


ευχέρεια κατανοήσεως τής μή φυσιολο
γικής ή κανονικής τοιαύτης, άπό τής 
σκοπιάς τού ποινικού δικαίου.

I. Ν Ε Α  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ

ΠΕΡΙ Π Ο ΙΝ ΙΚ Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

Οί σύγχρονοι ποινικοί νόμοι, διελθόν- 
τες, κατά τήν ιστορικήν των πορείαν, 
διάφορα στάδια έΕελίΕεως, ήχθησαν εις 
τά σημερινά των σχήματα καί πρότυπα, 
άτινα είναι όμοια εις όλα τά πεπολιτι- 
σμένα κράτη τής γής. Αί διαφοραί, όσον 
άφορό τήν ποινικήν εύθύνην καί τόν κα
ταλογισμόν τής πράΕεως, δέν είναι_ με
γάλοι. Εις σοβαρά έγκλήματα, ώς είναι 
ή άνθρωποκτονία, ό νόμος δέν άπαιτεί, 
όπως ό φονεύσας έχει μίαν ώρισμένην 
διανοητικήν συμμετοχήν εις τόν φόνον.
Ή διανοητική αϋτη συμμετοχή έκδηλού- 
ται διά τής θελήσεώς ή βουλήσεώς του. 
Διό των τελευταίων, συμπεραίνεται, ότι 
ό άνθρωπος, κατά τήν τέλεσιν τής πρά
Εεως, έκίνησεν ή δέν έκίνησε τά μέλη 
του σώματός του, κατόπιν προκληθεί- 
σης σκέψεως. Ή κίνησις δέ των μελών 
του σώματος, έκ τοΰ συνδυασμού τών 
όποιων προεκλήθη ό φόνος, έγένετο έπί 
τψ σκοπώ προκλήσεως τού φόνου καί 
έν γνώσει όλης τής διαδικασίας προκλή
σεως ή πρός παραγωγήν αύτοϋ. Αύτά εί
ναι διανοητικά στοιχεία, άτινα, ύπό οίαν- 
δήποτε διακρατικήν όμολογίαν, είναι ά- 
παραίτητα, διά νά θεμελιώσουν πλήρη 
ποινικήν εύθύνην τού πράΕαντος.

Ή ήθελημένη αύτη διανοητική συμμε
τοχή τού πράΕαντος εις τήν παραγω
γήν τής πράΕεως καλείται, κατά τά Ελ
ληνικόν Ποινικόν Δίκαιον, δόλος,® κα
τά δέ τά Αγγλοαμερικανικόν ποινικόν 
δίκαιον mens rea (ήτοι ένοχος σκέψις).9 
Ό  δόλος, ή ή mens rea, ή όποιαδήποτε 
παρεμφερής όνομασία τής ήθελημένης 
συμμετοχής τού δράστου εις τήν τέλεσιν 
τής πράΕεως, άπαιτεί καλώς λειτουρ- 
γούντα άνθρώπινον έγκέφαλον, υγιές 
νευρικόν σύστημα καί, γενικώς, ύγιά άν
θρώπινον οργανισμόν.

Εις μίαν πολιτισμένην χώραν, ό δικα
στής, πριν καταδικάσει ένα κατηγορού
μενον, θά πρέπει νά βεβαιωθή, έάν οϋ- 
τος έτέλεσε τήν άποδιδομένην αύτφ 
πράΕιν μέ τήν θέληαίν του, μέ γνώσιν, 
μέ σκέψιν καί, γενικώς, μέ τήν παρου
σίαν όλων αύτών τών διανοητικών στοι
χείων, τά όποια άπαιτεί ό νόμος, διά τά 
συγκεκριμένον έγκλημα. Καί έρωτόται 
«είναι τούτο έφικτόν;». Ό  Αγγλος άρ- 
χιδικαστής BRIAN είπε, τό έτος 1477, 
ότι «μόνον ό διάβολος γνωρίΖει τό περι- 
εχόμενον τής σκέψεως τού έγκλημα
τίου».113, Επειδή, όμως, ό δικαστής δέν 
είναι «διάβολος», άλλά πεπερασμένης 
γνώσεως άνθρωπος, θά πρέπει νά έΕ- 
εύρπ έν μέτρον μετρήσεως τής σκέψε
ως τού έγκληματίου. "Εν μέτρον είναι 
«ό μέσος συνετός άνθρωπος», άρχή 
καθ' ήν ό δικαστής λαμβάνει ώς ύπάρ- 
χουσαν γνώσιν ή πρόθεσιν ή θέληοιν έπί 
τού κατηγορουμένου, άδιαφορών έάν, 
πράγματι, ύπήρΕε τοιοϋτον διανοητικόν 
στοιχεϊον παρ' αύτφ, κατά τήν τέλεσιν 
τής πράΕεως. Τό κρίοιμον, έν προκειμέ- 
νω, χρονικόν σημεϊον είναι τό τοιούτον 
τής τελέσεως τής πράΕεως καί ούχ'ι προ

γενέστερον ή μεταγενέστερον αύτής. Ό  
δικαστής λαμβάνει ώς μέτρον κρίσεως 
τόν μέσον άνθρωπον, τόν συνήθη τύπον 
άνθρώπου καί ούχί τάς έΕαιρέσεις αύ- 
τοΰ.

Διά τής τακτικής αύτής καθιερούται 
ή άρχή τής άντικειμενικής εύθύνης, τήν 
όποιαν, εις Η.Π.Α., άνέπτυΕεν ό περί
φημος άρχιδικαστής Ο. W. HOLMES,11 
καί ή όποια έτυχεν έφαρμογής, έν Αγ
γλία, ύπό τής Βουλής τών Λόρδων, διά 
τής πολυσυΖητουμένης ύποθέσεως The 
Director of Public Prosecutions V  Smith.
Από τού έτους 1960 καί έντεύθεν, εις 

τήν Αγγλοαμερικανικήν ποινικήν λογο
τεχνίαν, έχουν γραφή πολλά ύπέρ καί 
κατά τής άρχής τής «άντικειμενικής εύ
θύνης». Τό βασικόν θεώρημα ή έρώτη- 
μα, εις τό όποιον δέον νά δοθή μία ά- 
πάντησις, είναι «ποιος είναι ό συνήθης 
τύπος άνθρώπου», ό όποιος λαμβάνεται 
ώς μέτρον κρίσεως, ύπό τού δικαστοΰ».
Εάν ό κατηγορούμενος είναι καθηγητής 

Πανεπιστημίου, έμπορος, δημόσιος ύπάλ- 
ληλος, έργότης, ή εις τελείως άγράμ- 
ματος άγρότης, ποιος είναι ό μέσος ή 
συνήθης τύπος; Είναι ό συνήθης τύπος 
καθηγητού Πανεπιστημίου, ή ό άντίστοι- 
χος τύπος τού άγραμμάτου άγρότου;
Εάν ναι, τίνι τρόπω μεταφέρεται ό δι

καστής εις τήν θέσιν ένός άνθρώπου μέ 
τού όποιου τό έπάγγελμα, ή τήν διανοη
τικήν κατάστασιν, ούδεμίαν σχέοιν έχει;
Η έπικρίνοντες τήν άρχήν αύτήν ύπο- 

στηρίΖουν, ότι «είτε τό θέλομεν είτε όχι, 
ό δικαστής κρίνει μέ τά ίδικά του μέ
τρα».

Ή συΖήτησις καθίσταται περισσότερον 
ένδιαφέρουσα, όταν αϋτη περιστρέφεται 
περί τούς άνθρώπους, οϊτινες θεωρούν
ται ώς πνευματικώς νοσοϋντες, ή, καθ' 
οίανδήποτε τρόπον, θεωρούνται πνευμα
τικώς άνώμαλοι. Τό διεθνώς ίσχύον συμ
πίπτει, μέ έλαχίστας διαφοράς, μέ τήν 
θέσιν, τήν όποιαν λαμβάνει καί τό 'Ελ
ληνικόν Δίκαιον. Έάν ό κατηγορούμε
νος, κατά τόν χρόνον τελέσεως τής 
πράΕεως, ένεκεν πνευματικής νόσου ή 
άνωμαλίας, δέν ήτο ικανός νά άντιλη- 
φθή τό άδικον τής πράΕεώς του, ή δέν 
ήτο ικανός νά άπόσχη άπό τής τελέσε
ως αύτής, ή δέν τφ κατολογίΖεται ή 
πραΕις, ή τώ καταλογίζεται, άλλά τιμω
ρείται μέ ποινήν ήλαττωμένην τού άρ
θρου 83 Π.Κ.

Η άρχή τής θεωρίας «περί άντικειμε- 
νικής εύθύνης» είναι, ότι τιμωρείται ή 
είναι τιμωρητέος μόνον ό άνθρωπος, ό- 
στις δ ύ ν α τ α ι νά φυλάττη ή καλ- 
λίτερον δύναται νά συμμορφομται πρός 
τούς νόμους. Εκείνος, άστις δ έ ν  
δ ύ ν α τ α ι ,  δέν είναι Ικανός νά ουμ- 
μορφοΰται πρός τούς νόμους, δέν τιμω
ρείται ή τιμωρείται έλαφρότερον. Έν 
άλλοις λόγοις, ό νόμος δέν άπαιτεί τά 
άδύνατα άπό τούς άνθρώπους. Εις τό 
σημεϊον αύτά έδημιουργήθη ποιά τις 
σύγκρουσις μεταΕύ τών ειδικών Ιατρών 
καί τών ποινικολάγων. Οί ψυχίατροι κα
τηγορούν τούς ποινικολόγους. ότι οί 
δεύτεροι άποφαίνονται έπί θεμάτων κα- 
θαρώς ιατρικών. Δέν είναι δυνατόν, λέ
γουν, νά άποφασίΖουν οι δικασταί, έάν 
καί κατά πόσον ό κατηγορούμενος ήτο, 
κατά τόν χρόνον τελέσεως τής πράΕε
ως, εις θέσιν νά άπόσχη άπό τής τελέ
σεως αύτής. Ή διανοητική κατάοτασις

τού κατηγορουμένου είναι ύπόθεσις, τήν 
όποιον θά έκτιμήσουν οί ειδικοί ιατροί. 
Οί ποινικολόγοι άνταπαντούν μέ τόν ι
σχυρισμόν, ότι οί ιατροί θά περιγράψουν 
τά διανοητικά στοιχεία τοΰ κατηγορου
μένου, κατά τόν χρόνον τελέσεως τής 
πράΕεως, ή δέ έκτίμησις περί τοΰ κατα- 
λογιστού ή μή τής πράΕεως είναι άρμο- 
διότης καί εύθύνη τού δικαστηρίου.

"Ολαι, όμως, αύταί αί συΖητήσεις έ- 
γένοντο παλαιότερον. Σήμερον τό κοι
νόν καί οί ειδικοί διαπιστώνουν, ότι, μέ 
τάς διατάΕεις καί τάς θεωρίας αύτάς, 
μέγα ποσοστόν τών έγκληματιών, καί ι
δίως τών φονέων, διαφεύγουν τάς συ
νέπειας τής πράΕεώς των. Έτι δέ χει
ρότερον, μέγα ποσοστόν έΕ αύτών έ- 
Εέρχονται μετ' ολίγον χρόνον έκ τών 
φυλακών ή τών θεραπευτηρίων, προκα- 
λούντες, οϋτω, τό κοινόν περί δικαίου 
συναίσθημα. Εις τήν Αγγλίαν, έπί πα- 
ραδείγματι, ποσοστόν 47% τών άποδε- 
δειγμένων φονέων έπιτυγχάνουν, διά τών 
εύεργετικών αύτών διατάΕεων, άποφυ- 
γήν καταδίκης έπί φόνω έκ προθέσε- 
ως (Murder). Εις τήν Ελλάδα, τό ποοο- 
στόν είναι ύψηλότερον. Ή σύγχρονος 
άντίληψις περί δικαίου καί, πρό πάντων, 
οί οπαδοί τής θεωρίας περί προτεραιό- 
τητος τής άρχής τής κοινωνικής προ
στασίας λαμβάνουν τελείως διάφορον 
θέσιν, άπό τήν μέχρι τούδε άκολουθου- 
μένην. Δέν έχει σημασίαν, λέγουν, ποι
ος είναι ό σκοπός τής ποινής, σημασίαν 
έχει τ ό  λ α μ β α ν ό μ ε ν ο ν  
μ έ τ ρ ο ν  π ρ ό ς  π ρ ο σ τ α 
σ ί α ν  τ ο ύ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  
σ υ ν ό λ ο υ .1'2

Τό κοινωνικόν σύνολον πρέπει νά 
προστατευθή άπό τόν άνθρωπον, όστις 
τό άπειλεϊ, είτε ούτος είναι ψυχοπα
θής είτε είναι ύγιής. Επομένως, δέν 
ένδιαφέρει ή διανοητική του κατάοτασις, 
πώς ήτο κατά τόν χρόνον τελέσεως τής 
πράΕεως, άλλά πώς είναι τήν ήμέραν 
τής δίκης.1'3

Τήν ήμέραν τής δίκης άποφασίΖει τό 
δικοστήριον τί μέτρον θά λάβη, διά νά 
προστατεύση τήν κοινωνίαν άπό αύτόν 
τόν έπικίνδυνον άνθρωπον. Δέν ένδια- 
φέρει, έπι'σης, ποια ήτο ή διανοητική 
κατάοτασις τοΰ έγκληματίου κατά τάν 
χρόνον τελέσεως τής πράΕεως, διά νά 
τού μειωθή ή ποινή (άρθρον 36 Π.Κ.)' 
έν πράγμα ένδιαφέρει, έάν διέπραΕεν 
έγκλημα ή Οχι. Έφ' όσον διέπραΕε έγ
κλημα, έπιβάλλεται ή λήψις μέτρων ά- 
πομακρύνσεως αύτοΰ άπό τούς συναν
θρώπους τρυ, διά νά μή έπαναλάβη τό 
έγκλημά του. Έάν είναι διανοητικώς 
ύγιής, κατά τήν ήμέραν τής δίκης, θά 
όδηγηθή εις τάς φυλακάς ή τό έκτελε- 
στικάν άπόσπασμα, άναλάγως. Έάν εί
ναι άσθενής, έποναλομβάνομεν, τήν ή
μέραν τής δίκης, τότε πρέπει νά όδη
γηθή εις φυλακήν - θεραπευτήριον, όπου 
φυλάσσονται οί διονοητικώς άσθενείς 
έγκληματίαι. Εις τήν φυλακήν - θεραπευ
τήριον, θά κρατηθή ό άσθενής έγκλημα- 
τίος έπί όσον χρόνον όρίΖει ά νόμος. 
Τότε μόνον θά έξέλθη έκ τών φυλακών, 
τόσον ά ύγιής όσον καί ό άσθενής, ό
ταν διαπιστωθή, ότι είναι άκίνδυνος διά 
τήν κοινωνίαν. Αλλά, έπειδή οί σκοποί 
τής γενικής προλήψεως δέν πρέπει νά 
άτονοΰν, θά πρέπει νά έΕέλθη τών φυ-
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λακών, όταν ή πράΕις του έχει «λησμο- 
νηθή», όταν δέν προσβάλλεται τό κοι
νόν περί δικαίου συναίσθημα καί όταν 
άποδειχθή, ότι έθεραπεύθη, τόσον άπό 
πλευράς νοοτροπίας, όσον καί άπό πλευ
ράς ύγείας.

Τό παρελθόν, είναι παρελθόν καί έν- 
διαφέρει μόνον πρός διαπίστωσιν τής αι
τίας, έΕ ής προεκλήθη τό έγκλημα, διά 
τήν λήψιν γενικών προστατευτικών μέ
τρων προστασίας τής κοινωνίας άπό πα
ρόμοιας εγκληματικός εκδηλώσεις. Τό 
παρελθόν, ή ήμερα τής πράΕεως, ένδια- 
φέρει πρός δικαιολόγησιν τών μέτρων, 
τό όποια λαμβάνει τό κράτος, εις βάρος 
τοϋ κατηγορουμένου, πρός προστασίαν 
τής κοινωνίας.’*4 Ή ήμέρα τής πράΕεως 
άποκαλύπτει στοιχεία τής έπικινδυνότη- 
τος τοϋ δικαΖομένου, άλλά πόσον έπι- 
κίνδυνος είναι θά τό άποδείΕουν τό 
στοιχεία, κυρίως τό διανοητικά, τό πλη- 
σιέστερα πρός τήν ήμέραν τής δίκης.

Ή παραδοχή τής διδασκαλίας αυτής 
έχει κεφαλαιώδη σημασίαν, διά τήν δο
μήν τοϋ δικαίου. Δέν έχουν θέσιν τό 
διανοητικά στοιχεία, ήτοι ή περιγραφή 
τών διανοητικών στοιχείων εις τό ού- 
σιαστικόν ποινικόν δίκαιον. Τό διανοητι
κά στοιχεία πρέπει νά διαλαμβάνωνται 
εις τό δικονομικόν δίκαιον, διότι θά λη- 
φθοϋν ύπ' όψιν ώς όδηγητικά στοιχεία, 
περί τοϋ τρόπου μεταχειρίσεως τοϋ έγ- 
κληματίου, πρός προστασίαν τής κοινω
νίας. Τό ούσιαστικόν δίκαιον πρέπει νά 
περιγράψη τήν άπαγορευομένην πράΕιν 
ή παράλειψιν καί τήν κατά τών παραβα
τών αύτής όπειλουμένην ποινήν. Εάν ό 
πράΕας είναι πνευματικώς ύγιής, θά ά- 
κολουθήση τούς πνευματικώς υγιείς, έάν 
είναι ασθενής θά όδηγηθή έκεί όπου φυ
λάσσονται οί πνευματικώς νοσοϋντεο. 
Αλλά καί τό δικονομικόν δίκαιον χρήΖει 

συμπλρώσεως, κυρίως, όσον άφορό τήν 
σύνθεσιν τών δικαστηρίων εις τό οποία 
πρέπει νά μετέχουν, ώς δικασταί, οί ια
τροί καί οί ειδικοί έγκληματολόγοι μέ 
έΕειδίκευσιν εις τήν σωφρονιστικήν.

Οί άκολουθοϋντες τό όκρα, εις τάς 
περιπτώσεις καθ' ας έμφανίΖονται νέαι 
θεωρίαι, ύποστηρίΖουν, έν προκειμένω, 
ότι, κατά τήν ήμέραν τής δίκης, ό κα
τηγορούμενος δέν πρέπει νά γνωρίΖπ 
ποιον είναι τό πραγματικόν του συμφέ
ρον, ώστε νά ψεύδεται ύποστηρίΖων τήν 
μίαν ή τήν άλλην κατάστασιν τής ύγείας 
του. Εκείνο τό όποιον θά πρέπει νά τόν 
ένδιαφέρει είναι ή έΕεύρεσις τής πρα
γματικής άληθείας, ώστε νά ταΕινομηθή 
μεταΕύ τών ύγιών ή τών νοσούντων 
συνανθρώπων των, οϊτινες ύποχρεωτικώς 
άπομοκρύνονται άπό τήν κοινωνίαν 
πρός άσφάλειαν αύτής. Δέν θά συμφέρη 
τόν πνευματικώς ύγια έγκληματίαν νά 
χαρακτηρισθή ψυχοπαθής καί, οϋτω, δι' 
έν μακροχρόνιον διάστημα τής Ζωής του, 
νά είναι καταδικασμένος νά Ζή έν μέσω 
ψυχοπαθών. Όσον άφορό τόν πραγμα
τικούς νοσοϋντα, ούτος, άργά ή γρήγο
ρα, κατά τόν χρόνον τής άπομονώσεώς 
του άπό τήν κοινωνίαν, θά δείΕη σημεία 
τό όποια θά δικαιολογήσουν τήν μετα

φοράν του άπό τό ψυχιατρείον εις τήν 
φυλακήν καί τ' άνάπαλιν. Τό όλον σύ
στημα τής θεωρίας αύτής φαντάΖεται ή 
λαμβάνει ώς διδόμενον τήν όργάνωσιν 
τών σωφρονιστικών καταστημάτων έπί 
συγχρόνων βάσεων, έπηνδρωμένων δι' 
ικανού έπιτελείου ψυχιατρών καί ειδι
κών έπιστημόνων σωφρονιστών.

Ή νέα αϋτη θεωρία, ήτις δύναται νά 
όνομασθή «νέα θεωρία τής κοινωνικής 
άμύνης ή νέα θεωρία τής κοινωνικής 
προστασίας», δέν δίδει άπάντησιν εις 
πολλά, άλλά ούσιώδη, λεπτομερειακά 
προβλήματα. Θέτει ώς άρχήν, ότι πάς 
όστις παραβή τόν νόμον, θά πρέπει νά 
ύποστή τάς συνέπειας τής πράΕεώς του. 
Αί συνέπειαι τής τοιαύτης εύθύνης, θά 
πρέπει νά κατευθύνωνται πρός τήν προ
στασίαν τής κοινωνίας. Έρωτόται «ποια 
θά είναι ή κοινωνική άντίδρασις έναντι 
ένός παιδιού κάτω, έπί παραδείγματι, 
τών 10 έτών, τό όποιον φονεύει έτερον 
παιδίον;» Αύτό καί άλλα έρωτήματα θά 
συΖητηθούν εις τό έπόμενον.
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6. Δ ΙΟ ΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α -  Κ ϋ ρ ο ς - δ ύ ν α μ ι ς  έ πι -  
6 ο λ ή c.

Τό κύρος καί ή ίκανότης τής έπιβο- 
λής δέον ιδιαιτέρως νά χαρακτηρίζουν 
τόν άΕιωματικόν των Σωμάτων Ασφα
λείας, διότι άνευ αυτών, όσασδήποτε 
καί άν έχη γνώσεις, ομοιάζει πρός κύμ- 
βαλον άλαλάζον. Τό κύρος καί ή ίκανό
της τής έπιβολής του δέον νά είναι ά- 
ποτέλεσμα τής ώλοκληρωμένης προσω
πικότητάς του καί ούχί τής άπειλής τής 
δαμοκλείου σπάθης τής τιμωρίας. Δύ- 
ναται νά έπιβάλλεται καί νά προκαλή 
τόν άπαιτούμενον σεβασμόν, έάν καί έφ' 
όσον πρωτίοτως έχη τό άπαιτούμενον 
ήθικόν καί έπαγγελματικόν άνάστημα.

Επαγγελματικούς, άρτίως κατηρτισμέ- 
νος, μέ τά διανοητικά καί τά ψυχικά 
του προσόντα άνεπτυγμένα εις τό έπα- 
κρον, υπόδειγμα τιμιότητος καί όρθο- 
φρονοϋντος ατόμου, οπωσδήποτε θά έ
χη τήν δύναμιν νά έπιβάλλεται, άλλά καί 
νά έκτιμάται προσηκόντως ύπό τών ά- 
νωτέρων του. Διά τής καλλιέργειας τού 
πνεύματος τής συνεργασίας μετά τών 
υφισταμένων του καί τών συνεργατών 
του καί τής έπικοινωνίας μετ' αυτών, 
θά είναι εις θέσιν νά έχη τό άπαιτού- 
μενον διά τό άΕίωμά του κύρος καί δέν

θά στηρίΕπ τήν δύναμιν τής έπιβολής του 
εις τήν έΕουσίαν, τήν όποιαν παρέχει 
εις αύτόν ό βαθμός καί ή θέσις του. Ά - 
Ειωματικός στερούμενος τών περί ών ό 
λόγος προσόντων, παρά τάς τυχόν άλ
λος γνώσεις του, ούδεμιάς χαίρει έκτι- 
μήσεως καί ούχί σπανίως άποτελεϊ τό 
πρόσωπον διά τό όποιον λαμβάνουν χώ
ραν ποικίλοι μή κολακευτικοί συζητή
σεις. Τά έκτεθέντα προσόντα τυγχάνουν 
απαραίτητα στοιχεία έπιτυχίας εις τό 
έργον του, όσάκις οΰτος έπικοινωνή 
μετά τών πολιτών. Ό λω ς ιδιαιτέρως έν 
τή περιπτώσει ταύτη ό πολίτης δέον νά 
άντιλαμβάνεται έγκαίρως ότι έναντι του 
εύρίοκεται άΕιωματικός μέ άριστον κύ
ρος καί έΕαιρετικήν δύναμιν έπιβολής.

β. — Α π ο δ ο τ ι κ ή  χ ρ η · 
σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς  τ ώ ν  ύ φ ι -  
σ τ α μ έ ν ω ν  κ α ί  έ π ι κ ο ι  / ώ 
ν ι α  μ ε τ '  α ύ τ ώ ν .

Έλέχθη καί άλλαχοϋ ότι μόνον διά 
τής στενής καί ειλικρινούς συνεργασίας 
άΕιωματικών καί κατωτέρων είναι δυ
νατόν νά έπιτευχθώσιν ικανοποιητικά ά- 
ποτελέσματα κατά τήν άσκησιν τών ά- 
στυνομικών καθηκόντων. Ενταύθα ό
μως, δέον νά ύπογραμμ'σωμεν ιδιαιτέ
ρως, τήν ικανότητα τού άΕιωματικοϋ, 
άφ' ένός μέν νά χρησιμοποιή άποδοτι- 
κώς τούς μετ' αύτοΰ συνεργαζομένους.

Ούδέποτε ή πειθαρχία δέον νά 
άποκλείΐ] τήν ευγένειαν καί τήν 
φιλικήν διάθεσιν, όρκεϊ, βεβαίως, 
νά μή γίνεται κατάχρησις τών αί- 
σθημάτων τούτων ύπό τών πρός 
οΰς ταδτα άπευθύνονται. Άναντι- 
λέκτως ό αξιωματικός είναι ό όδη-

άφ' έτέρου δέ νά εύρίοκεται εις διαρ
κή μετ' αύτών ψυχική έπικοινωνίαν.

Οφείλει ό άΕιωματικός νά γνοορίζπ 
τάς δυνατότητας ένός έκάστου τών συ
νεργατών του καί νά χρησιμοποιή αύ- 
τούς άναλόγως, διότι οϋτω καί αύτούς 
δέν καταπονεί άσκόπως, άλλά καί τούς 
έπιδιωκομένους σκοπούς του έπιτυγχά- 
νει πλέον όνέτως. Γνωστόν τυγχάνει, 
έΕ άλλου, ότι έκαστος τών άνθρώπων, 
λόγω ψυχοσυνθέσεως ή ιδιαιτέρων προ
σόντων ατινα διαθέτει, διαφοροτρόπως 
διάκειται πρός τήν αακησιν έργασίας 
τινός. Υπάρχουν έν τή κοινωνία οί λε
γόμενοι -άνθρωποι γιά όλες τις δου
λειές», άλλά καί έκεϊνοι οίτινες εις ώρι- 
σμένην έργασίαν ιδιαιτέραν έχουν έπι- 
τυχίαν. Ή κριτική ίκανότης ένταϋθα τού 
άΕιωματικοϋ θά τόν θοηθήση εις τήν κα
τάλληλον καί άποδοτικήν χρησιμοποίη- 
σιν τών συνεργατών του.

Διά νά έπιτύχη όμως έν προκειμένω, 
ό άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας, έν συγκρίσει πρός τόν τοιοϋτον 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, δέον νά εύ- 
ρίσκεται εις διαρκή ψυχικήν έπικοινω- 
νιαν μετά τών ύφισταμένων του. Δέον 
νά γνωρίζη ότι τό έργον του, έν πολ- 
λοίς, βασίζεται εις τάς προσπάθειας τού
των. Τούτου ένεκα, οφείλει νά πλησιά- 
ση αύτούς ψυχικώς, έΕω τών ύπηρεσια- 
κών πλαισίων, νά άπασχοληθή μέ τά τυ
χόν ύπάρχοντα προσωπικά των προβλή
ματα καί νά ένδιαφερθή είλικρινώς καί 
φιλοστόργως διά τήν έπίλυσιν τούτων. 
Όλως ιδιαιτέρως δέον νά προσέχη εις 
τούς λόγους του καί εις τήν συμπεριφο
ράν του έν γένει, όταν άπευθύνεται 
πρός αύτούς.

Αί ίδέαι τών ύφισταμένων, ούδέποτε 
πρέπει νά όπορρίπτωνται ώς άχρηστοι 
ή άνευ περιεχομένου, χωρίς νά έΕετά- 
ζωνται μέ ιδιαιτέραν προσοχήν, έτι δέ 
περισσότερον, ούδέποτε νά άποκρύπτων- 
ται ή — διατί νά τό άποκρύψωμεν — 
νά ύποκλέπτωνται. Ο τέλειος άΕιωμα- 
τικός οφείλει νά άκούη μέ προσοχήν 
τούς συνεργότας του καί νά συνδιαλέ
γεται μετ' αύτών, όσάκις τούτο είναι ά- 
ναγκαϊον καί έφικτόν, ώς ίσος πρός Ι
σον, νά καλλιεργή τήν πρωτοβουλίαν 
τούτων καί γενικώς τό διά τήν ύπηοε- 
σίαν ένδιαφέρον των, διότι ούτω, άνυ- 
ψοϋται τό ήθικόν τούτων, αύΕάνει ό 
ζήλος καί ή άφοσίωσις καί γενικώς, έ- 
πιτυγχάνονται τά έπιδιωκόμενα άποτε- 
λέσματα.

Ή  τακτική προσωπική έπαφή τού ά- 
Ειωματικού μετά τών συνεργατών του, 
είτε έν συγκεντρώσει, είτε κατ' ιδίαν, 
συντελεί σπουδαίους, άφ' ένός μέν εις 
τήν άνάπτυΕιν ειλικρινούς πνεύματος 
συνεργασίας, άφ' έτέρου δέ εις τήν διά 
ταύτης βαθυτέραν κατανόησιν τής ση-
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γός τών υφισταμένων του, πρέπει 
δμως νά τόν σέβωνται καί ούχϊ νά 
τόν φοβούνται. ’Οφείλει νά είναι 
περισσότερον φίλος, παρά αυστηρός 
προϊστάμενος καί έν τώ προσώπφ 
του, δέον ό συνεργάτης του νά εύ- 
ρίσκη καί βοήθειαν καί στοργήν.

μασίας καί τής σοβαρότητος τοϋ έργου 
τό όποιον άπό κοινού έπιτελοϋν. Κυρίως 
δμως, καί προεχόντως, δέον ό αξιωμα
τικός νά γνωρίΖη, καί νά καταστή τού
το βίωμά του, ότι ό ύφιστάμενός τόυ η 
ό συνεργάτης του είναι καί αύτός άν
θρωπος καί έχει άνάγκην τής έπιβαλλο- 
μένης άνθρωπίνης μεταχειρίσεως. Ε
νίοτε φιλικοί τινες λόγοι έκστομούμενοι 
μέ πνεύμα ειλικρίνειας, άγόπης καί κα- 
λωσύνης, άρκούν διά νά διεγείρουν τό 
αίσθημα τοϋ καθήκοντος, γεγονός τό ό
ποιον, ούχί σπανίαις, δέν επιτυγχάνεται 
μέ τάς πλέον αύστηράς καί έπανειλημ- 
μένας διαταγάς. Ούδέποτε ή πειθαρ
χία δέον νά άποκλείη τήν ευγένειαν καί 
τήν φιλικήν διάθεσιν, άρκεϊ, βεβαίως, 
νά μή γίνεται κατάχρησις τών αισθη
μάτων τούτων ύπό τών πρός οϋς ταΰτα 
άπευθύνονται. Αναντιλέκτως ό άξιωμα- 
τικός είναι ό όδηγός τών ύφισταμένων 
του, πρέπει όμως νά τόν σέβωνται καί 
ούχί νά τόν φοβούνται. Οφείλει νά εί
ναι περισσότερον φίλος, παρά αυστηρός 
προϊστάμενος καί έν τώ προσώπω του, 
δέον δ συνεργάτης του νά εύρίοκη καί 
βοήθειαν καί στοργήν. Στενή άλληλεγ- 
γύη δέον νά συνενώνη άμφοτέρους, διό
τι έκαστος τούτων, ούδέν δύναται νά 
πράξη άνευ τής βοήθειας τού έτέρου.

"Αν διά τήν σύγχρονον μορφήν τών 
Σωμάτων Ασφαλείας ή άνάπτυξις καί 
ή καλλιέργεια τών Δημοσίων Σχέσεων 
είναι όνάγκη έπιτακτική, ούχ' ήττον κα
θήκον έπιβεβλημένον, τυγχάνει καί ή ά- 
νάπτυξις καί ή καλλιέργεια τών 'Ανθρω
πίνων Σχέσεων. Έάν θέλωμεν νά δη- 
μιουργήοωμεν τάς άρίσταο Δημοσίας 
Σχέσεις, έπιβάλλεται προηγουμένως νά 
θεμελιώσωμεν έπαρκώς τό ύπόβαθρον 
αύτών, ήτοι τάς Ανθρωπίνους Σχέσεις. 
Διά τής καλλιέργειας τούτων, είναι βέ
βαιον, ότι οί μεθ' ήμών συνεργαΖόμε- 
νοι κατώτεροι, θά προσφέρουν άπάσας 
τάς δυνάμεις των καί διά τήν έπιτυχίαν 
τού κοινού σκοπού, άλλά καί διά τήν 
δημιουργίαν τού καταλλήλου εύνοϊκοϋ 
κλίματος έν τή κοινωνία τής σήμερον.

γ .— Έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό τ η ς  — 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  κ α ί  π ρ ο - 
β λ ε π τ ι κ ό τ η ς .

Οπωσδήποτε ή λήψις τών προσηκου- 
σών άποφάσεων, δέον νά συνοδεύεται 
καί μέ τήν μετουσίωσιν αύτών εις πρά
ξεις. Γνώρισμα τοϋ ώλοκληρωμένου ά- 
ξιωματικοΰ είναι ή ένεργητικότης, ούχί 
βεβαίως ή άλόγιστος, αλλά ή άνάλογος 
πρός τήν προσπάθειαν καί τό άποτέλε- 
σμα δπερ έπιδιώκεται. Αναμφισβητή- 
τως, ένέργεια δνευ κινδύνου, δέν είναι 
δυνατόν νά ύπάρξη, καί μόνον έκεϊνος

όστις δέν έπιθυμεί νά διακινδυνεύση, 
δέν είναι δυνατόν καί νά έπιτύχη τι. 
Ό  άξιωματικός δέν πρέπει νά φοθήται 
τήν προσπάθειαν. Μόνον όσοι τολμούν 
καί ήλεκτρίΖονται ύπό τής έφέαεως πρός 
δρασιν, είναι δυνατόν νά έπιτύχουν. Ή 
μεθοδικότης, ή τόλμη καί ή άποφασιστι- 
κότης, ή ένεργητικότης καί ή άκαμπτος 
θέλησις προλειαίνουν τό έδαφος τής έ- 
πιτυχίας. Ή λήψις συνταρακτικών απο
φάσεων καί αί μεγαλόστομοι διακηρύ
ξεις, ούδόλως συντελούν εις τήν έπιτυ
χίαν, όταν δέν ουνοδεύωνται μέ ταχεϊαν 
έκτέλεσιν.

«Έν τή Αστυνομία τό ένεργεϊν τα
χέως, είναι τό ήμισυ τής έπιτυχίας», 
λέγει ό Γκαρόν καί ό Μασέ προσθέτει: 
«Τό νά γιγνώσκη νά ένεργή καί δή τα
χέως, είναι ούσιώδης ίδιότης τοϋ άστυ- 
νομικοϋ». Ή ταχύτης, τό άδιάλειπτον 
καί δραστήριον τής ένεργείας τοϋ άξιω- 
ματικοΰ τών Σωμάτων Ασφαλείας, πα
ρέχουν άφθονώτερα τά πρός τήν έπι
τυχίαν μέσα.

Η ένεργητικότης είναι άποτέλεσμα 
τής όλης δραστηριότητος τοϋ άξιωμα- 
τικοϋ. Καί οφείλει ό άξιωματικός νά 
Ζή καί νά κινήται διά τήν ύπηρεσίαν 
του. Διά τής έργατικότητος καί τής έ- 
νεργητικότητος δραστηριοποιεί τάς ψυ
χικός καί σωματικάς αύτοϋ δυνάμεις. 
Άντιθέτως, ύπό ραθυμίας κατεχόμενος 
καί εις τήν τυπικήν άσκησιν τών καθη
κόντων του περιοριΖόμενος, ούδέν τό 
θετικόν προσφέρει.

Αλλά καί διά τήν προβλεπτικότητά 
του δέον νά διακρίνεται ό άξιωματικός, 
διότι ή πρόβλεψις καί ό ύπολογισμός 
τών ένδεχομένων περιστάσεων είναι ά- 
σφαλής όρος τής έκτελέσεως τών κα
θηκόντων του. Γνωστού όντος, ότι δια
χειρίζεται σημαντικήν τής Πολιτείας έ- 
ξουσίαν, δέον νά προβλέπη τάς τυχόν 
δυσμενείς έπιπτώσεις μιας του άποφά- 
σεως ή πράξεως καί τούτο δύναται νά 
έπιτευχθή μόνον ύπό τήν γαλήνην τοϋ 
πνεύματος καί τήν μετά προσοχής έκτί- 
μησιν τών περιστάσεων. Ισχύει πάντο
τε καί έχει μεγάλην σημασίαν τό γνω
στόν άξίωμα «Τό διοικεϊν ισοδύναμε! μέ 
τό προβλέπειν» καί ό Μέγας Ναπολέων 
έλεγε σχετικώς: «Κανένα πνεύμα δέν 
έρχεται νά μοϋ άποκαλύψη μυστικά τό 
τί πρέπει νά κάνω εις μίαν άπροσδόκη- 
τον διά τούς άλλους περίπτωσιν, άλλά 
μόνον ή σκέψις καί ό στοχασμός. Έάν 
τό βλέμμα τοϋ άρχηγοϋ είναι διαπερα
στικόν καί γρήγορον, διακρίνει τά πάν
τα μέ άκρίβειαν. Πηγαίνει άπό τόν χάρ
την τής μάχης ατό κουμπί τού γρεναδιέ
ρου. Θέλω, όχι μόνον νά μοϋ είπήτε 
ότι έξετελέσατε τάς διαταγάς μου, άλ
λά νά μοΰ έπαναλάβετε τήν κάθε λε
πτομέρειαν έκείνου πού έκάματε».

Ό  άξιωματικός τών Σωμάτων Α
σφαλείας δέον νά άγρυπνή διαρκώς, 
προβλέπων τάς δυσκολίας καί καθορί- 
Ζων έκ τών προτέρων τήν πορείαν του 
έν δεδομένη στιγμή. Προβλεπτικός καί 
άκριβολόγος, διαβιών έντός τής πρα
γματικότητας καί διακατεχόμενος πάν
τοτε ύπό τού πνεύματος τής ειλικρινούς 
συνεργασίας μετά τών συνεργατών του, 
θά δύναται μέ ικανήν εύκολίαν νά άν- 
τιμετωπίΖη καί τά πλέον περίπλοκα ά- 
ναφυόμενα προβλήμάτα.

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α.— Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  κ α -  
τ ά ρ τ ι σ ι ς  κ α ί  έ γ κ υ κ λ ο -  
π α ι δ ι κ ή  μ ό ρ φ ω ο ι ς .

Τό έργον τών Σωμάτων Ασφαλείας 
συνδεόμενον πρός όλας σχεδόν τάς κοι
νωνικός καί πολιτειακός άνάγκας, έμ- 
φανίΖει πάντοτε συρροήν διαφόρων πε
ριστάσεων καί ποικίλας φάσεις ύπηρεσια- 
κής ένεργείας, εις τάς όποιας άντιστοι- 
χούν πλεϊσται ύποχρεώσεις. Ή  εις τήν 
ποικιλίαν ταύτην ένδεικνυομένη παρέμ
βασις τοϋ άξιωματικού τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, δέον νά είναι τεθωρακισμέ

νη τόσον δΓ άκριβούς άντιλήψεως καί 
άσφαλούς χαρακτηρισμού τών γεγονό
των, όσον καί διά τής δυνάμεως τοϋ 
πνεύματος καί τής ένεργείας.

Τήν άνάγκην ταύτην τοϋ συγχρόνου 
άξιωματικού τών Σωμάτων Ασφαλείας 
δύναται νά καλύψη σημαντικώς ή άρ
τια αύτοϋ έπαγγελματική κατάρτισις, 
έν συνδυασμώ πρός τήν τοιαύτην τής 
γενικής έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. 
Διά τής έπαγγελματικής του καταρτί- 
σεως έχει τήν δύναμιν νά χαρακτηρίΖη, 
κατά τάς διατάξεις τών Νόμων καί τού 
Κανονισμού, τά γεγονότα, έν τή άκρι- 
βεϊ έκτιμήσει τών περιστάσεων. Δύνα- 
ται πρός τούτοις νά χρησιμοποιή πρός 
άντιμετώπισιν τών γεγονότων αύτών τά 
άναμφισθητήτως άνάλογα καί λυσιτελή 
μέτρα καί νά ένεργή εύμεθόδως καί με
τά τής ταχύτητος έκείνης, έξ ής προσ- 
κτόται ή έγγύησις τής έπιτυχίας τοϋ έ- 
πιδιωκομένου σκοπού.

Έπιβάλεται τούτέστιν όπως ό άξιωματι
κός τών Σωμάτων Ασφαλείας ένημε- 
ροΰται καθημερινώς έπί τών σημειουμέ- 
νων έξελίξεων εις τήν σφαίραν τού έ- 
παγγελματικοϋ του ένδιαφέροντος καί 
γνωρίΖη λίαν καλώς τήν ύφισταμένην ή 
τήν έκάστοτε διαγραφομένην νέαν νο
μοθεσίαν τών διαφόρων άστυνομικών 
θεμάτων, -άλλά καί τών θεμάτων γενι
κού κοινωνικού ένδιαφέροντος. Βελτιώ- 
νων τάς έπαγγελματικάς του γνώσεις 
καί έπαυξάνων τήν έγκυκλοπαιδικήν του 
μόρφωσιν, θά έχη τήν δυνατότητα νά 
έκτελή άνέτως τά καθήκοντά του. Έξ 
άλλου τόσον ή άρτια έπαγγελματική του 
κατάρτισις, όσον καί ή εις ικανοποιητι
κόν βαθμόν έγκυκλοπαιδική του μόρφω- 
σις, θά προσδώσουν εις αύτόν τό άπαι- 
τούμενον κύρος καί τήν άπαραίτητον δύ- 
ναμιν έπιβολής.

Ή άνάπτυξις τοϋ τε πνευματικού καί 
βιοτικού έπιπέδου τοϋ άστυνομευομένου 
κοινού καί αί άπαιτήσεις τής συγχρόνου 
Κοινωνίας έν γένει, έπιβάλλουν τήν ΰ- 
παρξιν πεπαιδευμένων άξιωματικών, δυ- 
ναμένων νά άνταποκριθώσι πλήρως πρός 
τάς όσημέραι νέας άνάγκας τοϋ άστυ- 
νομικοϋ έπαγγέλματος. Διά τόν λόγον 
αύτόν καί αί ύπηρεσίαι τών Σωμάτων Α
σφαλείας έχουν καθήκον όπως μεριμνούν 
διά τήν άρτιωτέραν έπαγγελματικήν κα- 
τάρτισιν τών άξιωματικών των, άλλά 
καί οί άξιωματικοί κατ' ιδίαν έπιβάλλε- 
ται νά φροντίΖουν διά τήν έπιμόρφωσίν 
των. Η τοιαύτη τών άξιωματικών έφε- 
σις δέον, καθ' ήμός κριτάς, νά λαμβά- 
νηται σοβαρώς ύπ' όψιν κατά τήν κρίσιν 
καί τήν έκτίμησιν τών προσόντων των.

(Συνεχίζεται)
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ

Ο Πειραιάς ή πόλις πού έδέχθη τό μεγαλύτερο μέρος τής 
προσφυγιάς άπό τήν Μικράν Ασίαν, ήταν επόμενο σάν πρώτο 
λιμάνι τής χώρας, νά γίνη καί πρώτη πόλις τής παρανομίας. Εμ
πόριο ναρκωτικών, σωματεμπορία καί μαχαιροκαυγάδες άνάμε- 
σα ατούς σκοτεινούς καί άθλιους τύπους τής νύχτας, ήταν τά 
«άντικείμενα» τής Αστυνομίας. Οί νέοι άστυνομικοί στόν άμείλι- 
κτο, τόν άοταμάτητο καί τόν άνελέητο πόλεμο, πού άρχισαν μέ 
τούς σκληρούς κακοποιούς άνεδείχθησαν νικηταί, διότι παρά τήν 
πενιχρότητα τών μέσων καί τήν άνεπάρκειαν άριθμητικής δυνά- 
μεως έπίστευαν εις τό ύψηλόν έργον των καί εις τό νεοούστα- 
τον Σώμα, τό όποιον άπεφάσισαν νά ύπηρετήσουν.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Του κ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Φ Υ Τ Ρ Α

Μακρά καί ένδοΕη είναι ή ιστορία τής 
Αστυνομίας τού Πειραιώς. Άπό τοϋ 
1923 μέχρι σήμερα ή δρασις της όποκα- 
τέατησε τήν τάΕι στήν πόλι, άντέδρα- 
σε κατά τόν φοβερόν «έαμίτικον» καί 
«έλασίτικον» άγώνα, αγκάλιασε μέ στορ
γή τούς δεινοπαθοϋντας καί συνέβαλεν 
έΕαιρετικά στήν μείωσι τής έγκληματι- 
κότητος. Σήμερα, είναι τό κόσμημα τών 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Αυτή ή ιστορία κατά τών κακοποιών 
καί τών παρασιτικών στοιχείων τής κοι
νωνίας, έποτίσθη μέ αίμα άστυνομικό καί 
ή τάΕις άποκατεστάθη καί έθεμελιώθη 
μέ σκληρούς άγώνας καί θυσίας.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

. . . Ή το  ή 28η Μαίου 1923. Ό  αρ
χηγός τού Σώματος σέρ Φρέν Χάλιντέϋ 
έκεϊνο τό πρωί, στόν Τινάνειο κήπο, 
έγκατέστησε έπίσημα τήν Αστυνομία 
στόν Πειραιά, μέ τά τμήματα Πρώτον, 
Δεύτερον, Τρίτον, τήν Γενικήν Ασφά
λειαν καί τόν Αστυνομικόν Σταθμόν 
ΤΕαβέλλα (Τέταρτον, τώρα, Τμήμα Κα- 
στέλλας). Αστυνομικός Διευθυντής ό 
Ίω. Καλυβίτης καί Υποδιευθυντής ό 
Γρηγόριος Πράττης.

Τί ήτο τότε ό Πειραιάς; Άπό τήν 
Δραπετσώνα μέχρι τήν Πειραϊκή λει
τουργούσαν περισσότερα άπό 25 χασι
σοποτεία, όπως ό τεκές τής κυρα - Ρή- 
νης τής Μπερδούσαινας, τοϋ Σερενάκη, 
τοϋ Σωτηράκια, τοϋ ΜπαρμπαλέΕη, τοϋ 
Κρητικού, τοϋ Σάλωνα, τοϋ ΤΕοάνου 
καί πλήθος άλλων.

«. . .  H i πάω νά μαστουρωθώ 
καί τή χαρά μου νάβρω 

μές τόν τεκέ τοΰ Σάλωνα
πούχει τό φίνο μαύρο...» .

«Τραγουδάκι» τών χασικλήδων τής 
έποχής.

Ό  Άγιος Διονύσιος, τό ΧατΕηκυριά- 
κειο καί ή Άγια  Σοφία ήσαν οί περιοχές 
όπου βαρύμαγκες κακοποιοί, άνθρωποι 
τής νύχτας, τά καλύτερα μαχαίρια τής 
έποχής άπειλοϋσαν τόν κοσμάκη. Είχαν 
έρθει καί Άνατολίτες μαΕί μέ τήν προσ
φυγιά κι είχαν φέρει μαΕί τους καί νέα 
«κόλπα» στήν πιάτσα τών έκτός νόμου.

ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Ή πρώτη έμφάνισις τών άστυνομικών 
οργάνων στόν Πειραιά συνοδευόταν ά
πό ένα σωρό ψιθύρους: ότι είχαν άσυρ- 
μάτους καί τηλέφωνα στις... τσέπες καί 
ένα σωρό άλλα μαγικά όπλα, πού τούς 
έκαναν ύπερανθρώπους.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τό πρώτο έπεισόδιο μέ τούς κακο
ποιούς άφηγεϊται ό Γερ. Λιαρομμάτης, 
άργότερα αστυνομικός διευθυντής Πει
ραιώς:

«Τό 1923 υπηρετούσα στό τρίτο άστυνο
μικό τμήμα Πειραιώς. Ή  δικαιοδοσία του 
εκτεινόταν άπό τήν πλατεία 'Ιπποδάμειας 
μέχρι τά Βοΰρλα. Τότε ήμουν άπλός δπα- 
οτυνόμος.

Μέχρις δτου άποσυρθή ή Χωροφυλακή, 
μέναμε σ’ ένα κτίριο κοντά στό Ζάννειο 
'Ορφανοτροφείο. "Γστερα άπό τρεις μή
νες άναλάβαμε πλέον έμεϊς τήν τήρησι τής 
τάξεως. Τό περιστατικά, πού θά σάς πώ, 
συνέβη τήν πρώτη βραδυά τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων μας. Καί άκριβώς γ ι’ αυ
τό σάς τό διηγούμαι, ώς χρονικό νά πού
με, παρά ώς κάτι πού παρουσιάζει ιδιαί
τερο ένδιαφέρον.

"Ενα βράδυ, λοιπόν, πού βρισκόμουν κον
τά στά Βούρλα ώς άξιωματικός έπιθεωρή- 
σεως, δκουσα μιά άστυνομική σφυρίκτρα. 
Κάτι συνέβαινε, κάποιος καλούσε βοήθεια. 
"Ετρεξα άμέσως έπί τόπου καί έξω άπό 
τήν μπύρα τού Χαρτοφύλακα άντίκρυσα κό
σμο. Πολλοί άπό αύτοΰς φώναζαν δυνατά 
άριθμούς: «Πέντε - δέκα - τριάντα - Εξήν
τα». 'Απλούστατα, μετρούσαν τούς άστυφύ- 
λακες πού έτρεχαν άπό διαφόρους κατευ
θύνσεις έκεί, ειδοποιημένοι μέ τήν άστυ
νομική σφυρίκτρα. Τί είχε συμβή: Παρα
μερίζοντας τούς περιέργους, άντίκρυσα μιά 
νέα γυναίκα γεμάτη αίματα. Τήν είχαν 
χτυπήσει μέ μαχαίρι στό στήθος. Πρώτη 
μου δουλειά ήταν νά τήν μεταφέρω σ’ ένα 
φαρμακείο τής γειτονιάς, άλλά καί έκεί 
ή είσοδος τού φαρμακείου ήταν κλεισμένη 
άπό περιέργους. Μέσα είχαν μεταφέρει 
δύο άντρες τραυματισμένους, έπίσης μέ 
μαχαίρια. Μετά τις πρώτες βοήθειες προσ
πάθησα νά Εξακριβώσω τί είχε συμβή καί

άν υπήρχε καμμιά σχέσις μέ τούς δύο άν
τρες καί τήν γυναίκα, πού τούς είχαν μα
χαιρώσει. Κανένας δμως δέν μιλούσε καί 
υποστήριζαν πώς δέν γνωρίζονται. Ρώτη
σα τούς περιέργους καί αύτοί δέν μπόρε
σαν νά μέ διαφωτίσουν. "Οταν δμως λίγα 
λεπτά άργότερα δυό άστυφύλακες μετέφε
ραν τήν γυναίκα στό σπίτι της μπόρεσαν 
νά τής άποσπάσουν δυό μόνον λόγια. Κάτι 
είπε περί ένός Πέτρου καί ένός Γιώργου. 
Κατόπιν συνέχισε τή σιωπή της. Βρισκό
μουν άκόμη έξω άπό τά φαρμακείο άνά- 
μεσα στούς περιέργους, δταν μοΰ άνέφε- 
ραν αύτή τή λεπτομέρεια, τήν δποία διε- 
βίβασα σέ τρεις άστυφύλακες τής ’Ασφα
λείας. Δέν φορούσαν τήν στολή τους. Ό  
ένας ήταν ντυμένος σάν ναυτικός μέ νι- 
τζεράδα καί ναυτικό σκούφο. Ό  άλλος ώς 
ταχυδρομικός διανομεύς καί δ τρίτος ώς 
σιδηροδρομικός. Μέ αύτά μόνον τά στοι
χεία , δηλαδή τά δύο όνόματα «Πέτρος καί 
Γιώργος», μπήκαν σ’ ένα καπηλειό έκεί 
κοντά. Ή  τύχη τούς βοήθησε. Στό γειτο
νικό τους τραπέζι είχαν καθήσει δυό άν
θρωποι καί πίνανε. Ή ταν Εκνευρισμένοι 
καί άπό τήν συζήτησι πού κάνανε οί με
ταμφιεσμένοι άστυνομικοί έμαθαν τά όνό- 
ματά τους. Πέτρος καί Γιώργος. Τούς 
πλησίασαν άμέσως, είπαν τήν ιδιότητά 
τους καί οί δυό αύτοί άνθρωποι θορυβημέ
νοι άπό τόν αιφνιδιασμό ώμολόγησαν ά
μέσως. Αύτοί είχαν μαχαιρώσει τήν γυ
ναίκα καί τούς δυό άλλους διά λόγους Ε
ρωτικής άντιζηλίας. Τούς έφεραν άμέσως 
έξω άπό τό φαρμακείο πού βρισκόμουν ά- 
νάμεσα άπό τούς περιέργους, διότι δέν εί
χαν άκόμα διαλυθή. Καί έγινε τό Εξής 
κωμικόν. Οί άστυφύλακες, ευχαριστημένοι 
προφανώς άπό τήν Επιτυχία τους, ξέχα- 
σαν τήν άμφίεσί τους. Καί οί τρεις ό δή
θεν ναυτικός μέ τό σκούφο, ό δήθεν ταχυ
δρομικός διανομεύς καί δ δήθεν σιδηρο
δρομικός έφεραν τό χέρι στή θέσι τού πη
ληκίου —πού δέν φορούσαν— καί μοΰ άνέ- 
φεραν σοβαροί - σοβαροί: «Λαμβάνομεν τήν 
τιμήν κ. ύπαστυνόμε νά σάς παραδώσωμεν 
τούς δράστας».

Οί φήμες, μετά τήν τόσο γρήγορη σύλ- 
ληψι τών δραστών έδωσαν καί πήραν. Κα
νένας δέν μπορούσε νά πιστέψη, δτι μάς 
βοήθησε ή τύχη. Αέγανε περί άαυρμάτων 
καί περί διαβολικών μηχανημάτων, πού 
είχαμε δήθεν στή διάθεσί μας γιά  νά ά- 
νακαλύπτωμε τούς κακοποιούς. ’Αλλά ή 
πραγματικότης ήταν φυσικά διαφορετική.



Τό κύρος τής ’Αστυνομίας Πόλεων μεγά
λωνε ήμέρα μέ τήν ήμέρα. Οί άστυνομικοΐ 
κυκλοφορούσαν μέ άνεαι στά περίφημα 
Μανιάτικα, τά όποια πρό τής Αστυνομίας 
ΙΙόλεων ήταν απροσπέλαστα. Γιά νά πιά- 
ση ή Χωροφυλακή κακοποιό πού έμενε σ’ 
αυτή τή συνοικία έτοίμαζε δλόκληρο άπό- 
απααμα. Διαφορετικά δέν μπορούσε νά προ- 
χωρήση. Αυτά θυμάμαι άπό τήν έποχή πού 
πρωτοϋπηρετούσα εις τόν Πειραιά καί μά
λιστα άπό τήν πρώτη ήμέρα πού άνέλαβε 
έδώ ή ’Αστυνομία τήν τήρησι τής τάξεως».

Ή ιστορία τής Αστυνομίας τού Πει
ραιώς είναι καί ή ιστορία τής πόλεως. 
Αύτή ή πόλις, πού έδέχθη τό μεγαλύ
τερο μέρος τής προσφυγιάς άπό την Μι
κρόν Ασία, ήταν έπόμενο οάν πρώτο 
λιμάνι τής χώρας, νά γίνη καί πρώτη 
πόλις τής παρανομίας. Εμπόριο ναρκω
τικών, σωματεμπορία καί μαχαιροκαυγά- 
δες όνάμεσα ατούς σκοτεινούς καί ά
θλιους τύπους τής νύχτας, ήταν τά «άν- 
τικείμενα» τής Αστυνομίας. Δυσανάλο

γοι αί δύο παρατάξεις. Οί αστυνομικοί 
άπειροι άκόμη, άπροετοίμαστοι. δίχως 
νά έχουν καλά - καλά αναγνωρίσει τό 
πεδίο τής δράσεώς τους. Οί κακοποιοί 
πεπειραμένοι, σκληροί καί άδίστακτοι.

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Όμως, ό πόλεμος πού άρχισεν άνά- 
μεσα στούς έκπροσώπους τού νόμου καί 
ατούς έκπροσώπους τής παρανομίας, ή
ταν αμείλικτος, ανελέητος, άσταμότη- 
τος. Ή Τρούμπα, ή περιοχή Αγίου Διο
νυσίου, τά χασισοποτεία, ή Άγιό  - Σό
φιά, τά Βούρλα, ή Δραπετσώνα, άρχι
σαν νά γίνωνται τόποι έπεισοδίων, άνά- 
μεσα σέ άνθρώπους τού ύποκόομου καί 
αέ άστυνομικούς.

Καί πολλές φορές σκαρώνονταν καί 
κάτι τραγουδάκια σάν αύτό:

«Στοδ Σερενά, ατού Σερενά, 
στού Σερενάκη τήν αυλή,

στοϋ Σερενάκη τήν αύλή,
σκότωσαν ένα χασικλή I . . .»

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ I

Στόν έσμό τών μαύρων άνθρώπων 
τού Πειραιά, συγκατελέγοντο καί... πο
λιτικοί άνδρες τής ώραίας έκείνης έπο- 
χής. Μέ τούς νταήδες καί τούς παλλη- 
καράδες τής Τρούμπας προσπαθούσαν 
νά έπιθληθοϋν στούς άντιπάλους καί νά 
έΕασφαλίσουν ψήφους, μέσα στούς πα
ράνομους τεκέδες τής 'Ακτής Ξαβερίου 
καί τής Πειραϊκής.

Η «ΔΥΝΑΜΙΣ»

Από πλευράς άστυνομίας, τά πράγμα
τα βρίσκονταν άκόμη στά σπάργανα. 
Ό λη  κι όλη ή δύναμις ήταν ή έΕής: 
Ένας άστυνομικός διευθυντής 6' τά- 
Εεως, δύο άστυνόμοι σ ', όκτώ άστυνό-

Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομικής Δ)αεως Πειραιώς κατά τήν άφιξιν είς Ελλάδα τού τότε Διαδόχου καί νύν Βααιλέως 
τής Σουηδίας Γουσταύου Άδόλφου· Τό στιγμιότυπου πρό τού Σιδηροδρομικού Σταθμού.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

μοι 6 ', 14 ύπαστυνόμοι α ', 21 ύηαστυ- 
νόμοι 6 ', 49 άρχιφύλακες, 280 αστυ
φύλακες. Οί άνδρες αύτοί έπάνδρωσαν 
τό 1923 τά 4 άστυνομικό τμήματα — 
Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο καί άστυνομικό 
σταθμό ΤΖαβέλλα. Ή διεύθυνσις είχεν 
έγκαταοταθή σέ οίκημα τής πλατείας 
Κοραή, τό τμήμα γενικής άσφαλείας 
οτή γωνία Κολοκοτρώνη καί Χαρ. Τρι- 
κούπη, τό πρώτο τμήμα στήν όδό Άντ. 
Θεοχάρη, τό δεύτερο Φίλωνος καί Δευ
τέρας Μεραρχίας, τό τρίτο Ρετσίνα καί 
Αγίου Διονυσίου καί τό τέταρτο τμήμα 

ήταν έγκατεστημένο στήν όδό ΤΖα- 
θέλλα.

Ο Ι. . . «ΝΕΑΡΕΣ»

Μία άπό τις έπιτυχίες τής Πειραϊκής 
Αστυνομίας, τήν έποχήν έκείνη, είναι 

καί ή άκόλουθη:

"Ενας ’Αμερικανός έμποροπλοίαρχος 
είχε πέσει θδμα ληστείας. Τήν δπόθεσιν 
άνέλαβεν αμέσως τό τμήμα τής Γενικής 
’Ασφαλείας.

Άπό τήν πρώτην έρευνα των άστυνο- 
μικών, διεπιστώθη δτι δ ’Αμερικανός πλοί- 
αρχος γλεντοΟσε, τήν προηγουμένη τής λη
στείας, μέ δύο «νεαρές» τής έποχής, σ’ 
ένα καμπαρέ τής Τρούμπας. Οί «νεαρές 
αυτές ήσαν ή...Γεωργία καί ή.,.Νικολέτ- 
τα, γνωστοί «τοιοδτοι» τής «πιάτσας».

Σ’ ένα ξενοδοχείο οί άστυνομικοί συ
νάντησαν τΙς «αδελφές», γιατί είχαν δη- 
μιουργηθή δπόνοιες εις βάρος τους. Τό ά
στυνομικό δαιμόνιο είχε άρχίσει νά ξυ- 
πνάη.

Οί δύο «άδελφές ώδηγήθησαν άμέσως 
στήν ’Ασφάλεια. "Εβρεχε καταρρακτωδώς. 
*0 άστυνομικός πού τίς συνώδευε παρετή- 
ρησε μέ μεγάλην έκπληξιν δτι ή Νικο- 
λέττα, μολονότι κρατούσε όμβρέλλα, έν 
τούτοις, δέν τήν άνοιγε! ’Αστυνομικός καί 
«κορίτσια» είχαν μουσκέψει μέχρι τό κόκ- 
καλο.

—  Γιατί μωρέ δέν άνοίγεις τήν δμπρέλ- 
λα; ρώτησε δ άστυνομικός.

Ή  Νικολέττα έκανε μιά... χαριτωμένη 
κίνηαι καί άπάντησε:

— "Ελα καλέ, ζάχαρη είσαι καί θά 
λυώαης;

Τότε 6 άστυνομικός άρπαξε άπότομα τήν 
όμπρέλλα καί τήν άνοιξε! Καί ιδού ή ά- 
ποκάλυψις: Βροχή ξένων νομισμάτων έ
πεσαν, μαζί μέ τή βροχή, έξ ούρανοδ!

— Νάτα τά κλεμμένα λεφτά! φώναξε 
έκπληκτος δ άστυνομικός.

Καί άργότερα άπεκαλϋφθη, δτι: Ένώ δ 
ξένος πλοίαρχος άπελάμβανε τά... θέλ
γητρα τής Γεωργίας, ή Νικολέττα σού
φρωνε τά λεφτά τοϋ πλοιάρχου...

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 
ΣΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Τό έτος 1926 ύπήρΕε μοιραϊον, διά 
τήν Αστυνομίαν τοϋ Πειραιώς. Ό  στρα
τηγός Πάγκαλος έπιθυμοϋσε καί έπέβα- 
λε μεταρρυθμίσεις ατά σώματα άσφα
λείας Τό κυριώτερο μέτρον ήταν ή ό-

νάθεσις, στήν Χωροφυλακή, τής Ασφα
λείας Πειραιώς. Ή ταν ή 15η Ιανουά
ριου 1926. Διευθυντής τής Δημοσίας 
Άοφαλείας τοϋ Πειραιώς άνέλαβεν ό 
ταγματάρχης τής Χωροφυλακής I. Νά- 
σκος καί διοικητής ό μοίραρχος Ήλ. 
Γ ιαννακοϋρος.

Τήν 18ην τοϋ μηνάς έΕεδόθησαν δύο 
άνοκοινώσεις.

Τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς καί τής Χωροφυλακής.

Τό άνακοινωθέν τής Αστυνομίας ό- 
νέφερε τά άκόλουθα:

«Φέρω εις γνώσιν τοϋ κοινού, δτι, συμ- 
φώνως τω Νομοθετικφ Αιατάγματι τής 
28)10)1925 καί τοδ πρός έκτέλεσιν τού
του έκδοθέντος Προεδρικού Διατάγματος 
τής 21 Δεκεμβρίου 1925, άπό σήμερον, 
18ην τρέχοντος μηνός, ή Δημοσία ’Ασφά
λεια τής πόλεως άνατίθεται είς τήν Χω
ροφυλακήν.

»*Η Χωροφυλακή άναλαμβάνει τήν φρού- 
ρησιν των οικιών καί καταστημάτων 1ου,

Στον έσμό τών μαύρων αν
θρώπων τοϋ Πειραιά, ουγκατε- 
λέγοντο καί... πολιτικοί άνδρεα 
τής ώραίας έκείνης εποχής. Μέ 
τούς νταήδες καί τούς παλληκα- 
ράδες τής Τρούμπας προσπαθού
σαν νά επιβληθούν ατούς αντιπά
λους καί νά εξασφαλίσουν ψή
φους, μέσα ατούς παράνομους 
τεκέδες τής Ακτής Ιαβερίου καί 
τής Πειραϊκής. Ή Αστυνομία Πό
λεων έπρεπε καί πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση νά άγωνιστή σκλη
ρά, γιά νά έπιβάλλη τήν τάξη.

2ου καί 4ου τμήματος τής πόλεως, τής 
’Αστυνομίας περιοριζομένης είς τήν δπη- 
ρεσίαν τής ’Αγορανομίας, τής Τροχαίας 
Κινήσεως, τών ’Ηθών καί τών χαρτοπαι
γνίων έν άπάση τή πάλει, έτι δέ καί είς 
τήν έπίβλεψιν τής καθαριότητος, είς τήν 
εφαρμογήν τών διαφόρων έργατικών νό
μων καί τήν δίωξιν τών πταισματικών πα
ραβάσεων έν τή περιφερείς της.

»Κατά συνέπειαν, τό κοινόν παρακαλεΐ- 
ται δπως διά πάν παράπονον, άφορών είς 
τήν ’Ασφάλειαν καί διά πάσαν άδικον πρά- 
ξιν, τελεσθεϊσαν έκτός τής περιφέρειας 
τών ώς άνω τριών τμημάτων τής πόλεως, 
άδικον έπίθεσιν, έξύβρισιν κλπ. άπευθύνη- 
ται πρός τά τμήματα τής Χωροφυλακής, 
τά όποια είναι άρμόδια διά τήν καταδίω- 
ξιν καί αύλληψιν τών έγκληματιών.

Έ ν Πειραιεϊ τή 18.1.1926 
*0 ’Αστυνομικός Διευθυντής 

I. ΣΠΓΡΟΓ»

Ή ταυτόχρονος άνοκοίνωοις τής Χω
ροφυλακής εϊχεν ώς όκολούθως:

«Άπό σήμερον ήρξαντο λειτουργοδντα 
έν ΙΙειραιεΐ τά κάτωθι τμήματα καί ύπη- 
ρεσίαι τής Διευθύνσεως ήμών:

Α) Τά Γραφεία τής Διευθύνσεως, έπί 
τής διασταυρώσεως τών όδών Ναυάρχου 
Μπήττυ καί Κολοκοτρώνη.

Β) Τό Τμήμα Γενικής Άσφαλείας (Κα- 
ταδιώξεως) έν τφ οίκήματι τής μέχρι 
τοδδε Γενικής Άσφαλείας τής Αστυνο
μίας Πόλεων έπί τής διασταυρώσεως τών 
όδών Κολοκοτρώνη καί Χαρ. Τρικούπη.

I’) Τό πρώτον Τμήμα Δημοσίας Άσφα
λείας προσωρινώς έν τφ αύτφ οίκήματι 
τής Γενικής Άσφαλείας, περιλαμβάνον 
τήν περιοχήν τοδ άντιστοίχου Τμήματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

Δ) Τό 2ον Τμήμα Δημοσίας Άσφαλείας 
κείμενον έπί τής δδοδ Καποδιστρίου 14 
καί περιλαμβάνον τό τμήμα τής πόλεως τό 
περιεχόμενον μεταξύ τών όδών Βενιζέλου, 
Μουτζοπούλου, Γ. Σκουζέ, Ακτής Μιαού- 
λη καί σιδηροδρομικής γραμμής Ήλεκτρ. 
Α. Π.

Ε) Τό 4ον Τμήμα Δημοσίας Άσφαλείας 
κείμενον έπί τής διασταυρώσεως τών 6- 
δών Φαλήρου καί Ίεροδ Λόχου καί πε- 
ριλαμβάνον τό τμήμα τής πόλεως τό με
ταξύ Πλατείας Μουνυχίας, δδοδ Βενιζέ
λου, όδοδ Πύλης, δδοδ Μουσών, δδοδ Τζα- 
βέλλα καί Λεωφόρου Φαλήρου.

ΣΤ) Τό 7ον Τμήμα Δημοσίας Άσφαλεί
ας έν Ν. Φαλήρψ καί έν τφ οίκήματι τής 
τέως Δ. X. Πειραιώς, περιλαμβάνον τήν 
περιφέρειαν τοϋ μέχρι τοδδε λειτουργοϋν- 
τος Αστυνομικού Τμήματος Φαλήρου καί 
τό τμήμα τοϋ Πειραιώς, τό μεταξύ Ν. Φα
λήρου, Τζαβέλλα, Βενιζέλου, Μύλου Κου- 
μαντάρου, δδοδ Πειραιώς καί Ποδηλατο
δρομίου.

Έ ν ΙΙειραιεΐ τή 18 ’Ιανουάριου 1926 
Ό  Διευθυντής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΚΟΣ 
Ταγματάρχης».

Πόοον θά κρατοϋσεν αύτή ή κατάστα- 
oic; Τά δύο Σώματα ουνειργάΖοντο, βε
βαίως, όσον ήτο δυνατόν ύπό «ίδιαν 
στέγην», άλλά ή λειτουργία τής Άσφα
λείας δέν είχε τόν πρώτον, ομαλόν ρυ
θμόν...

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Καί έφθασεν, έπί τέλους, ό Δεκέμ
βριος τοϋ 1928. Ό  ύπουργός 'Εσωτερι
κών Ζαβιτσιάνος μέ τόν Νόμο 3754 έ- 
πανέφερε τίς άρμοδιότητες Άοφαλείας, 
οτήν Αστυνομία. Ένα - ένα τά τμήματα 
έπανθρώθησαν μέ αστυνομικούς, οί δέ 
χωροφύλακες Εαναγύρισαν ατά καθή
κοντα τους. Διοικητής τής Γενικής Ά 
σφαλείας Πειραιώς έτοποθετήθη ό ά- 
στυνόμος Ίω. Πολυχρονόπουλος.

