
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ



ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τοϋ Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτου, 
κ. ΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΙΧΟΝ τήν τιμήν, άπό τών ήμερων τοϋ αειμνήστου Διοικητοϋ των 
Σχολών Αστυνομίας Πόλεων Νικολάου Αρχιμανδρίτου καί τοϋ 
άξιοτίμου κ. Εμμαν. Αρχοντουλάκη, άμα έπανελθών έξ Εύρώπης, 

καί διευθύνων τήν Θρησκευτικήν Υπηρεσίαν ΓΕΑ, ώς προϊστάμενος 
ουγχρόνως τής Ενορίας Αγ. Βαρβάρας Πατησίων, νά υπηρετήσω, 
εις τάς Σχολάς τής Αστυνομίας, ώς Καθηγητής τής Ελληνοχριστια
νικής Αγωγής. Τό ύπερδεκαετές διάστημα, πού έδίδαξα εις τάς Σχο
λάς της Αστυνομίας μοϋ έδωκε τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσω, νά έκτι- 
μήσω καί νά αγαπήσω τό εύγενές τούτο Σώμα τής Εθνικής και Κοι
νωνικής μας Ασφαλείας. Μέσα δ εις αύτό διέκρινα άληθεϊς προσωπι
κότητας καί άκεραίας φυσιογνωμίας, άΕίας τοϋ ονόματος άνθρωπος - 
Ελλην - 'Ορθόδοξος Χριστιανός καί μή ύστερούσας εις ψυχικήν μόρ- 

φωσιν καί έπιστημονικήν συγκρότησιν πολλών άλλων, οίτινες, ένίοτε, 
όπισθεν μονομερούς έπιστημονίκής ή τεχνικής είδικεύσεως κρύπτουν 
καί πατριωτικήν και θρησκευτικήν καί ήθικοκοινωνικήν καί άνθρωπι- 
στικήν άμβλύτητα, άναισθησίαν καί άδιαφορίαν. Θά προσέκρουον εις 
τήν έγνωσμένην μεριοφροσύνην καί σεμνότητά των, έάν, κατωνόμα- 
Εον τούς πολυαρίθμους άδάμαντας εύσυνειδησίας καί έθνικοθρησκευ- 
τικης καί ήθικης άκεραιότητος, πού εϊχον τήν τιμήν νά γνωρίσω, με
ταξύ των μεγάλων καί των μικρών τής Αστυνομικής Οικογένειας. .

Α ΓΝΑ Ελληνόπουλα τής άδιαφθόρου Ελληνικής Υπαίθρου, έπϊ τό 
πλείστον, μέ μίαν άρτίαν άγωγήν καί έκπαίδευσιν Σπαρτιατικής 
λιτότητος καί πειθαρχίας καί Αθηναϊκής εύγενείας καί καλαισθη

σίας, παρεκτός τών Πανεπιστημιακών των, οί πλεϊστοι, σπουδών, δύ- 
νανται νά διεκδικουν τόν τίτλον τοϋ ζωντανού Έλληνος, τού εύσε- 
βοΰς Χριστιανού, τοϋ άγρύπνου φρουρού καί φύλακος τών Παραδό
ξ ω ν  τού Γένους, καί παντός όσιου καί ιερού τής Φυλής, τόσον έν πο- 
λέμω, όσον καί έν ειρήνη. Εξέλιξις καί τελειοποίησις τής ένδοξου, 
άκριτικής καί ηρωικής Χωροφυλακής, μέ τάς ρίζας έξικνουμένας εις 
τούς άκρίτας τής Ελληνικής καί Βυζαντινής Αρχαιότηιος, τούς φρου- 
ροϋς του Παλαιολόγου τοϋ Μυστρά καί τούς Αρματωλοϋς - προστάτας 
των ραγιάδων άπό τών παρασπονδιών καί υπερβασιών τών τυράννων 
της Τουρκοκρατίας, ή έορτάζουσα τήν πεντηκονταετηρίδα της ’Αστυ
νομία Πόλεων, άξίζει τήν όλόψυχον συμμετοχήν μας εις τό Ίωβη- 
λαϊόν της. Δικαιούται τής ευγνωμοσύνης, τής έμπιστοσύνης, τής έκτι- 
μήσεως καί τής στοργής όλων μας, όσοί δίκαια κρίνοντες καί ύγιώς 
σκεπτόμενοι άναλογιζόμεθα τί σημαίνει: ν ά  κ ο ι μ ώ μ ε θ α  ή-  
ο υ χ οι ,  α τ ά ρ α χ ο ι  κ α ί  ά σ φ α λ ε ϊ ς ,  διά τήν ζωήν, τήν τι
μήν καί τήν περιουσίαν μας, καί τών οικογενειών μας, χάρις εις τήν 
άνεκτίμητον έπαγρύπνησιν καί τήν ένσυνείδητον καί όξυδερκεστάτην

«Ή  έορτάζουσα τήν πεν
τηκονταετηρίδα της ’Α
στυνομία Πόλεων, άξίζει 
τήν όλόψυχον συμμετοχήν 
μας εις τό ’Ιωβηλαϊον της. 
Δικαιούται τής εύγνωμο- 
σύνης, τής έμπιστοσύνης, 
τής έκτιμήσεως και τής 
στοργής όλων μας, όσοι 
δίκαια κρίνοντες και υγιώς 
σκεπτόμενοι άναλογιζόμε- 
θα τί σημαίνει: νά κοιμώ
μεθα ήσυχοι, ατάραχοι και 
ασφαλείς, διά τήν ζωήν, 
τήν τιμήν καί τήν περιου
σίαν μας.



k

Άνενδοιάστως δυνάμεθα 
αντί έπιταφίων άνθέων εις 
τούς Αειμνήστους όργανω- 
τάς, θεμελιωτάς, καθηγη
τής και όνομαστούς και 
Ανωνύμους στυλοβΑτας τής 
πεντηκονταετούς ’Αστυνο
μίας Πόλεων και συγχα
ρητηρίων έγκωμίων εις τΑ 
έπιζώντα ήγετικΑ και λοι
πή στελέχη, τούς καθηγη
τής και μαθητής των, νΑ 
διακηρύξωμεν, δτι ή ’Α
στυνομία Πόλεων τής Αι
ώνιας ΈλλΑδος έπέτυχε 
πλήρως.
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παρατηρητικότητα των τιμίων αύτών παλληκαριών, πού, μέ βέβαιον 
καθημερινόν κίνδυνον τής ζωής των, έχουν όναγάγει τήν Δημοσίαν 
καί Ιδιωτικήν Τάξιν καί Ασφάλειαν εις 'Ιερόν Λειτουργίαν καί Ιε- 
ραίιοστολήν καί τήν παρακολούθησιν καί πρόληψιν τής κακουργίας 
καί έγκληματικότητος εις Επιστήμην Επιστημών. Αληθώς αί ψυχολο
γικοί καί στρατηγικοί των μέθοδοι καί τά έπιτεύγματα τής Αστυνο 
μίας Πόλεων προκαλοϋν εις όλους μας τήν κατάπληΕιν καί τόν θαυ
μασμόν καί εις αύτόν τόν Βεελζεβούλ, τόν άρχιεπινοητήν τής απάτης 
καί τοϋ έγκλήματος, τό δέος καί τήν καταισχύνην.

Ποία καί έκ τών πλέον πεπολιτισμένων καί εύνομουμένων πλου- 
σιωτάτων δέ χωρών τής Οικουμένης έχει νά έπιδείΕη τόσον ήρωϊκήν 
Χωροφυλακήν — Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν τοσαύτης αύτοθυαίας —, 
τόσον εύγενή άμα, άλλα καί εϋστοχον καί έΕιχνιαστικήν Αστυνομίαν 
Πόλεων;

Ανενδοιάστως δυνάμεθα άντί έπιταφίων άνθέων εις τούς άειμνή- 
στους Όργανωτάς, Θεμελιωτάς, Καθηγητάς καί όνομαστούς καί ά- 
νωνύμους Στυλοβάτας τής πεντηκονταετούς Αστυνομίας Πόλεων,\ 
καί συγχαρητηρίων έγκωμίων εις τά έπιζώντα Η γετικά καί λοιπά στε
λέχη της, τούς Καθηγητάς καί μαθητάς των, νά διακηρύΕωμεν:

Ή Αστυνομία Πόλεων τής Αιώνιας Ελλάδος έπέτυχε πλήρως 
καί δύναται ύπερήφανος νά κράτη ύψηλά τήν λατρευτήν κυανόλευκον 
μέ τόν Σταυρόν τής ’Ορθοδοξίας, έν τή καρδία της καί νά τονίζη, ώς 
σύνθημα καί ώς θούριόν της, τής Εθνικής Κυβερνήσεως τόν όρκον, 
τόν πόθον, τόν σκοπόν « Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»! Προσοχή!....

ΕΙΣ  όλας τάς τάξεις, εις όλους τούς τομείς τοϋ Δημοσίου καί τοϋ 
Ιδιωτικού βίου, τάς άνω, τάς κάτω, τάς μέσας, ύπάρχουν ποσο
στά άτασθαλιών, σφαλμάτων, έγκλημάτων, κατά τόν άδήριτον νό

μον «Τό πίπτειν άνθρώπινον - Errare humanum est». Ή στατιστική 
τών άτασθαλιών, τών σφαλμάτων, τών έγκλημάτων τών φιλότιμων αύ
τών πτωχών παιδιών τοϋ Λαού, μέ τούς, έως χθές, μισθούς πείνης, 
παρουσιάζει φαυλότητα, άνηθικότητα, έγκληματικότητα τήν άπασών 
έλαχίστην, διά νά μή εϊπωμεν μηδέν!... Καί έάν συμβή τραγικόν τι, μέ 
ήρωα Αστυνομικόν σ π α ν ι ώ τ α τ α ,  θά είναι έξάπαντος θέμα ύπερ
βολικής εύαισθησίας συνειδήσεως, θέμα εύθιξίας φιλοτιμίας, θέμα 
συναισθηματικόν είδυλιακόν, θέμα τιμής, διότι έχουν καί οί Αστυνομι
κοί μας καρδίαν άνθρωπίνην, εύαίσθητον!... ’ Ιδού, διατί κατά τάς ύ- 
περδεκαετεϊς παραδόσεις μου, κατά τό τελευταϊον άποχαιρετιστήριον 
μάθημα, άφοϋ έψάλλομεν καί προσηυχόμεθα όλοι μαζί, τούς συνίστων:
« Αφού, παιδιά, διανύσητε άμεμπτον καί εύδόκιμον τήν είκοσιπενταε- 
τίαν σας, άφοϋ έφοδιασθήτε καί μέ έπιστημονικόν πτυχίον, άφοϋ δια- 
κριθήτε, ώς καλοί σύζυγοι, Γονείς καί ύποδειγματικοί Χριστιανοί Οίκο- 
γενειάρχαι, διατηροϋντες στενήν τήν έπαφήν, μέ τήν μυστηριακήν 
ζωήν τής Εκκλησίας μας, προχωρήσατε καί εις τήν ύψηλοτέραν βα
θμίδα τής θυσίας' φορέσατε τό τιμημένον Ράσον τοϋ Έλληνος Ορ
θοδόξου Ίερέως, ποιμάνατε κατά τήν ύπόλοιπόν σας είκοσιπενταε- 
τίαν, τάς Εκκλησιαστικός Ενορίας, ώς ήγέται τής Κοινωνίας, ήν έ- 
γνωρίσατε εις όλας της τάς πτυχάς, πνευματικοί' διότι καί τώρα ώς άστυ- 
νομικοί, είσθε, κατά τόν Θειον Παύλον «διάκονοι Θεοϋ»(Ρωμ. 13,4)»! 
Μήπως Αρχιεπίσκοποι - Αντιβασιλείς καί Μητροπολϊται πανσέβαστοι 
δέν έξεκίνησαν άπό τάς τάξεις σας;

ΔΕΧΘΗΤΕ, λοιπόν, άπό έδώ, άπό τήν καρδίαν τής ήρωοτόκου Ρού
μελης, τά ολόθερμα συγχαρητήριά μου, διά σας καί τάς Οικογέ
νειας σας, έπΐ τώ πεντηκονταετεΐ ίωβηλαίω σας, καί τήν παντοτει- 

νην, ώς διδασκάλου καί ίερέως, εύχήν μου καί τήν άγάπην μου, αξιό
τιμοι Ήγέται - Καθηγηταΐ καί άγαπητοί μαθηταί καί φίλοι τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

Αρχιμανδρίτης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Θεολόγος - Φιλόλογος 
Καθηγητής A ’ Γυμνασίου 

Αρρένων Λαμίας
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Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Επιστήμη εμφανίζει διφυα χαρακτήρα. Τό
μέν προληπτικόν, τό δέ κατασταλτικόν της εγκληματικότητας.
Αϋτη, έπομένως, αποτελεί κλάδον καί δή έκ των έφηρμοσμένων 

τοιούτων, άφ' ένός μέν τής εγκληματολογίας (π.χ. έπΐ τής προλήψεως 
τροχαίων ή άγορανομικών ή κατά των ηθών ή κατά τής Εθνικής α
σφαλείας παραπτωμάτων), άφ' ετέρου δέ τής ποινικής Δογματικής 
Επιστήμης, ύπό τάς τρεις αύτής απόψεις (ώς έπί προανακρίσεως καί 

έν γένει διώΕεως τελεσθέντων έγκλημάτων).
Άμφότερα τό έκτεταμένα ταϋτα πεδία τής άντεγκληματικής δρά- 

σεως άνετέθησαν, θαθμιαιως, εις τό δυνάμει τοΰ Νόμου 2461 τής 25. 
7.1920 «περί Αστυνομίας Πόλεων» συσταθέν ειδικόν Σώμα, τήν « Α
στυνομίαν Πόλεων», έν σχέσει βεβαίως πρός τήν τοπικήν αρμοδιό
τητα τούτου.

Ή διανυθεϊσα, έκτοτε, χρονική περίοδος λειτουργίας τού είρη- 
μένου Σώματος ύπήρΕεν, έν ταύτω, ή πλέον άνώμαλος έν τή Νεωτέ- 
ρφ Ελληνική Ιστορία: ’Ατυχής έκβασις πολέμων, πολιτική άναστάτω- 
οις, μεταβολαί αιματηροί Κυβερνήσεων ή καθεστώτων, συμμετοχή εις 
παγκόσμιον πόλεμον, έχθρική κατοχή, κατάλοιπα κατοχής, έΕιχθέντα 
μέχρις αλληλοσπαραγμών, πάντα ταϋτα έδει νά εϋρωσι, κατ άρχήν, 
άντίκτυπον εις τό νεοσύστατον καί κεντρικόν τούτο Σώμα Ασφα
λείας. Έν τούτοις, ή Αστυνομία Πόλεων άντεπεΕήλθε τών άντιΕόων, 
τραγικών, έστιν ότε, περιστατικών τούτων, έπιβιώσασα τελικώς αύ- 
τών καί άνδρωθεϊσα περαιτέρω. Τό έν λόγω γεγονός πρέπει νά έκτι- 
μηθή έτι περισσότερον, καθ' όσον, παρά τά πορίσματα τών διαφόρων 
Διεθνών Συνεδρίων, δέν ήδυνήθημεν νά μεταστώμεν άπό τής άπλής 
άνατολής τής Έγκληματολογικής ’Επιστήμης, ής τήν συμπαράοτασιν 
προεχόντως έπικαλεϊται ό λεπτός θεσμός τής Αστυνομίας Πόλεων.

Ούτως, ή Αστυνομία Πόλεων, έΕαιρουμένων τών άκρως άνωμά- 
λων ιστορικών στιγμών, καθ' άς καί έπέρχεται, πολλάκις, σύγχυσις τών 
έννοιών τοϋ έπιτρεπτοϋ καί τοϋ άνεπιτρέπτου, έπέτυχε τήν έζιχνίασιν 
τού μεγίστου μέρους τών διαπραχθέντων έν τή περιφερεία αύτής έγ
κλημάτων καί δή έκ τών βαρυτέρων τοιούτων.

ΕΝ ΣΥΜ Π Ε Ρ Α ΣΜ Α ΤΙ, δύναταί τις νά υποστηρίΕη, ότι ο πρό 50ε- 
τίας είσαχθείς θεσμός έν Έλλάδι τής Αστυνομίας Πόλεων έξε- 
πλήρωσε τόν προορισμόν του, παρά τάς άντιζόους περιστάσεις, 

άς άντιμετώπισε κατά τήν περίοδον ταύτην. Βεβαίως, άπομένουσιν 
είσέτι άρκετοί τομείς πρός συμπλήρωσιν, διά τόν πλήρη έκσυγχρονι- 
σμόν τοϋ Σώματος, πρός τούτο δέ ύφίστανται εύοίωνοι προοπτικοί.

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
Υ Φ Η Γ Η Τ Η Σ  Π Α Ν /Μ ΙΟ Υ
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ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ...
Ό  έορτασμός τής 50ετηρίδος του Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς εκφρασις έπι- 

τακτικής, έσωτερικής και έξωτερικής, άνάγκης άνακεφαλαιώσεως των πεπραγμένων αύ- 

τοΰ, άπέδωσε τά άριστά των αποτελεσμάτων καί, κυρίως, ένέγραψεν εις την ιστορίαν 

τοΰ θεσμού νέας περγαμηνάς και νέας λαμπράς και έλπιδοφόρους υποθήκας.

ΕΙΧΟΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ, έ£ ό- 
ναλόγων άφορμών καί έΕ υπηρε
σιακής θέσεως, άμα δέ καί έκ προ

σωπικής διαθέσεως τήν δυνατότητα, έν 
όψει των έορταστικών έκδηλώσεων, έπί 
τη δΟετηρίδι τοϋ Σώματος τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων, νά άναδιφήσω, έπϊ μα
κράν, εις τός λαμπράς σελίδας τής ι
στορίας αύτοϋ καί, έν προοιμίω, άπό 
τών στηλών τοϋ παρόντος, νά έπισημά- 
νω καταλλήλως ά τι:

«Διά τών σχετικών έκδηλώσεων θά 
καλυφθή, άφ' ένός μέν, ή ανάγκη τής 
αρχής θεωρήσεως μιάς τόσον άΕιολό- 
γου έθνικής τροχιάς τοϋ παρελθόντος 
καί, άφ' έτέρου, θά άποτιθή ό όφειλό- 
μενος φόρος τιμής καί ευγνωμοσύνης 
πρός τούς Δημιουργούς καί Πρωτεργά- 
τας τοϋ λαμπρού οικοδομήματος, έΕ άμ- 
φοτέρων δέ θά ένδυναμωθή, κατά τό 
προσήκον μέτρον, ή δημιουργική ίκανό- 
της τοϋ παρόντος, πρός περαιτέρω έπι- 
τυχή πορείαν καί δράσιν...».

ΈΕ άλλου, είχον τήν τιμήν καί τήν 
τύχην, κατά τήν διάρκειαν τών διαφό
ρων φάσεων τοϋ έορταομοϋ, νά γευθώ, 
πολλάκις καί έκ πρώτης πηγής, τών 
άσμένως καί πανηγυρικώς έκφρασθει- 
σών μαρτυριών, ύπό πάντων τών άρμο- 
δίων φορέων, καί νά άναδαπτισθώ έν 
ύπηρηφανεία, διότι μετά πάσης βεβαιό- 
τητος είχον προβλέψει τήν ορθότητα 
τής διαδικασίας καί, κυρίως, τήν δί
καιον καί άντικειμενικήν τών τρίτων ά- 
ναδρομήν καί θεώρησιν.

Ή έκ τής τοιαύτης διαδικασίας ιδα
νική πλήρωσις μέ ύποχρεώνει, μεθεορ- 
τίως, νά έπιοημάνω τήν άνάγκην τής 
δεούσης περισυλλογής τών νέων τίτλων 
τιμής — καί είμαι βέβαιος, ότι τοϋτο 
θά άποτελέση άντικείμενον ιδιαιτέρας 
μερίμνης τών άομοδίων τοϋ Α.Α.Π. — 
οϊτινες άπενεμήθησαν εις τό Σώμα, με
τά πάσης λαμπρότητος καί πληρεστάτης 
αιτιολογίας, χάριν, άφ' ένός μέν, τής 
άναγκαίας καί σεμνής άνακοινώσεως

πρός τούς άνδρας αύτοϋ, πρός οϋς καί 
ανήκει ή ύψίστη τιμή, άφ' έτέρου δέ, 
χάριν αύτής τής ύπερτάτης άΕίας τών 
προσφάτων μαρτυριών καί διαπιστώσεων 
καί τής ιστορικής άληθείας γενικώτε- 
ρον.

Ό  έορτασμός τής δΟετηρίδος τοΰ Σώ
ματος τής 'Αστυνομίας Πόλεων, ώς έκ- 
φρασις έπιτακτικής, έσωτερικής καί έ- 
Εωτερικής άνάγκης άνακεφαλαιώσεως 
τών πεπραγμένων αύτοϋ, άπέδωσε τά 
άριστα τών άποτελεσμάτων καί, κυρίως, 
ένέγραψεν εις τήν ιστορίαν τοϋ θεαμοϋ 
νέας περγαμηνάς καί νέας λαμπράς καί 
έλπιδοφόρους ύποθήκας.

Τό έπίσημον Κράτος, οί έπαίοντες, ή 
δημοσία γνώμη, πάντες, έΕεφράσθησαν 
έκθύμως καί έχαρακτήρισαν, άπαΕ είσέ- 
τι, τό συντελεσθέν έργον τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων καί τήν έν γένει προσφο
ράν της πρός τό "Εθνος, ώς μέγιστον 
έπίτευγμα τής Ελληνικής πραγματικότη
τας, τόν δέ θεσμόν αύτής, ώς δυναμι
κόν παράγοντα τής δημοσίας Ζωής καί 
τής έν γένει πολιτιστικής έΕελίΕεως τής 
χώρας μας.

'Αλλά, πρό παντός καί κυρίως, μετά 
πάσης έπισημότητος καί παρρησίας, κα- 
θωρίοθη, ά π α Ε  δ ι ά  π α ν τ ό ς  
καί κατά τρόπον άδιαμφισβήτητον, ή θέ- 
σις τής Αστυνομίας Πόλεων έν τώ πλαί
σια) τών Δυνάμεων Άοφαλείας καί Κρά
τους καί τών οργάνων τής Κεντρικής 
Διοικήσεως αύτοϋ.

Καί, περαιτέρω, διετυπώθη, διά κα
θολικής μαρτυρίας καί άδιασείστων έπι- 
χειρημάτων, ότι ό θεσμός τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων, γνήσιον προϊόν τής 'Ελ
ληνικής σκέψεως καί πράΕεως, είναι 
καί παραμένει ή όρθή λύσις τοΰ σοβα- 
ροϋ προβλήματος Άστυνομεύσεωα τών 
συγχρόνων μεγάλων άστικών κέντρων 
καί, κατά πάσαν λογικήν έπιχειρηματο- 
λογίαν, παρέχει ηύΕημένας έγγυήσεις, 
δΓ οίανδήποτε έΕέλιΕιν, εις τόν σχετι
κόν χώρον.

Ή πίστις πρός τήν ορθότητα καί ά- 
ναγκαιότητα τοϋ θεσμού, σταθερά καί 
γόνιμος καθ' δλην τήν δΟετίαν τής καρ
ποφόρου Ζωής τοϋ Σώματος, έπανελή- 
φθη, έπ' εύκαιρία τοϋ έορταομοϋ τής 
δΟετηρίδος αύτοϋ, σαφέστατα καί έν 
πλήρει έκτάσει.

" Α π α Ε  δ ι ά  π α ν τ ό ς ,  διε- 
τρανώθη, ύπό πάσαν λογικήν έποψιν, 
ότι ό θεσμός τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
άποτελεϊ συνέπειαν προόδου καί πολι
τιστικών έΕελίΕεων τοϋ 'Ελληνικού χώ
ρου καί δέν έπιδέχεται παραλλαγάς.

Οί νέοι τίτλοι τιμής, οί κατά πάσαν 
δικαίαν καί άντικειμενικήν κρίσιν, πάν
τοτε δέ έν μετριοφροσύνη, άπονεμηθέν- 
τες πρός τό 'Αστυνομικόν Σώμα, τό ύ- 
πέρμαχον παντός δικαίου καί ήθικοϋ, 
καί κατ' άΕίαν Ελληνικού, έλάμπρυναν 
άπαΕ είσέτι τό φωτοβόλον οικοδόμημα 
αύτοϋ καί έδημιούργησαν νέον λαμπρόν 
καί άΕιον παρελθόν.

Μεγίστη ή ηθική ίκανοποίησις τών άν- 
δρών τοϋ Σώματος, ώς συνεχιστών έν- 
δόΕου έργου, καί προνομιακή ή θέοις 
των έκ τής τοιαύτης άναγνωρίσεως.

'Αλλά καί βαρυτάτη ή εύθύνη πρός 
περαιτέρω ιδανικήν συνέχιοιν τής ύψη- 
λής άποστολής των.

'Εν τή διερμηνεύσει τών συναισθη
μάτων των καί έν συναισθήσει τής σπου- 
δαιότητος καί ιδιαιτέρας σημασίας τοϋ 
όλου θέματος, έκφράΖω τήν διαβεβαίω- 
σίν των, ά π α Ε  δ ι ά  π α ν τ ό ς ,  
ότι θά παραμείνουν πιστοί εις τά δεδο
μένα τής ιστορίας τοϋ θεσμού των καί, 
κυρίως, έπί τής άρχής τής πλήρους ά- 
φοσιώοεως πρός τό καθήκον καί τής ό- 
λοκληοωτικής προσηλώσεώς των πρός 
τά Εθνικά 'Ιδεώδη.
Ύ ψ ί σ τ η  τ ι μ ή ,  ά λ ά  κ α ί  
ΰ ψ ι σ τ ο ν  χ ρ έ ο ς .

Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
'Αστυνόμος Β'
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ΤοΟ Άρχιτέκτονος Πολεοδόμου κ. I. Μιχαήλ

Σ' οποίον λοιδορεί τον "Υψιστο, άντΐ τής δι' άπαγχονι- 
σμοΟ έκτελέσεως, αυλητές, τυμπανοκρούστες καί θορυ
βοποιοί νά του παίζουν χωρίς διακοπή, έως δτου πέση 
νεκρός. Διότι αυτός είναι ό πιο έπώδυνος θάνατος, 
που δεν μπορεί νά ύποφέρη ένας άνθρωπος.

(Δ ιαταγή  τοΟ Κινέζου ΰττουργοΟ τής άστυνο- 
μίας Μ ϊν γ κ -Τ ί.  άττό τόν τρίτο α ίΰνα  ττ.Χ.)

ΤΑΝ ατό κατώφλι τής πρώτης χιλι- 
ετηρίδος, ό Ιούλιος Καϊσαρ κατέ

λαβε τήν άρχή, άπηγόρευσε διά νόμου 
τήν τροχαία κυκλοφορία κατά τή διάρ
κεια τής ήμέρας μέσα στήν «αίωνία πό
λη», πού, σημειωτέον, δέν είχε άκόμη 
Εεπεράσει τό ένα έκατομμύριο κατοίκων, 
άριθμό δηλαδή φανταστατικό γιά τήν 
κλασσική έλληνική έποχή, όταν οί πό
λεις κατά κανόνα δέν έφταναν τις 10.
000. (Ή  Αθήνα άποτελούσε οπάνια έ- 
Εαίρεση, μέ 20.000 — 50.000). Τό μέτρο 
αύτό του Καίοαρος κατέστη άναπόφευ- 
κτο άπό τή φοβερή συμφόρηση τής κυ
κλοφορίας, πού άπειλοϋσε νά νεκρώοη 
κάθε κίνηση. Αργότερα οί διάδοχοί του 
έπεΕέτειναν τήν ισχύ τού νόμου σ' όλες 
τις ρωμαϊκές πόλεις. .

Θά ένόμιΣε κανείς ότι έτσι θά Εαλά- 
φρωσε ή Ρώμη. 'Ανακουφίστηκε βέ
βαια ή κυκλοφορία τών πεΣών, άλλά ά
πό τήν άλλη μεριά έγινε, άπό άπόψεως 
θορύβου, ή νύκτα μέρα, άφού όλες οί 
μεταφορές έπρεπε νά έκτελούνται ό
ταν βασίλευε ό ήλιος. Ό  θόρυβος άπέβη 
μόνιμο βάσανο τής νύκτας καί ό ταρα
γμένος ύπνος συνήθεια: «Ούτε τόν αύ- 
τοκράτορα Κλαύδιο, ούτε τις Ρωμαίες 
δέν θά άφηνε νά κοιμηθούν», γράφει ό 
Γιουνεβάλης, πού ύπέφερε άπό χρόνια 
άϋπνία, λόγω άκριβώς τού νυκτερινού 
θορύβου, άπό τούς στενούς καί σκο- 
λιούς δρόμους.

Τί ώφελούοε άν οί Ρωμαίοι ήσαν μά
στορες στήν όδοποιία, στήν ύδρευση 
καί στις άποχετεύσεις, ένώ οί "Ελλη
νες, κατά τόν Στράβωνα, προκειμένης
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τής ίδρύσεως μιάς πόλεως, έσκέπτοντο 
τό κάλλος τού τοπίου, τήν εύφορία τής 
γής, τή δυνατότητα τής όχυρώσεως καί 
τής κατασκευής λιμένων; Δέν θά ήταν 
ύπερβολή νά λεχθή ότι ένας άπό.τούς 
σπουδαιότερους παράγοντες πού συνε- 
τέλεσαν στήν άποσύνθεση καί στή σή
ψη τής SENIOR ROMA, ήταν άφ' ένός 
μέν ό άφόρητος θόρυβος — τήν ήμέρα 
τών φωνασκούντων καί συνωστισμέ
νων πεΣών, τή νύκτα τών κλυδωνισμέ
νων άμαΕιών καί τών βλαστημούντων ά- 
γωγιατών — άφ' έτέρου δέ γενικώτε- 
ρα οί συνεχώς έπιδεινούμενες συνθήκες 
τής όλης κυκλοφορίας καί έπικοινωνίας, 
πού έβαιναν άπό τό κακό ατό χειρότερο.

Βέβαια καί πιό πριν άναφέρονται πα
ραδείγματα ένοχλουμένων άπό τούς θο
ρύβους τής πόλεως. "Ετσι οί Συβαρίτες, 
φημισμένοι γιά τήν εύΣωία τους, άπη- 
γόρευαν τούς χαλκωματάδες μέσα στήν 
πόλη, γιά νά μήν τούς ένοχλοϋν τά κτυ- 
πήματά τους στις διατριβές τους, καθώς 
καί τούς πετεινούς, γιά νά μήν τούς 
διαταράσσουν μέ τά κακαρίσματά τους 
τόν ύπνο τους. Πολύ άργότερα, άναφέ- 
ρονται σχετικά παραδείγματα εύαισθή- 
των διασήμων καλλιτεχνών, όπως τού 
Ρίχαρντ Βάγκνερ, πού σκόρπιΣε μπρος 
στήν πόρτα του σπασμένα γυαλικά γιά 
νά μήν παίΣουν τά παιδιά καί τόν Εε- 
κουφαίνουν, τού Χάινριχ Χάινε, πού στα
ματούσε τό ρολόι γιατί δέν μπορούσε 
νά έργασθή μέ τόν κτύπο του, ή τού 
Γκαίτε, πού άγόρασε ένα γειτονικό πα- 
ληό σπίτι, έπειδή φοβόταν ότι θά Εανα-

κτιΣόταν, όπότε θά ύφίστατο τούς θο
ρύβους τών έργασιών.

Πλήν όμως τέτοιο όργιο θορύβου μέ
σα σέ πόλη, όπως στήν αίωνία Ρώμη, 
δέν άπαντόται ούτε στήν Βασιλεύουσα 
Κωνσταντινούπολη, ούτε στά στενοσό
κακα τών μεσαιωνικών πόλεων, ούτε 
στό βικτωριανό Λονδίνο. Ξαφνικά όμως 
τόν Σοϋμε σήμερα, καί μάλιστα βλέπουμε 
μέσα σέ λίγα χρόνια νά δυναμώνη ένας 
παρόμοιος όρυμαγδός όχι μόνο στήν 
πρωτεύουσα — αν ύπάρχη — τού κό
σμου, άλλά σ' όλους τούς οικισμούς, σ' 
όλα τά χωριά, παντού όπου φτάνει τό αύ- 
τοκίνητο καί τό τρανΣίστορ.

Προφανώς οί ένοχλήσεις πολλαπλα- 
σιάΣονται στά άστικά κέντρα, όπου οί 
πυκνότητες οίκήσεως είναι ύψηλές καί 
όπου συσσωρεύονται πλείστα όσα θορυ
βοποιό προϊόντα τού τεχνικού πολιτι
σμού. Ό  κάθε άνθρωπος στήν πόλη διά
γει μιά, στήν κυριολεΕία, διχασμένη Σωή.
Από τή μιά μεριά χάνεται καί άπομονώ- 

νεται στή μοναΕιά τής πόλεως. Οί σχέ
σεις μέ τούς γείτονες, πού στήν ύπαι
θρο ή στούς μικρούς οικισμούς θεω
ρούνται σάν κάτι τό αύτοόνητο, στά ά
στικά κέντρα έΕαφανι’Σονται. Συχνά δέν 
γνωρίΣει κανείς ούτε κατ' όψη αύτούς 
πού μένουν στό πάνω ή στό κάτω πά
τωμα. Πότε - πότε άνταλλάσσει μέ τούς 
γείτονές του μιά βιαστική «καλημέρα» 
στό άσανσέρ, άλλά μόλις αύτό φτάση 
στόν προορισμό του, τότε ό καθένας 
τραβό βιαστικά τό δρόμο του. Ή  μεγά
λη πολυκατοικία παρέχει τήν εύχέρεια 
νά Σή κανείς, όσο θέλει πιό μόνος, όσο



Ή  ’Αθήνα τό 1850. ΜιΑ πολιτεία χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς θόρυβο, χωρίς άγχος. Σήμερα ή ίδια αύτή πολι
τεία έχει μέ τδ θόρυβο των δρόμων της μεταβάλει τή ζωή των άνθρώπων σέ αληθινά μαρτύριο.

έπιθυμεί πιό ατομικά. Μέσα στή μάΖα ή 
ιδιωτική Ζωή μπορεί νά είναι απόλυτη.

Άπό τήν άλλη όμως μεριά, έΕ αιτίας 
τού θορύβου αυΖή κανείς μέ όλους τούς 
γείτονές του, Εοίρει πότε γυρίζουν τό 
βράδυ, πότε καυγαδίζουν κάποτε άκόμα 
καί τί λένε ή ποιά έκπομπή παρακολου
θούν στήν τηλεόραση. Κι ένώ, αν θέ- 
λη, μπορεί νά τούς άποφύγη γιά νά μή 
ουσχετισθή ποτέ μαΖί τους, δέν είναι δυ
νατό νά γλυτώση άπό τόν ήχητικό συγ
χρωτισμό.

Θεωρητικά μπορεί κανείς νό διαμαρ- 
τυρηθή, νά φωνάΖη, νά χτυπήση τόν έν- 
διάμεσο τοίχο, νά καλέση τό 100 κι έ
τσι νά έπιβάλη έστω μιά κάποια σιωπή, 
γιατί άν ό τοίχος είναι λεπτός, όλα αύ- 
τά θά μετριάσουν άπλώς τήν ένόχληση. 
Ή  μεγάλη όμως καί άγιάτρευτη πληγή 
είναι, όπως 2000 χρόνια πριν, ό δρόμος. 
Ένώ δέν ώφελεϊ τίποτα, ούτε κάν τό 
άπεγνωσμένο διάβημα τού νεαρού Βιεν- 
νέΖου ποιητή, πού άλλόφρων κατέβηκε 
όλόγυμνος ατό δρόμο γιά νά διαμαρτυ- 
ρηθή.

Η πλειοψηφία των κατοίκων των πό
λεων έχει ήδη συνειδητοποιήσει, ότι ό 
θόρυβος τού δρόμου είναι ό πιό έπικίν- 
δυνος, όπως άλλωστε έχουν άποδείΕει 
διάφορες σφυγμομετρήσεις τής κοινής 
γνώμης. Στις 70% τών άπαντήσεων, αύ- 
τός ό θόρυβος έρχεται πρώτος, γιά νά 
άκολουθήσουν μετά, κατά σειράν, ό θό
ρυβος τών άεροπλάνων, τών βιομηχα
νιών καί τέλος τών άνεγειρομένων οικο
δομών.

Ή πηγή τού όδικοΰ θορύβου χειρο

τερεύει μέ γεωμετρική ταχύτητα: τρεις 
φορές πιό γρήγορα άπό τό οδικό δυνα
μικό αύΕάνουν καί πληθύνονται τό αύ- 
τοκίνητα. Κι άκόμα: ή άναλογία αύτο- 
κίνητο όνά κάτοικο είναι ατά μεγάλα ά- 
στικά κέντρα πάνω άπό 10 φορές άνώ- 
τερη άπό τό μέσο όρο κάθε χώρας. Κι 
ένώ στή Ρώμη ύπήρχε ή ήχητική ποικι
λία ( ! )  τής άχαλίνωτης οχλαγωγίας τήν 
ήμέρα καί τών χαλιναγωγουμένων άλο
γων τή νύχτα, οί σημερινές όδικές άρ- 
τηρίες δέν γνωρίΖουν ποτέ άνάπαυλα. 
Ιδιαίτερα τό καλοκαίρι στήν Αθήνα — 

πράγμα άκατανόητο γιά Δυτικο-Εύρω- 
παίους — παρατηρούνται κυκλοφοριακές 
συμφορήσεις στή λεωφόρο Συγγροϋ τις 
πρώτες πρωινές ώρες. Βέβαια ή ένταση 
τής κυκλοφορίας πέφτει τή νύχτα, πλήν 
όμως ό θόρυβος παραμένει ένοχλητικός, 
γιατί τό μεμονωμένο όχημα πού Εεκινό, 
ή μιά πόρτα αύτοκινήτου, πού κλείνεται 
μέ χλαπαταγή, ταράΖουν τόν ύπνο δε
κάδων άναπαυομένων.

Συχνό, καί κατά τή νοοτροπία τού 
«δέν βαρυέοαι», ‘λέγεται ότι συνηθίΖει 
κανείς ατούς θορύβους. Σάν άπόδειΕη 
αύτής τής άνοχής άναφέρεται ότι έΕα- 
κολουθοϋν νά κατοικούν άνθρωποι στό 
κέντρο τής 'Αθήνας ή δίπλα στις πίστες 
άπογειώσεως τού άεροδρομίου τού Ελ
ληνικού.

Έχει όμως άποδειχθή έπανειλημμένα 
καί άναμφισβήτητα, ότι ό έθιαμός στό 
θόρυβο δέν μετριάΖει κατ' ούδένα τρό
πο τις φθοροποιές του έπιδράσεις, έφ' 
όσον κανείς δέν όντιτίθεται στό ότι ό 
θόρυβος δέν είναι μιά ύγιεινή εύεργεσία

άλλά μιά φθοροποιός έπίδραση. Ή συ
νειδητή αντίληψη τού θορύβου σιγά - 
σιγά άπωθείται, ή ύποσυνείδητη όμως έ- 
πενέργεια παραμένει: ή μνήμη Εεχνό τό 
θόρυβο, άλλά όχι τό σώμα. Τό άποτελέ- 
σματα έκδηλοϋνται έκεϊ πού δέν τό περι
μένει κανείς, π.χ. μείωση τής άποδοτι- 
κότητος στήν έργασία, σύγχυση τού έ- 
πιδιωκομένου σκοπού κατά τήν έργασία, 
διόπραΕη λαθών κατ' έπανάληψη. Γιά νά 
διορθωθούν αύτές οί έλλείψεις άπαιτεϊ- 
ται συνεχώς μεγαλύτερη προσπάθεια, ή 
προσπάθεια φέρνει κόπωση, ή κόπωση 
μειώνει τήν προσοχή, ή μειωμένη προ
σοχή έκθέτει σέ κινδύνους καί σέ δυ
στυχήματα κ.ο.κ.

Πρόκειται, λοιπόν, περί ένός στήν κυ- 
ριολεΕία φαύλου κύκλου, μέ σαφώς έΕα- 
κριβωμένες νοσογόνους έπιδράσεις πά
νω στήν ψυχική καί σωματική ύγεία τού 
άνθρώπου, ιδιαίτερα δέ στό νευροφυτι- 
κό του σύστημα, πού κυρίως προσβάλ
λεται. Στις μεγαλοπόλεις τού έΕωτερικού 
έχει άποδειχθή, ότι τό ένα τρίτο όλων 
τών ψυχοπαθειών προκαλεϊται άπό τό 
θόρυβο τής κυκλοφορίας. 'Από τήν Ε λ 
λάδα έλλείπουν σχετικά στοιχεία, άλλά 
δέν ποέπει νά άμφιβάλλουμε, ότι δέν θά 
διαφέρουν καί πολύ, έφ' όσον ή αύΕηΰή 
τού αριθμού τών αύτοκινήτων είναι, ό
πως παντού, ραγδαία, γιά νά μήν άναφέ- 
ρουμε τούς κραυγαλέους θερινούς κι
νηματογράφους, τις ορχήστρες τών τα- 
βερνείων ή τά κινούμενα καί τά σπιτι
κά ραδιόφωνα.

Ή άντιμετώπιση αύτών τών άναμφι- 
σβητήτων κινδύνων έΕακολουθεϊ νά γί-
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Σέ πολλές πόλεις τ?]ς ’Ασίας, ένοικιάζονται ήδηέλέφαντες γι4  μεταφορές. Είναι τά τελευταία άθόρυβα καί
φθηνά ταξί.

νεται μέ άΕιοθαύμαστη αδράνεια ή μέ 
περισσότερο άΕιοθαύμαστη άπλοϊκότητα. 
Τό κράτος στέλνει τόν αστυφύλακα νά 
έπέμθη, όταν «άκούγεται» ένας κρότος 
κατά ύποκειμενική έκτίμηση, έφ' όσον 
δέν ύπάρχουν σαφώς νομοθετημένα μέ
τρα. "Ετσι σπεύδουν τά όργανα τής τά- 
Εεως νά παρατηρήσουν τή νοικοκυρά, 
πού κτυπά ένα χαλί καί «διαταράσσει 
τήν κοινήν ήσυχίαν», άλλά κανείς δέν 
συγκινείται όταν τά μεσάνυχτα κάποιος 
βάΖει μπρος τή μηχανή τού αύτοκινήτου 
του καί έκπέμπει ατούς κοιμισμένους γεί
τονες έναν πολλαπλάσιο άριθμό ΡΗΟΝ 
(μονάδες έντάσεως ήχου). Θά έπρεπε 
νά ήταν ήδη αύτονόητο, ότι ό θόρυβος 
δέν γίνεται άντιληπτός μόνον ώτολογι- 
κά, άλλά φθάνει στόν άνθρωπο διά μέ
σου διαφόρων άλλων τρόπων, όπως εί
ναι γνωστό άπό τήν ιατρική, τή φυσιο
λογική καί τήν ψυχολογική άκουστική.

Είναι λοιπόν άφελές νά έπιχειρήται ή 
άντιμετώπιση μόνο διά τών άστυφυλά- 
κων τών θορύβων, όταν τούς «άκοΰμε» 
ατό δρόμο. "Αλλωστε καί τά όπλα κά
νουν κρότο, άλλά ή όπλοφορία άπαγο- 
ρεύεται παντού καί πάντα κι όχι μόνο 
όταν άκουστή ότι έκπυρσοκρότησε ένα 
όπλο. Καλή ή φοβέρα τού άστυφύλακα 
(άλλοίμονο άν έλειπε κι αύτή), άλλά μό
νη της δέν φτάνει. Καλή ή προσευχή 
άλλά «άν ήμουν Παναγιά θά σάς έπνι
γα», είχε πει ό Μιαούλης.

"Έτσι παρατηρεϊται τό παράδοΕο νά 
τηρούνται — εύτυχώς— οί περί νυκτερι
νής ή μεταμεσημβρινής ήσυχίας άστυνο- 
νομικές διατάΕεις αύστηρά, ένώ σμγχρό-

νως τό κράτος δέν έξασφαλίΖει ουσια
στικά σέ μέγα μέρος τών πολιτών τήν 
ήσυχία, πού είναι άναγκαία γιά τήν κα
θημερινή άνανέωση τών φυσικών καί 
πνευματικών δυνάμεων. Ή καταπολέ
μηση τού θορύβου είναι έλάχιστα συν- 
δεδεμένη μέ τήν κατασκευή τών κτιρίων 
καί καθόλου μέ τόν πολεοδομικό καί κυ- 
κλοφοριακό προγραμματισμό. Βέβαια ού
τε καί ατά άλλα εύρωπαϊκά κράτη ή κα
τάσταση είναι ικανοποιητική, άλλά μήν 
Εεχνόμε τί άποθέματα πρασίνου καί έ- 
λευθέρων χώρων ύπάρχουν στις πόλεις 
τους. Πάντως, έκεί διαπιστοϋται τουλά
χιστον μία σοβαρή προσπάθεια μελέτης 
καί προσδιορισμού τών αίτιων τού θορύ
βου. "Αναφέρονται μάλιστα καί άρκετές 
περιπτώσεις άπό τή νομολογία, όπου δι
καστήρια έχουν έπιδικάσει έτήσιες ή 
έφ" άπαΕ άποΕημιώσεις σέ ιδιοκτήτες ά- 
κινήτων, τά όποια πλήττονται άπό μία 
πηγή θορύβου καί χάνουν έτσι ένα μέ
ρος τής άγοραίας άΕίας των. Ούτε καί 
έκεί ύπάρχουν άκόμα ειδικοί νόμοι κα
τά τού θορύβου, άλλά τά Συντάγματα 
όλων τών πολιτισμένων κρατών έγγυών- 
ται τό άναφαίρετο δικαίωμα τής 2ωής 
καί τής ύγείας τών πολιτών. Κάθε Σύν
ταγμα ύποσκάπτεται όταν τό κράτος ά- 
φήνη στήν τύχη της τήν ύγεία καί τήν 
ισορροπία τών πολιτών του.

"Ισως θά μπορούσε νά λεχθή ότι ατό 
κέντρο τών "Αθηνών τό συνεχές οικοδο
μικό σύστημα (τό ένα κτίσιμο δίπλα ατό 
άλλο) μέ τά τόσα του μειονεκτήματα 
έχει καί ένα πλεονέκτημα, δέν άφήνει 
δηλαδή τό θόρυβο τών δρόμων νά είσ-

χωρήση ατούς πίσω άκαλύπτους χώρους, 
άν καί οί δρόμοι, αύτοί οί πέτρινοι διά
δρομοι, λειτουργούν σάν άντηχεϊα. Τού 
ένδεχομένου αύτού πλεονεκτήματος ό
μως ή ωφέλεια είναι μικρή, διότι οί άρ- 
χιτέκτονες τών πολυκατοικιών τοποθε
τούν όλα τά δωμάτια στή βιτρίνα τής 
προσόψεως, προσπαθώντας νά κρύψουν 
πίσω όλους τούς δευτερευούσης — ώς 
θεωρούνται — φύσεως χώρους, π.χ. κλι- 
μακοστόσιον, άνελκυστήρες, διαδρό
μους, κουζίνες, λουτρά, βοηθητικά, καί 
ό,τι άλλο δέν πρέπει νά έχη μοίρα στόν 
ήλιο τού δρόμου.

Σέ άσύγκριτα χειρότερη κατάσταση 
βρίσκεται ή ήχητική μόνωση τών κατα
σκευών τών κτιρίων, έφ" όσον δέν τη
ρούνται τά έλάχιστα έπίσημα κατώτατα 
όρια, π.χ. τό πάχος τών ύλικών. Τή σο
βαρή αύτή έλλειψη φιλοδοΕεί νά συμ- 
πληρώση ή έπικειμένη έγκριση ύπό τού 
"Υπουργείου Δημοσίων "Έργων τών Άν- 
τιθορυβητικών Δομικών Προδιαγραφών 
οί όποιες έΕεπονήθησαν χάρις στήν πρω- 
τοβουλία τού άειμνήστου καθηγητού Β. 
Παπαθανασοπούλου, λίγο πριν άπό τόν 
πρόσφατο θάνατό του.

Γιά τήν άντιμετώπιση λοιπόν τών θο
ρύβων τού δρόμου έχουν πολλά άκόμη 
νά γίνουν. "Ασφαλώς σέ όχι πολύ μα
κρινό μέλλον θά έπαληθεύση ή προφη
τεία τού άνακαλύψαντος τόν βάκιλλο 
τής φυματιώσεως Ρόμπερτ Κώχ, πού 
πριν άπό έναν αιώνα έγραφε:

«Μιά μέρα ό άνθρωπος θά καταπο- 
λεμήση τό θόρυβο τόσο άδυσώπητα, ό
πως τή χολέρα καί τήν πανώλη».
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ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821

Του Ύφυπουργου Εξωτερικών 
καθηγητοΟ κ. ΔΗΜ. ΤΣΑΚΩΝΑ

Αί αγροτικοί κοινότητες τής Τουρκο
κρατίας πρέπει νά νοηθούν ώς σύνδε
σμος μελλοθανάτων αδελφών. Ό  διαρ
κής κίνδυνος, αύτός πού όνέπτυσοε 
τό πνεύμα τής καταναγκαστικής άλλη- 
λεγγύης — ώς έκ τής αύθαιρεσίας τού 
οθωμανικού δεσποτισμοϋ— ένίσχυε τό 
κοινοτικόν ένστικτον. Τό χωρίον έστάθη 
ή άφετηρία τής όμαδικής έργασίας. Ή 
κοινότης προβάλλει ώς αύτόνομος κοι
νωνικός σχηματισμός μέ ήθικά, οικονο
μικά καί πολιτικά καθήκοντα. Ό  γρα
πτός νόμος πρακτικώς έστερεϊτο ισχύος, 
άφοϋ άπέβλεπεν εις τήν ρύθμισιν κοι
νωνικών καί οικονομικών σχέσεων, ένώ 
άντιθέτως ή έλληνική κοινότης δέν ηύ- 
νόει τήν κυριαρχίαν τού Ιδιωτικού συμ
φέροντος, άλλ' άπέβλεπεν εις τό κοι
νόν καλόν.

Ή  Έλληνική Κοινότης ήτο μόλλον 
μία σύναΕις έλευθέρων χωρικών ή μι
κρά πόλις. Ή  Τουρκοκρατία προεκάλε- 
σε μίαν μετατόπισιν του Ελληνικού πλη
θυσμού, ή όποια θά όποκτήση μεγάλην 
σημασίαν διά τήν άηωτέραν άναγέννη- 
σιν τού "Εθνους. Οί "Ελληνες μετά τήν 
Άλωσιν κατέφευγον εις τά απρόσιτα 
όρη, όπου καί ώργάνωσαν τήν Ζωήν των. 
Ούτως, ή έρήμωσις τών κάμπων εϊχεν ώς 
συνέπειαν τήν παρακμήν τής Οικονο
μίας. Μία λιτή κόγχη πολιτιστικού βίου 
έδημιουργήθη καί άνεπτύχθη εις τά ό
ρη, ή όποια έγνώριΖε τήν ίκανοποίησιν 
τών βασικωτέρων αναγκών καί ένεπνέ- 
ετο ύπό τού άγώνος έναντίον τού κατα- 
κτητοΰ. Τά όρη προσέφερον εις τούς 
"Ελληνας άσφάλειαν καί τήν διαφύλα- 
Ειν μιας σεμνής μορφής παραδόσεως. 
Ή φυγή πρός τά όρη είναι ή έμποδί- 
σασα ένα μεγαλύτερον έΕισλαμισμόν 
τού έλληνικοϋ πληθυσμού. Ό  Κοσμάς 
ό Αίτωλός βραδύτερον έΕύμνησε τήν 
Ζωήν εις τά όρη ώς τήν έγγυτέραν πρός 
τό χριστιανικόν ιδανικόν. Εκεί άνα- 
πτύσσεται ένας νέος τύπος έλληνικοϋ 
άνθρώπου, όπως έπίσης καί ένας έπιχώ- 
ριος 'Ελληνικός πολιτισμός. Ή  νέα ψυ
χολογία τών 'Ελλήνων χαρακτηρίζεται 
έπιτυχώς εις ένα δημοτικόν τραγούδι:

«Μάννα μου έγώ δέν κάθουμαι νά γένω
νοικοκύρης

νά κάμω άμπελοχώραφα, κοπέλια νά
δουλεύουν

καί νάμαι σκλάβος τών Τουρκών, κοπέλι 
ατούς γερόντους».

Αί άπρόσιτοι όρειναί Κοινότητες δέν 
άπετέλεσαν μόνον τούς πυρήνας τής 
πολιτικής καί κοινωνικής όργανώσεως 
τών ύποδούλων Ελλήνων, άλλά πιθα
νώς καί τό άποφασιστικώτερον μέσον 
συντηρήσεως τού λαού. Καθ' όλην τήν 
διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας ύπήρχον 
άμιγή Ελληνικά χωρία καί κοινότητες 
άπολαύουσαι μιάς εύρυτάτης αύτοδιοι- 
κήσεως. Αί κοινότητες αΰται εύρεθεϊοαι 
μακράν πόσης έπιδράοεως φεουδαρχι- 
σμοΰ τής Αύτοκρατορίας καί καταστα- 
σαι έλεύθεραι συσσωματώσεις τών Ελ
λήνων έδημιούργησαν τάς νέας άΕίας 
τού πολιτισμού των, δηλ. τό δημοτικόν 
τραγούδι καί τήν λαϊκήν τέχνην. Οϋτω 
μακράν παντός άρχαϊσμοϋ αί κοινότη
τες αϋται έστάθησαν Ζωντανοί πραγμα
τικότητες.

"Αν τό Άρχοντολόγι εις τά 'Επτά
νησα άντλεϊ τό πνευματικόν του περιε- 
χόμενον άπό τήν Φραγκοκρατίαν, ένώ 
οί Κοτζαμπάσηδες εις τήν οίανδήποτε 
ουμβίωσίν των μέ τούς 'Οθωμανούς 
βλέπουν εις τόν 'Ισλαμισμόν κάτι τό Εέ- 
νον καί κατώτερον, οί "Ελληνες άγρό- 
ται άντιθέτως διατηρούν στενόν δεσμόν 
μέ τήν έλληνικήν παράδοοιν.

Άγνότερον όμως τό έλληνικόν πνεύ
μα ένσαρκώνεται εις τούς άπλοϋς άγρό- 
τας οΐτινες καί προετοιμάζουν τόν νέον 
τύπον άνθρώπου, τόν Πρωτοκλέφτην 
τού Μεγάλου ϊεσηκωμοϋ. Ό  νέος τού
τος τύπος τού “ Ελληνος άνθρώπου, τού 
προετοιμάΖοντος τήν έπανάστασιν, άπο- 
καλύπτει διά τής ήθικής ρώμης του τήν 
άνδρικήν συνείδησιν. Οί Κλέφτες ώς 
Ζωντανή πραγματικότης ολοκλήρων αι
ώνων έκφράΖουν εις τά όρη τό πνεύμα 
τής έλευθερίας, ώς δυνάμεως άντιστά- 
σεως κατά τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας. 
Αναρίθμητοι μικραί ή μεγάλοι έΕεγέρ- 

σεις καλύπτουν τούς τέσσαρας αιώνας 
τής δουλείας. Οί Κλέφτες, περίπου κα
τά παμψηφίαν προερχόμενοι άπό τήν 
άπλήν καί όδολον άγροτικήν τάΕιν ώς 
άγωνισταί τής έλευθερίας, έΖων εις τά 
βουνά «μέτ' άρματα στό χέρι». Ώ ς  νό
μους των εΐχον τό δίκαιον τού ίσχυροτέ- 
ρου, δι' έπάγγελμα τόν πόλεμον καί διά 
βιοπορισμόν τήν λείαν, συνεχίΖοντες οϋ

τω τόν άγώνα τών Ακριτών τού Βυ- 
Ζαντίου. Οί ύπόλοιποι Έλληνες άγρό- 
ται, καλόγηροι καί κατώτεροι κληρικοί 
έθεώρουν όχι μόνον συμφέρον των, άλ
λά καί πατριωτικόν των καθήκον νά τρο
φοδοτούν αύθορμήτως τήν άγροτικήν 
άντίστασιν τών ψηλών βουνών καί νά μή 
τούς άρνοϋνται μήτε όπλα μήτε έκδου- 
λεύσεις ή άλλην βοήθειαν.

