό τήν ούλή, πάνω στό δέρμα,
τίποτα δέν άποδεικνύει ότι έγινε έγχείρησι
στά όστά τής σπονδυλικής στηλης τοΰ Σμίθ.
*0 γιατρός, πού τοΰ ύπέδειξε ότι έπρεπε
νά κάνη έγχείρησι, τόν κορόϊδεψε.
Ά π ό κεΐ καί πέρα, δέν στάθηκε δύσκο
λο ν’ άνακαλύψουμε τόν δράστη. Ή τ α ν
κάποιος δόκτωρ Τζόνας Ρίντλευ χειρουρ
γός στό «Ρίβερσάϊντ Χόσπιταλ». Στην
πόλι, άπ’ όπου είχε έρθει, άνεγνώρισαν εΰκολα, άπό τή φωτογραφία του, τόν Τζών
Σμίθ. Τό έκπληκτικό είναι, ότι λεγόταν,
πράγματι, Τ ζών Σμίθ. Μοΰ τό βεβαίωσαν
καί στό νοσοκομείο, όπου είχε πάει νά κάνη
έγχείρησι στά όστά τοΰ τραχήλου καί τής
σπονδυλικής στήλης.
'Ο δόκτωρ Ρίντλευ άρνήθηκε, φυσικά,
τήν ένοχή του, άλλά τό δικαστήριο έκρινε,
ότι ήσαν άρκετά πειστήρια οί ταινίες πού
είχαν άφαιρεθή άπό τά ροΰχα τοΰ νεκροΰ
καί βρέθηκαν στό πίσω μέρος τοΰ αύτοκινήτου τοΰ γιατρού, μαζί μ’ ένα φαναρι, που
διατηρούσε άκόμα ίχνη αίματος καί μιάδυό τρίχες άπό τό κεφάλι τοΰ θάύματος.
Ό ΡίντλεΟ καταδικάστηκε σέ ισόβια.
C. ROM YN
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92 :S1971) Κα\ ° Αστυν0μικ° ι θεσμ01 έν Ελλάδι, άπό τής βαθείας άρχαιότητος». Τό εργον, τό όποιον άποτελεΐ« ν τ8ο τοηΐδ0)0 με^αλ.ου„σζηματος, προλογίζεται διά μακρών ύπό τών δύο άρμοδιοτέρων παραγόντων τού είδους έν ΈλTflr π ϋ ι? «° ·αθηγ.ητ°5 τή1 i f TA°vl n t * ^Π ανεπιστήμιο) ’Αθηνών κ. ’Αποστόλου Δασκαλάκη καί ύπό τού καθηγητοϋ
τής Πολιτικής ιστορίας έν τή Π.Α.Σ.Π.Ε. κ. Εμμαν. Πρωτοψάλτη, οί όποιοι καί έκφράζονται λίαν έπαινετικώς ώς ποός
τήν έν γένει ύλην τουτου Από τών πρώτων ήμερων τής κυκλοφορίας του, τό έν λόγω σύγγραμμα, ετυχεν εύμενεστάτη^ ύποδοχής υπό τού τύποι.. Λίαν κολακευτικώς, έσχολίασαν τό βιβλίον τού κ. Σταμάτη, ό γνωστός δημοσιογράφος κ^^Γιάννης
σχόλην fflKcP3Γ τ Η ό κ ’Α λ /' Τερπος Ππλείδης (Σοφιστής) (’Ελεύθερος Κόσμος 30-7-71) ή έφημερίς «Τά Σημερινά» είς
σχολιον τής 31-7-71, ό κ. Αλεκος Σακελλαριος είς χρονογράφημά του εις τόν «’Ελεύθερον Κόσμον» τής 3-8-71 ό κ. Π
απαδουκας ειςτην « Ακρόπολιν» (3 καί 5-8-1971) ή έφημερίς «’Απογευματινή» είς τό φύλλον τής 5-8-71 ή «Εστία»
είς τό φυλλον τής 5-8-71 καί ή «Βραδυνή» είς σχόλιον τής 13-8-71.
ψ
ης
η tcma>>
Τήν εκδοσιν τοϋ έν θέματι βιβλίου, ήκολούθησε ή ύπ’ άριθ. 24119 Φ 119.2 άπό 9-8-71 διαταγή τού A Α Π ποός άπάσας
τας ’Αστυνομικός Υπηρεσίας ή όποια, έχει ώς άκολούθως:
Ρ ζ
“ς
«Άνακοινοΰμεν ύμΐν δτι έπΐ τη συμπληρώσει 50ετίας άπό
της ίδρυσεως^τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ύπό τοϋ ’Αστυνόμου Β '.
κ. Σ τ α μ α τ η
Χαραλάμπους, έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε,
κατόπιν τής ύπ ’ άριθ. 7975 Φ. 14823/10 άπό 26-3-1971
^ κ ρ ιτ ικ ή ς διαταγής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων,
βιβλίον ύπό τόν τίτλον « Ι σ τ ο ρ ί α τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Πόλεων
καί
οί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί
θεσμοί
έν
Ελλαδι άπό τής βαθείας άρχαιότητος»,
» Ε ίς τό έν λόγο) βιβλίον, δπερ σύγκειται έκ 584 σελίδων,
ιστορείται ή γένεσις καί έξέλιξις τοϋ άστυνομικοΰ θεσμοΰ γ ε 
νικώς, περιγράφονται οί ίσχύσαντες, κατά καιρούς, έν Έ λλάδι
καί άλλαχοΰ, άπό τής άρχαιότητος, άστυνομικοί θεσμοί, άναπτυσσονται οί λόγοι, οιτινες έπέβαλον τήν ί'δρυσιν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί άναλύεται, κατά τρόπον διεξοδικόν, άντικειμενικόν καί γλαφυρόν, ή δραστηριότης καί τό έπιτελεσθέν,
ύπό ταύτης, άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι σήμερον, Ε θνικόν,
Κοινωνικόν καί πολιτιστικόν Εργον.
ΜΗ Εκδοσις καί κυκλοφορία τοϋ ώς εΐρηται βιβλίου, Εδωκεν άφορμην είς την διατυπώσω λίαν εύμενών κρίσεων, έκ
μέρους τών διακεκριμένων πανεπιστημιακών καθηγητών κ.κ.
Δασκαλακη Αποστόλου καί Πρωτοψάλτη ’Εμμανουήλ (αί
κρίσεις τούτων περιελήφθησαν έν αύτώ άντί προλόγου) καί
άπετέλεσεν τό άντικείμενον έπαινετικών σχολίων ύπό δια
πρεπών δημοσιογράφων καί τών περισσοτέρων ήμερησίων
’Αθηναϊκών Εφημερίδων.
» Τό Ά οχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων διά τής ώς άνω
Εγκριτικής διαταγής του, έχαρακτήρισε τό προμνησθέν βιβλίον ως εργον άξιόλογον καί λίαν ώφέλιμον διά τούς άνδρας
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, λόγω τής σαφήνειας, γλαφυρότητος
καί Ιστορικής άληθείας του.
»’Εκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου
« Ιστορία τής Αστυνομίας Πόλεων καί οί άστυνομικοί θεσμοί
έν Έ λλάδι άπό τής Βαθείας άρχαιότητος», έν τη άναληφθείση
προσπαθεία^του, άνταπεκρίθη είς δψιστον βαθμόν καί οΰτω διά
τοϋ δντως άξιολόγου Εργου του, παρέχει τήν δυνατότητα έκτιμήσεως τοϋ σημαντικωτέρου έκ τών θεσμών τοϋ κοινωνικοΰ
βίου καί τής κρατικής λειτουργίας καί φέρει είς γνώσιν τών
ύπηρετούντων είς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων - ’Αξιωματικών
καί Κατωτέρων, ίδια τών νεωτέρων - τούς ύπέρ τοϋ Έ θνους
καί τοϋ κοινωνικοΰ συνόλου άγώνας καί θυσίας, ΐνα, παραδειγματιζόμενοι καί έμπνεόμενοι, κατανοήσουν πλήρως τήν ύψη-

λην άποστολήν καί βαρυτάτην εύθύνην των καί άναλώσουν
εαυτούς είς τό έπίμοχθον, άλλ’ εύγενές Εργον τοϋ Σώματος,
εν ω υπηρετούν, τοϋ αποσκοποϋντος είς τήν προστασίαν τών
πολυτιμωτέρων άγαθών τών Ελλήνω ν πολιτών καί τήν Ενί
σχυσή καί περιφρούρησιν τοϋ ’Εθνικού Μεγαλείου.
«Έλαυνόμενος άποκλειστικώς καί μόνον έκ τών έκτεθεισών σκέψεων καί πεποιθήσεων, συνιστώ ένθέρως, τήν άπόκτησιν, εί δυνατόν υπό πάντων τών άστυνομικών τοϋ περί οΰ
ό λόγος βιβλίου, έν τή προσδοκία δτι ή μελέτη αύτοΰ θά προσδώση είς Ενα Εκαστον έξ ήμών τάς άπαραιτήτους γνώσεις περί
ένός τοσον σπουδαίου θεσμοΰ, δν διακονοΰμεν, θά συντελέση
είς_ την έπαυςησιν τής, Εναντι τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας
Πόλεων^ άγάπης καί θά έδραιώση τήν θέλησιν ήμών, δπως
ύπηρετοΰμεν τοΰτο μετά τής έπιβαλλομένης άφοσιώσεως καί
αύταπαρνήσεως.
» 'Η τιμή έκάστου άντιτύπου ώρίσθη ύπό τοϋ συγγραφέως
δια τους έν ενεργεια ή συντάξει άστυνομικούς καί διοικητικούς
ύπαλλήλους τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς δραχμάς 150 καί
180 (δεοματόδετον), τοϋ ποσοΰ καταβαλλομένου είς πέντε (5)
η Ες (6) δεκαπενθημέρους δόσεις (30 δραχμαί έκάστη δόσις).
» Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τοϋ άνωτέρω βιβλίου
να δηλώσουν τοϋτο είς τούς προϊσταμένους τών Τμημάτων ή
I πηρεσιών, παρ’ ών νά ύποβληθοΰν καταστάσεις όνομαστικαί
εις τας^ προϊσταμένας Ά στυνομικάς Διευθύνσεις, Ϊνα τελικώς
αί οικειαι διαχειρίσεις τούτων διευκολύνουν τήν διάθεσιν τοϋ
βιβλίου καί μεριμνήσουν διά τήν εϊσπραξιν τοϋ άντιτίμου αύτοΰ.
» Ή ^π α ρ ’ ήμΐν Ε ' Διεύθυνσις νά μεριμνήση διά τήν έξεύρεσιν τής σχετικής δαπάνης πρός άγοράν τοϋ άπαιτηθησομένου άριθμοΰ άντιτύπων, πρός διάθεσιν ή άποστολήν είς 'Υ πη
ρεσίας, Οργανισμούς καί Πρόσωπα, κατόπιν συνεννοήσεως
μετά τοϋ παρ’ ήμΐν Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
_® Η Διευθυνσις τών ’Αστυνομικών Σχολών, νά ύποβάλη
ήμΐν πρακτικόν τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου περί τής ύφισταμένης η οΰ άνάγκης εισαγωγής καί διδασκαλίας τοϋ βι
βλίου, είς τάς Ά στυνομικάς Σχολάς.
» Η παρούσα νά άνακοινωθή είς άπαντας τούς ’Αστυνομι
κούς καί διοικητικούς ύπαλλήλους ’Αστυνομίας Πόλεων, μερίμνη τών Προϊσταμένων Τμημάτων καί 'Υπηρεσιών.»
'Ο

’Α ρ χ η γ ό ς

Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Β. Γ ΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ

Κ- 1 'ΐμεΐζ’ συγ.χαίρομεν7 όν έκλεκτόν συνάδελφον καί συνεργάτην, διά τήν δντως άξιόλογον Εργασίαν
του και τοϋ ευχόμεθα, πασαν περαιτέρω προοδον είς τόν πνευματικόν καί Επαγγελματικόν στίβον.
« A. X. »
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ΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ο

ΓΕΝ. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Υ Σ

Ι ΩΑΝΝΗΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Σύντομον Βιογραφικόν Σημείωμα
Ό νέος Γενικός Γραμματεΰς του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ. Ιωάννης Άνοστασόπουλος έξήλθεν
τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπίδων τό έτος 1940 ώς
"Ανθυπολοχαγός Μηχανικού. ’Έλαβε μέρος εις τόν Έλληναϊταλικόν πόλεμον, κατά δέ τήν κατοχήν έφυλακίσθη υπό τών ξένων αρχών εις τάς φύλακας Άβέρωφ, δΓ
αντιστασιακήν δράσιν καί συνεργασίαν μετά τών συμυάχων. Κατά τόν συμμοριτοπόλεμον, έπολέμησεν εις

Στερεάν Ελλάδα, Πελοπόννησον, Γράμμον καί Βίτσι μέ
χρι τής όριστικής συντριβής τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.
Έφοίτησεν εις τάς Σχολάς Πολέμου καί Εθνικής
Άμύνης, άποστρατευθείς μέ τόν βαθμόν τού Ταξιάρ
χου. Τό 1937 έτοποθετήθη εις τήν Δ) νσιν τοΰ Ε.Ι.Ρ.Τ.
καί τό 1970 έπελέγη Γενικός Γραμματεύς Τύπου καί
Πληροφοριών.

To

σ η μ ε ι ω μ α τ ά ρ ι ο

μου

..................................... ιιιιιιιιι...ιιιιιιιιιιιιιιι........................... ηι.. ........................ nun..... ........... ..... ..............................
Ύ π ό Ά σ τ ν ν . S' *. Σ Π Υ Ρ Ο Υ Π Η Λ Ο Υ

A . Η Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Κ Α Τ Α Κ Τ Α Δ Υ Ο Π ΡΩ ΤΕΣ Ν ΙΚ ΕΣ Σ Τ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ Α
Π Υ ΓΜ Α Χ ΙΑ Σ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜ ΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ Ε Τ Ο Υ Σ 1971

ΤΟΝ Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Ο Μ Η ΝΑ ένα με
γάλο άθλητικό γεγονός έλαβε χώραν στήν
Πάτρα, τή γραφική πρωτεύουσα τοϋ ήρωϊκοϋ Μωρηά: Τό πρωτάθλημα Π υγμ α
χίας ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
’Ασφαλείας τοϋ 1971.
’Έ τσ ι, συγκεντρώθηκαν έκεϊ πολυά
ριθμες άθλητικές άντιπροσωπίες όλων
των "Οπλων και Σωμάτων, μέ την εύγενική φιλοδοξία νά κατακτήσουν τήν Νίκη.
Μεταξύ αυτών καί τέσσαρες πυγμάχοι
’Αστυφύλακες οί: Θεριανός (67 κιλά),
Μαυροδάκος (63 1/2 κιλά), Π απαγεωργίου (75 κιλά) καί Καψοκόλης (81 κιλά).
Μικρή ή άστυνομική άθλητική ομάδα, μέ
περιωρισμένες προοπτικές για πολλές
νίκες. ’Αλλά, τα κατάφερε περίφημα, ό
πως θά δοϋμε στή συνέχεια.