Καί, έν τφ μεταξύ, ή πόλις τοϋ Πει
ραιώς άνεπτύσσετο άλματωδώς. Βιομη- 
χανίαι καί καταστήματα ήρχισαν λει- 
τουργοϋντα καί γενικώς ή πόλις ήρχιΖε 
νά άναδημιουργήται.

(Συνεχίζεται)
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"Ενα άρθρο τοϋ αειμνήστου ’Ακαδημαϊκοί) Σπύρου Μελά

Οι

Υ π ο ψ ή φ ι ο ι
«Ποΰ όφείλεται αυτή ή προοδευτική αΰξησις των αυτοκινη- 
τιστικών δ υ σ τ υ χ η μ ά τ ω ν " Ε χ ο υ ν  γραφή πολλά και διάφορα. 
Και ανάμεσα σ’ δλα αυτά, δτι, γι’ αυτά τά άτυχήματα φταίνε 
κυρίως οί ίσιοι και πλατείς δρόμοι. Γιά νά ήσαν στενοί καί 
φιδοστριμμένοι καί θά βλέπατε αν οί άσσοι του βολάν δέν 
θάκαναν τά μάτια τους τέσσερα, νά μήν πέφτουν έπάνω σέ 
ξένους καί δικούς μας, νά τούς σακατεύουν... Αυτό μοιάζει 
παραδοξολογία· άλλά δέν είναι. Οί ίσιοι καί φαρδεΐς δρόμοι 
είναι, πάντα, πολύ επικίνδυνοι. ’Αλλά θά ήταν άκόμη μεγα
λύτερη ή παραδοξολογία, άν άθωώναμε τούς οδηγούς καί δέν 
τούς καταλογίζαμε καμμιά ευθύνη. Γιατί, οί άθλιοι, τό πα-

ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ στην νεοκα- 
τασκευασμένην εθνικήν όδόν : 
"Ενα φορτηγό, μέ χαλασμένα φρέ

να, έπέπεσε κατά ένός πούλμαν, γεμά
του περιηγητάς. Καί τό αποτέλεσμα ή
ταν, άντί νά φθάσουν στόν πράα δν άρ- 
χαιολογικόν όρον καί νά έπισκεφθοϋν 
τά μνημεία τών προγόνων, νά μοιρα- 
σθοΰν οί Εένοι μας σέ διάφορα νοσο
κομεία καί κλινικές τής συγχρόνου 'Ελ
λάδος καί νά θαυμάσουν τις χειρουργι
κές προόδους τών άπογόνων. Δέν είναι 
αυτή ούτε ή πρώτη, ούτε ή τελευταία 
τών περιηγητών. Καί αν αυτές έΕακο- 
λουθήσουν στόν ίδιο ρυθμό, σέ λίγο οί 
Εένοι θ' άκοϋνε Ελλάδα καί θά φεύγουν 
μοκρυά: Ό  σώΖων έαυτόν σωθήτω!...

Ποΰ όφείλεται αύτή ή προοδευτική 
αύΕησις τών αύτοκινητιστικών δυστυχη
μάτων εις βάρος τών περιηγητών τόν 
τελευταίο καιρό;... "Εχουν γραφή πολ
λά καί διάφορα. Καί, άνάμεσα σ' όλα 
αύτά, ότι, γι' αύτά τ' άτυχήματα φταί
νε κυρίως οί ίσιοι καί πλατείς δρόμοι. 
Γιά νά ήσαν στενοί καί φιδοστριμμένοι 
καί θά βλέπατε όν οί άσσοι τοϋ βολάν 
δέν θάκαναν τά μάτια τους τέσσερα, νά 
μήν πέφτουν έπάνω σέ Εένους καί δι
κούς μας, νά τούς σακατεύουν...

Αύτό μοιάΖει παραδοΕολογία' άλλά 
δέν είναι. Οί ίσιοι καί φαρδεΐς δρόμοι 
είναι, πάντα, πολύ έπικίνδυνοι. Αλλά 
θά ήταν άκόμη μεγαλύτερη ή παραδο- 
Εολογία, όν άθωώναμε τούς οδηγούς 
καί δέν τούς καταλογίζαμε καμμιά εύ- 
θύνη. Γιατί, οί άθλιοι, τό πατάνε τό έ-

τάνε τό έρημο τό «γκάζι»!

ρημο τό «γκάΖι»! Καί κάθε μέρα, γίνον
ται καί περισσότεροι. Θέλετε νά μάθε
τε ποιοι είναι οί άκρωτηριασταί, οί δια- 
μελισταί, οί Εεκοιλιασταί, οί τραυματι- 
σταί τών Εένων καί τών δικών μας; 
Σταθήτε, όκτώ έως έννέα τό πρωί, στήν 
όδόν Καρύτση, οτό πεΖοδρόμιο τής ό- 
μώνυμης έκκλησίας, μέ μέτωπο πρός 
τήν πόρτα τοϋ Παρνασσοϋ: Είναι μα- 
κρές ούρές, δεΕιά κι άριστερά, νέων, 
άμφοτέρων τών φύλων, άρσενικών καί 
θηλυκών' άνάμεσα σ' αύτούς, όμως, θά 
ίδήτε καί μερικές σαφρακιασμένες καί 
μερικούς γεροντοπαλληκαροειδεϊς στα
φιδιασμένους, πού έκέρδισαν προσφάτως 
μερικές πενταροδεκάρες καί νομίΖουν 
ότι είχαν άδικηθή, πού δέν έπιασαν νω
ρίτερα τό βολάν, νά χαροϋν τις ώτοστο- 
ποϋσες καί τ' άλλα τά κελεπούρια τής 
αύτοκινητάδας' καί σπεύδουν τώρα ατά 
σαραβαλάκια μέ τό μεγάλο, κόκκινο 
γαλλικό λάμδα, στό πίσω μέρος, πού 
γράφουν «σχολή», γιά νά πάρουν ένα 
δίπλωμα, μ' ένα Νί κεφαλαίο, κολλημέ
νο στό τΖάμι, γιά ν' άρχίσουν «νά Ζοϋν».

"Ολοι αύτοί είναι ύποψήφιοι οδηγοί, 
πού έμαθήτευσαν τρεις έθδομάδες, μιά 
ώρα κάθε δυό μέρες, γιά νά έλθουν 
οτίς αίθουσες τοϋ «Παρνασσοϋ» γιά νά 
δώσουν έΕετάσεις — ...γραπτά καί προ
φορικά! — καί νά πάρουν έπισήμως 
τήν άδεια νά σπάΖουν μοϋτρα, νά κό
βουν κεφάλια, νά τσοκίΖουν παίδια καί 
νά σιδερώνουν κορμιά ραντισμένα μέ αί
μα. Κάθε μέρα «έΕετάΖονται» ολόκλη
ρα μπουλούκια κι έΕαπολύονται στήν ά

σφαλτο νά θαυματουργήσουν;
— "Αιντε, τραβάτε, θερίΖετε!...
ΈΕετάΖονται, είπα, γραπτά καί προ

φορικά, σάν μαθητούδια, θεωρητικώς, 
πώς νά γίνωνται... παράγοντες άραιώ- 
σεως συνωτιομοϋ τών ΕένωνΙ... Ή  πρα
κτική δηλαδή άποκταται μέ λόγια, άλ
λα προφορικά καί άλλα γραπτά. "Αμα 
γίνη τό κεφάλι τους καΖόνι, τότε είναι 
ώριμοι ν ’ άρχίσουν νά τρέχουν μ’ έκατό 
χιλιόμετρα. Ή πείρα έρχεται μέ τό πό
σους θά κόψουν. "Αμα μετά γίνουν τά 
άποτελέσματα... μεταλλικές δραχμές, 
σύμφωνα μέ τήν δικαστική άπόφασι. Καί 
τό έκπληκτικό είναι, ότι τά δίνουν μέ 
τήν μεγαλύτερη εύχαρίστηση. Πληρώ
νουν τήν ήδονή τοϋ ιλίγγου. Κατόπιν 
αύτοϋ, κάθε θάνατος, πού προΕενοϋν, 
είναι καί άπό ένας νέος τίτλος πού ά- 
ποκτοϋν. Ένω οί διπλωματούχοι τής 
τουριστικής έπιστήμης κατασκευάζουν 
Εενοδοχεϊα γιά τά θύματα, άντί νά όρ- 
γανώσουν χειρουργεία καί νά φυτεύουν 
κυπορίσσια γιά νεκροταφεία Εένων.

Δέν είναι άστεία έδώ; Κάθε μέρα έ- 
ΕετάΣονται, στά προφορικά καί στά γρα
πτά, κάτι ύποψήφιοι δήμιοι, πού, σέ λί
γες ήμέρες, άρχίΖουν τό έργον τους μέ 
ιερόν Ζήλον! Τροφοδοτούν τά κοιμητή
ρια. Είναι κι αύτό μιά σπουδαία ύπηρε- 
σία!... Αλλά νά λείπουν οί ύποκρισίες.

Ας μήν κάνουμε ότι μάς έκπλήσσουν οί 
θάνατοι τών Εένων, άφοϋ έτοιμάΖουμε, 
κάθε μέρα, τά έπιτελεϊα τών έκτελε- 
στών.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  
Σ Υ Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Του κ. Μ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ*

« Υπό ιατρικό έλεγχο καί παρακολούθησή άπό περιέργεια καί γιά νά 
μελετήσω τό φαινόμενο, έκαμα ψυχεδελικά ταξίδια, άλλα προσωπικά, οί α
ναμνήσεις πού διατηρώ απ' αυτά, μοΰ προκαλοϋν άκόμα καί σήμερα τρόμο. 
Είχα τήν έντύπωσι ότι βυθιζόμουν στήν παράνοια. Τρεις μήνες μετά τή δο
κιμή τού φαρμάκου έβλεπα άκόμη οράματα, παρ’ όλον ότι είχα άποτοξινω- 
θή. Καί ύπάρχουν ώρισμένοι πού ύποστηρίζουν ότι τά ναρκωτικά διεγείρουν 
τή φαντασία καί εκλεπτύνουν τή διαίσθησι! Τό διαψεύδω».

Οί καπνιαταί τών ναρκωτικών στρατολο- 
γούνται, κυρίως, μεταξύ τών νέων. Τά 
90%  τών τοξικομανών είναι ηλικίας κάτω 
τών 30 έτών. Είναι ή ήλικία κατά τήν 
ύποία νομίζομε, 8τι μπορούμε νά δοκιμά- 

οοομε τά πάντα.

Τ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ τής διαδόσεως 
των ναρκωτικών είναι διεθνές. 
Πολλές καί διάφορες έρμηνεϊες 

δίδονται, γιά τό ανησυχητικό αύτό φαι
νόμενο, πού είναι όμολογουμένως μονα
δικό, γιά τήν έκτασι καί τήν έντασί του, 
πού έχει νά άναφέρη ή παγκόσμιος ι
στορία.

Σέ συνέδριο πού έλαβε χώρα τελευ
ταίως στή Ζυρίχη, μέ θέμα «Ναρκωτικά 
καί Τοξικομανία», έλαβον μέρος περί τά 
300 άτομα, ειδικοί μελετηταί τών ώς ά
νω θεμάτων, μεταξύ τών όποιων ήσαν 
καθηγηταί πανεπιστημίων, άρχηγοί τής 
άστυνομίας πολλών εύρωπαϊκών χωρών, 
μέ έπικεφαλής τόν άρχηγό τής «Ίντερ- 
πόλ», ύπό τήν προεδρία τού γνωστού 
διανοουμένου καί συγγραφέως "Αρ- 
θουρ Καϊστλερ. Σ' αύτό άνεφέρθησαν 
πολλά καί ένδιαφέροντα άπό ύπεύθυνα 
χείλη. Ειδικά ώς πρός τή μαριχουάνα, 
άμερικανική ονομασία τού χασίς, έλέχθη 
ότι: «Προκαλεϊ τέτοια ψυχική έξι, ώστε 
ό τοξικομανής έμφανίΖει μείωσι τής προ- 
σωπικότητος καί ώθεϊται μοιραία ατό 
δρόμο τών περισσότερον ισχυρών καί 
καταλυτικών ναρκωτικών. Στήν άρχή, ή 
ινδική κόναβις έχει διεγερτικά άποτελέ- 
οματα. Ό  καπνιστής γίνεται κοινωνικός, 
γελά εύκολα, έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέ
ες καί γόνιμη φαντασία, σέ σημείο πού 
θεωρεί τόν έαυτό του άνώτερο άπό τούς 
ύπολοίπους άνθρώπους. Η ύπερδιέγερ- 
σις όμως αύτή δέν διαρκεϊ πολύ. "Ο
ταν περάση ή έπίδρασις τής μαριχουά
νας, άρχίΖει ή φάσις τής καταθλίψεως 
καί έπακολουθούν παραισθήσεις καί ά- 
πώλεια τού αύτοελέγχου, πού οδηγεί 
τόν τοξικομανή στήν αύτοκτονία».

Οί σύνεδροι κατέληξαν στή διαπίστω
ση ότι οί καπνιστοί τών ναρκωτικών 
στρατολογούνται, κυρίως, μεταξύ τών 
νέων. Τά 90% τών τοξικομανών είναι

ήλικίας κάτω τών 30 έτών. Είναι ή ή
λικία κατά τήν όποια νομίΖομε, ότι μπο
ρούμε νά δοκιμάσουμε τά πάντα.

Έν συνεχεία, συνεΖητήθησαν τά ψυ
χεδελικά φάρμακα καί κυρίως τό L.S D.
Αρκεί ένα γραμμάριο για νά κάμουν τό 

φανταστικό τους ταξίδι 10.000 άτομα. 
Πρέπει νά σημειωθή, ότι είναι ένα άπό 
τά πλέον διοδεδομένα παραιοθησιογόνα 
καί ότι σέ δόσι 0,05 έως 1 μικρογραμ- 
μαρίου, πού είναι άόρατο διά γυμνού ό- 
φθαλμοϋ, είναι ικανό νά σκοτώση έλέ- 
φαντα! Γιά τό L.S.D. όμως ό πλέον άρ- 
μόδιος είναι ό έφευρέτης του Δρ "Αλμ- 
περτ Χόφμαν. Ό  Δρ Χόφμαν άνέφερε, 
ότι, ή χρήσις τού L.S.D. διαλύει τήν 
προσωπικότητα έκείνου πού τό χρησιμο
ποιεί καί προκαλεϊ νοσηρές άντιδράσεις, 
πού είναι δυνατόν νά βαρύνουν καί τούς 
άπογόνους του. Ό  τοξικομανής τού L. 
S.D. δέν είναι πλέον ό έαυτός του. Μέ
σα σέ λίγο χρονικό διάστημα, νομίΖει 
ότι γίνεται ή μητέρα του, τά σύννεφα, 
ένα Ζώο ή ό,τιδήποτε άλλο καί παρασύ- 
ρεται στόν ίλιγγο εικόνων, πού τόν κα
ταδιώκουν έπίμονα. Έν συνεχεία, ό Δρ 
Χόφμαν έξέφρασε τήν άμφιβολία του άν 
ό πολιτισμός μας θά ήτο δυνατόν νά 
διατηρηθή, έφ' όσον θά έγενικεύετο ή 
χρήσις τών ναρκωτικών.

Καί, κηρύσσων τό τέλος τού συνε
δρίου, ό Καϊστλερ είπε μεταξύ άλλων: 
«Ύπό ιατρικό έλεγχο καί παρακολούθη
ση άπό περιέργεια καί γιά νά μελετήσω 
τό φαινόμενο, έκαμα ψυχεδελικά ταξί
δια, άλλά προσωπικά οί όναμνήσεις, πού 
διατηρώ άπ' αύτό, μού προκαλοϋν άκόμα 
καί σήμερα τρόμο. Είχα τήν έντύπωσι, 
ότι βυθιΖόμουν, στήν παράνοια. Τρεις μή
νες μετά τή δοκιμή τού φαρμάκου έβλε
πα άκόμη δράματα, παρ' όλον ότι είχα

* Έκ τού Περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
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Ό  τοξικομανής τοϋ L .S .D ., Ιντός όλίγου χρονικού διαστήματος, πα- 
ρασύρεται στόν Τλιγγο εικόνων, πού τόν καταδιώκουν έπίμονα.

άποτοξινωθή. Καί ύπάρχουν ώρκυμένοι 
που υποστηρίζουν, ότι τό ναρκωτικό διε
γείρουν τή φαντασία καί εκλεπτύνουν 
τή διαίσθησι! Τό διαψεύδω».

Ά λ λ ’ ή δραματική θέόις όλων έκεί- 
νων πού χρησιμοποιούν τό λεγάμενα ό
πλα ναρκωτικά καθίσταται, μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου, χειρότερη όπό τόν έ- 
θισμό καί τή διαρκή άναΖήτησι ίσχυροτέ- 
ρων ναρκωτικών, στήν κορυφή των ό
ποιων εύρίσκεται ή ήρωίνη. Τό άποτε- 
λέσματα όπό τή χρήσι της είναι τραγι
κά: σκάπτει τό πρόσωπο, προκαλεϊ σπα
σμούς στόν έγκέφαλο καί σκοτώνει τή 
θέλησι. Αύτός πού τήν χρησιμοποιεί ύ- 
ποδουλώνεται σ' αύτήν καί άναγκάΖεται 
νά τήν προμηθεύεται, πόση θυσία, γιά 
νά άποφεύγη τις νευρικές καί πεπτικές 
διαταραχές, τις έπίμονες καί παρατετα- 
μένες έφιδρώσεις καί τις ναυτίες, πού 
διαρκούν έπί δεκάδες ήμερών.

Η περισσότερο, πληττομένη χώρα, ό
πό κάθε είδους ναρκωτικά, είναι ή Α
μερική. Μία όπό τις έρευνες τού « Ομο
σπονδιακού Γραφείου Ναρκωτικών» ά- 
πεκόλυψε, ότι, μεταξύ τών τοξικομανών 
φοιτητών τό 75% παίρνουν ναρκωτικά 
χωρίς μέτρο, 22% καπνίΖουν μαριχουά
να, 10% χρησιμοποιούν θαρθιτουρικά, 
4% παίρνουν L.S.D. καί 2% τό έχουν 
δοκιμάσει σχεδόν όλα!

Σύμφωνα μέ τό ύπάρχοντα στοιχεία, 
ή διόδοσις τών ναρκωτικών οτήν Αμε
ρική έχει λάβει τό χαρακτήρα τραγω
δίας. Από έρευνες, πού έγιναν σχεδόν 
σέ όλόκληρη τήν έπικράτεια τών Ηνω
μένων Πολιτειών, ύπό έπίσημο κρατικό 
έλεγχο, έντός τής τριετίας 1967 - 1970 
(έδώ λαμβάνεται άντιπροσωπευτικώς ή 
περιοχή τού Αγίου Φραγκίσκου) οί μι- 
σοί νέοι καί τό ένα τρίτο τών κοριτσι- 
ών, όπό 18 μέχρι 24 έτών, χρησιμο- 
οιοΰν τή μαριχουάνα, σημαντικό δέ πο

Στήν άρχή ή μαριχουάνα έχει διεγερτι
κά άποτελέσματα. Ή ύπερδιέγερσις ό
μως αύτή δέν διαρκεϊ πολύ. Όταν πε- 
ράση ή έπίδρασις τής μαριχουάνας, άκο- 
λουθεϊ ή κατάθλιψις, αί παραισθήσεις 
καί ή άπώλεια τού αύτοελέγχου, πού ό- 
δηγεί τόν τοξικομανή στήν αύτοκτονία.

σοστό έξ αύτών παίρνουν καί άλλες το- 
ξικές ούσίες καί κυρίως παραισθησιο- 
γόνα.

Τέλος, όπό τούς συνολικούς άριθμούς 
πού άνεφέρθησαν, σέ διάφορα συνέδρια, 
προκύπτει, ότι 20 έκατ. Αμερικανό! έ
χουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς τή 
μαριχουάνα, 2 έκατ. είναι τακτικοί κα- 
ταναλωταί της, 500 χιλ. κάνουν κατά- 
χρησι βαρβιτουρικών καί άμφεταμινών 
καί 30 χιλ. είναι τοξικομανείς.

Στά άνωτέρω μπορούν νά προστε
θούν καί τά άποκαλυπτικά άποτελέσμα
τα τών έρευνών πού διενηργήθησαν τό 
φθινόποωρο τού 1969 καί τό χειμώνα 
τού 1970 στά σχολεία τών Πολιτειών 
Νέας Ύόρκης καί Ούάσιγκτων. Είκοσι 
πέντε χιλιάδες έφηβοι στή Νέα Ύόρκη, 
άπό τούς όποιους οί 5.000 είναι κάτω 
τών 16 έτών, καταναλίσκουν τοξικές 
ούσίες. Τά άποτελέσματα αύτά ήνάγκα- 
σαν τόν Πρόεδρο τής χώρας νά άπευ- 
θύνη έκκλησι πρός τό Έθνος, προκει- 
μένου νά καταπολεμηθή «ένας κίνδυνος 
πού άπειλεϊ τό άτομο, τήν κοινότητα καί 
τις μελλοντικές γενεές».

Αλλά καί ή Εύρώπη δέν ύστερεϊ στήν 
κατανάλωσι ναρκωτικών. Μέσα στά τέ- 
σερα τελευταία χρόνια, τό ποσοστό τών 
τοξικομανών ηύξήθη κατά 300%, ένώ 
σέ ώρισμένες ψυχιατρικές κλινικές, π.χ. 
τού Βερολίνου, ό άριθμός τών κλινών 
πού καταλαμβάνουν οί τοξικομανείς, ηύ
ξήθη καί συγκεκριμένους τό 1968- 1969 
κατά 90%.

Στή Γαλλία ή διάδοσις, κυρίως, τής 
ήρωΐνης λαμβάνει διαστάσεις. Αρκεί νά 
σημειωθή ότι ή Μασσαλία χρησιμοποιεί
ται ώς διαμετακομιστικός λιμήν διε
θνούς λαθρεμπορίου. Γιά νά άντιληφθή 
κανείς τήν έκτασι πού έχει πάρει τό έμ- 
πόριο αύτό τού λευκού θανάτου, θά ά- 
ναφέρωμε τρία χαρακτηριστικά γεγονό

τα: α) Τό Φεβρουάριο τοϋ 1970 άνε- 
καλύφθη λαθραίο έμπόρευμα βάρους 
400 κιλών, πού ήτο βάσις γιά τήν πα
ραγωγή μορφίνης, β) Ή  άνακάλυψις 
καί ή σύλληψις ένός έκ τών μεγαλυτέ- 
ρων λαθρεμπόρων ήρωΐνης τόν Οκτώ
βριο τού 1970. Ή ποοότης ήταν τόση, 
πού άρμόδιος τού Αμερικανικού Γρα
φείου Ναρκωτικών είπε ό τ ι: «ήταν άρ- 
κετή γιά νά Ζαλισθούν όλοι οί τηνέϊτΖερς 
τών Ηνωμένων Πολιτειών» καί γ) Προ- 
σφάτως κατεσχέθηοαν 106 κιλά ήρωί- 
νης, άξίας περίπου 5 δισεκατ. δρχ. Γιά 
πρώτη φορά κατεσχέθη στή Γαλλία τόση 
μεγάλη ποσότης λαθραίου ναρκωτικού.

Στή Δανία ή κατανάλωσις τών ναρ
κωτικών συνεχώς αύξάνει καί τούτο ό- 
φείλεται, δυστυχώς, στήν άνεκτική ατά- 
σι ώρισμένων ύπευθύνων παραγόντων 
τής χώρας έναντι τής μαριχουάνας καί 
τών άλλων ναρκωτικών, τά όποια θεω
ρούνται ώς όλιγώτερα τοξικά! Στοι
χεία πού έδωοε στή δημοσιότητα τό Τμή
μα Διώξεως Ναρκωτικών τής Κοπεγχά
γης άναφέρουν, ότι είσήχθησαν λαθραί- 
ως στή χώρα 25 τόννοι ναρκωτικών κα
τά τό 1970. "Ητοι καταναλίσκονται 2 
τόνοι, περίπου, μηνιαίως άπό τούς έκεϊ 
τοξικομανείς.

Καί ή 'Αγγλία όμως δέν ύστερεϊ στήν 
κατανάλωσι τών πλέον άπαιαίων προϊόν
των τού πολιτισμού μος, τών ναρκωτι
κών. Σέ 1 έκατομ. ύπολογίΖονται τά ά
τομα, τά όποια καπνίξουν μαριχουάνα ή 
καταναλίσκουν άλλα ναρκωτικά. Τόν ά- 
ριθμό αύτό τόν έδωσε τό Υπουργείο Υ
γιεινής. Σέ άρμοδία δέ έπιτροπή τής 
Βουλής τών Κοινοτήτων κατετέθη ύπό- 
μνημα δύο διαπρεπών Βρεταννών ια
τρών, οί όποιοι προέβησαν οέ μία τρο
μακτική διαπίστωοι: «Δέν ύπάρχει ούτε 
ένα σχολείο στή Βρεταννία, τό όποιο νά 
μή έχη, έστω καί ένα μαθητή, πού νά
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χρησιμοποιή ναρκωτικά. Ή αλήθεια εί
ναι ότι όλα τό σχολεία, χωρίς έξαίρεσι, 
έχουν μαθητάς, άλλα λιγώτερους, άλλα 
περισσότερους, πού χρησιμοποιούν συ- 
στηματικώς ναρκωτικά, άπό μαριχουάνα 
έως L.S.D. καί ήρωίνη».

Τό πόσο έχει σχέσι τό κάνισμα τών 
ναρκωτικών μέ τήν καταρράκωσι παντός 
θεσμού καί τών παραδεδεγμένων ήθικών 
άξιών, άρκεί ή δήλωσις ένός άπό τούς 
Μπήτλς, σέ τελετή πού θεωρείται γιά 
κάθε Βρεταννό, άν μή τι άλλο, ή πιό 
σπουδαία: «...καπνίσαμε λίγο χασίς στήν 
τουαλέττα, πριν μάς παρασημοφορήση ή 
βασίλισσα».

Καί στήν Ιταλία τό πράγματα δέν πό
νε καλύτερα. Μάλιστα τελευταία ή άστυ- 
νομία άνεκάλυψε μεταξύ τών άλλων νέ
ους τής λεγομένης καλής κοινωνίας τής 
Γένοβας στή «σκηνή τών ναρκωτικών», 
όπως ώνομάσθη, καί πού αυνεκλόνισε τήν 
κοινή γνώμη τής χώρας. Δέν ήταν λι- 
γώτερο έντυπωσιακή καί ή άποκάλυψις 
μιάς ιδιωτικής πλωτής λέσχης στον Τί- 
βερι. Δύο χιλιάδες πελάτες, κυρίως νέοι 
καί νέες, έμπαιναν στήν άγκυροθολημέ- 
νη θαλαμηγό, έπιδεικνύοντας τό δελτίο 
τού μέλους καί έκάπνιζαν μαριχουάνα.

Όσο γιά τή Σουηδία, άρκεί νά άνα- 
φέρωμε τή γνώμη μιας διασήμου Σουη- 
δής στάρ, ή όποια φυσικά δέν είναι δυ
νατόν νά κατηγορηθή γιά πουριτανισμό, 
γιά τή νεολαία τής χώρας της: «Χαίρο
μαι, πού τά τρία παιδιά μου μεγαλώνουν 
στήν 'Ιταλία! Εκεί ύπάρχει όκόμη τό 
αίσθημα τής οικογένειας καί ό σεβασμός 
πρός τούς γονείς. Αύτό μέ καθησυχά
ζει πολύ. Γιατί στή Σουηδία οί νέοι ξε
χνούν τά καθήκοντά τους καί ζοϋν τή 
ζωή τους. Γι' αύτό είναι τόσο πολλοί οί 
νέοι πού παίρνουν ναρκωτικά. Ο έκφυ- 
λισμός, ή άκαταστσσία, τά ναρκωτικά 
σφίγγουν τή Σουηδία σ' ένα θανατηφό
ρο άγκάλιασμα».

Στή χώρα μας, ή μόδα τών ναρκωτι
κών δέν είναι τόσο διαδεδομένη, συγ
κριτικά μέ άλλες χώρες. Τούτο όμως 
δέν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει νά έφη- 
συχάζωμε.

• · *
Μπροστά σ' αύτή τήν τρομερή πλημ

μυρίδα ή παγκόσμιος άντίδρααις είναι 
άσθενής, καί σ' άλλες περιπτώσεις θε
τική. Διότι έχουν φθάσει μερικοί νά ύ- 
ποοτηρίζουν καί δημοσίως, ότι ή μαρι
χουάνα θά γίνη μέσα ατά προσεχή δέ
κα χρόνια κοινωνικώς άποδεκτή! Πλήν 
τούτου, έπίσημος 'Αμερικανική καί Κανα
δική κυβερνητική έπιτροπή κατέληξε ατό 
συμπέρασμα, πώς πρέπει νά έπιτραπή 
σέ άτομα άνω τών 18 έτών νά καπνί
ζουν έλεύθερα χασίς, μέ τή δικαιλο- 
γία, τάχα, ότι ή έλευθέρα χρήσις του θά 
όποτρέψη τούς καπνιστός τών λεγομέ
νων «μαλακών» ναρκωτικών άπό άλλα 
«σκληρότερα»! Οί κύριοι αύτοί θέλουν 
νά άγνοούν αύτό πού έχει άποδειχθή 
άπό τήν πλειοψηφία τών διαπρεπών Επι
στημόνων, άλλά καί τό σπουδαιότερο, 
άπό τήν πείρα τής καθημερινής ζωής, 
ότι τό χασίς είναι τό πρώτο σκαλί τού 
έθισμοϋ πού χρησιμοποιούν οί ναρκομα
νείς, γιά νά φθάσουν, οιγά-σιγά καί χω
ρίς νά τό καταλάβουν, στήν κορυφή, 
πού είναι ή ήρωίνη μέ τις τρομερές της 
έπιπτώσεις στήν όλη προσωπικότητα έ· 
κείνου πού τήν χρησιμοοιεϊ.

Πρός έπιβεβαίωσι τών άνωτέρω έρ
χεται πρόσφατος έκθεσις πρός άρμο- 
δίους κυβερνητικούς παράγοντας, κορυ
φαίου βρεταννού ειδικού, τού καθηγητοϋ 
τής φαρμακολογίας τού Πανεπιστημίου 
τής Οξφόρδης Ούίλλιαμ Παίητον παύ 
τονίζει, ότι δέν ύπάρχουν «μαλακά» ναρ
κωτικά, άλλά μέ τόν φυσικώς έπερχό- 
μενο έθισμό καί τό «μαλακώτερο» άκό- 
μη μπορεί νά γίνη «σκληρό», όταν εί- 
σαχθή διά τού αίματος στόν οργανι
σμό. Έξ άλλου, οί βιοχημικοί Χάρρις 
Ρόζενκρατς καί Γιούγκαλ Λιούθρα άνε- 
κοίνωσαν σέ συνέλευσι τής Αμερικανι
κής Χημικής 'Εταιρείας, ότι έχουν θε
τικές άποδείξεις γιά βασικές καί επικίν
δυνες άλλοιώσεις πού έπέρχονται ατούς 
έγκεφάλους πειραματοζώων, εκτεθειμέ
νων έπί μακράν στήν ένέργεια τής μα
ριχουάνας.

"Ας σημειωθή έδώ, έπ' εύκαιρία, ότι 
πολλοί επιστήμονες - έρευνηταί επιση
μαίνουν τόν κίνδυνο, ότι τά ναρκωτικά 
καί κυρίως τό L.S.D. έπιφέρουν σοβα
ρές άλλοιώσεις τών χρωματοσωματίων.

Στήν άρχή ή μαριχουάνα έχει διεγερτι
κά άποτελέσματα. Ή ύπερδιέγερσις ό
μως αύτή δέν διαρκεϊ πολύ. "Οταν πε- 
ράση ή έπίδρασις τής μαριχουάνας, άκο- 
λουθεϊ ή κατάθλιψις, αί παραισθήσεις 
καί ή άπώλεια τού αύτοελέγχου, πού ό- 
δηγεί τόν τοξικομανή στήν αύτοκτονία.

Τά χρωματοσωμάτια περιέχουν τά περί
φημα «γονίδια», δηλαδή, τούς «φορείς» 
τής κληρονομικότητος.

Σέ διεθνές φαρμακευτικό συνέδριο 
πού συνήλθε στή Γενεύη τό Σεπτέμβριο 
τού 1970, ό Ολλανδός άντιπρόσωπος 
έπρότεινε νά... νομιμοποιηθή ή χρήσις 
τού χασίς καί νά πωλήται τούτο έπί τή 
βάσει διατιμήσεωςί Δείγμα καί αύτό 
τών καιρών μας.

Σέ μερικές χώρες γίνονται άκόμη καί 
διαδηλώσεις, γιά τήν νομιμοποίησι τής 
χρήσεως τών ναρκωτικών! Στήν Αγ- 
γλίο χορηγούνται κατόπιν συνταγής, καί 
στό περιωρισμένο χρονικό διάστημα, τών 
πρώτων πρωινών ώρών, μέ τή δικαιο
λογία, άφ' ένός μέν, τής άπαλλαγής τών 
τοξικομανών άπό τήν έκμετάλλευσι τής 
μαύρης άγοράς, άφ' έτέρου δέ, γιά νά 
θέση ύπό έλεγχον ή κυβέρνησις τήν κυ
κλοφορία καί τήν κατανάλωσι τών ναρ
κωτικών. Καί όλα αύτά έν όνόματι τής 
ελευθερίας καί τής προστασίας τών άν- 
θρωπίνων δικαιωμάτων!

Όσο περνά όμως ό καιρός καί τά 
καταστρεπτικά άποτελέσματα “τής τοξι
κομανίας άρχίζουν νά κάνουν έντονη 
τήν παρουσία τους, τόσο καί οί άντιδρά- 
σεις αύξάνουν. Κυρίως όμως δυναμική, 
έκτος τών άλλων, είναι ή παρουσία τών 
ίδιων τών τραγικών θυμάτων. Φωνές 
σπαρακτικές, πού οάν άπόηχος, έρχον
ται άπό τά βάθη τής χαμένης νεανικής 
τους ζωής.

Σέ έπιστολή πού άφησε ό Νεοϋορκέ- 
ζος νεαρός Πέρσυ Πάτρικ Πίλον, πού 
αύτοκτόνησε άπό τήν έπήρεια τών ναρ
κωτικήν, περιγράφει τήν ιστορία του μα
ζί μέ ένα σωρό συμβουλές, γιά τούς 
νέους όλου τού κόσμου πού άντιμετω- 
πίζουν τήν ίδιο κίνδυνο: «'Εάν κάποιος 
σάς προσφέρω ναρκωτικά, σταθήτε πε
ρισσότερο άνδρας καί άπαντήστε του ό
χι. 'Εάν δεχθήτε, οί ίδιοι «φίλοι», πού θά 
σάς προσφέρουν «δωρεάν», θή άρχίσουν 
άργάτερα νά σάς ζητούν χρήματα. ΟΙ 
ϊδιόι δέν τά χρησιμοποιούν, γιατί γνω
ρίζουν τήν καταστροφή πού φέρνουν, 
ξπί έπτά μήνες έχρησιμοποίησα όλων 

τών ειδών τά ναρκωτικά. "Αλλαξαν τις 
ιδέες μου γιά τήν άγάπη, κατέστρεψαν
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τις φιλοδοΕίες μου καί τήν οικογενεια
κή μου Ζωή, πού ήταν τό παν γιά μένα 
πριν έλθουν αύτά. Τά ναρκωτικά προσ
φέρουν τόν όλεθρο».

Συγκινητική είναι καί ή όμολογία, έ- 
νός άλλου θύματος τών ναρκωτικών, 
τού δωδεκάχρονου Αμερικανού, άπό τό 
έθνικό δίκτυο τηλοψίας, πρός φρονιμα- 
τισμό τών συνομηλίκων του: « Αποφεύ
γετε τήν κατάρα τών ναρκωτικών, καθώς 
καί τό κακό παράδειγμα τών μεγαλυ- 
τέρων».

Αλλά καί τά διάφορα κράτη οιγά - 
σιγά, όοο καί άν θέλουν νά φαίνωνται 
«φιλελεύθερα» καί «προοδευτικά», άρ- 
χίΖουν νά λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 
ύπό τήν πίεσι τών πραγμάτων.

Χαρακτηριστική είναι σχετικώς ή έκ- 
κλησις τού Προέδρου ΝίΕον πρός τούς 
ύπευθύνους παράγοντας, πού έπηρεά- 
Ζουν τήν κοινή γνώμη, νά συνδράμουν 
τήν κυβέρνησι στήν έκστρατεία της έ- 
ναντίον τών ναρκωτικών. Αλλά καί ό 
Ο.Η.Ε., μέσω τού Γενικού του Γραμ- 
ματέως, έκάλεσε τά μέλη του νά συνερ- 
γασθοϋν, έπί διεθνούς έπιπέδου, γιά τήν 
καταπολέμησι τής διαδόσεως τών ναρ
κωτικών, πού άπειλοϋν τόν κόομο μέ 
διεθνή καταστροφή. Εδώ άΕίΖει νά ά· 
ναφερθή καί ή πρόσφατος δήλωσις τού 
διευθυντού τής Υπηρεσίας ΔιώΕεως 
Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών τών Η.Π.Α. 
ότι: «Ή χρήσις των έγινε πανώλης, πού 
άπειλεϊ τά θεμέλια τής συγχρόνου κοι
νωνίας. Πρό 10 έτών ό άγώνας μας ή
ταν μάλλον άνθρωπιστικός. γιά τή σω
τηρία ολίγων άτυχών, πού είχαν πέσει 
θύματα τής χρήσεώς των. Σήμερα άντι- 
μετωπίΖομε μιά μεταβολή πού έΕαπλού- 
ται γρήγορα καί άπό τήν όποια καμμιά 
χώρα δέν είναι άσφαλής».

Τις άνωτέρω σκέψεις έπιβεβαιώνουν 
τά γεγονότα. Στή διάδοσι τών ναρκωτι
κών, έκτος τών άλλων, έχει ύπεισέλ- 
θει καί τό άνομο έμπόριο, μέ παγκόσμιο 
δικτύωση πού άποκομίΖει τεράστια κέρ
δη. "Ενα κιλό π.χ. άκατεργάστου οπίου, 
πού άγοράΖεται άπό τόν... παραγωγό 
25 δαλλάρια, πωλείται λιανικώς στή Νέα 
Ύόρκη 22.000 δολλάρια. Εκτός αύτοΰ,

Σέ πολλές χώρες γίνονται διαδη
λώσεις, γιά τή νομιμοποίησι τών 

ναρκωτικών.

"Απειροι τρόποι χρησιμοποιούνται 
ύπό τών λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών διά τήν άπόκρυψιν τού λευ

κού θανάτου.

οί άσυνείδητοι καί έγκληματικοί τύ
ποι, πού διαδίδουν τή χρήσι τών ναρκω
τικών, προσπαθούν συνεχώς, όλονέν καί 
μέ δήθεν νέες θεωρίες, νά πείθουν καί 
θεωρητικώς τά θύματά τους. «Τά ναρ
κωτικά, λέγουν π.χ., παίΖουν πνευματι
κό ρόλο, γιατί άποκαλύπτουν τό ύποσυ- 
νείδητο καί έλευθερώνουν τό άτομο άπό 
τις κοινωνικές άπαγορεύσεις». Τό σα- 
τανικώτερο όμως όλων είναι,ότι έμπλου- 
τίΖουν καραμέλλες μέ ναρκωτικά ή δι- 
ακία μέ βιταμίνη «C», καί μέ τήν άθώα 
αύτή μορφή, τά προσφέρουν μέ φτηνή 
τιμή, σέ μαθητάς τού δημοτικού σχο
λείου, πού θά είναι οί αύριανοί τους 
πελάτες.

Στήν Περσία τό λαθρεμπόριο τών 
ναρκωτικών άνθεϊ περισσότερο άπό κά
θε άλλη χώρα, άλλά είναι καί ή μόνη 
χώρα στόν κόομο, πού έθέσπισε καί τήν 
αύστηρότερη νομοθεσία, πού προβλέπει 
τήν ποινή τού θανάτου γιά κάθε άτομο, 
πού εισάγει στή χώρα πλέον τών 2 κι
λών οπίου ή πλέον τών 10 γραμμαρίων 
ήρωίνης.

Καί ή Γαλλία άρχισε νά λσμθάνή σύν
τονα μέτρα. Μάλιστα, άρμόδιος ύπουρ- 
γός άπηύθυνε έκκλησι ατούς συμπατριώ
τες του, νά καταγγέλουν στήν άστυνο- 
μία τούς λαθρέμπορους τών ναρκωτι
κών. Γιατί, έν έναντία περιπτώσει, έπι- 
κρατεϊ καί ή σκέψις νά θεσπισθή ή ποι
νή τού θανάτου, άν άποτύχη ή έκστρα
τεία τής κυβερνήσεως έναντίον τους.

Αλλά καί στή χώρα μας άρχισαν νά 
λαμβόνωνται τά ένδεικνυόμενα μέτρα. 
Διά τού ύπ' άριθμ. 743 Ν.Δ. τής 1ης 
Δεκεμβρίου 1970 «περί τιμωρίας τών 
παραβατών τών νόμων περί ναρκωτικών 
καί ούσιών, προκαλουσών τοΕικομανίαν, 
...» έθεσίσθησαν ποινές μέχρις ισοβίων 
δεσμών.

* * ·
Μέχρις έδώ προσπαθήσαμε νά δώ

σουμε, μιά σύντομη, άλλά καί πραγματι
κή, εικόνα τού συγχρόνου κόσμου, γύρω 
άπό τό θέμα τών ναρκωτικών, τής δια
δόσεως καί τών μέτρων άντιμετωπίσεώς 
των. Πολλοί, πολλά λέγουν, δίδοντας 
διάφορες έρμηνεϊες, άλλοι αίσιόδοΕες

καί άλλοι άπαισιόδοΕες. "Αλλοι όμιλούν 
γιά περιοδικότητα τού φαινομένου, δε
χόμενοι μοιρολατρικά τήν κατάστασι. 
"Αλλοι διακατέχονται άπό τέτοιο φόβο, 
ώστε τούς πιάνει ρίγος, όταν βλέπουν 
τή χιονοστιβάδα τού κακού νά κατρακυ- 
λάη σταθερά, έτοιμη νά παρασύρη στό 
πέρασμά της ό,τι καλύτερο έχει μιά κοι
νωνία, τή χρυσή έλπίδα της, τή νεο
λαία της.

Πρόθεσίς μας δέν είναι νά μείνουμε 
μόνο στήν περιγραφή μιας καταστάσεως 
καί στις άλληλοσυγκρουόμενες άπόψεις 
τής σημερινής άντιφατικής κοινωνίας. 
Τό πρόβλημα, κατά τή γνώμη μας, εί
ναι καθαρώς κοσμοθεωριακό καί δέν άν- 
τιμετωπι'Ζεται μόνον μέ νομοθετικά μέ
τρα, όσον άριστα καί άν είναι.

Δέν Εέρει τί θέλει καί πού θαδίΖει ό 
σημερινός άνθρωπος. Έν όνόματι τών 
δήθεν προοδευτικών ιδεών, έχει άπεμπο- 
λήσει κάθε τι τό πνευματικό. "Εχει κό
ψει κάθε δεσμό μέ τό “Αγιο, ένώ άντι- 
θέτως καταφεύγει σέ κάθε είδους μαγ
γάνιο. Οί προλήψεις καί ή μαύρη μαγεία 
άνθούν στις λεγάμενες κοινωνίες τής 
εύμαρείας καί καταπιέζουν τόσο τόν 
άνθρωπο, ώστε μπορεί νά φθάση καί 
στις πιό όπίθανες πράΕεις. Δέν έχει 
πνευματική πυΕίδα ό σημερινός άνθρω
πος μέ συνέπεια νά παραπαίη μέσα στό 
χάος τών ύλιστικών ιδεών. Στερούμε
νος δέ τής ψυχικής δυνάμεως καί άντο- 
χής, πού χαρίΖει τό Πνεύμα, ένώ Ζή μέ
σα στήν εύμάρεια, μέ τις πρώτες δυσκο
λίες, μικρές ή μεγάλες, πού φυσικό εί
ναι νά παρουσιάΖη ή Ζωή, κάμπτεται, 
λόγω τού ψυχικού του κενού, γονατίΖει 
καί καταφεύγει, μά πού άλλοϋ; Στόν... 
φανταστικό καί ψεύτικο κόσμο πού τού 
παρέχουν τά ναρκωτικά. Κατά τούς συγ
χρόνους δέ μελετητάς τών κοινωνικών 
προβλημάτων καί ή εύμάρεια φέρει τήν 
όνία, πού όδηγεί τόν χωρίς πνευματική 
θεμελίωσι άνθρωπο στόν ίδιο δρόμο.

Τί θά δώσουμε, λοιπόν, στό σημερ,ινό 
άνθρωπο, ατούς σημερινούς νέους; Μά 
τί άλλο άπό μιά σωστή πνευματική θεώ- 
ρησι τής Ζωής;

Μ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ Μ Α Σ  Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  
Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

*Η μουσική έχει σχέσιν προς τό άπειρον, είναι ή μόνη γλώσσα διά 
της όποιας ό άνθρωπος δύναται ν’ άναφερθή είς τό Θειον. 'Όθεν, 
άνέκαθεν τό άσμα υπήρξε ττανταχοϋ άχώριστον εκ τής θείας λα
τρείας, ΰπαγορευόμενον υπ’ αυτής ταύτης τής φωνής τοΰ άνθρώ- 
που, ό όποιος πολλάκις άναγκάζεται νά άτενίζη τον ουρανόν, επι
καλούμενος τήν παντοτεινήν βοήθειαν του Παντοδυνάμου Θεού.

Τοΰ Αστυνόμου Α' κ. Η Λ Ι Α  Κ Ε Χ Ρ Η

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

"Απασα ή αρχαία Ε λλάς παρίστα- 
το ώς μία μουσική συμφωνία. Περί των 
’Αθηναίων, μάλιστα, δ Πλάτων λέγει: 
γράμματα καί μουσικήν καί γυμναστικήν, 
δ μας τε αυτούς καί τούς παΐδας ύμίδν με- 
μαθηκότας, & δή παιδείαν άρετής είναι ή- 
γεϊσθαι». Ό  δέ Πλούταρχος, είς τδ περί 
παίδων αγωγής, συμβουλεύει κάθε πατέρα 
νά διδάακη τήν Μουσικήν είς τά παιδιά 
του έπί τρία έτη. Περί τούτου δ Πλάτων 
λέγει: «Λύρας δέ άψασθαι τρία έτη, μήτε 
πλείψ τούτψ μήτε έλάττψ». Ό  δέ Σω
κράτης, κατά τά γεράματά του, έμάθαινε 
κιθάραν, φοιτών είς τόν περίφημον μου
σικόν ΚΟΝΝΟΝ τδν κιθαριστήν. 'Οσάκις 
οί νεαροί μαθηταί κιθαρισταί τδν έπείρα- 
ζαν, δτι, δηλαδή, μαθητεύει είς τήν γε
ροντικήν του ήλικίαν, ουτος άπαντούσεν: 
« Κ ρ ε ί τ τ ο ν  σ έ  δ φ ι μ α θ ή  ή 
ά μ α θ ή  ε ί ν α ι » .

Κεφάλαιον Δ \ Ή  Μουσική άπό 
τοΰ Γ' αΐώνος π.Χ. μέχρι τοΰ 
Γ' αΐώνος μ.Χ.

Μετά τάς κατακτήσεις τού Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου καί τδν διαδόχων αΰτοΰ, των 
Πτολεμαίων καί τών Σελευκιδών, ή Ε λ 
ληνική Μουσική Τέχνη, άποτελούαα μέρος 
άναπόσπαστον τού 8λου Ελληνικού πολι
τισμού, διεδόθη εύρΰτατα είς ίλην τήν 
’Ανατολήν, Ό  Πλούταρχος μάς πληροφο
ρεί,· δτι: «Αλεξάνδρου Άαίαν έξημεροΰν- 
τος "Ομηρος ήν άνάγνωσμα. Ιναί Σουσια- 
νών καί Περσών καί Γεδρωσίων παϊδες τάς 
Αισχύλου ήδον τραγωδίας».

"Οπως δέ έπιβλήθη ή γλώσσα ή ’Ελ
ληνική, παρομοίως έπεβλήθη καί ή 'Ελλη
νική Μουσική καί έπέδρασε πάρα πολύ 
είς τήν διαμόρφωαιν τής ’Ανατολικής μου
σικής, δπως έκ παραλλήλου καί τής μου
σικής τδδν Ρωμαίων,

Ούτως εΐχον τά πράγματα, δπότε άνε- 
φάνη, έντδς αύτών των κόλπων τού ’Ιου
δαϊσμού, δ Χριστιανισμός, ώς νέα αύτοτε- 
λής θρησκεία, μέ νέαν λατρείαν καί τε- 
λετάς. Εύθύς έξ άρχής, ή νέα θρησκεία 
άνεγνώρισε τήν χρησιμότητα τού θρησκευ
τικού άσματος, άφοΰ καί δ άρχηγδς καί 
θεμελιωτής αύτής, δ Κύριος Ημών ’Ιη
σούς Χριστός, όλίγας ώρας πρό τοΰ πά
θους του, μετά τδν μυστικόν δεΐπνον, δέν 
παρέλειψε νά άναπέμψη, μαζί μέ τούς 
μαθητάς του, ύμνους πρός τόν θεόν: «Καί 
ύμνήσαντες «έξήλθον είς τό δρος τών ’Ε
λαίων».

Έ φ ’ δσον δέ δ ύμνος είναι: « ω δ ή
ψ α λ λ ο μ έ ν η  ε ί ς  τ ι μ ή ν  θ ε 
ο ύ  ή ή ρ ω ο ς  ή ν ι κ η τ ο ύ  ε ί ς  
π ό λ ε μ ο ν  ή ά γ ώ ν α » ,  έχομεν 
κάθε λόγον νά δεχθώμεν, δτι δ Σωτήρ μας 
καί οί μαθηταί του ύμνησαν δχι άπλώς 
μέ λόγον ή ποίημα τόν θεόν, άλλά καί μέ 
μέλος (έψαλλον) συγχρόνως.

Οί πρώτοι Χριστιανοί είς τάς ’Εκκλη
σίας τής Παλαιστίνης ήσαν ’Ιουδαίοι καί 
φυσικά είς τάς λατρευτικάς των συνάξεις 
έχρησιμοποιούααν τήν γνωστήν των ’Ιου
δαϊκήν Μουσικήν, άποφεύγοντες μόνον τά 
δργανα καί τούς χορούς, τά δποΐα εύθύς 
έξ άρχής άπέκλεισεν ή Χριστιανική ’Εκ
κλησία. Ό  Ιερός Πατήρ Χρυσόστομος ση
μειώνει: «Τότε μέν (ι?αρ’ Ίουδαίοις) δρ
γανα ήν, δΓ ών τάς ώδάς άνέφερον. Νυνί 
δέ άντί όργάνων κεχρήσθαί έστι τφ στό- 
ματι».

Ό  πολύς Μπετόβεν φρονεί, δτι: «ή ά- 
γ ν ή  ’Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Μ ο υ σ ι 
κ ή . θ ά  έ π ρ ε π ε  ν ά  έ κ τ ε λ ή -  
τ α ι  μ ό ν ο ν  μ έ  φ ω ν ά ς » .

Ταχέως, δμως, τό Εύαγγέλιον διεδόθη 
έκτός τής Ίουδαίας, είς τήν Συρίαν, τήν 
Φοινίκην, τήν Κύπρον, τάς Δυτικάς έπαρ- 
χίας τής Μικράς ’Ασίας, τήν Μακεδονίαν, 
τήν 'Ελλάδα, τήν Κρήτην, μέχρι καί αύ
τής τής Ρώμης. Κατά δέ τό έτος 70 μ.Χ. 
έπήλθεν ή καταστροφή τών Ιεροσολύμων,

ή δποία έπέφερε τήν διασποράν καί τής 
έκεϊ έξ 'Εβραίων Χριστιανικής παροικίας.

Ή  Χριστιανική ’Εκκλησία εύρίσκεται 
τώρα έξηπλωμένη είς χώρας καθαρώς Έ λ- 
ληνικάς, άφ’ ένός, καί, άφ’ έτέρου, είς 
άλλας τοιαύτας, είς τάς δποίας έπικρα- 
τεί δ Ελληνικός πολιτισμός καί ή Ε λ 
ληνική γλώσσα, έπομένως δέ καί ή Μου
σική ή Ελληνική.

Δέν ήτο δυνατόν, λοιπόν, νά χρησιμο- 
ποιή είς τήν λατρείαν άλλην μουσικήν, 
παρά τήν έπικρατοΰσαν Ελληνικήν. Ή  
Μουσική αύτή, τήν δποίαν έαπούδαζον καί 
έγνώριζον δλοι άνεξαιρέτως οί μουσικοί, 
ήτο πράγματι δΓ δλους ή πατρική μουσι
κή, πρός τήν δποίαν ήσαν άπό τής μικράς 
των ήλικίας έξσικειωμένοι.

Πώς θά έδέχοντο ν’ άφήσουν αύτήν καί 
νά προσλάβουν μίαν ξένην, καί μάλιστα 
τήν μουσικήν τών ’Ιουδαίων, ένός "Εθνους 
διαλελυμένου καί περιφρονημένου άπό δ
λους καί διακειμένου έχθρικώτατα πρός 
τήν Χριστιανικήν πίατιν;

Δύναται, λοιπόν, νά θεωρηθή πλέον ή 
βέβαιον, δτι, Ισως άπ’ αύτοΰ τοΰ Α' αίώ- 
νος άκόμη, ή ’Εκκλησία έχρηαιμοποιοΰοεν 
είς τήν λατρείαν τήν 'Ελληνικήν Μουσι
κήν, δπως έχρηαιμοποιούσε καί τήν γλώσ
σαν τήν Ελληνικήν. Ή  Μουσική δμως αύ
τή, έφ’ δσον είσήχθη είς τήν ύπηρεσίαν 
τής Εκκλησίας, ήτο άνάγκη νά ύποστή 
τήν άπαιτουμένην κατεργασίαν καί δια- 
μόρφωσιν, διά νά προσαρμοσθή είς τό σε
μνόν περιβάλλον τ ή ς  έ ν π ν ε ύ μ ά
τ ι  κ α ί  ά λ η θ ε ί φ  Χριστιανικής λα
τρείας. Τούτο δέ ίλέπομεν, δτι έπραγμα- 
τοποιήθη, μέ τήν πάροδον τού χρόνου.

Ή  ’Εκκλησιαστική μας Μουσική είσή
χθη είς τήν ’Εκκλησίαν τού Χριστού δπό 
τών Ιερώ ν ’Αποστόλων, οί δποΐοι καί έ- 
δίδαακον αύτήν είς άπασαν τήν Οικουμέ
νην, μαζί μέ τήν διδασκαλίαν τοΰ Ιερού 
Εύαγγελίου, καθώς λέγει καί δ ’Απόστο
λος Παύλος: «"Α δ ο ν τ ε ς  κ α ί  ψ ά λ -
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ΕΙς πολυαρίθμους ναούς ή λατρεία έτελεϊτο καί τελείται μέ πάσαν έπισημότητα καί τό ’Εκκλη
σιαστικόν Μέλος έκαλλιεργήθη καί έσημείωσε ταχείαν άνάπτυξιν.

λ ο ν ι ε ς  έ ν τ ή κ α ρ δ £ φ ή - 
μ ώ ν τ φ Κ υ ρ ί φ » .

Τό Ούράνιον τοδτο δώρημα έσεβάσθησαν 
άπαντες οί "Αγιοι καί Σοφοί Πατέρες τής 
’Εκκλησίας ήμών καί έδημιούργησαν δ- 
μνους καί ώδάς, καθώς καί δλας τάς ίε- 
ράς ακολουθίας, καί έφήρμοσαν ρυθμικώς 
καί μελωδικώς τά θεία ποιήματα των, εις 
τήν μέχρι σήμερον περισωθεΐααν παρ’ ή- 
μίν ’Εκκλησιαστικήν Μουσικήν.

Οί πρώτοι ασματογράφοι καί μελωδοί 
τής ’Εκκλησίας, άπδ τής έποχής τών ’Α
ποστόλων μέχρι τοδ Γ ' μ.Χ. αίώνος είναι: 
ΙΕΡΟΘΕΟΣ Επίσκοπος ’Αθηνών, χειροτο
νηθείς δπό τοδ ’Αποστόλου Παύλου, ΔΙΟ- 
ΝΓΣΙΟΣ δ ΑΡΕΙΟΙΙΑΓΙΤΗΣ (52 μ.Χ .), 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ δ ΘΕΟΦΟΡΟΣ, Επίσκοπος 
’Αντιόχειας (107 μ .Χ .), ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΓ- 
ΚΑΡΠΟΣ, χειροτονηθείς ’Επίσκοπος δπό 
τοδ Ίωάννου τοΟ θεολόγου (169 μ .Χ .,), 
ΙΟΓΣΤΙΝΟΣ δ φιλόσοφος καί μάρτυς (165 
μ .Χ .), ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ δ ΘΑΓΜΑΤΟΓΡΓΟΣ, 
’Επίσκοπος Νεοκαισαρείας .(250 μ.Χ .), 
ΩΡΙΓΕΝΗΣ δ ΜΕΓΑΣ, πολυμαθέστατος 
διδάσκαλος, συγγραφεύς καί μελωδός 
(254 μ.Χ.) καί ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ, ’Επίσκο
πος Λαοδικείας (270 μ.Χ .).

Κεφάλαιον Ε \ Ή  Μουσική άπό 
τάς άρχάς τού Δ' μ.Χ. αίώνος 
μέχρις Ίωάννου τού Δαμασκη
νού (321 — 712 μ.Χ.) οπότε με- 
τονωμάζεται Β υ ζ α ν τ ι ν ή  έ κ - 
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Μο υ σ ι κ ή .

Ά φ ’ δτου δ Μέγας Κωνσταντίνος, δ 
πρώτος Χριατιανδς Βασιλεύς, (ήσπάσθη 
τόν Χριστιανισμόν τό έτος 321 μ.Χ.) έκυ- 

■ ριάρχησε καί άνέδειξε πρωτεύουαάν του τό 
Βυζάντιον, τήν μετονομασθεϊσαν έκ τοδ 
όνόματός του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΝ 
(τήν 11ην Μαίου 330 μ.Χ .), ή Χριστιανι
κή ’Εκκλησία δχι μόνον είρήνευσεν, άλλά

καί έπροστατεύθη καί δπεστηρίχθη έκ μέ
ρους τοδ Κράτους.

01 πιστοί πληθύνονται καθημερινώς. 
Ναοί μεγάλοι καί περικαλλείς άνεγείρον- 
ται. Ή  λατρεία τελείται μέ πάσαν έπιση
μότητα καί τό ’Εκκλησιαστικόν Μέλος 
καλλιεργείται έπιμελώς καί σημεαΰνει 
ταχείαν έξέλιξιν. Μέ τήν έξέλιξιν αότήν 
διεμορφώθη, σόν τφ χρόνφ, πλήρες σύστη
μα Μουσικής, άφιερωμένης είς τήν υπη
ρεσίαν τής ’Εκκλησίας.

Τό σύστημα τοδτο, ώς έκ τοδ τόπου, δ- 
που περισσότερον έκαλλιεργήθη καί έφθα- 
αεν είς άκμήν, δηλαδή τό ΒΓΖΑΝΤΙΟΝ, 
ονομάζεται Β Γ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η  ΜΟΓ -  
Σ I Κ II , ή δποία, άπό τάς άρχάς τοδ 
Λ' μ.Χ. αίώνος, διεαώθη καί διετηρήθη 
πιστώς μέχρι σήμερον.

Διά τήν Μουσικήν αύτήν τής ’Εκκλη
σίας, καθώς καί διά τήν ’Εκκλησιαστικήν 
Ποίησιν, άρχίζει άπό τοδ Μ. Κων)τίνου 
νέα περίοδος. Τό ύμνολόγιον τής ’Εκκλη
σίας πλουτίζεται μέ νέους δμνους, είς 
τούς δποίους ή μουσική τέχνη φροντίζει 
νά δώση τήν κατάλληλον έκφρασιν καί έ- 
πένδυσιν διά τοδ μέλους. Ή  άλλοτε πτω
χή καί άπέριτος Χριστιανική δμνιοδία 
γίνεται δλονέν συνθετικωτέρα καί τεχνι- 
κωτέρα.

Τό περίεργον είναι, δτι είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τοδ Έκκλησιαστικοδ μέλους συνετέλε- 
σε πάρα πολύ ή έμφάνισις διαφόρων αιρέ
σεων. Διότι, πράγματι, άπό τάς άρχάς 
τοδ Δ' αίώνος καί έπειτα ή ’Εκκλησία, 
παρά τήν έξωτερικήν γαλήνην, συνταράσ- 
σεται έσωτερικώς άπό τάς αιρέσεις.

’Εκτός τών άλλων μέσων, μέ τά δποία 
οί αιρετικοί προσεπάθουν νά διαδώσουν τάς 
δοξασίας των καί νά προσελκύσουν όπα- 
δούς, ήτο καί ή έντεχνος καί εύχάριστος 
μουσική, ή δποία άπεμιμείτο τήν κοσμικήν 
το t αύτήν.

Τοδτο ήνάγκασε τούς μεγάλους Πατέ
ρας τής ’Εκκλησίας νά άφήσουν τήν άρ- 
χαίαν άπλότητα τής μελωδίας καί νά έπι-

τρέψουν νά είσαχθοδν είς τήν λατρείαν 
πλουσιώτερα καί τεχνικώτερα μέλη.

Διά τοδτο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δ Μέγας είς 
τήν ’Αλεξάνδρειαν, δ ΕΦΡΑΙΜ δ Σδρος είς 
τήν Συρίαν, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δ Μέγας είς τήν 
Μικράν ’Ασίαν, ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ δ Μεδιολά- 
νων εις τήν ’Ιταλίαν καί ΙΩΑΝΝΗΣ δ 
Χρυσόστομος είς τήν Κωνσταντινούπολή, 
καταβάλλουν πολλάς προσπάθειας διά τήν 
τεχνικωτέραν διαμόρφωαιν τής ’Εκκλη
σιαστικής Μουσικής. Μετ’ όλίγον, ή άπλή 
Ομνφδία τών πρώτων αιώνων περιωρίσθη 
είς τά Μοναστήρια καί τούς έρημίτας, ένώ 
είς τάς πόλεις ή ’Εκκλησιαστική Μουσική 
Τέχνη παρουσιάζει μεγάλην άνάπτυξιν.

Κατά τήν περίοδον αυτήν, έκτεινομένην 
μέχρι τέλους, τοδ Ζ ' μ.Χ. αίώνος, πολλοί 
έκαλλιέργησαν τήν Βυζαντινήν ’Εκκλη
σιαστικήν Μουσικήν. Οί περισσότεροι 0- 
μνογράφοι ήσαν συγχρόνως καί μουσικοί 
καί συνθέται τοδ μέλους, τό δποίον κα- 
τήρτιζον έπί τή βάσει τής πείρας καί τής 
έμπνεύσεώς των ή προσαρμόζοντες τό ποί
ημα είς παλαιότερα μέλη.

’Επισημότεροι άπό αυτούς, έκτός τών 
Πατέρων καί συγγραφέων, τους δποίους ά- 
νεφέραμεν προηγουμένως, είναι οί Ιξής:

ΜΕΘΟΔΙΟΣ δ Πατάρων, ’Επίσκοπος καί 
μάρτυς, (305 μ.Χ .).

ΚΓΡΙΛΟΣ δ Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, 
(386 μ.Χ .).

ΙΤΡΗΓΟΡΙΟΣ δ θεολόγος, δ Νανζιανζι- 
νός, ’Επίσκοπος Σασίμων Καισαρείας, 
(391 μ.Χ.).

ΚΓΡΙΛΛΟΣ δ Πατριάρχης ’Αλεξανδρεί
ας, παρεκάθησεν είς Σύνοδον τφ 431 μ.Χ.

ΠΡΟΚΛΟΣ δ Πατριάρχης Κων)πόλεως, 
δστις έγραφε τόν Τρισάγιον ύμνον, (435 
μ. X .).

ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ δ Πατριάρχης Κων)πό- 
λεως, (458 μ.Χ .).

ΡΩΜΑΝΟΣ δ Μελωδός, δ περιώνυμος 
Βυζαντινός ύμνογράφος (496 μ .Χ .). θεω-’ 
ρεΐται ώ ς  δ Π ί ν δ α ρ ο ς  τ ή ς  
’Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς  μ α ς  φ ι -



Ή Βυζαντινή έκκλησιαστική μουσική, υ
μνολογούσα τήν όμοούσιον Τριάδα, τήν 
Θεοτόκον Μαρίαν, άλλά καί τούς 'Αγίους 
καί Μάρτυρας, παρουσίασε πραγματικά 

μουσικά άριστουργήματα.

Κεφάλαιον ΣΤ'. Ή  Βυζαντινή Εκ
κλησιαστική Μουσική άπό Ίω- 
άννου τοϋ Δαμασκηνού μέχρις 
άλώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως (712 — 1453 μ.Χ.)

Νέαν περίοδον έξελίξεως καί άκμής τής 
Βυζαντινής Μουοικής σημειώνει ή έμφά- 
νισις τού Αγίου Ίωάννου τοδ Δαμασκη
νού, ένός άπό τούς μεγάλους Πατέρας τής 
’Εκκλησίας, θεολόγου, φιλοσόφου, ύμνο- 
γράφου καί μουσικού, (676— 756 μ.Χ .).

Ό  Δαμασκηνός δύναται νά θεωρηθή ώς 
δ μεγαλύτερος διαμορφωτής τής Βυζαντι
νής Μουσικής, π ρ ώ τ η  π η γ ή  α ύ- 
τ ,ή ς , δπως τόν χαρακτηρίζουν μερικοί, 
δι4 αύτό καί δικαίως έκλήθη « Μ α γ ί 
ο τ ω ρ » (δηλαδή δ καθορίζων τά ψαλ
λόμενα άσματα εις τήν ’Εκκλησίαν καί δ 
διευθύνων άμφοτέρους τούς χορούς τών 
Ψαλτών ή ένα πολυμελή χορόν έξ ού καί 
Χοράρχης λέγεται).

Μέχρι τής έποχής του, φαίνεται δτι ύ- 
πήρχε μέν ή έκτέλεσις καί ή διδασκαλία 
τής Βυζαντινής μουσικής διά τής φωνη
τικής παραδόσεως, Ιλειπεν δμως δ κα
θορισμός καί ή Ικθεσις τής θεωρίας αύ- 
τής·'

Τό κενόν τούτο άναπληρων δ Δαμα
σκηνός έγραψε κατά έρωταπόκρισιν τό 
πρώτον έγχειρίδιον, περί τής θεωρίας τών 
όκτώ ήχων, μέ τίτλον «Γραμματική τής 
Μουσικής ή Κανόνιον» κατά τούς δριαμούς 
καί κανόνας τής άρχαίας Ελληνικής. Διά 
νά δείξη δέ δτι ή θεωρία δύναται νά έ- 
φαρμοσθή καί είς τήν πράξιν συνέταξε καί 
έμελοποίησε τήν ΟΚΤΩΗΧΟΝ, ή δποία ύ- 
φίσταται καί μέχρι σήμερον.

(Συνεχίζεται)

Διόρθωσις ήμαρτημένων.

Eic τήν σελίδα 98 τοϋ ηροηγουυένου 
τεύχους μας έκ τυπογραφικού σφάλμα
τος παρελήφθη πρό τού τίτλου, Κεφά- 
λαιον Α ’ Ή  Μουσική πρό τού Κατακλυ
σμού, ή ένδειΕις: ΙΣΤΟΡΙΚΗ Ε3ΕΕΛΙ- 
Ϊ Ι Σ  ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

λ ο λ ο γ ί α ς . Πρώτος ποιητής τών 
Κοντακίων καί τών ΟΤκων. Μεταξύ τών 
ύπερχιλίων Κοντακίων του, διακρίνονται τό 
♦ ή Π α ρ θ έ ν ο ς  Σ ή μ ε ρ ο ν »  
τών Χριστουγέννων καί τό « Έ  π ε φ ά - 
ν η ς  Σ ή μ ε ρ ο ν »  τών θεοφα- 
νείων.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ δ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Πάπας Ρώ
μης, άκμάσας τό έτος 535 μ.Χ. (Ύ π’ αύ- 
τού είσήχθη είς τήν ’Εκκλησίαν ή μέχρι 
καί σήμερον ψαλλομένη Λειτουργία τών 
Προηγιασμένων). Ε πίσης ίδρυσε Μουσι- 
κάς Σχολάς είς τήν Ρώμην, τήν Γαλλίαν 
καί τήν Γερμανίαν, πρός διάδοσιν τής ίε- 
ράς μας μουσικής, δπου έπί πολλά έτη 
έπεκράτησε τό λεγόμενον Γ ρ η γ ο - 
ρ ι α ν ό ν  ά σ μ α .  *0 σεμνοπρεπέστα- 
τος ουτος Πατήρ τής ’Εκκλησίας ούδέ- 
ποτε έπέτρεψε τήν χρήσιν όργάνων, άλλά 
ουνιστούσεν αύστηρώς είς τούς Φάλτας νά 
καταρτίζουν πολυμελείς χορούς έκ καλλι
φώνων παίδων καί νά ψάλλουν ίεροπρεπώς 
καί μελωδικώς. «Ή ά ν θ ρ ω π ί ν η  
φ ω ν ή ,  λ έ γ ε ι ,  ε ί ν α ι  τ ό  
τ ε λ ε ι ό τ ε ρ ο ν  τ ώ ν  ό ρ γ ά 
ν ω ν . »  "Ενας δέ έξοχος μουσικός τής 
έποχής του λέγει:

«Ούδέν ύπάρχει γλυκύτερου καί κατα- 
πληκτικώτερον τής γυναικείας φωνής.

Ούδέν συγκινητικώτερον καί καθαρώτε- 
ρον τής παιδικής φωνής.

