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ται δτέ μέν μόνον έπανορθωτικαί (ή
τοι, φυλάκισις μετά — ή άνευ —
χρηματικής ποινής), δτέ δ’ έγκληματικαΐ (κάθειρξις ή καί αυτή ή έ
σχατη των ποινών), δμοΰ, ένίοτε, με
τά χρηματικής ποινής. Αί τοιαϋται
ποιναί συνοδεύονται, συχνάκις, ύπδ
παρεπομένων ποινών, οίαι ή στέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων καί
ή άφαίρεσις τής άδειας άσκήσεως τού
Επαγγέλματος τοΰ καταδικασθέντος
δράστου. "Οσον άφορφ εις τά μέτρα
άσφαλείας, ταΰτα είναι, συνήθως, θε
ραπευτικά καί ή δήμευσις τών έγκληματικών μέσων καί προϊόντων.
Αί δέ λοιπαί συνέπειαι τής τοξικομα
νίας είτε συνάπτονται πρδς τήν τέλεσιν έγκλήματος έκ μέρους τοΰ τοξι
κομανούς (ώς λ.χ. ή έκπτωσις άπδ
τής πατρικής έξουσίας ήθικώς άνατ
ξίων γονέων), είτε έπέρχονται άνεξαρτητως τούτου καί άνάγονται εις
τδ πεδίον τοΰ άστικοΰ δικαίου (ώς λ.
χ . ή δικαστική άπαγόρευσις ή ή τυ
χόν παρεμπόδισις τελέσεως γάμου),
τοΰ συνταγματικοΰ δικαίου (ώς λ.χ.
προκειμένου περί έκλογής βουλευτοΰ) ή τοΰ δικαίου τής δδικής κυκλο
φορίας (περί ών γενήσεται, είδικώτεραν, λόγος κατωτέρω, έν σχέσει
πρδς τδ ήμέτερον δίκαιον).
Καί ή μέν έπιλογή τοΰ ένδς ή τοΰ
έτέρου τών ώς άνω μέτρων τής άντεγκληματικής πολιτικής, ύπδ τών
κατ’ ίδιαν νομοθεσιών, άποτελεΐ, ώς
είκός, συνάρτησιν πλειόνων παραγόν
των, μεταξύ τών δποίων θά ήδύνατο
νά μνημονευθοΰν δ άριθμδς τών συναπτομένων πρδς τήν τοξικομανίαν έγκλημάτων, ή συχνότης τής υποτρο
πής, τδ νεαρόν ή μή τής ήλικίας τοΰ

Η καταπολέμησις τής χρήσεως ναρκωτικών απαιτεί συνεννόησιν
τών κρατών καί ειδικώτερον νομοθετικόν περιορισμόν τής παραγωγής
τής πρώτης ύλης, έκ τής όποιας κατασκευάζονται τά ναρκωτικά, πε
ριορισμόν τών ναρκωτικών μόνον είς τό πεδίον έξυπηρετήσεως έπιστημονικών σκοπών, αυστηρόν τελω νειακόν έλεγχον έπϊ τού διεθνούς
έμπορίου αότών, άπαγόρευσιν παραγωγής ήρωίνης καί «άναγκαστικήν
θεραπείαν» τών τοξικομανών.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑ
ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Τα μέτρα, διά τών δποίων ή άντεγκληματική πολιτική άντιμετωπίζει
τήν χρήσιν ναρκωτικών ουσιών διά
μή θεραπευτικούς σκοπούς, είναι ποιναί (κύριαι - παρεπόμεναι), έγκληματοπροληπτικά μέτρα καί άλλα τινά'.
Έ κ τών κυρίων ποινών άπειλοΰν-
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δράστου, κ.ο.κ.
Εν δψει, δμως, τοΰ δεδομένου δτι
ή μέν ποινή συνδέεται μετά τής ένοχής, τα δ έξασφαλιστικά μέτρα προ
ϋποθέτουν έπικινδυνότητα τοΰ πράξαντος, τήν ποινικήν Επιστήμην, έχουσαν πρδ δφθαλμών τά προεκτεθέντα Ιπακόλουθα τής χρήσεως ναρ
κωτικών ουσιών έπί τών ψυχικών λει
τουργιών, άπησχόλησε τδ πρόβλημα
τής άντιμετωπίσεως τοΰ έγκληματήσαντος τοξικομανούς, ώς ένοχου, χρήζοντος τιμωρίας, ή ώς άσθενσΰς, έχοντος άνάγκην θεραπείας.

Οδτω, κατά τινας συγγραφείς —
παραλληλίζοντας «άλκοολικδν παρα
λήρημα» (delire alcoolique) καί «πα
ραλήρημα δηλητηριάσεως» (delire
intoxication) — ή ποινική ευθύνη
καί αί συνέπειαι της άποτελοΰν πρό
βλημα κοινόν τόσον τής άλκοολικής
δσον καί τής τοξικής μέθης. Ώ ς μό
νην δ’ έξαίρεσιν, δέχονται τήν περίπτωσιν τελέσεως έγκλήματος, ύπδ τδ
κράτος τοΰ — περί ου έγένετο λόγος
άνωτέρω — «παραληρήματος τής άποχής» (τουλάχιστον έκ τής χρήσε
ως τής μορφίνης) , άναγνωρίζοντες,
συναφώς, τήν δυνατότητα ύπάρξεως
ήλαττωμένης Εκανότητος πρδς κατα
λογισμόν καί, έπομένως, μειωμένης
ποινικής ευθύνης. Καίτοι θεωρούν δέ
δεδικαιολογηιμένην τήν έπιβολήν ποι
νικών κυρώσεων έπί έγκλημάτων
πραττομένων είς κατάστασιν συγχύσεως συνει-δήσεως, δφειλομένης είς
μέθην (άλκοολικήν ή τοξικήν άδιακρίτως), φρονούν, έν τούτοις, δτι εις
τδ πεδίον τούτο ένδείκνυται, περισ
σότερον παντός άλλου, ή πρόληψις
ή ή καταστολή.
"Ετεροι, πάλιν, συγγραφείς έχουν
τήν γνώμην, δτι δ δικαστής, προκειμενου νά χαρακτηρίση τδν δράστην
ώς ικανόν καταλογισμού, δφείλει νά
διαπιστώση, διατάσσων, κατά κανό
να, ιατρικήν πραγματογνωμοσύνην:
α) άν ή τοξική ουσία προύκάλεσε—
καί έν καταφατική περιπτώσει μέ
χρι ποιου βαθμού — σύγχυσιν συνειδήσεως- β) άν τοιαύτη κατάστασις
ύφίστατο — καί, πρδ· παντός, είς
ποιον βαθμόν — κατά τδν χρόνον τε
λέσεως τοΰ έγκλήματος’ καί γ) άν
— δπερ καί δυσχερέστερος, είς τδ
πλεϊστον τών περιπτώσεων — δύναται, νά θεωρηθή δ δράστης ώς εύρισκόμενος είς κατάστασιν συγχύσεως
συνειδήσεως, έν δψει τής ποσότητος
τοΰ ληφθέντος ναρκωτικοΰ, τοΰ χρό
νου καθ’ δν έλήφθη καί τοΰ είς τού
το έθισμσΰ.
Παρ’ ήμΐν, γίνεται έν προκειμένφ
— δρθώς — δεκτόν, δτι: α) έπί άπλής μόνον μεταβολής τοΰ χαρακτήρος τοΰ ατόμου, ώς συνεπείας τής καταχρήσεως ναρκωτικοΰ τίνος, δέν άποκλείεται ή ίκανότης πρδς καταλο
γισμόν- β) δσάκις ή τοιαύτη κατάχρησις ήθελε προκαλέσει «έκδήλους
ψυχικάς διαταραχάς, παραλήρημα
(νόσον)», δ τοξικομανής είναι άκαταλόγιστος- γ) είδικώς είς τήν περίπτωσιν μορφινιζομένου, δστις, στε
ρούμενος μορφίνης, τελεϊ έγκλημά τι
πρδς προμήθειαν αύτής, έχομεν «μει
ωμένης τήν ικανότητα τοΰ κατευθύνειν Ιαυτδν κατά τήν άντίληψιν περί
δρθοΰ, δικαίου καί νομίμου», ύφιστα·
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μένης ήλαττωμένης ίκανότητος πρός
καταλογισμόν.
Τέλος, δσον Αφορά είς τήν ΙπΙ too
δλου θέματος ένδεοειγμένην Αντιεγκληματικήν πολιτικήν, υποστηρίζε
ται, έν πρώτοις, δτι ή δραστική πά
λη κατά των ναρκωτικών είναι δυνα
τή, μάνον έφ’ δσον καταστούν ταΰτα
Απρόσιτα είς τό κοινόν. Πρός τούτο,
δμως, είναι δλως Απαραίτητος συνεν
νόησης τών καθ’ έκαστα κρατών πρός
Αμοιβαίαν συνδρομήν. Υποδεικνύεται
δ’ είδικώτερον: α) νομοθετικός πε
ριορισμός τής παραγωγής τής πρώ
της ύλης, έκ τής δποίας παρασκευά
ζονται τά ναρκωτικά, έν δψει τού δτι
αί ποσότητες ταύτης υπερβαίνουν κα
τά πολύ τάς Αναγκαιούσας δι’ έπιστημονικούς σκοπούς' β) περιορισμός
τών ναρκωτικών μόνον είς τό πεδίον
έξυπηρετήσεως τών τοιούτων Αναγ
κών' γ) αυστηρός τελωνειακός έλεγ
χος έπί τού διεθνούς έμπορίου αυ
τών' δ) Απόλυτος Απαγόρευσις τής
παραγωγής ήρωίνης' ε) «Αναγκα
στική θεραπεία» τών τοξικομανών
«καί Ανευ τελέσεως, μάλλον δ’ είπεΐν
πρό τής τελέσεως έγκλήματος, ής
τάς δαπάνας θά ύπέχη τό κράτος μό

Ή χρήο·:·:

νον, Αν δ πάισχων είναι έντελώς Απο
ρος»' διά δέ τούς «μη θεραπευόμενους
τοξικομανείς» ή εισαγωγή των είς Α
συλα Ανιάτων, θεωρείται, έξ έτέρου,
παρ’ Αλλων μέν Απαραίτητος ή κατάργησις τών διατάξεων έκείνων, αί
όποϊαι τιμωρούν τούς Ασθενείς (το
ξικομανείς) , έφ’ δσον ήθελον ληφθή,
παραλλήλως, τά Αναγκαιοΰντα μέ
τρα πρός θεραπείαν αύτών, παρ’ Αλ
λων δ’ ευκταία ή καθιέρωσις τής δια
νομής ναρκωτικών είς τούτους έντός
ειδικών κλινικών.
Ή τελευταία αΰτη παρατήρησις
θέτει έπί τάπητος τό πρόβλημα τής
θεραπευτικής μεταχειρίσεως τών το
ξικομανών, ή Αναγνώριαις τών δποίων είναι — ως παρατηρείται —
έξαιρετικώς δυσχερής, Αν μή Αδύνα
τος. Έ π ί πλέον, ή θεραπευτική προσ
πάθεια προσκρούει, συνήθως, είς τήν
έλλειψιν διαθέσεως συνεργασίας έκ
μέρους των, δεδομένου δτι μικρόν ποσοστόν έξ αύτών παραδέχεται τήν άαθένειάν του καί έπιθυμεϊ τήν θερα
πείαν του' δσάκις δέ τήν έπιζητούν,
τούτο όφείλεται, πρωταρχικώς, είς
τήν δπαρξιν σχετικής δικαστικής άποφάσεως ή είς πιέσεις συγγενών καί
φίλων. Οί μορφινομανεΐς, είδικώτε
ρον, θέλουν, ένίστε, νά ύποβληθοΰν
είς θεραπείαν, Απλώς πρός μείωσιν
τής ποσότητος τού ναρκωτικού, ή ό
ποια τοίς είναι Αναγκαία, πρός έπίτευξιν τής έπιδιωκομένης ύπ' αύτών
Απαλαύσεως. ’Εξ έτέρου, ή ϊασις τής

ναρκωτικβν αποτελεί άναμφισβητήτως βασικήν αιτίαν έκτροπής
πολλΰν νέων τής σήμερον.

τοξικομανίας είναι, έν πρώτοις, δυσχερεστάτη. ’Αποβολή τής έξεως τών,
περί ών έγένετο Ανωτέρω λόγος, δη
λητηρίων, πραγματοποιείται μόνον
είς ποσοστόν 30%, προκειμένου περί
μορφιναμανών συνήθους μορφής καί
είς λίαν χαμηλότερον έπί κοκαϊνομα
νών, τοσούτψ μάλλον, καθ’ δσον ένιοι τοξικομανείς πάσχουν έκ ποικί
λων Αλλων νοσημάτων- οί δέ μορψινομανείς υποφέρουν μεγάλως έκ τής
στερήσεως τής μορφίνης, κατεχόμενοι, Αμα, ύπό Αγωνίας διά τά έπακόλουθα τής Αποτοξινώσεώς των καί δή
δι’ αυτήν ταύτην τήν ζωήν των.
'Ωσαύτως, ή θεραπεία τής τοξικο
μανίας είναι, κατά κανόνα, πρόσκαι
ρος. Δύναται δέ νά καχαστή θετική,
μόνον έφ’ δσον ήθελον έξουδετερωθή
δλαι αί πηγαί προμήθειας τού χρησιμοποιουμένου ναρκωτικού. ΙΙρός τού
το, Απαιτείται, δμως, ή εισαγωγή τού
τοξικομανούς έντός διευθυνομένου ύ
πό ψυχιατρού θεραπευτικού ιδρύμα
τος — διότι μόνον τοιουτοτρόπως πα
ρεμποδίζεται ή διά ποικίλων τεχνα
σμάτων προμήθεια τής τοξικής ούσίας — καί ή Αποφυγή προώρου έξόδου τού Ασθενούς έξ αύτοΰ, πρός
πρόληψιν ύποτροπής τής Ασθένειας.
Πανταχάθεν, τονίζεται ή Ανάγκη ει
δικής ιατρικής μεταχειρίσεως τών το
ξικομανών, έντός ειδικού καταστήμα
τος, Ανταποκρινομένου πρός τήν θε
ραπευτικήν Αποστολήν του δχι μόνον
κτηριακώς, Αλλά καί Από πλευράς
έξοπλισμοΰ καί καταλληλότητος έπιστημονικοΰ καί διοικητικού προσωπι
κού. Οί τοξικομανείς Αποτελούν, πρά
γματι, δλως ιδιορρύθμους καταδί
κους, οΐτινες, Αν δέν τύχουν τής δεούσης θεραπευτικής καί σωφρονιστι
κής, αμα, μεταχειρίσεως, καθίσταν
ται, πολλάκις, Αβουλα όργανα είς
χεΐρας τών πλέον έπιτηδείων έκ τών
συγκρατουμένων των καί άντικείμενον έκμεταλλεύσεώς των, δέν έννοοΰν
νά ύπακούσουν είς τό προσωπικόν τών
φυλακών, έφαρμόζουν ίδικούς των
κανονισμούς καί συχνάκις παραπονοΰνται, διότι θεωρούν έαυτούς έγκαταλελειμμένους καί ύπό τής πολι
τείας καί ύπό τών συνανθρώπων των,
συγγενών τε καί φίλων. ’Ενίοτε δέ
φθάνουν μέχρι σημείου Αναστατώσεως τού καταστήματος, ένθα κρατούν
ται, Αποπειρώμενοι νά αύτοκτονήσουν, κηρύσσοντες Απεργίαν πείνης,
καταστρέφοντες τά πάντα καί στασιάζοντες. ’Ορθότατα, έξ Αλλου, ύπογραμμίζεται, δτι τό θεραπευτικόν έργον δύναται νά είναι έπιτυχές, μό
νον δταν συνεχίζηται καί μετά τήν
έκ τού καταστήματος έξοδον τών το
ξικομανών.
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«"Αϊ - Δημήτρης» είναι μιά γωνιά γης στ' άνατολικά της 'Αττικής, κοντά οέ μιά βροχερή θάλασσα,
πού Εανοίγεται σάν νιοΰφαντο πράσινο χράμι κατά
τό νοτιά καί πάει, κεντημένο δώ καί κεϊ μέ άσπρα λουλού
δια, όσο βλέπει τό μάτι τού άνθρώπου.
Γύρω του είναι σωριασμένοι, σκυθρωποί, δυό - τρεις
άχαροι λόφοι, πού οί άσβεστολιθικές τους προεΕοχές μοιάΖουν μέ κατεβασμένα μάγουλα λιπόσαρκων μυθικών γιγάν
των. Πέρα, στό μεγάλον όρίΖοντα χάνονται τά βουνά τής
Εύβοιας, τριανταφυλλιά καί συλλογισμένα σάν σκιές όνείρων.
Ή χαρά τού Θεού ο' αύτόν τόν τόπο βρίσκεται σέ
μιά κυκλική κοιλάδα μέ πληθωρική βλάστηση πού άπλώνεται μέσα σέ μιά πανάρχαιη χαμηλή Εερολιθιά διατηρημέ
νη, τώρα πιά, μόνο στά δυτικά καί στά νότια. Μέσα σ' αύτή τή μάντρα είναι καί ή έκκλησιά, ό Ά ϊ - Δημήτρης. Καί
γύρω του πικροδάφνες, πολλές πικροδάφνες, καί θραψε
ρές έλιές, καί πεύκα δασιά, καί συκιές καί φραγκοσυκιές
καί πλατάνια, κουβεντιάζουν αιώνες ολόκληρους τό χει
μώνα γιά τήν άνθρώπινη λιποψυχία καί τήν έγκατάλειψι,
καί τό καλοκαίρι τραγουδάνε τή φυγή τών άνέμων καί τόν
έρχομό λιγοστών κυνηγών καί ψαράδων άπό τά γύρω χω
ριά, πού κατεβαίνουνε μέ τις φαμελιές τους καί μένουνε,
Εεκαλοκαιριό, ένα - δυό μήνες, σέ κάτι καλύβες πρόχειρες,
καμωμένες άπό χλωρά καλάμια καί σκι'να. Τότε ό "Αϊ - Δη
μήτρης γίνεται ένα χαρούμενο μελίσσι μικρών παιδιών, πού
βουΐΖουνε Εέννοιαστα όλήμερίς κ' είναι χρυσή χαρά νά τά
βλέπης.
Ο τόπος έτοΰτος, μέ τό Εωκκλήσι καί τις γύρω φυ
τείες, είναι παλιό μετόχι μοναστηριακό. 'Από κείνα δμως
τά χρόνια ώς τά σήμερα ένα δουλευτή καί μόνιμο κάτοικο
γνώρισε, τό Μπάρμπα Μήτρο τόν Τρίμη. "Ητανε σχεδόν
παιδί άκόμα τούτος ό σημερινός γέρος, όταν ό ήγούμενος
Ελισσαϊος τόν διώρισε φύλακα στό κομμάτι έκεϊνο τής
γής, μέ τό δικαίωμα νά καλλιεργή τά μικρά τότε λιόδεντρα
καί τις λιγοστές άμπελοφυτεϊες, κι όντίς γιά μισθό νά σοδεύη τόν καρπό τους. Τιποτένια πράματα. Σπουδαία όμως
γιά έναν έρημο καί κατατρεγμένον άνθρωπο σάν τόν Μή
τρο, φοβισμένον άπό τόν κόσμο καί τά έπίγεια, πού μόνα
τραγούδια πάνω στά χείλη του, τις ώρες τής νεανικής μοναΕιάς, είχε κάποια τροπάρια καί καταβασίες μέ βασικό λυ
πητερό γύρισμα «Τόν νυμφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον' καί ένδυμα ούκ έχω ϊνα είσέλθω έν αύτώ»...
Ύστερα ό ήγούμενος Ελισσαϊος πέθανε. Κ' ήρθαν
ήγούμενοι άλλοι καί πέρασαν, χωρίς ποτέ νά γνοιαστή κα
νείς γιά τόν Ά ϊ - Δημήτρη καί τό φύλακα, πού λησμονη
μένος άπό τούς άνθρώπους, είχε άγαπήσει τόσο τή γή, πού
ν' άγγίΕη μέ τήν ψυχή καί τήν καρδιά του τόν Ούρανό.
— Μέ τά χέρια μου τόν έΖύμωσα τούτον τόν τόπο, έ
λεγε στούς περαστικούς καί στούς Εωμάχους, πού Εεπέφτανε κατά κεϊ καί παινεύανε τήν προκοπή του. Κανέναν
δέν έχω στόν κόσμο... Τούτη ή γής ήτανε γιά μένα κ' ή
μάνα κ' ή άδελφή... Τούτη ήτανε, μαθές, κ' ή άγαπητικιά
μου. Κι άμα τή νύχτα γύρευε ποτές ή ψυχή μου τόν άν
θρωπο καί τή συντροφιά του, έπεφτα χάμω τά πίστομα, κολ
λούσα πάνω της τ' αύτί μου κι όκουγα τότες τόν άχό τού
κόσμου...
Καί διάβηκαν τά χρόνια, οί άνοιΕες καί τά χυνόπωρα.
Καί πάνω 0nJ τις άνθρώπινες άδυναμίες κύλησαν οί όγκοι
τών ώρων μιας πενηνταετίας, κι ό Μήτρος ό Τρίμης γένηκε
σωστό στοιχειό σ' αύτόν τόν τόπο. Γένηκε ό ψηλός, ό 6ουνήσιος έκεϊνος άνθρωπος πού σφύραγε στούς όνέμους άντί
γιά τραγούδι χερουβικό, γένηκε μιά γέρικη ρίΖα όμοια μέ
τών πλατανιών πού άπλώνονται στό νωπό τό χώμα σάν πε
τρωμένα σερπετά.
"Αμα Ζήσης όμως πενήντα όλάκερα χρόνια στόν ίδιο
τόπο χωρίς ούτε μιά ώρα νά λειψής, άμα τόσες χιλιάδες
ήμέρες καί νύχτες σαλέψης μέσα στόν ίδιο χώρο, γίνον
ται όλα γύρω σου γνώριμα κι άγαπημένα πού καί φυλακή
άκόμα νά είν' ό τόπος, τά κάγκελα νά τά λές σταυραδέρ
φια σου. Κάτι τέτοιο ένοιωθε κι ό γέρο - Μήτρος ό μαύ
ρος.

0

- Νά, έλεγε, τις βλέπεις έκεϊνες τις έλιές; Κ' έδει
χνε μιάν άράδα καλοδεμένα λιόδεντρα πάνω στόν άνθό
τους. Έγώ τις έστόλισα νυφοϋλες. Ή τα ν ε κάτι άγριολιόφυτα φυτεμένα δώ καί κεϊ, σκόρπια μαθές σάν τού λαγού
τά τέκνα. Εγώ τά συμμάΖεψα καί τά φύτεψα στήν άράδα
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κι άμα ριΖώσανε καί ήρθε ή ώρα ή εύλογημένη, έγώ τά
πάντρεψα. Ναι, τά μπόλιασα καί τά νοικοκύρεψα, γιατί κι
αύτά Ζωντανά είναι, κι αύτά θέλουνε, μαθές, τό ταίρι τους.
Κι ώς αύτή τήν ήλικία τόν έβλεπες κάθε τόσο σκυμμένον στις ρι'Ζες τών δέντρων του νά βοτανίΖη καί νά φρεσκάρη τό χώμα κ' ύστερα νά γυρίΖη όλη τή γή του (ώς
πέρα, στά δυό δροσερά πηγάδια πού ήρεμούσαν κάτω άπό
τ αρχαία πλατάνια). Συχνά παράγγελνε καί τού φέρνανε
άπό τό κοντινό χωριό κι άσβέστη. Κι άμέσως ή Εερολιθιά
τής μάντρας ντυνότανε στά όλόασπρα, σά νυφούλα. Διώρθωνε καί τις γκρεμισμένες τις πέτρες. Κ' ή βάσι τών δέν
τρων, όλων τών δέντρων, γινόταν κι αύτή κάτασπρη.
— Τούτο, μαθές, είναι ή δική μου ή Ζήσι. Κάθε πέ
τρα, κάθε κλωνί καί κάθε ρι'Ζα δώ μέσα, είν' όλάκερο πα
ραμύθι γιά μένα, τό παράμύθι τής καρδιάς... Κ' έπειτα τί
άλλο ν' άγαπήσης έκτος άπό τή φύσι, μαθές. Υπάρχει τ ί
ποτα ομορφότερο; Είναι θηλυκιά χωρίς νάναι γυναίκα...
Στοιχειά καί φαντάσματα δέν ύπάρχουν πάνω οτή γή.
"Αν ύπήρχαν, ό γέρο - Μήτρος θά τόΕερε, θά τάχε δή τό
σα χρόνια, χιλιάδες μαύρες χειμωνιάτικες νύχτες, πού οί
βοριάδες στήνανε χορό, κύκλο στήν καλύβα του καί στά
δέντρα, κ' ύστερα παίρνανε τήν ψυχή του καί τήν πηγαίνα
νε μακριά, σέ κάτι κόσμους άλλοιώτικους, σέ κάτι σκοτει
νούς γκρεμνούς καί βράχους πού τούς έδερνε άλύπητα τ'
άνεμοβρόχι.
Ή γή δέν έχει ώρισμένον όγκο. Είναι τόσο μεγάλη
όσος είναι κι ό νοϋς έκείνου πού τή συλλογιέται. Συχνά ό

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Καταγγελία
άνθρωπος έτοΰτος πέθαινε. Μέσα σέ κάτι τραγικά δειλινά
τού Όκτώβρη, πέθαινε κάτω άπό κείνα τά βουερά πλατά
νια, νιός τόν πρώτο καιρό, άνερώτευτος Ιδαλγός, δίχως
ούτε μιά πλάνα ιστορία, κ' ύστερα γέρος, δίχως καμμιάν
άνόμνησι, καμμιά δόΕα. "Ετσι γίνεται μέ τούς άνθρώπους.
'Απάνω στά Ζεστά τους τά χέρια νοιώθουνε, λίγο - λίγο,
νά λυώνουνε σά νιφάδες τού χρόνου όλες οί μικρές καί με
γάλες τους προσδοκίες...
Μιά μέρα τής άνοιΕης, τόν καιρό πού άνθίΖανε κιόλας
οί πικροδάφνες, φάνηκε στόν Ά ϊ - Δημήτρη ένας παράΕενος άνθρωπος μ' ένα ποδήλατο. Τά δέντρα είχανε πιάσει
Εανά τό παλιό τραγούδι τής φυγής τών άνέμων, κι όλα γύ
ρω άσβεστωμένα, φρέσκα καί καθαρά, ίδια μέ τήν ψυχή τού
μπάρμπα Μήτρου, πού είχε ντυθή τά γιορτινά της καί τρα
γουδούσε κι αύτή. Ό άνθρωπος άκούμπησε τό ποδήλατο
στήν άκρη τής καλύβας καί τεντώθηκε νά Εεμουδιάση. Γύ
ρευε πόσες ώρες θά πάλευε μέσα στις κακοτοπιές μ' αύτό
τό κυλούμενο...
— Δημήτριος Τρίμης;
—'Εγώ, παιδί μου.
— Χμ... Έ να ποτήρι νερό μπορώ νά πιώ, γέροντα;
— Μετά χαράς, κ' ένα τσίπουρο.
Ή τα ν ό πρώτος άνθρωπος πούβλεπε έδώ κ' ένα μή
να ό μπάρμπα Μήτρος κ' ήθελε νά τόν καλοκαρδίση καί
νά τού μιλήση γιά χίλια δυό. Καί γιά τ ’ άνθισμα τής έλιας

Ό γέρος τόν έκοίταΕε σά χαμένος. "Ετσι, σάμπως νό
μήν καταλάβαινε τή γλώσσα πού του μίλησε ό άνθρωπος
αύτός. "Εκαμε νά βγάλη μιά λέΕι, μά μόλις γλίστρησε άπό
τά χείλη του, έπεσε κάτω στις πέτρες καί γίνηκε χίλια κομ
μάτια...
_
.
Ό άνθρωπος γύρισε με καποια απορία.
— Τί συμβαίνει, παπού;
— Καί σύ, παιδί μου, ποιος είσαι;
— Δικαστικός κλητήρας... Μέτρα τά χρήματά σου καί
ύπόγραψε γιατί πρέπει νά πηγαίνω...
Ό γέρος άρχισε νά τρέμη.
— Δηλαδή μέ διώχνουν άπό τόν "Αϊ - Δημήτρη;
— Ναι... Είναι ό νόμος... "Αμα σ' άποΖημιώσουνε τά
μπορούνε... «Καταγγελία συμθάσεως έργασίας».
"Εσκυψε σάν υπνωτισμένος κ' έβαλε μιά μουτΖούρα
στό μέρος τής ύπογραφής πού τοϋδειΕε ό άγνωστος. Ε
κείνος πήρε τό χαρτί καί τό δίπλωσε μαΖί μέ τ άλλα.
— Γειά σου, γέρο... Κι άπό αύριο, έ: όπως είπαμε...
Γύρισε τό ποδήλατο. Τ ’ άνέβασε στό ίσιωμα καί πη
δώντας άπάνω του βιαστικά, χάθηκε πέρ' άπό τήν άσπρη
Εερολιθιά.
Ό γέροντας κοίταΕε μιά τό χαρτί μέ τΙ σφραγίδες, μιά
τά λεπτά κ’ ύστερα κάρφωσε τήν ύγρή του ματιά ατό ση
μείο τής φυγής τού άγνώστου, σά νά μήν ένοιωσε τίποτε
άπ' δλην αύτή τήν ιστορία...
"Ητανε δειλινό κι ό ήλιος είχεν άχνοβάψει και πάλι
τά μακρινά βουνά τής Εύβοιας... Καί κείνα έΕακολουθοΰσαν νά σβήνουνε, καθώς πάντα, μέσα στό μούχρωμα, τρι
ανταφυλλιά καί συλλογισμένα σάν σκιές ονείρων...

cϋ ΐ ο ί η ο ι ς
ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ

Συμθάσεω ς
ΔΙΗΓΗΜΑ

καί γιά τό βλάστησμα τ' άμπελιοϋ. Η χρονιά φέτος ήταν
εύλογημένη κι άν τό πήγαινε έτσι ώς τό τέλος, ό κοσμος
θά χαιρότανε ψωμάκι...
Ό άνθρωπος όμως έκεϊνος ήτανε σκυθρωπός γιά ν'
άκούση ένα τραγούδι. "Εβγαλε άπό τήν τσάντα του κάτι
χαρτιά κι άρχισε νά τά ΕεφυλλίΖη προσεχτικά. Σέ κάποιο
στομάτησε. Τό κοίταΕε καλύτερα.
— Δημήτριος Τρίμης, έ; ΦύλαΕ μετοχίων Ίεράα Μο
νής Ήλιού...
— Εγώ, παιδί μου...
_
.
— Έ χεις έδώ μιά ειδοποίηση γέροντα... (Έ συρε μέσ
άπό τ' άλλα τό χαρτί, κίτρινο, σκυθρωπό, γιομάτο χαρτό
σημα καί σφραγίδες, καί τόδωσε στό μπάρμπα MjiTpo. Α
πλωσε ύστερα μπροστά του ένα όμοιο χαρτί, τοΰδωσε τό
μολύβι του) - Νά, βάλε καί μιά ύπογραφή ότι τό έλαβες...
Ό γέρος ψάχτηκε γιά τά γυαλιά του.
— Σάν τί χαρτί είναι τούτο;
—Άπόλυσι. Καταγγελία αυμβάσεως.
— Πώς;
— Ναι. Τό Μοναστήρι «Μή έχον πλέον άνάγκην των
υπηρεσιών σου», λέει, σέ άπολύει. ( Αφησε πάνω σ ένα
πρεβάΖι τά χαρτιά καί τό μολύβι). Έ χ εις νά παίρνης καί
κάτι λεπτά... Τήν άποΖημίωσι... δυό μηνιάτικα... (ΤράθηΕε
άπό τή μέσα τσέπη τού σακακιού του ένα μάτσο χαρτονο
μίσματα καί τάβαλε στό χέρι τού γέρου).

Ψηλόκορφες βελανιδιές, τής έρημιάς κυ[ράδες,
πού σέ φαράγγια σκιερά ή λιόλουστες
[ραχούλες,
άραδιαστά υψώνετε στή πλάση τό κορμί
[σας,
μοιάζετε μέσ’ τ’ άπόβραδο, στ’ άπόσωμα
[τής μέρας
μέ τίς καλογειτόνισσες πού βγήκανε νά
[γνέσουν
στής γειτονιάς τ’ άπλώματα, στά ξέφωτα
[τής ρούγας.
Στή λαύρα τού καλοκαιριού, στό ντάλα
[μεσημέρι,
όταν ή πλάση όλόγυρα, στοΰ ήλιου τό
[κάύμα άνάβει
βαθειά Ισκιάδα άπλώνετε καί μυριοβω'διασμένη
γιά τούς ξωμάχους τής δουλειάς, πού ρέ[βουνε στό μόχθο
Καί στή γαλήνη τής νυχτιάς, π’ όλα σω
παίνουν γύρω,
καθώς ή μαύρη σκοτεινιά τή πλάση γύρω
[ζώνει,
τό φύλλωμά της τό άδρό, π’ άργοσαλεύει
[ή αύρα
κλινάρι γίνεται άκριβό στοΰ λόγγου τ’ ά[γριοπούλια,
πυΰρχονται, μέσ’ τ’ άπόβραδο, τήν κού[ραση νά σβύσουν.
Ψηλόκορφες βελανιδιές-τή χάρη σας ζη[λεύω
π* δλο θωρείτε ξάγναντα δλο τό κόσμο
[πέρα.
Πδνος Παπαρρηγόπουλος
τ. Άστυν. Δ/ντής Α'
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Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ύπό τοΟ κ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚαθηγητοΟ τής Ψυχιατρικής καί Νευρολογίας τοΟ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Ονόεν άκιόνόζερον ραία ζρέφει άνόρώωοιο
ωάνζων όσα ζε yaia εωι ωνείειζαι και ερωει.
’Οδύσσεια

"όΤΙνδρωωος μεν ydp ον ωανζϊ £ψψ, Jcvov
όε ωανζϊ άνόρώωφ ύωάρχει.
’Αριστοτέλης
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΣΑ εις τό προηγούμενον, περί των
ψυχικών φαινομένων τής προπαρα
σκευαστικής περιόδου τοϋ πολέμου,
άποτελοϋσι τά στοιχεία τής ψυχικής καταστάσεως τών άτόμων ώς γνωρίσματα αύτής καί ώς ψυχικά! προϋποθέσεις τοϋ πο
λέμου.
Ή δημιουργία τών ψυχικών τούτων προ
ϋποθέσεων δέν τελείται αύτομάτως, ούδέ
είκή κα! ώς έτυχεν, αλλά τή ύποθάλψει
έξωτερικών δρων καί παραγόντων, οΤτινες
μεταβάλλόυσι τήν δμαλήν ψυχικήν κατάστασιν τήν ύπάρχουσαν- κατά τήν ειρήνην
κα! δημιουργοϋν τάς μνημονευθείσας ψυχικάς έκδηλώσεις.
Οί έξωτερικο! λόγοι, οί δημιουργοϋντες
όλίγον κατ’ όλίγον τήν ιδέαν καί έν γένει τήν πρός τόν πόλεμον ψυχικήν κατάστασιν, είναι ποικίλοι, π .χ . 6 οικονομικός
συναγωνισμός, ή ένεκεν βιωτικών λόγων
άνάγκη έπεκτάσεως, ή έπιζήτησις ή διατήρησις τής ισχύος καί υπεροχής, ή άπόκτησις τής έλευθερίας κ.ο.κ.
ΟΙ έξωτερικο! οδτοι λόγοι αναλυόμενοι
δέν είναι κατ’ ούσίαν άμιγεϊς έξωτερικοί,
άλλά τινές τούτων έμπεριέχουσιν ήδη
πρωταρχικώς τούς άνωτέρω μνημονευθέντας ψυχικούς συντελεστάς οδτως, ώστε
πολλάκις δέν δύναται νά γίνη διάκρισις
μεταξύ έσωτερικών (ψυχικών) κα! έξωτε
ρικών παραγόντων τοϋ πολέμου.
Τά άνωτέρω έκτεθέντα περί τών ψυχι
κών φαινομένων τής προπαρασκευαστικής
περιόδου τοϋ πολέμου ίσχύουσι διά τε τόν
έπιτιθέμενον καί διά τόν άμυνόμενον. Ά λ 
λως ό μέν έπιτιθέμενος δέν θά προέβαινεν

Ο

Τό τάνκ τής καταστροφής, ό άνθρωπος
τής Ζωής καί τό κερί τής έλπίδος. Ή
τριλογία τοϋ πολέμου καί τής ειρήνης.
Θά έπικρατήση ή λογική, ώστε ή ποθη
τή ειρήνη νά θσσιλεύση στή γή, ή θά
όδηγηθή ή άνθρωπότης στόν όλεθρο;
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εις πόλεμον, 6 δέ άμυνόμενος θά Οπέκυπτεν
δνευ πολέμου.
Ή έρευνα τής ψυχικής καταστάαεως
τών άτόμων, κατά τήν περίοδον τής έκτελέσεως τοϋ πολέμου, φέρει είς φώς άλλου
είδους ψυχικάς έκδηλώσεις, α! δποΐαι θεωροϋνται ύπό πολλών ώς κύρια αίτια αύτοϋ.
"Η ψυχολογία τών πολεμούντων άνθρώπων είναι ή αύτή, είτε πρόκειται περί έπιτιθεμένου ή άμυνομένου λαοϋ. Στοιχεία
δέ καί γνωρίσματα αύτής είναι ώς γνω
στόν τό φονεύειν κα! τό καταατρέφειν.
Οί άνθρωποι δρχονται τής άλληλοκτονίας κα! καταστροφής μέ τελικόν σκοπόν
τήν έξόντωαιν κα! έκμηδένισιν τοϋ άντιπάλου. Ή έπίδοσις είς τήν άλληλοκτονίαν κα! καταστροφήν, ή ϊκανότης πρός
διάπραξιν φρικαλεοτήτων κα! ή άντοχή
είς αύτάς είναι τοσούτου βαθμοϋ, ώστε διαπορεΐ τις, πώς είναι δυνατόν οί μέχρι τοϋδε ήρεμοι κα! πράοι άνθρωποι νά παρουσιάζωσιν έξαίφνης τοιαότας άγριας ιδιότη
τας, δοθέντος έπ! τούτοις δτι παραλλήλως πρός τ ’ άνωτέρω τά συναισθήματα
συμπάθειας κα! άγάπης έναντι τών άνθρώπων έξανεμίζονται, αί ήθικα! άρχα! καί
έπιταγαί καταργοΰνται κα! πλήρης ψυχι
κή άναισθησία έναντι παντός καλοϋ, ήθικοϋ καί άνθρωπίνου καταλαμβάνει τούς
πολεμοΰντας. Ά ς προστεθή είς ταϋτα ή
Ιλλειψις έπιγνώσεως τών διαπραττομένων*
κακών, (άντιθέτως ύπάρχει συναίνεσις τής
ήθικής συνειδήσεως), ίνα συμπληρωθή ή
είκών τοϋ πολεμοϋντος άνθρώπου. Πάσαι
αί έν λόγψ έκδηλώσεις· περιλαμβάνονται

Ή ψυχολογία τών πολεμούντων άνθρώ·
πων είναι ή αυτή, είτε πρόκειται περί έπιτιθεμένου ή άμυνομένου λαοϋ. Στοι
χεία δέ καί γνωρίσματα θύτης είναι τό
φονεύειν καί κατοατρέφειν. Ή κατά τόν
πόλεμον έπίδοσις εις τήν άλληλοκτονίαν καί καταστροφήν, ή ίκανότης πρός
διάπραΕιν φρικαλεοτήτων καί ή αντο
χή εις αύτάς είναι τοσούτου βαθμού, ώ
στε διαπορεϊ τις, πώς είναι δυνατόν οί
«μέχρι τοϋδε ήρεμοι καί πράοι άνθρω
ποι νά παρουσιάΖωσιν έΕαίφνης τοιαύτας άγριας ιδιότητας δοθέντος έπί τούτοις, ότι παραλλήλως πρός τ' άνωτέρω
πλήρης ψυχική άναισθησία έναντι παν
τός καλού ήθικού καί άνθρωπίνου κα
ταλαμβάνει τούς πολεμούντας.

όπό τόν γενικόν όρον τοδ ααδισμοβ, δστις
πληροί τήν ψυχήν τών άνθρώπων ώς άτόμων καί ώς συνόλου. "Ας αημειωθή, ότι
κατά τόν πόλεμον οόόεμία διάκρισις ύπάρχει ώς πρός τάς άνωτέρω ψυχικάς έκδηλώσεις μεταξύ πεπολιτισμένων καί πρωτογό
νων. Καί οί μέν καί οί δέ συμπεριφέρονται κατά τόν αότόν τρόπον, διότι ή τοιαύτη συμπεριφορά είναι τό ουσιώδες γνώρι
σμα τοϋ πολέμου, δστις άλλωστε έν τή
ούσίφ είναι, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, έπαναγωγή εις πρωτόγονον κατάατασιν.

Έ π ί τοδ έν λόγψ θέματος ύπάρχουαι
δύο άντιτιθέμεναι απόψεις. Πρώτον ή ψυ
χολογική άποψις άφορμωμένη άπό τής έρεύνης τού ψυχικού κόσμου τού ανθρώπου,
πρωτογόνου καί πεπαλιτισμένου, καί δεύ
τερον ή κοινωνιολογική ή μελετώσα κυ
ρίως τούς κοινωνικούς δρους. Έκάστη τού
των κρίνει διαφοροτρόπως τήν γένεσιν τών
κατά τόν πόλεμον ψυχικών έκδηλώσεων
τών άνθρώπων καί έν γένει τό δλον φαι
νόμενου τοδ πολέμου.
Κατά τήν ψυχολογικήν καθόλου άποψιν

ΑΙ έκδηλώσεις τοΰ φονεύειν καί καταστρέφειν άπορρέουσιν έκ
τής ένστικτου τάσεως πρός έπιθετικότητα καί καταστροφήν καί
έκ τοΰ μίσους καί τής σκληρότητος, δτινα έχει ώς ψυχικός ιδιό
τητας ό άνθρωπος. Ταΰτα καθιστώσιν αυτόν έπιβλαβή καί παθο
γόνον διά τούς όμοιους του .

Κατά τόν πόλεμον τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως ύφίσταται μείωσιν ή έξαφάνισιν. Δ ι’ δ οί πολεμοΟντες εκτίθενται
άνευ δισταγμοδ εις τόν κίνδυνον τής ζωής
των. Ή ένεργός διατήρησις τοδ ένστικτου
τής αύτοσυντηρήσεως θά άνεχαίτιζε τούς
πολεμούντας είς τήν έκτέλεσιν τού πολέ
μου. Κατά τόν πόλεμον δηλαδή τά άτομα
δρώσι παρά τάς ένστίκτους διαθέσεις των
π .χ. φονεύονται παρά τό ένστικτον τής
αύτοσυντηρήσεως.
ΞΕΤΑΣΤΕΟΝ νΰν διατί δ άνθρωπος
παρουσιάζεται κατά τόν πόλεμον
καί άναπτύσσει τοιαύτας καταστρεπτικάς ιδιότητας.
Εύλογος είναι έν τφ προκειμένψ ή σκέψις, δτι αί κατά τόν πόλεμον ψυχικαί έκδηλώαεις άναδλύζουσιν έκ πηγής τινός 6παρχούσης έν τφ άνθρώπφ, άλλως δέν θά
είχεν ούτος τήν ικανότητα νά παρουσιάζη
τάς έκδηλώσεις τού πολέμου. "Ινα έκδηλωθή τι, πρέπει νά ένυπάρχη, άλλως δέν θά
έξεδηλοδτο, έστω καί 6πό τήν έπίδρασιν
οίουδήποτε έξωτερικοδ γεγονότος.

Ε

δ άνθρωπος είναι φύσει άγριον δν, έχον έν
έαυτφ ώς έμφύτους ιδιότητας τήν σκλη
ρότητα, τό μίσος, τήν ένστικτον τάσιν τής
έπιθετικότητος καί καταστροφής, δ δέ πό
λεμος είναι έξωτερίκευσις τών ψυχικών
τούτων ιδιοτήτων καί τοδ κακού ήθους του.
Κατά τήν κοινωνιολογικήν δοξασίαν δ
άνθρωπος είναι φύσει άγαθός καί ειρηνι
κός, ή σκληρότης δέ, αί βιαιοπραγίαι καί
οί πόλεμοι είναι συνέπειαι τών κοινωνι
κών δρων διαβιώαεως αύτοδ, ιδίως τών οι
κονομικών, καί γενικώτερον τ οδ πολιτι
σμού.
ΝΑΦΟΡΙΚΩΣ πρός δσα ή ψυχολογική
άποψις έκπροσωπεΐ, γνωρίζομεν δτι δ
άνθρωπος μεταξύ τών ποικίλων ένστι
κτων κέκτηται τό ένστικτον τής αύτοσυν
τηρήσεως καί τό τής κοινωνικότητος. Τό
ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως χρησι
μεύει είς τήν διατήρηαιν τοδ άτόμου. Τό
τής κοινωνικότητος δημιουργεί τήν έν κοινωνίαις συμβίωσιν τών άνθρώπων.
Γίνεται δέ δεκτόν, δτι τό ένστικτον τής
αύτοσυντηρήσεως ένέχει άποκλειστικώς έγωίστικά στοιχεία, τά όποια συνοδεύονται

Α

δπό έπιθετικής τάσεως έναντίον τοδ περι
βάλλοντος, έμψύχου καί άψύχου. Διά τής
έπιθετικής κατά τοδ περιβάλλοντος βρώ
σεως έπιτυγχάνεται ή κατάκτησις τούτου
καί ή προαπόριαις έξ αύτοδ τών διά τήν
διατήρησιν τοδ άτόμου άναγκαίων. Ή έπιθετική τάσις διεξάγεται μετά ακληρότητος καί καταστρεπτικότητος" στρεφομένη δέ κατά τοδ περιβάλλοντος άπολήγει
μοιραίως είς βάρος αύτοδ, διότι έκ τού
του θά ληφθή καί θά άφαιρεθή, δ,τι άναγκαιοί είς τόν άνθρωπον.
Έ φ ’ δαον δέ τό περιβάλλον τοδ άνθρώπου άποτελοδν οί άλλοι άνθρωποι, ή έπιθετική τάσις έκάστου άνθρώπου άπολήγει
είς βάρος τών άλλων. Τοδτο δντως συμ
βαίνει έν τή ζωή καθόλου καί τή κοινωνι
κή ζωή. Επομένως, ή έπιθετική τάσις εί
ναι ταυτοχράνως καταστρεπτική διά τό π ε
ριβάλλον.
Ά ντιθέτως, έκ τοδ ένατίκτου τής κοινωνικότητος, δι’ οδ συνδέονται τά άτομα είς
κοινωνίας, έκπορεύονται αί πολλαπλαί έκδηλώσεις τής κοινωνικότητος, τούτέστιν
τής φιλαλληλίας, τής αύτοθυαίας χάριν
τών άλλων κ.ο.κ.
Τά δύο άνωτέρω ένστικτα άντιτίθενται
πρός άλληλα. Κατάλληλον κράμα έξ άμφοτέρων άποδίδει τόν δμαλάν άνθρωπον,
δστις είναι έπωφελής είς έαυτόν χωρίς νά
είναι έπιβλαβής είς τήν κοινωνίαν. Ό
Ετεροβαρής τονισμός δέν άποτελεΐ εύδόκιμον σύμπτωσιν πραγμάτων.
Ένταδθα ένδιαφέρουν αί έπιθετικαί καί
καταστρεπτικοί τάσεις τοδ άνθρώπου, αΤτινες στρεφόμενοι, ώς έλέχθη, έναντίον
τοδ περιβάλλοντος, έμψύχου καί άψύχου,
συνεπάγονται ποικίλας καταστροφάς.
Αί έν λόγψ τάσεις έμφυτοι οδααι κατά
τήν ψυχολογικήν άποψιν έκληρονομήθησαν
είς τόν σημερινόν πεπολιτισμένον άνθρω
πον παρά τών πρωτογόνων προγόνων του.
Ό πρωτόγονος άνθρωπος ήτο άγριος, έπιθετικός καί καταστρεπτικός. Λόγψ τής
ζωής τήν όποίαν ήτο ύποχρεωμένος νά
διάγη έν μέσψ τής άγριας φύαεως, είχε
συνεχή άπασχόλησιν τό φονεύειν ού μόνον
τά διάφορα άγρια ζώα, άλλά καί τούς δμοφύλους του, ΐνα προφυλάσσηται άπό τών
έξ αύτών κινδύνων.
Γνωρίζομεν έκ τής μελέτης τών έθίμων
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Κύρια γνωρίσματα του πολέ
μου είναι τό φονεύειν και κα·
ταστρέφειν.
τών σημερινών πρωτογόνων καί συνάγομεν
καί διά χόν πάλαι πρωτόγονον, ότι άπετέλει διά τούς δμοφόλους του λίαν έπικίνδυνον δν, ώς καί δ σημερινός πρωτόγο
νος. Γενικώς είπείν, ένφ πάντα τά λοιπά
ζώα έχουν ένστικτον άπώθησιν νά έπιτίθ.ενται καί νά φονεόωσι τά δμοια αύτών,
ό άνθρωπος ού μόνον στερείται τΫ)ς άπωθήσεως ταότης, άλλ’ έχει ροπάς κατευθυνομένας κατ’ έξοχήν έναντίον τών όμοφύλων του.
Ό σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος
προαχθείς έκ πρωτογόνου καταστάσεως δι
ετή ρηαεν έκ κληρονομίας είς τό άσυνείδητόν του πολλάς πρωτογόνους ροπάς έν
αίς καί τάς έπιθετικάς καί τάς καταστρεπτικάς. Είναι δέ κυρίως, ώς διδάσκει ή
άναλυτική ψυχολογία, τό δμαδικόν (άθροιστικόν) άσυνείδητον, τό όποιον έμπεριέχει τά καταστρεπτικά στοιχεία, τά ό
ποια ώς ένστικτοι πρωτόγονοι δυνάμεις
έκδηλούνται κατά τόν πόλεμον.
Αί έν λόγψ πρωτόγονοι δυνάμεις τείνουσι πάντοτε πρός έξωτερίκευσιν καί όδηγοΟσιν είς τάς καταστρεπτικάς πράξεις
τών ατόμων καί τών λαών. Τό HOMO
HOMINIS L U PU S EST έπικυρούμενον Ο
πό τών γεγονότων τής καθ’ ήμέραν ζωής
διά τό άτομον καί Οπό τής ιστορίας διά
τά Κράτη άποτελεϊ έπιγραμματικόν χαρα
κτηρισμόν, δτι δ άνθρωπος δέν είναι δν
πράον καί καλόηθες, άλλά άγριον, έπιθετικόν καί καταστρεπτικόν. Οί άνθρωποι
θεωρούν ώς έχθρούς καί φοβούνται τούς
δμοίους των καί τήν κακίαν των, έξ ής
πλείστα κακά προκύπτουσι δι’ άλλήλους.
ΔΓ 8 ή δυσπιστία έναντι άλλήλων, ή προφύλαξις, δ έξοπλισμός.
Τήν φύσει ταύτην έχθρότητα τών άνθρώπων πρός άλλήλους διέγνωσαν άπό μακρού οί μελετηταί τής άνθρωπίνης ψυχής
δεχθέντες, δτι οί άνθρωποι είναι έχθροί
άλλήλων. Πρός κατάπαυσιν τής έχθρότητος καί τών έξ αύτής συνεπειών προήλθον
είς κοινήν συμφωνίαν τής καταπαόοεως
τής έχθρότητος καί ύποταγής είς τήν θέληαιν τού συνόλου. Ούτως έδημιουργήθη
ή κοινωνία καί τό Κράτος (θεωρία τής
συνθήκης).
Ό Πλάτων λέγει «ήν γάρ καλούσιν οί
πλείστοι τών άνθρώπων Ειρήνην τούτ’ εί
ναι μόνον δνομα, τφ δέ έργψ πάσαις πρός
πάσας τάς πόλεις άεί πόλεμον άκήρυκτον
κατά φύσιν είναι. Νύν δή 6φ’ ήμών όρθώς έρρήθη τό πολεμίους είναι πάντας
πάσι δημοσίφ τε καί ίδίφ έκάστους αύτούς
σφίσιν αύτοϊς». Νόμοι 626Α. Δηλαδή αί
πόλεις κατά φύσιν εύρίσκονται είς άκήρυ
κτον πόλεμον. ’Επίσης τά άτομα καί !δίφ καί δημοσίφ πολεμούν άλληλα. Ό
HOBBES γράφει, δτι οί άνθρωποι λόγφ
τού έγωϊσμοθ (τής φιλαυτίας, τού ένστι
κτου τής αύτοσυντηρήσεως), φύσει πολε-

'Ως πρός αυτό δέν υπάρχει
διαφορά μεταξύ πολιτισμέ
νων και μή λαών.
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μούν άλλήλους. Bellum omnium contra
omnes. De cive I, 12 Leviathan I, 13.
Ή δέ πολιτεία άποτελεϊ συνθήκην μεταξύ
τών άτόμων πρός αύτοπροατααίαν καί κατάπαυσιν τής έχθρότητος.
Ό SPINOZA δέχεται τά αύτά. Ό
ROUSSEAU, έν τφ κοινωνικφ Συμβολαίψ
λέγει, δτι ή άρχέγονος κατάατααις είναι
ή έχθρότης τών άνθρώπων.
Ό Σενέκας διετύπωσεν τό HOMO HO
MINIS L U P U S , προσθέτει δέ «έκ τού άνθρώπου διά τόν άνθρωπον ύπάρχει άπειλή
καθημερινού κινδύνου... άπατάσαι, έάν έχης έμπιστοσύνην είς τά πρόσωπα, τά δποϊα συναντφς. Έ χουν τήν μορφήν τών
άνθρώπων, άλλά τήν ψυχήν τών άγρίων
θηρίων. Μόνον είς τόν άνθρωπον έμποιεί
εΰχαρίστησιν νά καταστρέφη τόν άνθρω
πον».
Αί έπιθετικαί καί καταστρεπτικά! τά
σεις, λίαν έκσεσημασμέναι είς τούς πρω
τογόνους, ύπέστησαν δέσμευσιν καί προσέλαβον ήπιωτέραν μορφήν είς τόν πεπολιτισμένον άνθρωπον. Είς τόν πεπολιτισμένον άνθρωπον ή «έπίθεσις» κατά τού περι
βάλλοντος έκδηλούται ύπό δμαλούς δρους
διά τής συμφώνως πρός τούς κειμένους
κοινωνικούς καί ήθικούς νόμους προσπορίσεως τών ύλικών μέσων έπί τή βάσει τής
έργασίας καί τού έπαγγέλματος. Ό πολι
τισμός δμως δέν έπέτυχεν είσέτι τήν έξαφάνισιν ή πλήρη καταστολήν τών έπιθετικών καταστρεπτικών τάσεων τών άνθρώ
πων. Δ ι’ δ αί συχναί έπιβλαβεϊς έπιδρά-

σ?ις τού ένός άνθρώπου έπί τόν άλλον, έν
τή καθ’ ήμέραν ζωή, ύπό μορφήν άδικίας,
καταπατήσεως συμφερόντων, έγκληματι
κών πράξεων καί αί λίαν καταστρεπτικά!
κατά τόν πόλεμον.
Ή σημαντικωτέρα καταστρεπτική έκδήλωαις τού άνθρώπου είναι ή άνθρωποκτονία. Αύτη ύπάρχουσα είς άπάσας τάς κοι
νωνίας δέν έχει άκόμη έξαλειφθή, παρά
πάσας τάς προσπάθειας. Πάντοτε θά εύρεθώσιν άτομα διαπράττοντα άνθρωποκτονίαν καί καταδεικνύοντα ούτως, δτι τό φο
νεύειν είναι ίδιον τού άνθρώπου.
’Εκ τής μελέτης τών ήθών καί έθίμων
τών λαών, πρωτογόνων καί μή, γνωρίζο
μεν , δτι ή άνθρωποκτονία παριστά ποικί
λης σημασίας έκδήλωσιν.
Οί έντελώς πρωτόγονοι θεωροΰσιν ώς
άρετήν τού άνδρός νά έχη φονεύση κατ’
έπανάληψιν. ΟΙ άγριοι λαοί δύνανται νά
φονεύσωσιν έλευθέρως πάντα μή άνήκοντα είς τήν φυλήν των. Οί Μωαμεθανοί έφόνευον άνευ τύψεως συνειδήσεως τούς
Γκιαούρ. Είς τήν άρχαίαν Ε λληνικήν έ-

ποχήν ή ζωή τού «βαρβάρου» ούδεμίαν είχεν άξίαν κ.ο.κ.
Είς τάς σημερινάς πεπολιτισμένας κοι
νωνίας τό φονεύειν έχει προσλάβει ποικί
λας ιδιαιτέρας μορφάς. Τό Κράτος δ’ ώς
γνωστόν, έχει μονοπωλήσει τό φονεύειν
διά τού δημίου. Καθ’ ά έκ τής ψυχολογίας
τού άσυνειδήτου γνωρίζομεν, τήν διάθεσιν
πρός τό φονεύειν έκπληρούσι πολλοί άν
θρωποι, είτε άπ’ εύθείας, π .χ . ώς έγκληματίαι φονείς, είτε έμμέσως δ ι’ άντισταθμίσματος τινός, π .χ . διά τού έπαγγέλμα
τος τού σφαγέως, τού κρεοπώλου, τού κυ
νηγού. Πολλοί ίκανοποιοΰσι τάς ένστι
κτους ταύτας τάσεις διά τής τυραννίας
ζώων ή άνθρώπων. «Τό νά βλέπη τις τάς
βασάνους τού άλλου εύχαριστεΐ, νά προκαλή βασάνους εύχαριστεΐ περισσότερον» λέ
γει δ NIETSCHE. Τούτο ισχύει διά πολ
λούς τών άνθρώπων. Τό ένδιαφέρον δέ
τών άνθρώπων διά τάς πράξεις τών έγκληματιών είναι, δύναταί τις είπείν, γ ε 
νικόν. Δ ι’ δ ή μετά μεγάλης εύχαριστήσεως άνάγνωσις άστυνομικών μυθιστορη
μάτων καί ή θέα έγκληματικών φίλμς,
θανατικών
έκτελέσεων
(άπαγχονισμού
κ .τ .τ .) .
'Η διάθεσις καί τάσις τών άνθρώπων
πρός τό φονεύειν προκύπτει έμφανώς έκ
τής συμπεριφοράς αύτών καί τής έπιδόσεως είς αυτό κατά τόν πόλεμον. Αί κατά
τόν πόλεμον πράξεις τών άνθρώπων έπιτρέπουν νά ίαχυρισθή τις, δτι ό άνθρωπος
βάσει ψυχικής ίδιότητος έπιδίδεται είς

ταύτας. ’Επίσης δύναταί τις νά δμιλή πε
ρί εύχαριστήσεως καί ίκανοποιήσεως τών
άνθρώπων έκ τών διαπραττομένων φόνων.
Κάτι ικανοποιείται έν τφ άνθρώπψ έκ τών
φρικτών γεγονότων τού πολέμου.
Ή τάσις πρός καταστροφάς τών άψύχων είναι ψυχική έκδήλωσις ούχί δλιγώτερον άξία λόγου τής άνθρωποκτονίας.
Είς τόν πόλεμον κατ’ έξοχήν άναφαίνονται καί άναπτύσσονται αί καταστρεπτικαί ιδιότητες τού άνθρώπου, πραγματοποιούμεναι μετά πάσης σκληρότητος καί
άναλγησίας. ’Αποτελεί, ώς γνωστόν, ιδι
αιτέραν έκδήλωσιν τής μάζης τού στρα
τού ή τάσις πρός καταστροφάς, έμπρησμούς καί λεηλασίας, ήτις, παρά πάσαν
άντίθετον προσπάθειαν, ού μόνον δέν καταστέλλεται, άλλά καί καταστελλομένη προκαλεϊ δυσαρέσκειαν καί δυσφορίαν είς τούς
στρατιώτας, διότι, ώς φαίνεται, πρόκει
ται περί βασικής ψυχικής ίδιότητος τού
άνθρώπου, ιδίως δέ τής μάζης.
(Σ υ νεχίζετα ι)

Ό χαρτοπαίχτης είναι άδικος άνθρωπος. Ό χαρτοπαί
χτης άδικεϊ' καί όταν κερδίΖη καί όταν χάνη. 'Αδικεί δταν
κερδίΖη, έπειδή παίρνει τά χρήματα τών άλλων, χωρίς νάν
τούς δίνη τίποτε' άδικεϊ όταν χάνη, έπειδή οπαταλεϊ τά χρή
ματα τά χρεωστούμενα εις τήν οίκογένειάν του, χωρίς νάν
τής προμηθεύση τίποτε.
Ή άδικία είναι άτιμη, καί ό χαρτοπαίχτης δέν είναι
τίμιος άνθρωπος.
Ό χαρτοπαίχτης δέν είναι τίμιος άνθρωπος" δέν τοΰ
πρέπουν τιμές, δέν τοΰ πρέπει σέβας' πραγματικώς, ή δη
μόσια υπόληψη τόνε μέμφεται, καί τόν καταβιβάΖει έως
τήν άπαΕίωση κι' έλεεινολογίαν.
"Οσοι υποχρεωμένοι έχουνε υπόθεσες μέ αυτόν, τόν
ύποφτεύονται, καί τοΰ έπιτηροϋνε τά βήματά του' έπειδή ό
χαρτοπαίχτης είναι άναΕιόπιστος.
Τό έργον τοΰ χαρτοπαίχτη είναι έργον άτιμο, έπειδή
δείχνει στήν ψυχή του έπιθυμία άδικου κέρδους.
Τό έργον τοΰ χαρτοπαίχτη είναι άπάνθρωπον, έπειδή
δείχνει στήν ψυχήν του άναισθησίαν διά τήν Ζημίαν, ή καί
άφανισμόν, όπου κάνει στήν οίκογένειάν του.
Τόν χαρτοπαίχτη ή κοινωνία σιωπηλώς τόν άποτάσσεται' κανείς δέν τόν έμπιστεύεται ατά συμφέροντά του' κα
νείς δέν τόνε θέλει σύντροφο στές συναλλαγές του' κανείς
δέν τοΰ έμπιστεύεται χρήματα' κανείς δέν τοΰ δανείΖει' έπειδή ό χαρτοπαίχτης είναι άνάΕιος έμπιστοσύνης.
Τού χαρτοπαίχτη ή ήθική έλάττωοη είναι τέτοια, πού
καί οί χαρτοπαϊχτες μεταΕύ τους τήν αισθάνονται' άλλά
σκλάβοι τοΰ έλαττώματός τους Εακολουθοΰν νά γουρουνολογοϋνε σ’ έδαΰτο, καί μόνον κρύβουνται άνάμεσό τους, ό
καθένας όπίσω άπό τό πλήθος τών άλλων.
Ποιος άγαπημένος γονής ήθελε δώσει τή θυγατέρα
του ένός χαρτοπαίχτη;
Ποιος φρόνιμος έμπορος ήθελε προσλάθει σύντροφον
εις τήν διαχείριση τών συμφερόντων του ένα χαρτοπαίχτη;
Ποια τίμια Κυβέρνηση ήθελεν δεχθεί ύπάλληλόν της ένα
χαρτοπαίχτη;
Ποιος έντιμος κύριος δέν ήθελε τό θεωρήσει άπρεπές
νά βλέπεται στό δρόμο μ' ένα χαρτοπαίχτη;
"Α ! Ό χαρτοπαίχτης είναι ό πραγματικός άφορεσμέ-

νος άπό δ,τι τίμιον καί εύγενικόν εις τήν κοινωνίαν' καί
συνήθως τελειώνει καθώς τοΰ πρέπει, διακονιάρης, ή σέ δεσμά διά βίου, ή καί σέ αύτοχειρίαση. Αλλά, καί δταν δυνηθή νά άποφύγη άλα τοΰτα, τοΰ μένει πάντοτε άναπόφευκτος ό ήθικός καταβιβασμός, καί ή δημόσια αισχύνη.
Νέοι φίλτατοι, όσοι ατές άντίχριστες τούτες ήμέρες τές
λεγόμενες άγιοβασιλίτικες έχάσατε χρήματά σας, μήν άπατηθήτε νά έπιμείνετε παι'Ζοντες, μέ τήν ιδέαν τοΰ νά Εαναλάβετε τάχα τά χαμένα σας' έπειδή έκείνη είναι μία διολική άπάτη στημένη στήν καρδιά σας άπό τό Διάολο τοΰ
κέρδους, διά νά σάς άπατήση καί νά σάς γλιστρήση μαΖύ
του άκόμη βαθύτερα στόν κατήφορο τοΰ καταγώγιου τής άτιμίας, τοΰ άφανισμοϋ σας, τής άπελπιοίας σας. Άφήσετε
τά χρήματα έκεϊνα σ' έκείνους όπού σάς τά έπήρανε' καί
Εανάμβαιτε στόν τίμιον δρόμον, έκεϊνον όπού σας Εαναφέρνει ατά οικογενειακά σας χρέη. 'Εκεί, θέλει εΰρετε άλα όσα
έχάοετε, εις τήν οικονομίαν όπού θέλει γένει στήν οίκογένειάν σας διά τής άποχωρήσεώς σας άπό τήν κακοήθειαν,
καί τήν έπιστροφή αας εις τά άγαπητά καθήκοντά σας.
Καί σείς όσοι έκεδρίσατε' όσοι έπιτύχετε νά πάρετε
άπό τούς φίλους σας, άπό τούς συντρόφους σας, άπό τούς
σχετικούς σας, τά χρήματά τους' μή γλυκαθήτε άπό τό άπαίσιον έκεϊνο δόλωμα, ώστε νά Εακολουθήσετε, ριψοκινδυνεύοντες νά κάμετε έργον σας τό άτιμο καί άτιμαστικό
έκεϊνο στάδιο τοΰ χαρτοπαιγνίου.
Τό κέρδος είς τό χαρτοπαίγνιον είναι τό δόλωμα πού
ό Διάολος βάνει στό άγγίστρι του, γιά νά πιάνη ψαράκια νέους!

87

_________________________________________________________

O cXα ρ ζ ο ω α ί χ ι η ς

Η ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η Μητροττολιτική ‘Αστυνομία του Λονδίνου, ή γνωστή
SCOTLAND YARD, κατά τό πρότυπον της όποιας ίδρύθη καί λειτουργεί ή ήμετέρα ‘Αστυνομία Πόλεων, άστυνομεύει ένα πληθυσμόν 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Την
δράσιν της ή περίφημος αυτή ‘Αστυνομία στηρίζει, όχι
μόνον εϊς τήν τελείαν όργάνωσιν και τά σύγχρονα μέσα,
τά όποια διαθέτει, άλλα και εις τήν καλήν θέλησιν και
συνεργασίαν των πολιτών, τούς όποιους αστυνομεύει.