Τήν διοργάνωση των άγώνων εΐχεν άναλάβει ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών.
Καί στόν τομέα της όργανώσεως βαθμο
λογήθηκε μέ άριστα καί άπέσπασε έπαίνους τόσον άπό τούς έκπροσώπους των
άλλων άθλητικών ομάδων, όσον καί άπό
τό εύρύ κοινό. Τακτοποιημένα όλα άψογα.
Θέσεις, χώροι, λεπτομέρειες τών άγώνων,
διεξαγω γή... "Ολα μέ τόση άκρίβεια,
φαντασία καί τάξη πού προκαλοϋσαν _άνεση καί θαυμασμό άθλητών καί θεατών.
Έ μόχθησεν ή Διεύθυνσις Π ατρών. Έ σχεδίασε τά πάντα μέ επιμέλεια. Κατέ
βαλαν φιλότιμες προσπάθειες όλα της τα
όργανα. ’Από τόν Διευθυντή της, _τόν κ.
Ντζουμάνη καί τό έκλεκτό έπιτελεΐο του,
μέχρι καί τόν τελευταίο άστυφύλακα.
Καί οί κόποι άπέδωσαν καρπούς.

Έ γοήτευσαν οί ’Α ξιωματικοί, Ύ πα ξιω ματικοί καί ’Αστυφύλακες τών Πατρών
μέ τήν πολιτισμένη καί πρόσχαρη συμπε
ριφορά τους, 'Υπήρξαν οί μεγάλοι νικηταί τοϋ ήθικοΰ μέρους τών _άγώνων.
Καί νοιώθουμε τήν άνάγκη θερμότατα καί
μέ συγκίνηση νά τούς συγχαρούμε. Γ ια τί
μάς έτίμησαν. Τ ά ίδια θερμά συγχαρη
τήρια άνήκουν στόν ’Αστυνόμο κ. Κουβέλη
στόν ’Αστυνόμο κ. Ρ ϊζο, στόν άστυφύ
λακα κ. Στουτέλα καθώς καί σ’ όλους
τούς υπαλλήλους τοϋ Ά θλητικοΰ τμήμα
τος της 'Τποδιευθύνσεως Π νευματικής καί
Σω ματικής ’Α γω γής. Γ ιατί, κυριολεκτικά
έκράτησαν πολύ ύψηλά τό όνομα τής Α
στυνομίας Πόλεων.
*

*

*

Κατάμεστο τό Στάδιο. ’Ασφυκτικά
γεμάτο. Κόσμος κάθε τάξεως, κάθε έπαγγέλματος, κάθε ήλικίας. Μιά τρικυμία
ένθουσιασμοΰ καί φιλάθλου παλμού κυ
ριαρχούσε έπιβλητικά. Καί στίς θέσεις
τών έπισήμων, γενναίοι ’Αξιωματικοί,
’Ανώτατοι Κρατικοί 'Υπάλληλοι, κομ
ψές κυρίες, χαριτωμένες δεσποινίδες...
Μεταξύ τους, διακρίναμε τούς: Δ)ντήν
Β' Κλάδου ’Αρχηγείου Ε .Δ . 'Υποπτέραρ
χον κ. Παπαβασιλείου, τόν 'Υπαρχηγόν
Α .Π . κ. Καλτσάν τόν Ταξίαρχον Χωρο
φυλακής κ. Κωβαϊον, τόν Γ. Γ /Α Σ Α Ε Δ ,
Ε .Δ . Συνταγματάρχην κ.
Παλαιολόγου τόν Ά σ τυν. Δ /ντήν Πατρών κ.
Ντζουμάνην κ.ά. Καί ό 'Ίπ α ρ χ η γό ς
τής ’Αστυνομίας Πόλεων... Βαθειά συκγι-

'Ο Ύ πα ρχηγός κ . Γ . Καλτσάς έν
μέσω τώ ν π υγμ ά χω ν άθλητών τής
’Αστυνομίας Π όλεω ν.

νημένος. Ή Π άτρα τόν αγκάλιασε μέ α
γάπη. Τ ης πρόσφερεν, ώς ’Αστυνομικός
Διευθυντής, 8λο του τον εαυτό. Κ ι’ εκείνη
άνταπέδωσε μ ’ εύγνωμοσύνη την προσ
φορά. Τόν συγκαταλέγει μεταξύ των έπιλέκτων μελών της. Τιμής ενεκεν.
Φαντασμαγορικό τό θέαμα, μέ τήν πα 
ρέλαση των άθλητών. Πολύχρωμη ή έμφανιση. Τ ά στρατευμένα παιδιά μας, έσκόρπισαν ρίγη συγκινήσεως γύρω. Καί
δίκαια καταχειροκροτήθηκαν. Ζεστό καί
παρατεταμένο χειροκρότημα άπέσπασαν
καί οί διαιτηταί καί οί κριταί, πού εντυ
πώσιασαν. Τούς μνημονεύουμε τιμητικά.
Δελατόλας - Λούβαρης - Καραγιάννης ΙΙετρόπουλος - Γκιώνης - Κατωτάκης Οίκονομόπουλος - Ζαχαρόπουλος.
* * *

Τό άθλητικό πρόγραμμα άνοιξε μέ σύντομο χαιρετισμό τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Π ατρών κ. Γ. Ντζουμάνη, πρός
τα μέλη των άποστολών, εις τόν όποιον
άνεφέροντο τά έξης:
« Έ κ μέρους τη ; Ά στυν. Δ /νσεως Π ατρών, ή όποια έχει άναλάβει τήν όργάνωσιν τού Πρωταθλήματος Π υγμαχίας
Ε .Δ . καί Σ .Α . τού έτους 1971.
Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΖ Ω
Τούς διακεκριμένους έκπροσώπους τού
Αθλητισμού των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτω ν ’Ασφαλείας.
Α ί ώραΐαι προσπάθεια! σας, εις τόν
αγωνιστικόν χώρον, άσφαλώς θά συντελέσουν είς περαιτέρω άνάπτυξιν τού ’Α 
θλητικού Πνεύματος καί σύσφιξιν τών φι
λικών δεσμών σας, έν τφ πλαισίω, πάντο
τε, τής εύγενοΰς άμίλλης.
Η ηθική καί σωματική προπαρασκευή
τών Ενόπλων Δυνάμεων μας είναι τόσον
άπαραίτητος, ώστε νά καθίσταται βασική
προϋπόθεσις τής ύψηλής των άποστολής,
πρός εδραίωσιν τής Ειρήνης καί προάσπισιν τής ’Ελευθερίας τής Πατρίδος.
> Ε ίμ αι, έκ τών προτέρων, βέβαιος, 8τι,
είς τήν ώραίαν αύτήν αθλητικήν έκδήλωσιν, θά έπικρατήση υγιές άθλητικόν
καί στρατιωτικόν πνεύμα.
; Έ π ’ εύκαιρία, σάς καλοσωρίζω καί σάς
εύχομαι καλήν έπιτυχίαν».

Δέν μάς επιτρέπει ό χώρος νά μεταφέ
ρουμε στιγμιότυπα τών άγώνων. Γ ι’ αυτό
θα περιορισθοϋμε μόνο στούς άθλητάς τής
’Αστυνομίας Πόλεων:
Α '.

’Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή

ήμέρα:

Ο Ά στυφύλαξ Μαυροδάκος νικά τόν
Ναύτη Κεντριστάκη, στά σημεία. — ‘Ο
Ά στυφύλαξ Παπαγεωργίου νικά τόν Σ μ η 
νίτη Μαδίκα, μέ νόκ-άουτ στόν πρώτο
γύρο. — Ό Ά στυφύλαξ Καψοκόλης νικςί
τόν Ναύτη Μώρρον, στόν πρώτο γύρο
(έγκατάλειψις).
Β '. Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή

ήμέρα:

Ό Στρατιώ της Γρηγοράτος άνακηρύσσεται νικητής έπί τού Ά στυφύλακος
Μαυροδάκου, λόγω διακοπής υπό τού
διαιτητοΰ. — *0 Ά στυφύλαξ Θεριανός
νικά τόν Στρατιώ τη Κανάκη. — Ό Ά 
στυφύλαξ Παπαγεωργίου νικά τόν Σ τρα
τιώτη Ά ϊβαλιώ τη. — Ό Στρατιώ της
Ρουμελιώτης άνακηρύσσεται νικητής έπί
τού Άστυφύλακος Καψοκόλη, λόγω έγκαταλείψεως, ύπό τού προπονητοΰ.
Γ '.

Αγωνιστική

Ό Ά στυφύλαξ Π απαγεωργίου νικφ
τόν Χωροφύλακα Γασπαρίδη καί άνακηρύσσεται πρωταθλητής ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτω ν Α σφαλείας, είς τήν
κατηγορίαν τών 75 κιλών.

ήμέρα:

Ό Ά στυφύλαξ Θεριανός νικήί τόν
Στρατιώ τη Γαβρά καί άνακηρύσσεται
πρωταθλητής Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σω μάτω ν Α σφαλείας είς τήν κατηγορίαν
τών 67 κιλών.

Μικρός ό άριθμός τών Αστυφυλάκων
Ά θλητώ ν, μικρή καί ή βαθμολογία. Πάν
τως, άπό τούς τέσσαρας Α στυφύλακας πυγμάχους, οί μέν δύο κατέκτησαν ισά
ριθμα πρωταθλήματα, οί δέ άλλοι κατέ
λαβαν τήν δεύτερη θέση.
Πρωταθλήτρια καί πολυνίκης ή Ό μ ά ς
τού Στρατού μας, μέ δευτέρα τήν Α ερ ο
πορία μας.
Αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια σ’
όλους τούς άθλητάς όλων τών "Οπλων καί
Σωμάτω ν καί γιά τις έπιδόσεις τω ν καί
γιά τό ήθος των.

***
Τό βράδυ τής τρίτης άγωνιστικής ήμέρας, ή Α στυνομική Διεύθυνσις Πατρών
ώργάνωσε τρικούβερτο Ε λληνικό γλέντι,
σέ κοσμικό κέντρο τών Π ατρών, μέ πρω
τοφανή έπιτυχία, πρός τιμήν τών στρατευμένων άθλητών μας καί τών Ά π ο σ το 
λών.
’Εκλεκτό τό μενού, άφθονο τό ποτό,
πλούσιο τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, άκρα
περιποίησις, φιλοξενία υποδειγματική.
Τό γλέντι κράτησε μέχρι τις μικρές
πρωϊνές ώρες τής επομένης.
Συγχαρητήρια, λοιπόν. Καί τού... χρό
νου.

\

r*

...Κ ι’ ύστερα οί άθληταί ρίχθηκαν στήν
μάχη.

Κατά τήν διεξαγωγήν τώ ν άγώ νω ν
πυγμαχίας ό Ά σ τ υ ν . Δ /ντή ς Πατρών
κ . Ντζουμάνης έπέδωκεν πρός τόν
παλαιόν πρω τοπυγμάχον κ . Χριστοφορίδην ’Α ντώ νιον, τιμής ένεκεν είδικήν πλακέτταν τοΰ Σώματος τής
’Αστυνομίας Π όλεω ν.

Β'. ΤΟ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο ΚΙΝ Η Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΟ Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΕ ΙΟ ΣΤΗΝ Κ ΕΡ Κ Υ Ρ Α

