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Βομβαρδισμός κατά τόν Βον Παγκόσμιον 
ΙΙόλεμον. Εις περιόδους πολέμων έπιδιώ- 
κεται ή άπόκτησις άγαθών, διά τής δφαρ- 

παγής καί τής βίας.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ονδέν άκιδνότερον ραία τρέφει άνδρώωοιο 
ωάντων δσα τεραία έωι ωνείειζαι και έρωει.

’Οδύσσεια

έΤΙνόρωωος μεν yap ον ωανη ]ώφ, ]φον  
δε ωανύ άνδρώωφ νωάρχει.

’Αριστοτέλης

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Πολλοί παρελλήλισαν τάς κατά τόν 
πόλεμον εκρήξεις τών παθών πρός τάς 
υστερικάς κρίσεις. Αλλοι έχαρακτήρι- 
σαν ταύτας άλλως πως.

Δέν πρόκειται νά χαρακτηρίσωμεν τόν 
πόλεμον διά διαγνώσεως ψυχικής τινός 
παθήσεως, δικαιούμεθα όμως νά εϊπω- 
μεν, άτι ό πόλεμος άποτελεϊ νοσηρόν 
ψυχικήν κατόστασιν τοϋ συνόλου τών ά- 
τόμων, έμπεριέχουσαν πλεϊστα συμπτώ
ματα έκ τής ψυχοπαθολογίας. Δι' ό γε- 
νικώτερον ή κατά τόν πόλεμον ψυχική 
κατάστασις χαρακτηρίζεται ώς πολεμι
κή ψύχωσις.

Λόγω τών πολλών άντιστοιχιών πρός 
τά συμπτώματα τών νόσων τού άτόμου 
τόσον έπί τοϋ σωματικού, όσον καί τοϋ 
ψυχικού πεδίου, είναι βάσιμος ό ανωτέ
ρω παραλληλισμός τοϋ πολέμου πρός 
τήν νόσον. «Τή πόλει μέν οΰν νόσος τό 
δ' έστι» λέγει ό Εύριπίδης εις τάς Ευ
μενίδας. Συνεπώς, δυνάμεθα νά εϊπω- 
μεν, ότι ή Ιστορία τών πολέμων είναι τό 
ψύλλον νοσηλείας τής άνθρωπότητος.

***

Ο πόλεμος καί όπό άλλης τινός άπό- 
ψεως δύναται νά έξετασθή.

Εφ' όσον κατά τόν πόλεμον έξουδε- 
τεροϋνται τά ψυχικά στοιχεία, ατινα χα
ρακτηρίζουν τόν προηγμένον άνθρωπον 
καί άντ' αύτών άναφαίνονται ψυχικοί 
λειτουργίαι κατωτέρας άΕίας, οίαι άνω- 
τέρω έμνημονεύθησαν, δυνάμεθα νά εϊ- 
πωμεν, ότι τό περιεχόμενον τοϋ πολέ

μου είναι ού μόνον νοσηρόν άλλα καί 
πρωτόγονον.

Πράγματι, άπασαι αί κατά τόν πόλε
μον ψυχικοί έκδηλώσεις είναι πρωτογό
νου ύφής, ό δέ ψυχικός κόσμος τοϋ πο- 
λεμοϋντος γέμει πρωτογόνων στοιχείων. 
Γενικώς είπείν, κατά τόν πόλεμον έπι- 
κρατεϊ τό άλογον άσυνείδητον. Περί 
τούτου πείθεται τις, όταν λάβη ύπ' όψιν 
τ' άκόλουθα:

Εις τήν κοινωνίαν τών πρωτογόνων 
δέν διακρίνεται ή προσωπικότης τών ά- 
τόμων, άλλ' ό άνθρωπος 2ή κατά μάξας 
καί άγέλας. Κατά τόν πόλεμον οί άν
θρωποι ώσαύτως χάνουσι τήν άτομικό- 
τητά των καί έκμηδενίΖονται έν τή μά- 
2η τοϋ στρατού.

Ο πόλεμος έξισώνει τάς κοινωνικός 
τάξεις καί δημιουργεί ένιαϊον σύνολον 
άτόμων ανευ διακρίσεων άτόμων καί 
τάξεων, ώς είναι συγκεκροτημένη ή πρω
τόγονος κοινωνία.

Κατά τόν πόλεμον ό άνθρωπος κυρι
αρχείται ύπό ένστικτων τάσεων καί βί
αιων παθών. Ή πρωτόγονος κοινωνία 
κυριαρχείται έπίσης ύπό τών τυφλών 
ένστικτων καί ύπό έντονων παθών.

Ενώ εις τήν πεπολιτιομένην ειρηνι
κήν κοινωνίαν ό άγών τής Ζωής έχει 
προσλόβει άνωτέραν τινά μορφήν πνευ
ματικού συναγωνισμού, κατά τόν πόλε
μον, ώς καί εις τήν πρωτόγονον κοινω
νίαν, ό άγών έπιτελεϊται κυρίως διά τής 
σωματικής δυνάμεως καί τής τυφλής 
βίας.
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Eic τήν ειρηνικήν προηγρένην κοινω
νίαν ή άπόκτησις αγαθών επιδιώκεται 
διά τής άτομικής εργασίας. Εις τόν πό
λεμον καί τούς πρωτογόνους ανθρώπους 
διά τής όμαδικής έργασίας, τής ύφαρ- 
παγής καί τής βίας.

Οί άνθρωποι έν τώ πολέμω, άφοϋ 
συνενωθώσιν εις μάΖας άρχονται τοϋ 
καταστρεπτικού έργου των, οίον είναι 
ίδιον τής άκατεργάατου καί πρωτογό
νου μάΖης. Αί φωναί καί οί άλλαλαγμοί 
τών πολεμιστών, μαρτυροΰσι τήν Ζωώ
δη προέλευσίν των. Είναι δέ χαρακτη
ριστικόν, ότι, όταν οί άντίπαλοι έμπλα- 
κοϋν εις τήν σώμα πρός σώμα έκ τού 
συστάδην μάχην, άπορρίπτουν τελικώς 
τά φονικά όργανα καί επιδίδονται εις 
τόν άγώνα μόνον διά τών χειρών καί 
τών όδόντων, οπότε δάκνουσιν άλλή- 
λους στραγγαλίΖουσιν, σχίΖουσι καί 
ούτως άπεκδύονται πάσας τάς ιδιότητας 
τού προηγμένου άνθρώπου, έπανευρί- 
σκοντες τάς συνήθειας τών Ζώων καί 
τόν καννιβαλισμόν τών πρωτογόνων.

Εις τόν πόλεμον ό άνθρωπος λησμο
νεί τόν πολιτισμόν καί έπανακάμπτει εις 
τήν φυσικήν πρωτόγονον Ζωήν, ήν ό 
GUY DE MAUPASSANT περιγράφει 
ώς έΕής: Δέν σκέπτεται, δέν άναγι-
γνώσκει, δέν είναι ωφέλιμος εις ούδέ- 
να, πνίγεται εις τόν βόρβορον, κυλιέ
ται εις τά κόπρανα, Ζή κατά τόν τρόπον 
τών άγριων θηρίων, καταστρέφει τάς 
πόλεις, έμπρήει τά χωρία, διαφθε:ρει 
τόν λαόν, καί συναντών άλλην ομάδα

άνθρώπων έπιτίθεται καί δημιουργεί λου- 
τρόν έΕ αίματος κ.ο.κ. «Ανδρας μέν 
κτείνουσι, πόλιν δέ τε πύρ άμαθύνει, 
τέκνα δέ τ' άλλοι άγουσι, βαθυΖώνους 
τε γυναίκας» λέγει ό "Ομηρος. "Ιλιάς 
ι" 63.

"Ιδιον τού πολέμου είναι, ότι κατ' 
αύτόν έπιτρέπεται ό,τι άπαγορεύεται έν 
ειρήνη. Ό,τι θεωρείται έγκλημα έν ει
ρήνη, είναι όρετή κατά τόν πόλεμον. Αί 
πράΕεις τού άτόμου, κατά τόν πόλεμον, 
είναι έκεϊναι αϊτινες έν ειρήνη καταδι
κάζονται ώς άνήθικοι καί έγκληματικαί, 
ήτοι ό φόνος, ό έμπρησμός, ή βιοπρα- 
γία, ό έκβιοσμός, ή έΕαπάτησις, ή πα
νουργία.

Κατά τόν πόλεμον έκθειάΖεται όστις 
έφόνευοε καί έΕόντωσε καί έπέφερε 
μεγαλυτέρας καταστροφάς. Εάν άτομόν 
τι έποίει τοιαύτα έν ειρήνη, θά έλογίΖε- 
το ώς άπαισιώτερος τών κακούργων. Τό 
άτομον τό όποιον έν τή ειρηνική κοινω
νική Ζωή παρουσιάΖει τάς άνωτέρω ιδιό
τητας, χαρακτηρίζεται άντικοινωνικόν, 
έγκληματικόν, άνώμαλον, ψυχοπαθές. 
Αλλά κατά τόν πόλεμον έπιτρέπονται 

πάντα ταΰτα, διότι, ώς άνωτέρω έλέ- 
χθη, τό Κράτος ό ρυθμιστής καί κριτής 
τών πράΕεων τών άτόμων είναι ήθικόν 
πρός τά έντός, άνήθικον πρός τά έκτός, 
άπαγορεΰον καί έπιτρέπον τά αύτά, ά- 
ναλόγως τών περιστάσεων καί τών έπι- 
διωκομένων σκοπών.

Ή αϋΕησις τής έγκληματικότητος κα
τά τόν πόλεμον καί μετ' αύτόν άποδει-

κνύει, ότι εύνοούνται δι' αύτού αί άντι- 
κοινωνικαί καί έγκληματικαί έκδηλώσεις 
τού άτόμου.

***
'Εάν έν συνεχεία θελήσωμεν νά ύπει- 

σέλθωμεν εις τήν ψυχολογίαν ένός έ- 
κάστου τών έπιθυμούντων τόν πόλεμον, 
θά ίδωμεν, ότι ίδια έχει έκαστος ψυχικά 
κίνητρα καθιστώντα εις αύτόν έπιθυμη- 
τόν τόν πόλεμον.

Έν πρώτοις, πολλοί έπιθυμούν τόν πό
λεμον έπειδή προδοκώσι συμφέροντα 
έΕ αύτού, π.χ. οί βιομήχανοι πολεμικών 
ειδών, οί κατέχοντες θέσεις τοιαύτας 
ώστε νά ωφεληθούν έκ τού πολέμου, ύ- 
λικώς ή ήθικώς. Ύπάρχουσιν άνθρωποι 
οίτινες έχουν λίαν άνεπτυγμένας τάς 
άντικοινωνικάς καί έγκληματικάς των 
τάσεις, καί ίκανοποιούσι ταύτας διά τού 
πολέμου. Εις παλαιοτέρας έποχάς ύπήρ- 
χον άνθρωποι, οί μισθοφόροι, οί όποιοι 
έΖων διά τοϋ πολέμου καί χάριν αύτού. 
Ή έπιθυμία δηλαδή τού πολέμου πηγά- 
Ζει έκ ποικίλων ψυχικών κινήτρων ώς 
έπί τό πολύ καθαρώς άτομικών, άτινα 
δέν δύνανται νά ίκανοποιηθώσι διά τής 
ειρηνικής Ζωής. Ό  Όμηρος γράφει 
«Άφρήτωρ άθέμιστος άνέστιος έστίν 
έκεϊνος ός πολέμου έράται έπιδημίου 
όκρυόεντος» Ιλιάς Γ 63.

Επειδή εις τόν πόλεμον έΕωτερικεύ- 
εται τό καταστρεπτικόν πνεύμα τό έμ- 
φωλεΰον εις τόν άνθρωπον, διαπρέ- 
πουσι κατ' αύτόν οί σκληροί καί τρα
χείς. Οί μεγαλουργήσαντες διά τού

Ανέκαθεν τόν άνθρωπον έτρόμαζε ή απειλή τοϋ συνανθρώπου. Τοϋτο τήν ήνάγκχζε νά λαμδάντ) τά ανάλογα 
διά κάθε έποχήν μέτρα άμύνης. Εις τήν φωτογραφίαν μας δ Πύργος τοΟ Τζαννέτου Γρηγοράκη εις Κρανάην.



"Ενα άκόμη κάστρο. Προσπάθεια τού άνθρώπου νά προφυλαχθ?) άπό τούς δμοφύλοος του.

πολέμου αρχηγοί Κρατών, υπήρξαν πε- 
προικιομένοι δΓ ιδιοτήτων ούχί καλοκα- 
γαθίας, άλλά δι' ισχυρός καί έντόνου 
ψυχικής δυναμικότητος, μέ εμφανή τά 
στοιχεία τής σκληρότητος.

Ό  πόλεμος, συγκείμενος έκ τοιού- 
των, οία ανωτέρω έξετέθησαν, στοιχεί
ων, είναι φαινόμενον ού μόνον νοσηρός 
καταστάσεως τής Κοινωνίας, άλλά καί 
μεταστροφής ταύτης εις μορφήν κοινω
νίας, ήτις έπαυσε νά διέπηται ύπό των 
άρχών τοϋ πολιτισμού, έπομένως κοινω
νίας πρωτογόνου.

Ή έποχή ημών παρέχει πρόσφορον 
παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι μετέπεσαν 
εις κατάστασιν νοσηράν καί πρωτόγο
νον, στερουμένην παντός πολιτισμού.

Τό νοσηρόν τής έποχής μας, ού μό
νον τής σημερινής, άλλά καί τής προ- 
ηγουμένης, συνέλαβον καί διέγνωσαν 
ήδη κατά τήν έναρξίν της.

Ο NIETSCHE γράφει εις τό ECCO 
HOMO «θά έχωμεν συγκλονισμούς, σει
σμικούς σπασμούς, μετακίνησιν όρέων 
καί κοιλάδων, περί τών όποιων ούδείς 
ούδέποτε ώνειρεύθη μέχρι τούδε. Θά γί
νουν πόλεμοι όμοιοι τών όποιων ούδέ
ποτε έγιναν έπί τής γής», εις δέ τό έρ- 
γον ό SCHOPENHAUER ώς παιδαγω
γός (1874) έγραφεν: «Ούδέποτε ό κό
σμος ήτο περισσότερον κόσμος, ουδέ
ποτε πτωχότερος εις άγάπην καί άγα- 
θότητα. Από μιας έκατονταετηρίδος εις 
ούδέν άλλο εϊμεθα προπαρασκευασμένοι 
παρά εις βαθυτάτους έκ θεμελίων συγ
κλονισμούς τών πάντων... Ούδέποτε εϊ- 
χομεν μεγαλυτέραν άνάγκην ήθικών παι 
δαγωγών καί ούδέποτε ήτο άπιθανώτε-
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ρον νά εύρωμεν αύτούς κατά τούς χρό
νους, καθ' ούς οί ιατροί είναι άναγκαιό- 
τατοι, δηλ., κατά τάς έπιδημίας. Αύτοί 
οΰτοι είναι περισσότερον παντός όλλου 
έκτεθειμένοι εις τούς μεγίστους κινδύ
νους... Πού είναι οί Ιατροί τής νεωτέ- 
ρας άνθρωπότητος, οϊτινες οί ίδιοι ϊ- 
στανται έπί τών ποδών αύτών τόσον 
σταθεροί καί ύγιεϊς, ώστε νά δύνανται 
νά κρατούν ορθόν καί άλλον τινά καί νά 
τόν χειραγωγούν; Αί αρισται προσωπι
κότητες τής έποχής μας κατελήφθησαν 
ύπό τίνος έπισκοτίσεως ώς καί άμβλύ- 
τητος, ύπό αιώνιας τίνος άηδίας πρός 
τόν άγώνα τής ύποκρισίας κατά τής έν- 
τιμότητος, όστις διεξάγεται εις τό στή
θος αύτών, ύπό τής ταραχής έκ τής ό
ποιας πάσχει ή πεποίθησις εις έαυτούς. 
Διά δέ τούτο είναι όλως άνίκανοι νά γί
νουν όδηγοί, άμα καί τιμωροί άλλων. Θά 
ηύχόμην νά εΰρω ώς παιδαγωγόν ένα 
άληθινόν φιλόσοφον, ό όποιος θά ήδύ- 
νατο νά ύψώνη άλλους ύπεράνω τής 
ψυχικής ένδειας, καθ' όσον αϋτη έξαρ- 
τάται έκ τής έποχής καί ό όποιος θά έ- 
δίδασκε πάλιν, ότι οφείλει τις νά είναι 
εις τάς σκέψεις καί τήν Ζωήν του ά- 
πλοϋς καί έντιμος, έπομένως άσυγχρό- 
νιστος κατά τήν βαθυτάτην τής λέξεως 
σημασίαν. Διότι οί άνθρωποι είναι σή
μερον τόσον πολύπλοκοι, ώστε κατ' ά
νάγκην γίνονται άτιμοι, οσάκις έν γέ- 
νει θέλουν νά ομιλούν, ν' έκφράΖουν 
τάς γνώμας καί νά πράττουν κατ' αύ- 
τάς».

***
Κατά τόν πόλεμον, σημαντικά είναι 

τά φαινόμενα τής ομαδικής ύποβολήο καί 
τής δράσεως τών αρχηγών τών λαών.

Οί αρχηγοί τών λαών, κυρίως όταν 
είναι ίσχυραί προσωπικότητες, άγόμενοι

άπό τά ίδια ψυχικά κίνητρα, τά όποια 
εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων πάν 
άλλο ή εύγενή είναι, διαισθανόμενοι δέ 
συνάμα τάς άνάγκας τού λαού των, ά- 
κτινοβολοϋσιν έπί τά άτομα διά τής ο
μαδικής ύποθολής τάς ιδέας των, ώστε 
τελικώς σύμπας ό λαός καταλαμβάνεται 
ύπό τών ιδεών τού άρχηγού είτε αύται 
είναι πολεμικοί, είτε καλλιτεχνικοί, είτε 
ήθικαί, είτε άλλο τι. Προκειμένου περί 
τοϋ πολέμου, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι, 
άρχικώς, ό πόλεμος παρασκευάζεται ύ
πό τών ιθυνόντων ένός ή πλειόνων. Εϊ- 
τα, διά τής ύποβολής μεταδίδεται ή ι
δέα τοϋ πολέμου εις τόν λαόν καί γενι
κεύεται. Από τής άπόψεως ταύτης, οί 
άρχηγοί καί οί κυβερνήται είναι οί κύ
ριοι δημιουργοί τοϋ πολέμου καί, έπομέ
νως, οί κύριοι ύπεύθυνοι. Αί περιπτώ
σεις τών Χίτλερ καί Μουσολίνι μαρτυ- 
ρούσι περί τούτου.

Πρός έξάπλωσιν ιδέας τινός, είναι 
καταλληλοτέρα ή μάΖα, παρά τά μεμο
νωμένα άτομα. Ή ψυχολογία τής μάΖης, 
ώς γνωρι'Ζομεν, εύοδοί τήν έκκόλαψιν 
καί έξάπλωσιν ιδεών παντός περιεχομέ
νου καί τοϋ πλέον παραλόγου, διότι ή ύ- 
ποβολιμότης τής μάΖης είναι πάντοτε 
ηύξημένη. Έν τή μάΖη παύει ή λογική 
κρίσις, ή ιδία θέλησις καί ή προσωπική 
εύθύνη. «Εις τήν μάΖαν άθροι'Ζεται ή μω
ρία καί ούχί ή λογική», λέγει ό LE ΒΟΝ. 
« Υποφερτός είναι ό άνθρωπος ώς μό
νος, παρά τήν μάΖαν εύρίσκεται ό κό
σμος τών Ζώων» GRILLPARZER. Ό  
άνθρωπος, δηλαδή, έν τη μάΖη δρά άνευ 
περισκέψεως, χάνει τήν άτομικήν σκέ- 
ψιν καί πρωτοβουλίαν. Δι' ό ύπόκειται 
εύχερώς εις ύποβολάς, π.χ. τοϋ άρχη- 
γοϋ.



Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ύποβαλλομένη ιδέα παραλαμβάνε- 
ται, καθίσταται έμμονος καί κυριαρχεί α
πολύτως. Οϋτω, δημιουργοΰνται αί ο
μαδικοί ύποβολαί δΓ ιδέαν τινά καλήν ή 
κακήν. Τοιουτοτρόπως, δημιουργεϊται 
καί ή ιδέα τοϋ πολέμου, ήτις, έΕουδετε- 
ροϋοα τήν λογικήν καί τήν ήθικήν συνεί- 
δησιν, έπιφέρει τήν έΕαπόλυσιν των έν
στικτων καί πρωτογόνων ψυχικών στοι
χείων. Έάν συμδή ό αρχηγός λαού τι- 
νός νά είναι άνθρωπος μέ έντονα ένστι
κτα έπιθετικότητος, παρασύρει τόν λαόν 
του εύχερέστερον πρός τόν πόλεμον.

"Ας σημειωθή, ότι καί ώς πρός πάν 
ό,τι σχετίζεται πρός τόν πόλεμον καί 
τήν προπαρασκευήν αύτοϋ, ή ύποδολή 
είναι ένεργός παράγων. Οϋτω, π.χ., ή 
έκπαίδευσις έν τω στρατψ έπιτυγχάνε- 
ται διά τής δημιουργίας ομαδικής ύπο- 
βολής, καταργουμένης τής άτομικότητος 
τοϋ στρατιώτου. Ό  στρατιώτης δέον νά 
έκτελή διαταγάς δίκην αύτομάτου, άνευ 
συμμετοχής τής ίδικής του σκέψεως καί 
κρίσεως. Ή ύποδολή έν τω στρατψ είναι 
περισσότερον ηύΕημένη κατά τάς στιγμάς 
τής μάχης, καθ' ήν οί οτρατιώται μετα
πίπτουν εις κατάσταοιν μειώσεως τών 
αισθήσεων (κατάστααις TRANCE), ώ
στε δέν έχουν πλήρη συνείδησιν τών 
πράΕεών των, άλλά κυριαρχούνται ύπό 
μιας καί μόνης ιδέας, τής έΕοντώσεως 
τοϋ έχθροϋ

Ως βλέπει τις, τό φαινόμενον τής ύ- 
ποβολής είναι λίαν έκδηλον κατά τήν έ- 
κτέλεσιν τοϋ πολέμου καί τήν προπα
ρασκευαστικήν περίοδον αύτοϋ.

Ή ύποδολή είναι τόν κύριον στοιχεϊ- 
ον τών λεγομένων ψυχικών έπιδημιών, 
μία τών όποιων είναι καί ό πόλεμος. 
Ψυχικοί έπιδημίαι είναι πολλαί γνωστοί 
έν τη ιστορία. Ό  πόλεμος κατά τό 
1914 καί ή έΕάπλωσις αύτοϋ εις πολλάς 
χώρος, ώς καί ό πρόσφατος παγκόσμιος 
άπετέλεοαν, ώσαύτως, ψυχικήν έπιδη- 
μίαν πολέμου. "ΑΕιον δέ μνείας κοινόν 
γνώρισμα τών έπιδημιών, έν γένει, ώ
σαύτως δέ ψυχικής έπιδημίας τοϋ πολέ
μου, είναι ή περιοδικότης αύτοϋ.

***

Άναλύσεως δέον, έπίσης, νά τύχη 
καί τό νέον στοιχεϊον τού πολέμου, τό ό
ποιον συνίσταται εις τήν προσπάθειαν 
τών έμπολέμων νά κατηγορούν άλλή- 
λους καί νά έπιρρίπτη ό εϊς εις τόν άλ
λον τήν εύθύνην τοϋ πολέμου.

Τούτου δέον νά διακρίνη τις τήν συ
νειδητήν καί σκόπιμον προσπάθειαν έπιρ- 
ρίψεως τής εύθύνης εις τόν άλλον καί 
τήν καλή τή πίστει γιγνομένην.

Καί, έφ' όσον μέν πρόκειται περί συ
νειδητής συκοφαντικής προσπάθειας, ά- 
ποτελεί τούτο ένδειΕιν ήθικής καταπτώ- 
σεως. Δέν άμφιβάλλει δέ τις, άτι γίνε
ται τοιαύτη σκόπιμος προσπάθεια μετα- 
Εύ τών άντιπάλων.

Ούχ ήττον, κατά τό πλεϊστον, ή πολε
μική τής κατηγορίας ένεργεϊται καλή τή 
πίστη, οί δέ άντιμαχόμενοι, όντως, πι- 
στεύουσιν, άτι ό άλλος είναι ύπεύθυνος 
καί παραβάτης τών νόμων τής ήθικής. 
Έν τή περιπτώρει τούτη, άλλη είναι ή 
σημασία τοϋ Ζητήματος, δυναμένη νά κα 
τανοηθή έκ τής άνθρωπίνης έκείνης ί- 
διότητος τοϋ μή άναγνωρίΖειν καί άνο- 
μολογεϊν τά ίδια σφάλματα, διά λόγους 
οί όποιοι περιττόν νά μνημονευθοϋν έν-

ταϋθα. «Ούδείς έαυτόν ένοχον ποιεί». 
Τά αισθήματα δ' ένοχής καί τύψεων συ- 
νειδήσεως έπί τή συμπράΕει εις πόλε
μον, όστις τοσαύτας έχει ολέθριας συνέ
πειας, συνεπικυροϋν εις τήν προσπάθει
αν άπομακρύνσεως τής εύθύνης τοϋ πο
λέμου άφ' έαυτοΰ καί έπιρρίψεως αύτής 
εις τόν άλλον.

Οί σημερινοί πόλεμοι διαφέρουν τών 
παλαιών, διότι δέν άποτελοϋν μεμονωμέ- 
νην τοπικήν άνωμαλίαν, άλλά γεγονός, 
όπερ, λόγω τής στενής έπαφής τών λα
ών, άπηχεϊ έφ' όλης τής άνθρωπότη- 
τος. Σήμερον, ή εύθύνη τών δημιουρ- 
γούντων τόν πόλεμον είναι μεγαλυτέ- 
ρα ή άλλοτε. ΔΤ δ, ούδείς έπιθυμεϊ ν' 
άναλάβη ταύτην καί προσπαθεί διά παν
τός μέσου, θεμιτού καί άθεμίτου, νά έ- 
πιρρίψη αύτήν εις τόν άντίπαλον.

Είναι, όντως, έκπληκτικόν, άτι κρά
τη, τά σκήπτρα τοϋ πολιτισμού κατέχον- 
τα, μεταχειρίζονται πρός τόν σκοπόν 
τούτον όλα τά μέσα τής άνειλικρινείας 
καί τοϋ ψεύδους, έν πολλοϊς, έν πόση 
έσκεμμένη κακοβούλω προθέσει. Ή ϋ- 
παρΕις, όμως, τύψεων συνειδήσεως ά- 
ποτελεί παρήγορον σημεϊον, διότι τού
το σημαίνει παρέμβασιν τής ήθικής συ- 
νειδήσεως. Εις τάς άντενεργούσας πρός 
τόν πόλεμον δυνάμεις, περί ών κατωτέ

ρω ό λόγος, περιλαμβάνονται καί αί τύ
ψεις ώς στοιχεία τής ήθικής συνειδή- 
σεως, ήτις, ώς ψυχική δύναμις, έργά- 
Ζεται έναντίον τής δημιουργούσης τόν 
πόλεμον ψυχικής δυνάμεως.

Ό  πόλεμος, παρουσιαΖόμενος ώς συ
χνή έκδήλωσις έν τή Ζωή τού άνθρο'ι- 
που, φαίνεται ώς άντιπροσωπεύων φυ
σικήν τινά κατάσταοιν πραγμάτων, ύπεί- 
κουσαν εις ώρισμένους νόμους άμετα- 
τρέπτους καί άκαταμαχήτους. Όντως, 
ώς άλλαχοϋ έλέχθη, ό πόλεμος αύτός 
καθ' έαυτόν άποτελεί φυσικόν φαινό- 
μενον. Λοιπόν, άς έΕετασθή, έάν θέλη 
ύπάρχει πάντοτε ώς άνοπόφευκτος μοί
ρα τής άνθρωπότητος.

Ή σύγκρισις αύτοϋ πρός άλλα φυσι
κά φαινόμενα παρέχει τήν έλπίδα, άτι 
ποτέ έν τψ μέλλοντι είναι δυνατόν νά 
παύση ύπάρχων.

Ο πόλεμος παρουσιάζεται ώς μία πα
λαιό, συχνάκις έπαναλαμβανομένη, κα
ταστρεπτική παρέκκλισις τών άνθρώπων 
μεταΕύ τόσων άλλων. Τήν παρέκκλισιν 
ταύτην έγνωρίσαμεν ώς έκδήλωσιν νο
σηρός κοινωνικής καταστάσεως, ώς νό
σον κοινωνικήν.

Ή καταπολέμησις τοϋ πολέμου έγέ- 
νετο, μέχρι τοΰδε, ύπό τών πολιτικών 
καί τών διπλωματών, άνευ όμως έπιτυ- 
χίας. Ώς φαίνεται, τήν άνθρωπότητα 
δέν πρόκειται ν' άπαλλάΕωσι τοϋ πολέ
μου αί ύπό τών πολιτικών καί διπλωμα

τών συναπτόμεναι συμφωνίαι, συνθήκαι, 
συμμαχίαι καί τά τοιαϋτα. Ή  άποτυχία 
τών πολιτικών εις τό Ζήτημα τοϋ πολέ
μου σημαίνει, ότι τούτο εύρίσκεται εις 
τάς χεϊρας άναρμοδίων. Είναι τούτο εύ
λογον, όταν ληφθή ύπ' όψιν, ότι οί πο
λιτικοί χειρίΖονται Ζήτημα έκτός τής δι
καιοδοσίας καί άποστολής των. Ώ ς έ
λέχθη, ό πόλεμος είναι νοσηρόν κοινω
νικόν φαινόμενον. Κατ' άκολουθίαν, δέ
ον ν' άποτελέση άντικείμενον τής έπι- 
στήμης έκείνης, τής άσχολουμένης περί 
τάς νόσους τών άτόμων καί τής κοινω
νίας, τούτέστιν τής ιατρικής.

Ή ιατρική, ήδη, άπό μακροϋ, έΕήλθεν 
τοϋ στενού θεροπευτικοϋ πλαισίου καί 
έπενέβη εις πλεϊστα κοινωνικά Ζητήμα
τα, π.χ., τήν κοινωνικήν ύγιεινήν, τήν 
εύγονίαν, τήν παιδαγωγικήν, τήν δικαιο
σύνην (έν τή τελευταία ταύτη, ίνα κα- 
θορίση τήν εύθύνην έγκληματίου).

Προορισμός τής ιατρικής καί άποστο- 
λή τοϋ ιατρού είναι ή διατήρησις τής 
Ζωής καί ή άπαλλαγή τοϋ άνθρώπου άπό 
τής οδύνης καί τοϋ πόνου. Ο ιατρός, 
ώς φύλαΕ τής ύγείας τοϋ κοινωνικού 
σώματος, είναι άπόστολος τής ειρήνης, 
είναι έχθρός τοϋ πολέμου, ώς είναι τής 
νόσου καί τοϋ θανάτου. Ώς έκ τούτου, 
πρέπει νά γίνη ιατρός τής κοινωνίας καί 
ώς πρός τό Ζήτημα τοϋ πολέμου. Ό - 
θεν, δικαιούται καί δύναται ν' άναλάβη 
τό εργον έναντίον τοϋ πολέμου, έφ' ό
σον ό πόλεμος παριστρ νόοον κοινωνι

κήν. Ή ιατρική κατεπολέμησε πλείστας 
έσφαλμένας άντιλήψεις καί προλήψεις, 
δηλαδή, νοσηρός κοινωνικός έκδηλώσεις 
έχούσας έπιβλαβεϊς κοινωνικός συνέ
πειας, κατεπολέμησεν έπιτυχώς νόσους, 
π.χ., τήν πανώλην, τήν εύλογίαν, μολο
νότι, έν ταϊς τελευταίαις ταύταις, πρό
κειται περί φυσικών φαινομένων ατενώς 
συνυφασμένων μέ τήν Ζωήν τού άνθρώ
που. Ώς πολλαί ίδέαι καί κοινωνικά! έκ- 
δηλώσεις έπιβλαβεϊς διά τούς άνθρώ- 
πους κατεδείχθηοαν ύπό τής ιατρικής 
ώς πεπλανημέναι παρεκκλίσεις τοϋ πνεύ
ματος καί τής ψυχής καί κατεπολεμήθη- 
οαν, οϋτω καί ή ιδέα τοϋ πολέμου θά 
καταδειχθή ώς πεπλανημένη ιδέα. Ο ι
ατρός, άφαιρών τό γόητρον τοϋ πολέ
μου καί χαρακτηρίΖων αύτόν ώς κοινω
νικήν νόοον, θ' άναλάβη τό έργον τής 
θεραπείας άπό τής νόσου τοϋ πολέμου. 
Πρός τούτο, είναι ό μόνος ένδεδειγμέ- 
νος, διότι έχει εις χεϊρας τήν μόνην έ- 
πιστήμην, ή όποια δύναται νά συλλάβη, 
έΕ ολοκλήρου, τήν έννοιαν τοϋ άνθρω- 
πίνου όντος καί νά κατευθύνη τούτο 
πρός άνωτέραν πνευματικήν Ζωήν. Ο 
Γ'λάδστων είπε, άτι θά έλθη ό καιρός, 
καθ' όν οί ιατροί θά γίνωσιν οί όδηγοί 
τών λαών. "Ας διευκοινισθή, ότι τούτο 
θά συμβή ύπό τήν ιδιότητα αύτών ώς 
ιατρών, ούχί ώς πολιτικών, διότι, ώς ά- 
νωτέρω έλέχθη, οί πολιτικοί καί οί δι- 
πλωμάται ούδέν κατώρθωσαν. άντιθέτως 
δέ έβλαψαν εις τό Ζήτημα τοϋ πολέμου.

(Συνεχίζεται)

Ή  αϋξησις τής έγκληματικότητος κατά τόν π ό 
λεμον κα ι μετ' αύτόν άποδεικνύει, ότι ευνοούνται 
δι* αύτοϋ α ί ά ντ ικο ινω ν ικα ί κα ι εγκληματικο ί εκδη
λώσεις τοϋ άτόμου.
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  
Σ Υ Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι δειλός. Δέν τού ταιριάζουν οί με
γάλοι άγώνες. Δέν τού πηγαίνουν τά σπουδαία ιδανικά 

Δέν τόν συγκινοϋν οί ύπερχρονικές άΕίες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

Αυτός ό ρηχός άνθρωπος είναι δυστυχής. ’Αποφεύγει τόν έαυτό του. 
Δέν γνωρίζει τόν έαυτό του. Δέν έλέγχει τόν έαυτό του. Δέν μπορεί νά 
βοηθήση τούς άλλους. ’Αδυνατεί νά καθοδηγήση τή νεότητα. Έγινε 
απεχθής στά ίδια του τά μάτια.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος δείχνει νά 
ύποφέρη ψυχικά. Καί ή άσθένειά του 
δέν είναι άπλή, παροδική, φευγαλέα. 
Είναι μόνιμη, ένδημική, έπικίνδυνη γιά 
τήν ύπαρΕή του, τήν Ζωή, τήν ίδια του 
τήν ύπόοτασι.

Ό  άμαλός άνθρωπος θέλει νά βελτί
ωση τήν θέσι του μέσα στήν κοινωνία, 
νά δημιουργήση τά σπιτικό του, νά έχη 
καλύτερη δουλειά, νά βοηθήση τά παι
διά του, νά προχωρήση μέσα στήν Ζωή.

Λύτές οί έπιθυμίες είναι νόμιμες. Α- 
ναφέρονται σέ ψυχικές καί σωματικές 
άνάγκες. Αποτελούν πραγματιιχότητα 
τής ύπάρΕεώς του. Δέν μπορεί, δέν πρέ
πει, δέν είναι δίκαιο νά τού τις άρνηθή 
κανείς.

Όμως, πρόθεσίς μας σ' αύτό τά άρ-
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Ό  σύγχρονος άνθρωπος υ
ποφέρει από τή νεύρωσι τής 
έξωστρεφείας. Δίνεται στον 
κόσμο των έντυπώσεων. ’Α
φιερώνεται στις αισθήσεις. 
Στρέφεται συνεχώς καί άδια- 
κόπως προς τά έξω καί χά
νει τήν ψυχική του ισορρο
πία. ’Αδιαφορεί γιά τό εσω
τερικό κάλλος.

θρο δέν είναι ό φυσιολογικός άνθρωπος, 
άλλ' ό ά ρ ρ ω σ τ ο ς  α σ τ ό ς .  
'Εδώ δέν μάς ένδιαφέρει ή άπλή άνα 
Ζήτησις των άνέσεων, πού βοηθούν τήν 
Ζωή μας, εύκολύνουν καί κάνουν πιό 
παραγωγική τήν έργασία μας, μάς άνα- 
παύουν άπό τόν μόχθο.

Τό πρόβλημά μας είναι ή μανία τού 
άνθρώπου, ή ύστερία του. Σάν τόν άλ- 
κοολικό ρίχνεται στήν μέθη των αισθή
σεων, στήν συσσώρευσι άγαθών, στήν 
άπόλαυσί των. Στήνει τ' άφτί καί ά- 
κούει μέ προθυμία τήν συμβουλή τού 
ποιητοΰ:

«Νά σταματήσεις ο έμπορεϊα Φοι
νικικά,

καί τές καλές πραγματείες ν' άπο-
κτήσεις,

σεντέφια καί κοράλλια, κεχριμπάρια 
κ' έβενους,

καί ήδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιό άφθονα ήδονικά μυ

ρωδικά·^*).

Ό  ά λ κ ο ο λ ι κ ό ς  τ ή ς  άν έ -  
ο ε ω ς  σ τ ή ν ε ι  μ η ρ ό ς  τ ο υ  
μ ι ά  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  θ ε ό τ η 
τ α ,  τ ή ν  ε ύ η μ ε ρ ί α. Σ' αύ- 
τήν άποθέτει τόν λιβανωτό τής λατρεί
ας του. Αύτήν προσκυνά ώς θεά του. 
Σ ’ αύτήν κλείνει όλα του τά όνειρα.

Ο παλαιός μύθος έδειχνε τόν Ηρα
κλή βρέφος νά άπλώνη τά χέρια, γιά 
νά πνίΕη τά φίδια πού ήρχοντο έναν- 
τίον του. Ο σύγχρονος άνθρωπος νο- 
μίΖει πώς είναι ό όρχαϊος ήρως. Απλώ
νει τά χέρια, γιά νά πνίΕη τόν Θεό. Τόν 
θεωρεί έμπόδιο στά σχέδιά του. Εχθρό 
ατούς στόχους τών ήδονών του.

Γι' αύτό άναγγέλλει μεγαλόπρεπα τόν 
θάνατο τού Θεού. Πιστεύει πώς σκότω
σε τόν Θεό, άλλά στήν πραγματικότη
τα ακρωτήριασε τόν έαυτό του. Μοιά- 
Ζει μέ τήν στρουθοκάμηλο. Κλείνει τά 
μάτια, γιά ν' άπαλλαγή άπό τόν έχθρό 
του. Σάν άλλος 'Ιωνάς φεύγει «έκ προ
σώπου Κυρίου” . Αλλά πού πηγαίνει; 
Στό στόμα τού κήτους, πού ή θά τόν κα- 
τασπαράΕη ή θά τόν έμέση.

Καί ό σύγχρονος άνθρωπος έχέι τήν 
φαντασίωσι ότι γλυτώνει άπό τόν Θεό, 
απαλλάσσεται άπό τήν μεταφυσική, φεύ
γει άπό τήν ήθική εύθύνη. Φοβάται πώς 
αύτά τά «τέρατα» κατασπαράσσουν τήν 
γαλήνη του.

Αλλ' ή ψυχολογία τού βάθους μάς

Του κ. Γ . ΜΠΟΖΩΝΗ



προσφέρει ένο ούσιώδες έπιστημονικό 
πόρισμα' ή άπώθησις δέν είναι λύσις' ή 
φυγή δέν είναι σωτηρία. Ό  άρχέτυπος 
τοϋ Θεού είναι ριγωμένος ατό ασυνείδη
το τοϋ ανθρώπου. Τραυματίζεται, άλλα 
δέν πεθαίνει. Παρομορφώνεται, άλλά δέν 
έΕαφανίΖεται.

Επανέρχεται στην συνείδησι μέ τό έν
δυμα τοϋ «χρυσού μόσχου». Θύει ό άν
θρωπος στόν μόσχο του. Κερνάει τόν 
έαυτό του άπό τό μεθυστικό ποτό τής 
εύημερίας. Αλλά δέν λυτρώνεται. "Ο
πως δέν λυτρώνεται ό αλκοολικός ή ό 
τοξικομανής άπό τις χίμαιρές του.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος ε ί ν α ι  
ή σ υ χ α σ τ ή ς  μ έ  τ ό ν δ ι κ ό  
τ ο υ  τ ρ ό π ο .  Δέν θέλει νά τόν 
ένοχλοϋν, νά τόν άποσποΰν άπό τά όνει
ρά του, τις προκαταλήψεις του, τό έγωι- 
στικά ένδιαφέροντά του.

Ε ί ν α ι  ν ά ρ κ ι σ σ ο ς .  Στά 
πρόσωπα τών άλλων, στόν κόσμο, πού 
τόν περιβάλλει, βλέπει τήν άνάκλασι τοϋ 
έαυτού του. Οί άλλοι έγιναν, γιά νά τόν 
ύπηρετοϋν(*), νά τοϋ άνοίγουν δρό
μο.

Μ έ σ α  σ τ ά  π ο λ ύ τ ι μ α  
α γ α θ ά  κ α τ α τ ά σ σ ε ι  τ ά  
π α ι δ ι ά  τ ο υ .  Τά άγαπά. Πρός 
χάρι τους έτοιμάΖει μεγάλα όνειρα. Γι' 
αύτόν παιδευτικό ιδανικό είναι ή έξα- 
σφάλισις τοϋ άμεριμνομέριμνου , ή άπαλ- 
λαγή άπό τις φροντίδες, ή άπελευθέρω- 
οις άπό τις έννοιες.

Ό  παθολογικός αύτός τύπος τοϋ ά- 
στοϋ συνδυάζει στό μυαλό του τήν δια- 
παιδαγώγησι μέ τήν εύκολία. Συνδέε 
τήν άγωγή μέ τήν άνεσι. Συνυφαίνει τήν 
παιδεία μέ τήν άπουσίβ τών δυσκολιών. 
Καλός παιδαγωγός είναι αύτός πού αί
ρει τά έμπόδια άπό τόν δρόμο τών παι
διών, αύτός πού προβλέπει τις ύλικές ά- 
νάγκες τών παιδιών καί τις ικανοποιεί, 
προτού αύτές νά έκφρασθοϋν.

Γι' αύτό ό «καλός γονεύς» άππσχο- 
λεϊται μέ τό μέλλον τών παιδιών, επι
διώκει τήν εύημερία των, προσπαθεί νά 
τούς έΕασφαλίση ένα καλό εισόδημα. 
'Επιλέγει γιά τόν γιό του μιά έπαγγελ- 
ματική κατεύθυνσι πού νά άποδίδη με 
γάλα κέρδη.. Γιά τήν κόρη άνοίγει τήν 
προοπτική τής καλής προίκας.

Ό  άλκοολικός τής άνέσεως είναι ά- 
πλός παρατηρητής τής κοινωνίας Ακο
λουθεί, δέν όδηγεϊ. Δ έ χ ε τ α ι  
μ ο ι ρ ο λ α τ ρ ι κ ά  τις μεταλλαγές 
που έπισυμβαίνουν γύρω του. Βλέπει άν- 
τιθέσεις, διαπιστώνει άναστατώσπς. εύ- 
ρίσκει συγκρούσεις όμάδων καί άτόμων. 
Νέες κοινωνικές θεωρίες παρουσιάζον
ται. Μεταξύ τών νέων αναπτύσσονται ά- 
παΕίες καί καλλιεργείται ό άναρχισμός.

Ά λλ ' αύτός μ έ ν ε ι  ά σ υ γ κ ι 
ν η τ ό  ς. Δέν έχει χρόνο, δέν δια
θέτει δυνάμεις, δέν έχει διάθεσι οϋτε 
σκοπό νά άσχολήται μέ τά κοινωνικά θέ
ματα. Σύρεται σ' αύτά άπό άνάγκη Α 
πό τήν φορά τών πραγμάτων. Δέν τά 
έξουσιάΖει, άλλά άπλώς τά συΖητεί. τά 
κρίνει άφ' ύψηλοΰ. Δίνει συμβουλές 
Καί πρό παντός ά ν α θ έ τ ε ι .

Στό βάθος είναι δειλός. Δέν τοϋ ται- 
ριάΖουν οί μεγάλοι άγώνες. Δέν τοϋ πη
γαίνουν τά σπουδαία ιδανικό. Δέν τόν 
συγκινοϋν οί ύπερχρονικές άΕίες. Τις ύ- 
περαοπίΖεται μέ τά χείλη. Δέχεται τήν 
Γίαράδοσι σάν ένα status quo. Δέν τήν 
πιστεύει.

Φ ο β ά τ α ι  ν ά  π ά ρ η  ε ύ

θ ϋ ν ε ς. Αποφεύγει τις κακοτοπιές. 
ΓΓ αύτό άναθέτει ατούς άλλους. Ή κοι
νωνία πρέπει νά είναι καλή. Πρέπει νά 
ύπάρχη νομιμότης, γιά νά διατηρή αύτός 
τό χουΖούρι του.

Αλλά πώς θά είναι ή κοινωνία καλή; 
Μέ τούς άλλους. Υπάρχουν οί ήθικολό- 
γοι, οί έκπαιδευτικοί, οί ψυχολόγοι, οί 
κοινωνιολόγοι, οί άνθρωποι τών γραμ
μάτων.

ϊεχνάει πώς ή βελτίωσις τής κοινω
νίας δέν είναι ύπόθεσις μόνο τών ειδι
κών, άλλ' όλων. Οί άρχαϊοι έλληνες μάς 
έδειξαν τό ύπόδειγμα τής πόλεως. Παι
δεία δέν έκαμαν μόνον οί δάσκαλοι ή οί 
ποιηταί. Παιδεία έκανε ολόκληρη ή πό
λις. Ή  β ε λ τ ί ω σ ι ς  τ ή ς  κ ο ι 
ν ω ν ί α ς  ε ί ν α ι  ύ π ό θ ε σ ι ς  
ό λ ω ν  κ α ί  ό χ ι  μ ε ρ ι κ ώ ν .

Αλλ' οί καλοί πνευματικοί καί κοινω
νικοί άγώνες πού συντελούν στήν πρα
γματική πρόοδο τής κοινωνίας τοϋ είναι 
ξένοι. Δέν τόν ένδιαφέρουν. Είναι μα
κριά άπό τήν ψυχολογία του, άπό τις ά- 
νάγκες, τις δράσεις του. "Αλλωστε ά- 
παιτοϋν θυσία.

Κ α ί  ή θ υ σ ί α  έ χ ε ι  δ ι α 
γ ρ α φ ή  ά π ό  τ ό  λ ε ξ ι λ ό γ ι ό  
τ ο υ .  Εδώ τό πρόβλημα είναι ή άπό- 
κτησις, ή συσσώρευσις άγαθών, ή άπό- 
λαυσις, ή χαρά τής Ζωής. 'Αξία έχει 
ό,τι έρεθίΖει τό μάτι, ό,τι εύχαριστεϊ τό 
άφτί, ό,τι συντελεί στόν γαργαλισμό τών 
αισθήσεων. «Τήν ήδονήν άρχήν καί τέ
λος λέγομεν είναι τοϋ μακαρίως Ζήν».

Ή χαρά τών αισθήσεων, τό καλό φα
γητό καί πρό παντός τό sex. Αύτό άπο- 
τελεϊ τήν καθημερινή τροφή μας. Μπή
κε στήν διαφήμισι. Είσεχώρησε στό φυλ
λάδιο. Διέβρωσε τήν έφημερίδα. Ταυτί
σθηκε μέ τό περιοδικό. 'Αποτελεί άπο- 
κλειστικό θέμα τού κινηματογράφου.

Από μιά σημαντική βιολογική καί ψυ
χολογική λειτουργία, πού ύπηρετεί τόν 
έρωτα καί δημιουργεί άνθρώπους, έξέ- 
πεσε σέ παιγνίδι τών αισθήσεων. "Εγι
νε θύμα τών ναρκωτικών. "Επεσε στά 
νύχια τής κανθαριδίνης. Μετεβλήθη σέ 
δούλο τής μαριχουάνας. Καταποντίσθη- 
κε οτήν έγωπάθεια. Ταυτίσθηκε μέ τήν 
διαστροφή.

***

Αλλ' ό άλκοολικός μας, σάν άρρω
στος πού είναι, δέν παρουσιάζει ένό- 
τητα λογικής. Υ π ο π ί π τ ε ι  σ έ  
ά ν τ ι φ ά σ ε ι ς .  Δέν θέλει νά φαί
νεται έγωλάτρης. Υ π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  
πώς ένδιαφέρεται γιά τήν κοινωνία. 
Προσποιείται άτι παρακολουθεί τά κοι
νωνικά ρεύματα. ΊσχυρίΖεται ότι είναι 
φίλος τών νέων τάσεων πάνω στήν φι
λοσοφία τής κοινωνίας.

Τυπική, ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι -  
κ ή  π ε ρ ί π τ ω σ ι  ά π ο τ ε λ ε ϊ  
ό Sartre. Ή  φιλοσοφία του είναι ή πιό 
έγωκεντρική άπό όσες παρουσιόσθησαν 
τόν εικοστό αίώνα. ϊεκινάει άπό τό ύ- 
ποκείμενο, άπό τό έγώ, γιά νά κατα- 
λήξη στό έγώ.

Ό  Sartre δέν έχει καιρό ν' άσχοληθή 
μέ τόν έξωτερικό κόσμο. "Αλλωστε ή 
φύαις δέν έχει κανένα νόημα. Ή  μόνη 
άξια λόγου πραγματικότης είναι ό άν
θρωπος πού ύποφέρει καί δέν ξέρει γιατί 
Ζή. Τό γνώρισμά του είναι τά άγχος.

Πραγματικότητα έπίσης άποτελεϊ ό 
θάνατος, ό άφανισμός, ό μηδενισμός. 
Όμως ό άνθρωπος πεθαίνει καί ποίν ά
πό τόν βιολογικό του θάνατο. Πεθαίνει

άπό τήν πλήξι, άπό τήν άνία τής Δοτι
κής Ζωής.

Ή μόνη λύσις γιά νά κρατηθή στήν 
ύπαρξι είναι ή έλευθερία, πού συνίστα- 
ται στήν αύθόρμητη δρόσι, στήν ίκανο- 
ποίησι τοϋ κεφιού, στήν άκώλυτη πρα- 
γματωσι οίωνδήποτε έπιθυμιών, πού μπο
ρούν νά κυριαρχούν στήν συνείδησι. Τό 
κάνε ό,τι θέλεις είναι ή άπάντησις στό 
μηδέν καί τήν άνυπαρξία.

Καί διερωταται κανείς, ποιό σημείο 
έπαφής μπορεί νά έχη αύτή ή ύπαρξια- 
κή θέσις πρός τήν ούσία τοϋ μαρξισμού. 
Καί όμως ό Sartre διοκηρσύσει ότι είναι 
μαρξιστής, γιατί θέλει νά άρέση ατούς 
πολλούς. Ο έ ξ υ π ν ο ς  ά σ τ ό ς  
δ έ ν  π ά ε ι  π ο τ έ  έ ν α ν τ ί ο ν  
τ ο ύ  ρ ε ύ μ α τ ο ς ,  άλλά τό άκο- 
λουθεί. Δέν είναι ήγέτης, άλλ' ούραγός. 
Όμως στό τέλος δέν βγαίνει κερδισμέ
νος.

Μ ο ι ά Ζ ε ι  μ έ  τ ό ν  Τ ά ν τ α 
λ ο .  Ό  μυθικός βασιλεύς τής Φρυ
γίας ήτο φίλος τών θεών, μετείχε στά 
δείπνα καί στά μυστικά των. Όμως τούς 
φέρθηκε μέ άναίδεια, ίταμότητα, άλαΖο- 
νεία. Καί καταδικάσθηκε νά βρίσκεται 
μέσα σέ μιά λίμνη διψασμένος καί νη
στικός.

"Απλωνε τά χέρια νά Εεδιψάση καί 
τό νερό ύποχωροΰσε. Έσκυβε, γιά νά 
τό φθάση, άλλ' αύτό χανόταν. "Εστρε
φε τότε τήν προσοχή του στις όχθες τής 
λίμνης:

«Όγχναι καί ροιαί καί μηλέαι άγλα-
όκαρποι

ουκέαι τε γλυκεροί καί έλαϊαι τηλε- 
θόωσαι» (Όδύσ. Λ 589-590)

ύπήρχαν έκεϊ. Αλλά μόλις έκεϊνος έ- 
πλησίαΖε, ό άνεμος ξεσήκωνε τά δέν
δρα ώς τά νέφη τά «σκιόεντα».

Ό  Τάνταλος δέν είναι μία δραματι
κή άναλαμπή τής φαντασίας τών έλλή- 
νων. ΈκφράΖει βασική ψυχολογική δο
μή' τήν τυραννία τών αισθήσεων, όταν 
γίνωνται θεότης. Ό  Τάνταλος θυμίΖει 
τόν σύγχρονο διψασμένο άστό πού έχει 
καί δέν άπολαμβάνει, πού άποκτά καί 
δέν ικανοποιείται. Υποφέρει άπό τόν λι
μό τών ένστικτων καί βασανίζεται.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος Ζή καί αύτήν 
τήν άντίφασι. Ενώ ιδανικό του είναι ή 
όνεσις, ή εύχαρίστησις, στήν πραγματι
κότητα δέν έχει τόν χρόνο νά άπολαύ- 
ση τά άγαθά του. 'Ενώ έπιδίωξίς του 
είναι τό όμεριμνομέριμνο, έμπλέκεται 
στόν άγώνα γιά τήν ισχύ, στήν πάλη γιά 
τήν έπικράτησι.

Ό ,τ ι δέν έχεις πρέπει νά τό άποκτή- 
σης. Ό,τι άπέκτησες πρέπει νά τό κρα- 
τήσης καί νά τό έπαυξήσης. Έ ν ό - 
ν ό μ α τ ι  τ ή ς  ά μ ε ρ ι μ ν η -  
σ ί α ς  μ ε ρ ι μ ν ά ς .  Χ ά ν ε ι ς  
δ, τι  θ ά  ή θ ε λ ε ς  ν ά  ά π ο - 
λ α ύ σ η ς .  Χ α ρ α μ ί Ζ ε ι ς  τ ή ν  
Ζ ω ή  σ ο υ .  Β υ θ ί Ζ ε σ α ι  σ τ ή ν  
λ ί μ ν η ,  χ ω ρ ί ς  ν ά  ξ ε δ ι 
ψ ά ς .

Ό  σύγχρονος άνθρωπος σημαδεύει 
σέ λανθασμένο στόχο. Σ υ γ χ έ ε ι  
τ ή ν  ε ύ η μ ε ρ ί α  μ έ  τ ή ν  
ε ύ δ α ι μ ο ν ί α .  "Ομως όλη ή άρ- 
χαία έλληνική φιλοσοφία δούλεψε πά
νω σ' αύτήν τήν έννοιολογική διάκρισι. 
'Από τόν Σωκράτη ώς καί αύτόν τόν 
'Επίκουρο όλοι οί φιλόσοφοι, πλήν έλα- 
χίστων έξαιρέσεων, συμφωνούν ότι άλ-

Συνέχεια είς τήν σελ. 259
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΛΡΑΣ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

εις τό έργον του ύπό των φυλάκων (36) 
Π των έπιστατών (37) ή των κολτΖή- 
δων(38) .

V .—  Πόροι, διά τήν συντήρησιν τής 
Αστυνομικής Αρχής Ύδρας, ήτο έ- 

λαφρά τις φορολογία των εις τήν 
Ύδραν άφικνουμένων ή διαμενόντων 
Εένων, ώς καί τών πλοίων, τά όποια 
είσέπλεον εις τόν λιμένα καί τής όποι
ας ή εϊσπραΕις είχεν άνατεθή εις τήν 
Αστυνομικήν Αρχήν, πλήν όμως, έν τή 

πράΕει, τά είσπραττόμενα ποσά ήααν έ- 
λάχιστα, διότι οί ύπόχρεοι μέ διάφορα 
προσχήματα άπέφευγον τήν έκπλήρωσιν 
τής ύποχρεώσεως ταύτης(39) .

Ή έλλειψις, όμως, σταθερών πόρων, 
διά τήν συντήρησιν τής 'Αστυνομίας, εΐ- 
χεν ώς άποτέλεσμα τήν καθυστέρησιν 
καταβολής τών μισθών εις τόν Αστυνό
μον καί τόν γραμματέα, ώς ανωτέρω έ- 
Εετέθη, καί γενικώς τήν παρακώλυσιν 
τών έργων ταύτης.

λ I . —  Ή σφραγίς τής Αστυνομίας τής 
Ύδρας ήτο στρογγύλη, ολίγον ώοειδής, 
έφερεν δέ κυκλικώς τήν φράσιν «'Αστυ
νομία ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ 1821» καί εις 
τό μέσον τόν μυθικόν φοίνικα, άναγεν- 
νώμενον έκ τής τέφρας αύτοϋ.

V II. Ο φόβος τής παρανόμου δράσε - 
ως τών Εένων προκύπτει έκ τοϋ προανα- 
φερθέντος έγγράφου τών πλοιάρχων,40
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 
Απηύθυνεν, έκ τοΰ στρατοπέδου τής 

Τριπολιτσας έπιστολάς πρός τούς Υ
δραίους, εις τάς όποιας ουνιστοϋσε εις 
τούτους νά οργανώσουν καλήν ' Αστυνο
μίαν, ή όποια νά παρακολουθή καί νά 

έποπτεύη τούς εις τήν νήσον Εένους.

«Πρός τούς εΰγενεστάτους προκρίτους καί 
γενναιότατους καπιτανέους τής νήσου 
'Ύδρας,

Κ ύ ρ ι ο ι ,
Σδς είναι γνωστόν, ότι πρδ πολλών πα

ραιτηθείς άπό τό άστυνομικόν χρέος, μετά 
πολλάς παρακινήσεις τό άνέλαβα πάλιν 
εις τάς 6 ’Ιουνίου καί τό έξηκολούθησα 
έως τέλη ’Οκτωβρίου τού παρελθόντος χρό
νου, χωρίς νά έλαβα ποτέ όβολόν άπό τόν 
μισθόν μου συμποσούμενον εις γρόσια 625, 
τά όποια κατά τόν νεωστί άναβασμόν τών 
νομισμάτων φέρουσι σήμερον γρ. 718,30. 
Βλέπετε, κύριοι, ότι παρέβησαν καί άλλοι 
τέσσαρες μήνες άφού πάλιν παρητήθην τοΟ 
δπουργήματος τούτου, καί- δέν σάς λανθά
νει ότι καθένας έχει τάς άνάγκας του, 
χωρίς νά σάς βαρύνω μέ τήν έκθεσιν τής 
ϊδικής μου' 8θεν σάς παρακαλώ θερμώς νά 
διατάξητε δπου άνήκει διά νά μοί πλη
ρωθούν τέλος πάντων τά είρημένα γρόσια 
718,30, διά νά ήμπορέσω καί εγώ νά θε
ραπεύσω τάς άνάγκας μου καί νά φροντί
ζω εις τό έξής τήν οικιακήν μου οικονο
μίαν. Ταΰτα παρακαλών μένω μέ τό άνή- 
κον σέβας.

'Ύδρα τή 28 Φεβρουάριου 1828 
Εύπειθέστατος πολίτης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ» (35)

Ό  έκάστοτε Αστυνόμος έβοηθείτο



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ώς καί έπιστολών τοϋ Δημ. Ύψηλάντου:

α. « ...Λ οιπόν, φίλοι μου Υδραίοι καί 
Επετζιώται, έχετε άκραν προαοχήν μήν 
έμπιατεύεσθε κανένα ξένον είτε δμοε- 
θν·?5 είτε έτεροεθνή, έξω άν έχετε διά 
τήν πίστιν καί τιμιότητά του πάσαν 6ε- 
βαίωαιν' καί αύτούς τούς έρχομένους 
ξένους είς τάς πατρίδας σας πρέπει νά 
τούς έξετάζετε όποιοι είναι, τ! ήλθαν 
νά κάμουν, τί έπάγγελμα έχουν, καί 
διά τόν πολύν ή δλίγον καιρόν όποΰ έ
χουν νά καθήσουν, νά τούς ζητήτε έγ- 
γϋησιν. Διορίσατε έπάνω είς τούτο τό 
κεφάλαιον τής άσφαλείας δύο ή τρεις 
άνδρας πιστούς, φρονίμους καί εμπεί
ρους τού κόσμου, διά νά έξετάζουν καί 
νά άναφέρουν καθ’ ήμέραν είς τούς έ- 
φόρους τάς παρατηρήσεις των. Εύχόμε- 
νος εις δλους ύγείαν καί εύτυχίαν τών 
υπέρ τής έλευθερίας άγώνων, μένω 
Έ κ  τοϋ στρατοπέδου τής Τριπολιτζάς 

τήν 17 Αύγούστου 1821 
δ πατριώτης

Δημήτριος 'Γψηλάντης»41 
β. «Προσέχετε, ώς πολλάκις σάς εϊπομεν, 

γενικώς δλους τούς ξένους, καθότι πολ
λοί θά πλακώσουν αύτού άπό δλα τά 
μέρη τής Ευρώπης. Τούς καλούς καί 
άξιους ξένους στρατιωτικούς δς τούς με- 
ταχειρισθή ή Διοίκησις είς τήν τακτι
κήν καί διοργάνωσιν των στρατευμά
των της. Δι’ αύτήν τήν αίτίαν είναι ά-

ταχθώσι καί νά τούς δοθή γράμμα τής 
άσφαλείας.

3. Τό έκ τής άσφαλείας γράμμα πρέπει 
νά δίδεται μόνον είς άνθρώπους όπού έ- 
χουσι γραικικά ή φιλικά πασαπόρτια, 
καί είναι πρός τούτοις γνωρισμένοι ά
πό δύο ή τούλάχιατον άπό ένα Ύδριώ- 
την, δστις πρέπει νά παρρησιασθή είς 
τήν άστυνομίαν διά νά μαρτυρήση περί 
τής γνωριμίας ταύτης. "Οστις δέ ήθε- 
λεν εύρεθή χωρίς πασαπόρτι, Ιάν είναι 
Γραικός, πρέπει νά εύρη δύο έγγυητάς 
συμπολίτας Υδραίους διά τήν αύτοΰ 
διαγωγήν, διά νά λάβη τό τής άσφα
λείας γράμμα' εί δέ καί είναι άλλης 
φυλής, έάν καί δώση τούς έντοπίους 
έγγυητάς, πρέπει νά άναφερθή ή ύπό- 
θεσις είς τήν άνωτάτην έξουαίαν, καί 
αότή νά διορίαη έάν είναι άξιος τοϋ 
τής άσφαλείας γράμματος.

4. "Οποιος ξένος δέν άπολαύση γράμμα 
τής άσφαλείας, πρέπει άμέσως νά άνα- 
χωρήση άπό τήν "Γδραν' καί εί μέν ά
πό έναντίον καιρόν ή έλλειψιν άπαντη- 
μάτων, έμποδισθή διά καμμίαν ήμέραν, 
πρέπει είς τό διάστημα αύτό νά μείνη 
είς τούς όντάδες τού λαζαρέτου ή άλ
λον φυλαγμένον τόπον, χωρίς νά ήμπο- 
ρέση νά συνομιλήση εϊμή μέ άνθρώπους

έχοντας έγγραφον περί τούτου άδειαν 
άπό τούς έπιστάτας τής αστυνομίας.

5. "Οποιος έγκάτοικος ύποδεχθή ξένον είς 
τό δσπήτιον του, ή δποιος ένοικιάση 
είς ξένον κανένα όντά, μαγαζί, ή σπήτι 
δλόκληρον, χρεωστεΐ νά τό κάμη γ.ω- 
στόν είς τούς έπιστάτας τής αστυνο
μίας μέ έγγραφον φανέρωσιν ώς κάτω: 
«’Εγώ δ δείνας Υδραίος ή κάτοικος 
τής "Γδρας, φανερώνω δτι εύρίσκεται 
κονεμένος είς τό σπήτι μου είς τήν 
δείνα στράταν δ κύριος δείνας άπό τόν 
δείνα τόπον μέ γράμμα τής άσφαλείας 
σημειωμένον N o ...» .

Άπερνώντας δέ 24 ώραις άφ’ οδ έ- 
δέχθη τόν ξένον ή ξένους, ή ένοικίασε 
τό σπήτι, όντά, ή μαγαζί, χωρίς νά έ
καμε τήν είρημένην φανέρωσιν, ύπόκει- 
ται είς χρηματικήν τινά ζημίαν.

("Γδρα τή ........... ’Ιουνίου 1821)
(01 πρόκριτοι τής νήσου "Γδρας)43

Πράγματι, έν συνεχεία, τόν Ιούνιον 
τοϋ 1821 έξεδόθη ηροκήρυξις τής Α
στυνομίας τής Ύδρας, διά τής όποιας 
οί έν τή νήσω ξένοι έκαλοϋντο, όπως, 
έντός τακτής προθεσμίας, έφοδιασθοΰν 
δΓ ειδικών άδειων παραμονής:

«Είδησις είς τούς ξένους έκ μέρους

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821
Τοδ κ. 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ρος Νομικής - Δ/ντοϋ Ύπουργ. Κοιν. 'Υπηρεσιών

νάγκη νά έχητε καλήν άστυνομίαν, διά 
τής όποίας νά μανθάνετε καί προλαμ- 
βάνετ κάθε ένδεχόμενον».42

Ή το ή άφορμή τής ίδρύσεως τής Α 
στυνομικής Αρχής τής "Υδρας.

Είδικώς διά τούς ξένους, άλλοδαπούς 
καί, μή, οί πρόκριτοι τής νήσου Ύδρας 
παρέσχον τάς κάτωθι οδηγίας, είς τήν 
συσταθεϊσαν Αστυνομικήν Αρχήν:

«Διαταγαί έκ μέρους τών προυχόντων 
πρός τούς άστυνόμους, τάς όποιας αύτοί 
χρεωστούν νά βάλουν είς πράξιν:
1. Νά διορισθή μία έποχή, καί δσοι ξένοι 

εύρίσκονται είς "Γδραν φερμένοι μετά 
τήν διωρισμένην έποχήν, νά προστα- 
χθούν είς διάστημα τριών ήμερων νά 
παρρηαιασθώσιν είς τήν άστυνομίαν διά 
νά λάβωσι τό έγγραφον διαμονής. Αύ- 
τή ή προσταγή νά κηρυχθή μέ προκή- 
ρυξιν άπό μέρους τών άρχόντων, καί S- 
ποιος ξένος εύρεθή μετά τάς τρεις ήμέ- 
ρας χωρίς τό γράμμα αύτό, ύπόκειται 
νά φυλακωθή διά νά έξεταχθή άκριβώς 
ή αιτία τής άπειθείας του, καί νά παι- 
δευθή κατά τάς περιστάσεις.

2. "Οσοι ξένοι έρχονται, χρεωστεΐ δ Λι- 
μενοφύλαξ νά τούς στέλνη είς τόν άρ- 
χηγόν τής ύγείας, δ δέ άρχηγός τής 6- 
γείας νά τούς συντροφεύη μέ ένα φύ
λακα είς τήν άστυνομίαν διά νά έξε-

Η οφραγίς τής Αστυνομίας Ύδρας έκ τοϋ σχετικού έγγράφου. 
Δεξιά ή ύπογραφή τοϋ Αστυνόμου Ίωάννου Μπαρμπαρή.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
τού προέδρου καί τών προυχόντων τ?)ς 
νήσου καί πόλεως ταύτης "Γδρας. 

"Οποιος τών έδώ ευρισκομένων ξένων 
ήλθεν ύστερα άπό τήν πρώτην. . . τοΟ 
παρόντος χρόνου 1821, χρεωστεΐ είς 
διάστημα 24 ωρών από τήν προκήρυξιν 
ταότην νά παρρησιασθή προσωπικός είς 
τό γραφεΐον τής αστυνομίας μέ τό πα
σαπόρτι του έάν Ιχη , διά νά λάβη 
γράμμα τής άσφαλείας.

Τρεις ήμέρας μετά τήν προκήρυξιν 
ταότην, δποιος τίδν είρημένων ξένων εδ- 
ρεθή χωρίς γράμμα τής άσφαλείας, ύ- 
πόκειται νά ληφθή άπό τούς κολντζή- 
δες, νά παιδευθή κατά τάς περιστά
σεις ώς άπειθής είς τούς νόμους, καί 
νά διωχθή άπό τήν νήσον ταότην ώς 
Οποπτος άνθρωπος.