SCOTLAND YARD
Ή NEW SCOTLAND YARD είναι
τόοον δημοφιλής εις δλον τόν κόομον,
ώστε δέν χρειάζεται ιδιαιτέρα εισαγω
γή διά τούς άναγνώστας αύτοϋ τού άρ
θρου. Κατά τήν γνώμην μου, όμως,
μερικαί λέξεις θά βοηθήσουν άρκετά
τόν άναγνώστην εις τό νά κατανοήση
πρώτον τήν έΕέλιΕιν αύτής τής 'Υπηρε
σίας, έντός τών τελευταίων αιώνων, καί
δεύτερον τήν έργασίαν, ή όποια έπιτελεϊται έντός τοϋ 'Αρχηγείου αύτής.
Κατά τήν Ά γγλο - ΣαΕωνικήν καί
Νορμανδικήν περίοδον δέν ύπήρχον
προβλήματα, όσον άφορό εις τήν διαφύλαξιν τής τάΕεως. Αλλά, μέ τήν πά
ροδον τών έτών καί μέ τήν αϋΕησιν
τού πληθυσμού, ήρχισεν νά άναφαίνε-

ται ή ανά γκ η δημιουργίας ένός Σώμα
τος, τοϋ όποιου τό πρωταρχικόν καθή
κον θά ήτο ή τάΕις καί ή άσφάλεια τής
Πολιτείας.
Ή όργάνωσις αύτοϋ τοϋ νέου Σώμα
τος άνετέθη εις τούς άδελφούς HENRY
καί JOHN FIELDING . Τήν έποχήν δέ
έκείνην ήρχισε καί ό όρος «Αστυνο
μία» νά έχη τήν πραγματικήν του έν
νοιαν.
Τά έπόμενα έτη ήσαν δύσκολα διά τό
νεοσυσταθέν άστυνομικόν Σώμα. Τά μή
καλώς ώργανωμένα καί άνεπαρκή .'Α
στυνομικά τμήματα ήσαν άδύνομα, διά
νά άσχοληθοϋν μέ τάς ποικίλας κατα
στάσεις, αί όποϊαι άνεφαίνοντο καθη
μερινώς. 'Αναρχία καί άναταραχή έπε-

"Ανω: Ή ειδική ύπηρεσι'α τών κυνών έχει βελτιωθή πολύ Από τήν έποχήν τής ίδρύσεώς της (1946), παίζει δέ σπουδαϊον ρόλον εις τό Ιργον τής ’Αστυνομίας. Οί
πρώτοι Αστυνομικοί κΰνες ήσαν 6 LABRADORS. Σήμερον, ή δϋναμις Απαριθμεί πλέ
ον τών 180 κυνών, οί περισσότεροι έκ τών όποιων είναι ALSATIAS (τόπος κυνός
έζ Αλσατίας). ΑύτοΙ έκτελοΰν ποικίλα καθήκοντα: Ανακαλύπτουν έγκληματίας, έμποδίζουν αύτούς, όσον ΑφορΑ εϊς τήν διάπραξιν ένός έγκλήματος, έρευνοΰν δι’ έξαφανιαθέντα καί καταζητούμενα πρόσωπα, βοηθούν δέ τούς συνοδούς ’Αστυνομικούς είς
τήν έκτέλεαιν τής περιπολίας των. Ή φωτογραφία, παρουαιΑζει ένα Α
στυνομικό κύνα, δ όποιος ποζΑρει μέ καμΑρι έμπροσθεν τού φωτογραφικού φακού.
Δ εξιά: Είς τήν Σκότλαντ ΓιΑρντ δίδονται μαθήματα εϊς Βρεταννούς Αστυνομικούς
καί εϊς Αστυνομικούς τής Κοινοπολιτείας, δσον Αφορ$ εις τήν τέχνην καί τά μυ
στήρια τών δακτυλικών Αποτυπωμάτων.
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κράτει εις όλόκληρον τό Λονδϊνον καί
οί κάτοικοι αύτοϋ χωρίς καμμίαν ου
σιώδη προστασίαν, ύπό τής 'Αστυνο
μίας, έπρεπε νά υπομένουν τούς κλέπτας καί τούς δολοφόνους. Ή Κυθέρνησις, πιεΖομένη ύπό τής διαρκώς αύΕανομένης άγανακτήσεως τού πλήθους,
ματαίως προαεπάθει νά έΕεύρη κάποιαν
προσήκουοαν λύσιν.
Τήν ποθητήν αύτήν λύσιν έΕεϋρε ό
SIR ROBERT PEEL, γνωστός ώς ό
πατήρ τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας.
Οΰτος έδημιούργησε μίαν 'Αστυνομίαν
μέ καθαρώς άστυνομικόν χαρακτήρα καί
ούχί μέ στρατιωτικόν τοιοϋτον. Οί άοτυνομικοί τής έποχής έκείνης ώνομάσθησαν «PEELERS», έκ τού όνόματος
τού πρωτεργάτου τής Μητροπολιτικής
'Αστυνομίας. Σήμερον δέ ή 'Αστυνομία
έργάΖεται έπί τών ισχυρών θεμελίων, τά
όποια έθεσεν ό άείμνηστος έκεϊνος άνήρ, τό όνομα του όποιου συνεχώς ό
λαός άναφέρει, μέ τό νά άποκαλή τούς
άστυνομικούς «BOBBIES».
Σήμερον, ή Μητροπολιτική 'Αστυνο
μία καλύπτει περιοχήν 742 τ.μ., μέ πλη
θυσμόν 8,5 έκατομμυρίων.
Τήν ονομασίαν της ή Σκότλαντ Γιάρντ τήν όφείλει εις τό κτίριον εις
τό όποιον έστεγάσθη, διά πρώτην φο
ράν. Τό κτίριον αύτό, έπειδή έχρησιμοποιείτο πρό πολλών έτών ώς κατοι
κία τών Σκώτων Βασιλέων, οί όποιοι
έπεσκέπτοντο τό Λονδϊνον, εϊχεν όνομασθη Σκότλαντ - Γιάρντ.
Μετά τήν πάροδον, όμως, 50 έτών,
τό παλαιόν αύτό κτίριον τής Σκότλαντ
-Γιάρντ ήτο άνεπαρκές, διά τάς άνάγκας τής διαρκώς αύΕανομένης καί έπιφορτισμένης μέ περισσότερα καθήκοντα
'Αστυνομίας. Δι' αύτόν τόν λόγον, τό
1885, κατόπιν πολλών προσπαθειών, ήρχισε νά κτίΕεται έν κτίριον, μέ σκοπόν
νά στεγάση όλόκληρον τό Έπιτελεΐον
τής 'Αστυνομίας. Τό κτίριον τούτο άπεπερατώθη τό 1890 καί τόν Δεκέμβριον
τού ίδιου έτους όλα τά Γραφεία τού 'Ε
πιτελείου είχον μεταστεγασθή έκεϊ.
Καθημερινώς, όμως, διεφαίνετο ή άνάγκη δημιουργίας ένός νέου Τμήμα
τος, τού όποιου τό άποκλειστικόν κα
θήκον θά ήτο ή καταστολή τού έγκλήματος. 'Αφορμή, διά τήν ΐδρυσιν αύτοϋ
τού Τμήματος, ήτο ή δημοσιότης, ή ό
ποια έδόθη εις έν τρομερόν έγκλημα
τής έποχής, τό όποιον διεπράχθη ύπό
τού D AN IE L GOOD τό 1842. Τό νέον
αύτό τμήμα ίδρύθη έπί αύστηρώς πει
ραματικών βάσεων, περιελάμθανε δέ 2
έπιθεωρητάς καί 6 άρχιφύλακας. ΕΤς δέ
έΕ αύτών τών άνδρών, ό CHARLES
FREDERICK FIELD, έγινεν, άργότερον, διάσημος ώς έπιθεωρητής εις τό
βιβλίον τού DICKENS -B LE A K HO U 
SE» (έρημος οικία).
Ή προκατάληψις, όμως, τών πολι
τών πρός τό «μυστηριώδες» αύτό τμή
μα τής Αστυνομίας, δέν έπέτρεψε τήν
άμεσον άνοδον αύτοϋ καί μόνον τό
1878 ήρχισεν ή Διεύθυνσις 'Εγκλημα
τικών έρευνών, όπως είναι γνωστή σή
μερον, νά έργάΖεται ώς κανονική άστυνομική Δ)νσις, μέ χωριστά τμήματα, τά
όποια διευθύνοντο ύφ' ένός κεντρικού
γραφείου, εις τήν Σκότλαντ Γιάρντ.
Ή σημερινή δύναμις τής Δ)νσεως
'Εγκληματικών έρευνών άπαριθμεϊ περί
που 1.500 άτομα, έκ τών όποιων τά

Έξωθεν τοΰ άριθμσΰ 10 (της δδοΰ
Ντάουνιγκ) υπάρχουν, πάντοτε, α
στυνομικοί, διά τήν διαφύλαξιν τής
τάξεως. (Ό άριθμδς 10 τής δδοΰ
Ντάουνιγκ είναι ή κατοικία, τοΰ έκάστοτε Πρωθυπουργού τής ’Α γγλίας:.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ Κ' ΤΕΥΧ. 429
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1972

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως: ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α ; ΚαλλιδρομΙου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα: 627.469 καί 231.1 II έσωτ. 296

"Ε κ r ύ π ω σ ι ς : Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ Αμαρουσίου 59 —
Αμαρούσιου Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861
•
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΕΤΗΣΙ ΑΙ :

Εσωτερικού .............
Δρχ. 100
‘ Εξωτερικού
Δολλ 6
‘Οργανισμών Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8
•
Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. ΑΙ δημοσιευόμενα! μελέται άπηχούν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ :
Η ρύθμιοις τής τροχαίας κινήσεως άποτελεί σήμερον όΕύτατον
πρόβλημα, δι’ όλαα τάς μεγάλος
πόλεις. Τούτο ισχύει κατά μείϋονα λόγον διά τάς Αθήνας καί τόν
Πειραιά, ένθα αί κακοί πολεοδομικαί αυνθήκαι καθιστούν τήν κυ
κλοφορίαν πλέον δύοκολον, ή ό
ποια εξασφαλίζεται μόνον χάρις
εις τήν όργάνωοιν, τήν όγρυπνον
παρακολούθησιν καί τήν άκόματον
προσπάθειαν τών Υπηρεσιών Τρο
χαίας Αθηνών καί Πειραιώς, τών
όποιων τό άληθώς ήράκλειον έργον άναγνωρίξεται ύπό πάντων.
Εις τήν φωτογραφίαν μας, άστυφύλαΕ ρυθμιστής τής Τροχαίας, έΕωθι τού Δημοτικού Θεάτρου Πει
ραιώς.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (Σ— ς) ........................................... ....
TO NEON ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ (Α. ΤσιριντΑν*) ............
ΤΟ ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΕΡΕΓΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΓΦΊΝ ΤΟΓ ΓΒΡΙΣΤΟΓ ΤΟΓ
Θ .Κ 0Α 0Κ 0Τ ΡΩ Ν Η ( Σ . Α . ) ..................................
Η ΤΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΓ (Σ. Havomoyccwtούλου)
ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Κ. Βουγιούκα) ..............................
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ (Δ. Σιατύπουλου) . . .
Η ΨΓΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ (Κ. Κωνσταντινίδου) .............
0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ (Α. Λαακαράτου) ................
SCOTLAND TARD («ΑΧ.») .......................................
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΓ ΜΑΡΑ (Μ. Costa) . . . . . . . .
Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΓΣΙΚΗ Η ΕΙΙΙΛΕΓΟΜΕΝΗ
ΒΓΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΓΣΙΚΗ (Η.
Κεχρτ))
.........................................................................
ΓΙΑΤΙ 01 ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΦΕΓΓΟΓΝ ΣΤΗ ΒΙΑ; (Μ.
Loughton) .....................................................................
ΚΟΣΜΑΣ 0 ΑΙΤΩΑΟΣ (Δ. Σταιμέλλσυ) ...................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞ) ΚΩΝ
ΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I. Ράϊκου) ................
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ (Α. Καραντώνη) ..............................................................................
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SCOTLAND YARD
’Αριστερά άπέναντι: Ό ’Αστυνομικός τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι μία
δημοφιλής πηγή πληροφοριών, μεταξύ των
τουριστών τοΟ θέρους, δέν όπάρχει δέ τέ
λος εις τάς έρωτήσεις, είς τάς δποίας θά
πρέπει νά δώση άπάντησιν.
280 εύρίσκονται είς τό Έπιτελεϊον τής
(Δ.Ε.Υ.), είς τήν Σκότλαντ - Γιάρντ.
Ή Σκότλαντ - Γιάρντ είναι ικανή να
παράσχπ άμεσον καί αποτελεσματικήν
βοήθειαν είς όποιανδήποτε Αστυνομι
κήν μονάδα, ή όποια αγωνίζεται κατά
του έγκλήματος.
Τό Γραφεϊον Πληροφοριών, τό όποι
ον πολύ συχνά καλείται τό «νευρικόν
σύστημα» τής Σκότλαντ - Γιάρντ, είναι
έν Ζωντανόν παράδειγμα εφαρμογής άστυνομικών μεθόδων. Αί τελευταίου τύ
που μηχανικοί καί ήλεκτρονικαί συσκευαί βοηθούν τούς άστυνομικούς νά έπιλαμβάνωνται, άμέσως καί άποτελεσματικώς, όλων τών περιπτώσεων, αί όποϊαι χρειάζονται άμεσον έπέμβασιν.
Πολλάς φοράς τήν ήμέραν συμβαίνει νά
καταφθάνουν τά άστυνομικά αύτοκίνητα
έντός 2' είς τόν τόπον, όπου έχει συμβή έν περιστατικόν. Ήμέραν καί νύκτα,
τό «999» είναι ό άγρυπνος φρουρός τής
άοφαλείας καί τής τάΕεως. Τό Γραφείον Πληροφοριών επιλαμβάνεται καθημε
ρινώς περίπου 1.800 κλήσεων.
Ή έπιστήμη σήμερον, παίΖει σπουδαϊον ρόλον είς τόν άγώνα κατά του έγ
κλήματος. Από τό 1935, ή Σ κότλαντΓιάρντ έχει τό ίδικόν της έγκληματολογικόν έργαστήριον, οί έπιστήμονες
τού όποιου, μέ τήν χρήσιν τελειοτάτων
συσκευών, βοηθούν άποτελεσματικώς
είς τήν έΕιχνίασιν ένός έγκλήματος. Τό
έργαστήριον δέ αύτό, τής Μητροπολιτικής 'Αστυνομίας, παρέχει τήν έπιστημονικήν του βοήθειαν καί είς άρκετάς
άλλας 'Αστυνομικός Υπηρεσίας τής
Νοτίου Αγγλίας. Είς τήν Σ κότλαντΓιάρντ εύρίσκεται τό Κεντρικόν Γραφεϊον δακτυλικών άποτυπωμάτων ολο
κλήρου τής Μεγάλης Βρεταννίας, όπου
ύπάρχουν άρχεϊα άποτυπωμάτων, πέραν
τού 1,5 έκατομμυρίου. Χρησιμοποιούν
ται δέ, αύτά τά άρχεϊα, ύφ' όλων τών
'Αστυνομικών 'Υπηρεσιών. Πριν άπό τήν
εισαγωγήν τών δακτυλικών άποτυπωμά
των είς τήν 'Εγκληματολογίαν, ούδεμία
ικανοποιητική μέθοδος είχε πραγματι
κούς έΕελιχθή, όσον άφορρ είς τήν άποτελεσματικήν άναγνώρισιν τού έγκληματίου. Τό σύστημα τών δακτυλικών άπο
τυπωμάτων είσήχθη είς τήν Σκότλαντ Γιάρντ τό 1895, άλλά καί αύτό εύρίσκετο, τότε, είς έν πειραματικόν ατάδιον.
Σήμερον, ή έΕακρίβωσις τής ταυτότητος ένός έγκληματίου γίνεται ταχέως
καί άσφαλώς. Τό 1905, έν άπλοϋν δα
κτυλικόν άποτύπωμα, έπί ένός χρημα
τοκιβωτίου, άπεκάλυψε τόν άπεχθή δο
λοφόνον ένός γηραιού Ζεύγους (ήτο δέ
τό πρώτον δακτυλικόν άποτύπωμα, τό ό
ποιον έπαιΕε πολύ σπουδαϊον ρόλον είς
τήν σύλληψιν καί καταδίκην ένός έγ
κληματίου).

Δύο βετεράνοι κδνες έν ώρφ δπηρεσίας μετά τών συνοδών των.

Πρόβλημα αποτελεί διά τήν Σκότλαντ Γιάρντ ή ρύθμισις τής Τροχαίας Κινήσεως.
Είς τήν φωτογραφίαν Άστυφύλαξ Τροχονόμος είς κεντρικόν δρόμον τοδ Λονδίνου.

SCOTLAND YARD
«Ποιος είναι ποιος» εις τόν κόσμον
τοϋ εγκλήματος; Αύτή ή έρώτηοις ήμπορεί νό εϋρη τήν πλέον κατάλληλον
άπάντησιν εις τό Έγκληματολογικόν
Αρχείον, όπου ύπάρχουν φάκελλοι, oi
όποιοι άναφέρουν όλα τά καταδικασθέντα πρόσωπα, μέ κάθε δυνατήν λεπτο
μέρειαν. Αύτά τά αρχεία αποτελούν έν
Εθνικόν Γραφεϊον μέ φακέλλους, οί ό
ποιοι άντιπροσωπεύουν 3 έκατομμύρια
Ζώντα άτομα, παρέχει δέ πληροφορίας
εις όλας τάς 'Αστυνομικός Υπηρεσίας
τής Χώρας.
Ή « Αστυνομική έφημερίς» έκδίδεται
καθημερινώς, ύπό τοϋ Τμήματος τοϋ
Αρχείου, περιέχει δέ ένα λεπτομερή
κατάλογον όλων τών καταΖητουμένων

προσώπων. Αύτή ή έφημερίς είναι, εις
τήν πραγματικότητα, μία νέα έκδοσις
τής έφημερίδος. «Ή κατακραυγή τοϋ
λαοϋ», ή όποια έΕεδόθη διά πρώτην φο
ράν τό 1786.
Σήμερον, μέ τά διαρκώς αυξανόμενα
κυκλοφοριακά προβλήματα, ή Δ)νσις
Τροχαίας έπιτελεϊ, έπίσης, μίαν ύψίστης
οπουδαιότητος έργασίαν, άλλά, όπωσδήποτε, ή παρεμπόδισις τοϋ έγκλήματος
είναι ό πρωταρχικός άντικειμενικός σκο
πός τής Μητροπολιτικής 'Αστυνομίας.
Μέ στόχον δέ διαρκώς αύτόν τόν άντικειμενικόν σκοπόν, έργάΖονται καθημε
ρινώς μέ πολύν Ζήλον οί 15.000 άστυνομικοί τής Μητροπ. 'Αστυνομίας.
Ο σημερινός άστυνομικός, έΕωπλιομένος, μέ όλα τά σύγχρονα τεχνικά μέ
σα, είναι ό φύλαΕ τής τάΕεως καί τής
άσφαλείας.
Πιστός συνάδελφος, ή γυναίκα άστυφύλαξ, παίΖει σπουδαϊον ρόλον εις τήν
έπίλυσιν τών μοντέρνων άστυνομικών
Ζητημάτων. Υπάρχουν περίπου 580 γυ
ναίκες άστυφύλακες, αί όποϊαι έπιτελοϋν διάφορα σοβαρά άστυνομικά κα
θήκοντα, ύπό τόν έλεγχον μιας γυναί
κας μέ βαθμόν Άστυν. Δ)τοϋ, ή όποια
εύρίσκεται εις τό Έπιτελεϊον.
'Επίσης, πασίγνωστα είναι καί τά τμή
ματα τής έφιππου Αστυνομίας καί τοϋ
Ταμέσεως.
Ή Σκότλαντ - Γιάρντ άποτελεϊται έκ
4 Δ)σεων, 23 Ύποδ)σεων, 177 Αστυ
νομικών τμημάτων καί 650 τηλεφωνι
κών στηλών, πρός χρήσιν τοϋ κοινοϋ.
Ή Μητροπολιτική 'Αστυνομία έχει νά
φέρη εις πέρας έν τεράστιος σπουδαιότητος έργον, όπως, φυσικά, καί κάθε
'Αστυνομική Υπηρεσία ένός Δημοκρατι
κού συστήματος, δι' αύτό ύπολογίΖει πο
λύ, πρώτον, εις τήν καλήν θέλησιν καί
συνεργασίαν τών πολιτών καί, δεύτε
ρον, εις τήν έργατικότητα καί ευσυνει
δησίαν κάθε άστυνομικοϋ.
« Α . X .»

”Ανω: Τήν σημερινήν έποχήν, δ έγκληματίας κινείται ταχέως, διά
νά συληφθή δέ, δπδ τής αστυνομίας, θά πρέπει δ δδηγδς τοϋ περιπο
λικού αυτοκινήτου νά είναι έπιδέξιος. Ή έκπαίδευσις τών δδηγών
τδν άστυνομικών αϋτοκινήτων γίνεται είς τό HENDON, εις τήν Σχο
λήν Τροχαίας τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. Ή έκπαίδευσις αβτη είναι τελεία άπό πάσης άπόψεως.
Είς τό μέσον: Ό τηλεφωνικός άριθμός WHITEHALL 1212 καί ή
Σκότλαντ Γιάρντ είναι δύο συνώνυμοι δροι, δ ι’ έκατομμύρια άνθρώπων. Ή φωτογραφία δεικνύει τό τηλεφωνικόν κέντρον τής ’Α
στυνομίας. Ή ταχύτης καί ή ίκανότης τών τηλεφωνητών παίζουν σπουδαιότατον ρόλον είς περιπτώσεις, δπου δ χρόνος είναι πολυτιμότατος.
Κάτω: Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής τής Σχολής έξηγεΐ λεπτομερώς
διάφορα κυκλοφοριακά προβλήματα, είς τά όποια παίζουν σπουδαϊον
ρόλον οί φωτεινοί σηματοδόται. Ή δλη έκπαίδευσις είναι πρωταρχικώς διά τούς δδηγοός τών άσυρματοφόρων, τής FLYING SQUAD
(Οπταμένη δμάς) καί τών αϋτοκινήτων «Q» (αύτοκίνητα μέ συμβατι
κούς άριθμούς). 'Υπάρχουν δμως καί έκπαιδευτικά
τμήματα διά μή ειδικούς.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ τής ’Αποκριάς στήν Πα
λιά ’Αθήνα — πρίν άπδ 50 - 70 χρό
νια— ήταν αναπόσπαστα δεμένη μέ
τήν ζωή τών ’Αθηναίων, κάθε ήλικίας.
"Ολο τόν χρόνο λαχταρούσαν νά έλθουν οί
τρεις έβδομάδες τής ’Αποκριάς, γιά νά
τό «ρίξουν γιά λίγο έξω». Καί μόλις έμ
παινε τό Τριώδιο, γλεντούσαν μέ κέφι καί
ξεγνοιασιά αέ ξενοδοχεία, αέ κέντρα, σέ
σπίτια, στους δρόμους.
Σήμερα οί συνθήκες τής ζωής έχουν αλ
λάξει καί τό άποκριάτικο γλέντι έχει πά
ρει άλλες «μορφές». "Ισως, γιατί στήν έποχή μας δλοι έχουν τήν δυνατότητα νά
γλεντούν δποτε θέλουν, χωρίς νά περιμέ
νουν τό Τριώδιο.
Μιά γραφική εικόνα, τής παλιάς άποκριάτικης ’Αθήνας, μάς δίνει δ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΓΖΕΣ, πρόεδρος τού Συλ
λόγου ’Αθηναίων:
«Ή μικρή τότε πόλη, των άρχών τού
αιώνα μας, πρόσμενε κάθε χρόνο τίς ’Α
ποκριές δπως τό κορίτσι τόν πρώτο του
χορό. Μόλις δ Γενάρης έφθανε στό τέλος
του, μικροί καί μεγάλοι μετρούσαν τίς ήμέρες πού τούς χώριζαν άπδ τό Τριώδιο
καί ή νεολαία έκανε σχέδια έπί σχεδίων
γιά τίς τρεις αύτές έβδομάδες.
» Είναι άλήθεια πώς τά τελευταία χρό
νια γίνονται ώρισμένες προσπάθειες μέ
τήν ένίσχυση μάλιστα τού Τουρισμού,, γιά
τό ξαναζωντάνεμα τού παλιού Καρναβα
λιού. Τίποτε δμως δέν μπορεί νά μάς ξαναφέρη τήν παλιά ’Αποκριά, γιατί έλειψε
τό κέφι καί κυρίως γιατί χάθηκαν οί άρχοντικές φυσιογνωμίες, πού έδιναν άφιλοκερδώς τόν εύγενικδ τόνο στίς διάφορες
έκδηλώσεις, σκορπώντας παντού τό χρή
μα, τό γέλιο, τό κέφι, τή χαρά.
» Ά ς δούμε δμως, μέ μιά σύντομη άναδρομή στά παλιά, στήν μακρινή έκείνη έποχή τού γλεντιού, τήν Α.Μ. τόν Καρνά
βαλο τού 1900 μέ τήν άκολουθία του.
» Κυριακή τής ’Αποκριάς. Πρωί - πρωί,
καμμιά εικοσαριά έφιπποι, μεταμφιεσμέ
νοι σέ Κινέζους καί κρατώντας σάλπιγγες,
άνήγγελαν σέ δλους τούς ’Αθηναίους, πού
νυσταγμένοι άκόμη, έτρεχαν στίς πόρτες
καί στά παράθυρα, γιά ν’ άκούσουν, δτι τό
άπόγευμα θά έκανε τήν παρέλασή του δ
Καρνάβαλος. "Ολοι οί κεντρικοί δρόμοι,
έχουν καταληφθή άπό ένωρίς τό μεσημέρι
δεξιά κι άριστερά καί δ κόσμος περιμένει
μέ ύπομονή τήν μεγάλη στιγμή. Τά μπαλ
κόνια τών γύρω σπιτιών καί τά παράθυρα
είναι γεμάτα ώραίο κόσμο. Τό πρόγραμμα
περιλαμβάνει μεγάλη παρέλαση άρμάτων
μέ διάφορες παραστάσεις σατιρικές ή καλ
λιτεχνικές, άνθοπόλεμο καί παρέλαση 6μίλων μεταμφιεσμένων τραγουδιστών. Γιά
%ό καλύτερο άρμα έχει άθλοθετηθή ένα
άρκετά μεγάλο χρηματικό βραβείο — χ ί 
λιες δραχμές. Ποσό σημαντικό τήν έποχή
έκείνη, μέ τό όποιο μπορούσες ν’ άγοράσης ένα οικόπεδο στήν άρχή τής καινούρ
γιας λεωφόρου Συγγρού ή μετά τόν «Εύαγγελισμό», στήν λεωφόρο Κηφισίας.
» Στήν πλατεία Συντάγματος, έχει στηθή μία έξέδρα μέ πολυτελή θεωρεία γιά
τήν βασιλική οικογένεια, τούς έπισήμους
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διάφορα θορυβώδη συγκροτήματα, κάπ'
καί τήν 'Ελλανόδικο Ε πιτροπή, πού θ’ άπρωτόγονα βέβαια, πού σκόρπιζαν δμω
ποφασίαη γιά τήν βράβευση τών άρμάτων.
άφθονο γέλιο. Μεταξύ αύτών ήταν τό γα'
"Αλλη μιά έξέδρα έχει στηθή στήν δδό
τανάκι, ή γκαμήλα, δ ξυλοπόδαρος καί τ
Κοραή, άπό δπου θά περάση έπίσης δ Καρ
ρόπαλα. Ή γκαμήλα μέ τά ιδιόρρυθμα
νάβαλος μέ τήν συνοδεία του. Τήν παρέ
πηδήματά της, ήταν δ τρόμος τών παιδιών
λαση άνοίγουν μερικοί πιερρότοι ααλπιγκαί τών γυναικών στίς λαϊκές γειτονιές.
κταί, πού μέ χορούς πηδηχτούς, προειδο
*0 πιό ξακουστός γκαμηλιέρης τής
ποιούν τό συγκεντρωμένο πλήθος δτι ό
λιάς ’Αθήνας ήταν δ όνομαστός γιά
Καρνάβαλος, έπί τέλους, φθάνει. ’Ακο
τέχνη του Βαγγελάρας, άπδ τήν γείν
λουθούν ίππεϊς ντυμένοι μέ φανταχτερές
τού θησείου, γιά τόν όποιο δ T ίμ oςi
στολές Ιπποτών, ένας μεγάλος άριθμός
ραϊτίνης, έγραφε ένα άπό τά καλύτερ
παιδιών, μέ φορεσιά πιερρότου, μέ μάύρα
τιρικά του ποιήματα.
_
^
καί κόκκινα άτλάζια, πού κρατούν ροκά
» Δύο άκόμη ωραίες έκδηλώσεις, που
νες, σφυρίχτρες, καραμούζες καί στό πέ
συμμετείχαν ένεργώς στόν άποκριάτικο Iρασμά τους γίνεται σωστό πανδαιμόνιο.
ορτασμό τής έποχής έκείνης, ήσαν δ θία
Καί έπονται τά άρματα.
σος τού Πασχάλη καί τό άρμα τού Θεοδο
» Στό πρώτο άρμα μιά χορωδία τραγου
σίου. "Αν καί ύστεροΰσαν σέ έμφάνιση, ή
δά τραγούδια είδικώς γραμμένα γιά τήν
σαν δμως, πλούσια σέ πνεύμα. *0 κουκλο
παρέλαση. Έ ρ χετα ι τό δεύτερο, μέ τήν
θίασος τού Πασχάλη, στηνόταν συνήθως
πρώτη άθηναϊκή μανδολινάτα, τού Νίκου
σ’ ένα σταυροδρόμι. Μικροί καί μεγάλοι
Λάβδα καί μετά τό τρίτο κατά σειρά, τό
παρακολουθούσαν μ’ ένδιαφέρον τόν καυγά
άρμα τού Καρναβάλου, πολυτελέστατο, μ’
τού Φασουλή καί τού Περικλέτου, πού κα
ένα έπίχρυσο θρόνο, πού τό σέρνουν έξη
τέληγε πάντα σέ ξύλο, σκορπίζοντας ά
άλογα. Τό άρμα έχει δύο όρόφους, άπό
φθονο γέλιο στόν κόσμο πού παρακολου
τούς όποιους ό πρώτος χρησιμεύει στούς άθούσε. Μά έκεΐνο πού προτιμούσαν νά βλέ
κολούθους τού βασιλέως τού γέλιου καί
πουν τότε οί ’Αθηναίοι, ήταν τό άρμα τού
τής χαράς πού ρίχνουν στό πέρασμά τους,
Θεοδοσίου. Τό άρμα αύτό, γνήσιος άπόγοκομφετί καί άνθη στούς ύπηκόους του.
νος τής οικογένειας τών κάρρων, τό έσερ
Στόν έπάνω δροφο, δ βασιλιάς Καρνάβα
νε ένα άδύνατο άλογο, πού δ Θεοδοσίου τό
λος, μέ τούς ύπασπιστές του, πού φορούν
ώνόμαζε... Πήγασο! Πάνω στό άρμα του,
ιδιόρρυθμες στολές καί φέρουν ξίφη. Στό
δ ποιητής τού κάρρου, φορώντας ένα ψηλό
τέλος άκολουθούν τά σατιρικά άρματα, πού
μαύρο μουσαμαδένιο καπέλλο σάν φουγά
σκορπίζουν άφθονο γέλιο.
ρο καί μία ξασπρισμένη βελάδα, άνήγγελΈ ν τώ μεταξύ, σ’ δλη τήν διάρκεια τής
λε αύτοσχέδιους στίχους, σάν αύτούς:
παρελάσεως δλος δ κόσμος ραίνει μέ κομ
Χαίρετε, κυρίες ’Αθηναίες καί κύριοι ’Α
φετί καί σερμπαντίνες τά άρματα καί ιδι
θηναίοι,
αίτερα έκεϊνα πού κατά τήν γνώμην του,
πού εΐαθε διαρκώς νέοι!
άξίζουν πιό πολύ. Ό τα ν στό τέλος δ Καρ
Κι αύτό τό χρωστάτε ατό ξύρισμα
νάβαλος φθάση μπροστά στήν έξέδρα δπου
καί ατού παληού σακκακιοΰ σας τό γύ
βρίσκεται ή Ελλανόδικος ’Επιτροπή, ένας
ρισμα!
κήρυκας μ’ ένα μακρύ έπίχρυσο χωνί, θά
Τήν ύγεία σας τήν χρωστάτε στόν ήλιο
σηκωθή καί θά τόν προσφωνήση μέ στί
πού σάν χρυσάφι άστράφτει,
χους, πού έγραφε δ άείμνηστος θεατρικδς
τό δέ παλτό σας τό χρωστάτε στόν ράφτη!
συγγραφέας Νίκος Αάσκαρης:
» Καταλαβαίνει κανείς τί χαρά καί τί
Μέσα στήν χώρα μας έδώ τήν κλασική,
κέφι σκορπούσε ή έμμετρη αύτή, μά τόσο
Καρνάβαλε,
άκακη σάτιρα τού Θεοδοσίου. Κάποτε δ ί 
ατών μασκαράδων τήν φωληά τουτέστιν
διος πάλι, πάνω στδ κάρρο του, παρίσταπού έμπήκες,
νε τόν πρύτανι τού Πανεπιστημίου. ’Αλλά
μήν προχωρείς, γιά μιά στιγμή τό γλέντι
τί έκπληξη! Ά πδ τήν μία μεριά τής δή
σου άνάβαλε,
θεν πόρτας τού Πανεπιστημίου έμπαζε
γιατί κι άν είσαι μασκαράς, τόν μάστορά
umU amia» ι/η) ΑτγΑ
ι
τοΒΛΛΜ
!
α λ : .. .
» Σ’ αύτήν τήν προσφώνηση, ένας κή
» Τά χρόνια δμως πέρασαν χωρίς πλέον
ρυκας άπό τήν συνοδεία τού Καρνάβαλου,
νά αυνεχίζωνται, οί ώραίες αύτές έκδηθ’ άπαντήση μέ άλλους στίχους, είδικά
λώσεις. "Ισως γιατί οί σημερινές συνθή
γραμμένους, άπό έναν άλλο γνωστό λογο
κες τής ζωής, δέν βοηθούν, άλλά καί ί 
τέχνη τής έποχής, τόν Πολύβιο Δημητρασως για τί τά ρομαντικά χρόνια, ή ωραία
κόπουλο:
νοοτροπία τής άλησμόνητης γιά μάς πού
"Οτι είσθε μασκαράδες καί κοθώνια,
τήν ζήσαμε, έκείνης έποχής, έσβησε γιά
νά μού τό πήτε ήταν περιττό.
πάντα. "Οσο γιά τήν σημερινή νεολαία,
Σάς ξέρω άπό τά παλιά σας χρόνια,
γ ι’ αύτήν ή ’Αποκριά έχει χάσει τήν άξία
γιά τούτο κι έγώ σάς χαιρετώ!
της, για τί, άντί γιά τρεις έβδομάδες, δι» Μετά τήν βράβευση τών άρμάτων, τό
αρκεϊ καί τίς πενήντα δύο έβδομάδες τού
πλήθος θ’ άραιώση καί τόν λόγο θά έχουν
χρόνου...».
πιά, τά γλέντια στά σπίτια, ατά δύο με
Αύτά μάς περιγράφει δ πρόεδρος τού
γάλα ξονοδοχεϊα τής πλατείας Συντάγμα
Συλλόγου τών ’Αθηναίων κ. Δημ. Σκουτος καί στίς μπυραρίες τής πλατείας Ό ζές, δ δποίος άαχολείται μέ τό θέμα πολύ
μονοίας.
έκτενέστερα στό βιβλίο του «Ή ’Αθήνα
» Κατά τήν διάρκεια τής ’Αποκριάς, γύ
πού έφυγε».
Τ . Δ.
ριζαν στούς δρόμους τής παλιάς ’Αθήνας,
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑ
Τον ’Ιούλιο του 1793 μια νέα ομορφη γυναίκα άπό την Καν
ήρθε ατό Παρίσι για νά δολοφονήση έναν άπό τούς σπουδαιό
τερους άρχηγούς τής Γαλλικής Έπαναστάσεως τον Μαρά.
Ή δολοφονία του Μαρά άπό την Σαρλόττα Κορνται την στι
γμή, πού ή Καθολική Βανδέα είχε έξεγερθή κατά τής Έπαναστάσεως προκάλεσε άκόμα μεγαλύτερη έξαψη των παθών
κατά τήν ταραγμένη έκείνη έποχή. Μετά τό έγκλημά της,
πού έξετελεσε μέ καταπληκτική έπιτυχία ή Καρλόττα κατα
δικάστηκε σέ θάνατο και άνέβηκε στή λαιμητόμο.
ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ τής Βανδέας, παρακι
νημένη άπό τούς βααιλόφρονες καί
τούς κληρικούς, ήταν ένα απόστη
μα πού Ανοιξε στό κορμί τής έπαναστατημένης Γαλλίας, μόνο δμως αργότερα τό
Απερίσκεπτο έκεϊνο ξέσπασμα όργής πή
ρε τήν καθορισμένη μορφή πού τού Απέ
δωσε ή Ιστορία. Στήν Αρχή οί χωρικοί τής
Βανδέας δέν είχαν καμμιΑ πρόθεσι νΑ έπαναφέροον τήν μοναρχία καί νΑ Αποκαταστήσοον τόν καθολικό κλήρο στήν θέσι
πού κατείχε πρώτα. Νοσταλγούσαν τό πα
ρελθόν έπειδή ή ΈπανΑστασις, παρ’ δλες
τΙς ύποσχέσέις της, είχε κΑνει χειρότε
ρες τΙς συνθήκες τής ζωής τους.
Ή Βανδέα ήταν περιοχή Αγονη, γεμΑτη δΑλτους. ΟΙ κΑτοικο! της, κυρίως Α
γρότες, δέν είχαν διόλου ώφεληθή Από
τήν πώλησι τόν έκκλησιαστικών κτημΑτων, για τί δέν είχαν τΑ μέσα νΑ τ’ ΑγορΑσουν. Μόνο οί Αστοί τών παραθαλασ
σίων πόλεων, οί πλούσιοι έφοπλισταί τής
ΣΑμπλ ντ’ Ό λόν, τής Πορνίκ καί τής
Παιμπέφ, είχαν έπιτύχει νΑ γίνουν κΑτοχοι τίδν κτημΑτων πού τό έπαναστατικό
κρΑτος Απαλλοτρίωσε Από τήν έκκλησία
χωρίς Αποζημίωσι καί πούλησε ατούς πο
λίτες μέ εύνοϊκούς γ ι’ αύτούς δρους. Ή
φτώχεια έξακολουθούσε νΑ δέρνη τούς χω 
ρικούς τής Βανδέας καί δ πληθωρισμός εί
χε κΑνει Ακόμη χειρότερη τήν θέσι τους,
για τί μέ τό ήμερομίσθιο πού κέρδιζαν μό
λις κατόρθωναν ν’ ΑγορΑσουν μιΑ λίτρα
ψωμί.
Ή Βανδέα βρισκόταν μακριΑ Από τίς
πλατείες τού Παρισιού, τίς λέσχες τίδν
’Ιακωβίνων, τήν ιδεολογική κίνησι πού
έμφΑνιζε σΑν μεταβατικό τό στΑδιο έκείνο τής Αθλιότητος καί τής πείνας. Ή τα ν
μιΑ περιοχή δπου δύσκολα έφθανε ταξι
διώτης, δέν ύπήρχαν δρόμοι, μόνο μονοπΑτια. ’Απομονωμένη Από τήν ύπόλοιπη
Γαλλία, ή Βανδέα έπαψε σιγΑ - σιγΑ νΑ
πιστεύη στήν ΈπανΑστασι.
Τόν ΜΑρτιο τού 1793 έφθασε στήν πε
ριοχή αύτή ή διαταγή γιΑ τήν έπιστρΑτευσι τών 300.000 στρατιωτών. Τό γα λ
λικό έθνος ήταν ύποχρεωμένο νΑ ΑντιτΑξη
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τότε ισχυρές δυνΑμεις στούς στρατούς τής
Αύστρίας καί τής Πρωσσίας, οί όποιοι προήλαυναν Απειλητικοί στό Βέλγιο καί στόν
Ρήνο. Ή στρατολογία δμως δέν ήταν Α
κόμη ίση γιΑ δλους, δπως έγινε λίγους μή
νες Αργότερα, δταν δ Ροβεσπιέρος καί ή
’Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας Ανέλαδαν τήν
έξουσία στήν Γαλλία. ’Επικρατούσε ένα
σύστημα κατατΑξεως πού έπέτρεπε στούς
πλουσίους ν’ ΑπαλλΑσσωνται Από τήν
στρατιωτική θητεία, πληρώνοντας μιΑ χρη
ματική είσφορΑ. ΓιΑ τούς φτωχούς Αγρό
τες τής Βανδέας ή έπιατρΑτευσις ήρθε
σΑν μιΑ νέα συμφορΑ.
Τήν Κυριακή 10 Μαρτίου, πού είχε 6ρισθή σΑν ήμέρα κατατΑξεως, οί χωρικοί
έξεγέρθησαν σέ δλη τήν περιοχή Από τίς
Ακτές τού ’Ατλαντικού ώς τίς πόλεις Σολέ καί Πρεσουίρ. 'Οπλισμένοι μέ φτυΑρια, Αξίνες καί κασμΑδες, καί μέ λίγα
τουφέκια πού διέθεταν, εισέβαλαν στΑ χωριΑ φωνΑζοντας: «Ειρήνη! ειρήνη! Δέν
θέλομε έπιατρΑτευσι!». ’Αφόπλισαν τούς
πιστούς στήν κυβέρνησι έθνοφρουρούς, έ
καψαν τΑ σπίτια τών πολιτών πού πίστευ
αν στήν ΈπανΑστασι, καί κρέμασαν τούς
παπΑδες πού είχαν δρκισθή νΑ σεβασθούν
τό Αστικό καθεστώς τού κλήρου.
Οί αίματηρές ταραχές κρΑτησαν πολ
λές ΙβδομΑδες καί οί ξεσηκωμένοι χωρι
κοί έφθασαν στό σημείο νΑ ΘΑψουν ζωντα
νούς πολλούς πατριώτες. Στήν Μασκούλ,
στίς 23 ’Απριλίου, 50 Αστοί τουφεκίσθηκαν σ’ ένα λιβΑδι. Τότε Αρχισε νΑ διαφαίνεται δ δΑκτυλος τών κληρικών, πού
έκμεταλλεύθηκαν τούς Αμόρφωτους καί
έξαθλιωμένους Βανδεανούς γιΑ νΑ έκδικηθοδν τούς «Αθεους πατριώτες. «Τέτοιο
ήταν τό μίσος τών χωρικών», έγραψε Αρ
γότερα 6 έπίορκος ίερεύς Σεβαλιέ «ώστε
Αρκοΰσε νΑ έμφανισθή κανείς σέ λειτουρ
γία δρκισμένου ίερέως γιΑ νΑ τόν βΑλουν
φυλακή καί μετΑ νΑ τόν σκοτώσουν μέ τήν
δικαιολογία δτι δέν ύπήρχε χώρος στίς
φυλακές».
"Όταν σχηματίσθηκαν οί πρώτες ένο
πλες δμΑδες, οί εύγενεΐς δίστασαν ν’ ΑναλΑβουν τήν Αρχηγία τους, ένώ οί έπίορ-

κοι παπΑδες βγήκαν Αμέσως Από τίς κρυ
ψώνες τους καί Αρχισαν νΑ έξΑπτουν τόν
ζήλο τών μαχητών. ’Από τήν στιγμή πού
δ φανατισμός είσεχώρησε στίς γραμμές
τών στασιαστικών χωρικών, ή καταστολή
τής έξεγέρσεώς τους έγινε προβληματική.
Οί χωρικοί τής Βανδέας Αγωνίζονταν τώρα
γιΑ τόν θεό καί τόν Βασιλέα καί έπΑνω
στΑ πουκΑμισΑ τους είχαν ραμμένο σΑν
σήμα μιΑ κόκκινη καρδιΑ. Ή έξέγεραις
πήρε έτσι τήν μορφή τής σταυροφορίας.
ΤελικΑ ΑναγκΑσθηκαν νΑ προσχωρήσουν
σ’ αυτήν καί οί εύγενεΐς τής περιοχής, οί
όποιοι γνώριζαν τήν πολεμική τέχνη Από
τήν θητεία τους στόν στρατό τού Βασιλέως καί ήταν σέ θέσι νΑ έκμεταλλευθοδν τίς παγίδες τού έδΑφους καί νΑ έφαρμόσουν μιΑ τακτική γιΑ τήν Αντιμετώπισι τών τακτικών δυνΑμεων πού ή κυβέρνησις έστειλε βιαστικΑ Από τό Παρίσι
νΑ καταστείλουν τήν έξέγερσι.
Ή έκβασις τού Αγώνος παρέμεινε γιΑ
Αρκετό καιρό Αμφίβολη. Στό Παρίσι ή
Έθνοσυνέλευσις ψήφισε ένα διΑταγμα μέ
τό όποιο καταδικαζόταν σέ ΘΑνατο δποιος
στασιαστής τής Βανδέας συνελαμβΑνετο μέ
δπλο. Ταυτόχρονα δημευόταν καί ή πε
ριουσία του. Παρ’ δλα αύτΑ δ δημοκρα
τικός στρατηγός Κιετινιώ ΑναγκΑαθηκε νΑ
συνθηκολογήαη στίς 5 Μαίου ατό ΤουΑρ
παραδίδοντας 4.000 τουφέκια καί 10 κα
νόνια, ένώ οί πόλεις ΛΑ Ρός - ΜπερνΑρ
καί Ροσεφόρ έπεφταν στΑ χέρια τών στα
σιαστών.
Ή δημοκρατική Γαλλία κρΑτησε τότε
τήν Αναπνοή της Από τόν φόβο μήπως ή
μοναρχική αύτή φωτιΑ Απλωθή σέ δλόκληρη τήν χώρα, ένώ οί Αστοί τών έπαρχιών Αρχισαν νΑ φοβούνται δτι ΘΑ ύποστοδν τήν τύχη τών Αστών πατριωτών τής
Βανδέας, πού είχαν έξοντωθή Από τούς
χωρικούς καί τούς ΑριστοκρΑτες Αρχη
γούς τους. Ή κυβέρνησις σχημΑτισε τό
τε είδικΑ τΑγματα, μέ Ανδρες Από βλους
τούς λόχους τοδ στρατού, καί οί Αστοί,
πού κατόρθωσαν νΑ γλυτώσουν Από τήν
έξόντωσι, πρόβαλαν λυσσαλέα Αντίστασι
στήν Βανδέα καί έπέτυχαν νΑ κρατήσουν

Η ΩΡΑΙΑ ΔΟΛΟΦΟ
ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΓΜΑ
ΤΗΣ. Η ΚΑΡΛΟΤΤΑ
ΚΑΙ Ο ΜΑΡΑ ΣΕ Π Ι
ΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΧΗΣ ΤΟΓΣ.

τούς στασιαατάς μακριά άπό τούς λιμέ
νες τής ακτής τοδ Ατλαντικού, ματαιώ
νοντας έτσι τδν κίνδυνο βοήθειας από τήν
’Αγγλία.
’Από τήν πλευρά τους οί ΒανδεανοΙ δέν
ήξεραν νά συντονίσουν τΙς προσπάθειές
τους καί νά άναπτύξουν τήν δράσι τους.
ΟΙ στασιασταί δέν διέθεταν στρατό, αλλά
Ινα μπουλούκι έξαθλιωμένων καί πεινασμένων χωρικών, πού ή έπιδέξια παρακίνηαι τών παπάδων είχε έξάψει τόν φα
νατισμό τους. Στδ μεταξύ ή Δημοκρατία
ισχυροποίησε τήν θέσι της μέ τήν λήψι
δραστικών μέτρων καί στήν Έθνοσυνέλευαι μεγάλωνε συνεχώς ή έπιρροή τών
εξτρεμιστών «’Ορεινών» βουλευτών. Στό
Παρίσι είχε σημάνει ή ώρα τοδ Μαρά, τοδ
«φίλου τοδ λαοδ».
’Από τΙς άρχές τής Έπαναατάσεως δ
Μαρά έξέδιδε τόν «Φίλο τοδ Λαοδ», μιά
έφημερίδα πού παρ’ δλη τήν μικρή κυ
κλοφορία της (2.000 φύλλα) είχε τρομε
ρή άπήχησι στούς Παρισινούς. 'Ο κόσμος
διάβαζε τόν «Φίλο τοδ Λαοδ» στίς πλα
τείες καί στούς δρόμους, δπου ή έφημε
ρίδα ήταν κολλημένη σέ κάθε γωνιά σάν
προκήρυξις. Τό έντυπο γινόταν άνάρπαστο μέσα στά έργαστήρια, στά καφενεία
καί στίς λέσχες.
Ό Μαρά διεκήρυττε δτι κανείς προδό
της δέν έπρεπε νά μείνη άτιμώρητος καί
παρακινούσε φανερά τούς στρατιώτες νά
σκοτώνουν τούς στρατηγούς έκείνους πού
Οποπτεύονταν δτι συνεννοούνται μέ τόν έχθρό. 'Ο κόσμος δέν άποκαλούσε τόν Μα
ρά μέ τό δνομά του, άλλά μέ τό δνομα
τής έφημερίδας του. 'Ο φλογερός έπαναστάτης ήταν σέ δλους γνωστός σάν «φίλος
τού λαοδ».
Ό Μαρά ήταν βουλευτής στήν Έθνοσυνέλευσι, άλλά δέν πίστευε δτι δ κοινο
βουλευτισμός ήταν Ινα σύστημα Ικανό νά
έγγυηθή τήν ισότητα τών πολιτών στόν
οικονομικό τομέα. Δέν ήταν κομμουνιστής
μέ τήν έννοια πού έδωσε στόν δρο αύτόν
ή θεωρία τοδ Μάρξ, οϋτε κάν πρέσβευε τΙς
ιδέες τοδ Μπαμπέφ, πού θεωρείται άπό
πολλούς πρόδρομους τοδ σοσιαλισμού. Ε ί

χε ποτισθή, τό Ιδιο δπως καί δ Γοβεσπιέρος, άπό τις Ιδέες τοδ Ρουασώ καί δραματιζόταν μιά κοινωνία δπου θά κυριαρ
χούσε ή ίαότης. 'Αγνός ίδεολόγος, καυτη
ρίαζε τόν παράνομο πλουτισμό τών άατών,
οί δποΐοι, άφοδ πρώτα έξαπέλυσαν τόν πό
λεμο, έπιθυμοδσαν μιά συνεννόηση μέ τΙς
αδλές τής Εύρώπης γιά νά προστατεύσουν
τά αγαθά τους άπό τούς «άναρχικούς».
ΣτΙς 20 ’Απριλίου 1792 δ Μαρά έγρα
φε στήν έφημερίδα του: «θά γίνη άραγε
πόλεμος; "Ολοι ισχυρίζονται δτι πρός τά
έκεΐ βαδίζομε. Μάς βεβαιώνουν δτι ή κυβέρνησις άπεφάσισε νά τόν άναγγείλη με
τά τή άγόρευσι τοδ κυρίου Μοτιέ (Λά
Φ αγιέτ), δ δποΐος χωρίς άμφιβολία πα
ρουσίασε τόν πόλεμο σάν μόνο μέσο ικανό
νά τραβήξη τήν προσοχή τοδ έθνους άπό
τά έσωτερικά προβλήματα καί νά κάνη
τόν κόσμο νά λησμονήση τΙς έσωτερικές
διαμάχες μέ τΙς πολεμικές ειδήσεις τών
έφημερίδων. Γιατί νά δαπανηθή ή περιου
σία τοδ έθνους σέ στρατιωτικές προετοι
μασίες, άντί νά χρηαιμοποιηθή γιά τήν
άπελευθέρωσι τοδ κράτους καί τήν κινητοποίησι τοδ λαοδ; Γιατί νά ύποκύψη ή
χώρα κάτω άπό τό βάρος τής φορολογίας
καί νά δδηγηθή δ στρατός στήν έξόντωαι,
μέ τήν δικαιολογία δτι Οπερασπίζεται τήν
ήκεραιότητα τής έπικρατείας;».
’Αργότερα, μπροστά στόν κίνδυνο πού
διέτρεχε ή πατρίς, δ Μαρά έγινε ένθερ
μος ύποστηρικτής τοδ πολέμου έκείνου
πού στίς άρχές μισούσε.
Οί Γιρονδΐνοι βουλευταί, έκπρόσωποι
τών πλουσίων άστών, τόν μισοδσαν καί,
παίρνοντας άφορμή μιά έκκλησι πού δ Μα
ρά άπηύθυνε στόν λαό, τόν δδήγησαν μπρο
στά στό έπαναστατικό δικαστήριο. Στήν
έκκλησί του δ Μαρά παρακινούσε τούς
Παρισινούς νά «πλήξουν τήν Έθνοαυνέλευσι». Κατά βάθος δ Μαρά έπιθυμοδσε
μιά δικτατορία άπό τόν Ιδιο τόν λαό. Τό
έπαναστατικό δικαστήριο τδν άθώωσε καί

οί ήμέρες τής «Γιρόνδης» έγιναν μετρημέ
νες. Πραγματικά, στίς άρχές ’Ιουνίου δ
λαός τοδ Παρισιοδ, μέ τό δπλο στό χέρι,
αξίωσε καί έπέτυχε άπό τήν Έθνοσυνέλευσι τήν άνάκληαι τών Γιρονδίνων βουλευ
τών.
'Η έπιτυχία δμως τών άκραίων άπόψεων τοδ Μαρά μειώθηκε άναμφισβήτητα
άπό τήν προδοσία τοδ Ντυμουριέ, πού εί
χε σοβαρές έπιπτώσεις γιά τόν λαό τοδ
Παρισιοδ, καθώς έπίσης καί άπό τήν έξέγερσι τών χωρικών, πού ξέσπασε στήν
Βανδέα. Τά γεγονότα, πού φαινομενικά
ήσαν συγκεχυμένα, άκολουθούσαν τήν δι
κή τους έαωτερική λογική. Ή Βανδέα εί
χε σκάψει τόν τάφο τής Γιρόνδης, θά εί
χε δμως σάν άντιστάθμισμα τήν Τρομο
κρατία.
’Εκείνη τήν στιγμή πρόβαλε μέσα άπό
τήν άχλύ τής άνωνυμίας ή άνησυχητική
καί γεμάτη άντιθέσεις μορφή τής Καρλόττας Κορνταί. Ά πό παλαιά οικογένεια,
είχε άνήαυχη παιδική ήλικία καί έφηβεία, για τί οί γονείς της ήσαν ύποχρεωμένοι νά μετακινούνται συνεχώς σέ διά
φορες περιοχές τής Γαλλίας. Ή Καρλόττα είχε κλείσει τά 25 της χρόνια χωρίς
νά παντρευθή, γεγονός πού στήν έποχή
της τήν έκανε νά θεωρήται «γεροντοκό
ρη». Ζοδσε στδ σπίτι μιάς θείας της στήν
Κάν, μιά πόλι πού ήταν φωλιά Γιρονδί
νων. Οί άστοί τής πόλεως έτρεμαν τόν
ίσοπεδωτικό έξτρεμισμδ τοδ Μαρά καί τοδ
Γοβεσπιέρου, άρκούμενοι νά έπιδεικνύουν
τήν «έπαναστατικότητά» τους μέ καπέλλα
σέ στύλ Βρούτου καί δαντελλένιες τραχη
λιές.
'Η Καρλόττα ήταν μέ τόν τρόπο της μιά
κοπέλλα τής έποχής της. Είχε άνατραφή
στούς κόλπους τής «τηβεννοφόρου» άριστοκρατίας. "Ετσι δνομάζονταν οί ά
στοί πού είχαν άποκτήσει τίτλους εύγενείας μέ τήν άγορά δικανικών άξιωμάτων
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Ο περίφημος πίνακας της έποχής, μέ τήν Καρλόττα λίγο μετά άπό τό φόνο.
Κάτω διακρίνεται τό προσευχητάριό της, έργο του διασήμου 'Ιησουίτου Λογιόλα.

άπό χδ παλαιό καθεστώς καί
έτρεμαν μήπως χάσουν τά
προνόμιά τοος άπό τΙς άκρότητες τής έπαναστάσεως.
’Ακριβώς έπειδή ήταν εύαίαθητη καί δεκτική στό πνεΟμα τής έποχής της, ή Καρ
λόττα σύχναζε στίς λέσχες
τών Ιπαναατατικών καί διά
βαζε Λατίνους κλασικούς.
Κανένας έντολοδόχος δέν δπλισε τό χέρι της, άλλά μό
νη της έπηρεάσθηκε άπό τΙς
φαρμακερές κατηγορίες πού
οί Γιρονδΐνοι έξετόξευαν έναντίον τοΰ Μαρά καί όνειρεύθηκε νά παίξη κάποιο ρό
λο στήν πολιτική σκηνή τής
Γαλλίας. Πολλές ιδέες πά
λευαν μέσα στό μυαλό τής
μοναχικής καί παραμελημένης έκείνης κοπέλλας.
Τήν Πέμπτη 11 ’Ιουλίου
1793 άνέβηκε στήν ταξιδιω
τική άμαξα πού άναχωροΒσε γιά τό Παρίσι. "Οταν έφθααε στήν πρωτεύουσα κα
τέλυσε ατό ξενοδοχείο «Προβιντένς». Ε ίχε φέρει μαζί
της μιά Βίβλο, καί τήν ά
νοιξε στό άκόλουθο σημείο:
«"Εχοντας γιά στολίδι τήν
έξαιρετική όμορφιά πού τής
είχε χαρίσει 6 Κύριος, ή
Ίουδήθ βγήκε άπό τήν πόλι γιά νά πάη στήν σκηνή
τού Όλοφέρνη». Ή Καρ
λόττα ύπεγράμμισε τήν φράσι καί άφησε άνοικτό τό βι
βλίο έτσι, ώστε μετά τήν
πράξι της νά πληροφορηθούν οί Γάλλοι ποιό ήταν τό
πρότυπο πού τήν ένέπνευσε.
Κατόπιν βγήκε νά άγοράση
τό δπλο της. ’Αφού διάλε
ξε ένα μαχαίρι τής κουζί
νας μέ ξύλινη λαβή σέ ένα
μικρομάγαζο
τοϋ
Παλαί
Ρουαγιάλ, κάλεσε ένα άμάξι καί είπε στόν άμαξά νά
τήν δδηγήση στόν άριθμό 20
τής δδοό τών Κορδελιέρων,
δπου κατοικούσε δ Μαρά.
Στήν θυρωρό πού πρόβαλε
στήν θυρίδα, παρέδωσε ένα
σφραγισμένο, σημείωμα «γιά
τόν βουλευτή Μαρά». Στό
σημείωμα έλεγε δτι ήταν
«μιά δυστυχισμένη πού 6ποφέρει» καί έξηγούσε δτι «εί
χε πληροφορίες γιά μιά συ
νωμοσία έναντίον τής πατρίδος» πού έξύφαναν οί
Γιρονδΐνοι τής Κάν. "Ηταν
ένας δόλος πού πρόδιδε τήν
πονηριά της. Ή θυρωρός
δέν τής έπέτρεψε ν’ άνεβή
στό διαμέρισμα τού Μαρά
λέγοντάς της νά έπιατρέψη
άργότερα, δταν θά είχε παραδώσει τό σημείωμα στόν
πολίτη βουλευτή.

Ή Καρλόττα έπέστρεψε ατήν δδδ τδν
Κορδελιέρων δυό ήμέρες Αργότερα, στις
Ϊ3 ’Ιουλίου, Αργά τδ Απόγευμα μιΑς ζε
στές καί βροχερής ήμέρας. Φορούσε Ινα
φόρεμα Από μουσελίνα καί είχε ριγμένο
στους ώμους της Ινα δαντελλένιο αΑλι.
Στά γαντοφορεμένα χέρια της κρατούσε
μιΑ βεντάλια. Πριν Από τήν έπίσκεψ! της
είχε πΑει στδ κομμωτήριο καί είχε ζη
τήσει νΑ τής βάλουν μιΑ ψεύτικη ΙλιΑ
στδ μΑγουλο. Τδ Ικανέ Αραγε αύτδ Από
Απλή γυναικεία φιλαρέσκεια ή μέ τήν
πρόθεσι νΑ διάλυση τΙς δποψίες που ήταν
φυσικό νΑ προκαλέση μιΑ Αγνωστη κοπέλλα πού έπισκέπτονταν Ινα διΑσημο πολι
τικό; Αύτή τήν φορΑ ή θυρωρός άπουσίαζε, ΑλλΑ ή μαγείρισσα τοΰ ΜαρΑ, ή ΖΑν
Μαρεσάλ, καί ή φίλη του Σιμόνη ΈβρΑρ
δέν Αφησαν τήν Καρλόττα νΑ μπή στό
διαμέρισμα. Ό ΜαρΑ διόρθωνε τΑ δοκί
μια ένδς Αρθρου του βυθισμένος σέ μιΑ
χάλκινη μπανιέρα γεμάτη θειούχο νερό.
ΓιΑ ν’ άνακουφισθή Από τδν φρικτδ κνη
σμό πού τού προκαλούσε μιΑ δερματική
πάθηαις, ήταν ύποχρεωμένος να κάνη δυό
τέτοια θειούχα λουτρά τήν ήμέρα. *0 Μα

ρΑ Ακούσε τήν λογομαχία τδν γυναικών
καί φώναξε μέσα Από τήν μπανιέρα: «’Α
φήστε την νΑ περάση». Ε ίχε λάβει τδ ση
μείωμα καί ήταν περίεργος νΑ μάθη λε
πτομέρειες γιΑ τήν πιθανή συνωμοσία τής
Κάν.
— Ποιά είναι λοιπόν τΑ δνόματα των
συνομωτών; ρώτησε Απότομα δ ΜαρΑ βλέ
ποντας τήν Καρλόττα νΑ διστάζη. Ή κοπέλλα πρόφερε Αργά Ινα - δυό όνόματα
καί δ ΜαρΑ έσκυψε τδ κεφάλι Ιτοιμος νΑ
κρατήση σημειώσεις. Μπροστά του, έπάνω Απδ τήν μπανιέρα, ήταν τοποθετημένο
Ινα τραπέζι μέ χαρτιά καί γραφίδες. Ε ί
χε τΑ μαλλιά του τυλιγμένα σέ μιΑ πε
τσέτα, τδ δέρμα του ήταν κιτρινιαμένο,
τδ κορμί του Αδύνατο. Ε κείνη τήν στιγμή
τδ μαχαίρι τής Καρλόττας Κορνταί τοδ
έκοψε τήν Αορτή, μέ Ινα μόνο χτύπημα
έκπληκτικής ταχύτητος. «Σκότωσα Ιναν
Ανθρωπο γιΑ νΑ σώσω έκατδ χιλιάδες Αλ
λους», δήλωσε στδ δικαστήριο λίγο πριν
άνέβη στήν λαιμητόμο, τέσσερες ήμέρες
Αργότερα.
MARIO C.OSTA

Ά νω : Τδ διακριτικό σήμα τδν ’Ιακωβί
νων στούς δποίους όφείλεται ή Διακήρυξις τδν Δικαιωμάτων τοδ ’Ανθρώπου καί
ή περίοδος τής τρομοκρατίας μέ τδν Ροβεσπιέρο, τοδ ΜαρΑ κ.λπ.
Κάτω: Ή προτομή τοδ ΜαρΑ μέ τδ κεφά
λι τυλιγμένο μέ μιά πετσέτα, δπως ήταν
τή στιγμή τής δολοφονίας του καί δ Πίναξ τδν Δικαιωμάτων τοδ ’Ανθρώπου.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ Μ ΑΣ Μ ΟΥΣΙΚΗ
Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Μ Ο ΥΣΙΚΗ
Ή μουσική εχει σχέσιν προς τό άπειρον, είναι ή μόνη γλώσσα διά
της όποιας ό άνθρωπος δυναται ν’ άναφερθή εις τό Θειον. "Οθεν,
άνέκαθεν τό άσμα υπήρξε πανταχου άχώριστον έκ της θείας λατρείας, ΰπαγορευόμενον ύπ’ αυτής ταύτης τής φωνής του άνθρώπου, ό όποιος πολλάκις αναγκάζεται νά άτενίζη τον ουρανόν, επι
καλούμενος την παντοτεινήν βοήθειαν του Παντοδυνάμου Θεού.
Του ’Αστυνόμου Α' κ. Η Λ Ι Α Κ Ε Χ Ρ Η
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Ή έπιρροή τής Μουσικής, έπΐ
τών ζώντων όργανισμών καί δή έπί τού
άνθρώπου καί τών διαφόρων ζώων, είναι
άναμφισβήτητος, ώς άποδεικνύεται κατω
τέρω:
Ό Όρφεύς διά τής λύρας του έξημέρωνε άγρια θηρία, συνεκίνησε δέ καί αύτόν τόν Πλούτωνα, ώστε νά έπιτρέψη εις
αύτόν νά κατεβή ζωντανός εις τόν Ά δην
διά νά ϊδη τήν πεθαμένην σύζυγόν του Εύρυδίκην. ΟΙ άδάμαατοι καί άγριοι ίπποι
(τών Λυβίων) δαμάζονται διά τής φλογέ
ρας, οΐ δέ έξημερωμένοι πολεμικοί τοιοΰτοι, διά τής αάλπιγγος παρορμώνται είς
μάχην. ΟΙ καμήλες εις τήν ’Ανατολήν διά
τού μουσικού ήχου, τόν όποιον παράγει δ
κώδων, δ όποιος είναι κρεμασμένος είς τόν
λαιμόν των, εύχαριστούνται, μέ άποτέλεσμα νά μή δπολογίζουν τόν κόπον καί νά
άνακουφίζωνται έκ τού σωματικού φορτίου.
Μέ ειδικόν μουσικόν δργανον δαμάζεται ή
θηριωδία τού Έλέφαντος, τής 'Αρκτου
καί τού άγριωτάτου Λέοντος. Κατά τήν
γνώμην τών άρχαίων, τό πρόδατον παχαί
νει μάλλον διά τής Μουσικής, παρά διά
τού χόρτου. 'Ομοίως ή ’Αγελάδα παράγει
περισσότερον γάλα καί παχϋτερον διά τής
μουσικής. Διά τού αύλού σύρουν τήν έλαφον πρός τόν κυνηγόν, διά δέ τής άνθρωπίνης φωνής συλλαμβάνουν τήν θηλυκήν
έλαφον. Διά τής κιθάρας τό κελάϊδισμα
τής άηδόνος καί τού καναρινιού γίνεται
γλυκύτερον καί διά τού κυμβάλου μαζεύουν
τάς πλανηθείσας μελίσσας είς τήν κυψέ
λην των. Καί αύτός δ θηριωδέστατος καί
λίαν άποκρουστικός δφις διά τής μουσικής
δαμάζεται. Ή πείρα τέλος άπέδειξεν δτι
άπαντα σχεδόν τά ζώα αισθάνονται κ ι’
αύτά κάποιαν συμπάθειαν πρός τήν Μου
σικήν καί δποτάσσονται είς αΰτήν, έκτός
άπό τά ωδικά πτηνά, τά δποΐα έλεύθερα
γεμίζουν τόν άέρα μέ τό γλυκύτατον κελάϊδισμά των.
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Ή Μουσική έ χ ε ι
σχέσιν
π ρ ό ς τό ά π ε ι ρ ο ν ,
είναι ή
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διά τής
ό
ποι ας
δ άνθρωπος
δόνατ α ι
ν’ ά ν α φ ε ρ θ ή
είς
τό
θειον.
Κατόπιν τούτου άνέκαθεν τό άσμα δπήρξεν πανταχού άχώριστον έκ τής θείας λα
τρείας, δπαγορευόμενον ύπ’ αύτής ταύτης
τής φωνής τού άνθρώπου, δ όποιος πολλά
κις άναγκάζεται νά άτενίζη τόν ούρανόν,
έπικαλούμενος τήν βοήθειαν τού Παντοδυ
νάμου θεού, εύχαριατών αύτόν διά τά άγαθά δώρα, τά δποΐα άπολαμβάνει καθ’
έκάστην ήμέραν.

Κεφάλαιον Α'. Ή Μουσική πρό
τοΰ Κατακλυσμού.
Ή Μουσική ύπήρξεν ή άρχαιοτάτη τών
ώρα ίων τεχνών, διότι άνεφύη είς τόν άν
θρωπον εΰθδς ώς οδτος έπλάσθη Οπό τού
θεού. Καί είναι φυσικόν τό νά έρμηνεύσωμεν τά διάφορα ψυχικά μας πάθη διά
τής φωνής. Έ κ τής Παλαιάς Διαθήκης
πληροφορούμεθα, δτι πρό τού κατακλυσμού
δ ΙΟΓΒΑΛ έπενόηαε καί κατεσκεύααε τό
ψαλτήριον, τό όποιον έτελειοποίησεν δ Δα
υίδ, είααγαγών αύτό καί είς τήν θείαν λα
τρείαν. Διά νά μνημονεύη τό γεγονός αύ
τό ή 'Α γία Γραφή, φαίνεται δτι τά πρώ
τα έκεϊνα δργανα έχρησίμευαν κυρίως διά
τήν συνοδείαν άσμάτων, μέ τά δποΐα οι
πρώτες άνθρώπινες γενεές έξεδήλωναν τά
θρησκευτικά των συναισθήματα.

Κεφάλαιον Β'. Ή Μουσική μετά
τόν Κατακλυσμόν.
Ή Μουσική μετά τόν Κατακλυσμόν έπί
’Ιακώβ, φαίνεται δτι έκαλλιεργεΐτο μέ
φιλότιμον καί έπιμέλειαν, διότι δταν δ
’Ιακώβ έφυγε κρυφά άπό τόν πένθερόν του
Λάβαν, οδτος καταδιώξας τόν γαμβρόν του

καί συλλαβών αύτόν έπί τού δρους Γαλαάδ,
έκτός τών άλλων είπεν είς αύτόν καί τά
έξής: «Τί έποίησας; ΐνα τι κρύφα άπέδρας
’Ιακώβ; καί εί άνήγγειλάς μοι, έζαπέστειλά άν σε μετ’ εύφροσύνης καί μετά
μουσικών τυμπάνων καί χορών καί κιθά
ρας».
Καί άπό τοΰ πυκνού νέφους, τό δποΐον
περιεκάλυπτεν τό Ό ρος Σινά, δταν δ
θεός έκάλεσε τόν Μωϋσήν, διά νά δώση
είς αύτόν τάς Δέκα Έ ντολάς, μετά τών
άστραπών καί βροντών, ή κ ο ύ ε τ ο κ α ί
ήχος
σ ά λ π ι γ γ ο ς .
Ό Μωϋσής έκτός τών άλλων γνώσεών
του έμαθε καλώς καί τήν Μουσικήν καί
κατεσκεύασε καί μουσικά δργανα. "Εν έξ
αύτών, παραπλήσιον τής σάλπιγγος, ήτο
καί ή «Άσώτρα» δπως όνομάζετο Έβραϊστί: «Καί έλάλησε Κύριος πρός Μωϋσήν
λέγων: Ποίησον σεαυτφ δύο σάλπιγγας άργυράς καί έσονταί σοι άνακαλεΐν τήν συ
ναγωγήν καί έξαίρειν τάς παρεμβολάς
καί σαλπιεΐς έν αύταΐς καί συναχθήσεται
πάσα συναγωγή έπί τήν θύραν τής σκηνής
τού Μαρτυρίου». ’Ακολούθως καί δ Δαυίδ
είσήγαγε τήν χρήαιν τών μουσικών όργάνων κατά τάς θρηακευτικάς τελετάς, έφεξής δέ καί δ Σολομών καί πάντες οΐ μετ’
αύτόν, οι δποΐοι δμνούσαν τόν θεόν είς
τόν οίκον αύτού, έ ν κ υ μ β ά λ ο ι ς
εύήχοις,
έν τ υ μ π ά ν ψ κ αί
χ ο ρ φ , έν χ ο ρ δ α ΐ ς
κ α ί δ ργάνων,
έν ψ α λ τ η ρ ί ψ
καί
κιθάρφ,
έν α ύ λ ο ΐ ς κ α ί έν
κ ι ν ν ύ ρ α ι ς.