Α Π Ο Τ Η Ν Κ Ε ΡΚ Υ ΡΑ , μέ άγώπη. Μ’
αύτό τόν τίτλο έγραψε μια πικάντικη καμπάνια, για τό ’Αστυνομικό Κινηματο
γραφικό Συνεργείο, γνωστός χρονογρά
φος, σέ άθηναϊκή έφημερίδα.
«Μέ άγάπη». Αύτό τά λέει δλα. Μίλα
για δλα. Τ ά περιλαμβάνει δλα. Γ ιατί αυ
τές οί πολιτιστικές πρωτοβουλίες τής
’Αστυνομίας Πόλεων, στό χώρο των δη
μοσίων σχέσεων, δέν είναι τίποτε άλλο
έκτός άπό άγάπη. Καί θέλετε να μάθετε:
«τί είναι αύτό πού τό λένε άγάπη; Ά κοΰστε:
"Ενα αύτοκίνητο... δυό τρεις μηχανές...
μια οθόνη... διάφορα άλλα μηχανήματα...
ταινίες ψυχαγωγικές καί μορφωτικές, για
κάθε γούστο... τραγούδια κατ’ έκλογήν
των θεατών... λόγια φιλικά ά π ’ τό μικρό
φωνο... χαμόγελα... πίστη... μια προσευ
χή ... Καί, άπό τόπο σέ τόπο... ’Από την
’Αστυνομία Πόλεων, μέ άγάπη... Κ ι’ δλα
αύτά συγκεντρώνουν κόσμο σάν τά μερμή
γκια, μέ καρέκλες, μέ παιδιά, μέ καλή διά
θεση... Κόσμο πού είναι έτοιμος νά σοϋ
άποδείξη δτι έκτιμά τό μόχθο σου γιά
χάρη του...
Καί, τελικά, δλα αύτά γίνονται ιαχές,
φωνές, ζητωκραυγές, χειροκροτήματα,
επευφημίες... Καί μιά κραυγή: «Ζήτω ή
’Αστυνομία Πόλεων». Μια κραυγή πού
βγαίνει άπό τήν καρδιά τού άνώνυμου πλή
θους... Αύτή είναι ή ιστορία ή δική μας...
Ή ιστορία τού Κινηματογράφου της Α 
στυνομίας Πόλεων... Καί μια απο τις ω 
ραιότερες σελίδες της γράφτηκε έφέτος
στήν Κέρκυρα, τήν πανέμορφη Κυρά τού
Ίονίου...
...Δέν χρειάζονται περιγραφές τού τα 
ξιδιού. Γνωστά είναι δλα. Ο ί τοποθεσίες
καί τά ονόματα δέν έχουν άξια. Ά ζ ί α έχει
μονάχα έκείνη ή τρομερή θύελλα άγάπης
πού μάς έκύκλωσε 17 μέρες στήν Κέργυρα.
Γνωστό τό Συνεργείο μας στό Κερκυραϊκό κοινό. ’Έ χ ε ι ρίζες μέσα στήν Κορ
φιάτικη καρδιά. Μά, δπως καί νάχουν τά
πράγματα, αύτό που είδαμε, αυτό που ζησαμε έκεϊ δέν τό περιμέναμε. ΤΗ ταν άδύνατον καί νά τό φαντασθοΰμε. Ή υποδο
χή ήταν κάτι σάν δνειρο. ’Ανταπόκριση
πέρα γιά πέρα. Δημόσιες σχέσεις στήν
πιό ραφιναρισμένη, στήν πιό φίνα, στήν
πιό άποδοτική, στήν πιό σύγχρονη μορ
φή τους.
'Ο κύκλος ό γιορτινός είχε άρχίσει πολ
λές μέρες πριν πατήσουμε τό πόδι μας.
Μόλις ή ’Αστυνομική Διεύθυνση άνήγγειλε τόν έρχομό μας.
Μάς χειροκροτούσαν πριν μάς ίδοΰν.
’Έ χ ε ι ξαναγίνει άλλοτε τέτοιο πράγμα;
’Αλλά, άς δανεισθοΰμε περικοπές άπό
Κερκυραϊκές έφημερίδες;:
Ή Κερκυραϊκή ήμερησία έφημερίς:
«Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ » στό φύλλο της της
30 ’Ιουλίου 1971 (δηλαδή δέκα ολόκλη
ρες ήμέρες, πριν άφιχθή τό Συνεργείο στήν
Κέρκυρα, έγραφε:
«Τήν μεταπροσεχή έβδομάδα, και δή
άπό 19-24 Αύγούστου, θά έλθη είς^ τήν
πόλιν μας, τό κινητόν συνεργεϊον τού ’Αρ
χηγείου της ’Αστυνομίας Πόλεων.
— Δ ιά νά προβάλλη έκλεκτάς ταινίας ψυ
χαγω γικού καί μορφωτικού περιεχομένου,
διά τόν λαόν της πόλεως.
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— Α ί φιλολαΐκαί αύταί έκδηλώσεις τού
έκλεκτού Σώματος τής ’Αστυνομίας Π ό
λεων, σκοπόν έχουν νά παράσχουν μίαν
εύκαιρίαν άδαπάνου άναψυχής διά τό Κοι
νόν, καί περαιτέρω νά συμβάλλουν εις τήν
σύσφιγξιν τών άγαθών σχέσεων πού πρέ
πει νά υπάρχουν μεταξύ Α στυνομίας καί
πολιτών.
— Ο ί τελευταίοι, δηλαδή, πρέπει νά
βλέπουν καί τήν έτέραν πλευράν τού ’Α 
στυνομικού, πέραν τών άντιδημοτικών εις
πολλάς περιπτούσεις καθηκόντων του,
έκείνην τού φίλου καί συμπαραστάτου.
—"Οπως πράγματι είναι ό ’Αστυνομι
κός, έν τελευταία άναλύσει.
— Καί ή δημιουργουμένη άρίστη έντύπωσις άπό τήν φιλικήν χειρονομίαν τής
’Αστυνομίας μας, φέρει εις τήν μνήμην
τών παλαιοτέρων, καί τάς άλλας πολυτί
μους ύπηρεσίας τού γενναίου Σώματος
τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων — τής ο
ποίας λίκνον καί παραστάτις εις τά πρώτα
της βήματα ύπήρξε ή πόλις μας — δτε τό
’Έθνος ήμύνετο κατά τών κατακτητών καί
έπάλαιε κατά τού άδυσωπήτου εσωτερι
κού έχθροΰ.
— Ε ις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, ή
θυσία αίματος τών ’Αστυνομικών, υπήρ
ξε γενναία δσον καί άποτελεσματική, καί
ή οποία ούδέποτε θά λησμονηθή.
— Καλώς νά έλθη, λοιπόν, ή πρεσβεία
άγάπης καί φιλίας τού ’Αρχηγείου τής
Α στυνομίας Πόλεων.
—'Ο Κερκυραϊκός λαός θά τήν ύποδεχθή μέ τά αύτά εγκάρδια καί ζωηρά αι
σθήματα, καθώς καί μέ τάς εύχαριστίας
του διά τάς ώρας ψυχαγωγίας πού θά τού
χαρίση ύπό τόσον εύτυχές κλίμα.
Ή ήμερησία έφημερίς: «Η Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ρ Κ Η » στό φύλλο της τής 30 ’Ιουλίου
1971, έσχολίαζε:
«Θά άφιχθή εις Κέρκυραν διά σειράν
προβολών άπό 9 - 2 4 Αύγούστου τό κ ι
νηματογραφικόν συνεργεϊον τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.
Α ί προβολαί τού κινηματογραφικού
αύτοΰ συνεργείου δπως πολύ καλά γνω 
ρίζουν δλοι οί συμπολίται μας είναι μορ
φωτικού καί ψυχαγωγικού περιεχομένου
καί πέραν κάθε στενής προπαγανδιστικής
έπιδιώξεως δι’ δ,τιδήποτε.
Γ ι’ αύτό καί ικανοποιούν, ώφελοΰ καί
εύχαριστοΰν.»
Ή ήμερησία Κερκυραϊκή έφημερίς:
« Σ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η » συμπλήρωνε:
«Άνεκοινώθη άρμοδίως δτι κατά τήν
έννάτην Αύγούστου θά άφιχθή εις τήν Κέρ
κυραν τό Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον
τού Σώ ματος τής Α στυνομίας Πόλεων,
κατόπιν άποφάσεως τού ’Αρχηγείου τού
Σώματος, έπιθυμοΰντος νά έκφράση τήν
συμπάθειαν του πρός τήν νήσον ή οποία
ύπήρξε τό λίκνον τής ’Αστυνομίας Π ό
λεων».
'Η Κερκυραϊκή έφημερίς: «Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ ΤΩ Ν Ε ΙΔ Η Σ Ε Ω Ν » στό φύλλο της
τής 7ης Αύγούστου 1971, έγραφε:
«Μεθαύριο Δευτέρα φθάνει στήν πόλι
μας τό Κινηματογραφικό Συνεργείο τού
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Κ ι δπω ς πάντα τό Συνεργείο θά προβάλη

σέ διάφορα μέρη τής πόλεως καί τών προα
στίων μορφωτικές καί ψυχαγωγικού π ε
ριεχομένου ταινίες.
» Τό Κοινόν τής πόλεώς μας πού μέ τόση
άγάπη περιβάλλει τήν ’Αστυνομία, άσφαλώς, θά τρέξει, καί τώρα, δπως πάντα,
νά παρακολουθήσει τις προβολές αύτές,
πού τού προσφέρονται δωρεάν, σάν άνταπόδοσι τής άγάπης του πρός τό ’Αστυνομι
κό Σώ μα, μέ τό όποιο τό συνδέουν άνέκαθεν δεσμοί άρρηκτοι.
Τέλος, ή Κερκυραϊκή έφημερίς; «Ε
Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ » έδημοσίευε τό άκόλουθο
σχόλιο:
« 'Ό π ω ς κ ατ’ έτος, ούτω καί έφέτος
πρόκειται νά άφιχθή κατά τήν 9ην προσε
χούς Αύγούστου, τό Κινηματογραφικόν
Συνεργεϊον τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
'Η έκάστοτε άφιξις καί παραμονή τού Σ υ
νεργείου έν Κερκύρα δέν άποτελεϊ γεγο
νός σημασίας δευτερευούσης, διότι τούτο
δέν ψ υχαγω γεί άπλώς τήν πόλιν καί τήν
ύπαιθρον, άλλά κυρίως Μ Ο ΡΦ Ω Ν Ε Ι μέ
τάς προβαλλομένας ταινίας του ποικίλου
περιεχομένου. Δ ι’ δ καί το Συνεργεϊον
άναμένομεν οί πάντες, διά νά έκτιμήσωμεν
διά μίαν είσέτι φοράν, τό κατ’ έξοχήν έθνικόν καί κοινωνικόν του έργον.»
Αύτός ύπήρξεν ό πρόλογος. Τά άλλα
ήλθαν μόνα τους. Καί ό κόσμος καί ή ά
γάπη καί ή χαρά. Πλούσιο τό πρόγραμμα
έφέτος. Καλύτερο άπό κάθε άλλη χρονιά.
Ιίεριελάμβανε ταινίες σπανίας όμορφιάς καί
ώφελιμότητος. Καί συνήρπασε τά πλήθη.
Κάθε μέρα προβολές. Μερικές μέρες
άπό δύο. Δουλειά χωρίς διακοπή. Δ ίχω ς
άνάπαυλα. Μόχθος. Μόχθος πού προσφέ
ρει τή χαρά μιας προσφοράς στον διπλα
νό σου.
Σκονισμένοι γυρίζαμε, λίγο πριν τά
Μεσάνυχτα, στήν Λέσχη γιά φαγητό.
Μουσκεμένοι στον ιδρώτα. Κατάκοποι.
Μά, νοιώθαμε δλοι μας μιάν εύτυχία άπέραντη. Σ τ ’ αύτιά μας άντηχοΰσαν πάντοτε
τά χειροκροτήματα τών μεγάλων, οί φωνές
τών παιδιών.
Καί μιά συγκινητική διαπίστωση. Βρή
καμε τούς συναδέλφους μας τής Κερκύρας
σέ υψηλό σημείο άποδόσεως. Ή ’Α στυ
νομική Διεύθυνσις Κερκύρας έργάζεται
μέ ύποδειγματικό τρόπο. Κ ι’ έχει κερδί
σει τήν έκτίμηση καί τήν άγάπη τού Κερκυραϊκού κοινού.
Ό άξιος καί έκλεκτός ’Αστυνομικός
Διευθυντής τής Κερκύρας, ό κ. Κουντουριώτης, θεμελιώνει ένα Μεγάλο Έ ρ γ ο ,
πού ήδη άποδίδει πλουσίους καρπούς.
’Αρχές καί κοινόν τόν έκτιμοΰν βαθύτατα.
Κ ι’ έμεϊς αίσθανόμεθα τήν υποχρέωση
νά τόν εύχαριστήσουμε όλόθερμα, γιά την
βοήθεια πού μάς προσέφερε.
Λεπτομέρειες άπό τήν δραστηριότητα
τού Συνεργείου στήν Κέρκυρα καί μικρά
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα θά δημο
σιεύσουμε στό έπόμενο τεύχος τού περιο
δικού μας. Γ ια τί ό χώρος πού ϊεχαμε στη
διάθεσή μας έξαντλήθηκε. Εύχαριστώ πού
μέ διαβάσατε.
Μέ δλη μου τήν άγάπη
ΣΠ ΥΡΟ Σ ΠΗΛΟΣ

Β' Π ανελλήνιοι Σιιοπευτιιιοι ’Αγώνες άεροβόλου όπλου
Την 16 και 17-7-71, έλαβον χώραν, εις τό σκοπευτήριον Καισαριανής, οί Β' Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί ’Α 
γώνες αεροβολου δπλου. Εις τούς έν λόγω άγώνας συμ
μετέχουν σκοπευταί, άνήκοντες εις άνεγνωρισμένα ύπο
τής ΣΚ. Ο. Ε. Σωματεία. Ή 6λη διοργάνωσις καί διε
ξαγωγή έστέφθησαν ύπο πλήρους έπιτυχίας, έσημειώθησαν δέ δύο Πανελλήνια ρεκόρ.
Κατά τούς έν θέματι άγώνας, ή Αστυνομία Πόλεων
έπρώτευσεν εις τό τυφέκιον άτομικώς καί όμαδικώς
και επετυχε Πανελλήνιον ομαδικόν ρεκόρ εις τό πιστόλιον. Τά άποτελέσματα έ'χουν άναλυτικώτερον ως άκολούθως :
Α' ΑΕΡΟΒΟΛΟΝ ΤΤΦΕΚΙΟΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος

Ύπαστ. Παπαχρήστος Χρ. Α.Π. 362/400
Άστυφ. Νικάκος Γεωργ. Α.Π. 351/400
Άστυφ. Σέρμπος Ά λ . Α.Π. 351/400
Λοχίας Κατσούρας Σωκ. ΑΣΟΕΕ 349/400
’Ιδιώτης Τότης ’Ιωάννης Π.Σ.Ε. 347/400
’Ιδιώτης Ζουρέλης Άντων. Π.Σ.Ε. 345/400

ΟΜΑΔΙΚΟΝ
1η
2α
3η
4η
5η

Ό μάς
Ό μάς
Ό μάς
Ό μάς
Ομάς

Άστυν. Πόλεων 1404/1600
Πανελλ. Σκοπ. Εταιρία 1374/1600
ΑΣΟΕΕ 1350/1600
Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης 1287/1600
Σωμ. Έλλην. Προσ. 1263/1600.