Ούδέν ίσχυρώτερον καί εύγενέστερον 
τής ανδρικής φωνής.

Καί ούδέν άρμονικώτερον, πληρέστερου 
καί ένθουσιαστικώτερον τού έξ άνδρικών 
καί παιδικών συγκειμένου χορού».

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ δ Πατριάρχης Ιεροσολύ
μων (Ζ' μ.Χ. αιών).

ΑΝΔΡΕΑΣ ’Επίσκοπος Κρήτης, γεννη
θείς είς Δαμασκόν (Ζ' μ.Χ. αιών).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ ΠΙΣΙΔΗΣ, Χαρτοφύλαξ 
καί ’Αρχιδιάκονος τής Α γίας Σοφίας, 
θαυμάσιος ποιητής καί ύμνογράφος έπί 
Αύτοκράτορος Ηρακλείου καί Πατριάρχου 
Σέργιου (626 μ.Χ .). Συνέταξε τό «Τ  ή 
ύ π ε ρ μ ά χ ψ  Σ τ ρ α τ η γ φ  τ ά  
ν ι κ η τ ή ρ ι α . . . »  καί  τόν ’Α κ ά 
θ ι σ τ ο ν  δ μ ν ο ν  τής Θεοτόκου, έ
π ί τή διασώσει τής Πόλεως ύπό τών Ά - 
βάρων.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ δ δμολογητής, Πατριάρχης 
Κων)πόλεως (645-—741 μ.Χ .).

ΛΕΩΝ ΒΓΖΑΣ ή ΒΓΖΑΝΤΙΟΣ, σύγχρο
νος τού Γερμανού τοδ δμολογητοδ.

ΚΟΣΜΑΣ δ ΙΚΕΤΗΣ, ποιητής καί δι
δάσκαλος Ίωάννου Δαμασκηνού, κληθείς 
Μ Ε Λ Ω Δ Ο Σ.
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ΕΡΑΝΟΣ
Τού κ. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Α ΝΑΣΤΑΤΟ ήτανε τ' Άνάπλι τόν Ιού
νιο τοϋ 1827. Χιλιάδες άτακτοι στρα

τιώτες άπ' όλο τό Μωριά είχαν συναχτή 
εκεί καί Ζητούσαν άπειλητικά τούς μι
στούς πού τούς χρωστούσαν. ΓυρίΖανε 
οτήν πάλι πεινασμένοι καί κουρελιάρη
δες μέ χαμένο ηθικό καί μέ τήν άπό- 
γνωσι Ζωγραφισμένη στά μάτια. Αλλά 
καί Ρουμελιώτες είχαν πάει οτήν έδρα 
τής Διοικητικής Επιτροπής, ιδίως Με- 
σολογγϊτες, ύστερα άπό τ' ολοκαύτωμα 
τής ιερής πόλης τό κοσμοϊστορικό, καί 
τό πέσιμο τής Στερεός. Αύτοί ήταν σέ 
χειρότερη κατάστασι. "Εβλεπες τούς ή- 
ρωες τών έπικών άγώνων ν' άργοσα- 
λεύουν άπό τήν άδυναμία, θεονήστικοι, 
δίχως ρούχα, δίχως ποδεσιά.

Τό δημόσιο ταμείο ήταν άδειο. Καμ- 
μιάν έλπίδα δέν είχαν οί ύπεύθυνοι νά 
βρούνε οικονομικούς πόρους. Καί τό ά- 
παίσιο τέρας τής Αραπιάς, ά βλογιο- 
κομμένος κοκκινοτρίχης Ίμπραήμ, έρή- 
μαΖε τόν τόπο καί προετοιμαζότανε γιά 
τό πάρσιμο τ' Αναπλιοϋ. Τό φάσμα τής 
άναρχίας, τής άνατροπής τών πάντων, 
τής λεηλασίας τών μαγαΖιών πλανιόταν 
ώλόγυρα. Κ' ήταν μεγάλος ό κίνδυνος

νά σθήση ή Έπανάσταοι καί νό χαθή 
γιά πάντα ή Ελλάδα.

Γιά νά προλάβη τήν καταστροφή, ή 
Κυβέρνησι πήρε τήν άπόφασι νά φέρη 
στρατιώτες άπό τήν Άκροναυπλία καί 
νά έπιβάλη τήν τάΕι. 'Αλλά έπειδή δέν 
είχαν ούτε κείνοι πληρωθή, άρνηθήκα- 
νε νά ύπακοήοουν.

Στις 8 'Ιουνίου, πρωί - πρωί, ή κεντρι
κή πλατεία ήταν γεμάτη άπό δυστυχι
σμένους άνθρώπους πού Ζητούσανε βοή
θεια. Φωνές άκούγονταν «λουφέ, λου
φέ», πού τότε σήμαινε μιστό. Κι άλλες: 
«ψωμί», κι άλλες: «ένα Εεροκόμματο καί 
λίγο μπαρούτι».

Κάτω άπό τό σπίτι τού Νικηταρά, 
πού έβλεπε οτήν πλατεία, άπελπισμένοι 
άγωνιστές, φορτωμένοι τ' άρματά τους, 
ύψωναν τις γροθιές πρός τό παράθυρα, 
ένψ τά μέλη τής Διοικητικής Επιτρο
πής, κρυμμένα άπό πίσω, κοιτούσαν πα
νικόβλητα.

Ξαφνικά, ό Διδάσκαλος τού Γένους 
Γεώργιος Γεννάδιος είχε μιά θείαν έμ- 
πνευσΐ: Παραμέρισε τόν κόσμο, προχώ
ρησε μέ γοργό βήμα πρός τό μεγάλο 
πλάτανο, άνέβηκε σέ μιά πέτρα πού ή
τανε κοντά στόν κορμό του, καί μέ φω
νή παλλόμενη άλλά βροντερή έβγαλε 
ένα λόγο φλογερό. Αρχικά έπλεΕε τό 
έγκώμιο τών Ελλήνων πολεμιστών, τήν 
παλληκαριά τους, τήν εύστροφία τους, 
τήν αύτοθυσία τους. Είπε πώς ήταν ίσά- 
Ειοι τών μεγάλων προγόνων, τών Μαρα
θωνομάχων, τών Σαλομινομάχων, τών 
άλλων. Θύμισε τούς πρόσφατους πολε
μικούς θριάμβους κ' έτόνισε τή σημα
σία τής Λευτεριάς, πού δίχως αύτή δέν 
είναι τίποτα τά ύλικά άγαθά. Ό  Πανά
γαθος Θεός, είπε, προστατεύει τήν Ελ
λάδα καί δέ θά τήν άφήση νά συντριβή, 
φτάνει οί Έλληνες νά μή χάσουν τήν 
πίστι τους καί τό άγωνιστικό τους πνεύ
μα. Έπειτα, άφού έκλεισε τήν όμιλία 
του μέ τή φράσι: « Υπομονή! Δέν έ
χουμε χρήματα, άλλά θά βρούμε», έκα
νε έκκλησι νά προσφέρη καθένας 6,τι 
μπορούσε γιά τή σωτηρία τής Πατρίδας. 
Καί, χωρίς φαρισααϊσμούς, στράφηκε 
στό Δεσπότη Δαμαλών πού ήτανε πλάι 
καί τοϋδωσε τέσσερες χρυσές λίρες — 
όλη του τήν περιουσία δηλαδή— καί 
τήν ύπόσχεσι νά καταθέση τούς μισθούς 
του τεσσάρων χρόνων, άν βρισκότανε 
κανείς νά τόν πάρη γιά δάσκαλο.

Ό  πύρινος λόγος τοϋ Γεννάδιου καί 
τό παράδειγμά του κάνανε συνταρακτι
κήν έντύπωσι σ' όλο τό άκροατήριο. "Ο
σοι ήτανε σέ θέσι νά βοηθήσουν τόν Α
γώνα σπεύσανε νά προσφέρουν ό,τι εί
χαν καί δέν είχαν. Ό  Ύψηλάντης, ό 
Κολοκοτρώνης, ό Ζαίμης, ό Σοϋτσος, οί 
Δεληγιανναϊοι, τόσοι άλλοι άκόμα οπλαρ
χηγοί καί προεστοί προθυμοποιήθηκαν 
νά δώσουν όσα μετρητά ή πολύτιμα άν- 
τικείμενα είχαν. Εκατόν πενήντα χιλιά
δες γρόσια μαΖεύτηκαν άμέσως καί πολ
λά χρυσαφικά, μαλσμοκαπνισμένα κα- 
ρυοφίλια, σπαθιά, κουμπούρια καί λογής 
- λογής είδη άκριβά. Η όμορφη καί μορ
φωμένη κόρη τοϋ Καλαμογδάρτη Καλ
λιόπη, πού ήταν άρραβωνιασμένη μέ τόν 
ΠαπαλεΕόπουλο, ή κατοπινή γυναίκα 
του ή τραγουδισμένη άπό τή Λαϊκή μού
σα, άφού έδωσε όλα της τά τΖοβαϊρικά, 
έβγαλε άπό τό δάκτυλό της τό χρυσόν 
άρραβώνα καί τόν θυσίασε γιά τόν έρα
νο. Ό  Γεννάδιος πρώτος, κ' έπειτα πολ
λοί άλλοι φώναΕαν: «"Οχι, όχι». Μά έ- 
κείνη, κοιτάΖοντας μέ βουρκωμένα μά

τια τό μνηστήρα της, σά νά τού Ζητού
σε συγγνώμην, άρνήθηκε νά τόν πάρη 
πίσω. Ή χειρονομία της έκανε μεγάλη 
έντύπωση. Πόσο μεγαλύτερη όμως ήταν 
αύτή πού προκάλεσε ή θυσία μιάς γριάς 
Ζητιάνας, πού πήγε κ' έδωσε στό Δε
σπότη τούς τελευταίους της παράδες 
καί τό μονάκριβό της στολίδι: ένα άση- 
μένιο δαχτυλίδι. "Οσοι έτυχε νά τή γνω- 
ρίΖουν έκραΕαν μέ θαυμασμό: «Ή Ψω
ροκώσταινα». Τής είχαν βγάλει αύτό τό 
παρατσούκλι γιατί γύριΖε ατούς δρόμους 
άναμαλλιασμένη, κουρελού κι όλο Ευνό- 
τανε.

Αύτή πού τήν έλεγαν Ψωροκώσταινα 
ήταν άρχόντισσα στό Άϊθαλί τής Μι
κρός Ασίας, στις Κυδωνιές δηλαδή, ώς 
τότε πού Εέσπασε ή Έπανάσταοι. Γυναί
κα τού πατριδολάτρη προεστού ΧατΖη- 
κώστα, κατοικούσε σ' ένα μεγάλο σπίτι, 
είχε όλα της τά καλά καί πολύ βοηθού
σε τή φτώχεια. "Οπως κι ό σύντροφός 
της, έργαΖότανε μέ Ζήλο γιά τήν ιδέα 
τοϋ Λυτρωμοϋ. Όταν οί Τούρκοι βάλα
νε φωτιά οτήν Ελληνική συνοικία καί 
τά γυναικόπαιδα τ' Άϊβαλιοΰ μαΖεύτη
καν στό λιμάνι γιά νά σωθούν μέ τά έλ- 
ληνικά καράβια, οί άντρες μπλέχτηκαν 
σέ πόλεμο μέ τούς Αγαρηνούς.

Ή Πανώργια ΧατΖηκώστα είδε νό 
οφάΖουν τόν άντρα της καί νά σκλαβώ
νουν τά τέσσερα παιδιά της. Από τήν 
άπελπισία της ρίχτηκε στή θάλασσα νά 
πνιγή. Τήν πρόλαβαν όμως καί τήν έμ
πασαν σ' ένα άρματωμένο καΐκι. Όταν 
βρέθηκε στ' Ανάπλι μόνη κι άπροστά- 
τευτη, άναγκάστηκε νά Εενοπλένη. Κέρ- 
διΖε τή Ζωή της κάμποσον καιρό μέ τή 
μπουγάδα, μετά όμως, πού τ' άνθρωπι- 
στικά της αισθήματα τήν έκαναν νά μα- 
Ζέψη στήν τρώγλη της τρία ορφανά άπό 
τό Μεσολόγγι, δέ μπορούσε νά τά κα- 
ταφέρη. Κατάντησε νά Ζητισνεύη, όταν 
δέν είχε δουλειά, ρούχα, ψωμί, παρά
δες. Απ' αύτά τίποτα σχεδάν δέν κρα
τούσε γιά τόν εαυτό της. ΦρόντιΖε γιά 
τά ορφανά. "Ετσι, έφτασε σέ τέτοιαν ά- 
θλιότητα, κ' έτσι τήν έβγαλαν Ψωροκώ
σταινα, παρατσούκλι πού δόθηκε άργό- 
τερα καί στό κουβέρνο, γιατί έΕ αίτιας 
τών έΕόδων τοϋ πολέμου τό δημόσιο 
ταμείο ήταν άδειανό.

Καταπληκτικό ήταν τό άποτέλεσμα 
τής πρωτοβουλίας τοϋ Γεννάδιου Ά λ - 
λαΕε έντελώς ή κατάστασι. 'Ικανοποιή
θηκαν κατά κάποιον τρόπο οί ύλικές ά- 
νάγκες τών πολεμιστών καί τών προσ
φύγων, κ' έτσι έΕαφανίστηκε ό κίνδυνος 
τής άναρχίας. Έγιναν προμήθειες μπα
ρουτιού καί μολυβιού. Μ' αύτές καί μέ 
τή συγκρότησι ιππικού, ή δύναμι τοϋ 
στρατού ένισχύθηκε σημαντικά. Καί, τό 
σπουδαιότερο, διαλύθηκε τό πηχτό σκο
τάδι τοϋ άπελπισμού πού είχε μαυρίσει 
τις ψυχές. Τό όραμα τής Λευτεριάς έ- 
πρόβαλε καί πάλι στόν έλληνικόν ούρα- 
νό καί τις έφώτισε καί τις έκανε σάν 
πρώτα δυνατές, ορμητικές, άποφασιστι- 
κές.

«Σωτήρα τής Πατρίδας» ώνόμασαν 
τό Γεννάδιο, κι ό Κολοκοτρώνης μαΖί 
μέ τό Ζαίμη πήγανε καί τοϋ ποότειναν 
ν' άναλάβη τήν άνωτάτην άρχή. Μά έ- 
κεϊνος άρνήθηκε κατηγορηματικά. Καί, 
γιά γιά ν' άποφύγη τις πιέσεις, έφυγε 
τήν ίδια νύχτα κρυφά άπό τ' Ανάπλι. 
Πήγε στή "Υδρα, στήν Τήνο καί στήν 
Σύρο, γιά νά συνέχιση τήν πατριωτική 
του δράσι μέ τή ρητορική του δύναμι τήν 
άκαταμάχητη



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΜΑΣ

Ύπό τοβ κ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΥ 
ΚαθηγητοΟ τής Ψυχιατρικής καί Νευ- 
ρολογίας τοΟ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ένα στρατιωτικό νεκροταφείο. Από δώ 
πέρασε ό πόλεμος...

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ονδεν άκιδνόζερον yala  τρέφει άνδρώωοιο 
ωάνζων δσα ζε yarn έωι ωνείειζαι και έρωει.

’Οδύσσεια

"έΤΙνδρωωος μεν yap ον ωανζι }φψ, Jwov 
δε ωανζι άνδρώωφ νωάρχει.

’Αριστοτέλης

Είς παλαιοτέρας έποχάς οί άρχηγοί 
τών στρατών κατανοούντες τήν σημασίαν 
τής τάσεως ταύτης πρός καταατροφάς καί 
λεηλασίας ύπέσχοντο καί άφηνον έλευθε- 
ρίαν δράσεως είς τούς στρατιώτας, ΐνα ού
τως Ικανοποιούν αύτούς.

Άμφότεραι αί, περί ών ό λόγος, έκδη- 
λώσεις τού φονεύειν καί καταστρέφειν ά- 
πορρέουσιν έκ τής ένστικτου τάσεως πρός έ- 
πιθετικότητα καί καταστροφήν, καί έκ τοϋ 
μίσους καί τής σκληρότητος, άτινα έχει 
ώς ψυχικάς ιδιότητας δ άνθρωπος. Ταϋ- 
τα καθιστώαιν αύτόν έπιβλαβή καί παθο
γόνον διά τούς δμοίους του. 'Η εΰχερής 
δ’ άνάκυψις τών ανωτέρω ιδιοτήτων κα
ταδεικνύει πόσον λεπτός είναι δ πολιτι
σμός του καί πόσον εύκολος ή κατάργη- 
αις αύτοΟ, ώστε άμέσως ν’ άναδύωνται at 
πρωτόγονοι ιδιότητες του, βάσει των ό
ποιων θεωρεί τούς λοιπούς άνθρώπους ώς 
έχθροΰς καί άρέσκεται νά φονεύη αύτούς 
ώς δ πρωτόγονος έπραττε καί πράττει τού
το. Ούτως οί πεπολιτισμένοι παρουσιάζον
ται κατά τόν πόλεμον έν σχέαει πρός τάς 
όρδάς τών φονέων προγόνων των ώς καλ- 
λίτερον ώργανωμέναι συμμορίαι φονέων.

Ή  έξαιρετική βλαβερότης τών άνθρώ- 
πων δ ι’ άλλήλους ώδήγησεν αύτούς είς 
τήν έπινόηαιν πληθύος άπαγορευτικών δια
τάξεων, ίνα χαλιναγωγούν έαυτούς καί 
περιορίζουν τά πάθη των.

Τούτων παλαιοτάτη καί βασικωτέρα εί
ναι ή έντολή «οΰ φονεύσεις». Ή  άπαγό- 
ρευσις αδτη προϋποθέτει καί σημαίνει, δτι 
ύπήρξέ ποτέ έντονος ή διάθεσις καί τά- 
σις τού άνθρώπου πρός τό φονεύειν τούς

δμοφύλους του. Τήν έν λόγψ τάσιν κατε- 
δίκασε καί άπηγόρευσεν ή ήθική συνείδη- 
σις, χωρίς δμως νά κατορθώαη μέχρι τού- 
δε νά έξουδετερώση ταύτην πλήρως, ώστε 
ή απαγορευτική διάταξις δέον νά διατη- 
ρήται άκόμη καί σήμερον έν ισχύει.

Καί ή έτέρα παραίνεσις, δπως ό άνθρω
πος αγαπά τόν πλησίον του, καταδεικνύει 
τήν άνάγκην τής διαρκούς ύπομνήσεως 
ταύτης, διότι δ άνθρωπος είναι λίαν έπι- 
λήσμων αύτής. Έ ναντι τής άγάπης ίσχυ- 
ρότερον καί έπικρατέστερον είναι τό μί
σος καί ή έχθρότης, άτινα θεωρούν τινές 
ώς πρωταρχικήν ιδιότητα τής ανθρώπινης 
ψυχής. «Είμεθα άδελφοί, άλλά μισούμε
νοι άδεφλοί» λέγει δ STEKEL.

Βάσει πάντων τών άνωτέρω, οί άπό ψυ
χολογικής πλευράς θεωροδντες τά πράγμα
τα, έκλαμβάνουσιν ώς Αποκλειστικήν άφε- 
τηρίαν τού πολέμου τά ένστικτα τής έπιθε- 
τικότητος καί καταστροφής, Οποκινούμενα 
ύπό τού μίσους καί τής σκληρότητος. Τών 
ένστικτων τούτων τάσεων ή ένέργεια, δια- 
κειμένη συνήθως έν άπωθήσει, έκλύεται κα
τά καιρούς καί προκαλεί τούς πολέμους, 
οΐτινες άποτελοϋν ούτως έκδήλωσιν άπωθη- 
μένης έπιθετικότητος. Είς τόν πόλεμον 
δηλαδή άντικειμενοποιείται καί ικανοποι
είται τό δμαδικόν ένστικτον έπιθετικότητος 
καί καταστροφής τών λαών.

Ούτως έχουσι τά τών αίτιων τών πο
λέμων κατά τούς άπό ψυχολογικής πλευ
ράς κρίνοντας τά πράγματα.

ΕΞ ΕΤΕΡΟΤ, οί έξετάζοντες τό ζή
τημα τοΰ πολέμου άπό τής κοινωνιολογι
κής πλευράς δέχονται τάς έπιδράσεις καί
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Η ναυμαχία τής Ναυπάκτου. 
Ποτέ, εις καμμίαν έποχήν, εις κανέν ση- 
μεϊον τοϋ κόσμου, δέν έλλειψε ό πόλε
μος. Πάντοτε είναι τό ίδιο άθλιος, τό 
ίδιο φοβερός, τό ίδιο καταστρεπτικός.

τούς παράγοντας τοΟ κοινωνικού περιβάλ
λοντος ώς άμεσον αιτίαν τοΰ πολέμου.

Κατά τήν κοινωνιολογικήν άποψιν, τό 
είδος των έπιδράαεων τοΰ κοινωνικοΰ πε
ριβάλλοντος είναι έκεϊνο, τό όποιον δια
μορφώνει εις καλάς ή κακάς ιδιότητας 
καί έκδηλώσεις κοινωνικής όράσεως τήν 
δυναμικότητα καί τάς ποικίλας ψυχικάς 
προδιαθέσεις, δι’ ών είναι προικισμένος δ 
άνθρωπος.

Είναι έν τφ προκειμένφ βέβαιον, δτι αί 
φυχικαί έκδηλώσεις τοΟ άνθρώπου είναι 
δημιούργημα συνεργασίας τοΟ έξωτερικοΰ 
(αντικειμενικού) παράγοντος τοΰ περι
βάλλοντος καί τοΟ δποκειμενικοΰ παρά
γοντος (ψυχικής προδιαθέσεως, έγκεφά- 
λου). ΤοΟ γενικοΟ τούτου κανόνος δέν ά- 
ποτελεί έξαίρεσιν τό ψυχοκοινωνικόν φαι- 
νόμενον τοΟ πολέμου διά τήν έξήγησιν καί 
κατανόησιν τοΟ όποιου άπαραιτήτως δέον 
νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν οι κοινωνικοί δροι 
καί έπιδράσεις.

Οί άπό τής κοινών ιολογίας άφορμώμε- 
νοι έρευνηταί δέν αναγνωρίζουν τάς έπιθε- 
τικάς καί καταστρεπτικάς Ιδιότητας τοΰ 
άνθρώπου ώς πρωτογενή ένστικτα ψυχικά 
στοιχεία, άλλ’ ώς δευτερογενώς άναπτυ- 
χθείσας Ιδιότητας.

’Εν τφ άνθρώπψ, λέγουαι, δέν Οπάρχει 
ένστικτον έπιθετικότητος καί καταστρο
φής ώς είναι τό ένστικτον τής αύτοσυν- 
τηρήσεως ή τό γενετήσιον, άλλ’ έπιθετι- 
κοί τρόποι άντιδράσεως Οπό τοΰ περιβάλ
λοντος προκαλούμενοι. "Οταν π .χ . κινδυ- 
νεύη ή ζωή ή ή ιδιοκτησία άτόμου τινός 
άναπτύσσει τοΰτο έπιθετικάς έκδηλώσεις.

Ό  πόλεμος κατ’ αΰτούς δέν είναι έκ- 
δήλωσις άπωθημένης έπιθετικότητος, ήτις 
ζητεί διεκφυγήν διά τοΰ πολέμου, (δπάρ- 
χουσιν έθνη ώς ή Ελβετία, 'Ολλανδία, τά 
Σκανδιναυϊκά Κράτη, άτινα έπί μακρά έ
τη δέν έπολέμησαν) ούδέ ή γένεσις αΰ- 
τοΰ οφείλεται είς τάς ένστικτους πρός τόν 
πόλεμον ψυχικάς τάσεις τοΰ άτόμου, άλλ’ 
είς τούς κοινωνικούς παράγοντας τούς 
καθοριζομένους Οπό τοΰ έκάστοτε κυριαρ-

χοΰντος γενικοδ πνεύματος, Οπό τών Ολι
κών, γεωγραφικών, πολιτικών καί οικο
νομικών δρων Ίκάατου τόπου. Οδτοι Οπο- 
κινοΰν τούς έπιθετικούς τρόπους άντιδρά- 
σεως, οΐτινες αναπτύσσονται καί διαμορ
φώνονται έκ τών έξωθεν διά τής κοινωνι- 
κής ζωής, χωρίς νά έμφωλεύουν φύσει έν 
τφ άνθρώπφ. Έ π ί παραδείγματι, βλέπει 
τις ένεργόν τόν οικονομικόν καί Ολικόν 
παράγοντα διά τήν γένεσιν τοΰ πολέμου 
είς πολλά πεπολιτισμένα κράτη, συναγω- 
νιζόμενα διά τήν άπόκτησιν τών Ολικών 
άγαθών.

Ή  διαφορά έν τή άντιλήψει τής γενέ- 
σεως τοΰ πολέμου τών μέν έκ τών έσω, 
τών δέ έκ τών έξω δικαιολογούντων αύτόν 
έχουσα ού μόνον θεωρητικήν άλλά καί 
πρακτικήν σημασίαν, νομίζω, δτι δέν 0- 
πάρχει έν τή πραγματικότητι, άλλά προ
κύπτει μόνον, δταν μονοπλεύρως έξετάαη 
τις τά πράγματα, τούτέστιν είτε άπό μό
νης τής ψυχικής πλευράς, είτε μόνης τής 
κοινωνικής. Ά λλ ’ ώς έλέχθη, δ άνθρω
πος δέν είναι μόνον ψυχικόν δν ή κοινω
νικόν, άλλ’ άμφότερα έν ταΰτφ. Συνεπώς 
αί ψυχικαί έκδηλώσεις αύτοδ πρέπει νά 
λογίζωνται πάντοτε ώς προϊόν άμφοτέ- 
ρων τών παραγόντων. Έν τφ προκειμένφ 
έφ’ δσον δ άνθρωπος δύναται ν’ άναπτύξη 
καταστρεπτικάς ιδιότητας, έστω κατόπιν έ- 
πιδράσεως τοΰ περιβάλλοντος, τοΰτο ση
μαίνει, δτι ή άνθρωπίνη ψυχή ένέχει τοι- 
αύτην ικανότητα καί ιδιότητα. "Αν πρόκει
ται περί πρωτογενών ένστικτων τάσεων ή 
δευτερογενών κατόπιν έπιδράσεως τοΰ πε
ριβάλλοντος άναφαινομένων ψυχικών άντι- 
δράσεων, τοΰτο είναι θέμα τής ψυχολογι
κής έρεύνης, ήτις έχει ήδη άποφανθή 6- 
πέρ τής ύπάρξεως τών πρωτογενών ένστι
κτων τάσεων. Έάν δέ δέν ήθελέν τις δε- 
χθή ιδίαν ένστικτον τάσιν έπιθετικότητος 
καί καταστροφής ώς ένεργοΟσαν δύναμιν, 
πάντως ίιπάρχει ή ψυχική προδιάθεαις καί 
ίκανότης νά ένεργή δ άνθρωπος καταστρε- 
πτικώς, άφοΰ δποκινηθή δπδ τών έξωτε- 
ρικών έπιδράσεων. Ά λλω ς δέν θά έξεδή-

λου τοιαύτας ένεργείας. "Ας παρατηρή- 
σωμεν ζώα φύσει πράα καί καλοήθη π.χ. 
τό πρόβατον. Τοΰτο δσον καί άν έρεθιαθή, 
δέν θά έκδηλώση έπιθετικάς άντιδράσεις, 
ώς άλλα ζώα ένέχοντα τήν πρός ταΰτας 
διάθεσιν π .χ . ή γαλή, δ κύων, δ ίππος 
κ.ά. Ά ρα  πρέπει νά ένυπάρχη ή ίδιότης 
πρός έπιθετικήν άντίδρασιν. Επομένως 
καί έάν αί άπόψεις τής κοινωνιολογίας 
είναι άληθεϊς, δέον οί έξωτερικοί δροι νά 
εδρωσιν άπήχησιν είς άντίστοιχα στοιχεία 
έν τφ ψυχικφ κόσμψ τοΰ άνθρώπου.

Οδτως ή άλλως, φαίνεται βέβαιον, δτι 
ή πρός πόλεμον ψυχική διάθεσις τοΰ άν
θρώπου άποτελεϊ ιδιότητα τής άνθρωπί- 
νης φύσεως. Αδτη δμως δέον νά δποκινη- 
θή δπό άλλοτε άλλων έξωτερικών παρα
γόντων. Είναι δέ δυνατόν ή ψυχική πρός 
πόλεμον διάθεσις νά είναι παρ’ άλλοις 
μέν άνθρώποις ή λαοΐς αύτοφυώς λίαν έκ- 
σεσημααμένη, δπότε έκδηλοΰται αδτη εύ- 
χερώς, παρ’ άλλοις δέ νά είναι αδτη δ- 
λιγώτερον άνεπτυγμένη.

"Οτι δέ πολλά Κράτη έπί μακρά έτη 
παραμένουν ειρηνικά δέν άποδεικνύει εί 
μή μόνον, δτι οι δροι ζωής αύτών είναι 
τοιοΰτοι, ώστε οΰ μόνον δέν δίδουν άφορ- 
μήν είς άναζωπύρωσιν καί έκδήλωσιν τής 
ένεργείας τών έπιθετικών τάσεων, άλλά 
συντελούν είς παροχ^έτευσιν αύτών πρός 
ωφελίμους σκοπούς καί ένεργείας, ώς τοΰ
το πολλαπλώς συμβαίνει έν τή ψυχική οί- 
κονομίφ τοΰ άνθρωπίνου δργανισμοΰ.

Συνοψίζοντες τ ’ άνωτέρω, δυνάμεθα νά 
καταλήξωμεν είς τό συμπέρασμα, δτι διά 
τάς γενεσιουργούς αιτίας τοΰ πολέμου, 
ουδόλως πρέπει νά παραγνωρίζωνταί, άλλ’ 
άντιθέτως ν’ άποδίδηται ή προσήκουσα ά
ξια καί σημασία είς τούς έξωτερικούς κοι
νωνικούς παράγοντας. Ταυτοχρδνως, δμως, 
δέον νά δεχθώμεν τόν άνθρωπον πεπροικι- 
σμένον διά τοιούτων προδιαθέσεων καί ι
διοτήτων ή έν τέλει ένστικτων τάσεων, 
ώστε τή συνεργασία τών έξωτερικών παρα
γόντων νά δημιουργή ώς έκδήλωσιν τής 
ψυχικής ύποστάσεώς του τό φαινόμενον 
τοΰ πολέμου.
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Γερμανοί ατρατιωται είς τό Ρωοικόν μέτωπον κατά τόν Βον Παγκόσμιον Πόλεμον.

ΕΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ μέχρι τοϋδε τόν 
πόλεμον ώς δημιούργημα ώριομέ- 
νων ψυχικών στοιχείων.

Ή ερευνά άποδεικνύει περαιτέρω, 
ότι διά τήν μετάπτωσιν τών άνθρώπων 
όπό τής ειρήνης είς τόν πόλεμον προ
ηγούνται ψυχικοί μεταβολαί άφορώσαι 
είς τήν λεγομένην προσωπικότητα (άτο- 
μικότητα) αυτών, αϊτινες εύοδοϋσι τήν 
έΕωτερίκευσιν τών πρός τόν πόλεμον 
ψυχικών δυνάμεων καί αί όποϊαι άναλυ- 
τικώς έχουν ώς έΕής:

Έν τη κοινωνική Ζωή, δημιουργοϋνται 
ώριομέναι σχέσεις μεταΕύ άτόμου καί 
τής όλότητος, δηλαδή τού κράτους. Είς 
τάς σχέσεις ταύτας δέον νά ύπάρχη ι
σορροπία τις, τό δ' ΰτομον νά διατηρή 
τήν άτομικότητά του καί τά εύημερή. "Ο
που τούτο συμβαίνει, έχομεν ομαλούς κοι 
νωνικούς όρους, ύπά τούς όποιους τό ά- 
τομον δέν αισθάνεται τήν έπιβολήν τοΰ 
Κράτους, άλλ' άνέχεται ταύτην κα
λώς καί εύχαρίστως. Ό τα ν  ή έπιβολή 
τού κράτους καταστή έντονος, π.χ. ύπό 
μορφήν έντόνου έπεμβάσεως είς τάς έ- 
λευθερίας του, δέν έχομεν άμαλούς ό
ρους κοινωνικής Ζωής. ’Επίσης όταν έΕ 
έτέρου ή έπιβολή τοΰ Κράτους έχει πο
λύ έΕαοθενίσει, ωσαύτως δέν έχομεν ό- 
μαλήν κοινωνικήν κατάστασιν.

'Όταν έΕασθενή τό άτομον, αύΕάνε- 
ται ή δύναμις τοΰ Κράτους (τυραννία) 
όταν αύΕάνει ή δύναμις τού άτόμου έ- 
λαττούται ή τοΰ κράτους (όχλοκρατία, 
άναρχία). Ό  μονομερής οϋτος τονισμός 
είς τάς σχέσεις άτόμου καί κράτους δέν 
άποτελεί όμαλήν κοινωνικήν κατάστα- 
σιν.

Ό  άνθρωπος έν τή κοινωνική Ζωή 
τείνει νά διατηρή τήν άτομικότητά του 
έναντι τών άλλων άνθρώπων καί τοΰ 
συνόλου. Τούτο έπιτυγχάνεται, όταν ύ- 
πάρχουν, έπέρχεται με.ωσις τής άτομι- 
καί ήρέμρυ κοινωνικής Ζωής, τής έλευ- 
θέρας δράσεως καί αύτενεργείας, τής 
αύταρκείας κ.λ. "Οπου ταΰτα δέν ύ- 
πάρχουν έπέρχεται μείωσις τής άτομι- 
κότητος καί έκ ταύτης δυσφορία τοΰ ά
τόμου.

Ή  οίασδήποτε μορφής μείωσις τής 
άτομικότητος άφαιρεϊ άπό τά άτομα τήν 
ικανότητα πρός ήρεμον κοινωνικήν Ζωήν 
καί δημιουργεί είς αύτά αίσθημα άνα- 
σφαλείας καί άδυναμίας. Τό αίσθημα ά- 
δυναμίας τοΰ άτόμου ώδήγησεν αύτό 
ποτέ είς τήν ούμπηΕιν κοινωνίας. Τό αύ
τό αίσθημα έν τή κοινωνίρ δημιουργεί 
είς τά άτομα τήν άνάγκην νά άνήκουν 
είς οργανώσεις, συνδέσμους καί κόμ
ματα. "Οταν π.χ. τά άτομα έπαγγέλματος 
τινός δέν εύημεροϋν καί ώς έκ τούτου 
χάνουν τήν άτομικότητά των όργανοϋν- 
ται πρός διόρθωσιν τών κακώς κειμέ
νων. Ό  άνθρωπος, ό εύημερών καί αι
σθανόμενος άπό πόσης άπόψεως ισχυ
ρόν τόν έαυτόν του, άποφεύγει συνή
θως νά έκμηδενι'Ζη τήν άτομικότητά του 
έν όργανώσει τινί, δηλαδή έν τή μάΖη.

Ή μείωσις τής άτομικότητος δέν έ- 
πέρχεται αύτομάτως, άλλ' έχει ώς αι
τίαν τούς μή εύνοϊκούς κοινωνικούς ό
ρους διαβιώσεως. Είναι οΰτοι ή πόσης 
φύσεως καί μορφής δεινοπάθεια τού ά
τόμου, π.χ. έλλειψις έργασίας, έπαρκών 
πρός τό Ζήν ύλικών μέσων, ή στέρησις 
τής έλευθερίας κ.ο.κ.

"Ή μείωσις τής άτομικότητος έχει ά- 
πήχησιν έπί τής κοινωνικής Ζωής του ά
τόμου καί συνεπάγεται διαταραχάς τής 
σχέσεως αύτού πρός τό κράτος, έπιφέ- 
ρει τούτέστιν κοινωνικήν διαταραχήν. 
Τήν μείωσιν τής άτομικότητος καί τήν 
είς ταύτην άκολουθοϋσαν κοινωνικήν 
διαταραχήν τής σχέσεως τού άτόμου 
πρός τό κράτος άκολουθεί ή προσπάθεια 
άποκαταστάσεως τών πραγμάτων. Ή 
προσπάθεια αϋτη γίνεται, άφ' ένός, διά 
τής όργανώσεως καί συνενώσεως τών ά- 
τόμων είς μάΖας καί, άφ' έτέρου, διά βί
αιων έκδηλώσεων ύπό μορφήν είτε κοι
νωνικών ταραχών καί έπαναστάσεων, 
είτε πολέμων. Αί κοινωνικοί αΰται έκδη- 
λώσεις είναι φαινόμενα διαταραχής τής 
κοινωνικής Ζωής, σκοπόν έχουσαι τήν 
άρσιν τών αιτίων, άτινα προεκάλεσαν 
τήν μείωσιν τής άτομικότητος καί τής 
σχέσεως τοΰ άτόμου πρός τό σύνολον.

Αί κοινωνικοί ταραχαί καί έπαναστά- 
σεις έπέρχονται, έφ' όσον ή αιτία ύπάρ- 
χει έντός τού ίδιου κράτους. Ό ταν ή 
αίτια εύρίσκεται έΕω τούτου, γίνεται πό
λεμος, ϊνα δι' αύτού διορθωθώσιν ο'ι κοι
νωνικοί όροι, ύφ' οϋς πάσχουσι τά άτο
μα, π.χ. δι' άποκτήσεως νέας γής, νέων 
ύλικών άγαθών. Δ ι’ άμφοτέρων τών κοι
νωνικών τούτων έκδηλώσεων, αϊτινες 
είναι μορφαί διαταραχής τής κοινωνικής 
Ζωής, άποσκοπεϊται ή άποκατάστασις τής 
άτομικότητος.

Οίονδήποτε παράδειγμα έπαναστάσε- 
ως ή πολέμου λάβη τις πρός έΕέτασιν 
θά διαπιστώνη τήν μείωσιν τής άτομικό
τητος τών άτόμων καί τήν κατ' άκολου- 
θίαν κακοδαιμονίαν αύτών. Καί αύτός ό
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ιμπεριαλιστικός πόλεμος φαινομενικώς 
έκδηλοϋται ώς αίσθημα ισχύος' κατ' ού- 
σίαν έχει ώς προϋπόθεσιν τήν μείωσιν 
τής άτομικότητος των άτόμων, άτινα υ
ποβαλλόμενα δι' ιμπεριαλιστικών ιδεω
δών έπιίητοΰν νά έπαυΕήσουν τήν δύνα- 
μιν τής άτομικότητός των, τήν όποιαν 
αισθάνονται μειωμένην. Κατ' άκολου- 
θίαν, ώς γενικός κανών δύναται νά δια- 
τυπωθη, ότι τά άτομα τού λαού τού ά- 
ποδυΟμένου τόν πόλεμον δέν διατελοϋν 
ύπό ομαλούς κοινωνικούς όρους, διότι 
ή άτομικότης αύτών καί ή σχέσις πρός 
τό σύνολον πάσχουν κατά τόν άνωτέρω 
έκτέθέντα τρόπον, Εύνόητον, ότι ενταύ
θα ύπονοεΐται πάντοτε ό πρώτος ύποκι- 
νών καί έπιΖητών Τόν πόλεμον.

Εκ πάντων, των περί των αιτίων γε- 
νέσεως τού πολέμου καθ' όλου έκτε- 
θέντων, προκύπτει, ότι ό πόλεμος άπορ- 
ρέει έκ τής ένεργείας παραγόντων (ε
σωτερικών) ψυχικών καί (εξωτερικών) 
κοινωνικών.

Διά τών τελευταίων τούτων δημιουρ- 
γεϊται διαταραχή τής ψυχικής Ζωής τών 
άτόμων, συνισταμένη εις μείωσιν τής ά
τομικότητός των, ήτις (μείωσις) συν 
επάγεται άνάδυσιν τών ένστικτων επιθε
τικών τάσεων, διατελουσών ύπό όμαλάς 
προϋποθέσεις έν όδρανεία. Ή διαταρα
χή τής ψυχικής Ζωής τών άτόμων είναι 
ταυτόσημος πρός διαταραχήν τής κοι
νωνικής Ζωής. Τούτης έξωτερίκευαις εί
ναι ό πόλεμος. Περί όλων τούτων διδά
σκει ή ψυχολογική παρακολούθησις τής 
άλληλουχίας τών γεγονότων.

Είναι εύνόητον, ότι τ' άνωτέρω άπο- 
τελούν τήν ψυχολογικήν κατανόησιν τής 
γενέσεως τού φαινομένου τού πολέμου, 
χωρίς ταύτοχρόνως ν' άποτελοϋσι κρί- 
σιν περί τού έπιβεβλημένου ή μή, τού ή- 
θικοϋ ή μή, πολέμου τινός. Ό  πόλεμος 
π.χ. όπελευθερώσεως λαού τινός άπό 
τού Ζυγού είναι ιερός καί ήθικός. Ή ι
δέα καί ό σκοπός είναι εύγενεϊς. Αί 
προϋποθέσεις όμως καί τού τοιούτου πο
λέμου είναι αί άνωτέρω έκτεθεϊσαι (μεί- 
ωσις τής άτομικότητος κ.λ.π.), ώς μέσα 
δέ πραγματοποιήσεως χρησιμοποιϋνται 
οί αύτόί ψυχικοί παράγοντες ώς εις άλ
λους πολέμους διαφόρου είδους καί 
σκοπού, δηλαδή αί ένδιόθετοι καταστρε
πτικοί τάσεις τού ότόμου καί +ά συναφή 
άλλα ψυχικά στοιχεία.

Τόν πόλεμον καί τήν ειρήνην τάς δύο 
ταύτας πολικός καταστάσεις, μεταξύ 
τών όποιων κυμαίνεται ή Ζωή τής άν- 
θρωπότητος, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 
καί άπό άλλης τίνος πλευράς, τούτέστιν 
τού παραλληλισμού αύτών πρός ώρισμέ- 
νας καταστάσεις έκ τής Ζωής τού μεμο
νωμένου ότόμου καί δή τής ειρήνης 
μέν πρός τήν ύγείαν, τού πολέμου δέ 
πρός τήν νόσον τού ότόμου.

"Ινα ό έν λόγω παραλληλισμός εύ- 
σταθή, δέον ή κοινωνία νά δύναται νά 
προσομοιωθή πρός τόν Ζώντα οργανι
σμόν. Ή προσομοίωσις αϋτη έγένετο ύ
πό πολλών έρευνητών τής κοινωνικής 
Ζωής (κοινωνιολογική θεωρία τού οργα
νισμού). Ήδη καί ό Αριστοτέλης, άρ- 
γότερον ό SPENCER, ό CARLYLE καί 
άλλοι προσωμοίασαν τό κράτος πρός

Ζώντα οργανισμόν. Κατά τόν Πλάτωνα ή 
πολιτεία είναι άνθρωπος έν μικρογρα
φία, κατά τόν Άριστοτέλην δέ «Ζώον».

Εις νεωτέρους χρόνους τό κοινωνι
κόν σώμα μελεταται βάσει τών δεδο
μένων τής βιολογίας. Έκ τών έκδηλώ- 
σεων δ' αύτού, άλλαι μέν κρίνονται ώς 
όμαλαί καί παραλληλίζονται πρός τάς 
φυσιολογικός έκδηλώσεις τού ότόμου, 
άλλαι δέ ώς μή όμαλαί καί ταυτίζονται 
πρός τάς νοσηρός έκδηλώσεις αύτού.

Ή τοιαύτη σύγκρισις καί ταύτισις τής 
κοινωνίας πρός τόν Ζώντα οργανισμόν 
τού ατόμου παριστά, ώς φαίνεται, ορθήν 
άποψιν καί δύναται νά χρησιμεύση πρός 
μελέτην τών ποικίλων κοινωνικών φαι
νομένων. Ούτως, άπό μακρού ήδη οί με- 
λετηταί τής ψυχικής Ζωής τών λαών 
έχουν χαρακτηρίσει πολλάς κοινωνικός 
έκδηλώσεις, ώς νοσηρός παραστρατή
σεις τής ψυχής καί τού πνεύματος.

Ή άνάλυσις τού φαινομένου τού πο
λέμου παρέχει, πλεϊστα στοιχεία, άναγ- 
κάΖοντα νά θεωρήσωμεν τούτον ώς νο
σηρόν κοινωνικόν φαινόμενον.

Ο πόλεμος αύτός καθ' έαυτόν είναι 
φυσικόν φαινόμενον, ώς τόσα άλλα, έν 
σχέσει όμως πρός τήν κοινωνικήν Ζωήν 
τού ότόμου, είναι νοσηρά έκδήλωσις α

νάλογος πρός τάς τού σώματος. Ιδού 
δέ ποια δεδομένα δικαιολογοΰσι τήν 
άντιστοιχίαν ταύτην.

Κατά τήν ύγείαν καί τήν ειρήνην τό 
άτομον είναι ήρεμον καί εύεκτεϊ. Κατά 
τόν πόλεμον καί τήν νόσον είναι τετα- 
ραγμένον καί δεινοπαθεί. Κατά τόν πό
λεμον έχομεν συμπτώματα οία ύπόρχου- 
σιν εις τήν άσθένειαν τού άτόμου, ήτοι 
τήν άνησυχίαν, τήν δυσθυμίαν, τόν φό
βον, τήν νευρικότητα, τήν απαισιοδοξί
αν, τήν παραμέλησιν τών καθηκόντων

Κατά τόν πόλεμον φονεύονται (θνή- 
σκουσιν) πολλά άτομα. Κατά τήν νό- 
σησιν τού όργανισμοΰ καταστρέφονται 
κοτά μάΖας καί προστρέχουσιν εις τήν 
κινδυνεύουσαν θέσιν τού όργανισμού, Ι- 
να κατσπολεμήσωσι καί έξουδετερώσι 
τόν είσβαλόντα έχθρόν, τούτέστιν τά μι
κρόβια. Έν καιρψ πολέμου τά άτομα ά- 
θροίΖονται εις μάΖας καί μετακινούνται 
εις τήν θέαιν τής εισβολής τού έχθροΰ.

Ώ ς κατά τήν άσθένειαν συμβαίνει ά- 
ναστάτωσις τού όλου σώματος καί έπέρ- 
χονται άλλεπάλληλα ραγδαία συμβάντα, 
ούτω καί κατά τόν πόλεμον διαδραματί
ζονται άλλεπάλληλα αιφνίδια κοινωνικά 
γεγονότα, π.χ. μεταβολαί εις τάς κοι
νωνικός τάξεις, τάς κυβερνήσεις, οικο
νομική καταστροφή τών μέν, άνάδειξις 
τών δέ κ.ο.κ.

Κατ' άναλογίαν πρός τάς σωματικός 
νόσους ό πόλεμος παρουσιάζεται μέ συμ
πτώματα προδρομικά, συμπτώματα άκμής 
καί τοιαύτα άναρρώοεως έξ αύτής. Ώ ς 
δέ κατά τάς νόσους άπαιτεϊται κατάλ
ληλος προδιάθεσις τού οργανισμού, δη- 
μιουργουμένη δι' έοωτερικών καί έξω- 
τερικών παραγόντων, ούτω καί διά τήν 
πρόκλησιν τού πολέμου άπαιτεϊται ή προ- 
διάθεσις τών άτόμων, έπερχομένη διά 
καταλλήλου προπαρασκευής.

Είδικώτερον έπί τού ψυχικού πεδίου 
παρατηρούμεν πολλάς άντιστοιχίας με
ταξύ τού περιεχομένου τού πολέμου 
καί τού τών ψυχικών παθήσεων.

Κατά τόν πόλεμον ή ψυχική ισορρο
πία τών ατόμων διαταράσσεται έμφα- 
νώς. Συμτώματα δέ ταύτης είναι ή ό- 
μαδική κατάληψις τών άνθρώπων ύπό 
τής ιδέας τού πολέμου, ήτις ώς μονο- 
ϊδεασμός παραλληλίζεται πρός τάς ι
δεοληψίας ή τάς παραληρητικάς ιδέας 
τών ψυχικώς πασχόντων. Ή στρατιωτι
κή Ζωή έχει όλα τά γνωρίσματα τής ψυ
χικής έκείνης παθήσεως, ήτις καλείται 
ψυχαναγκαστική νεύρωσις. Αί πράξεις 
καί ή συνόλη συμπεριφορά τών στρα
τιωτών (πρόγραμμα Ζωής, βάδισμα, χαι
ρετισμός) τελούνται συμφώνως πρός κα-

θωριομένον καί άπαρέκκλιτον τυπικόν, 
μή διαφέρον τού τυπικού τού ψυχαναγ
καστικού νευρωτικού. Δι' ό ή στρατιωτι
κή Ζωή δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ό- 
μαδική ψυχαναγκαστική νεύρωσις

Πλείσται άλλαι έκδηλώσεις τού πολέ
μου παραλληλίζονται πρός τά νοσηρά 
ψυχικά φαινόμενα τής κλεπτομανίας, 
τής πυρομανίας, τής φονομανίας, τής 
πορειομανίας, τού συκοφαντεϊν, τού 
ψεύδεσθαι ώς συμπτωμάτων νοσηρός 
ψυχικής καταστάσεως. Ό  στρατός κλέ
πτες προβαίνει εις έμπρησμούς, φονεύει, 
μετακινείται συνεχώς (πορειομανία).

Εϊτα, ή κατά τόν πόλεμον παρόρμηοις 
πρός παντοίας άλόγους πράξεις, ή έξ- 
απόλυσις τών καταστρεπτικών τάσεων, 
ή μή συναισθησία τού διαπραττομένου 
κακού, ή κατάργηοις παντός φραγμού 
τής λογικής, ή τάσις πρός παρερμηνεί
ας, ή άπόρριψις καί έκμηδένισις τών 
ήθικών, φιλητικών καί καλαισθητικών 
συναισθημάτων, ή άλλοίωσις τών συναι
σθημάτων καί ή έξαρσις τών παθών 
(σκληρότης, αναλγησία, φόβος, μίσος 
άγωνία) καί έν γένει ή άνάδυοις παντός 
είδους πρωτογόνων ψυχικών στοιχείων 
είναι έκδηλώσεις, τάς όποιας άνευρί- 
σκομεν εις τάς παντοίας ψυχοπαθολο- 
γικάς καταστάσεις.

(Συνεχίζεται)

«Κατά τόν πόλεμον ό άνθρωπος δέν σκέπτεται, δέν 
αναγιγνώσκει, δέν είναι ώφέλιμος εις ούδένα, πνίγε
ται εις τόν βόρβορον, κυλιέται εις τά κόπρανα, £fj κα
τά τόν τρόπον τών άγριων θηρίων, καταστρέφει τάς 
πόλεις, έμπρήει τά χωρία, διαφθείρει τόν λαόν, καί συν- 
αντών άλλην όμάδα άνθρώπων έπιτίθεται καί δημιουρ
γεί λουτρόν έζ αίματος».
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Πολεμική σημαία της νήσου "Υδρας. Εθνικόν Ιστορικόν Μουσείον

Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΤΟΥ 1821
ΤοΟ κ. I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ρος Νομικής - Δ/ντοΟ Ύπουργ. Κοιν. 'Υπηρεσιών

Προσφορά εις τά πενήντα χρόνια τοΰ εύγενοΰς Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων και εις τά 150 χρόνια τής Ε 

θνικής μας παλιγγενεσίας.

I .— Ως πρώτοι κάτοικοι τής νήσου 
"Υδρας, περί τό 1460, φέρονται φαγά
δες τινές έκ Πελοποννήσου, Αλβανικής 
καταγωγής, άλλά γνησιώτατοι "Ελληνες 
εις τήν ψυχήν, τάς σκέψεις καί τήν 
συμπεριφοράν^1). Οϋτοι ήσαν κυρίως 
γεωργοί καί ποιμένες, πλήν όμως τό 
βραχώδες έδαφος τής νήσου κάθε άλ
λο παρά ευνοϊκόν ήτο διά τά έπαγγέλ- 
ματα τούτα. Κατ' άνάγκην, λοιπόν, οί 
άποικοι τής νήσου Ύδρας έστράφησαν 
πρός τήν θάλασσαν καί, σύν τώ χρόνιο, 
κατέστησαν άριστοι ναυτικοί (2). 'Εν 
συνεχείς, ή συνθήκη τού Κιουτσούκ Καϊ- 
ναρτΕή ύπήρΕε λίαν ευεργετική διά τούς 
Υδραίους, τών όποιων τά πλοία, ύπό 

τήν προστασίαν τής Ρωσικής σημαίας, 
διέσχιΖον τήν Μούρην θάλασσαν καί τήν 
Μεσόγειον, διεΕάγοντα κυρίως τό έμ- 
πόριον τοΰ σίτου. Άργότερον οί Ναπολε

όντειοι πόλεμοι έδωσαν ευκαιρίαν εις 
τούς Υδραίους νά σχηματίσουν άμέ- 
τρητα πλούτη, διότι, ριψοκινδυνεύοντας 
τά πάντα, διέσπων τόν Αγγλικόν όπο- 
κλεισμόν καί έφωδίαΖον, άντί αδρού 
τιμήματος, τά Γαλλικά στρατεύματα(3) .

Ό  έκ τής θαλασσίας έμπορίας, όμως, 
πλούτος δέν συνεκεντρώνετο εις χεϊρας 
μόνον τών ολίγων πλοιοκτητών, άλλά ά- 
νάλογον μερίδιον έΕ αύτοΰ περιήρχετο 
καί εις τά πληρώματα τών πλοίων, τά ό
ποια, κατ' ίσχύοντα άγραφον νόμον, ό- 
στις τήν 1-2-1804 διετυπώθη καί γρα- 
πτώς, μετεϊχον κατά τό αύτό ποσοστόν 
καί εις τάς Ζημίας(4) ούτως, ώστε ά- 
πασα ή νήσος νά εύημερή.

Ή Ύδρα, έπί πλέον, είχε τό προνό- 
μιον νά μή κατοικήται άπό Τούρκους, 
Ή νήσος ύπήγετο άπ' εύθείας εις τόν 
Καπουδάν - Πασά, καταβάλλουσα Ζορι

σμένους φάρους, τούς όποιους είσέ- 
πραττεν ή Διοίκησις τής νήσου καί όχι 
οί Τούρκοι φοροεισπράκτορες(5) .

Τήν Διοίκησιν τής "Υδρας ήσκουν, ά
πό τού έτους 1715 μέχρι τού 1802, οί 
έκ τών πλουσίων κατοίκων διακρινόμε- 
νοι διά τήν σύνεσιν, δραστηριότητα, τι
μιότητα, καί τήν διοικητικήν των ικανό
τητα, ύποδεικνυόμενοι ύπό τών εύπορω- 
τέρων (τών λεγομένων νοικοκυραίων) 
καί τών εύρισκομένων έν "Υδρα πλοιάρ
χων (οργάνων τών εύπορων), έν κοινή 
συνελεύσει, όχι, πάντως, διά ψηφοφο
ρίας (6).

Τό έτος 1802, λόγω διασαλεύσεως 
τής τάΕεως έν “Υδρα, ό Καπουδάν - Πα
σάς διώρισε διοικητήν τόν εις τήν ύπη- 
ρεσίαν αύτού διατελοΰντα Ύδραϊον Γε
ώργιον Βούλγαρην, όστις, άφιχθείς εις 
"Υδραν τήν 29ην Δεκεμβρίου 1802, έΕ- 
έλεΕε δέκα προεστώτας ώς συμβούλους 
καί ουνεργάτας του(7) καί συνεκρότη- 
σε πολιτοφυλακήν έΕ έκατόν πεντήκον- 
τα άνδρών(8), τό συστατικόν έγγραφον 
τής όποιας σώΕεται, έν σχεδίω, εις τό 
Ιστορικόν Άρχείσν τής "Υδρας (?) :

«Διά τοΰ παρόντος γράμματος δηλοποι- 
εϊται, 8τι έπειδή είναι άνάγκη νά φυλάτ- 
τεται ή πόλις, τά μαγαζιά καί τά καρά
βια, διορίζεται ό....................  μέ κολιτζή-
δες...................  οί όποιοι όφείλουν νά φυ-
λάττουν άκριβώς ήμέραν καί νύκτα, διά 
νά μή γίνουν καυγάδες καί άρπαγαΐ καί 
δν εδρουν κανένα άρματωμένον, δποιος καί 
δν είναι, Υδραίος ή ξένος, νά τόν τρα- 
βοδν εις τήν δημοσίαν φυλακήν. Ά ν  τι- 
νες άτακτοΰν, τόσον ήμέραν δσον καί νύ
κτα, είναι προσταγή νά φυλακωθοΟν έως 
νά γίνη ακριβής έρευνα καί έξέτασις Οπό 
τών τιμιωτάτων συντϋχων, δπου κάτά τό

1. Ά γ . ΆγαπητοΟ: «Οί ένδοξοι "Ελλη
νες τοΟ 1821, Πάτραι 1877, σελ. 102. 
Άντ. ΛιγνοΟ «Ιστορία τής νήσου Ύ 
δρας», τόμ. Α' σελ. 5. Διον. Κόκκινου 
«Ή 'Ελληνική ’Επανάστασις», τόμ. 
Α ', 1956, σελ. 64, 318. ΜΑΧΙΜΕ 
RAT BAUD «MEMOIRES SUR LA 
GRECE», τόμ. Α' σελ. 51.

2. M. RATBAUD, αύτόθι, σελ. 49. Ε ρ 
ρίκου θειραίου «Συνοπτική Ιστορία 
τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως», σελ. 
23. Μ. V1LLEMAINE «'Ιστορικόν Δο- 
κίμιον τής καταστάαεως τών 'Ελλή
νων, άπό τής Άλώαεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι τής Εθνικής αύ- 
τών έπαναστάσεως», 1856, σελ. 197.

3. Ν. Κασομούλη «’Ενθυμήματα Στρατιω
τικά», τόμ. Γ ',  σημείωσις Γιάννη Βλα- 
χογιάννη, έν σελ. 447. Διον. Κόκκι
νου, ένθα άν. σελ. 65, 317. Μ. RAl-- 
BAUD, ένθα άν. σελ. 50. Γ. Κριεζή» 
Ιστορία τής νήσου Ύδρας», 1860, σελ. 
60 έπ..

4. Ά ντ. Λιγνοδ, ένθα άν. σελ. 50. Διον. 
Κόκκινου ένθα άν. σελ. 318.

5. Ά ντ. ΛιγνοΟ άν., σελ. 73. Διον. Κόκ
κινου, ένθα άν., τόμ. Α ', σελ. 318.

6. Ά ντ. ΛιγνοΟ, ένθα άν., σελ. 45, 205. 
Διον. Κόκκινου, ένθα άν., σελ. 318.
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σφάλμα των νά λάβουν καί τήν πρέπουααν 
τιμωρίαν. Νά προσέχουν 8μως οί κολιτζή- 
8ες νά μήν ένοχλήσουν τινά έκ πάθους ή 
αΐσχροκερδίας.

Οδτω έγένετο τό παρόν ένσφρά'γ ιστόν 
έκ τής τοπικής καγκελλαρίας καί έδόθη 
εις χεΐρας τοΟ μπουλούμπαση.

Έδρα .......................... 1803
Καπ. Γεώργιος Βούλγαρης 

Οί σύντυχοι»

Ό  Γεώργιος Βούλγαρης, έντός 6ρα- 
χυτάτου χρονικού διαστήματος, άποκα- 
τέστηοε την τάΕιν έν "Υδρα, τούτον δέ, 
άποβιώσαντα τό 1812, διεδέχθη, μέχρι 
τής έκρήΕεως τής Έπαναστάσεως, ό 
Νικόλαος Κοκοβίλας, όστις, ώσαύτως, 
έβοηθεϊτο εις τό έργον αύτοϋ ύπό τού 
προαναφερθέντος συμβουλίου προκρί
των. Τό άρχικώς ύπό τού Γεωργίου 
Βούλγαρη σώμα πολιτοφυλακής, μετά 
τήν άποκατόστασιν τής τάΕεως έν Ύ- 
δρρ, προφανώς διελύθη, διότι κατά τήν 
έναρΕιν τής έπαναστάσεως τού 1821 
δέν ύφίστατο, ύπό οίανδήποτε μορφήν, 
ιδιαίτερον Αστυνομικόν Σώμα, άλλα τά 
καθήκοντα τής τηρήσεως τής τάΕεως 
ήσκουν οί πρόκριτοι τής νήσου(,!)).

I I .— Ή "Υδρα, ναυτιλιακόν Κέντρον 
τής Τουρκοκρατουμένης Ελλάδος( ’ Ό , 
άμα τή έκρήΕει τής Ελληνικής Έπανα
στάσεως, κατέστη ό πρώτος πολεμικός 
ναύσταθμος τής χώρας, διά τής μετα
τροπής τών αιτοκαράβων εις άΕιόμαχα 
πολεμικά πλοία. Ταυτοχρόνως, ή "Υδρα, 
λόγω γεωγραφικής θέσεως καί τής ά- 
σφαλείας ήν παρεϊχεν αϋτη, κατέστη καί 
πολιτικόν καί έμπορικόν κέντρον, μέ ά- 
ποτέλεσμα άπειρία Εένων καί μή, νά δι- 
έρχηται έκ τής νήσου καί άπειρία προσ
φύγων νά συρρρέη εις αύτήν. Ύπολο- 
γίΖεται, άτι, κατά τήν διάρκειαν τής Έ 
παναστάσεως, ό πληθυσμός τής νήσου 
Ύδρας άνήρχετο εις τριάκοντα χιλιά
δας κατοίκουςC"2), ό δέ κινούμενος 
πληθυσμός εις 2.000 δτομαί"3).

Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, φυσικόν 
ήτο, άφ' ένός μέν, τά θέματα τάΕεως 
καί κοινής ήσυχίας νά έχουν πολλαπλα- 
σιασθή καί, άφ' έτέρου, νά έχουν αύ- 
Εηθή οί κίνδυνοι δολιοφθοράς, δοθέντος 
άτι οί Τούρκοι, ή οί συμπαθοϋντες αύ- 
τούς, έάν ήθελον νά πλήΕουν καιρίως 
τήν έπαναστατημένην Ελλάδα, δέν εί- 
χον παρά νά έπιδιώΕουν τόν έμπρησμόν 
τού στόλου τής Ύδρας, ότε οΰτος εύρί- 
οκετο συγκεντρωμένος εις τόν λιμένα 
αύτής, καί φυσικά οί πρόκριτοι τής νή
σου, οί έχοντες μέχρι τότε τήν εύθύνην 
τής τηρήσεως τής τάΕεως, νά μή έπαρ- 
κούν πλέον, ϊνα άνταποκριθοΰν εις τά 
έπιπρόσθετα ταϋτα καθήκοντα(Μ ), δΓ 
δ καί, άπό τών πρώτων ήμερών άπό 
τής έκρήΕεως τής Έπαναστάσεως, άνε- 
φάνη ή άνάγκη συστάσεως ειδικής Α
στυνομικής Υπηρεσίας.

Τήν άνάγκην ταύτην διεϊδον πρώτοι, 
τεσσαράκοντα τέσσαρες πλοίαρχοι έν 
"Υδρα, οί όποιοι άπηύθυνον εις τούς 
προκρίτους αύτής, τό κατωτέρω έγγρα
φον ( ' 5) :

«Εδγενέστατοι άρχοντες,
Η μείς οί πατριώται πλοίαρχοι τής νή

σου Έδρας, βλέποντες τάς καθημερινάς 
άταξίας δποδ συμβαίνουσιν εϊς τόν τόπον 
άπό τούς είσερχομένους ξένους, καί τό 
βάρος δποδ δμεϊς οί προύχοντες εΐσθε έπι- 
φορτισμένοι, έστοχάσθημεν δλοι έκ συμ

φώνου πώς είναι δχι μόνον ώφέλιμον, άλ- 
λά καί άναγκαϊον διά τήν έσωτερικήν καί 
έξωτερικήν εύταξίαν τοΟ τόπου καί έλά- 
φρωσιν τών οίκοκυραίων, άν καί παρ’ δ- 
μών κριθή εύλογον, νά αυστηθή μία άστυ- 
νομία ή άρχή έκτελοΰσα τάς προσταγάς 
τών κριτηρίων καί τής διοικήσεως, ή λε- 
γομένη παρ’ Ίταλοΐς πολίτζια έξεκου- 
τίβα.

Αδτη δέ πρέπει νά έχη δύο άρχηγοδς έκ 
τών δποκειμένων βπου ήθελον κριθή εύ
λογον, τά όποια μεταλλάτωνται κάθε μή
να καί δύο γραμματικούς τών δποίων 6 
είς νά λαμβάνη τάς έγγράφους έξετάσεις 
τών έρχομένων είς τόν τόπον δποκειμέ
νων, ό άλλος νά τάς περνά είς τό ήμε- 
ρολόγιον δποδ θέλει κρατεί, καί νά έχη 
έτι τήν φροντίδα τών πασαπορτίων' οδτοι 
νά μήν άλλάζωνται παρά δταν κριθώαιν ά- 
νάξιοι τοδ έπαγγέλματός των. ’Ανάγκη δέ 
νά έχωσιν ο! αστυνόμοι τούς κολτζήδες είς 
τήν έξουσίαν των, διά νά έκτελώσι δι’ αύ- 
τών τάς προσταγάς τής διοικήσεως, καί 
νά φυλάττηται ή εύταξία τοδ τόπου. Οί 
άστυνόμοι έχουσι χρέος νά έρευνώσιν έπι- 
μελώς δχι μόνον τά έρχόμενα πλοία, άλλά 
καί έκαστον πρόσωπον δποδ έρχεται εις τόν 
τόπον', πόθεν έρχεται, πώς δνομάζεται, τί ή- 
λικίαν έχει, ποιου έπαγγέλματός είναι, τί 
ζητεί έδώ, ποιον γνωρίζει, είς ποιον είναι 
συστημένος, πόσας ήμέρας έχει νά δια- 
τρίψη, δποίας ειδήσεις έχει κ .τ.λ ., θέλου- 
ot δίδει οί άστυνόμοι είς τήν διοίκησιν έγ
γραφον περιγραφήν δλης αύτής τής έξε- 
τάσεως, καί οδτω έλευθερώνεσθε δμεϊς οί 
προύχοντες άπό τούτο τό βάρος τής με
ρικής έξετάαεως έκάατου δποκειμένου δ
ποδ έρχεται. Οί αδτοί άστυνόμοι θέλου- 
σιν έχει τήν φροντίδα τών έρχομένων καί

στελλομένων γραμμάτων' άν δέ πρέπη νά 
άνοίγωνται ή δχι, τοδτο μένει είς τήν 8ι- 
οίκησιν νά τό διορίση. θέλει δέ τούς δο- 
θή ή κατζελλαρία διά καθέδρα αύτών καί 
τών ανθρώπων των. Τοδτο έστοχάσθημεν 
καί εύλογον καί άναγκαϊον, καί προβάλ- 
λομεν καί είς' δμάς τούς προύχοντας, καί 
παρακαλοδμεν, άν σάς φαίνεται άρεστόν, 
νά μάς δώσητε τήν άδειαν έγγράφως διά 
νά τό έκτελέσωμεν.

"Γδρα τή 24 ’Ιουνίου 1821»

Οί πρόκριτοι τής Ύδρας, παρέσχον 
προθύμως τήν έγκρισίν των, σημειώσαν- 
τες, έπί τού αύτοϋ τούτου έγγράφου 
τών πλοιάρχων, τήν έΕής άπάντη- 
σιν( 1 6) :

«ΙΙατριώται πλοίαρχοι,
Έξερευνηθέν σκεπτικώς τό περιεχόμε- 

νον τοδ δπισθεν προβλήματός σας έκρίθη
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παρά πάντων ήμών τών προκρίτων τής πα- 
τρίδος δρβδν καί τακτικόν' διό έλευθέρως 
δόνασθε νά βάλετε αύτό εις πράξιν, άπο- 
φεύγοντες δμως άπό πάσαν παραμικράν 
κατάχρηοιν.

. Ύδρα τή 24 ’Iouviou 1821
(Σ) Οί κάτοικοι τής νήαοο Ύδρας»

Οί πλοίαρχοι, πράγματι, προέθησαν 
είς τήν άμεσον σύστασιν 'Αστυνομικής 
Ύπηρεοίας, διορίσαντες, άντί τών προ- 
ταθέντων δύο άστυνόμων καί δύο γραμ
ματέων, άνά ένα εις έκάστην Θέσιν ( 17) - 
Σημειωτέον, άτι ή 'Αστυνομία τής "Υ
δρας είναι ή πρώτη ίδρυθεϊοα Άστυν. 
Αρχή τής Έπαναστατημένης Ελλάδος, 

δοθέντος άτι μόλις διά τού ύπ' άριθ. 12 
τού Κώδικος Νόμων τής 30ής Απρι
λίου 1822 «περί θέσεως έν έφαρμογη 
τού Οργανισμού τών 'Ελληνικών Επαρ
χιών» προβλέπεται ή εις έκάοτην έπαρ- 
χίαν διορισμός «Φροντιστοϋ τής Αστυ
νομίας», μέ άρμοδιότητας «τήν φροντί
δα τών άστυνομικών ύποθέσεων τής έ- 
παρχίας καί τής έκδόσεως διαταγών 
πρός τούς Ύποφροντιστάς τής ' Αστυ
νομίας» ( 18), ένώ ή έν Ναυπλίω Γενική 
Αστυνομική Αρχή συνεστήθη μόλις τόν 
Οκτώβριον τού 1822 ( 1ί9) .

I I I .  — Ή 'Αστυνομική Αρχή τής "Υ
δρας συνεστήθη μέ κύριον σκοπόν τήν 
παρακολούθησιν τών Εένων, περί ών κα
τωτέρω παρ. V II I ,  πλήν δμως, σύν τω 
χρόνο), αί άρμοδιότητες τούτης διευρύν- 
θησαν, ώστε ή δραστηριότης αύτής νά 
καλύπτη δλους τούς τομείς τής έννόμου 
τάΕεως.

Συγκεκριμένως, εις τός άρμοδιότητας 
τής 'Αστυνομικής 'Αρχής τής "Υδρας 
περιελαμθάνοντο:
1) Ή τήρησις τής τάΕεως καί τών ό

ρων ύγιεινής έν τη πόλει{20).
2) Ώρισμέναι τελωνειακής ιρύσεως έρ- 

γασίαι. Είδικώτερον οί πλοίαρχοι τών 
καΐκίων ή τών πλοίων, τά όποια άφι- 
κνούντο εις τόν λιμένα τής "Υδρας, 
ήσαν ύποχρεωμένοι, δπως, έντός εί
κοσι τεσσάρων ώρών, άπό τής άφί- 
Εεώς των καί πρό τής έκφορτώσε- 
ως, δηλώσουν εις τήν Αστυνομικήν 
'Αρχήν τό είδος τού φορτίου των, 
ώς καί τά όνοματεπώνυμα τών πα
ραληπτών (21).

