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ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ε ΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΠΟΧΑΣ, άλλ’ ιδι
αιτέρως εις τήν σημερινήν, τά παι
διά καί οί έφηβοι διατρέχουν τόν 

κίνδυνον νά πάρουν τό δρόμο πρός τό έγ
κλημα.

"Ενεκα τούτου είναι άνάγκη νά βοηθή- 
σωμε τούς παραστρατημένους αύτούς νέους 
νά έπανέλθουν ατό σωστό δρόμο ή καί νά 
προλάβωμε άλλους νά πάρουν τό δρόμο 
αύτό. Πώς μπορούμε νά έπιτύχωμε τούς 
δύο άνω σκοπούς: Πρώτον νά προλάβωμε 
τήν μόρφωσιν έγκληματικοΰ χαρακτήρος, 
καί δεύτερον νά διορθώσωμεν τόν ήδη μορ- 
φωθέντα τοιούτον, ιδίως είς τούς νέους.

ΙΙρός λύσιν τού προβλήματος τούτου, πρέ
πει νά δρίσωμε τί είναι έγκληματικός χα- 
ρακτήρ καί πώς μορφώνεται. '2 ς  χαρα
κτήρα έννοούμε τή στάαι, πού λαμβάνει 
κάθε άνθρωπος απέναντι τής ζωής ή τόν 
τρόπον μέ τδν όποιον προσπαθεί νά λύση 
τά προβλήματα τής ζωής του, έκ τών ό
ποιων τά σπουδαιότερα, είναι τά προβλή
ματα τής έργασίας, συνεργασίας καί δη
μιουργίας οικογένειας.

Κατά τά πρώτα 5 έτη τής Ζωής του ό 
άνθρωπος λαμβάνει έχθρικήν ή φιλικήν 
στάσιν έναντι τής κοινωνίας. Εάν ή 
εχθρική αϋτη στάσις γίνη συνειδητή, ό 
άνθρωπος μπορεί νά πάρη τό δρόμο 
πρός τό έγκλημα, όταν τόϋ δοθή τυ
χαία τις εξωτερική άφορμή, π.χ. μία 
ούγκρουαις μέ άλλον άνθρωπον, πίεσις 
έκ μέρους τοϋ περιβάλλοντος κλπ. Είς 
τόν κίνδυνον νά έγκληματίοουν ύπό- 
κεινται κυρίως τά οργανικά μειονεκτι
κά παιδιά, τά μισούμενα παιδιά, τά άπο

ρα παιδιά καί τέλος τά χαϊδεμένα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Τοϋ u. Δ. Μωραίτου

Διά νά εξετάσωμεν τόν χαρακτήρα ϊ- 
νάς άνθρώπου, θά έρωτώμεν δχι μόνον διά 
ποιαν αιτίαν πράττει κάτι ένας άνθρωπος, 
άλλά καί διά ποιον σκοπόν. Διά ποιον σκο
πόν ένα παιδί δυσκολεύει τή μητέρα στό 
φαγητό του; ή διά ποιον σκοπόν ένας νέος 
κλέπτει χρήματα ή πράγματα άπό τό σπί
τι του, ένώ δέν στερείται τών άναγκαίων; 
κλπ. Μέ τήν μέθοδον αύτής τής έρεύνης 
θεωρούμε τόν άνθρωπο ώς μίαν Ινότητα, 
πού άκολουθεϊ ώριαμένον τελικόν σκοπόν. 
"Ετσι εύρήκαμε Βτι κάθε άνθρωπος έχει 
τελικόν σκοπόν νά τελειοποιηθή, νά άπο- 
κτήαη άξίαν ή νά έπιβληθή είς τό περι
βάλλον του. Τάς έκδηλώσεις τού σκοπού 
αύτοΰ παρατηρούμε αμέσως μετά τήν γέν- 
νησιν τού άνθρώπου. Τό νεογνόν π.χ. κλαίει 
διότι θέλει νά έπιτύχη τόν θηλασμόν, νά 
ΰπερνικήση τό αίσθημα τής πείνας, πού 
τό δοκιμάζει σάν έλλειψι, σάν μειονεξία. 
’Αργότερα θέλει νά μάθη νά βαδίζη, νά 
όμιλή κλπ., δηλαδή προσπαθεί νά τελειο
ποίησή, νά γίνη σάν τούς μεγάλους. Άπό 
τάς πρώτας ήμέρας τής γεννήαεως, τό παι
δί δοκιμάζει συνεχώς δύο θεμελιώδη ά- 
ξιώματα. Πρώτον τό βίωμα προσωπικής 
τίνος άξίας ή άπαξίας, δηλαδή μορφώνει 
κάπως άόριστα καί συναισθηματικά τί εί

ναι αύτός, άν είναι καλός, κακός ή Αδιά
φορος . ’Επάνω σ’ αύτά τά δύο βιώματα θά 
θεμελιωθή ή στάσις, πού θά λάβη δ άν
θρωπος άπέναντι τής ζωής, δηλ. δ χαρα- 
κτήρ.

"Αν δ νεαρός άνθρωπος πιστεύση πώς 
είναι ικανός νά τελειοποιηθή καί νά ά- 
ποκτήση άξία μέσα στήν κοινωνία, τήν ό
ποιαν θεωρεί βοηθόν του είς τήν έπιτυχίαν 
τού σκοπού αύτοΰ, τότε θά μορφοιαη καλόν 
χαρακτήρα, θά έχη αύτοπεποίθησιν καί 
θάρρος καί θά άναπτύξη τό έμφυτο κοινω
νικό συναίσθημα.

Ά ν , τούναντίον, πιστεύση πώς δέν είναι 
Ικανός νά τελειοποιηθή καί Βτι ή κοινωνία 
παρεμβάλλει προσκόμματα είς τήν άνάπτυ- 
ξίν του, τότε θά χάση τήν αύτοπεποίθη- 
σιν, θά γίνη άπαισιόδοξος, θά χάση τό 
θάρρος του καί τότε θά πάρη έχθρική στά- 
σι άπέναντι τής· κοινωνίας, ζητών νά άπο- 
κτήση άξίαν μέ άντικοινωνικάς πράξεις. 
“Ετσι θά θεωρή τόν έαυτόν του ξένον, πού 
ζή σέ έχθρική χώρα καί θά λάβη μέτρα 
άμύνης καί έπιθέσεως κατά τού περιβάλ
λοντος.

Ή  έχθρική αΰτή στάσις ή διάθεαις άπέ-
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α

Τό σχολείο άποτελεϊ βασικόν άποτρεπτι- 
κόν παράγοντα τών νέων πρός τό έγ
κλημα. Ιδιαιτέρως τό νηπιαγωγείο, εις 
τό όποιον φοιτούν παιδιά ήλικίας 3 — 5 
έτών, προλαμβάνει, έφ' όσον βεβαίως, 
λειτουργεί όρθώς, καί δή κατά τό σύ
στημα Μοντεσσόρι, τήν μόρφωσιν έγ- 

κληματικοϋ χαρακτήρος.

ναντι τής κοινωνίας, δταν γίνη συνειδητή 
στόν άνθρωπο, άποτελεί τό κύριον γνώρι
σμα τού έγκληματικού χαρακτήρος. Ό  
δνθρωπος, πού έχει τή διάθεσι αύτή, μπο
ρεί νά πάρη τό δρόμο πρός τό έγκλημα 
άμα δοθή τυχαία τις εξωτερική αφορμή, 
π.χ. μία σύγκρουαι μέ δλλον δνθρωπο, πί- 
εαις έκ μέρους τοΰ περιβάλλοντος κλπ. 
*0 μή έχων τήν έχθρική αύτή διάθεσι οό- 
δέποτε παίρνει τόν δρόμον πρός τό έγ
κλημα δι’ οίανδήποτε άφορμήν.

Τήν έχθρική ή φιλική αύτή ατάσι παίρ
νει δ δνθρωπος κατά τά 5 πρώτα χρόνια 
τής ζωής του έκ τής έπιδράσεως παραγόν
των τινών. "Ας ίδωμεν ποίων.

"Οταν τό παιδί έχη έξ αρχής πολλάς 
ή σημαντικάς όργανικάς μειονεκτικότη- 
τας, π.χ. είναι ύπερβολικά δαχημο, κου
τσό ή έχει δλλην άναπηρίαν, είναι καχε- 
κτικό ή ασθενικό, οΐ δέ άνατρέφοντες δέν 
τό ένθαρρύνουν νά ύπερνικήση τό συναί
σθημα τής μειονεξίας, τότε τό παιδί θά 
πιατεύαη δτι δέν θά άποκτήση ποτέ άξία 
άπό άνεγνωρισμένας 6πό τής κοινωνίας, 
δτι ή κοινωνία φέρεται αδίκως πρός αύ- 
τό. "Ετσι τό παιδί θά ζητήση νά άποκτή
ση άξία μέ άντικοινωνικάς πράξεις, θά 
κηρύξη έναν πόλεμο κατά τής κοινωνίας.

Δεύτερον, παιδιά, πού έατερήθησαν τής 
άναγκαίας άγάπης, π.χ. τά όρφανά, τά 
νόθα, πού έχουν μητρυιά είναι πιθανόν νά 
λάβουν τήν έχθρική στάσι άπέναντι τής 
κοινωνίας, δηλ. τό κύριον γνώρισμα τού 
έγκληματικού χαρακτήρος.

Τρίτον, τά πολύ άπορα παιδία, πού στε
ρούνται τών άπαραιτήτων διά τήν ζωήν, 
πού δέν έχουν ύγιεινήν κατοικίαν, τρο
φήν, ένδύματα, παιγνίδια, διασκεδάσεις, 
βλέπουν δέ τά δλλα παιδιά πού τά έχουν 
άφθονα, αισθάνονται ζωηρώς τήν έλλειψιν 
τών άγαθών αύτών καί ποθούν νά τά άπο- 
κτήαουν. θεωρούν τήν κοινωνίαν άδικον 
καί κηρύττουν πόλεμον κατ’ αύτής. Είναι 
πολύ εύκολο νά φαντασθώμεν δτι ένα τέ
τοιο παιδί πολύ σύντομα θά πάρη τό δρό
μο πρός τό έγκλημα.

Τέλος, τά παιδιά, πού παραχαϊδεύτηκαν, 
δηλ. πού συνήθισαν μόνον νά παίρνουν καί 
δχι νά δίδουν, πού Ικανοποιούσαν δλας τάς 
έπιθυμίας των, τά παιδιά αύτά νομίζουν

δτι δλοι οί άνθρωποι πρέπει νά τά δπηρε- 
τοΰν, χωρίς αύτά νά προσφέρουν τίποτε. 
"Οταν, άργότερα, τό περιβάλλον άρνηθή νά 
Ικανοποίηση κάποια έπιθυμίαν ή δταν ά- 
παιτήση νά προσφέρη καί αύτό κάτι, τότε 
θεωρεί ώς προδοσία καί αντιδρά έχθρικώς, 
γινόμενον άληθινός τύραννος είς τό περι
βάλλον. Καί αύτά τά παιδιά παίρνουν έχ
θρική ατάσι κατά τής κοινωνίας καί πολύ 
συχνά καταλήγουν ατό έγκλημα.

’Εξ αύτών βλέπομεν δτι αί έξής δμάδες 
παιδιών ύπόκεινται είς τόν κίνδυνον νά 
πάρουν τό δρόμο τού έηκλήματος:

1) Τά όργανικά μειονεκτικά παιδιά, 
2) Τά μισούμενα παιδιά, 3) Τά άπορα 
παιδιά, καί 4) Τά χαϊδεμένα.

Έ κ  τού τρόπου τής μορφώσεως τού έγ- 
κληματικού χαρακτήρος δυνάμεθα νά συνα- 
γάγωμεν τό πώς θά προληφθή ή μόρφω- 
αις καί πώς θά γίνη ή διόρθωσις τού ήδη 
μορφωθέντος.

Τήν μόρφωσιν καί άναμόρφωαιν θά ά- 
ναλάβουν δλοι οί όργανισμοί πού ασχο
λούνται μέ τήν άνατροφήν. Επειδή ή μόρ- 
φωαις τών θεμελίων χαρακτήρος τίθεται 
κατά τά πέντε πρώτα τής ζωής έτη, έπε- 
ται δτι καί ή οικογενειακή ανατροφή έχει 
μεγάλην οπουδαιότητα ιδίως κατά τήν έ- 
ποχήν έκείνην. Τό πρώτο πρόσωπο τό ό
ποιον δ νεαρός δνθρωπος θά γνωρίση καί 
μέ τό όποιον θά έλθη είς σχέσεις είναι ή 
μητέρα. ’Από τή συμπεριφορά τής μητέρας 
θά συμπεράνη καί γιά τούς άλλους άνθρώ- 
πους. Είναι ή μητέρα καλή; Τότε τό παι
δί θά πιστεύη δτι δλος δ κόσμος είναι κα
λός. Έδώ κεϊται ή ιερά άποστολή τής μη
τέρας, αύτή θά δδηγήση τό παιδί στή 
ζωή. "Αν αύτή παρουσιασθή στά μάτια τού 
παιδιού ώς άντιπρόσωπος μιδς ιδεώδους 
κοινωνίας, τό παιδί θά μορφώση καλή ι
δέα γιά τήν κοινωνία, θά άποκτήση θάρ
ρος καί θά μορφώση τό κοινωνικό του συ
ναίσθημα. Ά ν  δμως στό σπίτι, πού διευ
θύνει ή μητέρα, γίνονται συγκρούσεις, οί 
γονείς φιλονικούν, τά άδέλφια μαλώνουν, 
ή άνατροφή γίνεται ή πολύ αύστηρά ή πο
λύ χαϊδεμένη ή δέν γίνεται διόλου, τότε 
τά παιδιά θά πιστεύσουν πώς, ή ζωή εί
ναι πάλη, άγών καί θά πάρουν τήν έχθρι
κή στάσι άπέναντι τής κοινωνίας. Ατμό

σφαιρα ειρήνης καί άγάπης χρειάζεται έν 
πρώτοις ή καλή άνατροφή. Δεύτερον, οι 
άνατρέφοντες νά σέβωνται τήν προσωπικό
τητα τού παιδιού, νά θεωρούν αύτό ώς δν 
πού έχει μέσα του τήν ικανότητα πρός ά- 
νάπτυξιν, νά άφήνουν τήν έλευθερίαν στό 
παιδί πρός αύτενέργειαν, ούδέποτε νά τό 
άποθαρρύνουν έχοντες ύπ’ δψιν δτι ή ά- 
γωγή δέν είναι παρά σύστημα μόνον ένθαρ- 
ρύνσεων.

Δυστυχώς ή οικογένεια ώς έχει σήμε
ρον είναι πολύ δύσκολον νά έφαρμόση δρ- 
θήν άνατροφήν. Διά τούτο πρέπει νά βοη- 
θήσωμεν αύτήν ιδίως κατά τήν έποχήν πού 
θεμελιώνεται δ χαρακτήρ τού άνθρώπου, 
δηλ. κατά τά πέντε πρώτα χρόνια. *0 σχο
λικός δργανισμός γιά τήν ήλικία αύτή εί
ναι τό νηπιαγωγείο. Είς αύτό φοιτούν παι
διά ήλικίας 3— 5 έτών. Νηπιαγωγεία λοι
πόν πρέπει νά ίδρυθοΰν, πολλά μάλιστα, 
κατά τό σύστημα τού Μοντεσσόρι, διά νά 
προλάβωμε τήν μόρφωαι τοΰ έγκληματικού 
χαρακτήρος.

"Οσον άφορψ τήν διόρθωσιν τών παρα- 
στρατημένων νέων, ή ένέργεια ή παιδα
γωγική θά διευθυνθή ατήν έχθρική στάσι 
πού έχουν οί νέοι αύτοί. Αύτή τή στάσι 
πρέπει νά διορθώσωμε, νά τούς βοηθήαω- 
με νά τήν άλλάξουν. Πρέπει νά πιστεύ- 
αουν δτι ή κοινωνία είναι βοηθός καί δχι 
έμπόδιο είς τήν άνάπτυξί του. Αί τιμω- 
ρίαι καί αί καταδίκαι στά παιδικά δικα
στήρια δχι μόνον δέν διορθώνουν τήν έχθρι
κή στάσι, άλλά τήν έν ισχύουν. Τυχοθερα
πευτήρια καί άναμορφωτικά σχολεία χρει
άζονται οί νέοι αύτοί. Ταύτα δέν θά λει
τουργούν σάν φυλακαί. Ε κ ε ί  οί παραατρα- 
τημένοι αύτοί νέοι θά συμπληρώσουν τήν 
διανοητική ή έπαγγελματική μόρφωσι, 
άλλά —  τό σπουδαιότερο -— θά διαφωτι- 
σθούν, δηλ. θά μάθουν άπό τόν ψυχολόγο 
τής σχολής πώς έμόρφωσαν τήν έχθρική 
διάθεσι καί πώς δύνανται νά τήν άλλά
ξουν. Διαφωτισμόν καί ένθάρρυνσιν χρειά
ζονται οί παραατρατημένοι νέοι γιά νά έ- 
πανέλθουν ατό σωστό δρόμο.

’Αναμορφωτικά λοιπόν σχολεία γιά τούς 
παραστρατημένους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
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Κ άθε χρόνο ό "Αγιος Βασί
λης τις παραμονές τής Πρω
τοχρονιάς, γυρίΖει άπά χώ
ρα σέ χώρα κι άπά χωριό 

σέ χωριό, καί χτυπά τις πόρτες γιά νά 
δει ποιός θά τόν δεχτεί μέ καθαρή καρ
διά, Μιά χρονιά λοιπόν, πήρε τό ραβδί 
του καί τράβηξε. Ήτανε οάν καλόγε
ρος άοκητής, ντυμένος μέ κάτι μπαλω
μένα παλιόρασα, μέ χοντροπάπουτσα 
ατά ποδαρια του καί μ' ένα ταγάρι πε
ρασμένο στον ώμο του. ΓΓ αυτό τόν 
παίρνανε γιά διακονιάρη καί δέν τ' άνοί- 
γανε τήν πόρτα. Ό  Αγιος Βασίλης έ
φευγε λυπημένος, γιατί έβλεπε τήν ά- 
πονιά των άνθρώπων καί συλλογιζότα
νε τούς φτωχούς πού διακονεύανε, έ- 
πειδής έχουνε άνάγκη, μ' όλο πού αύ- 
τός ό ίδιος δέν είχε άνάγκη άπά κανέ- 
ναν, κι ούτε πεινούσε, ούτε κρύωνε.

Αφού βολόδειρε άπά δω κι άπό κεϊ, 
κι άφοϋ πέρασε άπό χώρες πολλές καί 
άπό χιλιάδες χωριά καί πολιτείες, έφτασε 
ατά έλληνικά τά μέρη, πού ναι φτωχός 
κόσμος.

Απ' όλα τά χωριά πρόκρινε τά πιό 
φτωχά, καί τράβηξε κατά κεϊ, άνάμε- 
σα οτά ξερά βουνά πού βρισκόντανε κά
τι καλύβια, πεινασμένη λεμπεοουριά.

Π ερπατούσε νύχτα κι ό χιο
νιάς βογγοΰσε, ή πλάση ή
τανε πολύ άγρια. Ψυχή Ζων
τανή δέν άκουγότανε, έξόν 

άπό κανένα τσακάλι πού γάβγιΖε.
Αφού περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε 

σ' ένα άπάγκειο πού έκοβε ό άγέρας 
άπό 'να μικρό βουνό, κ' είδε ένα μαν
τρί κολλημένο οτά βράχια. "Ανοιξε τήν 
αύλόπορτα πού ήτανε καμωμένη άπό ά
γρια ρουπάκια καί μπήκε στή μάντρα. 
Τά σκυλιά ξυπνήσανε καί πιάσανε καί 
γαυγίΖανε. Πέσανε άπάνω του νά τόν 
σκίσουνε' μά, σάν πήγανε κοντά του, 
σκύψανε τά κεφάλια τους καί σερνόν
τανε στά ποδάρια του, γλύφανε τά χον
τροπάπουτσά του, γρούΖανε φοβισμένα 
καί κουνούσανε παρακαλεστικά τις ού- 
ρές τους.

Ο  "Αγιος σίμωσε στό καλύβι 
τού τσομπάνου καί χτύπησε 
τήν πόρτα μέ τό ραβδί του 
καί φώναξε:

«Ελεείστε με, χριστιανοί, γιά τΙς 
ψυχές τών άποθαμένων σας: Κ ι’ δ 
Χριστός μας διακόνεψε σάν ήρθε σέ 
τοϋτον τόν κόσμο!».

Ή πόρτα άνοιξε καί βγήκε ένας τσο
μπάνης, παλληκάρι ώς είκοσι πέντε χρο- 
νώ, μέ μαύρα γένεια' καί, δίχως νά δει 
καλά - καλά ποιός χτυπούσε τήν πόρ
τα, είπε στόν γέροντα:

«Πέρασε μέσα στ’ άρχοντικό μας 
νά ζεσταθείς: Καλή μέρα καί καλή 
χρονιά!».

Αύτός ό τσομπάνης ήτανε ό Γιάννης, 
ό Μπάϊκας, πού τόν λέγανε Γιάννη Βλο- 
γημένον, άνθρωπος άθώος σάν τά πρό
βατα πού βόσκαγε, άγράμματος όλότε- 
λα.

Μ έσα στήν καλύβα έφεγγε 
μέ λιγοστό φώς ένα λυχνά
ρι. Ό  Γιάννης, σάν είδε 
στό φώς πώς ό μουσαφίρης 

ήτανε γέροντας καλόγερος, πήρε τό χέ
ρι του καί τ' άσπάστηκε καί τό 'βάλε ά
πάνω στό κεφάλι του. Ύστερα φώναξε 
τή γυναίκα του, ώς είκοσι χρονώ κοπελ- 
λούδα, πού κουνούσε τό μωρό τους μέ
σα στήν κούνια. Καί κείνη πήγε ταπει
νά καί φίλησε τό χέρι τού γέροντα, κ' 
είπε:

«Κόπιασε, παππού, νά ξεκουρα
στείς».

Ο Αγιος Βασίλης στάθηκε στήν πόρ
τα καί βλόγησε τό καλύβι κ' είπε:

«Βλογημένοι νά ’σαστε, τέκνα μου, 
κι’ 8λο τό σπιτικό σας. Τά πρόβα
τά σας νά πληθαίνουνε ώς τοΰ Ίώ β 
μετά τήν πληγήν καί ώς τοΰ ’Αβραάμ 
καί ώς τοΰ Λάβαν. Ή  ειρήνη τοθ Κυ
ρίου Ημών Ίησοΰ Χριστού νά είναι 
μαζί σας!».

μιάν άλλοιώτικη λάμψη καί φάνηκε οάν 
παλάτι. Τά δοκάρια σάν νά τανε μαλα- 
μοκαπνισμένα, κ' οί πυτιές πού ήτανε 
κρεμασμένες σάν νά γινήκανε χρυοά 
καντήλια, καί τά τυροβόλια κ' οί καρδά- 
ρες καί τ' άλλα τά σύνεργα πού τυρο
κομούσε ό Γιάννης, λές κ' ήτανε δια- 
μαντοκολλημένα. Καί τά ξύλα πού και
γόντανε στή φωτιά εύωδιάΖανε οάν μο
σκολίβανο καί δέν τρίξανε, όπως τά ξύ
λα τής φωτιάς, παρά ψέλνανε σάν τούς 
άγγέλους πού 'ναι στόν Παράδεισο.

Ό  Γιάννης ήτανε καλός άνθρωπος, 
όπως τόν έφτιαξε ό Θεός. Φτωχός ή
τανε, είχε λιγοστά πρόβατα, μά πλούσια 
καρδιά. «Τή πτωχεία τά πλούσια!». "Η
τανε αύτός καλός, μά είχε καί καλή γυ
ναίκα. Κι όποιος τύχαινε νά χτυπήση 
τήν πόρτα τους, έτρωγε κ' έπινε καί κοι
μότανε. Κι άν ήτανε καί πικραμένος, εύ- 
ρισκε παρηγοριά. Γι'αύτό κι ό Αγιος Βα
σίλης κόνεψε οτό καλύβι τους, ξημε
ρώνοντας Πρωτοχρονιά παραμονή τής 
χάρης του, κ' έδωσε τήν εύλογία του.

Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο  δ ι ή γ η μ α

Τό βλογημέ νο  
τ ό μ α ν τ ρ ί

Τ ο ΰ  Φ ώ τ η  Κ ό ν τ ο γ λ ο υ

Ο Γιάννης έβαΖε ξύλα στό 
τΖάκι καί ξελόχιοε ή φω
τιά. Ό  "Αγιος άπίθωσε σέ 
μιά γωνιά τό ταγάρι του, 

ύστερα έβγαλε τό μπαλωμένο τό ράσο 
του κι άπόμεινε μέ τό Ζωστικό του. Τόν 
βάλανε κ’ έκατσε κοντά στή φωτιά, κ’ 
ή γυναίκα τοΰ έβαλε καί μιά μαξιλάρα 
ν' άκομπήσει.

Ό  "Αγιος Βασίλης γύρισε κ' είδε γύ
ρω του καί ξανάπε μέσα στό στόμα του:

«Βλογημένο νά ’ναι τό καλύβι!».

Ό  Γιάννης μπαινόβγαινε γιά νά φέ
ρει τό 'να καί τ' άλλο. Ή γυναίκα του 
μαγείρευε. Ό  Γιάννης ξανάρριξε ξύλα 
στή φωτιά.

Μονομιάς φεγγοβόλησε τό καλύβι μέ

Κ είνη τή νύχτα πού περιμέ
νανε όλες οί πολιτείες καί 
τά χωριά τής οικουμένης, 
άρχόντοι, δεσποτάδες κ' έ- 

πίοημοι άνθρωποι, πλήν έκεϊνος δέν πή
γε σέ κανέναν τέτοιον άνθρωπο, παρά 
πήγε στό μαντρί τού Γιάννη τού Βλο- 
γημένου.

Σάν βολέψανε τά πρόβατα μπήκε μέ
σα ό Γιάννης καί λέγει στόν γέροντα:

«Γέροντα, μεγάλη χαρά έχω άπό- 
ψε πού ήρθες, ν’ άκούσουμε κ ’ έμείς 
κανένα γράμμα, γιατί δεν έχουμε έκ- 
κλησιά κοντά μας, μήτε κάν ρημοκ- 
κλήοι. ’Εγώ αγαπώ πολύ τά γράμ
ματα τής θρησκείας μας, κι δς μήν 
τά καταλαβαίνω, γιατί είμαι ξύλο ά- 
πελέκητο. Μιά φορά μάς ήρθε ένας



γέροντας Άγιονορίτης καί μδς δφη- 
σε τούτη τήν Αγιωτική φυλλάδα, κι 
δν λάχει νά περάοει κανένας γραμ
ματιζούμενος καμμιά φορά, τόν βά
ζω καί τήν διαβάζει. ’Εγώ δλα - δλα 
τά γράμματα πού ξέρω είναι τρία λό
για πού τά ’λεγε ένας γραμματιζού
μενος, πού έβγαζε λόγο ατό χωριό, 
δοό ώρες άπό δώ, κι άπό τΙς πολλές 
φορές πού τά ’λεγε, τυπωθήκανε στή 
θύμησή μου. Αύτός δ γραμματικός έ
λεγε καί ξανάλεγε: «Σ’ κώνιτι ού μή- 
τηρ του κι τούν άνισπάζιτι κΐ τού 
λέγ’ : Τέκνον μου! Τέκνον μου!» Αύ- 
τά τά γράμματα ξέρω...».

• * *

Η τανε μεσάνυχτα. Ό  αγέρας 
βογγοΰσε. Ό  "Αγιος Βα
σίλης σηκώθηκε απάνω καί 
στάθηκε γυρισμένος κατά 

τήν άνατολή κ' έκανε τόν σταυρό του 
τρεις φορές. "Υστερα έσκυψε καί πήρε 
άπό τό ταγάρι του μιά φυλλάδα καί ε ί
πε:

«Εύλογητός ό θεός ήμων πάντοτε,

μεν», χωρίς νά πει τό δικό του Κανόνα 
«Σοϋ τήν φωνήν έδει παρεϊναι, Βασί- 
λειε». Κ' υστέρα είπε όλη τή Λειτουρ
γία, κ' έκανε άπόλυση.

Κ αθήσανε στό τραπέΖι καί 
φάγανε, ό "Αγιος Βασίλει
ος ό Μέγας, ό Γιάννης ό 
Βλογημένος, ή γυναίκα του 

κι ό μπάρμπα - Μάρκος ό Βουβός, πού 
τόν είχε συμμαΖέψει ό Γιάννης καί τόν 
βοηθούσε.

Καί, σάν όποφάγανε, έφερε ή γυναί
κα τήν βασιλόπιττα καί τήν έβαλε πάνω 
στό σοφρά. Κι ό "Αγιος Βασίλης πήρε 
τό μαχαίρι καί σταύρωσε τήν βασιλόπιτ
τα κ' είπε:

«Είς τό δνομα τού Πατρός καί τού 
Πού καί τού 'Αγίου Πνεύματος!».

Κ' έκοψε τό πρώτο κομμάτι κ 'ε ίπ ε : 
«ΤοΟ Χριστού», έκοψε τό δεύτερο κ' 
είπε: «Τής Παναγίας», κ' ύστερα έκο
ψε τό τρίτο καί δέν είπε: «ΤοΟ Άγιου 
Βασιλείου», άλλά είπε: «Τού νοικοκύρη 
τού Γιάννη τού Βλογημένου! ».

«"Εκοψα, εύλογημένε!».

Μά ό Γιάννης δέν κατάλαβε τίποτα, 
ό καλότυχος!

Ε στρωσε ή γυναίκα γιά νά 
κοιμηθούνε. Σηκωθήκανε νά 
κάνουνε τήν προσευχή τους. 
Ό  Άγιος Βασίλης άνοιξε 

τις άπαλάμες του κ' είπε τή δική του 
τήν εύχή, πού τή λέει ό παπάς στή Λει
τουργία:

«Κύριος ό θεός μου, οΐδα 8τι ούκ 
είμΐ άξιος, ουδέ ικανός ϊνα ύπό τήν 
ατρνγιυ ρ.ίπέλθγΐίτ του οίκου T?ic ώυ-

χής μου...».

Σάν τελείωσε τήν εύχή κ' έτοιμαΖόν- 
τανε νά πλαγιάσουνε, τού λέει ό Γιάν
νης:

«’Εσύ, γέροντα, πού ξέρεις τά γράμ
ματα, πές μας σέ ποιά παλάτια δρα- 
γες πήγε άπόψε 6 Ά η , - Βασίλης; 
Οί άρχόντοι κ’ οί βασιλιάδες τί Αμαρ
τίες μπορεί νά ’χουνε; ’Εμείς οί φτω-

Έψ ελνε γλυκά καί ταπεινά ό γέροντας. Ό  Γιάννης κΓ ή Γιάνναινα τόν άκούγανε μέ κατάνυξη.

νύν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών 
αιώνων!».

Ό  Γιάννης πήγε καί στάθηκε άπό πί
σω του καί σταύρωσε τά χέρια του. Ή 
γυναίκα βύΖαξε τό μωρό καί πήγε καί 
κείνη καί στάθηκε κοντά στόν όντρα 
της.

Κι ό γέροντας είπε τό «Θεός Κύριος» 
καί τ' άπολυτίκιο τής Περιτομής «Μορ
φήν άναλλοιώτως άνθρωπίνην προσέλα- 
βες», χωρίς νά πει καί τό δικό του τ' 
άπολυτίκιο, πού λέγει: «Είς πάσαν τήν 
γήν έΕήλθεν ό φθόγγος σου». Έψελνε 
γλυκά καί ταπεινά, κι ό Γιάννης κ' ή 
Γιάνναινα τόν άκούγανε μέ κατάνυξη 
καί κάνανε τόν σταυρό τους. Κ' είπε 
ό "Αγιος Βασίλης τόν Όρθρο καί τόν 
Κανόνα τής έορτής «Δεύτε λαοί, άσω-

Πετάγεται ό Γιάνης καί του λέγε ι:
«Γέροντα, ξέχασες τόν Ά η  - Βα

σίλη!».

Τού λέγει ό "Αγιος:
«’Αλήθεια, τόν ξέχασα!».

Κ' έκοψε ένα κομμάτι κ' είπε: «Τού 
δούλου τού Θεού Βασιλείου!». "Υστε
ρα έκοψε πολλά κομμάτια, καί σέ κάθε 
ένα πού έκοβε έλεγε: «Τής νοικοκυ
ράς», «τού μωρού», «τού δούλου τού 
Θεού Μάρκου τού μογιλάλου», «τού σπι
τιού», «τών Ζωντανών», «τών πτωχών».

Λέγει πάλι ό Γιάννης στόν "Αγιο:
«Γέροντα, γιατί δέν έκοψες γιά τήν 

Αγιωσύνη σου;».

Τού λέγει ό Άγιος:

χοί εΐμαστεν Αμαρτωλοί καί κακορρί- 
ζικοι, έπειδή ή φτώχεια μας κάνει

νά κολαζόμαστε».
Ό  Άγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώ

θηκε πάλι άπάνω, άπλωσε τις άπαλάμες 
του καί ξαναεϊπε τήν εύχή του άλλιώ- 
τικα:

«Κύριε δ θεός μου, οίδας δτι δ 8οΰ- 
λός σου ’ Ιωάννης δ Απλούς έστιν ά
ξιος καί ίκανδς ΐνα ύπό τήν στέγην 
αύτού είσέλθης, δτι νήπως ύπάρχ^ει, 
καί τών τοιούτων έατίν ή βασιλεία 
τών ούρανών...».

Καί πάλι δέν κατάλαβε τίποτα ό Γ ιάν
νης ό καλότυχος, ό Γ ιάνης ό Βλογημέ- 
νος.



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α Ι
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α !

Oi τοξικομανείς ου μόνον 

ταχέως καί άναποτρέπτως έ- 

ξουθενοΰνται, άλλ’ άποτε- 

λουσι καί παράγοντα σπου- 

δαϊον έπιτάσεως τής έγκλη- 

ματικότητος καί ήθικής άπο- 

συνθέσεως τής κοινωνίας.

Δέν θά άηετέλει υπερβολήν ό χαρακτη
ρισμός τής παρανόμου χρήσεως ναρκω
τικών ούοιών, ώς κοινωνικής μάστιγος 
τοϋ εικοστού αίώνος. Δέν παραγνωρίΖο- 
μεν, βεβαίως, ότι ή σύγχρονος φαρμα
κολογική έρευνα καί ή φαρμακευτική 
βιομηχανία προσπαθούν, νά θέσουν εις 
τήν διάθεσιν των ιατρών όλονέν νέα ψυ
χοφάρμακα, καθιστώντα εύχερεστέραν 
τήν άνακούφισιν όχι μόνον τών ψυχικώς 
πασχόντων, άλλά καί τών εύρισκομένων 
εις κατάστασιν ψυχικής ύπερδιεγέρσε- 
ως, άγωνίας ή άγχους συνανθρώπων 
μας. "Αν, όμως, πάντα ταΰτα άποτελοϋν 
άληθή ευλογίαν εις χεϊρας τού ιατρικού 
κόσμου, υπονομεύουν, έν τούτοις, τά 
βάθρα τής άνθρωπότητος καί τήν όδη- 
γούν εις πνευματικήν, ψυχικήν καί ήθι- 
κήν έΕαθλίωσιν, όοόκις δέν χρησιμο
ποιούνται συμφώνως πρός τόν προορι
σμόν των, άλλά μεταβάλλονται εις αυ
τοσκοπόν, δημιουργούντα τήν διαρκώς 
πληθυνομένην έπικινδύνως — δι" άνη- 
λίκων καί νεαρών, ίδίφ άτόμων — τά- 
Ειν τών τοΕικομονών. Πρόσφατος έκ- 
θεοις τοϋ «Διεθνούς "Οργάνου "Ελέγ
χου τών Ναρκωτικών» (Organe Interna
tional de Controle des Stupefiants ή, άλ
λως, O.I.C.S.) έπισύρει τήν προσοχήν 
τών άρμοδίων έπί τών σοβαρών προβλη
μάτων, τά όποια δημιουργεί ή κατάχρη- 
σις ινδικής καννάβεως καί ή παράνο
μος καί άνεΕέλεγκτος παραγωγή πρώ
των υλών πρός παρασκευήν ναρκωτι
κών, κρούουσα τόν κώδωνα τοϋ κινδύ
νου ένώπιον τής όλονέν περισσότερον 
διαδιδομένης χρήσεως έπικινδύνων ψυ-

ΝΑΡΚΩΤΙ ΚΑ
Η ΜΑΣΤΙΓΞ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ

Τοϋ κ. Κ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ, Καθηγητοΰ Παν/μίου Θεσ/νίκης

χο - (ή θυμό-) άναληπτικών φαρμάκων 
Τήν δ" έκτασιν καί έπιπλοκήν τοϋ όλου 
προβλήματος άποδίδει εις τήν διαρκώς 
αύΕανομένην ταχύτητα καί εύχέρειαν 
τών μεταφορών καί εις τόν πολλαπλα
σιασμόν τών νέων οί όποιοι μεταβαίνουν 
άπό τόπου εις τόπον, έΕαίρουοα όλως 
ιδιαιτέρως τό δεδομένον, ότι, μεταΕύ τών 
ποιουμένων κατάχρησιν ναρκωτικών, πε
ριλαμβάνονται άνήλικοι άμφοτέρων τών 
φύλων καί δή ήλικίας 10 έως 12 έτών.
Υπογραμμίζεται, ωσαύτως, συναφώς. 

ότι άπό τοϋ 1965 καί έντεύθεν οί άνα- 
γνώσται τών άμερικανικών έφημερίδων 
πληροφορούνται συνεχώς περί τής χρή
σεως καί καταχρήσεως ναρκωτικών έν- 
τός τών πανεπιστημίων τών "Ηνωμένων 
Πολιτειών. Έντονος δ" ύπήρΕεν ή έκ- 
κλησις, τήν όποιαν άπηύθυνεν ό αύτόθι 
έκπρόσωπος τής «Διευθύνσεως Τροφί
μων καί Ναρκωτικών» (Food and Drug 
Administration) πρός τάς "Αρχάς πλέον 
τών 2.000 άμερικανικών πανεπιστημίων, 
έπισημαίνων τό γεγονός, ότι είσάγον- 
ται έλευθέρως έντός αύτών ώρισμένα 
ναρκωτικά, «έχοντα σοβαρός συνέπειας 
έπί τών πνευματικών λειτουργιών». "Ε
νώ δέ τό εύρύ κοινόν μεγάλων τινών ά- 
στικών κέντρων τής άμερικανικής συμ
πολιτείας ήκουσε μετά τίνος άδιαφορίας 
καί ώς έπισήμανσιν άπλώς μιας δυσα- 
ρέστου καταστάσεως τήν εϊδησιν, ότι ό 
άριθμός τών έπισήμως γνωστών τοΕικο- 
μανών τής χώρας του άνήρχετο εις 50. 
000, ή άπόθειά του ύπήρΕε κατά πολύ 
μικροτέρα, όταν έπληροφορήθη, ότι έν
τός τών έκεϊσε πανεπιστημίων — καί ι

δίως μεταΕύ τών άρρένων φοιτητών — 
έχει διαδοθή εύρέως ή χρήσις τών ναρ
κωτικών, ήτοι κατά πρώτον λόγον τής 
μαριχουάνας καί κατά δεύτερον τοϋ 
I-SD 25, έστιν ότε δέ καί τών ισχυρών 
ναρκωτικών ήρωίνης, οπίου καί κοκαΐ
νης. Ούτως, ή δημοσίευοις τών σχετι
κών πληροφοριών έπροΕένησε Ζωηράν 
άναταραχήν, διότι δέν άνεμένετο — καί 
εύλόγως — ή έκ μέρους τής φοιτητιώ- 
σης νεολαίας (προερχομένης έκ τής με
σαίας — κυρίως — τάΕεως, ύψηλοϋ πνευ
ματικού έπιπέδου, οίκονομικώς εύπο
ρου, τελούσης ύπό τήν εύεργετικήν 
έπίδρασιν τού πανεπιστημιακού σώματος 
καί άποτελούσης τήν μέλλουσαν ήγε- 
σι'αν τοϋ έθνους των) προσφυγή εις τά 
ναρκωτικά, πρός άνακούφισιν της έΕ 
άτομικών καί κοινωνικών πιέσεων, άνα- 
Ζήτησιν «νέων έμπειριών» καί έκδήλω- 
σιν, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, τής πρός 
τήν «παλαιόν γενεάν» άντιθέσεώς της. 
Διό, άπό τοϋ έτους 1963, σχεδόν, καί 
έντεύθεν, ή τοιαύτη άνησυχία τών οπωσ
δήποτε ένδιαφερομένων διά τά προβλή
ματα τών νέων, είχε, σύν τοϊς όλλοις, 
ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν πλού
σιας βιβλιογραφίας έπί τοϋ όλου θέμα
τος.

Δέν είναι βεβαίως, εύκαταφρόνητος 
— ώς φαίνεται — ό άριθμός έκείνων, 
οί όποιοι κατέστησαν τοΕικομανείς κα
τόπιν άσθενείας, κατά τήν διάρκειαν τής 
όποιας έγένετο χρήσις ναρκωτικών. Ού
τως, λ.χ., έκ τών πρό δεκαετίας στατι
στικών στοιχείων τής Δ. Γερμανίας προ
κύπτει, ότι τά 66% τών τοΕικομανών εί-
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Τά ναριιωτιιιά υπονομεύουν τά βάθρα τής άνθρωπότητος 
uai τήν οδηγούν εις πνευματιυήν uai ήθχυήν έξαθλίωοιν»

· ·  Λ  #  4
•  » t · ·

»  »  «  *  *

»  #  «  #  ·

Απέναντι: Τδ L .S .D . εις διαφόρους μορφάς, ώς αυνήθως εμφανίζεται εις τδ έμπόριον. “Ανω άριατερά: Ναρκω- 
μανής δπδ τήν έπήρειαν ναρκωτικού. “Ανω δεξιά: "Εν έκ των κατααχεθέντων δπό τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών φύλλον χάρτου, επί τοϋ δποίου τδ L S.D . έκχυθέν έν Ογρ$ καταστάσει, έχει ήδη άποξηρανθή καί λαμ-

βάνεται διά μασήσεως τοΟ χάρτου.

χον ήδη ύποβληθή εις μακροχρόνιον ι
ατρικήν θεραπείαν διά τοιούτων ουσιών' 
εις δέ τά λοιπά 34% είχε γίνει ή πρώτη 
ένεαις τοΕικοϋ φαρμάκου παρ' ιατρού. 
Δέν παρορώμεν, όμως, καί τόν έγκλη- 
ματοπροκλητικόν ρόλον τοϋ Τύπου, όσ- 
τις, ενίοτε, διά τών — χάριν κυκλοφο- 
ριακών σκοπών καί μόνον — δημοσιευ
μάτων του έπί τών ναρκωτικών, έΕάπτει 
εις βαθμόν επικίνδυνον τήν φαντασίαν 
τών νέων καί τοίς δημιουργεί πρότυπα 
πρός μίμησιν.

Είναι, έΕ άλλου, έπιστημονικώς άπο- 
δεδειγμένον, ότι ή, κατά συνήθειαν του
λάχιστον, εισαγωγή εις τόν οργανισμόν 
τοϋ άνθρώπου δηλητηρίων, οϊα τά ναρ
κωτικά, έχει καταστρεπτικήν έπίδρασιν 
έπί τε τοϋ σώματος καί τοϋ πνεύματός 
του, συνοδευομένη, πάντοτε, ύπό άνα- 
τομικών καί λειτουργικών άλλοιώσεων 
ούτοϋ, βαρείας ή βαρυτάτης μορφής. 
Προκειμένου δέ περί μορφινομανών, εί- 
δικώτερον, παρατηρεϊται, έν Δ. Γερμα- 
νίρ, ότι οί έκ τούτων καταστάντες τοΕι- 
κομανείς εις ήλικίαν μεταΕύ 20 καί 30 
έτών, δέν ήδυνήθησαν, κατά κανόνα, νά 
άποθάλουν μετά ταΰτα τήν έΕιν τής χρή- 
οεως μορφίνης καί οί πλεϊστοι μετεβλή- 
θηααν εις σωματικά καί ψυχικά έρείπια. 
Διεπιστώθη, έπίσης, αύτόθι, ότι οί άπό 
τοϋ 1906 μέχρι τοϋ 1930 ύποβληθέντες 
εις θεραπείαν, ένεφάνησαν ηύΕημένην 
κατά 300% θνησιμότητα. Ή δ' αιφνίδια 
διακοπή τής χρήσεως ναρκωτικών ού- 
οιών — έστω καί μερικώς, διά δόσεων 
μή έπαρκών, πλέον, πρός ίκανοποίησιν 
τής εις τοΕικόν άνάγκης τών τοΕικομα-

νών — τοίς προκαλεϊ τό άποκαλούμε- 
νον «σύνδρομον άποστερήσεως» (μυ- 
δρίαοιν, ήτοι παθολογικήν διαστολήν τής 
κόρης τοϋ οφθαλμού, ταχυκαρδίαν, ρί
γος, αφθονον έφίδρωσιν, άγχος, παραι
σθήσεις) , είτε λόγω τής στερήσεώς των, 
είτε ένεκεν δηλητηριάσεως, όφειλομένης 
εις διατάραΕιν τής διαμορφωθείσης διά 
τής παρατεταμένης χρήσεως τής ναρκω
τικής ούσίας ένδοκρινολογικής καί νευ- 
ροφυτικής ίσσοροπίας αύτών, έν όψει 
τοϋ ότι δημιουργεϊται εις τόν τοΕικομα- 
νή άμεσος έΕάρτηοις τών κυττάρων του 
έκ τοϋ δηλητηρίου, άποδεικνυομένου, 
τοιουτοτρόπως, ότι τό ώς άνω ούνδρο- 
μον δέν είναι ψυχικής προελεύσεως. 
"Οθεν, όρθώς τονίζεται, ότι οί τοΕικο- 
μανεϊς «ού μόνον ταχέως καί άναποτρέ- 
πτως... έΕουθενοϋνται, άλλ' άποτελοϋσι 
καί παράγοντα σπουδαϊον έπιτόσεως τής 
έγκληματικότητος καί ήθικής άποσυνθέ- 
σεως τής κοινωνίας.

’Εκτός, όμως, τών καταστρεπτικών 
διά τήν σωματικήν καί ψυχικήν ύγείαν 
προεκτεθέντων έπακολούθων τής τοΕικο- 
μανίας, σοβαρώτατοι είναι οί κοινωνικοί 
κίνδυνοι, τούς όποιους έγκυμονεϊ καί 
τό λαθρεμπόριον ναρκωτικών, όπερ — 
ώς ύπογραμμίΖεται — «διαθέτον άφθο
να χρηματικά μέσα καί διεθνώς κινού- 
μενον, έπεκτείνει τούς πλοκάμους αύ- 
τοϋ εις πάσας τάς χώρας καί δημιουρ
γεί ικανόν άριθμόν θυμάτων». Συναφώς, 
έχει διαπιστωθή, ότι αί έπί τών τοιού
των ούσιών έτήσιαι συναλλαγαί άνέρ- 
χονται εις ήμισυ δισεκατομμύριον δολ- 
λαρίων. Δεδομένου δ' ότι πρόκειται πε

ρί παρανόμου έμπορίας — άσκουμένης, 
έπομένως, άνελέγκτως — τά χρηματι
κά οφέλη τά όποια άποκομίΕουν, οί έπι- 
διδόμενοι εις ταύτην «έμποροι τοϋ θανά
του» — ώς προσφυώς άποκαλοϋνται — 
δρώντες, συνήθως, ύπό μορφήν μεγά
λων διεθνών συμμοριών καί άποτελοϋν- 
τες «διεθνείς έγκληματίας», διότι τό έγ
κλημά των προσβάλλει ή έκθέτει εις κίν
δυνον «διεθνώς προοτατευόμενα έννομα 
άγαθά», είναι αύτόχρημα τεράστια. Τά 
σχετικά δέ κέρδη, άφαιρουμένων τών 
δαπανών μεταφοράς άπό τών παραγου- 
σών λ.χ. τό όπιον χωρών, μέχρι τών ά- 
γορών καταναλώσεως αύτοϋ καί τών πα- 
ραγώγων του, κατανέμονται μεταΕύ τών 
όπωσδήποτε συμμετεχόντων εις τήν με
ταφοράν καί διάθεσίν του, μή έΕαιρου- 
μένων, ένίοτε, ούδέ κρατικών τινων ορ
γάνων, τών όποιων ή άναγκαία άνοχή 
ή ένεργός σύμπραΕις έΕασφαλίΕεται άντί 
άδροτάτης άμοιβής.

Καί είναι μέν άληθές, ότι συγγρα
φείς τινες ύποστηρίΕουν, ότι τό λαθρεμ
πόριον τών ναρκωτικών θά έπατάσσετο, 
μόνον διά τής άρσεως τών ύφιοταμένων 
νομοθετικών άπαγορεύσεων περί τήν 
παραγωγήν καί διάθεσίν αύτών, κατ' ά- 
ναλογίαν πρός τά συμβάντα εις 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας τής Β. Αμερικής διαρ- 
κούσης τής ποταπαγορεύσεως καί μετά 
ταύτην. Μία τοιαύτη άποψις είναι, ό
μως, καθ' ήμάς, πεπλανημένη, διότι πα
ραγνωρίζει, ότι έκ τών καταναλισκόν- 
των οινοπνευματώδη ποτά, έλάχιστοι, 
συγκριτικώς, καθίστανται άλκοολικοί, έ- 
νώ τό αύτό δέν συμβαίνει καί μέ τούς
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ΙΙρόεδρος Νίξον. "Εχει πολλάκις έπιση- 
μάνει τδν έκ τών ναρκωτικών κίνδυνον καί 
έχει άναλάβει έκστρατείαν έναντίον τής 
χρήσεως καί εισαγωγής τούτων είς τάς 

'Ηνωμένας Πολιτείας.

ποιούμενους χρήσιν ναρκωτικών ούσιών. 
Ώς — όρθότατα — παρατηρεϊται, ένψ 

μικρά ποσότης οινοπνευματωδών ποτών 
— καί δή φυσικού οίνου — είναι ευερ
γετική διά τόν άνθρωπον, ή ελάχιστη, 
έτι, ποσότης μαριχουάνας δύναται νό 
βλάψη μονίμως τό οώμα καί τό πνεύμα 
αύτού. ΈΕ άλλου, θά ήδύνατό τις νά 
έπικαλεσθή, συναφώς, τήν περίπτωοιν 
τής Αγγλίας, ένθα ή πρό τινων έτών 
νομιμοποίηοις τού εμπορίου τών ναρκω
τικών, εϊχεν ώς άποτέλεομα, νά αύΕη- 
θή είς χίλια έπί τοϊς έκατόν ή ήρωινο- 
μανία.

Εϊδομεν, έ£ άλλου, έν άρχή τού πα
ρόντος, ότι δέν ελλείπουν καί έν προ- 
κειμένω οί σκεπτικισταί ή οί διστάΖον- 
τες νά λάβουν θέσιν έπί τού όλου προ
βλήματος. Έκδήλωσιν τής άμφιταλαν- 
τεύσεως ταύτης άποτελεϊ καί ή είς Κα
ναδόν ούοτασις πρός έτους, περίπου, 
ύπό τού υπουργού έθνικής υγιεινής καί 
κοινωνικής προνοίας, « Επιτροπής Έ- 
ρεύνης τής διά μή ιατρικούς σκοπούς 
χρήσεως ναρκωτικών». Ομοίως, είς

Μήκων δ δπνοφόρος. Πηγή ναρκωτικού 
καί πολλής δυστυχίας διά τήν ανθρωπό

τητα.

Ηνωμένας Πολιτείας τής Β. Αμερικής 
τό «’Εθνικόν Ίνστιτούτον Ψυχικής Υ 
γείας» (National Institute of Mental 
Health), συνδραμούσης καί τής «Διε
θνούς Όργανώσεως Υγείας» (World 
Health Organisation), ϊδρυσεν έν νέον 
διεθνές κέντρον έρεύνης τών «ψυχο
τρόπων» ναρκωτικών, μέ περιφερειακά 
κέντρα είς Ασίαν, Αφρικήν καί Ευρώ
πην, πρός ουντονιομόν τής διαδόοεως 
άυναφών πρός τούτα πληροφοριών, έν- 
τός τού έπιστημονικοΰ (έθνικοϋ καί διε
θνούς) περιβάλλοντος. Τέλος, έν τψ 
πλαισίω τής ύπό τού Συμβουλίου τής 
Ευρώπης άναληφθείαης έρεύνης τής 
ποινικής πλευράς τής τοΕικομανίας, κα
τά τήν έν Χάγη πραγματοποιηθεϊσαν ύ
πό τήν αιγίδα αυτού έκτην διάακεψιν 
τών εύρωπαίων ύπουργών τής δικαιο
σύνης (26 — 28 Μαίου 1970) οϋτοι έδή- 
λωοαν, ότι τό έν λόγω φαινόμενον, ό
πως έμφανι’Εεται είς τό κράτη - μέλη, 
τούς άπασχολεί σοβαρώς’ ό δέ πολύπλο
κος χαρακτήρ τού όλου προβλήματος έ- 
πιβάλλει τήν έπί έθνικού τε καί διεθνούς 
έπιπέδου προσεκτικώς μεμελετημένην 
ένέργειαν. Ούτως, έν όψει τής έπιχει- 
ρουμένης καθιερώσεως κοινής άντεγ- 
κληματικής πολιτικής είς τούς κόλπους 
τών μελών του, διεπιστώθη, ότι ή λύοις 
τών προβλημάτων τής τοΕικομανίας ό- 
παιτεϊ συνδεδυασμένην δράσιν τών κρα
τικών ύπηρεσιών, συνεργασίαν τών ια
τρικών καί κοινωνικών ύπηρεσιών καί ύ- 
πευθύνων διά τήν έφαρμογήν τού ποινι
κού δικαίου άρχών, ώς καί κατάλληλον 
ένημέρωσιν τού κοινού. Συνεστήθη δ’ ό
πως έρευνηθη ή σκοπιμότης τής νομοθε
τικής διακρίσεως μεταΕύ τών διαφόρων 
κατηγοριών ναρκωτικών, άναλόγως τού 
κινδύνου τόν όποιον παρουσιάζουν τού
το, καθώς καί μορφών συμπεριφοράς 
δυναμένων νό ένθαρρύνουν τήν τοΕικο- 
μανίαν καί νό προκαλέσουν σημαντικός 
κοινωνικός άναταραχάς.

Όφείλομεν, έν τέλει, νά μνημονεύ- 
σωμεν τήν γενομένην διαπίστωσιν, καθ 
ήν ούτε τό διεθνώς καί έν συνεχεία έ- 
σωτερικώς θεσπισθέντα λεπτομερή συ
στήματα έλέγχου τής παραγωγής καί 
διαθέσεως τών ναρκωτικών, άλλ’ ούτε 
καί αί αύστηραί, κατά κανόνα, ποινικοί 
κυρώσεις τών έθνικών νομοθεσιών, κα
τέστησαν μέχρι σήμερον δυνατήν άν όχι 
τήν πάταΕιν, τούλάχιστον τόν περιορι
σμόν τού λαθρεμπορίου τών τοιούτων 
ούσιών. Είς τούτο συντελεί καί τό γε
γονός, ότι ή συνεννόησις τών κρατών 
καί ή ειλικρινής συνεργασία των είς τήν 
πόλην κατά τής παρανόμου χρήσεως 
τών ναρκωτικών δυσχεραίνεται, έπειδή 
ό περιορισμός ή ή άπαγόρευσις τής πα
ραγωγής των μειώνει τός έκ τούτων οι
κονομικός προσόδους τών παραγωγών 
καί τών βιομηχανιών τών χωρών, ένθα 
παρασκευάζονται, δεδομένου ότι τό τής 
φορολογίας των προκύπτοντα έσοδα ε ί
ναι μεγάλα. Ούτως έΕηγεϊται, διατί κρά
τη τροφοδοτούντο τό ομώνυμον λαθρεμ- 
πόριον (ώς λ.χ. ή Κίνο καί πολλαί χώ
ροι τής Ν. Αμερικής) δέν συμμετέχουν 
είς τήν διεθνή προσπάθειαν πρός κατα- 
πολέμησιν αύτών. Έκ παραλλήλου, άκό- 
μη καί έκεϊ ένθα ύφίστανται κρατικόν 
μονοπώλιον ή έλεγχος τών ναρκωτικών, 
τεράστιοι ποσότητές των διορρέουν πρός 
τήν διεθνή «μούρην άγορόν».

Έν συμπερόσματι, θά ήδύνατό τις νά

εϊπη, άδιστάκτως, ότι αί ναρκωτικοί ού- 
σίαι άποτελοΰν διό τόν άνθρωπον γοη
τευτικός σειρήνας, αί όποϊαι τού ύπό- 
σχονται διά τού στόματος τών πρακτό
ρων τού λαθρεμπορίου αύτών, φυγήν ό- 
πό τήν όχι πάντοτε εύχάριστον πραγμα
τικότητα καί τήν μεταφοράν του είς τόν 
παραδείσιον κόσμον, τόν όποιον, Ισως, 
ονειρεύεται νά άπολαύση. Πλήν όμως! 
τήν κατάστασιν τούτην, είς ήν εύχαρί- 
στως περιέρχεται, διαδέχεται, σχεδόν 
πάντοτε, βαθμιαία σωματική, ψυχική, ήθι- 
κή, διανοητική καί κοινωνική κατάρρευ- 
σις, ήτις καθιστά τούτον τοΕικομανή, έρ· 
μαιον τού πάθους του καί παντός είδους 
κακοποιών στοιχείων, κοινωνικόν παρά- 
σιτον, έπικίνδυνον καί διά τόν έαυτόν 
του καί διά τούς συνανθρώπους του, ι
κανόν νά προβή είς σοβαρός άντικοινω- 
νικάς έκδηλώσεις καί νά τελέσρ τό βα
ρύτερα τών έγκλημάτων. Ούτως, είδικώ- 
τερον, άνεΕαρτήτως τών — περί ών έ- 
γένετο ήδη λόγος — διαφωνιών μεταΕύ 
τών έπιστημόνων, καθίσταται δήλον, ότι 
πλείσται όσαι ποινικώς κολάσιμοι πρά- 
Εεις ή παραλείψις είναι δυνατόν νά τε- 
λεσθούν, ώς άμεσος ή έμμεσος συνέπεια 
τής χρήσεως ναρκωτικών ούσιών, καί 
δή, είδικώτερον: α) έγκλήματα πρατ- 
τόμενα ύπό τών έπιδιδομένων είς τήν 
παράνομον παρασκευήν καί τήν ύφ’ οίαν- 
δήποτε μορφήν διάθεσιν τοιούτων ού
σιών' 6) έγκλήματα τελούμενα έκ μέ
ρους ατόμων, εύρισκομένων ύπό τήν έ- 
πίδρασίν των (κατά τής Εωής, τής σω
ματικής άκεραιότητος, τών ήθών, τής 
τιμής, κ.ο.κ.)' γ) έγκλήματα διαπραττό- 
μενα ύπό τοΕικομανών, όσάκις ήθελον 
στερηθή τού ναρκωτικού των (ιδίως πρά- 
Εεις βίας) ή πρός τόν σκοπόν προμή
θειας αύτού (π.χ. κλοπαί, πλοστογρα- 
φίαι, ύπεΕαιρέσεις, ληστεϊαι, άπάται)· 
καί δ) έγκλήματα στρεφόμενα κατά το- 
Εικομανών, τελούντων ή μή ύπό τήν έ- 
πίδρασιν ναρκωτικής τίνος ούσίας (λ.χ. 
έκβίασις, βιασμός, κατάχρησις είς άσέλ- 
γειαν, κ.ά.).

Έν κατακλεϊδι, φρονούμεν, ότι είς 
έποχήν, οϊα ή ίδική μας, καθ' ήν ή ψυ
χική ύγει'α έχει καταλάβει έΕέχουσαν 
θέσιν μεταΕύ τών άγαθών τού άνθρώ- 
που, πάσα, όποθενδήποτε προερχομένη, 
άποψις, ή όποια ύπεραμύνεται τής όκιν- 
δύνου — δήθεν — χρήσεως τών ναρκω
τικών, έν όνόματι τού πολιτισμού, τών 
άτομικών δικαιωμάτων καί έλευθεριών, 
τής τέχνης, τής έΕελίΕεως τών ήθών, 
κ.ο.κ., είναι άπολύτως καταδικαστέα. 
Εφ όσον πλεϊστοι όσοι ειδήμονες είς 

τό πεδίον τής δικαστικής ψυχιατρικής, 
τής έγκληματολογίας καί τής έπιστημο- 
νικής άστυνομίας έκφράΕονται άνεπιφυ- 
λάκτως περί τού — άμέσου ή έμμεσου 
— έγκληματοπροκλητικοϋ ρόλου τών 
ναρκωτικών ούσιών, αί δ' έπιφυλάΕεις 
εύαρίθμων έπιστημόνων οφείλονται είς 
τήν έν προκειμένω έρευναν περιωρισμέ- 
νου άριθμοϋ περιστατικών, θά άπετέλει 
παραφροσύνην ή ύποτίμησις τού φοβε
ρού κινδύνου τόν όποιον διατρέχουν τό 
άτομον, ή οικογένεια καί αύτή αϋτη ή 
πολιτεία έκ τών «τεχνητών παραδείσων» 
τών ναρκωτικών ούσιών, ή κατάχρησις 
τών όποιων έχει προσλάβει είς πλείστος 
όσας χώρας διαστάσεις έπιδημίας' οί δ' 
ύπέρμαχοί των είναι οί μεγαλύτεροι έχ- 
θροί τής έπιβιώσεως καί τής προόδου 
τής άνθρωπότητος.



ΑΠΟ ΤΑ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΣΕΙΣ
Σφραγίς τής ’Αστυνομίας Ναυπλίου.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

Εις μίαν έποχήν, κατά τήν όποιαν εις τό άγωνιζόμενον έθνος δεν ύφίσταντο οΰτε 
νόμοι ούτε δικαστήρια, είναι αξιοθαύμαστος ή προθυμία μέ τήν όποιαν οί σκληρο
τράχηλοι και άτίθασοι άγωνισταί προσέφευγον προς τάς άρμοδίας τού νέου Κρά
τους υπηρεσίας, προσπαθοΰντες δσον ήδύναντο νά αποφεύγουν τήν βίαν καί τήν 
αύτοδικίαν. ’Αψευδείς τούτου μάρτυρες είναι αί πολυάριθμοι άναφοραί (μηνύσεις) 
απλοϊκών άνθρώπων προς τάς Ά ρ χ ά ς , αί πλεΐσται των όποιων φυλάσσονται εις 
τά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους.

Μετά τήν Τουρκικήν κατάκτησιν τής 
Ελλάδος έΕηκολούθησε νά ίσχύη εις 

τάς σχέσεις του 'Ιδιωτικού Δικαίου τό 
ΒυΖαντινόν Δίκαιον καί ιδίως ή ΈΕάθι- 
βλος τού Άρμενοηούλου. Τό Δίκαιον 
τούτο άπενέμετο, ύπό τών κατά τόπους 
προυχόντων όσον άφορά εις τάς μικρο- 
διαφοράς μεταΕύ τών Χριστιανών, ύπό 
τού μητροπολίτου δέ, όσον άφορά 
σοβαρωτέρας περιπτώσεις καί ιδίως πε
ριπτώσεις γάμου, διαΖυγίου, κληρονομι
κών δικαιωμάτων, τάς εφέσεις κ.δ.

Καί μετά τήν έναρΕιν τής έπαναστά- 
σεως τό 1821 καί παρά τήν άντίθεσιν 
πολλών παιπεδευμένων 'Ελλήνων, τό 
Πολίτευμα τής Έπιδαύρου ώρισεν, ότι 
νομοθεσία τού νέου Κράτους εις τάς 
ιδιωτικός ύποθέσεις θά είναι «οί νόμοι 
τών άειμνήστων ήμών χριστιανών αύτο- 
κρατόρων».

Εν τούτοις, αί πλεΐσται μεταΕύ τών 
Χριστιανών διαφοραί, έλύοντο έπί τη 
βάσει τού κρατούντος έθιμικοϋ δικαίου, 
τάς δέ άποφάσεις, έΕέδιδον όχι πλέον 
κατά κανόνα οί προεστώτες τών κοινο
τήτων, άλλά οί Έπαρχοι, οί Αστυνόμοι 
καί οί Δημογέροντες, οϊτινες τελοϋντες 
ύπό τάς διαταγάς τού Μινίστρου ( Υ
πουργού) τής 'Αστυνομίας, ήσκουν τά 
άστυνομικά καθήκοντα εις τάς άπελευ- 
θερουμένας έπαρχίας. Πράς τό Μινιστέ- 
ριον λοιπόν τής 'Αστυνομίας, ή πράς 
τούς κατά τόπους Έπάρχους, 'Αστυνό
μους ή Δημογέροντας, ύπεβάλλοντο αί

άναφοραί τών πολιτών, δι' ών έπεκα- 
λοΰντο τήν παρέμβασίν των, πράς ίκα- 
νοποίησιν κάποιου δικαίου κατά τήν 
γνώμην των αιτήματος καί τήν τιμωρίαν 
τού ύπευθύνου. Βεβαίως, κατά τήν πράς 
τήν Αστυνομίαν ύποβολήν τών σχετι
κών άναφορών δέν έτηροΰντο δικονο- 
μικοί τύποι, άφοΰ τό Οικονομικόν δί
καιον ήτο έντελώς άνύπαρκτον, άλλά 
οί πολϊται ύπέβαλον τήν άναφοράν των 
καθ' όν τρόπον ένόμιΖον δι' αύτούς 
προσφορώτερον, Αί άναφοραί (μηνύ
σεις) αύται, πολλάκις ύπεβάλλοντο όχι 
μόνον εις τάς 'Αστυνομικός, άλλά καί 
τάς θρησκευτικός καί άλλας άρχάς. Εις 
τάς μηνύσεις ταύτας, τών όποιων τά 
πρωτότυπα φυλάσσονται εις τά Γενικά 
Αρχεία τού Κράτους, άλλά καί εις ιδιω

τικός σύλλογός, διακρίνει ό άναγνώ- 
στπς, όχι μόνον τή γραφικότητα τήν ό
ποιαν δίδει εις τά έγγραφα ό τρόπος 
διατυπώσεως καί ή ούσία τής ύποθέσε- 
ως, άλλά καί ή έντονος έπιθυμία τών 
άπλοϊκών έκείνων άνθρώπων νά διαβιώ- 
οουν έν Κράτει δικαίου, τάΕεως καί ά- 
σφαλείας. Κατωτέρω παραθέτομεν μή- 
νυσιν ύποβληθεϊσαν ύπό τής μητρός τού 
Θ. Κολοκοτρώνη έναντίον έπ' αύτοφώ- 
ριμ συλληφθέντος εις τήν οικίαν της 
κλέπτου:

Πράς τήν έξοχον 
Γενικήν ’Αστυνομίαν 
Είναι μήν σχεδόν, καθ’ δν είαήρχετό 

τις εις τήν οικίαν μου, νόκτωρ καί κρυ

φίως καί πάλιν έφευγε. Έν τοαούτφ δέ, 
μάς έλλειψαν άρκετά πράγματα (τών ό
ποιων τήν καταγραφήν έγκλείω ).

Χθές δέ, έπειδή προχθές ένοιώσαμεν καί 
δέν ήμπορέσαμεν νά τόν συλλάβωμεν, έ- 
πίτηδες διώρισα ανθρώπους φύλακας, νά 
τόν παρατηρήσουν καί νά τόν συλλάβουν. 
Χθές, λέγω, περί τάς δύο τής νυκτός, έ- 
φάνη τις μέσα εις τό μαγειρεΐον μου καί 
τόν είδε ή νοικάρισσά μας ΓιαννακοΟ καί 
ειδοποίησε, διά τής άράπιασας, τόν άνθρω
πόν μου Άναστάσην, δτι είς τό μαγει
ρείου είναι άνθρωπός τις καί εύθύς τρέ
χουν οί άνθρωποί μου, κλείνουν τάς πόρ
τας νά τόν συλλάβουν. Αύτός δμως πηδά 
άπό τό παράθυρου τού μαγειρείου καί φεύ
γει. Οί δέ άνθρωποί μου άνοίγουν τάς πόρ
τας καί ύπάγουν, οί μέν έντεϋθεν, ο! δέ 
έκεϊθεν νά τόν συλλάβουν. Αύτός έμβαίνει 
άπό τό παραπόρτι τού γείτονός μου Σκλα- 
βούνου καί έκβαίνει άπό τό μέρος τού 
Πλατάνου καί εύθύς τόν εύρήκαν έπί πο- 
δδς καί τόν αυνέλαβον οί στρατιώται μου 
καί τόν έξαρμάτωσαν, διά νά μή κάμη κα
νένα άπευκταιον καί τόν έστειλαν παρευ
θύς είς τήν Γενικήν ’Αστυνομίαν, τά δέ 
άρματά του τά έχω καί δπόταν χρειασθή, 
εύθύς τά στέλλω.

Αύτός δ άνθρωπος τί έγύρευεν είς τό 
σπίτι μου; Συγγενή δέν είχε, φίλον δέν 
είχε, δουλειά δέν είχε καί μάλιστα νύκτα 
μέ τοιούτον τρόπον.

Δι’ δ πρέπει νά δώση δίκην καί διά τό 
κίνημά του τούτο καί δι’ δσα μού έκλάπη-
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σαν άπό τήν οικίαν, διότι αύτός έκλεπτε 
βέβαια καί διότι αύτόν συνελάβομεν καί 
παρακαλώ τήν Γεν. “Αστυνομίαν νά τόν 
διευθύνη, δπου άνήκει, διά νά ένεργηθή 
ή δικαιότης των Νόμων καί κολασθή ή 
κακουργία.

Καί μένω μέ τό προσήκον σέβας 
τή 15 ’ Ιουλίου 1826 

έν Ναυπλίφ 
ή πατριώτις

Κωνσταντώ Κολοκοτρώναινα 
(διά χειρός γραφέως) 

έπΐ τοδ νώτου, άριθ. 283 
Κωνσταντώ Κολοκοτρώναινα 
ένάγει τόν Γεώργιον Βασιλείου 
τήν 15 ’ Ιουλίου 1826.
Ένεργήθη διά τής ύπ’ άριθ. 338 είς 
τό Δικαατήριον.

Μηνύσεις πρός τάς Αστυνομικός όρ- 
χάς ύπεβάλλοντο, όχι μόνον διά παρα
βάσεις τού κοινού ποινικού δικαίου, ώς 
τούτο νοούμεν σήμερον, άλλά καί διά 
παραβιάσεις έθιμικών κανόνων, οϊτινες 
ϊσχυον καί έπί Τουρκοκρατίας καί μετά 
τήν Έπανάστασιν. Έν συνεχείρ, δημο
σιεύεται άναφορά κατοίκων τού "Αρ
γους, έπικαλουμένων παλαιόν άγραφον 
τοπικόν νόμον, τόν όποιον καλείται νά 
έφαρμόση ή τοπική Αστυνομία καί νά 
τιμωρήσπ τούς παραθάτας:

Πρός τό έξοχον Ύπουργεΐον 
τής ’Αστυνομίας

Νόμος τοπικός είς τήν Μητρόπολίν μας 
"Άργος έπικρατεΐ, δτι τά άμπέλια νά τρυ- 
γώνται, δταν είναι είς κατάστασιν νά γί- 
νωνται κρασί καί δχι ξύδι καί δλοι οΐ νοι- 
κοκυραϊοι αύτών νά έμβαίνουν συμφώνως 
εις τό τρύγος, διά νά μήν άκολουθή ζ*ημία 
άναμεταξύ των. Αύτός δ νόμος άνέκαθεν 
έπικρατών, φυλάττεται μέχρι τής σήμε
ρον άπό δλους, έκτός δύο άτόμων, τοδ 
Διονυσίου Ζεγκίνη καί Θεοδοσίου Σκινδ, 
οϊτινες, άφοΟ τά σταφύλια είναι πολλά 
δγουρα, ώστε δέν μένει άμφιβολία πώς 
θά γίνουν ξύδια, τολμοΟν χωρίς τήν συγ- 
κατάνευαιν τών άλλων γειτόνων των νά 
έμβουν είς τό τρύγος πρό μιδς έβδομάδος, 
όπου είναι ή προθεσμία τής κοινής συμ
φωνίας καί διατί; έτζι τό θέλουν.

Διά τοΟτο, παρακαλοϋμεν, τό έξοχον 
'Γπουργεΐον νά έμποδίαη αύτούς, άπό τό 
τοιοΟτον κάμωμα, καί νά τούς Οποχρεώ- 
ayi, όπού συμφώνως μέ τούς λοιπούς γεί- 
τονάς των, νά τρυγήσουν δταν ϊλθγ) ή προ
θεσμία, καθ’ ήν, καθ’ έκαστον έτος, τρυ- 
γώνται αί άμπελοι.

τή 22 Αύγούατου 1825 
έν Ναυπλίφ 
Μένομεν οί πατριώται 

Χρίστος Βλάσης 
Γεώργιος ΙΙερούκας 

Γρηγόρης Δωροβίνης καί λοιποί.

Τά σχόλια νομίΖομεν, ότι περιττεύουν. 
Εκείνο τό όποιον θέλομεν νά τονίσω- 

μεν, είναι ή όγάπη καί ή έμπιστοσύνη 
μέ τήν όποιαν οί νεοελευθερωθέντες, 
σκληροτράχηλοι άλλοτε καί άτίθασοι ά- 
γωνισταί, προσέφευγον πρός τάς άρ- 
άρχάς τού νέου Κράτους, προσπαθοϋν- 
τες, όσον ήδύναντο, νά άποφεύγουν τήν 
βίαν καί τήν αύτοδικίαν.

Σ. Α.



ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ, πού μόνον οί παλαιότεροι μπορεί νά 
θυμούνται, είναι πρόδρομος τού «Ετησίου Ημερο
λογίου». Από Tic αρχές τού 19ου αιώνα άρχισε νά 

διαδίδεται ένα είδος όλιγοοέλιδου ημερολογίου πού είχε 
τόν τίτλο «ΚαΖαμίας προφητικός» ή «προγνωστικός» καί 
δέν ήταν παρά μίμηοι ένός «Casamia», πού πρωτοφάνηκε 
στήν Ιταλία τό 1763.