Β'. ΑΕΡΟΒΟΛΟΝ ΠΙΣΤΟΛΙΟΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟΝ
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος

’Ιδιώτης Σιώκης Παν. ΠΣΕ 379/400 Ν .Π .Ρ.
Άστυφ. Παπαχρήστου Εύθ. Α.Π . 372/400
Άστυφ. Εύαγγελίου Εύαγ. Α.Π. 368/400
Άστυφ. Σιώμος Δημ. Α.Π. 365/400
Άστυφ. Δροσόπουλος Νικ. Α.Π . 361/400
’Ιδιώτης Σιρινιάν Ό νίκ ΠΣΕ 360/400
ΟΜΑΔΙΚΟΝ

1η Ό μάς Άστυν. Πόλ. 1466/1600 Ν.Π. Ρεκόρ
2α Ό μάς Π.Σ.Ε. 1303/1600
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Έ χει γίνει ακόμα καί όπερα — από
τόν Μπελλίνι — ή υπνοβασία. Είναι ένα
φαινόμενο πού μόλις τώρα έχει άρχίσει
νά διερευνάται ικανοποιητικά άπό τήν έπιστήμη, αλλά τά σκοτεινά σημεία του
είναι άκόμα πολλά. Καί είναι συχνά
πραγματικά άπίστευτα μερικά πράγματα
πού κάνουν οί υπνοβάτες — όπως τά κα
ταπληκτικά περιστατικά πού άναφέρει
ό Τζών Στράντ.
¥
I · ΜΑΡΣΙΑ Ούόλλνερ ξύπνησε μιά νύΗ χτα καί είδε ένα καμιόνι νά ρίχνη
έπάνω της τά φώτα του. Διαπίστωσε ότι
βρισκόταν στό αυτοκίνητο τοϋ συζύ
γου της καί ότι είχε κάνει 40 χιλιόμε
τρα άπό τό σπίτι της — στή Μπέρκλεύ
τής Καλιφορνίας — ένώ ήταν βαθειά κοι
μισμένη. Καί ποτέ πριν δέν είχε όδηγήσει
αυτοκίνητο, ούτε είχε πάρει ποτέ μαθή
ματα όδηγήσεως. Στό Τσέστερφηλντ τού
Ντερμπυρσάϊρ τής Αγγλίας, ένας νέος
19 χρόνων, πήρε τή μοτοσυκλέττα του,
στον ύπνο του, καί συγκρούσθηκε μ’ ένα
αυτοκίνητο. Δέν έπαθε ευτυχώς τίποτε
άπλώς ξύπνησε — καί όταν δικάσθηκε
ώς υπαίτιος γιά τήν σύγκρουση, άθωώθηκε έπειτα άπό κατάθεση γιατρού ότι
ήταν ύπνοβάτης. Έπαιρνε, μάλιστα, μαζί
καί τόν σκύλο του, όταν έβγαινε, κοιμι
σμένος, περίπατο. Τόν περασμένο Μάρ
τιο, ό γνωστός Άγγλος ποδοσφαιριστής
Ντέϊβιντ Ντάουν έκανε τή μεγαλύτερη
προσπάθεια τής ζωής του — όχι γιά τήν
όμάδα του, άλλά γιά τούς χιλιάδες φα
νατικούς θεατές, πού τόν έπευφημούσαν
στόν ύπνο. Κρατώντας μιά φανταστική
μπάλλα, ό Ντάουν πήδησε άπό τό κρεβά
τι του, έσπρωξε ένα έμπόδιο
τήν μητέ
ρα του, πού είχε άκούσει θόρυβο κι είχε
τρέξει στό δωμάτιό του νά ίδή τί συμβαί
νει — παραμέρισε τόν πατέρα του, βγή
κε, σπάζοντας μέ τήν όρμή του τό κλειστό
παράθυρο τού δωματίου του, ετρεξε πε
νήντα μέτρα στό δρόμο, ώρμησε πρός
τό ύποτιθέμενο τέρμα γιά νά σημειώση
γκόλ καί... ξύπνησε. Πέρασε τις άλλες
ήμερες καί νύχτες ήσυχα στό σπίτι του,
νοσηλεύοντας τά κοψίματα καί τά αίματώματα πού είχε πάθει σπάζοντας τό
τζάμι τού παραθύρου.

¥
Είναι άπίστευτο τί μπορούν νά κάνουν
οί άνθρωποι στόν ύπνο τους. Τά άπίθανα
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κατορθώματα τους είναι ποικίλα, άπό ένα
περίπατο μέσα στό υπνοδωμάτιο ώς τήν
μετάβαση στό γραφείο τους, ακόμη καί
ώς τήν διάπραξη ένός φόνου. Ή τελευταία
αυτή περίπτωση συνέβη στή Μελβούρνη
τής Αύστραλίας τό 1951. Μιά γυναίκα,
50 χρόνων, πού ήταν ύπνοβάτις, ώνειρεύθηκε μιά νύχτα, ότι είχε πάρει ένα
μπαλντά καί είχε σκοτώσει τήν κόρη της,
πού ήταν 19 χρονών. Ό ταν ξύπνησε, τό
πρωΐ, βρήκε τήν κόρη της σκοτωμένη
καί πλάι της τόν αιματοβαμμένο μπαλντά.
Ή μητέρα συνελήφθη καί δικάσθηκε, γιά
φόνο. Στήν άπολογία της περιέγραψε τις
υπνοβατικές συνήθειές της καί πώς νό
μισε έκείνη τή νύχτα ότι άπλώς είχε ένα
έφιάλτη. Οί ένορκοι τήν άπήλλαξαν
έπειτα άπό διάσκεψη, πού κράτησε μόνο
τρία λεπτά.
Τί είναι αύτό τό παράξενο φαινόμενο,
ή ύπνοβασία; Στόν Μεσαίωνα έθεωρεΐτο
σημάδι είτε τρέλλας, είτε άγιωσύνης.
Καί οί υπνοβάτες ή βασανίζονταν ή λα
τρεύονταν. Έκτοτε, ή έπιστήμη έχει διαλευκάνει πολλά άπό τά μυστήρια τού ύ
πνου, άλλά άπομένουν άκόμη πολλά άνεξήγητα όσον άφορά τήν ύπνοβασία. Πολ
λοί ψυχολόγοι πιστεύουν, ότι ή ύπνοβα
σία μαρτυρεί μιά ταραγμένη κατάσταση
τοΰ υποσυνειδήτου πνεύματος.

¥
’Υπάρχει ή κλασσική περίπτωση ένός
Γάλλου άστυνομικού, πού όνομαζόταν
Ρομπέρ Λεντρύ. Εξαντλημένος έπειτα
άπό μιά κουραστική καί έπικίνδυνη άστυνομική έρευνα, ό Λεντρύ πήρε όλιγοήμερη άδεια καί πήγε στή Χάβρη νά
ξεκουρασθή. Τήν έπομένη τής άφίξεώς
του στή Χάβρη πήρε ένα τηλεγράφημα
άπό τόν προϊστάμενό του στό Παρίσι,
πού τόν παρακαλοΰσε νά βοηθήση τήν
’Αστυνομία τής Χάβρης στίς άνακρίσεις
γιά ένα φόνο. Τό θύμα είχε πυροβοληθή
στήν καρδιά, ένώ έκανε μπάνιο τά μεσά
νυχτα. Τά κύρια στοιχεία πού θά βοη
θούσαν τήν άνάκριση ήσαν μιά σφαίρα
πού είχε άφαιρεθή άπό τήν καρδιά τοΰ
θύματος καί φωτογραφίες τών άποτυπωμάτων τού δεξιού ποδιού τοΰ δράστη. Τά
άποτυπώματα έδειχναν ότι τό μεγάλο
δάκτυλο έλειπε.
Φαντασθήτε τόν τρόμο τοΰ Λεντρύ,
όταν άνακάλυψε ότι ή σφαίρα προερχό
ταν άπό τό δικό του περίστροφο κι’ ότι
τά άποτυπώματα ήσαν πανομοιότυπα μέ

τοΰ δικού του δεξιού ποδιού — γιατί πρα
γματικά ήταν κομμένο τό μεγάλο δά
χτυλο τοΰ δεξιού ποδιού του. Ό Λεντρύ
παραδόθηκε στήν ’Αστυνομία, άλλά δέν
δικάσθηκε ποτέ. Πήρε πρόωρα σύνταξη
καί έζησε άπό τότε ήσυχα σ’ ένα δω
μάτιο, πού τό κλείδωναν καί τό άμπάρωναν
τή νύχτα γιά νά μή μπορή νά βγή άπό
αύτό στόν ύπνο του.
Ή υπνοβασία είναι συνηθέστερη στά
παιδιά παρά στούς μεγάλους, γιατί τά
παιδιά άντιδροΰν Ισχυρότερα παρά οί με
γάλοι στίς περισσότερες μορφές πνευ
ματικού έρεθισμοΰ. Δέν έχουν μάθει τή
συνήθεια τοΰ μεγάλου πού αύτοελέγχεται
καί έχουν λιγώτερες άναστολές. Τά παι
διά υπνοβάτες είναι συνήθως εύσυγκίνηια, νευρικά καί έξαιρετικά νοήμονα —
καί κρατούν μέσα τους τά βάσανα καί τις
έγνοιες τους άπό τόν φόβο μήπως τά κο
ροϊδέψουν.
Τά περισσότερα παιδιά άποβάλλουν τή
συνήθεια τής υπνοβασίας, άλλά τί γίνε
ται μέ τούς μεγάλους, πού ύπνοβατούν;
Κι’ αυτοί είναι εύσυγκίνητοι, μέ πολλή
φαντασία άνθρωποι, πού ή σωματική τους
ένέργεια δέν τούς άφήνει νά ξεκουρασθοΰν, όταν πέφτουν στό κρεβάτι. Οί υ
πνοβάτες έχουν συχνά μιά υποσυνείδητη
έπιθυμία νά δείχνουν ότι υπερνικούν
παράλογους, ένοχλητικούς φόβους. Μέ
τήν ύπνοβασία τους προσπαθούν νά δεί
χνουν πόσο άγρυπνοι είναι.
'Υπάρχουν υπνοβάτες πού κάνουν με
ρικά καταπληκτικά πράγματα: έχουν
συνθέσει μουσική καί γράψει διηγήματα
στόν ύπνο τους! Ά λλοι έχουν λύσει μα
θηματικά προβλήματα ή έχουν έτοιμάσει
τά μαθήματα τού σχολείου.
Δέν είναι άλήθεια ότι οί υπνοβάτες
περπατούν μέ τεντωμένα τά χέρια. Τά
μάτια τους είναι άνοιχτά.
Ά ν συναντήσετε έναν υπνοβάτη, τό
άσφαλέστερο είναι νά τόν όδηγήσετε
στό κρεββάτι του. 'Υπακούει συνήθως
στίς διαταγές, σάν νά είναι ύπνωτισμένος.
Ά ν είναι άνάγκη νά ξυπνήση, νά τόν
ξυπνήσετε ήρεμα. Αύτό έπι βάλλεται
πρό πάντων στά παιδιά, γιατί μπορούν νά
πάθουν πνευματικό σόκ, άν ξυπνήσουν
άπότομα.
I. Κο

Επίδοσις βιβλιαρίου καταθέ
σεων είς τόν πατέρα τοϋ Κωνσταντάγκα.
Ό Υπουργός Δημοσίας ΤάΕεως κ. Πα
ναγιώτης Τξεβελέκος έπέδωσε τήν πρωί
αν τής 4.8.71 είς τόν πατέρα τού ήρωϊκοΰ Αστυφύλακος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ
βιβλιάριον καταθέσεων τής 'Εθνικής Τραπέϋης, είς τήν όποιαν έχει άνοιχθή λογα
ριασμός καταθέσεως διαφόρων ποσών,
πρός ένίοχυσιν τής οικογένειας τού Ά στυφύλακος.
Ο πατήρ τοϋ ήρωϊκοϋ αστυφύλακος,
βαθύτατα συγκεκινημένος, ηύχαρίστησε
έγκαρδίως τόν κ. Υπουργόν, διά τό προ
σωπικόν του ένδιαφέρον, ώς καί τό Σώ
μα τής Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον,
είς τάς στιγμάς τοϋ μεγάλου πόνου του,
έστάθη ψυχικώς πλησίον του καί ποικιλοτρόπως άπέδειΕεν αισθήματα άγάπης
πρός τήν οίκογένειάν του.
Ό κ. Υπουργός έδήλωσεν, δτι τό
κράτος θά ένθυμήται, πάντοτε, μέ εύγνωμοσύνην τήν θυσίαν τοϋ γενναίου
άστυφύλακος, όστις προσέφερεν προθύμως τήν ζωήν του είς τόν βωμόν τοϋ
καθήκοντος.

Άμοιβα'ι
Δι άποφάσεως τοϋ κ.
Υπουργού, έχορηγήθη ύλική άμοιβή καί
άπενεμήθη έπαινος είς τούς κάτωθι: 1)
Άστυν. Β ’
Μάλλιον Εύάγγελον καί
Μπάμπαλην Πέτρον, 2) Ύπαστυν. Α '
ΝτΖαφέρην Γεώργιον, Γιαννικόπουλον
Εύάγγελον καί Παύλου Χαράλαμπον, 3)
Ύπαστυν. Β ’ Λουκόπουλον Δημήτριον,
4) Ύπαρχ. Χρυσομέρην Παϋλον, ΜπουΕούλαν Ίωάννην καί Νικολακόπουλον
Κωνσταντίνον καί 5) Άστυφ., Κυριακόγκωναν Γεώργιον, Νόσσην Σωτήριον,
Παππάν Αναστάσιον, Άγγελήν Ίω ά ν
νην, Πέτρου Αναστάσιον, Περούλιαν Νι
κόλαον, Σαμαράν Κωνσταντίνον, Αθα
νασίου Βαρβάραν, Κουτάκη Χριστίναν
καί Μαλακοδήμου Ολυμπίαν, διότι α
πόντες, έργασθέντες έπί μακράν λίαν
φιλοτίμως, μεθοδικώς καί εύσυνειδήτως,
πολύ πέραν των κεκανονισμένων ώρών
έργασίας καί άναπτύΕαντες έΕαιρετικήν
πρωτοβουλίαν, ένεργητικότητα καί δρα
στηριότητα, έπέτυχαν τήν έΕάρθρωσιν
άντεθνικώς δρώντος ένταϋθα κλιμακίου
τοϋ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε, καί τήν
σύλληψιν ήγετικών στελεχών αύτοϋ.
Ωσαύτως, έπηνέθησαν ο ί: 1) Άστυν.
Δ)ντής Α ’ Δασκαλόπουλος Νικόλαος,
ώς Διοικητής τής Υ.Γ.Α. ’Αθηνών καί
2) Άστυν. Δ)ντής Β" Λάμπρου Βασ.,
ώς Ύποδ)τής αύτής, διότι, ύπό τήν παρ'
αύτών έπιδεΕίαν καί άριστοτεχνικήν καθοδήγησιν τών ύπ' αύτούς ύπαλλήλων, έπετεύχθη ή έΕάρθρωσις τοϋ περί οΰ πρό
κειται κλιμακίου καί ή σύλληψις ήγετι
κών στελεχών αύτοϋ, έπί μεγίστη ώφελεία τής Εθνικής Ασφαλείας τής Χώ
ρας.
ΈΕ άλλου, δΓ έτέρας άποφάσεως, έ
χορηγήθη ύλική άμοιβή καί άπενεμήθη
έπαινος είς τόν 'Αστυφ. Μπαγλήν Βα
σίλειον, διότι, χάρις είς τό έπιδεικνυό-