3) Ή χορήγηοις όδειών λιανικής πωλή- 
σεως μπαρουτιού, τό όποιον ήτο έ- 
λεγχόμενον είδος, ώς πρός τήν πα
ρασκευήν, φύλαΕιν καί έμπορί- 
αν(22).

4) Ή συλλογή καί διαβίβασις άρμοδίως 
παντοειδών πληροφοριών, γενικής ή 
τοπικής σημασίας, έπί τού διεΕαγο- 
μένου άγώνοςί23).

5) Ή έπίδοσις έγγράφων εις τούς προ
κρίτους τής νήσου ή έτερα πρόσω- 
παί24).

6) Ή δσκηοις ώρισμένων έργων φιλαν
θρωπίας (2S).

7) Ή  έπιτήρησις τών άφικνουμένων καί 
άναχωρούντων Εένων, ώς καί ή χο- 
ρήγησις διαβατηρίων εις τούς άνα- 
χωρούντας Υδραίους (26) .

IV. — Έκ τών ύπαρχόντων στοιχείων, 
δέν είναι γνωστόν ποιος διωρίσθη ώς 
πρώτος 'Αστυνόμος τής νήσου "Υδρας 
ί 2·7)' ή θητεία του, δμως, δέον νά ήτο 
όλιγόμηνος, ήτοι μέχρι τού Ιανουάριου 
— Φεβρουάριου 1822, δτε, μετά ταϋτα, 
άναλαμθάνει καθήκοντα Αστυνόμου ό

Ν. Βίκος, δστις καί παρητήθη έκ τού 
άΕιώματός του, εις τός 8-6-1823 (28) :
«Πρός τούς εΰγενεστάτους κυρίους προκρί

τους.
’Επειδή πρό δέκα Εξ ήδη μηνών άδιακόπως 

έδούλευαα τήν πατρίδα μας ώς Αστυνόμος 
παρακαλώ τήν εύγένειάν σας νά μέ έχετε 
παρητημένον άπό τήν έπιστασίαν ταύτην 
εις τήν όποιαν δέν δύναμαι πλέον νά έξ- 
ακολουθήσω διά πολλάς αίτιας, καί νά δ ι
ορίσετε άλλον εις τό 'Υπούργημα αύτό. 
Προατάξατέ με διά νά σάς παραδώσω τούς 
λογαριασμούς καί δσα άλλα, άναγκαΐα 
γράμματα τού μέλλοντος αστυνόμου.

Εδελπις 8τι θέλει είσακουσθή ή δέησίς 
μου, μέ τό μεγαλύτερου σέβας προσκυνών 
σας μένω.

8 ’Ιουνίου 1823, Ύδρα 
Ν. ΒΙΚΟΣ»

Μετά ταύτα, άναλαμθάνει ώς άατυνό- 
μος ό Ιωάννης Μπαρμπαρής, ό όποιος 
παρέμεινεν εις τήν θέσιν ταύτην μέχρι 
τού Οκτωβρίου τού έτους 1827, δτε 
παρητήθη (29). Έν ουνεχείφ, μέχρι τού 
Σεπτεμβρίου τού έτους 1829, δτε διορί
ζεται ύπό τού Βιάρου Καποδιστρίου, έ- 
πιτρόπου τών Δυτικών Σποράδων ("Υ 
δρας - Σπετσών κ.λ.π.), ώς πολιτάρχης 
τής "Υδρας ό Αντώνιος ΧατΖηανδρέου, 
δέν είναι γνωστόν ποιος ήτο άστυνό- 
μος τής νήσου (3Ι°).

Πρώτος Γραμματεύς τής Αστυνομίας 
ύπήρΕεν ό Ιταλός πολιτικός έΕόριστος 
Ιωσήφ Κιάππε, διορισθείς εις τήν θέ

σιν ταύτην κατόπιν προτάσεως τού ’Α
ναστασίου Τσαμαδού, εις τό βρίκιον «Α 
γαμέμνων» εις τό όποιον ύπηρέτει, μέ- 
χρις τής έποχής τού διορισμού του. Εις 
τήν θέσιν ταύτην παρέμεινε μέχρι τού 
Μαρτίου 1824, δτε παρητήθη, προκειμέ- 
νου νά έκδώση τήν γνωστήν κατά τήν 
διάρκειαν τού άγώνος έφημερίδα «Ό φί
λος τού Νόμου» καί, έπί πλέον, διότι 
ήτο έπιβεβαρυμένος μέ τά καθήκοντα 
τού γρσμματέως τής κοινότητος τής 
"Υδρας, δέν ήτο δυνατόν ν' άνταποκρι- 
θή καί εις τά τρία ταύτα καθήκοντα (3ι)).

Τόν Ιωσήφ Κιάππε διεδέχθη ό Ν. 
Παγκαλάκηςί312) καί τούτον ό Α. Κοκκί- 
νης(33). Ατυχώς, έλλείψει οικονομικών 
πόρων, αί άποδοχαί, τόσον τού Αστυνό
μου, όσον κρί τού Γρομμστέως, ήσαν 
λίαν πενιχροί, ή πλημμελώς κατεβάλ- 
λοντο καί αύτοι ιλαΐ, παρά τήν σπου- 
δαιότητα τών προσφερομένων ύπηρεσι- 
ών, πολλάκις εύρέθησαν εις δύσκολον 
θέσιν.

•Εύγενέστατοι κύριοι διοικηταί τής νήσου 
Ύδρας,

Αιά τής Αναφοράς μας τών 30 Νοεμ
βρίου σάς έπαραστήσαμεν τήν χρησιμότη
τα τής Αστυνομίας, τήν κατάατασιν εις 
τήν όποιαν εύρίσκεται, τά δεινά δσα έδο- 
κιμάσαμεν καί δοκιμάζομεν διά τήν συν- 
τήρησίν της, τά χρέη της συνιστάμενα είς 
γρ. 165, καί σάς έζητήσαμεν τήν πληρω
μήν αύτών καί τήν άφεσίν μας. Τέλη Δε
κεμβρίου σάς έπαναλάβαμεν τά αύτά καί 
σάς έπροσθέσαμεν δτι τά χρέη τής Αστυνο
μίας Ανέβησαν είς τά 445 γρ. μέ τήν προσ
θήκην τών μισθών Δεκεμβρίου ώς βλέπετε 
άπό τόν έγκεκλεισμένον λργαριασμόν καί 
σάς τά έζητήσαμεν πάλιν διά τάς άφεύ- 
κτους ΑνΑγκας μας.

Ά λλ ’ έπειδή μέχρι τοϋδε δέν μάς έδώ- 
κατε καμμίαν θετικήν άπόκρισιν, ούτε τ ’

Ανωτέρω 445 γρ. διά τούς μισθούς μας 
βιαζόμεθα νά σάς τά ζητήαωμεν καί ταύ
την τήν φοράν, καί νά σάς κάμωμεν τάς 
έξής παρατηρήσεις:

α.— Βλέπομεν δτι δλοι σχεδόν στοχάζε- 
σθε περιττήν τήν Αστυνομίαν ταύτην, 
διότι ή μέν εύγένειά σας δέν εύχαρι- 
στεΐται νά πληρώνη τούς ύπουργούς 
της, οί δέ καπιτάνοι καί καραβοκύ- 
ριοι δέν θέλουν ούτε νά παρουαιάζων- 
ται είς τήν Αστυνομίαν, ούτε τούς 
διαβάτας νά παρουσιάζωσι, διά νά 
κάμη ή Αστυνομία τό χρέος της καί 
νά έκβάλη τά έξοδά της.

|ΐ.— Παρατηροΰμεν δτι ένόσω τό πράγμα 
τρέχει οδτω, τά χρέη τής Αστυνομίας 
αυξάνουν, καί ένώ ή εύγένειά σας 
δέν έκπληρώσατε Ακόμη τά είρημέ- 
να 445 γρ. έχουν μετ’ όλίγον νά προσ
τεθούν καί Αλλα χρέη τού Ίανουαρίου, 
τά όποια βέβαια δυσκολώτερα θέλετε 
πληρώσει.

"Οθεν διά νά έβγώμεν άπό τοιαύτην Α
μηχανίαν καί στενοχώριαν σάς παρακαλού- 
μεν θερμώς Αλλην μίαν φοράν νά πληρώ
σετε τά χρέη τής Αστυνομίας, είς τά ό
ποια ύπέπεσε διά τήν Ανωμαλίαν τών πρα
γμάτων μας, καί Αν Αγαπάτε νά ύπάρχη 
Ακόμη Αστυνομία, νά διορίσετε Αλλους Α
στυνόμον καί γραμματέα, διότι ήμεΐς πλέ
ον δέν καθήμεθα, νομίζοντες δτι έδουλεύ- 
σαμεν Αρκετά τήν πατρίδα, έκπληροδντες 
τό κατά δύναμιν χρέος μας.

Μένομεν δέ μέ δλον τό σέβας
24 Ίανουαρίου 1827 έν Ύδρφ 

Ό  ’Αστυνόμος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΙΑΡΜΙΙΑΡΗΣ

Ό  Γραμματεύς
ΝΙΚΟΛ. Γ. ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ» (34)

17. Ά ντ. Μανίκη, ένθα Αν., σελ. 60.
18. Γ. Δημακοπούλου «Ό Κώδιξ τών Νό

μων τής 'Ελληνικής ’Επαναστάσεως 
1822— 1828», Έπετηρίς τοΰ Κέντρου 
’Ερεύνης τής Ιστορίας τοΰ 'Ελληνι
κού Δικαίου, τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών, 10—11)1963— 1964 σελ. 80 έπ. 
«CONSTITUTIONS, LOIX, ORDON- 
NANCES», ATHENES 1835, σελ. 38 
!π.

19. Ά ντ. Μανίκη, ένθα Αν., σελ. 62. ’Αρ
χεία Ύδρας, τόμ. Η ’, σελ. 588.

20. ’Αρχεία “Υδρας, τόμ. ΙΒ' , σελ. 458.
21. ’Αρχεία Ύδρας, τόμ. ΙΓ ',  σελ. 6.
22. ’Αρχεία "Υδρας, τόμ. Η ', σελ. 73.
23. ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουν- 

τουριώτου, τόμ. Σ Τ ', σελ. 45, τόμ. 
Η ’Τ σελ. 65, τόμ. θ ' ,  σελ. 294.

24. ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουν- 
τουριώτου, τόμ. Ζ ', σελ. 18. ’Αρχεία 
"Υδρας, τόμ. ΙΒ ', σελ. 458.

25. ’Αρχεία "Υδρας, τόμ. ΙΒ ', σελ. 216.
26. "Ενθα κατωτέρω παρ. V III.
27. Ά ντ. Μανίκη, ένθα Αν., σελ. 60.
28. Α ρχεία "Υδρας, τόμ. θ ' ,  σελ. 233.
29. Α ρχεία "Υδρας, τόμ. ΙΔ ',  σελ.. 47.
30. Α ρχεία “Υδρας, τόμ. ΙΔ ',  σελ. 226. 

Ά ντ. Μανίκη, ένθα Αν., σελ. 64.
31. Ά ντ. Μανίκη, ένθα Αν., σελ. 61. Α ρ

χεία "Υδρας, τόμ. ΙΔ ',  σελ. 48.
32. Α ρχεία "Υδρας, τόμ. ΙΓ ',  σελ. 39.
33. Α ρχεία "Υδρας, τόμ. ΙΔ ',  σελ. 22.
34. Α ρχεία  "Υδρας, τόμ. ΙΓ ',  σελ. 39, 

40.

(ΣυνεχίΖεται)
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«...ΕΙΜ ΑΣΤΕ Άντρες έμεΐς, 5,τι καί 
νά πής, είμαστε άντρες! είπε δ δποναύ- 
κληρος καθισμένος άνάμεσα στδ πλήρωμα.

"Ελληνας! σοΟ λέει δ δλλος, ϊέν είναι 
παίξε · γέλασε. "Εχουμε τά κακά μας, δέ

Του Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ

λέω' μά δέν είμαστε πάλι καί γιά  πέτα
μα! Καί νά είμαστε γιά πέταμα, δέ θά 
χαθούμε. θέλουμε δέ θέλουμε, δέ θά χα
θούμε. θά ζήσουμε καί θά θεριέψουμε καί 
θά δοξαστούμε, δπως καί πρβτα. Τδ σι-

δερόξυλο, σιδερόξυλο είναι, δσο κ ι.άν  τδ 
κουτσουρέψης, δσο κι άν τοΟ μαδήσης τήν 
κορυφή, δν τοΟ ζεματίαης τά φύλλα, δν 
τού πριονίσης τά κλαδιά. Ό  λέοντας, λέ
οντας λέγεται, γιατί δσο κι δν τοϋ ψαλι-



— —

δίαης τή χαίτη, άν τού ξεριζώαης τά δόν
τια, φτάνει τό βρούχημά του νά σέ πάη 
ρεπίτι. Τό έχει τό σκαρί μας, ναί, τό θέ
λει ή τύχη ]ϊας νά είμαστε πάντα μεγά
λοι. "Οπου κι άν γυρίσης, σέ στεριές καί 
θάλασσες, σέ νότο καί βοριά, σ’ άνατολή 
καί δόσι, θά τό ϊδής γραμμένο. Καί γραμ
μένο, όχι μέ άνθρώπινο κοντύλι, άλλά μέ 
τό ίδιο χέρι του Δημιουργού. Είμαστε άν
τρες σοΰ λέω!

Νά, κοίταξε στήν άνατολή. ’Εκεί βγαί
νει δ ήλιος, ήλιος λαμπρός κι άβασίλευ- 
τος τοΒ Γένους μας. "Οποιος δέν έχει μά
τια, έκεΐνος δέ βλέπει τή χαραυγή, έθνι- 
κή χαραυγή, πόθος καί καημός αιώνων 
δλων, δχι κουροφέξαλα.

Κοίταξε γύρω μας. θάλασσα φουρτου
νιασμένη, ούρανός κατασκότεινος, στεριές 
σκουντουφλιασμένες, φορτωμένες δάκρυα 
καί φαρμάκι, θεριά τά κύματα, χτυπάνε 
τό καράβι μας. Λύσσα καί χολή μάς πο
λεμά. Τό νερό δέρνει τή στεριά, τήν τρώει 
τήν ξεσχίζει, τήν πετσοκόβει άπονα, δσο 
νά κάμη τά πάντα θάλασσα καί ν’ άπλω- 
θή, αχόρταγος ρούφουλας, στόν παράνομο 
κόσμο.

Μά γύρισε κατά τήν 'Ηράκλειά. Καιρός 
διαμάντι' νερά τρισάγιο. Τό μάτι τοϋ θεοΟ 
έκεΐ έπεσε. "Εχεις άρρώστια; πήγαινε νά 
γιατρευτής. "Εχεις πονόματο, άλειψε τά 
ματόφυλλά σου ν’ άγναντέψης κόσμους. 
Είσαι κουφός, θ’ άκούσης άρμονίες. Βερέ
μης είσαι, Διγενής έγινες. Ή  κολυμπή
θρα τού Σιλωάμ έκεΐ βρίσκεται γιά μάς. 
Κολυμπήθρα σωματική, κολυμπήθρα ψυχι
κή, ’Εθνική πρώτ’ άπ’ δλα. Είναι ή "Α
για Τράπεζα τής Α γίας Σόφιάς, τό προ- 
σκυνητάρι τοΒ Γένους μας.

***
ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΗ ΠΟΛΙ μας ξένου πόδι 

τήν πάτησε, ποδάρι Βενετσιάνου. Ένιακο- 
σίων χρόνων ένδοξη ζωή τήν έσβησε σ’ έ
να σφιχταγκάλιασμα.

Ό  Λάσκαρης, φαρμακωμένης ώρας βα
σιλιάς, φεύγει μακριά συνεπαίρνοντας τοΒ 
Γένους τήν έλπίδα, τήν αθάνατη σπορά, 
πού θά γυρίση πάλι θεριεμένος έκδικητής.

Καί 6 καταχτητής, Φράγκος καί Βενε- 
τσιάνος καί Γερμανός άδέαποτος, σάν τό 
άψύ πουλάρι, πού τσαλαπατεΐ μέ τά πέ
ταλά του τ’ άβρά λουλούδια, χύνονται ά- 
πάνω της άχόρταγοι. Μέ τό σταυρό τους 
συντρίβουν, μέ τή θρησκεία τους πελεκούν 
τή θρησκεία μας. Γκρεμίζούν έκκλησιές, 
ποδοπατούν καλλιτεχνήματα, μολύνουν ά- 
γιάσματα, αποτεφρώνουν πνευματικά άρι- 
στουργήματα. Καί σφάζουν γέροντες, πα
τούν αρχόντων μέγ αρα, ξαπλώνοντας σέ 
βασιλικά κλινάρια' νεκρούς γυμνώνουν έν
δοξους, ποδοκυλούν στέμματα θαυμαστά. 
Στενάζει ή Βασιλεύουσα. Μοιρολογά ή Σι- 
ών μας! Καί ό Δάνδολος, γιός κουρσάρων, 
δέ λησμονεί τήν τέχνη τών πατέρων του, 
κουρσεύει καί μέ ξένα κι αταίριαστα στο
λίδια θέλει νά στολίση τή λιμνογέννητη 
πατρίδα του.

Γαλέρες φεύγουν καί γαλέρες έρχον
ται. Παίρνουν τόν πλούτο μας τόν άδαπά- 
νητο, τή δόξα μας τήν άβασίλευτη, τή 
λάμψι, τή σοφία, τά ιερά μας. Ή  Βενε
τία τά δέχεται περιχαρή, στολίζεται καί 
καμαρώνει σάν ξιππασμένη καί άμυαλη 
τσιγγάνα. Ζώνεται τό σπαθί τού Κωνσταν
τίνου μας, τό βλογημένο, πού έχει στό 
θηκάρι του τόν ούρανό μέ τ ’ άστρα, τή θά
λασσα μέ τά καράβια, τή γή μέ τά κά
στρα της —  Ιστορία χρυσόγλυπτη τού ά- 
πέραντου κράτους μας. Παίρνει τήν κο
λυμπήθρα, πού τόσοι βαφτίστηκαν πορφυ
ρογέννητοι, καί βαφτίζει μέσα τών έμπό- 
ρων τά παιδιά. Μέ τίς χρυσόπορτες τού 
Ναού μας στολίζει τόν "Αγιο Πέτρο της, 
στήνει στούς πύργους της τό Ρολόγι, θαύ
μα τού κόσμου, μέ τούς Μάγους πού χα ι
ρετούν ταπεινοί τού Χριστού μας τή Γέν- 
νησι' στήνει στίς πλατείες τ’ άλογα τ’ ά- 
νεμοπόδαρα, άκράτητου λαού συμβολική 
παράστασι.

Γαλέρες φεύγου'ν καί γαλέρες έρχονται. 
Παίρνουν τά πλούτη μας, τή δόξα μας, τά 
ίερά μας. ’Αλλού τά πάνε, στή Δύσι τήν 
τρισβάρβαρη νά ήμερέψουν καί κείνους 
τούς λαούς. Νά δοξάσουν καί κείνης τά 
χώματα.

Ή  Α γία  Τράπεζα βμως δέν άκολου- 
θεΐ. Ή  πλάκα ή πολύτιμη πού τήν έστη
σε δ ’Ιουστινιανός στή μέση τού Ναού, 
λαμπρό ζαφείρι στή χρυσή σφεντόνα του 
— πλάκα πού άκουσε τόσα νικητήρια καί 
θυσίασε απάνω της ό Φώτιος, δέν πάει 
νά κλειστή στά δολερά τείχη, στ’ άρπα- 
χτικά χέρια τού Ίννοκέντιου. "Οχι δέν 
πάει. "Ανοιξε ή καρίνα στά δυό καί γλ ί
στρησε ή 'Αγία Τράπεζα στά νερά τού 
Μαρμαρά. Ό  βούρκος έφυγε άπό κοντά 
της, δπως φεύγει ή άμαρτία τό Σταυρό κι 
δ χρυσός άμμος στρώθηκε, κλίνη πάναγνη 
άπό κάτω της. Καί τού θεού τό μάτι, 
τού Δικαιοκρίτη καί Παντοδύναμου στάθη
κε άπάνω της άγρυπνο, δπως μάνας μά
τι στήν κούνια τού μονάκριβου παιδιού
της·

*·*
ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ είναι έκεΐ καιρός δια

μάντι ήλιος κατάργυρος, νερό τρισάγιο. 
Μύρο ανεβαίνει άπό τό βυθό καί Απλώνεται 
στό πρόσωπο τής θάλασσας, καί κάθεται 
χρίσμα σωματικό, χρίσμα ψυχικό, έθνικό 
πρώτ’ άπ’ δλα! "Οπως άπό τό Δισκοπό
τηρο βγαίνει ή σωτηρία τού Χριστιανού, 
θά βγή άπό κεΐ κ’ ή δική μας άπολύτρω- 
σι. Ή  χαραυγή τού "Εθνους μας έκεΐ θ’ 
άνατείλη, ναί, έκεΐ θ’ άνατείλη. Προβαί
νει δλοένα ή 'Αγία Τράπεζα καί βούλε
ται νά πιάση τή στεριά. Καί τότε σέ δλη 
τήν 'Ελληνική γή, άπ’ άκρη σ’ άκρη, άπό 
νότο καί βοριά, χαρούμενος ήλιος θά πυ- 
ρώση τούς δούλους.

Τότε θά πάρουμε καί τά κουρσεμένα π ί
σω. Τά πλούτη μας, τίς δόξες καί τά ίε
ρά. μας.

Ναί' θά ζήσουμε καί θά θεριέψουμε καί 
θά δοξαστούμε πάλι. Είμαστε άντρες έ- 
μεΐς' μώρ’ είμαστε "Ελληνες!...».

Καί όρθός τώρα έρριξε τά μάτια φλο
γερά στίς σκοτεινές στεριές, σάν προφή
της τού ’Ισραήλ, ύμνώντας τή Γή τής ’Ε
παγγελίας δ ύποναύκληρος. Καί δέν ήταν, 
δχι! δ ναύτης δ ταπεινός. "Ηταν δ Ε λ 
ληνισμός δλόκληρος μέ τήν άκλόνητη πί- 
στι στίς παραδόσεις καί στούς θρύλους του.

«Θά έλθη καιρός εις τον όποιον ό πόλεμος (του 1821) θά τιμηθή πολύ 
περισσότερο άπό δ,τι δοξολογείται τήν σήμερον.

Συχνά τό πρωί πάχνη σηκώνεται και σκεπάζει τήν όψη του κόσμου. 
Ά λλ’ δταν ό ήλιος ψηλώσει, σκορπάει ή καταχνιά, ξεχωρίζονται, φαίνονται 
τά δέντρα, οι κήποι, τά σπίτια.

Ό  καιρός και ή μελέτη ξετιμοΟν καλύτερα τήν άξια τών έργων, δια
σκορπίζεται ό φθόνος, φεύγουν τά σκοτάδια, λάμπει ή άλήθεια.

Προσκυνητάρια τών μεταγενεστέρων θά γίνουν τά τείχη τοϋ Μεσολογ- 
γιοϋ, τό Δερβενάκι, ό Καβοντόρος, ή ‘Αλαμάνα.

Οί αιώνες θά κηρύττουν εις τούς αιώνας, δτι ποτέ πόλεμος πλέον δί
καιος, πλέον άμίαντος, πλέον ιερός δέν έτίμησε φυλήν άνθρώπων, δσον ό 
έλληνικός».

Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
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Η ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τών δδηγών καί 
των έπιβατών τών πάσης φύσεως αυ
τοκινήτων, προεκάλεσε πολλές συζη

τήσεις κατά τδ παρελθόν. Έ ν τφ μεταξύ 
οί έπιστημονικές έρευνες ποό έγιναν έπί 
τής άποτελεσματικότητός των, συνετέλε- 
σαν ατό νά υιοθετηθούν σέ πολλές χώρες. 
Σήμερα, καί ένώ υπάρχουν πάντοτε καί 
μερικοί άντιφρονοδντες, οί ζώνες άσφα- 
λείας κερδίζουν διαρκώς έδαφος.

Καί στήν περίπτωσι αυτή, ή έλληνική 
Αδιαφορία, ή μοιρολατρεία καί δ ζαμαν- 
φουτισμός, πρέπει νά παραχωρήσουν τή 
θέαι τους στίς συμβουλές τών ειδικών καί 
στά έπιστημονικά καί στατιστικά δεδομέ
να καί νά παύσωμε νά έμφανιζώμαστε καί 
στδν τομέα τής προλήψεως τοδ ατυχήμα
τος, ώς ύπανάπτυκτοι. Γιατί δέν ύπάρχει 
βέβαια δευτέρα γνώμη, έπί τοδ δτι ή πρό- 
ληψις τοδ άτυχήματος είναι καλύτερη... 
άπδ τήν θεραπεία πού θά τήν πληρώσου
με μέ πόνους, αίμα καί χρόνο.

θά προσπαθήσουμε, δσο μποροδμε πιό 
άπλά νά γράψουμε γιά τίς ζώνες Ασφα
λείας καί τήν χρησιμότητά τους.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
Κατά τήν στιγμή μιάς συγκροόσεως, Α

ποτόμου φρεναρίσματος κλπ. έστω κι Αν 
τρέχουμε μέ μεγάλη ταχύτητα, τδ τροχο
φόρο σταματά Απότομα. Τδ σώμα δμως, 
τόσο τοδ δδηγοδ, δσο καί τών έπιβατών, 
μέ τήν κεκτημένη φορά, δπως λέμε, δέν 
μπορεί νά σταματήση, Αλλά τείνει πρδς 
τά έμπρός. Καί δπως ξέρουμε δλοι μας 
Απδ τήν πείρα μας κι έστω καί μέ τίς 
Απλές μας γνώσεις, οί έπιβαίνοντες, χτυ- 
ποδν μέ δύναμι στδ τιμόνι, στά τζάμια, 
στίς πλευρές τοδ αύτοκινήτου, τραυματί
ζονται σοβαρά ή χάνουν καί αύτήν Ακόμα 
τή ζωή τους. Συχνά διαβάζουμε τά συντα
ρακτικά τροχαία άτυχήματα κι ίσως μέχρι 
σήμερα οί περισσότεροι Αγνοούσαμε τδ λό
γο, γιά  τδν δποΐο, τά θύματα είναι τόσο 
πολλά.

Μπροστά σ’ αδτή τήν κατάστααι, τά ιν
στιτούτα έρευνών, τόσο τών μεγάλων Ιται- 
ριών κατασκευής αύτοκινήτων δσο καί ιών 
’Οργανισμών προλήψεως τοδ τροχαίου ά

τυχήματος, κατέληξαν στδ συμπέρασμα δτι 
έάν οί δδηγοί καί οί έπιβάται, ήσαν στε
ρεωμένοι μέ τρόπο πού θά μπορούσαν νά 
μήν πέσουν μπροστά Αλλά νά σταματήσουν 
έτσι Αμεσα, δπως καί τδ αύτοκίνητο τότε 
τά δυστυχήματα θά ήσαν πολύ λιγώτερα.

"Ετσι, έκρίθησαν πλέον Απαραίτητες οί 
ζώνες Ασφαλείας. "Οπως περίπου καί στά 
Αεροπλάνα, δδηγδς καί έπιβάται έπιβάλ- 
λεται νά δένωνται καί ατά αδτοκίνητα, 
γιά νά προλαμβάνουν χτυπήματά τους έν- 
τδς τοδ αύτοκινήτου, Αλλά καί τίς έκ- 
σφενδονίσεις έκτδς αύτοκινήτου, δπως συ
χνά γίνεται κατά τίς βίαιες συγκρούσεις.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ

Σέ 22 Πολιτείες τής ’Αμερικής, άπδ συ
στηματικές μελέτες παρομοίων Ατυχημά
των, προέκυψε δτι τά άτυχήματα τραυμα
τισμών ήσαν μειωμένα άπδ 35%— 70% στίς 
περιπτώσεις πού δδηγδς καί έπιβάται έ
φεραν ζώνες. Τδ ποσοστό μειώσεως τών 
θανάτων είναι εύτυχώς, άκόμη μεγαλύτε
ρο καί φθάνει τά 80% καί πλέον. Κατόπιν 
τών Ανωτέρω δεδομένων, ή διαφώτισις, δ
πως είναι φυσικό, έγινε πιδ έντονη καί 
οί ζώνες Ασφαλείας γενικεύθηκαν.

Πρέπει νά σημειωθή, πώς σέ μιά σύγ- 
κρουσι μέ ταχύτητα 80 χλμ., τδ χτύπημα 
γίνεται μέ δύναμι βάρους Ισου πρδς τδ 
τριακονταπλάσιο έκείνου τοδ Αμαξώματος.

Στά έπόμενα δέκατα τοδ δευτερολέπτου, 
Ασκείται πίεσις στδ Αμάξι καί στούς έπι- 
βάτες 80 φορές μεγαλύτερη άπδ τδ βάρος 
τους. Στίς φοβερά άπίθανες αύτές στι
γμές, τών τμημάτων δευτερολέπτου, Αν
θρωποι καί μηχανές χάνονται. Έδώ Ακρι
βώς είναι δ σωτήριος ρόλος τών ζωνών Α
σφαλείας. Συγκρατοδν τά Ανθρώπινα σώ
ματα καί τά έμποδίζουν νά χτυπήσουν έμ- 
πρδς καί νά συντριβοδν ή νά έκτιναχθοδν.

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ

Σχετικώς μέ τήν δλη χρησιμότητα τής 
ζώνης Ασφαλείας, δποστηρίζονται άκόμη 
καί τά έξής:

Σέ μιά Απότομη στάθμευαι, έστω κι Αν 
τρέχετε μέτρια, κινδυνεύετε, χωρίς ζώνη,

νά έκτιναχθήτε, μαζί μέ τούς έπιβάτες 
σας. ’Επίσης σέ γρήγορες στροφές διατη
ρείς πάντα τή θέσι σου μέ τή ζώνη, δ
πως καί σέ κάθε Απροσδόκητο, πού μπο
ρεί νά βρεθή μπροστά σου. Οί μελετηταί 
τοδ ζητήματος ύποστηρίζουν πώς έκτδς ά
πδ δλα τά Ανωτέρω, πού είναι τόσο δ- 
φθαλμοφανή υπάρχουν καί οί ψυχολογικοί 
παράγοντες: Δηλαδή, δταν έχωμε ζώνες 
μέ μεγαλύτερη σιγουριά καί μέ ήσυχία 
πνεύματος. Μέ τδ δέσιμο δέ τών ζωνών 
άπδ τήν στιγμή πού θά μπούμε στδ αύτο- 
κίνητο, προετοιμαζόμαστε στδ νά προσέ
χουμε καθ’ δλη τή διαδρομή.

ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΙ

Υπάρχουν δμως, καί Αρκετοί, πού έ
χουν τίς έπιφυλάξεις τους γιά  τίς ζώνες 
Ασφαλείας. Οί δδηγοί αύτοί καθώς καί 
πολλοί έπιβάται, λένε συχνά πώς σέ περί- 
πτωαι πυρκαϊάς δέν θά έχουν τδν καιρό 
νά λύσουν τίς ζώνες καί νά πεταχτοδν έ
ξω άπδ τδ αύτοκίνητο.

Οί ύποστηρικταί τής ζώνης Αντιτείνουν 
στήν περίπτωσι αύτή, δτι δ δεμένος δδη
γδς ή έπιβάτης, μπορεί ν’ Απαλλαγή τής 
ζώνης σέ τμήμα τοδ δευτερολέπτου,'σέ μιά 
πολύ Απλή κίνηαι τοδ χεριού καί έπειδή 
δέν θά είναι καί πληγωμένος —χάρις Α
κριβώς στίς ζώνες Ασφαλείας— θά βγή έγ- 
καίρως. Στδ σημείο αύτδ γίνεται ή διευ- 
κρίνισις, δτι γιά  νά πάρη φωτιά, τίς πε
ρισσότερες φορές, θά χτυπήση προηγου
μένως τδ Αμάξι.

"Οσον Αφορά τδ ύποστηριζδμενο, έξ Αλ
λου, πώς δσοι είναι δεμένοι μέ ζώνες, αι
σθάνονται Αδιάφοροι γιά τδν κίνδυνο καί 
έπομένως γίνονται Απρόσεχτοι οί ύπερα- 
σπισταί τής ζώνης τδ άπροκρούουν, λέγον
τας δτι άντιθέτως, τδ ζώσιμο αύτό, δεί
χνει πρόνοια καί αίσθημα εύθύνης.

"Αλλοι παρατηροδν πώς θά τούς είναι 
δύσκολο, μέσα στήν πόλι καί γιά  μικρές 
διαδρομές, νά φορούν ζώνη Ασφαλείας. 
Καί δμως, μετά άπδ ψύχραιμη θεώρησι 
τοδ ζητήματος, δπως τονίζεται, εύκολα 
θά έφθανε κανείς στδ συμπέρασμα, δτι Α
φού αύξάνουν τά άτυχήματα καί στούς δρό
μους τών πόλεων καί άφοδ μιά ζώνη μάς 
έξασφαλίζει κατά μεγάλο ποσοστό, πρέ
πει νά τήν φορέσουμε. Πολύ γρήγορα. Αλ
λωστε, δλοι θά συνηθίσουμε νά τίς φορά
με ή νά βλέπουμε τούς Αλλους πού θά τίς 
φοράνε καί δχι μόνον δέν θά μάς κάνη 
παράξενη έντύπωσι Αλλά, άντιθέτως, θά 
άποτελή λόγο νά θυμώμαστε καί γιά μιά 
πρόσθετη φορά, τδν κίνδυνο τών Ατυχη
μάτων.

Γιατί, λοιπόν, νά μή φορέσης κι έσύ Α
γαπητέ άναγνώστα ή αάν δδηγδς ή σάν έ
πιβάτης, καθώς καί οί δικοί σου, τήν ζώ
νη Ασφαλείας, δταν μπαίνης σέ αύτοκί- 
νητο;

Ειδικά μάλιστα, στδν δδηγό, πού δυνα
τόν νά μάς άπαντήση πώς αύτός είναι πο
λύ προσεχτικός καί δέν τοδ χρειάζεται 
τέτοια ζώνη, θά πρέπει νά τοδ πούμε, δτι 
ένα δυστύχημα μπορεί νά γίνη χωρίς νά 
τδ προκαλέαη έκεϊνος, Αλλά μέ τήν ύπαι- 
τιότητα οίουδήποτε Αλλου. Γιατί, λοιπόν, 
νά μήν προβλέπη καί νά μήν περιορίση τίς 
ζημιές καί τά άτυχήματα, φορώντας τή 
ζώνη Ασφαλείας; Οί πιθανότητες νά μήν 
πάθη τίποτα ή νά μήν γλυτώση μέ μικρο
πράγματα, δταν έχη τή ζώνη, είναι με
γάλες.

Γ. ΠΕΤΡΕΑΣ
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ΔεΕιά: Μέτρα τάΕεως καί ασφα
λείας εις τόν Σιδηροδρομικόν 
Σταθμόν Αθηνών κατά τήν έπά- 
νοδον έΕ Ευρώπης εις τήν όποιαν 
έπραγματοποίησεν τοΕείδιον τού 
Προέδρου τής Δημοκρατίας Άλε- 
Εάνδρου Ζαΐμη μετά τής συζύ

γου του.
Κάτω: Ό  Άντιβαοιλεύς Γ. Κον- 
δύλης μετά τού 'Αρχηγού τής Α
στυνομίας Πόλεων κ. Σπύρου καί 
άλλων ΆΕ)κών πρό τού Μητρο- 
πολιτικοϋ Ναού Αθηνών κατά 

μίαν τελετήν.
Απέναντι: Ή κυρία Τρότσκυ, σύ- 

Ζυγος τού δολοφονηθέντος ύπό 
τών Μπολσεβίκων Ρώσων πολιτι
κού εις προσκύνημα εις τόν 'Ιε 
ρόν Βράχον τής Άκροπόλεως.

Αύστηρά μέτρα άσφαλείας.



Μ ΙΑ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ
TO N  «Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Από τού παρόντος τεύχους των τά «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  ΧΡ Ο 

ΝΙΚΑ» έν τη προσπάθεια των νά συμβάλλουν εις τήν γνώσιν της 
Ιστορίας τοΰ Σώματος, καθιερώνουν «Τό "Αλμπουμ τής Αστυ

νομίας Πόλεων» εις τό όποιον θά δημοσιεύωνται κατ" άποκλει- 
στικότητα σπανιώταται καί πολυτιμώταται φωτογραφίαι άφορώ- 
σαι εις διαφόρους περιόδους τής Ζωής καί τής έν γένει δράσεως 
τού Σώματος.

«Τό "Αλμπουμ τής Αστυνομίας Πόλεων» σκοπόν έχει άφ’



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κάτω: Μέτρα τάΕεως καί ασφαλείας κατά τήν εις Ελλάδα έπίσκεψιν τού Τούρ
κου Υπουργού ΈΕωτερικών Τεφίκ Ρουοτί. Τό στιγμιότυπον πρό τής Ακαδημίας. 
Δεξιά: Δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν πορέλασιν έπωχουμένων τμη
μάτων τής Αστυνομίας Πόλεων κατά τήν Εθνικήν έορτήν τής 25ης Μαρτίου

ΤΟ

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ενός μέν νά φέρη εις τό φώς άγνωστα διά τούς νεωτέρους αστυ
νομικούς στιγμιότυπα, όπως τό συνέλαβε ό φωτογραφικός φακός 
καί άφ ετέρου νά διασώση τό πολύτιμον αύτό ύλικόν, τό όποιον 
άναμφιβόλως θά άποτελέση άνεκτιμήτου αξίας πηγήν δι' όσους 
προτιθενται νά ασχοληθούν μέ τήν συγγραφήν τής Ιστορίας τής 
Αστυνομίας Πόλεων.

Εις τήν δημοσίευσιν των φωτογραφιών δέν θά άκολουθεϊται 
έπακριβώς χρονολογική σειρά, διότι τούτο πρακτικώς είναι άνέ- 
φικτον, πλήν όμως ό άναγνώστης, διά τής δημοσιευομένης λε
ζάντας θά ένημεροϋται πλήρως έπΐ τού είκονιζομένου θέματος.

Ή άνεύρεσις τών δημοσιευομένων φωτογραφιών αποτελεί 
πραγματικήν έπιτυχίαν, διά τήν όποιαν τό « Αστυνομικά Χρονι
κά» δικαιούνται νά είναι ύπερήφανα. Τούτο δέ, διότι ώς γνω
στόν, ούτε φωτογραφικόν άρχεϊον έτηρεϊτο κατά τήν άναφερο- 
μένην έποχήν, ούτε εις ιδιωτικός σύλλογός εύρέθησαν αί σχετι
κοί φωτογραφίαι.

ΠΟΛΕΩΝ





2 5 Η
ΜΑΡΤΙΟΥ

1821
«Τί σ’ ωφελεί αν ζήσης καί είσαι στη σκλαβιά' 
στοχάσου πώς σέ ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά».

(Φ ερ ρ α ΐο ς )

Τ ΟΥ ΧΡΟ ΝΟ Υ ή συμπαγής και Ζοφερή μάζα, πού καί πού τρυπιέται 
άπό μερικές αστραφτερές ημερομηνίες, πού μοιάζουν σάν φωτεινά 
μετέωρα σέ καταοκότεινο ούρανό. Είναι οί ημερομηνίες — σταθμοί, 

πού κάνουν τόν άνθρωπο νά τινάζεται πανίσχυρος, περιφρονητής τού κάθε 
ολέθρου, σαρκαστής τού κάθε κινδύνου. Είναι οί σταθμοί, πού άποτελοϋν 
κοσμοίστορικά γεγονότα καί σημαδεύουν άνεΕίτηλα τήν ιστορική πορεία τών 
λαών. Στή ζωή τών άνθρώπων καί τών λαών, ύπάρχουν οτιγμές κατά τις 
όποιες τό ανθρώπινο πνεύμα άνυψώνεται πάνω άπό τόν κόσμο τού αισθη
τού καί τις φροντίδες τής καθημερινής βιοπάλης καί φθάνει στις αιθέριες έ- 
κεϊνες σφαίρες τού ιδεώδους καί τού ύπερκόσμιου.

Είναι στιγμές, μέσα στήν ιστορία τών χιλιετηρίδων, πού ή λογική πα
ραμερίζεται άπό τήν άσυλλόγιστη παλληκαριά καί ή όρθοφροσύνη παύει νά 
κάνη προσθαφαιρέσεις ατά τεφτέρια τής ζωής καί νά βγάζη τό συμπέρασμα 
ότι γιά νά νικήση κανείς πρέπει νάναι, οπωσδήποτε, καί πιό δυνατός. Στις  
οτιγμές αύτές ή τυφλή τόλμη διδάσκει, ότι καί ή άδυναμία νικάει, άρκεϊ νά 
έχη μέ τό μέρος της τό δίκιο.

Ό ταν ό άνθρωπος άρχίζη νά λογαριάζη, νά συλλογίζεται, νά διστάζη, 
δύσκολα τότε κερδίζει. Ο δισταγμός, άδελφός τής λογικής, δέν έσφυρηλά- 
τπσε ποτέ τά θαύματα. Αύτά τά ξεπέταξαν φλόγες άπό ήφαιστειώδη ένθου- 
οιασμό, τά έδημιούργησαν οί έΕοχες τρέλλες, οί ύπέροχες άπεριοκεψίες. 
"Οσο κανείς συλλογιέται, δέν τολμάει. "Οταν όμως κλείση τά μάτια του 
καί ριχθή ατό χάος, τότε είναι πού πυργώνει τούς ύπέρλαμπρους σταθμούς 
τής ιστορίας.

Σάν ένας τέτοιος σταθμός ύψώνεται καί ή 25η Μαρτίου 1821. Είναι 
μιά μέρα, πού συμβολίζει τήν άουλλόγιοτη τόλμη' τήν τόλμη, πού, αδιαφο
ρώντας γιά τό κάθε τι, χυμάει πάνω ατό όποιοδήποτε πολεμικό τέρας καί 
τό συντρίβει, μέ μόνο όπλο τήν δύναμι τού δικαίου.

Ή 25η Μαρτίου 1821 άληθινό άστραφτερο ορόσημο, φωτίζει τις γε
νεές τών άνθρώπων, πού ξέρουν νά ζοϋν έλεύθερα, άλλα καί νά πεθαίνουν 
γιά τήν έλευθερία τους, όταν ή μοίρα τό θελήση. Οί άθάνατοι πρόμαχοι τής 
έλληνικής έλευθερίας, έμπνευσμένοι άπό τό πνεύμα τής θυσίας, ξεκίνησαν 
τήν 25η Μαρτίου 1821, γιά νά άποτινάξουν τόν ζυγό τετρακοσίων χρόνων. 
Κι άγωνίστηκαν ύπεράνθρωπα, έπτά ολόκληρα χρόνια, μέ αύτοθυσία, αύτα- 
πάρνησι, ήρωισμό καί γενναιότητα, χωρίς νά ύπολογίσουν τήν άριθμητική 
υπεροχή τού έχθρού.

Στήν πανάρχαιη τούτη γή, είναι κάποιοι τόποι χορτάτοι άπό δόξα καί 
αίμα, κατάσπαρτοι άπό τό παρελθόν, γιομάτοι μνήμες αιωνόβιες καί λαμ
περές εικόνες ιστορικής δράσεως.

Ένας τέτοιος τόπος ύπήρξε στό πέρασμα τού καταλύτου χρόνου καί 
ή γλυκειά μας πατρίδα, ή πανέμορφη ΕΛΛΑΔΑ. Ό  τρόπος μέ τόν όποιον 
ανέκαθεν οί Έλληνες μάχονται, ή ψυχική τους άνάτασις, τό πνεύμα τής άρ- 
χαίας αρετής, πού τούς έμψυχώνει, ή σπίθα πού ζωντανεύει πάνω στό βου
νά τις πιό τρανές σελίδες δόξας, όλα αύτά άποδεικνύουν, ότι ή πατρίδα μας 
είναι ή ζωντανή σημαία τής άνθρωπότητος.



ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Του Άστυν. Διευθυντοΰ Α' 
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  ΚΟ ΥΒ Α

Τ6 ΚΚΕ, ώς άνεπτύχθη είς τό οίκεΐον 
κεφάλαιον, άφοδ διήλθε περιόδους έαωτε- 
ρικών διαμαχών, εύρίσκετο μέχρι τής 4ης 
Αύγουστου είς πλήρη άνοδον, έπιτευχθεΐ- 
σαν διά τής άδιστάκτου, καθαρώς σταλινι
κής, άλλά έν ταυτφ καί έπιτυχοδς, καθο- 
δηγήσεως τοΟ Ζαχαριάδη. Ίδεολογικώς 
είχον έπιτευχθή πολλαί πρόοδοι. Επίσης, 
είς τήν έφαρμογήν τής γραμμής τής Κ.Λ. 
περί διαβρώσεως τοδ άστικοδ καθεστώτος 
διά τής δημιουργίας λαϊκών μετώπων, εί- 
χεν έπιτυχίας (άστικοδημοκρατική μορφή 
τής έπαναστάσεως, διείσδυσις είς δλας 
τάς τάξεις, Σύμφωνον Σοφούλη — Σκλά- 
βαινα κ .λ .π .) . Είς τήν δημιουργίαν, τέ-

ΣΠ. ΠΑΞΙΝΟΣ

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ Υ  Κ.Κ.Ε.
Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκα

θεν τροχοπέδην εις τήν πρόοδον και τήν ευημερίαν τής Πα- 
τρίδος.

Τό Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τά Εθνικά προβλή
ματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του υπήρξεν ή κατάληψις τής 
έξουσίας και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας 
τού ερυθρού ολοκληρωτισμού.

ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

λος, ΙΙαρανόμου Μηχανισμού είχε άρκετά 
προχωρήσει, πλήν δμως, ή δημιουργουμένη 
είς τά ήγετικά στελέχη, κατά τάς έποχάς 
άνόδου ένός Κ.Κ., ψυχολογία ίσχύος καί 
άνέτου δια&ιώσεως έν νομιμότητι (διά τής 
δποίας νομιμότητος δυστυχώς προστατεύ
ονται σχεδόν άποκλειατικώς τά ή γ ε 
τ ι κ ά  στελέχη καί ούχΐ τά έκτελεστι- 
κά των πειθήνια δργανα), είχεν είς πολ
λούς, τοδ Παρανόμου Μηχανισμοδ, τομείς 
άνασταλτικόν χαρακτήρα.

Πάντως, τήν νύκτα τής 4ης Αδγοόστου 
1936, τό ΚΚΕ δέν ήδυνήθη νά άντιδράση. 
Λιά τών έφαρμοζομένων, δμως, έστω καί 
πλημμελώς, συνωματικών κανόνων, τά 
πρώτα πλήγματα τών άρχών ’Ασφαλείας 
έδόθησαν κατά μεσαίων κυρίως στελεχών, 
τής ήγεσίας έπιτυχούσης, κατά τό πλεϊ- 
στον, νά διαφύγη καί νά είσέλθη είς τήν 
παρανομίαν. Ό  άπό τής έποχής τής νβϊ- 
μιμότητος προετοιμασθείς Παράνομος Μη
χανισμός έτέθη, βαθμηδόν, είς λειτουρ
γίαν.

Παρά ταδτα, τό πρώτον σοβαρόν πλή
γμα, δπερ έδέχθη τό ΚΚΕ, ήτο ή υπό τής 
Γεν. ’Ασφαλείας Πειραιώς σύλληψις τοδ 
άρχηγοδ του Νικολάου Ζαχαριάδη. ΑΒτη 
έπετεύχθη κατόπιν πληροφοριών καί πα- 
ρακολουθήσεως δπό τής 'Γποδ)νσεως Γεν. 
’Ασφαλείας Πειραιώς, είς έλάχιστον χρό
νον άπό τής έθνικής μεταβολής τής 4ης 
Αύγούστου, ήτοι τήν 18ην Σεπτεμβρίου 
1936. Πολλοί θρύλοι περιβάλλουν τήν 
σύλληψίν του καί περισσότερα έρωτηματι- 
κά, έξ ών βασικά δύο: α) Ή  σύλληψις ήτο 
άποτέλεσμα παραβιάσεως τών συνωμοτι
κών κανόνων άπό τόν πεπειραμένον Ζαχα- 
ριάδην ή 6) ΤΗτο άποτέλεσμα καταδόαεώς 
του άπό άνώτατον στέλεχος τοδ Κόμμα
τος;

Ό  Ζαχαριάδης, δπως θά έκαμε καί κά
θε άλλος (οργανωμένος κομμουνιστής, άπό 
τής στιγμής τής συλλήψεώς του, ένα καί 
μοναδικόν σκοπόν έθεσε: Τήν έξακρίβω- 
σιν τών αίτιων καί τών συνθηκών ταύτης. 
Βεβαίως, είς τά λαγωνικά τής Γενικής 
’Ασφαλείας τοδ Πειραιώς, ό Ζαχαριάδης, 
ήτο γνωστός, λόγφ τής, κατά τό παρελ
θόν, δράσεώς του είς τάς τοπικάς κομμα- 
τικάς δργανώσεις. Τοδτο δμως δέν δικαιο

λογεί, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, τήν σύλ
ληψίν του, ήτις έγένετο Οπό συνθήκας 
έ ν έ δ ρ α ς καί ούχί κατά τυχαίαν 
συνάντησιν μετά όργάνου τινός τής ’Ασφα
λείας, τό όποιον θά άνεγνώριζε τόν ’Αρ
χηγόν τοδ ΚΚΕ. Κατόπιν τούτου, ή λογι- 
κωτέρα καί πιθανοτέρα έκδοχή ήτο ή τοι- 
αύτη τής κ α τ α δ ό σ ε ω ς .  Καί 
μάλιστα καταδόσεως Οπό άνωτάτου καί έμ
πιστου στελέχους, διότι δ Ζαχαριάδης, έν 
παρανομίφ, δέν είχεν έπαφάς μετά μεσαί
ων ή κατωτέρων στελεχών. Άπό τά έ- 
λάχιατα συλληφθέντα, κατά τάς πρώτας ή- 
μέρας τής μεταβολής, άνώτατα στελέχη, 
ούδέν θά ήτο είς θέαιν νά παράσχη πλη
ροφορίαν τινά, βάσει τής δποίας νά έπι
τευχθή ή σύλληψις του. Ά ρα άνέκυπτε τό 
σοβαρώτατον θέμα τής π ρ ο δ ο σ ί α ς  
στελέχους άνωτάτου, δρώντος έντός τής 
ήγεσίας τοδ κόμματος είς βάρος τοδ ’Αρ
χηγού τοδ Κόμματος. Ά ρχικώς, αί Οπό- 
νοιαι τοδ Ζαχαριάδη έστράφησαν κατά τοδ 
Λαίου, στελέχους τοδ Κόμματος, μετά τοδ 
δποίου θά έπραγματοποίει κομματικόν ραν
τεβού κατά τήν στιγμήν τής συλλήψεώς, 
πλήν δμως, δέν έπανεπαύθη έπ! τής έκ- 
δοχής αυτής. Κατά τόν χρόνον τής άπο- 
μονώαεώς του, είς τά κρατητήρια τής Γε
νικής ’Ασφαλείας Πειραιώς, δέν παρέμει- 
νεν έν άδρανείφ. Ώς είχε κομματικήν δ- 
ποχρέωσιν, προσεπάθησε διά τοδ γνωστοδ 
τρόπου, τοδ διά κτυπημάτων άλφαβήτου 
Μόρς, νά έλθη είς έπικοινωνίαν μέ τυχόν 
έτέρους κρατουμένους κομμουνιστάς, άνα- 
ποτελεσματικώς. ’Επίσης, μέσα είς τήν 
σιγήν τών άπομονωτηρίων, προσεπάθησε 
νά «συλλάβης συζητήσεις μεταξύ τών δε
σμοφυλάκων ή μεταξύ δεσμοφυλάκων καί 
τυχόν έτέρων κρατουμένων. Καί πάλιν, δ
μως, άναποτελεσματικώς. Τότε, ώς ισχυ
ρίζεται δ Ζαχαριάδης, συνέβη ένα άποκα- 
λυπτικόν δι’ αύτόν γεγονός. «Γεγονός», 
προσθέτομεν ήμείς, δπερ έπέδρασεν έπί 
τής περαιτέρω τύχης τοδ Κόμματος. Τό 
γεγονός αδτό έξιστορεΐται είς τήν ύπ’ ά- 
ριθμ. 29)1946 άπόφασιν τής Κ.Ε. ’Ελέγ
χου τοδ ΚΚΕ, περίληψις τής δποίας έδη- 
μοαιεύθη είς τόν «Ριζοσπάστη» τής 28ης 
’Απριλίου 1946.

«Γεγονός» είναι τρόπος τοδ λέγειν. Δι-
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Ο Κυβερνήτης 'Ιωάννης ΜεταΕάς συν
ομιλεί μέ τούς ήρωϊκούς εύΖώνους.

όχι, άφ’ ένός μέν, είναι δυνατόν δ Ζαχα- 
ριάδης νά ψεύδεται, άφ’ έτέρου δέ, Αν 
πράγματι έλαβε χώραν, νά ήτο συνήθης Α
στυνομική «πεπονόφλουδα». Τήν πραγμα
τικότητα δέν θά άποκαλύψωμεν ημείς είς 
τδ ΚΚΕ. ’Απομένει είς αύτό νά διαλέξη 
μεταξύ τών δύο έκδοχών: α) "Αν ό Μά- 
θεσης καί τά λοιπά ύπ’ αυτού κατηγορη- 
θέντα άνώτατα στελέχη είναι πράγματι 
προδόται, τότε τό ΚΚΕ είναι κόμμα 
π ρ ο δ ο τ ώ ν  καί χ  α φ ι έ δ ω ν. 
6) "Αν τούτο δέν είναι Αληθές, τότε τδ 
ΚΚΕ είναι κόμμα άτιμων σ υ κ ο φ α ν 
τ ώ ν ,  π ρ ο β ο κ α τ ό ρ ω ν  καί  
ή λ ι θ ί ω ν .  "Ας διαλέξη .. .

'Ημείς, έκ καθήκοντος πρδς τήν Ιστο
ρικήν Αλήθειαν, άναφέρομεν Απλώς τά δ- 
σα δ Ζαχαριάδης κατέθεσεν (ψευδόμενος 
ή λέγων τήν Αλήθειαν) είς τήν Κεντρι
κήν ’Επιτροπήν ’Ελέγχου τού ΚΚΕ, έπί 
τών συνθηκών τής συλλήψεώς του. Είς τήν 
δπ’ άριθ. 29)1946 άπόφασιν τής ΚΕΕ, ής 
περίληψις έδημοσιεύθη είς τδν «Ριζοσπά
στη» τής 28 ’Απριλίου 1946, μεταξύ Αλ
λων άναφέρονται:

. . .  «"Ενας άπδ τούς μεγαλύτερους προ
βοκάτορες πού γνώρισε τό ΚΚΕ καί τό έ- 
παναστατικό κίνημα στήν 'Ελλάδα, είναι 
δ Δαμιανός Μάθεσης.

Ό  Μάθεσης τήν στρατιωτική του θη
τεία τήν έκανε στό ναυτικό. Ά π ’ έκεϊ 
στάλθηκε μαζί μέ Αλλους, δπως δ χαφιές 
τής Ειδικής Μεϊμάρης, στή Μέση ’Ανα
τολή, δπου ξεσκόλισε ειδική χαφιεδική 
σχολή τής Ίντέλλιντζενς Σέρβις. Γύρισε 
στήν 'Ελλάδα στά 1924. Καί πήρε έντο- 
λή νά μπή καί νά δουλέψη στό ΚΚΕ. 'Η 
Αποστολή πού πήρε ήταν μεγάλης δλκής 
καί μακρυνής προοπτικής. Νά άρχίση νά 
δουλεύη ατό ΚΚΕ Απ’ τά κάτω, Απ’ τή 
βάση, άπ’ τήν έξωκομματική δργάνωση, 
Από συμπαθοϋντας καί δείχνοντας Απλώς 
Αφοσίωση, έργατικότητα, πειθαρχία, π ί
στη, παλληκαριά κ.λ.π. ν’ άνεβή 8αο μπο
ρεί πιό ψηλά στήν κομματική ιεραρχία. 
Νά φθάση ώς τήν Κεντρική ’Επιτροπή. Νά 
μπή στάν κεντρικό παράνομο κομματικό 
μηχανισμό, ώστε νά ξέρη έκεί μέχρι λε
πτομέρεια γιά πρόσωπα καί πράγματα... 
Γιά νά τά καταφέρη καλά στήν τόσο δ-

πεύθυνη καί σοβαρή Αποστολή του, δ Μά
θεσης έπρεπε νά περάση μιά λίγο - πολύ 
δμαλή κομματική ζωή καί Ανάδειξη άπ’ 
τά κάτω πρός τά πάνω... Πώς Αρχισε τή 
δουλειά του; Τόν έβαλαν σΑν ταμία σ’ ένα 
μεγάλο έστιατόριο τής ’Αθήνας, δπου συ- 
χνάζαν καί τρώγαν οί τότε «μεγιστάνες» 
τού κόμματος, οί κατοπινοί λιγκβιταρο- 
τροτσκιστές. Τούς «μεγιστάνες» αδτούς 
τούς τράβηξε στό έστιατόριο αύτό ένας δι
κηγόρος μέλος τού κόμματος έπίσης πρά
κτορας — πού δμως δέν ήξερε γιά τήν 
Αποστολή τού Μάθεση, κι ήταν κι ένδια- 
φερόμενος στό έστιατόριο. Στό έστιατόριο 
τούς κάναν εύκολίες καί διευκολύνσεις. 
Ό  Μάθεσης σάν ταμίας τούς βοηθούσε. 
Βοηθούσε καί τήν ’Εργατική Βοήθεια (σ. 
σ. έξωκομματική κομμουνιστική όργάνωσις 
πρός συλλογήν χρημάτων καί ειδών). "Ε
τσι μπήκε στό κόμμα έχοντας τήν έμπι- 
στοσύνη τών μεγιστάνων αότών. "Ετσι κι 
άναδείχτηκε γρήγορα. Στήν κάλυψη, προ
ώθηση καί Ανάδειξη τοΰ Μάθεση, ιδιαίτε
ρα συνετέλεσαν κατοπινά καί οί Σιάντος, 
Χαϊτάς, Εύτυχιάδης, δλοι μέλη τού Π.Γ. 
τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ στή μεταλιγκβιταρο- 
τροτσκική περίοδο... Στενός συνεργάτης 
καί βοηθός τού Μάθεση, ήταν ό Θανάσης 
Κλάρας — "Αρης Βελουχιώτης. Πώς δού
λευε δ Μάθεσης; Κατατόπιζε τ ’ Αφεντικά 
του γιά δλα δσα γίνονταν στό Π.Γ. (σ.σ. 
Πολιτικόν Γραφεϊον — άνώτατον δργανον 
τού Κόμματος), γιά  τά πρόσωπα καί πρά
γματα τού μηχανισμού. Καί τ’ Αφεντικά 
του (ή ’Ασφάλεια, τό Γενικό ’Επιτελείο 
Στρατού καί ή Ίντέλιντζενς Σέρβις) κα
νόνιζαν τή δουλειά τους. TtA τήν ύπαρξη 
τού Μάθεση ξέρουν μόνο 2—3 άπ’ τά Α
φεντικά του. ’Επαφές μαζί του κάναν πο
λύ προσεχτικά... "Οταν ήθελε νά χτυπήση 
δ Μάθεσης, ένεργοΟσε έτσι κι αύτό ήταν 
τδ κόλπο του, ή Ρωσική μέθοδός του: ή
ξερε μέχρι λεπτομέρεια ποιός, ποιά δου
λειά κάνει στόν κεντρικό μηχανισμό. "Ε
λεγε λοιπόν στ’ Αφεντικά του: θέλεις νά 
μάθης αύτό τό πράγμα, πιάσε τόν τάδε. 
Αΰτός κρατά αύτό τό κλειδί. "Ετσι γιά 
προδότης παρουσιαζόντανε δ Αλλος... Δέν 
ψάχναμε δμως ποτέ νά βρούμε, πώς έγινε 
καί ή Ασφάλεια τόν έπιασε. Συνήθως αύτό

άποδινότανε στό «τυχαίο» καί γρήγορα 
ξεχνιότανε... "Αλλο κόλπο τού Μάθεση ή
ταν τούτο: Τπήρχαν χρηματικές δυσκο
λίες; Ξετρύπωνε λεφτά. ΤΑβρισκε δμως 
μέ «καθαρό» τρόπο, γιά νά μή προκαλεϊ 
υποψίες. Στά 1931 δ Μάθεσης πήγε στή 
Σοβιετική "Ενωση, δπου έμεινε πάνω άπό 
τέσσαρα χρόνια... 'Ο Μάθεσης δέν ήταν 
ποτέ μέλος τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ... (σ.σ. 
Είς τήν συνέχειαν δ Ζαχαριάδης Αναφέ
ρει:)

. . . Στό ξεακέπασμα τού Μάθεση βοή
θησε κάπως καί ή ίδια ή ’Ασφάλεια. Μό
λις κήρυξε δ Μεταξάς τή διχτατορία του, 
δ Μανιαδάκης καί ή Άσφάλειά του, βάλαν 
γιά κύριο στόχο τους νά πιάσουν τόν σ. 
Ζαχαριάδη. Καί δ σ. Ζαχαριάδης πιάστη
κε άπό τήν ’Ασφάλεια τοΰ Πειραιά, (σ.σ. 
έμπνευστής τοΰ Αριστοτεχνικού μηχανισμού 
πληροφοριών καί τεχνικής τής συλλήψε
ώς του ήτο δ τότε ύπαστυνόμος καί μετέ- 
πειτα Αστυνομικός διευθυντής Νικόλαος 
Ταβουλάρης). Αύτό προκάλεσε τότε τή 
ζηλοφθονία τής Γενικής ’Ασφάλειας τής 
’Αθήνας πού τόν είχε, δπως ίσχυριζόντανε 
μετά, σχεδόν στά χέρια της, έτοιμη νά 
τόν πιάση. Αύτό, σέ μιά Αναγνώριση στή 
Γενική ’Ασφάλεια στόν Πειραιά, ξέφυγε 
Αθελα άπό τόν τότε διοικητή τής Γενικής 
’Ασφαλείας τής ’Αθήνας Κατραμπασά 
(σ.σ. ένα έκ τών πλέον πεπειραμένων καί 
μορφωμένων Αξιωματικών τοΰ Σώματος). 
Τοΰ ξέφυγε μάλιστα καί στό μέρος δπου 
είχε στήσει τήν παγανιά. Ή ταν ένα 
ρ α ν τ ε β ο ύ  πού είχε δ σ. Ζαχαριά
δης μέ τδν Μάθεση...

...Συνδυάστηκαν έπίσης διαφορετικά 
περιστατικά είς τις άθρόες συλλήψεις. "Ε
τσι ξεσκεπάστηκε δ χαφιές...».

Τά ώς Ανω είναι Απόσπασμα άπό τήν 
έκθεσιν τής Κ.Ε. ’Ελέγχου τοΰ ΚΚΕ, πού 
δεικνύουν τήν σύγχυσιν είς τήν δποίαν εύ- 
ρέθη δ Ζαχαριάδης, μετά τήν σύλληψίν 
του. Ή  σΰγχυσις, ώς πρός τάς αιτίας τοΰ 
συντριπτικού διά τό ΚΚΕ πλήγματος, έ- 
νετάθη, δταν δ Ζαχαριάδης δέν άπεστάλη 
είς τάς γνωστάς κοινάς Φυλακάς μέ τις 
«κολεκτίβες» τών κρατουμένων κομμουνι
στών, Αλλά είς τάς τοιαύτας τής Κερκύ- 
ρας, ένθα ή άπομόνωσις τού κρατουμένου
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ 
Κοτά άριστοτεχνικόν τρόπον διηύθυνε 
τόν μηχανισμόν πληροφοριών καί τήν 
τεχνικήν τής συλλήψεως τού αρχηγού 

τού Κ.Κ.Ε. Ν. Ζαχαριάδη.

έπετυγχάνετο κατά τόν καλύτερον δυνατόν 
τρόπον καί Οπό συνθήκας άνέτους καί άν- 
θρωπιστικάς διά τόν κρατούμενον.

Είναι απολύτως βέβαιον, 8τι δ Ζαχα- 
ριάδης, δλίγας μόνον ήμέρας άπό τής έ- 
οπέρας τής 4ης Αύγούστου 1936 καί τάς 
αΐφνιδιαατικάς συλλήψεις μεσαίων κυρίως 
στελεχών, κατώρθωσε, διά των προκαθω- 
ρισμένων Οπό τοΰ Παρανόμου Μηχανισμού 
μέσων, νά έπικοινωνήαη μέ ώρισμένα μέ
λη τού Π.Γ. καί τής Κ.Ε., ήρχισε δέ πά- 
ραυτα τήν προσπάθειαν άνααυγκροτήσεως 
κυρίως τού κ α θ ο δ η γ η τ ι κ ο ύ  
μηχανισμού τού κόμματος. ’Αρκετά μεταμ
φιεσμένος καί άγνωστος έν πολλοΐς εις 
τήν μεγάλην μάζαν των αστυνομικών 6-,

ΜΗΤΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
Σημαίνον στέλεχος τού Κ.Κ.Ε. Μετό 
τήν ούλληψίν του ύπό τής Γενικής ’Α
σφαλείας Αθηνών ιμετεστρόφη, άπεκά- 
λυψε τά πάντα, παρέδωσε τό άρχεϊον 
τοΰ Κ.Κ.Ε. καί έτέθη εις τήν διάθεσιν 

τών άρχών.

παλλήλων, ήρχισε νά κινήται διά τάς ά- 
παραιτήτους έπαφάς, λαμβάνων τά άπαι- 
τούμενα συνωμοτικά μέτρα. Περίπτωσις 
συλλήψεως του θά ήτο δυνατή, ώς είκός, 
μόνον διά κ α τ α δ ό α ε ω ς ,  πράγμα 
άφαντάστως δύσκολον, δεδομένου δτι δ κύ
κλος έπαφών τού άρχηγού τού ΚΚΕ πε- 
ριελάμβανε μόνον άνώτατα στελέχη, κατά 
τεκμήριον άνώτερα πάσης ύποφίας. 'Ως 
έκ τούτου, ή αύλληφις τού Ζαχαριάδη δέον 
νά άξιολογηθή ώς τό σοβαρώτερον πλήγμα 
κατά τού ΚΚΕ, άφ’ Ινός, λόγψ τής ήγε- 
τικής (είτε τά θέλομεν, είτε δχι) άξίας 
του καί τού συγκεντρωτικού δικτατορικού 
τρόπου διοικήσεως ύπ’ αύτού τού Κόμμα
τος καί, άφ’ έτέρου, τοΰ σοβαρού ψ υ - 
χ ο λ ο γ  ι κ ο ύ  άντικτύπου έπ! τών 
στελεχών, τών μελών τού κόμματος, άλλά 
καί τής καθ’ οίανδήποτε τρόπον έπηρεα- 
σθείσης δπ’ αύτού μάζης. Ό  χαλύβδινος, 
σταλινικός, συνεκτικός, όργανωτικός σκε
λετός τού Κόμματος διεσπάτο, παραλλή- 
λως δέ, ένας θ ρ ύ λ ο ς  κατέρρεε.

Βεβαίως, ή σόλληφίς του, πλήν τών ώς 
άνω έπιπτώσεων, δέν ήτο δυνατόν νά Ιχη 
έτέρας, κυρίως δέ τήν έπιδιωκομένην δι- 
είσδυσιν τών ’Αρχών ’Ασφαλείας ε!ς τόν 
οργανωτικόν μηχανισμόν τού Κόμματος, 
διότι, ώς είναι φυσικόν, δ άρχιεπαγγελ- 
ματίας έπαναστάτης άρχηγός τού ΚΚΕ, 
δέν έπρόκειτο νά «απάση» καί νά κατα- 
δώαη εις τάς Άρχάς τούς συνεργάτας 
του.

Μία μεγάλη έπιτυχία τής Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών έδωσε τήν εύκαιρίαν 
διειαδύσεως δχι μόνον είς τόν καθοδηγη- 
τικόν μηχανισμόν τού Κόμματος, άλλά καί 
είς τόν τοιοΰτον τής Στρατιωτικής Όργα- 
νώαεώς του. ΤΗτο ή σύλληψις τού άνω- 
τάτου στελέχους ΜΗΤΛΑ Τηλεμάχου (ψευ
δώνυμον Ά λέκος), έκ Τρικάλων Θεσσα
λίας, δστις είχε διατελέσει άναπληρωμα- 
τικόν μέλος τής Κ.Ε., έφύλασσε (=έκρυ- 
πτε) τό . Ά  ρ χ  ε ΐ  ο ν τού Πολιτικού 
Γραφείου τοΰ ΚΚΕ καί είχε τάς συνδέσεις 
μέ τούς υπευθύνους τών κατά τόπους στρα
τιωτικών δργανώσεων καί τούς ύπευθύνους 
τών Κομματικών ’Οργανώσεων Πόλεων καί 
Περιοχών. Σύλληψις άπλώς ένός στελέ
χους, δσον ύφηλά καί άν ϊσταται είς τήν 
κομματικήν ιεραρχίαν, δέν είναι πλήγμα 
πρός θάνατον δι’ έν Κομμουνιστικόν Κόμ
μα. ’Επέρχεται πρός στιγμήν άνωμαλία 
καί άναταραχή, άλλά συντόμως δ μηχανι
σμός καθοδηγήσεως προωθή έτερον στέλε
χος. ’Αξίαν ή σύλληψις έχει είς δύο κυ
ρίως περιπτώσεις: Πρώτον έάν, διά τής 
συλλήψεως, είς τό κενωθέν «Πόστο» προ- 
ωθηθή πράκτωρ μας καί δεύτερον έάν, διά 
τής καταλλήλου μεταχειρήσεως, δ συλ- 
ληφθείς προσφερθή πρός συνεργασίαν καί 
άξιοποιηθή καταλλήλως. Ούτως, ή έξιστό-

ρησις τής περιπτώσεως Μήτλα, άποκτά ι
διαίτερον ένδιαφέρον καί περιποιε! τιμήν 
(δπως έν συνεχείφ θά ίδωμεν καί έτεραι 
δμοιαι περιπτώσεις) είς τά άστυνομικά 
όργανα, άτινα, διά τής πείρας, τής ύπο- 
μονής καί έπιμονής των, έπέτυχον τούτο.