Ό  έθνικός Μύθος καί ή ιδέα τής ά- 
ναγεννήσεως τού Ελληνικού κράτους 
ένεψύχωνον τήν διεΕαγωγήν τού πολέ
μου. Εις τά δημοτικά τραγούδια, τά ό
ποια τελειώνουν τόν άκριτικόν κύκλον, 
άντικαθρεπτίΖεται ρωμαλέον πάθος έθνι- 
κής έλευθερίας. Εις τά βουνά, άφ' όπου 
έσφυροκοπούντο αί οθωμανικοί βάσεις, 
έσχηματίσθη μία νέα όταΕική κοινωνία, 
όπου ή οικονομία δέν είχε πλέον άποφα- 
σιστικόν χαρακτήρα. Ό  νέος τύπος έλ- 
ληνικοϋ άνθρώπου δέν έΕεπροσωπεϊτο 
πλέον μέ τόν ώχρόν ύποκλινόμενον ρά
γιάν, άλλά μέ τήν έπικήν άναβίωσιν τού 
Σπαρτιάτου. Ή  άναβίωσις αϋτη θά άπε- 
τέλει τή νίκην τού έσωτερικοϋ κόσμου 
έπί τού έΕωτερικοϋ. Ούτως ό κόσμος τών 
γεγονότων θέλει πλέον μ ό ν ο ν  διά 
τής πράΕεως μεταμορφωθή.

Ή  μεγαλυτέρα άνθησις τού λαϊκού 
πολιτισμού είναι τά δημοτικά τραγού
δια, τά όποια εύρίσκονται έγγύτερον 
ψυχικώς πρός τήν έλληνικήν άρχαιότη- 
τα. Ή  γλώσσα καί αί εικόνες των προ
βάλλουν ώς συνέχεια τών άρχαίων πα
ραστάσεων. "Ανθρωπος καί φύσις συνι- 
στούν τά μεγάλα θέματα τής δημοτικής 
ποιήσεως καί ώς τοιαϋτα έλαφρώς προσ- 
δένονται μέ τόν Χριστιανισμόν. Εις τήν 
ποίησιν αύτήν ίδιάΖουσαν θέσιν κατέ
χουν ή πατρίς καί ή οικογένεια. Γνω
στός είναι ό θαυμασμός ό έκφρασθείς 
ύπό τού Γκαίτε, όταν έγνώρισε τά δη
μοτικά τραγούδια. Τά κλέφτικα τραγού
δια είναι μία άλλη μορφή τής Δημοτι
κής ποιήσεως, διαδεχθεϊσα τά Άκριτικά 
τραγούδια τού ΒυΖαντίου. Οί ήρωές των 
ΕαναγυρίΖουν εις τά άνθρώπινα μέτρα. 
Τά τραγούδια αύτά προέρχονται άπό 
τήν Ρούμελη καί τόν Μόριά, έπιΖητοϋν δέ 
νά άναΖωογονήσουν τό πνεύμα τών άρ
χαίων ήρώων εις τόν άγώνα κατά τών 
Οθωμανών Κατακτητών. "Εμπλεα άν- 

δρικοϋ ήθους τά περισσότερα άπό τά κλέ
φτικα τραγύδια ύμνοϋν τήν έλευθερίαν, 
τήν φύσιν καί τήν οικογένειαν, έννοιας 
πού θά συγκροτήσουν άργότερα πληρέ- 
στερον τάς άΕίας τού νεοελληνικού πο
λιτισμού μας.
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ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
Ή γέννηοί σου τό αγίασε τό κάθε τι στή φάτνη, 
τ' άψυχα καί τά Ζωντανά. Μουγκανητά σκορπίΖουν 
τά βώδια, καί τ' άλόγατα μ' άγάπη χλιμιντρίζουν!... 
Ή γέννησί σου τό αγίασε τό κάθε τι στή φάτνη.

* * *

Καί τό Αστρο, πού δέ θά φανη ποτέ στον κόσμο πιά, 
άπό τοϋ Στερεώματος τ' άμέτρητα τά βάθη 
ήρθε, κι άπό τή φάτνη Σου, Χριστέ μου, έπάνω έστάθη 
τό Αστέρι πού δέν θά φανη ποτέ στον κόσμο πιά.

* * *

Τό Αστέρι αύτό πού ώδήγησε τούς Μάγους νά Σ έ
βρούνε,

κάθε πιστός μέ τής ψυχής τά μάτια τό θωρεϊ.
Τό Αστέρι αύτό στή φάτνη Σου κ' έμένα μ' οδηγεί, 
τό Αστέρι αύτό πού ώδήγησε τούς Μάγους νά Σέ

βρούνε.

ΣΩ Τ Η Ρ Η Σ  Σ Κ ΙΠ Η Σ



Τά « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά »  έπ’ ευκαιρία 
των Χριστουγέννων εύχονται εις τούς άγαπητούς 
άναγνωστας των, δπως ό θεός τής ’Αγάπης χαρίση 
είς αΰτούς καί τούς οίκείους των πάσαν χαράν καί

ευτυχίαν.
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JHN ΑΠΑ 6Κ6ΙΝΗ NTXJA...
ΤοΟ κ. ΣΠ . Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Η ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ νύχτα πλάκωνε βαριά τήν πάλι, 
άν κ' ήταν άκόμη νωρίς. Είχε χιονίσει, έκανε κρύο φοβε
ρό. Μέσα ατό άπέραντο, πλιθόχτιστο πανδοχείο στριμώ- 
χνονταν λογής - λογής άνθρωποι πού θέλοντας καί μη εί
χαν πάει στή Βηθλεέμ, γιατί ήταν ύποχρεωμένοι νά μή

λείψουν άπό τήν άπογραφή. Μιά μεγάλη φωτιά έκαιγε ατό 
παραγώνι, κι ό κάθε πελάτης προσπαθούσε νά βρή κάποια 
θέσι κοντά της γιά νά Σεστάνη τά παγωμένα του μέλη. Με
ρικοί άντρες κρατούσαν ατό χέρι μιά κούπα καί πίνανε 
κρασί. "Αλλοι οιγοκουβεντιάΣανε, κοιτάζοντας κάθε τόσο
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'Από τό ταπεινό οπήλαιο της Βηθλεέμ, θά άνατείλπ πάλι καί 
εφέτος ό "Ηλιος της ’Αγάπης. Των ’Αγγέλων τό τραγούδι θά 
ομίξη μέ των άνθρώπων την προσευχή κι’ όλα θά όμορφήνουν 
άπό τή γαλήνια παρουσία ’Εκείνου, πού γίνεται άνθρωπος γιά 
νά σώοη των άνθρώπων τό γένος. Χριστός γεννάται! Τά ουρά
νια αγκαλιάζουν τά έπίγεια! Χριστός γεννάται! Τό Φως σκορπάει 
τό σκοτάδι! Χριστός γεννάται! Μήνυμα παρηγοριάς κι’ έλπίδας 
στή βασανισμένη, τήν ταλαιπωρημένη γη μας!

Μικρέ μας Χριστούλη! Μαζύ μέ τους ’Αγγέλους Ιο υ  Ι έ  
προσκυνούμε κι’ έμείς οι ταπεινοί, ψάλλοντας τό «ΔΟΞΑ ΕΝ 
ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ!»

πίσω τους άπό φόβο μήν άκουστοϋν άπό κανένα σιχαμερό 
όργανο των Ρωμαίων, γιατί δέν έλεγαν άλλο άπό τό τί 
ύποφέρανε έΕ αίτιας τους. Οί περισσότερες γυναίκες έ
σκυβαν τό κεφάλι άμίλητες, παραδομένες σέ μιαν οδυνηρή 
έγκαρτέρησι. Όσες είχαν παιδιά προσπαθούσαν νά τ' α
ποκοιμόσουν μέ παραμύθια.

Ξαφνικά άνοιΕε τρίΖοντας ή οαρακοφαγωμένη πόρτα 
κ' ένας άέρας δυνατός χύθηκε μέσα. "Ολοι έστράφηκαν 
πρός τά έκεϊ, άναστατωμένοι, καί είδαν έναν συμπαθητικό 
ήλικιωμένο άντρα νά προχωρή, άφοΰ μέ δυσκολία κατάφε- 
ρε νά τήν κλείση, καί νά ρωτάη ποιος είναι ό κάπελας, 

k "Οταν τοϋ τόν έδειΕαν, πήγε καί τού Ζήτησε νά δεχτή, τη 
γυναίκα του κι αύτόν, στό μαγαΖί του γιά νά περάσουν τή 
νύχτα.

— Δέ χωράει μήτ' ένα πετούμενο, τού άπάντησε βά
ναυσα, καί τού 'δώσε μιά σπρωΕιά γιά νά φύγη τό γρηγο- 
ρώτερο.

— Κάνε μου τή χάρι νά μάς βολέψης κάπου. Είναι με
γάλη άνάγκη. Περιμένουμε παιδί, τόν παρακάλεσε.

— Εμπρός, έΕω άπό δώ! Ή ταν ή άπάντησι.
ΤΙΠΟΤΕ, δέ μάς δέχονται. Είμαι άπελπισμένος, είπε

στενάζοντας στή Μαρία ό Ιωσήφ άμα βρέθηκε κοντά της.
— Μήν κάνης έτσι. "Εχε ύπομονή, έχε θάρρος. Δέ θά 

μάς άφήση άπροστάτευτους ά Θεός. "Ελα νά ψάΕουμε πιό 
πέρα, τοΰ άπάντησε ήρεμα.

Πήρανε δρόμο Εανά. Πού θά πήγαιναν; Είχαν τοϋ κά- 
κου χτυπήσει τόσες καί τόσες πόρτες!

Προχωρούσαν άργά γιατί ό βοριάς είχε άρχίσει νά 
σκληραίνη τό χιόνι κ' ήταν φόβος νά γλιστρήσουν μέσα 
στά σκοτάδι. Αλλά δέν είχαν κάνει μήτε πενήντα βήματα 
καί άναπάντεχα διαλύθηκαν τά σύννεφα! Φάνηκε, πεντα
κάθαρος ό ούρανός, στολισμένος μέ άπειράριθμα άστέρια. 
Άνάμεσά τους ΕεχώριΖε ένα πολύ μεγάλο καί πολύ λομ- 
περό!

'Ενώ βαδίΖαν έλεύθερα πιά μέ κάπως γοργότερο ρυ
θμό, άκουσαν πίσω τους περπατησιές. Γυρίσανε καί είδαν 
νά τούς γνέφη γιά νά σταθούν ένας ψηλός γέροντας μέ 
κάτασπρα γένια. "Οταν έπλησίασε, τούς χαιρέτησε καί τούς 
είπε καλωσυνότα:

— "Ημουνα στό μαγαΖί. Κατάλαβα πώς γυρεύατε μέ
ρος νά περάσετε τή νύχτα. Μά πού νά βρεθή; Αδικα θά 
ψάΕετε σ' όλη τήν πάλι. Δέν ύπάρχει τρύπα. Αν θέλετε 
νά μ' άκούσετε, μόνο μέσα σέ καμμιά σπηλιά θά βολευτήτε.

— Σέ σπηλιά; έκανε ό 'Ιωσήφ. Δέ θά παγώσουμε;
— Ξέρω έγώ μιά, πού κεϊ μέσα παγκιάΖανε κάτι Ζων

τανά. Είναι σάν άχούρι. Καί Ζέστα έχει καί σανό γιά στρω
σίδι.

— Καί πού βρίσκεται;

— Εδώ κοντά. Κατά κεϊ πηγαίνω. Είμαι τσοπάνος κ' 
έχω παρέκει τή στάνη μου.

Τόν εύχαρίστησαν καί τάν άκολούθησαν μ' έμπιστο- 
σύνη.

ΑΜΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ στή σπηλιά βεβαιώθηκαν ότι είχε 
δίκιο ό βοσκός. "Εκανε Ζέστη έκεϊ μέσα. Τρία - τέσσερα 
καματερά καί μερικά πρόβατα ήσυχάΖανε στό βάθος. "Ο
ταν τούς είδαν στό φώς τής φωτιάς, πού ό καλός γέρον
τας τούς βοήθησε ν' άνάψουν, έσίμωσαν τά Ζώα δειλά - 
δειλά, τούς κοίταΕαν μέ τ' άγαθά τους μάτια καί θάλθη
καν νά τούς Ζεστάνουν μέ τά χνώτα τους. Εύχαριστημέ- 
νος ό συνοδός τους είπε μιά «καληνύχτα» κ' έφυγε γιά 
τό μαντρί του.

'Αργά, κατά τά μεσάνυχτα έγινε τό θαύμα! Ή Μα
ρία γέννησε δίχως πόνους ένα πεντάμορφο άγόρι πού τό 
πρόσωπό του φεγγοβολούσε πιό πολύ κι άπό τόν ήλιο.

"ΕΕω άπό τή σπηλιά, λές κ' είχαν πάρει κάποιο μυστι
κό μήνυμα άπό δυνάμεις άόρατες, μαΖεύτηκαν πολλοί βο
σκοί μ' έπικεφαλής τό συμπαθητικό γεροντάκι. Θαμπωμέ
νοι άπό τήν ύπερούσια λάμψι, μπήκανε μέ δέος, σίμωσαν 
στή φάτνη πού ήταν ή νέα μητέρα μέ τό Θείο βρέφος στήν 
άγκαλιά της, κ' άκούστηκαν έΕαίσιες μελωδίες άπ' έΕω. 
ΤρέΕανε οί βοσκοί κ' είδανε πλήθος άγγέλους νά πετάνε 
άπάνω άπό τή σπηλιά, καί νά ψάλλουν τό «ΔόΕα έν Ύψί- 
στοις». Τότε άρχισαν κ' έκείνοι ν' άνυμνοΰν τό Θεό πού 
έστειλε στήν Οικουμένη τό μοναχογιό του γιά νά τήν ά- 
παλλάΕη άπό τήν άμαρτία καί νά διδάΕη τήν 'Αγάπη στόν 
πλησίον. Είχαν καταλάβει πιά οί άπλοι άνθρωποι τό τ ’ είχε 
γίνει' άπό τών ούρανίων δυνάμεων τούς ψαλμούς, είχε τό 
πνεύμα τους φωτισθή άνωθεν.

"ΑΕαφνα άκούστηκε ποδοβολητό καί σέ λίγο φάνη
καν τρεις γκαμήλες πού στις ράχες τους είχαν καθαλλή- 
σει άντρες ντυμένοι παράΕενα. Ή τανε άνθρωποι σοφοί, 
Μάγοι ήτανε, πού έρχόντανε άπό μακριά, ώδηγημένοι άπό 
τό άστρο έκεϊνο τό λαμπερό, νά προσκυνήσουν, όπως εί
παν, τόν βασιλέα τού Κόσμου.

Στάθηκε τ' άστρο πάνω άπό τή σπηλιά, κ' οί τρεις 
Μάγοι Εεκαθάλλησαν' κι άφοϋ λίγες στιγμές μόνο έμειναν 
άσάλευτοι κι άκουσαν μέ κατάπληΕι καί άγαλλίασι τις ψαλ
μωδίες, έτρεΕαν μέσα καί προσκύνησαν τό ύπέρθεο Βρέ
φος. "Επειτα, βγάλαν άπό τόν κόρφο τους τά δώρα πού 
τού είχαν φέρει: Σμύρνα ό ένας, χρυσόν ό άλλος, κι ό 
τρίτος λίβανον. Κ' ένώ ό Ιωσήφ, γεμάτος έκστασι, στέ
κονταν παράμερα κ' ή Παρθένος Μαρία έσκυβε τό κεφάλι 
καί κοιτούσε μέ θαυμασμό καί τρυφερότητα τόν Θεό πού 
άΕιώθηκε νά φέρη στόν κόσμο, οί Μάγοι, μεταρσιωμένοι, 
άρχισαν κι αύτοί νά ψάλλουν τόν ύμνο τόν θεϊκό.
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Ο Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Υ Π Ο Β Ο Η Θ Ε Ι  
ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Φ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

Στην Πέλλα, τήν αρχαία πρωτεύουσα τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, άνεκαλύ- 
φθησαν πρό έτών, τυχαίως, Ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί των χρό
νων της Μακεδονικής άκμής. Εις τήν φωτογραφίαν τό περίφημον ψηφι
δωτόν τής Πέλλας, καμωμένο άπό ωοειδή πολύχρωμα πετράδια. (ΙΙαρά-

στασις κυνηγίου) >.
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Κ ΑΘΕ πρωί, δταν πηγαίνω στήν ερ
γασία μου», μού είπε μιά μέρα ένας 

’Ιταλός αρχαιολόγος «ρίχνω μιά ματιά 
ατό Κολοασαΐον γιά νά βεβαιωθώ, 8τι δέν 
τό έκλεψαν. Μπορεί κανένας νά ξέρη στις 
μέρες ποϋ ζούμε;»

Είναι γεγονός, 8τι δέν είμαστε βέβαιοι 
γιά  τίποτε. Ή  άνευ προηγουμένου Ανάπτυ
ξη τής άγορδς αρχαιολογικών άντικειμέ- 
νων έχει προκαλέσει παράλληλη άνθηση 
παρανόμων άνασκαφών, λαθρεμπορίου και 
κλοπών πού άπογυμνώνουν γρήγορα τις πε
ρισσότερες μεσογειακές χώρες από τις χ ι 
λιάδες θησαυρούς πού είναι θαμμένοι στό 
υπέδαφος ή βυθισμένοι στή θάλασσα.

Ή  κρυφή, ή παράνομη άγορά τών Αρ
χαιοτήτων βασίζεται σέ τρεις τύπους Αγο
ραστών πού είναι έξίσου άπληστοι: α) 
Τούς τουρίστες, Αποφασισμένους νά πάρουν 
μαζί τους στόν τόπο τους ένα αύθεντικό 
Αρχαίο Αντικείμενο (παράδειγμα ή νεαρή 
’Αμερικανίδα πού πλήρωσε πέρυσι 100 
δολλάρια γιά ένα άφτί Αρχαίου Αγάλμα
τος. 6) Τούς συλλέκτες, πού Ανεβάζουν 
τΙς τιμές δχι μόνο γιατί Αγαπούν τά ω
ραία έργα τέχνης, άλλά καί γιατί τά Αν
τικείμενα λαθρεμπορίου είναι καλύτερη έ- 
πένδυση παρά τά χαρτιά τού Χρηματιστη
ρίου (ή τιμή τών Αρχαιολογικών εύρη- 
μάτων έχει κατά μέσον - δρο τριπλασια- 
σθή τά τελευταία δέκα χρόνια), γ) Τά 
μουσεία, θάλεγε κανένας δτι ιδρύονται δε
κάδες κάθε χρόνο, πρό πάντων στις αμε
ρικανικές πόλεις καί στά νέα κράτη πού 
δέν είχαν ποτέ. Καί δέν είναι έκπληκτι-

κδ δτι τά νέα αύτά μουσεία έπιζητοΰν μέ 
κάθε τρόπο νά γεμίσουν τις προθήκες τους.

"Ολοι οί ’Ιταλοί Χωρικοί σκάβουν
"Ολες οί μεσογειακές χώρες ύποφέρουν 

άπό αύτή τήν κατάσταση. ’Εκείνες δμως 
πού θίγονται χειρότερα είναι ή ’Ιταλία, 
ή 'Ελλάδα καί ή Τουρκία, οί πλουσιώτε- 
ρες σέ Αρχαιότητες. Στήν ’Ιταλία, παρά 
τήν τεράστια ποσότητα τών Αντικειμένων 
πού έφεραν στήν έπιφάνεια άνασκαφές α ι
ώνων, τό έδαφος κλείνει άκόμη θησαυ
ρούς άπό λείψανα τεσσάρων μεγάλων πο
λιτισμών: έλληνικοΰ, καρχηδονιακοΰ, έ- 
τρουσκικοΰ, ρωμαϊκού, 'βρισμένοι ειδικοί 
φρονούν δτι δσα Απομένουν ν’ Ανακαλυ
φθούν είναι τουλάχιστον ίσα μέ δσα έχουν 
άνακαλυφθή ώς τώρα.

Πολλοί ’Ιταλοί χωρικοί, δελεασμένοι 
άπό τήν Αστρονομική άνοδο τών προσφε- 
ρομένων τιμών, έχουν άρχισει νά σκάβουν 
τό έδαφος. *0 δήμαρχος ενός χωριού ρω
τήθηκε μιά ήμέρα πόσοι δημότες του έ
καναν κρυφά άνασκαφές. Καί Απάντησε: 
«"Ολοι, χωρίς έξαίρεση».

Οί έτρουσκικοί τάφοι έχουν προτίμηση. 
"Ισως νά ύπάρχουν άκόμη έκατοντάδες χ ι 
λιάδες καί υπολογίζεται δτι μόνο στή^ 
περιοχή τής Ταρκινίας πρέπει νά είναι 20 
ώς 30.000. Μέ λίγη τύχη, ένας χωρικός 
μπορεί νά βρή σ’ ένα μόνο τάφο μιά δω 
δεκάδα Αντικείμενα, πού θά τού άποφέρουν, 
περισσότερα παρά ένας χρόνος έργασίας. 
’Ελάχιστοι καταδικάζονται —  τό πολύ - 
πολύ σέ μικρό πρόστιμο ή όλιγοήμερη φυ
λάκιση.

Ή Κρήτη, λόγω τών πλουσίων άρχαιο- 
λογικών θησαυρών της γίνεται πολλά- 
κις στόχος τών ήμεδαπών καί άλλοδα 
πών άρχαιοκαπήλων. Εις τήν φωτογρα
φίαν κάτω, μία θαυμασία Σπονδική Πρό- 
χους έκ τών τάφων Κατσαμπα (1600 - 

1400 π.Χ.). Μουσεϊον Ηρακλείου.

Αριστερά: "Ενας Κούρος τού Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. "Ε

νας όμοιος Κούρος είχε πρό έτών τεμα- 
χισθή άπό άρχαιοκαπήλους, έτοιμος νά 
πωληθή στό έΕωτερικό. Ή Ύποδ)νσις 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών συνέλαβε 
τότε τούς δράστας καί έσωσε τό πε

ρίφημο άγαλμα.

Συχνά είναι εύκολώτατη ή άνακάλυψις 
ένός τάφου. Πολλοί τάφοι βρίσκονται σέ 
βάθος μόλις μισού μέτρου. Μόλις μιά πε
ριοχήν φανή ένδιαφέρουσα, έμφανίζονται 
πλήθος άτομα, πού προσποιούνται δτι είναι 
κυνηγοί, δτι θέλουν νά κατασκηνώσουν, 8- 
τι είναι έρωτευμένοι, δτι χαζεύουν. Ε ί
ναι, γενικά, έφωδιασμένοι μέ ένα μακρύ 
ραβδί άπό Ατσάλι —  πού λέγεται «σπιλ- 
λόνε» —  μέ τό όποιο ψάχνουν τό έδαφος, 
Αναζητώντας τάφους. "Αλλοι κατασκοπεύ
ουν τις νόμιμες άνασκαφές τών Αρχαιολό
γων γιά νά τις συνεχίσουν αύτοί κρυφά τή 
νύχτα. «Τό κράτος σκάβει τήν ήμέρα, έ- 
μεϊς τή νύχτα», κομπάζει Αναιδέστατα έ
νας άπ’ αύτούς.

"Οταν ανακαλύπτουν ένα τάφο, οί κλέ
πτες ανοίγουν συχνά μιά τρύπα άπ’ δπου 
γλιστράει ένας άπ’ αύτούς, κρατώντας Α
ναμμένο κερί γιά  νά διαπιστώση άν 6 αέ
ρας είναι άναπνεύσιμος. "Αν σβήση τό κε
ρί, οί κλέφτες πρέπει νά περιμένουν ν’ 
άνανεωθή 6 άέρας στόν τάφο άπό τήν τρύ
πα. "Οταν ή λεηλασία ένός σημαντικού 
τάφου άπαιτή ώρισμένο χρόνο, οί κλέφτες 
σκεπάζουν τήν τρύπα μέ κλαδιά. Μιά συμ
μορία άρχαιοκαπήλων συνήθιζε νά έχη 
μαζί της μιά ώραία κοπέλλα. ’Άν έμφα- 
νιζόταν κανένας φύλακας ή Αστυνομικός, 
ένας άπό τούς άνδρες τής συμμορίας αγ
κάλιαζε έρωτικά τήν κοπέλλα καί δ πα- 
ρείσακτος Απομακρυνόταν διακριτικά, δ- 
πως κάθε ’Ιταλός πού σέβεται τόν Ιαυτό 
του,
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Ή Άθηνά τού Πειραιώς. 
Ένα πραγματικό αρι
στούργημα πού άνεκαλύ- 
φθη τυχαία κατά τήν διε
νέργειαν οικοδομικών ερ

γασιών.

Τ ά  δίκτυα Αρχαιοκαπηλίας

"Αν ή έπιτήρηση των τάφων είναι δύ
σκολη, ή έπιτήρηση τού πυθμένος τής θα
λάσσης είναι δυσκολώτερη. Οί άκτές των 
μεσογειακών χωρών καί ιδιαίτερα τής Ε λ 
λάδος καί τής Τουρκίας, είναι κυριολεκτι
κά στρωμένες μέ ναυάγια καί είναι εύκο
λο γιά τούς βατραχανθρώπους νά Ανελ
κύουν Αντικείμενα αξίας. "Ας πάρουμε τήν 
περίπτωση τής Μαγιόρκας καί τών άλλων 
Βαλεαριδών, στά Ανοικτά τών δποίων έ
χουν έπισημανθή περί τά 170 ναυάγια: 
δλα, έκτός άπδ δύο, έχουν λεηλατηθή έν- 
τελώς άπό βατραχανθρώπους καί δύτες.

Πρίν άπό λίγα χρόνια οί γαλλικές ’Αρ
χές είχαν είδοποιηθή δτι είχε έπισημανθή 
στά Ανοικτά τού Σαίν - Τροπέ ένα ρω
μαϊκό ναυάγιο έξαιρετικού πλούτου καί 
ένδιαφέροντος. ’Αποφάσισαν ν’ Απαγορεύ
σουν τό πλησίασμα στό ναυάγιο ώς δτου 
όργανωθή ή μεθοδική έρευνά του Από κρα
τική ύπηρεσία. "Ετσι, τό ναυάγιο σκεπά- 
σθηκε μ’ ένα ειδικό Ατσαλένιο δίχτυ, Αγ
κυροβολημένο γερά στόν πυθμένα. "Οταν 
δμως άρχισε ή έπίαημη έρευνα τού ναυα
γίου, διαπιστώθηκε δτι τό δίχτυ είχε κο
πή καί δέν είχε Απομείνει παρά μόνο έ
νας Αμφορέας στό βυθισμένο πλοίο.

Μολονότι οί Αρχαιολόγοι θρηνούν γιά 
τήν λεηλασία αύτή, τό κοινό έλάχιατα 
σκοτίζεται. Οί ’Ιταλοί μάλιστα τείνουν νά 
χειροκροτούν τούς τυμβωρύχους, πού τούς 
όνομάζουν στοργικά «τομπαρόλι». Γιά τήν 
περίεργη αύτή κατάσταση εύθύνεται δ ι
ταλικός νόμος, γιατί δρίζει δτι κάθε Αν
τικείμενο πού Ανακαλύπτεται στό έδαφος 
δέν Ανήκει ούτε σ’ έκεϊνον πού τό βρίσκει,

ούτε στόν ιδιοκτήτη τού έδάφους, Αλλά 
στό κράτος. Οί ’Ιταλοί, δμως, τρελλαί- 
νονται νά έμπαίζουν τό κράτος καί ή σύ
ληση ένός τάφου δέν έχει γ ι’ αύτούς με
γαλύτερη σημασία άπό μιά παράνομη στά
θμευση.

Οί τυμβωρύχοι πωλοδν τά έμπορεύματά 
τους σ’ ένα άπό τά πέντε ή έξη (οργανω
μένα δίκτυα μεσαζόντων, πού διευθύνονται 
γενικά άπό Ελβετούς ή ’Αμερικανούς. Τά 
δίκτυα αύτά προσφέρουν δλες τίς έμπορι- 
κές έγγυήσεις σοβάρότητος: πληρώνουν 
σχετικώς καλά, κάποτε μάλιστα προκα
ταβολικά, καί δέν Αποκαλύπτουν ποτέ τόν 
τόπο τής άγορδς. Μερικά φθάνουν ώς τό 
σημείο νά μισθοδοτούν τακτικά τούς τυμ
βωρύχους. Καί γιά νά δλοκληρώνουν τήν 
όργάνωσή τους, διαθέτουν Ασφαλή μέσα 
— συχνά χάρη σέ δωροδοκίες — γιά  τήν 
Αποστολή, κατ’ Αρχήν στήν 'Ελβετία, τών 
λαθραίων Αρχαιοτήτων πού προέρχονται 
άπό τήν ’Ιταλία, τήν 'Ελλάδα καί τήν 
Τουρκία. Μόλις δλες αύτές οί άντίκες έγ- 
καταλείψουν τόν τόπο δπου βρέθηκαν, στο
λίζονται μέ δλα τά θέλγητρα τής νομιμό- 
τητος. ’Εκθέτονται φανερά καί Αγοράζον
ται φανερά άπό μεγάλα μουσεία καί εύϋ- 
πολήπτους συλλέκτες. "Αν οί άντίκες εί
ναι Αρκετά μικρές, ώστε να χωρούν σέ 
μιά μικρή βαλίτσα, δέν είναι δύσκολο νά 
περάσουν λαθραία τά σύνορα. Τό κύμα τών 
’Ιταλών τουριστών καί έργατών πού περ
νούν κάθε ήμέρα τά έλβετικά σύνορα είναι 
τέτοιο, ώστε νά γίνεται υλικά Αδύνατη ή έ
ρευνα δλων τών Αποσκευών. Πριν άπδ λίγο 
καιρό, καχύποπτοι Τούρκοι τελωνειακοί 
σταμάτησαν ένα Γερμανό «τουρίστα» καί 
Ανακάλυψαν δτι τό πόρτ - μπαγκάζ τού αύ-

0 Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Υ Π 0 Β 0 Η Θ Ε !

τοκινήτου του ήταν γεμάτο ώς έπάνω μέ 
Αρχαιότητες μικρού δγκου. Τήν δποψία 
τούς τήν γέννησε τό γεγονός δτι δ «του
ρίστας» αύτός έρχόταν γιά εικοστή φορά 
στήν Τουρκία μέσα σ’ ένα χρόνο.

Τά όγκώδη Αντικείμενα θέτουν ένα !ν- 
τελώς άλλο πρόβλημα. Οί Αρχαιότητες 
μεγάλου μεγέθους κρύβονται καμμιά φορά 
σέ καμιόνια, φορτωμένα μέ ποικίλα έμπο- 
ρεύματα. Συνέβη, πράγματι, ή ιταλική ’Α
στυνομία νά σταματήση ένα μεγάλο κα
μιόνι, φορτωμένο ύφάσματα, γιά νά κάνη 
δειγματοληψία, καί Ανακάλυψε Αρκετά 
δέματα, γεμάτα μέ Αγγεία πού προέρχον
ταν άπό συλημένους έτρουσκικούς τάφους. 
Οί λαθρέμποροι χρησιμοποιούν, έπίσης, τά 
πλοία. Κάθε καλοκαίρι, ή Μεσόγειος δια
σχίζεται άπό χιλιάδες τουριστικά σκάφη, 
πού κάνουν κρουαζιέρες, καί άπό ιδιωτι
κές θαλαμηγούς. Είναι εύκολο ένα άπό 
τά πλοία αύτά νά πλησιάση Απαρατήρη
το ένα σημείο τής Ακτής τή νύχτα, νά 
φορτώαη άρχαιότήτες καί νά βρίσκεται 
πάλι τά ξημερώματα στό Ανοιχτό πέλα
γος. "Ενας ύπάλληλος τών «βαγκόν - λί» 
έκρυψε μιά ήμέρα ένα άγαλμα σέ φυσι
κό μέγεθος σέ ένα κενό διαμέρισμα καί 
κανένας δέν τόν άντελήφθη.

'Η πονηρία, ή πανουργία, δμως, τών 
λαθρεμπόρων δέν σταματά έδώ. Δέν μπο
ρώ —  έγώ τουλάχιστον, προσωπικά — 
νά κρύψω τόν θαυμασμό μου γιά τόν ξέ
νο έκεϊνον καθηγητή πού, άφοΰ Αγόρασε 
παράνομα ένα έτρουσκικό Αγγείο σ’ ένα 
ταξίδι του στήν ’Ιταλία, Αναρωτιόταν πώς 
θά τό έπαιρνε μαζί του φεύγοντας. Σο
φίστηκε τελικά τό έξής κόλπο: γέμισε τό 
Αγγείο μέ σοκολατάκια μιάς παγκόσμια 
φημισμένης μάρκας, τό τύλιξε μέ μιά πολύ 
φαρδειά κόκκινη κορδέλλα καί τό κρα
τούσε έπιδεικτικά ύπό μάλης, δταν πέρα
σε άπδ τό τελωνείο. ’Ανατρίχιασε δταν 
ένας τελωνειακός τού φώναξε:

— ”Α, σινιόρε, καθώς βλέπω σάς Αρέ
σουν οί σοκολάτες μας!

'Ο καθηγητής χαμογέλασε, πρόσφερε 
σοκολατάκια σέ δλους τούς τελωνειακούς 
καί πέρασε τά σύνορα στήν 'Ελβετία μέ 
κάθε Ασφάλεια.

01 διαφορές νομοθεσίας

Αύτή ή λέξη «Ασφάλεια» βρίσκεται στό 
έπίκεντρο τού προβλήματος. 'Ο καθηγη
τής δέν Ανησύχησε ούτε στιγμή γιά  τό τί 
θά έλεγαν οί 'Ελβετοί τελωνειακοί δταν 
θά είσήγαγε τό Αγγείο στή χώοα τους. Οί 
'Ελβετοί Αγανακτούν πολύ δταν ο! ’Ιτα
λοί τούς κατηγορούν δτι εύνοούν τό λα
θρεμπόριο Αρχαιοτήτων. Ή  'Ελβετία Α
νήκει στίς χώρες πού είναι φτωχές σέ Αρ
χαιολογικά λείψανα, δπως ή  Γερμανία, ή 
Σουηδία, ή ’Αγγλία καί οί Ηνωμένες Πο
λιτείες. "Εχει, λοιπόν, νομοθεσία γιά  τίς 
Αρχαιότητες ριζικά διαφορετική άπό εκεί
νες πού ισχύουν σέ Αρχαιολογικά πλούσιες 
χώρες, δπως ή ’Ιταλία, ή Ελλάδα καί ή 
Τουρκία. "Οταν ένας ’Ιταλός Αστυνομι
κός πιάνη κάποιον νά κατέχη ένα Αγγείο, 
δ κάτοχός του πρέπει ν’ Απόδειξη δτι τό 
Αρχαίο αύτό Αντικείμενο δέν προέρχεται 
άπό κλοπή. "Ενας 'Ελβετός Αστυνομικός 
δέν δίνει κάν προσοχή, έκτός άν ένας τρί
τος τού Απόδειξη δτι τό Αγγείο προέρχε
ται πραγματικά άπό κλοπή.

638



ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κατά τούς ’Ιταλούς, τό φάρμακο φαί
νεται λοιπόν άπλούατατο: θά ήταν άρκετό 
ν’ απαγορεύσουν δλες οί χώρες τήν κατο
χή, τήν πώληση, τήν άγορά, τήν μεταφο
ρά, τήν εισαγωγή καί τήν εξαγωγή δποι- 
ουδήποτε άρχαιολογικοϋ αντικειμένου, πού 
δέν έχει έπίσημη άδεια έξαγωγής άπό τήν 
χώρα τής προελεύσεώς του. Οί ’Ιταλοί ύ- 
πογραμμίζουν δτι τέτοια νομοθεσία θά έ
δινε γρήγορα τέλος σ’ αύτή τήν «πολιτι
στική αίμορραγία» καί ή έπιχειρηματο- 
λογία τους φαίνεται λογική. Γιατί κάθε 
χώρα νά μή κρατάη δ,τι προέρχεται άπό 
τό έδαφός της, άν έτσι θέλη;

Είναι προφανές δτι μπορούμε νά ίδούμε 
τό ζήτημα κάτω άπό άλλο πρίσμα. "Αν 
πραγματικά έφαρμόζονταν τόσο δρακόντειοι 
νόμοι, τά μουσεία των χωρών πού είναι 
φτωχές σέ άρχαιότητες, θά περιορίζονταν 
στίς συλλογές πού έχουν ήδη: δέν θά 
μπορούσαν νά άποκτήσουν τίποτε άπό δσα 
άνακαλύπτονται κάθε ήμέρα στόν κόσμο.

Τό άκανθώδες αύτό πρόβλημα περιστρέ
φεται δλόκληρο γύρω σ’ ένα έρώτημα πού 
είναι πολύ άπλό νά ξεκαθαρίση: μπορεί 
κάποιος νά διεκδικήση άποκλειστικό δι
καίωμα κατοχής αύτών τών αντικειμένων; 
'Η  ’Ιταλία λέγει στούς ύπηκόους της: 
«'Η άνακάλυψη ένός αγγείου σέ έδαφος 
πού σάς άνήκει, δέν σάς δίνει κανένα δι
καίωμα κυριότητος. Τό άγγείο αύτό άπο- 
τελεί άναπόσπαστο μέρος τού έθνικού πο
λιτισμού μας». Ά λλες χώρες, δμως, έ
χουν τήν τάση ν’ άπαντήσουν μέ τήν ίδια 
λογική: «Ή άνακάλυψη ένός άγγείου στό 
ιταλικό έδαφος δέν δίνει στήν ’Ιταλία ά- 
ποκλειστικό δικαίωμα κυριότητος. Τό άγ- 
γεΐο αύτό άποτελεϊ μέρος τού π α γ κ ο 
σ μ ί ο υ  πολιτισμού. "Ολοι μας έχουμε 
κληρονομήσει τόν πολιτισμό μας άπό τούς 
"Ελληνες, τούς Έτρούακους καί τούς Ρω
μαίους».

Τ ά Μ ουσεία κ α ί οί ά ρ χα ιό τη τες

Έ π ειτα  άπό συζητήσεις πού κράτησαν 
χρόνια, τά Ηνωμένα "Εθνη δέχθηκαν τελι
κά, διά τής Ούνέσκο, τήν άκόλουθη σύ
σταση: "Ολες οί χώρες θά έπρεπε νά υιο
θετήσουν τό ιταλικό πρότυπο άδειών έξα
γωγής καί οί χώρες πού είναι πλούσιες σέ 
άρχαιότητες θά έπρεπε νά μοιρααθούν τούς 
άρχαιολογικούς θησαυρούς τους μέ τίς λι- 
γώτερο εύνοημένες χώρες, είτε μέ πουλή
σεις, είτε μέ άνταλλαγές. Ή  ιδέα ήταν 
έλκυστική, άλλά δύσκολα έφαρμόσιμη βρα- 
χυπροθέσμως. Οί «πλούσιες» χώρες τόνι
σαν, φυσικά, τό πρώτο σημείο (πουλή
σεις), άλλά άδιαφόρησαν γιά τό δεύτερο 
(άνταλλαγές).

Κανένας δέν μπορεί νά έλπίζη λογικά 
δτι ή ’Ιταλία, ή Ελλάδα καί ή Τουρ
κία (πού οί τεράστιοι άρχαιολογικοί θη
σαυροί της είναι έλληνικοί) θά δεχθούν 
ν’ άπογυμνωθοΰν άπό άρχαιότητες πού άν- 
τιπροσωπεύουν πραγματικά μοναδική καί 
άνεκτίμητη άξια, άλλά τίθεται τό ζήτη
μα γ ι’ αύτά πού οί άρχαιολόγοι ονομά
ζουν «ντουπλικάτα» (άντίγραφα). "Ολα 
τά άρχαία αντικείμενα ήσαν χειροποίητα. 
Είναι λοιπόν σπάνιο νά βρεθούν δύο άπό- 
λυτα δμοια. 'Γπάρχουν, δμως, πολλά πού 
ή δμοιότητά τους είναι άρκετή, ώστε νά

Γεωμετρικός άμφορεύς. Έ- 
θνικόνΆρχαιολογικόν Μου- 

σείον Αθηνών.

δικαιολογή τόν δρον «άντίγραφο». Καί δ- 
πάρχει μυθώδης ποσότητα άντιγράφων στά 
κρατικά μουσεία δλων τών μεσογειακών 
κρατών. Στή Ρώμη, π .χ ., τό απέραντο 
μουσείο τής Βίλλα ’Ιουλία έκθέτει 20.000 
περίπου αντικείμενα, προερχόμενα άπό έ- 
τρουσκικούς τάφους —  καί τό μάτι καί τό 
πνεύμα κουράζονται κυττάζοντας ατελείω
τες σειρές άπό άγγεία σχεδόν δμοια. Καί 
δέν είναι δλα, γιατί ύπάρχουν καί άλλα 
60.000 στά δπόγεια.

Οί άρχαιολόγοι καί οί έφοροι μουσείων 
πολλών μεσογειακών χωρών αντιμετώπι
σαν ένα λογικώτατο σύστημα γιά  τήν διά
θεση τών «άντιγράφων» τους. Γιατί νά μή 
κρατήσουν παρά μόνο τά δείγματα πού εί
ναι πραγματικά έξω άπό τό συνηθισμένο 
— καμμιά δεκαριά, ή έστω καί έκατό δεί
γματα, άπό κάθε μοντέλο — καί νά πω- 
λήαουν ή ν’ άνταλλάξοον τά άλλα; Μιά 
τέτοια λύση θά άλάφρωνε μονομιάς τά πα
ραφορτωμένα αποθέματα — πού μένουν 
κλεισμένα στά ύπόγεια τών μουσείων — 
θά έξησφάλιζε χρησιμώτατους πόρους γιά 
τή συνέχιση τών άρχαιολογικών έργασιών 
καί θά ήταν θανάσιμο πλήγμα γιά τίς λα
θραίες άνασκαφές, κατακλύζοντας τήν ά
γορά μέ πλήθος αύθεντικά άντικείμενα σέ 
λογικές τιμές. 'Η ιδέα, δμως, νά «ξεπου- 
ληθή ή έθνική κληρονομιά» γίνεται γε
νικά δεκτή μέ δυσφορία (έκτός άπό τό 
Κάιρο, δπου τό Μουσείο Αιγυπτιολογίας 
έτοιμάζεται νά πωλήση ένα μέρος άπό τά

άναρίθμητα άντικείμενα τής συλλογής 
του).

Ή  πραγματική αίμορραγία

Πρέπει, τέλος, νά παρατηρηθή δτι σ’ 
δλη αύτή τήν συζήτηση γιά τή νόμιμη κυ
ριότητα τών άρχαιοτήτων, ξεχνιέται πάν
τοτε τό άληθινό θύμα: ή άρχαιολογική έ
ρευνα. "Ενας άρχαιολόγος άξιος τού δνό- 
ματός του δίνει μικρότερη σημασία στόν 
τελικό προορισμό ένός άγγείου, παρά στή 
λεπτομερή μελέτη τών έπιγραφών, ή τών 
ειδικών διακοσμήσεών του καί τού δλικού 
άπό τό όποιο είναι καμωμένο. 'Ο άρχαιο- 
λόγος θέλει νά μάθη πρό πάντων τήν προ
έλευση ένός άντικειμένου, δηλαδή τό άκρι- 
βές σημείο καί τίς συγκεκριμένες συνθή
κες πού βρέθηκε ή άρχαιότητα.

Οί τυμβωρύχοι κΓ οί άρχαιοκάπηλοι έ- 
λάχιστα έπηρεάζονται άπό τέτοιες φροντί
δες. Μέ τήν άγνοια, τήν άμάθεια καί τήν 
άδεξιότητά τους καταστρέφουν γιά πάντα 
τό εύθραυστο νήμα τής ιστορίας.

Αύτή είναι ή πραγματική αίμορραγία. 
Ή  άπώλεια τών γνώσεων —  τού νά μά
θουμε τί έγινε τότε — είναι σοβαρώτερη 
παρά ή άπώλεια τών άντικειμένων. Ή  
άνθρώπινη διάνοια πρέπει νά βρή ένα μέσο 
γιά τήν διαφύλαξη καί τήν δίκαιη κατα
νομή αέ δλους τής πλούσιας κληρονομιάς 
τού παρελθόντος.

GORDON GASKILL
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A  A O  Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κ Α Ι

Ε Θ Ν Ο Σ
Τοϋ κ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Εντεταλμένου Ύφηγητοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κ ΑΘΕ ΛΑΟΣ έχει τήν ίδικήν του φυσιογνωμίαν καί τό 
ιδιαίτερόν του πνεύμα, τό όποιον Ζη διάχυτον εις τάς 
ψυχάς των ατόμων, πού τόν άπαρτίΖουν. Τό πνεύμα 

τοΰτο όποτυπώνεται εις τάς πολιτιστικός εκφάνσεις καί τά 
ποικίλα επιτεύγματα του. Τού ελληνικού λαού τόν πολιτι
σμόν δηλαδή τάς έκδηλώσεις καί τά έργα τοϋ ύλικοϋ, κοι
νωνικού καί πνευματικού βίου του μελετά καί έρευνα ή λαο
γραφία, ή όποια δέν σταματά έως έδώ, άλλά προχωρεί ά- 
κόμη περισσότερον καί έξετάΖει τάς δημιουργικός δυνά
μεις τής έθνικής ψυχής μέ τόν σκοπόν νά γνωρίση βαθύ- 
τερον καί εις μεγαλυτέραν έκτασιν τήν πνευματικήν καί 
ψυχικήν ιδιοσυστασίαν τού άνθρώπου τοϋ λαού εις τά πλαί
σια τοϋ έλληνικού έθνους.

Τ Ο ΕΘΝΟΣ, κατά τάς έπικρατεστέρας έπιστημονικάς 
άνπλήψεις, νοείται ώς όντότης πνευματική, ύπερι- 
στορική, πού δύναται νά προϋπάρχη τού Κράτους. Τό

έθνος δέν άποθνήσκει καί άν όκόμη διά τόν α ή β λόγον 
τό Κράτος ύποστή προσωρινήν ή μοκροχρόνιον έχθρικήν 
κατοχήν, διότι ήμπορεϊ νά ύφίσταται ώς πολιτιστική όμάς, 
χωρίς νά έχη όργανωθή εις ένιαίαν πολιτικήν καί κρατι
κήν ενότητα, ώς συνέβη κατά τήν άρχαιότητα καί τήν τουρ
κοκρατίαν. Έπειτα τό έθνος ώς άνωτέρα βιολογική μονός 
δέν συναποθνήσκει μέ τά άτομα, πού τό άποτελούν εις μίαν 
δεδομένην στιγμήν, άλλά έπιΖή αύτών εις άνυπολόγιστον 
χρόνον. Ή δέ ένιαία προσωπικότης ένός έθνους δέν έμ- 
φανίΖεται άπλώς καί μόνον εις τό κοινόν του όνομα, άλ
λά κυρίως εις τήν άδάμαστον θέλησιν τών άνθρώπων του 
πρός ιδίαν άνεΕάρτητον άπό τά άλλα έθνη Ζωήν, ή όποια 
καί τό όδηγεϊ εις τήν άμυναν τής πατρικής γής καί εις ώ- 
ραίας πράξεις ήρωϊσμοϋ καί αύτοθυσίας. «"Εθνος, έγρα- 
φεν ό Renan τό 1882, είναι μία ψυχή, μία πνευματική άρ- 
χή. Δύο πράγματα, τά όποια ούοιαστικώς άπαρτίΖουν ένό- 
τητα, συναποτελοϋν αύτήν τήν ψυχήν, αύτήν τήν πνευμα-
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« Ή  Παράδοση, είναι ό σύνδεσμος των ατόμων μιας φυλής, τω

ρινών καί περασμένων, πού τά κάνει Έθνος . . .  Ε μείς άν χτυπήσωμε

άς πούμε τή δημοτική μας παράδοση, δέν ξέρω τί θά μείνη πια δικό μας.

Ξεσκέπασε τή δημοτική παράδοση καί πρόσωπο μέ πρόσωπο θ’ άντικρύσης σε

μνή τήν ψυχή σου» (’Ίων Δραγούμης)

τικήν αρχήν. Τό εν είναι εις τό παρελθόν, τό άλλο εις τό 
παρόν. Τό έν είναι ή άπό κοινού κατοχή πλούσιας κληρο
νομιάς, άναμνήσεων. Τό άλλο είναι ή σύγχρονος συγκα- 
τάθεσις, ό πόθος τής ουμβιώσεως, ή θέλησις νά συνεχί- 
σωμεν νά κρατώμεν ισχυρόν καί αδιαίρετον τήν κληρονο
μιάν, ή όποια μάς έκληροδοτήθη. Εις τό πορελθόν νά μοι- 
ραΖώμεθα μίαν κληρονομιάν δόΕης καί θλίψεων, εις τό μέλ
λον νά πραγματοποιήσωμεν εν καί τό αύτό πρόγραμμα. 
"Εν έθνος είναι εις μέγας δεσμός άλληλεγγύης, ό όποιος 
συγκροτείται άπό τό συναίσθημα των θυσιών, τάς όποιας 
έχομεν κάμει καί τάς όποιας εϊμεθα διατεθειμένοι καί εις 
τό μέλλον νά συνεχίσωμεν».

Μ Ε ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ καί τήν γνώσιν τών παντός είδους 
λαϊκών έκδηλώσεων, ενεργειών καί δημιουργημάτων 
, θά γίνη δυνατή ή άνίχνευσις τών πηγών καί τών δη

μιουργικών δυνάμεων, άπό τάς όποιας άπέρρευσε καί διε-

μορφώθη ό λαϊκός πολιτισμός. "Ετσι είναι φυσικόν ν' ά- 
ποκαλυφθή εις ήμάς τό άνθρώπινον καί τό εθνικόν στοι- 
χεϊον, πού εύρίσκεται εις τάς ρίΖας του. Ή άποκάλυψις 
αυτή έχει μεγάλην σημασίαν, διότι θά μάς βοηθήση νά συλ- 
λάθωμεν τό βαθύτερον νόημα τού πολιτισμού αυτού καί νά 
άντιληφθώμεν καλύτερον τήν αιτίαν τής γενέσεως, τής ύ- 
πάρΕεως καί τής μορφής του μέσα εις τόν ιστορικόν θίον 
καί εις τήν ψυχήν τού έθνους μας. Κατ' αύτόν τόν τρό
πον οδηγούμενοι πλησιέστερον πρός τήν έλληνικήν Ζωήν 
καί ψυχήν θά διεισδύοωμεν εύκολώτερον εις τά βάθη τής 
ιδίας ήμών ψυχής καί θά γνωρίσωμεν καλύτερον τόν έαυ- 
τόν μας.

Κ ΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ τής μελέτης μας όφείλομεν νά 
λάβωμεν ύπ' όψιν άτι αί δημιουργούσα! κάθε λαϊκόν 
πολιτισμόν ψυχικοί δυνάμεις είναι μέν κατά βάσιν άν- 

θρώπινοι, ποικίλλουν δέ καί διαφοροποιούνται άπό λαού εις

Κρεδαχόγυρος. "Εξοχον δείγμα έμπνευσμένου λαϊκού τεχνίτου. ’Εθνικόν χρέος μας είναι ή διαφύλαξις καί
ή άξιοποίησις τών θησαυρών τοδ λαϊκού πλούτου.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Τά δημοτικά μας τραγούδια, ή δημοτική ποίηαις, ή δη
μοτική μουσική, οί λαϊκές έορτές καί πανηγύρεις, είναι 
τά στοιχεία έκεΐνα, πού συνδέουν τό λαό μας μέ τήν 
Ιστορία του. 'Γποχρέωσιν τού Κράτους και δλων των 
άρμοδίων αποτελεί ή διαφώτισίς του περί τής σημασίας 

καί άξίας τοΰ λαογραφ ικού αύτοΰ θησαυροΰ.

λαόν, διότι κάθε λαός διακρίνεται δΓ ιδιαιτέραν ψυχοσύν 
θεσιν καί ιδιοφυίαν. Κάθε λαός σκέπτεται, συναισθάνεται 
καί έκφράζεται διαφορετικά άπό τόν άλλον, έχει ίδιαν προ
σωπικότητα καί ίδιον χαρακτήρα. Τήν σφραγίδα τού χαρα- 
κτήρος αύτοϋ φέρουν αί έκδηλώσεις καί τά έργα τής ζωής 
καί τής ψυχής του. Ή συγκριτική λαογραφική μελέτη τών 
έκδηλώσεων αύτών άπέδειΕεν ότι παρά τάς γενικός ομοιό
τητάς των εις διαφόρους λαούς παρουσιάζουν καί διαφο
ράς ούσιώδεις, πού δέν είναι τυχαϊαι, διότι προέρχονται 
όχι μόνον έΕ άνομοίου πολιτισμού, άλλά καί έκ διαφόρου 
ψυχοσυνθέσεως καί χαρακτήρος. Έτσι παύουν τά λαϊκά 
πολιτιστικά στοιχεία νά είναι άπλώς καί μόνον άνθρώπινα 
ή ομαδικά καί άποβαίνοιιν καί έθνικά. Αφού, λοιπόν, έχουν 
σύνδεσμον πρός τό έθνος καί τήν έθνικήν ζωήν έρωτάται 
άν είναι άΕια σπουδής, διατηρήσεως καί καλλιέργειας.

ΚΑΙ
ΕΘΝΟΣ

πού είναι κατώτερος καί άχρηστος διά τήν ζωήν; Εν τού- 
τοις τό δίκαιον δέν εύρίσκεται μέ τό μέρος των. Διότι ή 
παραμέλησις τών στοιχείων τού πολιτισμού τού λαού μας 
θά έπηρεάση δυσμενώς τήν έθνικήν μας ύπόστασιν, ένώ 
άντιθέτως, κάθε προσπάθεια συντηρήσεως καί ένισχύσεως 
αύτών θά σημάνη στερέωσιν τών έθνικών μας δεσμών. Ά - 
λοίμονον άν άφήσωμεν νά λησμονηθούν τελείως τά δημο
τικά μας τραγούδια, οί χοροί, αί παραδόσεις, ή τέχνη καί 
τά έθιμα τού λαού μας, τά στοιχεία δηλαδή έκεΐνα πού συν
δέουν τά άτομα τοΰ έθνους μέ τήν ιστορίαν των. «Ή πα
ράδοση, έγροφεν ό "Ιων Δραγούμης, είναι ό σύνδεσμος 
τών άτόμων μιας φυλής, τωρινών καί περασμένων, πού τά 
κάνει έθνος... Εμείς άν χτυπήσωμε άς πούμε τή δημοτι
κή μας παράδοση, δέν Εέρω τί θά μείνη πιά δικό μας. £ε- 
σκέπασε τή δημοτική παράδοση καί πρόσωπο μέ πρόσωπο 
θ' άντικρύσης γυμνή τήν ψυχή σου». Τά λόγια αύτά δέν 
έκφράζουν ιδέας άβαθοϋς ρωμαντισμοϋ, άλλά πεποιθήσεις 
άνθρώπου πού έγνώριζε νά διειοδύη εις τό βάθος τών πρα
γμάτων καί ν' άντικρύζη «κατάματα τό όραμα τής πατρί- 
δος καί τού έθνους του». Είναι ή φωνή, πού σάν νά έρχε
ται μέσα άπό τούς αιώνας έπιβάλλει τό χρέος μας άπέ- 
ναντι τής λαϊκής ζωής καί παραδόσεως. Καί τό χρέος αύ- 
τό δέν άπορρέει μόνον έκ τού γεγονότος ότι όφείλομεν νά 
προσέΕωμεν αύτήν τήν ζωήν καί τήν παράδοσιν, διότι ά- 
ποτελεϊ ιστορικήν κληρονομιάν, άλλά καί διά τήν άΕίαν τήν 
όποιαν αύτή καθ' αύτή περικλείει. Ή εις τήν λαϊκήν ζωήν 
καί παράδοσιν ένυπάρχουσα δημιουργική δύναμις έχει έ- 
θνικόν χαρακτήρα άπό όλους παραδεκτόν.

Μ ΕΡΙΚΟΙ θά μάς εϊπουν ότι βεβαίως ή μελέτη των διά 
λόγους έπιστημονικούς έπιβάλλεται, άλλ' ή προσπά
θεια νά τά διατηρήσωμεν καί νά τ' άναζωογονήσωμεν 

είναι ματαία, διότι εύρίσκεται εις άντίφασιν πρός τόν σύγ
χρονον, τόν «άνώτερον» πολιτισμόν, ό όποιος θεωρείται 
αρκετός καί ό όποιος έκτοπίζει μέ ορμήν κάθε τι τό λαϊ
κόν. Έπειτα, προσθέτουν, ποιος ό λόγος, παραλλήλως πρός 
αύτόν, νά καλλιεργήσωμεν καί ένα άλλον εντελώς λαϊκόν,

Τό Λαογραφικά Μουσείο. Στεγάζεται σ’ ένα Τούρκικο 
τζαμί στήν πλατεία Μοναατηρακίου. Σέ μιά μικρή α
κατάλληλη αϊθουσα, φυλάσσονται οί θησαυροί τού λαϊ
κού μας πολιτισμού τή στιγμή πού σ’ δλόκληρο σχεδόν 
τόν κόσμο παρατηρείται μιά άνευ προηγουμένου λαο

γραφική κίνησις.

ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ό έθνικός λαϊκός βίος νά είναι άν- 
τικείμενον πολλής προσοχής καί νά προστατεύεται, ό
σον είναι δυνατόν, όχι μόνον μέ τήν μελέτην του άπό 

τούς ειδικούς, άλλά κυρίως μέ τήν συμπαρόστασιν ειδικών 
οργανισμών, ινστιτούτων, έταιρειών, σωματείων καί τού 
Κράτους. "Ετσι π.χ. είναι έπαινετή ή έκ μέρους τών Ρα
διοφωνικών μας Σταθμών ένίσχυσις τών προγραμμάτων τών 
έκπομπών δημοτικής ποιήσεως καί μουσικής, ή διενέργεια 
τακτικών λαϊκών έορτών καί πανηγύρεων εις τά διάφορα 
κέντρα μέ τοπικός ένδυμασίας καί τοπικούς χορούς καί ή 
ύπό άρμοδίων διαφώτισίς τού λαού περί τής σημασίας καί 
άΕίας τοΰ λαογραφικού θησαυρού, πού έχει εις τήν κατο
χήν του. Παραλλήλως χρειάζεται νά διαφυλάοσωνται μέ 
στοργήν εις ιδιωτικός ή άλλας συλλογάς τ' άντικείμενα 
τής παλαιοτέρας καί τής συγχρόνου λαϊκής τέχνης. Τό 
σύγχρονον συνήθως τό περιφρονοΰμεν, έπιζητούντες νά 
διασώσωμεν τό προγενέστερον, πού παλαιότερον εύρίσκε- 
το έν άφθονία, άλλά δέν τό προσέχομεν. Δέν πρέπει νά 
περιφρονήται καί τό σύγχρονον, διότι ό καιρός παρέρχε
ται καί τό σήμερον χωρίς πολύ - πολύ νά τό άντιληφθώμεν 
γίνεται μακρυνόν χθές.

ΟΦΕΙΛΩ ΑΚΟΜΗ νά προοθέσω καί τούτο: Είναι εις 
πολλούς γνωστή ή όργώσα λαογραφική κίνησις, πού ύ- 
πάρχει εις όλον τόν κόσμον. Αί λαογραφικαί σπουδαί 

έχουν μεγάλην έπίδοσιν παντού, τόσον εις τό άνατολικόν, 
όσον καί εις τό δυτικόν ήμισφαίριον. ’Ατελείωτοι είναι αί 
σειραί λαογραφικών δημοσιευμάτων, μνημειωδών έκδόσε- 
ων, πλεϊστα τά λειτουργούντα πανταχοϋ λαογραφικά ή έ- 
θνογραφικά μουσεία. Ή λαογραφική αύτή κίνησις δέν ό- 
φείλεται μονόν εις τόν λόγον ότι οί Εένοι λαοί δέν έχουν 
Παρθενώνας, Ομήρους, Πλάτωνας, Βασιλείους, Χρυσοστό- 
μους καί Γρηγορίους, άλλά διότι γνωρίζουν τήν άΕίαν τής 
λαογραφικής των κληρονομιάς. Έκ πάντων τούτων κα
ταφαίνεται ποιον είναι τό ίδικόν μας καθήκον άπέναντι τής 
ίδικής μας κληρονομιάς, τοΰ ίστορικωτάτου λαϊκού μας πο
λιτισμού, καί όποια είναι ή χρησιμότης τής λαογραφίας ώς 
έθνικής έπιστήμης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΗ
ΤοΟ λογοτέχνου κ. Π . Πατταρρηγοττούλου τ. Ά σ τυ ν . Δ/ντοΟ Α'

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Καλαβρύτων, όπως καί ατά λοιπά δια
μερίσματα τής χώρας, τό δημοτικό τραγούδι, τό ε

ξαίσιο αύτό δημιούργημα τού Ελληνικού λαού, έκαλλιερ- 
γήθη κατά θαυμάοιον τρόπον καί άπετέλεσε τό κυριώτερο 
μέσον έκφράαεως των πόθων καί στοχασμών του.

"Ετσι, άπό τό ύψηλά καταρράχια καί τις πυκνόσκιωτες 
λαγκαδιές τού χιλιοτραγουδισμένου Χελμού καί τις άπότο- 
μες καί γραφικές πλαγιές τού ύπερήφανου Ώλενού, ά- 
κούσθηκαν οί πιό παθητικές λαϊκές μελωδίες, πού έφανέ- 
ρωναν, μέ τρόπον έντονον, τούς πόθους καί τούς καημούς 
τής Καλαβρυτινής ψυχής.

Τό Καλαβρυτινά δημοτικά τραγούδια δέν παρουσιά
ζουν ιδιομορφία στήν έκτέλεση καί άπόδοσή τους, άλλά ά- 
κολουθούν στόν τόνο, οτή μελωδία καί στή μορφή τό άλ
λα δημοτικά τραγούδια τού Μωριά καί τής Ρούμελης.

'Αντικείμενο τών Καλαβρυτινών δημοτικών τραγου- 
διών είναι ιστορικά καί έπεισοδιακά θέματα ή ψυχικά συ
ναισθήματα, χαρές, λύπες, καημοί ή διάφορα περιστατι
κά πού ή έκδήλωσή τους συνεκίνηοε βαθύτατα τήν Ε λ 
ληνική ψυχή.

Επειδή ή άνάλυση τού Καλαβρυτινού δημοτικού τρα
γουδιού είναι θέμα εύρύ, θά περιορισθούμε, οτήν παρούσα 
μας μελέτη, ατό ιστορικό τραγούδι, πού είναι καί τό κυ
ριώτερο είδος, γιατί είναι έμπνευσμένο άπό τήν ήρωϊκή 
δράση τών Καλαβρυτινών ατούς χρόνους τής μαύρης σκλα
βιάς καί έπειτα τής Ελληνικής Έπαναοτάοεως καί ειδικά 
στό άναφερόμενο ατούς Πετιμεζάδες στούς πρωτοκλέφτες 
τού Μωριά.

Άπό τά χαρακτηριστικώτερα είναι τό άκόλουθο:
Σηκώνουμαι πολύ πρωί μαύρος άπό ιόν ύπνο.
Παίρνω νερό καί νίβουμαι, νερό νά ξενυστάξω
κι* άκ® τά δέντρα νά βςγγάν καί τις δξιές νά τρίζουν.
Τί νάναι δ βρόντος δ πολύς, δ βρόντος δ μεγάλος; 
ΙΙετιμεζάδες άπερνούν καί πδν νά πολεμήσουν.
Πάνε γιά νά βαρέσουνε, τόν σκύλο τό Μουσάγα.
Κάθε κλαδί καί φλάμπουρο, πέτρα καί παλληκάρι.

Τά τραγούδια τά άναφερόμενα στήν οικογένεια τών 
ΠετιμεΖάδων είναι πολλά, γιατί ή ήρωϊκή αύτή γενιά μέ τή 
συνεχή δράση της, στούς χρόνους τής σκλαβιάς, κρατού
σε πάντα σέ θαυμασμό τήν λαϊκή ψυχή.

"Ενα άλλο τραγούδι λέει:
ΙΙετιμεζάς λαβώθηκε στό Σουδενέϊκο ρέμμα.
Μέ τά πουλιά κουβέντιαζε καί μέ τά χελιδόνια, 
κ ι’ άπ’· τόν άχό τής λαγκαδιάς, παρηγοριά γυρεύει.
Τάχα θά γίνω έγώ καλά, θά γιάνουν οί πληγές μου;
Καί τά πουλιά τ’ άπάντησαν καί τά πουλιά τού λένε.
Μάσε τού Μάη τίς δροσιές, τ’ ’Απρίλη τά λουλούδια 
καί δέσε τις λαβωματιές.

Στόν ηρωικό θάνατο τού Θανάση ΠετιμεΖά, πού έ
πεσε ατούς χρόνους τής σκλαβιάς, σ' έναν άνισον άγώνο, 
ύπερασπίζοντας μέ άπαράμιλλη άνδρεία τόν ιστορικόν Πύρ
γον τών Πετιμεζάδων στό Σουδενά, άναφέρεται τό τρα
γούδι πού άκολουθεϊ:
Πουλάκι έκατέβαινε άπό τού Καλαβρύτου
καί πάει στήν Καρύταινα, στούς Καπεταναρχίους,
ατούς κλέφτες ατούς άρματωλούς, τούς Κολοκοτρωναίους.
Κι’ δ θοδωράκης τόπιασε καί τό συχνορωτάει.
ΙΙές μας, πές μας πουλάκι μου κανά καλό μαντάτο 
πές μας γιά τόν Πετιμεζά, τόν Καπετάν Θανάση, 
μάς είπαν τ ’ είναι άρρωστος βαρειά γιά  νά πεθάνη.
Τί νά σάς π® μωρέ παιδιά, τί νά σάς μολογήσω 
έχτές, προχτές έπαίρναγα στά Σουδενά στό κάμπο, 
πολλά τουφέκια πέφτανε καί μπαταριές βροντούσαν 
καί στάθηκα καί άκουσα καί στάθηκα νά μάθω.
Οί Τούρκοι τόν έκλείσανε τόν Καπετάν Θανάση, 
κι’ έκεΐνος ήταν άρρωστος, βαρειά καί τού θανάτου.
Κι* δ Ά χμέτης τό σκυλί, δ άπιαστος μουρτάρης, 
έκεΐνος τόν άσκότωσε, τόν Καπετάν Θανάση.
Κι* άκουσα κλάύματα πολλά, κ ι’ άκουσα μοιρολόγια 
κ ι’ άχολογούσαν τά βουνά καί σειότανε οί τόποι.

Στήν τιτανομαχία τού Λεβιδίου, πού οί ΠετιμεΖαϊοι 
μαϋ'ι μέ τόν ήρωα Αναγνώστη Στριφτόμπολα άπό τήν Κέρ- 
τεζη καί πολλούς άλλους Καλαβρυτινούς, πολέμησαν μέ 
άνδρεία καί θάρρος άπαράμιλλο καί χάρισαν οτήν Ελλάδα 
τήν πιό ένδοξη νίκη, ή λαϊκή ψυχή σκίρτησε σύγκορμη άπό 
χαρά καί έθνική συγκίνηση καί τραγούδησε:
Τρεις περδικούλες κάθονται στή μέση στό Λεβίδι 
έχουν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά δαμένα.
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«Νάμονν τον στανλον εν άχυρο, h a  φτωχό
[  κομμάτι

την ώρα π’ άνοιξ’ ό Χριστός στον ήλιο Του
[  το μάτι. . .

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Σεπτέ Βασιλεύ!
Γλυκόηχα θά άκουσθοΰν κι έφέτος νά σημαίνουν οί καμπάνες των έκκλησιών τήν ήμέρα τής γεν- 

νήσεώς Σου. Καί πλήθη πιστών, σ’ όλάκερο τόν κόσμο, με κατάνυξι βαθειά θά τρέξουν στους ναούς νά 
Σέ προσκυνήσουν, προσφέροντας, στά μυροδοχεία τών καρδιών των, τά μΰρα τής λατρείας καί τών ικε
σιών των.

Πρός Σέ, Ουράνιε Βασιλεύ, με πίστι θερμή, σάν τό όλόφλογο καμίνι, καταφεύγει ή άνθρώπινη 
ψυχή, σάν τό πουλί πού άγρια τό χτύπησαν οί μπόρες, σάν τό καράβι πού κινδύνεψε στο πέλαγος. Στή 
φτωχική Σου φάτνη θά γονατίσουν γέροι λευκόμαλλοι, άλλά-κι’ άμούστακα άκόμη παλληκάρια. Καί 
θάρθουν γυναίκες καί μικρά παιδιά, πλούσιοι καί φτωχοί, άρχοντες καί δούλοι, στρατηγοί καί στρατιώ
τες, νά προσφέρουν εύλαβικά τά μΰρα των.

Καί θά φανής, ώ Θεέ τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης, προστάτης όλων αυτών. Θά γίνής ή στοργή 
καί ή άντίληψις αυτών, γιατί ήλθες στον κόσμο τούτο, γιά νά μάς λυτρώσης άπό τήν άμαρτία καί νά 
μάς δείξης τόν δρόμο τής σωτηρίας. Πώς μπορείς, Γλυκέ Ναζωραίε, νά ξεχάσης τά παιδιά σου;

Οί φωνές τών άγγέλων καί τά όργανα τών αιώνων, θά ψάλουν τόν ύμνο Σου. Ά ς  έρθουν οί μάγοι 
μέ τά δώρα, άς άντιλαλήσουν άπ’ άκρη σ’ άκρη τής γής τά Ώσαννά γιά τόν έρχομό Σου, γιατί έρχεσαι 
νά φέρης στή ζωή τήν προσωπικότητα τού ’Ανθρώπου, τήν μόνη πραγματικότητα στήν άέναη ροή τών 
πάντων.

"Ας ύψωθοΰν οί αίνοι, μέ τά φτερά τού ψαλτηρίου, ώς τόν θρόνο τού Παντοδυνάμου, γιά τήν ’Α
ποστολή τού γυιοΰ Του, πού ήρθε νά σπάση τά δεσμά τού άτόμου πρός τόν κόσμο τής ύλης, νά λυτρώση 
τόν άνθρωπο, νά τόν ύψώση στό νόημα τής Δημιουργίας.

Λαοί τής γής, ’Ιησού Χριστέ, δυνατοί σέ όπλα, ήλθαν καί πέρασαν. Θρόνοι βασιλέων πανισχύρων, 
γκρεμίστηκαν σάν χάρτινος πύργος. Σύ όμως, ό μόνος άληθινός Βασιλεύς, μένεις στούς αιώνες, γιατί 
είσαι ή ίδια ή Ζωή, είσαι τό Πνεύμα.

Καί πάλι γονατίζουμε μπροστά Σου καί ζητούμε νά μάς συγχωρήσης, γιά τό πλήθος τών άμαρτιών 
μας. Μή βραδύνης, ώ Κύριε, νά έλθης βοηθός καί άντιλήπτωρ.

Χριστούγεννα !
Τό Φώς τής Βηθλεέμ, άς φωτίζη πάντα τούς σκοτεινούς δρόμους τής πρόσκαιρης ζωής μας. Πάνω 

άπό τις έχθρες καί τά πάθη, άς σελαγίζη τό "Αστρο τών μάγων, πού θά μάς όδηγή στή φάτνη τών άλό- 
γων, έκεΐ πού γεννήθηκε ό Χριστός. Καί μαζί μέ τούς άγγέλους καί τούς ξάγρυπνους βοσκούς, άς ψάλουμε;
«Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία».

1. ΡΑΤΚΟΣ 
’Αστυνόμος Α'
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Ή  μιά τηράει τήν Κέρτεζη κ ι’ άλλη τις Κλουκίνες, 
κ ι’ ή τρίτη ή καλλίτερη μοιρολογάει καί λέει.
Τ ’ είν’ τό κακά πού γίνεται, ατή μέση τά Λεβιδι.
Κάνε βουνά γκρεμίζονται, κάνε στοιχειά παλεύουν.
Μήτε βουνά γκρεμίζονται, μήτε στοιχειά παλεύουν.
Έκλεισαν τύ Στριφτόμπολα, δκτώ χιλιάδες Τούρκοι 
Χίλιοι τόν κρούν τή μιά μεριά καί χίλιοι άπ’ τήν δλλη. 
Μιά μπαταριά τού δώκανε, στήν μιά μεριά, τήν δλλη, 
τριά βολιά τόν έπήρανε, τά τρία φαρμακωμένα.
Τό ένα τόν πήρε ατή καρδιά καί τ’ άλλο στό πλεμόνι.
Τό τρίτο τό φαρμακερό τόν πήρε στό καρύδι.
Τό στόμα του αίμα γέμισε κ’ ή μύτη του φαρμάκι, 
κ ι’ ή γλωσσά του άηδονολαλεΐ, σάν τό χελιδονάκι.
Βρέ πούσαι Μπάρμπα - Κωσταντή καί ξάδερφε Βασίλη 
καί Νικολάκη γλήγορε, Γκολφίνε άγαπημένε.

Γιά βγάλτε τά ’λαφριά σπαθιά καί τά βαρειά τουφέκια.
Κ ι’ έλάτε νά μέ πάρετε άπ’ τών Τουρκών τά χέρια.
Κ ι’ δν πδτε άπό τήν Κέρτεζη, περάστε άπ’ τής Κλουκίνες.
Κ ι’ δν δήτε τή γυναίκα μου, τή μικροπαντρεμένη, 
πέτε της, μή μέ καρτερεί καί μή παντυχαίνει.
Νά μήν άλλάξη τήν Λαμπρή, φλωριά νά μή φορέση, 
τ ’ έμένα μέ σκοτώσανε Τούρκοι Τριπολιτσιώτες.

Τό έπικό αύτό δημοτικό τραγούδι έχει καί άλλες πολ
λές παραλλαγές καί τραγουδήθηκε περισσότερο στήν Αρ
καδία, έκεϊ πού έπεσε ήρωϊκά τό Καλαβρυτινό παλληκάρι.

Στήν πολιορκία τής Τριπολιτσάς, πού είχε σάν θριαμ
βευτικό έπιστέγασμα τήν κατάληψή της άπό τά ήρωϊκά 
Ελληνικά στρατεύματα, πού τά διηύθυνε ό μεγάλος νοϋς 

τού ένδοξου Στρατηλάτη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ή Πε- 
τιμεΖέϊκη λεβεντιά έδωοε τό γενναίο παρών.
Δέν είμαι έγώ δ Γιώργαρος, ούτε δ Παναγιωτάκης, 
έμέ μέ λέν ΙΙετιμεζά, μέ λένε καπετάνιο.
Π’ δχω τ ’ άσκέρι διαλεχτό καί τούς λεβέντες δλους.
Ποδμαι γιά  τή Ντροπολιτσά, πάω νά πολεμήσω, 
νά φέρω σκλάβους διαλεκτούς, μάννες μέ τά παιδιά τους 
νά πάρω τόν Κιαμήλ - μπέη, σείζη στ’ δλογό μου.

Πρώτοι πάντα σέ κάθε μάχη μέ τούς Τούρκους οί Πε- 
τιμεΖάδες, ποτέ δέ λειποψύχησαν, δέν δείλιασαν, δέν κου
ράστηκαν στήν άέναη τούτη πάλη μέ τόν έχθρό. Στό ά- 
νελέητο σφυροκόπημα τής στρατιάς τού Δράμαλη στόν Κο
ρινθιακό κάμπο, έπειτα άπό τήν πανωλεθρία, πού έπαθε στά 
Δερβενάκια, τό ΠετιμεΖέϊκο τουφέκι «σκότωσε Τούρκους 
άπειρους».

Ό  λαϊκός τραγουδιστής, ό περίφημος αύτός δημιουρ
γός, συνταίριασε γιά τή μάχη αύτή τό άκόλουθο έπικό τρα
γούδι :
Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
πού βάλαν οί Τούρκοι τήν βουλή, στό Κιάτο γιά νά πάνε.
Στό κάμπο πάει ή καβελαριά, στή ρίζα ή πεζούρα.
Στή μέση πάει δ Δράμαλης, μέ δυό, μέ τρεις χιλιάδες.
Ό  θοδωράκης τδμαθε, κάποιος φίλος τού τόειπε.
Παίρνει νερό καί νίβεται, μαντήλι καί σφουγγιέται.
Παίρνει τό κυάλι καί τηρά, τή Βόχα κ ι’ άγναντεύει.
Βλέπει τή Βόχα κόκκινη καί τό γιαλό λιακάτο.
Βλέπει μαυρίλα κ ι’ έρχεται, μαύρη σάν καλιακούδα.
Κ ι’ άπό μακρυά τούς χαιρετάει καί άπό κοντά τούς λέει.
—Πού πάς ρέ Βοϊδοδράμαλη, κονιαρτοπατημένε.
Πού σέ πατάει ή Κονιαριά, πού σέ πατάν οί κλέφτες;
-—ΙΙά νά μαζώξω ζαερέ, τούς κλέφτες γιά νά διώξω.
—Τώρα θά ίδής τό πόλεμο, τά κλέφτικο ντουφέκι.
Πώς πολεμάει δ Πετιμεζδς, κ ι’ δ καπετάν Γκολφίνος.
Πικρό γιουρούσι έκανε, πικρό φαρμακωμένο.
Μπροστά τούς πδν σάν πρόβατα, σάν τά παληαγελάδια.

’Αλλά στή σύγκρουση αύτή μέ τά άπομεινάρια τής 
στρατιάς τού Δράμαλη ήτανε μοιραίο μέσα οτής μάχης τήν 
όχλαγοή καί τή σύγχιση νά παραουρθοΰν οί ΠετιμεΖαϊοι σέ 
έντεχνη παγίδα πού τούς έστησαν οί Τούρκοι καί νά πέ
σουν ήρωϊκά στις 18 Αύγούστου τού 1822 ό Αναγνώστης 
ΠετιμεΖάς μέ τό 18ετή γυιό του Σωτηράκη.

Ό  θάνατός τους συνεκλόνισε βαθειά τή λαϊκή ψυχή 
καί ό πόνος Εέσπασε σέ θλιβερό μοιρολόι:
θέλτε ν’ άκοΟστε κλάϋματα, δάκρυα καί μοιρολόγια.
Περάστε άπ’ τά Σουδενά κ ι’ άπ’ τούς Πετιμεζαίους.
Έ κεΐ ν’ άκοΰστε κλάϋματα, δάκρυα καί μοιρολόγια,

πώς κλαΐν γιά τόν Πετιμεζά καί γιά τό Σωτηράκη.
Στή σκάλα βγήκαν κ ι’ έκατσαν τούς "Ελληνες ρωτάνε.
—ΙΙές μας γιά τό Πετιμεζά καί γιά τό Σωτηράκη, 
σέ τί ταμπούρια πολεμάν, σέ ποιά βαθειά λαγκάδια.
—Μέσ’ τού Λαλιώτη πήγανε, τούς Τούρκους καρτερούνε. 
Έπιάσανε τό πόλεμο, άπ’ τήν αύγή ώς τό βράδυ.
Κι’ δ Νικολάκης φώναξε καί δ Βασίλης λέγει.
—Μή ξεκαμπίσης μπάρμπα μου καί πέσης μέσ’ τό κάμπο, 
κι’ οί ’Αρβανίτες τά σκυλιά μάς έχουνε χωσάδα.
Κι’ εκείνος δέν άγροίκησε τά λόγια τού Βασίλη, 
καί τό σπαθί του τράβηξε, κ ι’ έπεσε μέσ’ τό κάμπο.
Μιά μπαταριά τού ρίξανε, τού κόψανε τά πόδια, 
στά γόνατα γονάτισε καί τό σπαθί του παίζει, 
κ ι’ οί άτλήδες τόνε ζώσανε, τόν βάλανε στή μέση.
—Ρίξε ’Αναγνώστη τ’ άρματα, χαλάλι ατή ζωή σου.
—Τί λέτε βρέ παληόσκυλα, πώς νά σάς προσκυνήσω, 
έγώ με δ Πετιμεζάς καί θά σάς πολεμήσω.
Μιά μπαταριά τού ρήξανε, δλοι μέ τις κουμπούρες.
Τού πήραν τό κεφάλι του, τό πήγανε στή Κόρθο.
"θα’ είστε φίλοι κλάψτε με, κ ι’ δσ’ είστε έχθροί χαρήτε, 
Πετιμεζάς λαβώθηκε, δ πρώτος καπετάνιος.

Οί κάτοικοι των Βασιλικών, τιμώντας τά παλληκάρια, 
πού έπεσαν στή μάχη αύτή, έστησαν λίθινο μνημείο καί έ- 
χάραΕαν όπάνω τά γράμματα «Τοϊς ύπέρ πάτρης, σύν Α
ναγνώστη ΠετιμεΖά ένθάδε πεσοϋσιν, μηνί Αύγούστω 
1822, εύγνωμονοΰντες έστησαν έπίγονοι».

Ή ΠετιμεΖέϊκη λεβεντιά δέν δείχνεται μόνο στόν πό
λεμο, άλλά οέ κάθε έκδήλωση τής Ζωής.

Στις χαρές καί τά πανηγύρια τών άλλων χωριών πη
γαίνανε άρματωμένοι, όλόκληρη παράτα στή σειρά, καβά
λα στ' άλογά τους, όμορφοστολισμένοι, μέ τή κατάλευκη 
φουστανέλλα, τά όλοκέντιστα γελέκια καί τις άσημοπιστό- 
λες. ΚΓ έπειτα σάν ΕεπεΖεύανε μπαίνανε άμέσως στό χο
ρό καί τόν φέρνανε γύρω λεβέντικα, όπως άΕιΖε σέ παλ
ληκάρια τής δικής τους γενιάς, τής πολεμόθρεφτης.

Τά κορίτσια μαγεμένα άπό τήν άντρειά τους, λαχτα
ρούσαν τή ματιά τους καί τήν ομορφάδα τους.

Έτσι μιά όμορφη χωριατοπούλα, έρχεται σέ όΕύ άντι- 
μίλημα μέ τή μάνα της, πού θέλει νά τήν στείλη νύφη στή 
Ζάχολη, σ' ένα χωριό τής Κορινθίας. ’Εκείνη θέλει νά 
παντρεφτή στά Σουδενά, ποΰναι οί ΠετιμεΖαϊοι.
Δέν ατδπα μάνα μιά καί δυό, δέ στδπα τρεις καί πέντε, 
τί έγώ στή Ζάχολη δέν πά, δέν παίρνω Ζαχολίτη. 
θά πάρω άπό τά Σουδενά, ποδναι οί Πετιμεζαΐοι, 
δπου φορούν τά τσάμικα, τις άσημένιες μπάλες, 
τις πέντε άράδες τά κουμπιά, τις έξη τά τσαμπράζια, 
τις άσημένιες τραχηλιές, τις άσημομπιστόλες.

Ή ΠετιμεΖέϊκη γενιά δέν έβγαΖε μόνο παλληκάρια 
πού λιμπίΖανε τις κοπέλλες, άλλά καί όμορφα κορίτσια, πού 
στό Εεφάντωμά τους πλατάΖανε οί νιοί κι' άνάβανε οί καρ
διές τους.

Χαρακτηριστικό είναι τό τραγούδι τής Τάσιως, μιας 
πανώριας ΠετιμεΖοπούλας:
Άπό τήν Πάτρα έρχόμουνα στή Τρίπολη πηγαίνω 
καί νύχτωσα στά Σουδενά, μέσ’ τά Πετιμεζέϊκα.
Κανένας δέν μ’ έγνώρισε άπ’ τούς Πετιμεζαίους, 
παρά ή Τάσιω μοναχά, ή πρώτη τους ξαδέρφη.
Νύσταξαν τά ματάκια μου καί κλείσαν τά καϋμένα.
—Σήκω Τασούλα στρώσε μου, τό μισοφούστανό σου 
καί βάλε γιά προσκέφαλο, τ’ άριατερό σου χέρι, 
νά πέσω ν’ άποκοιμηθώ, νά γείρω νά πλαγιάσω, 
δσο νά σκάση δ Αύγερινός, νά πάη ή Πούλια γιόμα.

Μέ τό τραγούδι αύτό κλείνει ό κύκλος τών δημοτι
κών τραγουδιών, πού άναφέρονται στούς ΠετιμεΖάδες, τούς 
ήρωϊκούς κλεφτοκαπεταναίους τού Μωριά.

Δυστυχώς ό χώρος δέ μάς έπιτρέπει νά έπεκταθοΰμε 
καί στό άλλο ιστορικό Καλαβρυτινό δημοτικό τραγούδι, πού 
δέν ύπολείπεται σέ περιεχόμενο καί ομορφιά.

Πιστεύω ότι θά μάς δοθή ή εύκαιρία σέ άλλη μας συ
νεργασία, μέ τό έκλεκτό σέ ύλη καί άψογο σέ καλλιτεχνι
κή έμφάνιση περιοδικόν μας, τά « Αστυνομικά Χρονικά», 
γιά νά παρουσιάσουμε καί τόν ύπόλοιπον κύκλο τού Καλα
βρυτινού δημοτικού τραγουδιού, πού άναφέρεται στούς 
χρόνους τής κλεφτουργιάς κι' έπειτα τής 'Ελληνικής Έ- 
παναοτάσεως.
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Έτη τή λήξει τών έορταστικών εκδηλώσεων τής 50ετηρίδος τής 
Αστυνομίας Πόλεων τάς εσπερινός ώρας τής 27-11-71 έδόθη με

γάλη δεξίωσις εις τό ξενοδοχεΐον «Μεγάλη Βρετάννια» εις ήν πα
ρέστησαν ή A. Ε. ό Άντιβασιλεύς, μέλη τής Κυβερνήσεως καί άλ
λοι Επίσημοι. Εις την φωτογραφίαν μας χαρακτηριστικόν στιγμιό- 
τυπον άπό τήν προσέλευσιν τής Α. Ε. τοΰ Άντιβασιλέως.
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Θ Ε Μ Α Τ Α

Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

U N  ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ σοβαρών και κοινωνι- 
■'-•κών προβλημάτων της συγχρόνου έ- 

ποχής ημών, τδ δποΐον απασχολεί τάς 
άρμοδίας Κρατικάς 'Γπηρεσίας καί τούς 
έπιστημονικούς κύκλους πολλών χωρών, 
είναι καί τδ πρόβλημα τών 'Οδικών Τρο
χαίων ’Ατυχημάτων.

Πράγματι, σήμερον, δ μεγαλύτερος κίν
δυνος, δ όποιος άπειλεΐ τήν ζωήν καί τήν 
σωματικήν άκεραιότητα τοΰ ανθρώπου, εί
ναι δ κίνδυνος ό προερχόμενος έκ τού αύ- 
τοκινήτου. Ό  Αριθμός τών θυμάτων τών 
τροχών είς 8λας τ ις  Χώρας τού πεπολι- 
τισμένου κόσμου αυξάνει άλματωδώς κατ’ 
έτος. Οί έκ τών τροχοφόρων θάνατοι τεί
νουν νά καταλάβουν πρωτεύουσαν θέσιν 
είς τήν κλίμακα τών αίτιων, π .χ . έναντι 
τών ασθενειών ή τών φυσιολογικών θανά
των. Χυγκεκριμένως, καταλαμβάνουν τήν 
τρίτην θέσιν μετά τάς καρδιακάς παθή
σεις καί τήν έπάρατον νόσον. Μέ άλλα 
λόγια, τδ πρόβλημα τών Τροχαίων ’Ατυ
χημάτων κατέστη σήμερον μία άληθής κοι
νωνική μάστιγξ. Διά τού δρου «άτύχημα 
έκ τροχοφόρου» έννοοΟμεν πάν άτύχημα, 
προκαλοΰμενον ύπδ δχήματος κινουμένου 
διά τροχών. Κατά συνέπειαν, εις τήν κα
τηγορίαν ταύτην αυμπεριλαμβάνονται δχι 
μόνον τά ύπδ αύτοκινήτων όχημάτων προ- 
καλούμενα, άλλά καί τά ύπδ 'Ιππηλάτων, 
τροχιοδρομικών καί σιδηροδρομικών τοι- 
αύτα.

Πότε καί πού έλαβε χώραν τδ πρώτον 
τροχαΐον άτύχημα, είς τήν μακράν Ισ το 
ρίαν τού άνθρωπίνου γένους, νομίζω δτι 
είναι πολύ δύσκολον, 8ν δχι άδΰνατον νά

Τ Α  Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α

Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ

ΤοΟ Ά σ τυν . Β' κ. Κ Ω Ν ΣΤ . Κ Α Ν Ν Η

Πρέπει νά πείσωμεν έαυτούς, δτι, έκτος τοδ νομικοδ κα

θήκοντος νά μή καταστώμεν υπαίτιοι άτυχήματος, έχομεν 

και ήθικόν καθήκον προσπάθειας προς άποφυγήν τούτου.

καθορισθή. Είς τήν πλουαίαν, δμως, Ε λ 
ληνικήν Μυθολογίαν άναφέρονται δύο, τά 
δποΐα θά ήδύναντο νά χαρακτηρισθούν ώς 
τοιαΰτα. Τδ πρώτον άναφέρεται είς τήν 
πτώσιν τού Φαέθοντος έκ τού "Αρματος 
τοδ πατρός του Ήλιου, ένφ ώδήγει αύτό.

Τδ δεύτερον άναφέρεται είς τδν μύθον 
τοδ 'Ιππολύτου, υίού τού Θησέως καί τής 
Άμαζόνος Ίππολύτης, δστις οδηγών τδ 
άρμα του, εδρεν οίκτρδν θάνατον, συνε- 
πείφ άνατροπής αύτοδ, ύπδ μαινομένου 
ταύρου, παρά τάς Σκειρωνίδας πέτρας, 
(κακιά σκάλα), έκβρασθέντος έκ τών κυ
μάτων καί τρομοκρατήσαντος τούς Τππους 
του.

Ή  μικρά αδτη μυθολογική παρέκβασις 
δέν άπεσκόπει, ώς είναι, άλλωστε, εύνόη- 
τον, παρά είς τήν ύπενθύμισιν, δτι καί 
είς τήν μυθολογικήν έκείνην έποχήν άνα- 
φέρονται θύματα τροχοφόρων, μέ τήν δια
φοράν δτι είς έκεϊνα ύπήρχε πάντοτε δ 
δάκτυλος θεού τίνος ή θεάς τοδ Όλύμ- 
που, ένφ είς τά σημερινά δ μόνος καί κυ
ρίως ύπαίτιος, καί δή είς ποσοστδν 80% 
περίπου, κατά διεθνή στατιστικά στοι
χεία, είναι δ άνθρωπος. Πράγματι, έκ 
τών τριών παραγόντων τής άαφαλοδς κυ
κλοφορίας, ήτοι δδού, δχήματος καί άν- 
θρώπου, ώς άποδεικνύεται στατιστικώς, δ 
πλέον ύπεύθυνος διά τά τροχαία άτυχή- 
ματα είναι δ παράγων άνθρωπος, μέ τδ 
προαναφερθέν ποσοστδν εύθύνης του.

Τ ο ύ τ ο ,  δ ι ό τ ι  τ δ  80% τ ώ ν  
τ ρ ο χ α ί ω ν  ά τ υ χ η μ ά τ ω ν  ό- 
φ ε ί λ ε τ α ι  ε ί ς  τ ή ν  δ ι α γ ω 
γ ή ν  κ α ί  τ ή ν  σ υ μ π ε ρ ι φ ο 

ρ ά ν  τ ο ύ  π ε ζ ο ύ ,  κ α τ ά  τ ή ν  
κ ί ν η σ ι ν  τ ο δ  δ χ ή μ α τ ο ς ,  ή 
τ ή ν  δ ι α γ ω γ ή ν  κ α ί  τ ή ν  
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν  τ ο δ  π ε ζ ο ύ ,  
κ α τ ά  τ ή ν  κ ί ν η σ ί ν  τ ο υ  ε ί ς  
τ ά ς  δ δ ο ύ ς .  Βεβαίως, τδ σύνολον τών 
άτυχημάτων δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ 
τάς διαπραττομένας παραβάσεις ύπδ τών 
δδηγών, διότι είς τά τροχαία άτυχήματα 
ύφίσταται, πολλάκις, συνδρομή καί ταυ
τόχρονος συνδυασμός πολλών παραγόν
των (αίτιων). Ταδτα δέν άναφέρονται μό
νον είς τήν διαγωγήν τοδ δδηγοδ, άλλά 
καί είς τήν κατάστασιν τής δδού, π .χ . τήν 
όλισθηρότητα, τήν έλλειψιν προειδοποιη
τικής πινακίδος έπί άποτόμου καμπής, 
τάς συνθήκας άσφαλείας τοδ αύτ)του (σύ
στημα τροχοπεδήσεως - , διευθύνσεως) ή 
τάς καιρικάς συνθήκας (ήμέρα - σκότος - 
χιών κλπ .). ’Ελάχιστα, δηλαδή, είναι τά 
τροχαία άτυχήματα, τά δποΐα συμβαίνουν 
άπδ γεγονότα, έγγίζοντα τά δρια τοδ ά- 
προβλέπτου, ώς π .χ . ή αιφνίδια ρήξις τοδ 
έλαστικοδ τοδ τροχού ή ή αιφνίδια βλάβη 
τοδ συστήματος τροχοπεδήσεως ή διευθύν- 
σεως.

Είς τδ έρώτημα έάν ύπάρχει τύχη είς 
τά τροχαία άτυχήματα, θά ήδύνατο νά ά- 
παντήση κανείς, δτι ή Λάχεσις, ή Κλωθώ 
καί ή "Ατροπος σχεδόν ούδεμίαν έπήρειαν 
άσκοδν. Τδν ρόλον τής δυσμενούς τύχης 
δύναται νά έξουδετερώση δ άνθρωπος είς 
πλείστας περιπτώσεις, δταν είναι θετι
κός καί προορατικός καί λαμβάνει ύπ’ δ- 
ψιν του καί τά πλέον άπίθανα ένδεχόμε- 
να. Ή  τύχη θά φέρη, κάποτε, είς χρονι-
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Πανταχοϋ, Ιδίως όμως εις τάς πόλεις ό μεγαλύτερος κίνδυνος, ό όποιος όπειλεϊ σήμερον τήν Ζωήν καί 
τήν σωματικήν άκεραιότητα τού ανθρώπου είναι ό κίνδυνος ό προερχόμενος έκ τοϋ αυτοκινήτου.

κήν συνάντησιν δύο δδηγούς, οί όποιοι συ
νηθίζουν νά διέρχωνται τάς μή έλεγχομέ- 
νας διασταυρώσεις τών ισοτίμων δδών, χω 
ρίς προηγουμένως νά σταματούν καί νά 
έλέγχουν. Ό  συνετός, δμως, δδηγός, δ δ- 
ποΐος σταματά καί έλέγχει, Αποφεύγει τδ 
6πδ τής τύχης προπαρασχευααθέν «ραντε
βού μέ τδν θάνατον». Ί'πό τής κοινής γνώ
μης πιστεύεται, δτι, μέ τήν αδξησιν των 
χυχλοφορούντων δχημάτων, έπέρχεται καί 
Ανάλογος τοιαύτη εις τά τροχαία Ατυχή
ματα. Έ ν  τ ο ύ τ ο ι  ς, ή α δ ξ η - 
σ ι ς  τ δ ν  τ ρ ο χ α ί ω ν  Α τ υ χ η 
μ ά τ ω ν  δ έ ν  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  
ά ν τ ι σ τ ο ί χ ω ς  τ ή ν  α δ ξ η σ ι ν  
τ ώ ν  ό χ η μ ά τ ω ν ,  δ ι ό τ ι  τ ά  
τ ρ ο χ α ί α  Α τ υ χ ή μ α τ α  ε ί ν α ι  
έ ξ η ρ τ η μ έ ν α  κ υ ρ ί ω ς  Α π ό  
τ ή ν  γ ν ώ σ ι ν  τ ώ ν  Κ α ν ό ν ω ν  
Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ,  τ ή ν  κ ύ κ λ ο -  
φ ο ρ ι α κ ή ν  Α γ ω γ ή ν  τ ώ ν χ ρ η -  
σ ι ο ό χ ω ν  τ ώ ν  δ δ ώ ν  κ α ί  
τ δ ν  έ π α ρ κ ή  τ ρ ο χ ο ν ο μ ι κ δ ν  
έ λ ε γ χ ο ν .

Ή  Αγωγή τών χρησιούχων τών δδών δ- 
δηγεϊ πάντοτε είς μίαν Ασφαλή βελτίωσιν 
τής κυκλοφορίας, μείωσιν τού ύψους τών 
Ατυχημάτων καί, συνεπώς, έλάττωσιν τών 
νεκρών καί τών τραυματιών. Ό  δδηγδς 
Αποτελεί τό Ανθρώπινον συστατικόν εις τδ 
κυκλοφορίακόν κύτταρον (δχημα - άνθρω

πος), συγχρόνως δέ κατέχει τδν σπου- 
'  δαιότερον ρόλον είς τήν δμαλήν διεξαγω

γήν τής κυκλοφορίας. ’Αλλά, ένταδθα, θά 
άναφερθώμεν, κυρίως, είς τήν ήθικήν καί 
κοινωνικήν εύθύνην τού δδηγού τού αύτο- 
κινήτου, ήτις δημιουργεΐται μέ τδ σημε
ρινόν δργιον τής μηχανοποιήσεως, ήτοι 
μέχρι ποιου σημείου, δηλαδή, έξικνείται 
ή προσωπική έλευθερία, διά νά μή παρα
βλάπτεται ή έλευθερία τού άλλου, είτε δ- 
δηγοί εϊμεθα, είτε πεζοί. Διότι τό πρό
βλημα τής κυκλοφοριακής Αγωγής τών 
χρησιούχων τών δδών δέν είναι άπλώς ή 
τήρησις τών κανόνων τής κυκλοφοριακής 
τάξεως, Αλλά τδ σύνολον τών Απαραιτή
των ήθικών ιδιοτήτων κατά τήν δδή- 
γηαιν, μέ πλήρη σεβασμόν δχι μόνον τής 
έλευθερίας τών άλλων, Αλλά, κυρίως, τού 
πολιτιμοτέρου Αγαθού των, ήτοι τής ζωής 
καί σωματικής Ακεραιότητος αύτών. Έ - 
κάστη πρωίαν, δταν φθάνω είς τό γρα- 
φεϊον μου, ε&ρίσκω έπί τής τραπέζης ένα 
πίνακα τών Ατυχημάτων τού παρελθόντος 
24ώρου, μετ’ ένδειξεως τών έξ αύτών Α
ποτελεσμάτων, τά δποία συνέβησαν είς τήν 
περιοχήν τής Τροχαίας ’Αθηνών. Είς έ- 
ρυθρός σταυρός έπιτρέπει μίαν ταχεΐαν έ- 
κτίμησιν τής σοβαρότητος τών Ατυχημά
των. Τό Αριθμητικόν σύνολον τών έρυθρών 
σταυρών καί τής οικείας στήλης «Αριθμός 
τραυματισθέντων Ατόμων σοβαρώς - έλα-

φρώς» μού έπιτρέπει μίαν ταχείαν έκτί- 
μησιν τού έάν ή ήμέρα ύπήρξε «καλή» ή 
«κακή». Ήμέραι μέ 25 ή 30 τραυματίας 
είναι «καλαί», Αλλά ήμέραι, μέ έναν νε
κρόν ή δύο καί 20 τραυματίας είναι κα- 
καί. Βεβαίως, ήμέραι χωρίςς νεκρόν εί
ναι (2) δύο τό πολύ, Ικάστην εβδομάδα, 
ένφ ήμέραι μέ 15 τραυματίας πολύ σπά- 
νιαι. Ό  Αριθμός τών νεκρών καί τραυμα
τιών αύξομειούται Αναλόγως τών έποχών 
τού έτους ή τών ήμερών τής έβδομάδος 
καί τών ώρών τού 24ώρου.

' Ι κ α ν ό ς  Α ρ ι θ μ ό ς  Α ν τ α -  
π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  ε ί ς  τ ο ύ ς  π ε 
ζ ο ύ ς ,  ο ί  δ π ο ί ο ι  κ α τ α λ α μ 
β ά ν ο υ ν ,  ε ί ς  μ έ ν  τ ή ν  κ α 
τ η γ ο ρ ί α ν  τ ώ ν  φ ο ν ε υ θ έ ν -  
τ ω ν ,  τ ή ν  π ρ ώ τ η ν  θ έ α ι ν ,  
ε ί ς  τ ή ν  τ ο ι α ύ τ η ν  δ έ  τ ώ ν  
τ ρ α υ μ α τ ι σ θ έ ν τ ω ν ,  τ ή ν  δε υ-  
τ έ ρ α ν  θ έ σ ι ν .

Ώς κυριωτέρα αιτία τών Ατυχημάτων, 
μέ θύματα τούς πεζούς, διαπιστούται, στα
τιστικούς, ή έκτός διαβάσεων κίνησις αύ
τών, «ή εισβολή είς τό δδόστρωμα θά έ- 
λέγομεν άλλως», άνευ προηγουμένου έ- 
λέγχου τής κινήσεως τών δχημάτων. Βε
βαίως, ή τοιαΰτη ένέργεια τών πεζών 
προϋποθέτει Απερισκεψίαν ή έλλειψιν γνώ- 
σεως τών κανόνων κυκλοφορίας καί ίκα- 
νότητος έκτιμήσεως Αποστάσεως καί τα-
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Επάνω: Η κυκλοφοριακή αγωγή, πρέπει νά άρχίΖη άπό
τής παιδικής άκόμη ήλικίας. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ- 
την, ιδιαιτέρα καταβάλλεται μέριμνα ύπό τής Ύποδ)νσεως 
Τροχαίας Αθηνών, διά τής ίδρύσεως παιδικών κέντρων κυ· 
κλοφοριακής άγωγής, ΔεΕιά: Ή μή ϋπαρΕις κυκλοφορια- 
κής άγωγής εις τούς χρησιούχους τών οδών, οδηγεί άσφα- 

λώς εις τήν αϋΕησιν τών τροχαίων άτυχημάτων.

χύτητος των όχημάτων, ίδίφ τών έξ ί- 
παρχίας άφικνουμένων. Τούτο, διότι ο5- 
τοι δέν είναι είθισμένοι εις τούς κανόνας 
κυκλοφορίας τών οογχρόνων μεγαλουπό- 
λεων. Βεβαίως, διαπιστοΰται ή απερισκε
ψία αϋτη, ώς προεΐπον, εϊδικώς εις τάς 
πυκνοκατωκημένας περιοχάς. ’Αλλά, ή 
περισκεψία αδτη τοΟ θύματος «πεζού» δέν 
είναι, νομίζω, ικανή, διά νά καθησυχά- 
σωμεν τήν συνείδησιν ήμών, ώς δδηγών, 
μέ τόν ισχυρισμόν «ίδιικόν του ήτο τό 
πταίσμα, δς τό ύποστή». Διότι, δν πρά
γματι τοιαύτην σκέψιν κάμωμεν, τότε σκε- 
πτόμεθα ώς τόν στρατηγόν εκείνον, δ ό
ποιος, κατά τήν ύποχώρησιν τών στρα
τευμάτων του, ε&ρεθείς πρδ πληγωμένου 
στρατιώτου του, ζητοΟντος βοήθειαν, τοϋ 
άπήντησε: «Τό βλέπω. Δέν δύναμαι νά 
κάμω τίποτε διά σέ. Είσαι θύμα πολέμου». 
ΟΒτω καί ήμεΐς, ένώπιον τοΰ πτώματος 
ένός παιδιού, ή ένός ένηλίκου, θύματος 
τών τροχών αδτοκινήτου, δέν δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν: «Τό βλέπομεν, είσαι θύμα τής 
προόδου». Άντιθέτως, δταν τό μεγαλύτε
ρου ύψος ποσοστού τών θυμάτων καταλαμ
βάνουν οί πεζοί, όφείλομεν νά άναζητή- 
σωμεν τά αίτια τής απερισκεψίας των, 
νά άνεύρωμεν τους λόγους, οί όποιοι έξη- 
γοΟν τήν τοιαύτην συμπεριφοράν των καί 
νά έφαρμόσωμεν τάς ένδεδειγμένας μεθό
δους θεραπείας των.

Άναμφισβητήτως, διά τούς νεκρούς δέν

δυνάμεθα νά πράξωμεν ούδέν, αλλά διά 
τούς ζώντας δυνάμεθα νά έμποδίσωμεν τήν 
μεταβολήν των εις νεκρούς. Ή  λύσις τού 
προβλήματος εύρίσκεται εις χεΐρας τών 
πεζών καί δδηγών. 'Ημών καί Τμών, είς 
χεΐρας οίουδήποτε, δ όποιος χειρίζεται τό 
πηδάλιου αύτοκινήτου. Τό πρόβλημα είναι 
Ανθρώπινον, είναι πρόβλημα εύθύνης καί 
συνειδήσεως. Τό αύτοκίνητον είναι, άναμ- 
ψιβόλως, έν μέσον χαράς καί έξυπηρετή- 
σεως, έν μέσον προόδου καί πολιτισμού, 
δέν είναι, δμως, δύσκολου, νά μεταβλη- 
θή, χεΐροες κακού δδηγού, είς δργα- 
νον θανάτου καί δδύνης. Είναι, άλλωστε, 
προφανές, δτι, έάν δέν Οπήρχον αύτοκίνη- 
τα, δέν θά δπήρχον καί πεζοί νεκροί έπί 
τής όδού. Είναι αληθές, αλλά αυτό πρέ
πει νά άποτελή τήν αφετηρίαν τής συναι- 
σθήσεως τής εύθύνης, ή όποια βαρύνει ή- 
μάς, άφ’ ής στιγμής άναλαμβάνομεν τήν 
δδήγησιν ένός αύτοκινήτου, ·τό όποιον, αύ- 
τό καθ’ έαυτό, άποτελεΐ αντικειμενικόν 
κίνδυνον τών ανθρώπων. Τό νά έπιρρί- 
πτωμεν τήν εύθύνην έπί τών πεζών, δτι 
δέν γνωρίζουν τούς κανόνας κυκλοφορίας, 
δτι δέν πειθαρχούν είς αύτοός, δτι βαδί
ζουν Απερίσκεπτοι έπί τών δδών, μέ τήν 
πεποίθησιν δτι θά τούς προστατεύσουν οί 
έντιμοι δδηγοί, είναι προσπάθεια άποσεί- 
σεως τών εύθυνών ήμών. "Ο,τι δμως καί 
δν συμβαίνη, είτε οί πεζοί κυκλοφορούν 
καλώς είτε δχι, έφ’ δσον γνωρίζομεν τούς

κινδύνους, τούς όποιους έγκυμονεΐ ή δδή- 
γησις ένός αύτοκινήτου, όφείλομεν νά 
πράττωμεν παν δ,τι άποτρέπει τούς κιν
δύνους τούτους. Π ρ έ π ε ι  ν ά  π ε ί -  
σ ω μ ε ν  έ α υ τ ο ύ ς ,  δ τ ι ,  έ κ τ ό ς  
τ ο ύ  Ν ο μ ι κ ο ύ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς ,  
ν ά  μ ή  κ α τ α σ τ ώ μ ε ν  6 π α ί - 
τ ι ο ι  Α τ υ χ ή μ α τ ο ς ,  Ι χ ο μ ε ν  
κ α ί  τ ό  ή θ ι κ ό ν  κ α θ ή κ ο ν  
τ ή ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  π ρ ό ς  Α
π ο φ υ γ ή ν  τ ο ύ τ ο υ .  Δέν είναι 
αρκετόν, δηλαδή, νά δδηγώμεν συμφώνως 
μέ τούς κανόνας τού Κ.Ο.Κ., διά νά μή 
Ανατρέψωμεν π .χ . τόν πεζόν όφείλομεν 
εύρυτέραν συναίσθησιν τής ύποχρεώσεως 
ήμών, Αναλόγως τών παρουσιαζομένων πε
ριπτώσεων τών κυκλοφοριακών συνθηκών, 
Απαιτουσών ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καί 
προσοχήν, έπί πλέον, δηλαδή, τού δ,τι Α
παιτούν οί νόμοι.

Δ έ ν  ε ί ν α ι  Α ρ κ ε τ ή  ή ν ο 
μ ι μ ο φ α ν ή ς  ό δ ή γ η σ ι ς ,  δ ι ά  
ν ά  κ α θ η σ υ χ ά σ ω μ ε ν  τ ή ν  
σ υ ν ε ί δ η σ ι ν  ή μ ώ ν ,  μ έ  τ ή ν  
Α π α λ λ α κ τ ι κ ή ν  δ ι κ α σ τ ι 
κ ή ν  ά π ό φ α σ ι ν ,  έ ά ν  ή π ε - 
ρ ί π τ ω σ ι ς  έ λ θ η  έ ν ώ π ι ο ν  
τ ο ύ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ .  Ό φ ε ί 
λ ο μ ε ν  ν ά  ε ί μ ε θ α ,  τ ο υ λ ά 
χ ι σ τ ο ν  σ ι ω π η λ ώ ς ,  ύ π ε ύ -  
θ υ ν ο ι  έ ν α ν τ ι  τ ή ς  σ υ ν ε ι -  
δ ή σ ε ω ς  ή μ ώ ν .
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Ή αϋΕησις τών τροχαίων ατυχημάτων δέν παρακολουθεί άντιστοίχως τήν αϋΕηοιν των οχημάτων. Τά 
τροχαία άτυχήματα είναι έΕηρτημένα κυρίως άπό τήν γνώσιν τών κανόνων κυκλοφορίας.

Αύχή ή άξιολόγησις ιδεών άπαιτεί νά 
προβλέπωμεν τόν κίνδυνον, καθ’ δν δ πε
ζός, πρδ πάντων δταν είναι άνήλικος, 
συμπεριφέρεται κατά τρόπον άντίθετον 
πρός τοός κανόνας κυκλοφορίας, άκατάλ- 
ληλον ή άνέλπιστον: II.χ . "Ενα ανήλικον 
παιδί, χδ δποϊον εύρίσκεται είς τό δκρον 
τής δδού, κρατούμενον διά τής χειρδς ύ- 
πδ τής μητρός του, ή δποία άντελήφθη 
τήν έπέλευσιν τού αύτοκιήτου καί άνα- 
μένει τήν διέλευσίν του, δέν πρέπει νά 
δρμφ είς τδ δδόστρωμα, άλλά δυνατδν νά 
τδ πράξη. "Εχομεν τδ ειδικόν, κοινωνικής 
εύθύνης. Καθήκον, νά προίδωμεν τήν δυ
νατότητα τοιαύτης άπιθάνου ένεργείας τού 
άνηλίκου καί νά δδηγήσωμεν μετ’ ίδια- 
ζοΰαης προσοχής καί προνοητικότητος. 
"Αλλωστε, πολλάκις, αί διάφοροι διαβα
θμίσεις κακής κυκλοφοριακής άγωγής άρ- 
χίζουν άπδ τήν συμπεριφοράν «βολικότη- 
τος», ή δποία είναι μέν παράτυπος, άλλά 
δέν βλάπτει δπερβολικά τδν πλησίον καί 
ή δποία, κάποτε, φθάνει είς μίαν δυναμι
κήν καί έπικίνδυνον συμπεριφοράν, έγγί- 
ζουσαν τά δρια τής προμελετημένης άν- 
θρωποκτονίας.

Οίαδήποτε προσπάθεια κατατάξεως τών 
δδηγών είς «καλούς» καί «κακούς» θά ή- 
το άπατηλή.

Υπάρχουν όλίγοι «άριστοι» καί όλίγοι 
«χείριστοι» δδηγοί. 'Η πλειονότης δέν 
είναι δυνατδν νά ταξινομηθή σαφώς. Είς

οίονδήποτε τών δδηγών ύπάρχει τό καλόν, 
άλλά καί τδ κακόν, στενώς συνδεδεμένα 
μεταξύ των, τά δποία άναδύονται είς τήν 
έπιφάνειαν τής «συμπεριφοράς των», ώς 
χρησιούχων τών δδών, άναλόγως τών πε
ριστάσεων, άναλόγως, δηλαδή, τού έάν 
είναι πολύ ή δλίγον άπρόσεκτοι ή άμελείς.

Ά λλ ’, άκριβώς, αυτή ή συμπεριφορά έ- 
πιδρά δυαμενώς είς τήν δμαλήν καί άκίν- 
δυνον ροήν τής κυκλοφορίας τών οχημά
των, ήτις αύξομειώνει τήν στατιστικήν 
κλίμακα τών δδικών άτυχημάτων. Καί, 
έν προκειμένφ, άπαιτεΐται ή αυτοκριτική 
τής συνειδήσεως έκάστου δδηγοΰ, άνευ 
στιγματισμού τής συμπεριφοράς τών ά- 
νωνύμων «άλλων», νά άποδέχεται τδ βά
ρος τής κοινωνικής εύθύνης, ήν έπωμίζε- 
xat, δδηγών τό αύτοκίνητόν του. "Αλλαις 
λέξεσιν, αύτδ σημαίνει, δτι έκαστος τών 
δδηγών δέον νά διατηρή Οπό τδν συνεχή 
έλεγχον τήν συμπεριφοράν του, ώς δδη- 
γού, χωρίς νά θεωρή έαυτδν άναμάρτητον 
καί άπηλλαγμένον σφαλμάτων.