μενον παρ αύτοϋ ένδιαφέρον πρός τήν
ύπηρεσίαν, τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσίν του πρός τό καθήκον, έπέτυχε ν' άρυσθή πληροφορίας περί τοϋ σεσημασμέ
νου κακοποιού ΠαΕινοϋ Βασιλείου, συντελέσας, οϋτως, είς τήν έΕιχνίασιν τών,
ύπό τοϋ έν λόγω κακοποιού, διαπραχθεισών 43 κλοπών, έκ διαφόρων διαμερι
σμάτων. Ωσαύτως, έπηνέθησαν οί: 1)
Ύπαστυν. Α ' Παταργιάς Χρ., καί 2)
Αστυφ. Κόρακας Εμμανουήλ, Κωνσταντακόπουλος 'Ιπποκράτης καί ΆλεΕανδρής Σωτήριος, διότι άπαντες, έργασθέν
τες μετά ζήλου, εύσυνειδησίας καί μεθοδικότητος, συνέβαλον άποτελεσματικώς, έκαστος είς τόν κύκλον τής άρμοδιότητός του, είς τήν άνακάλυψιν καί
σύλληψιν τοϋ κακοποιού ΠαΕινοϋ Βασι
λείου ώς καί τήν έΕιχνίασιν τών ύπ’ αύ
τοϋ διαπραχθεισών κλοπών, έκ διαφόρων
διαμερισμάτων.
ΔΓ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Υπουρ
γού Δημοσίας ΤάΕεως, έχορηγήθη ύλική
άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς τόν
Υπαρχ. Βουτσινάν Εύάγγελον, διότι χά
ρις είς τό έπιδεικνυόμενον ύπ' αύτοϋ έν
διαφέρον πρός τήν ύπηρεσίαν, τήν πίστιν του καί τήν άπόλυτον άφοσίωσίν του
πρός τό καθήκον, έπέτυχε νά άρυσθή άΕιόλογον πληροφορίαν περί τής δράσεως
τοϋ κακοποιού Καπίδη 'Ελευθερίου, μέ
άποτέλεσμα έκ τής πληροφορίας ταύτης
νά όδηγηθή ή Υπηρεσία είς τήν έΕιχνίασιν τής διαπραχθείσης, τήν 28.11.70, είς
τήν έπί τής όδοϋ Λάκωνος άριθ. 30 οι
κίαν, κλοπής 20.000 δολλαρίων καί Θ0.
000 δραχμών.
Ωσαύτως, διά τής αύτής άποφάσεως,
άπενεμήθη έπαινος είς τούς: 1) Άστυν.
Β ’ Δρανάν Παναγιώτην, 2) Ύπαστυν.
Α ' Κοτσίρην Παναγιώτην, 3) Ύπαστυν.
Β ' Σκούρτην Γρηγόριον καί Σαγώναν
Βασ., 4) Ύπαρχ. Μιχαλόπουλον Νικό
λαον καί 5) Άστυφ. Πλέτσιαν Δημήτρ ον
Μανήν Βασίλειον, Τριανταφυλλόπουλον
Δημοσθένην, ΆλεΕόπουλον Νικόλαον,
Μανωλόπουλον Χαράλαμπον, Χούπαν Α 
θανάσιον καί Πιτσίκαν Παναγιώτην, διό
τι, ό μέν πρώτος, ώς προϊστάμενος τοϋ
Τμήματος διώΕεως διαρρηκτών, οί δέ
λοιποί, ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού
του, έργασθέντες, έκαστος είς τόν κύ
κλον τής άρμοδιότητός του, πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας,
συνέβαλον άποτελεσματικώς είς τήν
σύλληψιν τών κακοποιών 1) Καπίδη Έλευθεοίου καί 2) Παππα Ίωάννου καί
τήν έΕιχνίασιν τής ύπ' αύτών διαπραχθεί
σης σοβαρός κλοπής διά ρήΕεως.
Δι άποφάσεως τοϋ κ. Άντιποοέδοου
τής Κυβερνήσεως καί Ύπουονοϋ Έσωτεοικών κ. Στυλιανού Παττακοϋ, έΕεφράσθη ή άκρα εύαρέσκεια αύτοϋ πρός τόν
Άστυν. Α ' Καρυώτην Λέανδρον, διότι,
κατά τό έπισυμβάν είς "Ακτιον τήν 5.
6.71 άτύχημα τοϋ άεροσκάφους, οΰ έπέβαινε κυβερνητικόν κλιμάκιον, έπέδειΕε
ψυχραιμίαν καί θάρρος είς ύψηλόν βα
θμόν καί παρέσχε τήν βοήθειάν του, έν
ώρα έσχάτου κινδύνου, είς τούς έκ τών
έπιβατών χρήζοντας τοιαύτης.

r

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
Μία γνωστή, αγαπημένη μορφή, ένας
σπάνιος συνάδελφος έκλεισε, πριν άρκετές μέρες, τά μάτια καί τράβηξε τό μοι
ραίο, τό αιώνιο ταξείδι... Ό ’Ιωάννης
Λαζαρίδης, ό εύγενικός, ό άκούραστος
αστυφύλακας, ό άθλητής. Ό λοι οί συνά
δελφοι, δλη ή ’Αστυνομία έκλαψε γιά
τόν αείμνηστο Λαζαρίδη. ’Εκείνο τόν
πάντα κεφάτο, τόν πάντα χαρούμενο,
τόν πάντα άκούραστο γυμναστή πού γε
νιές άστυνομικών τόν γνώρισαν, στις
’Αστυνομικές Σχολές, νά είναι ό δδηγός, ό έμπνευστής, γιά κάθε ώραία άθλητική έκδήλωσι. Ή άθλητική ιδέα,
μέ τά ο'ιραΐα, ύψηλά [ιδανικά της, ήταν
ή ζωή τοϋ Λαζαρίδη. 'Ολόκληρη ή άστυνομική του σταδιοδρομία ήταν ένας
άδιάκοπος άγώνας, γιά τήν έπικράτηση
τοϋ άθλητικοϋ πνεύματος καί στήν ’Α
στυνομία. Καί όμολογουμένως είχε πετύχει ένα πραγματικό άθλο. Γεννήθηκε
τό 1919 στήν όμορφη πρωτεύουσα τοϋ
Μόριά, τήν Πάτρα. Τό έτος 1945 κατετάγη στήν ’Αστυνομία, τήν όποιαν
άγάπησε μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής
του. Τό μοιραίο, γιά τόν άείμνηστο
Λαζαρίδη, ήλθε στις 27-7-71. Ή κηδεία
του έγινε τήν έπομένη ήμέρα, έκ τοϋ
Γ' Νεκροταφείου. Είς τήν τελευταίαν
του κατοικίαν, τόν συνώδευσαν οί συγ
γενείς, οί φίλοι καί πολυάριθμοι συνά
δελφοι. Ή ’Αστυνομία Πόλεων τόν έτίμησε δΓ άντιπροσωπείας άξ/κών καί κα
τωτέρων. ’Επίσης, άντιπροσωπεία τής
Σχολής Ύπαστυνόμων καί ’Αστυφυλά
κων παρευρέθη είς τήν κηδείαν καί προέπεμψε τόν νεκρόν, είς τό αιώνιο, τό
παντοτεινό του ταξίδι.
’Αείμνηστε συνάδελφε Γιάννη. Θρηνοϋμε καί μεϊς άπό τή θέση αυτή, γιά
τόν άδόκητο χαμό σου. Είθε ό Μεγαλοδύναμος νά σέ άναπαύση έν Σκηναϊς
Δικαίων. Τό χώμα τής ’Αττικής γής, πού
σέ σκέπασε, άς είναι έλαφρό. Α ί ω ν ί α
σου ή μνήμη.
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ΠΡΟ Ail
HU ΕΤΩΝ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
ΧΘΕΣ κατά τήν έκδίκασιν εις τήν αί
θουσαν του Πλημμελειοδικείου Αθηνών,
τής ύποθέαεως τής έφπμερίδος -Ριζο
σπάστης» έσημειώθησαν ταραχώδεις σκηναί, τάς όποιας έπροκάλεσαν οι έπί τούτω συγκεντρωθέντες κομμουνισταί, τινές
τών όποιων καί κατεδικάσθησαν έπί τό
που. Η Γενική Ασφάλεια, έχουοα άπό
ήμερών πληροφορίας δτι οί κομμουνιοταί παρεσκεύαΖον διά τήν ήμερον τής
δίκης τοϋ «ΡιΖοσπάστη» επεισόδια, εί
χε τοποθετήσει, τόοον εντός τής αι
θούσης τών συνεδριάσεων, όσον καί έ
ξω αυτής, ίοχυράν δύναμιν άστυφυλάκων, ύπό τήν αύτοπρόσωπον έποπτείαν
τών κ.κ. Λεονταρίτη καί Έβερτ.
Λ
ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ άρχίΖουν έκδικήσεις. Κατηγγέλθη εις τήν Αστυνομί
αν Πειραιώς, ότι ό γνωστός κομμουνι
στής Μιχ. Τσιριγώτης έπετέθη κατά τού
Άναστ. Δουβάλλη εις τήν Νέαν Κοκκινιάν διά περιστρόφου μέ οκοπόν νά τόν
φονεύση, διότι ούτος έγνωστοποίει εις
τάς άρχάς τάς μυοτικάς συσκέψεις τών
κομμουνιστών τής συνοικίας του. Ο
δράστης δέν συνελήφθη.

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ύπόθεσις Άθανασοπούλου, ή όποια τόσον συνετάραΕεν όλόκληρον τήν Ελληνικήν κοινωνίαν τήν
παρελθοϋσαν άνοιΕιν, βαίνει ήδη πρός
τό τέρμα τής διεΕονυχίσεως. Αί άνακρίσεις έπερατώθησαν ήδη καί κατά σχε
τικήν άνακοίνωσιν, ή διαβόητος Κά
στρου, ή κόρη της Φούλα, ή ύπηοέτριά
της, ό Μοσκιός καί ό Μαγουλόπουλος
θά δικασθοϋν ένώπιον τοϋ Κακουργιοδικείου Πειραιώς τόν Νοέμβριον.

•
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ τού κ. Σαμπάνη
ώς διοικητοϋ εις τό Τμήμα Γενικής 'Α 
σφαλείας, αποτελεί πρώτης τάΕεως εύστοχωτάτην ένέονειαν τού Αστυνομι
κού Δ)ντοϋ κ. Νάσκου. Τό τμήμα τής
Γενικός Ασφαλείας μέ τόν νέον διοικη
τήν, θά συνέχιση τόν καλόν δρόμον τής
άγρυπνου καί άθοούβου προαοπίσεως
τής Ζωής καί τής περιουσίας τών πολι
τών καί γενικώτερον τής τάΕεως εις
τήν πρώτην έλληνικήν πόλιν.

ΚΑΤΟΠΙΝ πληροφοριών, ότι οί κομμουνισταί προετοιυάΖουν συγκεντρώσεις
δΓ αϋριον, προτιθέμενοι νά έορτάσουν
τήν ήμέραν τής κομμουνιστικής νεολαί
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ας, ή άοτυνομική διεύθυνσις, έλαβε ούστηρά μέτρα πρός παρεμπόδισιν τής έν
λόγω συγκεντρώσεως.

•
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
,, ΑΥΡΙΟΝ, ένώπιον τοϋ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου, θά γίνη ή δίκη τών
υπευθύνων τής έφημερίδος «ΡιΖοοπάστης» κατηγορουμένων έπί δυσφημήσει
καί συκοφαντία τοϋ ύπουργοϋ Δικαιο
σύνης κ. Αβραάμ. Ή Αστυνομία^ έχει
λάβει μέτρα, όπως μή προκληθοϋν έκ
μέρους τών κομμουνιστών έπεισόδια, ώα
έγένετο πρό ήμερών.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Διεύθυνσις Άθηών, έλαβεν όλα τό ένδεικνυόμενα μέ
τρα, όπως κατά τόν σημερινόν έορτασμόν τής έπετείου τής ίδρύσεως τών
κομμουνιστικών νεολαιών, μή σημειωθή
διασάλευσις τής τάΕεως. 'Από τής 6ης
πρωινής τής σήμερον, θά εύρίσκωνται
ποός τούτο τμήματα άστυνομικής δυνάμεως έν έπιφυλακή, περίπολος δέ έΕ
εύαρίθμων άστυφυλάκων, θά περιέρχωνται τό σημεία τής πόλεως, εις τό όποια
κατά τάς πληροφορίας τής άστυνομίας,
είναι πιθανόν νά προκληθοϋν σκηναί ύπό
τών κομμουνιστών. "Ομοια μέτρα έλή
φθησαν καί ύπό τής άστυνομικής διευθύνσεως Πειραιώς.

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

γουν εις τό έκεί πλησίον ρέμα, πρός
άπαλλαγήν τοϋ συνοικισμού άπό τά διά
φορα άσεμνα θεάματα.

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ύπό τοϋ τμήματος Γε
νικής Ασφαλείας, ό Νικ. Μπριλόκης, όστις δΓ έκβιαστικής έπιστολής ήπείλησε τόν μηχανικόν τής Εταιρείας Σιδη
ροδρόμων κ. ’Αντώνιον Μάτσαν, ότι θά
τόν φονεύση, έάν δέν τοϋ δώση 10.
000 δρχ.

•
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΙΑ καψυλίου δυναμίτιδος, τό όποι
ον έτοποθέτησεν μεταΕύ τών όδόντων
του, ηύτοκτόνησε εις τήν Καισαριανήν
ό Χαρίλαος Μαυρομιχάλης, έτών 65. Τό
σώμα του ένεφάνιΖεν οίκτρόν θέαμα. Η
κεφαλή του, δέν άνευρέθη.

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ Παρασκευήν καί ώραν
6 μ.μ. θά όμιλήση είς τήν αίθουσαν τοϋ
κινηματοθεάτρου «Καπιτόλ» τής γείτονος, ό διευθυντής τής Αστυνομίας Πει
ραιώς κ. I. Καλυβίτης μέ θέμα: «Ή
μυοτική άστυνομία τοϋ Λονδίνου».

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ϊδρυσις ειδικών άούλων, είς τά όποια θά έγκλείωνται οί
περισυλλεγόμενοι ύπό τής Αστυνομίας
κοκαϊνομανείς καί λοιποί άλητεύοντες
έκφυλοι.

1931

. ΑΥΣΤΗΡΑ μέτρα τής Αστυνομίας
κατά τήν νέαν δίκην του «ΡιΖοσπάστη».

Λ
- ΕΝΤΟΣ οικίας έπί τής όδοϋ Αγησι
λάου 23, όπου τό γραφεία τοϋ άρχειομαρΕίστικοϋ κέντρου, συνελήφθησαν έν
δεκα κομμουνισταί. Εντός τών γραφείων, άνευρέθησαν
καί
κατεσχέθησαν
διάφοροι έγκύκλιοι, ώς καί δύο έρυθραί
ταινίαι μέ τάς φράσεις: «Ζήτω ή Σοβιε
τική Ρωσία» καί «Ζήτω ή Παγκόσμια
Έπανάστασις».
*
**

ΠΕΡΙ τούς 150 κομμουνισταί συνεκεντρώθησαν εις τήν λαχαναγοράν καί
θορυβωδώς έΖητωκραύγαΖον ύπέρ τής
Γ' Διεθνούς. Συνελήφθησαν 10.