Κεφάλαιον Γ \ Ή Μουσική είς τούς
’Αρχαίους Έ λληνας και λοιπούς
Λαούς.
Παλαιότατα ίχνη τής Μουσικής εύρίσκονται είς τάς ’Ινδίας, θεωρία δέ αύτής
άνευρίσκεται είς άρχαΐα Σανσκριτικά βι
βλία. Είς τάς ’Ινδίας έπίαης άνευρίσκον-

Κάτω: Ό Ναός τής Αγίας Σοφίας. Στό ύπέρλαμπρο
μνημείο τής Ορθοδοξίας άκοΰστηκαν τά ωραιότερα
κομμάτια τής ΒυΖαντινής μας μουσικής.
ΔεΕιά: Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας
Ζωντανό σύμβολο τής ΒυΖαντινής παραδόσεως.

ται τά Αρχαιότατα ίχνη τής μουσικής
γραφής. ’Αξιοσημείωτου είναι δτι ή μου
σική τών ’Ινδών πλησιάζει πολύ πρδς τήν
μουσικήν των 'Ελλήνων.
’Αρχαιότατα Ιχνη μουσικής παρουσιά
ζει καί ή Κίνα. Τής Αίγυπτου ή μουσική
είναι μάλλον στοιχειώδης, καθ’ δσον έθεωρεΐτο ώς τέχνη Ελαφρών ήθών καί μάλ
λον έπικίνδυνος, δι’ αΰτό καί ή έπέκτασίς της δέν έπετρέπετο πέραν ώρισμένων
δρίων. Χρήσις αύτής έγίνετο κυρίως είς
θρησκευτικές τελετές καί τοΰτο δπό τήν
άπλουστέραν μορφήν.
Μουσικήν έπίσης ιδίας έκφράσεως είχον οί Άααύριοι, οί Φοίνικες καί οί Βα
βυλώνιοι, άλλά περιωρισμένην κατά πολύ.
Οί Ρωμαίοι έλάχιστα προήγαγον τήν Μου
σικήν, καθ’ δσον ή προσοχή των ήταν Εστραμμένη πρδς τά πολεμικά και τά γεωρ
γικά έργα. Ώ ς έκ τούτου δέ πολύ βραδέως
Εξελαϊκεύθη είς αύτούς ή μουσική. Κίνησις σημαντική παρατηρεΐται μόνον κατά
τούς χρόνους τού Νέρωνος.
’Εμιμήθησαν δέ οί Ρωμαίοι είς δλα τούς
Έ λλη να ς, άλλά μέ σημαντικήν μείωσιν
τού αισθητικού πνεύματος τών Ελλήνων.
Ή συνοδεία τού άσματος, δπως καί είς
τούς "Ελληνας, έγίνετο δι’ ένδς μόνον
όργάνου. Είς τήν Δημοσίαν έν τούτοις
ζωήν τών Ρωμαίων, ή μουσική διεδραμάτισε σημαντικώτατον μέρος. ΟΙ "Ελληνες
κατά τήν άρχαιότητα προσέδωααν ιδιαιτέ
ραν σημασίαν καί άνάπτυξιν καί είς τήν
Μουσικήν, θεωρούσαν τήν προέλευσίν της
οΰράνιον καί άπέδιδον είς αύτήν καί μ α γι
κήν άκόμη δύναμιν, Ικανήν νέ έπιτελέση
θαύματα.
Οδτω δ τ ρ α υ μ α τ ι σ θ ε ί ς
Έ λ λ η ν ,
κ α τ ά
τδν " Ομη
δι ά νά
ρον, ψ ά λ λ ε ι ά σ μ α
σ τ α μ α τ ή σ η
τδ α ί μ α τ ή ς
π λ η γ ή ς
τ ο υ . Οί άοιδοί ήσαν συγ
χρόνως καί μουσικοί, ή δέ λατρεία κατέστησεν αναπόσπαστου. μέρος αύτής τήν
θείαν τέχνην τής Μουσικής. Μουσικοί τής

άρχαιοτάτης ταύτης περιόδου άναφέρονται
οί μυθικοί: ΛΙΝΟΣ, ΜΟΓΣΑΙΟΣ, ΓΑΓΝΙΣ, ΟΡΦΕΓΣ, ΜΑΡΣΓΑΣ καί ΑΜΦΙΩΝ.
’Αργότερου δ έκ Κρήτης κιθαρωδός ΧΡΓΣΟΘΕΜΙΣ καθιερώνει τδν πρώτον νόμον
πρός τδν ’Απόλλωνα.
’Αρχαιότατα άσματα ήσαν δ Θ ρ ή 
νος, δ Π α ι ά ν
και δ Δ ι θ ύ 
ραμβος.
Ό θρήνος άρχικώς έθρηνούσε τδν
Λίνον, έκ τούτου δέ δ νόμος τού θρή
νου ώνομάσθη ΛΙΝΟΣ καί έψάλλετο
κατά τδ φθινόπωρου, διά τδν άποχωρισμδν τού θέρους καί τδν μαρασμόν τής φύσεως. Ό θρήνος καί δ Ίάλεμος ήσαν πέν
θιμα άσματα, τά δποΐα έψάλλοντο είς τήν
οικίαν τού νεκρού ή έπί τού τάφου του.
Άντιθέτως δ Παιάν ήτο άσμα χαράς, εί
τε ώς έπινίκιος ώδή, είτε ώς εύχαριστήριον άσμα πρδς τούς θεούς. Ό Διθύ
ραμβος είς τήν άρχικήν του μορφήν έψάλ
λετο αυνοδευόμενος ύπδ αύλού, πρός Εορ
τασμόν τής γεννήσεως τού Διονύσου.
’Επίσης πλεΐστα 8σα άσματα είχον οί
άρχαίοι "Ελληνες, τά δποΐα έψάλλοντο
είς τάς διαφόρους πανηγύρεις, τάς πομπάς πρδς τούς Ναούς, πρδς κατάπαυσιν
τών Επιδημιών, τά Π α ρ θ έ ν ι α πρδ
τής τελέσεως τού γάμου, άτινα διεκρίνοντο είς τά έρωτικά καί τά Επιθαλάμια, τά
πρδς τιμήν τής γεωργίας, Γ ε ω ρ γ ι κ ά, καί τά Π α ρ ο ί ν ι α καί τά
Σ κ ό λ ι α, άσματα τού συμποσίου.
(Σκολιδν μέλος, είναι είδος ωδής, τήν
δποίαν Εψαλλον μέ τήν λύραν. Ώνομάσθη
ούτω διά τήν σκολιότητα, δηλαδή τδ άτα
κτου τού ρυθμού ή διά τδν τρόπον κατά
τδν δποΐον οί τραγουδιστά! διεδέχοντο άλλήλους).
Τά ’Ε μ β α τ ή ρ ι α
άσματα τών
στρατιωτών καί τά ’Ε π ι ν ί κ ι α ,
άνεφέροντο συνήθως είς τδν ’Απόλλωνα.
Κατέ τούς άγώνας καί ιδιαιτέρως κατά
τούς Πυθικούς τοιούτους, ή Μουσική κα
ταλαμβάνει έξέχουσαν θέσιν, διά τής κα-

θιερώσεως Ιδιαιτέρων μουσικών άγωνισμέτων, κατά τήν τέλεσιν τών άγώνων.
Οί θεατρικές παραστάσεις κατά τήν Επο
χήν αύτήν συνοδεύονται άπδ μουσικήν, τδ
δέ δράμα κατ’ ούσίαν γίνεται μουσικόν.
Κατά τήν προοδευτικήν Εξέλιξιν τών Αρ
χαίων Ελλήνων ή Μουσική προσλαμβάνει
τήν συγκεκριμένην μορφήν της, ώς Επι
στήμης καί τέχνης συγχρόνως.
Πάρα πολλοί είναι οί μουσικοί τής Αρ
χαίας 'Ελλάδος, πάντες δέ οί σοφοί άνδρες ώμίλησαν περί τής Μουσικής, άλλ’
οί συγγράψαντες ιδιαιτέρως περί ταύτης
είναι οί έξής: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ δ Λέσβιος
(666 π .Χ .), δ δποΐος έκλήθη καί πατήρ
τής 'Ελληνικής Μουσικής, διότι πρώτος
είργάσθη διά τήν μόρωωσιν καί άνάπτυξιν αύτής, ΠΓΘΑΓΟΡΑΣ δ Σάμιος, δ δ
ποΐος πρώτος έφεύρεν άριθμητικώς τήν
διαφοράν τών φωνητικών διαστημάτων, 8ταν διερχόμενος Εξωθι σιδηρουργείου τινός, ήκουσε τδ ρυθμικόν κτύπημα δύο
σφυριών, ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ (350 μ.Χ .), φ ι
λόσοφος καί μουσικός Εξοχος, δστις συνέ
γραψε πάρα πολλά περί τής Ιστορίας καί
θεωρίας τής 'Ελληνικής μουσικής, ΕΓΚΛΕΙΔΗΣ (300 π .Χ .), άνήρ μουσικώτατος καί μαθηματικός άριστος, διό καί πα
τήρ τής Γεωμετρίας έκλήθη. Έ γραψ ε πά
ρα πολλά περί τής Ιστορίας καί Επιστη
μονικής θεωρίας τής Μουσικής. ’Εφεύρε
όργανο μονόχορδου, όνομάσας τοΰτο Κ αν ό ν α.
Έ κ τών άνωτέρω άποδεικνύεται, δτι,
κατά τήν άρχαιότητα, άπαντες Αγαπού
σαν τήν Μουσικήν καί οί περισσότεροι ή
σαν μουσικοί, διότι Αναπόσπαστου μέρος
τής Εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως καί Α
παραίτητον συστατικόν τής άγωγής ήτο
ή Μουσική. Τούτο εύστόχως έξέφρασαν οί
Αρχαίοι "Ελληνες, είπόντες δτι: «Κ α I
τ ο ύ ς π α ϊ δ α ς αί τών Ε λ λ ή 
νων π ό λ ε ι ς π ρ ώ τ ι σ τ α δι ά
τής Μουσικής π α ι δ ε ύ ο υ σ ι ν » .

(Συνεχίζεται)
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ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α
Ν ω π ΕΣ ΕΙΝΑΙ ακόμα οί εντυπώσεις από τό απαίσιο, τό αποτρόπαιο έγκλημα τοϋ Χαλαν
δρίου. Σέ λίγο θά στηθούν τό έδρανα, θά άπολογηθοϋν οί κακούργοι καί θά δικάσουν οί δικαστές.
Ποιά θά είναι ή τιμωρία, δέν έχει καμμιά άξια. Εκείνο πού ένδιαφέρει, εκείνο πού άνησυχεϊ, είναι
πώς έδώ, οτήν κοινωνία μας, άνάμεσά μας, ύπηρχαν άνθρωποι, πού κάτω άπό τήν άνθρώπινη
μορφή τους, έκρυβαν τό πιό άγριο, τό πιό αίμοβόρο θηρίο τής ζούγκλας.
Πώς οτήν Ελλάδα, τή γελαστή χώρα τού ήλιου, βρέθηκαν οί Λυμπέρηδες καί άκόμα χει
ρότερα, βρέθηκαν οί συνεργοί.
.
Παιδιά σχεδόν, άγουρα νειάτα, ώπλισαν τό νεανικά τους χέρια και ακρίτα, επιπόλαια, κί
νησαν γιά τό άνόσιο έργο τους. Ψυχροί, άσυγκίνητοι, άσυγκράτητοι οί κακούργοι, καμμιά δέν α
κόυσαν λεπτή χορδή τής άπαίσιας ψυχής τους. Δέν λύγισαν οί κτηνάνθρωποι ούτε στις φωνές
τών άτυχων παιδιών, πού καίγονταν σάν λαμπάδες.
Καί τό κίνητρο; Ή αιτία τοϋ μοναδικού αύτοϋ γιά τή χώρα μας ίγκλήματος; Αλλοίμο
νο, ή ώφέλεια ή ύλική. Ή περιουσία τής γυναίκας γιά τόν ένα. Ή λιμουζίνα ή άστραφτερή γιά
τούς άλλους. Ή άπόλαυση τής ύλης στήν όποιαδήποτε μορφή της, πού έκανε τόν άνθρωπο νά
Εεφύγη άπό τις πηγές τής ζωής του, βρήκε στό έγκλημα του Χαλανδρίου, τήν πιό χαρακτηριστι
κή έκφραση τής μεγάλης του πλάνης.
Ή ύλη καί μόνο ή ύλη ήταν λοιπόν τό μοναδικό, τό άποκλειστικό κίνητρο των δολοφονων.
Νέοι καί αύτοί τής έποχής έχασαν τό μονοπάτια τό πνευματικά καί μέ ξέφρενη ταχύτητα άγωνίστηκαν νά κορέσουν μέ άπολαύσεις ύλικές τό έγκληματικό τους σαρκίο.
Πλανήθηκαν στή ζούγκλα τής άμαρτωλής ζωής κι έτσι, όπως ένοιωθαν χαμένοι, βρήκαν
γιά νά Εεσπάσουν στό φτωχικό σπιτάκι τοϋ Χαλανδρίου. Ξέφυγαν άπό τις άληθινές χαρές τής
ζωής. Τούς θάμπωσε ή προσμονή τοϋ πλούτου. Τόν έκαναν άΕονα της ύπάρΕεώς τους. Χωρίς
νά τό καταλάβουν έγιναν σκλάβοι του.
Καί τώρα; Τώρα πού τό άποτρόπαιο έγκλημα είναι πραγματικότης ; Τώρα πού μάθαμε,
πώς έχουμε Λυμπέρηδες καί Άγγελόπουλους καί Καπρέτσους; Τώρα, πού οί ταφόπετρες των
τεσσάρων θυμάτων θά πλακώνουν ίσως καί τό δικά μας τό στήθια;
Τώρα πού γνωρίσαμε πόση βαρβαρότητα, πόσο μίσος, πόση βία, πόση βρωμιά, έκρυβαν
τό άποβράσματα έκεϊνα τής κοινωνίας τϊ θά κάνουμε; Θά μείνουμε μέ τό χέρια δεμένα; Μά
οχι!
Ό χ ι. .. Ή πατρίδα μας, ή γαλανή μας πατρίδα, δέν άντέχει σέ τέτοιου είδους θηριω
δίες. Αύτό φάνηκε καθαρά καί είναι άληθινά μήνυμα παρήγορο, τις στιγμές πού οί δολοφόνοι
βρέθηκαν.στό δρόμο πρός τό γραφείο τοϋ άνακριτή. Τότε ένα πλήθος άμέτρητο, άνθρωποι ορ
γισμένοι, έδειΕαν μέ κάθε τρόπο, όσο πιό έντονα μπορούσαν, τήν άποδοκιμασία τους γιά τή σα
πίλα, πού άντίκρυζαν μπροστά τους. Ακόμα πιό παρήγορο ήταν τό θέαμα τών νέων μας, πολ
λών νέων, νέων μέ παρδαλά πουκάμισα καί μακρυά μαλλιά, νέων πού προσπάθησαν νά λυντσά
ρουν τόν «πατέρα» Λυμπέρη καί τό «παλληκάρια» του.
Έξω όμως άπό τό παρήγορα μηνύματα πού άναφέραμε, πρέπει καί πάλι νά τονίσουμε,
πώς κάτι δέν πάει καλά στήν κοινωνία μας. Τό .έγκλημα τοϋ Χαλανδρίου δέν είναι μιά άπλή
οικογενειακή τραγωδία, άλλά ένα δράμα κοινωνικό. Ενα δραμα, πού παίρνει απροσμέτρητες
διαστάσεις, άφοϋ αύτό τό άνοσιούργημα σχεδιάστηκε καί διεπράχθη σέ ένα περιβάλλον, πού μέ
χρι χθές έθεωρείτο ύγιές.
Τί θά γίνη; Οί περισσότεροι ίσως άπαντήσουν. Μά, αύστηρότεροι νομοί και σκληρά κα
τασταλτικά μέτρα. Πολύ όρθά καί τό δύο. Ό μω ς, άς τό συνειδητοποιήσουμε, δέν άρκουν μό
νον αύτό. Τό ποθητό άποτέλεσμα δέν θάρθή μέ τόν άστυνομικό, μέ τόν αύστηρό δικαστή, μέ
τό έκτελεστικό άπόσπασμα. Κοντά σ' αύτό, άς άφυπνισθουμε όλοι, όλοι οί Έλληνες, σέ μιά κοι
νή προσπάθεια, γιά τόν περιορισμό τής έγκληματικότητος. Καί πάνω άπ όλα τό Σχολείο, ή Εκ
κλησία, τό Πανεπιστήμια, ή Ακαδημία μας. "Α ς δοϋν μέ ψυχραιμία κατάματα τήν πραγματικό
τητα καί άς διαθέσουν έλάχιστο χρόνο, γιά νά διδάξουν στό παιδιά μας, άγάπη καί άνθρωπιά.
"Ας δείξουν στό άγνά Ελληνόπουλα, τό μονοπάτια πού όδηγοϋν στήν πραγματική ευτυχία. Λυμ
πέρηδες νά μή ξαναφανούν πιό ποτέ. . . Δέν είναι γιά μας. . . Δέν ταιριάζουν στή δική μας
πατρίδα...
Σ —ς

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΣ

ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑ ΤΗΣΕΙ ή τΑσις να θεωρούμε την
κλοπή σάν κίνητρο δλων των έγκληιμάτων, ενώ τούς
έγκληματίες σάν ληστές, οί όποιοι, κάποτε, τραυματί
ζουν καί σκοτώνουν ή καταστρέφουν ξένες περιουσίες,
στό πλαίσιο τής διαδικασίας πού είναι άπαραίτητη γιά
τήν διάπραξι ένός Αδικήματος. Μέ μοναδική έξαίρεσι
τίς έπιθέσεις καί τούς φόνους, πού είναι συνέπειες οι
κογενειακών διενέξεων. Καί γύρω άπό τόν άξονα αυ
τό στρέφονται οί προσπάθειες, πού καταβάλλουμε γιά
τήν μείωσι τής έγκληματικότητος καί τόν σωφρονισμό
τών Ιγκληματιών. ’Αλλά ένας μεγάλος Αριθμός Από τά
έγκλήματα πού διαπράττονται δέν έχει καμμιά Απολύ
τως σχέσι ούτε μέ ληστείες, ούτε μέ οικογενειακές δια
φορές. Ή διαπίστωσις μιας κοινωνικής λειτουργού εί
ναι, δτι πολλοί Από τούς νεαρούς, πού φθάνουν ώς τά
δικαστήρια, κατηγοροϋνται γιά έπιθετική ή Απειλητι
κή συμπερφορά. Τά Αδικήματα τής κατηγορίας αότής
ποικίλλουν μεταξύ τής «βαρείας σωματικής βλάβης»,
τής δπλοφαρίας, τής Απειλητικής συμπεριφοράς, τής
ύβρεως, τής καταστροφής ξένης περιουσίας κ.ο.κ.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ τών νεαρών αύτών συνήθως προ
κύπτουν άπό τήν προοπάθειά τους νά άποδείΕουν στόν έαυτό τους καί στους συντρόφους τους, δτι είναι δνδρες
καί πρέπει νά τούς άντιμετωπίΖουν άναλόγως. Θά έλεγε
κανείς, ότι, έπειδή ή κοινωνία δέν έχει μεριμνήοει γιά κά
ποιο είδος τελετής πού νά σημειώνη τά πέρασμα άπό τήν
παιδική ήλικία στήν άνδρική, οί νεαροί καί ιδιαίτερα έκεϊνοι, γιά τούς όποιους τά πέρασμα αύτό δέν γίνεται μέ όμαλό καί ικανοποιητικό τρόπο, προσπαθούν μόνοι τους νά
θροϋν τήν δοκιμασία τής «μυήσεως».
Ή άποψις αύτή έπιβεθαιώνεται άπό συγκριτικά στοι
χεία, τά όποια έλήφθησαν άπό τά άρχεία ένός δικαστηρίου
κάποιου παλαιού έργατικού προαστίου τού Λονδίνου καί έ
νός δικαστηρίου άνηλίκων. Τά στοιχεία άφοροϋν 100 άδικήματα, τά όποια διέπραΕαν 92 ένήλικοι δνδρες καί άνήλικοι, τήν ίδια περίοδο. Υπήρχε μεγάλη όμοιότητα οτόν
τύπο τών άδικημάτων, τά όποια είχαν διαπραχθή άπό άτο-
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Πολλοί νέοι, πού συχνάζουν σέ μέρη, 8που γίνονται συχνά φα
σαρίες (χορευτικά κέντρα, γήπεδα, ταβέρνες, καφενεία κλπ.)
τά καταφέρνουν πολύ συχνά νά συλλαμβάνωνται άπδ τήν ’Αστυ
νομία. Οί τύποι αύτοί έπιζητοδν κατά ένα τρόπο νά μαλώνουν
μέ τούς άστυνομικούς καί δοκιμάζουν έτσι μιάν άπόλαυσι. Γ ι’
αύτούς προφανώς, ή ’Αστυνομία συμβολίζει τήν έξουσία τών
ένηλίκων άνδρών.
μα 12—16 καί 17 —21 χρόνων. 'Αντίθετα, οί περιπτώσεις
τών έγκληματιών, άπό 22 χρόνων καί έπάνω, ήσαν τελείως
διαφορετικές.
Άπό τά 45 άδικήματα πού είχαν διαπράΕει άτομα 12
—21 χρόνων, ποοοστόν μόνον 22 τοίς έκατό άπέθλεπε ά
μεσα στήν άπόκτησι ένός ύλικού άγαθοΰ. Βέβαια, ποσοστό
18 τοίς έκατό άφοροϋσε στήν όρπαγή αύτοκινήτων. Κά
ποτε, πρόκειται γιά άδικήματα πού άποθλέπουν στήν οίκειοποίησι, καθώς νεαροί πού άνήκουν σέ συμμορίες άρπάΖουν
πολυτελή αύτοκίνητα. Συχνότερα, όμως, ή άρπαγή έχει
σάν κίνητρο τήν συγκίνησι τής όδηγήοεως ή άπλώς καί μό
νον τήν έπιοτροφή στό σπίτι άργά τήν νύκτα, όπότε έχει
σταματήσει ή συγκοινωνία. Άπό τά ίδια αύτά άδικήματα,
ποσοστό 58 τοίς έκατό άφορούσε «μή ίδιοτελή». Απειλητι
κή συμπεριφορά ήσαν τά άδίκημα σέ 22 τοίς έκατό τών
περιπτώσεων αύτών, 20 τοίς έκατό άφορούοε έπιθέσεις
καί 16 Ζημιές σέ Εένες περιουσίες.
Άπό τό άλλο μέρος, άπό τά 58 άδικήματα, πού διέ
πραΕαν άνδρες άνω τών 22 έτών, ποσοστό 44 τοίς έκατό
είχαν σάν κίνητρο τήν ίδιοποίηοι. Ά λλο 37 τοίς έκατό άφοροϋσαν αύτοκίνητα — κλοπές, όδήγησι σέ κατάστασι μέ
θης ή χωρίς δίπλωμα — καί μόνον 19 έσχετίΖοντο μέ άπειλητική συμπεριφορά καί άσκησι βίας.
ΟΙ ΝΕΟΙ πού διαπράττουν σοβαρά άδικήματα χωρί
ζονται σέ τρεις κατηγορίες. Στήν πρώτη άνήκουν παιδιά
καί νεαροί, πού άνήκουν οέ περιβάλλον έγκληματιών, συμ-
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ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΑ;

περιφέρονται άντικοινωνικά καί διαπράττουν άδικήματα πού
έχουν σάν σκοπό τήν ίδιοποίησι.
Ό Μάρτιν όποτελεϊ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έ να
άπό τά αδέλφια του καί πολλοί έΕάδελφοί του είναι σεση
μασμένοι. Μεγάλωσε σέ μιά φτωχογειτονιά, τής όποιας τά
σπίτια έπρεπε νά έχουν όπό χρόνια κατεδαφισθή, σύμφωνα
μέ σχετικό πρόγρομμα τού δημοτικού συμβουλίου, τό ό
ποιο όμως καί άναβάλλει τήν έφαρμογή του καί στεγάΖει έκεϊ τούς πιό φτωχούς δημότες του. Ό Μάρτιν γράφτηκε
στό σχολείο αύτής τής συνοικίας. Βρέθηκε στό δικαστή
ριο άνηλίκων μόλις συμπλήρωσε τήν ήλικία πού όπαιτείται
γιά τήν άπαγγελία κατηγορίας. Έγκατέλειψε τό σχολείο
σέ ήλικία 15 έτών, άλλά ποτέ δέν έργάσθηκε.
Σήμερα έχει στήν πλάτη του πέντε καταδίκες: Δύο γιά
μικροκλοπές, δύο γιά άπςιλητική συμπεριφορά καί μία γιά
πρόκλησι Ζημιών. Δέν διακρίνεται' γιά τήν έπιθετικότητά
του καί ποτέ δέν κάνει κακό όταν είναι μόνος του. Αλλά
κάνει παρέα μέ έΕι συνομηλίκους του, μέ τούς όποιους με
γάλωσε μαΖ'ι καί μαΖί κάνουν τις «Ζαβολιές» τους. Δέν έ
χουν όργανώσει καμμιά συμμορία. Απλώς είναι «φίλοι».
Στήν δεύτερη κατηγορία άνήκουν παιδιά τής άστικής
τάΕεως, πού συχνά προέρχονται άπό εύϋπόληπτες μεσοα
στικές οικογένειες. Αύτά παρουσιάζουν μιά καταφανή ψυ
χολογική άστάθεια καί σοβαρά συγκινησιακά προβλήματα.
Πολλές φορές είναι συνεσταλμένα καί άναΖητοΰν τήν συν
τροφιά πιό έπιθετικών καί έγκληματικών φίλων, γιά νά αίσθάνωνται δτι έχουν προστασία. Ό τα ν γίνεται κάποιο έπεισόδιο, τούς είναι δύσκολο νά φύγουν, ή άκόμη καί νά
καθήσουν ήσυχα δπως οί περισσότερο διακριτικοί καί έμ
πειροι φίλοι τους. Πανικοβάλλονται καί πολλές φορές προσ
ελκύουν τήν προσοχή, προσπαθώντας νά τηρήσουν «θαρ
ραλέα» στάοι άπέναντι στούς άστυνομικούς.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κατηγορία άπαρτίΖουν νεαρά φυσιολο
γικά άτομα καλών οικογενειών, τά όποια, έκτός άπό τήν
έπιθετικότητά τους, δέν παρουσιάζουν άλλο σοβαρό πρό
βλημα, ούτε γιά τήν κοινωνία, ούτε γιά τόν έαυτό τους.
Ό κυριώτερος λόγος, γιά τόν όποιον τά άτομα αύτά φθά
νουν στό δικαστήριο, είναι άτι περνούν τόν περισσότερο
καιρό τους σέ μέρη όπου γίνονται συχνά φασαρίες: Χο

Πολλοί νέοι καταφεύγουν εις τήν βίαν
(βαρείας σωματικός βλάβας, όπλοφορίαν, έξύβρισιν, καταστροφήν ξένων
περιουσιών κ λ π .), απλώς καί μόνον,
διά να άποδείξουν, δτι έγιναν άνδρες.

Τής MARY LOUGHTON
Κοινωνικής Λειτουργού

ρευτικά κέντρα, γήπεδα, ταβέρνες καί καφενεία.
Μιά μικρή μειοψηφία νεαρών, πού άνήκουν στήν κα
τηγορία αύτή, τά καταφέρνει νά συλλαμβάνεται πολύ συ
χνά. Φαίνεται άτι οί τύποι αύτοί έπιΖητοϋν κατά ένα τρό
πο νά μαλλώνουν μέ τούς άστυνομικούς καί δοκιμάΖουν έ
τσι μιάν άπόλαυσι. Γι' αύτούς, προφανώς, ή άστυνομία
συμβολίΖει τήν έΕουσία τών ένηλίκων άνδρών. "Ισως νά
είναι άπλή σύμπτωσις, άλλά συχνά τά άτομα αύτά είναι μικροκομωμένα καί πιθανώς αισθάνονται τήν άνάγκη νά άποδείΕουν άτι έχουν μεγαλώσει.
Σ τις περιπτώσεις αύτοϋ τού είδους, κατά κανόνα, δέν
ύπάρχει σχέσις μέ ναρκωτικά. Συχνά όμως ή χρήσις οινο
πνεύματος όδηγεϊ τέτοια άτομα στό κρατητήριο. Στήν κα
τηγορία αύτή πάντοτε, όταν τό όδίκημα είναι σοβαρό καί
έχει σάν συνέπεια κάποιο τραυματισμό, ό νεαρός πού εύθνύεται δείχνει, άτι βρίσκεται ύπό τό κράτος συγχύσεως,
άτι, χωρίς ίσως νά τό θέλη, άντιμετώπισε μιά έπικίνδυνη
κατάστασι, άπό τήν όποια δέν θά μπορούσε νά άπαλλαγή,
χωρίς νά συμπεριφερθή μέ δειλία έμπρός στούς φίλους του.
Ή έπιθετικότης τών νέων άποτελεϊ πάντοτε μιά άπειλή γιά τούς μεγαλυτέρους, άλλά δέν μπορούμε νά στείλουμε τά παιδιά μας νά έπιδοθοϋν στό κυνήγι άγριων θηρίων
ή νά κάμουν πόλεμο μέ τις γειτονικές φυλές. Μιά μειοψη
φία νεαρών άτόμων, ιδιαίτερα έκείνα πού δέν έχουν έπιτύχει στή Ζωή τους καί προέρχονται άπό κατώτερες τάΕεις,
άπαλλάσονται ίσως άπό ένα συναίσθημα δειλίας, δταν συγκρούωνται μεταΕύ τους καί σέ προέκτασι μέ τήν κοινωνία.
Τότε, όμως, δέν θά πρέπει οί φόβοι πού μάς προκαλούν τά
άτομα αύτά νά μάς όδηγούν στήν λήψι περισσότερο κατα
πιεστικών μέτρων.
Θά πρέπει νά τονισθή σχετικά μέ αύτό, άτι ό άνεύθυνος καί εύφάνταστος τύπος, μέ τόν τρόπο πού παρουσιά
ζει τέτοιου είδους έπεισόδια, κάθε άλλο παρά έΕυπηρετεϊ
τήν κοινωνία, έπειδή άπό τό ένα μέρος ήρωοποιεϊ τούς ύπευθύνους στά μάτια τών νέων, ένώ άπό τό άλλο, τρομο
κρατεί τόν ύπόλοιπο κόσμο. Μακροπρόθεσμα ίσως θά ήταν
καλύτερο γιά τήν κοινωνία νά προσφέρη στά άτομα αύτά
τήν μεγαλύτερη δυνατή έλευθερία καί άνεκτικότητά της
— καί νά περιμένη νά Εεπεράσουν τήν «έπικίνδυνη» ήλικία.
MARY LOUGHTON
(Κοινωνική λειτουργός)
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Τά μαρτύρια τού ’Εθναποστόλου 'Αγίου Κοσμά.

ΤοΟ Δ ημ . Σ τ α μ έ λ λ ο ο
ΕΡΜΟΥΡΓΟΣ κήρυκας τοϋ Χρι
στιανισμού κύί τής πανεθνικής τοϋ
Γένους άφυπνίσεως μέσα ατό σκοτάδι
τής σκλαβιάς, φυσιογνωμία άπό τις πιό
έΕοχες καί δημιουργικές τής νεοελλη
νικής ιστορίας, ό Κοσμάς ό Αίτωλός
ύπήρΕε άπό τούς πρώτους, τούς βασι
κούς πρωτομάρτυρες, πού θεμελίωσαν
τό κάστρο τής Έπαναστάσεως τού Είκοσιένα καί τής έλευθερίας τής πατρίδος
μας. Ή πολύπλευρη καί μεγαλόπρεπη
δράσι του καί ό μαρτυρικός δΓ άπαγχονισμού θάνατός του στά 1779, ένώ τόν
άνύψωσαν στούς κορυφαίους μάρτυρες
τής ΌρθοδοΕίας καί τού Ελληνισμού,
τόν συνέδεσαν
άναπόσπαστα μέ τόν
λαϊκό θρύλο καί τήν παράδοσι.
Πάμπολλες διηγήσεις, καμωμένες ά
πό άπλούς άνθρώπους, στά μέρη πού
πέρασε ό άγιος, άποκαλύπτουν τήν σύνδεσί του μέ τήν λαϊκή ψυχή. Γίνεται έ
τσι ή άναδρομή, μέσα άπό τό λαογραφικό αύτό ύλικό, ατό ευεργετικό, τό ήρωϊκό του πέρασμα άπό βουνά καί κόμ
πους καί χωριά καί πολιτείες έδώ καί
διακόσια τόσα χρόνια, μελωδικό τρα
γούδι καί λαμπρό άντιφέγισμα τής άγέραστης μνήμης του, τραγούδι πού μάς
φέρνει πιό κοντά τήν φλογερή του ψυ
χή, τή μεγάλη του καρδιά, τήν φωτεινή
του προσωπικότητα.

Θ

■ Ό τα ν άποβλέψουμε σ' όλους τούς
μάρτυρες τής Τουρκοκρατίας — γρά
φει ό Φάνης Μιχαλόπουλος — σ' όλους
τούς έθνικούς άποστόλους πού παρα
σκεύασαν τήν άναγέννησι τής Έθνότητος, έπί κεφαλής τούτων θά διακρί
νουμε τόν Κοσμά. ΖυγίΖοντας τά πρά-
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γματα καί άπονέμοντας δικαιοσύνη, τολ
μούμε νά πούμε πώς ύπήρΕε ή έπιβλητικώτερη φυσιογνωμία τών τελευταίων
χρόνων τής Τουρκοκρατίας. Αύτός πρώ
τος κατέβηκε στό λαό καί μίλησε τή
γλώσσα του, αύτός
αίσθάνθηκε τούς
καημούς τους κι έμψύχωσε τούς πόθους
του, αύτός τούς έσυρε πρός τό μέρος
τής Άναστάσεως. Οί ύπηρεσίες του ε ί
ναι άνυπολόγιστες οτήν έθνική καί θρη
σκευτική άναγέννησι τής Ελλάδος».
Ή σύνδεσί του μέ τήν λαϊκή ψυχή
καί παράδοσι έχει Ιδιαίτερα τονιοθή απ'
όλους όσους άσχολήθηκαν μέ τό έργο
του. Γράφει χαρακτηριστικά ό Κ. Σ.
Κώνστας: «Κανένας άλλος άγιος τού
Χριστιανικού έορτολογίου δέν Ζή μέσα
στή λαϊκή ψυχή περισσότερο άπό τόν
άγιο Κοσμά. Είναι γι' αύτή ό άγιος τού
νεοελληνικού μαρτυρολογίου μέ τήν μο
ναδική έπιβολή. Οί άνεΕάντλητες καί
κάποτε άπιστευτες παραδόσεις, πού κυ
κλοφορούν στούς τόπους, όπου στάθη
κε 'καί κήρυΕε, κατά τήν εικοσάχρονη ι
εραποστολή του' οί άφθονες ένθυμήσεις τών όπλων άνθρώπων τού λαού,
πού άπό παντού σχεδόν άναφέρονται'
τά άπειράριθμα ύπαίθρια ή οικογενεια
κά προσκυνητάρια καί εικονοστάσια, τά
άφιερωμένα στή μνήμη του, οί όχι λίγες
παραστάσεις σέ τοιχογραφίες ή σέ φο
ρητές εικόνες λαϊκών άγιογράφων, άλα
αύτά δείχνουν τήν άκοίμητη άνταπόκρισί του μέσ' στή λαϊκή ψυχή καί υπο
γραμμίζουν έμφαντικά τήν εύγνωμοσυνη τού λαού πρός τόν άληθινό εύεργέτη
του. Τ' όνομά του, όλοΖώντανο καί δια
δεδομένο πανταχοΰ, είναι σύμβολο».
Ο ίδιος ό Κ. Σ. Κώνστας θά μάς πε-

ριγράψη καί μιά παράδοσι σχετική μέ
τήν περιοδεία καί τήν δράσι του οτήν
"Ηπειρο. «Ή φήμη του — γράφει —
είχε φτάσει στόν πασά τής 'Ηπείρου.
ΔιέταΕε κι ώδήγησαν μπροστά του αύτόν τόν καταπληκτικό Διδάχο καί Προ
φήτη. Τού Ζήτησε δείγμα τής προφητι
κής του ικανότητας. Κι ό άγιος τού εί
πε:
— Ή φοράδα πού καβαλλικεύεις, πα
σά μου, θά γεννήση ένα άλογάκι Εασπροκόκκινου χρώματος καί μέ τό άριστερό πόδι του όλόλευκο.
Ό πασάς, ανυπόμονος οτήν έπαλήθευσι τής προφητείας τού άγιου, έβαλε
καί σκότωσαν τή φοράδα, άνοιΕαν τήν
κοιλιά της καί μέσα βρέθηκε τό πουλά
ρι, όπως τό είχε παραοτήσει ό άγιος!
Κι αύτό στάθηκε άφορμή νά τοϋ δώση
ό πασάς άπόλυτη έλευθερία στά κηρύγματά του».'
Ο Δημ. Λουκόπουλος, στό βιβλίο του
«Στά βουνά τού Κατσαντώνη», μάς διέ
σωσε χαρακτηριστικές τοπικές (εύρυτανικές) παραδόσεις, έτσι όπως τού τις
άφηγήθηκαν οί ντόπιοι, γιά τόν Κοσμά
τόν Αίτωλό.
«Τήν ήμέρα πού ήρθε στό χωριό μας
κι έβανε λόγο, μπήκαν τά γίδια ένός
τσοπάνη σέ κάποιο χωράφι καί χαλούσαν
τό σπαρτό. "Ηταν όφημένα, βλέπεις,
μόνα τους, γιατί όλοι οί άνθρωποι είχαν
μαΖευτή στό ίδιο μέρος γιά ν' άκούσουν
τή διδαχή τ' Αγίου. Κι αυτός ό τσοπά
νης ήρθε έκείνη τή στιγμή γιά ν' όκούση.
— Ορέ δείνα, τού λέει κάποιος, τά
γίδια αου μπήκαν στού τάδε τό χωράφι

μέσα. Θά χαλάσουν τό σπαρτό καί θά
πλερώνης τά Ζημιά, τρέχα νά τά βγάλης!
Έκαμε νά φύγη ό άνθρωπος νά πάη
νά τά βγάλη άπό μέσα. Πάνω οτή φευ
γάλα έγινε άνακατοσούρα άνάμεαα ατό
πλήθος. Ό "Αγιος, πού είχε τό προφη
τικό χάρισμα κι ήταν καί καρδιογνώστης,
κατάλαβε τί είχε συμβή.
—Μήν ταράΖεσαι, φώναΕε, τά γίδια
σου δέ θά κάμουν Ζημιά, μείνε ν ’ άκούσης.
"Έμεινε ώς τό τέλος τοϋ λόγου. Ύατερώτερα πήγε ατά γίδια, καί μέ τά
μάτια του τό είδε πώς Ζημιά καμμιά δέν
έγινε ατό σπαρτό, καί πίστεψε πώς άλήθεια ήταν άγιος ό Πάτερ Κοσμάς».
«Ή ρθε κι ό πάτερ - Κοσμάς στόν τό
πο μας. "Έπρεπε νά περάση άπό δώ καί
νά διδάΕη. Πάνω σέ κείνη τή λάκκα,
πού βλέπεις τούς δυό « Ά ϊ - Λιάδες —
μισή ώρα ψηλότερο άπ" τό χωριό ή λάκ
κα, καί παραπέρα τό Βασιλέσι — είχαν
μαΖευτή ό κόσμος, άντρες καί γυναικό
παιδα, καί τόν περίμεναν. Ή ρ θ ε. ’ Α
νέβηκε πάνω σέ μιά πέτρα κι έβαλε λό
γο. «Θά βγοΰν άπ" τή γή φίδια», είπε,
«μέ σιδερένιες μύτες καί θά ράς φάνε.
Κι άλλα θεοτικό — πού νά τά λέω ό
λα! — θά μάς έρθουν! Θανατικά, πό
λεμοι...! Εύλογημένα άς είναι όμως τά
όρη τούτα. Πολύν κόσμο θά σώσουν
άπ" τό χαλασμό»'
-Πώς ή τύχη τόφερε πάνω στό λό
γο του νά, καί Εέκοψε μιά κοτρώνα άπ'
τό βράχο. Ό βράχος είναι τος καταποπάνω άπ" τή λάκκα. Νότος! Κατρα
κυλούσε τόν κατήφορο κι έλεγες: Κύ
ριε, φίλαττε. Ψυχή δέ θά γλύτωνε άπό
κείνους έκει τούς άνθρώπους, άν τούς
πρόφταινε. Ούτε τά κοψίδια τους δέ
θάβρισκε γιά νά μαΖέψη κανείς! Ό κα
θένας μας τά χάνει άμα ίδή τό χάρο
μπροστά στά μάτια του. Κι έκεϊνοι πού
ήταν συμμαΖεμένοι έκεϊ, τά ίδιο έπαθαν"
όπου φύγη, φύγη. Ούτε ήΕεραν καταποΰ νά πάνε γιά νά γλυτώσουν. .
» Ό "Αγιος όμως έμεινε άτάραχος
στή θέσι του, σά νά μήν έγινε τίποτα.
"Ήσυχα ήσυχα έΕακολουθοϋοε τό λόγο
του. Μόνο: Μή φοβήστε, εύλογημένοι
χριστιανοί, τούς είπε!
• Σήκωσε καί τήν πατερίτσα του, έ
καμε τό σημείο τοϋ σταυρού, εύλόγησε
κείνην τήν πέτρα. Καί, ώ τού θαύματος!
στάθηκε έδεκεϊ πού βρέθηκε, στόν τό
πο. Ούτε μύτη δέ μάτωσε άπό κείνον
τόν κόσμο. Γύρισαν, άκουσαν τό Δά
σκαλο νά κηρύττη κι έκαναν τό θάμα
τους».
Πλήθος λαϊκές ένθυμήσεις, σχετικές
μέ τό έργο καί τό μαρτυρικό του θάνα
το, έχουν καταγραφή άπό άπλοΰς άν
θρώπους, κυρίως σέ έκκλησιαστικά βι
βλία. Παρουσιάζουμε μερικές άπ" αύτές:
«1776. Τόν καιρόν όποΰ έθγήκεν έ
νας άσκητής, θαυμαστός καί άγιος άν
θρωπος καί δίδαΕε τόν κόσμον καί πολ
λούς έβαλεν εις θεογνωσίαν καί κανείς
δέν τόν έγνώριΖεν άπό τ! μέρος καί άπό
τί τόπον καί τό όνομά του Κοσμάς. 'Ο 
λίγον κοντακιανός, καί μελαχροινός καί
τά γένια του μαύρα καί δασιά». «1777,
'Απριλίου 16. Ή ρ θε ένας άγιος καί δίδαχνε τόν κόσμο καί τόσος κόσμος έπνάθχηκε στό Γυρομέρι, χιλιάδες ένδε
κα καί δέν ήΕεύρομεν ποΰθεν ήταν.
"Αλλοι έλεγαν πώς είναι ό Προφήτης
Ή λιος, άλλοι ό δίκαιος Ένώχ. Καί τό
τες έκοψε τήν ύπερηφάνεια τοϋ κόσμου.
Καί τό όνομά του τόν έπωνόμαΖον Κο

σμάς ιερομόναχος καί τά πατρικά του
ήταν άπό χώρα, ήγουν Βραχώρι, καί ή
γενεά αύτοΰ άνυφαντάδες. Μάς τά εί
πε μέ τό ίδιάν του στόμα». «1778. Τόν
καιρόν όπου έδιάβηκεν ό Κοσμάς ό δι
δάχος καί- έβαλε τόν κόσμο σέ στρά
τα' τόν έψώτισε τό πνεύμα τό άγιον, ώς
καθώς έφώτισε τούς Αποστόλους».
Καί γιά τό θάνατό του: «Τόν Δκάθησαν κοντά εις ένα δέντρον καί ήθέλησαν νά τού δέσουν τά χέρια, άλλ' έκεϊνος δέν τούς άφησε λέγοντάς τους ότι
δέν άντιστέκεται.
Έπειτα άκούμπησε
τήν ίεράν κεφαλήν του εις ένα δένδρον
καί οΰτω τόν έδεσεν άπό τόν λαιμόν μέ
ένα σχοινί καί εύθύς, μόνον πού τόν έσφιΕαν, έπέταΕεν τό θειον του πνεύμα
εις τά ούράνια, όντας εις ήλικίαν 65
χρόνων. Τόν έσκότωσαν τό1779 Αύγούστου 24, ήμέραν δέ Σάββατον».
« Ό "Αγιος Κοσμάς — γράφει σέ σχε
τική του έργασία ό Δημ. Σαλαμάγκας —
έφυγε όπό τόν κόσμο, κ' ύστερα άπ'
αύτό, σίγασαν τά μίση καί τά πάθη: ή
θλϊψι κι ό καημός γιά τό χαμό του, έ
γινε πίστι καί λατρεία καί πανελλήνιος
θρύλος. Τούρκος ήταν έκεϊνος πού διάταΕε τό χαμό του καί τόν κρέμασε; μά
πάλι Τούρκος ήταν αύτός πού τοϋ άπέδωσε τις πρώτες έπίσημες τιμές, μ' άφάνταστη μεγαλοπρέπεια. Λίγες μέρες
πριν μαρτυρήοη ό Ά γ ιο ς , είχε γνωριοτή στό Μπεράτι,, κάτου άπό τραγικές
γι' αύτόν συνθήκες, μέ τόν Ά λ ή καί τή
μάνα του. Στά 1779, ό Ά λής, ήταν 35
χρονών, καί σέ πέντε χρόνια γινόταν
σατράπης Τρικάλων. Ό Κοσμάς, προμάντευσε τότε, μέ καταπληκτική άκρίβεια, τό μεγάλο μέλλον πού περίμενε
τόν Ά λή... Ό τα ν ό Ά λ ή ς έφτασε στις
δόΕες του, έγινε
Σατράπης τού Κά
στρου τών Γιαννίνων στά 1788 καί κα
τανίκησε μέ τή σειρά του καί τόν Κούρτ
Πασά, θυμήθηκε τό γέρο Κοσμά πού τόν
είχε άφήσει νά έλπι'Ζη ότι θά πήγαινε
καί στήν ΠόλΓ τού έχτισε μοναστήρι στό
μέρος όπου τόν έΕετέλεσαν, Εόδεψε γιά
νά φκιάση γιά τήν κάρα του άσημένια
φλωροκαπνισμένη'θήκη, στολισμένη μέ
διαμάντια, καί συχνά έφερνε τά λείψα
να αύτά τού Ά γιου στά Γιάννινα, γιά νά
τ' άσπαστή. Τόν σεβόταν πολύ, καί θά
πλήρωνε, όπως είχε πή κάποτε, όταν ό
ούρανός του άρχισε νά θολώνη έπικίνδυνα, δέκα χιλιάδες πουγγιά, γιά νά εί
χε άλλη μιά φορά κοντά του Ζωντανό
τόν 'Άγιο.
»Καί στά τελευταία χρόνια τής πο
λυκύμαντης Ζωής του, ό Ά λής, τίμησε
τή μνήμη Του, μέ μιά καταπληκτική λι
τανεία.
Άπό τήν συμμετοχή τού Κλήρου στή
λιτανεία αύτή, συμπεραίνουμε ότι, τήν
έποχή πού έγινε, ό Κοσμάς θά είχε άναγνωρισθή, έστω καί άνεπίσημα, ώς "Α 
γιος άπό τήν Εκκλησία».
Σ" ολόκληρη τήν έκπληκτικά δημιτ
ουργική Ζωή του ό άγιος Κοσμάς ό Αίτωλός έργάσθηκε, μέ άφάνταστο ήρωϊσμό καί συνέπεια, γιά τήν "Ελλάδα καί
τήν "ΟρθοδοΕία. Τρέχοντος, σέ κακο
τοπιές, χωριά καί Σαρακατσάνικα λη
μέρια, έδινε μέ τήν φλόγα του τό με
γαλείο τής ψυχής του. Παραδομένος ο"
αύτό τό όλόφωτο μεθύσι τής Ιδ έα ς καί
τοϋ χρέους, έργάσθηκε καί θυσιάσθηκε
ό Κοσμάς. ΓΓ αύτό καί ρίΖωσε στή λαϊ
κή ψυχή, έγινε θρύλος καί παράδοσι,
πού είναι ή ίδια ή άληθινή κι όλοΖώντανη παρουσία του μέσα στόν ιστορικό
χώρο τού Νέου Ελληνισμού.

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Αύτόγραφον τού "Αγίου Κοσμά
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αίσθημα τής κρίσεως καί τής ευθυκρι
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(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
4. Δ ΙΑΝ Ο Η ΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α .— Ν ο η μ ο ο ι) ν η — Κ ρ ί σ ι ς
καί ευθυκρισία .
Μετά τά σωματικά καί ηθικά προσόν
τα, άτινα δέον νά προσδιορίζουν τήν λογικώς παραδεκτήν έπαγγελματικήν κατάσταοιν καί θέσιν τών άΕιωματικών τών
Σωμάτων 'Ασφαλείας, σπουδαιοτάτην
σημασίαν ένέχουν δΓ αύτήν καί τά δια
νοητικά προσόντα. Ή άσημέραι παρα
τηρούμενη διαφοροποίησή τών συνθη
κών τής Ζωής, ή άλματώδης αΰΕησις
τοϋ πληθυσμού εις τάς πόλεις, λόγω
τής άστυφιλίας, τά όντως δυσεπίλυτον
κυκλοφοριακόν πρόβλημα, ή πρόοδος,
γενικώς είπεΤν, τών Τεχνών καί τών
'Επιστημών, άλλά καί αύτή αϋτη ή άνο
δος τοϋ βιοτικού έπιπέδου τοϋ λαού, κα
θιστούν τήν θέσιν τοϋ άΕιωματικοϋ τών
Σωμάτων 'Ασφαλείας πλέον σοβαρόν
καί άκρως εύαίσθητον. 'Οφείλει καί οΰτος νά παρακολούθηση έκ τοϋ σύνεγ
γυς τήν διαγραφομένην μεταβολήν τών
πάντων, νά προσαρμοσθή πράς τάς νέας
άπαιτήσεις τοϋ έπαγγέλμοτός του καί
νά βελτιωθή παντοιοτρόπως, έάν έπιθυμή νά έπιτελέση εύχερώς τά τόσον Ι
διόμορφα καθήκοντά του. 'Εάν άδιαφορήση ή βραδύνη εις τήν άπαίτησιν τού
την τής συγχρόνου κοινωνίας, συντό-
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μως θά εύρεθή έκ τών πραγμάτων εις
τά περιθώριον, άνίκανος νά προσφέρη
θετικήν ύπηρεσίαν, έστω καί άν άγωνίΖεται φιλοτίμως νυχθημερόν.
Διά τήν παρακολούθησιν καί συμμόρφωσιν πράς τάς άπαιτήσεις τοϋ έπαγγέλματός του, ό βαθμός τής νοημοσύ
νης του συντελεί τά μέγιστα εις τήν έπιτυχίαν ή άποτυχίαν, δοθέντος ότι αϋ
τη προϋποθέτει μελέτην, έπιμόρφωσιν
καί πόθον διακαή πράς βελτίωσιν τών
πνευματικών έφοδίων. Εύστροφος, νοήμων καί όΕύνους ό άΕιωματικός, δύναται
νά έπιλύση καί τά πλέον δύσκολα προ
βλήματα, άτινα ήθελον άνακύψει κατά
τήν άσκησιν τής ύπηρεσίας του. Ένταϋθα_ δέον νά τονισθή τά γεγονός ότι μέ
τήν άσημέραι άνέλιΕιν τών πάντων, ση
μαντικός σημειοϊ προόδους καί τό έν τώ
κόσμω τοϋ έγκλήματρς κινούμενον άτομον, στοιχεϊον τό όποϊον ιδιαιτέρως ένδιαφέρει τόν άΕιωματικόν τών Σωμάτων
Ασφαλείας.
'Αλλά αύτή αϋτη ή νοημοσύνη, άνευ
τής ίκανότητος τής κρίσεως καί τής ευ
θυκρισίας, άποβαίνει ίδιότης νεκρά. Τήν
έΕαιρετικήν κρίσιν καί τήν άρίστην εύθυκρισίαν δύναται, διά τής έπιμονής καί
τής υπομονής, νά άποκτήση ό άΕιωματικός, έν συνδυασμω, βεβαίως, πάντο
τε μέ τήν ιδιότητα τής νοημοσύνης. Καί
όφείλει ό άΕιωματικός νά έχη άνεπτυγμένον εις ικανοποιητικόν βαθμόν τό

νά είναι πανέτοιμος εις τήν κατάλληλον
στιγμήν νά δώση τήν σωστήν κατεύθυνσιν, διότι πιθανόν δέν θά ύπάρχουν χρο
νικά περιθώρια. 'Οφείλει λοιπόν, γνωρίΖων καλώς τά θέματά του, νά ύπολογίΖη τάς πιθανός λύσεις καί τάς τυχόν
παρουσιασθησομένας άντιΕοότητας, διά
νά δύναται εύστρόφως καί έν έτοιμότητι νά λαμθάνη τάς πλέον ένδεδειγμένας
άποφάσεις.
'Αλλά καί ή δημιουργικότης, ήτις δέον
νά διακρίνη πάντα άνθρωπον έπιθυμοϋντα νά προοδεύση έν τη κοινωνία, έΕαιρετικώς έπιβάλλεται νά χαρακτηρίΖη
τόν άΕιωματικόν, διότι μόνον έν τή έπιθυμίρ ταύτη είναι δυνατόν νά διακριθή
καί νά χωρήση εις τήν έπιτυχίαν τής άποστολής του. Ή άδιαφορία, ή έλλειψις ένδιαφέροντος, τό γνωστόν «μή θίγε
τε τά καλώς ή κακώς κείμενα» καί πολλόκις ή τυπική έκτέλεσις τών καθηκόν
των του, τυγχάνουν στοιχεία άρνητικά,
όδηγοϋντα συντόμως εις τήν άποτελμάτωσιν καί εις τήν νέκρωσιν τής όλης
προσωπικότητός του.
γ. — Ά ν τ ί λ η ψ ι ς
τής
πρα
γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς - π ρ α κ τ ι κ 6ν
πνεύμα
καί
προσαρμοστι
κ ό τ η ς.
Πολλάκις άκούομεν νά λέγεται διά
τινα ότι εύρίσκεται έκτός τής πραγμακότητος καί ότι στερείται πρακτικού
πνεύματος. Οπωσδήποτε ό χαρακτηρι
σμός ούτος ουδόλως τυγχάνει κολακευ
τικός. 'Αλλά έάν τό φαινόμενον τούτο
έχη διά τινα τάς οίασδήποτε δυσμενείς
έπιπτώσεις εις τάν κύκλον τών συνανα
στροφών του, ή έκτασις τούτων είναι
τεραστία, όταν πρόκειται περί άΕιωματικοϋ τών Σωμάτων Ασφαλείας. Δέον
ούτος νά εύρίσκεται, ψυχή τε καί σώματι, πάντοτε έντός τής Ζώσης πραγματι-

τόσον Ιδιόμορφα καθήκοντά του.
Έ άν άδιαφορήση ή βραδύ ντ| εις
τήν άπαίτησιν ταύτην τής συγχρό
νου κοινωνίας, σύντομος θά εύρεθή
έκ τών πραγμάτων είς τό περιθώριον, άνίκανος νά προσφέρη θετι
κήν ύπηρεσίαν, έστω καί αν αγω
νίζεται φ ι λ ο τ ί μ ω ς νυχθημερόν.

κότητος, νά μή όνειροβατή καί νά μή
έκΖητή πράγματα άτινα δέν δύνανται νά
πραγματοποιηθούν. Μέ τό πρακτικόν
πνεύμα, τό όποιον έν ταύτώ δέον νά τόν
διακρίνη, οφείλει νά Ζή τήν πραγματι
κότητα καί νά μήν είναι άνεδαφικός.
Εύστροφος καί νοήμων, μέ άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής κρίσεως καί τής ευ
θυκρισίας, δέον νά προσαρμόζεται είς
τάς διαγραφομένας καταστάσεις καί νά
άναπτύσση έν παντί τό πρακτικόν του
πνεύμα, έντός τής έκάστοτε ύπαρχούοης πραγματικότητος, δοθέντος ότι τό
ιδιόρρυθμον καί ίδιόμορφον τού έπαγγέλματός του άπαιτεϊ συνεχή έπαγρύπνησιν καί προσαρμογήν.
5. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α .— Κ α ρ τ ε ρ ι κ ό τ η ς — θ ά ρ 
ρος
καί
θάρρος
γνώμης
—σ τα θ ε ρ ό τη ς
καί
θ ε τ ι 
κ ό τ η ς.
Τό ηθικά καί ψυχικά προσόντα ή αί
ψυχικοί ιδιότητες, ώς ύπό τινων άποκαλούνται, άναφέρονται είς τό συναίσθη
μα καί τήν βούλησιν τού άτόμου. Έκ
τών ψυχικών προσόντων ή ιδιοτήτων,
άλλα μέν είναι γενικά καί άρμόΖουν είς
πόν άτομον, άνεΕαρτήτως τής ιδιότητάς
του, άλλα δέ ειδικά καί άρμόΖουν ιδιαι
τέρως είς τούς άΕιωματικούς τών Σωμά
των Ασφαλείας.
Ό όΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας, δέον νά διακρίνεται διό τήν καρτερικότητά του καί τήν στωικότητα έν
πολλοίς. Είς τός πλέον δύσκολους πε
ριστάσεις οφείλει, διατηρών άκμαϊον τό
φρόνημά του καί ισχυρόν τήν καρτερικότητά του, νά μή κάμπτεται. Νά άσκήται είς τήν έπιμονήν καί υπομονήν καί
διά τής έκ μέρους του έπιδεικνυομένης
ψυχραιμίας καί καρτερικότητος νά έπιδιώκη τήν έπίτευΕιν τού σκοπού του.
Διακρινόμενος διά τό ψυχικόν του θάρ
ρος νά μή δείλια πρό ούδενός κινδύνου
Γνωστών δντων τών πολλών κινδύνων
τού άστυνομικοϋ έπαγγέλματος, τό προ
σόν τού θάρρους τυγχάνει έΕαιρετικόν
γνώρισμα τού ώλοκληρωμένου άΕιωματικού. Αλλά καί τό θάρρος τής γνώμης
του ιδιαιτέρως δέον νά είναι καλλιεργημένον, χωρίς βεβαίως τούτο νά μετα
βάλλεται είς τό γνωστόν θράσος. Οφεί
λει νά ύποστηρίΖη θαρραλέως τάς από
ψεις του, έάν καί έφ' όσον είναι τεκμη
ριωμένοι κατά τήν θάσιν. Έάν αύται καί
έκ τών στοιχείων καί έκ τών πραγμάτων
άποδεικνύωνται άβάσιμοι, ούδόλως έπιτρέπεται νά έπιμένη, διότι έν τή περιπτώσει ταύτη εύρίσκεται έκτός πραγμα

τικότητας καί στερείται προσαρμοστικό
τητας.
Σταθερός είς.τάς άποφάσεις του, δί
καιος καί άντικειμενικός, δέν πρέπει νά
έπηρεάΖεται ύπό προσωπικών συμπα
θειών ή άντιπαθειών. "Οταν ή άπόφασίς του ύπήρΕε προϊόν όρθοφροσύνης,
έπιβάλλεται νά έπιμείνη είς τήν έφαρμογήν της καί μόνον όταν τά γεγονότα
έκ τών υστέρων τόν πείσουν είς τήν άνάγκην τής άναθεωρήσεως ταύτης, δέον
νά πράΕη τούτο εύθαρσώς. Σταθερός
άλλά καί θετικός κατά τήν έκτέλεσιν
τών καθηκόντων του, χωρίς ύπεκφυγάς
ή μεταβολής όφειλομένας είς οίονδήποτε λόγον, θά δυνηθή νά έπιβληθή καί
νά τύχη τής δικαίας ύφ' όλων άναγνωρίσεως.
6 .— Α ν ά λ η ψ ι ς

ευθυνών.