Τά δδικά άτυχήματα δυνατδν νά συμ
βούν είς έκαστον έξ ήμών, οίανδήποτε 
πείραν καί Ικανότητα καί άν διαθέτει. 
"Αλλωστε, είς τήν δδήγησιν ένδς αύτοκι- 
νήτου, ή άναγκαία προσοχή ουδέποτε εί- 
vat άνώφελος, ή μετριοπάθεια καί δ αύ- 
τοέλεγχος ούδέποτε είναι ένδειξις μειο
νεκτικής ύποστάσεως. "Ομως, τό νά Οπο- 
δεικνύωμεν είς τδν δδηγόν τήν κοινωνικήν

αύτήν εύθύνην του, ώς χειριζομένου λίαν 
έπικίνδυνον άντικειμενικώς δργανον, δέν 
σημαίνει δτι άπαλλάσσομεν τδν πεζόν τών 
ίδικών του ύποχρεώσεων. Ό  π ε ζ ό ς  
δ έ ν  έ χ ε ι  δ ι κ α ί ω μ α  ν ά  έ- 
π ι κ α λ ή τ α ι  τ δ ν  ά ν υ π ε ρ ά -  
σ π ι σ τ ο ν ,  δ ι ά  ν ά  έ π ι β ά λ η  
έ π ί  τ ώ ν  δ η μ ο σ ί ω ν  δ δ ώ ν  
τ υ ρ α ν ν ί α ν  δ μ ο ί α ν  έ κ ε ί -  
ν η ς ,  τ ή ν  δ π ο ί α ν  έ π ι β ά λ -  
λ ο υ ν  τ ά  μ ι κ ρ ά  π α ι δ ι ά  ε ί ς  
τ ά ς  ο ι κ ί α ς  τ ω ν .  Ή  τοιαύτη 
κατάχρησις, έκ μέρους τών πεζών, συμ
βαίνει περισσότερον είς τάς πόλεις, πα
ρά είς τάς δδούς τής ύπαίθρου. Αδτη 8- 
μως είναι δυνατή άκάμη καί είς τήν ύ
παιθρον. Είς τήν τελευταίαν ταύτην πε- 
ρίπτωσιν, οίαδήποτε είσοδος τού πεζού έν- 
τδς τού δδοστρώματος, κατά παράβασιν 
τής προτεραιότητος τών δχημάτων, τυγ
χάνει παράτολμος. Ή  άπερισκεψία του 
δυνατδν νά άποβή μοιραία, δχι μόνον διά 
τήν ζωήν αύτού τού ίδιου, άλλά καί τήν 
ζωήν τών άλλων, διότι, έκ τής τοιαύτης 
ένεργείας του, προκαλεΐ, πολλάκις, άλυ- 
σιδωτά άτυχήματα.

Ό  έ γ κ λ η μ α τ ί α ς  τ ή ς  δ - 
δ ο ύ  τ ή ς  ύ π α ί θ ρ ο υ ,  ε ί ς  τ ή ν  
π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  α ύ τ ή ν ,  δ ύ ν α -  
τ α ι  ν ά  ε ί ν α ι  δ π ε ζ ό ς - άλ
λά δι* αύτδν θά άσχοληθώμεν είδικώτε- 
ρον.
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Τό εργον τοΰ αστυνομικού δεν 
είναι δυνατόν νά νοηθή εντός τών 
συνήθων πλαισίων, ατινα χαρακτη
ρίζουν καί διαμορφώνουν εν κοι
νόν επάγγελμα. Ό πως ό ιατρός, ό 
δικαστής, ό ίερεύς καί ό διδάσκα
λος, οϋτω καί ό άστυνομικός, 
έπιτελεϊ υψηλήν κοινωνικήν ά- 
ποστολήν. Τά προμνησθέντα ε
παγγέλματα μόνον δταν νοηθώ- 
σιν ώς τοιαΰτα, είναι δυνατόν 
νά είπωμεν ότι οί όσκοΰντες
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A. — ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . ΔιατΙ τά Σώματα Ασφαλείας εί
ναι ή βάσις παντός εύνομουμένου 
Κράτους.

Ό  άνθρωπος, Ζώον φύσει λογικόν καί 
κοινωνικόν, άπό τής έμφανίοεώς του έπί 
τού πλανήτου τής Γής, άδήριτον ήσθάν- 
θη τήν άνάγκην όργανώοεως, κατ' άρ- 
χάς μέν εις ομάδας, άργότερον δέ εις 
Κοινωνίας καί Έθνη. Ή άνάγκη αύτη 
ώθησε τούς ανθρώπους εις τήν σκέψιν, 
νά έγκαταλείψουν τήν μονήρη διαβίωαίν 
των καί κατέστη άπολύτως αισθητή έκ 
τού γεγονότος ότι εις τήν κατά μάνας 
Ζωήν των ήσαν εκτεθειμένοι εις πολ
λούς κινδύνους, τόσον έκ μέρους των 
συνανθρώπων των, όσον κοί έκ μέρους 
αύτής ταύτης τής φύσεως. Τήν έποχήν 
έκείνην έπεκράτει άπολύτως τό δίκαιον 
τού ίσχυροτέρου, ούτος δέ ήδύνατο εύ- 
κόλως νά γίνη κύριος και έΕουσιαστής 
τής περιουσίας τού πλησίον του, πολ- 
λάκις δέ καί αύτής τής Ζωής του. Αλ
λά καί ή άλογος φύσις, διά τών άγνω
στων εις τούς άνθρώπους τής έποχής 
έκείνης στοιχείων καί δυνάμεών της, 
έθεωρείτο καί ήτο φοβερός έχθρός.

Τών πραγμάτων ούτως έχόντων, έ- 
δημιουργήθησαν, τή παρόδω τού χρόνου, 
αί πρώτοι οικογένειας αί Κοινωνίας τά 
Έθνη. Εις τάς ομάδας αύτάς ό άνθρω

πος ήρχισε νά αισθάνεται τόν έαυτόν 
του πλέον άοφαλή καί ήδυνήθη οϋτω νά 
έπιδοθη εις έργα προόδου καί έΕελίΕεώς 
του.

Τό κακόν όμως είναι συμφυές μέ τήν 
άνθρωπίνην ύπαρΕιν. Τό έγκλημα, έν 
τή εύρεία αύτοϋ έννοια, ή παράβασις τών 
ύπό τής Πολιτείας διατασσομένων, ή 
τάοις τού ανθρώπου πρός τόν εύκολον 
θίον καί ή διά παντός τρόπου άπόκτη- 
σις τών αγαθών, είναι φαινόμενα γνω
στά άπό τών όρχαιοτάτων χρόνων. Φύ
σει ό άνθρωπος άρέσκεται νά πράττη 
πάν ό,τι αύτάς ούτος έπιθυμεϊ καί άγω- 
νίΖεται πρός τούτο. Οί Νόμος αί διατά- 
Εεις καί πάν ό,τι άφορά εις τήν στέρη- 
σιν τής προσωπικής του έλευθερίας, εί
ναι διά τόν άνθρωπον έμπόδια, άτινα κα
λύτερον θά ήτο νά μή ύπήρχον.

Αύτή αϋτη ή φύσις τού άνθρώπου, τό 
περιβάλλον, αί διάφοροι τής Ζωής συν- 
θήκας τά παντός είδους κοινωνικά συ
στήματα, ή πενία, άλλά καί ό άθέμιτος, 
ένίοτε, πλουτισμός, ή τάσις πρός ά- 
πόκτησιν τών άγαθών τής Ζωής ανευ 
κόπου ή ανευ μεγάλου τοιούτου, είναι 
τά αίτια τά όποια ώθοϋν τόν άνθρωπον 
εις τό έγκλημα.

Έφ' όσον Ζώμεν εις κοινωνίαν άν- 
θρώπων, εις κοινωνίαν ήτις άνύψωσεν 
εις τήν θέσιν τής άγάπης τού ΝαΖω- 
ραίου τό μίσος καί εις τήν θέσιν τής 
συγγνώμης τήν έκδίκησιν, πάντοτε θά 
ύπάρχουν έγκλήματο καί έγκλημοτίαι.

ταΰτα έπιτελοΰν όρθώς τό πρός τήν 
Πολιτείαν καθήκον των. (ςίδικώ-

Όποία όμως, τώ όντς θά ήτο ή κα- 
τάστασις τής Κοινωνίας, τών Εθνών καί 
τών λαών έν γένες άν έν έκάστη χώρο 
ήδύναντο νά δρώσιν έλευθέρως οί έκτος 
νόμου; Έάν ύποθετικώς ήδύνατο νά έ- 
πικρατήση έν τοιούτον καθεστώς, ά- 
σφαλώς ή κοινωνία αϋτη θά ήτο κοι
νωνία άγριων θηρίων καί ούχί κοινωνία 
άνθρώπων.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών έκτός νό
μου δρώντων άνθρώπων, ή Πολιτεία έ
θεσε κανόνας δικαίου καί έν ταυτφ άνέ- 
θεσε τήν παρακολούθησιν τής έφαρμο- 
γής αύτών εις τά Σώματα Ασφαλείας. 
Οί άνδρες τών Σωμάτων Ασφαλείας 
άποτελοϋν οϋτω τόν φύλακα άγγελον 
τής έσωτερικής γαλήνης μιάς χώρας. 
"Ας άναλογισθώμεν δΓ ολίγον τήν κα- 
τάστασιν τής κοινωνίας ήμών όνευ τών 
οργάνων τών Σωμάτων Ασφαλείας καί 
θά λάβωμεν πλήρη εικόνα τής όλης ά- 
Είας τού άστυνομικοΰ θεσμού. Ή ϋπαρ- 
Εις τών Σωμάτων Ασφαλείας άποτελεϊ 
συστατικόν τής Κοινωνίας στοιχείον καί 
άναμφισβητήτως ταύτα άποτελούν τήν 
βάσιν παντός εύνομουμένου Κράτους.

2. ΔιατΙ ή πειθαρχία πρός τούς ή-
γουμένους τυγχάνει κεφαλαιώ
δους σημασίας. -

Ο τής άρχαιότητος άριστος καί σο
φός νομοθέτης Σόλων έλεγεν: « Αρι
στα αί πόλεις οίκούνται, εί πολίται τοίς 
άρχουσι πείθονται, οί δέ άρχοντες τοίς 
Νόμοις».

Ή κοινωνία τών άνθρώπων είναι κοι
νωνία λογικών όντων. Έν αύτή διαβιώσιν 
άτομα τά όποια έπλάσθησαν κατ' εικό
να καί καθ' όμοίωσιν τοΰ Δημιουργού 
τών πάντων. Η εύρυθμος όμως καί άρ
τια λειτουργία μιάς κοινωνίας, προϋπο
θέτει τήν ϋπαρΕιν πρωτίστως τών Νό
μων έκείνων, ή τήρησις τών όποιων θά 
συμβάλη εις τήν εύτυχίον τού συνόλου.
Η ύπαρΕις όμως τοιούτων Νόμων δέν 

λύει άπολύτως τό πρόβλημα. Οί θέτον- 
τες κανόνας δικαίου, οφείλουν πρωτί- 
στως νό σκέπτωνται τό συμφέρον τής 
όλότητος, έν ταυτφ δέ αύτοί τό πρώτον 
νά έφαρμόΖωσι τούτους
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τερον δμως ό αστυνομικός δέον νά 
αισθάνεται ενα διαρκή έρωτα πρός 
τό έργον τό όποιον έπιτελεϊ. Δί
καιος καί Αμερόληπτος πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν, έντιμος καί Αξιοπρε
πής, όπεράνω προσωπικών παθών, 
φίλος καί προστάτης τών νομοτα
γών πολιτών. Αμείλικτος διώκτης 
τοΰ εγκλήματος, Αλλά καί παιδα
γωγός τοΰ έγκληματίου, οσάκις 
τοϋτο καθίσταται ευχερές, οφείλει 
νά γνωρίζη δτι έκλήθη νά έπιτε- 
λέση ένα υ ψ η λ ό ν  λειτούργημα.

Έν τή Κοινωνία τών ανθρώπων οί 
πολϊται δέον νά ύπακούωσιν είς τούς 
άρχοντας, τούς ήγουμένους καί ούτοι 
εις τούς Νόμους. Ή μάχη τοΰ πολέ
μου είναι έκ τών προτέρων καταδικα
σμένη εις ήτταν, όταν ό στρατιώτης δέν 
ύπακούη εις τάς διαταγάς τών βαθμο- 
φόρων. Ζοφερόν διαγράφεται τό μέλλον 
τής κοινωνίας έκείνης έν τη όποια πα
ρέλυσε τό αίσθημα τής πειθαρχίας τών 
άρχομένων πρός τούς άρχοντας. Ή νί
κη ανήκει εις τόν στρατόν έκεϊνον εις 
τόν όποιον καί ό στρατηγός καί ό στρα
τιώτης, καί ό πρωθυπουργός καί ό α
γρότης άγωνι’Ζονται έΕ ίσου διά τήν τε
λικήν έπιτυχίαν καί εις τόν όποιον ή ά- 
περιόριστος ύπακοή πρός τάς διαταγάς 
τών άνωτέρων άποτελεϊ τό πρωταρχι
κόν καθήκον πάντων

3. Ποια ή σημασία τοΰ «Αρχεσθαι μα
θών, άρχειν έπιστήσει» διά τόν 
Αξιωματικόν τών Σωμάτων ’Ασ
φαλείας .

“ Αν διά τόν ποντοπόρον ή άξια τής 
μαγνητικής βελόνης είναι τεραστία, τοϋ
το οφείλεται άναμφιοβητήτως εις τήν 
σταθερότητα αύτής. Δυνατόν τό σκάφος 
νά είναι εις τήν διάθεσιν όλων τών ά- 
νέμων, έπ' αύτού όμως εύρίοκεται ή 
πυΕίς, ή όποια, ύπεράνω τών άνέμων, 
τών ρευμάτων καί τών άγριων κυμά
των, χαράσσει τήν ορθήν πορείαν, λό
γω τής σταθερότητάς της.

Αλλά καί διά τόν άΕιωματικόν τών 
Σωμάτων Ασφαλείας, ή γνώοις τού δι- 
οικεϊσθαι καί διοικεϊν είναι ή πυΕίς, ή ό
ποια χαράσσει τήν σταθερόν πορείαν 
τής έΕελίΕεώς του. Καί άληθώς, πώς 
είναι δυνατόν ούτος νά άναλάβη τήν 
διοίκησιν ύπηρεσίας τινός, όταν δέν εί
ναι εις θέσιν νά διοικήση πρωτίστους τόν 
έαυτόν του καί πώς θά έχωμεν τήν ά- 
παίτησιν νά είσακουσθή καί έκτιμηθή ά- 
πό τούς συνεργάτας του καί τούς πολί- 
τας όταν ούτος στερήται τού μεγαλυ- 
τέρου προσόντος τό όποιον δέον νά έχο 
έκαστος διοικών;

Τό διοικεϊσθαι καί διοικεϊν είναι δύο 
έννοιαι άρρήκτως ουνδεδεμέναι καί μό

νον ή πλήρης γνώοις τής πρώτης προ
ϋποθέτει τήν έπιτυχή άσκησιν τής δευ- 
τέρας. Διά τόν άΕιωματικόν τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας τό «αρχεσθαι μαθών, 
άρχειν έπιστήσει» είναι ή κλείς τής έ- 
πιτυχίας, τό άοφαλέστερον έφόδιον 
μιας σταθερός καί άνοδικής σταδιοδρο
μίας του.

4. Ποία ή συμβολή τών Αξιωματι
κών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είς 
τήν έν γένει άνέλιξιν τών Σωμά
των τούτων.

Έν άρχη τής παρούοης άνεφέρθησαν 
οί λόγοι διά τούς όποιους τά Σώματα 
Ασφαλείας άποτελοΰν τήν βόσιν παν

τός εύνομουμένου Κράτους. Καί ύπε- 
στηρίχθη, έλπίΖομεν βαοίμως, ότι όνευ 
τοΰ άστυνομικοϋ θεσμού καί τών αστυ
νομικών οργάνων, καθίσταται άδύνατος 
ή ομαλή λειτουργία μιας συγχρόνου κοι
νωνίας άνθρώπων. Ή τοιαύτη έπιτακτική 
τής ύπάρΕεως τοΰ άστυνομικοϋ θεσμού 
άνάγκη δεσπόΖει τής Ζωής τών άνθρώ
πων καί έν καιρφ ειρήνης καί έν καιρώ 
πολέμου. Είς άμφοτέρας αύτάς τάς κοι
νωνικός καταστάσεις, τά Σώματα Α
σφαλείας καί τά άστυνομικά όργανα γε- 
νικώτερον εύρίσκονται έν έγρηγόρσει 
καί όσημέραι ύποχρεούνται νά έντείνω- 
σι τάς προσπάθειας των πρός άντιμετώ- 
πισιν τοΰ έν εύρεία έννοια έγκλήματος 
καί τών έγκληματιών.

Ό  άΕιωματικός όμως τών Σωμάτων 
Ασφαλείας είναι, άναμφιοβητήτως, ή 

κινητήριος δύναμις αύτών, ή ψυχή τής 
ύπάρΕεώς των. Καί ναι μέν ούτος όνευ 
τής ύπάρΕεως τών κατωτέρων οργάνων 
καί τής αγαστής μετ' αύτών συνεργα
σίας δέν δύναται νά χωρήοη είς τήν έ- 
κτέλεσιν τής άποστολής του, πλήν ό
μως έάν ό έγκέφαλος τοΰ άνθρωπίνου 
οργανισμού νοσήση, γνωστόν τυγχάνει 
ότι νοσεί βαρύτατα ό άνθρωπος καί εί
ναι άδύνατον νά προσφέρωσιν οίανδή- 
ποτε βοήθειαν είς αύτόν τά κάτω άκρα.

Ό  άΕιωματικός παντός βαθμού τών 
Σωμάτων Ασφαλείας είναι, έν τφ μέ
τριο τής άρμοδιότητός του, ή καρδία 
τοΰ οργανισμού, όστις καλείται Σώματα 
Ασφαλείας. Εάν ό άΕιωματικός τών 

Σωμάτων Ασφαλείας έχη έπίγνωσιν 
τού «αρχεσθαι μαθών, άρχειν έπιστήσει» 
καί τής κεφαλαιώδους σημασίας τής πει
θαρχίας είς τούς ήγουμένους, άποτελεϊ 
τό άλας τό όποιον συντηρεί τόν μεγά- 
λον οργανισμόν. Έάν όμως τό άλας μω- 
ρανθή, τί γενήσεται;

Εκ τής τοιαύτης θέσεώς του δια
δραματίζει σοβαρώτατον ρόλον είς ό,τι 
άφορό τήν άνέλιΕιν τών Σωμάτων Α
σφαλείας. Είναι ό μοχλός ό όποιος θά 
κινήση καταλλήλως τά νήματα διά νά 
λειτουργήση άρτίως καί άποδοτικώς ή 
μεγάλη μηχανή. Είναι ό στρατηγός ό ό
ποιος θά κατευθύνη προσηκόντως τούς 
στρατιώτας του διά τήν νικηφόρον έκ- 
βασιν τής μάχης, καί είναι, έν ταύτφ, ό 
έπιτελόρχης, όοτις θά προετοιμόση τά 
σχέδια έπιθέσεως καί άμύνης.

Έάν ό περί ού ό λόγος άΕιωματικός 
συναισθανθή τήν μεγάλην του εύθύνην 
έναντι τής ύπηρεσίας του καί έπιδείΕη, 
έν συνεχεία, τήν οϊαν ένδείκνυται συμ
περιφοράν καί έν γένει δραστηριότητα, 
ή πρόοδος ταύτης τυγχάνει έκ τών προ
τέρων μαθηματικώς έΕησφαλισμένη. Αν-

τιθέτως όμως, άν ή μοναδική του οκέ- 
ψις καί έπιδίωΕις είναι τό άτομικόν του 
καί μόνον συμφέρον, είναι βέβαιον ότι 
καί αύτός ούτος συντόμως θά άπομα- 
κρυνθή έκ τής λεωφόρου τής έπιτυχίας, 
άλλά καί ή ύπηρεοία του θά βαίνη όλο- 
ταχώς πρός τήν άποτελμάτωσιν.

5 . Ή  άσκησις τών ’Αστυνομικών κα
θηκόντων άποτελεϊ έπάγγελμα;

Λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής σοβαρός 
άποστολής τήν όποιαν καλούνται νά έ- 
πιτελέσουν τά άστυνομικά όργανα, έπι- 
βάλλεται όπως ή άστυνομική έΕουσία 
είναι διαπεπιστευμένη είς πρόσωπα δυ- 
νάμενα νά άνταποκριθοϋν έπωφελώς είς 
τήν διαχείρισιν τής άνατεθειμένης αύ- 
τοϊς έντολής.

Τό άστυνομικόν έργον, ώς έκ τής φύ- 
σεώς του, άπαιτεϊ άπό τόν άσκοϋντα 
τούτο πρό παντός εύψυχίαν καί φιλοπο- 
νίαν. Αί άΕιώσεις τάς όποιας έχει σή
μερον ό πολίτης καί τό Κράτος γενι- 
κώτερον άπό τά άστυνομικά όργανα εί
ναι πολλαί καί ποικίλοι, τούτου δ' ένε
κα ταΰτα πρέπει νά είναι έφωδιασμένα 
μέ όλα τό ψυχικά καί πνευματικά έκεϊ- 
να προσόντα, τά όποια θά τά καταστή- 
σωσι καθοδηγητάς τής κοινωνίας και 
συντελεστής είς τήν πρόοδον ταύτης.

"Εκαστος άστυνομικός είναι ό έμφα- 
νέστερος φορεύς τής κρατικής έΕου- 
σίας καί οφείλει νά έχη συνείδηοιν ότι, 
έπιλέγων τό άστυνομικόν έπάγγελμα, 
άναλαμβάνει σοβαρά διά τό κοινωνικόν 
ούνολον καθήκοντα καί ένσαρκώνει, είς 
πόσον έκδήλωσίν του τήν ύψηλόφρονα 
Κρατικήν 'Ιδέαν. Ή έπιτέλεαις τού κα
θήκοντος προϋποθέτει τόν αστυνομικόν 
έτοιμον, άνά πάσαν στιγμήν, νά θυσιά- 
ση καί αύτήν τούτην τήν Ζωήν του ύ- 
πέρ τοΰ κοινωνικού συμφέροντος.

Αλλά τό τόσον σοβαρόν καί σημαν
τικόν έργον, τό όποιον καλείται νά έπι- 
τελέση ό άστυνομικός, άποτελεϊ άρα γε 
έπάγγελμα;

Φρονούμεν ότι τό έργον τού άστυνο- 
μικού δέν είναι δυνατόν νά νοηθή έν- 
τός τών συνήθων πλαισίων άτινα χαρα
κτηρίζουν καί διαμορφώνουν έν κοινόν 
έπάγγελμα. "Οπως ό ιατρός, ό δικα
στής, ό ίερεύς καί ό διδάσκαλος, οϋτω 
καί ό άστυνομικός, καθ' ήμας κριτάς, 
έπιτελεϊ ύψηλήν κοινωνικήν άποοτολήν. 
Τά προμνησθέντα έπαγγέλματα μόνον 
όταν νοηθώσιν ώς τοιαΰτα, είναι δυνα
τόν νά εϊπωμεν ότι οί άσκοϋντες τούτα 
έπιτελούν όρθώς τό πρός τήν Πολιτείαν 
καθήκον των. Είδικώτερον όμως ό ά
στυνομικός δέον νά αισθάνεται ένα δι
αρκή έρωτα πρός τό έργον τό όποιον 
έπιτελεϊ. Δίκαιος καί αμερόληπτος πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν, έντιμος καί άΕιο- 
πρεπής, ύπεράνω προσωπικών παθών, 
φίλος καί προστάτης τών νομοταγών 
πολιτών, άμείλικτος διώκτης τοΰ έγκλή
ματος, άλλά καί παιδαγωγός τοΰ έγκλη
ματίου, όοάκις τούτο καθίσταται εύχε- 
ρές, οφείλει νά γνωρι'Ζη ότι έκλήθη νά 
έπιτελέοη ένα ύψηλόν λειτούργημα. Καί 
έάν μέν δύναται νά αίσθανθη καί νά 
ένεργήση ούτως, ας συνέχιση ύπηρετών 
τήν μεγάλην Αστυνομικήν Ιδέαν, άλ- 
λέως πως, φρονίμως ποιών, οφείλει τό 
συντομώτερον νά άποχωρήση τής άστυ- 
νομικής οικογένειας.

(Συνεχίζεται)
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Τ Ο Υ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ
'Υπό τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. Έμμ. Σηφάκη

Έντόνως έγκληματικόν οικογενειακόν περιβάλλον, συνιστά 
λόγον παραγωγής έγκληματικότητος εις βαθμόν, οπωσδήπο
τε, ύψηλόν. ’Αλλά ή διαπίστωσις αύτή δεν σημαίνει, ότι 
τό έγκλημα, αυτό καθ’ εαυτό, κληρονομείται. ’Εντόνως ει
κάζεται, ότι κληρονομείται μία έγκληματική, λεγομένη, διά- 
θεσις, προδιάθεσις ή κλίσις, ήτις, συνεπικουρουμένη άπό 
κακούς κοινωνικό - οικονομικούς όρους, οδηγεί εις τό έγ
κλημα.
Οί κοινωνικό - οικονομικοί όροι άρχονται άπό την οικογέ
νειαν, εις την όποιαν έπωάζεται ό καλός καί ό κακός άν
θρωπος. Ή  διαπίστωσις αΰτη όδηγεϊ εις τό συμπέρασμα, 
καθ’ ό ή οικογένεια, ύπό έποψιν άντεγκληματικής πολιτι
κής, είναι μία αφετηρία και άπό έκεΐ πρέπει νά άρχίση ή 
θεραπεία τοΰ κακοΰ.
Ή  άντεγκληματική αυτή πολιτική συνίσταται, τό μέν εις 
τήν σύστασιν προγραμμάτων βελτιώσεως τοΰ γένους, τό δε 
εις τήν εισαγωγήν προγραμμάτων βελτιώσεως τοΰ κοινωνι- 
κοΰ περιβάλλοντος.
Οικογενειακόν καί κοινωνικόν περιβάλλον νοσηρόν καί ά- 
κατάλληλον πρέπει νά έλκύη τήν προσοχήν των προγραμμα
τιστών τής άντεγκληματικής πολιτικής, διότι τοΰτο, άναμφι- 
βόλως, συμβάλλει είς τήν αΰξησιν τής έγκληματικότητος 
καί πάσης κοινωνικής δυστυχίας.

IV. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ ‘ 
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

( Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 425)

Ή προσπάθεια τών έρευνητών, έν τή 
έγκληματολογία, προς άποδοχήν ή άπόρ- 
ριψιν τής ύποθέσεως, περί σχέσεως κλη
ρονομικότητας καί έγκλήματος, περιέλα- 
θεν είς τόν κύκλον μελέτης της καί τήν 
παρακολούθησιν τής έΕελίΕεως τών δι
δύμων, τά ευρήματα τής ένδοκρινολο- 
γιας κ.ά. Εϊδομεν ότι ή παρακολούθη- 
σις οικογενειών, αϊτινες παρουσίασαν 
μεγάλην παραγωγικότητα είς έγκλημα- 
τίας, δέν έδωσε πειστικά συμπεράσμα
τα, περί τής θετικής σχέσεως κληρονο
μικότητας καί έγκλήματος. Κατά τήν ά- 
ναζήτησιν όμως τής σχέσεως αύτής, 
προέκυψεν τό συμπέρασμα, καθ' δ τό 
έντόνως έγκληματικόν οικογενειακόν 
περιβάλλον συνιστό λόγον παραγωγής 
έγκληματικότητος είς βαθμόν, οπωσδή
ποτε, ύψηλόν. Αλλά ή διαπίστωσις αύ
τή δέν σημαίνει ότι τό έγκλημα, αύτό 
καθ' έαυτό, κληρονομείται. Έντόνως , 
εικάζεται, ότι κληρονομείται μία έγκλη
ματική, λεγομένη, διάθεσις, προδιάθε- 
σις ή κλίσις, ήτις, συνεπικουρουμένη 
άπό κακούς κοινωνικο-οικονομικούς ό
ρους, όδηγεϊ είς τό έγκλημα.1

Οί κοινωνικο-οικονομικοί όροι όρχον- 
ται άπό τήν οικογένειαν, είς τήν όποιαν 
έπωάζεται ό καλός καί ό κακός άνθρω
πος. Ή διαπίστωσις αΰτη όδηγεϊ είς τό
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συμπέρασμα, καθ' ό ή οικογένεια, ύπό 
έποψιν άντεγκληματικής πολιτικής, ε ί
ναι μία άφετηρία καί άπό έκεϊ πρέπει 
νά άρχίση ή θεραπεία του κακοϋ. Εις 
τήν έγκληματολογίαν, ή διατύπωσις α
ξιωμάτων είναι μία τακτική έπικίνδυνος. 
"Ο,τιδήποτε δύναται νά άνατραπή άπό 
χιλίους καί δύο παράγοντας, άσταθμί- 
στους καί χρονικώς άπροβλέπτους.

Μία, έξωτερικώς, άρίστη οικογένεια 
είναι δυνατόν νά δώση, διά τόν α' ή 6' 
λόγον, ένα στυγερόν έγκληματίαν καί 
άντιθέτως μία έγκληματική ή άλλως πως 
κακή οικογένεια δέν άποκλείεται νά δώ- 
οη ένα μεγάλον ευεργέτην καί σωτή- 
ρα τής άνθρωπότητος. Έν πόση περι- 
πτώσει, ή άντεγκληματική πολιτική, ή 
όποια άκολουθεϊ τόν κανόνα καί ούχί 
τάς έξαιρέσεις, συνιστά, κατά τρόπον 
κραυγαλέον, τήν ένίσχυσιν του θεσμού 
τής οικογένειας, άφ' ένός, καί τήν με- 
τακίνησιν τού παιδός, ένωρίς, άπό τό 
κακόν οικογενειακόν περιβάλλον, άφ' 
έτέρου. Κοινωνικά συστήματα καί πο
λιτικοί θεωρίαι, αϊτινες συνιστοΰν τό 
άδυνάτισμα τοϋ θεσμού τής οικογένει
ας, υπέρ άλλων κοινωνικών σχημάτων, 
όπέτυχον καί άποτυγχάνουν, διότι, ί 
σως, ό θεσμός τής οικογένειας δέν δύ- 
ναται ν’ άντικατασταθή άπό άλλον κοι
νωνικόν θεσμόν. Αύτή φαίνεται νά εί
ναι μία ιδιοτυπία ή χαρακτηριστικόν τής 
άνθρωπίνης φύοεως.

IV —1. Ο ί δ ί δ υ μ ο ι  παρουσιά
ζουν μεγάλον μεθοδολογικόν ένδιαφέ- 
ρον διά τάς μελέτας, αϊτινες άναΖητοϋν

νά άποδείξουν τήν σχέσιν μεταξύ κλη
ρονομικότητας καί έγκλήματος, λόγιο 
τής ομοιότητάς των. Δύο άνθρωποι οί 
όποιοι είναι δίδυμοι έχουν τό περισσό
τερα κοινά φυσικά καί οικογενειακά χα
ρακτηριστικά άπό οίονδήποτε έτερον 
Ζεύγος άνθρώπων. Η μελέτη δέ δύο άν- 
θρώπων καί, πολύ περισσότερον, δύο 
μεγάλων ομάδων άνθρώπων, όπως εί
ναι οί έγκληματίαι καί οί νομοταγείς 
άνθρωποι, μέ διαφοράν ιστορίας εις τήν 
γέννησιν, άνατροφήν οικογενειακήν καί 
κοινωνικήν μεταχείρισιν, κληρονομικήν 
προέλευσιν, φυσικού περιβάλλοντος κ. 
λ.π. συγκρίνει δύο διαφορετικά πράγμα
τα διά νά εύρη όμοιότητας. Τούτο λο- 
γικώς καί μεθοδολογικώς είναι δύσκο- 
λον, δΓ δν λόγον καί ή μελέτη τών δι
δύμων προσείλκυσε τό ένδιαφέρον τών 
έρευνητών.

Ό  Sir Francis Galton καί άλλοι έ- 
ρευνηταί τής γενετικής ύποστηρίΖουν, 
ότι ύπάρχουν ή γεννώνται δύο κατηγο- 
ρίαι διδύμων. Ή πρώτη κατηγορία όνο- 
μάΖεται μονωογενεϊς ή μονοΖυγωτικοί 
καί είναι έκεϊνοι, οϊτινες προέρχονται 
έκ τής γονιμοποιήσεως ένός ώαρίου ύφ' 
ένός σπερματοζωαρίου. Τό έν ώάριον 
διασπαται εις δύο άπό έν σπερματοΖωά- 
ριον καί έκ τής διασπάοεως αύτής δη- 
μιουργοΰνται δύο έμβρυα, μέ τήν αύ- 
τήν κληρονομικήν ούσίαν, τά αύτά φυ
σικά χαρακτηριστικά, τό αύτά γένος καί 
γενικώς φέρουν τάς πλέον δυνατός ό
μοιότητας. Ή  δευτέρα κατηγορία διδύ
μων όνομάΖεται δυωογενείς ή δυοΖυγω-

τικοί καί προέρχονται έκ τής γονιμοποιή- 
σεως δύο ώαρίων άπό δύο διαφορετι
κά οπερματοΖωάρια. Οί δίδυμοι τής κα
τηγορίας αύτής δέν προέρχονται άπό 
τήν αύτήν κληρονομικήν ούσίαν, δέν έ
χουν τά αύτά φυσικά χαρακτηριστικά 
πάντοτε καί είναι δυνατόν νά διαφέρουν 
κατά γένος, ήτοι τό έν ώάριον είναι δυ
νατόν νά έξελιχθή εις διάφορον φΰλον 
άνθρώπου άπό τό άλλο. Οί δυωογενείς 
ή δυοΖυγωτικοί δίδυμοι παρουσιάζουν, 
ίσως, περισσότερα κοινά χαρακτηριστι
κά άπό δύο κοινούς άδελφούς. Ως εί- 
κός, οί μονωογενεϊς ή μονοΖυγωτικοί 
παρουσιάζουν μέγα έπιστημονικόν ένδια
φέρον, λόγω τής όμοιότητός των. Εάν 
άποδειχθή, ότι ό εις τών μονοΖυγωτι- 
κών διδύμων άκολουθεϊ τόν άλλον, εις 
τό έγκλημα, τούτο πρέπει νά σημαίνη, 
ότι ή κληρονομικότης έχει σχέσιν μέ τό 
έγκλημα. Αύτή είναι μία ύπόθεσις άπό 
τήν όποιαν ήρξαντο αί σχετικοί έρευναι, 
εις τήν Μ. Βρεττανίαν, εις τήν Γερμα
νίαν, τάς Η.Π.Α., τήν Ιαπωνίαν, τήν 
'Ολλανδίαν, τήν Ρωσίαν καί άλλας χώ
ρας.2

Ό  Γερμανός ψυχίατρος Johannes 
Lanke3 έξήτασε κρατουμένους διδύμους 
εις τάς Βαυαρικός φυλακάς καί νοση- 
λευομένους έγκληματίας διδύμους εις 
τό Ψυχιατρικόν Ίνοτιτοϋτον τού Μονά
χου. Επίσης, άνεΖήτησε καί άνεύρε μή 
κρατουμένους διδύμους, τούς όποιους έ- 
ξήτασεν άπό τής σκοπιάς τής φυσιολο
γίας καί τής ψυχιατρικής. Ούτος συνε- 
κέντρωσε τριάκοντα Ζεύγη διδύμων, έκ
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Ό  Lange, έρευνήσας πολλάς περι
πτώσεις διδύμων καί κυρίως τροφί
μων ψυχιατρείων, άπεφάνθη, δτι οί 
μέν μονψογενεΐς η μονοζυγωτικοϊ 
συμπεριφέρονται καθ’ δμοιον τρόπον, 
Ινώ άντιθέτως οί όυωγενεΐς ή δυοζυ- 
γωτικοί δίδυιμοι, άντιδροΰν έντελώς 
διαφορετικά. Καταλήγει εις τό συμ
πέρασμα δτι ή ιδία συμπεριφορά εις 
τούς μονψογενεΐς διδύμους, είναι α

ποτέλεσμα τής κληρονομικότητος.

τών όποιων τά 13 Ζεύγη ήσαν μονωο- 
γενεϊς ή μονοΖυγωτικοί καί τά ύπόλοι- 
τα 17 ήοαν δυοωγενεϊς ή διοΖυγωτικοί 
Από τά 13 Ζεύγη των μονοΖυγωτικών, 

τά 10 Ζεύγη είχον εμπειρίαν φυλακής, 
δηλ. καί οί δύο δίδυμοι είχον φυλακι- 
σθή, πράγμα τό όποιον σημαίνει, ότι οί 
δύο δίδυμοι συνεβάδισαν πρός τό έγ
κλημα. Εις τάς περιπτώσεις αύτάς λέ
γεται, ότι οί δίδυμοι παρουσίασαν μίαν 
-συμφωνούσαν ή συμπίπτουοαν» συμπε
ριφοράν. Από τά 17 Ζεύγη δυοωγενών, 
μόνον 2 Ζεύγη είχον εμπειρίαν φυλακής, 
ήτοι μόνον δύο Ζεύγη είχον «συμφω
νούσαν ή συμπίπτουοαν» συμπεριφο
ράν.

Ό  Lange, έΕ αύτών τών εύρημάτων, 
συνδυαΖομένων καί μέ τά εύρήματα έκ 
τής έΕετάσεως τής Ζωής καί τού βίου 
τών διδύμων, συνεπέρανεν, ότι οί μο- 
νωογενεϊς ή μονοΖυγωτικοί δίδυμοι άν- 
τιδρούν καί γενικώς συμπεριφέρονται 
καθ' όμοιον τρόπον. Η συμπεριφορά 
των είναι, κατά μέγα ποοοστόν, συμ
φωνούσα ή συμπίπτουσα. Τούτο δέν πα- 
ρατηρεϊται εις τούς δυωογενεϊς ή δυο- 
Ζυγωτικούς διδύμους, παρά τό γεγονός 
ότι άνατρέφονται ύπό τάς αύτάς συν- 
θήκας καί ύπό όμοιον οικογενειακόν 
καί κοινωνικόν περιβάλλον. Επιμόνων, 
ύποστηρίΖει, ότι, έφ όσον οί μετά τήν 
γέννησιν παράγοντες είναι όμοιοι τόσον 
διά τούς μέν όσον καί διά τούς δέ καί 
ή συμπεριφορά είναι συμπίπτουσα εις 
τούς μονψογενεΐς, ό παράγων κληρο- 
νομικότης πρέπει νά θεωρηθή ύπεύθυ- 
νος τής συμφωνίας αύτής. Τόν ένθου- 
σιασμόν τού Lange διά τά εύρήματά του 
συνεμερίσθησαν πολλοί σύγχρονοί του, 
κατά τήν ΙΟετίαν 1930 — 1940. Συντό- 
μως, όμως, ένεφανίαθησαν αί άντιδρά- 
σεις, κατά τής μελέτης τού Lange.4 
Κατ' άρχήν, ύπεστηρίχθη ότι ό άριθμός 
(30 Ζευγών), τών έΕετασθέντων διδί- 
μων, είναι πολύ μικρός καί δέν έπιτρέ- 
πει τήν έΕαγωγήν γενικών συμπερασμά
των. Αί περισσότεροι περιπτώσεις διδύ
μων έλήφθησαν άπό ψυχιατρικόν κατά
στημα. Οί δίδυμοι αύτοί παρουσίαΖον 
ψυχικάς άνωμαλίας εις τάς όποιας εί
ναι δυνατόν νά άποδοθή ή πρός τό έγ
κλημα κλίσις καί ούχί εις τήν κληρονο

μικότητα. Οί περισσότεροι τών μονοΖυ
γωτικών διδύμων άνετράφησαν εις τό 
αύτό περιβάλλον καί, λόγω τής ομοιό
τητάς των, εις έμφάνισιν, έτυχον τής 
αύτής μεταχειρίσεως, έν άντιθέσει μέ 
τούς δυοΖυγωτικούς, οϊτινες διακρίνον- 
ται άπό πλευράς έμφανίοεως καί είναι 
δυνατόν νά έτυχον ούχί όμοιας μετα
χειρίσεως. Ό  Exner5 ύποστηρίΖει, ότι 
αύτός ό ισχυρισμός δέν είναι δυνατόν 
ούτε νά άποδειχθή ούτε νά άπορριφθή, 
δηλ. δέν δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν 
ούτε νά άρνηθώμεν τόν ισχυρισμόν, ότι 
οί μονοΖυγωτικοί, έπειδή όμοιάΖουν με- 
ταΕύ των, τυγχάνουν όμοιας μεταχει
ρίσεως, έν άντιθέσει πρός τούς δυοΖυ- 
γωτικούς. Εν τούτοις, άναφέρονται πε
ριπτώσεις, καθ' άς διευθυνταί ή καθη- 
γηταί σχολείων διεμοίρασαν τήν εύθύνην 
άταΕιών μονοΖυγωτικών διδύμων, διό
τι δέν ήδύναντο νά διακρίνουν ποιος έκ 
τών δύο διέπραΕε τήν έλεγχομένην ά- 
ταΕίαν.6 Ο Newman7 λέγει, ότι, αί 
κοινωνικοί άντιδράσεις έναντι τών διδύ
μων είναι ϊδιαι, είτε πρόκειται περί δυο- 
Ζυγωτικών είτε πρόκειται περί μονοΖυ
γωτικών. Αλλά ποιος είναι ικανός νά 
διαχωρίση Ζεύγη διδύμων εις μονοΖυ- 
γωτικούς καί δυοΖυγωτικούς, έρωτά ό 
ίδιος ό Newman,8 όστις δέν άποκλείει 
τήν περίπτωσιν τοποθετήσεως ένός Ζεύ
γους εις τούς μονοΖυγωτικούς, έπειδή 
όμοιάΖουν πολύ μεταΕύ των οί δίδυμοι. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κοινών ά- 
δελφών (μή διδύμων), οί όποιοι παρου
σιάζουν τοιαύτην ομοιότητα, ώστε είναι 
δυνατόν νά τοποθετηθούν εις τούς μο- 
νοΖυγωτικούς, χωρίς νά είναι καν δίδυ
μοι. Τέλος, διετυπώθη ό ισχυρισμός, 
ότι μονψογενεΐς ή μονοΖυγωτικοί δίδυ
μοι παρουσίασαν θεμελιώδεις κληρονο
μικός διαφοράς, ήτοι ό εις είχε κλη
ρονομικήν συφιλίδα9 καί ό έτερος δέν 
είχεν ή παρουσίαΖον τελείως άντίθετα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητος,10 δηλ. 
ό εις ήτο έσωστρεφής ό έτερος έΕω- 
στρεφής τύπος κτλ.

Αμερικανοί έρευνηταί έλαβον, κατά 
τόν 2ον Παγκόσμιον πόλεμον, οοβαρώς 
ύπ' όψιν τά εύρήματα τών πρό τού πο
λέμου μελετών τών γερμανών έπιστη- 
μόνων. Προσεπάθησαν να βελτιώσουν

τάς μεθοδολογικός άδυναμίας τών γερ
μανών, αύΕάνοντες, κυρίως, τόν άρι- 
θμόν τών ύπό παρακολούθησιν Ζευγών 
διδύμων. Ούτοι διεχώρισαν τούς διδύ
μους εις τούς όμοιάΖοντας καί εις τούς 
μή όμοιάΖοντας. Οί όμοιάΖοντες παρου
σίασαν εις ποοοστόν 67,3% συμπίπτου- 
σαν ή συμφωνούσαν συμπεριφοράν καί 
εις ποοοστόν 32,7% παρουσίασαν δια- 
χωρίΖουσαν ή μή συμφωνούσαν συμπε
ριφοράν. Οί μή όμοιάΖοντες δίδυμοι πα
ρουσίασαν 33% συμπίπτουοαν καί 67% 
μή συμπίπτουοαν συμπεριφοράν." Ό  
Stumpfl προσεπάθησε νά όρίση τήν έ- 
κτασιν τής συμπιπτούσης άπό τής μή 
συμπιπτούσης συμπεριφοράς καταλή- 
λήγων εις τό συμπέρασμα, καθ' ό οί μο- 
νοΖυγωτικοί δίδυμοι παρουοιάΖουν ύ- 
ψηλόν ποοοστόν συμπιπτούσης συμπερι
φοράς εις τό σοβαρά έγκλήματα, συνέ
πεια κληρονομικών κλίσεων καί τάσεων. 
Τήν συμπίπτουοαν συμπεριφοράν, τήν 
όποιαν παρουοιάΖουν εις συνήθη, κοινά 
καί άσήμαντα έγκλήματα, άποδίδει εις 
τάς έπιδράσεις τού κοινωνικού καί οικο
γενειακού περιβάλλοντος.12 Διαχωρίζε
ται, έν άλλοις λόγοις, ή συμπεριφορά 
εις σοβαρά καί μή σοβαρά έγκλήματα 
καί τήν διάπραΕιν τών πρώτων άποδί- 
δει εις τήν κληρονομικότητα, τών δέ 
δευτέρων εις τάς έπιδράσεις τού κοι
νωνικού περιβάλλοντος.

Μία σπουδαία παρατήρησις έπί τών 
μονοΖυγωτικών ή μονωογενών είναι έ- 
κείνη, καθ' ήν, έάν ό εις τών διδύμων, 
τής κατηγορίας αύτής, είναι ομοφυλό
φιλος, «τοιοϋτος» είναι καί ό έτερος.13 
Δέν εύρέθη ούτε έν Ζεύγος μονωογε- 
νών διδύμων, τό όποιον νά μή παρου- 
σιάΖη συμπίπτουοαν συμπεριφοράν εις 
σεΕουαλικάς διαστροφάς, καί ιδιαιτέρως 
εις τήν ομοφυλοφιλίαν. Αντιθέτως, δέν 
έμφανίΖουν συμπίπτουοαν συμπεριφοράν 
εις τάς αύτοκτονίας.1’4

Ο καθηγητής Yoshimasu,15 τής έγ- 
κληματολογικής ψυχολογίας καί ψυχια
τρικής τού πανεπιοτημίου τού Τόκιο, έ- 
νήργησε σημαντικός μελέτας έπί τών 
διδύμων έπί μίαν εικοσαετίαν καί πλέον 
(1941 — 1961). Ούτος έθεσεν ύπό πα
ρακολούθησή 56 Ζεύγη διδύμων καί έν 
ταύτψ άπεμόνωσε δύο Ζευγών τούς δι-
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Οί κοινωνικοοικονομικοί δροι <Λ συμ- 
βάλλοντες εις τήν έγκληματικότητα 
άρχοντοu άπό τήν οικογένειαν. Ή 
οικογένεια, δθεν, αποτελεί τήν Αφετη
ρίαν, ύπό έποψιν άντεγκληματικής 
πολιτικής, καί άπδ έκεί πρέπει νά άρ- 
χίση ή θεραπεία τοΰ κακού. Εις τήν 
φωτογραφίαν οί φόνισοες, όπαδοί τού 
Μάνσον, Σούζαν ’Άτκινς, ΙΙατρίτσια 
Κρένγουϊνκελ καί Λέσλυ Βάν Χού- 
τεν, τραγουδώντας προσέρχονται είς 
τδ δικαστήριον. Τδν πρώτον ρόλον 
είς τήν έγκληματικήν των φύσιν, δ- 
πως καί τοΰ άρχηγοΰ των έπαιξε τδ 
έγκλημαχικδν οίκογενειακδν περιβάλ

λον.

δόμους όπό τό οικογενειακόν των περι
βάλλον, ευθύς μετά την γέννηοίν των. 
Έν άλλοις λόγοις, έπί μίαν 20ετίαν πα
ρακολουθούσε, μετά τών συνεργατών 
του, 56 Ζεύγη διδύμων, έΕ ών τά 18 
Ζεύγη ήοαν μονοΖυγωτικοί κοί τά 28 
δυοΖυγωτικοί. Ετέρων δύο Ζευγών τούς 
διδύμους άπεμόνωσε άπό τό οικογενεια
κόν των περιβάλλον, αλλά τό εν Ζεύγος 
άκολούθησεν άνομοίαν άνατροφήν, τό έ
τερον ήκολούθηοεν άνομοίαν συμπεριφο
ράν. Τά συμπεράσματα, είς τά όποια, κα- 
τέληΕεν, είναι, ότι οί μονωογενεϊς πα- 
περιφοράν, ένώ οί δυωογενεϊς παρου- 
οιάΖουν 0 — 11% όμοίαν συμπεριφοράν 
ΑύΕανομένης τής, καθ' όλου, εγκλημα
τικότητας τού πληθυσμού, αύΕανεται είς 
ταχύτερον ή ουχνότερον ρυθμόν ή έγ- 
κληματικότης τών μονωογενών, ένώ οι 
δυωογενεϊς άκολουθοΰν τήν συχνότητα 
τού γενικού πληθυσμού. Οί διαχωρισθέν- 
τες μονωογενεϊς δίδυμοι παρουσίασον 
συμπίπτουοαν συμπεριφοράν. Οί μονωο- 
γενεϊς δίδυμοι ύποπίπτουν είς έγκλήμο- 
τα, ήτοι έκδηλώνουν τήν συμφωνίαν 
των πρό τής ήλικίας τών 25 έτών. Δύο 
μονωογενεϊς, τών όποιων ή μήτηρ άπε- 
βίωοεν άπό φυματίωσιν, όταν αύτοί ή- 
ααν 14 έτών, προσεβλήθησαν έπίοης 
άπό φυματίωσιν καί οί δύο άμού. Έκ 
τής παρακολουθήσεως τής Ζωής καί τού 
βίου τών διδύμων, ό Yoshimasu κατα
λήγει λέγων «είναι τόσοι οί παράγον
τες, οϊτινες έπηρεάΖουν τόν άνθρωπον, 
κατά τήν διαδρομήν τού βίου του, ώστε 
ή γέννησις νά μή θεωρείται παρά είς 
παράγων ούχί σπουδαιότερος άπό τούς 
άλλους».

Είς τήν ουΖήτησιν, περί τους διδύ
μους καί γενικώτερον περί τήν ύπόθε- 
σιν τής σχέσεως κληρονομικότητος κοί 
έγκλήματος, έλαβον μέρος πολλοί καί 
διακεκριμένοι έπιστήμονες διεθνούς κύ
ρους καί προβολής.16 Οϋτοι διεχωρί- 
σθησαν είς δύο ομάδας. Η πρώτη όμάς 
ύποστηρίΖει τήν θετικήν έπίδρασιν τής 
κληρονομικότητος έπί τής έγκληματικό- 
τητος, ένώ ή δευτέρα ύποστηρίΖει τήν 
θεωρίαν τής έπιδράσεως τού κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Οί όπαδοί τής θεωρίας 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος έρωτοΰν 
τούς όπαδούς τής κληρονομικότητος

«θεωρείτε τό έγκλημα ώς νομικόν καί 
κοινωνικόν φαινόμενον; Έάν ή άπάν- 
τησίς σας είναι καταφατική, τότε πώς 
είναι δυνατόν αύτό τό φαινόμενον νά 
κληρονομήται, δηλ. νά μεταβιβάΖεται ά
πό τήν μίαν γενεάν είς τήν άλλην; Έάν 
τό έγκλημα τό θεωρήτε ώς βιολογικόν 
φαινόμενον, τότε ή άπάντησίς μας εί
ναι ότι κληρονομείται. Οί γενετικοί α
παντούν, άπό τής σκοπιάς τής έπιστή- 
μης των, ότι κληρονομείται τό φϋλον, 
γεγονότα καί γενικά σωματικά χαρα
κτηριστικά. Οί ίδιοι ύποστηρίΖουν, ότι ή 
γέννησις δέν μεταβιβάζει τόν χαρακτή
ρα, άλλά τήν τύχην τού άνθρώπου. 'Αλ
λά καί άπό σκοπιάς έμπειρίας νά όρα- 
θή ή λεγομένη τύχη τού άνθρώπου δέν 
χρειάΖεται πολύ έπιστημονική έμβάθυν- 
σις, διά νά λεχθή, ότι αΰτη έΕαρτάται, 
κατά μέγα ποσοστόν, άπό τήν γέννη- 
σιν. Μίαν μέσην οδόν, είς όλο αύτό τό 
πολύπλοκον πρόβλημα, χαράσσει ό Εχ- 
ner λέγων, ότι άλλοι έγκληματοϋν άπό 
τάς έπιδράοεις τοΰ περιβάλλοντος καί 
άλλοι έγκληματοϋν άπό τάς τάσεις καί 
κλίσεις τάς μεταβιβαΖομένας διά τής 
κληρονομικότητος.17

Είς μίαν γραμμήν πρέπει νά συμφω
νούν, έν ουμπεράσματι, καί οί μέν καί 
οί δέ, όσον άφορό τήν άντεγκληματικήν 
πολιτικήν. Αύτη ουνίσταται. τό μέν είς 
τήν αύστασιν προγραμμάτων βελτιώσε- 
ως τού γένους, τό δέ είς τήν εισαγω
γήν προγραμμάτων βελτιώοεως τοΰ κοι
νωνικού περιβάλλοντος. Γόμοι άνθρώ- 
πων οϊτινες παρουοιαΖουν έμφανεϊς σω
ματικός καί ψυχικός άνωμαλίας, άσθε- 
νείας καί ελαττώματα δέν πρέπει νά έν- 
θαρρύνονται. Οικογενειακόν καί κοινω
νικόν περιβάλλον νοσηρόν καί άκατάλ- 
ληλον πρέπει νά έλκύη τήν προσοχήν 
τών προγραμματιστών τής άντεγκλημα- 
τικής πολιτικής, διότι τούτο άναμφισβη- 
τήτως συμβάλλει είς τήν αϋΕησιν τής 
έγκληματικότητος καί πάαης κοινωνι
κής δυστυχίας. Ύπό τό πνεύμα αύτό 
όρώμενα, τά λαμβανόμενα μέτρα κοινω
νικής καί οικογενειακής προστασίας 
(προγαμιαία πιστοποιητικά ύγείας — μέ
τρα κοινωνικής πολιτικής — μέτρα έΕυ- 
ψώσεως τής παιδείας κ.α.) προσδίδουν 
αίοιοδοΕίαν.

IV. 2. Ιστορικώς, ή ένδοκρινολογία 
είσήλθεν είς τόν χώρον τών προσπα
θειών τής αίτιολογήσεως τής προελεύ- 
σεως τού έγκλήματος τό έτος 1928, μέ 
τήν δημοσίευοιν «τής νέας έγκληματο- 
λογίας» τών Schlapp καί Smith είς Η. 
Π.Α.18 Οί δύο οΰτοι συγγραφείς ίοχυρί- 
σθησαν, ότι άνεϋρον τήν μοναδικήν αι
τίαν τού έγκλήματος, όπως ό Λομπρό- 
Ζο. Ή  αιτία τοΰ έγκλήματος, καί πόσης 
άνθρωπίνης κακίας, άταΕίας καί λάθους, 
άνευρίσκεται είς τούς άδένας τής έοω 
έκκρίσεως.19 'Ορισμένοι άδένες, είς ώ- 
ρισμένους άνθρώπους, ύποπαράγουν ή 
ύπερπαράγουν όρμόνας, γεγονός τό 
όποιον δημιουργεί ψυχο-σωματικάς 
άνωμαλίας, ώρισμέναι τών όποιων οδη
γούν είς τό έγκλημα. Ό  ένδοκρινολό- 
γος Hoskins2!0 λέγει, είς άπάντηοιν τών 
άνωτέρω καί άλλων άσχοληθέντων μέ 
τό ίδιο θέμα, ότι είναι ένωρίς διά τήν 
ένδοκρινολογίαν ν' όπαιτήοη άναγνώρι- 
σιν τοιούτων εύρημάτων καί διότι ή ί
δια, ώς έπιοτήμη, χρειάΖεται περιοσο- 
τέρας άποδείΕεις καί διότι ό,τι εϊπη πρέ
πει νά τό συνδυάοη μέ τήν ψυχολογίαν, 
ψυχιατρικήν, κοινωνιολογίαν καί έγκλη- 
ματολογίαν. Τά αύτά, περίπου, ισχυρί
ζεται καί ό Montagu,21 όταν λέγει, ότι 
ή ένδοκρινολογία προσπαθεί νά άποδεί- 
Εη τά άγνωστα διό τών άγνώατων.