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
ΥΠΟ τοϋ Τμήματος Γενικής Ασφα
λείας, άνεκαλύφθη τριμελής σπείρα, ήτις άπέστελλε είς διάφορα άτομα έπιστολάς, διά τών όποιων έΖήτει παρ αύτών νά τη άποστείλωσι χρηματικόν τι
ποσόν, πράγμα δπερ έάν δέν έπραττον,
θά έφόνευον τούτους, ή θά έκαιον τάς
οικίας των. 'Επιτυχία τοϋ κ. Σαμπάνη.
ΥΠΟ όργάνων τοϋ Β ' Τμήματος συνε
λήφθη ό Δ. Κληρονόμος, ή Λακιώτης ή
Γιόβας ή Χρηστέας, κατηγορούμενος
έπί έκβιάσει. Ούτος ύπό τήν άπειλήν
περιστρόφου, έλαβε παρά τοϋ Γ. ΧατΖηγεωργίου 150 δρχ.

«
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1931
Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Παυλάκης παρακαλεϊ τήν 'Αστυνομίαν τοϋ συνοικισμού
Καραβα Πειραιώς, όπως προβή εις τήν
συστηματικήν καταδίωΕιν τών διαφόρων
έρωτικών Ζευγών, τό όποια καταφεύ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ύπό τής όμάδος καταδιώΕεως διαρρηκτών τοϋ Τμήματος τής
Γενικής Άαφαλείας, ό Μιχαήλ Κακαντάς ή Κακαντϊμος, έπικίνδυνος διαρ
ρήκτης. ’Έδρα δΓ άντικλεϊδος.
«Ο ΠΑΛΑΙΟΣ»

—’Αφού είναι έτσι κύριε Πρόεδρε, τότε
έπιτρέψατέ μου νά καθήσω...

¥

’οΆνέκδοζα
Ή κ. Σούζη διάβασε σέ μιά άγγελία
όχι γιά τέσσαρα δολλάρια έπωλοΰσαν
ένα γυμνασμένο άστυνομικό σκύλο έξαιρετικής ράτσας. Ή τιμή τής έφάνη πολύ
λογική καί άμέσως έστειλε τά τέσσερα
δολλάρια. Σέ τρεις ήμέρες ένας άνθρω
πος τής έφερε ένα σκύλο ψωριάρη, άδύνατο, τής κακιάς ώρας. Έξω φρενών ή κ.
Σούζη έτηλεφώνησε στόν άνθρωπο, πού
είχε βάλει τήν άγγελία.
— Τί Ιδέα είναι αύτή νά όνομάζετε τό
ψωριάρικο αύτό ζώο «άστυνομικό σκύ
λο;»
— Είναι, κυρία μου, άπάντησε σοβαρά
ό άλλος. Μή βλέπετε τήν έμφάνισί του.
Είναι τής μυστικής άστυνομίας...
¥
Ένας πορτοφολάς έρωτά τόν άλλον.
— Καί πόσα έδωσες στόν δικηγόρο
σου;
— Χρήματα, βέβαια, δέν είχα- τού έ
δωσα ένα χρυσό ώρολόγι.
— Καί τό έκράτησε;
—Έ τσι νομίζει...

¥
Ό ταν τό 371 π.Χ. ό ένδοξος Θηβαίος
στρατηγός ’Επαμεινώνδας νίκησε τούς
άήττητους, έως τότε, Σπαρτιάτες, στά Λεΰκτρα, ή πόλις τής Σπάρτης έτυχε νά γιορτάζη τίς γυμνοπαιδιές, μιά γιορτή, όπου
έχόρευαν γυμνά τά παιδιά τής Σπάρτης.
Μόλις έφθασε ή φοβερή είδησι, κανείς
δέν ταράχτηκε. Καίτοι όλοι κατάλαβαν
ότι αύτό ήταν τό τέλος τής ήγεμονίας
τής ένδοξης πόλεως, οί Έφοροι συνέχι
σαν τό χορό τών νέων, σάν νά είχαν νι
κήσει κι όχι ήττηθή. Έστειλαν τά όνόματα τών σκοτωμένων στά σπίτια τών
συγγενών τους καί τότε συνέβη τούτο
τό καταπληκτικό: Ό ταν όλοι έμαθαν
ποιοι σώθηκαν καί ποιοι σκοτώθηκαν,
οί μέν πατέρες, οί συγγενείς κι οί γνώ
ριμοι τών νεκρών κατέβηκαν στήν άγορά καί φιλιόντουσαν άναμεταξύ τους, μέ
πρόσωπα πού έλαμπαν άπό χαρά καί υ
περηφάνεια, ένώ οί συγγενείς έκείνων
πού σώθηκαν, σάν νά πενθούσαν, έμεναν
θλιμμένοι στά σπίτια τους. Έτσι, οί πο
λυάριθμοι ξένοι πού παρακολουθούσαν
τή γιορτή σχημάτισαν τήν έντύπωσι,
καθώς γράφει ό Πλούταρχος, «ότι δέν
ήταν λιγώτερο άξιοζήλευτη γιά τήν άρετή της καί άξια έπαίνου ή πόλις πού
νικήθηκε άπό τήν πόλι πού νίκησε».

¥
— Κατηγορούμενε, λέγει ό δικαστής,
κά σοΰ άναφέρω όλες τίς προηγούμενες
θαταδίκες σου.

Στό Παρίσι έπρόκειτο νά δικαστή ένας
σάτυρος. Τήν ώρα τής δίκης, λοιπόν, ό
Πρόεδρος είδε, ότι ή αίθουσα ήταν σχε
δόν γεμάτη άπό γυναίκες, πού φλέγονταν
άπό τήν περιέργεια νά παρακολουθήσουν
τή δίκη αύτή.
— Φαίνεται ότι τά πρόσωπα πού άποτελοΰν τό άκροατήριο, είπε τότε, δέν έ
χουν ύπ’ δψι τους τήν ύπόθεσι, πού πρό
κειται νά δικαστή. Γι’ αύτό αισθάνομαι
τήν ύποχρέωσι νά συστήσω σέ κάθε ένάρετη κ’ εύύπόληπτη κυρία ν’ άποσυρθή
άπό τήν αίθουσα.
’Επικράτησε σιωπή καί κατόπιν άκούστηκαν άραιοί ψιθυρισμοί. Ό δικαστής
περίμενε νά δή άν είχαν άπήχησι τά προ
ειδοποιητικά αύτά λόγια.
Καμμιά όμως άπό τίς γυναίκες δέν τό
κουνούσε άπό ή θέσι της.
Τότε, ό Πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι
καί είπε σέ αύστηρό τόνο στούς φρουρούς
άστυφύλακες...
— Τώρα πού οί καθώς πρέπει κυρίες
έγκατέλειψαν τήν αίθουσα, βγάλτε έξω
όλες τίς άλλες!.. .

¥
Μιά μικρή, ώς έπτά έτών, μπαίνει στήν
Τράπεζα καί ζητεί νά Ιδή τόν διευθυντή.
Ό κλητήρας τήν όδηγεΐ στό γραφείο του
καί έκείνη μέ ύφος έπίσημο τού έξηγεϊ
πώς στό σχολείο της κάνουν έρανο, καί
τόν έρωτά μήπως θά ήθελε νά συνεισφέρη καί αυτός κάτι. Ό τραπεζίτης βγάζει
άπό τήν τσέπη του ένα έκατοστάρικο καί
μιά δεκάρα καί τά βάζει στό τραπέζι.
— Διάλεξε, τής λέγει, όποιο θέλεις.
Ή μικρή παίρνει τήν δεκάρα καί λέγει
στόν Τραπεζίτη.
—-Ή μαμά μου μ’ έμαθε νά παίρνω πάντα
τό μικρότερο.
Μαζεύοντας όμως καί τό έκατοστάρικο
συνεχίζει:
—’Αλλά έπειδή δέν θέλω νά τήν χάσω
θά τήν τυλίξω σ’ αύτό τό χαρτάκι...

<^νωμικά
Δέν φθάνει νά έπαινήτε μόνον τούς έναρέτους· πρέπει καί νά τούς μιμήσθε.
'Ιπποκράτης
Τίποτα δέν μπορούμε νά θεωρούμε δι
κό μας, πλήν τού θανάτου.
Σαίξπηρ
Ή άμάθεια είναι μία παρατεταμένη νηπιότης, δίχως, όμως, τά θέλγητρα τής παι
δικής ήλικίας.
Σεβίνιε
'Η άμφιβολία δηλητηριάζει τά πάντα,
χωρίς νά σκοτώνη τίποτα.
Νίτσε
Μή άρχου άδικείν άρχε άδικεϊσθαι.
Περίανδρος
Ό ποιος κοκκινίζει είναι ήδη ένοχος.
Β. Οΰγκώ

¥
Ό Μακεδών βασιλεύς Δημήτριος έδέχετο κάποτε πρεσβείες άπό διάφορα μέρη
τής Ελλάδος. Οί πόλεις πού έστελναν τίς
πρεσβείες αύτές φρόντιζαν νά τίς κάνουν
πολυπληθείς γιά νά κολακέψουν τήν ματαιοδοξία του. Πόση ήταν, λοιπόν, ή έκπληξί του όταν είδε ότι ή Σπάρτη τού
έστειλε έναν μόνο πρεσβευτή! Ό Δημήτριος τό θεώρησε προσβλητικό καί περιφρόνησι πρός τό πρόσωπό του, στρε
φόμενος δέ πρός τόν Σπαρτιάτη τόν ρώ
τησε ώργισμένα:
— Τί λές; έναν πρεσβευτή μονάχα έ
στειλαν οί Λακεδαιμόνιοι;
Καί κείνος άπήντησε ήρεμα καί λακω
νικά:
— Ναί, βασιλιά, πρός έναν.
Ένας γερο-μπεκρής, στις τελευταίες
του στιγμές, άνοιξε τά μάτια του καί έζήτησε νερό.
— Τώρα, πού πρόκειται νά παρουσιασθώ μπροστά στό θεό, θέλω νά συμφιλι
ωθώ μέ τόν χειρότερον έχθρόν μου, είπε...

δΤΐαροιμίες
Καιρός πουλεί τά λάχανα καιρός τά
άγοράζει. (Κάθε πράμα πρέπει νά γίνεται
στήν ώρα του).
Καί ό φτωχός σάν ήμπορεί κι ό πλού
σιος σάν κατέχει.
(Σαφής)
Ό ένας τά ξεί, κι ό άλλος τ’ άλατίζει.
(ΓΤ αυτούς πού ένεργοΰν άσυντόνιστα κι
έτσι βλάπτουν ό ένας τόν άλλο).
Πιάσ’ τόν τζίτζιρα (γυμνόν) καί πάρε
του τά ρούχα.
(Γι’ αύτούς πού ματαιοπονούν).
Καί ό λύκος χορτασμένος καί τά πρό
βατα σωστά. (Λέγεται γι’ αύτούς πού κραβουν τίς ζημίες πού προκαλούν).
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :
1. Έ τσι έκαλοΰντο οί ’Αθηναίοι κοτζαμπάσηδες, οί συνεργαζόμενοι μετά τών Τούρκων, κατά τήν περίοδον διοικήσεως Χατζή Ά λή.
2. Ή παλαιοτέρα συνοικία τών Άθηνών-Έξαφανισθέν, λόγω
τής έντατικής του Θήρας, πτηνόν τής Β. Θαλάσσης, όμοιάζον πρός τόν πιγκουΐνον (πληθ.)
3. 'Ως άγώνισμα, κατά τήν άρχαιότητα, ήτο τό πρώτον τού
πεντάθλου - Πρώτον συνθετικόν πολλών πόλεων τής Ν.
’Αμερικής.
4. Αείψανα τής κιβωτού του άναζητούν καί σήμερον πολλοί
έρευνηταί ’-Επαναλαμβανόμενον άντιστρόφως, γίνεται πα
λαιός μοντέρνος χορός - Άγχέμαχον δπλον τών άρχαίων.
5. Δίλεπτον νόμισμα τών άρχαίων Ρωμαίων (γεν. πληθ. - ’Ανα
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συνήθους άσματος.
10. Θεός καί Δαίμων τής Μυθολογίας μας, δίδυμος άδελφός τού
θανάτου (αίτ. άντιστρ.).—Ξενικής προελεύσεως σύνθετος
λέξις, διά τής όποιας χαρακτηρίζονται οί άδιακρίτως μι
μούμενοι παν νέον ή ξένον πρός τούς τρόπους καί τά ήθη.
11. Λέγεται καί στασιασμός ή έπανάστασις.
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5 4

(άντιστρ.).
7. Εύκολος βίος, τεμπελιά (γεν.)
8. Στρατιωτική μονάς είς τήν άρχαίαν Σπάρτην—Μάρκα αύτοκινήτων (άντιστρ.) - Γράμματα ... άπό τά Κάνσας Σίτυ.
9. Τά διακρίνει ή νωθρότης κ α ί... ή 7α καθέτως. - Σπειρόμεναι
έκτάσεις.
10. Θεραπεύσιμος-Μεγάλης κυκλοφορίας καί παγκοσμίως
γνωστή έφημερίς τής Ν. Ύόρκης.
11. Παρεκτροπαί, θυμοί (άντιστρ.).
(I. Κο.)
(‘Η λύσις είς τό έπόμενον)
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1. Φανταστικόν φάρμακον, θεραπεΰον πάσαν νόσον (αίτ.).

θ .

θεωρίας τού Κριτικισμού.
4. Καί αύτό συνταξιοδοτεί (άρχικά) - Χαρακτηρίζουν ποιότη
τα - Επιφώνημα θαυμασμού ή έκπλήξεως (δημ.)
5. "Αρθρον είς τόν πληθυντικόν - Τούς χρησιμοποιοΰμεν ώς
όρους συγκρίσεως μεταξύ ποσοτήτων (αίτ. πληθ.).
6. 'Ιερόν άλσος τού Διός καί τής Ή ρας είς τήν ’Ολυμπίαν

9

ΚΑΘΕΤΩΣ:

Ρ I

2. ’Επίρρημα σημαίνον κατ’ άλλον τρόπον - Παρασκευάζεται
διά τής συντήξεως άμμου, σόδας καί μαρμάρου.
3. Διά τούς κουρεϊς, άποτελοΰν τό κυρίως μέσον έξασκήσεως
τού έπαγγέλματός των (δημ. πληθ.) - Γερμανός φιλόσοφος,
έκ τών μεγαλυτέρων τών νεωτέρων χρόνων, δημιουργός τής

φορική άντωνυμία ((άντιστρ.).
6. Γνωστόν έν ένεργείμ ήφαίστειον τής Εύρώπης, ύψους 3.365
μ·
7. Σημαίνει καλώς - Διαφέρουν άπό τάς άθλοπαιδιάς.
8. Συμπλεκτικός σύνδεσμος (άντιστρ.) - ’Αντωνυμία προσω
πική εις τήν δημοτικήν - Αίτιολογικόν τής άρχαίας.
9. Κοιλάς τής Κεφαλληνίας ύπό τάς μεσωρείας τού Αίνου,
όπου ήΜονή τού Ά γ. Γερασίμου, (άντιστρ.) - Σύνθεσις διά
μονιρδίαν μεγάλης έκτάσεως, ύπερβαινούσης τά όρια τού
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Μαιευτήριον τό 100
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- Τ ό π ρ ο σ ω π ικό του 100 σάς εύ χ ε τ α ι
((νά σας ζή σ η κα ί ν ά τό ΙΟΟστήση...».