Ό  ΚαΖαμίας είχε συνήθως οτό έΕώφυλλό του μιά φαν
ταστική εικόνα μάγου πού φορούσε πολύ μακρύ ράσο, ύ- 
περύψηλο κωνικό καπέλο μεσαιωνικού άστρολόγου καί παρα
τηρούσε μ’ ένα κιάλι τά ούράνια σώματα. Εκτός άπό τ απα
ραίτητα μηνολόγια καί έορτολόγια, οί ΚαΖομίες περιείχαν 
καί σύντομα προγνωστικά τού καιρού, σοβαροφανείς προ
φητείες γιά συνταρακτικά γεγονότα, θεομηνίες, πολέμους 
κ.ά.π., όχι σπάνια δέ λαϊκές παροιμίες, άνέκδοτα καί γεωρ
γικές ή ιατρικές συμβουλές.

Από τό 1874 ώς τό 1895 έΕέδιδε στάς Αθήνας έναν 
άΕιόλογο ΚαΖαμία ό Δημ. Κορομηλάς, καί λίγο άργότερα 
έναν άλλο, λιγώτερο καλαίσθητο, ό τυπογράφος Άνδρ. 
Πάσχας. Είναι άΕιομνημόνευτο ένα άνέκδοτο πού είχε διη- 
γηθή στόν πατέρα μου κάποιος γνωστός του σταφιδοπαρα
γωγός: Σ' ένα ταΕίδι του, πήγε νά έπισκεφθή τό φίλο του 
έκδοτη. Τόν βρήκε άπασχολημένο, κ' ένώ περίμενε νά εύ- 
καιρήση γιά νά μιλήσουν, είδε μπροστά του μερικά δοκίμιο 
τού ΚαΖαμία, πού έπρόκειτο νά ,κυκλοφορήση ύστερα άπό 
λίγους μήνες. Γιά νά περάση τήν ώρα του άρχισε νά τά 
διαβάΖη, κι όταν έφτασε στόν Αύγουστο, κόντεψε νά τού 
'ρθη Ζάλη.

— Καταστροφή! φώναΕε στενάΖοντας. Είμαι χαμένος: 
όλο τόν Αύγουστο, πού είναι σ' άλώνι αί σταφίδες, βρο- 
χές!

— Μή στενοχωριέσαι, έοπευσε νά τόν καθησυχάση ό 
εκδότης. Τό πράγμα θά διορθωθή.

— Πώς;
— Τώρα, θά ίδής.
Πήρε τόν κοντυλοφόρο του, έοβησε τό «βροχοπτώ

σεις» καί στή θέοι του έγραψε: «αίθρια, καιρός θαυμάσιος 
καθ' όλον τόν μήνα».

Ό  άγαθός έπαρχιώτης άρπαΕε τό χέρι τού φίλου του, 
μή Εέροντας πώς νά έκφράοη τήν εύγνωμοσύνη του γιά τή 
σωτήρια άλλαγή... τού καιρού.

Δέν ήταν άγνωστα ατά πολύ παλιά χρόνια τά ήμερο- 
λόγια. Οί πολιτισμένοι λαοί τής 'Ανατολής, οί Αιγύπτιοι, 
οί 'Ινδοί, οί ΚινέΖοι, καθώς καί οί "Ελληνες καί οί Ρω
μαίοι, είχαν έπινοήσει ένα είδος άστρονομικών καί χρονο
λογικών πινάκων σχετικών μέ τις ήμέρες τού χρόνου, πα
ρομοίων κάπως μ' έκείνους πού περιλαμβάνουν τά σημερι
νά ήμερολόγια. Τό παλαιότερο ήμερολόγιο τού είδους αύ- 
τοϋ πιστεύεται άτι οφείλεται στόν Ρ. Βάκωνα. Αργότερα 
πολλά έκκλησιαστικά βιβλία περιείχαν μηνολόγια καί έορ- 
τολόγια.

Στή διάδοσι τών ήμερολογίων συνέβαλε πολύ ή έφεύ- 
ρεσι τού Γουτεμθέργιου (ή τυπογραφία). Τό πρώτο έντυπο 
ήμερολόγιο έΕεδόθη τό 1457 στή Βιέννη άπό τόν άστρο- 
νόμο Πούρμπαχ. Ακολούθησε ένα άλλο, πού έτύπωσε στή 
Νυρεμβέργη ό άστρονόμος Ρεγιομοντάνος. Αύτό «ϊσχυε» 
γιά 50 χρόνια!

Άπό τό 1533 ώς τό 1550 ό ΡαμπελαΙ έκανε στή Λυών 
τέσσερες έκδόσεις τού ήμερολογίου του, πού είχε έπιστη- 
μονικά συνταχθή καί περιείχε έΕακριβωμένες άστρονομικές 
πληροφορίες. Αλλά τή μεγαλύτερη πέραοι είχαν άνέκαθεν 
τά «προγνωστικά» ή «προφητικά» ήμερολόγιο, αύτά πού 
δέν περιωρίΖονταν στις θετικές ειδήσεις, άλλά προέλεγαν

τό μέλλον. "Εφτασε νά τ' άγοράΖουν καλλιεργημένοι Εύ- 
ρωπαϊοι καί νά δίνουν μεγάλα προνόμια ατούς έκδοτες τους 
ήγεμόνες πού διεκρίνοντο γιά τή μόρφωσί τους, κι άς ή
ταν γεμάτα άπό τερατώδεις προφητείες, δεισιδαιμονίες, 
προλήψεις. Αύτά τά ήμερολόγιο ήταν τά πρότυπα τού κα
τοπινού ΚαΖαμία.

Κατά τά νεώτερα χρόνια βγήκανε πολλά ήμερολόγιο 
τέτοιου είδους σ' όλη τήν Εύρώπη' φυσικά καί στήν Ελ
λάδα. Ή  μορφή τών έτήσιων ήμερολογίων άρχισε νά βελ· 
τιώνεται άπό τις άρχές τού 19ου αιώνα. Τό 1826 ή άγγλι- 
κή «'Εταιρία Διαδόσεως ώφελίμων Γνώσεων» πρωτόβγαλε 
τό φημισμένο, πλούσια εικονογραφημένο καί καλογραμμέ
νο ήμερολόγιό της. ΈΕίσου ένδιοφέρον ήταν καί τό σχε
δόν σύγχρονο «Βρεταννικόν Ήμερολόγιον». 40 χρόνια άρ
γότερα είδε τό φώς τό περίφημο «Ούιτενκέρκ» καί τόν Ι
διον καιρό (1767) έΕεδόθη στή Γαλλία τό «Βασιλικόν Ή 
μερολόγιον», πού άργότερα μετωνομάσθη «Αύτοκρατορι- 
κόν». Φημισμένο ήταν καί τό Γερμανικό «Ήμερολόγιον τής 
Μουσικής», πού είχε καλλιτεχνικό καί φιλολογικό χαρα
κτήρα.

'Ελληνικά ήμερολόγια μέ ποικίλη ύλη, λογοτεχνικήν 
ιδίως, άρχισαν νά έκδίδωνται οτό έΕωτερικό άπό τό 1791 
(στή Βενετία, τή Βιέννη, τή Βουδαπέστη κ.ά.). Τό πρώτο 
πού τυπώθηκε στήν έλεύθερη 'Ελλάδα ήταν τό «Μηνολό- 
γιον» (Αίγινα, 1828). Τό 1836 έΕεδόθη στό Ναύπλιον τό 
«Πασχάλιον», «ίσχΰον μέχρι τού 2019»!

Επειδή τά έλληνικά ήμερολόγια πού έΕεδόθησαν σέ 
διάφορες πόλεις τού έΕωτερικοϋ καί τού έσωτερικοΰ είναι 
πάμπολλα, περιοριζόμαστε ν' άναφέρουμε έκεϊνα πού, όσο 
μπορούμε νά Εέρουμε, ΕεχωρίΖουν γιά τήν καλαίσθητη έμ- 
φάνισι καί τήν έπιμελημένη ύλη τους: Τό «Ήμερολόγιον 
Βρετοϋ» (Μαρ. Παπαδοπαύλου), πού άρχισε νά έκδίδεται 
στήν Αθήνα τό 1863, ή «Χρυσή Έπετηρίς- τού «Νεολό- 
γου Πατρών» (1862 - 1873), ή «Άθηνά» (1863 - 1871) 
καί τού Είρ. Άσωπίου. Άπό τά νεώτερα σημειώνουμε τό 
«Ραμπαγά» (1879 καί 1880), τό «Μή χάνεσαι» (1881 - 
1883), τό ήμερ. τού «Ρωμηοΰ»(1885 - 1906), τήν «Ποικίλη 
Στοά» τού Άρσένη(1890 - 1914), τό «Ήμερολόγιον τής Με
γάλης Ελλάδος» τού Δροσίνη(1902 - 1929)καί τό πιό μακρό
βιο άπό όλα (1886 - 1918), πού είχε διευθυντή τό δραστή
ριο έπιγραμυατοποιό Κ. Σκόκο καί συνεργάτες τούς περισ
σότερους άΕιόλογους λογογράφους τής έποχής. ΆΕιοση- 
μειωτο είναι καί τό ήμερολόγιο τής «Άμαλθείας» (Σμύρ
νης), πού έΕεδίδετο άπό τό 1880 ώς τό 1894 — μέ μι
κρή διακοπή, καθώς καί τό 'Εγκυκλοπαιδικό τού Α. Βρε- 
τοΰ, πού έβγαινε στήν Πόλι (1902 - 1913), καί μετά τόν 
θάνατο τού ίδρυτοΰ του στάς Αθήνας (άπό τό 1921 ώς 
τό 1924). Πρέπει έπίσης νά μήν παραλείψουμε τό «Μικρα
σιατικόν», πού έβγαΖε στή Σάμο ή λογοτέχνις 'Ελένη Σβο- 
ρώνου άπό τό 1907 ώς τό 1919.

Στόν καιρό μας. έχουν πάρει διαφορετική μορφή τά 
ήμερολόγιο. Μεγάλα ιδρύματα έκδίδουν καί χαρίΖουν ατούς 
πελάτες τους πολυτελή καί έΕαίρετα εικονογραφημένα ή- 
μερολόγια μέ σύντομα έρμηνευτικά κείμενα συνήθως, ή 
κομψά βιβλιαράκια τής τοέπης, όργανώσεις τυπώνουν δια
φόρων ειδών «άτΖέντες» κλπ. μέ περιεχόμενα ειδικά, έκ- 
δοτικοί οίκοι τυπώνουν είτε γιά λογαριασμό τους, είτε γιά 
λογαριασμό μεγάλων έπιχειρήσεων, «ήμεροδεϊκτες», «έπι- 
τροπέΖια» ήμερολόγια, τού τοίχου, τής τσέπης. Αύτό, μαΖί 
μέ τήν οπτική άπόλαυσι, πού προσφέρουν κάθε χρόνο κατά 
τις ήμέρες αύτές στό Πανελλήνιο Κοινό, δίνουν κ' έναν ι
διαίτερο τόνο στις γιορτές τού Δωδεκαημέρου καί άποτε- 
λοΰν ένα είδος καλωσορίσματος τού Νέου Χρόνου.
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Α ΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ, προβάλλεται ή ιδέα τής 
«όπ' ευθείας προσλήψεως ιδιωτών διά τόν βαθμόν 
του Αξιωματικού», ώς τρόπος έπιλύσεως των προ

βλημάτων μας. Ή  ιδέα είναι έπικινδύνως έλκυστική καί βα- 
οίΖεται έπί εσφαλμένης άντιλήψεως, ώς πρός τήν φύσιν τής 
'Αστυνομικής Υπηρεσίας. Έν τούτοις, μάς παρέχεται ή 
διαβεβαίωοις, ότι, άν ή αστυνομία προοελάμβανε τούς έ
χοντας μείΖονα έκπαιδευτικά προσόντα ώς. υποψηφίους 'Α
ξιωματικούς, ή, έστω, ώς βαθμοφόρους, δέν θά παρετηρεϊ- 
το ή παρούσα έλλειψις υποψηφίων Αστυφυλάκων, κεκτη- 
μένων πτυχία ή υψηλά έκπαιδευτικά προσόντα. Δέν άμφι- 
βόλλομεν, άτι, ύπό τοιαΰτας προϋποθέσεις, θά ύπάρξη πλη
θώρα υποψηφίων' άλλά δέν πιστεύομεν, ότι ή άοτυνομική 
υπηρεσία (ή άστυνόμευσις γενικώς), θά ώφεληθή, έστω καί 
κατ’ έλάχιστον.

Η Γαλλική Αστυνομία, άπό μακροϋ, έχει καθορίσει 
τά τής προσλήψεως, βάσει τών έκπαιδευτικών προσόντων, 
καί πολλοί έκ τών Αξιωματικών της προέρχονται έξ ιδιω
τών, κοταλαβάντων άπ' ευθείας βαθμούς (δέν ύπήρξαν ά- 
οτυφύλακες), άλλά ούδείς λόγος συνηγορεί ύπέρ τής άπό- 
ψεως, άτι ή τοιαύτη τακτική άπέδωσε καλλιτέραν άστυνο- 
μικήν ύπηρεσίαν άπό τήν ίδικήν μας, ένψ ύπάρχουν άρκετά 
στοιχεία, ύποδεικνύοντα τό άντίθετον (ότι δέν άπέδωσε).

Ή δποψις, ότι ό ύποψήφιος, μέ πολλά έκπαιδευτικά 
προσόντα, θά πρέπει νά -πετάξη», κατ' εύθείαν, εις τήν θέ- 
σιν τού Αξιωματικού, βασίΖεται έπί τής πίστεως-, άτι οί κα
τώτεροι έπιτελοϋν, έκ τού όλου αστυνομικού έργου, μόνον 
τό μή έχον σπουδαιότητά τινα τμήμα.

Αύτοί οί ταπεινοί άνθρωποι (οί κατώτεροι) θεωρείται, 
ότι «άργώνουν τή σκοπιά» (εύλογημένη έκφρασις!), ότι 
«άνταλλάσσουν χειραψίαν» μέ τά «πόμολα» τών θυρών τών 
οικιών (μεταβαίνουν άπό οικίας εις οικίαν), ότι κάμνουν 
δύσκολον τήν Ζωήν τών άθώων όδηγών αυτοκινήτων Ίδιω- 
τικής χρήσεως, ένψ ό μόλις προοληφθείς ανώτερος εύρί- 
σκεται εις έν Γραφεϊον, διευθύνων τά πεπρωμένα των καί 
άσκών τήν ύψηλοτέραν τέχνην τής διοικήσεως. Εις τήν 
πραγματικότητα, όμως, τό πλέον σπουδαϊον, άπαιτητικόν 
καί χρήσιμον μέρος τού άστυνομικοϋ έργου διεξάγεται ύπό 
τών άοτυφυλάκων, ύπό τών άνδρών καί γυναικών, οί όποιοι 
τελούν εις άμεσον έποψήν μέ τό κοινόν, μέ τούς άνθρώ- 
πους, τούς όποιους ώρκίσθηοαν νά προστατεύσουν. "Οταν 
άκούεται ή λέξις «αστυνομία», ό κοινός άνθρωπος δέν έν- 
νοεί τούς διοικούντας, άλλά τόν κάποιον μέ μπλέ στολήν 
εις τήν όδόν. Αύτάς, ό Άστυφύλαξ, είναι ή «είκών» τής 
'Αστυνομίας.

Εύτυχώς, ή 'Αστυνομία, εις τήν χώραν μας, ΟΥΔΕ
ΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ Δ ΙΑΚΡΙΣ ΙΝ , ΟΠΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ 
ΑΛΛΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕ
ΡΩΝ. ΤΟΥΤΟ ΕΒΟΗΘΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ
ΧΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ- 
ΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩΜΕΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.

Οί 'Αστυφύλακες, είναι άναγκαϊον νά ύποδεικνύεται έ- 
πανειλημμένως καί τακτικώς, δέν είναι στρατιώται. Είναι ύ- 
πάλληλοι διά τήν έφαρμογήν τού νόμου — όλοι γενικώς καί 
άσχέτως τών μετάλλων, τά όποια φέρουν εις τάς έπωμί- 
δας — καί, ώς τοιοϋτοι ύπάλληλοι, έχουν έξουσίας καί εύ- 
θύνας άποκλειστικώς προσιδιαΖούσας εις τό έργον των. Δέν 
θά ήτό τι πλέον άνόητον, άπό τού νά θεωρήσωμεν τόν, ά- 
τομικώς δρώντα καί μέ αύθεντικήν έξουσίαν περιβεβλήμέ- 
νον, άστυφύλακα, ώς έξιοούμενον πρός όμοιοβάθμους (ή 
πρός οίονδήποτε έτερον, ώς πρός τό Ζήτημα τούτο) τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων. Ε ί ν α ι  κ ρ ί μ α ,  τ ό  ό τ ι  έ- 
π ε τ ρ ά π η ,  κ ά π ο τ ε ,  ν ά  ε ί α α χ θ ο ϋ ν  ε ι ς  
τ ή ν  Α σ τ υ ν ο μ ί α ν  τ ά  « γ α λ ό ν ι α »  τ ο ύ  ' Αρ -  
χ ι φ ύ λ α κ ο ς  κ α ί  ό σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ  
χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς ,  τ ά  ό π ο ι α  έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν  
τ ή ν  ύ φ ι σ τ α μ έ ν η ν  ά π α τ η λ ή ν  έ ν τ ύ π ω-  
ο ι  ν'  ε ί ν α ι  κ ρ ί μ α ,  ά κ ό μ η ,  τ ό  ό τ ι ,  κ α τ ά  
τ ό ν  π α ρ ε λ θ ό ν τ α  α ι ώ ν α ,  υ ί ο θ ε τ ή θ η τ ό  
κ ρ ά ν ο ς  κ α ί  τ ό  χ Ί τ ώ ν ι ο ν ,  τ ά  ό π ο ι α  
ό ν τ ι κ α τ έ σ τ π σ α ν  τ ή ν  π ρ ο η γ α υ μ έ ν η ν  ύ- 
φ ι ^ ο τ α μ έ ν η ν  π ο λ ι τ ι κ ή ν  έ ν δ υ μ α σ ί α ν  
τ ώ ν  ά ο τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .  Είναι, έπίσης, κρίμα, ότι ά- 
φιερώθη, κατά τό παρελθόν, τόσος πολύς χρόνος εις τούς 
χώρους τών παρελάσεων. Ητο, ίσως, άναπόψευκτον, τό

ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΟΥ

"Ολη ή Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή

έ μ π ε ι ρ ί α ,  δλη ή άνάπτυ-

ξις τής ύπομονής, τής έπι-

νοητικότητος, τής πρωτοβου

λίας, τής σ υ μ π ά θ ε ι α ς  και

του θάρρους, έλλείπουν άπό

τόν μή όπάρξαντα Άστυφύ

λακα. Τό άστυνομικόν εργον

έκμανθάνεται, μόνον δν γίνη

τις Άστυφύλαξ. £1ναι τέχνη

ή όποια δέν άποκταται μέ έρ-

δτι ό στρατιωτικός τρόπος, μέ τάς διακρίσεις συμπεριφο
ράς, μεταξύ μιάς τάξεως άνθρώπων καί έτέρας τοιαύτης, 
έπεθλήθη κατά τήν Βικτωριανήν περίοδον, διότι, τότε, οί 
μόνοι άνθρωποι, οί έχοντες έμπειρίαν άντιμετωπίσεως μα- 
Ζών, ήσαν οί στρατιωτικοί (άξιωματικοί)' άλλά τό γεγονός 
τούτο ήγαγεν εις τό νά θεωρηθούν καί οί άστυνομικοί, ύπό 
τών έξωθεν έπιβληθέντων ήγητόρων των, ώς μάΖα άνθρώ
πων καί ούχί ώς όργανιομός άτόμων, μέ εύρείας αποφασι
στικός έξουσίας. Ή στρατιωτική αϋτη έπιβολή, άναμφιβό- 
λως, ύπήρξεν έμπόδιον είς τήν άνάπτυξιν τής άστυνομίας 
καί παρεκώλυσε τά μέλη της άπό τού νά έπιτύχουν τήν 
κατάλληλον κοινωνικήν άναγνώρισιν τής θέσεώς των, ώς 
δημοσίων ύπαλλήλων. Μέχρις έσχάτων, ό «κοινός 'Αστυ- 
φύλαξ» έθεωρεϊτο, ότι είνοι ένας τέως τεχνίτης ή έργάτης, 
όπως ήσαν καί οί όμοιόβαθμοί του τών μαχίμων (Ενόπλων) 
Δυνάμεων.



ΤΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

T H E  P O L I C E  J O U R N A L

γασίαν γραφείου, είναι έπι·

στήμη, την όποιαν ούδέν πα·

νεπιστήμιον δύναται ποτέ νά

διδάξη. Τό νά υπηρετήση τις

ώς Άστυφύλαξ είναι θεμε

λιώδης προϋπόθεσις, διά νά

έπιτευχθή άστυνομικόν ’έργον

ποιότητος. Ούδέποτε θά πρέ

πει νά έπιτραπη άξιωματι-

κός τής ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  νά

ίπερπηδήση τό έργον τοΰτο.

Είναι παραδεκτόν, ότι διά τήν, ύπό τής κοινωνίας, κα- 
τάταΕιν τών αστυνομικών εις τά κατώτερα κοινωνικά στρώ
ματα εύθύνονται, πρωτίστως, αί άστυνομικαί άρχαί. Ο 
PEEL, ιδρυτής τής άστυνομίας, είχεν άποφασίσει ούτω καί 
οί χαμηλοί μισθοί, τούς όποιους έπέτρεψε, καί ή έπιμονή 
του νά κρατήοη τά άνώτερα κοινωνικά στρώματα έκτός της 
άστυνομίας, έδημιούργησαν «κατάστασιν», ή όποια ήρχισε 
νά κλονίΖεται μόνον εις τόν αιώνα μας, όταν, βαθμηδόν, 
έγένετο άποδεκτόν, δτι τό άστυνομικόν έργον άΕίΖει πολύ 
περισσότερον, άπό όσον άφήνουν νά έννοηθή αί οικονομι
κοί άπολαυαί τών άστυνομικών. Δύο παγκόσιμοι πόλεμοι καί 
μία παγκόσμιος οικονομική κρϊσις ήλλαΕαν τά πάντα καί 
κατέδειΕαν τήν άνάγκην διά μίαν γνησίως επαγγελματικήν 
άστυνομίαν, πρός τήρησιν τής τάΕεως τού "Εθνους, τοϋ ό
ποιου ή άνάπτυΕις έΕελλίσσεται ταχύτερον ή προηγουμέ
νως. Είναι, τώρα, προφανές, δτι τό άστυνομικόν έργον εί

ναι κεφαλαιώδους σημασίας καί δτι, διά τήν διεΕαγωγήν 
του, άπαιτεϊται ικανόν τμήμα έκ τών καλλιτέρων άνδρών, 
τούς όποιους διαθέτει ή χώρα.

Δέν θά πρέπει, δμως, νά άποκτήσωμεν τοιούτους δν- 
δρας δι- άντιπροσφοράς εύνοϊκών δρων, λέγοντες π.χ., 
«μόνον νά θελήσετε νά έλθετε πρός ήμάς καί ήμείς θά σάς 
άπαλλάΕωμεν άπό τά δύσκολα καί θά σάς κάμωμεν, κάτ' 
εύθεϊαν, ήγέτας μας». Τό είδος τών άνθρώπων, τούς ό
ποιους θέλομεν, δέν είναι έκείνοι, οί όποιοι θέλουν έΕαΙ- 
ρεσιν άπό τάς δυσκολίας. ΟΙ ΑΡ1ΣΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΝ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΠΑΝΤΟΤΕ, ΑΠΟ ΑΣΤΥ
ΦΥΛΑΚΑΣ. Πόσο συχνά δέν έχομεν άκούσει, όταν κατά 
τούς παλαιούς κακούς καιρούς εις ήγετικάς θέσεις έτοπο- 
θετούντο, πολλάκις, άνθρωποι μή προερχόμενοι άπό τήν 
άστυνομίαν, νά λέγεται, διά έΕαιρετικούς κατά τά άλλα, χα- 
ροκτήρας άνθρώπων: «Πολύ έΕυπνος άνθρωπος' άλλά, βε
βαίως, δέν είναι άστυνομικός». Τί έσήμαινε τούτο; Νομί- 
Ζομεν, έσήμαινεν, δτι ό περί οΰ πρόκειται ούδέποτε είχεν 
άντιμετωπίσει τάς στοιχειώδεις πραγματικότητας τών άστυ
νομικών καθηκόντων. Ούδέποτε είχεν άντιμετωπίσει τ ο ύ ς  
έ Ε ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ς  έ κ  τ ώ ν  τ α β ε ρ ν ώ ν '  ούδέ
ποτε παρευρέθη ε ι ς  σ υ Ζ υ γ ι κ ά ς  έ ρ ι δ α ς  ού
δέποτε ήσθάνθη τήν « μ ο ν α Ει ά ν » ,  εύριοκόμενος μόνος 
εις έρημικούς δρόμους κοκοφήμων συνοικιών, κατά τάς 
μικράς ώρας, ούτε τήν, άκόμη μεγαλυτέραν, «μοναΕιάν... 
τού έδωλίου τού μάρτυρος εις δικαστήριον' ούδέποτε έ ρ- 
ρ ό γ ι σ ε ν  ή κ α ρ δ ί α  τ ο υ  ε ι ς  τ ρ α γ ι κ ά  
ν ρ ο χ α ϊ α  ά τ υ χ ή μ α τ α '  ούδέποτε ύπεχρεώθη νά 
λάθη τήν άμεσον καί έπί τόπου άπόφασιν, διά μίαν άλλην 
άνθρωπίνην ΟπαρΕιν, περί τής έλευθερίας της ούδέποτε 
έμαθε «πώς νά τά καταφέρη» μέ τούς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  
τ ή ς  σ κ ο π ι ά ς  τ ου '  ούδέποτε άντεμετώπισεν ένα 
ώ ρ γ ι σ μ έ ν ο ν  π λ ή θ ο ς ,  ούτε έΕετέλεοε τό θλι
βερόν καθήκον, νά άναγγείλη δ υ σ α ρ έ σ τ ο υ ς  ε ι δ ή 
σ ε ι ς  ε ι ς  ο ί κ ο γ έ ν ε ι ά ν  τ ι ν α .

"Ολη αύτή ή άνθρωπιστική έμπειρία, δλη αύτή ή άνά- 
πτυΕις τής ύπομονής, τής έπινοητικότητος, τής πρωτοβου
λίας, τής συμπάθειας καί τού θάρρους, έλλείπουν άπό τόν 
μή ύπάρΕαντα Αστυφύλακα. ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 
ΕΚΜΑΝΘΑΝΕΤΑΙ, ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΓΙΝΗ ΤΙΣ  ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ. 
ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ- 
7ΙΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΟΥ- 
ΔΕΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΗ. 
ΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΙΣ  ΩΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ ΕΙΝΑΙ ΘΕ
ΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΝΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ.

Οί ύπεύθυνοι, διά τάς προσλήψεις εις τήν Αστυνο
μίαν, πρέπει νά «βάλλουν τά χαρτιά τους στό τραπέΖι». Ή  
εις χεϊρας των δύναμις είναι ή κοινωνική άΕία τού άστυνο- 
μικοϋ έργου, ή όποια έχει πολύ μεγαλυτέραν άπήχησιν με- 
ταΕύ τοϋ είδους τών ύποψηφίων, τούς όποιους άναΖητΟϋ- 
μεν, άπό τάς ύποσχέσεις «γαλονιών» καί άστέρων. ΟΙ ύ- 
πεύθυνοι διά τάς συνθήκας, ύφ' άς διεΕάγεται ή άστυνο- 
μική ύπηρεσία, πρέπει νά άναγνωρίσουν τήν ύφισταμένην 
πραγματικότητα ούτως, ώστε νά δώσουν εις τόν Αστυφύ
λακα τήν θέσιν καί τόν μισθόν, τά όποια τού όφείλονται. 
Διά νά διορθωθούν τά πράγματα, θά χρειαοθοΰν πολλά χρή
ματα. Εις τούς ήγήτορας τής Άστυνομίας έναπόκειται νά 
άγωνισθοΰν διά τήν έΕασφάλιοιν καλής θέσεως εις τήν ού- 
ράν τήν όποιαν σχηματίΖουν οί άπαιτούντες χρήματα, έκ 
τών δημοσίων έσόδων.

Ή 'Αστυνομική Ύπηρεσία, άπό τού τέλους τοϋ δευτέ
ρου παγκοσμίου πολέμου καί έντεΰθεν, έπέτυχε τεράστιας 
προόδους εις ύλικά μέσα, τεχνικήν καί έκπαίδευσιν. ΈΕα- 
κολουθοϋν νά χρονίΖουν τά θέματα τής έλλείψεως προσω
πικού καί τής καταλλήλου έπανδρώσεως τών άνωτάτων θέ
σεων. Δέν έπέτυχεν, άκόμη, νά προσελκύση έηαρκή άνα- 
λογι'αν άνδρών, μέ ύψηλά έκπαιδευτικά προσόντα. Έάν άν- 
τισταθώμεν, όπως είναι άνογκαϊον καί βέβαιον δτι θά άντι- 
σταθώμεν, εις τό καταστροφικόν διά τό ήθικόν τής Άστυ
νομίας τέχνασμα τής «ά π’ ε ύ θ ε ΐ α ς  ε ι σ ό δ ο υ  
ά Ε ι ω μ α τ ι κ ώ ν » ,  τό άναπόφευκτον συμπέρασμα εί
ναι, δτι ή θέσις τού Άστυφύλακος πρέπει νά βελτιωθή ά- 
πείρως.
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΙΣ

Διά των δοων έν τοϊς προηγουμένοις 
έσημειώσαμεν, έπεδιώΕαμεν νά σκια- 
γραφήσωμεν, έν άδραϊς γραμμαϊς, τό 
ύπόβαθρον τοΰ ύπό έΕέτασιν κυρίου θέ
ματός μας. Προκειμένου νά όμιλήσωμεν 
έν συνεχεία περί των προσόντων έκεί- 
νων τά όποια δέον νά συνθέτωσι τήν 
έπαγγελματικήν καί κοινωνικήν θέοιν 
καί κατάστασιν τών άΕιωματικών των 
Σωμάτων Ασφαλείας, έδει προηγουμέ
νως νά ίδωμεν έν όλίγοις τήν άναγκαιό- 
τητα τής ύπάρΕεως αύτών τούτων τών 
Σωμάτων Ασφαλείας έντός τών όποιων, 
ώς διεπιατώσαμεν, σημαντικόν ρόλον 
διαδραματίζει ό άΕιωματικός τούτων. 
Καί έδει ώσαύτως νά σημειώσωμεν ιδι
αιτέρως τά στοιχεία έκεϊνα τά οποία, 
ώς φρονοϋμεν, άποτελοϋν τόν άκρογω- 
νιαϊον λίθον τής όλης προσωπικότητος 
τοΰ άΕιωματικοϋ, ώς είναι ή γνώσις τής 
κεφαλαιώδους σημασίας τής πειθαρχίας 
καί ή συνειδητοποίηοις του άΕιώματος 
«αρχ^σθαι μαθών, αρχειν έπιστήσει». 
Τέλος, καί έφ' όσον ό λόγος περί άΕιω- 
ματικών Σωμάτων 'Ασφαλείας καλουμέ- 
νων νά άσκήσωσιν ένα έπάγγελμα, διε- 
ρευνήσαμεν έάν καί κατά πόσον τό ά- 
στυνομικόν έπάγγελμα είναι -έπάγγελ
μα., ώς τοϋτο νοείται έν τή συγχρόνω 
κοινωνία.

Καί ήδη χωροϋμεν εις τήν έΕέτασιν 
τών στοιχείων έκείνων ότινα δέον νά 
συνθέτωσι τήν έπαγγελματικήν καί κοι

νωνικήν θέαιν καί κατάστασιν τών άΕιω- 
ματικών τών Σωμάτων Ασφαλείας, έν 
τή σημερινή κοινωνία, ύπό τό πρίσμα 
τών τε πολιτών καί τοΰ Κράτους.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Υ γ ε ί α  κ α ί  ά ν τ ο χ ή  ε ι ς  
τ ο ύ ς  κ α μ ά τ ο υ ς .

Τό άστυνομικόν έπάγγελμα, έΕ αύτής 
ταύτης τής φύσεώς του τυγχάνει έΕαι- 
ρετικώς ίδιόμορφον. Σκληρόν καί έπί- 
πονον άπαιτεί ύγιά οργανισμόν, δυνάμε- 
νον νά άνταποκριθή εις τάς έκάστοτε 
καιρικός καί κλιματολογικάς συνθήκας. 
Είδικώτερον ό άΕιωματικός όφείλει νά 
γνωρίΕη καί νά έχη ώς άΕίωμα εις τήν 
σταδιοδρομίαν του τό γνωστόν «νους 
ύγιής έν σώματι ύγιεϊ». Πρός τούτο έπι- 
βάλλεται νά άσκήται συνεχώς καί νά 
διατηρή νεανικήν, εί δυνατόν, εύκινησίαν 
καί άντοχήν. Αύτός πρώτος πολλάκις 
θά εύρεθή εις τήν άνάγκην νά σταθη 
έπί πολλάς ώρας όρθιος, έάν έπιθυμή 
νά πράΕωσι τοϋτο άγογγύοτως καί οί 
ύπ' αύτόν.

6) Έ μ φ ά ν ι ο ι ς κ α ί  π α ρ ά 
σ τ η μ α  γ ε ν ι κ ώ ς .

Είναι γνωστόν ότι τό παράστημα καί 
ή όλη έμφάνισις ένός άνθρώπου προ
διαθέτουν εύμενώς ή δυσμενώς τόν μετ' 
αύτοϋ έπικοινωνοϋντα. Τοϋτο όμως τό 
γεγονός, ήτοι τό στοιχείον -έμφάνισις, 
παράστημα», είναι κεφαλαιώδους σημα-

Ό  αξιωματικός τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας δέον νά άποτελή τό 
πρότυπον τής τιμιότητος καί τής 
σεμνότητος. Κατά τήν άσκησιν τών

αίας διά τόν άΕιωματικόν τών Σωμάτων 
Ασφαλείας.

"Αψογος έμφάνισις καί άνδροπρεπές 
παράστημα, είναι αί σύμμαχοι δυνάμεις 
τής έπιθολής διά τόν άΕιωματικόν, ό ό
ποιος οφείλει νά ένθυμήται ότι αποτε
λεί τόν έκπρόσωπον καί καθοδηγητήν 
πάντων τών ύπ' αύτόν, οίτινες αισθά
νονται ιδιαιτέραν ύπερηφάνειαν έπί τη 
θέα τοιούτου άΕιωματικοϋ. 'Επιβάλλεται 
έΕαιρετικώς νά έπιμελήται τής στολής 
του, διά νά δύναται έν συνεχεία εύχε- 
ρώς νά έλέγχη περί τούτου καί τούς 
ύφιοταμένους του. Φρονοϋμεν ότι έπί 
τοϋ προκειμένου δέν θά ήτο άστοχος ή 
θέσπισις τυχόν διατάΕεως καθοριΕούοης 
ειδικά χαρακτηριστικά έΕ έπόψεως πα
ραστήματος διά τούς μέλλοντας άΕιωμα- 
τικούς.

ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α.— Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό τ η ς .

Διά νά ύπάρΕη καί προοδεύοη οί- 
οσδήποτε οργανισμός ή άργάνωσις, 
δέον έκ μέν τών άνω νά δίδεται 
ή όρθή κατεύθυνσις, έκ δέ τών κάτω νά 
έπιδεικνύεται ή έπιθαλλομένη πρόθυμος 
ύπακοή. Ή ύπακοή αϋτη καλείται πει
θαρχία καί άποτελεί τήν συνεκτικήν δύ- 
ναμιν τών άνωτέρων μετά τών κατω
τέρων.

Είναι γεγονός ότι εις πολλάς σχέσεις 
τής κοινωνικής Ζωής ή πειθαρχία πρα
γματοποιείται μέ δυσαρέσκειάν τινα, 
διότι ό καθείς έννοεϊ νά έΕασκήση εις 
τάς σκέψεις καί τάς πράΕεις δικα.ώμα- 
τα άτινα θεωρεί άπαράγραπτα, έπιμέ- 
νει δέ εις αύτά τόσον περισσότερον, ό
σον περισσοτέρας δυσκολίας εύρίσκει. 
Ή έπιμονή αϋτη προέρχεται θασικώς ά- 
πό έλλειψιν πραγματικής μορφώσεως, 
άπό άτελή κοινωνικήν καί οικογενεια
κήν άγωγήν, άπό πεπλανημένην άντίλη- 
ψιν ή άπό τό παρ' ήμϊν κλασσικόν «ρω- 
μέϊκο» πείομα.

Η άφοσίωσις εις τόν έπιδιωκόμενον 
κοινόν σκοπόν, είναι ή δύναμις έκείνη 
ήτις θά παρακινήση τά συγκροτούντο 
τόν οργανισμόν άτομα νά πειθαρχήσουν 
εις τάς έκ τών άνω διδομένας όρθάς 
κατευθύνσεις. Ούδέποτε ό χείμαρ
ρος τών άτομικών προσπαθειών πρέ
πει νά τρέχη έΕω τής κοίτης τήν ό
ποιαν χαράσσει καί διανοίγει ή διευθύ- 
Υουσα άνωτέρα θέληοις.

Υπάρχει καί ένίοτε έκδηλώνεται ή ι
δέα ότι ή πειθαρχία άποτελεί έπιθολήν 
τού άνωτέρου πρός τόν κατώτερον, ό- 
μοίαν μέ τήν τοϋ δεσπότου πρός τόν 
δοϋλον. Τοϋτο όμως δέν είναι άληθές, 
διότι ή ύπακοή πρός τόν άνώτερον δέν 
έχει άτομικόν χαρακτήρα, ούτε θά έπι- 
φέρη προσωπικήν ώφέλειαν εις ένα μό
νον, άλλά γενικώτερον εις πολλούς. ΔΓ 
αύτόν άκριθώς τόν λόγον έπιθάλλεται 
νά έπικρατήση ή άντίληψις ότι ή πει
θαρχία καί δή ή ένσυνείδητος είναι συ
νέπεια τοϋ άπολύτως ιδανικού καθήκον
τος.

Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων Άσφα-
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καθηκόντων του όφείλει νά είναι 
σεμνός καί ούδέποτε έκ τής θέσεως 
καί τοϋ άξιώματός του, νά δίδη ει
κόνα έπαιρουμένου κούφου άνδρός

λείας δέον νά πειθαρχή άγογγυοτως εις 
τάς διαταγάς των προϊσταμένων του καί 
νά έκτελή ταύτας προθύμως. Οϋτω πράτ- 
των καί τήν Πολιτείαν ύπηρετεϊ καί τό 
ίδικόν του συμφέρον οίκοδομεϊ. Η πει- 
θαρχικότης έν γένει δέον νά διακρίνπ 
έντόνως τόν άΕιωματικόν των Σωμά
των 'Ασφαλείας, διότι πώς είναι δυνα
τόν νά άπαιτήαπ άπό τούς ύπ' αύτόν νά 
έκτελέσουν τάς διαταγάς του, δταν αυ
τός οΰτος καταφώρως καί έπιδεικτικώς, 
ένίοτε, παρακούη τάς τοιαύτας των ά- 
νωτέρων του; Καί πώς ύπό τοιαύτας 
συνθήκας είναι δυνατόν οΰτος νά κα
θοδήγηση προσηκόντως τούς ύπ' αύτόν;

Ή πειθαρχικότης καί ή ύπακοή έν γέ- 
νει εις τήν έΕουσίαν, εις τόν Νόμον καί 
εις τόν καθ' ιεραρχίαν άνώτερον, ού 
μόνον δέν μειώνει τήν προσωπικότητα, 
άλλ' άντιθέτως έξυψώνει τόν άνθρω
πον, διότι τώ έπιτρέπει νά έΕυπηρετή 
άποτελεσματικώτερον τήν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν τής όποιας άποτελεϊ μέλος.

Ούδείς ήγέτης ή προϊστάμενος εί
ναι τελείως άνεΕάρτητος. Θά έχη πάν
τοτε άλλους άνωτέρους του. Καί θά 
πρέπει νά έχη σεβασμόν πρός τό άξίω- 
μά του καί νά δίδη τό καλόν παράδει
γμα τοϋ σεβασμού καί τής ύπακοής. Ή 
καλώς έννοουμένη πειθαρχικότης δέν 
άποσκοπεϊ εις τήν έΕαφάνισιν τής προ- 
σωπικότητος, άλλά εις τόν συντονισμόν 
τών προσπαθειών. Είναι τό μέσον καί 
ούχί ό σκοπός καί έπιβάλλει τήν δρό- 
σιν, έντός, βεβαίως, τού πνεύματος τών 
νόμων καί τών τυχόν οδηγιών. Ή  πει
θαρχία είναι γόνιμος όταν συντελήται 
μέ προθυμίαν καί ένεργητικότητα καί 
άπό τήν συναίσθηοιν τοϋ κοινού συμφέ
ροντος. Αντιθέτως, δταν αϋτη είναι ά- 
ποτέλεσμα τού φόβου τής τιμωρίας, ού- 
δόλως άποφέρει τά έπιδιωκόμενα γόνι
μα άποτελέσματα.

6) Ε ύ σ υ ν ε ι δ η σ ί α  — Ε ί λ ι κ ρ ί -  
ν ε  ι α  — Ε ύ θ ύ τ η ς — Σ υ ν έ π ε ι α .

Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας οφείλει νά έκτελή τά καθήκοντά 
του μέ εύσυνειδηοίαν, νά τόν διακρίνη 
δέ ή ειλικρίνεια, ή εύθύτης καί ή συνέ
πεια τόοον εις τάς σκέψεις, όσον καί 
εις τάς πράΕεις του. Διά τής έν γένει 
συμπεριφοράς του δέον νά παρέχη έ- 
χέγγυα έμηιστοσύνης τών άλλων πρός 
τό άτομόν του. Άλλοίμονον εις τόν ά- 
Ειωματικόν έκεϊνον όστις θά καταλη- 
φθή ύπό τών ύπ' αύτόν ώς ένεργών 5- 
νευ εύουνειδησίας, ειλικρίνειας, συνέ
πειας καί εύθύτητος. Εάν τούτο ήθελεν, 
έστω καί ύποτυπωδώς, διαπιστωθή, τό 
έργον τού άΕιωματικού κατέστη πλέον 
αίσθητώς δύοκολον καί όφείλει οΰτος 
νά καταθάλη έν συνεχεία ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας, προκειμένου νά γε- 
φυρώση τό δημιουργηθέν χάσμα. ΆΕ;ω- 
ματικός τών Σωμάτων Ασφαλείας στε
ρούμενος τών προμνησθέντων τεοοάρων 
στοιχείων άποβαίνει άρνητικόν Κοινωνι
κόν οτοιχείον καί μειώνει οημαντικώς

τό κύρος καί τήν φήμην τού Οργανι
σμού δν ύπηρετεϊ.

γ .— Τ ι μ ι ό τ η ς — Σ ε μ ν ό τ η ς  
— Α κ ε ρ α ι ό τ η ς  χ α ρ α κ τ ή -  
ρ ο ς  — ' Α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α .

Έλέχθη, καί φρονούμεν όρθώς, δτι 
ή Αστυνομία γενικώς άποτελεϊ τό κά- 
τοπτρον τού πολιτισμού μιάς χώρας. Διά 
νά είναι όμως ή Αστυνομία τοιαύτη έ- 
πιβάλλεται όπως οί ύπηρετοϋντες έν 
αύτή, καί είδικώτερον οί άΕιωματικοί, 
κοσμούνται διά τών έΕαιρέτων έκείνων 
ψυχικών καί πνευματικών κοσμημάτων, 
ατινα θά καταστήσωσιν αύτούς σελαγί
ζοντας άστέρας, άκτινοβολοΰντας πρός 
πάσαν κατεύθυνοιν, έντός τής κοινωνι
κής σφαίρας έπιρροής των.

Εκτός τών ήοη έν τή προηγουμένη 
παραγράφω σημειωθέντων καί ώς πολυ
τίμων κοσμημάτων διά τόν άΕιωματικόν 
τών Σωμάτων Ασφαλείας δυναμένων 
νά χαρακτηριοθώαιν, φρονούμεν ότι έ- 
Εαιρετικήν θέσιν εις τήν άλυσσον τού
την κατέχουν καί αί ήδη έΕεταΖόμεναι 
ιδιότητες, ήτοι ή τιμιότης, ή σεμνότης, 
ή άκεραιότης τού χαρακτήρος καί ή ά- 
Ειοπρέπεια τών άΕιωματικών τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας.

Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας, δέον νά άποτελή τό πρότυπον 
τής τιμιότητος καί τής σεμνότητος. Κα
τά τήν ασκηοιν τών καθηκόντων του ο
φείλει νά είναι σεμνός καί ούδέποτε έκ 
τής θέσεως καί τού άξιώματός του, νά 
δίδη εικόνα έπαιρουμένου κούφου άν
δρός.

Τίμιος, σεμνός καί άκεραίου χαρα
κτήρος, νά διακρίνεται όφείλει ιδιαιτέ
ρως διά τήν άΕιοπρέπειάν του. Άτυχώς 
πολλοί είναι έκεϊνοι οϊτινες κατέχοντες 
οίονδήποτε άΕίωμα, λησμονούν ότι οί 
ύφιστάμενοί των, ή γενικώς οί έΕ αύ- 
τών έξαρτώμενοι, τυγχάνουν όντα λο
γικά καί έλεύθερα, είναι άνθρώπιναι ύ- 
πάρξεις. Τό ούσιωδέατερον καθήκον έ- 
νός πραγματικού ήγέτου, είναι νά άνα- 
γνωρίΖη τήν άΕίαν καί τάς άνάγκας τής 
προσωπικότητος τών ύφισταμένων του, 
τόσον τάς ύλικάς όσον καί τάς ψυχικός 
καί πνευματικός τοιαύτας. Ούδέποτε ή 
πειθαρχία θά πρέπει νά καταλήγη εις 
τήν έκμηδένισιν τής άνθρωπίνης άΕιο- 
πρεπείας καί τήν κατάργησιν τής προ
σωπικότητος.

"Οσον άνώτερον άΕίωμα κατέχει τις, 
τόοον περισσότερον όφείλει νά είναι 
προσεκτικός κατά τήν συμπεριφοράν του 
πρός τούς μετ' αύτοΰ έπικοινωνοΰντας. 
Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας, οίανδήποτε κατέχων έν τή ιεραρ
χία θέσιν, δέον πρωτίστως νά είναι ά- 
Ειοπρεπής κατά πάντα, διότι ούτω μό
νον θά δυνηθή καί τό έργον του νά φέ- 
ρη εις αίσιον πέρας, άλλά καί τούς ύ- 
φισταμένους του άναλόγως νά καθοδη- 
γήση πρός έπίτευξιν τού κοινού έπιδιω- 
κομένου σκοπού.

δ — Ε χ ε μ ύ θ ε ι α — Α μ ε ρ ο -  
λ η ψ ί α  κ α ί  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η — 
Α ί σ θ η μ α  ε ύ θ ύ ν η ς  κ α ί  π ν ε ύ 
μ α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς .

Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων 'Ασφα
λείας είδικώς, άλλά καί πάς άστυνομι- 
κός έν γένει, όφείλει, κυρίως, νά δια- 
κρίνεται διά τήν έχεμύθειάν του. Άλ- 
λοίμονον εις τόν άΕιωματικόν έκεϊνον 
δοτις κοινολογεί καθ' οίονδήποτε τρό

πον άπόρρητα έπαγγελματικά θέματα ή 
τοιαύτα ιδιωτικής φύσεως, περιελθόντα 
εις αύτόν κατά τήν ασκηοιν τής ύπηρε- 
σι'ας του. Τοιοΰτος άΕιωματικός άποτε- 
λεϊ δημόσιον κίνδυνον καί είναι δυνατόν 
άνά πάσαν στιγμήν νά καταφέρη καί- 
ριον πλήγμα κατά τής ύπηρεσίας του 
καί τής κοινωνίας έντός τής όποιας Ζή 
καί κινείται. Κατά τήν ασκηοιν τών κα
θηκόντων του δέον νά διακατέχεται ώσ- 
αύτως ύπό τού αισθήματος τής άμερο- 
ληψίας καί τής δικαιοσύνης. Έν τώ προ- 
σώπω του πάντες οί μετ' αύτοΰ καθ' οί
ονδήποτε τρόπον έπικοινωνοΰντες είναι 
άνάγκη νά έχωσιν άκράδαντον τήν πε- 
ποίθησιν ότι έναντι αύτών εύρίσκεται 
πρόσωπον δίκαιον καί άμερόληπτον, μή 
έπηρεαΖόμενον έκ προσώπων καί κατα
στάσεων.

Τό αίσθημα τής δικαιοσύνης είναι έμ
φυτον εις τόν άνθρωπον καί πάσα έ- 
σκεμμένη άδικία, λαμβάνουσα χώραν 
εις βάρος του, ού μόνον τόν θλίβει καί 
τόν απογοητεύει διά τήν κατάστασιν τών 
άνθρώπων, άλλά πλειστάκις καί τόν έΕ- 
εγείρει. Ό  άΕιωματικός έπιβάλλεται νά 
άναγνωρίΖη τήν καλήν διάθεσιν τών συ
νεργατών του, νά έμβαθύνη καί νά έ- 
ΕετάΖη τά αίτια τής οίασδήποτε πράΕεως 
ή συμπεριφοράς αύτών. Νά άποδίδη τό 
δίκαιον εύθαρσώς εις τόν δικαιούμενον 
τούτο καί νά άναγνωρίΖη μέ εύθύτητα 
τό μέρος τής έπιτυχίας τό όποιον άνή- 
κει εις τούς ύπ' αύτόν. Νά άπονέμη έ- 
παίνους εις τούς δικαιουμένους τοιού- 
των καί αί παρατηρήσεις του, όσάκις 
τούτο παρίοταται άνάγκη, νά γίνωνται 
μέ διακριτικότητα. Δέν πρέπει νά παρα- 
σύρεται ύπό συμπαθειών ή άντιπαθειών, 
έτι δέ περισσότερον ύπό οίουδήποτε πά
θους. Ή προσπάθεια τής έπιβολής δΓ 
αύθαιρέτων ένεργειών, άδικιών καί τρο
μοκρατίας ένίοτε, χαρακτηρίζει σαφώς 
τό μικροπρεπές καί άνανδρον, έν πολ- 
λοϊς, άτομον. Ή άμεροληψία καί ή δι
καιοσύνη είναι άναντιρρήτως άρεταί, δ
ταν έκδηλοΰνται άπό τήν πλήρη συναί- 
οθησιν τής άποστολής τού άνωτέρου καί 
ούχί άπό τήν άπλήν συμμόρφωσιν πρός 
τόν Νόμον ή τάς διατάξεις.

Αλλά καί τό αίσθημα εύθύνης καί τό 
πνεύμα συνεργασίας, άποτελούν χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τού ολοκληρω
μένου άΕιωματικού. Γνωστόν τυγχάνει 
τό διακριτικόν γνώρισμα τού άνθρώπου 
άπό τό Ζώον τό όποιον ουνίσταται εις 
τό γεγονός ότι ό άνθρωπος είναι προι
κισμένος μέ τήν έλευθερίαν έκλογής, 
τούτου δ' ένεκα είναι καί ύπεύθυνος 
διά τάς πράΕεις του. Ή  άφύπνισις τού 
αισθήματος τής εύθύνης καθιστρ τόν 
άνθρωπον περισσότερον άνθρωπον, του- 
τέατιν τελειότερον. Τό πνεύμα συνερ
γασίας, τό όποιον δέον νά έπιδεικνύη 
έκαστος τών άΕιωματικών τών Σωμάτων 
'Ασφαλείας, άποτελεϊ έν τών κυριωτέ- 
ρων στοιχείων έπιτυχίας του. Συνερ
γασία ειλικρινής καί φιλική πρός πάσαν 
κατεύθυνοιν καί ούχί πνεύμα φιλαυτίας 
καί άπομονώσεως δέον νά διακρίνη τού
τον. Ούδείς βασίμως δύναται νά Ισχυ- 
ριαθή ότι γνωρίΖει τά πάντα ή είναι ά- 
λάνθαοτος. Διά τόν λόγον αύτόν ή ά- 
νάπτυΕις τοϋ πνεύματος τής ειλικρινούς 
συνεργασίας ού μόνον δέον νά διακρί- 
νη πάντα άΕιωματικόν τών Σωμάτων
Ασφαλείας, άλλά καί νά καλλιεργήτα. 

ύπ' αύτού, καθ' οίονδήποτε τρόπον, με- 
ταΕύ τών ύφισταμένων του.

(Συνεχίζεται)
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Μετά λύπης άντικρύζομεν δτι, 
άνά τόν κόσμον, όλονέν καί πε
ρισσότεροι νέοι αιχμαλωτίζον
ται καί γίνονται τραγικά θύμα
τα τοΰ λαθρεμπορίου των «ού- 
σιών τοΰ θανάτου», ήτοι των 
διαφόρων τοξικών ούσιών, είς 
τΙς όποιες ζητούν κάτι καινούρ
γιο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ
Υπο τοΰ κ . I . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ, Καθηγητοΰ τής ’Εγκληματολογίας, 

τής Βιοκοινωνικής Παθολογίας καί τής Επ ιστήμης τής Ν ε ό τ η τ ο ς .

Γ ΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΗΝ Α
ΕΝΑΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ τής ροής τών 
άνθρωπίνων κοινωνιών, ήτις δει

κνύει δτι αΙ άνά τούς αΙώνας έκάστοτε 
νενεαί των ώριμων, ύπερεκτιμώοαι τάς 
άλλως τε εύνοήτους άδυναμίας τών έ
κάστοτε νεωτέρων των γενεών, πλημ
μυρίζουν άπό άνησυχίαν διά τό άνθρώπι- 
νον μέλλον. Νάρκη καί αυτή διά τήν όρ- 
θήν άΕιολογικήν έκτίμησιν τής άντικει- 
μενικής πραγματικότητος, τήν όποΐαν 
ώσαύτως θά προσπαθήσωμεν νά άποφύ- 
γωμεν. Πλήν νομΙΖομεν δτι δέν ύπερβάλ- 
λομεν, έάν καταλήΕωμεν είς τό συμπέ
ρασμα δτι ή έμπλακεϊσα είς τήν δίνην 
τής κολάσεως τής ποροπαιούσης συνό- 
λης άνθρωπότητος τού 20οϋ αίώνος «νε
ανική άνθρωπότης» περιέπεσε, κατά μεί-

Εονα εύνόητον λόγον, εις μίαν άληθινήν 
Τραγωδίαν, διό καί δίδει τήν έντύπωσιν 
δτι «έχει χάσει τό είναι της, περιελθοϋ- 
σα είς σύγχυσιν».

ΘΕΩΡΟΥΤΕΣ δέ νϋν τήν στάσιν καί 
τήν δράσιν τής νεανικής άνθρωπότητος 
είς τούς σημερινούς καιρούς, περιορι- 
Εάμεθα είς τάς πλέον χαρακτηριστικός 
της έκδηλώσεις. Καί δή:

1) 'Εμφανής είναι μία διά τόν πολύν 
κόσμον έΕεΖητημένη έμφάνισις καί συμ
περιφορά έκ μέρους άρκετοΰ πλήθους 
τών νέων. ν

Χαρακτηριστική λ.χ. ή άπεικόνισις ύ- 
πό έγκριτου "Ελληνος χρονογράφου (Δ. 
Ψαθά): «ντύνονται», «γράφουν», «σκέ
φτονται», Εοΰνε παλαβά μέσα σ' αύτόν 
τόν σύγχρονο κόσμο, όπου ό παραλογι-

σμός φτάνει μέρα μέ τήν μέρα στό ά- 
πόγειο τής πιό παραλογικής παραλογο- 
μανίας».

2) Σχετική πρός τήν προηγουμένην 
είναι έπίσης καί μία έντασις έκδηλώσε- 
ων ίτομότητος, άναιδείας καί θρασύτη- 
τος, άκόμη καί άναισχυντίας, ώς καί έλ- 
λείψεως σεβασμού έκ μέρους άρκετών 
νέων.

3) Προχωροΰντες, άντικρύΖομεν ότι 
πλήθος όλόκληρον νέων καί νεανίδων 
έχει ριφθή, οίονεί μαέικώς έν τφ κό- 
σμω, είς άχαλίνωτον έρωτισμόν, συν- 
τροφευμένον άπό αϋΕησιν τών έκτρώ- 
σεων, τών άφροδισίων νοσημάτων, τών 
νόθων γεννήσεων ή άλλων θλιβερών 
έκδηλώσεων κραιπαλώδους ύφής καί δτι 
έχουν ώχριάσει αί ήθικαί άναστολαί.
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4) Μετά λύπης έπίοης άντικρύΖομεν 
ότι, άνά τόν κόσμον, όλονέν καί περισ
σότεροι νέοι αιχμαλωτίζονται καί γίνον
ται τραγικά θύματα τού λαθρεμπορίου 
των «ούσιών τού θανάτου», ήτοι των δι
αφόρων τοΕικών ούαιών», εις τις όποιες 
ΖητοΟν κάτι καινούργιο».

5) Ωσαύτως, δυστυχώς, διαπιστώνω- 
μεν συνεχώς πυκνουμένας καί έκτραχυ- 
νομένας καί τάς «γκαγκοτερικάς» νεα
νικός έκδηλώσεις, αί όποιοι έχουν Ζη- 
λεύσει ένα τίτλον «Μαφίας». Συντρο- 
φευμένας δέ καί μέ μίαν μανίαν πρός, 
δΓ οίουδήποτε μέσου, άπόκτησιν άτέρ- 
μονα ύλικών άγαθών καί τεχνικών μέ
σων, διά νά καταστή δυνατός ό κορε
σμός άπό τάς οίασδήποτε άπολαύσεις.

6) Άπαντώμεν έπίοης καί νέους 
πλήττοντας ούσιαστικώς άνευ λόγου καί 
άπλώς διά νά κάνουν θόρυβον, άκόμη 
δέ τελοΰντας άποτρόπαια καί κτηνώδη 
έγκλήματα, ώς τά τοϋ Μάνσον καί τών 
θαυμαστριών του, ώς καί άλλα άνάλογα 
ύπό μιμητών τής δόξης του.

7) Τέλος, έκδηλος είναι ή άνά τόν 
κόσμον έπίθεσις σχεδόν τής συνόλης 
«νεανικής άνθρωπότητος», έν τη μεγά
λη πλειονοψηφία οιωπηρά καί μέ λαν- 
θάνον άντισταοιακόν φρόνημα, εις με
γάλος μάΖας όμως καί ένεργός κατά μέ- 
τωπον, έναντίον τής καθόλου έν τή ύ- 
φηλίω καθεστηκυίας τάΕεως καί εις τάς 
οίασδήποτε περιοχάς της, καί έκ τών ό
ποιων ή τελευταία όλονέν καί όγκοΰται.

ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ ΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡ
ΜΗΝΕΙΑΝ τής θεωρουμένης ώς άκατα- 
νοήτου τοιαύτης στάσεως καί δράσεως 
τής σημερινής νεότητος. Τό πρόβλημα 
έΕακολουθεϊ νά βασανίΖη τήν διεθνή κοι
νήν γνώμην, ώς όμως καί τούς έπί κε
φαλής τών τυχών τής άνθρωπότητος καί 
τών λαών της, οί όποιοι έν τώ μέλλοντι 
θά περιαχθοϋν εις έτι μεγαλειτέραν ά- 
πελπισίαν, έάν έγκαίρως δέν θελήσουν 
νά άκούσουν τήν Φωνήν τής 'Επιστήμης. 
Τό ύπόβαθρον δέ διά τήν κατανόησιν 
καί έρμηνείαν τής τοιαύτης στάσεως καί 
δράσεως ουνηντήσαμεν, κατά τήν έπι- 
στημονικήν ήμών έρευναν περί τού προ
βλήματος τούτου, τό όποιον ταύτοχρό- 
νως χαρίΖει καί τό φώς τής ένδεικνυο- 
μένης πολιτικής, εις τήν όδόν τής διευ- 
ρύνσεως τής βασικής διδασκαλίας τής 
έκ τών Ψυχολογιών τού Βάθους «Σχο
λής τής 'Ατομικής Ψυχολογίας» τού ά- 
ειμνήστου σοφού Alfred Adler (Περί 
τών 'Ιδεών τοϋ Adler μ.ά. «Δ. Μωραί- 
της. Ή Ατομική Ψυχολογία καί αί έ- 
φαρμογαί αύτής εις τήν ψυχοθεραπείαν 
καί τήν άγωγήν. Άθήναι 1930». «Α. 
Adler Άνθρωπογνωσία, μετάφρ. Γ. Ν. 
Παλαιολόγου, Άθήναι, 1948») ή καί εις 
τήν περιοχήν τής Υπερατομικής Συλλο
γικής Ψυχολογίας. Ή νύΕις δέ προήλ- 
θεν έκ τής έτέρας έκ τών Ψυχολογιών 
τού Βάθους Σχολών, ήτοι τής 'Αναλυ
τικής τοϋ Jung, ή όποια άνεΖήτησε καί

έν «όμαδικόν ύποσυνείδητον» μιας «όμα- 
δικής ψυχής τής άνθρωπότητος».

Διότι, τη άληθεία, έάν λάβωμεν ύπ' 
όψιν ότι αί όλονέν έκτεινόμεναι έπαφαί 
καί ή έντεινομένη έπικοινωνία μεταΕύ 
τών άνθρώπων έπέφερον «συνάντησιν 
τών λαών», ών ή Ζωή άπέκτησε πλέον 
«παγκόσμιον χαρακτήρα», μή καθοριΖο- 
μένη πλέον ύπό’ τοπικών, άλλ' ύπό πο- 
λυπλόκων καί έν πολλοϊς δυσδιάκριτων 
λανθανόντων συντελεστών, καί έάν έπί
οης λάβωμεν ύπ' όψιν άπό τής άλλης 
πλευράς ότι μοιραίως καί ή άνθρωπίνη 
ψυχή έΕέφυγεν έκ τοϋ κατωφλιού τής 
ιδιαιτέρας οικογένειας καί τής τοπικής 
γής, άποκτήσαοα διά διευρύνοεως καί 
«μίαν συνείδησιν τής παγκοσμιότητός 
της» άπολύτως εύλόγως θά πρέπει ή 
έπιστήμη νά άναγνωρίση πλέον ώς δεδο- 
μένην καί τήν συνάντησιν τών νεανικών 
ψυχών καί συνειδήσεων έπί ύπερατομι- 
κοϋ χώρου.

Καί εις αύτήν τήν «ύπερατομικήν ψυ
χήν τής νεανικής άνθρωπότητος», συνό
λης ή κατά λαούς ή κατ' άλλας κοινό
τητας, αίφνης «τήν φοιτητικήν», θά συ- 
ναντήσωμεν πλέον καί «όμαδικόν νεανι
κόν ύποσυνείδητον», δπερ, δεχόμενον

πλήγματα έκ τραγικών βιωμάτων, ψυχι
κά τραύματα καί συμπλέγματα, άμύνεται 
καί άντιδρά ώς συνόλη διά τών γνωστων 
δύο όδών, ήτοι βιολογικώς καί συμφώ
νους πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, είτε 
άντιβιολογικώς καί άντιανθρωπίνως.

ΚΑΙ ΗΔΗ, ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ εις τήν εί- 
δικωτέραν έρμηνείαν τής στάσεως καί 
δράσεως τής «νεανικής άνθρωπότητος» 
ύπό τό φώς τής «'Υπερατομικής Συλ
λογικής Νεανικής Ψυχολογίας», άκο- 
λουθοϋντες τάς ύφ’ ήμών διευρυνθείσας 
σοφάς γραμμάς τής «Σχολής τής 'Ατομι
κής Ψυχολογίας τοϋ Alfred Adler». 
(Menschenkenntnis, 3 Aufl. Leipziq 
1929» κ.ά.) :

Τά τραγικά βιώματα, άτινα δέχεται 
«ή ύ π ε ρ α τ ο μ ι κ ή  σ υ λ λ ο γ ι 
κ ή  ψ υ χ ή »  τής «νεανικής άνθρω
πότητος» είναι πάμπολλα καί δραματικά, 
καί άπό τά όποια βαθέως αϋτη πληγώ
νεται καί ιδιορρύθμους άντιδρά: Ά λλ ' 
άς περιορισθώμεν διά συμπεπυκνωμένης 
διατυπώσεως μόνον εις τά έπόμενα: 

Οσάκις έν τή πατρική οικογένεια συ- 
ναντώμεν έριδας, άντεγκλήσεις καί άλ- 
ληλοσπαραγμόν ή όσάκις οί γονείς νο- 
μίΖουν ότι «διά τοϋ Ευλοδαρμοϋ καί τής

σκληροτραχήλου στρατιωτικού τύπου 
παιδαγωγικής» θά «σπάσουν τάς κατ' 
αύτούς κακάς τάσεις τών τέκνων των ή 
όοάκις «παραχαϊδεύουν τά παιδιά τους 
καί τά άφήνουν εις άουδοοίαν», τότε 
ή έπιστήμη άνησυχεϊ, διότι θεωρεί ότι 
τά έν τή τοιαύτη οικογενειακή άτμοσφαΐ- 
ρα Ζώντα καί άνατρεφόμενα τέκνα ήθι- 
κώς καί ώς προσωπικότητες κ ι ν δ υ 
ν ε ύ ο υ ν  ν ά  ά π ο λ ε σ θ ο ϋ ν .

Ακριβώς λοιπόν, ώς συμβαίνει έπί 
τής διαπλάσεους τοϋ άτομικοϋ χαρακτή- 
ρος τών τέκνων, οΰτω καί έπί ύπερα- 
τομικοϋ πεδίου δέον νά δεχθώμεν ότι 
δέν πρέπει νά άνησυχώμεν διά τήν νεό
τητα, έάν «ή πανανθρώπινη ο ι κ ο γ έ 
ν ε ι α »  καί «αί οίκογένειαι τών λαών 
της είναι οίονεί «κατά ύπερατομικόν 
Συλλογικόν Οίκον Έ κ κ λ η ο 1 α ι» 
τής άμοιβαίας καί άδολου άγάπης, τής 
ειρήνης, τής γαλήνης, τής ήρεμίας καί 
τής άμοιβαίας έκτιμήσεως τής άνθρω- 
πίνης άΕίας. Ποιαν όμως εικόνα τής 
«Οικογένειας τής Άνθρωπότητος» άντι- 
κρύΖει ή «Νεανική Άνθρωπότης» εις 
τούς συγχρόνους παγκοσμίους καιρούς 
έκτυλισσομένην, είμή μίαν κόλασιν άλ- 
ληλοσφαγής καί έΕευτελισμοϋ τών άνη-

κόντων καί εις τήν συλλογικήν ύπερα
τομικήν άνθρωπίνην φύσιν έλληνοχρι- 
στιανικών αιτημάτων τής ψυχής;

'Οδυνηροί λοιπόν καί βαθείαι αί έν- 
τεϋθεν «πληγα'ι» τής Ψυχής τής Νεανι
κής Άνθρωπότητος». Καί μοιραία καί ή 
έκδήλωσις ή όρθής καί «βιολογικής» ή 
μή όρθής καί «άντιθιολογικής» άντιδρά- 
σεως κατευθυνομένης, ώς πολλάκις 
συμβαίνει έπί τών ί δ ι ο τ ρ ό π ω ν  άν- 
θρωπίνων νεανικών άντιδράσεων, καί 
έναντίον, κατά λογικήν αιτιολογίαν, έν- 
τελώς άσυνδέτων στόχων, τ.έ. καί κα
τά ύπαιτίων καί κατά άνυπαιτίων.

Καί «έδώ» μονολογούν αί νεανικοί 
ψυχαί μέ τόν Βαλαωρίτην, «πού μιλούσε 
κάποτε μέ τό ΕεριΖωμένο άπό τή μανία 
τοϋ κύματος δεντρί» (Στ. Α. Νικολαΐ- 
δης. Ό  ΝαΖωραίος. Άθήναι. 1940, σ. 
42):

Έμαραθήκανε γιά μάς τοϋ κόσμου οί 
πρασινάδες!

'Εσένα σ' έΕερρίΖωσε τό κύμα στήν 
όρμή του.

’Εμένα μοϋ τρών τήν καρδιά άχόρτα- 
γες έλπίδες!

ΝάΕερες πώς τις έτρεφα! Καί τώρα 
ένα - ένα

Μαραίνονται καί πέφτουνε σάν φύλ
λα τοϋ χειμώνα!

Εμφανής είναι μία διά τόν πολύν κόσμον Εξε
ζητημένη έμφάνισις καί συμπεριφορά έκ μέρους 
άρκετοϋ πλήθους τών νέων.
‘Ωσαύτως πλήθος όλόκληρον νέων καί νεανί- 
8ων έχει ριφθή, οίονεί μαζικώς έν τώ κόσμω, 
εις άχαλίνωτον Ερωτισμόν, συντροφευμένον άπό 
αΰξησιν τών Εκτρώσεων, τών άφροδισίων νο
σημάτων, τών νόθων γεννήσεων ή άλλων θλι
βερών Εκδηλώσεων κραιπαλώδους υφής καί δτι 
έχουν ώχριάσει αί ήθικαί άναστολαί.
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Είναι έσφαλμένη ή άντίληψις πολλών γο
νέων, ot δποΐοι νομίζουν, δτι διά τού ξυ
λοδαρμού καί τής σκληροτραχήλου στρα
τιωτικοί! τύπου παιδαγωγικής, θά σπά
σουν τάς κατ’ αύτοϋς κακάς τάσεις τών 

τέκνων των.

Μίαν λοιπόν ώς 6 α ο ι κ ή ν αιτίαν 
κρυαταλλίνως άναγνωρίΖομεν ένταΰθα, 
κατ' έζοχήν δέ καί διά τήν έρμηνείαν 
τής στάοεως ά π ο σ τ ρ ο ι ρ ή ς  καί 
τού π ο λ έ μ ο υ  τής «Νεανικής . Α ν 
θρωπότητας» έναντίον τής έν οίωδήποτε 
χώρω « Κ α θ ε σ τ η κ υ ί α ς  Τ ά - 
Εεως»,  ήτοι τήν Αγανάκτηοιν καί Δια
μαρτυρίαν της διά τήν άπαράδεκτον καί 
οίονεί φαρισαϊκήν άνειλικρίνειαν τής έγ· 
κατεστημένης ταϋτης καί μή άποκολλω- 
μένης τάξεως, ή όποια, καθ' ήν στιγμήν 
διδάσκει καί διαλαλεϊ άνά τά πέρατα τής 
γής τήν έλληνοχριστιανικήν ιδεολογίαν 
καί τάς έλληνοχριοτιανικάς Έντολάς 
των Αιώνων, έν τοσούτω άντινομεϊ καί 
άντιφάσκει ώς ώμή καί οτυγνή πραγμα- 
τικότης. «Σάν θεατρίνος των ιδανικών» 
κατά τήν φρασεολογίαν τού Νίταε.

Υπό τάς σκέψεις λοιπόν ταύτας, ά- 
πορρίπτομεν τήν έκπεμφθεϊοαν ύπό ένί- 
ων γνώμην ότι ή σύγχρονος Νεανική 
Άνθρωπότης έχει ιδεολογικόν υποσιτι
σμόν στερουμένη « Ιδεωδών», έν ώ άν- 
τιθέτως διαπιστοΰμεν, ώς άντικειμενικοί 
έπιστήμονες, ότι αϋτη είναι, ένσυνειδή- 
τως ή εις τό βάθος τού υποσυνειδήτου 
της, «πλημμυρισμένη» άκριβώς όπό τά 
αιώνια άνθρώπινα έλληνοχριστιανικά ι
δανικά, ώς όμως έπίσης έντόνως καί 
άπό τό μεγαλειώδες «Προσανατολιοτι- 
κόν I δ α ν ι κ ό ν  τής πραγματώσεως 
τών Ιδεωδών τούτων έν τή 2ωή».

ΠΡΟΣΕΠΑΘΗΣΑΜΕΝ ΤΟΙΟΥΤΟ
ΤΡΟΠΩΣ, τό έφ' ήμϊν ώς έπιστήμονες, 
άπό προοπτικής καί διειοδυτικώς φθά- 
νοντες καί μέχρι τών ριζών, νά δώσω- 
μεν γυμνήν τήν άλήθειαν έν τή έκτάσει 
καί τή βάσει της νά δυνηθώμεν νά φυ- 
τεύσωμεν ίσως έν Δ έ ν δ ρ ο ν  τ ή ς

Γ ν ώ ο ε ω ς είδικώς διά τήν άγχώ- 
δη τραγωδίαν τής «νεανικής άνθρωπό- 
τητος» τών συγχρόνων παγκοσμίων και
ρών. Ήδη δέ θά τολμήσωμεν, έστω καί 
έν άπαραδέκτως συμπεπυκνωμένη ύλη, 
ύπό τήν πνοήν τού έλέγχου τής έπιστη- 
μονικής ήμών συνειδήοεως, νά χωρή- 
σωμεν εις μίαν, καθ' ήμός άντικειμενι- 
κούς κριτάς ένδεικνυομένην, Π ο λ ι τι - 
κ ή ν  έ π ί  Π α γ κ ο σ μ ί ο υ  κ α ί  
τ ώ ν  ' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  Ε π ι π έ 
δ ω ν  υπέρ τής σωτηρίας, τής προό
δου καί τής εύτυχίας τής νεανικής, ή
τοι τής « έ ρ χ ο μ έ ν η ς  ά ν θ ρ ω 
π ό  τ η τ ο ς», συντροφευόμενοι ύπό 
τής έλπίδος ότι ίσως τοιουτοτρόπως θά 
δυνηθώμεν νά φυτεύσωμεν καί έν Δ έ ν 
δ ρ ο ν  τ ή ς .  Σ ω τ η ρ ί α ς .