'Ο Μήτλας, ώς προανεφέρθη, διά τής 
άναθέσεως είς αύτόν τών έπαφών μετά τών 
ύπευθύνων τών κομματικών δργανώσεων 
πόλεων καί περιοχών, ώς καί τών ύπευθύ
νων τών κομματικών δργανώσεων είς τάς 
ένοπλους δυνάμεις, οΐτινες, έν πολλοΐς, ή- 
σαν αύτοί οδτοι οί γραμματείς τών Κ.Ο. 
Πόλεων καί Περιοχών, τής γνώσεως τού 
τρόπου έπαφής καί τών συνθηματικών 
στοιχείων, προσέτι δέ, τής διαφυλάξεως 
6π’ αύτού τού ’Αρχείου τού Πολιτικού 
Γραφείου τού Κόμματος καθίστατο γνώ
στης πραγμάτων πού δέν έγνώριζεν ούτε 
δ ίδιος δ Ζαχαριάδης. Είσελθών είς τήν 
παρανομίαν, έγκατεστάθη είς οικίαν τής 
δδού ’Αλεξάνδρειάς, δπιαθεν Σταθμού Αα- 
ρίσης, ύπό τό ψευδώνυμον Παπαδόπουλος 
καί ώς έπαγγελόμενος, δήθεν, τόν πλασ- 
σιέ. Τόν ’Οκτώβριον τού 1936 συνελήφθη 
ύπό τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. Ή  
διορατικότης όργάνου της, τό δποϊον άνε- 
κάλυψεν, έντός τών σιδηρών κοιλοτήτων 
τής κλίνης τού συλληφθέντος, τούς συνθη
ματικούς παρανόμους κώδικας, έγγεγραμ- 
μένους είς λεπτόταιτα φύλλα σιγαροχάρτου 
καί ή έν συνεχείφ, προσπάθεια τού συνερ
γείου τών άξιωματικών, ύπό τούς Παξινόν 
καί Χαραλαμπίδην, έσχον εύτυχή άποτε- 
λέσματα. Ό  Μήτλας μετεστράφη, άπεκά- 
λυψε τά πάντα, παρέδωαε τό άρχεϊον καί 
έτέθη είς τήν διάθεσιν τών ’Αρχών. Πρός 
τούτο, μετήχθη είς φυλακάς καί έσκηνο- 
θετήθη άπόδρασίς του, ριφθέντων μάλιστα 
καί άρκετών πυροβολισμών. Ό  Ζαχαριά
δης, δστις έγνώριζε ποια μυστικά κατεΐ- 
χεν δ έμπιστός του Μήτλας, εύρίσκετο έν 
άπομονώσει καί δέν έπληροφορήθη κάν 
τήν σύλληψίν του.

Ούτω, τό σύστημα τής π ρ α γ μ ά 
τ ι  κ ή ς ά π ο μ ο ν ώ σ ε ω ς  άπέ-' 
δίδε, διά μίαν είσέτι φοράν, καρπούς. ’Εν
ταύθα δέον νά διευκρινισθή, δτι τό σύστη
μα άπομονώσεως, διά τά ά ν ώ τ α τ α  
σ τ ε λ έ χ η ,  παρουσιάζεται, άπό τά 
Κομμουνιστικά Κόμματα, ώς μέσον, δήθεν, 
βασανισμού. ’Ενώ, άντιθέτως, ή διαβίωαίς 
των είς παλαιάς άνθυγιεινάς φυλακάς, άλ
λά έντός τοΰ κομματικού κοινοβίου (κολ- 
λεχτίβα —  Κομματική ’Οργάνωση Φυλα
κών) , δέν τούς ένοχλεΐ. Καί τούτο, διότι 
είς τάς κοινάς Φυλακάς, κατ’ έπιταγήν 
τού Κόμματος, οί κρατούμενοι κομμουνι- 
σταί οργανώνονται άμέαως, μετά τήν έγ- 
κλεισίν των. Συγχρόνως, άποκαθίσταται 
έπαφή μέ τάς έξω όργανώσεις.

(ΣυνεχίΖεται)



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ.
Ο διασημότερος Σοβιετικός Συγγρα 

φεύς, τόν όποιον τό καθεστώς διέγρα- 
ψεν άπό τήν Ένωσιν συγγραφέων.

Τ Ο Υ Σ  ΔΙ
ΠΑΓΕΡΟΣ άνεμος φυσά αχόν κόσμο 

των σοβιετικών διανοουμένων. Οί 
«νεοσταλινικοί» έχουν ξαναγυρίσει 

στίς καίριες θέσεις στά Γράμματα καί 
στίς Τέχνες καί καταδιώκουν μέ λύσσα 
κάθε προσπάθεια, έστω καί γιά σχετική έ- 
λευθερία.

Μετά τή διαγραφή τοϋ Σολτζενίτσιν άπό 
τήν "Ενωση Συγγραφέων, ένα νέο γεγονός 
είναι χαρακτηριστικό. 'Η περίφημη γιά 
τόν άντικονφορμισμό της λογοτεχνική έπι- 
θεώρηση «Νόβι ΜΙρ» πέρασε στά χέρια τών 
«συντηρητικών» (δηλαδή των νεοσταλινι- 
κών) καί δ διευθυντής της, ό ποιητής 
Τβαρντόφσκι', πού έπί χρόνια είχε κατορ
θώσει νά τήν κρατήση σέ Οψηλό έπίπεδο 
ποιότητος, άναγκάαθηκε νά παραιτηθή.

Ο «ΣΓΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
ΔΙΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Οί σοβιετικοί ήγέτες, πού πήραν αύτές 
τίς αποφάσεις γιά τήν τύχη τής «Νόβι 
Μίρ», άκολούθησαν τά μαθήματα έκείνου 
πού ύπήρξε δ πολιτικός δάσκαλός τους: 
τοϋ Στάλιν. Ό  Στάλιν είχε ζήσει, άπό τδ 
1917 ώς τήν χιτλερική εισβολή τού 1911, 
μέ τόν έμμονο φόβο τής «ιμπεριαλιστικής 
κυκλώσεως». Σ’ δλη τήν ζωή του — καί 
μολονότι άναγκάσθηκε νά συμμαχήση μέ 
τίς καπιταλιστικές χώρες γιά ν’ αντιμε
τώπιση τήν γερμανική εισβολή — είχεν 
έμποτίσει τούς μαθητάς καί διαδόχους του 
(στούς όποιους συγκαταλέγονται καί δ 
Μπρέζνιεφ καί οί σύντροφοί του) μέ τήν 
ιδέαν 8τι «ή χώρα τοϋ σοσιαλισμού» είναι 
«πολιωρκημένο φρούριον», μέσα στό δποΐο 
πρέπει νά βασιλεύη, πρό πάντων στίς δύ
σκολες στιγμές, σιδερένια πειθαρχία, ει
δικά μεταξύ τών διανοουμένων, πού ό 
Στάλιν τούς ώνόμαζε «μηχανικούς τών ψυ
χών» καί τούς ήθελε κομματικά δργανα.

’Αξίζει, λοιπόν, νά άναφερθοΰν μερικά 
παραδείγματα τοΰ «συγχρονισμού» μεταξύ 
τών διώξεων έναντίον τών διανοουμένων 
καί τών έσωτερικών καί έξωτερικών κρί
σεων τής Σοβ. Ένώσεως.

1936—1939. Ό  Στάλιν φοβάται γερμα
νική έπίθεση. Είναι έπίσης ή περίοδος 
τών διαβοήτων δικών τής Μόσχας πού γ ί
νονται γιά νά «έκκαθαρισθοΰν» οί παλιοί 
μπολσεβίκοι. Ό  Στάλιν έκτοπίζει ή του- 
φεκίζει τήν άφρόκρεμα τών συγγραφέων:

ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜ ΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η Μ Ο Σ Χ Α
Φ Ο Β Α Τ Α Ι

Α Ν Ο Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ
τόν μεγάλο μυθιστοριογράφο Μπαμπέλ, 
τούς σημαντικούς ποιητές Πίλνιακ καί 
Μάντελσταμ, τούς σκηνοθέτες Μάγερχολντ 
καί Ταίρωφ καί πολλούς άλλους λιγώτε- 
ρο γνωστούς.

1946—1947. Ό  «ψυχρός πόλεμος» άρ- 
χίζει. Τά σοβιετικά στρατόπεδα συγκεν- 
τρώαεως γεμίζουν. Καί πάλιν οί καλύτε
ροι ποιηταί καί συγγραφείς συλλαμβάνον- 
ται καί τούς άπαγορεύεται νά δημοσιεύ
ουν έργα τους. ’Ανάμεσα στά όνόματα εί
ναι δ Πάστερνακ, ή Άχμάτοβα, δ Ζοσταέν- 
κο.

1954— 1962. Τό «Ξεπάγωμα» («Τά χιό
νια λυώνουν»), τίτλος τοϋ μυθιστορήματος 
τοΰ Ή λία  "Ερεμπουργκ, προκαλεί θύελλα 
στόν λογοτεχνικό κόσμο τής Μόσχας, άλ- 
λά καί προβλέπει τά γεγονότα. Ό  Χρουσ- 
τσώφ βρίσκεται στήν έξουσία. ’Εγκαινιά
ζει τήν. άποαταλινοποίηση. Δέν γίνονται 
πλέον θανατικές έκτελέσεις. Οί συγγρα
φείς κι οί καλλιτέχνες άναπνέουν, άλλά 
ή ελευθερία τους έξακολουθεί νά φρενά
ρεται άπό τήν ήγεσία τοϋ κόμματος (δ- 
πως μαρτυρεί ή ύπόθεση Πάστερνακ τό 
1958).

1963. Ό  Χρουστσώφ ύφίσταται προσω
πικήν ήττα στήν «κρίση τών πυραύλων» 
τής Κούβας. Είναι στόχος σκληρών έπι- 
θέσεων στό Κρεμλϊνο. "Ετσι έπιτίθεται μέ

ΑΝΑΤΟΛ ΚΟΥΖΝΕΤΣΩΦ 
Ρώοος ουγγραφεύς. Κατεδιώχθη καί 
αυτός παντοιοτρόηως όπό τό Κόμμα

μανία κατά τών «φιλελευθέρων» πού δ Ι
διος τούς είχεν ένθαρρύνει: τών ποιητών 
Γιεφτουσένκο, Βοατεαένακι καί Ροτζεν- 
σβένσκι, τών συγγραφέων Νεκράσωφ καί 
Άφιόνωφ, καθώς καί κατά τοϋ Τβαρντόφ- 
σκυ, πού ήταν άπό τότε διευθυντής τής 
«Νόβι Μίρ». Πιέζει τούς διανοουμένους 
καί περιορίζει τήν έλευθερία τους τή στι
γμή άκριβώς πού αποπειράται νά συνεν- 
νοηθή μέ τόν πρόεδρο Κέννεντυ.

1965— 1967. Μετά τήν πτώση τοΰ Χρουσ- 
ταώφ οί διάδοχοί του είναι διηρημένοι. 
Συνάμα δ πόλεμος τοϋ Βιετνάμ έπιδεινώ- 
νει τήν διεθνή κατάσταση. Νέα έπίθεση 
έναντίον τών φιλελευθέρων λογοτεχνών, 
καλλιτεχνών καί διανοουμένων γενικά.

Τώρα οί ήγέτες τοΰ Κρεμλίνου έφαρ- 
μόζουν στίς Ιδιες μεθόδους. Τή στιγμή πού 
διαπραγματεύονται τήν δφεση μέ τίς Ή - 
νωμ. Πολιτείες κψί τή Δυτ. Γερμανία, 
πού ή κρίση τής Μέσης ’Ανατολής τούς 
ανησυχεί καί ή κινεζική άπειλή τούς βα
σανίζει, φρονούν δτι πρέπει νά μήν ύπάρ- 
χη δεύτερη φωνή στό «πολιορκημένο φρού
ριο». "Ετσι καί πάλιν άπαγορεύεται στούς 
άληθινούς διανοουμένους νά έκφράζωνται. 
Παραδείγματα δ Σολτζενίτσιν καί δ Τβαρν- 
τόφακυ. Ό  Στάλιν έχει πεθάνει, άλλ’ ή 
σκέψη του έπιζή.

TERENCE WILSON

ΖΩΡΕΣ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ.
Ο έγκλειομός του οέ ψυχιατρείο ηρο- 

κάλεσε έΕέγεροη τών Σοβιετικών δια
νοουμένων κατά της Ρωοικής ήγεοίας.



ΟΜΙΛΕΙ ΕΝΑΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

β ·

Τάς εσπερινός ώρσς τής 27ης Ιανουάριου έ.έ. έλα6ε χώ
ραν συνεστίασις των μελών τής Πανελληνίου Ομοσπονδίας Άπο- 
στράτων 'Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων εις τό έστιατόριον 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ», κατά τήν όποιαν έτιμήθησαν οί πρωτεργάται τοϋ 
Σώματος, διά τάς πρός τούτο καί τήν πατρίδα προσφερθείσας 
ύπηρεσίας. Εις τήν σεμνήν τελετήν, τής όποιας πλήρη περιγρα
φήν έδημοσιεύσαμεν εις Υό προηγούμενον τεύχος μας, παρέστη 
καί ώμίλησεν ό «Πάτερ φαμίλιας» τού Σώματος, ό πρώτος ' Ελ- 
λην άρχηγός κ. I. Καλυβίτης, ό όποιος, ύπό τάς ενθουσιώδεις έκ- 
δηλώσεις των παρισταμένων, είπε τά άκόλουθα:

"Οταν ή, ύπό τόν άείμνηστον Πρόε
δρον Έλ. ΒενιΕέλον,· Κυβέρνησις άπε- 
φάσιοε τήν ϊδρυσιν τοϋ νέου Αστυνο
μικού Σώματος, έν έτει 1918, μετεκά- 
λεσεν έκ τής Αγγλίας Οργανωτικήν 
Αστυνομικήν Αποστολήν, συγκειμένην 

έκ τού αειμνήστου Αρχηγού Φρ. Χάλιν- 
τεϊ καί των Αστυνομικών Κούκ, Χίλ, 
Μπούμπιερ καί Ρίντ.

Ή αποστολή, άφού έμελέτηοε τήν έν 
Έλλάδι Αστυνομικήν κατάστασιν, συνε- 
φώνησε μέ τήν γνώμην τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, ότι τό νέον Σώμα θά έ
πρεπε νά έχη χαρακτήρα Πολιτικόν καί 
όχι Στρατιωτικόν, όπως ή Χωροφυλα
κή, καί είσηγήθη εις τήν Κυθέρνησιν 
τήν ϊδρυσιν, έν Κερκύρρ, Αστυνομικής 
Σχολής, διά τήν έκπαίδευοιν τών κλη- 
θησομένων μαθητών εις τούς βαθμούς 
Ύπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων καί 'Αστυ
φυλάκων. Διό τά άνώτερα στελέχη τοϋ 
Σώματος, έϋήτησε τήν κατ' έκλογήν με- 
τάταΕιν μικρού άριθμού Μοιράρχων και 
Ανθυπομοιράρχων.

'Εκ τούτων, οί μέν Μοίραρχοι, μετα- 
ταχθέντες, έλαβον τόν βαθμόν τοϋ Α
στυνόμου Α ' τάΕ-, οί δέ Ανθυπομοίραρ
χοι τόν βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Β ' τάΕ.

Απόντες οί άνωτέρω ΑΕιωματικοί 
είσήλθον, έκ περιτροπής, εις τήν 'Αστυ
νομικήν Σχολήν Κερκύρας καί έΕεπαι- 
δεύθησαν έπί τρίμηνον.

Οί έκ τής Σχολής έΕελθόντες ύπα-

στυνόμοι Α ' καί Β ' τάΕ. έΕετέλεσαν 
ύπηρεσίαν ΑΕιωματικών ύπηρεσίας καί 
ΑΕιωματικών έπιθεωρήσεως. Οί Αρχι- 

φύλακες καθήκοντα έποπτών καί οί Α
στυφύλακες καθήκοντα σκοπών καί πε
ριπόλων.

Παρέλειψα νά άναφέρω, ότι οί μετα- 
ταχθέντες Μοίραρχοι έΕετέλεσαν καθή
κοντα Διευθυντών καί Υποδιευθυντών 
Διευθύνσεων, οί δέ 'Ανθυπομοίραρχοι 
καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων ΤάΕεως 
καί Ασφαλείας.

Απαντες οί άνωτέρω άναφερθέντες 
ΑΕιωματικοί, μαΕύ μέ τούς έκ τής Σχο

λής έΕελθόντας Ύπαστυνάμους, Άρχι- 
φύλακας καί 'Αστυφύλακας έπλαισίωσαν 
τάς Αστυνομικός Διευθύνσεις τών τεσ
σάρων Πόλεων (Κερκύρας, Πατρών, Πει
ραιώς καί Αθηνών), ήγάπησαν τό Σώ
μα, έΕετέλεσαν τό καθήκον των εύόρ- 
κως, άμερολήπτως καί εύσυνειδήτως, 
καί συνετέλεοαν, κατά ένα μεγάλο μέ
ρος, εις τήν έπιτυχίαν τοϋ Σώματος.

Εδώ, άς μοϋ έπιτραπή νά κάμω εύ
φημον μνείαν τοϋ ονόματος τοϋ άσθε- 
νοϋντος Συναδέλφου μου κ. Σπύρου 
Ίω., διότι ύπήρΕεν ένας έκ τών πρω
τεργατών τοϋ Σώματος, ύπηρέτησεν έ
πί 40 χρόνια τιμίως καί άμερολήπτως, 
έΕετέλεσε τό καθήκον του ένόρκως καί 
εύσυνειδήτως καί εις αύτόν οφείλεται 
ένα ποοοοτόν τής έπιτυχίας τοϋ Σώ
ματος.

Κατά τό έτος 1929, έγένετο δευτέρα 
μετάταΕις ΑΕιωματικών τής Χωροφυλα
κής εις τό Σώμα.

"Απαντες οί άνωτέρω ΑΕιωματικοί 
συνειργάσθησαν μετά τών έν τώ Σώματι 
συναδέλφων των, έΕετέλεσαν τό καθή
κον των εύόρκως καί εύσυνειδήτως καί 
έβοήθησαν διά τήν έπιτυχίαν τοϋ Σώ
ματος.

Τώρα θά άναφέρω μερικά όνόματα 
τών πρώτων έκ τής Σχολής έΕελθόντων 
Αστυνομικών όλων τών βαθμών, οϊτι- 

νες, προαχθέντες καί γενόμενοι Αστυ
νόμοι, διεκρίθησαν διά τήν θαυμαοίαν 
διοίκηοίν των, τήν κρίσιν των καί τήν ά- 
μερόληπτον έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος.

1) Ματσούκης, 2) Άγγελίδης Άν- 
δρέας, 3) Κίννας Νικ., 4) Νέρης Νικ , 
5) Βρανόπουλος Δημ., 6) Μαγγίθας, 
7) Σάρος, 8) Γιαννοϋτσος Ίω., 9) 
Λιαρομάτης, 10) Μουνδρέας, 11) Ζύ- 
δης, 12) Τσολάκης καί άλλοι.

Έκ τούτων καί τών άλλων, θά ήθελα 
νά κάμω μίαν τιμητικήν διάκρισιν τών 
έΕής: 1) κ. Βρανοπούλου Δημ., 2) κ. 
Νέρη Νικ. καί 3) κ. Μπουραντό Νικ.

Τοϋ πρώτου, διότι, γενόμενος Αστυ
νομικός Διευθυντής Αθηνών, έπέδειΕε 
έΕαιρετικά προσόντα καί ικανότητα δι
οικητικήν καί διότι διεκρίθη ώς ύπουρ- 
γός Συγκοινωνιών' τοϋ δευτέρου, Προ
έδρου τής ένώσεώς μας, διότι ύπήρΕεν 
ό όργανωτής τής Τουριστικής Άστυνο-
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Μέτρο τόΕεως τής Αστυνομίας Αθηνών, κατά τήν άφιξιν εις τήν Ελλάδα τοϋ Τούρκου Πρωθυπουργού
Ίσμέτ Ίνονού.

μίας καί πρώτος Διευθυντής αυτής καί 
διοίκησε τό Σώμα ώς Αρχηγός έπί εν
νέα μήνας' τού τρίτου, διότι ύπήρΕεν ό 
ιδεώδης Διοικητής τής Μηχανοκινήτου 
δυνάμεως τής Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως Αθηνών, συνέδεσε τό όνομά του μέ 
τήν ύπηρεσίαν αύτήν, προσέφερε πολυ
τίμους υπηρεσίας εις τό Σώμα καί τέ
λος ύπηρέτησεν έπιτυχώς ώς Αρχηγός 
τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος.

Θά μέ έρωτήσετε, ίσως, τί εϋρετε, τί 
έκάματε, τί έπιτύχατε.

Σ' αυτό δέν θά άπαντήσω έγώ' θά ά- 
φήσω τό έργο αύτό εις τόν Ελληνικόν 
Τύπον, πρός τόν όποιον, έπ' εύκαιρίσ, 
έκφράΖω τάς άπειρους ευχαριστίας καί 
τήν εύγνωμοσύνην έμοΰ καί τού Σώ
ματος, διότι, εις τό Υιρώτα βήματά μας, 
μάς έβοήθησε καί μάς ένίσχυσε καί ένα 
ποσοστόν τής έπιτυχίας τοϋ θεσμού ό- 
φείλεται εις αυτόν.

Τήν 1ην Οκτωβρίου 1921 έγκατεστά- 
θη ή Αστυνομία στήν Κέρκυρα, ύπό τήν 
διεύθυνοίν μου, καί τήν ίδιαν ήμέραν ά- 
νέλαβον τήν ύπηρεσίαν των οί πρώτοι 
Αστυφύλακες, σοβαροί, εύγενικοί, ά

ψογοι καί εύπροσήγοροι, όπως έγραψεν 
ό έγχώριος Τύπος... Τήν 8)10)21 έ- 
γραφεν ή έφημερίς « Αλήθεια».

«Εϊμεθα Ενθουσιασμένοι μέ τήν νέαν ’Α
στυνομίαν. Καθαριότης άποστράπουσα παν
τού, εύχάριστον θέαμα, πρωτοφανές. ’Α

στυνομία μέ αυναίαθησιν τής δψηλής καί 
λεπτής Αποστολής της.

Αιευθύνοντες εύγενέατατοι, ίπποτικοί μέ 
καλάς διαθέσεις καί εύμενεϊς. "Ας πι- 
στεύσωμεν, δτι έμπνέουν δχι μόνον έκτί- 
μησιν, αλλά καί ειλικρινή άγάπην καί 
θαυμασμόν, καθόσον δ τρόπος τής διοική- 
αεών των, άπό τής πρώτης ήμέρας, κα- 
τέδειξε τά ίπποτικά φρονήματα καί τάς 
εϋρείας γνώσεις δφ’ ών κοαμοΟνται. Ό  
κ. Καλυβίτης γνωρίζει νά ψυχολογή τήν 
λαϊκήν ψυχήν.

"Ολοι βεβαίως Ενθυμούνται τά παράπο
να διά τήν κρατούσαν έκπαλαι ακατα
στασίαν, όφειλομένην είς τά παλιά μας 
συστήματα. Λοιπόν, τώρα δπάρχει καί 
λειτουργεί ’Αστυνομία, ήτις προβλέπει 
πολλά τά δποΐα ούτε έφαντάσθημεν. Ή  
δποία έβαλε τάξιν άξιοζήλευτον καί Ετα- 
κτοποίησε τήν άγορά μας άπδ έποψιν ευ
πρέπειας. Ή  δποία, τέλος, κατώρθωσε νά 
είναι καθαρά τά σοκκάκια τά δποία ήσαν 
πάντοτε γεμάτα Ακαθαρσίες καί γεμάτα 
σκουπίδια».

—  ο  —

Τήν 22 'Απριλίου 1922, ή 'Αστυνομία 
έγκατεστόθη στάς Πάτρας, ύπό τήν δι- 
εύθυνσίν μου.

Ό  «Νεολόγος» τών Πατρών, τήν 24 
Απριλίου, έγραφε:

«Ή πρώτη ήμέρα τή» ’Αστυνομίας Εση- 
μείωσε τήν γενικήν έντύπωσιν δτι ή όργά- 
νωσις τής Εξουσίας αύτής, ήτις τόσον Α

μέσως καί άποτελεσματικώς δρά πανταχού 
τών πολιτισμένων Κρατών δπέρ τής τάξε
ι» ς καί ’Ασφαλείας, άνταποκρίνεται πρδς 
δλους τοδς δρους τής άσφαλοδς εδδοκιμή- 
σεως. Ό  πολίτης, δ Αγαπών τήν τάξιν 
καί τήν εδπρέπειαν, έβλεπε παντού κινου- 
μένους μέ έπίζηλον σεμνότητα καί Αξιο
πρέπειαν, άλλά καί άγρυπνον δμμα, είς 
δ,τι Αποτελεί τήν ένέργειάν των, τούς 
τεταγμένους νά δποδείξωσι τά πρακτέα, 
διά τήν δμαλήν καί άπρόσκοπτον κυκλοφο
ρίαν, καθαριότητα καί διά πΑν δ,τι έξυ- 
πηρετεΐ τά κοινωνικά συμφέροντα, Ετοί
μους δέ νά δποδείξωσι διά λόγου εϋγενοϋς 
καί πείθοντος τδ καθήκον είς έκαστον. 
’Εάν δέ ή καλή ήμέρα φαίνεται άπδ τδ 
πρωί, κατά τό λαϊκό λόγιο, είμεθα δπο- 
χρεωμένοι νά εϊπωμεν, δτι ή πρώτη ήμέ
ρα τής ’Αστυνομίας δπήρξεν δσον ευάρε
στος κατά τοσοδτον καί Ενθαρρυντική, ώ
στε θά δυνηθώμεν νά έδωμεν δμαλώς καί 
τελεσφόρως τήν λειτουργίαν τού νέου συ
στήματος, είς τρόπον τοιοδτον, δστις θά 
τό καταστήση γενικώς προσφιλές καί Επι- 
κοδομητικόν».

Ό  ποιητής δημοσιογράφος καί πεΖο- 
γράφος, άείμνηοος Σταμ. Σταματίου, 
έγραφε, τήν 15)3)23, είς τόν «'Ελεύ
θερον Τύπον».

«Αί IIAtpat είναι μία Από τάς πλέον 
προνομιούχους, μιά άπό τάς εύτυχισμένας
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πόλεις τής Έ λλάίος, αΐ όποΐαι άπέκτη- 
οαν πρώται τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί 
αί όποΐαι εΐίον άσφάλειαν καί τάξιν πρα
γματικήν. Δέν έμείναμε πλέον των δύο ή- 
μερών στάς Πάτρας, συνοδεύοντες τόν Υ 
πουργόν τών έσωτερικών, καί δμως άντε- 
λήφθημεν ήμεΐς οί ’Αθηναίοι τήν εύτυ- 
χίαν τής πόλε ως μέ τόσον προωδευμένην 
’Αστυνομίαν, μέ ’Αστυνομίαν Λονδρέζικη, 
Εύρωπαϊκήν, τελείαν, άμεμπτον, άψογον, 
ζηλευτήν. Τό γεγονός αύτό όπέπεσεν είς 
τήν άντίληφιν τοΰ Υπουργού, δστις συνε- 
χάρη θερμότατα τόν Διευθυντήν τής ’Α
στυνομίας Πατρών κ. Καλυβίτην».

Τήν 3ην Μαίου 1923 έγκαθίσταται ή 
Αστυνομία Πόλεων στόν Πειραιά. Ή 

έιρημερίς «Σφαίρα έγραΐ|>ε:

«’Από χθές ή πόλις μας άπέκτηαε τήν 
’Αστυνομίαν της, μίαν ’Αστυνομίαν άντά- 
|ιαν αύτής ώς μεγαλουπόλεως, ώς έμπο- 
ρικοΟ λιμένος, ώς κέντρου τέλος πολιτι
σμένου, είναι ή 6πό τόν ’Αστυνομικόν Δι
ευθυντήν κ. Ίωάννην Καλυβίτην ’Αστυνο
μία Πόλεων». Ή  ιδία έφημερΐς έγραφε 
βραδύτερον: «οί δρόμοι λαμποκοπούν τά
πεζοδρόμια άστράφτουν. Οί Πειραιεϊς ήμ- 
ποροΟν νά άναπνέουν μέ κάποιαν άνακού- 
φισιν, εύλογοδντες τήν δραστηριότητα καί 
τήν πρωτοβουλίαν τοϋ άληθούς ρέκτου 
Δευθυντοδ τής ’Αστυνομίας κ. Ιναλυβίτου, 
δστις άπετέλεαε άληθή άθλον τού Ήρα- 
κλέους μέ τούς σταύλους τού Αόγείου. Ή  
’Αστυνομία μέ σύστημα καί πρόγραμμα έ- 
πεδόθη είς τό έργον της. "Έδωσε προτε
ραιότητα είς τήν άντιμετώπισιν τού έγ- 
κλήματος καί γενικώτερον τών κακοποιών, 
οΐτινες ύπό ώρισμένας συνθήκας άπετέ- 
λουν τό φόβητρον τών πολιτών. Μέ συνε
χείς αιφνιδιασμούς καί έρευνας, καθ’ δ- 
λον τό 24ωρον, έπέτυχε βαθμιαίως τήν 
δημιουργίαν πνεύματος φοβίας εϊς τούς 
κακοποιούς, τό έν μετά τό άλλο τά χασι
σοποτεία έκλειον καί ό εις μετά τόν άλ
λον οί κακοποιοί παρεδίδοντο είς τά χεΐ- 
ρας τής Δικαιοσύνης».

Τήν 15 Ιανουάριου 1925 έγκατεστά· 
θη ή Αστυνομία εις τήν Πρωτεύουσαν, 
ύπό τήν διεύθυνσίν μου. "Ολαι οί έφη- 
μερίδες Βήμα, Καθημερινή, Βραδυνή, 
Εστία, Έθνος καί λοιπαί εφημερίδες ά- 

νέγραψον ένθουσιώδη άρθρα, διά τήν 
έγκατάστασιν τής νέας Αστυνομίας. Ό  
«Ελεύθερος τύπος» τής 16-5-25, έγρα
φε :

«Τήν πρωίαν χθές συνέβην ένα θαύμα 
είς τάς ’Αθήνας. Καί διά τήν άκρίβειαν

είς τό κέντρον ιών ’Αθηνών υπήρξε τάξις, 
είχε λήξει δ συνωστισμός,· ή φασαρία, τό 
πανδαιμόνιου, ή ρυπαρότης καί οί ’Αθη
ναίοι έτριβαν τά μάτια τους.

Έκοιμώντο ή ώνειρεύοντο, έπρόκειτο 
περί όφθαλμαπάτης ή πραγματικότητος. 
Έπρόκειτο περί τής έγκαταστάσεως τής 
νέας ’Αστυνομίας είς τό Άστυ μας».

Χαλασμός κόσμου είς τούς δρόμους. 
Ή πρώτη έμφάνιοις τής Αστυνομίας ή- 
το ζηλευτή. Οί νέοι άστυνομικοί άπή- 
στραπτον άπό καθαριότητα. Καί άν δΓ 
αύτό μόνον κατεπλήσοετο ό κόσμος εί
χε, έπί τέλους, δίκαιον.

Οί νέοι Αστυφύλακες έκαμαν έΕαι- 
ρετικήν 'έντύπωσιν είς τούς πολίτας, διό 
τήν άμεμπτον περιθολήν των, τήν άΕισ- 
πρέπειόν των καί τήν λεπτότητα, μεθ' 
ής συμπεριεφέροντο είς απαντας. Πολ
λοί άπλοϊκοί άνθρωποι έΕέφραζον μεγα
λοφώνως τόν ένθουσιασμόν των «δόξα 
σοι ό Θεός τώρα έχομεν Αστυνομίαν, 
μπορείς νά συνεννοείσαι μαζύ τους καί 
άδελφέ δέν τρως καί Εύλο». Ό  Αθη
ναϊκός λαός δέν άφησε τήν νέαν Α
στυνομίαν χωρίς νά τήν ύμνήση, καί 
είς γνωστόν κέντρον έγράφη τό έΕής 
θούριον:

«Έχομεν ’Αστυνομίαν καί είς ώραν μό
νον μίαν, ή ’Αθήνα έχει άλλάξει, είδε ά- 
σφάλεια καί τάξι, είδε κάθε προκοπή κι δ 
καθείς μπορεί νά πή κι δ καθείς νά μαρ- 
τυρήση πώς έγίναμε Παρίσι.

Πόλισμαν παντού παρόντες καί τά πάν
τα έφορώντες μέ συνείδησι καί ζήλο καί, 
δέν δίνουνε καί ξύλο».

Πριν τελειώσω τήν όμιλίαν μου, θά 
σας άναφέρω δύο παραδείγματα τοϋ 
μεγάλου σεβασμού τών πολιτών πρός 
τάς διαταγάς τής Αστυνομίας.

Μίαν ήμέραν έπερνοϋσα μέ τή στο
λή μου άπό τήν πλατεία Γεωργίου τοϋ 
Πρώτου τών Πατρών. Παρετήρησα ένα 
λουστράκο, ό όποιος έγυάλιζε τά παπού
τσια ένός κυρίου, έντός ένός -καφέ 
νείου' τόν άφησα νά τελειώση καί κα
τόπιν διά νεύματος τόν διέταΕα νά πλη- 
σιάση. Είς έρώτησίν μου διατί παρέβη τή 
διάταΕιν, ό λουστράκος δέν άπήντησε. 
Τότε τοϋ λέγω: «Νά πας ατό τμήμα καί 
νά πής τοϋ ΆΕιωματικοϋ ύπηρεσίας νά 
σέ βάλη στό κρατηρήριο. Καί έφυγα. 
Μετά μισή ώρα έπέρασα έκ περιεργείας 
άπό τό τμήμα καί βρήκα τό λουστρά
κο στό κρατητήριο. Τοϋ έκανα μερικός 
συστάσεις καί τόν όπέλυσα.

Αλλην μιάν ήμέραν ήλθε, στό γρα-

ψεϊον μου, στήν Πάτρα, ένας Πατρι- 
νός, ό όποιος ήλθε νά μέ συγχαρή, διά 
μία άπόφασί μου καί μοϋ διηγήθη ότι 
μία ύπηρέτρια Ευπόλυτη έπλενε τό πε
ζοδρόμιο ένός σπιτιού πού ύπηρετοϋσε. 
Ένα γαβριάς περνώντας άπό έκεϊ, τής 
είπε: «Τί ώραϊες γάμπες ποϋχεις. Ή ύ- 
πηρέτρια διεμαρτυρήθη σέ ένα παρα- 
τυχόντα Αστυφύλακα, όστις συνέλαθε 
τό γαβριά καί τόν παρουσίασε ένώπιόν 
μου. Έγώ, όταν ήκουσα τό συμβάν, έ
βγαλα τήν έΕής Σολωμόντειον άπόφα- 
σιν. « Αφού ή ύπηρέτρια είναι φτωχή 
καί δέν έχει λεπτά νά φορή κάλτσες, 
διέταΕα τό γαβριά νά άγοράση ένα ζευ
γάρι καί νά τό δώση στήν ύπηρέτρια, 
πράγμα πού έΕετέλεσε, ό γαβριάς άνευ 
άντιρρήσεως.

Καί ό κύριος αύτός έπίστευε, άπολύ- 
τως, ότι έγώ έΕέδωσα τέτοια σοφήν ά- 
πόφασιν, πράγμα πού άναγκόστηκα νά 
παροδεχθώ κι έγώ, γιά νά μή μειώσω 
τήν πίστιν του.

Καί τώρα, δύο άΕιεπαίνους πράΕεις 
Αστυφυλάκων:

Ή λθε στό ίδιο γραφεϊον μου ένας 
άλλος Πατρινός καί μέ συνεχάρη διά 
τήν έΕής άΕιέπαινον πράΕιν ένός σκο
πού Άστυφύλοκος. "Εχω ισόγειο σπίτι 
καί λόγω τής ζέστης κοιμούμαι τά βρά- 
δυα μέ άνοιχτό παράθυρο. Τά μεσά
νυχτα ήκουσα ένα μικρό θόρυβο στό 
δωμάτιο, άναψα τό φώς καί βρήκα ένα 
χαρτί τυλιγμένο μέσα σέ μιά πέτρα. Ά -  
νοιΕα τό χαρτί καί έδιάβασα τά έΕής: 
«Κύριε μήν άφήνετε τό παράθυρο άνοι- 
χτό, θά σάς κλέψουν, ύπογραφή ό σκο
πός ΆστυφύλαΕ».

Μιά μέρα περιπατούσε ένας Πατρινός 
στό πεζοδρόμιον ένός δρόμου τών Πα
τρών. Σέ μιά στιγμή έβγαλε τό πακέτο 
μέ τά τσιγάρα καί άφοΰ άναψε ένα τσι
γάρο έπέταΕε τό άδειο πακέτο στό πε
ζοδρόμιο. Κατά σύμπτωσι, πίσω ήρχετο 
ό σκοπός ΆστυφύλαΕ. Άντελήφθη τήν 
παράβασιν, έσκυψε έπήρε τό άδειο πα
κέτο καί, προχωρώντας, έφώναΕε: «Κύ
ριε, κύριε, σάς έπεσε τό πακέτο σας». 
Ό  κύριος άντελήφθη άμέσως τήν παρά
βαση έπήρε τό πακέτο καί είπε: «Κύ
ριε Πόλισμαν, τό πακέτο δέν μού έπεσε, 
άλλ' έγώ τό πέταΕα, είσαι πολύ εύγε- 
νής, σέ εύχαριστώ».

Μέ τέτοιους Αστυφύλακας δέν ήτο 
δυνατόν νά μή έπιτύχη ή Αστυνομία.

Εύχαριστώ, πού μέ άκούσατε

ΙΩ. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ 
τ. Αρχηγός 'Αστυνομίας

Έ λληνα άστυφύλακα,

Πρέπει νά είσαι εύγενής, πρόθυμος και νά φέρεσαι μέ καλωσύνη 
πρός τόν πολίτην.

Τήν έξουσίαν σου, νά διαχειρίζεσαι μέ δικαιοσύνην, τιμιότητα, ευ
θύτητα καί άμεροληψίαν.
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Ό  «χάλκινος στρατηγός». 
Χάλκινο άγαλματίδιο άγνώστου μέχρι 
στιγμής έποχής καί άγνώστου καλλι

τέχνη.

Μία έπιτυχία τής Ύποδ)νσεως Γενι
κής Ασφαλείας 'Αθηνών ήλθε τις ήμέ- 
ρες αυτές νά μάς διαβεβαίωση καί πά
λιν, περί τού τεραστίου έργου τής Υ
πηρεσίας αύτής καί τής άνεκτιμήτου 
συμβολής της εις τήν προστασίαν τών 
άγαθών τοϋ έλληνικοϋ λαού καί τής πα- 
τρίδος. Ή Ασφάλεια 'Αθηνών, κοντά 
εις τήν άλλην πολύπλευρον δραστηριό- 
τητά της, έχει έπιφορτισθή καί μέ τήν 
διαφύλαΕιν τών προγονικών μας θησαυ
ρών, διά τού ειδικού Τμήματος ΔιώΕεως 
Αρχαιοκαπηλείας, τό όποιον διαθέτει 
Καί εις τόν τομέα αύτόν τά έπιτεύγμα- 
τά της είναι γνωστά εις τό Πανελλή
νιον.

Παρά ταϋτα, πρέπει νά τονισθή ιδιαι
τέρως ή πρό όλίγων ήμερών σύλληψις 
μιας όμάδος άρχαιοκαπήλων καί ή διά- 
σωσις ένός πραγματικού μικρού άρι- 
στουργήματος, τό όποιον σήμερα ίσως 
κοσμούσε κάποια Εένη συλλογή ή κά
ποιο άλλοδαπό μουσείο. «Χάλκινο στρα
τηγό» είπαν οί δημοσιογράφοι τό μικρό 
άγαλμα. Τόν άνεκάλυψε ό 'Ιωάννης Π. 
Καλούτσας, έργαΖόμενος μέ μπουλντό
ζα εις έργα διαμορφώσεως δημοσίου 
χώρου εις τήν Καρδίτσα. Ο Καλούτσας 
έπώλησε τό εύρημα άντί 300.000 δρχ. 
στόν Δημ. Κόκκινο, έστιάτορα τής Καρ- 
δίτσης, ό όποιος θά κατέβαλε, κατά τή 
συμφωνία τους, 500 όκόμα χιλιάδες 
στόν Καλούτοα, όταν τό άγαλματίδιο 
έπωλείτο εις Εένον συλλέκτην.

Δύο άστυνομ»κοί τής Υ.Γ.Α. έπήγαν 
στήν Καρδίτσα, καμουφλαρισμένοι σέ

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔ1ΝΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
ΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, από τής ίδρύ- 
σεώς του μέχρι σήμερον, έχει διασώσει χιλιάδες άντικεί- 
μενα τής προγονικής μας κληρονομιάς. Είναι και αυτή 
μια μεγάλη προσφορά προς τήν Ε λληνική πατρίδα.

άγοροστάς άρχαίων άντικειμένων. Σύν
τομα κατάφεραν νά άνακαλύψουν τά ί
χνη τού πολυτίμου εύρήματος καί νά 
πείσουν τούς κατόχους νά τό μεταφέ
ρουν στήν Αθήνα, γιά νά πουληθή σέ 
άλλοδαπό, άντί, δήθεν, 2 έκατομμυρίων 
δραχμών. Πράγματι, εις τάς 2 Φεβρουά
ριου ό «Χάλκινος στρατηγός» έταΕίδευ- 
σε στήν Αθήνα, κρυμμένος ατό πόρτ - 
μπαγκάΖ αύτοκινήτου συνοδευόμενος ά- 
πό έκπροσώπους τής όμάδος τών άρ
χαιοκαπήλων. Μιά ουνάντησις μεταΕύ 
τούτων καί τού άστυνόμου κ. Λιάπη, 
προϊσταμένου τής Υπηρεσίας ΔιώΕεως 
Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών καί 'Αρχαιο
καπηλείας τής Υ.Γ.Α., έγινε τήν ιδίαν ή- 
μέρα. Ακολούθησε δευτέρα ουνάντησις 
στό Ζάππειο καί τρίτη ατό Εενοδοχεϊο 
«Ίάοων» όπου έμεναν οί ύπόλοιποι τής 
παρέας.

Ό  κ. Λιάπης, μέ τήν πολυτελή κούρ
σα φίλου του, τόν όποιον ένεφάνισεν 
ώς άγοραστήν καί μέ τήν όμάδα τών 
άρχαιοκαπήλων κατηυθύνθη πρός τήν 
Ακαδημία Πλάτωνος, στήν οδόν Μονα

στηριού, όπου έκρύπτετο τό άγαλματί
διο.

Κατέβηκε ό ένας καί σέ λίγο γύρισε

μέ τόν «Στρατηγό» ατά χέρια. Τό πολυ
τελές αύτοκίνητο έΕεκίνηοε γιά τό... 
ίΕ ' Αστυνομικό Τμήμα. Τότε μόνον οί 
δράοται άντελήφθησαν τήν παγίδα. Συν- 
ελήφθησαν οί:

Ίω. Π. Καλούτσας, έτών 37, εύρέτης 
τού άγάλματος.

Δημ. Β. Κόκκινος, έτών 46, ό όποιος 
τό όγόρασε άπό τόν πρώτο.

Φιλ. Γ. Βασιλείου, έτών 42, κτημα
τίας. Έδωσε 100.000 δρχ. στόν Κόκκι
νο, γιά νά όγοράση τόν «στρατηγό» άπό 
τόν οδηγό τής μπουλντόΖας.

Στέργ. X. Ιατρού, έτών 44, έμπορος. 
"Εδωσε, έπίσης 100.000 δρχ. στόν Κόκ
κινο, γιά τήν όγορά.

Χρ. Π. 'Επισκόπου, έτών 45, γεωρ
γός. "Εδωσε τις ύπόλοιπες 100.000 δρ. 
στόν Κόκκινο.
Γεώργ. Ε. Κρικέλης, έτών 28, έμπορος. 
Διεπραγματεύθη τήν πώλησι.

Άθ. Α. Ίακωβάκης, έτών 43 έργολά- 
6ος οίκοδοδομών. Έπίσης διεπραγμα- 
τεύθη τήν πώλησιν.

"Απαντες άπεστάληοαν εις τόν Ει
σαγγελέα.

Σ. Α.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος) 

Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ι Σ  Σ ΙΩ Π Η Σ

Μετά τόν αυτοχειριασμόν τοΟ Γκιμπώ, 
ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ κατείχετο, σχεδόν αύδα- 
δδς, ύπδ πλήρους αότοπεποιθήσεως, περί 
τής τελευταίας της έπιτυχίας μέ τόν Ντε
ζάν. Ή  Βέρα, ό Μελκαμγιάν καί ακόμη 
δ Ι'κριμπάνωφ, δημοσίως άνεφέροντο πρός 
αύτόν ώς «δ φίλος» μας. Ή  Βέρα εύθύ- 
μως ώμίλει περί τδν μεγάλων μερισμά
των, τά όποια ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ θά έκαρ- 
ποΟτο εκ τδν έπενδόσεών της, κάποτε πού 
δ Ντεζάν θά ένεθρονίζετο εις ΙΙαρισίους. 
Είς τήν πραγματικότητα, δμως, δλόκλη- 
ρος ή δολοπλοκία, ή τόσον δεξιοτεχνως έ- 
πινοηθεϊσα καί έκτελεσθεΐσα, μέ τήν πά
ροδον τδν έτδν, έμελλε νά καταδικασθή 
είς αποτυχίαν. Διότι δ TioOpt Βασίλιεβιτς 
Κρότκωφ άπεφάσισε νά προβή είς τήν άπο- 
κάλυψίν της, είς τήν Δύσιν. Κατά τόν 
Κρότκωφ, δ θάνατος τοδ Συνταγματάρχου 
Γκιμπώ δέν ήτο αότοκτονία, άλλά δολο
φονία. Τόν έξηνάγκασε δέ ή δπόθεσις αδ- 
τη νά λάβη μίαν άπόφασιν, μέ τήν δποίαν 
έπάλαιεν έπί μήνας: νά διαρρήξη τούς δε
σμούς μέ μίαν ζωήν τής συγγραφικής έρ- 
γασίας έπί μισθφ, τοδ καθημερινού δόλου 
καί τής πνευματικής καί ψυχικής ρυπαρό
τητας. Κρυφίως ήρχισε νά έγγράφη καί 
νά μεταφέρη είς μικροφίλμς τήν ιστορίαν 
τής ζωής του, ώς πράκτορος τής ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΠΕ. Τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1963, έφθα- 
σεν άεροπορικδς είς Λονδΐνον, μέ μίαν πε
ριηγητικήν δμάδα Σοβιετικδν Συγγραφέων 
καί Καλλιτεχνών. "Ενδεκα ήμέρας βρα- 
δότερον έπροτίμησε τήν δραπέτευσίν του.

Οί Βρεταννοί ταχέως κατέστησαν κοι- 
νωνούς τδν καταπληκτικδν του άποκαλΰ- 
ψεων τους Γάλλους καί τούς ’Αμερικα
νούς, έπειδή αί άποκαλύφεις αύται ήγει- 
ρον σπουδαίας άπορίας, αί δποΐαι έπη- 
ρέαζον καί τά τρία "Εθνη. "Ελεγεν δ Κρό
τκωφ τήν άλήθειαν; ’Εάν τούτο συνέβαι- 
νεν, είχεν έπί τού παρόντος προχωρήσει 
πολύ περαιτέρω ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, δσον ά- 
φορά τάς σχέσεις της μέ τόν Ντεζάν, άπό 
δ,τι ούτος έγνώριζεν; "Η μήπως δ Κρό
τκωφ ήτο, είς τήν ούσίαν, άκόμη πράκτωρ 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, άποσταλείς είς τδ έ- 
ξωτερικόν, ΐνα δηλητηριάση τάς σχέσεις 
μεταξύ τδν Συμμάχων καί διασκεδάση καί 
έκτρέψει τάς δποψίας άπό σημαντικούς 
Σοβιετικούς κατασκόπους δι’ έγέρσεως άμ- 
φιβολιδν έναντίον ένός άθώου ανθρώπου; 
Κατά τήν 9ην Φεβρουάριου 1964, ή Γαλ
λική έφημερίς «Λέ Μόντ» άνεκοίνωσεν, έν 
όλίγοις, δτι δ πρεσβευτής Μπορίς Ντεζάν 
έπέστρεφεν έκ τής Σοβιετικής Ένώαεως. 
Περαιτέρω, άνέφερεν, δτι ή άποχαιρετι- 
στήριος άναχώρησίς του διεξήχθη «έν μέ-

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

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

σψ άτμοσφαίρας έγκαρδιότητος, όφειλο- 
μένου τούτου, έν μέρει, είς τάς προσωπι- 
κάς σχέσεις, τάς δποίας δ κύριος Ντεζάν 
ήδυνήθη νά δημιουργήαη μετά τδν Σοβιε- 
τικδν ήγετδν κατά τήν διάρκειαν τής ό- 
κταετοδς παραμονής του είς τήν Μόσχαν». 
’Επειδή είχεν ύπηρετήσει είς τήν Μό
σχαν έπί τόσον μακρόν χρόνον, ή άνάκλη- 
σίς του έφαίνετο έντελδς φυσική.

Ό  Ντεζάν, άμα τή έπανόδψ του, θπε- 
βλήθη, 6πό τδν άξιωματικδν τής Γαλλι
κής άντικατοσκοπείας, είς μίαν έξαντλη- 
τικήν μυστικήν άνάκρισιν, ή δποία διήρ- 
κεσεν έπί ήμέρας. Έξητάσθησαν διονυ- 
χιστικδς δλαι αί έπιστολαί, τάς δποίας 
ούτος είχεν άποστείλει έκ τής Μόσχας. 
Άνέκριναν τούς συντρόφους του, τήν Μαν
τάμ Γκιμπώ καί ένα μεγάλον αριθμόν έ- 
τέρων προσώπων, τά όποια άνεφέροντο είς 
τάς έκθέσεις τοδ Κρότκωφ.

Κατόπιν τής άναλύσεως δλων τδν στοι
χείων, ή Γαλλική ύπηρεσία πληροφοριδν 
ήχθη είς τό συμπέρασμα, δτι ή Ιστορία τού 
Κρότκωφ ήτο άληθής καθ’ δλας τάς ού- 
σιώδεις αύτής άπόψεις. Δέν ήδυνήθη, δ
μως, νά συγκεντρώση άποδείξεις, δτι δ 
Ντεζάν είχε ποτέ διαπράξει ένέργειάν τι- 
να, μαρτυρούσαν έλλειψιν νομιμοφροσύνης 
πρός τήν Γαλλίαν.

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είχε προβή είς πε- 
λωρίαν δπερεκτίμησιν τής έπιρροής τού 
Ντεζάν έπί τοδ Ντέ - Γκώλ. ’Εν τή προα- 
δοκίφ νά καθέξη δ Ντεζάν μίαν δψηλήν 
θέσιν, τήν δποίαν δ Ντέ - Γκώλ ουδέποτε 
προύτίθετο νά τφ άπονείμη, ή ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΠΕ άπώλεσε τήν εύκαιρίαν, νά έκμεταλ- 
λευθή τό άσθενές σημεΐον, τό δποΐον εΤ- 
χεν άνακαλύφει έπί τού πρεσβευτοΰ.

Πληροφορηθέντες οί Βρεττανοί, Οπό τήν 
φρούρησιν τδν δποίων δ Κρότκωφ παρέ- 
μεινεν, δτι ή ιστορία ήτο άληθής, έπρεπε 
νά αποφασίσουν περί τοδ τί έδει νά πρά- 
ξουν. Ό  Κρότκωφ έξήγησε, μετ’ έμπα- 
θείας, δτι άπηρνήθη τήν μόρφωσίν του καί 
τήν Πατρίδα του, ΐνα έξομολογηθή, δι’ ά- 
ποκαλύψεως τδν άμαρτιδν του, τάς δποίας 
είχε διαπράξει, έπιδιώκων, κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον, τόν έξαγνισμόν του.

Οί ειδικοί, δμως, τής ύπηρεσίας πλη- 
ροφοριδν τής Δύσεως συνεκλονίσθησαν καί 
έδοκιμάσθησαν 5πδ βασανιστικδν σκέψεων, 
ώς έκ τδν ένδεχομένων κινδύνων, τούς 
όποίους περιεΐχεν ή ίστορία, έστω καί δν 
ήτο άληθής. Έ ν άπογοητεύσει καί άπο- 
γνώσει, εΐχον παρατηρήσει τήν ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΠΕ νά προχωρή, κατά τρόπον σταθε
ρόν, πρός έπίτευξιν τοδ θεμελιώδους Σο
βιετικού σκοπού, τής άποσπάσεως, δηλα
δή, τής Γαλλίας έκ τδν Δυτικδν Συμμά
χων. Είς τούς Παρισίους, οί πράκτορες 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ αυνεχδς άνεζήτουν νά 
άναζωπυρώσουν είς τόν Ντέ - Γκώλ πα-

λαιάς του δυσαρέσκειας. Τά παράπονα 
ταδτα, τοδ Ντέ - Γκώλ, τά ύποδαυλιζόμε- 
να δπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ, άνήγοντο είς 
τάς, έν καιρφ πολέμου, συχνάκις, δυσχε- 
ρανθείσας σχέσεις του μέ τούς Ά γγλο-Ά - 
μερικανούς. Κατά τήν διάρκειαν άκριβδς 
τδν ήμερδν, καθ’ δς δ Κρότκωφ προέβαι- 
νεν είς άποκαλύφεις τής ιστορίας του, ή 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ προαεπάθει νά πείση τόν 
Ντέ Γκώλ, δτι οί Βρεττανοί συνωμότουν, 
είσέτι, έναντίον του. Οί Βρεττανοί διακα- 
τείχοντο έκ τοδ φόβου, μήπως, είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν έπέτρεπον τήν δημοσίευ- 
σιν τής ιστορίας τοδ Κρότκωφ, ένδεχομέ- 
νως δ Ντέ Γκώλ νά έπίστευσεν, δτι ούτοι 
έμηχανορράφουν έναντίον του καί αδθις, 
τήν φοράν ταύτην συνδέοντες τούτον, μέ- 
σψ ένός φίλου, μέ σκάνδαλον. Καί, κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, άπέσπασαν, έκ μέρους 
τοδ Κρότκωφ, μίαν Οπόσχεσιν σιωπής.

Είς τούς Παρισίους, δ Ντέ Γκώλ έμε- 
λέτησε τήν τελικήν έκθεσιν τής Γαλλι
κής ύπηρεσίας πληροφοριών, κατόπιν προ- 
σεκάλεσεν είς τδ γραφεΐον του τόν πα
λαιόν φίλον του. 'Γψώνων τά όμματοϋά- 
λιά του όλίγον καί κοιτάζων κάτω άπό 
τήν μεγάλην του ρίνα, προέβη είς τήν ά- 
πόλυσίν του μέ μίαν καταδικαστικήν ά- 
πόφασιν: «Έτσι, Ντεζάν, άπολαμβάνει κα
νείς τίς γυναίκες!»

Ό  Ντεζάν, ίδιωτεύων, άπεσύρθη είς τό 
ιδιόκτητον άνέτως εύρύχωρον καί κατά 
τρόπον ^κομψόν έπιπλωμένον διαμέρισμά 
του, τό δποΐον κεΐται έπί μιδς δενδροστοι- 
χημένης λεωφόρου είς τό Παρίσι. Έ χ ε ι 
άρνηθή νά προβή είς σχόλια — διά ρε
πορτάζ — περί παντός δ,τι συνέβη είς αύ
τόν έν Μόσχα. Ά λλ ’ έχει, δμως, γίνει 
πρόεδρος τής Γαλλο-Σοβιετικής Ένώσεως, 
διά τήν Βιομηχανικήν Συνεργασίαν καί 
ταξιδεύει άκόμη είς Μόσχαν.

Ή  Λώρα άπέκτησε τήν κατοικίαν της 
καί, βραδύτερον, ύπανδρεύθη ένα έκ τδν 
άλλων έραστών της.

Ό  Κρότκωφ περιεπλανήθη έπί έτη, έν- 
τός τής Εύρώπης, προσπαθδν νά γράψη 
καί τρέφων τήν έλπίδα, δτι μίαν ήμέραν 
θά καταστή ίκανός νά άφηγηθή τήν Ιστο
ρίαν του είς τδν κόσμον. Οί έκδόται τού 
DIGEST ώμίληααν μετ’ αύτοδ τό πρώ
τον, τόν παρελθόντα Αύγουστον, είς τήν 
Βιέννην, κατόπιν δέ έδωσαν έντατικάς 
συνεντεύξεις μετ’ αύτοδ είς Ούάσιγκτον 
καί Άριζόνα. Έ ν τφ μεταξύ, έχει δώσει 
είς τήν σύγκλητον τής Τποεπιτροπής Ε 
σωτερικής ’Ασφαλείας περισσότερον άπό 
χιλίας σελίδας ένορκον κατάθεσιν, περί 
τδν προσωπικών του έμπειριδν, έκ τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Συχνάκις φαίνεται άπορ- 
ροφημένος είς τήν σκέψιν ένατενίσεως τοδ 
θανάτου καί είς τήν πνευματικήν άναζή- 
τησιν τοδ θεού. «Ξεύρω δτι θά έλθη ή ή- 
μέρα τής άποδόσεως λογαριασμού, διά τάς



πράξεις μου, καί δέν προσδοκώ έλεος», εί- 
πεν εις τδν συγγραφέα.

Σήμερον, δ μηχανισμός τού Δευτέρου 
’Επιτελικού Γραφείου συντρίβει τούς ξέ
νους, διασήμους καί άφανεΐς. Ενίοτε, έ- 
πιζητεΐ νά άσκήση έπιρροήν. ’Επί παρα- 
δείγματι, 8ταν δ πρώην ’Ινδονήσιος Πρόε
δρος “Αχμιντ Σουκάρνο έπεσκέφθη τήν Μό
σχαν, τδν Αύγουστον τού 1956, μία ώραία 
νεαρά Ρωσίς, 22 έτών, παρουσιάσθη ώς 
διερμηνεός του. “Ητο αΟτη ή Βάλνα Ρε- 
σέτυνακ, άπδφοιτος τοΰ ’Ινστιτούτου ξέ
νων γλωσσών καί μία γόησσα (ξελογιά- 
στρα) τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, στρατολογη- 
θεϊσα Οπό τού Κρότκωφ. *

Ό  Σουκάρνο, καταγοητευθείς καί κα- 
τανικηθείς δπό τών έλευθέρως προσφερ- 
θέντων δπ’ αύτής θελγήτρων, προσεπάθη- 
σε νά τήν πείση, δπως τδν άκολουθήση καί 
διαμείνη μονίμως εις ’Ινδονησίαν. Ή  Βάλ
να ήρνήθη νά μεταβή καί έγκατασταθή δ- 
ριστικώς. Παρέμεινεν, 8μως, μετά τού 
Σουκάρνο, κατά τήν διάρκειαν τών έπα- 
κολουθησάντων ταξιδίων του είς τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν καί άκόμη μετέβαινε με
τά τούτου άεροπορικώς είς τήν Τζακάρ
ταν, δι’ όλίγας ήμέρας. Καθ’ 8λον τδ 
διάστημα, προσεπάθει νά κερδίση τήν συμ- 
πάθειάν του δι’ έπιδαψιλεύσεως περιποιή
σεων καί κολακειών, έπ’ ώφελείφ τής Σο
βιετικής Ένώσεως καί μετεβίβαζεν είς 
τούτον σκέψεις, ύπαγορευομένας Οπό τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.

Συχνότερον ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ άγωνίζε- 
ται νά έπιτύχη άπ’ εύθείας έλεγχον έπί 
τίνος ξένου, διά μέσου ένδς συστήματος 
εκφοβισμού. ’Αμέσως, άμα τή άφίξει είς 
τήν Μόσχαν τού Οϋίλλιαμ Τζών Κρίατοφερ 
Βασαάλ, προκειμένου νά έργασθή οδτος, 
ώς ύπάλληλος είς τήν Βρεττανικήν πρε
σβείαν, ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ διεπίστιοσεν, δτι 
ήτο δμοφυλόφιλος. Μέσφ μιάς χαρακτηρι
στικής σειράς παραπλανητικών παγίδων, 
έπέτυχε νά τδν δελεάση καί ίκανοποιήση 
τδ διάατροφον πάθος του μέ ένα πράκτορά 
της. ’Ακολούθως, τδν ήπείλησεν', δτι θά 
τδν έκθέση καί θά τδν καταδιώξη ποινι- 
κώς, έκτδς έάν συγκατατίθετο νά καταστή 
Σοβιετικδς πράκτωρ. Κατ’ αύτδν τδν τρό
πον, δ Βασσάλ έπέστρεψεν είς Λονδΐνον, 
ώς πράκτωρ τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.

’Εκεί, ή έργασία του, προοδευτικώς, ά- 
νήρχετο είς διαφόρους ΰπαλληλικάς θέ
σεις, έντδς τού Βρεττανικού Ναυαρχείου. 
’Εργαζόμενος έν αύτφ έπί έξαετίαν, είχεν 
έπιτύχει νά καταστή κοινωνδς άκρως άπορ- 
ρήτων έγγράφων έπί περιεχομένου τούτων, 
ώς τορπιλλών καί πολεμικών άνθυποβρυ- 
χιακών δοκιμών πυροβολείων καί δδηγιών 
έπί θεμάτων στόλου. "Εως 8του συλλη- 
φθή ούτος, έν έτει 1962, άνυπολογίστου 
άξίας Βρεττανικά μυστικά διωλίσθησαν είς 
τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ.'

Οί Ρώσοι κατέστησαν κατάσκοπον ένα 
λοχίαν τού ’Αμερικανικού Στρατού, τδν 
Ρόϋ Α. Ρόντες, άφού τδν έμπλεξαν μετά 
' ιάς χελιδόνος, άκολούθως δέ τδν κατη- 

όρησαν, δτι τήν κατέστησεν έγγυον καί 
τδν ήπείλησαν μέ τρομεράς συνέπειας, έ
κτδς καί έάν τούς «έβοήθει». 'Γπήρξαν πε
ρισσότερον σκληροί μέ τδ νά έξαναγκά- 
σουν μίαν νεαράν ’Αμερικανίδα γλωσσο
μαθή, τήν Νατάλιαν "Ανναν Μπιενστόκ, 
είς συνεργασίαν. “Οταν ή δεσποινίς Μπιεν- 
στδκ εύρίσκετο είς τήν Μόσχαν καί έζή- 
τησε μίαν παράτασιν τής θεωρήσεως τού 
διαβατηρίου της, ώδηγήθη είς ένα δωμά- 
τιον καί άφίθη έκεΐ μέ έναν άνδρα, δ ό
ποιος αύτοσυνεστήθη ώς Βίκτωρ Σόρτι τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.

Ό  Στρατηγός Ντέ Γκώλ, άφοϋ έμελέ- 
τησε τήν τελικήν έκθεσιν τής Γαλλικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, προσεκάλε- 

σεν είς τό γραφεϊον του τόν παλαιόν 
του φίλον καί μέ μίαν καταδικαστικήν 
άπόφασιν προέβη είς τήν άπόλυσίν του. 
«'Έτσι, ΝτεΖάν, όπολαμβάνει κανείς τις 

γυναίκες».

Τήν έπειαεν, δτι δέν ήδύνατο νά τής 
έπιτραπή νά φύγη άπδ τήν Σοβιετικήν 
"Ενωσιν, έκτδς έάν συγκατετίθετο νά κα
ταστή πράκτωρ. «Άντελήφθη, δτι τδν έ- 
φοβήθην, έννοώ, δτι πράγματι ήσθανόμην 
ένα είδος παραλύσεως καί έχαμογέλασεν», 
κατέθεσε βραδύτερον ή δεσποινίς Μπιεν· 
στδκ είς τούς άνακριτάς τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. «’Εγνώριζον οδτοι τδ κάθε τι, 
πού έπρεπε νά γνωρίζουν περί τού προσώ
που μου. ΤΗτο καταστρεπτικόν».

Μετά τήν υπογραφήν Ινδς υποσχετικού 
έγγράφου, δτι θά έργασθή ύπέρ τής ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ, ή δεσποινίς Μπιενατδκ έπέ
στρεψεν είς τήν Νέαν 'Γόρκην καί έφω- 
δίαζε τούς Ρώσους μέ πληροφορίας περί 
τού προσωπικού τής ’Αμερικανικής Κυβερ- 
νήσεως. Κατόπιν, μίαν ώραίαν ήμέραν, 
κατά τδ 1964, δύο πράκτορες τού “Εφ - 
Μπί - “At έκτύπησαν τήν θύραν της καί 
τήν ήρώτησαν: «Υπάρχει κάτι, πού θά 
ήθελες νά μάς τδ πής;» Μετ’ άνακουφί- 
σεως άνιστόρησεν δλα τά βάσανά της, πού 
ύπέφερεν είς τάς χεΐρας τής ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΙΙΕ.

Τυχαίως καί συμπτωματικώς ή ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ άποταμιεύει δεδομένα στοιχεία 
πρδς έκφοβισμόν, τά δποία άπέκτησε κα
τόπιν μιάς παγιδεύσεως, έπί τφ σκοπφ νά 
χρησιμοποιήση ταύτα, εύκαιρίας έπιβαλ- 
λούσης, πρδς καταστροφήν δημοσίου 6- 
παλλήλου. Καί έκείνοι, οί δποίοι σιωπούν 
καί περιφρονούν τήν τεχνικήν τής παγι- 
δεύσεως τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, θεωρούντες 
ταύτην ώς ένα είδος γελοιοποιήσεως τής 
κατασκοπείας, δέν έχουν παρά νά έξετά- 
σουν καί μελετήσουν τήν προσωπικήν έμ- 
πειρίαν ένδς μέλους τού Βρεττανικού Κοι
νοβουλίου, τού Άντονυ Κόρτνεϋ. Τόν ’Ι 
ούνιον 1961, μετά τδν θάνατον τής συζύ
γου του, δ Κόρτνεύ έπεσκέφθη τήν Μό
σχαν, δι’ έπαγγελματικούς λόγους. Μίαν 
νύκτα, ή ώραία ξεναγός του έπί τού έσω- 
τερικού τουρισμού, ή Ζινάϊντα Γκριγκόι- 
βνα Βόλκοβα ήλθεν είς τό δωμάτιον τού 
ξενοδοχείου του καί διήνυσαν όλίγας ώ
ρας μαζύ. ’Επρόκειτο περί μιάς πρόσκαι
ρου καί παροδικής τυχαίας ύποθέσεως, 
μεταξύ δύο άγάμων ένηλίκων. Καί δ Κόρ- 
τνεΰ ταχέως έλησμόνησε τούτο.

Κατά τδ θέρος τού 1965, ό Κόρ
τνεϋ εύγλώττως άπέδειξεν είς τδ Κοινο- 
βούλιον, δτι τά κομμουνιστικά έθνη ένήρ- 
γουν καταφανώς καί καταφώρως κατασκο
πείαν έναντίον τών Βρεττανών, διά μέσου 
τού προσωπικού τής πρεσβείας. Ήξίωσε 
περιορισμούς είς τδν αριθμόν τών κομμου
νιστών «μαγείρων» καί «δδηγών αύτοκινή- 
του» οί δποίοι άπήλαυον διπλωματικών ά- 
τελειών (φόρου). Μετ’ οδ πολύ, είς τδ 
Κοινοβούλιον, δ συνάδελφός του Τζών Τίν- 
λεϋ έπέδειξεν ένα μέγα φύλλον χάρτου είς 
τδ μέγεθος σελίδος έφημερίδος. Περιεϊ- 
χεν εικόνας τούτου καί τής Ρωσίδος ξε
ναγού του είς διαφόρους γυμνάς στάσεις 
δμοϋ, είχε δέ φροντίσει, παραλλήλως, νά 
ταχυδρομήσει τάς ιδίας φωτογραφίας είς 
24 περίπου έτερα μέλη τού Κοινοβουλίου, 
είς τάς έφημερίδας καί είς τήν δευτέραν 
σύζυγόν του. Τελικώς, ένα περιοδικόν έ- 
δημοσίευσε πλήρεις λεπτομερείας περί τού 
ρύπους τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Τδ άποτέλε- 
σμα τών έπακολουθησασών σπερμολογιών 
καί διαδόσεων ήτο δ Κόρτνεϋ νά άπωλέση 
τήν θέσιν του, είς τό Κοινοβούλιον.

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ συνεχίζει νά χρησι- 
μοποιή γυναίκας, δμοφυλοφίλους, ναρκω
τικά, σωματικάς προσβολάς καί σκηνοθε
σίας κατηγοριών, κατά τήν διεξαγωγήν 
τών έπιχειρήσεών της, κατά τής Δύσεως. 
Ή  Βρεττανική Κυβέρνησις, κατά τδ πα
ρελθόν έτος, έξετίμησε τόσον σοβαρώς τήν 
ώς άνω κατάστασιν, ώστε, δι’ έπισήμου 
δημοσιεύσεώς της, προειδοποίησε περί τών 
κινδύνων τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, διά τών δ- 
ποίων άπειλούνται δλοι οί τουρίσται. Ό  
καθηγητής Ρόμπερτ Φ. Μπρύνες, είς Ίν - 
διάναν, δ δποίος έπί μακρδν ύπεστήριξε 
τήν άμεσον άνάπτυξιν άμοιβαίων άκαδη- 
μαϊκών σχέσεων, κατά τδν παρελθόντα 
Νοέμβριον δημοσίως παρεπονέθη, διά τών 
Τάϊμς τής Νέας 'Γόρκης περί τών συνή
θων προκλήσεων τής ΚΑ-ΓΓΚΕ-ΜΠΕ, έ
ναντίον τών έπισκεπτομένων τήν Ρωσίαν 
’Αμερικανών σπουδαστών. Τδ “Εφ - Μπί 
- “Αϊ κηρύσσει: «Οί Σοβιετικοί ούδέποτε 
διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν τδν έκβια- 
σμόν, είδικώτερον έναντίον τών ’Αμερικα
νών, οί δποίοι έπισκέπτονται τήν Ρωσίαν. 
Τδ σέξ παρέχει ένα ιδιαιτέρως γόνιμον 
πεδίον. "Ολως αίφνιδίως δ ’Αμερικανός 
άντιμετωπίζει φωτογραφίας, πού τδν έμ- 
βάλλουν είς άμηχανίαν καί άξιοϋται κυνι- 
κώς έκ μέρους του ή συνεργασία. Είναι 
τραγικόν τδ νά σκέπτεται κανείς πόσοι έ- 
πισκέπται πίπτουν θύματα αύτής τής τε
χνικής.