— Α μ ε σ ο ς δ ρ ά σ η ; ^.έ χ α σ α ν ά σας ρωτή
σω : Π όσο χ α μ ο μ ή λ ι ν ά δώσω σ τό ν μ ικ ρ ό ;

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
’Em τώ έορτασμώ τής επετείου τής συντριβής
των κομμουνιστοσυμμοριτών εις Γράμμον και Βίτσι,
τής Ημέρας του ’Εφέδρου ΠολεμιστοΟ και τής Πο
λεμικής ’Αρετής των Ελλήνων, ό ’Αρχηγός ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαννουλης, άπηύθυνε προς
άπάσας τάς 'Υπηρεσίας του Σώματος την κάτωθι
έμπνευσμένην Ήμερησίαν Διαταγήν του :
Η έμφανισις τής Ελληνικής Φυλής έπι τού πλανήτου μας υπήρξε γεγονός ύψίστης ιστορικής ση
μασίας, μέ κοσμογονικας έπιπτωσεις και αποφασιστικας έπιδράσεις έπί τής πορείας τοΰ ανθρωπί
νου γένους πρός τόν πολιτισμόν, τήν πρόοδον καί την ηθικήν τελειοποίησιν. Διότι 6 Έλλην ΰπήρςεν ό έκλεκτος τοΰ Θεοΰ καί το σκεύος έκλογής τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας. ’Ανέλαβε τήν βαρείαν
ευθύνην να δδηγή, να συντηρή, να ένθαρρύκη, νά έμπνέη τήν Οικουμένην. Αί ϊδέαι του καί αί πρά•ξεις του έφώτισαν τήν 'Οδόν των Πεπρωμένων τής Άνθρωπότητος.
Πρώτον τό όξύ καί άνήσυχον 'Ελληνικόν Πνεύμα ύψώθη μέχρι τής ’Αθανασίας καί συνέλαβε
τήν Ιδέαν τοΰ Τπερτάτου θείου, έκ τοΰ 'Οποίου Ινεπνεύσθη καί διετύπωσε τάς ύψηλάς έννοιας τής
’Ηθικής, τής Δικαιοσύνης, τής ’Αρετής, τής ’Ελευθερίας, τού Καλού, τοΰ ’Αγαθού, τού 'Οραίου.
Και πρώτον τό Ελληνικόν ΙΙνεΰμα ανεκάλυψε και προσδιώρισε τόν άληθή έπί γής πνευματικόν
προορισμόν τού ’Ανθρώπου,
Ούτως, ή 'Ελληνική Φιλοσοφία καί ή αθάνατος καί σπινθηροβόλος 'Ελληνική Διανόησις,
διασχίζουσαι τά ηθικά σκότη τής Βαρβαρότητας, έθεμελίωσαν νέον πνευματικόν κόσμον Τάξεως,
Κάλλους και Αρμονίας, έν μεσψ τού όποιου ό Ανθρωπος κυριαρχεί ώς Δημιουργός καί γεύεται
τών πνευματικών δωρεών τού ΙΙλάστου του, άδιακόπως τελειοποιούμενος. Καί τού 'Ελληνικού Πνευ
ματικού αυτού κόσμου τάς Άρχάς καί ’Αξίας έδανείσθησαν οί λαοί τής Γής, διά νά δημιουργή
σουν τόν Πολιτισμόν τού Αίώνος μας, έκ τής καρδίας τοΰ όποιου άναβλύζουν εΰεργετικώς τά 'Ελ
ληνοχριστιανικά ’Ιδεώδη.
Αλλ ή γεωγραφική θέσις τής 'Ελλάδος καί αί εύγενεϊς πνευματικαί έπιδόσεις καί προσφοραί της προεκάλεσαν πάντοτε τάς κατακτητικάς βλέψεις καί τάς άνομους έπιθυμίας άναριθμήτων έχθρών, οί όποιοι, κατά καιρούς, έπεχείρησαν νά τήν κατακτήσουν.
ΕΙς τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς, αί^ύψηλαί 'Ελληνικαί θεωρίαι μετεβλήθησαν εις θαυμαιστας ήρωϊκας πράξεις και ό φιλοσοφών Ελλην προσέφερε είς τήν Ανθρωπότητα τήν μεγαλειώ
δη ευψυχίαν του, τήν άκατανίκητον τόλμην του, τήν άποφασιστικήν προσήλωσίν του είς τήν ’Ι
δέαν τής ’Ελευθερίας, αυτήν ταύτην τήν ζωήν του, ώς παράδειγμα πρός μίμησιν.
( E|k τΨ Λγονον καί σκληράν αυτήν γωνίαν τής γής, τό γένος τών 'Ελλήνων δέν έπαυσε
ποτέ νά μάχεται διά τούς βωμούς καί τάς έστίας του, άλλά καί διά τήν προάσπισιν τού Πολιτι
σμού καί τής Τιμής τής Οικουμένης. Έτάχθη Θεματοφύλαξ καί ύπερήσπισε, μέχρι τελευταίας ρανΐδος τοΰ αίματός του, τά εύγενέστερα καί άγιώτερα άνθρώπινα ιδανικά.
Πλειστάκις, δτε έτεροι λαοί ισχυροί καί πολυάριθμοι, ύπέκυπτον έντρομοι προ έχθρικών έπιθέσεων, ή μικρά άλλ’ υπερήφανος 'Ελλάς ήγωνίζετο μόνη καί ένίκα. Καί ένεψύχωνε τούς λαούς
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τής γής καί μετέδιδεν εις αυτούς θάρρος καί τούς, ένέπνεε, διά να έπιτελέσουν τό Ιναντι τής 'Ι
στορίας χρέος των. Θά ήτο διάφορος ή δψις τού κόσμου, έάν δέν ύπήρχε ή Ελλάς ή έάν οί Έ λ
ληνες είχον ύποκύψει εις τάς βαρβαρικάς έπιθέσεις. Δέν υπάρχει φάσις τής Πάγκο σμ,ίου 'Ι
στορίας, τήν όποιαν νά μην έπηρέασεν ή Ελληνική Γενναιότης.
Ή πολεμική άνδρεία τής Ελληνικής Φυλής υπήρξε πάντοτε εύγενής, έβλάστησεν έπί πνευ
ματικού έδάφους, έπήγασεν άπό άδολον πίστιν καί ιάπέραντον φιλοπατρίαν, ύπηγορεύθη υπό τής
άνάγκης προασπίσεως τής Τιμής καί τή; Ελευθερίας τής πατρίδας καί υπηρέτησε μόνον ιδεώδη
καί εύγενείς άρχάς. Διά τούτο, δικαίως άνεγνωρίσθη καί λατρεύεται ώς A Ρ Ε Τ Η. ’Αρετή
μιας φυλής ειρηνικής καί φιλοπροόδου, ή όποια, όμως, γνωρίζει νά θυσιάζη πάν υλικόν άγαθόν
είς τόν βωμόν τοΰ Καθήκοντος.
Αυτήν τήν Πολεμικήν ’Αρετήν τής Φυλής μας τιμώμεν σήμερον, μετά συγκινήσεως καί υ
περηφάνειας. Τιμώμεν τούς αγώνας τοΰ Γένους, τούς "Ηρωας καί Μάρτυρας, τούς Μαχητάς δλων των έποχών. Τιμώμεν τούς ένδοξους προγόνους, τούς πατέρας καί άδελφούς ήμών, οί όποιοι,
είς τάς Μεγάλας Στιγμάς τοΰ ’Εθνικού μας Βίου, ηνωμένοι ψυχικώς, ύπερήφανοι καί άψηφούντες
άπειλάς καί κινδύνους, έγραψαν, διά τών άγώνων των, διά τών θυσιών των, διά τού τιμίου των αί
ματος, τήν ένδοξον καί τετιμημένην Ιστορίαν μας.
Τιμώμεν, επίσης, δλους τούς 'Έλληνας πολίτας, οί όποιοι, ώς ’Έφεδροι Πολεμισταί, συνήνωσαν τάς δυνάμεις των, διά τήν σωτηρίαν τής ΙΙατρίδος.
Τούς τιμώμεν, διότι μετεβλήθησαν, κατά τάς πολεμικάς περιόδους, είς Γίγαντας καί 'Ημι
θέους, διά νά κρατήσουν υψηλά τό "Ονομα τής Αιώνιας Ελλάδος. Καί έμαρτύρησαν καί έδεινοπάθησαν καί έδοκιμάσθησαν σκληρώς καί ήκρωτηριάσθησαν καί προσέφερον τήν ζωήν των, διά
νά υπερασπίσουν τήν Γήν τών Πατέρων των καί τήν Τιμήν τής Ελλάδος.
Τιμώμεν, τέλος, τούς ήρωϊκούς μαχητάς τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, οί όποιοι μετέφεραν, μέ
χρι τής έποχής μας, τήν Δάδα τής Δόξης τών Πλαταιών καί τής Σαλαμΐνος, τοΰ Μαραθώνος καί
τών Θερμοπυλών.
Τιμώμεν τήν Μεγάλην έκείνην Νίκην, ή όποια άπετέλεσε τήν έπισφράγισιν δλων τών άγώ
νων τής φυλής μας καί ή όποια άποτελεϊφωτεινόν, ιστορικόν όρόσημον, έπί διεθνούς έπιπέδου.
Διότι, δΓ αυτής, άνεχαιτίσθη καί συνετρίβη ό σλαβικός ιμπεριαλισμός κάί άνεκόπη ή πρός τήν
Ευρώπην έπικίνδυνος έξάπλωσίς του. Μέ έξοχον άγωνιστικόν φρόνημα καί άπαρασάλευτον πίστιν
ε'ίς τά Ελληνοχριστιανικά ιδανικά, οί ήρωες τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι προέταξαν τά γενναία
στήθη των είς τούς έρυθρούς εισβολείς καί, μετά σκλήράς μάχας, τούς κατετρόπωσαν, διασώσαντες τήν Ελλάδα άπό θανάσιμον κίνδυνον καί προσφέροντες είς τήν Δύσιν τήν πρώτην της Νίκην
κατά τοΰ κομμουνισμού.
Τιμών, σήμερον, ηνωμένος καί έν προόδιμ, δ Ελληνικός Λαός, τούς μαχητάς τής ’Ελευθε
ρίας του, αισθάνεται έπιτακτικόν εθνικόν καθήκον νά στρέψη εύγνωμόνως τήν σκέψιν του πρός
τούς γενναίους έκείνους, οί όποιοι, διά τής φιλοπατρίας καί τής τόλμης των, προσέθεσαν, τήν αυ
γήν τής 21ης ’Απριλίου 1967, μίαν Νέαν λαμπράν σελίδα είς τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν. Μίαν
σελίδα Τιμής καί Δόξης, ή όποια έκφράζει τήν συνισταμένην δλων τών άρετών τής φυλής μας.
διά μέσου τών αιώνων, καί άποτελεϊ τόν τελευταϊον ιστορικόν σταθμόν τοΰ “Εθνους μας.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Γυναίκες καί διοικητικοί υπάλληλοι.
Ό λαοφιλής καί έμπνευσμένος Έθν'κός 'Ηγέτης καί Πρωθυπουργός μας κ. Γεώργιος 11απαδόπουλος έτόνισε προσφάτως: «...Ή ι σ τ ο ρ ι κ ή
μνήμη
είναι άπαραίτητος διά τά Έ 
θνη, τά όποια έπιθυμοΰν νά ζήσουν καί νά έκπληρώσουν υπεύθυνον άποστολήν».
Τοΰτο όφείλομεν πάντες νά κατανοήσωμεν σαφώς. Ή άνάμνησις τών άγώνων καί τών θυσιών τοΰ
λαοΰ μας άποτελεϊ ίεράν έθνικήν ύποχρέωσιν δλων ήμών. Πρός χαλύβδωσιν τοΰ έθνικοΰ μας φρο
νήματος καί αυνειδητοποίησιν τών, έναντι τής 'Ιστορίας καί τών παραδόσεών μας, διακεκριμέ
νων εύθυνών μας.
Διά τήν άξιοποίησιν τοΰ αίματος, τό όποιον έχύθη άφθονον είς τά πεδία τών μαχών, όφεί
λομεν άπαντες νά μεταβληθώμεν εις Εύαγγελιστάς καί ’Αποστόλους τής Νέας Ελληνικής ’Επο
χής, ή όποια άνέτειλε τήν 21ην ’Απριλίου τοΰ 1967. Νά τήν κατοχυρώσωμεν ήθικώς καί ύλικώς.
Νά τής άφιερώσωμεν πάσαν σκέψιν, πάσαν έπιθυμίαν, πάσαν ικμάδα δραστηριότητος.
Νά τής προσφέρωμεν δλας μας τάς δυνάμεις. Νά τήν περιφρουρήσωμεν ώς κόρην όφθαλμοΰ.
Διότι άποτελεϊ τήν μόνην όδόν, τήν άλήθειαν κάί τήν ζωήν, διά τόν τόπον μας, διά τά τέκνα
τών τέκνων μας. Καί διότι όδηγεϊ εις τήν δικαίωσιν τών ίερωτέρων πόθων, οί όποιοι έγαλούχησαν όλοκλήρους Έλληνικάς γενεάς.
Έγρηγοροΰντες καί μεθοόικώς καί άκαταπαύστως έργαζόμενοι, άς έντείνωμεν τάς προσ
πάθειας μας πρός τήν κατεύθυνσιν τής προόδου καί τοΰ μεγαλείου τής Ελλάδος.
Ο
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ MAP ΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εις την κοσμογονικήν έποχήν τής άτομικής ένεργειας»
ό νεώτερος κοινοβιακός Ελληνισμός, υπό την πίεσιν ένός ύπερνικημένου Μαρξισμού καί μιας πνευματικά άδικαίωτης τεχνοκρατίας, καλείται νά έκτοξεύση τό μετα
φυσικόν βέλος του, πού είνα ή ίδια ή Οικουμενική πα
ρουσία καί Μοίρα τής ’Ορθοδοξίας. Έλπιδοφόρον είναι
ήθικά τό μήνυμα πού έχει ξανά ό Ελληνισμός να με
ταδώση.
Του ‘Υφυπουργού ’Εξωτερικών
κοθηγητοϋ κ. ΔΗΜ. ΓΡ. ΤΣΑ
ΚΩΝΑ
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ΑΝ Ο 19ος ΑΙΩΝ, χάρις είς τούς δια
ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ συνέλαβε τήν μη
Ε
φόρους ιμπεριαλισμούς, έπροβλημαχανή σάν μιά δύναμι, πού έκτοπίζει
Ο
τήν άνθρώπινη έργασία καί δημιουργεί τίσθη είς τόν χώρον τής προλεταριακής
έφεδρικόν έπαναστατικόν στρατόν, ό
όποιος άναγκαστικά, είτε θέλουμε είτε
δέν θέλουμε, θά μάς όδηγήση στήν έπανάστασιν καί, έν συνεχεία, στήν δικτα
τορία τοΰ προλεταριάτου. 'Η μηχανή, διά
τόν Μάρξ, έξωθεΐ τις κοινωνικές πραγμα
τικότητες, πού είναι φορτισμένες μέ τήν
πυρίτιδα τής διαλεκτικής. Αί κοινωνι
κοί αύταί πραγματικότητες παράγουν τόν
νεκροθάπτην τού έαυτού των, χάρις εις
τήν θυελλώδη εισβολήν τής μηχανής δι’
άτμού, εις τόν 18ον αιώνα. ΕΙς τήν μαρξικήν διαλεκτικήν, πάσα έξέλιξις μηχα
νών σημειώνει άντίστοιχον διόγκωσιν τής
έξαθλιώσεως τΐ>ΰ προλεταριάτου. Ό σον
αί μηχαναί είς χείρας τών Ιδιωτών έξελίσσονται καί τά προϊόντα των τυποποι
ούνται, τόσον όλιγώτερον μετέχουν οί
έργάται τής παραγωγής καί, συνεπώς,
τόσον πλησιέστερον ίστάμεθα είς τήν
άναγκαστικήν έκρηξιν τής δικτατορίας
τού προλεταριάτου. Αί μηχαναί είναι, διά
τόν Μάρξ, οί μοχλοί πού δημιουργούν
τήν άποθησαύρισιν τής κεφαλαιοκρατίας
καί, ταυτοχρόνως, θέτουν μόνες των τούς
όρους τής άνατροπής τής άστικής τάξεως, πού τάς κατέχει.