ΚΑΤΑ ΤΑΓΤΑ, έν πρώτοις, άς στρέ- 
φωμεν τά ένδιαφέρον τής δπέρ τής νεότη- 
τος πολιτικής είς τήν κατεύθυνσιν τής πά
λης κατά τής δραματικής καταστάσεως 
τής ζωής τής συνόλης άνθρωπάτητος καί 
τών λαών της, τά αιματηρά πλήγματα 
τής δποίας δέχεται, σφαδάζουσα, καί ή δυ
στυχής νεδτης, ή δποία, άλλως τε, καί 
δέν πταίει διά τάς παρωπίδας ίσως παρά 
πολλών έκ τών διακυβερνητών τών τυχών 
τής άνθρωπάτητος.

Καί βεβαίως, οΰδ’ έπί στιγμήν φαντα- 
ζόμεθα έξ άφελείας δτι «ή Φω ν ή τ ή ς  
’Ε π ι σ τ ή μ η ς »  έκ τού χώρου τούτου 
θά ήτο δυνατόν νά φθάση μέχρις αύτών καί 
εϊμεθα έπαρκώς προσγειωμένοι, ώστε νά 
γνωρίζωμεν δτι αί υποδείξεις θά έχουν τήν 
ίσχύν «μιας φωνής έν τή έρήμφ» (Ματθ. 
3, 3 ) . Πού, διά νά δμιλήαωμεν κατά Νί- 
τσε, «ή καρδιά» πάρα πολλών άπό αύτούς, 
καί άν έφθανεν ή φωνή μέχρις αύτών, «τήν 
άποστέργει —  κι’ δαο γιά τό αύτί τους, 
τήν άποστρέφεται δλότελα». (Γενεαλογία 
τής ’Ηθικής κλπ. Μεταφρ. Ά . Δικαίου, 
Άθήναι, 1971, σ. 9 ) .  Ούχ ήττον, έκ προσ
ταγής τής έπιστημονικής ήμών συνειδήαε- 
ως, όφείλομεν νά ύπακούσωμεν είς τό 
χρέος δι’ έν ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ν  
έπιατημονικόν φώς.

Ύπό τήν έννοιαν δέ ταύτην, άπευθύνε- 
ται ή ’Επιστήμη πρός τούς κυβερνώντας 
τάς τύχας τής άνθρωπάτητος καί τών λαών 
καί πρός τούς έπί κεφαλής κατά κλιμά- 
κωσιν δπερδυνάμεων καί μεγαλειτέρων ή 
μικροτέρων δυνάμεων, ΐνα οί έξ αύτών ά- 
νήκοντες είς τήν Χριστιανικήν Άνθρωπί- 
νην Οικογένειαν άκούσουν τήν Φωνήν τής 
Βηθλεέμ καί οί έκ τών άλλων άνήκονΐες 
είς άλλην πίστιν τήν Φωνήν τής άποκλη- 
θείσης δπό τής ’Επιστήμης «λογικής τής 
κοινωνικής συμβιώσεως».

Καί άς θελήσουν οί οίοιδήποτε έπί κε
φαλής, αιρόμενοι δπέρ τάς άδυναμίας των 
καί γινόμενοι άντάξιοι τής Ιστορίας, έν 
πάση δέ περιπτώσει άγνώς καί άνευ «πε
ριπέτειας τής ειλικρίνειας, τόσον σκλη- 
ρώς μαστιζομένης, νά ριφθούν μέ δλην τήν 
δρμήν, καί μάλιστα γοργώς, διότι ή άν
θρωπότης έφθασεν ήδη είς τό χείλος τής 
άδύσσου, νά συναντηθούν είς τήν δδόν τής 
«Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  Α γ ά π η ς »  
καί νά στρέφουν τόν ρούν τής Ιστορίας 
πρός τά άξιολογικά αιτήματα τής ψυχής 
τής άνθρωπάτητος, τά δποία καί τό δράμα 
τού Γολγοθά άποκαλύπτει, δσον καί ή 
συναντωμένη μετ’ αύτού άνθρωπίνη έπι-

στήμη. Δίπτυχος δ’ είναι ή δδός κατά 6ά- 
σιν τής σωτηρίας καί κρυαταλλίνως κα
θαρά :

Καί ή μία μέν κατεύθυνσις δδηγεϊ είς 
τήν άγνήν μεταβολήν καί άνευ οίωνδήπο- 
τε έπιφυλάξεων καί ταπεινών δπολογισμών 
τού «’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών» είς 
μίαν πραγματικήν καί ούχί μόνον διά λό
γων «Ύπερπολιτειακήν "Ενωάιν» ’Αγά
πης τών ’Εθνών, ίσοτίμως ήθικώς άντι- 
κρυζομένων καί άνευ τών κειμένων πέραν 
τής άνθρωπίνης φύαεως φυλετικών, θρη
σκευτικών, οικονομικών, τεχνικών ή άλ
λης φύαεως διακρίσεων. Είναι ή δρνις ή 
δποία, κατά λόγον Ματθαίου (23, 3 7 ) , 
θά έπισυναγάγη «τά νοσσία έαυτής ύπό τάς 
πτέρυγας».

Ή  δ’ άλλη κατεύθυνσις δδηγεϊ δμοίως 
είς τήν άγνήν έγκαθίδρυσιν καί άνευ οίων- 
δήποτε έπιφυλάξεων καί ταπεινών δπολο- 
γισμών καί πάλιν ούχί απλώς διά λόγων, 
άλλά πραγματικών κατά χώρας «Κρατών 
Δικαίου» μέ δλον τόν αξιολογικόν των 
πλούτον. ’Εάν δ’ άκολουθηθή άγνώς ή δί
πτυχος αδτη δδός, άδιστάκτως, δρμητικώς 
θά σαρωθούν, έν άρχή άμδλυνόμεναι καί έν 
συνεχεία άχρηστευόμεναι, καί αί δυνάμεις 
τού Κακού τής μέθης καί τής άλαζονείας 
τής δυνάμεως τεχνικής, οικονομικής ή άλ
λης, ώς καί άλλα ι πάμπολλαι σκοτειναί 
δηλητηριάσεις.

’Αξίζει δέ έπί τέλους ή ήγεαία τών τυ
χών τής άνθρωπάτητος καί τών λαών της 
νά ένδιαφερθή, κατ’ άξιολογικήν σειράν, 
όλιγώτερον διά τήν άποκάθαρσιν τής μο- 
λύνσεως έκ καυσαερίων ή άλλων τής ά- 
τμοσφαίρας καί τού φυσικού περιβάλλον
τος, διά νά στρέψη τήν ψυχήν της καί μέ 
δλον τόν έαυτόν της είς τήν κάθαοσιν τής 
παγκοσμίου καί κατά χώρας ήθικής καί 
άνθρωπιατικής άτμοσφαίρας άπό τών θα
νατηφόρων δηλητηριάσεων καί άναθυμιά- 
σεων.

’Ιδίως δ’ άς άποκαθαρθή ή άτμόσφαιρα 
αδτη καί «άπό τών περιπετειών τής ειλι
κρίνειας» (Μ. Στασινόπουλος, Σκέψη καί 
Ζωή. ’Αθήναι, 1970») (έπί άτομικοΰ πε
δίου σ. 16 έπ .).

« Ά φ ετε τά παιδία έρχεοθαι πράε με... 
καί έναγκαλισάμενος αυτά κατηυλάγει 
τιθείς τάς χεϊρας έπ' αύτά». (Μάρκ. Γ 

14, 16).
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«Έδώ δέ είς δλα αύτά, ή κονεμένη ψυ
χή τής σημερινής Άνθρωπότητος τών Αν
δρών καί γυναικών, Χίον ώριμων καί νέων 
καί δλων τών λαών, πού σχδ στήθός χης δ 
θεός μέσα κατοικεί, ακούει κατάπληκτη, 
σάν κάτι άπόηχο άπδ τό παρελθόν, πού 
ζωγραφίζει ώς Προφητεία τό ίδικό της 
δράμα, τήν ίδικήν της άπελπισίαν, πού 
είναι μαζί καί ένα «Κατηγορώ» κατά του 
ΙΙνεύματος τού Κακού, τό όποιον γκρεμί
ζει τόν 'Ελληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν, 
ώς καί τήν ίδικήν της 'Ικεσίαν, πού συνι- 
στά μαζύ καί «Προσταγήν».

"Ερχεται δέ αύτό τό άπόηχο άπό τόν 
Φάουατ τού αθανάτου Γκαιτε («I. Ν. θεο- 
δωρακοπούλου. Ό  Φάουστ τού Γκαιτε. Ά - 
θήναι. 1956». (Φιλοσοφική καί αισθητική 
μετάφραση καί έρμηνεία σ. 2 4 1 ), δπου έ 
νας άόρατος χορός πνευμάτων θρηνεί γιά 
τήν καταστροφή ένός κόσμου άπό ένα xt- 
τάνα καί πού τόν καλεϊ νά τόν ξαναχτί- 
ση»::

’Αλλοίμονο! άλλοίμονο!
Τόν χάλασες τόν δμορφο κόσμο,
Μέ δυνατή πυγμή"
Γκρεμίζεται, διαλύεται!
"Ενας ήμίθεος τόν έκαμε κομμάτια! 
Κουβαλούμε τά συντρίμια πέρα ατό μηδέν 
Καί θρηνούμε 
Γιά τή χαϊμένη όμορφιά.
'Ο δυνατότερος έαύ 
Άπό τούς γυιούς τής γής,
Λαμπρότερον 
Χτϊσέ τον ξανά,
Μέσα στό ατήθός σου ανοικοδόμησε τον!
Καινούργιο δρόμο ζωής
Άρχισε,
Μέ φωτισμένο πνεύμα,
Καί καινούργια τραγούδια 
Ά ς  ήχήσουν ξανά!»

ΝΓΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΣ ΠΡ0ΧΩΡΗΣ2ΜΕΝ 
είς τήν, Οπό τό φώς τής έπιστήμης τής 
«Συλλογικής Ψυχολογίας καί Συλλογικής 
Παιδαγωγικής», συνιστωμένην γενικήν ψυ
χικήν καί ήθικήν στάσιν τής παγκοσμίου 
Κοινωνίας τής άνθρωπότητος καί τών έπί 
μέρους κοινωνιών τών Λαών της ώς καί, 
κατά κλιμάκωσιν, τών ποικίλων άλ
λων κοινωνικών 'Ολοτήτων έναντι τού «κό
σμου τής νεότητος».

Πλήν ή έκτυλισσομένη ένώπιον τού θεω- 
ροΰντος είκών τής πραγματικότητος τών 
ήμερών μας άποκαρδιώνει, διότι συνήθως, 
είτε έκ πλάνης, ένίοτε συγγνωστής, ώς 
έπί τό πολύ όμως άσυγγνώατου, είτε δμως 
καί έξ ίδιοτελοΰς έκτιμήσεως, ή στάσις 
τών Φορέων τής Κοινωνίας είναι ψυχολο
γικούς καί παιδαγωγικούς έντόνως άντιε- 
πιστημονική, διό καί έπιβλαβής, είτε ώς 
άνασταλτική, είτε δμως καί πολλάκις αύ- 
τόχρημα ώς καταστροφική.

Λίκνα δέ τών έπιδεικνυομένων έαφαλ- 
μένων καί ώς έκ τούτου άποκρουστέων 
μορφών στάσεως τής Κοινωνίας έναντι τού 
νεανικού κόσμου είναι, ώς έπί τό πολύ, ή 
μία κίβδηλος καί παρακεχαραγμένη Συλ
λογική ψυχολογία καί Συλλογική Παιδα
γωγική, ή μία αύθαίρετος καί αύτοκάβδα- 
λος έξαγωγή αυτοσχεδίων συμπερασμάτων

έκ μέρους αύτοθαυμαζομένων ώς άνωθεν 
έχόντων ύπό τού θεού, ίσως δ’ ούδέ μιδς 
άνά αιώνα.

Καί ή φωνή τής όφειλομένης στάσεως 
έρχεται ώς ’Ηχώ καί άπό τά βάθη τού 
παρελθόντος, έγκρυπτομένη καί άναβλύ- 
ζουσα έκ μιας παιδαγωγικής διαπιστώσε- 
ως, ή όποία έντυπωσίασεν, άλλά καί έπρε
πε νά έντυπωσιάαη ύπό τού φωτεινού με
γάλου άνθρωπιστού Desiderius Erasmus 
V. Rotterdam (1167 - 1536) κατά τόν 
16ον αιώνα. 'Ο όποιος δέ, άν καί άνεφέρ- 
θη είς τούς ύπ’ αύτού άποκληθέντας «κτη
νώδεις διδασκάλους», έν τούτοις έχάρισεν 
έπιστημονικήν άλήθειαν, ή όποία έχει, τφ 
δντι, Sv πολύ γενικώτερον νόημα διά τήν 
έν γένει ένδεικνυομένην τής καθ’ δλου 
κοινωνίας στάσιν έναντι τών ψυχών. Παρα
στατική δέ καί ή διατύπωσις τών στοχα
σμών του: «θά μάθωμεν εΰχαρίστως παν 
άπό έκείνους, τούς όποιους άγαπώμεν. 
Ά λ λ ’ ύπάρχουν διδάσκαλοι τόσον δυσάρε
στοι διά τούς τρόπους των, ώστε ούτε αί 
γυναΐκές των δέν ήμποροΰν νά τούς άγα- 
πήσουν. Άνθρωποι μέ πρόαωπον συνω- 
φρυωμένον, μέ συναναστροφήν άποκρουστι- 
κήν, μέ έκφρασιν κακής διαθέσεως καί τό
τε άκόμη, δταν έχουν τελείως καλώς, ά- 
νίκανοι νά είπουν μίαν χαριτολογίαν, μό
λις μειδιώντες είς άπάντησιν μειδιάμα
τος. θά έλεγέ τις δτι.αί χάριτες κατά τήν 
γέννησίν των άπέστρεψαν τό πρόσωπόν 
των έπ’ αυτών.

Έ ν τούτοις είς τοιούτους άνθρώπους 
παραδιδουν τήν μόρφωσιν τής νεολαίας, 
νομίζοντες δτι τό σοβαρόν των πρόσωπόν 
άποδεικνύει διδάσκαλον Ικανόν. Πρόκειται 
έν τή πραγματικότητι περί δημίων, οίτινες 
έμπνέουν οΰχί έμπιστοσύνην, άλλά τρόμον 
είς τά παιδία. Ούτε οί γονείς δύνανται νά 
μορφώσουν τά τέκνα των, έάν μεταχειρί- 
ζωνται τόν φόβον. Τό πρώτον, τό όποιον 
πρέπει νά έπιτύχουν, είναι ή ά γ ά π η. 
’Ολίγον κατ’ όλίγον έρχεται δχι δ τρό
μος, άλλά τό σέβας, τό όποιον έπιτυγχά- 
νει περισσότερον τού τρόμου». Τοιαύται 
είναι αί γνώμαι τού μεγάλου τούτου σο
φού έκ Ροττερδάμης, ζήσαντος πρό αιώ
νων δλοκλήρων, περί προσόντων τών παι- 
δαγωγούντων, έρμηνευόμεναι έν γενικεύ- 
αει καί μή άφιστάμεναι τής τελευταίας 
λέξεως τής συγχρόνου έπιστήμης τής «Συλ
λογικής Ψυχολογίας καί Παιδαγωγικής».

Πλήν συγκινούμεθα καί ώς "Ελληνες 
βλέποντες 8τι ήδη δ τυφλός ποιητής τών 
αιώνων "Ομηρος διγ,σθάνθη, καί μάλιστα 
έν εΰρυτέρφ χώρψ ·τής «Πολιτικής Ψυχο
λογίας», άναφορικώς ώς πρός τάς σχέσεις 
τού κράτους έναντι τών πολιτών, «τ έ - 
κ ν ω ν  τής έθνικής οικογένειας», τήν με- 
γάλην ήθικήν, ψυχικήν, παιδαγωγικήν 
καί γενικωτέραν πολιτιστικήν άξίαν καί 
άνθρωπιστικήν δύναμιν ένός «άξιώματος 
τής πατρικής άγάπης». Τούτο δ’ άναφο
ρικώς πρός τόν βασιλέα τής ’Ιθάκης, δ- 
ατις έκυβέρνα ούχί διά τής άποστάσεως, 
τής αύθεντίας καί τής μάστιγος, άλλ’ ώς 
«πρφος πατήρ»: «...Όδηασήος θείοιο λα
ών, οίσιν άνασσεέ π α τ ή ρ ,  δ’ ώς ήπιος 
ήεν ( ’Οδύσσεια Ε 11 - 12).

"Επίσης, ούχί ένδεδειγμένη παιδαγωγι
κή είναι έκείνη, κατά τήν όποιαν οί γο
νείς «παραχαϊδεύουν τά παιδιά των καί 

τά άφήνουν είς τήν άσυδοσίαν».

Ίπ ό  τήν έννοιαν λοιπόν ταύτην δ άν- 
τίλαλος τής Φωνής, έρχομένης άπό τά 
βάθη τών αιώνων καί άπό διαλεκτά άν- 
θρώπινα πνεύματα, συναντάται μέ τήν 
Φωνήν τών συγχρόνων ’Επιστημών τής Πο
λιτικής Ψ’υχολογίας, τής Πολιτικής Παι
δαγωγικής, τής Βιοκοινωνικής Παθολο
γίας καί τής ’Επιστήμης τής Νεότητος. 
Καί ή άληθής καί γνησία ’Επιστήμη, ή 
όποία δέν έρευνφ άβαθώς καί άβασανίστως 
καί δέν καταλήγει είς κρίσεις αλόγους, 
έπιπολαίας καί αυθαιρέτους. Ή  όποία δέν 
είναι συμφεροντολόγος, άλλά κινείται ά
πό πραγματικόν πόνον καί άδολον στορ
γήν διά τά άνθρώπινα πλάσματα, τάς κοι
νωνίας των καί τήν άνθρωπότητά των, άλ
λά σάν τήν «μάννα» πού προσφέρει «δλον 
τόν έαυτόν της, δλον τόν νούν της καί δ- 
λην της τήν ψυχήν διά τά τέκνα της, χω
ρίς νά ζητή τίποτε διά τόν έαυτόν της». 
Χαρίζει λοιπόν ή ’Επιστήμη αδτη τό δια- 
σώζον φώς είς τούς έπί κεφαλής τών τυ
χών τών άνθρώπων καί τών κοινωνιών 
των περί τής ένδεικνυομένης στάσεως, έν 
κλιμακώσει, έναντι τών τέκνων των, δια- 
λαλούαα δτι:

«Ή ένδεικνυομένη στάσις είναι εις νούς 
καί μία ψυχή πλημμυρισμένα ά π ό  ά- 
γ ν ή ν  κ α ί  ε ι λ ι κ ρ ι ν ή  ά γ ά -  
π η ν  κ α ί  ε ι λ ι κ ρ ι ν ή  έ κ τ ί -  
μ η σ ι ν  κ α ί  σ ε β α σ μ ό ν  τ ή ς  
ν ε α ν ι κ ή ς  τ ω ν  ά ξ ί α ς  ώ ς  
ά ν θ ρ ώ π ω ν » .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

25



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

______01 όδηγοί όχημάτων είναι υπεύθυνοι διά τό
μεγαλύτερον ποσοστόν των τροχαίων ατυχημάτω ν, 
καθώς, έπισης καί διά τήν πρόκλησιν των κυκλο- 
φοριακών συμφορήσεων, αι όποΐαι συνηθέστατα δη
μιουργούν σ ο β α ρ ά  κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α .

ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' - 
=  κ. ΕΜ. Σ Η Φ Α Κ Η

Ή σημασία τών σηματοδοτών δέον νά 
είναι σαφεστάτη καί' ευκόλως άντιληπτή 
άπό όλα τά στρώματα τοϋ πληθυσμού. 
Τό μέγιστον δέ τών προβλημάτων, περί 
τούς φωτεινούς σηματοδότας, είναι ή 
ρύθμισις αυτών, ώστε νά έζασφαλίΖουν 
συνεχή κυκλοφοριακήν ροήν, έφ' όσον 
τά όχήματα κινούνται μέ ώρισμένην τα

χύτητα.
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5. ΣΧΕΣΙΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙ
ΚΗΣ

Μεταξύ των σπουδαιότερων σημάτων τής 
τροχαίας, άτινα έφευρέθησαν διά τήν έ- 
ξυπηρέτησιν τής κυκλοφορίας, είναι οί 
φωτεινοί σηματοδόται. Μελέται απέδει
ξαν, δτι είναι προτιμότερον ή παντελής 
απουσία φωτεινών σηματοδοτών, παρά ή 
δπαρξ-ις κακομελετημένων τοιούτων. Κα
κή φωτεινή σηματοδότησις αύξάνει κατά 
30% τά τροχαία άτυχήματα καί έπιφέρει 
έπιβράδυναιν τής κυκλοφορίας κατά 15%. 
Ή  τοποθέτησις ρυθμιστών τρομονόμων, 
παρά τούς φωτεινούς σηματοδότας, τούς 
όποιους οί Ιδιοι παραβιάζουν, Οποδεικνύει 
άμελέτητον φωτεινήν σηματοδότηαιν.

’Εκείνος, δστις θά άποφασίση τήν το- 
ποθέτησιν καί ρύθμισιν τών φωτεινών ση
ματοδοτών, είναι δ τεχνικός τής τροχαίας, 
ήτοι δ άνθρωπος τής κυκλοφοριακής τε
χνικής. Οδτος άποφααίζει τόν τύπον τού 
φωτεινού σηματοδότου, τόν χρόνον διάρ
κειας τών φάσεων καί τόν τόπον τοποθε- 
τήσεώς των. Βασική προϋπόθεαις παροχής 
διευκολύνσεως τής κυκλοφορίας, δπό τού 
φωτεινού σηματοδότου, είναι τοποθέτησις 
αύτών μόνον εις διασταυρώσεις, εις 8ς ή 
παρουσία φωτεινού σηματοδότου κρίνεται 
άπολύτως άναγκαία. Οί πολλοί σηματο- 
δόται δέν είναι λύσις, αλλά μόνον οί κα
λώς συν εργαζόμενοι όλίγοι τοιοΰτοι. Οί 
φωτεινοί σηματοδόται πρέπει νά είναι έ- 
νιαίου τύπου είς δλόκληρον τήν χώραν, 
ήτις χώρα πρέπει νά άκολουθή τά διεθνή 
παραδεδεγμένα καί είδικώς ή χώρα μας, 
ήτις κατακλύζεται άπό τουρίστας. Τό έ- 
νιαϊον τών σηματοδοτών διευκολύνει τήν 
ταχεϊαν έκμάθηαιν τής σημασίας τών έν- 
δείξεών των άπό δλους τούς κατοίκους τής 
χώρας. 'Ομοιόμορφος πρέπει, έπίσης, νά 
είναι καί δ τόπος τοποθετήσεώς των έκεΐ, 
δπου αί τοπικαί συνθήκαι έπιτρέπουν τοι- 
αύτην δμοιόμορφον τοποθέτησιν. Είς τήν - 
'Ελλάδα, έπί παραδείγματι, συνηθίζεται 
νά τοποθετήται δ φωτεινός σηματοδότης 
είζ τάς γωνίας τών διασταυρώσεων ή είς 
τάς νησίδας άσφαλείας αύτών: ’Εάν δ ση
ματοδότης είναι κρεμαστός είς Οψος καί 
τό μέσον τής διασταυρώσεως, δέν γίνεται 
δρατός, έάν δέν ύπάρχουν άλλαι ένδεί- 
ξεις είς τάς γωνίας, ύποδεικνύουσαι τήν 
Βπαρξιν κρεμαστών σηματοδοτών. Φωτει-

(Συνέχεια έκ τοϋ τεύχ. 424)

νός σηματοδότης μή δρατός είναι λίαν έ- 
πικίνδυνος καί είναι προτιμότερον νά μή 
τοποθετήται.

Ή  σημασία τών σηματοδοτών δέον νά 
είναι σαφεστάτη καί εύκόλως άντιληπτή 
άπό δλα τά στρώματα τού πληθυσμού.

Τό μέγιστον τών προβλημάτων, περί 
τούς φωτεινούς σηματοδότας, είναι ή ρύ- 
θμισις αύτών ή, ώς συνηθίζεται νά λέγε
ται, δ̂  συγχρονισμός αύτών είς τρόπον, 
ώστε νά έξααφαλίζουν συνεχή κυκλοφορια- 
κήν ροήν, έφ’ δσον τά όχήματα κινούνται 
μέ ώρισμένην ταχύτητα. Κατά τά παρελ
θόν (καί σήμερον άκόμη) ύπήρχον φωτει
νοί σηματοδόται ρυθμιζόμενοι μέ ήλεκτρι- 
κόν σύστημα, άπό τούς δδηγούς ή άπό τούς 
πεζούς. Είς πολλάς περιπτώσεις δ σημα
τοδότης έπέφερεν καί έπιφέρει άσκοπον 
έπιβράδυναιν τής κυκλοφορίας ύπέρ τής 
άσφαλείας πεζών καί όχημάτων. "Ολα τά 
συστήματα φωτεινής σηματοδοτήαεως τοΰ 
παρελθόντος άνήκουν πλέον είς τήν ιστο
ρίαν, διότι δ κυκλοφοριακός φόρτος έξη- 
νάγκααε τούς τεχνικούς νά στραφούν πρός 
πλέον εόφυά συστήματα συγχρονισμού τών 
φωτεινών σηματοδοτών.

Είς τό Τόκιο καί έλαχίστας άλλας με- 
γαλουπόλεις τής Εύρώπης καί τών Η.Π.Α. 
εύρίσκεται έν έξελίξει ήλεκτρονικόν σύ
στημα συγχρονισμού τών φωτεινών σημα
τοδοτών. Τό νέον σύστημα στηρίζεται είς 
τήν άρχήν, καθ’ ήν ή ζήτησις, δηλ. δ κυ- 
κλοφοριακός φόρτος, ρυθμίζει αυτομάτως 
τόν σηματοδότην. Τό σύστημα προϋποθέ
τει τήν Οπαρξιν άνισοπέδων διαβάσεων πε
ζών (δπογείων - έν αερίων) καί τήν Οπαρ- 
ξιν κεντρικού καί βοηθητικού δδικού δι
κτύου ή, κατ’ άλλην διατύπωαιν, τήν 8- 
παρξιν κεντρικών καί περιφερειακών δδι- 
κών άρτηριών. Τό νέον τούτο σύστημα έρ- 
γάζεται ώς έξής:

Υπάρχει εις κεντρικός ’Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής, δστις ρυθμίζει καί συγχρο

νίζει τούς φωτεινούς σηματοδότας. Ή  χω- 
ρητικότης έκάατης δδού, τού συστήματος 
τών δδών αϊτινες είναι δπό τόν φωτεινο- 
σηματοδοτικάν έλεγχον, έχει δπολογισθή. 
Γπολογίζεται, δηλ., δτι ή Λεωφόρος Συγ- 

γρού (άνοδος πρός ’Αθήνας) έχει δυνα
μικότητα 1.000 αύτοκινήτων άνά πρώτον 
λεπτόν, έ|’ δσον τά αύτ)τα τρέχουν μέ 
70 χιλιόμετρα τήν ώραν. ’Εάν τά αύτ)τα 
τρέχουν μέ ταχύτητα 40 χιλιομέτρων, ή 
χωρητικότης περιορίζεται είς 600 αύτ)τα



άνά πρώτον λεπτόν. Έ π ί τοδ καταστρώ
ματος τής δδοδ, εις διάφορα σημεία, 6- 
πάρχουν μηχανήματα μετρήσεως των διερ- 
χομένων όχημάτων, συνδεόμενα μετά τοΰ 
’Ηλεκτρονικού 'Γπολογιστοδ. Έ φ ’ δσον 
δ κυκλοφοριακός φόρτος άνέλθη πέραν 
τοδ άριθμοδ 600 ή 1000, άναλόγως, αυτο
μάτως οί φωτεινοί σηματοδόται κατευθύ
νουν τά περισσεύοντα δχήματα πρδς τάς 
περιφερειακάς άρτηρίας πρός άποφυγήν 
συμφορήσεως εις τάς κεντρικάς τοιαύτάς. 
Τδ αΰτδ γίνεται, δταν παρατηρεΐται ύπερ- 
φόρτωσις τών περιφερειακών αρτηριών, 
αίτινες άνακουφίζονται άπδ τάς κεντρι
κάς τοιαύτας κ.ο.κ.

Έν Έλλάδι, ήρξαντο μελέται εισαγω
γής τοδ ήλεκτρονικοδ συστήματος ρυθμί- 
σεως τών φωτεινών σηματοδοτών καί ή 
’Εθνική Κυβέρνηαις προχωρεί σταθερώς 
είς τήν δημιουργίαν τοδ Κεντρικοδ καί 
περιφερειακοδ δδικοδ συστήματος εις τήν 
Πρωτεύουσαν τής χώρας. Εΐδικώς, ή Πρω
τεύουσα παρουσιάζει ανυπέρβλητα προβλή
ματα, λόγψ τής ανυπαρξίας προβλέψεως 
κατά τδ παρελθόν.

6. ΣΧΕΣΙΣ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ :

α) Σήματα πρός διευκόλυνσιν πεζών

Συνήθως, είς τά σημεία, είς ά ύπάρ- 
χουν οί φωτεινοί σηματοδόται διά τά δχή
ματα, είναι καί αί διαβάσεις πεζών. Είς 
τούς πεζούς δίδεται ή άποκλειατικδς χρό
νος διελεύσεως, καθ’ ήν στιγμήν τά δχή
ματα έχουν πρό αύτών έρυθρόν, ή διέρ
χονται συγχρόνως μετά τών όχημάτων διά 
σημάτων προειδοποιήσεως τοδ πεζοδ ή τοδ 
δδηγοδ, ίνα δ είς προαέχη τόν έτερον. ’Ε 
άν δ χρόνος άναμονής άμφοτέρων τών με
ρών είναι λίαν ύψηλός. "Οπου δέ δ κυκλο- 
φοριακός φόρτος τών πεζών είναι ύψηλός, 
έκεϊ κυκλοφροδν και πολλά δχήματα, δ- 
πότε δ χρόνος τών όχημάτων τείνει νά εί
ναι μακρύτερος. Έ κ  τών πεζών, άλλοι 
είναι πραγματικώς βιαστικοί, άλλοι εί
ναι άδικαιολογήτως άνυπόμονοι, άλλοι εί
ναι ύπερβολικά αφελείς καί άλλοι είναι, 
διά διαφόρους λόγους, βραδυκίνητοι. "Ο
λοι αύτοί δέν άναμένουν. "Ολοι δημιουρ
γούν προβλήματα. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
μέ τούς δδηγούς. Είς τά σημεία αύτά ή 
λύαις είναι αί άνισόπεδοι διαβάσεις πεζών, 
δ αυστηρός άστυνομικός έλεγχος καί δ 
λογικός συγχρονισμός τών φάσεων τών ση
ματοδοτών.

Ή  πρωτοβουλία ρυθμίσεως τών σηματο
δοτών άπό τούς πεζούς, έκεϊ δπου δ κυ- 
κλοφοριακός φόρτος αύτών είναι χαμηλός, 
δέν είναι άσχημος ιδέα, έφ’ δσον, μετά 
τήν πίεσιν τοδ κομβίου, ύπδ τοδ πεζοδ, πα
ρέχεται Ικανοποιητικός χρόνος προειδο- 
ποιήαεως τών δδηγών.

"Ενιοι τεχνικοί τής τροχαίας συνέστη
σαν ρύθμιαιν τών σηματοδοτών τών πεζών 
άπδ τούς δδηγούς, δηλ. δ δδηγδς μέ τά 
φώτα του νά έπηρεάζη τόν σηματοδότην, 
διά νά δίδγι πράσινον χρώμα είς τόν πε
ζόν. Τό σύστημα άπαιτεΐ ύψηλδν άλτρουϊ- 
σμόν τών δδηγών, δ δποΐος δέν φαίνεται 
νά ύπάρχη τάς περισαοτέρας φοράς.

Ρ) Σήματα stops τών όδηγών

Ώριαμέναι δδοί χαρακτηρίζονται κυρίας 
καί άλλαι δευτερευούσης κυκλοφοριακής 
σημασίας. Είς τάς δευτερούσης σημασίας

δδούς τοποθετούνται πινακίδες STOPS, αΐ- 
τινες ύποχρεοδν τούς δδηγούς νά σταμα
τούν, προκειμένου νά διαπεράσουν τήν κυ
ρίαν δδόν. Ή  ιδέα δέν είναι άτυχής. "Ο
ταν, δμως, ύπάρχουν πολλαί πινακίδες 
STOPS καί δ δδηγδς ύποχρεοδται, μετά 
άπό δλίγων μέτρων διαδρομήν, νά στα- 
ματψ, έκνευρίζεται καί άψηφά πινακίδας 
σπουδαιοτάτης σημασίας, μέ τά γνωστά ε 
πακόλουθα. ’Επιβάλλεται ή τοποθέτησις 
έλαχίστων, κατά τδ δυνατόν, πινακίδων 
STOPS, δι’ έκείνους δέ οϊτινες τάς αγνο
ούν αί ποινικαί συνέπειαι πρέπει νά ε ί
ναι βαρύταται. Ή  άγνόησις τών πινακί
δων STOPS, έκ μέρους ένός ποσοστού 90ίό 
τών 'Ελλήνων δδηγών είναι έν άρμονίφ 
μέ τήν σημασίαν ή δποία έχει δοθή άπό 
τάς άρμοδίας ύπηρεσίας. Αί άρμόδιαι ύ- 
πηρεσίαι τοποθετούν πινακίδας STOPS, ά- 
νευ πολλής σκέψεως καί μελέτης, «δπου 
φθάσουν», καί τάς παραβιάσεις των τάς 
τιμωροδν μέ ένα πρόστιμον 200— 500 δρχ. 
Αί ϊδιαι, δηλ., αί Οπηρεαίαι λέγουν «δέν 
είναι τίποτα τό σπουδαϊον ή παραβίασις 
μιδς πινακίδος STOP».

'Ο τεχνικός τής τροχαίας πρέπει νά 
τοποθετή έλαχίστας· πινακίδας STOPS, 
κατόπιν μακράς μελέτης καί σκέψεως. Ή  
πινακίς STOPS πρέπει νά σημαίνη ύπο- 
χρεωτικδν «σταμάτημα» τοδ ύποχρέου δ
δηγοδ, διότι δ, ύπέρ ού ή πινακίς, δδη- 
γός δέν έχει καί δέν πρέπει νά Ιχη ύπο- 
χρέωσιν νά προσέξη. Ό  παραβιάζων πινα
κίδα STOP δδηγός, θά πρέπει νά πι- 
στεύη δτι πρέπει ύποχρεωτικώς νά στα- 
ματήση, διότι έάν αυλληφθή, δέν θά δδη- 
γήαη αύτοκίνητον καί, έπί πλέον, θά πλη- 
ρώση έν μέγα πρόστιμον, άνερχόμενον είς 
πολλάς χιλιάδας δραχμών. Μόνον διά τών 
μέτρων αύτών προστατεύεται δ, ύπέρ ού 
ή πινακίς STOP, δδηγός, άλλως παγι
δεύεται.

Ή ύπό έποχουμένων τροχονόμων πα- 
ρακολούθησις τών οδηγών, όοον άφο- 
ρδ είς τήν τήρπσιν τών σημάτων κυκλο
φορίας πρέπει νά είναι συνεχής καί ή 
παράβασις νά έχη ώς έπακόλουθον βα- 
ρυτάτας ποινάς. ’ Ιδιαιτέρως, τοΰ παρα- 
βιάΖοντος τάς πινακίδας STOPS όδη- 
γοϋ, δέον, έκτός του μεγάλου προστί
μου νά τοΰ άφαιρεϊται καί ή άδεια ίκα- 
νότητος όδηγοϋ. Ταΰτα βεβαίως, έφ ό
σον αί πινακίδες STOPS τοποθετούν
ται όρθολογικώς καί μόνον, όπου τούτο 

έπιβάλλεται.

γ) Σήματα κατευθύνσεων όχημάτων

Αί λεγόμεναι καθοδηγητικαί πινακίδες 
πορείας τών όχημάτων είναι, πολλάκις, 
ασαφείς καί συγκεχυμέναι, ιδίως είς δια
σταυρώσεις, αίτινες διααπώνται είς περια- 
σοτέρας κατευθύνσεις. Βεβαίως, διά τόν 
σχεδιαστήν, αί κατευθύνσεις είναι σαφείς, 
άλλά διά τούς δδηγούς, οϊτινες έχουν 6- 
ποχρέωαιν, είς έλάχιστα δευτερόλεπτα νά 
προσέχουν -πολλά θέματφ, τά πράγματα 
δυσκολεύονται. Ό  δδηγός, εισερχόμενος 
είς μίαν διασταύρωσιν, δέν έχει τόν χρό
νον διά νά καθήση νά ακεφθή ποιαν κα- 
τεύθυνσιν πρέπει νά άκολουθήση. Έάν βρα- 
δυπορήαη, διά νά σκεφθή, δημιουργεί ουμ- 
φόρηαιν τής κυκλοφορίας καί κινδύνους 
συγκρούσεων. Μόνον δ τεχνικός τής τρο
χαίας είναι έκεΐνος, δστις θά λύση τά 
προβλήματα αύτά, διά τής τοποθετήαεως, 
έπί τοδ καταστρώματος τής δδοδ, σημάτων 
λεπτομερειακών καί καταληπτών άπό τούς 
άνθρώπους δλων τών διανοητικών στρωμά
των. Φυσικά, ή άπλότης καί ή καταλη- 
πτότης πρέπει νά διέπη όλα τά κυκλοφο- 
ριακά σήματα. Ή  κ α λ υ τ έ ρ α τ ρ ο -  
χ α ί α  ν ο μ ο θ ε σ ί α  ε ί ν α ι  έ - 
κ ε ί ν η ,  ή δ π ο ί α  ε ί ν α ι  γ ρ α μ 
μ έ ν η  ε ί ς  τ ά κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ α  
τ ώ ν  δ δ ώ ν  κ α ί  ε ί ς  τ ά ς  π ι 
ν α κ ί δ α ς  κ α ί  δ χ ι  έ κ ε ί ν η ,  
ή δ π ο ί α  ε ί ν α ι  γ ρ α μ μ έ ν η  
ε ί ς  τ ά  χ α ρ τ ι ά .

(Συνεχίζεται)

Ένα άκόμα θύμα τροχαίου άτυχήματος. 
Χιλιάδες όνθοωποι χάνουν τή Ζωή τους 
ή άκρωτηριάΖονται, διότι αύτοί οί ίδιοι, 
ή άλλοι χρηοιοΰχοι τών όδών, δέν τη
ρούν τούς κανόνας τής κινήοεως καί 
συνηθέστατα δέν ύπακούουν είς τά σή

ματα κυκλοφορίας.
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Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

‘Υπότου κ. Κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ  
Καθηγητοϋ τής Ψυχιατρικής και Νευ- 
ρολογίας του Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Κατά τήν κοινωνιολογικήν δοξασίαν ό 
άνθρωπος είναι φύσει άγαθός καί ειρη
νικός. Ή  σκληρότης καί αί καταστρο- 
φαί έκ του πολέμου, αί όποιοι σήμερον 
μέ τά τέλεια πολεμικό μέσα καθίσταν
ται άνεπανόρθωτοι, είναι συνέπειαι των 
κοινωνικών όρων διαδιώοεως τοϋ αν
θρώπου, ιδίως τών οικονομικών καί γε- 

νικώτερον τοϋ πολιτισμού.

Ονδεν άκιδνόζερον μαϊα τρέφει άνδρώωοιο 
ωάνζων δσα ζε μαία έωι ωνείειζαι και έρωει.

’Οδύσσεια

”έ%νδρωωος μεν μάρ ον ωανζι ]φψ, ]φον 
δε ωανζι άνδρώωφ νωάρχει.

’Αριστοτέλης

Τόν πόλεμον άνευρίσκομεν εις πόσον 
βαθμίδα πολιτισμού. Ούδεμία έποχή καί 
φυλή καί εύδέν είδος πολιτισμού ύστέ- 
ρηοε τοϋ άλλου εις τήν έκδήλωσιν τού 

πολέμου.

0 ΠΟΛΕΜΟΣ είναι φαινόμενον λίαν ατε
νώς συνυφααμένον μέ τήν ζωήν τών 
άνθρώπων. Άνευρίσκομεν αΰτδν είς 

είς τούς πλέον πρωτογόνους λαούς καί έν 
συνεχείς εις πάσαν βαθμίδα πολιτισμού 
μέχρι τού σημερινού προηγμένου άνθρο'ιπου. 
Ούδεμία έποχή καί φυλή καί ούδέν είδος 
πολιτισμού ύστέρησε τού άλλου είς τήν 
έκδήλωσιν τού πολέμου. Δυνάμεθα νά εϊ- 
πωμεν, 8τι ή ίστορία τού ανθρωπίνου γέ
νους είναι σειρά πολέμων, έκ τής έκβά- 
σεως τών δποίων έξηρτήθη έκάατοτε ή κοι
νωνική διαμόρφωαις τών άνθρώπων (ορι
σμένης έποχής καί κατ’ άντανάκλασιν δ- 
λης τής άνθρωπότητος.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ έχρησιμο- 
ποιήθη ύπδ τού 'Ηρακλείτου ώς θε
μελιώδης άρχή τού φιλοσοφικού του 

συστήματος. «Πόλεμος πάντων πατήρ» έδί- 
δασκεν δ 'Ηράκλειτος, πρεσβεύουν δι” αύ- 
τού, 8τι δ πόλεμος τών στοιχείων είναι 
ή αιτία τών ποικίλων φαινομένων τής ζωής 
καί τών γεγονότων έν τή φύσει.

Ή  άρχή αδτη τού 'Ηρακλείτου, κατ’ έ- 
πέκτασιν τής κυρίως σημασίας της, άνα- 
φέρεται δντως είς τήν μίαν κατάστασιν 
τών πραγμάτων, τήν τού πολέμου. 'Η άν- 
τίθετος^ ταύτης, ή τής ειρήνης, διέπει έ- 
πίσης ώς άρχή τήν ζωήν καί τήν φύσιν. 
Είναι δέ ούχί όλιγωτέρας Αξίας καί ισχύος 
τής πρώτης, χρησιμεύσασα ώς περιεχόμε- 
νον κοινωνικών, ήθικών καί θρησκευτικών 
συστημάτων καί έκδηλωθεΐσα παντοιοτρό- 
πως είς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος 
π.χ. είς τόν σκοπόν τών Άμφικτυονιών, 
τής Κοινωνίας τών Εθνών τού Ο.Η.Ε. καί

γενικώτερον ώς περιεχόμενον τής παγκο
σμίου ύπέρ τής ειρήνης κινήσεως. Ούτως 
δ πόλεμος καί ή ειρήνη άποτελούσι τούς 
δύο πόλους μιάς άντιθέσεως. Μεταξύ τών 
δύο τούτων πόλων, τού πολέμου καί τής 
ειρήνης, κατά τόν νόμον τής έναντιοδρο- 
μίας τού 'Ηρακλείτου, έζησεν ή άνθρωπό- 
της μέχρι σήμερον.

“Αξιόν προεισαγωγικής μνείας τυγχά
νει, 8τι έκ τών έμβιων δντων τρία είδη 
παρουσιάζουσι τό φαινόμενον τού πολέμου. 
Ταΰτα είναι ώρισμένον είδος μυρμήγκων, 
οι λεγόμενοι μυρμίκα, αί άγριαι μέλισσαι 
καί οί άνθρωποι. Μόνον τά τρία ταύτα ε ί
δη τών ζώων προβαίνουσιν είς ώργανωμέ- 
νην έξόντωσιν τών δμοφύλων των.

Ι ΔΩΜΕΝ ΤΑ ΤΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ, άτινα 
άντιστρόφως λαμβανόμενα ίσχύουσι 
διά τήν ειρήνην, άν καί ειρήνη δέν 

σημαίνει άπλώς τήν μή ύπαρξιν πολέμου.
Έξετάσωμεν προηγουμένως, τί είναι 

καί είς τί συνίσταται δ πόλεμος.
Πόλεμος είναι ή έπίθεσις ένδς λαού έ- 

ναντίον άλλου καί ή προσπάθεια κυριαρ
χίας έπ’ αύτού διά τής θανατώσεως τών 
ζώντων καί καταστροφής τών άψυχων. 
Πόλεμος είναι ή (οργανωμένη θανάτωσις 
άνθρώπων. Έπιγραμματικώτερον δ πόλε
μος είναι φαινόμενον αΰτοκαταστροφής τής 
άνθρωπότητος.

Κύρια γνωρίσματα τού πολέμου είναι τδ 
φονεύειν καί τδ καταατρέφειν. 'Ως πρδς 
τάς καταστροφάς έκ μέρους τών άντιμα- 
χομένων, φαίνεται δτι δέν ύπάρχει δια
φορά μεταξύ μή πεπολιτιαμένων καί πε- 
πολιτισμένων λαών, διότι καί οί μέν καί οί
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Ή Ιστορία τοϋ άνθρωπίνου γένους άπό 
τών όρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε
ρον είναι σειρά πολέμων έκ τής έκδά- 
σεως τών όποιων έΕηρτήθη έκάστοτε, 
ή κοινωνική διαμόρφωσις τών άνθρώ- 
πων ώρισμένης έποχής και κατ' άντα- 

νάκλασιν όλης τής άνθρωπότητος.

δέ έπιδίδονται μετά του Ιδιου ζήλου είς 
αύτάς. Υπενθυμίζω τάς καταατροφάς τής 
Τροίας Οπό τών ’Αρχαίων Ελλήνων, τής 
Βαβυλώνος, τών θηβών ύπδ ’Αλεξάνδρου, 
τών ’Αθηνών 6πδ τοδ Σύλλα, τής Κόριν
θου δπδ τοθ Μουμίου καί τάς άπροσμετρή- 
τους καταατροφάς κατά τδν τελευταίον 
Εύρωπαϊκόν καί τδν μόλις λήξαντα παγκό- 
αμιον πόλεμον.

Είς τούς καθ’ ήμάς χρόνους, κυρίως άπό 
τοδ ΕΰρωπαϊκοΟ πολέμου καί έντεΰθεν, 
προσετέθη είς τ ’ άνωτέρω δύο κύρια γνω
ρίσματα τοθ πολέμου καί έτερόν τι. Τού
το είναι ή προσπάθεια τών άντιπάλων νά 
ψπιρρίψη δ εις είς τδν άλλον τήν εύθύνην 
ιού πολέμου. Πρδς τδν σκοπόν τούτον οΐ 
Αντίπαλοι κατηγορούν άλλήλους διά παν
τοειδείς παραβάσεις τής ήθικής καί τών 
κανονισμών τού διεθνούς δικαίου καί προ- 
βαίνουσι συατηματικώς είς διαδόσεις ψευ
δών φημών καί παντοίων ψευδολογιών έπί 
τφ σκοπφ ύποβιβάσεως τής ήθικής αξίας 
τού έχθρού. Διήλθομεν νδν νέαν περίοδον 
πολέμου, καθ’ ήν τά φαινόμενα ταδτα έ- 
πανελήφθησαν μετ’ έξαιρετικής αφοδρότη- 
τος ύπδ λαών πρώτων είς τήν γραμμήν 
τοθ πολιτισμού.

Η ΣΓΝΕΧΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ τού πολέμου 
είς τήν ζωήν τής άνθρωπότητος αδια
κρίτως φυλής, τόπου καί έποχής ση

μαίνει έκ πρώτης δψεως, δτι πρόκειται 
περί φαινομένου άπορρέοντος έκ τής ψυ
χοφυσικής δποατάσεως τοδ άνθρώπου, ή
τοι περί φαινομένου ψυχοφυσικού. ’Επει
δή δέ δ άνθρωπος δέν είναι μόνον ψυχο
φυσικόν δν, αλλά καί κοινωνικόν, δ πό
λεμος δέον νά χαρακτηρισθή ώς ψυχοφυ
σικόν άμα καί κοινωνικόν φαινόμενον. Ώ ς 
έκ τούτου, πρδς τδν σκοπόν έξετάσεως καί 
άναλύσεως τοδ πολέμου, δέον νά ληφθή 
ύπ’ δψιν πάν δ,τι άφορψ είς τά στοιχεία 
τής ψυχικής ιδιοσυστασίας τοδ άνθρώπου 
τόσον αύτής καθ’ έαυτήν δσον καί τάς

Γερμανικά άρματα μάχης στή ρωσική 
στέππα. Ή  *έπιχείρησις Βαρβαρόσσας» 

έχει άρχίσει.

ψυχικάς έκείνας έκδηλώσεις αύτού, αίτι- 
νες απορρέουν καί αιτιολογούνται Οπό τοδ 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Οδτω θέλουσιν · 
καθορισθή τά ψυχικά καί κοινωνικά στοι
χεία, ύπδ τών δποίων καθορίζεται δ πό
λεμος.

Ύπάρχουοαι πολλαί πλευραί έξετάσεως 
τού πολέμου. Τοιαδται είναι ή ιστορική, 
ή πολιτική, ή οικονομολογική, ή κοινω
νιολογική, ή τής ψυχολογίας τοδ άτόμου, 
ή τής ψυχολογίας τής μάζης, ή τής ψυχο- 
παθολογίαςκ.ο.κ. Μόνη έκάστη τών άνω
τέρω είναι μονομερής, αυμπληροΐ δμως τάς 
άλλας.

Άναλόγως τής πλευράς άφ’ ής έξετάζε- 
ται τδ φαινόμενον τοδ πολέμου, έξαίρονται 
ώρισμένοι παράγοντες προκλήσεως αύτού. 
Δι’ δ, σχετικώς πρδς τό δντως πολυσύνθε
τον πρόβλημα τοδ πολέμου, αί γνώμαι εί
ναι ποικίλαι. Ούτω, λόγου χάριν, οί κοινω
νιολόγοι καί οί οικονομολόγοι έρμηνεύ- 
ουσι τδν πόλεμον διά τών κοινωνικών καί 
οικονομικών παραγόντων, δοθέντος δτι τό 
κίνητρον τοδ πολέμου πιθανόν νά ποικίλη 
άπό περιπτώαεως είς περίπτωσιν, ένέχει 
δμως πάντοτε ώς σκοπόν τήν ωφελιμότη
τα οίουδήποτε είδους, κυρίως τήν ύλικήν. 
Ώριαμένοι κοινωνικοί καί πολιτικοί δροι 
άγουσιν εύχερέστερον λαόν τινά είς πό
λεμον π. χ. ή ιμπεριαλιστική πολιτική. 
Οδτω τά αίτια τοδ πολέμου είναι διάφο
ρα άναλόγως τού είδους τοδ πολέμου, π.χ. 
τού ιμπεριαλιστικού έπιθετικοδ πολέμου, 
τοδ άμυντικοδ, τοδ άπελευθερωτικοδ κ.ο.κ. 
Έ ν τή έξετάσει δηλαδή τοδ πολέμου ά- 
νευρίσκομεν ποικίλους γενεσιουργούς αι
τίας, αί πλεΐσται τών δποίων, ώς έκ πρώ
της δψεως φαίνεται, είναι έξωτερικαί έκ 
τοδ περιβάλλοντος προερχόμεναι.

’Εκτός δμως τών έξωτερικών αιτίων, 
περί τών δποίων δέν είναι δ λόγος έν τή 
προκειμένη μελέτη, ή ψυχολογική έρευνα 
φέρει είς φώς ώς κίνητρα τοδ πολέμου 
ψυχικά στοιχεία, δποκινούμενα καί άνα- 
ζωπυρούμενα μέν έκάστοτε ύπδ έξωτερικών 
αιτίων, αύτοφυώς δμως έν τφ άνθρώπψ ύ- 
πάρχοντα. Είς τήν μελέτην ταύτην θά έξε- 
τασθώσι καί θά έρευνηθώσι κυρίως τά 
ψυχικά ταδτα στοιχεία χωρίς νά παραλεί- 
πεται, δπου δεί, ή μνημόνευσις τής συμ
μετοχής καί τής δράαεως τών έξωτερικών 
παραγόντων. Πρδς τδν σκοπόν τούτον θά 
άφορμηθώμεν άπό τής ψυχολογίας τοδ ά
τόμου, διότι τδ άτομον αποτελεί τήν συγ-

κεκριμένην πραγματικήν μονάδα, έξ ής έκ- 
πορεύονται πάντα τά λοιπά, δηλαδή οί θε
σμοί, τδ κράτος κ .τ.τ. ’Εκ τής ψυχικής 
ζωής τοδ άτόμου θά καθοριαθώσιν αί έκδη- 
λώσεις έκεϊναι είτε πρωτογενείς είναι αδ- 
ται, είτε δευτερογενείς (διά έπιδράσεως 
δηλαδή τοδ περιβάλλοντος έπερχόμεναι), 
αϊτινες έχουσιν αίτιολογικήν σχέσιν πρδς 
τδν πόλεμον. ’Αλλά τδ άτομον, ζών έν κοι- 
νωνίαις, συγκροτεί άφ’ ένός τήν μάζαν, τής 
δποίας ή ψυχολογία είναι διάφορος τής 
τοδ μεμονωμένου άτόμου καί άφ’ έτέρου 
τήν ένιαίαν δλότητα τοδ Κράτους. Συνε
πώς διά τήν έρευναν τοδ φαινομένου τοδ 
πολέμου άπό ψυχολογικής άπόψεως δέον 
νά ληφθοδν δπ’ δψιν πάντα τά δεδομένα 
τής ψυχολογίας τοδ άτόμου, τής ψυχολο
γίας τής μάζης καί τής ψυχολογίας τοδ 
Κράτους. ’Επίσης άπαραίτητος διά τήν 
κατανόησιν τοδ πολέμου είναι ή συμβολή 
τής ψυχοπαθολογίας, ήτις, μετά τής ψυχο
λογικής έξετάσεως, άποτελεΐ τήν ιατρι
κήν πλευράν τοδ ζητήματος. Πάντων τών 
δεδομένων τούτων θά γίνη μνεία έν τοΐς 
κατωτέρω.

Π ΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ είναι σκόπιμον νά 
λεχθώσι τινά έκ τής ψυχολογίας τοδ 
συνόλου τών άτόμων, δηλαδή τοδ Κρά

τους έν συγκρίσει πρδς τήν ψυχολογίαν 
τοδ άτόμου.

Τδ Κράτος έχει θεσπίσει ώρισμένους τυ
ποποιημένους νόμους καί θεσμούς διά τών 
δποίων διαθέτει, οδτως ή άλλως, τά άτο
μα καί ρυθμίζει τήν συμπεριφοράν αύτών. 
Τδ Κράτος π.χ. διδάσκει καί έπιβάλλει 
τήν ήθικήν είς τά άτομα, δεσμεύει έν πολ- 
λοίς τήν έλευθερίαν αύτών.

Είναι δμως άξιον μνείας, ώς άποτελοδν 
περίεργον άντίθεσιν μεταξύ άτόμου καί 
Κράτους, τδ γεγονός, δτι ώς πρδς έκδη- 
λώσεις τινάς, τδ ίσχδον διά τήν δλότητα, 
δηλαδή τδ Κράτος, δέν ισχύει διά τό μεμο- 
νωμένον άτομον. Οδτως, ΐνα άναφέρω τι 
συγκεκριμένον, είναι δυνατόν ν’ άπαγο- 
ρεύηταί τι είς τδ άτομον, νά έπιτρέπηται 
δέ τούτο είς τδ Κράτος. Έ π ί παραδεί- 
γματι είς τδ άτομον άπαγορεύεται τδ φο- 
νεύειν. Τό Κράτος διατηρεί έαυτφ τό δι
καίωμα τοδ φονεύειν, δπου νομίζει τούτο 
έπάναγκες (άποφασίζει τδν θάνατον άτό
μου τινάς). Τδ άτομον ούδέν έχει δικαίω
μα έπί τής ξένης ιδιοκτησίας. Τδ Κράτος
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Έ να  κανόνι του 1 7 9 8 . . .
Αλλες έηοχές άλλα πολεμικά μέσα...

. . .  καί μια ατομική βόμβα!

.. Ό  πόλεμος όμως παραμένει τό ίδιο 
σκληρός, άδυσώπητος, καταστροφικός!

έπιτρέπει έαυτφ έπέμβασιν εις τήν ιδιο
κτησίαν τίδν άτόμων, 8ταν θεωρή ταΰτην 
άναγκαίαν, π.χ. άπαλλοτριοΐ, κατάσχει 
γαίας, έπιτάασει τά ζώα, τά εισοδήματα, 
τήν περιουσίαν τών άτόμων.

Έ ν σχέσει πρός τόν πόλεμον είναι έκ- 
δηλωτέρα ή διαφορά μεταξύ άτόμου καί 
Κράτους.

Τό πολεμούν Κράτος έχει τό δικαίωμα 
νά φονεΰση, νά καταστρέψη, νά άδικήση, 
νά μή τηρήση συμφωνίαν, νά καταλάβη 
τάς χώρας άλλου Κράτους, έν άλλοις λό- 
γοις νά προβή εις πράξεις, αΐτινες άπα- 
γορεόονται είς τό μεμονωμένον άτομον.

'Η διαφορά αβτη τής συμπεριφοράς με
ταξύ άτόμου καί Κράτους άναφέρεται είς 
πράξεις αύτάς καθ’ έαυτάς μή ήθικάς, α"- 
τινες δμως, έφ’ δαον διαπράττονται ύπό 
τού συνόλου, παύουν νά θεωρούνται μή ή- 
θικαί καί παράνομοι. Τό κράτος έν καιρφ 
ειρήνης διδάσκει τήν ήθικήν, τό Τδιον έν 
καιρφ πολέμου έν σχέσει πρός τά άλλα 
Κράτη δέν πράττει συμφώνως πρός τήν 
ήθικήν. 'Ο πόλεμος ώς έκδήλωσις τού συ
νόλου παρουσιάζεται ούτως ώς ή άντίστρο- 
φος δψις τής ήθικής τού άτόμου.

Καί άλλη τις διαπίστωσις καθιστά πρό
δηλον τήν διαφοράν μεταξύ Κράτους καί 
άτόμου καί νοητήν τήν άνωτέρω άντίθεσιν 
ήθικής συμπεριφοράς άτόμου καί Κράτους.

Τά Κράτη είς τάς πρός άλληλα σχέσεις 
των δέν διέπονται ύπό τών ήθικών άρχών, 
ώς τό άτομον είς τάς σχέσεις του πρός τά 
λοιπά άτομα. Ό  ρυθμιστής τών σχέσεων 
τών κρατών, τόσον έν καιρφ ειρήνης, κυ
ρίως δμως έν καιρφ πολέμου, είναι τό συμ
φέρον των, διά τό όποιον μεριμνούν άσχέ- 
τως τών ήθικών νόμων. Έ κ  τούτου προέρ
χεται ή συχνή άλλαγή πολιτικής κατευ- 
θύνσεως τών Κρατών καί ή άατάθεια είς 
τάς σχέσεις των, ή έπιβούλευσις άλλήλων, 
ή δυσπιστία, ή έντεχνος ύφαρπαγή ωφε
λειών. Τό Κράτος δηλαδή διά τά ίδια ά
τομα είναι διδάσκαλος τής ήθικής. Αύτό 
τούτο είς τάς σχέσεις του πρός τά άλλα 
Κράτη δέν έφαρμόζει δσα διδάσκει. Τήν 
συμπεριφοράν τών Κρατών πρός άλληλα 
θά ήδύνατό τις νά παραλληλίση πρός τήν 
άνευ ήθικής συμπεριφοράν τών άτόμων 
πρός άλληλα. Βάσει τών άνωτέρω δυνά- 
μεθα νά είπωμεν, δτι τό άτομον έχει 
άχθή είς ήθικήν τινα άνωτερότητα, ή δ- 
λότης παρουσιάζεται είσέτι καθυστερημέ
νη ήθικώς. Ή  δμαδική ψυχή τού συνόλου 
είναι είσέτι πρωτόγονος.

Α· 2 ΕΙΣΕΛΘΩΜΕΝ νΰν είς τήν κυρίως 
ψυχολογίαν τού πολέμου. Ταύτης δια- 
κρίνομεν τήν ψυχολογίαν τής περιό

δου τής προετοιμασίας τού πολέμου καί 
τήν τής έκτελέσεως αύτοΰ.

’Εν άρχή, κατά τήν περίοδον τής προε
τοιμασίας, παρατηρεί τις, δτι τά άτομα 
λαού τινός, ειρηνικά μέχρι τινός, Αρχί
ζουν όλίγον κατ’ όλίγον νά έμποτίζων- 
ται πλήρως ιδέας τού πολέμου. Έ ν τέλει 
καταλαμβάνονται πλήρως ύπό τής έν λό- 
γψ ιδέας καί τείνουν άκατασχέτως πρός 
πραγματοποίησιν αύτής.

Ή  κατάληψις τών άτόμων λαού τινός 
ύπό τής ιδέας τού πολέμου άποτελεϊ τό 
ψυχικόν φαινόμενον τής δμαδικής ύποβο- 
λής καί τού μονοϊδεασμού. 'Ο μονοϊδεα- 
σμάς είναι ή κυριαρχία είς έν ή πλεϊστα 
άτομα μιάς καί μόνης ιδέας, έν τφ προ- 
κειμένψ τής τού πολέμου.

Ταύτα άφοροΰν κατ’ άρχάς είς τόν έπι- 
τιθέμενον λαόν, γεννώνται δμως καί είς τόν 
άμυνόμενον.

Έτέρα ψυχική έκδήλωσις τής αύτής πε
ριόδου είναι ή δημιουργία είς άπαντα τά 
άτομα τής ιδέας τής ύπεροχής έναντι τού 
άντιπάλου. Ή  ιδέα αβτη δέν άνταποκρί- 
νεται πάντοτε πρός τήν πραγματικότητα. 
Πολλάκις είναι σφαλερά, δ δ’ έπιθυμών 
τόν πόλεμον λαός αισθάνεται έαυτόν ύπερο- 
χώτερον τού άντιπάλου, χωρίς πράγματι 
νά είναι. ΟΟτως δμως ή άλλως, ή ιδέα τής 
ύπεροχής συνιστά ψυχικόν γεγονός χρηαι- 
μεύον ώς προϋπόθεσις τής άποφάσεως πρός 
πόλεμον. Ούδείς λαός αισθανόμενος έαυ
τόν άσθενή προβαίνει είς πόλεμον.

Ή  ιδέα τής ύπεροχής συνοδεύεται καί 
ύπό τής άλλης έκείνης ψυχικής έκδηλώ- 
σεως, τήν δποίαν καλούμεν τάαιν πρός έ- 
πιβολήν καί κυριαρχίαν. Είς πάντα άν
θρωπον ύπάρχει έμφυτος ή τάσις πρός έ- 
πιβολήν καί κυριαρχίαν έπί τών άλλων 
καί άποτελεϊ κίνητρον πολλών προσπα
θειών καί πράξεων. Καί οί λαοί διέπονται 
ύπό τής αύτής τάαεως καί ούκ όλίγοι πό
λεμοι έχουσιν ώς ψυχολογικήν άφετηρίαν 
τήν ψυχικήν ταύτην τάσιν.

Δέον ένταύθα νά μνημονευθή καί έτέρα 
τις ίδιότης τού άνθρώπου, ήτις έχει ση
μασίαν διά τήν γένεσιν τού πολέμου. Ό τι 
δηλαδή δ άνθρωπος έρχεται είς σύγκρου- 
σιν πρός τούς δμοίους του κατά πρώτον 
λόγον διά τά ύλικά άγαθά, δεύτερον διά 
τά πνευματικά προσόντα καί τελευταίον 
διά τά ψυχικά. Ό  άνθρωπος παρουσιάζει, 
ώς γνωστόν, άνοχήν τινά έναντι τών συν
ανθρώπων του, π.χ. ώς πρός τάς θρησκευ- 
τικάς, πολιτικάς, καλλιτεχνικάς διαφοράς 
του. Ή  άνοχή δμως αβτη παύει ώς πρός 
τά ύλικά ζητήματα, δπότε εύχερώς έπακο- 
λουθεϊ σύγκρουσις διά τήν διααφάλισιν τών 
ίδιων συμφερόντων καί έν γένει άνάπτυ- 
ξις έχθρικών συναισθημάτων, π.χ. φθόνου 
διά τούς ύλικώς ύπερέχοντας. Περιέργως 
ή πνευματική ύπεροχή τών άλλων είς μι- 
κρότερον βαθμόν προκαλεί τόν φθόνον καί 
τήν διένεξιν. Τά ψυχικά δέ προτερήματα, 
π.χ. ή φιλάνθρωπος διάθεσις ή άλλη τις 
άρετή, έπ’ έλάχιστον ή μάλλον ούδόλως 
άγουσιν είς άντίθεσιν τών ανθρώπων πρός 
άλλήλους.

Τά άνωτέρω ισχύουν καί διά τά Κρά
τη, διότι, άς σημειωθή, δτι αί άφορμαί 
τών διαπληκτιαμών καί διενέξεων μεταξύ 
τών άτόμων περιέχουσιν έν μικρογραφίφ 
τάς άφορμάς τών πολέμων μεταξύ τών 
Κρατών. Ώ ς τά άτομα οδτώ καί τά Κρά
τη συγκρούονται πρός άλληλα πρώτον διά 
τάς ύλικάς, έλάχιατα διά τάς πνευματικάς 
διαφοράς των, ούδόλως διά τάς καθαρώς 
ψυχικάς.

(Συνεχίζεται)
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

E o m K H i J l j

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν άνέκα- 
βεν τροχοπέδην εις την πρόοδον και την ευημερίαν τής Πα- 
τρίδος.

Τό Κ.Κ.Ε. ούδέποτε ένδιεφέρθη διά τά Εθνικά προβλή
ματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής 
έξουσίας και ή παράδοσις τής χώρας μας είς τούς όνυχας 
τοΰ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα έθνοπροδοτικόν. Προκειμένου νά 
έπιτύχη τούς άνοσίους σκοπούς του έχρησιμοποίησε και χρη
σιμοποιεί, όταν τούτο τοΰ είναι δυνατόν, τά πλέον αθέμιτα 
και απάνθρωπα μέσα.

Τοΰ Άστυν. Διευθυντοΰ Β'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

(Συχέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

’Επί τών άνοήτων σχεδίων προπα- 
ρασκευής, δ Λιναρδάτος αποκαλύπτει (σ. 
327) :

«Ό Βολουδάκης άφηγεϊται δτι ήλθε σέ 
έπαφή μέ τούς απότακτους δημοκρατι
κούς στρατηγούς αδελφούς Θόδωρο καί 
Κώστα Μαγ4τα.'„. Ε κτός άπό τούς στρα
τηγούς Μανέτα, δ Μητσοτάκης έβλεπε 
στήν Αθήνα καί τδν Περ. Άργορόποολο 
καί τούς στρατηγούς Διάμεση καί Πρω- 
τοσύγγελο. Οί συναντήσεις γίνονταν συ
νήθως στδ γραφείο τοΰ δικηγόρου Στ. Καν- 
δηράκη. '0  Πρωτοαύγγελος πού ήταν σέ 
έπαφή μέ τή ΜΕΟ, είχε καταατρώαει σχέ
διο... έπρεπε οί Κρητικοί νά κρατήσουν 
δυδ - τρεις μέρες... στήν Αθήνα θά γινόν- 
ταν σαμποτάζ στήν ’Ηλεκτρική Εταιρία, 
θά καταλαμβανόταν δ ραδιοφωνικός στα* 
θμός... θά έπιαναν τόν Μανιαδάκη καί 
τούς έπικεφαλής των Σωμάτων ’Ασφα
λείας...

Τό σχέδιο τελικά δέν έφαρμόσθηκε, καί 
γιατί δέν ήταν, δπως φαίνεται, Ολοκλη
ρωμένο, μά καί γιατί πρόλαβε δ Μεταξάς 
καί έδωσε γερά κτυπήματα στις άντιδικτα- 
τορικές δργανώσεις καί τις πολιτικές καί 
τις στρατιωτικές... Στις 28 ’Ιουλίου δ 
Ά ρ. Μητσοτάκης ειδοποίησε τούς ήγέτες 
των άντιδικτατορικων δργανώσεων τών 
Χανίων, δτι τήν άλλη μέρα, έπρεπε χωρίς 
άλλο, νά γίνει τό κίνημα... Ή  πρώτη έ- 
νέργεια τών έπαναστατών έγινε στις 2 
τή νύχτα τής 28ης - 29ης ’Ιουλίου. Δύο 
περίπου ώρες πριν τήν καθορισμένη, 22 
άτομα ( κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς  μέλη 
τής «Φιλικής Εταιρίας») μέ έπικεφαλής 
τόν Β. Χατζηαγγελή καί Κ. Φουντουλά- 
κη, παραβίασαν τήν πόρτα τοΰ Σκοπευτι- 
κοΰ Συλλόγου καί πήραν τόν δπλισμό του: 
καμμιά δεκαπενταριά μάλινχερ καί πάνω 
άπό δύο, χιλιάδες σφαίρες. 'Οπλισμένοι

τώρα δλοι πήγαν ατούς έλαιώνες τοΰ ’Ορ
φανοτροφείου (στις παρυφές τής πόλης, 
300 μέτρα άπό τούς στρατώνες τοΰ Συντά
γματος) δπου βρήκαν ήδη συγκεντρωμέ
νες πολλές έπαναστατικές δμάδες... Ή  
κατάληψη τών στρατώνων έκανε νά παρα- 
λύση κάθε αντίσταση τών κυβερνητικών. 
Ό  Σφακιανάκης, δ 'Ιππόλυτος, δ διοικη
τής τής Μεραρχίας καί άλλοι άνώτεροι 
δπάλληλοι καί άξιωματικοί, πού συσκέ
πτονταν έκείνη τήν ώρα στά γραφεία τοΰ 
14ου Συντάγματος, παραδόθηκαν ατούς 
έπαναατάτες χωρίς καμιά άντίστααη... 
Τήν ίδια ώρα οί δυνάμεις τής κομμουνι
στικής όργάνωσης άπό τά χωριά Νεροκού
ρου, Τσικαλαριά καί τή Σούδα, μαζύ μέ 
βενιζελικούς τοΰ Βολουδάκη, πού είχαν 
συγκεντρωθεί στόν "Αγιο ’Ιωάννη, κατέ
λαβαν τά Γραφεία τής Γενικής Διοίκησης, 
ένώ μιά άλλη δμάδα μέ έπικεφαλής τόν 
δικηγόρο Εύτύχη Παλληκάρη κατέλαβε 
τόν ’Ασύρματο στις Μουρνιές. Χωρίς σο
βαρή άντίσταση άπό τήν έκεί στρατιωτική 
φρουρά, μερικοί ένοπλοι μέ έπικεφαλής 
τούς Β. Χατζηαγγελή, Ί .  Μαντάκη, Στ. 
Τρικούπη καί Κ. Φουντουλάκη κατέλαβαν 
τό Τηλεγραφείο κι’ έστειλαν τό πρώτο τε
λεσίγραφο στήν Κυβέρνηση. "Οταν πιά εί
χε γιά καλά ξημερώσει, δλα τά έπίκαιρα 
σημεία είχαν καταληφθεί άπό τούς έπα- 
ναστάτες: ή Διοίκηση Χωροφυλακής, τά 
Άστυν. Τμήματα κλπ...........  Σ’ δ λ ά
κ λ η ρ η  τήν όπάλοιπη Κρήτη, κ α 
ν ε ί ς  δ έ ν  ε ί χ ε  κ ι ν η θ ε  ΐ .. .  
(σελ. 334— 335).

Ό  δημοσιογράφος Μιχ. Μπιωτάκης, 
γράφει, στήν «ΑΓΓΗ»:

♦ Στις 11 τδ πρωί έγινε τό αυλαλλητή- 
ριο στήν πλατεία Συντριβανίου... Ό  Μάρ
κος Βαφειάδης δέν παρουσιάσθηκε καθό
λου (γιά συνομωτικούς λόγους δπως είπε 
άργάτερα)... Μίλησε δ Άρ. Μητσοτάκης, 
δ όποιος είπε: μέχρι τής στιγμής είμεθα
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Ο Ιωάννης Μεταξας, ετπδίδων τά τττυχία εϊς τούς νέους ‘Υτταστυνόμους μετά την όρκομωσίαν των εϊς την Σχο
λήν τής Αστυνομίας Πόλεων.

μόνοι, περιμένουμε δμως συνχόμως θά μάς 
ακολουθήσουν καί άλλες περιοχές, θά κά
νουμε έπιατράτευση καί θά πάμε νά κατα
λάβουμε τό Ρέθυμνο καί τό Η ράκλειοί! ! ) .  
Ό  λόγος τοΟ Μητσοτάκη π ά γ ω σ ε  
χόν κόσμο, τοδ έρριξε χό ήθικό, τόν έκαμε 
νά δή τήν άπομόνωαη ατήν δποία βρισκό
ταν χό κίνημα... Οί έπανασχάχες διελύθη- 
καν μουδιασμένοι».

Ένώ δ κόσμος διελύεχο, δύο άεροπλά- 
να έρριφαν προκηρύξεις είς Χανιά. Εις 
ταύχας μέ ύπογραφήν «’ Ιωάν. Μεχαξάς» 
άνεφέρονχο, μεταξύ χών άλλων:

«...Στηριζόμενος είς τά πατριωτικά αι
σθήματα τοδ κρητικοΟ λαοδ καί είς τά δεί
γματα έμπιστοσύνης πού μοδ έπέδειξε, χόν 
προσκαλώ ν’ άπογυμνώση τούς στασιαστάς 
καί νά κατάδειξη είς τόν 'Ελληνικόν λαόν 
δτι ή Κρήτη ϊσταται παράλληλος καί άλ- 
ληλέγγυος πρός τό εθνικόν σύνολον. Παν
τού τής Ελλάδος έπικρατεΐ απόλυτος τά- 
ξις καί ήσυχία».