Σήμερον (ήτοι λήγοντος τοΰ έτους 
1971) είς πολλά Πανεπιστήμια καί άλ
λα κέντρα έρευνών, πολλών κρατών, 
εύρίοκονται έν έΕελίΕει σοβαροί καί μα
κροχρόνιοι έρευναι, αϊτινες προσπαθούν 
νά ϊδουν έάν ύφίοτανται σχέσεις άδέ- 
νων έοω έκκρίοεως καί όρμονών μετά 
τής έγκληματικότητος καί τής άντικοι- 
νωνικής δυσπροσαρμοστικότητος. Τά 
πορίσματα τών έρευνών αύτών είκάΖε- 
ται, ότι θά ίδουν τό φώς τής έπιστημο- 
νικής δημοσιεύοεως, είς σύντομον χρό
νον.
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ΣΠΕΡΔΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑστυφύλαΕ

Υπό τής Γλωσσικής Εταιρείας Α
θηνών έθραβεύθη, διά τοΰ ποσού των 
4.000 δρχ., ό παλαιός συνεργάτης των 
«Αστυνομικών Χρονικών» άστυφύλαΕ 
τής Δ)νσεως Έγκληματολογικών Υ
πηρεσιών κ. Μήνας Αναστασάκης, διά 
τήν συλλογήν τοΰ γλωσσικού υλικού έκ 
τοΰ χωρίου "Αγιος Νικόλαος τοΰ τέως 
Δήμου Βοιών τής έπαρχίας Επίδαυρου 
Λιμηρός.

Είς τόν έκλεκτόν Αστυνομικόν δια
νοούμενον, εύχόμεθα καί ήμεϊς όλοψύ- 
χως, πάσαν περαιτέρω πρόοδον καί κα
λήν έπιτυχίαν είς τήν πολύτιμον αλη
θώς προσπάθειάν του.

Κατωτέρω δημοσιεύεται τό έγγραφον 
τής Γλωσσικής Εταιρείας πρός τόν 
θραβευθέντα άστυφύλακα.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Άναγνωστοπούλου 14 (τ. 136) 
Τηλέφ. 620.024 

Άριθ. Πρωτ. 345
Έ ν Άθήναις τή 1η ’Ιουνίου 1971 

Π ρ ό ς
Τόν Κύριον Μηνάν Άναστασάκην

Έ  ν τ α 0 θ α
’Αξιότιμε Κύριε,

Εύχαρίστως γνωρίζομεν ύμΐν δτι ή 6- 
ποβληθεϊσα είς τόν διαγωνισμόν τής Ε 
ταιρείας χειρόγραφος συλλογή ίιμών 
γλωσσικού υλικού έκ τού χωρίου "Αγιος 
Νικόλαος τού τέως Δήμου Βοιών τής έ
παρχίας Έπιδαύρου Λιμηράς έκρίθη 6πό 
τής άρμοδίας έπιτροπής άξια τοΰ βρα
βείου α ' κατηγορίας έκ δραχμών τεσσάρων 
χιλιάδων (4.000) διά τόν πλούτον τού 
ύλικού καί τόν άρμόζοντα τρόπον προσφο
ράς του.

Συγχαίροντες Ομΐν έπί τούτψ έκφράζο- 
μεν τήν εύχήν, δπως συνεχίσετε τήν εύ- 
γενή καί έθνωφελή προσπάθειάν σας. 

Μετά πάσης τιμής 
Ό  Πρόεδρος 

(Φ. ΔΡΑΓΟΓΜΙΙΣ)
Ό  Γραμματεύς 

(Α. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε
Του Άστυν. Δ)ντου Α'. κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑ

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν άνέκαθεν τροχοπέδην εις την 
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος.

Τό Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τά ’Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός 
σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής έξουσίας και ή παράδοσις τής χώρας μας είς 
τούς όνυχας τού έρυθροϋ ολοκληρωτισμού.

Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα έθνοπροδοτικόν. Προκειμένου νά έπιτύχη τούς άνοσίους 
σκοπούς του έχρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί, δταν τούτο τού είναι δυνατόν, τά πλέον 
άθέμιτα και άπάνθρωπα μέσα.

(Συνέχεια έκ τού τεύχους 425)

Ό  Καρβούνης, έντδς των 
πλαισίων τής τακτικές τού ΚΚΕ, τής συμ- 
πήξεως Λαϊκού Μετώπου, πρδς καταπολέ
μησή τής 4ης Αύγουστου, ίδρυσε τήν « Έ 
νωση Νέων Ελλάδας», όργάνωσιν «δημο
κρατική, έκδρομική, πνευματ-.κή καί έκ- 
πολιτιστική», ήτις, κατά τάς άρχάς ’Οκ
τωβρίου 1936, εις μίαν πολυπληθή έκ- 
δρομήν είς τδ Φρούριον Φυλής Πάρνηθας, 
άφού ώμίλη'αεν δ Καρβούνης, άπεφάσισε 
«νά λάβη ένεργδ μέρος στήν άντιδικτατο- 
ρικδ άγώνα καί νά καταβάλει ίδιαιτεοες 
προσπάθειες γιά τή συνένωση καί τδν συν
τονισμέ τής δράσης δλων τών άντιδικτα- 
τορικών δργανώσεων τής νεολαίας». Ή , 
δήθεν ύπεράνω κομμάτων, δημοκρατική 
«Ε.Ν.Ε.» θά ήτο τδ καμουφλάζ, διά τού 6- 
ποίου τδ ΚΚΕ θά έπλησίαζεν, ύπδ τί)ν κα- 
θοδήγησιν τού στελέχους του Καρβυύνη, 
τάς λοιπάς οργανώσεις τών Νέων. ΙΙρδς 
τδν σκοπόν αύτδν, έπελέγη τό στέλεχος 
τής «ΕΝΕ», καθηγητής Κομνηνός ΙΙυρο- 
μάγλου (ύπαρχηγδς άργδτερον τής «δημο
κρατικής· πτέρυγος τοΰ διασπασθέντος Ε- 
ΔΕΣ καί ατενώς συνεργααθείς, έν συνεχεία 
μετά τής ΕΔΑ) ΚΚΕ), περί οδ πολλάς ύπο- 
ψίας είχε καί έχει τό ΚΚΕ, ώς πρδς τούς 
δεσμούς του μέ Ά γγλικάς Τπηρεσίας.

Πρίν ή προχωρήσωμεν είς τήν έξιστόρηαιν 
τών ένεργειών τού Κ. Πυρομάγλου δέν κρί
νομεν άσκοπον νά δημοαιεύσωμεν έπιστολήν 
τού «αοσιαλιστού» ’Ηλία Πετρακάκη, στε
λέχους τού «Σοσιαλιστικού Κόμματος Ε λ 
λάδος» (συνεργαζομένου, τότε, μετά τού 
ΚΚΕ), πρδς τήν «ΑΪΤΗ» (’Απρίλιος 1955).

Προσφέρει δείγματα τής ψυχικής κατα- 
στάσεως τών έπιδόξων «άντιστασιακών» 
καί τής γνώμης των, διά τδν δυστυχή 
λαόν καί τάς δργανώσεις του.

Γράφει, λοιπόν, τά έξής:
«"Ενα μήνα μετά τήν 4ην Αύγούστου, 

έπεσκέφθην τδν μακαρίτη Παπαναστασίου 
στήν Έκάλη καί έτέθην στήν διάθεσή του 
δν άποφάσιζε νά κινηθή γιά τήν δργάνω- 
ση άντιδικτατορικού άγώνα. Ό  Παπανα

στασίου πού ήταν πολύ στενοχωρημένος, 
αίσθάνθηκε μεγάλη χαρά γιά τήν έπίοκε- 
ψη καί τήν πρόταση, άλλά έξέφρααε καί 
τήν άγανάκτησή του γιά  τήν ά κ ι ν η- 
σ ί α τού λαού καί τήν ά δ ι α φ ο ρ ί α 
τού πολιτικού κόσμου καί τών δργανωμένων 
τάξεων, εϊπών τά έξής: — Γιατί δέν κι
νήθηκε δ λαός; Πού είναι οί έργατικές όρ- 
γανώσεις; Πού είναι τδ βαρύ πυροβολικό 
τών σιδηροδρομικών; Πού είναι τδ βαρύ 
πυροβολικό τών 'Γριατατικών; Πού είναι 
ή μεγάλη δύναμις τού ήλεκτρισμοϋ; Ό  
έκπρόσωπος τού ΣΚΕ τού άπήντησε:

—Κύριε πρόεδρε, οί λαοί δέν κινούνται 
χωρίς άρχηγούς καί σείς οί άρχηγοί του 
λ ο υ φ ά ξ α τ ε .

— "Εχεις δίκιο, άπήντησε. Γι’ αύτό θά 
σέ παρακαλέσω νά δής τδν Παπανδρόου, 
τδν Μυλωνά, τδν Καφαντάρη καί τδν Σο- 
φούλη καί νά τούς πής δτι θά φροντίσω 
νά έπικοινωνήαω μαζύ τους.

Ό  Παπανδρέου είχε τήν γνώμη δτι συν
ωμοτική όργάνωση δταν μπει στά πολιτικά 
σαλόνια, θά προδοθεϊ. Οί άλλοι άρχηγοί 
θεωρούσαν πρόωρη τήν κίνηση. Πίστευαν 
δτι θά χρεωκοπήσει γρήγορα δ Μεταξδς 
καί ή δικτατορία του γρήγορα θά πέση...».

Ό  Πυρομάγλου, διά νά φέρει είς πέρας 
τήν άνατεθεΐσαν είς αύτδν έντολήν, ήλθεν 
είς έπαφήν άρχικώς μέ τδν Περικλή (Πε- 
πέν) Άργυρόπουλον. Έ ν συνεχεία, δπως 
άποκαλύπτει δ Λιναρδάτος (σ. 241) καί δ 
Πυρομάγλου είς τδ βιβλίον του «Ό  Γ. 
Καρτάλης καί ή έποχή του» (Α' τόμος σ. 
111 — 113), ήλθεν είς έπαφήν μέ 
τδν Σοφούλην, είς είς τδ ξενοδοχεΐον «Ά- 
κροπόλ», δπου διέμενεν δ άρχηγδς τών 
Φιλελευθέρων. Ό  Πυρομάγλου, είς τδ προ- 
αναφερθέν βιβλίον του, γράφει, διά τήν 
συνάντησιν::

Ό  άρχηγδς τών Φιλελευθέρων έκα
με πλήρη άνάλυσιν τής πολιτικής κρί- 
σεως, τών άδυναμιών τού πολιτι
κού κόσμου, τής έσωτερικής διασπά- 
σεως πού προεκάλεσεν δ Σοφ. Βενιζέλος 
είς τδ κόμμα τών Φιλελευθέρων μέ τάς 
ιδιαιτέρας έπαφάς καί συμφωνίας του μέ

τούς Σκυλακάκην καί Μεταξδν...»
Τήν εύθύνην τής δικτατορίας κατελόγι- 

ζεν είς τδν Βασιλέα Γεώργιον, έδήλωσε 
δέ, δτι είναι έξουσιοδοτημένος άπό δλα 
τά κόμματα, πλήν τού ΚΚΕ, ν’ άναλάβη 
τήν πρωτοβουλίαν τού άντιδικτατορικού ά- 
γώνος καί «έν άνάγκη, δταν έξαντληθοΰν 
δλα τά μέσα, καί τού άντιμοναρχικού». 
Άπέκλεισεν, δμως, τήν συνεργασίαν τού 
ΚΚΕ, «δχι διότι δέν εΐχεν έμπιατοσύνην 
είς τήν μαχητικότητα τών μελών ή είς 
τήν όργανωτικήν του έπάρκειαν, άλλά διό
τι τά πρόσωπα, πού άπετέλουν τήν ήγε- 
σίαν τοΰ ΚΚΕ, δέν τού ένέπνεον έμπιστο- 
σύνην, ώς πρδς τήν τήρησιν τών ύποσχέ- 
σεων, πού θά δώσουν. ’Απόδειξις δ τρόπος 
καί δ χρόνος, πού έδόθη είς τήν δημο
σιότητα τδ σύμφωνον Σοφούλη - Σκλά- 
βαινα».

Ούτως, δ γηραιός Σοφούλης έξεδικεΐτο 
τούς ψηφίοαντας ύπέρ αύτού, είς τήν εκ
λογήν προέδρου τής Βουλής, διά τήν άπο- 
κάλυψιν τού συμφώνου... "Ομως, ή ύπό- 
θεσις εΐχεν έξέλιξιν. Ό  Πυρομάγλου συ
νεχίζει :

«Μίαν έβδομάδα άργότερον, δ γράφων 
ειδοποιείτο καί πάλιν διά τής κυρίας Λαμ- 
πρινούδη, δπως τδν έπισκεφθεΐ. Ή  συνάν- 
τησις αύτήν τήν φοράν ήτο σύντομος. Ε ί
χε προηγηθεΐ συνάντησις θ . Σοφούλη — 
Π. Άργυροπούλου. 'Ο άρχηγδς τών Φι
λελευθέρων έ δ έ χ  θ η τήν συμμετοχήν 
τού ΚΚΕ είς τδν κοινόν άγώνα μέ τήν συγ- 
κατάθεσιν καί τών άλλων κομμάτων...»

Ό  Λιναρδάτος άποκαλύπει (σελ. 243).
«Τδ πρώτο άποτέλεσμα τής άποδοχής 

άπό μέρους τοΰ Σοφούλη κατ’ άρχήν, τού 
ένιαίου άντιδικτατορικού άγώνα ήταν νά 
άνασυγκροτηθεΐ τό Άντιδικτατορικδ Μέ
τωπο Νέων, μέ έκπροσώπους τής ΟΚΝΕ 
(ΚΚΕ) ("Αγις Φικιώρης, Λάγγας καί άρ- 
γότερα Ά λ. Προβελέγγιος), τής «Φιλε- 
λευθέρας Νεολαίας», τής «Ένώαεως Νέ
ων Ελλάδος» (Κομνηνός Πυρομά
γλου), τής Σοσιαλιστικής (Γιάννης Πα- 
παθεοδώρου) καί τών νεολαιών τού ’Εθνι
κού Λαϊκού Κόμματος τοΰ θεοτόκη (Ή -
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λίας Μπρεδήμας), τοϋ Προοδευτικοί) τού 
Καφαντάρη (Βενέτης, Μπουρδάρας), το0 
Έργατοαγροτικοδ Παπαναστασίου (Μ. 
Φιλντισάκος), τής Δημοκρατικής Νεολαί
ας τοΰ Παπανδρέου (Βλουμίδης), τής ’Α
γροτικής τοΰ Μυλωνά καί τής «’Εθνικής 
Ένωτικής» τοδ Π. Κανελλδπουλου (Λ. 
Ξάνθος)».

Κατά τά μέσα ’Ιανουάριου 1937, δ Ζο
φούλης έπροχώρησεν άκόμη περισσδτερον. 
Έδέχθη νά πραγματοποιηθή άντιδικτατο- 
ρική συνεργασία, πλήν τών νεολatffiv, καί 
εις τδ έπ ί π ε δ ο ν τ δ ν  Κ ο μ 
μ ά τ ω ν .

Διά λαϊκδν Μέτωπον δμιλεϊ καί δ Ζαρά- 
φης («'Ιστορικές ’Αναμνήσεις» σελ. 412) :

«Ζτδ σπήτι τοΰ Φεράλδη ή γυναίκα του 
Ντάρα μοϋ σύστησε τούς κ.κ. Παπασπυρό- 
πουλο γυμνασιάρχη καί Ν. Ματσακα άνώ- 
τερο δημόσιο υπάλληλο πού εργάζονταν 
γιά τήν ’Εργατική Βοήθεια (σ.σ. κομμου
νιστική δργάνωαις) καί είχαμε πολλές 
συζητήσεις καί συναντήσεις γιά τήν κατά
σταση καί τήν δημιουργία τοΰ άντιδικτα- 
τορικοΰ μετώπου καί τήν κατά τό δυνατά 
ένίσχυση τής ’Εργατικής Βοήθειας. ΙΙρα- 
γματικά καί ατά δυδ ζητήματα έδωκα συ
νέχεια. Μέ χρήματα καί είδη πού μάζευα 
άπό φίλους μου άξιωματικούς καί ιδιώτες 
ένίσχυα τήν ’Εργατική Βοήθεια. Τις συ
ναντήσεις αυτές άκολούθησε συνάντηση μέ 
τδν πατριώτη μου κομμουνιστή Νίκο Τέ- 
γο πού γνώριζα άπό μαθητή στά Τρίκ- 
καλα... Μέσψ τοΰ Τέγου συναντήθηκα πε
ρισσότερες φορές μέ τδν άπεσταλμένο τοΰ 
Κομ. Κόμματος Ζιδερίδη καί τελευταία 
μέ τδν Νίκο Καρβούνη. Ζ’ δλες αυτές τις 
συζητήσεις, θέμα ήταν ή δημιουργία άν- 
τιδικτατορικοϋ μετώπου(...) Μέ τδ πνεύ
μα αύτό μιλοΰσα ατούς φίλους μου πρώην 
άξιωματικούς καί διάφορους πολιτικούς. 
Τακτικά πήγαινα στό γραφείο πού έργα- 
ζόνταν δ Γ. Βεντήρης, στδ τέρμα περίπου 
τής δδοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ. ’Ασχολούν
ταν μέ τήν τακτοποίηση τοΰ αρχείου Βε- 
νιζέλου πού τοΰ είχεν άναθέαει ή "Ελενα 
Βενιζέλου. Μαζΰ του έργαζόνταν δ άδελ- 
φός του συνταγματάρχης Κ. Βεντήρης καί 
άλλα δύο άνήψια του πρώην άξιωματικοί. 
Μιά μέρα πού μιλούσαμε γιά τδ άντιδικτα- 
τορικδ μέτωπο καί πήρε μέρος στή συ
ζήτηση καί δ συνταγματάρχης Βεντήρης.

—Μέ ποιούς θά δουλέψουμε; μοΰ λέει 
δ Ντΐνος. Δέν έχω Ιμπιστοσύνη αέ κα
νένα.

—Μέ τδν λαό, άπήντησα, θά ξεσηκώσου
με έπανάσταση.

— Μ’ αύτόν τδν παλιολαό; μοΰ λέει. 
Δέν έχω καμμιά εμπιστοσύνη κ ι’ έκτίμηση 
σ’ αύτό τδ λαό».

'Ο «παλιολαός» δμως αύτός, δ όποιος 
δέν τούς έκαμε τήν χάριν νά έπαναστα- 
τήση, διά τά θίγόμενα κομματικά αύτών 
συμφέροντα, δταν έθίγησαν τά συμφέρον
τα τής Πατρίδος μας, τδ 1940 καί τδ 
1946—1949, έ γ ρ α ψ ε ,  μ έ  τ δ ν  ή- 
ρ ω ϊ σ μ ό  τ ο υ  κ α ί  τ δ ν  π α 
τ ρ ι ω τ ι σ μ ό ν  τ ο υ ,  τ ά ς  χ ρ υ -  
α ά ς  σ ε λ ί δ α ς  τ ο ΰ  “Ε π ο υ ς  
τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς » !

"Ολαι α! προαναφερθεΐσαι ένέργειαι. 
συναντήσεις κλπ., εις ούδέν σοβαρόν άπο- 
τέλεαμα κατέληξαν. Τδ Λαϊκόν Μέτω- 
πον» έμεινε θεωρία καί προσδοκία, διότι 
ουδέποτε άπέκτηαε λαϊκήν βάσιν. Τήν μό
νην ωφέλειαν έσχε τδ ΚΚΕ, διότι, διά 
τών ένεργειών αύτών, έξήρχετο τής άπο- 
μονώσεως καί έμόλυνε καί έπηρέαζε τά

άτομα καί, άργότερον, τάς μάζας. Δι’ 
αύτόν καί μόνον τδν λόγον άνεφέρθησαν 
εις τό παρόν ιστόρημα, μή έχουσαι έτέ- 
ραν τινά ιστορικήν άξίαν...

"Ομως, ένώ, εις δλόκληρον τήν χώραν, 
ούδεμίαν σοβαρότητα εΐχον αϊ έν λόγψ ά- 
νατρεπτικαί ένέργειαι, άποτελοΰσαι μόνον 
άπασχόλησιν τών ανέργων πολιτικών καί 
τών κακομαθημένων αποτάκτων, εις τήν 
Κρήτην, λόγφ τών έπικρατουσών, τότε, 
ειδικών ψυχολογικών συνθηκών, έσχον μι- 
κράν έπιτυχίαν. Τήν 7ην Νοεμβρίου 1936, 
δ Ί .  Μεταξάς έπισκέπτεται τήν Κρήτην. 
Εις τά Χανιά έκφωνεΐ λόγον εις τήν πλα
τείαν Ζυντριβανίου καί διακηρύσσει:

«’Εγώ καλά ή κακά, εύρέθην εις μίαν 
μεγάλην άντίθεσιν μέ τδν μεγάλον συμ
πολίτην σας. Δέν ένόμισα, λοιπόν, πώς 
θά ήτο εύπρεπές δι’ έμέ νά έλθω έδώ, τό
τε, διά νά σάς έκδηλώσω τήν άντίθεσίν 
μου, πρός τδν μεγάλον συμπολίτην σας. 
“Επειτα οί καιροί άλλαξαν... “Ηθελα νά 
έλθω έδώ πέρα ώς άγγελος ειρήνης, κή- 
ρυξ έθνικής δμονοίας. Έπήλθεν ή 4η Αύ- 
γούστου. Μετά τήν 4ην Αύγουστου, δλοι οί 
"Ελληνες έπήραμε ένα μεγάλο σφουγγάρι 
καί έσβήσαμε τοδ παρελθόντος 8λα τά πά
θη καί τά μίση καί είπαμε: Ά πδ τώρα 
καί εις τδ έξής δέν θά ακεφθοδμε, παρά 
μόνον τό μέλλον τής Ελλάδος. Καί τότε, 
είπα: Τώρα μπορώ νά μεταβώ εις Κρήτην. 
Τώρα, κανείς άπδ τούς ύπερήφανους Κρή- 
τας δέν ήμπορεϊ νά παρεξηγήση τδν έρ- 
χομό μου. “Ερχομαι διά τήν Κρήτην», (σ. 
σ. τέσσαρα χρόνια διακυβερνήσεως Ί .  Με- 
ταξά, τόμος Δ' σελ. 217). Ό  λαός τδν 
ήκουσε μέ κατανόησιν. Οί πολιτικοί πα
ράγοντες, δμως, τής νήσου δέν συνεφώ- 
νουν... ’Επίσης, δέν συνεφώνει καί ή Κομ) 
στική ’Οργάνωση Κρήτης, μέ ήγέτας τούς 
Παν. Κορνάρον, δημ)φον, Νίκον Μαρια- 
κάκην διά τά Χανιά καί Εύάγ. Κτιστάκην 
διά τήν ύπαιθρον, οϊτινες, μάλιστα, είχον 
ιδρύσει καί μίαν, δήθεν, μετωπικήν όργά- 
νωσιν, τήν «Φιλική Εταιρία», μέ έπικε- 
φαλής τδν Παπαδοκωνσταντάκην καί τδν 
δικηγόρον Εύάγ. Χατζηαγγελήν, ήτις πα- 
ρέσυρεν εις τά δίκτυα της εύάριθμα Απλο
ϊκά άτομα, εις Χανιά. Παρά ταδτα, δ Ί .  
Μεταξάς πραγματοποιεί τήν 7ην Μαρτίου 
1937 καί δευτέραν έπίσκεψιν εις Κρήτην 
αύτήν τήν φοράν μετά τοδ Βασιλέως. Ού
δέν, άξιον λόγου, διεδραματίσθη, πλήν 
φημών τινών δτι αί οργανώσεις είχον κα- 
ταστρώσει σχέδιον, συμφώνως πρός τδ δ- 
ποΐον Ιβδομήντα ένοπλοι, κατερχόμενοι έκ 
τών κορυφών τοΰ Βαρυπέτρου εις τήν δη
μοσίαν δδόν, θά έσταματοΰσαν τά αύτοκί- 
νητα τής συνοδείας καί θά συνελάμβανον 
τδν Βασιλέα καί τδν Πρωθυπουργόν, διά 
νά τούς δδηγήαουν εις θέρισσον, ένθα, 
διά παντός τρόπου, θά ύπεχρεοδντο νά ύ- 
πογράψουν διάταγμα καταργήσεως τής δι
κτατορίας! Καί τδ σχέδιον, δμως, αύτό 
παρέμεινεν άπλώς προσδοκία άρρωστημέ- 
νων έγκεφάλων, τελούντων ΰπό τήν έπή- 
ρειαν, είτε τοΰ φανατισμοδ, είτε τοδ ίσχυ- 
ροδ ποτοδ, τής «τσικουδιάς!!» "Οταν τά 
σχέδια αύτά άπέτυχον, οί άμετανόητοι 
πολιτικοί έσκέφθησαν νά άμαυρώσουν τδ 
θρησκευτικόν μνημόσυνον τοδ Ελευθερίου 
Βενιζέλου!!, τό δποϊον θά έτελειτο τήν 
21ην Μαρτίου 1937. Ό  Λιναρδδτος γρά
φει (σελ. 252) :

«Γιά τδ μνημόσυνο είχαν γίνει συνεν
νοήσεις στήν ’Αθήνα άνάμεσα στούς πολι
τικούς άρχηγούς καί τδν Σοφ. Βενιζέλο, 
πού είχε έρθει γιά τδ σκοπό αύτδ άπό τδ

Παρίσι. Οί πολιτικοί άρχηγοί ήθελαν νά 
δοθεί πολιτικός χαρακτήρας στό μνημόσυ
νο. ’Αλλά δ Σοφοκλής Βενιζέλος, πού δέν 
είχε άκόμα έγκαταλείψει τήν εύμενή στά
ση του άπέναντι στή δικτατορία, άντιδροδ- 
αε. Οί Γ. Καφαντάρης καί Γ. Παπαν
δρέου κατάρτισαν σχέδιο, σύμφωνα μέ τό 
δποϊο δ Ζοφ. Βενιζέλος κατά τά άποκαλυ- 
πτήρια τοδ άδριάντα τοδ πατέρα του πού 
είχε στηθεί έξω άπδ τό σπήτι του στά 
Χανιά, θά έκφωνοδσε νομιμόφρονα λόγο, 
άλλά θά τοδ άπαντοδσε ένας γέρος δπλαρ- 
χηγός καί θά τδν καλοΰσε νά γίνη έκφρα- 
στής τών πραγματικών άντιδικτατορικών 
αισθημάτων τοδ Κρητικοΰ λαοδ».

Τό «μεγαλοφυές» σχέδιον έγένετο άπο- 
δεκτόν άπό δλους τούς πολιτικούς άρχη
γούς, πλήν τοδ άμέσως ένδιαφερομένου, 
δηλ. τοδ Ζοφ. Βενιζέλου. Όργισθέντες οί 
συντάκται του, ήρνήθησαν νά μεταβοδν εις 
Κρήτην. Ένψ, δμως, αύτά έσχεδιαζον οί 
«πολιτικοί» παράγοντες, τδ ύπδ τοδ ΚΚΕ 
καθοδηγούμενον «Άντιδικτατορικό Μέτω
πο» είχεν άλλο σχέδιον, τό δποϊον καί 
έφήρμοσεν. Εις τήν «Αύγή» τοδ μηνάς ’Α
πριλίου 1955, δημοσιεύεται περιγραφή, Ο
πό τοδ δμοϊδεάτου της δημοσιογράφου 
Μιχ. Μπιωτάκη:

«’Από πολύ νωρίς χιλιάδες λαοδ καί 
φάλαγγα αύτοκινήτων μήκους δύο χιλ ιο
μέτρων, έφθαναν άπό κάθε σημείο τής 
Κρήτης στόν τάφο, τοδ Βενιζέλου. Κάθε 
κοινότητα, κάθε συνοικισμός έστελνε άπό 
μιά πέτρα μέ γραμμένο πάνω τδ δνομά 
τους γιά τδ χτίσιμο τής «πυραμίδας τής 
Δημοκρατίας». Ζτδ μνημόσυνο παρευρίσκον- 
ταν οί Ζοφούλης, Α. Μυλωνάς, Ί .  Κούν- 
δουρος, Γ. Βεντήρης, οί έκπρόσωποι τής 
Κυβερνήσεως Οπουργδς Γεν. Διοικητής 
Ζφακιανάκης, Γεν. Γραμ. Γεν. Διοικήσε- 
ως Κρήτης Ιππόλυτος, Διοικητής 6ης 
Μεραρχίας στρατηγός Λελάκης, οί πολι- 
τευτές Χανίων Άρ. Μητσοτάκης, Μ. Βο- 
λουδάκης κλπ., οί έπικεφαλής τής κομ
μουνιστικής όργανώσεως καί πολλοί άλ
λοι τοδ Άντιδικτατορικοδ Μετώπου. Με
τά τήν καθιερωμένη δέηση δ έπίσκοπος 
Κυδωνιάς καί Άποκορώνου έξεφώνησε τόν 
έπιμνημόσυνο λόγο. "Οταν άναφέρθηκε 
στούς άγώνες τοδ Κρητικοδ λαοδ, δλος δ 
συγκεντρωμένος κόσμος άρχισε νά φωνά- 
ςει -

—Κάτω οί τύραννοι, θέλουμε Σύντα
γμα.

Ένψ δ έκπρόσωπος τής κυβέρνησης Ί -  
πόλυτος άποχωροΰσε έπιδεικτικά, δ Σοφ. 
Βενιζέλος έσπευσε νά διακόψη τόν ρήτο
ρα καί νά φωνάξει φοβερά έκνευρισμένος:

— Δέν είναι έπιτετραμμένοι οί ύπαινι- 
γμο! έναντίον τής Κυβερνήσεως.

Τότε έγινε αύτδ πού είχε άποφασιστεΐ 
άπό τό Άντιδικτατορικό Μέτωπο καί πού 
ήταν έξω άπό τά σχέδια τοδ Ζοφ. Βενι
ζέλου.

Ανέβηκε στό βήμα δ δικηγόρος εύτύ- 
χης Παλληκάρης (σ.σ. στέλεχος τοδ Κομ
μουνιστικοί) ΑΚΕ, κατεδικάσθη τό 1938 
διά άνατρεπτικήν δράσιν εις 20 ετών πρό
σκαιρα δεσμά, έφονεύθη δέ κατά κατά 
τόν Συμμοριτοπόλεμον). Ά ρχισε νά έκφω
νεΐ έναν έντονα άντιδικτατορικό καί προ
σωπικά άντιμεταξικό λόγο. Ό  Ζοφ. Βε
νιζέλος πήγε νά τόν διακόψει φωνάζοντάς 
του:

—Μή τ υ μ β ω ρ υ χ ε ΐ τ ε  στόν τάφο 
τοδ πατρός μου! Δέν είναι κατάλληλος 
τόπος διά πολιτοκολογίαν.
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Εϋθομο Διήγημα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ

*0 Παλληκάρης αυνέχιαε τδ λόγο του 
κάτω άπό τΙς ζητωκραυγές τοδ πλήθους 
(ο.ο. κυρίως των ώργανωμένων δμάδων 
τοδ ΚΚΕ) καί τά άντιδικτατορικά συνθή
ματα. Δημιουργήθηκε σάλος, οί έκπρό- 
αωποι των ’Αρχών άπεχώρησαν. ή άστυ- 
νομία παρενέβη. “Ενας χωροφύλακας έ
βγαλε τδ περίστροφό του νά πυροβολήσει 
τδν δμιλητή. Αύτός βλέποντάς τον, ξε
κούμπωσε τδ αακκάκι του, τδ άνοιξε καί 
φώναξε:

—"Οποιος είναι άντρας άς μέ πυροβο
λήσει !

Ή ταν τέτοιες οί διαθέσεις τού πλήθους, 
ώστε ή άστυνομία πού μέ έπικεφαλής τδν 
διοικητή τής ’Ασφαλείας ΙΙαπαγιανάκη 
είχε κυκλώσει τδν Παλληκάρη, δέν τόλ
μησε νά τδν κατεβάσει άπδ τδ βήμα. "Ο
ταν τελείωσε τδν λόγο του καί κατέβηκε, 
Ισπευσαν άστυνομικοί νά τδν συλλάβουν. 
Έπενέβη δ κόσμος καί τδν πήρε μέσα 
άπδ τά χέρια τους...».

Βεβαίως, ή ’Αστυνομία έπραξε τδ κα
θήκον της. Συνέλαβεν, άργότερον, δχι μό
νον τδν Παλληκάρη, άλλά καί τδν καθο- 
δηγητήν του Ν. Μαριακάκη, διαφυγόντος 
αόνον τοδ Εύαγ. Κτιστάκη.

Τά γεγονότα αύτά, ειλημμένα μάλιστα 
έκ τής, κατά κομμουνιστικόν προπαγαν
διστικόν τρόπον, έξωγκωμένης περιγρα
φής τοδ Μπιωτάκη, ίσως θά έδημιούρ- 
γουν τήν έντύπωαιν, δτι, έν Κρήτη, δ ή- 
ρωϊκδς καί ύπερήφανος λαός της ώδευε 
πρός τήν άναρχίαν καί τήν Ανοικτήν ρήξιν 
πρός τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν. ’Απολύτως 
έ α φ α λ μ έ ν η  ή έντϋπωση αδτη. Σο- 
βαρώτερα γεγονότα, άτινα θά έξιστορήσω- 
μεν, άπέδειξαν τήν νομιμοφροσύνην τοδ 
Κρητικοδ λαοδ, παρά τά υφιστάμενα, τό
τε, είσέτι έν τή νήαω κατάλοιπα τοδ έ- 
θνικοδ διχασμοδ. "Οπως, έπίαης, άπέδει- 
ξαν τήν εύήθειαν καί μισαλλοδοξίαν τών 
«πολιτικών» παραγόντων καί τήν, κατά 
βάθος καί πλάτος, διάβρωσίν των άπδ τδ 
ΚΚΕ, οδτινος είχον καταστή άβουλα δρ- 
γανα. Τά γεγονότα αύτά είναι ή ύπό τών 
κομμουνιστών πομπωδώς άποκαλουμενη 
«άντιδικτατορική έξέγερση τής Κρήτης».

'Ο Λιναρδάτος γράφει καί άποκαλύπτει 
(σελ. 325) :

«Μέσα στό 1937 προχώρησε σημαντικά 
ή δργάνωση τών άντιδικτατορικών δυνάμε
ων ατήν Κρήτη, ιδιαίτερα στά Χανιά. Βε- 
νιζελικοί, κομμουνιστές, Ανεξάρτητοι δημο
κρατικοί, ένωμένοι ήθελαν ν’ άγωνιατοδν... 
. . .Ό  Άρ. Μητσοτάκης κατεβαίνει τδ Μάρ
τη 1938 στήν Κρήτη, έρχεται αέ έπαφή 
μέ τή «Φιλική Εταιρία» (ο.ο. τήν οποίαν 
διά τοδ Χατζηαγγελή καθοδηγούσε τδ 
ΚΚΕ ύπδ τύπον μετωπικής δργανώσεως), 
μέ τδν Ί .  Μαντάκη καί μέ τδν Βαγγέλη 
Κτιστάκη τής Κομμουνιστικής Όργανώ- 
σεως (σ.σ. δηλαδή έπισήμως τού ΚΚΕ) 
καί Αποφασίζουν νά προχωρήσουν μέ γορ
γό ρυθμό οί προετοιμασίες γιά τήν έξέ
γερση».

Ή  έξέγερσις ώρίσθη νά έκδηλωθή τήν 
νύκτα τοδ Μ. Σαββάτου, πλήν δμως ένε
κα διαφόρων δυσκολιών, άνεβλήθη διά τδ 
θέρος. Ό λίγας ήμέρας μετά τδ Πάσχα, ή 
ηγεσία τοδ ΚΚΕ Αποστέλλει εις Κρήτην 
διά νά τεθή έπί κεφαλής τής Κομ. Όρ- 
γανώσεως τδν Μάρκον Βαφειάδην (τδν 
μετέπειτα Αρχιστράτηγον τών Κ/Συμμορι- 
τών) καί μέ έντολήν νά έπιστρέψουν είς 
’Αθήνας τά στελέχη Κτιστάκης καί Πάγ
καλος.

ΣΤΗΝ συντροφιά μας ύηάρχουν πολ
λοί γιατροί κΓ έτσι τά βράδυα τοΰ Σαβ
βάτου, πού μαγευόμασταν στό σπίτι μου, 
τά περνούσαμε μέ ιατρικές ιστορίες. ’Ε
κείνο τά βράδυ μιλούσαμε γιά τήν αυ
θυποβολή.

— Είναι πολύτιμη γιά τήν ιατρική, εί
πε ό γιατρός Μπουνέ. Μάς βοηθά νά 
θεραπεύουμε πολλούς άρρωστους μας. 
"Ετσι δέν είναι κ. Καθηγητά;

Είχε μιλήσει στον γιατρό Καρρέρ, κα
θηγητή τοΰ πανεπιστημίου.

— Ακριβώς, είπε αύτός. Νά τούς θε
ραπεύουμε ή νά τούς έΕοντώσωμε.

Ή συντροφιά Ζωήρεψε.
— Πώς;
Ό  καθηγητής Καρρέρ διηγήθηκε:
— Πριν τέσσερα χρόνια μέ έπισκέφθη- 

κε ένας νέος αδύνατος, χλωμός. Δέν 
είχε τίποτε συγκεκριμένο, άλλά τοΰ έ
λειπε ήλιος καί ΰπαιθρο.

Τοΰ τό είπα.
— Αδύνατο, γιατρέ, μού άπάντηοε. 

ΈργάΖομαι στήν ΤράπεΖα, στό τμήμα ι
διωτικών χρηματοκιβωτίων καί μένω ό
λη τήν ήμέρα κλεισμένος στό ύπόγεια. 
Πού νά βρώ τό ύπαιθρο καί τόν ήλιο;

"Ημουν νέος τότε καί γεμάτος έν- 
θουσιασμό. Ό  μαιτρ ΜπουΖέ, ό δάσκα
λός μου, μοΰ είχε μιλήσει γιά τά θαυ
ματουργά όποτελέοματα τής αύθυποβο- 
λής.

— Υπάρχει τρόπος, τού είπα.
— Οί τοίχοι τοΰ σπιτιού σας, τόν ρώ

τησα, είναι σκεπασμένοι μέ ταπετσα
ρία;

— Μάλιστα.
— Νά πάτε άμέσως στό σπίτι σας καί 

νά ξεκολλήσετε τά χαρτιά τής ταπετσα
ρίας πού σκεπάΖουν τόν τοίχο, πού βρί
σκεται άπέναντι στό παράθυρό σας. 
Στόν τοίχο αύτό θά βάλετε νά Ζωγρα
φίσουν φοίνικες τής έρήμου καί έναν 
ώραϊο χρυσό ήλιο...

— Μά γιατί όλα αύτά; μέ ρώτησε.
— Μή Ζητάτε νά έννοήσετε... Υπα

κούστε με μόνο τυφλά, αν θέλετε νά 
σωθήτε!

"Υστερα άπό οκτώ μέρες μέ προσε- 
καλεσε νά τόν έπισκεφθώ στό σπίτι του, 
άφοΰ μού παρήγγειλε πώς όλα ήσαν έ
τοιμα όπως είχα διατάξει.

"Οταν βρέθηκα στήν κάμαρά του, βε
βαιώθηκα ότι μέ είχε πραγματικώς ύπα- 
κούοει. "Ενας ώραίος κίτρινος ήλιος ά
πλωνε τις άκτίδες του έπάνω άπό μιά 
σειρά φοινίκων. Τό περιβάλλον πού 
χρειαζόμουν ήταν έτοιμο... Πήρα τότε 
τήν άπόφασι νά έφαρμόοω τήν θερα
πεία μου.

"Εβαλα τόν άσθενή μου νά καθήση 
σέ μιά πολυθρόνα, άπέναντι στόν Ζω
γραφισμένο τοίχο καί τόν έκοίμιοα. Ό 
ταν έπί τέλους ύπνωτίοθηκε καλά, τοϋ 
είπα:

— Βρίοκεσθε στό ’Αλγέρι... Νά, έκεϊ 
είναι ή θάλασσα. Τί όμορφα πού λάμ
πει ό ήλιος... Άναπνεύσατε τώρα κα
λά... Άναπνεύσατε, μέ όλη τήν δύναμι 
τών πνευμόνων σας, τόν καθαρό άέρο 
πού θά σάς δώση τήν ύγεία οας!

Ό  άοθενής μου πραγματικώς άνέ- 
πνεε βαθειά. "Υστερα άπό μιά ώρα τόν 
ξύπνησα.

Ή  θεραπεία αύτή τής ύποβολής έ- 
προχώρησε κανονικά καί σέ λίγες μέ
ρες διέκρινα τά πρώτα συμπτώματα τής 
καλυτερεύσεως.

Δέν ήταν πιά άνόγκη νά τόν κοιμί- 
Ζω έγώ· Κάθε πρωί, τήν ώρισμένη ώρα, 
πριν <ρύγη γιά τό γραφείο του, κοίταΖε 
επίμονα τόν ήλιο τοϋ ύποθετικοϋ μου 
Μαρόκου καί γιά μισή ώρα τόν έπαιρνε.

Τό πρωί έξαφνα τής ένάτης ήμέρας, 
μέ φώναξαν στό τηλέφωνο. Ή θυρω
ρός τοϋ σπιτιού τοΰ πελάτη μου μέ κα- 
λούσε έπειγόντως νά τόν έπισκεφθώ.

Γεμάτος έκπληξι πήγα στό σπίτι του. 
Στήν πόρτα βρήκα τήν καλή γυναίκα 
πού μού είπε ξετρελλαμένη:

— ”Α, γιατρέ... Τί καταστροφή! Ό  
κύριος πάει πολύ χειρότερα... Δέν κου
νιέται πιά άπ’ τή θέσι του. Φοβάμαι μήν 
τήν έπαθε γιά καλά!

Δέν στάθηκα ν’ άκούοω περισσότε
ρα. "Αφησα τήν θυρωρό νά μουρμουρί- 
Ζη καί έτρεξα στό δωμάτιο τοϋ άρρω
στου μου. Τόν βρήκα πεσμένο καταγής.

— Τί είχε πάθει; ρωτήσαμε.
—Ό  δύστυχος, άπάντηοε λυπημένος 

ό δόκτωρ Καρρέρ, είχε πεθάνει άπό... 
ήλίασι!

ΜΩΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ
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’Από τήν άρχαιότητα ώς 
σήμερα τό κατά παραγγε
λίαν έγκλημα άπετέλεσε 
στίγμα για τον άνθρώπινο 
πολιτισμό. Είναι ή χειρό- 
τερ καί ή άπαισιότερη μορ
φή ανθρωποκτονίας, γιατί 
τό κίνητρο πού ωθεί τον 
φυσικό αύτουργό στήν πρά- 
ξι του, είναι τις περισσό
τερες φορές τό χρήμα. Ε 
κατοντάδες προσωπικότη
τες , άλλα καί άπλοι άν
θρωποι έχασαν, άπό τήν αύ- 
γή ακόμα τής ανθρώπινης 
ιστορίας, τή ζωή τους, γιατί 
κάποιος άντίπαλός τους 
βρήκε τον κατάλληλο άν
θρωπο , τον όποιον μέ λίγα 
χρήματα μετέβαλε σέ δή
μιο .

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΗΛΙΔΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ

Τό
κατά παραγγελίαν

έγκλημα

Ύπό F A B I O  P R O F E T I

ΠΟΣΟ κοοτίΖει ή Ζωή ενός ανθρώ
που; ΈΕαρταται άπό t ic  περιστά
σεις, τόν τόπο, τόν χρόνο καί τό 
πρόσωπο. Γιό άλλον πληρώνεται 

μιά μικρή περιουσία, γιά άλλον μιά χού
φτα δολλάρια. Σέ κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, ή «τιμή» τοϋ υποψηφίου θύ
ματος ύπολογίίεται καί καθορίΖεται προ
καταβολικά άπό τόν φονιά του. Πάν
τως, οί συστηματικοί δολοφόνοι πλη 
ρώνονται πολύ καλά, ανάλογα μέ τις 
δυσκολίες καί μέ τούς κινδύνους πού 
πρόκειται νά όντιμετωπίσουν. "Αλλοι ά
πό αύτούς «έργάΖονται» οάν έλεύθεροι 
έπαγγελματίες καί άλλοι είναι οργανω
μένοι αέ μιά άληθινή «βιομηχανία τοϋ 
έγκλήματος».

Ή  είδικότης τους είναι άρχαία, σχε
δόν όοο καί ό κόσμος. "Η τουλάχιστον 
γεννήθηκε όταν κάποιο πρόσωπο μέ ε
λαστική συνείδηση άπέκτηοε τόση οικο
νομική καί πολιτική έπιρροή ώστε νά 
μπορή νά πληρώνη έναν άνθρωπο γιά νά 
τόν άπαλλάξη άπό κάποιον αντίπαλό 
του.

Φαίνεται δέ ότι τέτοιες «σπουδαίες» 
προσωπικότητες ύπήρχαν πολλές μετα
ξύ τών άρχαίων Αιγυπτίων, τών Ασσυ
ριών καί τών Βαβυλωνίων. Καί φαίνε
ται άκόμη, ότι ή σκοτεινή δράση τους 
δέν κατέληγε ποτέ σέ φανερό σκάνδαλο, 
γιατί ή Δικαιοσύνη είχε τότε μάλλον ι
διωτικό χαρακτήρα καί εύνοοϋσε τούς 
Ισχυρούς τής ήμέρας

Κικέρων καί Μπέκεχ

ΜΗΙΙΩ2 δμως και στήν Ρώμη, πού θεω
ρείται άπό τούς μεταγενέστερους αάν κοι
τίδα τοΰ Δικαίου, έκαναν πολλή έντύπω- 
ση τά πληρωμένα έγκλήματα; Ρωμαϊκή 
προέλευση έχει άλλωστε καί ή σημερινή 
ονομασία τού έπαγγελματία δολοφόνου: 
«σικάριο». Ή  λέξη παράγεται άπό τό «σί- 
κα». Λεγόταν έτσι “να κυρτό πολύ αιχμη
ρό, καλοακονισμένο μαχαίρι πού χρησιμο
ποιούσαν στόν ιππόδρομο οί Θράκες μονο
μάχοι, καί πού τό έκτιμήσανε γρήγορα 
οί δολοφόνοι σάν πολύτιμο καί άποτελε- 
σματικώτατο έπαγγελματικό τους σύνεργο. 
Τπήρχε δέ πραγματική άνάγκη νά βρεθή 
μιά κατάλληλη όνομασία γ ι’ αύτούς τούς 
«χειρώνακτας τού έγκλήματος» πού είχαν 
τόσο περισσότερη ζήτηση, δσο μεγάλωνε ή 
ισχύς τού Κράτους καί τών πολιτικών προ
σωπικοτήτων. ’Αργότερα δ Πλούταρχος 
διηγήθηκε λεπτομερώς τήν δολοφονία τού 
Κικέρωνος άπό πληρωμένους φονιάδες. ’Η
θικός αύτουργός τοΰ έγκλήματος ήταν 6 
’Αντώνιος, πού δέν άντεχε πιά στίς συνε
χείς ένοχλήσεις έκ μέρους τοΰ μεγάλου 
έκείνου δικηγόρου καί ρήτορος.

■Έτσι στίς 7 Δεκεμβρίου τού έτους 43 
π.Χ. έφτασε στή Φόρμια, δπου έμενε τό 
ύποψήφιο θύμα, δχι ένας φονιάς μόνο, άλ- 
λά δλόκληρη κουστωδία. Ό  Κικέρων έπι- 
χείρησε νά ξεφύγη μέ ένα πλοίο πού ήταν 
ήδη έτοιμο. ’Αλλά ή θάλασσα ήταν πολύ 
άγριεμένη καί δ ξακουστός ρήτωρ ύπέφερε
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Απέναντι: Ο περίφημος Ρωμαίος ρήτωρ Κικερων. Δολοφονήθηκε άπό πληρωμένους άνθρώπους τού αύτο-
κράτορος Αντωνίου, ό όποιος δέν άντεχε τις έπικρίσεις τοϋ μεγάλου ρήτορος. Επάνω: Ό  Τρότσκυ καί ή γυ
ναίκα του. Δολοφονήθηκε καί αυτός άπό τούς όντιπ όλους του, οί οποίοι πρός τόν σκοπόν αυτόν, έΕηνάγκασαν

κάποιον άγνωστο ακόμη νέο.

φοβερά άπό ναυτία. Προτίμησε λοιπόν νά 
γυρίση πίσω καί νά άντιμετωπίση καρτερι
κά τό πεπρωμένο του. Μάλιστα, διευκό
λυνε ό ίδιος τό έργο των δολοφόνων, προ
βάλλοντας τό κεφάλι του άπό τό φορείο 
του καί προσφέροντάς το έτσι στά σπαθιά 
τους. Πραγματικά, οί φονιάδες έκοψαν αύ- 
τό τό κεφάλι καί τό πήγαν στή Ρώμη, 
στόν ’Αντώνιο, πού τούς καλοπλήρωσε γιά 
τό έργο τους.

'Η περίπτωση αότή ύπήρξε μιά άπό τίς 
πιό περιβόητες, κάθε άλλο δμως παρά μο
ναδική στό είδος της. ’Αντίθετα μάλιστα, 
τά έγκλήματα κατά παραγγελίαν αύξά- 
νονταν καί πληθύνονταν, δσο περνούσαν οί 
αιώνες, καί οί αύτουργοί τους γίνονταν 
ωμότεροι καί θρασύτεροι. Χίλια χρόνια αρ
γότερα, στήν χριστιανική ’Αγγλία, άνώ- 
τατος κληρικός δολοφονήθηκε μέσα στήν 
έκκλησία, μπροστά στό "Αγιο Βήμα. Έπρό- 
κειτο γιά τόν Τόμας Μπέκετ, άρχιεπίσκο- 
πο τοϋ Καντέρμπουρυ, πού είχε μαλώσει 
μέ τόν παλιό του φίλο Ερρίκο Β \  Ό  εύέ- 
ξαπτος καί έκδικητικός έκεϊνος μονάρ.- 
χης άπεφάσισε τήν δολοφονία τού άρχη- 
γοΰ τής έκκλησίας τής Α γγλίας. Καί μά
λιστα τά κατάφερε νά μήν πληρώση τί
ποτε γ ι’ αύτήν. Άρκέσθηκε νά πή στους 
αύλικούς του: «Μά δέν ύπάρχει λοιπόν 
μεταξύ σας κανείς ικανός νά πάρη έκδί- 
κηση γιά τόν έξευτελισμό τού βασιλιά σας 
άπό έναν παπά;» Τά λόγια του αύτά ίσο- 
δυναμούσαν μέ θανατική καταδίκη τού 
Μπέκετ.

"Ετσι δ άρχιεπίακοπος τού Καντέρμπου
ρυ είχε τουλάχιστον τήν παρηγοριά... νά 
σφαγή μέσα στόν μητροπολιτικό ναό, άπό 
τέσσερεις γαλαζοαίματους φονιάδες, καί νά 
άνακηρυχθή άγιος μετά θάνατον!

Ή  έκτέλεση τοΰ Τρότσκυ

OSO περνούσαν οί αιώνες, οί πρόοδοι 
τής έπιστήμης τού Δικαίου καί τής Δικαι
οσύνης δέν συντελέσανε καθόλου στήν κα
τάργηση τών έγκλημάτων κατά παραγγε
λίαν, γιά  πολιτικούς ή γιά  οικονομικούς 
λόγους. Μόνο πού έγιναν πιό ραφιναρι- 
σμένες οί μέθοδοι τών έπαγγελματιών φο
νιάδων. "Ετσι, στά χρόνια μας, οί Γερ
μανοί ναζήδες άνακάλυψαν ξανά καί τε
λειοποίησαν ένα παλιό σύστημα, πού τό 
χρησιμοποιούσαν άλλοτε καί οί Ρωμαίοι: 
τήν αύκτοτονία κατά διαταγήν. "Οταν δη
λαδή κάποιος άξιωματούχος έπεφτε σέ δυ
σμένεια, δέν τού έστελναν φονιάδες μέ 
αιματοβαμμένα χέρια. Γιά λόγους γοήτρου 
τού κόμματος, τόν επισκέπτονταν δολοφό
νοι έκλεπτυσμένοι καί, μέ κομψές καί δι
ανθισμένες φράσεις, τόν έπειθαν νά βάλη 
μόνος του τέρμα στή ζωή του. "Ετσι τα- 
κτοποιόνταν όλα μέ τόν καλύτερο τρόπο...

Λιγώτερο λεπτοί στίς μεθόδους τους 
ύπήρξαν οί Ρώσοι. Αύτοί δέν ήξεραν πολύ 
καλά νά κρατούν τά προσχήματα.’Απόδειξη 
ή δολοφονία τού Τρότσκυ, ενός άπό τούς 
όργανωτές καί τούς στυλοβάτες τής μπολ· 
σεβικικής έπαναστάσεως, πού όργανώθηκε 
άπό τούς άντιπάλους του στόν άγώνα γιά 
τήν έξουσία. Ή  πρώτη άπόπειρα έναντίον 
του άπέτυχε, πάντως δμως άπετέλεαε έ
να χαρακτηριστικό παράδειγμα γκαγκστε
ρισμού, έφαρμοσμένο γιά τό «κρατικό συμ
φέρον». 2τίς 24 Μαίου 1940, είκοσι άστυ- 
νομικοί εισβάλανε στήν βίλλα τοΰ Κακο- 
γιάν, κοντά στήν πόλη τού Μεξικού, δπου 
έμενε 6 κομμουνιστής ήγέτης μακρυά άπό 
τή χώρα του. Δέν ήταν δμως άληθινοί ά- 
στυνομικοί άλλά μεταμφιεσμένοι φονιάδες.

"Ωρμησαν μέσα στήν κρεββατοκάμαρα τοΰ 
Τρότσκυ καί μεταχειρίσθηκαν τά μυδρα
λιοβόλα καί τίς έμπρηστικές βόμβες πού 
είχαν φέρει μαζί τους. 'Ωστόσο τό θύμα 
τους διασώθηκε άπό αύτή τήν κόλαση. ’ Η
ταν ένα άπίστευτο θαύμα. Ά λλά οί άσπον
δοι έχθροί τού Τρότσκυ δέν άπογοητεύθη- 
καν άπό τήν άποτυχία. Είχαν ήδη έτοιμο 
ένα άλλο σχέδιο. Στίς 20 Αύγούστου, έ
νας νέος — πού ή ταυτότης του δέν ε ΐ.α ι 
άκόμη άπόλυτα έξακριβωμένη —  παρου
σιάστηκε σάν δημοσιογράφος Φράνκ Τζά- 
κσον καί ζήτησε νά μιλήση μέ τόν Τρότ
σκυ. "Οταν έμεινε μόνος μαζί του, τόν δο
λοφόνησε. Γιά τό έγκλημά του, χρησιμο
ποίησε ένα σφυρί.

Στούς άστυνομικούς πού τόν συνέλαβαν 
μετά τό έγκλημά του έξήγησε: «Μέ ά- 
νάγκασαν α ύ τ ο ί .  Κρατάνε γιά δμηρο 
τήν μητέρα μου».