Ή  παροδσα εϊδησις θέλει κηρυχθή ά
πό τόν δημόσιον κήρυκα διά ζώαης φω
νής καί πρός τοότοις έκτεθή έγγρά- 
φως είς τούς συνηθισμένους δημοσίους 
τόπους είς τήν καθομιλουμένην έλληνι- 
κήν καί είς τήν ’Ιταλικήν διάλεκτον, 
διά νά μήν προφασισθή τις δτι άγνοεϊ 
τήν διαταγήν ταότην.
Έ κ  τής άστυνομίας τής νήσου "Γδρας 

Τ ή ............. ’Ιουνίου 1821 Ε.Π.»4'4

Άτυχώς, όμως, είτε άπό άμέλειαν, 
είτε άπό άδιαιρορίαν των πλοιάρχων ή 
ώριομένων Υδραίων, τ' άνωτέρω μέ
τρα, ενίοτε, δέν έτηροϋντο, γεγονός ό- 
περ προεκάλεσε τάς διαμαρτυρίας τής 
Αστυνομικής Αρχής: 

α. «Τοίς προκρίτοις "Γδρας 
Εύγενέστατοι Κύριοι'

Κρίνω χρέος μου νά σάς ιδεάσω δτι είς 
τήν άστυνομίαν δέν δπάρχει ούδ’ ήμπο- 
ρεί νά δπάρξη καμμία εύταξία, ένόσω 
οΐ καπιτάνοι τίδν σκουνίδν καί γολεττίδν 
καί διαφόρων τρεχαντηρίων δέν παρου
σιάζονται είς αύτήν διά νά τήν πληρο- 
φορίδσι τά πάντα, παρρησιάζοντες καί 
τούς έπιβάτας των. ’Εκ τοότου άκολου- 
θεΐ νά μήν έξεόρη ή άστυνομία έν και- 
ρφ τάς ειδήσεις καί άλλα άναγκαΐα, 
άλλά νά προσμένη νά τ’ άκούση άπό 
τούς καφενέδες. "Οθεν άνάγκη πάσα νά 
διαταχθίδσιν οί έπιστάται τού τελω
νείου, τού καθαρτηρίου, οί φυλακές των 
καί οί καραβοκόριοι καί καπιτά.οι διά 
νά παρρησιάζωνται είς τό άατυνομεΐον, 
καί φεόγοντες καί έρχόμενοΓ διότι άλ- 
λέως δέν είναι δυνατόν νά έξεύρωμεν 
ούτε τ! γράμματα έμβαίνουν κ ι’ έδγαί- 
νουν άπό τήν πατρίδα, ούτε ποιοι άν
θρωποι, ούτε όποίαι ειδήσεις καί χω
ρίς τήν ένέργειαν δλων τούτων είναι, 
μέ φαίνεται, περιτταί καί άστυνομία 
καί άστυνόμος.

Τή 18 ’Απριλίου 1825 έν "Γδρφ 
Ό  έπιστάτης τής άστυνομίας 

’Ιωάννης Μπαρμπαρής» 45 
β. «’Αστυνομία "Γδρας

Καπιτάνοι τίδν σκουνίδν καί γαλετ- 
τίδν καί παντός άλλου πλοιαρίου, 
συμπατριίδται καί ξένοι!

Ή  πατρίς ώς σάς είναι γνωστόν εύρί- 
σκεται είς μέγαν πόλεμον καί άπαιτεϊ 
άπό δλους άγρυπνον προσοχήν κατά 
πάντα διά τήν άσφάλειάν της. Η μείς 
δέν έμπορούμεν νά έκπληρώσωμεν τό 
χρέος μας άκριβέδς χωρίς τήν συνδρο
μήν σας. Διά τούτο άνάγκη νά διευθύ
νετε είς τήν άστυνομίαν δλους τούς ξέ
νους όμοίως καί δσα γράμματα φέρετε 
ή λαμβάνετε έντεύθεν, παρρησιαζόμενοι

είς τό άατυνομεΐον καί σείς αότοί, διά 
νά άναφέρετε δσας άξίας άκοής έχετε 
ειδήσεις. Ούτω δέ έκπληρούντες τό 
πρός τήν πατρίδα χρέος σας τήν άσφα- 
λίζετε τό καθ’ ύμάς καί φυλάττετε κα- 
θαράν τήν συνείδησίν σας.

Έν 'Ύδρα: τή 24 Απριλίου 1825 
Ό  άστυνόμος 

( ’Ιωάννης Μπαρμπαρής)
(Ό  γραμματεύς 

Ν. Παγκαλάκης) »46

V III. Παρά τής Αστυνομίας τής "Υ
δρας έτηροϋντο τά έΕής βιβλία:47

Α. Β ι β λ ί ο ν  π α ρ α μ ο ν ή ς  
ά λ λ ο δ α π ώ ν  έ ν  ’Ύ δ ρ α ,  είς 
τό όποιον κατεχωροϋντο τό όνοματεπώ- 
νυμον, διάφορα στοιχεία τής ταυτότητος 
τοϋ άφικνουμένου, ό χρόνος παραμονής, 
ώς καί ό τόπος διαμονής έν "Υδρα αύ- 
τοϋ. Πρός τούτο έτηρήθη έν βιβλίον, 
διαστάσεων 0,27X0,40, δερματόδετον, 
είς άρίστην κατάστασιν. Φέρει αϋΕοντας 
άριθμούς 1 -2 3 0  καί 487-11971 καί 
καλύπτει χρονικήν περίοδον άπό 14 Ι 
ουλίου 1821 έως 19 Οκτωβρίου 1825.

Έκ τών έν αύτώ καταχωρήσεων:

No 137 Ύδρα τή 25 Ιουλίου 1821, 
διά 30 ήμέρας 

Τω «πέτρω πάολω», γεννημέ
να) είς μεοσήνην, κατοίκου 
σίφνου, έπαγγέλματος Ια
τρός χειρουργός άπό μήκο- 
νος, διά τήν πολεπόννη- 
σον, τελευταίως κατοικεί είς 
τοϋ δημητρίου ΚριεΖή, ήλι- 
κία χρ. 33, ανάστημα μεσαΐ- 
ον, μαλλιά Εανθά, μέτωπον 
μέτριον, φρύδια πυκνά, όμ- 
μάτια γαλανά, μύτη μέτρια, 
μουστάκια, στόμα μέτριον.

Υπογραφή τοϋ άνθρώπου 
PIETRO Dl PAOLI 

No 146 Ύδρα τή 4 Αύγουστου 1821.
διά 3 μήνας 

Τω έΕοχωτάτω Ίατρώ Φραν- 
τϋέσκω θρόνω, γεννημένος 
είς νεάπολιν, διαφαντεμένος 
Ισπανός, κατοίκου είς "Υ

δραν, έπαγγέλματος ιατρός 
άπό τάς Αθήνας διά κατα- 
φύγιον, ήλικία χρ. 40, άνά- 
στημα μέτριον, μαλλιά μαύ
ρα, όμμάτια γαλανά, μύτη 
σηφή(;), μουστάκια Ευραφι- 
σμένα, στόμα μέτριον.

ή ύπογραφή του 
(πλαγίως: -δέν έπλήρωσεν») 

14 Απριλίου 1822
No 1783 Ταλιέρ, Γάλλος, ιατρός, ήλ.

25, έρχομός ΣπέτΖαις, Διο
ρία 6.

3 Οκτωβρίου 1822
No 5080 Θεόφιλος Καίρης, "Ανδρος, 

Διδάσκαλος, ήλικία 38, έρ
χομός Σύρο, διορία 10 όποϋ 
όρίΖει.48

23 Ιουλίου 1823
No 8244 Έρίκος Σίντ, Γερμανός Στρα 

τιώτης, ήλικία 44, έρχομός 
Αθήνας, διορία 5.

30 Σεπτεμβρίου 1825 
No 11222 Εύάγγελος Ζωντανός, Κυδω-

νιεύς, Τυπογράφος, ήλ. 50, 
έρχομός Σπέτσας, διορία 5.

Β. Β ι β λ ί α  θ ε ω ρ ή σ ε ω ν  
π α σ σ α π ο ρ τ ί ω ν  ( δ ι α β α 
τ η ρ ί ω ν ) ,  τόσον διά τούς άναχω- 
ροϋντας Εένους, όσον καί διά τούς με- 
ταβαίνοντας είς άλλα μέρη τής Έπανα- 
στατημένης Ελλάδος Υδραίους.

Έτηρήθησαν τέοοαρα, κατά σειράν, 
βιβλία:

1 ο ν Β ι β λ ί ο ν :  διαστάσεων
0,20X0,28, δερματόδετον, είς καλήν κα- 
τόοτοσιν, άποτελεϊται έκ 208 σελίδων, 
άρχεται άπό 12 Ιουλίου 1821 καί λήγει 
19-11-1821, ύπό αϋΕοντας άριθμούς 1 — 
1463. Έπί τού έΕωφύλλου φέρει τήν 
φρόσιν «Πασαπόρτια, όπου δίδει ή άστυ
νομία είς τούς άναχωροΰντας Εένους».

Έκ τών έν αύτψ καταχω
ρήσεων :

Αστυνομία "Υδρας.
No 1 Ύδρα τή 12 Ιουλίου 1821.

Αναχωρεί έντεύθεν ό Κύρι
ος Ζήνων Σταυρίδης άπό Μέ- 
τΖοβο Μαθητής έρχόμενος ά
πό Οδησσόν καί Κωνσταντι
νούπολή καί ύπάγει είς τήν 
Πατρίδα του. Παρακαλούμεν 
λοιπόν όλως τούς όμογενεϊς 
καί φίλους νά μήν τού δοθή 
παρομικρά ένόχλησι, ή έμπό- 
διον, άλλά μάλλον κάθε συγ- 
χωρημένη καί άΖημίωτος βο
ήθεια.
Τώ έδώθη τό παρόν έπισφρα- 
γισμένον μέ τήν σφραγίδα 
τής Αστυνομίας, έπί μαρτυ
ρία τού κυρίου Νικολάου Ίω- 
άννου Μηλιώτη.

Διά τούς έπιστάτας τής 
Αστυνομίας 

25 Ιουλίου 1821
No 21 Θεωρημένον είς τήν άστυνο

μίαν τής ϋδρας διά ν' άπερά- 
ση είς τό έλληνικόν στρατό- 
πεδον τών Τρίκορφων διά νά 
έπαγγέλετε τήν ιατρικήν, έπ' 
όνόματι VINCENZO ΙΝΝΟ- 
CENTO TASSI.
Ύδρα τή 28 'Ιουλίου 1821 

9 Νοεμβρίου 1821
No 1333 Ό  Παύλος Θεόδωρος ’ Ισίδω

ρος λε(βελέγ;), Γάλλος φι- 
λέλλην πηγαίνει είς αργός, 
ήλικία 22, άν: ύψηλόν, μαλ
λιά μαύρα, μέτωπον μέτριον, 
όφρ. μαύρα, όμμάτια γαλα
νά, (λοιπά στοιχεία δυσανά
γνωστα) .

2 ο ν Β ι β λ ί ο ν :  διαστάσεων
0,19X0.28, δερματόδετον, είς άρίστην 
κατάστασιν. Έπί τού έΕωφύλλου έχει έ- 
πικολλημένον χαρτί μέ τήν φράσιν -Πα- 
σαπόρτια όποΰ άφήνουν οί Εένοι είς τήν 
Αστυνομίαν». Αποτελεϊται έκ σελίδων 
144. Είς τήν πρώτην σελίδα σημειοϋται 
ή φρόσις -καί τόδε τής καγγελαρίας». 
Φέρει αϋΕοντας άριθμούς 1464 —  2783 
καί καλύπτει τήν χοονικήν περίοδον άπό 
19-11-1821 έως 3-3-1822. Είς τάς πρώ
τος σελίδας (5 — 19), όμως, έχουν κα- 
ταχωρηθή διάφοροι θεωρήσεις μέ άρι
θμούς 1— 93 καί ήμερομηνίας 2 'Ιουλίου
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ TOY 1821
1821 έως 22 Αύγούστου 1821. (Προ
φανώς πρόκειται περί συμπληρωματικών 
έγγραφών, μή καταχωρηθεισών εις τό 
πρώτον βιβλίον).

Έκ τών έν αύτφ καταχωρήσεων: 
12 Δεκεμβρίου 1821 

No 1701 Ο κύριος Γεώργιος Κιβωτός 
ύδρέος καί μέλος τής έν "Υ
δρα Βουλής, όστις πηγαίνει 
εις τήν πολιορκίαν τής Κό

ρινθου μέ άλλους ανθρώπους 
συμπατριώτας μας, διά νά 
συναγωνισθοϋν έκεϊ μετά τών 
ομογενών μας, χρ. 58. 

τή 4 Ιανουάριου 1822 
25 Ιανουάριου 1822 

No 2222 Ο Ιωάννης Εμμανουήλ 
(687-688) Παππά άπό τάς Σέρρας, ε

πάγγελμα έμπορος, χρ. 21. 
24 Φεβρουάριου 1822 

No 2609 Ό  κύριος Προκόπιος Μπενι- 
Ζέλος Αθηναίος "Αρχών, 
δΓ Αθήνας, χρ. 47.

3 ο ν Β ι β λ ί ο ν :  διαστάσεων
0.19X0.28, δερματόδετον, εις καλήν κα- 
τάστασιν, άποτελούμενον έκ 376 σελί
δων. Φέρει αϋΕοντας άριθμούς 2784 έως 
8181 καί καλύπτει τήν χρονικήν περίο
δον 6 Μαρτίου 1822 έως 18 Ιανουά
ριου 1823. Εις τό τρίτον βιβλίον θεωρή
σεων διαβατηρίων, προφανώς λόγω φόρ
του έργασίας ή διότι έκρίθη περιττή ή 
άναγραφή λεπτομερών στοιχείων, σημει- 
οϋται μόνον τό όνοματεπώνυμον καί ό 
τόπος προορισμού.

Έκ τών έν αύτφ καταχωρήσεων:
7 Μαρτίου 1822

No 2860 Αντώνιος Πανάς, Κεφαλήν 
(ιατρός) διά Κόρινθον.

No 2861 Σπϋρος Πανάς, Κεφαλήν διά 
Κόρινθον.

10 Μαρτίου 1822
No 2920 Ρεμπό ΜαΕήμος, Γάλλος Ό- 

φικίαλ διά σπαίτΖαις, χρ. 
30.49 50

22 Μαίου 1822
No 4393 ΛουίντΖος Αμάρας, Γάλλος 

ιατρός, διά ΣπέτΖοις, χρ. 40, 
μέ τόν δοϋλον του.

13 Ιουνίου 1822
No 4906 Δημητρίου Φραγκούδη —  Κύ

πριος, Γραμματεύς, διά Σπέ- 
τΖαις, χρ. 22.

12 Ιουλίου 1822
No 5488 Νικόλαος Κασομούλης, Ο- 

λυμπίτης στρατιώτης διά Μύ
λους μέ 2 συνοδηπόρους, 
χρ. 26.51

3 Ιουλίου 1822
No 5562 Άμπελ Ελβετός Ιατρός, 

διά Μύλους, χρ. 22.
18 Νοεμβρίου 1822

No 7545 Γουστάβ Όβαρτ, Γερμανός 
άΕιωματικός διά Καστρί.

17 Δεκεμβρίου 1822 
No 7859 Βουτιέ Ολιβιέ, γάλλος πολε

μικός, διά Μύλους, χρ. 29 
(O LIVIER  V O U TIE R ).52-53

4 ο ν  Β ι β λ ί ο ν :  διαστάσεων
0.21X0,32, δερματόδετον, εις άρκετά 
καλήν κατάοτασιν. Φέρει αϋΕοντας ά
ριθμούς 8182 έως 13208 καί καλύπτει 
τήν χρονικήν περίοδον 19 'Ιανουάριου

1823 έως Ιουλίου 1825 καί έν συνε
χεία άρχεται νέα άρίθμησις 1 έως 1334, 
καλύπτουσα τήν χρονικήν περίοδον Δε
κεμβρίου 1827 έως 19 Απριλίου 1828. 
Εις τήν πρώτην σελίδα σημειοΰνται διά
φοροι ένέργειαι τής Αστυνομίας, ώς 
π.χ. «Διά Αθήνας έν γράμμα έδώσαμεν 
τού Νικόλα Μιστέρου—  Διά Σαλαμίνα, 
δύο όμοια τής Διοικήσεως μέ Δαμιανά- 
κον). Επίσης, εις τό τέλος ύπάρχει σε- 
λίς, εις τήν όποιαν σημειοϋταί: «Κατά
λογος τών άπό τάς νήσους έρχομένων 
παραστατών» (άναφέρονται 40 ονόμα
τα περίπου).

Έκ τών έν αύτφ καταχωρήσεων: 
25 Ιανουάριου 1823 

No 8270 Βουτιέ Γάλλος Κολονέλος, 
διά Καστρί, μέ Ίωάννην Πέ- 
τροβικ (VOUTIER).

29 Ιανουάριου 1823 
No 8348 Ιωάννης Χανέ, Γερμανός ά- 

Ειωματικός, διά Καστρί μέ 2 
πατριότες του, χρ. 21 (JEA- 
ΝΕ ΗΑΝΕ).

15 Μαρτίου 1823
No 8849 Δουμών Έρίκος, Γάλλος Ια

τρός, διά Σπέτσας, χρ 26 
(DUM ONT).54

26 Μαρτίου 1823
No 8991 Γκουστάβ Αδόλ, Όμπερτ, 

φιλέλλην Γερμανός διά Α- 
στρος, χρ. 23 (G. Α. Ο- 
BERTJ.55

15 Ιουνίου 1823
No 10058 Γεώργιος Ζαρβής, Αμερικα

νός πολεμικός διά Ναύπλιον, 
ΧΡ 25.

14 Μαίου 1825
No 12348 Πάκιος Τππεύς, ΜιλανέΖος 

φιλέλλην διά Σαλαμίνα μέ 
τόν δοϋλον του.

3 Αύγούστου 1825
No 12662 Χάου Σαμουήλ, Αμερικανός 

μ' ένα "Αγγλον καί τόν δοϋ
λον διά Ναύπλιον χρ. 23.56 

Σημειωτέον, ότι έγένετο συσχέτισις 
τών καταχωρήσεων εις τό βιβλίον παρα
μονής τών άλλοδαπών πρός τάς τοιαύ- 
τας τού βιβλίου θεωρήσεως πασσαπορ- 
τίων.

Εκτός τής ά να γραφής τών ονοματε
πωνύμων καί τών λοιπών στοιχείων άνα- 
χωρούντων έΕ Ύδρας εις τά προανα- 
φερθέντα βιβλία, ή Αστυνομία τής "Υ
δρας έδιδεν αύτοϊς καί ειδικόν διαβατή- 
ριον, τοϋ όποιου τό κείμενον είχεν ώς 
έΕής:

Ά ριθ.................
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑΡΑΣ

"Τδρκ xfl...............1823
’Αναχωρεί ένχεΟθεν δ .......................
ΠαρακαλοΟμεν λοιπόν δλας τάς δμο- 

γενεΐς καί φιλικάς έξουσίας ϊνα μή χφ 
όοθή παραμικρά ένόχληοις, ή έμπόδιον, 
άλλα μάλλον πάσα συγχωρουμένϊ] καί 
άζημίωχος βοήθεια. Τφ έδόθη χό πα
ρόν έπεσφραγισμένον μέ χήν οφραγίδα 
χής Άσχονομίας.

Ό  Έπισχάχης χής Άσχονομίας 
Τ. Σ.

Χαρακχηρισχικά χοΟ έπιφέρονχος: 
ήλικία ...................

άνάσχημα.................
μαλλία..................
μέχωπον..................
όφρύδια..................
όμμάχια..................
μόχη..................
μουσχάκια.................
ΐδιαίχερα σημεία..................
Υπογραφή χοΟ ϊδίου..................

IX. Ή Ελληνική Έπανάστασις, ύπό 
τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας διεΕήχθη, 
άποτελεϊ, κατά παγκόσμιόν άναγνώρισιν, 
άληθινόν θαϋμα, τοϋ όποιου, όμως, ή έ- 
κτασις, κατά βάθος καί πλάτος, δέν έ
χει πλήρως έρευνηθή. Καθημερινώς έρ
χονται εις φώς νέα στοιχεία, ένώ έτε
ρο, λόγω τοϋ χρόνου, άγνοιας τών κα- 
τεχόντων ταϋτα ή τών μεσολαβησασών 
έθνικών περιπετειών, κατεστράφησαν. 
Εις τήν ιστορικήν έρευναν, περί τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, φρονοϋμεν, 

ότι πολύτιμον βοήθημα άποτελοϋν τά 
προαναφερθέντα βιβλία τής Αστυνομίας 
τής "Υδρας καί τοϋτο διότι: 
α. Διά τών έν αύτοϊς καταχωρήσεων 

έντοπίΖεται ή δραστηριότης πολλών 
πρωταγωνιστών τής Ελληνικής Έ
παναστάσεως.

6. Περιλαμβάνουν πολλούς φιλέλληνας, 
οί όποιοι δέν άναφέρονται οϋτε είς 
τόν κατάλογον τού Ερρίκου Φορνέ- 
Ζη, οϋτε είς τό άΕιόλογον βιβλίον 
τών WILHELM BARTH -  MAX 
KEHRIG—  KORN «DIE PHILHEL- 
LENENZEIT», 1960 (Ή  Εποχή τών 
Φιλελλήνων).

γ. Καθίσταται δυνατή ή έπιβεβαίωσις ώ- 
ρισμένων ιστορικών γεγονότων ή ή 
άκρίβεια άιρηγήσεων διαφόρων πρω
ταγωνιστών τής Έπαναστάσεως 
(π.χ. περίπτωσις άναφερομένων ύπό 
Ν. Κασομούλη).

δ. Δύναταί τις νά σχηματίση μίαν σαφή 
εικόνα τής κοινωνικοοικονομικής καί 
έπαγγελματικής διαρθρώσεως τής Έ- 
παναστατημένης Ελλάδος. Έν προ- 
κειμένω, ένδεικτικώς, σημειώνομεν, 
ότι, έκ τών βιβλίων τής Αστυνομίας 
τής Ύδρας, φέρονται ώς άσκούμενα, 
κατά τήν διάρκειαν τής Ελληνικής 
Επαναστάσεως, τά έΕής έπαγγέλ- 

ματα:
1) ΆμπατΖής,57 2) ΑΕιωματικός, 3) 

Αγωγιάτης, 4) Άδραχτάς,58 5) Άντι- 
πρόΕενος, 6) ΒαστάΖος, 7) Βοσκός, 8) 
Βαρέλας, 9) Βουτσάς,59 10) Βασάλος, 
( ; ) ,  11) Βουληφόρος (ταχυδρόμος),
12) Γουναρός, 13) Γαϊδουρολάτης, 14) 
Γεωργός, 15) Γραμματεύς, 16) Γυαλιάς 
(ύαλοπώλης), 17) ΓεμιτΖήςή ΓεμτΖής,60 
18) Γλυκοποιός, 19) Γύφτος, 20) Διο- 
λιτΖής( ; ) .  21) Δουλευτής, 22) Δουλγέ- 
ρης(; ) , 23) Διδάσκαλος, 24) Δούλος, 
25) Δραγουμάνος (Διερμηνεύς), 26) 
Έμπορος, 27) Εργαστηριάρης, 28) 
Ζευγάς, 29) Ζωγράφος,, 30) Ιερομό
ναχος, 31) 'Ιατρός, 32) Ίερεύς, 33) 
Καλαφάτης, 34) Κεραμιδάς, 35) Καφε- 
τΖής, 36) Κλειδαράς, 37) Κτίστης, 38) 
Καποτάς,61 39) ΚαΖάΖης (μεταΕουρ- 
γός), 40) ΚαντΖιλιέρης(; ) , 41) Λόγιος, 
42) Λεπτουργός, 43) Μουλαράς, 44) 
Μάγερας, 45) Μουσικός, 46) Μπαρμπέ- 
ρης (κουρεύς), 47) Μαχαιροποιός, 48) 
Μαθητής, 49) Μπαλωματής, 50) Μεσί
της, 51) Μυλωνάς, 52) Μαρμαράς, 53) 

Συνέχεια είς τήν σελ. 260
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφο- 
νται. Α1 δημοσιευόμενα! μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

«Ήγέρθη ούκ έστιν ώδε. 
Ίδε ό τόπος, όπου έθηκαν 
Αύτόν». Τό νικητήριον μή
νυμα τοΰ Αγγέλου πρός 
τάς Μυροφόρους, δπως τό 

έφαντάσθη νέος "Ελλην 
Ζωγράφος.
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

β. Ε ρ γ α τ ι κ ό τ η ς.

Η εις τάς Έπιστήμας καί τάς Τέ- 
χνας παρατηρουμένη αλματώδης πρό
οδος, δημιουργεί άναμφισβητήτως εις 
τόν σύγχρονον άνθρωπον νέας απαιτή
σεις, τάς όποιας οΰτος καλείται νά ί- 
κανοποιήση διά τής έντάσεως των κα- 
ταθαλλομένων προσπαθειών του. Αλλά 
καί διά τόν άΕιωματικόν των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ή τοιαύτη άνέλιξις δημιουρ

γεί τήν άνάγκην έντόνου έκ μέρους του 
έργατικότητος, προκειμένου οΰτος νά 
δυνηθή καί άνταποκριθη πλήρως εις τά 
πολυποίκιλα καθήκοντά του. Έθιζόμενος 
εις τήν έργατικότητα, οφείλει νά μετα- 
δώση τήν πρός τούτην έφεσίν του καί 
εις τούς ύφισταμένους καί συνεργάτας 
του. Καί είναι βέβαιον ότι οΰτοι θά έν- 
τείνουν τώ όντι τάς προσπάθειας των, 
έάν διαπιστώσουν, ίδίοις όμμασιν, ότι ό 
προϊστάμενος άΕιωματικός των έργάζε- 
ται εύσυνειδήτως καί πέραν ένίοτε τοϋ 
ύφισταμένου ώραρίου έργασίας.

Γ ’ . ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 —  Η θ έ σ ι ς  τ ω ν  ά Ε ι ω 
μ ά  τ ι κ ώ ν τ ω ν  Σ ω μ ά τ ω ν  
Α σ φ α λ ε ί α ς  ,έ.ν τ ή σ υ γ -  

χ ρ ό ν ω Κ ο ι ν -ω γ I α .

Χαώδης, βαρεία καί καταθλιπτική εί
ναι ή άτμόσφαιρα των συγχρόνων και
ρών μας δΤ έκείνους οϊτινες θά έπεθύ- 
μουν νά έΕετάσουν ταύτην φιλοσοφικώς 
καί έΕ έπόψεως προοπτικής μέλλοντος. 
Η άγωνία καί τό άγχος πιέζουν άσφυ- 

κτικώς τά στήθη των άνθρώπων καί ού- 
δείς δύναται νά προβλέψη τί τέΕεται ή 
έπιοϋσα.

Αιτία τής άγωνίας καί τού άγχους 
της σημερινής άνθρωπότητος είναι ό 
πόσης μορφής παγκόσμιος άλληλοσπα- 
ραγμός. Αλόγιστοι οικονομικοί έπιδιώ- 
Εεις άτόμων καί κρατών, συγκρούσεις 
κοσμοθεωριών, κατάπτωσις τών ήθικών 
όΕιων καί προβολή τών κατωτέρων έν
στικτων, πάντα ταϋτα δημιουργούν τήν 
άποπνικτικήν άτμόσφαιραν τής σήμερον, 
εντός τής όποιας περίτρομος ϊσταται ό 
άνθρωπος. Καί ύψώνει χεϊρας ίκέτιδας 
καί ζητεί τήν λύτρωσίν του, έστω καί άν 
κατώρθωοε νά περιπατήση έπί τοϋ έδά- 
φους τής Σελήνης.

Εντός τής τοιαύτης καταστάσεως τής 
συγχρόνου κοινωνίας καλείται καί ό ά- 
Ειωματικός τών Σωμάτων Ασφαλείας 
νά διαδραματίση τόν ίδικόν του ρόλον 
καί νά βοηθήση τόν παραπαίοντα άνθρω
πον. Δύναται όμως νά πράΕη τούτο; Α
σφαλώς ναι.

Οίανδήποτε βαθμίδα καί άν κατέχη εις 
τήν ίεραρχικήν κλίμακα, εις οίανδήποτε 
θέσιν καί άν εύρίσκεται, οφείλει οΰτος

Ό  ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας 
οφείλει νά πλησιάσω ιδιαιτέρως 
τόν παραπαίοντα ή τόν έκτροχια- 
σθέντα τής εύθείας όδοΰ Νέον, νά 
καταστήσω αυτόν φίλον του καί νά 
τόν έπαναφέρη εις τήν λεωφόρον. 
’Απαιτείται πρός τοΰτο οπωσδήποτε 
ιδιαιτέρα επιμέλεια καί πρωτίστως

νά μετέχη ένεργώς τής κοινωνικής ζω
ής καί 6ιά τής όλης συμπεριφοράς του 
νά άποτελή τό πρότυπον τοϋ Ιδανικού 
κοινωνικού ύπηρέτου. Κατά τάς πολλάς 
καί διαφόρους έπαφάς του μετά τών πό
σης κοινωνικής θέσεως καί τάΕεως πο
λιτών, έπιβάλλεται νά άναπτύση τήν κοι- 
νωνικότητά του καί διά τοΰ τρόπου τής 
ένεργείας του νά δημιουργή τό κατάλ
ληλον κλίμα άγάπης καί σεβασμού τού 
άνθρώπου πρός τόν άνθρωπον. Καί έ
ναντι αύτοϋ τούτου τοϋ έΕ οίουδήποτε 
λόγου άδικοπραγήσαντος, δέον νά συμ- 
περιφέρεται μέ πάσαν δυνατήν καλω- 
σύνην καί νά προσπαθή νά έπαναφέρη 
τούτον εις τήν εύθείαν οδόν.

Ύποχρεοϋται ό άΕιωματικός νά γνω- 
ρίζη τά ήθη καί τά έθιμα καί τάς συνή
θειας έν γένει αί όποίαι έπικρατοϋν καί 
έπηρεάζουν αίσθητώς τήν ζωήν τών ύπ 
αύτοϋ άστυνομευομένων καί νά πληρο- 
φορήται έγκαίρως καί άσφαλώς περί 
παντός συμβαίνοντος. Εις άπάσας τάς 
έκφάνσεις τής κοινωνικής ζωής, ό ο
φθαλμός τοϋ άΕιωματικοϋ δέον νά εί
ναι έν έγρηγόρσει, διά νά δύναται νά 
προλαμβάνη σημαντικά ένίοτε συμβάν
τα. Ή τοιαύτη όμως ένέργειά του δέον 
νά είναι άΕιοπρεπής καί περίσκεπτος, έ
νίοτε διπλωματική καί ούδέποτε Εένη 
τών ήθικών μέσων καί τοϋ χαρακτήρος 
τής προστασίας τών δικαιωμάτων παν
τός άτόμου.

2 .—  Α Ε ι ω μ α τ ι κ ο ί  τ ώ ν  Σ ω 
μ ά τ ω ν  Α σ φ α λ ε ί α ς  κ α ί  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ά γ ω γ ή .

Η κοινωνική άγωγή, ώς γνωστόν, ά- 
ποτελεϊ ένα έκ τών ούσιωδεστέρων πα
ραγόντων τού πολιτισμού έκάστου άν
θρώπου καί λαού. Διά τόν άστυνομικόν 
όμως καί δή τόν άΕιωματικόν, ή κοινω
νική άγωγή άποτελεϊ ύποχρέωσιν, διότι 
κατά πρώτον λόγον άντανακλό εις τό 
Σώμα τό όποιον ύπηρετεϊ καί κατά δεύ
τερον λόγον εις τό Κράτος τοΰ όποιου 
ούτος τυγχάνει σοβαρώτατον όργανον 
καί μετά τοϋ όποιου πάς ήμεδαπός ή αλ
λοδαπός έρχεται εις άμεσον καί συχνήν 
έπαφήν. Ή πρόοδος καί ή κοινωνική ά- 
νάπτυΕις τής σήμερον άπαιτοϋν όπως ό 
άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφαλείας 
είναι σημαντικός πομπός κοινωνικής ά- 
γωγής.

Τήν ούτω νοουμένην κοινωνικήν άγω- 
γήν διακρίνομεν εις δύο κατηγορίας, ή
τοι τήν έσωτερικήν άγωγήν — ψυχικήν 
εύγένειαν—  καί τήν έΕωτερικήν τοιαύ- 
την —  τρόποι καλής συμπεριφοράς. Εις 
τήν πρώτην περιλαμβάνονται οί ηθικοί 
εκείνοι νόμοι οί όποιοι άνάγονται εις τόν 
έσωτερικόν μας κόσμον, τούτέστιν τά
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θέλησις καί άγάπη προς τούς Νέους 
άλλα οφείλει νά γνωρίζη, δτι οί 
Νέοι αποτελούν δι’ αύτόν άνεκτί- 
μητον κεφάλαιον έπιτυχίας τού έπι- 
διωκομένου σκοπού του. Οί Νέοι 
είναι έκεΐνοι, κυρίως, οί όποιοι θά 
συνδράμουν τό έργον του.

αισθήματα, καί αποτελούν, τρόπον τινά, 
τήν εσωτερικήν, τήν ψυχικήν αγωγήν 
τού άνορωπου. Εις τήν οευτέραν κατη
γορίαν περιλαμβάνονται οι κανόνες έ- 
κεινοι οί όποιοι ανάγονται εις τήν έΕω- 
τερικήν μας έμφάνιοιν καί τήν συμπερι
φοράν έν γένει καί άποτελούν τρόπον 
τινά τήν έΕωτερικήν μας όγωγήν έναν
τι των συνανθρώπων μας.

Ό  τέλειος ύίυωματικός τών Σωμάτων 
Ασφαλείας δέον νά συνδυάΖπ άπολύ- 

τως τήν έοωτερικήν ψυχικήν του ανωτε
ρότητα μέ τήν αψογον έΕωτερικήν έμ- 
φάνισιν καί συμπεριφοράν. Παραλλήλως 
πρός τήν έπαγγεΛματικήν του πρόοδον 
οφείλει νά άναπτύδη τήν διά τό άΕίωμά 
του καί τήν θέσιν του άναγκαίαν κοι
νωνικήν άγωγήν, ή όποια θά τόν ένισχύ- 
ση σημαντικώς εις τήν καλήν ασκησιν 
τών καθηκόντων του. Τό ύφος του, τό 
βάδισμά του, ό τρόπος τής όμιλίας του, 
ό χαιρετισμός καί ή έν γένει συμπεριφο
ρά του εις δημοσίους χώρους καί δημό
σια κέντρα, είναι λεπτομέρειαι σημαντι
κοί τάς όποιας ιδιαιτέρως οφείλει νά 
προαέχη· Επιβάλλεται νά άποκτήση τήν 
άπαιτουμένην άνεοιν τών κινήσεων έντός 
τών διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων 
καί δή τών έκλεκτών τοιούτων, έντός 
τών όποιων, ούχί σπανίως, διαθιοϋν παν
τός είδους σαπρόφυτα, άτινα πλειστάκις 
άπασχολοϋν τάς 'Αστυνομικός Άρχάς. 
Διακατεχόμενος ύπό τών ψυχικών άρε- 
τών τής άγάπης, τής άλληλεγγύης καί 
τής δικαιοσύνης, έν ταύτφ δέ τηρών τούς 
κανόνας τής καλής συμπεριφοράς πρός 
τούς συνανθρώπους του, άνευ ούδεμιας 
διακρίσεως, είναι βέβαιον ότι θά άπο- 
βή εις σημαντικόν τής κοινωνίας παρά
γοντα.

3 .—  Ό  ά Ε ι ω μ α τ ι κ ό ς  τ ώ ν  
Σ ω μ ά τ ω ν  Α σ φ α λ ε ί α ς  ώ ς  
φ ί λ ο ς  κ α ί  π α ι δ α γ ω γ ό ς  
τ ή ς  Ν ε ό τ η τ ο ς .

Έλέχθη καί φρονοϋμεν όρθώς, ότι ή 
Νεότης άποτελεί τήν έλπίδα τής αϋριον. 
Καί είναι άληθώς ή Νεότης «ή χρυσή 
γέφυρα ή όποια ένώνει τό Σήμερα μέ 
τό Αύριον» καί εις αύτήν αί κοινωνίαι 
τών άνθρώπων προσβλέπουν τό μέλλον 
των. Γιάντες γνωρίΖομεν ότι έκ τής κα
λής διαπαιδαγωγήσεως τών νέων έΕαρ- 
τάται τό μέλλον τής κοινωνίας.

'Αλλά διά τήν διαπαιδαγώγησιν τής 
Νεότητος υπεύθυνοι τυγχάνομεν άπαν- 
τες ήμείς ύπό τήν οίανδήποτε ιδιότητα 
ή θέσιν μας έντός τής κοινωνίας. Ως 
γονείς, ώς διδάσκαλοι, ώς έπιστήμονες, 
ώς κοινωνικοί ύπηρέται γενικώς, δια- 
γράφομεν τά πλαίσια καί καθορίΖομεν 
διά τής συμπεριφοράς μας τήν τοιαύτην 
τών νέων.

Ο άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας έκ τής όντως σημαντικής θέσεως 
τήν όποιαν κατέχει εις τήν κοινωνίαν 
δύναται καί ούτος νά συμβάλλη εις τήν 
καλήν διαπαιδαγώγησιν τής Νεότητος. 
Κατά τήν έν γένει έκτέλεσιν τών πόσης 
φύσεως άστυνομικών του καθηκόντων, 
άλλά καί κατά τήν κοινωνικήν του δια- 
βίωσιν, οσάκις έρχεται εις έπικοινωνίαν 
μετά τών Νέων, δέον νά είναι ιδιαιτέ
ρως προσεκτικός, λεπτός καί προσηνής. 
Οφείλει νά πλησιάση ιδιαιτέρως τόν πα- 

ραπαιοντα ή τόν έκτροχιασθέντα τής εύ- 
θείας όδοϋ Νέον, νά καταστήση αύτόν 
φίλον του καί νά τόν έπαναφέρη εις τήν 
λεωφόρον. Απαιτείται πρός τούτο οπωσ
δήποτε ιδιαιτέρα έπιμέλεια καί πρωτί- 
στως θέλησις καί άγάπη πρός τούς Νέ
ους άλλά όφείλει νά γνωρίΖπ ότι οί 
Νέοι αποτελούν δΓ αύτόν άνεκτίμητον 
κεφάλαιον έπιτυχίας τού έπιδιωκομένου 
σκοπού του. Οί Νέοι είναι έκεΐνοι, κυ
ρίως, οί όποιοι θά συνδράμουν τό έργον 
του. Ή  ψυχή τών Νέων είναι ό καλύτε
ρος δέκτης τού Καλού άλλά καί τού 
Κακού. Τό χαρακτηριστικόν τούτο γνώ
ρισμα τής νεανικής ψυχής, οφείλει κα
ταλλήλως νά έκμεταλλευθή ό άΕιωματι- 
κός τών Σωμάτων Ασφαλείας καί νά 
καταστήση τούς Νέους καί τάς Νέας 
πρεσβευτάς τής Αστυνομικής Ιδέας. 
Επιβάλλεται νά εύρεθη πλησίον των, νά 

γνωρίση τά τυχόν προβλήματά των καί 
νά φροντίση διά τήν έπίλυσιν τούτων φι- 
λοστόργως καί πατρικώς. Ή νεανική 
ψυχή γνωρίΖει νά άμοίβη έπαρκώς τούς 
εύεργέτας της, όταν διαπιστώνη άληθι- 
νήν άγάπην καί ειλικρινές ένδιαφέρον.

4 .—  Α Ε ι ω μ α τ ι κ ο ί  τ ώ ν  
Σ ω μ ά τ ω ν  Α σ φ α λ ε ί α ς  
κ α ί  Δ η μ ό σ ι ο ι  Σ χ έ σ ε ι ς .

Τό πρόβλημα τών σχέσεων, τών κα
λών σχέσεων, μεταΕύ τών φορέων τής 
έκτελεστικής έΕουσίας καί τών πολιτών, 
είναι καί όΕύ καί σημαντικόν καί άπα- 
σχολεϊ διαρκώς έτι περισσότερον όλα 
τά προηγμένα Κράτη. Αί Δημόσιοι Σχέ
σεις τού Κράτους θεωρούνται καί είναι 
έν τών βασικωτέρων στοιχείων τής κυ
βερνητικής πολιτικής.

Ζώμεν εις τόν αιώνα τής έπικοινωνίας 
καί διανύομεν τήν έποχήν τού διαλό
γου. Εις τόν οίονδήποτε τομέα δράσε- 
ως, κύριον μέλημα τυγχάνει ή συνεννό- 
ησις. Παγκόσμιοι οργανισμοί, μεγάλοι 
τής Γής Δυνάμεις, κρατικοί ύπηρεσίαι 
καί ιδιωτικοί έπιχειρήσεις, άσχολοϋνται 
μέ τήν μετ' άλλήλων έπικοινωνίαν των 
καί τήν προσέγγισιν τού μεγάλου φορέ- 
ως τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, ό- 
στις καλείται "Ανθρωπος. Ή ανάγκη 
τής συνεργασίας τών διοικούντων μετά 
τών διοικουμένων διαφαίνεται άπό τήν 
έποχήν τής 'Ελληνικής άρχαιότητος. Σή
μερον, διά νά λειτουργήση αποτελε
σματικούς οίονδήποτε πολίτευμα, είναι α
παραίτητον όπως κατατοπίζεται καί ένη- 
μεροϋται συνεχώς ό πολίτης έπί τής Κυ
βερνητικής δραστηριότητος. Όταν ό πο
λίτης δέν γνωρίΖπ, όταν άφίεται έρμαι- 
ος τών διαφόρων προπαγανδών καί δέν 
συμμετέχει θετικώς εις τάς κρατικός 
προσπάθειας, εύκόλως παρασύρεται 
Άντιθέτως όταν γνωρίΖπ τήν κρατικήν 
δραστηριότητα, τάς τυχόν άντιΕοότητας 
καί όταν έν προκειμένω Ζητούν τήν βοή- 
θειάν του, ούδόλως άντιδρά άλλά συμ-

παρίοταται μεθ' όλων τών δυνάμεών 
του. Ή πληροφόρησις είναι άνάγκη έ- 
πιτακτική διότι άνευ αύτής δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρχη συνεργασία καί συμ
μετοχή. Καί έν προκειμένψ αί Δημόσιαι 
Σχέσεις, αί όποϊαι είναι διάλογος, έπι- 
κοινωνία, ούσιαστική προσφορά, είναι τό 
μόνον μέσον όπερ διαθέτουν τά σύγχρο
να Κράτη προκειμένου νά κατακτήσουν 
τήν λαϊκήν ψυχήν καί νά έπιτύχουν τήν 
λαϊκήν συμπαράστασιν εις τάς ένεργεί- 
ας των.

Ο θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων 
λειτουργεί έπιτυχώς άπό πολλών έπύν 
εις τά Σώματα 'Ασφαλείας. Ή άνάγκη 
τής ύπάρΕεώς των καί τής περαιτέρω ά- 
ναπτύΕεως αύτών καθίσταται όσημέραι 
έμφανεστέρα, διότι σήμερον ό πολίτης 
έχει άπαίτησιν νά άκούεται καί νά γί
νεται αισθητή ή παρουσία του εις τήν 
καθόλου κοινωνικήν Ζωήν. Ο άΕιωματι- 
κός τών Σωμάτων Ασφαλείας, οφείλει 
νά καλλιεργή μέ άγάπην καί προθυμίαν 
τάς Δημοσίας Σχέσεις, διότι ούτω θά 
δημιουργήση τό άπαραίτητον εύνοϊκόν 
κλίμα διά τήν ύπηρεσίαν του καί τό ά- 
τομόν του. Κατά τήν έπικοινωνίαν του 
μετά τών πολιτών έκ τής όλης αύτοϋ 
συμπεριφοράς δέον νά πεισθώσιν ούτοι 
περί τής έκ μέρους αύτοϋ άνιδιοτελούς 
έΕυπηρετήσεως. Τά Σώματα Ασφαλεί
ας, λόγω τού ίδιομόρφου τού έργου των 
καί τής άποστολής των, έχουν μεγάλην 
άνάγκην τής άγάπης καί τής έκτιμήσε- 
ως τού Κοινού.

Τόν πολίτην τής συγχρόνου κοινωνί
ας δέν είναι δυνατόν νά τόν προσβλέ- 
πωμεν ώς έχθρόν ή άντίπαλον γενικώς. 
Καθήκον ήμών είναι ό σεβασμός τής άν
θρωπίνης άΕιοπρεπείας, διότι σήμερον 
ό πολίτης δέν είναι μόνον τό άντικείμε- 
νον τής κρατικής δραστηριότητος, άλλά 
καί τό δρών ύποκείμενον. Δέν είναι ορ
θόν κατά τήν χρήσιν τής αστυνομικής 
ήμών έΕουσίας νά θεωρώμεν τόν πολί
την ώς δευτέρας ποιότητος άνθρωπον 
καί νά φερώμεθα πρός αύτόν, ένίοτε, 
μέ περιφρόνησιν καί πνεύμα, δήθεν, ά- 
νωτερότητος, τό όποιον δίδει εις ήμάς 
ή θέσις καί τό άΕίωμα. Τόν πρός ήμάς 
προσφεύγοντα πολίτην, όφείλομεν νά 
άντιμετωπίσωμεν ώς ατομον ιδιαίτερον 
καί ούχί ώς τοιοϋτον μιάς κατηγορίας. 
Επιβάλλεται νά έΕετάσωμεν είδικώς τήν 

περίπτωσίν του, τό πρόβλημά του καί νά 
δώσωμεν τήν ένδεδειγμένην λύσιν ή ά- 
πάντησιν, εύγενικώς καί ούχί τραχέως 
ή μέ καταφανή ψυχρότητα. Όφείλομεν 
νά γνωρίΖωμεν ότι ή ισχύς ήμών εύρί- 
σκεται εις τήν έκ μέρους τών πολιτών 
προσφερομένην βοήθειαν, εις τήν άγά
πην καί τήν έκτίμησιν αύτών. Ή κα- 
τάκτηαις τής ψυχής τών άνθρώπων, τού- 
τέστιν τής Κοινής Γνώμης, είναι διά τόν 
άΕιωματικόν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
τό πολυτιμώτερον καί θετικώτερον μέ
σον έπιτυχίας τού σκοπού του. Καί οφεί
λει ούτος νά γνωρίΖπ νά έΕυπηρετή καί 
ούχί νά ταλαίπωρη τόν πολίτην. "Αν τό 
αίτημα τού πολίτου, ένεκα διαφόρων λό
γων, μή όφειλομένων εις προκαταλή
ψεις, συμπάθειας ή άντιπαθείας, δέν εί
ναι δυνατόν νά ίκανοποιηθή, οφείλει ό 
άΕιωματικός νά καταστήση σαφή καί άν- 
τιληπτήν τήν καλήν του πρόθεσιν έΕυπη
ρετήσεως, γεγονός τό όποιον όμολογου- 
μένως θά άναγνωρίσπ ό πολίτης.

(ΣυνεχίΖεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ» ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ΑΣΤΥΝ. Α' κ . Ε . ΣΗΦΑΚΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Ή  άνθρωπιστική μεταχβίρησις των έγκληματιών πρέπει 
ν“ ^Χϊ) ώς δριον τό συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. 
Έ φ ’ δσον τό κοινωνικόν σύνολον, είς τήν έννοιαν τοΰ 
όποιου, έν προκειμένω περιλαμβάνεται τό άγνωστον, τό 
άνύποπτον, τό άθώον θύμα, είναι δυνατόν νά ζημιωθή 
απο μελλοντικήν ενεργειαν του δικαζομένου προσώπου, 
ή έπιδειξις επιεικίας άδικε! τό κοινωνικόν σύνολον.

Συνέχεια έκ τού προηγουμένου (2)*

Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ περί ποινικής 
εύθύνης, άναγνωρίζουσα άπόλυ- 
τον προτεραιότητα καί προβάδι

σμα είς τήν θεωρίαν περί προστασίας 
τού κοινωνικού συνόλου ή τήν θεωρίαν 
τής κοινωνικής άμύνης, δέν δύναται νά 
έννοήση έγκληματίαν έλεύθερον, μετά 
τήν πραΕιν του. Είς άνθρωπος, ό όποιος 
Φονεύει ή τραυματίζει έτερον άνθρωπον 
η άφαιρεί, παρανόμως, τήν περιουσίαν 
έτέρου άνθρώπου ή, καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον, βλάπτει τόν συνάνθρωπόν του, 
δέν πρέπει νά άναμένη, ότι δέν θά λογο 
δοτήση διά τήν πραΕιν του. Ιδιαιτέρως, 
άνθρωπος, ό όποιος άφαιρεί ζωήν έτέ
ρου άνθρώπου ή βλάπτει τήν σωματικήν 
άκεραιότητα αύτού, δέν πρέπει, έπ’ ού- 
δενί λόγω νά όφεθή έλεύθερος. Αυτός 
ό άνθρωπος πρέπει ν ’ άπομονωθή άπό 
τήν κοινωνίαν καί, έάν μέν είναι ύγιής, 
θά όδηγηθή είς τήν φυλακήν, έάν δέ 
είναι άσθενής, θά πρέπει νά όδηγηθή 
είς τό σωφρονιστικόν - θεραπευτήριον,'5 

Από τοΰ σημείου, όμως, αυτού καί 
έντεΰθεν, άρχονται ·*αί έκπτώσεις» έν 
τη έφαρμογή τού ποινικού κολασμού, 
διότι ό νόμος καθιερώνει μειωμένην ευ
θύνην διά τούς άνηλίκους, διά τούς έΕ 
άμελείας πράττοντας, διά τούς ψυχικώς 
πάσχοντας, διά τούς έχοντας πρότερον 
έντιμον βίον, διά τούς έν βρασμω ψυχής 
ένεργήσαντας, διά τούς άποδεικνύοντας 
πρόκλησιν τού θύματος, διά τούς έπικα- 
λουμένους ένδειαν, κατάστασιν άνάγ- 
κης, κατάστασιν άμύνης καί δ,τι άλλο 
άποδεικνύει άπουσίαν προθέσεως ή δό
λου, ή τούλάχιστον μειωμένην πρόθεσιν 
ή δόλον, κατά τήν παραγωγήν τής έγ- 
κληματικής πράΕεως. Ή άναγραφή των 
άνωτέρω «έκπτώσεων» είς τά κείμενα 
των ποινικών κωδίκων είναι, άναμφι-

σβητήτως, ένδειΕις άνωτέρου πολιτι
σμού, διότι διά των διατάΕεων αύτών 
δίδεται ή εύχέρεια είς τόν δικαστήν νά 
μεταχειρισθή, ώς έκπρόσωπος τής κρα
τικής δυνάμεως, τόν άνθρωπον ώς άν
θρωπον. Ή άνθρωπιστική, όμως, αΰτη 
μεταχείρισις πρέπει νά έχη ώς όριον τό 
συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου. Έ φ’ 
όσον τό κοινωνικόν σύνολον, είς τήν 
έννοιαν τού όποιου, έν προκειμένω, πε
ριλαμβάνεται τό άγνωστον, τό άνύπο
πτον, τό άθώον θύμα, είναι δυνατόν νά 
ζημιωθή άπό μελλοντικήν ένέργειαν τού 
δικαζομένου προσώπου, ή έπίδειΕις έ- 
πιεικίας άδικεί τό κοινωνικόν σύνολον.

Ϊ̂Κ Έκ τών άνωτέρω, οί ψυχικώς πά- 
^σχοντες καί οί έΕ άμελείας πράττοντες 
(είναι έκεϊνοι, οί όποιοι, κατά κανόνα, 
προσβάλλουν τήν ζωήν καί τήν άκεραιό
τητα τού σώματος μεγάλου ποσοστού 
έκ τού συνόλου τών θυμάτων, άτινα, 
ταύτοχρόνως, είναι άγνωστα, άνύποπτα 
καί άθώα. Ακολουθούν, έν συνεχείρ, ύ- 
πό έποψιν συχνότητος καί βαρύτητος, οί 
έν βρασμω ψυχικής όρμής ένεργοΰν- 
τες. Ή  παρούσα μελέτη άπομονώνει, 
έΕ όλων τών άνωτέρω, τούς ψυχικώς 
πάσχοντας έγκληματίας, τούς όποιους 
θά ίδωμεν, ϊνα, έν συνεχεία, έπανέλθω- 
μεν είς τάς λοιπάς κατηγορίας.

Οί ψυχικώς πόσχοντες καί 
οί έΕ άμελείας πράττοντες 
είνΐιι έκεϊνοι, οί όποιοι, κα
τά κανόνα, προσβάλλουν 
τήν ζωήν καί τήν άκεραιό
τητα τοΰ σώματος μεγάλου 
ποσοστού έκ τού συνόλου 
τών θυμάτων, άτινα ταύτο
χρόνως, είναι άγνωστα, ά

νύποπτα καί άθώα.
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2. ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑΤΙΑΙ

Κατά κανόνα, τά εγκλήματα των ψυ
χικώς πασχόντων άπευθύνονται κατά ά- 
νυπόπτων προσώπων καί συχνάκις κατά 
προσώπων τοΰ οικογενειακοί) των πε
ριβάλλοντος παρ' ών, παντοιοτρόπως, 
έχουν εύεργετηθή. Όλοι οί ψυχικώς 
πάσχοντες δέν εγκληματούν, άλλά καί 
ούδείς δύναται νά βεβαιώση, ότι ό α' 
ψυχικώς πόσχων δέν θά έγκληματήση. 
Φυσικά, ούδείς δύναται νά δώση τήν 
διαβεβαίωσιν αύτήν καί δι' ένα ψυχικώς 
ύγια άνθρωπον. Αί πιθανότητες, καθ' άς 
εις ψυχικώς πάσχων θά έγκληματίση, 
ποικίλλουν άναλόγως τής ψυχικής νό
σου, τού περιβάλλοντος καί άλλων πα
ραγόντων, ό π ω σ δ ή π ο τ ε ,  ό 
μ ω ς ,  ο ΰ τ ο ς  ε ί ν α ι  π λ έ ο ν  
έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ς  ά π ό  έ ν α ,  
π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς ,  ύ γ ι α  ά ν 
θ ρ ω π ο ν .  Τάς ψυχικός νόσους με
λετά ή ψυχιατρική, τής όποιας ή συνει
σφορά εις τήν έγκληματολογίαν είναι 
σημαντική.

Ή Ψυχιατρική είναι ό κλάδος τής 'Ι 
ατρικής, όστις άσχολείται μέ τήν με
λέτην των ψυχικών παθήσεων καί τήν 
θεραπείαν αύτών. Ή έΕέλιΕις τού κλά
δου τούτου τής Ιατρικής ύπήρΕεν δύσ
κολος, καθ' όσον αϋτη προσέκρουσεν εις 
κοινωνικά στερεότυπα, δημιουργηθέντα 
άπό δεισιδαιμονικάς άντιλήψεις καί προ
καταλήψεις. Ψυχοπαθείς έθεωροϋντο ά
τομα κατειλημμένα άπό κακοποιό ή άγα- 
θοποιά πνεύματα. Ή  θεραπεία αύτών ά- 
νετίθετο εις μάγους καί ιερείς, οϊτινες, 
έκτός τής μαγείας καί τού έΕορκισμοϋ, 
συνεδύαΖον τάς πλέον βαναύοους μεθό
δους θεραπείας καί άπομονώοεως. Οί 
ψυχικώς άσθενεϊς, και ιδιαιτέρως οί βί
αιοι καί έπιθετικοί, έστέλλοντο εις ιδιαι
τέρους οίκους, όπου έδένοντο δι' άλύ- 
σεων, έκοιμώντο κατά γής, ρακένδυτοι, 
πειναλέοι, διάγοντες Ζωήν άθλίαν κοί 
ούχί σπανίως έχλευάΖοντο ύπό τού κοι
νού.

Ή ιστορία τής ψυχιατρικής άναφέρει 
τούς: Ίπποκράτην, Ήρόφιλον, Έρασί-
στρατον, Άσκληπιάδην, Γαληνόν, Κέλ- 
σον, Αύρηλιανόν, Αρεταϊον, Ζακχίαν, 
SYDENHAM, W ILLIS, VIEUSSENS, 
VAN SWIETEN, SAUVAGES, C U L
LEN, PINEL, W ILLIAM  TUKE, CHI- 
ARUGGI, HEIUROTH, BAYLE κ.α., 
ώς άγωνισθέντας τόσον διά τήν πρόοδον 
τής έπιστήμης, όσον καί διά τήν άνθρω 
πιστικήν μεταχείρισιν τών ψυχικώς νο- 
σούντων.'6 Σταθμόν τής έπιστήμης καί 
τής μεταχειρίσεως τών ψυχικώς άσθε- 
νών άποτελεϊ ή έμφάνισις τού Βιενναί- 
ου ψυχαναλυτοϋ FREUD (Σιγισμοΰνδος 
ΦΡΟΎΝΤ 1856 —  1939), όστις τυγχά
νει ό ιδρυτής τής Θεωρίας τής ψυχα- 
ναλύσεως.

Μετά τόν Πρώτον Παγκόσμιον Πόλε
μον, ό ψυχικώς νοσών άνθρωπος θεω
ρείται άσθενής. Η βάναυσος μεταχείρι- 
σις έδωσε τήν θέσιν της εις τήν μετα- 
χείρισιν δΓ ήπιων μέσων, εις τήν μει- 
λιχιότητα, είς τήν γλυκύτητα καί ώργα- 
νώθησαν ειδικά καί πολιτισμένα θερα
πευτήρια, άτινα άνεβίβασαν τούς φρενο
βλαβείς είς ό ύψος είναι καί οί άλλοι ά- 
σθενεϊς. Ή σύγχρονος ψυχιατρική έπιτε- 
λεϊ μεγάλος προόδους τόσον είς τόν 
διαγνωστικόν, όσον καί είς τόν θερα
πευτικόν τομέα

Είς τό πεδίον τής Εγκληματολογίας, 
ή ψυχιατρική είσήλθε τάς τελευταίας δε
καετίας, δημιουργήσαοα έκτεταμένην 
λογοτεχνίαν είδικώς περί τά έγκλήμα- 
τα βίας καί τήν άνθρωποκτονίαν. Τό κοι
νωνικόν ένδιαφέρον έπί τής έπιθετικής 
συμπεριφοράς καί ή συχνή χρησιμοποίη- 
σις ειδικών ψυχιάτρων είς έρεύνας έγ- 
κλημάτων άνθρωποκτονιών προσείλκυσε 
τό ένδιαφέρον τών ψυχιάτρων όλων τών 
ειδικοτήτων. Ή παρουσίασις τής ψυχία
τρο - έγκληματολογικής λογοτεχνίας, είς 
μίαν σύντομον πραγματείαν καί έντός έ- 
νός έγκληματολογικού πλαισίου, δέν εί
ναι έργον εϋκολον.

Είς τήν Ιατρικήν έπιστήμην καί, κατ' 
άκολουθίαν, είς τήν ψυχιατρικήν συνη
θίζεται ή δημοσίευσις άτομικών περιπτώ
σεων άσθενών (ή έγκληματιών), λόγω 
τής διδακτικής των άΕίας.17 Ή τακτι
κή αϋτη έχει άΕίαν διά τήν ψυχιατρικήν, 
δέν έχει όμως τήν αύτήν άΕίαν διά τήν 
Εγκληματολογίαν, διότι δέν περιέχουν 

αί άτομικαί αύταί δημοσιεύσεις τάς ά- 
παιτουμένας έγκληματολογικάς ένδοεπι- 
στημονικάς παρατηρήσεις, ήτοι παρατη
ρήσεις έπί τού οικογενειακού, κοινωνι
κού, οικονομικού κ.τ.λ., περιβάλλοντος 
χοϋ έΕετασθέντος. Κυρίως, όμως, αί ά- 
τομικαί αύται δημοσιεύσεις δέν άκολου- 
θοΰν μίαν προδιαγεγραμμένην έπιστημο-

νικήν μεθοδολογίαν έρεύνης καί παρου- 
σιάσεως τών στοιχείων, διά νά είναι δυ
νατή ή ταΕινόμησις αύτών καί ή έΕαγω- 
γή συμπερασμάτων.1'8 Ή ορθή, έν προ- 
κειμένω, έπιστημονική μεθοδολογία εί
ναι: I. Πραγματικά περιστατικά καί στοι
χεία τής έΕεταΖομένης προσωπικότητος.
II. Άπομόνωσις τών κυρίων καί χαρα
κτηριστικών προσωπικών μεταβλητών 
πρός μέτρησιν καί μελέτην καί III. Προ- 
αΕιολόγησις τών προσωπικών μεταβλη
τών διά τήν μέτρησιν τών διδομένων τοι- 
ούτων. Τούτο, έΕ άλλου, γίνεται είς 6- 
λας τάς θετικός έπιστήμας.

Μεγάλην δυσκολίαν παρουσιάζει ή 
διάκρισις μεταΕύ τοΰ ψυχιατρικώς άσθε- 
νούς, άπό τού ύγιούς άνθρώπου. Ή δυ
σκολία αϋτη καθίσταται έμφανεστέρα καί 
πολυπλοκωτέρα, έφ' όσον έμπλακούν νο
μικοί ορισμοί καί νομικά θέματα κατά 
τήν έΕέτασιν τού ύποκειμένου. Ο νόμος, 
είς ώρισμένας χώρας, άναγνωρίΖει πλή
ρη άπαλλαγήν1'9 τού κατηγορουμένου, 
είς άλλας μόνον μερικήν20 καί είς άλ
λος πλήρη καί μερικήν®' άπαλλαγήν ά
πό τήν άποδιδομένην είς αύτόν πράΕιν, 
λόγω ψυχικής νόσου.22 Είς τήν Αγγλίαν 
τό 1)3 έως τό 1)2 τών φονέων χαρα
κτηρίζονται, έν τη πράΕει, ώς τελείως ά- 
καταλόγιστοι, ένφ είς τάς Η.Π.Α. τό πο- 
σοστάν είναι μόνον 3 — 4%,23 έκ τοΰ συ

νόλου. Οί ψυχίατροι, αύτοί καθ’ έαυτοί, 
ώς έπιστήμονες, δέν συμφωνούν24 έπί 
ώρισμένων έπιστημονικών όρων, παθή
σεων ή καταστάσεων, είς περιπτώσεις, 
καθ' άς έΕετάΖουν ένα κανονικόν —  νο
μοταγή άσθενή, πολλώ μάλλον δέν είναι 
δυνατόν νά συμφωνήσουν, όταν έΕετά
Ζουν ένα φονέα, όστις προσποιείται ή 
παρουσιόΖει μετά τήν πράΕιν πραγμα- 
γματικήν φρενοθλάβειαν. Τό κεντρικόν 
συμπέρασμα είναι, ότι ή έΕέτασις τών 
φονέων, οϊτινες παρουσιάζουν συμπτώ
ματα ψυχοπάθειας, ή όλοι οί φονεϊς γε
νικώς, δέον νά έΕετάΖωνται ύπό ειδικού 
συνεργείου έκ ψυχιάτρων, όντων κρα
τικών λειτουργών, έντός ένός έκ τών 
κεντρικών Κρατικών ψυχιατρικών ιδρυ
μάτων πρός ομοιόμορφον, δικαίαν καί 
συστηματικήν μεταχείρισιν αύτών.

Ο LANZKRON 25 διαχωρίΖει 150. 
κριθέντας ώς ψυχοπαθείς, φονεϊς των 
Η.Π.Α. είς τρεις κατηγορίας. I. Είς έ- 
κείνους, οϊτινες έφόνευσαν όντες ύπό 
πλήρη διαταραχήν τής συνειδήσεως, λό
γω ψυχικής νόσου, ήτοι δέν έγνώριΖον 
ιιαντάπασι τί έπραττον. II. Είς έκείνους, 
οϊτινες έφόνευσαν, διότι ήσαν ψυχο
παθείς καί διότι εϊχον λόγον κείμενον 
έκτός τής ψυχικής των παθήοεως, π.χ., 
σφοδρόν πρόκλησιν, θυμόν ή έτερόν τι 
καί III. Είς έκείνους, οϊτινες ήσαν ύ-

γιεϊς πρό καί κατά τήν πράΕιν, κατέ
στησαν όμως πραγματικώς καί οοβαρώς 
ψυχοπαθείς μετά τήν πράΕιν.

Ό  WOLFGANG26 καί άλλοι άνεύ- 
ρον, ότι ψυχικώς άσθενεϊς, άποτελοΰν- 
τες μέλη οικογενειών, έντός τών όποι
ων δημιουργούνται συχνάκις έπεισόδια, 
διαπληκτισμοί καί γενικώς «καυγάδες», 
μετέχουν περισσότερον είς τήν διάπρα- 
Ειν φόνων ή έγκλημάτων βίας κατά τρί
των. Ο GIBBENS, JOHNSON, BREN
NAN κ.ά.27 άνεΖήτηααν τήν αιτίαν τής 
διαπράΕεως φόνων καί έγκλημάτων βίας 
ύπό τών ψυχοπαθών, καταλήΕαντες είς 
τό συμπέρασμα ότι ά ψυχοπαθής μ ι - 
μ ε ϊ τ α ι καί π α ρ α σ ύ ρ ε τ α ι  
εύκολώτερον άπό ένα ύγια άνθρωπον. 
Ύπό τήν έννοιαν αύτήν, αί έγκληματικαί 
οκηναί τών κινηματογραφικών έργων 
καί τών παρουσιαΖομένων ύπό τών μέ
σων κοινής ένημερώσεως είναι έπιβλα- 
βεϊς έπί τών άνθρώπων αύτών. Τήν αύ
τήν έπίδρασιν έχουν καί άλλοι κοινωνι
κοί όροι έπί τών ψυχοπαθών.28 Τοιουτο
τρόπως, έπέρχεται τοιαύτη σύγχυσις με
ταΕύ ψυχικών παθήσεων καί κοινωνι- 
τοοικονομικών όρων, μέχρις τοΰ σημεί
ου, ώστε νά μή δύναται νά γίνη διάκρι- 
σις τής αιτίας τοΰ φόνου ή τής έκδη- 
λωθείσης διαθέσεως πρός βίαν καί έπι-

ΑΙ πιθανότητες, καθ’ άς εις ψυχικώς πάσχων θά έγκλη
ματίση, ποικίλλουν άναλόγως τής ψυχικής νόσου, τοΰ 
περιβάλλοντος καί άλλων παραγόντων, όπωσδήποτε, όμως 
ούτος είναι πλέον έπικίνδυνος άπό ένα, πραγματικώς, ύ- 
γιά άνθρωπον. Τάς ψυχικάς νόσους μελετά ή ψυχιατρι
κή , τής όποιας ή συνεισφορά είς τήν έγκληματολογίαν 

είναι σημαντική.
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θετικότητα. Είναι αιτία ή ψυχοπάθεια 
ή οί κοινωνικοοικονομικοί όροι;

Αί ψυχικαί νόσοι είναι τόσαι όσοι καί 
οί ψυχικώς νοσοΰντες. Λόγοι ταΕινο- 
μήσεως καί μελέτης έπιβάλλουν τήν ό- 
νοματοποίησιν ώρισμένων συγγεννών 
ψυχοπαθολογικών έκδηλώσεων εις ψυ
χικός, λεγομένας, άσθενείας. Έγκλημα- 
τολογικώς, δοον θαρύτερον νοσεί ό ψυ
χοπαθής τόσον άκινδυνότερος καθίστα
ται διό τούς συνανθρώπους του, παρ' ών 
γίνεται άντιληπτή ή πάθησίς του, καί έγ- 
κλείεται εις τό κατάλληλα ψυχιατρικά 
Ιδρύματα. Ή παρά τής έγκληματολο- 

γίας γενομένη διαπίστωοις είναι πρό 
πολλοΰ παρά τφ κοινφ κοινή πεποίθηοις, 
καθ' ήν «περισσότερον κινδυνεύομεν όπ' 
αύτούς, πού είναι έΕω, παοά άπό αύ- 
τούς, οί όποιοι είναι μέσα.29

I. Σ χ ι Ζ ο ι ρ ρ ε ν ί α  είναι ή 
άπώλεια έπαφής τού άοθενοΰς μετά τού 
περιθάλλοντός του. Αϋτη διαγιγνώσκε
ται συχνότερον μεταΕύ τών ψυχοπαθών, 
οϊτινες νοσηλεύονται εις ψυχιατοεία.3® 
Ό  κ. Γαοδίκας3' λέγει, ότι τά 2)3 τών 
έν τοίς ψυχιατρείοις νοσηλευομένων πά
σχουν έκ σχιΕοφπενικών ψυχώσεων. Ό  
MAYER —  GROSS32 διακρίνει τήν σχι- 
Εοφοενείαν εις τέσσαρας κυρίως κατη
γορίας.