Τό κίνημα κατέρρευσεν πάραυτα, τήν 
δέ έπομένην ό λαός έτέλει πάνδημον δο
ξολογίαν. Οί ήγέται τοϋ κινήματος, ώς 
συνήθως, έξηφανίσθηααν, φυγοδικοδντες. 
Τό συνελθόν Έκτακτον Στρατοδικείον κα- 
τεδίκασεν έ ρ ή μ η ν είς θάνατον τούς 
Άρ. Μηταοτάκην, Ί .  Μπιωτάκην, Μαν. 
Βολουδάκην καί Έμμ. Μπακλατζή, τούς 
δέ παράντας κατηγορουμένους είς διαφό
ρους μικροτέρας ποινάς. Είς έτέραν δικά
σιμον, δ Εύάγ. Χατζηαγγελής κατεδικά- 
σθη είς 20 έτών πρόσκαιρα δεσμά. *0 Έ μ . 
Μάντακας, έρήμην είς ισόβια δεσμά. (Ό  
έν λόγψ άπότακτος κατά τήν κατοχήν ά- 
νηγορεύθη Τπουργός των Στρατιωτικών, 
είς τήν ψευδοκυβέρνησιν τοδ βουνοδ - Π.Ε. 
Α .). Ό  λαός τής Κρήτης, τόν όποιον προ- 
σεπάθησαν νά δυσφημήσουν καί αίματοκυ- 
λήσουν ένιοι φανατικοί πολιτικοί καί άπό- 
τακτοι, έ τ ή ρ η σ ε  ν ο μ ι μ ό φ ρ ο -  
να,  ώ ς έ τ ο ν ί σ θ η ,  δ ι α γ ω γ ή ν

καί τοϋτο έδωσε τήν εύχέρειαν είς τήν ’Ε 
θνικήν Κυβέρνησιν νά ένδιαφερθή έτι πε
ρισσότερον διά τήν έπίλυσιν τών χρονιών 
προβλημάτων του καί τήν έν γένει πρόο
δον αύτοδ. 'Ο Ί .  Μεταξάς είς τό «Ήμε- 
ρολόγιόν» του έσημείωνε (σελ. 306) διά 
τήν διήμερον στάσιν:

« ... ’Από ποϋ προήλθε; ’Από βλα φαί
νονται δύο πράγματα: 'Ότι ή διοίκησίς 
μας είς Χανιά ήταν άποκοιμιαμένη καί δτι 
δ κόσμος είς τήν περιφέρειαν Χανίων δέν 
είναι φίλος μας —  άναμνήσεις Βενιζέλου, 
ατέρησις λουφέ καί προσωπικών παροχών, 
καταδίωξις καταχρήσεων, καταδίωξις ζω
οκλοπής. Έματαιώθη άμέαως». Είς έτέ
ραν δέ σελίδα:

«Ό λαός δείχνει παντοθ ήσυχίαν καί 
εύχαρίστησιν».

Οί φυγόδικοι άφοδ περιεπλανήθησαν έπί 
δίμηνον είς τήν κρητικήν ύπαιθρον, τήν 
20ην ’Οκτωβρίου άνεχώρησαν δι’ ιστιοφό
ρου άπό τούς Κομιτάδες Σφακίων διά Κύ
προν, πλήν τοδ άποτάκτου Έ μ . Μάντα- 
κα, δστις παρέμεινε κρυπτόμενος.

Έ ν τφ μεταξύ καί αί προσπάθειαι Άν- 
τιδικτατορικοδ Μετώπου είς ’Αθήνας κα- 
τέρρεον, παραλλήλως πρός τήν άποδιοργά- 
νωσιν τοδ ΚΚΕ, περί ής θά ώμιλήσωμεν 
έκτενώς έν συνεχείφ. Οδτω κατά τά τέλη 
1938 ή Γεν. ’Ασφάλεια ’Αθηνών, έπιτυγ- 
χάνει τήν έξάρθρωσιν τής «Φιλικής Ε τα ι
ρίας» καί συλλαμβάνει τόν Μιχ. Κδρκον 
καί έτερα πενήντα περίπου στελέχη. Κατ’ 
έκφρασιν παλαιού άξιωματικοΰ τής Γ .Γ. 
Α., ή άνάκριοις τών «ήρωϊκών» ψευδοδη
μοκρατών είχε μεταβληθή είς άριστοκρα- 
τικήν «κοζερί». Ό  ένας «αυνιστοδσε» (είς 
τήν άπλήν τοδ λαοδ γλώσσαν: κ α τ έ δ ι 
δ ε  ή έ π ρ ό δ ι δ ε )  τόν άλλον, ά- 
νευ ούδεμιάς πιέσεως καί μέ εύκολίαν ή- 
τις ένεθύμιζε κ ο σ μ ι κ ά ς  σ υ σ τ ά 
σ ε ι ς .

Ό  Ί ,  Μεταξάς σημειοΐ χαρακτηριστι-

κώς είς τό «Ημερολόγιό» του (Λ' τόμος 
α. 319) : 15 Δεκεμβρίου... άνακάλυψις πα
ρανόμων τυπογραφείων».

17 Δεκεμβρίου, Σάββατον... ’Απόγευμα, * 
βράδυ έργασία. ’Αλλά τί ζωή καί τί χαρά 
αισθάνομαι μέσα μου. Προπάντων τώρα 
τελευταία μέ τήν άποκάλυψη τών παρα
νόμων τυπογραφείων. ΤΗσαν δύο, ένα τύ
πωνε τήν «Ελευθερία» καί τό άλλο τήν 
ΜΕΟ, τήν ΑΣΔΕ, τόν «Στρατιωτικό Βή
μα», τή «Μάχη» καί δέν θυμούμαι τί άλ
λο. Θά ένόμιζε κανείς δτι πίσω άπό δλα 
θά εύρίσκοντο όργανώσεις. Τίποτε! Τό 
αυτό πρόσωπον, 1— 2 άνθρωποι, συνέτασσε 
καί έτύπωνε δλα. Ό  Κολυβάς τυφλός άπό 
φθόνο καί μίσος, δ Κδρκος άνισόρροπος 
(ίσω ς), δ Γεώργιος Μελάς καί άλλοι δ- 
λοι τριτεύοντα δργανα. ’Αλλά έσβησε καί 
αύτή ή βρωμερή πηγή».

Δύο - τρεις μήνας ένωρίτερον είχε προη- 
γηθή ή τελευταία λαϊκομετωπική ένέρ- 
γεια. Ό  Λιναρδάτος άποκαλύπτει (σ.
368) :

«Τό καλοκαίρι τοδ 1938 πραγματοποι
είται ή έπίσημη ιδρυτική σύσκεψη τοδ Άν- 
τιδικτατορικοδ Μετώπου. Στή σύσκεψη αύ
τή πού έγινε ατό σπίτι τοδ καθηγητή Άν- 
δρέα ΙΙαπασπυρόπουλου (ψευδ. Δίας, στε
λέχους τοδ ΚΚΕ) στή Γλυφάδα, πήραν μέ
ρος έκπρόαωποι δλων τών κομμάτων, ά- ■  
νάμεσα στους όποιους δ θεμ. Τσάτσος τών 
Φιλελευθέρων, Γ. Σακαλής τών Προοδευ
τικών (Καφαντάρη), δ Χατζηπάνος τοδ 
Λαϊκού, δ Σιδερίδης τοδ ΚΚΕ, δ Εύάγ. 
Κτιστάκης (στέλεχος τοδ ΚΚΕ) τοδ ’Α
γροτικού ΑΚΕ, δ δημοσιογράφος Ί .  Κα- 
ρανικολός τής ΜΕΟ (Κανελλοπούλου), δ 
γιατρός Λαμπαδαρίδης τοδ Δημοκρατικού 
(Παπανδρέου), δ Μιχ. Κύρκος τής «Φιλι
κής Εταιρίας», δ ΙΙαπααπυρόπουλος έκ 
μέρους τών Δημοσίων Επαλλήλων καί δ 
Ί ω . Καλομοίρης έκ μέρους τής Γ .Σ .Ε .Ε .

(Συνεχίζεται)
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Ταξείδια στην όμορφη Ελλάδα μας

O C IO C  A O T K A C
Χίλια ολόκληρα 

χρόνια απείραχτο 

άττό τη μανία των 

αιώνων στέκει έκεϊ στα  

πόδια τοΰ Έλικώνα τό  

μοναστήρι τοΰ Ό σιου Λου

κά, ένα οπτό τα  ωραιότερα 

καί τπό διατηρημένα μνημεία 

τής βυζαντινής μας κληρονομιάς. Έ ί β  δ Διάκος κήρυξε τήν ’Επανάσταση.
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1

Ο Σ Ι Ο Σ
Λ Ο Υ Κ Α Σ

Μιά συλλογή μέ ποιήματα τοϋ 
"Αγγέλου Σικελιανοϋ, ήταν τό 
πρωτοχρονιάτικο δώρο, πού μοϋ 
έκανε παληός καλός φίλος. Ξε
φυλλίζοντας τό καλοτυπωμένο βι
βλίο τήν ίδια μέρα πού τό πήρα 
ατά χέρια μου, κάποιες γραμμές 
του μοΰ τράβηΕαν ιδιαίτερα τήν 
προσοχή.

Στ' Όσιου Λουκά τό μοναστήρι 
γυναίκες τοϋ Στειριοϋ συμμαζεύ

τηκαν
τόν Επιτάφιο νά στολίσουν, κι'

δσες
μοιρολογήτρες ώς μέ τοϋ Μεγά

λου
Σαββάτου τό Εημέρωμα άγρυπνή-

σαν
ποιά νά στοχάση — έτσι γλυκά 

θρηνούσαν! 
πώς κάτου άπ' τούς άνθούς, τ' ό- 

λόαχνο σμάλτο 
τοϋ πεθαμένου τοϋ "Αδωνι ήταν 

σάρκα
πού πόνεσε θαθειά;

Μιλούσε γιά τό ώραϊο, τό Εα- 
κουσμένο μοναστήρι τής Λειβα
διάς ό όνειροπόλος ποιητής, πού 
σύμβολο αιώνιο τής χριστιανικής 
μας πίστης, στέκεται άτόφιο έκεϊ 
στά πόδια τού Έλικώνα

Λίγο γιατί τό «παραΕηγημένο» 
ΒυΖάντιο μέ τό δικό του τόν κό
σμο μέ μάγευε Εέχωρα όπό παιδί, 
λίγο γιατί είχα έπισκεφθή πριν 
χρόνια τό περίφημο μνημείο καί 
χάρηκα τοϋ μεγαλείου του τήν ο
μορφιά κΓ άκόμα ή εύκαιρία τών 
έορτών, μοϋ γέννησαν τή σκέψη 
νά κάνω ένα σύντομο ταΕιδάκι ώς 
έκεϊ. Ή παρέα μικρή μά πρόθυ
μη. Ό  φίλος καί δωρητής τοϋ βι
βλίου, κι' ένας άκούραστος συνά
δελφος μέ δικό του αύτοκίνητο, 
Εεκινήσαμε, παραμονή τής πρω
τοχρονιάς γιά νά προσκυνήσουμε 
τό χιλιόχρονο μοναστήρι καί νά 
χαροϋμε τό άσύγκριτα άμορφο το
πίο του, πού είναι τό ίδιο έλκυ- 
στικό καί τώρα τό χειμώνα μέ 
τούς όγκους τοϋ Έλικώνα καί τοϋ 
Παρνασσού, πού διαγράφονται κά- 

— τασπροι πέρα μακρυά ατό φόντο
τοϋ γαλάΖιου έλληνικοϋ ούρανοϋ.

"Ενα παρακλάδι τοϋ δρόμου, λ ί
γο έΕω όπό τή Λειβαδιά, φέρνει 
τόν έπισκέπτη άριστερά. Δέκα χι
λιόμετρο άπέχει ή ιστορική Μονή. 
Στή διαδρομή, δυό χωριά, τό Δί
στομο καί τό Στεϊρι, δίνουν κάποιο 
τόνο Ζωής στό άγονο, στό πέτσινο 
τοπίο. Στήν είσοδο τοϋ πρώτου 
χωριού, μιά πινακίδα, σύμβολο, θά- 
λεγα, δόΕας αιώνιας, μαρτυρό κά
ποιες πρόσφατες ήρωικές σελί
δες τής ιστορίας μας. «Ό τόπος 
αύτός καθαγιάστηκε όπό τό αίμα 
218 άθώων Διστομιωτών, σφαγια- 
σθέντων παρά τών ναΖιστικών 
στρατευμάτων τοϋ Χίτλερ»...

34

"Ανω: Τό .καμπαναριό καί ένα τμήμα τής εκκλησίας τοδ Όσιου Λουκά. Κά
τω: *0 αιωνόβιος πλάτανος τής αόλής, πού τούς θερινούς μήνες χαρίζει 

στόν έπισκέπτη δροσιά καί ξεκούραση.
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Ά ν ω : Τό ψηφιδωτόν τοΟ Oaiou Λουκά τέλειο δείγμα τής βυζαντινής ψηφιδογραφίας. Κά
τω: Γενική άποψις τής έκκλησίας το8 Όοίοο Λουκά. Στό βάθος διακρίνονται οί πλαγιές

τοΟ Έλικώνα.



Ά νω : 'Η Σταύρωαις. Μιά άριατουργηματική άπεικόνισις τοϋ θείου Πάθους. Μιά σκηνή 
πλημμυρισμένη άπό τραγικό μεγαλείο. Κάτω: ’Ανθισμένες άμυγδαλιές. Στό βάθος τό μο

ναστήρι.

Ο Σ Ι Ο Σ
Λ Ο Υ Κ Α Σ

Μετά τό Στεϊρι, πού κΓ αύτό 
είναι γνωστό γιά τήν πανάρχαιη 
Ιστορία του, τό τοπίο άρχίζει, σι
γά - σιγά, νά γίνεται λιγώτερο μο
νότονο, λιγώτερο άγριο. Σέ μιά 
στροφή, τήν τελευταία τού δρό
μου, προβάλλει ξαφνικά ή σιλουέτ- 
τα τοϋ μοναστηριοϋ. Ό  "Ooioc 
Λουκάς!·.· Μνημείο άπό τά ω
ραιότερα τοϋ βυζαντινού μας πο
λιτισμού καί όρμητήριο έθνικών 
αγώνων. Έδώ, τό Μάρτη τοϋ 
1821, συγκεντρώθηκαν, κάτω άπό 
τις εύλογίες τοϋ Παντοκράτορα 
τοϋ τρούλλου, ό Αθανάσιος Διά
κος, ό Σαλώνων Ήσαίας καί ό 
Ταλαντίου Νεόφυτος καί κήρυξαν 
τήν επανάσταση στή Στερεά Ελ
λάδα.

Ή  ιστορία τής Μονής άρχίζει 
άπό τόν I αιώνα, τότε, πού ό ά- 
σκητής Ό σ ιος Λουκάς, άπό τήν 
Αίγινα, άφοϋ έμόνασε κοντά στό 
Στεϊρι, έκτισε ένα ναό άφιερωμέ- 
νο στή μνήμη τής Άγιας Βαρβά
ρας. Ή παράδοση άναφέρει, πώς 
ό Λουκάς προφήτευσε, στά χρόνια 
τοϋ αύτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου 
Ρωμανού, τήν κατάληψη τής Κρή
της, πού μέχρι τότε τήν κρατού
σαν οί "Αραβες. Ό  αύτοκράτο- 
ρας, γιά νά δείξη τό σεβασμό καί 
τήν εύγνωμοσύνη του πρός τόν 
"Οσιο, έστειλε άπό τήν Κων)πό
λη φημισμένους άρχιτέκτονες γιά 
νά χτίσουν τό ναό καί όνομαστούς 
τεχνίτες γιά νά τόν διακοσμήσουν. 
Ή  παράδοση αύτή είναι άσφα- 
λώς τό άποτέλεσμα τής έντυπώ- 
σεως, πού προκαλοϋσε ή μεγαλο
πρέπεια καί ό πλούτος τοϋ ναοϋ, 
πού ήταν, άληθινά, πραγματικό 
αύτοκρατορικό κτίσμα.

Σήμερα, οί λίγοι καλόγηροι, πού 
άσκητεύουν άκόμη έδώ, μακρυά 
άπό τό θόρυβο καί τό άγχος τής 
σύγχρονης ζωής, θά σοϋ δείξουν 
τόν τάφο τοϋ Όσιου Λουκά στό 
ύπόγειο παρεκκλήσιο, πού βρίσκε
ται κάτω άπό τό ναό. Ό  τάφος 
αύτός ήταν παλαιό, είναι καί σή
μερα, τόπος προσκυνήματος τών 
κατοίκων τής περιοχής, άλλά καί 
όλων τών ξένων, όσοι έρχονται 
νά θαυμάσουν τό Βυζαντινό καλ
λιτέχνημα.

Άφοϋ περάσουμε μιά πέτρινη 
εύρύχωρη σκάλα, φθάνουμε στό 
προαύλιο τοϋ μοναστηριοϋ. "Ε
νας θεόρατος πλάτανος καί μιά 
μαρμάρινη βρύση μέ κρύσταλλο 
νερό χαρίζουν δροσιά στόν έπι- 
σκέπτη στις ώρες τοϋ καλοκαι
ριού. Τό θέαμα άπ' έδώ έπάνω 
είναι κάτι τό μοναδικό. Απέναντι 
κοντά τά κελλιά τών μοναχών καί 
ή έκκλησία μέ τήν έξαίσια αρχι
τεκτονική της, πού τής δίνει ξέ
χωρη ομορφιά ή βυζαντινή ορθο
μαρμάρωση μέ τις πολύχρωμες 
πλάκες καί πίσω μακρυά ή πεδιά
δα, ένας χρυσοπράσινος χείμαρ-



ί

poc άπό έληές καί άλλα δέντρα.
"Αν πρέπει νά ίδοϋμε τό μονα

στήρι πρώτα έΕωτερικά, θά παρα
τηρήσουμε, πώς κοντά ατά ναό 
τοϋ Όσιου Λουκά βρίσκεται καί 
ένας άλλος, πού χτίστηκε άργό- 
τερα καί τιμάται ατό άνομα τής 
Παναγίας. Ή άρχιτεκτονική τάϋ 
'πρώτου είναι ό ρυθμός τών οκτα
γωνικών βυζαντινών ναών, όμοιος 
δηλαδή μέ τό Καθολικό τής Μο
νής τοϋ Δαφνιού. Ό  Ναός του 
Όσιου Λουκά θεωρείται ώς τό πα- 
λαιότερο καί τό τελειότερο άπό 
άρχιτεκτονικής άπόψεως κτίριο 
μεταξύ τών άλλων όμοιων του.

Σπάνια μεγαλοπρέπεια καί ό- 
μορφιά δίνει οτό οικοδόμημα ή 
άρμονική σύνθεση τών όγκων πού 
τούς άπαλύνουν καί τούς κάνουν 
όνάλαφρους τό πολυάριθμα μικρά 
καί μεγάλα τόξα. 'Αξιόλογη εί
ναι καί ή άρχιτεκτονική τοϋ Ναοϋ 
τής Παναγίας. Σταυροειδής μέ 
τροϋλλο διακρίνεται καί αύτός γιά 
τήν άρχιτεκτονική του συμμετρία. 
Καί ατούς δύο Ναούς βλέπουμε 
έξωτερικά άρχαϊο ύλικό καί πελε- 
κημένους πωρόλιθους, γαρνιρισμέ
νους μέ κόκκινα όδοντωτά κερα
μίδια. Άφοϋ θαυμάσουμε λίγο ά- 
κόμα τούς μεγαλόπρεπους τρούλ- 
λους, τά πολύχρωμα μάρμαρα, τά 
κομψά παράθυρα, μπαίνουμε έπει
τα εύλαβικοί προσκυνητές ατό έ- 
σωτερικό τοϋ ναοϋ.

Είναι όλόκληρος ένα θαϋμα ό- 
μορφιάς, ένα σπάνιο σύνολο τής 
μεγάλης βυΖαντινής τέχνης. "Αγ
γελοι, "Οσιοι, Μάρτυρες, Ιεράρ
χες, "Αγιοι καί, πάνω άπ' όλους, 
ή μορφή τής Θεομήτορος καί τοϋ 
ΝαΖωραίου σέ ύποβάλλουν, σέ 
κάνουν νά νοιώοης ταπεινός, μι
κρός, έτοιμος νά προσευχηθής, 
νά παρακαλέσης τόν ούράνιο Πα
τέρα...

Τά μωσαϊκά τοϋ Όσιου Λουκά 
είναι άπό τά ωραιότερα καί πιό 
καλοδιατηρημένα σ' όλόκληρη τήν 
'Ελλάδα. "Εγιναν άπό τεχνίτες, 
πού ήρθαν έδώ άπό τήν Πόλη καί 
έχουν όλα τά χαρακτηριστικά τής 
μνημειώδους εικονογραφίας. Ή 
τέχνη τών μωσαϊκών αύτών είναι 
τό άποτέλεσμα τής νίκης τοϋ μο
ναχισμού στούς είκονομαχικούς ά- 
γώνες, πού τόσο συνετάραξαν τή 
ΒυΖαντινή πολιτεία. Ή τέχνη αύ- 
τή, έντονα έπηρεασμένη άπό τό 
πνεύμα τής άνατολής, έπεσκίασε 
μέ τόν καιρό τήν Ελληνιστική 
ΒυΖαντινή τέχνη, αύτή πού βλέ
πουμε ατά μωσαϊκά τοϋ Δαφνιού.

Οί ψηφιδογράφοι, πού δούλε
ψαν στόν "Οσιο Λουκά, παραμέ
λησαν τή φυσικότητα τής σκηνής, 
άλλά προσπάθησαν καί έπέτυχαν 
νά έκφράσουν συναισθήματα θρη
σκευτικά καί νά δώσουν στις φι
γούρες τους περιεχόμενο πνευ
ματικό. Στήν είσοδο τοϋ Ναοϋ, 
πάνω άπό τήν πόρτα, εύλογεϊ τόν 
προσκυνητή τό ψηφιδωτό πού εί- 
κονίΖει τό Θεάνθρωπο. Είναι ό

"Ανω: Ό  Νιπτήρ. ’Από τά χαρακτιριστικώτερα έργα τής περιόδου. Μιά τέλεια έκμετάλ- 
λευσις τού χώρου. Κάτω: Ή  Άνάστασις. Ό  ΈγερθεΙς Χριοτός αώζει τόν άνθρωπο άπό τήν

άμαρτίαν.



ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ
Τοϋ ’Αστυνόμου Α' κ. I. ΡΑ-Ι-ΚΟΥ

ΕΝΑΣ ακόμη χρόνος κύλησε στην άβυσσο των αιώνων. Χάθηκε ατό στρόβιλο τοϋ «πάν
τα ρεϊ». Έφυγε τό 1971, γιά ν' άνατείλη τό 1972. Μαζί μέ τόν παλιό χρόνο, διαλύθηκαν ό
νειρα καί πόθοι, λύπες καί χαρές, γιά νά γεννηθούν καινούργια όνειρα, νέες χαρές καί 
λύπες, μέ τήν ανατολή τοϋ νέου χρόνου.

1972! Τί άραγε θά μας φέρη ατό Εετύλιγμά του, αύτό τό 72ο παιδί τοϋ αιώνα μας; 
Θαναι θεμελιωτής μιας καλύτερης, είρηνεμένης ξωής στόν πλανήτη μας ή θά μαράνη έλ- 
πίδες καί πόθους καί θά κλαδέψη ένθουσιασμούς; Τί στ' άλήθεια, νά πούμε! Αδυσώπητο 
καί δίβουλο κοσμονικό στοιχείο ό χρόνος' καί ύστερόβουλο καί άπότομο στήν άποκάλυψι 
των μυστικών του. Επιστρατεύοντας όλη μας τήν αισιοδοξία, λέμε: «Ό λα  θά πόνε καλά



Ά νω : Ό  Παντοκρίτωρ. Ό  τεχνίτης προοπάθηοε καί πέτυχε νά ίώαη ατό έργο του περιε
χόμενο πέρα ώς πέρα πνευματικό. Κάτω: Midi ακόμα γενική δποφις τοΟ περίφημου μο

ναστηριού.

Χριστός πού συμβολίζει τό «'Εγώ 
είμϊ ή θύρα, δΓ έμοϋ άν τις είσέλ- 
θη σωθήσεται». Τήν άψϊδα καλύ
πτει μιά θαυμάσια Πλατυτέρα, ένώ 
ατά τόξα είκονίζονται μάρτυρες.
Εδώ βρίσκονται καί οί θαυμάσιες 

προσωπογραφίες τού Όσιου Λου
κά καί τού Νίκωνος τού Μετα
νοείτε.

Στις γωνίες τού ναού σέ ύπερ
φυσικό μέγεθος παρίστανται οί 
πατέρες τής Εκκλησίας, ά Βασί
λειος, ό Γρηγόριος, ό Χρυσόστο
μος καί ό Νικόλαος. Τούς τοί
χους καί τούς θόλους καλύπτουν 
σκηνές άπό τά Εύαγγέλια, ένώ 
στό νάρθηκα είκονίζονται τά Θεία 
Πάθη.
Τό φόντο τών ψηφιδωτών, μέ τά 

πολύχρωμα πετράδια, συμπληρώ
νουν τά χρωματιστά μάρμαρα, πού 
σκεπάζουν ώς ένα σημείο τούς 
τοίχους καί τό δάπεδο. Τήν όλη 
άριστουργηματική έσωτερική δια- 
κόσμηση συμπληρώνει τό μαρμά
ρινο τέμπλο μέ τις εικόνες τού 
Χριστού καί τής Παναγίας, έργα 
τού περίφημου Κρητός ζωγράφου 
Δαμασκηνού.

Ό  "Οσιος Λουκάς δέν είναι 
μόνο άπό τά μνημεία πού έντυ- 
πωσιάζουν. Είναι άπό αύτά πού 
θέλγουν. Ό οο  περισσότερο τόν 
γνωρίζεις, τόσο πιό πολύ θέλεις 
νά τόν γνωρίσης καί όσο περισ
σότερο θέλεις νά τόν γνωρίσης, 
τόσο στ' άλήθεια, βρίσκεις άπει
ρα ένδιαφέροντα γιά νά γνωρί
σης. Ασφαλώς τό χιλιόχρονο μο
ναστήρι καί τό κοντινό του πε
ριβάλλον, δέν προσφέρουν πολ
λά σέ όποιον άποζητα μιά πρό
χειρη ψυχαγωγία. Όμω ς προσ
φέρουν πολλά οέ κείνους πού δι
ψούν γιά μάθηση, γιά γαλήνη, 
γιά έσωτερική άνανέωση, γιά ψυ
χική ήρεμία. Καθώς βγαίνουμε, 
δυό - τρία ξερά φύλλα πέφτουν 
τρέμουλα στό δάπεδο τής αύλής. 
Δυό - τρία φύλλα, πού Εέφυγαν 
άπό τόν αιωνόβιο πλάτανο καί 
κύλισαν άργά στή νεροσυρμή 
τής βρύσης. Μιά στερνή προσευ
χή κλείνει στή θύμησή μας κά
ποιες άκόμα, γλυκιές σελίδες. 
Κατεβαίνοντας τά πέτρινα σκα
λιά, σταθήκαμε νά ζήσουμε γιά 
μιά στιγμή άκόμα, τή γοητεία 
τού τόπου.

Λίγο πιό κάτω, τρεις γυναίκες 
άνηφορίζουν τό σκυρόδρομο. Νά 
είναι άράγε «γυναίκες τού Στει- 
ριού, πού στ' "Οσιου Λουκά τό 
μοναστήρι πάνε τόν Επιτάφιο νά 
στολίσουν;» Μά όχι. Ά ν  διακρί
νουμε καλά, τρεις Εένες είναι, 
τρεις άέρινες καστανομάλλες μέ 
τά χωριάτικα ταγάρια τους στόν 
ώμο. Πόνε κι' αύτές στό μονα
στήρι... Στό μοναστήρι τό άκου- 
σμένο... Αλήθεια, πόσες όμορ
φες άναμνήοεις θά πάρουν άπό 
τήν έπίσκεψή τους αύτή στις μα- 
κρυνές τους πατρίδες!...

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ



Μεταξύ Ιστορίας καί θρύλου

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ “ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ,,
Τοϋ κ . θ .  Δ . ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗ Άντ/ρχου πυροβολικού έ .  ά .

Κατά τήν Ζοφερόν νύκτα τής τεσσά
ρων αιώνων δουλείας μας, (1453 — 
1821), αί άνά τήν Ελλάδα διεσπαρμέ
νοι Χριστιανικοί Μοναί, άπολαμβάνου- 
ααι καί προνομίων τινών παρά τού δυ
νάστου, άπετέλεσαν Κέντρα Πολιτισμού, 
Γραμμάτων, Τεχνών, ένώ, έκ παραλλή
λου, διέσωσαν τά Θρησκευτικά μας Ι
δεώδη, τήν Εθνικήν αύθυπαρΕίαν τής 
Φυλής μας καί πλείστους θησαυρούς τής 
κλασικής άρχαιότητος. Οί Μοναχοί, προ
σηλωμένοι εις τήν άοκησιν άρετής καί 
λατρείαν τοϋ Θεού γενικώς, μέ κύριον 
έργον των τήν προσευχήν, εϊχον τοπο
θετήσει εις τό είκονοστάσιόν των, παρά 
τήν εικόνα τής Παναγίας, καί τήν εικόνα 
τής Πατρίδος καί εϊχον καταστήσει τάς 
Μονάς μυστικά Σχολεία, κρησφύγετα 
διωκομένων ραγιάδων — Κλεφτών — 
Άρματωλών καί έκτροφεϊα Ηρώων, οί 
όποιοι θά πέσουν εις τό Μανιάκι, εις 
τήν γέφυραν τής 'Αλαμάνας καί άλλα- 
χοΰ, ένώ θά άγωνίΖονται, μέ όρμητικό- 
τητα άετοϋ καί γενναιότητα λέοντος, 
«γιά τοϋ Χριστού τήν πίστη τήν Αγία καί 
τής Πατρίδος τήν Ελευθερία». Καί ό
ταν αί άγιοι φλόγες, πού ήναψαν ατό 
Δραγατσάνι καί κατεύγασαν τό έαρ τής 
Ελληνικής νεότητος, άγκάλιασαν ο

λόκληρον τήν Ελλάδα καί έγινε κάθε 
στενόν Θερμοπύλαι, κάθε Χάνι φρούριον 
άπόρθητον, κάθε πεδιάς Μαραθών, κά
θε Ελληνική θάλασσα Σαλαμίς, κάθε 
κορυφή όρόσημον Ελευθερίας, τότε 
αί Μοναί μετεθλήθησαν εις καταφύγια 
γερόντων - άσθενών - γυναικοπαιδών, 
καί εις τελεταϊα κέντρα άντιστάσεως 
τών πρός άποτίναΕιν τής δουλείας άγω- 
νιΖομένων, ένώ είναι προετοιμασμένοι 
καί άποφαοισμέναι όπως τήν λοισθίαν 
ώραν άνατιναχθοΰν εις τούς άέρας μέ 
όλόκληρον τό άνθρώπινον περιεχόμενόν 
των, προκρίνουσαι τόν θάνατον'τής με- 
ταπτώσεως εις νέαν δουλείαν...

Εις παρομοίαν Μονήν τοϋ Μωρηα, πε- 
ριμανδρωμένην άπό ύψηλά καί ισχυρά 
τείχη έχουν συγκεντρωθή, κατόπιν δια
ταγής τών άρχηγών τοϋ άγώνος, οί μή 
δυνάμενοι νά φέρουν όπλα μέ άκοίμη- 
τους φρουρούς των έκλεκτά παλληκά- 
ρια τής Εθνικής μας έΕεγέρσεως... "Ε
χει γεμίσει ή Μονή. Εις τό Καθολικόν, 
εις τά κελλιά τών Μοναχών, εις τά 
Βερδεναρεϊα (σταύλους), εις τά Δο
χεία (κελλάρια), εις τά Μαγκειπεϊα (άρ-

τοποιεία - Ζυμωτήρια), εις τό Νοσοκο- 
μεϊον, εις τάς άποθήκας, εις τά φωτα- 
νάματα κλπ. δέν χωρεϊ άνθρωπος... Καί 
όμως... κάθε τόσο καταφθάνουν νέαι 
άνήμποροι ύπάρΕεις πού... «πόνε νά 
κουρνιάσουνε σάν τά φτωχά πουλιά πού 
άετός τά κυνηγά κΓ έχασαν τήν φω- 
ληά...». Είναι άκόμη καί φυσικώς άχυ
ρά ή Μονή, όπως βρίσκεται σκαρφαλω
μένη στις άπόκρημνες πλαγιές τοϋ πα
νύψηλου Πελοποννησιακοϋ βουνού... Νά 
τώρα καί άλλη συντροφιά άπό γυναικό
παιδα πού σέρνει μαΖύ της, γιά στολίδι 
της, μιά δεκαοκτώχρονη κάπως λυπη
μένη άρχοντοπούλα τοϋ Μωρηα, σωστή 
Ζωγραφιά... Ζαρκαδομάτα - γαϊτανο
φρύδα - φεγγαροπρόσωπη μέ κυπαρισ- 
σένια κορμοστασιά καί μ' ένα άγγελοΰ- 
δι στήν άγκαλιά της (τό μικρότερο ά- 
δελφάκι της), περπατά περήφανα αάν 
πέρδικα... Τό πλουμιστό κεφαλομάντηλό 
της έχει γλυστρήσει στούς ώμους της 
κΓ άφίνει νά ΕεχωρίΖη μία χωρίστρα στή 
μέση τοϋ κεφαλιού της, ένώ οί μαύρες 
σαν κοράκου φτερό πλεΕοϋδες της άγ- 
γίΖουν τή δαχτυλιδένια μέση της... Στό 
άντίκρυσμά της ό άρχηγός τών παλλη- 
καριών πού φυλάνε τή Μονή καί τούς 
κάθε λογής ένοικους της, ό Καπετά
νιος, ένας τριαντάχρονος Λεβέντης, Εα- 
φνιάσθηκε... Νόμισε πώς είδε όλοΖών- 
τανη τήν Παναγία τήν Οδηγήτρια τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ Λουκά... Αλαλος προ
σεύχεται μυστικά, φοβούμενος μήπως ά- 
μάρτησε μέ τήν παρομοίωση. Εν τώ με- 
ταΕύ, ή άρχοντοπούλα κΓ ή συντροφιά 
της χάθηκαν μέσα στήν μάνδρα τής Μο
νής... Ό  Καπετάνιος, βαρειά καί κατά
στηθα λαβωμένος, δέν μπορεί νά κλείση 
μάτι καί νύχτα μέρα γυροφέρνει τήν 
μάνδρα τής Μονής, έλπίΖοντας νά Εα- 
ναϊδή τό φώς τών ματιών του... Αδικα 
όμως τριγυρίΖει .. Οί πανύψηλοι τοίχοι 
τής Μονής έχουν φυλακισμένη τήν ψυ
χήν τής ψυχής του... καί στέκονται άπ 
έΕω άκοίμητοι καί άΕεπέραστοι φρου
ροί της, αί Άρχαί, αί Παοαδόσεις, αί 
Πεποιθήσεις καί ή περί Τιμής άντίληψις 
τής τότε εποχής... Συλλογισμένος καί 
μελαγχολικός ό Καπετάνιος χαϊδεύει τις 
άσημοκαπνισμένες πιστόλες του καί τό 
γιαταγάνι του... Ποτέ του δέν έπεθύμη- 
σε τόσο νάρθουν τά Τούρκικα άσκέρια 
νά χτυπήσουν τή Μονή. Θά περάση τό
τε άνάμεσά τους μέ γυμνό τό γιαταγά

νι του, θά μπή στή Μονή καί θά καμα- 
ρώση τή Ζωή τής Ζωής του άλλη μιά φο
ρά... Μέ ματωμένη τήν καρδιά, βασα- 
νι'Ζει συνεχώς τό μυαλό του... ένώ μι
λά μέ τά παλληκάρια του, πού λίγο - πο
λύ έχουν άντιληφθεϊ τό σαράκι πού 
τρώει τά σωθικά τοϋ Καπετάνιου τους 
όσο καί άν ό ίδιος έχει κρύψει, σάν ά
γιο φυλακτό, στά κατάβαθα τοϋ είναι 
του, τόν άγιάτρευτο πόνο του καί πό
θο του... Τό σούρουπο έφτασε καί τό 
σήμαντρο τής Μονής καλεϊ στόν έσπε- 
ρινό... Ή όψις τοϋ Καπετάνιου έλαμ- 
ψε άπό χαρά... «Θά πάω γιά λίγο στόν 
έσπερινό», λέει στά παλληκάρια του, 
καί μέ δύο πηδήματα βρίσκεται στήν κυ
ρία πύλη τής μάνδρας τής Μονής... Χτυ
πάει έλαφρά μέ τό κοντάκι τοϋ καρυο
φυλλιού του τή σφιχταμπαρωμένη καί 
διπλομανταλωμένη πόρτα καί νά... προ
βάλλει μεγαλοπρεπής ή σεβασμία μορ
φή τοϋ Ηγουμένου... «Τί Ζητάς έδώ Κα
πετάνιε; Δέν Εέρεις ότι δέν μπαίνει άν- 
δρας στό Μοναστήρι;» τοϋ λέει μέ φω
νήν αύστηράν μή έπιδεχομένην άντίρ- 
ρησιν... "Αφωνος καί κατάχλωμος ό 
Καπετάνιος συγκεντρώνει όσες δυνά
μεις του μπόρεσε, σκύβει, φιλεϊ τό χέρι 
τού πρεσβυτέρου καί σιγανοψιθυρίΖει... 
«συμπάθα με παππούλη, συχώρεσέ με Δέ
σποτα, ήρθα νά ίδώ τήν... Παναγιά... 
ΚΓ ένώ ή πόρτα τοϋ Μοναστηριού Εα- 
ναμανταλώνεται μέ θόρυβο, ό Καπετά
νιος γυρίΖει πίσω στή Βίγλα του, βαδί
ζοντας άργά - άργά, έΕουθενωμένος καί 
μή μπορώντας νά Εεκαθαρίση στό μυα
λό του άν είχε Παναγιά του καί εικόνα 
του τήν ίστορηθεϊσαν ύπό τοϋ ίερωτάτου 
Αποστόλου σεπτήν εικόνα ή τήν άρ

χοντοπούλα τοϋ Μωρηά.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Ψυχογραφία του 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ο Κολοκοτρώνης στέκεται εις την συνείδησιν τών συγχρόνων του ώς ό πλέον ανδρειωμέ
νος καί συνετός Ελληνας τής στιγμής, ένας σκληρός μαχητής κι* έπινοητικός στρατηγός— 
θεωρία καί πράξι σ ’ αύτόν συμβαδίζουν καί συνδυάζονται. ’Εκτός δλων αυτών ό Κολοκο- 
τρωνης χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  καί άπό τήν έλικτικότητα τής ύλοποιήσεως τοϋ ήθους του 
αλλά καί τής πολιτικής του. Ό  Κολοκοτρώνης ήταν γνήσιος, άσοφίστευτος λ α ϊ κ ό ς  ή ρ ω ς .

Δ ΥΣΚΟΛΑ ό έκπρόσωπος τής μεοό- 
τητος, μπορεί νά σταθή ώς μεγαλο- 
φυΐα. Συνήθως ή μεσότης είναι εις 

τάς ήμέρος μας έκφρασις συντηρήσεως. 
"Ο,τι έμφανίΖεται καί έπιβάλλεται ώς 
θούλησις κοινοβουλευτικώς κυβερνωμέ- 
νου κρότους, είναι σχεδόν κατ' όνάγκην 
προϊόν συμβιβασμού, δηλαδή τών άντι- 
φάσεων καί άντιθέσεων τής συγχρόνου 
Δημοκρατίας. "Ομως στήν περίπτωσι τού 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη έχομεν μίαν 
έμπνευσμένην μεσότητα, μίαν μεσότητα 
ή όποια γίνεται μεγαλοφυΐα. Ή  άντιφα- 
τικότης τών έπιδιώζεων τών 'Αγωνι
στών, τό οκληροτράχηλον «έγώ» τών 
ΚοτΖομπάσηδων, όσο καί τού άνερχομέ- 
νου Λαού δημιουργούν μίαν τεταμένην 
«προσωποπαγή· καί συνάμα ιδιωτική 
συγκρότησιν άντιθέσεων, ή όποια δια- 
νοίγει μίαν άφόρητον κρίσιν τόσον διά 
τήν Μοίραν τής Έπαναστάσεως όσον 
καί τής ιδίας τής 'Ηγεσίας.

Κάτω άπό τέτοιο κλίμα άνευθυνότη- 
τος ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άνευ- 
ρίοκει ώς μίτον τής ήγεσίας τήν μεσό
τητα, τήν μεσότητα όμως ώς έμπνευοιν 
ή όποια καθολικοποιεϊται ώς μεγαλο
φυΐα.

Τά σύνεργα τά όποια χρειάζονται διά 
μία τέτοια προσπάθεια είναι πολλά καί 
ή ήθική τους ποιότης πανύψηλος. Πριν 
άπ' όλα ό Κολοκοτρώνης δέν έχει συμ
φέροντα. «Τούς είπα, ότι όχι μόνο έβδο- 
μήκοντα χιλιάδες νά είναι, ούτε έβδο- 
μήκοντα μιλλιούνια νά είναι δέν παίρ
νω, έδούλευσα τόν τόσον καιρό χωρίς 
μισθό τήν Πατρίδα μου, θά τήν δουλεύ- 
σω και τώρα, τό κατά δύναμίν μου». 
Μπαίνοντας στόν 'Αγώνα είχε παύοει 
κι' όλας νόναι ιδιώτης πρό πολλού, συ
νεπώς στάθηκε πάντα μακρυά άπό τήν 
ιδιοτέλεια τοϋ συμφέροντος. Καί μ' όλα 
ταύτα, μ' όλη τήν ήθικήν του ύψηλοφρο- 
σύνη τούτος ό Πρωτοκλέφτης τής Έ- 
παναστάσεως έχει μίαν άπέραντον, μίαν 
οίονεί Σωκρατικήν άνθρωπογνωσίαν. 
Γνωρι'Ζει κατά βάθος τόν άνθρωπον, τόν

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αρχιστράτηγος τοϋ Μωριά. Έσχεδιάσθη έκ τοϋ φυ- 
οικοϋ κα! έξεδόθη εις Λονδΐνον καί Παριαίους τό 1927 δπό A. Friedel.
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όποιοδήποτε χαρακτήρα κάθε ανθρώπου.
Μέσα άπό συμπληγάδες αί όποϊαι 

τραυματίζουν καθημερινώς τήν άνωτε- 
ρότητά του, ό Κολοκοτρώνης πρέπει νά 
πορευθή εις τόν Μεγάλο Σηκωμό. «...Έ- 
προσπάθησα, ένέργηοα εις τήν Μάνην 
νά ένώσωμεν διάφορα οπήτια Μανιάτι
κα, κατά τήν συνήθειάν τους' καί τούς 
ένώσαμεν, τούς άδελφώσαμεν». Μία άν- 
τίθεσις μέ περισσότερον κοινωνικόν 
χρώμα προβάλλει όταν γράφει: «Οί 
Νοικοκυραίοι δέν ήθελαν νά σηκωθούν. 
Ό  Κουλοδήμας Καπετάν Άντώνης καί 
ό Γκίκας τΟϋ Θ —γαμβρός τού Μιαούλη 
-  καί ό Πέτρος Μαρκέζης έσυνώμοσον 
μέ τόν λαόν καί είπαν τών άρχόντων — 
ή σηκώνεσθε καί έσεϊς ή θά βάλλωμε 
φωτιά νά σάς κάψωμε, μόνον όρδινιάσθε 
τά καράβια σας. Τούς ύποχρέωσαν,. "Ε- 
δοσαν γρόσια καί έβγήκαν». Τέτοιου εί
δους άντιφάσεις είναι πάντα αυνδεδε- 
μένες μέ τήν ϋπαρΕιν του Κολοκοτρώ- 
νη. ΔΓ αύτό (καί ίσως γιά πρώτη φορά 
στήν γνήσια ιστορία τών άνταρτικών κι
νημάτων ένας άρχιστράτηγος ύποχρεοΰ- 
ται νάναι καί δικαστής). "Ατυχος θά ή- 
το ό Αρχιστράτηγος αν δέν είχε τήν 
δύναμιν, τήν βούλησιν καί τό ήθος τού 
Δικαστοΰ. Γεννημένος όμως ό Κολο
κοτρώνης σέ ύψηλά βουνά, τά όποια εί- 
χον κοινοτικήν παράδοσιν καί ήθικήν 
ρώμην, βουνά τά όποια κατηύθυνε πάν
τα ό Πρωτόγερος -  γνήσιες έστίες πα
τριαρχικές — γνώριζε όχι μόνον τήν έ- 
πιστήμην, άλλά καί τήν τέχνη τής δικαιο
σύνης. Δέν έδίκαζε ό Αρχιστράτηγος 
τής Νίκης μόνον ιδιωτικά, ταπεινά συμ
φέροντα, άλλ' άποφαίνονταν καί δΓ αύ- 
τήν ταύτην τήν ζωήν τών οπαδών του. 
Ή  μπορούσε ν εις πρώτην περίπτωσιν 
νά έδινε στήν α' όμάδα δίκιο. Σέ δευ- 
τέραν όμως περίπτωσιν μπορούσε νά τήν 
θυοιάση, νά τής δώση περισσοτέρας εύ- 
θύνας κινδύνου. «Έγώ δέν έλειψα νά 
κάμω προσταγή καί έπάτησα τήν βοϋ- 
λα Μ°υ: ,

— "Οποιο χωριό δέν ήθελε άκολουθή- 
ση τήν φωνήν τής Πατρίδος τζεκούρι 
καί φωτιά». Καί έτσι τήν Δικαιοσύνη 
τήν συνθέτει μέ τήν Σπαρτιατικήν άρε- 
τήν. Τό λέει ό ίδιος ό Αρχιστράτηγος 
όστις φέρει τήν περικεφαλαία τού Άγα- 
μέμνονος ατό 1821. -Οί Σπαρτιόται έκα
μαν τότε έναν πόλεμον, πού έμιμήθη- 
καν τόν Λεωνίδα». Αλλά ή Δικαιοσύνη 
τής μεσότητας καί ή Σπαρτιατική Αρε
τή κατέχουν εις τήν συνείδηαιν τού Κο- 
λοκοτρώνη έναν όρθόδοΕον λαϊκόν χρι
στιανικόν ήθος. Μέσα στον άνήμερο 
τούτο έθνικό θεριό, ύπάρχει μία άσοφί- 
στευτος χριστιανική άρετή: «ήτον μιά 
ώρα νύκτα περασμένη καί σκοτάδι, καί 
τούς λέω: — έκαμα τό σταυρό μου — 
όσοι άγαπότε τήν Πατρίδα έλατε κοντά 
μου». Ανδρεία άδελφοποιτή ψυχή, εί
χε ένα στέρεο λόγο ψυχής. Ό  Κολο
κοτρώνης στέκεται εις τήν συνείδησιν 
τών συγχρόνων του ώς ό πλέον άνδρει- 
ωμένος καί συνετός "Ελληνας τής στι
γμής, ένας σκληρός μαχητής κι' έπι- 
νοητικός στρατηγός — θεωρία καί πρα- 
Ει σ’ αύτόν συμβαδίζουν καί συνδυά- 
άζονται.

'Εκτός όλων αύτών ό Κολοκοτρώνης 
χαρακτηρίζεται καί άπό τήν έλικτικότη- 
τα τής ύλοποιήσεως τού ήθους του, άλ
λά καί τής πολιτικής του. "Οταν οί 
στρατιώτες έπαναστατοΰν κατά τών Κο

τζαμπάσηδων, διότι οί τελευταίοι έΕεδί- 
ωΕαν τόν Ύψηλάντη, ό Κολοκοτρώνης 
παρεμβαίνων ώς ισορροπιστής λέει: 
«Διατί θέλομεν τόν χαϊμό μας μονάχοι 
μας; Ημείς έαηκώσα'με τά άρματα διά 
τούς Τούρκους καί έτσι άκουσθήκαμε 
εις τήν Εύρώπη, ότι σηκωθήκαμε οί Έλ
ληνες διά τούς τυράννους, καί στέκεται 
όλη ή Εύρώπη νά ίδεϊ τί πράγμα είναι 
τούτο. Οί Τούρκοι όλοι είναι άκόμη ά- 
πείραγοι εις τά κάστρα καί τές χώρες, 
καί ημείς εις τά βουνά καί άν σκοτώ- 
σομε τούς προεστούς, θά είπούν οί βα
σιλείς ότι τούτοι δέν έσηκώθηααν διά 
τήν έλευθερίαν, άλλά διά νά σκοτωθούν 
συνατοί τους, καί είναι κακοί άνθρώποι, 
Καρβονάροι, καί τότε ήμπορούν οί βασι
λείς νά βοηθήσουν τόν Τούρκο καί νά 
λάβομε ζυγό βαρύτερο άπό έκεϊνο ό
που είχαμε. Γράφομε καί έρχεται όπί- 
σω ό Ύψηλάντης καί νά μήν έπήρε ό 
νούς σας άέρα». Σέ πρεπούμενη ώρα 
καί μέ πρεπούμενα άρματα καί μέ πρε
πούμενους άνθρώπους . θέλει πάντοτε 
νά δράση. «Ό  Κολοκοτρώνης είναι μέ 
300, εις τήν Πιάνα. Βγαίνουν 4.000 
Τούρκοι καί μάς έΕημέρωοαν έκεϊ. Βλέ
ποντας, έλεγα, ότι οί Τούρκοι είναι ο
λίγοι, τούς έβλεπα μέ τό κιάλι, τό κιά
λι δέν τό έδιδα εις κανέναν, τούς παρη
γορούσα».

"ΗΕερε νά είναι σοφός καί σκληρός, 
χριστιανός καί μαχητής, λεβέντης άκό- 
μα καί μεγαλόδωρος. "ΗΕερε ότι διά νά 
έπιζήση τό "Εθνος αύτό έπρεπε νά μά
θουν όλοι νάναι σκληροί, νά συνηθίσουν 
όλα των τά μέλη νά έννοοΰν καί νά δέ- 
χωνται μέ άνδρισμό τήν Μοίραν των. 
Μά τούτη τήν ύπερέντασιν τών φυσι
κών δυνάμεων τού Λαού τήν είδε ώς 
μέγιστον μάθημα ήθικής του άσκήσεως, 
ώς τρόπον τραγικής καί άενάου έπαλη- 
θεύσεως τής ύπάρΕεώς του. « Μ ο ν ά 
χ α  έ κ ε ϊ ν ο ς  ε ί ν α ι  ά Ε ι ο ς  
τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  κ α ί  τ ή ς  
ζ ω ή ς  π ο ύ  π ρ έ π ε ι  κ ά θ ε  
μ έ ρ α ν ά  τ ι ς  κ α τ α κ τ ά » ,  
είπε ό τ καίτε. Έτσι καί αύτός — όπως 
όρθώς παρατηρεί ό Τερτσέτης — είχε 
μορφώσει εις τό νού του καί εις τήν 
καρδίαν του τήν ιδέαν, ή τήν εικόνα τής 
πατρίδος, τήν είχε πλουτίσει μέ όσα τε
λειοποιούν τήν εύτυχίαν της.

Ό  Κολοκοτρώνης ήταν γνήσιος, ά- 
αοφίστευτος λαϊκός ήρως. Κ ο ι ν ω ν ι 
κά ή τ α ν  σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό ς ,  μό
νον ώς Πολέμαρχος ήταν έπαναστάτης. 
Δέν έχει σημασία ότι ατό βάθος τής ψυ
χής του σιχαίνονταν τούς Προεστούς.

Μόλις ό Καποδίστριας συνέστησεν έ- 
πιτροπή γιά νά έτοιμάση τό Σύνταγμα 
«μερικοί προύχοντες — διηγείται ό Κο
λοκοτρώνης — έδυσαρεστήθησαν·. Κον
τά εις αύτούς οί ‘Υδραίοι, διατί δέν τούς 
έδιδε ό Κυβερνήτης εύθύς τά όσα εί
χαν έΕοδεύσει εις τήν έπανάστασιν. Οί 
Χϊοι διατί τούς έζήτησε λογαριασμό... 
έζήτησαν σύνταγμα, καί έτσι οί πρού
χοντες οί παραπονεμένοι, ένωμένοι μέ 
τούς 'Υδραίους καί άλλους δυσαρεστη- 
μένους, έβγαλαν έμπροστά διά πρόφα- 
σιν τό σύνταγμα... οί κοτζαμπάσηδες καί 
μερικοί άλλοι μεταχειρίστηκαν τό σύν
ταγμα ώς πρόσχημα». Γεγονός μένει 
ότι ό Κολοκοτρώνης μετά τάς πρώτας 
τους έπιτυχίας είδε νά Εεσηκώνεται έ- 
νάντίον του τό κύμα τών Κοτζαμπάση

δων καί όλων τών μεγάλων «νοικοκυ- 
ραίων». Έν τούτοις όμως ό Κολοκο
τρώνης έβλεπε καθαρά ότι τούς έχρειά- 
ζετο διά τήν Μάχη. Τήν ώρα τού Άγώ- 
νος ό Αρχιστράτηγος δέν ήμποροΰσε 
νά διχάση τό "Εθνος.

Μετά δέ τήν Έπανάστασι ό Κολοκο
τρώνης άπεγοητεύθη άπό τάς άντιθέ- 
σεις καί τάς δολοπλοκίας. Περισσότερο 
πλέον δΓ Αύτόν σημασία έχει τό Κρά
τος. Καί έδώ πάλιν φαίνεται καθαρά ή 
συντηρητική φύσις του. Ή  Δικαιοσύνη 
έντάσσεται τώρα στό Κράτος. Αλλο 
θέμα, ότι τό Κράτος δέν έκφράζει με
τά τήν Έπανάστασιν τήν Δικαιοσύνη. 
Ό  Κολοκοτρώνης βλέπει ότι χωρίς Ι
σχυρό Κράτος θά κινδυνεύση ή ίδια μας 
ϋπαρΕις, ή έθνική μας άνεΕαρτησία. Τό 
Κράτος προηγείται καί ή Δικαιοσύνη 
έπεται. "Ολην τήν άναοτάτωσιν καί τήν 
άνευθυνότητα πού ήκολούθησε τόν Με
γάλο Σηκωμό». Ό  Κολοκοτρώνης τήν 
άποδίδει εις τήν έλλειψιν τού Ενός, στήν 
άνυπαρΕία τού Κράτους. «Καί τούτο έγί- 
νετο... —ήρχισεν ή διχόνοια καί έχάθη ή 
πρώτη προθυμία καί όμόνοια —έπειδή δέν 
είχαμε έναν άρχηγό καί μία κεφαλή». 
Τελικώς όμως τό Κράτος έγινε σχήμα 
έκμεταλλεύσεως τών Φαναριωτών καί 
τών ψευδοφιλελευθέρων Λογιών. Καί 
«πισωοτρέφεται» ή άταΕική συγκρότηοι 
τού μεσαιωνικού Ελληνισμού. Τό Κρα- 
τίδιον μετατρέπεται εις φιλελεύθερον, 
ιδιωτικόν. Ό  Κολοκοτρώνης καί άν ά
κόμη μέσα στήν διοίκησιν τού Άγώνος 
έπαυσε νά είναι Κοινοβιακός, πιστεύει 
έν τούτοις εις τό πρωτοκύτταρο τής 
Κοινότητος κι' έκφράζει μίαν άπαλή, 
συντηρητική δικαιοσύνη τής μεσότητος, 
κάτι πού δέν παύει όπωσδήποτε νά εί
ναι δικαιοσύνη.

Αλλ' οί καιροί είναι χαλεποί. Ο Κα- 
ποδίστριας όστις πρέπει νά γίνη φορεύς 
αύτοΰ τού Ιδανικού πίπτει άπό τά βό
λια τής ιδιοτέλειας. ΚΓ ό Κολοκοτρώ
νης έκτοτε θά μείνη ήθικός άναβαθμός 
καί σύμβολο τού Άγώνος, θά άναχωρή- 
ση άπό τήν πραγματικότητα διά νά ύ- 
πάρΕη ώς Ιστορία. Οί άντιμαχόμενες 
φατρίες δέν χρειάζονται πλέον τήν με
σότητα, ούτε τήν Σωκρατική του ήρε- 
μία. Έκτοτε τά άχαλίνωτα συμφέροντα 
θά λαφυραγωγήσουν τήν ιδιωτική πα
ρουσία τού Κράτους, συνεπείς δέ τούτου 
οί Εένοι ιστορικοί, μέ τήν έπίμονον τά- 
σιν των πρός ύλιστικάς έΕηγήσεις, θά 
ύποκρύπτουν καί θά έκπέμπουν συνε
χώς δυσπιστίαν πρός τήν ήθικήν δύνα- 
μιν τού "Εθνους μας.

Ό  Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς ,  Κ ο ι 
ν ω ν ι κ ό ς  ά π ο λ ο γ η τ ή ς  τ ή ς  
μ ε σ ό τ η τ ο ς  κ α ί  φ ο ρ ε ύ ς  
γ ν ή σ ι α ς  σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς ,  με
τά άπό έπιδιώΕεις καί άπρεπείας θά σβή- 
ση μέ σεμνότητα, όπως έγεννήθη, κό- 
σμιος Αρχιστράτηγος τής συνέσεως, 
στρατηλάτης νικητής, ήττηθείς μόνον ά
πό τήν κατωτερότητα τών συγχρόνων 
του.

Μέ τόν θάνατό Του σβήνει καί πάσα 
δυνατότης ύπάρΕεώς μιός πεφωτισμένης 
άστικής τάΕεως, ομαλής ομαδικής συμ
περιφοράς, ή όποια θά δέχεται τήν συν- 
τήρησιν ώς κοινωνικήν μεσότητα τήν δέ 
συνείδησιν ώς έκφρασιν μιάς ήθικής θε
μελιωμένης πολιτικής έλευθερίας.
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Ύ π ό  τ ο ύ  

Α σ τ υ ν ό μ ο υ  6 '  

κ .  Ή λ ί α  Κ ε χ ρ ή

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Παληές Βυζαντινές έκκληοίες. 
Εδώ μέσα, αιώνες όλοκλήρους, 

ή Βυζαντινή μας μουσική, πήρε 
τήν τελική της μορφή καί έφθασε 
σέ μάς άναλλοίωτη καί γνήσια, 
χωρίς νά ύποστή τή φθορά τοϋ 

χρόνου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ



«Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει, δτι οι νεώτεροι Έ λληνες  

είναι απόγονοι των άρχαίων. Πειστικοτάτη άπόδειξις 

τούτου είναι, δτι ομιλούν την ιδίαν γλώσσαν καί την 

ιδίαν άδουν μουσικήν, αί όποϊαι διεφθάρησαν πολύ ολι- 

γώτερον πάσης άλλης. Μεταχειρίζονται ακριβώς τούς 

ίδιους χαρακτήρας εις την γραφήν, ονομάζουν διά τών 

ιδίων ονομάτων πλεϊστα δσα μέρη, κατοικούν τήν ιδίαν 

χώραν καί διατηρούν πολλά ήθη καί έθιμα τών άρχαίων 

προγόνων των. Έάν δε ταΰτα δεν είναι άρκετά, δπως 

πείσουν τούς άντιφρονοΰντας, υπάρχει καί ή ανέκκλητος 

άπόδειξις τόσον εις τον χαρακτήρα, δσον καί εις τήν 

φυσικήν δψιν αυτών».
SAMOYEL HAOU

ά Η  Π Λ 4 Τ ν '\  « Γ  J j W  / / Τ Θ Μ * ·
\\ ·σ  Λ /  / ]

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΓΣΙΚΗ, ή έπιλε- 
γομένη Βυζαντινή ’Εκκλησιαστική 
Μουσική, είναι μία πιστή παράδο- 

σις τών Πατέρων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατο
λικής ’Εκκλησίας, διότι εϊς αύτήν κατ’ 
άρχάς είσήχθη ή μουσική αϋτη, Οπό των 
Πατέρων μας, ΙΕΡΟΘΕΟΓ, ’Επισκόπου ’Α
θηνών, ΑΙΟΝΓΣΙΟΓ τοΰ Άρειοπαγίτου, 
ΙΓΝΑΤΙΟΓ τού θεοφόρου, τοΰ ίεροΰ Π0- 
ΛΓΚΑΡΙΙΟΓ, ΙΟΓΣΤΙΝΟΓ τοΰ φιλοσόφου, 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ, ’Επισκόπου Νεοκαισαρείας, 
ΑΝΑΤΟΛΙΟΓ, ’Επισκόπου Λαοδικείας καί 
πολλών άλλων μελωδών, ύμνογράφων καί 
ποιητών τών ’Εκκλησιαστικών ασμάτων.

Μετά ταΰτα ή ’Εκκλησιαστική μας Μου
σική, άπό τής έλεύσεως τοΰ Μ. Κωνσταν
τίνου είς τό Βυζάντιον, έπειδή άρχισε νά 
μορφώνεται διαφοροτρόπως μέν, αλλά κα- 
νικώς Οπό τών Βυζαντινών, έλαβεν έκτο- 
τε τό δνομα Β Γ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η  Ε Κ 
Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η  Μ Ο Γ Σ Ι Κ Η ,  
ή δποία άλληλοδιαδόχως παρεδόθη είς 
τήν ’Εκκλησίαν τοΰ Χριστοΰ άπό θεαπνεύ- 
ατους δνδρας, μέ κυριωτέρους έκπροσώ- 
πους αύτής, τόν Ρ Ω Μ Α Ν Ο Ν ,  τόν 
A Ν Δ Ρ Ε A Ν τ ό ν  Κ Ρ Η Τ Α,  τόν 
Ι Ω Α Ν Ν Η Ν  τ ό ν  Δ Α Μ Α Σ Κ Η 
Ν Ο Ν  καί τόν Κ Ο Σ Μ A Ν καί περι- 
εαώθη καί ή άρχαιοτάτη 'Ελληνική γλώσ
σα. Οι διακηρΰττοντες πολλάκις δτι, ή 
Μουσική, ή όποια ψάλλεται σήμερον είς 
τούς Ιερούς μας Ναούς, δέν είναι ή μουσι
κή τών Βυζαντινών, έχουν μεγάλο λάθος, 
διότι ώς φαίνεται, εκτός δτι οδτοι δέν πα- 
ρηκολούθησαν χρονολογικώς τήν ιστορίαν, 
παραγνωρίζουν προσέτι ή ούτως ή άλλως 
καί τάς άρχαίας μας παραδόσεις, αίτινες 
είναι ή μόνη κληρονομιά τών προγόνων 
μας, τήν όποίαν κληρονομιάν, όφείλει νά 
αεβασθή καί νά διαφυλάαση κάθε σώφρων 
Έ λλην . Ό  σοφός καί φιλέλλην ’Αμερικα
νός SAMOrEL HAOU, έγραφεν είς τά 
άπομνημονεύματά του: «Ούδεμία άμφιβο- 
λία υπάρχει, δτι οί νεώτεροι "Ελληνες εί
ναι άπόγονοι τών άρχαίων. Πειστικοτάτη 
άπόδειξις τούτου είναι, δτι όμιλοΰν τήν 
ιδίαν γλώσσαν καί τήν ιδίαν άδουν μου

σικήν, αί όποϊαι διεφθάρησαν πολύ όλιγώ- 
τερον πάσης άλλης. Μεταχειρίζονται ά- 
κριβώς τούς ίδιους χαρακτήρας είς τήν 
γραφήν, όνομάζουν διά τών ίδιων Ονομά
των πλεϊστα δσα μέρη, κατοικοΰν τήν ί
διαν χώραν καί διατηρούν πολλά ήθη καί 
έθιμα τών άρχαίων προγόνων των. ’Εάν 
δέ πάντα ταΰτα δέν είναι άρκετά, δπως 
πείσουν τούς άντιφρονοΰντας, ύπάρχει καί 
ή άνέκκλητος άπόδειξις τόσον είς τόν χα
ρακτήρα, δσον καί είς τήν φυσικήν δψιν 
αύτών».

Ε Ν Ν Ο ΙΑ  Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ

Οί άνθρωποι διαφορετικά δ καθείς άντι- 
λαμβάνονται τήν έννοιαν τών άφηρημέ- 
νων λέξεων. "Ενεκα τούτου διά νά φιλο- 
σοφήση τις, πρέπει προηγουμένως νά κα- 
θορίση τήν έννοιαν τών λέξεων διά τάς ό
ποιας θά δμιλήαη.

Κατ’ άρχάς θά έξετάσωμεν τι έννοοΰμεν 
μέ τήν λέξιν Μ Ο Γ Σ Ι Κ Η .  Δύο δια
φόρους Ορισμούς έγνώρισεν ή μουσική, έ
καστος τών Οποίων άνταποκρίνεται πρός 
τάς δύο δψεις καί τάς δύο κατευθύνσεις 
τής μουσικής. Κατά τόν πρώτον Ορισμόν: 
« Μ ρ υ σ ι κ ή  ε ί ν α ι  ή τ έ χ ν η  
τ ο ΰ  σ υ ν α ρ μ ο λ ο γ ε ϊ ν  τ ο ύ ς  
ή χ ο υ ς  κ α τ ά  τ ρ ό π ο ν  ε ύ ά
ρ ε  σ τ ο  ν ε ί ς  τ ή ν  ά κ ο ή ν » .  Κα
τά τόν δεύτερον δέ Ορισμόν: «Μ ο υ ο ι-
κ ή  ε ί ν α ι  ή τ έ χ ν η  τ ο ΰ  συγ-  
κ ι ν ε ΐ ν  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  δ ι ά  κ α 
τ α λ λ ή λ ω ν  τ ο ΰ  ή χ ο υ  τ ρ ο 
π ο π ο ι ή σ ε ω ν  κ α ί  σ υ ν δ υ α 
σμών» .

Έάν θελήσωμεν νά άναλύσωμεν τούς 
δύο Ορισμούς, θά ίδωμεν δτι δ μέν πρώτος 
Ορισμός έκφράζει, καθ’ δλον τό πλάτος 
αύτοϋ, τήν θυμελικήν λεγομένην μουσικήν, 
αύτήν ή δποία πράγματι έχει σκοπόν νά 
τέρψη τήν άκοήν καί διά τής τερπομένης 
ακοής νά διεγείρη ανάλογα αισθήματα. Ό  
δεύτερος δρισμός άνταποκρίνεται είς τήν 
θρησκευτικήν λεγομένην μουσικήν, τήν

’Εκκλησιαστικήν δι’ ήμάς μουσικήν, αύ
τήν ή Οποία συγκινεΐ τήν ψυχήν καί διά 
τής συγκινουμένης ψυχής άνάγει τόν άν
θρωπον πρός τόν θεόν καί τά θεία. Μετα
ξύ τών δύο μουσικών, τής θυμελικής καί 
τής ’Εκκλησιαστικής, υπάρχει τεραστία 
διαφορά, τόση μάλιστα διαφορά, δσον ε ί
ναι τό χάσμα, τό Οποίον χωρίζει τάς έπι- 
διώξεις τής πρώτης άπό τούς σκοπούς τής 
δευτέρας. Δι’ αύτόν ακριβώς τόν λόγον 
καί ή διάκρισις τήν όποιαν κάμνει, άλ- 
λά καί ή στάσις τήν Οποίαν ανέκαθεν έ- 
τήρησεν ή ’Εκκλησία πρός τήν θυμελικήν, 
τήν ξένην πρός τούς σκοπούς τής Ε κ κ λ η 
σίας μουσικήν, είναι κατ’ αρχήν άρνητική.

«Μ ή δ ι ά  τ ώ ν  ώ τ ω ν  δ ι ε -  
θ α ρ μ έ ν η ν  μ ε λ ψ δ ί α ν  τ ώ ν  
ψ υ χ ώ ν  κ α τ α σ χ ε ϊ ν ,  λέγει δ Μ. 
Βασίλειος είς τήν περίφημον Παραίνεαιν 
πρός τούς νέους, ά ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
γ ά ρ  κ α ί  τ α π ε ι ν ό τ η τ ο ς  έ γ-  
κ ο ν α  π ά θ η  έ κ  τ ο ΰ  τ ο ι ο ΰ δ ε  
τ ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς  ε ί δ ο υ ς  έ γ - 
γ ί ν ε σ θ α ι  π έ φ υ κ ε ν ,  ά λ λ ά  
τ ή ν  έ τ έ ρ α ν  μ ο υ σ ι κ ή ν  μ ε- 
τ α δ ι ω κ τ έ α ν  ή μ ΐ ν ,  τ ή ν  ά- 
μ ε ί ν ω  τ ε  κ α ί  ε ί ς  ά μ ε ι ν ο ν  
φ έ ρ ο υ σ α ν».

Έ κ  τοΰ χωρίου τούτου καταφαίνεται δτι 
ή Εκκλησία, ήδη άπό τούς πρώτους αιώ
νας, απέκλεισε πάσαν θυμελικήν καί προ
τίμησε τήν έτέραν μουσικήν « τ ή ν  ά 
μ ε  I ν ω τ ε  κ α ί  ε ί ς  ά μ ε ι ν ο ν  
φ έ ρ ο υ σ α ν »  καί ή δποία ώς τοιαύτη 
έκρίθη άνέκαθεν καταλληλοτέρα διά τήν 
θείαν λατρείαν.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ

Ή  λέξις Μ ο υ σ ι κ ή  κατά τά απο
μνημονεύματα τών άρχαίων Ελλήνων ποι
ητών καί φιλοσόφων παράγεται άπό τό 
Μ ο ύ σ α .  Οί Μοΰσες κατ’ άρχάς ήσαν 
τρεις καί έλέγοντο: ΜΕΛΕΤΗ, ΜΝΗΜΟ- 
ΣΓΝΗ καί ΩΔΗ. Καί πρώτον μέν διά τής 
Μελέτης έπέρχεται δ στοχασμός, τόν Ο
ποίον πρέπει καθένας άναλόγως νά έφαρ-
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μόζη εις τήν έργασίαν του, δεύτερον δέ 
διά τής ΜΝΗΜΟΣΓΝΗΣ, έπέρχεται ή έν- 
θύμηαις, ή δποία διαιωνίζει τά λαμπρά 
καί θεάρεστα έργα καί τρίτον διά τήξ Ω
ΔΗΣ, έπέρχεται τά μέλος, τά δποΐον διά 
τί)ς- φωνής τοΟ άνθρώπου έρμηνεύει τήν 
ΜΕΛΕΤΗΝ καί τήν ΜΝΗΜΟΣΓΝΗΝ. Εις 
τάς τρεις αύτάς Μούσας άποδίδεται δπά 
τών άρχαίων μουσικών ή εύρεαις τών τριών 
τόνων τής μουσικής: ήτοι τοΰ ΑΔΡΟΓ, τοΰ 
ΙΣΧΝΟΓ καί τοΰ ΜΕΣΟΓ, εις ήμάς δέ σή
μερον τοΰ ΒΑΡΕΩΣ, τοΰ ΟΞΕΩΣ καί τοΰ 
ΙΣΟΓ. Άπά άπάψεως δέ μέλους τοΰ ΔΩ- 
ΡΙΟΓ, τοΰ ΛΓΔΙΟΓ καί τοΰ ΦΡΓΓΙΟΓ, καί 
έπί τή βάσει τών τριών τούτων μελών έ- 
φεΰρεν δ Πυθαγόρας τά τρία είς τήν μου- 
,σικήν μέρη τής ποσότητος: τά Τ  π α τ ο- 
ε ι δ έ ς ,  τά Ν η τ ο ε ι δ έ ς  καί τά 
Μ ε  α ο ε  ι δ έ  ς, καί κατά τάν ίδιον 
λόγον, τήν διά τριών Συμφωνίαν, τήν ό
ποιαν οί Εύρωπαίοι ονομάζουν Ν Τ Ο Γ- 
Ε Τ Ο. Έ π ί τή βάσει τής διά τριών ταύ- 
της συμφωνίας, οί κατόπιν μαθηματικοί 
μουσικοί, καθώρισαν είς τήν μουσικήν κλί
μακα καί τά διαστήματα των τριών τόνων 
τής Μουσικής, τοΰ Μ ε ί ζ ο ν ο ς, τοΰ 
Έ λ ά σ σ ο ν ο ς  καί τοΰ Ε λ ά χ ι 
σ τ ο υ ,  8ι’ άριθμητικών διαιρέσεων. 'Ο 
Κλαύδιος δ Πτολεμαίος (7δ— 161 μ.Χ., 
μουσικός, άατρονάμος, γεωγράφος καί μα
θηματικός) έφεΰρε τούς τρεις χαρακτήρας 
τής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής: ήτοι τά 
ΙΣΟΝ, τά ΟΛΙΓΟΝ καί τήν ΑΠΟΣΤΡΟ- 
ΦΟΝ, οΐτινες παρέμειναν αύτούσιοι μέχρι 
σήμερον. 'Ο μουαικώτατος Ευκλείδης λέ
γει δτι: «Μουσική δέν σημαίνει μόνον ένα 
άπλοΰν μέλος ή άσμα ψαλλόμενου διά ζώ- 
σης φωνής ή έκτελούμενον δε’ δργάνου, 
άλλά κ α ί  τά  π ά ν  έν  τ φ κ ό · 
σ μ φ».

Ό  "Ομηρος μάς παραδίδει έννέα τάν ά- 
ριθμάν Μούσας, θυγατέρας τοδ Διάς καί 
τής Μνημοσύνης (καί κατά Πλούταρχον δ- 
μοΰ - οδσαε =  ΜΟΓΣΑΙ). Οί Μοΰσες αύ- 
τές έδοξάζοντο κατά τήν άρχαίαν Ε λ λ η 
νικήν έποχήν ώς θεαί καί έφοροι των έ- 
λευθέρων καί ώραίων τεχνών καί έπιστη- 
μών, έξαιρετικώς δέ τής Μουσικής καί 
ΙΙοιήσεως.

«'Η γ ά ρ  Μ ο υ σ ι κ ή  Θ ε ώ ν μ έ ν  
ε ί ν α ι  δ ώ ρ ο ν  δ μ ο λ ο γ ε ΐ τ α ι » .  
Καί δ "Ομηρος αρχίζει τήν ’Οδύσσειαν έ- 
πικαλούμενος τήν Μούσαν: «"Ανδρα μοι 
έννεπε Μοΰσα πολύτροπον...». Υπάρχει 
καί κάποια άλλη γνώμη δτι ή λέξις Μου
σική παράγεται έκ τοΰ ρήματος Μάω =  
έπινοώ, ζητώ διανοητικώς.