Παρατηρεϊται ένίοτε τό φαινόμενον
άτόμων τά όποια, καίτοι κέκτηνται θαυ
μάσιων ιδιοτήτων, έν τούτοις είναι άνίκανα διά τόν ρόλον τού ήγέτου καί τού
το διότι στερούνται πρωτοβουλίας καί
δέν έχουν τό θάρρος νά άναλάβουν τάς
εύθύνας τών πράΕεών των. Ε κείνος ό
όποιος άναλαμβάνει εύθύνας, ύποχρεούται πρωτίστως νά ύπολογίΖη άπαντα τά
δεδομένα μέ μεγάλην ψυχραιμίαν, νά
προβλέπη τάς ένδεχομένας άντιΕοότητας καί νά κρίνη άν τό άποτέλεσμα άΕίΖπ νά ριψοκινδυνεύση καί έν συνεχεία
νά άποφασίση νά προχωρήση.
Ή έΕουσία καί ή άνόληψις εύθυνών
είναι δύο έννοιαι άρρήκτως συνδεδεμέναι. Εκεί ένθα δέν ύπάρχει έΕουοία καί
κύρος, δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχη καί
εύθύνη καί όντιθέτως δέν είναι δυνατόν
νά ύπάρχη κύρος έάν δέν ύπάρχη εύ
θύνη, διότι έΕουσία άνεύθυνος σημαίνει
τουλάχιστον παραλογισμόν. «Πρέπει νά
εϊσθε άπληστοι είς τήν άνάληψιν εύθυ
νών. Νά λαμβάνετε τάς άποφάσεις σας
πριν σάς έπιβληθοϋν τά γεγονότα. Αί
εύθϋναι πρέπει νά προπορεύωνται τών
άποφάσεων», έλεγεν ό στρατάρχης Φός.
Ή άποφυγή τών εύθυνών, είναι σοβαρώτατον μειονέκτημα διά τόν άΕιωματικόν, διότι καθιστά άνάπηρον τήν
προσωπικότητα αύτοϋ. Ό πραγματικός
ήγέτης, ό άριστος όΕιωματικός, ού μό
νον αναλαμβάνει ό ίδιος τός συναφείς
πρός τά άΕίωμά του εύθύνας, αλλά καί
άφυπνίΖει τό αίσθημα τής εύθύνης είς
τούς ύφισταμένους του καί τούς συνεργάτας του, προετοιμάΖων ούτω τούτους
ώς μέλλοντας ήγήτορας.
γ .— Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α
καί
άποφ α σ ι σ τ ι κ ό τ η ς —ψυχραι
μία
καί
αύτο κυρια ρχία .
Ή άνάπτυΕις τής καλώς έννοουμένης
πρωτοβουλίας έκ μέρους τού άΕιωματικού τών Σωμάτων Ασφαλείας, όσάκις
τούτο έκ τών πραγμάτων έπιβάλλεται,
τυγχάνει έΕαιρετικόν στοιχεϊον διά τήν
έπιτυχίαν τού σκοπού του. Πολλάκις θά
εύρεθή είς τήν άνάγκην νά λάβη άμέσως άποφάσεις καί νά άναπτύΕη ίδιαν
περί τού πρακτέου πρωτοβουλίαν, διότι
οίαδήποτε καθυστέρησις ή άναβολή, έπί
τώ σκοπώ ένημερώσεως τών άνωτέρων
του καί λήψεως παρ’ αύτών οδηγιών,
είναι δυνατόν νά άποβή μοιραία. Κατά

τήν άνάπτυΕιν όμως τής πρωτοβουλίας
δέον νά συμπορεύεται καί ή έννοια τής
άναλήψεως τών εύθυνών, ώς αύτη έν
τή προηγουμένη παραγράφω άνελύθη.
Ή άποφασιστικότης συντελεί είς τήν
αύΕησιν τής έπιρροής τού άΕιωματικοΰ.
διότι άποδεικνύει άνθρωπον μέ ίσχυράν
προσωπικότητα. Ή άναποφασιστικότης
άποτελεϊ σοβαρόν μειονέκτημα διά τόν
άΕιωματικόν.
Έγκαιρος άπόφασις, έ
στω καί άτελής, μέ άμεσον έκτέλεσιν,
είναι προτιμωτέρα τής παρατεταμένης
άναβολής, ήτις λαμβάνει χώραν διά νά
εύρεθή ή ιδεώδης λύσις, ήτις όμως ένδεχομένως ούδέποτε θά έκτελεσθή. «Τό
«ίσως» άρμόΖει είς τόν φιλόσοφον, άντιθέτως είς τόν ήγέτην άρμόΖει τό «ναι»,
δηλαδή ή άπόφασις καί ή θετική ένέργεια», λέγει ό Μονταίν.
Ά λλά καί ή ψυχραιμία καί ή αύτοκυριαρχία ιδιαιτέρως δέον νά χαρακτηρί
ζουν τόν άΕιωματικόν τών Σωμάτων 'Α 
σφαλείας. Δέον ούτος άπάσας τάς κατά
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του παρουσιάΖομένας άντιΕοότητας νά άντιμετωπίΖη μέ σύνεσιν καί ψυχραιμίαν καί
ούχί σπασμωδικώς. Ό άνθρωπος ό ό
ποιος δύναται νά κυριαρχήση τού Εαυ
τού του, νά κατανικήση τούς θυμούς
του, τάς συμπάθειας καί άντιπαθείας,
εύρίσκεται άναμφισβητήτως είς τόν ορ
θόν δρόμον τής Ζωής. Καί ό άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφαλείας ό όποιος
έΕουσιάΖει όλας του τάς έκδηλώσεις καί
κυριαρχεί έπ' αύτών, δύναται άνέτως
νά έκτελέση τά καθήκοντά του. > ί αύτοκυριαρχο ού μόνον καθιστά τόν άΕιωματικόν ικανόν νά άντιπαρέρχεται τούς
ποικίλους πειρασμούς, άλλά τόν βοηθεΐ
έν ταύτώ καί νά κατευθύνη τάς σκέψεις
του όρθώς. “ Αν ό συνεργάτης του
ή ό ύφιστάμενός του ή ό πολίτης
μεθ' ού έπικοινωνεϊ δέν είναι είς θέσιν
νά συγκρατήση τόν έαυτόν του, ό άΕιωματικός, διά τής έπιθαλλομένης έν
προκειμένω συμπεριφοράς του, έπιβαλλεται νά συγκρατήοη τόν παρεκτρεπόμενον. "Αν τώ όντι ή άπόφασις του ή ή
ένέργειά του είναι προϊόν εύθυκρισίας
καί δικαιοσύνης, δέν είναι άπαραίτητον
νά έΕανίσταται, διότι καί μόνον ή αύτοκυριαρχία του θά άναγκάση τούς άλλους
νά πεισθούν περί τής όρθότητος τών έπιχειρημάτων του. Άντιθέτω ς άν τό ύπ’
αύτού έπιδιωκόμενον είναι άνεδαφικόν
καί έν πολλοίς άδικον, προϊόν βεβια
σμένης καί άλογου σκέψεως, ή έπιμονή
του είς αύτό τόν καθιστά τούλάχιστον
γελοϊον. Έν γαλήνη καί ψυχραιμία ένεργών, έπιτυγχάνει άριστα άποτελέσματα.
(Συνεχίζεται)
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Τά
δημοτιτιά μας
τραγούδια
Τού κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Δ

ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Π Ο ΙΗ ΣΙ, είτε άτομική είναι είτε ομαδική όπως τό
δημοτικό μας τραγούδι, είτε πρω
τόγονη είτε ύπερ - καλλιεργημένη, πού
νό μήν παίρνη τις συγκινητικές της δια
στάσεις καί, έπομένως, καί τή δύναμι
τής ψυχικής της άκτινοβολίας όπό ένα
άμεσο άλλά καί θεμελιακό αίσθημα. Καί
τό δύο πιό άμεσα καί πιό θεμελιακό αι
σθήματα πηγάΖουν όπό τις δύο κύριες
καταστάσεις πού άντιμετωπι'Ζει ό άνθρω
πος στή Ζωή του: ό π ό τ ή ν
κ ατόστασι
τής
όγάπης
καί
όπό
τήν
κα τάσ τα σι
τοϋ
θ α ν ά τ ο υ .
Δυό όντιθέσεις, όμως
τόσο ριγωμένες στήν ίδιαν άρχή τής ΰπάοΕεως, ώστε κατά βάθος νά άποτελοΰν μιά ταυτότητα. «Τ ί έ ρ ω τ α ς ,
τί θ ά ν α τ ο ς ,
δέν
έχειςνά
δ ι α λ έ Ε η ς», είπε ένας μεγάλος
ποιητής. Πράγματι, άν άναλύσουμε τήν
παράΕενη αύτή ταυτότητα, θά ίδοϋμε
πώς πρόκειται γιά ένα κύκλο: ό έρω
τας όδηγεϊ στή γέννησι, δηλαδή στή
Ζωή, καί ή Ζωή φέρνει στόν θάνατο. Ά λ 
λά μέ διαφορετικό τρόπο διατρέχει αύτόν τόν μοιραίο κύκλο τό άτομο. Κάνει
μιά διαδρομή, πού θά τή λέγαμε κίνησι
άνάμεσα ατό φώς πρός τό σκοτάδι, ή
άπό τό φώς πρός τό σκοτάδι — καί τάνάπαλιν. "Οπου είναι τό φώς, έκεϊ εί
ναι καί ή χαρά, ή άγαλλίασι, ό ύμνος, ή
έΕαρσι, ή εύτυχία, ή έλπίδα. "Οπου τό
σκοτάδι, έκεϊ καί ή θλϊψις, τό πένθος,
ή παγωνιά, τό άδειο, τό άμετακίνητο, τό
αιώνιο δάκρυ. Τό φώς μάς δίνει τά τρα
γούδια τής άγάπης. Τό σκότος τά τρα
γούδια τού Χάρου, τά Μοιρολόγια. Οί
στίχοι, πού τραγουδήθηκε άπό τό λαό ή
άγάπη, ή ομορφιά, ό έρωτας, τό,μεγά
λο γεγονός τού γάμου πού φέρνει τή
διαιώνισι τής Ζωής, είναι μιά κατακόρυφη άνάτασι πρός τόν ήλιο, πρός τόν όλάνοιχτο ούρανό. Μά οί στίχοι τών τραγουδιών πού έγραψε ό λαός γιά τό Χά
ρο, τά νεκρικά άσματα, τά Μοιρολόγια,
ή σπαραχτική αύτή καί καταπικραμένη
ποίηοι, πού ϊοως νά μήν ύπάρχη δμοιά
της σ' άλλη γλώσσα καί σ' άλλη έποχή,
είναι μιά κάθετη κατάβασι πρός τόν τρι
σκότεινο χώρο τών νεκρών, πρός τόν
Ά δη, στόν «κάτω κόσμο·:
"Ολες τριγύρω κάτσετε οί χαροκουρσεμένες,
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άλλες άπό τόν άντρα σας κι άλλες άπ’ τά
παιδιά σας
κι άλλες άπό τ ’ άδέρφια σας κι άπό τά
γονικά σας,
δλες νά δακρυοχύσετε κι άπόνα μοιρολόι,
νά κάμουν ώριον ποταμό νά πάη στόν Κά
τω Κόσμο,
γιά νά πλυθούν οί άπλυτοι, νά πιούν οί
διψαομένοι,
νά πλύνουν οί γερόντισσες τά χερομάντηλά
τους,
νά πάρουν κ’ οί γραμματικοί νερό στό
καλαμάρι,
νά πάρουνε κ’ οί λυγερές νά βρέξουν τά
μαλλιά τους.
Καί ποιους έγώ νά λυπηθώ καί ποιούς νά
πρωτοκλάψω;
Τούς περσινούς, τούς φετεινούς, τούς άλησμονημένους;
Μήγαρ τούς νιούς, μήγαρ τίς νιές, μήγαρ
τίς παντρεμένες,
μήγαρ καί τούς ανύπαντρους καί τά μικρά
παιδάκια,
πού ’ναι μικρά κι άνέγνωμα καί καλομα
θημένα;
’Ελάτε οί θλιδούμενες τού Χάρου πικρα
μένε?.
νά πάμε νά μαζέψουμε τού κάμπου λου
λουδάκια,
νά πάμε νά τά πάρουμε τού Χάρου ’να
πεσκέσι,
νά μάς τούς ’φήκη νάρχουνται τίς τρεις
φορές τό χρόνο:
Τά Φώτα, τά Χριστούγεννα καί τή Με
γάλη Πέφτη
καί τή μεγάλη Κεριακή πού δέν Χριστός
Άνέστη.
Παραθέσαμε αύτά τά τραγούδια, γιά
νά γίνουν άντιληπτά, κατά τό δυνατό,
πρώτον ή γενική άποψι τοϋ έλληνικοϋ
λαού γιά τόν θάνατο, γιά τόν Κάτω Κό
σμο, γιά τόν Άδη, ή άμεση καί ένστι
κτος άντίδρασί του πρός αύτό τό θεμε
λιακό γεγονός τής ύπάρΕεως, καί δεύ
τερο ό τόνος τού «σπαραγμού» πού τά
διακρίνει. Γιά τόν τόνο τοϋ «σπαραγμού»
δέν έχουμε νά πούμε πολλά. Είναι τό
σο αισθητός, τόσο βαθύς, τόσο άπόλυτος, ώστε αύτός ν' άποτελή τόν ρυθμό
τής έσωτερικής μουσικής τών μοιρολο
γιών μας, μιας μουσικής άγρια μά καί
τρυφερά μαΖί πένθιμης — ά γ ρ ι α , γιατί
συνοδεύει τόν άγαπημένο νεκρό πρός

μέρη μυστηριακό άπ' όπου δέν ύπάρχει
έπιστροφή' τ ρ υ φ ε ρ ά , γιατί δέν έννοεϊ νά παραδεχτή τό νεκρό σά νεκρό
— τόν βλέπει καί τόν αισθάνεται όπως
ήταν όταν Ζοΰσε, καί μάλιστα στις πιό
έΕιδανικευμένες στιγμές του. Κ' είναι
τόσο σπαραχτικός ό τόνος τών μοιρο
λογιών μας, όσο βέβαιη είναι ή λαϊκή
άντίληψι καί αϊσθησις πώς ό θάνατος
χωρίΖει γι ά πάντα τό σώμα άπό τήν ψυ
χή, καί πώς άν τής ψυχής τής μέλλεται
μιά άλλη, καινούργια καί αιώνια Ζωή,
αύτό δέ συμβαίνει καί γιά τό σώμα. Κι
ό λαϊκός τραγουδιστής πού ύμνησε τό
σώμα στήν ώρα τής άγάπης, τώρα τό
θρηνεί στήν ώρα τού αιώνιου μισεμού.
Τούτη ή στάσι άπέναντι άπό τόν θά
νατο, δέν Εεκινάει άπό τά δημοτικά τρα
γούδια. Τή βρίσκουμε ώλοκληρωμένη
και έντονη στόν "Ομηρο, στήν άρχαία
τραγική καί λυρική ποίησι, στή μυθολο
γία, οτίς λαϊκές δοΕασίες γύρω άπό τήν
μεταθανάτια μοίρα τού άνθρώπου. Έ 
τσι, ή αϊσθησι τής φυσικής Ζωής περιωρισμένη στά όρια τής γής, γίνεται έΕαιρετικά έντονη. Γι' αύτό ό "Ελλην σφι
χταγκαλιάζει τή Ζωή μέ δύναμι, μέ χα
ρά καί μέ τόση δημιουργικότητα. Μά
καί γι' αύτό σπαράΖει τόσο, όταν βλέπη τή Ζωή αύτή νά έχη ένα τέρμα: τόν
θάνατο. Καί πρό παντός τόν θάνατο
προσώπων άγαπημένων. Θάνατος γιά
γιά τόν άρχαϊο καί τόν νεώτερο "Ελλη
να σημαίνει άπώλεια τής Ζωής, σβήσι
μο τού φωτός, αιώνια λήθη. Κι ό Ζων
τανός, πού μένει γιά νά συνοδέψη τόν
άγαπημένο στό μακρινό ταΕίδι, γνωρίΖοντάς το «άνεπίστροφο», κυριεύεται ά
πό άπελπισία. Καί τότε άρχίΖει ν' άναβρύΖη ή μεγάλη ποίησι τών δημοτικών
τραγουδιών τοϋ Χάρου. Κυρίως, ή ποίησι τούτη, έχει τό έΕής ύποβλητικώτατα
φανταστικό σκηνικό: Ό δημοτικός τρα
γουδιστής, έπάνω στόν μεγάλο του πό
νο, πού όμως μπορεί καί τόν γενικεύει,
φαντάΖεται καί λαχταρά τούς άγαπημένους του, «γιά μιά προέκτασι» τής έπίγειας Ζωής, στόν «Κάτω Κόσμο». 'Επι
θυμεί γιά τόν νεκρό του, νά βρή κάτω
άπό τή γή όλα όσα άπολάμβανε στή
Ζωή: άγάπη, στοργή, Ζεστασιά, περιποί
ηση φώς, τρυφερότητα. Μ ιλεϊ στόν νε
κρό καί τόν συμβουλεύει γιά δλ' αύτά
καί τοϋ εύχεται μέ τά πιό τρυφερά λό
για, λουσμένα στά δάκρυα. Μά ό νεκρός

δέν άπαντά. Καί τότε ό Ζωντανός παρακαλεϊ τόν Χάρο νάναι οί τρόποι του πιό
καλοί, πιό τρυφεροί, πιό «άνθρώπινοι»
νά πούμε, πρός αύτούς πού άδιάκοπα
καί άνεΕέταστα θερίΖει καί μαΖεύει καί
τούς στοιβάΖει άδιάκοπα κι άφρόντιστα
οτόν άραχνιασμένο -Κάτω Κόσμο». Μά
ούτε κι ό Χάρος — συνταυτισμένος πάν
τα μέ τή «μαύρη γης» — άκούει τίπο
τα. Σκληρός κι άδιάφορος, συνεχίΖει τή
δουλειά του. Κ' έρχεται στιγμή πού ό
τραγουδιστής μας άνακαλύπτει τήν τρο
μερή άλήθεια. Καί, πεντρισμένος, μαστι
γωμένος, ποτισμένος όπό τό φαρμάκι
τής άλήθειας αύτής, πλάθει αύτά τά άριστουργηματικά θρηνολογήματα, πού
μέσα άπό έξοχες εικόνες Ζωής, σημαί
νουν όλα τό μαύρο μήνυμα τού «άνέκλητου»:
Νά ήξερα πότε θάρθής άπό χόν Κάτου
Κόσμο,
νά κάμω γιόμα νά γευχής καί δείπνο νά
δειπνήαης,
νά πλύνω καί χά ρούχα σου νάρθής νά χά
φορέαης.
—"Αν κάμης γιόμα, γέψου χο κι άν κάμης
δείπνο δείπνα,
κι δν πλόνης καί χά ρούχα μου, βάλε φω
τιά καί κάφ’τα,
χί έγώ πίσω δέν έρχουμαι καί πίσω δέ
γυρίζω.
Πάω στής Ά ρνης χά βουνά, ατής "Αρνηαας τούς κάμπους,
π ’ άρνιέχαι ή μάνα τό παιδί καί χό παιδί
χή μάνα,
π ’ άρνιωνται καί τ’ άνχρόγυνα χά πολυαγαπημένα.
Ό λαϊκός τραγουδιστής άνατρέχει
καί άναφέρεται στούς φυσικούς νόμους
πού γνωρίΖει, γιά νά άποδείΕη, γιά νά
τονίση μέ πόνο, πώς όσο αύτοί δέν άλλάΖουν, τόοο κι ό θάνατος θαναι θάνα
τος. Μά οί φυσικοί νόμοι είναι άμετάβλητοι. Έ τοι, άμετάβλητος είναι καί ό
Χάρος. Στή συλλογή του, ό δημοτικός
τραγουδιστής νοιώθει άνατριχίλα, άλλά
καί δέος. Γιατί καταλαβαίνει πώς έχει
νά κάνη μέ μιά μυστηριακή δύναμι, μέ
μιά σκοτεινή θεότητα, πού τίποτα δέν εί
ναι δυνατό νά τήν μαλακώση, νά τή
συγκινήση, νά τήν κάμψη, νά τήν παρακάμψη, νά τήν καταβάλη. Κι ό πιό δυ
νατός άντρας τής γής, καί
κουστό παλληκάρι, κι Γόλοι μαΖί τοΰ κόσμου οί άντρειωμένοι νά μαγευτούν καί
νά συνθέσουν μιά C1 ναμι, τίποτε δέν
μπορούν νά κάμουν τούj Χάρου. Ένα φύέΕαποστείλη
οημά του φτάνει νά τούς
-*
ατό μηδέν! Αύτά τό τ,:ρομερό όριο, πού
χωρίΖει τήν άδυνομία] τών άνθρώπων
άπό τήν γ.γ — " . , ο τοό Χάρου, τό

παρασταίνει ένα άπό τά καλύτερα νεκρι
κά τραγούδια τοΰ λαού, ποίημα μέ έπικό
χαρακτήρα. Μιά φορά, μαΖεύτηκαν ό
λου τού κόσμου οί άντρειωμένοι νά χτί
σουν τό «σιδερόκατσρο» κι άπό κεϊ μέ
σα νά πολεμήσουν τόν Χάρο, μά ό Χά
ρος τούς σάρωσε μονομιάς:
Μ ι ά
συννεφίτσα
σκώθηκε
πά
νω σ τ ο ύ ς ά ν τ ρ ε ι ω μ έ ν ο υ ς
— κ' έ κ λ ε ι σ α ν
τά
μ α τ ά 
κια
τους,
τόν κόσμο δέν
τ ό ν εί δαν».
Βλέπετε μέ ποιά είκονοπλαστική εΰρεσι παράστησε ό ποιητής τή «ματαιό
τητα τών ματαιοτήτων» τοΰ έκκλησιαστή καί τά άκαριαϊο πέρασμα τής ύπάρΕεως άπό τό Είναι στό μή Είναι: «Μιά
συννεφίτσα σκώθηκε πάνω στούς άντρειωμένους — κ' έκλεισαν τά ματάκια
τους...». Κι άπό τότε δέν Εανάειδαν πιά
τόν κόσμο!
Αύτός ό Χάρος όλα τά έΕισώνει. Δέν
άναγνωρίΖει καμμιά έγκόσμια έΕουσία,
δύναμι, ιεραρχία, προτεραιότητα. Νέοι,
γέροι, παιδιά, όμορφοι, άσκημοι, καλοί,
κακοί, χρήσιμοι, άχρηστοι, πρέπει νά εί
ναι έτοιμοι κάθε οτιγμή νά έγκαταλείψουν τήν έπίγεια Ζωή, έτοιμοι στό κά
λεσμα τού Χάρου τοΰ παράλογου. Ά λ 
λά ό τραγουδιστής άναφέρεται μέ μιά
σκοτεινά κάπως σκωπτική διάθεσι σ' έκείνους πού συσσωρεύουν πλούτη σ' αύτόν τόν κόσμο, χωρίς νά έχουν συνείδησι τής τραγικής άλήθειας, τοΰ τρα
γικού ένδεχομένου, πού τούς καρτερεί
κάθε στιγμή.
Τήν άπονιά τοΰ Χάρου ώραία καί μελαγχολικά τήν άπεικονίΖει τό περίφημο
τραγούδι «Γιατί 'ναι μαύρα τά βουνά καί
στέκουν βουρκωμένα»; Λιγόστιχο καί
πυκνό τό τραγούδι αύτά, άπλό, άπέριττο, μά άπλώνεται σάν σκοτεινή τοιχο
γραφία πανανθρώπινης, καθολικής θλίψεως γι' αύτή τήν άδιάκοπη ροή τοΰ
"Οντος πρός τόν Κάτω Κόσμο:
Γιατί ’ναι μαύρα χά βουνά καί στέκουν
βουρκωμένα;
Μήν άνεμος χά πολέμα, μήνα βροχή χά
δέρνει;
Κ ι’ ούδ’ άνεμος χά πολεμά κι ούδέ βροχή
χά δέρνει,
μόνε διαβαίνει δ Χάροντας μέ τούς άποθαμένους.

καί χά μικρά παιδόπουλα λουλούδια νά
μαζώξουν.
— Ά ν ε διαβδ - ν - άπό χωριό, δν άπό
κρύα βρύαι,
έρχονται οί μάνες γιά νερό, γνωρίζουν χά
παιδιά τους,
γνωρίζονται τ’ άνχρόγενα καί χωρισμδ
δέν έχουν.
Τό τραγούδι αύτά δέν είναι μόνο ή άηεικάνιοι τής άπονιάς τοΰ Χάρου καί ή
άμετάκλητη στάσι του άπέναντι άπό τήν
άνθρώπινη μοίρα. Οί τελευταίοι στίχοι
μάς παρουσιάζουν τό Χάρο νά παίρνη τά
μέτρα του, μήπως καί κανείς άπ' όσους
σέρνει μαΖί του τά καταφέρει νά τοΰ Εεγλιοτρήση καί Εαναγυρίση έστω καί γιά
λίγο στή Ζωή. Γι' αύτά, δέν περνάει πο
τέ άπό χωριά κι ούδ' άπό κρύα θρύσι,
άπό μέρη δηλαδή πού μπορεί οί πεθαμέ
νοι νά συναπαντηθοϋν μέ τούς Ζωντα
νούς. Αύτή ή λεπτομέρεια δείχνει έμμε
σα πόσο άσίγαστος είναι ό πόθος τών
άνθρώπων γιά τή Ζωή, γιά τήν συνέχειά
της, γιά τήν έπανάληψί της. Ωστόσο
τή μαυρίλα αύτού τοΰ πίνακος, πού εί
ναι σχεδόν καθολική στό δημοτικό τρα
γούδι, τήν άντικόβει, πότε - πότε, κάποιο
χριστιανικό φώς. Ή άρχαία έλληνική
άντίληψι, πού ώλοκληρώθηκε οτόν Χρι
στιανισμό, πώς οί Δίκαιοι άμοίβονται
στάν Παράδεισο καί οί Κακοί τιμωρούν
ται στήν Κόλασι, ΕεμυτίΖει καί σέ κά
ποια άπό τά δημοτικά μας στιχουργήμα
τα. Καί τώρα άς όνάψουμε αύτά τό χρι
στιανικό φώς μέσα στό τραγικό σκότος
τών άλλων ποιημάτων — είναι ένα φώς
πού πρέπει νά τό φροντίζουμε όχι μόνο
νά μή σβήση, μά καί πώς νά δυνομώση
καί νά διώΕη όλότελα τό ύπαρΕιακό σκό
τος, έστω κι άν τό σκότος αύτό δέν άφορά, όπως είπαμε, τήν ψυχή, άλλά μό
νο τό οώμα τοΰ όνθρώπου:
Έκάθησα νά φάω ψωμί, βλέπω δυό - τρεις
νά ’ρχδνχαι,
μέ χόν Χριστό, χήν Παναγιά, τούς δώδεκ’
’Αποστόλους
καί τούς έπαρακάλεσα καί μδκαναν χή
Χ<*ρι
καί μού χά δωκαν χά κλειδιά, κλειδιά τού
Παραδείσου
κι άνοιξα χόν Παράδεισο κ’ είδα τούς πε
θαμένους.
— : δεξιά τού Παραδεί
01 δίκαιοι καθόσαντε
σου,
μέ χά λουλούδια σχήν ποδιά, τριαντάφυλλα
σχά χέρια
κι απόξω αχόν Παρά?’ : : γο καί σχή ζερβιά
μεριά του,
σχήν πίσσα καί σχά βάσανα, καθόσαν κο
λασμένοι.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ

ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν άνέκαθεν τροχοπέδην είς τήν πρόοδον και τήν εύημερίαν τής Πατρίδος.
Τό Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τά ’Εθνικά προβλή
ματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής
έξουσίας και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας
του έρυθροϋ ολοκληρωτισμού.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα έθνοπροδοτικόν. Προκειμένου νά
έπιτύχη τούς άνοσίους σκοπούς του έχρησιμοποίησε καί χρη
Του Άστυν. Διευθυντοΰ Α' σιμοποιεί, δταν τούτο τού είναι δυνατόν, τά πλέον όθέμιτα
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ Κ Ο Υ Β Α καί άπάνθρωπα μέσα.
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
...Ή σύσκεψις δέν κατέληξε αέ δριστικές
Αποφάσεις γιατί έξω άπδ τδ σπίτι παρα
τηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις καί οί συγκεν
τρωμένοι ειδοποιήθηκαν νά φύγουν. Τδ
Δεκέμβρη τοϋ 1938, λίγο πρίν πιαστεί δ
Κϋρκος καί διαλυθεί ή «Φιλική Εταιρία»,
ύπογράφτηκε πρακτικέ συνεργασίας στίς
άντιδικτατορικές δργανώαεις (δχι τά κόμ
ματα)». Τδ ϋπογράφουν Οπδ ήμερομηνίαν
6.12.38 «ΑΙ ΣΓΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΙ ΟΡΓΑ
ΝΩΣΕΙΣ»;
Φιλική 'Εταιρία (Κϋρκος, ΚολυβΑς).
'Ομοσπονδία Δημ. Υπαλλήλων (Ματσακάς).
Λαϊκή Πρόνοια.
Ένιαϊον Μέτωπον ’Εργατών.
"Ενωαις τδν Νέων τής Ελλάδος.
At δύο στρατιωτικοί άντιδικτατορικαί
όργανώσεις ΑΔΣΕ καί ΜΕΟ συμφωνούν
είς τήν συνεργασίαν καί τδν συντονισμόν
τίδν ένεργειδν των μέ τάς Ανωτέρω ύπογραφομένας λαϊκάς άντιδικτατορικάς όργανώσεις.
Τδ ώς άνω Πρακτικόν ληφθέν ϋπό τοϋ
Λιναρδάτου έκ τοϋ προσωπικού Αρχείου
τοϋ Μιχ. Κύρκου, Ας άποτελέσει μίαν είσέτι Απόδειξιν τής καταπτώσεως Αστικίδν
κομμάτων καί τδν πολιτικών ώς καί τδν
Αποτάκτων, δεδομένου δτι αί ύπογραφόμεναι ώς «αυνεργαζόμεναι όργανώσεις» εί
ναι Απασαι Κομμουνιστικοί, πλήν έν μέρει τής «Φιλικής Εταιρίας» καί τής Γ.
Σ.Ε.Ε. καί βεβαίως καί τδν ΑΔΣΕ καί
ΜΕΟ. Ό ΛιναρδΑτος συνεχίζει (α. 370) :
♦Συσκέψεις τοϋ εύρυτέρου Ά ντιδικτατορικοϋ Μετώπου ξανάγιναν 2—3 φορές
στή Γλυφάδα, καί Κερατέα. Ή πλατειά
έξέλεξε
έπιτροπή τδν κ ο μ μ ά τ ω ν
στενότερη γραμματεία πού τήν Αποτελού
σαν ένας έκπρόαωπος τδν Φιλελευθέρων,
ένας τού Λαϊκού, ένας τδν Προοδευτικών
καί ένας τής Πανυπαλληλικής Ε π ιτρ ο 
πής. Τδν Παπασπυρόπουλο πού πέθανε τόν
Μάρτη τοϋ 1939, Αντικατέστησαν οί Σω
τήρης ΣουκαρΑς καί Νϊκος ΜατσακΑς. Ή
108

έπιτροπή αύτή συνήλθε Αρκετές φορές στδ
μέγαρο τδν Τεκτόνων (σ.σ. μασσώνων),
στήν δδό Άχαρνών. Τδ ΚΚΕ (τήν καθοδήγηση τδν έπαφών μέ τά άλλα κόμματα
τήν είχε, ώς τόν ’Απρίλη 1939 πού πιά
στηκε, δ Κώστας θέος (σ.σ. μέλος τής
Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ καί Αδίστακτος έργατοκάπηλος), γιά νά προωθηθή δ άντιδικτατορικός Αγώνας καί νά μή διασπαστεΐ ή ένότητα, ύπεχώρησε στήν Αξίωση τδν Φιλε
λευθέρων νά μήν πάρει μέρος στήν ’Ε πι
τροπή. Φυσικά, (ώς έλέχθη), οι έκπρόσωποι τής Πανυπαλληλικής πού έπαιρναν
μέρος στήν έπιτροπή (σ.σ. ΣουκαρΑς καί
ΜατσακΑς) ήταν σ τ ε λ έ χ η τοϋ ΚΚΕ.
Καί ούσιαστικά ή έκδοτική δουλειά (έκτύπωση «’Ελεύθερου Λαοΰ» καί προκηρύξεων
καί κυκλοφορία τους) γινόνταν Από τδν
τοϋ Κ ΚΕ... ’Ιδιαίτερη
μ η χ α ν ι σ μ ό
δραστηριότητα Αναπτύσσει τήν περίοδο αύ
τή καί τδ Άντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων
τ ο υ τ ή ν ΟΚΝΕ
μέ σ κ ε λ ε τ ό
(σ.σ. δηλαδή τήν Κομματική Ν εολαία).
’Εξακολουθεί νά έκδίδει τήν «Φλόγα» καί
ή ΟΚΝΕ τή «Νεολαία». Ή προσοχή τδν
όργανώσεων τδν νέων στρέφεται πρδς τά
έργοστάσια, ατούς έκπολιτιστικούς συλλό
γους καί στά έκπαιδευτικά ιδρύματα...
Συνεργάζονται μέ δρισμένες δ μ ά δ ε ς
προσκόπων,
έχουν έπαφές μέ τήν
ΧΑΝ (σ.σ. «Χριστιανική ’Αδελφότητα Νέ
ων») καί δουλεύουν μέσα σέ ποδοσφαιρι
κούς καί Αθλητικούς συλλόγους καί δμοσπονδίες (ΟΠΑΣΑ).
’Ιδιαίτερη δράση στδν ΟΠΑΣΑ ('Ομο
σπονδία Ποδοσφαιρικών ’Αθλητικών Σωμα
τείων ’Αθηνών) είχε Αναπτύξει δ Θόδω
ρος Λιακόπουλος, στέλεχος τής ΟΚΝΕ,
πού είχε κατορθώσει μάλιστα νά συνεχίσει
ώς τδ τέλος τήν Αντιδικτατορική δου
λειά χωρίς νά έντοπιστεΐ καί νά συλληφθεΐ (Αφήγηση Μπάμπη Δρακόπουλου).
...Δούλευαν πιά καί μέσα στήν ΕΟΝ (σ.
σ. τήν ’Εθνική Όργάνωσιν Νεολαίας),
προσπαθώντας ν ά τ ή δ ι α δ ρ ώ σ ο υ ν ,
νά Αποτρέψουν τούς νέους άπδ τή διαφθο
ρά καί τή φασιστική ιδεολογία», (σ. 373).

’Ενταύθα, κρίνομεν σκόπιμον νά Αναφέρωμεν καί μίαν Αποτυχοϋσαν ένέργειαν
«πολιτικών» αύτοεξορίστων είς τήν Γαλ
λίαν. Είς Παρισίους είχον έγκατασταθή,
διαφημιζόμενοι ώς «δημοκρατικοί πολιτι
κοί έξόριστοι», οί Ί . Σοφιανόπουλος, Κομνηνδς Πυρομάγλου (δστις είχεν Αφεθή έλεύθερος κατόπιν ένεργειδν τοϋ Αριστερού
Γάλλου καθηγητοϋ Περνό), δ Γ. θανασέκος, Περ. ’Αργυρόπουλος, Ά γ . Σλήμαν,
δ Ν. Πλαστήρας κ.Α. "Ιδρυσαν «’Επιτρο
πή Άντιδικτατορικοϋ Αγώνα» μέ πρόεδρον
τδν Πλαστήρα, είς ήν δέν συμμετεΐχεν δ
Σοφιανόπουλος, διότι έζήτει νά.τεθή ώς
πρώτος όρος, ή Ανατροπή τής δυναστείας.
Μέ τήν ’Επιτροπήν είχεν έπαφήν καί δ
έκπρόαωπος τοϋ ΚΚΕ είς τήν Γαλλίαν,
Σακαρέλος, στέλεχος τοϋ Κόμματος καί
τής Κομ. Διεθνούς, είδικευθέν μάλιστα,
είς άπαγωγάς καί δολοφονίας έχθρδν τής
Κ .Δ., συνένοχος τοϋ Ζαχαριάδη είς τήν δο
λοφονίαν διά φαλτσέτας τοϋ άρχειομαρξιστοϋ Γεωργοπαπαδάτου. Μετ’ αύτοΰ αυνειργάζοντο: τδ κρυφόν στέλεχος τής Κ.
Δ. δ έξ Αίγύπτου πλούσιος "Ελλην Ζερμπίνης καί οί δημοσιογράφοι Δογάνης καί Δημητρακαρέας.
Έξέδιδον τήν έφημερίδα
«Ελευθερία». Ή χειριστή καί καθαρδς
Ανθελληνική, Αποτυχοϋσα δμως, ένέργεια
τής ’Επιτροπής, ήτο δτι τήν 19ην Αύγούστου 1939 καί ένδ δ π ό λ ε μ ο ς
έπλησίαζεν είς τά σύνορα τής πατρίδος μας,
έστειλαν είς τδν Γάλλον Πρωθυπουργόν
Νταλαντιέ Οπόμνημα είς τδ δποϊον Ανέφερον δτι ή κατάστασις είς 'Ελλάδα ήτο οίκτρά καί έτόνιζον δτι ή χώρα μας «ύπεδουλώθη οίκονομικδς είς τήν Γερμανίαν»
(πράγμα φευδέστατον), έζήτουν δέ
έ ν ε ρ γ ε ί α ς
τ ο υ , ΐνα σχηματισθή
κυβέρνησις «έθνικής ένώσεως». ΙΙαραλλήλως, ώς Αναφέρει δ Π. ’Αργυρόπουλος, έτερα στελέχη τής ’Επιτροπής, διά τδν
φίλων των, καθηγητοϋ Περνό καί Αλλων,
σ υ ν ε β ο ύ λ ε υ ο ν τήν γαλλικήν Κυβέρνησιν νά μή δώση δπλα εις τήν Κυβέρνησιν ΜεταξΑ (δηλαδή είς τήν Ε λ λ ά 
δα) , διότι ύπάρχει κίνδυνος νά ταχθή είς

Ό I. Μεταξάς είς τελετήν δρκωμοαίας νέων άξ)κών εις τήν Σχολήν 'Γπαστυνόμων. Όπισθεν διακρίνεται δ 1 πουργός
’Ασφαλείας κ. Μανιαδάκης.
τδ πλευρδν τοδ ’Άξονος... Πάσας προσφά
τους (άποτυχούαας) άθλιάτητας δέν μάς
ένθυμίζει ή ώς άνω κατάπτυστος ένέργ εια ...
Τέλος, διά νά κλείσωμεν τήν περίοδον
τών θλιβερών ένεργειών τοδ «πολιτικοδ»
κόσμου, δστις παρεμερίσθη Οπό τής νέας
καταστάσεως, άναφέρομεν τήν τελευταίαν
άπονενοημένην, καί έν πολλοΐς άνόητον
ένέργειαν, πρδς προπαρασκευήν, κατά τήν
παλαιάν προσφιλή μέθοδον, κινήματος, μέ
ήγέτην... τδν Διοικητήν τής Τραπέζης τής
Ε λλάδος Έ μ . Ταουδερόν. Έ κ μιάς 6πόπτου έπαφής τδν ’Ιούνιον 1939, τοΟ διευθυντού τού δποκαταστήματος τής Τραπέ
ζης είς Πειραιά, Ά λ . Λαγοπάτη είς τήν
οικίαν του, μετ’ αποτάκτου αξιωματικού,
άδειούχου έξ έκτοπίσεως, διατάασεται κατ’
οίκον έρευνα. Κατ’ αυτήν δέν άνευρέθησαν στοιχεία. Κατά τήν έπακολουθήσασαν
τοιαύτην είς τδ γραφεΐον του, δ Λαγοπάτης ψυχραίμως σχίζει ένα σημειωματάκι,
μέ τήν δικαιολογία δτι είναι «ραβασάκι»
καί τδ άπορρίπτει είς τδν πλήρη έσχιαμένων έγγράφων κλπ. κάλαθον των άχρήστων. Είς δμως έκ των διενεργούντων τήν
έρευναν Αστυνομικών, άθορύβως, συνέλεξε
τά άπορριφθέντα πολύ μικρά τεμάχια τοδ
σημειώματος. Κατά τήν έπακολουθήσασαν
συναρμολόγησιν άπεκαλύφθη δτι αί άναφερόμεναι πληροφορίαι ήααν άπάρρητοι
καί πολιτικού χαρακτήρος, προσέτι δέ άνέφερε καί διά τδ κίνημα πού προετοιμάζετο. Έ κ τού γραφικού χαρακτήρος διεπιστώθη δτι τδ σημείωμα είχε γραφή δπδ
τοδ Ταουδεροδ. Ό έν άπομονώσει Λαγοπάτης τότε άπεκάλυψεν δτι τοδ τδ είχε
δώσει, πράγματι, δ Τσουδερός, διά νά τδ
άποστείλη είς Λωζάννην είς τδν Γ. Βεντήρην καί δτι κατά διαστήματα κατά τδν
Ιδιον τρόπον τφ είχε διαβιβάσει 15—20
σημειώματα. Ό Τσουδερός έτέλει είς ά
γνοιαν περί τής προόδου τής άνακρίσεως,
δταν τόν έκάλεσεν είς τό γραφεΐον του δ
Ί . Μεταξάς. Διά νά δείξη τήν δήθεν άφοσίωσίν του πρδς αύτόν, έφερεν μεθ’ έαυτοδ ένα άντίτυπον βιβλίου πού μόλις εΐ-

χεν έκδώσει, έγραφε δέ μίαν θερμήν άφιέρωσιν «πρδς τδν άρχηγόν», τδν «ίσχυρότερον κυβερνήτην» καί διά τόν «θαυμα
σμόν» του διά τό «μέγα έργον» του. "Οταν
είσήλθεν είς τό γραφεΐον τού Πρωθυπουρ
γού έκαμε βαθυτάτην ύπόκλισιν, τοδ ένεχείρησε τδ βιβλίον καί τοδ έδήλωαεν δτι
ήτο τό πρώτον άντίτυπον πού έκυκλοφόρει.
Ό Μεταξάς τόν εύχαρίστηαε διά τό
δώρον καί ήρχισε γαλήνιος νά φυλλομε
τρά τό βιβλίον. Διεμείφθη δέ ή έξής στι
χομυθία ώς τήν άναφέρει δ Γρ. Δαφνής
είς τό βιβλίον του «Ή Ε λλάδα μεταξύ
δύο πολέμων» (τόμος Β’ , αελ. 464) καί
ήτις τφ έδόθη Οπό τοδ παρόντος είς τήν
συζήτησιν Κ. Μανιαδάκη. Ή συζήτησις
περιλαμβάνεται καί είς τό βιβλίον τοδ
Λιναρδάτου (σ. 379).
«’Αφοδ διάβασε τήν άφιέρωσιν είπε:
— Σάς εύχαριατώ πολύ κ. Τσουδερέ διά
τό βιβλίον. ’Αλλά δσα γράφετε είς τήν
άφιέρωσιν εύρίσκονται είς άντίθεσιν πρός
τά έργα σας. Στό σημείο αυτό δ Τσουδε
ρός άρχισε νά χλωμιάζει. Ό Μεταξάς συ
νέχισε:
— θά έπεθύμουν κ. Διοικητά, νά μοδ
είπητε άν αύτδ έδώ τό σημείωμα είναι δι
κό σας καί άν τό έχετε γράψει μέ τά χέρια
σας, καί τού έδειξε τά συναρμολογημένα
άποκόμματα.
Ό Τσουδερός είχε κιτρινίσει καί μέ δυ
σκολία κατάφερε νά ψελλίση:
—Μάλιστα κ. Πρόεδρε, είναι δικό μου.
Ζητώ τήν έπιείκειά σας, καί παρακαλώ,
έπειδή δέν αισθάνομαι καλά, νά μοδ έπιτρέψετε νά έξέλθω έκ τοδ γραφείου.
—Τήν έπιείκειά μου θά τήν έχετε κ.
Τσουδερέ, τού άπήντησε δ Μεταξάς, διότι
ή έπιείκειά είναι άνθρωπίνη άρετή. ’Αλλά
άπό τώρα Οπάγεσθε πλέον είς τήν Αρμοδιό
τητα τοδ κ. Μανιαδάκη καί φυσικά πρέ
πει νά έξέλθετε δχι μόνον άπό τό γρα
φεΐον μου, άλλά καί άπό τήν Τράπεζαν.
Ό Τσουδερός βγήκε τρεκλίζοντας άπό
τό γραφείο τοδ Μεταξά, πήγε ατό γρα
φείο τοδ ύπασπιστοδ άντιαυνταγματάρχου
Νάμπελη...».

Δημοσίας

Ό Τσουδερός ύπέβαλε έγγράφως τήν
παραίτησίν του διά λόγους δγείας καί έν
συνεχείφ παρέμεινεν είς τήν έπαυλίν του.
ΑΙ Ανακρίσεις συνεχίσθησαν καί άπεκαλύφθησαν, ώς συνένοχοί του, ή ιδιαιτέρα
γραμματεύς του Μπουφάτη, δ προσωπάρ
χης τής Τραπέζης Λαζαρίδης κ.ά. Έ ξ άλ
λου, άπεκαλύφθη δτι ή κίνησις έχρηματοδοτεΐτο άδρώς Οπό τοδ ώς άνω Ταουδε
ροδ. Έ κ μεταγενεατέρας έγγραφής είς τδ
«Ημερολόγιου» τοδ Ί . Μεταξά, (18.11.
40) προκύπτουσιν ένδείξεις δτι δ Τσουδε
ρός έβοήθηαε τήν άνάκριαιν διά καταδόσεως τών συνεργατών του...
Κλείοντες τήν έξιστόρησιν τής άηδοδς
καί έν πολλοΐς άνοήτου δράσεως τών «πο
λιτικών», είσερχόμεθα είς τήν λίαν ένδιαφέρουσαν, διδακτικήν καί περιπετειώ
δη έξάρθρωσιν τοδ Κ.Κ.Ε.
(ΣυνεχίΖεται)

ΔΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Eic τήν έν τω φύλλω 427) Δεκεμ
βρίου 1971, δημοοιευομένην συνέχειαν
τοϋ ίστορήματός μας, παρελείιρθη, έκ
τυπογραφικής αβλεψίας, ή κάτωθι περι
κοπή (α ' στήλη, σ. 6 5 8 ):
«Παρά τά άναφερόμενα ύπό τοΰ Σα
ράφη είς τό βιβλίον του, (πρωτοπαλήκαρον τότε τής πολύπαθης «Δημοκρα
τίας» καί έν συνεχείρ άρχιελασίτου), ό
Βεντήρης, ευθύς ώς ή πνοή τής 4ης
Αύγουστου ήμβλυνε τά κατάλοιπα τοϋ
Διχασμού καί έΕουδετέρωσε πλήρως τήν
έπιρροήν τών έκφραστών αύτοϋ Κομ
μάτων, ήκολούθησε τό ένδοΕον έθνικόν πεπρωμένον του (έν άντιθέσει πρός
τόν Σαράφην). ΎπήρΕεν είς έκ τών
κυριωτέρων ά ν τ ι ε α μ ι κ ώ ν
είς
τήν Μ. 'Ανατολήν καί κατέλαβεν, ώς θά
ίδωμεν, τά άνώτατα άΕιώματα είς τήν
στρατιωτικήν ιεραρχίαν».
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Ό ά θ ε ϊσ μ ό ς ά π ο τ ε λ ε ϊ τό «π ν ε υ Κοιτάξτε δλα ς τά ς όμαδικάς εκδηλώσεις του εγκλή
ματος καί της πνευματικής αυτοκτονίας, π όσον συν
δέονται με την άπάρνησιν τής χριστιανικής πίστεω ς.
Α'
ΟΙΠΟΝ, νά πού έρχεται καί νέον
λεωφορεϊον!
Πάσες φορές δέν τό έχουμε πεϊ!
Τό τέλος του Β ' παγκοσμίου πολέμου
ήταν μία ευκαιρία διά τήν χριστιανοσύ
νην των ήμερων μας, μία θεόσδοτος πρά
γματι εύκαιρία διά νά κερδηθή, νά σωθή, νά βρή τόν δρόμον του, ό σύγχρο
νος άνθρωπος. Από τά ερείπια πού άφησεν ό Β ' παγκόσμιος πόλεμος έβγαινεν ένας άνθρωπος ταπεινωμένος, άπηλλαγμένος πλέον άπό άρνητικάς προ
καταλήψεις αί όποϊαι τόσον τού έκόστισαν, έτοιμος νά άκούση πάλιν τό χρι
στιανικόν μήνυμα. Αλλά καί γεμάτος
προσδοκίαν, ότι τά μήνυμα αύτό θά τού
δώση τόν χορτασμόν άπό τήν πνευμα
τικήν πείναν καί τήν δίψαν πού τόν έβασάνιΖαν. Καί έπερίμενε άπό τήν χρι
στιανοσύνην τήν μεγάλην έκείνην ήγετικήν χειρονομίαν πού θά τού έδειχνε
τόν δρόμον καί θά τόν έθοηθοϋσε νά
άντιμετωπίση τά προβλήματα πού τού
είχε δημιουργήσει ό δεύτερος παγκό
σμιος πόλεμος, ή μεγαλυτέρα καταστρο
φή πού είδεν ή άνθρωπότης εις τήν ι
στορίαν της.
Καί ή χειρονομία αύτή, ή μεγάλη ήγετική πράΕις, δέν έγινε. Καί ό μεταπο
λεμικός άνθρωπος άπεγοητεύθη άπό τήν
χριστιανικήν ήγεσίαν. Καί άπογοητευθείς
έστρόφη πρός άλλος κατευθύνσεις.
Εν τψ μεταΕύ τήν θέσιν των έρειπίων, πού έδειχναν τήν άνάγκην έπιστροφής άπό τήν άρνησιν, κατέλαβον οί ούρανοΕύσται πού Εεγελάνε καί οί αύτοκινητόδρομοι καί τό βολάν καί ή εύημερία
καί οί διάφοροι έπίγειοι παράδεισοι πού
άποκοιμίΖουν. Καί ό άνθρωπος τού 1970
δέν έχει, άπό άπόψεως νοοτροπίας, τί
ποτε τό κοινόν μέ τόν άνθρωπον τού
1945. Ή εύκαιρία έΕέλιπεν. Ό άνθρω
πος δέν προσέχει πλέον εις τά μηνύ
ματα τά πνευματικά. Ό Χριστιανισμός
τής γενεάς μας έχασε τό λεωφορεϊον.
Καί όμως νά πού έρχεται καί νέον
λεωφορεϊον. Φέρει τήν ταμπέλλα: 'Α 
θεϊσμός.
Ένα κύμα άθεϊσμοϋ έχει άπλωθή γύ
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ρω γύρω εις τόν πλανήτην μας. De jure
ή de facto ό αθεϊσμός έχει άπλωθή εις
'Ανατολήν καί Δύσιν.
Β
Δέν είναι βέβαια σημερινόν πράγμα,
λίγο ήθελα νά πώ σημερινή έφεύρεσις,
ό άθεϊσμός. Αλλά τούτης τής έποχής
ό άθεϊομός έχει τρία χαρακτηριστικό,
πού τόν ΕεχωρίΖουν άπό τόν άθεϊσμόν
γενεών περασμένων.
Πρώτον, είναι, άς τό πώ έτσι, άθεϊσμός άγράμματος. Εις περασμένος γε
νεάς ό άθεϊσμός έφάνταΖε σάν προνο
μία άνθρώπων πού έχουν κάποιαν μόρφωσιν. Συνωδεύετο μέ έπίκλησιν (έστω
καί κατά πλαστογραφίαν) ονομάτων σο-

Τοΰ κ . Α . ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ*
Καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου
φών, μεγάλων σκαπανέων τής έπιστήμης, μεγάλων έρευνητών. Σήμερον έπικαλοϋνται τόν «Μπήτλ» Λέννον καί τήν
ΜπριΖίτ Μπορντό. Καί μου έδόθη ή εύ
καιρία καί άλλοτε νά παρατηρήσω: Τό
νά είσαι άθεος διότι σέ παρέσυρε — παρεΕηγημένος — ό Δαρβϊνος, είναι μία
πλάνη. Τό νά είσαι όμως άθεος διότι
τό λέει ή ΜπριΖίτ Μπορντό, αύτό είναι
κατάντημα I
Δεύτερον, ό σημερινός άθεϊσμός ε ί
ναι κάτι πού έκληρονομήθη άπό τήν
χθές. Περασμένοι γενεαί διά νά γίνουν
άθεοι έπαναστατοϋσαν κατά τής θρη
σκευτικής άνατροφής πού τούς είχε δοθή. Τό σημερινό παιδί, μέ τό νά είναι
άθεο, άκολουθεί, άπλούστατα, τόν δρό
μον πού τού έδειΕεν ό πατέρας του.
Έκληρονόμησε τόν άθεϊσμόν άπό τόν
πατέρα του καί (φρικτόν είπείν) τήν
μητέρα του.
Καί, τρίτον, ό σημερινός άθεϊσμός
* Έ κ τοϋ περιοδικού «Συζήτησις».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤοΟ ‘Αστυνόμου Β'
—
κ. ΕΜ. Σ Η Φ Α Κ Η

(Σ υ νέχεια έκ τού προηγουμένου)
7.

Η ΚΓΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ.

Ή πρόνοια προστασίας των Ανηλίκων
άπό τούς καθημερινούς τραυματισμούς έκ
των αύτ)των είναι απούσα έκεΐ 8ποο δέν
είναι παρούσα αστυνομική ύπηρεσία κυκλοφοριακής τεχνικής. Ή έπικρατοΰσα νοο
τροπία είναι «τά παιδιά νά μή παίζουν είς
τούς δρόμους» καί ή φύαις τού παιδιού έ
ρωτά «πού θά παίξουν τά παιδιά». Τά παι
διά τών πόλεων δύνανται νά άποκληθούν
♦οί έλεύθεροι φυλακισμένοι». Τά παιδιά
πρέπει νά μή παίξουν είς τό διαμέρισμα
διότι ένοχλούν τούς συνοίκους ή περίοι
κους καί καταστρέφουν τά έπιπλα. Τά παι
διά πρέπει νά μήν παίξουν είς τίς βεράν
τες διότι κινδυνεύουν τά ίδια καί οί γο
νείς. Τά παιδιά πρέπει νά μή παίξουν είς
τούς δρόμους διότι οί δρόμοι είναι πάντα
διά τά αύτ)τα. ’Αποτέλεσμα: Οί μητέρες
καθίστανται νευρικές συνεπεία μιάς φυσιο
λογικής έκδηλώσεως τών παιδιών των. Τά
παιδιά γίνονται νευρικά ή άδιάφορα διότι
τούς στερείται κάτι τό δποίον δικαιούνται.
Μόνον τά βλακικά παιδιά θεωρούνται είς
τάς μεγαλουπόλεις «καλά παιδιά». Ή Α
στυνομία ένδιαφέρεται διά τίς δημόσιες
σχέσεις. Ή καλυτέρα στρατηγική τών δη
μοσίων σχέσεων είναι έκείνη ή όποια Αρ
χίζει άπό τά παιδιά διά τής παροχής είς
αύτά χώρων διά τάς παιδιάς των.
Μία τεχνική ύπηρεσία τής ’Αστυνομίας
τροχαίας δύναται, έφαρμόζουσα τό έπιτυχέστατον σύστημα τής ’Αστυνομίας τής
Νέας Τόρκης νά έξεύρη οικόπεδα, πλα
τείες, δδούς τά όποια θά άπομονώνη, δ ι’
Απαγορευτικών πινακίδων ώρισμένας ώρας
τού 24ώρου, διά τήν χρησιμοποίησίν των
άποκλειστικώς διά παιδιάς. Διά τού τρό
που αύτοΰ προστατεύει τά παιδιά άπό τούς
κινδύνους τούς προερχομένους άπό τά αύτοκίνητα. Προστατεύει τούς περίοικους ά
πό τάς διαταράξεις τής κοινής ήσυχίας
διότι δρίζει ποίας ώρας θά παίζουν τά παι
διά. ’Αναπτύσσει πνεύμα συνεργασίας τής
’Αστυνομίας μετά τών νέων διότι τήν τοποθέτησιν ή τήν κάλυψιν τών πινακίδων
Αναλαμβάνουν τά μεγαλύτερα παιδιά τής
γειτονιάς. Άποδεικνύει είς τούς γονείς
τό ένδιαφέρον τής ’Αστυνομίας διά τά τέ
κνα των. Τέλος, διά τού τρόπου αύτού Α
ναπτύσσονται ΑγαθαΙ σχέσεις μεταξύ παι
διών τής αύτής γειτονιάς.
Τό σύστημα είναι Απλό καί έργάζεται
ώς έξής: 'Η ’Αστυνομία έπιλέγει μίαν μι-

Ό οδηγός δέν πρέπει ποτέ νά είναι ύπό τήν έπήρειαν
οινοπνευματωδών ποτώ ν, διότι καί ή έλαχίστη δόσις
οινοπνεύματος εισερχόμενη εντός τής κυκλοφορίας του
αίματος, έπιφέρει προοδευτικώς, άχρήστευσιν τών
φυσικών καί πνευματικών Ικανοτήτων του οδηγού.

κράν δδόν Ανευ κυκλοφοριακής σημασίας
έξυπηρετουμένην Από Αλλην παράλληλον
τοιαύτην, τήν δποίαν ώρισμένας ώρας Α
πομονώνει τή συγκαταθέσει τών παρόδιων.
Έ άν τούτο δέν είναι εδκολον ή ’Αστυνο
μία Ανευρίσκει τόν ιδιοκτήτην ένός οικο
πέδου Από τόν δποίον ζητεί τήν Αξιοποίησιν τού οίκοπέδου διά παιδιάς. Λόγψ φόρ
του έργασίας τών ύπηρεσιών τροχαίας ή
φροντίς αύτη δύναται νά άνατεθή είς τά
τοπικά Αστυνομικά τμήματα, συνεργαζόμενα μετά τών ύπαλλήνων τής τροχαίας,
οΐτινες ύπηρετούν είς τό τμήμα ή γραφεϊον
τής κυκλοφοριακής τεχνικής.
Μεγάλη φροντίς δέον νά καταβληθή ύ
πό τής ύπηρεσίας κυκλοφοριακής τεχνικής
καί διά τήν έξασφάλισιν τρόπου προσελεύσεως καί άποχωρήσεως τών μαθητών τών
δημοσίων καί ιδιωτικών σχολείων.

Γενικήν καί Απροσδιόριστον νόσον τού
όχήματος.
3. Ό δδηγός δέν πρέπει νά δδηγή δταν είν α ι:
Πολύ κουρασμένος σωματικώς καί πνευματικώς.
’Ασθενής ή καί Απλώς Αδιάθετος.
Τπερβολικά έκνευρισμένος.
Ζαλισμένος άπό Αντανακλάσεις φώτων
ή τού ήλίου καί δέν έχει τάς Ανέσεις του
έντός τού αύτ)του (ήτοι κάνει πολύ κρύο,
εισέρχεται νερό, δέν κάθεται κανονικά καί
Αναπαυτικά κ τλ .).
4. Ό δδηγός πρέπει νά έχη φυσιολογι
κήν Ακοήν, ώστε νά διακρίνη:
Τόν θόρυβον τής μηχανής τού αύτοκινήτου, έάν είναι κανονικός.
Τόν θόρυβον τού Ανέμου, έάν είναι ύ
περβολικός.
Τόν θόρυβον τών ήχητικών όργάνων τών
8.
ΚΓΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο αύτ)των, μοτ)των, μοτ)τών.
Τόν θόρυβον τών έλαστικών καί Αλλους
ΔΗΓΟΙ.
ένδιαφέροντας αύτόν θορύβους.
ΟΙ δδηγοί όχημάτων είναι ύπεύθυνοι διά
5. Ό δδηγός πρέπει νά έχη καλήν δτό μεγαλύτερον ποσοστδν τών τροχαίων Α
σφρησιν, διά νά Αντιλαμβάνεται έγκαίρως,
τυχημάτων, καθώς, έπίσης, καί διά τήν
τήν όσμήν καιομένων ή ύπερθερμασμένων
πρόκλησιν τών κυκλοφοριακών συμφορή
τμημάτων τού αύτ)του.
σεων. Αί τροφοδοτούσαι μέ γνώσεις τήν
6. Ό δδηγός δέν πρέπει ποτέ νά είναι
κυκλοφοριακήν τεχνικήν έπιστήμαι
καί
ύπό τήν έπήρειαν οινοπνευματωδών ποτών,
τέχναι μάς δίδουν τάς προσωπικάς προδιότι καί ή έλαχίστη δόσις οινοπνεύματος,
διαγραφάς ένός καλού δδηγού. Βασικώς,
είσερχομένη έντός τής κυκλοφορίας τού
δ Ικανός Ανθρωπος είναι καί Ικανός δδηαίματος, Επιφέρει, προοδευτικώς, άναλόγός, δ καλός Ανθρωπος είναι καί καλός
γως τής ποσότητος, άχρήστευσιν τών φυ
δδηγός, Αλλά δχι καί πάντοτε. Ό δδησικών καί πνευματικών Ικανοτήτων τού
γός είναι χειριστής ένός μηχανήματος, τό
δδηγού. '2 ς φυσιολογικώς λειτουργούααι,
όποιον κινείται μέσα σέ Αλλα μηχανήμα
αί φυσικαί καί πνευματικά! Ικανότητες
τα καί μεταξύ Ανθρώπων. Ή κυκλοφοριατού δδηγού θεωρούνται, δταν οδτος έχει
κή τεχνική τού δίδει ώρισμένας πληροφο
μηδέν ποσότητα οίνοπνεύματος είς τόν όρρίας αΐτινες συνιστοΰν τήν προσωπικήν του
γανιαμόν του. Ή κατάστασις αύτή χαρα
προδιαγραφήν.
κτηρίζεται «νηφαλιότης». Ή μέτρησις τού
1. 'Ο δδηγός πρέπει νά είναι:
οινοπνεύματος είς τό αίμα γίνεται έπί
Καλώς έκπαιδευμένος καί έξηακημένος
τοΐς χιλίοις. ’Εάν τό ποσοστόν τού οινο
περί τήν δδήγησιν.
πνεύματος είς τό αίμα εύρεθή 10 τοίς χ ι 
Γνώστης τών κανόνων καλής κυκλοφο
λίοις, δ δδηγός είναι τριπλασίως έπικίνρίας.
δυνος άπό τόν νηφάλιον δδηγόν. Έ άν τό
*Γπάκουος είς τάς συστάσεις τών πινα
ποσοστόν είναι Ανω τού 15 τοίς χιλίοις,
κίδων, σημάτων καί τροχονόμων.
δ δδηγός είναι δεκαπλασίως έπικίνΚάτοχος ταχείας άντιλήψεως, κρίσεως
δυνος άπό τόν νηφάλιον. Ό δδηγός
καί άντιδράσεως.
πρέπει ν$ γνωρίζη, δτι, διά νά είααχθή
Κάτοχος ώλοκληρωμένης δράσεως.
10 τοίς χιλίοις οινόπνευμα είς τήν κυκλο
2. Ό δδηγός πρέπει νά Ιχη ηύξημένην
φορίαν τού αίματός του, πρέπει κατά μέ
διαίσθησηι, ώστε νά Αντιλαμβάνεται:
σον δρον νά καταναλώση 1(4 - 2 Τίλά μπύΆντικανονικάς καί έπικινδύνους δονή
ρας, 500 - 800 γραμμάρια οίνου, 4 ούίσεις τού όχήματος.
σκυ ή ούζα (ή τσικουδιές). Λέγεται κα
’Επιδράσεις έπί τού τιμονιού (Αέρος ή
τά μέσον δρον, διότι αί ποσότητες αύταί
Αλλων έμποδίων).
μειούνται, έάν είναι δ δδηγός σωματικώς
’Αντιστάσεις έπί τού έδάφους.
οΰχί εύτραφής (κοντός, Αδύνατος), έάν

110

_______

_

Oi όδηγο'ι όχημάτων είναι υπεύθυνοι διά
τό μεγαλύτερον ποοοστόν τών τροχαί
ων άτυχημάτων, καθώς έπίοης καί διά
τήν πρόκλησιν τών κυκλοφοριακών συμ
φορήσεων.

είναι νηστικός, Αδιάθετος, έάν ύπάρχη
ζέστη, έάν είναι κουρασμένος, έάν δέν
είναι πότης ή είναι Αλκοολικός κ.ο.κ.,
δηλ. τά Ανωτέρω δεδομένα είναι, ύπό τΑς
πλέον εύμενεΐς συνθήκας, τΑ Ανώτατα πο
σοστά.
Ό όδηγός, έπομένως, ό δποΐος ποιεί
ται χρί^σιν οινοπνευματωδών ποτών πέραν
τών Ανωτέρω ποσοτήτων, είναι, δπωαδήποτε, έπικίνδυνος διΑ τόν έαυτόν του καί
τούς Αλλους συνανθρώπους του.
7.
Ό όδηγός πρέπει νΑ γνωρίζη ώρισμένα δασικά τεχνικΑ στοιχεία σχετικΑ
μέ τήν λειτουργίαν τοΒ αύτοκινήτου καί
τοδ ίδιου τοϋ έαυτοδ του, ώς Ανθρώπου,
ως έπΐ παραδείγματι:
Τί είναι καί τί σημασίαν έχει βι* αύτόν δ χρόνος Αντιδράσεως. Χρόνος ΑντιδρΑσεως είναι τό χρονικόν σημείον, τό ό
ποιον μεσολαβεί Από τής στιγμής κατΑ
τήν όποιαν δ όδηγός είδεν Ιν άντικείμενον (συνήθως έμπόδιον), έως τής στιγμής,
καθ’ ήν οδτος Αρχίζει νΑ τροχοπεδή. Ό
συνήθης χρόνος είναι Ιν δευτερόλεπτον.
ΈΑν ύποθέσωμεν δτι δ χρόνος Αντιδράσεως είναι κανονικός, ήτοι έν δευτερόλε
πτον, ΘΑ πρέπει νΑ προσθέσωμεν καί τόν
χρόνον, δστις ΘΑ Απαιτηθή Από τής ένάρξεως τής πεδήαεως, έως τής πλήρους Ακινητοποιήσεως τοδ όχήματος. Ή Απόστασις πλήρους Ακινητοποιήσεως έπηρεάζεται Από τήν όλισθηρότητα τής δδοϋ, λόγψ λΑσπης, νεροθ ή χιονιοθ, Από τήν κατΑστασιν τών έλαατικών, Από τό Ανηφορι
κόν ή κατηφορικόν τής δδοΒ, Από τήν κατΑστασιν τοδ καταστρώματος τής δδοΒ, Α
πό τήν πειθαρχικότητα τών φρένων καί
Από τΑς έποχΑς τοΒ έτους (ξηρασία, 6γρασία).

9. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΙ
Οί πεζοί είναι λίαν δόσχρηστον όλικόν
διΑ τόν τεχνικόν τής τροχαίας, διότι δέν
ύπακούουν εις τΑ σήματα τής τροχαίας,
εις 8ν βαθμόν όπακοΰουν οί δδηγοί. At κυ
ρώσεις κατΑ τών πεζών είναι λίαν έπιεικεις καί, πολλΑκις, ΑνεφΑρμοστοι, κυρίως
δσάκις δ παραβΑτης πεζός είναι ταυτοχρόνως καί ΘΒμα. Αί πολεοδομικαί Ατέλειαι,
ήτοι Ανεπαρκή πεζοδρόμια, Ανυπαρξία δια
βάσεων πεζών κ.Α., δημιουργοΒν Αγανάκτησιν εις τόν πεζόν, δστις έκτίθεται εις
τόν κίνδυνον, κατερχόμενος εις τό κατά
στρωμα τής δδοΒ. Ή τεχνική ύπηρεσία τής
τροχαίας πρέπει νΑ έξασφαλίζη χώρους
διελεύσεως τών πεζών Ανάλογα μέ τήν

ύφισταμένην ζήτηαιν όπό έποψιν κυκλοφο
ρίας τών πεζών. Οί χώροι οδτοι είναι:
1. Π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α: ΤΑ πεζοδρό
μια πρέπει νΑ έχουν πλάτος Από 1,20—
2,50 μέτρα, διαχωριζόμενα Από τό κατά
στρωμα δι’ Αλύσεων, κολωνών, δένδρων
ή Αλλων έμποδίων. Ή ϋπαρξις διαχειρι
στικών μέσων διευκολύνει τούς δδηγούς νΑ
κάνουν χρήαιν τών λωρίδων τοΒ καταστρώ
ματος, αί δποίαι είναι πλησίον τοδ πεζο
δρομίου.
2. Ά ν ι σ ό π ε δ ο ι
διαβάσεις:
Αδται είναι ύπόγειοι ή έναέριοι, μή προτιμώμεναι, δμως, Από τούς πεζούς, δι’
δν λόγον χρειάζονται έμπόδια τών πεζο
δρομίων, διΑ νΑ έξαναγκάζουν τούς πεζούς
νΑ χρησιμοποιοΒν τΑς διαβάσεις των.
3. ’Ι σ ό π ε δ ο ι
διαβάσεις πε
ζ ώ ν : Αί ίσόπεδαι διαβάσεις πεζών πρέ
πει νΑ προστατεύωνται Από αηματοδότας,
σήματα στάσεως τών δδηγών καί, έν άνυπαρξίφ αύτών, πρέπει πάντοτε νΑ έχη τήν
προτεραιότητα δ πεζός.
4. Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς
πεζών: Ή
τεχνική ύπηρεσία τής τροχαίας δέον νΑ
ένημερώνη τούς πεζούς, μέαφ τών Αρμο
δίων καί καταλλήλων όργάνων, περί τοΒ
τρόπου χρησιμοποιήσεως τών δδών, πλα
τειών καί πεζοδρομίων. Αί πρακτικαί συμβουλαί, τεχνικής φύσεως, τΑς δποίας δύναται νΑ δώση ή κυκλοφοριακή τεχνική
είνα ι:
α) Ό χ ι Απότομοι κινήσεις Από τό πεζοδρόμιον, ή τήν νησίδα Ασφαλείας, πρός τό
κατάστρωμα. Πρέπει οί δδηγοί νά Αντιλαμβάνωνται τάς προθέσεις τών πεζών.
6) Κατεύθυνσις πάντοτε πρός τήν κυ
κλοφορίαν (δηλ. δ πεζός πρέπει νΑ έχη
πρό όφθαλμών τό έρχόμενον αύτ)τον).
γ) Τπάρχοντος πεζοδρομίου, νΑ μή βα
δίζουν ποτέ εις τό κατάστρωμα τής δδοδ.
Δέν πρέπει νΑ παραβιάζωνται τΑ ύφιστάμενα έμπόδια μεταξύ πεζοδρομίου καί κα
ταστρώματος (Αλυσίδες κ τλ .).
δ) Ό χ ι προσπέρασμα σταματημένου αύτοκινήτου.
ε) Οί πεζοί πρέπει νΑ διασχίζουν τήν
δδόν ή τήν διασταύρωσιν καθέτως καί δχι
διαγωνίως.
σ τ') Οί πεζοί πρέπει νΑ μελετοΒν τούς
κανόνας κυκλοφορίας Από τής σχολικής
ήλικίας. Ή Αστυνομική ύπηρεσία έκπαιδεύσεως τοδ κοινοΒ, είς θέματα κυκλοφο
ρίας, δύναται νΑ λαμβάνη Από τόν τεχνι
κόν τής τροχαίας χρησιμωτάτας πληρο
φορίας, πρός διεκπεραίωσιν τοΒ σπουδαιοτάτου τούτου έργου.