Ια. Ύ  π ο φ ρ ε ν ι κ ή  σ χ ι Ε ο -  
φ ρ ε ν ί α είναι ή διαταραχή τής σκέ- 
ψεως κυρίως νέων άνθοώπων. Ό  άσθε- 
νής δέν γίνεται άντιληπτός, πολλάκις, 
καί ύπό άνεπτυνμένου οικογενειακού 
πεοιβάλλοντος. Οΰτος, καί Ιδίως ό μα
θητής, δέν δύναται νά συγκεντρώση τήν 
σκέψιν του εις τά μαθήματά του ή εις 
λογικός διαδικασίας, τάς όποιας άπαι- 
τεϊ ή έργασία του, άλλά «όνειροβατεϊ» 
είς μεταφυσικός σφαίρας καί φανταστι
κόν πεοιβάλλον. Έάν ή πάθησις δέν χει- 
ροτερεύση τήν κατάσταοιν τού άσθε- 
νοΰς, ούτος κάλλιστα δύναται νά γίνη 
άοιστος μίμος, χιουμορίστας «κλόουν», 
χοοευτής, ήθοποιός καί γενικώς νά έΕε- 
λιχθή είς καλλιτέχνην καί έπαγγελματί- 
αν, ένθα άπαιτεϊται άχαλίνωτος φαντα
σία καί όνειροπόλησις. Ή ύποφοενική 
σχι7οφρενία, άποκαλουμένη καί ήβηφοε- 
νία 33 άπαντωυένη όσιος καί μετά τήν 
περίοδον τής ήβης, δέν δύναται. πολλά
κις, νά διαγνωσθή ούτε ποό, ούτε καί 
μετά τήν ποαΕιν. άλλά μετά πάοοδον 
άοκετοϋ χοάνου,34 δΓ δ αϋτη δύνατπι 
νά άποκληθή καί κουπτοσχιΖοφρενίπ 33 
Η πάθησις, είς τά ποώτα της στάδια, 

έφ' όσον διαννωσθή έγκαίοως. θερσπεύ- 
ετσι ή τουλάχιστον συγκοατεϊται Ό  ά- 
σθενής, ούχί συχνάκις, παοουσιά^ει άπο- 
τόυους έκοήΕεις βίας καί έπιθετικότι- 
τος λίαν έπικινδύνους διά τό περιβάλ
λον του.
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ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΛΟΣ

Ή Μεγάλη 'Εβδομάδα, στην όποια μπαίνομε, συνδέεται 
μέ μιά σειρά γραφικών εθίμων ατά έλληνικό χωριό, πού άλ
λα έΕακολουθοϋν νά διατηρούνται κι' άλλα άποτελούν πιά 
μιά Ζεστή άνάμνησι ατό νοϋ των ήλικιωμένων. Βαθύτερο 
νόημα όλων αύτών τών λαογραφικών εκδηλώσεων, πού ένα 
μικρό μέρος θά παρουσιάσουμε, είναι ή όλόψυχη_ καί ολό
καρδη συμμετοχή τών άνθρώπων ατό Ζωντάνεμα τής λατρεί
ας, ατήν άμεση έπικοινωνία μέ τήν δημιουργική πηγή τών 
τελετουργικών στοιχείων τής πίστεως πού τούς έμπνέει καί 
τούς καθοδηγεί. "Ας άνατρέΕουμε, λοιπόν, ατό όχι καί πο
λύ μακρινό παρελθόν, γιά νά δούμε τήν γοητεία τού έθίμου, 
κατά τήν διάρκεια τής Μεγάλης Έθδομάδος.

"Ενας ήλιος ήτανε πού Ζέσταινε τήν πίκρα τών άνθρώ
πων, έτσι καθώς έκαναν δική τους θλϊψι τή δοκιμασία τού 
Θεού, δοκιμασία όλοκλήρου τού κόσμου, πού λαχταρούσε 
καί πρόσμενε τό λυτρωτικό φώς τής Άναστάσεως.

Σάν έμπαινε ή Μεγάλη Εβδομάδα, ή νηστεία γινόταν πιό 
αύστηρή. Ούτε λάδι, ούτε έληές θάβαΖαν ατό στόμα τους. 
Μονάχα χόρτα νερόβραστα, όσπρια, σκορδοκρέμμυδα

Τήν Τετάρτη τό πρωί περνούσε άπ’ όλα τά σπίτια ό πα
πάς νά διαβάση εύχέλαιο. Πάνω στό τραπέΖι είχανε άπλω- 
μένο, σ' ένα καθαρό τραπεΖομάντηλο, άλεύρι κι' άλάτι, νά 
πάρουνε καί τά δυό τήν εύλογία τού Θεού. Τό άπόγευμα 
τής ίδιας μέρας Ζυμώνανε μέ τ' άλεύρι αύτό μια κουλούρα 
πού τήν ψήνανε στή θρακιά, μέσα στήν καυτή χόβολη. Από 
τούτη τήν κουλούρα, θάτρωγαν όλοι στό σπίτι άπό ένα μι
κρό κομματάκι, ώς τό Μεγάλο Σάββατο.

"Εθιμο τής Μεγάλης Τετάρτης ήταν καί τό καινούργιο 
τό Ζυμάρι. Καί νά πώς γινόταν: Χαράματα, πριν άκόμα ό ή
λιος φανή στό κοντινό δασωμένο βουνό, περνούσε άπό σπί
τι σέ σπίτι, ή έκκλησάρισσα καί μάΖευε άλεύρι. Μιά χούφτα 
άλεύρι περίπου άπό κάθε σπίτι. Τό Ζύμωνε, χωρίς νά βάλη 
μέσα προΖύμι, καί τόφερνε στήν έκκλησιά, όπου τό ευλο
γούσε ό παπάς, βάΖοντας άπάνω τό Ζυμάρι καί τόν Τίμιο 
Σταυρό. Τό Ζυμάρι σέ λίγο φούσκωνε κι' ή έκκλησάρισσα τό 
μοίραΖε στά σπίτια, γιά ν' άναπιάσουν μέ τούτο τά καινούρ
για ψωμιά καί τις μοσχοκουλοΰρες τής Λαμπρής.

Οί κουλούρες αύτές ήταν μικρό κομψοτεχνήματα καί εί
χαν διαφορετικές ονομασίες σέ κάθε περιοχή, κυρίως, ό
μως, τις έλεγαν κουτσοΰνες, λαΖαράκια ή αύγοϋλες. Γίνον
ταν τό άπόγευμα τής Μεγάλης Πέμπτης, κΓ έβαΖαν μέσα 
σωρό τά μυρωδικά: Μύγδαλα, γλυκάνισο, δαφνόφυλλα, σου
σάμι. Άπό πάνω κεντούσαν, μέ τό πηρούνι, λογιών - λογιών 
όμορφα κεντίδια, τά πλουμίδια, όπως τά έλεγαν. Καί τί δέν 
ήταν αύτά τά κεντίδια: πουλιά, λουλούδια, κοπάδι πρόβατα 
μέ τόν τσέλιγκα, όλλα περίεργα καί πολύπλοκα σχέδια, πού 
φανέρωναν καί τήν εύαισθησία τών κατασκευαστών. Τρία 
άπό τά λαμπροκούλουρα, θά γίνονταν σέ σχήμα σταυρού, 
σάν άνάμνησι τού σταυρικού μαρτυρίου τού Χριστού Τά 
κουλούρια αύτά τΰβαΖαν στό εικονοστάσι, όπου καί θάμε- 
ναν ολόκληρο τό χρόνο. Τά χρησιμοποιούσαν, μάλιστα, καί 
γιά φάρμακο. "Ετσι καί κάποιος ύπέφερε άπό τό λαιμό του, 
έτριβαν λίγο σ' ένα ποτήρι νερό καί τόν πότιΖαν γιά νά τού 
περάση.

Όμορφη ήταν καί ή διαδικασία γιά τό βάψιμο τών αύ- 
γών, πού γινόταν έπίσης τή Μεγάλη Πέμπτη.

Παίρνανε μιά μεγάλη χύτρα, τό κακάβι, βάΖανε μπόλικο 
νερό καί τήν τοποθετούσαν στήν φωτιά. Ρίχναν έπειτα μέ
σα τήν μπογιά, λίγο Εύδι καί φύλλα άπό άμυγδαλιά, γιά 
νά πιάση τό χρώμα. Τό πρώτο αύγό πού βάφανε τό βάΖανε 
στό εικονοστάσι. "Ηταν τό αύγό τής Παναγίας. Αύγό πού 
έμεινε τρία χρόνια στό εικονοστάσι, είχε μεγάλες θερα
πευτικές ιδιότητες καί τό νομάτιΖαν κρατητήρα. Καί νά γιά 
ποιό άκριβώς λόγο:

"Οποια γυναίκα ήταν έγκυος καί φοβόταν μή δέν κρα- 
τήση στή γέννα τό παιδί, τήν σταυρώνανε τρεις φορές μέ 
τόν κρατητήρα κι' έτσι προλάβαιναν τό κακό. Τόν κρατητή
ρα τόν χρησιμοποιούσαν, έπίσης, οί τσοπάνηδες καί στά γι
δοπρόβατα γιά τόν άθασκαμό.

Τή Μεγάλη Πέμπτη, έπίσης, έφερναν κι' άφηναν δίπλα 
στις εικόνες, μπροστά στήν Ωραία Πύλη, μπουκάλια μέ νε
ρό, νά πάρη τή χάρι τού θείου Λόγου. "Οποιος άνήμπορος 
πλένονταν μέ τούτο τ' άγιονέρι, έπαιρνε τό καλύτερο. Μά 
καί τό κερί πού κρατούσαν, σά γύριΖαν στό σπίτι, θά τδ- 
βαΖαν στό εικονοστάσι. Όταν τό φθινόπωρο όρχιΖαν οί με
γάλες νεροποντές καί τ' άστροπελέκια έπεφταν όλόγυρά 
τους, άναβαν τούτα τά κεριά, κΓ έτσι κίνδυνος νά πέση 
κεραυνός στό χωριό δέν ύπήρχε.

"Ολη τή νύχτα τής Μεγάλης Πέμπτης, οί γυναίκες, μαυ- 
ροφορεμένες, έμεναν στήν έκκλησιά κΓ έψελναν. Τό ίδιο 
καί τή Μεγάλη Παρασκευή, όταν έλεγαν καί τό θρήνο τής 
Παναγίας. ' Ένα θρήνο πού μιλούσε γιά τόν πόνο τής Μά
νας τού Χριστού, γιά τόν πόνο όλων τών άνθρώπων.

Χαράματα, τήν Μεγάλη Παρασκευή, γιά τήν άνάμνησι 
τής πολύπικρης δοκιμασίας τού Χριστού, πίνανε Εύδι μέ κα
πνιά. Τή μέρα τούτη δέν μαγειρεύανε, ούτε άνάβανε φω
τιά. Τρώγανε κάτι πρόχειρο. Τό μεσημέρι τά κορίτσια στό- 
λιΖαν μέ άγριολούλουδα τόν 'Επιτάφιο. Τήν ώρα τού στολι
σμού λέγανε μοιρολόγια, κΓ όσο βράδυαΖε τόσο ή ήσυχία 
καί ή κατάνυΕι έδιναν στό χωριό μιάν άτμόσφαιρα έσωτε- 
ρικού μεγαλείου, μιά μορφή παμπάλαιου, γοητευτικού 
θρύλου.

Ή περιφορά τού 'Επιταφίου ήταν μιά ιδιαίτερα μεγαλό
πρεπη τελετή. Ενώ στά χωράφια δστραφταν οί μεγάλες 
φωτιές καί στις όλάνοιχτες πόρτες τών σπιτιων μοσχοβο
λούσαν τά λιβανιστήρια, ό κόσμος παρακολουθούσε τήν τε
λετή, χωρίς ν' άκούγεται τίποτε όλλο παρά ό λόγος τού 
παπά καί τών ψαλτάδων. Στά σταυροδρόμια ή πομπή στα
ματούσε, γιά λίγο, κΓ έπειτα συνέχιΖε. "Ελεγαν, πώς όποιος 
πάρη χώμα άπό τό τρίστατο πού πέρασε ό 'Επιτάφιος καί 
τό ρίΕη, τήν ίδια βραδυά, στό σπίτι του, δέν κινδύνευε 
άπό κοριούς τό καλοκαίρι.

Μά καί τούς νεκρούς τιμούσαν τήν Μεγάλην Παρα
σκευή, μιά πού, καθώς πίστευαν, τήν μέρα τούτη, οί ψυχές 
άνεβαίνουν στόν ’Απάνω Κόσμο, γιά νά μείνουν πενήντα 
μέρες, ώς τής Γονοκκλησιός. Τότε γονατίζουνε, προσκυ
νάνε τό Θεό καί ΕαναγυρίΖουνε στόν τόπο τους. Πήγαιναν 
κΓ άφηναν πάνω στούς τάφους, πικρή καί νοσταλγική άνά- 
μνησι, σιτάρι καί λουλούδια.

Τό Σάββατο, οί προετοιμασίες ήταν γιά τό γλέντι τής 
Λαμπρής. ΣτολίΖανε μέ δάφνες τις έκκλησίες, έτοιμάΖανε 
τά σφαχτά, τις πίττες, γιά τό μεγάλο πανηγύρι. Ή ψυχική 
προετοιμασία βρισκόταν στό κατακόρυφο. Μέσα άπό τήν 
άναμονή, άχνορόδιΖε ή πίστι καί ή έλπίδα γιά τήν Ανά- 
στασι, πού έρχόταν.

Δ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Α Π Ο  Τ Α  Π Ρ Ω Τ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
a

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
Ε ΙΣ  Τ Ο Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

Τ ο ΰ  κ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Φ Υ Τ Ρ Α

"Οταν έτέθη επί τάπητος τό ζήτημα τής ίδρύσεως 
τής Αστυνομίας Πόλεων ή κυβέρνησις δέν καθυστέ
ρησε. ΤΗτο μία άπό τάς περιπτώσεις δπου οί πολιτι
κάντηδες τής έποχής έπέδειξαν κατανόησι. Κι’ αύτό 
γιατί οί πόλεις δοκιμάζονταν άσχημα άπό τούς λογής - 
λογής κακοποιούς, οί όποιοι ακόμη καί τήν ζωήν ώρι- 
σμένων πολιτικών άπειλοΰσαν.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Α ΞΙΓΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ έκείνης 
τής περιπετείας, μεταξύ ’Αστυνομίας 
καΐ Χωροφυλακής, νά άναφερθή τό 

παρακάτω γεγονός, τοϋ Matou 1926:
'Ο είσπράκτωρ τών Αλευρομύλων «Σελα- 

σ£α» Γ. Παπαδόπουλος είχε πλαστογραφή
σει διαφόρους Αποδείξεις καί εΐχεν δπε- 
ξαιρέσει μεγάλα χρηματικά ποσά καί είχε 
πάρει μετρητά άλλες 500.000 δρχ. από ιό 
Ταμείο τής έταιρίας. "Εσπευσε φυσικά νά 
έξαφανισθή.

Οί άλευροβιομήχανοι παρουσιάσθησαν 
στδν μοίραρχο Οίκονομάκο καί στδν άστυ- 
νόμο Πολυχρονόπουλο, πού «συστεγάζον
ταν» στήν Γενικήν ’Ασφάλεια καί κατήγ
γειλαν τδ γεγονός.

Τό τραγικόν θϋμα των έθνοπροδοτών ό 
άτυχής άοτυιρύλαΕ Γυφτοδημόπουλος

Ό  ΙΙολυχρονόπουλος πήρε πολύ ζεστά 
τό θέμα. "Ηταν μιά εύκαιρία νά άποδει- 
χθή, δτι ή ’Αστυνομία ήταν ή μόνη ικανή 
νά περάαη τίς χειροπέδες στόν παράνομο 
ταμία. ΤΗταν μιά εύκαιρία ν’ άποδειχθή, 
δτι μόνον ή ’Αστυνομία καί δχι ή Χωρο
φυλακή μπορεί νά κατατροπώνη τούς κα
κοποιούς τής πόλεως.

Δύο - τρία λαγωνικά τού ΙΙολυχρονόπου- 
λου άρχισαν άμέσως άναζητήσεις σέ κάθε 
ύποπτο σημείο. Καί κατέληξαν στήν όδό 
Πύλης, δπου, πίσω άπό τό ναό, διέμενε 
μιά ερωμένη τού Παπαδόπουλου. Τά «λα
γωνικά- έκαναν καλή δουλειά. Άνεκάλυ- 
ψαν δτι ί  Παπαδόπουλος είχε καταφύγει 
στήν Ιίορυτσά!

"Εφυγαν κι αύτοί γιά  κεΐ. 'Όταν έφτα
σαν δμως στήν ’Αλβανία, έπληροφορήθη- 
σαν δτι ό Παπαδόπουλος είχε μέν φθάσει 
στήν Κορυτσά, άλλά τήν έπομένη είχε ξα- 
ναγυρίσει στήν Ελλάδα.

"Ύποπτη, φάνηκε, αύτή ή πληροφορία 
ατούς άστυνομικούς. Καί δέν τήν «έχα
ψαν». Άντιθέτως, οί χωροφύλακες τής 
Θεσσαλονίκης είχαν πιστέψει τό παραμύθι.

Οί δύο Αστυνομικοί, λοιπόν, συνέχισαν 
τήν έρευνά τους. Παντού. Σέ σπίτια καί 
σέ ξενοδοχεία. Καί έμαθαν, δτι κάποιος 
άπό τήν ’Αθήνα είχε ένοικιάσει δωμάτιο 
στό ξενοδοχείο «’Αδριατική». "Ομως, δ 
Παπαδόπουλος δέν κοιμόταν έκεί. Νέες έ
ρευνες τών «λαγωνικών». Δυσκολίες καί 
έμπόδια στήν ξένη χώρα κι δμως! Στήν 
πανσιόν τής Μαντάμ Μαρί ένα πρόσωπο 
έπεσήμαναν οί αστυνομικοί’ ήταν δ Παπα
δόπουλος.

Έπηκολούθησε μιά νυκτερινή έπιδρομή 
των δύο Πειραιωτών άστυνομικών, στό δω
μάτιο τοΰ Παπαδόπουλου, άλλά έκεϊνος, 
τήν τελευταία στιγμή, κατώρθωσε νά πη- 
δήση άπό τό παράθυρο! Οί δικοί μας τόν 
κατεδίωξαν στό δρόμο. Καί ύστερα άπό Αρ

κετό Ανθρωποκυνηγητό, μέσα στή νύχτα, δ 
Παπαδόπουλος έπεφτε στά χέρια τών ά
στυνομικών.

Τήν έπομένη δμως τά «λαγωνικά» έδο- 
κίμασαν μιά δυσάρεστη έκπληξι: Ό  Πα
παδόπουλος ήταν... γαμπρός ένός ’Αλβα
νού ύπουργοΰ καί οί άρχές δέν τόν έξέδι- 
δαν.

"Εμελλε νά έκδοθή δ άπατεών τόν Μάϊ- 
ον τοδ 1939, μετά τήν κατάληψιν τής ’Αλ
βανίας, άπό τούς ’Ιταλούς! ’Απελαθείς 
στήν 'Ελλάδα κατεδικάσθη σέ 10 χρόνια 
φυλακή. . .

Οί κατάδικοι τραγουδούσαν έκείνη τήν 
εποχή:

«"Εξι μοΰ δίνει δ πρόεδρος, έξι κι δ σαγ-
, (γελέας

καί δώδεκα οί ένορκοι στά Βούρλα, στόν
(Περαία.

Μέ δέσαν χειροπόδαρα σάν τόν έγκλη-
(ματία

στήν καταδίκη μου αύτή λεφτά εΐν’ ή
(α ίτ ια .. .

Δύο άνδρες, "Αγγλοι καί οί δυό, ύπήρ- 
ξαν οί δημιουργοί τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων, στήν Ελλάδα. Ό  Φρέντερικ Χάλιντεύί 
καί δ Άλφρέδος Μπούμπιερ. Ό  πρώτος 
ήταν δ Αρχηγός τής δργανωτικής Αποστο
λής καί διετέλεσεν πρώτος Αρχηγός τής 
Ελληνικής ’Αστυνομίας, έπί δέκα δλό- 
κληρα χρόνια. Ό  δεύτερος ήταν βοηθός 
τού Χάλιντεϋ καί μέλος τής δργανωτικής 
Αποστολής, ή δποία ήλθεν έδώ, γιά νά 
δημιουργήση τό σώμα τής ’Αστυνομίας.

Τό 1919 ή δργανωτική Αποστολή έφθα- 
σε στήν Ελλάδα. ’Εκτός άπό τούς Χάλιν
τεϋ καί Μπούμπιερ ήλθαν έδώ καί οί Σέρ 
Κούκ, Σέρ Χίλς καί Σέρ Σλόμαν.

Μέ τήν βοήθειαν τών Ελλήνων ειδικών, 
οί "Αγγλοι είργάσθησαν φιλότιμα στήν
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Σύλληψις αρχηγών συλαλλητηρίου ύπό άνδρών της Αστυνομίας Πειραιώς

'Ελλάδα, έμελέτηααν τόν τρόπο λειτουρ
γίας τής Χωροφυλακής — ύποτυπώδους 
λειτουργίας— έζήτησαν τήν δράσι τών 
κακοποιών τών πόλεων, έλαβαν ύπ’ δφιν 
δλα τά οχετικά δεδομένα καί έξεπόνησαν 
μιά μελέτη.

Η 1ΔΡΤΣΙΣ

Ή  'Ελληνική Κυβέρνηαις δέν καθυστέ
ρησε. Ή το  μία από τάς περιπτώσεις δπου 
οί πολιτικάντηδες τής έποχής έπέδειξαν 
κατανόησι. Κι αύτό γιατί οί πόλεις δο
κιμάζονταν άσχημα άπό τοδς λογής - λο- 
γής κακοποιούς, οί δποϊοι άκόμη καί τήν 
ζωήν ώριαμένων πολιτικών άπειλούσαν.

"Ετσι, μέ τό νόμο 2461, έπί δπουργοΰ 
’Εσωτερικών Κ. Ρακτιβάν. τδ νέον σώμα 
έγεννήθη: ήτο τό σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Ίδρόθη Σχολή στήν Κέρκυραν πρός έκ- 
παίδευσιν τών πρώτων άστυφυλάκων καί 
αξιωματικών.

Μέ τό νόμο 2461, προεβλέπετο ή ϊδρυ- 
αις άστυνομικών διευθύνσεων καί τμημά
των στήν ’Αθήνα, στόν Πειραιά, στήν Πά
τρα, στήν Κέρκυρα καί στήν Θεσσαλονίκη. 
Σταδιακώς, βέβαια, γιατί ήταν άδύνατη ή 
ϊδρυσις ταυτοχρόνως άστυνομικών διευθύν
σεων καί τμημάτων σέ δλες αύτές τίς πό
λεις.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ή το  τό έτος 1920, δταν οί άποφααιστι- 
κές αύτές έξελίξεις έσημειοδντο. θά έ- 
περνούσαν τρία άκόμη χρόνια, γιά  νά έγ- 
κατασταθή ή Πειραϊκή ’Αστυνομία στήν 
πόλι μας. Στήν Κέρκυρα έγκαινιάσθη πρώ
τα ή έκεΐ άστυνομία, άκολούθηαεν ή Πά
τρα καί κατόπιν δ Πειραιεύς. Μετά ήλθεν 
ή σειρά τών ’Αθηνών.

Στόν Πειραιά τίποτε, έκείνη τήν εποχή 
τών νταήδων, τών προστατών, τών χααι- 
κλήδων καί τών μαχαιράδων, δέν αντιστε
κόταν στίς συμμορίες, πού είχαν «κατα
λάβει» τήν πόλι καί ούσιαστικά διοικούσαν, 
άπό τά σκοτεινά άντρα τους, τή ζωή τού 
Πειραιώς.

Τά «τραγουδάκια», βγαλμένα μέσα άπό 
τά χασικλήδικα, έδιναν κι έπαιρναν, άπό 
τά «μαστουράκια», πού τάλεγαν άνάμεσα 
άπό μυρωδάτους καπνούς τής «μαύρης».

«θά πάω νά μαστουρωθώ 
καί τή χαρά μου νάδρω 
μές τόν τεκέ τού Σάλωνα 
ποδχει τό φίνο μαύρο...»

ΟΚΑΔΕΣ ΧΑΣΙΣ
Σέ όκάδες, τότε, έζυγίζετο τό χααίς. 

Καί μετεφέρετο άπό πόλι σέ πόλι, μέ άρ- 
κετή «άνεσι», άπό τά σκληρά άντράκια, 
πού είχαν διαλέξει τήν παράνομη ζωή.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
Στήν ’Ασφάλεια Πειραιώς έμφανίσθηκε 

μιά μέρα ένας έμπορος τής Θεσσαλονίκης, 
δ θ. Εύαγγελίδης.

—  θά σάς άναφέρω μιά περίεργη περί- 
πτωσι! είπε. Έφόρτωσα στδ βενζινόπλοιο 
«“Ανδρος» 450 όκάδες χασίς, άξίας 550. 
000 δρχ. Τό έστελνα στή Σητεία. Στό 
πλοιάριο έχουν βάλει πλήρωμα τρία μού
τρα: τόν καπετάνιο Π. Καλαποθάκη, τό 
μηχανικό Γ. Δουλέγκο καί τό ναύτη I. 
Καϊλή, τούς δποίους πλήρωσα 15.000 δρχ. 
"Ομως, τρεις μέρες μετά τόν άπόπλου τού 
σκάφους, άπό τόν Πειραιά, έλαβα ένα τη
λεγράφημα άπό τόν καπετάνιο πού άναφέ- 
ρει δτι τό «“Ανδρος» βούλιαξε έξω άπό τή 
Μονεμβασία καί δτι μόνον 33 όκάδες «μαύ
ρης» μπόρεσε νά γλυτώση. Ό  Καλαποθά-

κης ήρθε στόν Πειραιά, μετά άπό δύο ήμέ- 
ρες, μέ βρήκε καί μού είπε πάλι γιά τό 
ναυάγιο. 'Ωστόσο, συνέχισεν ό Εύαγγελί
δης, έγώ δέν πιστεύω αύτό τό παραμύθι 
καί είμαι βέβαιος δτι τό «πράμα» μού τό 
φάγανε λάχανο!

'Η άστυνομία τού Πειραιώς δραστηριο
ποιήθηκε άμέσως, τά παιδιά κινήθηκαν τή 
νύχτα. Μεταμφιεσμένα σέ τύπους τού λ ι
μανιού, έπιασαν ένα - ένα τά συγγενικά 
σπίτια τού Καλαποθάκη. Τά «λαγωνικά» 
είχαν μυριατή τήν παλιοδουλειά τής «πα- 
λιοδουλειάς» τού έμπόρου Εύαγγελίδη. ’Α
ναζητούσαν, τώρα τό χασίς, δχι βέβαια 
γιά τόν Εύαγγελίδη, άλλά γιά τήν Άστυ
νομία.

Καί, στό τέλος, «χτύπησαν» σωστά. Στό 
σπίτι τού άδελφού τού Καλαποθάκη, στήν 
Καλλιθέα, μέσα σέ μιά σκοτεινή άποθήκη, 
βρήκαν 200 όκάδες χασίς καί σέ άλλο σπί
τι άλλες 219 όκάδες!

’Αμέσως, κατόπιν, πλήρωμα τού «Ά ν
δρος» καί Εύαγγελίδης πιάστηκαν καί (ο
μολόγησαν, δτι τό χασίς τό είχαν φορτώ
σει στό Κεραταίνι. Τό «Άνδρος» κατευ- 
θύνθηκε στό Παλαιό Φάληρο καί τό χασίς 
ξεφορτώθηκε στήν άκτή. Μετά άπ’ αύτό, ό 
Καλαποθάκης ώδήγησε τό πλοιάριο γιά τή 
Μονεμβασία, δπου καί βούλιαξαν τό « Α 
δρός», γιά  νά σκεπάση τό πράγμα.

’Αλλά τόν σκέπασε τόν ίδιο δ άατυνο- 
μικός μανδύας.

Ό  υπόκοσμος στόν Πειραιά, έκείνη τήν 
εποχή, εόρίσκετο στήν «άνθησί» του. 'Ο
λόκληρο λεξιλόγιο μέ δικές τους λέξεις, 
είχαν κωδικοποιήσει, γιά  νά συνεννοούνται 
μέσα στή φυλακή, μέσα στό τεκέ, έξω στό 
δρόμο καί στά στέκια τους, Γιά έναν άν
θρωπον πέραν τού ύποκόσμου, αύτό τό λε
ξιλόγιο θά ήταν εντελώς άγνωστο. Ό χ ι 
δμως καί γιά τήν Άστυνομία τού Πειραι-
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Ο κομμουνιστής Σαρίκας, τόν όποιον 
συνώδευεν ό Γυιρτοδιγμόπουλος, όταν 

έδολοφονήθη.

ώς. Στήν Τροόμπα, ατά ΒοΟρλα καί ατά 
Χατζηκυριάκειο ή κοινωνία τών παρανό
μων ζοΰσε ατό δικό της κόσμο, μέσα στή 
λάσπη καί κάτω άπό τό θαμπό φώς των 
ύπογείων, τών καπηλιών καί τών τεκέδων.

ΒΛΑΜΗΔΕΣ κ .ά .

Περίεργοι τύποι πού άκουγαν στίς έπω- 
νομίες κουτσαβάκης, βλάμης, μπάτιμας, 
ζεϊμπέκης, άμνός, άντάμης, άσίκης, 6α- 
ποράκης, γκιουλέκας, γκιρίζης, καπάντα
ης, καρίπης, κατές, καψούρης, κιμπάρης, 
κοντραμπατζής, κοριός, κορνάζος, μαγκαν- 
τάσης καί άλλα κα! άλλα πολλά κοσμη
τικά έπίθετα τίδν άνθρώπων τού ύποκό- 
σμου, έχρησιμοποιοΰντο τότε. Γιά τό κάθε 
τι ύπάρχει καί μιά λέξι. Ή  άβανιά γιά 
τή συκοφαντία, δ άχταρμάς γιά τήν Αρπα
γή Αντικειμένου, τό άκούμπα γιά τό ένε- 
χυροδανειστήριο, ή κατώγα γιά τό κρατη- 
τήριο, κατεβατή γιά τά χτυπήματα, δ κα- 
πατμάς γιά τήν παράνομη συμβίωσι, τό 
γκιστάνι γιά  τή φυλακή, τό παράρι γιά τή 
ζημιά, δ Θανάσης γιά τόν άργιλέ, δ δι- 
κηγόρος γιά τήν κοκαΐνη, δ δάσκαλος γιά 
τόν άστυνομικδ, γρέκι γιά  τό πατρικά σπί
τι, τό καφάσι γιά τό κεφάλι, δ κορνάζος 
γιά τόν έξυπνο, τό καζάρω γιά τό βλέπω, 
ή λιάρα γιά τό παλτό, ή κουτσουμπήνα γιά 
τήν δπηρετριούλα, ή μπακοτίλια γιά τίς 
οικονομίες, ή μαρμάγκα γιά τήν παγίδα, 
δ πίτσης γιά τόν πιτσιρίκο, ή πρεσβεία γιά 
τήν δμάδα τοξιμανίδν κα! πολλές - πολλές 
άλλες λέξεις.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ
Μιά μεγάλη σειρά άπό τραγούδια τού ύ- 

ποκόσμου έμελοποιήθησαν άπό λαϊκούς 
συνθέτες κι έγιναν σουξέ, πού σώζονται 
άκόμα καί σήμερα. Τά τραγούδια αύτά εί
ναι βγαλμένα μέσα άπό τόν άμείλικτο πό
λεμο Αστυνομικών καί κακοποιών, μέσα 
στίς φυλακές, στά χασισοποτεία, στούς 
σκοτεινούς δρόμους τοΰ λιμανιού.

«’Εγώ ’μαι άλάνης μάγκα γιός, 
μάγκας σωστός ατήν τρίχα,

καί στδν καθένα ζόρικο 
κόβω μέ μιδς τό βήχα».

"Αλλο ένα έμμετρο, έμπνευσμένο άπό 
τή ζωή στά Λεμονάδικα:

■Έάτω στά Λεμονάδικα έγινε φασαρία 
στά χέρια πιάστηκ’ δ θωμάς μαζί μέ τόν

(Ή λία.
Βρέ σύ θωμά μήν κάνεις φασαρίες 
γιατί θά μπλέξης άσχημα καί θάχης ι

στορίες.
Κάτω στά Λεμονάδικα έγινε φασαρία 
δυό λαχανάδες πιάσανε καί κάναν τήν κυ-

(ρ!α«.

Οί λαθρέμποροι είχαν κι έκεΐνοι τά δ ι
κά τους τραγούδια:

«Ναύτες πιάστε τά κουπιά σας, μάϊνα τά
(πανιά

νά περάσουμε τόν κάβο, βοήθα Παναγιά 
τό καΐκι φορτωμένο μέχρι κουπαστή 
πέχουμε λαθραία νά μή γίνουμε πιαστοί».

"Ενα ζεϊμπέκικο τού 1935 παρουσιάζει 
τίς φυλακές:

«Έτράβηξαν τίς άμπάρες, έτριξε ή κλει
δαριά

δ κατάδικος στενάζει, είν’ ή φυλακή 6α-
(ριάς.

ΟΙ ΣΡΝΘΕΤΕΣ

"Ολη αύτή ή ζωή τής παρανομίας, τοΰ 
κυνηγητού, τού έπικίνδυνου παιγνιδιού, πε- 
ριγράφεται σέ πλήθος τραγουδιών, πού έ
χουν μελοποιήσει συνθέτες, οί δποϊοι έρ- 
γάζονται άκόμη καί σήμερα. Ό  Τσιτσά- 
νης, δ Παπαϊωάννου, δ Στράτος, δ Μητσά- 
κης, δ Πλέσσας, δ Ρούκουνας, δ Τααουσά- 
κης, ένας Τούντας, ένας Μουφλουζέλης, 
άλλά πιό πολύ άπό δλους δ Βασίλης Ται- 
τσάνης έχουν δημιουργήσει τό δικό τους 
είδος λαϊκής μουσικής.

'Η άατυνομία ήταν πάντα τό φόβητρο, δ 
μπαμπούλας. "Ηταν τδ μπλόκο στούς ά
θλιους τεκέδες.

Άπό τό 1923, μέχρι τίς ήμέρες μας, 
πέρασαν πενήντα χρόνια. Καί τί δέν άλ
λαξε σ’ αύτό τό διάστημα! Οί άνθρωποι 
καί ή ζωή μας. Οί άπασχολήσεις μας, τά 
ένδιαφέροντα. Άλλαξαν άκόμη καί οί άν
θρωποι τής νύχτας. "Οχι πώς τό έγκλη
μα σταμάτησε. Πώς οί παράνομοι δέν ύ- 
πάρχουν. Ά λλά ή αθλιότητα τών τεκέ
δων, ή άπειλή τής διπλομούτσουνης, τό 
νταηλίκι καί τό χασίς στά ύπόγεια καπη
λειά έσταμάτησαν πιά.

Σ’ αύτά τά πενή τα χρόνια πόσα καί πό
σα δέν έγιναν.

Έχύθηκε αίμα άστυνομικδ άφθονο, στόν 
άγώνα κατά τών κομμουνιστών. "Οχι μο- 
νον άπλών άστυφυλάκων, άλλά καί Αστυ
νομικών διευθυντών. Ή  θυσία τών Αστυνο
μικών ήταν μεγάλη καί κατά τόν άμείλι
κτο, τόν συνεχιζόμενο άγώνα, κατά τοΰ ύ- 
ποκόσμου.

Τόν Αύγουστο τού 1931 άρχισαν οί πρώ
τες Αψιμαχίες μεταξύ Αστυνομικών καί 
κομμουνιστών. ’Απεργίες πού έξελίσσοντο 
προγραμματισμένα σέ όχλοκρατικές έκδη- 
λώσεις. 'Η θέσις τής ’Αστυνομίας τοΰ Πει
ραιώς ήταν πάντα συντηρητική. Ά λλά δέν 
έκαναν τό ίδιο καί οί κομμουνισταί.

Αύτός δ φόρος αϊματος τών Αστυνομικών

Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Απεικονίζεται στά άρχεΐα τού ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων, άπό δπου πήραμε τά 
δνόματα καί τά περιστατικά τών φόνων δ- 
λων αύτών πού έπεσαν, κατά τήν έκτέλεσι 
τού καθήκοντος. Σύνολον 40 άνδρες.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

’Ιδού τά όνόματα δλων αύτών τών ή- 
ρώων:

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΡΛΟΣ, διευ
θυντής Α ', συνελήφθη ύπό τών κομμουνι
στών καί Ιξετελέσθη τήν 23ην Δεκεμβρίου 
1944, εϊς τό κτήμα Βεργή, τής Άνθου- 
πόλεως.

ΝΙΚ. ΚΟΡΡΤΗΣ, Αστυνόμος Α ', συνελή
φθη Οπό τών κομμουνιστών καί έξετελέσθη 
τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944, στό Άσυλον Νί
καιας.

ΔΙΟΝ. ΚΟΛΟΤΟΡΡΟΣ, Αστυνόμος Α ', 
συνελήφθη ύπό τών κομμουνιστών τήν 5ην 
Δεκεμβρίου 1944 καί έξετελέσθη, μαχόμε- 
νος κατά τών συμμοριτών στό Α' Αστυνο
μικό τμήμα. Ό  θάνατός του στό Άσυλο 
Νικαίας ήταν μαρτυρικός.

ΕΡΑΓΓ. ΛΙΟΓΛΙΑΣ, Αστυνόμος Α ', συν
ελήφθη ύπό τών κομμουνιστών είς τήν οι
κίαν του καί έξετελέσθη τήν 5ην Δεκεμ
βρίου 1944, στό Άσυλο Νικαίας.

ΝΙΚ. ΚΟΡΡΑΚΟΣ, Αστυνόμος Β ', συν
ελήφθη ύπό τών κομμουνιστών καί έξετε
λέσθη Απάνθρωπα τήν 4ην Δεκεμβρίου 
1944, στό Άσυλο Νικαίας.

Γ. ΚΟΝΤΕΤΑΚΗΣ, Αστυνόμος Β ', συν
ελήφθη ύπό τών κομμουνιστών καί έξετε
λέσθη Απάνθρωπα τήν 6ην Δεκεμβρίου 
1944, ατήν πλατεία Φρεαττύος.

Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αστυνόμος Β ', έφονεύ- 
θη τήν 11ην Ίανουαρίου 1944, κατά τόν 
βομβαρδισμόν τοΰ Πειραιώς.

ΙΑΚ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ύπαστυνόμος Α ', 
συνελήφθη ύπό τών κομμουνιστών καί έξε
τελέσθη τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944, στόν 
"Αγιο Ταξιάρχη Νικαίας.

ΑΛ. ΓΡΦΤΟΠΟΓΛΟΣ, ύπαστυνόμος Α '. 
έφονεύθη τήν 24ην Μαΐου 1943 είς συμ
πλοκήν μετά κακοποιού, στήν περιοχή Πυ
ριτιδοποιείου Πειραιώς. 'Ο Γυφτόπουλος 
πρίν ξεψυχήση πρόλαβε νά σκοτώση τόν 
κακοποιό.

ΑΛΚ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ, ύπαστυνόμος Α ', 
συνελήφθη ύπό τών κομμουνιστών καί έφο
νεύθη τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944, στό Ά συ
λο Νικαίας.

θ . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΡΛΟΣ, ύπαστυνόμος 
Β ', συνελήφθη ύπό τών κομμουνιστών καί 
έξετελέσθη τήν 6ην Δεκεμβρίου 1944, στό 
"Ασυλο Νικαίας.

Γ. ΓΙΑΊΆΑΣ, ύπαστυνόμος Β ', έφονεύ
θη είς τήν γωνίαν Εύριπίδου καί Φιλοποί- 
μενος, τήν 19η ’Ιουνίου 1944, ύπό Γερμα
νών στρατιωτών.

Αθ. ΚΟΡΦΟΣ, ύπαστυνόμος Β ', έφο
νεύθη τήν 11ην Ίανουαρίου 1944, κατά 
τόν βομβαρδισμό τοΰ Πειραιώς, ένώ έξετέ- 
λει ύπηρεσίαν.

ΣΙΙ. ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ, ύπαστυνόμος Β ', 
μεταβαίνων τήν 16ην ’Απριλίου 1944 δι’ 
άνάληψιν ύπηρεσίας είς Αστυνομικήν Δι- 
εύθυνσιν-Πατρών, συνελήφθη ύπό τών κομ
μουνιστών καί έξετελέσθη στό Σουληνάρι 
Καλαβρύτων.

Αθ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΡΛΟΣ, ύπαστυνόμος Β ',
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συνελήφθη 5πά τών κομμουνιστών τήν 21ην 
Δεκεμβρίου 1944 καί έξετελέοθη ατό 'Α 
συλο Νίκαιας.

ΚΩΝ. ΠΗΝΙΩΤΗΣ, άνθυπαστυνόμος, 
συνελήφθη ύπό τίδν κομμουνιστών καί έ- 
ξετελέσθη τήν 12ην Δεκεμβρίου 1944, στό 
Άσυλο Νίκαιας.

ΚΩΝ. ΠΕΤΟΓΣΗΣ, άνθυπαστυνόμος, 6- 
πέκυψε τήν 29ην Matou 1948, αυνεπεία 
τραυμάτων κατά τήν δολοφονία τοδ Χρ. 
Λαδά, στήν ’Αθήνα.

ΙΩ. ΓΚΟΛΙΑΣ, άνθυπαστυνόμος, έφονεύ- 
θη τήν 8ην Δεκεμβρίου 1948, ύπό τίδν κομ
μουνιστών έξω άπό τό σπίτι του, στόν Κο
ρυδαλλό.

ΠΕΡ. ΓΓΦΤΟΠΟΓΛΟΣ, άρχιφόλακας, έ- 
φονεύθη τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944 ύπό τίδν 
κομμουνιστίδν, στήν πόλη τής Ύποδιευθύν- 
σεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιίδς, έκ- 
τελίδν ύπηρεσία.

ft. ΝΤΡΤΤΣΑΚΟΣ, άρχιφόλακας, συν
ελήφθη ύπό τίδν κομμουνιστίδν καί έξετε- 
λέσθη Απάνθρωπα τήν 7ην Δεκεμβρίου 
1944 στό Άσυλο Νίκαιας. Τό πτίδμα του 
βρέθηκε στις 3 ’Απριλίου 1945.

ΣΤ. ΜΠΑΛΟΠΟΓΛΟΣ, άρχιφόλακας, 
συνελήφθη δπό τίδν κομμουνιστίδν καί έξε- 
τελέσθη τήν 18ην Δεκεμβρίου 1944, στό 
Άσυλο Νικαίας.

ΧΕΛ. ΜΠΕΊ'ΚΟΣ, άρχιφόλακας, συν
ελήφθη δπό τίδν κομμουνιστίδν καί έξετε- 
λέσθη τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944 πίσω άπό 
τό Γηροκομείο Νίκαιας.

ΧΡ. ΜΩΡΑΚΗΣ, άρχιφόλακας, συνελή
φθη δπό τίδν κομμουνιστών καί ώδηγήθη 
εις άγνωστον διεύθυνσιν, 8που καί έξετε- 
λέσθη, μάλλον στό Άσυλο Νικαίας.

ft. ΜΕΣΣΑΡΗΣ, δπαρχιφόλακας, έφο- 
νεόθη τήν 19ην Δεκεμβρίου 1944 δπό τίδν 
κομμουνιστίδν μέ βλίτο, ένίδ έκτελοδαεν δ
πηρεσία, στήν Αποθήκη Έρυθροδ Σταυρού, 
Νέου Φαλήρου.

ΗΛ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ, δπαοχιφύλακας, 
συνελήφθη δπό τίδν κομμουνιστών, τήν 3ην 
Δεκεμβρίου 1944, ώδηγήθη στήν ΓΓα'δική 
Στέγη Δοαπετσώνας καί έξετελέοθη, έ- 
πειδή τό 1932 είχε σκοτώσει κομμουνιστή

Γ. ΑΛΕΞΕΑΣ, Αστυφύλακας συνελήφθη 
δπό τίδν κομμουνιστών τήν 4ην Δεκεμβρίου 
1944 καί Ιξετελέσθη στό Άσυλο Νικαίας.

ΠΑΝ. ΑΝΔΡΕΟΓ, Αστυφύλακας, έφονεύ- 
θη έντός καφενείου, τήν 15ην Αδγοόστου 
1934, στήν δδό Διαδόχου Παόλου Ν’καίας, 
κάτω άπό τήν Δημαρχία, άπό άδέσποτη 
σφαίρα, σέ συμπλοκή κομμουνιστίδν καί 
άνδρίδν ειδικής ’Ασφαλείας.

ΚΩΝ. ΒΑΡΔΑΞΗΣ, Αστυφύλακας, έφο- 
νεόθη τήν 3ην Δεκεμβρίου 1944, άπό ό- 
βίδα μέσα στό σπίτι του, Υπαπαντής 130.

ΒΑΣ. ΔΗΜΟΓ, Αστυφύλακας, συνελήφθη 
δπό τίδν κομμουνιστίδν καί έξετελέοθη Α
πάνθρωπα, τήν 7ην Δεκεμβρίου 1944, στήν 
δδό Νοταοά, τό δέ πτίδμα του μετεφέρθη 
στό Σχιστό.

Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, αστυφύλακας 
μεταβαίνων δι’ άνάληψιν δπηρεσίας, στήν 
’Αστυνομική Διεύθυνσι Πατρίδν, τήν ΙΟην 
’Απριλίου 1944, συνελήφθη δπό τίδν κομ
μουνιστών καί έξετελέοθη στό Σουληνάρι 
Καλαβρύτων.

Γ. ΠΑΝΟΓΤΣΟΣ, Αστυφύλακας έφονεύ-

θη μέ πυροβόλον δπλο, άπό κακοποιούς τήν 
4ην Δεκεμβρίου 1944, στήν γωνία Ταξιαρ
χών καί Καλοκαιρινοί).

Μ. ΠΑΠΑΔΑΣ, Αστυφύλακας, συνελήφθη 
δπό κομμουνιστών, τήν 12ην Δεκεμβρίου 
1944 στήν Νίκαια καί έξετελέοθη στό Ά 
συλο.

ΑΝΤ. ΚΑΟΓΝΗΣ, Αστυφύλακας, συνελή
φθη δπό τών κομμουνιστών καί έξετελέοθη 
τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944, πίσω Από τό 
"Ασυλο Νικαίας.

ΣΤ. ΛΕΝΑΚΗΣ, Αστυφύλακας, συνελή
φθη δπό τών κομμουνιστών καί έξετελέοθη 
τήν 9ην Δεκεμβρίου 1944, πλησίον τοδ ’Α
σύλου Νικαίας, άφοϋ προηγουμένως έβασα· 
νίσθη Απάνθρωπα.

ΠΑΝ. ΠΡΙΟΝΑΣ, Αστυφύλακας, συνελή
φθη δπό τών κομμουνιστών καί έξετελέοθη 
τήν 5ην Δεκεμβρίου 1944, μέσα στό "Α
συλο.

Α. ΡΕΝΤΟΓΜΗΣ, Αστυφύλακας, συνελή
φθη δπό τών κομμουνιστών καί έξετελέ- 
σθη τήν 14ην ’Ιανουάριου 1945, στό Ά συ
λο Νικαίας.

Γ. ΣΑΛΗΣ, Αστυφύλακας, σκοτώθηκε μέ 
πυροβόλο δπλο, τήν 9ην Μαρτίου 1944, ά
πό κομμουνιστάς, στήν δδό Πατριάρχου 
’Ιωακείμ.

Ε. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Αστυφύλακας, συνελή
φθη δπό τών κομμουνιστών τήν 5ην ’Ιου
λίου 1944, μέσα στό σπίτι τοδ Έμμ. Μπε- 
νάκη 3 τοδ Πειραιώς καί έξετελέοθη στόν 
Κοκκινόβραχο Άμφιάλης.

ΙΩ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ, Αστυφύλακας, έφονεύ- 
θη τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου τοδ 1926, πυρο- 
βοληθείς δπό στρατιώτου, σέ συμπλοκή, 
στή γωνία Κερατσινίου καί ’Ασκληπιού.

ΓΕΡ. ΓΓΦΤΟΔΗΜΟΠΟΓΑΟΣ, Αστυφύλα
κας, έδολοφονήθη δπό κομμουνιστών τήν 
Ιην Αύγούστου 1931, στήν πυριτιδαποθή
κη, κατά τήν μεταγωγή στό ΣΤ' τμήμα 
έπικινδύνου κομμουνιστοδ.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ!
Σαράντα νέοι άνδρες τοδ Σώματος! Μό

νον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς. Διότι άλλοι 211 νεκροί ήσαν τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, άλ
λοι 23 τών Πατρών καί άλλοι 3 τής Κερ- 
κύρας.

"Ολοι, σχεδόν, οι συλληφθέντες, Από 
τούς κομμουνιστάς, Αστυνομικοί, έξετελέ- 
σθησαν, άφοδ προηγουμένως έβασανίσθησαν 
Απάνθρωπα μέ κάθε τρόπο: μέ βγάλσιμο 
τών ματιών, μέ κόψιμο τής γλώσσας, μέ 
σπάσιμο τών κοκκάλων, ποδιών καί χ ε 
ριών, μέ μαχαίρια, πέτρες, ρόπαλα καί 
κλωτσιές.

’Αψευδείς μαρτυρίες παρέχουν τά Ανευ- 
ρεθέντα γυμνά καί κατακρεουργηθέντα 
πτώματα τών Αστυνομικών.

Ο ΠΡΩΤΟΣ
Ό  Αστυφύλακας Γυφτοδημόπουλος δπήρ- 

ξεν δ πρώτος, πού έπεσε άπό σφαίρα Α
ναρχικού. Κατά τήν μεγάλη Απεργία τής 
1ης Αύγούστου 1931 στά Λιπάσματα, δ 
Γυφτοδημόπουλος διετάχθη νά συλλάβη τόν 
Αναρχικό Σαρίκα καί νά τόν δδηγήση στό 
ΣΤ' τμήμα. Μετά τήν δδόν Κανελλοπού- 
λου καί τήν δδόν Καλοκαιρινού δ Γυφτο
δημόπουλος μέ τόν Σαρίκα συνέχισαν περ
νώντας έξω άπό τό χοροδιδασκαλείο Χον- 
δρομματίδη. ’Εκεί τούς έπλησίασε Απειλη
τικά μιά συμμορία άπό καμμιά δεκαριά

Ό  στυγερός δολοφόνος τοΰ Γυφτοδη- 
μοπούλου άρχικομμουνιστής 

Π. Μπε^εντάκος.

άντρες. Ό  έπικεφαλής τους Μιχ. Μπεζαν- 
τάκος έζήτησεν άπό τόν Αστυφύλακα, νά 
άφήση έλεύθερο τό Σαρίκα.

—  Δέν μπορώ νά παρακούσω τις έντο- 
λές τοδ διοικητοδ μου! άποκρίθηκε. "Εχω 
διαταγή νά τόν δδηγήσω στό τμήμα!

10 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ!

Οί συμμορίτες ώρμησαν πάνω στόν Αστυ
φύλακα, δ δποϊος δμως μέ τό κλόμπ στό 
χέρι άρχισε νά τούς άντιμετωπίζη ήρωϊ- 
κά. "Εσπασε κάμποσα κεφάλια καί πλευρά 
καί τέλος έμεινεν Αντιμέτωπος μέ τόν 
Μπεζαντάκον, δ δποϊος δμως είχε έπωφε- 
ληθή νά τοδ άρπάξη τό πιστόλι. Καί μό
λις δ Γυφτοδημόπουλος τοδ έστρεψε τήν 
πλάτη γιά νά δδηγήση τόν Σαρίκα στό 
τμήμα, δ ύπουλος Μπεζαντάκος τόν πυρο- 
βόλησεν πισώπλατα. Πολλές φορές μέχρι 
πού τοδ διάλυσε τό κρανίο. "Επεσε δ Γυ- 
φτοδημόπουλς στό χώμα, δίχως νά βγά- 
λη άχνα. Τό παλληκάρι ήταν νεκρό.

Καί οί δολοφόνοι τό έβαλαν στά πόδια. 
'Ύστερα άπό μάχη άγρια πού έγινε μέσα 
στή νύχτα καί πάλι ή συμμορία τών Αναρ
χικών δολοφόνων κατώρθωσε νά διαφύγη.

Στόν τόπο δμως τοδ έγκλήματος Ινα 
«μπαγιασόν» είχε βρεθή. ’Ανήκε στό Μό
σχο Δουλγερίδη, δ δποϊος καί συνελήφθη 
Αμέσως. Καί «ξέρασε» τά πάντα. Τούς συν
ενόχους του Ε. Βοσνάκη, Κ. Σαρίκα, Ά - 
μιρίδη, Τσέτσιρα, Α. Βοσνάκη, Α. Σαρί
κα, Νομικό καί Βαβούδη, οί δποϊοι καί συν- 
ελήφθηααν. Διέφυγε δμως δ δολοφόνος, δ 
Μπεζαντάκος. Κρυβόταν σ’ ένα παραγκάκι 
στήν Μαγκουφάνα τής Κηφισιάς. ’Εκεί οί 
Αστυνομικοί τοδ έστησαν ένέδρα καί τόν ϊ- 
πιασαν κι αύτόν.

Κατεδικάαθηααν άπό τό Κακουργιοδι- 
κεϊον Αλλά κατώρθωσαν τό 1934 νά δραπε
τεύσουν άπό τις φυλακές Αίγίνης καί νά 
μή συλληφθοδν, δυστυχώς, ποτέ.
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f a  «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
εϋχονζαι εις ζονς άχαωηζονς άναχνώσζας 
ζων, δωως ό £)εός ζής 'έΚχάωης και 'δΆ~ 
νασζάς δΚνριός μας, χαρίοτι ανζοΐς χαράν

και ενζνχίαν.



ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘ ΝΙΚΗ Σ ΑΣΦ ΑΛΕ ΙΑ Σ

Τοΰ Άσχυν. Διευθυντοΰ Α' 
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Οδχω, παρουσιάζεται τό φαινόμενον, κα
τά τάς περιόδους παρανομίας ή βαθέων έ- 
σωκομματικών διαιρέσεων, ή πραγματική 
ήγεσία τοΰ Κόμματος, πλήρως κατατοπι
σμένη καί Α δ ι ά β λ η τ ο ς ,  ν ά  
δ ι ο ι κ ή τό Κόμμα έπιτυχώς, μέσα άπό 
τάς Φυλακάς ή τούς τόπους έκτοπίσεως. Μέ 
βάσιν τάς αποκαλύψεις τοΰ Μήτλα, έγένε- 
το δυνατή ή έπαφή καί σύνδεσις μέ πλε ι
στούς δπευθόνους κομματικών όργανώσεων 
πόλεων καί περιοχών, δηλαδή, έπαρχια- 
κδν όργανώσεων καί τό σπουδαιότερον μέ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΥΡΙΜΟΣ 
Σημαίνον στέλεχος τοϋ Κ.Κ.Ε. άκληρός 
κομμουνιστής, βουλευτής τοϋ κόμματος 
κοί δ)τής τοϋ «Ριζοσπάστη». Μετά τήν 
σύλληψίν του ύπό τής Ασφαλείας Α
θηνών καί τήν δολοφονίαν τοϋ άδελφοϋ 
του εις τήν Σιβηρίαν ύπό των κομμουνι
στών, ουνηργάσθη μέ τήν Αστυνομίαν 
καί έβοήθησε ταύτην εις τήν έΕάρθρω- 

σιν τοϋ παρανόμου μηχανισμού.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν άνέκα- 
θεν τροχοπέδην εις τήν πρόοδον και τήν εύημερίαν τής Πα- 
τρίδος.

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

υπευθύνους στρατιωτικών όργανώσεων. Οί 
πραγματοποιοΰντες τάς συνδέσεις, ώς δή
θεν κομματικά στελέχη, ήσαν Αξιωματι
κοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών ’Ε
νόπλων Δυνάμεων!! Καί έπαιξαν τόν ρό
λον των, ώς παρανόμων στελεχών, θαυμά
σια, έπιτυχόντες τήν είς βάθος διείσδυσιν 
εις πλείστας περιπτώσεις καί τήν, είς α
πώτεροι χρόνον, έξάρθρωσιν τών όργανώ
σεων, χωρίς, μάλιστα, οδτοι ν’ άποκα- 
λυφθοΰν...

ΙΙαραθέτομεν μερικά δείγματα έκ τοϋ 
Αρχείου τοΰ Π. Γ. τοΰ ΚΚΕ. ’Ιδιαίτερον 

δέ ένδιαφέρον έμφανίζουν τά οικονομικά 
τοΰ ΚΚΕ.

«Τό Π.Γ. πλήν τών κρυπτογραφικών κω
δίκων, έχρησιμοποίει καί συνθηματικόν λε- 
ξιλόγιον κατά πόλεις ή περιφερείας διά 
τάς γραπτάς συνενοήσεις του μετά τών Πε
ριφερειακών ’Επιτροπών καί τάς δργα- 
νώσεις καί άντιστρόφως. Τό περιεχόμενον 
έπιστολής ή τηλεγραφήματος δέν έπέσυ- 
ρεν Οπονοίας καί είς τόν πλέον έμπειρον 
Αστυνομικόν. Ένδεικτικώς Αναφέρομεν:

—Συνθηματικόν λεξιλόγιον διά τήν Λα
μίαν (Απόσπασμα).
Έξάδελφος =  γραμματεϋς
ΙΙερσεφόνη =  Κ.Ε. (Κεντρική ’Επιτροπή)
Πατέρας =  Κ.Κ.Ε.
Ανεψιός =  Ά χτιδική ’Επιτροπή 
μητέρα =  ’Εργατικόν Κέντρον 
Αδελφός =  μέλος 
Νίκος =  διεΰθυναις διά γράμματα 
Ειρήνη =  διεύθυνσις Υλικού 
Κώστας =  διεύθυνσις Οικονομικού 
Ελένη =  γιάφκα 
Αρμόνικα =  Πολύγραφος 
κιθάρα =  Ζελατίνα 
Φωτεινή =  Νεολαία 
Χρήστος =  Άμηρίδης (έπώνυμον) 
’Αδιαθέτησε =  πιάστηκε 
προβιβάστηκε =  νά έλθη 
είναι ταξεΐδι =  ήλθε 
συμφώνησε =  στάλθηκε 
γρίππη =  έξορία 
ρευματισμοί =  Φυλακές 
δουλεύει =  καταργεΐται 
γραφείο =  δικός μας 
κατάστημα =  δικός σας 
καλλωπισμός =  Συνδιάσκεψη 
κατεδάφισις =  Αχτίδα 
διαπραγμάτευση =  δλομέλεια 
έξακολουθεΐ =  γίνεται

τελείωσε =  έγινε 
’ Αθήνα =  λεφτά 
’Αριστείδης =  ύλικό 
μαργαρίτα — «Ριζοσπάστης» 
κτήμα =  ’Αγροτικό Κόμμα 

—  Συνθηματικόν λεξιλόγιον διά Βόλον 
(Απόσπασμα).
’Αδελφός =  Γραμματεϋς 
Πηνελόπη =  Κ.Ε. 
θείος =  ΚΚΕ 
Καλλιόπη =  Νεολαία 
Μαρία =  Γιάφκα 
κιθάρα =  γραφομηχανή 
φλάουτο =  πολύγραφος 
βιολί —  τυπογραφείο

—■ Συνθηματικόν λεξιλόγιον διά τήν 
Χαλκίδα (Απόσπασμα).
Διασκέδαση =  σύσκεψη 
βαφτίσι =  Αχτίφ πόλης 
Αρραβώνες =  Αχτίφ Αγροτικό 
γάμος =  συνδιάσκεψη 
κατάστημα =  πυρήνας 
χωριό =  Αχτίδα
Ό  ξάδελφος έφυγε γιά τό Παρίσι =  νά 

έλθη 6 γραμματέας σας 
"Εφυγε ή Ελένη γιά τή Θεσσαλονίκη =  

Νά έλθη δ άνθρωπος γιά ύλικό 
μπισκότα =  λεφτά 
Κώστας =  πολύγραφος 
Περσεφόνη =  ζελατίνα 
σκόρος =  ύλικά πολυγράφου 
Αρρώστησε =  συνελήφθη 
σανατόριο =  έξορία 
κλινική =  φυλακή 
έξωτερικό =  Απόδραση 
φρούτα =  Δημοκρατικές όμάδες στρατοΰ 

—  Συνθηματικόν λεξιλόγιον διά τήν 
Θεσσαλονίκην (Απόσπασμα).
Αδελφός =  κομμουνιστική όργάνωση 
Ελένη =  Έ π . Πόλης 
θείος =  Κ.Ε.
"Αννα =  Ά χτ. ’Επιτροπή 
Πέτρος =  Πυρύνας 
κατάστημα =  συνδικάτα 
Μήτσος =  Δράμα
Δημοτ. Σχολεΐον =  Κόμμα Παπαναστάση 
’Εμπορική Σχολή =  Λαϊκό Κόμμα 
Νομική Σχολή =  Κόμμα θεοτόκη 
Πολυτεχνείο =  Κόμμα Γκοτζαμάνη 
Φώτης =  Θεσσαλονίκη 
Γρηγόρης =  Καβάλα 
Σοφία =  Σέρρες

«Διά τήν Περιφερειακήν ’Επιτροπήν
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Ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μετα- 
ξάς εις μίαν εορτήν εις τό Παναθηναϊ

κόν Στάδιον.

Χαλκίδος, ή σύνδεσις ώς Εξής: Λεωφόρος 
Β. Σοφίας, άπό Εφορίαν 'Γλικοΰ Πολέ
μου Εως Άρεχαίειον, άπό τδ δεξί πεζοδρό
μιου. Στό δ ε ξ I χέρι αύτός θά κρα- 
τάει ένα περιοδικό «ΚΡΙΌΝ» (σ.σ. έξεδί- 
δετο τήν Εποχήν Εκείνην καί ήτο οικονο
μολογικής φύσεως καί ούχί εύρείας κυκλο
φορίας) καί δ Αθηναίος οτό Ι δ ι ο  χέ
ρι. Ό  ’Αθηναίος θά τοΰ πή πρώτος: —άπό 
πού βγαίνει στήν 'Ομόνοια; Ό  Χαλκιδαΐος 
θ’ απαντήσει —δΕν ξέρω Εγώ, είμαι Τσι- 
ριγώτης».

Είς τό αύτό Άρχεϊον, άνευρέθη κρυπτο- 
γραφημένη Εγκύκλιος πρός τά μέλη των 
Κομμουνιστικήν Στρατιωτικών ’Οργανώσε
ων. Διά ταύτης καθωρίζοντο τά καθήκοντα 
τών στρατιωτών κομμουνιστών καί αί μέ
θοδοι Εργασίας. Παρείχοντο κατευθύνσεις:

«α) Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς  (μορ
φής) : ’Ενδιαφέρουν τό K.K. κάθε είδους 
πληροφορίαι τής τ α κ τ ι κ ή ς  καί  
τ ε χ ν ι κ ή ς  τών στρατιωτικών μονά
δων. (Τόποι συγκεντρώσεως στρατιωτικών 
μονάδων, στάδιον μορφώσεως στρατιωτών, 
δπλισμός των, κινήσεις πολεμικών, άερο- 
πορικαί δυνάμεις, Ναύσταθμος).

β) ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς :  Τόποι
συγκεντρώσεως άστυνομικών δυνάμεων. Μέ
σα συνδέσεώς των καί μεταφοράς. ’Ονόμα
τα καί χαρακτηριστικά στοιχεία άξιωμα- 
τικών καί οικογενειακής καταστάσεως αύ- 
τών.

γ) Π ο λ ι τ ι κ ή ς :  Χαρακτηρι
στικά σημεία πολιτικής άποσυνθέσεως καί 
κομματικής διαμάχης. Άνακάλυψις α ι
τίων διαφωνιών καί πληροφοριών άντι- 
δραστικής μορφής.

δ) ’Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς :  Προετοι
μασία γιά τήν όργάνωση τρομοκρατικών δ- 
μάδων, σέ ιδιαίτερα καί ανεξάρτητα τμή
ματα. Παράδοσι σ’ αύτές καταλόγων προ- 
γραφέντων φασιστών καί σημαινόντων πο
λιτικών καί στρατιωτικών προσώπων.

Μ έ θ ο δ ο ς  Ε ρ γ α σ ί α ς :  «'Η
παράνομη αύτή δουλειά, μέ τή χειροτέ- 
ρεψη τής κατάστασης, άπαιτεΐ περισσότε
ρη άπό κάθε άλλη περίσταση, έπιτηδειό- 
τητα, ειδικότητα καί μόρφωση. Γενικά, 
παραμένουν, Εν ίσχύϊ, οι μέθοδοι τής ει
ρηνικής περιόδου, ή σημασία τους δμως 
αδξάνεται, πρός τις Εξής κατευθύνσεις:

1. Ή  χρησιμοποίηση, δσο τό δυνατόν, 
περισσοτέρων συμπαθούντων καί πρακτόρων 
γιά τόν πλουτισμό τοδ κόμματος άπό παν
τός είδους πληροφοριακού δλικοδ, είναι ά- 
νάγκη θεμελιώδης. Οί ίδιοι αότοί είναι 
πιό κατάλληλοι γιά μιά έντονη προπαγάν
δα μέσα στις μάζες, τις δπηρεσίες, ή τόν 
κύκλο τής δουλειάς των.

2. Μέ τήν είσοδο τοθ κόμματος στήν Ε
παναστατική περίοδο, μάς χρειάζεται ά-

παραίτητα μιά στρατιωτική όργάνωση, μέ 
σκληρή πειθαρχία καί δυνατά καί ψυχω
μένα στελέχη, πού θά τεθή κάτω άπό τις 
διαταγές τής Κ.Ε. Οί μονάδες τής στρα
τιωτικής αύτής όργάνωσης, θά χρησιμο
ποιούνται άνάλογα πρός τις άνάγκες τής 
στιγμής γιά έμπιστευτικές καί άποφααι- 
στικές άποστολές, δηλαδή γιά τήν δυνα
μική καθοδήγηση τής Επαναστατικής μας 
στρατιάς».

Είς τά Άρχεϊον άνευρέθησαν στοιχεία 
διά τά οικονομικά τοΰ Κόμματος άπό Νοεμ
βρίου 1935 μέχρι ’Ιουλίου 1936. Τά Εν 
λόγψ στοιχεία, άναγεγραμμένα Επί λεπτο- 
τάτου χάρτου, είχον τοποθετηθή Εντός δύο 
μεγάλων σωληνάριων δδοντόπαστας. Έ κ  
τών στοιχείων αδτών προκύπτει, δτι, κατά 
τό άναφερόμενον 9μηνον, τό ΚΚΕ έπρα- 
γματοποίησεν έ σ ο δ α  Εξ Εσωτερικών 
καί Εξωτερικών πόρων 35.000.000 δραχμ. 
’Εκ τοδ κολοσσιαίου αύτοΰ ποσού, τά 22. 
000.000 δραχμ. είχον άποσταλή έκ τού 
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ,  είς 'Ελβετικά καί 
Γαλλικά φράγκα, άναφερόμενα άντιστοί- 
χως ώς «Άλπεις» καί «Μαρτήδες».

Συγχρόνως άνεφέροντο πλεϊσται περι
πτώσεις «διαχειριστικών άνωμαλιών» καί 
«παραλείψεων»...

Έ κ  τής μελέτης καί άξιοποιήσεως τών 
παρασχεθέντων στοιχείων άπό τόν Μήτλα 
καί άπό άλλα στελέχη ή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών Επέτυχε καί έτερον άθλον. 
’Επέτυχε νά συλλάβη δλόκληρον τήν ήγε- 
σίαν τής «Κομμουνιστικής Όργανώσεως 
’Αθήνας» (ΚΟΑ) καί μάλιστα Εν παρανό- 
μφ συνεδριάσει.