Τά πλεϊστα θύματα τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 
δέν έχουν τδ ήθικδν σθένος νά άποκαλύ- 
ψουν τάς ταπεινώσεις, τάς δποίας ύπέ- 
στησαν. Τοιουτοτρόπως, τδ κοινόν οπα- 
νίως πληροφορείται περί τών Σοβιετικών 
άποπειρών παγιδεύσεως, έκτδς έάν πρά
κτωρ τις άποσκιρτήση, ή ειδική τις έπι- 
χείρησις άποτύχη. Μόνον ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 
γνωρίζει πόσον συχνά έχει έπιτύχει είς 
τδν διεξαγόμενον μυστικόν πόλεμον έναν
τίον τών ξένων, οί δποίοι συλλαμβάνον- 
ται ύπό τής άρπάγης της ή πίπτουν έντδς 
τών παγίδων της.

1. Ή  περίπωτσις δύναται νά άναγνω- 
σθή λεπτομερώς είς τά δικαστικά πρακτι
κά τής έρεύνης τής ύποθέσεως τού Βασ
σάλ καί τών συναφών Οποθέσεων (είσα- 
χθέντων είς τδ Κοινοβούλιον διά τού Υ 
πουργού ’Εσωτερικών, τή έντολή τή: Αύ
τής Μεγαλειότητος. ’Απρίλιος 1963). 
Λονδΐνον. Τυπογραφεΐον Α.Μ. Άνατύπω- 
σις 1969.



Τόν καιρό τοΰ 1821, τό θολωμένο πνεϋμα ξαστέρωσε, ύστερα άπό τό
σα χρόνια σκλαΒιασ. Κι έλαμψε τό Φώς τής πανάρχαιας Φυλής μας. Κι ή
ταν τό Φώς αύτό πύρινο άστροπελέκι καί κεραυνού βροντή. Κόπηκαν τό 
δεσμό τής σκλαβωμένης χώρας κι ένα φωτοστέφανο ύψώθηκε στόν ού- 
ρανό, ή ΔΟΞΑ.

Τήν Έπανάστασι τού 1821, γεγονός ιστορικό οικουμενικής σημασίας, 
τήν προπαρεσκεύασε, τήν έκήρυξε καί τήν διεξήγαγε ή ψυχή τού Γένους. 
Καί δέν ύπάρχει κατανυκτικώτερο ιστορικό μυστήριο άπό τήν μεταιώρησι 
τής ιστορίας σέ θρύλο, ούτε ωραιότερη ιστορική πραγμάτωσι, άπό τήν ύλο- 
ποίησι τού θρύλου σέ ιστορία. Τέτοια έπιτεύγματα μόνον ό Δημιουργός τού 
κόσμου καί ή ΨΥΧΗ εύγενοϋς ΓΕΝΟΥΣ μπορούν νά κατορθώσουν. Είναι 
έπιτεύγματα έωθινά, συνέχεια ονείρων.

Τρίξει, κάθε φορά, τό ντουφέκι μας άπό τό σφίξιμο τών χεριών κι 
αύτό τό τρίξιμο μάς δίνει δικαιώματα όχι συνοριακά, ύλικό ή περιωρισμένα, 
άλλά πανανθρώπινα. Από τά βάθη τών αιώνων, πού άρχίζει ή ιστορία μας, 
ξεκινάει καί ό ιδρώτας γιά τήν θυσία. Ή άπόκτησις τής έλευθερίας, πού 
σήμερα έμεϊς άπολαμβάνομε, ύπήρξεν έργο μιάς τρανής γενεάς, τής γε
νεάς τού 1821. Αύτής τής μεγάλης θυσίας, τιμούμε σήμερα τήν άπέλ- 
πιδα έξόρμησι.

Οί θαρραλέοι μαχηταί τού άγώνος τής Ανεξαρτησίας, δρασκέλισαν 
τά φράγματα τών άδυναμιών καί τών άντιξοοτήτων καί, σημαιοφόροι όντες 
τής ώραιότερης ιδεολογικής σταυροφορίας, μεταρσιώθηκαν στις κορυφο- 
γραμμές τής άνωτερότητος. Μέ τήν φαρέτρα τής πίστεώς των, έξακόντι- 
σαν τόν ψυχικό παλμό τους πρός τήν σφαίρα τής αύτοπεποιθήσεως, πού 
πάντα στεφανώνει τήν νίκη κάθε άγώνος. "Ετσι, ύστερα άπό ύπεράνθρω- 
πες προσπάθειες, τό πυροφάνι τής ίκανοποιήσεως, φώτισε τά πορτραϊτα 
τους στής επιτυχίας τό βάθρο.

Νίκησαν οί Έλληνες τό 1821, καί νικούν πάντοτε όταν άγωνίζωνται 
για τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, γιατί ήξεραν καί ξέρουν πώς πολεμάνε γιά τήν ύπό- 
οτασι τής Φυλής. Σάν πρωταγωνισταί ένός ώραίου καί ύψηλοϋ άγώνος, 
πρόσφεραν καί προσφέρουν τά πάντα στό βωμό τής έλευθερίας.

Ή άπόφασις τών 'Ελλήνων νά πολεμούν γιά τά ιερά καί τά όσια τής 
Φυλής των, παίρνεται, κάθε φορά, σέ μιά άόρατη κι άθόρυβη, μεγάλη όμως 
και έπιβλητική συγκέντρωσι τών άμέτρητων χιλιάδων νεκρών, πού έπεσαν 
στις πολυάριθμες μάχες τοΰ Ελληνισμού έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια. 
Στή συνέλευσι αύτή, παίρνουν μέρος, φτασμένες άπό τ' άστρα κι άπό 
μακρυνους αιώνες τού μέλλοντος καί οί χιλιάδες άγέννητες ψυχές τών 
'Ελλήνων πού θάρθουν.

Ή ήμέρα τής 25ης Μαρτίου τού 1821, θά μένη στις καρδιές τών Ελ
λήνων, σαν ή πιο ιστορική. Είναι ή ήμέρα πού διώχθηκε ή σκλαβιά καί έ- 
παψαν οί θρήνοι. Ήμέρα έθνικής παλιγγενεσίας, θρέμμα καί γέννημα τής 
πανέμορφης 'Ελλάδος, θαύμα μιάς χούφτας παλληκαριών.

Καθήκον ήμών τών νεωτέρων δέν είναι νά είμαστε άπόγονοι ή συνε- 
χισταί ένός δοξασμένου παρελθόντος. Έχομε ύποχρέωσι νά γίνουμε οί δη
μιουργοί καί οί πλάστες μιάς πιό ένδοξης ιστορίας, έμπνευστές καί κτίστες 
ένός πιό τρανού πολιτισμού.

Πιστεύομε στήν Ελλάδα, σάν σέ Ιδέα. Χρέος καί καθήκον μας είναι 
νά άποτελέσουμε τήν άλυσίδα μεταξύ τού χθές, τού σήμερα καί τού αύ
ριο. Η ελευθερία καί ή προκοπή δέν χαρίζονται. Κερδίζονται μόνον μέ ά- 
γώνες. Τό θαύμα τού 1821 οφείλεται στό έλληνικό αίμα, πού δέν μολύ- 
νεται, στό μεδούλι, πού δέν νερουλιάζει, στό κόκκαλο, πού δέν σαπίζει, στό 
νεύρο, που δέν σπάει, στό πνεϋμα, πού δέν άμαυρώνεται.

"Ενας λαός πού ξέρει νά λαμπρύνη τό πέρασμά του μέ τρόπαια, σάν 
αύτό τοΰ Μαραθώνα καί τών Θερμοπυλών, τών Δερβενακίων καί τοΰ Μ ε
σολογγίου, τής Πίνδου καί τού Γράμμου, ένας λαός πού ξέρει νά πεθαίνη 
νιά τήν έλευθερία του καί νά προτάσση τά στήθη του στής βίας τις έπι- 
δρομές, δέν μπορεί παρά νά είναι λαός μέ θεία, ιστορική άποστολή. Κι ή 
μάννα αύτοϋ τού λαού, ή ΕΛΛΑΔΑ, δέν μπορεί παρά νά είναι αθάνατη. 

Δέν χάθηκες, μά κι ούτε θά χαθής' 
κι άς έρθουν πάλι οί Πέρσες κι οί Λατίνοι.
Δέν είσαι κάστρο γιά νά πατηθής, 
είσαι τό φώς ΕΛΛΑΔΑ πού δέν σβυνει.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ρ Α Τ Κ Ο Σ  
ΑΣΤΥΝΟ Μ Ο Σ Α'
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KB
η: Έποπτεία επί ιών «ενγενών» επαγγελμάτων

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό  Έπαρχος τής Πόλεως, ώς άνώ- 
τοτος αστυνομικός αρχών, πλήν τών άλ
λων έπαγγελματιών ήλεΥχεν καί τούς 
άσκοϋντας τά λεγόμενο «εύγενή» κατό 
τήν βυζαντινήν έποχήν έπαγγέλματα, ή
τοι τούς ταβουλλαρίους (συμβολαιογρά
φους), τούς άργυροπράτας (έμπορευο- 
μένους τά πολύτιμα μέταλλα), τούς άρ- 
γυραμοιβούς (τραπεΕίτας) καί τούς σακ- 
κουλαρίους (σαράφηδες).
α) Οί ταβουλλάριοι.

Οί ταβουλλάριοι, όπως καί οί πλεϊστοι 
τών έν Κων)πόλει έπαγγελματιών ήσαν 
οργανωμένοι εις συντεχνίαν, τής όποι
ας προΐστατο ό έΕαρχος τών ταβουλλα- 
ρίων. Ό  έΕαρχος οΰτος ήτο ύπεύθυνος 
άπέναντι τοϋ Έπάρχου, δΓ άλας τάς τυ
χόν παραβάσεις τών άλλων ταβουλλα- 
ρίων.

Αί ύποχρεώοεις του, ώς αΰται άνα- 
φέρονται εις Βασιλικόν Διάταγμα, πε- 
ριεχόμενον εις τόν ύπ' άριθ. 2511 Πα
ρισινόν Κώδικα ήσαν έν συνάψει αί έ- 
Εής:

1) Σ υ ν έ τ α σ σ ε ν  τ ά  γ α 
μ ή λ ι α  καί τά άλλα συμβόλαια συμ- 
φώνως πρός τόν νόμον καί «κατά τά 
άρχαϊα έθιμα».

2) Ύ π ε χ ρ ε ο ΰ τ ο  ν ά  έ - 
λ έ γ χ η τά ύπό τών άλλων ταβουλ- 
λαρίων γραφόμενα συμβόλαια, νά διορ- 
θώνη ταϋτα εις όσα σημεία διεπίστω- 
νεν παρατυπίας καί νά βεβαιώνη τά 
γνήσιον τής ύπογραφής τών συμβαλλο- 
μένων καί τού συμβολαιογράφου «Έ- 
πιβλέπειν καί διορθοϋσθαι καί οίκείαις 
ύπογραφαίς βέβαιουν».

"Απαντες οί ταβουλλάριοι ύπεχρεοϋν- 
το νά προσέρχονται εις τόν έΕαρχον καί 
νά άναφέρουν εις αύτόν, περί τών συν- 
απτομένων συμβολαίων, νά έπιδεικνύουν 
ταϋτα καί νά άπαιτοΰν τήν έκ μέρους 
τοϋ έΕάρχου διάρθωσιν, εις τά τέλος 
δέ νά ύπογράφωνται τά συμβόλαια ύπ' 
άμφοτέρων, πράγμα άπαραίτητον διά τήν 
έγκυρότητά των. «. . . ώς ούδενός τών

*Υπό ‘Υπαστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

τοιούτων συμβολαίων έΕοντος τά κύρος 
άνευ τής ύπογραφής αύτοϋ τοϋ έΕάρ
χου καί τών άλλων τών εις τούτο ύπο- 
ταχθέντων,

3) Ό  έ Ε α ρ χ ο ς  έ τ ι μ ω 
ρ έ  ί τ ο αύστηρότατα εις περίπτωσιν 
καθ' ήν ήθελε πλαστογραφήοη συμβό- 
λαιον.

4) Τ έ λ ο ς  ε ι ς  π ά σ α ς  
τάς συμβολαιογραφικός πράΕεις, τόσον 
οΰτος, όσον καί οί άλλοι ταβουλλάριοι, 
έπρεπε νά τηρούν τόν ύπό τοϋ νόμου 
προβλεπόμενον τύπον. Εάν ήθελε πα- 
ραβή τά ύπό τού νόμου καθοριζόμενα 
καί ήθελε ύπογράψη ό ίδιος (έΕαρχος), 
είτε άλλος ταβουλλάριος καί προσυπο- 
γράψη ό έΕαρχος, τότε άφ' ένός μέν 
έΕέπιπτεν τοϋ λειτουργήματος του, άφ' 
έτέρου δέ έτιμωρεϊτο κατά τήν έπιταγήν 
τών νόμων « . . .  πρώτον μέν έκπεσεϊται 
τοϋ ταβουλλαρικοϋ ύπηρετήματος, έπει
τα τιμωρηθήσεται καί κατά τήν παρακέ- 
λευσιν τών νόμων, ώς χρεωστών δού
ναι λόγον τώ σεκρέτω τής βασιλείας 
μου (σέκρετος = άστυνομικός ύπάλληλος 
ύπό τοϋ έπαρχου) μή μόνον υπέρ ών 
αύτός ποιεί καί γράφει, αλλά καί ύπέρ 
ών άλλου γράφοντος, αύτός οίκείαις ύ- 
πογραφαϊς βέβαιοί».
β) Οί άργυροπράται.

Οΰτοι καλούμενοι καί άργυροδέκται' 
καί άργυροσκόποι καί άργυρονόμοι καί 
άργυροπώλαι, ήσχολοϋντο μέ τήν άγο- 
ράν, μεταπώλησιν, κατασκευήν καί με- 
τασκευήν πολυτίμων μετάλλων καί άντι- 
κειμένων. Τά έργαστήριά των τά άργυ· 
ροπρατεϊα είχον εις τήν μεγόλην λεω
φόρον τής Κων) πόλεως τήν Μέσην. Ό  
διατηρών τοιοϋτον κατάστημα εις άλ
λον σημεϊον τής πρωτευούσης έτιμω- 
ρεϊτο αύστηρότατα.2 Εις τά άργυροπρα- 
τεϊα έπωλοϋντο διάφορα άργυρό σκεύη, 
ώς π.χ. όψοφόρα, (σκεύη εις τά όποια έ- 
τοποθετεϊτο άψα, τροφή), άργυροκάν- 
δηλα, άργυροκάνατα, άργυροκηροπήγια, 
άργυροκεντήματα, άργυρομάχαιρα κ.ά..

χρησιμοποιούμενα εις τά άνόκτορα, τάς 
οικίας τών πλουσίων καί τάς έκκληοίας 
ώς ιερά σκεύη.

Οί άργυροπράται, κατά τάς ήμέρας 
τής άγορας ύπεχρεοϋντο νά παραμένουν 
εις τά έργαστήριά των, διά νά άγορά- 
Εουν τά πρός πώλησιν προσφερόμενα 
τιμαλφή3 καί νά προβαίνουν εις έκτίμη- 
σιν τών εις αύτούς έμφανιΕομένων άν- 
τικειμένων.

Ή άσκησις τοϋ έπαγγέλματος τοϋ 
άργυροπράτου, τά όποιον ήσκουν καί 
γυναίκες καί κληρικοί άκόμα, ύπέκειτο 
εις ίδιάΕον νομικόν καθεστώς, ή δέ έπί 
τούτων έποπτεία τοϋ Έπάρχου ήτο συ
νεχής καί αύστηρά. 'Εν πρώτοις ύπε
χρεοϋντο νά έκτιμοϋν όρθώς καί συμ- 
φώνως πρός τήν άληθή τοϋ πράγματος 
άΕίαν τά παρουσιαΕόμενα εις αύτούς 
πρός πώλησιν άντικείμενα. Ό  παραβαί
νουν τήν διάταΕιν ταύτην άργυροπράτης 
έπλήρωνεν ώς πρόστιμον ολόκληρον τό 
χρηματικόν ποσόν, διά τοϋ όποιου έΕε- 
τίμησε τά προσφερθέντα.4
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διατάξεων τούτων έπεδάλλετο, πλήν τών 
άνωτέρω, όπως τά έκ τής Βουλγαρίας 
είσαγόμενα προϊόντα, μή πληρώνωνται 
εις χρυσόν, άλλ' άνταλλάσσονται μέ 
προϊόντα του ΒυΖαντίου.7 Εκτός τών 
προαναφερθέντων οί άργυροπρόται έ
πρεπε, όσάκις ένεφανίΖετό τις πωλών 
χρυσόν ή άργυρον κατειργαομένον ή ά- 
κατέργαστον νά άνακρίνουν τούτον, πού 
τόν εύρεν καί έάν δέν έπείθοντο περί 
τής νομίμου κυριότητος νά καταγγέλ
λουν τό γεγονός εις τόν "Επαρχον. Ή 
διάταΕις οκοπόν είχε τήν πρόληψιν τών 
κλοπών, αί όποϊαι, όσον άφορό εις τά 
πολύτιμα άντικείμενα ήσαν συνηθέστα- 
τοι. Τοιαύται ιδίως έοημειοϋντο εις βά- 
ρος ιερών ναών καί μοναστηρίων, παρά 

^  τό ότι έκεϊ ύπήρχε ό λεγόμενος άοημο- 
* γράφος, τηρών κατάλογον τών πολυτί- 

μων σκευών καί έχων τήν εύΟύνην φυ- 
λάΕεώς των.

Εναντίον τού όργυροπράτου, τού ά- 
γοράσαντος ιερόν σκεύος άκέραιον ή 
«τεθλαμένον» καί μή έπιδεικνύοντος 
τούτο εις τόν "Επαρχον έπεδάλλετο ώς 
ποινή ή κατάσχεσις όλοκλήρου τής πε
ριουσίας του.® Πλέον αύστηρά ποινή προ- 
εβλέπετο διά τούς κατασκευάζοντας καί 
πωλούντας άργυρό άντικείμενα, έάν τού
τα δέν περιεϊχον τήν άπαραίτητον ποσό
τητα άργύρου. Οί παραβάται έχειροκο- 
πούντο. Δέον νά οημειωθή, ότι έπί τών 
πολυτίμων αντικειμένων έτίθετο σφρα-

γίς ένδεικτική τής γνησιότητος τού με
τάλλου.
γ) Οί άργυραμοιβοί.

Οί άργυραμοιβοί (τραπεΖϊται) εύρί- 
οκοντο κυρίως εις τήν πρωτεύουσαν 
καί τάς ρεγάλας πόλεις, ένεκα τής εις 
αύτάς ηύΕημένης έμπορικής κινήσεως. 
Οί τραπεΖϊται ούτοι, καλούμενοι άλλως 
καταλλάκται, ή χρυσοκαταλλάκται, ή 
κολλεκτάριοι (Λατ. Collectarii) ή κολλυ- 
βισταί, ή άπό τού ΙΒ ' αίώνος, ώς καί 
σήμερον σαράφηδες, έχοντες πρό αύ- 
τών τά «καταλλακτικά τραπέΖια», άντήλ- 
λασσον έπί κέρδει βυΖαντινά ή ξένα νο
μίσματα. Πολλάκις τάς δραστηριότητάς 
των έπεΕέτεινον καί έκτος τής Κων) 
πόλεως άκόμα δέ καί εις άλλοεθνεϊς, 
έφ' όσον τούτο τοϊς ήτο έφικτόν, προσ- 
παθούντες νά κερδίσουν άψηφοΰντες 
καί ύφιστάμενον άκόμα κίνδυνον. Οϋτω 
άναφέρεται περίπτωσις, κατά τήν όποιαν 
οί καταλλάκται τής Κων) πόλεως, ότε οί 
Σταυροφόροι ύπό τόν Λουδοβίκον τόν 
Ζ' έστρατοπέδευσαν έΕωθι τών τειχών 
τώ 1157, έσπευσαν πρός αύτούς, διά 
νά άλλάΕουν νομίσματα. Οί Σταυροφό
ροι όμως, άντί τού άναμενομένου κέρ
δους, άρπαΕαν τάς τραπέΖας τών άρ- 
γυραμοιβών καί τούς έστειλαν νά πλη
ρωθούν άπό τό θησαυροφυλάκιον τού 
Αύτοκράτορος. .  .

Τούς τραπεΖίτας παρηκολούθει ό "Ε
παρχος, ώστε «συναλλάττειν τούτους πι-

στώς», κατά τήν έκφραοιν τών Βασι
λικών (Βιδλ. 6 τ. δ' ) .

ΙδιαΖούοης σημασίας ήτο ή ύπ’ αύ- 
τών προσφερομένη ύπηρεσία, τής προσ
τασίας τού ΒυΖαντινοΰ νομίσματος. ΟΙ 
άργυραμοιβοί, λόγω τής μακρός των πεί
ρας, ήδύναντο εύχερώς, ώς άλλωστε 
συμβαίνει καί σήμερον, νά διακρίνουν 
τά γνήσια άπό τών κιβδήλων νομισμά
των, δΓ ό καί έκαλοΰντο άργυρογνώμο- 
νες, χρησιμοποιοϋντες ένιότε καί «τήν 
βάσανον λίθον». Ύπεχρεοΰντο λοιπόν 
έπί ποινή κουράς καί έΕορίας9 νά πα
ρουσιάζουν τό ταχύτερον δυνατόν εις 
τόν Έπαρχον τά προσφερθέντα εις τού
τους κίβδηλα νομίσματα, ώς καί τούς 
προσφέροντας.’® Τό ΒυΖαντινόν Κράτος 
καί δΓ άλλων, πλήν τών άναφερθέντων 
μέτρων προοεπάθησε νά έχη νόμισμα ύ- 
γιές τό όποιον άπολαμθάνον τής παγκο
σμίου έμπιστοούνης νά δύναται νά έΕυ- 
πηρετήοη τό έμπόριον. Οϋτω, πλήν τών 
τροπεΖιτών καί πός πολίτης, άντιλαμβα- 
νόμενος νοθείαν τού νομίσματος, έπρε
πε νά καταγγείλη τούτο όμοίως εις τόν 
Έπαρχον." Ό  οίοσδήποτε παραχαρά
κτης εϊτε ήτο τρσπεΖίτης, είτε άπλούς 
πολίτης, έτιμωρεϊτο διά φυλακίσεως καί 
χειροκοπίας «Οί παραχαράκται μονήτας, 
χειρονοπείσθωσσν»’12

δ) ΟΙ οακκουλάριοι.

Εις τήν Κων)πολιν καί τάς μεγάλος 
πόλεις, έκτός τών τραπεΖιτών μπήρχον 
καί οί λεγόμενοι οακκουλάριοι, οί όποιοι 
άντήλλασαν μικρά νομίσματα ίστάμενοι 
εις τάς όδούς καί τάς πλατείας. Τά 
νομίσματα έφύλασσαν έντός μικρών οάκ- 
κων, έΕ ού καί τό όνομά των. Οί σακ- 
κουλάριοι, συνήθως ήσκουν ούχί έντί- 
μως τό έπάγγελμά των, διά τούτο καί 
ή έπ' αύτών έποπτεία ήτο αύστηροτέρα. 
Εκτός τού Έπάρχου καί οί τραπεΖϊται 

έδικαιοΰντο νά έλέγχουν τούς σακκου- 
λαρίους «μή τι τών παρά τό είκός παρ' 
αύτών διοπράττεσθαι». Διά τόν λόγον 
τούτον, άπηγορεύετο εις τούς τραπεΖί
τας, έπί ποινή βουνευρισμού, κουράς καί 
κατασχέσεως τών νομισμάτων, νά στέλ- 
λουν εις τούς δημοσίους χώρους ίδι- 
κούς των ύπαλλήλους ώς σακκουλα- 
ρίους. Καί οί σοκκουλάριοι ύπεχρεοΰντο 
νά άναφέρουν άμελλητί εις τόν Έπαρ
χον περιπτώσεις παραχαράΕεως ή κιβδη
λείας, ύποκείμενοι άλλως εις τάς αύ
τάς μέ τούς τραπεΖίτας ποινός.
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Η ΝΕΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΣΚΟΠΟΣ τής έπιστήμης τής ψυχολο
γίας είναι νά έξερευνά τήν ανθρώ
πινη συμπεριφορά, νά τήν διορθώνη 

δταν είναι ξεατρατισμένη καί νά τήν έπα- 
ναφέρη στήν πλήρη δμαλότητα. Ή  ψυχο
λογία χωρίζεται αέ πολλούς κλάδους καί 
σέ πολλές σχολές. Γιά νά άναφέρουμε με
ρικές μόνον άπδ αυτές πού χρησιμοποιούν 
ιδιαίτερα δνόματα, έχουμε λόγου χάρη τήν 
«άναλυτική ψυχολογία», πού στηρίζεται 
στήν άνάλυση τών πνευματικών φαινομέ
νων, καί τήν «ψυχολογία τού βάθους», πού 
μελετά τό ύποσυνείδητο καί τήν συμπερι
φορά του.

’Ενώ ή ψυχολογία στό σύνολό της άαχο- 
λεΐται μέ τήν ανθρώπινη ψυχή, 6πά εΰρεϊα 
έννοια, ή ψυχανάλυση έξετάζει ίδιαίτερα 
τις νοσηρές έκδηλώαεις τής ψυχής καί έ
χει ώς πρωταρχικό σκοπό της νά κάνη τόν 
άαθενή νά γνωρίση τόν ίδιο τόν έαυτό του, 
μέσω άκριβώς τής μεθόδου τής ψυχαναλύ- 
σεως, καί, έπιτυγχάνοντας αυτόν τόν σκο
πό, νά ϋποδείξη τήν μέθοδο, πού είναι ή 
πιό ένδεδειγμένη αέ κάθε περίπτωση.

"Ολες οί μορφές ψυχολογικής θεραπείας 
είναι δύσκολες καί λεπτεπίλεπτες. IV  αύ- 
τό καί όλοι οί ύποψήφιοι σύμβουλοι - ψυ- 
χολόγοι, προτού νά άσκήσουν τό έπάγγελ- 
μα, όφίστανται οί ίδιοι ένα είδος ψυχολο
γικής θεραπείας, ύπό τήν έποπτείο ένός 
εμπείρου ειδικού, ώστε νά μάθουν τέλεια 
νά έξετάζουν τόν ίδιο τόν έαυτό τους καί 
νά έχουν λύσει τά δικά τους προβλήματα, 
προτού νά έπιχειρήσουν νά λύσουν τά προ
βλήματα τών άλλων.

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, ό άριθμός 
τών ανθρώπων πού έξαακοϋν τό δύσκολο 
αύτά έπάγγελμα δέν είναι έπαρκής, ένώ 
άπό τήν άλλη οί άνάγκες τού κόσμου είναι 
πολύ μεγάλες δσον αφορά τήν ψυχανάλυ
ση. Γιατί ή ψυχανάλυση είναι μία μέθοδος 
πού βοηθά καί τά άτομα καί τήν κοινωνία

Ή Ψυχανάλυσις
καί
01 "Τ Ρ Ε ΙΣ  Μ ΕΓΑΛΟ Ι,, 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ
‘Η Ψυχανάλυσές είναι ενα άπό τά πνευματικά κινήμα
τα τής εποχής μας. Είναι βασικά μια ψυχοθεραπευτι
κή μέθοδος, άλλα και μιά κοσμοθεωρία. Σκοπός αύτου 
του επαναστατικού έπιστημονικοϋ κλάδου είναι ή επα
ναφορά εις τήν όμαλότητα τής άρρωστημένης άνθρώ- 
πινης ψυχής.

στό σύνολό της. ”Οχ·. μόνο θεραπεύει ή καί 
προλαμβάνει τις ψυχικές παθήσεις, αλλά 
καί συντελεί στήν βελτίωση τών ύγιών άν- 
θρώπων.

Τ ΡΙΑ είναι τά μεγάλα δνόματα πού 
συνδέονται στενά μέ τήν έμφάνιση καί 
τήν τελειοποίηση τής ψυχαναλύσεως 

στόν κόσμο τής έπιστήμης. Τρεις μεγάλοι 
επιστήμονες μέ απέραντη κατάρτιση, άλλά 
καί μέ πλούσια καί εμπνευσμένη φαντα
σία, πού στόν καθένα τους δφείλεται καί 
μιά άνεκτίμητη συμβολή στήν άξιοποίηαη 
αύτής τής επαναστατικής έρμηνευτικής 
καί θεραπευτικής μεθόδου. Παρουσιάζουμε 
περιληπτικά τήν ζωή τους καί τό έργο 
τους.

Σ ΙΓ Κ Μ Ο Υ Μ Τ  Φ Ρ Ο Υ - Ν Τ  
‘Ο Πατριάρχης

Ό  Σίγκμουντ Φρόϋντ είναι δ ιδρυτής 
τής ψυχαναλύσεως. Ή ταν έβραϊκής κατα
γωγής. Γεννήθηκε στήν Μοραβία τό 1856 
καί πέθανε στό Λονδίνο, δπου είχε κατα- 
φύγει μετά τήν κατάληψη τής Αύστρίας 
άπό τούς Ναζί, τό 1939. Πήρε τό πτυχίο 
του τής ιατρικής στήν Βιέννη τό 1885, 
στήν ειδικότητα τής νευροπαθολογίας.

ΟΙ μελέτες τού Φρόϋντ ξεκινούν άπό τήν 
έρμηνεία τών ιστορικών φαινομένων καί 
φθάνουν νά συγκροτούν ένα γενικό έπιστη- 
μονικό δόγμα περί νευρώσεων. 'Ο Φρόϋντ 
πρέσβευε, δτι οί νευρώσεις είναι αποτέλε
σμα ψυχικών διαταραχών καί δέν όφείλον- 
ται αέ όργανικές βλάβες, άλλά σέ ψυχικά 
τραύματα πού μολονότι έχουν ξεχασθή άπό 
τήν μνήμη, έξακολουθοΰν νά ζούν στό ϋπο- 
συνείδητο, καί μάλιστα τόσο δραστήρια, ώ
στε νά καθορίζουν τήν ζωή τού ασθενούς. 

Στή άρχή τής καρριέρας του δ Φρόϋντ

μελέτησε τόν υπνωτισμό, άλλά τελικά τόν 
βρήκε ανεπαρκή σάν θεραπευτική μέθοδο. 
Ποθέτησε ϋστερα τήν μέθοδο τών «έλευθέ- 
ρων συνειρμών»δ ή δποία άποτελεΐ τήν ί 
δια τήν βάση τής ψυχαναλύσεως: δ ασθε
νής λέει στόν ψυχαναλυτή κάθε τι πού τού 
περνά άπό τόν νοϋ, άκόμη καί άν πρόκει
ται γιά  κάτι άνόητο, καί τούτο έπειδή 
καμμιά χειρονομία καί κανένας λόγος δέν 
στερούνται σημασίας στήν ψυχανάλυση. Αύ- 
τή ή άλυσίδα τών «έλευθέρων συνειρμών» 
κάνει άργά ή γρήγορα τόν άαθενή νά έκ- 
φράση, μέ τρόπο λίγο-πολύ συμβολικό, τις 
βαθύτερες άνησυχίες του.

Γιά τήν ψυχιατρική οί ιδέες τού Φρόϋντ 
έγιναν ένα γενικό δόγμα, τό όποιο άνέτρε- 
ψε δλες τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις.

Ή  κεντρική ιδέα τής θεωρίας τού Φρόϋντ 
είναι ή πεποίθηση δτι στόν κάθε άνθρω
πο υπάρχει ένα ύποσυνείδητο, πού δέν σχε
τίζεται μόνο καί αποκλειστικά μέ τήν λει
τουργία τού έγκεφάλου. Ό  Φρόϋντ άσχο- 
λήθηκε έπίσης μέ τήν έρμηνεία τών δνεί- 
ρων τών άσθενών καί άνεκάλυψε σ’ αύτά 
στοιχεία πολύτιμα γιά  τήν θεραπεία.

"Οσον άφορά τόν σεξουαλικό παράγον
τα, δ δποίος παίζει μεγάλο ρόλο στήν ψυ
χανάλυση, δ Φρόϋντ διακηρύσσει, δτι έχει 
τόσο μεγάλη σημασία γιά τήν ζωή τού 
άνθρωπίνου δντος, ώστε είναι πολύ έπικίν- 
δυνο τό νά πάρη κανείς άρνητική στάση 
απέναντι του.

Ό  “Αλφρεντ “Αντλερ γεννήθηκε στήν 
Βιέννη τό 1870. Τά κύριο ένδιαφέρον τών 
μελετών του ώς ψυχολόγου συγκεντρώνε
ται στό σύμπλεγμα τής κατωτερότητος. 
Κατά τόν “Αντλερ, αύτό τό σύμπλεγμα εί
ναι πού παρωθεί τόν άνθρωπο νά ξεπερά- 
ση τόν έαυτό του καί νά κυριαρχήση.

Ό  “Αντλερ ύπήρξε ένας άπό τούς πρώ
τους μαθητές τοϋ Φρόϋντ, άλλά τό 1905, 
ϋστερα άπό μιά περίοδο στενής αυνεργα-
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Ή  ψυχανάλυση θεωρείται σάν μιά άπό τΙς πλέον άποτε λεσματικές καί αποδοτικές μεθόδους θεραπείας καί εί
ναι σέ θέση νά προσφέρη ανεκτίμητη βοήθεια σέ κάθε είδους ψυχοπάθεια.

σίας, δ μαθητής άποαπάαθηκε άπό τδν δά
σκαλο καί οί μελέτες τοΒ "Αντλερ διαφο
ροποιήθηκαν αποφασιστικά άπό έκεϊνες 
τοΟ Φρόΰντ. 'Ο Φρόϋντ συγκέντρωνε τΙς 
μελέτες του στήν «λίμπιντο». «Λίμπιντο» 
άποκαλεϊ ή ψυχανάλυση τήν δύναμη μέσω 
τής όποίας έκδηλώνεται τό σεξουαλικό έν
στικτο τού ανθρώπου καί ή όποια αντι
προσωπεύει τήν ένέργεια πού κινεί δλες 
τις τάσεις, πού ξεκινούν άπό τό ζωτικό έν
στικτο, δποιο κι άν είναι τό άντικείμενο 
πρός τό όποιο κατευθύνονται. Επίσης δ 
Φρόϋντ έδινε μεγάλη σημασία στίς «ένορ- 
μήσεις», δηλαδή στίς δυνάμεις πού κάνουν 
τόν άνθρωπο νά περνά στήν δράση καί πού 
προέρχονται άπό τό πιό κρυφό μέρος τής 
ψυχής. ’Αντίθετα δ "Αντλερ άπέδιδε τά 
πάντα στό σύμπλεγμα κατωτερότητος.

Τό 1911 δ "Αντλερ ίδρυσε τήν δική του 
σχολή, μέ τήν δποία άπέδειξε δτι ή θεω
ρία του είχε μιά μορφή περισσότερο «δια- 
νοουμενίστικη» άπό έκείνην τού Φρόϋντ. 
Σήμερα πολλοί σύγχρονοι ψυχαναλυτές άρ- 
νούνται τίς θεωρίες τού "Αντλερ. "Αλλοι 
δμως τίς άκολουθούν καί τίς έφαρμόζουν 
μέ άξιοσημείωτη άποτελεσματικότητα.

Ό  Κάρλ Γκούσταφ Γιούνγκ γεννήθηκε 
τό 1875 καί πέθανε τό 1961 στήν 
'Ελβετία. Πήρε τό πτυχίο του τής ιατρι
κής στήν Βασιλεία, τό 1900, δπου καί άρ
χισε τήν καρριέρα του ώς ψυχίατρος.

Τό 1907 δ Γιούνγκ γνωρίσθηκε μέ τδν 
Φρόϋντ. "Εγιναν στενοί φίλοι καί συνερ
γάτες. ’Αλλά τό 1913 δ μαθητής άποαπά- 
σθηκε άποφασιστικά άπό τόν δάσκαλο καί 
άπό τήν ψυχαναλυτική σχολή του.

Πολλοί ήσαν οί συνάδελφοι τού Γιούνγκ 
πού τόν κατηγόρησαν δτι έδωσε στήν ψυχα
νάλυση πολλή «πνευματική» μορφή, δια- 
χωρίζοντάς την δραστικά άπό τίς άντιλή- 
ψεις τού πρώτου ίδρυτού της, τού Φρόϋντ. 
Καί πράγματι δ Γιούνγκ, άν καί μένει

προσκολλημμένος στά βασικά διδάγματα 
τού Φρόϋντ, δέν παραδέχεται δτι οί δρμές 
τού άνθρώπου είναι δυνατόν νά περιορι- 
σθούν μόνο στό σεξουαλικό ένστικτο, στήν 
«λίμπιντο». Γιά τόν Γιούνγκ ύπάρχουν καί 
έμφυτες ήθικές δρμές πού μπορούν κι αύ- 
τές νά ύποκύψουν στόν μηχανισμό τής «ά- 
πωθήσεως», δπως καί δλα τά άλλα έν
στικτα.

Ό  Γιούνγκ μελέτησε κατά βάθος τήν 
μυθολογία καί ήρθε σέ έπαφή μέ άνθρω- 
πολόγους καί έρευνητές τών άνατολικών 
πελιτιαμών, πράγμα πού τού έδωσε τόν 
τρόπο τού σκέπτεαθαι τών πρωτογόνων. 
Αύτές οί μελέτες του τόν ώδήγηααν στήν 
διατύπωση τής περίφημης θεωρίας τών 
«άρχετύπων», σύμφωνα μέ τήν δποία δλοι 
άνεξαιρέτως οί λαοί έχουν μερικά κοινά 
σύμβολα. Αύτά τά σύμβολα, πού τά συναν
τούμε παντού στή μυθολογία, στούς θρύ
λους, στά δνειρα, στό παραλήρημα, είναι 
γιά  τόν Γιούνγκ δ «κοινός θησαυρός τής 
άνθρωπότητος» καί έμφανίζονται κάθε τό
σο στήν ιστορία της μέ μορφές πού διαφέ
ρουν άνάλογα μέ τό είδος καί τόν βαθμό 
τού πολιτισμού, άλλά πού παραμένουν πάν
τοτε ίδια στήν ούαία τους. ’Αρχέτυπα εί
ναι ή εικόνα τού Πατέρα, τού θεού,, τής 
Μητέρας κλπ. ’Επίσης δ Γιούνγκ διετύπω- 
σε τήν θεωρία, δτι δ κάθε άνθρωπος έχει 
ένα δποσυνείδητο κοινό μέ δλα τά άλλα 
άνθρώπινα δντα, τό λεγόμενο «συλλόγικώ 
δποσυνείδητο», τού δποίου τό περιχόμενο 
έξελίσσεται άνάλογα μέ τό είδος τού πο
λιτισμού.

,"Ετσι, οί πλέον νεωτεριστικές καί έπα- 
ναστατικές άπόψεις τού Γιούνγκ, σέ σχέση 
μέ τίς άντιλήψεις τού Φρόϋντ, είναι δύο:

1) 'Ο Φρόϋντ υποστήριζε δτι δ μηχανι
σμός τών άπωθήσεων μπαίνει σέ ένέργεια 
μόνο προκειμένου νά άπαλλάξη τή συνεί
δηση άπό παρορμήσεις, πού ή κοινωνία τίς

θεωρεί έπικίνδυνες ή άνήθικες. Ό  Γιούνγκ 
πιστεύει δτι άκόμη καί έντελώς φυσιολο
γικά καί δμαλά συναισθήματα καί παρορ- 
μήσεις άπωθούνται στό δποσυνείδητο.

2) Τό άν ή συμπεριφορά σας στήν ώρι
μη ήλικία θά είναι φυσιολογική ή άνώ- 
μαλη, έξαρτάται κατά τόν Φρόϋντ άπό τίς 
παιδικές μας έμπειρίες. Ό  Γιούνγκ δπο- 
στηρίζει δτι, έκτός άπό τήν παιδική ή
λικία, καί άλλοι παράγοντες παίζουν τόν 
ρόλο τους σ’ αύτή, λόγου χάρη τό περι
βάλλον.

Ο Σ1ΓΚΜ0ΓΝΤ Φρόϋντ είναι δ αναμ
φισβήτητος πατέρας τής ψυχαναλύ- 
σεως καί ή ιστορία αυτής τής θε

ραπευτικής μεθόδου, συνδέεται στενά μέ 
τήν ζωή του, μέ τά πρόσωπα πού τόν περι
έβαλαν καί πού τόν έπηρέασαν, καθώς 
καί τίς περιπτώσεις άσθενών μέ τίς όποι
ες καταπιάστηκε δ ίδιος. Συνεπώς, ή ψυ
χανάλυση είναι κατά πρώτο καί κύριο λό
γο τό άποτέλεσμα τών έπιστημονικών με
λετών πού διεξήγαγε μιά μεγάλη διάνοια.

'Η νεανική περίοδος τής ζωής τού Φρό
ΰντ είναι ιδιαίτερα γόνιμη άπό τήν άπο
ψη τής μορφώσεως, άλλά καί τής δια- 
μορφώσεώς του. ’Αποφασιστική έπιρροή ά
σκησαν τότε έπάνω του τρεϊς έπιατήμονες. 
Οί δύο ήσαν μαθητές τού περίφημου Μύλ- 
λερ, τού μεγάλου άνατόμου καί φυσιολό
γου τού Πανεπιστημίου τού Βερολίνου, καί 
πρέσβευαν, δτι ή άνθρώπινη συμπεριφορά 
μπορεί νά έξηγηθή ώς τίς έσχατες λεπτο- 
μέρειές της, μέ βάση χημικούς καί φυσι
κούς δρους. Ό  τρίτος ήταν δ Φ.' Μπερν- 
τάνο, δ μεγάλος ψυχολόγος καί φιλόσο
φος, δ όποιος δίδασκε στήν Βιέννη τήν έ- 
ποχή δπου δ Φρόΰντ σπούδαζε έκεί.

Έ ξ άλλου, δ ίδιος είχε κάποτε δμολο- 
γήσει, δτι ένεγράφη στήν ιατρική σχολή, 
δχι τόσο έπειδή ήθελε νά γίνη γιατρός,
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ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟΎ'ΝΤ 
Είναι Ιδρυτής της ψυχανα- 
ναλύσεως. Γεννήθηκε οτή 
Μοραβία τό 1856 καί πέ- 
θανε ατό Λονδίνο τό 1939, 
δπου, είχε καταφύγει μετό 
τήν κατάληψη τής Αυστρί
ας άπό τούς ΝαΖί. Ή το  
Εβραϊκής καταγωγής. Ή 

ούσία τής θεωρίας του εί
ναι, ότι στόν κάθε άνθρωπο 
ύπάρχει ένα ύποσυνείδητο, 
πού δέν σχετίΖεται άποκλει- 
στικώς καί μόνον μέ τήν 
λειτουργία του έγκεφάλου.

ΑλλΑ γιατί είχε τήν «έπιθυμία νΑ Αφοαιω- 
θή στήν γνώση των Ανθρωπίνων σχέσεων 
καί δχι στήν γνώση τών Αντικειμένων τών 
φυσικών έπιστημών». Ό  Μπερντάνο τόν 
δίϊαξε τήν διαφορΑ ΑνΑμεσα στήν «έννοια» 
καί στήν «Αντίληψη», ΑνΑμεσα στήν «σκέ
ψη» καί στδ «σκέπτεσθαι», ΑνΑμεσα στδ 
«αίσθημα» καί στήν «αίσθηση». Αύτή ή 
θεμελιώδης διαφορΑ ξανασυναντιέται στήν 
πεποίθηση τοθ Φρόϋντ, δτι στόν Ανθρωπο 
ύπΑρχει ούσιώδης διαφορΑ ΑνΑμεσα στδ 
«έρέθισμα» καί στδ «ένστικτο», ΑνΑμεσα 
στόν «έγκέφαλο» καί στόν «νοΒ», ΑνΑμεσα 
στήν «νευρική ένέργεια» καί στήν «ψυχι
κή ένέργεια».

ΚΑποια στιγμή 6 Φρόίίντ, γιΑ λόγους 
οικονομικούς, χρειΑαθηκε νΑ έγκαταλείψη 
τήν σπουδή τών φυσικών έπιστημών καί νΑ 
στραφή πρός τήν έξΑσκηαη τοΒ ίατρικοΟ 
έπαγγέλματος, στήν ειδικότητα τοΒ νευ
ροπαθολόγου.

Α Π Ο  Τ Η Ν  «Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Η  Α Ν Ν Α »
Γ Ε Ν Ν ΙΕ Τ Α Ι  Η Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Τήν έποχή έκείνη Ακριβώς, ό Φρόϋντ 
γνώρισε τόν Βιεννέζο γιατρό Μπρόγερ, δ 
όποιος τοθ έθεσε ύπ’ δψη του τήν περί
πτωση μιΑς ΑσθενοΟς, πού δ ίδιος παρακο- 
λουθοΟσε καί πού είναι γνωστή, ώς ή «πε
ρίπτωση Άννα». ΧΑρη σ’ αύτήν τήν πε
ρίπτωση, γεννήθηκε ή ψυχανΑλυση.

Ό  Φρόίίντ έβλεπε τώρα καθαρΑ τόν 
δρόμο πού έπρεπε νΑ Ακολουθήση καί έ
στρεψε τήν προσοχή του πρός τήν νευρο- 
παθολογική σχολή τοϋ Σελπετριέρ, ατό 
Παρίσι, τής όποιας δ διευθυντής, δ καθη
γητής Σαρκό, είχε γίνει διΑσημος γιΑ τΙς 
παρατηρήσεις του έπί τής ύστερίας καί έ- 
πΐ τών σχέσεων αύτής τής παθήσεως μέ 
τόν ύπνωτισμό.

Τό 1885, δ Φρόίίντ πηγαίνει στό Πα
ρίσι καί κεί πείθεται γιΑ τήν όρθότητα 
τής βασικής Αρχής τής θεωρίας του, πού 
λέει, δτι ύπΑρχουν Ασθένειες σωματικές 
μέ καθαρΑ ψυχική αιτία: έμετοι, τύφλω
ση, πονοκέφαλοι κ.τ,λ.

ΑΛΦΡΕΝΤ ΑΝΤΛΕΡ 
Γεννήθηκε οτή Βιέννη τό 
1870. Τό κύριο ένδιαιρέ- 
ρον τών μελετών του συγ
κεντρώνεται στό σύμπλε
γμα τής κατωτερότητος. 
Πιστεύει, πώς τό σύμπλε
γμα αύτό είναι έκεϊνο, πού 
παρωθεί τόν άνθρωπο νό 
Εεπεράση τόν έαυτό του 

καί νά κυριαρχήση.

Τ Α  Ψ Υ Χ ΙΚ Α  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Α  
Τ Η Σ  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Σ Ζ Ω Η Σ

Τήν ίδια περίοδο δ Φρόίίντ Αρχίζει νΑ 
ΑντιλαμβΑνεται καί νΑ πείθεται, δτι καί 
δ σεξουαλικός παρΑγων, έπίσης, έχει νΑ 
κΑνη μέ τΙς ψυχικές διαταραχές. Λίγα 
χρόνια Αργότερα, καί πΑλι στήν Γαλλία, 
δ Φρόϋντ Ανακαλύπτει μιΑ Αλλη Αλήθεια, 
έπίσης έξαιρετικΑ σημαντική: δτι δχι μό
νο ώρισμένοι ψυχικοί μηχανισμοί βρίσκον
ται στήν βΑση ώριομένων Ασθενειών, Αλ- 
λΑ δτι οί ίδιοι αύτοί μηχανισμοί μπορούν 
νΑ προκαλέσουν στό ύπεκείμενο μιΑ ιδιό
τυπη συμπεριφορΑ, χωρίς τό ίδιο τό ύπο- 
κείμενο νΑ έχη συνείδηση περί αύτοϋ.

’Ακόμη δ Φρόϋντ ΑνεκΑλυψε, δτι ή κα
θημερινή ζωή προκαλεΐ στόν Ανθρωπο ψυ- 
χικΑ τραύματα καί δτι δ Ανθρωπος, μέσω 
ένός Αμυντικού μηχανισμού καί μέ τρό
πο μή συνειδητό, ξεχνΑ αύτΑ τΑ τραύμα
τα, έμποδίζοντΑς τα έτσι νΑ καρποφορή
σουν μέσα στήν συνείδησή του καί νΑ τόν 
δδηγήσουν σέ έκδηλώαεις οί όποιες τίς 
περισσότερες φορές παίρνουν τήν μορφή 
ψυχικών Ανωμαλιών.

"Ως τότε, ή παρισινή σχολή τού Σαρκό 
Αναζητούσε μιΑ μέθοδο θεραπείας τών δ- 
στερικών φαινομένων, μέσω τού ύπνωτι- 
σμοϋ. Ό  Φρόϋντ δέν έκανε χρήση τού ύ- 
πνωτισμού. Συζητούσε έλεύθερα μέ τούς Α
σθενείς του καί τούς βοηθούσε νΑ έκφρΑ- 
ζουν δποιαδήποτε σκέψη τούς έρχόταν ατό 
νού, δίχως φόβο καί δίχως νΑ Ανησυχούν 
καί μΑλτστα τούς παρώτρυνε νΑ προσπα
θήσουν νΑ θυμηθούν γεγονότα, τόπους καί 
πρόσωπα, μέ τΑ δποΐα ΘΑ μπορούσαν νΑ συ
σχετίσουν τίς τωρινές τους κουβέντες.

Τ Ι ΑΚΡΙΒΩΣ σημαίνει δ δρος «ψυ
χανΑλυση»; Ό  Φρόϋντ, δ Ανθρωπος 
πού ΑνεκΑλυψε τό ύποσυνείδητο, πού 

μελέτησε καί τελειοποίησε τήν ιδιαίτερη 
αύτή θεραπευτική μέθοδο, έδωσε στόν δρο 
«ψυχανΑλυση» διάφορους δρισμούς. Ό  δρος 
πρώτα - πρώτα μέ τήν διαδικασία, πού 
πρέπει νΑ Ακολουθηθή γιΑ νΑ Αποκαλυφθή 
πώς πραγματοποιούνται μερικές ψυχικές

ΚΑΡΑ ΓΚΟΥΣΤΑΦ 
ΓΙΟΥΝΓΚ

Γεννήθηκε τό 1875 καί πέ- 
θανε τό 1961 στήν Ελβε
τία. Τό 1907 γνωρίστηκε 
μέ τόν Φρόϋντ καί έγιναν 
στενοί φίλοι καί συνεργά
τες. Στήν ψυχανάλυση έ
δωσε πολλή «πνευματική» 
μορφή διαχωρίΖοντάς την 
άπό τίς άντιλήψεις τοθ 

Φρόϋντ.

διεργασίες, οί δποιες είναι Αδύνατον νΑ 
διαπιστωθούν μέ Αλλο τρόπο.

’Επίσης, δ δρος «ψυχανΑλυση» συνδέε
ται μέ μιΑ θεραπευτική μέθοδο, πού βασί
ζεται στήν ώς Ανω έρευνα καί πού έφαρ- 
μόζεται γιΑ νΑ Αντιμετωπιαθούν ο! δια
νοητικές διαταραχές, οί δποιες παρου- 
σιΑζονται στΑ νευρωτικΑ δτομα.

Ό  ίδιος δ Φρόϋντ,πού μόνος του διΑλεξε 
τόν δρο «ψυχανΑλυση», έχει πή γ ι’ αύ- 
τόν: «Ώνόμασα «ψυχανΑλυση» τήν μέθο
δο, μέ τήν δποία δδηγοϋμε στήν συνείδη
ση τοϋ Ασθενούς δλα δσα κρύβονται στΑ 
βαθύτερα μέρη τής ψυχής του. Γιατί χρη
σιμοποίησα ώς δεύτερο συνθετικό τήν λέ
ξη «ΑνΑλυση», πού παρουσιΑζει μιΑ Ανα
λογία μέ τήν έργασία τού χημικού, δ ό
ποιος τεμαχίζει καί Αποσυνθέτει στό έρ- 
γαστήριό του τΑ στοιχεία πού βρίσκει στήν 
φύση; ’Επειδή, Ακριβώς, ή ψυχανΑλυση 
στηρίζεται σ’ αύτήν τήν Αναλογία. ΤΑ πα- 
θολογικΑ συμπτώματα καί οί έκδηλώαεις 
τού Ασθενούς, δπως Αλλωστε καί οί ψυχι
κές του λειτουργίες στδ σύνολό τους, Απο
τελούνται Από διΑφορα στοιχεία. ΤΑ στοι
χεία τών ψυχικών λειτουργιών του δέν 
είναι Αλλο Από μιΑ σειρΑ κίνητρα, συνει- 
δητΑ ή Ασυνείδητα. ΆλλΑ δ Ασθενής δέν 
γνωρίζει τίποτε ή γνωρίζει πολύ λίγα σχε- 
τικΑ μέ αύτΑ τΑ στοιχειακΑ κίνητρα. ’Ε
μείς ΘΑ τόν μΑθουμε νΑ καταλαδαίνη τήν 
σύνθεση αύτών τών ψυχικών σχηματισμών, 
πού είναι έξαιρετικΑ περίπλοκοι. Καί ΘΑ 
τό πετύχουμε αύτό, έπαναφέροντας τΑ συμ
πτώματα στίς πηγές, Από τίς δποιες ξε
κίνησαν. ΘΑ καταδείξουμε στόν Ασθενή ώ- 
ρισμένα συμπτώματΑ του καί ΘΑ τοϋ Εξη
γήσουμε τόν λόγο ύπΑρξεώς τους, δπως 
Ακριβώς κΑνει δ χημικός, δ δποίος ξεχω
ρίζει Από τΑ Αλλα στοιχεία τήν Θεμελιώδη 
ούσία μιδς συνθέσεως, τήν δποία, δοο ή
ταν Ινωμένη μέ τΑ Αλλα στοιχεία, δέν 
μπορούσε νΑ Αναγνώριση. Μέ τόν ίδιο τρό
πο ΘΑ καταδείξουμε γιΑποιόλόγο δημιουρ- 
γήθηκαν ώρισμένες ψυχικές έκδηλώαεις 
τοϋ Ανθρώπου, οί δποιες δέν μπορούν νΑ 
χαρακτηρισθοϋν Ασθένειες, ΑλλΑ, μολον
τούτο, καθορίζουν τήν ζωή του, τίνος πρΑ-
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Ή ψυχανάλυση είναι μιά μέ

θοδος πού βοηθά καί τά άτομα 

καί τήν κοινωνία στό σύνολό της. 

"Οχι μόνο θεραπεύει ή καί προ

λαμβάνει τίς ψυχικές παθήσεις, 

άλλά καί συντελεί στή βελτίωση 

των ύγιών άνθρώπων.

γματος άποτελοΟν έκφυλιαμό καί τ! είναι 
έκείνο ποίι συνέβαλε στήν πρόκλησή τους. 
’Ακόμη, έχουμε ήδη έξηγήσει τήν σεξουα
λική τάση τοΟ άνθριυπίνου δντος καί, δταν 
έρμηνεόουμε ένα δνειρο, προχωρούμε μέ 
τρόπο, ώστε νά ύπερβαίνουμε τό Τδιο τδ δν- 
νειρο καί νά άναλόουμε τους διάφορους συ
σχετισμούς καί τά διάφορα μεμονωμένα 
στοιχεία πού τό προκάλεσαν».

Έ τσ ι, λοιπόν, ή ψυχανάλυση κατατεί
νει στήν έρμηνεία τών ψυχικίδν λειτουρ
γιών τοδ άτόμου, τόσο τοδ φυσιολογικού, 
δσο καί τού άνωμάλου, θεωρώντας δτι αύ- 
τές οί λειτουργίες είναι τό συγκεριμένο 
άποτέλεσμα τής δράσεως δύο παραγόντων 
πού δλοι κουβαλάμε μέσα μας καί πού 
συχνά είναι άνταγωνιατικοί μεταξύ τους.

Τ Ο  ΕΓΩ, Τ Ο  ΕΚ ΕΙΝΟ  
ΚΑΙ Η Λ ΙΜ Π ΙΤ Ο

Τόν ένα παράγοντα ή ψυχανάλυση τόν 
όνομάζει Έ γώ . Τδ Έ γώ  είναι τό έπιφα- 
νειακό μέρος τής ψυχής καί άποτελεΐται 
άπό εικόνες, ιδέες καί συναισθήματα, πού 
όφείλουν τήν ύπαρξή τους στήν έξωτερική 
έμπειρία τοΟ άτόμου καί κυρίως στήν κοι
νωνική καί τήν οικογενειακή. *0 δεύτερος 
παράγων άποκαλεΐται στήν ψυχανάλυση 
’Εκείνο. Βρίσκεται κι αύτό μέσα μας, άλ
λά είναι τόσο βαθιά χαμένο στήν ψυχή 
μας, ώστε είναι σάν κάτι άσχετο άπό έμάς 
γ ι’ αύτό καί τού δόθηκε αύτή ή όνομα- 
σία. Τδ ’Εκείνο είναι τό βαθύτερο μέρος 
τής ψυχής μας, τό άσύνειδο καί άστατο, 
είναι ένα σύνολο άπό κληρονομικές δυνά
μεις, άπό τυφλά ένστικτα, πού βρίσκουν 
τήν κορυφαία έκφρασή τους στήν -σεξουα
λική έπιθυμία. Αύτή τήν έπιθυμία δ 
Φρόϋντ τήν ώνόμασε μέ μιά λέξη, πού 
στήν ψυχανάλυση έχει ιδιαίτερο νόημα: 
τήν είπε Λίμπιντο.

Γιά τήν ψυχανάλυση, δλος δ ψυχικός 
βίος έγκειται σέ μιά άδιάκοπη πάλη άνά- 
μεσα στό ’Εγώ καί ατό ’Εκείνο, μέ κινη
τήρια δύναμη τήν λίμπιντο. Στά φυσιολο
γικά άτομα, μέ τήν βοήθεια τής παιδαγω- 
γήσεως καί τής κοινωνικής έμπειρίας, τό

Έ γώ  κυριαρχεί πάνω στό Εκείνο. Τό 
Εκείνο έμφανίζεται μόνο στά δνειρα, μέ 
τήν μορφή παράξενων εικόνων, άλλοιωμέ- 
νων, μισών, συμβολικών: Γι’ αύτό πολ
λές φορές άπορούμε μέ τήν παραξενιά τών 
όνείρων μας.

Στά μή φυσιολογικά άτομα έπικρατεί τό 
Ε κείνο —  είτε δλοκληρωτικά, είτε έν 
μέρει. Τότε οί παρορμήσεις γενικά, καί 
είδικά οί σεξουαλικές, έξ αιτίας τής έλ- 
λείψεως ίκανοποιήσεως ή όργανικών ά- 
τελειών ή σφαλμάτων στήν διαπαιδαγώγη
ση τού άτόμου, ένδέχεται νά πάρουν τήν 
μορφή λίγο - πολύ σοβαρών νευρασθενειών, 
δπως ή ύστερία, ή παράνοια, ή σχιζοφρέ
νεια, οί έμμονες ιδέες, ή άνοια, ή μελαγ
χολία, οί κάθε είδους φοβίες κλπ.

Δέν είναι διόλου εύκολο νά φθάσουμε 
στήν βαθύτερη αιτία μιάς νευρασθένειας 
καί νά τήν θεραπεύσουμε. Πάντως, ή ψυ
χανάλυση θεωρείται σάν μιά άπό τίς πλέ
ον άποτελεσματικές καί άποδοτικές μεθό
δους θεραπείας καί είναι σέ θέση νά προσ- 
φέρη άνεκτίμητη βοήθεια σέ κάθε είδους 
ψυχοπάθεια.

Γιά πολύν καιρό, ή έπίσημη έπιστήμη 
δέν άνεγνώριζε τήν 'άποτελεσματικότητα 
τής ψυχαναλυτικής μεθόδου, καί μέχρι 
πρίν άπό λίγον καιρό μόνο στά άμερικανι- 
κά πανεπιστήμια, καί δχι σέ δλα, ύπήρ- 
χαν έδρες διδασκαλίας τής ψυχαναλύσεως.

«Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι ΣΥ Ν Ε ΙΡ Μ Ο Ι»

’Από τίς μελέτες τοδ Φρόϋντ καί άπό 
τίς πρώτες του έμπειρίες μέ τούς άσθενεϊς 
του, προέκυψε ή μέθοδος πού ώνομάσθηκε 
«τών έλευθέρων συνειρμών». Βασικός κα
νόνας αύτής τής μεθόδου είναι νά λέη ό 
άσθενής στόν ψυχαναλυτή β,τι τού έρχεται 
στόν νο0, νά τού έξομολογήται δλες τίς ι
δέες του, άκόμη καί αύτές πού τού φαί
νονται άνόητες ή άνώφελες, ένοχλητικές 
ή κοινότοπες, άκόμη καί έκείνες πού θά 
τίς όμολογούσε σέ δλαυς, ή έκείνες πού 
δέν θά τίς ώμολογοϋαε ούτε στόν έαυτό 
του.

Ή  άνακάλυψη αύτής τής μεθόδου καί 
ή συστηματική έφαρμογή της είναι πού ώ- 
δήγησε στήν γέννηση τής ψυχαναλύσεως. 
Είναι, φυσικά, πολύ δύσκολο γιά  τόν γ ια 
τρό νά πείση τόν άσθενή νά τού πή τά 
πάντα, άλλά δ Φρόϋντ, χάρη ακριβώς στά 
κενά πού παρουσίαζαν οί άφηγήσεις τών 
άσθενών του, χάρη στόν δισταγμό τους νά 
αυνεχίσουν τήν συζήτηση σέ κάποια ση
μεία, άνεκάλυψε τήν ύπαρξη τών σκοτει
νών περιοχών τής ψυχής, αύτών πού άρ- 
νοϋνται μέ κάθε τρόπο νά άποκαλυφθούν.

’Αργότερα, αύτές οί «άμνηαίες», αύτές 
οί στιγμιαίες άπώλειες τής μνήμης, μέ 
τό πέρασμα τού καιρού, φανέρωναν τό «ά- 
πωθημένο» περιεχόμενό τους. Μέ άλλα λό
για, δ άσθενής, μέσω αύτών τών άμνησι- 
ών, καί χωρίς νά τό θέλη, ήταν σάν νά 
ώμολογοδοε δτι ύπήρχαν μέσα του σκέψεις 
πού τόν έκαναν νά νοιώθη περιφρόνηση γ ι ’ 
αύτές καί πού έπάνω τους άοκοδσε έλεγ
χο καί λογοκρισία, ώστε νά μή διατυπω
θούν.

Δέν είναι, δηλαδή, αύτές αί άμνηαίες 
άλλο, παρά ή άσύνειδη άντίσταση τοδ ά- 
σθενοδς, ή όποια έμποδίζει νά έκφρασθοδν 
μέ λόγια ο! κρυφές του σκέψεις καί έτσι 
νά έρμηνευθοδν άπό τόν ψυχαναλυτή. Τό 
μέρος τής προσωπικότητος πού προβάλλει 
αύτή τήν άντίσταση είναι κυρίως τό νευ
ρωτικό. Αύτό πού θά έπρεπε νά όδηγηθή

στό φώς τής ουνειδήσεως, άπωθείται βα
θιά ατό ύποσυνείδητο δσο δ άσθενής δέν 
είναι άρκετά δυνατός γιά νά άντέξη μερι
κές «άποκαλύψεις» γιά τόν ίδιο τόν έαυτό 
του.

Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η  ΚΑΙ Η Α Λ Λ Ο ΙΩ Σ Η

Τό 1912 δ Φρόϋντ έγραφε έπί τού προ- 
κειμένου:

«"Οσο μεγαλύτερη είναι ή άντίσταση, 
τόσο βαθύτερη θά είναι ή άλλοίωση. Σ’ 
αύτήν άκριβώς τήν σχέση τών άκούσιων 
σκέψεων μέ τό άπωθημένο Ολικό τής ψυ
χής έγκειται ή άξία τους δσον άφορά τήν 
θεραπεία. Μέ μιά μέθοδο πού θά μάς έπέ- 
τρεπε νά φθάσουμε άπό τίς «ύπόγειες σκέ
ψεις» στά άπωθημένα, άπό τήν έπιφάνεια 
τής άλλοιώσεως στό Ολικό τής άλλοιώαε- 
ως, θά μπορούσαμε νά καταστήσουμε προ
σιτό στήν συνείδηση αύτό πού πρίν βρισκό
ταν στό Οποσυνείδητο, καί νά τό πετύχου- 
με αύτό χωρίς τήν βοήθεια τού ύπνωτι- 
αμοϋ» (μέ τά τελευταία λόγια του ό 
Φρόϋντ άναφέρεται στίς προγενέστερες έρ- 
γασίες του, κοντά στόν Σαρκό πρώτα καί 
κοντά στόν Μπρόγερ ύστερα).

Μέ τήν μέθοδο, στήν δποία άναφέρεται ό 
Φρόϋντ, μπορούμε, συνεπώς, νά βοηθήσουμε 
τόν άσθενή νά λυτρωθή άπό τό αίτιο πού, 
μέ τρόπο άσύνειδο, τόν Οποχρεώνει νά φέ
ρεται μ’ έναν ώρισμένο τρόπο. Καί τούτο 
γιατί, τελικά, ό άσθενής κατορθώνει έτσι 
νά άντιληφθή τόν μηχανισμό πού κινεί τά 
λόγια του, τίς χειρονομίες του καί γενικά 
τήν συμπεριφορά του.

Α Γ Α Π Η  ΚΑΙ Μ ΙΣΟ Σ

Είναι πολύ δύσκολο νά δώσουμε έναν ά- 
κριβή δριαμό τής έκφράσεως «τρανσφέρ», 
ή όποία ώστόσο έχει μεγάλη σπουδαιότη- 
τα στήν Ιστορία τής ψυχαναλύσεως.

Τό «τρανσφέρ», πού κυριολεκτικά θά 
πή «μεταφορά», είναι μιά λογική συνέ
πεια τής έφαρμογής τής ψυχαναλυτικής 
μεθόδου. Κατά τήν διάρκεια τής θεραπεί
ας ό άσθενής φθάνει στό σημείο νά αυμ- 
περιφέρεται άπέναντι στόν ψυχαναλυτή 
του μέ τόν ίδιο τρόπο μέ τόν δποίο φερ
νόταν κατά τά παιδικά του χρόνια στό 
σπουδαιότερα άπό τά πρόσωπα τοδ περι- 
βάλλοντός του: Στόν πατέρα του, στήν μη
τέρα του, ατούς συγγενείς του, ατούς δα
σκάλους του κ.τ.λ. «Μεταφέρει» δηλαδή 
στόν ψυχαναλυτή συμπεριφορές πού κανο
νικά άνήκουν σέ άλλα πρόσωπα.

’Αντί νά άνακαλή τίς κρυμμένες άνα- 
μνήσεις τοδ παρελθόντος σύμφωνα μέ τούς 
κανόνες τών «έλευθέρων συνειρμών», δ ά
σθενής άρχίζει νά ζή δπως ζοδσε στό πα
ρελθόν. Μεταφέρει έτσι στό παρόν τίς συ
νήθειες τοδ παρελθόντος καί συμπεριφέρε- 
ται στόν ψυχαναλυτή σάν νά ήταν ό πα
τέρας του, ή μητέρα του, κάποιος άλλος 
συγγενής του, ένας δάσκαλος ή ένας φί
λος. Μέ τόν τρόπο αύτό ξαναζή τό παρελ
θόν του, χωρίς νά τό συνειδητοποιή.

Τό -τρανσφέρ» είναι ένα πολύτιμο όρ
γανο στά χέρια τού ψυχαναλυτοδ, γιατί τού 
έπιτρέπει νά γνωρίση κατά βάθος τό πα
ρελθόν τοδ πρσώπου πού παρακολουθεί. Ε ί
ναι, έπίσης, σπουδαιότατο γ .ιά  τόν ίδιο 
τόν άσθενή γιατί τοδ έπιτρέπει νά ξεπε- 
ράοη τίς ψυχικές καταστάσεις πού δέν 

. κατώρθωσε νά ξεπεράση στό παρελθόν καί 
πού παίζουν σημαντικώτατο ρόλο στήν πά
θησή του.
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Τό έπάγγελμα χοΟ ψυχαναλυχοδ συνίαχα- 
χαι ούσιασχικά αχήν αδιάκοπη έπαφή μέ 
χό ύποαυνείδηχο χών άαθενών χου. Δέν ε ί
ναι άπαραίχηχο νά είναι γιαχρδς δ ψυ
χαναλυχής, πρέπει δμως δπωσδήποχε νά 
είναι ψυχολόγος. Ό  ψυχαναλυχής είναι έ
να άχομο χοΰ δποίου ή ανθρωπιά, ή εύ- 
φυΐα, ή καλλιέργεια καί οΐ ψυχολογικές 
ίκανάχτηχες βρίσκονχαι πολύ πιό πάνω άπό 
χόν μέσο δρο καί χδ δποιο έξεχάζεχαι σχο- 
λασχικά καί έπΐ μακρόν άπό άλλους ειδι
κούς προχοΰ νά άναλάβη αΰχό χό έπάγ
γελμα.