10. Κ ΑΝ Ο Ν ΙΣΜ Ο Ι
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Σ
Κ Α Ι Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Κ Η Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η
Έ λέχθη, Ανωτέρω, δτι καλλιτέρα τρο
χαία νομοθεσία είναι έκείνη, ή δποία εί
ναι γραμμένη είς τά καταστρώματα τών
δδών καί είς τΑς πινακίδας. Έ κείνη ή
νομοθεσία ή δποία είναι γραμμένη είς τΑ
χαρτιά, δέν όφελεΐ. ’Εκείνος, δστις ΘΑ
μεταφέρη τήν τροχαίαν νομοθεσίαν από τΑ
χαρτιΑ είς τΑς δδούς, είναι δ Ανθρωπος
τής κυκλοφοριακής τεχνικής. Αύτή ή έργααία, έξ Αλλου, είναι τό Α καί τό Q τής
Αποστολής του καί συνίσταται:
1. Είς τόν καθορισμόν τοδ έπιτρεπομένου δρίου ταχύτητος.
2. Είς τήν ύπόδειξιν τών σημείων, είς
Α έπιτρέπεται τό άκίνδυνον καί Απαγο
ρεύεται τό έπικίνδυνον προσπέρασμα.
3. Είς τόν καθορισμόν τών σημείων τής
έπιτρεπομένης καί Απαγορευομένης σταθμεύσεως καί στάσεως.
4. Είς τήν σήμανσιν τών σημείων, είς
Α έπιτρέπεται ή Ακίνδυνος στροφή.
5. Είς τόν καθορισμόν τής προτεραιότητος τών όχημάτων μεταξύ των καί όχημά
των καί πεζών, ήτοι είς ποια σημεία έ
χουν προτεραιότητα τΑ λεωφορεία, έναν
τι τών ιδιωτικών αύτ)των, τά φορτηγά,
έναντι τών ταξί κ.ο.κ. ’Επίσης, είς ποια
σημεία έχουν προτεραιότητα οί πεζοί ή
τά δχήματα.
6. Οδτος καθορίζει είς ποιας δδούς ύφίσταται προτεραιότης τοΒ βαίνοντος είς αύτά όχήματος.
7. Οδτος καθορίζει είς ποιας δδούς Α
παγορεύεται ή είσοδος, ή διέλευσις κ.ο.κ.
8. Οδτος καθορίζει είς ποιας δδούς πρέ
πει νά καθιερωθή τό μονοδρομικόν σύστη
μα, είς ποίας πρέπει νΑ γίνουν διαπλατύνσεις, άποτμήσεις γωνιών κτλ.
11. Ο ΡΓΑ Ν Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΙΑ Κ Η Σ Τ Ε 
Χ Ν ΙΚ Η Σ
ΤΑ χρησιμοποιούμενα ύπό τοδ τεχνικού
τής τροχαίας δργανα είναι:
1. Πινακίδες είς διεθνώς παραδεδεγμένας διαστάσεις, χρώμα, σχήμα καί παρα
στάσεις.
2. Ό ργανα σημάνσεως τών καταστρω
μάτων τών δδών.
3. Φωτεινοί σηματοδόται.
4. Μέσα διά τόν φωτισμόν τών δδών.
5. Μέσα διά τήν έγκατάστασιν συστή
ματος κλειστής τηλεοράσεως, διά τήν πα
ρακολούθησή τής κυκλοφορίας.
6. ’Ηλεκτρονικοί ύπολογισταί, διά τήν
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αΰτοματοποίησιν τών μέσων έλέγχου καί
διευκολύναεως τής κυκλοφορίας, κατά τά
άνωτέρω λεχθέντα.
12. Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Ε Ν Ε ΡΓ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Τ Π Ο
ΤΟΤ
ΤΕΧ Ν ΙΚ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ρ Ο 
Χ Α ΙΑ Σ
Διά νά έχη άπόδοσιν τό έργον τοΒ τεχνικοΒ τής τροχαίας, οδτος πρέπει νά μελετψ τά κάτωθι θέματα:
1. Τάς δδούς, ήτοι τήν έπιφάνειαν, τήν
διατομήν, τδ βάθος καί τήν άντοχήν τοΒ
δδοατρώματος, τήν δρατότητα έξ ώρισμένων σημείων, τήν κλίοιν τής έπιφανείας
καί, γενικώς, παν 8,τι είναι δυνατόν νά
δημιουργήση προβλήματα εις τήν κυκλο
φορίαν καί τήν άσφάλειαν τών δδηγών,
πεζών, έπιβατών κτλ.
2. Τδν κυκλοφοριακδν φόρτον καί τήν
•υμφόρηαιν τών δδών.
3. Τήν κυκλοφορίαν τών πεζών.
4. Τδν τόπον έκκινήοεως καί προοριομοδ τών όχημάτων.
5. Τήν αύνθεσιν τής κυκλοφορίας.
6. Τά τροχαία ατυχήματα.
7. Τό βάρος καί τάς διαστάσεις τών ό
χημάτων.
8. Τά χαρακτηριστικά τών όχημάτων
καί τής λειτουργίας αύτών.
13. Ε Υ ΡΗ Μ Α Τ Α Τ Η Σ Κ ΥΚ Λ ΟΦ Ο ΡΙΑ Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ ΤΩΝ Τ ΕΛ Ε Υ 
ΤΑΙΩΝ ΕΤΩ Ν ΓΕΝ Ο Μ ΕΝ Α Α Π Ο 
Δ Ε Κ Τ Α ΥΠΟ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε ΣΙΑ Σ
Ή κυκλοφοριακή τεχνική εδρίσκεται έν
έξελίξει, τόσον έν Έ λλά δι, δσον καί είς
άλλας χώρας. ΠρωτοπορειακαΙ μελέται έγένοντο είς Η.Π.Α., δπου διατίθενται χρή
ματα καί μέσα, διά μελέτας τής κυκλοφοριακής τεχνικής. Ό πρώτος τεχνικός
τής τροχαίας, μέ έπίσημον διορισμόν, ένεφανίσθη είς τήν πόλιν Πίττσμπορ τής
Πενσυλβανίας (Η .ΙΙ.Α .), τό έτος 1924.
Έ κτοτε πολλαΐ πόλεις τών Η.Π.Α. καί
άλλων προωδευμένων κρατών διώρισαν τε
χνικούς τής τροχαίας, άλλά ούχΐ δλαι αί
πόλεις, ώς θά έδει. Πόλεις, μέ πληθυσμόν
άνω τών 50.000 κατοίκων, πρέπει νά διο
ρίζουν τεχνικούς τής τροχαίας. Είς Η.Π.
Α. ώρισμένα Πανεπιστήμια έχουν μονοετή
τμήματα έκπαιδεύσεως τεχνικών τής τρο
χαίας, τά δποία παρακολουθοΒν πολλοί άστυνομικοΐ τής τροχαίας πολλών χωρών
τή£ Τής. Είς τάς διαλέξεις τοΰ γράφοντος,
τάς προοριζομένας διά τούς έκπαιδευομένους άστυνομικούς είς θέματα τροχαίας,
μέ τίτλον «Όργάνωαις ’Αστυνομικών Υ 
πηρεσιών Τροχαίας», ύποστηρίζεται, δτι
έκάστη άστυνομική ύπηρεσία τροχαίας πρέπει νά έχη τμήμα ή γραφεΐον (άναλόγως
τοΒ μεγέθους τής δλης ’Αστυνομικής Υ 
πηρεσίας) κυκλοφοριακής τεχνικής, τοΒ
δποίου προϊστάμενος δέον νά είναι Είδικός Τεχνικός, διά τάς μεγάλας δπηρεσίας,
διά δέ τάς μικράς, άστυνομικός, μαθητεόσας είς μίαν πεπειραμένην τεχνικήν
ύπηρεσίαν τροχαίας. Δραττόμεθα τής εύκαιρίας νά τονίσωμεν καί ένταδθα, δτι 8έν
έννοεΐται άστυνομική ύπηρεσία τροχαίας
χωρίς νά έχη, έστω καί ένα, ύπάλληλον,
άατυνομικόν ή μή, έκπαιδευμένον είς τά
θέματα τής κυκλοφοριακής τεχνικής. Τό
τροχαϊον πρόβλημα καί τά γεγονότα κραυ
γάζουν, δτι δέν είναι δυνατόν νά συνεχι-
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σθή ή άντιμετώπιαις τοΒ τροχαίου προβλή
ματος καί κυρίως θέματα κυκλοφοριακής
τεχνικής άπό άνειδικεύτους άνθρώπους.
Ή άπουσία προσφοράς γνώσεων άπό τάς
τεχνικάς σχολάς τών άνωτάτων πνευματι
κών Ιδρυμάτων τής χώρας μας, είς θέμα
τα κυκλοφοριακής τεχνικής, άποδεικνύει
τήν δυσπροσαρμοστικότητα αύτών πρός τάς
συγχρόνους κοινωνικάς άπαιτήσεις καί τά
προβλήματα τής καθημερινής ζωής.
Ή κυκλοφοριακή τεχνική έχει δώσει
σπουδαία εδρήματα είς τήν έλληνικήν τροχαίαν νομοθεσίαν καί γεννάται τό έρώτημα «πώς τά εδρήματα αύτά έφθασαν είς
τά ώτα τοΒ νομοθέτου;» Ή άπάντησις εί
ναι έλάχιστα κολακευτική διά τά πνευμα
τικά 'Ιδρύματα καί τούς τεχνικούς τής
Χώρας μας, διότι δ νομοθέτης ένημερώθη
καί ένημεροΰται περί τών εδρημάτων τής
κυκλοφοριακής τεχνικής άπό δημοσίους
δπαλλήλους. ’Ελάχιστοι, άλλά έκλεκτοί,
δημόσιοι δπάλληλοι, είς οΟς περιλαμβά
νονται καί άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τής Χωροφυλακής, μετέβησαν
είς ξένας χώρας καί έλαίον ώρισμένα
στοιχεία άπό τήν πείραν αύτών. ’Εν συνεχείφ, έπεξεργαζόμενοι ξένην βιβλιογρα
φίαν, άνεΒρον, μέ μεγάλους κόπους, στοι
χεία χρήσιμα, άτινα είσηγήθησαν πρός
άξιοποίησιν είς τάς δπηρεσίας των. Δέν
θά ήτο πλήρης ή ένημέρωσις τοΒ αναγνώ
στου, έάν παρελείπετο νά τονισθή, δτι τό
προβάδισμα είς τήν προσφοράν καί τούς
μόχθους, διά τήν δλοποίησιν τών εδρημά
των τής κυκλοφοριακής τεχνικής, έν Έ λ 
λάδι, έχει τό τμήμα κυκλοφορίας τοΒ Υ 
πουργείου Δημοσίων Έ ργω ν, τό όποιον εί
ναι τό πλέον είδικευμένον έπίσημον δργανον, είς θέματα κυκλοφοριακής · τεχνι
κής. Έ ά ν, είς θέματα κυκλοφοριακής τε
χνικής έν τή πράξει, παρατηροβνται άνορθογραφίαι, πολλαί τών όποιων έπεσημάνθησαν άνωτέρω, ίσως δέν εύθύνεται τδ
τμήμα κυκλοφοριακής τεχνικής (ή κυκλο
φορίας) τοΒ Υπουργείου Δημοσίων Έ ρ 
γων, άλλά εύθύνονται άλλοι παράγοντες,
ή παρουσίασις τών όποιων δέν είναι έργον τής παρούσης. Έ ν πάση περιπτώαει,
αί Άστυνομικαί Υπηρεσίαι εύθύνονται,
τούλάχιστον άπό τοΒδε καί είς τό έξής,
έάν δέν ειδικεύσουν προσωπικόν, τό όποιον
θά είναι Ικανόν νά δποβοηθήση τό έργον
τοΒ Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων καί
τοΒ Υπουργείου Συγκοινωνιών, είς θέμα
τα κυκλοφορίας.
Τά εδρήματα τής κυκλοφοριακής τεχνι
κής, τά γενόμενα άποδεκτά δπό τοΒ νομο
θέτου, άνευρίακονται, κατά κύριον δγκον
καί ποιότητα, είς τόν Κώδικα 'Οδικής
Κυκλοφορίας καί, κατά δευτερεύοντα δγ
κον, άνευρίακονται είς τόν λαβύρινθον τής
λεγομένης τροχαίας νομοθεσίας. Ό Κ.Ο.
Κ. αποτελεί άξιοπρόσεκτον νομοθέτημα,
δπό έποψιν κυκλοφοριακής τεχνικής. Ή
δπόλοιπος τροχαία νομοθεσία είναι είς πρα
γματικός λαβύρινθος, ήτις, έφ’ δσον δέν
κωδικοποιηθή τό συντομώτερον, θά παραμένη δργανον δύσχρηατον, τούλάχιστον,
διά τούς άστυνομικούς δπαλλήλους.
Είς τόν Κ.Ο.Κ., ό μελετητής θά άνεύρη εδρήματα τής κυκλοφοριακής τεχνικής
περί μονοδρόμων, διασταυρώσεων, πρωτευ
ουσών καί δευτερευουσών δδών, φώτων καί
σημάτων, κανόνων προσπεράσματος, διελεύσεως, στροφών, σταθμεύσεων, ταχυτή
των καί, γενικώς, δλων τών θεμάτων, μέ
τά όποια άσχολείται ή κυκλοφοριακή τε
χνική.

14. Κ ΙΝ Η Τ Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ ΚΥΚΛΟΦ Ο Ρ ΙΑ Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ
Ή έπιφάνεια τών όδοστρωμάτων δφίσταται φυσιολογικάς, έκ τής χρήσεως, καί
έκτάκτους, φθοράς, έκ τών έκσκαφών, τών
διαφόρων όργανισμών. Αί πινακίδες τής
τροχαίας, οί σηματοδόται, τά πεζοδρόμια,
δφίστανται φθοράς καί βλάβας. Εμπόδια
είς τήν κυκλοφορίαν δημιουργοΒνται κα
θημερινώς. Ή τακτοποίηαις δλων αύτών
τών άνωμαλιών, αί όποίαι, πολλάκις, στοι
χίζουν τήν ζωήν καί σωματικήν άκεραιότητα άνθρώπων, βραδύνει. Κυρίως, βραδύ
νει ή έπιδιόρθωσις μιάς φθοράς τοΒ δδοστρώματος τής όδοΒ. ΤοΒτο άποτελεϊ κοι
νήν καί πανθομολογουμένην πείραν. Οί
κατά καιρούς διάφοροι δημοτικοί άρχον
τες έξαγγέλλουν θριαμβευτικώς τήν έναρξιν «τής μάχης τών λάκκων», ήτις μάχη
«ξεχνιέται μετά άπό λίγο». "Ολη αύτή ή
τυμπανοκρουσία καί ή άνωμαλία θά έλλειπον, έάν έφηρμόζετο μία άπλουστάτη τα
κτική, άκολουθουμένη άπό δλα σχεδόν τά
προωδευμένα κράτη, άπό πολλών έτών. Ή
λύσις αδτη, ή δποία δέν είναι δύσκολος,
συνίσταται είς τήν Οπαρξιν ένός μεγάλου
αύτοκινήτου έπισκευής τών άνωτέρω μικροβλαβών τοΒ δδικοΒ δικτύου.
Τό αύτοκίνητον αύτό είναι είδικώς διεακευασμένον ώς αύτοκίνητον - συνεργεΐον.
Είναι περίπου δπως ένα μεγάλο πυροσβε
στικόν δχημα. Έ χ ε ι θέσεις διά πέντε έως
έξ έργάτας. Είναι έφωδιασμένον μέ έργαλεϊα, ποσότητα πίσσης, άμμου,' ήλεκτροαυγκολλήσεως ήλεκτρικών έξαρτημάτων,
πινακίδων καί, γενικώς, μέ πάν δ,τι χρειά
ζεται, διά τήν πολλαπλή έπισκευήν δλων
τών, άνωτέρω μνημονευθεισών βλαβών.
Τό προσωπικόν τοΒ αύτοκινήτου έργάζεται, κατ’ άλλαγάς, δλον τό 24ωρον καί
δλας τάς ήμέρας τής έβδομάδος. Τό αύτοκίνητον είναι έφωδιασμένον μέ ραδιοτηλέφωνον καί εδρίσκεται έν συνεχεί έπαφή μέ τό κέντρον τηλεπικοινωνιών τής το
πικής ’Αστυνομίας. Τό κέντρον τηλεπικοι
νωνιών τής τοπικής ’Αστυνομίας διαβιβά
ζει διαταγήν είς δλα τά άστυνομικά δργανα τής περιοχής καί, κυρίως, είς τά
περιπολικά αύτοκίνητα, δπως άναφέρουν
είς αύτό πάσαν βλάβην τοΒ δδικοΒ δικτύου,
ώς άνωτέρω. Τό κέντρον διατάσσει τό αύ
τοκίνητον - συνεργεΐον, δπως μεταβή καί
έπισκευάση τήν βλάβην. Έ άν ή βλάβη εί
ναι μεγάλης έκτάσεως καί άπαιτήται ένισχυμένον συνεργεΐον, ειδοποιείται άμέσως ή άρμοδία ύπηρεσία, δπως, τήν έπομένην, μεταβή πρός έπισκευήν τής βλάβης.
Έ ά ν δέν μεταβή «κάπου καί άμέαως»,
πρέπει νά ζητήται εύθύνη.
Τό αύτοκίνητον - συνεργεΐον δέον νά
δπάγεται, δπό έποψιν προσωπικοΒ καί διοικήσεως αύτοΒ, είς τήν τοπικήν ’Αστυνο
μίαν, τά έξοδα, δμως, συντηρήσεως καί
προσωπικοΒ πρέπει νά βαρύνουν τούς οι
κείους Δήμους ή τά διάφορα «Ταμεία Μο
νίμων Όδοστρωμάτων», οί όποίοι ή τά ό
ποια εισπράττουν χρήματα, διά τήν συντήρησιν τοΒ δδικοΒ δικτύου. Υ πολογίζε
ται, δτι δύο αύτοκίνητα - συνεργεία, κα
λώς ώργανωμένα, δύνανται νά έξυπηρετήσουν μίαν περιοχήν, μέ τάς άπαιτήσεις
τοΒ λεκονπεδίου ’Αττικής. Τό κόστος είναι
έλάχιστον, έναντι τής άναμενομένης προσ
φοράς. Ε κείνο , τό όποϊον χρειάζεται εί
ναι ή πρωτοβουλία, ήτις πρέπει νά άναληφθή άπό τήν ’Αστυνομίαν, καίτοι, καθ’
δλην, άναρμοδίαν, άλλ’ άκρως ένδιαφερομένην.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ συζητήσεις γύρω άπό τΙς συνέπειες τοΰ σέξ καί τής βίας πού προβάλλει ή τηλεό.ρασις,
ήταν πάντοτε γεμάτες άπ6 πάθος καί χαρακτηρίζονταν άπό μια θλιβερή έλλειψι στοιχείων. Τώρα δμως, τό
Κέντρον Ερευνών τών Μέσων Μαζικής ’Επικοινωνίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λέστερ, συμπλήρωσε τήν πρώ
τη συστηματική άνάλυσι πού γίνεται στήν Βρεταννία, γιά τα θεάματα πού προβάλλονται στήν μικρή όθόνη.

1 ΕΡΕΓΝΗΤΑΙ συμπεραίνουν λοιπόν, 8τι ή μεγαλύτερη έπίδειξις βίας γίνεται
στά προγράμματα πού κυρίως παρακο
λουθούν τά παιδιά - μίκυ-μάους καί ταινίες
γουέστερν. Γιατί, λοιπόν, ρωτούν, τά θεά
ματα τού είδους αύτού νά άποκλείωνται
άπό τΙς συζητήσεις; Μολονότι 6 διευθυν
τής τού Κέντρου, Τζαίημς Χάλλοραν δέν
σπεύδει νά κάνη έκτιμήσεις τών συνεπει
ών, σχετικές έρευνες διεξάγονται ήδη.
"Άλλες έρευνες άπέδειξαν δτι οΐ συνέ
πειες αύτές έχουν κάποια σχέαι μέ τήν
άντίληψι πού διαμορφώνουν οί θεαταί. 'Ο
Χάλλοραν λέει δτι γιά κανένα λόγο, ένα
μίκυ - μάους στδ δποΐο ή γάτα ισοπεδώ
νεται άπό μιάν άτμομηχανή ή τής συντρί
βουν τό κεφάλι μέ ένα ξύλο άπ’ αύτά τά
όποια άνοίγουν «φύλλο» οί νοικοκυρές,
δέν έχει λιγώτερες συνέπειες άπό μιά
ταινία άκατάλληλη.
Οί έρευνηταί άφού παρηκολούθησαν μιά
βδομάδα τηλεόρασι, τόν ’Απρίλιο, διαπί
στωσαν δτι περισσότερα άπό τά μισά προ
γράμματα περιείχαν στοιχεία βίας. Καί
άκόμη —Τσως δέ αύτό νά είναι καί τό σημαντικώτερο— δτι τά περισσότερα βίαια
έπεισόδια προβάλονται τίς ώρες πού κυ
ρίως παρακολουθούν τήν τηλεόρασι μαθη
τές (μέχρι τίς 9 μ .μ .).
Οί έρευνηταί έπικεφαλής τών όποιων
ήταν ό καθηγητής Χάλλοραν καί δ Πώλ
Κρόλ συνέταξαν μιά ένδεικτική μελέτη,
στδ πλαίσιο ένδς διερευνητικού προγράμ
ματος καί σέ συνεργασία μέ συναδέλφους
των τών Η.Π.Α., τής Σουηδίας καί τού
’Ισραήλ. Ό κοινωνιολόγος Τζώρτζ Γκέρμπνερ, πού άντιπροαώπευε τίς ΗΠΑ, έδωσε
τόν έξής δρισμό τής βίας. Είναι είπε ένα
«σωματικό ή ψυχολογικό τραύμα, πλήγμα
ή θάνατος πού παθαίνει ένα άνθρώπινο
πλάσμα ή, στήν περίπτωσι τοΰ μίκυ μάους, ένα ζώο μέ άνθρώπινα χαρακτηρι
στικά. Ή βία είναι σαφής καί φανερή.
Μπορεί νά είναι προφορική ή φυσική.
Στήν πρώτη περίπτωσι πρέπει νά έκφράζη πρόθεαι άσκήσεως φυσικής βίας καί
πρέπει νά είναι πιστευτή καί νά προσαρ
μόζεται στό περιεχόμενο τού προγράμμα
τος. Ούδέτερες, έμμεσες ή άααφεΐς άπει-
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λές, ύβρεις, φιλονεικίες δέν συνιστοΰν
βία».
Χρησιμοποιώντας τόν δρισμό αύτό, οί
έρευνηταί διαπίστωσαν δτι ή βία σέ ειδι
κά προγράμματα — άστυνομικές περιπέ
τειες, π .χ .— ήταν πολύ εύκολο νά προβλεφθή. Πάντοτε, άς πούμε, ύπήρχε ένας
βρισμένος άριθμός νεκρών καί τρομοκρα
τών σέ ένα άστυνομικό «θρίλλερ» καί ό
άριθμός αύτός ήταν σταθερός στό είδος
αύτό τών ταινιών. Διαπιστώθηκε δτι ή βία
άποτελοΰσε χαρακτηριστικό στοιχείο είς
τήν συμβολική σύγκρουσι καλού - κακού
καί δ ήρως άναδεικνυόταν νικητής άντιδρώντας μέ βιαιότητα, στήν άσκησι βίας
άπό μέρους τού κακού.
Ή άνάλυσι τών προγραμμάτων έπικαιρότητος έδωσε τά στοιχεία αύτά: στά
δελτία ειδήσεων ή έλλειψι χρόνου άναγκάζει νά παρουσιάζωνται άπό τήν μικρή
όθόνη μόνον 23,8 τοίς έκατδν έπεισόδια
πού περιέχουν τό στοιχείο τής βίας, ένώ
στά προγράμματα ντοκυμανταίρ γιά τήν
παρουσίασι τών όποίων δπάρχει μεγαλύ
τερη χρονική άνεσι καί περιθώρια έπιλογής, έμφανίζονται 59,4 άπό τά ίδια αύ
τά έπεισόδια. Ά πό τό σύνολο τών 56 προγραμάτων έπικαιρότητος πού παρακολού
θησαν οί έρευνηταί, τά 39 σχετίζονταν
τουλάχιστον κατά ένα μέρος μέ βιαιότη
τες καί παρουσίαζαν σχετικά έπεισόδια.
Σημασία έχει έπίσης ή χώρα προελεύαεως τών προγραμμάτων. 75 τοίς έκατό
τών άμερικανικής προελεύσεως προγραμ
μάτων σχετίζονταν μέ βιαιότητες, ένώ τό
ποσοστό τών άντιστίχων βρεταννικών ήταν
45,3. 'Η σημασία έγκειται στό γεγονός
δτι τά παρουσιαζόμενα άμερικανικά προ
γράμματα πού άναφέρονται σέ ταινίες έγκληματικότητος γουέστερν καί περιπετει
ών, είναι διπλάσια άπό τά άντίστοιχα βρεταννικά.
ΟΙ ΕΡΕΓΝΗΤΑΙ διεπίστωσαν άκόμη τό
έξής παράξενο στά θέματα τού σέξ. ΟΙ
σχέσεις μέ έρωτικό περιεχόμενο κατέλη
γαν κατά μεγαλύτερο ποσοστό σέ «χάππυ
έντ». Αύτό συνέβαινε άκόμη καί στίς π ε
ριπτώσεις συζύγων. Πάντως, έπισημαίνουν, δ συνολικός άριθμός τών προγραμ

μάτων μέ πολύ ή λίγο σέξ περιεχόμενο ή
ταν πολύ μικρός καί τά στοιχεία θά πρέ
πει νά μελετηθούν μέ έπιφύλαξι. Συμπε
ραίνουν δμως δτι «κατά τά φαινόμενα, ή
τηλεόρασι έπιδεικνύει μιά όρθόδοξη ήθική στήν όποια τό σέξ δέν παρουσιάζεται
σάν στοιχείο κατάλληλο γιά εύτυχισμένες
ή ικανοποιητικές προγαμιαίες σχέσεις ή
σάν συστατικό ένός εύτυχισμένου γάμου».
"Ίσως οί έρευνηταί νά έπεσαν συμπτωματικά σέ βδομάδα κακών «σήριαλς». θ ά
πρόκειται δμως γιά άνησυχητικό φαινό
μενο, άν συμβαίνη τό άντίθετο. “Όπως καί
άν έχουν τά πράγματα, οί έρευνηταί έπικρίνουν τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί άν
θρωποι τής τηλεοράσεως, έλέγχουν τά
προγράμματα, ύποχωρώντας Τσως στίς
πιέσεις τού κοινού. "Οπως διαπιστώνει ή
έκθεσι τό μεγαλύτερο ποσοστό βίας έπαναλαμβάνεται μέ στερεότυπο τρόπο στά άστυνομικά καί περιπετειώδη προγράμμα
τα. Πολύ λίγη προσοχή δίνεται στίς έπιπτώσεις πού μπορεί νά έχη ή πετυχημέ
νη καί έγκεκριμένη χρήσι τής βίας στήν
δύναμι καί τίς άξίες τής κοινωνίας. Λένε
οί συντάκτες τής έκθέσεως. «Ό σπήκερ
συχνά δίνει τήν έντύπωαι δτι ξέρει δλες
τίς άπαντήσεις. Καί συχνά προβάλλεται
τό έπιχείρημα, δτι οί διαδικασίες τής δη
μιουργίας καί τού έλέγχου δέν πρέπει νά
ύπόκεινται σέ έρευνα. Ζωτικής σημασίας
άποφάσεις παίρνονται έξω άπό τήν τουα
λέτα, στό λουτρό, έπάνω άπό ένα ποτήρι
κρασί».
Μετά τήν συμπλήρωσι τής έκθέσεως,
οί έρευνηταί έκφράζουν τώρα τήν έπιθυμία νά μελετήσουν δλους τούς παράγοντες
πού έλέγχουν τό περιεχόμενο τών τηλεο
πτικών προγραμμάτων. Ό καθηγητής Χάλ
λοραν νομίζει βέβαια, δτι ο! έπικρίσεις έναντίον τού τρόπου μέ τόν δποΐο άντιδροΰν
τά μέσα δημοσιότητος στήν έρευνα, δέν
είναι έποικοδομητικές. "Οπως δμως λέει:
«Ή διπλωματία συχνά θριαμβεύει σέ βά
ρος τής γνώσεως, σ’ αύτόν τόν τομέα, θά
πρέπει τουλάχιστον νά έξετασθή μήπως
είναι πιά καιρός γιά μιά άλλαγή τακτικής».
« A. X. »
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ

___________________________________

ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Τό βασικώτερον μέσον, διά τοϋ όποιου ή οικογένεια μπορεί νά έπιδράση στό
παιδί είναι ή αγάπη. Αγωγή χωρίς άγάπη είναι άδύνατος.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ
Μέσα στήν οικογένεια όργανώνεται ό ψυχικός κόσμος τοϋ παι
διού, άποκτα γνώσεις καί έμπειρίες, δοκιμάζει τα άγαθά τής
πειθαρχημένης ελευθερίας, εύρίσκει ασφάλεια καί προστασία.

Ή οίκογένεια, άσκεΐ (ορισμένες επιδράσεις, παιδαγωγικού χαρακτήρος στά μέλη
της. ’Επιδρά δηλαδή είς τήν σωματικήν των άνάπτυξιν, τήν διανοητικήν των έξέλιξιν, τήν κοινωνικοποίησίν των, έμπνέει εις αύτά ήθικές άξιες καί καλλιεργεί τό
πνεύμα τής έργατικότητος.

ΗΜΕΡΑ, μέσα στήν 'Ελληνική Οι
κογένεια παρατηρεϊται ένα φαινό
μενο αντιφατικό. Ά πό τή μιά πλευ
ρά, ή οικογένεια καταβάλλει μεγάλες
προσπάθειες, διά τήν άγωγή καί μόρφωσι τοδ παιδιοδ (στενή παρακολούθηαι, συ
νεργασία μέ σχολείο, φροντιστήρια, μέσα,
τροφή, ψυχαγωγία)’ άπό τήν άλλη, 8μως,
πλευρά αύτή, ή ίδια οικογένεια, άποδιορ-
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γανώνει τήν ζωή τοδ παιδιοδ μέ τήν 8λη
δομή καί τόν ρυθμό τής ζωής της (Ιλλειψιν έπαφής τίδν μελών της, κατάργησι
τής οικογενειακής συνεστιάσεως, έργασία καί τίδν δύο γονέων, άδιαφορία διά
τήν κοινή ψυχαγωγία ή διά τά προβλήματά της, Ιριδες μεταξύ πατρός καί μητρός, τηλεόρασι, χαρτοπαικτική μανία
τής μητρός, άνάθεσι άγωγής είς τρίτους).

Λέγοντες Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν ,
έννοοδμεν τήν π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ν
μ ο ρ 
φ ή ν π ά σ η ς φ υ σ ι κ ή ς καί πολ ι τ ι σ τ ι κ ή ς
κοινότητος. Ή
Οικογένεια άσκεΐ καί δέχεται έπιδράσεις.
Ή έπίδρασις τής οικογένειας ασκείται
είς δλην τήν ζωήν τοδ άτόμου φυσικά καί
άβίαστα.
Ή Οικογένεια, λοιπόν, εΤναι μία Μο ρ 
φωτική Κ ο ι ν ό τ η ς .
Διά νά έπι
δράση εύμενώς στό παιδί πρέπει:
— Νά δπάρχη συμφωνία έπιδιώξεων καί
στόχων, δηλαδή νά Ιχη κατασταλάξει τ!
ακριβώς θέλει καί τ! μπορεί νά έπιτόχη.
— Νά Ιχη πίστιν ατίς βασικές άξίες:
θρησκεία - πατρίδα - οικογένεια - έθνική παράδοσι, ώστε νά πλάση άξιους πολί
τες καί άνθρώπους.
— Νά προφυλάσση τά μέλη της άπό κα
κές όυναναστροφές καί έπιδράσεις.
— Νά Ιχη τάξι καί ρυθμό στήν ζωή της.
— Νά άσκή αύστηρό, σχολαστικό άλλά

Τοϋ κ. Α Ν Τ . Α Ε Λ Ω Ν Η
Α ι δ/λ ο ο μετεκπαιδευθέντος
είς Πανεπιστήμιον ’Αθηνών

δίκαιον έλεγχο ατίς πράξεις xffiv μελών
της·
'Η Οικογένεια, έξάλλου, άσκεΐ ώρισμένες έπιδράσεις, παιδαγωγικού χαρακτήκτήρος, στά μέλη της. Δηλαδή:
— έπιδρά στήν οωματική του άνάπτυξι.
— έπιδρά στήν διανοητική του έξέλιξι
καί άπδ αύτήν διαμορφώνεται δ πα
ραστατικός κύκλος τού παιδιού, ιδι
αίτερα στήν προσχολικήν ήλικία.
— κοινωνικοποιεί τά μέλη της, δηλ.,
τά εισάγει φυσικά καί άβίαατα στήν
κοινωνία, τά μαθαίνει νά είναι κοι
νωνικά.
— φρονηματίζει τδ παιδί, έμπνέουσα
σ’ αδτδ ήθικές άξιες.
— καλλιεργεί στά μέλη της πνεύμα έργατικδτητος.
"Ας ίδωμεν τώρα τί μ έ σ α έχει στήν
διάθεσί της ή Οικογένεια, διά νά έπιδράση στδ παιδί.
— Πρώτ’ άπ’ 8λα τήν αγάπη. ’Αγωγή
χωρίς άγάπη είναι άδύνατος.
— Τήν δύναμι τού παραδείγματος. Λό
γοι καλοί χωρίς «ζωντανό παράδειγμα»
άπδ τούς γονείς είναι τελείως Ανωφελείς.
— Τά παιγνίδια, αί διηγήσεις, τά πα
ραμύθια (στή μικρήν ή λ ικ ία ).
— Τήν στοργή, τδ διαρκές ένδιαφέρον
καί τίς φροντίδες.
— Τήν διάρκεια τής έπιδράσεως, ή δποία είναι μεγάλη. Διαρκεϊ δσον καί ή
ζωή.
— Τούς δεσμούς, οί δποΐοι είναι φυσι
κοί, άκατάλυτοι, παιδαγωγικοί.
Ή θεμελίωσις καί ή διαμόρφωσις τής
προσωπικότητος τού παιδιού καθορίζεται
καί έξαρτάται άπδ κληρονομικές προδια
θέσεις, άφ’ ένός, καί, άφ’ ετέρου, άπδ
τάς έπιδράσεις τού φυσικού καί κοινωνι
κού πλαισίου. Είδικώτερον, ή οικογένεια
άσκεί ισχυρές έπιδράσεις. Μέσα στήν οι
κογένειαν δργανώνεται δ ψυχικός κόσμος
τού παιδιού, άποκτά γνώσεις καί έμπειρίες, διδάσκεται τήν γλώσσα του, «βλέ
πει» τόν κόσμο καί τδν «μαθαίνει», δοκι
μάζει τ’ άγαθά τής πειθαρχημένης έλευθερίας, εύρίσκει άσφάλεια, προστασία. Ή
οικογένεια λύει τά προβλήματά του καί
τδ κατευθύνει.
Τί γίνεται, δμως, σήμερα; ποία είναι
ή κατάστασις τής σημερινής έλληνικής
οικογένειας; "Αν λάβωμεν &π’ δψιν μας
τήν μέσην έλληνικήν ά σ τ ι κ ή ν
οι 
κ ο γέ νει α ν,
νομίζω, πρέπει ν’ άρχίσωμε ν’ άνησυχοΰμεν. ’Εξηγούμαι: ή
έξουσία τών γονέων διαρκώς μικραίνει.
Οί γονείς δέν μπορούν νά έπιδληθοΰν, οί
νέοι διαρκώς άνεξαρτοποιούνται. Οί γο
νείς έλαχίστην άντίστασι προβάλλουν. ΟΙ
οικογενειακοί δεσμοί διαλύονται. Φαινόμενον άποκαρδιωτικόν, άλλά άληθινό καί
συνηθισμένο: άλλοΰ δ πατέρας, άλλού ή
μάννα, άλλοΰ τά παιδιά! 'Ο καθένας δι
κό του «μπαϊράκι»... Πού είναι τδ οικο
γενειακό τραπέζι; δ κυριακάτικος οικο
γενειακός έκκλησιασμός; ή οικογενειακή
ψυχαγωγία; καί τ! νά είπωμε διά τήν
τηλεόρααι ποό έχει άποβλακώσει παιδιά
καί γονείς; καί τί νά είπωμε διά τίς «Βεν
τέτες», «Ρομάντσα», «Μάσκες», πού είναι
ή καθημερινή τροφή τών παιδιών, άφού
οί γονείς δέν ε&ρίσκουν τήν δύναμιν νά τά
κάψουν; δς άφήσωμε τά ρούχα, ποό φο
ρούν... Ό πιθηκισμδς καί ή ξενομανία

γελοιοποιούν γονείς καί παιδιά!
Αύτή είναι ή κατάστασις τής μ έ σ η ς
αστικής ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς .
'Γ 
περβολική; Διόλου. Τελείως άληθινή.
Τ ί πρέπει νά γίνη; Ά κεραία τήν εύθύνη φέρουν δ πατέρας καί ή μάννα.
Πρώτα - πρώτα, πρέπει νά προσέξουν
τίς σχέσεις τους καί τήν συμπεριφορά τους
έμπρδς στδ παιδί. Διά τδ .παιδί τους, εί
ναι σύμβολα, ζωντανά παραδείγματα. Κα
λές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους,
αμοιβαίος σεβασμός, Αρμονική συμβίωσις,
δημιουργία ειρηνικού οικογενειακού περι
βάλλοντος (δχι φιλονικίες, άντιδικίες, Ι
διαίτερα έμπρδς στδ π α ιδ ί), δλ’ αύτά θά
βοηθήσουν τδ παιδί καί θά τού δώσουν πα
ράδειγμα διά μίμησι.
Έ π ειτα , άνεκτικότης καί παιδαγω γι
κή έπιείκια, διά μικρές άταξίες, αύστηρότης καί άποδοκιμασία, διά σοβαρώτερα
παραπτώματα. Κοινή τακτική στδ θέμα
αύτό: δχι παρατηρήσεις ή μητέρα καί
χάϊδεμα δ πατέρας, ή άντιθέτως. Μεγάλο
σφάλμα αύτό. Χρειάζεται μιά τακτική,
ένα κοινό μέτωπο, μιά συμφωνία ένεργειών.
"Οχι όποχωρητικότης στις άπαιτήσεις
τού «κανακάρη», ή τής «μπέμπας». Πρδς
θεού! Δέν βλάπτει νά στεναχωρηθούν καί
δλίγον. Πολλοί γονείς, έλαστικοί στδ θέ

Ή οικογένεια, άκόμη, πρέπει νά έμπνεύση ήθος στά παιδιά της, νά δώση 0ψηλά ιδανικά καί στόχους, νά τους έμπνεύση άγάπη διά τήν Ε λλά δα , νά μή
τά κάμη ψυχρούς δλιστές.
Δέν είναι μικρός καί δ ρόλος τού Κρά
τους καί τών άρμοδίων όργάνων του. Χρειά
ζεται μιά εύρεία διαφώτισις μέ δλα τά
μέσα έπικοινωνίας. Δέν άρκεί άπλώς νά
δμιλώμεν περί ιδανικών οικογενειακής
ζωής. Κράτος, ’Εκκλησία, έπίσημες ή Α
νεπίσημες ’Οργανώσεις, χρειάζεται νά
φθάσουν μέχρι τής οίκογενείας, νά προ
βληματίσουν τά ώριμα μέλη της, νά συ
ζητήσουν, νά έξηγήσουν, νά δώσουν συμ
βουλές, νά έμπνεύσουν, δχι μέ μεγάλους
λόγους, άλλά μέ σπουδαίες πράξεις.
Δέν είναι χωρίς σημασία καί δ ρόλος
τής ’Αστυνομίας. *0 Αστυνομικός δέν πρέ
πει νά είναι — ή δέν πρέπει νά μείνη —
ένα άπλούν έκτελεατικδν δργανον τής Πο
λιτείας. 'Ο ρόλος του πρέπει νά λάβη
προεκτάσεις, δ ίδιος νά άποκτήση εύρύτερες Αρμοδιότητες. ’Ιδιαίτερα σέ θέματα
λύσεως οικογενειακών διαφορών, προβλη
μάτων τών νέων, θά πρέπει δ Αστυνομι
κός νά προχωρή πέραν τής στενής έννοιας
τού καλώς έννοουμένου καθήκοντος. Ω φ έ
λιμον θά ήτο νά όπήρχεν είς έκαστον
Ά στ. Τμήμα καί ένας ψυχολόγος ή κοι
νωνική λειτουργός. Οί ειδικοί αύτοί γνω

Διά τά παιδί οί γονείς, είναι σύμβολα, ζωντανά παραδείγματα.
Καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, άμοιβαΐος σεβασμός, άρ
μονική συμβίωσις, δημιουργία ειρηνικού οικογενειακού περιβάλ
λοντος, δλα αύτά θά βοηθήσουν τά παιδί καί θά τού δώσουν πα
ραδείγματα πρός μίμησιν.

μα αύτό, ώδήγησαν τδ παιδί τους στήν
έγκληματικότητα. 70—80% τής παιδικής
έγκληματικότητος δφείλεται στήν όποχωρητικότητα καί άνεκτικότητα τών γονέων.
"Αλλο σημείο βασικό: δ έλεγχος τών
συναναστροφών. ’Αμφιβάλλω άν οί 8 στούς
10 γονείς γνωρίζουν π ο ύ
πηγαίνουν
τά παιδιά των, μέ π ο £ ο υ ς κάνουν
συντροφιά, π ώ ς διασκεδάζουν. Φυσικά
πιστεύουν τίς δικαιολογίες τους ή τίς φι
λενάδες, ποό χρησιμοποιούνται ώς άλλο
θι! Αύτό, δμως, δέν άρκεί. Χ ρ ε ι ά ζ ε 
ται
έ λ ε γ χ ο ς .
’Εξάλλου, δ έλεγχος τών φίλμς, ποό
βλέπουν τά παιδιά στδν κινηματογράφο ή
στήν τηλεόρααι, καί δ έλεγχος τού τί δια
βάζουν είναι μέσα στά βασικότερα καθήκοντά των. Τ ί β λ έ π ε ι καί τ ί δ ι α 
β ά ζ ε ι
τδ π α ι δ ί
είν’ Ινα πρό
βλημα τής έποχής μας. "Ας τδ προσέξωμε.

ρίζουν π ώ ς καί
δ ι α τ ί ένεργούν,
δπως ένεργούν, οί αντικοινωνικοί τύποι,
γνωρίζουν τρόπους θεραπείας μεγάλης
ποικιλίας προβλημάτων, ποό έχουν σχέσιν μέ τήν οικογένειαν καί τά μέλη της.
Δέν παραγνωρίζονται, φυσικά, οί εύεργετικές έπιδράσεις τού ρόλου τής ’Αστυνο
μίας, μέχρι τούδε, είς τήν λύσιν τοιούτων προβλημάτων. Είναι άπειρες οί οι
κογένειες στδν έλληνικδν χώρον, οί δποΐες διεσώθησαν χάρις είς τίς προσπά
θειες τών Δ) τών Τμημάτων ή Ά ξιωμ)
κών 'Γπηρεαίας. ’Εκείνο, ποό τονίζεται
έδώ είναι ή διεύρυνσις τού ρόλου αύτοΰ.
Ή Οικογένεια, λοιπόν, είναι μία Κοινότης, μία συμβιωτική Κοινότης, ή δμαλή ζωή τής δποίας έξαρτάται άπδ πλείστους παράγοντες, καί ή δποία άσκεΐ Αγω
γήν έπί τών παιδιών τοιαύτης φύσεως,
ώστε άπδ αύτήν νά έξαρτάται καί τδ πα
ρόν καί τδ μέλον της.
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Η
ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΑ
Υπό JOHN BARRON. Μετάφρ. Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Εις τό άνάγνωσμα πού Ακολουθεί ό διάσημος συγγραφεύς
JOHN BARRON Ιστορεί τήν ύπόθεσιν κατασκοπείας είς βάρος
τής Γαλλικής Πρεσβείας τής Μόσχας ύπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ,
τής Μυστικής Σοβιετικής ’Αστυνομίας, μέσω τής όποίας δλη
ή ζωή είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν κανονίζεται καί έλέγχεται.
Φρίκην είς τόν Αναγνώστην προκαλοΰν αί σατανικαί καί Απάν
θρωποι μέθοδοι τής φοβερής έκείνης υπηρεσίας.
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ή Αώρα είχε παρασυρθή άπό τήν άφθονον ποικιλίαν τού οίνου καί είχε μεθύσει
είς τ6 έκδρομικόν πάρτυ. Έγέλασεν είρωνικώς πρός αύτόν μόνον καί ήρχισε ν*
άποβάλη τά ένδύματά της.
Ή Λώρα έφερε μόνον τά έσώρρουχά της
καί κάθε φοράν πού άνεδύετο είς τήν έπιφάνειαν τού δδατος τά Ογρά ένδύματά της
προσεκολλώντο έπί τοΟ σώματός της. Έ φαίνετο περισσότερον άπό δ,τι ήτο γυ
μνή. «θά ήτο καλλίτερον νά άπομακρύνωμεν άπό έδώ τόν πρεσβευτήν, προτού οδτος δποστή καμμίαν καρδιακήν προσβο
λήν», έψιθύρισεν ή Ά λ λ α . Ό άπωλεσθείς
χρόνος, ώς έκ τής κολυμβήσεως τής Λώρας, έσχεν ώς άντίρροπον τήν πρόκλησιν
είς τόν Ντεζάν έντονωτέρας έξάψεως καί
διεγέρσεως.
Εδθϋς ώς είσήλθεν είς τήν χελιδονοφωλεάν, πάροδος Άναγέβσκυ 2, δ Ντεζάν
τήν ένηγκαλίσθη: «Μωρίς, δπάρχει καί
κάτι τό όποιον έλησμόνησα νά σοΰ τό πω»,
είπε ή Λώρα. «’Έλαβα τηλεγράφημα άπό
τόν άνδρα μου. "Έρχεται σπίτι, αδριον...»
Ό Γκριμπάνωφ έκ τού γειτονικού δια
μερίσματος παρηκολούθει τούς ήχους καί
άνυπομόνως άνέμενεν τήν Λώραν νά δώση
τό σύνθημα, τό δποίον θά έχρησίμευεν είς
τόν Μίσσα καί Κουναβίν ώς δπαινιγμός.
«Διατί δέν λέει τήν λέξιν», έμουρμούριζεν έπανειλημμένως. Τελικώς, ή Λώρα
είπε καθαρά τήν λέξιν «Κίεβον». Αμέσως
δ Μίσα, άκολουθούμενος άπό τόν Κουναβίν έτρεξαν είς τό διαμέρισμα καί έξεκλείδωσαν τήν θύραν.
♦Είναι δ σύζυγός μου», έκραύγασεν ή
Λώρα.
«Δέν μπορώ νά τό πιστεύσω», έφώναξεν
δ Μίσα. «"Ολην τήν ήμέραν έπετοθσα μέ
τό άεροπλάνο γιά νά βρεθώ κοντά σου λί
γες ώρες ένωρίτερα καί νά τώρα τί βρί
σκω!».
«Μίσα, ώ, σέ παρακαλώ», ή Λώρα ίκέτευεν. «Είναι πρεσβευτής».
«Δέν δίνω δεκαράκι γιά τό ποιός εί
ναι!» έβρυχήθη δ Μίσα. «θά τού δώσω ένα
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καλό μάθημα».
Ή δ η , δ Μίσα καί δ Κουναβίν ώρμησαν
είς τόν Ντεζάν καί τόν έκτυπούσαν μέ
μοχθηρίαν. 'Ο Κουναβίν, δ δποΐος άπηχθάνετο δπωαδήποτε πάν τό Γαλλικόν, εδρε
τήν εδκαιρίαν νά έκτελέση τήν άποστολήν
του μέ εδχαρίστησιν. Καί ή Λώρα έπίσης
έκολαφίζετο καί έγρονθοκοπεϊτο.
Τελικώς, σύμφωνα μέ τό αχέδιον, δ
Κουναβίν ήρπασε τόν Μίσα, ώς διά νά τόν
συγκρατήση. «Ακούσε», είπεν. «’Εάν είναι
πράγματι πρεσβευτής, θά είναι καλλίτερον
νά σταματήσωμεν».
«Έν τάξει, έν τάξει», συνεφώνησεν δ
Μίσα, προσποιούμενος, είσέτι, τόν μανια
κόν. «Αύτό, δμως, δέν πρόκειται νά τελειώση έδώ. θά άπευθυνθώ στις ’Αρχές.
Είμαι άπλώς ένας κοινός Σοβιετικός πο
λίτης, άλλ’ έχομε νόμους στή χώρα μας.
"Ολος δ κόσμος θά μάθη τί άκάθαρτο καί
ρυπαρό γουρούνι είσαι».
Έ ν μέσψ τών συνεχιζομένων άπειλών,
δ Ντεζάν συνεκέντρωσεν τά ένδύματά του
μέ άξιοπρέπειαν τόσην, δσην τού έπέτρεπαν
αί περιστάσεις καί άπεχώρησεν. Μεταβληθείς σχεδόν είς έρείπια άνθρώπου, αυντριβέντος δπό τό βάρος τής καταισχύνης
καί τής δυστυχίας, έσωριάσθη είς τό δπισθεν κάθισμα τού αδτοκινήτου καί είπεν
είς τόν δδηγόν: «Στήν πρεσβεία». Ό όδηγός, παρακολουθών έκ τού καθρέπτου, τόν
είδεν νά κρύτπη τό πρόσωπόν του μέ τάς
παλάμας τών χειρών του. Είς τήν χελιδο
νοφωλιάν, ή σκηνή ώμοίαζεν έκείνης τού
κλειστού χώρου μιάς άθλητικής δμάδος,
ή δποία μόλις είχε κερδίσει τό παγκόσμιον
πρωτάθλημα. Καθ’ δν χρόνον ή σαμπάνια
έχύνετο είς τά ποτήρια καί είς τό δάπεδον, δ Κουναβίν καί δ Μίσα συνέχαιρον άλλήλους καί τήν Λώραν μέ άλαλαγμούς.
Γελνώτες θορυβωδώς, προέβαινον είς άναπαράστασιν παντός δ,τι είχε συμβή χάριν
ίκανοποιήσεως τής περιέργειας τών άλ
λων πρακτόρων τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, οί ό
ποιοι έκ τής δδού είχον συνωστισθή είς τό
διαμέρισμα καί είς τό κτίριον. Ό Γκριμ-

πάνωφ προσεχώρησε συντόμως είς τόν έορτασμόν. «Λώρα, έπιθυμώ δικαίως νά σέ
συγχαρώ», είπε σοβαρώς. «'Γπήρξες άνυπέρβλητος είς τόν ρόλον σου».
Δεικνύουσα τούς πολλαπλούς μώλωπας,
οί δποΐοι έπροξενήθησαν έπί τού σώματός
της, ή Λώρα άγριοκοίταξε τόν Κουναβίν
καί είπεν: «Κοίτα τ! μού έκανες!»
«Λυπούμαι», άπελογήθη. «Ή ταν άνάγκη νά γίνη αύτό, πού έγινε. Παρακαλώ,
μείνετε λίγες ήμέρες μέσα καί άναπαυθήτε ατό κρεββάτι».
«Καί ή κατοικία μου;» ήρώτησεν. «θά
άποκτήσω δικό μου σπίτι;»
«Βεβαίως, Λώρα. θά άποκτήαης δική
σου κατοικίαν».
’Ακριβώς τήν 8ην μ.μ. τής ήμέρας, δ
Ντεζάν άφίχθη είς τό διαμέρισμα τού Σέρωφ, δπου έπρόκειτο νά φιλοξενηθή άπό
τόν ίδιον άνθρωπον, δ δποΐος, πρό τριών
ώρών, είχεν προεδρεύσει έπί τής κακοποιήσεώς του καί τού κατεξευτελισμού του.
Ένωρίτερον, πρό ήμερών άκόμη, δ Γκριμπάνωφ, παρουσιαζόμενος ώς Κορμπάνωφ,
είχε κανονίσει μίαν δεξίωσιν, ή δποία θά
ήκολούθει άμέσως μετά τό κτύπημα. Ή
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ έπεθύμει νά παράαχη είς
τόν Ντεζάν μίαν εύκαιρίαν διά βοήθειαν,
τής δποίας, ήδη, έν τή άπογνώσει του, είχεν άνάγκην. Ούτε κατά τήν διάρκειαν τού
γεύματος, ούτε κατόπιν, δτε προσεφέρθη
τό κονιάκ, δ πρεσβευτής άπεκάλυψέ τι έκ
τών δσων είς βάρος του συνέβησαν, παρά
τό γεγονός δτι δπέφερεν έκ τού άλγους,
τό δποίον τού έπροξένηααν τά πλήγματα.
’Αργά, δμως, τήν νύκτα, έκάλεσεν ιδιαι
τέρως τόν Γκριμπάνωφ καί τελικώς τού
έξεμυστερεύθη έκεΐνο, διά τό δποίον ή
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είχεν έργασθή τόσον σκλη
ρά, Τνα τόν φέρη είς τήν δύσκολον θέσιν
καί νά τόν άναγκάση νά είπη: «Εύρίσκομαι σέ πολύ μεγάλη άναστάτωση. Χρειά
ζομαι τήν βοήθειάν σας...» Συνεπώς, διά
τόν λόγον τούτον είλικρινώς ώμίληαε πε
ρί τών σχέσεών του μέ τήν Λώραν καί πε-

pi παντός δ,τι είχε αυμβή πρό δλίγων μό
νον ώρών, εις τδ διαμέρισμά της.
«Αύτδ είναι έξαιρετικώς σοβαρόν», έσχολίααεν δ Γκριμπάνωφ. Ό σύζυγος έχει τδν
νόμον μέ τδ μέρος του, έάν καταφύγη είς
τδ δικαστήριον, θοι μπορέση νά δημιουργήαη μεγάλο σκάνδαλον».
«θά ήμουν ύπόχρεως απέναντι σας γιά
κάτι πού θά ήμπορούαατε νά κάνετε πρδς
χάριν μου», είπεν δ Ντεζάν.
«θά κάνω πάν τδ δυνατόν», άπήντησεν
δ Γκριμπάνωφ. «’Αλλά, κύριε πρέσβυ, όφείλω νά είμαι ειλικρινής. Δέν είμαι βέ
βαιος, δτι θά τά καταφέρωμεν, ώστε νά
άποσιωπηθή τδ ζήτημα». *0 Γκριμπάνωφ έ
παιζε, δίκην γαλής καί μυός, μέ τδν Ντε
ζάν κατά τήν διάρκειαν τών άμέσως έπομένων ήμερων. Εκκλήσεις είχον γίνει,
άνέφερεν, πλήν δμως δ σύζυγος ύπήρξε
«ξεροκέφαλος» καί παράλογος. Τδ πάν έκρέματο έπΐ τού ζυγού. *0 πρεσβευτής ήσθάνετο κρεμάμενος έπΐ άγκιστρου. Μετ’
ού πολύ, δ Γκριμπάνωφ τδν καθηαύχασεν.
«Τδ θέμα σας μάς άπησχόλησε πάρα πολύ,
θέλω νά πιστεύω, δμως, δτι έχομεν πείσει
τδν άνθρωπον νά κρατήση τήν γλώσσαν
του, χάριν τών συμφερόντων τών Σοβιετικο-Ι’αλλικών σχέσεων», είπεν. «Μέχρις δτου άλλάξει γνώμην, θά εϊμεθα έν τάξει».
Ή ΚΑ-ΓΚΕΜΠΕ έξεδήλωσε τήν έκτίμησίν της είς τδ πρόσωπον τού Κρότκωφ
μέ ένα παρατεθέν, πρδς τιμήν του, άσύνηθες καί έξόχως ιδιαίτερον γεύμα, είς
τδ ρέστωραντ ’Αγκράβι. 'Ο Κουναβίν — τ ι
μηθείς δ ίδιος μέ τδ παράσημον τού ’Ερυ
θρού Άοτέρος — καί δ Μελκαμγιάν τδν
δπεδέχθησαν φιλοφρόνως. Καί οί τρεις
των, ήδη, ώς παλαιότεροι στρατηγοί, έπανεξετάζοντες μίαν μεγάλην καί νικηφόρον
μάχην, άνεμιμνήσκοντο τού σχεδίου Ντε
ζάν. Μετά τδ γεύμα, δ Μελκαμγιάν ήγέρθη καί έδήλωοεν έπισήμως: «ΤΙ έπιχείρησις ήτο μία έκ τών πλέον λαμπρών, τών
άχθεισών ποτέ είς πέρας, ύπδ τών όργάνων τής κρατικής άσφαλείας. “Ανευ τών
προσωπικών σου, ζωτικής σημασίας, συ
νεισφορών, Γιούρι Βασιλίεβιτς, είναι άμφίβολον έάν θά εΐχομεν έπιτύχει τδν σκο
πόν μας». Ό Μελκαμγιάν έσταμάτησεν έπ’
όλίγον καί έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του
έν χρυσούν ώρολόγιον χειρός, μετά χρυ
σού περικαρπίου (είχε δημευθή παρά τής
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ άπδ κάποιον άλλοδαπόν).
«Έ ξ όνόματος τής έπιτροπής τής κρατι
κής άσφαλείας τού 'Γπουργικού Συμβου
λίου τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σο
σιαλιστικών Δημοκρατιών, σού προσφέρω
αύτδ τδ δώρον καί αισθάνομαι ιδιαιτέραν
χαράν», είπεν είς τδν Κρότκωφ. «θεώρησέ το ώς σύμβουλο τής ευγνωμοσύνης μας,
διά τήν πατριωτικήν σου δράσιν. Λυπούμεθα μόνον έπειδή είναι άδύνατον νά έγχαράξωμεν είς αύτδ τάς λέξεις, τάς δηλοΰσας τήν αιτίαν τής άπονομής του».
“Ηδη, πάντες οί ιθύνοντες, οί δποΐοι έλαβον μέρος είς τήν έπιχείρησιν, άντελήφθησαν τήν άποψιν τού μυστικού σχεδίου
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ έναντίον τού πρέσβεως.
Τδ μυστικόν, τδ δποίον έγνώριζον δ Ντε
ζάν καί δ Γκριμπάνωφ, έσχημάτισεν ένα
ιδιαίτερον προσωπικδν δεσμδν μεταξύ των.
Ό πρεσβευτής ήτο βαθέως εύγνώμων καί
άπολύτως ύποχρεωμένος είς τδν Στρατη
γόν. Ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ήδύνατο νά άναμείνη έως δτου ούτος έπετύγχανε τήν ύψηλήν θέσιν, τήν δποίαν έπιστεύετο δτι θά
κατελάμβανε ταχέως είς Παρισίους, πρίν
ή αύτη ζητήαη οίανδήποτε άνταμοιβήν διά
τδ κρυμμένον χρέος. Καί τότε άκόμη, δέν
έμελέτα μίαν σκληράν άντιμετώπισιν τού

Ή έπιχείρηοις ήτο μία έκ τών πλέον
λαμπρών, τών άχθεισών ποτέ είς πέ
ρας, είπε ό Μελκαγιάν πρός τόν
Κρότκωφ.
πράγματος. Εύγενώς θά ήδύνατο νά ζητήση δ Γκριμπάνωφ μίαν χάριν είς άνταπόδοσιν εκείνης τήν δποίαν ώφειλεν. "Απαξ
καί δ Ντεζάν θά ένήργει πρδς τδ συμφέ
ρον μιάς ξένης δυνάμεως, θά καθίστατο
τρωτός καί εύάλωτος πρδς ίκανοποίησιν
περισσοτέρων άξιώσεων, κατ’ αύτόν.
τρόπον μία χάρις θά ώδήγει άνεπαισθήτως, είς μίαν άλλην καί αύτή είς άλλην,
μέχρις δτου δ Ντεζάν θά διήρχετο τδ κατώφλιον τής προδοσίας, μεθ’ δ ή έπιστροφή θά καθίστατο άνέφικτος.
’Επί τού παρόντος, ή στρατηγική τής
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ άπήτει μόνον, δπως δ
Γκριμπάνωφ άπλώς διευρύνη καί ίσχυροποιήση τάς σχέσεις του μετά τού Ντεζάν.
"Οσον φιλικώτεροι άπέβαινον πρδς άλλήλους, τόσον εύχερεστέρα θά καθίστατο ή
τελική προσέγγισις είς Παρισίους. "Ινα
περιαγάγη τδν πρεσβευτήν είς κατάστασιν μακαριότητος, δ Γκριμπάνωφ διέταξε
τήν Λύντιαν νά έπανασυνδέση τάς σχέσεις
της μετ’ αύτού. «Είς τδν Ντεζάν δέν άρέσει τδ σαρακοστιανδν φαγητόν», έσχολίασεν δ Κουναβίν είς τδν Κρότκωφ. Παριστάνοντες τούς Γκορμπάνωφς, δ Γκριμπάνωφ καί ή Βέρα έψυχαγωγούααν τούς Ντεζάνς περισσότερον άνέτως καί γεναιοδώρως, δσον ποτέ προηγουμένως. Τούς παρελάμβανον μεθ’ Ιαυτών, είς ένα Κυβερνη
τικόν Μέγαρον έπί τής Βαλτικής θαλάσ
σης, άκολούθως είς ένα ταξίδιον διάρ
κειας δύο έβδομάδων, μέσψ τών περιοχών
τής Βαλτικής, αί δποΐαι κανονικώς είναι
άπηγορευμέναι είς τούς ξένους.
'Ο Γκριμπάνωφ ούδέποτε, μετά ταύτα,
ύπηνίχθη τήν ύπόθεσίν του μέ τήν Αώραν. *0 πρέσβυς, άντιστοίχως, ούδέποτε
έφαντάσθη, δτι δ καλδς φίλος τους τδν ό
ποιον ένεπιστεύετο καί συνεβουλεύθη, ή
το, είς τήν πραγματικότητα, δ δεσπόζων
στρατηγός τού Δευτέρου ’Επιτελικού Γρα
φείου τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Ούτε ποτέ ήδυνήθη νά ύποπτευθή, δτι ή Λύντια ήτο ένας
πράκτωρ, πού άνέφερε πάν δ,τι ούτος έ
λεγε καί έπραττεν είς τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.
Π ΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ
Καθ’ δν χρόνον δ Γκριμπάνωφ προσωπικώς παρηκολούθει τδν πρεσβευτήν, δ
Κρότκωφ καί μιά στρατιά άλλων πρακτό

ρων τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είχον ύπδ συνεχή
έπιτήρησιν τήν πρεσβείαν πρός άναζήτησιν τυχόν άδυναμιών τών μελών της, τάς
δποίας θά έξεμεταλλεύοντο. Και, κατά τδ
θέρος τού 1961, εδρον ένα άδύνατον αημεΐον. Ό Άντισυνταγματάρχης Λουΐς Γκιμπώ καί ή Γκινέτ, στόχοι κατά τάς πρώτας ήμέρας τής έπιχειρήσεως Ντεζάν, εΐχον έγκαταλείψει τήν Ρωσίαν κατά τδ
1958. Είχον, δμως, έπανέλθει διά μίαν
δευτέραν έπαγγελματικήΝι περιοδείαν είς
τήν Μόσχαν. Μετά τήν έπάνοδόν των, άπεκρύβησαν είς τδ διαμέρισμά των μικρό
φωνα, τά δποΐα ταχέως άπεκάλυψαν, δτι
οί δύο σύζυγοι έλογομάχουν συχνάκις καί
κατά τρόπον άγριον καί θηριώδη. Τδ γ ε 
γονός τούτο άπετέλεσε, διά τήν ΚΑ-ΓΚΕΜΙΙΕ, ένα σύνθημα πρδς δράσιν. ’Ακρι
βώς, ώς είχε γίνει καί μέ τόν Ντεζάν, ή
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ εΐχεν έξαπολύαει έναντίον
του άλληλοδιαδόχως χελιδόνας, μέχρις
δτου μία έξ αύτών κατώρθωσε νά τδν 8ελεάση καί νά τδν έμπλέξη είς τά δίκτυα
τού έρωτος. Διήλθεν εύχαρίστους στιγμάς
καί εύδαιμονίας μέχρι τών άρχών τού θέ
ρους τού 1962, δπότε δ Γκιμπώ ήλθεν άντιμέτωπος μέ τρεις άνδρας έν πολιτική
περιβολή. Εύγενεΐς άλλά τραχείς ήπλωσαν ένώπιόν του μίαν σειράν άαέμνων καί
σκανδαλιστικών φωτογραφιών, άποδεικνυουσών τόν σύνδεσμόν του.
’Ακολούθως, τδν ύπεχρέωααν κατά τρό
πον ώμδν νά έκλέξη: μυστικήν συνεργα
σίαν μέ τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ή δημοσίαν καταφρόνησιν.
Ή Γκινέτ ταχέως διησθάνθη, δτι δ σύ
ζυγός της εΐχεν έσχάτως ύποστή σοβαράν
διαταραχήν καί άναστάτωσιν. ’Ολίγα λε
πτά μετά τήν άναχώρησίν του, διά τήν έργασίαν του, τήν 30ην ’Ιουλίου, έδοκίμασε τοσαύτην άνηαυχίαν δι’ αύτόν, ώστε
έξήλθε τής οικίας άμέσως, μετά τούτον,
καί τδν ήκολούθηαεν έσπευσμένως. Έ π ιβιβασθεΐσα ένδς ταξί έφθασεν είς τδ γραφεϊον του, έγγύς τής πρεσβείας, καί, δταν είσήλθε, διεπίστωσεν, δτι δ σύζυγός
της εύρίσκετο έκτάδην έπί τού δαπέδου,
έντδς μιάς λίμνης αίματος, παραπλεύρως
τού γραφείου του καί μέ ένα ρεβόλβερ πα
ραπλεύρως του. "Οταν δ Ντεζάν έκλήθη έκ
τής πρεσβείας, αύτη ήτο άκόμη γονυπε
τής έπί τού σώματος, δλολύζουσα καί θωπεύουσα τάς παρειάς τού νεκρού συζύγου
της.
’Επ’ δλίγας ώρας, αί ειδήσεις περί τού
θανάτου έδημιούργησαν πανικόν έντδς τού
Δευτέρου Ε πιτελικού Γραφείου τής ΚΑΓΚΕ-ΜΠΕ. Ό μεγάλος τού Γραφείου τού
του φόβος προήρχετο έκ τής σκέψεως, μή
πως δ Γκιμπώ τυχόν εΐχεν δμιλήαει περί
τής παγιδεύσεώς του ή είχε, πρδ τού θα
νάτου του, άφήσει σημείωμά τι, άποκαλυπτικδν τής παγιδεύσεώς. Εύθύς ώς οί πράκτορές του άπεκάλυψαν, δτι δ φόβος του
αύτός ήτο αδικαιολόγητος, ή ΚΑ-ΓΚΕΜΠΕ ήσθάνθη άνακούφισιν. Μυστικφ τώ
τρόπψ, ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ διέδωσεν είς τάς
διπλωματικάς άποικιακάς έκθέσεις, δτι δ
συνταγματάρχης Γκιμπώ ηύτοκτόνησεν,
διότι ήτο άσθενής, πάσχων έκ καταθλιπτικών ψυχονευρώσεων.
Ή Γκινέτ έφάρεσε μαύρα, έγκατέλειψε
τήν Μόσχαν, διά τελευταίαν πλέον φοράν,
μέ τδ πτώμα τού συζύγου της, δ δποΐος
έκρινε προτιμώτερον νά άποθάνη παρά νά
ένδώση είς τούς έκβιασμούς τής ΚΑ-ΓΚΕΜΠΕ. Καί ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ήρχισε καί
αύθις τακτικάς έπιχειρήσεις έναντίον τής
πρεσβείας.
(Συνεχίζεται)
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Επιτήρησις ιώ ν φυλαιιών — Προστασία τών άδιαοομένων
‘Υπό ‘Υτταστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Α \ ΕΠΙΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Πολλάκις, εις τά προηγούμενα, άνεφέραμεν, ότι ουνηθεστάτη ποινή, έν ΒυΖαντίω, καταγιγνωσκομένη καί ύπό τών
αστυνομικών άρχόντων, κυρίως, 6μως,
υπό τοϋ Έπάρχου, ήτο καί ή φυλάκισις.
Εις τήν έκτέλεοιν τής έν λόγω ποινής
ύπήρχον φυλακαί καθ' άπασαν τήν αύτοκρατορίαν, αί πλεϊσται όμως, ίδρύοντο εις τά μεγάλα αστικά κέντρα καί Ι
δίως εις τήν πρωτεύουσαν, τήν Κων)
πολιν, ένθα, ένεκα τής μεγαλυτέρας
έγκληματικότητος, αί άνάγκαι ήσαν ηύΕημέναι.
Πάντων τών, έν Κων)πόλει, φυλακών,
τήν έπίβλεψιν καί έποπτείαν εϊχεν ό "Ε
παρχος,' φροντίΖων διά τήν, κατά τά
δυνατόν, καλήν λειτουργίαν των, έχων
ύπό τάς διαταγάς του κατώτερον προ
σωπικόν.
ΌμιλοΟντες περί φυλακών, έν τώ ΒυΖαντινφ Κράτει, δέν πρέπει, ασφαλώς,
νά ύπολειφθή ότι έπρόκειτο περί τοιούτων όμοιων, ή έστω παραπλήσιων, πρός
τάς νϋν λειτουργούσας εις τά πεπολιτισμένα Κράτη. Οί κρατούμενοι εις τά άπαίσια εκείνα οικοδομήματα δΓ οίονδήποτε άδίκημα, τυγχάνοντες άπανθρώπου καί καθ' ολοκληρίαν κτηνώδους διαθιώσεως, προετίμων τόν θάνατον παρά
τά μαρτύριον τής φυλακής. Περί τής έπικρατούσης εις τάς βυΖαντινάς φυλακάς καταστάσεως, ποιούνται μνείαν πολ
λοί συγγραφείς τών χρόνων έκείνων,
περιγράφοντες μέ τά μελανώτερα χρώ
ματα τό μαρτύριον, τό όποιον οί δυστυ
χείς κρατούμενοι ύφίσταντο.
Τόσον μεγάλη ήτο ή δυσοσμία καί τό
σον βαθύ τό σκότος, τό όποιον έπεκράτει εις τά ύγρά έκεϊνα κάτεργα, ώστε,
ώς άναφέρει ό Μιχαήλ Γλυκός,2 νά μή
δύνανται οί φυλακισμένοι νά άναγνωρίσουν ό εις τόν έτερον. Πλήν τούτου, ή
στενότης τοϋ χώρου ήτο τοιαύτη καί τό
σον μαρτυρική καθίστατο ή παραμονή,

ώστε νά χαίρωνται οί άΕιοθρήνητοι κα
τάδικος έάν τις έκ τών συγκρατουμένων των άπέθνησκεν, έλπίΖοντες ότι,
ουτω, θά έπιτύχουν μεγαλυτέραν άνεσιν.3
Αλλά καί ή ένδυμασία καί ή καθαριότης καί ή τροφή εύρίσκοντο εις τοιαύτην κατάστασιν, τήν όποιαν ό σημερι
νός άνθρωπος είναι άδύνατον νά διανοηθή. "Ησαν συνεχώς ρυπαροί καί, ώς άναφέρει ό 'Ιερός Χρυσόστομος, φθειριώντες καί ένδεδυμένοι διά ρακών, τά
όποια, έπί έτη, έμενον άπλυτα.4 Όσον
άφορά τήν τροφήν, άλλοι συγγραφείς
γράφουν, ότι εις τούς καταδίκους παρείχοντο χόρτα, φακή καί καμπανιστός
(ήλλοιωμένος) άρτος, εις έλαχίστην ό
μως καί ταϋτα ποσότητα, ώστε πολλοί
-ύπό λιμού νά φθείρωνται».5 Ακόμη καί
τό ύδωρ έδίδετο έλλειπές εις τούς δυ
στυχείς έκείνους, ένίοτε δέ οί δεσμο
φύλακες, χάριν άστειότητος, τούς έπότιΖον δΓ όΕου.6
Κατόπιν τών άνωτέρω, οί πλείστοι,
ένωρίτατα εις τάς φυλακάς άπέθνησκον,
παρά τάς προσπάθειας τών οικείων των,
όσοι, βεβαίως, είχον τοιούτους, οϊτινες,
άπό καιροϋ εις καιρόν, τούς έφερον τρό
φιμα ή ένδύματα.
Ώς νά μή έφθανεν, όμως, ή προαναφερθεϊσα δοκιμασία, οί έγκάθειρκτοι ύ
φίσταντο καί άλλου είδους βασανισμόν.
Έδένοντο μέ τάς χεϊρας όπισθεν,7 έΕάγκωνα, όπως έλεγον, έδέροντο διά
βουνεύρων, συνήθως μέχρις αίματος,
καί, τέλος, έρρίπτοντο πολλάκις καί εις
τά οίδηρα,8 τά όποια, χρησιμοποιούμενα
ύπό τών δεσμοφυλάκων ποικιλοτρόπως,
έτίθεντο έπί τοϋ τραχήλου, είτε περί
πόδας, είτε περί τάς χεϊρας καί τούς
πόδας συγχρόνως. Οί έπικίνδυνοι έγκληματίαι, έδένοντο εις τόν ποδοκάκην,
Εύλον μέ όπάς εις τάς όποιας έτίθεντο
τά άκρα τούτων.9 (Τόν ποδοκάκην έκληρονόμησαν οί ΒυΖαντινοί έκ τής άρχαιότητος, ότε έχρησιμοποιεϊτο εύρύτα-
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τα, προκειμένου περί μεγάλων κακούρ
γων. Είναι τό γνωστόν Εύλον τών άρχαίων, άναφερόμενον ύπό πλείστων
συγγραφέων).
Γενικώς, ή Ζωή τών φυλακισμένων
ήτο πραγματική κόλασις, μέ ταύτην δέ
καί μόνον έΕομοιώνει τήν φυλακήν ό
Χρυσόστομος,110 ό δέ Σαχλίκης, μέ τήν
άπλοϊκήν χάριν τών στίχων του, δίδει
όλον τό δράμα τών καταδίκων τής έποχής του.
«'Ωσάν κολάΖοντ' οί ψυχές έκεί στόν
κάτω κόσμον, έτσι κολάΖει ή φυλακή
τούς Ζωντανούς άνθρώπους».1'1 ' Ίδω
μεν, όμως, ποιοι καί διά τίνας λόγους
έφυλακίΖοντο. Εις τήν ποινήν τής φυλακίσεως, πρόσκαιρου ή ισοβίου, ύπεθάλλοντο άνθρωποι πόσης κοινωνικής τάΕεως, κατηγορούμενοι ιδίως διά κ λ ο 
πήν, τ υ μ β ω ρ υ χ ί α ν ,
άνδροφονίαν,
κατάχρησιν,
μοι 
χείαν, λ η σ τ ε ί α ν ,
έμπρησμόν,
προ δο σί αν ,
π λ α 
στογραφίαν, β λ α σ φ η μ ί α ν ,
μαγγανείαν,
κυβείαν,
οί
ψευδομάρτυρες,
οί π ο λ ι 
τικοί έ γ κ λ η μ α τ ί α ι
οί άντ ά ρ τ α ι
καί
οί
όφείλοντες χ ρ ή μ α τ α
καί
μή έ Ε ω φ λ ο ϋ ν τ ε ς
τήν
ό φ ε ι λ ή ν
των.
Πλήν τούτων, εις τήν φυλακήν περιωρίΖοντο καί οί έπικίνδυνοι ψυχοπαθείς,
έφ' όσον δέν ήτο δυνατόν νά φυλα
χθούν ύπό τών συγγενών των, οϊτινες
όμως φαίνεται, ότι έτύγχανον καλλιτέρας τών καταδικασθέντων δΓ έγκλήματα μεταχειρίσεως, άν καί τούτο έΕ ούδεμιάς άσφαλοϋς πηγής συνάγεται.
Αί κατάδικοι γυναίκες, έν άρχή μέν,
έκρατοϋντο όμοϋ μετά τών άνδρών, άργότερον, όμως, τοϋτο άπηγορεύθη ύπό
τοϋ Μ. Κων)νου. Ό 'Ιουστινιανός, ρυθμίσας νομοθετικώς τό Ζήτημα, ώρισεν
διά Νεαρός του, ότι αύται δέν έπιτρέπετο νά προφυλακίΖωνται, άλλά νά πα-