'Ωστόσο οί μισθοφόροι φονιάδες τού ’Αν
τωνίου, τού Ερρίκου Β ' καί τού Τρότσκυ 
δέν μπορεί παρά νά θεωρηθούν άπλοί έρα- 
σιτέχνες στό έλεύθερο έπάγγελμα τού «ι
διωτικού δημίου». Οί άληθινοί έπαγγελ- 
ματίες, μέ δλη τή σημασία τής λέξεως, 
ήταν οί «έργολάβοι τού θανάτου» πού έδρα
σαν ώργανωμένοι στίς ΗΠΑ, άπό τό 1934, 
καί έκτελέαανε, μέσα στήν έπόμενη δεκα
ετία, πάνω άπό χίλ ιες δολοφονίες κατά 
παραγγελίαν. Ή  δράση τους θά μπορού
σε νά δώση πλούσιο ύλικό στόν Ά γγλο  
συγγραφέα Τόμας Κουίνσεϋ πού είχε έκ- 
δώσει στά μέσα τού περασμένου αιώνα, έ
να βιβλίο μέ τόν τίτλο «Ή δολοφονία σάν 
μιά άπό τίς καλές τέχνες», καί πού στενο
χωριόταν γιατί δέν ύπήρχαν στόν καιρό 
του καλλιτέχνες τού έγκλήματος!
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ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τό συνδικάτο τοΰ έγχλήματος

AS ΔΟΓΜΕ δμως τί έγραφε, τόν Ι α 
νουάριο τοΰ 1940, δ βοηθός τοΰ είσαγγε- 
λέως τής Νέας Ύόρκης Μπάρτ Τούρκους 
οχετικά μέ τούς όργανωμένους φονιάδες 
τής περιφερείας του: «Τό Μπροόκλιν εί
ναι γνωστό σάν ή πόλις τών έκκλησιών. 
Στις αρχές δμως τής δεκαετίας 1930 — 
1940 παρουσίαζε ένα άλλο χαρακτηριστι
κό γνώρισμα: Παρουσίαζε πάνω από 200 
περιπτώσεις δολοφονιών πού δεν διελευ- 
κάνθηααν ποτέ καί πού διαπράχθηκαν δλες 
μέσα σέ μιά περιοχή 6 τετραγωνικών μι- 
λίων... "Ενας άνθρωπος στραγγαλισμέ
νος και μαχαιρωμένος. Δυό άλλοι κατα- 
τρυπημένοι άπό σφαίρες, μπροστά στόν 
τοίχο ένός γκαράζ. "Ενα δέμα μέ τά δ- 
πολείμματα ένός πτώματος άποτεφρωμέ- 
νου. "Ενα άλλο πτώμα κομματιασμένο καί 
συσκευασμένο μέσα σέ ένα μπαούλο. "Ενα 
αακκί μέ ένα άνθρώπινο σώμα, πεταγμένο 
σέ μιά ύπόνομο...».

Τό πιθανώτερο ήταν δτι δλα αύτά τά 
θύματα είχαν περάσει άπό «δίκη». Είχαν 
καταδικασθή άπό τδ ’Ανώτατο Δικαστή
ριο τοΰ περιβόητου «Συνδικάτου τοΰ έγ- 
κλήματος» καί είχαν έκτελεσθή άπό τούς 
τακτικούς δημίους τής καταχθόνιας αύτής 
όργανώσεως.

Γιατί τό «Συνδικάτο τοΰ έγκλήματος» 
έμφανιζόταν μέ αξιώσεις νομιμότητος. Ή  
ιδέα τής ίδρύσεώς του δφειλόταν σέ ένα 
άπό τούς ισχυρότερους γκάγκστερς τών 
ΗΠΑ: τδν Τζόννυ Τόρριο, τδν «Τσάρο τοΰ 
Σικάγου», πού είχε διαλέξει γιά  σωμα- 
τοφύλακά του τδν θρυλικό — άργότερα— 
”Αλ Καπόνε.

Τήν έποχή έκείνη (τό 1934) έξη άρχι- 
γκάγκστερς είχαν δπδ τδν έλεγχό τους δ- 
λη τήν παράνομη ζωή στις ΗΠΑ: χαρτο- 
παικτικές λέσχες, ναρκωτικά, λαθρεμπό
ριο οινοπνευματωδών, σωματεμπορία κλπ. 
Ό πω ς ήταν φυσικό, βρίσκονταν σέ διαμά
χη μεταξύ τους καί δέν τολμούσαν νά κυ
κλοφορήσουν δίχως ένα λόχο άπό «γορίλ- 
λες» πού προστάτευαν τή ζωή τους — καί 
πού δέν μπορούσαν ώστόσο νά έγγυηθούν 
άπόλυτα γιά τήν άσφάλειά τους.

Ό  Τόρριο λοιπόν άνέλαβε μιά πρωτο
βουλία γιά νά τερματιαθή ή ανυπόφορη 
αύτή κατάσταση. Κάλεσε τούς «συναδέλ
φους» του Λούκυ Λουτσιάνο, Μπάγκυ Σίγ- 
κελ, Λέπκε, Φράνκ Κοστέλλο σέ μιά σύ
σκεψη σ’ ένα άπό τά καλύτερα ξενοδοχεία 
τής Νέας Ί ’όρκης. ’Εκείνοι θεώρησαν 
φρονιμώτερο νά μήν πάνε οί Ιδιοι στό ραν
τεβού, άλλά νά στείλουν έξουαιοδοτημέ- 
νους άντιπροσώπους τους. Ώστόσο, δ Τόρ- 
ριο δέν πειράχτηκε γ ι’ αύτήν τήν — δι
καιολογημένη άλλωστε —  δυσπιστία τους. 
Καί άνέπτυξε στούς άπεσταλμένους τήν ί
δέα του:

«Γιατί νά άλληλοτρωγόμαστε σάν σκυ
λιά; τούς είπε. Υπάρχει ψωμί γιά δλους. 
Γιά νά δουλέψουμε δμως ήσυχα, καθένας 
στόν τομέα του, χρειαζόμαστε Ιναν κώ
δικα, έναν δικό μας νόμο. Προτείνω λοι
πόν νά όργανωθοΰμε καί νά αυνεταιρισθού-

Τσάρλυ Λάκυ Λουτοιάνο, ένας άπό τους πιό γνωστούς αρ
χηγούς τοϋ Συνδικάτου τοϋ Εγκλήματος.

Ο Τόμος Ντιούς, είσογγελεύς τής Ν. Υόρκης τό 1935 
Επρόκειτο νά δολοιρονηθή κατά διαταγήν τών γκάγκστερς, 

άλλά γλύτωσε τήν τελευταίο στιγμή
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TO KATA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ
ΕΓΚΛΗΜΑ

Από tic μεγαλύτερες φυσιογνωμίες τού Συνδικάτου τού 
εγκλήματος, ό πολύς "Αλ Καπόνε. Τό Συνδικάτο τού Εγ
κλήματος έΕετέλεσε, πληρώνοντας, πολυαρίθμους αντι

πάλους του

με. θά συστήσουμε μιά κεντρική έπιτρο- 
πή καί ένα, δικαστήριο καί θά τούς άναθέ- 
σουμε τήν τήρηση τής τάξεως εσωτερικής 
καί έξωτερικής. "Οταν προκύπτη κάποια 
διαφωνία ή ένα δποιοδήποτε έπεισόδιο, με
ταξύ μας, θά συζητή τήν υπόθεση καί θά 
παίρνη μιά απόφαση, πού θά είναι σεβα
στή σέ δλους». Τό σχέδιο τοϋ Τόρριο έγ ι
νε δεκτό καί έφαρμόσθηκε ατήν πράξη. Καί 
πραγματικά, άπδ τότε άρχισε νά βααιλεύη 
ή τάξις μεταξύ τους. Έλειψαν οί πολυαί
μακτες μάχες τους καί τά άτομικά ξεκα- 
θαρίσμάτα λογαριασμών. Καί τό έπάγγελ- 
μα τοϋ φονιά άναπτύχθηκε μέσα σέ μιά 6- 
ψηλή τεχνική έξειδίκευαη! Ή ταν απαραί
τητη άλλωστε αότή ή έξέλιξη, γιά  νά άν- 
τιμετωπισθή δ μεγάλος έχθρός: ή άατυνο- 
μία, πού κέρδιζε γρήγορα έδαφος.

Οί φονιάδες δέν είχαν πιά τήν δψη ύ
ποπτων υποκειμένων μέ τήν ιδιότητά τους 
γραμμένη στά μέτωπό τους. Παρίσταναν 
τώρα τούς σοβαρούς, έντιμους καί άξιοσέ- 
βαστους έμπορικούς ταξιδιώτες, καί κυ
κλοφορούσαν άπό τήν μιά στήν άλλη άκρη 
τών ΗΠΑ. Στις τσάντες τους είχαν ένα... 
δειγματολόγιο άπό πιστόλια μέ σιγαστή
ρα, καραμπίνες μέ τηλεσκόπιο, αύτόματα.

μεταξωτές θηλειές, λαστιχένια ρόπαλα 
καί χειροβομβίδες. Καί είχαν έπονομασθή 
μέ μακάβριο χιοϋμορ «καθηγητές».

Κάθε έγκλημα έπρεπε νά προετοιμασθή 
μέ σχολαστική έπιμέλεια, γιά  νά μήν ά- 
ποτόχη καί νά μήν άφήση ίχνη.

*0 είσαγγελεύς σέ θάνατο

ΕΝΑ Α110 τά πολλά παραδείγματα τοϋ 
τρόπου δράσεως τοϋ «Συνδικάτου τοϋ έγ- 
κλήματος» ήταν τό σχέδιο δολοφονίας τοϋ 
είσαγγελέως τής Νέας 'Τόρκης Τόμας 
Ντιούεϋ. ’Αμέσως μετά τήν έκλογή του 
σ’ αύτό τό αξίωμα, τό 1935, δ Ντιούεϋ 
άρχισε νά στενοχωρή πολύ τδν Ντάτς 
Σούλτα, ειδικευμένο στους έκβιασμούς τών 
ρεατωράν, τών κρυφών λεσχών καί τών 
λαθρεμπόρων τής μπύρας.

"Εφερε λοιπόν δ Σούλτς τό θέμα ατό ’Α
νώτατο Δικαστήριο τοϋ Συνδικάτου καί ζή
τησε νά καταδικασθή σέ θάνατο δ Ντιούεϋ. 
"Επειτα άπό πολύωρες συζητήσεις, τό θέ
μα έμεινε έκκρεμές — προφανώς γιατί οί 
άλλοι γκάγκστερς θεωροϋσαν φοβερά επ ι
κίνδυνο ένα τέτοιο έγκλημα.

Ωστόσο δ Σούλτς ήταν προκαταβολικά

βέβαιος γιά τήν καταδικαατική απόφαση. 
"Αρχισε λοιπόν τίς ένέργειες γιά τήν έ- 
κτέλεσή του, μέ έντελώς δική του πρωτο
βουλία. Ετοίμασε τά σχέδια καί ζήτησε 
τή βοήθεια τοϋ "Αλμπερτ Άναατάαια, άρ- 
χηγοϋ τοϋ «έκτελεστικοϋ» τοϋ Συνδικάτου. 
Δέν ήταν καθόλου εϋκολη καί άπλή δου
λειά. Ό  Ντιούεϋ είχε πάντα μαζί του δύο 
σωματοφύλακες. ’Αλλά οί έχθροί του βρή
καν τό «άδύνατο σημείο».

"Ενας γκάγκστερς πήρε στήν άγκαλιά 
του τό μικρό άγοράκι του γιά  νά μήν προ- 
καλή υποψίες καί άρχισε νά παρακολου- 
θή τδν εισαγγελέα, στις τακτικές πρωι
νές μετακινήσεις του. ’Εξακρίβωσε έτσι, 
δτι, δταν δ Ντιούεϋ έβγαινε άπδ τό σπίτι 
του, πήγαινε πάντα τήν ίδια ώρα σ’ ένα 
γειτονικό φαρμακείο, άπ’ δπου τηλεφω
νούσε στό γραφείο του — μή θέλοντας νά 
μεταχειριατή τό τηλέφωνο τοϋ σπιτιού του 
γιά νά μήν ξυπνήση τήν γυναίκα του. "Εμ
παινε μονάχος στό κατάστημα, ένώ οί δύο 
σωματοφύλακες του περίμεναν άπ’ έξω.

Άφοΰ έξακρίβωσαν αύτές τίς λεπτομέ
ρειες, οί «καθηγηταί» έκλεψαν ένα γρή
γορο αύτοκίνητο,καθώς καί μερικά αύτό
ματα δπλα, άπό ένα φορτίο προοριζόμενο 
γιά τήν Εύρώπη καί άποθηκευμένο προσω
ρινά στό λιμάνι. Άφοΰ άλλαξαν τις π ι
νακίδες κυκλοφορίας τοϋ αυτοκινήτου, τό 
έκρυψαν σέ ένα γειτονικό γκαράζ. "Οσο 
γιά τά δπλα, ένας ειδικός τεχνίτης τοϋ 
Συνδικάτου έσβησε τούς άριθμούς τους, τά 
έφωδίασε μέ σιγαστήρες καί κόντηνε τήν 
κάννη τους.

Τό ώριαμένο πρωί, ένας φονιάς θά έμ
παινε στό φαρμακείο λίγο πριν άπό τόν 
Ντιούεϋ. Κι’ δταν θά έμφανιζόταν τό θύ
μα, δ γκάγκστερ θά ξέκανε μέ τό αυτό
ματο τόν εισαγγελέα καί τόν φαρμακοποιό 
μαζί, χωρίς νά άντιληφθή κανείς τίποτε. 
"Επειτα θά έβγαινε ήσυχα άπό τό φαρμα
κείο, κρατώντας έπιδεικτικά μιά όδοντό- 
παστα καί θά τόν παραλάμβαναν οί συνέ
νοχοί του μέ τά αύτοκίνητο. ’Αλλά τό σχέ
διο δέν πραγματοποιήθηκε γιατί τό Ά .ώ - 
τατο δικαστήριο τοϋ Συνδικάτου «άθώωαε» 
στό μεταξύ τόν Ντιούεϋ. ’Αντίθετα, κατε- 
δίκασε τόν Σούλτς, γιατί θέλησε νά άπει- 
θήση στις άποφάσεις του! Τήν έκτέλεση 
τής ποινής άνέλαβε κάποιος Τσάρλι Ού- 
όρκραν, δ έπιλεγόμενος «Κοριός».

Τή νύχτα τής 23 ’Οκτωβρίου 1935, μπή
κε στό γραφείο τοϋ Σούλτς καί επειδή δέν 
τόν γνώριζε προσωπικά, σκότωσε μαζί μ’ 
αύτόν άλλα τρία πρόσωπα πού βρίσκον
ταν έκεϊ.

Τό «Συνδικάτο τοϋ ’Εγκλήματος», παρ’ 
δλη τήν άπηνή καταδίωξή του άπό τήν 
άμερικανική άατυνομία, δέν έχει διαλυ- 
θή άκόμη, καί συνεχίζει τή σκοτεινή δρά
ση του στις Ι1Ι1Α. Μάλιστα πολλοί άπο- 
δίδουν σ’ αύτό διάφορα έγκλήματα πού Α
ναστάτωσαν κατά τά τελευταία χρόνια τήν 
άμερικανική, άλλά καί τήν παγκόσμια 
κοινή γνώμη.
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Ο ΣΩΜΑ ΤΗ Σ  Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  ΠΟΛΕΩΝ έορτάζει τάς ημέρας αύτάς τήν πεντηκονταετη- 
ρίδα τοϋ ύπηρεσιακοϋ του βίου, της ζωής του. Μιας ζωής ένδόΕου, γεμάτης, από έπιτυχίας 
και εθνικήν δρδσιν. Μιας ζωής προσηλώσεως εις τά εθνικά ιδεώδη και αφιερωμένης εις 

τήν ύπηρεσίαν τής Πατρίδος.
Δεδικαιολογημένως, έπομένως, τό έτος 1971 αποτελεί διά τήν Αστυνομίαν Πόλεων Στα

θμόν καί Αφετηρίαν.
Καί Σταθμόν μέν, διότι παρέχεται εις αύτήν, έπ' εύκαιρία τοϋ έορτασμοΰ ή αφορμή να 

παρουσίαση τό έργον της και εις τάς πλέον αγνώστους άκόμη, διά τούς πολλούς, πτυχάς του. 
Έργον επιτυχές εις δλους τούς τομείς τής δραστηριότητός της.

Αφετηρίαν δέ, διότι τής έΕασφαλίζει τήν δυνατότητα νέου προγραμματισμού καί νέας 
δράσεως, έκ μέρους των νεωτέρων, οί όποιοι παραδειγματιζόμενοι άπό τήν ζωήν, τήν δρδσιν 
καί τά ιδανικά, τά όποια έκληροδότησαν εις αύτούς οί παλαίμαχοι στυλοβάται καί μαχηταί αυ
τής, θά συνεχίσουν νά γράφουν τήν ιστορίαν της, διά τής διηνεκούς προαγωγής τοϋ έΕόχου 
καί ώραίου θεσμού της.

Ή  Αστυνομία Πόλεων, κατά τήν πεντηκονταετή αυτής έξελικτικήν πορείαν καί δρασιν, ώς 
όργανον τής έθνικής άσφαλείας καί προστασίας τής έννόμου τάΕεως, συνήντησε δύσκολους 
καί άντιΕόους περιστάσεις. Παρά ταϋτα όμως δέν έκάμφθη. Παρέμεινε πιστή εις τό καθήκον 
της, τήν σημαίαν τοϋ όποιου έκράτησεν υψηλά. Υπηρέτησε τιμίως καί εύσυνειδήτως τάς περί 
τής άποστολής της άρχάς, ιδέας καί παραδόσεις. Καί τελικώς κατίσχυσε, χάρις εις τήν αύτο- 
θυσίαν, τήν αύτοπεποίθησιν, τήν θαθείαν συναίσθησιν τοϋ καθήκοντος.

Άναμιμνησκόμεθα, μέ εύλάθειαν, άλλά καί ύπερηφάνειαν, μέ εύγνωμοσύνην καί κατάνυ- 
Ειν, όλους έκείνους, άΕιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς, οί όποιοι προσέφερον καί 
αύτήν τήν ζωήν των, έίς τόν άγωνιστικόν στίβον τοϋ καθήκοντος, χάριν τής έλευθερίας καί των 
ύψηλών ιδανικών τής Πατρίδος, ατινα έκλήθησαν νά ύπηρετήσουν.

Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση ήδη, ότι ή Αστυνομία Πόλεων, άνδρωθεϊσα κατά τήν διαρ- 
ρεύσαοαν πεντηκονταετίαν τής ζωής της, άποτελεϊ σήμερον μίαν άπό τάς πλέον συγχρονισμέ
νος καί άρτίως ώργανωμένας κρατικός υπηρεσίας.

Παρέλκει, νομίζομεν, οίαδήποτε ιδιαιτέρα μνεία πρός τά τόσα έπιτεύγματα του Σώματος, 
διότι ταϋτα είναι εύρέως γνωστά.

Από τής αύγής τής 21ης Απριλίου 1967, ή Αστυνομία Πόλεων, ένστερνισθεϊ- 
σα βαθέως τάς ύψηλάς άρχάς τής Έθνικής άλλαγής καί έκσυγχρονισθείσα έπί όλως νέων βά
σεων, άνταποκρινομένων πρός τάς άπαιτήσεις τής συγχρόνου ζωής, διακρίνεται εις όλους τούς 
τομείς τής κοινωνικής δραστηριότητός, τής ύψηλής άποστολής της.

Ή πραγματικότης αϋτη, μας έπιτρέπει νά προβλέψωμεν ότι μέ τήν άρωγήν της Έθνικής 
Κυβερνήσεως καί τήν ουμπαράστασιν τοϋ κοινού, ή βελτίωσις τής άποδόσεως τής Αστυνομίας 
Πόλεων θά συνεχισθή, έπ’ ώφελεία τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Ύπό τά άνωτέρω δεδομένα πιστεϋομεν, ότι καί αί μελλοντικά! έορταί τοϋ Σώματος θά ευ
ρίσκουν τούτο πάντοτε όλονέν προοδεϋον, πρός καθολικήν ίκανοποίησιν.

"Ανδρες τής Αστυνομίας Πόλεων,
Γνωρίζετε καλώς ότι τό έργον τής ’Αστυνομίας δέν είναι άπλοϋν, άλλά λίαν ποικίλον καί 

πολυσύνθετον. Ή  άποστολή ταύτης δέν δύναται νά θεωρηθή, ότι έΕαντλεϊται εις τήν προσπά- 
θειάν της πρός πρόληψιν των άδικημάτων ή τήν καταστολήν αύτών διά τής συλλήψεως καί κα
ταδίκης των άδικοπραγούντων, άλλ’ έκτείνεται πολύ μακρύτερον εις πλείστους τομείς, οί όποιοι 
κατά τό παρελθόν ήσαν άγνωστοι καί δέν περιελαμβάνοντο εις τήν σφαίραν τών άστυνομικών 
καθηκόντων.

Μ έ τήν άποστολήν ταύτην συνεδέσατε τήν ζωήν σας. Μέ έργον έπίπονον καί δύοκολον, ώ- 
ραϊον όμως καί εύγενές. Συνεπείς υμείς πρός τάς ύψηλάς παραδόσεις τοϋ Σώματος, περιφρου- 
ρήσατε τήν προσπάθειαν τής Έθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, εις τόν τομέα τόν όποιον 
ένεπιστεύθη πρός ύμδς ή Πολιτεία, βέβαιοι όντες, ότι κατ' αύτόν τόν τρόπον συμβάλλετε εις 
τήν άΕιοποίησιν τής μεγαλειώδους προσπάθειας ή όποια άνελήφθη παρ’ αύτής, διά τήν θεμελίω- 
οιν μιας ίσχυροτέρας καί εύτυχεστέρας Ελλάδος.

Εκφράζω τήν βαθυτάτην ίκανοποίησιν μου διά τό ύφ’ ύμων έπιτελούμενον έργον καί .τήν 
εύαρέσκειάν μου διά τάς μέχρι τοϋδε έπιτυχίας σας.

Ή συμπαράστασής μου θά είναι άδιάλειπτος εις κάθε προσπάθειαν άποσκοποϋσαν εις τήν 
προαγωγήν καί πρόοδον τοϋ εύγενοϋς Σώματός σας.

’Απευθύνω πρός όλους, τάς πλέον έγκαρδίους εύχάς μου διά πάσαν άτομικήν, οικογενεια
κήν καί κοινωνικήν εύτυχίαν.

Έν Άθήναις τή 21η Νοεμβρίου 1971 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ ΥΡΙΔ Ω Ν Β Ε ΛΛΙΑ Ν ΙΤΗ Σ



( Συνέχεια έκ τοϋ τεύχους 425)

Καθώς τό κόττερον ανέπτυσσε ταχύτητα 
έντός τού ποταμού (Ακολουθούν τό ακριβές 
δρομολόγιον, ώς είχε σημειωθή έπί τού 
ναυτικού χάρτου Οπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, 
καί καθώς 6 Όρλώφ έρωτοτρόπει μέ τήν 
κυρίαν Γκιμπώ δ Κρότκωφ συνεζήτει μέ 
τήν Μαντάμ Ντεζάν: «Πέστε μου τάς έντυ- 
πώαεις σας περί τής Σοβιετικής Ένώ- 
σεως», εΐπεν.

«Εϊμεθα πολύ εύχαριστημένοι —άπήν- 
τησεν— "Ολοι οί ύπάλληλοι τούς όποιους 
έτυχε νά αυναντήσωμεν ύπήρξαν πολύ εύ- 
γενικοί άπέναντί μας».

«θά πρέπει νά βρίσκετε τή Μόσχα μάλ
λον άνιαρά, ύστερα από τΙς έντυπώαεις 
τού Παρισιού», είπεν δ Κρότκωφ.

«’Αγαπώ φυσικά τό Παρίσι άπήντησεν, 
άλλά καί ή Μόσχα είναι έπίσης μία με
γάλη πόλις. Υπάρχει ένα μεγαλεϊον καί 
έδώ».

Συνοφρυούμενος δ Κρότκωφ έχαμήλωσε 
τόν τόνον τής φωνής του καί προσεποιήθη 
μεγάλην ειλικρίνειαν, «θά μέ κάνετε νά 
πιστέψω, 8τι σάς έχει άρέσει τό καθετί 
πού έχετε ϊδή».

Ή  Κυρία Ντεζάν έσκέφθη πρός στιγμήν 
περί τού τί έπρεπε νά άπαντήση. «Είμαι 
φιλοξενουμένη. Δέν έχομεν έλθει έδώ διά 
νά άσκήσωμεν κριτικήν. Ήλθομεν διά νά 
βοηθήσωμεν τάς χώρας μας, νά καταστούν 
φίλαι».

«Καί έλπίζω, 8τι έχετε έπιτύχει», ά
πήντησεν ό Κρότκωφ. «θά έπρεπεν 8μως 
νά εϊμεθα εύθύς καί ειλικρινείς, θά έπρε
πε νά σάς εΐπω, 8τι ύπάρχουν άρκετά πρά
γματα εις τήν Σοβετικήν "Ενωσιν τά ό
ποια άπεχθάνομαι. Ώ ς αυγγραφεύς θά έν- 
διαφερόμουν νά μάθω, έάν καί έσείς βλέπε
τε τήν ίδιαν πραγματικότητα».

«Έ φ’ 8αον έπιμένετε —άπεκρίθη εύγε-

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Η
ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΑ
'Υπό JOHN BARRON. Μετάφρ. Άστυν. A' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Εις τό ανάγνωσμα πού ακολουθεί ό διάσημος συγγραφεύς  
JOHN BARRON ιστορεί τήν ύπόθεσιν κατασκοπείας είς βάρος 
τής Γαλλικής Πρεσβείας τής Μόσχας ύπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, 
τής Μυστικής Σοβιετικής ’Α στυνομίας, μέσω τής όποιας όλη 
ή ζωή είς τήν Σοβιετικήν Έ νω σ ιν  κανονίζεται καί ελέγχεται. 
Φρίκην είς τόν άναγνώ στην προκαλοΰν αί σατανικαί καί άπάν- 
θρωποι μέθοδοι τής φοβερής έκείνης υπηρεσίας.

νώς ή Κυρία Ντεζάν— ύπάρχει μία δια
φορά μεταξύ τής Γαλλίας καί τής Σοβιε
τικής Ένώσεως. Μία συζήτησις έπάνω σέ 
ένα ποτήρι κρασί μπορεί νά δδηγήση ένα 
Γάλλον είς τό χείλος τής έπαναατάσεως. 
Ό  λαός σας, φαίνεται αά νά θέλη νά ύπο- 
φέρη τό πάν».

«Μπορώ νά καταλάβω 8έι σείς καί έγώ 
πρόκειται νά γίνωμεν καλοί φίλοι;» είπεν 
δ Κρότκωφ.

Τό κόττερον έγλύστρησεν είς μίαν μι- 
κράν προβλήτα μιάς έρημικής κτηνοτρο- 
φικής νήσου έγγύς τής δεξαμενής Πεστο- 
φσκώβ. Οί πράκτορες καί αί φιλοξενούμε
να! των Γαλλίδες περιήλθον τήν περιο
χήν, έριολύμβησαν καί έγευμάτισαν τό νό
στιμο φαγητό. 'Η  Κυρία Ντεζάν έπέμεινεν, 
8πως ό έθνοφύλαξ Κυβερνήτης πάρη μέ
ρος είς τό γεύμα, προσωπικώς δέ ή ιδία 
έπιμελήθη τής έψήσεως ένδς έκλεκτού έ- 
δέσματος πρός χάριν του.

'Ο οίνος καί τό κονιάκ, έφερε τήν πα
ρέαν είς εύθυμίαν. Κατά τό ταξίδι ον τής 
έπιστροφής, έγελοΰσαν, έτραγουδούσαν καί 
διασκέδαζον. Ό  Όρλώφ, μάλλον μεθυσμέ
νος, έχόρευσεν έπί τής πρώρης καί έδη- 
μιούργησεν τόσον κέφι, ώστε όλίγον έλλει- 
ψε νά πέση στό νερό. Είς τόν προβλήτα, 
ή Μαντάμ Ντεζάν είπεν: «Εΐσθε τρεις έ
ξοχοι Ρώσοι τυφεκιοφόροι καί σάς εϊμεθα 
ύποχρεωμένοι διά τήν μαγευτικήν έκδρο- 
μήν. Ή το  πολύ εύγενικόν έκ μέρους σας 
καί θά έπεθύμουν νά προβώ είς μίαν άντα- 
πόίοσιν. θά ήθέλατε νά μάς τιμήσητε μέ 
τήν προσέλευσίν σας κατά τήν δεξίωσιν 
έπί τή έπετείψ τής Βαστίλλης; θά γίνη 
τήν 14ην ’Ιουλίου».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΟΜΗΓΥΡΙΣ

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ έχαρακτήρισε τήν 
πρόακλησιν ώς θρίαμβον. Ό  Τσερκασίν, ώς

έαχεδιάσθη, δέν μετέβη, εύρών τινα δι
καιολογίαν, δ Κρότκωφ 8μως καί δ Όρ- 
λώφ άφίχθησαν καί έγένοντο ένθουσιωδώς 
δεκτοί ύπό τής Κυρίας Ντεζάν. ’Αμέσως 
συνέστησεν τούτους είς τόν σύζυγόν της, δ 
όποιος τούς ύπεδέχθη έγκαρδίως.

Μολονότι ό πρέσβυς δέν ήτο ούτε ύψηλός 
ούτε διακρικτικά ώραΐος, τό παράστημα έ- 
δείκνυεν μίαν σημαίνουσαν προσωπικότητα, 
έμπνέουσαν σεβασμόν, ώς έκ τών άγρύπνων 
όφθαλμών του, τής ύγιούς χροιάς τού προ
σώπου του καί τής έλαφρώς φαιάς κόμης 
του. Ό  Κρότκωφ παρετήρει μετά προση- 
λώσεως καί προσοχής μετέπειτα κατά τάς 
έσπερινάς ώρας καθ’ δν χρόνον δ Ντεζάν 
καί δ Κρούστσεφ έπινον σαμπάνιαν, ή- 
στείζοντο μεταξύ τών, εύκαιριακώς δέ άλ- 
ληλοχειρονομούντες, έν μέσψ τής εύθύμου 
καταστάσεως.

Καθώς οί προσκεκλημένοι περιεφέροντο 
πέριξ ένός έξαιρετικού μπουφέ, ή Γκινέτ 
Γκιμπώ παρουσίασε τούς Κρότκωφ καί Όρ- 
λώφ είς τόν σύζυγόν της. Ό  Γκιμπώ, ώ- 
μίλησεν είς δρθήν ’Αγγλικήν τυπικώς καί 
λακωνικώς, προσβλέπων είς τούς δύο Ρώ
σους ψυχρώς, θά έλέγομεν δέ ακόμη καί 
περιφρονητικώς. Αισθανόμενος δ Κρότκωφ 
ούχί άνέτως μέ τήν παρουσίαν του, αυνε- 
παίρανεν δτι δ Γκιμπώ ήτο άξιωματικός μέ 
ίσχυράν συναίσθησιν τού καθήκοντος — 
ούχί εύχερής λεία διά τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ.

'Οπωσδήποτε δμως, τό έσπέρας έληξεν 
έπιτυχώς διά τόν Κρότκωφ. "Οταν άπεχώ- 
ρησεν, τόσον ή Μαντάμ Ντεζάν δσον καί ή 
Μαντάμ Γκιμπώ άπεδέχθησαν τήν πρόακλη- 
σίν του δι’ έν έτερον ΠΙΚ - ΝΙΚ τήν έπο- 
μένην έβδομάδα.

Καθώς αί σχέσεις μεταξύ Κρότκωφ καί 
Μαντάμ Ντεζάν έσημείουν πρόοδον, ή ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ κατέβαλλε πυρετώδεις προσ
πάθειας καί έκανε περιτέχνους διακανονι
σμούς, ίνα άνοιξη ένα δεύτερον μέτωπον
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Ό  Κρότκωφ παρετήρει μετά προσοχής μετέπειτα κατά τάς έσπερινάς ώρας καθ' όν χρόνον ό ΝτεΖάν 
καί ό Κροϋστσεφ δπινον σαμπάνιαν, ήστεΐΖοντο μεταξύ των, εύκαιριακώς δέ άλληλοχειρονομοϋντες, έν

μέσα) εύθύμου καταστάσεως.

κατά τό φινόπωρον έναντίον τοδ^πρεσβευ- 
xoD. Ά πετέλει ή προσπάθεια αυτή ένα ού- 
σιώδες μέρος τοδ αρχικού σχεδίου καί ή- 
ξίου είσοδον έντός τοδ προσωπικού τής 
Γαλλικές Πρεσβείας τοδ ύπεθύνου δλοκλή- 
ρου τής έπιχειρήσεως ·—τοδ στρατηγού Μι- 
χαήλοβιτς Γκριμπάνωφ— Άρχηγοδ τοδ 
Δευτέρου ’Επιτελικού Γραφείου.

Κοντοδ αναστήματος αλλά γεροδεμένος, 
φαλακρός, μέ πλατύ πανταλόνι καί μέ διό
πτρας δ Γκριμπάνωφ έφαίνετο ένας αυ
στηρός καί έπΐ μακρδν εκπαιδευμένος Σο
βιετικός γραφειοκράτης. Εις τήν πραγμα
τικότητα έπράκειτο περί ένός τολμηροδ 
βαθόνοος στοχαστοδ καί ένός έκ των έπτά 
ή δκτώ σπουδαίων άνδρών τής ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΠΕ. Λόγφ τών έπιτευχθεισών μαζικών 
συλλήψεων κατά τήν διάρκειαν τδς Ουγ
γρικής έπαναστάσεως δ Γκριμπάνωφ (καί 
δ Κουναβίν) εΐχον παρασημοφορηθή διά 
τάς έξαιρέτους ύπηρεσίας πρός τόν σοσια
λισμόν. Ή  καθαρά σκέψις καί ή ισχυρά 
του προσωπικότης, έγένοντο αφορμή άπο- 
δόσεως εις τοδτον τοδ ψευδωνύμου «Μικρός 
Ναπολέων».

"Ινα παρααύρη τούς Ντεζάν εις μίαν έ- 
νωσιν δ Γκριμπάνωφ έσφετερίσθη τήν ταυ
τότητα τοδ ’Όλεγκ Μιχαήλοβιτς Κορμπά- 
νωφ, «ένός σημαίνοντος άξιωματούχου τού 
'Γπουργικοδ Συμβουλίου» καί έφωδιάσθη μέ 
μίαν «σύζυγον», τήν Ταγματάρχην τής ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ Βέραν Ίδάνοβα Άντρέγεβα.

’Ακολούθως έπενόησεν ένα πολύπλοκου 
αχέδιον ϊνα γνωρίση τούς Ντεζάνς οδτως 
ώστε ή σχέσις νά φαίνεται 8τι έξελίσσε- 
ται κατά τρόπον φυσικόν. Δύο πράκτορες 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ πολύ σημαίνοντες έκ 
τών έκλεγέντων άριστίνδην, δ Σεργκέϊ Μι- 
χάλκωφ, συγγραφεύς, άλλά καί εις έκ 
τών δύο συνθετών τοδ Σοβιετικού ’Εθνι
κού "Γμνου' καί ή σύζυγός του Ναταλία 
Κουχαλόβσκαγια, δημοφιλής συγγραφεύς

παιδικών διηγημάτων, έπελέγησαν ίνα κά
νουν τήν σύατασιν.

Είς μίαν διπλωματικήν δεξίωσή έπα- 
ρουσίασαν τήν Βέραν ώς «Κυρίαν Κορμπά- 
νωφ, μεταφράστριαν είς τδ Τπουργεΐον 
Παιδείας καί σύζυγον ένός άνωτάτου άξιω
ματούχου τοδ 'Γπουργικοδ Συμβουλίου».

Εδσωμος καί προκαλοδαα τόν θαυμα
σμόν ή Βέρα, εΤχεν υπηρετήσει μέ τήν 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είς τήν Γαλλίαν καί ώμί- 
λει καλώς τήν Γαλλικήν. Αί ώραΐαι άνα- 
πολήσεις καί αναμνήσεις τής Γαλλικής 
ζωής προδιέθεσαν εύνοϊκώς καί ηύχαρί- 
στησαν τούς Ντεζάνς. Ή  Βέρα, ώμίλει πά
ρα πολύ καί διά τόν σύζυγόν της, τόν δ- 
ποΐον παρίστανεν ώς ένα έμπιστον φίλον 
τής Σοβιετικής ήγεσίας, καταπονούμενον 
υπέρ αύτής. Ή  διδομένη ώς άνω περιγρα
φή είναι ακριβώς τό είδος τοδ ανθρώπου, 
τό όποιον ένας πρεσβευτής θά έπεθύμει νά 
γνωρίση. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οι Ντε
ζάνς ήσθάνθησαν μεγάλην τέρψιν καί άπε- 
δέχθησαν εύχαρίστως μίαν πρόσκλησιν τών 
Κορμπάνωφ διά γεύμα.

Πρός ψυχαγωγίαν τοδ πρέσβεως, ή ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ έπέταξεν ένα διαμέρισμα καί 
προέβη είς τήν τελείαν έπίπλωσίν του. 
Τοδτο έπαρουσιάσθη ώς ή Μοσχοβίτικη κα
τοικία τών Κορμπάνωφ. Τό σπουδαιότερον 
δλων, δ τότε πρόεδρος τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 
Ίβάν Σερώφ έδάνεισεν είς τόν Γκριμπά- 
νωφ - Κορμπόνωφ τήν έπαυλίν του 14 μίλ- 
λια περίπου έξωθι τής πόλεως, μίαν με
γάλην παλαιάν Ρωσικήν έξοχικήν οικίαν 
κατασκευασθεΐσαν έκ κορμών ξύλου μέ πε- 
ποικιλμένας στοάς καί πλαίσια παραθύ
ρων.

Ή  έπαυλις αδτη έγένετο ή σκηνή τών 
εύχαρίστων δεξιώσεων κατά τάς δποίας οί 
Κορμπάνωφ έδέχοντο τούς Ντεζάνς έν μέαψ 
δμοιογενοδς κύκλου καί μιας εύχαρίστου δ- 
μηγύαεως συγγραφέων, καλλιτεχνών, ήθο-

ποιών καί «έπισήμων» άξιωματοόχων. Είς 
τήν πραγματικότητα, πάντες ήσαν «χελιδό
νες» τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ή πράκτορες. Εύ- 
καιριακώς δ Γκριμπάνωφ έξεμυστηρεύετο 
άκριβείς πληροφορίας, ύπολογίζων δτι αδ- 
ται θά ήσαν χρήσιμοι είς τόν πρεσβευτήν, 
ένώ ή Βέρα ήρχιζε νά κανονίζη ταξίδια 
έκτάς τής πόλεως, παραλαμβάνουσα μετ’ 
αυτής τήν Μαντάμ Ντεζάν άνευ τοδ συζύ
γου της «διά νά θαυμάση τήν έξοχήν».

ΤΡΕΙΣ Χ Ε Λ ΙΔ Ο Ν Ε Σ

Κατά τόν αύτόν χρόνον δ Κρότκωφ έ- 
ξηκολούθει τήν βελτίωσιν τών σχέσεών του 
μετά τής Μαντάμ Ντεζάν διά τής μικράς 
δμάδος τών μετεμφιεσμένων πρακτόρων 
του. Μεταξύ των δμως ούδέποτε έπετεύχθη 
ή άνάπτυξις μιάς φυσικής οίκειόχητος τήν 
δποίαν ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ τόσον έπεθύμει. 
Καί, κατά τήν διάρκειαν ένός γεύματος 
είς τό διαμέρισμα τής Μαντάμ Γκιμπώ δ 
Όρλώφ κατόπιν ύπερβολικοδ πότου περι- 
ήλθεν είς κατάστασιν μέθης καί καταλη
φθείς ύπό ύπνηλίας έπεσεν καί έροχάλι- 
ζεν. Αί μικροφωνικαί έγκαταστάσεις τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ήχογράφησαν άρκετόν μέ
ρος έκ τοδ επεισοδίου μέ άποτέλεσμα νά 
ύποχρεωθή ένας μαινόμενος Γκριμπάνωφ 
νά έκδιώξη τόν Όρλώφ μονίμως καί δρι- 
στικώς έκ τής έπιχειρήσεως.

Μέχρι τών άρχών τοδ 1958, 18 μήνες 
περίπου μετά τήν έναρξιν τής πολιορκίας, 
ούδέν έκ τών άρχικών σχεδίων τής ΚΑ-ΓΚΕ 
-ΜΠΕ πρός άποπλάνησιν τών Γάλλων εί
χε στεφθή ύπό έπιτυχίας. θετική δμως καί 
πολύτιμος προσφορά εΐχεν σημειωθή είς

1. Τόν παρελθόντα Μάρτιον δ πράκτωρ 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ Μιχάλκωφ άνεκηρύχθη 
πρόεδρος τής Ένώσεως Συγγραφέων τής 
Ρωσικής Δημοκρατίας.
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τήν καλλιέργειαν τών σχέσεων μεταξύ 
Κρότκωφ καί Μαντάμ Ντεζάν. Ό  Γκριμ- 
πάνωφ ήδη ήχθη εις τήν άπόφασιν νά έκ- 
μεταλλευθή τδ γεγονός τής έξελίξεως τών 
σχέσεων τούτων, άφήνων τδν Κρότκωφ νά 
διακανονίση τά τής παγιδεύσειυς τοϋ Ντε
ζάν. Οδτος ήρχισε νά προβαίνη εις τήν έ
ρευναν διά τήν έκλογήν τής καταλλήλου 
γυναικός.

*0 Γκριμπάνωφ έπέλεξε τήν Λόντια Κο- 
βάνσκαγια, «μιά στρουμπουλή φιλήδονη με 
έλαφίσιον μάτι, ζωντοχήρα περίπου 
χρόνων». Είχεν αΰτη έξοικειωθή μέ τούς 
Δυτικούς τρόπους καί έθισθή είς τά Δυτι
κά ήθη καί έθιμα, είχε δέ γνωρίσει καί 
ένα Γάλλον Φρούραρχον εις τούς Παρι- 
σίους, δπου δ πρώην σύζυγός της είχεν ύ- 
πηρετήσει ώς διπλωμάτης. "Ινα δυνηθή καί 
έπιτύχη τήν εισαγωγήν της έντός τού κοι
νωνικού κύκλου των Ντεζάνς δ Γκριμπά- 
νωφ εξεμεταλλεύθη τδν γνήσιον Γαλλικδν 
πόθον, τδν κατευθυνόμενον εις τήν έπιτευ- 
ξιν καλλιτέρων μορφωτικών σχέσεων. Τ- 
πέβαλεν τδ αίτημα», δπως τδ Τπουργεΐον 
ΙΙαιδείας μεριμνήση καί προβληθή μιά ει
δική κινηματογραφική ταινία τού μπαλλέ- 
του Γκιζώ, προσκαλέαη δέ τδν πρεσβευτήν 
καί τήν επίσημον ακολουθίαν του ΐνα. φαι- 
νομενικώς, γνωρίσουν τούς διαπρεπείς Σο
βιετικούς Κινηματογραφικούς αστέρας. Ό  
Κρότκωφ ώρίσθη τελετάρχης καά συνέτα
ξε τδν κατάλογον, κατόπιν έπιλογής των 
προσκεκλημένων Ρώσων, οί όποιοι θά διε- 
τάσσοντο νά έμφανισθούν. Μεταξύ των προ
σωπικοτήτων τάς όποιας άνθολόγησεν — 
ένέγραψεν είς τδν κατάλογον καί τδ δνο- 
μα «Λύντια Κοβάνσκαγια - μεταφράστρια». 
"Ινα προσδώση έτι μεγαλυτέραν αΐγλην 
καί διακόσ'ίησιν ή ΚΑ-ΚΕ-ΜΠΕ συνέλε- 
ξεν μίαν δωδεκάδα άπδ μπαλλαρίνας είς 
τάς όποιας συμπεριλαμβάνετο καί ή περί
φημος Μαρία Πλισέτσκαγια.

Κατά τήν προβολήν τής κινηματογραφι
κής ταινίας, ή όποια έλαβε χώραν εντός 
ένός παλαιού Μεγάρου, είς τινα πάροδον 
τού Γκνεσυτνικόβσκι ή Λύντια Αρωματι
σμένη καί καλοχτενισμένη, έκάθιαε παρα- 
πλεύρως τού Ντεζάαν. Πολλάκις κατά την 
διάρκειαν τής προβολής τού φιλμ έκλινε 
τδ σώμα της έπί τού ίδικού του ή άφηνε 
τά μαλλιά της νά έγγίζουν τδ πρόαωπόν 
του καθ’ ον χρόνον έκυπτεν ΐνα ψιθυρίση 
τδν διάλογον έν μεταφράσει. Μετά ταΰτα, 
έν τούτοις, κατά τρόπον πανοΰργον καί 
δόλιον έπεισε τδν Κρότκωφ νά φανή συγ
καταβατικός καί νά τής έπιτρέψη νά Α- 
ναλάβη ή ίδια μέ τήν αύτήν άφοσίωαιν τδ 
έργον τής μεταφράσεως χάριν τής Μαν
τάμ Ντεζάν.

Τρεις ήμίρας βραδύτερον δ Κρότκωφ έ- 
τηλεφώνησεν είς τήν Μαντάμ Ντεζάν είς 
τήν πρεσβείαν καί τήν παρέπεισεν δπως 
παράσχη τάς υπηρεσίας της καί πραγμα
τοποίησή μία έτέρα συνάντησις μεταξύ τοϋ 
συζύγου της καί τής Λύντια. «θά δώσω 
ένα γεύμα τήν Παρασκευήν» είπεν. Είς 
τούς φίλους μου έδημιούργηαεν έξαιρετι- 
κήν έντύπωσιν δ πρεσβευτής καί θά άπε- 
τέλει δΓ έμέ μέγάλην τιμήν έάν θά ήδυ- 
νάμην νά πείσω άμφοτέρους σας νά προσ- 
έλθητε». Καί προσέθεσεν: «’Επί τή εύ- 
καιρίφ, Μαρί-Κλαίρ, σάς πληροφορώ δτι 
έχω άρχίσει νά σχεδιάζω μίαν συνηρμο- 
σμένην Σοβιετο-Γαλλικήν παραγωγήν τού 
φιλμ Νταμπρόβσκι. Δέν θά μέ έπείραζε νά 
τδ έβλέπατε μαζύ μέ τδν πρεσβευτήν».

«Ώ , είμαι βέβαια, δτι θά δεχθή εύχαρί- 
στως, Γιούρι», άπήντησεν.

Θά έπρεπε νά σάς εϊπω, — είπε ό Κρότ
κωφ είς τήν κυρίαν ΝτεΖάν, — ότι 
υπάρχουν άρκετά πράγματα είς τήν Σο
βιετικήν Ένωσιν, τά όποια άπεχθάνομαι.

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ έξησφάλισε τήν κεν
τρικήν σαλοτραπεζαρίαν τού Ρεστωράντ 
«Πράγα» καί έπρογραμμάτισεν ένα μεγα
λοπρεπές δεΐπνον.

Μολονότι τδ άρχικόν σχέδιον άπέβλεπεν 
είς τδ νά παράσχη είς τήν Λύντιαν τά έ- 
χέγγυα καί τά έφόδια, δπως δελεάση τδν 
πρεσβευτήν είς μίαν μελλοντικήν εύκαι- 
ρίαν, δ Κουναβίν καί δ Κρότκωφ είχον Α
ποφασίσει νά τού προσφέρουν δύο έτέρας 
«χελιδόνας» ΐνα χρησιμοποιούνται έναλ- 
λάξ. Έπέλεξαν διά τδν σκοπόν αύτόν τήν 
Νάντια Τσερεντνιτσέγκο καί τήν Λαρίσα 
Κρόνμπεργκ - Σομπολέβσκαγια. Άμφότε- 
ραι ήταν ήθοποιοί ύπερβολικά ξανθαί καλ- 
λοναί πραγματικαί, πλησιάζουσαι τδ 25ον 
έτος τής ήλικίας των. Ό  Κρότκωφ έγνώ- 
ριζεν ταύτας καλώς. Ήμισείαν ώραν πρδ 
τού δείπνου, δ Κουναβίν Ανέπτυξε τούς Α
ξιωματικούς τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ καθ' δλον 
τδν χώρον τούρεστωράντ διά νά έπιμελη- 
θούν τής δεξιώσεως καί νά έξασωαλίσουν 
τδ άδιατάρακτον. Αί τρεις «χελιδόνες» έ- 
φαίνοντο άκτινοβολούσαι είς χάριν καί 
κομψότητα. Ό  θεατρικός συγγραφεύς Γε
ώργιος Μντιβάνι, έτερος πασίγνωστος καλ
λιτέχνης, άριστίνδην έκλεγείς ύπδ τής ΚΑ 
-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ, έχρησιμοποίησεν ένα ύφος α
ναιδούς έπιπολαιότητος μέ πνευματώδεις 
προπόσεις, σκώπτων τδν σοσιαλισμόν. Ό  
Ντεζάν συμπεριφέρετο ώς επιδέξιος καί 
προσηνής διπλωμάτης, ένθουσιώδης είς τήν 
περίπτωαιν. Αί διαθέσεις του έπεσημά'.θη- 
σαν ύπδ τών ώραίων γυναικών. Μέ δλας 
αϋτάς έχόρευσεν δεξιοτεχνικώς. Έδοκίμα- 
σε τόσην άπόλαυσιν κατά τήν έσπερίδα ε
κείνην, ώστε είς τδ τέλος έκάλεσε είς δεΐ- 
πνον τής πρεσβείας διά τήν έπομένην έ- 
βδομάδα πάντας τούς συμμετασχόντας.

Τήν νύκτα τού γεύματος τής πρεσβείας 
οί Ντεζάνς ήσαν τόσον φυσικοί, ανεπιτή
δευτοι καί χαριτωμένοι οίκοδεσπόται πού 
έκαναν τδν Κρότκωφ, τδν Μντιβάνι καί 
τάς τρεις χελιδόνας νά λησμονήσουν τήν 
πραγματικήν των αποστολήν. Οί Ντεζάνς 
εύτυχεΐς, Ανυπόκριτοι καί χαρούμενοι, ώς 
παρευρισκόμενοι μεταξύ τών Ρώσων, τούς 
όποιους έθεώρουν φίλους, συνώδευον τούς 
προσκεκλημένους διά μέσου τής επιβλη
τικής έπιπλωμένης μέ άντίκας πρεσβείας.

Έ νφ ήκουον κλασσικήν μουσικήν, αιγο- 
πίνοντες σαμπάνιαν, μετά τδ έκ πέρδ.κος 
γεύμα των, δ Ντεζάν ερωτοτροπούσε μέ 
κάθε μίαν Από τάς χελιδόνας, περιποιών 
τιμήν είς αΰτάς μέ τδ νά τάς έρωτφ πε
ρί τής προσωπικής των ζωής.

Ό  Κρότκωφ εύρέθη είς δύσκολον θέ- 
σιν νά διακρίνη ποια έκ τών τριών τού
των νεανίδων θά ήτο ή πλέον κατάλλη
λος καί θά έξυπηρέτει, ώς δέλεαρ, πρδς 
έπίτευξιν τού σκοπού. «Ή Λύντια είναι τδ 
πλέον Ασφαλές στοίχημα», είπεν δ Κου
ναβίν, ύστερα Απδ Ανάλυσιν τής έκθέσεώς 
του επί τών τής δεξιώσεως. ΙΙρέπει νά 
σκεφθώμεν ένα τρόπον, διά νά ψέρωμεν 
τούτους είς προσωπικήν έπαφήν, εντελώς 
μόνους των».

Ταχέως, μετά ταΰτα, ή Βέρα προσεκά- 
λεσε τήν Μαντάμ Ντεζάν, ΐνα συμμετάσχη 
μετά ταύτης είς ένα ταξίδιον Αναψυχής. 
’Ακολούθως, δ Κρότκωφ έτηλεφώνησεν εις 
τδν πρεσβευτήν. Υπάρχει ένας καλλιτέ
χνης άπδ τήν Γεωργίαν — δ Λάντο 1’κον- 
κασβίλι, παλαιός φίλος τής οικογένειας 
μου, 6 δποίος έχει μίαν έκθεαιν έδώ», εί- 
πεν. "Εχει σπουδάσει στδ Παρίσι καί καθ’ 
ίλην τήν ζωήν του ήγάπηαε τήν Γαλλίαν. 
“Ηδη, είναι εντελώς γέρων καί θά είχε 
μεγάλην σημασίαν δΓ αυτόν, έάν ήμπο- 
ρούσατε νά έπισκεφθήτε τήν έκθεσίν του 
τήν Κυριακήν». «Βεβαίως», άπήντησεν δ 
Ντεζάν. «θά πρέπη νά θεωρήσω τήν έ- 
σκεψιν τής έκθέσεώς χρέος μου».

'Ο πρεσβευτής έφθασεν είς τήν αίθου
σαν τής έκθέσεώς διά τού αύτοκινήτου τής 
πρεσβείας, δδηγούμενον ύπδ δδηγοΰ τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Μέ τήν μεσολάβηαιν τού 
Κρότκωφ ή Λύντια προσεχώρησεν είς τδν 
Ντεζάν, δ όποιος, αύτομάτως, έδέχθη τάς 
Οπηρεοίας της ώς διερμηνέως καί ξενα
γού. Ό  Ντεζάν προέδη είς γενναιοδώρους 
φιλοφρονήσεις πρδς τδν σεβάσμιον ζωγρά
φον, δ δποίος άπδ μακρού είχεν ύποπέσει 
είς τήν δυσμένειαν τού έπισήμου Κράτους 
καί τούτο έπειδή τδ ρωμαντικόν του μάλ
λον στοιχείον είς τδ έργον του έλλείπει 
εις τήν «σοσιαλιστικήν πραγματικότητα».

"Οταν δ Ντεζάν ήτοιμάζετο νά άποχω- 
ρήση, ή Λύντια είπεν είς αύτόν: «Κύριε 
πρέσβυ, θά άπετέλει Αγένειαν έκ μέρους 
μου, έάν σάς έπαρακαλούαα νά μέ δδη- 
γήσητε μέχρι τδ διαμέρισμά μου;»

«θά ήτο τιμητικόν δΓ έμέ», άπήντησεν.
Μόλις έφθασαν, ή Λύντια ήρώτηαεν; 

«θά ήθέλατε νά άνεβήτε έπάνω δΓ ένα 
φλυτζάνι καφέ καί νά έβλέπατε πώς ζή 
μιά συνηθισμένη Σοβιετική γυναίκα;»

"Οταν δ Ντεζάν έθεάθη έξερχόμενος έκ 
τού διαμερίσματος, είχον παρέλθει σχεδόν 
δύο ώραι, σύμφωνα μέ τάς προσεκτικάς 
παρατηρήσεις τού σωφέρ. Ό  Κουναβίν δ- 
μως είχεν ήδη, έν σχέαει μέ τήν Αύν- 
τια, λάβει τάς πληροφορίας του. «Ναι, 
γνωρίζω. Τά έκανόνισαν!» είπε θριαμβευ- 
τικώς.

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ δέν έκρινε σκόπ.μον 
νά άποπειραθή νά έκβιάση τδν Ντεζάν έπί 
τή βάσει μιας Απογευματινής συναντήσε- 
ως μέ τήν Λύντιαν. Έ π ί τού παρόντος 
έπεδίωκεν Απλώς νά παγιοποιήση τδν σύν
δεσμον καί νά κάνη τδν Ντεζάν νά αι
σθάνεται, δτι διέφυγε τδν κίνδυνον, ώς έκ 
τής κατακτήαεως μιδές ωραίας γυναικός. 
Έ πεζήτει νά πεισθή δ ίδιος, δτι θά ήδύ- 
νατο ν’ άπασχολήται έν Ασφαλεία μέ μίαν 
ύπόθεαιν, έν Μόσχφ, ώς Ακριβώς θά συνέ- 
βαινεν έάν εΰρίσκετο είς Παρισίους, Λον- 
δϊνον ή Ούάαιγκτων. (Συνεχίζεται)
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I
ε:  Κ α τ α δ ί ω ξ ι ς  τ ή ς  Μ α γ ε ί α ς

Ύττο Ύτταστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου(Συνέχεια έκ τοϋ τεύχους 425 )

Ο "Επαρχος τής Πόλεως κατεδίω- 
κεν, συμφώνως πρός ύφισταμένας δια
τάζεις τής Βυζαντινής νομοθεσίας, τήν 
μαγείαν καί τήν δεισιδαιμονίαν, ύφ' οί- 
ανδήποτε μορφήν έμφανιζομένας. Εί
ναι δέ άσφαλώς γνωστόν, ότι οί βυζαν
τινοί πρόγονοί μας ήσαν ύπέρ τό δέον 
δεισιδαίμονες, κληρονομήσαντες τό ό- 
λέθριον έλάττωμα καί έκ των άρχαίων 
Ελλήνων,1 άλλά καί έκ τών Ρωρμαίων2 
καί πολλών ανατολικών λαών,

«Ολαι αί τάξεις, γράφει ό W ill Du
rant, έπίστευον εις τήν μαγείαν, τήν 
αστρολογίαν, τήν μαντείαν καί εις τά 
θαυματουργά φυλακτά».3 Καί ό ήμέτε- 
ρος Παπαρρηγόπουλος: «Ή κοινωνία
αϋτη (ή βυζαντινή) έπίστευεν εις τούς 
οιωνούς, εις τούς γόητας, εις τά φυλα- 
κτήρια, εις τήν μαγείαν, έν γένει».4 Έκ 
τών Βυζαντινών, ό Γρηγόριος ό Νύσ- 
σης,5 ό Ιερός Χρυσόστομος,6 ό Ισί
δωρος ό Πηλουσιώτης7 καί ό Αλεξάν
δρειάς Εύσέβιος 8 όμιλοϋσι περί τής συ
νήθειας τών συγχρόνων των νά κατα
φεύγουν εις μέσα μαγικά πρός έπίλυσιν 
τών προβλημάτων των καί περί τών 
τρόπων, καθ' οϋς αί πόσης φύσεως μαγ- 
γανεϊαι έλάμβανον χώραν.