Τό Γραφεΐον τής ΚΟΑ &πό τήν καθοδή- 
γησιν τοΰ μέλους τοδ Π.Γ. καί βουλευτοΰ 
Μιχαήλ Τυρίμου συνεδρίαζεν είς οικίαν 
τής δδοδ Δασκαλογ ιάννη, δπό συνθήκας 
βαθείας παρανομίας. '2 ς  Εκ τούτου, άπό 
τής ένάρξεως τής συνεδριάσεως μέχρι λή- 
ξεως ταύτης, δσασδήποτε ήμέρας καί δν 
διαρκέση, ούδέν Εκ τών στελεχών Εξέρχε
ται τής οίκίας Εντός τής όποιας σιτίζον
ται καί κοιμούνται. Τήν ήμέραν τής συλ- 
λήψεώς των, είχον συμπληρώσει τέσσαρας 
ήμέρας συνεδριάσεων. Έ κ  τών δέκα συλ-

ληφθέντων ό γραμματεύς τής ΚΟΑ Δημή- 
τριος Μαρουκάκης ή Νικολάου ηύτοκτόνη- 
σε, ριφθείς έκ τής ταράτσας τοδ κτιρίου 
τής ’Ασφαλείας είς τό κενόν. Σκοπός ά- 
στυφύλαξ, προατρέξας διά νά τόν συγκρα- 
τήση, δέν κατώρθωσε τούτο, άπέμεινε δέ 
είς χεΐρας του τεμάχιον τοΰ πανταλονιού 
τοδ Μαρουκάκη. Τό γεγονός άναφέρομεν δι
ότι, ώς κατά σύστημα πράττει τό ΚΚΕ, 
Εξαπέλυσε εύρεΐαν συκοφαντικήν Εκστρα
τείαν κατά τών ’Αρχών ’Ασφαλείας περί, 
δήθεν, φόνου τοΰ πραγματικού αύτόχειρος. 
Καί τούτο, διότι, είς τάς παρόμοιας περι
πτώσεις, τό ΚΚΕ προσπορίζεται διπλούν 
δφελος. Ά φ ’ Ενός, δυσφημεί καί κατασυ-- 
κοφαντεϊ τάς Άρχάς ’Ασφαλείας είς τό 
Εσωτερικόν καί Εξωτερικόν καί, άφ’ Ετέ
ρου, καλύπτει πρό τών όμμάτων τών όπα- 
δών του τήν δειλίαν καί λιποψυχίαν στε
λεχών του, άτινα, ώς συνήθως, αύτοκτο- 
νοδν κυρίως δταν έχουν ήδη προβή είς α
π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς  καί δμολογίας κα
τά τήν άνάκριαιν. Τό ΚΚΕ πρέπει διά παν
τός τρόπου νά παραμείνη είς τήν ψυχήν 
καί τήν σκέψιν τών μελών του, τών όπα- 
δών του καί τών συμπαθούντων, ώς κόμμα 
ά γ ω ν ι σ τ ώ ν  καί ή ρ ώ ω ν. Τό 
σπουδαιότερον έκ τών συλληφθέντων στε
λεχών, 6 Τυρΐμος, κατεδικάσθη είς φυλά- 
κισιν τριών Ετών. Ένεκλείαθη κατ’ άρ
χάς είς τάς φυλακάς Αίγίνης καί, Εν συ
νεχείς, λόγψ τής Επικινδυνότητός του, ά- 
πεμονώθη είς τάς φυλακάς Κερκύρας. Τά 
πλήγματα κατά τοΰ ΚΚΕ τών ’Αρχών ’Α
σφαλείας έξηκολούθουν μέ άμείωτον ρυ
θμόν. Συνελαμβάνοντο οί Β. Νεφελούδης, 
Στέλιος Σκλάβαινας, Δημ. Παρτσαλίδης, 
Κ. θέος, Σκαφίδας καί Γ. Σιάντος.

Τόν ’Ιούλιον 1939 συνελήφθησαν φοι- 
τηταί τής Ο.Κ.Ν.Ε. καί τοΰ Άντιδικτα- 
τορικοΟ Μετώπου Νέων. ’Επίσης συνελή
φθησαν τά μέλη Εξτρεμιστικής δμάδος ήτις 
είχε αύτοτιτλοφορηθή «Διεθνής Ένωαις 
Μαρξιστών». 'Ηγέτης αύτής ήτο δ Άνδρέ- 
ας Παπανδρέου, δστις συλληφθείς κατέδω
σε δλους τούς συνεργάτας του, οίτινες συν- 
ελήφθηααν. Μεταξύ αύτών ήτο καί δ γραμ
ματεύς τοΰ πατρός του Γ. Παπανδρέου, δ-
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νόματι Μιχαήλ Μίδας. Εις αντάλλαγμα 
τοδ έπετράπη νά άναχωρήση είς ’Αμερι
κήν.

Αί ένέργειαι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ήμέραν καθ’ ήμέραν, έστέφοντο Οπό μεγα
λύτερων έπιτυχιών. 'II άποδιοργάνωσις τοΰ 
μπολσεβίκικου Κ.Κ.Ε. έπετυγχάνετο διά 
τής συνεχοδς έξουδετερώσεως τής λερναίας 
Οδρας τόδν στελεχών του, (δλων των βα
θμών) καί χωρίς περιττάς καί έλάχιστα 
άποδιδούσας διώξεις τών μελών καί συμ- 
παθοΟντων. Είς τήν έπιτυχίαν τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, πλήν τής πίστεως, πεί
ρας, μεθοδικότητος, εύφυϊας τών δργάνων 
των, έπαιξαν απουδαιότατον ρόλον δύο 
πρόσωπα, άποκαλυφθέντα άργότερον, δυ
στυχώς, Οπό τοΰ νεκραναστηθέντος ΚΚΕ. 
Τό έν έξ αυτών, μάλιστα, έσφαγιάσθη ά- 
γρίως κατά τήν κατοχήν Οπό τών δολοφό
νων τοδ Κόμματος. Τά πρόσωπα αύτά, &- 
τινα συνέτειναν μεγάλως είς τήν άποδιορ- 
γάνωσιν καί τόν έξευτελισμόν τοδ ΚΚΕ, 
ήσαν 6 Μιχάλης Τυρϊμος καί δ Δ. Κουταο- 
γιάννης ή Δημητριάδης. ΙΙερί αύτών τό 
ΚΚΕ καταγγέλει (1940). «Άλλοι πάλιν 
σάν τόν Κουτσογιάννην — Μιχαηλίδη — 
Τυρϊμο—  Μόσχο κλπ. λυγίζουν κάνουν δη
λώσεις, εξαγοράζονται καί κάτω άπό τήν 
καθοδήγηση τών Μανιαδάκη —  Παξινοδ, 
σχηματίζουν προσωρινή Διοίκηση τοδ Κόμ
ματος ποδ έξυπηρετεΐ τούς σκοπούς τής 
δικτατορίας» (δρα μαθήματα Κομ. Σχολής 
κατωτέρω).

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΓΣ
Πρώτοι μήνες τοΰ 1939. 'Ο Τυρϊμος, 

πού, ώς προανεφέραμε είχε συλληφθή πριν 
δύο καί πλέον έτών είς τήν δδόν Δασκα- 
λογιάννη, κατά τήν αύσκεψιν ή άχτίφ τής 
ΚΟΑ, άνώτατον στέλεχος τοΰ ΚΚΕ καί έκ 
χαρακτήρος σκληροτράχηλος καί πείσμων, 
έκρατεϊτο δπως καί τά λοιπά τής αύτής 
βαθμίδος στελέχη, ύπό άπομόνωσιν είς τάς

φυλακάς Κερκύρας. Παρά τό γεγονός, δτι 
τά σύστημα άπομονώσεως είς τάς έν λόγψ 
φυλακάς δύναται νά χαρακτηρισθή άποτε- 
λεαματικόν, οί κρατούμενοι κομμουνισταί, 
έχοντες σχεδόν άπαντες προπαίδειαν κομ
ματικών σχολών, είχον εύρη τόν τρόπον 
συνενοήσεως διά κτυπημάτων Μόρς είς τούς 
τσιμεντένιους τοίχους τοδ κελλίου ή έπί 
τών τυχόν διερχομένων σιδηρών σωλήνων. 
Ούτως, έκείνην τήν πρωίαν αίφνιδιάσθη, 
δταν φίλος του καί συγκρατούμενος τοδ ά- 
νέφερε:

— Μιχάλη, θά κάνω δήλωση γιά  νά 
βγώ άπό τή φυλακή. Δέν άντέχω άλλο...

Ό  Τυρϊμος θύμωσε:
— Δέν ντρέπεσαι; Δέν λυγίζουν τά στε

λέχη. Τί άγωνιστής είσαι; Καί μάλιστα 
στέλεχος...

'Ο συγκρατούμενος έπέμενε:
— Τί περιμένεις πιά άπ’ αύτούς; Δέν 

σοδ άνοιξε τά μάτια αυτό πού έπαθε 6 ά- 
δελφός σου;

Ό  Τυρϊμος ήσθάνθη τήν καρδίαν του νά 
κτυπάει μέ τρελλόν ρυθμόν. Εδρε τήν ψυ
χραιμίαν του καί ήρώτησε:

— Τί είναι αυτά πού μοΰ λές;
'Ο άλλος άπόρησε:
— Μά δέν ξέρεις; Δέν έμαθες δτι τόν 

Βασίλη τόν τουφέκισαν στήν Σιβηρία γιατί 
κατηγορήθηκε σάν προδότης - τροτσκιστής;

Ό  Τυρϊμος δέν τό έπίστευαε. "Ομως ή 
άμφιβολία τόν έκυρίευσε.

Μέ δάκτυλα πού έτρεμαν έκτύπησε:
—  ’Αδύνατο... είναι άδύνατο αύτό πού 

λές...
'Ο άλλος έπέμεινε καί μάλιστα συμπλή

ρωσε:
— Μαζύ του μάλιστα τουφέκισαν τόν 

Βακαλόπουλο, τόν Γρηγοριάδη, τόν Τσαου- 
σίδη, τόν Ροντογιάννη, τόν Χαϊτδ...

'Ο σκληρός Τυρϊμος άνθίστατο:
—  Κάνε δήλωση. Ιίαί δταν βγής, τό 

γρηγορώτερο νά μάθης περισσότερα: Καί

είδοποίηαέ με συνθηματικώς.
Τόν ’Ιούνιον 1939 δ Τυρϊμος είχε πει- 

σθή πλέον περί τής άληθείας τής πληρο
φορίας. ’Αληθινός σεισμός έγινε στήν ψυ
χή του. "Ολη ή σκληρότης καί ή πίστις 
στό ΚΚΕ, έλειωσαν σάν νά ήσαν κερί. Ζή
τησε νά έπικοινωνήση μετά τοΰ διευθυν- 
τοΰ τών φυλακών, πρός τόν όποιον άνέφε- 
ρεν δτι έπιθυμεϊ νά ύπογράψη δήλωσιν. 'Η 
δήλωσίς του κατέπληξεν τάς Άρχάς ’Α
σφαλείας, διότι δ Τυρϊμος ήτο πολύ γνω
στός ώς σκληρός κομμουνιστής, μεγάλο 
στέλεχος, βουλευτής τοΰ Κόμματος καί 
διευθυντής τοΰ «Ριζοσπάστη». 'Οπωσδήπο
τε ή δήλωσίς του έκρίθη ειλικρινής καί 
μετ’ όλίγον άπεφυλακίσθη. Μία δμως ιδέα 
είχε πλέον ένσφηνωθή είς τήν σκέψιν καί 
τήν ψυχήν του:

—  θά  τούς έκδικηθώ...
Τί δμως άκριβώς είχε συμβή;
'Ο Τυρϊμος κατήγετο έκ Μυτηλήνης. 

Άπό μικρδς ήλικίας προσηλυτίσθη είς τάς 
κομμουνιστικάς ιδέας καί μέ τήν πίστιν 
του, τόν φανατισμόν του, τήν μόρφωσιν καί 
τήν δραστηριότητά του είχεν άνέλθει είς 
τάς ύψηλοτέρας βαθμίδας τοδ Κόμματος.

Ή  οίκογένειά του άπετελεϊτο άπό τόν 
μικρότερον άδελφόν του Βασίλη καί δύο ά- 
δελφάς, έξ ών ή μία είχε νυμφευθή είς 
Μυτηλήνην έναν δασοκόμον, ή δέ Ιτέρα 
διέμενεν είς ’Αθήνας άσθενοΰσα.

Ό  Τυρϊμος είχε παθολογικήν άγάπην 
πρός τόν Βασίλη, τόν όποιον είχε μυήσει 
είς τάς κομμουνιστικάς ιδέας καί τόν προ- 
ώριζεν ώς άνώτερον στέλεχος τοδ Κόμμα
τος. Τό έτος 1935 τό ΚΚΕ διετάχθη νά 
άποστείλη είς Μόσχαν κομμουνιστικά στε- 
λέχη πρός μετεκπαίδευσιν είς τάς έκεϊ 
λειτουργούσας κομματικάς Σχολάς. Ό  Τυ- 
ρϊμος ένδιεφέρθη καί, ώς μέλος τοδ II.Γ., 
έπέτυχε νά συμπεριληφθή καί δ άδελφός 
του Βασίλης. Ή  Σχολή είς ήν είσήχθησαν 
ήτο ή Λένινσκυ. (Συνεχίζεται)

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

Ή νέα ποιητική συλλογή τοϋ λογοτέ
χνου Πάνου Παπαρρηγοπούλου, Άστυν. 
Δ)τοΰ Α ' έ.ά. I

Άπέραντον ευχήν, «αχ ας ήταν βο
λετό...», πλημμυρισμένην έκ τοϋ μεγα
λείου τής (ρύσεως καί αύτής τής γνή
σιας ζωής τής Ελληνικής ύπαίθρου, χαι
ρετισμόν άπειρου εύγνωμοσύνης καί ά
σμα νοσταλγικόν πραγματοποιεί ό φα
νατικός έραστής τοϋ «παληοϋ καλού 
καιρού», ό έκλεκτός τής Αστυνομικής 
οικογένειας μας λογοτέχνης κ. Πόνος 
Παπαρρηγόπουλος, διά τής νέας καί λί
αν άΕιολόγου ποιητικής συλλογής του 
« Λ υ ρ ι κ ή  Π ο ρ ε ί α » .

Ή αισθηματολογία του, είς τήν νέαν 
αύτήν σειράν ποιημάτων, άποτελεϊ πρα
γματικήν πορείαν λυρισμού. Πηγή τής 
δημιουργίας του αύτής είναι ή λατρεία 
του πρός τήν φύσιν καί ιδιαιτέρως πρός 
τά δεδομένα τής άγνής ζωής τών άν- 
θρώπων τοϋ χθές. « Δ έ ν  μ έ  χ ω 
ρ ά ε ι  έ μ έ ν α  ή π ο λ ι τ ε ί α ,  
δ έ ν  β ρ ί σ κ ω  δ ώ  ψ υ χ ή ς  
ά ν α π α μ ό '  τ ο ϋ  κ ά μ π ο υ  
μ έ  τ ρ α β ά ε ι  ή ν ο σ τ α λ γ ί α  
κ α ί  τ ό  β ο υ ν ό  μ ο ϋ  π α ί ρ 
ν ε ι  τ ό ν  κ α η μ ό . . . » .

Ό  λυρισμός του, τό πάθος του δι' έκ-

51ν ρ ικ ϊι έΚ ορ εία
φρασιν, κινούνται είς χώρους κοινών 
συγκινήσεων καί είς έκμυστηρεύσεις 
τοϋ έλευθέρου άνθρώπου, τοϋ πιστού είς 
τάς παραδόσεις άγαθοϋ Έλληνος, ό ό
ποιος, διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, επιδιώκει 
πολλόκις τήν όπολύτρωσίν του έκ τών 
δεσμών τής πεζότητος τής έποχής μας.

Οπωσδήποτε, τό αύθόρμητον τής «πο
ρείας» του προδίδει συνθέσεις άνωτέ- 
ρας ψυχικής παρορμήσεως καί ή όλη έρ- 
γασία του διέπεται ύπό γνησιότητος καί 
εύτυχών έμπνεύσεων.

Έν όλη τη έκτάσει του, τό πόθος του, 
τό βαθύτερον έγώ του, συναντάται πα
νηγυρικούς μέ τήν ούσίαν τών πραγμά
των καί χαρακτήρων καί τό « τ ρ a - 
γ ο ύ δ ι » του άναδίδει πνευματικήν 
εύωδίαν.

Αί εικόνες τών ουνθέσεών του αποδί
δονται πειστικώτατα καί έν αλληλουχία, 
είς τρόπον ώστε τό κύριον θέμα νά έπι- 
κρατή είς τήν έκφρασιν — τραγούδι —  
παραλλήλως δέ συνδέονται μέ ιδιαιτέ
ραν τεχνοτροπίαν πρός τό φυσικόν καί 
παραδοσιακόν στοιχεϊον, ώς λ .χ .: «Χελ
μός... γίγαντας μέσ' τήν πλάση...», «Βε
λανιδιές... τις έρημιας κυράδες...», «Χα
ραυγή... τρανό τού κόσμου θάμα...», 
«Καλαβρυτινά βουνά... πόσα τρανά μη

νύματα μας φέρνει ή θωριά σας...», «Νο
σταλγίες... νάτανε πάντα βολετό... όλό- 
χαρος νά έπαιρνα τούς δρόμους τοϋ 
χωριού μου...» κ.α.

Γ εν ικώ ς , ό ά να γ νώ σ τη ς  σ υ νεπ α ίρ νετα ι 
άπό τήν γνησιότητα τής «λυρικής πο
ρείας» τοϋ Πάνου Παπαρρηγοπούλου, 
καί μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν καί χαράν 
πραγματοποιεί μαζύ του άναδρομήν πρός 
τά « π ε ρ α σ μ έ ν α »  καί τήν ώ- 
ραιότητα τού φυσικού κόσμου.

Έχοντες ύπ' όψιν καί προηγουμένας 
άΕιολόγους έργασίας, είς τήν ποιητικήν 
έκφρασιν καί τόν πεζόν λόγον, τοϋ δη
μιουργού τής «λυρικής πορείας», ώς: 
« ν ο σ τ α λ γ ι κ ο ί  ρ υ θ μ ο ί » ,  
« τ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι  τ ο ϋ  Λ ά 
δ ω ν α » ,  « Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  τ ώ ν  
Κ α λ α β ρ ύ τ ω ν »  κ.ά., αίσθανό- 
μεθα τήν άνάγκην νά έκφράσωμεν, ά
πό τής στήλης αύτής, συγχαρητήρια 
πρός τόν κ. Πόνον Παπαρρηγόπουλον, 
τήν ιδιαιτέραν προσωπικήν ίκανοποίησιν 
έκ τής άναγνώσεως τής «λυρικής πορεί
ας» του καί κυρίως νά εύχηθώμεν αύ- 
τώ πάσαν περαιτέρω πρόοδον.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ



Ένα λησμονημένο 
χρονικό τής Κατοχής

Τό πρωί τοΟ Μεγάλου Σαββάτου τοΟ 
1944 κανείς σχεδόν άπό τούς κατοίκους 
της κατοχικές ’Αθήνας 8έν ήξερε ποιάν 
ώρα ακριβώς θά γ£νη ή τελετή τής Άνα- 
στάσεως! Αιτία ήταν ή σοβαρωτάτη διένε- 
ξις, πού είχε άναφυή μεταξύ τού τότε Προ
καθημένου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 
αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού 
καί των γερμανικών ’Αρχών Κατοχής.

Ό  μαχητικός καί θαρραλέος "Ελλην 
Πρωθιεράρχης είχε ζητήσει έγκαίρως άπό 
τούς έδώ έκπροαώπους τής ναζιστικής Γερ
μανία νά έπιτραπή ατόν ’Ορθόδοξον 'Ε λ
ληνικόν Λαόν νά έορτάση τήν τελετήν τής 
Άναστάσεως τήν κανονικήν ώραν, πού ή 
παράδοσις καί οί κανόνες τής ’Εκκλησίας 
μας είχαν θεσπίσει άπό αιώνες. Δηλαδή, 
στίς 12 τά μεσάνυκτα τού Μεγάλου Σαβ
βάτου. Πρός τούτο, είχε ζητήσει νά τού 
δοθή, είδικώς γιά τήν ήμέραν έκείνην — 
15 ’Απριλίου 1944— παράτασις τής κυ
κλοφορίας τού Κοινού, άπό τάς Ά ρχάς Κα
τοχής, μέχρι τής 1ης τούλάχιστον πρωϊ-

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1944
'Η  διένεξις ’Αρχιεπ ισκόπου Δαμασκηνού κα ι Γερμανών  
κα ι α ί άλληλοσυγκρουόμεναι ανακο ινώ σεις  —  διαταγαΐ.

νής τής Κυριακής τού Πάσχα. Οί Γερμα
νοί, δμως, ύστερα άπό πολλές αμφιτα
λαντεύσεις καί αορίστους ύποσχέσεις, έ
κριναν καλόν ν’ άρνηθοϋν, τελικώς, τήν I- 
κανοποίησιν τού αιτήματος τού "Ελληνος 
’Αρχιεπισκόπου, μέ τήν δικαιολογίαν, 8τι 
... αί φωταψίαι άπό τά κεριά τών πιστών, 
τό "Αγιον Φώς, θ’ άποτελοΰσαν κίνδυνον 
προκλήσεως αεροπορικής έπιδρομής έκ μέ
ρους τών Συμμάχων!...

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΓΠΑΝΑΧΩΡΟΓΝ

Κατόπιν αυτού, 6 ’Αρχιεπίσκοπος Δαμα
σκηνός έξέδωσεν ειδικήν άνακοίνωσιν, δη- 
μοσιευθεϊσαν εις δλας τάς έφημερίδας, τό 
Σάββατον τού Λαζάρου, 8 ’Απριλίου 1944, 
διά τής όποιας καθωρίζετο ώς ώρα τής τε
λετής τής Άναστάσεως ή 7.15 πρωϊνή τής 
Κυριακής τού Πάσχα. Διά τής ιδίας άνα- 
κοινώσεως καθωρίζετο ώς ώρα ένάρξεως 
τών άκολουθιών τών Δώδεκα Ευαγγελίων 
καί τού ’Επιταφίου ή 4.30 απογευματινή 
τής Μεγάλης Πέμπτης καί τής Μεγάλης 
Παρασκευής, άντιστοίχως.

Οί Γερμανοί, δμως, άντιληφθέντες τήν 
ζωηροτάτην δυσφορίαν πού έδημιούργησεν 
ή προκλητική καί βάναυσος, διά τό θρη
σκευτικόν αίσθημα τών κατεχομένων 'Ε λ 
λήνων, άπόρριψις τής σχετικής αίτήσεως 
τού Αρχιεπισκόπου, ύπανεχώρησαν. Καί 
προσεπάθησαν, τήν τελευταίαν στιγμήν, νά 
διορθώσουν τά πράγματα, ένίρ, συγχρό
νως, έπιχειρούσαν νά έμφανίσουν, δτι ή 
σχετική άδεια διά τόν έορτασμόν τής τε
λετής τής Άναστάσεως, κατά τήν προπο
λεμικήν έ-κκλησιαστικήν τάξιν, προήρχε- 
το άπό ίδικήν των πρωτοβουλίαν καί χά- 
ριν τού έλληνικού Λαού.

'Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, δμως, 
εις τάς σχετικάς βολιδοσκοπήσεις πού τού 
έγένοντο, έστάθη άνένδοτος. Καί ύπερή- 
φανος καί άποφασιστικός, δπως ήτο, διε- 
μήνυσεν είς τούς Κατακτητάς, δτι, ώς Α ρ
χηγός τής 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, αύτός ήτο δ μόνος άρμόδιος νά είπη 
έπί τού προκειμένου τήν τελευταίαν λέξιν 
καί τήν είχεν ήδη είπει. 'Η τελετή τής 
Άναστάσεως θά έγένετο καί είς τάς Α 
θήνας, δπως καί είς τήν ύπόλοιπον 'Ε λ
λάδα, είς τάς 7.15 τήν πρωίαν τής Κυ
ριακής τού Πάσχα.

ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΣΓΓΚΡΟΓΟΜΕΝΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ —  ΔΙΑΤΑΓΑΪ

Οί Γερμανοί, έν τούτοις, έπέμεναν. Καί 
τό πρωί τού Μεγάλου Σαββάτου έστέλλετο, 
έσπευσμένως, μέσψ τής ύπηρεσίας λογο
κρισίας, είς δλας τάς άπογευματινάς έφη
μερίδας τών Αθηνών, ή κάτωθι άνακοίνω- 
σις τών Γερμανικών Αρχών Κατοχής, μέ

έντολήν αμέσου δημοσιεύσεως καί είς πε
ρίοπτου θέσιν:

«Λόγψ τής έορτής τής Άναστάσεως, ή 
νυκτερινή κυκλοφορία τών πολιτών, καθ’ 
δλην τήν 'Ελλάδα, παρατείνεται σήμερον 
μέχρι τής 1ης μεταμεσονυκτίου. "Οθεν, πα
ρέχεται ή ευχέρεια είς τήν ’Ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος νά τελέση τήν 
Αναστάσιμου Λειτουργίαν κατά τά παλαιά 
έθιμα, ώς καί προπολεμικώς».

Ό  Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, εύθύς 
μόλις έμαθε τήν άνωτέρω ένέργειαν τών 
Γερμανών, δέν έχασεν ούτε στιγμήν: Ά - 
πέστειλε πρός τάς έφημερίδας, μέ τήν σει
ράν του, τήν κάτωθι άνακοίνωσιν, ή όποία, 
τή άνοχή τών γερμανικών Αρχών —μπο
ρούσαν ν’ αγνοήσουν τόν μεγαλύτερου σά
λον πού θά έδημιουργούσεν ή άπαγόρευσις 
τής δημοαιεύσεώς της;— κατεχωρήθη κά
τω άκριβώς άπό τήν γερμανικήν άνακοί- 
νωσιν: ■■ t

«’Εκ τού Γραφείου τής Αρχιεπισκοπής 
πληροφορούμενα, δτι, επειδή τό πρόγραμ
μα τής τελετής τής Άναστάσεως είχε δη- 
μοσιευθή άπό τού παρελθόντος Σαββάτου, 
σήμερον δέ δέν είναι δυνατόν νά μετακλη- 
θή καί νά ειδοποιηθούν καί αί έπαρχίαι 
πρός δμοιόμορφον έορτασμόν, ή Α ρ χ ι 
ε π ι σ κ ο π ή  ά π ε φ ά σ ι α ε ν ,  
δπως ή τελετή τής Άναστάσεως διεξαχθή 
δ ρ ι α τ ι κ ώ ς  α δ ρ ι ο ν  τ ή ν  
7 η ν π ρ ω ι ν ή ν ,  συμφώνως πρός 
τό δημοσιευθέν ήδη σχετικόν πρόγραμμα».

Ά λλ ’ ή μονομαχία τών άνακοινώσεων 
μεταξύ Αρχιεπισκόπου καί Γερμανικών 
Αρχών Κατοχής συνεχίσθη — αύθημερόν 
πάντοτε. Κάτω άπό τά δύο άνωτέρω κείμε
να, έδημοσιεύθη είς δλας τάς έφημερίδας 
τού Μ. Σαββάτου, έντός πλαισίου καί δπό 
τόν τόσον εύγλωττου τίτλον «Διασάφησις», 
ή κάτωθι άνακοίνωσις τών Γερμανών κα- 
τακτητών:

«Ως έπισήμως άνεκοινώθη, έπετράπη διά 
τήν 16ην Απριλίου 1944, δπως ή Άνά- 
στασις καί αί λοιπαί έκκληαιαστικαί τε- 
λεταί τού Πάσχα διεξαχθοΰν άκριβώς ώς 
καί πρό τού πολέμου. Κατά συνέπειαν, έ- 
πιτρέπεται διά τήν νύκτα τής 15ης πρός 
16ην Απριλίου τό έμφανές άναμμα τών 
πασχαλινών κεριών μέχρι τής 1ης πρωινής 
ώρας».

Α λλά, ούτε καί τό τέχνασμα αύτό τών 
Γερμανικών Αρχών Κατοχής είχε κανένα 
αποτέλεσμα. Καί ή τελετή τής Άναστά
σεως τού 1944 —τού τελευταίου χρόνου 
τής μαρτυρικής δουλείας τής Πατρίδος 
μας— έγινε δπως είχε διατάξει δ "Ελλην 
Αρχιεπίσκοπος. Είς τάς 7 τό πρωί, άνή- 
μερα τού Πάσχα.

Τ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΓΛΟΣ
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ή  Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική ομοιάζει μέ μεγάλο 
ποταμό, ό όποιος κυλά τά νερά του πότε γαλήνια καί 
μεγαλόπρεπα και πότε πολύηχα και πολυτάραχα, άλλά 
πάντα ρυθμικά και μελωδικά.

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ή  ’Οκτώηχος είναι γεμάτη άπό ϋψη- 
λάς δογματικάς έννοιας, θαυμάζεται δέ 
καί διά τήν ποιητικήν της τέχνην καί ι
διαιτέρως διά τό αρχαιοπρεπές καί σε
μνόν μέλος της. Άπό τήν ’Οκτώηχον μα- 
θαίνομεν δτι ε!ς τήν Βυζαντινήν ’Εκκλη
σιαστικήν μελψδίαν κατέχουν μόνιμον 
πλέον θέσιν άπό τής έποχής έκείνης δχι 
μόνον οί τέσσαρες άρχικοΐ ήχοι: (Πρώ
τος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος), άλλά 
καί οί τέσσαρες πλάγιοι τοιοΒτοι: (Πλά
γιος τοΟ Πρώτου, Πλάγιος τοϋ Δευτέρου, 
Πλάγιος τοϋ Τρίτου ή Βαρύς καί Πλά
γιος τοϋ Τετάρτου).

’Επίσης δέ άπό τής ιδίας έποχής εί
ναι έν χρήσει καί τά τρία γένη τής άρ- 
χαίας Ελληνικής μουσικής, ήτοι : τό
Δ ι α τ ο ν ι κ ό ν ,  τό Χ ρ ω μ α τ ι 
κ ό ν  καί  τό Έ ν α ρ μ ό ν ι ο ν .  
Κατά τήν περίοδον αύτήν χωρίζεται τό 
Ιργον τοϋ ύμνογράφου άπό τό έργον τοϋ 
μελοποιοϋ, μή αυμπϊπτον είς τό έξής εις 
τό αύτό πρόσωπον, ή δέ μελοποita γίνεται 
έκ τούτου πιό τεχνική καί πιό έκφραστική 
καί έμφανίζονται διά πρώτην φοράν τά 
άργά μέλη (Χερουβικά, Κοινωνικά κ.λπ.) 
μέ πλουσίαν μελωδικήν διακόσμησιν, τά 
λεγάμενα ΙΙαπαδικά.

Μεγαλυτέρας δμως σημασίας ϋπηρεσία 
τοϋ Δαμασκηνού είναι, δτι έξεκαθάρισε 
καί άπήλλαξε τήν Βυζαντινήν 'Γμνφδίαν 
άπό τά άσεμνα και άκατάλληλα διά τήν 
λατρείαν μέλη, τά όποια είχαν είσπηδή- 
σει άπό τήν μουσικήν τών Θεάτρων καί 
τών κοσμικών τελετών. Τοιουτοτρόπως 6 
Δαμασκηνός έθεσε τάς βάσεις τής γνή
σιας καί σεμνής ’Εκκλησιαστικής Μουσι
κής παραδόσεως. Τό Βυζαντινόν μέλος ά
πό τής έποχής αύτής έμφανίζεται σεμνό- 
τερον, άλλά καί τεχνικώτερον καί ίκφρα- 
ατικώτερον. Είς δέ τά είρμολογικά καί 
τά στιχηραρικά μέλη, προστίθενται τώρα 
καί τά παπαδικά τοιαϋτα.

Ό  Παναοίδιμος καί έξοχος Θεολόγος 
’Ιωάννης δ Δαμασκηνός, ώς πάνσοφος δι

δάσκαλος καί ώς άλλος μελψδάς Δαβίδ, 
ώς λαμπρός ποιητής καί ένθεος μουσικο
διδάσκαλος, δ γλυκαίνων τήν άκοήν καί 
τήν διάνοιαν, δ εύφραίνων καί καταγλαΐ- 
ζων τής ’Εκκλησίας τά πληρώματα, διά 
τών μελιρρύτων φθεγμάτων του καί ώς 
πηγή άνεξάντλητος τών διφόρων ’Εκκλη
σιαστικών άσμάτων, δέν περιορίσθη μόνον 
εις τήν σύνταξιν τοϋ μεγάλου βιβλίου τής 
ΟΚΤΩΗΧΟΓ ή ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ), ή δ- 
ποία πραγματεύεται κυρίως περί τών 
Παθών καί τής Άναστάσεως τοϋ Χριστοϋ, 
άλλά έπλούτισε καί έλάμπρυνε πάρα πο
λύ τήν ’Εκκλησίαν διά ποικίλων καί πο
λυαρίθμων τροπαρίων Καθισμάτων, Κανό
νων, ’Ιδιομέλων, Στιχηρών Προσομοίων, 
Δοξαστικών τοϋ Εσπερινού, 'άρθρου καί 
Λειτουργίας, είς Δεσποτικάς καί θεομη- 
τορικάς Έορτάς, καθώς καί είς πάντας 
τούς έορταζομένους 'Αγίους, εδρισκομένων 
δλων αύτών τών τροπαρίων είς τό Τ ρ ι- 
ώ δ ι ο ν ,  τό Ι Ι ε ν τ η κ ο σ τ ά ρ ι ο ν  
καί τά δώδεκα Μ η ν α ί α ,  μέ τήν έ- 
πιγραφήν τοϋ όνόματός του « ’I ω ά ν - 
ν ο υ  μ ο ν α χ ο ύ » .

Πολλοί είναι οί μουσικοί τής περιόδου 
αύτής, έκτεινομένης μέχρι τής άλώσεως 
τής Κων)πόλεως, έξ ών οί σπουδαιότεροι 
είναι οί κάτωθι:

ΚΟΣΜΑΣ δ Μελωδός, δ καλούμενος καί 
Άγιοπολίτης, ’Επίσκοπος Μαϊουμά.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Αύτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου 
κράτιστας μουσικός καί ύμνογράφος.

ΦΩΤΙΟΣ Πατριάρχης Κων)πόλεως, ά- 
πεβίωσε τφ 891 μ.Χ.

ΙΩΣΗΦ δ ύμνογράφος, συγγραφεύς καί 
ποιητής τοϋ Κανόνος τοϋ ’Ακαθίστου 5- 
μνου.

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ή μοναχή, άκμάσασα έπί 
τής έποχής Θεοφήλου τοϋ Αύτοκράτορος, 
μία έκ τών ώραιωτέρων παρθένων τοϋ Βυ
ζαντίου, πολυμαθής καί έξοχος άσματο- 
γράφος. ’Έργα της «Κύματι θαλάσσης..." 
καί τό «Κύριε ή έν πολλαϊς άμαρτίαις».

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΓΚΟΓΖΕΛΗΣ: Ήκμααε 
τψ 1100 μ.Χ. Μαγίστωρ τής Μουσικής 
καί λιγυρόφωνος, δ δποίος θεωρείται ή

δ ε υ τ έ ρ α  π η γ ή  τ ή ς  μ ο υ 
σ ι κ ή ς  μετά τόν Δαμασκηνόν. Πολ
λά καί λαμπρά έργα του σώζονται καί 
ψάλλονται σήμερον είς μεγάλας πανηγυ- 
ρικάς Λειτουργίας. Περίφημον είναι τό 
Χερουβικάν τοϋ Πλαγίου Β ' ήχου τό λε
γόμενον Π α λ α τ ι α ν ό ν ,  τό δ- 
ποϊον δ Κουκουζέλης έψαλλεν είς τό Πα
λάτι, ώς άρχιμουσικός τών Αύτοκρατορι- 
κών Ψαλτών, έπί Βασιλείας ’Αλεξίου τοϋ 
Κομνηνοϋ.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΦΕΛΛΟΣ (1020—1106), 
σοφώτατος καί μουσικώτατος, συνέγραψε 
σπουδαίον έργον περί μουσικής. Μέρος 
τοϋ συγράμματος τούτου έξεδόθη πρό πολ
λών έτών ύπό τοϋ Γάλλου R UEI.LE, δ 
δποίος εύρήκεν αύτό είς τάς βιβλιοθήκας 
τής Ισπανίας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, Αύτοκράτωρ 
Νικαίας (1255— 1269) καί μελωδός τής 
’Εκκλησίας. Έγραψε πολλούς καί σπου
δαίους παρακλητικούς κανόνας, έκ τών δ- 
ποίων διακρίνονται σήμερον οί δύο κανό
νες τής Θεοτόκου, οί δποίοι ψάλλονται 
καθ’ δλον τόν δεκαπενθήμερον τής Κοιμή
σεως τής Παναγίας. Αί θαυμάσιαι φρά
σεις τών κανόνων αύτών, διαφέρουαι άπό 
τάς έπίσης λαμπροτάτας φράσεις τοϋ κα
νόνος τοϋ ’Ακαθίστου ϋμνου.

Καί δ μέν ποιητής τοϋ ’Ακαθίστου ϋ
μνου, Γεώργιος Πισίδης (626 μ.Χ.) κα- 
λεΐ τήν Θεοτόκον: θεόνυμφον Παρθένον — 
Ρόδον καί άνθος άμάραντον — Κρίνον ή- 
δύπνυον — 'Ορθόν φαεινόν — Ό χημ α  ή
λιου τοϋ νοητού — Άατρον άδυτον — ’Α
στέρα έμφαίνων τόν ήλιον — Αυγήν μυ
στικής ήμέρας — Άνθος τής άφθαρσίας 
— Δένδρον άγλαόκαρπον - Διάδημα Βα
σιλέων καί Νύμφην άνΰμφευτον.

Ό  δέ Θεόδωρος Λάσκαρης είς τούς πα
ρακλητικούς του κανόνας καλεί τή Θεοτό
κον: Πρεσβείαν θερμήν καί Τείχος άπρο- 
σμάχητον — Πηγήν έλέους τοϋ κόσμου κα- 
ιαφύγιον Προστασίαν τών Χριστιανών 
άκαταίσχυντον — Μεσιτείαν πρός τόν ποι
ητήν άμετάθετον — Δέσποιναν τοϋ κόσμου 

’Ελπίδα τοϋ κόσμου ’Ελπίδα καί
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Ό  "Αρχών Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου Κων)πόλεως κ. Θρασύβουλος 
Στανίτσας, ψάλλων εις τόν Ναόν τοϋ "Αγίου Πέτρου έν Ρώμη κατέπληΕεν καί 
αυτόν τόν προκαθήμενον τής Καθολικής Εκκλησίας τόν Πάπαν Παύλον τόν ΣΤ".

Προστασίαν τών πιάτων — θησαυρόν ια
μάτων άίαπάνητον — "Αβυσσον εύσπλαγ- 
χνίας καί θλιβομένων Χαράν — Προστά- 
τιδα τόδν άδικουμένων —  Τροφήν τών πο- 
νεμένων — Παρηγορίαν τών ξένων — Βα
κτηρίαν τών τυφλών καί Βοηθόν τών δρ- 
φανών.

Τά άνωτέρω ποιήματα άμφοτέρων των 
ποιητών, είναι πράγματι έξοχα καί άξια 
παντός θαυμασμού τόσον άπό δογματικής, 
δαον καί άπό φιλολογικής καί ποιητικής 
άπόψεως. Διότι είς μέν τόν Κανόνα τοΟ 
’Ακαθίστου "Ύμνου ό ποιητής αύτοΟ δοξο
λογεί τήν Θεοτόκον ώς Νικήτριαν τών έχ- 
θρών τοϋ Χριστεπωνόμου λαοΰ. Είς δέ τοός 
παρακλητικούς Κανόνας δ ποιητής αύ- 
τών, τιμά καί εύχαριστεί τήν Μητέρα τοϋ 
θεοϋ, ώς τήν μόνην δυναμένην νά παρά- 
σχη είς πάντας τούς θλιβομένους βοήθει
αν, θερμήν προστασίαν καί ταχείαν άντί- 
ληψιν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ι1ΑΛΑΜΑΣ: Μητροπολί
της Θεσσαλονίκης (1347 μ.Χ .).

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΛΑΔΑΣ: Λαμπαδάριος 
( ’Αριστερός Ψάλτης) τής 'Αγίας Σοφίας, 
άνήρ λογιώτατος καί μουσικώτατος, δ δ- 
ποϊος είναι ή τ ρ ί τ η  π η γ ή  τ ί  j  
Β υ ζ α ν τ ι ν ή ς  μουσικής, ποιητής 
καί μελοποιός άριστος. (Πρώτη π η γή =  
Δαμασκηνός, Δευτέρα=Κουκοζέλης καί 
Τ ρίτη=Κ λαδάς). Οί τρείς αύτοί γίγαν
τες τής Βυζαντινής Μουσικής θεωρούνται 
άπ’ δλους τούς μουσικούς, οί πρώτοι δια- 
ρυθμιαταί καί άναμορφωταί τής ίεράς μας 
ύμνωδίας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΑΛΛΙΑΝΟΣ : Ύίκμααε
τφ 1453 μ.Χ. έπί Βασιλείας Κ. Παλαιο- 
λόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. Ή  Βυζαντινή 
Εκκλησιαστική Μουσική άπό 
τής άλώσεως τής Κων)πόλεως 
μέχρι τοϋ έτους 1814 μ.Χ.

’Από τής άλώσεως τής Κων)πόλεως τό 
'Ελληνικόν Έθνος διέρχεται ήμέρας δο
κιμασίας άπό τόν Άσιάτην κατακτητήν. 
Έ ν τούτοις, 8πως διετήρησεν δχι μόνον 
τήν θρησκευτικήν του πίστιν, άλλά καί

τήν Ελληνικήν συνείδησιν καί γλώσσαν, 
παρομοίως διετήρησε καί τήν πατροπαρά- 
δοτον Βυζαντινήν ’Εκκλησιαστικήν Μου
σικήν. Ή  δουλεία άνέκοψε βεβαίως τήν 
πρόοδον τής Βυζαντινής μουσικής τέχνης, 
άλλ’ δχι έντελώς. ’Εάν δέ μερικά μέλη 
αυτής, καί συγκεκριμένως τά αργά τοι- 
αϋτα, ύπέστησαν έπίδρασίν τινα άπό τήν 
μουσικήν τών κατακτητών, βέβαιον δμως 
δύναται νά θεωρηθή δτι οί κύριες βάσεις 
καί γραμμές καί τά παλαιόθεν παραδεδε
γμένα μέλη παρέμειναν άνέπαφα.

Ό  μουσικολόγος καί ’Ακαδημαϊκός Μα
νώλης Καλομοίρης, δταν εύρίσκετο έν ζωή, 
ειχεν δηλώσει: Ή  άκτινοβολία τής Ε λ 
ληνικής Μουσικής τόσο άπό τά δοξασμένα 
χρόνια τοϋ Μ. Αλεξάνδρου, δσο καί άργό- 
τερα άπό τή δόξα καί τή φήμη τής Βυ
ζαντινής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής καί 
άπό τόν ύπέρτερο πολιτισμό τοϋ Ε λλη νι
κού λαοΰ, έπηρέασαν πολύ περισσότερον 
τή μουσική τών άνατολικών καί σλαυϊκών 
λαών άπό δ,τι άντίστροφα τά χρόνια τής 
δουλείας τοϋ Έθνους μπορεί νά 6ά)α·’ε 
τή σφραγίδα τους στίς μουσικές έκδηλώ- 
σεις τοϋ "Εθνους. ’Εγώ άτομικά πιστεύω, 
πώς οί χρόνοι τής δουλείας δχι μόνον δέν 
άλλοίωσαν' τό Ελληνικό λαϊκό αίσθημα, 
άλλά άντίστροφα δ Ελληνικός Μουσικός 
Πολιτισιιός έπέδράσε καί στή διαμόρφωση 
τών κατακτητών του».

(Φρουράς άκοίμητος καί τής μουσικής 
ΐστατο πάντοτε ή ’Εκκλησία, ή δποία καί 
διατηροϋσε πάν δτιδήποτε έθεωρείτο ώς 
παράδοσις ’Εκκλησιαστική καί ώς κληρο
νομιά ’Εθνική).

Ά λλως τε, δέν έλειψαν καί μετά τήν 
άλωσιν τής Κων)πόλεως μεγάλοι μουσι
κοί, οί όποιοι," δχι μόνον έκράτησαν τήν 
συνέχειαν τής Βυζαντινής Μουσικής παρα- 
δόσεως βαδίσαντες είς τά ίχνη τών παλαιο- 
τέρων, άλλά καί προήγαγον τό έργον έ- 
κείνων, ιδίως δαον άφαρα τό σύστημα τής 
μουσικής γραφής. Προέχουν οί:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΓΝΗΣ δ Ά λιάτης, 
πρωτοψάλτης τής Α γίας Σοφίας έπί τής 
άλώσεως, διαπρεπέστατος μουσικός, τόν δ- 
ποϊον καί αΰτός δ Πορθητής, Μωάμεθ δ 
Β ', έθαύμασεν, δταν τόν ήκουσε νά φάλλη,

καί τόν προσεκάλεσεν άμέσως διά νά δι- 
δάξη καί είς τούς Μωαμεθανούς μουεζίνη
δες (ψάλτας) γραπτώς τήν Βυζαντινήν 
Μουσικήν, τήν δποίαν Ιφαλλεν οδτος.

Ύποκούων δ Γρηγόριος είς τήν διατα
γήν τοϋ κατακτητοϋ Σουλτάνου, μετέβη ά
μέσως καί διεβεβαίωσεν αύτόν, δτι είναι 
πολύ δύσκολον τό τοιοϋτον, καθότι ή μέν 
παλαιά Τουρκική γραφή, ώς γνωστόν, άνε- 
γινώσκετο έκ δεξιών πρός τά άριστερά, ή 
δέ Ελληνική γραφή καί Μουσική άναγι- 
νώακεται έξ άριστερών πρός τά δεξιά. 
Παρ’ δλα αΰτά, ώς φαίνεται, οί τότε μουε
ζίνηδες έφρόντισαν καί έμαθον τήν Βυζαν
τινήν ’Εκκλησιαστικήν Μουσικήν πρακτι- 
κώς μόνον έξ άκοής, τήν δποίαν, άφοϋ 
προηγουμένως έκαλλιέργησαν καί άνέπτυ- 
ξαν, σύμφωνα μέ τήν γλώσσαν των καί 
κατά τά ήθη καί έθιμά των, παρουσίασαν, 
έν συνεχεία, ώς ίδικήν των μουσικήν.

Τό δτι έτιμήθη ή Βυζαντινή ’Εκκλησια
στική Μουσική καί άπό αύτούς τοός Τούρ
κους, άπό τής άλώσεως τής Κων)πόλεως, 
μαρτυρούν τούτο αί Τουρκικά! έπωνυμίαι 
έπί τών ήχων τής μουσικής μας.

ΜΑΝΟΓΗΛ Ο ΧΡΓΣΑΦΗΣ (ό άρχαΐος), 
Λαμπαδάριος τής Α γίας Σοφίας έπί τής 
άλώσεως, τοϋ δποίου τά μουσουργήματα εί
ναι πολλά καί άργά μαθήματα.

ΜΑΝΟΓΗΛ ΧΡΓΣΑΦΗΣ (δ νέος), Πρω
τοψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας τό έτος 1660.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΣ δ Α \  Πρω
τοψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας τό έτος 
1680.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
(1627— 1709), Μέγας Λογοθέτης καί Μέ- 
γας Διερμηνεύς τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, 
πολυμαθέστατος καί μουσικός άριστος. "Ε
νας έκ τών έπισήμων άνδρών τής έποχής

ΠΕΤΡΟΣ ΓΛΓΚΓΣ : δ έπονομαζόμενος 
Μ π ε ρ ε κ έ τ η ς ,  διότι, δσάκις έρω- 
τοδσαν αύτόν οί μαθηταί του, έάν είχε νά 
διδάξη νέα μαθήματα, άπαντοΰσεν είς αύ
τούς διά τής Τουρκικής λέξεως: " Ε χ ο 
μ ε  ν μ π ε ρ ε κ έ τ ι ,  δηλαδή άωθο- 
νίαν' καί πράγματι άφθονα είναι τά μελω- 
δήματά του, τά δποία ψάλλονται είς τάς 
’Εκκλησίας μας, έκ τών δποίων διακρίνε- 
ται τό δκτώηχον «θεοτόκε Παρθένε» με
τά κρατήματος (τεριρέμ). Αί μονοσύλλα
βοι αύταί λέξεις, ώς άναφέρει καί τό θεω
ρητικόν τοϋ Χρυσάνθου, σημαίνουν Βασί
λισσα έκ τής λατινικής λέξεως REX, ή 
δποία άναφέρεται είς τήν Θεοτόκον.

ΙΑΚΩΒΟΣ δ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, Πρω
τοψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας, λόγιος, μου
σικός, ύμνογράφος καί μελοποιός άριστος. 
Τά μουσουργήματα αύτοϋ είναι έξοχα καί 
πολύ τεχνικά, διακρίνεται δέ τό άργόν Δο- 
ξαστάριον, τό λεγόμενον «ΣΤΙΛΒΩΤΡΟΝ», 
καί δ δποΐος δύναται νά δνομασθή καί δ 
Θουκυδίδης τής Βυζαντινής Εκκλησιαστι
κής Μουσικής, διότι κάθε μουσικός, διά τής 
μελέτης τούτου, δύναται νά στιλβώση, θεω- 
ρητικώς, τάς θολάς του γνώσεις καί τοιου
τοτρόπως νά άναδειχθή άξιος τής Ψαλτι
κής Τέχνης, καθώς δ Θουκυδίδης στιλβώ
νει τήν γλώσσαν τοϋ "Ελληνος είς τό νά 
δμιλή καλώς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ. Περιώνυμος μου
σικός καί μελοποιός, άντάξιος μαθητής 
τοϋ ’Ιακώβου τοϋ Πρωτοψάλτου.

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, Λαμπα
δάριος τής Μεγάλης ’Εκκλησίας έπί Πρω
τοψάλτου Δανιήλ. Ό  Πέτρος έθαυμάσθη ά
πό τούς συγχρόνους του, ώς άριστος μουσι-
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Ό  κ. ΣτανΙτσας είναι σήμερον έν Έλ- 
λάδι ό Ζωντανός εκπρόσωπος τής Βυ- 

ZcrvjivrjQ Μουσικής Παραδόσεως.

κοδιδάσκαλος καί μελοποιός, είχε δέ με- 
γάλην άντίληψιν, δοτέ έγραφεν άμέσως 
πιστώτατα, διά τής μουσικής γραφής, κά
θε μουσικόν μάθημα, τδ δποΐον θά ήκουε 
διά πρώτην φοράν. Άνεδείχθη ώς δ άνώ- 
τερος καί έξοχώτερος δλων τδν μουσικο- 
διδασκάλων τού ΙΗ ' αίδνος. Άπέθανε τδ 
1777, εις δέ τδν τάφον του έτοποθετήθη 
πλάξ, ή δποία έγραφε τδ έξής έπίγραμ- 
μα: ”Ε σ τ ι δ έ  τ ε θ α μ μ έ ν ο ς
δ ά ε ί μ ν η σ τ ο ς  Π έ τ ρ ο ς  δ 
Λ α μ π α δ ά ρ ι ο ς ,  καί τούς στίχους:

Τήν ήδύφωνον μουσικής άηδδνα, 
άσματικδν τέττιγα τής ’Εκκλησίας, 
τδν μουσικόν νούν, δν έγνώρισε Τέχνη, 
άλλον μελωδόν Λαμπαδάριον Πέτρον. 

(Ποίημα ’Ιακώβου Πρωτοψάλτου τοΰ Πε- 
λοποννησίου).

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΒΓΖΑΝΤΙΟΣ: Πρωτοψάλ
της τής Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλη
σίας.

ΠΕΤΡΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ: νΑριστος μου
σικός καί λόγιος, γνώστης τής παλαιάς 
καί νέας μουσικής μεθόδου, μαθητής τοΰ 
Γεωργίου τοΰ Κρητός. Ό  Έφέσιος έφεΰ- 
ρε τήν μέθοδον κατασκευής τδν μουσικών 
χαρακτήρων μέ ρήτρας καί τοιουτοτρόπως 
άπήλλαξε τοδς ψάλτας τοΰ μεγάλου κόπου 
ν’ άντιγράφουν διά τής χειρδς τά διάφο
ρα μαθήματα. Άπέθανεν εις Βουκουρέστι- 
ον τδ έτος 1840.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η'. Ή  Βυζαντινή 
Εκκλησιαστική Μουσική από 

τοΰ έτους 1814 μέχρι σήμερον.

Νέαν δθησιν εις τάς Βυζαντινάς μουσι- 
κάς σπουδάς έδωσεν ή γενομένη μεταρρύ
θμισή, κατά τάς άρχάς τοΰ Ι θ ' αίδνος 
(1814). Είσηγηταί καί έργάται της έγ ι
ναν τρεις διακεκριμένοι μουσικοδιδάσκαλοι 
καί μελοποιοί, ήτοι : δ Μητροπολίτης 
Προύσης ΧΡΓΣΑΝΘΟΣ (άπέθανε τδ 
1843), δ Πρωτοψάλτης ΓΡΗΓΟΡΤΟΣ ΛΕΓ- 
ΤΤΗ Σ (άπέθανε τφ 1822) καί δ Χαρτο- 
φύλαξ τής Μ. ’Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ 
ΧΟΓΡΜΟΓΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΓ ή ΓΙΑΜΑΛΗΣ 
(άπέθανε τφ 1840).

Οί τρεις αύτοί μουσικοί, έχοντες 6π’ 8- 
ψιν τάς μεγάλας δυσκολίας, τάς δποίας 
παρείχεν εις τήν έκμάθηαιν τής Βυζαν
τινής Μουσικής ή μέχρι τής έποχής των 
ιοχύουσα Βυζαντινή σημειογραφία, είση- 
γήθησαν νέον καί αναλυτικόν σύστημα γρα- 
φής. Επίσης, προσδιώρισαν καί διεσάφη- 
σαν πολλά σκοτεινά σημεία τής θεωρίας 
τής Βυζαντινής Μουσικής καί τήν έδίδα- 
ξαν μετά ζήλου εις Σχολήν, ή δποία συν- 
εστήθη, χάριν αύτδν, ύπό τοΰ Οικουμενι
κού Πατριαρχείου, τδ δποΐον, ύστερον άπδ 
μερικούς δισταγμούς, ένέκρινε καί υιοθέ
τησε τήν γενομένην μεταρρύθμιαιν. Ή  με
ταβολή αύτή άνεζωογόνησε τδ Ινδιαφέρον 
όπέρ τής ’Εκκλησιαστικής μουσικής καί 
διευκόλυνε πάρα πολύ τήν εύρυτέραν διά- 
δοαίν της.

Καρπός τής μεταβολής αύτής είναι καί 
ή έκδοσις δύο άξιολόγων μουσικών συγ
γραμμάτων, τά δποία έπιγράφονται: ΘΕΩ
ΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ (έκ- 
δοδέν εις Τεργέστην τφ 1832) καί ΕΙΣΑ
ΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑ
ΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΓ- 
ΣΙΚΗΣ (έκδοσις Α' είς Παρισίους τδ  
1821, Β' έκδοσις είς ’Αθήνας τφ 1940)'. 
Καί τά δύο αύτά βιβλία είναι έργα τοΰ 
Χρυσάνθου, δ δποίος είς αύτά διέσωσε καί 
ήρμήνευσε τήν θεωρίαν τής Βυζαντινής 
μουσικής παραδόσεως.

Επισημότεροι μουσικοί κατά τήν πε
ρίοδον αύτήν, έκτδς τδν τριδν άνωτέρω 
είσηγητδν τής’ νέας μεθόδου, είναι οί έ
ξής :

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΦΩΚΑΕΓΣ : Διαπρεπέ
στατος μουσικοδιδάσκαλος, περιζήτητος 
ιεροψάλτης καί μελοιποιός άριστος, τοΰ 
δποίου τά μαθήματα είναι πολλά καί έν
τεχνα.

ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ Ο ΒΓΖΑΝΤΙΟΣ: Πρωτο
ψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας, άνεδείχθη με- 
λοιποιδς άριστος καί διεκρίθη διά τήν εδ- 
στροφον γλυκύφθογγον φωνήν του, διά τήν 
εύλαβή στάσιν του είς τδ στασίδι καί διά 
τδ σεμνόν καί θαυμάσιον ύφος του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΙΔΕΣΤΗΝΟΣ δ Β ’ : Πρω
τοψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας έπί δετίαν.

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΚΓΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πρωτο
ψάλτης ίεροΰ Ναοΰ Άναστάσεως Ιεροσο
λύμων.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΓΠΛΙΩΤΗΣ : Πρωτοψάλ
της Μ. ’Εκκλησίας, δ καλλιφωνότερος 
πάντων. Λόγψ δέ τής γλυκυτάτης καί ή- 
γεμονικωτάτης φωνής του, δικαίως έπωνο- 
μάσθη καί ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΤΗΣ. ’Ε
πί 55 έτη έψαλλεν είς τδν Πατριαρχικόν 
Ναόν.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ : Πρωτοψάλτης 
τής Ρουμανικής Σκήτης Προδρόμου Ά γ. 
■Όρους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΤΗΣ ΣΜΓΡ- 
ΝΗΣ: Μουσικοδιδάσκαλος έργατικώτατος, 
μελοποιός άριστος, συγγραφεύς καί έκδό- 
της πολλών μουσικών βιβλίων. Άπέθανε 
τφ 1887.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΗΣ: 
Πρωτοψάλτης Α γίας Τριάδος Πέραν (1843 
— 1890).

ΝΗΛΕΓΣ ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ: Άριστος μου
σικοδιδάσκαλος τής μουσικής θεωρίας. 
Έρρύθμισε δλα τά ’Εκκλησιαστικά μέλη 
τδν άρχαίων καί νέων μουσικοδιδασκάλων 
διά τοΰ Τ ε τ ρ α σ ή μ ο υ  ρ υ θ μ ο ί ,  
δ δποίος είναι δ μόνος έν χρήσει σήμερον

είς τά ιερά μας άσματα, συναντάται δέ 
καί δ Τ ρ ί σ η μ ο ς  ρ υ θ μ ό ς ,  δ- 
στις έκτελεΐται είς τά κρατήματα (τερι
ρέμ).

ΚΩΝ) ΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ : Πρωτοψάλτης 
τής Μ. Εκκλησίας, καλλίφωνος 'Ιεροψάλ
της.

ΚΩΝ) ΤΙΝΟΣ ΦΑΧΟΣ: Καθηγητής τής 
Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής είς 
τδ 'Ωδεϊον ’Αθηνών, κατά τδ έτος 1904. 
Λόγιος μουσικός, διαπρέψας καί ώς Πρω
τοψάλτης είς τάς κεντρικωτέρας ’Εκκλη
σίας τής Κων)πόλεως.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΓΡΚΑΣ : Διαπρεπής μου
σικός καί ιεροψάλτης, χρηματίσας Πρω
τοψάλτης έπί σειράν έτών είς 'Ιερόν Ναόν 
Αγίων ΚωΌτίνου καί Ε λένης Πέραν Κων 
)πόλεως. Οδτος εδρίσκεται έν ζωή καί εί
ναι ήλικίας περίπου 102 έτών. Ό  υιός αύ- 
τοΰ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΡΚΑΣ (όδοντιατρός) , 
καλλίφωνος καί έντεχνος 'Ιεροψάλτης, έ- 
χρημάτισε Πρωτοψάλτης είς τάς κεντρικω- 
τέρας^ ’Εκκλησίας τών ’Αθηνών. Νΰν ψάλ
λει είς Αγίαν Τριάδα ’Αμπελοκήπων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΡΟΠΟΓΛΟΣ: Πεπειρα
μένος καί καλλίφωνος 'Ιεροψάλτης, πιστός 
έκτελεστής τών έκκλησιαστικών άσμάτων, 
χρηματίσας είς διαφόρους ’Εκκλησίας τής 
Κων) πόλεως, καί κατόπιν Πρωτοψάλτην 
ΙΙατρών. Ούτος ζή είσέτι καί είναι ίερεύς 
είς 'Ιερόν Ναόν Α γία ς Φωτεινής Ν. Σμύρ
νης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ : Πρωτοψάλ
της Μητροπόλεως ’Αθηνών, λόγιος μουσι
κοδιδάσκαλος, λίαν καλλίφωνος, δστις διε- 
κρίνετο διά τό σεμνόν ψαλτικόν ύφος του.

ΙΩΑΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ: Διαπρεπής 
μουσικοδιδάσκαλος είς ’Αθήνας καί μελο
ποιός άριστος. Έξέδωσε πάρα πολλά ’Εκ
κλησιαστικά μουσικά έργα έπί τή βάσει 
τής Τ ε τ ρ α φ ώ ν ο υ  Μ ο υ σ ι κ ή ς .  
Τά μέλη τοΰ Ίωάννου Σακελλαρίδη, άπδ 
τεχνικής μουσικής άπόψεως, είναι πολύ 
έντεχνα, άλλά άπά άπόψεως ’Εκκλησια
στικής σεμνοπρεπείας, είναι άκατάλληλα 
διά προσευχήν, διότι ή έκτέλεσίς των είς 
.άς Εκκλησίας μας ύπενθυμίζει είς τούς 
προσευχομένους κάθε κοινωνικόν θέλγη- 
τρον.

ΘΡΑΣΓΒΟΓΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ : Α ρ 
χών Πρωτοψάλτης τής Μεγάλης τοΰ Χρι
στού ’Εκκλησίας, έξορισθείς ύπό τών Τούρ
κων πρό έτών. Νύν Πρωτοψάλτης 'Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, 
τυγχάνει μουσικός άριστος, καλλιφωνότα- 
τος καί λίαν εύστροφος, γλυκύφθογγος καί 
πιστός έκτελεστής τής μεγάλης μουσικής 
κληρονομιάς τού Πατριαρχείου Κων)πό
λεως.

'Ο κ. Στανίταας είναι σήμερον έν 'Ελ- 
λάδι δ ζωντανός έκπρόσωπος τής Βυζαντι
νής Μουσικής παραδόσεως, δ συνεχιστής 
τοΰ άθανάτου τούτου θείου δώρου τού θεού 
πρός τδν άνθρωπον, δ μοναδικός Πρωτο
ψάλτης τής ’Ορθοδοξίας, δστις έξήλθεν 
τών δρίων τής Πατρίδος μας καί άνά τά 
πέρατα τής Οικουμένης (Η.Π.Α., Γαλλία, 
Γερμανία, 'Ελβετία, ’Ιταλία, ’Αγγλία κ. 
λ .π .) διά τής άφθάστου τέχνης του καί 
τήζ γλυκυτάτης καί εΰστρόφου φωνής του, 
κατεγοήτευσεν, ώσάν νέος Κουκουζέλης, 
τούς "Ελληνας τής διασποράς καί κατέ- 
πληξεν καί αύτόν τούτον τόν Προκαθήμε
νον τού Καθολικισμού τόν Πάπαν Παΰλον 
ΣΤ δταν έσχάτως έψαλλεν ένώπιόν του.

(Συνεχίζεται)
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AfJEKWg
ΜΕΤΑ τή «βιομηχανική κοινωνία» καί 

μετά τήν «κοινωνία τής εύημερίας» έ- 
φθάσαμε άμέσως στήν «κοινωνία τής 

ανοχής». Μέ τδν δρον αύτόν προσδιορίζεται 
μιά κοινωνία πού δέν έχει ακόμη άποκρυ- 
σταλλωθή, διαμορφώνεται, δμως, δλοένα μέ 
τΙς παραχωρήσεις, πού τούς γίνονται σέ 
διάφορες χώρες.

Τδ ζήτημα πού ένδιαφέρει τούς κοι
νωνιολόγους είναι τά δρια, πού πρέπει νά 
έχουν οί παραχωρήσεις αύτές, δν οί δυτι
κές κοινωνίες καί τδ θεμέλιο πού είχαν 
έως τώρα —ή οικογένεια— δέν καταδι- 
κασθούν σέ διάλυση.

Τά πράγματα έφθασαν σέ μιά άποφασι- 
στική καμπή: Οί γονείς, άφοΟ άνακάλυ- 
ψαν πώς, πρδ πολλού καί έξ άφορμής ίδι- 
κών τους κατά ένα μεγάλο μέρος σφαλ
μάτων, έχασαν τδν έλεγχο έπάνω στά παι
διά τους, αισθάνονται τώρα τήν άνάγκη 
γιά μιά άντεπίθεση: ’Αναζητούν τρόπους 
καί μέσα γιά ν’ άνακτήσουν τδν έλεγχο 
έπάνω στά παιδιά τους. Καί έπικαλούνται 
τή συμμαχία καί τή βοήθεια τού κράτους 
στδν άγώνα τους αύτόν.

Τδ κράτος δέν μπορεί νά μένη άδιάφο- 
ρο. "Αν έως τώρα ή κοινωνία τής άνοχής 
περιορίζετο στήν σφαίρα των έθίμων καί 
τής ήθικής, τώρα, μέ τήν άναγνώριση σέ 
πολλές χώρες τού δικαιώματος τής ψήφου 
ατούς νέους τών 18 χρόνων, αρχίζει ν’ ά- 
πλώνη τά δριά της καί στδν τομέα τής 
πολιτικής.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ "Η ΑΠΟΧΑΛΙΝΩΣΗ;

Οί νέοι γίνονται ένεργότερος παράγων 
τής πολιτικής ζωής. Σήμερα θά έκλέγουν 
σέ ήλικία 18 χρόνων. Αύριο μπορούν στήν 
Ιδια ή παραπλήσια ήλικία καί νά έκλέ- 
γωνται. Σάν ψηφοφόροι μετέχουν έμμεσα 
στήν νομοθετική έξουσία. Σάν λαϊκοί άν- 
τιπρόαωποι, θά μετέχουν άμεσα ατδ έργο 
τής νομοθετικής έξουσίας. θά γίνουν νο- 
μοθέτες, θά φτιάχνουν τούς νόμους. Τότε 
θά έχη άνοίξει έλεύθερος δ δρόμος πρδς 
τή νομιμοποίηση έπικινδύνων γιά τήν ή- 
θική ύγεία τής κοινωνίας διεκδικήσεων, 
δν δχι τής νεολαίας γενικά, άλλά πάντως 
ώριαμένων τμημάτων αύτής τής νεολαίας, 
πού φτάνουν νά κάνουν σύγχυση άνάμεσα 
στήν προοδευτική πρωτοπορία καί τήν ά- 
ποχαλίνωαη τών ένστικτων καί τών δρμεμ-

φύτων. Ό  «χιππισμδς» θά γίνη νομοθέτης; 
’Αποτελεί κοινοτοπία τδ δτι δν άφεθούν 
έντελώς άχαλιναγώγητα τά ένστικτα καί 
τά δρμέμφυτα τού άνθρώπου, δημιουργεΐ- 
ται ζούγκλα. 'Ο πολιτισμός δέν ήταν έως 
τώρα παρά ή συνεχής χαλιναγώγηση τών 
δρμών καί τών ένστικτων.

Ή  μεγάλη διαφορά άπδ τήν παραδεδε
γμένη αύτήν άρχή είναι, δτι, σέ (ορισμέ
νες χώρες τής Εύρώπης, ένα τμήμα τής 
νεολαίας τους έπιχειρεΐ νά θέση καί νά 
λύση τδ ζήτημα άπδ τήν άνάποδη.

Γιά τούς νέους αύτούς δ πολιτισμός άπδ 
έδώ καί μπρδς έξαρτάται άπδ τήν άποδέ- 
σμευση τών άνθρωπίνων δρμών.

Υπάρχουν τά συγκεκριμένα παραδεί
γματα. Ή  «κοινωνία τής άνοχής» σημείω
σε τίς πρώτες κατακτήσεις της στδν εύ- 
ρωπαϊκό Βορρά, τίς σκανδιναβικές χώρες.

"Αν έπρόκειτο γιά ένα άπλδ σύμπτωμα, 
τδ φαινόμενο δέν θά ήταν Ισως τόσο άνη- 
συχητικό. Οί δπέρμαχοι καί οί άπολογη- 
τές αύτών τών δικαιωμάτων τής νεολαίας 
θέτουν δμως ένα ζήτημα γενικής άρχής. 
Κι αύτδς είναι δ μεγάλος κίνδυνος.

Υποστηρίζεται, δηλαδή, δτι δ άνθρω
πος πρέπει νά είναι έλεύθερος νά διαθέτη 
τδν έαυτό του δπως θέλει — έλεύθερος, 
δν θέλη, καί νά τόν... καταστρέψη άκόμη.

ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ

Τδ ζήτημα, δμως, είναι δν τδ μέλλον 
μιας κοινωνίας έπιτρέπη τδ δικαίωμα τής 
αύτοκαταστροφής, άρχίζοντας άπδ τήν ά
νοιξη τής ζωής ένδς άνθρώπου.

Τήν Ιδια άπόλυτη έλευθερία διεκδικούν 
καί έχουν σέ πολλά σημεία κατακτήσει οί 
νέοι τών σκανδιναβικών χωρών —άγόρια 
καί κορίτσια—  καί στό ζήτημα τού σέξ.

'Η  πορνογραφική έκθεση, πού άνοιξε 
πρδ μηνών τίς πύλες της στήν Κοπεγχά
γη, έδειξε τήν τρίτη διάσταση τού φαινο
μένου, πού συνίσταται στό νά νομιμοποιή 
τήν άποχαλίνωαη. Τδ δικαίωμα τής άπό- 
λυτης έλευθερίας δέν περιορίζεται στήν ά- 
συδοαία άνάμεσα στά δύο φύλα, άλλ’ έ- 
πεκτείνεται στή λογοτεχνία καί τδ θέα
τρο, μέ κορυφαίες έκδηλώσεις του τήν 
πορνογραφία καί τδ λεγόμενο «γυμνό θέα
τρο». Γιατί, τώρα, τδ θέατρο πρέπει νά 
είναι στήν έπίδειξη γυμνισμών τολμηρό
τερο καί άπδ τίς κοσμικές... πλάζ τδ κα

λοκαίρι καί τί σχέση έχει δ γυμνισμός μέ 
τήν έλευθερία τής σκέψεως καί τής έκ- 
φράσεως, είναι ένα πολύ περίεργο ζή
τημα.