έπαναστάσεως, συνεπείμ, μάλιστα, καί
τής θυελλώδους εισβολής τής μηχανής
είς τήν οικονομίαν, είσβολής, ή όποια
άνέτρεψε τάς δεδομένας κοινωνικάς σχέ
σεις, ό 20ός, ήδη, αιών, ήρέμως προβλη
ματίζεται, έκτός τής προλεταριακής μαρξικής άντιλήψεως, περί 'Ιστορίας. Πρά
γματι, είς τόν 19ον αιώνα, ό έθνικισμός
τών μεγάλων βιομηχανικών κρατών, χά
ρις είς τήν παρέμβασιν τής οικονομίας,
έτεινε πρός διηνεκή οικονομικήν καί πο
λιτικήν έξάπλωσιν, διά τής κατακτήσεως ξένων άγορών. Ή άστική τάξις,
κατά τήν διάρκειαν τού προηγουμένου
αίώνος, ήρχισε νά διαλύη κάθε δεσμόν
πρός τήν κατ’ άρχάς, όμοΰ μετ’ αύτής,
άγωνισθεϊσαν τάξιν τών μή κατεχόντων,
έκμεταλλευομένη, πρός ίδιον πολιτι
κόν αυτής συμφέρον, τήν έθνικήν συνείδησιν. Ό έθνικισμός τού 19ου αίώνος,
τοΰ όποιου φορεύς ύπήρξεν ή άστική
τάξις, έμφανίζεται ώς προϊόν άκριβώς
τής χειρονομίας αύτής, δι’ ής άπηρνήθη
ό άστός τήν κοινήν μεθ’ όλοκλήρου τοΰ
λαού «πολιτικήν» καταγωγήν του καί
έστράφη είς άποκλειστικήν έπιδίωξιν
τών συμφερόντων του.

ΑΝ ΟΥΤΩΣ είχον τά πράγματα είς τού Ιδιώτου ή ή δικτατορία τού προλετα
ριάτου. Διότι ό μέν προλετάριος, έφ’
τόν 19ον αιώνα (ό όποιος, χάρις είς
τήν έξέλιξιν τής ήλεκτροκινήτου μηόσον ζή ύπό τήν διάσπασιν τού νόμου
χανής, δύναται νά θεωρηθή ώς ό κατ’ τής στενότητος τών άγαθών, άντικειμεέξοχήν αΙών τών ταξικών άντιθέσεων), νικώς, χάνει καί τήν ταξικήν του συνείείς τόν 20όν αιώνα τά πράγματα άλλάσ- δησιν, άλλά καί τό αίτημα τής πάλης, ό
σουν ριζικώς καί άμετακλήτως. Ή άτο- δέ οίκονομικά εύρωστος Ιδιώτης χάνει
μική ένέργεια καί ή πυρηνική φυσική, τόν τυχοδιωκτισμόν τής άπληστίας τού
χρησιμοποιούμενοι δι’ ειρηνικούς σκο κέρδους. Ό 20ός αιών, χάρις είς τήν κα
πούς, διασπούν τόν νόμον τής στενότη- ταπληκτικήν έξέλιξιν τής τεχνικής, μάς
τος τών άγαθών καί άπαλλοτριώνουν τήν έπαναφέρει, βιαίως, έπί τού έξής άδυσω'Ιστορίαν, τόσον τής δικτατορίας τού πήτου προβλήματος: τεχνική, αύτή καθ’
προλεταριάτου, όσον καί τής άπληστίας έαυτήν, κομίζει άντικειμενικήν έλευθε
τού Ιδιώτου. Ένώ ή μηχανή, είς τόν 19ον ρίαν (ούχί ύποδούλωσιν καί άπαθλίωσιν
αιώνα, αύτοπεριωρίζετο είς τήν μαζικήν τού προλεταριάτου, ώς έφαντάσθη ό
παραγωγήν, έπ’ ώφελείμ, κατά τό μάλλον, Μάρξ), τόσην έλευθερίαν, όσην δέν δια
τού Ιδιώτου καί μόνον, ένός έγωκεντρι- θέτει ό σύγχρονος «ήθικός πολιτισμός»
κοΰ Ιδιώτου, πού άμουσος κάθε Ιδανικού, τού άνθρώπου, είς τρόπον, ώστε ό αιών
καθίσταται, όσημέραι, όλονέν καί πε μας νά καθίσταται τραγικός, διότι ή ήρισσότερον δούλος τής μηχανής, ό ρό θική συνείδησις τού άνθρώπου δέν δύλος τής μηχανής, είς τόν 20όν αίώνα, ναται νά παρακολουθήση τά τεράστια
είναι έντελώς διάφορος. Ή , δι’ ειρηνι άλματα τής τεχνικής, τής τεχνικής αύκούς σκοπούς, μέλλουσα νά χρησιμοποι- τής, πού μόνη της, αύτή καθ’ έαυτήν, κο
ηθή μηχανή τής άτομικής ένεργείας καί μίζει έλευθερίαν.
πυρηνικής φυσικής ύπερνικμ τήν φριΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ
ΥΝΕΠΕΙΑ τούτου, ή παράλληλος όκτήν λογικοποίησιν τών πάντων, πού
δοιπορία τού Τεχνικού καί ’Ηθικού ‘Γπεστήριξεν, δτι αί μηχαναί, είναι οί μο
έπέβαλεν ή άτμοκίνητος ή ήλεκτροκίΠολιτισμού, είς τόν 20όν αίώνα, καθίχλοί πού δημιουργούν τήν άποθησαύρισιν
νητος μηχανή τού 19ου αίώνος. Ή λίαν
άπαισιόδοξος περί μηχανής άντίληψις σταται προβληματική. Διότι άνισομερής τής κεφαλαιοκρατίας καί, ταυτοχρόνως, θέ
τού Άλφρέντ Βέμπερ, καθ’ ήν, «όπου είς είναι ή άνάπτυξις καί ή έπιτάχυνσις τής τουν μόνες των τούς όρους τής άνατροπής
τήν πραγματικότητα ύπάρχει έξέλιξις, τεχνικής, έν σχέσει μέ τήν ήθικήν άνά- τής άστικής τάξεως, πού τάς κατέχει.
έκεΐ είναι δυνατόν είς τήν συνείδησιν νά πτυξιν τού άνθρώπου. Ή μειωμένη καί
ύπάρχη καθυστέρησις, όπου τόν λόγον άριθμητικά περιωρισμένη έκφρασις τής
έχει ή λογική, έκεϊ ύπάρχει καί ή πιθα- αυτονομίας τής ήθικής δέν δύναται νά
νότης τού ψεύδους», συνδυάζεται πλέον παρακολουθήση τήν πελωρίαν έλευθε
μέ τήν άντίστροφόν της θεωρίαν τών πρώ ρίαν, πού ή τεχνική μόνη της κομίζει.
Καί, συνεπείμ τούτου, τό χάος τό χαωτων Ούτοπιστών Σοσιαλιστών, καθ’ οΰς,
ή Φυσικοπολιτική (ΣαΙντ - Σιμόν) είχε τικόν καθίσταται, όλονέν καί περισσό
τό καθήκον νά δώση —όργανωτικώς— τερον, συνειδητόν είς τήν έποχήν μας.
τέλος είς τήν φοβερόν κρίσιν τής εύρω- Ή διάσπασις καί ή άνισομέρεια τής πο
παϊκής άνθρωπότητος καί νά δημιουρ- ρείας καί τής ταχύτητος τού ήθικοΰ καί
γήση μίαν έλευθέραν άπό άντιφάσεις τεχνικού πολιτισμού ούδαμώς άποκλείΙστορικήν ζωήν, όπου τό πνεύμα θά καθί ουν τόν πόλεμον καί δυσχερώς δύνανται
στατο τό έπίκεντρον τής ζωής. Μέ άλλους νά εύθυγραμμίσουν τις Ιστορικά πολυ
ποίκιλες καί έθνικά έτερογενείς ήθικές
λόγους, ή πυρηνική καί άτομική μηχανή
τού 20οΰ αίώνος διασπά τόσον βαθέως ένέργειες τού άνθρώπου. Δηλαδή, παρά
τήν κοινωνικήν πραγματικότητα τού τό γεγονός, ότι ή τεχνική είς τόν 20όν
μαρξιστοδιαίτου κομμουνισμού καί τής αίώνα προετοιμάζει διά τής οικονομίας Παλαιότερον, ή χρησιμοποίησις τής άτομι
ύλιστοκινήτου άτομοκρατίας, ώστε, άπό παγκόσμιες όμαδοποιήσεις, έν τούτοις, κής ένεργείας, εΖχεν σκοπούς άποκλειστιέδώ καί πέρα, προβληματιζόμεθα μίαν ό ήθικός πολιτισμός τών έκασταχοΰ κώς καί μόνον πολεμικούς. Άντιθέτως σή
νέαν μορφήν κοινωνίας, είς τήν όποιαν κρατικών καί κοινωνικών σχηματισμών μερον καί είς τό μέλλον θά γενικευθή ή
ό άνθρωπος θά είναι αύτοσκοπός (καί παρουσιάζει τεράστιους διαφορισμούς. χρήσις της είς τά έργα τής ειρήνης. Τούτο
έν ταύτώ βαθύτατα έλεύθερος διά μετα Γι’ αύτό, καί παρά τό γεγονός ότι ό αί- θά ύπερνικήση τήν φρικτήν λογικοποίησιν
φυσικός συνομιλίας) καί ή μηχανή μέσον ών μας προβληματίζεται άληθινά είς τόν τών πάντων, πού έπέβαλεν ή άτμοκίνητος
τής Ιστορίας. Ή μηχανή, έάν είς τόν χώρον τής άπολύτου έλευθερίας, διά τής ή ήλεκτροκίνητος μηχανή τού 19ου αίώνος.
19ον αιώνα έκόμισεν άνεπανορθώτους ύποταγής τής οικονομίας, έν τούτοις, οί
ταξικούς άνταγωνισμούς καί κατέστησε στρατιές τού Καίσαρος ξυπνούν, καί ένα
τόν άνθρωπον μέσον, είς τόν 20όν κομί πάθος, όλότελα μακκαβαιϊκό, διασείει
ζει κοινωνικήν έλευθερίαν, καί έπανατο- τά θεμέλια καί τήν ύποδομήν τής Ι 
ποθ'.τεί τόν άνθρωπον ώς αΰτοσκοπόν, στορίας. Ή Ιστορική παράδοσις καί ή
μέσα είς τήν Ιστορίαν. Διότι τό βαθύτε- φυσιογνωμία τού πνευματικού (ήθικοΰ)
ρον νόημα τής ’Ατομικής Έπαναστά- πολιτισμού πολλών μικροτέρων κρατών,
σεως είναι, ότι καταλύει τήν Ιδιοτέλειαν, πού συ'’ηρτήθησαν μ’ ένα σταθερά διά
τόν Ιδιώτην, τό συμφέρον, είτε περί τα φορο «γίγνεσθαι», προσδιορίζει καί δια
ξικού συμφέροντος πρόκειται, είτε περί φορετικά τήν οικουμενικήν των τοποιδιωτικού άκόμη. Ό ταν μ’ ένα κόκκον θέτησιν άπέναντι στήν Ιστορία, π.χ.
σινάπεως άτομικής ένεργείας ένα πλοϊον άνάμεσα στόν φιλελεύθερο Καλβινισμό,
δύναται νά κινηθή άπό τού Πειραιώς πού έβοήθησε τήν χειραφέτησι τού ιδιώ
είς Νέαν Ύόρκην, όταν ή άτομική άκτι- του στήν Δύσι καί στήν Κοινοτική κόγχη
νοβολία τών τροφών διασφαλίζει προο- τών Άμπελακίων, ύπάρχει χάος κι’ όταν
δευτικώς τήν «αίωνιότητά των», όταν ή άκόμη ή οίκονομία έχη παγκόσμια εύπυρηνική τυποποίησις τής παραγωγής θυγράμμισι. Ή φυσιογνωμία τών λαών
οίκοδομήται μέ βάσιν τήν διάσπασιν τού τής νοτιανατολικής Εύρώπης, πού έζηνόμου τής στενότητος τών άγαθών, είναι σαν τό Βυζάντιον καί τό κοινοβιακόν
προφανές, ότι είσερχόμεθα είς μίαν νέαν πνεύμα τής ’Ορθοδοξίας, δέν έχει σύ
φάσιν Ιστορικής ζωής, έλεύθερης άπό στοιχα δέοντα πρός τούς καλβινικούς
άντιθέσεις καί είς τήν όποιαν δέν είναι
(Συνέχεια είς τήν σελ. 433)
λογικόν νά συναπαντηθή ή άπληστία
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