(ανάκτορα) καί μυνηθείς (άναγγελθείς)
παρχος. Εις τόν 'Έπαρχον, τόν πρώτον
ραδίδονται εις μοναστήριον, μέχρις οΰ
είσήλθεν ήδη τής έστιάαεως τελουμένης,
μετά τόν Βασιλέα δημόσιον λειτουργόν
διαλευκανθή τό έγκλημα, ότε πλέον έκαί προακυνήσας έφη' εί μέν δ προσέταπροσέφευγον, ζητούντες προστασίαν ρί
φηρμόζοντο «τά τοϊς νόμοις διωρισμέξάς μοι, ώ βασιλεύ, μή φείδεσθαι τών άχήραι καί τά ορφανά, πολϊται άνίσχυροι
να».
δικούντων τούς πτωχούς, εΐ τινες δν ώαι,
άδικούμενοι ύπό τών ισχυρών, πολϊται
Ή φρούρηαις των φυλακών εϊχεν άστέργεις, γνωθί με πληροδντα τήν ύπόαχεάδικούμενοι ύπό τών οίονδήποτε άο··Α ·
νατεθή, κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, εις
σιν' εί δέ μεταμεληθείς, φίλους μάλλον
των, δούλοι τούς όποιους οί αύθένται
στρατιώτας, έχοντας επικεφαλής αξιω
σεαυτφ ποιείς καί συνεστιφ τούτους, Τσθι
κακομεταχειρίζοντο κ.ά.
ματικούς, άπάντων δέ προίστατο, ώς
κάμέ τήν τοιαύτην παραιτούμενον ένοχήν.
Εις τό προκείμενον ύψηλόν έργον
προείπομεν, ό Έπαρχος. Οί φρουροί οΰΤότε δ δικαιώτατος καί φιλόπτωχος
του ό "Επαρχος εϊχεν άπόλυτον καί άτοι, πορά τήν ρητήν τών νόμων άπαγόβασιλεύς φησί πρός αύτόν- εί έγώ είμι δ
νεξέλεγκτον έφ' όλων, άρχόντων καί
ρευσιν, έδείκνυον άπάνθρωπον πρός
αδικών, έξανάστησόν με τοΰ θρόνου’ εί δέ
άρχουμένων έξουσίαν, οίανδήποτε θέτούς κρατουμένους συμπεριφοράν. Συτις τών συνεστιομένων μοι, μή φείδου.
σιν καί άν κατεϊχον ούτοι καί εις οίαν
νηθέστατα έδωροδοκούντο καί ήρπαζον
Καί δ έπαρχος αύτίκα τόν μάγιστρον καί
δήποτε τάξιν καί άν άνήκον. Σχετικώς
διά τής βίας τά τυχόν ύπάρχοντα εις
τοΰ βασιλέως προσγενή τής τραπέζης 5ό Ανώνυμος114 άναφέρει έν χαρακτηρι
τούς φυλακισμένους χρήματα, κοσμήμα
ρας, έν τή λεγομένη Χαλκή (οίκημα έν
στικόν έπειοόδιον, τό όποιον δεικνύει άτα ή άλλα άντικείμενα, προσκομισθένθα έκρατοΰντο οί έγκληματίαι) άπήγαγε
κριβώς, άφ' ένός μέν τήν μεγάλην δύτα ύπό τών συγγενών των. Ή τοιαύτη
καί τά λεγόμενα ύπό τε τής γυναικός καί
ναμι τού Έπάρχου καί άφ' έτέρου τήν
διαγωγή τών δεσμοφυλάκων ήνάγκαζε
τοΰ μαγίστρου άκριβολογησάμενος, καί
έμπιστοσύνην τήν όποιαν πρός τό άξίωπολλούς έκ τών φυλακισμένων νά αύγνούς ώς ήδίκησται ή χήρα χαλεπώς ύπ’
μά του έτρεφον οί βυζαντινοί κάτοικοι
τοκτονούν, ή νά άποπειρώνται νά δρα
αύτού, άπογυμνώσας τόν μάγιστρον, βοείτής πρωτευούσης. Τό κείμενον τού Α
πετεύσουν, ότε, συλλαμβανόμενοι έκ νέ
αις έτυψεν έκατόν (τόν έβουνεύρισε, τόν
νωνύμου, τό όποιον λόγψ τού ένδιαφέου, έφονεύοντο.
έδειρε διά βουνεύρου έκατό φορές) καί τήν
ροντό του παραθέτομεν αύτούσιον έχει
Τήν περιγραφεϊσαν ζοφερόν κατάκεφαλήν καί τό γένειον άπαπείρας τών
ώς έξής:
στασιν τών Βυζαντινών φυλακών έμείωτριχών, καί ψιλώαας, καί δνφ γυμνψ έπι«Οδτος δ βασιλεύς (’Ιουστίνος δ Β '
νεν ή ύπέρ τών δεομίων φροντίς τών
καθήσας, έν πάσαις ταϊς δδοϊς τής πόλεως
565— 578) συνεχώς νοσηλευόμενος έκωσυγγενών καί φίλων, άλλά καί τών άλ
αύτόν έθριάμβευσεν, (τόν διεπόμπευσεν)
λύετο συχνά τάς προελεύσεις π ο ιειν (Τάς
λων πολιτών, οϊτινες, ύπείκοντες εις
στηλιτεύων τήν αύτοΰ πλεονεξίαν τή τε
βασιλικάς πομπάς κατά τάς δποίας οι ποτήν χρήσιν τού Εύαγγελίου «έν φυλα
άδικηθείση γυναικί τήν αύτοΰ περιουσίαν
λΐται εδρισκον τήν εύκαιρίαν νά διατυπώ
κή ήμην καί ήλθετε πρός με», έπεσκέκαί τόν οίκον, διά χρυσοβούλλου βασιλι
νουν διάφορα αιτήματα) δθεν οί πλούσιοι
πτοντο, συχνάκις, τάς φυλακάς, προσκού έδωρήσατο. Καί έκ τούτου σωφρονιτά τών πενήτων ήρπαζον- καί ποτέ ώς έ
κομίζοντες τρόφιμα καί ένδύματα καί
σθέντες δπαντες, τό τε τοΰ βασιλέως ϊδόνθος έπί τήν τής έκκλησίας προέλευσιν έράπευθύνοντες λόγους παρηγοριάς. Πλήν
τες φιλοδίκαιου, καί τό τοΰ έπάρχου ίσχυχομένφ προσήλθόν τινες έλέους τυχεΐν
τών άπλών άνθρώπων καί βασιλείς πολρόγνωμον, τοις παρ’ αύτών ήδικημένοις
δεόμενοι, καί ρυσθήναι τών καί ύπέρ δόλάκις, έδείκνυον ένδιαφέρον διά τούς
κατηλλάγησαν’ καί γέγονεν ειρήνη μεγά
ναμιν άδικιών και δ Βασιλεύς ού μικρώς
έγκλειστους, ώς ό Μ. Κων)νος, ό Ί λη, ώστε καί τόν βασιλέα θαυμάσαντα
άνιαθείς, τήν σύγκλητον προσκαλεαάμενος
ουλιανός, ό Κων)νος ό Πορφυρογέννη
παρ’ δλην αύτοΰ τήν ζωήν άδιάδοχον άέφη: έγώ μέν ώμην άπαντας ύμάς εύσετος κ.ά. Πρός τούτοις,.οί άρχοντες ύφεϊναι τόν έπαρχον».
6εΐς τε καθίστασθαι, καί τοϊς ίδίοις άρπεχρεοϋντο ν' άνοκρίνουν τούς προφυΕκείνοι όμως, τών όποιων μοναδικός
κεϊσθαι, καί μηδένα τών πτωχών άδικεϊν'
λακιαθέντας έγκαίρως καί, έάν ήσαν άπροστάτης ήτο ό Έπαρχος, ήσαν οί δυ
ύμεΐς δέ τά έναντίφ μάλλον, δ καί θεδν
θώοι νά τούς άπολύουν παραχρήμα, καθ'
στυχείς δούλοι. Παρά τήν διδασκαλίαν
παροξύνει, κάμέ λυπεί πράσσετε' άλλά
έκάστην δέ Κυριακήν νά έπισκέπτωνται
τοΰ Χριστιανισμού, παρά τάς διδαχάς
παρακαλώ, άπόδοτε τοϊς πένηαι τά παρ’
τάς φυλακάς καί νά τούς έρωτοϋν έάν
τών πατέρων τής έκκλησίας «παρά τοϊς
δμών άφηρημένα, μή ποτέ καί τά ίδια άλαμβάνουν τά προβλεπόμενα τρόφιμα
άνθρώποις τη φύσει δούλος ούδείς»16
πολέσητε. Οί δέ χείρονα Ιπραττον, ύπό
καί έάν οί φύλακες τοϊς φέρονται φιή δουλεία ήκμαζεν είς τό Βυζάντιον, ό
τής συνήθειας έλκόμενοι, καί τής τοϋ βαλανθρώπως.12 Ιδιαιτέρας, τέλος, περιδέ βίος τών δούλων καθίστατο άληθώς
σιλέως καταφρονοδντες πραότητος.
ποιήσεως έτύγχανον οί φυλακισμένοι
άνυπόφορος, άφοΰ οί κύριοι τούς έβα"Οθεν καί πολλοΟ πλήθους έν έτέρφ προεις ήμέρας «δημοσίας ίλαρίας», έορτάς
οάνιζον ποικιλοτρόπως, εϊτε ραβδίζον
ελεύσει μετά δακρύων καταβοηαάντων,
Πάσχα, Καλανδών, γόμων βασιλέων,
τας, εϊτε βουνευρίζοντες, ή άναγκάζονπρός τήν σύγκλητον δ βασιλεύς αύστηροτέγεννήσεως διαδόχου κλπ., ότε, διά βα
τες τούτους νά άλέθουν είς σκοτεινόν
ρους έχρήσατο λόγους, τήν άδικίαν διορσιλικής διαταγής, άπελύοντο άπαντες,
μύλον φέροντας σιδηράς πέδας17 ή, δθούμενος.1'3 Τότε τις τών έν τέλει παρπλήν τών διά σοβαρόν άδίκημα κρατου
περ σύνηθες, τρέφοντες αύτούς μόνον
ρησιασάμενος έφησε' βασιλεύ, εί τών άδι
μένων, ήτοι Ιεροσυλίαν, τυμβωρυχίαν,
διά κακής ποιότητος άρτου. Πολλοί, δού
κουμένων κήδη, (ένδιαφέρεσαι) προχειριμαγγανείαν, παραχάραΕιν, φαρμακείαν,
λοι ήναγκάζοντο νά αύτοκτονούν, πίνον
σάτφ με ή βασιλεία σου άπάντων ένώπιον
πατροκτονίαν, μοιχείαν, άρπαγήν παρ
τας δηλητήρια, ή άπαγχονιζόμενοι, ή πί
θένων, ή έάν εϊχον ύποπέοει εις έγκλη . έπαρχον, καί διορισάτω μηδενός φείδεπτοντας άπό κρημνόν.18 Περιπτώσεις
σθαι, τού δικαίου ένεκα' δοθήτω δέ μοι
μα καθοσιώσεως.
καθ' άς οί δούλοι προσέφευγον είς τόν
καί άκωλύτως πρδς σέ είσέρχεσθαι, καί
Β . ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕ τά άνήκοντα ύπομιμνήσκειν τό κράτος σου,
"Επαρχον έπιζητοΰντες προστασίαν ή
ΝΩΝ
σαν κυρίως αί κάτωθι:
καί βεβαιώ έν δρκφ ώς έως ήμερων τριά
α)
Ο σ ά κ ι ς
πληρώσανκοντα μή εύρεθήναι έν τή πόλει σου άΕις μίαν Νεαράν τού Ιουστινιανού13
τ ε ς τόν κύριον, ϊνα έλευθερωθώσι
δικούμενον, εί δέ τις εδρεθή, τήν κεφα
άναγρόφεται μεταξύ τών άλλων, ότι οι
δέν ήλευθεροΰντο « Ό τής πόλεως "Ε
λήν μου άπότεμε. Τούτων άκούσας δ βα
άρχοντες πρέπει νά ύπερασπίζωνται τούς
παρχος, τών προσφευγόντων δούλων
σιλεύς, καί τόν άνδρα άποδεξάμενος τής
νομιμόφρονας πολίτας' καί ιδίως τούς
καί τών λεγόντων άργυρίω ίδίω άγοραπροθέσεως, παρευθύς προχειρίσατο έπαρ
πλέον άδυνάτους έκ τούτων, άπό πό
σθήναι, έπί τώ έλευθερώσαι αύτούς άχον. Εϊωθεν οδν τφ τοιούτφ έπάρχφ έπί
σης πιέσεως καί αύθαιρεσίας, όποθενκροάται».1'9
τοΰ συνήθους βήματος προκαθίσαντι, προσδήποτε προερχομένης.
β)
Ό τ α ν
οί
δ ο ύ λ ο ι
έήλθε χήρα τις γυνή, καταβοώσα τινός τών
Υπό τό πνεύμα τούτο τής Ιουστινιά
κακοποιούντο
ύπό τών κυρίων
μαγίστρων, (άνώτατον πολιτικόν αξίωμα)
νειου Νομοθεσίας διετυπώθησαν άπαν
των. Ώ ς κακοποίησις έννοεϊτο ούχί ή
συγγενούς τού βασιλέως, άρπάσαντος 8τες οί μεταγενέστεροι νόμοι, οϊτινες κα
άποβλέπουσα άπλώς είς τόν σωφρονι
λην τήν περιουσίαν αύτής. *0 δέ έπαρχος
τά παραγγελίαν τών Ιερών Γραφών,
σμόν σωματική βία, άλλά ή πέραν τοΰ
σφραγίδα στείλας μετεκαλεΐτο τόν μάγιπροσεπάθησαν νά προφυλάξουν κατά τό
όρίου τούτου άσκηθεϊσα. Έάν ό δούλος
στρον άπολογούμενον' έκείνου δέ μηδέ άδυνατόν τούς βυζαντινούς άπό τών πα
συνέβαινε νά άποθάνη έκ τοΰ ξυλοδαρ
κούσαι τό μήνυμα καταδεξαμένου, πάλιν
ρανόμων ένεργειών, οχι μόνον τών κοι
μού τοΰ είς σωφρονισμόν άποβλέπονένα τών τής τάξεως άποστείλας (κατώτε
νών άνθρώπων, άλλά καί αύτών άκόμη
τος, ό κύριος δέν κατηγορεϊτο ώς φορον άστυνομικόν δργανον) παρεκάλει έλτών άρχόντων οϊτινες συνηθέστατα έκνεύς. Έάν όμως ό ξυλοδαρμός ή τά άλ
θεΐν. Ό δέ μάγιστρος καί τόν σταλέντα
μεταλλευόμενοι τήν δύναμίν των κατελα σωματικά μαρτύρια έθεωροΰντο, ότι
παραλογισάμενος, (άφοΰ έκορόϊδευσε) είς
πίεζον παντοιοτρόπως όσους ήδύναντο.
ήτο έξω τοΰ συνήθους μέτρου καί ό δού
τό τού βασιλέως μάλλον άπήλθε κλητώΠροστάται τών άδικουμένων ώρίζονλος όπέθνησκεν, ό κύριος ήθελε κριθή
ριον, έκεΐ γάρ έτυχε τότε προσκληθείς.
το εις μέν τάς έπαρχίας οί κατά τόπους
ώς ένοχος άνθρωποκτονίας έκ προθέΌ δέ έπαρχος μή φέρων τήν καταφρόνηΓενικοί Διοικηταί, εις δέ τήν Κων)πολιν
(Συνέχεια είς τήν αελ.1281
σιν έξαναστάς έπορεύθη είς τά βασίλεια
ό άνώτατος άστυνομικός άρχων, ό "Ε
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Λ Ε Ώ Φ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν
μ α τ ιιιό ν ιια θ ε σ τώ ς» τ ή ς σ ή μ ε ρ ο ν
Πόσον ασύλληπτοι εις το μυαλό μας θά ήσαν αί εκ
δηλώσεις αύται εάν υπήρχεν ή πίστις. Πόσον αδύνα
τον θά ήτο τό κατάντημα χωρίς αθεϊσμόν.
είναι συνεπής. Καί έπ' αύτοϋ μέν θά
έπανέλθωμεν εις άλλην εύκαιρίαν. Διά
τώρα άρκεί νά ύπομνησθή, ότι ό άθεος
τής περασμένης γενεάς έφρόντιζε νά
είναι μία πνευματική προσωπικότης, κα
τά κραυγάζουσαν μέν άντίφαοιν πρός
τόν άθεϊσμόν του, κατά τρόπον όμως
πού διέψευδεν ώς άφελή τήν παλαιόν
άντίληψιν, ότι ό άθεος δέν έχει τίπο
τε τό πνευματικόν έπάνω του. Ό ά
θεος τής σήμερον, όμως, είναι συνεπής
πέρα γιά πέρα εις τήν άρνησιν κάθε
πνευματικής άξίας. Πετάει άδιστάκτως
καί άμειλίκτως κάθε άΕίαν πνευματικήν
καί μέ άπόλυτον καί άκράτητον συνέ
πειαν φθάνει εις... τά ΜάταλαΙ
Γ
Καί αυτός ό άθεϊσμός μέ τά τρία χα
ρακτηριστικά πού άνεφέραμεν άποτελεϊ
τό «πνευματικόν καθεστώς» τής σήμε
ρον. Κυβερνά πνευματικώς τήν σημε
ρινήν άνθρωπότητα.
Ενώπιον αύτής τής καταστάσεως,
πώς άντιδρό ή σημερινή χριστιανοσύνη;
Μά, ύπάρχουν δύο τρόποι άντιδράσεως.
Ό ένας τρόπος είναι νά άκολουθήσωμεν τήν τακτικήν τής στρουθοκαμήλου.
Νά άρνούμεθα, άπλούστατα, νά ίδοϋμε
τήν πραγματικότητα, δηλαδή άκριβέστερον, νά προσποιούμεθα ότι δέν τήν βλέπομεν.
Ό δεύτερος τρόπος είναι ή συνέπεια.
Νά όμολογήσωμεν τήν πραγματικότητα,
νά άναγνωρίαωμεν ότι ό άθεϊσμός κυ
βερνά σήμερον πνευματικώς καί νά βγάλωμεν τήν συνέπειαν. Νά στραφούμε
πρός αύτόν καί νά τοϋ ζητήσωμεν τάς
εύθύνας τής διακυβερνήσεώς του. Α
φού σήμερον ό άθεϊσμός άποτελεϊ τό
πνευματικόν καθεστώς, φέρει όρα καί
τάς εύθύνας διά τό πού όδηγεϊται σή
μερον ό άνθρωπος. Καί πλέον ό Χρι
στιανισμός θά μετατεθή άπό τής άπολογίας εις τήν κριτικήν, άπό τής άμύνης
εις τήν έπίθεσιν. "Οπως έπί αιώνας έκάθιζεν ό άθεϊσμός τόν Χριστιανισμόν
εις τό σκαμνί τού κατηγορουμένου, έτσι
σήμερον ό Χριστιανισμός θά καθίση τόν
άθεϊσμόν εις τό σκαμνί.

"Ας μάς συγχωρήση ό άναγνώστης,
άλλά θά παρατηρήσωμεν ότι έχομεν κά
ποιον ειδικόν τίτλον, πού μάς δίδει τό
δικαίωμα νά όμιλοϋμε κατ’ αύτόν τόν
τρόπον. Τόν τίτλον τού άνθρώπου ό ό
ποιος έλάνσαρεν εις τήν 'Ελλάδα τό
σύνθημα «κατηγορώ τούς χριστιανούς».
Καί κατά τρόπον άδυσώπητον, χωρίς τ ί
ποτε νά παράλειψη, έστηλίτευσε τά μει
ονεκτήματα καί τάς άδυναμίας, πολλά
μειονεκτήματα καί άσυγχωρήτους άδυ
ναμίας, πού παρουσιάζει εις τήν πράΕιν
ό Χριστιανισμός τής έποχής μας. Νο
μιμοποιείται λοιπόν καί ύποχρεοϋται νά
διατυπώση τώρα ένα «κατηγορώ τόν άθεϊσμόν».
Από καιρό εϊχαμε πάρει πνευματικώς
τόν κατήφορο, τώρα ήρχίσαμε τήν κατακόρυφον πτώαιν. Καί πίσω άπό κάθε έκ-

δήλωσιν της πνευματικής αυτής πτώσε
ως βλέπεις τόν αθεϊσμόν. Κοιτάξτε ό
λος αύτάς τάς ομαδικός έκδηλώσεις τοϋ
έγκλήματος καί τής πνευματικής αύτοκτονίας, πόσον συνδέονται μέ τήν όπάρνησιν τής χριστιανικής πίοτεως. Πόσον
άσύλληπτοι εις τό μυαλό μας θά ήσαν
αί έκδηλώσεις αύταί έάν ύπήρχεν ή ΠΙστις. Πόσον άδΰνατον θά ήτο τό κα
τάντημα χωρίς τόν άθεϊσμόν.
Δ’
Άπό τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέ
ρασμα ότι έάν κτυπηθή ό άθεϊσμός πλήτ
τεται τό κακόν εις τήν ρίζαν του. Καί
έδώ πρέπει νά προσέΕωμεν τό έΕής:
Ό σημερινός άθεϊσμός, άγράμματος
καθώς είναι καί άφελής, είναι καί άδίστακτος. Δέν έχει ύπερνικήσει τάς δυ
σχέρειας, αί όποϊαι ύπάρχουν διά τήν
θεωρίαν τοϋ άθεϊσμοΰ, ό σημερινός ά
θεος. Απλούστατα, δέν τάς φαντάζε
ται κόν τάς δυοχερείας αύτάς. Τά παίρ
νει όλα ώς αύτονόητα. Δέν έχει κόν
άμφιβολίαν εις τόν άθεϊσμόν του. Καί ό
σημερινός άθεος έχει πρώτιστα πάντων
άνάγκην νά κλονισθή εις τήν άγράμματον, άφιλοσόφητον καί άφελή άθεϊστικήν βεβαιότητα καί τούλάχιστον νά μάθη νά άμφιβάλλη. Νά άντιμετωπίση τόν
άθεϊσμόν του μέ κάποιο κριτικό μάτι. Νά
άντιληφθή ότι τά πράγματα δέν είναι
τόσον άπλά καί ότι αφού άπορρίπτει τήν

Θ Ε Μ Α Τ Α ΠΟΥ
ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ Π Ο Λ Ε Ω Ν ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙ
ΝΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η ΦΑΣΗ

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ Π Ο Λ Ε Ι Σ
ΑΙ ΤΙ Α
ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Ή αντίδραση κάθε άνθρώπου δταν παραβιάζεται ό ζωτικός χώρος του,
πού κληρονομήσαμε άπό τούς άρχαίους προγόνους μας, είναι πού κάνει
τίς σύγχρονες μεγαλουπόλεις νά κατοικοΰνται άπό «πρωτόγονα άτομα»!
Καί άκριβώς αυτή ή άντίδραση είναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά τήν
κατανόηση τής συμπεριφοράς τών κατοίκων των μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ω ν .
Μέχρι τό 2000 μ.Χ., δηλαδή σέ 30
χρόνια, τέσσερις ατούς πέντε Εύρωπαίους
θά ζούν αέ πόλεις! Αότό θά συμβή διότι
θά ύπάρξουν τότε τεράστια άστικά κέν
τρα, πόλεις - μαμμούθ, πού θά έκτείνωνται πέρα άπό τά έθνικά σύνορα, θά άρχίζουν δηλαδή σέ ένα κράτος καί θά τε
λειώνουν σέ άλλο!... θά ύπάρχη π .χ. μιά
«ύπέρ - πόλις» πού θά άρχίζη άπό τήν
Στοκχόλμη καί θά τελειώνη... στήν Νεά
πολη τής ’Ιταλίας, θ ά δπάρχη μιά πόλη
- μαμμούθ πού θά άρχίζη άπό τό Μόναχο
καί θά τελειώνη στή Χάβρη! θ ά συμβή,
δηλαδή, καί στήν Εύρώπη δ,τι άκριβώς
συμβαίνει σήμερα στήν ’Ιαπωνία, δπου δ
χώρος άνάμεσα στδ Τόκιο καί τήν Ό ζάκα
είναι μιά τεράστια άστικοποιημένη περιο
χή, μήκους πολλών έκατοντάδων χιλιομέ
τρων...
Κάπως έτσι, άλλωστε, φαντάζεται καί
τίς αύριανές άμερικανικές μεγαλουπόλεις
δ διακεκριμένος «μελλοντολόγος» Χέρμαν
Καίην. Υποστηρίζει δτι θά ύπάρχη μιά
τεράστια πόλη πού θά άρχίζη άπό τό Μπόστον καί θά τελειώνη στήν Ούάσιγκτον —
ή «Μπόαουα» δπως χαρακτηριστικώς τήν
«βάφτισε» μέ σύντμηση τών όνομάτων τών
δύο σημερινών πόλεων (ΜΠΟΣτον — ΟΓΑσιγκτον). θά δημιουργηθοΰν, άκόμη, στήν
’Αμερική οί πόλεις - γίγαντες Σίπιτς (δηδαλή: ΣΙκάγο — ΠΙΤΣμπουργκ) καί Σάνσαν (δηλαδή : ΣΑΝ Ντιέγκο — ΣΑΝτα
Μπάρμπαρα).
Βαδίζουμε, λοιπόν, δπως τονίζουν οί ει
δικοί, στήν δημιουργία τών πόλεων - μαμ
μούθ. Ταυτοχρόνως δμως άποδεικνύεται δτι τά μεγάλα άστικά κέντρα άποτελούν
«φωλιές βίας»! Άποδεικνύεται αύτό άπό
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τά διάφορα γεγονότα ή άπό τόν δείκτη
έγκληματικότητος». Είναι πράγματι, στό
σημείο τούτο, κατηγορηματικές οί στατι
στικές...
Αότή ή άμοιβαία σχέση (άνάμεσα στίς
μεγαλουπόλεις καί τήν έξαρση τής βίας)
είναι πολύ άνησυχητική. Καί δημιουργεί
δύο βασικά έρωτήματα : γιά ποιούς λό
γους, βιολογικούς ή ψυχολογικούς, δ άν
θρωπος πού ζή στήν μεγάλη πόλη καθί
σταται έπιθετικώτερος; Εύθύνεται άραγε
ή ίδια ή πόλη ή τό γεγονός δτι δ άνθρω
πος δέν έχει άκόμα προσαρμοσθή στόν τύ
πο ζωής πού δημιουργεί ή ύπέρ - πόλη;
Είναι δμως ή πόλη δ πραγματικός ύπεύθυνος; 'Ο καθηγητής Πώλ Σιβαντοδ,

ψυχίατρος ειδικευμένος στά θέματα τής
κοινωνικής συμπεριφοράς, άπαντά στό έρώτημα μέ τήν παρατήρηση πού έκανε
στήν «Νήσο τού Πάσχα».
’Απομονωμένη στόν Νότιο Ειρηνικό, σέ
άπόσταση 4.000 χιλιομέτρων άπό κάθε
κατοικημένη περιοχή, αύτή ή θαλάσσια
δάση έγινε τόν περασμένο αιώνα τό θέα
τρο μιάς πραγματικής σφαγής. *0 πλη
θυσμός της, τού δποίου δέν έχει έξακριβωθή ή προέλευση, είχε πολλαπλασιασθή
γιά νά φθάση στόν άπίστευτο άριθμό, γιά
μιά τόσο περιορισμένη γή, τών 15—20.
000 κατοίκων.
Αότάς δ ύπερπληθυσμός προκάλεσε στους
κατοίκους τής μικρής νήσου τό συναίσθη-

Ή πυκνότητα τών κατοίκων εις τάς μεγάλος πόλεις προκαλεϊ συχνότερη καταπάτησι τοϋ Ζωτικού χώρου τών άτόμων, μέ άποτέλεσμα τή συχνότερη έκρηξη
.
τού μηχανισμού όμύνης.

μα τής φυλακίαεως!... Ή νήσος είχε μεταβληθή γιά τούς κατοίκους σέ παγίδα.
Διότι δέν μποροϋοαν νά φύγουν άπό έκεϊ
άφοδ είχαν Ασφαλώς λησμονήσει τήν τέ
χνη τής ναυπηγικής, μιά καί ή νήσος δέν
διέθετε ξυλεία κατάλληλη γιά τήν κατακατασκευή πλοίων. Τό μόνο ύλικό που ύπήρχε ήταν ή πέτρα. ’Αλλά οί χιλιάδες
κάτοικοι τής νήσου άγνοοϋσαν πώς νά τήν
χρησιμοποιήσουν γιά τήν κατασκευή κα
τοικιών.
Καί δσο αύξανε δ πληθυσμός, ή «δημογραφική πίεση», τόσο οί κάτοικοι άναζητοδσαν μέσα διαφυγής. "Ενα άπό αύτά ή
ταν καί ή κατασκευή τεραστίων άγαλμάτων, ύψους συχνά 10 μέτρων, που Ατένι
ζαν τόν ούρανό, ποϋ έμοιαζε νά είναι ή
μόνη τους έλπίδα. Μιά άλλη μορφή διε
ξόδου ήταν ή έπινόηση όμοιωμάτων «Αν
θρώπου - πουλιού», μόνου μέσου διαφυγής
άπό τήν γή, τήν γή που γιά τούς κατοί
κους της ήταν ή ένσάρκωση τής δυστυ
χίας···
’Ενώ δμως οί κάτοικοι άναζητοϋσαν μέ
τήν φαντασία τους όδό διαφυγής, 6 θπερπληθυσμός πού αύξανε καί ή παράλληλη
έλλειψη τροφής, καθιστούσαν τήν κατά
σταση άφόρητη. Τό άποτέλεσμα ήταν, μέ
σα σ’ αύτό, τό κατά κάποιο τρόπο «στρα
τόπεδο συγκεντρώσεως», νά αύξάνη ή έπιθετικότητα. Ή κατάληξη ύπήρξε τό ξέ
σπασμα ένός έμφυλίου πολέμου, άπό τόν
όποιον δέν έπέζησαν παρά μερικές έκατοντάδες άπό τούς κατοίκους...
Στό παράδειγμα αύτό ύπάρχουν τά τρία
βασικά συνθετικά στοιχεία τού φαινομένου
τής έπιθετικότητος: δ κλειστός καί χω 
ρίς διέξοδο χώρος, ή έλλειψη προσαρμο
γής στό περιβάλλον καί ή συνεχής αύξη
ση τού πληθυσμού. Δηλαδή, τά τρία χ α 
ρακτηριστικά τής αυσαωρεύσεως, πού ύπό
διαφορετική μορφή καί σέ διαφορετικό βα
θμό, συναντώνται στίς σύγχρονες πόλεις.
’Από τήν άποψη αυτή, ή συμπεριφορά
τών κατοίκων τής Νήσου τοδ Πάσχα (καί
οί κάτοικοι τών σημερινών μεγαλουπόλεων δέν διαφέρουν) έξηγεΐται άπό ένα
χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε ζώσης 6πάρξεως: τής τάσεως τής έπιθετικότητος.
"Ολοι οί ειδικοί έπιστήμονες πού μελε
τούν τήν συμπεριφορά τού ζωικού κόσμου,
έχουν φθάσει στό ίδιο βασικό συμπέρα
σμα: κάθε ζωντανό δν θεωρεί ένστικτωδώς τόν χώρο πού τό περιβάλλει σάν Απο
κλειστική ιδιοκτησία του. Καί τήν Οπερασπίζεται μέ βιαιότητα έναντίον κάθε παρείσακτου.
Ή συμπεριφορά αύτή, πηγάζει άπό τήν
ίδια τή φύση, μέ σκοπό τήν γεωγραφική
κατανομή τών άτόμων σέ τρόπο πού νά άποφεύγεται κάθε μορφή ύπερπληθυσμοΟ,
φυσική συνέπεια τής δποίας είναι ή έλ
λειψη τροφής, ό λιμός. Παρατηρείται ή
συμπεριφορά αύτή πιό έντονη δπωσδήποτε
στά ζώα πού ζοδν μόνα παρά σέ έκεϊνα
πού ζοδν δμαδικά, δπως οί άνθρωποι. "Ο
μως παρατηρείται καί σέ αύτούς.
Πάνω σ’ αύτό συμφωνούν κοινωνιολό
γοι καί ψυχολόγοι. Οί ειδικοί αύτοί έπι
στήμονες Οποστηρίζουν μάλιστα δτι έχουν
Ανακαλύψει στούς σημερινούς Ανθρώπους
μία έπιβίωαη αύτοδ τοδ πρωτόγονου «έδαφικοδ ένστικτου», ένός είδους Ατομικού
ζωτικού χώρου. Αύτόν τόν ζωτικό χώρο
γιά κάθε άνθρωπο οί ’Αμερικανοί έπιστή
μονες άπεκάλεααν «φυσαλίδα». Στόν φυ

σιολογικό άνθρωπο, αύτή ή «φυσαλίδα»
σχηματίζει μία άόρατη θήκη, πού άπέχει
80—120 έκατοστά άπό τό σώμα του, άν
καί οί Αποστάσεις αυτές διαφέρουν Ανά
λογα μέ τήν ιδιοσυγκρασία καί τήν κοι
νωνική τάξη.
Στίς Ηνωμένες Πολιτείες, ώριαμένοι
έγκληματολόγοι καταμετρούν μέ ειδικές
μεθόδους τήν περιφέρεια καί τήν εύαισθησία τής «φυσαλίδος» έκείνων τών έγκληματιών, οί δποΐοι πρόκειται μέν νά άποφυλακισθοδν, άλλά πού θά παραμείνουν
ύπό παρακολούθηση. Ά ν ή «φυσαλίδα»
παρουσιάζη μεγάλες διαστάσεις ή άν ή
παραβίαση άπό τρίτους τοδ «ζωτικού τους
χώρου» προκαλεί έκτεταμένη έκρηξη τοδ
προσωπικού τους μηχανισμού άμύνης, τό
τε Αποφεύγεται ή άποφυλάκιση τών κα
ταδίκων, παρά τήν καλή τους διαγωγή,
γιά τόν λόγο δτι δύσκολα θά κατορθώσουν
νά αυγγκρατήσουν τήν ένστικτώδη τους
βία.
'Η παραβίαση τοδ ζωτικού χώρου συν
οδεύεται άπό πολλά φαινόμενα: σύσπαση
τών μυόνων, σφίξιμο τής γροθιάς, αύξη
ση τών σφυγμών, τών παλμών τής καρ
διάς, σκλήρυνση τών αιμοφόρων άγγείων,
έκκριση Αδρεναλίνης, αύξηση τής πυκνότητος τοδ αίματος, κλπ. "Ολες αύτές οί
διαφορετικές Αντιδράσεις έχουν σκοπό νά

βγοδν μόλις άνοίξουν οί πόρτες! Μιά πιό
εύρύτερη μορφή τοδ ίδιου φαινομένου εί
ναι ή συνήθεια τοδ «γουήκ-έντ», ή έξο
δος τοδ Σαββατοκύριακου τών κατοίκων
τών μεγαλουπόλεων. ’Ακόμη καί δ Αλκο
ολισμός, καί τά ναρκωτικά ή καί ή αύτοκτονία Αποτελούν καί αύτά μιά έκδήλωση φυγής. Μόνο πού έδώ ή έπιθετικότητα δέν ξεσπάει καί μεταβάλλεται σέ αύτοκαταστροφή.
Φυσικά, οί Αντιδράσεις τών Ανθρώπων
διαφέρουν, Ανάλογα μέ τόν βαθμό πολιτι
σμού, Ανατροφής καί κοινής Αγωγής τοδ
καθενός. Παράλληλα δμως, ή έκρηξη τής
έπιθετικότητος έχει σχέση καί μέ τήν
συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση
τών Ατόμων. Οί άνθρωποι πού αισθάνον
ται δτι δέν τούς Αγαπούν, οί περιφρονημένοι, είναι αύτοί πού ύποκύπτουν εύκολώτερα στίς έπιθετικές καί καταστρεπτι
κές τους παρορμήσεις. Αύτό τουλάχιστον
άποδεικνύουν τά Αποτελέσματα τών έρευνών γιά τά αίτια τών αύτοκινητικών Α
τυχημάτων.
«Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ τοδ Α
τυχήματος καί τής ψυχικής καταατάσεως
τοδ δδηγοδ», βεβαιώνει δ Γάλλος ψυχολό
γος Λουί Μιλλιέ, δ δποϊος έχει κάνει ει
δικές μελέτες έπί τού θέματος. Σχετικά
μέ τό αύτοκίνητο, ύπενθυμίζεται δτι δ Α

Ή παραβίαση του ζωτικού χώρου, πράγμα τό όποιον προκαλοΰν οί
μεγάλες πόλεις, συνοδεύεται άπό πολλά φαινόμενα: σύσπαση τών
μυόνων, σφίξιμο τής γροθιάς, αύξηση τών σφυγμών, τών παλμών τής
καρδιάς, σκλήρυνση τών αιμοφόρων άγγείων, εκκριση άδρεναλίνης,
αύξηση τής πυκνότητος τού αίματος, κλπ. "Ολες αύτές οί διαφορετι
κές αντιδράσεις έχουν σκοπό νά θέσουν τόν όργανισμό σέ κατάστα
ση άμύνης...

θέσουν τόν όργανισμδ σέ κατάσταση άμύ
νης...
Αύτή ή Αντίδραση κάθε Ανθρώπου δταν
παραβιάζεται δ ζωτικός χώρος του, πού
κληρονομήσαμε άπό τούς Αρχαίους προ
γόνους μας, είναι πού κάνει τίς σύγχρο
νες μεγαλουπόλεις νά κατοικοδνται άπό
«πρωτόγονα άτομα»! Καί αύτή άκριβώς ή
Αντίδραση είναι κεφαλαιώδους σημασίας
γιά τήν κατανόηση τής συμπεριφοράς τών
κατοίκων τών μεγαλουπόλεων. Πράγματι,
ή πυκνότητα τών κατοίκων προκαλεί συ
χνότερη καταπάτηση τού ζωτικού χώρου
τών άτόμων, μέ άποτέλεσμα τήν συχνότε
ρη έκρηξη τοδ μηχανισμού άμύνης.
Εύτυχώς, ή «καταπάτηση» δέν δδηγεΐ
πάντοτε σέ έπεισόδια. Συνήθως καταλή
γει σέ μιά ύποταγή ή σέ μιά άνακωχή.
Ή παραβίαση λοιπόν τοδ ζωτικού χώρου
είναι ή αιτία τόσων έπεισοδίων πού δια
δραματίζονται καθημερινά στούς δρόμους
τών μεγαλουπόλεων.
Οί άνθρωποι δμως διαθέτουν εύτυχώς
διάφορα μέσα Αποφυγής αύτής τής παρορμήσεως: τήν φυγή, τό δνειρο ή καί τήν
άσθένεια.
Τήν φυγή θά τήν παρατηρήσουμε συνηθέστερα στό λεωφορείο καί στά άλλα μέ
σα τών συγκοινωνιών: δλοι βιάζονται νά

ριθμός τών Ατυχημάτων είναι μεγαλύτε
ρος στούς νεαρούς δδηγούς παρά στούς 6πολοίπους. Αύτό δέν δφείλεται στήν έλ
λειψη πείρας τών πρώτων, άλλά στό γε
γονός δτι ή έπιθετικότητα, δπως καί στά
ζώα, είναι πιό Ανεπτυγμένη στούς νέους
Απ’ δ,τι στούς ήλικιωμένους. Καί δπως
παρατηρούν πολλοί ψυχολόγοι, «δπου παρατηρείται συγκέντρωση νέων, τά έπεισό
δια αύξάνουν».
Είναι, λοιπόν, οί κάτοικοι τών μεγα
λουπόλεων καταδικασμένοι νά βλέπουν τίς
έπιθετικές τους παρορμήσεις νά αύξάνουν
καί ταυτόχρονα νά δφίστανται έκεϊνες τών
γειτόνων τους; Ή Απάντηση είναι δύσκο
λη. Καί δλες οί έλπίδες στηρίζονται τώ
ρα στούς πολεοδόμους, πού περισσότερο
κατατοπισμένοι γιά τά Ανθρώπινα έλατήρια, θά πρέπει νά σχεδιάσουν τίς μελλον
τικές πόλεις έπί τή βάσει αύτών τών δια
πιστώσεων.
Πάντως, τό γεγονός είναι δτι μέ τήν
ποσοτική αύξηση τών πόλεων, τό Ανθρώ
πινο γένος περνά Από μία κρίσιμη φάση.
Γιατί οί καινούργιες Αντιδράσεις πού έκδηλώνονται έχουν μιά εύρύτητα τής δποί
ας κανένας ειδικός δέν μπορεί νά μαντέψη τήν έκταση.
EDGAR NICOLSON
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ΕΝΑΣ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ
ΤΗΣ ΣΚΟΤΛΑΝΤ ΓΥΑΡΝΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Οί διεθνείς πορτοφολάδες ύψηλής κλάσεως είναι γενι
κά άνθρωποι εύγενεϊς καί ίπποτικοί, μοντέρνοι στήν
έμφάνισί τους καί εύχάριστοι ατούς τρόπους καί τις
παρέες τους.

ΙΝΑΙ καλοντυμένοι καί προτιμούν
τά σκούρα μοχαίρ. Κρατούν συνή
θως ατό μπράτσο ένα κομψό έλαφρό άδιάθροχο. Στά διαβατήρια είναι
έΕπέρ. Ό καθένας έχει τουλάχιστον
δύο.
Οί διεθνείς πορτοφολάδες ύψηλής
κλάσεως είναι γενικά άνθρωποι εύγενεϊς καί ίπποτικοί, μοντέρνοι στήν έμφάνισή τους καί εύχάριστοι στούς τρό
πους καί τις παρέες τους. Είναι κάθε
άλλο παρά σκληροί — ή καινούργια σχο
λή άπαιτεί λεπτότητα καί τάκτ. Ή έργαοία τους, λένε, είναι «λεπτή» καί χρειά
ζεται μεγάλη έΕάσκηση.
Τό πορτραϊτο τους περί γράφεται άπό
τόν έπιθεωρητή τής Σκότλαντ Γιάρντ,
Τζών Κάντλις:
— Οί λωποδύτες αύτοί καταλύουν
στά μεγάλα Εενοδοχεϊα, άλλά ποτέ μό
νοι. Συνοδεύονται άπό έλκυστικές κοπέλλες, πού είναι συνένοχοί τους. Τό
δρομολόγιό τους είναι καθιερωμένο: με
γάλη κούρσα τού Μονακό, ντέρμπυ "Επσομ, Λέ Μάν, "Ασκοτ...
Τό ορμητήριο τών διεθνών βαλαντιοτόμων είνοι όλη ή ύφήλιος, άλλά προ
πάντων ή Νότιος Εύρώπη καί, ή 'Αμε
ρική.
— Οί πορτοφολάδες αύτοί, έΕηγεϊ ό
Κάντλις, έρχονται ουνήθως άπό τις 'Η 
νωμένες Πολιτείες, τήν Ιταλία καί τήν
Ισπανία. Τελευταία όμως φτάνουν πολ
λοί καί άπό τή Λατινική Αμερική.
Μελετώντας προσεκτικά τις ταΕιδιωτικές συνήθειες τών λωποδυτών, ό Βρεταννός άστυνομικός κατέστρωσε όλόκληρους χάρτες τών δρομολογίων τους.
Φτάνουν, λέει, στό Λονδίνο κατά τά μέ
σα ή τά τέλη τής άνοίΕεως. Μένουν έκεϊ όσο χρειάζεται γιά νά κάνουν πέν
τε - έΕη καλές «δουλειές», καί έπειτα
άκολουθοΰν τήν πορεία τών πρώτων του

Ε

ριστών πού κατευθύνονται στήν
τία, στή Γερμανία ή στό Παρίσι.

Ελβε

"Επειτα Εεκουράζονται γιά λίγον και
ρό, άφήνοντας έλεύθερο τό πεδίο στούς
νεαρώτερους πορτοφολάδες καί τά ντό
πια φιντάνια. "Οταν άναπαυθούν άρκετά, παίρνουν πάλι τόν δρόμο, γιά νά
φτάσουν στή Νέα Ύόρκη καί τή Νέα
'Αγγλία κατά τήν έποχή τών μεγάλων
ιπποδρομιών. Τέλος περνούν άπό τό
Σάν Φρανσίσκο. Καί τόν χειμώνα τόν
περνούν στό Μαϊάμι.
Ό Μπόμπ "Αρνο, ένας κομψός Σου
ηδός 29 έτών, Εέρει καλά τήν τέχνη
τού πορτοφολά, άλλά δέν τήν έχει έΕασκήσει ποτέ. Δουλεύει σέ ένα κλάμπ
τού Λονδίνου σάν ταχυδακτυλουργός.
Ή Σκότλαντ Γιάρντ τόν χρησιμοποίησε
τελευταία γιά τήν έκπαίδευση τών άνδρών της στή λωποδυσία — φυσικά, μό
νο γιά νά μπορούν νά άναγνωρίζουν ά
πό μακριά τούς πορτοφολάδες άπό τόν
τρόπο «έργασίας» τους.
Ό Μπόμπ έτυχε, λόγω μακρινής έπαγγελματικής ουγγενείας, νά έρθη σέ
έπαφή μέ πολλούς πορτοφολάδες καί
Εέρει γιά τή ζωή τους περισσότερα Ι
σως καί άπό τήν Γιάρντ.
—Ή τέχνη, λέει, βρίσκεται στά δά
χτυλα, άλλά καί στό μυαλό. Οί καλοί
πορτοφολάδες δέν περιμένουν νά δοΰν
τό θύμα τους νά μετρά τά χρήματά του
γιά νά τού τά άρπάΕουν καί νά γίνουν
καπνός. Χώνουν τά δάχτυλά τους στήν
τσέπη του καί παίρνουν ολόκληρο τό
πορτοφόλι. Τό μάτι τους είναι έΕασκημένο: Διακρίνουν τούς άνθρώπους πού
έχουν πολλά λεφτά στήν τσέπη άπό τό
χαρακτηριστικό φούσκωμα στό στήθος.
Τό πάν είναι νά έχη κανείς εύαίσθητα δάχτυλα. Τό χέρι τού πορτοφολά

βυθίζεται στήν τσέπη τού θύματος σάν
λεπτή λαβίδα: Ό δείκτης καί ό μικρός
δάκτυλος άποτελοϋν τό ένα σκέλος της,
ό μέσος καί ό παράμεσος τό άλλο. Ό
άντίχειρ μένει κολλημένος στό πλευρό
τού δείκτη, γιά νά μή συναντά άντίσταση τό χέρι. Είναι μιά δουλειά πού δέν
μπορεί νά κάνη ό καθένας. Χρειάζεται
πολλούς μήνες έΕασκήσεως.
'Αλλά χρειάζεται καί νοΰς:
Ό Μπόμπ "Αρνο λέει, ότι οί λωπο
δύτες διαλέγουν τά θύματά τους μεταΕύ άνθρώπων πού βιάζονται ή πού ε ί
ναι άπορροφημένοι μέ κάτι άσχετο άπό
χρήματα. Ό καλύτερος τόπος δράσεως
είναι ό δρόμος. Ακολουθεί ή πλάζ καί
τά βεστιάρια τών θεάτρων. "Ενας έΕυπνος .Όρτοφολάς, πιστεύει ό "Αρνο, δέν
δρά ποτέ μέσα σέ τραίνα καί λεωφορεία:
Σ' αύτά δέν μπορεί νά Εεφύγη εύκολα
άν τόν μυριστούν, άλλά καί δέν έχουν
ποτέ λεφτά μαζί τους τά ύποψήφια θύ
ματα.
Άπό άπόψεως κερδών, ή λωποδυσία
ύψηλής κλάσεως άποδίδει, κατά μέσον
όρο, 30.000 δραχμές κάθε «έργάσιμη»
ήμέρα, μέ λίγες άπλές κινήσεις τών
δαχτύλων.
Πολλοί πορτοφολάδες λατρεύουν τά
γήπεδα καί τις κοσμικές συγκεντρώσεις.
Ά λλοι προτιμούν νά κυνηγούν τούς βια
στικούς — άλλά πάντοτε σέ κάποια στά
ση τους, λόγου χάρη όταν τρώνε στά
πεταχτά ένα σάντουιτς. Κλασικό, τέ
λος, παραμένει τό κόλπο τού ταΕί: Ό
πορτοφολάς τρέχει νά μπή σέ ένα ταΕί
πού σταμάτησε κάποιος άλλος, καί άρχίζει ν ά φωνάζη ότι αύτός τό κάλεσε
πρώτος.
Πάνω στή σύγχυση άρπάζει τό πορ
τοφόλι τού θύματος καί έπειτα τού ζη
τεί εύγενικά συγγνώμη καί τόν άφήνει

νό πάρη έκεϊνος τ6 ταΕί... ελαφρότερος.
— Οί λωποδύτες προτιμούν τά άτο
μα πού βλέπουν δτι στή χειρότερη πε
ρίπτωση (άν γίνουν αντιληπτοί) δέν θά
κάνουν μεγάλη φασαρία. 'Ιδανικά θύμα
τα είναι οί Αμερικανοί καί οί Κινέζοι.
Οί πρώτοι δέν πιστεύουν τά μάτια τους
όταν βλέπουν τά πορτοφόλι τους νά κά
νη φτερά στην Εύρώπη, γιατί έχουν τή
βεβαιότητα ότι «τέτοια πράγματα δέν
συμβαίνουν» στή γηραιό ήπειρο. Ώσπου
νά συνέλθουν άπό τό σόκ, ό λωποδύ
της γίνεται άφαντος. Οί ΚινέΖοι πάλι
έχουν μιά περίεργη τάση νά περνούν άπαρατήρητοι.
Αποφεύγουν νά βάλουν
τΙς φωνές καί νά δημιουργήσουν έπεισόδιο, άκόμη καί όταν άντιληφθοϋν ότι χά
νουν τά λεφτά τους. Αύτό οφείλεται ί
σως στό γεγονός ότι πολύ συχνά θεω
ρούνται ύποπτοι οί ίδιοι.
Ή ύπαρΕη συνενόχου βοηθεϊ πολύ τά
πράγματα. Ό πορτοφολάς πού άρπάΖει
τά χρήματα άπό τόν πελάτη ένός ταΕί
ή άπό τόν άτυχή ΚινέΖο, τά «πασάρει»
στά γρήγορα στήν καλλονή πού στέκει
δίπλα του. "Επειτα παίρνουν διαφορετι
κούς δρόμους. Αν ό ύποθετικός Κινέ
ζος καταδιώΕη τόν πορτοφολά καί είδοποιήση τήν άστυνομία, ό λωποδύτης
βρίσκεται χωρίς τά κλοπιμαία. Οί άστυνομικοί άρχίΖουν νά ύποπτεύωνται τό
θύμα: Μήπως έχει καταχρασθή Εένα
χρήματα καί σκηνοθετεί ληστεία;
Ανάλογα μέ τήν έθνικότητα τού πορ
τοφολά, δισκρίνονται διάφορες τεχνο
τροπίες. Οί παρακάτω τρεις άνήκουν
στις πιό έΕωτικές καί άπαιτοϋν μεγάλη
πρόοδο ατό «έπάγγελμα»:
* ΑΡΑ Β ΙΚ Η ΜΕΘΟΔΟΣ·. Οί Αιγύ
πτιοι, οί ΛιθανέΖοι καί οί Ίορδανοί έ
χουν είδικευθή στό νά κόβουν τις τσέ
πες των θυμάτων μέ Ευραφάκι, τήν ώ
ρα πού κάθονται μέσα σέ κάποιο μπάρ.
Ή μέθοδος είναι κάπως χονδροειδής
καί άπολήγει συχνά σέ πανηγυρική σύλ
ληψη τού πορτοφολά. Χαρακτηριστική
λεπτομέρεια: Ό λωποδύτης πρέπει νά
βεβαιωθή ότι τό θύμα δέν έχει κέρμα
τα στήν τσέπη του, γιατί θά κάνουν θό
ρυβο άν πέσουν στό πάτωμα. Καί, όπως
είναι γνωστό, δέν ύπάρχει άνθρωπος
στήν ύφήλιο πού θά άκούση τόν ήχο
μιάς δεκάρας πού πέφτει στις πλάκες
καί δέν θά στρέψη τό βλέμμα του.
* ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ: Οί ΦιλιππινέΖοι κυνηγούν τούς 'Αμερικανούς
στρατιωτικούς καί τούς τουρίστες. Ή
κλοπή συντελείται τήν ώρα πού προσ
φέρουν στόν έπισκέπτη δίσκους μέ φρού
τα ή τού φορούν πελώρια στεφάνια ά
πό λουλούδια.
* ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αμίμη
τοι στά μηχανικά «γκάγκ», οί Ιάπωνες
χρησιμοποιούν ειδικές τρόμπες, τίς
«σπρέυ», μέ τίς όποιες ραντίΖουν τίς
τσέπες τών πανταλονιών τού θύματος.
Τό ύφασμα καταστρέφεται άπό τό καυ
στικό άεροΖόλ καί τά χρήματα πέφτουν
στήν παλάμη τού πορτοφολά...
Προσέχετε λοιπόν τούς διεθνείς πορ
τοφολάδες — προπάντων όταν ταΕιδεύετε: ΤαΕιδεύουν κι αύτοί. Ή λωποδυσία έγινε κοσμοπολιτική. Σ τις φυλακές
τού Λονδίνου καί τού Παρισιού όμιλοΰνται όλες οί γλώσσες. Γιατί, εύτυχώς, οί
περισσότεροι λωποδύτες συλλαμβάνονται κάποτε.

ΕΥΘΥΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Στό 8 έ α τ ρ ο
ΤΟΥ

κ. ΜΠΕΛΙΜΟΝΤΕ άκολούθησε τήν
ταΕιθέτρια πού τόν οδηγούσε στή
θέσι του, στό «Τεάτρ Σαίν Μαρτέν».
Ζήτησε εύγενικά συγγνώμη άπό τήν κυ
ρία πού πάτησε περνώντας καί κάθησε... στά πόδια ένός κυρίου.
— Μέ συγχωρήτε, είπε καί βρήκε, έπί
τέλους, τήν θέσι του.
Ή ήλικιωμένη ταΕιθέτρια όμως δέν
έφευγε, «ϊέχασα τίποτα;», άναρωτήθηκε άφηρημένος ό κ. Μπελιμοντέ. Ή τα ν
άδιόρθωτος άφηρημένος καί πάντα Εεχνούσε κάτι. Αύτή τή φορά, όμως, τό
θυμήθηκε: «Τό πουρμπουάρ», σκέφτηκε
καί, βάΖοντας τό χέρι στήν τσέπη του,
έδωσε στήν ταΕιθέτρια... τό κλειδί τού
διομερίσματός του. Στό τέλος, όμως,
ρυθμίσθηκε κι' αύτό. Ή ταΕιθέτρια τού
έπέστρεψε τό κλειδί καί ντροπιασμένος
ό κ. Μπελιμοντέ τής έδωσε ένα φράγ
κο. Κάποιοι γέλασαν, άλλά, εύτυχώς, ή
αύλαία άνοιΕε καί ή παράστασις άρχι
σε. Τό έργο ήταν ένδιαφέρον καί συγ
κινητικό κι' ό κ. Μπελιμοντέ Εέχασε
γρήγορα τό έπεισόδιο. "Οταν, μάλιστα,
ή πρωταγωνίστρια, άπογοητευμένη άπό
τήν κακία τών ανθρώπων, έδήλωσε ότι
θά πάη νά κλεισθή σέ μοναστήρι, ό κ.
Μπελιμοντέ ένοιωσε τά δάκρυα νά άνεβαίνουν στά μάτια του. Προσπάθησε νά
βγάλη κρυφά τό μαντήλι του — κανείς
δέν θέλει νά τόν βλέπουν νά κλαίη στό
θέατρο — όταν άκουσε πλάι του μιά ά
γρια φωνή:
— Τί κάνετε, κύριε;
Ό κ. Μπελιμοντέ προσπάθησε νά θυμηθή τί έκανε έκείνη τήν στιγμή καί τό
θυμήθηκε. Προσπαθούσε νά βγάλη τό
μαντήλι του.
—ΚΓ άπό τήν δική μου τσέπη θά βγά
λετε τό μαντήλι σας; είπε άπειλητικά

Ο

ρ. Μ Ε Ρ Υ Α

ό κύριος πού καθόταν στό διπλανό του
κάθισμα.
Τρομοκρατημένος ό κ. Μπελιμοντέ διεπίστωσε ότι πραγματικά τό χέρι του
βρισκόταν μέσα στήν τσέπη τού διπλα
νού κυρίου. Τό τρόβηΕε βιαστικά κι' άρσε νά Ζητάη συγγνώμη, ένώ ό άλλος έΕακολουθοϋσε νά τόν κοιτάΖη φιλύπο
πτα.
Αλλά ήταν γραφτό νά μήν τελειώση
ήσυχα ή θεατρική βραδυά τού κ. Μπελιμοντέ. Στό διάλειμμα κι' ένώ προσπα
θούσε νά άποφύγη τό άγριο βλέμμα τού
διπλανού του κυρίου, ακούστηκε άπό τό
μεγάφωνο τού θεάτρου ή είδοποίησις:
— Προσοχή! Ό κ. Γκαστόν Μπελιμοντέ! Νά σπεύση άμέσως στήν κλινι
κή «Ό καλός Σαμαρείτης», στήν όδό
Ρωμύρ. Ή γυναίκα του τραυματίσθηκε
σέ αύτοκινητικό δυστύχημα. 'Επαναλαμ
βάνομε: Ό κ. Γκαστόν Μπελιμοντέ...
Ό κ. Μπελιμοντέ τινάχτηκε κάτωχρος όρθιος, βγήκε στό διάδρομο Εαναπατώντας τήν κυρία, κατέβηκε τίς σκά
λες τρέχοντος καί ρίχτηκε μέσα σ' ένα
ταΕί.
— Στήν κλινική «Ό καλός Σαμαρεί
της», στήν όδό Ρωμύρ, είπε λαχανια
σμένος στόν σωφέρ.
— Πήδησε άπ' τό αύτοκίνητο, Εεχνώντας μέσα στήν ταραχή του νά πληρώση τόν σωφέρ, πού τόν κυνηγούσε. Τόν
πλήρωσε τρέχοντος, μπήκε άναστατωμένος στήν κλινική κι' έΕαφνα σταμά
τησε.
Καλοΰσαν τόν κ. Γκαστόν Μπελιμοντέ νά έπισκεφθή τήν τραυματισμένη γυ
ναίκα του. 'Εκείνον τόν έλεγαν Μωρίς
Μπελιμοντέ καί τό κυριώτερο, δέν ήταν
παντρεμένος!
Ρ. ΜΕΡΥΛ
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Ποτέ ό κρατούμε
νος, έστω καί έάν
φέρη χειροπέδας δέν
παύει νά είναι έπικίνδυνος. Πολλοί όστυνομικοί
έμαθαν
κάπως άργά, δτι αύται πολλάκις είναι έν
δπλον άποτελεσματικόν εις χεϊρας τού
κρατουμένου,
έάν
άσκεϊται ή δέουσα έπίβλεψις.

’Από τ ω ν α ρ χ α ι ό τ α τ ω ν χ ρ ό ν ω ν

01 ΧΕΙΡΟ ΠΕΔΕΙ ΕΙΧΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
Ά π6 άρχαιοτάτων χρόνων είχον χρη
σιμοποιηθώ χειροπέδαι μέ πολλήν έπιτυχίαν.
Κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα, εις τήν
’Αγγλίαν, οί αστυνομικοί, διά νά ήμπορέσουν ν’ άκινητοποιήσουν τούς έγκληματίας, έχρησιμοποιούααν ένα μεταλλικόν
κλοιόν μέ βαρίδιον, συνδεδεμένον δι’ άλύσεως, τόν όποιον έθεταν είς τόν πόδα
τοΟ κρατουμένου. Αυτή ή μέθοδος δφίσταται είς ώριαμένας περιοχάς, μέχρι σήμε
ρον. Ή άκριβής χρονολογία χρησιμοποιήσεως τών χειροπεδών δέν είναι έξηκριβωμένη' έχουν χρησιμοποιηθή πρδ αρκετών
δεκαετιών καί είναι γνωσταί ώς χειροπέδαι, δεσμά ή κρίκοι. Ό σκοπός αϊτών έ
χει παραμείνει δ ίδιος, νά συγκρατή καί
νά περιορίζη τήν φυσικήν Ικανότητα ένός
κρατουμένου νά δραπετεόση ή νά προκαλέαη τραυματισμόν είς τόν σκοπόν άστυνομικάν.
Είς τήν ’Αμερικήν, σήμερον, ή_ τακτική
τής χρησιμοποιήαεως τών χειροπεδών δυ
νατόν νά διαφέρη άπό Πολιτείας είς ΙΙολιτείαν, άλλά, γενικώτερον, αδται συνή
θως χρησιμοποιούνται έπί ένός κρατουμέ
νου, δταν οδτος πράξη, ή πιστεύεται δτι
έπραξε έν κακούργημα, καθώς καί είς πε
ριπτώσεις μετακινήσεως ένός ή περισσο
τέρων κρατουμένων άπό μιάς τοποθεσίας
είς άλλην, δπου ή πιθανότης άποδράσεως
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Χειροπέδαι έχρησιμοποιοϋντο άπό τών
άρχαιοτάτων χρόνων. Είς τόν περίφημον Δίσκον τής Φαιστού, ό όποιος όποτελεϊ τό σπουδαιότερον δείγμα ιερογλυ
φικής τής Μινωϊκής Κρήτης, έχει άποτυπωθή καί τό ιερογλυφικόν τό όποιον
δείχνει τό βέλος καί τό όποιον κατά τήν
γνώμην πολλών άρχαιολόγων είναι χειροπέδαι.

έχει πρωτεύοντα ρόλον. "Οταν είναι άναγκαία ή μεταφορά τών κρατουμένων διά κα
θισμάτων, αδτη καθίσταται περισσότερον
περίπλοκος, λόγφ τών δυσκολιών τάς ό
ποιας παρουσιάζει.
Μία εύκολος καί άπλή λύσις είναι ή
μεταφορά τών κρατουμένων είτε κατά ζεύ
γη, είτε κατά μάνας καί είς διαφορετικάς
ώρας. Είς περίπτωσιν δπου εις κρατούμε
νος είναι δμοσπονδιακός, λαμβάνουν χώ 
ραν ιδιαίτερα προφυλακτικά μέτρα, δσον
άφορρα τήν μεταφοράν του.
Αί χειροπέδαι κατεσκευάσθησαν διά νά
προσφέρουν μίαν άστυνομικήν βοήθειαν καί
πρέπει νά χρησιμοποιηθούν κατά τοιούτον
τρόπον, ώστε νά μή προκαλούν τραυματι
σμόν είς τόν κρατούμενον άλλά καί νά μήν
είναι χαλαρώς προσδεδεμέναι. 'Ο συνοδός
Άστυφύλαξ δέν πρέπει νά τιμωρήση τόν
κρατούμενον, μέ τό νά σφίξη ταύτας, ώ
στε νά προκαλέση είς αύτόν κυκλοφοριακήν άνωμαλίαν. Δέν πρέπει νά συμπεριλάβωμεν τάς χειροπέδας ώς έξάρτημα στο
λής. Μία συμβουλή, δέν πρέπει ποτέ νά
ύποθέσωμεν δτι είς κρατούμενος παύει νά
είναι έπικίνδυνος, έστω καί άν φέρη χειροπέδας.
Πολλοί άατυνομικοί έμαθαν τούτο κά
πως άργά, διότι αδται είναι έν δπλον έπικίνδυνον άπό τόν κρατούμενον.
« A. X .»

ΑΘ ΛΗΤΙΣΜ Ο Σ

Τήν 26 καί 27.11.71 διεΕήχθη εις τό Στάδιον Καραϊσκάκη τό Πρωτάθλημα "Αρσεως
Βαρών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας 1971.
Eic τούτο έλαβον μέρος δι' όμάδων ό ΣΤΡΑΤΟΣ, τό ΝΑΥΤΙΚΟΝ, ή ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,
τό ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ, ή ΧΩΡ)ΚΗ καί ή ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ.
Ή όργάνωσις, ή όποια καί έστέφθη ύπό έπιτυχίας, είχε άνατεθή, δι' άποφάοεως τού
Α.Ε.Δ. εις τό Ά ρχ. Αεροπορίας.
Τούς άγώνας παρηκολούθησαν άνώτατοι καί άνώτεροι Ά Ε )κοί έκ τών Ε.Δ. καί Σ.Α.,
Αθλητικοί παράγοντες καί φίλαθλος κόσμος.
Κατά τούς άγώνας ή όμάς τής Αστυν. Πόλεων έπρώτευσε μέ 51 βαθμούς, άνακηρυχθεϊσα πρωταθλήτρια Ελλάδος.
Αναλυτικώς τά άποτελέαματα έχουν ώς έΕής:
Σύνολον
Ζετέ Άνυψ. κιλών
Ντεβελοπέ Άρασσέ
εις 3 είδη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 52 ΧΙΑ)ΜΩΝ
190
70
65
Σ.Ξ.
55
1. Στρατιώτης ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δ.
175
70
50
Π.Ν.
55
2. Ναύτης ΒΑΣΣΑΛΟΣ Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 56 ΧΙΛ)ΜΩΝ
1.
2.
3.
4.

Άστυφύλαξ ΖΗΚΑΣ Κ.
Κελευστής ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ Κ.
Ναύτης ΣΙΙΑΛΛΑΣ All.
Σμηνίτης ΔΡΑΚΟΣ ΧΡ.

Α.Π.
Π.Ν.
Π.Ν.
Ε.Α.

65
70
45
47,5

62,5
62,5
50
42,5

87,5
80
50
55

215
212,5
145
145

Σ.Ξ.
Ε.Α.

90
45

77,5
57,5

95
65

262,5
167,5

Ε.Χ.
Ε.Α.
Π.Ν.
Π.Ν.

95
100
90
70

100
92,5
80
75

120
110
100
90

315
302,5
270
235

Α.Π.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Π.Ν.

145
100
90
60

115
90
75
65

150
110
105
80

410
300
270
205

Α.Π.
Σ. Δ.
Ε.Α.
Α.Π.
Ε.Α.

100
90
85
60
70

100
95
75
70
60

120
115
100
85
80

320
300
260
215
210

Σ.Ξ.
Σ.Ξ.
Π.Ν.
Ε.Α.

130
90
82,5
85

112,5
80
80
80

150
115
115
105

392,5
285
277,5
270

Α.Π.
Α.Π.
Ε.Α.

120
110
65

115
95
70

140
130
90

375
335
225

Α.Π.
Σ.Ξ.
Α.Π.
Ε.Α.

110
115
97,5
90

105
95
95
90

135
120
110
115

350
330
302,5
295

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 ΧΙΑ) ΜΩΝ
1. Στρατιώτης ΖΗΚΑΣ Α.
2. Σμηνίτης ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 67,5 ΧΙΑ) ΜΩΝ

Πρωτά
θλημα
άρσεως
βαρών
Ενόπλω ν
Δυνά
μεων
uai Σ.Α.
1971

1.
2.
3.
1.