Καί έδώ, άκριβώς, είναι πού γίνεται ή 
μεγάλη σύγχυση. Οί άπολογητές τής άσυ- 
δοσίας καί τής άποχαλινώσεως έχουν τήν 
τάση νά ταυτίζουν τήν «κοινωνία τής άνο
χής», πού εύαγγελίζονται, μέ τήν έννοια 
τής Έλευθερίας. Καί δέν ύποβάλλονται 
στδν κόπο νά σκεφθούν μή τυχόν καί συμ
βαίνει τδ άντίθετο: Μή τυχόν καί ή πορ
νογραφία, είδικώτερα, άνοίγει τόν δρόμο 
πρδς τδν περιορισμό τού δικαιώματος τής 
έλευθερίας τού λόγου καί τής σκέψεως, 
μή τυχόν καί γενικώτερα ή «κοινωνία τής 
άνοχής», στήν δποία έπιτρέπονται δλες οί 
άσχημίες, δίνει δπλα στούς έχθρούς τής 
Έλευθερίας.

Υπάρχουν σήμερα σοβαροί κοινωνιολό
γοι, πού δέν θεωρούν τυχαίο τδ γεγονός, 
δτι ή λεγομένη «κοινωνία τής άνοχής» 
συμπίπτει μέ τά κινήματα τής βίας, πού 
έπεκράτησαν εις βάρος τής Έλευθερίας 
σέ διάφορες χώρες.

Ή  Έλευθερία, τονίζουν οί δημοκρατι
κοί αύτοί κοινωνιολόγοι, δέν είναι ή «έ
λευθερία τών πιθήκων», πού κάνουν άδί- 
ατακτα καί αύθόρμητα δ,τι ντρέπονται νά 
κάνουν δημοσία οί άνθρωποι. Ή  Έ λευ
θερία, είναι ή έλευθερία τών άνθρώπων, 
πού ντρέπονται νά κάνουν δ,τι κάνουν οί 
πίθηκοι!

Πέρα άπδ ώρισμένα δρια, ή άνοχή δέν 
είναι ή φυσική συνέπεια τής Έλευθερίας. 
Είναι μιά άπειλή καί ένας έσχατος κίνδυ
νος έναντίον της.

"Οσο περνά δ καιρός καί ξεκαθαρίζουν 
τά πράγματα, δ δρος «κοινωνία τής άνο
χής» καταντά ένας εύφημισμός. "Οπως, 
δηλαδή, λέγομεν «Εδξεινος Πόντος», γιά  
νά μή είπωμε «Μαύρη θάλασσα», έτσι δέν 
λέγομεν «έκλυσις τών ήθών», γιά νά εΐ- 
πωμεν «κοινωνία τής άνοχής».

Προσοχή! "Ας έχομε τά μάτια μας τέσ
σερα καί δέκα τέσσερα μή τυχόν καί αύ- 
ταπατώμενοι πώς δημιουργούμε τήν «κοι
νωνία τής άνοχής», άνακαλύψουμε, μιά 
μέρα, δταν πιά θά είναι άργά, πώς δέν 
δημιουργήσαμε τίποτε άλλο παρά ένα με
γάλο... «οίκο άνοχής»!

«Α. X.»
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’Απέναντι : Ό  πρω
θυπουργός Γ εώργιος 
Κονδύλης έν μέσω ύ- 
πουργών καί άξ)κών 
τής Αστυνομίας Πό
λεων εις μίαν έπίση- 

μον τελετήν.

Δεξιά: Μέτρα τάξεως 
καί ασφαλείας κατά 
τήν έπίσκεψιν εις τήν 
Κέρκυραν τού βασιλέ- 
ως των Σέρβων Αλε
ξάνδρου τόν Μάϊον 
τοϋ 1932.
Κάτω : 'Ωσαύτως μέ
τρα τάξεως καί άσφα- 
λείας κατά μίαν τελε
τήν εις τόν καθολικόν 
ναόν τοϋ 'Αγίου Διο
νυσίου. Εις τήν φω
τογραφίαν ό πρωθυ
πουργός Ελευθέριος 
Βενιξέλος συνοδευό- 
μενος ύπό τοϋ πρε- 
σδευτοϋ τής 'Ιταλίας, 
ένώ έξέρχεται τοϋ να- 
οϋ. ’Αριστερά καί όπι
σθεν μέ τά πολιτικά 

άνδρες τής 'Ασφα
λείας.



ΜΙΑ Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ
TON «Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ 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 προηγουμένου τεύχους των τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ» έν τή προσπάθεια των νά συμβάλλουν εις τήν γνωσιν τής 
Ιστορίας τού Σώματος, καθιέρωσαν «Τό "Αλμπουμ της Αστυ

νομίας Πόλεων» εις τό όποιον δημοσιεύωνται κατ' αποκλειστι
κότητα σπανιώταται καί πολυτιμώταται φωτογραφίαι άφορώσαι 

εις διαφόρους περιόδους της ζωής καί της έν γένει 
δράσεως τού Σώματος.
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Α ΝΑΣΤΑΣΙΣ : Χαράς καί αγάπης ήμέρα.
Ημέρα Κυρίου είναι αύτή, γιατί άνέστη Χριστός. Δάκρυα καί πέν

θη καί έπιτάφια έγκώμια χθές. Χαρά καί άγαλλίασις σήμερα.
Ώς ευφρόσυνος χαιρετισμός, ώς άσμα άσμάτων, ώς παιάν παν

τού άντηχεϊ τό « Χ ρ ι σ τ ό ς  Α ν έ σ τ η » .
Λαμπροφορεμένη ή Εκκλησία γιορτάζει τήν νίκη τοϋ Έσταυρωμέ-



ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ
Α ν ω :  Μέτρα τάξεως καί ασφαλείας τής Αστυνομίας κατά τήν προσέλευσιν 

εις τό έν Γουδί στρατόπεδον τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Β ' καί τοϋ Διαδόχου 
Παύλου, έπ' ευκαιρία τής έορτής τοΰ Πυροβολικού.

Κ ά τ ω :  Εγκαίνια τής έν Αθήναις Σχολής Ύπαστυνόμων Β ’ Τάξεως



I

Ολιγόωρος άνάπαυ- 
σις μετά τήν διάλυ- 
σιν μαχητικής διαδη- 
λώσεως εις τόν μαν- 
δρότοιχαν τής πλα
τείας Κλαυθμώνος.

Ακόμη μία σκηνή, ή 
όποια μας φέρνει 
δεκάδες χρόνια πί- 
οω. Απεργία τών 
τροχιοδρομικών τ ό 
1926. Ναύτες καί ό- 
στυφύλακες καθαρί
ζουν τις γρομμές 
τοϋ τράμ. "Ενας ά- 
στυφύλαΕ φρουρεί μέ 
τό όπλο έπ' ώμου.

Μία γραφική έποχή. 
Έρευνα έπειτα άπό 

θορυβώδη διαδήλω- 
λωσιν τών καραγω- 
γέων, διά τήν άνεύ- 
ρεοιν άντικειμένων 
χρησιμοποιηθέντων έ 
ναντίον τών όστυνο- 

μικών.
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Τ Ο  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ν  
ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ  
Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Ν

Ά  π ό τ ό ν 

Β ο λ τ α ϊ ρ ο  

ώ ς τ ή ν 

Α. Κ ρ ί σ τ ι

το
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ

ΜΥ ΘΙ Σ Τ ΟΡ ΗΜΑ
«Τό Αστυνομικό μυθιστόρημα 

είναι μιά αφήγηση 
Αφιερωμένη πΑνω Απ’ δλα 

στη μεθοδική και βαθμιαία 
ΑποκΑλυψι, με λογικΑ μέσα 

των Ακριβών συνθηκών 
ενός μυστηριώδους 

συμβΑντος»

Ρεζΐ Μεσσάκ

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  ΜΑΡΗ

ΣΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ του ό φιλό
σοφος Σάρτρ διαβάζει ένα Αστυνομι
κό μυθιστόρημα. Ξεκινώντας γιά μιά 
σημαντικώτατη Αποστολή, δ Αείμνη
στος πρόεδρος Κέννεντυ περνούσε τΙς 
ώρες τοΰ ταξιδιού μέ μιά άίστυνσμική 
περιπέτεια. Ή ΓαλλΙς διανοούμενη 
Σιμόν ντέ Μπωβουάρ στις Αναμνήσεις 
της διηγείται: «Αφησα τό Αστυνομικό 
μυθιστόρημα πού διάβαζα καί...». 'Ο 
’Αϊνστάιν, τέλος λένε, ξεκουράζονταν 
διαβάζοντας Αστυνομικά μυθιστορήι- 
ματα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ αύτό τό είδος πού διαβάζε
ται άπό τόν πιό άπαιτητικό πνευματικό 
άνθρωπο, ώς τόν πιό άπλό, πού δέν δια
νοείται διεθνώς έφημερίδα νά μή τό περι- 
λαμβάνη καθημερινώς στήν Ολη της, πού 
έχει κατακτήσει καί τόν κινηματογράφο; 
Τ£ είναι τό «άστυνομικό μυθιστόρημα»;

ΓΠΑΡΧΟΤΝ πολλοί δρισμοί κι δπως 
συμβαίνει πάντοτε μέ τούς όρισμούς σω
στότερος είναι Ικεΐνος, πού νοιώθομε έμεΐς 
οί ίδιοι, άνεξάρτητα δν δέν ξέρωμε νά τόν 
έκφράσωμε. θά μπορούσε νά πή κανείς 
πώς είναι ή άφήγησις μιδς αστυνομικές 
Ιστορίας. Δέν είναι. Γιατί μπορεί στό ά- 
στυνομικό μας μυθιστόρημα ή άστυνομία 
νά μή παίζη κανένα ρόλο. Άλλωστε κι 
δ ίδιος δ τίτλος, πού καθιερώθηκε διεθνώς 
— «άστυνομικό μυθιστόρημα»— δέν είναι 
άπό τούς πιό έπιτυχημένους.

Ό  ΡεζΙ Μεσσάκ, στήν διατριβή του «τό 
άστυνομικό μυθιστόρημα καί ή έπίδρασις 
τής έπιστημονικής σκέψεως (1922), δίνει 
τόν δρισμό:

«Μιά άιρήγησι άιριερωμένη πάνω 
άπ' δλα οτήν μεθοδική καί βαθμιαία 
άποκάλυψι, μέ λογικά μέσα, των ά- 
κριθών συνθηκών ένός μυστηριώδουε 
συμβάντοσ*.

Υπάρχουν δ|ιως άστυνομικά μυθιστορή
ματα πού δέν κάνουν αύτό. Ό  Πώλ Μοράν,



δ γνωστός προπολεμικός συγγραφεύς, τοΰ 
άρνεϊται δποιοδήποτε βάθος.

«Ό  ρόλος τοΰ αστυνομικού μυθι
στορήματος, γράφει, δέν είναι νά 6υ- 
θομετρήση τις ανθρώπινες ψυχές. Εί
ναι νά κινή μαριονέττες μέ έναν ω
ρολογιακό μηχανισμό».

’Αλλά άν δεχόμαστε αυτόν τδν δρισμδ 
τότε θδπρεπε νά άποκλείσωμε άπδ τήν α
στυνομική φιλολογία τόν διασημότερο — 
καί ίσως μεγαλύτερο—  άστυνομικδ συγ
γραφέα τής έποχής μας. Τδν Ζώρζ Σιμε- 
νδν πού κάνει άκριβώς τδ άντίθετο: «Βα
θύμετρά άνθρώπινες ψυχές» καί στηρίζει 
τήν έρευνά του δχι στίς έξωτερικές άπο- 
δείξεις, άλλά στήν βυθομέτρησι τής άν- 
θρώπινης ψυχής.

Χωρίς λοιπόν νά μπερδευτούμε στούς 
πολλούς δρισμούς πού υπάρχουν, μποροδμε 
νά ποδμε πώς βασικά τδ άστυνομικδ μυθι
στόρημα είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στδ 
συγγραφέα καί τδν άναγνώστη. Ό  αυγγρα- 
φεύς δημιουργεί ένα μυστήριο. Ό  άνα- 
γνώστης προσπαθεί νά τδ λύση. Ό  συγ- 
γραφεύς κάνει 8,τι μπορεί γιά  νά τδν πα- 
ραπλανήση. 'Ο άναγνώατης 8,τι μπορεί 
γιά  νά άποφύγη τίς παγίδες τοδ συγγρα- 
φέως.

’Αλλά, δπως 8λα τά παιχνίδια, έχει κι 
αδτδ τούς κανόνες του καί δπως δλα τά 
σωστά παιχνίδια, πρέπει πρώτα άπ’ δλα 
νά είναι τίμιο.

ΤΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ μυθιστόρημα» είναι 
ένα είδος σχετικά καινούργιο. Ή  ιστορία 
του αρχίζει μόλις τδν περασμένο αιώνα. 
Ή  προϊστορία του δμως πάει πολύ μακρυά. 
Ό  Ρεζί Μεααάκ, που άναφέραμε πιδ πάνω 
τήν τοποθετεί στήν έλληνική άρχαιότητα 
καί στούς χρησμούς τής Πυθίας. «'Ο χρη
σμός είναι ή πρώτη μορφή άστυνομικοδ μυ
θιστορήματος», γράφει. Ό  Οίδίπους άντι- 
μετωπίζει τδ αίνιγμα: «Τί είναι αΰτδ τδ 
ζώο, πού τδ πρωί έχει τέσσαρα πόδια, τδ 
μεσημέρι δύο καί τδ βράδυ τρία». Άπδ 
τήν λύσι έξαρτάται ή ζωή του. Ό  Οίδί
πους λύνει τδ πρόβλημα — τδ δν είναι δ 
άνθρωπος, μωρό, άντρας, γέρος — καί νι
κά. 'Ο Θεμιστοκλής άνάλογα. Βρίσκοντας 
ποια είναι τά ξύλινα τείχη τοΰ χρησμοΰ 
νικά στή Σαλαμίνα καί σώζει τήν Ε λ λ ά 
δα άπδ τούς Πέρσες.

"Ενα αίνιγμα είναι μιά ιστορία άπό 
τήν άνάποδη. Ό  δημιουργός του ξέ

ρει, ό όναγνώστης πρέπει νά 6ρή
τήν όπάντησι».

θά μπορούσε νά δεχθή κανείς τήν άπο- 
ψί του, μιά πού πραγματικά τδ άστυνομικδ 
μυθιστόρημα είναι «μιά ιστορία πού γρά
φεται άπό τήν άνάποδη». 'Ο συγγραφεύς 
πρώτα βρίσκει τδ τέλος, τήν λύσι, κι 0- 
στερα τά έπεισόδια πού θά δδηγήσουν σ’ 
αύτή τήν λύσι, άν δέν ύπήρχε μιά άντίρ- 
ρησις. Τδ μυθιστόρημα πρέπει νά είναι 
πρώτα άπ’ δλα μυθιστόρημα. Έ ργο δηλα
δή φαντασίας.

Πιδ πολλά στοιχεία άστυνομικοδ μυθι
στορήματος, κατά τήν άποψι τοΰ γράφον- 
τος, θά μπορούσε νά άναζητήση κανείς 
στήν «Όρέατεια». ’Εκεί φτάνει δ «μυστη
ριώδης ξένος», μέ σκοπό τήν έκδίκησι. 
Δέν ξέρουν ποιός είναι, τί θέλει.

"Ολα αύτά, δμως, είναι άρκετά «τραβη
γμένα». Ή  πραγματική «προϊστορία τοδ 
αστυνομικού μυθιστορήματος βρίσκεται 
στδν Βολταϊρο. Στδ έργο του «Ζαγίδ δ Βα
βυλώνιος», δ ήρως περιγράφει πώς ήταν, 
τί φορούσε, τί Βφος είχε έκεΐνος πού πέ
ρασε. Δέν τδν ήξερε καί δέν τόν είχε δή 
ποτέ. Καθώριζε τόν άνθρωπο άπδ τά ίχνη 
πού άφησε.

Μιά μέθοδο δηλαδή πού έπρόκειτο νά 
χρησιμοποιήση δ Σέρλοκ Χόλμς τού Κόναν 
Ντόϋλ μερικούς αιώνες άργότερα.

Κύτταρα άστυνομικοδ μυθιστορήματος 
μποροδμε νά άναζητήσωμε καί στδν Μπαλ- 
ζάκ. Ά λλά μόνο κύτταρα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ «’Ιστορία» τοΰ άστυ- 

νομικοδ μυθιστορήματος άρχίζει μ’ ένα 
ποιητή. Μέ τόν Έντγκαρ "Αλαν Πόε. Ό  
ποιητής τού «Κορακιού» είναι δ πρώτος 
συγγραφεύς άστυνομικής νουβέλλας καί δ 
ήρως του Ντυπέν, δ πρώτος «ντετέκτιβ» 
τής παγκόσμιας άστυνομικής φιλολογίας. 
Τδ πρώτο «άστυνομικδ μυθιστόρημα» τοδ 
κόσμου είναι «Τδ έγκλημα τής δδού 
Μόργκ» τοδ Έντγκαρ Ά λαν Πόε. Ό  ή
ρως του, σάν τδν μεταγενέστερο Σέρλοκ 
Χόλμς, είναι δ άνθρωπος πού σκέπτεται. 
Ό  άνθρωπος πού, έφαρμόζοντας τήν φράσι 
τοδ Λαπλάς «Τά πάντα έχουν τήν αίτια 
τους», πιστεύει δτι δέν Οπάρχει άκατανόη
το.

Ακατανόητο είναι έκεϊνο, πού δέν 
βρήκαμε ακόμη τήν έ£ήγησί του. Πι

στεύει ότι «όταν άποκλείσωμε δλα τό 
αδύνατα, έκεϊνο πού μένει, όσο κι αν 
φαίνεται άπίστευτο, είναι άληθινό.

Δέν είναι δμως γ ι ’ αΰτδ πού δ Πόε, μέ 
τδ «"Εγκλημα τής δδού Μόργκ», γίνεται δ 
πρώτος άστυνομικός μυθιστοριογράφος τοδ 
κόσμου. Είναι γιατί ά ν α κ , α λ ύ π τ ε ι  
α ι ν ί γ μ α τ α  π ο ύ  δ ί δ ι ο ς  
έ π ε ν ό η σ ε .

Κι αύτδ είναι τδ κυριώτερο χαρακτηρι
στικό τοδ άστυνομικοδ μυθιστορήματος. Ό  
συγγραφεύς του κάνει μιά διπλή δουλειά. 
’Εφευρίσκει τδ μυστήριο γιά  νά γράψη τήν 
έρευνα γιά τήν λύσι του καί γράφει τά' 
καθεστώτα τής έρευνας μέ τρόπο πού θά 
ένισχύση τό μυστήριο.

Στδ «Διπλό έγκλημα τής δδοδ Μόργκ» 
γίνεται μιά άποτρόπαια δολοφονία πού 
φαίνεται δλότελα άνεξήγητη. Τίποτε τδ 
λογικό δέν φαίνεται δτι μπορεί νά δδηγή- 
ση στή λύσι αύτοδ τοδ μυστηρίου. Πρέπει 
νά δεχθή κανείς μόνο τδ δπερφυσικό. Κι δ
μως, μέ ίχνη καί κυρίως μέ συλλογισμούς 
δ «ντετέκτιβ» τοδ Πόε δ Ντυπέν βρίσκει 
τήν λογική έξήγησι αδτοδ τοδ παράλογου 
μυστηρίου.

ΕΙΝΑΙ ένα άπό τά περίεργα, πού 
σκαρώνει ή 2ωή, τό γεγονός δτι οί 
δύο πρώτοι δημιουργοί τοΰ αστυνομι
κού μυθιστορήματος ύπήρΕαν δύο 
ουγγρφεϊς όλότελα όντίθετοι. Ό  'Α
μερικανός Εντγκαρ Άλαν Πόε, πού 
άναφέραμε, καί ό Γάλλος Έμίλ Γκαμ- 
ποριώ.

Ό  πρώτος ήταν ένας ποιητής πού είχε 
μεγάλη έμπιστοσύνη στήν άνθρώπινη Ιπι- 
στήμη καί σκέψι. Ό  δεύτερος ήταν ένας 
λαϊκός έπιφυλλιδογράφος. 'Ο Έ μ ίλ  Γκαμ- 
ποριώ (γεννήθηκε στά 1832) έγραψε μα- 
κροακελέστατα λαϊκά μυθιστορήματα στίς 
έφημερίδες τής έποχής του, δπως οί Εύ- 
γένιος Σύη, Πώλ Φεβάλ, Αλέξανδρος Δου- 
μάς. Στά 1866 δμως γράφει τήν «'Γπόθεσι 
Λαρούζ». Διατηρεί δλα τά στοιχεία τής 
έπιφυλλίδος, άλλά δέχεται καί τά μαθή
ματα τοδ Πόε. Υπάρχει ένα πρόβλημα κι 
ένας «ντετέκτιβ», πού ψάχνει νά τό λύση. 
Ό  άστυνόμος Λεκόκ. Ό  ήρως τοδ Πόε εί
ναι ένας διανοούμενος πού άσχολείται μέ 
τήν λύσι τοδ έγκλήματος σάν πνευματικό 
σπόρ. Ό  ήρως τοδ Γκαμποριώ είναι ένας 
έπαγγελματίας άστυνομικός υπάλληλος. 
"Οπως γράφουν οί Μπουαλώ - Νερσεζάκ 
στήν σχετική μελέτη τους:



«Μιμείται τόν Ντυπέν (τοϋ Ποέ) 
καί προαναγγέλει τόν Μαιγκρέ (τού 
Σιμενόν».

Κατά τά άλλα, δ Γχαμποριώ στά -μυθι- 
στορήματά του συνεχίζει τήν φλυαρία τής 
λαϊκής έπιφυλλίδος, διηγείται τΙς διάφο
ρες μελοδραματικές Ιστορίες τών ήρώων 
του, ξοδεύει έκατοντάδες — ή καί χ ιλ ιά 
δες — σελίδες γιά ένα μυθιστόρημα. Μέ
νει δμως στήν ιστορία τοΟ άστυνομικοδ μυ
θιστορήματος, γιατί είναι δ πρώτος πού 
συνεδύααε τδ πρόβλημα μέ τδ μυθιστόρημα 
— έστω τδ έπιφυλλιδικό, μελοδραματικό 
μυθιστόρημα.

Ο ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ
ΟΙ ΔΙΌ αύτοί συγγραφείς, δ Πόε καί δ 

Γκαμποριώ, καί οί δυό ήρωες, δ Ντυπέν 
καί δ Λεκόκ, προετοιμάζουν τόν διααημό- 
τερο συγγραφέα άστυνομικών μυθιστορη
μάτων καί τόν διασημότερο ήρωα αυτής 
τής φιλολογίας — ή παραφιλολογίας. Τόν 
Κόναν Ντόϋλ καί τόν Σέρλοκ Χόλμς.

Ό  "Αγγλος Κόναν Ντόϋλ ήταν λογοτέ
χνης. Έγραψε ένα διήγημα, μέ ήρωα τόν 
Σέρλοκ Χόλμς, παίζοντας. Τδ λογοτεχνι
κό του έργο, τδ δποιο είχε περί πολλοϋ, 
σχεδόν ξεχάστηκε. "Εμεινε αθάνατος σάν 
δ δημιουργός τοϋ Σέρλοκ Χόλμς.

Ε πειδή  είχε άνάγκη άπδ λεπτά καί έ- 
πειδή οΐ Ιστορίες τοϋ Σέρλοκ Χόλμς τοϋ 
έδιναν λεπτά, άρχισε νά γράφη στά μηνιαία 
περιοδικά τής έποχής του. Τό μηνιαίο πε
ριοδικό έπιβάλλει τό διήγημα. "Ενα μυθι
στόρημα σέ συνέχειες θά ξεχαστή στό διά
στημα τοϋ μηνός. 'Η ατελείωτη λαϊκή έ- 
πιφυλλίδα πάλι τόδν καθημερινών έφημε- 
ρίδων άποκλείεται. "Ετσι, δ Κόναν Ντόϋλ 
άναγκάστηκε νά γράψη στήν άρχή μόνο 
διηγήματα. ’Αργότερα άποδείχτηκε πώς 
ήταν κατάλληλος μόνον γ ι’ αύτό. Υπήρξε 
δ καθαρά συγγραφεύς τοϋ «προβλήματος». 
Κάθε διήγημά του ήταν ένα πρόβλημα γιά 
λύσι. Καί δ Σέρλοκ Χόλμς τό λύνει, τις 
περισσότερες φορές μέσα άπό τό γραφείο 
του, μόνο μέ συλλογισμούς, πρός κατά- 
πληξι τοϋ άγαθοϋ δόκτορος Ούάταον (πού 
άντιπροσωπεύει τόν μέσο άναγνώστη).

Παρ’ δλο πού θέλησε νά κάνη τόν Σέλ- 
λοκ Χόλμς άνθρώπινο, φορτώνοντάς τον 
μέ μερικές «άδυναμίες» (αγαπά τήν μου-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 
Ξεκινώντας γιά μιά σημαντικωτάτη απο
στολή, περνούσε τις ώρες τοϋ ταξιδιού 

μέ μιά άστονομική περιπέτεια.

σική, είναι μανιώδης καπνιστής καί μισο
γύνης) , δ Σέρλοκ Χόλμς μένει μιά «μηχα
νή ακέψεως». Καί άνοίγει τόν δρόμο σέ 
άπειρους μιμητές.

ΟΙ ΔΗΜΙΟΓΡΓΟΙ τοϋ άστυνομικοϋ μυ
θιστορήματος είναι τρεις καί εύδιάκριτοι. 
Οί αυνεχισταί πολλοί.

Μέ τόν Κόναν Ντόϋλ, τό «άστυνομικό μυ
θιστόρημα» έγινε προϊόν εύρείας κατανα- 
λώσεως. Κάτι τέτοιο άναπροτρέπτως δη
μιουργεί τήν «βιομηχανία». ’Αρχίζουν νά 
κυκλοφοροΰν κατά δεκάδες τά άστυνομι- 
κά βιβλία. Πάντοτε ή έπιδίωξις τοϋ «τε
λείου έγκλήματος» καί πάντοτε ένα παι
χνίδι άνάμεσα στόν συγγραφέα, πού προσ
παθεί νά ξεγελάση τόν άναγνώστη του καί 
στόν άναγνώστη πού προσπαθεί νά τά άπο- 
φύγη. Φτάνομε έτσι στήν Άγκάθα Κρίστι, 
πού γράφει στά 1920 τήν «Μυστηριώδη 6- 
πόθεσι Στάϊλς» μέ ήρωα τόν 'Ηρακλή 
ΙΙουαρώ, τήν «Δολοφονία τοϋ Ρότζερ Ά - 
κρόϋντ» στά 1926 γιά νά φθάση, περνών
τας άπό μερικά άλλα, στό άριστούργημά 
της, τούς «Δέκα μικρούς Νέγρους» στό 
1939.

Μεταφράστηκε σέ 50 γλώσσες, τά έργα 
της πουλήθηκαν σέ 80.000.000 αντίτυπα, 
κέρδισε έκατομμύρια. Διέθετε άπίθανη 
φαντασία, τρομερή έφευρετικότητα, κατα
πληκτική δεξιοτεχνία.

Είναι «άσσος» στή δουλειά της, άλ- 
λά δέν είναι λογοτέχνης.

Δέν ύπάρχει στά έργα της «ζέστα» καί 
πάθος. ’Αδιαφορεί γιά  τήν ψυχολογία. Οί 
«ντετέκτιβς» τής Κρίστι παίζουν μέ τό έγ
κλημα, έλαφρά σνόμπ, δπως μέ δποιοδή- 
ποτε άλλο παιχνίδι. 'Ο αναγνώστης παρα
κολουθεί μέ περιέργεια τό παιχνίδι της, 
αλλά δέν τό ζή.

Τό έργο τής Αγκάθα Κρίστι εί
ναι ένα θαυμάσιο, τέλειο, σταυρό
λεξο.

’Ακολουθούν μιά σειρά άλλοι συγγρα
φείς πού θά μάς έπαιρναν πολύ χρόνο νά 
τούς άναφέρωμε. Τό άγγλικό άστυνομικό 
μυθιστόρημα, μυθιστόρημα κυρίως «προ
βλήματος», κυριαρχεί ώς τόν δεύτερο παγ
κόσμιο πόλεμο.

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΓΡΑ 
ΤΟΓ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΓ

ΑΠΟ τήν άλλη πλευρά τοϋ ’Ατλαντικού, 
οί ’Αμερικανοί δημιουργούν τό δικό τους 
άστυνομικό ρομάντσο. Στήν καλά ώργανω- 
μένη ’Αγγλία δ «ντετέκτιβ» είναι ένας 
τζέντλεμαν, λίγο σνόμπ, πού κάνει σπόρ 
τήν άνακάλυψι τοϋ έγκλήματος. Στήν κο- 
χλάζουσα ’Αμερική δέν μπορεί νά γίνη αύ
τό. 'Ο κόσμος τοϋ έγκλήματος είναι μιά 
ζούγκλα, οί έγκληματίες θηρία, δ ντετέ- 
κτιβ, γιά νά τούς άντιμετωπίση, πρέπει νά 
είναι κάτι σάν κι αύτούς. θηρίο, γρήγορο 
πιστόλι, φονιάς κι αύτός, άπό τήν πλευ
ρά — αύτή είναι ή διαφορά — τοϋ νόμου. 
'Ο Χιοϋμπερ Κόρυελ δημιουργεί τόν Νίκ 
Κάρτερ, ήρωα έπεισοδιακοϋ μυθιστορήμα
τος, πρόσωπο άπίθανο. Είναι δμως δ πρώ
τος «ιδιωτικός ντετέκτιβ» αύτός δ άγριος 
ίππότης, πού θά τόν βρίσκωμε σ’ δλα τά 
κατοπινά άστυνομικά μυθιστορήματα.

"Ενας καθηγητής Πανεπιστημίου τής 
Φιλολογίας άρρωσταίνει. ’Αναγκάζεται νά 
μείνη γιά καιρό στό κρεββάτι. Διαβάζει ά
στυνομικά μυθιστορήματα. ’Αποφασίζει νά 
γράψη μιά μελέτη γ ι’ αύτό τό είδος. "Γ- 
στερα γράφει καί μυθιστορήματα. Τά πρώ
τα έχουν τέτοια έπιτυχία πού δταν έγινε 
καλά άφησε τό Πανεπιστήμιο καί τήν φ ι
λολογία. "Εγινε πλούσιος καί δ διάσημος

Βάν Ντάϊν, δ κορυφαίος τών ’Αμερικανών 
συγγραφέων τοϋ είδους. Αύτός διετύπωσε 
καί τούς 20 κανόνες πού πρέπει νά διέπουν 
ένα καλά μυθιστόρημα. ’Αναφέρομε γιά 
δείγμα τρεις:

Τό αστυνομικό μυθιστόρημα εί
ναι ένα διανοητικό παιχνίδι. Ένα εί
δος άγώνος πού ό συγγραφεύς πρέ
πει νά άγωνίξεται μέ τόν άναγνώστη 
μέ ισότιμα μέσα.

* Ο άναγνώστης καί ό ντέντεκτιβ 
πρέπει νά έχουν τις ίδιες δυνατότη
τες νά λύσουν τό πρόβλημα.

* Δέν έχει δικαίωμα ό συγγραφεύς 
νά χρησιμοποιή άλλα κόλπα άπό έκεί- 
να πού χρησιμοποιεί ό ίδιος ό ένο
χος στό βιβλίο του.

Κανόνες πού λίγο πολύ ισχύουν γιά δλα 
τά «τίμια άστυνομικά μυθιστορήματα».

Στό μεταξύ δμως έμφανίζεται στά αμε
ρικανικά γράμματα δ Έρνστ Χεμινγκγουαί- 
η. Δέν έγραψε δ ίδιος κανένα άστυνομικό μυ
θιστόρημα, άλλά έπηρέασε δσο κανείς άλ
λος τά άστυνομικά ρομάντσο τής πατρίδος 
του. Τό γρήγορο, κοφτό, άντρικό στύλ γρα
ψίματος γίνεται τό στύλ τών καλών ’Αμε
ρικανών άστυνομικών μυθιστοριογράφων.

'Ο πιά δυνατός κι δ πιό πρωτότυπος, δ 
Ντάσιελ Χάμετ, έφερε τήν βία στήν άατυ- 
νομική λογοτεχνία τοϋ 28— 32. Φεύγει ά
πό τά άριατοκρατικά σαλόνια, δ ντετέκτιβ 
είναι πτωχός, ένα «γρήγορο πιστόλι» πλη
ρώνεται γιά τίς άποστολές του, είναι ή 
άλλη δψις τοϋ νομίσματος τοϋ γκάγκστερ. 
Ή  δράαις γρήγορη καί βίαιη μεταφέρεται 
στίς φτωχογειτονιές. Τά πολυβόλα κροτα
λίζουν, ή «άργκό» μπαίνει στή λογοτεχνία, 
τό «πρόβλημα» έξασθενίζει, δταν δέν έγκα- 
ταλείπεται. Καί μιά πού ή δράσις προσ- 
φέρεται γιά  τόν κινηματογράφο, άμερικα- 
νικό άστυνομικό μυθιστόρημα καί κινημα
τογράφος καταλήγουν σέ ένα έπιτυχή «γά
μο». 'Ο «ιδιωτικός ντετέκτιβ» τοϋ Χάμετ 
θά γίνη τά πρότυπο τών βίαιων ήρώων τοϋ 
Τζαίημς Χάντλεΰ Τζέϊζ, τοϋ Καίην, τοϋ 
Ραίϋμον Μάρσαλ. Τό στύλ καί δ τρόπος 
γραφής τών συγγραφέων αύτών (δ Τζέϊζ 
είναι άνισος) τούς δίνει τό δικαίωμα νά 
διεκδικήσουν τόν τίτλο τοϋ λογοτέχνη.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 
Ε Ι Δ Ο Σ :

ΔΕΝ άναφέραμε φυσικά τίς δεκάδες τών 
συγγραφέων τοϋ είδους, γιατί θά θέλαμε 
σελίδες δλόκληρες τής έφημερίδος. Τε
λειώνοντας μπορούμε νά άναρωτηθοΰμε. 
Είναι τό άστυνομικό μυθιστόρημα λογοτε
χνικό είδος;

“Οχι, ή τουλάχιστον συνήθως δχι. Για
τί στό άστυνομικό μυθιστόρημα δ συγγρα
φεύς τά προετοιμάζει δλα. Οίκοδομεΐ τόσο 
τό πρόβλημα καί τή λύσι, δσο καί τούς ή- 
ρωές ιΓου. Στό άστυνομικό μυθιστόρημα οί 
ήρωες δέν έχουν τήν αύτόνομη δύναμι πού 
άποκτοΰν στό λογοτεχνικό μυθιστόρημα, έ- 
κεΐ δπου ξεφεύγουν άπό τόν δημιουργό 
τους κι έκεΐνος άναγκάζεται νά τούς πα- 
ρακολουθή.

Κάποτε δμως μπορεί νά είναι. "Οταν δ 
άστυνομικός συγγραφεύς έχει τήν στόφα 
τοϋ λογοτέχνη. "Ας μήν ξεχνούμε πώς τό 
«"Εγκλημα καί τιμωρία» τοϋ μεγάλου Ντο- 
στογιέφσκι είναι λίγο «άστυνομικό μυθι
στόρημα». Τό παιχνίδι τής «γάτας καί τοϋ 
ποντικιού» πού παίζει δ Ραντιόν Ρασκόλνι- 
κωφ μέ τόν άστυνόμο μήπως δέν τό ξανα
βρίσκομε, σχεδόν άτόφιο, στό «Κεφάλι ένός 
άνθρώπου» τοϋ Σιμενόν;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΗΣ
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Παλαιότερον1 άναφέραμεν, ότι τήν 
άοτυνομίαν ήθών ήσκει εις τήν πρω
τεύουσαν τοϋ ΒυΖαντινοϋ Κράτους, ώα 
πρός ώρισμένα θέματα, ό Πραίτωρ τοϋ 
Δήμου, τελών βεβαίως, ύπό τήν έπο- 
πτείον τοϋ Έπαρχου τής Πόλεως. Οί έν 
προκειμένω τομείς τής άστυνομικής 
δράσεως τοϋ πραίτωρος ήτο ή κατα
στολή τής πορνείας, ή δίωΕις των πορ
νοβοσκών, ώς καί ό έλεγχος τών άσε
μνων γυναικών καί τών κακοφήμων οί
κων. Τά ύπόλοιπα περί τά ήθη Ζητήμα
τα άνήκον εις τήν άποκλειστικήν τοϋ 
Έπάρχου άρμοδιότητα. Ή σαν δέ ταϋτα 
ή κοταδίωΕις καί τιμωρία τών μοιχών, 
τών αίμομικτών, τών βιαστών, τών άρ- 
παΖόντων γυναίκας, τών παιδεραστών 
καί τών κτηνοβατών,

Περί έκάστου έκ τών έπί μέρους τού
των καθηκόντων τού Έπάρχου τής Πό
λεως δύνανται έν συνάψει νά λεχθούν 
τά άκόλουθα.

Α5. Τιμωρία τών μοιχών
Είναι γνωστόν, ότι εις άπειράριθμα 

χωρία τής Αγίας Γραφής καταδικάζε
ται ώς κατάπτυστος πραΕις ή μοιχεία. 
Τά -ού μοιχεύσης» τής Παλαιός Διαθή
κης έπανελήφθη κατά κόρον εις τήν 
Καινήν Διαθήκην καί τάς γραφάς τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας. «Εύχαριστώ 
οοι, έλεγε προσευχόμενος ό άλαΖών Φα
ρισαίος, ότι ούκ είμί ώσπερ οί λοιποί 
τών άνθρώπων άρπαγες, άδικοι μοιχοί»2 
καί εις άλλον σημεϊον «πόρνους καί μοι
χούς κρίνει ό Θεός»3 καί προσέτι. «Ή- 
κούσατε, ότι έρρέθη τοϊς άρχαίοις, ού 
μοιχεύσης' έγώ δέ λέγω ύμϊν, ότι πας 
ό βλέπων γυναίκα πρός τά έπιθυμήσαι 
αύτής, ήδη έμοίχευσεν αύτήν έν τη καρ- 
δία αύτοϋ».4 Ό  Ιερός Χρυσόστομος, ό 
Μέγας Βασίλειος, ό Γρηγόριος ό Θεο
λόγος ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί άλ
λοι έκήρυΕαν άπό τοϋ αμβωνος καί κα- 
τεδίκασαν τήν μοιχείαν, ώς πρόΕιν ά- 
σεβείας πρός τόν δημιουργόν καί κα

ταλυτικήν τού ιερού θεσμού τής οικο
γένειας.

Αλλά καί ή ΒυΖαντινή κοινωνία έν 
τψ συνόλω της, ή όποια έγαλουγήθη ά
πό τά δόγματα τής έλληνικής φιλοσο
φίας μέγα έθεώρει τά έγκλημα τής μοι
χείας, φθοροποιόν τής οικογένειας, αι
τίαν, ή όποια καί τήν άπώλειαν καί τήν 
δυστυχίαν τών τέκνων προκαλεϊ καί χω- 
ρίΖει έκείνους, τούς όποιους «ό Θεός 
εις σάρκα μίαν συνήνωσεν». «Τό τής 
μοιχείας άγος, έγραφεν νεαρά τοϋ Δέ
οντος τοϋ Σοφού, ούδέν έλσττοϋται τής 
άνδροφονίας' διότι ό μέν μιαιφόνος έ- 
vcrt; τίνος πολλάκις τόν βίον άπώλεσεν, 
ό δέ μιαρός τής μοιχείας δράστης πλεί- 
στων όσων, άνδρός, παίδων, συγγενών 
όλους βίους μιά πληγή, τή τών γάμων 
κατασπαράζει, πάντας άνέτρεψεν».

Παρά ταϋτα, συνηθέστατα ήτο τά 
κρούσματα τής μοιχείας ιδίως εις τήν 
Κων)πολιν καί τάς ρεγάλας τής Αύτο- 
κρατορίας πόλεις, ένεκα τών όποιων ή 
ΒυΖαντινή Πολιτεία έλαυνωμένη καί έκ 
τών αύστηροτάτων ποινών, τάς όποιας 
διά τούς μαχούς προέβλεπον αί γρα- 
φαί5 έθέσπισε σχετικούς νόμους μέ έ- 
Εοντωτικάς διά τούς δράστας συνέπει
ας. Ή έφαρμογή τής σχετικής έν προ
κειμένω νομοθεσίας άνήκεν, ώς προεί- 
πομεν εις τόν Έπαρχον καί τά ύπ' αύ- 
τόν κατώτερα άστυνομικά όργανα. Στη- 
ριΖόμενοι εις τάς διατάΕεις τής έν θέ- 
ματι νομοθεσίας, δυνάμεθα νά καθωρί- 
σωμεν ώς έΕής τά άναφερόμενα εις τήν 
δίωΕιν τών μοιχών άστυνομικά έργα 
τοϋ Έπάρχου.

1) Τ ο ύ ς  σ υ λ λ α μ β α ν ο -  
μ έ ν ο υ ς  μοιχούς έδερε διά βουνεύ- 
ρου, έκούρευε καί άπέκοπτε τή μύτη 
τους. «Οί μοιχοί δερνόμενοι καί κου- 
ρευόμενοι νά κόπτεται ή μύτη τους»6καί 
άλλαχοϋ. «Κουρεύεσθαι καί τριχών κου- 
ρείαν έν χρφ άτιμάΖεσθαι».

2) Ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς  α ύ σ τ η  
ρ ά ς ποινάς έπέβαλλεν εις τήν μετά 
τοϋ δούλου της μοιχευομένην γυναίκας

καί εις τόν ίδιον τόν δοϋλον. Ή μοι- 
χαλίς έδέρετο, έκουρεύετο, έρινοκοπεϊ- 
το καί άφοϋ έδημεύετο όλόκληρος ή 
περιουσία της έΕωρίΖετο. Ό  δούλος έ- 
θανατοϋτο.

«Ή ύπανδρευμένη γυναίκα όπου μοι- 
χευθή μέ τόν δοϋλον της, αύτή μέν νά 
δαίρεται, νά κουρεύεται, καί νά κόπτε
ται ή μύτη της, νά έΕορίΖεται άπό τήν 
πολιτείαν όπου κατοικεί, καί νά χάνη 
όλην της τήν περιουσίαν, ό δέ δούλος 
όποϋ τήν μοιχεύσει νά κόπτεται τό κε
φάλι του».7

3) Σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  κ α ί  
έ τ ι μ ώ ρ ε ι τήν μοιχαλίδα, έστω 
καί έάν αύτη, μετά τήν μοιχείαν έγένε- 
το πορνοβοσκός ή σκηνική. Τούτο δέ, 
διότι πολλοί μοιχευθεϊσαι γυναίκες, ϊνα 
άποφύγουν τήν σκληρόν τιμωρίαν» προ 
τιμών νά γίνουν έταραι ή πορνοβοσφί.

Βυζαντινοί στρατιώται. (Είκών Βυζαντια- 
κοΟ χειρογράφου). Τούτους δ "Επαρχος 
χρησιμοποιούσε, ώς κατωτέρους Αστυνομι

κούς ύπαλλήλους.
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αί όποϊαι βεβαίως δέν ύπέκειντο εις τόν 
περί μοιχείας νόμον.

.4) Μ έ κ ο υ ρ ά ν ,  ξ υ λ ο 
δ α ρ μ ό ν  καί ισόβιον έξορίαν έτι- 
μωροϋντο οί καλούμενοι μοιχοσύνδρο- 
μοι, δηλονότι οί καθ' οίονδήποτε τρό
πον διευκολύνοντες τήν μοιχείαν καί ι
δίως οί παρέχοντες τόν οίκον των, πρός 
ακολασίαν εις τούς μοιχούς «Οί δέ μέ
σοι (μεσάζοντες; καί ύπουργοί (σύνερ
γο!) τυπτόμενοι διηνεκώς έξορι'Ζονται». 
Καί εις άλλην διάταξιν. «Οί ρουφιάνοι 
καί όσοι σσμβοηθοϋν εις αύτήν τήν ά- 
μαρτίαν (τήν μοιχείαν) δερόμενοι καί 
κουρευόμενοι νά έξορίΖωνται».8 Μεσά 
Ζοντες καί συνεργοί έθεωροϋντο έν προ- 
κειμένω, ώς προαναφέραμεν «όσοι έν 
γνώοει τόν έαυτόν οίκον ή τήν οϊκησιν 
παρέχουσι, πρός τό γενιέσθαι έκεϊ μοι
χείαν ή φθοράν πρός ανδρα ή γυναίκα», 
νΐέ τήν αύτήν ποινήν έτιμωροϋντο καί 
οί διαθέτοντες τόν άγρόν ή τόν οίκον 
των, έστω καί έάν ή πράξις δέν έτελέ- 
σθη «. . .  κόν μή έν αύτώ γένηται ή μοι
χεία».

5) Ω ς  μ ο ι χ ό ς  ώ ο α ύ  
τ ω ς έτιμωρείτο ό ήθικός αύτουργός 
τής μοιχείας, «ό συμβουλεύσας, δηλα
δή, ϊνα μοιχείρ γένηται εις έγγαμον γυ
ναίκα». T o u t ' αύτό ϊσχυε καί διά τόν 
καθ' οίονδήποτε τρόπον ώφελούμενον έκ 
τής μοιχείας. Οΰτος, «οίασδήποτε αίρέ- 
σεως καί άν ή ώς μοιχός τιμωρείται».

6) Π ρ ο α γ ω γ ό ν  έ θ ε ώ -  
ρ ε ι ό Βυζαντινός νόμος καί έτιμώ- 
ρει ό Έπαρχος τόν άπατηθέντα σύΖυ- 
γον, έάν οΰτος παρακρατούσε μέν τήν 
μοιχαλίδα πρός τιμωρίαν, άφηνε δέ τόν 
μοιχόν έλεύθερον « Ωσπερ γάρ ού δύ- 
νατοι τόν ένα φονεύειν καί τόν έτερον 
καταλιμπάνειν ούτως ούδέ παρακρα- 
τεϊν τόν ένα καί τόν άλλον άπολύειν».

7) Ά π η λ λ ά σ σ ε τ ο  ό μ ω ς  π ό 
σ η ς  κατηγορίας ό σύζυγος όστις ήνεί- 
χετο τήν σύΖυγόν του, τήν όποιαν δέν 
κατέλαβεν βεβαίως μοιχευομένην, είχεν 
όμως περί τούτου ύπονοίας ό ίδιος, ή 
έξ άλλων είχεν άκούσει.

«Έάν τις φωραθεϊσαν μέν έπί μοι
χεία τήν γυναίκα μή εύρη, άκούων δ' 
όμως θρύλους κατ' αύτής ή έχων μό
νον ύπονοίας άνέχεται καί έπί τώ μιά- 
σματι τούτω δέν άγανακτεϊ ό τοιοΰτος 
δέν ένέχεται τώ τής μοιχείας νόμω».

8) Ο ύ δ ε μ ί α  ύ π ό  τ ο ϋ  
Έ π ά ρ χ ο υ  κ ύ ρ ω σ ι ς  έπε-

βάλλετο έναντίον τοϋ πατρός ή τοϋ ά- 
πατηθέντος συΖύγου,, έάν ούτοι έφό- 
νευον τούς έπ' αύτοφώρω καταλαμβα- 
νομένους μοιχούς. Ό  πατήρ μέν πάντα 
μοιχόν καί εις οίονδήποτε τόπον, ό σύ- 
Ζυγος δέ μόνον τόν έντός τού οίκου 
του εύρεθέντα καί όχι όλους τούς μοι
χούς, άλλά έκείνους, οϊτινες διά τήν 
φαυλότητά των διεκρίνοντο.

9) Τ ο υ ν α ν τ ί ο ν  μ έ  ρ α 
β δ ι σ μ ό ν  καί έξορίαν έτιμωρείτο 
ό άνεχόμενος τήν μοιχείαν τής συΖύ- 
γου του, ή όποια καί αύθις, όπως καί 
ό μοιχός έτιμωρείτο διά ρινοκοπίας.

« Εκείνος όπού ίξεύρει τήν Γυναίκα 
του πώς μοιχεύεται, καί σιωπά, νά ρα
βδίζεται, καί νά έξορι'Ζεται τοϋ δέ μοι
χού καί τής μοιχαλίδος νά κόπτωνται ή. 
μύταις τους».9

10) Τ ά ς  π ρ ο β λ ε π ο μ έ 
ν α ς δ ι ά  τ ο ύ ς  μοιχούς ποι- 
νάς έπέβαλλεν εις έκεϊνον, όστις ήθε
λε νυμφευθή γυναίκα καταδικασθεϊσαν, 
έπί μοιχεία. Τής τιμωρίας άπηλλάσσετο 
ό άνήρ, έάν τήν μοιχαλίδα έλάμβανεν, 
ώς άπλήν παλλακίδα.

«Εκείνος όποϋ πάρη διά γυναϊκά του 
έκείνην όποϋ καταδικασθή διά μοιχείαν, 
καί αύτός ώς μοιχός καταδικάζεται' εί 
δέ καί τήν πάρη διά παλλακίδα, δέν κα
ταδικάζεται».10

11) Ο ύ δ ε μ ί α ν  ύ π ε ί χ ε ν  
π ο ι ν ι κ ή ν  εύθύνην ό σύΖυγος, ό- 
στις ήθελε φονεύση τόν «συντυγχάνον- 
τα τη ίδια γυναικί», είτε τούτον εύρι- 
σκεν εις τόν ίδιον αύτοϋ οίκον, είτε εις 
τόν οίκον τοϋ μοιχού, είτε εις προά- 
στιον τής πόλεως, είτε εις οινοπωλεία 
καί καπηλεία, ύπό τήν προϋπόθεσιν βε
βαίως, ότι ό άπατηθείς σύΖυγος είχε 
προειδοποιήσει προηγουμένως τόν δρά
στην. Ή προειδοποίηοις έπρεπε νά γίνη 
διά τριών έγγράφων παραγγελιών, 6ε- 
βαιουμένων ύπό άξιοπίστων μαρτύρων, 
εις αύτά δέ νά έφιστόται ή προσοχή 
τοϋ μοιχού έπί τών μετά τής μοιχαλίδος 
σχέσεών του.

Ωσαύτως, έάν ό σύΖυγος ήθελεν κα- 
ταλάβη τήν ιδίαν αύτοϋ γυναίκα συνω- 
μιλοϋσαν ή ήστεϊΖομένην μετ' άνδρός 
«καί έπιτάξη τώ τοιούτω άνδρί καί τή 
γυναικί ν' άπέχωνται άλλήλων, ύστερον 
δ' εϋρη αύτούς πάλιν ταύτόν πράττον- 
τας, έξουσίαν έχει ό άνήρ, οπουδήποτε 
καί άν διάγωσιν, άμφοτέρους νά φο
νεύση».

12) Κ α τ ά  τ ό ν α ύ τ ό ν  ώ ς  
ά ν ω  τρόπον έμενε άτιμώρητος ύπό 
τού Έπάρχου, μή ύποκείμενος εις τάς 
περί μοιχείας διατάξεις ό μετά γυναι- 
κός συνευρεθείς, έάν προηγουμένως ή 
γυνή αύτη, μετά πολλών άλλων άνδρών 
είχε πορνευθή. «Έάν τις μοιχείαν άμαρ- 
τήση πρός έκείνην, πρός ήν έπόρνευ- 
σαν ήδη πολλοί, δέν έγκαλεϊται περί 
μοιχείας».

13) Ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς ,  ώ ς  
μ ο ι χ ό ς  κατεδικάΖετο ό έχων δύο 
γυναίκας. Ή  δευτέρα σύΖυγος άπηλλάσ
σετο τής κατηγορίας, έάν έκ συγγνω
στής πλάνης δέν έγνώριΖε τόν πρώτον 
γάμον. « Εκείνος όποϋ δοκιμάσει νά έ- 
χη δύο Γυναίκας ού νόμω άλλά έργω, 
καί προαιρέσει, καλώς ό τοιοΰτος θέλει 
καταδικασθή τό έγκλημα τής μοιχείας, 
ή δέ Γυναίκα, όποϋ νά πάρη ύστερον, 
άν δέ ϊξευρε πώς έχει νόμιμον Γυναί
κα, έχει συμπάθειαν».

14) Δ ι ά  β ο υ ν ε υ ρ ι σ μ ο ϋ  
έ ο ω φ ρ ο ν ί Ζ ε τ ο  έκεϊνος, ό- 
στις, έχων γυναίκα έμοιχεύετο μετά τής 
δούλης του. Έν τη περιπτώσει ταύτη ή 
δούλη άπηλευθεροΰτο ύπό τού Έπάρ
χου, ή ύπό τών κατά τόπους άρχόντων 
καί έστέλλετο έκτος τής έπαρχίας τήν 
δέ άξίαν της έλάμβανε τό δημόσιον.

15) Ω ς  μ ο ι χ ό ν  έ τ ι μ ώ -  
ρ ε ι (διά ρινοκοπίας) τόν μετά μο
ναχής, ή άσκητρίας, ή δισκονίοσης συν- 
ευρεθέντα, διότι τούτο δεινή κατά τής 
Εκκλησίας τοϋ Χριστού έθεωρεϊτο ϋ-

βρις. Εις τήν ίδιαν ποινήν ύπέκειτο καί 
ή γυνή. «Οί ταϊς μοναΖούσαις ή ταϊς ά- 
σκητρίαις ή ταϊς διακονίσοαις ένασελ- 
γαίνοντες, ώς εις τήν νύμφην Χριστού 
εκκλησίαν ένυβρίΖοντες ρινοκοπέσθω- 
σαν αύτοί τε καί αίς ούτοι συνεφθάρη- 
σαν».

16) Δ ι α τ α γ ή  τ ο ϋ  Έ π ά ρ 
χ ο υ  άπεστρατεύετο κοί έφυλακίΖετο 
ό άνεχόμενος τήν μοιχαλίδα σύΖυγόν 
του στρατιώτης. Ομοίως δέν ήδύνατο 
νά είναι στρατιώτης, ό έπί μοιχεία κα- 
ταδικασθείς.

Τελευτώντες μέ τάς περί μοιχείας 
σπουδαιοτέρας διατάξεις τής ΒυΖαντι- 
νής νομοθεσίας καί τά έκ τούτων άπορ- 
ρέοντα άστυνομικά τοϋ Έπάρχου κα
θήκοντα, πρέπει νά οημειώσωμεν, ότι 
τό έπί μοιχείρ δικαίωμα έγκλήσεως ΐ- 
σχυεν έπί πέντε όλόκληρα έτη άπό τής 
διαπράξεως τοϋ άδικήματος, ταύτην δέ



εδικαιούντο μόνον άνήρ νά ύποβάλλη έν 
ούδεμια δέ περιπτώσει γυνή, «Ή Kpioic 
όπου είναι διά μοιχείαν, έως πέντε χρό
νους κινεϊτοι. Ή παρανομία τής μοι
χείας, δέν αβύεται εις τούς πέντε χρό
νους».

Β \ Καταδίωξις τής αιμομι
ξίας

Είναι γνωστόν, ότι όπό τών άρχαιοτά- 
των χρόνων κατεδικάΖετο ή σαρκική έ- 
πιμιΕία μεταΕύ στενών συγγενών, ώς 
προοβάλλουσα τήν άγνότητα, ή όποια έ- 
δει νό ύπάρχη είς τάς οικογενειακός 
σχέσεις. Πρός τούτοις ήτο γνωστά καί 
τά όλέθρια άποτελέσματα έπί τής σω
ματικής καί διανοητικής καταστάσεως 
τών έΕ αίμομιΕιών γεννομένων τέκνων.

ΑΙ κατά τών αίμομικτών αυστηροί 
διατάΕεις τού Ρωμαϊκού Δικαίου, έγέ- 
νοντο είς τό ΒυΖάντιον έτι αύστηρότε- 
ραι, όπό τήν ισχυρόν βεβαίως έπίδρα- 
σιν τής έκκλησίας. Τούς αίμομίκτας συν- 
ελάμβονε καί έτιμώρει ό "Επαρχος. Έκ 
τούτων γονείς μιχθέντες μέ τό τέκνα 
αυτών ή τέκνα μέ γονείς, ή άδελφοί μέ 
άδελφάς, έτιμωροΰντο διά θανάτου.

Διά ραβδισμού, κουρεύματος καί ρι- 
νοκοπίας έτιμωρούντο οί μικροτέραν έ- 
χοντες συγγένειαν αίμομϊκται τούτέστιν 
ό πατήρ μετά τής νύφης, ό υιός μετά 
μητρυιάς, ό μητρυιός μετά τής προγο- 
νής του ό θείος μετά τής άνηψιάς κλπ.

Οί αίμομϊκται, γράφει ό Άρμενό- 
πουλος, είτε Γονείς μέ παιδία τους, ή 
παιδία μέ Γονείς τους. Αδελφοί μέ Α
δελφός σμιχθώσι, νά κόπτεται ή κεφα
λή τους. 'Εκείνοι δέ όποϋ μέ άλλην συγ
γένειαν σμιχθώσι, οίον πατήρ μέ τήν 
Γυναίκα τού Υιού του, ή Υιός μέ τήν 
Γυναίκα τού Γιατρός του, ήγουν τήν Μη
τρυιάν, ή Μητρυιός μέ Προγονήν του, 
ή 'Αδελφός είς Γυναίκα Αδελφού, ή 
Μητρυιού, ή Θείος είς 'Ανεψιάν, ή Α
νεψιός είς Θείαν, ή είς δύο Αδελφός, 
ή είς μητέρα Εένην, καί θυγατέρα αυ
τής όποϋ νά τάς ίΕεύρη, οί τοιοϋτοι νά 
ραβδίΖωνται, νά κουρεύωνται, καί νά κό- 
πτωνται ή μύταις τους».

Γ \ Τιμωρία τών βιαστών
Καί οί θιασταί οί διά σωματικής δη

λαδή βίας έΕαναγκάΖοντες γυναίκα είς 
άσέλγειαν έτιμωρούντο ύπό τού Έπάρ- 
χου κατά τά ύπό τής νομοθεσίας προ- 
βλεπόμενα. Οΰτω ό βιάσας κόρην παρ
θένον καί διακορεύσας ταύτην έρινοκο- 
πεϊτο καί ύπεχρεοϋτο νά άποΖημιώση 
τήν ποθούσαν διά τού ένός τρίτου τής 
περιουσίας του.

«Εϊ τις βιάση Κόρην Παρθένον, καί 
φθείρει αύτήν, νά κόπτεται ή μύτη του, 
καί νά τής δίδη καί τό τρίτον μέρος 
τού πλούτου αύτοϋ».

Εάν ή βιασθεϊσα ήτο μικροτέρα τών 
13 έτών, πλήν τής ρινοκοπίας ό βια
στής τήν άπεΖημίωνε, διά τού ήμίσεως 
τής περιουσίας του.

Μέ ρινοκοπίαν ώσαύτως καί μέ άπο- 
Ζημίωσιν τού τρίτου τής περιουσίας του 
πρός τήν ποθούσαν έτιμωρεϊτο ό δρά
στης έάν ή διακορευθεϊσα ήτο άρραβω- 
νιασμένη.

"Ομως, όχι μόνον ό βιασμός, άλλα 
καί ή άρπαγή γυναικών ήτο συνηθεστά- 
τη είς τά ΒυΖάντιον. Μέ θάνατον έτιμώ- 
ρει ό "Επαρχος καί οί κατά τόπους ά- 
στυνομικοί άρχοντες τούς άρπάΖοντας 
γυναίκας, έάν ή άρπαγή έπετεύχθη διά 
τής χρήσεως όπλων. «Οί άρπάΖοντες γυ

ναίκας, είτε άρραβωνιασμένας, έλευθέ- 
ρας, χήρας, εύγενεϊς ή σκλάβας, κα- 
λόγρηες, έάν μέ όπλα κάνουν τούτο, νά 
κόπτωνται τήν κεφαλήν». Οί καθ' οίον- 
δήποτε τρόπον συνεργήσαντες μετά τών 
αύτουργών άφοϋ έδέροντο καί έκουρεύ- 
οντο έν συνεχεία ρινοκοποϋντο.

Εάν ή άρπαγή έγινε χωρίς τήν χρή- 
σιν όπλων, τού μέν δράστου έκάπτοντο 
αί χεϊρες οί δέ συνεργοί έδέροντο, έ- 
κουρεύοντο καί έΕωρίΖοντο.1® Διά πυ
ράς έθανατοϋτο ό είς τήν αρπαγήν τής 
κυρίας του συνεργών δούλος.

Τήν άρπαγείσαν, έν ούδεμια περιπτώ- 
σει ήδύνατο ό άρπάσας νά νυμφευθή. 
«Ό παρθένον ή χήραν άρπάσας ού δύ- 
ναται ταύτην λαβείν είς γάμον, διότι ύ- 
πόκειται καί αύτός έγκλήματι καί έντο- 
λήν παρά τής έκκλησίας»."3

Δ \ Καταδίωξις τής άμβλώ- 
σεως

Ή αμθλωσις ήτοι ή έΕαγωγή τού 
προϊόντος τής συλλήψεως, έθεωρεϊτο 
βαρύτατον έγκλημα καί είς τήν άρχαιό- 
τητα. Είς τάς Αθήνας αί χρησιμοποιοϋ- 
σαι έκτρωτικά φάρμακα γυναίκες ύπέ- 
κειντο είς τήν λεγομένην Άμβλώσεως 
Γ ραφήν.

Νόμοι τιμωρούντες τήν άμβλωσιν ύ- 
φίστοντο ώσαύτως καί είς τήν Σπάρ
την. Είς τό ΒυΖάντιον ή έκκλησία έχα- 
ροκτήριΖε τήν άμβλωσιν, ώς έκ προθέ- 
σεως άνθρωποκτονίαν (Κανών 02ος τής 
έν Τρούλλω Συνόδου), ασχέτως τής ή- 
λικίας τού κυοφορουμένου έβρύου (Κα
νών 2ος Μ. Βασιλείου). Τούς δράστας 
τιμωρούσε διά βαρυτάτων έκκλησιαστι- 
κών ποινών. (Τριετής έως ισόβιος στέ- 
ρησις τής Θείας Κοινωνίας). Αλλά καί 
οί πολιτικοί νόμοι τής Αύτοκρατορίας 
προέβλεπον, ώς σοβαρότατον έγκλημα 
τήν άμβλωσιν, τήν όποιαν έΕωμοίαΖον 
πρός τήν άνδροφονίαν. « Ημείς δέ τάς 
τοϊς άμβλωθριδίοις χρωμένας άνδροφο- 
νεϊν φαμεν».14 Καί άλλαχοϋ. «Φονεύς 
καί ό έβρυον άπεκτακώς, έπεί έν τή 
συλλήψει έμψύχωται».15 Αί ύπό τού Έ- 
πάρχου, τού Πραίτωρος ή τών άλλων ά- 
στυνομικών άρχόντων συλλαμβανόμεναι 
δΓ άμβλωσιν γυναίκες, άφοϋ έβουνευ- 
ρίΖοντο έστέλλοντο είς τήν έΕορίαν. 
« Εάν γυνή πορνεύση, καί γένηται έγ
κυος, καί έπιβουλεύση τη ιδία γαστρί 
πρός τό έκτρώσαι, τυπτομένη έΕοριΖέ- 
οθω».16

Ε'. Καταδίωξις τών σεξουα- 
λικώς άνωμάλων

Ιδιαιτέρως αύστηραί ποιναί προεβλέ- 
ποντο κατά τών σεΕουαλικώς άνωμά
λων. Από τών χρόνων ιδίως τής βασι
λείας τού Ιουστινιανού οί ύπό τής Βυ
ζαντινής Αστυνομίας συλλαμβανόμενοι 
σεΕουαλικώς άνώμαλοι, είτε ένεργητι- 
κοί, καλούμενοι άρρενομίκται καί άρρε- 
νοκοίται καί άρρενοφθόροι, είτε παθη
τικοί έτιμωρούντο διά θανάτου.
«Διά τάς πράΕεις ομοφυλοφιλίας, γράφει 
ό διάσημος ιστορικός W ill Durant, ό Ι 
ουστινιανός έθέσπισε όχι μόνο τήν ποι
νήν τού θανάτου άλλα καί τά βασανι
στήρια, τόν άκρωτηριασμόν καί τόν δη
μόσιον διασυρμόν τών ένοχων πρό τής 
έκτελέσεώς των. Είς τήν αύστηράν νο
μοθεσίαν διά τάς πράΕεις τών σεΕουα
λικώς άνωμάλων, είναι φανερά ή έπί- 
δρσσις τού Χριστιανισμού, τόν όποιον ή 
άμαρτωλή Ζωή τών είδωλολατρών ώλ

θούσε πρός τόν άγριον σχεδόν πουριτα
νισμόν».17

Ως σεΕουαλικώς άνώμαλοι έθεω- 
ροΰντο καί οί κτηνοβάται, τιμωρούμενοι 
δΓ έλαφροτέρας όμως ποινής. Οΰτοι έ- 
καυλοκοποΰντο. «Οί άλογουόμενοι, ή- 
γουν κτηνοβάται, καυλονοπείσθωσαν».18 
Καί είς τήν ΈΕάβιβλον. «Οί άλογουό- 
μενοι, τούτέστιν έκείνοι όπού πορνεύουν 
είς άλογα Ζώα, νά κόπτεται ό καυλός 
των».'19

ΣΤ'. Καταδίωξις τών συνει- 
σάκτων γυναικών

Πολλοί τών ΒυΖαντινών καί ίδίρ κλη
ρικοί έπαιρναν είς τάς οικίας των παρ
θένους γυναίκας μή έχούοας συγγενείς 
διά νά τάς «προστατεύσουν» Ζώντες 
μετ' αύτών. Ή συμβίωσις αύτη τών γυ
ναικών, αί όποϊαι έκαλούντο άγαπηταί 
μέ τούς προσλαμβάνοντας, οϊτινες όνο- 
μάΖοντο άγαπητοί ήτο είς τό έπακρον 
σκανδαλώδης, δΓ ό καί κατεδικάΖετο ύ
πό τής έκκλησίας καί τής πολιτείας. Τόν 
θεσμόν τών συνεισάκτων ό Γρηγόριος 
ό Θεολόγος καλεϊ «άγομον γάμον» καί 
«άκολασίαν». Αί άνακαλυπτόμεναι συν- 
είσακτοι διετάσοντο ύπό τού Έπάρχου 
νά έγκαταλείψουν τόν άγοπητόν. 'Εν 
περιπτώσει παροκοής έκλείοντο είς μο- 
ναστήριον ίσοβίως, τής περιουσίας των 
μοιραΖομένης μεταΕύ τής μονής καί τών 
τέκνων των, ή άν δέν εϊχον τέκνα, με- 
ταΕή τής μονής καί τής έκκλησίας είς 
τήν ένορίαν τής όποιος άνήκον.

Είς τάς άρμοδιότητας τού Έπάρχου, 
ώς προϊσταμένου τής Αστυνομίας έπί 
τών ήθών πρέπει έν τέλει νά συμπερι- 
λάβωμεν καί ποιόν τινα έποπτείαν τού
του έπί τών εύνούχων, τών σεΕουαλι
κώς άνικάνων έκείνων άνδρών, οϊτινες 
ήσαν γνωστοί είς τόν ΒυΖαντινόν κό
σμον, ώς όντα γεμάτα κακότητα, δια
στροφήν, πανουργίαν καί μίσος πρός 
τόν συνάνθρωπον.

1. Τεύχη 411, 412, 414 τών Άστυνομ.
Χρονικών».

2. Κ. Δ. Λουκ. 18, 11.
3. Έ6ρ. ΙΓ ' 4.
4. Ματθ. Ε ' 27.
5. «Έάν ε&ρεθή άνθρωπος κοιμώμενος, 

μετά γυναικός συνοικισμένης άνδρί, ά- 
ποκτείνατε άμφοτέρους» (Μωα. Νό
μος: Δευτερονόμιον 22, 22).

6. 7, 8, 9, 10. Άρμενοποόλου Έξάδι- 
βλος Β. στ. τ. 6 '.

11. Άρμενοποόλου Έξάβιβλος Β. α. τ. γ ' .
12. Άρμενοποόλου Έξάβιβλος. Εκλογή 

Νόμων Δέοντος Σοφοΰ καί Κων)νου 
Πορφυρογεννήτου (Migne, Ελληνική 
Πατρολογία Τ. 113 σ. 536 Τ. ΚΗ' 
<■■{')■

13. Ελληνικοί Νόμοι τής Κύπρου. (Κ. Ν. 
Σάθα. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. Τ. 6 
σ. 552).

14. Άθηναγόρας. (Πρεσβεία περί χριστια
νών, έν Έ . Πατρολογία Migne 6 σ. 
969 κεφ. 35, 12).

15. Σχόλιον είς Ίωάννην τής Κλίμακος 
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1056).