Κατά τόν 7ον μ.Χ. αιώνα, τήν ϋπαρ- 
ξιν μάντεων βέβαιοί καί ό Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός. «Πολλοί φωνάς όρνέων 
φυλάσσουσι καί κληδονιαμούς».9 Υπό 
τών Βυζαντινών μάγων, οί όποιοι έκα- 
λούντο άλλως καί μαγγανάρηδες καί 
μαγγανάριοι, καί μαγγανοδαίμονες,1® έ- 
χρησιμοποιοΰντο πλεϊστα όσα μαγικά μέ
σα (μάγγανα). Άναλόγωσ τοϋ είδους 
τούτων, ύπήρχον έν Κων/πόλει, άλλά 
καί εις τήν άλλην Αύτοκρατορίαν, άλευ- 
ρομάντηδες, άριθμομάντηδες, άστραγα- 
λομάντηδες, άστρομάντηδες, έγγαστρι- 
μάντηδες, ένυπνιομάντηδες, κοσκινομάν- 
τεις, λεκανομάντηδες, λιβανομάντεις, 
νεκρομάντεις, νεφελομάντεις, όνειρο- 
μάντεις, οπλαχνομάντεις, φαρμακομάν- 
τεις, χαρτομόντεις. ίατρομάντεις κ ά

Όλοι αύτοί, έκμεταλλευόμενοι τήν εύ· 
πιστίαν καί τήν πρός τήν δεισιδεμονίαν 
ροπήν τών συγχρόνων των, είχον δημι
ουργήσει πραγματικώς ούχί εύχά- 
ριστον κατάστασιν εις τήν βυζαν
τινήν κοινωνίαν, τήν όποιαν ή έκκλη- 
σία καί ή Πολιτεία προοεπάθησαν κατά 
τό δυνατόν νά διορθώσουν διότι ή δρα- 
σις τών πολυαρίθμων μάγων, καί τότε, 
ώς καί σήμερον συμβαίνει, ηύΕανεν τήν 
έγκληματικότητα. Ιδίως, έσημειοϋντο 
έγκλήματα κατά τής περιουσίας, βια
σμοί παρθένων, φαρμακείαι, δηλητηριά
σεις, σωματικοί βλάβαι, τυμβωρυχίαι, 
τυχηρά παίγνια, άκόμη δέ καί άνθρωπο- 
κτονίαι. Πολλοί πατέρες κατεδίκασαν 
τήν προσφυγήν εις τούς μάγους καί τούς 
γόητας καί άπό τοϋ άμβωνος έκήρυξαν 
τά ολέθρια έκ τής δεισιδαιμονίας άπο- 
τελέσματα. «Μήτε άστρολογίαις μήτε 
όρνεοσκοπίαις πρόσεχε» συνεβούλευε τό 
ποίμνιόν του ό Μέγας Βασίλειος. Μ Καί 
εις άλλο σημεϊον, ό αύτός Ιεράρχης πα
ρατηρεί. «Οί γάρ προστετηκότες τοϊς εί- 
δώλοις, όνείροις καί κληδόσι καί μαν
τείας δαιμόνων προσέχοντες καί αύτοί 
τήν άλήθειαν έξουθενούσι καί ήμίν συμ- 
βουλεύουσι καί τοιαϋτα έξαιτεϊν».13 Ό  
Ιεροσολύμων Κύριλλος συνεπλήρωνε. 

«Μή πρόσχε τοϊς μυθώδεσι τών Ελ
λήνων μαντείας».1'3 Ό  "Αγιος Κυπρια
νός είναι γνωστόν, ότι τούς μάγους καί 
τούς οπαδούς των κατεδίωκε μέ φανα
τισμόν, ό ίδιος δέ συνέταξε προσευ
χήν κατά τής μαγγανείας. Ό  Χρυσό
στομος, τέλος, τήν προσφυγήν εις τήν 
μαγείαν έχαρακτήριζεν ώς έργον τού 
διαβόλου. «Πομπή διαβόλου, γράφει, 
οίωνισμοί καί μαντεϊαι, κλήδονες καί 
παρατηρήσεις καιρών καί σύμβολα καί 
περίοπτα καί έπωδαί».14 Μετά τούς Α
γίους Ίεράρχας, ή έπίσημος έκκλησία 
κατεδίκαζε δι' αύστηροτάτων έκκλησια- 
οτικών ποινών τήν πόσης μορφής μα
γείαν. Οϋτω άναφέρεται, ότι ό οικουμε
νικός Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας

(1333 — 1347), σπουδαίος θεολογικός 
συγγραφεύς, άνέθεσεν εις έκκλησιαστι- 
κούς άνδρας, νά περιέρχωνται τήν Κων/ 
πολιν, άναζητοϋντες τούς μάγους καί 
τούς εις αύτούς προσερ'χομένους.15 Ω 
σαύτως, τούς εις μάγους προσφεύγον- 
τας κατεδίκαζε διά πενταετούς οτερή- 
σεως τών άγιασμάτων ό 24ος Κανών 
τής έν Αγκύρα Συνόδου,16 ώς καί πλεϊ- 
σται Συνοδικοί αποφάσεις τοϋ 1338.

Πλέον όμως αύστηραί καί ένίοτε ά- 
πάνθρωποι, κατά τήν σημερινήν άντίλη- 
ψιν, νόμοι έθεσπίσθησαν ύπό τής πολι
τείας έναντίον τών μάγων καί τών γοή- 
των.17 «Ήμίν δέ νενομοθέτηται, άναφέ- 
ρεται εις τό μαρτύριον τοϋ Αγίου ' Ι 
γνατίου, φαρμακούς μή έαν ζήν μηδέ 
έπαοιδούς μηδέ κληδονιζομένους». Καί 
ή έφαρμογή τών νόμων τούτων άνετέ- 
θη ύπό τοϋ Βυζαντινού Κράτους εις τόν 
Έπαρχον καί τά ύπ' αύτόν κατώτερα 
όργανα. Έρευνώντες τήν Βυζαντινήν 
ταύτην νομοθεσίαν, δυνάμεθα νά συνο- 
ψίσωμεν εις τά έξής, τά σχετικά μέ τήν 
καταδίωξιν τής μαγείας καί τής δεισι
δαιμονίας έργα τοϋ Έπάρχου.

1. Ά ν ε ζ ή τ ε ι  κ α ί  σ υ ν ε -  
λ ά μ β α ν ε τούς μάγους, οί όποιοι 
κατεδικάζοντο εις θάνατον, τής άποφά- 
σεως έκτελουμένης, είτε δι' αποκεφαλι
σμού, είτε διά πυράς εις τόν Ιππόδρο
μον, πρός πλείονα παραδειγματισμόν.18 
Πολλάκις όμως, καί ιδίως κατά τούς τε
λευταίους αιώνας τής Αύτοκρατορίας, 
οί μάγοι έτιμωροϋντο μόνον διά τυ- 
φλώσεως.19 Τοιαύτη περίπτωσις, ή ό
ποια πλήν τών άλλων είναι χαρακτηρι
στική καί διά τά ύπό τών μάγων χρησι
μοποιούμενα μέσα, άναφέρεται εις τήν 
Σύνοψιν τοϋ Ανωνύμου. « Επί τούτοις, 
γράφει ό συγγραφεύς τής Συνόψεως, 
έκτυφλοϋνται καί ό Σικιδίτης Μιχαήλ, 
καί ό Σκληρός Σήθ, λόγω μέν άστρονο- 
μι'ας έχόμενοι, έργω δέ μαγγανείας 
προσκείμενοι. Ο μέν γάρ Σκληρός έ- 
πιγάμου παρθένου ήρα. καί έπήρο αύ-
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τήο, παρορώμενος δέ οτέλλει ταύτπ διά 
προαγωγοϋ τίνος γυναίου μήλον ή δέ 
παρθένος καταθεμένη τοΰτο τώ κόλπω, 
έκμαίνεται πρός τόν έρωτα, καί διάκο· 
ρεϊται παρ' αύτοΰ οί δέ τής παιδός προσ- 
γενεϊς βαρέως ένεγκόντες τό γεγονός, 
καταβοώνται τοϋ ταίς νεάνιοιν άφοπλί- 
Ζοντος δαίμονος' καί ούτως ήν κακώς 
έθλεψεν, ούδόλως έτι όφθαλμοίς έθεό- 
σατο. Ό  δέ Σικιδίτης διά τινων άρρη- 
τουργιών των θεωμένων άπεπλάνα τάς 
όψεις, κατά φάλαγγας έπισυνιοτών δαί
μονας οϋς άν έκπλήΕαι βούλοιτο».20 Τά 
βιβλία τών μάγων, κατά παγίαν διάταΕιν 
τοϋ ΒυΖαντινού δικαίου, έκαίοντο.2' 
Πλήν τού μάγου, έτιμωρεϊτο καί ό εις 
τούτον καταφεύγων, διά φυλακίσεως 
καί δημεύοεως τής περιουσίας του.22

2. Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  κ α ι  
έ τ ι μ ώ ρ ε ι διά ρίψεως είς τά θηρία 
έκείνους, οϊτινες διά δαιμονικών ένερ- 
γειών έφόνευον ή προσεπάθουν νά φο- 
νεύοουν τούς έχθρούς των.23 «Οί τά 
στοιχεία ταράσσοντες, ή τούς έχθρούς 
αυτών διά δαιμόνων φονεύοντες, θηρίοις 
άναιροΰνται» (Φωτίου Νομοκάνων Τ. Θ. 
κεφ. Κ Ε ) .  Άργότερον, οί ανωτέρω ά- 
πεκεφαλίΖοντο -όσοι έπικαλούνται δαί
μονας, πρός βλάβην άνθρώπων νά κό
πτεται ή κεφαλή των».24

3. Κ α τ ε δ ί ω κ ε  τ ο ύ ς  κ α 
τ α σ κ ε υ ά Ζ ο ν τ α ς  μαγικά φάρ
μακα, είτε τούτα έχρησιμοποίουν οί ί
διοι πρός θανάτωσιν άνθρώπου, είτε 
πωλούοαν ταϋτα, διά τόν αύτόν ώς άνω 
οκοπόν. Οί δρδσται έτιμωρούντο μέ τήν 
ποινήν τήν άπειλουμένην έναντίον τών 
έκ προθέσεως άνθρωποκτόνων, δηλαδή 
διά θανατώοεως.61

4. Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  τ ο ύ ς  
κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ς  μαγιά 
φίλτρα (φυλακτά κλπ.). Οϋτοι έΕωρί- 
Ζοντο, δημευομένης τής περιουσίας 
των.26

5. Ο ί μή κ α τ α λ α μ β α ν ό 
μ ε ν ο ι  έπ’ αύτοφώρω γόητες, μάν
τεις, όνειροκρϊται καί οίωνοσκόποι, διά 
τούς όποιους, όμως, ύπήρχον βάσιμοι 
πληροφορίαι, ότι ήσαν τοιοΰτοι, έβασα- 
νίΖοντο ύπό τού Έπάρχου, διά νά άρνη- 
θοΰν τό «έπάγγελμά» των. Οί μή συμ- 
μορφούμενοι έδέροντο καί έκουρεύον- 
το.27

6. Έ π έ θ λ ε π ε ν  ό π ω ς  μή  
λαμβάνουν χώραν θυοίαι ύπό μάντεων, 
πρός τιμήν τών ειδώλων. Οί ένεργοΰν- 
τες ταύτας έτιμωρούντο διά κεφαλι- 
κής ποινής, οί δέ προτρέψαντες δΓ έ- 
Εορίας καί δημεύοεως τής περιουσίας 
των.28

7. Δ ι ά  δ η μ ε ύ ο ε ω ς  τ ή ς  
π ε ρ ι ο υ σ ί α ς  καί έΕορίας, έτι
μωρούντο καί οί χρησιμοποιοΰντες μα
γικά φίλτρα, άποβλέποντες, ούχί είς τήν 
βλάβην άλλων, άλλά είς ιδίαν αισχρο
κέρδειαν. «Οί δέ ποιοΰντες φυλακτά 
τού δοκεϊν έπ’ ώφελείρ άνθρώπων, δΓ 
ιδίαν αισχροκέρδειαν, δημευόμενοι έ- 
ΕοριΖέσθωσαν» ,2*

8. ‘ Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν  έ π ί β λ ε -  
ψ ι ν ήσκει ό "Επαρχος έπί τών ήνιό- 
χων τού Ιπποδρόμου, οϊτινες συνήθως 
έχρησιμοποίουν φυλακτά, ή κατέφευ- 
γον είς άλλα μαγικά μέσο, προκειμένου 
νά κατανικήσωσι τή βοήθεια τούτων 
τούς άντιπάλους των. Οί δράσται, άνα- 
καλυπτόμενοι, έτιμωρούντο συμφώνως 
πρός τόν Θεοδοσιανόν Κώδικα διά τής

έσχάτης τών ποινών. Ταύτα δέ, διότι 
πολλοί ήττηθέντες ήνίοχοι, μανθάνοντες 
ότι ό άντίπαλός των κατέφευγεν είς 
κρύφια μέσα καί πεπεισμένοι ότι έκ 
τούτου άπετύγχανον, συνεπλέκοντο μετ' 
έκείνου, τόν όποιον πολλάκις έφόνευ
ον.30

9. Δ ι ά  θ α ν ά τ ο υ  έτιμωρεί- 
το31 καί ό γνωρι'Ζων τινά ώς μάντιν 
καί μή καταγγέλλων τούτον είς τόν Έ 
παρχον.32 «Ό  είδώς γόητά τινα καί κα- 
τασχών αύτόν έπί γοητεία παραδιδότω» 
Ο καταδίδων δέν έθεωρεϊτο δηλάτωρ, 
ήτοι καταδότης, άλλά αΕιος άμοιβής.33

Είς άπάσας τάς προαναφερθείσας πε
ριπτώσεις, διά νά καταδικασθή τις είς 
τάς προβλεπομένας ύπό τών νόμων ποι- 
νάς, έπρεπε ό ίδιος διά καταθέσεώς του 
νά παραδεχθή τήν ένοχήν του, νά βασα- 
νισθή καί νά καταθέσουν καί μάρτυρες 
έναντίον του.34 Αποδειχθείσης τής έ- 
νοχής, δέν άπηλλάσσοντο τής ποινής, 
ούδέ οί κατέχοντες άΕιώματα έν τή Πο- 
λιτείρ.35

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

1. *0 Σοφοκλής (Τραχ. 1136) αναφέ
ρει, 8-ct ή Δηϊάνειρα έδωκεν είς τόν άν- 
δρα της τόν Ήρακλέα φάρμακον, ώς φίλ- 
τρον, άλλά τό φάρμακον ήτο δηλητήριον.

Ό  Δημοσθένης (ΚΕ' 80, σ. 793— 794) 
μνημονεύει φαρμακίδας, μεταξύ τών ό
ποιων θεωρίδα τήν Λημνίαν, ή όποια έ- 
μαγγάνευε διά φαρμάκων καί έφενάκιζεν.

Ό  Πλάτων (Νόμ. 933 Δ ') τιμωρεί 
αύστηρώς τήν φαρμακείαν καί μαγγα
νείαν.

Ό  Πλούταρχος (Ή θικ. 164 έ.) ση- 
μειοΐ, ότι έκ δεισιδαιμονίας έλαδον χώ 
ραν καί άνθρωποκτονίαι.

2. Ό  Μάρκος Αύρήλιος κατανοήαας τόν 
μέγαν κίνδονον, τόν όποιον διέτρεχεν ή 
Ρωμαϊκή κοινωνία έκ τών δεισιδαιμονικών 
ιδεών έτιμώρει δΓ έξορίας είς νήσον τούς 
χειριζομένους αύτάς.

3. Will D urant. Παγκόσμιος Ιστορία 
τού Πολιτισμού. Τ.Δ. σ. 515.

4. Κ. Παπαρρηγοπούλου. Ιστορία τού 
'Ελληνικού "Εθνους. Τ. Β' Κεφ. Γ, σ. 
226.

5. PG, 46, 329 «σημεία καί όνείρους 
καί κληδόνας καί τούς τοιούτους, λήρους 
πάντα ύπό ματαίας συνήθειας παρατη-

0  ΑΓΙΟΣ ΚΓΠΡΙΑΝΟΣ:
Κατεδίωκε τούς μάγους καί τούς όπαδούς 
των μέ φανατισμόν, δ ίδιος δέ συνέταξε 

προσευχήν κατά τής μαγγανείας.

6. PG, 61, 106, 623 «'Ελλήνων έθη 
πολλά παρά τισι τών ήμετέρων φυλάττε- 
ται, κληδονισμοί καί οίωνισμοί καί σύμβο
λα καί ήμερών παρατηρήσεις».

7. P .G ., 78, 840 «Τής κατεχούσης τό 
άνθρώπινον γένος προλήψεως τήν τυραν
νίδα διακόπτων ό Σωτήρ έδόα' έγείρεσθε, 
άγωμεν έντεύθεν».

8. PG, 861, 356.
9. PG, 96, 297.
10. Λεόντιος, Νεαπόλεως Κύπρου, 2, 

1980 Β.
11. PG, 33, 501.
12. PG, 30, 496.
13. PG, 33, 501.
14. Χρυσοστόμου, πρός μέλλοντος φω- 

τίζεαθαι κατήχησις έσχάτη (Α. ΙΙαπαδο- 
πούλου — Κεραμέως. Varia Gracca Jacra, 
172, 27).

15. Μανουήλ Γεδεών, Κανονικαί δια
τάξεις, 2, 52.

16. Ράλλη — Ποτλή Σύνταγμα, 3, 66. 
F. Ortoli, Les conciles et les Synodes,

45).
17. Β. Σκαρλάτος. Ή  Κων)πόλις. Τ. 

Α. σ. 228.
18. Νικήτα Χωνιάτου, Χρονικ. Διήγ. 

194, 10. Περί Μάγων βλ. καί Μ. Γεδεών. 
Πατριαρχικοί Πίνακες, 350—51. Ωσαύ
τως Φ. Κουκουλέ. Μεσαιωνικοί καί Νεο
ελληνικοί κατάδεσμοι (Λαογραφία 8, 318, 
319).

19. ’Ανωνύμου. Σύνοψις Χρονική. Κ. Ν. 
Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Τ. 7 σ. 260.

20. Φ. Κουκουλέ. Βυζαντινών Βίος καί 
Πολιτισμός. Τ. Α, σελ. 134. Πανδέκται, 
10, 2, 4, 1. Χρυσόστομος, PG, 61, 11. 
Μαρτύριον τού Αγίου Ίερομάρτυρος ’Ι 
γνατίου (Th. Zahn, Ignatii et Polycarpi 
epistulae, martyria, tragm enta, κεφ. 5, 
310).

21. Συμφώνως πρός τόν θεοδοσιανόν 
Κώδικα άναφέροντα νόμον τού Μ. Κων) 
νου (Cod. Theod. 9, 16, 1 (Ritter) Πρβ. 
καί Cod. Just. 9, 18, 3 ).

22. Κατά τόν Ίουστινιάνειον Κώδιακ. 
(Κουκουλέ. Έ νθ. άν. Τ.Α. σ. 134).

23. Κων)νου Πορφυρογεννήτου. Έκλο 
γή τών νόμων PG, 113, 540.

Άρμενοπούλου Έξάβιβλος. Β. στ. τ. ty '
24. Πρόχειρος Νόμος 39, 78. Πρβ. καί 

Κων) νου Πορφυρογεννήτου, ’Εκλογή τών 
Νόμων PG, 113, 540. Άρμενοπούλου Έ - 
ξάβιβλος ένθ. άν.

25. Cod. Just. 9, 18, 6. Φωτίου Νομο
κάνων 9, 25.

26. Βασιλικά, 60, 32, 9, 24.
Άρμενοπούλου Έξάβιβλος. Έ νθ. άν.
27. Κων)νου Πορφυρογεννήτου. ’Εκλο

γή τών Νόμων Ελληνική Πατρολογία 
Migne Τ. 113, σ. 536.

28. Κ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία Τ. 
Α. α. 359.

29. Πρόχειρον ηύξημένον, 39, 68,
(JG R , 344) καί Πρόχειρος νόμος, 39, 13.

30. Φ. Κουκουλέ. "Ενθ. άν. Τ. Α. σ. 
135.

31. Φωτίου Νομοκάνων Τ. θ. κεφ. ΚΕ' 
(Ράλλη - Ποτλή Σύνταγμα). 'Ωσαύτως 
κατά τόν θεοδοσιανόν Κώδικα, άναφέρον
τα νόμον τού Μ. Κων)νου (Cod. Theod. 
9, 16, 1).

32. Φωτίου Νομοκάνων, 9, 25 (Ράλλη 
- Ποτλή Σύνταγμα, 1, 193).

33. Cod. Just, 9, 18, 4, 7. Βασιλικά, 
60, 39, 28.

(Συνεχίζετα ι)
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Ε Π  I Τ Ο Λ Α Ι  Α Ν Α Γ Ν Λ Σ Τ Λ Ν  Μ Α Σ

ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

« ’Από τοϋ 1963 έφοίτησα €ίς τήν ώραιοτέραν “ Σ χ ο λ ή ν ,,  
πού λέγεται “ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α ,,. Βαρύνομαι ύπό τω ν  
πρός τό περιοδικόν αύτό οφ ειλώ ν μου».

Π ΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ τών «Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» άπε- 
στάλη ή κάτωθι ενδιαφέρουσα επι

στολή τοϋ αναγνώστου μας κ. Άνδρέα 
Αγραπίδη έΕ Ανδραβίδας Ηλείας: 

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Μέ τήν χεϊρα τής καρδίας μου γράφω 

τήν παρούσαν, διότι εις ένα εύδιάκριτον 
σημεϊον τοϋ χώρου της, τοϋ χώρου τών 
αναμνήσεων, ύπάρχει εϊς όγκος σελίδων 
πού τάς καλύπτει τό τόσον γνωστόν καί 
συγκινητικόν έμβλημα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΠΟΛΕΩΝ».

50 έτη παρήλθον, άφ' ότου ίδρύθη τό 
πολύτιμον καί λαμπρόν τούτο Σώμα. "Ε
να ποίημα αναφέρει μίαν μεγόλην άλή- 
θειαν: « Ο,τι παρήλθεν πέρασε καί δέν 
ΕαναγυρίΖει — μ' αν έχει λάμψη δυνα
τή αιώνια θό φωτίΖη». Τό παρελθόντα 
έτη τής δράσεως τοϋ Σώματος Εανα- 
γυρίΖουν οέ πολλούς καί άποδεικνύουν 
ότι δέν είναι θνητή, διότι είναι πλήρης 
ύπηρεσιών καί έπιτυχών ένεργειών διά 
τήν άθανασίαν τών 'Ελληνοχριστιανικών 
ιδανικών, διά τήν διατήρησιν τής ιδεώ
δους κοινωνίας, διά τόν ΑΝΘΡΩΠΟΝ, 
διά τήν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ, διά τήν ΜΕ
ΓΑΛΗ Ν ΕΛΛΑΔΑ.

Αί σελίδες τής Αστυνομίας Πόλεων, 
δέν εύρίσκουν — δέν είναι δυνατόν — 
μετρητήν. Είναι δέ σελίδες δόΕης, τ ι
μής, αύτοθυσίας, μεγαλείου, θαυμασμού, 
έκπλήΕεων, θαυμάτων, διδαγμάτων.

"Οστις έπιθυμεϊ νά συνδεθή μέ τήν 
άλήθειαν, τήν άλήθειαν όπως έγεννή- 
θη, δέν έχει παρά ν' άπευθυνή εις τό 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, διότι 
εις τάς πόλεις ή κοινωνία άποκαλύπτε- 
ται καί ή 'Αστυνομία είναι ή όμιλοΰσα 
συνείδησίς της, είναι ή θεία φωνή, ή 
άντιπρόοωπος τού Θεού καί οί άστυ- 
φύλακες οί όρατοί άγγελοι.

Ά λλ ' αί σελίδες σας αποτελούν καί 
προσωπικός σελίδας πολλών άνθρώπων. 
Καί ό ύποφαινόμενος δέν έχει όλίγασ. 
Ποιαν ν' άναφέρω; Εκείνην τού 1963 
ότε 11ετής νάνος, έπαρουσιάσθην εις 
τόν τότε Αρχηγόν άείμνηστον Θεόδω
ρον ΡακιντΖήν, καί τόν παρεκάλεσα νά 
μοΰ άποατέλλη τό περιοδικόν σας πού 
μέχρι τότε τό έδιάβαΖον εις τό Δημαρ- 
χεϊον;... καί έκεϊνος δέν ήτο καμμία 
αύστηρά φυσιογνωμία, ώς ή παιδική μου 
φαντασία έπηρεασμένη έπίστευεν, άλλ'

εις στοργικός άνθρωπος μέ μίαν ευγέ
νειαν καί άπλότητα πού τήν ήσθάνθην 
καί τήν αισθάνομαι άκόμα ώς κεραυνόν 
τού Διός έΕ Όλύμπου!

Θά άναφέρω έπίσης ό τ ι  έ φ ο ί 
τ η σ α ,  έ π ί  μ α κ ρ ά ν ,  ά π ό  
τ ο ϋ  1963, π ο ύ  έ λ ά μ β α ν ο ν  
τ ό  π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν ,  ε ι ς  τ ή ν  
ώ ρ α ι ο τ έ ρ α ν  Σ χ ο λ ή ν  πο ύ  
έ λ έ γ ε τ ο  Σ Χ Ο Λ Η  « Τ Α  Α
Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α » .

Βαρύνομαι ύπό τών πρός αύτήν οφει
λών μου. Τό πλήρη πατριωτισμού κύρια 
άρθρα, αί διδακτικοί άναμνήσεις τού τ. 
άνθυπαστυνόμου Γ. Δουκάκη, αί ταΕι- 
διωτικαί έντυπώσεις, τό τοπωνύμια τών 
Αθηνών, τό έπιστημονικά άρθρα καί, 

καί, καί... μετέβαλεν τήν ψυχήν μου καί 
τό πνεύμα μου εις ένα ύπέροχον ένερ- 
γητικόν άγαλμα, κυανόλευκον άγαλμα. 
Εις ύμάς όφείλω όχι μόνον τούτο, αλ
λά καί τήν άντίληψίν μου, τήν τόσον ι
κανοποιητικήν δΓ έμέ εις πολλούς το
μείς.

Θά άναφέρω έπίσης καί άλλας σελί
δας, διότι άποτελούν τάς εύτυχεϊς ά- 
ναμνήσεις. Θά άναφέρω ότι ήμην εις 
μικρός κάτοικος τού βασιλείου τής χα
ράς, διότι μέ περιέβαλε πάντοτε ή συγ
κινητική, ή πατρική έγκαρδιότης τού τό
τε Αστυνόμου κ. Γ. Άγγελοπούλου καί 
τών συνεργατών του εις τό Κέντρον 
Αμέσου Δράσεως, τό όποιον έπισκεπτό- 

μην τακτικώς τό θέρος τού 1965 κατά 
τήν διάρκειαν τής εις τήν πάλιν τοϋ Α
ποστόλου Παύλου καί τού Παρθενώνος 
παραμονήν μου.

Τί ύφίσταντο έκεϊνοι οί άνθρωποι πού 
ό κόσμος τούς όνομάΖει «οί άστυφύλα- 
κες».

Ενθυμούμαι Ζωηρώς τόν εύρισκόμε- 
νον πρό τού μικροφώνου νά λαμβάνη, 
διά τοϋ περιστροφικού κυλίνδρου, κλή
σεις δΓ άμεσον δράσιν: «Α12 εις... συμ
πλοκήν»... Πώς νά μήν άναφέρω, όμως, 
τό γεγονός, ότι κατά τήν διάρκειαν τών 
ταραχών πού προεκάλουν τά στοιχεία 
τού ύλισμοΰ, οί μάρτυρες ήσαν οί άστυ- 
φύλακες. "Ηρωες καί χθές καί σήμερον 
καί πάντοτε. Διότι ό άστυφύλαΕ εύρί- 
σκεται εις τήν πάλιν καί ή πόλις δέν 
είναι παρά μία άπέραντος έκτασις μάχης 
μέ τό κακόν, μέ τό μυστήριον... διότι ό 
άστυφύλαΕ είναι ό μόνιμος πολεμιστής.

Έσκέφθην, πολλάκις, ότι, όταν θά γί
νω ό δυνάμενος, τό πρώτον πού θά έ- 
καμνεν θ ά  ή τ ο  ή ά ν έ γ ε ρ -  
σ ι ς  μ ε γ α λ ο π ρ ε π ο ύ ς  άν -  
δ ρ ι ά ν τ ο ς  τ ο ύ  ά γ ν ώ σ τ ο υ  
Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ο Σ .  Αλλά καί 
μέ τήν σκέψιν αύτήν δέν πιστεύω ότι 
άποδίδεται όλοκληρωτικώς ή τιμή καί ή 
εύγνωμοσύνη.

Εις τήν θάλασσαν ρίπτουν τόν στέ
φανον εις μνήμην τού άφανοΰς Ναύ
του — εις τήν πολιτείαν, εις τήν κοι
νωνίαν, πού ή έκτασις της είναι άσυγ- 
κρίτως μεγαλυτέρα άπό τής θαλάσσης, 
ποιος θά είναι ό ιπτάμενος έκεϊνος άν
θρωπος, όστις θά ρίψη ένα στέφανον 
εις μνήμην καί εις τιμήν καί εις εύγνω- 
μοσύνην τών Ζώντων καί τεθνεώντων 
άνδρών τού Σώματος τής ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ;

Δ έ ν  ε ί ν α ι  ά λ λ ο ς  ά π ό  
τ ό ν  ί δ ι ο ν  τ ό ν  Θ ε ό ν ,  τ ο ύ  
ό π ο ι ο υ  ε ί ν α ι  ο ί  έ μ π ι 
σ τ ο ι  κ α ί  ο ί  α π ε σ τ α λ μ έ 
ν ο ι .

Χρέος όλων μας είναι ή συμπαράστα- 
σις εις τό δυσχερέοτατον έργον σας 
διά τήν έΕουδετέρωσιν τών λιθοβολούν- 
των τούς έργαΖομένους διά τήν πατρί
δα καί τήν κοινωνίαν.

Προσωπικώς, άντί στεφάνου, βρέχω 
τάς μυριάδας ένδόΕους καί μεγαλειώ
δους σας σελίδας μέ τά δάκρυα τής 
καρδίας μου, τής ψυχής μου τού είναι 
μου, τά δάκρυα ένός 'Έλληνος, ένός 
άνθρώπου, ένός χριστιανού.

Προσωπικώς συμμετέχω εις τόν έορ- 
τασμόν τής 50ετηρίδος μέ τήν προσευ
χήν εις τόν Θεόν, διά τήν άποστολήν 
εις όλους σας πολλών έτών υγείας καί 
χαράς.

Προσωπικώς ύποκλίνομαι βαθύτατα, 
κλίνω εύλαβώς τά γόνατα εις τήν μνή
μην τών ήρώων σας, εις τήν άλησμόνη- 
τον μορφήν τού παλληκαριού, πού ά- 
ναπαύεται εις τήν Γαλατοώνα.

Είθε νά έορτάσωμεν καί τά 100 έτη.
Ζήτω ή Ελλάς.
Ζήτω ή 'Αστυνομία Πόλεων.

Μετά τιμής καί πολλής άγάπης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ
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Γήν 10.40 οιραν τής 1.11.71, οί άφιχθέντες ε ι ς  τήν Χώραν μας α ν ώ τ ε ρ ο ι  αξιωματι
κοί τής Αργεντινής ’Αστυνομίας έπεσκέφθησαν εις τό γραφεϊον του τον 'Αρχηγόν 
A. II. κ. Κ. Γιαννοΰλην. Εις τήν φωτογραφίαν σχετικόν στιγμιότυπον άπό τήν έγ- 

κάρδιον υποδοχήν των ξένων συναδέλφων.

Έπίσκεψις και φι λοξενί α έ ν  Έλλάδι  άνωτερων αξιωματικών τπς

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Α ΠΟ 1—3.11.1971 έπραγματοποι- 

ήθη έπίοκεψις καί φιλοΕενία έν 
Έλλάδι τεσσάρων άνωτέρων άΕ) 

κών τής Αργεντινής Αστυνομίας. Οί 
Αργεντινοί αστυνομικοί τήν 0,55 ώ

ραν τής 1.11.71, άφίχθησαν εις τό Άε- 
ροδρόμιον τοϋ Ελληνικού, όπου τούς ύ- 
πεδέχθη άντιπροσωπεία τής Αστυνο
μίας Πόλεων. Έν συνεχεία οί Εένοι συ
νάδελφοι μετέβησαν εις τό Εενοδοχεϊον 
OLYMPIC ένθα καί κατέλυσαν. Τήν 
10.40 ώραν τής ιδίας ήμέρας έπεσκέ- 
φθησαν εις τό γραφεϊον του τόν Αρ
χηγόν τής Αστυνομίας κ. Κ. Γιαννού- 
λην καί έν συνεχεία τόν Αστυνομικόν 
Δ)ντήν Αθηνών κ. Δαακαλόπουλον, πα
ρά τοϋ όποιου ένημερώθησαν γενικώς 
έπί θεμάτων ύπηρεσιακής φύσεως, έκ- 
φράσαντες τόν θαυμασμόν των διά τήν 
άψογον λειτουργίαν τής υπηρεσίας καί 
τό συγχαρητήριά των πρός τόν κ. Δ)

ντήν.
Τήν μεσημβρίαν οί Αργεντινοί άστυ- 

νομικοί έπεσκέφθησαν τό Σούνιον καί 
έΕεναγήθησαν εις τάς άρχαιότητας. Τήν 
έπομένην, 2.11.71 έπραγματοποίησαν έ- 
πίσκεψιν εις τήν Ύποδ)νσιν Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών, ένημερωθέντες 

ωσαύτως έπί υπηρεσιακών θεμάτων ύπό 
τοϋ Δ)ντοϋ ταύτης κ. Άδαμοπούλου. 
Τήν 11.30' ώραν άνήλθον εις τήν Ά - 
κρόπολιν πρός έπίσκεψιν τών μνημείων 
καί έν συνεχεία μετέβησαν εις Πειραιά. 
Τήν έαπέραν, πρός τούς διακεκριμένους 
Εένους μας ,τόν DR. ANTONIO R. V I
DAL SERIN, τόν COMISARIO INSPEC
TOR ARTURO CASAS, τόν COMISA
RIO FERNANDO ANTONIO DELGARO 
καί τόν SUBCOMISARIO ENRIQUE 
JOSE ALAZRAKI, παρετέθη ύπό τού 
Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, έπίση-

μον γεύμα εις τό έστιατόριον «ΔΙΟΝΥ
ΣΟΣ».

Εις τό γεύμα, πλήν τών Εένων άστυ- 
νομικών, παρεκόθησαν ό πρέσβυς τής 
Αργεντινής καί ό Α ' Γραμματεύς τής 

Πρεσβείας, άπό πλευράς δέ Αστυνομίας 
Πόλεων ό κ. Αρχηγός, ό κ. Ύπαρχη- 
γός, ό Αστυν. Δ)ντής Αθηνών κ. Δα- 
σκαλόπουλος, ό Δ)ντής τής Υ.Γ.Α. κ. 
Άδαμόπουλος καί ό Δ)ντής τής Β' Δ) 
νσεως τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων Αστυν. Δ)ντής Β' κ. Παπαχρή
στου.

Οί Εένοι φίλοι μας όνεχώρησαν έΕ 
Ελλάδος τήν έπομένην 3.11.71, έκφρά- 

σαντες τάς θερμός των εύχαριοτίας διά 
τάς έπιφυλαχθείσας εις αύτούς έπιδα- 
ψιλεύσεις καί τόν ένθουσιασμόν των διά 
τήν χώραν μας καί τήν Αστυνομίαν της.

Σ. Α.
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Επισκέψεις έπραγματσποίησαν ωσαύτως οί ’Αργεντινοί ανώτεροι άξ) κοί τής 'Αστυνομίας εις τήν Αστυν.Δ) 
νσιν ’Αθηνών καί ε’ις τήν Τποδ) νσιν Γενικής ’Ασφαλείας, ένθα ένημερώθησαν υπό των Προϊσταμένων τού
των έπΐ υπηρεσιακών θεμάτων. ’'Ανω: Εις, τό γραφεΐον τού Άστυν. Δ) ντοΰ 'Αθηνών κ. Δασκαλοπούλου. Κά

τω: Είς τδ γραφεΐον τοϋ Διοικητοΰ Ϊ.Γ.Α. κ. Άδαμοπσύλου.



--------------Μέ  λίγα λόγια
Ε πιτυχία  Άστυφύλακος

Ό  Αρχηγός τής Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κων)νος Γιαννούλης έκάλεσεν 
εις τό γραφεϊον του καί συνεχάρη θερ
μώς τόν αστυφύλακα ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΝ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ό όποιος εις τήν Βαλ- 
κανιάδα τού ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΓΙΟΥΓΚΟ
ΣΛΑΒΙΑΣ κατέλαβε τήν 2αν θέσιν εις 
τόν δρόμον τών 5.000 μέτρων μέ νέο 
Πανελλήνιον ρεκόρ 1 4 '1 0 '' 6 ύποσκε- 
λίσας τούς παγκοσμίου φήμης πρωτα- 
θλητάς Βουλγαρίας Μιχαήλ Ζέλεφ καί 
Γκεόργκε Τύχωφ. Εις δέ τούς Μεσο
γειακούς άγώνας οί όποιοι έλαβον χώ
ραν εις τήν Σμύρνην κατέλαβε έπίσης 
τήν 2αν θέσιν εις τόν δρόμον τών 3.000 
μ. μετά φυσικών έμποδίων, σημειώσας 
καί πάλιν νέον Πανελλήνιον ρεκόρ 6 ' 
35' ' 4. Εις τό άγώνισμα αύτό έπρώ- 
τευσεν ό νικητής τών Πανευρωπαϊκών 
τού Ελσίνκι Γάλλος Ζάν Πώλ Βιλλαίν 
μέ χρόνον 8 '3 0 '' .

Εις τό πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων 'Ασφαλείας τό ό
ποιον έγινε οτά Τρίκαλλα έχάρισε εις 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων δύο 
νίκες οτά 3.000 μ. στήπλ καί 5.000 μέ
τρα, προσφέρων 12 πολυτίμους βαθμούς.

ΤΑ ΝΕΑ Τ ΟΥ Μ Η Ν Ο Σ
Ό μιλίαι είς Τροχαίαν

Τήν 12.30’ ώραν τής 20.11.71 εις 
τήν αίθουσαν διαλέξεων τής Ύποδ)νσε- 
ως Τροχαίας Αθηνών, έλαβε χώραν 
όμιλία τού διακεκριμένου δημοσιογρά
φου καί Δ)ντοΰ τού Ε.Ι.Ρ.Τ. κ. Λάμ
πρου Κορόμηλά πρός τούς ύπαλλήλους 
τής έν θέματι Υπηρεσίας μέ θέμα «Αί 
έντυπώσεις ένός Αθηναίου άπό τήν κυ
κλοφορίαν». Εις τήν φωτογραφίαν ό 
έκλεκτός όμιλητής.

Εις τά πλαίσια τής ειδικής προσπά
θειας πρός ένημέρωσιν τών άΕ)κών καί 
ύπαλλήλων τής Ύποδιευθύνσεως Τρο
χαίας Κινήσεως, έπί συγχρόνων έπιστη- 
μονικών, κοινωνικών, ήθικοπλαστικών 
καί άλλων θεμάτων τήν 6.11.71 καί ά
πό 12.30' —13.30' ώρας ώμίλησε πρός 
τούς ύπαλλήλους εις τήν αίθουσαν τής 
Ύποδ)νσεως ό Ψυχολόγος Δούκας 
Κων)νος μέ θέμα «Ή μετατροπή τής 
άντιπαθείας καί έπιθετικότητος είς συμ
πάθειαν καί συνεργασίαν».

Έιιπαιδευτιιιή έιιδρομή τής Σχολής Άξιωματιιιών ’Αστυνομίας Πόλεων
Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 3 έκδρομή τής Σχολής ΑΕ)κών Αστυνο- τινές μετά μελών τής οικογένειας των, 

έωα 22.9.1971, έπραγματοποιήθη 20ή*. μίας Πόλεων είς τήν οποίαν έλαβον μέ- ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών, 
μέρος άνό τήν Ελλάδα έκπαιδευτική poc άπαντες οΐ δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, Αστυνομικός Δ)ντής Α ' κ. Οικονόμου
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Νικόλαος μετά της συΖύγου του, ό Υ 
ποδιοικητής των Αστυνομικών Σχολών 
Άστυν. Δ)ντής Β ' κ. Καρακίτσος Α
ναστάσιος μετά τών δύο θ υγατέ- 
ρων του, άντικαταστήσας τόν κ. Διοι
κητήν, κατά τό τελευταϊον πενθήμερον 
τής έκδρομής, ό Κοσμήτωρ της Σχο
λής Αστυνόμος Β ' κ. Ρεβελάκης Εύάν- 
θης, ώς καί ό διμοιρίτης μας Ύπαστυ- 
νόμος Α ' κ. Καΐλας Λουκάς.

Κατ' αύτήν, περιήλθομεν άπασαν τήν 
χέρσον Ελλάδα, ήτοι άπό τού ποταμού 
Έβρου έως τού μεθοριακού φυλακίου 
Κακκαβιάς καί τών σπηλαίων Πύργου 
Δυροϋ Μάνης, έπί πλέον δέ καί τάς νή
σους Θάσον καί Κέρκυραν. Ήκολουθή- 
θη έν πρόγραμμα, τού όποιου ή πρα
γματοποίησή άπήτει ταχύτητα, άκρί- 
βειαν καί συνέπειαν ένεργειών, στοι
χεία, τά όποια έπετεύχθησαν εις άρι- 
στον βαθμόν, μέ άποτέλεσμα οί άντικει- 
μενικοί στόχοι τής έκδρομής νά στε- 
φθώσιν ύπό πλήρους έπιτυχίας.

Έπεσκέφθημεν τό σύνολον τών πό
λεων, έγνωρίσαμεν τάς άπαραμίλλους 
φυοικάς καλλονάς καί τά μαγευτικά ά-

κρογιάλια τής Πατρίδος μας, διεπιστώ- 
σαμεν τήν θερμογόνον πνοήν τής συν- 
τελουμένης άναδημιουργίας νά πνέη εις 
όλους τούς τομείς, άπ' άκρου εις ά- 
κρον τού Έλλαδικοϋ χώρου, περιήλθο
μεν δέ τό πλεϊστον τών άρχαιολογικών, 
τουριστικών χώρων καί μουσείων τής 
Χώρας, ώς Θερμοπύλας, Θεσσαλονίκην, 
άρχαίαν Πέλλαν, Παναγίαν Σουμελά, Θά
σον, Φιλίππους, Ιωάννινα, Άγ. Λαύραν 
- Μέγα Σπήλαιον, Ολυμπίαν, Μυστράν 
κλπ., ένθα ειδικοί Εεναγοί μάς έμύησαν 
εις τήν ιστορίαν καί τόν άναπτυχθέντα 
πολιτισμόν, ένός έκάστου έΕ αύτών.

Διήλθομεν έκ τών μεθοριακών φυ
λακίων Κήπων - "Εβρου, Κούλας, Νί
κης καί Κακκαβιάς, ώς καί έκ τών Ι
στορικών άχυρών τού Ροϋπελ καί τών 
περιοχών Λαχανά, Βίτσιου καί Γράμ
μου, εις δέ τούς χώρους τούτους, Ά - 
Ειωματικοί τού στρατεύματος μάς ύπε- 
δέχθησαν θερμώς καί, μετά προθυμίας 
καί γλαφυρότητος, μάς άνέλυσαν καί 
άνέπτυΕαν τήν σημασίαν τών χώρων 
τούτων, τόοον άπό ιστορικής άπόψεως, 
όσον καί άπό στρατηγικής τοιαύτης.

Ή έντασις τής χαράς, τών τραγου-

διών, του Εεφαντώματος καί τών άνεκ- 
δότων, εις τά όποια συμμετεϊχον τόσον 
ήμείς οί δόκιμοι, όσον καί οί κ.κ. Διοι
κητής καί Ύποδ)τής καί συνοδεύοντες 
ήμάς ΆΕιωματικοί τής Σχολής, ύπήρ- 
Εεν αμείωτος, καθ' όλην τήν διάρκειαν 
τής έκδρομής.

Τό τέλος ταύτης μάς άνεΰρε πλημμυ
ρισμένους άπό έντονον ψυχικήν εύφο- 
ρίαν καί έθνικήν ύπερηφάνειαν, διά τά 
όσα θαυμάσια καί άνεπανάληπτα άκού- 
σαμεν, εϊδαμεν καί έγνωρίσαμεν, δΓ ό 
καί αίσθανόμεθα έπιτακτικήν τήν άνάγ- 
κην, ν' άπευθύνωμεν ένα μεγάλο ε ύ- 
χ α ρ ι σ τ ώ  εις τούς κ. κ. Διοικητήν, 
Ύποδ)τήν καί ΆΕιωματικούς τής Σχο
λής μας, άφ' ένός μέν διά τήν κατάρ- 
τιοιν καί έκτέλεσιν τού θαυμάσιου αύ- 
τοϋ προγράμματος, εις τάς άοκνους 
φροντίδας τών όποιων οφείλεται ή έ- 
πιτυχία κατά μέγιστον ποσοστόν, άφ' έ- 
τέρου δέ διά τήν άγάπην καί καλωσύ- 
νην, δΓ ών μας περιέβαλον, καθ' όλην 
τήν 20ήμερον περιοδείαν μας.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δόκιμος Ύπαστυνόμος

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 

12.8.71 καί δημοσιευθέντος εις τό ύπ' 
άριθ. 289 ΦΕΚ (τ. Γ )  τής 23.8.71, βά
σει: 1) του Ν. Δ. 139)1969 (Α 57) 
καί 2) τού ύπ' άριθ. 5 άπό 10.7.1971 
Πρακτικού τού Άνωτέρου Συμβουλίου 
Αστυνομίας Πόλεων (άρθρ. 35 παρ. 3 
στ. γ ' (2) Ν.Δ. 139)1969, προήχθησαν 
οί Αστυν. Δ)νταί Β ' Σϊνος Άνδρέας, 
ΤΖάθας Ιωάννης καί Μυρίλλος Δημή- 
τριος, εις τόν βαθμόν τού Αστυν. Δ) 
ντοϋ Α ', κατ' άρχαιότητα, άναδρομι- 
κώς άπό 19.5.1971, δτε προήχθη εις 
άνώτερον βαθμόν ό νεώτερος τότε ό- 
μοιόβαθμός των κ. Λιόντος Δημήτριος 
καί έντάσσονται οΰτοι εις τήν ήν είχον 
πρό της 19.5.71, σειράν άρχαιότητος έν 
τη έπετηρίδι τών ΑΕ)κών τού Σώμα
τος.

Επιστολή προς τό ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων

Ghiolman Greek Holidays 
T R A V E L AGENTS, YACHT BRO
KERS, TOURIST AND COMERCIAL 
ENTERPRISES HEAD OFFICE CON
STITU TIO N  SQUARE. 1. P H IL E L - 
L IN O N  ST. ATHENS 118 GREECE.

Πρός τό
Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων

' Ε ν τ α ύ θ α
Κύριοι,
Ή όργανωτική έπιτροπή τού πρώτου 

έν Έλλάδι Άγώνος Ταχυπλόων Σκα
φών θεωρεί ύποχρέωσιν νά σάς έκφρα
ση τάς θερμάς εύχαριστίας της διά τήν 
πολύτιμον συμπαράστασίν σας εις τήν 
διεΕαγωγήν τού άγώνος.

Πιστεύομεν ότι καί μελλοντικώς, ό
πως άλλωστε πάντοτε συμβαίνει, θά έ- 
χωμεν τήν πολύτιμον συμπαράστασίν 
σας. Εύχαριστοϋντες διατελοϋμεν 

Μετά τιμής 
Ν. ΓΚΙΟΛΜΑΝ 

Πρόεδρος άγώνος 
Ν. Κ. ΤΣΑΠΑΡΑΣ 

'Αλυτάρχης τού Άγώνος

Έπιστολαί πρός τά 
« ’Αστυνομικά Χρονικά»
Πρός τήν Διεύθυνσιν καί ΣύνταΕιν 

τού Περιοδικού 
« Αστυνομικά Χρονικά»

Μέ πολλήν εύχαρίστησιν παρακολου
θώ, ώς παλαιός συνεργάτης σας, τήν συ
νεχή καί άλματώδη βελτίωσιν τού Περιο
δικού σας, τόσον ώς πρός τό περιεχό- 
μενον, όσον καί πρός τήν έΕωτερικήν 
του έμφάνισιν.

Μέ τό πολύχρωμον καί λίαν έλκυστι- 
κόν του έΕώφυλλον καί τήν πλουσίαν 
εις πνευματικόν περιεχόμενον ύλην του 
έχει καταστή ένα μορφωτικόν έπαγγελ- 
ματικόν έντρύφημα τόσον τών άστυνο- 
μικών ύπαλλήλων, όσον καί τών δια
νοουμένων έν γένει.

Όλοι όσοι άσχολούμεθα μέ πνευμα
τικός έργασίας καί έκδόσεις, γνωρίΖο- 
μεν έκ πείρας τί φροντίδες, μόχθοι καί 
άγωνίες άπαιτώνται, άσχέτως μέ τάς ύ- 
λικάς θυσίας, ώστε όποιαδήποτε έκδο- 
σις νά φθάση εις τήν δημοσιότητα.

Πολύ δέ περισσότερον, όταν ή έκδο- 
σις αύτή έχη άΕιώσεις, όταν άποτελή 
έπαγγελματικόν καί πνευματικόν έφό- 
διον διά μίαν όλόκληρον τάΕιν καί ή 
έκδοσις αϋτη γίνεται όχι έφάπαΕ, ή 
κατ' άραιά χρονικά διαστήματα, άλλά 
τακτικώς κάθε μήνα καί συνεχώς.

Τότε, όλα όσα προαναφέραμε πολ- 
λαπλασιάΖονται κατά πολύ καί γίνονται 
ένα βάρος καταθλιπτικόν. Καί άποτε- 
λοΰν τήν συνισταμένην ένός πραγματι
κού άθλου.

Ώ ς μόνος δέ συμψηφισμός εις όλην 
αύτήν τήν ψυχικήν καί πνευματικήν, άλ
λά καί τήν φυσικήν ταλαιπωρίαν, έρχε
ται ή έσωτερική ίκανοποίηοις, ότι ήλ- 
θεν εις τό φώς καί προσεφέρθη κάποια 
πνευματική δημιουργία, ή όποια θά χα
ρίση πνευματικήν καί ψυχικήν χαράν, ώς 
καί πνευματικήν ώφέλειαν εις τόν άνα- 
γνώστην.

'Αλλά καί ή έκ μέρους τού άναγνω- 
στικοϋ κοινού άναγνώρισις τής παρεχο- 
μένης πνευματικής προσφοράς, άποτε- 
λεϊ μίαν πρόσθετον καί πολύ σημαντι
κήν ήθικήν ίκανοποίησιν εις τούς μο- 
χθήσαντας.

ΜαΖύ, λοιπόν, μέ όλους τούς άναγνώ 
στας σας, παρακαλώ δεχθήτε καί τά I- 
δικά μου θερμά συγχαρητήρια διά τήν 
έΕαίρετον πνευματικήν ταύτην προσφο
ράν σας, τήν όποιαν μέ τόσην εύσυνει- 
δησίαν καί πληρότητα προσφέρετε εις 
τούς άναγνώστας τής περιοδικής έκδό- 
σεώς σας.
Μέ πολλήν έκτίμησιν καί φιλικωτάτους 

χαιρετισμούς 
Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Έπίτ. Σύμβουλος τού Έλεγκ. Συνεδρίου

Τιμή npoc τόν κ.
Άπενεμήθη στόν συγγραφέα Δημήτρη 

Σιατόπουλο, γνωστό συνεργάτη τού πε
ριοδικού μας, τό χρυσό μετάλλιο τής 
πόλεως τών Αθηνών, στά πλαίσια τού 
έορτασμοϋ τής άνακηρύΕεως τής πό
λεως ώς πρωτευούσης τϋν 'Ελληνικού 
Κράτους, γιά τήν συγγραφική του συμ
βολή στήν Άθηναιογραφία. Ό  τιμηθείς 
λογοτέχνης στή διάρκεια τής τελευταίας 
εικοσαετίας έχει παρουσιάσει έκτεταμέ- 
νες έργασίες μέ θέμα τή Ζωή καί τήν 
ιστορία τής Αθήνας κι έφερε σέ φώς 
πολλά κι ένδιαφέροντα νέα στοιχεία. 
'Ανάμεσα στήν πνευματική του αύτή

Δ. Σιατόπουλον
προσφορά ΕεχωρίΖουν: α) Ή πλατειά 
μελέτη του πού δημοσιεύθηκε γιά πρώ
τη φορά τό 1959 στήν «Νέα Εστία» 
καί στή συνέχεια στό βιβλίο του «Συνο
μιλία μέ τόν ’Άνθρωπο» (1962) μέ θέ
μα πώς είδαν καί τί έγραψαν γιά τήν 
Αθήνα καί τά μνημεία της οί Εένοι με

γάλοι συγγραφείς καί καλλιτέχνες πού 
πέρασαν άπό τόν τόπο της. 6) Ή σει
ρά τών λογοτεχνικών όμιλιών ατό Ρα
διόφωνο άπό τό 1951 μέχρι σήμερα, 
τών σχετικών μέ τόν λαϊκό πολιτισμό 
τής Αθήνας (πνευματικές μορφές, λαϊ
κή τέχνη, δημοτική ποίηση, παλιώτερη
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ κ . ΙΩΑΝ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗ- 
ΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΛΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ



καί νεώτερη χρονογραφία, τύποι καί το
πωνύμια κλπ) .  γ) Ή εκπομπή «Μορ
φές καί χώροι του πνευματικού μας πο
λιτισμού» πού σ' ενα κύκλο πενήντα πε
ρίπου θεατρικών χρονικών μέσα στήν 
τελευταία έΕαετία παρουσίασε τά σπου
δαιότερα πνευματικά καί ιστορικά γεγο-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Ή Τ έ χ ν η  τ ο ύ  Δ ι ο ι κ ε ί  ν» 

Δημ. Ί .  Μαγκριώτη. Δος Ν.
Έπιτ. Συμβούλου Ελεγκτικού Συνε

δρίου.
ΈΕεδόθη εις 2αν έκδοσιν, ύπό 

τού Έκδοτ. Οίκου Κολλάρου « Εστίας»,

νότα τής Αθήνας άπό τήν άρχαιότητα 
ώς τούς νεώτερους χρόνους, δ) Ή ο
μιλία του στόν Παρνασσό καί σ' άλλες 
έπαρχιακές πόλεις, στή σειρά τών δια
λέξεων τής Ελληνικής Περιηγητικής 
Λέσχης μέ θέμα: «Ή θέα τού κόσμου 
άπό τόν ιερό βράχο τής Αθήνας» πού

τό ώς άνω σύγγραμμα τού κ. Μαγκριώ- 
τη, μέ πλείστας συμπληρώσεις βάσει 
τών νεωτέρων μέτρων τής Έθν. Κυ- 
βερνήσεως διά τήν καλυτέραν άπόδοσιν 
τής Διοικήοεως, καί τήν Εφαρμογήν 
τής Άποκεντρώσεως.

Συνιστάται ύπό τής Γ. Δ)οεως Δη
μοσίας Διοικήοεως τού Ύπ. Προεδρίας

άναφέρεται στις σημαντικώτερες συγ
γραφές πού ένέπνευσε ό Παρθενώνας 
καί ε) Τό πρόσφατο θεατρικό του έρ
γο «Ή Δίκη τής φρύνης» πού προβάλ
λεται ολόκληρος ό πολιτισμός καί ή ώ- 
ραία δημοκρατία τών ιδεών στήν πόλη 
τής Παλλάδος τόν Δ ' αιώνα π.Χ. κ.ά.