Δέν μπορούν δλοι οί άνθρωποι νά γ ί
νουν ψυχαναλυχές, άκόμη καί άν χό θέ
λουν. Έκχός άπό χΐς βασικές προϋ
ποθέσεις, ήλικία, μόρφωση, έπιαχημονική 
καχάρχιση, έκχός άπό χΐς ήθικές καί άν- 
θρώπινες ίδιόχηχες, δ ύποψήφιος ψυχανα
λυχής πρέπει νά γνωρίζη σχήν ένχέλεια 
χήν λειχουργία χού δικού χου Οποσυνειδή- 
χου, προχοδ νά γνωρίση χήν λειχουργία χού 
ύποσυνειδήχου χών άλλων. Πρέπει γιά  πο- 
λύν καιρό νά ύποβληθή σχήν αύχοανάλυ- 
σή χου, προχοδ νά άρχίση νά έξασκή χό 
έπάγγελμα χού ψυχαναλυχοδ. Δέν καχορ- 
θώνουν δλοι οί ύποψήφιοι ψυχαναλυχές νά 
ξεπεράσουν αΰχό χό σχάδιο χής αύχοαναλύ- 
σεως, χό όποιο άπαιχεϊ πολύωρες καί συ
χνές συνενχεύξεις — διακόσιες ή χρια- 
κόσιες — πού πραγμαχοποιούνχαι δπό χήν 
έποπχεία ένός ψυχαναλυχοδ - δασκάλου.

Πρόκειχαι γιά  μιά δύσκολη δουλειά, πού 
παίρνει πολύν καιρό καί πού άπαιχεϊ με
γάλη δύναμη θελήσεως, άποφασισχικόχη- 
χα, θάρρος καί πόθο γιά γνώση.

Ο  Ε Μ Π ΙΣ Τ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο Σ
Τ Ο Υ  Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Υ Σ

Άφοδ ξεπεράσει χήν φάση χής αύχοανα- 
λύσεως, δ ύποψήφιος ψυχαναλυχής άναλαμ- 
βάνει χήν ψυχανάλυση ένός άλλου άχό- 
μου, κάχω άπό χήν άμεση έποπχεία ένός 
έμπειρου ψυχαναλυχοδ, δσχερα άναλαμβά- 
νει καί μερικές άλλες περιπχώαεις, καί 
μόνο χόχε γίνεχαι έπαγγελμαχίας.

Ό  δεσμός πού άποκαθίσχαχαι άνάμεσα 
αχόν ψυχαναλυχή καί αχόν άσθενή είναι 
πολύ σχενός, καί ό ψυχαναλυχής όφείλει 
νά συλλέγη μέ άκρα σχολασχικόχηχα χίς 
χειρονομίες καί χίς σκέψεις χοδ άσθενοδς. 
"Οσο πιό πρόθυμος καί πιό έπιδέξιος είναι 
δ ψυχαναλυχής σ’ αδχή χήν δουλειά, χόσο 
περιασόχερο μπορεί νά έλπίζη δχι δ άσθε- 
νής χου θά βρή σ’ αδχόν κάποιον πού χόν 
άγαπά καί χόν δέχεχαι χωρίς νά χόν κρί- 
νη, έναν έμπισχο φίλο, έναν σίγουρο βοη
θό, σχόν δποϊο μπορεί νά αχηριχθή χωρίς 
κανένα φόβο ώς χό σημείο νά χαυχισθή 
μαζί χου. Μόνο δχαν ή θεραπεία φθάση 
σχόν χελικό σκοπό χης, χήν Τάση, δ άσθε- 
νής θά άποαπασθή άπό χόν ψυχαναλυχή καί 
θά καχακχήση χελικά χήν έλευθερία καί 
χήν αύχονομία χου.

Είναι λοιπόν φανερό, δχι καθ’ δλη χήν 
διάρκεια χής θεραπείας οί άνχιδράσεις 
χοδ ψυχαναλυχοδ άπένανχι σχόν άσθενή χου 
δέν έχουν ήθικό χαρακχήρα. Ό  ψυχαναλυ
χής περιορίζεχαι άπλώς νά συνομιλή μέ 
χόν άσθενή χου καί νά χόν κάνει νά συν- 
ειδηχοποιή χίς έσωχερικές χου διαχαρα- 
χές χωρίς νά χόν καθοδηγή ή νά χόν συμ- 
βουλεύη καί άφήνονχας σχόν Ιδιο χήν φρον- 
χίδα νά άναλάβη χίς εύθδνες χου.

Σχήν σχέση ψυχαναλυχοδ καί ψυχανα- 
λυομένου Οπάρχει μιά λεπχομέρεια μέ ί-

διαίχερη σημασία. Καχά χίς συνανχήαεις 
χους δ άαθενής βρίσκεχαι ξαπλωμένος σέ 
ένα νχιβάνι ή σέ μιά πολυθρόνα καί δ 
ψυχαναλυχής είναι καθισμένος πίσω χου, 
είναι δηλαδή παρών καί χαυχόχρονα άθέα- 
χος. Ό  άσθενής μπορεί έχσι μόνο νά φαν- 
χάζεχαι, άλλά δχι καί νά βλέπη χίς άνχι- 
δράσεις χοδ ψυχαναλυχοδ σέ δσα αύχός χοδ 
διηγεϊχαι.

ΜΙΚΡΟ Λ Ε Ξ ΙΚ Ο  
Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ω Σ

Ο Ι ΟΡΟΙ πού παραθέχουμε καί έρμη- 
νεύουμε έδώ δέν άποχελοδν, φυσι
κά, χό σύνολο χοδ λεξιλογίου χής 

ψυχαναλύσεως. Είναι μόνο ένα μικρό μέ
ρος xou, αύχό πού γνωρίζει χήν μεγαλύ- 
χερη χρήση. Πολλές άπ’ αύχές χίς λέξεις 
άνήκουν σχήν καθημερινή γλώσσα, άλλά 
ή ψυχανάλυση χίς χρησιμοποιεί μέ διαφο- 
ρεχική καί ειδική σημασία. Αύχή χήν ση
μασία έξηγοδμε έδώ.

ΑΓΧΟΣ: Καχάσχαση σοβαρής άγωνίας, 
ή δποία έκδηλώνεχαι μέ άνηαυχία πού κα- 
χαπιέζει χό άχομο καί πού χό κραχά σέ 
σχάση δυσάρεαχης άναμονής γιά κάχι πού 
θά συμβή.

ΑΜΦΙΘΓΜΙΑ: Άνχιφαχική συναίσθημα - 
χική έκδήλωση, πού χαρακχηρίζεχαι άπό 
χήν χαυχόχρονη έπίδειξη άνχιθέχων συναι- 
αθημάχων, άγάπης καί μίσους, λόγου χά 
ρη, άπένανχι σ’ ένα πρόσωπο ή σ’ ένα άν- 
χικείμενο.

ΑΙΙΑΓΟΡΕΓΣΗ: Ή  διαδικασία πού άν- 
χιχίθεχαι σχήν έξαψη καί πού ρυθμίζει, ά- 
ναχαιχίζει ή άνασχέλλει μιά δρασχηριό- 
χηχα.

ΑΠΡΑΞΙΑ : Άνικανόχης έπιχελέαεως
διαφόρων κινήσεων, πού καχαχείνουν σέ 
συγκεκριμένο σκοπό: λόγου χάρη σχό νχύ- 
σιμο, σχήν δδήγηση αύχοκινήχου κλπ. Ή  
καχάσχαση αύχή όφείλεχαι, γενικά, σέ 
βλάβες χοδ έγκεφάλου.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: "Ελλειψη ζωικής δυνάμε- 
ως. Μπορεί νά είναι σωμαχική ή ψυχική. 
Σχήν χελευχαία περίπχωση ένδέχεχαι νά 
άποχελή σύμπχωμα άρχομένης ψυχοπάθει
ας ή ένδειξη ύποσυνείδηχης ένχάσεως, ή 
δποία άπορροφά δλη χήν δύναμη χοδ ά- 
χόμου.

ΒΟΓΛΗΣΗ: Ή  χάση χής ψυχής, πού ω
θεί χόν άνθρωπο σχήν δράση.

ΒΟΓΛΙΜΙΑ: Διαχαραχή χής δρέξεως, 
πού προκαλεΐ άθεράπευχη πείνα. "Οχαν ό
φείλεχαι σέ ψυχικά αίχια, δείχνει χήν ά- 
νάγκη Χοδ άσθενοδς γιά άγάπη.

ΕΓΩ: Καχά χόν Φρόϋνχ, είναι χό μέρος 
χής ψυχής μας, πού χρησιμεύει ώς Ενδιά
μεσος μεχαξύ χοδ ύποσυνειδήχου καί χοδ 
έξωχερικοΰ κόσμου.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ: Ή  προσπάθεια χής 
συνειδήαεως νά γνωρίση χόν έαυχό χης.

ΕΝΟΡΜΗΣΕΙΣ: Φυχικές δυνάμεις, πού 
έκφράζονχαι μέσω χοΰ όργανισμοδ.

ΕΝΣΤΙΚΤΟ: Σχήν ψυχανάλυση ή λέξη 
αύχή χρηαιμοποιείχαι γιά  νά καχαδείξη 
χίς άπαιχήαεις, πού προβάλλει χό σώμα 
αχήν ψυχή.

Ε3ΙΔΑΝΙΚΕΓΣΗ: Φυχικό φαινόμενο,
καχά χό δποϊο μιά ένόρμηση, θεωρούμενη 
άπό χήν κοινωνία ώς καχώχερη, δπως ή 
σεξουαλική, ύποκαθίσχαχαι άπό μιά άλ
λη, άνώχερη. Καχά χόν Φρόϋνχ, δλη σχε

δόν ή καλλιχεχνική δημιουργία δέν είναι 
παρά ή έξιδανίκευση χής αεξουλιακής έ- 
πιθυμίας.

ΕΙΙΙΘΕΤΙΚΟΤΗΣ: ’Εχθρική συμπεριφο
ρά, έκδήλωση χοδ ένσχίκχου χής έπιβολής, 
πού έχει ώς σκοπό χό ξεπέρασμα χοδ συμ- 
πλέγμαχος καχωχερόχηχος.

ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ: Είναι χό άχομο χό 
κλεισμένο σχόν έαυχό χου, πού δύσκολα ά- 
ποκχά έπικοινωνία μέ χούς άλλους καί 
πού δέν μπορεί νά προσαρμοαθή μέ χήν 
κοινωνία πού χό περιβάλλει.

ΛΑΦΟΓΣ: Λέξη πού λέγεχαι ή γράφε- 
χαι καχά λάθος, άνχί γιά  μιά άλλη. Γιά 
χήν ψυχανάλυση χά λάψους δέν είναι πο- 
χέ χυχαία, άλλά δείχνουν δχι χό άχομο 
κάχι άλλο θέλει νά πή ή νά γράψη.

ΜΕΣΚΑΛΙΝ: Ναρκωχικό πού βγαίνει 
άπό ένα φυχό χοδ Μεξικού καί πού χό χρη
σιμοποιούν οί ’Ινδιάνοι γιά  νά φθάσουν σέ 
έκσχαση καχά χήν διάρκεια χών θρηακευ- 
χικών χελεχών χους. Σχήν ψυχανάλυση ή 
μεσκαλίν χρηαιμοποιείχαι γιά  διαγνωαχι- 
κούς σκοπούς.

ΝΓΜΦΟΜΑΝΙΑ: Ή  ύπερβολική σεξουα
λική έπιθυμία σχίς γυναίκες, ή δποία μπο
ρεί νά έκφυλισθή σέ έμμονη ιδέα ή σέ ύ- 
σχερία.

ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ: Ή  έπισχροφή σχήν 
πρωχόγονη συμπεριφορά.

ΣΤΡΕΣ: ’Αγγλική λέξη, πού χρηαιμο- 
ποιεΐχαι γιά  νά δώση χήν ιδέα χοδ καχα- 
ναγκασμοΰ, χής βιαιόχηχος, χής ένχάσεως.

ΣΓΜΒΟΛΟ: Ό,χιδήποχε πού, έκχός άπό 
χήν πραγμαχική σημασία χου, μπορεί νά 
σημαίνη καί κάποιο άλλο πράγμα ή κά
ποια άλλη δρασχηριόχηχα.

ΤΕΣΤ: Διαφόρων ειδών δοκιμασίες πού 
δ ψυχολόγος χρησιμοποιεί, γιά νά διάγνω
ση σέ ποιά καχάσχαση βρίσκεχαι δ ψυχι
κός βίος χοδ άσθενοδς.

ΠΙΝΟΑΝΑΛΓΣΗ: Σύνολο θεραπευχικών 
μεθόδων, πού βασίζονχαι σχόν ύπνωχισμό, 
χωρίς χήν χρήση ναρκωχικών.

ΓΣΤΕΡΙΑ: Μορφή νευρώαεως, μέ αυμ- 
πχώμαχα μάλλον χυπικά.

•ΓΕΓΔΟΣ: Συμπεριφορά πού συνίσχαχαι 
σχήν προσπάθεια νά κάνουμε χούς άλλους 
νά πισχέψουν μιά διαβεβαίωσή μας, πού 
ξέρουμε δχι δέν άνχαποκρίνεχαι σχήν άλή- 
θεια. Τά «καθ’ έξιν» ψεύδη αχούς ένηλί- 
κους ένδέχεχαι νά άποχελοδν συμπχώμαχα 
ψυχικής διαχαραχής.

ΦΓΧΙΣΜΟΣ: Είναι χό σχοιχεϊο πού ά- 
ποχελεΐ χήν ίδια χήν βάση χοδ ψυχικοδ 
βίου. Είναι χό σύνολο χών συναισθημάχων, 
χών δρμών καί χών άνχιδράσεων χοδ ά- 
χόμου.

ΦΓΧΟΔΡΑΜΑ: θεραπευχική μέθοδος,
καχά χήν δποία μιά δμάδα άαθενών αδχο- 
σχεδιάζει σ’ ένα είδος θεαχρικοδ παιχνι
διού, δίνονχας έχσι σχοιχεϊα καί πληρο
φορίες σχόν ψυχαναλυχή, πού παρακολου
θεί.

•ΓΐΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: Τό σύνο
λο χών ένδείξεων, πού προκύπχουν γιά ένα 
άχομο, χό δποϊο δφίσχαχαι μιά σειρά άπό 
χέσχ.

ΦΎΧΩΣΗ: Μέ χόν δρον αύχό άποκα- 
λοδνχαι οί ψυχικές παθήσεις, πού έπιφέ- 
ρουν βαθειά άλλοίωση χής προαωπικόχη- 
χος.

« Α . X .»
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Ή  σύζυγος τοΰ Πρωθυπουργού κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου έπι- 
δίδουσα τό μετάλλιον εις τόν βραβευθέντα Άρχιφύλακα τής 

Τροχαίας ’Αθηνών κ. Παπαθεοδώρου Χρήστον.

ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΛΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Την 6ην ώραν της 14-2-1972 έλαβε χώραν έορταστική 

έκδήλωσις εις τό θέατρον «ΓΚΛΟΡΙΑ» καθ' ήν έθραβεύ- 
θηοαν διακριθέντες τροχονόμοι τής Ύποδ)σεως Τροχαίας 
Αθηνών καί Πειραιώς καί τής Τροχαίας Προαστείων, ώς 

καί διακριθέντες οδηγοί λεωφορείων.
Τήν έκδήλωοιν ώργάνωσεν ή Πανελλήνιος Ομοσπον

δία Υπαλληλικού Προσωπικού Αύτοκινήτων καί τό Ταμεϊον 
Αλληλοβοήθειας Οδηγών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς.

Παρέστησαν ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
καί πόσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ή σύΖυγος τοΰ Πρωθυ
πουργού κ. Δ. Παπαδοπούλου, ό Υπουργός Ναυτιλίας, Με
ταφορών καί Επικοινωνιών κ. Γιάκας, ό Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ Ύπουργ. Δημ. ΤάΕεως κ. Άναστασόπουλος, οί Αρχη
γοί Χωροφυλακής καί Αστυνομίας κ.κ. Καραβίτης καί Γιαν- 
νούλης, ό Ύπαρχηγός τής Αστυνομίας κ. Καλτσάς, ό Δή
μαρχος Καισσαριανής κ. Καρακάσης, οί Άστυν. Δ)νταί Α
θηνών καί Πειραιώς κ.κ. Δασκαλόπουλος καί Μιχελής, οί 
Δ)νταί Τροχαίας 'Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Καραγιαννό- 
πουλος καί Κωτσόπουλος, άλλοι άΕ)κοί καί πλήθος κόσμου. 
Τά μετάλλια εις τούς διακριθέντας τροχονόμους καί οδη
γούς άπένειμε ή σύΖυγος τοΰ κ. Πρωθυπουργού.

Οί βραβευθέντες τροχονόμοι τής Αστυνομίας Πόλεων 
είναι ο ί: 1) Άρχιφ. Παπαθεοδώρου Χρήστος καί Άστυφ. 
Άντωνόπουλος Αντώνιος τής Τροχαίας Αθηνών καί Άρ- 
χιφ. Τρύφωνας Πέτρος καί Αστυφ. Λαγωνίκας Ελευθέριος 
τής Τροχαίας Πειραιώς.

Εις τούς βραβευθέντας εύχόμεθα καί ήμείς πάσαν πρό
οδον καί περαιτέρω έπιτυχίας, πρός τό καλόν τής Υπηρε
σίας καί τοΰ κοινωνικού συνόλου.

«Α. Χ.«

Ό  Γενικός Γραμματεύς τού Ύπουργ. Δημ. Τάξεως κ. I. Ά να
στασόπουλος, συνοδευόμενος ύπό τών Αρχηγών Χωροφυλακής 
κα! Αστυνομίας, ένώ έξέρχεται τής αιθούσης τού θεάτρου 

«ΓΚΛΟΡΙΑ», μετά τήν τελετήν.



Σ Τ Ο  Θ Ε ΩΡ Ε Ι Ο Ε Ν Ο Σ  ΘΕ ΑΤ Ρ ΟΥ

δολοφον i α 
τού

Α Ι Ν Κ Ο Α Ν

ΕΤΟΣ 1865, 14 Απριλίου, Με
γάλη Παρασκευή. Ό  πρόεδρος 
Λίνκολν, όπως συνήθιζε πάντα, 

στίς 6 τό πρωί ήταν ατό πόδι. Καί ύ
στερα άπό μιά ώρα έμπαινε ατό γρα
φείο του στόν Λευκά Οίκο. 'Εκείνες τις 
ήμέρες στήν Ούάσιγκτον έπικρατοϋσε μιά 
έορταστική άτμόσφαιρα, ό πόλεμος είχε 
ουσιαστικά τερματισθή. Ή  έμπορική κί- 
νησις ξαναζωντάνευε. Δυό καινούργια 
συντάγματα είχαν έπιστρέψει άπό τήν 
Βιργινία στήν πρωτεύουσα, στήν όποια 
μπήκαν χωρίς τύμπανα καί σάλπιγγες.

Κατά τις 11 ό Λίνκολν συνεδρίαΖε 
μέ τόν στρατηγό Γκράντ, πού είχε φθά-' 
σει τήν παραμονή άπό τό Άπποματτόξ. 
Ή συΖήτησίς τους είχε γιά θέμα τήν 
λύσι τών προβλημάτων πού δέν έπαιρ
ναν άναβολή: τήν μείωσι τού έξοπλι- 
σμοΰ, τήν άποκατάστασι τής ειρήνης 
στις άνθενωτικές πολιτείες, τις συγκοι
νωνίες μεταξύ Βορρά καί Νότου, τήν 
διευκόλυναι τής άποδράσεως τών άρχη- 
γών τών έχθρικών στρατευμάτων. Κά
θε τόσο έφθανε άπό τό μέτωπο ένας 
άγγελιοφόρος. ’Αλλά νέα άπό τό Σέρ- 
μαν δέν έφερνε κανείς. Αύτό σήμαινε 
πώς ό ΤΖόνστον δέν είχε άκόμα παρα- 
δοθή.

"Οταν καθόρισε στις γενικές τους 
γραμμές τούς όρους τής ειρήνης, ό Λίν
κολν έλυσε τήν συνεδρίασι — θά ήταν 
περίπου ή ώρα 2 μετά τό μεσημέρι — 
καί πρότεινε στόν Γκράντ νά περάσουν 
τήν βροδυά τους στό θέατρο μέ τις γυ
ναίκες τους. Υποχρεωμένος νά φύγη, ό 
Γκράντ δέν δέχτηκε τήν πρόσκλησι τού 
προέδρου. Είχε τήν έλπίδα πώς ή άρ- 
νησίς του θά έκανε τόν Λίνκολν ν' άλ- 
λάξη γνώμη καί νά μήν πάη οϋτ' έκεϊ- 
νος στό θέατρο, άποφεύγοντας έτσι νά

έκτεθή στόν κίνδυνο δολοφονικής άπο- 
πείρας.

Αλλά ό Λίνκολν δέν άλλαξε τό πρό
γραμμά του. Καί στίς 8.30 ή προεδρική 
άμαξα έφθανε στήν Δεκάτη Οδό καί 
σταματούσε έμπρός στό θέατρο Φόρντ. 
Τόν πρόεδρο συνόδευαν ή γυναίκα του, 
ή κόρη τού γερουσιαστοϋ Χάρρις καί 
ό άρραβωνιαστικός της, ταγματάρχης 
Ράθμπτον. Τό θέατρο έπαιΖε έκεϊνο τό 
βράδυ τήν Εεκορδιστική φάρσα τού Τόμ 
Ταίυλορ «Ό  έξάδελφός μας ό Αμερι
κανός», μέ πρωταγωνίστρια τή Λάουρα 
Κήν. Είχαν στολίσει τό προεδρικό θεω
ρείο μέ τήν άστερόεσσα καί μέ μιά προ
σωπογραφία τού Ούάσινγκτον. Όταν ό 
πρόεδρος έφθασε στό θεωρείο του, ή 
παράστοσις είχε άρχίσει. Τήν διέκοψαν 
όμως γιά λίγο τά χειροκροτήματα τού 
κοινού, πού ξέσπασαν μέ τήν έμφάνισι 
τού προέδρου.

Ό  Λίνκολν κάθησε σέ μιά πολυθρό
να, στήν άκρη τού θεωρείου πρός τήν 
αίθουσα. Ή  βραδυά ήταν έξαιρετικά εύ
θυμη. Στό διάλειμμα τής πρώτης πρά- 
Εεως οί θεαταί γύρισαν τά κιάλια τους 
πρός τό θεωρείο όριθ. 7. Ό  πρόεδρος 
λικνιΖόταν έλαφρά στήν πολυθρόνα του 
κοιτάΖοντας μέ μάτια κουρασμένα τήν 
πλατεία, όπου είχε συγκεντρωθή ή ά- 
φρόκρεμα τής Ούάσιγκτον. Κανείς δέν 
μπορούσε νά φαντασθή ότι λίγα βήμα
τα πίσω του παραμόνευε ό θάνατος. 'Ο
πλισμένος ό βδελυοός ΤΖών Ούίλκες 
Μπούθ περίμενε νά ξανασβήσουν τά φώ
τα γιά νά χτυπήση.

Αποτυχημένος ήθοποιός, έκφυλος, ό 
σχεδόν τριαντάρης Μπούθ ήταν φανα
τικός όπαδός τής άνθενωτικής ιδέας, 
χωρίς όμως νά τολμήση ποτέ νά περά- 
ση τις γραμμές τών Βορείων καί νά κα- 
ταταχθή στίς τάξεις τών Νοτίων. Κι έ-

πειδή δέν μπορούσε νά πραγματοποιήση 
τά φιλόδοξα όνειρά του μέ άλλον τρό
πο, άρχισε νά καταστρώνη ένα σχέδιο 
πού, όπως πίστευε, θά τόν έκανε διά
σημο. Μέ τρία άλλα άτομα τού ίδιου φυ
ράματος, τρεις λιποτάκτες τής στρα
τιάς, τού Λή, διοργόνωσεν ένα είδος συμ
μορίας πού έτοιμαΖόταν ν' άπαγάγη τόν 
πρόεδρο Λίνκολν άπό τό θέατρο. Ό  
Μπούθ θά τόν μεταχειριζόταν γιά νά 
έξαγοράση όρισμένους άρχηγούς τών 
Νοτίων. Αλλά τήν ήμέρα πού θά γινό
ταν ή άπαγώγή, 18 Ιανουάριου τού έ
τους έκείνου, ό Λίνκολν άλλαξε ξαφνι
κά ιδέα καί δέ πήγε στό θέατρο.

Ό  Μπούθ όμως δέν έννοοϋσε νά πα- 
ραιτηθή άπό τό σχέδπό του. Αύτή τή 
φορά άποφάσισε νά δολοφονήση τόν 
πρόεδρο καί, μαΖί του, όλα τά σημαί
νοντα πρόσωπα τής κυβερνήσεως. ίανα- 
φώναξε τούς συντρόφους του καί τούς 
δήλωσε τό «πρόγραμμά» του: Ο ΆτΖε- 
ρόντ θά σκότωνε τόν άντιπρόεδρο 
ΤΖόνσον, ό Παίν καί ό Χέρολντ 
τό γραμματέα τού Συμβουλίου τής 'Ε
πικράτειας Σέβαρντ. Μεταξύ τού Ια
νουάριου καί τού Απριλίου τά έξοδα 
τής συνομωσίας έφθασαν τις 4.000 δολ- 
λάρια (γιά τήν «διατροφή» τών άπέν- 
ταρων συνενόχων καί τήν άγορά τών 
άλόγων πού χρειάΖονταν γιά τήν άπό- 
δρασι ύστερα άπό τούς φόνους). Ο 
Μπούθ δέν έπεδίωξε νά έλθη σέ έπαφή 
ούτε μέ άρχηγούς ούτε μέ πολιτικά κόμ
ματα τού Νότου. "Ηθελε νά δράση γιά 
λογαριασμό του καί νά άνακηρυχθή «έ- 
θνικός ήρωας!».

Οργάνωσε τό έγκλημά του μέ έξαι- 
ρετική δεξιοτεχνία. Σάν ήθοποιός, είχε 
έλευθέρα είσοδο στό θέατρο Φόρντ. Έ- 
πήγε έκεϊ τό πρωί τής Μεγάλης Παρα
σκευής καί, χωρίς νά τόν άντιληφθή κα
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'Η σκηνή τής δολοφονίας τοδ Προέδρου Λίνκολν ύπό'τοΟ Τζών 
Ούίλκες Μπούθ.

νείς, άνοιΕε στήν πόρτα τοϋ προεδρικού 
θεωρείου μία στρογγυλή τρύπα καί μέ 
ένα μοχλό, προετοίμασε τό μπλοκάρι- 
ομα τής έΕόδου τοϋ προθαλάμου, έΕα- 
σφαλίΖοντας έτσι τό νώτα του. Μετά τήν 
έκτέλεσι τοϋ προέδρου θά πηδούσε άπό 
τό θεωρείο ατό προσκήνιο καί, άπό μιά 
πόρτα ύπηρεσίας, θά έβγαινε σ' ένα στε
νό δρομάκι, όπου θά τόν περίμενε ένα 
άλογο σελλωμένο. Είχε άκόμη υπολογί
σει καί τήν στιγμή πού θά πίεΖε τήν 
σκανδάλη. Θά σκότωνε τόν Λίνκολν τήν 
στιγμή πού μιά έΕαιρετική κωμική φρά- 
σις ένός ήθοποιοϋ θά έκανε νά Εεοπά- 
ση στήν αίθουσα ένα ήχηρότατο καί πα- 
ρατετομένο γέλιο.

Ή μοιραία αύτή στιγμή δέν άργησε 
νά φθάση. Δέκα λεπτά ύστερα άπό τό 
σβήσιμο τών φώτων γιά τήν έναρΕι τής 
δευτέρας πράΕεως, ό Μπούθ διαφεύγει 
τήν προσοχή τοϋ σωματοφύλακα τοϋ 
προέδρου γλυστρά άπό τόν διάδρομο 
τών θεωρείων στόν προθάλαμο τοϋ θε
ωρείου άριθ. 7 καί όμπαρώνει τήν πόρ
τα. Στήν τσέπη του κρύβει ένα μαχαίρι 
κι ένα μικρό «Ντέριγκερ» μιας μόνο βο
λής. Πρέπει νά έπιτύχη τόν στόχο του 
μέ τήν πρώτη. "Αν άστοχίση, δέν θά έ- 
χη τόν καιρό νά Εαναγεμίση τό όπλο 
του.

Ή  ώρα είναι 10 καί 7 λεπτό. Ό  ή- 
θοποιός άρχίΖει τόν μονόλογο, πού ή τε
λευταία του φράσις θά σκορπίση τό ά
κατάσχετο γέλιο. "Από τήν τρύπα πού 
έχει άνοίΕει στήν πόρτα τοϋ θεωρείου, 
ό Μπούθ «μελετά» τήν κλίσι τοϋ σώμα
τος τοϋ Λίνκολν. Μισοανοίγοντας ύστε
ρα τήν πόρτα, σημαδεύει άπό άπόστασι 
δυό μέτρων τόν πρόεδρο μεταΕύ τοϋ ά- 
ριστεροϋ αύτιοϋ καί τής σπονδυλικής 
στήλης. Ή έκπυρσοκρότησις πνίγεται 
μέσα στά γέλια, ένώ ό Λίνκολν γέρνει 
τό κεφάλι πρός τό έμπρός καί τό σαγόνι 
του άκουμπά στό στήθος.

— "Ετσι πεθαίνουν οί τύραννοι, λέει 
κυνικά ό Μπούθ.

Ό  ταγματάρχης Ράθμπτον τινάΖεται 
όρθιος καί όρμά έπάνω στόν δολοφόνο. 
"Αλλά μιά μαχαιριά στό μπράτσο τόν κα
θηλώνει στήν θέσι του. Όλη ή πλατεία 
βλέπει, χωρίς όμως νά καταλαβαίνη τί 
συμβαίνει, έναν άνθρωπο μαυροφορεμέ- 
νο, μέ μπόττες καί σπιρούνια, νά πηδά 
άπό τό προεδρικό θεωρείο στό προσκή
νιο, άνόμεσα ατούς κατάπληκτους ήθο- 
ποιούς. Πέφτοντας, ό Μπούθ έσπασε τό 
άριστερό του πόδι. "Αλλά τό Εάφνιασμα 
όλων ήταν τέτοιο, πού κανείς δέν οκέ- 
φθηκε νά τοϋ κόψη τόν δρόμο.

Ό  δολοφόνος μπόρεσε έτσι νό φθά
ση στήν έΕοδο. Βγαίνει στό στενό δρό
μο καί, πηδώντας στή σέλλα τοϋ άλό- 
γου του, έΕαφανίΖεται μέσα στήν νύχτα. 
Ό  δρόμος δέν ήτον έντελώς έρημος. 
"Ενας περαστικός τόν άναγνώρισε. Καλ
πάζοντας πρός τήν σωτηρία, ό Μπούθ ά- 
γνοοΰσε πώς ήταν ό μόνος άπό τούς 
συνωμότες πού είχε σημειώσει έπιτυ- 
χία. Ό  συνένοχός του ΑτΖερόντ κυριεύ- 
θηκε τήν τελευταία στιγμή άπό φόβο 
καί δέν τόλμησε νά «έκτελέση» τόν άν- 
τιπρόεδρο ΤΖόνσον. Καί ό Παίν, πού εί
χε άναλάβει νά δολοφονήση τόν γραμ
ματέα τού Συμβουλίου τής Επικράτει
ας, δέν κατόρθωσε παρά νά τόν πληγώ- 
ση έλαφρά.

Ό  Λίνκολν άνέπνεε πάντα Τόν μετέ

φεραν σ' ένα σπίτι άπέναντι στό θέατρο 
καί τόν Εάπλωσαν προσεκτικά σ' ένα 
πρόχειρο μικρό κρεβάτι. Οί γιατροί πού 
έφθασαν σέ λίγο, στάθηκαν γύρω του 
καί δέν τολμούσαν νά τόν άγγίΕουν. Ή 
σφαίρα είχε σφηνωθή στό κρανίο, πίσω 
άπό τό δεΕί του μάτι. Καί τό πρωί, στις 
7 καί 22 λεπτά, ό πρόεδρος Εεψυχοϋσε.

Τέσσερις μέρες άργότερα, στις 19 
Απριλίου, ή Ούάσιγκτον είχε συγκεν- 

τρωθή σύσσωμη στό Καπιτώλιο γιά ν’ ά- 
ποχαιρετίση τόν Αβραάμ Λίνκολν. Καί 
στις 20 Απριλίου, ένα τραίνο, στολισμέ
νο πένθιμα, μετέφερε τήν σορό του στό 
νεκροταφεϊον. τοϋ Σπρίγκφιλντ, στό Ίλ- 
λινόϊς.

Μιλώντας μιά μέρα μέ τήν συγγρα
φέα τοϋ μυθιστορήματος «Ή καλύβα 
τού Μπάρμπα Θωμά», ό Λίνκολν τής εί
χε πει:

— Μέ όποιοδήποτε τρόπο καί άν τερ- 
ματισθή ό πόλεμος, νοιώθω πώς δέν θό 
Ζήοω πολύν καιρό ύστερα άπό τό τέ
λος του.

Τό λόγια του ήοαν, στ' άλήθεια. προ
φητικά. Στις 17 Απριλίου, ένώ ή Ούά- 
σινγκτον έτοίμαΖε τήν κηδεία τοϋ Λίν
κολν, ό ΤΖόνστον παραδινόταν, έπί τέ
λους, μέ όλες του τις δυνάμεις στόν 
Σέρμαν καί ό πόλεμος τερματιζόταν ό- 
ριστικά. "ΑρχιΖε μιά περίοδος ειρήνης. 
'Αλλά γιά τούς συμμάχους ή δολοφο
νία τοϋ προέδρου ήταν άσχημο μήνυμα. 
Γιατί ή προσωπικότητά του ήταν γιά 
τούς Νοτίους ή έγγύησις μιάς ειρήνης 
χωρίς άντίποινα, ή έγγύησις ότι θ' άπό- 
φευγαν τήν οικονομική έκμετάλλευσι τοϋ 
Βορρά, πού είχε έπιβάλλει ατούς νικη
μένους βαρύτατους όρους.

"Εμενε τώρα νά τιμωρηθούν οί έγ- 
κληματίες. Στις 26 Απριλίου, ό ΤΖών

Ούίλκες Μπούθ, πού κρυβόταν μέ τόν 
Χέρολντ σέ μιά έπαυλι τοϋ Πόρτ Ρουα- 
γιάλ τής Βιργινίας, πέφτει στά χέρια 
τών καταδιωκτικών οργάνων καί βρίσκει 
τό θάνατο πού τοϋ άΕιΖε. Αντίθετα, ό 
Χάρολντ κατορθώνει νά σωθή προσωρι
νά. Οί συνθήκες τής έκτελέσεως τοϋ 
Μπούθ δέν έχουν ώς τώρα γίνει γνω
στές. Τόν σκότωσε, μέ μιά τουφεκιά, 
κάποιος άνώνυμος λοχίας, ή ό άντισυν- 
ταγματόρχης ΚόντΖερ τών Μυστικών 
Υπηρεσιών, έπειδή ό δολοφόνος τοϋ 
Λίνκολν φοβέριΖε νά Εεσκεπόση στήν 
δίκη του τό όνόματα τών ήθικών αύτουρ- 
γών τοϋ έγκλήματός του; Μερικοί πι
στεύουν τό πρώτο, άλλοι τό δεύτερο. 
Τούς ύπόλοιπους συνωμότες τούς άπαγ- 
χόνισαν ένα πρωινό τοϋ Ιουλίου, ύστε
ρα άπό μιά σύντομη δίκη πού, κατά τήν 
διάρκειά της, προσπάθησαν- πολλοί, νά 
προβάλουν πίσω άπό αύτή τήν δραμα
τική ιστορία τόν δάκτυλο πολιτικής συ
νωμοσίας τοϋ Νότου.

"Οταν ό διάδοχος τοϋ Λίνκολν, "Αν- 
τριου ΤΖόνσον, άνέλαβε τήν προεδρία 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, οί ριΖοσπά- 
στες τοϋ κόμματος τών Ρεμπουμπλικά- 
νων έδειΕαν ύπέρμετρο ένθουσιασμό. 
Γεγονός πού έκανε, άργότερα, όρισμέ- 
νους κύκλους νά διερωτώνται άν ή δο
λοφονία τοϋ προέδρου δέν ήταν «έργο» 
Βορείων πολιτικών, όπως π.χ. τοϋ ύ- 
πουργοϋ Στάντον, πού θεωρούσε πώς ό 
Λίνκολν ήταν πολύ «μαλακός» μέ τόν νι
κημένο έχθρό...

Κατά μιά τραγική σύμπτωσι, έκατό 
χρόνια άργότερα, ένας άλλος ΤΖόνσον 
πήρε, καί πάλι, τήν θέσι δολοφονουμέ- 
νου προέδρου...

CARLO CASTELLANETA
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Θ Ε Μ Α Τ Α
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ

Η Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Π Λ Α Σ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  
A I A

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Ή εποχή μας έχει χαρακτηρισθή, ώς εποχή των έγγράφων. 

Όλοι οί άνθρωποι σχεδόν καθ' ήμέραν συναλλασσόμενοι ύπο- 
γράφουν πλεϊστα έγγραφα. Τά έγγραφα ταϋτα, πολλάκις ύφί- 
στανται αλλοιώσεις ύπό των ενδιαφερομένων, τάς όποιας ή Α
στυνομία καλείται, διά των ειδικών επιστημόνων της καί τών υ
φισταμένων σήμερον μέσων νά διαπιστώση. Εις τήν δημοσιευο- 
μένην μελέτην ό έκλεκτός συνεργάτης μας δικηγόρος παρ' Ά - 
ρείω Πάγω — γραφολόγος καί τέως Ύπαστυνόμος κ. Δημ. Θω
μάς δίδει μίαν πλήρη έπιστημονική άνάλυσιν τών τρόπων διά τών 
όποιων πλαστογραφεϊται έν γνήσιον έγγραφον, ώς καί τάς σή
μερον χρησιμοποιουμένας μεθόδους διαπιστώσεως τής πλαστο
γραφίας.

1 . Γενικά! παρατηρήσεις.

Ή σύγχρονος έποχή, έχει χαρακτηρι- 
σθή, καί δικαίως, ώς κατ' έΕοχήν έποχή 
τών έγγραφων. "Ολοι οί άνθρωποι τής 
έποχής μας, σχεδόν καθ' ήμέραν συναλ
λασσόμενοι εϊτε μεταΕύ των είτε μετά 
διαφόρων οργανισμών, ιδία ΤραπεΕών, 
είτε καί μετ' αύτοϋ τούτου τού Κράτους, 
ύπογράφουν πλεϊστα όσα έγγραφα διά 
χειρός γεγραμμένα ή έντυπα ή μερικώς 
έντυπα καί μερικώς χειρόγραφα γενε
σιουργό ή δηλωτικά δικαιωμάτων καί ύ- 
ποχρεώοεων ή καί άλλου περιεχομένου.

Συναλλαγματικοί, έπιταγαί, διάφοροι 
συμβάσεις 'Ιδιωτικού καί Δημοσίου Δι
καίου, άγοραπωλησίαι, μισθωτήρια, ά- 
σφαλιοτήρια, διάφορα πιστοποιητικά κ. 
λπ., έκδίδονται ή ύπογράφονται καθ' ή-

Σήμερον, ή διαπίστωσις τής πλαστογρα- 
φίας έγγράφου, είναι εδκολος διά τής 
χρησιμοποιήαεως μικροσκοπίου, φακών 

καί άλλων μέσων.

Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Ν Μ

μέραν κατά χιλιάδας παρά τών ένδια- 
φερομένων. Κατά τήν σύνταΕιν ή προ- 
παρασκευήν τών έγγράφων τούτων ή 
κατά τήν ύπογραφήν των παρά τών συμ- 
βαλλομένων μερών, λαμβάνουν χώραν 
συνήθως έν γνώσει πάντων καί κοινή 
τούτων συνεναίσει τροποποιήσεις ρη-

Η Μ

τρων ή όρων ή ποσού ή άλλης τινός δια- 
τάΕεως. Αί τροποποιήσεις αΰται γίγνον- 
ται κατά κανόνα πρός διασφάλισιν τών 
συναλλαγών, κατά ώρισμένην διαδικα
σίαν, καί ύπογράφονται παρά τών ουμ- 
βαλλομένων μερών. Έν τούτοις, ή άσφα- 
λιστική αϋτη διαδικασία πολλόκις δέν

■

140



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τά «ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  ΧΡΟ Ν ΙΚ Α » αρχίζουν άπό τό άνα χεϊ- 

ρας τεύχος, τήν δημοσίευσιν των νέων ύπ' άριθ. 1 —22 Αστυνομι
κών Δ)Εεων τής Δ)σεως Αστυνομίας Αθηνών, όπως έδημοσιεύ- 
θησαν εις τό ύπ' άριθ. 992 Φ.Ε.Κ., τεύχος δεύτερον τής 13)12) 
1971. Θά πρέπει νά γίνη γνωστόν ότι όλαι αί προηγούμενοι ’Α
στυνομικοί Δ)Εεις, πλήν τής ύπ’ άριθ. 73 «Περί έπιγραφών καί δια
φημίσεων», κατηργήθησαν δια τής έν τω προηγούμενα) Φ.Ε.Κ. ύπ' 
άριθ. 23 Αστυνομικής Δ)ξεω ς, άρθρον μόνον.

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΙΑΤΑΞΙΣ
«Περί υποχρεώσεων τών αργυραμοιβών καί άσχο- 

λουμένων μέ τήν αγοραπωλησίαν ή ένεχυρίασιν 
μεταχειρισμένων άντικειμένων».

" Α ρ θ ρ ο ν  1.

Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς  ά δ ε ι α ς .
1. Διά τήν άσκηοιν τοϋ επαγγέλματος τοϋ πωλητοΰ καί 

άγοραστοϋ μεταχειρισμένων αντικειμένων, τοϋ αργυραμοι
βού καί ένεχυροδανειστοϋ, απαιτείται άδεια τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής Ασφαλείας, έκδιδομένη τή αιτήσει τοϋ έν- 
διαφερομένου, τή προσκομίσει τών έν τή παραγράφω 2 τοϋ 
παρόντος μνημονευομένων δικαιολογητικών.

Προκειμένου περί ϋπαιθρίων στάσιμων άργυραμοιβών ή 
άνωτέρω άδεια είναι άσχετος πρός τήν τοιαύτην τήν προ- 
βλεπομένην ύπό τοϋ Ν.Δ. 703)1970.

2. Εις τήν αϊτησιν άναγράφονται πλήρη στοιχεία ταύ- 
τότητος τοϋ αίτοϋντος, λαμβανόμενα έκ τοϋ δελτίου ταϋτό- 
τητος αύτοϋ, ή άκριβής τοποθεσία ένθα κείται τό κατάστη 
μα (Δήμος ή Κοινότης, οδός, άριθμός), ώς καί τό είδος 
τοϋ έπαγγέλματος, προκειμένου δέ περί πλανοδίων, τό μέ
σον άσκήσεως τοϋ έπιτηδεύματός των, έπισυνάπτονται δέ 
αυτή:

α) Τρεις (3) φωτογραφίαι προσφάτου έκδόσεως.
β) Υπεύθυνος δήλωσις περί τής ποινικής του κατα- 

στάσεως συμφώνως ταϊς διατάΕεσι τού Ν.Δ. 105)1969.
γ) Τά άπαιτούμενα χαρτόσημα, τέλη καί άστυνομικό 

ένσημα, διά τήν έκδοθησομένην άδειαν.
δ) Βιβλίον άγοράς καί πωλήσεως μέ τάς έν άρθρω 2 

διαλαμβανομένας ένδείΕεις.
ε) Προκειμένου περί πλανοδίων, έντυπον διπλοτύπων 

άποδείΕεων, ώς έν άρθρω 2 τής παρούσης καθορίζεται
3. Δύναται ή Αστυνομική Αρχή νά άρνηθή τήν χορή- 

γησιν άδειας εις άτομα καταδικασθέντα δΓ άδικήματα περί 
ών τά κεφάλαια ΚΓ' καί ΚΔ' τοϋ Ποινικού Κώδικος.

4' Η χορηγουμένη ώς άνω άδεια είναι προσωπική καί 
ισχύει δΓ έν έτος.

Έν περιπτώσει παύσεως τών έργασιών, ύποχρεοϋνται 
οί κάτοιχοι άδειών όπως προσκομίζουν ταύτας εις τήν έκ- 
δοϋσαν Αρχήν πρός όκύρωσιν.

Ομοίως, έπί μεταβιβάσεως τής έπιχειρήσεως, ύπο- 
χρεούνται, όπως ειδοποιούν περί τούτου τήν έπιτόπιον Α
στυνομικήν Αρχήν, ό εις όν δέ μεταβιβάζεται αϋτη, οφεί
λει νά έφοδιοσθή δΓ άδειας κατά τάς διατυπώσεις τοϋ πα
ρόντος άρθρου.

5. Έν περιπτώσει προσλήψεως ύπό τοϋ έπιχειρημα- 
τίου ύπαλληλικοϋ ή έργατικοϋ προσωπικού, ύποχρεοϋται οϋ- 
τος άμελητί νά γνωστοποιήση τούτο εις τήν Ύποδιεύθυν- 
σιν Γενικής Ασφαλείας, δΓ ύποβολής σχετικής δηλώσεως, 
έν ή θά άναγράφωνται πλήρη τά στοιχεία τής άστυνομικής 
ταύτότητος τού προσλαμβανομένου, έπισυναπτομένης καί 
μιας φωτογραφίας αύτοϋ.

" Α ρ θ ρ ο ν  2.

Τ π ο χ ρ ε ώ σ ε  ι ς .
1. Ύποχρεοϋνται’ οί έν άρθρω 1 τής παρούσης Αστυ

νομικής ΔιατάΕεως κάτοχοι άδειών, όπως τηρούν βιβλίον

άγορός καί πωλήσεως των διαφόρων ειδών, όπερ διαλαμ
βάνει τά έΕής στοιχεία:

α) ΑύΕοντα άριθμόν.
β) Χρονολογίαν άγοράς, πωλήσεως καί ένεχυριάσεως.
γ) Στοιχεία ταύτότητος άγοραστοϋ, πωλητού καί ένε- 

χυριαστοϋ (έπώνυμον, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, 
χρονολογίαν γεννήσεως, τόπον καταγωγής, διεύθυνσιν κα
τοικίας, άριθμόν δελτίου ταύτότητος, άρχήν καί χρονολογίαν 
έκδόσεως).

δ) Περιγραφήν τοϋ άντικειμένου.
ε) Υπογραφήν πωλητού ή ένεχυριάσαντος ή άγοραστοϋ.
2. Τά έν τή προηγουμένη παραγράφω στοιχεία συμπλη- 

ροϋνται ύπευθύνως ύπό τού άγοραστοϋ καί κατά τρόπον 
πλήρη καί σαφή τόσον κατά τήν άγοράν, όσον καί κατά 
τήν πώλησιν.

Προκειμένου περί κοσμημάτων, τιμαλφών έν γένει καί 
λοιπών άντικειμένων άΕίας, ύποχρεοϋνται οί ώς άνω άνα- 
φερόμενοι, όπως καταρτίσουν καί τηρούν ίδιον βιβλίον μέ 
τά στοιχεία τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου, εις 
ό θά καταχωρούν τά έν λόγω άντικείμενα. Τά 6:6λία ταϋτα 
τηρούνται έπιμελώς καί άναγράφονται έν αύτοϊς πάσαι αί 
κατά τήν διάρκειαν έκάστης ήμέρας άγοραί, είναι δέ πάν
τοτε εις τήν διάθεσιν πρός έλεγχον τών Υπηρεσιών Ασφα
λείας.

3. Υποχρεοϋνται οί πλανόδιοι άγορασταί ή πωληταί 
μεταχειρισμένων άντικειμένων, όπως είναι έφωδιασμένοι 
δΓ έντύπου διπλοτύπου, όπερ θά διαλαμβάνη τά έΕής στοι
χεία :

ΑύΕοντα άριθμόν, όνοματεπώνυμον, διεύθυνσιν κατοι
κίας, άριθμόν δελτίου ταύτότητος, έκδοϋσαν άρχήν καί 
χρονολογίαν έκδόσεως, περιγραφήν τών άγοραζομένων ει
δών, χρονολογίαν άγοράς καί ύπογραφήν. Μεθ' έκάστην 
άγοράν ύποχρεοϋνται νά καταχωρούν τούτην εις τό διπλό
τυπον, παραδίδουν δέ τό έν εις τόν πωλητήν, τό δέ έτε
ρον παραμένει εις τό στέλεχος.

Έκ τούτων οί μέν διατηροϋντες καί κατάστημα, ύπο- 
χρεοϋνται, όπως τά εις τό στέλεχος τοϋ διπλοτύπου έγγε- 
γραμμένα είδη καταχωρίζουν εις τό έν παραγράφω 1 τού 
παρόντος άρθρου βιβλίον, οί δέ λοιποί οφείλουν νά άνα- 
γράφουν όπισθεν τοϋ στελέχους τήν διεύθυνσιν τοϋ άγο- 
ρασθέντος άντικειμένου, ήτοι εις ποιον διετέθη έπακριβώς 
καί πότε.

4. Τά βιβλία άγοράς καί πωλήσεως, ώς καί αί διπλό
τυποι άποδείΕεις τών πλανοδίων θεωρούνται προηγουμένως 
ύπό τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας διά τό κα
νονικόν τών σελίδων, αϊτινες άριθμοϋνται, άπαγορευομένης 
δΓ οίανδήποτε αιτίαν τής καταστροφής των ή άλλοιώσεως.

5. Ύποχρεοϋνται οί ώς άνω άναφερόμενοι, όπως, κατά 
μήνα Δεκέμβριον έκάστου έτους, προσκομίζουν εις τήν Ύπο- 
διεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας τά βιβλία άγοράς, πωλή
σεως καί διπλότυπα, πρός έλεγχον καί θεώρησιν.

6. Ύποχρεοϋνται οί ύπεύθυνοι, όπως, εις περίπτωσιν 
καθ' ήν άντιληφθούν ή ύποψιασθοϋν, ότι τά προοκομιζόμε- 
να αύτοϊς πρός άγοράν πόσης φύσεως άντικείμενα δέν 
προέρχονται έκ νομίμου κατοχής, ειδοποιούν πάραυτα τήν 
οίκείαν Αστυνομικήν Αρχήν. Τήν αύτήν ύποχρέωσιν έ
χουν, έν περιπτώσει πωλήσεως άντικειμένων καί λοιπών ει
δών ύπό προσώπων νεωτέρων τών 18 ετών.

7. Οί πωλοϋντες μεταχειρισμένα είδη, περί ών τό άρ
θρον 69 τοϋ Α.Ν 2520)1940 περί Υγειονομικών Διατά-
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ζεων, ύποχρεοϋνται, όπως συμμορφοϋνται μέ τάς διατάζεις 
τούτου.

8. Ύποχρεοϋνται οι έν άρθρω 1 τής παρούσης άναφε- 
ρόμενοι, όπως άναρτοϋν εις έμφανές μέρος του καταστή
ματος των καί εντός ύαλοφράκτου πλαισίου τήν χορηγη- 
θείσαν άδειαν.

9. Ύποχρεοϋνται, όπως, εις πόοαν αϊτησιν τής Αστυ
νομικής Αρχής, είναι εις θέσιν νά δικαιολογήσουν τήν ϋ- 
παρζιν τών άγορασθέντων ή ένεχυριασθέντων άντικειμέ- 
νων, τιμαλφών καί άλλων ή τό πρόσωπον εις ό μετεπώλη- 
σαν ή ενεχυρίασαν ταϋτό. Πρός τούτο δέον όπως έφ' ένός 
έκάστου είδους άναρτάται πινακίς, άναγράφουσα τόν αϋζον- 
τα άριθμόν τού βιβλίου τού άγορασθέντος ή ένεχυριασθέν- 
τος άντικειμένου.

10. Τέλος, ύποχρεοϋνται οί άνωτέρω έπαγγελματίαι, ό
πως τάς έκάστοτε διανεμομένας εις τούτους ειδοποιήσεις 
τής Αστυνομίας περί κλοπής ή άπωλείας πραγμάτων Ταζι- 
νομούν καί φυλάττουν έπιμελώς καί θέτουν ταύτας ύπ' ό- 
ψιν τών άσκούντων τόν έλεγχον Αστυνομικών οργάνων.

"Α ρ θ ρ ο ν 3.

Π ο ι ν ι κ ο ύ  καί  δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς .
1. Οί παραβάται τής παρούοης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 

τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται κατά τάς διατάζεις τών 
άρθρων 414 καί 454 τού Π.Κ., έφ' όσον έζ άλλης τινός 
διατάζεως, δέν προβλέπεται έπιβολή βαρυτέρας ποινής.

2. Έν περιπτώσει μή συμμορφώσεως τών έν άρθρω 1 
τής παρούσης άναφερομένων πρός τάς διατάζεις ταύτης, 
δύναται νά άφαιρήται προσωρινώς ή όριστικώς ή χορηγη- 
θεϊοα αύτοϊς άδεια ύπό τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής A 
σφαλείας, μετά προηγουμένην σχετικήν περί τούτου άπό- 
φαοίν της.

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
«Περί υποχρεώσεων τών ασχολούμενων μέ αγορα

πωλησίαν κοσμημάτων καί κομψοτεχνημάτων έκ 
χρυσού καί τιμαφλών έν γένει».

Ά  ρ θ ρ ο ν 1.

Τ ή ρ η σ ι ς  β ι β λ ί ω ν .
1. Ύποχρεοϋνται οί έν τή περιφερεία ήμών χρυσοχόοι, 

ώρολογοποιοί καί πάντες οί έν γένει άσχολούμενοι μέ τήν 
άγοραπωλησίαν κοσμημάτων καί λοιπών κομψοτεχνημάτων 
έκ χρυσού, ώς καί τιμαλφών έν γένει, όπως έφοδιααθοϋν 
διά βιβλίου, ώς τούτο καθορίζεται ύπό τής άρμοδίας Αστυ
νομικής Αρχής καί έν τφ όποίω θά καταχωρούν πάσαν συν
αλλαγήν σχετικήν μέ τά άνωτέρω είδη.

2. Εις τό βιβλίον τούτο, ήριθμημένον κατά σελίδας καί 
τεθεωρημένον ύπό τής αύτής Αστυνομικής Αρχής, περιλαμ
βάνονται αί κάτωθι ένδείζεις:

α) Είσαγωγαί — Αγοραί,
1. Αύζων άριθμός.
2. Ημερομηνία κτήσεως ή άγορας.
3. Όνοματεπώνυμον πωλητού καί διεύθυνσις κατοι

κίας αύτοΰ.
4. Είδος άντικειμένου καί βραχεία περιγραφή αύτού.
5. Βάρος εις γραμμάρια.
6. Τίτλος εις καράτια.
7. Ολική περιεκτικότης εις καράτια καί
8. Παρατηρήσεις.

β) Έζαγωγαί — Πουλήσεις:
1. Αύζων άριθμός.
2. Ημερομηνία διαθέαεως.
3. Είδος διατεθέντος άντικειμένου.
4. Πώς διετέθη, έτόκη, μετεσκευάσθη, έπωλήθη καί πού.
5. Βάρος εις γραμμάρια
6. Τίτλος εις καράτια.
7. Ολική περιεκτικότης εις καράτια καί
8. Παρατηρήσεις.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

Έ λ ε γ χ ο ς  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  τ α ύ τ ό τ η τ ο ς  
π ω λ η τ ώ ν.

1. Οί έν τώ προηγουμένω άρθρω άναιρερόμενοι έπαγ· 
γελματίαι ύποχρεοϋνται, ύπό προσωπικήν αύτών εύθύνην, ό
πως άναγράφουν πλήρη στοιχεία ταύτότητος τών πελατών 
ή άγοραστών εις τούς όποιους διαθέτουν τά έκ κατασκευής 
ή τήζεως κατασκευαζόμενα κοσμήματα καί κομψοτεχνή
ματα.

2. Ωσαύτως, ύποχρεοϋνται, πρό πόσης άγοράς, έφ' 
όσον ό πωλητής δέν τυγχάνει αύτοϊς γνωστός, νά έζακρι- 
βώνουν τά στοιχεία του, έκ τού δελτίου άστυνομικής ταύ
τότητος.

3. Έν περιπτώσει άμφιβολίας ή έλλείψεως άστυνομικής 
ταύτότητος, οφείλουν, νά παραπέμπουν τόν πωλητήν εις 
τήν οίκείαν Αστυνομικήν Αρχήν πρός έζακρίβωοιν τής 
προελεύσεως τού πωλουμένου είδους καί χορήγησιν σχε
τικού σημειώματος προελεύσεως.

4. Εις τήν στήλην «Παρατηρήσεις» τού έν άρθρω 1 
παρ. 2 έδ. α ' τής παρούσης άναφερομένου βιβλίου κατα- 
χωρούνται ό αύζων άριθμός, ή ημερομηνία καί ή Αρχή έκ- 
δόσεως τού δελτίου ταύτότητος. Ελλείψει τοιούτου προα- 
αρτόται τό χορηγηθέν ύπό τής οικείας Αστυνομικής Αρ
χής σημείωμα καί έν συνεχείς ύπογράφει ό πωλητής.

5. ' Απαγορεύεται ή άγορά κοσμημάτων ή κομψοτεχνη
μάτων έκ χρυσού καί έν γένει τιμαλφών παρ' άτόμων μή 
ουμπληρωσάντων τό 18ον έτος τής ήλικίας των, έκτός άν 
ταΰτα συνοδεύωνται ύπό τών γονέων ή τών κηδεμόνων των. 
Ωσαύτως, άπαγορεύεται ή πώλησις τών άνωτέρω ειδών εις 

πρόσωπα μή συμπληρώσαντα τό 14ον έτος τής ήλικίας. των.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3.

Ε ί δ ι κ α Ι  υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  
Ι π  α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν .

1. Οί έν τώ άρθρω 1 έπαγγελματίαι ύποχρεοϋνται:
α) Εις τό τέλος έκάστης έβδομάδος νά ένεργούν άρ- 

θροίσεις τών άγοραζομένων καί πωλουμένων κοσμημάτων 
εις γραμμάρια καί άντιστοίχως εις περιεκτικότητα καρατίων.

β) Εις τό τέλος έκάστου μηνός νά ένεργούν έζίσωσιν 
καί μεταφοράν τού ύπολοίπου έκ τού μή διατεθέντος ολι
κού χρυσού καί προελθόντος έκ τήζεως κοσμημάτων ή κομ
ψοτεχνημάτων κ.λ.π. καί νά άθροίζουν τό βάρος εις γραμ
μάρια καί τήν εις καράτια συνολικήν περιεκτικότητα.

γ) Νά άναγράφουν εις τό βιβλίον τάς ποσότητας χρυ
σού καί κοσμημάτων τάς παραδιδομένας εις έργαστήρια χρυ
σοχοΐας πρός κατασκευήν κοσμημάτων διά λογαριασμόν των

2. Οί διατηροϋντες έργαστήρια χρυσοχοΐας ή άναλαμ- 
βάνοντες τήν κατασκευήν κοσμημάτων, τή παραγγελία τρί
των γενικώς, ύποχρεούνται εις τήν τήρησιν βιβλίων πρός 
άντίστοιχον καταχώρησιν τών στοιχείων τών προβλεπομέ- 
νων ύπό τής προηγουμένης 1. γ ' παραγράφου.

Ά  ρ θ ρ ο ν 4.

Κ υ ρ  ώ σ ε ι ς.
Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 

τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται κατά περίπτωσιν, βάσει 
τών διατάζεων τών άρθρων 414 καί 459 τού Ποινικού Κώ- 
δικος, έφ' όσον δέν προβλέπεται δΓ έκόστην ειδικήν περί- 
πτωσιν ποινή βαρυτέρα ύπό τών νόμων περί Προστασίας 
τού Εθνικού Νομίσματος ή άλλης τινός διατάζεως.

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
«Περί έγκαταστάσεως καί κινήσεως ’Αθιγγάνων».

Ά  ρ θ ρ ο ν 1.

Άπαγορεύται ή έγκατάστασις σκηνών ύπό Αθιγγάνων 
εις οίονδήποτε σημείον τής περιφέρειας ήμών, ώς καί ή ύπ' 
αύτών περιφορά άρκτων καί πιθήκων καί άν έτι τά ζώα ταΰ
τα φέρουν άλύσους καί φίμωτρα
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Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

Οί παραθάται τής παρούσης, ής ή Ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις ανατίθεται εις τούς αστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνους τώ άρθρω 459 
τού Ποινικού Κώδικος.

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
«Περί μέτρων τάξεως έν τφ Ζαππείω Κήπω, Ιππο

δρόμιο Φαλήρου, ώς καί κατά τήν τέλεσιν έπι- 
σήμων τελετών, άγώνων καί έορτών ή έπιδείξεων 
σχετιζομένων μέ τόν Αθλητισμόν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Έ  ο ρ τ α ί , ά γ ώ ν ε ς ,  ψ υ χ α . γ  ω γ ι κ α. i 

σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς .
Ά ρ θ ρ ο ν  1.

1. Ύποχρεοΰνται αί νομίμως άνεγνωρισμέναι Αθλη
τικοί Οργανώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Σύλλογοι καί 'Ο
μάδες, ώς καί μεμονωμένα άτομα όπως, πέντε (5) ήμέρας 
τούλάχιστον πρό τής τελέσεως άθλητικών άγώνων, έορτών 
ή έπιδείΕεων, σχετισμένων μέ τόν αθλητισμόν, πλήν Σχο
λικών τοιούτων, έν τή περιφερείρ ήμών, άναγγέλουν δΓ έγ- 
γράφου δηλώσεως τήν τέλεσιν τούτων εις τήν οίκείαν Α
στυνομικήν Αρχήν, διά τήν λήψιν τών ένδεικνυομένων μέ
τρων τάΕεως κατά τήν τέλεσιν τών άγώνων, έορτών ή έ 
πιδείΕεων.

2. Έν τή σχετική δηλώσει περιλαμβάνονται ό τίτλος 
τών Αθλητικών Οργανώσεων, Σωματείων κ.λ.π., τά όνο- 
ματεπώνυμα καί α( διευθύνσεις τών διοργανωτών τού άγώ- 
νος, έορτής ή έπιδείΕεους, τό είδος αύτών, ό τόπος τελέ- 
σεώς των, τό πρόγραμμα, ό άριθμός τών έκδοθέντων εισι
τηρίων καί ή τιμή αύτών, έπισυνάπτεται δέ αύτή ή άδεια 
τής Γενικής Γρομματείας Αθλητισμού ή τού οικείου Νο
μάρχου.

3. Τά εισιτήρια τών άγώνων σφραγίζονται καί ύπό τής 
οικείας Αστυνομικής 'Αρχής.

Ά ρ θ ρ ο ν  2.

Οί διοργανοϋντες τόν άθλητικόν άγώνα, έορτήν ή έ- 
πίδειΕιν ύποχρεούνται νά λαμβάνουν έγκαιρους τά ύπό τής 
Αστυνομικής Αρχής ύποδεικνυόμενα μέτρα τάΕεως, άσφα- 

λείας καί ύγιεινής, τά άφορώντα εις τήν πρόληψιν δυστυ
χημάτων, τήν έΕασφάλισιν έλευθέρας κυκλοφορίας καί τήν 
άνεσιν τών θεατών.

Ά ρ θ ρ ο ν  3.

1. 'Απαγορεύεται ή, ύπό τών διοργανούντων τούς ά- 
θλητικούς άγώνας, έορτάς ή έπιδείΕεις, έκδοσις μείΖονος 
άριθμοΰ εισιτηρίων τού έν τή άδείρ λειτουργίας άναγραφο- 
μένου άριθμοΰ θέσεων.

Ά ρ θ ρ ο ν  4.

1. Απαγορεύεται ή έντός τών ποδοσφαιρικών γηπέ
δων είσοδος ποδοσφαιριστών καί θεατών, φερόντων παντός 
είδους όργανα προΕενοΰντα θόρυβον ή άλλα άντικείμενα 
δυνόμενα νά χρησιμοποιηθούν καθ' οίονδήποτε τρόπον εις 
ένδεχομένας διενέΕεις έν τώ γηπέδου.

. .2.  Οί διοργανούντες τούς όγώνας ύποχρεοΰνται νά 
άπομακρύνουν πρό τής ένάρΕεως τού άγώνος πάν άντικεί- 
μενον, λίθους κ.λ.π., έκ τού γηπέδου, πρός άποφυγήν χρη- 
σιμοποιήσεώς των εις ένδεχομένας διενέΕεις.

3. Απαγορεύονται αί όπρεπεϊς έκδηλώσεις ένθουσια- 
σμού τών φιλάθλων, ή χρήσις θορυβοποιών όργάνων, αί ά- 
ποδοκιμασίαι, αί ύβρεις, αί βωμολοχίαι, ή χρησιμοποίηαις 
πλακάτ ή πονώ καί ή ρίψις παντός άντικειμένου έγαντίον 
οίουδήποτε, ώς καί ή καθ' οίονδήποτε τρόπον άνάμιΕις αύ
τών εις τά καθήκοντα τών διευθυνόντων τόν άγώνα, τής 
έκδηλώσεως ένθουσιασμοΰ έπιτρεπομένης μόνον διά Ζητω
κραυγών ή χειροκροτημάτων.

Ά ρ θ ρ ο ν  5.

1. Απαγορεύεται ή είσοδος οίουδήποτε εις τόν άγωνι- 
στικόν χώρον, έΕαιρέσει τών ύπό τής Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού έκάστοτε όριΖομένων προσώπων.

2. Ή παροχή άναψυκτικών ή άλλων ειδών έπιτρέπεται 
ύπό τών έν τοϊς γηπέδοις λειτουργούντων μπάρ καί μόνον 
διά τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλων πρός τούτο πλαστι
κών σκευών.

Ά ρ θ ρ ο ν  6.

Απαγορεύεται ή παραμονή άτόμων εις τάς εισόδους, 
διαδρόμους ή άλλα σημεία τού γηπέδου, πρός άποφυγήν συ
νωστισμού καί παρακωλύσεως τής έλευθέρας κινήσεως τών 
θεατών, οί δέ εισερχόμενοι ύποχρεοΰνται νά κατευθύνωνται 
ταχέως πρός τούς προοριΖομένους δΓ αύτούς χώρους ή θέ
σεις, συμμορφούμενοι πρός τάς ύποδείΕεις τών πρός τούτο 
έντεταλμένων όργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μ έ τ ρ α  τ ά ξ ε ω ς  κ α τ ά  τ ο ύ ς  έ ν  τ ψ 
Π α ν α θ η ν α ϊ κ φ  Σ τ α δ ί ψ  τ ε λ ο υ μ έ ν ο υ ς  

ά γ ώ ν α ς  κ α ί  έ ο ρ τ ά ς .
Ά ρ θ ρ ο ν  7.

Ά δ ε ι α  τ ε λ έ σ ε ω ς  έ ο ρ τ ώ ν  κ α ί  
ά γ ώ ν ω ν .

1. Άπαγορεύομεν τήν παρ' οίουδήποτε Σωματείου, 
Συλλόγου, ή όμάδος, τέλεσιν έν τώ Παναθηναϊκφ Σταδίω 
πάοης φύσεως δημοσίας έορτής ή ψυχαγωγικής έν γένει 
συναθροίσεως, άνευ άδειας ήμών.

2. Ή άδεια χορηγείται κατόπιν αίτήοεως τών ένδιαφε- 
ρομένων, ύποβαλλομένης εις -ήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν 
10 τούλάχιστον ήμέρας πρό τής τελέσεως τής έορτής κ. 
λ.π., συνοδευομένης ύπό λεπτομερούς προγράμματος περί 
τού τρόπου διεΕαγωγής ταύτης.

Ά ρ θ ρ ο ν  8.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  έ ο ρ τ ά ς .
1. Απαγορεύεται ή τοιχοκόλλησις προγραμμάτων καί 

ή πώλησις εισιτηρίων πρό τής, κατά τά έν τώ προηγουμένω 
άρθρφ, χορηγήσεως τής άδειας.

2. Εις τά έκδιδόμενα προγράμματα τής έορτής ή τού 
άγώνος δέον νά άναγράφηται ό άριθμός καί ή χρονολογία 
τής άδειας, ή έναρΕις τής τελετής, τό κατά τό άρθρον 20 
κλείσιμον τών διόδων τού Σταδίου καί πάσα έν γένει λε
πτομέρεια πρός όδηγίαν τού κοινού διά τήν προσεύλεσιν 
εις τό Στάδιον καί τήν άνεύρεσιν καί κατάληψιν τών έν 
αύτφ θέσεων.

Ά ρ θ ρ ο ν  9.

' Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  — Σ ύ ν δ ε σ μ ο ι .
1. Διά τήν διεΕαγωγήν τής έορτής ή τών άγώνων ή 

οργανωτική έπιτροπή ύποχρεοΰται νά όρίΖη ένα ή δύο συν
δέσμους, οϊτινες όφείλουσι νά εύρίσκωνται εις έπαφήν με
τά τής Αστυνομικής Αρχής έν τώ Στοδίω, ύποχρεουμένης 
νά παρέχη πάσαν ένίσχυσιν άπορρέουσαν έκ τής παρούσης.

2. Οί όργανωταί ύποχρεοΰνται, όπως, τρεις τούλάχι
στον ώρας πρό τής ένάρΕεως τών άγώνων ή τής έορτής, 
παρευρίσκωνται εις τό Στάδιον μετά τού συμφώνως τή πα- 
ρούση άναγκαιοϋντος προσωπικού.

Ά ρ θ ρ ο ν  10.

Τ α ξ ι θ έ τ α ι .
1. Οί όργανοΰντες τήν έορτήν ή τόν άγώνα ύποχρε- 

ούνται νά όρίσωσι ταΕιθέτας, ών ό άριθμός δέν δύναται νά 
είναι έλάσσων τών 200.