16. Εκλογή Νόμων Δέοντος Σοφοΰ καί 
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Ελληνική Πατρολογία Τ. 113 σ. 536 
τ. ΚΗ' ιε).
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18. Εκλογή Νόμων κλπ. ένθα άν. (Τ.
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Η ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ Κ Α - Γ Κ Ε - Μ Π Ε

Ο ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗ 

ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τ Ι ΣΓΜΒΑΙΝΕΙ μέ τήν ήγεσία τής 
πανίσχυρης Σοβιετικές ’Αστυνομίας; 

Τό έρώτημα αύτό δίκαια βασανί
ζει τούς Δυτικούς παρατηρητάς στή Μό
σχα, έπειτα άπ’ τΙς τελευταίες έπίσημες 
—αλλά καί μυστικές—  αλλαγές στά πρό
σωπα, τόσο τού Γενικού ’Αρχηγείου, δσο 
καί τών «πόστων» στό έξωτερικδ της «’Ε
πιτροπές γ ι* τήν κρατική ασφάλεια», τήν 
άνομαζομένη «Κά - Γκέ - Μπέ».

'Ο πρώτος πού άποπέμφθηκε ήταν δ 
στρατηγός Σαχάρωφ, Αναπληρωματικός 
άρχηγός δλόκληρης τής ρωσικής πολιτι
κής άστυνομίας. ’Ακολουθήθηκε άπό τδν 
Νικιτσένκο, άρχηγό τής «Κά - Γκέ - Μπέ» 
στήν Ούκρανία καί τόν Πετρώφ, πού είχε 
τήν Ιδια θέσι στήν Λευκορρωσία.

ΟΙ ΑΠΟΠΟΜΠΕΣ

Καλά κατατοπισμένοι ειδικοί τίδν ύπο- 
θέσεων τού Κρεμλίνου βλέπουν, στίς άπο- 
πομπές αΰτές, μιά προληπτική έπίθεσι τού 
Μπρέζνιεφ έναντίον τίδν στελεχών τής πο
λιτικής άστυνομίας, πού ήταν άνθρωποι 
τού Σελγιέπιν, τού «ιδεολογικού ήγέτη» 
τής όργανώσεως αύτής, πού αριθμεί 200. 
000 πράκτορες.

'Ο Σελγιέπιν είναι γνωστό, πώς είχε 
βλέψεις —γρηγορώτερα ή άργότερα— νά 
γίνη δ διάδοχος τού σημερινού γραμμα- 
τέως τού Κόμματος.

Στήν πράξι, κάθε άλλαγή μέσα στήν 
«Κά - Γκέ - Μπέ» άποτελεϊ μέρος τού πο- 
λυπλόκου, όπισθοβούλου άγώνος γιά τήν 
έξουσία, πού είναι τόσο χαρακτηριστικός 
τής πολιτικής ζωής στή Σοβιετική "Ε- 
νωσι.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΓΣΙΑ

Είναι δλοφάνερο, 8τι δ άγών αΰτός γιά 
τήν έξουσία έχει αάν κύριο πεδίο τήν πο
λιτική άστυνομία, τήν ισχυρότερη σ’ δλό- 
κληρο τόν κόσμο «Ίντέλλιτζενς Σέρβις» 
αύτή. Τπήρχε μιά έποχή, πού ή διαμάχη 
αυτή διεξάγονταν μέσα στήν πολιτική ά

στυνομία μέ θεαματικό, άλλά καί τραγι
κό τρόπο.

Στά πρώτα 36 χρόνια τού σοβιετικού κα
θεστώτος, πραγματικά, άπέθαναν άρκετοί 
άρχηγο! τής πολιτικής άστυνομίας, μέ έ
να παράξενο καί βίαιο τρόπο: 'Ο Ντσερ- 
τζίνσκι, δ Ιδρυτής τής «Τσέκα» άπέθανεν 
άπό ένα ξαφνικό έμφραγμα. *0 Μενταίν- 
σκι έδηλητηριάσθηκε. Ό  Γιαγκόντα καί δ 
Μπέρια έτουφεκίσθηκαν καί δ Γιετσδφ έ- 
ξαφανίσθηκε, χωρίς νά άφήση ούτε ίχνος.

Στά τελευταία χρόνια, ή τεχνική τής 
άποπομπής έγινε πιδ άναίμακτη. Οί άπο- 
λυόμενοι άρχηγοί, δπως δ Σερόλ, δ Σελ
γιέπιν καί δ Σεμιτσάστνι, διορίστηκαν σέ 
άλλες, περισσότερο ή λιγώτερο σημαντι
κές, θέσεις.

'Ο Σελγιέπιν, π .χ ., είναι σήμερα έπι- 
κεφαλής τών έργατικών όργανώσεων καί 
μέλος τού Πολιτικού Γραφείου τού Κόμ
ματος.

ΤΟ 24ο ΣΓΝΕΔΡΙΟ

Στό μεταξύ, καί οί γενικώτερες μετα
βολές στήν κυβέρνησι καί στήν διοίκησι, 
άποδεικνύουν, δτι δ Μπρέζνιεφ θέλει νά 
Ιξασφαλίση μιά σίγουρη νίκη στό 24ο Συ
νέδριο τού κόμματος, πού θά γίνη τδν 
Μάρτιο τού 1971.

Στή Μόσχα, θεωρούν, δτι δ Μπρέζνιεφ 
έχει —κατά πάσαν πιθανότητα—  πετύχει 
τδ σκοπό του αύτό. ’Αλλά δέν τδν θεωρούν 
καί σάν άνθρωπο πού μπορεί νά έφησυ- 
χάση καί νά ύποτιμήση τδν κίνδυνο, πού 
τδν άπειλεί άπό μέρους τού Σελγιέπιν.

'Η «τρόϊκα» Μπρέζνιεφ — Κοσύγκιν — 
Ποντγκόρνυ ξέρει καλά τδν κίνδυνο αύτό 
καί ψάχνει μέ κάθε τρόπο νά έξασφαλι- 
σθή, ούδετεροποιώντας, δσο τδ δυνατόν, 
τδν Σελγιέπιν.

Ο ΚΡΟΓΣΤΣΕΦ

Στά 1961, δ Κρούστσεφ άπομάκρυνε τδν 
Σελγιέπιν άπό τήν θέσι τού άρχηγού τής 
«Κά - Γκέ - Μπέ», γιατί τδν θεωρούσε δτι 
είχε άποκτήσει πολλή ίσχύ. 'Ο διάδοχός

του, δ Σεμιτσάστνι, ήταν φίλος τού Σελ
γιέπιν.

’Από τότε, τδ «νεαρό λεοντάρι —δπως 
ώνόμαζε δ Κρούστσεφ τδν Σελγιέπιν—  δια
τήρησε μιά δραστήρια έπιρροή πάνω στήν 
«Κά - Γκέ - Μπέ», παρά τήν άντικατάστα- 
σι τού Σεμιτσάστνι άπδ τόν Άντρόπωφ, 
ατά 1966.

'Η  «φιλοσοφία ισχύος» του βλέπει τήν 
καλυτέρευσι τών οικονομικών δυνατή μόνο 
μέ τήν προϋπόθεσι ώρισμένων μεταρρυθμί
σεων, γιουγκοσλαβικού, καθαρά, τύπου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΓ
’Ακόμα, τό πρόγραμμα τού Σελγιέπιν 

προβλέπει τήν ένίσχυσι τού έλέγχου τής 
έργατικής δυνάμεως, μέ στόχο τήν έργα- 
τική πειθαρχία καί μέσω αύτής τήν κα
λυτέρευσι τής παραγωγής.

ΦΕΛΙϊ ΝΤΣΕΡΤΖΙΝΣΚΥ 
Ό  ιδρυτής τής «Τσέκα» πέθανε έντε- 
λώς άπροσδόκητα άπό ένα Εαφνικό έμ

φραγμα.
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Τό μέγαρο τής Λουμπιάνκα εις τήν Μόσχαν. ΣτεγάΖει τήν τρομερή Κ ά-Γ κέ-Μ πέ.

Πολλοί πιστεύουν, δτι, κάτω άπ’ τήν 
έμπνευσι τής πολιτικής αύτής γραμμής τού 
Σελγιέπιν, συνελήφθησαν καί δικάστηκαν 
στά 1966 οί συγγραφείς Ντάνιελ καί Σι- 
νιάφσκι.

Πώς άκριβδς λειτουργεί ή «Κά - Γκέ - 
Μπέ» καί πώς έκφράζεται ή τεράστια, μυ
στική δύναμί της; Δέν είναι άπλό νά τδ 
περιγράψη κανείς αύτδ μέ λεπτομέρειες, 
γιατί, ot περισσότερες άπ’ τΙς δραστηριό- 
τητές της είναι μυστικές καί θά μείνουν 
μυστικές. "Ενα είναι βέβαιο: "Οτι δ μη
χανισμός της στό έσωτερικό τής Σοβιετι-

ΛΑΥΡΕΝΤΙ ΜΠΕΡΙΑ
Ό  πανίσχυρος άρχηγός τής Κ 6-Γκέ- 
Μπέ έτυφεκίοθη, διότι ή δύναμίς του έ- 
θεωρήθη έπικίνδυνη, ύπό τής Σοβιετι

κής ήγεοίας.

κής Ένώσεως είναι τόσο καλά δικτυωμέ- 
νος, ώστε νά παρακολουθήται άνά πάσα 
στιγμή καί ή έλαχιστότερη κίνησι κάθε 
πολίτη, άκόμα καί κάθε ξένου, πού βρί
σκεται στή χώρα.

ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Στήν «Κ ά-Γκέ-Μ πέ» άνήκουν, έπίσης, 
40.000 μυστικοί πράκτορες, πού δροδν στό 
εξωτερικό. Πρόκειται γιά  μιά προσεκτικά 
έπιλεγμένη καί έκπαιδευμένη «στρατιά 
κατασκοπίας».

Οί δυτικές ύπηρεσίες άντικατασκοπίας 
χωρίζουν τά μέλη τής στρατιάς αύτής σέ 
δυο κατηγορίες: τούς «νόμιμους» καί τούς 
«παράνομους» κατασκόπους. «Νόμιμους» 
θεωρούν τούς Ρώσους διπλωμάτες, τούς 
έμπορικούς καί στρατιωτικούς άκολούθους 
στίς πρωτεύουσες τών διαφόρων χωρών, 8- 
πως καί τούς άνταποκριτές τού πρακτο
ρείου «Τάςς».

Οί «παράνομοι» κατάσκοποι διδάσκονται 
στήν έντέλεια τήν γλώσσα, τά έθιμα καί 
τις συνήθειες τών χωρών, δπου πρόκειται 
νά δράσουν, καί άποκτούν άκόμα καί τήν 
ύπήκοότητα τών χωρών αύτών.

Τέτοιες ήταν οί περιπτώσεις τού Ρούν- 
τολφ Ά μπελ καί άλλων Ρώσων πρακτό
ρων, πού ή συνελήφθησαν ή λιποτάκτησαν 
σέ χώρες τής Δύσεως, δπως δ συνταγμα
τάρχης Εύγένιος Ρούνγκε, δ Ρόμπερτ 
Μπάλτς καί δ Κάρλ Ροΰντολφ Τουόμι.

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Οί δύο τελευταίοι έζούσαν στίς 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες σάν ’Αμερικανοί πολίτες. 
Είχαν έκπαιδευθή, δπως κι άλλοι, χ ιλ ιά
δες μυστικοί πράκτορες, στά όνομαζόμενα 
«αμερικανικά χωριά». Τέτοια «χωριά» 8η- 
μιουργούνται στή Σοβιετική "Ενωσι καί ά- 
ποτελοΰν άκριβέστατη άπομίμησι ένός κομ

ματιού άμερικανικής πόλεως, δπου οί κά
τοικοι ζοΰν μέ έντελώς άμερικανικό τρόπο 
ζωής: Τά αύτοκίνητα πού κυκλοφορούν 
στούς δρόμους, τά «ντράγκστορς», οί συ
σκευές τηλεοράσεως, τά προγράμματα πού 
μεταδίδουν καί δλα τά άλλα στοιχεία τής 
ζωής, είναι τέλεια άντίγραφα, πού Σοβιε
τικοί πράκτορες έχουν καταγράψει λεπτο
μερώς άπ’ τίς Ηνωμένες Πολιτείες.

Οί κατάσκοποι έκπαιδεόονται έδώ μέ δ- 
χ ι συνηθισμένο τρόπο, ώσπου νά θεωρηθούν 
κατάλληλοι νά άναλάβουν «ένεργό» ύπη- 
ρεσία. "Οταν άποφοιτήσουν άπό τά «άμερι- 
κανικά χωριά», ξέρουν τόσο καλά καί στό 
βάθος τήν άμερικανική ζωή καί νοοτρο
πία, τίς συνήθειες καί τίς ιδιομορφίες της, 
δσο 8έν θά τίς είχαν μάθει άν είχαν γεν- 
νηθή στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέ ·τόν ίδιο άκριβώς τρόπο καί γιά τόν 
άνάλογο σκοπό έχουν δημιουργηθή στή 
Σοβιετική "Ενωσι «γερμανικά χωριά», 
«γαλλικά χωριά», «Ιταλικά χωριά» καί 
λοιπά.

’Από αύτά τά λίγα μόνο μπορεί κανείς 
νά καταλάβη τήν τεράστια δύναμι καί ι
σχύ τής «Κά - Γκέ - Μπέ».

Δέν είναι λοιπόν ν’ άπορή κανείς πού 
δ παντοδύναμος αύτός δργανισμός ένδια- 
φέρει ιδιαίτερα καί άποτελεί τό στόχο έ- 
κείνων πού κινούνται στήν σοβιετική πο
λιτική σκηνή: ’Εκείνων πού βρίσκονται ή 
πού έχουν βλέψεις στήν έξουσία.

Καί, δπως πιστεύουν οί Δυτικοί παρα- 
τηρηταί, στήν Μόσχα, δ Μπρέζνιεφ καί οί 
ύποστηρικταί του, ξέρουν πολύ καλά τή δύ- 
ναμι τής μυστικής τους άστυνομίας.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, ή νά τήν έξου- 
δετερώσουν ή νά τήν πάρουν μέ τό μέρος 
τους, άν θέλουν νά διατηρήσουν τήν έξου
σία.
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νου, ένώ oi απανταχού τής γής χριστιανοί, ύστερα άπό τήν αγωνία τού 
Θείου δράματος, χαίρονται τόν θρίαμβο τής Αναστάσεως τού Χριστού.

Α ΝΑΣΤΑΣΙΣ: Ημέρα μεγάλη καί ιερή, πού φέρνει στή σκέψι μας
τό σημαντικώτερο γεγονός τής ιστορίας, τό πιό τρανό θαύμα, τό; 
μεγαλύτερο καί φαιδρότερο παγκόσμιο μήνυμα. Τό μήνυμα τής Α

γάπης καί τής Συγγνώμης τό μήνυμα πού, σάν έκτυφλωτικός φάρος, φώ
τισε άπό τήν κορυφή τού Γολγοθα τήν σαστισμένη άνθρωπότητα καί τής 
ένέπνευσε τήν πίστι γιά τήν άξια τής ζωής.

Ό  ίδιος ό Θεός ύπήρξεν ό πρωταγωνιστής τού δράματος. Θεός, 
άλλα καί άνθρωπος.

ΜΠΡΟΣΤΑ στό Θεό γονατίζουμε μέ δέος. Ή θέα τού άνθρώπου, μάς 
συγκινεί βαθύτατα, γιατί, αύτόν πού είναι Θεός, άλλα έχει καί άν- 
θρώπινη ιδιότητα, τόν νοιώθουμε σάν άνθρωποι, είναι τόσον άνθρω

πος στις έκδηλώσεις του. Ανθρωπος άπλός, ειλικρινής, ίδεολόγος, ύψώ- 
νει τήν σημαία του καί άγωνίζεται ειρηνικά καί άναίμακτα. Δέν κουρά
ζεται, δέν δειλιάζει, δέν ύποχωρεϊ. Έρχονται όμως κάποιες στιγμές πού 
τού Θεανθρώπου, μέ τήν άνθρώπινη ιδιότητα, «ή ψυχή τετάρακται». Είναι 
ή φωνή τού άνθρώπου στό στόμα ένός Θεού, πού μάς προειδοποιεί πόσο 
δύσκολος καί τραχύς είναι ό δρόμος γιά έκείνους πού έπιδιώκουν τήν έκ- 
πλήρωσι ένός ύψηλοϋ καί ώραίου ιδανικού.

Τό «Ώσαννά» τού πλήθους καί τούς κλάδους των Βαΐων, διαδέ
χονται τό «Σταύρωσον - σταύρωσον» καί ό Γολγοθάς. Εκεί όμως, στό τέρ
μα τής πορείας, ύπάρχει καί ή Άνάστασις. Είναι ή κραυγή τού θριάμβου. 
Ή χαρά άναβλύζει άπό τόν θείο Τάφο.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ τού θανάτου ύπήρΕε καί είναι ό άκραϊος σταθμός, πρός 
τόν όποιον κατευθύνεται ή έπιστήμη. Έτσι όπως έχουμε πλασθή, εί
μαστε άνίκανοι νά συλλάβουμε τήν έννοια τής άνυπαρΕίας. Καί μό

νη ή σκέψις της, παγώνει στις φλέβες μας τό αίμα.
Ό  θάνατος, νά ό έχθρός. Εκείνος πού φέρνει τό μήνυμα τού άφα- 

νισμοϋ του είναι ό μεγάλος λυτρωτής τής άνθρωπότητος.
Ποιος άλλος, όμως, έκτος άπό ένα Θεό, μπορούσε νά φέρη ένα

τέτοιο μήνυμα ;
Χωρίς θεωρίες καί τυμπανοκρουσίες, κυλάει τήν πέτρα του Τάφου 

Του καί ξανάρχεται στή γή, όπως έρχεται ή μέχρι χθές νεκρωμένη φύσις.
Τό θαύμα είναι πολύ μεγάλο, γιά νά χωρέση στό μυαλό ένός 

άνθρώπου.

Τ Ο ΜΗΝΥΜΑ, όμως, πού μάς φέρνει ή Ανάστασις, μαγνητίζει ολό
κληρο τό Είναι μας καί μάς δίνει τήν δύναμι τής πίστεως στήν άξια

καί τήν αιωνιότητα τής ζωής μας.
Μετά τήν πρόσκαιρη τούτη ζωή, μάς περιμένει ή αιώνια ζωή, ή ζωή 

κοντά στον βασιλέα τής ζωής, τόν σταυρωθέντα καί άναστάντα Χριστόν, 
άρκεϊ πολύ νωρίς καί έμεϊς, σάν τόν ληστή, νά πούμε, μέ πραγματική πίστι, 
τό «Μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθης έν τή βασιλεία Σου».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΤΚΟ Σ 
Αστυνόμος Α '



Ο ΣΟΒΑΡΩΤΕΡΟΣ KIN Δ ΥΝΟΣ 
ΔΙΑ  ΤΗΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α

Είναι θεμελιωδώα εσφαλμένο καί 
ταυτοχρόνως αφελές νά πιστεύ- 
ωμεν, ότι τά ναρκωτικά μποροϋν 
νά έμπλουτίΖουν τόν έγκέφαλό 
μας είσάγωντας εις αύτόν κάτι 
τό όποιον δέν έχει. Οϋτε οί μυ
στικιστικές ένοράσεις, οϋτε ή 6α- 
θεϊα σοφία, οϋτε ή δημιουργική 
ίκανότης είναι δυνατόν νά προ- 
έλθη άπό ένα χάπι ή μιά ένεση. 
Τό ψυχοφάρμακο στην καλύτερη 
των περιπτώσεων έπιδεινώνει 

τήν κανονική λειτουργία τού 
έγκεφάλου.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΓΕΝΝΑ ΤΗ ΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πώς, επιτέλους, ή Κοι

νή Γνώμη, όπως καί οί κρατικοί ύ- 
πεύθυνοι, αρχίζουν νά αντιμετωπί

ζουν, μέ τήν ένδεικνυομένη προσοχή τό 
πρόβλημα τών «ναρκωτικών» καί τής έ- 
Εαπλώσεως τής χρήσεώς τους άνάμεσα 
στους νέους ακόμη καί τών μικροτέρων 
ήλικιών. Ήδη καί σέ άλλη εύκαιρία έ
χει έπισημανθή ή σοβαρότης τοϋ προ
βλήματος καί τό άκρως έπικίνδυνο τών 
άποτελεσμάτων, πού οί διάφορες ψυχε
δελικού τύπου ούσίες άντιπροσωπεύουν, 
γιά τήν νοητιική ισορροπία, ιδιαιτέρως 
κατά τήν περίοδο τής έφηβικής έΕελίΕε- 
ως. Καί, παρ' όλα αύτά, τό θέμα, μολο
νότι τό έχουν διαπραγμστευθή πολλοί, 
έν τούτοις δέν έχει έπισημανθή, ότι ό 
έθισμός τών νέων μέ τις ναρκωτικές ού
σίες ήμπορεϊ νά έπηρεάση τήν νοητική 
έΕέλιΕι ολόκληρης τής άνθρωπότητος. 
Θά πρέπει, όμως, νά τονισθή, ότι ένας 
άπό τούς παράγοντες πού δημιουργούν 
τό πρόβλημα αύτό είναι καί ή διαμόρ- 
φωσις τής σύγχρονης κοινωνίας, πού 
συντρίβει καί άπογυμνώνει τόν άνθρω
πο άπό τήν προσωπικότητά του.

Ή συνεχής έντασις, προερχομένη ά
πό τήν προσπάθεια νά άναδυθή κανείς 
ώς άτομο άπό τά πλαίσια μιάς κοινωνι
κής όμάδος, όλοένα καί βαρύτερα όμοιό- 
μορφης ατά χαρακτηριστικά της, ή ίσο- 
πέδωσις τών πατροπαραδότων ήθικών ά- 
Ειών, ή έπίμοχθη καί σχεδόν καταπιε
στική συσσώρευσις ιδεών πού περιορί
ζουν τήν συμπεριφορά μας καί τά ταμ
πού τής οικογένειας ή τής κοινότητος, 
χωρίς κάν νά έχη προβλεφθή ή πρόσφο
ρος άντικατάστασίς τους, άποτελοΰν με
ρικές μόνον άπό τις αίτιες πού προσδι
ορίζουν αύτήν τήν κατάστασι τής άπο- 
γοητεύσεως καί τής έλλείψεως προσαρ

μογής πού όδηγοΰν στήν άρνησι τής πρα
γματικότητας καί τήν καταφυγή στήν 
ψυχεδελική έμπειρία, κυριαρχουμένη ά
πό άναΖήτησι πού είναι καθεαυτή μά
ταιη.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΨΥΧΕΔΕΛΙΣΜΟΣ

Σ' αύτό τό ύπόβαθρο έπιδροΰν έπί- 
σης καί ώρισμένα ρεύματα ιδεών, πού, 
μέ βάσιν έναν φιλοαοφικολσγοτεχνικό 
λυρισμό, λίγο-πολύ ουΖητήσιμο καί συ
χνά έμπνεόμενο άπό πολιτικές σκοπιμό
τητες, προσφέρονται ώς ύπόβαθρο γιά 
μιά σειρά άπό έντονες καί άνθοΰσες έμ- 
πορικές πρωτοβουλίες, πού Εεκινώντας 
άπό τήν ψυχεδελική μόδα, φτάνουν ώς 
τή μουσική, τή λογοτεχνία, τήν Ζωγρα
φική πού καί αύτές έχουν γίνει ψυχεδε
λικές. Φυσικά, ούτε τό θέατρο, οϋτε ό 
κινηματογράφος, πολύ περισσότερο, έ
χουν διαφύγει άπό τήν έπίδρασι αύτή.

Τό σοβαρό, όμως, είναι, ότι νέα παι
διά, καί μάλιστα άπό τήν ήλικία τών δέ
κα χρόνων, μήν έχοντα άκόμη τήν ά- 
παιτουμένη κρίσι γιά τήν όρθή έκλογή, 
παρασύρονται σ' αύτόν τόν δρόμο, μέ 
συνέπεια τις πλέον έπικίνδυνες ψυχολο
γικές καταλήΕεις.

"Ενας άπό τούς παράγοντες πού έπη 
ρεάΖει περισσότερο έκείνους πού έπιδί- 
δονται στά ναρκωτικά, άκριβώς γιά νά 
άναπληρώσουν τήν καθημερινή τους άνι- 
κανότητα προσαρμογής καί ύπερβάοεως 
τών δυσχερειών είναι ή έπιθυμία τους 
νά βροϋν τήν λύσι τών προβλημάτων 
τους μέ τήν χρησιμοποίησι ούσιών, πού 
θεωρούνται ώς άποκαλυπτικές τών κε- 
κρυμμένων έγκεφαλικών δυνάμεων, πού 
θεωρούνται ώς πολλαπλασιάΖουσες καί 
διευρύνουοες τήν ικανότητα τού άνθρω-

πίνου νοός. Καί αύτό είναι έκεϊνο πού 
παροκινεϊ χιλιάδες νέων άπό όλες τις · 
χώρες νά έντάσσωνται κάθε χρόνο στήν 
ήδη εύρεϊα άγέλη τών τοΕικομανών.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ

"Ολες οί έπιστημονικές έρευνες, πού 
άφορούν τό κεντρικό νευρικό σύστημα, 
συμφωνούν στό ότι άποδεικνύεται, ότι 
είναι θεμελιωδώς έσφαλμένο καί ταυτο
χρόνως άφελές, νά πιστεύωμε πώς τά 
φάρμακα μπορούν νά έμπλουτίΖουν τόν 
έγκέφαλό μας είσάγοντας σ' αύτόν κά
τι πού δέν έχει. Ούτε οί μυστικιστικές 
ένοράσεις, οϋτε ή βαθεϊα σοφία, ούτε ή 
δημιουργική ίκανότης μπορεί νά προέλ- 
θη άπό ένα χάπι ή μιά ένεσι: τό ψυχο
φάρμακο δέν μπορεί νά προσφέρη τίπο
τε στις ικανότητες τοϋ έγκεφάλου, άλ- 
λά, στήν καλύτερη τών περιπτώσεων, 
μπορεί νά πολλοπλασιάση τά έμπόδια 
πού άκριβώς έΕασφαλίΖουν τήν κανονι
κή λειτουργία του.

Τελευταίως, θά πρέπει νά ύπογρσμ- 
μισθή, ότι προκαλεϊται μεγάλη Ζημία ά
πό τό γεγονός ώρισμένων, κατ' εύφημι- 
σμόν μόνον, άνευθύνων διαβεβαιώσεων, 
πού ύποστηρίΖουν ότι ή μαριχουάνα δέν 
είναι περισσότερο βλαβερή άπό τόν κα
πνό: αλλά, ένώ ή μεγαλύτερη Ζημία, ή 
προκαλούμενη άπό τόν καπνό, άφορα τό 
καρδιοκυκλοφοριακό καί αναπνευστικό 
μας σύστημα, ή μαριχουάνα πλήττει τόν 
έγκέφαλό, δηλαδή, τήν βασική κληρονο
μιά τού άτόμου, τήν ισορροπία του καί 
τις ψυχικές του ικανότητες, πού, έν τε
λευταία άναλύσει, είναι οί μόνες πού Εε- 
χωρι’Ζουν τόν άνθρωπο άπό τά ύπόλοι- 
πα Ζώα.

« A . X . »
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Ο  Α Μ Ν Ο Ι

Τοΰ ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΤΟΥ

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε...
Τή βαθειά νύχτα., πού ή άπέραντη πόλις κοιμά

ται τσακισμένη άπό τόν βιοτικόν κάματον τής ήμέρας, 
τό κοπάδι των άρνιών, πού ήρθαν άπό τήν έπαρχία 
να σφαγοΰν, όδοιπορεΐ στή νοτισμένη άσφαλτο των κεν
τρικών δρόμων καί κάθε τόσο άφηνει τό μεγάλο του 
παράπονο νά ξεσπάση σ' ένα βέλασμα.

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε. ..
Ματαία προσπάθεια. Κανείς δεν άκούει τίποτα, 

καί τα νυσταλέα γλομπάκια τρεμουλιάζουν τήν άντα- 
νάκλασί τους στά μάρμαρα τών πεζοδρομίων σάν μιά 
συμπόνεσις άνίσχυρη καί άνώφελη. Ελπίς σωτηρίας 
δέν υπάρχει καμμιά. Τό κοπάδι τραβάει άργά τό δρό- 
μο τής μοίρας του, έως δτσυ φθάση τό πλήρωμα τού 
χρόνου καί τό άκονισμένο μαυρομάνικο λεπίδι τού χα
σάπη κάμη τό αίμα ν’ άναβλύση καυτό άπό τό λα
ρύγγι τους.

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε...
Κάποια νύχτα άνοιξιάτικη, πού τό χορτάρι είχε 

προβάλει τρυφερό, φρεσκοπλυμένο άπό τή δροσιά στό 
χώμα, κάνοντας τα έμψυχα καί τά άψυχα νά σκιρτούν 
στήν έλκυστική πρσσκλησι τής ζωής, δ τσοπάνος ξύ
πνησε μέ τήν άγγλίτσα σά δεσμοφύλακας καί, σφυρί
ζοντας τό μακάβριο ρυθμό του, τά έβαλε νά περιπατή
σουν μέ τά τέσσερα πρός τό δήμιο.

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε.. .

Έμπήκαν σωρηδόν σέ τραίνα καί σέ πλοία, έτα- 
ξίδεψαν μέρη άγνωστα, είδαν μέ τά έκπληκτα ματά
κια τους πλήθος τοπεΐα δπου τό δν γεύεται τό δώρο τής 
ύπάρξεως καί ήρθαν στήν άβυσσαλέα πολιτεία, πού τά 
περιμένει μέ τό άχόρταγο στόμα της όλάνοιχτο. Κοι
τάζουν μέγαρα ώρθωμένα, άκούνε λογής - λογής κρό
τους καί φωνές, μέσα σέ μιά πελώρια σκηνογραφία τρό
μου, μιά μουσική πού τονίζει τό έπικήδειο έμβατή- 
ριο. Τί νά ποΰν;

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε. ..
Θ’ άκούσουν άκόμα καί τις θλιβερές καμπάνες νά 

γεμίζουν μελαγχολία τήν άτμόσφαιρα, καί σ’ ένα περι
βάλλον γενικού θρησκευτικού πένθους, θά πεθάνουν δλα 
τά κοπάδια μαζί. Καί θαρρώντας δτι ήρθε ή συντέί- 
λεια, θά έκστομίσουν άλλη μιά φορά ένα μακρύ, παρα- 
τεταμένο, άπεγνωσμένο:

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε...
Κανείς πάλι δέν θά τό άκούση καί δταν μέσα στό 

πανηγύρι τής γενικής χαράς δέν θά υπάρχουν πιά, 
τά μικρά παιδάκια, πού είχαν συνηθίσει τό βέλασμά 
τους, παίζοντας στά γόνατα τών γονέων τους ΰστερ’ 
άπό ένα εύθυμο καί πλούσιο οικογενειακό τραπέζι, θά 
άπομιμοΰνται άνύποπτα μέ τή φωνίτσα τους τήν άκα- 
κη άγαθή ύπόκρουσι τοΰ θανάτου:

— Μπέεεε, μπέ, μπέεεε...
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΤΟ ΣΟΒΑΡΩΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Ή  άνθρωποκτονία είναι μία ανεπανόρθωτος πραξις, ή 
όποια άφυπνίζει βαθιά ριζωμένους φόβους καί άγωνίας 
εις τούς άνθρώπους. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα εις περι
πτώσεις, δταν σημειοϋται βία ή σεξουαλικός σαδισμός.

Δ ΕΝ ΠΙΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, δτι άπ’ 
8λα τά εγκλήματα δ φόνος προκα
λεΐ τάς περισσοτέρας άνησυχίας καί 

τήν μεγαλυτέραν δημοσιότητα. Είναι μία 
ανεπανόρθωτος πράξις, ή δποία άφυπνίζει 
βαθιά ριζωμένους φόβους καί άγωνίας εις 
τούς άνθρώπους. Αύτό άληθεύει ιδιαίτερα 
εις περιπτώσεις, κατά τάς δποίας αημει- 
ούται βία ή σεξουαλικός σαδισμός — 8- 
πως δεικνύει, π .χ ., τό κύμα πανικού εις 
τήν Καλιφόρνιαν, μετά τόν φόνον τής Σά- 
ρον Τέητ καί τών φίλων της.

Συχνά, δ φόνος προκαλεΐ ένα αίσθημα 
ταραχής είς τήν κοινωνίαν, ή δποία άνα- 
κουφίζεται, κατά παράδοαιν, μέ μίαν άλ
λην δραματικήν πράξιν. Ή  πράξις αύτή, 
έπΐ πολλούς αιώνας, είχε τήν μορφήν μιάς, 
συμφώνως πρδς τούς καθιερωμένους τύ
πους, έκτελέσεως τού δολοφόνου. Είς πλέ
ον πρόσφατον περίοδον, είς τάς προηγμέ- 
νας κοινωνίας, πρό τής έκτελέσεως, προ
ηγείται δίκη, μολονότι ή κατάργησις τής 
θανατικής ποινής διά τόν φόνον έχει θε- 
σπισθή είς πολλάς χώρας.

Άναμφισβητήτως, δ φόνος είναι σοβα
ρόν έγκλημα καί διά τούτο προκαλεΐ με- 
γάλην προσοχήν. Είναι, δμως, δύσκολον 
νά θεωρηθή κοινωνικόν πρόβλημα, διότι 
είναι μία, σχετικώς, σπανία μορφή βιαίου 
θανάτου. Είς τήν ’Αγγλίαν, οί γνωστοί είς 
τήν ’Αστυνομίαν φόνοι, άπό τό 1900 έως 
τό 1949, ήσαν συνολικώς 7.500, ένφ κά
θε χρόνον φονεύονται είς τροχαία δυστυ
χήματα 6.000 άτομα καί 5.000 αύτοκτο- 
νούν. Αί στατιστικαί τού έτους 1971 άπο- 
καλύπτουν, 8τι έπί 11.519 έγκλημάτων 
βίας κατά προσώπων μόνον 146 ήσαν φό- 
vot. Είναι χαρακτηριστικόν, δτι οί άρι- 
θμοί φόνων παρουσιάζουν μίαν σταθερό
τητα. Τό 1931 είχον σημειωθή 138 φό- 
vot καί 161 τό 1965.

Έ ν τφ μεταξύ, δλοι οί άλλοι άριθμοί 
έγκλημάτων παρουσιάζουν συνεχή καί ού- 
σιαατικήν αύξησιν, πράγμα, δπερ ύποδη- 
λοΐ, δτι τά αίτια τού φόνου δυνατόν νά 
διαφέρουν άπό τά τοιαύτα τών άλλων έγ
κλημάτων.

Η ΦΤΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΔΟΛΟΦΟΝΌΤ

Οί ’Αμερικανοί έγκληματολόγοι Σάδερ- 
λαντ καί Κρέσσεϋ διεπίστωσαν, δτι μόνον

0,1% άπό δλας τάς γενομένας συλλήψεις 
κατά τό έτος 1960 είς 1500 άμερικανικάς 
πόλεις είχον γίνει διά φόνον καί, μολονό
τι τό έγκλημα αύτό είναι σχετικώς σπά
νιον φαινόμενον, πρέπει νά παρατηρηθή, 
δτι οί δολοφόνοι είναι δυνατόν νά μή εί
ναι καθ’ υποτροπήν έγκληματίαι (τό ένα 
τρίτον περίπου άπό τούς δολοφόνους, οί δ- 
ποίοι καταδικάζονται έχουν έγκληματικόν 
παρελθόν, δχι δμως πάντοτε δι’ έγκλήμα- 
τα βίας). Ούτως, είς τάς περισσοτέρας πε
ριπτώσεις, δέν υπάρχει έπίμονος παρόρ- 
μησις διά φόνον, άλλά είναι μία άπάντη- 
αις, όφειλομένη είς παροδικήν άποστέρη- 
αιν ή είς μίαν κατάστασιν, προκαλούσαν 
πανικόν. "Ολοι δσοι έχουν φονεύαει είναι 
φανερόν, δτι έπηρεάσθησαν άπό διαφορε-

τικάς περιστάσεις' δλοι, δμως, έδοκίμα- 
ααν ακληράς προσωπικάς στερήσεις, άπο- 
γοητεύσεις ή πιέσεις. Ή  άντίδρασις, είς 
τοιούτου είδους άποατερήσεις, έξαρτάται 
άπό τό τί θεωρεί ώς αιτίαν τών άποστερή- 
σεών του δ φονεύς, καθώς καί άπό τήν δύ- 
ναμιν άναστολής έναντίον μιάς βιαίας πρά- 
ξεως. "Ομως, μολονότι ή βία συνήθως πα
ρακινείται άπό τήν άποστέρησιν, δέν άπο- 
κλείεται καί ή σημασία τών προσωπικών 
χαρακτηριστικών, τά δποία δυνατόν νά 
κρίνουν έάν ένα συγκεκριμένον άτομον θά 
έκσπάση είς έκρηκτικάς άντιδράσεις. ’Ε
πί μιάς μελέτης είς τάς οικογένειας τών 
φονέων διεπιστώθη, δτι οί τελευταίοι εί- 
χον ύποφέρει συνήθως περισσοτέρας ση- 
μαντικάς καί ψυχικάς άποατερήσεις, πα-

Ένα άηά τά φρικιαστικότερα εγκλήματα ήταν ή σφαγή τών 
οκτώ αδελφών νοσοκόμων, στις 25 Ιουλίου 1968, ατό Σι
κάγο, άπό τόν 25ετή Ρίτσαρντ Σπέκ. Είς τήν φωτογραφίαν 

έΕ έκ τών θυμάτων τοϋ στυγερού δολοφόνου.
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ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΠΕΚ
Ο στυγερός δολοφόνος.

ρά οί άλλοι άδελφοί χων καί, δΓ αύτό, 
ήχο πιθανώτερον νά διαβλέπουν καί άλλας 
άποσχερήοεις είς χόν περιβάλλοντα αύτούς 
κόσμον. Είχον τήν τάαιν νά όργίζωνται έν- 
χόνως, διά τάς άποσχερήοεις, καί δέν έπέ- 
βαλλον είς χόν έαυχόν χων αυγκράτηαιν έ
ναν χι κοινωνικώς άπαραδέκχων πράξεων. 
"Εχει, έπίσης, άνακαλυφθή, δχι οί φονείς 
έχουν δλιγωχέραν νοημοσύνην καί έκπαί- 
δευσιν άπό τούς άλλους έγκλημαχίας, πρά
γμα, δπερ έπιχρέπει χήν εικασίαν, δχι ή 
χαμηλή νοημοσύνη δυναχδν νά έχη προ- 
καλέσει χάς σκληράς άποσχερήοεις, οί δ- 
ποίαι, καχόπιν, ώδήγησαν αύχοΰς είς φό
νον.

Υπάρχουν ποικίλα καθορισχικά αίτια, 
χά δποΐα έπηρεάζουν χήν πιθανόχηχα φό
νου. Οί ’Αμερικανοί κοινωνιολόγοι Χένρυ 
καί Σόρτ διεπίσχωσαν, δχι οί φόνοι είναι 
αυνηθέσχεροι εις χαμηλοχέρας κοινωνικο- 
οικονομικάς δμάδας —  πιθανώτατα διόχι 
χά άχομα τών καχωχέρων κοινωνικών τά- 
ξεων υποβάλλονται, συνήθως, είς περισ- 
σοχέρας στερήσεις καί δοκιμάζουν οδχω 
περισσοχέρας οίκονομικάς καί κοινωνικάς 
άπογοηχεύσεις. Ούτως, δ συνδυασμός κοι
νωνικήν συνθηκών, αί δποιαι προκαλοΟν 
συχνάς στερήσεις, καί άτόμων, έχόντων 
σχετικώς άδυνάχους άνασχολάς, κατά τής 
άνχικοινωνικής συμπεριφοράς, προκαλεΐ 0- 
ψηλόν ποσοσχόν φόνων. Έ χ ε ι  άποδειχθή, 
π .χ ., δχι χό μέσον ποσοαχόν φόνων είναι 
ύψηλόχερον είς χάς πτωχοτέρας Νοτίους 
Πολιτείας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών (9,5 
φόνοι είς 100.000 κατοίκους), παρά είς 
χήν πλουσιωχέραν Νέαν ’Αγγλίαν (1.5 φό
νοι είς 100.000 κατοίκους). Οί Χένρυ καί 
Σόρτ άπέδειξαν, δχι αί οίκονομικαί συν- 
θήκαι είς ώριομένην κοινότητα δύνανχαι 
νά έπηρεάζουν, έπίσης, χό ποσοσχόν φό
νων.

Συνήθως, είς καθεμίαν περίπχωσιν φό
νου, χό θύμα θεωρείται άθώον καί συγ
κεντρώνει δλας χάς συμπαθείας καί συχνό
τατα αδται είναι άπολύτως δεδικαιολογη- 
μέναι. "Ομως, πρέπει νά γνωρίζωμεν πε
ρισσότερα δχι μόνον διά χά περιστατικά 
τού φόνου, άλλά καί διά χό θΰμα. Ή  φύ- 
σις των σχέσεων μεταξύ έγκληματίου καί

θύματος, έπειδή, παρά τόν μεγάλον Αρι
θμόν παραγόντων, οί όποιοι παίζουν ρόλον 
είς καθεμίαν έγκληματικήν πράξιν, δπάρ- 
χουν πολλαί ένδείξεις, δποστηρίζουσαι χήν 
θεωρίαν, δχι χά τυχαία θύματα είναι οχε- 
τικώς σπάνια. Π .χ., ένας ένοικος, δ όποι
ος λαμβάνει χά κατάλληλα μέτρα άσφα- 
λείας είς χήν οικίαν του, θά έλκύση όλι- 
γώχερον χήν προσοχήν τοϋ διαρρήκτου, άπό 
τόν έπιπόλαιον ένοικον, δ δποΐος άφήνει 
άνοικχόν ένα παράθυρον. θύματα έγκλήμα- 
χος είναι δυνατόν νά πληρώσουν ϊδικάς 
χων άπρονοησίας καί άφροσύνας, δπως, 
π .χ ., έμπειστευόμενοι χρήματα εις άπα- 
τεώνας, ή εισερχόμενοι οίκειοθελώς είς 
τόν «ήμίκοσμον» των λεσχών καί τής πορ
νείας. ’Ισχύει, δμως, αύτό διά τόν φόνον; 
Δολοφονούνται άνθρωποι λόγω τής άμερι- 
μνησίας ή τών σχέσεών των; Είς χάς πε- 
ρισσοχέρας περιπτώσεις χό θύμα καλύπτε
ται αύχομάχως διά τοϋ μανδύου τής άθωί- 
χηχος, άλλά ή άθωόχης δυνατόν νά μή ύ- 
πάρχη, διότι πολλά άπό τά θύματα δυνα
τόν νά ήσαν ικανά νά διαπράξουν αύτά 
φόνον καί πολλά νά προεκάλεσαν χόν φο- 
νέα χων διά λόγων ή πράξεων.

ΟΙ ΦΟΝΟΙ ΑΙΙΟ ΖΗΛΕΙΑ
*0 Γκίμπσον καί δ Κλάϊν έχουν διαπι

στώσει, δχι αί σεξουαλικαί σχέσεις καί έν- 
τός καί έκχός τού γάμου περιέχουν δυνά
μεις βίας. Είς 40%, έπί περιπτώσεων φό
νων γυναικών άνω τών 16 έτών, δ ύποπτος 
ήχο δ σύζυγος καί είς 25% δ ύποπτος ήχο 
δ έρασχής ή δ συγγενής. Ή  δυνάμει βία 
φαίνεται νά συγκεντρώνεται είς χό δικαίω
μα κατοχής ώριαμένων άντικειμένων καί 
είς τήν νοσηράν ζήλειαν καί άμφιβολίαν 
διά χήν συζυγικήν ή έρωτικήν πίσχιν. Ό  
Μόουαχ, είς χήν μελέτην του διά χήν νο
σηράν ζήλειαν καί χόν φόνον, λέγει, δχι 
12% άπό τούς άρρενας δολοφόνους δπέφε- 
ρον άπό παραισθήσεις συζυγικής άπισχίας 
καί δχι χό ποσοσχόν αύτό δυνατόν νά είναι 
ύψηλόχερον —  διόχι 558 άπό τούς δολο
φόνους αύτοκτονοΰν καχόπιν καί δέν είναι 
οδχω δυνατόν νά έξακριβωθή χό πραγματι
κόν κίνηχρον. Είναι δυνατόν νά δποβληθή 
χά έρώχημα άν ή ιδέα διά άπισχίαν εί
ναι δντως παραισθηχική, διότι ή σύζυγος 
δυνατόν νά είναι πράγματι άπιστος. Καί 
δμως, καί άν άκόμη ή σύζυγος είναι ά
πιστος, «ή ιδέα είναι ούσιασχικώς παρά
λογος»', παρατηρεί δ έγκλημαχολόγος Χόπ- 
γουντ. Αύτό δύναται νά φανή, άν έξετα- 
σθή δ τρόπος, διά χοΰ δποίου χό άχομον 
έφθασε είς χό συμπέρασμά του, διά τής 
άπασχολήσεώς του είς αύτό καί διά τής 
συνηθισμένης έπεξεργασίας του τοΰ θέμα
τος. Ό  Μόουαχ φρονεί, δχι Οπάρχει ένα 
τυπικόν Οπόδειγμα τοιούτων περιπτώσεων. 
*0 άνδρας δπανδρεύεται καί μόνον μετά 
πάροδον έξ έτών ή καί περισσοτέρων άρχί- 
ζει νά δποπτεύεχαι χήν γυναίκα του. ’Αρ
χίζει νά βλέπη, είς άσήμαντα πράγματα 
τής καθημερινής ζωής, τάς άποδείξεις 
τής άπισχίας τής γυναίκας του, έπειτα άρ
χιζε ι νά τήν παρακολουθή, προσπαθεί νά 
τήν κάμνη νά δμολογήση καί δυναχδν νά 
χήν άπειλήση, δχι θά χήν δείρη. Δυνατόν, 
ίσως, νά άρχίαη, έπίσης, νά τήν καταγορή, 
δχι έπιχειρεΐ νά τόν δηλητηριάαη, δτι έ
χει άφροδίσιον νόσημα, ή νά ισχυρίζεται, 
δτι τά παιδιά χων δέν είναι ίδικά του. Ή  
διαδικασία αύτή άκολουθεΐχαι, συνήθως, 
άπό κακοποίησιν καί άπό άπειλήν φόνου. 
Καχόπιν, μετά πάροδον 4,5 έτών τής πα

ραισθητικής αύχής διαδικασίας, θά φονεύ- 
ση χήν σύζυγόν του, θά σκεφθή ν’ αύτο- 
κτονήση, άλλά δέν θά έχη τό θάρρος καί 
νά παραδοθή είς τήν ’Αστυνομίαν. Ή  σύ
ζυγος, —ή δ έρωμένος— , ήτις έδολοφο- 
νήθη, δυνατόν νά μή είχε άντιληφθή χήν 
παθολογικήν αύχήν φύσιν δλων αύχών, δ ι
όχι, ίσως, νά είχε θεωρήση τάς βιαιότητας 
ώς ένδειξιν άφοσκόσεως ή ώς καταστολήν 
σεξουαλικής έπιθυμίας. *0 Μόουαχ λέγει, 
δχι αί παραισθήσεις ένός χοιούχου φονέως 
«έχουν πάντοτε ένα στοιχεΐον νοσηράς νοη- 
τικής διαδικασίας» καί δχι αί συνέπειαι 
δέν θά συγκραχηθοδν έντός τού άτόμου. 
Έν άλλοις λόγοις, θά έκδηλωθή άναπο- 
χρέπχως έπιθεχική συμπεριφορά — άν δχι 
έναντίον ένός ύποθετικοΰ άνχιζήλου, έναν- 
χίον τού έαυτοΟ του.

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ

’Επίσης, είς μερικάς έμπράκχους κα
ταστάσεις, είναι πιθανόν άχομα νά γίνων- 
χαι διαρκώς περισσότερον τρωτά. Άνεφέρ- 
θη, ήδη, χό παράδειγμα τής πόρνης καί 
είναι, έπίσης, πιθανόν, δχι παιδιά, άν δεί
ξουν σεξουαλική περιέργεια, δυνατόν νά 
παρασυρθούν είς καταστάσεις, δπου, έπει- 
δή είναι τρωτά είς σεξουαλικάς έπιθέ- 
σεις, γίνονται θύματα δολοφόνων. Καί χά 
παιδιά είναι, φυσικά, τρωτοί στόχοι, Ανί
κανα ν’ άμυνθοΰν έναντίον ένός δολοφόνου.

Διά τό μέλλον, ή μόνη έλπίς, νά έλατ- 
χωθή δ σταθερός, μολονότι σχετικώς μι
κρός, άριθμός φόνων κάθε χρόνον φαίνεται 
νά είναι ή έξέτασις τών καταστάσεων, είς 
χάς δποίας γίνεται χό έγκλημα καί τών 
πρωταρχικής σημασίας σχέσεων μεταξύ 
φονέως καί θύματος. Δι’ αύτού τού τρόπου, 
θά είναι δυνατόν ν’ άποτρέπωνται οί φό
νοι, διόχι ή τιμωρία δέν φαίνεται νά έπη- 
ρεάζη, ούσιασχικώς, χήν πιθανότητα νά 
διαπραχθή ένας συγκεκριμένος φόνος. Αύ
τό, πιθανώτατα, άληθεόει, είτε δ θάνατος, 
είτε ή πολυετής φυλάκισις είναι ή ποινή 
διά τόν φόνον, μολονότι τά προβαλλόμενα 
έπιχειρήματα, διά τό λεπτόν αύτό θέμα, 
φαίνεται νά πηγάζουν άπό συναισθηματι- 
κάς άντιδράσεις μάλλον, παρά άπό όρθήν 
καί άκριβή καχανόησιν.

Γενικώς, χά περιοριστικά μέτρα έναντί
ον συμπεριφοράς, ή δποία άποδοκιμάζεχαι 
κοινωνικώς, θά είναι άποτελεσματικώτε- 
ρα, δχαν βασίζωνχαι είς χάς ήθικάς άρχάς, 
αί δποιαι ισχύουν τότε, παρά άν στηρίζων- 
ται είς χόν φόβον τής τιμωρίας. Αύτό συμ
βαίνει, διόχι αί άνασχολαί, αί βασιζόμεναι 
είς χοιοΰχον φόβον τιμωρίας, έξαρτώνται 
άπό χήν πεποίθησιν χοΰ δράστου, δχι θά 
συλληφθή. Κατά συνέπειαν, ή άπειλή τ ι
μωρίας, δπως ή θανατική ποινή, είναι ά- 
πίθανον νά έλαττώση χό ποσοσχόν φόνων, 
άπλούσχαχα, διόχι αί φόνοι διαπράττον- 
χαι, συνήθως, έν ώρφ παροξυσμού ή πα
νικού, δχαν, δηλ., δ δράστης ούτε σκέπτε
ται κάν, δχι δυνατόν νά συλληφθή. Είς 
τοιαΟτας περιπτώσεις, δ μόνος τρόπος ά- 
ποχροπής πιθανού φόνου είναι ή ένθάρ- 
ρυνσις χοΰ αύσχηροδ αύτοελέγχου είς δυ
νάμει δράστας καί ή σύσχααις είς χά δυ
νάμει θύματά χων, νά έχουν συμπεριφο
ράν, μή προκαλοδσαν πανικόν, ούτε δη
μιουργούσαν στέρησιν.

Φαίνεται ώς νά ζητούνται πολλά, άλλά 
άς μή λησμονήχαι, δχι διακυβεόεχαι ή 
ζωή άνθρώπων.

THOMAS HERSIIEr
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

Η ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Η  μεταπολεμική έξέλιξις, ή οποία έφερε τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας επί κεφαλής τον Δυτικόν Κόσμου, είχεν ώς συνέπει
αν την τεραστίαν διάδοσιν τής Α γγλικής γλώσσης, ή οποία 
κατέστη τό σπονδαιότερον δργανον παγκοσμίου πνευματικής 
άναπτνξεως καί επικοινωνίας.

Τοΰ κ. Θ. Λάμπου καθηγ. ’Αγγλικής Άστυν. Σχολών

Α '. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ είς τάς Βρεττανικάς 
Νήσους ύπήρξαν οί Κέλται (C elts), οί όποιοι είχον έγκα- 
τασταθή είς τήν κοιλάδα τοΰ Δουνάβεως, βορείως τών ’'Αλ
πεων, καί είς τήν Γαλλίαν, "Ελληνες καί Λατίνοι συγγραφείς 
περιγράφουν τούς Κέλτας ώς λαόν μέ ύψηλόν ανάστημα, λευ
κόν δέρμα καί ξανθήν κόμην.

Ή  κελτική αύτή εισβολή συνεχίσθη έπΐ πολλούς αιώνας, 
άλλά μέ βραδύν ρυθμόν.

Ώμίλουν διαφόρους κελτικάς διαλέκτους, ώρισμέναι τών 
όποιων διατηρούνται μέχρι σήμερον είς τάς δρεινάς ιδιαιτέ
ρως περιοχάς τής Σκωτίας, είς τήν ’Ιρλανδίαν, Ούαλλίαν, 
Βρεττάνην (τής Β. Γαλλίας) καί τήν νήσον Man.

Β '. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 55 π.Χ., δ ’Ιούλιος Καϊσαρ έπε- 
χείρησε μίαν σύντομον άναγνωριστικήν έκστρατείαν είς τήν 
Βρεττανίαν, δρμώμενος άπό τήν γειτονικήν Γαλατίαν, τήν ο
ποίαν, ήδη, είχε κατακτήσει. Τό έγχείρημα δέν έπέτυχε πλή
ρως καί τό έπόμενον έτος δ Καϊσαρ εισέβαλε πάλιν καί υπέ
ταξε μερικάς φυλάς διά τών δπλων καί άλλας έπωφεληθείς 
τών προσωπικών άντιζηλιών μεταξύ τών Κελτών άρχηγών. Με
τά τήν δολοφονίαν τού Καίσαρος, βμως, ή Βρεττανία έλησμο- 
νήθη έπί ένα αιώνα, δτε δ Κλαύδιος εισέβαλε μέ στρατόν 50. 
000 άνδρών καί δλόκληρος ή χώρα άπετέλεσε τμήμα τής Ρω
μαϊκής Αύτοκρατορίας.

Οί Κέλται, εύφυεΐς καί εύπροσάρμοστοι, εύκόλως ένεκολ- 
πώθηααν τόν ρωμαϊκόν πολιτισμόν, μετά τήν ήτταν των.

ΙΙολλοί έκ τών Κελτών ήσαν δίγλωσσοι. Είς τό Αονδΐνον 
ώμίλουν Λατινικά, άλλά αί κελτικαί διάλεκτοι έπεκράτησαν 
ώς ή κοινή γλώσσα τών μεγάλων μαζών τού λαού.

Τό 410 μ.Χ., οί Ρωμαίοι, πιεζόμενοι είς τήν χώραν των 
ύπό ξένων έπιδρομέων, ήναγκάσθησαν ν’ άνακαλέσουν τά στρα- 
τεύματά των, διά νά ύπερασπίσουν τήν Ρώμην. Ούτως, έληξεν 
καί ή Ρωμαϊκή κατοχή είς τήν Βρεττανίαν.

Γ '. ΕΝ ΓΕΓΟΝΟΣ, τό όποιον έπηρέασε αίσθητώς τήν 
πορείαν τής ιστορίας τής χώρας ήσαν αί είσβολαί τευτονικών 
(γερμανικών) φυλών. Αί είσβολαί ήρχισαν κατά τό 449, ήτοι 
30—40 έτη μετά τήν άποχώρηαιν τών Ρωμαίων, καί διήρκε- 
σαν έπί ένα καί ήμισυ αιώνα, έως δτου κατεκτήθη δλόκλη- 
ρος ή χώρα.

Οί Γιοΰτοι (Ju tes), μία έκ τών φυλών αύτών, είχον κλη- 
θή κατ’ άρχάς ύπό ένός βασιλείου τού νοτιοανατολικού τμήμα- 
τοί  τήξ νήσου πρός βοήθειάν του, διότι άλλαι πρωτόγονοι φυ- 
λαί, οί Ποϊκται (Piets) καί οί Σκώτοι (Scots), είχον εισβά
λει είς τήν Βρεττανίαν καί παρηνώχλουν τούς έντοπίους. Οί 
Γιούτοι έσπευσαν, άποδεχθέντες τήν πρόσκλησιν, άλλά παρέ- 
μειναν είς τήν χώραν. Τούτους ήκολούθησαν οί συγγενείς των

■Άγγλοι καί Σάξονες, οί όποιοι έγκατεστάθησαν επίσης είς 
τήν νήσον. Οί Κέλται ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν πρός τάς 
δρεινάς περιοχάς, άφήνοντες πεδίον έλεύθερον είς τούς έπι- 
δρομεΐς. Ούτως, αί κελτικαί διάλεκτοι έξηφανίσθησαν καί ήρ- 
χισε νά διαμορφώνεται μία νέα γλώσσα — ή «σύνθετος» ’Αγ
γλοσαξονική ή άρχαία ’Αγγλική.

Δ '. ΑΓΓΛΟΙ (μία έκ τών γερμανικών φυλών) έξέθετον 
τά τέκνα των είς τάς ρωμαϊκάς άγοράς (κατά τόν 16ον αιώ
να ). 'Ο Πάπας Γρηγόριος, διερχόμενος έκεϊθεν τυχαίως, έθέλ- 
χθη άπό τό κάλλος τών ξανθών νέων μέ τά γαλανά μάτια καί 
ήρώτησε άπό ποιάν χώραν κατήγοντο. Τού είπον δτι ήσαν “Αγ
γλοι. «Non Angli, sed Angeli» (= « δχ ι δέν είναι “Αγγλοι, 
είναι άγγελοι»), άπήντησεν δ Γρηγόριος, καί έκ τού γεγο
νότος τούτου άπεφάσισε ν’ άποστείλη ιεραποστόλους διά νά Εκ
χριστιανίσουν τήν χώραν.

'Ο προσηλυτισμός τής ’Αγγλίας ήτο έργον δύο δμάδων 
Ιεραποστόλων, οί όποιοι είχον έλθει άπό τήν ’Ιρλανδίαν καί 
Ρώμηιν (άποστολή Αγίου Αύγουστίνου, 597 μ.Χ .).

Ύπό τήν χριστιανικήν έπίδρασιν, ίδρύθησαν σχολαί καί 
μοναστήρια, δπου έδιδάσκετο ή Λατινική, ήτις, κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον, είσέδυσεν είς τήν χώραν, άσκήσασα μεγάλην έπίδρα- 
σιν έπί τής γλώσσης τής Εποχής αύτής.

Άπό τόν 8ον αιώνα, δλόκληρος ή ’Αγγλία άνήκε είς τήν 
Καθολικήν Εκκλησίαν.

Ε \  Η ΑΓΓΛΙΑ, άπό τό 787 μ.Χ., παρηνωχλεϊτο άπό τάς 
επιδρομάς τών «Βίκιγκς» (V IK IN G S).

Έξορμώντας άπό διαφόρους δρμους τής Δανίας (καί τής 
Νορβηγίας) έλεηλάτουν άνηλεώς οίανδήποτε προσιτήν άκτήν. 
Κατόπιν πολλών έπιδρομών, οδτοι είσέδυσαν είς τήν ’Αγγλίαν.

Αί συνέπειαι τής Δανικής εισβολής ήσαν καταστρεπτικαί. 
Ή  καλλιέργεια τών γραμμάτων παρήκμασε. Τά περισσότερα 
χειρόγραφα κατεστράφησαν. Τά δέ περισωθέντα δέν ήσαν, πα
ρά, ώς έπί τό πλεΐστον, μεταφράσεις είς τήν δυτικήν σαξονι- 
κήν διάλεκτον, αί δποΐαι έγένοντο ύπό διαφόρων λογίων κατά 
τόν 9ον αιώνα.

Κατά τό τέλος τοΰ 9ου αίώνος (871—900), ή ’Αγγλία 
ηύτύχησε νά έχη τόν σοφόν Βασιλέα Άλφρέδον, δ όποιος έπέ
τυχε νά συνάψη μετά τών νέων εισβολέων συνθήκην (συνθήκη 
W endmore), διά τής όποιας έγένετο δεκτόν δπως παραμεί
νουν οί έπιδρομεΐς είς τό βορειοανατολικόν τμήμα τής χώρας. 
Ά λλά αί δύο φυλαί, μοιραίως, συνεμίγησαν καί τελικώς συν- 
εχωνεύθησαν αί δύο γλώσσαι, μέ άποτέλεαμα νά άπλουστευθή 
ή γραμματική.

Σ Τ '. Η ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΗ κατάκτησις, έν έτει 1066, άπο- 
τελεϊ ίσως τό σπουδαιότερον Ιστορικόν γεγονός τού Ιίρεττανι-
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κοδ έθνους. 'Η έπίδρααις έπ! τής γλώσσης ήτο σημαντικώς α ι
σθητή. Ό  Γουλιέλμος δ Κατακτητής έπέβαλε τήν γαλλσνορ- 
μανδικήν ώς έπίαημον γλώσσαν τής Αύλής, των Εύγενών καί 
τών Κρατικών Υπηρεσιών. Αί Κυβερνητικά! Πράξεις έγράφον- 
το είς τήν Λατινικήν καί μετά τδν Βον αιώνα είς τήν Γαλ
λικήν (πολλά! γαλλικα! έκφράσεις τών Νορμανδών βασιλέων 
έχουν έπιζήσει άκδμη κα! είς τήν σύγχρονον ’Αγγλικήν νομι
κήν δρολογίαν).

Παρ’ δλα αύτά, ή Γαλλική δέν έπεβλήθη τής ’Αγγλικής, 
καθ’ δτι τό μεγαλύτερον ποσοστδν τοδ λαοδ ήρνήθη νά παραι- 
τηθή τής μητρικής του γλώσσης. Τά Σαξονικά τών έγγραμμά- 
των ήσαν γλώσσα πολύπλοκος, ή δποία, δμως, άπαλλαγεΐσα 
ταχέως άπδ τήν κηδεμονίαν τών λογιών, άπέκτησε τήν χαρα
κτηριστικήν της εδλυγισίαν.

Μετά τδ 1250 σημαντικόν τμήμα τής λογοτεχνίας ήρχισε 
νά γράφεται είς τήν μέσην ’Αγγλικήν.

ΙΙρδ τής Νορμανδικής κατακτήσεως, δ λαδς ώμίλει δια
φόρους διαλέκτους. Ή  διάλεκτος, ήτις έπεβλήθη τελικώς καί 
ή δποία άποτελεΐ τήν βάσιν τής συγχρόνου ’Αγγλικής, ήτο αύ- 
τή ή δποία ώμιλεΐτο είς τήν περιοχήν τοδ Λονδίνου (Midland 
d ia lec t).

Κατά τήν ώς άνω περίοδον, οί συγγραφείς ήρχισαν νά πα
ραλείπουν τδ τελικόν φωνήεν είς τάς λέξεις.

Ή  Άγγλονορμανδική λογοτεχνία έφθασε είς τόν κολοφώ- 
να της έπ! τής βασιλείας τοδ Ερρίκου Β '. Τότε, ίδρύθη τό πα- 
νεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης (κατά τό έτος 1167) κα! έν συ
νεχείς τό πανεπιστήμιον τοδ Καίϊμπριτζ (τό 1209).

’Από τοδ έτους 1349, οί μαθητα! έξεμάνθανον τήν Λατι
νικήν μέαφ τής ’Αγγλικής κα! δχι πλέον τής Γαλλικής.

Τό 1362 ή ’Αγγλική αντικατέστησε τήν Γαλλικήν κα! Λα
τινικήν είς τά δικαστήρια.

Ώρισμένα πολιτικά γεγονότα συνετέλεσαν είς αύτάς τάς 
άλλαγάς — ώς ή άπώλεια τής Νορμανδίας έκ μέρους τής ’Αγ
γλικής έπικρατείας κατά τήν βασιλείαν τοδ Ίωάννου καί ο! 
Γαλλικοί πόλεμοι κατά τήν έποχήν τοδ Έδουάρδου Γ '. (1312 
— 1377).

Ουτω, διεμορφώθη, κατά τό τέλος τοδ 14ου αίώνος, ή 
Άγγλονορμανδική, έμπλουτισθείσα δχι μόνον μέ άφθονον λε- 
ξιλόγιον (γαλλικών λέξεων — λατινικής ρίζης, ώς έπ! τό πλεί- 
στον), άλλά δποστάσα κα! τεραστίαν μεταβολήν είς τήν προ
φοράν τών λέξεων, καταργηθεισών τών πτωτικών καταλήξεων.

Κατά τήν ώς άνω έποχήν (14ον αιώνα), μερικοί συγγρα
φείς, έν τούτοις, ήσαν «δίγλωσσοι» κα! «τρίγλωσσοι», ώς δ 
ποιητής Gower, δ δποΐος συνέγραφε ποιήματα είς τρεις γλώσ
σας, ήτοι: τήν Λατινικήν, Γαλλικήν κα! ’Αγγλικήν. Τά έργα 
του μαρτυρούν τήν άστάθειαν τής γλώσσης έν ’Αγγλία κατά 
τήν έποχήν αύτήν.

Ό  John Wycliffe ουνετέλεσεν είς τό νά δοθή ή δριατική 
μορφή τής ’Αγγλικής γλώσσης τήν έποχήν αύτήν. Μετέφρασε 
τήν Α γίαν Γραφήν είς τήν Α γγλικήν.

Εις τών μεγαλυτέρων ποιητών, δλων τών έποχών, ύπήρ- 
ξεν δ Chaucer (1340—1400). Οδτος, έπίσης, συνετέλεσε τά 
μέγιστα είς τό νά δοθή μόνιμος χαρακτήρ είς τήν ’Αγγλικήν 
γλώσσαν.

Είς τόν Chaucer εδρίσκομεν τό μεταβατικόν στάδιον με
ταξύ τοδ τελικού e, τό δποϊον προεφέρετο κατά τήν έποχήν αύ
τήν κα! τοδ άφώνουν τελικοδ (β) τής συγχρόνου ’Αγγλικής.

Ζ '. Η ΜΕΓΑΛΗ πνευματική δραστηριότης, κατά τήν ’Α
ναγέννησιν, έξαπλωθεΐσα είς δλην τήν Εδρώπην άπδ τήν ’Ι 
ταλίαν καί διεισδύσαοα είς τήν ’Αγγλίαν, ώδήγησεν είς τήν ει
σαγωγήν χιλιάδων νέων λατινικών, ώς καί έλληνικών λέξεων. 
Τό γεγονός αύτό ουνετέλεσεν είς τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής 
γλώσσης, άλλά έδημιοόργησε μεγάλην σόγχυσιν είς τήν Ορθο
γραφίαν κα! οί συγγραφείς τής έποχής αύτής έγραφον τήν αύ
τήν λέξιν κατά διαφορετικούς τρόπους, άκολουθοδντες τό λα
τινικόν'ή γαλλικόν ή άγγλικδν σύστημα.

Ό  Sir John Cheke (1514—1557), Ά γγλος λόγιος, διε- 
μαρτυρήθη κατά τήν εισαγωγήν είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν 
τών «λέξεων τών λογίων» (ink—horn terms) Ιλληνικής ώς 
κα! λατινικής προελεύσεως. Οδτος διετέλεσε Βασιλικός Καθη
γητής τίΐς Ελληνικής γλώσσης είς τό Πανεπιστήμιον τοδ 
Καίϊμπριτζ.

"Ενα άλλο γεγονός, τό δποϊον συνέτεινεν είς τήν σύγχυ- 
σιν αύτήν, ίτο  ή εισαγωγή τής τυπογραφίας δπδ τοδ William 
Caxton (1476), μολονότι δ ίδιος δ Caxton ήτο σταθερός και 
συνεπής είς Ιν δαοιόμορφον σύστημα δρθογραφίας. Οδτος ίδρυ
σε πλησίον τοδ Γουέστμίνστερ έκδοτικόν οίκον κα! έξετύπωνε 
βιβλία, τά δποία έπωλοδντο εύκόλως.

Ό  William Tyndale "Αγγλος άναμορφωτής (1484— 1536), 
διά τής μεταφράσεώς του τής Καινής Διαθήκης, συνέβαλε είς 
τό νά καθιερωθή μία δμοιόμορφος γλώσσα μεταξύ τού λαοδ. 
(Ό  Tyndale κάτεδικάαθη κα! έξετελέσθη κατά τήν βασιλείαν 
τοδ Ερρίκου V III, καθ’ δν χρόνον μετέφραζε τήν ΙΙαλαιάν 
Διαθήκην).

Κατά τό τέλος τοδ 16ου αίώνος, ήκμασε δ μεγαλύτερος 
τών θεατρικών συγγραφέων κα! δραματικών ποιητών τής ’Αγ
γλίας William Shakespeare. Οδτος ύπήρξε δημιουργός νέων 
λέξεων.

Πολλοί φιλόλογοι έμέτρηααν τάς λέξεις, τάς δποίας έ- 
χρησιμοποίει δ Σαίξπηρ, καί άπέδειξαν, δτι δ γλωσσικός του 
πλοδτος είναι δ μεγαλύτερος έξ δλων τών ποιητών τής Δύ- 
σεως, γεγονός τό δποϊον άποτελεΐ μίαν άπόδειξιν τής γλωσ
σοπλαστικής του δεινότητος.