Ό  άοίδιμος μουαικολόγος Πατριάρχης 
Κων)νος Ε ' δ Βαλιάδης τά έτος 1870 έ- 
γραψεν έκ Γερμανίας εις περισπούδαστου 
διατριβήν του δημοσιευθεΐσαν είς τάν τότε 
ΝΕΟΛΟΓΟΝ τής Κων)πόλεως, περί τής 
’Εκκλησιαστικής Μουσικής τά έξή ς: «*Η 
Μ ο υ σ ι κ ή  λ έ γ ε ι ,  π ά ν τ ο τ ε  
κ α ί  π α ν τ α χ ο ΰ  έ θ ε ω ρ ή θ η  
ώ ς  ή π α θ η τ ι κ ω τ έ ρ α  φ ω ν ή  
τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς ,  ώ ς  ή ζ ω η ρ ό -  
τ έ ρ α  έ κ φ ρ α α ι ς  τ ο ΰ  θ ρ η 
σ κ ε υ τ ι κ ο ύ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  κ α ί  
έ π ο μ έ ν ω ς  ώ ς  ή μ ά λ λ ο ν  
ε υ ά ρ ε σ τ ο ς  κ α ί  ε ύ π ρ ό σ δ  έ
κ τ ο ς  τ φ θ  ε φ π ρ ο σ φ ο ρ ά » .

Κ Λ Α Δ Ο Ι Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ

Ή  Μουσική γενικώς δπά φυσικήν έπο-

φιν είναι μία, καθώς καί δ άνθρωπος εί
ναι είς δπά φυσικήν Ιποψιν ώς πλάσμα— 
δ τρόπος δμως τής έξαγγελίας, τά δφος 
καί ή πορεία μεταξύ τών άνθρώπων πάρα 
πολύ διαφέρουν. Τοιουτοτρόπως καί ή Μου
σική εις τάν κόσμον είναι καθώς έν ώραιό- 
τατον δένδρον, τδ δποΐον βεβαίως άποτε- 
λεΐται άπά τρεις κλάδους. Ό  πρώτος κλά
δος, δ δποΐος είναι καί δ πλουσιώτερος, 
είναι ή παρ’ ήμΐν Βυζαντινή ’Εκκλησια
στική Μουσική, διότι τυγχάνει πρώτον ή 
βάσις πάσης μελωδικής καί άρμονικής μου
σικής άπά τής αρχής τοδ Χριστιανισμού, 
καί δεύτερον διότι διέπει καί είς τήν με
λωδίαν, ώς προσευχή πράς τάν θεόν μας. 
διά τά ταπεινόν καί σοβαρόν, καθώς καί 
διά τά ,πρφον τής έκτελέσεώς της. Ό  δεύ
τερος κλάδος τής Μουσικής είναι ή Δη
μοτική καί έπίσης μελωδική μουσική, ή 
δποία περιλαμβάνει τά σχολικά, τά πα- 
λαιά καί νέα χωρικά δημοτικά τραγούδια, 
διά τών δποίων δ άνθρωπος έκδηλώνει 
θάρρος, χαράν, άφοσίωαιν καί ένθουσια- 
σμόν τής ψυχής του, πράς πάν εύγενές καί 
ποθητόν τής καρδίας του. Καί δ τρίτος 
κλάδος τής Μουσικής είναι ή Εύρωπαΐκή 
τετράφωνος μουσική, ή δποία καίτοι εί
ναι παραγωγή τών δύο άνωτέρω κλάδων, 
έν τούτοις διαφέρει πάρα πολύ άπδ τήν 
ίδικήν μας τήν ’Εκκλησιαστικήν. Ή  Εύ- 
ρωπαϊκή μουσική άπά θρησκευτικής ήμών 
άπόψεως, τυγχάνει πρώτον α ν ά ρ μ ο 
σ τ ο ς  είς τήν ’Ορθόδοξον Χριστιανικήν 
’Εκκλησίαν, καί δεύτερον τελείως ά ν ε- 
φ ά ρ μ ο σ τ ο ς  πράς τήν ίεράν μελω
δίαν αύτής.

Άπά κοινωνικής δμως άπόψεως ή Εύ- 
ρωπαϊκή Μουσική είναι τελειοτάτη καί 
οΰδεμία άλλη μουσική δύναται νά τήν άν- 
τικαταστήση εις τά είδος της. Έκαλλιερ- 
γήθη πάρα πολύ, δπά τών Εύρωπαίων, οί 
δποΐοι είναι άξιοι μεγάλων έπαίνων, διότι 
παραλαβόντες τάς θεμελιώδεις βάσεις τής 
μουσικής τών άρχαίων Ελλήνων έδημι- 
ούργησαν καί άνέδειξαν ένα τέλειον σύ
στημα μουσικής, τά δποΐον χρησιμοποιεί
ται σήμερον δχι μόνον είς τάς ’Εκκλη
σίας των, άλλά κυρίως είς τά διάφορα 
θέατρα, είς τούς ρυθμικούς χορούς τω.ν, 
είς τάς συναυλίας των καί είς τάς έορτάς 
καί πανηγύρεις των. Καί ήτο απόλυτος 
άνάγκη νά μεριμνήσουν καί νά έργασθοΰν 
πυρετωδώς οί ξένοι αύτοί λαοί διά τά ζή
τημα τής μουσικής των, διότι τδ έτος 386 
μ.Χ., μή έχοντες ούδεμίαν βάσιν μουσικής, 
άγκάλιασαν κατ’ ανάγκην τήν τότε μουσι
κήν τοΰ ’Αμβροσίου ’Επισκόπου Μεδιολά- 
νων, ώς εύκολωτέραν, τήν δποίαν έχρησι- 
μοποίησαν έπί δύο αιώνας είς δλας τάς 
Δυτικάς ’Εκκλησίας. Μετά ταΰτα οί Εύ- 
ρωπαΐοι, άφοΰ έμελέτησαν τάς βάσεις τής 
μουσικής τών άρχαίων Ελλήνων, τοΰ ΠΓ- 
ΘΑΓΟΡΑ πρώτου έφευρέτου τών τονιαίων 
διαστημάτων τής φυσικής κλίμακος, τής 
μονοτόνου μελωδικής μουσικής τοΰ άρμο- 
νικοΰ συστήματος, τά δποΐον έπεξεργάσθη 
δ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ, καθώς καί τάς μαθη- 
ματικάς διαιρέσεις δλων τών άρμονικών 
συμφωνιών έπί τοΰ μονοχόρδου δργάνου 
(Κανόνος λεγομένου) τοδ πατράς τής Γε
ωμετρίας καί μουσικωτάτου ΕΓΚΛΕΙΔΟΓ 
καί άλλων, έδημιούργησαν τήν σημερινήν 
τετράφωνον μουσικήν, ή δποία έντδς άλί- 
γων χρόνων έπεβλήθη άνά τήν 'Γφήλιον.

Οί θεωρητικοί κανόνες τής Εύρωπαϊκής 
Μουσικής έδημιουργήθηααν καί έτελειο-

ποιήθησαν τό έτος 1024 ύπό τίνος GOUI 
λεγομένου, έπί τή βάσει δργάνου, έξ οδ 
καί όργανική μουσική λέγεται. Πάντα τά 
Χριστιανική "Εθνη παρέλαβον καί έχρη- 
σιμοποίησαν ώς βάσιν τήν ’Εκκλησιαστι
κήν μας Μουσικήν, διά τής δποίας κατώρ- 
θωσαν ν’ άποτελέαουν καί νά άναπτύξουν, 
σύμφωνα μέ τήν γλώσσαν καί τά έθιμά 
των, ιδιαίτερον σύςτημα μουσικής, διά τήν 
λατρείαχ -ςων πράς τάν Θεόν.

Α Ξ ΙΑ  Κ Α Ι Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ ΙΣ  
Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ

Ή  Μουσική είναι τά άριστον μέσον τής 
έκφράσεως τών ποικίλων συναισθημάτων 
τοδ άνθρώπου, άκριβώς δπως ή γλώσσα εί
ναι τό δργανον τής έκφράσεως τών δια
νοημάτων, διά τοΰτο πολύ άρθώς έκλήθη 
« Γ λ ώ σ σ α  τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς »  καί 
θεωρείται ή πρώτη μετά τά γάλα πνευμα
τική τροφή, ή δποία έπενεργεϊ είς τήν 
ψυχήν καί αύτοΰ τοδ έν σπαργάνοις βρέ
φους, τά δποΐον διά τοδ νανουρίσματος τής 
μητρός του, άπδ τά κλάμα σιγά - σιγά πε
ριπίπτει είς γλυκύν καί βαθύν ϋπνον. Άπά 
τής βρεφικής ταύτης ήλικίας μέχρι τοδ 
βαθυτάτου γήρατος ή Μουσική θεωρείται 
ώς μία τών άνωτέρω πνευματικών έκδη- 
λώσεων τής άνθρωπίνης ψυχής, διότι έ- 
ξευμενίζει αύτόν τούτον τάν άνθρωπον, τάν 
ένθαρρύνει είς τήν άπελπισίαν, τάν παρη- 
γορεΐ είς τήν λύπην, τάν χαροποιεί καί 
τάν ένθουσιάζει είς κάθε του αίσθημα. Έ 
πίσης είναι άποδεδειγμένον δτι ή Μουσι
κή καταπραΰνει τάν θυμόν καί άναχαιτί- 
ζει τά κακόν. Ίστορικώς είναι πολύ δύ
σκολου νά εϋρωμεν "Εθνος άνευ μουσικής, 
διότι ή μουσική είναι συμφυής είς τήν 
άνθρωπίνην φύσιν καί διά τοΰτο συνανα- 
πτύααεται μετά τής πνευματικής προόδου 
τοδ άνθρώπου. Κατόπιν τούτου δπου άνθεϊ 
δ πολιτισμός, συνανθεΐ μετ’ αύτοΰ καί ή 
Μουσική, ώς μία τών άνωτέρων πνευματι
κών έκδηλώσεων τής άνθρωπίνης ψυχής, 
διότι, άν φ ώ ς  δ ι ά  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  
ε ί ν α ι  ή Π ρ ο σ ε υ χ ή ,  δ ι ά  τ ή ν  
κ α ρ δ ι ά  ε ί ν α ι  ί] Μ ο υ σ ι κ ή .  
Κ α ί  τ ά  δ ύ ο  δ έ  μ α ζ ί  ά π ο -  
τ ε λ ο ΰ ν  τ ή ν  ψ υ χ ι κ ή ν  Α 
ν α π ν ο ή ν .

'Ο ΣΑΙΞΙΙΗΡ γράφει: «Ό άνθρωπος δ 
μή έχων μουσικήν καί μή συγκινούμενος 
6πά τής άρμονίας τών ήδέων ήχων, έπλά- 
σθη διά προδοσίαν καί δόλον’ αί αισθήσεις 
τοΰ πνεύματος αύτοΰ είσι ζοφώδεις ώς 
νύξ, πάν δέ φίλτρον αύτοΰ μέλαν ώς έρε
βος». Οί Αρχαίοι "Ελληνες έλεγον: «Με
τά τών θηρευόντων τήν μουσικήν συνανα- 
στρέφου άφόβως, οί κακοί δέν έχουσι ά
σματα» .

θ ε ά ς  τ ή ς  Μ ο υ σ ι κ ή ς  κ α ί  
έ φ ο ρ ο ς  τ ή ς  ’Ι α τ ρ ι κ ή ς  ή τ ο  
δ Α π ό λ λ ω ν .

Διά τούς Εβραίους ή Μουσική έθεωρεΐ- 
το δτι είχε τήν δύναμιν ν’ άπομακρύνη 
καί αύτά τά πονηρά πνεύματα: («Καί έ- 
γεννήθη έν τφ είναι πνεΰμα πονηρόν έπί 
■Σαοΰλ καί έλάμβανε Δαυίδ τήν κιννύραν 
καί έψαλλεν έν χειρί αύτοΰ καί άνέψυχε 
Σαούλ. Καί άγαθάν ήν αύτφ καί άφίστατο 
άπ’ αύτοΰ τά πνεΰμα τά πονηρόν»), Αύτή 
ή ιδέα έπεκράτει καί είς τούς Αρχαίους 
"Ελληνας.

(Συνεχίζεται)
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Η
ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΑ
°Υπό JOHN BARRON. Μετάφρ. Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Εις τό ανάγνωσμα πού ακολουθεί ό διάσημος συγγραφεύς 
JOHN BARRON ιστορεί τήν ύπόθεσιν κατασκοπείας εις βάρος 
της Γαλλικής Πρεσβείας της Μόσχας υπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-Μ ΠΕ, 
τής Μυστικής Σοβιετικής ’Αστυνομίας, μέσω τής όποιας δλη 
ή ζωή εις τήν Σοβιετικήν Έ νω σιν κανονίζεται καί έλέγχεται. 
Φρίκην εις τόν άναγνώστην προκαλοΰν αΐ σατανικοί καί άπάν- 
θρωποι μέθοδοι τής φοβερής έκείνης υπηρεσίας.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

«Βαθμιαίως νά προχωρώ είς τάς σχέ
σεις σου», έδιδεν δδηγίας δ Κουναβίν είς 
τήν Λύντια, «άλλ’ δμως έπ’ δλίγον νά 
φροντίζης νά μή παραδίδεσαι εύκολα». Η 
Λύντια έξετέλεαε τήν αποστολήν κατά 
τρόπον άψογον. Κατά τήν έκτέλεσιν έρ- 
γασιδν είς τήν πρεσβείαν, καθ’ άς μέλη 
τής δμάδος Κρότκωφ κατ’ αδξοντα ρυ
θμόν προαεκαλοΰντο, διεπιστοδιο, δτι α5- 
τη παρέμεινεν έναντι τοδ πρεσβευτοδ φι
λική ακόμη δέ, μέχρις ένδς σημείου, ά- 
ξία σεβααμοδ. Κολακεύουσα τήν Μαντάμ 
Ντεζάν, ή Λύντια έγένετο τόσο καλή φί
λη, ώστε τακτικβς ένηγκαλίζοντο είς τάς 
συναντήσεις —  άκόμη καί δταν κατ’ ί
διαν έδεξιοδτο τδν πρέσβυν —  μετά ζέ- 
οεως, ζήλου καί άγάπης.

Μ ΕΤΑΒΟ ΛΗ Σ Χ Ε Δ ΙΟ Υ

Κατά τόν Μάϊον τοΰ 1958, ή έπιχείρη- 
σις έναντίον τδν Γάλλων προαέλαβε νέον 
χαρακτήρα καί είς τούς δφθαίφούς τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ή νέα αδτη σπουδαιότης πα- 
ρουσιάζετο τεραστία. Οί Σοβιετικοί πρά
κτορες είς Παρισίους άνέφερον, δτι, έν- 
τδς τδν έρχομένων τριδν έβδομάδων, έφέ- 
ρετο σχεδδν βέβαιον, δτι δ Κάρολος Ντέ 
Γκώλ θά κατελάμβανε τό πρωθυπουργικδν 
αξίωμα τής Γαλλίας. Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, 
τρέφουσα τήν έλπίδα, δτι δ Ντεζάν έξηκο- 
λούθει άκόμη νά παραμένη έπιστήθιος φί
λος τοΰ Ντέ Γκώλ, Ικρινεν δτι αί μετο- 
χαί του, διά τήν άνοδον είς μίαν σημαί- 
νουσαν κυβερνητικήν θέσιν, ήσαν πολό με
γαλύτερα! ή προηγουμένως. «Αύτδ ήτο 
πάντοτε σπουδαίον», είπεν δ Κουναβίν μετ’ 
άγαλλιάσεως είς τδν Κρότκωφ. «Τώρα εί
ναι δέκα φορές σημαντικώτερον».

"Οταν δ Κρότκωφ είδε τούς Ντεζάνς

είς τήν πρεσβείαν τδν ’ Ιούνιον, διεπίστω- 
σεν, δτι ήσαν πολύ εύδιάθετοι. Ό  Ντε
ζάν, κατά τάς προπόσεις του, έξέφρασεν 
έγκαρδίους εύχάς ύπέρ τοδ Ντέ Γκώλ καί 
τής νέας περιόδου Μεγαλείου, τδν δποΐον 
δ Ντέ Γκώλ ύπέοχετο είς τήν Γαλλίαν. 
Μολονότι οΰτος ούδέποτε έκαμε νΰξιν περί 
τδν προαωπικδν του δεσμών μετά τοδ 
Στρατηγοδ, άναμφισβητήτως άντελαμβάνε- 
το, δτι ή άνοδος τοΰ Ντέ Γκώλ προεμήνυε 
μίαν νέαν έποχήν καί δι’ αυτόν, έπίσης.

Ό  Κρότκωφ, ήδη, προσεδόκα, δτι ή 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ θά έκλειε ταχέως τήν πα
γίδα έναντίον τοδ Ντεζάν. "Εμεινεν, δ
μως, έμβρόντητος, δταν δ Κουναβίν άνήγ- 
γειλεν: «θά πρέπει νά άποαύρωμεν τήν 
Λύντιαν άπό τήν έπιχείρησιν».

«Τί», άνεφώνησεν δ Κρότκωφ.
«"Εχει γίνει ένα λάθος», είπε μέ ήρε- 

μίαν δ Κουναβίν.
«Είς αύτήν τήν έπιχείρησιν, πρέπει νά 

έχωμεν ένα σύζυγον. *0 Ντεζάν πρέπει νά 
πιατεύη, δτι ή νέα μας είναι ύπανδρευμέ- 
νη, έάν πρόκειται νά άποδώση τό σχέδιον 
τό δποΐον έχομεν είς τδν νοδν μας. Δυστυ
χώς, δ σύζυγος τής Λύντιας είναι πασίγνω
στος είς τό Παρίσι καί ύπάρχουν ένας ή 
δύο άνθρωποι είς τήν Γαλλικήν πρεσβείαν, 
οί δποΐοι πιθανόν νά γνωρίζουν δτι είναι 
χωρισμένοι».

«Λιατί, πού νά πάρη δ διάβολος, δέν τό 
έακέφθη αύτδ κάποιος προηγουμένως ;ς εί- 
πεν έν δργή δ Κρότκωφ.

«Τώρα δέν ωφελεί νά φιλονεικοΰμεν δι* 
αύτό», άπήντησεν δ Κουναβίν. «Τδ ζήτημα 
είναι, δτι ή ύπόθεαις θά πρέπει νά τελειώ- 
ση».

Ό  Κουναβίν έπληροφόρησε τήν Λύντιαν, 
δτι έπιβάλλεται νά διακόψη τάς σχέσεις 
της μέ τδν Ντεζάν. Κατόπιν, δ ίδιος καί 
δ Γκριμπάνωφ προσωπικώς έμερίμνησαν 
διά τήν άντικατάατασίν της μέ τήν Λαρί-

σα Κρόνμπεργκ - Σομπόλόβσκαγια - τήν 
όποίαν ώνόμαζον Λώραν. Σύμφωνα μέ τδν 
μύθον, τδν δποΐον ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ έδη- 
μιούργησε δι’ αύτήν, ήτο μία ήθοποιδς τοδ 
κινηματογράφου, δπανδρευμένη μέ ένα γε
ωλόγον. Τής είχεν έξηγηθή, νά δικαιολο- 
γήαη τήν άπουσίαν τοδ συζύγου της, λέ- 
γουσα είς τούς Ντεζάνς δτι ή έργασία του 
έπέβαλεν είς αύτόν, κατά μέγα μέρος 
τοΰ έτους, νά παραμένη μακράν είς τά πε
δία των έξερευνήσεων.

Ή  Λώρα ύπήρξεν ή πλέον θεαματική 
δλων τδν χελιδόνων. Μακροσκελής καί 
γόησσα, θέλγουσα καί σαγηνεύουσα διά τδν 
χαρίτων της, ήτο ένα έγκαταλελειμμένον 
παιδίον μέ έκπάγλου καλλονής πρόσωπον. 
"Οταν έγελοΰσε, ένόμιζέ τις, δτι ή έκδή- 
λωαις χαράς ή σαρκασμού προήρχετο άπδ 
ένα άόρατον δπερφυσικδν δν.

’Ακόμη καί ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ δέν ήδυ- 
νήθη νά χαλιναγωγήση τό άσύδοτον καί 
προκλητικόν αύτής πνεδμα. Δέν είχεν έ- 
πίσημον κρατικήν άδειαν παραμονής είς 
τήν Μόσχαν, πράγμα τδ δποΐον έσήμαινεν, 
δτι δέν ήμποροδσε νά άποκτήση ένα άτο- 
μικδν τόπον κατοικίας. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον έζη, ύποκειμένη διαρκδς είς άπε- 
λάσεις, έκδκοκομένη έκ τής μιάς έργα- 
σίας είς τήν άλλην. "Επινε συμπτωματι- 
κδς τόσον πολύ καί ένίοτε παρουσιάζετο 
άσυστόλως έπί σκηνής, μεθυσμένη καί ή- 
μίγυμνος.

«’Επ’ αύτοδ», τής είπεν δ Γκριμπάνωφ, 
«σοΰ δπενθυμίζω, δτι πρέπει νά άκολουθής 
αύατηρώς τάς δδηγίας. Δέν θά κάμνης ούτε 
τό παραμικρόν, τό δποΐον ήμεΐς δέν θά I- 
χωμεν σχεδιάσει καί έγκρίνει».

Ή  Λώρα έγέλασε καί, άφοδ τόν έκοίτα- 
ξε κατάματα, είπεν: «Δέν έχω άνάγκην 
άπδ συμβουλάς, πώς νά χειρίζωμαι έναν 
άνδρα».

Συγκρατών τήν όργήν του, δ Γκριμπά-



νωφ παρέδωσε, δήθεν τυχαίως καί ούχί 
κατά τρόπον έπιεδικτικόν, τό μοναδικόν 
μήνομα τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, διά τοΟ ό
ποιου ύπελογίζετο δτι θά έτιθαασεύετο ή 
Λώρα. «’Εάν Οπακοόης άπολύτως είς τάς 
έντολάς καί έάν έπιτύχης, θά φροντίσω, 
ώστε νά άποκτήσης σπίτι καί μάλιστα έ- 
να πολύ ώραϊον. Καί θά είσηγηθώμεν, τού 
λοιπού, νά μή κοπιάζης καί αύτή νά εί
ναι ή τελευταία σου έργασία».

Ή  Λύντια έξηφανίαθη έκ τού προσκη
νίου, καθ’ δν χρόνον ή Λώρα έπανεμφανί- 
ζετο είς μίαν νέαν σειράν δεξιώσεων, προ- 
γραμματισθεισών ύπό τού Κρότκωφ πρός 
τιμήν τού πρεσβευτού. Κατά τόν παρελθόν
τα ’Ιούνιον, Οστερα άπό ένα μεγαλοπρε
πές γεύμα, δοθέν είς τήν οικίαν τού ά- 
ποχωρήσαντος έκ τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ Συν
ταγματάρχου Γεωργίου Μπραϊάντσεβ, ή 
Λώρα έψιθύρισεν εις τόν Κρότκωφ: «Βιά
σου! Όδήγηαέ με είς τό διαμέρισμα. *0 
πρέαδυς μέ παρεκάλεσε νά τόν συναντή
σω έκεί σέ μία ώρα!». ’Εκείνο τό άπό- 
γευμα δ Ντεζάν είαήλθεν είς μίαν ύπό- 
θεσιν περιπετείας, πλέον τρικυμιώδη έκεί- 
νης, τήν όποιαν δ δεσμός είχε σχηματί
σει μέ τήν Λύντιαν. Ή  Λώρα, έλπίζουσα 
νά εδρη τόν έρωτα, -τού έδόθη μέ τόσην 
έρωτικήν φλόγαν, ώστε τόν κατέκτησεν 
δλοσχερώς. Ό  Γκριμπάνωφ έκρινεν, δτι 
ήλθεν ή ώρα διά νά πράξη δ,τι ή ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ, πρό δύο καί πλέον έτών, είχε 
σχεδιάσει. Είδικαί δμάδες έπιτηρήσεως έ- 
τοιμάσθησαν καί οί τεχνικοί τής ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΠΕ έγκατέατησαν πομπούς άσυρμάτου 
είς τό διαμέρισμα, τό γειτνιάζον πρός έ- 
κείνο, τό δποίον ή Λώρα έχρησιμοποιοΰ- 
σεν. Μίαν ήμέραν, δ Κρότκωφ έτηλεφώ- 
νησεν είς τόν Ντεζάν:

«Κύριε πρέσίυ», είπεν, «Οπεσχέθην είς 
τήν Μαρί - Κλαίρ δτι θά ήθελον νά σάς 
παράσχω ψυχαγωγίαν τινα καί νά μή πλήτ

τετε καθ’ δν χρόνον αδτη θά εύρίσκεται 
μακράν σας. Τί θά έλέγατε δι’ ένα πίκ - 
νίκ, αδριον. θά φέρω μαζύ μου μίαν Κυ
ρίαν, ή όποια είναι ιδιαιτέρα φίλη μου, 
καί τήν Λώραν καί...». *0 Κρότκωφ βέν 
ήτο άνάγκη νά τελειώση τήν φράσιν του. 
Μέ τήν ύπόμνησιν τού όνόματος τής Λώ- 
ρας, δ Ντεζάν άμέσως έδέχθη. Καθώς δ 
πρέσδυς προσεδόκα τάς τέρψεις ένός άλ
λου «ραντεβού» μέ τήν Λώραν, δ Γκριμπά- 
νωφ συνήθροισε τήν δμάδα του, είς μίαν 
σειράν δωματίων, είς τό ξενοδοχείον «Μη- 
τρόπολις». Παρόντες ήσαν δ βοηθός του, 
Συνταγματάρχης Ναρσίς Μιχαήλοβιτς Μελ- 
καμγιάν, ό Κουναβίν, ή Λώρα, ή Βέρα καί 
ένας εύρωστος δήμιος τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, 
όνομαζόμενος Μίσα. Ό  Γκριμπάνωφ έδω- 
σεν έκεϊ τάς τελικάς του δδηγίας. «θέ
λω νά τόν κτυπήσετε άσχημα, άλλά χω
ρίς νά τού άφήσετε σημάδια», είπεν είς 
τόν Κουναβίν καί είς τόν Μίσα «Κτυπήσα- 
τέ τον, στ’ άλήθεια, σάς προειδοποιώ, δ- 
μως, δτι, έάν τού άφήσετε καί ένα σημά
δι στδ πρόσωπό του, θά σάς βάλω καί τούς 
δύο στή φυλακή. Καί τώρα, Λώρα, τό ί 
διο ισχύει καί γιά σένα, έάν δέν τά κατα- 
φέρης νά έλθη στό διαμέρισμά σου μέχρι 
τάς 5 ή ώρα. Τό πάν πρέπει νά γίνη ά- 
κριβώς σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα».

Κ Ω Δ ΙΚ Η  Λ Ε Ξ ΙΣ  ΚΙΕΒΟ Ν
Τήν έπομένην πρωίαν, δ Κρότκωφ καί 

ή «ιδιαιτέρα του φίλη» Ά λλα  Γκολούμ- 
ποβα διέσχιζον δι’ αύτοκινήτου τήν δπαι- 
θρον, άκολουθούμενοι ύπό τού Ντεζάν καί 
τής Λώρας —  τά δύο δέ αύτά αύτοκίνη- 
τα καθ’ δλον τόν χρόνον έτέλουν ύπό τήν 
έπιτήρησιν τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Τελικώς, 
δ Κρότκωφ έσταμάτησεν είς ένα άπομονω- 
μένον άλσος δένδρων, έπί μισός δμαλής 
πλαγιάς, ή δποία έδέσποζεν ένός ρυακίου. 
Κατά τήν διάρκειαν τού έκδρομικού πάρ-

Ο Μίσα καί ό Κουναβίν ώρμησαν είς 
τόν ΝτεΖάν καί τόν έκτυποϋσαν μέ μο- 
χθηρίαν. Ό  Κουναβίν, ό όποιος όπη- 
χθάνετο οπωσδήποτε, παν τό Γαλλικόν, 
εΰρε τήν ευκαιρίαν νά έκτελέση τήν ά- 
ποστολήν του μέ εύχαρίοτησιν. Καί ή 
Λώρα, έπίσης, έκολαφίΖετο καί έγρον- 

θοκοπείτο.

τυ (πίκ - νίκ), ή Λώρα έπαιζε τόν ρόλον 
της, ώς «ξελογιάατρας» τόσον έπιτυχώς, 
ώστε ή Ά λλα  νά είπη είς τόν παραπλεύ- 
ρως της καθήμενον Κρότκωφ: «Ό πρε
σβευτής τήν κοιτάζει δπως 6 γάτος κοιτά
ζει τό άφρόγαλο!» Μίλια μακράν, είς τό 
γειτονικόν διαμέρισμα τής Λώρας, δ Γκρι- 
μπάνωφ, δ Μελκαμγιάν, δ Κουναβίν καί δ 
Μίσα έλάμβανον συνεχείς άναφοράς διά 
διά τού άσυρμάτου, ύπό τών πρακτόρων 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, οί δποίοι ήσαν κρυμ
μένοι έντός τού δάσους.

Ό  Μίσα, ό «σύζυγος» τής Λώρας καί δ 
Κουναβίν, δ «φίλος» του, έφερον ένδυμα- 
σίαν γεωλόγου έξερευνητοΰ, μέ πλήρη έ- 
ξάρτησιν ειδικών ύποδημάτων (μέ συνο- 
χέα) καί γύλιόν.

Κατά τό μέσον τού άπογεύματος, δ 
Κρότκωφ, μνήμων τού άτέγκτου προγράμ
ματος τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, ύπενθύμισεν, 
δτι ήτο ώρα νά έπιστρέψουν. ’Ενώ Ιβαι- 
νον έποχούμενοι καί εύρίσκοντο είς άπό- 
στασιν δέκα περίπου μιλίων έκ τής πό- 
λεως, δ Κρότκωφ άντελήφθη, μέσψ τού 
κατόπτρου τού αυτοκινήτου του, δτι τά ά- 
κολουθούν αότοκίνητον τού πρεαβευτού έ- 
σταμάτηαεν. Έτροχοπέδησεν, έξήλθεν τού 
αύτοκινήτου του καί έσπευσεν δπισθεν είς 
τόν Ντεζάν. «Τί συμβαίνει;» «"Ολα πηγαί
νουν καλά», είπεν δ Ντεζάν, μέ ένα εύ- 
κρινές μειδίαμα. «'Η Λώρα μόλις τώρα 
έσκέφθη νά κολυμβήση είς τήν λίμνην, έ- 
κεΐ κάτω».

Ό  Κρότκωφ άμέσως έξωργίσθη καί έ- 
ξεμάνη. Μέ μίαν ύπερτάτην προσπάθειαν 
συγκρατήσεως τών νεύρων του, έστράφη 
πρός τήν Λώραν. «’Αγαπητή μου», ήρώτη- 
σεν, «διατί ένα δμορφο κορίτσι σάν καί σέ 
θά έπιθυμούσε νά κολυμβήση είς μίαν ά- 
κάθαρτον άπό τά ζώα λίμνην;»

(ΣυνεχίΖεται)
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Στις 15 Δεκεμβρίου τοϋ 1842 μια κλοπή «άλλοιώτικη άπ’ τις άλλες» συνετάραξε τό Πανελλήνιο. 
Τήν ήμέρα έκείνη 6 Χριστόδουλος Δημητριάδης, πού είχε φθάσει στήν Τήνο άπό τό χωριό Δρά- 
πανο τών Πατρών, ϊκλεψε άπό τήν έκκλησία τής Μεγαλόχαρης τής Τήνου τή θαυματουργή είκόνα 
τής Παναγίας «Τήν ίστορηθεϊσαν ύπό τοΰ ’Αποστόλου Λουκά ίερωτάτου, τήν 'Οδηγήτριαν». Πρό 
τής φοβέρας ιεροσυλίας έκινήθησαν, επειτα άπό διαταγή τοϋ διοικητοϋ τής νήσου Ίωάννου θεο- 
τόκη πολυάριθμοι έθνοφύλακες καί όλόκληρος σχεδόν ό πληθυσμός, οί όποιοι μέσα σέ πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα κατάφεραν νά άνακαλύψουν τό δράστη καί νά έπαναφέρουν τή θαυματουργή εί
κόνα στόν Πάνσεπτο Ναό Της.

Ή  θαυματουργή είκόνα τής Εόαγγελιατρίας

Μ ΕΣΑ οτό χειμωνιάτικο σούρουπο 
κοθισμένος σέ μιά πέτρα ό Χρι
στόδουλος Δημητριάδης έχωσε τό 

χέρι του βαθιά μέσ' στό σακκοΰλι πού 
κρατούσε, καί τόβγαλε πάλι κρατώντας 
σφικτά μέσα στή χούφτα του μερικά πο
λύτιμα πετράδια! Στό λιγοστό χειμω
νιάτικο φως τά διαμάντια στραφτοκο- 
ποΰσαν καί τά μάτια τοϋ ιερόσυλου γυα
λίζουν περισσότερο άπό τήν λαχτάρα νά 
βρεθή, όσο τοϋ είναι δυνατόν συντομώ- 
τερο, μακρυά άπό τόν τόπο τής άμαρ- 
τίας, νά πουλήση τά διαμάντια αύτό, νά 
πουλήση τά «χρυσοποίκιλτα» στολίδια, 
πού έκλεψε άπό τόν άγιο Ναό καί νά 
γίνη πλούσιος!

Ξέρει πώς καί τώρα είναι πλούσιος, 
πολύ πλούσιος! Μά τί ώφελεϊ αύτό; Μέ
σα στό νησί τής Τήνου δέν μπορεί ού
τε τό πιό μικρό διαμάντι νά πουλήση 
χωρίς νά προδοθή! Καί στήν τσέπη του 
δέν έχει παρά μόνον τρεις δραχμές. Καί 
δυό δραχμές τοϋ Ζήτησε γιά ναύλο ένας 
βαρκάρης νά τόν περάση άπέναντι στήν 
"Ανδρο! Μιά δραχμή θά τοϋμενε μο
νάχα καί μ' αύτή ένιωθε καλά πώς τ ί
ποτε δέν μπορούσε νά κάμη. Γύρισε λοι
πόν πίσω έδώ, στοϋ Μανώλη τό πηγάδι, 
καί καθισμένος πάνω στήν πέτρα αύτή 
προσμένει τό Εημέρωμα τής δεκάτης όγ- 
δόης τοϋ Δεκεμβρίου τού 1842, έλπί- 
Ζοντας τό δολερό του μυαλό νά βρή κά
ποια λύσι γιά νά Εεφύγη άπό τό νησί καί 
νά άΕιοποιήση τό θησαυρό πού έχει!

Σ τ ι ς  is  Δε κ ε μ β ρ ίο υ  τοϋ 1842
έγινε ή φοβερή ιεροσυλία! Κά
ποιο βρώμικο χέρι μπήκε στή λαο- 

φίλητη Έκκλησία τής Μεγαλόχαρης κΓ 
αρπαΕε τήν είκόνα «Τήν ίστορηθεϊσαν 
ύπό τοϋ Αποστόλου Λουκά ίερωτάτου, 
τήν 'Οδηγήτριαν».

Τό τραγικό νέο έγινε άμέσως γνωστό 
σ' όλόκληρο τό νησί καί τά κύματα τό 
πήραν καί τόφεραν σάν τήν φοβερώτε- 
ρη εϊδησι σ' όλόκληρη τήν Ελλάδα, σέ 
μιά δυό μέρες μέσα!

— Κλέψαν τήν Μεγαλόχαρη! Κλέ-

ψαν τήν "Αγια Είκόνα!
Οί Τηνιακοί μαΖεύονται γύρω άπό τόν 

' Αγιο Ναό, περιτριγυρίζουν τό ήγουμε- 
νοουμβούλιο καί τόν διοικητή τής νήσου, 
τόν Ιωάννη Θεοτόκη, κι άγριεμένοι οί 
ήρεμοι αύτοί άνθρωποι, κοιτούν τούς άρ
χοντες στό μάτια καί μιό λέΕι μονάχα 
άκούεται στό χείλη τους.

— ΠρόοταΕε.
Κι ό Θεοτόκης προστάΖει, κι ή προσ

ταγή του Εεχύνεται μονομιάς όπ' άκρη 
σ' άκρη σ' όλόκληρο τό νησί στούς έ
θνοφύλακες, στό ύγειονομεϊα, άλλά καί 
σ' όλους τούς κατοίκους, ποΰναι όλοι 
έτοιμοι νά δώσουν καί τήν Ζωή τους ά- 
κόμη γιά νά Εαναφέρουν στήν θέσι τήν 
άγια Είκόνα!

Οί άρχές σάν πρώτο μέτρο παίρνουν 
τήν άφαίρεσι τοϋ τιμονιού άπ' όλα τά 
πλεούμενα πού βρίσκονται στό νησί. 
Πρέπει ή Τήνος νά άπομονωθή άμέσως, 
ώστε νά μήν μπορέση ό ιερόσυλος νά 
Εεφύγη άπό κεϊ!

Μ ΙΑ βάρκα μονάχα Εέφυγε τό προ
ηγούμενο πρωί καί κατευθύνθηκε 
πρός τις Δήλες ή πρός τήν Μύ

κονο. Νάταν μέσα κι ό έγκληματίας; 
Σίγουρα ή Παναγιά θά τόν έβούλιαΖε — 
πιστεύανε οί Τηνιακοί — αύτός θά πνι
γόταν καί ή Είκόνα πλέοντας στά γαλα
νά νερά τοΰ Αιγαίου, θά Εανάφτανε μό
νη της στό άγαπημένο της νησί.

«Σύν Αθήνα καί χεϊρα κίνει» σκε
φτόταν κι ό Διοικητής, καί άφοϋ άσφα- 
λίστηκε πώς κανένα πλεούμενο δέν μπο
ρούσε πιά νά Εεφύγη άπό τό νησί, έστει
λε τά όργανά του κι όλόκληρο τό λαό 
σ' ένα άμείλικτο άνθρωποκυνηγητό νά 
χτενίΖουν άπ' άκρη σ' άκρη τό νησί.

Ή Παναγία ώδήγησε τά βήματα τών 
δύο έκείνων έθνοφυλόκων στοϋ «Μανώ
λη τό Πηγάδι»! "Εκπληκτοι έκεί είδαν 
στό λιγοστό φως τοϋ σούρουπου ένα 
άγνωστο νέο φορτωμένο μ' ένα δισάκκι 
νά τούς κοιτά μέ χαμένο τό βλέμμα. 
Δέν περίμενε τόσο γρήγορα νά τόν ά
νακαλύψουν!
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Μέ τον καινούργιο χρόνο, 

ας άφήσουμε πίσω μας τά 

πάθη, τις κακίες, τά μίση καί 

άλαφρωμένοι από τό βάρος

δλων αύτων, άς προχωρήσου

με μέ τό χαμόγελο τής κα- 

λωσύνης, τής έλπίδος καί 

τής προσδοκίας.

κι εφέτος». Καί ή εύχή μας αυτή, είναι εκείνο πού θά μας ένδυναμώνη στό διάβα του και
νούργιου χρόνου.

1972! Ένας ακόμη σταθμός στήν άπεραντωσύνη τής αίωνιότητος. Σταθμός συμβατι
κός στον άτέρμονα χρόνο, πού φεύγει άναίσθητος στις άνθρώπινες άδυναμίες καί τις άνάγ- 
κες, χωρίς τούς ρωμαντισμούς καί τά συναισθήματα, πού άνήκουν στον άνθρωπο. Στον 
χρόνο πού έφυγε, ψήσαμε τόσα πολλά, είδαμε τόσα πολλά καί κατωρθώσαμε έζ ίσου τόσα 
πολλά στις έπιδιώζεις μας. Μέ τήν άνατολή τού νέου χρόνου, άς σταθούμε γιά λίγο ατό με
ταίχμιο τού «χθές» καί τού «σήμερα» κι άς κάνουμε ένα σύντομο άπολογισμό. Νά δούμε τις 
ζημίες καί τά κέρδη τών πράζεών μας. Αφήσαμε αράγε άποθεματικό κεφάλαιο ή τάχα βρι
σκόμαστε χρεωμένοι; Ψύχραιμα, χωρίς ψεύτικους συναισθηματισμούς, άς άναλογισθουμε τί 
σκοπεύαμε νά κάνουμε καί τί τελικά πετύχαμε στον χρόνο πού πέρασε. Κι άν ύπάρχουν 
χρεωστικά ύπόλοιπα, άς μή άπαγοητευθοϋμε. Μέ καινούργιες δυνάμεις, μέ καλύτερη άζιο- 
λόγησι τών έπιδιώζεών μας, άς προχωρήσουμε θαρρετά, άλλά καί μέ πίστι στό Θεό.

"Ας άπορρίψουμε κάθε τι τό σάπιο, κάθε τι τό ήθικώς άνεπίτρεπτο κι άς ζεστάνουμε, 
μέ τήν φλόγα τής θελήσεως καί τής έργατικότητός μας, κάθε τι τό ώραϊο, κάθε τι τό ύψη- 
λό καί ώφέλιμο γιά μάς, γιά τήν οίκογένειά μας, γιά τήν Κοινωνία μας. Ας τό έπιχεφήσου- 
με, όσοι αισθανόμαστε άκμαϊες άκόμη τις δυνάμεις μας, γιατί οί γερασμένοι στό πνεύμα καί 
οί δειλοί οτόν ειρηνικό στίβο τής ζωής, δύσκολα, άσφαλώς, θά τό επιχειρήσουν. Η μνήμη 
τών άνθρώπων, δέν είναι πάντοτε ισχυρή. Τά γεγονότα πού άζιούν ν' άποτυπωθουν, ν απο
κτήσουν μεγαλύτερη ζωή στό χρόνο, δέν έχουν όλα τό άναγκαϊο ειδικό βάρος. Γι' αύτό εί
ναι άρκετά δύσκολη ή έργασία τής έπιλογής.

Ξημέρωσε ένας καινούργιος χρόνος. "Αλλαζε ή σκηνογραφία καί τό 1972 προβάλλει 
στά μάτια μας άστραφτερό καί πανέμορφο. "Ας τό ύποδεχθοϋμε μέ αισιοδοξία καί πίστι στά 
ιδανικά τής Φυλής μας καί στις προσωπικές μας έπιδιώζεις. Στήν πληθωρική ιστορία της 
Αστυνομίας Πόλεων, ύστερα άπό τις γιορτές καί τά πανηγύρια γιά τό Ιωβηλαίο της, προσ

τίθεται άκόμη ένας χρόνος. "Ας έλπίσουμε ότι καί ό καινούργιος χρόνος θάναι χρόνος έπι- 
τυχιών, συνέχεια μιάς ώραίας, ώς τώρα, παραδόσεως, πού άποτελεϊ τήν έγγύησι του μέλ
λοντος, τό όποιον ολόλαμπρο διαφαίνεται μπροστά μας.

Μέσα στήν πυκνή ομίχλη, πού καλύπτει τήν παγκόσμια άτμόσφαιρα, στήν τιτάνια σύγ- 
κρουσι τών άνταγωνιζομένων θεωριών καί τών πνευματικών τάσεων, μέσα, τέλος, στό μο- 
λυσμένο παγκόσμιο κλίμα, ό άνθρωπος, αύτός ό στρατοκόπος τής ζωής, ζητάει μιά oaoh μιά 
φωτεινή άκτϊνα έλπίδος, ένα άπήνεμο λιμάνι. Κουρασμένος, καθώς είναι, θέλει νά βρή λί
γη άνάπαυσι, λίγη στοργή καί κατανόησι. Αγάπη ζητάει καί τίποτε άλλο. Αγάπη γι αύτόν, 
γιά τόν πλησίον του, γιά τόν κόσμον όλον.

Καί τήν άγάπη αύτή θά βρή ό άνθρωπος, άν πλησιάση τόν βασιλιά τής 'Αγάπης, τόν 
Θεό. Μόνον, σάν πιστεύη σ' Αύτόν, μπορεί νά έλπίζη γιά ένα καλύτερο αύριον. Μόνον Αύ
τός τόν άγαπάει είλικρινά καί γι' αύτό, άλλωστε, έστειλε τόν μονογενή Του, γιά νά τόν λυ- 
τρώση άπό τήν άμαρτία καί τό άγχος.

"Αμποτε ό Θεός τής 'Αγάπης νά δώση ατούς ισχυρούς τής γης τήν θεία φώτισί Του, 
γιά νά οδηγήσουν αύτοί τούς λαούς των στά πεδία τών ειρηνικών μαχών των μαχών γιά 
τήν πνευματική άνάτασι τού άνθρώπου.

Μέ τόν καινούργιο χρόνο, άς άφήσουμε πίσω μας τά πάθη, τις κακίες, τά μίση καί άλα- 
φρωμένοι άπό τό βάρος όλων αύτών, άς προχωρήσουμε μέ τό χαμόγελο τής καλωσύνης, τής 

έλπίδος, τής προσδοκίας κι άς πούμε μέ άγάπη:
Ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς  ό κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο ς  χ ρ ό ν ο ς .



Ό  μεγαλοπρεπής 'Ιερός Ναός τής Εύαγγελιατρίαςτής Τήνου, είς τόν όποιον φυλάσσεται ή εικόνα τής Παναγίας.

Δέν περίμενε νά φθάση τό νέο αμέ
σως ώς τόν Πύργο — τήν τότε Πάνορ- 
μο — καί νά βγοϋν οέ άναΖήτησι τού 
ίεροσύλου!

Μέ τρεμάμενα τό χείλη άποκρίθηκε 
οτήν πρώτη άνάκρισι πού τοϋκαμαν οί 
δύο έθνοφύλοκες. Τόν λέγαν Χριστό
δουλο Δημητριάδη, είχε έρθει οτήν Τή
νο όπό τήν Πελοπόννησο, όπ' όπου κα
τάγονταν, καί συγκεκριμένα όπό τό χω
ριό Δράπανο των Πατρών!

Δέν σκέφτονταν οί έθνοφύλακες τήν 
άμοιθή τών πεντακοσίων δραχμών πού 
είχε προκηρύξει ό διοικητής γιά τήν ά- 
νακάλυψι καί σύλληψι τού κακούργου. 
Σκέπτονταν τήν τιμή καί τήν δόξα σ' 
όλο τό νησί καί σ' όλη τήν Ελλάδα, πού 
σ' αύτούς ή μοίρα έπεφύλαξε νά βρουν 
καί νά Εαναφέρουν τήν Εικόνα στή θέ- 
σι της. Τού άρπάΖουν τό σακκοϋλι καί 
τό άδειάΖουν μπρος ατά μάτια του!

«Δύα χρυσό περιχείρια, δύο άργυροί 
άγγελοι, ή άδαμαντοκόλλητος κορωνίς 
τής Θεοτόκου, δύο άδαμαντοκόλλητοι 
όστέρες, δύο άργυροί στήλαι έκ τών έ- 
Εηρτημένων τής όργυράς θήκης τής Εί- 
κόνος, δέκα άλλα μικρά χρυσά καί άργυ
ρό άδαμαντοκόλλητα άφιερώματα καί ή 
άργυρό θήκη τής Είκόνος, πλήν τής ι
δίας τής Είκόνος!» είναι ό θησαυρός 
πού κλείνει ό Χριστόδουλος Δημητριά- 
δης στό σακκοϋλι του!

Μά ή Εικόνα δέν βρίσκεται έκεϊ! Τόν 
δένουν καί τόν όδηγοϋν στό Δήμαρχο 
τής Πανόρμου, όπου σέ λίγο, τρέμοντας 
μπρός οτήν όργή τοϋ πλήθους πού συ
νάχτηκε έξω όπό τό Δημαρχείο, τό ομο
λογεί όλα καί άκόμη άναγκάΖεται νά 
ύποδείΕη τό μέρος όπου έχει κρύψει τήν 
θαυματουργό Εικόνα!

Σ τ ις  is  Δε κ ε μ β ρ ίο υ  μπήκε
στήν Εκκλησία, στό άπόδειπνο, 
γιά νά άκούση τόν Εσπερινό. Σ ι

γά - σιγά όποτραβήχτηκε όπό τόν κό
σμο, πού περιτριγύριζαν τήν Εικόνα κι 
έντεχνα άνέβηκε έπάνω ατό γυναικωνί- 
τη προσμένοντας νά φύγη κι ό τελευ-
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ταϊος προσκυνητής γιά νά άνοσιουργήση 
άνενόχλητος!

Κατά τό μεσάνυχτα βεβαιώθηκε πώς 
κανείς δέν ήταν έκεϊ μέσα. Μέ τό φώς 
τών καντηλιών πού εύλαβικά χέρια εί
χαν άνόψει γιά τόν έσπερινό, έδεσε ένα 
σχοινί καί κατέβηκε μπρός ατά στασίδια 
τοϋ άριστεροϋ μέρους τοϋ ναοϋ.

Πρώτη του δουλειά ήταν ν' άρπάΕη 
όπό τό εικονοστάσι της τήν χιλιοπροοκυ- 
νημένη Εικόνα καί νά τήν χώση στό 
σακκοϋλι του! Μά ή δίψα του δέν είχε 
άκόμη κορεσθή! Προχώρησε στό ιερό, 
δρασκέλισε τήν άγια Πύλη, άρπαξε ό,τι 
βρήκε στήν Αγία ΤράπεΖα, κι έφυγε 
πιό!

Από κεϊ καί πέρα δέν είχε παρά νά 
προσπαθήση νά άπομακρυνθή όπό τήν 
πόλι, όσο ήταν δυνατόν πιό γρήγορα!. 
"Ενα όμως δέν σκέφτηκε ν ’ άρπάξη λε
φτά όπό τό παγκάρι, γιά νάχη τό μέσα 
νά κινηθή! Καί αύτό τόν πρόδωσε!

Προχώρησε τρέχοντος πρός τήν Ύ- 
στέρνια. Έκεϊ σ' ένα έρημο άχοϋρι έ
καμε τήν δεύτερη πραξι τής ιεροσυλίας, 
ϊήλωσε όλα τά κοσμήματα τής Πανα
γίας κι ένα ένα τάχωνε στό σακκοϋλι 
του. Εκεί στήν γωνιά τοϋ άχουριοϋ έ
κρυψε τήν θήκη τής Εικόνας, καί λίγο 
πιό πέρα, κάτω όπό μιά στίβο πέτρες, έ
βαλε έπιτήδεια -τήν Εικόνα έτσι, ώστε 
νά μήν μπορή νά τήν ίδή κανείς άλλ' 
ούτε καί ή βροχή νά τήν χαλάση!

Δέν τοϋ έμενε τώρα παρά νά βρή τόν 
τρόπο νά διαβή στό στενό καί νά φθάση 
στήν "Ανδρο! Μά ή Παναγιά είχεν άο- 
χίσει τό θαύμα της! Τά γόνατά του τό- 
νιωθε τώρα σπασμένα νά λυγοϋν στό 
κάθε βήμα καί τά πόδια του νόναι α
σήκωτα, αύτός πού φημιΖόταν στό χω
ριό του γιά τήν γρηγοράδα του!

Σέρνοντας σχεδόν τά πόδια του έ- 
φθασε ώς κάτω στήν άκτήν κι έκεϊ βρή
κε ένα βαρκάρη, πού θά τόν μετέφεοε 
άπέναντι. Τόν συμφώνησε δύο δραχμές. 
Τρεις ήταν ή περιουσία του. Είπε πώς 
θό τοϋ απαντούσε σϋριο καί ξεκίνησε 
πόλι νιά τά Μεσόγεια! "Ετσι έφτασε

στού «Μανώλη τό Πηγάδι» γιά νά έχη 
έκεϊ τή μοιραία συνάντησι μέ τούς δυό 
έθνοφρουρούς.

Τ Α ΠΛΗΘΗ έξω όπό τό Δημαρχείο 
Ζητούσαν νά τούς παραδοθή ό 
« Αγιογδύτης» γιά νά τόν λυντσά- , 

ρουν. Είδαν κι έπαθαν ό Δήμαρχος, ό 
δημαστυνόμος καί οί έθνοφύλακες γιά 
νά τόν περισώσουν καί μέσα σ' ένα 
κλοιό πού σχημάτιΖαν αύτοί νά ξεκινή
σουν μέ έπικεφαλής τούς παπάδες ντυ
μένους στά χρυσά τους άμφια όπό τήν 
Πάνορμο γιά τήν Πόλι. ΠροβάδιΖε ή "Α
για Εικόνα, ποΰχαν ξεθάψει τήν ίδια έ- 
κείνη νύχτα, ένώ οί καμπάνες χτυπού
σαν χαρμόσυνα κι ό άντίλαλός τους έ
φθανε ώς τήν Πόλι γιά νά σημάνουν χαρ- 
υόσυνα καί οί καμπάνες τής Μεγαλόχα
ρης, καί νά άναγαλλιάση όλος ό λαός 
γιά τό καινούργιο θαύμα τής Πανα
γίας!

Από τήν Τήνο μέ έξαπτέρυγα μπρο
στά ξεκίνησε μιά άλλη πομπή γιά νά 
προϋπαντήση τήν πομπή πούρχονταν ά- 
πό τόν Πύργο.

"Ολοι οί ψάλτες τής περιοχής, όλος 
ό κλήρος μέ τά άμφιά του τους κι όλος 
ό λαός είχε Εεχυθή ατούς δρόμους.

Πελιδνός, τρέμοντας κυριολεκτικά, 
φρουρούμενος άπό δεκάδα έθνοφυλά- 
κων, παρακολουθούσε τήν πομπή - θρί
αμβο κι ό ιερόσυλος, πού δίχως νά τό 
νιώση, δίχως νά τό Εέρη, χωρίς νά τό 
φαντασθή μέ τό άνοσιούργημό του προ- 
σέδωσε μεγαλύτερη άκόμη δόξα καί τι
μή στήν θαυματουργό Εικόνα.

Ή  18η Δεκεμβρίου, άπό τότε, πανη- 
γυρίΖεται γιά Δευτέρς Εϋρεσι τής Εί
κόνος σ' ολόκληρο τό νησί!

ΤΙ έγινε ό έγκληματίας; Τόν παρέ- 
πεμψαν στά δικαστήρια τής Σύρου, πού 
τόν κατεδίκασαν σέ δεκάχρονη κάθειρξι. 
Μά δέν έξέτισε τήν ποινή του! Τόν τρί
το κιόλας χρόνο τής φυλακίσεώς του, 
τρελλάθηκε μέσ' τό κελλί του καί δαι
μονισμένος ξεψύχισε σάν σκυλί στις πλά
κες τής αύλής τών φυλακών. Μ. Α.



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) Ύ ττο  Ύτταστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

Ή Κων)πολις, ώς άλλωστε καί αί 
πλεϊσται των Βυζαντινών πόλεων κτιζό
μενοι εντός τειχών, αντιμετώπιζε στε
νότητα χώρου, ένεκα τής όποιας πολ- 
λάκις προέκυπτον δισεπίλυτα προβλήμα
τα άναφερόμενα εις τήν ελευθερίαν τής 
κυκλοφορίας, τήν δημοσίαν όγείαν καί 
τήν έμφάνισιν καί άσφάλειαν τών οικο
δομών, τών οδών καί τών εμβόλων. Τά 
έν λόγω ζητήματα άντιμετωπίζοντο, όσον 
τούτο ήτο δυνατόν, διά πληθύος νόμων, 
οϊτινες δέν έπαυσαν υφιστάμενοι άπό 
τής κτίσεως τής πρωτευούσης τοϋ Βυ
ζαντίου, μέχρι τού τέλους τού βίου της. 
Ή  έφαρμογή τών νόμων τούτων άνε- 
τέθη εις τόν "Επαρχον καί τά ύπ’ αυτόν 
όργανα, όστις, έν τοιαύτη περιπτώσει 
ήοκει καθήκοντα τοϋ ίδικοϋ μας Γρα
φείου Πολεοδομίας.

Εις τάς πολεοδομικάς τοϋ Έπάρ- 
χου άρμοδιότητας άνήκον κυρίως ή 
φ ρ ο ν τ ί ς  δ ι ά  τ ή ν  έ ν  γ έ
ν ε ι κ α τ ά σ τ α σ ι ν  τ ώ ν  ό - 
δ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  έ μ β ό λ ω ν ,  
ή σ υ ν τ ή ρ η σ ι ς  κ α ί  κ α τ α 
σ κ ε υ ή  τ ώ ν  τ ε ι χ ώ ν ,  ή έ- 
π ο π τ ε ί α  έ π ί  τ ώ ν  δ η μ ο 
σ ί ω ν  κ α ί  ι δ ι ω τ ι κ ώ ν  κ τ η 
ρ ί ω ν  κ α ί  τ έ λ ο ς ,  ή έ π ί -  
β λ ε ψ ι ς  τ ώ ν  έ ρ γ ο λ ά β ω ν  
ο ι κ ο δ ο μ ώ ν .  Περί τών καθ' έκα
στον τούτων καθηκόντων τού Έπάρχου, 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά άκόλου- 
θα:

α) ΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΟΙ :

Αί όδοί τών βυζαντινών πόλεων διε- 
κρίνοντο εις τρεις κατηγορίας, όναλό- 
γως τής θέσεως καί τού πλάτους των. 
Ούτως άναφέρονται αί πλατεϊαι1 όδοί, αί 
στενωποί2 καί αί άμφοδοι.® Αί πρώται, 
έπειδή, έν σχέοει μέ τάς παρόδους, εύ- 
ρίσκοντο εις τό μέοον έκαλοϋντο καί μέ
σοι ή, ένεκα τοϋ πλάτους, βασιλικοί, δε- 
σποτικαί, δημόσιοι ή άμαΕικαί.4 Αί στε

νωποί, καλούμενοι καί πάροδοι,5 είχον, 
παρά τήν ονομασίαν των ικανόν πλάτος, 
ώστε καί όμαΕαι καί ύποζύγια δΓ αύτών 
νά διέρχωνται.6 Αί αμφοδοι, τέλος, ή- 
σαν λίαν στεναί όδοί, έχουοαι όμως πα
ρά ταϋτα «έκατέρωθεν διεΕόδους».7

Περί τοϋ πλάτους τών βυζαντινών ο
δών δέν έχομεν σαφείς μαρτυρίας, πλήν 
τών πλατειών τοιούτων, αίτινες, λεγόμε
νοι άλλως καί φόρα, έπρεπε κατά τούς 
νόμους νά είναι δώδεκα ποδών, ήτοι 
τριών καί ήμίσεος μέτρων, δέκα έΕ δέ 
ποδών, ήτοι τεσσάρων μέτρων καί έβδο- 
μήκοντα δύο έκατοστών εις τάς στρο- 
φός χάριν μεγαλυτέρας άσφαλείας κατά 
τήν κυκλοφορίαν τών άμαΕών. Προκει- 
μένου περί τών όδών, αί ύποχρεώσεις 
τοϋ Έπάρχου συνίοταντο εις τά έΕής:

1. Έ φ ρ ό ν τ ι ζ ε  ό π ω ς  α ΰ - 
τ α ι στρώνωνται διά χαλίκων καί χώ
ματος,® εις ώρισμένας δέ περιπτώσεις 
καί διά λίθινων πλακών καλώς προσηρ- 
μοσμένων μεταΕύ των.9 Σχετικώς ό Μα- 
λάγας άναφέρει, ότι έπί Αντωνίου Πίου, 
όλοι αί όδοί τής Αντιόχειας έστρώθη- 
σαν διά μυλίτου λίθου.1!17 Οί νόμοι όμι- 
λοϋν περί τοϋ «στρώσαι λίθους τήν ό- 
δόν ή άποστρώσαι».11 Διό τήν περίπτω- 
σιν ταύτην προεβλέπετο καί ειδικός φό
ρος.

Πλήν τής όδοστρωσίας ό Έπαρχος 
έμερίμνα, όπως «αί όδοί όμαλίζωνται, 
καθίστανται εύθεϊαι καί έπισκευάζων- 
τα ι.12

2. Έ π έ β λ ε π ε  κ α ί  έ τ ι μ ώ -  
ρ ε ι άναλόγως τούς καθ' οίονδήποτε 
τρόπον προκαλοϋντας βλάβην εις τάς 
οδούς, ή ομικρύνοντας τό πλάτος τού
των, πράγμα, όπερ ήτο δυνατόν νά συμ- 
βή κατά τήν άνέγερσιν νέων ή τήν έκ- 
τεταμένην έπισκευήν καί μετασκευήν πα
λαιών οικιών. Ούδε'ις ήδύνατο νά φράσ- 
ση διό τής νεοανεγειρομένης οικοδο
μής τήν οδόν,11® ή κατά τήν γενομένην 
εις τήν οικίαν του άνακαίνισιν νά ύψώνη 
ή νά χαμηλώνη ταύτην. ή νά κατασκευά-

ζη γέφυραν ή οπήν, βλάπτων τήν οδόν 
οπωσδήποτε. Ωσαύτως, κατά τήν κα
τασκευήν τοϋ Πυλώνος, τής έΕωθύρας 
δηλονότι, έπρεπε νά ληφθή πρόνοια, ώ
στε ή θύρα νά άνοίγη πρός τά έοω καί 
έν πόση περιπτώσει διά νά μή έμποδί- 
ζεται ή έλευθέρα κυκλοφορία εις τήν 
οδόν νά μή άνοίγη αύτη (ή θύρα) πέ
ραν τοϋ σταλαγμού τών κεράμων τής 
στέγης.14 Μία άλλη βασική έν προκει- 
μένω διάταΕις, άφορώσα εις τήν έΕασφά- 
λισιν τής έλευθέρας κυκλοφορίας τών 
όδών καί τόν φωτισμόν τούτων, ήτο ή 
σχετική μέ τά ήλιακά, τούς έΕώστας τών 
άρχαίων.

Τά ήλιακά ταϋτα, καλούμενα καί σω- 
λάρια ή ταβλωτά, έπρεπε νά άπέχουν 
άλλήλων δέκα πόδας,15 αν έπρόκειτο 
περί ιδιωτικών οικημάτων, δεκαπέντε 
δέ, άν τά κτίσματα ήσαν δημόσια. Εις ό- 
δούς στενωτέρας τών δέκα ποδών τά 
ήλιακά έπρεπε νά κτίζωνται ούχί άπέ- 
ναντι άλλήλων, άλλά έναλλάΕ,16 έάν δέ 
τούτο ήτο άδύνατον νά μή κτίζωνται κα
θόλου.17 Κατά διάταΕιν τοϋ Ιουστινιά
νειου Κώδικος, τά ταβλωτά έπρεπε νά 
εύρίσκωνται πρός τούτοις εις ύψος δε
καπέντε ποδών άπό τοϋ έδάφους καί νά 
μή στηρίζωνται έπί κιόνων ή τοίχων, ώ
στε καί ή διέλευσις νά είναι έλευθέρα 
καί ό άήρ άκωλύτως νά διέρχεται διά 
τής όδοϋ. ΔΓ άλλης διατάΕεως τοϋ Ζή
νωνος ώρίζετο, ότι οί έΕώσται ήδύναντο 
νά κτίζωνται ούχί μόνον έκ σανίδων καί 
Εύλων, άλλά καί κατά τό σχήμα τών λε
γομένων ρωμαντισίων.18

Επίσης, πρός έΕασφάλισιν τής έλευ
θέρας κυκλοφορίας, άλλά καί διά νά ά- 
ποφεύγωνται αί πυρκαϊαί ήτο άπαραίτη- 
τον, όπως αί κλίμακες, αί όδηγοϋσαι εις 
τά ήλιακά, μή γίνωνται πρός τό μέρος 
τής όδοϋ.19 Μή άναφερόμεναι εις τά 
πολεοδομικά τοϋ Έπάρχου καθήκοντα, 
πλήν όμως σχετικοί πρός τήν έλευθε- 
ρίαν τών βυζαντινών όδών είναι αί δια
τάζεις, καθ' άς άπηγορεύετο εις τούς δια-
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τηροΰντας έργαστήρια νά έκθέτουν τά 
έμπορεύματά των έμπροσθεν τούτων καί 
πρός τό μέρος τής όδοϋ. Τοΰ μέτρου 
έΕηρούντο οί τέκτονες, οί όποιοι έδι- 
καιοϋντο νά τοποθετούν τροχούς έπί 
τής όδοϋ, εις τόσην όμως άπόστασιν ο
πό τής θύρας τών έργαστηρίων των, 
ώστε νά είναι δυνατή ή διέλευσις άμά- 
Εης20 καί οί κναφεϊς (βαφείς) οϊτινες 
ήδύναντο νά άπλώνουν τά φορέματα 
πρός τό μέρος τής όδοϋ.

Αί διά τάς παραβάσεις τών άνωτέρω 
διατάΕεων προβλεπόμεναι ποιναί ήσαν 
αύστηρόταται. Είδικώτερον, διά τούς έ- 
Εώστας, οί παρανόμως κτιζόμενοι, κατά 
μέν τόν Θεοδοσιανόν Κώδικα έκρημνί- 
ζοντο, ή δέ οικία κατέσχετο ύπέρ τού 
δημοσίου,2' κατά δέ τήν διάταΕιν τού 
Ζήνωνος, ό ιδιοκτήτης τής οικίας καί 
ό άρχιτέκτων έπλήρωναν πρόοτιμον δέ
κα λιτρών χρυσίου, ό δέ τεχνίτης έτύ- 
πτετο καί έΕωρίζετο.22

Παρά τά άνωτέρω όμως καί όλλα λαμ- 
βανόμενα μέτρα είναι βέβαιον, ότι ή 
Κων) πόλις εις ούδεμίαν τοΰ βίου της 
περίοδον είχε καλήν, ή έστω άνεκτήν 
ρυμοτομίαν Ό  λόγος ήτο ούχί μόνον 
ή στενότης ώς προείπομεν χώρου, άλ- 
λά καί ή έλλειψις καταλλήλου συστή
ματος άποχετεύοεως τών όμβριων ύδά- 
των, ένεκα τής όποιας, κατά τόν χει
μώνα ιδίως, αί οδοί ήσαν πλήρεις λάκ
κων, λιμναζόντων ύδάτων καί πηλού. 
Πρός άντιμετώπισιν τής καταστάσεως 
ταύτης καί τήν κατά τό δυνατόν άνετω- 
τέραν κυκλοφορίαν τών νυκτερινών πε
ριπατητών, έτοποθετοΰντο εις τάς γω
νίας τών κεντρικωτέρων οδών λύχνοι. 
Ούτοι έκαιον δι' έλαίου, διότι παρά τό 
γεγονός, ότι οί βυζαντινοί έγνώριζον τό 
πετρέλαιον, -ό γήθεν έλαιον» ή «τό έκ

Εις τάς περιααοτέρας 68ους τής Κων)πό- 
λεως, δέν ύπήρχε φωτισμός καί διά τοΰ- 
το οί κάτοικοι έκυκλοφόρουν, φέροντες 

δάδας εις τάς χεΐρας των.

πέτρας έλαιον», ώς τό άπεκάλουν, δέν 
τό έχρησιμοποίουν πρός φωτισμόν.

Εις όσος οδούς δέν ύπήρχε φωτι
σμός, οί κάτοικοι έκυκλοφόρουν φέρον
τες δάδας εις τάς χεΐρας των.

Ε ι ς  τ ή ν  φ ρ ο ν τ ί δ α  τ ο ύ  
Έ π ά ρ χ ο υ ύπήγοντο, ώς εϊπομεν 
προηγουμένως, πλήν τών οδών καί αί 
έμβολοι. Έμβολοι ήσαν στοαί κάτωθι τών 
όποιων διερχόμενοι οί πολϊται έπροστα- 
τεύοντο άπό τών καιρικών μεταβολών. 
Αί έμβολοι αύται, τών όποιων τό μήκος 
πολλάκις ήτο άρκετά στάδια, έστολίζον- 
το συνήθως δΓ εικόνων τών βασιλέων, 
εικόνων έκ τοΰ βίου τών Αγίων κ. ά. 
Εις ταύτας ήτο δυνατόν νά συναντήση 
κανείς πλήν τών διαβατών καί πολυα
ρίθμους έπαίτας, τούς λεγομένους έμ- 
βολαρίους, οί όποιοι εις τάς γωνίας αύ- 
τών διενυκτέρευον.23 Τάς έμβόλους ό
Επαρχος παρηκολούθει, όπως μή προ- 

καλούγται εις ταύτας φθοραί, τιμωρών 
έν τοιαύτη περιπτώσει τούς ύπευθύνους. 
Πρός τούτοις, έφρόντιζε διά τήν έπι- 
σκευήν των, τής όποιας τήν δαπάνην 
κατέβαλλον συμφώνως πρός τό Επαρ
χιακόν Βιβλίον τά έν τή στοά έργαστή
ρια, οί άνωθεν ταύτης οίκούντες καί τό 
δημόσιον.

Ρ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ :

Είναι βέβαιον, ότι ό Έπαρχος έπέ- 
βλεπε τά τείχη τής Βασιλευούσης εις 
6,τι άφορδ τήν ουντήρησιν τούτων καί 
τήν άνακάλυψιν καί τιμωρίαν τών προ- 
καλούντων βλάβας.

Εις μίαν περίοδον, εις τόν Έπαρχον 
άνετέθη καί ή άνέγερσις νέων τειχών, 
ένεκα ολοκληρωτικής καταστροφής τών 
προϋπαρχόντων. Τούτο συνέβη έπί τής 
βοσιλείας τού Θεοδοσίου τού Β ' (408 
-4 5 0 ) . Τότε καί ουγκεκριμένως τό έ
τος 419 μ.Χ., συνέπεια καταστροφής έκ 
σεισμού τοΰ παλαιού τείχους, ό αύτο- 
κράτωρ άνέθεσεν εις τόν "Επαρχον Κΰ- 
ρον τόν Πανοπολίτην24 νά κατασκευά- 
ση νέον τοιοΰτον. Πράγματι, ό ρηθείς 
Έπαρχος κατώρθωσεν εις διάστημα δύο 
μόλις μηνών, νά φέρη εις πέρας έν πρα- 
γματικώς ήράκλειον έργον. Τό τείχος 
τοΰ Κύρου, τμήμα τοΰ όποιου σώζεται 
μέχρι σήμερον, άπετελεϊτο έκ δύο περι
βόλων, έσωτερικοΰ καί έΕωτερικοΰ, πε- 
ριεβάλλετο ύπό μεγάλου έΕωτερικοΰ 
προχώματος καί είχεν έν συνόλω 191 
πύργους. Τόσον τό μεγαλειώδες τοΰ 
έργου, όσον προπάντων ή ταχύτης μέ 
τήν όποιαν έΕετελέσθη, έδωσαν πρωτο
φανή αϊγλην καί δόΕαν εις τό πρόσωπον 
τοΰ Επάρχου, ώστε εις μίαν έμφάνισίν 
του εις τόν Ιππόδρομον, σύμπας ό λαός 
νά όνακράζη έν έΕάλλω ένθουσιασμώ: 
«Κων)νος έκτισεν (τήν Κων)πολιν), 
Κΰρος άνεκαίνισεν». Τοΰτο προεκάλε- 
σε τόν φθόνον τοΰ αύτοκράτορος, όστις 
διά νά «άνταμείψη» τόν Κΰρον τόν έ
κανε έπίσκοπον Κοτυαείου.

Σχετικώς εις τήν Σύνοψιν τοΰ Ανω
νύμου άναφέρονται τά έΕής:

«Οδτος δ βασιλεύς (Θεοδόσιος 6 Β ')  
προεβάλετο "Επαρχον Κΰρον τόν φιλόσο
φον, δς καί προστάζει τοΰ βασιλέως, τό 
τείχος τής Κωνσταντινουπόλεως έπηύξη- 
σεν άπό τού Ξηρολόφου, άπό θαλάσσης έως 
θαλάσσης, ήγουν άπό τού Εύεργέτου έως 
εις τήν Περίβλεπτον' τό δέ τοιοΰτον μέγι-

στον έργον, δι’ ήμερων έξήκοντα έτελείω- 
σεν εις δ νΰν δράται κάλλος καί μέγεθος' 
τούτου τοΰ ’Επάρχου Κύρου άνερχομένου 
έν τφ ίππικψ, τοΰ βασιλέως δρώντος, δ 
σύμπας δήμος ανέκραξε, Κωνσταντίνος έ
κτισε, Κΰρος άνεκαίνισεν. "Οθεν καί φθο- 
νηθείς δπό τοΰ βασιλέως, γίνεται κληρι
κός καί έπίσκοπος Κοτυαείου».25

γ) ΕΠΟΠΤΕ ΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟ
ΜΩΝ :

Έν προκειμένω, αί ύποχρεώσεις τού 
Επάρχου συνίσταντο εις τήν διαφύλα- 

Ειν άπό τών ζημιών τών δημοσίων κτη
ρίων καί εις τήν συμφώνως πρός τούς 
νόμους άνοικοδόμηοιν καί ουντήρησιν 
ίώ ν ιδιωτικών οικιών καί έργαστηρίων. 
Τά εις τήν πρώτην περίπτωσιν άναφερό- 
μενα καθήκοντά του έΕετέλει τή συνδρο
μή καί τών άλλων άρχών τής Κων)πό- 
λεως, αί όποϊαι, ώς καί οί πολϊται, ύπε- 
χρεοΰντο νά καταγγέλλουν πάσαν βλά
βην εις τόν "Επαρχον πρός κολασμόν 
τοΰ ένοχου καί έπιδιόρθωσιν ταύτης. 
Ήσαν δέ πολυαριθμώτατα καί μεγαλο
πρεπέστατα τά δημόσια κτίρια τής Βα- 
σιλευούσης κτισθέντα κατά διαφόρους 
τοΰ βίου της περιόδους καί ιδίως έπί τών 
μεγάλων αύτοκρατόρων Κων)νου καί 
Ιουστινιανού. Δυνάμεθα ένδεικτικώς μό

νον νά άναφέρωμεν τό Σενάτον, τό 
Πρυτανεϊον, τό Καπιτώλιον, τό Πραιτώ- 
ριον τό Μέγα, έδραν τοΰ Επάρχου, τό 
Κοιαιστώριον, τήν Μονίτα (νομισματο- 
κοπείον), τήν "Αρκά (άρχεϊον τοΰ Έ- 
πάρχου), τό Άρμαμέντον (βασιλικήν 
όπλοϊθήκην), τό Τζυκανιστήριον (χώρον 
άγώνων), τό μέγαρον τού Φίσκου (γενι
κόν ταμεϊον τοΰ Κράτους), τούς πολυα
ρίθμους μεγαλοπρεπείς ναούς κ.ά.