(Συνεχίζεται)
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Α Π Ο Μ Η Ν Α  ΣΕ Μ Η Ν Α

Τ Α Ν Ε Α  Μ Α Σ

Ή Σχολή διασκεδάζει

T6c άπογευματινός ώρας τής 3-2-72 
εις τήν Αίθουσαν Τελετών τής Σχολής 

ΑΕ)κών Αστυνομίας Πόλεων τό συγ
κρότημα τοΰ κ. Ήλία Καραμανέα πα
ρουσίασε έν ενδιαφέρον πρόγραμμα πρός 
ψυχαγωγίαν τών δοκίμων ΆΕιωματικών 
καί Αστυφυλάκων. Τήν έκδήλωοιν πα- 
ρηκολούθηοαν έκτός τών μαθητών καί ό 

, Διοικητής καί οί ΑΕ)κοί τής Σχολής. 
Εις τήν παραπλεύρως φωτογραφίαν χα
ρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

Στατιστιιιά στοιχεία έτους 1971 τοΰ Τμήματος Δημοσ. Σχέσεων Α.Α.Π.
Τδ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχη

γείου ’Αστυνομίας Πόλεων άνέπτυξεν έξαί- 
ρετον δραστηριότητα κατά τδ έτος 1971 
καί έφήρμοαεν Ιπιτυχώς πολύπλευρον πρό
γραμμα έπαφών μετά τοδ κοινού, διά μέ
σου παντός συγχρόνου μέσου έπικοινωνίας.

ΟΟτω, κατά τδ έτος τούτο: 
α) Συνέταξε, έπεμελήθη καί παρουσία

σε: 52 ραδιοφωνικά προγράμματα, ά- 
πδ τής 'Γπηρεσίας Ένημερώσεως ’Ε
νόπλων Δυνάμεων 'Ελλάδος, 

β) Συνέταξε, έπεμελήθη καί παρουσίασε: 
24 τηλεοπτικά προγράμματα, άπδ 
τής τηλεοράσεως τής Τ.ΕΝ.Ε.Δ. 

γ) ΙΙροέβη είς τήν κινηματογράφησή 
καί λήψιν σκηνών 65 ατιγμιοτύπων έ- 
πικαιρότητος ’Αστυνομίας Πόλεων, 
άτινα μετεδόθησαν άπδ ραδιοφώνου 
καί τηλεοράσεως, κατά τάς έκπομ- 
πάς ’Επικαίρων άμφοτέρων τών στα
θμών.

δ) Διωργάνωσε καί παρουσίασε δωρεάν 
είς τό κοινόν 45 καλλιτεχνικάς πα
ραστάσεις είς 8ς Ιλαβον μέρος, εϋγε- 
νώς προσφερθέντες, 140 δημοφιλείς 
καλλιτέχναι.

ε) Συμμετέσχε καί ένίσχυσε καλλιτεχνι-

κώς 38 διαφόρους παραστάσεις, είς 
8ς έλαβον δωρεάν μέρος 78 καλλιτέ- 
χναι.

στ) Έπραγματοποίησε 298 μορφωτικάς, 
ένημερωτικάς καί ψυχαγωγικάς κινη- 
ματογραφικάς προβολάς είς σχολεία, 
σχολάς, εύαγή ιδρύματα, φυλακάς, 
νοσοκομεία, συλλόγους, σωματεία, δρ- 
γανώσεις, δργανα τοπικής αύτοδιοική- 
σεως κλπ. είς ’Αθήνας, Πειραιά, Πά
τρας καί Κέρκυραν.

ζ) ’Ανέλυσε, κατά τρόπον έκλαϊκευμέ- 
νον, άπδ ραδιοφώνου καί τηλεοράσε
ως, 22 Νόμους καί 55 Άστμνομικάς 
Διατάξεις.

η) Μετέδωκεν άπδ ραδιοφώνου καί τη
λεοράσεως 79 συνθήματα καί δδηγίας 
πρδς τδ κοινόν, επί θεμάτων κυκλο
φορίας, άσφαλείας, τάξεως κλπ.

θ) Κατά τήν εβδομάδα ’Αστυνομίας Πό
λεων, συνέταξεν Ολικόν έπικαιρότη- 
τος έκ τοδ άρχείου καί κατεσκεόασε 
10 ντοκυμανταίρ πρδς προβολήν. Κα
τά τήν ιδία έβδομάδα έκάλυψε δημο- 
σιογραφικώς, τηλεοπτικώς καί φωτο- 
γραφικώς άπάσας τάς έκδηλώσεις τοδ 
Σώματος.

ι) Κατά προκηρυχθέντα, Οπό τής ραδιο
φωνικής έκπομπής ’Αστυνομίας Πό
λεων, διαγωνισμόν, μέ θέμα: «Τί μοδ 
προσφέρει δ Άστυφύλαξ τής γειτο
νιάς μου;» έλήφθησαν Οπερχίλιαι έ- 
πιστολαί, μαθητών ήλικίας 9— 18 έ- 
τών, βραβευθεισών τών 20 πρώτων, 

ια) "Ελαβε συνεντεύξεις άπδ 25 πολίτας 
διαφόρων έπαγγελμάτων, μέ θέμα 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων, 

ιβ) Έπραγματοποίησεν ιδιαιτέρως έπι- 
τυχή Ινημερωτικήν καί ψυχαγωγικήν 
έξόμησιν είς Πάτρας καί Κέρκυραν, 
κατά τούς θερινούς μήνας, 

ιγ) "Ηρχισε τήν παραγωγήν κινηματο
γραφικού άστυνομικοδ έργου, ιδιαιτέ
ρων άπαιτήαεων δι’ ιδίων μέσων, 

ιδ) Έκαλλιέργηαε κλίμα συνεργασίας, 
κατανοήσεως καί άγάπης μετά τοδ 
κοινού, διά παντός συγχρόνου μέσου, 
ώς π.χ. δι’ δμιλιών, διά διανομής δε
μάτων, κινηματογραφικών προβολών, 
καλλιτεχνικών παραστάσεων, έπισκέ- 
ψεων κλπ.

ιε) Γενικώς, τδ Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλε
ων, κατά τδ έτος 1971, είργάαθη δι’
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δλων αύτοδ τών δυνάμεων, διά τήν ύ- 
λοποίησιν των ’Εθνικών στόχων, τήν 
έπί διαφωτιστικοΰ έπιπέδου άντιμε- 
τώπιαιν τής πάαης φύαεως άντεθνι- 
κής προπαγάνδας, τήν δημιουργίαν 
φιλικών μετά τοΰ κοινού σχέσεων, 
τήν προβολήν τοδ Σώματος ’Αστυνο
μίας ΙΙόλεων, τήν άνάλυσιν τοΰ άστυ- 
νομικοΰ έργου καί τήν έφαρμογήν έ- 
νδς εύρυτέρου καί συγχρόνου προ
γράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Ψ

ΔΩΡΕΑΙ
— Ύπό τής εταιρείας πετρελαιοειδών 

ΜΟΜΠΙΛ - ΟΊ'Λ, καί ύπέρ των Παιδι
κών Κατασκηνώσεων Αστυνομίας Πό
λεων, προσεφέρθη τό ποσόν τών 7.500 
δραχμών.

— Υπό τού όμίλου Φίλων Αστυνο
μίας Αθηνών, καί εις μνήμην Κ. Τοαγ- 
γόρη, προσεφέρθη, ύπέρ τών Παιδικών 
Κατασκηνώσεων Αστυνομίας τό ποσόν 
τών 2.000 δραχμών.

— Ύπό τού τσιγκογράφου κ. Γεωρ
γίου Πρωτοπαππα, Γ. Σταύρου 6, προσ
εφέρθη, ύπέρ τών Παιδικών Κατασκηνώ
σεων Αστυνομίας, τό ποσόν τών 1.000 
δραχμών.

— Ύπό τού κ. Αθανασίου Ίωαννίδη, 
τυπογράφου, Κεραμεικοϋ 5, προσεφέρ
θη, ύπέρ τών Παιδικών Κατασκηνώσεων
Αστυνομίας τό ποσόν τών 5.000 δρα

χμών.

♦

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 

Καλλερείου Ορφανοτροφείου «ΠΑΝΑ
ΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ» άπεστάλη π(5ός τήν 
Διεύθυναιν τών Σχολών Άστυν. Πόλε
ων ή κάτωθι έπιστολή.

—  ο  —

ΚΑΛΛΕΡΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ»
Κονίτσης 5 — Ηλιούπολις 

Τηλ. 4715-385
Ηλιούπολις τή 14-1-72

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ
Λεωφόρος Κηφισσιός άριθ. 180 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 
Κύριε Διευθυντά,

Ή Πρόεδρος ώς καί όλα τά μέλη τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τού «ΚΑΛΛΕ- 
ΡΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ» αισθά
νονται βαθεϊαν ύποχρέωσιν όπως καί 
έγγράφως εύχαριστήσουν ύμάς, διό τήν 
πρός τό Ίδρυμα προσφορά σας.

Ή χειρονομία τών Δοκίμων τοΰ 240 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, έκτός 
τοΰ ότι μάς έβοήθησεν ούσιαοτικά, ά- 
πέδειΕε, διά μίαν άκόμη φοράν, ότι μέ
σα στήν καρδιά τών νέων τής Ελλάδος 
μας πρωτεύει ό άνθρωπισμός, ή φιλαλ
ληλία, ή προσφορά, καί ή ΑΓΑΠΗ στον 
συνάνθρωπον

Συγχαίρομεν καί εύχαριστούμεν τούς 
κ. Δοκίμους καί τούς καθ' όλα όΕιεπαί- 
νους καθοδηγητάς των.

Τά όρφανά κορίτσια μας στέλλουν, 
μαδύ μέ τήν άμετρον εύγνωμοσύνην των 
καί τάς άπειρους εύχαριστίας των, τήν

άδολον όγάπην των, ώς καί τήν διαβε- 
βαίωσίν των ότι έπέρασαν μαΖύ σας λί
γες ώρες χαράς, άμεριμνησίας καί ά- 
γάπης.

ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ κ. ΔΟΚΙΜΟΥΣ
Διατελοϋμεν μετά έΕαιρέτου τιμής 

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ή Γεν. Γραμματεύς 

ΡΟΥΛΑ Δ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ 
Τμηματόρχης Ε.Τ.Ε.

*

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΔΓ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού καί βά

σει των διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 974)71 καί 
τής ύπ’ άριθ. 5 άπό 22)12)71 γνωματεύ- 
σεως τοΰ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρί- 
σεως 'Γπαξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλε
ων, προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοδ Άρχι- 
φΰλακος καί έτέθηααν έκτός όργανικών 
θέσεων οί Ύπαρχιφύλακες Καφετζής Δ. 
καί Μπήχτας X.

★

ΑΜΟΙΒΑΙ
Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Γπουργοΰ Δημο

σίας τάξεως, έχορηγήθη ΰλική αμοιβή καί 
άπενεμήθη έπαινος είς τούς: 1) ’Αστυνό
μον Β' Γιαννούλην Ί . ,  2) 'Γπαστυνόμους 
Σκλάβον Δ. καί Λιουνέαν Ί ., 3) Άρχι- 
φϋλακα Ληαιχρόνην Γ. καί 4) ’Αστυφύλα
κας Καρμίρην X., Λύρην Ί . Χατζήν X. καί 
Γαλάνην Ά ., διότι, ΰπό τήν άμεσον καί 
έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοδ πρώτου τών 
ανωτέρω, δντος Προϊσταμένου τής ύπηρε- 
σίας άναζητήσεων τής 'Γπο8)αεως Γενι
κής ’Ασφαλείας Πειραιώς, έργασθέντες πο
λύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έρ- 
γασίας, έπέτυχον τήν σύλληψιν τών αδελ
φών Τσουβαλάκη, τήν έξιχνίααιν τών δπ’ 
αΰτών διαπραχθεισών κλοπών διαρρήξεως 
περιπτέρων, καταστημάτων καί έσταθμευ- 
μένων αύτοκινήτων καί τήν παραπομπήν 
τούτων είς τήν Δικαιοσύνην.

'Ωσαύτως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοδ κ. 
'Γπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως έχορηγήθη Ο
λική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος είς 
τούς: 1) ’Αστυνόμον Β' Κυριακόπουλον
Ί . 2) Τπαστυνόμον Α' Λαλάκον Γ., 3) 
Άρχιφύλακας Παπαντωνίου Κ. καί Τασά- 
κον Κ. καί 4) ’Αστυφύλακας Νίκαν Σ., 
Σταμέλον Κ., Μπολοβίνην Ν. καί Λιαρομ- 
μάτην Κ., διότι, ύπό τήν άμεσον καί έπι- 
δεξίαν καθοδήγησιν τοΰ πρώτου τών άνωτέ- 
ρω, δντος Διοικητοΰ τοΰ ΣΤ' Παρ)τος 
’Ασφαλείας ’Αθηνών, έργασθέντες πολύ 
πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασί- 
ας, μετά ζήλου καί άφοσιώσεως πρός τό 
καθήκον, έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί 
έξάρθρωσιν πολυμελοδς σπείρας κλεπτών 
καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύτής διαπρα
χθεισών 83 κλοπών. Ωσαύτως έπηνέθησαν 
οί ’Αστυφύλακες Δουρής Κ., Κριτσώνης 
Γ., Βελέτζας Ί .,  Μούρας Ά ., Άβδουλάς 
Σ., Μπαλκάμος Ν., Κολοβός Ά ., Σιτράς 
Έ. καί Τζαβάρας Π., διότι ούτοι, έκτελέ- 
σαντες τάς δοθείσας αύτοϊς διαταγάς καί 
όδηγίας τοΰ προϊσταμένου των μετά ζήλου 
καί άφοσιώσεως πρός τό καθήκον καί έρ
γασθέντες πολύ πέραν τών κεκανονισμένων 
ώρών έργασίας, αυνέβαλον είς τήν όλο- 
κλήρωσιν τής περί ής δ λόγος αοβαράς ύ- 
ποθέσεως.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρητήθησαν οί: 1) 'Γπαρχ. κ. Χειμά- 
ρας Άνδρ., πρός 8ν, διά τήν ύπερ25ετή εύ- 
δόκιμον έν τφ Σώματι ύπηρεαίαν τοΰ έξε- 
φράσθη ή εύαρέσκεια τοδ κ. Άρχηγοδ καί 
2) Άστυφ. κ.κ. Μπέλμπας Νικ. καί Μέ- 
γας Βασίλειος.

Παρητήθησαν οί: 1) 'Γπαρχ. Κατσιαμ- 
πάκος Γ. καί 2) Άστυφ. Φραγκάκης Έ ., 
Μπουλούγαρης Β., Κεακίδης Γ., Κίλιας 
Γ., Δημητρίου Δ., Παντελούς Ά ., Σκαλ- 
τσώνης X., Σχιζοδήμος Ν., Μπούρας Ί .,  
Γιαννακόπουλος Ά . καί Γεωργόπουλος Δ. 
είς τούς πρώτον καί τελευταΐον, διά τήν 
μακροχρόνιον εύδόκιμον έν τφ Σώματι ύ- 
πηρεσίαν των, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοδ 
κ. Άρχηγοδ.

★

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

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 τών Ν. Δ)των: 
1) 139)1969, 2) 343)1969, 4) 649)69 
καί 4) τοΰ ύπ’ άριθ. 24 άπό 13.12.71 πρα
κτικού τοδ Συμβουλίου Άστυν. Πόλεων, ά- 
πεστρατεύθησαν οί κάτωθι κ. κ. Αξιω
ματικοί, καταληφθέντες ύπό τοδ δρίου ή- 
λικίας τήν 31.12.71. 1) 'Γγειον. Άστυν. 
Δ)ντής Α' Κιούσης Νικόλαος, 2) Αστυ
νόμοι Α' Θεοφίλου Μιχαήλ, ΙΙαπασπύρου 
’Ιωάννης καί Γεωργακάκος Νικόλαος καί 
3) Άνθυπαατυνόμοι Ιίολυχρονόπουλος Θεό
δωρος καί Λεβαντής Κων)νος. Έκ τών 
άνωτέρω, οί Αστυνόμοι Α' Θεοφίλου Μιχ., 
Παπασπύρου Ίωάν., καί Γεωργακάκος 
Νικ., προάγονται, έν άποστρατείφ, είς τόν 
βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ)ντοΰ Β '. ’Επίσης, 
άπονέμεται 6 άποστρατευτικός βαθμός τοδ 
Τπαστυν. Β' είς τόν Άνθυπαστυνόμον Πο- 
λυχρονόπουλον θεόδ. Διά τήν μακροχρόνιον 
έν τφ Σώματι ύπηρεαίαν των έξεφράσθη 
αύτοϊς ή εύαρέσκεια τοδ κ. Άρχηγοδ.

'Ομοίως, διεγράφησαν τοΰ Σώματος, κα
ταληφθέντες ύπό τοΰ δρίου ήλικίας καί 
άπενεμήθη αύτοϊς δ βαθμός τοδ Άνθυπα- 
στυνόμου, οί Άρχιφ. κ. κ. Μπακής Πα
ναγιώτης καί Λιακόπουλος Λεωνίδας, πρός 
ούς, διά τήν μακροχρόνιον έν τφ Σώματι 
ύπηρεαίαν των, έξεφράσθη ή εύαρέσκεια 
τοδ κ. Άρχηγοδ.

Ωσαύτως, διεγράφησαν, διά λόγους ύ- 
γείας, ο! 'Γπαρχιφύλακες κ. κ. Μακρής 
Σταύρος καί Στασινόπουλος Λάμπρος.

Διά τής ύπ’ άριθ. 36846 Φ 9337)5 άπό 
17-12-71 άποφάσεως τοΰ κ. Άρχηγοδ, έκ- 
δοθείσης βάσει τών διατάξεων: 1) τοδ Ν. 
Δ. 330)47, 2) τοδ Ν. Δ. 935)51 καί 3) 
τής ύπ’ άριθ. 6 άπό 8-11-71 άποφάσεως τής 
Αναθεωρητικής 'Γγειον. ’Επιτροπής, με
τατάσσεται είς τήν κατάστασιν μονίμου 
διαθεσιμότητος δ Ύπαρχιφύλαξ Σταματιά- 
δης Μιχαήλ.

Διεγράφησαν οί Άστυφ. Κωνσταντίνου 
Ά . καί Καπερνάρος Γ., διά λόγους πει- 
θαρχίας.
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ΑΝΑΣΤ. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

"Εν άκόμη θϋμα τής τεχνικής έΕελί- 
Εεως τοϋ ανθρώπου, στά μέσα συγκοι- 

I νωνίας, είναι καί ό θάνατος τοϋ Άστυ- 
φύλακος ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ Αναστασίου, 
τού ΛΕ' .  Αστυνομικού Τμήματος.

Τήν 21 ην ώραν τής 2.2.72 έΕέπνευ- 
οεν εις τό Νοσοκομεϊον Γενικόν Κρατι
κόν Πειραιώς, συνεπείς τροχαίου ατυ
χήματος, παρά τάς καταθληθείσας προ
σπάθειας τών ιατρών.

Ή το  νέος, έργατικός, φιλότιμος, μελε
τηρός, γεμάτος όνειρα διά τό μέλλον.

Έπέπρωτο, όμως, νά αφήση τόν κό
σμον αυτόν εις τό άνθος τής νεότητάς 
του. ΔΓ αύτό τόν έκλάψαμε πολύ.

Έκ μέρους τοϋ Σώματος Αστυνομί
ας Πόλεων ώρίσθη όντιπροσωπεία, ήτις 
ήκολούθησε τήν σορόν αύτοϋ μέχρι τής 
ιδιαιτέρας του πατρίδος, ένθα έτάφη έν 
μέσω γενικού πένθους.

Έγένετο κατάθεσις στεφάνου έκ μέ
ρους τοϋ Αστυνομικού Σώματος, ύπό 
τοϋ άντιπροσωπεύοντος αύτό Άστυν. 
Β ' κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ίωάννου, Δι- 
οικητοϋ τούτου, όστις, λίαν συγκεκινη- 

r  μένος, όπεχαιρέτησε τόν νεκρόν λέγων 
w τό έΕής:

’Αξιαγάπητε Άστυφύλαξ ’Αναστάσιε 
ΓΙρεβεζιάνε,

Θλιβερόν καθήκον μάς ώδήγησε σήμερον 
εις τήν ιδιαιτέραν σου πατρίδα. Είναι τό 
θλιβερόν καθήκον νά σέ συνοδεύσωμεν καί 

τ νά σέ άποχαιρετήσωμεν εις τήν τελευταί- 
αν σου κατοικίαν.

Τήν 21ην ώραν τής χθές έφυγες άπό 
r κοντά μας κατά τρόπον όδυνηρόν, άξιαγά- 

πητον τέκνον τής αστυνομικής μας οϊκο- 
γενείας.

Ό  άδόκητος καί πρόωρος θάνατός σου 
έπλημμύρισε τάς καρδίας δλων μας μέ 
πραγματικήν θλίψιν καί δέος.

Χθές άκόμη ήσο κοντά μας, γεμάτος 
ζωήν, σφρίγος καί δνειρα διά τό μέλλον.

Άκόμη άκούομεν τήν φωνήν σου, καί 
βλέπομεν τό χαροόμενον καί γελαστόν πρό- 
σωπόν σου γεμάτο καλωσύνην καί ανθρω
πιά.

Αγνό χωριατόπουλό, μέ τά ύψηλότερα 
ιδανικά, Ιξεκίνησες άπό τό χωριό σου τά 
Σταμνά, τόν ’Ιούνιο τοϋ 1969, διά νά κα- 
ταταγής εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, πού τόσο άγάπηαες. ’Αλλά καί αυ
τό σέ άγάπησε καί μέ στοργή σέ έκλεισε 
στήν άγκαλιά του.

Πάντα πρόθυμος, έργατικός, φιλότιμος 
καί πειθαρχικός είχες άποκτήσει τήν ά- 
γάπην καί τήν Ικτίμησιν δλων μας.

’Ήσο μελετηρός καί έμελετοΰαες νά τε- 
λειώαης τά γυμνάσιον καί νά προοδεύσης, 
έκπληρώνων δΓ αύτοϋ τοϋ τρόπου τούς 
σκοπούς σου.

Ή  υπηρεσία σέ περιέβαλε μέ έμπιστο- 
σύνην.

Βάσκανος μοίρα, δμως, σέ έπήρε τόσο 
γρήγορα άπό κοντά μας.

Δέν άφησε τούς γονείς σου καί άδελ- 
φούς σου νά σέ χαροϋν καί νά σέ καμα
ρώσουν.

Τά δνειρά σου έχάθησαν διά πάντα!
Ήσο καί έσύ έν άκόμη θϋμα τής τεχνι

κής έξελίξεως τοϋ άνθρώπου είς τά μέσα 
τής ταχύτητος. Ή το μοιραίον νά άφή- 
σης τόν μάταιον αύτόν κόσμον είς τήν 
πλέον εύχάριστον στιγμήν τής ζωής σου.

"Ολοι ήμείς, οί Προϊστάμενοί σου καί οί 
συνάδελφοί σου, έχάσαμεν έν έκλεκτόν μέ
λος τής ’Αστυνομίας, πού πάντα θά ένθυ- 
μούμεθα.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό 
όποιον τόσον άγάπησες καί έφιλοδόξησες 
νά ΰπηρετήσης, εκφράζει δι’ έμοϋ τήν 6α- 
θυτάτην θλίψιν του, διά τόν άδικον χαμό 
σου.

Ώς έκπρόσωπός του, καταθέτω τόν στέ
φανον τοϋτον, είς ένδειξιν έλαχίστου φό
ρου τιμής, άγάπης καί έκτιμήαεως καί εύ
χομαι δπως τό χώμα τής φιλτάτης πατρί
δος σου είναι άνάλαφρον καί δπως δ Πα
νάγαθος θεός άναπαύση τήν άγνήν ψυχήν 
σου έν σκηναϊς δικαίων καί παρέχη είς 
τούς γονείς σου καί άδελφούς τήν έξ δ- 
ψους παρηγοριάν.

Αίωνία σου ή μνήμη, άξιαγάπητε καί ά- 
λησμόνητε Άναστάση.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
"Εφυγες καί λησμόνησες τίς έκδρομές, 

πού είχαμε κάμει ατά νησιά τοϋ Σαρωνι- 
κοϋ τό καλοκαίρι, φίλε Τάσο.

"Εφυγες καί πήγες έκεΐ δπου δέν ξανα- 
γυρίζει κανείς. Δέν πήγες στήν ’Αμερική 
γιά τίς διακοπές σου, δπως είχες προ
γραμματίσει.

’Εκείνο τό άπόγευμα σέ περίμενα μέ 
δυό προσκλήσεις γιά νά πάμε σέ μία δ- 
μιλία στό ΧΙΛΤΟΝ. Ήξερα δτι σοϋ άρε
σαν τέτοιες έκδηλώσεις. Ήσουν εύγενής 
καί καλλιεργημένος άνθρωπος, καλός φί
λος καί συνάδελφος.

"Οταν ήλθε τό δυσάρεστο μήνυμα, δέν 
ήθελε κανείς νά τό πιστέψη. "Ηθελα νά 
ήταν μία άνόητη φάρσα καί σέ περίμενα 
άπό στιγμή σέ στιγμή νά φανής. Οί ώρες 
περνούσαν καί τά τηλέφωνα κτυποΰσαν συ
νεχώς. Ήααν δλοι σου οί συνάδελφοι γνω
στοί καί άγνωστοι, ζητώντας νά μάθουν τί 
συνέβη, θλιβερόν καθήκον νά άνακοινώ- 
αουμε τόν άδόκητο χαμό σου.

Ό  πρόωρος θάνατός σου συνεκλόνησε δ- 
λους μας καί μέ μάτια δακρυσμένα άνα- 
πολοϋμε τίς στιγμές πού έζησες άνάμεσά 
μας, μέλος τής ’Αστυνομικής μας οικογέ
νειας.

Τίς τελευταίες μέρες πού πέρασες μαζί 
μας σοϋ τράβηξα μερικές φωτογραφίες (τό 
χόμπυ σου). Αύτές θά είναι τό τελευταίο 
σου ένθύμιον πού μάς άφησες, γιά νά θυ- 
μώμαστε ένα έξαίρετο άνθρωπο, φίλο καί 
συνεργάτη.

Εύχομαι έκ μέρους δλων τών συναδέλ
φων δπως δ Πανάγαθος θεός σέ κατατά- 
ξη έν σκηναϊς δικαίων, ένθα οί δίκαιοι 
άναπαύονται καί δπως τό χώμα τής πα
τρώας γής, πού σέ σκεπάζει, νά είναι φι- 
λόξενον καί έλαφρόν.

Είς τούς οικείους δέ καί συγγενείς σου 
εύχόμεθα τήν έξ Οψους παρηγοριάν.

Αίωνία σου ή μνήμη
I. Κ.

ΠΑΝΑΓ. ΚΟΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 27)1)72 όπεβίωοεν είς Πειραιά 
καί τήν έπομένην έκηδεύθη είς Γ' Νε- 
κροταφεϊον ό ΆστυφύλαΕ Παναγιώτης 
Κοήακόπουλος. Ό  μεταστάς έγεννήθη 
είς τάς Πάτρας τό έτος 1925 καί κατε- 
τάγπ είς τό Σώμα τήν 8)9)1946. Ύπη- 
ρέτησεν είς τός Άστυν. Δ)νσεις Πα
τριών καί Πειραιώς. Διεκρίνετο διά τήν 
εργατικότητα καί τό ήθος του καί ήτο 
άγαπητός είς τούς συναδέλφους του καί 
τούς προϊσταμένους του. Ή το  τίμιος 
καί ύποδειγματικός οικογενειάρχης.

Τήν κηδείαν του, έκτος τών οικείων 
του, παρηκολούθησαν πολλοί συνάδελ
φοι καί φίλοι. Έκ μέρους τοϋ Αστυνο
μικού Σώματος όπεχαιρέτησε τόν νε
κρόν ό Διοικητής τής ύπηρεσίας του Α 
στυνόμος Β ' κ. Τσίγκος Νικόλαος, ό- 
στις καί κατέθεσε στέφανον έπί τής σο- 
ροϋ του καί προέπεμψε αύτόν διά συγ
κινητικών λόγων.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χουν είς τό πέθος καί εύχονται, όπως 
ό πανάγαθος Θεός άναπαύση τήν ψυ
χήν τοϋ έκλιπόντος άγαπητοϋ συναδέλ
φου καί χαρίση είς τήν χήραν καί τά 
τέκνα παρηγοριάν.

” Ας είναι αίωνία ή μνήμη του.
«Α. X . »
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1. "Ως "Αντιβασιλεύς τής Αίγυπτου, παρεχώρησεν εις τόν 
Λεοσέψ τό προνόμιον κατασκευής τής διώρυγος του 
ΣουέΖ. — Οί εις τό τέλος τού Όρθρου τρεις τελευ
ταίοι ψαλμοί τοϋ Δαυίδ.

2. Κατά τήν θεωρίαν αύτήν, τά πάντα δέον νά κρίνωνται 
ώς φαινόμενα τής έΕωτερικής φύσεως (όν.).

3. Υπερήφανα Ζώα. — Τό μωρόν... τών μωρών.
4. Αρχικά Στρατ)κής Αρχής, άντικατασταθέντα διά τών 

Α.Σ. — Εάν έπαναληφθοϋν, ένθυμίΖουν άγάπην... θεα
τρικήν. — Αρχικά κυκλοφορισκά.

5. Αναφορική άντωνυμία (αίτ.). — Τό «φυτίλι» τοϋ λύ
χνου. — Οί δορυφόροι... τοϋ Ρ.

6. Διεθνής βοηθητική γλώσσα, έπινοηθεϊσα ύπό τοϋ Ζά- 
μενχωφ.

7. Όρυγμα... ήχητικόν εις τήν δοτικήν. — Δένδρον καί ό 
καρπός του (καθ. ένάρθρ.). — Πολλά είναι καί φαρ
μακευτικά.

8. ΣυνταΕιοδοτεϊ άγρότας (άνστρ.). — Εις τό Ναυαρϊνον 
... θά τά εϋρετε συνεχόμενα. — Θερμαινόμενος χάνει 
βάρος.

9. Ιστορική πόλις, κτισθεϊσα εις τάς ΝΔ άκτάς τής Σ ι
κελίας ύπό τών Ροδίων τό 691 -690 π.Χ. — Διετέλε- 
οε Πρωθυπουργός χώρας τής "Απω "Ανατολής (έπών.)

10. Μανιώδης παραφορά (κυριολ.).
11. Τόποι προσευχής (δοτ. πληθ.). — Πολλοί... τό «νε

ρώνουν».

Α Ν  Α Κ Ο  Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Φέρεται εις γνώσιν τών ένδιαφερομένων διά τήν βιβλιο
δεσίαν τών τόμων τοϋ περιοδικού « Αστυνομικά Χρονικά», 
ότι δύνανται ν' όπευθύνωνται εις τό έπί τής οδού Σίννα άριθ. 
44 καλλιτεχνικόν βιβλιοδετείον καί χρυσωτήριον τού κ. Φ 
Ψάλλη, τηλ. 617.466. Τιμή, κατόπιν ιδιαιτέρας συμφωνίας, 
(συμφέρουσα).

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ω Ν  Α Ρ Ι Θ .  5 9

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Η τού κατύν ύπήρΕεν άφορμή όλοσχεροΰς διακοπής 
σχέσεων Ρωσίας καί έΕωρίστου Πολωνικής Κυθερνή- 
σεως κατά τόν Β '. παγκόσμιον πόλεμον. — Κατά τήν 
άρχαιότητα, ό όνώτερος πολιτικός αρχών εις Θεσσα
λίαν (αίτιατ.).

2. Ή έκ τών ιδίων πνευματικών ή σωματικών δυνάμεων 
δραστηριότης.

3. Αιγυπτιακή Θεότης. — Γνωστή πρωτεύουσα Ευρωπαϊ
κού Κράτους.

4. Εις τά νιάτα... προηγούνται. — Τά άρχικά συμπολιτείας 
(άνστρ.). — Ένα έκ τών 3α όριΖοντίως.

5. "Αρθρον. — Λέγεται καί μελόδραμα. — ΧωριΖόμενα 
διά καθέτου, σημαίνουν Ραδιοσταθμόν.

6. Ό  γάμος του έμεινε παροιμιώδης (γεν.).
7. Γαλλικόν μέτρον έπιφανείας. — ΛέΕις άναφερομένη 

καί εις τά διαστήματα. — Ή πλάκα καί ή κλάκα τά 
έχουν κοινά.

8. Αντιστρόφως, Εύλινον πνευστόν όργανον τών τριγγά- 
νων τής Ρουμανίας λεγόμενον καί μουσκάλ. — Πρόθε- 
σις. — "Αρχή... καριέρας.

9. Ξενικόν κύριον όνομα. — Εύνοουμένη σύΖυγος τού 
Μωάμεθ.

10. Ή μεταβολή τοϋ γλεύκους εις οίνον.
11. Είδωλα άδιαφανοΰς σώματος, σχηματιΖόμενα λόγω φω

τισμού αυτού έΕ άντιθέτου διευθύνσεως (άνστρ.). — 
Συνθέσεις διά μονωδίας μεγάλης έκτάσεως, ύπερβαι-

νούσας τά όρια τού συνήθους άσματος.
( I .  Κ ο.)

Ή λύσις εις τό έπόμενον
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«ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ» ΟΔΗΓΟΙ
ΚΑΙ... «ΑΥΣΤΗΡΟΙ» 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

Του Κ. Μητρόπουλου

—Ήμουν σταθμευμένος. "Εθεσα σέ λει
τουργία τήν μίζα. Πάτησα άμττραγιάζ. Πέ
ρασα τόν λεβιέ στήν πρώτη. Ντεμπραγιά- 
ρισα πολύύύύ μαλακά. Μαρσάρησα σιγά - 
σιγά τό γκάζι και τόν έκοψα...

Ο

—’Εσένα, στά πόσα τό κα ίε ι; — Μάλιστα. Βλέπω κι’ άκούω καλά. Γιατί 
ρωτάτε;

θ ’

—Ό  κύριος μοΰ ζητά δίπλωμα. Τί είναι 
αυτό, μπαμπά ;

.-"••''Ή »

— Μάλιστα, κ. τροχονόμε, τά κοπανί
σαμε. Φαίνεται πολύ ;

_Έγώ έχω «σουρώσει»; Σοβαρολογείτε; Λ α μ ία -Αθήνα ξέρεις πόσο T O K ava jl  
ώρα, 20 λεπτά καί 32 κλήσεις ..



Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tdc θραδυνάς ώρας τής 8ης Φεβρουά
ριου έ.έ. έλαβε χώραν ό χορός των Σω
μάτων 'Ασφαλείας εις τήν αίθουσαν του 
Ξενοδοχείου «Χίλτον». Τήν έκδήλωσιν 
έτίμησεν διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. 
ό Αντιβασιλεύς Στρατηγός κ. Γ. Ζωί- 
τάκης, ό όποιος φαίνεται είς τήν φω- 
τογροφίαν κοτά τήν προοέλευοιν, συν- 
οδευόμενος υπό του Υπουργού Δημ.

ΤόΕεως κ. Σπ. Βελλιανίτη.

Ο Υπουργός Δημοσίας ΤόΕεως κ. Βελ- 
λιανίτης. άνταλλάσσων χειραψίαν μέ 
τούς Αρχηγούς τών Σωμάτων Ασφα
λείας κατά τήν προσέλευσίν του είς τόν 

χορόν του «Χίλτον».
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τηρείται καί αί τροποποιήσεις γίγνονται 
μέ προχειρότητα.

Συμβαίνει όμως συχνάκις, μετά τήν 
τελείωοιν καί τήν ύπογραφήν δικαιο- 
πραΕίας τινός (μονομερούς η ουμβάσε- 
ως) ή άλλου παραστατικού δικαιώμα
τος έγράφου, κυρίως τίτλων εις τόν κο
μιστήν, διαφόρων πιστοποιητικών ή καί 
συμβολαίων ακόμη, νά έπακολουθή παρά 
τίνος των συμβαλλόμενων ή τρίτου δο- 
λίως έπεΕεργασία έπί τού εγγράφου διά 
προσθήκης, άλλοιώσεως ή τροποποιήσε- 
ως, άριθμοϋ, γράμματος, λέΕεως ή ση
μείου στίΕεως ή καί προτάσεως ολοκλή
ρου, εις τρόπον, ώστε μία ρήτρα, έν 
ποσόν ή όρος τις νά μεταβάλληται ύπέρ 
τού ένός των συμβαλλομένων μερών ή 
τρίτου. Κατά κανόνα, αί τοιαΰται έγκλη- 
ματικαί επεμβάσεις έπί τού εγγράφου 
προκαλούν άμέοως τήν ύποψίαν. Υπάρ
χουν όμως καί περιπτώσεις καθ' ας αί 
τοιαΰται παραποιήσεις, έχουν γίνει μέ 
μεγάλην προσοχήν καί μέ πολλήν προ- 
παρασκευήν, ώστε ή έΕ άντικειμένου ά- 
νίχνευσίς των καί ή έΕιχνίασίς των κα
θίσταται προβληματική.

Ούτω, τίθεται τό έρώτημα: Εύρισκό- 
μεθα πρό πλαστογραφίας ή άπλώς πρό
κειται περί τροποποιήσεως ή προσθήκης, 
γενομένης ύπό των μερών τή συνεναί- 
σει των, κατά τήν σύνταΕιν τού έγγρά- 
φου; Εις τό Ζήτημα τούτο καλείται ν' 
άπαντήση ό ειδικός πραγματογνώμων.

2 . Μηχανικοί τρόποι άλλοιώσεως της
γραφ ή ς.

Οί κυριώτεροι τρόποι άλλοιώσεως 
κειμένού διά μηχανικού μέσου είναι : 
Α) Ή άπόΕεσις. Β) Η άπόσβεσις δΓ 
έλαστικοΰ κόμμεως. Γ) Ή έκπλυοις τού 
κειμένου διά χημικών ύγρ<Ι>ν. Δ) Ή 
γραφή έπί άλλης γραφής. Ε) Ή γραφή 
μεταΕύ δύο οειρών, εις τό τέλος παρα
γράφου ή εις τό τέλος τού κειμένου.

Α) Α π ό Ε ε σ ι ς

ΑπόΕεσις γραφής καλείται ή άφαί- 
ρεσις ή άπάλειψις έΕ αύθεντικοΰ έγγρά- 
φου, τή βοήθεια Εέοντος οργάνου, π.χ. 
μαχαιριδίου, γραμμάτων, άριθμών, λέ
ξεων, φράσεων, προτάσεων ή σημείων 
στίΕεως έπί σκοπώ άλλοιώσεως τού περι
εχομένου τούτου. Ή άπόΕεσις γραπτού 
τίνος κειμένου διά τής χρήσεως αιχμη
ρού μηχανικού μέσου (λεπίδος - μαχαι
ριδίου) είναι ή χονδροειδεστέρα μορ
φή πλαστογραφίας αύθεντικών κειμέ
νων, άποσκοπεϊ δέ, ώς προελέχθη, εις 
τήν έΕάλειψιν γράμματος, λέΕεως, άρι
θμοϋ ή σημείου στίΕεως ή καί προτάσε
ως όλοκλήρου. Διά τού τρόπου τούτου ό 
πλαστογράφος μεταβάλλει τό περιεχό- 
μενον τού έγγράφου ή ποσόν τι ύπέρ 
αύτοϋ, ή τρίτου.

Αύτη συχνάκις συνδυάΖεται είτε μέ 
τροποποίησιν γράμματος, λέΕεως ή ά
ριθμοϋ ή σημείου στίΕεως, είτε μέ γρα
φήν έπί τής άποΕεσθείσης γραφής, 
α. Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς  τ ή ς  ά π ο -

Ε έ σ ε ω ς  δ ι ά  φ υ σ ι κ ώ ν
μ έ σ ω ν .
Ή διαπίστωσις τής άποΕέσεως εις ό- 

λας σχεδόν τάς περιπτώσεις καί ή ά- 
νεύρεσις άντικειμενικών ιχνών έπιτυγ- 
χάνεται καί δΓ άπλής έτι έΕετάσεως τού 
έγγράφου διά γυμνού οφθαλμού.

Ούτως, έάν τοποθετήσωμεν τό έγγρα
φον εις διαφανή έπιφάνειαν (π.χ. εις 
τόν ύαλοπίνακα παραθύρου), θά παρα- 
τηρήσωμεν ότι εις τό σημεϊον τής άπο
Εέσεως, διακρίνονται σαφώς αί θραυ- 
σθεϊοαι ίνες του, υπάρχει δηλαδή λύαις 
τής συνεχείας τής έπιφανείας τού χάρ
του καί έντονωτάτη διαφάνεια. Ή έΕέ- 
τασις τού άποΕεσθέντος έγγράφου διά 
μακροσκοπίου, ή γραφοσκοπίου διά φω
τισμού, έκ τών όπισθεν τού έγγράφου 
ή έκ πλαγίου, παρέχει άριστα άποτελέ- 
σματα.

Ωσαύτως, δύναται νά μετρηθή διά μι- 
κρομέτρου τό άποΕεσθέν μέρος τού έγ- 
γράφου καί τά άθικτα τμήματα τού έγ- 
γράφου, οπότε θά διαπιοτωθή ή διαφο
ρά εις τό πάχος τού χάρτου.

Εις περιπτώσεις καθ' άς ή άπόΕεσις 
ήθελεν πραγματωθή κατά τρόπον τέλει
ον, καί τούτο συμβαίνει έάν τό άποΕε
σθέν σημεϊον έχη άποκατασταθή καί 
λουστραρισθή, αί ύπεριώδεις καί ύπέρυ- 
θροι άκτϊνες δίδουν άριστά άποτελέσμα- 
τα, καθ' όσον αί άποΕεσθεϊσαι Ζώναι, 
παρουσιάζουν άποχρώσεις διαφόρους 
τών άθικτων μερών.

β. Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς  τ ή ς  ά π ο 
Ε έ σ ε ω ς  δ ι ά  χ ρ ή σ ε ω ς  
χ η μ ι κ ώ ν  ά ν τ ι δ ρ α α τ η -  
ρ ί ω ν.

Αί μέθοδοι αύται δέον νά χρησιμοποι
ούνται μόνον κατ' έΕαίρεσιν καί έν έ
σχατη άνάγκη, άφοΰ προηγουμένως ή- 
θελον έΕαντληθή αί φυοικαί μέθοδοι, δι
ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τού 
έγγράφου.

1. Ά ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ν  τ ή ς  
β ε ν Ζ ί ν η ς .

Μερικοί σταγόνες βενΖίνης, έκχυνό- 
μεναι πλησίον τού ύπόπτου μέρους τού 
έγγράφου, σχηματίζουν κηλϊδα ή όποια 
περιβάλλει κυκλικώς τό άποΕεσθέν μέ
ρος καί άκολούθως εισβάλλει εις αύτό, 
δίκην πλημμυρίδος.

2. Α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι ο ν  ά - 
τ μ ώ ν  ι ω δ ί ο υ .

Ούτοι χρωματίζουν παροδικώς τό ά
ποΕεσθέν μέρος, άφήνουν δέ άθικτον τό 
μή βλαβέν τμήμα τού έγγράφου.

γ. Ά ν α σ τ ύ λ ω σ ι ς  — Έ μ φ ά -  
ν ι σ ι ς  κ α ί  Ά ν ά γ ν ω σ ι ς  
τ ο ύ  ά π ο Ε ε σ θ έ ν τ ο ς  κ ε ι 
μ έ ν ο υ .

Όσον εύκολος είναι ή διαπίστωσις 
καί ή άντικειμενική άνίχνευοις άποΕε
σθέντος κειμένου, τόσον δύσκολος είναι 
ή άναστύλωσις, έμφάνισις καί άνάγνω- 
σις τού κειμένου. Εις τάς πλείστας τών 
περιπτώσεων, πόσα προσπάθεια άναστυ- 
λώσεως τού κειμένου άποβαίνει άκαρ
πος. Μόνον έάν ή άπόΕεσις έχη γίνει 
έπιπολαίως καί έχουν άφεθή ίχνη τής 
ιιροτέρας γραφής, δυνατόν, κατόπιν άλ- 
λεπαλλήλων φωτογραφήσεων καί δή διά 
τής λεγομένης άθροιοτικής ή τής πολ
λαπλασιαστικής μεθόδου, χρησιμοποιου- 
μένων ειδικών έΕαιρετικής εύαισθησίας 
φίλμς, νά έχωμεν τούλάχιστον άναστύ-

λωσιν τών έρειπίων τής άποΕέσεως. Τό 
πρόβλημα έχει καταστή άκόμη δυσκολώ- 
τερον εις τήν έποχήν μας, καθ' όσον 
ή χρηοιμοποίησις μελανών διάρκειας 
(BIG) ή μελανών συνθετικών εις εύ- 
ρεϊαν έκτασιν, αϊτινες δέν περιέχουν ά
λατα σιδήρου, δέν εύνοεϊ α) τήν διείσ- 
δυσιν μορίων μελάνης .εις τό έσωτερι- 
κόν τού χάρτου καί β) ή ϋπαρΕις τυχόν 
ιχνών δέν παρουοιόΖει ευαισθησίαν εις 
τάς άλλοτε χρησιμοποιουμένας χημικός 
άντιδράσεις, ότε θάσις τής μελάνης ή- 
σαν άλατα σιδήρου.

Εις τάς περιπτώσεις συνεπώς γραφής 
ανευ άλάτων σιδήρου μόνον αί άνωτέ- 
ρω μνημονευθείσαι φωτογραφικοί μέθο
δοι, έν αυνδυασμώ μέ φωτογράφησιν δΓ 
ύπεριωδών άκτίνων διά τής ήλεκτρικής 
λυχνίας (WOOD) PHOTOGRAPH ΙΕ 
A ' L ULTRA -  VIOLETS AVEC LA 
LAMPE DE WOOD, δυνατόν νά συμ
βάλουν εις τήν άναστύλωοιν.

Ό τα ν  πρόκειται περί κειμένου ξε
γραμμένου διά μελάνης μέ βάσιν τά ά
λατα τού σιδήρου, δύναται νά άναμένη 
τις ικανοποιητικά άποτελέσματα διά τής 
έφαρμογής τών κάτωθι χημικών άντι- 
δράσεων.

1) Άντίδρασις διά SULFURE JAU- 
ΝΕ D' AMONIUM' μία σταγών έπί τού 
άποΕεσθέντος κειμένου έμφανίΖει τό 
κείμενον.

2) Άντίδρασις διά ACIDE GAI-LI-
GUS.

3) Άντίδρασις διά HYDROCYANA- 
ΤΕ FERRY DE POTASSE.

4) Άντίδρασις διά TANNIN.
5) Άντίδρασις διά HYDROGENE SUL
FURE.

6) Άντίδρασις διά τών άγνώστου πε
ριεχομένου LIGUIDES D' HERLICH.

7) Κάπνισμα τού έγγράφου μέ SUL- 
FO CYANIQUE ACID FUMES. ( Ή 
μέθοδος αύτη έπενοήθη ύπό τού Μ Ε . 
O 'NEIL καί περιγράφεται λεπτομερώς 
εις τήν JOURNAL OF CRIMINAL 
LAW AND CRIMINOLOGIE 27 N4 
PP 574 -7  1936 U.S.A.).

8) Είδικώς, προκειμένου περί κειμέ
νου γεγραμμένου διά μολυβδοκονδύλου, 
τό όποιον άκολούθως όπεσβέσθη, είναι 
δυνατή ή άναστύλωσις ένίοτε, διά φω- 
τογραφήσεως τής άναγλύφου έΕοχής 
τής σχηματιΖομένης έπί τής οπίσθιας 
πλευράς τού χάρτου.

9) Εφαρμογή τής μεθόδου τής καύ
σεως έντός κλιβάνου τού έγγράφου 
(μέθοδος BERTILI.ON), όπότε τό άπο
Εεσθέν κείμενον, έφ' όσον ύπάρχουν ί
χνη τούτου, χρωματίζεται φαιόχρουν.

10) Τό σιδέρωμα τού έγγράφου διά 
θερμού σιδήρου σιδηρώματος ρούχων. 
Μέθοδος όλιγώτερον τραγική τής προη- 
γουμένης, μέ τά αύτά άποτελέσματα.

11) Ά ν τ ι τ ύ π ω ο ι ς  τ ο ύ  
κ ε ι μ έ ν ο υ .  Εάν κείμενον, γε- 
γραμμένον προσφάτως διά μελάνης μέ 
βάσιν ιδία τά άλατα σιδήρου, έλθη εις 
έπαφήν μέ λευκόν φύλλον χάρτου, εύ- 
θύς μετά τήν τελείωσιν τής γραφής, ά- 
φήνει έπί τούτου μίαν άντιτύπωσιν, ήτοι 
μίαν άόρατον ή ορατήν εικόνα τής γρα
φής άντεστραμμένην, όφειλομένην εις 
τό όΕαλικόν καί σουλφουρικόν όΕύ. Ή 
άόρατος αύτή γραφή είναι εϋκολον νά 
έμφανισθή. Ανευρίσκεται συνήθως είτε 
εις τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τού φα- 
κέλλου, ένθα ήτο τοποθετημένον τό 0-
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Ή  άπόξεσις γραπτού κειμένου, είναι δυ
νατόν νά γίνη καί διά χρήσεως κοινού μα
χαιριδίου, άλλ’ δμως είναι ή χονδροειατέ- 
ρα μορφή πλαστογραφίας καί έκ τούτου, 

εύκόλως διαπιατοΰται.

ποπτον έγγραφον, ή τήν προηγουμένην 
σελίδα τετραδίου η BLOC, άν τό ύπό 
έΕέτασιν γραπτόν άπεσπάσθη έΕ αύτών.

Β) Α π ό σ 6 ε σ ι c δ Γ έ λ α 
σ τ ι κ ή ς  γ ό μ α ς .

Η μέθοδος αϋτη χρησιμοποιείται συ
χνότατα διά τήν άπόσβεσιν κειμένων 
διά μολυβδοκόνδυλου καί πάντοτε σχε
δόν έχει άριστα άποτελέσματα, διότι 
δέν έγκαταλείπονται ίχνη τοϋ άποσβεν- 
νυμένου κειμένου, μέ άποτέλεσμα ή άνα- 
στύλωσις καί άποκατάστασις τοϋ κειμέ
νου μόνον εις έλαχίστας περιπτώσεις εί
ναι δυνατή.

Έπί κειμένου διά μελάνης γεγραμμέ- 
νου, ή μέθοδος αϋτη δέν είναι τόσον 
συχνή, άφ' ένός μέν, διότι ή άπόσβεσις 
δέν γίγνεται τελεία, άφ’ έτέρου δέ, δι
ότι ή διαπίστωσίς της είναι εύκολωτάτη 
καί δΓ άπλής ψαύσεως ή διά γυμνού ο
φθαλμού.

Γ) " Ε κ π λ υ σ ι ς  τ ο ϋ  κ ε ι 
μ έ ν ο υ .

"Εκπλυσις γραφής καλείται ή άπάλει- 
ψις έΕ αύθεντικοϋ έγγράφου, Τή έπιδρά- 
σει χημικού διαλύματος, γραμμάτων, ά- 
ριμών, λέΕεων ή σημείων στίΕεως, έπί 
σκοπώ άλλοιώσεως τού περιεχομένου 
τούτου.
α. Τ ρ ό π ο ς  έ κ π λ ύ σ ε ω ς .  

— Δ ι α π ί σ τ ω σ ί ς .
Ή έΕάλειψις τού κειμένου ένός έγ- 

γράφου δΓ έκπλύσεως, τή βοήθεια χη
μικού διαλύματος, δυνατόν νά άφορό 
μίαν λέΕιν, μίαν φράσιν, μίαν πρότασιν 
ή καί όλόκληρον τό κείμενον έκτος συ
νήθως τής ήμερομηνίας καί τής ύπο- 
γραφής. Πρός έκπλυαιν κειμένου τίνος, 
χρησιμοποιούνται διάφορα χημικά διαλύ
ματα, ώς όΕαλικόν όΕύ, περμαγκανική 
ποτάσα, χλώριον, άνθρακική άμμωνία 
κ.λπ.

Ή διαπίστωσίς έπί τού έγγράφου τού 
σημείου τής έκπλύσεως είναι σχετικώς 
εύκολος καί διά γυμνού άκόμη όφθαλ- 
μοΰ, καθ' όσον τά χημικά ύγρά κατα
στρέφουν τήν κόλλαν, δΓ ής είναι, έστιλ- 
βωμένος ό χάρτης εις τρόπον, ώστε 
ούτος παρουσιάζει αισθητήν διαφοράν 
άπό τό άνέπαφον τμήμα τούτου.

Συμβαίνει ένίοτε πρός άποκατάστασιν 
τής στιλβώσεως νά στιλβούται έκ νέου 
τό έκπλυθέν τμήμα τοϋ έγγράφου. Έν 
τούτοις, ουδέποτε έπιτυγχόνεται πλήρης 
άποκατάστασις. Εάν παρά ταϋτα ή έκ- 
πλυσις έχη γίνει μέ μεγάλην προσοχήν 
καί πολλήν προπαρασκευήν, ή έΕέτασις 
δέον νά γίνεται διά μικροσκοπίου, ύπε
ριωδών άκτίνων, τού άντιδραστηρίου 
τής βενΖίνης, άτμών ιωδίου κ.λ.π 
β. Ά ν α σ τ ύ λ ω σ ι ς  — Έ μ -  

φ ά ν ι σ ι ς  κ α ί  Ά ν ά γ ν ω -  
σ ι ς  τ ο ύ  έ κ π λ υ θ έ ν τ ο ς  
κ ε ι μ έ ν ο υ .

Όπως καί εις τήν περίπτωσιν τής ά- 
ποΕέσεως κειμένου, οϋτω καί έπί έκπλύ
σεως, ένφ είναι εύκολος ή διαπίστωσίς 
τής έΕαλείψεως, ή άναστύλωσις, έμφά- 
νισις καί άνάγνωσις τοϋ κειμένου είναι 
δυσκολωτάτη.

Εις τάς πλείστας δέ τών περιπτώσε
ων, αύτη καθίσταται άδύνατος. Μόνη 
έλπίς έναπομένει ή ύπαρΕις έπαρκών 
ιχνών τής άπολειφθείσης γραφής. Εις 
τήν περίπτωσιν τούτην ή άθροιστική φω- 
τογράφησις μέ ειδικά έΕαιρετικής εύ- 
αισθησίας φίλμς, ή ή φωτογράφησις μέ 
ύπεριώδεις άκτίνας διά τής ηλεκτρικής 
λυχνίας WOOD, δυνατόν νά άποκατα- 
οτήσουν μερικώς τό έκπλυθέν κείμενον.

Δ) Γ ρ α φ ή  έ π ί  Γ ρ α φ γ ή ς .
Είναι άπό τάς πλέον συνήθεις μορ- 

φάς πλαστογραφίας. Γίνεται κατά τέσ- 
σαρας τρόπους: 1) Διά τροποποιήσεως 
ένός γράμματος, λέΕεως, άριθμοϋ ή ση
μείου στίΕεως.

2) Διά γραφής έπί άποΕεσθείσης ή 
έκπλυσθείσης γραφής.

3) Διά προσθήκης λέΕεων, μεταΕύ 
τών γραμμών, ή εις τό τέλος τού έγ- 
γράφου καί πρό τών ύπογραφών τών 
σύμβαλλομένων, ή εις τό τέλος παρα
γράφου.

4) Η προσθήκη δυνατόν νά συνδυά
ζεται μέ διαγραφήν διά άλληλοδιαδό- 
χων γραμμών έπί τού κειμένου ή κηλϊ- 
δος μελάνης.

Ή προσθήκη διά τροποποιήσεως 
γράμματος, λέΕεως, άριθμού ή σημείου 
στίΕεως, είναι ή πλέον εύκολος μέθο
δος, καθ' όσον δέν προσφεύγει ό πλα- 
στογράφος εις άπαλείψεις δΓ άποΕέσε- 
ως ή έκπλύσεως, μεθόδους κατ' έΕοχήν 
χονδροειδείς, άλλά καί ή πλέον έλκυ- 
στική περίπτωσις όλων τών πλαστογρά- 
φων, δεδομένου ότι είναι καί έΕαιρε- 
τικώς έπικερδής.

Είδικώτερον, έπί άριθμών είναι δυνα
τόν νά μεταβληθή μία άπόδειΕις, μία 
συναλλαγματική, μία τραπεζιτική έπιτα- 
γή, νά μεταχρονολογηθή μία ούμβασις ή 
μονομερής δικαιοπραΕία, π.χ. διαθήκη, 
χωρίς νά άφεθούν ίχνη, χωρίς δηλαδή 
νά γίνη προσφυγή εις άπόΕεσιν ή έκ- 
πλυσιν ή άπόσβεσιν.

Οί αριθμοί εύκόλως τροποποιούνται 
κατά τρόπον, όστις δυσκόλωα διαπι- 
στούται καί αποκαλύπτεται, π.χ. διά τής 
άπλής προσθήκης τοϋ άριθμού 5 πρό 
τοϋ 500, 5.000, 50.000 θά έχωμεν αύ- 
τομάτως 5.500, 55.000, 550.000.

Ωσαύτως ό άριθμός 1 εύκόλως μετα
βάλλεται εις 4, 7, 9, όπότε αύτομάτως 
θά έχωμεν άνάλογον αύΕησιν μεγεθών

Πρός έΕιχνίασιν τυχόν ύπαρχούσης 
πλαστογραφίας, γίνεται έΕέτασις ύπό με- 
γένθυοιν. Ή έΕαίρεσις τού ύποπτου ση
μείου τού έγγράφου ύπό μεγέθυνσιν δυ
νατόν νά δώση άριστα άποτελέσματα καί 
νά όδηγήση εις άνεύρεοιν άντικειμενι- 
κών ιχνών καί άποκάλυψιν τοϋ πλαστο- 
γράφου. Εάν αί μελάναι είναι διαφορε
τικοί, διακρίνονται εύχερώς.

Καλά άποτελέσματα δίδει ή μικροφω- 
τογραφία, διά καταλλήλου έκ πλαγίου 
φωτισμού, όπότε διακρίνεται ή έκ τών 
ύστέρων προστεθεϊσα γραμμή, καθ' ό
σον αύτη δέν συμπίπτει άπό άπόψεως 
έντάσεως πιέσεως.

Επίσης, τό έγγραφον δέον νά ύπο- 
βάλλεται εις καθ' έαυτό γραφολογικήι 
άνάλυσιν, διότι πόσα προσθήκη διακρί- 
νεται έκ τοϋ αύθεντικού κειμένου, άπό 
τήν έντασιν ή τήν κλίσιν τών γραμμά

των, τήν έναρΕιν χαράΕεως, τάς τυχόν 
έπιδιορθώσεις, έπί σκοπώ τελειοποιήσε- 
ως τών γραμμάτων τών προσθηκών κλπ.

Ε) Γ ρ α φ ή  μ ε τ α Ε ύ  τ ώ ν  
γ ρ α μ μ ώ ν  ε ι ς  τ ό  τ έ 
λ ο ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  ή 
ε ι ς  τ ό  τ έ λ ο ς  τ ο ύ  
κ ε ι μ έ ν ο υ .

Ή πλαστογραφία εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην γίνεται διά τής προσθήκης λέΕε
ων, φράσεων ή προτάσεων, είτε μετα
Εύ τών γραμμών, είτε εις τό κενόν πα
ραγράφου, είτε εις τό τέλος αύθεντικοϋ 
έγγραφου, άποσκοπεϊ δέ εις τήν νόθευ- 
σιν τού περιεχομένου τούτου, κατά τοι- 
οϋτον τρόπον, ώστε νά προκαλήται τό 
φαινόμενον, ότι ό έκδοτης έκαμε τήν 
δήλωσιν έΕ ύπαρχής, όπως αύτη μετά 
τήν νόθευσιν παρουσιάζεται.

Ή έΕέτασις τοϋ ειδικού πραγματο- 
γνώμονος δέον νά περιλάβη τά έΕής 
Ζητήματα κατά σειράν:

1) 'Ηλικία τών δύο κειμένων.
2) Τό ύποπτον κείμενον καί τό αύ- 

θεντικόν τοιοϋτον είναι γεγραμμένον μέ 
τήν αύτήν μελάνην;

3) Υπάρχει προηγουμένως άπόΕεσις 
ή έκπλυσις;

4} Ή γραφή είναι τοϋ ίδιου συγγρα-
φέως;

Διά τήν λύσιν τοϋ τελευταίου τούτου 
Ζητήματος, δέον όπως γίνη παραβολή 
τών δύο κειμένων τού αύτοϋ έγγράφου 
συμφώνως πρός τάς άρχάς τής Συγκρι
τικής μεθόδου τοϋ SCHNEICKERT τών 
γραφολογικών γνωρισμάτων καί έπί πλέ
ον διά τής μεθόδου τής άποκαλουμένης 
« τ ό  σ υ ν α ί σ θ η μ α  τ ή ς  ά · 
π ο φ υ γ ή ς »  τού FELIX MIC
HAUD.

Ή μέθοδος αϋτη έχει τήν άρχήν της 
εις τήν διαπιστωθεϊσαν συνήθειαν τού 
συγγροφέως αύθεντικοϋ κειμένου όπως, 
κατά τήν χάραΕιν τής γραφής του άσυν- 
αισθήτως, προσέχη, ϊνα αί προεΕοχαί 
τών συνθέτων γραμμάτων, άνωθεν καί 
κάτωθεν μιας σειράς, μή συμπλέκωνται 
μέ τάς τοιαύτας τών τής έπομένης σει
ράς.

Εάν ή προστεθεϊσα γραφή προέρχε
ται έΕ άλλου συγγραφέως, τότε δέν θά 
ύπάρχη αύτό τό λανθάνον συναίσθημα 
τής άποφυγής καί θά ύπάρχουν συμπλο- 
καί τών έΕεχόντων γραμμάτων τής μιας 
σειράς μετά τών τής έπομένης.

Ή άναστύλωσις άποξεσθέντος κειμένου γε- 
γραμμένου διά μελάνης μέ βάσιν τά άλα
τα τοΰ σιδήρου δύναται νά δώση Ικανο
ποιητικά άποτελέσματα, διά σιδερώματος.
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Εις προηγηθείσας εργα
σίας μας άνεπτύχθη ό ορισμός, ή έννοια 
καί τό άντικείμενον μελέτης τής εγκλη
ματολογίας. Έν συνεχεία, ύπό τόν γε
νικόν τίτλον «αιτιολογία τού έγκλήμα- 
τος», άνεπτύχθησαν αί κυριώτεραι άν- 
θρωποβιολογικαί θεωρίαι καί απόψεις, 
έν σχέσει μέ τό έγκλημα καί τόν έγκλη- 
ματίαν,’ Ό  ανωτέρω γενικός τίτλος 
«έγκληματολογική ψυχολογία» είναι μέ
ρος καί συνέχεια τού τοιούτου «αιτιο
λογία τοϋ έγκλήματος», πρόκειται δέ 
νά περιλάβη ό,τι έχει λεχθή, μέχρι σή
μερον, διά τό έσωτερικόν προωπικόν 
«είναι» τοϋ ανθρώπου καί είδικώτερον 
τοϋ έγκληματίου. Τό έσωτερικόν «είναι» 
των έγκληματιών άλλοτε πραγματικώς 
νοσεί καί άλλοτε παρουσιάζεται ώς νο
σούν, ένω, έν τή πραγματικότητά είναι 
ύγιέστατον, άλλά λόγοι συμφέροντος έ- 
πιβάλλουν τήν έμφάνισιν τής τεχνητής 
νοσηρότητος. Φυσικά, εις άνθρωπος, ό- 
στις έγκληματεϊ, δέν νοείται, ότι έχει 
σώας τάς φρένας,2 άλλά άλλο νοοηρό- 
της καί άλλο άδιαφορία πρός τά άνθρώ; 
πίνα άγαθά. Αύτήν τήν άδιαφορίαν πολ- 
λάκις συγχέομεν μέ τήν νοσηρότητα, 
διότι ή άμφιθολία είναι πάντοτε ύπέρ 
τοϋ κατηγορουμένου. Ό ,τ ι άγνοεϊ, ή 
δέν δύναται νά διευκρίνιση, ή ψυχιατρι
κή είναι ύπέρ τοϋ διατεινομένου ψυχι
κήν νόσον. Επειδή δέ αί ποινικοί συ- 
νέπειαι είναι, κατά κανόνα, έπιεικέστε- 
ραι οσάκις πρόκειται περί νοσοϋντος 
ψυχικώς έγκληματίου, ούχί σπανίως, 
στυγεροί έγκληματίαι σκηνοθετούν ψυ
χικός νόσους, προκειμένου νά ύπερασπι- 
σθοϋν έαυτούς. Εύλόγως, κατά συνέ
πειαν, γεννόται τό έρώτημα «ποιος εί
ναι καί ποιος δέν είναι πραγματικώς νό
σων».

Η άπάντησις εις τό έρώτημα αύτό 
είναι δυσκολωτάτη, διότι καί οί ίδιοι οί 
ειδικοί έπιστήμονες, ψυχίατροι - ψυχο- 
λόγοι, δέν έχουν διευκρινίσει ώρισμένα 
βασικά θέματα τών έπιστημών των, λό
γω ιδιομορφίας τοϋ άντικειμένου μελέ
της των.3 Μία βαρυτάτη ψυχική νόσος 
δέν γεννά διαγνωστικά προβλήματα, άλ
λά έννοιαν ώς ή περίφημος «διατάρα- 
Εις τών πνευματικών λειτουργιών ή τής 
συνειδήσεως» διαλομβάνουσαν, έν τη 
πράΕει, άπό πραγματικώς νοσοϋντας έως 
κυνικώτατα έμπαίΖοντας τήν δικαιοσύ
νην έγκληματίας. Κατά τόν Ελληνικόν 
Ποινικόν Κώδικα (άρθρον 34), ή πρά- 
Εις δέν καταλογίζεται εις τόν πράΕαν- 
τα αύτήν, άν, έν ώ χρόνω διέπραΕε 
ταύτην, ένεκα ν ο σ η ρ ό ς  διατα- 
ράΕεως τών πνευματικών λειτουργιών ή 
διαταράΕεως τής συνειδήσεως, έστερεϊ- 
το τής ίκανότητος νά άντιληφθή τό ά
δικον τής πράΕεώς του, ή νά ένεργήοη 
σομφώνως τή περί τούτου άντιλήψει 
του. Ή λέΕις «νοσηρά» έκκαθαρίΖει τάς 
άμφιβολίας, διότι ό νόμος άπαιτεί άσθέ- 
νειαν ή νόσον ίατρικώς άποδεδειγμένην. 
Αμφισβητήσεις γεννώνται μετά τό δια

ζευκτικόν «ή διαταράΕεως τής συνειδή- 
σεως» τού άρθρου 34 καί μέ τάς δια
κρίσεις τού άρθρου 36, καθ' άς... άν δέν 
έΕέλιπε μέν έντελώς, έμειώθη, όμως, 
ούσιωδώς, ή άπαιτουμένη κατά τό αύτό 
άρθρον ίκανότης διά τόν καταλογισμόν 
τής πράΕεως, έπιβάλλεται ποινή ήλατ- 
τωμένη, κατά τό άρθρον 83, πλήν τής 
υπαιτίου μέθης. Τό τί έπακολουθεϊ εις 
τήν πραΕιν μέ τάς διατάΕεις αύτάς είναι 
τοϊς πάσι γνωστόν. Ενταύθα γίνεται 
προβολή γνώσεων τών φιλοσοφούντων 
νομικών καί, ούχί σπανίως, έν τή πρά- 
Εει, «Εεγιελιέται» ή δικαιοσύνη είτε ύ
πέρ είτε κατά τού κατηγορουμένου, λό
γω σφαλμάτων κατά τήν έκτίμησιν τού 
έσωτερικοΰ «έγώ» τού έγκληματίου Ε
κείνοι,4 οϊτινες είσήγαγον τάς διατάΕεις

αύτάς, έν τώ Ποινικώ Δικαίω, ύπήρΕαν 
πεφωτισμένοι άνθρωπισταί, είδον τόν 
έγκληματίαν ώς άνθρωπον, ύποκείμενον 
εις έκμετάλλευσιν τής οκληρότητος τής 
έποχής των καί ήθέλησαν νά τόν προ
στατεύσουν. Διά τών άνωτέρω διατάΕε- 
ων, έτέθησαν εύνοϊκώτεραι κοινωνικοί 
άντιδράσεις κατά τών ψυχικώς καί δια- 
νοητικώς πασχόντων έγκληματιών. Τό 
σημερινόν σύνθημα είναι «άνθρωπιστι- 
κή μεταχείρισις τών έγκληματιών, άλλά 
καί προστασία τής κοινωνίας κ α ί 
π ρ ό  π ά ν τ ω ν  π ρ ο σ τ α σ ί α  
τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς » . 5

Διά νά προστατευθή ή κοινωνία άπο- 
τελεσματικώτερον άπό τούς ψυχικώς πά- 
σχοντας καί ψυχικώς άνωμάλους έγκλη
ματίας, μέ παράλληλον προστασίαν τής 
άνθρωπίνης προσωπικότητος, άπαιτεϊται 
θεωρητική καί προκτική έκκαθάριοις τών 
άμφισβητουμένων θεμάτων καί ή λήψις 
άναλόγων πρακτικώς χρησίμων μέτρων. 
Βάσις καί άφετηρία όλων τών μέτρων 
πρέπει νά είναι ή έπικινδυνότης τού ψυ
χικώς πάσχοντος ή τού ψυχικώς άνωμά- 
λου ότόμου, ήτοι ή άπειλή, τήν όποιαν 
ή κατάστασις αύτή άπευθύνει πρός τήν 
κοινωνίαν. Ύπό τό πνεύμα αύτό, ή προ
ληπτική πολιτική δέν πρέπει νά κατευθύ- 
νεται άπό τήν σοβαρότητα τής τελεσθεί
σης πράΕεως,6 άλλά άπό τόν βαθμόν 
τής έκδηλουμένης έπικινδυνότητος.7

Παρίστατα άνάγκη, όπως ίδωμεν τίνι 
τρόπω άντιμετωπίΖει ή φιλοσοφία τοϋ 
διεθνούς ποινικού δικαίου τό θέμα τού 
ποινικού καταλογισμού μιας πράΕεως. 
Μέ αύτήν τήν προσέγγισιν πρός τό θέ
μα, θά διευκρινισθή ή είκών τού διανοη
τικούς-κανονικού άνθρώπου, ήτοι έκείνου, 
όστις, νομικώς, θεωρείται, ότι πρέπει νά 
ύπέχη πλήρη ποινικήν εύθύνην τής παρ' 
αύτοΰ τελεσθείσης πράΕεως ή παραλεί- 
ψεως. Ά φ ' ής διευκρινισθή ποια είναι ή 
κανονική προοωπικότης, δημιουργεϊται ή
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