Συγγραφεύς τής έποχής τοδ Σαίξπηρ έγραφεν: «’Εάν α! 
Μοΰσαι ήμποροδσαν νά δμιλήσουν ’Αγγλικά, θά ώμίλουν είς 
τήν ώραίαν γλώσσαν τοδ Σαίξπηρ».

Δικαίως θεωρείται είς τών κορυφαίων ποιητών καί δρα- 
ματογράφων δλων τών έποχών.

Η '. Η ΑΓΓΛΙΚΗ, κατά τούς μετά τόν Shakespeare χρό
νους, έλαχίατην διαφοράν είχε μέ τήν σύγχρονον γλώσσαν. Κα
τά τό τέλος τοδ 17ου αίώνος, έαημειώθη έκκαθάρισις άρκετών 
ξένων λέξεων κα! είσήχθησαν νέαι τοιαδται. Ή  περίοδος αδ- 
τη λέγεται «μεταβατική».

'Η πλέον έντυπωσιακή έξέλιξις τής συγχρόνου ’Αγγλικής 
ύπήρξεν ή «Μεγάλη Μεταβολή τών Φωνηέντων» (The Great 
Vowel Shift). Διά τής μεταβολής αύτής ήλλοιώθησαν δλα τά 
μακρά φωνήεντα. Τδ δέ t κα! τό u, τά δποία έκινδύνευον νά 
μετατραπούν είς σύμφωνα, έγιναν δίφθογγοι. 'Η προφορά τών 
διφθόγγων ae κα! eo ήτο πλέον μονόφθογγος γαΐ μετεσχημα- 
τίσθησαν είς νέους φθόγγους.

Σκληροί λαρυγγικό! φθόγγοι έξηλείφθησαν, προκαλοδντες 
μίαν φωνητικήν άναπληρωματικήν, ούτως είπεΐν, έπέκτασιν 
τοδ ριζικού φωνήεντος είς τάς λέξεις, είς τάς δποίας δέν προ- 
εφέροντο πλέον. Π.χ. ή λέξις daeg (=ήμέρα) έγινε day. Ή  
λέξις light (= φ ώ ς), ήτις προεφέρετο λ ί γ κ χ τ ,  μετετρά- 
πη είς λ ά ϊ  τ (μετά τήν φωνητικήν άποβολήν τών gh) κ.τ.λ.

'Ο χρόνος τής μεταβολής τών φωνηέντων δέν έχει έξα- 
κριβωθή πλήρως. Πάντως, ή δλοκλήρωσις τοδ φαινομένου αύ- 
τοδ συνετελέσθη κατά τόν 17ον αιώνα.

θ ' .  Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ έξέλιξις, ή δποία έφερε τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας έπ! κεφαλής τοδ Δυτικού Κόσμου, είχεν 
ώς άμεσον συνέπειαν τήν τεραστίαν διάδοσιν τής ’Αγγλικής 
γλώσσης, ή δποία κατέστη τό σπουδαιότερον δργανον παγκο
σμίου πνευματικής άναπτύξεως κα! έπικοινωνίας.

Οί δμιλοδντες τήν ’Αγγλικήν λαοί άποτελοδν τδ ΙΟΊ τοδ 
πληθυσμού τής γής (άνω τών 300 έκατομμυρίων).

Αδτη δμιλεΐται ώς μητρική γλώσσα είς τήν Μ. Βρεττα- 
νίαν, Ηνωμένας Πολιτείας, Καναδάν, Αύστραλίαν, Νότιον ’Α
φρικήν, Νέαν Ζηλανδίαν καί Λιβερίαν. Είς δέ τήν ’Ινδίαν ε ί
ναι έπισήμος γλώσσα τοδ κράτους. Είς τήν Γερμανίαν κα! Ρω
σίαν άκόμη κατέστη δευτέρα γλώσσα. Είς τήν ’Ιαπωνίαν, τά 
Σκανδιναυϊκά κράτη κα! είς τάς χώρας τής Λατινικής ’Αμε
ρικής, ή ’Αγγλική διδάσκεται συστηματικώς είς δλα τά στά
δια τής έκπαιδεύσεως. Ωσαύτως, οί Άσιάται, γενικώς, χρηαι- 
μοποιοδν τήν ’Αγγλικήν είς εύρεΐαν κλίμακα. Ή  ’Αγγλική 
γλώσσα έπικρατεΐ, έπίσης, είς πολλά έκ τών νέων κρατών, καθ’ 
δτι ή έκπαίδευσις, τούλάχιστον γυμνασιακού καί άνωτέρου έπι- 
πέδου είς τήν ’Αγγλικήν.

’Ακόμη καί είς τήν Λαϊκήν Κίναν ή ’Αγγλική έπανακτά 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών ξένων γλωσσών. «Ή ’Αγγλική», 
είπεν εις έπιστήμων άπό τό Πεκΐνον, «είναι έν βασικόν δργα
νον διά τήν έπιστημονικήν έρευναν».

Ή  ’Αγγλική γλώσσα έδώρησεν είς τούς ’Αμερικανούς τήν 
εύρωπαϊκήν παράδοσή κα! ήνωσεν άνθρώπους διαφόρου κατα
γωγής είς έν έθνος. «Ή Διακήρυξις τής ’Ανεξαρτησίας καί ή 
πολιτική φιλοσοφία τοδ Τζέφερσον», είπεν είς καθηγητής τής 
Παιδαγωγικής τοδ Πανεπιστημίου τοδ Λονδίνου, «είναι μέρος 
τής φιλελευθέρας παραδόσεως τής ’Αγγλικής γλώσσης».

’Εξ άλλου, τό ήμισυ τών έφημερίδων, ώς κα! τδ ήμισυ 
τών τεχνικών περιοδικών, είς τδν κόσμον κυκλοφοροδν είς τήν 
’Αγγλικήν γλώσσαν.

Ούτως, άπό τήν φοράν τών πραγμάτων είναι πασίδηλον, 
δτι ή Ά γγγλική  γλώσσα καταλαμβάνει δλοέν καί μεγαλυτέ- 
ραν θέσιν δχι μόνον είς τδν τομέα τής έπιστημονικής γνώ- 
σεως, άλλά κα! είς δλα τά πεδία τής πρακτικής ζωής.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΜΠΟΣ



ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙ Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ε Σ  
Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ  

Τ Ο Υ  Ο Δ Η Γ Ο Υ
"Οσην ώρα ό οδηγός κάθεται στο τιμόνι, δλο 
του τό είναι βρίσκεται σε υπερδιέργεση, ό νοΰς 
του, τό σώμα του, ή ψυχή του, τά νεΰρα του 
πληρώνουν στο ακέραιο τό νενομισμένο φόρο 
στον μολώχ τής ταχύτητος.

Γ ΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ δέν ύπάρχουν στι
γμές ήσυχίας. "Οσην ώρα κάθεται 
στό τιμόνι, δλο του τό είναι βρί

σκεται σέ ύπερδιέγερση. 'Ο νοΰς του, τό 
σώμα του, ή ψυχή του, τά νεΰρα του πλη
ρώνουν στδ άκέραιο τόν νενομισμένο φόρο 
στόν μολώχ της ταχότττος. Εννοείται δτι 
τό Οψος αύτοΰ τοΰ φόηοϋ ποικίλλει καί αύ- 
ξομειώνεται Ανάλογα μέ τίς Αντικειμενι
κές δυσκολίες πού αζΐιμετωπίζει δ δδηγός 
(συνθήκες κυκΛοφορίας, κατάσταση δρό
μου, ώρα της ήμέρας κ τλ .), καθώς έπίσης 
καί Ανάλογα μέ τΙς υποκειμενικές του συν
θήκες: κατάσταση δγείας, ψυχική διάθε
ση. 'Οπωσδήποτε, δ δργανισμός τοΰ δδη- 
γοΰ πάντοτε πληρώνει: ποτέ δέν δδηγοΰμε 
δωρεάν.

’Αλλά μέσα σέ αΰτδ τό σύνθετο φάσμα 
των πιέσεων πού έπιβάλλει ή δδήγηση 
στόν οργανισμό τοΰ δδηγοΰ, δπάρχουν ώρι- 
σμένες ειδικές καί καθωρισμένες στιγμές, 
κατά τίς δποΐες οί δργανικές καί ψυχικές 
μεταβολές είναι καταφανείς. ’Ιδού πωσ 
βλέπουν καί έρμηνεύουν κατωτέρω τίς χα 
ρακτηριστικότερες Από αΰτές ένας παθο
λόγος καί ένας ψυχολόγος.

Ή  έμφάνιση τοϋ τροχονόμου, 
οί παλμοί καί ή συνείδηση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: ΑΓΞΑΝΟΓΝ ΟΙ ΠΑΛΜΟΙ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. "Οταν μπροστά στό παρμ- 
πριζ τοΰ αύτοκινήτου μας βλέπουμε έναν 
τροχονόμο νά μΑς κάνη νόημα νά σταμα
τήσουμε, πράγμα που σημαίνει δτι κάνα
με μιά παράβαση, δπότε περιμένουμε κλή
ση ή τουλάχιστον σύσταση, δ δργανισμός 
μας Αντιδρά μέ τόν Ακόλουθο τρόπο: «κον

ταίνει» ή Αναπνοή μας, δηλαδή οί Ανα
πνευστικές μας κινήσεις μέσα σέ μιά ώρι- 
σμένη χρονική μονάδα γίνονται λιγώτερο 
βαθειές καί πιό σύντομες. Συγκεκριμένα, 
|.έσα σέ ένα λεπτό οί Αναπνοές μας αύξά- 
νο\ται Από τίς 19 στίς 26. ’Εξ Αλλου οί 
παλμοί τής καρδιάς μέσα σέ ένα λεπτό αύ- 
ξάνουν Από 70 σέ 90.

"Αν είμαστε Απολύτως δγιείς, Από σω
ματική Αποψη, ή έμφάνιση τοΰ τροχονό
μου ένδέχεται νά μήν προκαλέση καμμιά 
ούσιώδη ένδειξη σέ ένα ένδεχόμενο ήλεκ- 
τροκαρδιογράφημα έκείνη τήν στιγμή. ’F 
πίσης, μέ τήν ίδια προϋπόθεση, δέν θά πα- 
ρουσιάση ούσιώδη μεταβολή ή ποσότης τοΰ 
σακχάρου που δπάρχει μέσα στό αίμα. ’Αλ
λά στήν Αντίθετη περίπτωση, Αν δηλαδή δ 
δργανισμός μας παρουσιάζη έστω καί τήν 
παραμικρή ρωγμή, ή έμφάνιση τοΰ τροχο
νόμου δέν μπορεί παρά νά σημάνη γ ι’ αύ- 
τόν μιά δοκιμασία, μικρή ή μεγάλη.

ΦΎΧΟΛΟΓΟΣ: Η ΕΝΟΧΗ ΣΓΝΕΙΔΗΣΗ. 
"Οταν δ δδηγός βλέπη μπροστά του τόν 
Ανθρωπο μέ τήν στολή, είναι σάν νά σκον- 
τάφτη πάνω στήν έξουσία, πού Αντιπροσω
πεύει γ ι’ αύτόν μιά «ένδεχομένη ποινή». 
Ή  πρώτη Αντίδραση είναι φυσική: δ τρο
χονόμος είναι έξω, δ δδηγός είναι μέσ' 
στό αΰτοκίνητο. Τό γεγονός αύτό συνιστά 
καί μιά συνθήκη κοινωνικής άποατάσεως 
μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

Μερικοί δδηγοί υίοθετοΰν μιά Ανέμελη 
στάση γιά νά Αποδείξουν τήν συναίσθημα 
τική τους βεβαιότητα. Στήν πραγματικότη
τα αύτή ή συμπεριφορά δέν είναι παρά 
μιά προσπάθεια νά άποκρυβή ή άβεβαιότης

τους: έχω μαζί μου τό δίπλωμα; έκανα 
«ανένα σφάλμα; έχω μαζί μου τά τρίγωνο; 
μήπως είναι στριμμένος δ τροχονόμος; Μ» 
ρικοί δδηγοί χαμογελοΰν, Αλλοι παίρνουν 
μιά έκφραση πολύ σοβαρή, Αλλοι υίοθετοΰν 
στάση ικετευτική.

Πάντως οί περισσότεροι δδηγοί ξεχνούν 
αύτό πού θά έπρεπε νά κάνουν πρώτα Απ’ 
δλα: νά κατέβουν Από τό αΰτοκίνητο, νά 
κλείαουν τήν πόρτα καί νά πλησιάσουν τόν 
τροχονόμο. Γιατί δμως θά πρέπει νά γ ί
νουν δλα αύτά;

Δέν πρόκειται γιά  «ψυχολογική μανού
βρα», Αλλά γιά έναν πολιτισμένο τρόπο νά 
έξουδετερωθή ή κοινωνική διαφορά καί νά 
Αποκατασταθή μιά σχέση σωστής έπικοι- 
νωνίας. Ό  δδηγός πού μένει κλεισμένος 
στό αύτοκίνητό του καί περιορίζεται μόνο 
νά κατεβάαη τό τζάμι του, δείχνει μιά έ- 
πιθετική συμπεριφορά. Οί μεσογειακοί Αν
θρωποι γενικά δέν έχουν φυσιολογική στά
ση Απέναντι στούς έκπροσώπους τών Αρ
χών, πράγμα, Αλλωστε, πού ισχύει καί 
γιά πολλούς Από αύτούς τούς έκπροαώ- 
πους Απέναντι στό κοινό. Τό κοινό πάν
τως έπιδεικνύει φόβο, δυσπιστία καί προ
παντός τήν έπιθυμία νά έξαπατήση τό όρ
γανο τής τάξεως.

"Ετσι ή σκηνή τροχονόμος - δδηγός σπά
νια είναι ευπρεπής. Ό  πρώτος αισθάνεται 
πανίσχυρος, δ δεύτερος αισθάνεται ένας 
κακομοίρης πού έχει κάθε ιερό δικαίωμα 
νά προσπαθήση νά γλυτιϋση μέ κάθε μέσον.

Δέν πρόκειται μολοντούτο γιά εκδηλώ
σεις «βαθυτέρων ψυχικών συγκρούσεων», 
Αλλά μάλλον γιά  μιά Αξιοθρήνητη μικρή 
θεατρική σκηνή. Καί ή μικρή αύτή θεατρι-
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Ένα παιδί ατό δρόμο αποτελεί γιά τόν 
αύτοκινητιστή τή μεγαλύτερη δοκιμασία. 
Θέτει ύπό αμφισβήτηση t ic  ικανότητες 

καί τήν μακροχρόνια πείρα του.

κή σκηνή Αποδεικνύει, δτι κανένα σύστη
μα δδικής κυκλοφορίας δέν μπορεί νά λει- 
τουργήση Απρόσκοπτα χωρίς τήν ειλικρινή 
συνεργασία δλων τών μερών του. Καί καμ- 
μιά συνείδηση δμως δέν μπορεί νά είναι 
ήσυχη μπροστά στόν τροχονόμο.

Τό παιδί πού παίζει καί 6 ανώ
ριμος όδηγός

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ): ΜΙΑ ΚΛΩΤΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ. Ποιός θά τό περίμενε; Τό παι
δάκι έπαιζε ατό πεζοδρόμιο. Ξαφνικά ή 
μπάλλα τοΰ έφυγε Απ’ τά χέρια καί κύ
λησε στήν μέση τοΰ δρόμο. Τό παιδάκι, 
χωρίς νά κυττάξη γύρω του, έτρεξε νά 
πιάση τήν μπάλλα του, καί βρέθηκε σέ μι
κρή Απόσταση Από τούς τροχούς τού αύ- 
τοκινήτου. *0 όδηγός είναι Αναγκασμένος 
νά φρενάρη Απεγνωσμένα γιά νά σταματή- 
ση τό αύτοκίνητο Ακριβώς προτού νά πέ- 
ση πάνω στόν μικρούλη. Τό φρενάρισμα 
αύτό τού κοστίζει μιά αύξηση τής Αρτηρια
κής πιέσεως Από τά 125)75 στά 170) 100- 
Ό  όδηγός αισθάνεται σάν νά δέχεται «μιά 
κλωτσιά στήν καρδιά», ένώ τό ένδεχόμενο 
ήλεκτροκαρδιογράφημα θά έδειχνε, Ασφα
λώς, ένα σπασμό της στεφανιαίας αρτηρίας.

Λίγα λεπτά Αργότερα, μετά τήν παρέ
λευση τού κινδύνου, οι σφυγμοί τοΰ δδηγοΰ 
εξακολουθούν νά βρίσκωνται στούς 120 τό 
λεπτό, έχοντας ξεκινήσει Από τούς 70 πού 
είναι οί φυσιολογικοί, καί οι Αναπνοές του 
είναι 24 τό λεπτό, Αντί τών 18 φυσιολογι
κών.

ΊΊ'ΧΟΛΟΓΟΣ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΡΙΜΟ- 
ΤΙ1ΤΟΣ. Τό νά άντιληφθούμε ξαφνικά δτι 
ένα παιδί βρίσκεται σέ κίνδυνο, μάς προ- 
καλεϊ βαθείς ψυχολογικούς άντικτύπους 
γιά έναν έντελώς ιδιαίτερο λόγο: τό αύ- 
τοκίνητο είναι δυνατό, τό παιδί Απροστά
τευτο, καί έτσι μάς είναι δύσκολο ν’ Απο
δώσουμε τήν εύθύνη. Καί δταν δέν κατορ
θώνουμε νά φορτώσουμε σέ κάποιον ένα λά
θος (δηλαδή νά βρούμε ένα πρόχειρο έξι- 
λαστήριο θύμα), βρισκόμαστε στό μέσον 
μιΑς κρίσεως, τήν όποία λύνουμε φορτώ
νοντας τό λάθος στόν έαυτό μας.

Στήν ψυχολογική αύτή διαδικασία συμ
πυκνώνεται δλη ή προσωπική μας έμπει- 
ρία: 'Ο έαυτός μας δταν ήταν παιδί, ή Α
γάπη τών γονέων μας, ή σημασία πού έ
χουν γιά μας τά παιδιά μας, οί εκκλή
σεις στήν σύνεση, ό ένδεχόμενος πόνος τών 
δικών μας. Συμπέρασμα.: Τό παιδί πού ά- 
πειλήθηκε ή πού έπαθε κακό, Ανακαλεί 
ξάφνου στήν ψυχή μας τήν δική μας κατά
σταση, δηλαδή τήν Απειλή πού θά μπορού
σε νά καταστρέψη την δική μας οικογένεια.

’Από τήν ψυχική αύτή Αναστάτωση μπο
ρούν νά προκόψουν οί πιό Αλλόκοτες συμ
περιφορές: Ακόμη καί ή έγκληματική φυ
γή, Ακόμη καί ή παράλειψη τής προσφο
ράς βοήθειας. Φεύγοντας έπιζητούμε Απε
γνωσμένα νά ξεφύγουμε Από τήν εικόνα 
τής δικής μας καταστροφής. Αύτή είναι 
μια Αντίδραση έντελώς Αφύσικη, ή όποία, 
ωστόσο, μπορεί νά συναντηθή Ακόμη καί σέ 
Ατομα πού θεωρούν τόν έαυτό τους Απολύ
τως φυσιολογικό. ΙΙρόκειται, ωστόσο, γιά 
Ατομα πού είναι έντελώς Ανώριμα. Οί Αν
θρωποι πού Αντιδρούν έτσι δέν έχουν έμβα- 
θύνει στή σημασία τής εμπειρίας τοΰ πό
νου.

Οί όδηγοί πού μαλώνουν είναι 
κομπλεξικοί

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: 01 ΗΠΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙ- 
ΙΙΤΩΣΕΙΣ: 'Ο Αμφισβητούμενος σηματοδό
της, τό Αντικανονικό προσπέρασμα, ή στρο
φή χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση, είναι 
μερικά μόνο Από τά περιστατικά πού μπο
ρούν νά προκαλέαουν μεγάλη Αναστάτωση. 
Είναι, πάντως, οί ήπιώτερες περιπτώ
σεις, αύτές πού έχουν τις πιό βραχυχρό
νιες συνέπειες. ’Απόδειξη δτι συχνά κα
τορθώνουμε ν’ άποφύγουμε αύτά τά περι
στατικά, νά δώσουμε τόπο στήν δργή, καί 
γ ι’ αύτό οί καυγάδες τών δδηγών, Αν καί 
είναι πολλοί καί καθημερινοί, είναι, πάν
τως, λιγώτεροι Από δσοι θά μπορούσαν νά 
είναι.

Στις περιπτώσεις αύτές, δταν, δηλαδή, 
δίνεται τόπος στήν δργή, ή γλυκαιμία τού 
όδηγού παραμένει μάλλον χαμηλή, 0,70 
γραμ. κατά λίτρο αίματος, πράγμα πού Α
πό τήν Αλλη δείχνει κόπωση τού νευρο- 
μυϊκοΰ συστήματος, δ σφυγμός είναι φυσιο
λογικός, ή Αρτηριακή πίεση δέν ξεπερνά 
τά συνηθισμένα δρια καί τό ήλεκτροκαρ
διογράφημα είναι μάλλον κανονικό.

’Αλλά μερικές φορές δ «Αλλος» έπιμέ- 
νει φορτικά, είναι ένοχλητικός, έκνευρι- 
στικός, προσβλητικός. "Έτσι δ δδηγός μας, 
χωρίς νά τό καταλάβη, Αποφασίζει δτι Α
ξίζει τόν κόπο νά τόν πληρώση μέ τό ίδιο 
νόμισμα, νά τού άπαντήση στόν ίδιο τόνο.

Καί Αρχίζει δ καυγάς. ’Αμέσως ή πίε
ση τών δδηγών μας Ανεβαίνει Από τά 125) 
70 στά 150)85, οί σφυγμοί έπιταχύνονται 
καί φθάνουν Από 70 στούς 100 Ανά λεπτό, 
καί, τέλος, καθώς οί βρισιές έπισωρεύον- 
ται ή μιά πάνω στήν Αλλη, οί Αναπνοές, 
Από 1S—19 Ανά λεπτό, γίνονται 26—27.

Ί ΓΧΟΛΟΓΟΣ: ΕΓΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΡΗ
ΞΗ: ΙΙολλές προσπάθειες έχουν καταβάλει 
οί ψυχολόγοι γιά νά έξηγήσουν τήν έπιθε- 
τική συμπεριφορά τών δδηγών. Τά συμπε
ράσματα αύτών τών ερευνών θά μπορού
σαν νά συνοψισθούν σέ τούτη τήν φόρμου
λα: Ό  καυγατζής δδηγός, είναι, κατά κα- 
νάνα, ένα Ατομο πού δταν Αδικείται (ή 
νομίζει δτι Αδικείται) έκρήγνυται γιατί 
έτσι βρίσκουν τήν εύκαιρία νά έκδηλωθούν 
τά καταπιεσμένα κόμπλεξ του.

Στά κόμπλεξ μπορούμε νά προσ
θέσουμε τις Ανικανοποίητες έπιθυμίες, τις 
Απογοητεύσεις κάθε είδους, τά σεξουαλικά 
προβλήματα κ.τ.λ. Μερικοί μιλούν Ακόμη 
γιά τά έγκληματικά ένστικτα τοΰ Ανθρώ
που, καθώς καί γιά λανθάνουσες παθολο
γικές καταστάσεις, οί δποΐες έρχονται στό 
φώς μέ Αφορμή τόν καυγά.

Σέ δλα αύτά, πού βασικά Αληθεύουν, 
μπορούμε νά προσθέσουμε ένα Ακόμη γε
γονός, θεμελιώδες: Ό  δδηγός είναι δεμέ
νος μέ τό αύτοκίνητο καί συνεπώς Αντι
δρά κατ’ Αντανάκλαση πρός μιά διττή κα
τάσταση (Ανθρωπος - αύτοκίνητο). Αύτό 
σημαίνει δτι τό αύτοκίνητο είναι, έπίσης, 
υπεύθυνο γιά τήν έπιθετική έκρηξη, καί 
ϊχ ι  μόνο δ δδηγός σάν Ατομο.

Ίσω ς δέν έχουμε προσέξει δσο θά έπρε
πε τό γεγονός, δτι τό αύτοκίνητο είναι Αν
τικείμενο έξαιρετικά δισυπόστατο: Μπο
ρούμε νά κυριαρχήσουμε πάνω του (μέ τό 
τιμόνι, τό φρένο, τις ταχύτητες), Αλλά 
ποτέ Απολύτως (στις μεγάλες ταχύτητες 
είμαστε στό έλεός του). Έ τσ ι τό αίσθημα 
δυνάμεως τοϋ δδηγοΰ διαψεύδεται στό 6πο- 
συνείδητό του, καί ώς έκ τούτου μένει μέ
σα του μιά τεράστια ποσότητα άξόδευτης 
δυνάμεως. Αύτή ή ένέργεια διατελεΐ σέ 
τρομακτική ετοιμότητα καί αύτή είναι πού 
κάνει τόν δδηγό νά έξοργίζεται δταν τόν 
Αδικήσουν ή νομίση δτι τόν Αδικούν, νά 
κατεβαίνη Από τό αύτοκίνητό του γιά νά 
Αντιμετώπιση τόν Αντίπαλο.

"Οταν 'ένας ποδηλάτης διατρέχη 
κίνδυνο

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ —  ΦΎΧΟΛΟΓΟΣ: Η Π1Ε- 
ΣΗ ΚΑΙ Η ΣΓΝΕΙΔΗΣΙΙ: Ό  ποδηλάτης 
πού πετιέται ξαφνικά μπροστά στό αύτοκί
νητο είναι ένα περιστατικό πού τό Αντι
μετωπίζουν πολύ συχνά οί δδηγοί, πού εί
ναι Αναγκασμένοι να κινούνται σέ έξοχι- 
κούς δρόμους. Τό δεξί πόδι αύτών τών δ
δηγών πρέπει νά είναι ένα όργανο Εξαι
ρετικής εύαιαθησίας, πανέτοιμο νά δπα- 
κούση στό νευρομυϊκό Ανακλαστικό, πού θά 
τό φέρη μέ Αστραπιαία ταχύτητα Από τό 
γκάζι στό φρένο. Στήν ίδια έτοιμότητα 
πρέπει νά διατελούν καί τά μάτια γιά νά 
Αντιληφθοΰν, δσο γίνεται πιό έγκαιρα, τόν 
Απρόσεκτο ποδηλάτη, καθώς καί τά χέρια, 
γιά  νά έκτελέαουν έναν έντελώς τρελλό 
Ελιγμό.

Είναι ύπόθεση δευτερολέπτων. Καί δ
μως νά τί συμβαίνει σ’ αύτά τά δευτερόλε
πτα μέσα στόν δργανισμό τού δδηγοΰ:

Τό ήλεκτροκαρδιογράφημα είναι Αλή
θεια δτι δέν προφθαίνει νά δείξη καμμιά 
ούσιώδη μεταβολή, δπως, Αλλωστε, θά συ- 
νέβαινε καί μέ τήν γλυκαιμία, δηλαδή τήν 
παρουσία σακχάρου στό αίμα. Ά λ λ ’ δ σφυ
γμός καί ή Αναπνοή έπιταχύνονται, ένώ ή 
πίεση πραγματοποιεί ένα θεαματικό Αλμα: 
Από τά 125)75 φθάνει ατά 155)90. Καί 
αύτό γιά νά στείλη στόν έγκέφαλο Ακόμη 
περισσότερο αίμα. Πράγματι, δ έγκέφα- 
λος χρειάζεται Αφθονο αίμα σ’ αύτή τήν 
περίπτωση, γιατί δ δλος χειρισμός ήταν 
Αμεσος καί Απρόβλεπτος.

"Οσο γιά τήν συνείδηση, δέν προφθαί- 
νει κι αύτή νά κάνη ή νά δείξη τίποτε 
Αλλο, γιατί έχει μεταβληθή δλόκληρη σέ 
προσοχή.

Καθηγηταί
PIER GILDO BIANCHI 

ANTONIO ΜΙΟΤΟ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

2. Οϊ ταΕιθέται ύποχρεούνται: α) νά εύρίσκωνται εις 
τάς θέσεις των τρεις τουλάχιστον ώρας πρό τής ένάρΕεως 
τής τελετής, τής Αστυνομικής Αρχής δικαιουμένης έν πε- 
ριπτώσει άπουσίας τούτων νά άπαγορεύη τήν τέλεσιν τής 
έορτής ή των άγώνων, β) νά φέρωσιν ειδικόν σήμα άνα- 
γνωρίοεως έπιμελούμενοι τής καθοδηγήσεως τών θεατών, 
βάσει τοϋ εισιτηρίου των εις τήν έν αύτώ άναγραφομένην 
θέσιν, ώς καί τής εύκοσμίας καί εύταΕίας, ένισχυόμενοι εις 
τό έργον των κατά τών θορυβοποιών, ταραΕιών ή δυστρο- 
πούντων θεατών ύπ' άστυνομικών οργάνων, γ) νά μή ά- 
πομακρύνωνται τών θέσεων των πρό τής πλήρους έκκενώ- 
σεως τοϋ Σταδίου καί δ) νά μή είσέρχωνται εις τόν χώ
ρον τοϋ στίβου κατά τόν χρόνον τελέσεως τοϋ άγώνος 
ή έορτής.

3. Κατ' έΕαίρεσιν, ή έΕασφάλισις τών θέσεων εις τάς 
διά τούς έπισήμους προοριΖομένας κερκίδας πραγματοποι
είται ύπό τών πρός τοϋτο όριΖομένων άστυνομικών όρ- 
γάνων.

"Α ρ θ ρ ο ν 11.

Σ υ ν ε ρ γ ε ΐ ο ν  Α' Β ο η θ ε ι ώ ν .

1. Οί όργανωταί τής έορτής ή τών άγώνων ύποχρεοϋν- 
ται νά έγκαταστήσωσιν ύγειονομικόν συνεργείον Α ' Βοη
θειών, έγγύς τοϋ Σταδίου ή έντός αύτοϋ,, πρός παροχήν 
τής άπαιτουμένης ιατρικής περιθάλψεως εις περίπτωσιν λι
ποθυμιών ή άλλων δυστυχημάτων.

"Α ρ θ ρ ο ν 12.

Ε ι σ ι τ ή ρ ι α .

1. Ό  άριθμός τών άποστελλομένων προσκλήσεων καί 
τών έκδιδομένων εισιτηρίων δέν δύναται νά ύπερβαίνη τάς 
θέσεις τοϋ Σταδίου.

2. Πάντα τά εισιτήρια, πρίν ή δοθώσι πρός πώλησιν, 
σφραγίζονται διά τής έπισήμου σφραγϊδος τής Αστυνομίας, 
έφ όσον δέ αϋτη κρίνει τοϋτο άπαραίτητον τά εισιτήρια 
θά φέρουν όπισθεν τοϋ εις χείρας τοϋ θεατοϋ μένοντος 
άποκόμματος διαφόρους όδηγίας, καθ' ύπόδειΕιν τής 'Α
στυνομικής Διευθύνσεως.

Ά  ρ 0 ρ ο ν 13.

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  δ χ η μ ά τ ω ν.
1. Απαγορεύεται ή κυκλοφορία τροχοφόρων κατά μή

κος τής όδοϋ Ήρώδου τοϋ Αττικού καί Λεωφ. Όλγας 15' 
λεπτά τής ώρας πρό τής Στρατιωτικής ΠαρατάΕεως καί 
μέχρι τής άποχωρήσεως αύτής, έΕαιρουμένων τών φερόν- 
των διακριτικά ψηφία τοϋ άλφαβήτου αύτοκινήτων τών έ- 
πισήμων.

2. Έκ τών Στρατιωτικών αύτοκινήτων ύπό ψηφία Ε. 
Σ. είς τήν διάταΕιν αύτήν ύπάγονται μόνον τά αύτοκίνητα 
τών έν ένεργεία καί στολή Στρατηγών καί τοϋ Φρουράρ
χου 'Αθηνών.

3. Τρεις ώρας πρό τής ένάρΕεως, κατά τήν διάρκειαν 
τής έορτής καί μίαν μετά τήν λήΕιν αύτής ώραν ή μετά 
τοϋ Παγκρατίου - Βύρωνος καί λοιπών πρός τό Παγκράτι 
συνοικισμών συγκοινωνία θά καθορίΖεται έκάστοτε ύφ' 
ήμών.

Ά  ρ θ ρ ο ν 14.

Π ι ν α κ ί δ ε ς  π ρ ό ς  δ δ η γ ί α ν  τ ών  
θ ε α τ ώ ν .

1. Οί όργανωταί ύποχρεούνται νά τοποθετήσωαι πρό

τής πλατείας τοϋ Σταδίου καί είς μέρη κατάλληλα πινακί
δας, ένδεικνυούσας τήν ύφ’ έκάστου κατόχου εισιτηρίου ά- 
κολουθητέαν διεόθυνσιν, άναλόγως τοϋ είδους τοϋ εισιτη
ρίου, ώς καί τάς αστυνομικός όδηγίας, τάς είδικώς έκδιδο- 
μένας παρά τής Αστυνομικής Διευθύνσεως.

"Α ρ θ ρ ο ν 15.

Έ ν α ρ ξ ι ς  καί .  δ ι α κ ο π ή  ε ι σ ό δ ο υ  
τ ο ϋ  κ ο ι ν ο ύ .

1. Η είς τό Στάδιον είσοδος αρχεται τρεις τούλάχι- 
στον ώρας πρό τής ένάρΕεως τοϋ θεάματος καί δύναται 
νά διακοπή ήμίσειαν ώραν πρό ταύτης, άπαγορευομένης τής 
διόδου είς πάντας άνεΕαρτήτως, έστω καί έφωδιασμένους 
δι' εισιτηρίων.

2. Αί θύραι τών πλαγίων εισόδων αύτοϋ κλείονται 15' 
λεπτά πρό τής ένάρΕεως τής τελετής ή τών άγώνων.

Ά  ρ θ ρ ο ν 16.

Ά π α γ ό ρ ε υ ο ι ς  ε ι σ ό δ ο υ  δ ι ά  
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Π ύ λ η ς .

1. Απαγορεύεται ή διά τής Κεντρικής Πύλης είσοδος 
έν τώ Σταδίω παντός έτέρου, πλήν τών έπισήμων τών έ- 
χόντων ειδικός προσκλήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Μέ τ ρ α  τ ά ξ ε ω ς  κ α τ ά  τ ά ς  έ π ι σ ή μ ο υ ς
τ ε λ ε τ έ ς .;
Ά  ρ θ ρ ο ν 17.

1. Κατά τήν 25ην Μαρτίου, ήμέραν τής Εθνικής Εορ
τής, 21 ην Μαΐου, ονομαστικήν έορτήν τής Α.Μ. τοϋ Βασι- 
λέως, τήν Πρώτην τοϋ έτους, τήν 28ην 'Οκτωβρίου ώς καί 
κατά πασαν άλλην ήμέραν έπισήμου έορτής ή τελετής, καθ' 
ας ύπάρχει στρατιωτική παράταΕις, άφ' ής ώρας συντελε- 
σθή αϋτη, άπαγορεύομεν τήν παραμονήν πεΖών είς τό κα
τάστρωμα τών όδών τής στρατιωτικής παρατάΕεως, τής κυ
κλοφορίας καί παραμονής τών πεΖών έπιτρεπομένης μόνον 
είς τά πεΖοδρόμια τών όδών τούτων.

2. Επίσης, άπαγορεύομεν τήν παραμονήν τών πεΖών 
είς τήν πλατείαν Μητροπόλεως καί είς ά σημεία ήθελεν 
ορίσει ή Αστυνομία καί είς τάς οδούς Φιλοθέης, Απόλλω
νος καί ΜπενιΖέλου μίαν ώραν πρό τής δοΕολογίας καί ή- 
μίσειαν ώραν μετ’ αύτήν.

Ά  ρ θ ρ ο ν Γ1 8.

1. Έ  δ ι α δ ρ ο μ ή  τ ώ ν  Ι π ι τ α φ ί ω ν  
β ρ ί ζ ε τ α ι  σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ι  τ ή ς  Ε κ 
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς  κ α ί  ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  
Α ρ χ ή ς .

Ά  ρ θ ρ ο ν 19.

1. Μίαν ώραν πρό τής δοΕολογίας καί ήμίσειαν ώραν 
μετ' αύτήν, ώς καί μίαν ώραν πρό τής έκκινήσεως τοϋ Επι
ταφίου έκ τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ, άπογορεύεται ή κυ
κλοφορία οίουδήποτε τροχοφόρου κατά μήκος τών έν όρ- 
θροις 17 καί 18 άναφερομένων όδών.

2. Τής άνωτέρω άπαγορεύσεως έΕαιροϋνται τά φέρον- 
τα διακριτικά ψηφία τοϋ άλφαβήτου αύτοκίνητα τών έπισή
μων, έφ' όσον έπιβαίνουσι τούτων οί ίδιοι, ώς καί τά κε- 
κτημένα ειδικήν άδειαν τής 'Αστυνομίας τοιαύτα, έκ δέ τών
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ύπό στοιχεία Ε.Σ. στρατιωτικών τοιούτων, τά αύτοκίντητα 
τών έν ένεργεία καί στολή Στρατηγών καί Ναυάρχων καί 
τό τοϋ Φρουράρχου Αθηνών.

3. Από τών αύτών ώρών ή κυκλοφορία τών πεΖών θά 
έπιτρέπηται μόνον έπί τών πεζοδρομίων καί γενικώς όπι
σθεν τής στρατιωτικής παρατάΕεως καί τής άστυνομικής 
Ζώνης, έΕαιρέσει τών έπισήμων καί τών άντιπροσώπων τοϋ 
έγχωρίου καί Εένου τύπου. Οί τελευταίοι οΰτοι δέον νά 
ώσιν έφωδιασμένοι διά δελτίου ταύτότητος, τεθεωρημένου 
παρ' ήμών.

4. Εις τούς άντιπροσώπους τοϋ τύπου παρέχεται ύπό 
τής Αστυνομικής Υπηρεσίας πάσα δυνατή, πρός εύκολω- 
τέραν διεΕαγωγήν τοϋ έργου των, διευκόλυνσις.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 0.

1. Οί δικαιούμενοι νά προσέλθωσι δι' αύτοκινήτου κα
τά τάς διατάΕεις τοϋ άρθρου 19 τής παρούσης, έφ' όσον 
έχει συντελεσθή ή στρατιωτική παράταΕια, δέον νά είσέρ- 
χωνται διά τής όδοϋ Ελευθερίου ΒενιΖέλου ή Βασιλίσσης 
Σοφίας εις τήν οδόν Γεωργίου τοϋ Α ' καί έκεϊθεν διά τής 
όδοϋ Έρμοϋ καί Εύαγγελιστρίας νά κατευθύνωνται πρός 
τήν Μητρόπολιν.

2. Έφ' όσον οί έπίσημοι προσέρχωνται πεΖοί, άκολου- 
θοϋσιν ή τάς έν τή προηγουμένη παραγράφω όριΖομένας 
όδούς ή διά τής όδοϋ Σταδίου ή τής όδοϋ Αργεντινής Δη
μοκρατίας (Βουλής) εισέρχονται έντός τής παρατάΕεως, 
άπαγορευομένης τής διασπάσεως τής στρατιωτικής ή τής 
άοτυνομικής τοιαύτης εις άλλην θέσιν.

"Α ρ θ ρ ο ν 21.

1. Μετά τήν εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν άφιΕιν τής 
Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, άπαγορεύεται ή προσέλευσις οίουδή- 
ποτε προσώπου καί άν είσέτι περιλαμβάνεται εις τό έπί- 
σημον πρόγραμμα, έΕαιρέσει τών μελών τής Κυβερνήσεως 
καί τοϋ Διπλωματικού Σώματος.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 2.

1. Απαντες οί καταστηματάρχαι τών οδών καί πλα
τειών, έπί τών όποιων θά λάβη χώραν στρατιωτική παρά- 
ταΕις καί θά γίνη παρέλασις, ύποχρεοϋνται νά αοωοιν άπό 
τής πρωίας τών έν άρθρω 17 τής παρούσης άναφερομένων 
ήμερών παν πρό τών καταστημάτων των ύπάρχον έμπόδιον, 
οίον τραπέΖας, καθίσματα κ.λ.π., συμμορφούμενοι έπακρι- 
βώς πρός τάς ύποδείΕεις τών άστυνομικών όργάνων.

..2 . Ωσαύτως ύποχρεοϋνται οί καταστηματάρχαι τών 
όδών καί πλατειών, δΓ ών θά διέλθη ή πομπή τοϋ Επιτα
φίου, νά αρωσι τά αύτά έμπόδια πρό τών καταστημάτων 
των μίαν ώραν πρό τής διελεύσεως τής πομπής.

"Α ρ θ ρ ο ν 23.

1. Από τής λήΕεως τής λειτουργίας καί μέχρι πέρα- 
ρατος τής δοΕολογίας, άπαγορεύεται εις τό διό τούς έπισή- 
μους προωρισμένον μέρος τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναού παρα
μονή παντός μή περιλαμβανομένου έν τώ έπισήμω προ- 
γρόμματι.

2. Κατά τήν ίεράν άκολουθίαν τοϋ Επιταφίου, κοινή 
συνεννοήσει τής Εκκλησιαστικής καί 'Αστυνομικής 'Αρχής, 
καθορίζεται έντός τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναού ειδικός διά 
τούς έπισήμους χώρος.

3. 'Απαγορεύεται ή πρό τών προπυλαίων τοϋ Ναού 
καί έν τή πρό τοϋ Ναοΰ Πλατεία, πέραν τής όριΖομένης Ζώ
νης, παραμονή οίουδήποτε, έΕαιρέσει τών δΓ ύπηρεσίαν 
στρατιωτικών καί άστυνομικών.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 4.

1. Απαγορεύεται ή έκ τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ έ- 
Εοδος τών έκκλησιαΖομένων πρό τής έΕόδου τών έπισήμων 
καί τοϋ ’Επιταφίου.

2. Επίσης, άπαγορεύεται ή έΕοδος τών έκκλησιαΖαμέ- 
νων έκ τής βόρειας θύρας τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 5.

1. Εις τήν περίπτωσιν, καθ' ήν δέν ήθελε άποφασισθή

στρατιωτική παράταΕις καθ' όλην τήν διαδρομήν τοϋ Επι
ταφίου, ή εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν μετάβασις τών έ
πισήμων όρίΖεται διό τών όδών Γεωργίου τοϋ Α ', Πλα
τείας Συντάγματος καί όδοϋ Μητροπόλεως.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 6.

1. Κατά τήν διάρκειαν τής περιφοράς τοϋ Επιταφίου, 
άπαγορεύεται ή είσοδος εις τόν διά τής στρατιωτικής καί 
άστυνομικής δυνάμεως περί τόν Επιτάφιον περικλειόμενον 
χώρον, έΕαιρέσει τών έπισήμων καί έν γένει τών άποτε- 
λούντων τήν πομπήν ιερωμένων καί λοιπών εις τήν ύπηρε
σίαν τοϋ Ναοϋ προσώπων.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2 7.

1. Απαγορεύεται ή άρσις ή καθ' οίονδήποτε τρόπον 
καταστροφή τών ύπό τής Αστυνομικής Αρχής τεθειμένων 
διά τήν έΕασφάλισιν τής τάΕεως συρμάτων, σχοινιών ή άλ
λων διά τήν συγκράτησιν τοϋ πλήθους χρησιμοποιούμενων
μέσων.

"Α ρ θ ρ ο ν 2 8.

Η Αστυνομία δΓ άνακοινωθέντος της, δημοσιευομέ- 
νου εις τόν ήμερήσιον τύπον, δύναται:

1. Νά όρίΖη τό ειδικόν σήμα διά τά αύτοκίνητα, ών 
κατά τά άρθρα 19 καί 20 έπιτρέπεται ή κυκλοφορία.

. 2. Νά κανονίΖπ τά τής κυκλοφορίας τών αύτοκινήτων 
καί λοιπών τροχοφόρων κατά τήν διάρκειαν τών τελετών, 
τής περιφοράς τοϋ Επιταφίου καί κατά τήν ήμέραν τών 
Εθνικών Εορτών κατά τρόπον διάφορον τοϋ συνήθους καί

3. Νά ρυθμίΖη, διά προφορικών διαταγών τοϋ έπί κε
φαλής τής διά τήν τάΕιν άστυνομικής δυνάμεως, τήν κυκλο
φορίαν τών πεΖών καί τήν θέσιν, ήν δέον νά καταλαμβά- 
νωσιν οί πολϊται κατά τήν διέλευσιν τοϋ Επιταφίου καί κα
τά τάς παρελάσεις.

"Α ρ θ ρ ο ν 2 9.

1. Εις τάς άπαγορεύσεις τών άρθρων 17 καί 23 δέν 
ύπάγονται οί δημοσιογράφοι καί φωτογράφοι.

2. Οί δημοσιογράφοι δέον νά έχωσι μεθ' έαυτών καί 
νά έπιδεικνύωσι τά δελτία ταύτότητος των, οί δέ φωτογρά
φοι ειδικήν άδειαν τής 'Αστυνομίας.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3 0.

1. Απαγορεύεται εις τούς έπ' αύτοκινήτων προσερχο- 
μένους εις τήν δοΕολογίαν νά πληρώνωσι τά ύπ' αύτών μι- 
σθούμενα αύτοκίνητα πρό τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ κατά 
τήν ώραν τής άποβιβάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Μ έ τ ρ α  τ ά ξ ε  ως  I ν τ δς τ ο ϋ  

Ζ α π π εί ον %ήπ ου.
"Α ρ θ ρ ο ν 31.

Απαγορεύεται:
1. Πάσα έκκοπή, έκρίΖωσις καί οίαδήποτε άλλη βλάβη 

άνθέων, φυτών καί δένδρων τοϋ Ζαππείου Κήπου, καθώς 
καί πόσα βλάβη έπί τών έν τή περιοχή αύτοϋ ύπαρχόντων 
καθισμάτων ή άλλου ύλικοΰ οίασδήποτε φύσεως, ώς καί ή 
μεταφορά καί μετακίνησις αύτών.

. .2. Ή έπί τών πάγκων τοϋ Ζαππείου Κήπου, τών τοί
χων τοϋ Μεγάρου, τών δένδρων ή άλλαχοϋ άναγραφή άσέ- 
μνων φράσεων ή παραστάσεων, ώς καί ή έν γένει ρύπαν- 
σις αύτών διά μολυβδίδος ή άλλως, ώς καί ή δΓ άποΕέ- 
σεως άναγραφή ονομάτων, λέΕεων, ψηφίων κ.λ.π.

3. Ή  άνευ άδειας τής Επιτροπής έν τώ αύτώ σημείω 
τής περιοχής τοϋ Ζαππείου έπί μακράν στάθμευσις μικρο- 
πωλητών οίωνδήποτε άντικειμένων ή καί φωτογράφων, έπι- 
τρεπομένης μόνον τής διελεύσεως καί περιφοράς αύτών εις 
τούς διαδρόμους τών κήπων, έφ' όσον είναι περιβεβλημέ- 
νοι διά τής ύπό τής άρμοδίας Επιτροπής κεκανονισμένης
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ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ
Π ρός

"Απαντας τούς ’Αξιωματικούς, 'Υπαλλήλους καί Κατώτερα Όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί ’Αγροφυλακής.

«Ίτε παΐδες Ελλήνων έλευθεροΰτε Πατρίδα...».
Τετρακόσια χρόνια στυγνής δουλείας δέν ήρκεσαν νά καταπνίξουν τόν έπιβλητικόν ήχον τού 

Τυρταιϊκοϋ παιάνος καί τήν αίωνίαν ήθικήν έπιταγήν τών ήρώων τοΰ Μαραθώνος, των Θερμοπυλών καί 
τής Σαλαμΐνος, ό όποιος άντήχησε καί πάλιν τήν 25ην Μαρτίου 1821.

Ό  Ελληνισμός, αιώνιος καί άφθαρτος άπό τόν χρόνον, ώς ό μυθικός Φοΐνιξ, ύπείκων είς τήν άνω- 
τέρω έπιταγήν τών προγονικών του ήρώων, άφυπνίζεται καί πάλιν καί άναλάμπει άπό τήν στάκτην, διά 
νά καταυγάση τήν άνθρωπότητα μέ τό εκθαμβωτικόν όραμα τής γνήσιας 'Ελληνικής άρετής, ή όποια 
έξεδηλοΰτο πάντοτε ως υπερτάτη θυσία, διά τήν έλευθερίαν καί διά τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν.

Τό γεγονός δέ, ότι ή άφύπνισις τοϋ σκλαβωμένου Έθνους συνέπεσε μέ τόν Ευαγγελισμόν τής 
Θείας ένανθρωπίσεως, δέν είναι τυχαΐον. Άντιθέτως, είναι μία είσέτι έπιβεβαίωσις, ότι ό Ελληνισμός, 
ώς πρόδρομος τοϋ Χριστιανισμού, Θείςι βουλήσει, πάντοτε έπέπρωτο ούχί μόνον νά έπιζήση, άλλά καί νά 
θαυματουργήση. Διά τοϋτο, ή 25η Μαρτίου 1821 άποτελεΐ τήν ώραιοτέραν εικόνα έναρμονίσεως τοϋ 
Χριστιανισμοΰ καί τοΰ Ελληνισμού καί συνθέτει τήν διπλήν πίστιν, ή όποια ένώνει τούς Έλληνας διά 
μέσου τών αιώνων, ήτοι τήν πίστιν πρός τόν Θεόν καί τήν πίστιν πρός τήν αίωνίαν των Πατρίδα.

Καθ’ ήν στιγμήν ό 'Αγγελος έφερε τό χαρμόσυνον μήνυμα πρός τήν Θεομήτορα, εις άλλος έκπρό- 
σωποςτοΰ Παντοδυνάμου Δημιουργού, ό Πανάγιος Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, άνήγγειλε πρός 
τήν έκστατικήν άνθρωπότητα τήν άμετάκλητον άπόφασιν τοϋ Ελληνικού Έθνους, «νά ζήση ή νά πεθάνη»

Ό  όρκος τών όλιγαρίθμων Ελλήνων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή  ΘΑΝΑΤΟΣ» δέν είναι παρά ή έπανάλη- 
ψις τοϋ ιδίου όρκου, τόν όποιον ωρκίζοντο, πάντοτε, οί Ελληνες, όσάκις παρίστατο άνάγκη νά προασπί
σουν τήν έλευθερίαν καί τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν. Ήτο ή κορύφωσις τής πίστεως, τοϋ πάθους καί 
τοϋ πείσματος διά τήν έλευθερίαν καί ή άποθέωσις τής άληθοϋς έννοιας τής άρετής.

Ητο μία συγκλονιστική έξαρσις αύταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας μιας δράκος ήρώων, οί όποιοι 
έξεπροσώπουν τήν άνέσπερον λάμψιν τής Ελληνικής άνδρείας καί οί όποιοι μετέδιδον, διά μίαν είσέτι 
φοράν, εν ύπερκόσμιον μήνυμα άξιοπρεπείας καί έν μεγαλειώδες όραμα ήρωϊκοϋ ήθους καί αύταπαρνήσεως

Ή άπόφασις αϋτη τοϋ Ελληνισμού άποδεικνύει περιτράνως, ότι ή Ελληνική Φυλή, ή όποια είχε 
χαράξει, μέ τήν χρυσήν σμίλην τής άρμονίας τοϋ μέτρου, τά άδιαφιλονίκητα δικαιώματά του είς τήν ήγε- 
μονίαν τοϋ πολιτισμού τής άνθρωπότητος, δικαίως κατείχε τήν πρωτοποριακήν καί πάλιν θέσιν είς τάς 
έπάλξεις τοΰ άγώνος, διά τήν προάσπισιν τών εύγενεστέρων άνθρωπίνων ιδανικών.

Τό 1821 δέν είναι παρά μία είσέτι έπιβεβαίωσις τής άστειρεύτου ζωτικότητος τοϋ Ελληνικού 
Έθνους. Δέν είναι παρά μία είσέτι άστραπή τής άγωνιστικής διαθέσεως τοΰ Ελληνισμού, ή όποια έκ- 
φράζει τήν δλην φιλοσοφίαν τών άγώνων τής Φυλής μας, οί όποιοι καθιέρωσαν τήν πίστιν πρός τήν 
έλευθερίαν τοΰ άνθρώπου, ώς τήν λαμπροτέραν κατάκτησιν αύτοϋ.

Καί αύτήν άκριβώς τήν Ελλάδα συμβολίζει τό ένδοξον 1821, τήν Ελλάδα, ή όποια συνδεδεμένη 
άρρήκτως μέ τοϋ Χριστοϋ τήν πίστιν τήν 'Αγίαν, άποτελεΐ ύπέρτατον σύμβολον υψηλών όραματισμών 
καί άπόρθητον φρούριον είς τήν προφυλακήν τής έλευθέρας άνθρωπότητος.

Αύτήν τήν Ελλάδα ώραματίσθησαν καί άνεγέννησαν οί μαρτυρικοί ήρωες τοΰ ένδοξου έπους τοϋ 
1821, τήν Ελλάδα, ή όποια έπέπρωτο καί αυθις νά άκολουθήση τό παράδειγμά των πολλάς φοράς έκτοτε 
κατά τήν διάρκειαν τών 150 έτών τής έλευθέρας ζωής τοΰ Έθνους καί νά φθάση είς τούς ιερούς άπελευθε- 
ρωτικούς άγώνας τοϋ 1912, τό θρυλικόν έπος τοϋ 1940, τήν άπαράμιλλον νίκην τοϋ 1949 καί, τέλος, είς 
τήν έθνοσωτήριον Έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967, ή όποια διεφύλαξεν άκριβώς, δ,τι έκληροδό- 
τησαν οί άναρίθμητοι ήρωες τών άγώνων τής Φυλής, άπό τοΰ ’21 μέχρι καί σήμερον.

Πανεθνικός, δθεν, άνήκει ό στέφανος τής εύγνωμοσύνης πρός τούς ήρωϊκούς πρωτομάρτυρας τής 
Εθνικής μας Παλλιγγενεσίας, οί όποιοι, μέ τήν ύπέροχόν των θυσίαν, έκληροδότησαν είς ήμδς τήν πο- 

λυπόθητον ’Ελευθερίαν καί ’Εθνικήν άξιοπρέπειαν.
Κλίνοντες εύλαβώς τό γόνυ πρό τών βωμών τών ήρώων αύτών, &ς άναβαπτισθώμεν είς τήν άστεί- 

ρευτον κολυμβήθραν τών έθνικών πηγών πατριωτικής έξάρσεως καί άς όρκισθώμεν, ότι θά διατηρήσωμεν 
άσβεστον τόν πυρσόν, τόν όποιον ΑΥΤΟΙ, διά τής θυσίας των, ήναψαν τό 1821.
Ζήτω τό Εθνος. Ζήτωσαν αί Έθνικαί μας Ένοπλοι Δυνάμεις. Ζήτωσαν τά Σώματα ’Ασφαλείας.

Ό  ' Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ



στολής καί έφωδιασμένοι διά σχετικής άδειας της Επι
τροπής.

Ούτοι, άνεΕαρτήτως τής άνωτέρω άδειας, δέον άπα- 
ραιτήτως νά είναι έφωδιασμένοι καί δΓ άδειας ήμών.

4. Ή έπί τών δένδρων προσκόλλησις έντύπων, διαφη
μίσεων, εικόνων, ήλεκτρικών συρμάτων, ηλεκτρικών λαμπτή
ρων ή άλλων οίωνδήποτε άντικειμένων.

5. Ή  έπί τών ύπό τής Επιτροπής μισθουμένων χώρων 
μόνιμος τοποθέτησις πάγκων, έΕεδρών ή άλλων οίωνδήπο
τε παραπηγμάτων, έπιτρεπομένης μόνον τής προσωρινής το- 
ποθετήσεως αυτών, κατόπιν ειδικής έκάστοτε άδειας τής 
Επιτροπής καί δΓ όν χρόνον αϋτη ήθελε καθορίσει,

6. Οίαδήποτε μεταβολή τής καταστάσεως έν τοϊς ύπό 
τών μισθωτών χρησιμοποιουμένοις χώροις, ώς καί δΓ οίον- 
δήποτε λόγον ύπερπήδησις τών κιγκλιδωμάτων τοϋ κήπου.

7. Η συσσώρευσις καί άποθήκευσις τραπεΖών καί καθι
σμάτων έπί τής πλατείας του Ζαππείου Κήπου ή άλλαχοΰ, 
πλήν τών ύπό τής Επιτροπής καθοριΖομένων πρός τούτο 
χώρων καί

8. Η διά τών διόδων τού Κήπου διέλευσις παντός 
Ζώου, έφιππου ή ποδηλάτου, έκτος τών κυνών, έφ' όσον 
ούτοι είναι πάντως προσδεδεμένοι δΓ άλύσου.

"Α ρ θ ρ ο ν 3 2.

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  π ε ρ ι π α τ η τ ώ ν .

1. Οί περιπατηταί όφείλουσι \*ά τηρώσι τήν άπαιτου- 
μένην καθαριότητα, φροντίΖοντες όπως τά άχρηστα αύτοϊς 
μικροαντικείμενα (κυτία σιγαρέττων, χαρτιά κ.λ.π.) άπορ- 
ρίπτωσιν ούχί έπί τού έδάφους ή έντός τών κήπων, άλλ' έν 
τοϊς έπί τούτω άνηρτημένοις είδικοϊς καλάθοις.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3 3.

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  έ ν ο ι κ ι α σ τ ώ ν .
1. Οί ένοικιασταί τών έν τη περιοχή τοϋ Ζαππείου άνα- 

ψυκτηρίων ύποχρεοΰνται νά τηρώσιν άπαρεγκλίτως τάς έ
κάστοτε οδηγίας ήμών καί τής άομοδίας 'Επιτροπής, όσον 
άφορδ τήν τοποθέτησιν τών καθισμάτων, τραπεΖών κ.λ.π. 
πρός έΕασφάλισιν τής τάΕεως καί τής έλευθέρας κυκλοφο
ρίας τών περιπατητών.

2. Ωσαύτως, ύποχρεοΰνται κατά τήν διάρκειαν τής νυ- 
κτός νά καθαρίΖωσι τόν ύπ’ αύτών χρησιμοποιούμενον χώ
ρον, εις τρόπον ώστε κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας νά 
παρίσταται οΰτος εύπρεπής καί άπηλλαγμένος άκαθαρσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Μ έ τ ρ α  τ ά ξ ε  ως  έ ν  τ φ Ί π π ο δ ρ ό μ ψ  

Φ α λ ή ρ ο u.

"Α ρ θ ρ ο ν 3 4.

Απαγορεύεται ή έν τώ χώρω τού Ίπποδρόμου Φαλή
ρου είσοδος:

1. Παντός άτόμου μή έφωδιασμένου δΓ εισιτηρίου ή 
άλλης ειδικής άδειας εισόδου, έΕαιρέσει τών συναινέσει τής 
έταιρείας έχόντων έλευθέραν τήν είσοδον καί ών έλέγχε- 
ται ή ταύτότης ύπό τών ύπαλλήλων τής εισόδου.

2. Παντός άτόμου διατελοϋντος έν καταστάσει μέθης.
3. Παίδων ήλικίας 7 μέχρι 17 έτών, έΕαιρέσει τών 

διατελούντων εις τάς ύπηρεσίας σταύλων.
4. Τών εις τήν ύπηρεσίαν τού Ίποποδρόμου καί τών 

σταύλων τών διαφόρων ιδιοκτητών τελούντων, έφ' όσον 
ούτοι δέν είναι έφωδιασμένοι δΓ ειδικού δελτίου ταύτότη- 
τος, φέροντος φωτογραφίαν των καί έμφαίνοντος τήν ύπη
ρεσίαν, ήν έκτελοϋν έν τφ Ίπποδρόμω.

5. Πωλητών έφημερίδων καί μικροπωλητών μή έφω- 
διασμένων δΓ ειδικής άδειας εισόδου παρά τής έταιρείας.

6. ΈΕ οίουδήποτε άλλου σημείου, πλήν τών ύπό τής 
έταιρείας ώς εισόδων καθωρισμένων τοιούτων.

Ωσαύτως, άπαγορεύεται ή ύπερπήδησις τών σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων, ώς καί ή μετάβασις παικτών ή θεατών έκ 
τής δευτέρας θέσεως εις τήν πρώτην τοιαύτην καί ή ύπερ-

πήδησις τών κιγκλιδωμάτων τού στίβου καί τών έν τώ χώ
ρω τού Ιπποδρόμου διαχωρισμάτων.

"Α ρ θ ρ ο ν 35.

Απαγορεύεται άπολύτως ή εις τόν στίβον είσοδος παν
τός άτόμου, έΕαιρέσει τών έν αύτώ έχόντων ύπηρεσίαν.

"Α ρ θ ρ ο ν 3 6.

Απαγορεύονται αί εις οίονδήποτε χώρον τοϋ Ιππο
δρόμου, έπί σκοπώ ύποβολής παραπόνων καθ' οίασδήποτε 
άποφάσεως τού άφέτου, τοϋ κριτοϋ άφίΕεως ή τής Ελλα
νοδίκου Επιτροπής, όμαδικαί συγκεντρώσεις παικτών ή θε
ατών, ή δημιουργία οχλαγωγίας έπί τώ σκοπώ τούτω, ή πα- 
ρότρυνσις, ώς καί αί φωνασκίαι καί ύβριστικαί έκφράσεις 
καθ' οίουδήποτε έν τώ Ίπποδρόμω καί ό λιθοβολισμός αύτοϋ.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3 7.

Απαγορεύεται πάσα έπίθεσις έναντίον τών ίππων δΓ 
οίουδήποτε μέσου καί ό έκφοβισμός αύτών διά φωνασκιών, 
χειρονομιών κ.λ.π.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3 8.

Πας παίκτης, νομίΖων άντικανονικήν τήν άπόδοσιν τού 
άμοιβαίου στοιχήματος, δικαιούται νά Ζητήση έΕηγήσεις άπό 
τό Γραφείον Κρατικής Έποπτείας.

Ά  ρ 0 ρ ο ν 3 9.

Απαγορεύεται ή είσοδος καί παραμονή εις τόν στίβον 
έπιδεϊΕεως (PADDOK), τό Ζυγιστήριον, παρατηρητήριον, 
τούς σταύλους καί τά γραφεία τής ύπηρεσίας Αμοιβαίου 
Στοιχήματος, έΕαιρέσει τοϋ Γραφείου Πληροφοριών Τής 
άνωτέρω άπαγορεύσεως έΕαιροϋνται:

1. Οί Σύμβουλοι καί τά μέλη τής Φιλίππου Ενώσεως.
2. Οί Ελλανόδικοι τής ήμέρας.
3. Τά μέλη τής Επιτροπής τοϋ Κρατικού Ελέγχου.
4. Η Διεύθυνσις τοϋ Ιπποδρόμου.
5. Οί ίδιοκτήται καί προπονηταί ίππων, συμμετεχόν- 

των εις τάς ιπποδρομίας τής ήμέρας, οϊτινες δικαιούνται 
νά παραμείνουν εις τό Ζυγιστήριον μόνον κατά τήν στιγμήν 
τής προΖυγίσεως ή μεταΖυγίσεως τών ίππων των.

Ά  ρ θ ρ ο ν 4 0.

Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοοιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τοϊς αρθροις 
420 καί 459 τού Ποινικού Κωδικός, έΕαιρέσει τών παραβα
τών τοϋ άρθρου 27 οϊτινες κατά τάς περιπτώσεις τιμωρούν
ται καί μέ τάς ποινάς τοϋ άρθρου 381 τοϋ αύτοϋ Κώδικος.

5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
«Περί κανονισμού ώρών εργασίας τών Χρηματι- 

στικών Γραφείων».

"Α ρ θ ρ ο ν 1.

' Qpoi t  I ρ γ α σ ί α ς Χ ρ η μ , α , τ ι σ τ ι κ ώ ν  
Γ ρ α φ ε ί ω ν .

1. ΟρίΖομεν ώρας έργαοίας τών Χρηματιστικών Γρα
φείων, Μεσιτικών καί ΤραπεΖιτικών, Αργυραμοι6είων καί έν 
γένει τών γραφείων τών άσχολουμένων μέ τάς έπί τών 
Χρηματιστηριακών πραγμάτων συναλλαγάς, κατά τε τήν θε
ρινήν καί τήν χειμερινήν περίοδον, καθ’ έκάστην, πλήν τών 
Κυριακών καί λοιπών έΕαιρεσίμων ήμερών, καθ' άς, άργεϊ 
δΓ όλας τάς ήμέρας τό Χρηματιστήριον, άπό 08.30 μέχρι 
τής 13.30, άπαγορευομένης τής λειτουργίας των κατά τάς 
λοιπός ώρας.

(Συνεχίζεται)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ε Υ Θ Υ Μ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό  μ α κ α ρ ί τ η ς

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

(Συνέχεια έκ της σελ. 213)

λο πράγμα είναι ευδαιμονία καί άλλο 
εύτυχία.

Ευτυχία είναι ό,τι στέλνει συμπτω- 
ματικά ή θεά Τύχη πλούτο, κάλλος, δό
ξα, ύλικές απολαύσεις. Ά λλ ' δπως εύ
κολα έρχονται τά αγαθά τής εύτυχίας, 
έτσι εύκολα καί φεύγουν. Αντιθέτως, ή 
εύδαιμονία είναι προσωπική ύπόθεσις, 
είναι αγώνισμα ύπεύθυνο τού πνεύματος. 
Δουλεύεις στήν άρετή. Εργάζεται γιά 
τήν σοφία. Πλάθεις, δημιουργείς τόν ε
σωτερικό σου κόσμο καί γίνεσαι εύδαί- 
μων. Κανένας έξωτερικός παράγων δέν 
μπορεί νά κλονίση τήν εύδαιμονία. «Καν 
ατρεβλωθή δ' ό σοφός, είναι αύτόν εύ- 
δαίμονα», έλεγε καί αύτός ό Επίκουρος 
(Διογ. Λαερτ. X, 118).

Αλλ' ό σύγχρονος άνθρωπος ύποφέ- 
ρει άπό τήν ν ε ύ ρ ω σ ι  τ ή ς  
έ Ε ω σ τ ρ ε φ ε ί α ς .  Δίνεται στον 
κόσμο τών έντυπώσεων. Αφιερώνεται 
στις αισθήσεις. Στρέφεται συνεχώς καί 
άδιακόπως πρός τά έΕω καί χάνει τήν 
ψυχική του ισορροπία. Αδιαφορεί γιά 
τό έσωτερικό κάλλος.

Α ύ τ ό ς  ό ρ η χ ό ς  ά ν θ ρ ω 
π ο ς  ε ί ν α ι  δ υ σ τ υ χ ή ς .  Α
ποφεύγει τόν έαυτό του. Δέν γνωρίζει 
τόν έαυτό του. Δέν έλέγχει τόν έαυτό 
του. Δέν μπορεί νά θοηθήση τούς άλ
λους. Αδυνατεί νά καθοδηγήση τήν νεό
τητα. " Ε γ ι ν ε  ά π ε χ θ ή ς  σ τ ά  
ί δ ι α  τ ο υ  τ ά  μ ά τ ι α .

"Αν ζοϋσε ό Σωκράτης, θά έπανα- 
λάμθανε όσα έλεγε σέ πολλούς συγ
χρόνους του άθηναίους. Ή άποκλειστι- 
κή όπασχόλησις μέ τήν δόξα, τήν ύπό- 
ληψι, τό καλό όνομα καί τήν συσσώρευ- 
σι πλούτου φέρνει έντροπή. Ή φρόνη
μα, ή άλήθεια, ή καλλιέργεια τού πνεύ
ματος άποτελοϋν τήν μ&γάλη φροντίδα. 
Αλλ' ό άνθρωπος ανατρέπει τις άξιες. 

«Τά πλείστου άξια περί έλαχίστου ποιεί
ται, τά δέ φαυλότερα περί πλείονος» 
(Πλατ. Άπολ. 30a). Στήν σκέψι του τά 
πιό σημαντικά μεταβάλλονται σέ άσήμαν- 
τα καί τά άνάξια λόγου παίρνουν τήν θέ- 
σι τών σπουδαίων.

Ή π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ά ξ ι α  
τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  δέν βρίσκε
ται στήν αγωνιώδη μέριμνα τού Ταντά
λου, άλλά π η γ ά ζ ε ι  ά π ό  τ ό ν  
θ α ρ ρ α λ έ ο  ά γ ώ ν α  τ ο υ  ν ά  
έ ν ο π ο ι ή σ η ,  ν ά  σ υ ν θ έ σ η ,  
ν ά  έ ν α ρ μ ο ν ί σ η  όσα συμβαί
νουν μέσα του, όσα γίνονται γύρω του. 
Χρειάζεται νά σμιλεύση «τά έντός άγάλ- 
ματα». «Καί μοι έδοξεν οϋτω θεία καί 
χρυσά είναι καί πάγκαλα καί θαυμαστά» 
(Πλατ. Συμπ. 216 e). «Άμήχανόν τοι 
κάλλος όρώης άν έν έμοί» (Συμπ. 218e), 
«άσύγκριτο στ' άλήθεια κάλλος θά μπο
ρούσες νά δής μέσα μου», λέγει ό Σω
κράτης στόν Αλκιβιάδη.