"Οσον άφορά εις τά ιδιωτικά οικοδο
μήματα ή σχετική μέ ταϋτα βυζαντινή 
νομοθεσία ήτο έκτεταμένη καί πολύμορ
φος, πράγμα, όπερ έΕαιρετικώς έδυσχέ- 
ρανε τήν έφαρμογήν της έκ μέρους τοΰ 
Επάρχου καί τών όργάνων του. Παρά 
ταΰτα αί βασικοί περί οικοδομών διατά
ζεις, έκδοθείσαι κατά διάφορα χρονικά 
διαστήματα, έφηρμόζοντο καί μάλιστα 
μετ' άκρας αύστηρότητος, διότι οϋτω 
πως έπετυγχάνετο μία κάποια τάζις εις 
τό οικοδομικόν χάος ύπά τοΰ όποιου κα- 
τετρύχετο ή Κων) πόλις, άλλά καί αί 
αλλαι πολυάνθρωποι τής έποχής έκείνης 
πόλεις. Εις έφαρμογήν τών βασικών τού
των διατάΕεων ό "Επαρχος:

1. Π α ρ η κ ο λ ο ύ θ ε ι  έάν αί 
οίκίαι καί τά άλλα οικοδομήματα κτί- 
ζωνται συμφώνως πρός τά διατεταγμέ
να, ιδίως δέ, έάν αύται γίνωνται κατά 
τό ώρισμένον σχήμα καί κατά τρόπον μή 
βλάπτοντα τά συμφέροντα τών γειτόνων 
καί ιδίως νά μή παρακωλύουν τόν φωτι
σμόν.26 Πρός τοΰτο έπεβάλλετο, όπως 
ή άπόστασις μεταΕύ άλλήλων άπέναντι 
εύρισκομένων οικιών είναι δώδεκα πο- 
δών. Προκειμένου περί δημοσίων οικο
δομημάτων, τά ιδιωτικά κτίσματα έπρεπε 
νά απέχουν δεκαπέντε πόδας.27

Έ ά ν  μ ί α  ο ι κ ί α  είχε θέαν 
πρός τήν θάλασσαν, ή νέα τοιαύτη έπρε
πε νά κτισθή εις άπόστασιν είκοσι πο- 
δών, ώστε νά μή έμποδίζεται ή θέα τής 
παλαιάς.28

Σ υ μ φ ώ ν ω ς  π ρ ό ς  τ ή ν  
ύπ' άριθ. 63 Νεαρόν τοΰ 'Ιουστινιανού, 
άπηγορεύετο ή άνοικοδόμησις οίουδήπο



τε χτίσματος πλησίον τής θαλάσσης καί 
εις άπόστασιν έκατόν ποδών άπό τού
της. Ιδιαιτέρα μέριμνα κατεβάλλετο κα
τά τήν ϊδρυσιν διαφόρων έργαστηρίων, 
τών όποιων ή λειτουργία ήτο ένεκα τής 
φύσεώς των έπικίνδυνος ή άνθυγιεινή. 
Οϋτω:

α ) Τ ό  κ τ ί σ ι μ ο ν  κ α ι ν ο υ ρ 
γ ο ύ ς  άρτοποιείου έπετρέπετο εις ό- 
πόστασιν έΕ πήχεων έκ τής πλησιεστέ- 
ρας οικίας. Έδει δέ νό ίδρυθή τούτο 
εις ύψηλόν καί άνοικτόν χώρον, έάν τά 
γειτονικά σπίτια ήσαν κατώγεια ή μονώ
ροφα.

«’Εκείνος δποδ μέλλει νά κάμη φούρ
νον καινούργιου διά ψωμί εις τήν πόλιν 
μέν κάμνει χρεία νά άπέχη τδ δσπήτι τοδ 
φούρνου άπό τό σπήτι τού γείτονος πήχες 
οτ' καί νά είναι εις τόπον ύψηλόν, καί 
ξανοικτόν, άν είναι τά σπήτια τού γείτο
νος κατώγεια, καί μονόπατα, αύτη ή ξε- 
μάκρυσις δίδεται, διά τάς πυρκαϊάς, δ- 
πού τυχαίνει καί γίνονται εις τά απήτια 
άπό τά τοιαΰτα».29

Καί κατά τό Επαρχιακόν Βιβλίον,3'3 
οί όρτοποιοί δέν ήδύναντο νά έχουν τά 
έργαστήριά των πλησίον κατωκημένων 
τόπων, ύπεχρεούντο δέ νά άποθηκεύουν 
εις τόπους άσκεπεϊς τά διά τήν καΰσιν 
τού φούρνου άπαραίτητα Εύλα, φρύγα
να κλπ.

θ) Ή  I δ ρ υ σ ι ς φ ο ύ ρ ν ο υ  
κ ε ρ α μ ε ι κ ο ϋ  (κεραμιδοκάμινον) 
έπετρέπετο εις άπόστασιν 20 πήχεων έκ 
τής οικίας τού γείτονος, έάν ή οικία 
αύτη ήτο δίπατος ή τρίπατος καί τά πα
ράθυρά της έθλεπον πρός τόν φούρνον, 
δώδεκα πήχεις δέ, έάν ή οικία εύρίσκετο 
εις τά βόρεια τού φούρνου. Ανάλογος 
διάταΕις έφηρμόζετο προκειμένου καί 
περί φούρνου "Υψου (Γύψου).31

γ) Τ ά έ λ α ι ο τ ρ ι β ε ϊ α  κ α ί  
τ ά  κ α π η λ ε ί α  άπηγορεύοντο νά 
ίδρύωνται κάτωθεν άνωγείων οικιών, άλ- 
λά έδει νά άπέχουν τρεις καί ήμισυ πή- 
σεις άπό τούτων.32

δ) " Ο σ ο ι  έ π λ ε κ ο ν  σ χ ο ι 
ν ί  ά ή κατηργάζοντο τά έρια(Σχοινοπλό- 
κοι καί έκεϊνοι όποΰ πλέκουν τά μα- 
λία) έπειδή κατά κανόνα έχρησιμοποίουν 
θειάφι καί ύπήρχε κίνδυνος πυρκαϊών 
καί άσθενειών, πρός τούτοις δέ ήνω- 
χλούντο οί περίοικοι, ήσαν ύποχρεωμέ- 
νοι νά ιδρύουν τά τοιαΰτα έργαστήριά 
των μακράν τών οικιών.

ε) Τ ά έ ρ γ α σ  τ ή ρ ι α τ ώ ν  
Τ υ ρ ο κ ό μ ω ν ,  έπειδή έκ τούτων 
έΕήρχετο «άτμίς βρωμερά» καί ύπήρχε 
κίνδυνος άσθενειών, άπηγορεύετο νά 
λειτουργούν έντός τής πόλεως, άλλά νά 
ίδρύωνται εις άπόστασιν τριών σταδίων 
άπό τών οικιών.

στ) Ο ί σ τ α ΰ λ ο ι  ( ά χ ο ύ ρ ι α ) ,  
άπηγορεύετο νά εύρίσκωνται πρός τήν 
θύραν τού γείτονος. Ή  πόρτα τούτων 
(τών σταύλων) ήτο έπιβεβλημένον νά 
άνοίγη πρός τό έτερον μέρος καί ούχί 
πρός τήν θύραν τής γειτονικής οικίας.

ζ) Ο ί ά σ β ε σ τ ο π ο ι ο ί ,  ή 
χ α λ ι κ ο κ α ϋ σ τ α ι ,  ύπεχρεούντο 
νά κατασκευάζουν τούς φούρνους των 
εις άπόστασιν έκατόν τουλάχιστον πή
χεων άπό τών οικιών, πεντήκοντα δέ ά
πό τών άλωνίων πρός πρόληψιν πυρ- 
καϊάς καί άποφυγήν μολύνσεως έκ τών 
άνοθυμιάσεων τής άσβέστου.33

η ) Τ ά β α λ α ν ε ϊ α ,  τ ά  ι δ ι ω 
τ ι κ ά  δηλονότι λουτρά, ένεκα τών ά-

ναδιδομένων ώσαύτως άναθυμιάσεων, 
έπετρέπετο νά κτίζωνται εις ώρισμένην 
άπό τών οικιών άπόστασιν. Ή σχετική 
διάταΕις, περιλαμβανομένη εις τήν Έ- 
Εάβιβλον τού Άρμενοπούλου, άναφέρει 
έν λεπτομέρεια τά έΕής:

«’Εκείνος δποΟ έπιχειρίζεται νά κτίση 
ξεχωριστόν λουτρόν έδικόν του, εί μέν κα
τά τό νότιον μέρος έστί, νά άπέχη ή κά
μινος άπό τό σπήτι τού γείτονος πήχεις, 
κ ' δν είναι τά σπήτια δίπατα, ή τρίπατα, 
καί έχουν παράθυρα δπού νά βλέπουν πρός 
αύτό τό λουτρόν, διότι έστωντας νά είναι 
οί άνεμοι χειμωνιάτικοι, δέν άνοίγονται 
τόσον συχνά τά παράθυρα τού γείτονος, 
καί διασκορπάται καί διαφθείρεται ή δύ- 
ναμις τού πυρός ύπό τών άνέμων. εί δέ 
πρός βόρειον ή πρός τό άνατολικόν μέρος 
τού γείτονος είναι ή κάμινος τού λουτρού, 
καί τά σπήτια τού γείτονος είναι δίπατα 
ή τρίπατα καί έχουν παράθυρα δπού άνο(-. 
γουν πρός τήν κάμινον, τότε κάμνει χρεία 
νά άπέχη ή κάμινος τού αύτού λουτρού 
πήχες λ '.

θ) Ο ί β α φ ε ί ς ,  β ά φ ο ν τ ε ς  
τ ά  ύ φ ά σ μ α τ α ,  ύπεχρεούντο νά 
έγκαθιστοΰν τά έργαστήριά των έΕ πή- 
χεις μακράν άνωγείου οικίας, διότι έ
κτος τής βλάβης τής ύγείας τών γειτό
νων ύφίστατο καί σοβαρός κίνδυνος πυρ- 
καϊδς.

ι) Ε ις  τ ο ύ ς  ύ ε λ ο υ ρ γ ο ύ ς  
κ α ί  σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ο ύ ς  άπηγο
ρεύετο νά έργάζωνται έντός τής πόλε
ως, έάν δέ τούτο ήτο έκ διαφόρων λό
γων παντελώς άδύνατον, έπρεπε οί έν 
θέματι έπαγελματίαι νά άνοίγουν τά έρ
γαστήριά των εις ιδιαίτερα σημεία ταύ- 
της καί μακράν τών οικιών:

«01 Οελουργοί, άναφέρεται είς τήν Έ -  
ξάβιβλον, δπού δουλεύουν τά γιαλία, καί 
οί χαλκιάδες δπού κάμνουν τάς άξίνας, 
τά δικέλλια, τά σίδηρα τών καραβίιον ώς 
καί άλλα τοιαΰτα μεγάλα δργανα, δέν 
πρέπει νά τά δουλεύουν μέσα είς τάς πό
λεις τά τοιαΰτα. εί δέ καί είναι τίποτες 
ανάγκη νά κατοικούν οδτοι είς τάς πό
λεις, είς τόπους άκατοικήτους, καί ξεχω
ριστούς τής πόλεως νά τά δουλεύουν, διό
τι πολύν κίνδυνον έχουν τά σπήτια άπό 
τήν φωτίαν, καί είς τούς άνθρώπους με
γάλη βλάβη καί άσθένεια γίνεται ύπό τής 
άτμίδος τοδ καπνού».

Πλήν τών προηγουμένων, διά νόμου 
καθωρίζοντο καί αί διαστάσεις καθώς 
καί ή μεταΕύ των άπόστασις, διά τά 
έργαστήριά τά κτιζόμενα είς τάς δημο
σίας στοάς, άπό τού Μιλίου μέχρι τού 
Καπιτωλίου.

2. Ε ί ς  τ ά  π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ά  
τού Έπάρχου έργα, ύπήγετο καί ή φρον-

τίς διά τήν πρόληψιν τών έκ τών οίκο
δομών άτυχημάτων ώς καί διά τήν κα
λήν έμφάνισιν τούτων, έφ' όσον εύρί· 
σκοντο είς ώρισμένην περιοχήν τής πό
λεως. Σχετικώς πρός τήν πρώτην περί· 
πτωσιν άναφέρεται διάταΕις, καθ' ήν, έ
άν μία οικοδομή ήθελε καταστή έτοι- 
μόρροπος, ώστε νά άπειλήται κίνδυνος 
διά τούς πολίτας, είχε δικαίωμα ό γεί- 
των, τή άδείρ τού Έπάρχου νά άνακαι- 
νίση τούτην καί νά τήν θέση ύπό τήν 
κατοχήν του, έφ' όσον βεβαίως τό έρ- 
γον τής άνακαινίσεως δέν άνελάμβανεν 
ό ιδιοκτήτης.

«’Εάν τοδ Γείτονος τό σπήτι σαθρωθή, 
καί παλαιωθή, καί δέν θέλει νά τό άνα- 
καινίση, καί νά τό συγουράρη διά νά μή 
πέση, καί κάμη καμίαν ζημίαν, παραλαμ- 
βάνεις έσύ αύτό, καί τό άνακαινίζεις, καί 
τό έχεις έδικόν σου».31*

"Οσον άφορό είς τήν καλήν έΕωτερι- 
κήν έμφάνισιν τών οικοδομών, συμφώ- 
νως πρός διάταΕιν τού Ζήνωνος, αί είς 
ώρισμένα σημεία τής πόλεως εύρισκό- 
μεναι τοιαύται, έδει νά καλλωπίζωνται 
έΕωθεν διά μσρμάρων, ώστε «διδόναι 
κάλλος μέν τη πόλει, ψυχαγωγίαν δέ τοϊς 
βαδίζουσιν». Ή τοιαύτη όμως διά μαρ
μάρων έπένδυσις έπρεπε νά γίνεται κα
τά τρόπον άποκλείοντα τήν πτώσιν των, 
διότι, έν περιπτώσει άτυχήματος, οί νό
μοι προέβλεπον αύστηροτάτας ποινός.35

Πολυάριθμοι βυζαντινοί νόμοι έρρύ- 
θμιζον τά τής σχέσεως μεταΕύ έργολά- 
θου καί έργοδότου κατά τό κτίσιμον 
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ΞΕΝΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ

ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΓΝΩΣΤΗ Σ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ε Φ  ΜΤΤΙ A T
Τό F.B.I. ( ’Ομοσπονδιακό Γραφείο ’Ερευνών), μέ τούς 14.000 
δριστα έκπαιδευμένους πράκτορες τούς οποίους διαθέτει, τήν τε
λεία όργάνωσι, καί τά άφθονα οικονομικά μέσα, άποτελεΐ μίαν 
έκ των τελειοτέρων αστυνομικών ύπηρεσιών όλοκλήρου τοϋ κό
σμου καί τό πιό άποτελεσματικό όργανο πού διαθέτει ή ’Αμερική 
γιά τή διατήρησι τής Ισωτερικής τάξεως και άσφαλείας. Ή  άξια 
έπίσης τής ύπεραστυνομίας αύτής έγκειται στό γεγονός, ότι τό 
F.B.I. δέν προορίζεται νά φέρνη σέ φώς τό κακό πού έχει ήδη 
γίνει, άλλά π ρ ο λ α μ β ά ν ε ι  τ ό  κ α κ ό  πού πρόκειται νά γίνη.

Ε Ν Τ Γ Κ Α Ρ  Χ Ο Υ Β Ε Ρ

Τόν Μάϊον τοΰ 1924 άνέλαβε τήν άρ- 

χηγίαν τοΰ F.B.I. ’Έκτοτε καί μέχρι 

σήμερα παραμένει ό (Αναντικατάστατος 

παντοδύναμος ήγέτης του, ό σιδερέ

νιος άνθρωπος, εις τόν όποιον οί 'Η

νωμένες Πολιτείες χρωστούν σέ ένα 

μέγιστο βαθμό, τήν έσωτερική τους 

τάξι καί γαλήνη .

Τ Ο Αρκτικόλεξο F .B .I . (”Εφ ΜπΙ 
Ά ι)  δέν σημαίνει «Αμερικανική 
’Αστυνομία». ’Αντιπροσωπεύει ένα 

μόνο μέρος της (14.000 πράκτορες καί 
τών δύο φύλλων), τό καλύτερο σέ διορ- 
γάνωσι καί Ικανότητα πρακτόρων. Κάθε 
φορά πού ή Αστυνομία Αντιμετωπίζει ένα 
περίπλοκο πρόβλημα, Αναθέτει τήν λύσι 
του στήν Έ φ  ΜπΙ “Αι, τό πιό άποτελε
σματικό δργανο πού διαθέτει ή ’Αμερική 
γιά τήν διατήρησι τής έσωτερικής τάξεως 
καί άσφαλείας.

Ή  όνομασία αύτής τής Αστυνομίας («Fe
deral Bureau of Investigation»: 'Ομοσπον
διακό Γραφείο ’Ερευνών») καθιερώθηκε τό 
1935, άλλά ή όργάνωσις είδε τό φώς πο
λύ πιό νωρίς. Τά 1908 βρισμένες κλίκες 
τών Η.Π.Α. κατόρθωναν, δωροδοκώντας ά- 
νωτέρους κρατικούς ύπαλλήλους, νά οίκει-

οποιοΰνται Απέραντες εκτάσεις έδαφών 
στις παρθένες άκόμα δυτικές περιοχές τής 
χώρας άντί μηδαμινών χρηματικών πο
σών. Ό  τότε Πρόεδρος τών 'Ηνωμένων 
ΙΙολιτειών, δ δραστήριος καί δυναμικός 
Θεόδωρος Ροΰσβελτ, θέλησε νά βάλη τέ
λος στήν έπιζήμια αύτή δράσι τών έπιχει- 
ρηματιών τής χώρας του:

'Εκατόν έξήντα έκατομμύρια στρέμμα
τα δασοφυτευμένης γής, πού Αντιπροσώ
πευαν τεράστια ποσά, περνούσαν σιγά - 
σιγά στά χέρια μερικών κερδοσκόπων πρός 
μεγάλη ζημία τού έθνους. Αύτές τις «κλο
πές έδαφών», δπως τις άποκαλοδσαν τό
τε, τις εύνοούσάν όχι μόνο οί δωροδοκη
μένοι κρατικοί ύπάλληλοι, άλλά καί πολ
λοί βουλευταί καί πολιτικοί παράγοντες. 
Ή  διαφθορά είχε πάρει τέτοιες διαστά
σεις, πού ό Θεόδωρος Ρούσβελτ δέν ήξερε

σέ ποιόν μπορούσε νά έχη έμπιστοσύνη 
καί σέ ποιόν νά μήν έχη. Εκέφθηκε τό
τε νά ίδρύση ένα σώμα έρευνών, σχημα
τισμένο άπό άνδρες άψόγου παρελθόντος 
καί δοκιμασμένης τιμιότητος. ’Αποστολή 
τους θά ήταν νά ακορπισθούν μέσα στήν 
έπικράτεια καί νά προσπαθήσουν νά ρίξουν 
φώς στις ραδιουργίες τών Αντεθνικών κερ
δοσκόπων, πού Αψηφούσαν τούς Αμερικανι
κούς νόμους. Ό  Πρόεδρος είχε τήν τύχη 
νά συναντήση στό ύπουργεϊο Δικαιοσύνης 
έναν Ανδρα Ακέραιο καί τολμηρό, έτοιμο 
νά τόν βοηθήση, χωρίς νά λαμβάνη 6π’ 
δψι τήν έχθρότητα πού θά δημιουργούσε 
ατούς ισχυρούς. ’Ονομαζόταν (ένδοξότατο 
δνιμα) Βοναπάρτης. 2τίς 26 ’Ιουλίου 
1908, ύπό τήν ιδιότητά του ώς ύπουργού 
τής Δικαιοσύνης, ό Βοναπάρτης έξέδιδε 
τήν διαταγή τής συατάαεως, ατούς κόλ
πους τού ύπουργείου Δικαιοσύνης, ένός 
νομικού προσώπου μέ Απεριόριστη έξουαία 
καί Απόλυτη αύτονομία πού θά έδινε λό
γο σέ έναν καί μόνο προϊστάμενο, σ’ αύ- 
τόν τόν ίδιο, τόν ύπουργδ τής Δικαιοσύ
νης. Τά νέο αύτό νομικό πρόσωπο πήρε τήν 
όνομασία «Γραφείο ’Ερευνών».

2τήν Αρχή, έν τούτοις, τά Γραφείο ’Ερευ
νών Απογοήτευσε έκείνους πού είχαν βα
σίσει τις έλπίδες τους σ’ αυτό. Κακοδιορ- 
γανωμένο, μέ πολύ περιορισμένα οικονομι
κά μέσα, διαθέτοντας ένα προσωπικό μό
λις 200 πρακτόρων, κι αύτών άπροετοι- 
μάστων γιά τις λεπτές Αποστολές πού τούς 
Ανέθεταν, έπέτυχε μετριότατα Αποτελέσμα
τα. "Άλλο μειονέκτημα: Δέν είχε βρε- 
θή, γιά νά άναλάβη τήν διεύθυνσίν του, ό 
κατάλληλος Ανθρωπος, δ έπιτήδειος καί 
ένεργητικός Αρχηγός, δ Ικανός νά παίρ- 
νη γρήγορες Αποφάσεις σέ ώρα Ανάγκης. 
Οί έλλείψεις τής ήγεσίας παρέλυσαν τήν 
δραστηριότητα τών πρακτόρων. Καί, σάν 
νά μήν έφθαναν δλα αύτά, ή Αντίθετη πρός 
τόν Ροΰσβελτ πολιτική μερίδα βάλθηκε νά 
έπιβάλη στό νεοσύστατο σχηματισμό τήν 
έπιρροή της. Οί πράκτορες τού'Γραφείου 
’Ερευνών δέν έστρατολογούντο πιά σύμφω
να μέ τήν Αξία καί τις δυνατότητάς τους, 
Αλλά βάσει τών πολιτικών φρονημάτων 
τους καί Ανάλογα μέ τήν ύποστήριξι πού 
εδριακαν ατούς πολιτικούς κύκλους.

Μέ Αλλα λόγια, τό σώμα πού είχε ίδρυ- 
θή γιά νά πολεμήση τήν φαυλοκρατία, έ
πεσε λίγο μετά τήν ί’δρυσί του στά χέρια
της.

Κρίνοντας τό Γραφείο ’Ερευνών Αχρη
στο, δ Αμερικανικός λαός δέν Αργησε νά 
τό Αντιπαθήση. Καί κατά τόν Πρώτο Παγ
κόσμιο Πόλεμο ή άντιδημοτικότης τών 
πρακτόρων πήρε διαστάσεις. Γιατί ή 
κυβέρνησις τής Ούάαιγκτων είχε τήν κακή 
έμπνευσι νά τούς έμπιστευθή τήν προστα- 
σία τής χώρας έναντίον τών Γερμανών κα
τασκόπων καί «σαμποτέρ», πού μέ τις έγ- 
κληματικές τους πράξεις προσπάθησαν νά 
σταματήσουν τις Αποστολές Αμερικανικών 
πολεμοφοδίων ατούς συμμάχους Άγγλους, 
Γάλλους καί Ρώσους. Τό Γραφείο ’Ερευ
νών φάνηκε τόσο Ανάξιο στήν Αποστολή 
του αύτή, ώστε παρ’ όλίγο ή γενική κα
τακραυγή νά προκαλέση τήν διάλυσί του.

Ή  μυστική δράσις τών Γερμανών στις 
Η.Π.Α. είχε Αρχίσει ήδη τόν Αύγουστο τού 
1914, δταν έφθασε στήν Ούάαιγκτων δ νέος 
πρέσβυς τής Γερμανίας Γιόχαν φόν Μπέρ- 
σντορφ, πού προστατευμένος Από τήν δι
πλωματική Ασυλία έφερε μέσα στίς Απο
σκευές του 10 έκατομμύρια δολλάρια, προ
ορισμένα γιά χρηματοδότησι ένός έκτετα-
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Τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ούάσιγκτον, όπου εδρεύει ή Έφ Μπί "Αϊ. Εις τό κτίριον αύτό, φυλάσ
σεται καί τό πολύτιμο αρχείο τής 'Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

μένου δικτύου κατασκοπείας καί σαμπο- 
τάζ. Ό  νέος πρέαβυς έθεσε σέ έφαρμογή 
τό γερμανικό σχέδιο χωρίς χρονοτριβή καί 
μέ τήν βοήθεια τριών έξαιρετικά έπιτη- 
δείων συνεργατών του: τοδ έμπορικοϋ Α
κολούθου Χέινριχ Άλμπερτ, τοΰ ναυτικού 
Ακολούθου πλοιάρχου ΚΑρλ Μπόυ - Έ ν τ  
καί τού στρατιωτικού Ακολούθου λοχαγού 
ΦρΑντς Φόν ΙΙΑπεν, πού Αργότερα έπαιξε 
στήν χώρα του έναν πρώτου μεγέθους πο
λιτικό ρόλο.

Τό Αποτελέσματα τής δρΑσεως τών τεσ- 
αΑρων αύτών Ασσων τοδ σαμποτΑζ δέν Αρ
γησαν νΑ γίνουν αισθητά. Τό ένα ύστερα 
Από τό Αλλο, πολλά έργοατΑαια δπλων 
καί πολεμοφοδίων τών Η.ΙΙ.Α. έγιναν πα
ρανάλωμα τού πυρός καί τινάχθηκαν στόν 
Αέρα. ΙΙαρΑλληλα πολυάριθμα πλοία, πού 
κατευθύνονταν πρός τήν ’Αγγλία, τήν Ρω
σία ή τήν Γαλλία φορτωμένα μέ πολεμικό 
Ολικό κάηκαν καταμεσίς στό πέλαγος Από 
πυρκαϊές πού ξέσπασαν Απρόοπτα σέ διά
φορα σημεία τους. ΤΑ περισσότερα Απ’ 
αύτΑ τΑ πλοία βυθίστηκαν. ΆλλΑ ή μεγα
λύτερη καταστροφή Από δσες,προκάλεσαν 
οΐ Γερμανοί ήταν έκείνη πού Αναστάτωσε 
τό λιμάνι τής Νέας Ύόρκης στίς 30 ’Ι 
ουλίου 1916: Τέσσερις χιλιάδες τόννοι δυ- 
ναμίτιδος τίναξαν στόν Αέρα Ολόκληρη 
τήν ΜπλΑκ Τόμ Ά ιλαντ, ένα τεράστιο 
τμήμα τού λιμανιού, μιΑ Από τΙς κυριώ- 
τερες βάσεις Αποστολής Ολικού στήν Εύ- 
ρώπη. *0 τρομερός κρότος τής έκρήξεως 
Ακούσθηκε σέ άπόστασι 160 χιλιομέτρων, 
καί δ Αριθμός τών θυμάτων τοΰ σατανι
κού αύτοΰ σαμποτΑζ ήταν φυσικά αημαντι- 
κώτατος.

Ή  όργή τού Αμερικανικού λαού στράφη
κε τότε έναντίον τών πρακτόρων τοδ Γρα

φείου ’Ερευνών, πού φάνηκαν Ανίκανοι νΑ 
προβλέψουν καί ν’ Αποτρέφουν τήν έθνική 
αύτή καταστροφή. Οί ’Αμερικανοί Αξίωσαν 
τήν διάλυσι τοδ Αχρηστου αύτοδ Αστυνο
μικού σώματος.

Ή  κυβέρνησις 8μως δέν Ικανοποίησε τήν 
κοινή γνώμη. Ύποσχέθηκε μόνο νΑ έπιφέ- 
ρη ριζικές μεταβολές στήν διοργάνωσι τοΰ 
Γραφείου ’Ερευνών. Καί προσπάθησε νΑ 
κρατήση τήν ύπόαχεσί της. ’Αλλά πέρα
σε πολύς καιρός, πριν κατορθώση νΑ έπι- 
τυχη τήν Αναδιοργάνωσή ή όποία Αρχισε 
νΑ πραγματοποιήται τό 1924. Τό έτος έ- 
κεϊνο ώς ύπουργός τής Δικαιοσύνης Ανέ
λαβε ό Χάρλαν Φίσκε Στόν, δικαστική 
προσωπικότης μεγάλης Αξίας. Τό πρώτο 
πράγμα πού έκανε δ νέος ύπουργός ήταν 
ή άντικατάστασις τοδ διευθυντοδ τοδ Γρα
φείου ’Ερευνών. "Ενας Από τούς ύπαλλή- 
λους τοΰ Γραφείου, Ασημος καί Αφανής 
ώς τότε, Αλλά προικισμένος μέ έξαιρετι- 
κά προσόντα, δ περίπου τριαντάρης Τζών 
“Ενγκαρτ Χοδβερ, βγήκε ξαφνικά Από τήν 
άφάνεια. Ό  νέος ύπουργός τόν φώναξε ένα 
πρωί στό γραφείο του καί τοδ είπε: «’Α
ποφάσισα νά σάς διορίσω Αναπληρωτή δι
ευθυντή τοδ Γραφείου ’Ερευνών. ΘΑ Ανα- 
λάβετε τΑ καθήκοντά σας Αμέσως, Από σή
μερα». Ό  Χοδβερ Απάντησε στόν ύπουρ- 
γό: «Δέχομαι τήν πρότασί σας, Αλλά ύπό 
τόν δρο νΑ άπομακρυνθή έντελώς τό Γρα
φείο ’Ερευνών Από τήν πολιτική, νΑ πά
ψη νΑ ύφίσταται τήν έπιρροή τών κομμά
των. Οί προσλήψεις καί οί προβιβασμοί 
τών πρακτόρων ΘΑ έξαρτώνται Αποκλειστι
κά Από τήν Αξία τών Ατόμων, καί κανένα 
ρουσφέτι δέν ΘΑ έχη πιά πέρασι. ’Εγώ ΘΑ 
έξαρτώμαι Από σάς, τόν ύπουργό, καί μό
νο. Ά ν αύτΑ δλα είναι δυνατά, τότε δέ

χομαι τόν προβιβασμό μου».
’Απόλυτα ικανοποιημένος Από τήν άπάν- 

τησι τοΰ ύφισταμένου του, πού πρότεινε 
Ακριβώς δ,τι καί έκείνος είχε στό νού του, 
δ Στόν τοδ τό ύποσχέθηκε. Καί τόν Μάιο 
αύτοΰ τοΰ έτους (1924) δ Χοδβερ έπαιρ
νε στά χέρια του τό Γραφεία Ερευνών. 
Μόλις έγκαταστάθηκε εκεί, Αρχισε Αμέσως 
τήν έκκαθάρισι. Πρώτα έδιωξε τούς κη
φήνες: έκείνους πού είχαν πάρει τίς θέ
σεις τους χάρις στίς ύποσχέσεις καί ύπο- 
στηρίξεις, καί έκείνους πού ήταν Ανίκανοι 
νΑ φέρουν σέ πέρας τίς Αποστολές πού 
τούς Ανέθεταν. Σέ συνέχεια Απαγόρευσε 
τΑ ποτά κατά τίς ώρες τής ύπηρεαίας, καί 
συνέστησε νΑ μή γίνεται ποτέ κατάχρησίς 
τους ούτε κατά τίς έλεύθερες ώρες τών 
πρακτόρων. ’Επέβαλε στούς Ανδρες του τήν 
μεγαλύτερη εύγένεια στίς έπαφές τους μέ 
τό κοινό, Από αύτούς Απόλυτη τιμιότητα, 
ύποχρεώνοντάς τους νΑ δηλώνουν στήν ’Ε 
φορία δλα τους τΑ κέρδη καί προειδοποίη
σε δτι ΘΑ τιμωρούσε σκληρά έκείνους πού 
ΘΑ ύφίσταντο τήν έπιρροή προσώπων ξέ
νων στήν όργάνωσι, έστω καί Αν αύτΑ τΑ 
πρόσωπα ήταν τΑ πιό σημαίνοντα τής χώ 
ρας-

Ή  δψις τοδ Γραφείου ’Ερευνών Αλλαξε 
έντελώς, καί οί παλιές του συνήθειες ξερ- 
ριζώθηκαν. Πριν Αναλάβη τήν διεύθυνσ! 
του δ Χοδβερ ή έκπαίδευσις τοδ προσωπι- 
κοδ ήταν Ατελής. Ό  νέος διευθυντής Αλ
λαξε τό σύστημα. ’Ακολουθώντας μιΑ σει
ρά έντατικών μαθημάτων, οί πράκτορες 
Αφομοίωναν γρήγορα τόσο τό θεωρητικό, 
δσο καί τό πρακτικό μέρος τής έργασίας 
τους. Πλούτιζαν τίς γσώσεις τους μέ δλα 
έκεΐνα τά στοιχεία πού Απαιτούσε ή έκ- 
τέλεσις τών καθηκόντων τους. Μάθαιναν
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νά άμύνωνται έναντίον των κακοποιών, 
χωρίς νά μεταχειρισθοδν δπλο, άσκοδνταν 
αχόν χειρισμό τοΟ τοοφεκιοϋ, τού περιστρό
φου, τοΰ μυδραλιοβόλου, διδάσκονταν πώς 
νά φέρωνται άπέναντι τών νόμων, χωρίς 
νά δυσφημούν τό Γραφείο τους, μάθαιναν 
νά πυροβολούν καί νά έπιτυγχάνουν τό στό
χο τους σέ δποιαδήποτε στάαι καί άν βρί
σκονταν, νά μήν άστοχοΟν καί δταν άκό- 
μα δ στόχος τους βρισκόταν έν κινήσει. 
Γίνονταν μέ τήν έξάοκηαι άσσοι τοΟ ζίου - 
ζίτσου, μάθαιναν νά τραβούν τό περίστρο
φο άπό τή θήκη του μέσα σέ ένα μόνο δευ
τερόλεπτο. Σύγχρονα μέ δλα αύτά διδά
σκονταν τήν πειθαρχία. Μιά πειθαρχία 
σιδερένια, στήν όποια συνήθιζαν γρήγορα 
άκολουθώντας μιά μέθοδο πού είχε έφαρ- 
μόσει 6 Χούβερ.

Μιά άλλη τελειοποίησις τοΰ Γραφείου 
’Ερευνών ήταν ή όργάνωσις ένός χημικού 
έργαστηρίου, πού είναι ένα άπό τά τελειό
τερα τής ύφηλίου. Στά διάφορα τμήματά 
του μελετούν σήμερα οί ειδικοί τά χαρα
κτηριστικά δλων τών γνωστών πυροβόλων 
δπλων τού κόσμου, κάνουν συνεχείς άνα- 
λύαεις αίματος, συνεχείς έξετάσεις τρι
χών, ίνών, δακτυλικών άποτυπωμάτων, 
μελάνης, κοινής καί συμπαθητικής, συνε
χείς τοξικολογικές έρευνες, μελετούν κεί
μενα έντελώς σβησμένα, καθώς καί έγ
γραφα άπανθρακωμένα! Οί συλλογές τού 
χημικού αύτοδ έργαστηρίου είναι άπό τίς 
πιό πλούσιες. Στά άρχεία τοδ Γραφείου 
διατηρούνται άμέτρητες φωτογραφίες πλα
στών έπιταγών καί άπειλητικών έπιστο- 
λών, κείμενα πού δακτυλογραφήθηκαν σέ 
γραφομηχανές δλων τών άμερικανικών τύ
πων, προβιές διαφόρων ζώων, τακούνια λα
στιχένια, άποτυπώματα έλαστικών τών αύ- 
τοκινήτων, βερνίκια πού χρησιμοποιούν οί 
κατασκευααταί αύτοκινήτων, καθώς καί 
42.000 είδη ύδατοσημααμένων χαρτιών. 
Μέ τά άνθρώπινα μαλλιά οί ειδικοί τοδ χη
μικού έργαστηρίου τοδ Γραφείου ’Ερευνών 
κάνουν θαύματα: Έξετάζοντες μερικές
τρ!χείι μπορούν νά ποδν σέ πιά φυλή ά- 
νήκε δ κάτοχός τους, ποιάς ήλικίας ήταν, 
σέ ποιό φύλο άνήκε κλπ.

Τά άξιοθαύμαστα άποτελέσματα πού έ
φερε ή όργανωτική δραστηριότης τοδ Χού
βερ έγιναν αφορμή νά ίδρυθή μιά σχολή 
γιά τήν έκπαίδευσι άνδρών τών άλλων α
στυνομικών σωμάτων τών Η.ΙΙ.Α., στήν δ- 
ποία νά διδάσκωνται αί μέθοδοι δράσεως 
τού Γραφείου ’Ερευνών. 'Ιδρύθηκε έτσι, 
τό 1935, ή ’Εθνική ’Αστυνομική ’Ακαδη
μία.

Ή  έδρα τής Έ φ  Μπί Ά ι  βρίσκεται 
στήν Ούάοιγκτον, σέ έναν όλόκληρο όρο
φο τοδ ύπουργείου Δικαιοσύνης. Στά έκτε- 
ταμένα του άρχεία διατηρούνται, έκτός 
τών δσων άναφέραμε πιό πάνω, άμέτρητα 
έγγραφα πού βοηθούν στήν άνακάλυψι τών 
καταζητουμένων: 5 έκατομμύρια χειρό
γραφα, 11 έκατομμύρια φωτογραφίες, 23 
έκατομμύρια άτομικά στοιχεία (καρτέλ- 
λ ες). *0 άριθμός τών δακτυλικών άποτυ
πωμάτων, πού διατηρούνται έπίσης έκεΐ, 
φθάνει τά 170 περίπου έκατομμύρια! Κον
τά σέ δλα αύτά βρίσκονται καί 2 έκατομ
μύρια άνώνυμες έπιστολές, πού πολλές 
φορές, ώς τώρα, διευκόλυναν τίς έρευνες 
τής Έ φ  Μπί "Αι.

Στήν δράσι της, ή "Εφ Μπί "Αι άκολου-

θεί δυό κατευθύνσεις: πολεμεί τούς κοινούς 
έγκληματίες καί άγωνίζεται έναντίον τών 
πολιτικών δργανώσεων (τοΰ έσωτερικοδ 
καί τοδ έξωτερικοδ), οί όποιες μέ τίς διά
φορες ένέργειές τους (κατασκοπείες, σαμ- 
ποτάζ, προπαγάνδα φανερή ή μυστική) 
θέτουν σέ κίνδυνο τό δημοκρατικό πολί
τευμα τής ’Αμερικής.

Στό κεφάλαιο τής κοινής έγκληματικό- 
τητος, ή "Εφ Μπί Ά ι  κτύπησε άμείλικτα 
τούς παραβάτες τοδ Νόμου τής ποτοαπα
γορεύσεις πού είχε γίνει άφορμή νά πολ- 
λαπλασιασθοδν τά έγκλήματα στίς Η.Π. 
Α. καί νά αύξηθοΰν οί περιπτώσεις ήθικής 
διαφθοράς κρατικών δπαλλήλων καί άστυ- 
νομικών.

Ή  σύλληψι τοδ Ά λ Καπόνε, τοδ «σημα
δεμένου», πού κυριαρχούσε στόν κόσμο τών 
έκτός νόμου τοδ Σικάγου, δφείλεται καί 
αύτή εις τό "Εφ Μπί Ά ι .  Τό έτήσιο εισό
δημα τών συμμοριών πού είχαν άρχηγό 
τους τόν Ά λ Καπόνε άντιπροσώπευε, κατά 
τήν δεύτερη δεκαετία τοΰ αιώνα μας, τό 
ποσό τών.... 300 έκατομμυρίων δολλα- 
ρίων! Τό 1972 ό Ά λ Καπόνε άφησε τό 
Σικάγο καί έγκαταστάθηκε στήν πολυτε
λή έπαυλί του στό Μαϊάμι. ’Αλλά αύτό δέν 
τόν είχε έμποδίσει νά διευθύνη έξ άπο- 
ατάσεως τήν δράσι τοΰ ύποκόσμου τής «πό
λ ε ις  τοδ έγκλήματος».

Η "Εφ Μπί "Αι κατόρθωσε μέν νά συλ- 
λάβη τόν Ά λ Καπόνε, άλλά στήν δίκη 
του κανείς δέν μπόρεσε νά άποδείξη δτι 
«δ δημόσιος κίνδυνος 6π’ άριθ. 1» ύπήρ- 
ξε άρχηγός συμμοριών. Ή  έπιτηδειότης 
του καί ό φόβος πού είχε σκορπίσει γύρω 
του ήταν τέτοια, πού ή ’Αστυνομία δέν κα
τόρθωσε νά άνακαλύψη ούτε μιά έστω σο
βαρή ένδειξι ένοχής. Ά λλω ς τε τό άγγε- 
λικό ύφος τοΰ κατηγορουμένου σέ βλη τή 
διάρκεια τής δίκης έδινε τήν έντύπωσι 
πώς στό έδώλιο καθόταν δ άθωότερος άν
θρωπος τοΰ κόσμου. Καί δμις κανείς δέν 
άγνοοδσε δτι δ άνθρωπος αύτός είχε κερ
δίσει, καί έξακολουθοδαε νά κερδίζη, ποσά 
αστρονομικά άπό τό λαθρεμπόριο οινοπνευ
ματωδών ποτών, τήν μαστροπεία, τό λα
θρεμπόριο ναρκωτικών, τήν λωποδυσία, τήν 
παροχή παρανόμου προστασίας σέ διαφό
ρων κατηγοριών άστούς, τήν λαθραία χαρ
τοπαιξία... Κανείς δέν άγνοοδσε δλα αύ
τά. Ά λλά καί κανείς δέν ήταν σέ θέσι νά 
τά άποδείξη.’Αλλά ή "Εφ Μπί "Αι δέν ήταν 
συνηθισμένη νά καταθέτη τά δπλα. Βρήκε 
τρόπο νά στείλη τόν Ά λ Καπόνε στήν φυ
λακή έπί τή βάσει άλλων παραπτωμάτων 
του, γιά τά όποια μπόρεσε νά έχη άπο- 
δείξεις. Τό 1929 ό Ά λ Καπόνε είχε κλη- 
0ή ώς μάρτυς σέ μιά δίκη λαθρεμπορίου 
ποτών. Γιά νά μήν παρουσιασθή έστειλε 
στό δικαστήριο ένα ιατρικό πιστοποιητι
κό «αοβαράς πνευμονικής παθήσεις». Ή  
"Εφ Μπί Ά ι  δέν άργησε νά άποδείξη πώς 
τό πιστοποιητικό αύτό ήταν άνακριβές καί 
ήπάθησις φανταστική. Καί δ ένοχος τής 
«άπάτης είς βάρος τής Δικαιοσύνης» κα
ταδικάσθηκε σέ έξη μηνών φυλάκισι. Ή  
"Εφ Μπί "Αι δέν άρκέσθηκε σ’ αύτή τήν 
καταδίκη. Ένήργησε κατάλληλα καί ά- 
στραπιαΐα, ώστε σ’ αύτήν τήν καταδίκη 
νά προστεθούν άλλες δύο: μιά γιά παρά
νομη όπλοφορία καί μιά γιά φοροδιαφυγή. 
Σύνολο: "Ενδεκα χρόνια φυλακή. "Ετσι 
τερματίσθηκε ή παράνομη σταδιοδρομία

τοδ Ά λ Καπόνε πού είχε άρχίαει σέ ένα 
χαμαιτυπείο, δπου δ μικρός τότε κακοποιός 
έκτελοδαε χρέη «παραγιού».

Ή  "Εφ Μπί Ά ι  θριάμβευε!
Πιό δραματική ήταν ή πάλη τών «Τζή 

-Μέν» έναντίον τοδ άλλου διάσημου γκάγ- 
κστερ, τοδ Τζών Ρόμπερτ Ντίλλινγκερ, 
που μέσα σέ ένδεκα μήνες (Σεπτέμβριο 
1933 - ’Ιούλιο 1934) είχε διαπράξει ένα 
περίφημο «κομπολόι» έγκλημάτων. Είχε 
σκοτώσει δέκα άτομα καί πληγώσει έπτά, 
είχε ληστέψει τέσσερις τράπεζες, είχε λε
ηλατήσει τρία δπλοστάσια τής άστυνομίας 
καί είχε διευκολύνει τήν άπόδρασι άπό 
τίς φυλακές πολυάριθμων καταδίκων. ’Α
φού συνελήφθη, ύστερα άπό τόν φόνο ένός 
άστυνομικοδ, κλείσθηκε στίς φυλακές τής 
Τουσόν στήν Άριζόνα. Στό καταφύγιό του 
οί άστυνομικοί άνακάλυψαν τρία πολυβό
λα, δύο τουφέκια Ούίντσεστερ, τέσσερα 
τεθωρακισμένα γιλέκα καί 25.000 δολλά- 
ρια, προϊόν ληστείας τοδ κακοποιού σέ μιά 
τράπεζα τοΰ Σικάγου. Άρχισε άμέσως ή 
άνάκρισις καί προχωρούσε κανονικά, δταν 
ένα άπρόοπτο γεγονός τήν σταμάτησε: 
Παρά τά δρακόντεια μέτρα πού είχαν λη- 
φθή καί τήν άγρυπνη φρούρησί του, ό 
Ντίλλινγκερ δραπέτευσε άπό τίς φυλακές 
τής Τουσόν, καί έγινε άφαντος! Αύτή ή 
άπόδρασις γελοιοποίησε κυριολεκτικά τούς 
δεσμοφύλακες τής Τουσόν. Γιατί τό τέχνα
σμα πού μεταχειρίσθηκε αύτός, γιά νά 
βγή μέρα - μεσημέρι άπό τίς φυλακές ή
ταν παιδαριώδες. Καί δμως οί δεσμοφύ
λακες τήν έπαθαν σάν μαθητούδια! Μέ ένα 
ξυραφάκι, ό Ντίλλινγκερ είχε «φιλοτε
χνήσει» ένα ξύλινο τουφέκι, πού έμοιαζε, 
καθώς λένε, καταπληκτικά μέ Αληθινό! 
’Απειλώντας μέ αύτό τόν τρόπο δεσμοφύ
λακα πού άνοιξε τήν πόρτα τοδ κελλιοδ 
του μπόρεσε νά βγή άπό έκεί μέσα άνενό- 
χλητος. Μπήκε έπειτα σέ μιά αίθουσα δ
που ύπήρχαν δυό μυδραλιοβόλα. "Αρπαξε 
τό ένα καί άπείλησε μέ αύτό τούς φύλακες 
πού συνάντησε. Τούς ύποχρέωσε νά μποδν 
στό κελλί, τούς κλείδωσε έκεί μέσα καί 
έτρεξε γρήγορα ώς τήν αύλή τής φυλα
κής. ’Ανέβηκε στό αύτοκίνητο τοΰ σερίφη 
καί μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα είχε γίνει 
άφαντος!

Ή  "Εφ Μπί Ά ι  έπενέβη τότε δραστή
ρια. Οί διαταγές τοδ Χούβερ στούς πρά
κτορες του ήταν ρητές: Έπρεπε νά βροδν 
καί νά συλλάβουν τόν Ντίλλινγκερ ζων
τανό ή νεκρό, δπου καί άν βρισκόταν δπου 
καί άν κρυβόταν. Καί έπρεπε νά κάνουν 
γρήγορα, πρίν προλάβη δ κακοποιός νά 
άλλάξη μέ μιά χειρουργική έπέμβααι δ- 
πως τό συνήθιζαν τότε οί έκτός νόμου τά 
χαρακτηριστικά του, καθιστώντας τήν σύλ- 
ληψί του πιά δύσκολη άκόμα.

Οί «Τζή-Μέν» σκορπίστηκαν μέσα στό 
Σικάγο προσπαθώντας νά άνακαλύψουν τά 
ίχνη τοδ Ντίλλινγκερ. Ά λλά δ κακοποιός 
είχε κυριολεκτικά χαθή μέσα στήν κοσμο
θάλασσα τής μεγαλουπόλεως.

Οί Έ φ  Μπί Ά ι  άρχισαν νά άπελπίζων- 
ται... "Ενα άπρόοπτο δμως γεγονός τούς 
άνοιξε έξαφνα τόν δρόμο πράς τήν νίκη. 
Μία φίλη τοδ γκάγκστερ, μιά Ρουμανίδα 
έγκατεστημένη στίς Η.Π.Α. πρό εικοσαε
τίας, κάποια Άννα Κουμπανάς, κινδύνευε 
νά άπελαθή γιά λόγους ήθικής! "Ηταν ί- 
διοκτήτρια ένός δπόπτου σπιτιού πού τό
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Ά ν ω :  'Αριστερά. Ένας πράκτωρ τής Κά τ ω:  Πράκτορες τής Έφ-Μπΐ-'Αϊ πραγματο- 
Έφ-Μπί-"Αϊ παρακολουθεί μέ κυάλια ποιοΰν έφοδο σέ χαρτοπαικτική λέσχη τής Φι- 
ενα ύποπτο σέ άγροικία τού Κάνσας. λαδελφείας. Ενώ ένας έξ αυτών προσπαθεί νά
Δεξιά. Τό σήμα τών πρακτόρων τής παραβιάση τήν είσοδο, οί πελάτες φεύγουν άπό
Έ φ -Μ π ί-'Α ϊ. τήν έξοδο ύπηρεσίας (στό βάθος άριστερά).



είχε έπισημάνει ή Αστυνομία. Άπελπισμέ- 
νη, μή βλέποντας άλλη λύσι γιά νά άπο- 
μακρόνη τόν κίνδυνο πού τήν Απειλούσε, 
ή γυναίκα αύτή απευθύνθηκε στήν Έ φ  
Μπί Ά ι .  "Αν τής ύποσχόνταν νά τήν γλυ
τώσουν άπό τήν άπέλασι καί τής έδιναν, 
έπί πλέον, καί ένα χρηματικά ποσό, θά 
παρέδιδε τόν Ντίλλινγκερ ατούς «Τζή - 
Μέν». Ή  Έ φ  Μπί Ά ι  δέχθηκε τήν πρό- 
τααι. Καί τό έπόμενο βράδυ οί πράκτορές 
του περικύκλωσαν έναν κινηματογράφο 
τής πόλεως, δπου δ κακοποιός είχε δδη- 
γήσει τήν φίλη του γιδ νδ παρακολουθή- 
ση μιδ ταινία τού Κλδρκ Γκέϊμπλ. Τό πρό
σωπο τού Ντίλλινγκερ είχε άλλάξει. Ή  
αισθητική χειρουργική είχε κάνει τό έρ
γο της. ’Αλλά βρισμένες λεπτομέρειες στό 
σύνολο, κυρίως στό σώμα τού γκάγκστερ 
πρόδιδαν τήν ταυτότητά του. Οί πράκτο
ρες τής Έ φ  Μπί Ά ι  πού είχαν τοποθε- 
τηθή γύρω άπό τόν κινηματογράφο, καί 
μέσα στήν αϊθουσά του, περίμεναν ύπομο- 
νετικδ τό τέλος τής παραστάσεως. “Ηταν 
περιττό νδ προηγηθή σκάνδαλο καί αιμα
τοχυσία μέσα στήν υπερπλήρη κόσμου αί
θουσα.

Ά λλδ μόλις, μετά τό τέλος τής προ
βολής, δ κακοποιός έμφανίσθηκε στήν έ
ξοδο, δ ένας άπό τούς πράκτορες τόν πλη
σίασε. Μαντεύοντας άμέσως πώς έπεσε σέ 
π*γίδα, δ Ντίλλινγκερ τό έβαλε στδ πό
δια τραβόντας συγχρόνως καί τό περίστρο
φό του. Δέν έπιτρεπόταν πιδ κανένας δι
σταγμός. Πέντε πυροβολισμοί άπό τούς 
δνδρες τής Έ φ  Μη! Ά ι  τόν ξάπλωσαν 
μπρούμυτα στή μέση τού δρόμου. Ό  έφιάλ- 
της τοΟ Σικάγου είχε πάρει τέλος.

“Ενα άλλο έγκληματικό γεγονός, πού 
ή Έ φ  Μπί Ά ι  άντιμετώπισε μέ αποφα
σιστικότητα, ήταν ή άπαγωγή τών νη
πίων. Οί παλαιότεροι θά θυμούνται Ασφα
λώς τήν άπαγωγή τού γιού τού διασήμου 
άεροπόρου Λίντμπεργκ, δ όποιος τό 1932 
είχε γίνει τό πρόσωπο τής ήμέρας στήν 
’Αμερική καί στόν δπόλοιπο κόσμο μέ τήν 
πτήσι του έπάνω άπό τόν ’Ατλαντικό ω
κεανό. Είναι εύκολο λοιπόν νδ καταλάβη 
κανείς πόση άγανάκτησι καί λύπη ένοιω
σαν οί ’Αμερικανοί στό άκουσμα τής άπα- 
γωγής (τό Μάρτιο τού 1932) τού μικρού 
Λίντμπεργκ. 'Ο βδελυρός άπαγωγεύς εί
χε δρπάξει τό νήπιο μπαίνοντας, μετά τά 
μεσάνυχτα, στό δωμάτιό του άπό τό παρά
θυρο, πλάι στό δποΐο είχε άφήσει ένα ση
μείωμα μέ τόν άριθμό τών λύτρων πού ζη
τούσε γιδ νδ έπιστρέψη τό μικρό θύμα 
ατούς γονείς του: 50.000 δολλάρια. Σύμ
φωνα μέ τις δδηγίες πού είχε δώσει δ κα
κοποιός, τό ποσό τού παραδόθηκε άπό έ 
ναν φίλο τού άεροπόρου, στό νεκροταφείο 
τής πόλεως.

’Αλλά, παρ’ δλη τήν ύπόσχεσί του νά έ 
πιστρέψη τό παιδάκι, δ άπαγωγεύς τό είχε 
ήδη σκοτώσει πριν τού δοθούν τά λύτρα 
καί έγκατέλειψε τό μικρό του πτώμα σέ 
ένα χαντάκι στδ περίχωρα τής έπαύλεως 
τών γονέων του. Τό νεκρό νήπιο (πού ή
ταν ήλικίας 20 μηνών) βρέθηκε έκεί τόν 
Μάιο τού 1932, δυό μήνες δηλαδή μετά 
τήν άπαγωγή του. Ό  φονιδς τοΰ είχε συν
τρίψει τά κρανίο.

Δυό χρόνια ύστερα άπό τό δράμα ή ’Α
στυνομία δέν είχε κατορθώσει άκόμα νδ 
έπισημάνη τόν δράστη. Καί δέν τόν έρρι- 
ξε στδ χέρια τής δικαιοσύνης παρά ή έπι- 
τηδειότης τών πρακτόρων τής Έ φ  Μπί 
Ά ι .  "Ενα μέρος τών χρημάτων πού είχαν

μετρηθή στόν άπαγωγέα, 13.000 δολλά
ρια περίπου, βρέθηκαν στήν κατοχή κά
ποιου Χάουπτμαν, ιδιοκτήτη γκαράζ. Τί 
ρόλο έπαιξε σ’ αύτό ή έπιτηδειότης τών 
«Τζή-Μέν;» Άπλούατατα: πριν τά χαρτο
νομίσματα δοθούν στόν άπαγωγέα, αύτοί 
τά είχαν σημαδεύσει. ’Ακολούθησε άμέ
σως ή σύλληψις τοΰ δπόπτου καί ή άντι- 
παράστασίς του μέ τόν φίλο του Λίντιμ- 
περγκ. Αύτός άνγνώρισε άμέσως τόν άν
θρωπο στόν δποίο είχε μετρήσει τά λύ
τρα. 'Ύστερα άπό μιδ έτυπωσιακή δίκη, 
στις 3 ’Απριλίου 1936, δ έγκληματίας τε
λείωσε τήν ζωή του στήν ήλεκτρική κα
ρέκλα.

Μιδ άλλη πολύτιμη υπηρεσία πού οί 
πράκτορες τής Έ φ  Μπί Ά ι  πρόσφεραν 
καί προσφέρουν πάντα στήν χώρα τους εί
ναι ή έπισήμανσις καί κατατρόπωσις τών 
έπικινδύνων γιδ τήν έθνική άσφάλεια στοι
χείων. Κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πό
λεμο οί Γερμανοί κατάσκοποι καί «σαμπο- 
τέρ» δέν κατόρθωσαν νδ σημειώσουν τις 
έπιτυχίες πού είχαν σημειώσει οί παλιοί 
συνάδελφοί τους κατά τόν πόλεμο 1914 - 
1918. Αυτή τήν φορά ή δράσις τού Γρα
φείου ’Ερευνών ήταν δχι μόνο έξαιρετι- 
κά έντατική καί άποτελεσματική μέσα σέ 
δλη τήν έπικράτεια αλλά καί είχε ξεπε- 
ράσει τά σύνορά της. Τό δίχτυ τής προσ
τασίας τών «Τζή-Μέν» Απλωνόταν καί σέ 
δλόκληρη τήν Λατινική ’Αμερική, πιά πυ
κνό στό Μεξικό, φωλιά τών Γερμανών κα
τασκόπων. Γιατί ή Λατινική ’Αμερική, 
σχεδόν δλόκληρη, ένημέρωνε συνεχώς τήν 
Χιτλερική Γερμανία ραδιοφωνικώς γιδ 
κάθε ένέργεια καί κάθε κίνησι τών Συμ
μάχων καί τών ’Αμερικανών: γιδ τις συμ- 
μαχικές νηοπομπές, γιδ τήν βιομηχανική 
καί στρατιωτική προετοιμασία τών Η.Π. 
Α., γιδ τήν κατασκευή τών μεγάλων διε
θνών αεροδρομίων, κλπ. “Ενα άπό τά με
γαλύτερα διεθνή Αεροδρόμια, π.χ. είχε κα- 
τασκευασθή στήν Βραζιλία καί τό χρησι
μοποιούσαν οί ’Αμερικανοί γιδ τό πάνε - 
κι έλα τών βομβαρδιστικών τους Αεροπλά
νων στήν Μέση Ανατολή.

Οί έγκατεστημένοι στήν Λατινική ’Α
μερική Αρχηγοί τής Γερμανικής κατασκο
πείας ήταν τρεις: δ μηχανικός ’Ιωσήφ 
Σταρζίζνυ, δ διευθυντής μιδς ήλεκτρικής 
έπιχειρήσεως Άλμπρεχτ Έ γ κ ελ ς  καί δ 
ναυτικός Ακόλουθος τής γερμανικής πρε
σβείας στό Ρίο Ίανέιρο Χέρμαν Μπόχνυ. 
Ή  “Εφ Μπί Ά ι  κατόρθωσε μέσα σέ μικρό 
χρονικό διάστημα νά άφαιρέση τό προσω
πείο καί τών τριών. Μέ τήν βοήθεια τών 
Νοτιοαμερικανών ’Αστυνομικών δέν άργη
σε, έν συνεχείφ, νά βρή καί κατάσχη έναν 
πολύτιμο καί σημαντικό δγκο μηνυμάτων, 
κρυφών κωδίκων, μυστικών διαταγών, μα
κροσκελών καταλόγων τών πρακτόρων τής 
Χιτλερικής Γερμανίας καί άλλα σημαντι
κά στοιχεία. Τό δίκτυο τής γερμανικής 
κατασκοπείας είχε έξαρθρωθή. Καί δέν 
μπόρεσε ποτέ πιά νά άναδιοργανωθή. Καθ’ 
δλο τό διάστημα τοΰ πολέμου.

Ό  χιτλερικός κίνδυνος έξέλιπε γιδ πάν
τα, άλλά οί δραστήριοι «Τζή-Μέν» δέν 
έγκατέλειψαν τόν άγώνα στόν πολιτικό 
τομέα. ’Ακούραστοι καί πάντα αισιόδοξοι 
οί πράκτορες τής Έ φ  Μπί Ά ι  άρχισαν 
νά ασχολούνται μέ άλλους έπικινδύνους 
γιδ τήν άσφάλεια τής χώρας τους. Τό 
πρώτο «κρούσμα», πού ξεσήκωσε κύμα ά- 
γανακτήσεως στίς Η.Π.Α. ήταν ή άποκά- 
λυψις τού νεαρού καί λαμπρού Αμερικανού

διπλωμάτη Ά λτζερ Χίς. Υπάλληλος τοΰ 
Υπουργείου τών Εξωτερικών, δ Χίς διο
χέτευε τά μυστικά έγγραφα πού είχε στήν 
διάθεσί του στόν Ρώσο Βόρις Ρυκώφ συν
ταγματάρχη τοΰ σοβιετικού στρατού.

Μεγαλύτερος σάλος δημιουργήθηκε μέ 
τήν περίπτωσι τού Κλάους Φούχς. Έπρό- 
κειτο γιά έναν πρώην Γερμανό ύπήκοο, έ- 
πιστήμονα μεγάλης άξίας, δ δποϊος είχε 
έγκαταλείψει τήν Γερμανία μέ τήν άνοδο 
τού Χίτλερ στήν άρχέμ ’Αρχικά κατέφυγε 
στήν ’Αγγλία, δπου απέκτησε βρεταννική 
υπηκοότητα. Μέ τις πυρηνικές του μελέ
τες έθεωρεΐτο στήν ’Αγγλία σάν ένας άπό 
τούς άξιοτέρους φυσικούς τής έποχής μας.

Σέ λίγον καιρό δμως στό γραφείο τού 
Χούβερ έφθασε μία άναφορά «απολύτως 
έμπιστευτική». “Ηταν Σεπτέμβριος τοΰ 
1943. Ό  άρχηγός τής Έ φ  Μπί “Αι διά
βασε τό έγγραφο καί έμεινε κατάπληκτος. 
Τό νέο πού μάθαινε ήταν ύψίστης σοβα- 
ρότητος: «Πράκτορες ξένης δυνάμεως εί
χαν κλέψει τό μυστικό τής κατασκευής 
τής Ατομικής βόμβας»! Ό  Χοΰβερ δέν θέ
λησε νά πιστέψη πώς αύτό μπορούσε νά 
είναι Αλήθεια. Καί δμως, λίγες μέρες αρ
γότερα, έπιβεβαίωνε τήν εΐδησι δ ίδιος δ 
Πρόεδρος Τρούμαν: Οί 'Ηνωμένες Πολι
τείες είχαν χάσει τήν Αποκλειστικότητα 
τής χρήσεως τού τραμεροτέρου καί τοΰ πιδ 
Αποτελεσματικού δπλου πού είχε ποτέ κα
τασκευάσει δ άνθρωπος. Ό  Χοΰβερ χω
ρίς καμμιά καθυστέρησι ρίχθηκε «μέ τά 
μούτρα» στήν έκτέλεσι τής πιό σημαντι
κής έπιχειρήσεως τής σταδιοδρομίας του. 
"Γστερα άπό τις πρώτες έρευνές του σέ 
δλα τά άτομικά κέντρα τών Η.Π.Α. οί 
πράκτορες Έ φ  Μπί Ά ι  έφθασαν στό συμ
πέρασμα δτι ή κλοπή τού μυστικού τής κα
τασκευής τής Ατομικής βόμβας ήταν έργο 
ένός άπό τά μέλη τών ξένων έπιτροπών, 
πού μπαινόβγαιναν έλεύθερα στά έργαατή- 
ρια. Έ ν α  άπό αύτά τά μέλη ήταν καί δ 
Φούχς. ’Αλλά, άν καί τό δνομά του είχε 
γραφεί στόν κατάλογο τών ύπόπτων, ή έμ- 
πιστοσύνη πού ένέπνεε ήταν τέτοια, πού 
οί πράκτορες τής “Εφ Μπί “Αι δίσταζαν 
νά τόν Ανακρίνουν! Οί δισταγμοί τους δ
μως δέν κράτησαν πολύ: "Ενας άπό τούς 
δνδρες τού Χοΰβερ συνέλαβε ξαφνικά τήν 
ιδέα νά πάη νά ρίξη μιά ματιά στά δελτία 
πληροφοριών τής Γκεστάπο, πού είχαν πέ
σει, τήν έποχή τής καταρρεύσεως τής Γερ
μανίας στά χέρια τών ’Αμερικανών. Καί 
μέ έκπληξί του, σέ ένα άπό αύτά τά έγ
γραφα διάβασε: «Κλάους Φούχς, φοιτητής 
φιλοσοφίας, γεννηθείς στό Ρούσελχέϊμ τήν 
20 Δεκεμβρίου 1911. «Παρακολουθεϊται 
ώς Κομμουνιστής»... Ή  σύγκριαις τών 
στοιχείων αύτών μέ τά στοιχεία τού Ά γ 
γλου ύπηκόου Φούχς έδωσε άμέσως τήν 
βεβαιότητα δτι έπρόκειτο γιά ένα καί τό 
αύτό πρόσωπο. Ό  Φούχς τότε δικάστηκε 
σέ ειρκτή 14 χρόνων. Ή  δράσις τής Έ φ  
Μπί “Αι στόν τομέα τής κατασκοπείας 
συνεχίσθηκε μέ μεγαλύτερη έκτοτε έντασι 
καί σημειώθηκαν πολλές έπιτυχίες της 
γύρω άπό τήν έσωτερική άσφάλεια τών 
Ηνωμένων Πολιτειών. Στίς περισσότερες 
περιπτώσεις ή “Εφ Μπί “Αι δέν περιορί
ζεται νά φέρνη σέ φώς τό κακό πού έχει 
ήδη γίνει, άλλά προλαμβάνει τό κακό πού 
πρόκειται νά γίνη.

ACHILLE SAITTA
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Ό  Πρόεδρος τΐ)ς Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών, 
Ιπιδίδων είς τόν Τπαρχηγόν τής ’Αστυνομίας κ. Γ. Κάλτσαν, 

ειδικόν τιμητικόν Δίπλωμα.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗ 
50ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τήν 11.30' ώραν τής 21ης Δεκεμβρίου 1971 είς τήν αίθουσαν δεξιώσεων τής έν Πάτραις έδρευούσης 
Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών, έπραγματσποιήθη έορταστική έκδήλωσις έπί τή συμπληρώσει 
50ετίας άπό τής ίδρύσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή  έκδήλωσις αΰτη έλαβε χώραν διά νά τονισθή ή ά- 
γάπη τού ΙΙατραϊκοΰ κοινού πρδς τό Σώμα καί διά νά «άποδο&ή ό όφειλόμενος φόρος τιμής καί ευγνωμοσύ
νης τής άγροτικής τάξεως πρός τήν λαμπράν Υπηρεσίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων».

Είς τήν έκδήλωσιν παρέστησαν έκλεκτά μέλη τής Πατραϊκής Κοινωνίας καί δ Τπαρχηγός τής ’Αστυ
νομίας κ. Γ. Καλτσάς, πρός τόν όποιον είναι γνωστή ή έκτίμησις καί ή άγάπη τών Πατρινών. Μετά τήν έ- 
πίδοσιν τιμητικού διπλώματος, ώμίλησεν δ κ. Τπαρχηγός, δστις, υπό τάς ένθουσιώδεις έκδηλώσεις τών ά- 
κροατών του, είπεν τά έξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι,
Αφιχθείς είδικώς έν Πάτραις, ϊνα πα

ραστιό είς τήν σεμνήν τούτην έκδήλω- 
σιν, ώς έκπρόοωπος τοΰ Αστυνομικού 
Σώματος, αισθάνομαι Ιδιαιτέρως σήμε
ρον εύτυχής, διότι κατέστην αποδέκτης 
τοΰ, ύφ' Υμών, δΓ έμοΰ, πρός τό Α 
στυνομικόν Σώμα, έπιδοθέντος τιμητικού 
Διπλώματος.

Τό έπιδοθέν είς έμέ Δίπλωμα ώς προ- 
ερχόμενον έκ τής συμπαθεστάτης ήμϊν 
κοινωνικής τάΕεως, τής έχούσης είς τόν, 
έν τη κοινωνίρ, αγώνα τών δικαίων δι- 
εκδικήοεών της, ώς μόνα όπλα τήν ά- 
κατάπαυστον έργατικότητα, τήν άπλό- 
τητα καί τιμιότητα καί ώς έκφράΕων τόν 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν καί έν εύρεϊα 
έννοια ψυχικόν κόσμον τούτης πρός τό 
Αστυνομικόν Σώμα, άποτελεϊ διά ήμδς, 
ιδιαιτέρως τιμητικόν τίτλον καί, ώς εύ- 
μεγέθης ήθική έκδήλωσις προσδίδει ή- 
μίν μεγίστην ίκανοποίησιν καί ύπερηφά- 
νειαν.

Επωφελούμενος τής παρούσης εύκαι- 
ρίας έπιθυμώ νά έκφράσω τάς σκέψεις 
καί αισθήματα τών μελών τής Αστυνο
μίας τών Πόλεων πρός τήν άναμφισθη- 
τήτως άΕίαν προσοχής καί έκτιμήσεως 
ύμετέραν τάΕιν.

Κύριε Πρόεδρε,
Τό Αστυνομικόν Σώμα έχει μεθ' ύ- 

μών ιδιαίτερον δεσμόν καθ' ότι είς τούς 
κόλπους του περικλείει ικανόν άριθμόν 
μελών προερχομένων έκ τοΰ άγροτικοϋ 
κόσμου.

Πέραν όμως τών ένδεικτικώς άναφερ- 
θέντων τούτων στοιχείων, τό μέν έκ κα
θήκοντος, τό δέ έκ τών ύπαρχουσών ή- 
θικών άΕιών έν τή στενή έννοια κοινω
νική τάΕει τών άγροτών, ή 'Αστυνομία 
Πόλεων τρέφει πρός ύμός ιδιαιτέραν 
στοργήν καί συμπάθειαν καί έν τώ μέ- 
τρω τού δυνατού παρέχει καί θά παρέ- 
χη πάντοτε πάσαν ύπηρεσίαν, πρός τόν 
σκοπόν όπως ή ύμετέρα τάΕις παραμεΓ- 
νη πρωταρχικόν λειτουργικόν όργανον

τοΰ όργανισμού τής Ελληνικής κοινω
νίας. Διότι είς τόν Ελληνικόν χώρον 
τοΰ παρόντος ούδείς δύναται νά άμφι- 
σθητήση τό «Εΰ αίρομένης τής Γεωρ
γίας αίρονται καί αί άλλαι τέχναι πό- 
σαι».

"Ετι δέ ούδείς δύναται νά άμφισβη- 
τήση ότι έν τή ύμετέρα τάΕει διατηρούν
ται είσέτι άναλλοίωτα είς μέγιστον βα
θμόν τά πατροπαρόδοτα ήθη καί έθιμα 
τής Ελληνικής φυλής.

Τελευτών, διά τήν έπί τή δΟετηρίδι 
τοΰ Αστυνομικού Σώματος άποδιδομέ- 
νην αύτώ τιμητικήν διάκρισιν ύφ' ύμών, 
έν ύπερηφανεία καί συγκινήσει, ών εύ- 
χαριστώ θερμότατα πάντας Υμάς.

'Εν όψει δέ τών Αγίων Εορτών καί 
τοΰ Νέου Έτους εύχομαι όπως τά ά
στρα τής Βηθλεέμ καί τής 21ης 'Απρι
λίου όδηγοΰν τά βήματά μας καί φωτί
ζουν τόν δρόμον τής προόδου ύμών καί 
τής φιλτάτης Πατρίδος.

Σ. Π.
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ΤΗ Σ Α .Ε . ΤΟΥ Α Ν Τ ΙΒΑ ΣΙΛ ΕΩ Σ  
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Π ΡΟ Σ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ  

Ε Π Ι  Τ Ω  Ν Ε Ω  Ε Τ Ε Ι

« " Ελ ληνε ς  και  Έ λ λ η ν ί δ ε ς ,

’Επί τφ Νέψ Έτει, απευθύνω προς υμάς θερμόν χαιρετισμόν καί τάς 
έγκαρδίους εύχάς μου, δπως διέλθητε τούτο έν πλήρει υγεία, χαρά καί 
εύτυχίφ.

Προσέτι, παρόμοιας εύχάς άπευθύνω καί προς άπαντας τούς έκτός 
των όρίων τής Χώρας ευρισκομένους δμογενεΐς μας.

Ή ανατολή τού Νέου ’Έτους μάς ευρίσκει νά διανύωμεν τό δον άπό 
τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου έτος καί συνεπώς δλοι οί "Ελλη
νες είναι, ήδη, εις θέσιν νά έκτιμ ήσουν δεόντως τά κατά τήν διάρκειαν 
των τελευταίων τούτων έτών έπιτευχθέντα, άτι να συνοπτικώς δύνανται 
νά διατυπωθούν εις τρεις μόνον λέξεις" άσφάλεια, έργασία, πρόοδος.

Αί άνωτέρω λέξεις αποκτούν ιδιαιτέραν σημασίαν ύπό τάς παρού
σας διεθνείς συνθήκας, αϊτινες εις πλείστας έκ των άλλων Χωρών έχουν 
δημιουργήσει έπικίνδυνον άναταραχήν καί εις τινας έξ αυτών έστίας παγ
κοσμίου συρράξεως, ύπό τήν άπειλήν τής όποιας άγωνια όλόκληρος ή 
άνθρωπότης.

'Ως έκ τούτου, ή Ελλάς αποτελεί σήμερον ύπολογίσιμον Δύναμιν 
μεταξύ τών έλευθέρων έθνών καί, συμφώνως πρός προσφάτους δηλώσεις 
τού ύπευθύνου έκπροσώπου τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας, ζωτικόν παρά
γοντα ταύτης πρός διατήρησιν τής ειρήνης είς τόν Βαλκανικόν χώρον.

Παρά ταΰτα, δμως, υπάρχουν άκόμη, τόσον έντός δσον καί έκτός τής 
Χώρας μας, υπολείμματα άντιδραστικών καί δολιοφθαρέων, οΐτινες έν ά- 
γαστή συνεργασία μετά τών δεδηλωμένων έχθρών τής Πατρίδος μας, συ
νεχίζουν τήν άντεθνικήν των δράσιν, ένψ θά έπρεπε νά είχον συνετισθή 
καί νά είχον πεισθή, πλέον δτι ματαιοπονούν, δεδομένου, όντως, δτι αί έ- 
πιτυχίαι τής Έπαναστάσεως είναι άναμφισδήτητοι καί αί ρίζαι της τό
σον βαθεΐαι, ώστε ούδείς είναι είς θέσιν,καθ’ οίονδήποτε τρόπον ,νά τήν 
κλονίση.

"Οθεν, ή Έπανάστασις, μέ τήν συμπαράστασιν τής μεγάλης μάζης 
τού Λαού καί τήν έπαγρύπνησιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεών μας, θά συνέ
χιση τήν ιστορικήν πορείαν της, συνεπής πάντοτε πρός τάς Έθνικάς πα
ραδόσεις καί τάς άρχάς, τάς όποιας αδτη άρχικώς διεκήρυξεν, ινα δια
σφάλιση τήν Πατρίδα μας άπό τάς φθοροποιούς έπιδράσεις τών ρευμά
των τής διεθνούς άναρχίας καί διά νά έπιτύχη τήν άνάπτυξιν τής Χώ
ρας καί τήν εύημερίαν τού Λαού.