τής Κυβερνήσεως ώς «άΕιολογωτάτη 
έργασία ήτις έπιτυχώς πραγματεύεται 
γενικά καί ειδικά θέματα τής Δημοσίας 
Διοικήοεως», καθώς καί ύπό πολλών ύ- 
πουργείων πρός τούς ύπαλλήλους των.

Τό τεύχος περιλαμβάνει 306 σελί
δας καί τιμάται δρχ. 80.

Π Ε Ν Θ Η

Τήν 19 9.71 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 
μένην έκηδεύθη ό έ.ά. Αστυκτηνίατρος 
Αστυνομικός Δ)ντής Α ' Δημητριος Κα- 

ραμαριάς. Τήν κηδείαν τού αειμνήστου 
Διευθυντού παρηκολούθησε πολυπληθής 
αντιπροσωπεία τής Αστυνομίας Πόλεων 
ώς καί πολυάριθμοι άστυνομικοί καί ίδιώ- 
ται φίλοι τού έκλιπόντος.

Εκ μέρους τού Σώματος στέφανον 
κατέθεσεν ό' Αστυνομικός Δ)ντής Α ' 
Αστυκτηνίατρος κ. Δουμένης Χρήστος, 
όστις, άποχαιρετών τόν νεκρόν, είπε 
μεταΕύ άλλων, τά έΕής:

*Ό Δημήτριος Ιίαραμαριάς έγεννήθη τό 
1908 εις Χανιά Κρήτης. Μετά τάς γυμνα- 
σιακάς σπουδάς έαπούδααε τήν Κτηνιατρι
κήν Επιστήμην είς τήν Σχολήν Καμερΐνο 
τής ’Ιταλίας.

Έπανελθών ώς διπλωματούχος Κτηνία
τρος διωρίσθη ώς έπίκουρος Κτηνίατρος 
εις τήν Νομοκτηνιατρικήν Υπηρεσίαν τοδ 
'Γπουργείου Γεωργίας. Τήν 20.12.43 κα- 
τετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα μέ τόν 
βαθμόν τοδ ’Αστυνόμου Α' Τάξεως. Τήν 
21.8.52 προήχθη εις τόν βαθμόν τοδ ’Α
στυνομικού Δ)ντοδ Β' τάξεως καί τήν 1. 
1.63 έξήντλησεν τήν ίεραρχικήν κλίμακα 
τών Άστυκτηνιάτρων προαχθείς εις τόν 
βαθμόν τοδ Άστυκτηνιάτρου Άστυν. Δ) 
ντοδ Α' τάξεως. Τήν 19.5.1969 άπεχώρη- 
σεν καταληφθείς ύπό τοδ δρίου ήλικίας.

Ή το  διακεκριμένον μέλος τής Κτηνια

τρικής οικογένειας τής Ελλάδος τιμηθείς 
μέ πολλά παράσημα.

Η μείς οι συνεργάται καί υφιστάμενοί 
σου καταθέτοντες στέφανον είς τήν σορόν 
σου άναπολοδμεν σαφώς τά ψυχικά, ηθι
κά, πνευματικά καί έπιστημονικά έπαγ- 
γελματικά σου προσόντα, εκτός τών ό
ποιων σέ διέκρινε καί ή σεμνότης, αοβα- 
ρότης, ή αξιοπρέπεια, ή τιμιότης, τό πνεύ
μα συνεργασίας καί τό ήπιον τοδ χαρα- 
κτήρος. 'Γποαχόμεθα δέ δτι, ταδτα θά έ- 
χωμεν ώς όδηγόν είς τήν έκτέλεσιν τής 6- 
πηρεαίας μας διά τήν προστασίαν τής δ- 
γειας τοδ κοινωνικού συνόλου καί τήν έ- 
ξόψωσιν τοδ ’Αστυνομικού Σώματος είς τό 
όποιον δπηρετοδμεν.

Έπικαλοόμεθα τήν έξ δψους παρηγο
ριάν διά τήν βαρυπενθοδσαν οϊκογένειάν 
σου καί εύχόμεθα δπως δ Πανάγαθος θεός 
σέ κατατάξη έν ακηναΐς δικαίων.

Αιώνια σου ή Μνήμη».

Π. ΤΣΑΛΑΚΟΥΒΕΡΤΟΣ

Τήν 28.11.71 έκ τού ιερού Ναού τής 
Παναγίας Βλαχερνών Πειραιώς, έγένετο 
ή κηδεία τού έκ καρδιακού νοσήματος 
άποβιώσαντος άστυφύλακος τής Τουρι
στικής Αστυνομίας, Παναγιώτου Τσα- 
λακουβέρτου.

Τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν παρηκο- 
λούθησεν αντιπροσωπεία τού Αστυνο
μικού Σώματος, φίλοι καί συνάδελφοι 
τού έκλιπόντος καί ό Δ)ντής Τουριστι
κής Αστυνομίας Αστυν. Δ)ντής Α ' κ. 
Παναγόπουλος Επαμεινώνδας. Στέφα

νον έκ μέρους τής Αστυνομίας κατέ
θεσεν ό Αστυνόμος Β' κ. Χονδρός Μι
χαήλ, οστις συγκεκινημένος, είπε μετα
Εύ άλλων, τά έΕής:

«’Αγαπητέ καί άλησμόνητε Παναγιώτη 
Τσαλακουβέρτο.

Μέ πραγματικήν όδύνην καί δέος άντι- 
κρύζομε σήμερα τόν νεκρόν Σου.

Χθές ακόμη βρισκόσουν άνάμεσά μας, 
γελαστός καί χαρούμενος, γεμάτος ζωή 
καί σφρίγος καί σήμερα άλλοίμο.ον, ήρθα
με έδώ νά σοδ άπευθόνωμε τόν δστατον 
χαιρετισμόν.

Δέν δπάρχουν λόγια ικανά, νά άπαλύ- 
νουν τόν πόνο τής άγαπημένης σου συζύ
γου, τής μητρός σου, τών αδελφών σου 
καί τών άλλων συγγενών, διά τόν τόσον 
αΐφνίδιον καί άδικον χαμό σου. Ούτε καί 
ήμών τών συναδέλφων σου πού τόσον άγα- 
πήσαμε καί μάς ήγάπησες.

Ό  Άστυαύλαξ Παναγιώτης Τααλακου- 
βέρτος έγεννήθη τό έτος 1936 εις τό χω- 
ρίον Μήνα Λακωνίας. ’Αφού ύπηρέτησεν 
έπί 7ετίαν εις τόν στρατόν, ώς Μόνιμος 
Ύπαξιωματικός, μέ άπόλυτον επιτυχίαν, 
κατετάγη έν συνεχείφ εις τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα, έξελθών τής Σχολής ’Αστυφυ
λάκων τήν 12.10.1961.

Τπηρέτησεν είς διαφόρους Υπηρεσίας 
τοδ Πειραιώς καί ’Αθηνών καί διεκρίνετο 
πάντοτε διά τήν άφοσίωσίν του πρός τό 
καθήκον καί τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη, τήν προ
θυμίαν, τό ήθος, τόν χαρακτήρα καί τήν 
έντιμότητά του καί άπετέλει πάντοτε πα
ράδειγμα πρός μίμησιν μεταξύ τών συνα
δέλφων του.

’Αλησμόνητε νεκρέ, τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων καί ή Διεύθυνσις Του
ριστικής ’Αστυνομίας είς ήν έσχάτως ύπη- 
ρέτεις, έκφράζουν δι’ έμοδ, τήν βαθυτά- 
την θλΐψιν των καί όδύνην διά τόν άπρό- 
σμενον χαμόν σου.

Ώ ς έκπρόσωπός των, καταθέτω στέφα
νον έξ άνθέων τής ’Αττικής γής, τήν ό
ποιαν τόσον ήγάπησες, είς ένδειξιν έλα- 
χίστης τιμής καί εύγνωμοσύνης διά τάς 
προσφερθείσας υπηρεσίας σου καί εδχομαι 
δπως δ Πανάγαθος θεός, είς μέν τήν 6α- 
ρυαλγοδσαν σύζυγόν σου καί μητέρα σου, 
δώση τήν έξ δψους παρηγοριάν, Σέ δέ, τά
ξη έν σκηναΐς δικαίων.

"Ας είναι έλαφρό τό χώμα, τό δποίον 
έντός δλίγου θά σέ σκεπάαη.

Αιώνια σου ή μνήμη, άγαπητέ καί άλη
σμόνητε Παναγιώτη».
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Διαβάσαμε για σάς

Η ΓΚΙΛΛΟΤΙΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

►

ΟΙ θανατικές καταδίκτες στήν πε
ρίοδο τής Γαλλικές Έπαναστάοεως 

ήσαν τάοο πολλές, ώστε είχε δημιουργη- 
θίί πρόβλημα γιά τδν τρόπο τής έκτελέ- 
οεως τδν Αποφάσεων αύτών. Τό πρόβλη
μα λύθηκε τόν ’Οκτώβριο τοδ 1792 μέ 
τήν κατασκευή μιάς νέας συσκευής. ΙΙρίν 
άπό τρία χρόνια, στίς 9 ’Οκτωβρίου 1789, 
είχε Αρχίσει στή Γενική Συνέλευσι ή συ- 
ζήτηαις γύρω άπό τόν ποινικό κώδικα. 
Τήν έπομένη ό ’Ιωσήφ Γκιγιοτέν υπέβα
λε Ινα σχέδιο νόμου μέ έξη Αρθρα. Με
ταξύ τών άλλων συνιστοΟαε τήν καρατό- 
μησι αάν τό καλύτερο τρόπο θανατικής 
έκτελέσεως, γιατί δέν προκαλεΐ οδύνες 
καί βασανισμό στόν κατάδικο.

'Ο ’Ιωσήφ Ίγνάντιος Γκιγιοτέν γεν
νήθηκε στίς 28 Μαΐου 1738 στήν Σαίντ, 
βπου δ πατέρας του ασκούσε τό έπάγγελ- 
μα τού δικηγόρου. ΆφοΟ τελείωσε τις 
σπουδές του στους ’Ιησουίτες καί χειρο
τονήθηκε δόκιμος μοναχός, δ νεαρός Γκι- 
γιοτέν Αποφάσισε νά άφοσιωθή στήν δι
δασκαλία καί νά έγκαταλείψη τό μοναχι
κό σχήμα. Πήρε τό δίπλωμα τής ιατρι
κής τό 1768 καί δίδαξε, πρώτα στό Μπορ
ντό) καί κατόπιν στό Παρίσι, στήν ’Ια
τρική Σχολή τού Πανεπιστημίου, Ανατο
μία, φυσιολογία, καί παθολογία μέ τόν 
τίτλο τοΰ διδάκτορος. Τό 1788 έστράφη 
στήν πολιτική καί δημοσίευσε ένα κείμε
νο μέ τόν τίτλο «"Εκκλησις τών έγκατε- 
στημένων στό Παρίσι πολιτών». Σ’ αύτό 
διεκδικούσε, γιά  λογαριασμό τής Αστικής 
τάξεως, μιά άντιπροσώπευσι στήν νέα 
Συνέλευσι Ιση μέ έκείνη τών εύγενών καί 
τών κληρικών. Ή  κοινή γνώμη ένδιαφέρ- 
θηκε, δ δόκτωρ έκλήθη νά δώση εξηγή
σεις ένώπιον τού Κοινοβουλίου, τό φυλ
λάδιό του κατεσχέθη. Τό 1789 δ Γκιγιο- 
τέν έξελέγη βουλευτής τής Τρίτης Τά
ξεως (άστών).

Τήν 1 Δεκεμβρίου ύπέβαλε τό σχέδιο 
νόμου καί στήν σχετική του άγόρευσι πε
ριέγραψε τήν λειτουργία τής «μηχανής 
καρατομήσεων»: «Ή έλπίδα πέφτει μέ Α
στραπιαία ταχύτητα. Τό αίμα άναβλύζει, 
δ Ανθρωπος έχει παύσει νά ζή».

Στίς 3 ’Ιουνίου 1791 ή Συνέλευσις έ- 
νέκρινε ένα κείμενο πού διεκήρυσσε δτι 
«κάθε Ατομο καταδικασμένο στήν ποινή 
τού θανάτου θά Αποκεφαλίζεται». Στίς 25 
Σεπτεμβρίου ή άπόφασις αύτή περιελήφθη 
έπισήμως στόν νέο ποινικό κώδικα. 'Η 
πρότασις τού άοήμου γιατρού άπό τήν 
Σαίντ είχε πιά πάρει τήν ισχύ νόμου. ’"Ε
πρεπε τώρα νά γίνη πρόβλεψις γιά τήν 
μηχανή πού θά έκτελοΰσε τόν Αποκεφαλι
σμό. Τέτοιου είδους μηχανές έχρηαιμοποι- 
ούντο άπό τά μέσα τού 16ου αϊώνος ατό 
Χάλιφαξ (στήν ’Αγγλία) καί στήν Σκω
τία. Στήν Γερμανία καί στή Δανία πολ
λοί κατάδικοι είχαν άποκεφαλιαθή μέ τέ
τοια μηχανή. Στό Μιλάνο έπίσης λειτουρ-

Χαλκογραφια της εποχής δείχνει τήν 
λειτουργίαν τής γκιλλοτίνας. Ό  δήμιος 
άφήνει τό σχοινί καί ή τριγωνική λεπί

δα πέφτει.

Ο Ιωσήφ Ιγνάτιος Γκιγιοτέν, καθηγη
τής τής Ιατρικής στό Πανεπιστήμιο τών 
Παρισίων. υπήρξε ό έφευρέτης τής γκιλ- 
λοτίνας, στην όποια έδόθη κατόπιν τό 

όνομά του.

γοΰαε άπό αρκετά χρόνια μιά παραλλα
γή της. "Επρεπε ν’ άποφααίση ή Συνέλευ- 
σις ποιός άπό δλους αύτούς τούς τύπους 
μηχανών θά έφηρμόζετο στήν Γαλλία.

Τίς πρώτες ήμέρες τού Μαρτίου τοΰ 
1792 ή Συνέλευσις ζήτησε άπό τόν ιατρό 
Άντουάν Λουΐ, γραμματέα τής ’Ακαδη
μίας χειρουργικής, νά συντάξη μιά Ικθε- 
σι γιά τίς δυνατότητες κατασκευής μιάς 
μηχανής μέ Αριστη λειτουργία. Στίς 17 
Μαρτίου ό Aout ύπέβαλε ένα «Τπόμνημα 
περί τών τρόπων Αποκεφαλισμού», στό ό
ποιο άνέφερε τίς μελέτες του καί παρου
σίαζε τίς προτάσεις του γιά τήν κατα
σκευή μιάς τέτοιας μηχανής. "Η παραγ
γελία τής κατασκευής άνετέθη στόν ξυ
λουργό Γκεντόν, γνωστό κατασκευαστή όρ- 
γάνων βασανιστηρίων, δ δποϊος ζήτησε προ
καταβολή 5.660 λιβρών. Τό ποσόν κρίθη- 
κε υπερβολικό καί ή παραγγελία άνετέθη 
στίς 10 ’Απριλίου στόν Γερμανό Τομπίας 
Σμίτ, κατασκευαστή κλειδοκυμβάλων, δ ό
ποιος φάνηκε πρόθυμος νά καταακευάαη 
τήν μηχανή άντί 960 φράγκων. Τό ποσόν 
αυτό έκάλυπτε καί τόν δερμάτινο σάκκο 
γιά τήν «άποθήκευσι» τής κομμένης κε
φαλής.

Βαμμένη μέ ταιριαστό κόκκινο χρώμα, 
ή μηχανή συνίστατο σέ δυό κάθετους βρα
χίονες πού ένώνοντο στήν κορυφή μέ μιά 
δριζόντια μπάρα, τό έπονομαζόμενο «κα- 
πέλλο». Σ’ αύτή τήν μπάρα ήταν στερεω
μένο τό «πρόβατο», μιά μολύβδινη βάσις, 
πού χρησίμευε γιά πλαίσιο στήν τριγωνι
κή λεπίδα. Ή  τελευταία αύτή άνεβοκα- 
τέβαινε κατά μήκος τών βραχιόνων μέ
σα άπό ένα είδικό αύλάκι στά πλευρά 
τους. Ή  λεπίδα αΰτή είχε άρχικά καμ
πύλο σχήμα, σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοΰ 
Aout, κατόπιν βμως προτίμησαν νά τήν 
κάνουν κοίλη, σάν σπαθί, μέ πρότασι τού 
ίδιου τοδ Λουδοβίκου ΙΣ", πού ύπερηφα- 
νεύετο γιά τίς τεχνικές του γνώσεις, καί 
τελικά έλαβε σχήμα λοξό. Ή  πτώσις της 
έρυθμίζετο μέ ένα σχοινί πού κρατούσε δ 
δήμιος. Τήν μηχανή συμπλήρωνε ή «αιώ
ρα», έπάνω στήν δποία δενόταν, ξαπλωμέ
νος μπρούμυτα, δ κατάδικος, καί τό «κό- 
κλιον»,, πού συγκρατοδσε τό κεφάλι, πού 
σέ λίγο έπρόκειτο ν’ Αποκοπή.

Ή  πρώτη δημοσία έκτέλεσις έγινε στίς 
25 ’Οκτωβρίου 1792. Στήν πλατεία τής 
Γκρέβ τό πυκνό πλήθος παρακολούθησε, 
γεμάτο ένδιαφέρον, τήν «ικανοποιητική 
καρατόμησι τού ληστοδ Νικολά Ζάκ ΙΙελ- 
λετιέ. Ή  μηχανή ονομάσθηκε τότε «Λουϊ- 
ζέττα», άπό τό δνομα τού σχεδιαστοδ της 
γιατρού Aout. Μόνο Αργότερα, χάρις σ’ 
ένα σατιρικό τραγουδάκι, πού δημοσιεύθη- 
κε στήν φιλομοναρχική έφημερίδα «Πρά
ξεις τών ’Αποστόλων , έγινε κοινώς γνω
στή μέ τό δνομα τού πρώτου έφευρέτου της, 
καί διατήρησε έκτοτε τήν ονομασία γκιλ- 
λοτίνα .
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Μεσολόγγιον ("Εξοδος) : σ. 178, 249. 
Μήνυμα: Βλ. Κεφ. III (Διαγγέλματα κ.

λ .π .) . Γεν. Ε6ρ.
Μιχαήλ ’Ιωάννης: σ. 490, 628. 
Μπαρμπαγιάννη Χαρίκλεια: σ. 513. 
Μπάρρον Τζών: α. 35, 114, 196, 233, 290, 

338, 382, 435, 498, 664.
Μπαστιάς Κωστής: σ. 571.
Μπροδσσελ Τζαίημς: σ. 504.
Μωραϊτίνης Τίμος: σ. 569.

Ν
Ναρκωτικά: σ. 15, 484.

Νέα (Ειδήσεις, προαγωγαί, παραιτήσεις 
κλπ.) : 47, 92, 148, 203, 253, 303, 351, 
398, 453, 516, 613.

Νέοι κλπ.) : σ. 10, 52, 270.
Νέρης Νικόλαος: σ. 148.
Νιρβάνας Παύλος: σ. 568.
Νόμοι: σ. 280.
Νομικά (Ζητήματα) : σ. 280, 324, 375. 
Ντζιώρας Δημήτριος: σ. 18, 57, 109, 170, 

239, 280, 375.
Ντόντος "Αγγελος: σ. 257, 262, 337. 
Νύχτα (Ά για) : σ. 634.

Ξένος Γεώργιος: σ. 615.
Ξένος Ή λίας: σ. 615.

Ο

Οικογενειακά (ΆμοιβαΙ - ΙΙροαγωγαΙ κ. 
λ .π.) : σ. 47.

Οΐκονομίδης Δημήτριος: σ. 329 , 640. 
’Οκτωβρίου 28η: σ. 606.
’Ολυμπιακή (Ημέρα) : σ. 190.
’Ολύμπιος ’Αλκιβιάδης: σ. 206.
"Οπιον: σ. 444.
'Ορκωμοσία: σ. 82.

Π
Παιδεία (Κατά τήν Τουρκοκρατίαν) : σ.

132, 187, 224.
Πακνανάς Μιχαήλ: σ. 168.
Παλαμάς Κωστής: σ. 337.
Παναγία (Στή λατρεία) : σ. 417. 
Παναγιωτόπουλος ΣπΟρος: σ. 7, 121, 163, 

464, 529, 607, 634.
Παντελεήμων Χίου: σ. 528, 586. 
Παπαδόπουλος Γεώργιος (Πρωθυπουργός) : 

σ. 3, 153, 211.
Παπαδόπουλος ’Ιωάννης: α. 302. 
Παπαρηγόπουλος Πάνος: σ. 147, 366. 

643.
Παπαθωμόπουλος Πέτρος: σ. 124. 
Παπασπυρόπουλος Κων)νος: α. 88. 
Παραιτήσεις: Βλ. Κεφ. VI (Οοίκογ. νέα 

μας κλπ .). Γεν. Ε6ρ.
ΓΙαρίσης Λεωνίδας: σ. 89.
Πάσχα: σ. 228.
Παττακός Στυλιανός (’Αντιπρόεδρος Κυ- 

βερνήσεως) : σ. 353.
Πάτραι: δ ' έξωφ. τ. 416, 92, 517, 544. 
Παυλίδης Γεώργιος: σ. 176.
Πεζοί (Στό κέντρο τής ’Αθήνας) : σ. 490. 
Πένθη: Βλ. Κεφ. VI (Οΐκογ. Νέα κλπ.). 

Γεν. Εύρ.
ΙΙειραιεύς: σ. 552.
Πηλός Σπΰρος: σ. 45, 60, 63, 200, 249,

298, 448, 610.
Πίττα (Πρωτοχρονιάτικη) : σ. 56, 93,

146.
Περίπατοι ('Ιστορικοί κλπ.) : σ. 474. 
ΙΙεσόντες (’Αστυνομικοί) : σ. 561, γ ' έ

ξωφ. τ. 426.
Πετιμεζάδες (Στή Δημοτική ποίηση) : σ. 

643.
Πετρόπουλος Ινων)νος: σ. 584.
Ποίημα: σ. 59, 97, 127, 172, 191, 262,

299, 337, 392, 526, 607, 616.
Πολέμης ’Ιωάννης: σ. 516.
Πόλισμαν: σ. 570.
Προαγωγαί: Βλ. Κεφ. VI (Οΐκογ. Νέα 

μας κλπ .). Γεν. Εΰρ.
ΙΙροκήρυξις (Κατατάξεως ’Αστυφυλάκων 

κλπ .). Βλ. Κεφ. VI (Οΐκογ. Νέα μας 
κλπ .). Γεν. Εύρ.

Προφφέτι Φάβιο:: σ. 660.
Προύθος (Διάβασις) : σ. 74.
Πτυχία (’Απονομή κλπ.) : σ. 250.

Ρ
Ράϊκος ’Ιωάννης: σ. 474, 606, 617, 622, 

650.
Ρακτιβάν Κων)νος: σ. 534.
Ρόδος: σ. 475.

Σ
Σβάϊτσερ ’Αλβέρτος: σ. 103.
Σέττας Γεώργιος: σ. 46.
Σηφάκης ’Εμμανουήλ: σ. 22, 65, 106, 

193, 230, 286, 325, 379, 430, 438, 466. 
652.

Σιατόπουλος Δημήτρης: σ. 59, 70, 128, 
180, 219, 265, 315, 361, 412, 470, 529. 
673.

Σκουλάς Ή λίας: γ ' έξωφ. τ. 416, 417, 
418.

Σκίπης Σωτήρης: α. 632.
Σπερδούλης ’Αναστάσιος: σ. 299, 656. 
Σπήλαιον (Μέγα) : σ. 366.
Σταθαράς ’Ιωάννης: σ. 35, 114, 196, 233, 

290, 338, 382, 435, 498, 664.
Σταμάτης Χαράλαμπος: σ. 447.^
Σταμέλος Δημήτριος: σ. 69, 417. 
Σταυρόλεξον: Βλ. Κεφ. XII (Σταυρόλε- 

ξον) Γεν. Εύρ.
Στέγη (Παιδική Έκάλης) : σ. 146. 
Στεφανόπουλος Στέφανος: σ. 14.
Σχολαί (Α.Π.) : σ. 260.
Συνεργείο (Κινηματογραφικό Α. Π.) : σ.

450, 610.
Συνεστίασις: σ. 148, 202 , 203.
Σωτηρίου Γεώργιος: σ. 483.
Σωτήρχος Γεώργιος: σ. 342.

Τ
Ταξίδια (Στήν 'Ελλάδα μας) : ο. 423, 

475.
Τ.Α.Γ.Α.Π.: σ. 116.
Τείχος (Τοΰ αίσχους) : α. 422. 
Τζεβελέκος Παναγιώτης (Υπουργός Δη- 

μοσ. Τάξεως) : σ. 4, 82, δ ' έξωφ. τ. 
417, 154, 250, 273, 390.

Τουρισμός: σ. 636.
Ταάκωνας Δημήτριος: α. 117, 406, 460. 

631.
Τσαούσης Νικόλαος: σ. 301.
Τσιγγάνος Δημήτριος: σ. 207.
Τσιγκρής Παναγιώτης: σ. 255. 
Τσιμπούκης Κων)νος: σ. 472.
Τροχαία (θέματα ταύτης) : σ. 29, 92, 

334, 438, 646.
Τροχονόμοι (Βράβευσις τούτων) : σ. 40, 

147.
Υ

'Γγεία (Κλάδος ταύτης) : α. 208.
'Γφαντής Δημήτριος: α. 90.

Φ

Φαρμάκης Νικόλαος: σ. 615.
Φλογισμένα (κείμενα) : σ. 128, 180, 219, 

265, 315, 361, 412.
Φορεσιά (Ελληνική) : σ. 69.
Φύσις (Ελληνική) : σ. 341.
Φωτιάδης Ε .: σ. 341.

X

Χαϊδεμένος Ή λίας: α. 263.
Χαλλίντεϋ Φρειδερίκος: σ. 535, 537, 566. 
Χελιδονοφωλιά: σ. 498.
Χόφμαν Δρ.: σ. 434.
Χριστοδούλου Βασίλειος: γ ' έξωφ. τ.

425.
Χριστοδούλου Παντελής: σ. 518.
Χριστός (Δίκη Τούτου) : σ. 185.
Χρόνια (50 Άστυν. Πόλεων: σ. 522, 524, 

529.
Χρονόπουλος Κων)νος: σ. 1, 49, 83, 91, 

98, 143, 144, 147, 158, 215, 260, 274, 
305, 347, 348, 408, 458, 627.

ΧοΟβερ Έ τγκαρ: σ. 469.
Ψ

Ψαρογιάννης ’Ιωάννης: σ. 229, δ ' έξωφ. 
τ. 425.

Ψήφισμα: σ. 615.
Ψυχολογία (Συμπεριφοράς) : σ. 472. 
Ψυχοπαθείς: σ. 100, 164,
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1. Χρησιμοποιούνται διά -τήν έπίτευξιν έπιδιωκομένου σκο
πού. — Ύποδιαίρεσις τού αρχαίου ταλάντου (α ίτ.).

2. Ή μεγίστη καί εύφορωτάτη νήσος των Κυκλάδων. — 
Μελόδραμα τού Βέρντι παιχθέν τό πρώτον εις Κάϊρον 
τήν 24ην Δεκεμβρίου 1871.

3. Ή έν Άθήναις, έπΙ Σόλωνος, ψηφισθεϊσα άπαλλαγή 
τών χρεών (ένάρθρως).

4. Αντιστρόφως, τίτλος Αβησσυνών φυλάρχων. — Ορο
σειρά τής Ν.Α. Εύβοιας ένθυμίΖουσα πολύνεκρον άε- 
ροπορικόν δυστύχημα. — "Ενα χρώμα.

5. Πολλών φυρών έχουν βιομηχανικήν σημασίαν λόγω 
τών κλωστικών ιδιοτήτων των. — Λέγεται καί ασβού- 
ρα (άνστρ.).

6. Κλάδος τής Δασολογίας, άσχολούμενος μέ τήν προσ
τασίαν τών δασών.

7. Έν Αρμενίρ λατρεύεται ώς θεά τής μητρότητος. — 
Απαιτούν ώς έπί τό πλεϊστον στιβαράς χείρας.

8. Δέν διαφέρει όμοιας της. — "Αρθρον αντιστρόφως 
(θηλ.). — 'Υποθέτει.

9. Λέγεται καί άνύπαρκτον ή ψευδές (άνστρ.).
10. Δέν έχουν κακίαν. — Ρωμαίος Αύτοκράτωρ, υιός καί 

διάδοχος τού Βεσπασιανοΰ.
11. Μία τών μεγάλων Άντιλλών Ν.Α. τής Κούβας. — Χρο

νικός Σύνδεσμος εις τήν δημοτικήν.

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Είναι καί ή Φολέγανδρος (δημοτ.). — Καραβέλλα 40 
τόννων, έν έκ τών πλοίων, δΓ ών ό Χρ. Κολόμβος ά- 
πέπλευσε πρός άνακάλυψιν τής Αμερικής.

2. Πόλις καί λιμήν τής Ν. Κορέας, θεάτρου σφοδρών μα
χών μεταξύ στρατευμάτων τού ΟΗΕ καί Βορειοκορεσ-

τών (1950). — Βασιλεύς των Ινδιών, ή έποχή τού 
όποιου θεωρείται ώς ή χρυσή έποχή τής Χώρας αύτής 
(273 - 231 π.Χ.).

3. "Ησαν ό Πυθέας καί ό Καρχηδόνιος ναύαρχος Αννών.

4. Δοτική προσωπικής Αντωνυμίας. — Ή θάλασσα τών 
άρχαίων (άνστρ ). — Υπάρχουν εις τήν άρχήν... τής 
άκτινοβολίας.

5 ΥπήρΕε καταφύγιον τών Κλεφτών έπί Τουρκοκρα
τίας (άνστρ.). — Πολλοί τόν παριστάνουν (γεν. Δημ.).

6. Κωμωδία τού Άριστοφάνους, τυχούσα τό πρώτον βρα- 
βεϊον κατά τά Λήναια τού 425 π.Χ.

7. Διεξάγεται διά τών όπλων. — Παλαιός κωμικός τού 
Ιταλικού Κινηματογράφου.

8. Αντιστρόφως, άνεμογενής σχηματισμός άπό λόφον 
άμμου εις παρακτίους περιοχάς (α ίτ.). — Τήν έχει 
καί τό στόχαστρον τού όπλου (όν. δημ.). — Εις τών 
μεγαλυτέρων άδαμάντων τού κόσμου.

9. Σημαίνει καί άνεξήγητα.
10. Γνωστός Οίκος μόδας τών Παρισίων. — Διπρόσωπος 

θεός τών Ρωμαίων (αίτ.).

11. Εις έκ τών κυριωτέρων πρωταγωνιστών τής Γερμανι- 
κής Έπαναστάσεως (1918). — Δικαστής τού Χριστού.

(I. Κο.)
Ή λύσις εις τό έττόμενον
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'Απόψε ήπια κάτι πάρα πάνω στήν ύγειά σας, ποϋ γιορτάζετε 
τά 50 σας χρόνια!..

— Νά τοϋ ευχηθούμε χρόνια πολλά γιά τήν επέτειο τού Σώμα
τος, μή τυχόν τόν καλοπιάσουμε!..

— Έκανα τίποτα καί μού σφυράτε;
— Ό χ ι. άλλά λέει ό κόσμος κι' ένα «χρόνια πολλά» πού γιορ
τάζουμε !..

— Έτσι νά χαίρεστε τή γιορτή σας, ειδοποιήστε τήν Άμεσο 
Δράσι. έκλεισε τό σινεμά καί δέν τό πήραμε χαμπάρι!..



Δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τήν οοθεΐααν εις τό ςενοδοχείον «Μεγάλη 
Βρετάννια» δεξίωβιν ΙπΙ τή λήξει των έορταστικών έκοηλώσεων τής δΟετηρίοος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Άνω: 'Ο Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων. 
Γιαννούλης ύποδεχό ιενος τόν Υπουργόν Δημ. Τάξεως κ. Σπυρίδωνα Βελλιανί- 
την. Κάτω: Όμάς Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων εχουσα είς τό μέσον 

τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Αθηνών κ. Δασκαλόπουλον.





ΤΟ Η 1η Ο Κ ΤΩ Β Ρ ΙΟ Υ  1921 ότε οί κάτοικοι τής τΐόλεως τής Κέρκυρας άντίκρυσαν τούς 
νέους αστυνομικούς, οϊτινες, φέροντες απλήν και εύρεπή οτολήν, διέσχιζον μέ βήμα στα- 
θερόν καί ρυθμικόν τάς οδούς τής Πόλεως καί έπελαμβάνοντο τής άντιμετωπισεως διάφο

ρων αστυνομικής φύσεως ζητημάτων κατά τρόπον σοβαρόν και άΕιοπρεπή, με λεπτότητα, ευ
γένειαν και πολιτισμόν, άρμόζοντα εις άστυνομικούς καλώς ώργανωμενης Αστυνομίας.

Τά έπακολουθήσαντα σχόλια ύπήρΕαν εύμενέστατα. _  - π̂ ..
Ήκολούθησεν ή διαδοχική έγκατάστασις του θεσμού εις τας Πόλεις των Πατρων, Πει

ραιώς καί Αθηνών, τών όποιων οί κάτοικοι έπεφύλαΕαν τήν ιδίαν ένθουσιωδη υποδοχήν.
Οί νέοι άστυνομικοί άπέσπασαν τήν έμπιστοσύνην καί άγάπην τού κοινού, το οποίον προϋυ- 

μως συνεμορφοϋτο πρός τάς συστάσεις, νουθεσίας καί ύποδείΕεις των νέων φρουρών της τα- 
Εεως καί κοινωνικής γαλήνης.

Τό έργον των έΕήρετο ποικιλοτρόπως. _ , , __ .
50 έτη παρήλθον έκτοτε καί ό θεσμός τής 'Αστυνομίας Πόλεων οχι μονον εδικαιωσε τας

προσδοκίας τών ιδρυτών του, άλλά καί τάς ύπερέβη. ,
Ό  έκ τών νέων κοινωνικών συνθηκών έπι βαλλόμενος έκσυγχρονισμος τής αστυνομευ-

σεως τών μεγάλων πόλεων έπετεύχθη.
Δραττόμενος τής εύκαιρίας, έπί τή συμπληρώσει 50ετιας απο της ιδρυσεως του Σώματος 

τής Αστυνομίας Πόλεων, θεωρώ ύποχρέωσίν μου, ώς Γενικός Γραμματευς του Υπουργείου 
Δημοσίας ΤάΕεως, νά άναφερθώ, δ.' ολίγων, εις τόν θεσμόν τούτον, ό οποίος τοσον στενως συν-
δεδεμένος μέ τήν καθημερινήν ζωήν όλων μας τυγχάνει. . .

Ή  ΐδρυσις τής Αστυνομίας Πόλεων, ώς σήμερον άποδεικνυεται, υπήρΕεν αποτέλεσμα επι- 
σταμένης μελέτης καί έκάλυψε πραγματικός άνάγκας, αϊτινες, πολύ πρό τής ίδρύσεως της ανα-
φυεϊσαι, έθεραπεύθησαν ύπ αύτής. _ . ,

Νέοι τρόποι άστυνομικής τακτικής, έπί έπιστημονικής βασεως στηριχθεντες και ανταποκρ -
νόμενοι εις τό πνεύμα τής έποχής, έφηρμόσθησαν.

Ή πρόληψις καί καταστολή τού έγκλήματος γενικώς άπετελεσαν αντικειμενον ιδιαιτέρας

Κατά τήν διάρκειαν τής διαρρευσάσης 50ετίας ή Αστυνομία Πόλεων δέν παρέμεινε στατι
κή, άλλά συνεχώς άναβαπτιζομένη εις τό πνεύμα καί τάς άρχάς της έποχης εκτελει κατα τρό
πον άψογον καί παραδειγματικόν τήν άποστολήν της. λ ,,·,;

Κατευθυντήριοι γραμμαϊ της δράσεώς της είναι η κοινωνική προνοια και πολιτιστική αντι-

ληψ' Πνεύμα κατανοήσεως καί σεβασμού τού πολίτου χαρακτηρίζει τάς ένεργείας τών μελών της.
Πάντες έχουν συνειδητοποιήσει, ότι άποστολή των είναι ή προστασία τών πολυτιμότερων α

γαθών τών συνανθρώπων των, ήτοι τής ζωής, τιμής καί περιουσίας. Έκτελουντες τό έργον των, 
δέν έκτελούν έν άπλούν έπάγγελμα, άλλά ύψηλόν λειτούργημα, πράγμα οπερ το μεν αποτελεί 
ιδιαιτέραν τιμήν, τό δέ δημιουργεί ρεγάλας δι αύτούς εύθϋνας. . . . w . .

Είναι άληθές, ότι διά νά έπιτύχπ κανείς εις τό έργον του πρεπει να πιστευη εις αυτό. Και οι
άστυνομικοί πιστεύουν εις τήν άποστολήν των. _

Δέν φείδονται κόπων καί θυσιών κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των· _
Είναι προστάται καί φίλοι τών πολιτών, έτοιμοι νά τούς προσφέρουν την βοήθειαν των, οπο

τεδήποτε ήθελε αϋτη τούς ζητηθη. _ , ___
Παραλλήλως όμως τυγχάνουν καί άμερόληπτοι διωκται των πασηςφυσεως κακοποιών.
Είναι οί άγρυπνοι φρουροί τής έννόμου τάΕεως, της Δημοσίας καί Εθνικής Ασφαλείας.
Εις αύτούς είναι άγνωστος ή άνακωχή. . . . .  -
Αγωνίζονται χωρίς άνάπαυλαν, άναπτύσσοντες δραστηριότητα εις ολους τους τομείς του

^ α τά  γενικήν άναγνώρισιν ή προσφορά των ύπήρΕε σημαντική καί κατά τάς ειρηνικός καί
κατά toc ανωμάλους περιόδους. 4 , „  #

"Ας μή λησμονώμεν τήν αύτοθυσίαν των κατά τόν Έλληνοϊταλικον πόλεμόν, την συμπαρα-
στασίν των εις τόν χειμασθέντα Ελληνικόν λαόν κατά τήν περίοδον τής εχθρικής κατοχής, ως, 
όπερ καί τό οημαντικώτερον καί τάς θυσίας τού αίματός των κατα την περίοδον του επονείδι
στου έκείνου Δεκεμβρίου τού 1944, άλλά καί μετέπειτα κατά τον ενάντιον των κομμουνιστοσυμ-

μθΡ'ΤΒεβαίως, ή λεπτομερής άπαρίθμησις τών άγώνων καί θυσιών τών άστυνομικών δέν δύνα-

Τα' t ^ o T o ^ v  άνοδικήν Tnc

Τ θ ν ικ * Κυβέρνπσις καί έκτ,μ ,

KOi πολλάς rdc SOpriac δ,ά τήν Αοτμνομίαν Πδλεων κα,
συνεχή άνοδον έπ ώφελεία του Έθνους και της Κοινωνίας. ^  >Αθήνα Νοεμβρίου 1971
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Θ ΕΣ1Σ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΛΗΞΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΣΤ.





Ή  A. Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρατηγός κ. Γ. Ζωϊτά- 
κης, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σπ. Βελ- 
λιανίτης, οί ’Αρχηγοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
και άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματικοί τών 
Ε. Δ. καί τών Σ. Α. είς χαρακτηριστικόν στιγμιότυ- 
πον κατά την σεμνήν τελετήν είς τό Σύνταγμα 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.

Τ Ι Μ Ω Ν Τ Α Σ  Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Κ Ρ Ο Υ Σ
Τοδ ’Αστυνόμου Α' κ. I. ΡΑ-Ι-ΚΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944.

Λένε πώς τό αίμα χωρίζει τούς άν- 
θρώπους καί ότι όκόμη, όταν είναι αδελ
φικό, δέν παγώνει εύκολα, ούτε εξαφα
νίζεται μέ χημικές ούσίες, πού κάποτε 
προετοιμάζει ή όποιαδήποτε σκοπιμότη
τα.

Τό νά λησμονήσουμε τόν «Κόκκινο 
Δεκέμβρη» δέν είναι δική μας ύπόθε- 
σις. Είναι θέμα πού κρίνεται άπό τήν 
θέλησι τών άρχόντων τού διεθνούς κομ
μουνισμού. Αύτοί θά πρέπει νά δώσουν 
έντολή ατούς ύποτελεϊς των νά παύσουν 
νά άπεργάζωνται τήν καταστροφή τής 
πατρίδος μας. Ως τότε όμως, όλοι έ- 
μεϊς πού πιστεύουμε οτήν Ελλάδα, δέν 
πρόκειται νά ήσυχάσουμε. Θά άγρυπνοΰ- 
με, σάν τούς ποιμένες τής Βηθλεέμ, έ-

«ΨΥΧΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΚΙ’ ΑΘΑ-

ΝΑΤΕΣ ΠΟΥ ΓΥΡΩ ΜΑΣ

ΕΔΩ ΠΛΑΝΑΣΘΕ, ΕΥΛΟΓΗ-

ΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΥ-

ΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΝΑΣΘΕ.»

τοιμοι νά πολεμήσουμε Εανά τόν άδυ- 
σώπητο έχθρό, όχι γιατί είμαστε πολε
μοχαρείς καί μάς άρέσουν τά αίματα, 
άλλά γιατί θέλουμε νά ζοϋμε έλεύθεροι 
καί νά σκεπτόμαστε έλεύθερα.

Ή ιστορία, είναι ή μνήμη τών λαών 
καί ύπάρχει γιά νά διδάσκη. Πώς, στ'

άλήθεια νά ξεχάσουμε τόν καταραμένο 
Δεκέμβριο τού 1944, όταν φέρνουμε 
οτήν μνήμη μας τήν δραματική περιπέ
τεια τού Ελληνικού "Εθνους, περιπέ
τεια πού συμβολίζει μιά άπό τις μεγα
λύτερες έθνικές δοκιμασίες;

Τά «Δεκεμβριανά» δέν ήσαν ένα τυ
χαίο έπεισόδιο, ούτε άποτέλεσμα άτυ- 
χών συμπτώσεων. Προετοιμάσθηκαν με
θοδικά, συστηματικά άπό τό Κ.Κ.Ε. καί 
ύπήρζαν ό φοβερός έπίλογος μιας συμ
φοράς πού κράτησε ολόκληρη τήν κα
τοχή. Φανερή έπιδίωΕις τών κομμουνι
στών ήταν ή κατάληψις τής έΕουσίας, 
ό άκρωτηριασμός τής Ελλάδος καί ή 
μετατροπή της σέ σλαυική έπαρχία. Ή 
Δεκεμβριανή έπανάστασις τών- κομμου
νιστών ήταν τό Εεχείλισμα τών κτηνω
δών ένστικτων καί παθών των. Καμ-
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μια nioTic, κα μ μ ιά  ιδεολογική β ά σ ις , πα
ρά μόνο φωτιά καί τσεκούρι.

Ποτέ οί κομμουνισταί δέν έδρασαν 
ώς ελεύθεροι άνθρωποι, ώς Έλληνες. 
Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944, όιιως, έδρα
σαν ώς έγκλημοτίες, ώς άνθέλληνες. 
"Οση καλή διάθεσι κι' αν έχουμε, οί 
πράξεις τών ξενοκινήτων οργάνων τού 
κομμουνισμού δέν μάς παρέχουν τά ά- 
παραίτητα έχέγγυα γιά νά λησμονήσου
με τόν Δεκέμβριο τού 1944.

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944, οί άνδρες 
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, μέ τις γεμά
τες αύτοθυσία πράξεις των, έγραψαν 
καινούργιες σελίδες δόξας. Τά σώματά 
τους έγιναν τείχος πού έμπόδισε νά 
τρέξη περισσότερο τά ποτάμι τού αίμα

τος, πού ονειρεύονταν οί μητραλοϊες. 
Καί νίκησαν, γιατί δέν φοβήθηκαν τόν 
θάνατο, γιατί πίστευαν στήν Ελλάδα.

Τά άκρωτηριασμένα σώματα τών ά- 
γωνιστών συναδέλφων μας καί τών άλ
λων Ελλήνων πατριωτών, πού τόν Δε
κέμβριο τοϋ 1944 κράτησαν όρθόστητη 
καί περήφανη τήν γαλανόλευκη πάνω 
στόν ιερό βράχο τής Άκροπόλεως, θά 
όρθώνωνται μπροστά μας, κάθε τέτοια 
έποχή περισσότερο, γιά νά μάς θυμί
ζουν τά μεγάλο μας χρέος, τά μεγάλο 
μας καθήκον, νά ύπερασπίΖουμε, δηλα
δή, μέ κάθε θυσία τήν έλευθερία, τήν 
Ζωή καί τήν άνθρώπινη άξιοπρέπεια.

Αύτών τών νεκρών τήν μνήμη τιμών
τας κι' έφέτος, τήν Παρασκευή, 3 Δε

κεμβρίου, συγκεντρωθήκαμε ατό χώριο 
τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυ- 
γιάννη. Εκεί, παρουσίρ τής Α.Ε. τοϋ 
Άντιβασιλέως, Στρατηγού κ. Γ. Ζωιτά- 
κη, έκπροσώπων τής, Κυβερνήσεως καί 
τών άλλων Αρχών τοϋ Κράτους, φί
λων τών Σωμάτων 'Ασφαλείας, άντι- 
προσωπειών τών Ε.Δ. καί τών Σ. Α., 
έπιΖώντων μαχητών τοϋ Δεκεμβρίου 
1944 καί οικείων τών πεσόντων, άπο- 
τίσαμε όλοι μαΖ'ι φόρο τιμής καί αιώνιας 
εύγνωμοσύνης ατούς ήρωικούς νεκρούς 
μας. Εκεί, μετά τήν έπιμνημόσυνη δέη- 
σι, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Σ. Βελλιανίτης, όμιλώντας γιά τά νόη
μα τής σεμνής τελετής, είπε τά έξής:

Ή  ομιλία του κ. 'Υπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως
«Έξοχώτατε,
Εύλαβεϊς προσκυνηταί προσήλθομεν 

σήμερον εις τόν ιερόν τούτον χώρον 
τής Μεγάλης θυσίας.

Προσήλθομεν, διά νά άποτίσωμεν φό- 
ρον τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς 
γενναίους ύπερασπιστάς τών ιδανικών 
τής Φυλής, οί όποιοι, έμπνεόμενοι άπό 
τά πατροπαράδοτον Εθνικόν σάλπισμα 
«Έλευθερία ή Θάνατος», προσέφερον 
έαυτούς όλοκαύτωμα, διά νά άποτρέ- 
ψουν τήν βιαίαν κατάληψιν τής σκιώ
δους, τότε, έξουσίας άπό τά στίφη τών 
ένοπλων κομμουνιστικών ορδών.

Είναι, πράγματι, ιερά ή στιγμή καί 
συγκινητικά τά αισθήματα τά όποια μάς 
κατέχουν.

Κοινωνοί δέ τών αισθημάτων τούτων 
δέν εϊμεθα μόνον ήμεϊς οί ολίγοι παρι- 
στάμενοι.

Νοερώς συμπαρίσταται, μεθ' ήμών, ο
λόκληρος ή ΕΛΛΑΣ.

Ή  θρυλική άντίστασις τών μαχητών 
τοϋ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, τόν Δεκέμβριον 
τοϋ 1944, είχεν άπήχησιν έφ' ολοκλή
ρου τής τότε καθημαγμένης ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Έάν οί άνδρες τών Σωμάτων Ασφα
λείας καί οί ένισχύσαντες αύτούς ολί
γοι Ά ξ)κο ί τών Ενόπλων Δυνάμεών 
μας, έκάμπτοντο άπό τάς άλλεπαλλή- 
λους καί δι· ύπερτέρων δυνάμεων έπι- 
θέσεις τών έχθρών τοϋ "Εθνους καί 
τής Φυλής, δέν θά έχάνετο μόνον τό 
όχυρόν τοϋ Μακρυγιάννη ή τοϋ Μηχα
νοκινήτου Τμήματος 'Αθηνών. Θά έχά- 
νοντο άσφαλώς αί ΑΘΗΝΑΙ καί πιθανόν 
νά παρεσύρετο πρός τόν άφανισμόν ο
λόκληρος ή ΕΛΛΑΣ.

Οί κομμουνισταί, φανατισμένοι άπό 
τά κηρύγματα τοϋ άθέου ιστορικού ύλι- 
σμοϋ, είχον όλην τήν δυνατότητα, έ- 
κείνην τήν περίοδον, νά καλλιεργήσουν 
συστηματικώς τάς άντιχρίστους ιδέας 
των καί νά στρατολογήσουν οπαδούς έν 
μέσω τής άθλιότητος καί άνασφαλείας, 
ύπό τήν όποιαν έΖη κατά τάς Ζοφερός 
ήμέοας τής τριπλής Κατοχής ή ΕΛΛΑΣ.

Έν μέσω ένός τοιούτου γενικού ψυ
χολογικού κλίματος, άνελήφθη ύπό τών 
έθνοπροδοτών ή προσπάθεια άλώσεως 
καί τοϋ τελευταίου έναπομείναντος έ- 
λευθέρου όχυροϋ τής Πρωτευούσης.

Οί γενναίοι, όμως, έκεϊνοι μαχηταί 
«πιστεύοντες», όπως άείποτε εις τάς 
κρίσιμους στιγμάς τής τρισχιλιετούς των 
ιστορίας οί Έλληνες, «ού ταίς πολεμι- 
καίς παοασκευαϊς καί άπάταις», άλλ’ εις 
τήν όκλόνητον ψυχικήν των δύναμιν, 
κατώοθωσαν νά συντρίψουν τά πολυ
πληθή καί πάνοπλα στίφη καί νά τά έκ-

διώξουν μακράν τής Πρωτευούσης τού 
Ελληνισμού.

Διά τήν λεπτομερή περιγραφήν τών 
διαδοχικών φάσεων τής μάχης τοϋ ΜΑ- 
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, κατά τήν όποιαν άπεδεί- 
χθη, διά μίαν είσέτι φοράν, ότι αί ήθι- 
καί δυνάμεις άποτελοϋν τόν βασικόν 
παράγοντα κάθε πολεμικής έπιτυχίας, 
δέν είμαι έγώ ό πλέον άρμόδιος διά νά 
σας τάς περιγράφω.

Μεταξύ μας σήμερον — καί τό άνα- 
φέρω μέ σεβασμόν καί συγκίνησιν — 
παρίστανται καί ώρισμένοι έκ τών κυ
ρίων πρωταγωνιστών τοϋ έπους αύτοϋ.

Αύτοί είναι οί πλέον άρμόδιοι, διά 
νά μάς άναπτύξουν τάς στιγμάς τοϋ 
άφθάστου ήρωϊσμοϋ πού έΖησαν κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ πολυημέρου καί πο- 
λυνέκρου άγώνος.

Εις αύτούς τούς σεμνούς ήρωας ύ- 
ποσχόμεθα, τόσον ήμεϊς, όσον καί αί 
έπερχόμεναι γενεαί, ότι θά περιβάλλων- 
ται μέ αιώνιον σεβασμόν καί Εθνικήν 
εύγνωμοσύνην.

Παρόμοιοι έπικοί άγώνες διεξήχθησαν 
κατά τήν κρίσιμον διά τό "Εθνος έκεί- 
νην περίοδον:

— Εις τό Μηχανοκίνητον Τμήμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων.

— Εις τήν Γενικήν Ασφάλειαν 'Α
θηνών.

— Εις τάς φυλακάς ΧατΖηκώστα, Βου
λιαγμένης καί Άβέρωφ.

— Εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής καί 
Αστυνομίας Πόλεων, καί

— Εις τό Άρχηγεϊον τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος.

”Ολαι αί ήρωϊκαί προοπάθειαι τών ύ- 
περόχων άγωνιστών συνέτεινον εις τό 
νά θραύσουν τά άλλεπάλληλα έπιθετικά 
κύματα τών Κομμουνιστών, ήδη δέ, αί 
πρώτοι έπιθετικαί προοπάθειαι τών μέ
χρι πρό τίνος πολιορκουμένων, συνετέ- 
λεσαν εις τήν έκκαθάρισιν τής Πρωτευ
ούσης άπό τάς όρδάς τών κομμουνι
στών καί παρέσχον τήν δυνατότητα εις 
τούς τότε ύπευθύνους τής ταχείας συγ- 
κροτήσεως τών πρώτων Μονάδων τοϋ 
Έθνικοϋ μας Στρατού.

Δέν άναμιμνησκόμεθα τών γεγονό
των τής περιόδου έκείνης έκ πάθους ή 
μισαλλοδοξίας' τό πρόττομεν λόγω Ε 
θνικής Επιταγής.

Τά έπακολουθήσαντα γεγονότα μάς 
πείθουν ότι ή ΕΛΛΑΣ πρέπει νά γρή
γορή ΠΑΝΤΟΤΕ πρό τοϋ κομμουνιστι
κού κινδύνου.

Δέν παρήλθον παρά μόνον δύο περί
που έτη άπό τότε καί τό 1946 ένεφα- 
νίσθησαν καί πάλιν, παρά τάς δοθείσας

ύποσχέσεις καί ύπογραφείσας συνθήκας, 
τά πρώτα ένοπλα κομμουνιστικά τμήμα
τα. Τό τί ύπέστη ή ΕΛΛΑΣ, μέχρι τής 
τελικής συντριβής των εις Β ΙΤΣΙ καί 
ΓΡΑΜΜΟΝ, τόν Αύγουστον τοϋ 1949, 
είναι εις όλους γνωστά.

Αλλά, παρά τά σκληρά πλήγματα πού 
ύπέστη, ή έμμονή τοϋ έντοπίου καί διε
θνούς κομμουνισμού πρός κομμουνιστι- 
κοποίησιν τής ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει ά
με ίωτος.

Κατά τά τελευταία προεπαναστατικά 
έτη, νέα σχέδια τοϋ ύπούλου έχθροϋ εύ- 
ρίσκοντο έν πλήρη έξελίξει, πρός κα
τάληψιν τής έξουσίας. Είχον καθορισθή 
δέ λεπτομερώς καί αί διαδοχικοί φάσεις 
ένεργείας τών σχεδίων των.

Τά σχέδια όμως ταϋτα άνετράπησαν, 
χάρις εις τήν έγκαιρον έπέμβασιν τών 
Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόν 'Α

πρίλιον τοϋ 1967. Τό τέρας έπλήγη καί 
πάλιν.

Ή ΕΛΛΑΣ έσώθη τήν τελευταίαν 
στιγμήν, πλήν όμως ό κομμουνισμός δέν 
πρόκειται νά παύση καταβάλλων κάθε 
προσπάθειαν πρός άνασυγκρότηοίν του.

Ή ιστορία αύτό μάς διδάσκει καί ού- 
δείς Έλλην έχει τό δικαίωμα νά τό 
άγνοή.

Αθάνατοι νεκροί τών Σωμάτων 'Α 
σφαλείας.

Ήγωνίσθητε διά τήν νίκην, τήν Νί
κην τής ΕΛΛΑΔΟΣ.

Καί όταν ήλθε ή Νίκη έσείς είχατε 
φύγει.

Ή θυσία Σας έλαβε χώραν εις στι- 
γμάς Εθνικής Άναστάσεως. Αίσθανό- 
μεθα τήν παρουσίαν Σας, άκούομεν τήν 
φωνήν Σας, νά μάς παροτρύνη, ϊνα συ- 
νεχίσωμεν τήν προσπάθειάν Σας διά 
μίαν ίσχυροτέραν καί ένδοξοτέραν ΕΛ
ΛΑΔΑ.

Σας τό ύποσχόμεθα.
Ή μνήμη Σας, ός είναι αίωνία καί ή 

δόξα Σας άθάνατος».
Μετά τόν λόγο τοϋ κ. 'Υπουργού, τόν 

όποιον έκάλυψαν τά παρατεταμένα χει
ροκροτήματα τών παρισταμένων, ή Α.Ε. 
ό Αντιβασιλεύς κατέθεσε στέφανον στό 
έκεϊ κενοτάφιο. "Ετσι, άπλά κΓ άπέριτ- 
τα, έκλεισε ή όλη γιορτή. Καί οί δρόμοι, 
πού πριν είκοσι έπτά χρόνια βάφτηκαν 
μέ τό αίμα τών συναδέλφων μας, κα- 
τακλύσθηκαν άπό τούς εύλαβικούς προ
σκυνητές τής μνήμης των.

Αίωνία &ς είναι ή μνήμη σας Αλη
σμόνητοι συνάδελφοι.

I. ΡΑΊ'ΚΟ Σ