Γιά τήν έποχή μας θά άποτελοϋσε μία 
μεγάλη προσφορά, άν θά μπορούσαμε 
νά μιλάμε γιά τό έσωτερικό μας «άμή- 
χανον κάλλος». Τότε ή νεότης δέν θά 
ένατένιζε μία χίμαιρα, άλλά θά έψαυε 
μία πραγματικότητα.

Γ. ΜΠΟΖΩΝΗΣ

Ή ιδέα ν’ άφήση... προσωρινά αύτόν 
τόν μάταιο κόσμο, πέρασε άπ' τό μυα
λό τού κυρίου Μικαέλε Στραταέτι, όταν, 
στό μπαράκι πού σύχναζε, τόν πλησίασε 
μιά Τσιγγάνα καί τού είπε πώς έχει ένα 
παράξενο βοτάνι.

—  Δηλαδή τί είδους... παραξενιά έ
χει τό βοτάνι σου; τήν ρώτησε.

—  Αμα τό πιής, άφέντη μου, μπο
ρείς νά περάσης γιά πεθαμένος κι έτσι 
νά μάθης άν καί πόσο σ' άγαποϋν οί φί
λοι σου κι οί συγγενείς σου.

Ό  κύριος Μικαέλε γέλασε. Καί γέλα
σε γιά πολλούς λόγους: Πρώτον, γιατί 
ήταν άπόλυτα βέβαιος γιά τήν άγάπη 
τής γυναίκας του, τής Ροζαλίας, πού κα
θημερινά τόν τρέλλαινε μέ χάδια καί πε
ριποιήσεις. Δεύτερον, γιατί δέν είχε καμ- 
μιά άμφιβολία γιά τήν έκτίμησι πού έ
τρεφαν πρός αύτόν οί συγγενείς του. 
Καί τρίτον, γιατί ήξερε ότι οί φίλοι του 
καί κυρίως ό συνεταίρος του, ό Βιττό- 
ριο, ήσαν οί πιό άφιλοκερδεϊς καί τί
μιοι άνθρωποι πού είχε γνωρίσει ποτέ.

Ετοιμάσθηκε, λοιπόν, νά διώξη τήν 
τσιγγάνα, άλλά τήν τελευταία στιγμή 
μετάνοιωσε.

«Τί πειράζει νά τό πάρω», συλλογί- 
σθηκε. « Ετσι θά έπιβεβαιωθοϋν αύτά 
πού ήδη ξέοω. Χώρια πού ύστερα, όταν 
τούς τό πώ, θά γελάσουμε μέ τήν καρ
διά μας».

Ασήμωσε τήν παλάμη τής Τσιγγάνας, 
πήρε τό βοτάνι, έτρεξε σπίτι του καί, σέ 
μιά στιγμή πού έλειπε ή γυναίκα του, τό 
έβρασε καί τό ήπιε. Στή συνέχεια, ξά
πλωσε στό κρεβάτι του καί περίμενε νά 
... πεθάνη.

Λίγες ώρες άργότερα, ή γυναίκα του 
τόν βρήκε παγωμένο, μέ τήν χλωμάδα 
τού θανάτου χυμένη στό πρόσωπό του. 
"Εμπηξε τις φωνές, μαζεύτηκαν οί συγ
γενείς, οί φίλοι καί ό Βιττόριο. 'Έγδυ
σαν τόν Μικαέλε, τού έβαλαν μαύρο κο
στούμι, τόν στρίμωξαν σέ μιά κάσσα καί 
τόν σκέπασαν μέ λουλούδια...

Ό  Μικαέλε άκουγε τά μοιρολόγια. έ
βλεπε (άνοίγοντας μέ τρόπο τά μάτια 
του) τά δάκρυά τους καί συγκινήθηκε.
Ιδιαίτερα όμως τού σπάραξε τήν καρδιά 

ή κατάστασις τής γυναίκας του.
—  Γιατί μού τόκανες αύτό Μικελίνο 

μου; φώναζε. Πού μέ άφησες τήν έρ
μη; Γιατί πέθανες κολώνα τού σπιτιού 
μου;

Τέλος πάντων, ήρθε τό βράδυ καί τό 
σπίτι άδειασε. Άπόμειναν μονάχα ή γυ
ναίκα του, ό Βιττόριο καί δυό - τρεις 
συγγενείς του. Ή μυρωδιά άπό τά λου
λούδια είχε ζαλίσει τόν Μικαέλε, πού 
ένοιωσε νά τόν παίρνη ό ύπνος. Σέ μιά

Τοϋ ΦΟΥΑΒΙΟ ΒΑΡΙΟΝΙ

στιγμή, όμως, ένας ψίθυρος έφθασε στ' 
αύτιά του:

—  Τήν ήμέρα πού τοϋ ζήτησα δανει
κά καί δέν μούδωσε, μού ήρθε νά τοϋ 
σπάσω τό κεφάλι...

—  Τσιγγούναρος παιδί μου. Ούτε τοϋ 
άγγέλου του νερό δέν έδινε.

—  Κλέφταρος καί μέ τό μέτωπο στο
λισμένο. Θά τό ξέρετε, ότι ή γυναίκα του 
τόν άπατοΰσε.

Ό  Μικαέλε, άκούοντας αύτά, κόν
τεψε νά πεθάνη στ' άλήθεια. Θέλησε νά 
πεταχτή όρθιος, άλλά στό δωμάτιο μπή
καν ή γυναίκα του καί ό Βιττόριο. Κου
βέντιασαν γιά λίγο μέ τούς άλλους (πού 
ξανάρχισαν νά ύμνοϋν τόν μακαρίτη) καί 
κατόπιν, ένώ ή Ροζαλία συνώδευε τούς 
συγγενείς στήν κουζίνα (γιά νά φάνε) 
ό Βιττόριο πλησίασε τόν Μικαέλε, στά
θηκε άπό πάνω του, τούδωσε ένα φιλικό 
μπατσάκι καί είπε:

—  "Αν δέ πέθαινες σήμερα, φουκα
ρά μου, άσφαλώς θά τά τίναζες αύριο, 
όταν θά μάθαινες πώς έξαφανίστηκα μ' 
όλο τό περιεχόμενο τού χρηματοκιβω
τίου μας. Αιώνια σου ή μνήμη!

Ό  Μικαέλε δάκωσε τήν γλώσσα του 
γιά νά μή βάλη τις φωνές.

Στό δωμάτιο ξαναμπήκε ή γυναίκα 
του, πού είπε τοϋ Βιττόριο νά πάη στήν 
κουζίνα νά βάλη στό στόμα του κάτι κι 
αύτός.

Μόλις έφυγε έκεϊνος, ή Ροζαλία πλη
σίασε τόν Μικαέλε καί ψιθύρισε:

—  Πέθανες έ, Μικελίνο; "Εμ ήταν 
καί ώρα. Αρκετά ψήθηκα κοντά σου τό
σο καιρό. Δέν μού λές Μικελίνο: Θυ
μάσαι τόν Τζωρτζέτο τόν μουσικό; Σέ 
δεκαπέντε μέρες θάφευγα μαζί του καί 
θά ζούσαμε πουλώντας τά κοσμήματα 
πού μού χάρισες. Τώρα, όμως, πού... 
χήρεψα... καταλαβαίνεις, Μικελίνο;

"Οχι μόνο αύτό, άλλά καί πολλά άλ
λα είχε καταλάβει έκεϊνο τό βράδυ ό 
Μικελίνο. Γι' αύτό, όταν άπέμεινε μό
νος, σηκώθηκε άπό τό φέρετρο, πήδησε 
άπό τό παράθυρο στόν κήπο, κουβάλησε 
στήν κάσσα κάμποσες πέτρες, τις σκέ
πασε μ' ένα μαύρο πανί καί σκέπασε 
όλα αύτά μέ λουλούδια (βέβαιος πιά ότι 
κανείς δέν θά ένοιωθε τήν έπιθυμία νά 
τόν ξαναδή) καί άνέβηκε στήν κάμαρα 
τής γυναίκας του. Μάζεψε όλα της τά 
κοσμήματα καί τράβηξε γιά τό μαγαζί 
του. "Ανοιξε τό χρηματοκιβώτιο, έχωσε 
όλα τά λεφτά στήν βαλίτσα του καί τό 
ίδιο βράδυ, μπήκε στό τραίνο γιά τήν 
Ρώμη, άποφασισμένος νά έξαφανισθή 
γιά πάντα.

Τήν έπομένη, στήν κηδεία του, δύο έ- 
κλαιγαν περισσότερο άπό όλους: Ή γυ
ναίκα του (γιά τά χαμένα κοσμήματα) 
καί ό Βιττόριο (γιά τά χαμένα λεφτά ).
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Μ α ρ α γ κό ς , 54) Μ α κ ε λ λ ά ρ η ς  (σ φ α γ εύ ς  
Ζ ώ ω ν ), 55) Μ π ακιρ τΖ ή ς ,62 56) Ν τορκε- 
Ζ έ ς ( ; ) ,  57) Ξυλάς, 58) Ξ υ λουργός, 59) 
Ω ρ ο λογοπ ο ιό ς , 60) Π α πλω μα τά ς, 61) 

Π α π α τ Ζ ή ς ( ;) ,  62) Π ραγματευτής. 63) 
Π οιμ ήν, 64) Π ερ ιβ ολά ρ ης , 65) Π ο λ ε μ ι
κός , 66) Παραστάτης,43 67) Ρ οσολο- 
π ο ιό ς ,64 68) Ρ άπτης, 69) Σ χ ο ιν ά ς , 70) 
Σ τρ α τ ιώ τη ς , 71) Σ ιδ ε ρ ά ς , 72) Σ ιμ ιτζή ς  
(κ ο υ ρ ο υ ρ ο π ώ λ η ς ), 73) Σ φ ο υ γ γ α ρ ά ς ,
74) Σ α π ο υ τ Ζ ή ς (; ) , 75) Σ ο υ λ ε μ τ Ζ ή ς (; ) , 
76) Σ πεντΖ έρη ς  (φ α ρ μ α κ ο π ο ιό ς ), 77) 
Τ ο υ τ ο υ τ Ζ ή ς (; ) , 78) Τ Ζ ιλ ιντΖ έρ ης ( ; ) ,
79) Τ Ζ α ρ τΖ α βα τΖ ής (; ) , 80) Τ α μ π ά κη ς  
(κ α π ν ο π ώ λ η ς ), 81) Τ Ζ ο χ α ν τ Ζ ή ς (; ) , 82) 
Τ ο υφ εΕ ής ,65 83) Τ Ζ ο γ ο π ο ιό ς ( ; ) , 84) 
Τ ρ α τά ρ η ς ,66 85) Τ έ κ τ ω ν  (κ τ ίσ τ η ς ) , 86) 
Τ α β ερ ν ιά ρ η ς , 87) Τ ελά λη ς , 88) Τ σ ο υ 
κα λά ς , 89) Τ υ πογ ρ ά φ ος , 90) Φ ραγκο- 
ράπτης, 91) Φ ούρναρης, 92) ΦαρνατΖής, 
93) Φ αρμακοπο ιός, 94) Χ ρυσο χό ος , 
95) Χ α λ κ ε ύ ς .67 96) Χ ω ν ε υ τ ή ς ,68 97) 
Χ ρυσοϋφαντής, 98) Χ ασάπης , 99) Χαλ- 
βατΖής, 100) Ψ α ρά ς, 101) Ψ ω μ ά ς  
κ .ά .π .

Ω ς έκ  τούτου, μ ία  συστηματική  μ ε λ έ 
τη κα ί ή δ η μοσ ίευ σ ις  τω ν  β ιβ λ ίω ν  τού
τω ν φ ρ ο νο ΰ μ εν , οτι θ ' ά ποτελέση σ η 
μ α ντ ική ν  πρ οσ φ ο ράν ε ις  τήν έρ ευ ναν  
τής ιστορ ίας  τής 'Ε λ λ η ν ικ ή ς  Έ πα να σ τά - 
σ εω ς  κα ί ε ίνα ι άπορι'ας άΕιον, δ ιά  πο ιον 
λό γ ο ν  ό ά ε ίμνη σ τος  κα ί σ οφ ός  μ ελετη 
τής τής ιστορ ίας  τής  νήσου "Υ δ ρ α ς , 'Α ν 
τώ ν ιο ς  Λ ιγ νό ς , ε ις  τόν  ό π ο ιο ν  ο φ ε ίλ ε 
ται ή έκδ ο σ ις  τω ν  Α ρ χ ε ίω ν  τής  Ύ δ ρ α ς  
κα ί Α ρ χ ε ίω ν  ΛαΖάρου κα ί Γεω ργ ίο υ  
Κ ουντο υρ ιώ του , πα ρ ε ϊδεν  τήν άΕ ίαν τού
τω ν  κα ί δέν  προέβη ε ις  τήν δημοσ ίευ - 
σ ίν  τω ν.

X. Σ ή μ ε ρ ο ν , έν  Ε λλάδ ι, ύφ ίσταντα ι 
δύο  Α σ τυ νο μ ικά  Σ ώ μ α τα , π λή ρ ω ς  (ορ
γ α νω μ ένα  κα ί έπ η νδ ρ ω μ ένα , τό τής Χ ω 
ρ ο φ υ λα κή ς  κα ί τής Α σ τυ νο μ ία ς  Π ό λε 
ω ν  —  ήτις, έσ χά τω ς , έώ ρ τα σ εν  τά 50 
χ ρ ό ν ια  ά πό  τής ίδ ρ ύσ εώ ς  τ η ς —  κα ί τά 
όπ ο ια , ά να μ φ ιβ ό λ ω ς , άπ ο τελο ϋ ν  άΕίους 
σ υ νεχ ισ τά ς  τής ισ το ρ ικής  παραδ όσεω ς, 
τήν ό π ο ια ν  έχάραΕ εν ή μ ικρ ά  Α σ τυνο
μία  τής νήσου Ύ δ ρ α ς , κατά τάς κ ρ ίσ ι
μους διά  τήν Ε λ λη ν ική ν  Έ π α νά σ τα σ ιν  
χρόνους .
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17. VILLEMAINE M.
Ιστορικόν Δοκίμιον τής καταστά- 

σεως τών Ελλήνων, άπό τής Άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέ
χρι τής Εθνικής αύτών Έπαναστά
σεως, 1856.
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Α Π Ο Μ Η Ν Α  ΣΕ Μ Η Ν Α

ΤΑ ΝΕΑ Μ Α Σ

Χοροεσπερίς τοΰ ΛΕ' 
Ά σ τυ ν. Τμήματος

Καταπληκτικήν έπιτυχίαν έαημείωσεν ή 
πραγματοποιηθεϊσα τήν 15-2-72 εις τό πο
λυτελές κέντρον διασκαδάσεως «ΧΕΛΙΙ» 
χοροεσπερίς τδν δπαλλήλων τοΰ ΛΕ' Α 
στυνομικού Τμήματος καί Παραρτήματος 
’Ασφαλείας, τήν δποίαν μέ πολλήν προ
σοχήν διωργάνωσεν δ Διοικητής αύτοΰ, ’Α
στυνόμος Β' κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ ’Ιωάννης.

Κατ’ αυτήν, παρέστησαν δ Δήμαρχος Ά - 
λίμου κ. Μαγείρου Άνδρέας, μετά τής συ
ζύγου του, δ Δήμαρχος II. Φαλήρου κ. Βλα- 
χόπουλος Στυλιανός, μετά τής συζύγου 
του, δ Δήμαρχος Ά γ . Δημητρίου κ. Τρα- 
κάδας ’Ιωάννης, μετά τής συζύγου του, δ 
Άστυν. Δ)τής Α' κ. Κουρής Νικόλαος, με
τά τής συζύγου του, δ Άστυν. Δ) τής Α' κ. 
Μαρίνος Διονύσιος, μετά τή συζύγου του, 
δ Διευθυντής τής Η ' Άστυν)κής 'Γποδ) 
σεως Άστυν. Δ) τής Β ' κ. Παπαγιαννό- 
πουλος Χαράλαμπος, δ Άστυν. Δ)τής Β' 
κ. Άγγελόπουλος Γεώργιος, μετά τής συ
ζύγου του, Ανώτεροι Αξιωματικοί καί 
Δημόσιοι υπάλληλοι, έπιχειρηματίαι καί 
επιστήμονες διαφόρων κλάδων, Αξιωμα
τικοί τού Χώματος ήμών, διαφόρων Οπη- 
ρεσιών καί πολλά ευυπόληπτα πρόσωπα 
τής περιφέρειας τού Τμήματος.

Τό κέντρον εΐχεν έορταστικήν δψιν, κα
ταλλήλως πρός τούτο διακοσμηθέν.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής χοροεσπε- 
ρίδος έπεκράτησεν αύθόρμητος ένθουσια- 
σμδς καί κέφι. Τό πλούσιον καλλιτεχνικόν 
πρόγραμμα, τό δποίον παρουσίασεν δ πρω
ταγωνιστής τοΰ θεάτρου καί τοΰ Κινημα
τογράφου Τάσος Γιαννόπουλος, διεσκέδα- 
σε τούς παρισταμένους, μέ τίς έξοχες με
λωδίες καί πενιές τής όρχήστρας τοΰ Γι
ώργου Μητσάκη. ”Ελαβον δέ μέρος οι καλ- 
λαέχναι Σώτος Παναγόπουλος, ’Ιωάννης 
ΙΙάριος, Λίτσα Διαμάντη, ’Ιωάννης Που- 
λόπουλος, Λ. Βιολάντη, Γεώργιος Ζαμπέ- 
τας, Σάκης Παπανικολάου, Ζωΐδου, ξέναι 
ατραξιόν, χορευτικά νούμερα κ.λ.π.

Τάς πρωινάς ώρας ή χοροεσπερίς έκλει
σε μέ έλληνικούς χορούς άπδ τό περίφημο 
συγκρότημα δημοτικής μουσικής τού Ά- 
λέκου Κιτσάκη.

Διάχυτος ΰπήρξεν ή ίκανοποίησις καί ή 
εΰχαρίστησις άπάντων, μέ άποτέλεσμα τά 
εύμενή σχόλια.

Ά ν ω : Ό  Διοικητής τού ΛΕ' Τμήμα
τος Αστυν. Β ' κ. Γιαννόπουλος Ιωάν
νης μετά τού Δημάρχου Άλίμου κ. Μα
γείρου, του Δημάρχου Π. Φαλήρου κ.

Βλαχοπούλου καί άλλων επισήμων. 
Κάτω: Ό  Δήμαρχος Ά γ. Δημητρίου κ. 
Τρακάδας αυνοδευόμενος ύπό του Διοι- 
κητοϋ τοϋ Τμήματος προσέρχεται εις τήν 

δεξίωσιν.

ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τηλέιρ.: 622-202 -  622-203 
ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ. ΦΟΥΤΜΠΟΛ 
ΤΕΛΕΞ 5328 —  οδός Ακαδημίας 93 

ΑΘΗΝΑΙ (Τ. 141)
Εν Άθήναις τη 28η Φεβρουάριου 1972 

Άριθ. Πρωτ. 2036

Π ρ ό ς
Τό Ύπουργεϊον Δημοσίας ΤάΕεως

Ε ν τ α ύ θ α

Θ έ μ α :  «Τήρησις παραδειγματικής τά- 
Εεως εις Στάδιον Καραϊσκά- 
κη κατ' άγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥ τής 20ής 

τρέχοντος».
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματεΰ,

Ή Διοίκησις τής ήμετέρας Ομοσπον
δίας αισθάνεται βαθείαν τήν ύποχρέω-

σιν, όπως έκφράση πρός Υμάς τά θερμά 
αύτής συγχαρητήρια διά τήν παραδει
γματικήν τάξιν, ή όποια έπεκράτησε κα
τά τήν έν θέματι ποδοσφαιρικήν συνάν- 
τησιν, άπευθύνη δΓ άμα τάς ευχαριστίας 
της πρός τήν 'Αστυνομικήν Διεύθυνσιν 
Πειραιώς, εις τήν όποιαν βαοικώς εΐχεν 
άνατεθή τό έργον τούτο. Διά μίαν εί- 
σέτι φοράν έδοκιμάσαμεν ίκανοποίησιν 
έκ τής διαπιστώσεως, ότι αί Αστυνομι
κοί Άρχαί συμπαρίστανται εις τό δυ
σχερές έργον ήμών, ώς άσφαλώς δύ-
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ναται νά χαρακτηρισθή ή διοργάνωσις 
καί ομαλή διεξαγωγή ποδοσφαιρικών α
γώνων.

Όφείλομεν είδικώτερον νά έξάρω- 
μεν τήν προσήλωσιν εις τό καθήκον, τήν 
προθυμίαν καί εύγένειαν, τήν αύταπάρ- 
νησιν καί τήν πυγμήν, άρετάς αί όποϊαι 
διέκριναν έντόνως τόν Αστυνομικόν 
Διευθυντήν, τούς Αξιωματικούς καί τό 
λοιπά όργανα τής Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως Πειραιώς, κατά τήν ώς άνω 
κρίοιμον ποδοσφαιρικήν συνάντησιν.

Είμεθα βέβαιοι, ότι αί θαυμάσιοι εν
τυπώσεις, τάς όποιας όπεκομίσαμεν καί 
έκ τής προσφάτου συνεργασίας μετά 
τών οργάνων τής τάξεως, θά διατηρη- 
βώσι καί εις τό μέλλον, έπ' ώφελεία 
τού συνόλου.

ΔιατελοΟμεν μετά πλείστης τιμής 
Ο Πρόεδρος 

Γ. ΔΕΔΕΣ
Ό  Γεν. Γραμματεύς 

MIX. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ :
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Ενταύθα 

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς :

Αρχηγεϊον Άστυν. Πόλεων - Ενταύθα 
Αστυν. Δ)σιν Πειραιώς - Πειραιά 

Γραφεϊον Τύπου - Δημ. Σχέσεων - παρ' 
ήμϊν

Γραμματείαν Δ.Σ. - παρ' ήμϊν

¥

Κ ύ ρ ι ο ν  
Ν. Δασκαλόπουλον 
Αστυν. Διευθυντήν Αθηνών

Άθήνοι —  ΕΛΛΑΣ
22 Δεκεμβρίου 1971

Κύριε Διευθυντά,
Μέ τήν έπάνοδόν μου εις τήν Γενεύ

ην, θά έπεθύμουν νά σάς έκφράσω τήν 
εύγνωμοσύνην τών συναδέλφων μου τής 
Αποστολής τών Ηνωμένων Εθνών καί 

έμοϋ τού ίδιου, διά τό ένθερμον ένδια- 
φέρον, τό όποιον έπεδείξατε διά τήν 
συνεργασίαν ήμών, έπίσης δέ καί διό 
τήν πρός ήμάς προσήνειαν.

Εϊμεθα βέβαιοι, ότι ή συνεργασία μας 
θά καρποφορήση.

Έπιτρέψατέ μοι, Κύριε Διευθυντά, νά 
σάς έκφράσω τάς καλλιτέρας τών εύ- 
χών μου δΓ έν εύτυχές Νέον Έτος, 
μέ τήν διαβεβαίωσιν τής πλέον ένθέρ- 
μου έκτιμήσεως καί φιλίας.

Υπογραφή
S. Ρ. SOTIROFF

★

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
51ον Δημ. Σχολεϊον Αθηνών 
Η' Έκπ. Περιφ. Αθηνών 
Ταχ. Δ)σις Άκομινάτου καί 
ΜαιΖώνος —  Τ.Τ. 108
Πληροφορίαι ....................
Τηλέφωνον: 531-470

Έν Άθήναις τή 4 Φεβρουάριου 1972 
Άριθμ. Πρωτ. 31 
Βαθμός προτεραιότητος Άπλοΰν

Π ρ ό ς
Τόν Κύριον Διοικητήν τού 4ου Αστυνο

μικού Τμήματος —  οδός Σωκράτους 
Ε ν τ α ύ θ α

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς :

Κύριον Επιθεωρητήν Δημοτικής Έκ- 
παιδεύσεως Η' Περιφέρειας Αθη
νών.

Εις έκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ. 
11)7-1-72 Διαταγής

ΘΕΜΑ: «ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ».
Έχομεν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν 

Υμϊν τάς θερμός εύχαριστίας, τόσον 
προαωπικώς, όσον καί τών Γο/έων καί 
Κηδεμόνων τών μαθητών τού καθ' ή
μάς Σχολείου, διά τά ληφθέντα ύφ' Υ
μών μέτρα πρός προστασίαν τής Ζωής 
τών μικρών μαθητών μας.

Επί τούτοις, διαβεβαιωθήτε περί τών 
αισθημάτων αγάπης, σεβασμού καί θαυ
μασμού τών μικρών μαθητών μας έναν
τι τού εύγενοΰς Σώματος τής Αστυνο
μίας Πόλεων, όπερ έπιτελεϊ άθόρυβον 
έργον πρός προστασίαν καί διαφύλαξιν 
τών πολιτών.

Μετά τιμής
Ο Διευθυντής τού Σχολείου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

*

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

« Α Ρ Η Σ »

ΓΡΑΦΕΙΑ -  ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΝ :
ΝΕΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 88 Τηλ. 21.333 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1914 

Έν Θεσσαλονίκη τη 28 Φ)ρίου 1972 
Π ρ ό ς

Τόν κ. Διοικητήν τού ΙΗ ' Αστυν. Τμή
ματος —  οδός Πειραιώς 210

ΤΑΥΡΟΣ -  ΑΘΗΝΑΣ

Κύριε Διοικητά,

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλόγου 
μας, μετ' ιδιαιτέρας χαράς καί ίκανο- 
ποιήοεως, έλαβεν γνώσιν τής έξαιρέτου 
καί ύποδειγματικής τάξεως, ήτις έπε- 
κράτησεν, τόσον έντός τού άγωνιστικοϋ 
χώρου, όσον καί έκτος αύτοΰ, κατά τόν 
πρόσφατον άγώνα τής όμάδος μας μετά 
τού «ΦΩΣΤΗΡΟΣ» Αθηνών, όφειλομέ- 
νης, άποκλειστικώς, εις τάς προσπάθει
ας ύμών τε καί τών οργάνων σας, δΓ ό 
καί άπευθύνει, πρός άπαντας, τάς πλέ
ον θερμάς του εύχαριστίας καί ειλικρι
νή συγχαρητήριά του.

Μετά τιμής 
Ο Πρόεδρος 

MEN. X ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Γεν. Γραμματεύς

ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς :

Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως 
Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 

ΑΘΗΝΑΣ

Μ Ν Η Μ Ο ΖΥΝΟ Ν

Στόν τάφο τοΰ ’Αστυφύλακος 
Άναστ. Πρεβεζιάνου

Ο Σεβασμός καί ή τιμή πρός τούς 
νεκρούς άποτελεϊ ϋψιστον καθήκον καί 
ύποχρέωσιν τών Ζώντων. ΔΓ αύτοΰ τού 
τρόπου άποδεικνύεται ή ψυχική άνωτε- 
ρότης πρός τούς άνθρώπους πού έχά- 
θησαν μέν, άφησαν όμως ατό διάβα 
τους άρετές, πάνω στις όποιες οί με
ταγενέστεροι θεμελιώνουν τή Ζωή τους. 
Καί οί άρετές αύτές είναι πάρα πολλές. 
Ό  άνθρωπος πεπερασμένον όν στή Ζωή, 
δέν πρέπει νά ξεχνά ποτέ τήν προέλευ- 
σί του καί τό τέλος του. Τούτο θά τόν 
γεμίζει δύναμι δΓ άνθρωπιστικές πρά
ξεις. Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλε
ων γνωρίΖει καλώς τόν σκοπόν τής προ- 
ελεύσεώς του καί τόν προορισμόν του 
καί ξέρει νά έκτιμά τούς έν Ζωή, νά τι
μά δέ τούς νεκρούς του. Οϋτω λοιπόν 
διά διαταγής τοΰ Α.Α.Π. ώρίσθη άντι- 
προσωπεία, ϊνα παραστή εις τήν 40νθή- 
μερον έπιμνημόσυνον δέηοιν ύπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής τού άποβιώσαντος 
Αστυφύλακος ΛΕ' 36 ΠρεβεΖιάνου Α

ναστασίου. Η άντιπροσωπεία αϋτη, ύπό 
τόν Αστυν. Β ' κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ 
Ίωάννην, Διοικητήν τού άποβιώσαντος 
Αστυφύλακος, μετέβη εις τήν ιδιαιτέραν 

του πατρίδα, Σταμνά Τριχωνίδος τήν 11 
-3-72 καί παρέστη εις τήν έπιμνημόσυ
νον δέησιν έπί τού τάφου του, μετά τών 
συγκεντρωθέντων συγγενών καί φίλων 
αύτοΰ, ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
του.

Έν αύτή ώμίλησεν ό έπικεφαλής τής 
άντιπροσωπείας Αστυν. Β ' κ. ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, είπών μεταξύ άλ
λων, τά έξής:

Είναι θέλημα Θεού, οί άγνές μορφές 
τών άνθρώπων νά μένουν πάντα Ζωντα
νές μετά θάνατον στις ψυχές τών Ζών- 
των, γιά νά θυμίΖουν ατό διάβα τής Ζω
ής, ότι μόνο οί άνθρωπιστικές πράξεις 
καί ή καλωσύνη μένουν ατό μάταιο τού
το κόσμο.

Καί σύ, άλησμόνητε Άναστάοη, ήσο · 
γεμάτος άνθρωπιά καί καλωσύνη. Αύτά 
δέν πεθαίνουν ποτέ, έφ' όσον ύπάρχουν 
άνθρωποι.

Γιά μάς, δέν είσαι νεκρός... Νεκροί 
είναι έκεϊνοι, όπου δέν ύπάρχουν άν
θρωποι νά τούς θυμούνται... Έού άφη
σες συγγενείς καί φίλους πού σέ άγάπη- 
σαν. Ή σύντομη Ζωή σου ύπήρξε φω
τεινό παράδειγμα δημιουργικής δραστη- 
ριότητος καί καλωσύνης.

Σήμερον πάλι, τεσσαράκοντα ήμέρας 
άπό τόν άδικον χαμό σου, ήλθα εις τήν 
ιδιαιτέραν σου πατρίδα, ώς έκπρόσωπος 
τού Σώματος Αστυνομίας Πόλεων μετ' 
άλλων συναδέλφων σου, διά νά ένώσω- 
μεν τάς δεήσεις μας, μέ τάς δεήσεις 
τών οικείων σου, πρός τόν πανάγαθον 
Θεόν, ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής σου 
καί νά στολίσωμεν τόν οίκον σου, μέ λί
γα άγριολούλουδα, πού μαΖέψαμε γιά 
σένα.

Αιώνια σου ή μνήμη.
I.  Γ.
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ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Τήν 28-2-1972 άπεβίωοεν ένταΰθα ό 
τέως Υπουργός Δημοσίας Ασφαλείας 
Κων)νος Μανιαδάκης. Τήν κηδείαν του, 
ήτις έγένετο τήν έπομένην δημοσία δα
πάνη έκ τού Α ' Νεκροταφείου Αθηνών, 
παρηκολούθηοαν έκπρόσωποι τοϋ επισή
μου Κράτους, πολυάριθμοι άστυνομικοί 
άπάντων τών βαθμών καί πλήθος κό
σμου, έκ τών φίλων τοϋ άειμνήστου Υ 
πουργού καί πολιτικού. Ο έκλιπών έ- 
γεννήθη τό έτος 1893 εις τήν Κόριν
θον. Κατά τήν διάρκειαν τών Βαλκανι
κών Πολέμων, διεκρίθη ώς έθελοντής 
εις τάς μάχας τοϋ ΜπιΖανίου, τής ΤΖου- 
μαγιάς, τοϋ Μπέλες, τής Κρέσνας καί 
τών Ίωαννίνων. Μετά τό 1916, άπο- 
φοιτήσας τής Σχολής Εύελπίδων, ώς άν- 
θυπολοχαγός τοϋ Μηχανικού, συνέχισε 
τήν δράσιν του εις τήν πολυπαθή Ελλη
νικήν Μακεδονίαν. "Ελαβεν, ωσαύτως, 
μέρος εις τάς έπιχειρήαεις τής Βεσαρα- 
βίας, ώς μέλος τοϋ Ελληνικού Έκστρα- 
τευτικοϋ Σώματος (13η Μεραρχία). Έ- 
κεϊθεν έστάλη εις τήν Σμύρνην μέ τά 
πρώτα άποβιθασθέντα εις τήν πάλιν 
στρατεύματα.

Ό  ήρωϊσμός, ή δράσις καί τά ήγετι- 
κά του προσόντα εις τό μέτωπον τής 
Μικρός Ασίας εΐχον προκαλέσει τόν 
θαυμασμόν καί αύτών άκόμη τών Τούρ
κων, οί όποιοι, μετά τήν ύποχώρησιν 
τών Ελληνικών Στρατευμάτων καί κα
τά τήν προδιάσκεψιν τών Μουδανιών, έ- 
Ζήτησαν τήν κεφαλήν του έπί πίνακι.

Μετά τήν έπιστροφήν του εις τήν Έλ 
λάδα, ήσχολήθη μέ τεχνικός έπιχειρή- 
σεις, μέχρις ότου τό 1936 ό Ιωάννης 
ΜεταΕας, μετά τοϋ όποιου τόν συνέδεε 
παλαιά φιλία καί τοϋ όποιου τάς ικανό
τητας έθαύμαΖε, τόν έκάλεσε νά άνα- 
λάβη τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Ασφα
λείας. Εις τήν θέσιν τούτην, ό Κων)νος 
Μανιαδάκης διεκρίθη, όσον ούδείς προ
γενέστερος ή μεταγενέστερος εις τόν 
τομέα τής διώΕεως τοϋ Κομμουνισμού. 
Μέ τούς έκλεκτούς συνεργάτας, άΕιω- 
ματι-κούς τής Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών καί ιδιαιτέρως τόν έκ τούτων άεΙ- 
μνηστον Αστυνόμον Σπύρον ΠαΕινόν, 
κατώρθωσεν, έντός βραχυτάτου χρονι
κού διαστήματος, νά έΕαρθρώση πλήρως 
τόν πολυκέφαλον μηχανισμόν τοϋ Κ.Κ.

Ε. καί νά προκαλέση εις τούτο άληθή 
πανωλεθρίαν, έκ τής όποιας μετά μεγά
λης δυσκολίας κατώρθωσε νά άνανήψη. 
Ιδιαιτέρως, ώς έπιτυχία διεθνούς ση

μασίας καί περίπτωσις πρωτοφανής εις 
τά παγκόσμια άστυνομικά χρονικά, πρέ
πει νά θεωρηθή τό ότι ό Μανιαδάκης, τή 
βοήθεια, βεβαίως, τών προαναφερθέν- 
των άστυνομικών, ήδυνήθη νά είσχωρή- 
ση εις αύτά τά άνώτατα κλιμάκια τοϋ 
Κ.Κ.Ε.

Μετά τήν σύλληψιν, ύπό τής Ασφα
λείας Αθηνών, τοϋ Μιχάλη Τυρίμου, ό- 
νωτέρου στελέχους τοϋ Κομμουνιστικού 
Κόμματος, καί μέ τήν χρησιμοποίησιν 
τοϋ Κουτσογιόννη ή Δημητριάδη, ό ό
ποιος τό 1922 έφθαοε στήν Ελλάδα ώς 
άπεσταλμένος τής «Κομιντέρ» καί έκτο- 
τε ήτο πράκτωρ τής Ασφαλείας, ό Μα
νιαδάκης έδημιούργησε μίαν πλαστήν ή- 
γεσίαν τοϋ Κ.Κ.Ε., τήν όποιαν καθωδή- 
γει ό ΠαΕινός καί οί άλλοι άΕιωματικοί 
τής Ασφαλείας. Συγκεκριμένως, τήν 
8ην Ιανουάριου 1940 καί ένώ ό Νίκος 
Ζαχαρώδης, ό Σιάντος, ό Πλουμπίδης, 
ό Θέος καί οί άλλοι ήγέται τοϋ Κ.Κ.Ε. 
εύρίσκοντο εις τήν φυλακήν συνεκρο- 
τήθη άπό άστυνομικούς τής Ασφαλείας 
καί άπό παγιδευμένους κομμουνιστής 
μία «Προσωρινή Επιτροπή» τοϋ Κόμμα
τος, τήν όποιαν, έν συνεχεία, άνεγνώ- 
ρισε καί ό Ζαχαρώδης!... Μέ τήν « Επι
τροπή» αύτήν, ή Ασφάλεια διηύθυνε, ό- 

ως εϊπωμεν, τό Κ.Κ.Ε.
Σχετικώς, ό έκλιπών Υπουργός έ- 

γραψεν εις αύτόγραφόν του «Εϊμεθα τό 
μόνο κράτος εις τόν κόσμον, εις τό ό
ποιον έπετεύχθη ό Υπουργός τής Α
σφαλείας νά είναι συγχρόνως καί ό κα
θοδηγητής τής Κεντρικής Επιτροπής 
τοϋ Κ.Κ.Ε. καί ό «ΡιΖοσπάστης», τόν 
όποιον έΕέδιδε τό Ύπουργεϊον Ασφα
λείας, νά όναγνωρισθή άπό τόν Ζαχα- 
ρώδην ώς τό γνήσιον όργανον τού Κόμ
ματος».

Ολόκληρον τό Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων, τοϋ όποιου τάς ικανότη
τας ύπερεΕετίμα ό άείμνηστος Υπουρ
γός, έθρήνησε τήν άπώλεών του καί διά 
τών έκπροσώπων του κατέθεσε στεφά
νους έπί τής σοροϋ του, εις ένδειΕιν έ- 
λαχίστου φόρου τιμής καί εύγνωμοσύ-

νης, διά τάς πρός τήν πατρίδα άνεκτι- 
μήτους ύπηρεσίας του..

Κ ω ν ) ν ε Μ α ν ι α δ ά κ η. Α
ε ί μ ν η σ τ ε  Υ π ο υ ρ γ έ  μ α ς .  
" Α ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  

χ ώ μ α ,  π ο ύ  σ έ  έ σ κ έ π α -  
σ ε .  Κ α ί  ή μ ν ή μ η  σ ο υ  
ά ς  ε ί ν α ι  α ι ώ ν ι α .

«Α. X . »

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Έν Άθήναις καί έν τοϊς Γραφείοις 
τής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ λΠΟ- 
ΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ σήμερον, τήν 29ην τοϋ 
μηνάς Φεβρουάριου 1972 ήμέραν Τρί
την καί ώραν 11 ην π.μ. συνελθόν εκτά
κτως τή Προσκλήσει τοϋ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
τής ΕΝΩΣΕΩΣ τό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΣΥΜ- 
ΒΟΥΛΙΟΝ, έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι 
τοϋ θανάτου τοϋ άειμνήστου ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ, τέως Υ
ΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ καί 
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ προσενεγκόντος Πολλάς 
καί Σπουδαίας Ύπηρεσίας εις τήν ΠΑ
ΤΡΙΔΑ καί τήν ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ,

ά π ο φ α σ ί Ζ ε ι  ό μ ο φ ώ ν ω ς  
όπως :

1) Νά κατατεθή Στέφανος έπί τής Σο
ροϋ του

2) Νά παρακολουθήση σύσσωμον τό Δ Ι
ΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ τήν 
κηδείαν τοϋ μεταστάντος καί

3) Νά έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τής 
ΕΝΩΣΕΩΣ πρός τούς οικείους του.

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Ό  Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΡΗΣ 

"Αρχηγός "Αστυνομίας Πόλεων έ ά.

Ό  Γενικός Γρομματεύς 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 

"Αστυνομικός Διευθυντής Α" έ.ά.
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1 2 3 4  5 6 7 8 9  ΙΟ 11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

1 "Ορμος τής Ιθάκης, όπου άπεβιβάσθη ό Όδυσσεύς.

—  Ό  μικρότερος τών κυρίων πλανητών καί πληοιέ- 

οτερος πρός τόν 'Ήλιον.

2. ΈΕασφαλίΖει τσιγάρο εις τούς... τεμπέληδες. —  "Ε- 

δωκε πρώτος τό κατά τών Τούρκων σύνθημα τής Έ- 

παναστάσεως, διατάΕας τήν έπίθεσιν εις τά ΜαΖέϊκα 

τήν 18ην Μαρτίου 1821 (γεν.).

3. Μουσικός φθόγγος. —  Ηγεμόνες τής φυλής Κετσούα 

εις Περού, τό Κράτος τών όποιων κατελύθη τόν 16ον 

αιώνα ύπό τών Ισπανών. —  Πρόθεσις.

4. Λέγεται καί γενική αϊσθησις. —  Παρά τών άρχαίων 

Ελλήνων είχε προσωποποιηθή. —  Εις τήν πρόθεσιν... 

προηγείται.

5. Τό έμπορικόν κατοχυροϋται. —  Έπώνυμον δύο ήρώ- 

ων τοϋ Τρωικού πολέμου.

6. Τοιοϋτον μέσον είναι καί ή έφεσις.

7. Τό 1793 έδολοφονήθη εις τό λουτρόν του ύπό τής 

Καρλόττας Κορνταί. —  Γνωστόν ποδοσφαιρικόν συγ

κρότημα τής Ιταλίας.

8. Χρονικόν τής καθομιλουμένης. —  "Αγγλος θαλασσο

πόρος καί έΕερευνητής τών δύο Πόλων (έπών.). — 

Πρώτον συνθετικόν1 πολλών Νοτ ιοομερικανικαιν το

πωνυμιών.

9. Τά έχει... ή νίλα. —  Γνωστός διαπεπιστευμένος τών 

Η.Π.Α. εις Ελλάδα (έπών.). —  Δεικτικόν τής δημο
τικής.

10. Η ύψηλοτέρα βουνοκορφή τής Ύδρας (ένάρθρως).

—  Μετά τήν άποκαθήλωσιν ένεταφίασε τό σώμα τοϋ 
Χριστού.

11. Γυναικεϊον ύποκοριστικόν. —  "Ονομα πολλών άρχαίων 

πόλεων εις 'Αργολίδα καί Μεσσηνίαν.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ω Ν  A P I  Ο.  6 0

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Ό  πρώτος αύχενικός σπόνδυλος. —  Πρώτον συνθετι

κόν τής ονομασίας τρίπρακτου μελοδράματος τοϋ 

Πουτσίνι.

2. Η παράσταοις τών διανοημάτων τοϋ ανθρώπου διά 

συμβατικών σημείων έπΐ χάρτου. —  Πεντάπρακτος 

γνωστή τραγωδία τοϋ ΣαίΕπηρ.

3. Αιγυπτιακή θεότης. —  Ή άστρική χωρίΖεται εις 24 ώ

ρας. —  Υπάρχουν εις τήν... ρίΖαν καί τήν ρίνα.

4. Άντιστρόφως, ύπογράφει τό παρόν. —  Μία τών προ

θέσεων. —  Πληθυντικός άρθρου.

5. Τροφή Ζώων (πληθ.). —  Είναι φαρδομάνικα.

6. Γνωστός τής άρχαιότητος, μυστικοσύμβουλος ιτοϋ 

Κύρου.

7. Αντιστρόφως, εις έκ τών κυριωτέρων πρωταγωνιστών 

τής Γερμανικής έπσναστάσεως τοϋ 1918. —  Μας ά- 

κολουθεϊ.

8. Τίτλος Άβησσυνών φυλάρχων. —  Άγχέμαχον όπλον 

τών άρχαίων. —  Ανέπαφα, άβλαβή (άντιστρόφ.).

9. Μουσικός φθόγγος... άπαγορεύων. —  Νήσος τών Άν- 

τιλλών. —  Ξενική συγκατάβασις.

10. "Ο,τι καί τό 3β καθέτως. —  Περιοχή τής Ν. Πελο

πόννησου (αίτ.).

11. Παρ' άρχαίοις, ό κυρίως Ναός. —  Ελληνική νήσος.

( Ι . Κο . )
Η λύσις εις τό έπόμενον

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  59

1 2 3 4 5 θ 7 8 8 lO  11
1 I Λ 1 Ν Τ A 1 N 0 1
2 * Υ Σ 1 0 Κ Ρ A T 1 A
3 A τ 1 Λ 0 A / H /
4 Γ Ε 0 y A 0 K
5 Η Η 1! A π τ Ρ A 1 n Σ
θ Ε 2 Π Ε Ρ Λ Η T 0
7 Τ Ρ Η Ρ 0 1 A 1 A
8 Λ Γ ίο Λ y A PD A H P
8 Γ ε Λ Λ Λ 171 z /

ΙΟ 0 ι X Τ Ρ Η Λ A l 1 A
11 a Λ 0 1 Σ Ρ- P A Σ I
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—  Δέν ξέρετε ότι άτταγορενεται νά κορνάρετε;



καιρίρ τής 25ης Μαρτίου, 
στερά Τμήμα Δοκίμων Ύττ

Μηχανοκίνητα Τμήματα τής Α
στυνομίας Πόλεων κατερχόμενα 

τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου.

Οί Δόκιμοι Αστυφύλοκες, οί 
ποιοι εντυπώσιασαν μέ τό παρ 
στημά των τούς παρακολου 
σαντας τήν μεγαλειώδη παρ 

λασιν.



Ell III ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΙΣ
TOY ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΤΟΝ

Π ρ ό ς 'Απάσας Υπηρεσίας

Τιμ$ σήμερον τό Ελληνικόν Έθνος μίαν άκτινοβόλον καί πανίερον Εθνικήν Επέτειον. Τιμή, όλίγας ήμέρας πρό 
τής Άναστάσεως τοϋ Σωτήρος, τήν Άνάστασιν τού γένους, ήτις συνετελέσθη μετά σκληρούς αγώνας καί θυσίας καί έτερ-
μάτισε μακράν περίοδον ζοφεράς δουλείας. .

Καί άναμιμνήσκεται, μέ δεδικαιολογημένην υπερηφάνειαν, όλων τών φάσεων έκεινης τής έποποιιας, ή όποια έθεσε 
τήν σφραγίδα της είς τήν νεωτέραν Ελληνικήν Ιστορίαν καί προεκάλεσε τόν θαυμασμόν όλων τών λαών τής γής, πρός 
τήν μικράν άλλ’ ύπερήφανον καί ένδοξον Ελλάδα. , , , ,

Άποτίει συγχρόνως, τό Έθνος εύλαβώς φόρον όφειλομένης τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τους ήρωικους έκεινους 
μαχητάς, οί όποιοι έγραψαν, διά τής άνδρείας, τής γενναιότητος καί τής Ουσίας των, σελίδας άφθάστου ήρωϊσμοΰ, άνυπερ- 
βλήτου ψυχικού μεγαλείου καί άφθίτου δόξης. .  _ ,

Εντός τού πυκνού σκότους καί τού αιματηρού χάους τής τυραννίας, τών ταπεινώσεων, τών δοκιμασιών, τών δηφσεων, 
τών έξευτελισμών, τών ε,περιγράπτων δεινών, ήχησεν ή σάλπιξ τής αιώνιας Ελλάδος. Καί τό Εθνος, τό όποιον, έν τφ 
μέσω τής νυκτός, ούδέποτε έκάμφθη, άλλ’ άνέμενε πανέτοιμον ψυχικώς τόν θειον Νυμφίον τής έλευθερίας, ήγερθη, δια να 
πορευθή άπτόητον τήν έπίπονον όδόν τού άγώνος, μέχρι τελικής νίκης.

Καί έρρίφθησαν οί Έλληνες είς τόν βωμόν τής ύπερτάτης θυσίας, τιμώντες έαυτούς και τήν Ανθρωπότητα. Τα όρη, 
οί κάμποι, αί πεδιάδες, αί πόλεις, τά χωρία, αί θάλασσαι, έδονήθησαν άπό τόν πολεμικόν παιάνα τής μεγάλης Εθνικής Ιδέας. 
‘Ο χείμαρρος έξεχύθη όρμητικώς πρός πάσαν κατεύθυνσιν, κρημνίζων όχυρά, συντριβών μηχανάς καί δημιουργών ένα νεον 
Ελληνικόν έπος. "Ανδρες, γυναίκες, νέοι, γέροντες, παιδιά έδωσαν καί τήν τελευταίαν πνοήν τής ζωής των διά τήν νίκην. 
Έπιπτον μέ τό χαμόγελον είς τά χείλη «γιά τού Χριστού τήν πίστη τήν άγια καί τής Πατρίδος τήν έλευθερια».

Ό  υπόδουλος, άοπλος καί ταπεινωμένος ραγιάς, ώρθωσε τό άνάστημά του πρό μιάς πανίσχυρου Αυτοκρατορίας και 
τήν συνέτριψεν ώς ό Δαυίδ, μέ τήν σφενδόνην τής πίστεώς του, κονιορτοποιών τήν λογικήν τών αριθμών, την άξιαν τών 
υπολογισμών, τόν νόμον τών πιθανοτήτων τής ύλικής δυνάμεως. Ή  τρομερά κινητήριος δύναμις, ήτις έρριψε τό βάρος της 
είς τόν μοχλόν τοϋ άγώνος και ώδήγησεν είς τήν μεγαλειώδη άνάτασιν, έξεπορεύετο έκ τής άδαμάστου Ελληνικής ψυχής, 
ήτις ένέπνεε τούς μαχητάς καί τούς μετέβαλε εις άκαταβλήτους γίγαντας.

Ή  Εύρώπη, όλόκληρος ό κόσμος, εϊχον στρέψει μέ δέος τά βλέμματά των πρός τήν μικραν αυτήν και άγονον γήν, 
ή όποια καί πάλιν, ώς συνήθως, είχε μεταβληθή είς άπόρθητον όχυρόν τής Έλευθερίας καί τής Τιμής τού άνθρωπινου γέ
νους. Τό φώς τής Ελλάδος ύψώθη, ώς θυμίαμα, μέχρι τού ούρανού. Καί, έκεΐθεν, έθάμπωσεν τόν κόσμον και έδιδαξε πόσην 
άξίαν έχουν τά πνευματικά άγαθά, ύπέρ τών όποιων όφείλουσι οί ύψηλόφρονες λαοί νά άποθνήσκακτιν ένδόξως.

Ή  Ελλάς τού 1821 έδίδαξε, διά θαυμαστών έργων, τήν ύπερτάτην λατρείαν πρός τά εύγενέστερα άνθρώπινα Ιδεώδη, 
τήν ύπερτάτην θυσίαν είς τόν βωμόν τής Πατρίδος, τήν άκατανίκητον ύπεροχήν τού πνεύματος έπί τής ύλης καί έδωκε τό 
δικαίωμα εις τήν άνθρωπότητα νά ύπερηφανεύηται, ότι είς χαλεπάς στιγμάς, δέν άπώλεσε τόν προσανατολισμόν της και
δέν έπρόδωσε τήν άποστολήν της. , , ~ .

Ό  άγών τού 1821 δέν άντιπροσωπεύει έν άπλοΰν πολεμικόν γεγονός. Συνθετει τήν αποθεωσιν τής ψυχικής άνορειας, 
τής άρετής, τής αύταπαρνήσεως καί τής εύγενούς πνευματικής Ισχύος. Ό  άγών έκεϊνος ύπήρξε σταθμός, παγκοσμίου προ- 
βολής, έμπνέων τάς γενεάς τών άνθρώπων όλων τών έποχών και κατευθύνων τάς σκέψεις των είς ύψηλάς κορυφας.

Ούτως, οί τιτανομάχοι τού 1821 παρέδωσαν είς ήμάς ένδοξον ιστορικήν κληρονομιάν, τήν όποιαν όφείλομεν νά συν- 
τηρώμεν διά τών άρετών καί τής φιλοπατρίας μας. .  ,

Έχομεν χρέος ίερόν, όπως άποδεικνύωμεν συνεχώς, δι’ ύψηλών έργων, ότι ειμεθα άξιοι αυτής τής Εθνικής κληρονο
μιάς καί ότι παραμένομεν πιστοί θεματοφύλακες τών εύγενών παραδόσεων καί ιδεωδών, τά όποια έχαλύβδωσαν τάς καρδίας 
τών άγωνιστών τού ’21 καί ώδήγησαν τά βήματά των είς τήν δικαίωσιν τού Έθνους.

Μέ αισθήματα ’Εθνικής ύπερηφανείας, ήνωμένον, ύπερήφανον καί αίσιόδοξον, όσον ποτέ άλλοτε, τό Ελληνικόν 
Έθνος, θά διατρανώση σήμερον τήν μεγάλην άπόφασίν του νά μεγαλουργήση καί πάλιν, ύπό τό άνέσπερον φώς τής έθνε-
γερσίας τής 21ης’Απριλίου 1967. Αύτή είναι ή θέλησις τού Θεού καί ή έπιταγή τής'Ιστορίας.

Τό νέον σύγχρονον Ελληνικόν θαύμα τής άναγεννωμένης Ελλάδος άποτελεΐ τό έλπιδοφόρον πλαίσιον, εντός τού 
όποίου ό λαός μας, συσπειρωμένος πέριξ τής άξίας ’Εθνικής ήγεσίας του, θά γνωρίση τήν δικαίωσιν όλων τών ’Εθνικών
καί Κοινωνικών πόθων του. , _ ,, «

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον ύπήρξε πάντοτε ό άγρυπνος ύπερασπιστής και φρουρός τών ελευθε
ριών τού κοινού, συμμετέχει είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις μέ τήν συνείδησιν ήρεμον, ότι άντεπεκρίθη είς τάς προσδο
κίας τού Έθνους καί μέ τήν άμετακίνητον άπόφασίν νά έντείνη τάς προσπάθειας του πρός τήν κατεύθυνσιν τής δόξης καί 
τού μεγαλείου τής Ελλάδος.

’Αξιωματικοί, κατώτεροι, γυναίκες, διοικητικοί ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Σάς άπονέμω έπίσημον έπαινον διά τήν ύψηλήν άπόδοσίν σας, τήν άκάματον έργατικότητά σας καί τάς πολλαπλός 

πρός τήν Πατρίδα προσφοράς σας καί σάς καλώ νά συνεχίσητε, μετά τού αύτοΰ δημιουργικού πάθους, διακονοΰντες τόν 
ύπέροχον λαόν μας, τού όποίου κατεκτήσατε τήν έκτίμησιν καί τήν άγάπην.

’Εξακολουθήσατε τήν σταθερόν ύπηρεσιακήν πορείαν σας, έμπνεόμενοι άπό τάς άρχάς τής 21ης Απριλίου καί έμπνέ- 
οντες τό κοινόν διά τών πράξεων καί ένεργειών σας.

Ή  μεγάλη ’Εθνική Επέτειος, τήν όποιαν έορτάζομεν σήμερον, άς άποτελή τήν μεγάλην δεξαμενήν πιστεως, άγαπης 
καί ύψηλοφροσύνης, έκ τής όποιας ν’ άντλώμεν άδιακόπως νέας δυνάμεις καί ώραίας έμπνεύσεις, κατά τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων μας.

Ζήτω ή 25η Μαρτίου 1821.
Ζήτω ή 21η ’Απριλίου 1967
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΚΩ/ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΑΗΣ
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« . . .  Άφόβως ώφελοΰμεν άλλους δχι άπό υπολογισμόν, διά 
τό ίδικόν μας ύλικόν συμφέρον, άλλ’ άπό έμπιστοσύνην 
προς τό έλευθέριον πνεύμα, υπό τοΰ όποιου έμπνεόμεθα».

(Θουκυδίδης - Έπιτάφ. Περικλέους)

Συμπληρουται, ήδη κατ' αύτάς, τό 5ον έτος ά
πό τής άληστου εκείνης Πρωίας τής 21ης Α
πριλίου 1967, έν τη αόγή τής όποιας ό Ελλη
νικός λαός έπανεϋρεν όριστικώς τήν επί μα- 
κρόν χρόνον άπολεσθεϊσαν ορθήν τροχιάν τής 
ιστορικής πορείας του καί δΓ αποφασιστικής 
μεταβολής ήνοιΕεν έν νέον κεφάλαιον εις τήν 
τρισένδοΕον Ιστορίαν τοΰ Έθνους.
Η Στιγμή, ώς ιστορικόν σημεϊον, ύπήρζεν Με

γάλη καί Ιερά καί ή εύλαβής άνάμνησίς της 
πρέπει νά άποτελή σήμερον πηγαίαν έκφρα- 
σιν παντός δημιουργικού "Ελληνος. Έσται δέ 
ή έκδήλωσις αϋτη τό έλάχιστον αφιέρωμα, δεί
γμα εύγνωμοσύνης πρός τούς γενναίους δη
μιουργούς της.

Υπό τήν έννοιαν αύτήν, καταχωρώ τάς όλίγας αύτάς λέ
γεις θέσεις—  έν τή πεποιθήσει ότι έκπληρώ Οψιατον
χρέος, πρός τήν αρχήν τής θεωρήαεως τού παρελθόν

τος, έφ' οΰ στηρίζεται ή δημιουργική 
όρμή τοΰ σήμερον.
Ή άφύπνισις τής 21ης Απριλίου 1967 
όποτελεϊ προσπάθειαν βαθύτατα έθνικήν, 
συνδεδεμένην άρρήκτως πρός τήν ιστο
ρικήν παράδοσιν τής Ελληνικής Φυλής, 
ήτις ύπήρΕεν, άνέκαθεν, άντίθετος τής 
φθοράς καί τής παρακμής, οίασδήποτε 
αιτιολογίας καί άποχρώσεως.
Τό έπίτευγμά της δέν αποτελεί πλέον 
δεδομένον περιωρισμένης ομολογίας1 
κατέστη άφετηρία καί όρόσημον διε
θνούς άναγνωρίσεως καί κατάστασις όρ- 
θοδόΕου παραδειγματισμού έπί παγκο
σμίου κλίμακος.
Ούδείς, έθνικώς σκεπτόμενος, δύναται 
νά άρνηθή σήμερον τήν όναγκαιότητα 
τής Ειρηνικής Έπαναστασεως τής 21ης 
Απριλίου 1967, πολύ δέ περισσότερον 

νά παρίδη τό συντελεσθέν, ήδη, τεράστιον αναδημιουρ
γικόν έργον της.
ΎπήρΕε θαρραλέον βήμα των ύγιώς σκεπτομένων Έλλή-
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Ή  α ν α δ ρ ο μ ή  ε ι ς  τ ή ν  μ ε τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ν  
π ε ν τ α ε τ ί α ν  δ ί δ ε ι  ε ν  ο λ η  τ ή  έ κ τ ά σ ε ι  τ ο υ  
τ ό  μ έ γ ε θ ο ς  τ ή ς  σ υ ν τ ε λ ε σ θ ε ί σ η ς  π ρ ο ό 
δ ο υ  κ α ι  ε δ ρ α ι ώ ν ε ι  ά κ λ ό ν η τ ο ν  π ί σ τ ι ν  
π ε ρ ί  τ ή ς  έ π ι τ ε υ χ θ ε ί ο η ς  ά φ υ π ν ί σ ε ω ς  τ ο υ  
’Έ θ ν ο υ ς  κ α ι  τ ή ς  μ ε τ ά  κ α λ π α σ μ ο ύ  π ο 
ρ ε ί α ς  τ ο υ  r  
γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ν

νων, έπιχειρηθέν εις κρίσιμους διά τό Εθνος στιγμάς 
καί έν πνεύματι ύψηλής άνιδιοτελείας. ΥπήρΕεν, άναμ- 
φιβόλως, ήρωϊκή πράΕις αποτροπής καί άπομακρύνσεως 
έπικρεμαμένου έθνικοΰ κινδύνου μεγίστου καί ιστορική 
φάσις άγώνος άνυπολογίστου άΕίας προσφοράς πρός τό 
περίδοΕον Ελληνικόν "Εθνος.
Ένεγράφη, δι' άνεΕιτήλων γραμμάτων, εις τόν χώρον 
τής λαμπρός ιστορίας τών ευεργετικών άνατάσεων του 
ελληνικού λσοϋ ή προώθπσις τής 21 πς Απριλίου καί, 
κατά καθολικήν άναγνώρισιν, έδπμιούργπσε πρωτοφανείς 
εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν πολιτιστικός καί οργανωτι
κός τής Ελληνικής Πολιτείας προϋποθέσεις, διά μίαν 
μακροτέραν καί άνωτέραν Εθνικήν πρόοδον.
’Ενέχει ιδιαιτέραν δέ σημασίαν καί άποτελεΐ σταθμόν εις 
τήν Ελληνικήν Ιστορίαν ή όμοφωνία τού Ελληνικού 
Λαού καί ή γενναία καί καθολική συμπαράστασίς του 
πρός τήν έθνοσωτήριον προσπάθειαν τής Επαναστατι
κής άλλαγής.

Ί ά  δεδομένα τής μετεπαναστατικής περιόδου άποτε- 
λούν ήδη άκατανίκητον προηγούμενον, διά τόν δυναμι
σμόν τής Ελληνικής φυλής πρός περαιτέρω άνέλιΕιν. 
ώστε δικαίως νό αίσθανώμεθα ύπερηφάνειαν καί νά σε- 
μνυνώμεθα σήμερον πάντβς, έπί τή άναμνήσει τού έν- 
δόΕου αύτού διαβήματος.
Κατά τήν διαρρεύσασαν δετίαν άπό της Έπαναστάσεως, 
άπειροι συνεοωρεύθησαν άποδείΕεις, λόγω καί έργω, 
ότι ή πράΕις αϋτη ήδραιώθη εις τήν συνείδησιν τού Ελ
ληνικού Λαού ώς ιστορική άναγκαιότης, έπισυμθασα εις 
τόν κατάλληλον χρόνον, πρός έκπλήρωσιν τής Υψίστης 
'Επιταγής, τής Σωτηρίας τής Ελληνικής Πατρίδος. τ 
Σήμερον, ότε ή σκαπάνη τής ειρηνικής δημιουργίας εύ- 
ρίσκεται εις χεϊρας όλων μας καί φρόνημα ύψηλόν καί 
πνεύμα μαχητικόν έπικρατεϊ, έν τή διαδικασία έφαρμο- 
γής χών μακροπνόων προγραμμάτων, χάριν τού ύψίστου 
σκοπού τής Έπαναστάσεως, τής άναπλάσεως, δηλαδή, 
τού πολιτισμού μας, όφείλομεν νά στρέψωμεν εύγνώ- 
μονα τήν σκέψιν μας πρός τήν μεγάλην στιγμήν της 
άπαρχής της. „ , .
Ή  άναδρομή εις τήν μετεπαναστατικήν δετιαν δίδει έν 
όλη τή έκτάσει του τό μέγεθος τής συντελεσθείσης προ- 

χ όδου καί έδραιώνει άκλόνητον πίστιν περί τής έπιτευ- 
χθείσης άφυπνίσεως τού "Εθνους καί τής μετά καλπα
σμού πορείας του πρός πραγμάτωσιν τών εύγενεστέρων 
πόθων τής φυλής μας.
Διά τής μεγάλης αύτής θέσεως —  άληθείας—  όφείλομεν 
νά άποκρούσωμεν πάν προπαγανδιστικόν κατασκεύασμα 
τής άνθελληνικής τακτικής ώρισμένων νοσταλγών τού 
φαύλου παρελθόντος καί τών γνωστών καί άγνώστων 
πραγματικών τής 'Ελληνικής Πατρίδος έχθρών, οί όποιοι 
συγχέουν πολλάκις τούς «εύσεβεϊς πόθους των» μέ τήν 
πραγματικότητα τής έποχής.
Ό  Ελληνικός λαός είναι άποφασισμένος νά συμπαρα
σταθώ εις τήν συνεχιΕομένην ύπό τής Έπαναστάσεως 
προσπάθειαν καί νά διαφυλάΕη ώς ίεράν παρακαταθήκην 
τήν ύστάτην ιστορικήν στιγμήν τής άναλαμπής της, έν 
τή πεποιθήσει ότι «πρό τού μεγαλείου τής Πατρίδος δέν 
ύπάρχει όριον προσφοράς».
Ή Φωνή τής Ιστορικής δικαιοσύνης δέν έπιτρέπει τήν

)oc π ρ α γ μ α τ ω σ ι ν  τ ω ν  ε υ -  
π ό θ ω ν  τ ή ς  φ υ λ ή ς  μ α ς .

έπιστροφήν εις τό παρελθόν τής άναταραχής, τής ανέ
χειας, τής άνασφαλείας καί τής Εθνικής πτώσεως. Επι
τάσσει τήν διοτήρησιν τών κτήσεων τής Επαναστατικής 
άλλαγής καί κατά βάαιν τήν συνέχισιν τής σταθερός 
γραμμής κινήσεως, πρός πραγματοποίησιν πόσης εύλό- 
γου προσδοκίας.
Ό  θαυμασμός πρός τούς άείποτε ιερούς άγώνας τού 
Ελληνικού Έθνους δέν έπιτρέπει οπισθοδρομήσεις. Ή 

εύκαιρία τής άνατάσεως τής 21ης Απριλίου 1967 είναι 
μεγίστη καί δέν πρέπει νά άπολεσθή, τουλάχιστον έΕ έλ- 
λείψεως πνεύματος έκτιμήσεώς της.
Η ιδέα τής Έπαναστάσεως καί ή έκ τής έκφράσεώς 

της έπελθοΰσα μεταβολή πρέπει νά άποκτήση έτι μεγα- 
λύτερον βεληνεκές καί νά μήν παύση έπενεργοΰσα εις 
τήν διαμόρφωσιν τού ίστορικώς γίγνεσθαι τήα Πατρίδος 
μας. Ό  συμβιβασμός πρός τά δεδομένα τής συντελε
σθείσης άλλαγής είναι καί ισχύς καί άνάγκη’ είναι 
χ ρ έ ο ς  ι ε ρ ό ν  παντός δημιουργικού καί έθνικώς 
σκεπτομένου Έλληνος.
Τά σημερινά δεδομένα σκέψεως καί πράΕεως έγγυώνται 
εν λαμπρότερον μέλλον καί οί οιωνοί διά περαιτέρω πρό
οδον είναι άριστοι.
Έν τέλει τής παρούσης καταχωρήσεως, έπιθυμώ νά έπα- 
ναλάβω, χάριν αύτής τής αύτόχρημα δημιουργικής άρ- 
χής τής ένημερωτικής άναδρομής, τά έΕής κατωτέρω, 
άτινα, έν π ν ε ύ μ α τ ι  έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ς  
π ρ ό ς  τ ή ν  έ λ ε υ θ έ ρ α ν  σ κ έ ψ ι ν  μ ο υ ,  
έδημοσίευσα άπό τής ιδίας στήλης πρό τριετίας, έπί τώ 
έορτασμώ τής 2ας έπετείου τής Ιστορικής πράΕεως τής 
21ης Απριλίου 1967: «. . . Ό  Θεός τής Ελλάδος εύλο- 
γεϊ καί ένδυναμώνει πάσαν χρηστήν προσπάθειαν τών 
τετιμημένων τέκνων τής Ελληνικής Πατρίδος. Οφείλο- 
μεν πάντες πίστιν καί άφοσίωσιν εις τό δημιουργικόν έρ- 
γον τής Εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως. Ή έποχή έπι- 
τάσσει ένεργόν συμβολήν καί σκέψιν Ελληνικήν. Εύρι- 
σκόμεθα, ήδη, εις τόν ορθόν δρόμον τής πραγματοποιή- 
σεως τών πεπρωμένων τής φυλής μας.
Δέν έχομεν δικαίωμα νά άγνοήσωμεν μίαν Ιστορικήν ά- 
ναγκαιότητα. Ή 2 1 η  Α π ρ ι λ ί ο υ  ε ί ν α ι  
κ α ί  θ ά  π α ρ α μ ε ί ν η  ό ρ ό σ η μ ο ν  κ α ί  
ά φ ε τ η ρ ί α  έ θ ν ι κ ή ς  ά ν α γ ε ν ν ή  σ ε ω ς  . 
Τιμή καί δόΕα εις τούς δημιουργούς της. Τιμή καί δόΕα 
εις τήν Ελλάδα μας, ή όποια «προώρισται νά Ζήση καί 
νά μεγαλουργήση, διότι γνωρίΖει νά άνθίσταται καί νά ύ- 
ψώνη τήν σημαίαν τού άγώνος εις τάς κρίσιμους στι- 
γμάς τής Ιστορίας».
ΤονίΕω καί σήμερον τήν θέσιν, ότι όφείλομεν, έν παντί, 
νά συμμεριΕώμεθα τήν σημασίαν τών κατακτήσεων τής 
Επαναστατικής ’ Ιδέας καί τήν ύψίστην τιμήν τών άΕίων 
οικοδόμων της, κυρίως δέ νά μή παύσωμεν νά προσφέ- 
ρωμεν τήν ένεργόν συμβολήν μας, ύπέρ τής συνεχίσεως 
καί όλοκληρώσεως τής προσπάθειας.

Φρονώ, ότι τούτο άποτελεΐ χ ρ έ ο ς  ι ε ρ ό ν  
καί έκφρασιν γνησίως Εθνικήν, Ελληνικήν.

ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αστυνόμος Β '