Μέ τήν πεποίθησιν αύτήν καί τήν βεβαιότητα, δτι ή καταβαλλομέ- 
νη, κατά τήν παρούσαν περίοδον, προσπάθεια έν Έλλάδι, θά άποβή κατά 
το άρχάμενον έτος περισσότερον άποδοτική καί καρποφόρος, χαιρετίζω μέ 
αισιοδοξίαν τήν είσοδον τού Νέου Έτους καί εύχομαι είς τόν Θεόν δπως 
κατά τήν διάρκειαν τού έτους αύτοΰ, χαρίση είς δλους τούς Λαούς τήν ει
ρήνην καί τήν έλευθερίαν.

Ζήτω τό Ελληνικόν ’Έθνος.
Ζήτωσαν αί Ένοπλοι Δυνάμεις».
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ έμοιαζε μέ μιά σφίγγα, κα
θισμένη στήν κορυφή τού λόφου. Είχε 
τήν θλιβερή όψη δλων τών Ακατοί
κητων απιτιών. Ό  πελώριος όγκος του 

τό έκανε νά φαίνεται σάν ρημάδι μέσα 
στήν απομόνωση καί τήν έρημιά του.

"Οταν τό φως άπό τά δυνατά φανάρια 
τής «κονβερτίμπλ» έπεσε στήν είσοδο καί 
τους τοίχους τής προσόψεώς του, ή Μπόν- 
νυ Ντάνιελς χειροκρότησε, μ’ ένθουσια- 
σμό. Βγήκε Απ’ τό αύτοκίνητο, πρίν δ 
Νταίηβυ προφτάση νά δέση τό χειρόφρενο. 
’Εκείνος γέλασε, πήδησε έξω κι’ άρχισε 
νά τήν κυνηγάη, Αφήνοντας Αναμμένα τά 
φώτα. Πρόφτασε κ ι’ Αγκάλιασε τό λεπτό 
κορμί της, μπροστά στήν πόρτα. Φιλήθη
καν, λουσμένοι Απ’ τό κιτρινωπό φώς. Με
τά, ή Μπόννυ έψαξε στήν τσάντα της, βρή
κε τά κλειδιά της κι’ άνοιξε, ένώ δ νεα
ρός γύρισε στό αύτοκίνητο κι’ έσβησε τά 
φώτα.

Φτάνοντας ξανά στήν είσοδο, είδε ότι ή 
Μπόννυ είχε Ανοίξει τήν πόρτα. Προχώρη
σε πρώτη, στό σκοτεινό, Ογρό διάδρομο, 
πιέζοντας όλους τούς διακόπτες. "Ηθελε 
ένα σπίτι πλημμυρισμένο στό φώς μέ Α
τμόσφαιρα γιορταστική. Δέν κατάφερε, ό
μως, παρά νά «σπάση» τό σκοτάδι σέ με
ρικά δωμάτια. Στά ύπάλοιπα, οί λάμπες 
είχαν χαλάσει Απ’ τήν ύγρασία καί δέν 
άναβαν. Τό νεανικό της πρόσωπο έχασε 
κάμποσο άπό τό φώς τής χαράς πού τό 
φώτιζε, κυττάζοντας τή σχισμένη ταπε
τσαρία, τά ξεφτισμένα ταβάνια καί τά ά
σπρα άπό τή σκόνη παληά έπιπλα.

Βλέποντας τήν έκφρασή της, δ Νταίη
βυ άκούμπησε ήρεμα τό χέρι του στόν ώμο
της· __

— Ά λλαξε κάπως, έ ;  ρώτησε σιγανά. 
Πόσα χρόνια έχεις νά τό έπισκεφθής;

—Κάπου όκτώ! "Ημουν στά έννηά όταν 
πέθανε δ πατέρας καί μετακομίσαμε στήν 
πόλη, πρόσθεσε, καθίζοντας σ’ έναν κανα
πέ σκεπασμένον μέ άσπρο πανί. Νοικιάζαμε 
τό σπίτι κάθε καλοκαίρι, γι’ αύτό τό βλέ
πεις νά διατηρήται σ’ αύτή τήν κατάστα
ση. Θά μπορούσε νά είναι καί χειρότερο, 
έννοώ... Νταίηβυ, ίσως δέν ήταν καλή ή 
ίδέα μου νά έρθουμε έδώ, κατέληξε ση
κώνοντας τά μάτια καί κυττάζοντας τό 
πρόσωπο τού νέου μέ Ανησυχία.

’Εκείνος έκανε μιά Αστεία γκριμάτσα 
μόνο καί μόνο γιά νά τή δή νά χαμογε- 
λάση. Ή ταν πολύ νέος - γύρω στά είκο- 
οιδύο καί τό περιβάλλον τόν είχε έπηρεά- 
σει άσχημα. Δέν ήταν, όμως, Αποφασισμέ
νος νά τό δείξη.

— Νταίηβυ, έκανε ψιθυριστά ή κοπέλλα. 
Κάθησε δίπλα της, στόν καναπέ και 

τήν Αγκάλιασε.
Χειροπιασμένοι, σηκώθηκαν κι’ άρχισαν 

νά περνούν άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο, μι
λώντας δυνατά, άλλοτε γελώντας κι’ άλ
λοτε φωνάζοντας, σάν δυό μικρά παιδιά.

"Εφτασαν στό τέταρτο πάτωμα καί δο
κιμάζοντας μιά πόρτα, δ Νταίηβυ έβαλε
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τίς φωνές, καθώς δέν κατάφερνε νά τήν 
άνοιξη.

— Έ ,  Μπόννυ, τούτη δώ έχει φουσκώ
σει Απ’ τήν ύγρασία.

— Δέν έχει φουσκώσει Απ’ τήν ύγρασία. 
Είναι κλειδωμένη Νταίηβυ. Άπό μικρό 
παιδί τή θυμάμαι'κλειδωμένη.

— Μά, γιατί; Τί μπορεί νά κρύβη;
— Δέν ξέρω. Ό  πατέρας μέ είχε διατά

ξει νά μή πλησιάσω ποτέ σ’ αύτό τό δω
μάτιο καί θυμάμαι πώς όταν, σπάνια, μι
λούσε γι’ αύτό, χαμήλωνε τή φωνή και 
φαινόταν νευρικός.

— Πολύ μυστηριώδη πράγματα, γέλασε 
δ νεαρός. Τί λές, σπάμε τήν πόρτα νά 
δούμε τί κρύβει τό δωμάτιο;

— "Οχι, Νταίηβυ! Ό χ ι, σέ παρακαλώ!...
— Μά, δέν είσαι περίεργη; Μπορεί νά 

βρούμε έκεί μέσα ένα σωρό γυναικεία... 
πτώματα, όπως στό δωμάτιο τού Κυανοπώ- 
γωνα. "Η, μπορεί νά ύπάρχη κάποιος θη
σαυρός...

— "Ας τό άφήσουμε έτσι, όπως είναι, 
Νταίηβυ, τδν παρακάλεσε ή κοπέλλα. Πάν
τα, ένοιωθα φόβο γι’ αύτό τό δωμάτιο.

.— Ίσ ω ς  είναι γεμάτο λεφτά!
— Νταίηβυ, μού ύποαχέθηκες νά μή ξα- 

ναμιλήσης γιά χρήματα.
— Μά, δέν μιλάω τώρα γιά τά λεφτά 

τής μητέρας σου!
— "Οχι, Αλλά αύτό τό σπίτι δέν είναι 

Ακόμη δικό μου. Πρέπει νά περιμένουμε 
τέσσερα χρόνια, ώσπου νά ένηλικιωθώ.

— ’Εντάξει, έντάξει, Ανόητο μωρό, μουρ
μούρισε δ νεαρός καί έπιχείρησε νά τή φι- 
λήση, άλ'λά έκείνη τραβήχτηκε. Τό κέφι 
της είχε χαλάσει.

Ό  Νταίηβυ δέν έδειξε ότι κατάλαβε τή 
δυααρέσκειά της. Κατέβηκαν στό ισόγειο 
κι’ έκείνος άναψε τό τζάκι. Κάθησαν μα
ζί στόν καναπέ, Αγκαλιασμένοι. Πέρασε

λίγη ώρα, μέ σιωπή. Τά βλέφαρα τής 
Μπόννυ βάρυναν.

ΤΗΝ ΕΙΧΕ πάρει γιά καλά δ ύπνος, 
όταν δ Νταίηβυ τινάχτηκε Ακούγοντας 
τό θόρυβο τής μηχανής αύτοκινήτου. 
Τό φώς τών φαναριών του χτύπησε 

στά τζάμια..
— Μπόννυ, ξύπνα! "Εχουμε συντροφιά, 

φώναξε νευρικά.
Ήταν ή μητέρα τής Μπόννυ, μιά μεσό

κοπη γυναίκα, μέ αύστηρά χαρακτηριστι
κά κι’ αύστηρότερο τόνο φωνής. Μπήκε 
βιαστικά στό σπίτι καί βρίσκοντάς τους 
στό σαλόνι, φώναξε:

— "Ωστε, έδώ είααστε, έ ; Καλά τό μάν
τεψα.

Στράφηκε στόν Νταίηβυ καί τόν κεραυνο
βόλησε μέ τή ματιά της.

— ’Εσύ πρέπει νά είσαι δ Νταίηβυ Σνό- 
ουντεν, έ ; "Ακόυσα πολλά γιά σένα, μί- 
στερ Σνόουντεν. Καί δυστυχώς δέν ήταν 
όλα καλά. Δοξάζω τό θεό πού σάς πρό
λαβα καί δέν...

— Δέν κατάλαβες καλά, μαμά. Νταίηβυ,

έξήγησέ της, τήν έκοψε ή κοπέλλα.
— Δέν πειράζει, είπε ή γυναίκα. Τό φο

βόμουν ότι, Αργά ή γρήγορα, θά συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, άπό τήν ήμέρα πού ή Μπόν
νυ άρχισε νά μού γράφη στά γράμματά της 
γιά σένα. ιΓά χάρη σου τό έσκασε Απ’ τό 
σχολείο. Μπόννυ, έτοιμάαου νά φύγουμε...

— Δέν θά έρθη μαζί σας, κυρία Ντά
νιελς. θά μείνη μοίζί μου, μουρμούρισε μέ 
Απόφαση ό Νταίηβυ. Είμαστε παντρεμέ
νοι. Παντρευτήκαμε σήμερα, στό 'Ε λ- 
κτον...

— ’Αδύνατο νά παντρευτήκατε. Ή  Μπόν
νυ είναι Ανήλικη, είπε ή μητέρα.

— Στό "Ελκτον, είναι κανείς ένήλικος 
στά δεκαεπτά του, μητέρα, είπε ή κοπέλ
λα. Μή θυμώσης μαζί μου... Προσπάθησε 
νά καταλάβης...

— Ή , καταλαβαίνω μιά χαρά! άποκρί- 
θηκε έκείνη Αφήνοντας τό μπράτσο τής 
κόρης της καί πλησιάζοντας τό νεαρό. Εί
χα γνωρίσει ντουζίνες άπό Νταίηβυ, κόρη 
μου, συνέχισε άντικρύζοντας μέ ψυχρό 
βλέμμα τόν νεαρό. "Ηταν όλοι τους όμορ
φα παιδιά, σάν τούτο δώ, καί όλοι τους 
έκαναν σάν τρελλοί μαζί μου, όχι γιατί 
ήμουν όμορφη, Αλλά γιατί ήμουν πλούσια.

— Τήν Αγαπώ πραγματικά τή Μπόννυ, 
κυρία, ξεροκατάπιε δ Νταίηβυ.

— Δέν έχεις, όμως, δικά σου χρήματα,
έ;

— Μητέρα!
— Ό χ ι, κούνησε Αρνητικά τό κεφάλι δ 

Νταίηβυ. Οί γονείς μου ήταν φτωχοί με
τανάστες.

— Ή  Μπόννυ είναι ένα μάλλον άσχημο 
κορίτσι, είπε ή κυρία Ντάνιελς. Τί τής 
βρίσκεις; Είσαι ένα όμορφο παλληκάρι 
κι’ ύπάρχουν στόν κόσμο χιλιάδες, έκα- 
τομμύρια όμορφες κοπέλλες. Γιατί δέν 
διάλεγες μιά Απ’ αύτές; Διάλεξες, Αντί

θετα, μιά πλούσια κ ι’ άσχημη. "Εξυπνη 
έκλογή! Ή  Μπόννυ ύπήρξε Αρκετά Ανόη
τη, Αφού δέν σέ κατάλαβε!...

—  Τήν Αγαπώ, μουρμούρισε πάλι δ 
Νταίηβυ. Τήν Αγαπώ κι’ αύτός είναι δ 
μόνος λόγος πού τήν παντρεύτηκα...

— θά διαλύσω τό γάμο σας, πρίν πρό
φασης ν’ άνοιγοκλείαης τά μάτια σου! 
τού φώναξε, θυμωμένη ή γυναίκα. Καί 
τώρα, έμπρός, Μπόννυ, έτοιμάσου νά γυ- 
ρίσης μαζί μου, στό σπίτι!

Ή  μικρή άποκρίθηκε σταθερά:
— Δέν θά έρθω, μητέρα. Κ ι’ άν... άν 

πραγματικά σκοπεύης νά διαλύσης τό γά
μο μου μέ τόν Νταίηβυ —  άν μπορής νά 
κάνης κάτι τέτοιο —  νά ξέρης ότι θά... 
θά πεθάνω, άν τόν χάσω. Τόν Αγαπώ πο
λύ !...

— Μήν είσαι ήλίθια, Μπόννυ, τής φώνα
ξε ή μητέρα της, ένώ τό πρόσωπό της εί
χε πάρει μιά πονεμένη έκφραση. "Ελα μα
ζί μου!

— θά ραγίσης τήν καρδιά μου, μητέρα 
καί θά πεθάνω. θ ’ αύτοτκονήσω!

•—Μή λές Ανοησίες, μικρή μου. Μιά

IK μιιστήριοϋβ! κλεκπης



καρδιά δέν σπάει. Ρυτιδώνει μονάχα καί 
γερνάει. Τίποτ’ άλλο. Γιά τελευταία φο
ρά, έρχεσαι νά φύγουμε;

Ή  κοπέλλα κούνησε, κλαίγοντας, άρνη- 
τικά τό κεφάλι. Ή  κυρία Ντάνιελς έκανε, 
τότε, μεταβολή κι’ έφυγε άπ’ τδ σπίτι, 
τόσο όρμητικά, 8σο είχε μπή.

Ν ΤΑΙΗΒΪ1, πέα’ μου τήν άλήθεια, 
μουρμούρισε ή Μπόννυ. Μέ βρί
σκεις... άσχημη, Ισως;
Δώδεκα ώρες καί περισσότερο, τό 

έρώτημα αύτά, δέν έπαψε νά τή βααανίζη.
Είχαν φύγει άπ’ τό σπίτι τοΟ λόφου κα

τά τΙς δέκα τό πρωί καί είχαν έγκαταατα- 
θή στό σπίτι τού Νταίηβυ. Έμοιαζε τόσο 
στενόχωρο καί χαμηλοτάβανο, πού κόντευ
αν νά πνιγούν καί οί δυό άπό τό άγχος, 
δταν έκαναν τή σύγκριση μέ τό μεγαλο
πρεπές οικοδόμημα πού εΤχαν άφήσει πί
σω τους.

— Σέ βρίσκω δμορφη, τής άποκρίθηκε. 
Τήν πιό δμορφη γυναίκα τού κόσμου!...

Τήν έπομένη, χωρίς νά τής πή τίποτα, 
δ Νταίηβυ πήγε νά ρωτήση τόν δικηγό
ρο του, άν, πραγματικά, ή μητέρα τής

Μπόννυ μπορούσε ν’ άκυρώση τό γάμο του. 
Ή  καταφατική άπάντηση τού δικηγόρου 
χάλασε δλο του τό κέφι, 
λασε δλο του τό κέφι.

— Τήν πάθαμε, μικρό μου, είπε στήν 
Μπόννυ, λίγο άργότερα. Ή  μητέρα σου 
μπορεί νά έπιτύχη τή διάλυση τού γάμου 
μας.

— "Αν τής μιλούσες έσό, Νταίηβυ... 
"Αν τήν παρακαλούσες...

-—Ούτε κάν θά μ’ άκούση. Νομίζει δτι 
έκεΐνο πού έχω στό νού μου είναι ή 
περιουσία, πού θά κληρονομήσης καί τίποτ’ 
άλλο...

— 'Ωραία! Τί θά έλεγε άν άρνιόμουν 
αύτά τά χρήματα; "Αν έγραφα στό δικη
γόρο μου δτι παραιτούμαι άπό τά δικαιώ- 
ματά μου στήν περιουσία τού πατέρα;

— Δέν μπορείς νά τό κάνης αδτό, Μπόν
νυ, τής είπε, θά ήτφν βλακεία...

—  Δέν ένδιαφέρομαι γιά τά λεφτά, 
Νταίηβυ... Ούτε καί σύ, έτσι;

’Εκείνος δέν άποκρίθηκε άμέσως. Σέ 
λίγο, μιά σκέψη πέρασε άπ’ τό μυαλό του 
καί τά μάτια του άστραψαν:

— 'Ακούσε, Μπόννυ! είπε μέ έξαψη. Έ 
χω μιά τρελλή ιδέα, πού μπορεί νά μάς 
δώση θαυμάσια άποτελέσματα. θυμάσαι... 
θυμάσαι Μπόννυ, τί είπες ατή μητέρα σου, 
λίγο πρίν φύγη άπ’ τό σπίτι στό λόφο; 
θυμάσαι πώς τής είπες δτι... θ’ αύ’ξοκτο- 
νούσες, άν μάς χώριζε;

Ή  Μπόννυ τδ θυμόταν. Κούνησε τδ κε
φάλι καταφατικά.

— Δέν σέ πίστεψε, δταν τής τό είπες, 
συνέχισε δ Νταίηβυ. Κανένας, άλλωστε, 
δέν πιστεύει κάποιον, δταν άπειλή δτι θ’ 
αδτοκτονήση. ’Εκείνοι πού έχουν σκοπό 
ν’ αότοκτονήσουν, δέν τδ διατυμπανίζουν... 
Τί θά έκανε, δμως, ή μητέρα σου, άν πει
θόταν δτι, πραγματικά, ήσουν άποφασισμέ- 
νη νά πεθάνης, άν ήξερες δτι μπορούσε νά 
μάς χωρίση; "Αν έβλεπε, δηλαδή, δτι πέ- 
θαινες καλύτερα, παρά νά ζήσουμε χωρι
στά;

Ή  Μπόννυ άρχισε ν’ άποτραβιέται, μέ 
μάτια γεμάτα τρόμο.

— ’Ανόητη, γέλασε δ Ναίηβυ. Δέν έν- 
νοώ νά πεθάνης πραγματικά, γιά νά τής 
άποδείξης τόν έρωτά σου γιά μένα. Έ ν-
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To μυστήριο τής
νοούσα νά προσποιηθής ότι αΰτοκτονεϊς...

— Μά πώς; Πώς θά μποροδσε νά γίνη 
αύτό; ρώτησε φοβισμένη.

— Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι. Ν’ άνοί- 
ξουμε τό γκάζι καί...

Τόν κύτταξε μέ τέτοιο τρόπο, ποίι έκεϊ- 
νος παραιτήθηκε.

— ’Εντάξει... ’Εντάξει... 'δέν είναι ά- 
νάγκη νά τρέμης έτσι, αάν φοβισμένο 
κουνέλι, είπε άπογοητευμένος.

Καί μετά άπό ένα λεπτό, συνέχισε πιό 
ζωηρά:

— Τό βρήκα! θά μποροΟσες νά κατα- 
πιής μερικά δπνωτικά χαπάκια! Είναι ά- 
κίνίυνο! ’Εντελώς άκίνίυνο, δν πάρης 
τρία, άς πούμε, ή τέσσερα... Προηγουμέ
νως, θά τηλεφωνήσης ή θά γράψης στή 
μητέρα σου, δτι αΰτοκτονεϊς, γιατί 8έν 
μπορείς νά ζήσης μακρυά μου! ’Εκείνη θά 
τρέξη άμέσως σπίτι μας, θά σέ βρή κοι
μισμένη, άλλά θά νομίζη δτι, πραγματι
κά, άποπειράθηκες ν’ αύτοκτονήσης... ’Ε 
γώ, πού θά έχω γυρίσει μόλις, στό σπίτι, 
θά τρέξω νά φέρω τό γιατρό. "Ολα θά 
πάνε καλά! Ή  μητέρα σου δέν θά ξανα- 
σκεφτή νά μάς χωρίση. θά περάσουμε δ- 
λόκληρη τή ζωή μαζί, εύτυχιαμένοι.

— Φοβάμαι Νταίηβυ! Φοβάμαι! τοδ εί
πε, άλλά έκεΐνος κατάφερε νά τήν καθη- 
συχάση καί νά τήν πείση νά βάλουν τό 
σχέδιό του άμέσως σ’ έφαρμογή.

— "Αν μοδ έχης έμπιατοαύνη, γατάκι 
μου ,δλα θά πάνε καλά, είπε.

—- Σοδ έχω άπόλυτη έμπιστοσύνη, Νταίη
βυ.

Τή φίλησε μέ πάθος. Μετά, έκείνη τη
λεφώνησε στή μητέρα της, λέγοντάς της 
δτι ό Νταίηβυ έλειπε άπ’ τό σπίτι κι’ δτι 
ή ίδια έπρόκειτο νά έκτελέση τήν άπειλή 
της καί ν’ αύτοκτονήση, γιατί δέν μπο
ροδσε νά ζήση χωριστά άπό τόν άντρα 
πού άγαποδαε.

"Εκλεισε τό τηλέφωνο, χωρίς νά πε- 
ριμένη απάντηση. "Ηπιε μετά, άπανωτά, 
τρία - τέσσερα δπνωτικά χαπάκια καί ξά
πλωσε στό κρεβάτι της. Γιά νά γίνη πιό 
πειστική ή σκηνή, 6 Νταίηβυ έφυγε άπ’ 
τό σπίτι. Κάθησε στό ζαχαροπλαστείο, ά- 
πέναντι κι’ άπό τό τραπεζάκι του περί- 
μενε νά δή τήν κυρία Ντάνιελς νά μπαίνη 
στό σπίτι.

Ήταν βέβαιος δτι δλα θά πήγαιναν κα
λά.

Ε ΙΧΕ ΙΙΕΡΑΣΕΙ κάπου μισή ώρα, δ- 
ταν σταμάτησε τό μεγάλο, πολυτελές 
αύτοκίνητο τής κυρίας Ντάνιελς, 
μπροστά ατήν πόρτα τοδ απιτιοδ τοδ 

Νταίηβυ.
Ή  μητέρα τής Μπόννυ κατέβηκε άνα- 

στατωμένη καί χτύπησε κάμποσες φορές, 
άπανωτά, τό κουδούνι, πρίν δοκιμάση τήν 
πόρτα. Ό  Νταίηβυ είχε παρανοήσει νά τήν 
άφήση δχι καλά κλεισμένη. "Ανοιξε, δταν 
τήν έσπρωξε ή μητέρα τής Μπόννυ.

Ό  Νταίηβυ χαμογέλασε. "Αφησε νά πε
ράσουν, δυό λεπτά καί μετά σηκώθηκε 
καί βγήκε άπ’ τό ζαχαροπλαστείο, γυρί
ζοντας σπίτι του, άμέριμνος.

Δέν. είχε προλάβει νά περάση καλά - 
καλά τό κατώφλι τοδ σπιτιού, δταν είδε 
τή μητέρα τής Μπόννυ νά τρέχη καταπά
νω του, μέ μάτια κοκκινισμένα - άναστα- 
τωμένη, έξαλλη!...

κλειστής κάμαρας
— Πέθανε! τοδ φώναξε. Ή  μικρή μου 

Μπόννυ, τό κοριτσάκι μου, πέθανε! Αύτο- 
κτόνησε!

Ό  Νταίηβυ έπαιξε τό ρόλο του, δσο 
καλύτερα μποροδσε:

— Πέθανε! φώναξε. ’Αδύνατο! Ήταν 
μιά χαρά, δταν έφυγα πρίν δυό ώρες, 
άπ’ τό σπίτι!...

— Πέθανε! Πέθανε! ΙΙέθανε! συνέχισε 
νά φωνάζη ύστερικά ή κυρία Ντάνιελς.

'Ο Νταίηβυ έτρεξε ατήν κρεββατοκάμαρα. 
Ξαναβγήκε τρέχοντας:

— "Ενα γιατρό! φώναξε. Πηγαίνω νά 
φωνάξω ένα γιατρό!

— Πολύ άργά! Πολύ άργά! κούνησε πέν
θιμα τό κεφάλι ή κυρία Ντάνιελς.

— Δέν πέθανε, είμαι βέβαιος γι’ αύτό! 
τής φώναξε, βγαίνοντας 6 Νταίηβυ. θά τήν 
προφτάσουμε, είμαι βέβαιος...

Μία' ώρα άργότερα, δταν ό γιατρός ά- 
νεκοίνωσε έπίσημα τό θάνατο τής Μπόν
νυ, δ Νταίηβυ δέν ήξερε τί νά πή. Σήκω
σε τά σαστισμένα μάτια του στό κατάχλω- 
μο τρεμάμενο πρόσωπο τής κυρίας Ντά
νιελς.

— Δέν μπορώ νά καταλάβω... μουρμού
ρισε. Τό φιαλίδιο δέν είχε παραπάνω άπό 
τρία - τέσσερα δπνωτικά χαπάκια. Δέν 
ήταν άρκετά γιά νά...

-—Δέν χρειαζόταν περισσότερα ή Μπόν
νυ. Ύπέφερε άπό τήν καρδιά της. Είχε 
μιά καρδιακή άδυναμία, άπό κοριτσάκι...

— Τί είν’ αύτά πού λέτε;
— Ή  Μπόννυ είχε ρευματικό πυρετό, 

ατά δεκατέσσερα χρόνια της. ’Από τότε, 
τής έμεινε μιά άδυναμία στήν καρδιά...

'Ο Νταίηβυ κύτταξε τό άκίνητο κορμί 
καί τό κατάχλωμο πρόσωπο τοδ κοριτσιού 
πού ήταν ξαπλωμένο στό συζυγικό διπλό 
κρεββάτι.

— Μπόννυ... Μπόννυ, μουρμούρισε άγ- 
γίζοντάς την καί κουνώντας την, μέ τό 
χέρι του. Μπόννυ, σέ παρακαλώ, ξύπνα!

ΟΤΑΝ, ένα μήνα μετά τήν κηδεία, ό 
Νταίηβυ έλαβε έκεϊνο τό γράμμα, τό 
διάβασε καί τό ξαναδιάβασε καμμιά 
δεκαριά φορές, χωρίς νά καταλαβαί- 

νη τήν έννοιά του. Νά τί έγραφε:

«Αγαπητέ κύριε Σνόουντεν,

Οί δικηγόροι Χόλμαν καί Ούίλκοξ. 
Ούώλ Στρήτ 70, σας προσκαλοϋν τήν 
Δευτέρα 3 Απριλίου, ατά γραφεία 
τους, όπως λάβετε μέρος σέ μιά μι
κρή συγκέντρωση.

Μετά τιμής κ.τ.λ., κ.τ.λ.»

Οί δικηγόροι Χάλμαν καί Ούΐλκοξ ήταν 
οί δικηγόροι τής κυρίας Ντάνιελς. Τί μπο
ρούσαν νά τόν θέλουν; άναρωτήθηκε δ 
Νταίηβυ. Τί μποροδσε νά τόν θέλη ή 
γρηά; Δέν είχε πιά καμμιά σχέση μαζί 
της καί δέν σκόπευε νά διεκδικήαη τά δι- 
καιώματά του, παρά μονάχα μετά άπό τέσ
σερα χρόνια, δταν, σύμφωνα μέ τό Νόμο, 
ή περιουσία τοδ μακαρίτη Ντάνιελς θά 
περιερχόταν στήν κόρη του. Τό γεγονός 
δτι ή Μπόννυ είχε πεθάνει, δέν στερούσε 
τόν Νταίηβυ άπό τά δικαιώματά του στήν 
περιουσία της.

Στίς τρεις ’Απριλίου, δ Νταίηβυ φόρε
σε τό καλό του κοστούμι, πήρε τό κατάλ

ληλο δφος καί χτύπησε τήν πόρτα τοδ 
γραφείου τών δικηγόρων Χάλμαν καί Ού- 
ίλκοξ.

Τό πρώτο πρόσωπο πού είδε μπροστά 
του, μπαίνοντας στό μισοσκότεινο δωμά
τιο, ήταν ή κυρία Ντάνιελς. Τόν κύτταζε 
μέ τό συνηθισμένο, ψυχρό καί περιφρονη
τικό της δφος κ ι’ δταν άποφάσισε νά μι- 
λήση, τοδ είπε;

— Κύριε Σνόουντεν, ή κόρη μου δέν μέ 
ρώτησε δν ένέκρινα τό γάμο σας ή δχι, 
δταν σάς παντρεύτηκε... 'Όπως κι’ δν έ- 
χη, είστε γαμπρός μου, είτε τό θέλω, εί
τε δχι. Νομίζω, λοιπόν, δτι δέν είναι Α
ξιοπρεπές γιά μένα, νά σχολιάζη δ κό
σμος τό γεγονός δτι δ γαμπρός μου μένει 
σ’ ένα τόσο φτωχό σπίτι, τή στιγμή πού 
έγώ είμαι πλούσια. ’Αποφάσισα, λοιπόν, 
γιά τή μνήμη τής Μπόννυ, νά κάνω μιά 
δωρεά, έπ’ όνόματί σας...

— Ή  κυρία Ντάνιελς άπεφάσισε νά με- 
ταβιβάαη στ’ δνομά σας τό σπίτι έπάνω στό 
λόφο, κύριε Σνόουντεν, τοδ χαμογέλασε δ 
δικηγόρος Χάλμαν. Είστε πολύ τυχερός, 
νεαρέ μου, συνέχισε, γιατί ή άξία τοδ πα- 
ληοδ αύτοδ μεγάρου είναι μεγάλη...

— Σας εύχαριστώ πολύ, κυρία Ντάνιελς, 
μουρμούρισε κατάπληκτος άκόμη. άπό τή 
γενναιοδωρία, δ Νταίηβυ.

— Σάς παρακαλώ, μή μ’ εύχαριατήτε! 
Ό,τιδήποτε δλλο θά μπορούσα νά τό Ανε
χθώ άπό σάς. Ό,τιδήποτε, έκτός άπ’ τήν 
εύγνωμοσύνη σας.

Ή  κυρία Ντάνιελς έφυγε, εκφράζοντας 
τήν εύχή ποτέ πιά νά μήν τόν ξανασυναν- 
τήση.

— Κύριε Χάλμαν, ρώτησε ζωηρά τό δι
κηγόρο δ Νταίηβυ, δταν έμειναν οί δυό 
τους μόνοι, δ,τι ύπάρχει μέσα σ’ αύτό τό 
σπίτι, μοδ άνήκει. Ό,τιδήποτε, δέν είν* 
έτσι;

— ’Ασφαλώς, κύριε Σνόουντεν. Ό,τιδή- 
ποτε ύπάρχει μέσα σ’ αύτό τό σπίτι, τά έ
πιπλα καί δλα τά άντικείμενα σάς άνή- 
κουν.

Ό  Νταίηβυ πήρε μιά βαθειά άνάσα καί
χαμογέλασε.

ΕΝΑΣ πορφυρός δίσκος, δ ήλιος βρι
σκόταν στό τέρμα τοδ ούρανοδ δταν δ 
Νταίηβυ έφτασε, τό ϊδιο άπόγευμα, 
νά έπιθεωρήση τήν καινούργια του ι

διοκτησία.
Στάθηκε, πρίν μπή, καί κύτταξε προσε

κτικά τό σπίτι. "Ηταν, πραγματικά, ένα 
μεγαλοπρεπές κτίριο. Οί τρεις πρώτοι δ- 
ροφοι άποτελοδσαν μιά κάθετη, δλόϊσια 
γραμμή. Ό  τέταρτος, μεγαλύτερος σ’ έ
κταση, τούς σκέπαζε. Ή  άκρη του ύπο- 
στηριζόταν μέ δυό μεγάλες κολόνες, πού 
πλαισίωναν τήν είσοδο τοδ σπιτιού.

Τίποτα δέν είχε άλλάξει, στό έξωτερι- 
κό ή έσωτερικό τοδ σπιτιού, άπό τήν τε
λευταία φορά πού είχε έπισκεφθή δ Νταίη
βυ, μέ τή συντροφιά τής Μπόννυ.

Στάθηκε καί κύτταξε, χωρίς λύπη, τό 
τζάκι καί τόν καναπέ πού κάθονταν έκεϊ- 
νο τό βράδυ, δταν μπήκε ή κυρία Ντάνιελς. 
Μετά, άνέδηκε τή σκάλα καί πήγε νά στα- 
θή μπροστά στήν κλειδωμένη πόρτα, στό 
βάθος τοδ διαδρόμου, τοδ τετάρτου δρό- 
φου. Μέ χέρια πού έτρεμαν άπό άνυπομο- 
νησία, έβγαλε καί δοκίμασε ένα - ένα τά 
κλειδιά τοδ σπιτιού πού τοδ είχε δώσει δ 
δικηγόρος Χάλμαν. Ή  πόρτα ξεκλείδωσε, 
τρίζοντας. Παρ’ δλο τό σκοτάδι πού έπι-
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κρατούσε στδ διάδρομο δ Νταίηβυ έπηρεά- 
στηκε άπ’ τήν ατμόσφαιρα.

Έσπρωξε τήν πόρτα, πού δέν άποτελού- 
σε πιά έμπόδιο καί κοντοστάθηκε, πλημ
μυρισμένος άπδ τή συγκίνηση τής στιγμής. 
Προσπαθούσε νά διατηρήση τήν ψυχραιμία 
του, λέγοντας στδν έαυτό του δτι, στδ 
κάτω - κάτω, Ισως στδ δφμάτιο δέν ύπήρ- 
χαν κρυμμένα χρήματα ή κανένας θησαυ
ρός, άλλά...

'Ο μόνος τρόπος γιά ν’ άνακαλύψη τί 
ύπήρχε, ήταν νά μπή μέσα ατό δωμάτιο. 
Ά νοιξε έντελώς τήν πόρτα καί πέρασε ά- 
ποφασιστικά τδ κατώφλι.

Τδ σπίτι έμοιαζε σάν μιά Σφίγγα καί, 
σάν μιά Σφίγγα, έμενε σιωπηλό. Τώρα, 
ή σιωπή του σχίστηκε ξαφνικά σάν ένας 
πέπλος, άπδ τή βραχνή έκείνη κραυγή τής 
άπελπιαίας καί τοΰ τρόμου, πού προηγήθη- 
κε ένδς ξαφνικού καί βίαιου θανάτου!

0 ΟΓΩΛΤΕΡ ΧΑΛΜΑΝ κότταζε μέ φό
βο τήν κυρία Ντάνιελς. Μέ δέος, μάλ
λον.
— Τού άποκρόψατε τήν άλήθεια, μουρ

μούρισε. Ξέρατε πολύ καλά τί ύπήρχε πί
σω άπδ τήν κλειδωμένη πόρτα εκείνου 
τού δωματίου, δταν μεταβιβάσατε τδ σπί
τι στδν Σνόουντεν.

— Τδ ήξερα, τού άποκρίθηκε ψυχρά. 
Καί μ’ αύτό, τ ί; *0 Σνόουντεν ήταν δ δο
λοφόνος τής κόρης μου! Ή  Μπόννυ τού 
είχε μιλήσει γιά τδν έαυτό της. Τοΰ τά 
είχε πή όλα, δπως μοΰ έγραψε, κάποτε. 
Άρα δΣνόουντεν ή ξ ε ρ ε  γιά τδν ρευ
ματικό πυρετό καί τήν αδύναμη καρδιά 
της. "Ηξερε δτι, άν ή Μπόννυ ζούσε, θά 
τούς χώριζα. Ά ν , δμως, ή Μπόννυ πέ- 
θαινε, έκεΐνος έμενε σύζυγός της καί κλη
ρονομούσε τήν περιουσία τού πατέρα της.

»Ναί, Ούώλτερ, συνέχισε ή γυναίκα χα
μογελώντας τώρα, ήξερα δτι δέν υπήρχε 
κρυμμένος θησαυρός πίσω άπδ έκείνη τήν

πόρτα. "Ηξερα δτι δέν ύπήρχε παρά ένα 
χαλασμένο πάτωμα, γεγονδς πού μάς είχε 
κάνει νά κλειδώσουμε σάν άχρηστο κ ι’ έ- 
πικίνδυνο τδ δωμάτιο, έδώ καί δεκατέσ
σερα χρόνια τώρα. Είχα καυγαδίσει δχι 
λίγες φορές μέ τδν άντρα μου γι’ αύτδ 
τδ ζήτημα, θά μπορούσε νά φέρη άνθρώ- 
πους νά τοΰ φτιάξουν τδ πάτωμα, γιατί δ 
κίνδυνος νά πέση κανείς στδ κενό, μπαί
νοντας στδ δωμάτιο, ήταν φοβερός. 'Ο άν
τρας μου, δμως, ήταν ένας τρομερός τσιγ
κούνης, άν θυμάσαι. Α πλώς, κλείδωσε τδ 
δωμάτιο καί ξέχασε τδ ζήτημα...

'Η κυρία Ντάνιελς στήριξε τδ βλέμμα 
της στδ πρόσωπο τού δικηγόρου.

— Ή ταν πάντα ένα πελώριο, άχαρο, μυ
στηριώδες, θλιβερό σπίτι, Ούώλτερ, είπε. 
Ξέρεις, δμως, τώρα πού τδ σκέπτομαι, 
βρίσκω δτι σέ κάτι μάς χρησιμέυσε...

Ο. Ch. Leslie

Ο  Ε Π Α Ρ Χ Ο Σ Τ Η Σ  Π Ο Λ Ε Ω Σ Συνέχεια έκ τής σελ. SI

μιας οίκοδομήο καί ίδίωη T d c  εύθύναη 
του πρώτου, αί όποιοι ήσαν ίδιαΖόντως 
ηύΕημέναιμέ προθλεπομένας αυστηρός 
ποινάς.

Έν πρώτοις ό έργολά6ος ή έργοδιω- 
κτης, δπως έλέγετο, ήτο ύποχρεωμένος 
νά έπιμεληθή τού όρθοϋ σχεδίου καί νά 
υπόδειξη τόν τόπον, εις τόν οποίον θά 
άνεγείρετο ή οικία. Πρό τής ένάρΕεως 
τής άνοικοδομήσεως καί κατά τήν άνό- 
ρυξιν τών θεμελίων ήτο ύποχρεωμένος 
νά άνεύρη στέρεον χώμα, νά άφαιρή τό 
ύδωρ, έάν συναντούσε τοιοϋτον, καί νά 
μή σπεύδη εις τήν άνέγερσιν τής οικο
δομής, αν μή πρότερον οί τοίχοι έΕηραί- 
νοντο καί καθίσταντο συμπαγείς. Πρός 
τούτοις ύπεχρεούτο νά άπομακρύνη τά 
έκ τών θεμελίων περισσεύοντα χώμα
τα, έκτος τών τειχών τής πόλεως.

Ο έργολάθος ύπεχρεούτο νά φέρη 
εις πέρας τό έργον, είδ' άλλως νά πλη- 
ρώση άκεραίαν τήν Ζημίαν εις τόν έργο- 
δότην. Έάν έστερείτο χρημάτων, έτύ- 
πτετο ύπό τού Έπάρχου καί έΕωρίΖε- 
το.36

Κατ’ άλλην διάταΕιν τού Επαρχιακού 
Βιβλίου, ό έργολάβος έγκαταλείπων τό 
έργον καί άναλαμβάνων άλλην έργαοίαν 
ένεκαλεϊτο ύπό τού έργοδότου εις τόν 
"Επαρχον, όστις άπεμάκρυνε τούτον ά- 
νευ ούδεμιάς άμοιβής, τόν έδερεν, τόν 
έκούρευεν καί τόν έΕώριΖεν.37Τόν έργο- 
λάβον είχον δικαίωμα νά έγκαλέσουν ω
σαύτως ένώπιον τού Επάρχου οί τεχνϊ- 
ται καί οί έργάται του, έάν άπελύοντο 
όνευ άποχρώντος λόγου. Ή  τοιαύτη ά- 
πόλυσις έπετρέπετο μόνον έάν ό έργο- 
δότης δέν είχεν οικοδομικά ύλικά διά 
νά παραχωρήση.

Ή  εύθύνη δμως τού έργολήπτου έπε- 
Εετείνετο καί εις μακρόν μετά τήν λή- 
Ειν τού έργου χρονικόν διάστημα. Ού
τως, έάν εις διάστημα 10 έτών άπό τής 
κτίσεως τό οικοδόμημα έκρημνίΖετο, χυτ* 
ρίς τούτο νά οφείλεται εις σεισμόν, ή 
άλλην φυσικήν αιτίαν, ό έργολάβος ύ- 
πεχρεοΰτο νά τό κτίση έΕ ιδίων. Εάν 
όμως τό κόστος τής έργασίας τούτης 
ύπερέβαινε τήν μίαν λίτραν χρυσού, τό
τε τήν μέν έργαοίαν άνελάμβανε καί 
αύθις ό έργολήπτης, τά ύλικά δμως διέ
θετε ό ιδιοκτήτης. Διάφορος ήτο ό χρό
νος τής εύθύνης διά τά έμπηλα οικοδο
μήματα, τά κτιΖόμενα δηλαδή διά πη

λού. Ταύτα ύπεχρεούτο νά κτίση άμι- 
σθί ό έργολάβος, έάν έπιπτον πρό τής 
παρόδου έΕ έτών. Οί μή συμμορφούμε- 
νοι εις τήν έπανόρθωσιν τής Ζημίας έρ- 
γολάβοι έδέροντο ύπό τού Έπάρχου 
καί έκουρεύοντο, δημευομένης καί τής 
περιουσίας των.38 Οί σχετικοί μέ τάς 
εύθύνας τών έργολάβων οικοδομών νό
μοι ϊσχυσαν μέχρι τών τελευταίων αιώ
νων τού βίου τής αύτοκρατορίας, περιε- 
λήφθησαν δέ καί εις τήν ΈΕάβιβλον τοΰ 
Άρμενοπούλου, τής όποιας τό σχετικόν 
χωρίον, νομίΖομεν, άΕίΖει ένταύθα. έν 
τέλει, νά παραθέσωμεν:

«’Εκείνοι δπού κτίζουν τοίχους, ή γυρί
ζουν θόλους, ή καμάρας, κάμνει χρεία νά 
είναι κατά πολλά έμπειροι καί δόκιμοι τε- 
χνΐται, διά νά μή βάλουν άχαμνδν θεμέ
λιον, ή τδν κύκλον τού θόλου, ή τάς κα
μάρας γυρίσουν άτεχνώς, καί πέσουν εις 
δλίγον καιρόν, καί εί μέν τύχη καί πέση 
τδ κτίριον, ή θόλος, ή καμάρα μέσα είς 
τούς δέκα χρόνους χωρίς όργής θεϊκής, 
τουτέστι σεισμού, ή άπό νεροποντίας, καί 
άλλα παρόμοια, άλλά μόνον άπδ άμάθειαν 
τού τεχνίτου νά τδ ξανακτίζη δ τεχνίτης 
χωρίς πληρωμήν μέ έδικά του έξοδα μαζί 
μέ τούς συντρόφους δπού τδ έκτισαν, εί 
δέ τδ έργον είναι περισσότερον, καί ύπερ- 
βαίνει άπδ λίτρον χρυσίου, δ τεχνίτης δ- 
πού τδ έκτιζε νά τδ κτίση χωρίς πληρω
μήν, καί δ οίκοκύρης νά κάμνη τά έξοδα 
τής ύλης. 8σα δέ κτίρια είναι μέ χώμα 
καί πλίνθους κτισμένα νά φυλλάττωνται 
έως έξ χρόνους, καί άνίσως καί μέσα είς 
τούς Ιξ χρόνους πέσουν άπό άμάθειαν τού 
τεχνίτου, νά τδ ξανακτίζη πάλιν δ τεχνί
της χωρίς πληρωμήν, δμοίως γίνονται καί 
εις τούς · άλλους τεχνίτας. εί δέ εύρεθούν 
τινές, καί κάμνουν έξω άπό ταύτα δπού 
διατάαομεν καί νομοθετοΰμεν, νά δαίρων- 
ται, νά κουρεύωνται, καί νά έξορίζωνται».
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ Δ Ο Ξ Α  ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤ ΥΝΟΜΙ ΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΗΡΩΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Eic τιΐν  σ χ ο λ ή ν  ’Α ξιω μ α τικ ώ ν 
τ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν

Τήν 12ην ώραν τής 24.11.71, εις τήν έν Αμαρουσίω Σχολήν 'Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων, έλαβε χώραν 
σεμνή τελετή, καθ' ήν έγένοντο ύπό τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Σπυρίδωνος Βελλιανίτη, τά αποκαλυπτή
ρια τού οτηθέντος εις τό προαύλιον τής Σχολής μνημείου τών έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος πεσόντων Αστυνο
μικών. Εις τήν τελετήν πορέστησαν, πλήν τού κ. Υπουργού, ό Μητροπολίτης 'Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικόλαος, 
όστις καί έχοροστάτησεν, ό Γεν. Γραμματεύς τού 'Υπουργείου Δημ. ΤάΕεως, ό Δ)τής ΑΣΔΕΝ, οί Αρχηγοί Χωρο
φυλακής, Αστυνομίας καί Πυροσβεστικής, οί έ.σ. Αρχηγοί τής Αστυνομίας, οί Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής καί Αστυ
νομίας, ό Νομάρχης Αττικής, οί Δήμαρχοι 'Αθηνών καί Πειραιώς, διοικηταί Τραπεζών, ανώτεροι δικαστικοί, άντι- 
προσωπεϊαι τών παραγωγικών Σχολών τών Ε. Δ. καί τών Σ. Α., συγγενείς τών πεσόντων Αστυνομικών καί πλήθος 
κόσμου. Κατά τήν παλλομένην ύπό έθνικοΰ ένθουσιασμοϋ έορτήν, ώμίλησεν ό Αρχηγός τού 'Αστυνομικού Σώμα
τος κ. Κ. Γιαννούλης, όστις έν καταφανή συγκινήσει καί ύπό τάς ένθουσιώδεις έκδηλώσεις τών παρευρισκομένων
εϊπεν τά έΕής:

«ΤΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ...»
Δείγμα τιμΐ]ς καί εύγνωμοσόνης 'Ε λ 
ληνικής Πατρίδος καί τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων πρός τούς "Ηρωας καί Μάρτυρας 
τού Σώματος, άποτελεΐ τό άπέριττον αύ- 
τό μνημείον. Τό χαραγμένο μέ γράμμα
τα χρυσά έπίγραμμα, διαλαλεΐ τήν άρε- 
τήν τών θυσιασθέντων δπέρ τού Έθνους 
καί τών πολιτών ’Αστυνομικών. 
«ΦΓΛΑΚΕΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΤΟΓ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΩΣ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ 
ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Α
ΓΑΠΗΣ ΚΑΤΕΣΤΗΤΕ».

«Σεβασμιώτατε,
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματεϋ,
Κυρίαι καί Κύριοι.

Ε ΠΙΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ιερόν Εθνικόν κα
θήκον, συνεκεντρώθημεν σήμερον 
ένταϋθα, εις τό λαμπρόν τούτο 

πνευματικόν φυτώριον τού Αστυνομικού 
Σώματος, * διά νό τιμήσωμεν εύλαβώς 
τήν Αγίαν μνήμην τών άστυνομικών οί 
όποιοι έθυσιάσθησαν εις τόν Βωμόν 
τής Πατρίδος. Τών άγνών καί άλησμο- 
νήτων συναδέλφων, οί όποιοι, έν διατε
ταγμένη ύπηρεσία, έπεσαν εις τάς έπάλ- 
Εεις τών έθνικών καί ύπηρεσιακών Ι 
δεωδών, προμαχοϋντες τών έλευθεριών 
τού πολίτου.

Βαθυτάτη μας διακατέχει συγκίνησις, 
καθ’ ήν στιγμήν ίστάμεθα πρό τού Μνη
μείου Εκείνων, οί όποιοι διό τής αύτο- 
θυσίας των προσέθεσαν νέα κεφάλαια 
ΔόΕης εις τήν δαφνοστεφή Ιστορίαν 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τό τίμιον αίμα των, τό όποιον έχύθη 
τόσον εις τά πεδία τών μαχών κατά τάς 
πολεμικός περιόδους, όσον καί έν και- 
ρώ ειρήνης, έπότισε τό δένδρον τού Α 
στυνομικού Θεσμού, τό καθηγίασε καί 
έστερέωσε τάς ρίζας του εις τήν κοινήν 
συνείδησιν. Διότι εις τήν εύγενή άμιλ
λαν τών πρωτείων νίκης καί δόΕης, τών 
πρωτείων ήρωϊκού θανάτου καί αύτοθυ- 
σίας καί τού όλοκαυτώματος διά τήν κα- 
τάργησιν τής τυραννίας τού σώματος 
καί τής ψυχής, διά τήν έλευθερίαν τού 
άτόμου, έλαβε μέρος πάντοτε ή ’Αστυ

νομία Πόλεων. "Ηρθη δέ αΰτη εις τό 
ύπέρτατον ύψος όταν τής έδόθη πρός 
τούτο ή εύκαιρία' εύκαιρία μοναδική διά 
τήν ιστορίαν τού 'Αστυνομικού Σώμα
τος. "Ητο ή έποχή κατά τήν όποιαν ή 
Αστυνομία Πόλεων έξερχομένη τού συ

νήθους ρόλου αύτής, τής προστασίας 
δηλαδή τής ζωής, τής τιμής καί τής πε
ριουσίας τών πολιτών διά τής διαρκούς 
καί έν παντί τόπω καί χρόνιο πάλης 
πρός τούς έγκληματίας, εύρεθείσα μό
νη, ύπεχρεώθη νά λάβη εις τάς χείρας 
της τήν Σημαίαν τής 'Εθνικής καί κοι
νωνικής έλευθερίας, τήν 'Ελληνικήν Ση
μαίαν, καί νά τήν κρατήοη ύψηλά μαχο- 
μένη τούς κομμουνιστής οί όποιοι έπε- 
χείρησαν νά τήν κατασπιλώσουν, μέχρι 
τής στιγμής καθ' ήν ό 'Ελληνικός Στρα
τός άνασυγκροτηθείς παρέλαβε αύτό τό 
ιερόν λάβαρον, βαμμένον όμως εις τό 
αλικον αίμα τών ήρώων καί μαρτύρων 
άστυνομικών.

Ιδού διατί τήν συγκίνησιν όλων ήμών 
συνοδεύει καί άπέραντος εύγνωμοσύνη 
πρός τούς άθανάτους στρατιώτας τού 
καθήκοντος, οί όποιοι, άγιοι τής 'Ελλά
δος μάρτυρες, έτίμησςν τό 'Αστυνομι
κόν Σώμα καί μετέβαλον αύτό εις σύμ- 
βολον ήρωϊσμού καί φιλοπατρίας καί τού 
ένεφύσησαν τήν θερμουργόν πνοήν των 
διά νά μεγαλουργήση, κατά τήν διάρ
κειαν τού πεντηκονταετούς βίου του.

Έδημιούργησαν οΰτω καί ένεσάρκω- 
σαν τάς εύγενείς παραδόσεις τού τετι- 
μημένου Σώματος τής 'Αστυνομίας Πό
λεων καί ένεγράφησαν είς τάς χρυσός
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Στιγμ,ιότυπον άπό τήν τελετήν των άπακ α,λυπτηρ'ίων τοΰ είς τήν Σχολήν Άξ) κών ’Αστυνομίας, 
Πόλεων στηθέντος μνημείου. Διακρίνονταιι είς τήν πρώτην σειράν δ Υπουργός Αημ. Τάξεως κ. 
Βελλια,νίτης, δ Γεν. Γραμματεΰς τοΰ ίδιου Υπουργείου κ. Άνοοστασόπουλος καί δ ’Αρχηγός τής

’Αστυνομίας κ. Γιαννούλης.

Δέλτους τής 'Ελληνικής Ιστορίας, ϊνα 
άπό τοΰ ϋψους τού άνυπερβλήτου μεγα
λείου των έμπνέουν καί καθοδηγοϋν τούς 
νεωτέρους.

Αί ψυχαί των πλανώντας τήν στιγμήν 
ταύτην, πέριΕ ήμών, εύφραινόμεναι έκ 
τής μετ' αύτών έπικοινωνίας όλων ή
μών.

ΎπενθυμίΖουν είς ήμας συγχρόνως, 
ότι έχομεν βαρεϊαν εύθύνην καί έπιτα- 
κτικόν χρέος, νό έντείνωμεν τός προσ
πάθειας μας διό τήν πρόοδον καί τό με- 
γαλεϊον τού Σώματος, υπέρ του όποιου 
οΰτοι έμαρτύρησαν καί έθυσιάσθησαν.

Τιμώντες τήν θυσίαν των, φέρομεν 
είς τήν μνήμην μας τήν ιστορίαν τής 
Αστυνομίας Πόλεων, τός πρώτας ύπη- 

ρεσιακάς στιγμάς της, τήν διανυθεΐσαν 
μακράν όδόν, τούς άγώνας, τός έγκαρ- 
τερήσεις, τός θυσίας, τός προσφοράς!

— Ή  ιστορική μνήμη είναι πηγή πί- 
οτεως καί ένδυναμώσεως είς κρίσιμους 
Ιδία στιγμάς καί παιδαγωγός διά τούς 
έπιγενομένους, δημιουργός έλπίδων διά 
τήν αϋριον, πυΕίς σταθερού καί άσφα- 
λοΰς προσανατολισμού.

Καί ή άναδρομή αύτή είς τό παρελ
θόν διδάσκει ότι, τά βήματα τών άνδρών 
τής Αστυνομίας Πόλεων, ώδηγοΰντο ά- 
διακόπως καί έφωτίΖοντο άπό τό Θειον 
όστρον τής Χριστιανικής 'Αγάπης καί 
άπό τό άνέσπερον φώς τοΰ άθανάτου 
Ελληνικού Πολιτισμού.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟ
ΛΕΩΝ ΗΓΑΠΗΣΕ ΕΞ ΟΛΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙ
ΤΗΝ. ΤΟΝ ΗΓΑΠΗΣΕ ΜΕ ΑΓΙΟΝ ΠΑ
ΘΟΣ. ΚΑΙ ΗΓΩΝΙΣΘΗ ΔΓ ΟΛΩΝ ΑΥ
ΤΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥ
ΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΕΙΣ ΕΙΡΗΝΙΚΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΑΓΜΕΝΑΣ ΕΠΟΧΑΣ, ΔΙΑ 
ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣ ΚΑΙ 
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ.

ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΝ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ 
ΤΑΥΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 
ΑΠΕΡΙΤΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ 
ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ 
ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΚΑΤΑΛΥ
ΤΟΙ.

— Καί, έπί τή εύκαιρία, εύχαριστώ ι
διαιτέρως τόν γλύπτην κ. Περαντινόν 
Νικόλαον είς τήν καλλιτεχνικήν άΕίαν 
τοΰ όποιου οφείλεται ή δημιουργία τού 
παρόντος μνημείου, καθώς καί τόν λο
γοτέχνην κ. Καραντώνην Άνδρέαν είς 
τήν έμπνευσιν τοΰ όποιου οφείλεται τό 
έπίγραμμα τοΰ μνημείου.

— 'Επίσης εύχαριστώ καί τούς συν- 
δραμώντας είς τήν προσπάθειάν μας 
Καθηγητάς τής Σχολής τοΰ Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

— Θεωρώ δέ ιδιαιτέρως εύτυχή σύμ- 
πτωσιν καί εύνοιαν τοΰ Θεού τό γεγο
νός, ότι αί σεμναί έορταστικαί έκδηλώ- 
σεις, έπί τή συμπληρώσει πεντηκονταε
τίας τής 'Αστυνομίας Πόλεων, λαμβά
νουν χώραν κατά τήν παρούσαν ιστο
ρικήν καί μεγαλειώδη φάσιν τής 'Εθνι
κής 'Αναδημιουργίας, τό σωτήριον σάλ
πισμα τής όποιας ήχησε κατά τήν αύ-

γήν τής 21ης 'Απριλίου' 1967 διά νά ό- 
δηγήση τήν χώραν μας είς Νέον Χρυ- 
σοΰν Ελληνικόν Αιώνα.

Προσεφέρθη οϋτω είς ήμάς τό λαμ- 
πρότερον καί εύγενέστερον Εθνικόν 
πλαίσιον, έντός τοΰ όποιου αί έκδηλώ- 
σεις τοΰ Σώματος, συμπίπτουσαι μάλι
στα χρονικώς καί μέ τάς έκδηλώσεις 
διά τήν έκατονταπεντηκονταετηρίδα ά
πό τοΰ Άγώνος τής ΆνεΕαρτησίας, 
προσλαμβάνουν ούσιαστικήν άΕίαν, μέ- 
γα έθνικόν βάθος καί πλάτος καί άπο- 
δίδουν πλουσίους καρπούς.

Επί τή άποκαλύψει, έκ μέρους τοΰ 
ΈΕοχωτάτου κ. Υπουργού Δημοσίας 
ΤάΕεως τοΰ Μνημείου τών Πεσόντων 
τής Αστυνομίας Πόλεων, οί όποιοι διά 
τών ήρωϊκών αύτών πράΕεων έκέρδισαν 
τήν άθανασίαν, αισθάνομαι τήν ύποχρέ- 
ωσιν νά δηλώσω, ώς Ιερόν "Ορκον ά- 
πάντων τών έπιΖώντων έν ένεργείρ καί 
συντάΕει συναδέλφων, ότι τό παράδει
γμά των θά έμπνέη όλους ήμός καί τούς 
έπιγενομένους, πάντοτε, καί θά μάς ό- 
δηγή είς τήν μετ’ εύσυνειδησίας καί αύ- 
ταπαρνήσεως έκπλήρωσιν άκεραίου, τοΰ 
πρός τό Σώμα καί τήν Πατρίδα καθή
κοντος ήμών, είς ένα άγώνα άδιακόπων 
προσπαθειών, ίνα περιφρουρήσωμεν ά- 
γρύπνως καί άποφασιστικώς τά άγαθά 
τών συνανθρώπων μας, τήν κοινωνικήν 
γαλήνην καί τά Ιδεώδη τής Πατρίδος 
μας.

ΑΙΩΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ Η ΜΝΗ
ΜΗ ΤΩΝ·.

«Α.Χ.».
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ΕΠΙ ΤΗ 50ΕΤΗΡΙΛΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΞΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οί έπισκεφθέντες την χώραν μας διακεκριμένοι ξένοι 
άστυνομικοί, έπι τη 50ετηρίδι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έξέ- 
φρασαν εις έπιστολάς τον θαυμασμόν των, διά την άρτίαν 
όργάνωσιν και άψογον έμφάνισιν τοΰ Σώματος και διά τήν 
εις άριστον βαθμόν επικρατούσαν εις τήν Ελλάδα ήσυχίαν, 
τάξιν και άσφάλειαν.

Είς τάς φωτογραφίας άπέναντι. ’Ά 
νω: Οί συμιμετααχόντες εις τάς έορ- 
τάς ξένοι άστυνομικοί είς τό γράφεΐον 
τοΰ Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Διακρίνονται ό Αρχηγός ττ]ς ’Αστυ
νομίας κ. Κ. Γιαννούλης, δ ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας Κύπρου κ. Σ. 
’Αντωνίου, ό Ύπαρχηγός τής Άστυν. 
Πόλεων κ. Καλτσάς, δ Πρόεδρος τής 
’Αστυνομίας Βόννης κ. Portg, δ Ά 
στυν. Δ)ντής Β' κ. Ί .  Παπαχρήστου 
καί άλλοι άστυνομικοί.
Κάτω: Οί ξένοι άστυνομικοί μεταξύ 
των όποιων φαίνεται έδώ καί δ Τ- 
ποδ) ντής τής INTERPOL κ. JEAN 
JACQUES MARC, μετά τοΰ Άστυν. 
Δ) ντοΰ Αθηνών κ. Δασκαλοπούλου 
καί τών Άστυν. Δ) ντών κ.κ. Παπα
χρήστου καί Καρούζου, έμπροσθεν 
τοΰ ήρώου τών πεσόντων άστυνομι- 
κών.

Ε ΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗ
ΛΩΣΕΙΣ έπί T fj δΟετηρίδι τοϋ Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων 

συμμετέσχον, προσκληθέντες ύπό τοϋ 
Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων, οί 

κάτωθι άνώτεροι άΕιωματικοί Εένων 'Α
στυνομιών:

1. Ό  Πρόεδρος τής Αστυνομίας Βόν
νης κ. PORTZ, μετά τής συΖύγου του.

2. Ο Αρχηγός τής Κυπριακής 'Αστυ
νομίας κ. Σάββας ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μετά τής 
συΖύγου του.

3. Ό  Υποδιευθυντής τής INTERPOL 
κ. JEAN JACQUES MAPC.

Οί έν λόγω άΕιωματικοί άφίχθησαν 
είς τό Άεροδρόμιον τοϋ Ελληνικού τήν 
20.11.1971, όπου τούς ύπεδέχθη άντι- 
προσωπεία άΕιωματικών τής Αστυνομίας 
Πόλεων καί έν συνεχεία μετέβησαν είς 
τό Ιενοδοχεϊον ATHENEE PALACE, 
ένθα καί κατέλυσαν.

Κατά τήν διάρκειαν τής ένταϋθα πα
ραμονής των συμμετέσχον, βάσει προ
γράμματος καταρτισθέντος ύπό τοϋ Αρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων, είς όλας 
σχεδόν τάς έορταστικάς έκδηλώσεις έ
πί τή δΟετηρίδι τοϋ Σώματος, ήτοι: 
(ΔοΕολογίαν, κατάθεσιν στεφάνου, ά- 
ποκόλυψιν Μνημείου πεσόντων άστυνο- 
μικών, δεΕίωσιν κλπ.).

Επίσης, βάσει τοϋ προγράμματος, έ- 
πεσκέφθησαν τόν Αρχηγόν καί Ύπαρ- 
χηγόν, ένθα τοϊς προοεφέρθησαν διάφο
ρα άναμνηστικά δώρα, διαφόρους 
Αστυνομικός Υπηρεσίας (Αστυνομι

κήν Δ)νσιν Αθηνών, Ύποδ)νσιν Γεν.

Ασφαλείας Αθηνών κλπ.) καί ένημε- 
ρώθησαν έπί υπηρεσιακών θεμάτων, ώς 
καί άρχαιολογικούς χώρους ( Ακρόπολιν, 
Σούνιον, Δελφούς) ένθα καί έΕεναγή- 
θησαν.

Τήν 22.11.1971 παρετέθη αύτοϊς ύπό 
τοϋ Άστυν. Δ)ντοϋ κ. Δασκαλοπούλου 
έπίοημον γεύμα είς τό έστιατόριον «Διό
νυσος».

Οί φιλοΕενούμενοι άνεχώρησαν έΕ 
Ελλάδος τήν 28.1 1.1971, πλήν τού κ. 

JEAN MARC, όστις άνεχώρησε τήν 24. 
4.1971, λόγω άνειλημμένων ύπηρεσια- 
κών υποχρεώσεων.

Οΰτοι, άμα τή έπανόδω των είς τάς 
Χώρας των, άπηύθυνον έπιστολάς πρός 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, έκ- 
φράΖοντες θερμός εύχαριστίας διά τήν 
έγκάρδιον ένταϋθα φιλοΕενίαν των καί 
τάς έπιφυλαχθείσας αύτοϊς τιμάς καί έ- 
πιδαψιλεύσεις.

Ιδιαιτέρως, όμως, έκφράΖουν τόν 
θαυμασμόν των διό τήν άρτίαν όργάνω- 
σιν καί άψογον έμφάνισιν τοϋ Σώματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων καί τήν είς ά
ριστον βαθμόν έπικρατοϋσαν είς τήν 
Ελλάδα ήσυχίαν, τάΕιν καί ασφάλειαν.

Δεδομένου ότι αί ώς άνω διαπιστώ
σεις προέρχονται έΕ έπισήμων προσώ
πων, τό όποια, έν ταϊς χώραις των, κα
τέχουν, έπί σειράν έτών, άλως έΕέχου- 
σαν θέσιν, προσλαμβάνουν αΰται ιδιαιτέ
ραν βαρύτητα καί σημασίαν όχι μόνον 
διά τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων 
άλλά καί τήν Ελλάδα γενικώτερον.

«Α. X.»
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Ημερήσια έκδρομή τής 
Σχολής Αστυφυλάκω ν

Τήν 13.11.71 ή Σχολή Αστυφυλά
κων έπραγματοποίησεν ήμερησίαν μορ
φωτικήν έκδρομήν εις τά μαρτυρικά Κα
λάβρυτα καί τά δύο ίοτορικά μοναστή
ρια του Μεγάλου Σπηλαίου καί τής Α
γίας Λαύρας.

Τήν 6.30' ώραν τής ρηθείσης ήμερο- 
μηνίας οί δόκιμοι άστυφύλακες μέ έπι- 
κεφαλής τόν διοικητήν τής Σχολής Α
στυνόμον Β ' κ. Παναγόπουλον καί τούς 
άΕιωματικούς των, έπεβιβάσθησαν τεσ
σάρων αύτοκινήτων πούλμαν καί μέ τάς 
εύχάς τού διοικητοΰ των 'Αστυνομικών 
Σχολών Άστυν. Δ)ντοΰ Α ' κ. Οικονό
μου, Εεκίνησαν γιά ένα όμορφο Εεκού- 
ραστο ταΕίδι πράς τούς όμορφους τό
πους τού ήρωϊκοϋ Μωρία. Πρώτα ή Ε
λευσίνα μέ τήν πανάρχαιη ιστορία της, 
έπειτα τά δαντελωτά άκρογιάλια τού γα
λανού Σαρωνικοΰ, τά Μέγαρα, ή Κόριν
θος. τό Κιάτο, τά Δερβένι καί τά άλλα 
καταπράσινα μεγάλα χωριά τού Κοριν
θιακού καί στό τέλος τό άνέβασμα στήν 
ιστορική Μονή τού Μεγάλου Σπηλαίου, 
μάς έχουν στ' άλήθεια μαγέψη. Στή 
Μονή μας ύπεδέχθησαν μέ έγκαρδ’ότη- 
τα οί φιλόΕενοι μοναχοί μέ έπικεφαλής 
τόν ήγούμενον κ. 'Ιερόθεον, μάς έΕε- 
νάγηοε δέ ό Αρχιμανδρίτης κ. "Ανθι
μος Ρίτσας, τόν όποιον καί άπό τής θέ- 
σεως ταύτης, θεωρούμεν χρέος μας νά 
εύχαριστήσωμεν.

Μετά τό Μέγα Σπήλαιο ή χαρούμενη 
μεγάλη συντροφιά μας έφθασε ατά Κα-

Ό μιλίαι εις *Υποδ)νσιν 
Τροχαίας Αθηνώ ν

Τήν 4.12.71 καί ώραν 12ην μ. εις τήν 
αίθουσαν διαλέΕεων τής Ύποδ)νσεως 
Τροχαίας Κινήσεως ώμίλησαν πρός τούς 
άΕιωματικούς καί Υπαλλήλους τής Υ. 
Τ.Κ. οί: 1) Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Ενόπλων Δυνάμεων κ.κ. ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ μέ θέμα «ή συμβολή τής Αστυνο
μίας εις τόν πολιτισμόν τής Ελλάδος» 
καί 2) ό Αστυνόμος κ. Γιαμπουρός Εμ
μανουήλ μέ θέμα «Ό  Δεκέμβριος τού 
1944».

Εις τήν φωτογραφίαν ό Σεβ. Μητρο
πολίτης κ. Νικόλαος όμιλών.
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Οί έκδρομεϊς πρό τού ήρώου

λάβρυτα, όπου μάς ύπεδέχθη ό δήμαρ
χος κ. Τσεκούρας. Στόν τόπο τού μαρ
τυρίου ό κ. δήμαρχος μάς άφηγήθη μέ 
έκδηλη συγκίνηση τό χρονικό τής θυ
σίας τών 800 Καλαβρυτινών, πού έπε
σαν άπό τις σφαίρες τών κτηνανθρώπων 
τού Χίτλερ. Εις ένδειΕιν τιμής πρός τά 
άθώα ήρωϊκά θύματα τού φασισμού, ό 
διοικητής μας κατέθεσε δάφνινο στε
φάνι στό άπέριττο μνημείο καί έτηρήθη 
ένός λεπτού σιγή.

Μέ τήν ύπερηφάνεια καί τή συγκίνη
ση στις καρδιές μας, φθάσαμε έπειτα 
άπό λίγο στό ιστορικό μοναστήρι τής 
Αγίας Λαύρας. Καί έδώ, σ' αύτό τό έ-

τών πεσόντων Καλαβρυτινών.

θνικό καί θρησκευτικό προσκυνητάρι, 
μάς ύποδέχονται μέ άνυπόκριτη χαρά οί 
καλοσυνάτοι μοναχοί μέ τόν 'Ηγούμενο 
κ. Πολύκαρπο καί τόν Αρχιμανδρίτη κ. 
Δαμασκηνό. Μετά τήν Εενάγηση, πού 
έκανε ό Ιερομόναχος κ. Δωρόθεος, φύ
γαμε μέ όρεΕη στήν τραπεζαρία τού Μο
ναστηριού καί σέ λίγο, άφοΰ εύχαριστή- 
σαμε τούς έκλεκτούς ιερωμένους, πή
ραμε τό δρόμο τού γυρισμού. Είχαμε 
γνωρίσει μιά άκόμη γωνιά τής όμορφης, 
τής γαλανής μας πατρίδος.

Κ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύπ. Α '



Μορφωτική έπίσκεψις τής 
Γ' Ά σ τ .Ύ π )ν σ εω ς  Πειραι
ώς εις έργοστ. Λιπασμάτων

Τήν 9.11.71 καί άπό 10.30 -1 3  ώ
ρας, ύπό τής Γ' Άστυν. Ύποδ)νσεως 
Πειραιώς έπραγματοποιήθη έπίσκεψις 
τών Διοικητών καθώς καί τών εκτός υ
πηρεσίας ΆΕιωματικών τών Τμημάτων 
τής Ύποδ)νσεως, μέ έπικεφαλής. τόν 
Άστυν. Δ)ντήν Β ' κ. Δούσκαν Σπυρί
δωνα, εις τήν Α.Ε. Λιπασμάτων εις Δρα
πετσώνα, μέ σκοπόν τόν εμπλουτισμόν 
τών γνώσεων αύτών έπί τοϋ τρόπου πα
ρασκευής τών προϊόντων της, ώς καί 
τήν σύσφιγΕιν τών σχέσεων κοινού καί 
'Αστυνομίας.

Ύπό τοϋ Προσωπάρχου κ. Δεσποτί- 
δη καί τοϋ Διευθυντοϋ κ. Πεχλιβανίδη 
έπεΕηγήθη ό τρόπος έπεΕεργασίας τής 
ύαλου καί άλλων προϊόντων. Ύφ' όλων 
τών άρμοδίων έπεφυλάχθη θεομή καί έγ- 
κάρδιος ύποδοχή καί έΕεφράσθη ή ίκα- 
νοποίηοις αύτών, διά τήν φιλικήν έπί- 
σκεψιν, ή όποια είναι καί ή πρώτη ύπό 
Αστυνομικών Υπαλλήλων. Εις άνάμνη- 
σιν δέ τού γεγονότος, μετά τό πέρας 
τής έπισκέψεως έτράβηΕαν καί φωτο
γραφίας.

Μπρελόκ τής Τροχαίας Πει
ραιώς

Ή  Ύποδ)νσις Τροχαίας Κινήσεως

Πειραιώς, έπ' ευκαιρία τών έορτών, τών 
Χριστουγέννων καί τού Νέου "Ετους, 
κατεσκεύασε περί τάς πέντε χιλιάδας 
αναμνηστικά μεταλλικά μπρελόκ, άτινα, 
τήν 24.12.1971, εις τάς εισόδους τής

πόλεως, διένειμεν εις τούς όδηγούς τών 
αύτοκινήτων, εις έκδήλωσιν άγάπης τών 
τροχονόμων πρός τόν αύτοκινητιστικόν 
κόσμον.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθήναις, 
τήν 30.11.71 καί δημοσιευθέντος εις τό 
ύπ' άριθ. 452 Φ.Ε.Κ. (Τ.Δ.) τής 15.12. 
71, βάσει τών διατάΕεων τού άρθρου 
19 § 6 τοϋ Ν.Δ. 139)69 (Α ' 57) «Πε
ρί ιεραρχίας, προαγωγών, άποστρατείας 
καί μεταθέσεων τών μονίμων άΕιωματι- 
κών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Ά 
στυν. Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβε
στικού, προήχθη, άπό 15.12.71, ό Ύ- 
παρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Γιαννούλης Κων)νος τού Βασιλείου εις 
τόν βαθμόν τού Αρχηγού Αστυνομίας 
Πόλεων, προαχθείς εις τόν δν κατέχει 
βαθμόν τήν 15.6.71 καί παραμείνας εις 
τόν βαθμόν τούτον έπί έΕ μήνας.

Διά Β.Δ. έκδοθέντος έν Άθήναις καί 
δημοσιευθέντος εις τδ 6π’ άριθ. 361 ΦΕΚ 
τής 13.10.1971, βάσει τών διατάξεων τών 
Ν.Δ. 649)70 καί Ν.Δ. 343)69, προήχθη- 
σαν εις τδν βαθμόν τοΟ 'Γπαστυνόμου Β ',  
έκπαιδευθέντες εις τήν Σχολήν Μετεκπαι- 
δεύαεως Άνθυπασπ ιστών - Άνθυπαατυνό- 
μων, ot κάτωθι Άνθυπαστυνόμοι:

Καθαρόπουλος Δ ., Σπίνος I .,  Κοζυρά- 
κης Ν., Καλογερόπουλος Γ ., Βύνιος Π., 
Μελιασινδς Σ., Σέργης Γ ., ΜπουχοΟτσος 
Σ., Σάββας Φ., Στεφάνής Π., Καλλιαμπά- 
κος Κ ., Κουτρουμπέλης X ., Παππάς Ν., 
Κούκης Ή ., Ραγκαβάς Β ., Τσιμιτάκης I .,  
Παγκαλάκης I . ,  Καλογερόπουλος Ε ., 
Κραββαρίτης Β ., Αποστόλου θ .,  Μπεάκος 
Γ ., Παπαστεργίου Π., Άνδρικόπουλος Β ., 
Κουνέλης X ., Άθανασάκης Δ., Μπακούλας

Β ., Παπαζαρκάδας Δ., Τααπρούνης Ε ., 
Κακίσης Σ., Καραίσκος Α., Κόλλιας Ε ., 
Γαλανάκης Φ., Λιακάκος Π., Καλδής Ν., 
Παπαλάμπρου X ., Βαρουχάκης Γ ., Τζικό- 
πουλος Ν., Παπαγγελόπουλος Π. καί Μι- 
χελακάκης Α.