Χωροφύλαξ ΚΟΓΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ Α.
Σμηνίτης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΓΛΟΣ I.
Ά ρχ) στής ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ Γ.
Έ π ) στής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ X.

1.
2.
3.
4.

Άστυφύλαξ ΣΠΓΡΟΓ Π.
Στρατιώτης ΟΜΗΡΙΔΗΣ Ν.
Δόκ. Άστυφ. ΡΑΒΑΝΟΠΟΓΛΟΣ I.
Ναύτης ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ Δ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 75 ΧΙΑ)ΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 82,5 ΧΙΑ) ΜΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

Άστυφύλαξ ΠΟΛΓΖΟΣ Β.
Λοχίας ΑΝΤΩΣΟΓΛΟΓ X.
Σμηνίας ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.
Άστυφύλαξ ΜΠΙΤΑΣ Ν.
Σμηνίτης ΦΡΓΛΙΓΚΟΣ Φ.

1.
2.
3.
4.

Στρατιώτης ΗΛΙΑΔΗΣ Ν.
Λοχίας ΤΖΑΜΑΛΑΣ Η.
Ά ρχ) στής ΤΣΟΓΚΑΣ ΤΡ.
Σμηνίτης ΜΑΡΟΓΛΗΣ Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90 ΧΙΑ)ΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 110 ΧΙΑ) ΜΩΝ
1. Άστυφύλαξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ Δ.
2. Άστυφύλαξ ΜΠΙΔΕΛΗΣ Γ.
3. Σμηνίτης ΤΖΟΓΚΑΛΙΑΣ Ν.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΒΑΡΩΝ
1.
2.
3.
4.

Άστυφύλαξ ΜΟΓΤΑΦΤΣΙΔΗΣ'ΣΤ.
Στρατιώτης ΚΟΣΜΟΠΟΓΛΟΣ Σ.
Άστυφύλαξ ΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.
Σμηνίτης ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Ν.

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
’Αστυνομία 51
41
Στρατός
’Αεροπορία 29

Βαθμοί
»
»

4ον Ναυτικόν
5η Χωροφυλακή

28
7

Βαθμοί
»

Δ. Κ.
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Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό τήν συνεστίασιν τής Πανελληνίου Ομοσπονδίας Άποστράτων Α
ξιωματικών Άστυν. Πόλεων εις τό έστιατόριον « Ελληνικόν» κατά τήν όποιαν έτιμήθησαν οί πρω
τεργάτες του Θεσμού.

01 ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΚΙ’ ΕΜΕΙΣ
(Σκίτσα άπό τήν συνεστίασι τής 'Ομοσπονδίας Άποστράτων Αξιωματικών Α. Π.)
Τοϋ Άστυν. Α' κ. I. ΡΑΙΚΟΥ

ΝΩΠΕΣ είναι άκόμη σ' όλους μας οί έντυπώσεις άπό τις γιορτές τού 'Ιωβηλαίου τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας
Πόλεων. Στό διάστημα των εκδηλώσεων έκείνων, μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά άναδράμουμε γιά λίγο νοερά ατό παρελθόν
μιας πεντηκονταετίας, νά δούμε άπό κοντά πώς δημιουργήθηκε ό θεσμός τής 'Αστυνομίας Πόλεων, ποιές ήσαν οί προ
οπτικές καί οί έλπίδες των εισηγητών του, ποιές ήσαν οί άντιΕοότητες πού συνάντησε, πφς τις άντιμετώπισε καί πώς
τέλος κατώρθωσε νά Εεπεράση τά κάθε είδους έμπόδια καί νά φθάση στό Ζηλευτό σημείο τής άναγνωρίσεώς του
ώς θεσμού πράγματι έπαναστατικοϋ γιά τά έλληνικά άστυνομικά δεδομένα τής έποχής του.
Πόσα διδάγματα πήραμε άπό τήν άναδρομή αότή ατό πα
ρελθόν τής Αστυνομίας Πόλεων, είναι κάτι πού δέν περιγράφεται ’Εκείνο δμως πού σάν τελικό συμπέρασμα έμεινε βαθειά
χαραγμένο μέσα μας, είναι ή διαπίστωαις, δτι δν πετύχαμε νά
έδραιωθοϋμε σάν θεσμός άπαραίτητος στήν αυνείδησι τού έλληνικοΰ λαού, αύτδ τό χρωστάμε έξ όλοκλήρου στις προσπά
θειες καί τις θυσίες τών πρωτεργατών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, οί όποιοι, άπό τά πρώτα άπαλά βήματα τού Σώματος,
μπόρεσαν μέ τίς γνώσεις των καί τήν εύγένεια τών τρόπων
των νά έπιβληθοδν σ’ ένα δπωσδήποτε δύσκολο κοινό, δπως ε ί
ναι τό Ιλληνικδ κοινό. Καί καθώς τά χρόνια περνούσαν καί
τά βήματα γίνονταν πιό σταθερά καί πιό γρήγορα, οί δνδρες
τής ’Αστυνομίας Πόλεων συνέχιζαν τίς προσπάθειές των, μέ
άποτέλεσμα νά γιορτάσουμε πρίν λίγο καιρό τήν πρώτη θριαμ
βευτική πεντηκονταετία τού Σώματος. Περνώντας τήν σκυτά
λη άπό χέρι σέ χέρι καί προσπαθώντας κάθε φορά νά ξεπερ
νούν οί νεώτεροι τούς παλαιοτέρους, φθάσαμε πανηγυρικά στό
τέρμα τής πρώτης πεντηκονταετίας καί ύποαχεθήκαμε vivat τό
τέρμα αύτό ή άφετηρία μιάς πιό θριαμβευτικής δευτέρας πεν
τηκονταετίας.
Ή προσφορά τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν καθόλου άνέλιξι τής έλληνικής κοινωνίας στά πενήντα χρόνια πού πέρα
σαν άπό τότε πού πρωτοεμφανίσθηκε στή ζωή τής Ε λλάδος,
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άναγνωρίσθηκε έπίσημα άπό δλες τίς τάξεις τού έλληνικού
λαού, άλλά καί άπό αύτή τήν Πολιτεία. Καί ή άναγνώρισις
αύτή μάς έκανε καί μάς κάνει νά αισθανόμαστε ύπερήφανοι,
άλλά καί μάς δημιουργεί τήν δποχρέωαι νά συνεχίσουμε τόν
δρόμο μας σημειώνοντας κάθε μέρα νέες έπιτυχίες. Καί θά
συνεχίσουμε δπωσδήποτε τήν ίδια πορεία, φροντίζοντας νά βελ
τιωνόμαστε περισσότερο. Αύτό είναι καθήκον Ιερόν δλων ήμών
πού σήμερα ύπηρετούμε, άλλά κι έκείνων πού θά μάς διαδε
χθούν. Είναι χρέος τιμής καί εύγνωμοσύνης πρώτον σ’ έκείνους πού χάραξαν τόν δρόμο, τόν καθάρισαν, τόν έστρωσαν μέ
άσφαλτο, άλλά καί πρός τόν έλληνικό λαό πού τόσον ώς τώ
ρα μάς συμπαραστάθηκε. Κι είναι τέλος ιερό μνημόσυνο σ’
δλους έκείνους τούς συναδέλφςυς πού έφυγαν άπό κοντά μας.
ΑΓΤΕΣ οί σκέψεις στροβίλιζαν ατό μυαλό μας τό βράδυ
τής 27ης ’Ιανουάριου σάν βρεθήκαμε στήν συνεστίασι τών με
λών τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδία Άποστράτων ’Αξιωματικών
’Αστυνομίας Πόλεων, πού έγινε στό έστιατόριο «ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΝ». Πόσο στ’ άλήθεια χαρήκαμε αύτή τή βραδυά! Πόσο
συγκινηθήκαμε βλέποντας τούς σκαπανείς τού θεσμού τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, έκείνους πού χάραξαν τόν δρόμο, έκείνους
πού μάτωσαν τά χέρια των καθώς μέρα μέ τήν μέρα καθά
ριζαν τόν δρόμο, γιά νά τόν βρούμε σήμερα έμεΐς καθαρό κι

αστραφτερό. Καί πόσο διακριτικά κρατήσαμε τά δάκρυά μας,
δάκρυα χαράς καί συγκινήσεως, καθώς άντικρύζαμε αύλακωμένες από τδν χρόνο καί τΙς προσπάθειες φυσιογνωμίες, άνθρώπους πού αγάπησαν παράφορα τήν ’Αστυνομία καί τήν κρά
τησαν σφιχτά στήν άγκαλιά τους σδν πολύτιμη καί Αναντι
κατάστατη έρωμένη, ανθρώπους πού υπήρξαν γιά μάς δάσκα
λοι σοφοί, σεβαστοί προϊστάμενοι, έκλεκτοί συνεργάτες. Καί
πέρασε μπροστά ατίς σκέψεις μας δλόκληρη ή ζωή μιας πεν
τηκονταετίας πού τήν ζύμωσαν καί τήν έπλασαν μέ αίμα καί
δάκρυα αύτοί οί άνθρωποι, πού έκεϊνο τό βράδυ τής 27ης ’Ια 
νουάριου μάς άγκάλιασαν μέ άγάπη σάν παιδιά τους καί μέ
δυσκολία προσπάθησαν νά κρύψουν τήν συγκίνησί τους.
’Αληθινά, κάθε φορά πού βρισκόμαστε κοντά σ’ αύτούς
τούς άνθρώπους, αύτούς πού κάποτε κρατούσαν ψηλά τά λά
βαρα καί μάς τά παράδωσαν Ιερά καί άνέγγιχτα, αισθανόμα
στε ένα κόμπο ατό λαρύγγι καθώς ή αυγκίνησις μάς πνίγει.
Γιατί οί άνθρωποι αύτοί είναι ή ίδια ή ζωή τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, τής ύπηρεσίας πού σήμερα έμεΐς είμαστε ταπεινοί
ύπηρέτες. Είναι αύτοί πού ατίς βροντές, στίς άστραπές καί
στίς καταιγίδες, δέν κρύφτηκαν κοντά στό τζάκι, άλλά σήκω
σαν ψηλά καί άγέρωχα τό κεφάλι κι άφησαν νά τούς κτυπάει
τό χαλάζι καί νά τούς πηρουνιάζει τό χιονόνερο. Δέν λύγισαν
μπροστά στίς δυσκολίες καί στίς τρικλοποδιές τών άλλων, άλ
λά καθώς σηκώνονταν πιό ισχυροί, χαμογελούσαν εύγενικά.
Είναι οί άνθρωποι πού σέ κάθε δύσκολη τής πατρίδος μας
στιγμή, ώρθωσαν τό άνάστημά των, πρόταξαν τά στήθη των
καί δόθηκαν όλόψυχα στήν ύπεράσπισι τών ίερών καί δσίων
της. Είναι έκεΐνοι πού ποτέ δέν διαμαρτυρήθηκαν γιά τίς
όποιεσδήποτε άδικίες, άλλά άντίθετα ατσάλωναν πιότερα τά νεύ
ρα των, δυνάμωναν τόν ψυχικό των κόσμο καί συνέχιζαν τόν
δρόμο τους. Κι είναι οί άνθρωποι πού, καθώς δ ένας διαδεχό
ταν τόν άλλο, παραδίνοντας τήν σκυτάλη μιάν εύχή έδινε:
Προχώρα, πάντοτε προχώρα, ποτέ σου μή γυρίσης πίσω. Κρά
τησε ψηλά τήν δάδα, φώτισε αυτούς πού σέ πλησιάζουν, βοήθησέ τους, δώσε καί τήν ζωή σου άκόμη, άν χρειασθή, φθά
νει μιά ιδέα νά τό είπή, μιά ιδέα νά τό προστάξη — ΕΛ
ΛΑΣ — ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ.
Πώς λοιπόν νά μή νοιώθης συγκίνησί καί δπερηφάνεια
καθώς βρίσκεσαι άνάμεσα ατούς άνθρώπους αύτούς; Πώς νά
μή αισθάνεσαι μικρός κι άνήμπορος νά σηκώαης τή βαρειά
κληρονομιά πού σού άφησαν; Πώς νά μή νοιώθης τήν άνάγκη
νά σφίξης καί νά φιλήσης τά χέρια των; Πώς νά μή αισθά
νεσαι νά σέ ζεσταίνη βασανιστικά ή άκτινοβολία των; Πώς
νά μή νοιώθης ζωντανή τήν ιστορία τής ίδιας σου τής ζωής,
τή ς άστυνομικής σου ζωής;
’Αλλά καί τών άνθρώπων αότών τά αισθήματα είναι αί-

σθήματα κρυφής ύπερηφανείας καί συγκινήσεως, καθώς άτενίζουν έμάς τούς νεωτέρους, έμάς τά παιδιά τους. Χαίρονται
καί λυπούνται μαζί μας, ανασαίνουν άκόμη τόν ίδιο μέ έμάς
άέρα καί μάς καμαρώνουν διακριτικά. Νοιώθουν δπερηφάνεια
γιατί συνέβαλαν στήν δημιουργία τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
άλλά καί δικαιολογημένη συγκίνησί καθώς βλέπουν τούς πα
λιούς δφισταμένους καί συνεργάτες των νά συνεχίζουν μέ τήν
ίδια δημιουργική θέρμη τό έργο των. Νοιώθουν πώς είναι ά
κόμη στήν δπηρεσία καί κάθε φορά πού τούς χαιρετάμε μέ
σεβασμό, πλημμυρίζει τό Είναι των άπό άγαλλίασι. Καί μάς
άντιχαιρετούν μ’ ένα πλατύ, καλωσυνάτο χαμόγελο καί νοιώ
θεις πώς είναι έτοιμοι νά σ’ άγκαλιάσουν, νά σέ φιλήσουν, νά
σέ ζεστάνουν μέ τήν πείρα των καί τήν άγάπην των, δπως
τόν παλιό καιρό πού άκόμη δπηρετοΰσαν.
ΟΛΑ αύτά τά αϊσθήματά των θέλησαν νά έξωτερικεύσουν
τά μέλη τής 'Ομοσπονδίας τών Άποατράτων ’Αξιωματικών
μας, μέ τήν ώραία, 8σο καί συγκινητική άπόφασι τής συνεστιάαεως. Ά λλά θέλησαν άκόμη, μέ τήν σειρά των, δστερα
άπό τίς έκδηλώσεις τού Σώματος γιά τήν πεντηκονταετία, νά
τιμήσουν κι αύτοί είδικώτερα τούς πρώτους έργάτες τού άμπελώνος πού λέγεται ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, τούς ζώντας
σκαπανείς τού θεσμού τής Αστυνομίας Πόλεων, έπιφυλασσόμενοι νά τιμήσουν μιάν άλλη φορά έκείνους πού έφυγαν άπό
τήν ζωή. Καί θά πρέπει νά τούς συγχαρούμε γιά τήν σκέψι
των αύτή καί έπ’ ευκαιρία νά τούς δποαχεθοΰμε δτι έμεΐς πού
σήμερα δπηρετούμε τόν θεσμό πού αύτοί έπέβαλαν, θά είμα
στε πάντοτε κοντά τους, όλόψυχα, δλόθερμα, άποκλειστικά.
Παρουσίφ τού Αρχηγού τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ.
Γιαννούλη, τού 'Γπαρχηγοΰ κ. Γ. Καλτσά καί άντιπροσωπείας
τού Σώματος έξ δλων τών βαθμών, άρχισε, κατ’ άρχήν, τό
τελετουργικό μέρος τής συνεστιάσεως. Ά λλ ά άς ρίξουμε μιά
ματιά σ’ αύτούς πού βρίσκονταν στήν αίθουσα κι άς άναφέρουμε δσους μπορέσαμε νά διακρίνουμε.
Καί νά, δ «πάτερ φαμίλιας», δ σεβαστός άρχηγός κ. Καλυβίτης, δ άνθρωπος - φαινόμενο δραστηριότητος καί δγείας. ΟΙ
τ. Α ρχηγοί κ.κ. Νέρης, Καραμπέτσος, Τασιγιώργος καί Γαλανόπουλος, οί κ.κ. Πράτης, Βρανόπουλος, Μπουραντάς, Ζαγκλής, Στρατής, Καρανάσος, Δαακαλόπουλος, Κόλλιας, 'Γφαν
τής, Τσατούχας, Κανελλόπουλος, Χατζηελευθερίου, Άλεξανδρής, Παρίαης, Τουζένης, Γιαννούτσος, Δόσης, Παπαλυμπέρης,
Παπακωνσταντίνου, Γεωργίου, Μεταξάς, Ρούασος, Παπαγιαννάκος, Γιαλακίδης κ.ά. Κατάμεστη ή αίθουσα άπό παλιούς προϊ
σταμένους καί συνεργάτες, οί δποϊοι &C μάς συγχωρέσουν πού
δέν μπορούμε νά θυμηθούμε αύτή τή στιγμή τά έπώνυμά των.
Καί νά ή γιορτή άρχίζει. Ό Πρόεδρος τής Π.Ο.Α.Α.Α.Π.,
τ. Α ρχηγός κ. Νέρης δμιλώντας σχετικώς, είπε τά έξής:

Ή ο μ ιλ ία το υ u . Ν ιιιο λ ά ο υ Ν έ ρ η
«Κυρίες καί Κύριοι
Α γα π η τοί Συνάδελφοι
Συνεκεντρώθημεν άπόψε έδώ διά νά τιμήσωμεν τούς έπιζώντας βετεράνους τού
’Αστυνομικού θεσμού μέ έπί κεφαλής τών
τιμηθησομένων τούς δύο πρώτους "Ελλη
νας Αρχηγούς καί έπιτίμους Προέδρους
μας: τόν κ. Ίωάννην Καλυβίτην, παρόν
τα καί τόν κ. Ίωάννην Σπόρου άσθενούντα μετά τήν συμπλήρωσιν τής πρώτης πεν
τηκονταετίας άπά τής ίδρύσεως τού (’Α
στυνομικού) Σώματος τής Άστυν. Πόλεων.
Τό Αστυνομικόν Σώμα, οί έν ένεργεία
δηλαδή Συνάδελφοι, έώρτασαν λίαν άξιοπρεπώς τήν πεντηκονταετίαν του καί εύχαριστούμεν έκ βάθους ψυχής τόν κ. ’Αρ
χηγόν καί πάντας τούς έν ένεργεία Συν
αδέλφους.
Είμεθα οί γονείς καί είναι τά παιδιά
μας, τά πλεΐστα τών δποίων είναι φυσι
κόν νά μή μάς γνωρίζουν, δταν άπό τής
σκοπιάς τού άπλοΰ πολίτου στοργικά τούς
παρακολουθούμεν καί νοερά τούς παραστέκομεν.
Καιρός καί δι’ ήμάς νά τιμήσωμεν τούς
έπιζώντας πρωτεργάτας καί θεμελιωτάς
τού θεσμού.
Τούς νεκρούς μας θά τούς τιμήσωμεν

προσεχώς.
Εύχαριστούμεν θερμώς τόν Πρόεδρον
τών Άποατράτων 'Ελλήνων Αξιωματικών
τού Στρατού καί τής Χωροφυλακής καί
Πρόεδρόν μας έν τή Άνωτάτη έπί τών
Συντάξεων ’Επιτροπή, τόν Στρατηγόν κ.
Δελαγραμμάτικαν, έν τφ προσώπιο τού δποίου χαιρετίζομεν τούς ήρωϊκούς "Ελ
ληνας Αξιωματικούς, διότι μάς έτίμησε
διά τής παρουσίας του.
Εύχαριστούμεν θερμώς τόν Πρόεδρον
τής Συνομοσπονδίας τών Συνταξιούχων Δη
μοσίων 'Γπαλλήλων κ. Πετρουντζήν, τόν
έπαξίως διαδεχθέντα τόν άείμνηστον φί
λον μας Λαβράνον, διά τήν τιμήν τής πα
ρουσίας του.
Εύχαριστούμεν τόν Α ρχηγόν τής Α 
στυνομίας κ. Γιαννοΰλην, διότι έπί κεφα
λής άντιπροσωπείας έξ δλων τών βαθμών
τού Αστυνομικού Σώματος, άπό τού κ. 'Γπαρχηγού καί τών Αστυνομικών Δ)τών
τών Αθηνών καί τού Πειραιώς μέχρι καί
τών Δοκίμων, παρίστανται μεταξύ μας
συμβολίζων τούς άκαταλύτους δεσμούς πού
συνδέουν τούς έν ένεργεία πρός τούς έν
συντάξει, καί έν τφ προαώπψ τού δποίου
τιμώμεν δχι μόνον τό Σώμα άλλά καί τήν
Πολιτείαν, ήν έπί δεκαετίας δλοκλήρους

ακληράς περιόδου μέ άγάπην καί άφοσίωσιν ύπηρετήααμεν.
Ά ν καί οί άνθρωποι πρέπει νά ζώμεν
άποδλέποντες πάντοτε εις τό παρόν καί
τό μέλλον, άς μάς έπιτραπή καί μόνον δι’
δλίγον χρόνον άπόψε νά σάς δδηγήσωμεν
είς τό παρελθόν νοερώς, ΐνα άπό τάς φυ
σιογνωμίας τών λευκανθέντων έν τή ύπηρεσίφ (τής Πατρίδος) Συναδέλφων άναγνώσετε δλόκληρον τήν Ιστορίαν τής Πα
τρίδος μας, μιάς άληθώς ήρωϊκής πεντη
κονταετίας.
Κάθε αύλακιά τού προσώπου των μιά π ί
κρα καί μιά χαρά τής 'Ελλάδος.
Κυρίαι καί Κύριοι,
Είναι δύσκολου τό έργον τής δημιουρ
γίας, παραβαλλόμενου πρός τό έργον τής
συνεχείας.
Οί Πρωτοπόροι πάντοτε συναντούν άντιδράσεις καί δυσκολίας, άντιμετωπίζουν
παρεξηγήσεις καί πολλάκις τό μίσος τών
άγνοοόντων τήν σημασίαν τής προόδου.
Ή έλλειψις πείρας, ή έλλειψις μέσων,
καί ή πτώχεια κατενικήθησαν μέ τήν δύναμιν τής ψυχής των καί ένίκησαν οί πρω
τοπόροι αύτοί, δχι μόνον διότι έδημιούργησαν έναν έκπολιτιστικόν θεσμόν άλλά
καί διότι έπέζησαν, ΐνα ύπερηφάνως κα-
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μαράνουν τά παιδιά των βδτυχοδνχα καί
τό Χώμα τό δποΐον έδημιούργησαν εϋημεροδν.
Δ ι’ ή μάς είναι αρκετός 6 σεβασμός πρός
τό ίργον τό όποιον έδημιουργήααμεν, δ’ αύ-

τό καί άφανεϊς πολΐται εϊμεθα ύπερήφανοι,
δ ι’ δ,τι καλόν συντελεΐται καί εύαίσθητοι
δ ι’ δ,τι κακόν, διότι άγαπώμεν τήν Ε λ λ ά 
δα καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα, δπως τό
Ιδιον τό Σώμα μας.

Μετά τόν κ. Νέρη, ώμίλησε δι* όλίγων δ ’Αρχηγός κ.
Γιαννούλης, δ όποιος, άφοδ εύχαρίστηαε τά μέλη τής 'Ομο
σπονδίας γιά τήν τιμητική πρόσκληαι, έτόνισεν 8τι τόσον αύτός δσον καί δλοι οί έν ένεργεία Αστυνομικοί αισθάνονται Απε
ριόριστον σεβασμόν καί έκτίμηαιν πρός δλους τούς άποστράτους, οΐ όποιοι ύπήρξαν άριστοι διδάσκαλοι καί έκλεκτοί προϊ
στάμενοι καί συνεργάτες. Ό κ. ’Αρχηγός έτόνισεν είδικώτερα δτι έμεΐς οί έν ένεργείφ θεωροδμεν τούς άποστράτους πάν
τοτε έν ύπηρεαία καί έξακολουθοδν νά είναι καί θά είναι Ανα
πόσπαστα μέλη τής μεγάλης οικογένειας, πού λέγεται ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ.
Τέλος, μετά τόν κ. ’Αρχηγόν, ώμίλησεν δ κ. Καλυβίτης,
ό δποϊος καί άναφέρθηκεν, έν όλίγοις, στά τής ίδρύσεως τής
’Αστυνομίας Πόλεων καί τής έγκαταστάσεώς της είς Κέρκυρα,
Πάτραν, Πειραιά καί ’Αθήνα. Ή αναδρομή του αύτή στά πρώ
τα βήματα τής ’Αστυνομίας, βσο καί δν ίιπήρξε συνοπτική, μάς
Ικανέ, νέους καί παλιούς, νά άναβαπτισθοδμε γιά λίγο στήν
κολυμβήθρα πού λέγεται θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Μετά τόν λόγο τοδ κ. Καλυβίτη, ό κ. Νέρης έπέδωσε
κατ’ άρχήν ειδικά διπλώματα τιμητικής διακρίσεως ατούς κ.κ.
Καλυβίτην, Σπόρου, Πράττην καί Φλεριανόν, οί όποιοι θεω
ρούνται ή κεφαλή τοδ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί
έν συνεχεία σέ έκείνους οί όποιοι άπετέλεσαν τό κύριον Σώμα
τοδ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, Αρχίζοντας άπό τόν Iχοντα τόν Αριθμόν (1) τοδ Γενικού Μητρώου κ. Ματσούκην
Σωκράτην. Αύτοί είναι οί πρώτοι Αστυνομικοί, τής πρώτης καί
δευτέρας περιόδου, πού κατετάγηααν στδ νεοσύστατο Σώμα τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
Ή έπίδοσις τών τιμητικών αύτών διακρίσεων υπήρξε μιά

(Συνέχεια έκ τής σελ.119)

έπιτυχής άπόφασις τής 'Ομοσπονδίας καί καταχειροκροτήθη
κε θερμότατα, γιατί άπετέλεσε μιά μικρή άναγνώρισι τών
προσπαθειών πού κατέβαλαν οί πρώτοι Αστυνομικοί.
Μέ τήν έπίδοσι τών τιμητικών διακρίσεων έκλεισε τό τε
λετουργικό μέρος τή ς συνεστιάσεως, γιά νά άρχίαη αμέσως τό
δείπνο. Κατά τήν διάρκεια τοδ δείπνου, τμήμα τής Μουσικής
τοδ Σώματος έπαιάνιζε διαφόρους σκοπούς, ένώ ό χορός πού
σέ λίγο άρχισε, έδωσε τήν εύκαιρία σέ παλιούς καί νέους συν
αδέλφους νά σύρουν λεβέντικους σκοπούς τής πατρίδος μας.
Έ τσ ι, μέσα σέ Ατμόσφαιρα πλήρους έγκαρδιότητος καί συναδελφώσεως, ή δλη σεμνή τελετή καί ή συνεστίασις έληξε περί
τά μεσάνυχτα.
Κλείνοντας τούτη τήν δημοσιογραφική καμπάνια, εδχαριστοδμε καί πάλιν τούς σεβαστούς μας προϊσταμένους καί συνερ
γάτες άποστράτους Αξιωματικούς, για τί μέ τήν συνεστίασί των
μάς έδωσαν τήν εύκαιρία, νά σφυρηλατήσουμε, γιά μιά άκόμη
φορά, τούς Ακατάλυτους δεσμούς πού μάς ένώνουν. ’Από τήν
πλευρά μας, τούς ύποσχόμαατε δτι θά συνεχίσουμε τό παράδει
γμά των καί θά φροντίσουμε νά κυματίζη πιό ύπερήφανα, μέ
ρα μέ τήν ήμέρα, τό λάβαρο τών ιδανικών τής Αστυνομίας
Πόλεων καί άκόμη δτι θά παραδώσουμε τήν σκυτάλη μέ τήν
Ιδια θέρμη πού αύτοί παλαιότερα παρέδωσαν. Τούς εύχαριστοδμε γιατί έδημιούργησαν τίς Απαραίτητες προϋποθέσεις γιά μιά
συνεχή καί λαμπρή σταδιοδρομία τοδ Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί δρκιζόμαστε νά δώσουμε καί τήν ζωή μας, δν
κάποτε χρειασθή, γ ι ’ αύτά πού λέγονται ΕΛΛΑΣ καί ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ Α Τ Κ Ο Σ

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ: ΤΗ Σ ΠΟΛΕΩ Σ

οεως. T out ' αύτό ϊσχυε καί έάν ό δού
λος έφαρμακώνετο, ή έκα ίετο .20

«Έάν δήρη κανείς τόν δοϋλον του μέ
λουριά, ή μέ ραβδία διά νά τάν σωφρονίση, καί συμβή καί άποθάνη άπό τόν
δαρμόν έκεϊνον, δέν κατακρίνεται διά
φονεύς» εί δέ καί τάν έπαίδευοεν έξω ά
πό τό μέτρον, ή τάν έφαρμάκωσεν, ή τόν
έκαυσε, καταδικάζεται ώς φονεύς».21'
υ) Ε ί ς
τό ν
" Ε π α ρ χ ο ν
κατέφευγον οί δούλοι καί ήλευθεροΰντο ύπό τούτου, άσάκις, συμφώνως πρός
τήν ύπ' άριθ. 153 Νεαρόν τού 'Ιουστι
νιανού, ήσθένουν καί δέν έτύγχανον
τής προσηκούσης περιθάλψεως ύπό τών
δεσποτών των. Ή κάπως προοδευτική
αΰτη διάταΕις έπανελήφθπ καί είς τήν
μετέπειτα νομοθεσίαν. ('Επαγωγή, ηύΕπμένη, 38, 55 καί ΈΕάβιβλος Άρκενοπούλου, 1, 18, 30).
δ) Τ ή ν
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν
του
έκέρδιΖεν ωσαύτως ό δούλος προσφεύγων είς τόν "Επαρχον, όσάκις ήθελεν
εύνουχισθή ύπό τού κυρίου. «ΌρίΖουμε
καί προστάΖουμε, δτι εί τις δούλος εύνουχισθή άπό έσάς, παρευθείς νά λαμβάνη ό τοιοΰτος τήν έλευθερίαν του».22
ε) Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
περί
γ υ ν α ι κ ό ς ήλευθεροϋτο αϋτη, έάν
ό άγοράσας ώς δούλην ήθελεν έλθη είς
σαρκικήν μϊΕιν μετ' αύτής.
«Άνύπανδρος, έάν άγοράση δούλην
πρός σαρκικήν μϊΕιν καί είτε κάμνη παι
διά είτε δχι, ή δούλη έλευθεροϋται ώς
έπίσης καί τά παιδιά της».23
στ) Ό
δ ο ύ λ ο ς ,
δέν
έπ ε τ ρ έ π ε τ ο
νά βασανισθη έΕ αί
τιας τού αύθέντου του, έκτός, έάν ή
J2 8

Μέ βαθεΐαν συγκίνησιν, διότι εύρίσκομαι μεταξύ έκλεκτών προσκεκλημένων,
Προϊσταμένων καί Συναδέλφων, έκφράζω
τήν χαράν μου καί σάς εύχαριστώ βλους
σας έκ βάθους ψυχής».

ένεργουμένη προανόκρισις ένηργεϊτο
πρός διοπίστωσιν τού άδικήματος τής
μοιχείας, ή τής έπιβουλής κατά τής Ζω
ής τού βασιλέως «Δούλος διά τόν Αύθέντην του δέν βασανίΖεται, είμή μό
νον, όταν περί μοιχείας έστίν ή Ζήτηοις
ή έπιβουλής κατά τού βασιλέως».24
Ζ) Ύ π ό
το ύ
Έ π α ρ χ ο υ
ήλευθεροΰντο τέλος, οί έΕαναγκαΖόμενοι είς παρά φύσιν άσέλγειαν ύπό τών
κυρίων των, δούλοι ώς καί έκεϊνοι, οίτινες κατέδιδον είς τάς άρχάς τούς κι
βδηλοποιούς. Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν τό τίμημα διά τόν άπελευθερούμενον
δοΰλον κατέβαλεν είς τόν αύθέντην του
τό δημόσιον. «ΟΙ δούλοι οί τούς τήν
πλοστήν μονήταν ποιοΰντας άπελέγχοντες έλεύθεροι γίνονται, οί δέ τούτων
δεσπόται τό τίμημα παρά τού δημοσίου
λαμβάνουσιν».25
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Eic τ ή ν ' Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Σ χ ο λ ή ν

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ NEQN ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΗΝ 10ην ΩΡΑΝ της 14.1.72, έ
λαβε χώραν ή όρκωμοοία 179 νέ
ων άστυφυλάκων είς τήν έν Νέα
Φιλαδέλφεια Σχολήν Άστυφυλάκων. Eic
τήν σεμνήν τελετήν παρέστησαν ό Ύπαρχηγός τοϋ Σώματος κ. Γ. Καλτσάς,
ό Διοικ. τών 'Αστυνομικών Σχολών κ. Οι
κονόμου, ό Διοικ. της Σχολής Άστυφυ
λάκων κ. Παναγόπουλος καί οί Ά Ε )κοί
τής Σχολής. Μετά τήν όρκομωσίαν
έδόθη μικρά δεΕίωσις καί έλήφθησαν άναμνηστικαί φωτογραφίαι. Πρός τούς
νέους μαθητάς άστυνομικούς, ώμίλησεν
ό κ. Ύπαρχηγός, όστις διά μεστών πε
ριεχομένων λόγων, έΕήρεν τήν άποστολήν καί τό έργον τοϋ άστυνομικοϋ, είπών τά έΕής:

Τ

Ή όμιλία τοϋ κ . Ύπαρχηγοΰ
«Νέοι Δόκιμοι 'Αστυφύλακες,
Μετά τό πέρας τής σεμνής άλλά καί
λαμπρής θρησκευτικής τελετής, κατά τήν
όποιαν έίώαατε τόν Ιερόν όρκον πίατεως
τού Δημοσίου Λειτουργοί, εΐθισται νά άπευθύνωνται, είς τούς τό πρώτον είσερχομένους είς τό Ιστορικόν καί λαοφιλές Σώ
μα τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων, δλίγα
τινά, έν είδη χαιρετισμοί, άλλά καί συμ
βουλών καί προτροπών γενικώτερον.
Προσβλέπων 6μάς, τήν στιγμήν ταύτην,
μέ μεγάλην συγκίνηαιν, άναμιμνήσκεται,
ότι πρό τριάκοντα καί πλέον έτών, έξεκίνηαε καί ό ίποφαινόμενος άπό τό αύτό σημεϊον, τήν αύτήν θέαιν, τήν θέσιν τοί δο
κίμου άστυφόλακος.
Μέ τήν αύτήν έθνικήν έξαραιν, τόν αύτόν νεανικόν ένθουσιασμόν, τήν αύτήν χ α 
ράν καί ύπερηφάνειαν, έσυρε τά πρώτα του
βήματα είς τόν ώραΐον, λαμπρόν καί τετιμημένον δρόμον τοί ’Αστυνομικοί Σώμα
τος, οδτινος τήν πρώτην πεντηκονταετηρίδα τής Ιστορικής του άποστολής, πλήρη
άγώνων, προσπαθειών καί θυσιών, άλλά
καί άθλων καί περγαμηνών, έωρτάσαμεν
προσφάτως.

Άπό σήμερον άνοίγεται
είς ύμας ούχί άπλώς ή
οδός τής έπαγγελματικής και βιοποριστικής
σας άπασχολήσεως. ’Α
νοίγεται, κυρίως, ή λεω
φόρος ένασκήσεως ενός
υψηλοί) λειτουργήμα
τος, μιας κοινωνικής
καί έθνικής άποστολής.

Καί δέν δύναμαι παρά νά είμαι άπολύτως βέβαιος, ότι καί ύμεις μέ τά αύτά, τήν
στιγμήν ταύτην, θά διακατέχεσθε συναι
σθήματα, έτι δέ καί δνειρα εύγενή. Συναι
σθήματα, άτινα ή άπό σήμερον κατάταξίς
σας είς τό Σώμα, εύλόγως γεννά καί δη
μιουργεί είς τάς καρδίας ύμών, ούχί ά
πλώς πρός έπιτέλεσιν τών όσων ήμεΐς κα
τά τήν μέχρι τοίδε είς τό Σώμα τοίτο δια
κονίαν μας έπετελέσαμεν, άλλά καί πλείονα τούτων, ώς άξιοι διάδοχοι καί αυνεχισταί τής δημιουργηθείσης, ήδη, Ιστορικής
παραδόσεως.
Ποια θά είναι τά καθήκοντά σας καί
ποία ή άποστολή σας είδικώτερον καί λεπτομερέστερον, θά σάς τά διδάξουν καί άναπτύξουν οί άξιοι καί πεπειραμένοι άξιωματικοί σας, ώς καί οί ίδιώται Καθηγηταί.
Ό δμιλών θά έπεθύμει, προσέτι, νά
προσθέαη καί τά έξής:
Ά πό σήμερον άνοίγεται είς δμάς ούχί
άπλώς ή όδός τής έπαγγελματικής καί
βιοποριστικής σας άπασχολήσεως. ’Ανοί
γεται, κυρίως, ή λεωφόρος ένασκήσεως
ένός ύψηλοί λειτουργήματος, μιάς κοινω

νικής καί έθνικής άποστολής.
Καταβάλετε προσπάθειας, ΐνα καταστήτε πλήρως ένήμεροι τών όσων τό πρό
γραμμα, κατά τήν έδώ παραμονήν καί έκπαίδευσίν σας, προβλέπει καί, οίτω, με
τά τό πέρας αύτής, δυνηθήτε νά έκτελέσητε εύόρκως, εύσυνειδήτως καί μέ άρίστην άπόδοσιν τά πρός τήν Πατρίδα, τήν
Κοινωνίαν καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καθήκοντά σας.
Είσήλθετε υπό άρίστους οιωνούς είς τό
Σώμα, έν άντιθέσει πρός έκείνους, ύφ’
οίς ήμεΐς εϊχομεν είσέλθει. Οιωνούς, οίς
έδημιοόργησεν ή Έπανάατααις τής 21ης
’Απριλίου 1967.
Μέ τήν ’Εθνικήν Έπανάστασιν έξεπήδησε μία νέα έποχή άναδημιουργίας ηριί έχαράχθη μία νέα πορεία διά τό Έ θνος.
Πορεία, ήτις άρνεΐται τό κακόν παρελ
θόν, τήν φαυλότητα, τό χάος, τόν διχα
σμόν.
Πορεία, ήτις άντιτίθεται είς τήν δημα
γωγίαν καί τήν όχλοκρατίαν, τόν πεζοδρομιακόν άναρχισμόν καί τήν διαφθοράν.
Ά φ ’ ής ήμέρας έπραγματοποιήθη, έσημείωσε Σταθμόν είς τόν Ιστορικόν δρό
μον τού "Εθνους, δ δέ Σταθμός οδτος τα
χέως μετετράπη είς άφετηρίαν, πρός δη
μιουργίαν μιάς νέας Ε λλάδος, ένός νέου
Κράτους, μιάς νέας Πατρίδος, τής ώραιοτέρας Πατρίδος τού Κόσμου.
Είς τό ιστορικόν τούτο έργον δέν πρέ
πει νά ύπάρξουν άπόντες. "Ολοι μας πρέ
πει νά συμβάλωμεν. ’Ιδιαιτέρως τό Σώ
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό δποΐον
δέν έδωσεν άπλώς τό παρόν, άλλά έπρωτοστάτησεν είς όλα τά ’Εθνικά προσκλη
τήρια.
Μέ άκράδαντον τήν πεποίθησιν, ότι θά
ένστερνισθήτε πλήρως τάς νέας σας ύποχρεώσεις, σάς εύχομαι άρίστην έπίδοσιν
έν τή Σχολή καί σάς προσκαλώ νά άναφωνήσωμεν
Ζήτω τό Έ θνος.
Ζήτω ή ’Εθνική Έπανάατασις.
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων».
« A. X. »
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TO
Λ ΕΩ Φ Ο Ρ Ε ΙΟ Μ
πίοτιν πρέπει νά έχη ύπ' όψιν του ότι
όπέναντι τής πίστεως δέν υπάρχει μία
άντίθετος πρός τήν πίστιν βεβαιότης,
υπάρχει ή άμφιβολία. Νά έχη ύπ' όψιν
ότι είναι δυνατόν, έπί τέλους, καί αύ-,
τάς νά πλανάται. "Οτι είναι δυνατόν καί
ή πίοτις νά μή είναι τόσο ξεκάρφωτη
όπως τήν φαντάζεται, καί ό άθεΐσμός
νά είναι, άπλούστατα, πλάνη. Οπότε;
Αλλά, βλέπετε, ό σημερινός άφελής
έν τή άγραμματωούνη του άθεος δέν ξέ
ρει ούτε κόν νά άμφιβάλλη. Δέν τόν ένοχλεϊ τό άποδεικτικάν πρόβλημα, τό
βάρος τής άποδείξεως, τό όποιον καί
αυτός φέρει διά τούς ισχυρισμούς του.
Δέν τόν ένοχλοϋν αί δυσκολίαι μέ τάς
όποιας καί ό άγνωστικισμός καί ό ποΖιτιβιομός έπάλαιαν καί όταν ήσαν εις τήν
δόξαν των. Που θέλετε, εις τά Μάταλα νά τά μάθουν αύτά τά πράγματα;
"Ετσι, ό άθεος δέν συΖητεϊ κόν. Μέ
μίαν δρνησιν λύει τό πάν. Δέν δέχεται
τήν άπό γενεών παροδεδομένην πίστιν,
δέν ύποβάλλεται όμως καί εις τόν κό
πον νά κάμη ένα δικό του σύστημα τό
όποιον νά τό έλέγξη κατά πόσον στέκει
στ' άλήθεια καί έπιδέχεται άπόδειξιν.
Ά ρνεϊται, άπλούστατα, κλείνει τά μάτια
καί κοπνίΖει μαριχουάναν!
Καί δέν ύπάρχει κανείς τεταγμένος
νά διαταράξη κάπως τόν άθεϊσμόν είς
αύτήν τήν μακαριότητα τού θανατηφό
ρου ύπνου; Υπάρχει, βέβαια, ή πρός
τούτο τεταγμένη θεολογία. Αύτή είναι
ή δουλειά της. Τήν κάνει όμως αύτή τή
δουλειά;
Δέν θέλομεν νά είμεθα άδικοι. Καί όφείλομεν νά άναγνωρίσωμεν, ότι καί
είς δλλας χριστιανικός όμολογίας, είς
πολύ μικρόν κλίμακα όμως, έμφανίΖεται τοιοϋτον έργον άφυπνίσεως καί είς
τήν Ελλάδα άπό δεκάδων έτών τοιαύτη έργασία έπιτελείται μέ πολύ θάρρος
καί πολλήν αύταπάρνηοιν. "Εξω όμως
άπό αύτάς τάς κινήσεις καί μερικός άλ
λος φωτεινός έξαιρέσεις, τί κάνει σή
μερον ή θεολογία των ξένων Ιδίως χρι
στιανικών άμολογιών, πράς άντιμετώπισιν τού άθείομοΰ; Τόν άντιμετωπίΖει μέ
τρόπον περίτρομον καί κομπλεξικόν.
Ό τα ν βέβαια δέν τόν ένισχύη έκ τού
έμφανοϋς. Διότι μή ξεχνάμε, ότι τά σύν
θημα «άπέθανεν ό Θεός» καί ή χωρίς
Θεάν θεολογία έξεπέμφθησαν άπό έπισκάπους τής άγγλικανικής έκκληοίαςΙ
Ε'
Αλλ' εύτυχώς ά άθεΐσμός άναπληρώνει τά κενά τά όποια είς ένα τέτοιον
άγώνα έμφανίΖει ή πλευρά τής χριστια
νικής ήγεσίος. Διότι ένώ βραχεία σχετικώς είναι ή περίοδος τής ήγεμονίας
του, ά άθεΐσμός ήρχισεν ήδη νά προσφέρη έκεΐνο πού θά μός έλευθερώση
άπό αύτόν: Τήν άπογοήτευσιν.
Είχαμε πει, πολλάκις είχαμε πει, τί
φοβερόν κακόν δημιουργεί είς τόν άν
θρωπον ή άπογοήτευσις, ώς συνέπεια
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τού στραβού τρόπου μέ τόν όποιον παίρ
νει κανείς τήν χριστιανικήν Πίστιν. Ώ 
ρα είναι τώρα νά όμιλήσωμεν καί διά
τήν άπογοήτευσιν είς τήν όποιαν όδηγεϊ
ό άθεΐσμός, όχι πλέον κατά παρεξήγησιν άλλά κατ' άναπότρεπτον συνέπειαν.
Πρέπει όμως έδώ νά έχωμεν ύπ' όψιν
μίαν διαφοράν; Ό πιστός, καθ' ό έλεύθερος, τήν άναγνωρι'Ζει τήν άπογοήτευσίν του καί άγωνίΖεται νά τής άφαιρέση τό έρεισμα. Ο άθεος, καθ' ό δούλος
τής προκαταλήψεώς του, δέν έπιτρέπει
είς τόν έαυτόν του νά άναγνωρίση
άπογοήτευσιν. Αλλά, βέβαια, ή άπογοήτευσις, όταν ύπάρχη, δέν συνηθίΖει νά
Ζητή τήν άδειαν κανενός διά νά έκδηλωθή. ΑρχίΖει λοιπόν, καί θά άρχίση
όλο καί περισσότερον νά έκδηλοϋται καί
έδώ, είς τόν άθεϊσμόν, ή άπογοήτευσις.
Αλλά, είς τό κεφόλαιον αύτά πρέπει
νά βοηθήση καί ή χριστιανική ήγεσία.
Καί θά βοηθήση άπό δύο πλευρών.
Πρώτον, θά βοηθήση τόν άθεον νά
έκδηλώση τήν άπογοήτευσιν του καί πρό
παντός νά λάβη έπίγνωσιν αύτής. Διότι
ό άθεος δέν είναι όπως ό πιστός χρι
στιανός μέ τήν αύτοκριτικήν του, τάς
όμολογίας τών σφαλμάτων του, τήν ταπείνωσίν του. Ο άθεος θεωρεί Ζήτημα
φιλοτιμίας δΓ αύτόν νά μή τό ρίξη κά
τω. Δέν έχει τήν εύχέρειαν τής αύτοκριτικής. Πρέπει λοιπόν — άν έπιτρέπετε τήν έκφρασιν - νά τόν βοηθήση κα
νείς νά άπογοητευθή, προτού ή άπαγοήτευσις έλθη ύπό μορφήν καταστροφής.
Ό σ ο ν ένωρίτερον γίνη αισθητή ή άπογοήτευσις τόσον μικρότεροι αί Ζημίοι αί
όποϊαι προέρχονται έξ αύτής. Καί έργον τού χριστιανού είναι νά έπισπεύση,
άρα νά καταστήση εύθηνοτέραν, τήν
έμφάνισιν τής άπογοητεύσεως.
Δέν είναι καί τόσον δύσκολον τό έγχείρημα. Βάλε τόν όθεον πρώτον νά άναλογισθή τί περιμένει άπό τόν άθεϊσμόν
του καί, δεύτερον, νά διαπίστωση μέ ει
λικρίνειαν καί έλευθερίαν τί γίνεται μέ
σα του καί είς τήν όμόφρονά του κοινω
νίαν, κάντε τον νά τά άντιμετωπίση αύ
τά καί νά τά όμολογήση έλεύθερα, είλικρινά, παλληκαρήσια, καί θά δήτε τά
άποτελέσματα.
Καί δεύτερον: Τής χριστιανικής ήγεσίας δουλειά είναι νά βοηθήση ώστε ή
άπογοήτευσις νά μή μείνη όρνησις τής
άρνήσεως. Ή πνευματική Ζωή δέν είναι
μαθηματικός τύπος. Καί ή όρνησις τής
άρνήσεως δέν είναι θέσις. Δέν άρκεί
ώς όδηγάς. Ή άπογοήτευσις άπό τόν άθεϊσμόν, άνοίγει τήν πόρτα. Ά λλά κά
ποιος πρέπει νά μπή άπό τήν πόρτα αύ
τή. Αύτός ό κάποιος πρέπει νά είναι τό
χριστιανικόν μήνυμα, παρουσιαΖόμενον
άπό τήν έν γένει χριστιανικήν ήγεσίαν,
άλλά παρουσιαΖόμενον μέ πίστιν, μέ συ
νέπειαν, μέ σύστημα, μέ παλληκαριά.
Καί τό συμπέρασμα: "Ολοι όσοι κατά
ένα οίονδήποτε τρόπον αισθάνονται ότι
άποτελοϋν τήν χριστιανικήν παρουσίαν
είς τήν κοινωνίαν τής σήμερον, έχουν
ύποχρέωσιν νά άντιμετωπίσουν τόν άθεϊσμόν όπως πρέπει, χωρίς στρουθο
καμηλισμούς καί χωρίς πανικόν καί κομπλέξ. Νά βοηθήσουν τόν όθεον νά καταλάθη ότι είναι έλεύθερος νά άκούση
καί τήν άντίθετον πρός τήν άθεϊστικήν
πίστιν του φωνήν, ότι τούλάχιστον πρέ
πει νά άμφιβάλλη διά τόν άθεϊσμόν του.

Καί νά τόν βοηθήσουν νά άπογοητευθή
άπό τώρα, πριν ή άπογοητευθή όταν θά
είναι πλέον πολύ άργά.
ΣΤ'
"Οσα έως τώρα είς τό παρόν όρθρον
έγράφησαν, νοούνται έξ έπόψεως παγ
κοσμίου. Έλήφθησαν ύπ' όψιν όσα συμ
βαίνουν είς όλον τόν πολιτισμένον κό
σμον μέ βάσιν τόν λεγόμενον εύρωπαϊκόν πολιτισμόν. 'Ιδιαιτέραν όμως μορ
φήν παρουσιάζει τό θέμα μας, όταν κυττάΕωμε τί γίνεται είς τήν πατρίδα μας,
είς τήν 'Ελλάδα.
Είς τήν Ελλάδα δέν ύπάρχουν άθεοι
σάν έκείνους πού συναντά κανείς είς
τήν ύπόλοιπον Εύρώπην καί τήν 'Αμε
ρικήν. 'Υπάρχουν άνθρωποι πού δέν συμ
μερίζονται τήν Πίστιν, δέν ύπάρχουν
άνθρωποι πού μισούν τήν Πίστιν, πού
κάνουν σκοπόν τής Ζωής των νά κτυπήσουν τήν Πίστιν. Θές άπό παράδοσιν, θές άπό άνθρωπιάν, θές άπό χαρα
κτήρα, ό "Ελλην καί όταν δέν πιστεύη,
σέβεται πάντως.
'Εκδηλώσεις αύθάδους άσεθείας, πού
ύπάρχουν άλλοϋ, είναι άγνωστοι ή ο εδόν άγνωστοι είς τήν 'Ελλάδα. Τήν c i γμήν πού είς τήν 'Αγγλίαν κλείνουν vc οί
έλλείψει έκκλησιαΖομένων, είς τήν Έ Κ
λάδα κτίΖονται ναοί. "Ισως ή Έ λ λ έ :
είναι ή μόνη Εύρωπαϊκή χώρα όπου σή
μερον κτίΖονται ναοί.
Λοιπόν, διά τόν χριστιανόν πνευματι
κόν έργάτην, είς τήν Ελλάδα, τό έδα
φος είναι άσυγκρίτως περισσότερον πράσφορον παρά είς άλλας χώρας. Καί ή
εύθύνη άσυγκρίτως μεγαλυτέρα. Νά γί·
νη ή 'Ελλάς μία κιβωτός διά νά φυλα
χθούν αί άξίαι. Νά γίνη πνευματική έξόρμησις, διά νά άντιμετωπισθή όπως
πρέπει τό κύμα τού άθεϊσμού είς τήν
'Ελλάδα κοί «έως έσχάτου τής γής».
Μετά τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον ό
Χριστιανισμός, ή χριστιανική ήγεσία ό
λων τών όμολογιών, έχανε τό λεωφορεϊον, τό όποιον ήτο ή ταπείνωσις τού
άνθρώπου πού έβγαινε άπό τά έρείπια
τού πολέμου. Τώρα, νάτο, ένα άλλο λεωφορείον ήλθε μπροστά μας, τό λεωφορεϊον πού λέγεται άθεΐσμός. Μέ τήν κστάπτωσιν είς τήν όποιαν φέρει, μέ τόν
παλιμβαρβαρισμόν είς τόν όποιον όδηγεϊ, μέ τήν πικρόν άπογοήτευσιν άπό
τήν συνεπή έφαρμογήν του, γίνεται καί
αύτός, κατά άρνητικόν άλλά άρκούντως
πειστικόν τρόπον, κήρυξ τού τί άξίαν
έχει ή χριστιανική Πίστις, άκριβώς διό
τι δείχνει τά άποτελέσματα είς τά όποια
όδηγεϊ ή έγκατάλειψις τής Πίστεως αύ
τής.
Ναί, άλλά πρέπει νά μή χαθή τό νέον
λεωφορεϊον, όπως έχάθη έκεΐνο τού
1945. Καί πρός τούτο πρέπει ή χριστια
νική ήγεσία νά προαχθή καί νά άνεβή
άπό τής άμύνης είς τήν έν πίστει καί
έν άγάπη διά τόν άνθρωπον έπίθεσιν!
A. Ν. Τ Σ ΙΡ ΙΝ Τ Α Ν Η Σ

Δόκιμοι Αστυφύλακες
έργα φιλαλληλίας

εις

Τήν πρωίαν τής 23.12.1971, άντιπροσωπεία Δοκίμων Αστυφυλάκων, έκ τοΟ έκπαιδευομένου νδν έν τή Ά ατ. Σ^ολή ’Α
στυφυλάκων 240οο ’Εκπαιδευτικού Τμήμα
τος, έχουσα έπικεφαλής ’Αξιωματικόν τής
αύτής Σχολής, έπεακέφθη τδ έπί τής δδοδ Κονίτσης 5, παρά τήν Ά νω Χαραυ
γήν, Καλέρειον Όρφανοτροφεΐον «Πανα
γία ή Έλεοδσα» τής ’Ορθοδόξου Χριστια
νικής Ένώσεως Κορασίων, ένθα, έπ! τή
εύκαιρίφ τών 'Εορτών τών Χριστουγέννων,
προαέφερεν, έν μέσφ ποικίλων έκδηλώσεων ένθουσιασμοδ, γλυκίσματα εις τάς 25
όρφανάς, ήλικίας 5— 23 έτών, τροφίμους
τοδ έν λόγψ εύαγοδς Ιδρύματος, καθώς
έπίσης καί τδ χρηματικόν ποσδν των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (2 .4 0 0 ),
δπερ έγένετο άποδεκτδν μέ άπειρον συγκίνηαιν καί χαράν, τόσον έκ μέρους τής
Διευθύνσεως τοδ ’Ορφανοτροφείου, δσον
καί τών δρφανών κορασίων, δτινα, οδτω,
ήδυνήθησαν νά διέλθουν τάς 'Αγίας 'Η μέ
ρας, τής Χαράς καί τής ’Αγάπης τοδ θ ε 
ανθρώπου, χωρίς τήν παραμικράν Ολικήν
έλλειψη».
Τούς έπισκεφθέντας δοκίμους άατυφύλακας ηύχαρίστησε θερμώς ή διευθύντρια
τοδ 'Ιδρύματος, δ) νίς ΠΟΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ,
έθελοντίς λοχαγός τοδ Ε .Ε .Σ ., διά τήν
τόσον ύπέροχον, άγνήν, άνθρώπινον καί
χριστιανικήν πράξιν των, αί δέ μικραί όρφαναί Ιψαλον πρδς χάριν των, έν μέσφ
βαθυτάτής συγκινήσεως, σειράν Χριστου-

γεννιάτικων άσμάτων.
Ωσαύτως, έφωτογραφήθησαν μαζί των
είς τήν είσοδον τοδ ’Ορφανοτροφείου.
Είς τούς δοκίμους άστυφύλακας προαεφέρθηααν, προσέτι, μικρά άναμνηστικά
δωράκια, έργα τών δρφανών κορασίων.
Τέλος, άξιον ιδιαιτέρας μνείας τυγχά
νει τό γεγονός, δτι τά ανωτέρω χρήματα
συνεκεντρώθησαν, έξ ίδιας καί μόνον πρω
τοβουλίας τών δοκίμων άστυφυλάκων, έκ
τοδ μικροδ μισθοδ των, τοδ δστερήματός

των, μέ μοναδικόν σκοπόν νά προσφέρουν
δλίγην χαράν καί εύχαρίστησιν είς πρό
σωπα, άτινα έχουν άπό καιροδ στερηθή
αύτών καί έχοντα άπόλυτον χρείαν άγάπης, στοργής καί συμπαραστάσεως, έκ μέ
ρους τών συνανθρώπων των.
Εδγε των!
"Ενα δπέροχον παράδειγμα πρός μίμησιν.
ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
'Γπαστ. Α'

Έκδήλωσις τής 'Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πατρών
Ώραιοτάτην έκδήλωσιν ώργάνωσεν ή
Άστυν. Δ)νσις Πατρών έπί ταΐς έορταις
τών Χριστουγέννων - Ν. "Ετους.
Είς τήν θαυμασίως διακεκοσμημένην
αίθουσαν τής Διακιδείου Σχολής, τήν 27.
12.71, συνεκεντρώθησαν (270) παιδιά.
Έ κ τούτων (100) ήσαν οικογενειών έργαζομένων συμπολιτών καί δρφανά, περι
θαλπόμενα Οπό τοδ Π .Ι.Κ .Π .Α ., κατά τδν
θεσμόν τής, παρ’ οικογένειας, διαβιώσεως,
τά λοιπά δέ ’Αστυνομικών τής Πόλεως.
Τραγούδια, χορόν, γλυκίσματα, άκρι6ά παιγνίδια, χορωδία καί σκέτς χιουμο
ριστικά, "Αγιος Βασίλης, Χριστουγεννιά
τικο Δένδρο...
Οδτω, πέραν άπό τήν βοήν τής ηύξημένης ύπηρεσιακής άπασχολήαεως, τήν χ ί
μαιραν τής καθημερινής πεζότητος, οί ’Α
ξιωματικοί καί οί ’Αστυφύλακες τής Ά 
στυν. Δ)νσεως Πατρών, εδρέθησαν καί πά-
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Ο Υφυπουργός - Γεν. Δ )τής Πελοπόννησου - Δ. Στερεός κ. Κ. Καρύδας με
τά τού Άστυν. Δ)τοΰ Πατρών κ. Ντϋουμάνη διανέμουν δώρα είς τά
μετάσχόντα τής εορτής παιδιά.

λιν έφέτος είς τήν Ιπαλξιν τής άγάπης,
διά νά σκορπίσουν τήν ψυχικήν θαλπωρήν
των, τήν καλωσύνην των, τήν εύγένειάν
τοιν, εις τά παιδιά έκείνα, τά δποϊα, διά
διαφόρους λόγους, θά ήσαν έξω από τό
έορταστικόν πανηγύρι των δμηλίκων των.
Μέ τήν έκδήλωσιν, πέραν άπό τήν έπιθυμίαν γιά τό σκόρπισμα τής χαράς στά π α ι
διά, τήν έλπίδα τής αδριον, έπεδιώχθη
κ ι’ έπετΰχθη ό συγχρωτισμός, ή άλληλογνωριμία, ή θραδσις τοδ φράγματος, πού
ένυπήρχεν, έκ προοιμίου, μεταξύ των π α ι
διών τών ’Αστυνομικών οικογενειών καί
των άλλων μικρών φίλων, πρό δέ, ή δη-

μιουργία αϊσθήσεως ίσότητος καί ή έπιτυχία αμοιβαίας έκτιμήσεως, έστω καί διά
τής όλιγοώρου αύτής αμοιβαίας συμβιώσεως.
Τήν έορτήν έτίμησαν, διά τής παρου
σίας των, δ Υφυπουργός - Γεν. Δ) τής Πελοποννήαου Δ.Σ. Ε λλάδος κ. Κων. Κα
ρύδας, δ Δήμαρχος Πατρίων κ. Γκολφινόπουλος καί λοιποί έκπρόσωποι τών ’Αρ
χών τής Πόλεως.
Ό Δ)ντής ’Αστυνομίας, κ. Γ. Ντζουμάνης, δ Ύποδ)ντής, κ. Γ. Φασούλκας καί
οί κ.κ. ’Αξιωματικοί τής Άστυν. Δ)νσεως
μετά τών συζύγων των, διένειμον τά δώ

ρα, τά γλυκίσματα κλπ. εις τούς μικρούς
έορταστάς.
Ή έορτή Οπήρξεν άπολύτως έπιτυχής,
ένεποίησε δέ ζωηροτάτην αίσθηαιν είς τήν
κοινωνίαν τής πόλεως καί τής περιοχής
γενικώτερον, διά τά φιλάλληλα αισθήματα
τών ’Αστυνομικών, έξ εισφοράς τών δποίων συνεκεντρώθησαν οί πόροι πραγματώσεώς της.
ΓΕΩΡΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΓΛΟΣ
’Αστυνόμος Β'

Τήν 8-1-72 εις τήν Ύποδ)νσιν Τρο
χαίας Κινήσεως 'Αθηνών έγένετο ή κα
θιερωμένη τελετή κοπής τής Βασιλόπιττας. Πρός τούς τροχονόμους διενεμήθησαν διάφορα προσφερθέντα δώρα.
Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό
τήν κοπήν τής Βασιλόπιττας.
Τήν 11 ην ώραν τής 2.1.72 ό Διοικη
τής τού ΛΕ’ Άστυνομ. Τμήματος κ. Ί .
Γιαννόπουλος έκοψε τήν πίτταν τών
υπαλλήλων τοΰ Τμήματος καί τού οι
κείου Παρ)τος, εις τό καταλλήλως διακοσμηθέν Αστυνομικόν Κατάστημα.
Εις τήν έορτήν, παρέστησαν άπαντες
οί άνδρες τοΰ Τμήματος καί Παρ)τος
μετά τών οικογενειών των. Μετά τήν
διανομήν δώρων έπηκολούθησε μικρά
δεΕίωσις.

Έπιστολαι
Ύπό τού Εκκλησιαστικού Συμβου
λίου τού Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου
τοΰ Εύγενικού, άπεστάλη πρός τόν κ.
Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων ή
κάτωθι έπιστολή διά τήν συμμετοχήν
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων καί
τής Μουσικής τής Αστυνομίας εις τόν
έορταομόν τοΰ Ιερ ο ύ Ναού. Είς τήν ει
κόνα παραπλεύρως, σχετικόν στιγμιότυπον έκ τής περιφοράς τής ιερός είκόνος.

Εύχόμεθα δπως δ Κύρως δ θεός διά
Πρεσβειών τοδ 'Αγίου Μάρκου, ένδυναμώνη 'Γμάς είς τό κοινωνικόν καί έκπολιτιστικόν Σας έργον.
Μετ’ εύχών καί έκτιμήσεως

Διά τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλων
καί τήν ’Ερανικήν ’Επιτροπήν
Ό Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΣΑΒΒΟΠΟΓΛΟΣ
Ίερεύς

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΓ ΜΑΡΚΟΓ ΕΓΓΕΝΙΚΟΓ
ΟΔΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΓ 46
(ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
ΤΗΛ. 872.700
Έ ν Άθήναις τή 21 ’Ιανουάριου 1972
Πρός
Τόν άξιότιμον κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε ’Αρχηγέ,
Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλων καί ή
’Ερανική ’Επιτροπή τοδ Ιερού Ναού 'Α
γίου Μάρκου Εύγενικοδ εύγνωμόνως έκφράζομεν πρός 'Γμάς καί δι’ δμών πρός
τό ένδοξον σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
τάς θερμοτέρας ευχαριστίας ήμών καί τών
κατοίκων τής συνοικίας τών θυμαρακίων
διά τήν συμμετοχήν Τμήματος Σχολής ’Α
στυφυλάκων καί δμοίου τής Μουσικής είς
τόν πανηγυρικόν έορτασμόν τοδ Πολυούχου
τής ένορίας μας Α γίου Μάρκου Εΰγενικοδ.
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Ύπό τοϋ κ. Νικολάου Μπινιώρη, Πο
λιτικού μηχανικού κατοίκου Θεσοαλονί
κης άπεοτάλη πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ
περιοδικού μας ή κάτωθι έπιστολή:
Έ ν Θεσσαλονίκη τή 29 Νοεμβρίου 1971
Έξοχώτατε Κύριε,
Εύχαριατώ Τ μάς διά τήν άποστολήν
τοδ τεύχους «Τά 50 χρόνια τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων», καί Σάς παρακαλώ όπως
μοΟ έπιτραπή νά Συγχαρώ καί έγώ μέ τήν
σειράν μου, άπαντας Ί'μα ς τούς ’Αστυ
νομικούς τούς προσφέραντας τάς γνώσεις
των, τήν έργασίαν των καί τόν μόχθον
των διά τήν έπιμελημένην καί άρτίαν έμφάνισιν τούτου.
'Γπερβαλόντως έκτιμώ τό Σώμα τής
«’Αστυνομίας Πόλεων», διότι ,κατά τόν
χρόνον τής έν αϋτφ παραμονής μου κατώρθωσα νά πλουτίσω τάς γνώσεις μου καί
νά μορφωθώ ψυχικώς καί κοινωνικώς καί
ούτω νά θεωρώ τόν έαυτόν μου εύτυχή,
διότι κατέστην ένας φιλήσυχος πολίτης.
Μέ πολλήν έκτίμησιν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΙΙΝΙΩΡΗΣ

Δημοσιεύσεις
Εις τό ύπ' άριθ. 43 τεύχος τού 'Ια 
νουάριου 1972 τοϋ μηνιαίου εκλεκτού
περιοδικού «Ιστορία», έδημοσιεύθη τό
άκόλουθον σχόλιον τοϋ Δ)ντοϋ Συντά
ξεως κ, Δημ. Άστερινού, άναφερόμενον είς τήν έπί τη δΟετηρίδι τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων έκδοσιν πανηγυρικού
Λευκώματος.
«ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ 1921— 1971». (Έ κδοσις ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, Άθήναι 1971,
σελ. 156).
Σέ ένα κομψότατο τόμο μεγάλου σχή
ματος, πλαισιωμένου, έπί χάρτου έκλεκτής ποιότητος, μέ σπάνιες καί ιστορικές
φωτογραφίες (πολλές άπό τίς όποιες εί
ναι έγχρω μες), περιλαμβάνονται διάφορα
κείμενα, άναφερόμενα στδν βίο τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κατά τήν διαρρεύσασαν
πεντηκονταετία άπό τήν Τδρυσί της. Τά
κείμενα αυτά, καλογραμμένα καί μεθοδι
κά τοποθετημένα, ώστε νά άκολουθούν πα
ράλληλη γραμμή μέ τήν πορεία καί τήν
έξέλιξι τής ’Αστυνομίας άπό χρόνο σέ
χρόνο, συνθέτουν — δλα μαζί — ένα άληθινό ντοκουμέντο. Κ ι’ αύτό, για τί είναι
πολύ ένδιαφέροντα — ίστορικώς ·— τά
στοιχεία πού δημοσιεύονται. Άναφέρονται σέ μιά περίοδο μισού αϊώνος τού νεο
ελληνικού ιστορικού βίου, συνάπτονται ά
μεσα μέ τήν άνέλιξι, τήν πολιτιστική άνέ
λιξι, τών δυό μεγάλων πόλεων: τής ’Α
θήνας καί τού Πειραιά, τής καρδιάς δη
λαδή τής 'Ελλάδος, κατά τήν τελευταία
πεντηκονταετία, καί δίνουν έτσι τήν σφρα
γίδα τους στά σπουδαιότερα γεγονότα πού
διαδραματίσθησαν σ’ αυτά τόν χώρο. ’Αλ
λά καί έπαρχιακή προέκτασι (στήν Πά
τρα καί στήν Κέρκυρα) έχει ή ’Αστυνο
μία Πόλεων.
Διαβάζοντας κανείς αύτό τόν ώραίο τό
μο, μεταφέρεται στό κλίμα, άλλων έποχών, άναστρέφεται μέ πρόσωπα πού έ 
χουν πιά έκλείψει, περπατά ατούς δρό
μους μιάς ’Αθήνας πού δέν ύπάρχει πιά
(είναι άλλοιώτικη ’Αθήνα τού Μεσοπολέ
μου) καί, προχωρώντας, φθάνει ατά μαύ
ρα χρόνια τής κατοχής.
Τότε, ή ’Αστυνομία Πόλεων, στόν μυ
στικό πόλεμο έναντίον τών Γερμανών καί
τών ’Ιταλών, έπαιξε ένα άπό τούς σημαν-

κώτερους ρόλους. Τά περιστατικά πού άναφέρονται, έκπλήσσουν καί συγκινοδν.
Ή ιστορία τοδ Σώματος, στόν τόμο αύ
τό, συνεχίζεται μέ παράθεσι στοιχείων,
ώς τίς ήμέρες μας — ώς τώρα πού συμ
πληρώθηκαν τά πενήντα χρόνια του. Φθά
νεις, έτσι, στίς τελευταίες σελίδες. ’Ε
κεί, άποκαλύπτεσαι. Οί άκροτελεύτιες αύτές σελίδες (137— 148), σημειωμένες μέ
σταυρό, άποτελοδν τήν στήλη τών πεαόντων τού Σώματος, άπό τό 1921 έως τό
1971. ’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί
άστυφόλακες, 271.
Στό ’Αρχηγείο τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, πόύ έξέδωσε αύτό τό άψογο έργο,
καί στούς άστυνομικούς έκείνους πού έπιμελήθηκαν αύτοδ, άξίζει ένας θερμός έ
παινος. Τοδ έργου προτάσσονται τρεις χ α ι
ρετισμοί: τοδ 'Γπουργοδ Δημοσίας Τάξεως
κ. Σπυρ. Βελλιανίτη, τοδ Γενικού Γραμματέως αύτοδ τοδ 'Γπουργείου κ. Ί . Ά ναατασοπούλου καί τοδ Άρχηγοδ τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Κων. Γιαννούλη. 'Ο
τελευταίος, μεταξύ άλλων, γράφει λίαν
μετριοφρόνως:
«'Η παροδσα έκδοσις άποτελεί τό λακω
νικόν καί σεμνόν άνακοινωθέν μιάς έξόχου καί λαμπρής δραστηριότητος είς τήν
διακονίαν τής έννόμου τάξεως καί τών
εύγενεστέρων ιδεωδών τοδ κοινωνικοδ συ
νόλου...
Δ. ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ»
Είς τό αύτό ώς άνω τεύχος τής « Ι 
στορίας» καί είς τάς σελίδας 108 —115
έδημοσιεύθη, ώσαύτως, άρθρον τοϋ συ
νεργάτου μας Ύπαστυνάμου Α ' κ. Σαρ.
Άντωνάκου, μέ τίτλον «Τά πρώτα χρό
νια τής Αστυνομίας Πόλεων».
«ΑΧ. »

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Δ)τος έκδοθέντος έν Άθήναις
ύπ’ άριθ. 468 (τ. Γ ') Φ.Ε.Κ. τής 31.12.
71, βάσει τών διατάξεων: 1) τοδ Ν. Δ.
1)139)69, 2) 343)69, 3) 649)70 καί 4)
τό ύπ’ άριθ. 24 άπό 13.12.71 Πρακτικόν
τοδ Συμβουλίου Άστυν. Πόλεων, προήχθη,
κατ’ έκλογήν, είς τόν βαθμόν τοδ Τ γειον. Άστυν. Δ)ντοδ δ 'Γγειον. Άστυν.
Δ )ντής Β' Ρίγγας Δημήτριος.
Διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν Άθήναις,
τήν 30.11.71 καί δημοσιευθέντος είς τό
ύπ’ άριθ. 451 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 15.12.
71, βάσει τών διατάξεων: 1) Τοδ Ν.Δ.
139)69 καί 2) τοδ ύπ’ άριθ. 8 άπό 6.3.
71 πρακτικού τοδ Συμβουλίου Αστυνομίας
Πόλεων, προήχθησαν, κατ’ έκλογήν, είς
τόν βαθμόν τοδ Υγειονομικού Α ξιω ματι
κού Αστυνομικού Δ)ντοδ Β ', έκ τών έν
ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοδ έτους 1971
— 1972, πρός πλήρωσιν ύφισταμένων κε
νών όργανικών θέσεων, οί κάτωθι 'Γγειον.
Αξιωματικοί Αστυνόμοι Α' κ.κ. Άνδρεόπουλος ’Ιωάννης καί Ρόζος ’Ιωάννης.
'Ομοίως, διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν
Άθήναις τήν 23.12.71 καί δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθ. 468 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ')
τής 31.12.71, βάσει τών διατάξεων τοδ
Ν.Δ. 139)69 καί 2) τοδ ύπ’ άριθ. 24 άπό
13.12.71 πρακτικού τοδ Συμβουλίου Α 
στυνομίας Πόλεων προήχθησαν οί κάτωθι
Αξιωματικοί, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων
προακτέων τοδ έτους 1971, πρός πλήρωσιν ύφισταμένων κενών όργανικών θέσεων,
ώς άκολούθως: Είς τόν βαθμόν τοδ ’Aoj^·
νόμου Α' οί Άστυν. Β' κ.κ. Άνδριώτης
Χρ., κατ’ έκλογήν, Κυριακόπουλος Ί ω .

καί Παπακυμπουρόπουλος Γεώργ., κατ’
άρχαιότητα. Είς τόν βαθμόν τοδ Αστυνό
μου Β ' οί 'Γπανστυν. Α' κ.κ. Οικονόμου
Γεώργ., Άντωνόπουλος Λαμ., Ζαροδήμος
Στυλ, καί Βαΐταης Χρϊστ., κατ’ άρχαιό
τητα.
Ώσαύτως, διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν
Άθήναις τήν 30.12.71 καί δημοσιευθέντος είς τά ύπ’ άριθ. 467 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ')
τής 30.12.71, βάσει τών διατάξεων: 1)
τοδ άρθρου 26 τοδ Κ.Ν. 2458)53 (Α'
5 8 ), ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρ. 9
τοδ Ν. 4501)66, 2) τοδ Ν. Δ. 343)69
(Α' 238), 3) τής ύπ’ άριθ. 515Φ.48)20
άπό 19.3.66 άποφάσεως, 4) τής ύπ’ άριθ.
2 άπό 15.2.71 άποφάσεως τοδ Πειθαρχι
κού Συμβουλίου, 5) τής ύπ’ άριθ. 39)71
άτομικής γνωμοδοτήαεως τοδ Νομικού
Συμβουλίου, ώς καί πίνακος, συνταχθέντος διά τής ύπ’ άριθ. 3738Φ.206.1 άπό
11.11.71 άποφάσεως τοδ κ. Ά ρχηγοδ,
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοδ 'Γγειον.
Αξιωματικού - 'Γπαστυν. Α ', πρός πλήρωσιν ύφισταμένων κενών όργανικών θέ
σεων, οί: 1) 'Γπαρχ. κ. Τσαγκάρης θέμελης, 2) Άστυφ. κ.κ. Τζουμάνης Παναγ.
καί Άνδρικόπουλος Αλκιβιάδης, κεκτημένοι τά πρός τούτο νόμιμα προσόντα.
Δ ι’ άποφάσεως τοδ κ. Ά ρχηγοδ, προή
χθησαν είς τόν βαθμόν τοδ 'Γπαρχιφύλακος, τεθέντες έκτός όργανικών θέσεων, οί
Τ παρχιφ. κ. κ. Δασκαλάκης Έ μμ. καί
Κούρσαρης ’Ιωάν.
'Ομοίως, δι’ άλλης άποφάσεως τοδ κ.
Ά ρχηγοδ καί βάσει τών διατάξεων τοδ
Ν.Δ. 974)71 προήχθησαν είς τόν βαθμόν
τοδ 'Γπαρχιφύλακος, πρός πλήρωσιν ύφισταμένων κενών όργανικών θέσεων, οί κά
τωθι Αστυφύλακες κ .κ .:
Χατζηπέτρου Έ μ μ ., Σημαντήρης Ί ω .,
Παχύγιαννης Ά ριστ., Σαβούρης Νικ., Χα
τζής Χρϊστ., Κάντζαρης Παν., Καταούδας
Κων., Κλωστερίδης Εύάγ., Άσημακόπουλος Γεώργ., Δημόπουλος ’Ιωάν., Κοντός
Γεώργ., Κωνσταντέλος Βασ., Καλαμπόκας
Ή λ ., Τσιγκούνης Ά ν ., Πλαγάκης Νικ.,
Κατσαρός Ά γ γ ., Άναστ ασάκος Πουλ.,
Σφακιανάκης Δημ., Ζωντανός θεόδ., Ά λεβϊζος Μιχ., Βααιλόπουλος Ά ν., Λιακουνάκος ’Ιωάν., Φαραάρης Έ λ ., Χατζηκοκολάκης Έ μ μ ., Σγουρός Ά ντ., Φλώρος Γε
ώργ., Βλαχουτσάκος Νικ., Παναγιωτόπουλος Κων., Ξύκης Νικ., Παπαχαραλάμπους
Χαρ., Τζαμαλής Δημ., Φυχογιόπουλος
Γεώργ., Αντωνίου Λαμ., Λουκάκης Δημ.,
Μαράγκας Κων., Πάγκαλος Ή λ ., Σταθόπουλος Ά θ ., Βααθρακοκοίλης Λαμ., Βελαώρας Παν., Λιόντος Εύάγγ., Χοδστος
Γεώργ., Πιτσόγιαννης Γεώργ., Ά γγελάκης Στέφ., Γιανναρόπουλος Χαρ., Σφακιανάκης Μιχ. καί Βενέρης Χρϊστ.
Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος έν Άθήναις
τήν 23-12-71, βάσει: 1) τών διατάξεων
τοδ Ν.Δ. 857)71, 2) τοδ Ν. 1811)51, 3)
τοδ Ν. Δ)τος 4426)64, 4) τοδ Ν. Δ)τος
3983)59, 5) τοδ άπό 29-12-1953 Β.
Δ)τος, 6) τοδ Ν. Δ)τος 957)71 καί 7)
τής ύπ’ άριθ. 1)56ζ άπό 2-12-71 γνωμοδοτήσεως τοδ 'Γπηρεσιακοδ Συμβουλίου Ά νωτέρων 'Γπαλλήλων άρμοδιότητος Χω
ροφυλακής καί Άστυν. Πόλεων, προήχθη,
κατ’ έκλογήν, έκ τοδ 3ου βαθμού Α' Κα
τηγορίας τοδ Διοικητικού Κλάδου τών Τ πηρεσιών τής Άστυν. Πόλεων δ ύπάλληλος Βρανόπουλος Μιλτιάδης είς τόν 2ον
βαθμόν τής αύτής Κατηγορίας καί Κλά
δου, πρός πλήρωσιν ύφιαταμένης κενής
όργανικής θέσεως.

Π Ε Ν Θ Η

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Τήν 16ην άπεβίωσεν καί χήν έπομένην έκηδεΰθη έκ τοΰ Α ' Νεκρο
ταφείου δ έν ένεργεία ’Αστυνομικός
Δ) τής Β ' ’Ιωάννης Άθανασούλης.
Τήν κηδείαν τοΰ έκλιπόντος έκλεκτοΰ άστυνομικοΰ καί άνθρώπου
παρηκολοΰθησαιν μέ βουβό πόνο δ
’Αρχηγός καί δ Τ παρχηγδς τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, τ. ’Αρχηγοί τής
’Αστυνομίας, Ά ξ) κοί καί κατώτεροι
άστυνομικοί, δ Δ) τής καί οί μα0ηταί τής Σχολής ’Επιμορφώσεως Προσωπικοΰ Λεωφορείων, τής όποιας δ
έκλιπών έτΰγχανεν καθηγητής καί
έκατσντάδες φίλων, οί δποϊοι Ιγνώρισαν τδν άείμνηστον Δ) τήν.
’Εκ μέρους τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων κατέθεσεν στέφανον καί άπεχαιρέτησεν τδν νεκρόν δ Άστυν. Δ) τής
κ. Ντόντος, δστις έν καταφανή συγκινήσει είπε τά έξής:
«Διακεκριμένε καί αγαπητέ Συνάδελφε,
Ιωάννη
Άθ αν α σ ο ύ λ η
Αγαπημένε μου Γιάννη, Φίλε άκριβέ καί
άτίμητε,
Βάσκανη μοίρα καί άδικη, σκληρή καί
άδυσώπητη, σέ άρπάΖει άνάμεσά μας,
τήν ώρα τής πλήρους άκμής σου.
Ώ ς άνθρώπου δημιουργικού. Ώ ς οι
κογενειάρχου λαμπρού. Ώ ς διακεκριμέ
νου Άνωτέρου ΑΕιωματικοϋ τής Αστυ
νομίας Πόλεων.
Ή ίδια άδυσώπητη μοίρα έπεφύλαΕε
καί εις έμέ τό θλιβερά προνόμιο, νά σοΰ
άπευθύνω τόν τελευταίο χαιρετισμό, έκ
μέρους τού Σώματος τής Αστυνομίας
Πόλεων, τό όποιον τόσον πολύ άγάπηοες καί εις τό όποιον άφωσιώθης άπολύτως, έχων έπίγνωσιν τού ότι, έπιτελεϊς ώραίαν, ύψηλήν καί ίεράν άποοτολήν.
Καλούμαι, άγαπημένε μου Γιάννη, νά
πραγματώσω τόν πιό σκληρό καί άχαρι
ρόλο τής Ζωής μου, ύπό συνθήκες δρα
ματικές.
Ή έκ τού σύνεγγυς παρακολούθησις
τής γενναίας, καρτερικής, άλλά καί άνίσου πάλης σου πρός τόν θάνατον, τις
τελευταίες ήμέρες καί πολύ περισσό
τερο, ή παρακολούθησις τών τελευταί
ων ώρών καί στιγμών τής έπιθανατίου
άγωνίας σου, μ' έχουν βαθύτατα έπη-

ρεάσει, συγκινήσει καί συγκλονίσει, εις
βαθμόν ώστε, νά μή δύναμαι, άσφαλώς,
νά σταθώ εις τό ύψος τής περιστάσεως.
Όμως, θά προσπαθήσω, όσο τούτο
είναι δυνατόν, νά έκπληρώσω τό χρέος
μου άπέναντί σου, κατ' έντολήν τού
Αρχηγού μας, καί κατ' έπιθυμίαν τών
συμμαθητών μας, τής Η ' Εκπαιδευτι
κής Περιόδου τής Σχολής Ύπαστυνόμων.
Εϊθισται, κατά τούς έπικηδείους λό
γους, νά έπισημαίνωνται καί έΕαίρωνται
τά προτερήματα καί τό δλον έργον τού
έκλιπόντος, κατά τέτοιον τρόπον καί εις
τόσον βαθμόν, ώστε νά έγγίΖη ό όμιλητής τά άρια τής ύπερβολής.
Εις τήν περίπτωσίν σου, όμως, άγα
πημένε μας Γιάννη, κανείς ομιλητής δέν
διατρέχει τόν κίνδυνο νά ύποπέση εις
τό ολίσθημα τής ύπερβολής.
Διά τόν άπλούστατο λόγο, ότι ή τό
σον πλούσια γλώσσα μας, είναι άπεριγράπτως πτωχή έμπρός εις τόν άπέραντο πλούτο τοΰ ψυχικού σου κόσμου καί
τό ήθικό μεγαλείο τής προσωπικότητάς
σου. Συνεπώς, τό μόνον βέβαιον είναι
ότι, ό ομιλητής θό ύστερήση.
"Ετσι, λοιπόν, σοΰ Ζητώ, προκατα
βολικούς, συγγνώμην, γιατί ό,τι κι άν
πώ, δέν θά συνθέση παρά μόνον μίαν
ισχνή άπεικόνισι τής προσωπικότητάς
σου.
Γεννήθηκες στό Καστράκι τής Αιτω
λοακαρνανίας, άπό Πατριαρχική, ώστόσο, καί ύψηλών ήθικών καί πατριωτικών
άρχών, οικογένεια.
Οί γονείς σου σέ έγαλούχησαν μέ τά
Ελληνικά καί Χριστιανικά νάματα. Καί
σού ένεφύσησαν τό πάθος διά τό ώραίο,
τό καλό, τό ήθικό.
Τις έγκύκλιες σπουδές σου έπραγματοποίησες εις τό Άγρίνιον, κατά τρό
πον λαμπρόν. Καί ήλθες εις τήν Πρω
τεύουσαν διά νά άκολουθήσης άνώτερες σπουδές καί νά Ζητήσης έπογγελματικό προσανατολισμό.
"Ετσι, έσπούδασες Πολιτικές καί Οι
κονομικές Επιστήμες καί διεκρίθης. Ή
δίψα σου δέ διά τόν όρθώτερο έπαγγελματικό προσανατολισμό σου, ώδήγησε
τά βήματά σου πρός τήν Αστυνομίαν
Πόλεων.
Καί ήτο φυσικόν. Οί εύγενικές σου
φιλοδοΕίες, οί όραματισμοί σου καί οί
μοναδικές πνευματικές, ψυχικές καί ήθικές άρετές σου, δέν ήτο δυνατόν νά
διοχετευθούν εύστοχώτερα καί νά έκφρασθοΰν άρτιώτερα, άφ' ότι εις τούς

κόλπους τού εύγενούς καί μεγάλου Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων.
"Ετσι, κατά τό έτος 1946, κατετάγης
εις τό Σώμα.
Ώ ς ΆστυφύλαΕ, ύπήρΕες άφωσιωμένος εις τό καθήκον, φιλομαθής καί φι
λοπρόοδος. Διεκρίθης διά τήν φιλοπονίαν σου, τό ήθος καί τήν ύπηρεσιακήν
σου άπόδοσιν.
Τόν έκτος ύπηρεσίας χρόνον σου τόν
διέθετες διά νά βελτίωσης καί άλοκληρώσης τήν μόρφωσίν σου, έπ' ώφελεία
τοΰ Σώματος καί πρός διεύρυνσιν τών
προσωπικών σου πνευματικών όριΖόντων.
Απέκτησες, έτσι, τό Πτυχίον τής
Παντείου Σχολής καί έΕέμαθες, τελεί
ως, τήν Αγγλικήν γλώσσαν. Γνήσιος
«Σταυραετός» τής Ρούμελης, έτάνυσες
τά πτερά σου γιά μεγάλα καί ύψηλά πε
τάματα. Καί τή φωληά σου θέλησες, κι
έκείνη, νά τήν στήσης ψηλά.
Μετέσχες έπιτυχώς τών εισιτηρίων
έΕετάσεων διά τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων. Καί έν συνεχεία, άπεφοίτηαες αύτής, διακριθείς.
Ώ ς νεαρός Ύπαστυνόμος, άφοΰ,
πρώτον, ύπηρέτησες, έπί οειράν έτών,
εις Τμήματα ΤάΕεως, άπεστάλης, ύπό
τής Υπηρεσίας, έκτιμώσης τό ήθος, τήν
άφοσίωσιν εις τό καθήκον καί τήν φιλομάθειάν σου, πρός μετεκπαιδεύσω, έ
πί θεμάτων κυκλοφορίας, εις Ηνωμέ
νας Πολιτείας Αμερικής. Ή καρποφο
ρία τών κόπων σου, εις τόν τομέα αύτόν, δέν έβράδυνεν. Ή λ θ ε συντόμως
καί μάλιστα ιδιαιτέρως γόνιμος.
Κάθε καλόπιστος κριτής, άκόπως θά
όμολογήση, ότι ή νέα οργανωτική ύποδομή τών Υπηρεσιών Τροχαίας τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων, είναι έργον, έν πολλοίς, ίδικόν σου.
Τό Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχη
μάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) τής Τροχαίας Αθη
νών, είναι προσωπικόν, άπολύτως, δη
μιούργημά σου.
Ή έμπνευσις, ή σχεδίασις, ή νομοθε
τική προπαρασκευή, ή ύλοποίησις, τέ
λος, ύπήρΕαν έργον, άπολύτως, ίδικόν
οου καί φέρουν άνεΕίτηλη τήν προσω
πικήν σου οφραγϊδα.
Τό Τμήμα Οδικών Τροχαίων Α τυχη
μάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) άποτελεϊ τήν τελευταίαν λέΕιν τής προόδου τής Αστυνο
μικής Πρακτικής, εις τόν τομέα τής
ιχνηλασίας τών αίτιων τών αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων, κατά τρόπον ύποδειγματικώς 'Επιστημονικόν.
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Έπροικοδότησες, λοιπόν, τήν 'Αστυ
τού σπαραγμού— είναι ή βεβαιότης, ότι
νομίαν Πόλεων μέ μίαν κατ' εξοχήν ποό Πανάγαθος καί Πάνσοφος Δημιουρ
λιτισμένην καί άπό άπόψεως ούσίας ι
γός, άνέκοψε τήν πορεία σου στήν πρό
διαιτέρως σημαντικήν Υπηρεσίαν, τήν
σκαιρη έπίγεια Ζωή, γιά νά σέ χρησιόποιαν έσπευσαν νά υιοθετήσουν καί μιμοποιήση έπάξια στούς αιθέριους χώ
μηθοϋν καί αλλαι, πλήν τής Τροχαίας
ρους τής ΕΔΕΜ, σέ μιά ένδοξη καί ά'Αθηνών, συγγενείς Ύπηρεσίαι.
γαθοποιό πορεία πρός τήν αιώνια Ζωή.
Αλλά καί κατά τά τελευταία έτη τής
"Ας είναι τούτη ή βεβαιότης βάλοαμο
Ζωής καί τής ύπηρεσιακής σου δράσεστις καρδιές τών άγαπημένων σου.
ως, ώς διακεκριμένου Επιτελούς τοΰ
Καί, τώρα, έκτελών έντολήν τών
'Υπουργείου Δημοσίας ΤάΕεως, ιδιαιτέ
συμμαθητών μας, τής Η ' Εκπαιδευτικής
ρως σημαντικής άξίας ύπήρξεν ή δη
Περιόδου τής Σχολής Ύπαστυνόμων,
μιουργική προσφορά οου.
όμνύω πρό τής σεπτής οορού σου, έξ
Τά τελευταία Νομοθετήματα περί κυ
ονόματος όλων μας, ότι σ' όλη μας τή
κλοφορίας πεΖών καί οχημάτων, έχουν
Ζωή, δέν θά λείψουμε, ούτε στιγμή, άπό
πάρα πολλά δανειοθή έκ τής πλούσιας
τό πλευρό τής λατρευτής σου οικογένει
περί τό θέμα έμπειρίας σου.
ας. Ή ήθική, άλλά καί ούσιαστική συμΕις τήν άναθεώρησιν του Κώδικος
παράστασίς μας δέν θά λειψή ποτέ, άπό
Οδικής Κυκλοφορίας, ύπήρξεν ένεργός
τήν σύΖυγο καί τά παιδιά οου.
καί δραστήρια ή συμμετοχή σου. Άφοϋ,
Μέ τόν θάνατό σου, ένας κρίκος, άπό
άλλωστε, υπήρξες καί Μέλος τής Συν
τούς πιό πολυτίμους τής άλυσίδος τών
τακτικής Επιτροπής τοΰ πρώτου ίσχύσυναδέλφων τής Η ' 'Εκπαιδευτικής Πε
σαντος έν Έλλάδι Κώδικος Οδικής
ριόδου τής Σχολής Ύπαστυνόμων, έ
σπασε.
Κυκλοφορίας.
Γενικώς, τά ίχνη τής Δωρικής προ
Όμως, εις έπίμετρον, σού ύποσχόμεσωπικότητάς αου, θά παραμείνουν, κα
θα, ομόφωνοι καί άδελφωμένοι ότι,
τά τρόπον άνεΕίτηλον, χαραγμένα εις
πρός τιμήν τής μνήμης σου, θά πυκνώτις Υπηρεσίες τοΰ Σώματος, τις όποιες
σωμε τις τάξεις μας καί θά καταστήιδιαιτέρως διηκόνισες.
σωμε ίσχυροτέρους τούς δεσμούς μας,
Ή σπανία οργανωτική ίκανότης σου
σφυρηλατώντας τους εις τό όμόνι τής
καί ή μεθοδικότης πού διέκριναν τις υ
άγάπης, μέ τήν σφύρα τής σύμπνοιας
πηρεσιακές μελέτες σου, ή ένέργεια
καί τής άρραγοΰς ψυχικής ένότητος.
τής σκέψεως καί ή σαφήνεια τής διαΕντός ολίγου, διεκεκριμένε Αστυνο
τυπώσεως, υπήρξαν τά βασικά χαρακτη
μικέ Διευθυντά 'Ιωάννη Άθανασούλη,
ριστικά γνωρίσματα τής υπηρεσιακής
θά καταθέσω, έπί τοΰ τάφου σου στέφα
σου έκφράσεως.
νον, έκ μέρους τής Αστυνομίας Πόλε
Ώς κρατικός, καί μάλιστα ώς άστυων, εις άναγνώριοιν τών πολυτίμων,
νομικός, λειτουργός, ύπήρξες μοναδι
πρός αύτήν, ύπηρεσιών σου καί εις ένκός καί άνεπανάληπτος.
δειΕιν τιμής καί εύγνωμοσύνης, διά τό
Τό έξοχον έθνικόν φρόνημα, τό άπαόλον έργον σου, ώς Αστυνομικού, άλ
ρόμιλλον ήθος, ή ώραιότης ψυχής καί
λά καί ώς Ανθρώπου.
μορφής, ή άγαθότης, ή άντικειμενικό"Ας είναι έλαφρό τό χώμα τής Ατ
της, ή πηγαία ευγένεια καί πραότης, ή
τικής γής πού θά σ' άγκαλιάση μετά
οεμνή καί άθόρυβος δρόσις, τό ύψηλόν
άπό λίγο.
αίσθημα ευθύνης έναντι τής Υπηρεσίας .
Αίωνία, θά είναι ή μνήμη σου καί πάν
καί τών πολιτών, υπήρξαν μερικά άπό
τα λατρευτή διά όσους είχαν τό προνότά συνθετικά τής έξοχου υπηρεσιακής
μιον νά είναι συγγενείς, συνεργάτες ή
προσωπικότητάς σου καί τής άνθρωπίφίλοι σου.
νης ύποστάοεώς σου.
Αίωνία σου ή μνήμη, άγαπημένε Γιάν
Αλλά δέν ήσουν μόνον Αστυνομι
νη, διακεκριμένε συνάδελφε, άξέχαστε
κός, άγαπημένε μου Γιάννη. ' Ήσουν καί
φίλε, ύπέροχε άνθρωπε».
οικογενειάρχης, φίλος καί άνθρωπος.
Ώ ς οικογενειάρχης, ύπήρξες ύποδειγματικός καί άφωσιωμένος σύΖυγος καί
στοργικός πατέρας. Γεμάτος λατρεία
καί γόνιμον ένδιαφέρον γιά τά «βλαστά
Πόσο, στ' άλήθεια, σκληρό καί άχα
ρια» σου. 'Υπήρξες, άκόμη, θαυμάσιος
ρο είναι τό καθήκον τοΰ στερνού άπογυιός καί έξαίρετος άδελφός.
χαιρετισμοϋ ένός όποιουδήποτε νεκρού.
Υπήρξες άξιαγάπητος καί πολύτιμος.
Αλλά καί πόσο θλιβερό γίνεται αύτό
Τέλος, σάν άνθρωπος, ύπήρξες βαθύ
τό καθήκον, σάν πρέπει νά άποχαιρετατα έντιμος. 'Απέραντα καλός. Εύθυτήσης, γιά τελευταία φορά, ένα ξεχω
τενής καί ώραϊος, άληθινά λεβέντης οτό
ριστά άγαπητό σου πρόσωπο.
σώμα καί στήν ψυχή. Ολόιδιος Δωρι
Αύτές τις στιγμές, ό πόνος σου γιά
κός στύλος, ύψηλός καί άγέρωχος, εύτόν θάνατο τοΰ δικού σου άνθρώπου,
θύς, έπιβλητικός καί λιτός.
γίνεται πιό άνυπόφορος καί αισθάνεσαι
ένα κόμπο στό λαιμό νά σέ πνίγη, κα
'Υπήρξες, άγαπημένε μου Γιάννη, ό
θώς προσπαθείς νά μιλήσης ή νά γράχαρακτηριστικός, ό γνήσιος έκπρόσωψης γι' αύτόν πού έφυγε καί δέν πρό
πος τού άγνοΰ καί άνεπιτήδευτου ΡΟΥ
κειται νά γυρίοη ξανά. Γι' αύτόν πού
ΜΕΛΙΩΤΗ, τοΰ γεννημένου γιά τά ώπήρε τή στράτα γιά τό δίχως γυρισμό
ραία, τά ύψηλά καί τά μεγάλα.
ταξίδι. Γι' αύτόν πού πέταξε μακράν
Τό σάρκινο περίβλημα τής πανώριας
σου, πριν άκόμη καλά - καλά νά τόν χαψυχής οου, άκολούθηοε τόν προα'ώνιο
ρής καί νά σέ χαρή.
δρόμο τής φθοράς. Ή ίδια, όμως, ή ψυ
"Ενα τέτοιο άπόλυτα θλιβερό καθή
χή σου, πού αίσθανόμεθα, τώρα, νά πλακον καλούμεθα νά έκτελέσουμε σήμερα,
νάται άνάμεσά μας, θά Ζήση αιώνια, διά
καθώς θά πρέπει νά άποχαιρετήσουμε
νά συνέχιση τήν θριαμβευτική πορεία
γιά στερνή φορά ένα διαλεκτό φίλο,
τής γήινης Ζωής σου, πρός δ,τι εύγεένα έξαίρετο προϊστάμενο καί συνεργά
νές, ήθικό καί μεγάλο.
τη, ένα προικισμένο πνευματικά άνθρω
' Αν κάτι παρηγορή όλους έκείνους
πο, μιά ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
πού σέ έγνώρισαν καί σέ άγόπησαν, —
Πρέπει νά πούμε τό τελευταίο «χοί
τούτη τή βαρειά ώρα τής όδύνης καί

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

134

ρε» στόν άριστο άξιωματικό καί οικο
γενειάρχη πού τόσο ξαφνικά, άλλά καί
γρήγορα έφυγε άπό κοντά μας. Πρέπει
νά κρατήσουμε, γιά τελευταία φορά, λί
γη συντροφιά στόν έκλεκτό συνεργάτη,
πού τόσες φορές, άπό τις στήλες τού
του τού περιοδικού, μάς χάρισε τις
πλούσιες γνώσεις του καί τής έμπειρίας
του τούς θησαυρούς. Πρέπει νά τού χα
ρίσουμε κι έμείς, γιά τελευταία φορά,
τούτη τή στήλη γιά νά τόν κατευοδώ
σουμε στό μεγάλο του ταξίδι καί νά
τόν παρακαλέσουμε νά δώση χαιρετι
σμούς στούς τόσους καί τόσους συν
αδέλφους πού έφυγαν πριν άπ' αύτόν.
Καί ξεχωριστά άπ' όλους, νά δώση χαι
ρετισμούς στόν δημιουργό τούτου τού
περιοδικού, στόν δάσκαλό μας Νικόλαο
Αρχιμανδρίτη.
Καλοί μας φίλοι, όσοι γνωρίσατε τόν
άνθρωπο, όσοι γνωρίσατε τόν άστυνομικό, όσοι γνωρίσατε τόν οικογενειάρ
χη πού σήμερα άποχαιρετοϋμε, έλάτε
μαΖί μας νά δώσουμε τό στερνό φιλί
στό φίλο όλων μας, στόν άγαπημένο
μας ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ. Έλάτε
νά καταθέσουμε τής άγάπης μας τά δά
κρυα στό νιόσκαφτο τάφο του, γιά τόν
τόσο άναπάντεχο χαμό του. Έλάτε νά
προσευχηθούμε στόν έξουσιαστή τών ό
λων, στόν Θεό τής άγάπης, όπως άναπαύση τήν ψυχή τοΰ φίλου μας «έν σκηναίς δικαίων». Ελάτε νά πούμε τό τε
λευταίο «γειά σου» στόν άλησμόνητο
καί άξιο κατά πάντα φίλο μας.
Καλέ μας φίλε,
Ή μοίρα, σκληρή κι άδυσώπητη, δέν
σ' άφησε νά Ζήσης, γιά νά ολοκλήρω
σής τήν άποστολή οου έδώ στή γή. Σέ
πήρε γρήγορα άπό κοντά μας καί σ' έ
συρε μαΖί της οέ μιά αιώνια κι άχώριστη Ζωή. Δέν λυπήθηκε τά νιάτα σου καί
τής ψυχής σου τή λεβεντιά. Δέν 'λύγι
σε καί δέν άκουοε τις έπικλήσεις τών
μικρών σου παιδιών καί τής άγαπημένης σου γυναίκας. Δέν σταμάτησε ούτε
μπροστά στό κλάμα τής πονεμένης σου
μάννας.
Πρόωρα σέ σκεπάσαμε μέ τής πατρίδος μας τήν γαλανόλευκη σημαία, τήν
ώρα πού όλοι μας τόσο σέ χρειαζόμα
σταν, μά πάνω άπ' όλα τήν ώρα πού
τόσο πολύ οί δικοί οου σέ χρειάζον
ταν.
'Απέραντος ό πόνος όλων μας γιά
τόν πρόωρο χαμό σου. Τής καρδιάς μας
οί άτέλειωτοι παλμοί, γλυκόηχος όντίλαλος τών αισθημάτων μας γιά σένα, θά
σού φέρνουν αιώνια τήν άγάπη μας.
Λουλούδια εύοσμα θά στολίΖουν τήν
μορφή σου, καθώς κυρίαρχη αύτή θά
μένη αιώνια μέσα στις ψυχές μας. Καί
θάναι τά λουλούδια αύτά τρυφερά κι
άμάραντα, γιατί θά τά ποτίΖουν τά δάκρυά μας.
Στις 16 'Ιανουάριου, βάσκανη μοίρα
έκοψε γιά πάντα τό νήμα τής Ζωής
τού 'Αστυνομικού Δ)τού Β ' Ίωάννου
Άθανασούλη. Σάν κεραυνός σέ ήλιόλουστη μέρα, τό άπίστευτο στήν άρχή
άγγελμα, μάς έκοψε τήν άνάσα Δέν
μπορούσαμε νά συνειδητοποιήσουμε τό
γεγονός, ότι πέθανε ό καλός μας φί
λος, ό Γιάννης Άθανασούλης. Κι όμως,
όσο σκληρή ήταν ή εϊδησις, τόσο σκλη
ρή ήταν καί ή πραγματικότης, γιατί ό
Γιάννης Άθανασούλης, τό καμάρι ό
λων μας, ό πάντα καλωσυνατος καί γε
λαστός φίλος, προϊστάμενος καί συνερ
γάτης, είχε πεθάνει.
Κρατήσαμε τά δάκρυα μας, σφίξαμε

τις καρδιές μας καί στις 3 τό απόγευ
μα τής 17 'Ιανουάριου, βρεθήκαμε όλοι
ατό παρεκκλήσιο του Α ' Νεκροταφείου.
Μολονότι οί καιρικές συνθήκες ήσαν ά
γριες, λές καί ό καιρός θλιβόταν γιά
τόν θάνατο τοϋ φίλου μας, ένα άπέραντο, βουβό άπό τόν πόνο, πλήθος άπό
γνωστούς, φίλους, συναδέλφους όλων
τών βαθμών, έκλεκτά τής άθηναϊκής
κοινωνίας μέλη, όλοι βαθύτατα λυπημέ
νοι, δώσαμε τό παρόν ατό προσκλητή
ριο τού στερνού άποχαιρετισμοϋ ένός
διαλεκτού συνανθρώπου μας. Τό πάνω
άπό πενήντα τόν άριθμό στεφάνια πού
βρίσκονταν τοποθετημένα μπροστά ατό
παρεκκλήσιο, ή παρουσία τής ήγεοίας
τού Σώματος καί τ. 'Αρχηγών τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων καί όλη έκείνη ή άνθρωποθάλασσα πού είχε κατακλύσει τόν
χώρο τού Α ' Νεκροταφείου, ήταν μιά
μικρή άπόδειΕις τής άγάπης όλων μας
γιά κείνον πού έφυγε.
Κι όταν μετά τήν νεκρώσιμη άκολουθία, ήλθε ή σειρά τοϋ άποχαιρετισμοϋ,
έκ μέρους τοϋ Αστυνομικού Σώματος
κατέθεσε στέφανο καί έΕεφώνησε τόν
έπικήδειο ό Αστυνομικός Δ )τής Β ' κ.
"Αγγελος Ντόντος, έκ μέρους δέ τής
Η ' έκπαιδευτικής περιόδου τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων, στήν όποια άνήκε
καί ό άποθανών, κατέθεσε στέφανο καί
ώμίλησε δι' ολίγων ό
Αστυνομικός
Δ )τής Β ' κ. Δημήτριος Καραγιαννόπουλος.
Αλησμόνητε φίλε μας,
Μακρυά άπό τό άνθρώπινα πάθη καί
τις άνθρώπινες άδυναμίες, άναπαύου
τώρα έν ειρήνη. Τό νεκροκάντηλο τής
θύμησής μας θά καίη γιά πάντα δια
κριτικά στόν τάφο σου, γιά νά θυμίΖη
σ' όλους μας τήν ώραία σου μορφή.
"Α ς είναι έλαφρό τό χώμα τής 'Α τ
τικής γής καί ή μνήμη σου αιώνια.
Αιώνια ή μνήμη σου, καλέ μας φίλε,
Γιάννη Άθανασούλη.
I. Ρ Α - Ι - Κ Ο Σ
Ό Σύλλογος τών καθηγητών τής
Σχολής Έπιμορφώσεως Προσωπικού
Λεωφορείων 'Αθηνών - Πειραιώς (Ο Α.
Ε.Δ.), συνελθών έκτάκτως σήμερον 17ην
Ίανουαρίου 1972, έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι θανάτου τοϋ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ Αστυνομικού Δ)τοϋ Β ', καθηγητοΰ τής ώς άνω Σχολής, άκούσας
τοϋ προέδρου αύτοΰ, Δ)τοϋ τής Σχο
λής Παναγιώτου Χριστάτου, έΕάραντος
τάς έπί βετίαν προσφερθείσας πολυτί
μους ύπηρεσίας τού έκλιπόντος πρός τήν
Σχολήν:
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι
1) Νά διακόψη ή Σχολή τό μαθήματα
κατά τήν ήμέραν τής κηδείας.
2) Νά άναρτηθή έπί τριήμερον μεσίστιος ή σημαία ταύτης.
3) Νά κατατεθή στέφανος εις τήν σω
ρόν τοϋ μεταστάντος.
4) Νά έκφρασθώσιν συλλυπητήρια πρός
τήν άπορφονισθεϊσαν οικογένειαν
αύτοΰ.
5) Νά ένημερώση ό οικείος καθηγητής
τούς μαθητάς τής Σχολής, έπί τής
προσφοράς, δράοεως καί προσωπικότητος τοϋ έκλιπόντος.
6) Νά παρακολουθήσπ ό σύλλογος έν
σώματι τήν κηδείαν.
7) Νά δημοσιευθή τό παρόν διά τοϋ τύ
που καί τοϋ περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟ
Μ ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Ό Πρόεδρος
Ή Γραμματεύς
Π. ΧΡΙΣΤΑΤΟ Σ
ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΡΑ
Δ )τής Σχολής

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΪΤΈ ΑΙΝΟΣ

Τήν 22-12-71 άπεβίωυεν ένταθθα καί
τήν έπομένην έκηδεύθη εις τδ Νεκροτα
φείου Ζωγράφου δ έ.α. ’Αστυνόμος Α' Εύαγγελινός Δημήτριος. Ό έκλιπών έγεννήθη εις Νεοχώριον Βόλου τό έτος 1904.
Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη
ώς Άστυφόλαξ τό έτος 1928. Τό 1933
προήχθη εις Άρχιφύλακα, τό 1936 είς 'Γπαστυνόμον Β ', τό 1941 είς Ύπαστυνόμον
Α ', τό 1944 είς ’Αστυνόμον Β ' καί τέλος
τό 1952 είς ’Αστυνόμον Α' άποστρατευθείς μέ τόν βαθμόν τούτον. Υπηρέτησε είς
ϊλας σχεδόν τάς δπηρεσίας τής ’Αστυνο
μίας, διακριθείς διά τήν εργατικότητα,
τήν αγάπην του πρός τόν συνάνθρωπον,
τήν τιμιότητα καί τήν ειλικρίνειαν, άρετάς διά τάς δποίας έξετιματο &πό άνωτέρων καί κατωτέρων του. *0 θάνατός του,
έβύθισεν είς τδ πένθος τούς συναδέλφους
του, δσοι τόν έγνώρισαν καί τους οικείους
τον. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν είς τήν
τελευταίαν του κατοικίαν, έκ μέρους του
Άστυν. Σώματος δ ’Αστυνομικός Δ)ντής
Β' κ. Βέρρας Άνδρέας, δατις καί κατέθεσεν στέφανον έξ άνθέων τής ’Αττικής
γης, προπέμψας τόν αείμνηστον συνάδελ
φον διά συγκινητικών λόγων.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέχοντα είς τό πένθος έπί τώ θανάτω τοθ έκλι
πόντος συναδέλφου, εδχονται είς τούς συγ
γενείς του, δπως δ Πανάγαθος θεός τούς
χαρίση βάλσαμον παρηγοριάς, ή δέ μνή
μη του άς είναι αίωνία.

ΚΩΝ)ΝΟΣ Π ΑΝ ΑΓΙΩΤ ΑΚΟΣ

Τήν 19.1.72 άπεθιωσεν καί τήν έπομένην έκηδεύθη ό έ.ο. 'Αστυνόμος Α '
Παναγιωτάκος Κων)νος. Τήν κηδείαν
του, ή όποια έγένετο έκ τοϋ Α ' Νεκρο
ταφείου παρηκολούθηοεν πλήθος κό

σμου έκ τών συγγενών καί φίλων καί
άντιπροσωπεία τής 'Αστυνομίας Πόλεων
ύπό τοϋ 'Αστυνομικού Δ)τήν κ. Κατσέλην, όστις καί κατέθεσεν στέφανον έΕ
άνθέων, προπέμψας τόν έκλιπόντα διά
συγκινητικών λόγων.
Ό άείμνηστος Παναγιωτάκος έγεννήθη τό 1905 είς Γύθειογ Λακωνίας. Είς
τήν Αστυνομίαν κατετάγη ώς άστυφύλαΕ τήν 12.2.1927, προαχθείς είς Ύπαστυνόμον Β ' τό 1934, είς Ύπαστυνόμον Α ' τό 1941, είς Αστυνόμον Β '
τό 1944 καί τέλος τό 1952 είς 'Αστυνό
μον Α ' άποστρατευθείς μετά έν έτος.
Ύπηρέτησεν είς διαφόρους 'Αστυνο
μικός ύπηρεσίας διακριθείς πάντοτε διό
τήν δραστηριότητα, τήν άφοσίωσιν είς
τό καθήκον, τήν έπαγγελματικήν καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωοιν, έκτιμούμενος
παρ' όλων όσοι τόν έγνώρισαν, ώς άν
θρωπον καί άστυνομικόν.
Ή στήλη μας, έκφράΖουσα τήν 6αθεϊαν θλϊψιν τής άστυνομικής οικογέ
νειας, εύχεται, όπως ό Π α ν ά γ α 
θος
Θεός
άναπαύση
τήν
ψυ χή ν
του
έν
σ κ η ν α ϊ ς
δι καί ων,
εί ς
τήν
οίκογ έ ν ε ι ά ν
του
δέ
χαρίση
βάλσαμον
παρηγορι άς.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΒΙΤΖΗΣ

Ή άστυν. οικογένεια άπώλεσεν ένα άκόμη έκλεκτόν τέκνον της. Τόν Αστυν.
Α ' Μ. Δ. ΜαβιτΖήν Μιχαήλ, όστις τήν
23.12.71 άπεβίωσε καί τήν έπομένην έ
κηδεύθη έκ τοϋ Νεκροταφείου Ζωγρά
φου. Τήν κηδείαν τοϋ άειμνήστου συν
αδέλφου παρηκολούθησε πλήθος κό
σμου, καί άντιπροσωπεία τής Αστυνο
μίας Πόλεων, ύπό τόν 'Αστυνομικόν
Δ) τήν κ. ΧατΖηκώσταν, όστις κατέθε
σεν στέφανον καί άνεφέρθη συγκεκινημένος είς τήν προσωπικότητα καί τήν
δράοιν τοϋ έκλειπόντος. Ο ΜαβιτΖής
Μιχαήλ έγεννήθη τό 1899 είς Σμύρνην
Μ. Ασίας. Είς τό Άστυν. Σώμα κατε
τάγη τήν '18.8.1923 ώς άστυφύλαΕ.
Προήχθη είς Ύπαστυνόμον Β ' τήν 12.
9.1929, είς Ύπαστυνόμον Α ' τήν 27.4.
32, είς Αστυνόμον Β ' τήν 20.6 42 καί
είς Αστυνόμον Α ' τήν 14.8.1952. Τό
1951 μετετάγη είς τήν Μ. Δ. (Α ' Κα
τηγορία). ΣυμμεριΖόμενοι καί ήμεϊς τήν
θλϊψιν τών οικείων του διά τήν άπώλειαν τοϋ προσφιλούς των καί έκλεκτοϋ
συναδέλφου μας, έ κ φ ρ ά Ζ ο μ ε ν
πρός
α ύ τ ο ύ ς
σ υ λ λ υ π η 
τήρια
καί
εύχόμεθα
είς
τόν
"Υ ψ ι σ τον , ό π ω ς
άν α
π α ύ σ η
τ ή ν
ψ υ χ ή
τ ο υ
του
ή μν ή μη .
Α ί ων ί α
« A. X. »
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3. Λέγονται καί Ά γ ια ι. — "Ακλιτος Εενική λέΕις, οημαίνουοα άφοσίωσις είς τόν Θεόν.

9

4. Τρία... άπό τά δέκα. — Γνωστόν ψήφισμα. — Ά ντι-

ΙΟ

στρόφως συμπληροϋν τόν τίτλον πολλών έπιχειρήσεων.

11

5. Γνωστός Λατίνος ποιητής. — Απαιτεί ύπαρΕιν χιόνων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

7. Τό άλάνι καί ή πλάνη... τά έχουν κοινά. — Τούς χα

6. Ή παρά τάς άκτάς τής Μ.

Ασίας Χώρα.

ρακτηρίζει τό εύοίωνον.
1. Τών πάντων έπήλθεν όλοσχερής είς τάς Χώρας του

8. Τό μεταχειρίζονται πολύ οί περιαυτολογοΰντες (άνστρ.)

Σ. Παραπετάσματος, μετά τήν έπικράτηαιν του κομ
μουνισμού.
2. Είναι

καί ό 'Αγγλικής

Δεικτικόν

Επιφώνημα, ένέχον πολλάκις ειρωνείαν.

9. "Εδωκε τό όνομά του είς τόν μεταΕύ Πελοποννήοου
καταγωγής

ηθοποιός

"Αλεκ

Γκίνες. — Παλαιό ονομασία τής Σπερχειάδος.
3. "ΑΕια νά υμνηθούν ήρωϊκά κατορθώματα.

— Μέγας

έμπρηστής τής άρχαιότητος.

καί

Αττικής κόλπον. — Συνέδεοε τό όνομά του μέ

τήν σύγχρονον πολιτικήν ιστορίαν τού 'Ισραήλ (έπών.).
10. Μετά τόν πνιγμόν τού Λεάνδρου ηύτοκτόνησεν.
Άντιστρόφως, τό λάδι τών "Αγγλων.

4. Γυναικεϊον υποκοριστικόν. — Οί βαρύκοοι τό έπανα-

11. Δύνανται νά είναι πυγμαχικοί ή ποδοσφαιρικοί.

λαμβάνουν. — Πολλοί τήν... «σκοτώνουν».
(I. Κο ) .

5. Ύπερήφανον Ζώον. — ΈΖητήθη ή κεφαλή του έπί πίΉ λύσις είς τό έττόμενον

νακι (α ίτ.).
6. Λέγεται καί άλυσίβα.
7. ΤαύτΙΖεται μέ τόν "Ομηρον. — Έστίαι έπιδημικών νό
σων.
8. Υπάρχουν... είς τήν ινσουλίνην. — Πληθυντικός άρ
θρου. — Διά νά «θγή»... γδύνεται.
9. Φως, λάμψις. — Ξενικής προελεύσεως πνευστόν οργανον, όμοιάΖον πρός τόν όΕύαλον.
10. 'Υποκοριστικόν Προέδρου τών Η.Π.Α. — Άρμοδιότης
της αί Αεροεπικοινωνίαι (άρχικά).
11. Παρ' άρχαίοις πυκνή παρόταΕις στρατιωτών έν μάχη
(άνστρ.).
ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Μετωνυμικώς οί συνήγοροι.
2. ΎπήρΕεν ό νεώτερος

Πρωθυπουργός

τής 'Αγγλίας.

— 'Αριστούργημά του ό «Άρχισιδηρουργός» (έπών.).
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ΛΥΣΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΡΙΘ.

57

—

—

A

—

/ A
Τ/ Κ« ί
Τοΰ Κ. Μητρόπουλου

— Τό μεγάλο μπλέξιμο, τώρα αρχεται παίδες. "Ερχεται τό 100 ...

— Είμαι Παναθηναϊκός κ. πόλισμαν... Καί
όπως ξέρετε φέτος σ κίζο υμ ε...

— Κύριε άστυνόμε, γιατί είναι μούσκεμα
ή άσφαλτος;

— -ε ρ ω γιατί μάς γράφετε. Είστε Ό λ υ μ πιακάκιας ...

Μ ενοχλεί κ. άστυφύλαξ. Μ ’ ακολουθεί άπ’ τό npw i χλιμιντρίζοντας.

H klTYft,

Τήν 11ην ώραν τής 13-1-72 εις τήν αίθουσαν τού Κινηματοθεάτρου «ΠΑΛΛΑΣ» έλαβε χώραν ή
τελετή τής Κοπής τής Πίττας τών Σωμάτων Ασφαλείας. Τούτην έτίμηοεν διά τής παρουσίας του
ή Α.Ε. ά Άντιβασιλεύς Στρατηγός κ. Ζωϊτάκης, ουνοδευόμενος Οπό του 'Αρχηγού τού Οίκου
του Αντιστράτηγου κ. Ταμθακά. Παρέοτηοαν : Οί Υπουργοί: Δημ. ΤάΕεως κ. Βελλιανίτης. Δι
καιοσύνης κ. Τσουκαλάς, Δημ. Έργων κ. Παπαδημητρίου. ΟΙ Υφυπουργοί: ΈΕωτερικών κ. Τσάκωνας, Κοιν Υπηρεσιών κ. Λαμπράκος. Ο Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής κ. ΒογιατΖής. Οί Γεν. Γραμματείς κ.κ. Ανσστασόπουλος τού Ύπουργ. Δημ. ΤάΕεως, Φωκάς, Γκάτσης,
Δημόπουλος, Μπαλής, Ρουχωτας κ ά. Εις τάς φωτογραφίας μας σχετικά στιγμιότυπα.

Βββψ',
Τ

Ό

Βρεσθένης Θεοδώρητος

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΑΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σεπτέμβριος

1823

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΥΒΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ
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νομίας έχει ώς έΕής :
Πρδς τδ Ύπουργεϊον τής ’Αστυνομίας
ΝΑ διορίαγ) έπιτροπήν συνισταμένην άπδ
τΑ έφεςής μέλη: Απδ τδν Γεν. ’Αστυνό
μον ΊωΑν. θεοτόκην, Κων. ΠολυΑδην, Π.
ΠαπαδΑκην, Α. Ροντόπουλον, τδν έπαρχον
Άνδρ. ΚαλαμογδΑρτην καί τδν Γεν. Γραμ
ματέα τού ύπουργείου τής Δικαιοσύνης
ΚΑλαν, διΑ νΑ κΑμη τΑς Αναγκαίας έρεύνας καί νΑ κρίνη τήν δπόθεσιν. ΝΑ γενή
δέ καί ΑπΑντησις πρδς τδν ’Αντιπρόεδρον,
δτι έλαβε τΑ Αναγκαία μέτρα τδ Συμβού
λιο ν.
ΤριπολιτζΑ 24 Σεπτεμβρίου 1823
*0 Γραμματεύς τού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ
Μετά τήν διαταγήν τοΟ ΎπουργικοΟ
Συμβουλίου τό Ύπουργεϊον τής Α στυ
νομίας, ήρχισεν τάς σχετικάς άναΕητήσεις πρός άνακάλυψιν των ένόχων, σύ
στησαν έπιτροπήν έκ διαφόρων προσώ
πων πρός τά όποια καί άπέστειλε τήν άκόλουθον διαταγήν.
Προσωρινή Διοίκησις τής ΈλλΑδος
Τδ 'Γπουργεϊον τής ’Αστυνομίας
Πρδς τούς κυρίους ’ Επαρχον Άνδρ. Κα
λαμογδΑρτην, Γεν. ’Αστυνόμον Δ. Σαρλήν, Γεν. Γραμματέα τού Ύπουργείου Δ ι
καιοσύνης ΚΑλλαν, Ί ω . θεοτόκην, Κ.
ΠολυΑδην, Π. ΠαπαδΑκην καί Α. Ροντό
πουλον.
ΚατΑ διαταγήν τού Συμβουλίου τδν Υ 
πουργών, τδ ύπουργεϊον τούτο σΑς προακαλεϊ: Συνελθόντες εις έν νΑ έρευνήσετε
έπιμόνως, μεταχειριζόμενοι πΑντα δαα ή 
θελε σΑς ύπαγορεόσει ή φρόνησίς σας,
πρδς ΑνακΑλυψιν τού μυστικού έκείνου σατυρ ιστού, δστις αύθαδώς, έχόλμησε νΑ
γρΑψη τοσαύτας καί τοιαύτας ύβρεις κατΑ
τού ύποκειμένου τού έκλαμπροτΑτου ’Αντι
προέδρου τού ’Εκτελεστικού Σώματος.
ΤριπολιτζΑ 24 Σεπτεμβρίου 1823
Είς Απουσίαν τού ύπουργού ’Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Ά στυν)μίας
Γ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ
Μετά τήν άνωτέρω διαταγήν τοΟ Υ
πουργείου τής Αστυνομίας ή συσταθεϊσα έπιτροπή ήρχισε νά όνακρίνη διαφό
ρους υπόπτους, μεταΕύ τών όποιων καί
τόν έκ Χίου έμπορον, ’ Αντώνιον Μαργιολέτην. Παρσθέτομεν τό σχετικόν κεί
μενον, τό όποιον άν καί άπλοϊκόν, πε

ριέχει ήν τούτοις τά άπολύτως βασικά
στοιχεία μιας προανακρίσεως.
ΔιΑ προσταγής τού έκλαμπροτΑτου ’Αν
τιπροέδρου τού Σ. ’Εκτελεστικού κ. Κολόκοτρώνη έστΑλη είς τήν Γεν. ταύτην
’Αστυνομίαν δ Άντώνης Μαργιολέτης ΝικολΑου Χίου, διΑ νΑ έξετασθή.
Έ ρ . : Πόσας ήμέρας διατρίβεις ένταΰθα;
Ά π . : Τρεις.
Έ ρ .: Πόθεν ήλθες;
Ά π . : Έ κ Ναυπλίου.
Έ ρ .: Τί έκαμες έκεΐ;
Ά π . : Τδν έμπορον καί καφεντζήν.
Έ ρ . : ΔιατΙ ήλθες έδώ;
Ά π . : Έφερον οίνον και ρίζην νΑ πωλήσω...
Έ ρ . : ΔιατΙ εύρίσκεσαι είς φυλακήν;
Ά π . : Σήμερον πρδς τΑ έξημερώματα
έξήλθον τής παροικίας μου τής είς τδ
Πανδοχεΐον, διΑ νΑ εϋρω τοποθεσίαν νΑ
θέσω τδ πρΑγμα μου διΑ νΑ τδ πωλήσω,
καί πλησίον τής στήλης δπού προσκολλώνται αί προκηρύξεις εδρον έν γρΑμμα καί
χωρίς νΑ τδ Αναγνώσω ύπήγον είς τδ καφεπωλεΐον πλησίον τού Πανδοχείου δπου
εδρον τρεις ή τέσσαρας Πελοποννησίους’
έπιχειρήσας δέ νΑ τδ Αναγνώσω, μού τδ
έπήρεν είς έκ τούτων τών Πελοποννησίων
καί τδ ένέγνωσε μεγαλοφώνως.
Έ ρ .; Τί προεϊχεν έκεϊ τδ γρΑμμα;
Ά π . : Ή τον έναντίον τού κ. Κολοκοτρώνη.
Έ ρ . : Τί έγινεν αύτδ τδ γρΑμμα;
Ά π . : Τδ έπήραν οί Ανωθεν Πελοποννήσιοι.
Έ ρ .: Τί τδ έκαμαν;
Ά π . : Τδ ύπήγαν είς τδν κ. Κολοκοτρώνην, δστις μέ έπροσκΑλεσεν είς τδν
οίκον τού έξόχου ύπουργού τών Ε σω τερι
κών καί, Αφού τδ ένέγνωσε, μέ έστειλεν
έδώ νΑ φυλακωθώ.
Έ ρ .: Τ ίς σοδδωσεν έκεΐνο τδ γρΑμμα;
Ά π . : Ούδείς, τδ εδρον, ώς είπα...
Έ ρ . : ΜετΑ τίνος συνοικείς, τίνας φί
λους έχεις ένταύθα καί τίνες είναι οδτοι;
Ά π . : ΜετΑ τίνος Χίου Κων. ΚουβελΑ,
τούς συμπατριώτας μου Γ. ΓλαρΑκην, I.
Λουρήν, Πέτρον ΆρμενΑκον, ΛουκΑν Νεγρεπόντην καί ΚωνσταντουλΑκην...
Μετά τόν Μαργιολέτην άνεκρίθησαν
καί άλλοι, πλήν όμως φαίνεται, άτι ή

έπιτροπή δέν άνεκάλυψε τόν πραγματι
κόν δράστην, δτε ό Κολοκοτρώνης έΕέφρααεν ύπονοίας έναντίον του Κουλιά
άπό τήν Στρέψοβα καί τοϋ Παναγιώτη
Βάρβογλου γόνου σημαινούσης. οικογέ
νειας τής Τριπολιτσας.
Ή έναντίον τοϋ Βάρβογλου υπόνοια,
ήνάγκασε τήν Διοίκησιν νά τόν καλέση
είς τό Ναύπλιον, είς τό όποιον έμεινεν
45 περίπου ήμέρας ύποστάς ποικίλας
ταλαιπωρίας, συνεπεία τών όποιων ήναγκάσθη νά προσφύγη δΓ άναφοράς του
πρός τό Βουλευτικόν Σώμα, είς τήν ό
ποιαν ύπερημύνετο τής άθωότητός του
καί ήτεΐτο άπαλλαγήν έκ τής κατηγο
ρίας. Μετά τήν άναφοράν ταύτην τοϋ
Βάρβογλου, τό Βουλευτικόν Σώμα άπέστειλε πρός τό Ύπουργεϊον τής Αστυ
νομίας τήν κάτωθι διαταγήν.
Προσωρινή Διοίκησις τής ΈλλΑδος
Τδ Βουλευτικδν Σώμα
Πρδς τδ δπουρ)ον τής Αστυνομίας
Ά πδ τό έγκλειστον Αντίγραφον ΑναφορΑς τού κ. Παναγιώτου ΒΑρβογλου, πλη
ροφορείται τό ύπουργεϊον τούτο τήν εδλογον αϊτησιν τού πατριώτου. 'Ως Έ λλη να
έλεύθερον λοιπόν καί εύλογα έξαιτούμενον, Γνωμοδοτεϊ τδ Βουλευτικόν, νΑ μή
τδν ένοχλήση κατΑ τδ παρόν τδ ύπουργεΐον τούτο, ΑλλΑ μετΑ τήν ΑνΑρρωσίν
του, τότε Ας προσκληθή είς Απολογίαν τής
κατηγορίας του.
Έ ν Ά ρ γ ει τή .... Νοεμβρίου 1823
*0 Αντιπρόεδρος
(Τ .Σ .) Βρεσθένης θεοδώρητος
Ό Α' Γραμματεύς
I. Σκανδαλίδης
’ Εκείνο, τό όποιον έν τέλει έχομεν
νά παρατηρήσωμεν, όσον άφορδ είς τό
τελευταϊον ιδίως έγραφον, είναι, ότι οί
μόλις άπελευθερωθέντες, οί μέχρι χθές
ραγιάδες, εΐχον τήν δυνατότητα προσ
φυγής κατά τών αύθαιρεσιών τής Διοικήσεως. ’ Ισχυρός προστάτης τών όδικουμένων καί υπερασπιστής τών άτομικών έλευθεριών, ήτο τό Βουλευτικόν
Σώμα τοϋ όποιου ’ Αντιπρόεδρος κατά
τήν έν θέματι χρονικήν περίοδον καί έμπνευσμένος όδηγός, ήτο ό φωτισμένος
Ιεράρχης, ό Βρεσθένης Θεοδώρητος.
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(29 χρόνια άηό τον
θάνατο το© Παλαμά)
ΑΕΙΝΟΓΝ είκοσι έννέα χρόνια άπό τότε: είκοσιεπτά Φεβρουάριου τοΰ 1943. ’Αργά τή νύχτα
μαθεύτηκε πώς είχε πεθάνει ό ΙΙαλαμάς. Στό
σπιτάκι της Πλάκας, δπου είχε καταφύγει τόν τελευταΐον καιρό, πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων μαζεύ
τηκαν νά τόν κλάψουν άντάμα μέ τήν κόρη του τή Ναυσικά, τήν ιέρεια. "Αν καί δ καθένας μας τό ήξερε πώς
δ ποιητής δέν ήτανε καλά, πώς δχι μόνο ή Μούσα του
είχε σωπάσει ύστερα άπό τή στερνή άναλαμπή τού
1940 άλλα καί ή φωνή του, μέναμε σάν κεραυνωμένοι
έμπρός στό μοιραίο, λές κ’ ήταν άναπάντεχο καί ξα
φνικό.
Μές στό συνωστισμό καί μές στό σύθαμπο βρήκα
μιας στιγμής εύκαιρία καί είδα τόν γίγαντα ξαπλωμένον, μέ κλειστά τά φωτερά του μάτια, τό κεφάλι λίγο
γερτό. ΤΗταν άδύνατος πολύ, γερασμένος, ζαρωμένος.
'Όμως ή γαλήνη τού θανάτου έδινε στό πρόσωπό του
ένα ύπερούσιον φως κ’ ή πνευματική άκτινοβολία του
μ’ έκανε νά θαρρώ πώς είχα μπροστά μου έναν Τιτά
να μεταμορφωμένο σέ άνθρωπάκι άπό τήν δργή τοΰ
Δία.
Ή άλλη μέρα πρόβαλε μουντή, φορτωμένη μέ στα
χτερά, άπειλητικά σύννεφα καί μέ ψυχρές πνοές άνέμου. Μαζευτήκαμε στό Πρώτο Νεκροταφείο πολλές χ ι
λιάδες άνθρωποι άπό κάθε τάξι. Σωστό προσκύνημα
λαϊκό. Κ’ ήταν δλων τά πρόσωπα στεγνά κι δλων τά
μάτια βουρκωμένα. Ό Κωστής Παλαμάς, πού κάποιοι
ώς τότε λέγανε πώς τό ποιητικό του έργο δέν έχει άπήχησι στήν ψυχή τοΰ λαοΰ, ήταν τό ίνδαλμα τοΰ Έ λ 
λη νιαμσϋ, δ δδηγητής καί ταγός του. ΤΗταν έκεΐνος
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πού σέ δύσκολες ώρες Ατυχημάτων και κάμψεως έλάλησε τήν αισιοδοξία του καί τήν πίστι του στή δυναμι
τού Έθνους μέ τούς «’Ιάμβους καί Αναπαίστους».
«Ό ’Ακρίτας είμαι χάροντα.
Δέν περνώ μέ τα χρόνια.
Μ’ άγγιξες καί δέν μ’ ένοιωσες
στα μαρμαρένια Αλώνια.
Είμ’ έγώ ή Ακατάλυτη
ψυχή τών Σαλαμίνων.
Στην Έπτάλοφην έφερα
τό σπαθί τών 'Ελλήνων.
Δέν χάνομαι στα Τάρταρα,
μονάχα ξαποσταίνω.
Στή ζωή ξαναφαίνομαι
καί λαούς άνασταίνω».
Ό Παλαμάς ήταν έκεΐνος πού έγραψε τήν ήρωϊκή συμφωνία τής «Φλογέρας τού Βασιλιά», τό έθνικόν
έπος τού «Δωδεκάλογου τού Γύφτου». ’Εκείνος πού έδίδαξε τρεις δλόκληρες γενεές ν’ Αγαπούν την Ε λ λ ά 
δα, τήν όμορφιά, τό πνεύμα, τον πλησίον' («νά μήν ξε
χνά δ καθένας, έγραψε, πώς είναι στή ζωή μόνο για ν
άγαπά καί νά έλεή») , κι Ακόμη:
«’Αγάπη έσύ χαρά τής ζωής
καί τ’ ουρανού ευλογία,
πούεισαι γλυκειά σαν τ’ άστρα τής αυγής,
πού είσαι μεγάλη σάν τήν Παναγία».
ΤΗταν δ Ανθρωπιστής ποιητής, πού είπε πώς «ή
θεία Καλωσύνη είναι ή βασίλισσα τής γής», δ μεγάλος
Ιεροφάντης τής τέχνης μέ τήν πιό πλατειά μόρφωσι
καί μέ τις ζωηρότερες Ανησυχίες καί τις δδυνηρότερες
Αναζητήσεις, πού δέν έπαψε ποτέ νά είναι στό βάθος
ένας Αγνός έπαρχιώτης, ένας ταπεινός Χριστιανός.
«Τής πίστης τ’ άνθη πέρα ώς πέρα
δέ μοΰ τά μάρανε δ βοριάς», είπε.
Έ μ ενε, πρό πάντων, δ Παλαμάς, ώς τή στερνή του τήν
πνοή, δ φλογερός πατριδολάτρης, πού παλαιότερα είχε
υμνήσει μέ τέτοιους στίχους τή χώρα πού τόν γέννησε:
«Πατρίδα μου, Ελλάδα μεγάλη
καί στών θριάμβων τήν αίγλη
καί στής σκλαβιάς τά σκοτάδια
στέκεις ’Αθάνατη».
Αυτός ήταν δ Κωστής Παλαμάς. Και γι αυτού
τού ποιητή τήν ψυχή πήγαν νά δεηθοΰν έκπρόσωποι δλων τών τάξεων, γιατί ή λυρική του φωνή είχε δλες
τίς καρδιές συγκινήσει, κι δλοι τόν θεωρούσανε νομοθέτη καί προφήτη.
"Οταν οί ψαλμωδίες έπαψαν, δ Αντάξιος διάδοχός
του Ά γγελο ς Σικελιανός, βαθύτατα συγκινημένος, Απήγγειλε μέ βροντερή φωνή τό περίφημο ποίημά του,
πού άρχιζε μέ τούτο τό τετράστιχο:
«’Ηχήστε, οί σάλπιγγες. Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τή χώρα, πέρα ώς πέρα...
Βογγήστε, τύμπανα πολέμου. Οί φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στόν Αέρα!

"Επειτα δταν έγινε τό ξόδι Από τήν έκκλησιά, μαζευ
τήκαμε γύρω Από τό φτωχικό φέρετρο τό κατοχικό
δσο περισσότεροι μπορούσαμε, μέ τά κεφάλια σκυφτά,
μέ κομμένη τήν Ανάσα. Στριμωγμένοι, γιατί δ καθένας
ήθελε νά είναι δσο γίνεται πιό κοντά και νά τό^Αγγίζη,
πήραμε Αργά - Αργά τό δρομάκι πού ώδηγσΰσε στόν
τάφο.
Ξαφνικά μές στήν καταθλιπτική, τή θανατερή σι
ωπή πού μάς έπνιγε υψώθηκαν ταυτόχρονα κάποιες
φωνές. Ξεχώριζε μια γυναικεία, παλλόμενη φωνή κοντράλτας: ΤΗταν τής μεγάλης τραγωδού Μαρίκας Κο
τοπούλη, πού άρχισε νά λέη τόν Εθνικό Ι μνο. Τότε
δλος δ κόσμος πήρε Αμέσως τό σκοπό, καί, μπροστά
στα παγερά μάτια τών κατάπληκτων κατακτητών μέ
τίς άσπρες φάτσες καί τίς μαύρες ψυχές, οί Αθηναίοι
καί οί ’Αθηναίες πού συνώδευαν ώς τή στερνή του σκή
τη τόν μεγάλο νεκρό, έψαλαν μεγαλόφωνα. Έ ψαλαν
μέ πάθος τούς στίχους, πού έγραψε δ πατέρας τών έλληνικών Μουσών Σολωμός, για να ύμνηση τήν Αλκή τού Γέ
νους καί τών ήρώων τού 21 τα έργα τά θαυμοστα. Καί
δέν έλεγε κανείς νά σταματήση μήτε στήν πρώτη
στροφή τού ύμνου, μήτε στή δεύτερη, μήτε στήν τρί
τη. Κ ’ οί φωνές, πού μαρτυρούσαν τόν σπαραγμό για
τό χαμό, Αλλά καί τήν έλπίδα γιά τήν Ανάστασι τής
χώρας, καί τήν έπαλήθευσι αυτών πού είχε τονίσει δ
ποιητής γιά τήν Αθανασία της, ξεχύνονταν δλόγυρα.
Πηγαίνανε πέρα Από τό χώρο τών κεκριμημένων, πέ
ρα Από τής σκλαβωμένης γής τά σύνορα. Απλώνονταν
μΛ»κριά, γιά να ξεσηκώσουν κάθε έλληνική καρδιά. Να
τήν ξεσηκώσουν, διάλαλώντας τήν δδύνη γιά τόν θά
νατο τού Αθάνατου Παλαμά, τήν τιμή πού γινόταν γιά
τήν άπσθέωσί του, τήν έμπιστοσύνη στά ρήματά του,
στά λόγια του τά προφητικά, άλλα καί τη βεβαιότητα
γιά τό ξεσκλάβωμα, γιά τήν ’Αναγέννησή πού δέ θ’
Αργούσε.
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