Δι’ άποφάσεως τοΟ κ. ΆρχηγοΟ, βάσει 
τοΰ Ν.Δ. 974)71, προήχθησαν εις τόν βα
θμόν τοΟ Άρχιφύλακος οϊ κάτωθι 'Γπαρχι- 
φύλακες:

Θαλασσινός Ί . ,  Πριόβολος *1., Πανό- 
πουλος Γ ., Ταβουλάρης θ .,  Καραγιάννης 
Δ ., Άποστολόπουλος Σ., Κορύλλος Γ ., 
Παπαδόπουλος Π., Χαρλαΰτης *·Α., Βουτσι- 
νάς Έ . ,  Ρόζος Ν., Άρναούτης Ί . ,  Δεμ- 
πεγιώτης Έ . ,  Βρεττός Ί . ,  Άναγνωστό- 
πουλος Γ ., Μαντάς Ά .,  Κοψιάς Π., Αύ- 
γέρης Ά .,  Παπαγεωργίου Γ ., Τσιρώνης 
Ί . ,  Τσούρας Ξ ., Μυλωνάς *1., Τεζάρης 
Ά .,  Δαλιάνης Π., Κάσσης Γ ., Κληνάρης 
Ν., Γιαννακόπουλος Ά .,  Νικηφοράκης Μ., 
Παπαδόπουλος Κ ., Εύαγγελινάκης Έ . ,  
Νικολακόπουλος [\, Στόκας Κ ., Πολίτης 
Ν., Σαμαράκος θ .,  Μπούρας Π., Καραίν- 
δρος Ί . ,  Στεφανόπουλος Σ., Παντιλιέρης 
Π., Τσαλκάνης Γ ., Κορυλλάκης Σ., Γκό- 
φας Δ ., Κανώλης X., Τζοόβαλης Δ ., Μα
ρίνος Σ., Καφόπουλος Ή ., Παυλάκος Ί . ,  
Άλεξανδρής Ά .,  Μαμιόγλου Μ., Ά λε- 
ξανδρής Κ ., Κουτσολιάκος Π., Παπαστά- 
μου θ .,  Παπαργυρίου Β ., Τζάννες Ί . ,  
Σταυρόπουλος Γ ., Ίωάννου Π., Βαρότσης 
Ά .,  Παπαβιέρος Γ ., Δημακόπουλος Γ ., 
Ζαχαριάδης Π., Καλογιάννης X ., Συντέ- 
τος Δ., Μαρινόπουλος Γ ., Μπακλέσης Ά .,

Τερέζης Ά .,  Μαραβέλης Ν., Σιώρης Κ ., 
Γούναρης Σ., Άφεντουλίδης X ., Μαυρομ- 
μάτης Κ ., Χατζηανδρέου· Μ., Δημητρακό- 
πουλος Ν., Ραϊκάκος Κ ., Καλπαξίδης Π., 
Κατσαφάδος Ν., Παντελής Γ ., Ιίορωνά- 
κης Ά .,  Τζαμακόπουλος Μ., Μπισκίνης 
Ά .,  Γεωργόπουλος Δ ., Τριανταφύλλου Ν., 
Άντζουλάτος Γ ., Τσιγκούνης Ν., Ράπτης 
Ν., Σταθακόπουλος Ί .  καί Νικολόπου- 
λος Β.

'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοΟ κ. 
ΆρχηγοΟ, βάσει τοΟ Ν.Δ. 974)71 , προή
χθησαν είς τόν βαθμόν τοΟ 'Γπαρχιφύλα- 
κος οί κάτωθι Αστυφύλακες:

Σπύρου Λ., Καρδαράς Κ ., Κουερίνης Ά .,  
Σπανάκος Λ., Ρουμανάς Κ ., Σχίζας θ . ,  
Κοτρωνιάς Ζ., Μακρής Ν., Τζουμάνης Δ ., 
Τσιάμης Δ., Καραμπάγιας Ί . ,  Καρανίκας 
Ά .,  Κρίκος Κ ., θεοδώρου X ., Μπ'λίρης 
Γ ., Χατζόπουλος Κ ., Πλατής Ν., Παρλα- 
βάντζας Γ ., Λακουμέντας Κ ., Μελισσαρό- 
πουλος Π., Καμπέσης Δ., Φυτιλάκος Ί . ,  
Δροσόπουλος Έ . ,  Σαλταπίδας Ί . ,  Βελισ- 
σαρόπουλος Ί . ,  Σταματογιάννης Σ., Πα- 
νουσόπουλος Σ., Χριστίδης Έ . ,  Καραγιάν- 
νης Π., Τσαγκαράκης Ν., Λύτρας Ν., Πα- 
παπέτρου Γ ., Φηστάκης Γ ., Άλέστας Β . 
Άδαμόπουλος Δ., Κοκκαλιάρης Ά .,  Κα- 
τσαλούλης Μ., Κωτσόπουλος Ί . ,  Δρές Δ., 
Σπυρόπουλος X ., Πλατανάκης Ί . ,  Χαλμού- 
κης Ά .,  Λουκόπουλος Ν., Σουνδουλουνά- 
κης Ί . ,  Γαλιώτος Κ ., Κοντογιάννης Β ., 
Τζαρδής Δ-, φραγκούλης Ά .,  Λυμπερό- 
πουλος Γ ., Χαλκιαδάκης Π., Παυλάκος 
Δ ., Σκάλκος Ί . ,  Κοράκης Γ ., Γιαννακού- 
ρης Ά .,  Κιούσης Έ . ,  Τασιόπουλος Ά .,
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Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΗ Σ Α .Ε . ΤΟΥ Π ΡΩΘ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ  

κ. ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ  Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

Π ΡΟ Σ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ  

Ε Π Ι  Τ Ω  Ν Ε Ω  Ε Τ Ε Ι

« Ε λ λ η ν ι κ έ  Λ α έ ,

Τό Νέον ’Έτος άνατέλλει μέ άξιόλογα έπιτεύγμαπα είς όλους τούς 
τομείς της έθνικής μας ζωής καί μέ τήν άπαιτουμένην προπαρασκευήν 
διά τήν έκτέλεσιν τού έξαγγελθέντος προγράμματος. Τά έπιτεύγματα τα 
ζήτε καί τά άπολαμβάνετε. Καί ή πείρα σάς έχει πείσει δτι ή Εθνική 
Κυβέρνησις τηρεί τάς ύποσχέσεις της.

Κατά τήν έπίσημον αυτήν στιγμήν, άπευθυνόμενος Ιδιαιτέρως πρδς 
τούς νέους, οί δποίοι παραλαμβάνουν τήν σκυτάλην άπδ τάς χείρας μας, 
τούς βεβαιώ, δτι είναι προνομιούχοι, έν συγκρίσει πρδς ημάς καί τούς γο
νείς μας. Διότι έχομεν δημιουργήσει δι’ αυτούς αφετηρίαν εισβολής εις 
τήν υπεύθυνον ζωήν άσυγκρίτως καλυτέραν έκεινης, ή δποια μάς προσ- 
εφέρετο δταν είμεθα είς τήν ήλκίαν των. ’Οφείλουν, λοιπόν, να φανούν άν- 
τάξιοι τού προνομίου αυτού, μετέχοντες συνειδητώς τής καταβαλλομένης 
δημιουργικής προσπάθειας.

Διά τήν διατήρησιν καί τήν δλοκλήρωσιν τής προσπάθειας αυτής, 
χρειάζεται συνεργασία δλων. Ούτε μέ τήν άρνησιν, ούτε μέ τήν άντιδρα- 
σιν, ούτε μέ τήν σύγκρουσιν έπιτυγχάνονται οί υψηλοί στόχοι των έθνών 
καί τής άνθρωπότητος δλοκλήρου. Όσάκις ήγνόησαν οί λαοί τδν ύπέρτα- 
τον αυτόν νόμον τής ζωής, έπλήρωσαν τδ σφάλμα των με όπισθοδρόμησιν, 
δδύνην καί άσκόπους θυσίας.

Κατευθυντήριος άρχή τής Εθνικής Κυβερνήσεως καί είς τάς έξω- 
τερικάς σχέσεις τής χώρας είναι ή φιλική συνεργασία μέ δλους. Τήν έπι- 
διώκομεν μέ συνέπειαν καί ειλικρίνειαν καί αίσθανόμεθα ζωηράν ίκανο- 
ποίησιν δσάκις εύρίσκομεν άνταπόκρισιν. Διότι γνωρίζομεν, δτι προσφέ- 
ρομεν, ούτως, άναμφισβήτητσν υπηρεσίαν είς τήν ύπόθεσιν τής ειρήνης, 
έν τω μέτρφ των δυνάμεών μας. Μίαν μόνον εχομεν άξίωσιν: Νά μή άνα- 
μιγνύωνται'είς τά έσωτερικά μας οί άλλοι, δπως καί ήμεΐς δέν άναμιγνυό- 
μεθα είς τά ίδικά των.

Θεωροΰμεν ζήτημα τιμής τήν άπροφάσιστον έκπλήρωσιν των ύπο- 
χρεώσεών μας έναντι τής ’Ατλαντικής Συμμαχίας, τής όποιας μετέχομεν 
μέ βαθεΐαν συνείδησιν τής άποστολής της, αλλά καί τής ίδικής μας άπο- 
στολής. Όρμώμεθα άπδ τήν άρχήν, δτι θεμελιώδης προύπόθεσις διά τήν 
πλήρη άπόδοσιν τής χώρας μας, τόσον ως παράγοντος ειρήνης, δσον καί 
έντός τής συμμαχίας, ως παράγοντος άμύνης τού δυτικού κόσμου, είναι ή 
έθνική μας άσφάλεια. Αύτήν δέν είμεθα διατεθειμένοι νά διακυβεύσωμεν. 
"Ας έχουν τούτο ύπ’ δψιν των, άπαξ διά παντός, δλοι οί φίλοι μας.

’Επιστροφή είς τδ παρελθόν άποκλείεται καί έλπίζω, δτι έχει γίνει, 
ήδη, τούτο άντιληπτδν καί άπδ τούς πλέον καθυστερημένους. Ηνωμένοι, 
μέ δημιουργικήν διάθεσιν καί εμπιστοσύνην πρδς τδ κράτος, άς άτενίζω- 
μεν δλοι πρδς τά έμπρός. Αί θαυμασταί φυλετικά! ίκανότητές μας έγ- 
γυώνται λαμπρόν μέλλον, κληρονόμοι τού όποιου θά είναι οί νέοι. Τούς 
καλώ νά γίνουν καί οικοδόμοι του καί εύχομαι είς δλόκληρσν τδν Ελλη
νικόν Λαόν, έπ’ εύκαιρίφ τού Νέου Έτους, υγείαν, χαράν καί ευδαιμονίαν» Ε]Ε]Ε]Ε]Ε]ΕΐΕ]Ε]Ε]Ε]Ε]ί5]Ε]1



Σκαραούλης Β ., Ντάνααης Γ ., Άντωνο- 
γιαννάκης Γ ., Άνδρεόπουλος Ά .,  Καστα- 
νάκης Έ . ,  Δούκας Έ . ,  Μαυρομμάτης Ά ., 
Τσούνης Δ ., Κυριακόπουλος Μ., Γαγάνης 
Ί . ,  Καρούνιας Γ ., Μακρανδρέου Β ., Το- 
μαράς Π., Καραπάτης Γ ., Γαγάνης Έ . ,  
Λουκόπουλος ’Α., Τσιγάρας Π., Λουκόπου- 
λος Π., Ταιγάρας Ί . ,  Κοντός Β ., Φηστά- 
κης Έ . ,  Χατζής Β ., Μπουζινέκης Ά .,  
Τζωρτζακάκης Γ ., Καλμαντής*Γ., Κανα
δάς Ά .,  Ταουμένης Έ . ,  Κατσούλης Ά ., 
Κοσμάς Ά ,  Κορές Ί .  καί Αύγεράκης Ά .

'Ωσαύτως, δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχη
γού καί βάσει τών Δ)ξεων τού Ν.Δ. 974) 
71, προήχθησαν εϊς τόν βαθμόν τού Άρ- 
χιφύλακος, ώς καταληφθέντες ύπό τοΰ δ- 
ρίου ήλικίας, τήν 31.12.71, οί κάτωθι 
Τπαρχ)κες:

Ναοΰμ Σ., Μιχαλόπουλος Ν., Χρυσαυ
γής Κ ., Παπαδόπουλος Κ ., Λυμπερόπου- 
λος Ά ., Καναδός Ά .,  ΑΟγουστάκης Δ., 
ΙΙαναγόπουλος X ., Εύθυμίου X ., Σιδέρης 
II., Ιίαράμπελας Δ ., Σιμάτος Π., Μαργα
ρίτης Ν., Κόνδης Ή ., Σπανός θ .,  Γεωρ
γίου Δ., Παναγιωτάκης Ί . ,  Γααπαράκης 
Γ ., Μπουρδάκος Μ., Ταιάμης Β ., Μπούρας 
Β ., Καλακανδής Γ ., ΙΙαταούρης Σ., Σιαδή- 
μας Γ ., Καφαράκης Α., Φίλιος X ., Τσο- 
νόπουλος Γ ., Παπαδδπουλος Ν., Ραυτό- 
πουλος Έ . ,  Πιλάτος Σ., Κύρκος Δ ., Τί- 
τσης Ν., ’Αναγνώστου Δ., Βάγιας Σ., Ρά
πτης Ά ., Φλαράκος Γ ., Καραμπάγιας Ί . ,  
Χαντζόπουλος Κ ., Λύτρας Ν., Κοκκαλιά- 
ρης Ά ., Κοντογιάννης Β ., Παυλάκος Δ., 
Σκάλκος Ί . ,  Χατζής Β ., Μπουζινέκης Ά . 
καί Αύγεράκης ’Α.

'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως τοΰ κ. 
’Αρχηγού καί βάσει των ώς άνω διατά
ξεων τοΰ Ν.Δ. 974)71, προήχθησαν ε!ς 
τόν βαθμόν τοΰ 'Γπαρχιφύλακος, ώς κα
ταληφθέντες ύπό τοΰ δρίου ήλικίας, τήν 
31.12.71, οί κάτωθι ’Αστυφύλακες:

Λεντής Έ . ,  Κάσσης Έ . ,  Τσιρώνης Λ., 
Τσιάκος Ά ., Ζοβάνης θ .,  Κοντομΐχος Δ., 
Κααωτάκης Μ., Μαγκλάρας Ά .,  Μπού
ρας II., Χειμάρας ’Α., Καρδαμάκης Κ ., 
Σκαρλάτος Ή ., Φερίζης X., Τσιμπούκας 
X., Διαμαντόπουλος Δ ., Ταιόκας Β ., Λεΐ- 
σιος Γ ., ΙΙαναγάκης Π., Μαραγδούλης Β ., 
Άσημακόπουλος X ., Γιαννακάκος θ .,  Χαλ
κιάς Κ ., Παπαδόπουλος Ί . ,  Κοψαχειλά- 
κος Δ., Βασιλείου II., Μουρλάς Δ ., Μπαρ- 
δάκας Έ . ,  Καρύδης Σ., Σβίγκος Λ., Χρι- 
στόπουλος Β ., Παναγιωτουνάκος Έ . ,  Πα- 
ναγόπουλος Γ ., Μπακούρης 1\, Κουκού
λάς Έ . ,  Άδάμ Σ., Μαραγκός Δ ., Ά γγε- 
λόπουλος Ί . ,  Άλεξανδρόπουλος Μ., Κω- 
στάκης Δ ., Καρδακάρης Κ ., Μακρής Σ., 
Ξυδιάς Ν., Χάσκαρης Κ ., Σταθδτος Ί . ,  
Ταιατούχας Σ., Τσοκάκης Β ., Άντωνό- 
πουλος Ί . ,  Βλαχάκης Π., Πατρινός Έ . ,  
Στασινόπουλος Π., Χριατοδουλάκης φ., 
Άβούρης Ά .,  θεοχάρης Ί . ,  Ζαρουχλιώ- 
της Π., Κιαπέκος Γ ., Παπαδόπουλος Β ., 
Άρχοντάκης Ά .,  θεοδωρόπουλος Δ ., Ρόκ- 
κας Γ ., Άγγελίδης Ν., Άγγελόπουλος 
Δ ., Παπαηλιοΰ Δ., Μπεριτσιδς Π., Νιώ- 
της Ί . ,  Άτσόνιος X ., Διαβάτης Σ., Κον- 
τογιάννης Ί . ,  Παπανικολάου Ν., Ξυνέλης 
Β ., Μπάφας X ., Μπάης X ., Πορταράκης 
Έ . ,  Γαβαλδς Ν., Γκίνης Σ., Μικράκης 
X ., Λουκόπουλος Σ. καί Καρταλόπουλος 
Ά .

★

ΑΜ ΟΙΒΑΙ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ΆρχηγοΟ, άπε- 
νεμήθη έπαινος εϊς τόν Δ)ντήν τής Ά - 
στυν. Δ)νσεως ’Αθηνών, Άστυν. Δ)ντήν 
Α' Δασκαλόπουλον Νικόλαον καί δπαντας 
τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους, τούς 
διατεθέντας είς υπηρεσίαν τάξεως καί α
σφαλείας, κατά τό άπό 16—23)10)71  
χρονικόν διάστημα, καθ’ δ άφίχθη καί πα- 
ρέμεινεν ένταΰθα δ ’Αντιπρόεδρος τής ’Α
μερικανικής Κυβερνήαεως κ. "Άγκνιου, 
διότι, ύπό τάς άμέσους διαταγάς τοΰ άνω- 
τέρω, έπέτυχον, διά τής έξαιρετικής δρα- 
στηριότητός των καί τής άψόγου άπό πά- 
σης άπόψεως έμφανίσεώς των, τήν τήρη- 
σιν ύποδειγματικής τάξεως καί άσφα- 
λείας, προκαλέσαντες, οϋτω, τά συγχαρη
τήρια τής ’Εθνικής Κυβερνήαεως.

Δι’ άποφάσεως τού κ. Διευθυντοϋ τής Κ. 
Γ .ΙΙ ., άπενεμήθη έπαινος είς τόν 'Γπαστυ- 
νόμον Α' ΜποΟτον Σωτήριον, διότι, έργα- 
σθεϊς μετά μεγίστης μεθοδικότητος, ακα
μάτου ζήλου καί άπαραμίλλου εύσυνειδη- 
σίας, άνευ περιορισμών χρόνου καί τόπου, 
συνέβαλεν άποτελεαματικώς, είς τό νά κα- 
ταφερθώσιν άλλεπάλληλα σοβαρά πλήγμα
τα κατά τοΰ παρανόμου μηχανισμοί! τοΰ 
Κ .Κ .Ε ., διά τής έξαρθρώσεως τών κατά 
περιόδους δρααάντων έν τφ έσωτερικφ 
κομμουνιστικών δικτύων καί τής ουλλή- 
ψεως τών ήγετικών καθοδηγητικών στελε
χών αύτών, συντελέσας, οδτω, τά μέγι
στα, άφ’ ένός μέν, νά έδραιωθή τά πρός 
τό Κράτος αίσθημα άσφαλείας τών πολι
τών καί, άφ’ Ιτέρου, νά έπέλθη άπογοή- 
τευσις καί άποθάρρυνσις είς τήν έν τφ έ- 
ξωτερικφ ήγεσίαν τοΰ Κ .Κ .Ε.

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημο
σίας Τάξεως, έχορηγήθη 'Ολική αμοιβή 
1.000 δραχμών καί άπενεμήθη έπαινος είς 
τόν ’Αστυφύλακα Κουσέρην Χαράλαμπον 
διότι οδτος, έργασθείς φιλοτίμως καί εύ- 
συνειδήτως, μέ άνεπτυγμένον τό αίσθημα 
άφοσιώσεως είς τό καθήκον, καί έπιδεί- 
ξας άαυνήθη παρατηρητηκότητα, έπέτυχε 
νά συλλάβη, τήν 13ην ώραν τής 18.9.71, 
παρά τήν δδόν Λένορμαν άριθ. 130, τόν 
έπικίνδυνον κακοποιόν Μπολάνον Κων) 
νον, κατόπιν καταδιώξεως, καί νά δδη- 
γήση τοΰτον είς ΙΕ ' Παρ)τημα ’Ασφα
λείας, ένθα ώμολόγησεν, δτι είχε δια- 
πράξει 22 κλοπάς, κατά διάφορα χρονικά 
διαστήματα, προκαλέσας, οδτω, τά εύμε- 
νή υπέρ αΰτοΰ καί τοΰ Άστυν. Σώματος 
σχόλια.

'Ομοίως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή 500 
δραχμών καί άπενεμήθη έπαινος είς τόν 
’Αστυφύλακα Τσάσην Γεράσιμον, διότι, 
χάρις είς τό έπιδεικνυόμενον παρ’ ΐιύτοδ 
ένδιαφέρον πρός τήν ύπηρεσίαν, τήν’ πί- 
στιν καί άφοσίωσίν του είς τό καθήκον, 
ένήργησεν έπιδεξίως καί έπέτυχε, τάς με- 
σημβρινάς ώρας τής 6.8 .71 , τήν σύλλη- 
ψιν, έντός τοΰ Ληξιαρχείου ’Αθηνών, τοΰ 
σεσημασμένου καί καταδιωκομένου, δυνά
μει έντάλματος συλλήψεώς του τοΰ Άνα- 
κριτοΰ τοΰ Δ ' Τμήματος Πλημμελειοδι
κείου Θεσσαλονίκης, κακοποιού Παπαθα
νασίου ή Δασκαλάκη Νικολάου ή ’Εμμα
νουήλ τοΰ Ίωάννου, δστις, άνήκων είς 
δμελή σπείραν κακοποιών, άπό μακροΰ 
χρόνου, διά πλαστών τραπεζικών έντολών 
καί έπιταγών, έξηπάτησεν Υποκαταστή
ματα τής ’Εμπορικής Τραπέζης 'Ελλά
δος Α .Ε ., περιοχών ’Αθηνών, Πελοποννή

σου καί Θεσσαλονίκης καί είσέπραξε μεγά
λα χρηματικά ποσά.

'Ωσαύτως, έπηνέθη καί ό Άστυφύλαξ 
Παπακώστας Νικήτας, διότι οδτος, εύρι- 
σκόμενος μετά τοΰ ώς άνω συναδέλφου του 
είς Ληξιαρχεΐον, πρός περαίωσιν ύπηρε- 
σιακής ύποθέσεως, ένήργησε δραστηρίως 
καί συνέβαλε τά μέγιστα είς τήν σύλλη- 
ψιν τοΰ προρρηθέντος καταδιωκομένου κα
κοποιού.

'Ομοίως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή 1000 
καί 500 δραχμών άντιστοίχως καί άπενε
μήθη έπαινος είς τούς ’Αστυφύλακας 
Στρϊγγλον Περικλή καί Κίτσιον Δημή- 
τριον, διότι άμφότεροι, τήν 0200' ώραν 
τής 17.7.71, τελοΰντες έν ύπηρεσίφ, ώς 
πλήρωμα περιπολικού αδτοκινήτου καί με- 
ταβάντες, κατόπιν διαταγής, είς τήν έπί 
τής δδοΰ Δροσοπούλου 18 διώροφον οικί
αν, είς ήν είχε έκραγή πυρκαϊά, κατώρ- 
θωσαν, δι’ αύτοθυσίας καί ταχυτάτων ένερ- 
Y8tfi>v, μέ άπαράμιλλον θάρρος καί ψυ
χραιμίαν, νά διασώσουν τάς τρεις γυναί
κας, έγκλωβισμένας έντός τοΰ καιομένου 
διαμερίσματος, έκ βεβαίου, συνεπείφ τής 
πυρκαϊάς, κινδύνου, άφ’ ένός, καί, άφ’ έ- 
τέρου, συνετέλεσαν τά μέγιστα, ώστε νά 
έπιτευχθή ή κατάσβεσις τοΰ πυρός, προκα
λέσαντες, οδτω, τά εύμενή ύπέρ αύτών 
καί τοΰ ’Αστυν. Σώματος σχόλια.

*

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ

Παρητήθησαν οί: 1) Τπαρχ. Μπόγρης 
Ν. καί 2) Άστυφ. Γεωργακόπουλος Β ., 
Μαντζώρος Α., Ταακανίκας Κ ., Μητρό- 
πουλος Δ., Μπερμπίλης Δ., Κανάκης I ., 
Τζίμας Ε ., Σταθόπουλος θ .,  Χαρδαβέλ- 
λας Δ ., Σΰρος Δ ., Δοΰβρος Σ., Χαβαλε- 
δάκης Ν., Δημητρακόπουλος Β ., Γαβριη- 
λίδης Β ., Ιίαρμίρης θ .,  Λαμπρόπουλος Γ., 
Ρηγανάς Λ., Χαραλαμπέας Γ ., Κεφαλάς 
I .,  Κοτσώνης Κ ., Τριανταφυλλόπουλος Γ., 
Μακός Ε. καί Αάγκας X. Είς τόν πρώ
τον καί τούς δύο τελευταίους, διά τήν μα
κροχρόνιον έν τφ Σώματι δπηρεσίαν των, 
έξεφράσθη ή εύαρέακεια τοΰ κ. Άρχηγοΰ.

★

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι
Πρός τό Ά ρχηγεΐον ’Αστυ
νομίας Πόλεων

Άξιότιμον Κύριον
ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΝ ΚΩΝ.
’Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων

Κ Ν Τ Α Γ Θ Α

’Εν Άθήναις τή 4η Δεκεμβρίου 1971
Άργηγέ μου,
Έ ν  συνεχεία δποβληθείσης πρός 'Γμάς 

έπιστολής μου, ύπ’ άριθ. πρωτ. 18193 Φ. 
087) 19.6 .1971, συνημμένως ύποβάλω Τμΐν 
τήν ύπ’ άριθ. πρωτ. 15102)25.11.1971 
βεβαίωαιν τοΰ έν Άθήναις Κέντρου Αιμοδο
σίας Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», είς τό 
όποιον προσήλθον τήν 25ην Νοεμβρίου έ. 
έ ., έορτήν «Αγίας Αικατερίνης τής Με- 
γαλομάρτυρος», δπου καί έχορήγησα, έ3ε- 
λοντικώς, 600 γραμμάρια αίματος, είς 
μνήμην τών Ιδρυτικών μελών τοΰ «ΣΩΜΑ-
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ΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ», έπί 
τή έπετείψ τής 50ετηρίδος άπό τής ίδρύ- 
σεώς του, 1921— 1971, έπί Βασιλέως ’Α
λεξάνδρου, δ όποιος όπέγραψε τό Ιστορι
κόν Β. Διάταγμα, συνάμα δέ καί, έπί xf) 
συμπληρώσει έξαμήνου, εις μνήμην τοδ 
άειμνήστου Άστυφύλακος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ, δστις, ώς γνωστόν, εδ- 
ρε τραγικόν θάνατον, ένφ έξετέλει νυκτε
ρινήν όπηρεαίαν, πεσών έν τή έκτελέαει 
τοΰ καθήκοντός του, έπί τής Λεωφόρου 
Βασ. Κωνσταντίνου, εις χήν θέσιν τοΰ ά- 
γάλματος Τρούμαν, φονευθείς, τήν 14ην 
Matou έ .ί . ,  έξ έκρήξεως βόμβας, καί όπη- 
ρετών, τότε, εις τό Γ ' ’Αστυνομικόν Τμή
μα ’Αθηνών.

’Αρχηγέ μου, τό αίμα τούτο διέθεσα δω
ρεάν, ώς έξής:

Ιον) 300 γρ. διά τάς άνάγκας τών άν- 
δρών τοδ Άστυν. Σώματος, νοσηλευομέ- 
νων έν τή θεραπευτική Κλινική τοΰ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών, καί 2ον) 300 γρ. 
διά τάς άνάγκας τών συζύγων ’Αστυνομι
κών 'Υπαλλήλων, νοσηλευομένων έπιτόκων 
μητέρων, είς τό Μαιευτήριον «ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΑ».

Ώ ς πρώτος τακτικός έθελοντής αίμοδό- 
της, άπεφάσισα ’Αρχηγέ μου καί άφιέρω- 
αα, ώς φόρον τιμής, τήν 406 δόσιν αίματός 
μου είς μνήμην «ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟ
ΛΕΩΝ», έν οίς καί δ Άστυφύλαξ ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΑΓΚΑΣ Α θ., διότι τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα προαέφερε καί προσφέρει σπουδαίας 
δπηρεσίας πρός τήν Πατρίδα καθώς καί 
διά τά 50 χρόνια τής ίδρύσεώς της, άπό 
τοδ έτους 1921.

θά παρακαλοδσα, ’Αρχηγέ μου, έάν εί
ναι δυνατόν, δπως κοινοποιηθή ή παροδσα 
έπιστολή μου είς τάς Οφ’ 'Υμάς δπηρε
σίας. Έ π ί τή εύκαιρίφ, σάς εδχαριστώ, 
διότι, μετά μεγάλης χαράς, έλαβον «τι
μής ένεκεν», τό «ΛΕΥΚΩΜΑ» τής ένδόξου 
’Αστυνομίας Πόλεων.

Καί πάλιν σάς εδχαριστώ, καί 
Διατελώ μετ’ έξαιρέτου τιμής 

Πρώτος Τακτικός ’Εθελοντής ΑΙμοδότης 
έν Έλλάδι

ΔΗΜ. ΕΥΑΓ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Άριστοτέλους άρ. 21 

Άθήναι (Τ .Τ . 103)

★
Πρός τό Άρχηγείον Αστυνομίας Πό

λεων άπεστάλη ύπό ■ τής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος έγγραφον, διό 

τοϋ όποιου έκφράΖονται αί εύχαριστίαι 
τής Ομοσπονδίας πρός τό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν συμπαρά
στασή του, κατά τήν διοργάνωσιν καί 
τέλεσιν τών Εύρωπαϊκών Πρωταθλημά
των Ιστιοπλοΐας σκαφών ’Ολυμπιακού 
τύπου FINN 1971.

Τό έγγραφον έχει ώς έξής;
« Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ,
Τό Διοικητικόν Συμθούλιον τής ’Ο

μοσπονδίας μας αισθάνεται τήν ύποχρέ- 
ωσιν, νά εύχαριστήση ύμδς όλως ιδι
αιτέρως, διά τήν συμπαράστασιν ύμών 
είς τήν άρτίαν διοργάνωσιν τών Ευ
ρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ιστιοπλοΐ
ας σκαφών ’Ολυμπιακού τύπου FINN 
1971.

Άνευ τής ύμετέρας συμπαραστάσε- 
ως, ή άναληφθεϊσα παρά τής ’Ομοσπον
δίας μας ύποχρέωσις όργανώσεως τών 
Πρωταθλημάτων τούτων θά καθίστατο

προβληματική.
Τοιαΰται έκδηλώσεις μάς ένισχϋουν 

είς τήν προσπάθειαν μας άναπτύξεως 
τού άθλήματος τής Ιστιοπλοΐας, έπ’ ώ- 
φελεία τής Ναυτικής Πατρίδος μας.

Εύχαριστοϋντες ύμδς καί αύθις, 
διατελούμεν,

Μετά πλείστης τιμής 
Ο Πρόεδρος

I. Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Ό  Γεν. Γραμματεύς 
ΠΑΝ. ΤΣΟΥΚΑΣ»

★
— Ό  Κύριος ΚΕΜ PAGE, ’Αντιπρόε

δρος Εύρωπαϊκών ’Επιχειρήσεων, κά
τοικος LONDON, άπέστειλε πρός τό 
Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων τήν 

κάτωθι έπιστολήν:
«Κύριοι,
Θά έπεθύμουν νά εύχαριστήοω ύμδς 

καί νά τονίσω τήν συμπαράστασιν τών 
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας, οί όποιοι 
συνέβαλον είς τήν έπιστροφήν ένός ά- 
πολεσθέντος άντικειμένου μου τήν περα
σμένη έβδομάδα είς ’Αθήνας. Τό έν λό
γω άντικείμενον ήτο μία μεγάλης άξίας 
Ελβετική φωτογραφική μηχανή μάρκας 
ALPA, τήν όποιαν έφερα μαΖί μου είς 
τάς ’Αθήνας καί άντελήφθην τήν άπώ- 
λειάν της μόλις όφίχθην είς ϊενοδο- 
χεϊον Χίλτον, τό βράδυ τής 9ης Σεπτεμ
βρίου.

ΓνωρίΖω δτι ή μηχανή ήτο μαΖί μου 
έως τήν αίθουσα παραμονής τοϋ άερο- 
δρομίου, τηλεφώνησα είς τά γραφεία 
τής ΕΤΙΟΡΙΑΝ AIRLINES διά νά Ζη
τήσω τήν συμπαράστασιν των καί πρά
γματι έντός μισής ώρας μοϋ άνέφεραν 
ότι ή φωτογραφική μηχανή εύρίσκετο 
είς τό ΚΗ ’ Αστυνομικόν Τμήμα, εϊχεν 
δέ παραδοθή έκεϊ ύπό τοΰ άστυφύλακος 
ΚΗ ’ 104 Γεωργίου Νικολοπούλου.

Ό τα ν τό άπόγευμα τής αύτής ήμέ- 
ρας έπεσκέφθην τό Αστυνομικόν Τμήμα, 
ύπέγραψα άπόδειξιν παραλαβής τής φω
τογραφικής μηχανής άπό τόν ΚΗ ’ I 
Αρχιφύλακα Ίωάννόυ Φράγκον, ό όποι

ος ήρνήθη νά δεχθή όποιανδήποτε άμοι- 
βήν διά τόν έαυτόν του ή διά κάποιον συ-· 
νάδελφόν του ή διά κάποιο φιλανθρω
πικό Ταμείο τής Αστυνομίας. Τό γεγο
νός τούτο μού έπροξένησε μεγάλην έν- 
τύπωσιν, έπιθυμώ δέ νά έκφράσω τήν 
έκτίμησίν μου δΓ δλα τά δτομα, τά όποια 
συνέβαλον είς τήν άνεύρεσιν τής φωτο
γραφικής μηχανής. ’Ακόμη έπιθυμώ νά 
έκφράσω τάς εύχαριστίας μου έμπρά- 
κτως δΓ όλην τήν βοήθειαν τήν όποιαν 
μοϋ προσφέρατε, έλπίΖω δέ νά μοϋ ύπο- 
δείξετε ένα τρόπον, διά νά κατορθώσω 
νά έκπληρώσω τήν έπιθυμίαν μου. Ειλι
κρινούς ύμέτερος.

*
Πρός τόν ’Α στ. Διευθυντήν 
Αθηνώ ν

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΤΙΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΙΑ ’ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Πρός
Τόν Άξιότιμον Κύριον 

Νικ. Δασκαλόπουλον
’Αστυνομικόν Διευθυντήν ’Αθηνών 

Σταδίου 10
Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Διευθυντά,
Ή οργανωτική έπιτροπή τοϋ ΙΑ ’ Δ ιε

θνούς Συνεδρίου Συμβολαιογράφων, 
κατ’ έντολήν τοΰ Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου Αθηνών, εύχαριστεϊ Ύμδς 
διά τήν έξαίρετον συμβολήν τών Υπη
ρεσιών σας, ή όποια ουνετέλεσε μεγά- 
λως είς τήν πρωτοφανή έπιτυχίαν τοΰ 
Συνεδρίου μας, παρά τό γεγονός ότι 
συμμετεϊχον 2.200 δτομα έκ 33 χωρών 
Εύρώπης, Αμερικής καί Ιαπωνίας. Ί 
δια παρακαλούμεν, όπως διαβιβάσητε είς 
τάς ύπηρεσίας Τροχαίας Κινήσεως τής 
Ύμετέρας Διευθύνσεως τάς εύχαρι- 
στίας μας, διά τήν λεπτότητα καί ικα
νότητα μετά τών όποιων έρρύθμισαν τήν 
κίνησιν τόσου μεγάλου άριθμοΰ προσώ
πων καί οχημάτων.

Ο Συμβολαιογραφικός κόσμος θά 
διατηρή πάντοτε Ζωηρόν τήν άνάμνη- 
σιν τής έξαιρέτου συνεργασίας μεθ’ Υ
μών καί παρακαλούμεν καί αύθις, δ
πως δεχθήτε τάς εύχαριστίας μας καί 
διαβιβάσητε ταύτας είς τά άρμόδια ύπη- 
ρεσιακά όργανα.

Μετά τιμής
Ό  Πρόεδρος 

ΑΘ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υ.Γ. Θερμώς σός εύχαριστώ καί έγώ 

προσωπικώς διά τό άμέριστον ένδιαφέ- 
ρον σας χάρις είς τό όποιον έσημειώθη 
ή πρωτοφανής έπιτυχία.

Μέ πολλούς χαιρετισμούς 
ΑΘ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

★

Πρός τά « ’Α στ. Χρονικά»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΓΚΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Άριθ. Πρωτ. Δ.Γ.
Έ ν Λευκάδι τή 22 Νοεμβρίου 1971 

Π ρ ό ς
Τό Περιοδικόν «ΑΣΤΓΝ. ΧΡΟΝΙΚΑ» 

Καλλιδρομίου 12 
Ε ί ς  ’Α θ ή ν α ς  (706)

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά.
Έλάβομεν τόν έπ’ ευκαιρία τών 50 χρό

νων τής ’Αστυνομίας Πόλεων έκδοθέ τα 
τόμον τών «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» 
καί εύχαριστοΰμεν θερμώς.

Έ π ί τή ευκαιρία τοΰ έορτασμοΰ τούτου, 
άπευθύνομεν πρός τό εύκλεές Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τάς ένθέρμους εύ- 
χάς μας διά τήν πρόοδον είς τό πολυσχι
δές καί δψιστον έθνικόν καί κοινωνικόν 
έργον του καί διά τήν προσωπικήν εύτυ- 
χίαν ένός Ικάστου τών μετεχόντων είς αύ- 
τό.

Μετά διαπύρων εύχών έν Κυρίψ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Λευκάδος καί ’ Ιθάκης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

★

ΑΦΟΡΜΗΝ λαβών έκ τών έλαχίστων 
άναγραιρέντων, έπί τή εύκαιρία τοΰ 
έορτασμοΰ τής πεντηκονταετίας ά

πό τής ίδρύσεώς τής Αστυνομίας Πό
λεων, οχετικώς μέ τήν συμβολήν αύτής 
κατά τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον, καί
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καταχωρισθέντων, έκ του χρονογραφή
ματος τοϋ αειμνήστου δημοσιογράφου 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε., σταλέντος έκ τοϋ 
Αλβανικού Μετώπου τό 1940, 1) εις 

τό θιβλίον τοϋ 'Αστυνόμου κ. Σταμάτη 
Χαρ., 2) εις τό ειδικόν τεύχος τοϋ έ- 
ορτασμοϋ τής πεντηκονταετίας καί 3) 
εις τό « Αστυνομικά Χρονιά» τοϋ μηνός 
Νοεμβρίου 1971, κρίνω σκόπιμον όπως 
σάς ένημερώοω λεπτομερέστερον οχε- 
τικώς μέ τούς έφεδρους άΕιωματικούς, 
οϊτινες έθελοντικώς έπεστρατεύθησαν 
κατά τόν πόλεμον τού 1940,

Από τής ένάρΕεως τοϋ πολέμου όρ- 
κετοί κατώτεροι άστυνομικοί, όντες έ
φεδροι άΕιωματικοί, ύπέβαλον αιτήσεις 
έθελοντικής έπιστρατεύσεως καί ένε- 
κρίνετο, παρά τοϋ, τότε, Υφυπουργού 
Δημοσίας Ασφαλείας, ή έπιστράτευοίς 
των. Ακολούθως, άνεστάλη ή έγκρισις 
νέων αιτήσεων καί κατόπιν συντόνων 
ένεργειών μας, παρά τώ Γενικώ Στρα
τηγεία), έΕεδόθη νεωτέρα διαταγή, έπι- 
τρέψασα τήν ύποβολήν δηλώσεως των 
έπιθυμούντων νά έπιστρατευθώσιν έφέ- 
δρων ύπολοχαγών καί άνθυπολοχαγών 
καί συνολικώς έπεστρατεύθησαν οί κά
τωθι 63 Άρχιφύλακες καί Αστυφύλα
κες:

1) Αρχιφύλακες: Αδαμόπουλος Χρή-
στος, Ανδρινόπουλος Αναστάσιος, Άρ- 
λαπανος Αθανάσιος, Γκόγκας Σπυρί
δων, Κοντάκος Μιχαήλ, Κυπριωτάκης
Εμμανουήλ, ΛάΖος Παύλος, Μαθιουδά- 

κης Κων) νος, Πάνου Γεώργιος καί Ρά
πτης Νικόλαος καί

2) Οί Αστυφύλακες: Άγγελόπου- 
λος Γεώργιος, Αρβανίτης Βασίλειος, 
Βλάχος Δημήτριος, ΔρούΖας Παναγιώ
της, ΔερμιτΖάκης Δημήτριος, Δημητρα- 
κόπουλος Βασίλειος, Θάνος Παναγιώ
της, Κάκος Σπυρίδων, Κασίμης 'Ιωάν
νης, Καμπούρης Χρήστος, Κουτρούλης 
Γεώργιος, Κουφός Αθανάσιος, Κοτρώ- 
τσος Αγησίλαος, Κρίντας Δημήτριος, 
Κωσταράς Βαοίλειος, Λαλιώτης Άν- 
δρέας, Λυμπέρης Γεώργιος, Μαίδάτσης 
Βασίλειος, Μουστάκας Αύγουστος, Μπα- 
κής Κων)νος, Μήταλας Άνδρέας, Μπι- 
τούνης Νικόλαος, Μπούοας Παύλος, Νι- 
κολουλέας Χρήστος, Πάγγαλος 'Ιωάν
νης, Παναγούλιας Γεώργιος, Παλούκης 
Δημήτριος, Πάρχας Ιωάννης, Ποττά- 
κης Σταύρος, Παπαγεωργίου Αναστά
σιος. Πατεργιανάκης Εμμανουήλ, Πρα- 
τικάκης Ιωάννης, Ράλλης Στυλιανός, 
Ράγγης Στυλιανός, Ρηγόπουλος Κανέλ- 
λος. Στασινόπουλος Παναγιώτης, Στα- 
ματόπουλος Αλκιβιάδης, Σταυρόπουλος 
Κων)νος, Στσθόπουλος Κων)νος, Σπυ- 
ριούνης Κυριάκος, Στόκας Κων) νος, 
Σμύρνής Σωτήριος, Σμυρνάκης Νικό
λαος, Τσατούχας Γεώργιος, Τσακόπου- 
λος Πέτρος, Τσουρής 'Αντώνιος, Τσά- 
δαρης Δημήτριος, Τουμπανάκης Βασί
λειος, Φιλίππου Ανδρέας, Χριστοδουλά- 
κης Γεώργιος καί, ώς λοχίας, Πολίτης 
Ήλιος.

Έκ των άνωτέρω δύο έτραυματίσθη- 
σαν κατά τάς μάχας καί έν συνεχεία ά- 
πεβίωσαν.

Πλεϊστοι άλλοι έφονεύθησαν κατά τό 
Δεκεμβριανόν κίνημα.

Θέτω τά άνωτέρω ύπ' όψιν σας ούχί 
διά τήν προβολήν μας, άλλά διά τήν Ι
στορίαν τοϋ 'Αστυνομικού Σώματος.

ΚΩΝ. Β. ΣΤΟΚΑΣ

τ. Άστυν. Δ)ντής Α ' 
"Εφεδρος Λοχαγός

♦
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Ή  ’Αστυνομία Πόλεων είναι αξία τί;ς 

ευγνωμοσύνης τοδ Έθνους και τοδ Ε λ λ η 
νικοί) λαοΰ, διά τό δΟετές σπουδαίου έθνι- 
κόν καί κοινωνικόν έργον της.

Οί "Ελληνες μέ ύπερηφάνειαν .̂ άκούουν 
τούς έπισκεπτομένους τήν χώραν μας ξέ
νους, πού λέγουν, ότι ή καλλιτέρα ’Α
στυνομία τού κόσμου είναι ή Ελληνική. 
Τής εύχομαι όπως καί εις τό μέλλον μέ 
τά σύγχρονα μέσα πού διαθέτει νά θαυμα- 
τουργήαη.

Εύχομαι μέ δλην μου τήν ψυχήν είς 8- 
λον τό προσωπικόν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί είς τάς οίκογενείας του καλά 
Χριστούγεννα καί τό νέον έτος 1972 εύτυ- 
χές, χαρούμενον καί τυχερόν.

'Ομοίως, εύχομαι είς τά αγαπητά μου 
«’Αστυνομικά Χρονικά» μακράν ζωήν καί 
συνεχή πρόοδον διά τό καλόν τού ’Αστυ
νομικού Σώματος καί τών άναγνωστών 
τους.

Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ πού μού στέλ- 
λετε άνελλειπως τό περιοδικόν καί μάλι
στα «Τιμής Ένεκεν».

Χρόνια σας πολλά καί καλά.

Μέ σεβασμό καί έκτίμησι
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ

Γ.Γ . 'Ομοίως, πολύ σάς εύχαριστώ πού 
μού έστείλατε τό λεύκωμα τής δΟετίας. 
τό όποιον θά άποτελή τό σπουδαιότερον 
κειμήλιον δΓ έμέ καί τήν οίκογένειάν μου.

Ό  Τδιος

Π Ε Ν Θ Η

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 13.12.71 άπεβίωσεν ένταϋθα ό 
έ.σ. Αστυνόμος Α ' Χρίστος Μαρινόπου- 
λος. Ούτος έγεννή0η τό έτος 1910 είς 
Λαγκάδια Αρκαδίας. Είς τήν Αστυνο
μίαν Πόλεων κατετάγη τήν θ .11.1933. 
Προήχθη είς ύπαστυνόμον Β ’ τήν 15. 
10.1943, είς Ύπαστυνόμον Α ' 31.12.

1947, είς Αστυνόμον Β ' 12.8.1952 καί 
είς 'Αστυνόμον Α ' τήν 1.1.1963. Έτι- 
μήθη διά διαφόρων μεταλλίων, ώς καί 
τοϋ Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου. Άπεστρα- 
τεύθη τήν 31.12.1966. Ούτος ύπηρέτη- 
σεν είς διαφόρους ύπηρεσίας τής Ά 
στυν. Δ)νσεως Αθηνών. Ή κηδεία του 
έγένετο τήν 14.12.71 έκ τοϋ Ίεροϋ 
Ναού Άγιου Νικολάου Άχαρνών καί 
παρηκολούθησεν ταύτην, έκτός τών οι
κείων καί φίλων του, άντιπροσωπεία ά- 
Ειωματικών καί κατωτέρων μέ έπικεφα- 
λής τόν Άστυν, Δ)ντήν Β ' κ. Χατζηκώ
σταν Εύάγγελον, όστις καί κατέθεσεν 
στέφανον έπί τής οοροϋ του.

Από τής στήλης ταύτης εύχόμεθα 
παρηγοριάν είς τούς οικείους του καί 
άνάπαυσιν τής ψυχής τοϋ έκλιπόντος.

"Ας είναι αιώνια ή μνήμη αύτοϋ.

+
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

"Ενας άλλος, πάλιν, συνάδελφος, ό 
Ιωάννης Πρατικάκης, Ύπαοτυνόμος Α' 

έ.σ., έγκατέλειψε τά έγκόσμια. Έγεν- 
νήθη τό έτος 1914, είς Ηράκλειον Κρή
της. Είς τό Αστυνομικόν Σώμα κατε
τάγη τήν 15.2.1937. Προήχθη τήν 1.9. 
1944 είς Ύπαστυνόμον Β ' καί τό 1952 
είς Ύπαστυνόμον Α '. Έτιμήθη μέ διά
φορα μετάλλια. Ύπηρέτησεν είς διαφό
ρους ύπηρεσίας τής Άστυν. Δ)νσεως 
Αθηνών καί άπεστρατεύθη τήν 31.7.67.

Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν 17. 
12.71, έκ τοϋ Ίεροϋ Ναού τοϋ Νεκρο
ταφείου Ζωγράφου, παρηκολούθησον οί 
βαρυπενθοϋντες συγγενείς, φίλοι του καί 
συνεργάται του. Έκ μέρους τοϋ Σώμα
τος δέ άντιπροσωπεία άΕιωματικών καί 
κατωτέρων μέ έπικεφαλής τόν Αστυνό
μον Α ' κ. Μπέσσαν Γεώργιον, όστις καί 
κατέθεσε στέφανον έπί τής οοροϋ του.,

Τά « Αστυνομικό Χρονικά» εύχονται 
παρηγοριάν είς τούς συγγενείς αύτοϋ 
καί κατάταΕιν τοϋ θανόντος έν σκηναϊς 
δικαίων.

Είθε τό χώμα τής Αττικής γής νά 
είναι έλαφρόν.

Αιώνια άς είναι αύτοϋ ή μνήμη.
«Α. X.»
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ

«Μετά των Αγίων άνάπαυσον Χρι
στέ...».

Στό βουβό κοιμητήριο αντήχησε πά
λι ή θλιβερή χιλιοακουσμένη έπίκληση. 
Κλάψαμε πάλι, γιά ένα δικό μας άν
θρωπο. Θρηνήσαμε πάλι, γιά ένα έκλε- 
κτό μέλος τής 'Αστυνομικής μας οικο
γένειας. Ό  έ.σ. Ανθυπαστυνόμος Γε
ώργιος Δουκάκης δέν υπάρχει πλέον. 
Τήν 29.12.71 άπεβίωσεν καί τήν έπο- 
μένην έκηδεύθη εις τό Νεκροταφείον 
Ζωγράφου. Τήν κηδείαν του παρηκο- 
λούθησεν ένα μεγάλο πλήθος συναδέλ
φων καί φίλων έΕ έκείνων πού άγάπη- 
σαν τόν άνθρωπο καί τάν άστυνομικό 
Δουκάκη. Έκ μέρους τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων, τήν όποιαν μέ ύποδειγματικήν 
άφοσίωσιν ύπηρέτησεν ά έκλιπών παρέ- 
στη άντιπροσωπεία ύπό τόν 'Αστυνόμον 
Β ' κ. Μπακογιάννην, ό όποϊος καί κα- 
τέθεσεν στέφανον τιμής έπί τής σοροϋ, 
προπέμψας διά συγκινητικών λόγων τόν 
άείμνηστον συνάδελφον εις τήν τελευ- 
ταίαν του κατοικίαν.

Ό  Γεώργιος Δουκάκης έγεννήθη εις 
Γαλατά Κυδωνιάς Κρήτης τό έτος 1900. 
Εις τήν Αστυνομίαν κατετάγη ώς όστυ- 
φύλαΕ τήν 15.12.1922. Τήν 2.3.44 προ- 
ήχθη εις Άρχιφύλακα καί τήν 14.1.54 
εις Ανθυπαστυνόμον. ΎπήρΕεν έκ τών 
παλαιοτέρων άστυνομικών καί ήργάσθη 
όσον ούδείς κατά τό πρώτα βήματα τής 
'Αστυνομίας, έπιδείΕας άσυνήθη έργα- 
τικότητα, φιλοτιμίαν, θάρρος καί σπα- 
νιώτατα άστυνομικό προσόντα. Ύπηρέ- 
τησεν εις πολλάς υπηρεσίας, κυρίως ό
μως είς τήν 'Ασφάλειαν Πειραιώς, όπου 
καί έσημείωσε τάς μεγαλυτέρας έπιτυ- 
χίας τής άστυνομικής του δραστηριό- 
τητος. Διά τάς πρός τήν πατρίδα καί τήν 
κοινωνίαν πολλαπλός υπηρεσίας του, έ- 
τιμήθη διά τοϋ Χρυοοϋ Μεταλλείου, τού 
Αστυνομικού Σταυρού, τοϋ Μεταλλείου 
ΈΕαιρέτων ΠράΕεων κατά τόν Έλλη- 
νοϊταλικόν πόλεμον, τό Μετάλλειον τής 
'Εθνικής 'Αντιστάσεως κ. ά.

"Ομως, δέν ύπήρΕε μόνον ικανός 
άστυνομικός ό Γεώργιος Δουκάκης 
άλλά καί άσύγκριτος συγγραφέύς, μο
ναδικός στήν άφήγηση, άληθινός μάγος 
τής πέννας. Οί άναγνώσται τών «'Αστυ
νομικών Χρονικών» θά ένθυμοϋνται ά- 
οφαλώς μέ συγκίνηση τις διαλεχτές σε
λίδες τοϋ Δουκάκη, μέσα άπό τις ό
ποιες παρήλαυνον κάθε 15 ήμέρες δ- 
λοι οί μεγαλοεγκληματίαι τής Ελλάδος 
άπό τό ένα μέρος καί τά καλύτερα λα
γωνικά τής 'Αστυνομίας άπό τό άλλο. 
Τά «Α. X.», τών όποιων συνεργάτης έκ 
τών έκλεκτωτέρων ύπήρΕε μέχρι τοϋ 
τέλους του ό έκλιπών, αισθάνονται Ι

διαιτέρως βαρύ τό πλήγμα, διότι ό Δου
κάκης, παρά τό προκεχωρημένον τής 
ήλικίας του, ήταν πάντα ό πολύτιμος σύμ
βουλος καί ό άκούραστος συμπαραστά
της είς τό δύσκολον έργον των. ΜαΖύ 
μέ όλόκληρο τό 'Αστυνομικό Σώμα, εύ- 
χόμεθα, όπως ό Μεγαλοδύναμος χαρί
ση άνάπαυση στήν ψυχή του καί στούς 
πονεμένλους δικούς του βάλσαμο παρη
γοριάς.

Γεώργιε Δουκάκη. 'Αλησμόνητε συν
εργάτη.

Ή Α τ τ ι κ ή  γή ,  ά ς  γ ί ν η  
ά π α λ ό  κ ρ ε β β ά τ ι  σ τ ό ν  α I- 
ώ ν ι ο  ύ π ν ο  σ ο υ .  Ή  μ ν ή 
μη σ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  α ιώ ν ια . . .

«Α. X.»

Ν ΕΚ Ρ Ο Λ Ο ΓΙΑ
Αλησμόνητε Γιώργη! Σέ είδαμε γιά 

στερνή φορά, πριν λίγες μέρες, ένα πα
χνιασμένο χειμωνιάτικο πρωινό. Ήρθες, 
σέρνοντας μόλις τά γερασμένα, τά κου
ρασμένα σου πόδια. Ήρθες, θαρρείς κΓ 
ένοιωθες πώς ήταν κοντά καί σέ πρό- 
σμενε τό τραίνο τής αιώνιας φυγής. 
Ή ρθες έκλεκτέ τής μεγάλης μας μάν
νας, τής 'Αστυνομίας μας, ήρθες γιά νά 
πάρης, καθώς είπες, μυρωδιά άπό κεί
νη. Εκείνη, πού τήν άγάπηαες, πού τήν 
έρωτεύτηκες θάλεγα, χωρίς τούτο νά
νοι σχήμα φιλολογικό. "Ηρθες, άείμνη- 
στε Δουκάκη, ατά γνωστά, τά άγαπημέ- 
να σου γραφεία, έκεϊ πού χρόνια όλό- 
κληρα έδινες τοϋ πνεύματός σου τό με
γαλείο. Ή ρθες κοντά στό περιοδικό 
μας, αύτό, πού οί σελίδες του έγιναν μύ- 
ριες άπειρες φορές οί πολύτιμοι πάπυ
ροι, πού πάνω τους έγραφες τις πιό ά
μορφες, τίς πιά λαμπρές στιγμές τής Ι
στορίας τής 'Αστυνομίας.

'Ανυπόμονα σέ περιμέναμε, άΕέχαστε 
φίλε. ΚΓ άχόρταγα σέ διαβάΖαμε κάθε 
φορά, πού τά άγαπημένα μας «.Αστυνο
μικά Χρονικά» έφθαναν ατά χέρια μας. 
Μάς μάγευες μέ τής πέννας σου τή χά
ρη, μέ τοϋ πνεύματός σου τήν όμορφιά, 
μέ τίς άπίθανες μά άληθινές άστυνομι- 
κές σου περιπέτειες. Ή Ζωή σου άλή- 
θεια, ήταν μιά άδιάκοπη περιπέτεια ά- 
γαπητέ συνάδελφε. “Οπως περιπέτεια 
μακρόχρονη, είναι ή Ζωή τοϋ κάθε άστυ- 
νομικοϋ, πού έχει άγαπήσει τό ύψηλό, 
τό ώραίο του καθήκον.

Πλαστογράφοι, διαρρήκτες, έκβιαστές, 
μαστρωποί, ναρκωμανεϊς καί έμποροι 
ναρκωτικών, έγκληματίες κάθε λογήα, 
πού δροϋσαν στήν 'Ελλάδα μά καί στό 
έΕωτερικό άποτελοϋσαν τό φόντο μέσα

στό όποιο άκούραστος, άκαταμάχητος, 
άνίκητος δροϋσες. Ποιός μπορεί στ' ά- 
λήθεια νά λησμονήση άείμνηστε Δουκά
κη, τήν τιτάνεια συμβολή σου στή δίωΕη 
τοϋ σκληρού, τοϋ άπαίσιου έγκλήματος; 
Εκεί κάτω στόν Πειραιά, όπου πέρασες 

τόν περισσότερο χρόνο τής άστυνομικής 
σου καριέρας, στό λιμάνι, τό άμαρτωλό 
λιμάνι όπως τδλεγες, στις συνοικίες καί 
στις φτωχογειτονιές, παντού σέ γνώρι- 
Ζαν σάν τόν κύρ Γιώργη, πού τά Εέρει 
άλα, πού τά μαθαίνει άλα. Σέ γνώριΖαν 
οί καλοί μά καί οί κακοί, προπάντων αύ- 
τοί, ώς τόν δίκαιο, τόν άμερόληπτο, τόν 
φιλάνθρωπο άστυνομικό, άλλά καί έκεί- 
νον πού δέ δίσταΖε πρό ούδενός, προ- 
κειμένου νά έπιβάλη τό Κράτος τοϋ νό
μου καί τής τάΕεως. 'Ήσουν άπό τά κα
λύτερα λαγωνικά τής 'Αστυνομίας. Εγ
κλήματα άποτρόπαια, έγκλήματα πού συ- 
νετάραΕαν όχι μόνο τήν Ελλάδα, άλλά 
καί τήν Εύρώπη, πήραν τό σωστό δρό
μο γιά τήν έΕιχνίασή τους, χάρις στις 
δικές σου έΕαιρετικές άστυνομικές Ικα
νότητες.

-Σέ θυμάμαι, σά νά είναι τώρα δά, ό
ταν έρχόσουν τακτικά, πότε γιά νά πά
ρης τό περιοδικό μας, πότε γιά νά δώ- 
σης κάποια πολύτιμη συνεργασία σου 
καί πότε γιά νά μάς μιλήσης γιά κάποια 
ένδιαφέρουσα άστυνομική ιστορία. Μι
λούσες πάντα μέ καμάρι γιά τίς έπιτυ- 
χίες τής Αστυνομίας Πόλεων. Τό είχες 
καμάρι καί περηφάνεια, πού ήσουν άστυ
νομικός. "Ολα, μά όλα, άείμνησε Γιώρ
γη, τά είχες γιά τήν 'Αστυνομία.

« Αγαπήστε, μάς έλεγες, τό Σώμα, ά- 
γαπήστε το μέ όλη τήν δύναμη τής ψυ
χής σας. Τήν 'Αστυνομία καί τά μάτια 
σας. Ή Αστυνομία πρέπει νά Ζήση». Θά 
Ζήση άλήθεια, άλησμόνητε συνάδελφε. 
Θά Ζήση καί θά μεσουρανήση γιατί όλοι 
οί στρατιώτες της, όλα τά παιδιά της, 
είναι τό ίδιο μέ σένα, γαλουχημένσ άπό 
τά ίδια ύπέροχα ιδανικά.

Συνάδελφοι. Όλοι σείς, όσοι γνωρί
σατε τό Δουκάκη, άγαπητοί άναγνώστες 
τών «Άστυνομικών Χρονικών», όλοι σείς 
πού μέχρι προχθές τόν διαβάΖατε, έλά- 
τε μέ τής ψυχής μας τά μάτια, νά τόν 
κατευοδώσουμε στό μεγάλο του ταΕίδι. 
Ελάτε νά ράνουμε μέ άγριολούλουδα τό 

χώμα πού τόν σκέπασε. "Ας δεηθοϋμε 
στό μεγάλο Θεό, νά άναπαύση τήν ψυ
χή του.

ΓΕΩΡΓΙΕ Δ Ο Υ Κ Α Κ Η , ΕΚΛΕΚΤΕ  
ΤΩ Ν  ΕΚΛΕΚ ΤΩ Ν Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο -  
Μ ΙΑ Σ  ΠΟ Λ Ε Ω Ν  Α ΙΩ Ν ΙΑ  Α Σ  Ε ΙΝ Α Ι 
Η Μ Ν Η Μ Η  Σ Ο Υ .

Σ Α Ρ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Διετέλεσεν άρχιστράτηγος τών Νοτίων κατά τόν έμ- 

φύλιον 'Αμερικανικόν πόλεμον. — Νομοθέτημα ρύθμι

ζαν τά τών ΟΙκοδομών (άρχικά).

2. "Ενα γνωστόν κλειδί — Ή ομώνυμος κωμόπολίς της 

άποτελεϊ τήν Κοινότητα Ίητών, ύπαγομένην εις τήν 

έπαρχίαν Θήρας, (γεν.).

3. Προστοκτική εύχρηστος ώς έπίρρημα, σημαίνουσα έμ- 

πρός λοιπόν. — Εις τόν άνθρωπον έχει ύποπλασθή, 

μέρος δέ αύτής άποτελεϊ ό κόκκυΕ.

4. Ειδικός χώρος λιμένος διά ταχεϊαν φόρτωσιν καί έκ- 

φόρτωσιν τών πλοίων. — Γνωστή ποδοσφαιρική όμάς 

τής Μαδρίτης.

5. Άποσκοπεϊ εις τήν μέτρησιν πνευματικών καί ψυχικών 

ικανοτήτων (Εεν.). — Ό  άριθμός 340.
β. "Αρθρον Εενικόν. — ΠαλαΓά νομισματική μονός τής 

Πορτογαλίας καί ΒραΖιλίας.

7. Πετάλια τής έπιδερμίδος άποπίπτοντα κατά τήν άπο- 

δρομήν έΕανθηματικών νόσων (γεν. πληθ.).

8. Μέρος... τού κλάσματος.

9. Προηγείται τού όνόματος Αγίων (δημ. άνστρ.).

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Έκ τυπογραφικού λάθους, κακώς άνεγράφη εις 
τό προηγούμενον τεύχος μας, σελ. 624, τό άνομο 
τού Πανοσ. Αρχιμανδρίτου κ. Έλευθεριόδου, Ελευ
θέριος, άντί τού όρθοΰ Εύθύμιος.

Σ Τ  Λ Υ Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Ν  Λ Ρ I θ. 5 7

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Γάλλος ΒυΖαντινολόγος, θεμελιωτής τής ΒυΖαντινολο-

2. Πόλις τού Βελγίου έν τφ Νομφ Αινώ, 

γίας.

3. Εις τά μαθηματΠ<ά, τό πηλίκον τής διαιρέσεως ένός 

άριθμοϋ δΓ άλλου.

4. Θανατική έκτέλεσις καταδίκων έφαρμοΖομένη εις Η. 

Π.Α.

5. Τά έναπομείναντα έκ τής προηγουμένης ήμέρας, κοι

νώς τά μπαγιάτικα.

6. "Ησαν τά πάντα κατά τάς τελευταίας ήμέρας τού λή- 

Εαντος έτους (κυριολ. δημοτ.).

7. "Αγγλος κοινωνιολόγος, συντελέοας εις τήν λήψιν νο

μοθετικών μέτρων ύπέρ τών έργαΖομένων (1771 — 

1858).

8. Εις τήν δημοτικήν τά θηλυκόν τού ΒυΖαντινού κϋρ ή 

κϋρις.

9. 'Αραβικόν άρθρον.

(I. Κο.)

Ή λύσις εϊς τό έττόμενον

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  5 6

1 2 3 4 5 β 7 8 9 l O  1 1
λ Μ e r A M ft ft ft
2 Ν A Γ 0 £ ft 1 ft T ft
3 Η <

C. t 1 Λ Λ & e 1 ft
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Γίποτα^Ενα ευχετήριο τής Τροχαίας θέλω νά σάς δώ σω !..

— Μερσί, έξ όνόματος τοϋ Σταμάτη καί του Γρηγόρη ! · ·

Οί τροχονόμοι τά λένε ατούς άνωτέρους τους!

— Μή ! Δέν θέλω νά κάνω μήνυσι, μέρες πού ναι!.

— Κύριε άρχιφύλαξ,. . .  "Αη - Βασίλης έρχεται! .

1



Τήν 11 ην ώραν τής παραμονής του νέου έτους, ή Ύποδ)νσις Τροχαίας Κινήσεως 
Αθηνών, ώργάνωοε ειδικήν έορτήν μέ σκοπόν τήν σύσφιγΕιν τών σχέσεων Τροχο

νόμων καί κοινού καί τήν κατό τό δυνατόν πρόληψιν τού τροχαίου ότυχήματος. Εις 
τάς φωτογραφίας σχετικά στιγμιότυπα.



Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  
ΤΑΞΕ  ΩΣ κ. ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΣΩ
ΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΟΡ- 
ΤΑΙΣ ΤΩΝ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν Ε Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ

Δια me, Αγιας Ημέρας των Χριστουγέννων καί τό έρχάμενον έτος 

1972, εύχομαι είς δλους σας κάθε προσωπικήν καί οικογενειακήν εύτυ- 
χίαν.

Οί κόποι καί αί θυσίαι, είς τάς όποιας ύπεβλήθητε κατά τό 1971 ά- 

πέδωσαν τόσον πλουσίους καρπούς είς δλους τούς τομείς τής δραστηριό- 

τητός σας, ώστε να προκαλέσουν τόν δημόσιον έπαινον τοΰ ’Αρχηγού τής 

Εθνικής Κυβερνήσεως, κατά τόν λόγον του τής 18ης τρέχοντος.

Πρέπει νά είσθε υπερήφανοι, διότι, διά τής παραδειγματικής έργα- 

τικότητος καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον, συνετελέσατε τα μέγιστα 

είς τήν έπίτευξιν τοΰ θαύματος τής Αναδημιουργίας τής Χώρας.

Διά τό 1972, ή μέριμνα τής Κυβερνήσεως, διά τήν δργάνωσιν καί 

περαιτέρω έκσυγχρονιαμόν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έξεδηλώθη, ήδη, 

διά τής διαθέσεως τών άπαιτουμένων οικονομικών πόρων.

’Εναπόκειται, ήδη, είς ύμας, νά τούς άξιοποιήσητε κατά τόν καλύ

τερον δυνατόν τρόπον.

ΙΙαρά τόν ύψηλδν βαθμόν άποδάσεώς σας, ύπάρχουν, είσέτι, άρκετά 

περιθώρια βελτιώσεως καί είμαι βέβαιος, δτι δ καθείς έξ υμών θά κατα- 

βάλη τήν άπαιτουμένην πρός τούτο προσπάθειαν.

Μέ τήν βοήθειαν τού Κυρίου Ημών ’Ιησού Χριστού, άς έλπίσωμεν, 

δτι, Οπό τούς άρίστσυς οιωνούς, ύπό τούς όποιους εϊσερχόμεθα είς τό 1972, 

δλαι αί εύγενικαί ύμών προσπάθειαι, θά εύοδωθούν, έπ’ άγαθψ τών Σω

μάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ ΕΘΝΟΓΣ.

'Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ



, Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ κ- ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ Α- 

* ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΕΠΙ ΤΑΙΣ 
ΕΟΡΤΑΙΣ ΤΩΝ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν 
Ν Ω Ν  ΚΑΙ ΤΟΥ Ν Ε Ο Υ  ΕΤΟΥΣ

Μέ αισθήματα άγαλλιάσεως καί κα,τανύξεως έώρτασε, προσφάτως, ή Χρι
στιανική Ανθρωπότης, τό Μέγα Γεγονός τής Γεννήσεως του Θεανθρώπου - Λυ- 
τρωτοϋ. Καί, έν μέσψ τών διεθνών Αναστατώσεων καί των παθών, ήσθάνθη έπι- 
τακτικήν τήν Ανάγκην, να σταθή έπ’ όλίγον εύλαβώς πρό τής Φάτνης, νά ίδη 
τόν Αστέρα καί τους Αγραυλοΰντας ποιμένας, ν’ άκούση τόν ’Αγγελικόν 'Ύμνον 
καί να προσκύνηση τό Θειον Βρέφος, διά νά Αντληση έξ αυτού παραμυθίαν, δυ- 
ναμιν καί έλπίδα.

Ούτως, άναβαπτισθέντες οί Λαοί εις τά νάματα τής πίστεως καί τής ειρή
νης, ή όποια έκπορεύεται Από τό απήλαιαν τής Βηθλεέμ, έτοιμάζονται αϋριον 
νά υποδεχθούν τό Νέον ’Έτος, έντός τού όποιου Ιχουν έναποθέσει τούς γλυκυτέ- 
ρους καί ώραιοτέρους πόθους των,

Ύπό τάς προϋποθέσεις ταΰτας, τό Νέον ’Έτος προβάλλει πλήρες έλπίδων 
καί υποσχέσεων. Πανηγυρισμοί θά πλαισιώσουν τήν έλευσίν του. Εύχαί θ’ Αν- 
ταλλαγούν, ΐνα τό ’Έτος τούτο άποτελέση τήν Αφετηρίαν μιας εύτυχεστέρας πο
ρείας τής Οικουμένης πρός τήν ειρήνην καί τήν ευημερίαν.

Τό Νέον ’Έτος ευρίσκει τήν Χώραν μας έν μεγαλειώδη Αναπτύξει. 'Η δασις 
έσωτερικής γαλήνης καί δημιουργικής προόδου τής Ελλάδος, έντός ένός κόσμου 
Αναταραχής καί έπικινδύνων, Ινίοτε, κλυδωνισμών, προσδίδει εις τόν συντελού- 

► μενον παρ’ ήμΐν έργον διαστάσεις καί Ακτινοβολίαν διεθνούς άπηχήσεως. Έν  
δμονοίφ καί ένότητι, δ Λαός μας βαδίζει σταθερώς τήν όδόν τής Αναδημιουρ
γίας, πρός πραγμάτωσιν εύγενών κατακτήσεων. Ή  τετραετία τής Εθνικής Έ γ 
πανάστάσεως έχει έξασφαλίσει δλας τάς Απαραιτήτους προϋποθέσεις, διά τήν 
δικαίωσιν καί Αξιοποίησιν τών Εθνικών πόθων τών Ελλήνων.

Λαμπρόν προοιωνίζεται καί αίσιον τό 1972 διά τήν Ελλάδα, ή όποια Α
ποτελεί σήμερον υψηλόν παράδειγμα τάξε ως, άσφαλείας, όμονοίας καί ευημε
ρίας. Δικαίως, λοιπόν, ό Ελληνικός Λαός προσβλέπει μέ έμπιστοσύνην καί αι
σιοδοξίαν πρός τό μέλλον, τό όποιον τού Ανήκει. Διότι δΓ αυτό είργάσθη καί διά 
τήν κατάκτησίν του εύγενώς έμόχθησε.

Τό Νέον1 ’Έτος ευρίσκει, έπίσης, τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων εις δρ- 
γασμόν έργασίας καί Αποδόσεως. Τά πεπραγμένα του, κατά τό Απερχόμενον 
έτος, υπήρξαν Αξιόλογα. Άπεδόθη μέγα έργον, δπερ ποικιλοτρόπως άνεγνωρί- 
σθη ύπό πάντων καί ύπευθύνως έξετιμήθη δεόντως. ΔΓ άπαντας τούς τομείς τής 
άρμοδιότητός της, ή Αστυνομία Πόλεων έσημείωσεν έντονον τήν παρουσίαν της 
καί προσέθεσεν εις τήν τετιμημένην Ιστορίαν της νέας σελίδας προσφορών πρός 
τήν Πατιρίδα. Καί, ήδη, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έτοιμάζεται νά είσέλ- 
θη εις τόν κύκλον τού''Νέου Έτους, ύπό τάς πλέον έλπιδοφόρους προοαττικάς καί 
ύπό τάς πλέον αίσιοδόξους προβλέψεις.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής Αστυνομίας Πόλεων.
’Άνόρες καί γυναίκες διοικητικοί υπάλληλοι.
Δικαιούσθε νά αίσθάνεσθε υπερηφάνειαν δι’ δσα έπετελέσατε κατά τό Απερ

χόμενον έτος. Ήγωνίσθητε τόν ώραίον Αγώνα τής τάξεως καί Ασφαλείας καί 
έτηρήσατε τήν πρός τήν Πατρίδα, τήν Έπανάστασιν καί τόν λαόν πίστιν, κατά 
θαυμαστόν τρόπον. Σάς Ανήκει πας έπαινος. Συνεχίσατε καί κατά τό Αρχόμε- 
νον έτος,, μετά τού αυτού φλογερού καί δημιουργικού ένθουσιασμού, τό έργον σας, 
μέ τήν βεβαιότητα δτι προσφέρετε διακεκριμένην υπηρεσίαν πρός τό ’Έθνος. 
Σάς συνοδεύουν αί εύχαί καί ή Αγάπη μου.

Είθε τό 1972 νά είναι, δΓ δλους υμάς καί διά τάς οικογένειας σας, εύτυ- 
Υές, έτος προόδου, ευημερίας καί χαράς.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝ) ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ


