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πηγήν της δικαιοσύνης, άλλα ϊοα - ίσα 
νά προστρέΕουν εις αυτήν διά νά κτυ- 
πήσουν τήν σαπίλαν. Μπορούσαν βέ
βαια! Αλλά τό μεγαλύτερον λάθος τό 
όποιον διέπραΕε ό άνθρωπος είναι ά- 
κριβώς τούτο: Ό τι έκτύπησε τήν χρι
στιανικήν πνευματικότητα διά νά λυ- 
τρωθή άπό τήν τόση σαπίλα πού είχε 
είσδύσει ώς παράβασις, μέσα εις τό 
χριστιανικόν έδαφος καί έπεσε έκεϊ ό
που ή σαπίλα είναι πλέον εις τό σπίτι 
της, έκεϊ όπου δέν είναι πλέον παράβα- 
σις, είναι αύτονόητος συνέπεια.

Αλλά πάντως τό μεγάλο λάθος έγι
νε, ή άνθρωπότης έΕέπεσε, κλιμακηδόν 
εις τήν όρνησιν, ή όρνησις συνέχιΕε τήν 
κατωφερικήν πορείαν, ή έκάστοτε νεο
λαία άπό άπόψεως πνευματικής τροφο
δοσίας εύρίσκετο κάθε φοράν καί άπό 
ένα σκαλοπάτι πιό κάτω άπό τήν προη- 
γουμένην, καί νά πού έφθάσαμεν εις 
τόν πλήρη ύλισμόν, άαυνεπή εις τήν 
άρχήν, συνεπή εις τάς ήμέρας μας κ α ί 
α ύ τ ό ν  τ ό ν  σ υ ν ε π ή  ύ λ ι -  
σ μ ό ν  π ρ ο σ φ έ ρ ο μ ε ν  ώ ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν  τ ρ ο φ ο δ ο 
σ ί α ν  ε ι ς  τ ο ύ ς  σ η μ ε ρ ι 
ν ο ύ ς  ν έ ο υ ς .

ΜεταΕύ όμως τού ύλισμοΰ καί τού 
κακοχωνεμένου, τού άσυνεπούς Χρι
στιανισμού, ύπάρχει μία θεμελιώδης 
διαφορά. Η διαφορά λέγεται τό δ έ- 
ο ν . Ό  Χριστιανισμός καί εις τήν 
χειροτέραν περίοδον τής ιστορίας του 
έ Ε έ π ε μ π ε  τ ό  ο ρ θ ό ν  δ έ- 
ο ν. Έπί Χριστιανισμού, έπί χριστιανι
κής πνευματικής ήγεσίας τό δέον παρα- 
βιάΕεται. Αλλά ύπάρχει. Μέ τόν υλι
σμόν όντιθέτως τό πνευματικόν δέον 
συμπνίγεται, έΕαφανίϋεται. Γιατί; Διότι 
αφού τό πόν είναι ύλη καί ύλη είναι τό 
παν, δέν ύπάρχει χώρος διά τό πνευμα
τικόν δέον. 'Ανοίξατε οίονδήποτε έγχει- 
ρίδιον φυσικής όπου έκτίθενται αί ιδιό
τητες τής ύλης, δέν θά βρήτε τίποτε 
περί τού πνευματικού δέοντος. Έπί ασυ
νεπούς ύλισμού έπεκαλούντο τό δέον 
αύτό διά λόγους σκοπιμότητος καί προ
παγανδιστικής σκοπιμότητος διά νά μή 
φανή άμέσως έκεϊνο πού άνέκαθεν ήτο 
ή μόνη άλήθεια, ότι δηλαδή μέ τόν υλι
σμόν αί πνευματικοί άΕίαι ΕερριΕώνον- 
ται. Αλλά όλα αύτό ήσαν άαυνεπή, Εε- 
κάρφωτα. Επί συνεπούς ύλισμοΰ δέν 
έπικαλούνται κάν τό δέον.

Μέ τόν Χριστιανισμόν ώς ήγεσίαν

μπορούσες τουλάχιστον νά διαμαρτυρη- 
θής. Καί ύπήρΕαν πάρα πολλοί οί όποι
οι έν όνόματι άκριβώς τής χριστιανικής 
πίστεως, τού χριστιανικού δέοντος, διε- 
μαρτύροντο διά τό κακόν πού έγίνετο. 
Βέβαια, μέχρις ήμών έφθασε τό κακόν 
πού έγίνετο καί όχι αί διαμαρτυρίαι πού 
έΕετοΕεύοντο. Αλλά ή ιστορική άλή- 
θεια είναι ότι τό κακόν ποτέ δέν ήτο 
μονόλογος. Καί τό χριστιανικόν βήμα 
πολλάκις, ή μάλλον άπειράκις έγινε 
βήμα θαρραλέας κραυγής διαμαρτυρίας 
κατά των κακών πού διέπραττον οί ι
σχυροί τής γής. Καί αί διαμαρτυρίαι 
αύτοί έχρειάΕοντο πολύ περισσότερον 
θάρρος άπό όσον χρειάζονται μερικοί 
σύγχρονοι διαδηλώσεις. Καί διά νά φέ
ρω ένα παράδειγμα, είναι μέχρι λεπτο
μερειών γνωστά τό σκανδαλώδη παρα
στρατήματα τού Λουδοβίκου ΙΔ ' τής 
Γαλλίας. Δέν είναι όμως έΕ ίσου γνω- 
οταί αί διαμαρτυρίαι αί όποϊαι τού έΕε- 
σφενδονίΕοντο κατά πρόσωπον έν όνό- 
ματι τού Εύαγγελίου καί τόν ήνάγκα- 
σαν έν τέλει νά συΕευχθή τήν Mine de 
Maintenon καί νά μεταβάλλη τάς Βερ
σαλλίας εις μοναστήρι. Μέ τόν Χριστια
νισμόν έχετε τούλάχιστον τό «πό στώ» 
διά νά διαμαρτυρηθήτε. Μέ τόν ύλισμόν 
όμως διό τός ύλιστικάς άθλιότητας, έν 
όνόματι τίνος θό διαμαρτυρηθήτε;

Καί άκόμα γενικώτερα: Αί άΕίαι τού 
πνευματικού πολιτισμού, τό δίκαιον, τό 
άγιον, τής άληθείας ή έκΖήτησις, ή ίε- 
ρότης τού καθήκοντος, ή άνιδιοτέλεια, 
ή αύτοθυσία, ό ήρωϊσμός, ή άγάπη, όλα 
αύτό προϋποθέτουν πνευματικήν θεώ- 
ρησιν τού σύμπαντος. Μέ τόν ύλισμόν, 
πού θά σταθούν αί άΕίαι αύταί;

Τό ίδιο ισχύει καί διά τήν κοινωνικήν 
δικαιοσύνην διά τήν όποιαν λέγομεν 
τόσον ολίγα καί καταλαβαίνομεν τόσον 
ολίγα. Κοινωνική δικαιοσύνη τήν 
όποιαν έπιΕητεϊ καθένας όχι διά τόν έ- 
αυτόν του, διότι αύτό είναι τό συμφέ
ρον του, άλλά διά τούς άλλους, τούς 
άδυνάτους, διότι αύτό είναι δίκαιον, ή 
κοινωνική αύτή δικαιοσύνη είναι αίτη
μα πνευματικόν. Κοινωνική δικαιοσύνη, 
όπως καί κάθε δικαιοσύνη, ύφίσταται 
μόνον όπου ύπάρχει πνευματική θεώρη- 
σις τού κόσμου καί τού βίου.

Ακόμη κάτι άλλο. Μέ τόν ύλισμόν 
ώς κυβερνήτην δέν μπορεί νά γίνη λό
γος περί ήρωϊσμοΰ. Τί θά γίνη, λοιπόν, 
θά έχωμεν πολιτισμόν χωρίς ήρωας; 
Αφού ό ήρωϊσμός δέν είναι ύλη, καί

Οί νέοι, οί ώργιαμένοι νέοι χϊ)ς δυτικές 
Ευρώπης καί τής ’Αμερικής είναι Αντιφα
τικοί. Καταφέρονται έναντίον των πατέ
ρων των, δτι δέν ήταν συνεπείς πρδς αύ- 
τά πού ύπαγορεύουν αί πνευματικαί άξίαι. 
’Αντί δμως νά δώσουν τήν ίιπόσχεσιν, δτι 
θά ύποδειχθοΰν «πολλφ κάρρονες» κηρύσ
σουν τόν άμείλικτον πόλεμον έναντίον τών 

πνευματικών άξιων.
άφού τό μόνον πού ύπάρχει είναι ή ύλη, 
θό κάνωμεν πολιτισμόν χωρίς ήρωας.
Ελα όμως όπου πολιτισμός χωρίς ή

ρωας δέν μπορεί νά σταθή διότι ό πο
λιτισμός δέν μπορεί νά σταθή χωρίς 
όγώνα καί όγώνες δέν γίονται χωρίς 
ήρωας καί μέ τό «vive-moi», Ζήτω έγώΡ 
ώς σύνθημα! Θά έχωμεν λοιπόν μή α
γωνιστικόν πολιτισμόν. Χίμαιραν δηλα
δή. Θά καταφύγωμεν λοιπόν καί εις 
τήν χίμαιραν. Φαίνεται ότι ή χίμαιρα 
ταιριάζει μέ τήν ύλην. Καί αύτήν τήν 
χίμαιραν προσεφέραμεν ώς πνευματικήν 
τροφήν εις τούς νέους μας διά νά έ- 
πιτύχωμεν αύτό τό έΕάμβλωμα, τόν 
χ ι μ α ι ρ ο π α ρ μ έ ν ο ν  ύ λ ι -  
σ τ ή ν.

Καί όμως δέν είναι καν αύτό τό ση
μερινόν κατάντημα πού προσφέρομεν 
εις τήν νεολαίαν. Διότι κατηντήσαμεν 
καί ό ύλισμός νά είναι Εεπερασμένος. 
Λίγο θέλω, νά πώ, κατηντήσαμε νά νο
σταλγούμε καί τόν ύλισμόν! Τό έντε- 
λώς νεώτερον πού προσφέρεται εις τούς 
νέους μας είναι ό μ η δ ε ν ι σ μ ό ς .  
Ό  άνθρωπος καταντά νά μήν είναι ού
τε καν ύλιστής. Νά είναι μηδέν. Νά Εή 
εις τό κενόν. Καί προσέΕατε. Κενόν θά 
πή κενόν. Θά πή παγωνιά. Παγωνιά θα
νάτου. Αί πνευματικοί άΕίαι δέν έγκατα- 
λείπονται πλέον. Νεκρούνται. Καί νά 
τις θέλης πλέον δέν μπορείς νά τις έ- 
χης. Καί νεκρούνται όλαι αί πνευματι
κοί άΕίαι. "Ολαι συλλήβδην. Καί νε- 
κροΰνται πρό παντός τό «δέον». Κάθε 
τι πού λέει «πρέπει». Αύτό τό λέμε καί 
δέν φανταΕόμεθα τάς συνέπειας. Και
ρός νά έτοιμασθούμε διά τάς συνέπει
ας. Καί αύτό είναι τό πνευματικόν κα
θεστώς εις τό όποιον έκτρέφονται τώρα 
οί νέοι τού λεγομένου δυτικού κόσμου, 
τής δυτικής Εύρώπης καί τής Αμερικής.

Καί όμως ό κατήφορος δέν σταματά 
ούτε έδώ. Ό  πνευματικός μηδενισμός, 
άφού ώδήγησεν εις τόν άνθρωπομορφι- 
σμόν τού κτηνώδους παραχωρεί καί αύ- 
τός τήν θέσιν του εις κάτι άκόμη χει
ρότερον. Φρικτόν είπεϊν, άρχίΕομεν καί 
τόν μηδενισμόν νά νοσταλγοΰμεν. Διό
τι έρχεται, έμφανίΕεται, έΕαπλούται κά
τι τό πολύ χειρότερον καί άπό τόν μη 
δενισμόν: Είναι ό έ κ φ υ λ ι σ μ ό ς ,  
άπό τόν όποιον δέν ύπάρχει πλέον έπι- 
στροφή, διότι μέ αύτόν έκφυλίΕεται καί 
β ι ο λ ο γ ι κ ώ ς  άκόμη τό άνθοώπι- 
νον είδος. Ή  καταπληκτική διάδοσις 
τών ναρκωτικών, όλων τών παραγώγων 
τού όπίου, μεταΕύ τής νεολαίας τών 
προηγμένων λεγομένων χωρών τού δυ
τικού πολιτισμού, είναι τό όχημα μέ τό 
όποιον ό έκφυλισμός εισδύει εις τήν 
νέαν γενεάν. Δέν έχω ύπ' όψιν μου 
πλήρη στοιχεία, άλλά κάθε νεώτερος 
στατικός πίναΕ πού βλέπω είναι χειρό
τερος άπό τόν προηγούμενον. Ζητούν 
πολλοί — αύτό είναι τό μεγαλύτερον έγ
κλημα τής ιστορίας — Εητοϋν νά μειώ
σουν τήν έντύπωσιν άπό τόν έκφυλι- 
σμόν πού εισδύει μέ καλπασμόν καί νά 
πούνε ότι δέν έχάλασε δά ό κόσμος 
έάν οί νέοι μας συνηθίσουν εις τά ναρ
κωτικά! Αποφεύγουν όμως νά άπαντή- 
σουν εις τό έρώτημα αν αύτοί εις τήν



"Οταν έρωτηθούν ποιό είναι τό πρόγραμ
μά τους, ποια είναι τά οχέδιά τους, τί 
πρόκειται νά οικοδομήσουν εις τήν θέσιν 
έκείνων τά όποια γκρεμίζουν, απαντούν: 
«Εκείνο πού μας ένδιαφέρει τώρα είναι 
νά γκρεμίσωμε. Σχέδια διά τό μέλλον, 
άπλοϋστατα, δέν έχομε. Τώρα γκρεμί

ζομε».

δουλειά to u q  θά ένεπιστεύοντο μίαν υ
πεύθυνον θέοιν εις ένα όπιομανή Καί 
αποφεύγουν νά πουν, πώς φαντάΖονται 
τά παιδιά πού θά προέλθουν άπό γονείς 
παραδεδομένους εις τό L.S.D. Καί ά- 
κόμη κάτι άλλο δέν λέγουν αύτοί πού 
θέλουν νά μάς καθησυχάσουν: Υπάρ
χει άνοικτός δρόμος έπιστροφής άπό 
τόν έκφυλιαμόν αύτόν; Εάν ένας άντι- 
ληφθή πού τόν οδηγεί τό L.S.D., μπο
ρεί νά τό κόψη όταν θέλη; "Η  μήπως 
αύριο πρέπει νά πλημμυρίση ό πολιτι
σμένος (κόσμος άπό ειδικός κλινικός 
διά τήν θεραπείαν των όπιομανών, θε
ραπείαν ή όποια καί μακρά είναι καί δα
πανηρά καί μέ τήν ηύΕημένην πειθαρ
χίαν Ζωής πού άπαιτεϊ είναι άπρόσιτος 
εις τά δυστυχισμένα αύτά άβουλα ναυ
άγια τού έκφυλισμοϋ;

Καί έν τω μεταΕύ άς άναφέρω δύο 
άκόμη έκδηλώσεις τού έκφυλισμοϋ αύ- 
τοϋ. Τήν παράδοαιν εις τό σέΕ ώς άπο- 
κλειστικόν νόημα τής Ζωής. Καί τήν έγ- 
κληματικότητα, ή όποια έΕαπλώνεται μέ 
νέον νόημα. Διότι τούτη ή καινούργια 
έγκληματικότης είναι τό έγκλημα πού 
γίνεται χάριν τού έγκλήματος, άνιδιο- 
τελώς, χωρίς έπιδίωΕιν άλλης ώφελεί- 
ας. Ό  άνθρωπος τού τύπου αύτοΰ έγ- 
κληματεί, άπλώς διά νά έγκληματήση. 
Σκοτώνει άνθρώπους πού δέν τούς Εέ- 
ρει κάν καί χωρίς νά τούς ψάΕη κατό
πιν κάν διά νά τούς ληστεύση έπί τέ
λους. Καί ή κοινή γνώμη παρακολουθεί 
άπαθής. Χωρίς κάν συγκίνηοιν. Καί μή
πως καί αύτό, τό σκότωμα τής συγκι- 
νήσεως, δέν είναι μία μορφή έκφυλι- 
σμού;

Αύτή είναι ή έποχή τήν όποιαν προσ- 
φέρομεν εις τούς νέους μας τής σήμε
ρον. Καί έπειτα λέμε ότι τά νειάτα μας 
νοσούν. Δέν νοσεί είδικώς ή νεολαία 
μας, νοσεί ή έποχή μας, όπως τήν διε- 
μόρφωσε σειρά γενεών ή όποια ένόμι- 
2ε ότι θά κόμη Ζωήν νέαν μέ τό νά άρ- 
νηθή τήν Πηγήν τής Ζωής.

Υπάρχουν όμως, βέβαια, καί είδικώ- 
τεροι παράγοντες οί όποιοι άναφέρονται 
είδικώς εις τήν νεολαίαν μας, πλήττουν 
είδικώς αύτήν. Δύο άπό τούς παράγον
τας αύτούς θά άναφέρω έδώ.

Ό  πρώτος παράγων είναι ή κατάρα 
πού λέγεται διαΖύγιον καί πριν άπό τό 
διαΖύγιον κλονισμός τής οικογένειας, 
μέ άλλα λόγια γκρέμισμα τού σπιτιού 
εις τό όποιον έπρόκειτο νά Ζήση καί νά 
αύΕήση τό παιδί. Λύσσα πραγματική έ
χει καταλάβει τόν μοντέρνον άνθρωπον 
διό νά διευκολύνη τό διαΖύγιον Καί 
μία μορφή αύτοΰ είναι ή προσπάθεια νά 
είσαχθή τό αύτόματον διαΖύγιον καί άς 
μοϋ έπιτραπή νά πώ ότι έναντίον αύτοΰ 
τού έγκλήματος ήγωνίσθην καί μέ άλας 
μου τάς δυνάμεις καί έπιτυχώς καί εις 
άρμοδίως συσταθείσας έπιτροπάς καί 
εις περιοδικόν «ΣυΖήτησις». Φυσικά, 
πριν άπό τό διαΖύγιον άρχίΖει ό σεισμός 
μέσα στό σπίτι. Δέν άρνοΰμαι καθόλου 
ότι ύπάρχουν περιπτώσεις ισχυρού κλο
νισμού. Ά λλ ' ό μοντέρνος άνθρωπος 
πάει γυρεύοντας άφορμήν καί ή άφορ- 
μή αφεύκτως έρχεται. Απλούστατα, ό 
σύΖυγοα αυνήντηαε μία κοπέλλα νεωτέ-

ραν καί ώραιοτέραν άπό τήν σύΖυγόν 
του, καί δι' αύτό, όπως ίσως είναι φυ
σικόν, έλκύεται άπό τήν νεωτέραν κο
πέλλα καί άποσύρει τήν όγάπην άπό τήν 
σύΖυγόν του. "Ερχεται κατόπιν τό δό
γμα, ό γάμος έχει νόημα μόνον όσον 
διαρκεί ή άγάπη καί καταλήγομεν εις τό 
συμπέρασμα ότι έπειδή εις τόν σύΖυγόν 
έγυάλισε μία άλλη γυναίκα, πρέπει τά 
παιδιά νά γίνουν Ζωντόρφανα, εις ένα 
σπιτικό χωρίς θαλπωρήν, χωρίς άνατρο- 
φήν, χωρίς στέγην. Καί αύτό τό καμα
ρώνει ό νεώτερος πολιτισμός ώς κατόρ
θωμα, χωρίς νά σκεφθή καθόλου τά ψυ- 
χικώς άστεγα παιδιά. "Ενας πολιτισμός 
τών παιδιών χωρίς τήν Ζεστασιά μιάς 
Ζωντανής οικογένειας, τών ψυχικώς α
στέγων παιδιών καντήτησε ό πολιτισμός 
μας.

Βλέπετε, αί συνέπειαι έρχονται μό
νοι των. Όταν ΕερριΖώσωμεν άπό μέ
σα μας τήν έννοιαν τής πνευματικής 
άΕίας καί τού ιερού, τότε ό γόμος παύει 
νά είναι κάτι τό ιερόν. Καί όταν ό γά
μος παύση νά είναι κάτι τό ιερόν, τότε 
είναι μία δέσμευσις. Καί όταν είναι μία 
δέσμευοις, τότε θά έλθη καί ή έπιθυμία 
τής άπαλλαγής άπό τήν δέαμευσιν αύ
τήν. Είναι τών άδυνάτων άδύνατον νά 
μήν ύπάρΕη μέ τήν συμβίωσιν άφορμή 
διά τήν γκρίνια, διά τήν διόστασιν, διά 
τό διαΖύγιον, διά τό γκρέμισμα τού σπι
τιού όπου θά έΕετρέφετο τό παιδί. Καί 
αν αύτό ύπέστη τό έγκλημα πού λέγε
ται γκρέμισμα τού σπιτιού του, περίερ
γον είναι νά μή διστάση μέ τήν σειρά 
του καί πρό άλλων έγκλημάτων; Καί 
περίεργον είναι νά καταφύγη εις τήν 
μαριχουάνα διά νά Εεχάση;

Αλλά ας άναφέρω καί ένα άλλο ει
δικόν αίτιον. Απλώς θά τό άναφέρω. 
Δέν έχω χώρον διά νά τό άναπτύΕω, 
δέν έχω δικαίωμα νά τό άποσιωπήσω έν- 
τελώς. Είναι ή άΕιοθρήνητος στάσις, ή 
έγκληματική άπεργία τής πνευματικής 
ήγεσίας ή όποια ή άπέδειΕε πλήρη άδια- 
φορίαν, περί άλλα πολλά καί μικρά με- 
ριμνώσα καί τυρβαΖομένη ή άντί νά βοη- 
θήοη τόν νοσοΰντα έφρόντισε νά βοη- 
θήση τήν νόσον διά νά καλοπιάση τούς 
νοσοϋντας καί όχι διά νά τούς θερα- 
πεύση.

Θά είχα τελειώσει τήν έκθεσιν αύτήν 
έάν δέν ήμην ύποχρεωμένος νά δώσω 
άπάντησιν εις τό έρώτημα: Καλά, καί 
οί νέοι δέν φταίνε σέ τίποτε; Δέν ύ

πάρχουν λάθη είδικώς τής σημερινής 
νεολαίας;

Αν έλεγα όχι, θά ήμουν ένας άκό
μη ύποκριτής πού προσπαθεί νά κολα- 
κεύση τήν νεολαίαν. Θά πώ, λοιπόν, 
κατ' εύθεϊαν ότι βεβαίως κ α ί  ή νεο
λαία, έννοώ τήν ώργισμένην νεολαίαν 
τής δυτικής Εύρώπης καί τής 'Αμερι
κής, έχει καί τά ίδικά της — καταδικά 
της — λάθη. Λάθη πού δέν έΕηγοΰνται 
άπό τήν έΕέλιΕιν πού όνέφερα, πταί
σματα πρωτογενή τής νεολαίας. Θά ά
ναφέρω τρία άπό τά λάθη αύτά.

Πρώτον. Αύτή ή ώργισμένη νεολαία 
είναι άντιφατική. Κατά τούτο. Έρχον
ται αύτοί οί ώργισμένοι νέοι καί κατα- 
φέρονται έναντίον τών πατέρων των, 
έναντίον τής περασμένης γενεάς, ότι 
είναι φαύλοι καί δέν ήοαν συνεπείς 
πρός αύτά πού ύπαγορεύουν αί πνευμα
τικοί άΕίαι. Καί τί περιμένει κανείς ώς 
συνέχειαν καί συνέπειαν αύτοΰ; Περι
μένει τήν ύπόσχεσιν, τήν έπαγγελίαν, 
τήν κραυγήν, ότι έμείς όμως οί νέοι θά 
εϊμεθα «πολλοί κόρρονες», πολύ καλύ
τεροι άπό σας, ότι έμείς οί νέοι θά Ζων- 
τανέψωμε τις πνευματικές άΕίες πού 
έσεϊς οί πατέρες μας τις άφήσατε νά 
νεκρωθούν. Καί άντί τούτου τί άκοΰμε; 
«Θά γκρεμίσωμε τις πνευματικές άΕίες. 
Δέν ύπάρχουν πνευματικές άΕίες. Είναι 
λέΕεια γιά Εεγέλασμα. Κάτω, λοιπόν, 
οί πνευματικές άΕίες». Σύμφωνοι. Αλ
λά, έν τοιαύτη περιπτώσει, καλά έκα
ναν οί πατέρες σας έάν δέν ήκολούθη- 
οαν άΕίας διό τάς όποιας, σείς οί ίδιοι 
λέτε, ότι πρέπει νά γκρεμιαθοΰν. Μό
νον έάν προσφέρετε, ώς ύπόοχεσιν τού- 
λάχιστον έπί τέλους, τό Ζωντάνεμα τών 
πνευματικών άΕιών, μόνον τότε μπορεί
τε νά κατηγορήσετε τούς άλλους ότι 
δέν έστάθησαν εις τό ύψος πού Ζητούν 
αί άΕίαι αύταί. "Αλλως, είσθε άντιφα- 
τικοί. Καί ή άντίφαοις είναι σφάλμα θα- 
νάσιμον.

Δεύτερον. Αύτά τά ώργισμένα νεια- 
τα δέν έχουν Εεκαθαρίοει άκόμη μέσα 
τους τί είναι, παιδιά ή ώριμοι άνθρω
ποι. Εάν είναι παιδιά, καί όχι ώριμοι 
άνθρωποι, τότε γιατί δέν άφήνουν τούς 
ώριμωτέρους νά τούς βοηθήσουν εις τά 
πρώτα τους βήματα; Έάν πάλι είναι ώ
ριμοι τότε γιατί δέν άναγνωοίΖουν ότι 
είναι καί ύπεύθυνοί; Όταν θέλωμεν την
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X  Α  Σ  I Σ
Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Α Τ Α

ΚΑΙ  Τ Ρ Ο Π Ο Ι  Λ Η Ψ Ε Ώ Σ  Α Υ Τ Ο Υ

Συνήθως ό χασισοκαττνιστής δέν κρύπτεται. Είναι ό περισσότερον 
γνωστός τοξικομανής. Εις τήν ξένην δε κα'ι δή εις Ηνωμένας Πολι
τείας ’Αμερικής, τό μεγαλύτερσν μέρος τής νεολαίας, τό όποιον συνη
θίζει νά καπνίζη μ α ρ ι χ ο υ ά ν α ν ,  ούδόλως τό ά π ο κ ρ ύ π τ ε ι .

Τοδ κ. Α. Κ ο υ τ σ ε λ ί ν η ,  Εντεταλμένου Ύφηγητοΰ ’Ιατροδικαστικής 
καί Τοξικολογίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών — Ίατροδικαστοδ ’Αθηνών.

ΤΑ Ο Κ Α Π Ν ΙΣΜ Α  του χασίς άποτελεϊ 
τό μοναδικόν ίσως διά τήν χώραν μας 
πρόβλημα εις τόν τομέα των «ναρκωτι
κών», λαθρεμπόριον δέ καί χρήσις αύ- 
τοϋ εύρίσκονται ύπό τήν απηνή όμολο- 
ΥΟυμένως δίωΕιν των άρμοδίων ύπηρε- 
σιών τής Αστυνομίας.

Ή  χώρα μας, ώς έκ τής γεωγραφι
κής αυτής θέσεως, άποτελεϊ τόν κυριώ- 
τερον ένδιάμεσον σταθμόν τής διακινή- 
σεως τοϋ χασίς έΕ Ανατολών πρός τήν 
Εύρώπην καί τήν Αμερικήν, τό γεγο
νός δέ τοϋτο φαίνεται, ότι είναι ή κυ- 
ριωτέρα αίτια τής συχνής άναγραφής 
εις τό Αστυνομικά δελτία άνακαλύψε- 
ων καί έΕαρθρώσεων σπειρών κακοποι
ών καί λαθρεμπόρων τοϋ ήδονιστικοϋ 
τούτου.

Ή  χρήσις τοϋ χασίς, ώς ούσίας προ- 
καλούσης εύφορίαν, ήτο άρχαιόθεν γνω
στή, αί παλαιότεραι δέ πληροφορίαι 
προέρχονται έΕ ένός Κινεζικού ιατρι
κού συγγράμματος, έκπονηθέντος ύπό 
τοϋ Αύτοκράτορος Shen Nung, κατά τό 
2737 π.Χ. (5) Μαρτυρίαι περί τής χρή- 
σεως τούτου άνευρίσκονται, εκτοτε, 
πολλαπλοί εις όλας τάς έποχάς, πλέον 
έντυπωσιακή δέ θεωρείται ή άναφερο- 
μένη εις τήν τεράστιον διάδοσιν αύτοϋ 
ύπό τών ορδών τοϋ Hasan - Ben Sabah 
Homain. Αί όρδαί τοϋ ήγέτου τούτου 
κατέκλυσαν τήν Νοτίαν περιοχήν τής Κα- 
σπίας θαλάσσης, περί τα τέλη τοϋ 11ου 
π.Χ. αίώνος. Βάσιν τών φιλοσοφικών 
αύτοϋ ιδεών άπετέλει ή άρχή τής πλή
ρους άσυδοσίας καί τρόπον έπιβολής 
αύτών ή εύρεϊα καί κυριολεκτικούς ύπο- 
χρεωτική χρήσις τοϋ χασίς. Οί οπαδοί 
του ήσαν οί διαβόητοι Χασανίνιοι. φαί
νεται δέ, ότι έκ τής λέΕεως ταύτης 
προέρχεται καί ή γαλλική ονομασία τών 
δολοφόνων Assasins (8, 13).

Εις τήν Αμερικήν ή κάνναβις είσήλ-

θεν ύπό τών Ισπανών, κατά τόν 16ον 
μ.Χ. αιώνα, ή χρησιμοποίησις, όμως, 
ταύτης, δι' ήδονιστικούς λόγους, ήρΕα- 
το έφαρμοΕομένη κυρίως μετά τόν Α ' 
Παγκόσμιον Πόλεμον (5). Τήν τελευ- 
ταίαν δεκοετίαν έλαβεν τεράστιον όμο- 
λογουμένως διάδοσιν καί ιδιαιτέρως 
μεταΕύ τής νεολαίας, άναφέρεται δέ, 
ότι, σήμερον, πλέον τών 20 έκατομμυ- 
ρίων Αμερικανών έχουν δοκιμάσει τόν 
ονειρικόν κόσμον τοϋ χασίς. ( la, I 4)

Εις τήν Ελλάδα ή χρήσις τοϋ προϊ
όντος τούτου ήρχισε μόλις τόν παρελ
θόντα αιώνα εις τάς φύλακας καί κυ
ρίως έκ τροφίμων προερχομένων έΕ Α
νατολικών χωρών, παρ’ όλα δέ τό λη- 
φθέντα, κατά καιρούς, μέτρα, ή χρήσις 
τούτου διεδόθη εις τρόπον, ώστε ν' ά·

Εϊχών 6. Φύλλσν Κχννάόεως

ποτελή σήμερον τό μοναδικόν, ώς καί 
άρχικώς άνεγράφη, πρόβλημα τής χώ
ρας μας εις τόν τομέα τών ναρκωτι
κών.

Ή  κάνναβις είναι φυτόν δικότυλον 
τής οικογένειας τών μορεϊδών, ώς πα
ραδέχονται δέ σήμερον ύφίσταται εν μό
νον είδος, ή κάνναβις ή βρώσιμος ή ή 
κοινή (C. Sativa), έμφανιΕόμενον ύπό 
διαφόρους βοτανολογικάς ποικιλίας. 
(Είκ. 1, 2, 3, 4, 5). Μία τών ποικιλιών 
τούτων είναι καί ή C. Sativa Indica, 
καλλιεργουμένη εύρέως εις τάς Ινδίας, 
διά τήν όποιαν καί έπίστεύετο μέχρι 
σήμερον, ότι αϋτη, περισσότερον πόσης 
έτέρας ποικιλίας, περιείχε ρητίνην ύψη- 
λής περιεκτικότητος εις δραστικά συ
στατικά.

Πρόκειται περί πόας (θάμνου) έτησί- 
ας, διοίκου, εύδοκιμούσης εύρέως εις 
οίανδήποτε χώραν τής Εύρώπης ή 
τής Αμερικής, άλλά κυρίως εις τήν 
Κεντρικήν Ασίαν καί δή τάς Ινδίας, 
ύψους 1— 2 μ., άδρώς χνουδωτής, μέ 
βλαστόν όρθιον, άσχιδή καί φύλλα άν- 
τίθετα, παλαμοσχιδή μέ 5 — 9 φυλλάρια, 
λογχοειδή, όΕύληκτα, οδοντωτά (6, 7). 
(Είκ. 6).

Διακρίνονται εις αρρενα καί θήλεα 
φυτά. Τό θήλεα φυτά είναι μεγαλύτερα 
τών άρρένων. Τό αρρενα, άντιθέτως, 
είναι λεπτότερα καί ώριμάΕουν πρωϊμό- 
τερον τών θηλέων. Εις τήν ΒεγγάΕην 
τήν έποχήν τής άνθοφορίας οί καλλιερ- 
γηταί συνηθίζουν νά έκριΕώνουν τό δρ- 
ρενα φυτά καί νά τό τινάσσουν ϋπερ- 
θεν τών θηλέων διά νά τό καρποφορή
σουν. (4, ’°, ,3).

"Απαντα τό μέρη τοϋ φυτού περιέ
χουν ρητίνην, περιέχουσαν δραστικός 
«κανναβινόλας». Τό θήλεα φυτά φέ
ρονται περιέχοντα μεγαλύτερον ποσόν 
ρητίνης, ή μεγαλυτέρα δέ συγκέντρω-
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Είκ. 5. Προετοιμασία τοΰ φυτού διά 
τήν παρασκευήν ραδιενεργών καν- 
ναβινολών. Εντός τής πλαστικής 
θήικης διοχετεύεται ραδιενεργόν 
CO2 (1η C02) , τό όποιον, άφαμοι- 
ούμενον ύπό τοΰ φυτού, χρησιμο
ποιείται ύπ’ αύτού διά τήν σύνβεσιν 
ραδιενεργών (δι’ (1η) κανναδινο- 

λών.
.______

Αριστερά: Είκ. 4 Πειραματική φυ
τεία καννάβεως. Δεξιά: Είκ. 2. 'Ο
μοίως, πειραματική φυτεία καννάόέ

ως (Καθ. Κ. Μοίρας).

Είκ. 7. Διάφορα είδη «-τσίκας» (Έγ- 
κληιματολογικόν Μουσεΐον)



X A Έ I Έ

Είκ. 8. Κοινός μ,παγλαψ,άς (Έγκλτ,- 
ματολογικόν Μοοσεΐον) .

σις τούτης φαίνεται, ότι υπάρχει εις τάς 
τριχωτός αποφύσεις (βράκτεια) των 
άνθέων, τών παράνθιων φύλλων καί τών 
άκραίων στελεχών. Τά θήλεα φυτά εί
ναι περισσότερον τριχωτά τών άρρέ- 
νων, όν καί σήμερον πιστεύεται, ότι ή 
άνάπτυΕις τού τριχώματος καί ή παρα
γωγή ρητινώδους ούσίας. κατ' έπέκτα- 
σιν δέ ή «δυναμικότης» τού προϊόντος, 
έΕαρταται σημαντικώς έκ τών κλιματο
λογιών συνθηκών τού περιβάλλοντος 
άναπτύΕεως τού φυτού, τής ουστάσεως 
τού έδάφους, τού χρόνου καί τής μεθό
δου συλλογής κλπ. (4, 8, 1®) Εις ψυ
χρόν π.χ. κλίμα καί ύγρόν έδαφος τό 
τρίχωμα γίνεται μικρότερον καί περιέ
χει μικρότερον ποσόν ρητίνης, τό φυ- 
τόν, όμως, άναπτύσσει λεπτός ϊνας κα
ταλλήλους διά θιομηχανοποίησιν. Άν- 
τιθέτως ,είς Εηράς καί θερμός περιο- 
χάς τό ίδιον φυτόν παράγει περισσότε
ρόν ρητίνην καί όλίγας κακής ποιότη- 
τος ϊνας. Ή  εις ρητίνην, κατά συνέπει
αν, ή ϊνας διάφορος άπόδοσις τού φυ
τού δέν άφορα εις τήν ποικιλίαν τού
του, ώς παλαιότερον έπιστεύετο, άλλα 
οφείλεται εις κλιματολογικάς διαφόρους 
συνθήκας, αϊτινες διαφοροποιούν τήν 
εις ρητίνην περιεκτικότητα καί μάλιστα 
κατ' άντίστροφον σχέσιν μέ τήν παρα
γωγήν καλής ποιότητος βιομηχανοποιη- 
σίμων ίνών.

Ή  λέΕις «χασίς» είναι άραθική καί 
σημαίνει «Εηρά πόα», ύπονοεϊ δέ τήν 
ρητινώδη ούσίαν, ή όποια λαμθάνεται 
έκ τών άδένων τών παράνθιων μερών 
τού φυτού. Χαρακτηριστικόν είναι, ότι, 
εις έκάστην χώραν, ύπάρχει πληθύς ο
νομασιών τών διαφόρων σκευασμάτων 
καί μορφών τής καννάθεως, έΕαρτωμέ- 
νου τούτου έκ τών συνηθειών τού τό
που, τής προελεύσεως τού προϊόντος, 
τής ποιότητος, τού τρόπου έπεΕεργασί- 
ας, τού τρόπου λήψεως κλπ., μεταΕύ 
δέ αύτών αί πλέον γνωστοί είναι αί 
έΕής:

Mariyuana: Πρόκειται περί τού τε
λείως άκατεργάστου προϊόντος, τό ό
ποιον λαμθάνεται διά συνθλίψεως τών 
Εηρών φύλλων καί άνθέων (φούντες) 
τού φυτού. Τό είδος τούτο τυγχάνει εύ- 
ρείας διαδόσεως μεταΕύ τής νεολαίας 
κυρίως.

Ganja ή Canzar ή Guaza: Πρόκειται 
περί άρίστης ποιότητος ρητίνης, συλλε- 
γομένης είτε διά τής μεθόδου τής δερ
μάτινης «ποδιάς», ώς εις τά Ίμαλάϊα 
καί τήν Κεντρικήν Ασίαν, είτε διά τών 
δερμάτινων παντελονίων, ώς εις τό Με- 
Εικόν. "Ατομα, δηλονότι, φέροντα τήν 
ειδικήν έκ δέρματος άμφίεσιν, περιέρ
χονται έν μέσω τών φυτωρίων, προστρι- 
θόμενα κατ' αύτόν τόν τρόπον εις τούς

κλώνους τών φυτών. Διά τής προστρι
βής ταύτης τών παράνθιων φύλλων έπί 
τής δερμάτινης αύτών ένδυμασίας, 
προσκολλάται έπ' αύτής ή έΕ αύτών έκ- 
κρινομένη ρητινώδης ούσία, ήτις, έν 
συνεχεία, συλλέγεται καί σχηματίζονται 
δΓ αύτής'πλακίδια χρώματος ύποφαίου, 
ύφής ρητινώδους καί οσμής άρωματι- 
κής. Πρόδηλον τυγχάνει, ότι ή λαμβα- 
νομένη, κατά τήν μέθοδον ταύτην, πο- 
σότης ρητίνης είναι μικρά, άλλά, ώς ήδη 
άνεγράφη, άρίστης ποιότητος, μέ έντο
νον οσμήν καί ίσχυράς μεθυστικός ιδιό
τητας. Τό αύτό περίπου προϊόν άντι- 
προσωπεύει και ό χυμόα, ό λαμβανόμε- 
νος διά τής τριβής καί συνθλίψεως τών 
φύλλων τού φυτού, διά μέσου ύφάσμα- 
τός τίνος. Εις τάς Ινδίας λέγεται Gan
ja, ένφ εις τήν Αφρικήν Guaza.

Charras: Πρόκειται περί προϊόντος, 
προερχομένου διά μηχανικής έΕαγωγής 
τής ρητινώδους ούσίας τού φυτού, άρί
στης, ώς καί ή προηγουμένη, ποιότητος. 
Η έΕαγωγή έπιτυγχάνεται δι’ έκχυλί- 

σεως τού φυτού δΓ ύδατος ή άλκοόλης 
καί συμπυκνώσεως τού έκχυλίσματος 
μέχρι λήψεως στερεών τεμαχιδίων. Ή  
ποιότης έΕαρταται άπό τήν έπιτυγχα- 
νομένην περιεκτικότητα τού προϊόντος 
εις ρητινώδη ούσίαν. Ή  άρίστη προέρ
χεται έΕ άλκοολικού έκχυλίσματος, τό 
όποιον περιέχει μέχρι 40% διαλυτήν ρη
τίνην, συγχεόμενον συχνάκις μέ τό 
Ganja. Ή  λέΕις Charras είναι Ινδική, 
Τό εις Βόρειον Αφρικήν άπαντώμενον 
Takruri ή Kif Hache είναι προϊόν έμπο- 
ρίου, προερχόμενον δΓ άναμείΕεως δύο 
μερών Charras μεθ' ένός μέρους κα
πνού περίπου ("3)

Cunjah. Τούτο συνίσταται έκ Εηρών 
φύλλων, συσκευαΖομένων καί συγκολ- 
λωμένων μεταΕύ ίων διά ρητινώδους 
ούσίας. Τά φύλλα ταϋτα άναδίδουν 6α- 
ρεϊαν ναρκωτικήν οσμήν καί έχουν πι
κρόν γεϋσιν, έΕ αύτών δέ παρασκευά
ζεται εις Περσίαν ποτόν, όνομαΖόμενον 
«Sudshi».

Barug. Τούτο άποτελεϊ έγχυμα, πα- 
ρασκευαΖόμενσν διά τών παρονθίων 
απόρων καννόβεως.

Παρ' ήμϊν, ή παρασκευή τού χασίς γί
νεται έκ τών κορυφών (φούντες) καί 
τών πλησίον αύτών φύλλων ή καί έΕ 
άλλων μερών τού φυτού, τά όποια άρ- 
χικώς Εηραίνονται, άκολούθως δέ τρί
βονται έπί ειδικών τραπεΖών καί άφή- 
νονται νά διέλθουν άλληλοδιαδόχως έκ 
διαφόρων διαμετρημάτων κρισσερών, 
μέχρι τελείας κονιοποιήσεως αύτών.
Η, κατά τόν τρόπον τούτον, λαμθανο- 

μένη κόνις τοποθετείται, έν συνεχεία, 
εις μικρούς σάκκους καί πιέΖεται συνε
χώς δΓ έπιθέσεως έπ' αύτών έπί 2 — 3 
μήνας καί δή μέχρι σχηματισμού όμοιο- 
μόρφου μάΖης. "Αλλοτε ή μάΖα αϋτη 
καθίσταται έτι περαιτέρω συμπαγής δΓ 
έλαφράς φρύΕεως καί μετά προηγηθεϊ- 
σαν διαβροχήν δΓ ύδατος, κατ' αύτόν 
τόν τρόπον δέ φέρεται εις τό έμπόριον 
εις σχήμα εύμεγέθων πλακιδίων.

Ό  άνωτέρω τρόπος παρασκευής συν
ηθίζεται, έν σμικρογραφία, καί ύπό τών 
μικρολαθρεμπόρων ή μικροκαταναλω- 
τών, οί όποιοι καί παρασκευάζουν, κατ' 
αύτόν τόν τρόπον, εις μικρά πλακίδια 
τήν έΕοικονομηθεϊσαν «φούντα», ή τά 
«φυλλαράκια» τού φυτού.

«Φούντες» καί «φυλλαράκια» τρίβον
ται έπιμελώς καί τυλίσσονται, ύπό μορ
φήν λεπτού πλακιδίου, μέ «λαδόχαρ- 
τον», ή έλλείψει τούτου μέ «σιγαρό- 
χαρτον». Τό παρασκεύασμα πιέΖεται κα
λώς— συνήθως πατάται κατ' έπανάλη- 
ψιν ίσχυρώς — έν συνεχεία περιτυλίσσε- 
ται διά διαθρέκτου τεμαχίου έφημερίδος 
καί τελικώς φέρεται έπί ήπίως θερμαι- 
νομένης έπιφανείας, ή έπί φλογός περιο- 
δικώς (Είκ. 9). Τά σχηματιΖόμενσ, με
τά τό «ψήσιμο», πλακίδια θεωρούνται 
ύπό τών χασισοκαπνιστών πολύ περισ
σότερον δραστικά.

Τ Ο  Χ Α Σ ΙΣ  ΛΑΜ ΒΑΝ ΕΤΑ Ι κατά 
ποικίλους τρόπους, ήτοι διά μασή- 

σεως τών Εηρών φύλλων τής καννά- 
βεως, δίκην μαστίχης, δΓ έσωτερικής 
λήψεως ποικίλων παρασκευασμάτων ρη
τίνης, είτε, τέλος, κοπνιΖόμενον.

Ή  διά τής ρινός λήψις τής καννά- 
βεως άναφέρεται ύπό τίνος συγγραφέ- 
ως, δέν έχομεν όμως περιασοτέρας
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πληροφορίας σχετικός μέ τόν τρόπον 
τούτον τής λήψεωςί'1') .

Ή  άπό τού στόματος λήψις συνηθί
ζεται περισσότερον εις τήν Αίγυπτον, 
Συρίαν, Αραβίαν καί Περσίαν, ίστορι- 
κώς δέ έχει έΕακριβωθή, ότι ή τοιαύ- 
τη λήψις έχει προηγηθή τής του κα
πνίσματος (3, 8).

Τό κάπνισμα είναι εύρέως διαδεδο- 
μένον εις τήν Αφρικήν, έΕαιρουμένης, 
ίσως, μικρός περιοχής εις τήν Β. 'Α 
φρικήν, ένθα συνηθίζονται καί μερικά 
άπό τοΰ στόματος σκευάσματα. Τόσον 
τό κάπνισμα, όσον καί ή άπό τοϋ στό
ματος λήψις, θεωρούνται, έΕ ίσου, δια- 
δεμέναι εις τό Μορόκον, εις τάς Ινδίας 
καί τό ΜεΕικόν, ένώ εις τάς ΗΠΑ καί 
τήν ΒραΖιλίαν τό κάπνισμα όποτελεϊ τόν 
κατ' έΕοχήν τρόπον λήψεως τοϋ ηδονι
στικού.

Τό δΓ έσωτερικήν άπό τοϋ στόματος 
λήψιν σκευάσματα τοϋ χασίς είναι διά
φορα εις διαφόρους χώρας. Οϋτως, εις 
τάς Ινδίας έκ των φύλλων τής καννά- 
βεως έΕάγουν τό «Bagh», τό όποιον έ
χει μικρόν ποσότητα ρητίνης καί χρη
σιμεύει διά τήν παρασκευήν χασισικών

Σχήμα. 1: 1. Μέρος τοποθετήοεως
τοΰ χασίς. 2. Ό  «λουλάς» ή «φέσι». 
3. Τό «αέρι». 4. Τό «ντουμάνι» (χώ
ρος άνω ΰδατος) . 5. Τό «μαρκούτσι».
6. «Ντουμανότρυττα». (Έκ τοΰ 

(Στριγγάρη) .

ποτών καί γλυκισμάτων. Εις τήν πρώ- 
την περίπτωσιν, άν τό άπεΕηραμμένα καί 
τετριμμένα φύλλα έκχυλισθούν δΓ ύδα- 
τος, τό παραγόμενον ποτόν λέγεται 
«Bueng» ή «Poust» καί εις τήν Τουρ
κίαν «hafju», ένώ έάν πρός τόν σκοπόν 
αύτόν χρησιμοποιηθή άραιόν οινόπνευμα, 
τό έκχύλισμα λέγεται Lutki. Ενίοτε, 
εις τό ποτόν τούτο προστίθεται καί ο
λίγον όπιον ή σπόροι δατούρας καί τότε 
λέγεται «Mudra». Εις τήν Αίγυπτον εί
ναι γνωστόν έν είδος λικέρ μέ τό όνο
μα «Chastri» ή Chazraki», τό όποιον πε
ριέχει χασίς, οίνόνευμα, Ζάχαριν καί ά- 
ρωματικάς τινάς ούσίας ( 13)\

Εις τό ΜεΕικόν οί πόται τής μαριχου
άνας παρασκευάζουν άλκοολικόν έκχύ
λισμα, τό όποιον θερμαίνεται ολίγον 
πριν καταναλωθή, διά τήν έΕουδετέρω- 
σιν τής δυσαρέστου οσμής.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, ήτοι διά 
τήν παρασκευήν χασισικών γλυκισμάτων, 
συνήθως τό άπεΕηραμμένα φύλλα τρί
βονται εις κόνιν, ή όποια άνομιγνύεται 
μέ ύδωρ ή γάλα, μέχρι σχηματισμού χυ
λού. Εις αύτόν προστίθενται, έν συνε- 
χείρ, ριΖάλευρον ή κόνις έκ ρίΖης σα
λεπιού, Ζάχαρις καί διάφορα άλλα μπα
χαρικά καί άρωματικά. Μεγάλην διάδο- 
σιν έχει εις ολόκληρον τήν Ανατολήν 
τό περίφημον «Dawamesk», γνωστόν α
κόμη άπό τόν 16ον αιώνα μ.Χ. Παρα
σκευάζεται διά βρασμού 20 μερών χα
σίς καί 10 μερών βουτύρου έντός ϋδα- 
τος, μέχρι τελείας έΕατμίσεως τού τε
λευταίου, τό έκχύλισμα δέ τούτο θεω
ρείται ώς ή δραστικωτέρα όλων μορ
φή, λαμβανομένη κυρίως δΓ άφεψήμα- 
τος καφέ, έντός τοϋ όποιου διαλύεται. 
Εις τό έμπόριον άπαντάται, όμοίως, 
ύπό τήν μορφήν κουφετών καί περιέχει, 
έκτός άπό τήν κόνιν τών φύλλων τής 
καννάβεως, καί μόσχον, φυστίκι, Ζάχα- 
ριν, καθώς καί πιπερόρριΖαν, καρδάμω- 
τον καί άλλα συστατικά, διά τό όποια 
πιστεύεται, άτι αύΕάνουν τήν άφροδισια- 
κήν ένέργεισν. Τό παρασκεύασμα αύτό 
έχει τήν φήμην, ότι διατηρεί έπί έτη 
τάς μεθυστικός του ιδιότητας. Ισχυρόν 
χασισικόν έδεσμα όποτελεϊ καί τό γνω
στόν «μαντΖοϋνι», τό όποιον περιέχει.

Είκ. 9. Παρασκευή πλακιδίου χασίς,.

εκτός άπό χοσίς, καί φπιον, δατούραν, 
ύοσκύαμον, σπόρους στρύχνου, γογγυ- 
λώδες άκόνιτον καί άρσενικόν καί έχει 
τήν φήμην, ότι ή κατάχρησίς του οδηγεί 
εις άποβλάκωσιν. "Εκγλειμα έΕ άλλου, 
ήπιώτερον παρασκευάζεται διά προσμί- 
Εεως τοΰ χασίς μετά μέλιτος, σιροπιού 
ή χυμών φρούτων. Εις τήν Περσίαν κα
τασκευάζεται άκόμη έδεσμα έΕ ένός μέ
ρους κόνεως χασίς καί δύο μερών βου
τύρου, όμοϋ μετά μπαχαρικών καί στα
γόνων ροδέλαιου, τό όποιον ψήνεται εις 
τήν πυράν, μέχρις ότου ροδίσει. Άνά- 
λογον. Τέλος, είναι τό Τουρκικόν 
-Esrar», ώς καί ποικίλα άλλα παρασκευ
άσματα, συνηθιΖόμενα όλιγώτερον ή πε- 
ρισότερον, εις διαφόρους χώρας, ποιοϋ- 
σας εύρέως χρήσιν χασίς(,3).

Τό κάπνισμα τοϋ χασίς γίνεται κυρί
ως διά «ναργιλέ» ή δΓ έτέρων αύτοσχε- 
δίων συσκευών, κατασκευαΖομένων έκ 
φλοιού ινδικών καρύων, χωμάτινων 
κανατίων, κουμπαράδων, ύαλίνων ποτη- 
ρίων, κυτίων κονσερβών, μικρών πεπό- 
νων, κολοκυνθίδων κτλ., γνωστών εις 
τήν γλώσσαν τών χασιστών ύπό τό όνο
μα «τσίκα» (Είκ. 7).

Εις τό σχήμα 1 παρίσταται γραφικώς 
κοινός τύπος «ναργιλέ» μετά τών δια
φόρων μερών αύτοϋ. Τό διά κάπνισμα 
προοριΖόμενον χασίς τοποθετείται, όμοϋ 
μετά ολίγων φύλλων περσικού κανού, 
(τουμπεκί), προηγουμένως ύγραθέντων. 
έπί τού καπνοθέτου τοϋ ναργιλέ) (λου
λάς). Ακολούθως, τοποθετείται μικρός 
διάπυρος άνθραΕ (καρβουνάκι), ό δέ 
καπνιστής (χαρμάνης) άναρροφά. διά 
τοϋ σωλήνος (μαρκούτσι) τόν καπνόν, 
ό όποιος, διερχόμενος διά τού ϋδατος 
τοϋ ναργιλέ, διϋλίΖεται, τόπον τινό, 
καθιστάμενος δροσερότερος. Συνήθως, 
τρεις έως τέσσαρεις είοπνοαί έπαρκοϋν 
διά νά έπιφέρουν τό ποθητόν εις αύτούς 
αποτέλεσμα.

Τήν θέσιν τοϋ «λουλά» κατέχει, συ- 
χνόκις, «πατάτα», ή όποια παρασκευά
ζεται καταλλήλως ύπό τοϋ άρχαιοτέρου 
τών χασισοκαπνιστών, μέ τελετουργικόν 
τρόπον καί ιεροτελεστίαν. Ή  πατάτα 
τρυπάται καί κοιλαίνεται διά μαχαιριδί
ου, έντός δέ αύτής τοποθετείται τό 
«τουμπεκί» μέ τό τριμμένο χασίς. Τό 
«καρβουνάκι» έτοιμάΖεται συνήθως 
άπό «τσόφλι» καρυδιών, τό όποιον καίε- 
ται εύκόλως. (Είκ. 10, 11, 12, 13)

Τό προϊόν τής καύσεως τοϋ χασίς 
καί τοΰ «τουμπεκί» έντός τοΰ «λουλά» 
συλλέγεται μετά τό κάπνισμα καί φυλάσ
σεται ύπό τών χασισοκαπνιστών, διά νά 
χρησιμοποιηθή καί πάλιν, εις περίπτω- 
σιν κατά τήν όποιαν δέν θά έΕεύρουν 
άλλην δόσιν. Είναι τό όποκαλούμενο 
«Ζαφείρια», τό όποια άποτελοϋν πισσώ- 
δη προϊόντα καύσεως τοΰ καπνού, όνευ
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Είκ. 10. Το «καρβουνάκι» έτοιμάζεται.

Ιχνους κανναβινολών, ώς διεπιοτώσαμεν 
κατόπιν έπανειλημμένων χημικών άνα- 
λύοεων τούτων.

Εκτός τού «ναργιλέ», τό κάπνισμα 
τού χασίς διενεργεϊται όμοίως διά «πί
πας», ώς έπίσης καί διά σιγαρέττων, ά· 
τινα πωλοϋνται έτοιμα ύπό τών λαθρεμ
πόρων καί χρησιμοποιούνται, ώς έπί τό 
πλεϊστον, ύπό τών όρχαρίων καί τών 
έλαφρών καπνιστών, έπειδή τό έν αύ- 
τοϊς περιεχόμενον χασίς δέν παραμένει 
«φρέσκον» καί χόνει, ούτως, εις μεθυ
στικήν ένέργειαν. Συνήθης τρόπος εί

ναι, όμοίως, τό «τσιγαριλίκι», όπερ κα
τασκευάζεται διά φύλλων σιγαροχόρτου 
καπνού καί κονιοποιηθέντος χασίς, ύπό 
τών ίδιων χασιστών.

Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας ή μα
ριχουάνα καπνίΖεται συνήθως εις χειρο
ποίητα σιγαρέττα, γνωστά ώς «Joints», 
«J.S», ή Reefers(5, 9) . Συνήθως, 
μία έως δύο Reefers είναι ίκαναί νά προ- 
καλέοουν εις τά άτομα ένα μέσον «Hi
gh». Αντιθέτως, εις τάς 'Ανατολικός 
χώρας τό κάπνισμα διενεργεϊται κυρίως 
διά τού «ναργιλέ», εις ώρισμένας δέ

περιοχάς συνηθίΖουν ν' άναμιγνύουν τού
το μέ έτέρας ούσίας, ώς datura stram- 
raonium, καπνόν, όπιον κλπ. (5,8).

Τό κάπνισμα τού χασίς λαμβάνει εις 
τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων 
πραγματικά τελετουργικόν χαρακτήρα 
καί διενεργεϊται εις «παρέας», ήτοι εις 
μικρούς φιλικούς κύκλους, άπό δύο έως 
πέντε ή καί περισσότερα άκόμη άτο
μα ( ,3). Τά μέλη τής παρέας αύτής 
παραμένουν έπί τι χρονικόν διάστημα 
μέ τήν αύτήν σύνθεσιν. Ή  γνωριμία 
των προέρχεται έκ τυχαίας τινός συναν- 
τήσεως, ή όποια καταλήγει, χάρις εις 
τό κάπνισμα τού χασίς, εις βαθεϊαν με
ταξύ αύτών φιλίαν. Τά μέλη συναντιόν
ται, μετά σχετικήν συνεννόηοιν, εις 
προκαθωρισμένον χώρον, μέ άποκλει- 
στικόν σκοπόν τό κάπνισμα τού χασίς. 
Ό  χώρος οΰτος, «ντεκές», δύναται νά 
είναι οίοσδήποτε, άπό κοινόν αταΰλον 
ή άποθήκην μέχρι πολυτελούς διαμερί
σματος.

"Οταν, τελικώς, έτοιμασθή ό λου
λάς», άνάπτεται καί τίθεται εις κυκλο
φορίαν. Ό  άρχαιότερος, ό «σουλτάνος», 
είσροφά συνήθως πρώτος, «κάνει μιά 
δυνατή ρουφηξιά», κρατεί δέ τόν είσ- 
πνευθέντα καπνόν όσον τό δυνατόν πε
ρισσότερον έντός τών πνευμόνων του 
καί δή «μέχρις δτου δακρύση» ή ύπο- 
στή έρεθισμόν ισχυρού βηχός. Πρωτό
πειροι, έπιχειροΰντες, τή παροτρύνσει 
τών παλαιοτέρων, τοιαύτην βαθεϊαν εισ
πνοήν, ύφίστανται άμέσως ισχυρόν 
Schock, έκδηλούμενον δΤ ώχρότητος, 
έφιδρώσεως, καταβολής καί λιποθυμίας, 
καταστάσεως γνωστής εις τούς χασισο- 
καπνιστάς, ώς «τήν έκαμε ψώνιο». Πα
ρόμοια κατάστασις δύναται νά έμφανι- 
σθή καί εις παλαιοτέρους, οσάκις κα
πνίζουν «Ζαφείρια». Μετά τήν πρώτην 
εισπνοήν, ό «σουλτάνος» μεταβιβάζει 
τόν λουλάν εις τόν παρακαθήμενόν του, 
ό όποιος, άφοΰ πρώτον δΓ έμφυσήσεως 
έκδιώξει τόν έντός τού λουλά ύπάρχον- 
τα καπνόν, άπό τήν «ντουμανότρυπα», 
κλείει, άκολούθως, τούτην διά τού δα
κτύλου του καί εισπνέει έκ νέου, «κά
νει μία ρουφηξιά». Τό αύτό ουνεχίΖεται 
έως δτου ό λουλάς περιέλθει τόν «γΰ- 
ρον».

Συνήθως, ό κατ' αύτόν, ώς άνωτέρω 
περιεγράφη, τρόπον παρασκευαζόμενος 
λουλάς άρκεϊ διά δύο έως τέσσαρας 
«ρουφηξιές» παρ' έκάστου παρακαθημέ- 
νου καπνιστού, μετά δέ τάς πρώτας συ
νήθως είσπνοάς, άρχεται έπερχομένη ή 
μέθη, (μαστούρα). Εις τήν κατάστασιν 
πλέον αύτήν εύρισκόμενοι οί καπνιστοί 
(μαστούρηδες), άρχίΖουν συνδιαλεγόμε- 
νοι μεγαλοφώνως καί άδοντες όμαδικώς 
ή μεμονωμένως μακρόσυρτα, παθητικά 
ή κλαυθμηρίΖοντα άσματα, τή συνοδεία 
τριχόρδου ή μονοχόρδου οργάνου, μι
κρών συνήθως διαστάσεων, άποκαλου- 
μένου «μπαγλομά» (Είκ. 8), οί τόνοι 
τού όποιου ήχούν βαθεϊς καί ύπόκωφοι, 
ώς στεναγμοί.

Κάποτε, τό κάπνισμα τού χασίς λαμ
βάνει πλέον «κοινωνική» χροιά καί άπο- 
τελεϊ μέσον «διασκεδάσεως», τήν «α
τραξιόν», ούτως είπεϊν, εις «πάρτυ», ο- 

Συνέχεια εις τήν σελίδα 299

27Η



’Άνω Αριστερά: Είκ. 11. Τδ «καρβουνάκι» ύ<πό έτοιμα- 
οίαν. “Ανω δεξιά: ΕΙκ. 13. «Τσίκα» άπολύτως έτοιμη 
για κάπνισμα. Κάτω: Είκ. 12. Ετοιμασία τοΰ «λουλά».



Αώσε λίγο αίμα κύριε Ύπαστυνόμε...

Σέ κεντρικό νοσοκομείο τών Αθηνών βρέθηκε γιά μιά 
μικροβιολογική έΕέταση ό νεαρός Ύπαστυνόμος. Προσμέ- 
νοντας υπομονητικά στή σειρά, παρατηρούσε άθελα του τή 
γνωστή έκείνη εικόνα τού πόνου καί τής δυστυχίας, πού 
άντικρύΖει κανείς έκεϊ.

Έδώ ένας τραυματίας σφαδάΖει άπό τούς πόνους. Εκεί 
ένας γέρος κατάχλωμος σάν τό κερί καί πιό πέρα, τί 
κρίμα, ένα μικρό άδύνατο κορμάκι, πασχίΖει νά κρατηθή 
στή Ζωή. Παρά τήν άφθαστη τήν άσύλληπτη δυστυχία, μιά 
γαλήνη, δέν Εέρω άν είναι ή γαλήνη τού θανάτου, βασι
λεύει πέρα ώς πέρα στόν άπέραντο διάδρομο τού μεγάλου 
νοσοκομείου.

Λίγο τών άλλων ή δυστυχία, λίγο ό δικός του ό καϋμός. 
κάνουν τόν ψηλόλιγνο Ύπαστυνόμο νά θέλη νά κλάψη. άν 
αύτό ίσως τού έπέτρεπε ό ανδρισμός καί ή στολή πού φο
ρούσε. Προσποιείται πώς χαμογελά στό διπλανό κύριο, α
νάβει ένα τσιγάρο καί προσπαθώντας νά μή βλέπη καί νά 
μήν άκούη όσα γίνονται καί λέγονται γύρω του, κάνει μέ 
τής ψυχής του τά μάτια ένα γρήγορο ρομαντικό ταΕίδι στήν 
παληά του Ζωή τήν παιδιάστικη τότε πού άνόμεσα στους 
ανθρώπους τού χωριού, πού ήταν λιγότερο πλούσιοι, μά πε
ρισσότερο, πολύ περισσότερο, εύτυχισμένοι. Οί στοχασμοί 
του, πού άρκετή ώρα τόν είχαν συνεπάρει καί τού είχαν 
γαληνέψει κάπως τήν ψυχή, κόπηκαν άπότομα κάποια στι
γμή, όταν κοντά του έκεί στήν άρχή τής μεγάλης σκάλας 
άκούστηκαν σπαρακτικές φωνές. Τί άλλο περίμενε ν' άκού- 
ση κανείς έδώ μέσα; Ή ταν κΓ αύτό ένα ακόμα δράμα, άπό 
τά τόσα πού γνώρισε όση ώρα περίμενε στή σειρά. Μιά μάν
να ήταν έκείνη. . . Μιά μάννα, πού σερνόταν κυριολεκτικά 
στό βαρειά τραυματισμένο παιδί της. Στό φορείο τού θα
νάτου Εαπλωμένο τό παλληκάρι, θύμα τών τροχών, έμενε 
όκίνητο, έτοιμο άπό στιγμή σέ στιγμή νά παραδώση άπό τήν 
άκατάσχετη αιμορραγία καί τήν τελευταία του πνοή. Συνα
γερμός στό χειρουργείο, στήν τράπεΖα αίματος, άπεγνω- 
σμένες προσπάθειες νά σωθή τό άμοιρο παιδί. «Αίμα. . . 
Α ίμα...» Τό πολύτιμο αύτό ύγρό ήταν έκεϊνο, πού τώρα 
θά έκανε γιά άλλη μιά φορά τό θαύμα του. «Αίμα... Αί
μα ...» ' ΦώναΖε πάλι φανερά ταραγμένος ό γκριΖομάλης 
ύφηγητής. Μπουκάλια μέ πλάσμα άνεβαίνουν καί κατεβαί
νουν. Χέρια πολλά κρατούν καί μάτια γεμάται άγωνία ψά

χνουν. "Ομως όλλοίμονο... Η σπάνια, ή πολύ σπάνια όμάδα 
τού έτοιμοθάνατου τραυματία δέ βρίσκεται πουθενά. Φανερά 
άπελπισμένος ό χειρουργός ύφηγητής περιμένει μέ τά χέρια 
σταυρωμένα. Οί άλλοι τρέχουν... Τά τηλέφωνα χτυπούν...
Ως πότε όμως; Σέ λίγο θά είναι πολύ άργά... Ό  Υπαστυ- 

νόμος πλησιάΖει τό γιατρό... Κάνει κάτι νά πή, νά διαμαρ 
τυρηθή, νά άπειλήση άκόμα, άν αύτό μπορούσε νά έχη κά
ποιο άποτέλεσμα «Μή έΕάπτεσθε κύριε φταίμε έμεϊς... Κα
νείς ίσως δέ φταίει... Είναι μιά σπάνια, δυσεύρετη όμάδα 
αίματος». «Σπάνια όμάδα... Τόσο σπάνια», σκέφτηκε ό Ύ 
παστυνόμος. Μά. μά καί τό δικό μου τό αίμα σέ κάποια 
δυσεύρετη όμάδα άνήκει. Μηχανικά, άλλά γρήγορα κάνει 
μιά κίνηση πρός τήν τσέπη τής στολής του. Ή  ταυτότητα, 
ή άστυνομική ταυτότητα βγαίνει άπό τό πορτοφόλι καί ά
πότομα σχεδόν βίαια, φθάνει στά χέρια τού γιατρού.

«Είναι αύτή ή όμάδα... Είναι αύτό πού Ζητάμε...». Καί 
ό νεαρός Ύπαστυνόμος... « Εμπρός λοιπόν... Ας μή χά
νουμε καιρό...». «Ναι, άλλά σείς θαρρώ πώς πάσχετε άπό 
άναιμία...», έκανε τώρα μέ πρόσωπο συννεφιασμένο ό για
τρός. «Τό αίμα σας είναι λίγο καί τόσο πολύτιμο...». «Τόσο 
λίγο, τόσο πολύτιμο...», σκέφτηκε γιά μιά στιγμή ό Ύπα
στυνόμος. «Ναι, τόσο πολύτιμο καί τόσο σπάνιο...»

Πήγε κάτι νά πή, όταν ένοιωσε Εάφνου δυό χέρια νά τού 
σφίγγουν τά πόδια ικετευτικά. Ή ταν ή μητέρα, ή μητέρα 
τού άτυχου νέου... «Δώσε λίγο αίμα κύριε Ύπαστυνόμε...». 
«Μά δέν άρνοΰμαι, δέ σκέφθηκα νά άρνηθώ ποτέ...». Μερι
κά λεπτά άργότερα τό λιγοστό του αίμα σπίθιΖε κατακόκ- 
κινο στή μεγάλη όλοστρόγγυλη γυάλα.

Τό χλωμό πρόσωπο τού Ύπαστυνόμου είχε χλωμιάνει 
άκόμα πιό πολύ. "Ομως, τί μ' όλα αύτά; Ό  γενναίος άστυ- 
νομικός είχε κάνει τό χρέος του. Ό  τραυματίας είχε σωθή. 
Ή  εύγνωμοσύνη του πρός τόν σωτήρα του τόν έκανε νά 
γίνη άστυφύλοκας. Μιά μέρα τόν είδα άπό κοντό καθώς 
περιπολοΰσε σέ κάποιο δρόμο τού Φαλήρου. Στάθηκα καί 
τόν καμάρωσα ώρα πολλή, ώσπου χάθηκε στό ήσυχο δει
λινό μαΖύ μέ τόν ήλιο, πού τή στιγμή έκείνη έγερνε καί 
κρυβόταν μακρυά πέρα στά ύψώματα τής Πειραϊκής.

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α '



25η Μ ΑΡΤΙΟΥ 1821

Τήν 9ην ώραν της 25.3.1972, εις τήν αίθουσαν τελετών τής Σχολής Ύπαστυνόμων, παρουσία τοϋ Διευθυντοϋ 
τών Αστυνομικών Σχολών, 'Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α ' κ. Ο ΙΚΟΝΟΜ ΟΥ, των Αστυνομικών Δ)ντών Β ' κ.κ. ΚΑ- 
ΡΑΚΙΤΣΟ Υ, ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ καί ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, τών Αστυνόμων τού Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως, Αστυνόμων — 
Μοιράρχων, τών δοκίμων Ύπαστυνόμων καί Αστυφυλάκων,ώμίλησε, έπί τή έπετείω τής Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, ό 
Διοικητής τής Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνόμος Β ' κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, όστις μεταξύ τών άλλων, έ- 
τόνισε καί τά εξής χαρακτηριστικά:

ΚΑΤΑ τήν Έθνικοτάτην ταύτην ήμέραν, σόμπαν τό "Εθνος 
φέρει εις τήν σκέψιν του, εύλαβώς, τόν έπικόν καί δνισον έκεΐ 
νον άγώνα τού ύποδούλου Ελληνισμού, ούχΐ μόνον διά νά τι- 
μήση, μέ τόν στέφανον τής ’Εθνικής εύγνωμοσύνης, τούς ήρωας 
καί μάρτυρας, άλλά καί διά νά έμπνευσθή άπό τάς ύψηλάς καί 
ύπερόχους άρετάς τών προγόνων του, διά τών όπο!θ)ν έπετε- 
λέαθη τό θαύμα τού 1821, διότι:

Οί άγωνισταί τής έποποιίας έκείνης είχον κατανοήσει πλή
ρως τήν έπί γής πνευματικήν άποστολήν των. Είχον πλήρη 
συνείδησιν τών εύθυνών των, έναντι τής Πατρίδος, έναντι τής 
Ιστορίας, έναντι τών παραδόαεών των, έναντι τών εύγενών ι
δεωδών, τά όποια έμπνέουν καί κατευθύνουν τό Ελληνικόν Γέ
νος, κατά τήν μεγάλην πορείαν του διά μέσου τών αιώνων.

Α1ΙΟ ΤΗΝ 29ην ΜΑΤΟΓ 1453, ήμέραν τής τραγικής, άλλ’ 
ένδόξου, πτώσεως τής μεγίστης αύτοκρατορίας τού κόσμου, τής 
Βυζαντινής, ακλόνητος πίατις τών Ελλήνων ήτο, 8τι τόν χει
μώνα τής δουλείας θά τόν διεδέχετο ή δνοιξις τής Έλευθε- 
ρώσεως. Ή το ή πίστις εις τήν 'Γπέρμαχον Στρατηγόν, ήτις 
διετήρει τό κράτος τής ψυχής των άπροαμάχητον, καί πρός 
τήν όποιαν, ό ύμνωδός τής έποχής, έψαλε τήν περίφημον έκε'- 
νην έπωδόν «Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μήν κλαίης καί μή δα- 
κρύζης, πάλιν μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι», ή 
όποια άπετέλει καί παρηγοριάν διά τούς ύποδούλους.

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΗΛΘΕΝ ή εύλογημένη ήμέρα τού ΕύαγγελισμοΟ 
τής Θεοτόκου καί τό σήμαντρον τής 'Αγίας Λαύρας έαήμανε 
τήν ’Εθνικήν Άνάστασιν, δλοι οί "Ελληνες, ώς εις άνθρωπος, 
έτινάχθησαν δρθιοι διά νά πολεμήσουν, μέ τό σύνθημα: 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ "Η ΘΑΝΑΤΟΣ», νά πολεμήσουν καί κατακτήσουν, 
μέ τό αίμα των καί τήν ζωήν των, τήν πολυπόθητον έλευθε- 
ρίαν καί άνεξαρτησίαν των.

Πάντες, πράγματι, προετίμων νά άποθάνουν, θυσιαζόμενοι 
ύπέρ τής έλευθερίας τής Πατρίδος των, παρά νά νικηθούν, ά- 
κολουθούντες, οδτω, τό μέγα δίδαγμα τού μεγάλου "Ελληνος 
Ίσοκράτους: «’Εάν εόρεθής ένώπιον τού μεγάλου κινδύνου, νά 
προτιμήαης τόν θάνατον, τής άτιμου ζωής».

"Οταν δέ δ Παλαιών Πατρών Γερμανός ηύλόγει τά Ιπανα- 
στατικά όπλα των, εις τήν πλατείαν τής Μητροπολιτικής του 
έδρας, τό πλήθος τών άγωνιστών έβόα: «Όρκιαθήτε—δρκιαθήτε 
τήν Πατρίδα έλευθέραν ή νεκράν νά τήν ϊδήτε». Έπαναλαμ- 
βάνετο, ούτως, ή παλαιά ίαχή τών Σαλαμινομάχων «Ή παίδες 
Ελλήνων Ιτε — έλευθερούτε Πατρίδα θεών τε. . . Πατρώων 
έδει».

ΕΙΝΑΙ ή παντοτεινή, άπό τά βάθη τών αιώνων, προσταγή τής 
'Ελληνικής ιστορίας, τής εύγενεστέρας, ένδοξοτέρας καί &- 
γιωτέρας ιστορίας τού κόσμου.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ καθηγητής καί ιστορικός μας Σπυρίδων 
Λάμπρου, άναφερόμενος εις τάς στιγμάς άφθάστου ήρωϊσμοΰ, 
δόξης, άλλά καί μαρτυρίου, τάς όποιας έζησεν ή μεγάλη γενεά 
κατά τήν έπταετή έποποιίαν, ήτις κατέληξεν είς τήν δικαίω- 
σιν τού ’Εθνικού μας άγώνος, έγραφεν: «Ή 'Ελλάς ϊλη μετε- 
βλήθη είς μέγα στρατόπεδον καί τό στρατόπεδον έκεΐνο έζήτει 
τήν άπελευθέρωσιν, τήν άπολύτρωσιν διά τής νίκης, ειδεμή 
τήν άπολύτρωσιν διά τού θανάτου, δι’ δ καί έστήθησαν νικη
φόρα τά σήματα τής Πατρίδος. Ά λλ’ έστήθησαν έπί έρειπίων, 
τέφρας καί αιμάτων. Έστήθησαν, άφού πρώτον έσφυρηλατήθη- 
σαν έπί τού άκμονος όστά μαρτύρων, άφού ώπτήθησαν περί τόν 
σκόλοπα αί σάρκες τών γενναίων, άφού έβρεξεν αίμα νηπίων 
τούς μαστούς τών μητέρων, άφού ήσχυνε βαρβαρική βία τήν 
ήβην τών παρθένων. Έστήθησαν, άφού πρώτον αί μοναί έγιναν 
άσυλα καί τά άσυλα άνετινάχθηααν είς τούς άέρας, άφού εύαν-

θεΐς νήσοι μετεβλήθησαν είς πεδία τού Χάρωνος καί λειμώνας 
άσφοδελούς, άφού πόλεις έγιναν όλοκαύτωμα, άφού έπλήσθησαν 
νεκρών τά βάθη τής γής καί οί πυθμένες τής θαλάσσης, άφού 
ήκούσθη φωνή έν Ραμψ, θρήνος καί κλαυθμός καί όδυρμός πο
λύς. Καί έν μέσφ τής φρικτής έρημώσεως έκείνης, έβη ή 
Δόξα εστεμμένη μέ τά λ ί γ α  χ ο ρ τ ά ρ ι α  π ο ύ  ε ί 
χ α ν  μ ε ί ν ε ι  σ τ ή ν  έ ρ η μ η  γή» .

ΟΥΔΕΠΟΤΕ έπεδίωξαν οί "Ελληνες τήν κατάκτησιν άλλο- 
τρίων έδαφών ή άγαθών, πάντοτε διεξήγαγον νομίμους καί 
ιερούς πολέμους, δι’ δ καί δ περίφημος Γάλλος φιλόθεος 
Συρέ, έγραφεν: «Ή Ελλάς ούδέποτε θά κατεδέχετο νά ύπο- 
τάξη τόν κόσμον, δπως ή Ρώμη, διότι ή Ελλάς ήθέλησε μόνον 
τόν άνθρωπον νά καταστήση έλεύθερον».

Τά εύγενή, λοιπόν, ιδανικά είναι έκείνα, τά όποια κατευ
θύνουν τήν Ελληνικήν Φυλήν καί είναι φάροι τής Εθνικής μας 
'Ιστορίας καί πόλοι τού άνθρωπίνου πολιτισμού. Αύτά καί 
μόνον παρέχουν είς τούς "Ελληνας τήν δόναμιν νά όρθώνουν 
τό άνάστημά των, πρό τού οίουδήποτε έχθρού, δχι μόνον έναν- 
τίον τών βαρβάρων, κατά τήν άρχαιότητα, έναντίον τών άπι
στων, κατά τούς Ελληνοχριστιανικούς χρόνους τού Βυζαντίου, 
έναντίον τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, τό 1821, άλλά καί 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους τής Ελληνικής μας 'Ιστορίας 
συνεχίζονται οί άγώνες διά τά αύτά ιδανικά.

Τό 1912—13, έναντίον τών, κατά παράδοσιν έμπρηστών 
καί σφαγέων τών Ελλήνων, βορείων γειτόνων μας, τό 1940, 
έναντίον τών δυνάμεων τού άξονος, τόν Δεκέμβριον τού 1944, 
έναντίον τών έρυθρών προδοτών καί τού συμμάχου των άρι- 
στερού συρφετού. Τό Αύγουστον τού 1949, είς τόν Γράμμον καί 
τό Βίτσι, έναντίον τού συμμοριτικοΰ κομμουνισμού.

Τήν 21ην ’Απριλίου 1967, κατά τήν έξέγερσιν τών γενναί
ων τής Εθνικής μας Έπαναστάσεως, έναντίον τού ίδίου πάλιν 
έχθρού, τού συγκεκαλυμμένου κομμουνισμού, καί, ήδη, σήμερον 
ή ίστορία τού Ελληνικού "Εθνους εύρίσκεται είς χεΐρας στι- 
βαράς, φρουρεΐται καί προστατεύεται άπό τάς τετιμημένας Έλ- 
ληνικάς Ενόπλους Δυνάμεις καί τά Σώματα ’Ασφαλείας, μέ 
όδηγόν τόν πρώτον τών γενναίων της καί Πρωθυπουργόν μας, 
κ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ.

Πάντα ταύτα άποδεικνύουν, Κύριοι, δτι ή ’Αρχαία, ή Με
σαιωνική καί ή Νεωτέρα Ελλάς, είναι μία, διότι μία είναι 
καί ή Ελληνική ψυχή, τά δέ αιώνια ιδανικά της συνθέτουν 
καί τό μεγαλεΐον της.

Κρατούντες, Κύριοι, άνημμένας τάς δάδας τής φιλοπατρίας, 
τής πίστεως, τής άξιοπρεπείας, τής εύψυχίας, τής άλληλεγ- 
γύης καί τής αύτοθυσίας, καί έχοντες είς τήν ψυχήν άκράδαν- 
τον τήν πεποίθησιν, δτι τά ιδανικά ταύτα φρουρούν καί σώζουν 
ήμάς άπό παντός κινδύνου καί διαιωνίζουν τήν δύναμιν καί 
τό φρόνημά μας, τότε μόνον θά δυνηθώμεν νά βαδίσωμεν πρός 
τά έμπρός, τότε μόνον θά άχθή είς αίσιον πέρας καί τό ύπό 
τής Εθνικής μας Κυβερνήσεως συντελοόμενον έργον, τότε μό
νον θά οίκοδομήσωμεν μίαν μεγάλην, ίσχυράν, άκμαίαν καί 
Έλευθέραν Ελλάδα, μίαν Ελλάδα «Έ λ λ ή ν ω ν  Χ ρ ι 
σ τ ι α ν ώ ν » .

Πρό τών σκιών δέ τών ήρώων, οί όποιοι, διά τής θυσίας 
των, συνέθεσαν τήν μεγάλην Ιστορίαν τού "Εθνους μας καί 
διετήρησαν άσβεστον τήν φλόγαν τής Ελληνικής ψυχής, έπί 
τή σημερινή λαμπρά όπετείφ, δς ύποκλιθώμεν εύλαβώς, είς 
άπότισιν τιμής καί Εθνικής εύγνομωσύνης, καί δς άναφωνή- 
σωμεν,

« Ζ Η Τ Ω  Η Α Ι Ω Ν Ι Α  Ε Λ Λ Α Σ »
«Α.Χ.»



mm

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ Κ' ΤΕΥΧ. 432

ΜΑ Ι Ο Σ  1972

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως: ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Α Γ Ω Γ Η Σ -Τ Μ Η Μ Α  ΕΚΔΟΣΕΩΝ

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

Έ  κ τ ύ !τ ω σ ι ς : Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ Αμαρουσίου 59 
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

’Εσωτερικού ...........  Δρχ. 100
’Εξωτερικού .............. Δολλ. 6
’Οργανισμών, Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. At δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΟν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αυτών.

·£„-ν
Η είκών του εξωφύλλου 

μας.
Η Α.Ε. ό 'Αντιβασιλείς - 

Πρωθυπουργός κ Γεώργι
ος Παπαδόπουλος ουνο- 
δευόμενος ύπό τού Αρ-Ι 
χηγού τής Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κων)τίνου Γιον- 
νούλη, ένψ ούρει τόν χο
ρόν κατά τήν έπίοκεψίν 
του τήν ήμέραν του Πάσχα 
εις τήν Σχολήν ΆΕ)κών 
Αστυνομίας Πόλεων. (Φω

τογραφία Φωτο - Παντελέ- 
ων).

ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΑ
ΕΓΧΑ1 ΤΩΝ Λ.Χ. Ι1Ρ0Σ ΤΗΝ Λ.Ε. ΤΟΝ ΑΝΤΙ

ΒΑΣΙΛΕΑ — ΙΙΡΩΘΓΠΟΓΡΓΟΝ χ. Γ. ΠΛΙΙΑ-
ΔΟΙΙΟΓΛΟΝ .......................... ...............................  265

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΑΙΑΤΛΓΑΙ TOV ΑΡΧΗΓΟΓ ΛΣΤΓ-
ΛΣΤΓΝΟΜΙΛΣ ΠΟΛΕΩΝ . . . ..............................  266

21η ΑΙΙΡΙΑΙΟΓ 1067: ΣΓΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡ
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΝΛΓΚΑΙΟΤΙΙΣ (Λ.
Λαζόγιώργ&ι» - Ελληνικού) ................................  268

ΤΟ «ΞΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (Σ— ;) ...........................  269 1
ΤΑ ΑΙΤΙΑ (Α. Τσιριντάνη) .............................. .. 270
ΧΛΣΙΣ, ΣΚΕΓΑΣΜΛΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ■

ΑΓΤΟΓ (Λ. Κουοόελίνη) ......... .............. .. 274
ΔΩΣΕ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΚΪΡΙΕ ΠΙΑΣΤΓΝΟΜΕ. . .  (Κ.

Άντωχοτιούλοο) 280
25η ΜΛΡΤΙΟΓ 1821 («Λ. Χ.ή ............................ , . 281
ΙΣΟΤΙΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝ ΚΤΙ.Δ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΝ (Ν. Κορφιάνη) . . 282
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΛΤΛ,

ΣΤΛΣΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞ)
ΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I. Ράϊχου) ........... 284
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ (Β. Κουντουρίδη) ........... 287
ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟΛΟΓ IΚ Η ΊΤΧΟΑΟΠΑ (Ε. Ση

φάχη) τ...,................. ... . . . . . .  . , „ . , . . . . . , . , . 290
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΓ Κ.Κ.Ε. (Σ. Κουδά) ................... · 292
ΕΚΔΗΑΩΣΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ (Η. ΙΙχπχγειοργο-

πούλου) ................. ........................................ 295
Η ΨΓΧΟΛΟΓΙΛ ΤΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ (Κ. Κωνσταντι-

νίδου) .......................... ........... ...............................  29δ
ΤΟ ΑΑΜ1ΙΟΓΜ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

(«Α., X.») ................... .......... ........ ....................... 300
II ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΓΣΙΚΗ Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ 

ΒΓΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΓΣΙΚΗ
(Η. Κεχρη) , ..................... .......... ............ .. . . . .  . 304

ΕΙΙΙΔΑΓΡΟΣ (Σαρ. Άντωνάχου) ..............................  307 j
ΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ (Σ-. Παναγιωτόΐϊούλου) . . 312
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΕΠΌΓΡ1Ό1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟ

ΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΚΑΙ II ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΓΤΩΝ (Γ.
Βεργοπούλου) .......................................................... 314

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΙΙΟΛΕΩΣ (Σαρ. Άντωνάχου) . . 316
II ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΙΤΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΛΓΤΟΚΙΝΙΙΤΙ-

ΣΤΙΚΩΝ ΛΤΓΧΙΙΜΑΤΩΝ (Τ. Γχόρνχον) ........... 318
ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ («Α. X.») ...............  320
ΦΩΤΟ — ΡΕΠΟΡΤΑΖ (<Λ. \ .ή ............ ................ 322
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΛΣΤΓΦΓΛΑ-

ΚΩΝ (Γ. Ραφτοπούλου) .............................. ..........  324
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ («Α. X.») ................. ............. ’.............  326
ΣΤΑΓΡΟΑΕΞΟΝ (I. Κο.) ......................................... 328



r
ΙΣΟΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

ΕΝ Κ.Π.Δ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΝ
>_______________________________________________________________________ /

Τοΰ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΚΟΡΦΙΑΤΗ
τ. Εισαγγελέως Καθηγ. Άστυν. Σχολών

ΚΑΤ* Α Ν Τ ΙΠ Α ΡΑ ΣΤΑ Σ ΙΝ  ΕΞΕΤΑΣΙΣ Α- 
Π Ο Λ Ο ΓΗ 0ΕΝ ΤΟ Σ  ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ  
ΠΡΟΣ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Σ  ΕΝΑΓΟΝΤΑ. ΣΥΜ ΠΑ- 
ΡΑΣΤΑΣΙΣ  ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ.

I. ΕΝ ΤΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ τού ΚΠΔ (άρθρα 9 8 -10 8 ),  
τφ άναφερομένω εις τά «Δικαιώματα τών Διαδίκων», πε
ριλαμβάνονται γενικοί τινές ΔιατάΕεις περί τών τοιούτων 
Δικαιωμάτων αύτών, Οί κανόνες οΰτοι, διαλαμβανόμενοι εις 
τά άρθρα 96 — 108, διέπονται, κατά βόσιν, ύπό τής άρχής 
τής Ίαότητος, τών τοιούτων Δικαιωμάτων τών Διαδίκων 
(πρβλ. Αίτιολ. "Εκθ. Σχδ. ΚΠΔ, έν Ζαχαροπούλω σ. 410)

II. ΕΦ ΟΣΟΝ, ΛΟΙΠΟΝ, αϋτη είναι ή κ α τ ε υ θ υ ν -  
τ ή ρ ι ο ς γραμμή τοΰ Κώδικος Π.Δ., πρόδηλον 
έστίν, ότι δέν έπιτρέπεται τφ Ερμηνευτή οίαδήποτε άπόκλι- 
σις έπί βλάβη τών ώς ηρόσθεν δικαιωμάτων, ίδίρ τόσω τοϋ 
κατηγορουμένου, δσψ καί τοΰ πολιτικώς ένάγοντος.

III. ΣΥΝΑΦΩΣ, ΜΑΛΙΣΤΑ, έν δρθρω 97 παράγρ. 1 
ΚΠΔ όρΙΖεται, άτι «οί διάδικοι δικαιούνται νά παρίστανται 
μετά συνηγόρου κατά τήν ένέργειαν πόσης άνοκριτικής πρά- 
Εεως, έΕαιρουμένης τής έΕετάσεως τών μαρτύρων καί τών 
κατηγορουμένων, έκτός τής περιπτώσεως τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 219 ΚΠΔ», καθ' δ, «έάν, ένεργουμένης τής κυρίας 
άνακρίσεως, ό άνακριτής θεωρή πιθανώς άνέφικτον τήν είς 
τό άκροατήριον έμφάνισιν μάρτυρός τίνος, όφείλει νά κα
λή τόν κατηγορούμενον καί τόν πολιτικώς ένάγοντα ή τούς 
συνηγόρους αύτών, ϊνα παραστοθώσι κατά τήν ένορκον έ- 
Εέτασιν τοΰ μάρτυρός. .

Περαιτέρω δέ, έν δρθρω 100 παρ. 1, όρίΖεται, ότι «ό 
κατηγορούμενος, κατά τήν άπολογίαν του καί κατά πάσαν 
καί κατ' αύτήν έτι τήν κατ' άντιπαράστασιν πρός μάρτυρας 
καί έτέρους κατηγορουμένους έΕέτασίν του, δικαιούται νά 
παρίσταται μετά συνηγόρου, δι' δ καί κλητεύεται 24 ώρας 
πρό πόσης τοιαύτης άνοκριτικής ένεργείας». "Ετι περαιτέ
ρω, τό δρθρον 104 ΚΠΔ, τό τιτλοφορούμενον «περί τών 
δικαιωμάτων τού κατηγορουμένου έπί τής προανακρίσεως», 
διαγορεύει, έν παρ. 1: «Τά έν τοϊς άρθροις 100 παρ. . . . 
δικαιώματα έχει ό κατηγορούμενος καί έπί τής προανακρί
σεως». Τέλος, έν δρθρω 108 ΚΠΔ., τφ τιτλοφορουμένω 
«περί τών δικαιωμάτων τοΰ πολιτικώς ένάγοντος», διακε- 
λεύονται τάδε: «ό ολιτικώς ένάγων, έχει έπίσης, τά έντοϊς 
δρθροις 101, 104, 105, 106 δικαιώματα, δικαιούμενος ν' 
άσκήοη ταΰτα εύθύς ώς ό κατηγορούμενος κληθή πρός ά- 
πολογίαν ή έκδοθή κατά τούτου ένταλμα συλλήψεως ή βί
αιος προσαγωγής».

IV. ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΗΣ προπαρστεθείσης σειράς τών δια- 
τάΕεων τούτων, προκύπτει, όντως, δήλον, δτι ό πολιτικώς 
ένάγων, άφ' ής έκλήθη ό κατηγορούμενος είς άπολογίαν 
κλπ., τερματισμένης, οϋτω, πλέον, τής μυστικότητος τής 
(πρό) άνακρίσεως, δικαιούται ν' άσκή τά οία καί ό κατηγο
ρούμενος έχει δικαιώματα, τά άναφερόμενα είς τά άρθρα 
101, 104, 105 καί 109, ώς έπίσης καί έκείνα, τά όποια 
διαλαμβάνονται είς τά είς δ τά άρθρα ταΰτα παραπέμπουσιν 
έτερα άρθρα ΚΠΔ (κατά παραπομπήν νομοθεσία), έν οίς καί

τό δρθρον 100 παρ. 1, είς ό παραπέμπει τό δρθρον 105 
παρ. 1, είς όπερ, ρητέον αϋθις, παραπέμπει τό δρθρον 108 
ΚΠΔ, άΕιολογουμένης, οΰτω «DE FACTO» καί έν έντελεία 
τής ρητής, ώς πρόσθεν, καί έν τή Αίτιολογική 'Εκθέσει τού 
Σχ. ΚΠΔ διαλαμβανομένης έπιταγής περί τής Ισότητος τών 
δικαιωμάτων τών διαδίκων, οίοι προδήλως, κατά κύριον λό
γον, ό «κατηγορούμενος» καί ό «πολιτικώς ένάγων».

V. Η Π ΑΛΑ ΙΟΤΕΡΟ Ν  Υ Π Ο ΣΤ Η Ρ ΙΧΘ Ε ΙΣΑ  τό πρώτον 
έν τή νομολογία διάφορος άντίληψις (οΰτω 5711)1952 
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημ)κών 'Αθηνών, Πν. Χρ. γ '. 46), 
καθ' ήν «έκ τοΰ δτι τό δρθρον 105 τοΰ ΚΠΔ, είς ό παρα
πέμπει τό δρθρον 108, δπερ καθορίζει τό δικαίωμα τοΰ κα
τηγορουμένου έπί προανοκρίσεως παροπέμπει είς τό δρθρον 
108 τοΰ αύτοΰ Κώδικος, ούδόλως δύναται νά συναχθή άν- 
τίθετος έκδοχή, διότι ή παραπομπή αϋτη θέλει νά τονίοη, 
ότι μόνον ό κατηγορούμενος έχει τά αύτά δικαιώματα καί 
έπί προανακρίσεως καί ούχί δτι ό πολιτικώς ένάγων, μετά 
τήν άπολογίαν τοϋ κατηγορουμένου, δύναται νά παρίστα- 
ται μετά συνηγόρου είς τήν έΕέτασίν μάρτυρός ή τήν κατ' 
άντιπαράστασιν τοιαύτην μετ' άλλου μάρτυρός καί κατηγο
ρουμένου, δικαίωμα χορηγούμενον μόνον είς τόν κατηγο
ρούμενον ύπό τού άρθρου 100 τοΰ ώς δνω Κώδικος καί είς 
τήν προανάκρισιν» (Σχετικώς βλ. καί Ζηοιάδην, Ποινική Δι
κονομία, Β ) 1965, σελ. 80 καί Βαβαρέτον, ΚώδιΕ Ποινικής 
Δικονομίας, 1965, σελ. 254, στοιχοΰντας τή άνωτέρω άπό- 
ψει δνευ Ιδιαιτέρας τινάς, ώς, Ισως, θά έδει, άναλύσεως), 
βαθύτερον έπιοκοπουμένων καί σταθμιΖαμένων τών προπα- 
ρατεθεισών διατάΕεων τού ΚΠΔ, φωραται, δτι στερείται παν
τελώς νομικής καί λογικής πληρότητος, άμα δέ καί δογμα
τικής θεμελιώσεως καί όρθότητος, καθ' όσον, ούδαμάθεν, 
ούδομώς, προκύπτει, ώς αύθαιρέτως πάνυ καί δνευ ούδε- 
μιδς τινάς σοβαρός αιτιολογίας, προδήλως, ή γνώμη αύτη 
διαγορεύεται, δτι δήθεν ή ποροπομπή ύπό τού άρθρου 104 
είς τό δρθρον 100 παρ. 1 καί ύπό τοΰ άρθρου 108 είς τά αύ- 
τό δρθρον 104 τού ΚΠΔ, γίνεται διά μέν τόν κατηγορούμε
νον είς τό διαληφθέν δρθρον 100 παρ. 1, ένφ διά τόν πο- 
λιτικώς ένάγοντα ούχί!

VI. '  Δ ΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΩΣ ΠΡΟΔΗΛΟΝ, δκρως αύθαίρε- 
τον, άλλά καί άντιλογικόν νά ύποστηρίΖηται, ότι ή αύτή πα
ραπομπή— έστω καί κλιμακηδόν γινομένη — καθ’ ήν ό είς δν 
γίνεται ή παραπομπή νόμος θεωρείται ώς άποτελών «έν 
δλον» μετά τοΰ παραπέμποντος, τούτέστιν αί διατάΕεις τοΰ 
είς όν ή παραπομπή θεωρούνται διατάΕεις αύτοΰ τούτου 
τοΰ παραπέμποντος, συσσωματούμεναι έν αύτφ καί καθι
στάμενοι όλοκληρωτικόν μέρος τούτου (έν δψει ΕΙσ. Ν.Α.Κ.
3. Σχετικώς βλ. καί Είσαγγ. ΑΠ Γνμ. 18)1953 Θέμις Εδ 
403, ΑΠ 802)1953 No Β 3. 130, Έφ. Πατρών 693)1959 
ΕΕΝ. 17.779, Γνωμδ. Νομ. Συμβλ. Κρ 248)1948, ΕΕΝ 
17.380, Τούσην, Γενικοί Άρχαί, 1963, σ. 30)31 καί Λι- 
τΖερόπουλον, έν Έρμ. Είσαγ. ΝΑΚ  ύπ' δρθρ. 3 άριθ. 29) — 
είς τό αύτά δρθρον 100 παρ. 1 γίνεται μόνον διά τόν ένα 
τών διαδίκων (κατηγορούμενον), ένφ διά τόν έτερον (πο- 
λιτικώς ένάγοντα) ούχί, διχοτομουμένης, ούτως, άπαραδέ- 
κτως τής ήν ή παραπομπή διατάΕεως καί καθιστα- 
μένης, ούτωσί, άνεπιτρέπτως, έλλείψει άντιθέτου θετι
κής διατάΕεως καί νρμικής λογικής, καί κατά τά παρακα- 
τιόντα, δκρως μειονεκτικής τής θέσεως τούτου έναντι 
έκείνου, καθ' δσον, ούτως, ώς προσφανές, ό μέν τελευταίος
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όντως θά δύναται νά θωρακίΖηται διά τής (ουμ)παραστά- 
σεως τοΰ συνηγόρου του, ένφ ό πρώτος, καίτοι «ισότιμος» 
έν τη ποινική διαδικασία (προδικασία) «διάδικος», ούχί!

V II.  ΛΕΓΟΜΕΝ ΔΕ «ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ» διά τής τοιαύτης 
(συμ)παραστάσεως ύπό του συνηγόρου του, διότι είναι 
γνωστή ή ύπό τού ΚΠΔ παρεχομένη τώ κατηγορούμενα», διά 
τής τοιαύτης παραστάσεως τού νομικού άντιλήπτορος αύ- 
τοΰ, προστασία κατέναντι τού άνακριτοϋ καί τού προανα- 
κριτοϋ, ώς καί τού είσαγγελέα»ς, δικαιολογούμενη, βεβαί
ως, άπολύτως, ώς πρός τούτον, όντα διάδικον άπό τής κλή- 
οεώς του εις άπολογίαν κλπ., άλλά μή άποκρουομένη, ώς 
έκ τής έκτεθείοης άρχής τής ίοότητος τών δικαιωμάτων 
τών διαδίκων, καί ώς πρός έκεϊνον (τόν πολιτικώς ένά- 
γοντα), όντα καί τούτον, ώς έρρέθη, διάδικον έν τή δια- 
δικασίςι (προδικασία). Διά τήν σπουδαιότητα τής τοιαύτης 
θωρακίσεως, άρκούμεθα νά μνημονεύσωμεν τό άρθρον 99 
ΚΠΔ καί τά έν αύτφ παρεχόμενα δικαιώματα τοϊς διαδί- 
κοις.

V III.  ΚΑ Ι Ε ϊΗ ΓΟ ΥΜ ΕΘ Α ΠΛΗ ΡΕΣΤΕΡΟ Ν : Είναι μέν 
άληθές, ότι τό άρθρον 100 άνάγεται εις τήν ένώπιον τοΰ 
άνακριτού άπολογίαν καί τήν μεταγενεστέραν ταύτης έΕέ- 
τάοιν τοΰ κατηγορουμένου καί διακελεύεται τό δικαίωμα 
αύτοΰ, όπως παρίοταται κατ' αύτήν μετά συνηγόρου κλπ., 
ώς, έπίσης, είναι άληθές, ότι καί τά έπόμενα άρθρα 101, 
102 καί 103 άνάγονται, όμοίως, εις τήν τακτικήν άνάκρι- 
σιν, καθιδρύοντα τά έν αύτοϊς διαγορευόμενα δικαιώματα 
τοΰ κατηγορουμένου κατ' αύτήν, έτι δέ είναι, όμο'ως, άλη
θές, ότι τό άρθρον 104 άναφέρεται εις τήν προανάκρισιν 
καί τά έν αύτοϊς ύπέρ τού κατηγορουμένου διαγορευόμε- 
να δικαιώματα, άτινα είσίν, είδικώτερον, τά έν τοϊς άρ- 
θροις, είς ά τό άρθρον τούτο παραπέμπει, διαλαμβανόμενα, 
ήγουν τά έν τοϊς προπαρατεθεϊσιν άρθροις 100 παρ. 1, 2, 
4, 101, 102, 103, σύν τή προσθήκη, άτι δέν είναι ύποχρεω- 
τική ή τήρησις τής διατάΕεως τής 2ας περιόδου τής παρ. 
2 τού άρθρου 101, άλλ' είναι έΕ ίσου άληθές, ότι τό άρ
θρον 108 άναφέρεται είς τά δικαιώματα τοΰ πολιτικώς 
ένάγοντος τόσον έν τή τακτική άνακρίσει, όσω καί έν τή 
προανακρίσει, δι' 6 καί παραπέμπει τούτο πρός καθορισμόν 
των εις τε τά έν άρθροις 101, 105 καί 106, ώς καί είς τά 
έν τφ άρθρω 104 άναφερόμενα τοιαΰτα, τά έν τοϊς έν τφ 
άρθρα» τούτα» μνημονευομένοις (έτέροις) άρθροις, ώς τά 
100 παρ. 1, 2, 4, 101, 102, 103 διαγραφόμενα (κατά παρα
πομπήν, έπαναληπτέον, νομοθεσία), έφ' όσον, ώς πρόδη
λον, τά έν άπασι τοϊς άρθροις τούτοις (100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106) διαλαμβανόμενα τοιαΰτα δικαιώματα όντως 
συμβιβάΖωνται πρός τήν ιδιότητα τοΰ πολιτικώς ένάγοντος, 
ώς διαδίκου, έν τή ποινική διαδικασία (προδικασία), ήγουν 
ώς ποινικοδικονομικοϋ διαδίκου.

IX. Η ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ, τή ήμετέρα ταύτη άπόψει, ώς ά- 
νωτέρω, άντίληψις, θά είχεν έτι καί τό μειονέκτημα, όπως 
καθιστρ άνευ ούδεμιας άΕίας τήν παραπομπήν τοΰ άρθρου 
108 είς τό άρθρον 104, καταμαρτυρούσα, οϋτω, τόν ποινι
κόν δικονομικόν νομοθέτην τοΰ ΚΠΔ ώς θεσμοθετούντο 
«ρήματα κενά», όπερ, όμως, ώς προφανές, άτοπον (AR- 
G U M EN TU M  AD  A B S U R D U M ) .

X. Ε ΙΣ  ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, τή ήμετέρρ ώς άνω 
άπόψει έπικυρούντα έπιχειρήματα, προστίθενται καί έτερα 
τοιαΰτα (έπιχειρήματα), άντλούμενα καί έΕ αύτών τών άρ
θρων 105 καί 106 ΚΠΔ, άναφερομένων είς τάς έν αύτοϊς 
διαλαμβανομένας ύπό τών γενικών δικονομικών διατάΕεων 
έν τή προδικασία έΕαιρέσεις έπί τοΰ έπ' αύτοφόρω έγκλή- 
ματος καί έπί έτέρων ώριομένων έγκλημάτων. Ούτως, έν 
μέν τώ πρώτα» (105) διαγορεύονται τάδε: «είς τάς περι
πτώσεις τοΰ έπ' αύτοφώρω έγκλήματος, καθ' άς ένερ- 
γεϊται προανάκρισις άνευ παραγγελίας τοΰ είσαγγελέως, 
έάν έντεύθεν βλάπτηται τό έργον τής άνακρίσεως πρός ά- 
νακάλυψιν τής άληθείας, κατά τήν κρίσιν τοΰ ένεργοΰντος 
τήν προανάκρισιν, ό κατηγορούμενος δύναται νά στερηθή 
τής άσκήσεως τών άνωτέρω δικαιωμάτων, πλήν τοΰ δικαιώ
ματος, όπως παρίοταται μετά συνηγόρου». 'Εν δέ τώ δευ- 
τέρω (106) «έπί τών έγκλημάτων τού φόνου, τής ληστείας 
καί τής έκβιάσεως δύναται νά έφαρμοσθή πάντοτε ή διά- 
ταΕις τού άρθρου 105, άποφάσει τού δικαστικού συμβου
λίου, μετά πρότασιν τοΰ είσαγελέως. Ό  κατηγορούμενος 
έν τή περιπτώσει ταύτη θά λομβάνη γνώσιν τών έγγράφων, 
εύθύς ώς ό άνακριτής δηλώση πρός αύτόν, ότι έπεράτωαε 
τήν άνάκριοιν, δικαιούται δέ τότε νά προσαγάγη πάν μέσον 
ύπερασπίοεως καί νά προτείνη μάρτυρας, οϋς ό άνακοιτής 
οφείλει νά έΕετάοη, έάν δ' έχη άντιρρήσεις ύποχρεοΰται 
νά προκαλέση τήν άπόφασιν τοΰ δικαστικού συμβουλίου».

XI. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΔΕ ΚΑΙ έν τοϊς άρθροις τούτοις άνα- 
φερομένοις έγκλήμασιν άπό άπόψεως Ποινικού Δικονομικοΰ 
Δικαίου παρέχεται, κατόπιν τής ρητής παραπομπής τοΰ 
άρθρου 108 είς τά άρθρα 105, 106, πλήρης «ίσότης δικαιω
μάτων» τοϊς διαδίκοις τούτοις: κατηγορουμένη» καί πολι- 
τικώς ένάγοντι άναφορικώς πρός τήν άσκησιν τών προ
σηκόντων αύτοϊς δικαιωμάτων έν τή προδικασία, τοΰθ' όπερ 
κυροί τόν πλέον ή άπαΕ μνησθέντα «κανόνα» τής ίσότη- 
τος τών δικαιωμάτων» μεταΕύ τών τοιώνδε διαδίκων, τόν 
• EXPR ESS IS  V E R B IS»  έν τε τφ κειμένω τού ΚΠΔ καί έν 
τή Αίτιολογική αύτοΰ 'Εκθέσει, κατά τ' άνω (παρ. II έπ), 
διακελευόμενον, όντα καί δογματικώς καί τελεολογικώς 
πλήρως ήτιολογημένον, Ινα μή, άνευ λόγου καί ρητής έν τή 
ΚΠΔ διατάΕεως, τίθηται είς χείρονα μοίραν ό παθών τοΰ 
έγκληματίου.

*Η ιστορία τής Α σ τυ νο μ ία ς  Πόλεων, άττό τής ίδρυσεώς της μέχρι σή· 
μερον, άποδεικνύει, δτι τό Σώ μα αυτό, τό όποιον ίδρύθη διά τήν άλλα  
γην και τήν πρόοδον, συνεχίζει και θά συνέχιση είς τόν αιώνα, τό άνε 
κτίμητον, τό έθνωφελές, τό ώραΐον και υψηλόν έργον του.
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ 

ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ToD ’Αστυνόμου Α' κ. I. Ράΐκου

(συνέχ. έκ τού προηγουμένου καί τέλος)

Αί δημόσιοι Σχέσεις ούδόλως αποτε
λούν πολυτέλειαν, ώς ένιοι έκλαμβά- 
νουν ταύτας. Τούναντίον αποτελούν σο
βαρόν ανάγκην τής έποχής μας καί διά 
τά Σώματα Ασφαλείας, ώς προελέχθη, 
ή άνάγκη αϋτη καθίσταται έντονωτέρα, 
λόγω τής φύσεως τού έργου καί τής ά- 
ποστολής τούτων. Ό  άΕιωματικός των 
Σωμάτων Ασφαλείας έκ τής οίασδήπο- 
τε θέσεώς του καί καθ' άπασαν τήν ίε- 
ραρχικήν κλίμακα, οφείλει νά ύπηρετή 
προθύμως τάς Δημοσίας Σχέσεις καί νά 
καλλιεργή έν ταύτώ προσηκόντως τό 
πνεύμα τούτων εις τούς ύφισταμένους 
του καί τούς ουνεργάτας του.

Δ . ΛΟ ΙΠΑ ΣΥΝ ΕΚΤ ΙΜ Ω Μ ΕΝ Α  Σ Τ Ο Ι
ΧΕ ΙΑ  ΚΑΙ Ο ΥΣ ΙΩ ΔΗ  ΕΛΑΤΤΩΜΑ
ΤΑ ΓΕΝ ΙΚΩ Σ  ΤΩΝ ΑΞ ΙΩΜ ΑΤ Ι
ΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ.

1.— Λ ο ι π ά  σ υ ν ε κ τ ι μ ώ -  
μ ε ν α  σ τ ο ι χ ε ί α .

'Εκτός των ήδη έν γενικαϊς γραμ- 
μαϊς διατυπωθέντων προσόντων, δΓ 
ών δέον νά κοσμώνται οί άΕιωματικοί 
των Σωμάτων Ασφαλείας, ύπάρχουν 
παραλλήλως καί έτερο τινά στοιχεία, ά- 
τινα όλως ιδιαιτέρως έπιβάλλεται νά χα
ρακτηρίζουν τούτους. Τά έν λόγω στοι

χεία, συνεκτιμώμενα μετά τών λοιπών 
προσόντων, συνθέτουν τήν δλην προσω
πικότητα τού άΕιωματικού καί καθιστούν 
αυτόν ικανόν νά κατέχη έπαΕίως τόν 
βαθμόν καί τήν θέσιν του. Τά έν λόγω 
στοιχεία είναι:

α. Π ί σ τ ι ς  π ρ ό ς  τ ή ν  Π α 
τ ρ ί δ α ,  τ ά  Ε θ ν ι κ ά  Ι 
δ ε ώ δ η  κ α ί  τ ά ς  Ε θ ν ι 
κ ό ς  Π α ρ α δ ό σ ε ι ς ,

"Αν διά πάντα δημόσιον ύπάλληλον ή 
πίστις πρός τήν νόμιμον έΕουσίαν, τήν 
Πατρίδα, τά Εθνικά Ιδεώδη καί τάς Ε
θνικός παραδόσεις, άποτελή βασικήν 
προϋπόθεσιν κτήσεως τής ιδιότητάς του 
ταύτης, διά τόν άΕιωματικόν τών Σωμά
των Ασφαλείας ή πίστις αϋτη είναι τώ 
όντι έκ τών ούκ άνευ. λόγω τής φύσεως 
τής άποστολής του. Πώς είναι δυνατόν 
νά νοηθή άΕιωματικός τών Σωμάτων 'Α 
σφαλείας ή τών Ενόπλων Δυνάμεων 
στερούμενος τής πρός τήν νόμιμον έΕου
σίαν καί τήν Πατρίδα πίστεως; Καί δέν 
άποτελεϊ άραγε σοβαρόν δημόσιον κίν
δυνον εις τοιοϋτος άΕιωματικός;

Τό μεγαλείον τής Πατρίδος, ή τρισχι
λιετής ένδοΕος ιστορία της, οί άγώνες 
τής έλληνικής φυλής ύπέρ τής Ελευθε
ρίας καί τών άκαταλύτων ιδανικών τού 
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τά αιώ

νια Εθνικά Ιδεώδη καί αί παρακαταθή-

Μόνον δχαν ό αξιωματικός τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας ένστερνισθή 
καί συνειδητοποιήση πλήρως τήν 
μεγάλην έντολήν τοδ Θεανθρώπου, 
τήν έντολήν τούτέστιν τής άνιδιο- 
τελούς καί ειλικρινούς άγάπης τοδ 
ανθρώπου πρός τόν Άνθρωπον, θά 
δυνηθή ούτος νά άνταποκριθή ίκα- 
νοποιητικώς εις τάς άπαιτήσεις 
τών καιρών μας, Καί είναι άνά-

και τών Εθνικών μας Παραδόσεων, δέ
ον νά αιχμαλωτίζουν ολόκληρον τό Εί
ναι τού άΕιωματικού, ό όποιος, φλέγό
μενος ύπό Υής πίστεως πρός αύτά, ύπο- 
χρεοϋται νά μεταλαμπαδεύη τούτην εις 
τούς ύφισταμένους καί ουνεργάτας του. 
ΓνωρίΖει ή Ανθρωπότης ότι ήμεϊς οί 
Έλληνες εϊμεθα άπόγονοι τής μεγάλης 
καί δοΕασμένης έκείνης γενεάς, ή όποια 
έτροφοδότησε μέ τόν πολιτισμόν της ο
λόκληρον τόν κόσμον καί ή όποια διά 
τής γλώσσης της ύπήρΕεν ή φωτεινή 
λαμπάς, ήτις έσκόρπισε τό φώς τής δι
δασκαλίας τού Θεού. Καί όταν τοιαύτη 
είναι ή θέσις τής Πατρίδος ήμών εις τήν 
συνείδησιν όλοκλήρου τής άνθρωπότη- 
τος, ήμεϊς οί έπιγενόμενοι όφείλομεν 
ού μόνον νά πιστεύωμεν άκραδάντως εις 
τό άθάνατον τής φυλής μας, τά 'Εθνικά 
μας ’Ιδεώδη καί τάς Εθνικός μας Πα
ραδόσεις, άλλά, έχόμενοι στερρώς τού
των, καί νά άγωνιΖώμεθα μέχρις αύτο- 
θυσίας ύπέρ αύτών.

β. Μ ή  έ π η ρ ε α σ μ ό ς  ύ π ό  
τ ο ύ  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  
κ α ί  τ ώ ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  
π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν .

Ό  άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφα
λείας είδικώς, άλλά καί ό άστυνομικός 
έν γένει, ούδέποτε έπιτρέπεται κατά τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων του νά έπη- 
ρεάΖεται ύπό τού περιβάλλοντος, πολύ 
δέ περισσότερον ύπό τών τυχόν οίον- 
δήποτε πολιτικών πεποιθήσεών του. Ο 
φείλει νά γνωρίΖη ότι έπιτελεί ύψηλόν 
λειτούργημα καί δέν είναι δυνατόν νά 
διάκειται εύμενώς ή δυσμενώς ύπέρ θε
μάτων τινών κατά τήν άστυνομικήν του 
σταδιοδρομίαν, έΕ αιτίας τών πολιτικών 
του πεποιθήσεων. Βεβαίως ώς κοινωνι
κόν δτομον είναι δυνατόν καί ούτος νά 
έχπ τήν οίανδήποτε όρθήν καί καλυτέ- 
ραν κατά τήν γνώμην του πολιτικήν πε- 
ποίθησιν, τούτο όμως ούδέποτε πρέπει 
νά έκδηλοΰται. Υπηρέτης τού κοινωνι
κού συνόλου, δέον νά ϊσταται εις τό ύ
ψος τής άποστολής του, μακράν τών πο
λιτικών διενέΕεων καί νά προσφέοη τάς 
ύπηοεσίας του πρός πάσαν κατεύθυνσιν, 
τόσον κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσί- 
ας του, όσον καί κατά τής έκτός αύτής 
κοινωνικήν του διαβίωσιν. Ή  πολιτική 
είναι διά τούς πολιτικούς καί ή άσκησις 
τών άστυνομικών καθηκόντων διά τούς 
άστυνομικούς. Είδικώτερον ό άΕιωματι-
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γκη ό αξιωματικός των Σωμάτων 

’Ασφαλείας νά έρευνήση τά μύχια 

τής ψυχής του καί νά πλημμυρί

ση τό Είναι του άπό άγάπην. Έάν 

τούτο γίνη, οπωσδήποτε θά είναι 

νικητής είς τό τόσον ίδιόμοφον 

και έπίπονον εργον του. Έάν τού

το γίνη, θά έχη πολύτιμον συνεργά

την καί βοηθόν του τον "Ανθρωπον.

κός τών Σωμάτων Ασφαλείας ούδεμίαν 
πρέπει νά έχη άνάμιΕιν είς τήν πολιτι
κήν καί έν ταύτώ έπιβάλλεται νά κατευ- 
θύνη άναλόγως τούς υφισταμένους του.

2. — Ο ύ ο ι ώ δ η  έ λ α τ τ ώ -  
μ α τ α  γ ε ν ι κ ώ ς .

Ωμιλήοαμεν περί τών προτερημάτων 
τά άποϊα δέον νά διακρίνουν τόν άΕιω- 
ματικόν τών Σωμάτων Ασφαλείας. Δο- 
θέντος δμως δτι είναι καί οΰτος άνθρω
πος καί διαβιοί έν κοινωνία άνθρώπων 
καί ούχί όγγέλων, δέν είναι δυνατόν 
νά είναι τέλειος καί νά στερήται ελατ
τωμάτων. Τινά τών ελαττωμάτων τού
των δμως, ούοιώδη τυγχάνοντα, λίαν δυ- 
σμενώς σκιαγραφούν τήν δλην προσω
πικότητα αύτοϋ, διότι αύτά καθ' έαυτά 
διαφοροτρόπως διαμορφώνουν τήν περί 
αύτοϋ κρίοιν τών άλλων. Τούτου ένεκα 
ύποχρεοϋται ό άΕιωματικός τών Σωμά
των Ασφαλείας όπως, όσάκις διαπιστώ- 
ση τήν έν έαυτφ ϋπαρΕιν έλαττώματός 
τίνος, καταβάλλη ύπερανθρώπους προσ
πάθειας θεραπείας τούτου, πριν καταστη 
τούτο βίωμα, ότε ή οίαδήποτε θεραπεία 
του καθίσταται άνέφικτος ή τούλάχιστον 
δυσχερής. Ως τοιαΰτα ούοιώδη ελαττώ
ματα, δλως ένδεικτικώς δυνάμεθα νά 
νοήσωμεν τά κάτωθι:

Τ ή ν  π ρ ό ς  τ ή ν  π ο λ ι τ ι -  
κ ο λ ο γ ί α ν  ρ ο π ή ν ,  τ ή ν  μ έ - 
θ η ν ,  τ ή ν  χ α ρ τ ο π α ι Ε ί α ν ,  
τ ό ν  φ α τ ρ ι α σ μ ό ν ,  τ ή ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  χ ρ ε ώ ν ,  τήν 
προσφυγήν είς τά πλάγια μέσα, τ ό ν

ά ρ ρ ι β ι  α μ ά ν ,  τόν εγωκεντρι
σμόν, τήν κολακείαν, τήν φιλοκατηγο- 
ρίαν, τήν μεμψιμοιρίαν, τήν έριστικότη- 
τα καί τό πείσμα, τήν ύποκρισίαν, τ ό ν  
φ θ ό ν ο ν ,  τήν άλαΖονείαν, τήν ά- 
χαριστίαν, τ ή ν  κ α κ ε ν τ ρ έ -  
χ ε ι α ν , τήν περιέργειαν, τήν κενο- 
δοΕίαν, τήν φλυαρίαν, τήν πονηριάν 
κ. λ. π.

Εκ τών ένδεικτικώς άναφερθέντων 
ελαττωμάτων, τά ιδιαιτέρως ύπογραμμι- 
σθέντα δύνανται, καθ' ήμάς κριτάς, νά 
χαρακτηρισθώσιν ώς άκρως επικίνδυνα. 
Ή  άναμφισβήτητος διαπίστωσις ύπάρΕε- 
ως ένός τών ελαττωμάτων τούτων είς 
τινα άΕιωματικόν καί ή παρά τάς τυχόν 
τιμωρίας ή αύστηράς συστάσεις έμμονή 
αύτού είς τούτο, έπιβάλλει είς τήν Διοί- 
κησιν τήν ύποχρέωσιν τής άπομακρύν- 
σεως τού έν λόγω άΕιωματικοΰ έκ τής 
μεγάλης οικογένειας τών άΕιωματικών. 
Ή  διαπίστωσις οίουδήποτε ελαττώματος, 
άλλοτε άλλου βαθμού έπικινδυνότητος, 
δέον νά άπασχολή σοβαρώς τήν Διοίκη- 
σιν, άλλά καί τόν καθ' έκαστον άΕιωμα- 
τικόν διά πάντας τούς ύπ' αύτόν. Τό 
κακόν δέον νά μή καλλιεργήται καί ύπο- 
θάλπεται, άλλά διά τής καταλλήλου θε
ραπευτικής άγωγής νά θεραπεύεται έγ- 
καίρως, πριν τούτο καταστη άνίατον.

Ε . ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ.

Διά τής γενομένης συντόμου ά- 
ναπτύΕεως τού θέματος, πιστεύομεν 
ότι δέν έΕηντλήσαμεν τούτο, διότι τό 
βάρος του είναι τόσο μεγάλον, όσον με
γάλη είναι ή έν γένει σημασία του. Ο 
πωσδήποτε όμως έπεδιώΕαμεν νά θίΕω- 
μεν τά πλέον ούσιαστικά αύτού σημεία, 
πρκειμένου νά δώσωμεν τήν εύκαιρίαν 
είς τόν άναγνώστην - άστυνομικόν νά 
προβληματισθή καί οΰτος, ώς ήμεϊς, έ- 
πί τού σοβαρωτάτου τούτου θέματος.

Προσεπαθήσαμεν νά συλλάβωμεν έν 
νω καί νά σκιαγραφήσωμεν τόν τύπον 
τού ιδανικού άΕιωματικοΰ τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, ώς ήμείς τόν όραματιΖόμε- 

θα. Έπιστεύσαμεν καί πιστεύομεν άκρα- 
δάντως ότι οΰτος οφείλει νά έΕελιχθή 
είς μίαν ώλοκληρωμένην προσωπικότητα. 
Καί πρέπει νά είναι τοιαύτη, διότι ώς έ- 
λέχθη, τό τοιοΰτον είναι άνάγκη έπιτα- 
κτική τής έποχής μας.

Βεβαίως δέν έλησμονήσαμεν τάς συν- 
θήκας ύφ' άς σήμερον Ζώμεν καί παρε- 
δέχθημεν ότι, διαβιούντες έν κοινωνία 
άνθρώπων καί ούχί άγγέλων, δέν είναι

δυνατόν νά εϊμεθα τέλειοι Τούτο όμως 
δέν σημαίνει ότι δέν όφείλομεν νά κατα- 
βάλλωμεν προσπάθειας, τάς όποιας ιδιαι
τέρως έτονίσαμεν διά τών πολλάκις ά
ναφερθέντων «όφείλει» «δέον», έπι- 
βάλλεται», «πρέπει», «ύποχρεούται» κ.λ. 
Καί πιστεύομεν άκραδάντως ότι διά 
τών ειλικρινών προσπαθειών είναι δυνα
τόν νά έπιτευχθώσιν άριστα άποτελέ- 
σματα.

Εάν ήθέλομεν συμπερασματικώς νά 
άνακεφαλαιώσωμεν τά γραφέντα, θά ή- 
δυνόμεθα νά εί’πωμεν ότι μόνον όταν ό 
άΕιωματικός τών Σωμάτων Ασφαλείας 
ένστερνισθή καί συνειδητοποιήση πλή
ρως τήν μεγάλην έντολήν τού Θεανθρώ
που, τήν έντολήν τούτέστιν τής άνιδιο- 
τελοΰς καί ειλικρινούς άγάπης τού άν- 
θρώπου πρός τόν "Ανθρωπον, θά δυνη- 
θή οΰτος νά άνταποκριθή ικανοποιητι
κούς είς τάς άπαιτήσεις τών καιρών μάς.

Καί είναι άνάγκη ό άΕιωματικός τών 
Σωμάτων Ασφαλείας νά έρευνήση τά 
μύχια τής ψυχής του καί νά πλημμυρίση 
τό Είναι του άπό άγάπην. Εάν τούτο 
γίνη, όπωσδήποτε θά είναι νικητής είς 
τό τόσον ίδιόμορφον καί έπίπονον έρ- 
γον του. Εάν τούτο γίνη, θά έχη πολύ
τιμον συνεργάτην καί βοηθόν του τόν 
Ανθρωπον.

Έτονίσθη κατά κόρον ότι οί καιροί 
ήλλαΕαν καί αί άπαιτήσεις τού άστυνο- 
μευομένου κοινού ηύΕήθησαν. Τούτο ση
μαίνει ότι καί ήμείς όφείλομεν νά άκο- 
λουθήοωμεν τήν οδόν τού Γολγοθά, τού- 
τέστιν τής όσημέραι όλοκληρώσεως τής 
προσωπικότητάς μας, όσον καί άν φαί
νεται άνωφερής καί κοπιώδης ή όδός 
αϋτη. Εκεί είς τό τέρμα τού Γολγοθά 
εύρίσκεται ή Άνάστασις, ήτοι ή έπιτυ- 
χία τών έπιδιωκομένων σκοπών μας. 'Ε 
κεί εύρίσκεται τό Φώς.

Θά προτιμήσωμεν άραγε τό Φώς ή τό 
σκότος; Ιδού τό μέγα έρωτηματικόν. 
Ή  έκλογή, άνήκει άποκλειστικώς είς ή- 
μάς. Από ήμάς αύτούς έΕαρτάται νά 
μεταβληθώμεν είς πυρσούς, ή είς ταπει
νός λυχνίας τεθειμένος ύπό τήν τρά- 
πεΖαν. Ημείς όμως θά προτιμήσωμεν τό 
Φώς. διότι τούτο θά φέρη τήν ίκανοποί- 
ησιν τής καταΕιώοεως τού έργου μας. 
Διότι τούτο θά έπιτρέψη είς ήμάς νά εϊ- 
πωμεν:

«Τήν πίστιν τετηρήκαμεν, τόν δρόμον 
τετελέκαμεν, νΰν άπόκειται είς ήμάς ό 
τής Δικαιοσύνης στέφανος».

ΙΩΑΝΝΗ Σ Ρ Α ΙΚ Ο Σ

"Ελληνα  αστυφύλακα.

Δ είξε  εύγένεια  καί καλή συμπεριφορά κα’ι πρός τόν  
κακοποιόν. Ό  τρόπος σου, ίσως τό ν  όδηγήση εις τόν

ό ρ ό ό ν  δρόμον.
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ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

ΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ

ΤοΟ κ. ΒΑΣΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΗ
N ikoc Περαντινός.

Στον έξαίρετο γλύπτη όφείλεται ή έμπνευση και κατασκευή τοΰ Μνημείου των Πεσόντων 
είς τόν βωμόν τοΰ καθήκοντος ’Αστυνομικών, τό όποιον κοσμεί τό προαύλιον τής Σχολής 
’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις άναγνώρισιν έλαχίστης τιμής και ευγνωμοσύνης 
πρός τόν θερμόν πατριώτην και έξαίρετον "Ελληνα, πολύτιμον δέ φίλον τής ’Αστυνομίας 
τά «’Αστυνομικά Χρονικά» τοΰ άφιερώνουν αυτές τις σελίδες.

Μ ΙΑ  ΠΡΟΤΟΜΗ άνδρικοϋ κεφαλιού, 
στήν τελευταία, τήν ένδεκάτη, Πανελ
λήνιο έκθεσι, κράτησε τήν προσοχή μου 
τις περισσότερες φορές πού τήν έπισκέ- 
φθηκα. Ή ταν ένα άπό τά έργα πού έ- 
Εέθετε ά γνωστός κι' άπό προηγούμενες 
έιτυχίες του γλύπτης Νίκος Περαντινός. 
Τό μέγεθός του, άν καί φυσικό, ήταν 
τέτοιο πού μπορούσε νά περάση άπαρα- 
τήρητο. "Ομως ή φυσικότης του, ή δυ
νατή έκφρασις τής έοωτερικότητός του, 
ή δεισδυτική άκτινοβολία τής προοωπι- 
κότητος τού μοντέλου κι' ή έντονη πα
ρουσία τοΰ καλλιτέχνου μέ τήν άψογη 
γραφή του δέν μπορούσαν νά σ' όφήσουν 
νά περάσης άδιάφορος πρός άπ' αύτό 
τά μικρό άριστούργημα. Ή ταν ή προτο
μή τοΰ λογοτέχνου Πάγκου Άργυροπού- 
λου, σέ χαλκό. Τό δεύτερο έργο πού 
έΕέθετε ήταν έπίσης ένα κεφάλι κορι
τσιού, σέ χαλκό, πού τό χαρακτήριζε ή 
εύγένεια τής γρομμής καί τής έκφρά- 
σεως.

Βλέποντας αύτό τά δύο έργα, άθελα 
άνορρωτήθηκα, άιΊό πού Εεκίνησε ό Πε- 
ραντινός γιά νά φθάση σ' αύτήν τήν ω
ριμότητα παραγωγής μέ τήν θαυμαστή 
αύτή συμμετρία; Ποιός κόσμος παρα
μυθένιος τόν πρωτομέθυσε μέ τό νέ
κταρ τής Τέχνης κΓ άπεφάσισε νά τόν 
κάμή πραγματικότητα. Ούτε ό ίδιος 
μπορεί νά καθορίση πότε συνειδητοποίη
σε τήν Ικανότητά του τής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, γιατί άπ' δ,τι θυμάται, άπό 
πολύ μικρός προτιμούσε — έτσι αισθανό

ταν— νά διατυπώνη τις σκέψεις του μέ 
τό σχέδιο, παρά μέ τά λόγια ή τόν γρα
πτό λόγο. Στήν κλίσι του αύτή βρήκε 
συμπαραστάτη τήν μητέρα του, πού ήταν 
φύσις καλλιτεχνική.

“Αν καί γεννημένος στήν Αθήνα, ατά 
1910, έν τούτοις γαλουγήθηκε μέ τήν 
ομορφιά καί τήν ιστορία τοΰ Κυκλαδίτι- 
κου χώρου, όπου οί Παριανοί γονείς 
του τόν ώδηγοΰσαν στό νησί τής Πά
ρου γιά νά περάση κάθε χρόνο τό κα
λοκαίρι του. Εκεί Ζυμώθηκε τό είναι 
του μέ τόν μύθο καί τήν πραγματικό
τητα, πού γέννησε ή φαντασία τών ό- 
γνών κατοίκων της καί δημιούργησε ή 
καλλιτεχνική παράδοσις τού νησιού. 
'Εκεί πρωτογνώρισε τό μάρμαρο σ' ό
λη τήν παρθενική λευκότητά του, τ' ά- 
γάπησε κι' άπεφάσισε νά γίνη γλύπτης, 
γιατί εΰρισκε τήν γλυπτική σάν ένα μέ
σον νά έκφράση τά αίσθήματά του, πού 
τόν ώδηγοΰσαν στήν λατρεία τοΰ ώραί- 
ου. Εκεί, ώριμος πιά καλλιτέχνης, έΕα- 
κολουθεϊ νά περνά τά καλοκαίρια του 
στό όμορφο έργαστήρι πού έχει στήσει, 
βρίσκοντας τήν γαλήνη τήν ψυχική καί 
οπτική μακρυά άπό τό άγχος τής Αθή
νας. Καί στό σμάρια κορμιά τών άγνών 
κοριτσιών καί άγοριών τοΰ νησιού βρί
σκει τήν άλήθεια τής Ζωής, πού μετα
φέρει στό πάλλευκα Παριανά μάρμαρά 
του. Γι' αύτό καί κατορθώνει ατά άθλη- 
τικά κορμιά τών άγαλμάτων του νά δώ- 
ση τήν δροσερότητα καί παρθενικότητα 
τής πρώτης έκείνης έντυπώσεως, πού

γεννήθηκε στήν πρώτη όπτική έπαφή μέ 
τά μοντέλα του.

'Από μικρός ένοιωσε πώς γιά νά έπι- 
τύχη καί νά φθάση στήν φήμη, πού τόσο 
δύσκολα κατακτιέται, έπρεπε ν' όφο- 
σιωθή όλόψυχα στήν τέχνη. Αφού τε
λείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές 
ένεγράφη στήν Άνωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, άπου είχε συμμαθητάς του τούς 
γνωστούς σήμερα γλύπτας Ματαράγκα, 
Νικόλα καί Λομέρα. Άπεφοίτησε τό 
1934 έπιτυχών τό Α ' Χρυσοβέργειον 
βραβείο. “Εκτοτε καί μέχρι σήμερα έ- 
κέρδισε 20 βραβεία καί διακρίσεις άπό 
τις έκθέσεις πού έλαβε μέρος τόσον 
έδώ όσο καί στό έΕωτερικό. "Εργα του 
άνήκουν σέ Μουσεία καί σέ κρατικές 
καί ιδιωτικές Συλλογές τοΰ έσωτερικού 
καί έΕωτερικοΰ ή κοσμούν Δημοσίους 
χώρους.

Στό έργαστήρι του ένας όλόκληρος 
κόσμος βρίσκεται, ένας κόσμος όμίλη- 
τος κΓ άκίνητος, πού άθελό σου περι
μένεις νά πάρη κίνησι καί τό καθένα 
έργο νά σού πή τήν ιστορία του, τήν 
Ζωήν του. Γιατί πραγματικά, όταν κου- 
βεντιάσης μέ τόν Περαντινό κΓ άκού- 
σης μέ τόν ύπομονετικό καί καλωσυνά- 
το τρόπο του νά σού διηγήται τήν 
ιστορία τοΰ καθενός άπ' αύτό, τότε 
όλος αύτός ό άκίνητος καί άμίλη- 
τος κόσμος νοιώθης σιγά - σιγά νά 
παίρνη ψυχή, νά γίνεται οικείος σου, 
νά βλέπης τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, στό μάτια, στό χείλη, στό στόμα,
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ν' άνακαλύψη τήν άλληλεΕάρτησι τών έ- 
πιφανειών, πού γεννιούνται κάτω άπό 
τό φώς τού ύπαίθρου μέ τούς διαφόρους 
τονισμούς των καί ν' απόρριψη τό τυ
χαίο. Ακόμη γι' αύτό πιστεύει, ότι πρέ
πει προπαντός νά δούλεψη κανείς καί 
ν' άφήση κατά μέρος τις εύκολες λύσεις 
γιά νά συγκεντρωθή σέ μιά άδιάκοπη 
άναΖήτησι καί έρευνα έξω άπό πρόσκαι
ρες καί άμφίβολες λύσεις καί έπιτεύΕεις.

Μ ' αύτό τό «πιστεύω» μπόρεσε ν' ά
νακαλύψη τήν δική του έκφραοτική δύ
ναμη πού βλέπουμε ατά έργα του. Μό
νο έτσι σέ μιά εύσυνείδητη έργασία έ
φτασε στήν πραγματοποίησι τού σκοπού, 
νά γίνη τό έργο του προσιτό στό κάθε 
θεατή, νά τού χαρίση τήν ομορφιά τής 
ύλης του καί νά τού δώση συγχρόνως 
τήν χαρά νά Ζήση τις ίδιες συγκινήσεις 
μ' αύτόν καί νά κρίνη μέ τήν καρδιά, 
χωρίς νά κρατά στά χέρια του. . . όδη- 
γό όπως συνηθίΖεται τώρα τελευταία 
στις έκθέσεις μοντέρνας γλυπτικής. 
Γιατί ή γλυπτική του σχηματίζεται κα
θαρά σάν σύνολο, έμφανίΖεται προσιτή 
σάν σύνθεσις, είναι άληθινή σάν πόΖα 
καί προπαντός έχει έκδηλο τόν χαρα
κτήρα τής σιγουριάς στήν κατασκευή. 
Μέσα στά έργα του κυλάει ή ίδια ή Ζωή 
μέ τήν άγωνία καί τήν άπλότητά της, μέ 
τήν νωχέλεια καί τήν Ζωηρότητά της, 
μέ τήν άμφιβολία καί τήν αβεβαιότητά 
της καί τά τόσα άλλα πού συνθέτουν 
τήν συναρπαστικότητα καί τό νόημά της. 
Όλα αύτά κρύβουν μέσα τους τά κίνη
τρα τών τόσων δημιουργιών του, κρύ
βουν τις έλπίδες καί τούς φόβους του 
σέ κάθε καινούργιο Εεκίνημα, κρύβουν 
μιά δύναμη ένα πείσμα καί μιά πεποίθη
ση πού φέρνουν τήν έπιτυχία.

Πολλές φορές, είναι άλήθεια, ώς στό 
στήσιμο ένός έργου ορθώνονται προ
βλήματα. Τότε άναγκάΖεται καί κάμνει 
άναθεωρήσεις στοιχείων πού βρίσκονται 
Εένα στό όλο θέμα ώς πού νά βρή τήν 
άλήθεια. ΚΓ όταν έπειτα άπό άδιάκοπο 
έλεγχο στό σφυροκόπημα τών έπιφανει- 
ών του, ώριμάΖει τό άποτέλεσμα κι' ή 
ψυχική άνησυχία καταλαγιάζει στ' άντί- 
κρυσμα τού έργου, τότε ήσυχος καί βέ
βαιος γιά τό άποτέλεσμα τό ύπογράφει.

Ή  έκθεσις κάθε καλλιτέχνου, πού ά- 
κολουθεϊ μιά χρονική περίοδο έργασίας 
του, μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν ένα 
έρώτημά του πρός τήν κοινή γνώμη. Ό  
καλλιτέχνης δοκιμάΖει τις δυνάμεις του 
άναΖητώντας τις κρίσεις τών ειδικών 
καί τού κοινού. Ό  Περαντινός οέ ήλι- 
κία 25 έτών μετέχει γιά πρώτη φορά 
στήν έκθεσι τής Όμάδος « Ελεύθεροι 
Καλλιτέχναι» καί τό έπόμενον έτος 
(1936) άντιπροσωπεύει τήν Ελλάδα, 
άν καί νεαρώτατος, στήν Διεθνή Καλλι
τεχνική έκθεσι τής «Μπιενάλε» τής Βε
νετίας. Τό 1956 άποστέλλονται πάλι έρ
γα του στήν «Μπιενάλε» τής Βενετίας 
γιά ν' άντιπροσωπεύση τήν Ελλάδα καί 
άκολουθοϋν ένα πλήθος έκθέοεων έδώ 
καί στό έΕωτερικό, όπου διακρίνεται 
πάντοτε. "Ετσι άπό τις τόσες τιμητικές 
διακρίσεις πού έτυχε, βγάΖουμε άθία- 
αστα τό συμπέρασμα, ότι τό κοινόν καί 
οί ειδικοί έδέχθησαν σάν πολύτιμη τήν 
προσφορά τού Περαντινού στήν Τέχνη.

Ν. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ: «Μαντώ Μαυρογένους» (1971). Προτομή έκ 
Παρίοο μαρμάρου.

στό στήσιμο τού κορμιού, στό ύφος του. 
Καί δέν είναι μικρός ό κόσμος τούτος. 
Μέχρι 200 περίπου έργα βγήκαν άπό τ' 
άκαταπόνητα χέρια του ώς σήμερα.

Εδώ καί τριάντα χρόνια είναι ύπο- 
χρεωμένος νά μοιράζεται τόν χρόνο του, 
άπό τό 1941, μεταΕύ τού 'Εθνικού 'Αρ
χαιολογικού Μουσείου Αθηνών, όπου 
ύπηρετεί ώς προϊστάμενος Διευθυντής 
τού γλυπτικού έργαστηρίου τού Μουσεί
ου, καί τού άτομικού του έργαστηρίου. 
Καί ένώ στό Μουσείο άσχολεϊται, σέ 
συνεργασία μέ τούς άρχαιολόγους κα- 
θηγητάς Κ. Ρωμαίο, Αν. Όρλάνδο, 
Σπ. Μαρινάτο, Χρ. ΚαροϋΖο κ.ά., μέ τήν 
άνασυγκρότησι καί τήν άποκατόστασι 
άρχαίων γλυπτών άριστουργημάτων, ό
πως τών Κούρων, τής Μήλου τής Βο
λομάνδρας, τής Κέας, τού Σουνίου —

εις τό τελευταίο τούτο συνεπλήρωσε τά 
έλλείποντα πόδια καί άποκατέστησε τού
το έκ τής έσφαλμένης παλαιός τοπο- 
θετήσεώς του εις τήν ορθήν — καί τε
λευταία μέ τόν ίππον τού Αρτεμισίου 
καί τόν άναβότην του, ένα, κατά τήν 
γνώμην του, μοναδικό έργο τής άρχαίας 
τέχνης, παράλληλα άναΖητεϊ ώρες έλεύ- 
θερες γιά δικές του δημιουργίες, πού 
τού φέρνουν Εεκούρασμα καί γαλήνεμα 
ψυχικό. ΚΓ έπρεπε άκόμη αύτό πού θά 
κόμη νά στέκεται σάν μιά οντότητα μέ 
δική της προσωπικότητα κι' όχι νά έΕυ- 
πηρετή κάποιο σκοπό. Γιά, νά πετύχη σ' 
αύτό πίστευε καί πιστεύει ότι ό γλύπτης 
πρέπει νό έχη πλήρη γνώσι τής άνατο- 
μίας τού άνθρωπίνου σώματος, νά βρή 
τήν άπόλυτη έκείνη σχέσι τών μερών, 
πού όπαρτίΖουν ένα άνθρώπινο σώμα.
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Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Μ Α Χ Ο Ι  
TOY t h e  ε λ λ α λ ο ς  α γ τ ε ω ς  

ΑΞ ΙΟ Ι  Τ^Σ ΠΑΤΡΟΑΣ  ΔΑΦΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ 

K A T t I T H T E

Ί'6 τήν Σχολήν Άξ)κών Άατυνομίας Πόλεων Μνημεΐον των ΙΙεοόντων ’Αστυνομικών. "Εργον τοΟ X.
ΙΙεραντινοΰ.

Στήν τελευταία Πανελλήνιο Εκθεσι, 
τήν ένδεκάτη, ό Περαντινός, ώριμος 
πλέον καλλιτέχνης, φορτωμένος μέ πο
λύτιμη πείρα π' απέκτησε άπό τήν με
λέτη τών άρχαίων άγαλμότων καί άπό 
τις λύσεις πού έδωκε στούς προβλημα
τισμούς, πού όντιμετώπισε κατά τήν δη
μιουργία τών τόσων έργων του, παρου
σίασε τήν προτομή τού λογοτέχνου 
Γιάγκου ' Αργυροπούλου. Σ ' αύτό τό κε
φάλι, νομίΖω, συγκεντρώνονται όλα τά 
χαρίσματα τής τέχνης του. Τά χαρακτη
ριστικά τού πρσώπου δίνονται Ζωηρά, 
άλλά ήρεμα καί έκδηλώνουν τήν άνήσυ- 
χη πνευματικότητα καί τήν αύτοπεποί- 
θησι τού άνδρός αύτοΰ, έχουν άγγίΕει 
τήν πραγματική Ζωή του. Τό χέρι πού τό 
δημιούργησε, πλουτισμένο μέ τήν θεϊκή 
εύνοια, πέρασε πάνω άπό τήν ύλη του 
σταθερό καί δέν άφησε τίποτε στήν τύ
χη ή τό άπρόοπτο. Οί έπιφάνειες πού 
τό συνθέτουν, άριστα ισορροπημένες, 
περιγράφουν τόν ψυχικό κόσμο τού μον
τέλου καί τήν άλήθεια τής ψυχής του, 
π' αύλάκωσσν άπό μέρα σέ μέρα τήν 
μορφή του γιά νά γράψουν όλόκληρη τήν 
ιστορία τής Ζωής του. "Ετσι ό έσωτερι- 
κός κόσμος τού Ζωντανού άνθρώπου βρί
σκει τήν λύτρωσί του σ' αύτό τό ύπέ-

ροχο δημιούργημα τού καλλιτέχνου. ΓΓ 
αύτό άκόμη φαίνεται νά δένωνται άρ- 
μονικά σ' αύτό τό κομμάτι ή κίνησις τής 
Ζωής κι' ή πνευματική άνησυχία τού 
σκεπτομένου άνθρώπου. Η δημιουργία 
του αύτή είναι ένα καταστάλαγμα όνα- 
Ζητήσεων πού πέρασε στά χρόνια πού 
μεσολάβησαν άπό τότε, πού γιά πρώτη 
φορά τό 1935 έμφανιΖόταν στό κοινό 
μέχρι τήν τελευταία αύτή Πανελλήνιο 
"Εκθεσι. Μέσα σ' αύτό τά χρόνια έμαθε 
ότι ή Τέχνη δέν είναι μόνο μιά ιδέα, 
άλλά προπαντός μιά πραγματικότητα 
προσιτή στόν κάθε θεατή κΓ ή όμοριριά 
της δέν είναι προσωπικό θέμα, πού άπα- 
σχολεϊ τά άνεΕερεύνητα ψυχικά βιώμα
τα τού καλλιτέχνου μόνο, άλλά είναι 
ένα θέμα πού θά μοιραστή άναγκαστικά 
μέ τόν θεατή τού έργου του, ό όποιος 
καλείται ν' άγκαλιάση, νά κρίνη καί 
νά κόμη κτήμα του τό προσφερόμενο 
καλλιτέχνημα. Είναι ένα θέμα προπαν
τός άρμονίας, πού ή φύσις κρύβει καί 
πού καλείται αύτός μέ τήν λεπτή εύαι- 
σθησία του σάν δημιουργός καλλιτέχνης 
ν' άνακαλύψη καί νά παρουσιάση. «Ή 
Φύσις» έλεγε ό μεγάλος γλύπτης Μα- 
γιόλ, «είναι όλο άρμονίες κι' έγώ χρη
σιμεύω γιά νά έκφράΖω αύτήν ή έκεί-

νην, καθώς ή μηλιά κάνει τά μήλα. Τό 
πάν έγκειται στό νά διακρίνη κανείς αύ- 
τές τις άρμονίες, άλλά τούτο είναι τό 
άποτέλεσμα μιας άδιάκοπης καί καθη
μερινής παρατηρήσεωα. Δέν ίσχυρ'Ζομαι 
φυσικά, πώς βρήκα τίποτε καινούργιο 
έΕω άπ' αύτήν, καθώς έπίσης ή μηλιά 
δέν μπορεί νά καυχηθή ότι έχει έφεύ- 
ρει τά μήλα». Αύτήν τήν άρμονία είναι 
πού άναΖητεϊ κι' ό Περαντινός σέ κάθε 
έργο του κι' αύτή είναι πού συναντού
με στα έργα του σέ μιά ισορροπημένη 
στάσι ένός γυμνού άνδρικοΰ ή γυναικεί
ου σώματος, σέ μιά κίνησι ένός χεριού, 
σ' ένα καλογραμμένο όγκο του, σ' ένα 
Ζωντανό πλημμυρισμένο άπό Ζεστή σάρ
κα γυναικείο στήθος, σέ μιά ήρωϊκή στά
σι ένός μνημείου, σέ μιά κάποια λεπτο
μέρεια, πού βρίσκει καί τονίΖει σέ κάθε 
έργο του.

Επακόλουθο τής έργασίας καί τού 
«πιστεύω» του είναι νά παραμένη πιστός 
στήν παράδοσι, σέ μιά παράδοσι πού μέ 
τήν ικανότητά του κατορθώνει νά τήν 
διατηρεί νέα, παρομένοντας έτσι άδιά- 
φορος στις άμφίβολες μοντέρνες τάσεις 
τής γλυπτικής μέ τις γεωμετρικές κα
τασκευές καί τά χρωματιστά φωτιστικά 
έφφέ της.
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ΕΓΚΛΗ  Μ  Α ΤΟ  Λ Ο Γ ΙΚ Α  

Θ Ε Μ Α Τ Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΤοΟ Ά σ τυ ν . Α ' κ. ΕΜ . Σ Η Φ Α Κ Η

16. Κ α τ α τ ο ν ι κ ή  σ χ ι Ζ ο- 
φ ρ ε ν I α είναι ή άπότομος διακο
πή τής έπαφής του άσθενοϋς μέ τό πε
ριβάλλον του. Οΰτος ύφίσταται κρίσεις 
μέχρις άναισθησίας, άνθίσταται άσυναι- 
σθήτως καί έντόνως καί άπέχει άπό κά
θε ένεργητικήν δραστηριότητα. Μετά ά
πό σοβαρός κρίσεις, περιπίπτει εις κα- 
τάστασιν οίονεί ναρκώσεως, διά νά έπα- 
νέλθη βίαιος κ.ο.κ., έπιτίθεται καί τελεί 
πράξεις βαναυσότητος καί σκληρό- 
τητος, άλλά ταχέως γίνεται άντιληπτός 
καί έγκλείεται εις Ψυχιατρικά Καταστή
ματα.

Ιγ. Π α ρ α ν ο ϊ κ ή  σ χ ι Ζ ο- 
φ ρ ε ν ί α είναι πλέον συχνή μετα
ξύ μεσηλίκων καί μετά τήν ήλικίαν αύ- 
τήν κυρίως μεταξύ τών γυναικών. Τό 
διακριτικόν σύμπτωμα είναι έμμονοι ί- 
δέαι, μή έχουσαι σχέσιν μέ τήν πραγμα
τικότητα, ήτοι μανία καταδιώξεως, άνα- 
καινίσεως τής κοινωνίας, τής θρησκεί
ας, ίδέαι μεγαλείου, Ζηλοτυπίας, έρω- 
τισμοϋ36 κ.τ.λ. Μεγάλοι τήν ήλικίαν γυ
ναίκες έρωτεύονται ή νομίΖουν ότι τάς 
έχουν έρωτευθή πολλοί άνδρες, ή νομί
Ζουν, δτι είναι άπεσταλμέναι τού Θεού 
κ.ο.κ. Ή  κατηγορία αϋτη τών σχιΖοφρε- 
νών έχει διαπράξει τά μεγαλύτερα καί 
σοβαρότερα έγκλήματα βίας καί έπιθε- 
τικότητος. Πολλοί Πρωθυπουργοί καί 
Αρχηγοί Κρατών έχουν δολοφονηθή ά
πό τήν κατηγορίαν αύτήν τών σχιΖο- 
φρενών καί πολλοί σύΖυγοι άπό τάς ή 
τούς συΖύγους, διότι νομίΖουν, δτι ό 
εις άπατά τάν άλλον. Πολλαί ήθικαί κυ- 
ρίαι κατέληξαν εις τήν πορνείαν, διότι 
ένάμισαν, δτι οί άνδρες, οϊτινες ταϊς 
προσήγγισαν ήσαν έρωτευμένοι μετ' αύ- 
τών καί πολλαί νέαι σχιΖοφρενεϊς κατα
λήγουν εις τήν πορνείαν, διά τάν αύτόν 
λόγον.

Ιδ. Ό  M AYER  -  G RO SS διακρίνει 
καί τετάρτην κατηγορίαν σχιΖοφρενιών, 
τήν παρ' αύτοϋ καλουμένην ά π λ ή ν 
α χ ι Ζ ο φ ρ ε ν ί α ν ,  τά διακριτικά 
συμπτώματα αύτής είναι ή ρηχότης τών 
αισθημάτων, ή άνευθυνότης καί ή έξα- 
σθένηοις τής βουλήσεως. Οΰτος παρα
θέτει, ώς ποράδειγμα, τάν έπιμελή δι
κηγόρον, δστις άρχεται συνεπείς τής ά- 
ποτόμου συμπεριφοράς του κοί τής κοι
νωνικής του άπομονώσεως νά χάνη 
τούς φίλους του. 'Εγκαταλείπει τήν οί- 
κογένειάν του καί άρχεται συναναστρε- 
φόμενος «πρόστυχες καί βρωμερές» γυ
ναίκες, πρός τάς όποιας προσφέρει δώ
ρα πολύτιμα καί έντυπωσιακά. Αποκτά 
χρήματα μέ άπάτας, μή διστάΖων νά

διαπράττη αύτάς καί εις βάρος του δη
μοσίου. Ταύτοχρόνως, συνεχι'Ζει τήν δι
κηγορίαν του μέ σχετικός έπιτυχίας, δι
ότι όλοι πιστεύουν, δτι δέν είναι σχιΖο- 
φρενής, άλλά «άνάποδος» χαρακτήρ. Αί 
γυναίκες τής κατηγορίας αύτής καθί
στανται πορνικοί καί ώς σύΖυγοι (άν
δρες καί γυναίκες) έριστικαί καί άντι- 
κοινωνικαί. Μία έκρηξις τής σχιΖοφρε- 
νίας τής κατηγορίας αύτής όδηγεϊ εις 
τό έγκλημα, δτε δικαιολογούνται αί προ- 
ηγηθεϊσαι άτακτοι πράξεις.

Γενικώς, δλαι αί μορφαί τής σχιΖο- 
φρενίας έμφανίΖονται, μέ διάφορα συμ
πτώματα, μεταξύ τών έτών 15 — 25 τής 
ήλικίας τών άσθενών. ό STERN ίσχυ- 
ρίΖεται, δτι ή πάθησις αϋτη έμφανίΖε- 
ται πολύ ένωρίτερον κατά τήν παιδικήν 
ήλικίαν, άλλά γίνεται σύγχυσις μεταξύ 
παιδικής φαντασίας καί παθολογικής 
τοιαύτης, έξ ής άρχονται τά πρώτα 
συμπτώματα τής σχιΖοφρενίας. Έφ ' δ- 
σον ή παιδική φαντασία έκτείνεται καί 
εις τήν περίοδον τής ήβης, οί γονείς 
πρέπει νά άνησυχοϋν καί νά συμβου- 
λεύωνται ειδικόν καί πεπειραμένον ψυ
χίατρον. Τά αίτια, τά προκαλοϋντα τήν 
νόσον, δέν έχουν έξακριβωθή, οί δέ ει
δικοί ιατροί χωρίΖονται εις δύο στρατό
πεδα, ήτοι εις έκείνους, οϊτινες Θεω
ροΟν ύπεύθυνον τήν κληρονομικότητα 
καί εις έκείνους, οϊτινες άποδίδουν τήν 
εύθύνην εις άνωμαλίας τών ένδοκρινών 
άδένων Φαίνεται, ότι καί εις τά δύο

μέρη εύρίσκεται ή άλήθεια, άλλά τί ό- 
φελεϊ τοϋτο, έφ' δσον δέν εύρίσκεται ή 
θεραπεύσιμος, ούτως είπεϊν, αίτια, δηλ. 
δέν έπισημαίνεται ή αιτία, έπί τής όποι
ας ή έπέμβασις τής ιατρικής θά είναι 
άποτελεσματική (36) .

II. Ε π ι λ η ψ ί α .  Ή  καθη
μερινή λειτουργία τού έγκεφάλου προ- 
καλεϊται άπό ηλεκτρικούς έρεθισμούς, 
παραγομένους έντός ή έπί αύιοϋ. 'Ο 
σάκις οί ηλεκτρικοί ούτοι έρεθισμοί εί
ναι λίαν ισχυροί, προκαλοϋνται έπιλη- 
πτικά φαινόμενα εις τόν άνθρωπον. Ό  
λεγόμενος ηλεκτρικός στρόβιλος ή θύ
ελλα,37 διάρκειας έλαχίστων δευτερο
λέπτων, προκαλεϊ εις τόν πάσχοντα 
πλήρη άπώλειαν τής ουνειδήοεως, σπα
σμούς, κραυγάς, πτώσιν τοϋ σώματος 
καί, έν συνεχεία, βαθύν ϋπνον. Εις τούς 
περισσοτέρους, έκ τών παοχόντων, ή 
ήλεκτρική αϋτη έκκένωσις είναι ήσσο- 
νος έντάοεως, δΓ δ τά άποτελέσματα 
είναι μία σκοτοδίνη, μικροσπασμοί εις 
ώρισμένα μέλη τοϋ σώματος, μή έπερ- 
χομένης πτώσεως τοϋ σώματος καί 
κραυγής. Τό περιβάλλον τοϋ άσθενοϋς 
δέν άντιλαμβάνεται, πάντοτε, τήν έπελ- 
θοϋσαν κρίσιν, ό άσθενής, δμως, μετ' 
αύτήν, αισθάνεται κόπωσιν, έξ ής συν
έρχεται μετά πάροδον ώρισμένης ώρας, 
άναλόγως τής κρίσεως.38

Επιληπτικά φαινόμενα δύνανται νά 
προκληθοϋν καί εις ύγιά εγκέφαλον,

Ή  μελαγχολία είναι ή πλέον άδιάγνωστος 
ψυχική νόσος, διότι είναι δύσκολος ή διά- 
κρισις τής φυσιολογικής, άπό τήν παθο-' 
λογικήν μελαγχολίαν. Έγληματολογικώς 
ή μελαγχολία συμμετέχει μεγάλως εις 

τάς αύτοκτονίας.
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διά διαφόρων μέσων, ώς, π.χ., άπότο- 
μος ισχυρός καί έπαναλομβανόμενος 
φωτισμός πλησίον τών όφθαλμών εις 
μίαν κρίσιμον συχνότητα, ήτις διαφέρει 
6πό άτομον εις δτομον. Εις ώρισμένας 
περιπτώσεις, ή πηγή τών ήλεκτρικών 
αύτών έκκενώσεων φαίνεται νά εύρί- 
σκεται εις τραυματισμένα τμήματα του 
έγκεφάλου, μέ μεγάλην προτίμησιν τάς 
κροταφικάς περιοχάς, αϊτινες, συνήθως, 
τραυματίζονται κατό τούς δυσκόλους 
τοκετούς. Ή  ούραιμία, φαρμακευτικοί 
καί δλλαι δηλητηριάσεις, είναι δυνατόν 
νά βλάψουν περιοχάς τού έγκεφάλου 
καί νά προκαλέσουν έπιληψίαν. Ύφί- 
στανται πολλαί άποδείΕεις κληρονομικής 
μετοδόσεως τής έπιληψίας.

Έγκληματολογικώς, ή έπιληψία, τής 
όποιας τά άποτελέσματα είναι έμφανή, 
ένδιαφέρει μέν, δχι, όμως, ώς ή άφα- 
νής έπιληψία. Εις έμφανεϊς έπιληπτικάς 
κρίσεις ό άσθενής έκδηλοϊ τάς προσω
πικός του άδυνομίας. Ό  Κ. Γαρδίκας39 
άναφέρει τό παράδειγμα τού έπιληπτι- 
κοΰ νέου, δστις, κατά τήν τέλεσιν τών 
άρραβώνων αύτοΰ, έν μέσω τών προσ
κεκλημένων Εένων, έπλησίασε τήν μνη
στήν του, έγυμνώθη καί ήρχισε αύνανι- 
Ζόμενος.

Ή  άφανής έπιληψία έΕιχνιάΖεται μέ 
τά ήλεκτροεγκεφαλογραφήματα. 'Ως 
γνωστόν, τό ήλεκτροεγκεφαλογράφημα 
καταγράφει τήν ήλεκτρικήν δραστηριό
τητα τού έγκεφάλου. Τά ήλεκτρικά κύ
ματα τής έπιληψίας είναι γνωστά. Πολ- 
λάκις, μετά τήν άφορμήν (φόνος ή έ
τερον έγκλημα), τό ήλεκτροεγκεφαλο- 
γράφημα τού δράοτου παρουσιάζει τάς 
αύτάς διακυμάνσεις μέ τάς καταγραφο- 
μένας εις ένα έμφανώς έπιληπτικόν, 
παρά τό γεγονός δτι τό ύποκε'μενον 
ούδέποτε ύπέατη έπιληπτικήν κρίσιν 
(πλήρη ή μερικήν).

Μέ τά σημερινά έπιστημονικά δεδο
μένα, τό Ήλεκτροεγκεφαλογράφημα 
δύναται νά δώση εις ποσοστόν 60 — 
70% τών περιπτώσεων άποδείΕεις περί 
τής ύπάρΕεως τής άσθενείας τής έπι
ληψίας εις τά έΕεταΖόμενα άτομα. Δέν 
άναφέρεται εις τήν βιβλιογραφίαν με- 
γαλύτερον ποσοστόν έπιτυχίας. Τούτο 
έχει ιδιαιτέραν όΕίαν κατά τήν έΕέτα- 
σιν ύποψηφίων όδηγών ύπόπτων έπιλη
ψίας. Πολλοί όδηγοί γίνονται ύπαίτιοι 
δυστυχημάτων, διότι πάσχουν άπό έπι
ληψίαν, έν γνώσει ή έν άγνοια των. 
Επιληπτικά άτομα καταλαμβάνονται άπό 

έπιθετικά αισθήματα ήμέρας πρός τής 
έπιληπτικής κρίσεως. ΑΙ διαλείψεις ή 
στάσεις τής μνήμης είναι έΕαιρετικά έ- 
πικίδυνοι διά τούς όδηγοΰντας αύτο- 
κίνητα ή τούς χειριΖομένους έπικίνδυνα 
μηχανήματα.

Έγκληματολογικώς, ή έπιληψία έν- 
διαφέρει καί διότι τά έπιλητικά άτομα 
δέν γίνονται δεκτά εις διάφορα έπαγ- 
γέλματα καί γενικώς ύφίστανται μίαν 
κοινωνικήν άπομόνωσιν, ήτις άναγκάΖει 
αύτά νά στραφούν πρός άντικοινωνικάς 
κατευθύνσεις (40). Τά τελευταία έπιστη
μονικά δεδομένα ύποστηρίΖουν τήν δ- 
ποψιν, άτι ή έπιληψία προέρχεται άπό 
άνωμαλίαν τής ισορροπίας τής περιεκτι
κότητας τής σακχάρεως εις τό άνθοώ- 
πινον αίμα καί κυρίως εις τήν ύπογλυ- 
καιμίαν.

III. Μ α ν ί α  είναι ή ψυχική πά-

θησις, καθ' ήν μειοϋται ή βούληοις καί 
αύΕάνονται αί ύπόλοιποι ψυχικοί καί 
σωματικοί λειτουργίαι. Ο μανιακός έ
χει ηύΕημένην κινητικότητα, ένεργητι- 
κότητα, μνήμην, αισθήματα έρεθισμού, 
δυναμιν σωματικήν, λογόρροιαν, άλλά 
δέν έχει βάθος καί ούσίαν εις τάς σκέ
ψεις του. Είναι λίαν βίαιος καί έπιθε- 
τικός, θραύων, σχίΖων καί καταστρέ
φουν δ,τι εύρεθή πρό αύτοΰ. Ή  άκινη- 
τοποίησίς του έπιτυγχάνεται διά τής βί
ας (διά δεσμών) καί καταπραϋντικών. 
Ό  μανιοκός είναι έπικίνδυνος, άλλά τα
χέως γίνεται άντιληπτός καί άκινδυνο- 
ποιείται.

Ο STALLW ORTH ,4' περιγράφει 
τήν ύπομανίαν, ήτις έχει περισσότερον 
έγκληματολογικόν ένδιαφέρον άπό τήν 
μανίαν. Ό  ύπομανιακός θεωρεί δύοθυ- 
μον καί «βαρύν» τύπον τόν ύγιδ καί ό ύ- 
γιής θεωρεί «λογόν» καί «έλαφρόν» τόν 
ύπομανιακόν, έκατέρα πλευρά, δμως, 
θεωρεί έαυτήν ύγιδ καί κανονικήν. Σύν 
τή παρόδου τού χρόνου, αύτός ό αίσιό- 
δοΕος καί όμιλητικός τύπος καθίσταται 
άνόητος καί ένοχλητικός. Ούτος είναι 
δυνατόν νά άφυπνίση τόν γείτονά του 
τήν τρίτην πρωινήν ώραν, διά νά τού 
άνακοινώση μίαν νέαν ιδέαν περί τακτο- 
ποιήσεως τών κήπων τών οικιών των. 
Επίσης, περιέρχεται, κατ' άκαταλλήλους 

ώρας, οικίας φίλων καί συγγενών διά 
νά τούς πείση νά σχηματίσουν έπιτρο- 
πήν, ήτις θά μεταβή εις τόν Πρωθυ
πουργόν τής Χώρας, διά νά τού δώοη 
όδηγίας πώς θά κυθερνήση τό κράτος... 
Εάν είναι ταμίας μιδς έπιχειρήσεως, εί

ναι δυνατόν νά έΕοδεύση δλα τά χρή
ματα αύτής, ώς Ιδικά του. 'Εάν Ιδη μίαν 
ώραίαν νεόνιδα, θά θεωρήση, ότι τής 
περιποιεί τιμήν, έάν τής έπιδείΕη τά 
γεννητικά του όργανα... Εάν προκληθή, 
είναι δυνατόν νά άντιδράση μέ βίαν ή 
καί νά έπιτεθή.

IV. Μ ε λ α γ χ ο λ ί α .  Ή  με
λαγχολία είναι ή πλέον άδιάγνωστος 
ψυχική νόσος, διότι είναι δύσκολος ή 
διάκρισις τής φυσιολογικής, άπό τήν 
παθολογικήν μελαγχολίαν. Τό δτομον, 
τό όποιον άποτυγχάνει εις τάς έπιδιώ- 
Εεις του καί τά προγραμματισθέντα παρ' 
αύτοΰ έργα, είναι φυσικόν νά μή αισθά
νεται εύχόριστα, νά μή εύχαριστήται μέ 
τά άποτελέσματά του καί, ίσως, μέ τάς 
ένεργείας του, τήν τύχην του, τούς συν- 
εργάτας του, τήν οίκογένειάν του ή 
τούς συγγενείς του. 'Αλλά ή άπογοή- 
τευσις ή ή μελαγχολία αύτή έχει τά δ- 
ριά της καί τήν έντασίν της, άνάλογα 
μέ τήν άποτυχίαν καί τάς συνέπειας αύ
τής έπί τού μέλλοντος, τής οικονομίας 
ή τής ήρεμίας τού ύποκειμένου. Ή  φυ
σιολογική μελαγχολία διακρίνεται άπό 
τήν παθολογικήν τοιαύτην έκ τής διάρ
κειας καί τής έντάσεως. Εις έκαστον 
άνθρωπον ύφίσταται έν σημείον, άπό 
τό όποιον περιπίπτει όπό τό φυσιολογι
κόν (τήν γκρίνιαν) εις τήν μελαγχο
λίαν (παθολογικήν). Παράδειγμα: Ή  ά- 
ποτυχία ένός μαθητοΰ εις τάς έΕετά- 
σεις του είναι έν γεγονός, τό όποιον 
φυσιολογικώς πρέπει νά τώ προκαλέσπ 
μελαγχολίαν έπί μερικός ήμέρας, μετά 
τήν πάροδον τών όποιων δέον μέ θάρ
ρος καί αύτοπεποίθησιν νά έπανέλθη εις 
τά έργα του. Έάν ή μελαγχολία αύτή 
παραταθή έπί έβδομάδας καί μήνας, ή

περίπτωσις περιπίπτει άπό τήν φυσιολο
γικήν εις τήν παθολογικήν.

Ή  μελαγχολία δυνατόν νά είναι πε
ριοδική, ήτοι νά έΕαφανίΖεται καί νά έ- 
πανέρχεται. Ό  G IB B E N S  ύποστηρίΖει, 
ότι αί έκδηλώσεις μελαγχολίας λαμβά
νουν χώραν τάς πρωινός ώρας. Ή  ήλι- 
κία τού άσθενοΰς έπηρεάΖει τά μέγιστα 
στήν θεροπείαν, καθ' όσον ή μεγαλυτέ- 
ρα ήλικία τού άσθενοΰς άπαιτεϊ μεγα- 
λύτερον χρόνον καί έντονωτέραν θε
ραπείαν. Άναφορικώς μέ τό γένος, οί 
γυναίκες είναι περισσότερον εύπρόσ- 
θλητοι όπό τήν ψυχικήν αύτήν νόσον.

Έγκληματολογικώς, ή μελαγχολία 
συμμετέχει μεγάλως εις τάς αύτοκτο- 
νίας καί εις τούς φόνους μεταΕύ συ
ζύγων ή τούς φόνους τών τέκνων έκ 
μέρους τών γονέων. Ό  μελαγχολικός 
πατήρ, ή μήτηρ, πολλάκις άνησυχεϊ διά 
τό μέλλον τού συΖύγου ή τών τέκνων, 
δτε φονεύει αύτούς καί έαυτόν, Ινα ά- 
παλλάΕη τά προσφιλή αύτοΰ πρόσωπα 
άπό τήν δυστυχίαν καί τήν καταστρο
φήν, ήν (παθολογικώς) βλέπει έπερχο- 
μένην. Εις μελαγχολικός έραστής δυ
νατόν νά πείση τήν έρωμένην του νά 
αύτοκτονήσουν ή νά φονεύση αύτήν καί 
έαυτόν πρός άποφυγήν τής δυστυχίας 
ή τής διώΕεως τών άρνουμένων τήν έ- 
νωσίν των γονέων καί συγγενών. Ή  πά- 
θηοις αύτη σχετίΖεται καί μέ τήν κλο
πήν, ιδίως έκτεθειμένων, έμπορευμάτων 
ύπό πασχόντων γυναικών, αϊτινες, πολ- 
λόκις, δέν κλέπτουν τα είδη αύτά λόγω 
όνάγκης. Ή  θεραπεία τής παθήσεως γί
νεται διά ναρκωτικών φαρμάκων καί εις 
σοβαρός καταστάσεις δΓ ήλεκτροσόκ. 
Εις άπάσας τάς μορφάς τής μελαγχο
λίας, ή άλλαγή περιβάλλοντος, ή καλ- 
λίτερον ή βελτίωσις καί άλλαγή τού πε
ριβάλλοντος, είναι ή άποτελεσματικω- 
τέρα θεραπεία.

V. Φ ο β ί α  είναι ύπέρταοις τοΰ 
αισθήματος τοΰ φόβου, ό όποιος δέον 
νά ένυπάρχη εις πάσαν Ζωικήν ϋπαρ- 
Ειν, διότι ό φόβος θέτει τήν Ζωικήν ΰ- 
παρΕιν εις κατάστοσιν άμύνης ένώπιον 
πραγματικού ή φανταστικού κινδύνου. Ό  
φόβος σχετίΖεται κυρίως μέ τήν Ζωήν, 
τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν τοΰ άτό- 
μου. Φοβία είναι ή παθολογική δψις τοΰ 
φόβου, δστις καθίσταται παθολογικός, 
όταν είναι χρόνιος καί έντεταμένος. Ή  
φοβία δρχεται μέ ποιόν τινα άνησυχίαν 
κυρίως περί τήν ύγείαν τοΰ πάσχοντος. 
Μία άσήμαντος άσθένεια έκλαρβάνεται 
ύπό τοΰ πάσχοντος ώς καρκίνος ή καρ
διακή πάθησις (διότι αί δύο αύταί ά- 
σθένειαι ή παθήσεις συμμετέχουν κατά 
μεγαλύτερον ποσοστόν εις τούς προκα- 
λουμένους θανάτους). Ή  φοβία συγ- 
κεντροΰται, έπίσης, καί εις τάς σχέσεις 
τοΰ πάσχοντος μετά τής έργασίας του, 
τών γνωστών καί συγγενών του, τήν ύ- 
γείαν τών τέκνων του, τήν πίστιν τοΰ 
ή τής συΖύγου κ.τ.λ. Τό έγκληματολο- 
γικώς ένδιαφέρον, έν προκειμένω, εί
ναι, δτι ό πάσχων δέν είναι έπικίνδυνος 
διά τούς άλλους, άλλά διά τόν έαυτόν 
του, δστις είναι, συνήθως, τό μόνον θύ
μα τής παθήσεως αύτής.

VI. Ή  έ π ί μ ο ν ο ς  σ υ μ π ε 
ρ ι φ ο ρ ά  είναι μία μορφή ψυχικής 
νόσου, ήτις έκδηλοϋται βραδέως καί 
προοδευτικώς. Αϋτη, κατ' άρχήν, έμφα-

(Συνέχεια σελ. 317)
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'' evmipiq 5ης 
έωεΐείον της 
ΐηρίον ’ &ωαναοΐάσεως 
τής 21ης ΊέΤΙωριρίον 
1967 και έωϊ τη όνο-

η  ~  c  η  ~  ~  C 7 J  C 0μαοιικη εορίη ιης <ζΛ. 6.  
τον ’οΑνΐιβασιρ]έως — 
έΤέρωάνωονρμον κ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τά « ΊέΤΙσΐν νομικά χρο
νικά^ νίΒοβάρονν, εκ 
μέρονς των άνδρών 
τον £ώμαϊος τής ’671~
οΐνν. έΤίόρεων, τάς ορέ- 
ον έμκαρδίονς ενχάς
των, δι ’ ψείαν και μα- 
κροημέρενσιν έω άμα- 
δφ τον Ίοόνονς.



Θ ΕΜ ΑΤΑ
ΕΘ Ν ΙΚΗ Σ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

Η ΙΣΤΟ ΡΙΑ  Τ Ο Υ  Κ.Κ.Ε.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκα
θεν τροχοπέδην εις την πρόοδον καί τήν εύημερίαν τής Πα- 
τρίδος.

Τό Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τά Εθνικά προβλή
ματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής 
εξουσίας καί ή παράδοσις τής χώρας μας εις τους δνυχας 

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

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

Τ Ο ΕΤΟΣ 1936 έξέσπαααν αί γνωστοί 
* έκκαθαρίσεις, κατά τάς δποίας έπνί- 

γη εις τό αίμα πάσα κίνησις ή έστω ύ- 
πόνοια κινήσεως άντισταλινικής. Πάς, χα
ρακτηριζόμενος ώς τροτσκιατής ή άντεπα- 
ναστάτης, έτυφεκίζετο, ή εις τήν καλ- 
λιτέραν περίπτωσιν, άπεστέλλετο εις τά 
στρατόπεδα, βραδέως άλλ’ Ασφαλούς θα
νάτου, εις Σιβηρίαν. Τό κϋμα των έκκα- 
θαρίσεων παρέσυρε καί τους πλείατους τών 
'Ελλήνων σπουδαστών τής Λένινσκυ. Οδ- 
τως, έξετελέσθησαν οί Β. Τυρίμος, ’Αν
δρόνικος Χαϊτάς. (ψευδ. Τριαστέρης,, 
Χαϊτίδης, Άνδριώτης, κλπ), διατελέσας 
γραμματείις τοΰ Π.Γ. τοΰ ΚΚΕ δραπέτης 
τών Φυλακών Συγγροΰ, δ έπίαης δραπέ
της Γρηγ. Γρηγοριάδης, δ Ροντογιάννης, 
δ άποκληθείς «έρυθρός δεκανέας», Μάρ
κος Μαρκοβίτης καί άλλοι. Τδ μίσος τοΰ 
Τυρίμου ώδήγησε τά βήματά του είς τδν 
μακαρίτην άστυνόμον τής ΪΤΑ ’Αθηνών 
Σπΰρον ΙΙαξινόν.

Κ. ΛΑΜ ΠΡΙΝΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ 'A otuvomoc 
τής Γεν. Ασφαλείας Αθηνών. Είσεχώ- 
ρηαε είς τό άνώτατα κλιμάκια τού 
Κ.Κ.Ε. καί μέ ίδικήν του ήγεοίαν δι- 
ηύθυνε έπί μοκρόν τό Κόμμα, έχων 
αλληλογραφίαν καί μέ τήν Κομμουνιστι

κή Διεθνή!..

Καί, βπως αναφέρει δ δημοσιογράφος Ί .  
Λάμψας, τοΰ έδήλωσε:

—Οί Ρώσσοι σκότωσαν τδν άδελφό 
μου... θά διαλύαω τδ ΚΚΕ... Ή  εΰκαιρία 
ήτο έκπληκτική, έφ’ βσον ήτο ειλικρινής 
καί δέν ήτο παγίς. Τό έπιτελεΐον τής 
ΪΤΑ (ΙΙαξινός, Κατραμπασάς, Χαραλαμπί- 
δης) μετά άπδ μακράς συσκέψεις, καί 
συνενοήσεις μέ τδν Υπουργόν Κώσταν 
Μανιαδάκην, άπεδέχθη τήν προσφοράν 
καί ήρχισεν, ή κατάστρωσις τοδ εΰφυοδς 
σεχδίου, τδ δποΐον έμμελε νά θέση, διά 
πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν, τό ΚΚΕ 
υ π ό  τ ή ν  κ α θ ο δ ή γ η σ ι ν  τών 
’Αρχών ’Ασφαλείας.

Είναι γνωστόν, δτι ένδειξις ύπάρξεως 
Παρανόμου Μηχανισμού, άλλά καί μέσον 
κ α θ ο δ η γ ή σ ε ω ς ,  έν περιόδψ πα
ρανομίας, αποτελεί ή κυκλοφορία παρανό
μου τ ό π ο υ .  Τοΰτο καθίσταται δυνα
τόν διά τής θέσεως είς λειτουργίαν τοδ 
προετοιμασθέντος άπδ τής έποχής τής νο- 
μιμότητος, άλλά δπνώττοντος μηχανισμοΰ. 
Ή  μετά τά κτυπήματα τών ’Αρχών ’Α
σφαλείας άπομείνασα ήγεσία τοδ ΚΚΕ 
(Μάθεαης, Δαμιανός, Εδ. Χτιστάκης, Δ. 
Παπαγιάννης κ .ά.), έξέδιδε τδν «Ριζο
σπάστην». Δεδομένου, δτι τά σχέδια Τυ
ρίμου άπέβλεπον είς έξουδετέρωσιν τής 
ήγεαίας τοδ Κόμματος καί τοδ καθοδηγη- 
τικοδ μηχανισμοΰ της, θά έπρεπε, κατ’ 
αρχήν, νά πληγή δ παράνομος τεχνικός 
έκδοτικδς μηχανισμός τοδ κόμματος καί 
παραλλήλως καί τά λοιπά τμήματα (ύπο- 
δοχής, άποκρύψεως στελεχών κ.λ.π.).

Πρός τοΰτο, δ Τυρίμος ένημέρωσε τήν 
’Ασφάλειαν έπί τοδ έξής γεγονότος, ώς 
τδ άναφέρει δ Ί .  Λάμψας είς Αποκαλύ
ψεις του δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ α ς  είς 
τήν έφημερίδα «’Ελεύθερος Κόσμος».

«"Ενα Απόγευμα τοδ Μάρτη 1935 ένας 
σύνδεσμος τοδ Ζαχαριάδη ειδοποίησε έμένα 
(δηλ. τόν Τυρΐμο) καί τδν Γκαζέ (πρό
κειται περί τοδ κομματικοδ στελέχους καί 
τ. βουλευτοδ έβραίου Μισέλ Γκαζέ), νά 
βρεθούμε σέ μιά γωνιά τής δδοδ Μασσα
λίας, γιά κομματική δουλειά. Κατά τίς 7 
ένα κλειστό αύτοκίνητο σταμάτησε μπρο
στά μας. Δύο σύντροφοι πού ήσαν μέσα 
μάς έκαναν νόημα ν’ άνεβοδμε. Μόλις κα- 
θήσαμε μάς Ανάγκασαν νά φορέσουμε ει
δικά ματογυάλια, Αδιαφανή μπροστά μά 
καί περιφραγμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώ

στε νά είναι Αδύνατο νά διακρίνουμε τί
ποτα γύρω μας. 'Ύστερα τό αύτοκίνητο 
ξεκίνησε, κι’ άρχισε νά κάνη γύρους στίς 
συνοικίες, έπίτηδες γιά νά χάσουμε τδν 
προσανατολισμό καί γιά νά μή ξέρουμε 
που πηγαίνουμε... Σταμάτησε σ’ ένα ση
μείο πού δέν μπορούσαμε νά διακρίνουμε. 
Κατεβήκαμε βοηθούμενοι Από τούς συνο
δούς μας, πού μάς πήραν σάν τυφλούς 
Από τά χέρια καί μάς ώδήγησαν ατό έ- 
σωτερικό Ινός σπιτιού.

Κάποιο έλατήριο μπήκε σέ κίνηση, κι’ 
αίσθανθήκαμε πώς κατεβαίναμε σέ ύπό- 
γειο. ’Εκεί μάς έβγαλαν τά γυαλιά καί 
τότε είδαμε πώς βρισκόμαστε σ’ ένα ύπά- 
γειο διάδρομο, φωτισμένο μέ ήλεκτρικό 
φώς, πού δδηγοΰσε σέ εύρύχωρα δωμάτια, 
δπου ήταν έγκατεστημένο τό τυπογραφείο 
τοδ ΚΚΕ. Μάς έβαλαν νά δουλέψουμε γιά 
νά στοιχειοθετήσουμε τόν «Ριζοσπάστη» 
πού τυπώθηκε σ’ ένα χειροκίνητο πιεστή
ριο καί κυκλοφόρησε τό πρωί». (Σ.Σ. πα
ράνομα διότι τό ΚΚΕ λόγψ τοΰ κινήματος 
τοδ Μαρτίου 1935 είχε τεθή εις παρανο
μίαν) .

Ούδέν έτερον στοιχείον ήδύνατο νά πα- 
ράσχη δ Τυρίμος, πλήν τοδ δτι «άπδ κεί 
κοντά περνάει δ σιδηρόδρομος, γιατί ατό 
πέρασμά του τράνταζε τδ σπήτι καί τά σφυ- 
ρίγματά του μάς ξεκούφαιναν...».

Έτέθη Αμέσως ύπό Αφανή, άλλά συνε
χή, παρακολούθησιν δ Γκαζές, ύπό έμπει
ρων όργάνων τής ’Ασφαλείας καί διεπι- 
στώθη δτι συναντάτο συχνότητα, σχεδόν 
καθημερινώς μέ τδν κομμουνιστήν Ζήση 
Βεηζαδέ, είς τό έπί τής δδοδ ’Αχαρνών 
133, κατάστημα δδραυλικών ειδών αύτοδ. 
Ό  Βεηζαδές διέμενεν είς μονοκατοικίαν 
έπί τής δδοδ Μιχ. - Βόδα 227, είς άπό- 
στααιν δέ 20 μέτρων διήρχετο δ σιδηρό
δρομος. Είς τήν διπλανήν οικίαν, ήτις έ- 
φαίνετο Ακατοίκητος, ύπήρχεν άνηρτημέ- 
νον ένοικιαστήριον, τό δποίον δέν είχε με- 
τακινηθή Από πολλών μηνών: Έ πί πλέον, 
έκ τής παρακολουθήσεως προέκυψεν, δτι 
μία έκ τών δύο γυναικών, αίτινες διέμε- 
νον είς τήν οικίαν Βεηζαδέ, ένφ είσήλθεν 
είς τήν οικίαν Μ. Βόδα 227, μετ’ όλίγον 
έπεαημάνθη εύριακομένη είς τήν αύλήν 
τής προαναφερθείσης διπλανής κατοικίας, 
ήτις δμως, είχεν είσοδον έκ τής δδοδ Ι 
ωνίας. Κατόπιν αύτών ή ’Ασφάλεια ένήρ- 
γησεν έρευναν, καθ’ ήν μετά πολλής δυ-
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Παράνομον κομμουνιστικόν τυπογρα- 
φεϊον άνήκον εις τήν Κ.Ο.Π. Λειτουρ
γούσε έπ'ι τής όδού Παλλάδος 18 εις 

'Αθήνας.

σκολίας άπεκαλύφθη έντδς ντουλάπας μυ
στική καταπακτή, ήτις, ώδήγει εις τό 0- 
πόγειον διαμέρισμα τοΟ μυστικοδ τυπο
γραφείου, ένφ έτέρα καταπακτή, έντδς 
ντουλάπας, ώδήγει εις ντουλάπαν τής δι
πλανής, έπΐ τής δδοδ ’Ιωνίας, κατοικίας. 
Τδ τέλειον σύστημα τής λειτουργίας των 
καταπακτών, ήτο έπινόηαις τοΰ Βεηζαδέ 
(δδραυλικοδ) καί τοδ Γιάννη Μιχαηλίδη, 
ή ψηλοΰ ή Κατσάν ή Ιίατσανέβη (μηχα- 
νουργοΰ) στελέχους έκ Πειραιώς, (δστις 
θά μάς άπααχολήαη είς τήν συνέχειαν τοθ 
Ιστορήματος). *0 Βεηζαδές συνελήφθη καί 
ώδηγήθη είς τήν ’Ασφάλειαν, ένθα προέ- 
6η είς πλήρεις άποκαλύψεις. Συμφώνως 
πρδς αύτάς ή κατασκευή τοδ δπογείου έγέ- 
νετο δπδ έλευθέρων έργατών, μ ή γ ν ω -  
ρ ι ζ ό ν τ ω ν είς τί θά χρησιμοποιηθή, 
ή κάλυψίς του δμως μέ πλάκες μπετδν - 
άρμέ έγένετο διά συνωμοτικούς λίγους 
άπδ τους Βεηζαδέ, Μιχαηλίδη, καί... Ζα- 
χαριάδη, Συνελήφθη καί δ Γκαζές, δι’ έ- 
ξυπνοτάτης δέ άστυνομικής, ένεργείας, 
κατωρθώθη, διά τοΰ μεταστραφέντος Βεη
ζαδέ, νά πληροφορηθοδν τήν δπαρξιν καί 
έτέρου μυστικού τυπογραφείου. Πλησίον 
τών νταμαριών Ήλιουπδλες. Αϋτδ έθεω- 
ρεϊτο έφεδρικόν, δΓ δ καί έξηαφαλίσθη ή 
μυστικδτης του ώς έξής: Ό  ιδιοκτήτης 
τής οικίας κομμουνιστής τροχιοδρομικδς 
Κ. ΙΙαλούκης, κατ’ έντολήν τοδ Κόμμα
τος, έκλεισε τήν καταπακτή καί έπ’ αύ- 
τής έτοποθέτησε λουτρδν μέ ντούς!! Ή  
οικία ένοικιάσθη είς πρόαωπον, οδδεμίαν 
σχέσιν έχον μέ τούς κομμουν ιστάς, δηλα
δή είς έναν πολιτικόν Οπάλληλον τής Ά- 
νωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Στερε- 
άς Ελλάδος, «φασίσταν» κατά τήν έκφρα- 
σιν τοΰ αυλληφθέντος Παλοϋκη, δστις μέ 
τήν σειράν του άπεκάλυψεν δτι τδ τυπο- 
γραφεϊον είχε καταακευασθή άπδ τούς 
Βασ. Νεφελοόδην, Γ. Σιάντον, Γκαζέ καί 
τδν Ιδιον. Άνευρέθηααν δύο χειροκίνητα 
πιεστήρια, έξ ών τδ έν ήδύνατο νά έκτυ- 
πώση έφημερίδα, μεγάλου σχήματος. Τέ
λος μέ κατάλληλον χειρισμόν, άφησαν 
είς τδν ΙΙαλούκην τήν πεποίθησιν, δτι δ 
Γκαζές ήτο δ καταδώσας τά τυπογραφεία. 
Κατ’ αδτδν τδν τρόπον έκαλόφθησαν οί 
πραγματικώς μεταστραφέντες (Τυρϊμος, 
Βεηζαδές) καί έχαρακτηρίσθη ώς χαφιές 
δ μόνος μή μεταστραφείς Γκαζές. Ό  έξελ- 
θών διά τής δηλώσεως ΙΙαλούκης, καλο- 
πίστως ένημέρωνε κάθε γνωστόν του κομ
μουνιστήν περί τής «προδοτικής» ένεργεί
ας τοδ Γκαζέ, αί δέ πληροφορίαι του, ώς 
ήτο φυσικόν, έφθαναν καί μέχρι τής πα
ρανόμου ήγεσίας τοδ Κόμματος. Μετ’ δλί- 
γον δ «Ριζοσπάστης» έδημοσίευε τήν κα
ταγγελίαν τής «προδοσίας» του καί άπό- 
φασιν τοδ Π.Γ., δΓ ής διεγράφετο τοδ 
Κόμματος ώς χαφιές, καθ’ ήν στιγμήν δ 
δυστυχής Γκαζές άνεκλείετο είς τάς φυ- 
λακάς Κερκύρας, ώς έπικίνδυνος καί αμε
τανόητος. Έκεΐ, πλήρως άπογοητευθείς, 
άπεφάσισε μετά έπτάμηνον νά ΰπογράψη 
δήλωαιν διά νά έξέλθη τών Φυλακών καί 
άνακαλύψη τδν πραγματικό χαφιέ. Άπε- 
φυλακίσθη, πλήν δμως οί ’Ιταλοί τδν με
τέφεραν είς τήν ’Ακροναυπλίαν διά νά έ-

κτίση παλαιάς ποινάς. Ή  διαβίωσίς του 
δμως ήτο άδόνατος. Καθημερινώς οί συγ- 
κρατούμενοι του κομμουνισταί τδν δβριζαν 
χυδαίως καί τδν έπτυον. Τέλος, μετεφέρ- 
θη είς Σανατδριον Πέτρας, ένθα έκρατοδν- 
το καί άλλα στελέχη τοδ ΚΚΕ (θέος, 
Ζεύγος, Ίωαννίδης κ.ά.). "Οταν τδ έτος 
1940 άπεφασίαθη ή δραπέτευσίς των, άπη- 
γόρευσε τδ Κομματικό Γραφείο νά τούς ά- 
κολουθήση καί δ Γκαζές. Τ δ ν  έ γ κ α- 
τ έ λ ε ι φ α ν  ε ί ς τ δ έ λ ε ο ς  
τ ώ ν  κ α τ α κ τ η τ ώ ν ! !  Τελικά 
έξετελέσθθη θπδ τών Γερμανών μαζύ μέ 
άλλους Εβραίους...

Τδ πλήγμα κατά τοδ ΚΚΕ διά τής άνα- 
καλόφεως τών μυστικών τυπογραφείων 6- 
πήρξε λίαν άποτελεσματικόν, δΓ αδτδ ή 
ήγεσία του οδδέποτε συνεχώρησε τούς κα
τά τάς πληροφορίας της συντελέσαντας 
είς τοδτο. Ή  δραστηριότης τών ’Αρχών 
’Ασφαλείας έπεξετείνετο πλέον, καί πρδς 
έτερα ζωτικά τμήματα τοδ Παρανόμου 
Μηχανισμοδ. Συλλαμβάνεται μία σειρά 
στελεχών, ώς Ήλίας Καρράς δπεύθυνος 
τής συνδέσεως τοδ ΚΚΕ μέ τήν Κομ. Διε
θνή, χωρίς δμως νά άποκαλυφθή έκ τής 
άνακρίσεως ή Ιδιώτης του αδτη καί έγ- 
κλείεται είς τάς φυλακάς Αίγίνης. ’Εκ 
τής παρακολουθήαεως τών έπισκεπτών του 
άποκαλύπτεται, δτι μεταξύ αδτών ήτο καί 
ή κομμουνίστρια Λέλα Στεφοπούλου χήρα 
τοδ Κυριάκου Στεφοπούλου συνταξιούχου 
σιδηροδρομικού τών ΣΠΑΠ, παλαιοδ κομ
ματικού στελέχους, δστις έφονεύθη είς 
’Ισπανίαν, δπηρετών κατά τοδ Φράνκο ώς 
άξιωματικδς τής Διεθνοδς Ταξιαρχίας 
τών Κομμουνιστών. Έκ τής άνακρίσεώς 
της προέκυφεν, δτι δ Ήλίας Καρράς, πα- 
ρουσιαζόμενος ώς Ήλίας Ήλιόπουλος εΐ- 
χεν (πρδ τής συλλήψεώς του) ένοικιάσει 
οικίαν, είς Μαγκουφάναν, δπου έγκατέ- 
στησεν ασύρματον, δν έχειρίζετο μετά τοδ 
Κώστα Φαρμάκη. Επικεφαλής τοδ μηχα
νισμού, είχε τεθή ύπδ τοδ Κόμματος, δ 
’Ιωάννης Παπίδας παλαιός κομμουνιστής. 
Οδτος, κατά τδ έτος 1928, ώς Οπάλληλος 
τοδ 'Γπουργείου ’Εσωτερικών, κατεχράσθη

έν έκατομμύριον δραχμάς, άς παρέδωσεν 
είς τδ ΚΚΕ.

Πρδς άποφυγήν συλλήψεώς του, έφυγα- 
δεύθη είς Μόσχαν, δπου έσπούδασε είς δια
φόρους κομματικάς Σχολάς έπί 7ετίαν. 
Τό 1936 έπανήλθε παρανόμως είς Ε λλά
δα καί έτοποθετήθη είς τδν σοβαρώτατον 
τομέα τοδ Παρανόμου Μηχανισμού έπικοι- 
νωνίας μέ τήν Κ.Δ. Διέμενεν ώς παράνο
μος είς τήν δδδν Μυτιλήνης. Ό  άσύρμα- 
τος, έν συνεχείφ, έκ Μαγκουφάνας μετε- 
φέρθη είς οικίαν τής Έκάλης. Τελικώς, 
ή ’Ασφάλεια συνέλαβεν είς τήν οικίαν τής 
Έκάλης ένα πράκτορα τής Κ.Δ., Βούλ
γαρον τήν έθνικότητα, δστις έγνώριζε πο
λύ καλά τήν Ελληνικήν, έντδς δέ χωνευ
τής ντουλάπας καί δπισθεν τοδ τοιχώμα- 
τός της, δπερ μετεκινεΐτο διά μυστικοδ 
μηχανισμοδ, άνευρέθη καί κατεσχέθη δ 
άαύρματος μέ δλα τά έξαρτήματά του καί 
τδν μυστικόν κώδικα συνενοήσεως. Οδτω, 
μία ασφαλής δδδς έπικοιωνίας τοδ ΚΚΕ 
μέ τήν Κ.Δ. άπεκόπη. Τέλος, δέον νά ση- 
μειωθή, δτι ή Στεφοπούλου κατέθεσεν δτι 
δ Ήλίας Καρράς (συμφώνως πρδς τήν 
κομμουνιστικήν ήθικήν) τήν είχε καταστή- 
ση έρωμένην του, δ δέ Παπίδας, συλλη- 
φθείς τδ έτος 1938, δπέγραφε δήλωσιν 
μετάνοιας καί, άφοδ κατέδο>σε δλους τους 
συνεργάτας του, άφέθη έλεύθερος, δείγμα 
καί αύτδς τοδ «ήρωϊκοδ» Κ.Κ.Ε...

Καί ή παγκόσμιος ύποδειγματική δρά- 
σις τών ’Αρχών ’Ασφαλείας συνεχίζεται. 
Ή  Κ.Δ. δπωσδήποτε θά ήρχετο είς καθο- 
δηγητικήν έπαφήν μέ τδ ΚΚΕ. ’Ασφαλώς 
δέ δΓ απεσταλμένου, δστις θά έπρεπε νά 
παραληφθή άπδ τδ άρμόδιον Τμήμα τοδ 
Παρανόμου Μηχανισμοδ, δηλαδή τδ τμήμα 
έπαφών. Πράγματι, κατά τά μέσα τοδ 
1939, ή Μόσχα άποφασίζει καί άποστέλ- 
λει παρανόμως δλόκληρον δμάδα άποφοι- 
τησάντων στελεχών έκ τής Σχολής Λενίν- 
σκυ. Άπετελεΐτο άπδ δεδοκιμασμένα έμ
πειρα στελέχη, δπως ή "Ολγα Μπακόλα 
(ψευδώνυμον ’Ασπασία), τδ στέλεχος 
τής Κ. Ο. Πειραιώς Μιλτιάδης Τι- 
μογιαννάκης, (ή ’Αρκούδας ή Μαν- 
τοόβαλος), δ Δημ. Γιώσης, ή Χρύσα Κα-
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Ν. ΧΑΡΑΛΑΜ Π ΙΔΗ Σ. Ύηαοτυνόμοο 
τής Υποδ)νοεως Γενικής 'Ασφαλείας 
Αθηνών. Ανήκεγ είς τήν ομάδα διώ- 
Εεως Κομμουνισμού τής Ύποδ)νσεωα 
Γενικής Ασφαλείας καί μετά τάν θάνα
τον τού Λαμπρινοπούλου, έσυνέχισε τά 

έθνοσωτήριον έργον του.

ταίδου, ot Καραφύλας, Χρονόπουλος, 
Μπουκίδης, καί δ Κ. Τζωρτζϊτος. ’Από 
τήν 8μελή δμάδα συνελήφθησαν τά 5 έκ 
τών μελών της, άπέμειναν δέ δ Τιμογιαν- 
νάκης μέ τάς δυδ γυναίκας. Τδν Νοέμ
βριον 1939, οδτος μεταβαίνει, ώς είχεν 
έντολήν λάβει είς Μόσχαν, είς τήν γιά
φκαν τοδ Κόμματος, έπί τής δδοδ Σύρου 
27, δηλαδή τδ θυρωρείου τής πολυκατοι
κίας. θυρωρός ήτο ένα άτομον 15 περί
που έτών μέ εύγενικήν φυσιογνωμίαν δια
νοουμένου. Αύτδς ήτο καί δ «γιαφκατζής», 
μέ τδ δνομα Δημητριάδης...

Ποιός, βμως, ήτο δ Δημητριάδης μέ τδ 
ύπεύθυνον «πόστο» τοΟ προϊσταμένου τής 
Κεντρικής γιάφκας τοΟ Κόμματος;

’Εδώ πρέπει νά άναφέρωμεν όλίγα διά 
τήν μυθιστορηματικήν ζωήν του καί τάς 
έθνικάς δπηρεσίας πού προσέφερε.

Τδ δνομά του ήτο Αημήτρης Κουτσο- 
γιάννης τοδ Νικολάου καί τής Άρτεμη- 
σίας. Είχε γεννηθή τδ 1898 στήν Τραπε- 
ζοΟντα τοδ Πόντου. Ό  πατέρας του ήσχο- 
λεΐτο μέ τδ έμπόριον καί ήτο εύκατάατα- 
τος. Τδ έτος 1914, λόγψ τών τουρκικών 
διωγμών, έγκατεστάθη μετά τής οίκογε
νε ίας του είς Καύκασον, δπου συνέχισε 
τήν έμπορικήν του δρδσιν, μέ άποτέλεσμα 
νά κερδίση πολλά χρήματα. Ήλθεν, β
μως, ή έπανάστασις τοδ Λένιν, τδ 1917, 
καί κατέστρεφε δλόκληρον τήν περιουσί
αν του. Έ πί πλέον, δ άγαπημένος υίός 
του Δημήτρης, παρεσύρθη, βπως καί πολ
λοί άλλοι νέοι, είς τάς κομμουνιστικάς 
ιδέας, παρά τήν άστικήν καταγωγήν του 
καί τήν οικονομικήν εύμάρειαν. Ό  γέρο - 
Κουτσογιάννης δέν ήδυνήθη νά άνθέξη είς 
τά σκληρά αύτά πλήγματα καί άπεβίωσε 
τδ 1918, πικραμένος καί έξουθενωμένος. 
Ό  Δημήτρης, φανατικός ίδεολόγος, είχε 
καταταγή είς τδν Έυρθδν Σταρατδν καί 
έμάχετο κατά τών Λευκορώααων. Προήχθη, 
μάλιστα, έπ’ άνδραγαθίφ, είς τδν βαθμόν 
τοδ λοχίου. Παρέμεινεν είς τδν ’Ερυθρόν 
Στρατδν έπί έξαετίαν, ήτοι μέχρι τδ έτος 
1924. "Ομως, είς τά έξ αύτά έτη, μία τε- 
ραστία μεταστροφή έγένετο είς τήν ψυ
χήν του. Διεπίατωσε, συντόμως, δτι, άντί 
τής δικαίας καί έν εύτυχισμένης κοινω
νίας πού ώνειρεύετο, ή σκληρά πραγμα- 
τικότης έδημιοΰργει άκριβώς τδ αντίθετον.
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Πτωχεία, πείνα, άδικία, βία, λεηλασία, 
έκβιασμοί, άνηθικότης ήσαν τά χαρακτη
ριστικά της, ένώ δ πτωχός έργάτης καί ά- 
γρότης, έγένετο πτωχότερος καί δυοτυχέ- 
στερος. Τότε, έλαβε τήν άπόφασι νά φύ- 
γη, άπδ τήν κόλασιν αύτήν. Πρδς τοδτο, 
προσεποιήθη, 8τι ήτο διατεθειμένος νά έρ- 
γασθή διά τδ Κόμμα στήν «καταπιεζόμενη 
άπδ τήν κεφαλαιοκρατ ία Ελλάδα». Τδ 
ΚΚΣΕ έδέχθη τήν πρότασιν καί τδν Απο
στέλλει, μέ πλαστά χαρτιά, ώς δήθεν, 
πρόσφυγα, μαζύ μέ τούς πραγματικούς έκ 
Ρωσσίας πρόσφυγας. Συγχρόνως, είδοποι- 
ήθη τδ έδώ πρακτορείου τοδ ΚΚΣΕ, δη
λαδή, τδ ΚΚΕ, δτι δ παρουσιαζόμενος είς 
αδτδ Κουτσογιάννης ήτο έμπιστος καί ή- 
δύνατο νά χρηαιμοποιηθή. "Οταν έφθασε 
έδώ, ώς στόχον του έθεσε τδν Παράνο
μον Μηχανισμό, 6ι* δ έζήτηαε νά έκμάθη 
τήν τέχνην τοδ Τυπογράφου. Πράγματι, 
τοποθετείται είς τά τυπογραφεία τοδ «Ρι
ζοσπάστη» καί γίνεται μέλος τοδ ΚΚΕ.

Ή , μετά τήν σκληράν προσγείωσίν του 
είς τήν πραγματικότητα, άφυπνισθεϊσα έ- 
θνική αυνείδησίς του, τδν ώδήγησε, β
πως έλθη είς έπαφήν μέ τάς ’Αρχάς ’Α
σφαλείας τής πατρίδος του. Πράγματι, έ- 
πιτυγχάνει καί έρχεται άθορύβως είς έπα
φήν μέ τήν ύποτυπώδη ύπηρεσίαν διώξεως 
τοδ κομμουνισμοδ (τότε μοίραρχος Άργ. 
Φοντάνας, ήτις έκράτησε μέχρι τδ έτος 
1927, προσφέρας άρκετά συμφώνως πρδς 
τά τότε δεδομένα καί τάς περιορισμέ- 
νας δυνατότητας τής Υπηρεσίας. Τδ έτος 
1928 ή έπαφή πραγματοποιείται πλέον 
μέ τήν Γεν. ’Ασφάλειαν ’Αθηνών (δπαστυ- 
νόμόν Κώσταν Λαμπρινόπουλον). Διά τδν 
Αξιωματικόν αύτόν, δ ίδιος δ Ζαχαριάδης 
γράφει, δτι είχε κατορθώσει νά ρυθμίζη 
τάς φάσεις τοδ έσωτερικοδ διχασμοδ τοδ 
ΚΚΕ, κατά τήν περίοδον τοδ φραξιονι- 
σμοδ. Ό  μακαρίτης Λαμπρινόπουλος καί, 
έν συνεχείφ (μετά τδν θάνατόν του), δ 
δπαστυνόμος Ν. Χαραλαμπίδης, τδν άξιο- 
ποίησαν άργά, άλλά σταθερά. Δηλαδή, δ 
Κουτσογιάννης μέ κομματικόν ψευδώνυμον 
Δημητριάδης, άνήρχετο τήν κομματικήν 
ιεραρχίαν, χωρίς νά προκαλέαη Οποψίαν 
τινά. "Οταν έπήλθεν ή μεταβολή τής 4ης 
Αδγούστου, δ Κουτσογιάννης ήτο ήδη 6- 
πεύθυνος τοδ παρανόμου έκδοτικοδ μηχα- 
νισμοδ τής Κ.Ο. ’Αθήνας (ΚΟΑ). Κατά 
τά τέλη τοδ 1936, λόγψ τών έμφανιζομέ- 
νων κενών είς τάς άνωτέρας καθοδηγητι- 
κάς θέσεις, τδ ΚΚΕ διέταξε τδ Κουτσο- 
γιάννη νά άναλάδη είς Πάτρας τδν πα
ράνομον τεχνικόν μηχανισμόν περιοχής 
Πελοπονήαου καί Δ. Στερεάς Ελλάδος. 
Ή  έπαφή του, μέ τήν Γ.Γ.Α. ’Αθηνών, 
δέν έσταμάτησε. Μετά έξάμηνον 6πδ τοδ 
ΚΚΕ, μετετέθη έκ νέου είς Κ.Ο. Πειραιά, 
(ΚΟΠ) δπου παρέμεινε μέχρι τούς τελευ
ταίους μήνες τοδ 1938. Έπανελθών είς 
’Αθήνας, άνέλαβε τήν «κεντρική γιάφκα» 
(Σύρου 27).

Μέ τήν βοήθεια τοδ πόστου αύτοδ, Αρ
χίζει, μετά τήν άποφυλάκισιν τοδ Τυρί- 
μου, ή έφαρμογή τοδ 6π’ αύτοδ καταρτι- 
αθέντος σχεδίου τής δπαγωγής τής καθο- 
δηγήσεως τοδ ΚΚΕ είς τδ Υπουργείου 
’Ασφαλείας. Τδ πρώτον βήμα θά ήτο ή 
έξουδετέρωσις τών δύο έναπομεινάντων 
(μή συλληφθέντων) στελεχών είς τήν δι- 
οίκησιν τοδ Κόμματος Δ. Μάθεση καί Δ. 
Παπαγιάννη, δχι πλέον διά συλλήψεως, 
άλλά διά χαρακτηρισμοδ των ώς «δργά- 
νων τής ’Ασφαλείας», διά νά καλυφθοδν 
καί δικαιολογηθοδν αί μέχρι στιγμής συλ

λήψεις καί άκόμη καί μελλοντικαί τοιαδ- 
ται. Κατ’ αδτδν τδν τρόπον, παραλλήλως, 
θά ήνοίγετο ή δδδς πρδς άνοδον είς τήν 
καθοδήγησιν άτόμων - πρακτόρων τών 
άρχών ’Ασφαλείας ή, τούλάχιστον, έπη- 
ρεαζομένων καί κατευθυνομένων 6π’ αδ- 
τών. Συνεχίζων τήν διήγηαιν τοδ τρόπου 
δι’ οδ ή ’Ασφάλεια ήδυνήθη, τελικώς, νά 
φθάση είς τήν διοίκησιν τοδ Κόμματος, 
άναφέρομεν, βάσει στοιχείων τοδ δημο
σιογράφου Λάμψα, καί άλλων πολλών, τά 
έξής:

Ό  Κουτσογιάννης, διά τών έπαφών του 
μέ τδν Τιμογιαννάκην, ήρχισε νά τδν κατα- 
τοπίζη έπί τής πραγματικότητος καί τών 
προβλημάτων τοδ Κόμματος» μέ κεντρικήν 
γραμμήν τάς «βάσιμους» δποψίας περί προ
δοσίας τών δύο έναπομεινάντων άνωτάτων 
στελεχών, δηλαδή, τοδ Μάθεση καί Πα- 
παγιάννη. Μέχρι τότε, αί ύποψίαι τοδ 
Κόμματος είχον στροφή κατά τοδ μέλους 
τής Κ.Ε. Λ. Δαμαακοπούλου, τδν δποίον 
καί άπεμάκρυναν άπδ τήν Κ.Ε, άφοδ τδν 
έχαρακτήρισαν «χαφιέ τής ’Ασφαλείας». 
"Ομως, τά πλήγματα έξηκολούθηααν,! 
συλληφθέντων (κατά τδν τρόπον πού έξι- 
στορήσαμεν καί 8ν, τ ό τ ε ,  δέν έγνώ- 
ριζε τδ ΚΚΕ) σχεδδν δλων τών μελών 
τοδ Π.Γ., άνακαλυφθέντων τών τυπογρα
φείων κλπ. Κατόπιν δλων αύτών, δ Τιμο- 
γιαννάκης άρχισε νά πείθεται, δτι πρέπει 
νά παρέμειναν είς τδν μηχανισμδν τής 
Κ.Ε. Ανώτατα στελέχη χαφιέδες. Οδτως, 
ώρίμαζε, σιγά - σιγά, ή σκέψις νά δη- 
μιουργηθή νέα ήγεσία άπδ «Αδιάβλητα» 
στελέχη, άπομονουμένης τής παλαιάς Κ. 
Ε. Διά νά πεισθή Απολύτως δ Τιμογιαννά- 
κης, καί δι’ αύτοδ ή "Ολγα Μπακόλα 
(’Ασπασία), δ Κουτσογιάννης τοδ παρέ- 
σχε στοιχεία διά τήν προέλευσιν Μάθεση, 
καί Παπαγιάννη.

Διά τδν πρώτον τού άνέφερεν, έμπιστευ- 
τικώς, δτι «έχει τή στρατιωτική δουλειά, 
έχει ιούς Αξιωματικούς, έχει τήν τεχνι
κή δουλειά γιά τήν ένοπλη έξέγερση καί 
τδν έμφύλιο πόλεμο. Παληδς μάγκας τής 
Πλάκας, μπήκε στδ Κόμμα άπδ τήν ’Ερ
γατική Βοήθεια (Σ.Σ. έξωκομματική με
τωπική όργάνωσις τοδ ΚΚΕ). Άπεστάλη 
άπδ τδ Κόμμα καί σπούδασε σέ στρατιω
τικήν Σχολή τής Ρωσσίας, άπεφοίτησε 
δέ ώς έπιτελικδς Αξιωματικός. Είς τήν 
Ελλάδα ήλθε τδ 1935». Τδ τελειωτικόν 
πλήγμα, δμως, κατά τών τυχόν έναπομει- 
νααών Αντιρρήσεων είς τδν Τιμογιαννάκη 
ή ’Αρκούδα, ήτο τά τελευταία λόγια τοδ 
Κουτσογιάννη —- Δημητριάδη:

«,Απδ τότε (1935) δουλεύει δ Μάθεσης 
στδν Μηχανισμό πού σοδ άνέφερα. Αύτός, 
λοιπόν, δ μικροαστός, δ μάγκας καί κου
τσαβάκης τής Πλάκας πού δ έ ν  δ ο ύ 
λ ε ψ ε  ποτέ σ τ ή β ά σ η ,  πού 
δέν πιάστηκε ποτέ, ούτε πήγε φυλακή ή 
έξορία, άν καί έχει 18 χρόνια στδ Κόμμα, 
γυρνά τώρα έλεύθερα στήν ’Αθήνα. Ό  
Κεντρικός Μηχανισμός (Σ.Σ.) Άπαράτ 
δπως λέγεται είς τήν κομμουνιστικήν διά
λεκτον) πιάστηκε, κι’ αύτδς μένει στή 
θέση του. Ό  Ζαχαριάδης καί δ Νεφελού- 
δης τδν θεωροδν δποπτο καί τδ κάνανε 
γνωστδ στδ Κόμμα μ’ ένα δηλωσία». Αύ- 
τδ τδ τελευταϊον άποτελοδσε τήν παράλ
ληλον Ιστορίαν, πού έξετυλίσσετο μέ πρω
ταγωνιστήν τδν Ζαχαριάδην καί πού Α
φετηρία της είχε τά προαναφερθέντα είς τδ 
παρόν Ιστόρημα, είς τήν παράγραφον τής 
συλλήψεως τοδ Ζαχαριάδη.

Συνεχίζεται)



"Εμπροσθεν τής Λέσχης τής Αστυνομίας Πατρών. Τό χωριό 
«ΑΓΑΠΗ», μιά χαριτωμένη νότα στήν έορταστική άτμόοφαι- 
ρα. Διακρίνονται οί: Υφυπουργός · Περιφερ. Διοικητής Πε- 
λοποννήσου Δ. Στερ. Έλλόδος κ. Κορύδας, ό Έπιθεωρ. 
Δ)νσεως κ. Βλαχόπουλος, ό Δήμαρχος Πατρέων κ. Γκολφι- 

νόπουλος, ό Άστυν. Δ)ντής κ. Καραθαοίλης κ.ά.

1. ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΓΣ Α·
ΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓΣ ΤΗΣ Δ)ΝΣΕΩΣ Α- 
ΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ή  Αστυνομική Δ)νσις Πατρών έσημεί- 
ωσε μίαν ακόμη πρωτοτυπίαν καί τήν προ· 
σέθεαεν εις τά τόσας άλλας. Μέ πρωτο
βουλίαν τοδ νέου ’Αστυνομικού Δ)ντοΟ 
Πατρών, έγένετο έρανος μεταξύ τών ’Α
στυνομικών 'Γπαλλήλων τής Άστυν. Διευ- 
θύναεως καί διά τού συγκεντρωθέντος πο
σού ήγοράσθησαν εΤίη τροφίμων, προκει- 
μένου νά διανεμηθούν εις άπόρους καί ά
ναξ ιοπαθοόαας οικογένειας τής Πόλεως.

Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Είς τήν κα
ταλλήλως διακοαμηθεΐσαν Λέσχην τής 
’Αστυνομίας, παρά τήν Πλατείαν Υψη
λών Άλωνίων, έλαβεν χώραν σεμνή καί 
συγκινητική τελετή διανομής τών δεμά
των είς πεντήκοντα, (50) άπόρους καί 
άναξιοπαθούσας οίκογενείας, αϊτινες έπε- 
λέγησαν 6πό τών κ.κ. Διοικητών τών ’Α
στυνομικών Τμημάτων τής Πόλεως.

’Από τό χέρι τού Άστυν. Δ)ντο3 κ. 
Γεωργίου Καραβασίλη, παρέλαβον 6 καθ’ 
εις άπδ ένα όγκώδες καί πλούσιο είς πε
ριεχόμενο Πασχαλιάτικο δέμα τροφίμων, 
βάρους είκοσι (20) χιλ)μων μαζί μέ τις 
εύχές «Καλό Πάσχα».

II. ΚΓΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ. "Ωρα 10.30'. 
Μπροστά στήν πανέμορφη καί στολισμέ
νη μέ τά έθνικά χρώματα καί πασχαλιές 
άπεικονίσεις, Λέσχη τής Αστυνομίας, ο! 
άγουροξυπνημένοι Πατρινοί καί οί χιλιά
δες- τών 'Ελλήνων καί ξένων Τουριστών, 
πού ήλθαν νά γιορτάσουν τό Πάσχα στήν 
Πάτρα, βλέπουν στημένο, μέ τήν μεγαλύ
τερη πιστότηα, τήν άναπαράστασι ένός 
χωριού.

Τό δνομά του είναι «ΑΓΑΠΗ» καί ή I- 
μορφιά του φέρνει τήν φαντασία τών έπι- 
σκεπτών είς τό άνοικτόν πλαίσιον τού 
Λαμπράτικου έορτασμού στήν άσύγκριτη 
έλληνική ύπαιθρο.

Συγχαρητήρια διά τήν πρωτοτυπίαν. 
Καί ή έκπληξις συμπληρώνεται μέ τήν 
έναρξιν προσφοράς πλουσίων έδεσμάτων 
πασχαλιάτικων αύγών καί άφθονης μπύ- 
ρας. Προσέρχονται: ό 'Γφυπουργός Διοι
κητής Περιφερείας Πελ)νήσου καί Δ. 
Στερεδς Ελλάδος, κ. Κων)νος Καρύδας. 
Ή  άφιξή του έχαιρετίσθη μέ αόθόρμητο 
ένθουσιασμό. Ό  Στρατιωτικός Δ)τής Τα- 
ξίαρχος κ. Άγγελος Παπανδρέου, δ Νο
μάρχης Άχαίας κ. Νικόλαος Ματαράγ- 
κας, δ Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κων)νος 
Γκολφ ινόπουλος, ό Ναυτικός Δ) τής
Πλοίαρχος κ. Άνδρέας Βαφειάδης, δ Α 
νώτερος Δ) τής Χωρ)κής Συντ)ρχης κ. 
Γεώργιος Παπαγεωργίου, δ Λιμενάρχης κ. 
Μελέντης Κων)νος, έκπρόσωποι τοδ πνευ
ματικού, έπιστημονικοδ, έμπορικοδ, έπαγ- 
γελματικοΰ κόσμου, δημοσιογράφοι καί έ- 
πίλεκτα μέλη τής Πατραϊκής κοινωνίας.

"Ολες οί έφημερίδες τών Πατρών, πε
ριέγραψαν καί συνεχάρησαν τήν έκδήλω- 
σιν.

Ή  έφημερίς «ΝΕΟΛΟΤΟΣ» τής 11)4) 
72, έγραφε:

«Ή εύγένεια ή θερμοτάτη φιλοτιμία 
καί ή καλωαύνη τών αξιωματικών καί τών 
ύπαλλήλων τοδ έκλεκτοδ Σώματος τής 
Αστυνομίας Πόλεων, έγένετο κατά τήν 
ήμέραν τοδ Πάσχα πιό έντονη μεταξύ τών 
συμπολιτών έκείνων πού έπεσκέφθησαν 
τήν Αστυνομικήν Λέσχην διά νά εύχηθοδν 
είς αδτούς τό «Χριστός Άνέστη».

’Εκεί έτυχον μεγάλων περιποιήσεων 
μέσα σέ μιά ζεστή καί χαρούμενη άτμό- 
σφαιρα τήν δποίαν εΐχον δημιουργήσει δ 
Αστυνομικός Δ)ντής κ. Γ. Καραβααίλης, 
δ Τποδ)ντής κ. Γ. Φασούλκας, άνώτεροι 
Αξιωματικοί καί δπάλληλοι τοδ Αστυ
νομικού Σώματος.

Ταουγκρίσματα αύγών μέ τό «Χριστός

Άνέστη» δ πατροπαράδοτος όβελίας, ά
φθονο κεχριμπαρένιο κρασί, μά πρό παντός 
έγκαρδιότης. “Οσοι εύρέθησαν είς τήν Α 
στυνομικήν Λέσχην, τήν ήμέραν τοδ Πά
σχα (καί αύτοί άνήρχοντο είς πολλάς έ- 
κατοντάδας) διήλθον πράγματι άλησμόνη- 
τες στιγμές. Μά άν ή εύγένειια, ή φιλο
τιμία καί καλωσύνη τών άατυνομικών 0-

πήρξεν έντονη, ιδιαιτέρως έντυπωσιακός 
ήτο δ έορταστικδς διάκοσμος τής Λέσχης. 
Πασχαλινά στολισμένος δ πρό αύτής χώ
ρος, δπου δ Άρχιφύλαξ Άν. Μόρφης, ά- 
πέδειξεν δτι είναι μία άκένωτος πηγή 
έμπνεύσεων».

"Ετσι γιορτάστηκε τό έφετεινό Πάσχα 
είς τήν Άσυνομικήν Δ)ναιν Πατρών, ή

πασχαλιάτικη έκδήλωσις τής όποιας ήτο 
μία άπό τις πλέον δμορφες, γιατί δλα έ
γιναν μέ τάξι καί έπέτυχαν πέρα γιά 
πέρα.

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΓΑΟΣ 
Αστυνόμος Β'

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

Ύπό τοΟ κ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ 
ΚαθηγητοΟ τής Ψυχιατρικής καί Νευ- 
ρολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών

Ο φιλόσοφος DESCARTES γράφει 
εις τό έργον του Discours de la Metho- 
de, «διότι καί αύτό τούτο τό πνεύμα έ- 
Εαρτάται εις τοσοϋτον βαθμόν άπό τήν 
ιδιοσυγκρασίαν, άπό τήν κατάστασιν καί 
διάθεσιν των όργάνων τού σώματος, ώ
στε, έάν έν τέλει είναι δυνατόν νά εύ- 
ρεθή μέσον τι, όπερ νά κόμη τούς όν- 
θρώπους κοινώς λογικωτέρους καί τε- 
λειοτέρους, παρ' όσον μέχρι τοΰδε ύ- 
πήρΕαν ,τούτο θά Ζητηθή, κατά τήν γνώ
μην μου, έν τη ιατρική».

Δέν είναι τοϋ παρόντος νά έπεκτα- 
θώ εις περισσότερα, πρός κατάδειζιν 
τής όρθής θέσεως τοϋ Ζητήματος, ουδέ 
νά είσέλθω εις λεπτομέρειας περί τοϋ 
τί δέον γενέοθαι, είμή μόνον εις τινας 
απαραιτήτους.

Ή  ιατρική άρχομένη άπό τού μεμονω
μένου άτόμου καί ικαθορίΖουσα τήν έν 
τψ όνθρώπω ψυχικήν διάθεσιν πρός πό
λεμον, έμφυτον ή έπίκτητον, τούς όρους 
τούς ύποδαυλίΖοντας καί φέρνοντας εις 
ψώς τήν διάθεσιν ταύτην καί τάς μετα- 
βολάς, τάς όποιας ύφίσταται ή ψυχική 
κατάστασις τοϋ άτόμου καί τής κοινω
νίας βάσει τών όποιων ό ειρηνικός άν
θρωπος καθίσταται πολεμικός, έν γέ- 
νει δέ καθορίΖουσα άπάσας τάς προϋπο
θέσεις παρά τώ άτόμω καί τή κοινωνία, 
αϊτινες σχετίζονται πρός τόν πόλεμον, 
θά ύποδείΕη τ' άναγκαία προληπτικά καί 
έΕυγιαντικά μέσα, ώς κόμνει τούτο καί 
διά τήν έγκληματικότητα καί άλλας πα
ρεμφερείς άντικοινωνικάς έκδηλώσεις, 
αί όποίαι είναι συμπτώματα ψυχικής δια

Η Α ΙΩ Ν ΙΑ  Κ Α Τ Α Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Λ Α Ν Η Τ Ο Υ  Μ Α Σ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ούόεν άκιδνόζερον yarn ζρέφει άνδρώωοιο 
(ΰάνζων δσα ζε y α ια εζΰΐ ζονείειζαι και εραει.

’Οδύσσεια

cTlvdpwcoog μεν yap  ον ωανζϊ ]ώφ, Jwov 
όέ ωανιϊ άνδρώωω νωάρχει.

’Αριστοτέλης

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

ταραχής, έλαφράς ή βαρείας, τού άτό
μου καί τής κοινωνίας.

Ως έλέχθη, ή κοινωνία νοσεί, όταν 
δημιουργηθοϋν κοινωνικοί όροι τοιοϋτοι, 
ώστε νά συνεπιφέρουν διαταραχάς εις 
τήν ψυχικήν Ζωήν τών άτόμων. Είναι έρ- 
γον ιατρικόν νά καθορισθή ή κοινωνική 
έκείνη ψυχική ύγιεινή τού άτόμου, ήτις 
προλαμβάνει τήν έπί τό άνώμαλον ψυ
χικήν μετατροπήν αύτοϋ είτε αύτη ά- 
φορό εις τόν πόλεμον, είτε τήν έγκλη· 
ματικότητα, είτε άλλο τι. Προϋπόθεσις 
καί βάσις τής σκοπουμένης ταύτης κοι
νωνικής ύγιεινής είναι ή πλήρης άνά- 
πτυΕις τής προσωπικότητος καί ή εύη- 
μερία τού άτόμου διά τής ίκανοποιήσε-

ως των σωματικών καί ψυχικών άναγ· 
κών αύτού. Περαιτέρω, άναγκαιοτάτη εί
ναι ή άνάπτυΕις τών πνευματικών καί 
ψυχικών άρετών καί ούχί τής ύλοφρο- 
σύνης. Ό  άνθρωπος καί ό πολιτισμός 
πρέπει νά καταστούν πνευματικώτεροι. 
Τούτο, όμως, προϋποθέτει τήν ίκανοποί- 
ηοιν τών βασικών σωματικών άνογκών, 
ίνα ό άνθρωπος μένη άπερίσπαστος πρός 
πνευματικήν άπασχόλησιν καί όνάτασιν.

Οί πόλεμοι έχουν, ώς γνωρίΖομεν, 
πολλαπλώς ώς άφετηρίαν τήν ίκανοποί- 
ηοιν τών ύλικών άνογκών, είναι δέ συ
χνότεροι, όταν οί άνθρωποι έκτρέπον- 
ται περισσότερον πρός τά ύλικά άγαθά 
καί παραμελούν τά ψυχικά καί πνευμα-

ΙΙαλαιόχαχον φαι
νόμενου είναι ό ά
γων διά της σωμα
τικής δυνάμεως 
καί βίας, είχε χών 
μεμονωμένων! ά- 
χόμων καί δμά- 
δων, είχε χών κρα

τών.



Οί λαοί·, ιμεταιξΰ των όποιων πρώτος ό 'Ελληνικός, άνέκαθεν ένοστάλγηααν τήν ειρήνην. Έν τού
τοι ς δμ,ως Αναγκάζονται πολλάκις, πρό τής Απειλής νά Απωλέασυν τήν Ιλευθερίαν των νά πάρουν 

τά δπλα. (Ό Πίναξ Από τήν συλλογήν τού Άλεξανδράκη Ιτσι πολεμούσαμε»).

τικά. Ή  σημερινή άνθρωπότης κατέστη
σε τόν κόσμον διά τής έπιστήμης, αλλά, 
ταυτοχρόνως, άπώλεσε τήν ψυχικήν Ι
σορροπίαν καί τήν γαλήνην, διότι διέθε
σε τήν έπιστήμην ούχί έπ1 άγαθώ. Ή  
άνθρωπότης πρέπει νά καθοδηγηθή εις 
σκοπούς, τών όποιων τό περιεχόμενον 
νά είναι καθαρώς πνευματικόν. Διά τής 
έΕυψώσεως τού άτόμου καί τών άνθρώ- 
πων, ώς συνόλου, θά έπιτευχθή ή δια- 
τήρησις ομαλής ψυχικής καί κοινωνικής 
2ωής καί θά έπέλθη μεταβολή εις τάς 
σχέσεις τών Κρατών.

Τά κράτη, ώς έλέχθη, δέν έχουσι τόν 
αύτόν βαθμόν ήθικής, ώς τά άτομα. Εύ- 
ρίοκονται, είσέτι, εις τήν άρχήν τής ή- 
θικοποιήσεώς των, ώς ποτέ τό άτομον. 
Πρέπει νά δημιουργήσωσι καί ταϋτα τάς 
ίδιας σχέσεις πρός άλληλα, ώς τά άτο
μα, διότι, ώς έχουν αί σχέσεις τών κρα
τών, άκόμη καί έν καιρώ ειρήνης, ούδό- 
λως είναι άγαθαί καί έγκάρδιαι, άλλ' έγ- 
κρύπτουσι τήν έχθρότητα καί τό μίσος. 
Ό  Πλάτων, ώς άνωτέρω έλέχθη, θαυ- 
μασίως διϊδών τήν τοιαύτην σχέσιν τών 
κρατών (τότε τών πόλεων), γράφει εις 
τούς νόμους α ' 626. «”Ην γάρ καλοΰ- 
σι τών άνθρώπων οί πλείονες ειρήνην, 
t o u t ’ είναι μόνον όνομα, τώ δ’ έργω 
πάσαις περί πάσας άεί τάς πόλεις πόλε

μον άκύρηκτον κατά φύσιν είναι». Ή  κα- 
τάστασις δηλαδή τής ειρήνης μεταΕύ 
τών κρατών άποτελεί άκύρηκτον πόλε- 
Τοΰτο, άλλως τε, έπικυροϋται άπό τάς 
προετοιμασίας αύτών, διά τόν μέλλοντα 
πόλεμον.

Μή λησμονώμεν, όμως, ότι καί έν θύ
τη τη οικογένεια δέν έχουσιν έΕαλειφθή 
αί μεταΕύ τών μελών συγκρούσεις καί 
φιλονικεϊαι. Καί έν αύτψ τώ ένιαίω έ- 
θνει δέν έχουσι παύσει όλοσχερώς άντι- 
θέσεις τινές, π.χ., μιάς έπαρχίας πρός 
άλλην τινά, λόγω συγκρούσεως συμφε
ρόντων, τών κατοίκων τών έπαρχιών 
πρός τούς τών πόλεων κ.ο.κ. Ή  μετα
Εύ τών μελών τής αύτής οικογένειας 
δημιουργία συγκρούσεων, χωρίς τήν ΰ- 
παρΕιν έΕωτερικοΰ τινός παράγοντος, 
π.χ., οικονομικού, σημαίνει, ότι καθα
ρώς ψυχικοί λόγοι, π.χ., διαφορά άν- 
τιλήψεων, όγουσιν εις συγκρούσεις. «Εϊ- 
μεθα άδελφοί, άλλά μισούμενοι άδελ- 
φοί» λέγει ό STEKEL. Διά τής συνε
χούς όμως καί άδιαλείπτου διαπαιδαγω- 
γήσεως καί τής δημιουργίας εύνοϊκών 
διά τήν εύημερίαν όλων τών άτόμων κοι
νωνικών όρων, θά όδηγηθώσι τά άτομα 
καί τά Κράτη εις τήν κατάστασιν, ώστε 
νά έΕαλειφθή τό φαινόμενον τού πο
λέμου.

Αγών έναντίον άλλήλων ήτο καί εί
ναι ή ιστορία τών μή έΕειλιγμένων άν
θρώπων. ’Αγών πνευματικής άμίλλης δέ
ον ν’ άποτελέση τό σύμβολον τών προη
γμένων άνθρώπων τών μελλουοών γε
νεών. Ό  άγών διά τής σωματικής δυ- 
νάμεως καί βίας, είτε τών μεμονωμέ
νων άτόμων καί όμάδων, είτε τών κρα
τών, είναι έπιβλαβής καί άναχρονισμέ- 
νον φαινόμενον.

Διά τής έφαρμογής πάντων τών άνω
τέρω, θά δυνηθή ή άνθρωπότης νά προ- 
φυλαχθή άπό τού πολέμου, ώς άπό μο- 
λύνσεώς τίνος. Ή  θεραπεία δέ πρέπει 
ν’ άρχίση άπό τό ότομον καί όχι άπό 
τό σύνολον. Τό ότομον πρέπει ν’ άνα- 
θεωρήαη τάς άρχάς του, νά γνωρίση τόν 
έαυτόν του, νά πατάΕη τάς άσυνειδή- 
τους έγωίστικάς του διαθέσεις, νά ρυ
θμίση όρθώς τάς σχέσεις πρός τήν κοι
νωνίαν, ώστε αί ίδιαι σκέψεις, προθέ
σεις καί πράΕεις, νά δύνανται ν’ άποτε- 
λέσωσι γενικούς κανόνας πόσης κοινω
νίας.

Είναι εύνόητον, ότι ή άνωτέρω προσ
πάθεια, έκ μέρους τής ιατρικής, πρός 
καθοδήγησιν τών λαών, πρέπει ν’ άπο
τελέση ιδιαίτερον μέλημα αύτής, δηλο
νότι άπασχόλησιν ειδικήν καί ώργανω- 
μένην τών ιατρών.



Διό τήν προφύλαΕιν άπό τοϋ πολέ
μου, άΕιος λόγου παράγων είναι ό τής 
φαντασίας. Τήν φαντασίαν ημών δέον 
νά μή άπασχολοϋμεν περί τόν πόλεμον. 
Πρέπει νό ουνηθίσωμεν νά φανταΖώμε- 
θά τόν πόλεμον ώς μή δυνάμενον νά 
ύπόρχη. Ή  άλλαγή τής κατευθόνσεως 
τής φαντασίας θά έπιφέρη καί άλλαγήν 
τής πρός τόν πόλεμον ψυχικής κατευ- 
θύνσεως ήμών.

Αί γυναίκες ιδιαιτέρως πρέπει νά έ- 
πέμθουν εις τό Ζήτημα τού πολέμου. Ή  
γυνή, ώς δημιουργούσα τήν Ζωήν, ένδια- 
φέρεται περισσότερον διά τήν διατήρη- 
σιν αύτής ή ό άνήρ. Ή  Ζωή εύοδοΰται 
εις άσφαλές καί ήρεμον περιβάλλον. ΔΓ 
ό, ό πόλεμος άντίκειται πρός τήν νοο
τροπίαν καί τήν συναισθηματικότητα τής 
γυναικός.

Έν τέλει, ύπάρχει ή βάσιμος προσδο
κία, ότι ή, σύν τφ χρόνω, άνάπτυΕις καί 
ή πρυτανεία έν τψ άνθρώπω τών πνευ
ματικών καί ήθικών στοιχείων θέλει ά- 
ποτελέσει τόν σημαντικώτερον παράγον
τα πρός έΕαφάνισιν τού κακού.

Ή  έν τφ άνθρώπω προϊοϋσα κυριαρ
χία τού πνεύματος άποτελεϊ νόμον έΕε- 
λίΕεως καί, έπομένως, ό άνθρωπος θά 
καταστή, τελικώς, τόσον πνευματικός, 
ώστε νά δύναται νά κυριαρχήση τών πα
θών του.

Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην βαίνει, 
άναμφιβόλως, ό άνθρωπος. Φαίνεται, ό
μως, ότι είναι, είαέτι, άρκούντως βάρ
βαρος, ώστε τό τοιούτον νά άναμένηται 
έν τφ πολύ όπωτέρω καί άκαθορίστω 
μέλλοντι. Ή  ήθικοποίησις τής άνθρωπό- 
τητος βαίνει κατά βραδύτατον ρυθμόν, 
τόσον βραδέως, ώστε, έχων τις ύπ' ό- 
ψιν τήν σημερινήν κατάστασιν τών πρα
γμάτων, δυσκόλως δύνανται ν' άπαντή- 
ση καταφατικώς, ότι ή σημερινή κοινω
νία έκαμε πρόοδον, έστω καί ένός βή
ματος, πρός τήν ήθικήν, παρά τήν δια- 
παιδαγώγησιν, τήν όποιαν έδέχθη καί 
δέχεται συνεχώς έπί χιλιετερίδας, ύπό 
τής θρησκείας, τών φιλοσόρων κ.λ.π.

Πάντως, ύπάρχουν ένδείΕεις πείθου- 
σαι, ότι έν τφ άνθρώπω ύπάρχουν καί 
συνεχώς άναπτύσσονται παραλλήλως 
πρός τήν άνάπτυΕιν τού πνεύματος καί 
τά ήθικά στοιχεία. Ταϋτα άποτελούν, ώς 
δεχόμεθα, έμφυτον ψυχικήν λειτουργίαν. 
Κρατυνόμενα δέ θά έπικρατήοουν έν τή 
ψυχική Ζωή καί θά κατευθύνουν τόν άν
θρωπον κατά διάφορον τού μέχρι τούδε 
τρόπον. Πρός τό παρόν, τό άσυνείδητον 
τής άνθρωπότητος, γέμον μίσους καί 
σκληρότητος, διέπει τάς πράΕεις τών ά- 
τόμων καί κρατών. Έφ ' όσον, όμως, πα
ραλλήλως καί έμφύτως ύπάρχει καί ή 
τάσις πρός τό άγαθόν, αϋτη είναι τό 
έχέγγυον τής μελλούσης ήθικοποιήσεως 
τής άνθρωπότητος. Ό  άνθρωπος, έΕε- 
λισσόμενος, καταπνίγει διαρκώς τάς άν- 
τικοινωνικάς του έκδηλώσεις. 'Αλλά τό 
άγριον θηρίον έν τφ άνθρώπω δέν έχει 
είσέτι έΕουδετερωθή.

Ή  έποχή ήμών άντιπροσωπεύει έπο- 
χήν σφοδρώς χειμαΖομένην, καθ' ήν, ώς 
λέγει ό R A B IN TRAN TH E  TAGORE, ό 
άνθρωπος παρουσιάζεται λίαν έΕηγριω- 
μένος. Ό  πόλεμος άνέπτυΕε τό μίσος 
είς μέγιστον βαθμόν καί έθεσε εις δρά- 
οιν τό ένστικτον τής καταστροφής. Τό 
μίσος θά έΕακολουθή, έπί μακράν είσέτι, 
τροφοδοτούν τήν πολεμικήν έγκληματι-

κότητα. Έν τούτοις, ή άγριότης θά ύπο- 
χωρήση τελικώς, αί δέ μεταΕύ τών κρα
τών διχόνοιαι θά καταπαύσουν, άφού τά 
κράτη διέλθουν τήν αύτήν έΕέλιΕιν, ό
πως τά άτομα καί άχθούν είς πλήρη ή- 
θικοποίησιν.

Οί λαοί, άνέκαθεν, ένοστάλγησαν τήν 
κατάργησιν τού πολέμου καί τά άγαθά 
τής αίωνίας ειρήνης. Ό  Πλάτων θεωρεί 
ώς μέγιστον άγαθόν τής Πολιτείας τήν 
ειρήνην. Ό  'Εμπεδοκλής γράφει: «Αλ- 
λοίμονον είς δέ άθλιον γένος κακοτύ- 
χων άνθρώπων, γεννηθέντων έκ τοιαύ- 
της έριδος καί θρήνου. Δέν βλέπετε, 
πώς κατασχίΖετε άλλήλους άπό έπιπο- 
λαιότητα τής ψυχής σας. 'Εκείνοι δέν 
έγνώριΖον τόν θεόν τού πολέμου καί 
τοϋ θορύβου... έκυριάρχει μόνον ή Κύ- 
πρις. Ούδέποτε έσταΕεν ό βωμός άπο 
τό αίμα φονευθέντων ταύρων, διότι τού
το έθεωρεϊτο ώς τό χειρότερον άνου- 
σιούργημα τών άνθρώπων νά καταστρέ
ψουν μίαν Ζωήν καί νά τρώγουν σπαράσ- 
σοντα μέλη. Όλα ήσαν πράα. Πτηνά καί 
Ζώα προσκολλώνται φιλικώς καί μετ' έμ- 
πιστοσύνης είς τούς άνθρώπους... καί έ- 
καιεν ή φλόΕ τής όγάπης (FRG  128 - 
146).

Ο Εύριπίδης λέγει «ή (Ειρήνη) πρώ
τα μέν μούοαισι προσφιλεστάτη, γόοισι 
δ' έχθρό, τέρπεται δ' εύαιδία, χαίρει δέ 
πλούτω. Ταύτ' άφέντες οί κακοί πολέ- 
μοις άναιρούμεθα».

Ο δέ Γρηγόριος ό Θεολόγος γράφει. 
«Ειρήνη φίλη, τό γλυκύ πράγμα καί ό
νομα, ό νϋν έδωκα τφ λαφ καί άντέλα- 
βον. Ειρήνη φίλη, τό παρά πάντων μέν 
έπαινούμενον άγαθόν, ύπ' όλίγων δέ φυ- 
λασσόμενον, πού πότε άπέλιπες ήμάς, 
τοσοϋτος έΕ ού χρόνος ήδη καί πότε έ· 
πανήΕεις ήμϊν;».

Τήν έπίτευΕιν τής ειρήνης έφαντά- 
σθησαν παντοιοτρόπως οί άνθρωποι. 
Πολλοί ένόμισαν ταύτην δυνατήν διά τής 
διά τού πολέμου δημιουργίας κοσμοκρα- 
τορίας τινός. Ό  Τάκιτος έπίστευε τούτο 
διά τήν Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν. Κατά 
τήν Ναπολεόντειον έποχήν έπιστεύετο, 
ωσαύτως, τοιούτον τι. Είς τήν καθ' ή
μάς έποχήν, ή «Κοινωνία τών Εθνών», 
νϋν δέ ό Οργανισμός τών Ηνωμένων 
Εθνών, προτίθεται νά κατοχυρώση τήν 

ειρήνην, έν ώ, παραλλήλως, Ισχύει εί
σέτι καί έφαρμόΖεται χάριν τής διατη- 
ρήσεως τής ειρήνης τό «άν θέλης ειρή
νην παρασκεύαΖε τόν πόλεμον». Τά ά- 
νωτέρω κατασκευάσματα, άνομοιογενή 
καί πλήρη δυσπιστίας καί καχυποψίας, 
στερούμενα δέ καί αύτής τής καλής πί- 
στεως, φαίνονται πολύ άσθενή, Ινα δυ- 
νηθοϋν νά άνακόψουν τήν πρός τόν πό
λεμον ροπήν τοϋ άνθρώπου καί άποτε
λούν, ώς βλέπομεν, μάλλον πολεμικόν 
στίβον, παρά έστίαν άκτινοβολίας τής 
ειρήνης.

Εσχάτως, θεωρείται ώς σημαντικός 
παράγων έναντίον τοϋ πολέμου τό γε
γονός τής άνακαλύψεως λίαν καταστρε
πτικών πολεμικών μέσων, ώς, π.χ., ή 
βόμβα τοϋ άτόμου, ένεκεν τών όποιων 
ό πόλεμος μέλλει ν' όναιρέση έαυτόν 
λόγω τών συνεπειών του. "Οταν, όμως, 
βλέπη τις τήν συμπεριφοράν τών άνθρώ
πων, τών Ζώντων είσέτι έν μέσω τών 
έκ τού πολέμου έρειπίων, καταλαμβάνε
ται ύπό τής άπαισιοδοΕίας, ότι ούτε ή 
έΕαιρετική καταστρεπτικότης τών νέων

πολεμικών μέσων πρόκειται ν άναχαι- 
τίση, έπί τοϋ παρόντος, τούς άνθρώπους 
άπό νέου τινός πολέμου. Πάντως, ώς 
καί είς τό παρλεθόν, ή προσπάθεια καί 
ή κίνησις ύπέρ τής ειρήνης είναι διε
θνής. Ιδιαιτέρως, είς τήν-καθ' ήμάς 
έποχήν παρατηρεί τις συνειδητήν προσ
πάθειαν ύπέρ τής ειρήνης. Οί λαοί σή
μερον έθεσαν τήν ειρήνην ώς πρόβλη
μα καί σκοπόν. Τούτο είναι τούλάχιστον 
παρήγορον.

***
Είναι, όμως, σκόπιμος καί ώφέλιμος 

διά τήν έΕέλιΕιν τής άνθρωπότητος ή 
κατάστασις τής αίωνίας ειρήνηςι Είναι 
δυνατή ή έΕάλειψις τοϋ φαινομένου τοϋ 
πολέμου, χωρίς νά έπέλθωσι βλάβαι είς 
τήν έΕέλιΕιν τού άνθρώπου, δοθέντος 
ότι ό οργανισμός αύτοϋ ένέχει, ώς ψυ
χικήν λειτουργίαν, τόν άγώνα καί τόν 
πόλεμον;

Η άπάντησις είς τό έρώτημα τούτο 
είναι, ότι ό άγών δέν πρέπει νά παύση, 
όλλά νά στραφή πρός άλλους σκοπούς 
καί ούχί πρός τήν άλληλοεΕόντωσιν. Ώς 
δέ ό άνθρωπος άπό τήν κατάστασιν τού 
έντελώς άγριου Ζώου προήχθη είς πεπο- 
λιτισμένον, δεσμεύσας πλείστας όσας 
πρωτογόνους ψυχικός λειτουργίας καί 
κατευθύνας τήν ένέργειαν αύτών πρός 
άλλους σκοπούς, οϋτω είναι δυνατόν καί 
ή πρός πόλεμον ψυχική ένέργεια, νά πα- 
ροχετευθή άλλαχοϋ, χωρίς ή παΰσις τής 
λειτουργίας τούτης νά συνεπιφέρη δια
ταραχήν είς τήν έΕέλιΕιν του.. Ό  άν
θρωπος, παύσας νά είναι πρωτόγονος 
καί γενόμενος πολιτισμένος, δέν κατέ- 
στρεψεν εί μή μόνον τήν πρωτόγονον 
ιδιότητα τής ύποστάσεώς του.

Έπομένως, είναι δυνατή ή δέσμευσις 
τής πρός τόν πόλεμον ψυχικής ένεργεί- 
ας καί ή διάθεσις αύτής πρός σκοπούς 
πνευματικούς.

Ο άνθρωπος άσυνειδήτως προαισθά
νεται τήν μελλοντικήν ταύτην έΕέλιΕιν 
καί διομόρφωσίν του. ΔΓ ό, έΖησε καί Ζή 
μέ τήν έλπίδα τής αίωνίας ειρήνης.

Τήν έπέλευσιν τής έποχής τής ειρή
νης προησθάνθησαν οί άνθρωποι, ιδίως 
οί έμπνευσμένοι έΕ αύτών, δηλαδή, οί 
προφήται, οί ποιηταί, οί φιλόσοφοι. Πολ
λοί τούτων έφαντάσθησαν, ότι ή έν λό
γω έποχή ύπήρΕε, κάποτε, είς τό πα
ρελθόν. Τούτο δέν άνταποκρίνεται είς 
τήν πραγματικότητα. Ή  έποχή αϋτη μέλ
λει νά έλθη. Ή  άνθρωπότης, έν τφ μέλ- 
λοντι, θά διαπαιδαγωγηθή άπό τής ά- 
γριότητος, τής βαρβαρότητος καί τοϋ 
κανιβαλισμού είς τόν άνθρωπισμόν καί 
τόν πολιτισμόν. Ό  άνθρωπος μέλλει νά 
γίνη άνθρωπος, ϊνα μή μεταπέση, πλέ
ον, είς τόν κανιβαλισμόν τοϋ πολέμου.
Ας μή άπατώμεθα, όμως, είς συντό

μους προβλέψεις καί προφητείας, διότι, 
έπί τοϋ παρόντος, ούτε τό ήθος τοϋ ά
τόμου, ούδέ ή συγκρότησις τής κοινω
νίας είναι τοιαύτη, ώστε ν' άποτελή έ
χέγγυον διαρκούς ειρήνης.

Κάποτε, όμως, θέλει άνατείλη ή ήμέ- 
ρα τής αίωνίας ειρήνης, καθ' ήν θά παύ
ση νά ίσχύη τό HOMO M O M IN IS  L U 
PU S  EST, τό δίδαγμα δέ τής όγάπης 
καί τής ειρήνης, τό όποιον ό θείος δι
δάσκαλος έΕύψωσε μέχρι τοϋ άπολύ- 
του, άνευ ούδενός περιορισμού, θά εύ
ρη πλήρη πραγματοποίησιν.

Κ. ΚΩ Ν ΣΤΑΝ Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ
(Συνέχεια έκ τής σελίδος273)

η γ ε σ ί α ν  άλλα δέν άναλαμβάνο- 
μεν τήν ε υ θ ύ ν η ν  τότε εϊμεθα 
αντιφατικοί. Πράγμα, έπαναλαμβάνομεν, 
πού άποτελεϊ λάθος θανάσιμον

Τρίτον. Σαν πολύ έχουν τόν Ήρό- 
στρατον ώς ύπογραμμόν τά ώργισμένα 
αύτά νειδτα. Τόν Ήρόστρατον εκείνον, 
ό όποιος τό 356 π.Χ. ένέπρηοε τόν πε- 
ρίφημον ναόν τής Άρτέμιδος εις τήν 
"Εφεσον, έτσι άπλώς διά νά τόν καύση. 
Καί τώρα άκοϋτε, εις τήν Γαλλίαν ιδί
ως, τά ώργισμένα νειάτα, πού όταν τό 
έρωτότε ποιό είναι τό πρόγραμμά σας, 
ποια είναι τά σχέδιά σας, τί πρόκειται 
νά οικοδομήσετε εις τήν θέσιν έκείνων 
τά όποια γκρεμίΖετε, άπαντοϋν: «'Εκεί
νο πού μας ένδιαφέρει τώρα είναι νά 
γκρεμίσωμε. Σχέδια διά τό μέλλον, ά- 
πλούστατα, δέν έχομε. Τώρα γκρεμίζο
με». Ναι, άλλά ό ναός τής Αρτέμιδος 
έκάη έν μια νυκτί καί μόνη. Ή  όνοι- 
κοδόμησίς του όμως άπετέλεσε έργον 
καί μακροΰ χρόνου καί πολλής δαπά

X Α Σ Ι Σ
(Συνέχεια έκ τής σελίδος278)

που μία καλή ποιότης μαριχουάνας, τήν 
όποιαν κάποιος ύπερηφάνως δηλοί ότι 
«οικονόμησε», θά πρέπει νά δοκιμασθή. 
Δέν άργεϊ νά «στριφτή», ή γυρισοή, τό 
«τσιγαριλίκι» καί ή όσμή τού καιομένου 
«λιθανιοϋ» νά αυμπληρώση τήν άτμό- 
σφαιραν τής χορός καί τού κεφιού.

Πρόδηλον, ότι, εις έν τοιοϋτον περι
βάλλον, ή μύησις άρχαρίων είναι πολύ 
περισσότερον εύχερής καί ή παρώτρυν- 
σις, ή περιέργεια, τό φιλότιμο, έχουν 
άποφασιστικήν σημασίαν ( ', 2, 8).

Συνήθως, ό χασισοκαπνιστής δέν 
κρύπτεται. Είναι ό περισσότερον γνω
στός τοξικομανής, εις τήν Εένην δέ, καί 
δή εις ΗΠΑ, τό μεγαλύτερον μέρος τής 
νεολαίας, τό όποιον συνηθίΖει νά κα- 
πνίΖη μαριχουάναν, ούδόλως τό άποκρύ- 
πτει.

Τό κάπνισμα έχει άρχίσει καί ό όνει- 
ρικός κόσμος τής «τσίκας» καί τής «ρί- 
φας» άρχίΖει πλέον νά έκτυλίσσεται μέ
σα άπό τό «ντουμάνι» τής καιομένης μα
ριχουάνας, ύπό τήν μορφήν τού κλασ
σικού ψευδαισθησιακοϋ καί παραισθη- 
σιακοΰ παραληρήματος.

Π ΡΟ ΒΛΗ Μ Α  παραμένει πάντοτε ή 
έργαστηριακή έΕακρίβωσις τής λή- 

ψεως χασίς ύπό ότόμων τινών. Ή  έ- 
Εέτασις αίματος καί ούρων, διά τήν ά- 
ναΖήτησιν κανναθινολών ή προϊόντων με
ταβολισμού τούτων, δέν δίδει πάντοτε 
ικανοποιητικόν άποτέλεομα. Τούτο συμ
βαίνει, διότι αί μέθοδοι άνιχνεύσεως 
δέν έχουν είσέτι έΕειδικευθή, ένώ τά 
προβλήματα τής δειγματοληψίας είναι 
πάντοτε σοβαρά. Η ληφθεϊσα δόσις καί 
ό χρόνος, ό όποιος έμεσολάβησε μετα-

νης. Καί άν λοιπόν τώρα, φερ είπείν, 
γκρεμίσετε τόν θεσμόν τής οικογένειας 
καί κατόπιν άπό τήν πείραν διδαχθήτε 
ότι καί όμως έχρειάΖετο ό θεσμός αύ- 
τός, μή νομίσετε ότι μέ μίαν διαδήλω- 
σιν θά μπορήτε νά άνοικοδομήσετε ένα 
θεσμόν ό όποιος μακράν σειράν αιώνων 
έχρειάσθη διά νά διαμορφωθή.

Καί τώρα κατά πού πάμε; Μά, ποιος 
μπορεί νά Εέρη; Ή  νέα έπιστήμη τής 
φουτουρολογίας ή τής μελλοντολογίας, 
παρά τάς προσπάθειας τού καθηγητοϋ 
Weizsacker είναι όκόμη εις τά σπάργα
να. Από άπόψεως δεοντολογικής όμως, 
ώς πρός τό τί π ρ έ π ε ι  τώρα νά 
κάμωμεν, τό πράγμα ενίαι σαφές. Πρέ
πει νά άΕιοποιήσωμεν τήν προνομιακήν 
θέοιν τήν όποιαν έπί τού. θέματος αύ- 
τοΰ κατέχει ή Ελλάς.

Πράγματι, χωρίς ούτε τό άπειροελά- 
χιστον ίχνος κολακείας μπορούμε νά 
πούμε, ή μάλλον ύποχρεούμεθα νά πού
με, ότι τά έλληνικά νειάτα κατέχουν 
θέσιν προνομιακήν έναντι τής νεολαίας 
μεγάλων χωρών τού Εύρωπαϊκοΰ λεγο
μένου πολιτισμού. ΔΓ αύτό καί όσα πε
ρί νόσου έλέχθησαν σήμερον, κυρίως 
εις τάς ρεγάλας αύτάς χώρας άνεφέ- 
ροντο. Ή  έλληνική νεολαία έχει μίαν

Εύ τής λήψεως τού χασίς καί τού δεί
γματος, κέκτηνται άναμφιβόλως πρω
ταρχικήν σημασίαν.

Ή  άναγνώριοις τού φυτού τής καν- 
νάβεως είναι μάλλον εύχερής. Οι βοτα- 
νολογικοί αύτής χαρακτήρες είναι σα
φείς καί εύκάλως δύναται τις νά τήν 
διακρίνη. Πρόβλημα μόνον παραμένει 
νά καθορισθη, έάν τό είδος τού φυτού 
είναι πλούσιον εις ρητίνην καί, κατά 
συνέπειαν, χρησιμοποιείται δΓ ηδονιστι
κούς σκοπούς ή καλλιεργείται άπλώς διά 
βιομηχανικούς λόγους.

Ή  μικροσκοπική έΕέταοις τών φύλ
λων ολίγα δύναται νά προσφέρη πρός 
τήν κατεύθυνσιν τούτην, έπί τή βάσει 
τών σημερινών δεδομένων. Χημικοί 
μόνον μέθοδοι, καί δή χρωματογραφι- 
καί, δύναται νά βοηθήσουν ασφαλώς 
εις μίαν τοιαύτην διάκρισιν(40. Προ- 
χείρως, έΕ άλλου, καί διά κατατοπιστι
κούς μόνον σκοπούς,ή άπλή άντίδρασις 
τού Beam δύναται όμοίως νά θοηθήση 
σημοντικώς. Κατ' αύτήν, τό προϊόν τής 
έκχυλίσεως τών φύλλων δΓ οργανικού 
τινός διαλύτου (αίθέρος, χλωροφορμί
ου) , τή έπιδράσει σταγόνων τινών άλ- 
κοολικού διαλύματος καυστικού καλιού 
(ΚΟΗ) 5%, λαμβάνει ιώδη χροιάν.

τΑ Ο ΧΑ Σ ΙΣ , ώς καί εις την αρχήν 
άνεγράφη, άποτελεϊ, τήν στιγμήν τού
την, τό μοναδικόν πρόβλημα τής χώρας 
μας, εις τόν τομέα τών ναρκωτικών.
Η έκτασίς του δέν είναι όμολογουμένως 
μεγάλη καί ό άριθμός τών χασισοκα- 
πνιστών είναι περιωρισμένος. Ή  νεο
λαία μας παραμένει πάντοτε άδιάφορος 
εις τήν χρήσιν τών «ναρκωτικών» οί- 
ασδήποτε κατηγορίας καί φυσικό καί τής 
«μαριχουάνας».

Τί θά γίνη, όμως, εις τό μέλλον; Ι
δού ένα έρώτημα, τό όποιον έπιτακτι- 
κώς Ζητεί σοβαρόν θεώρησιν καί ύπεύ-

θέοιν προνομιακήν. Τό έλληνόπουλο 
στέκει ψηλότερα άπό τό ομήλικό του 
παιδί άλλων εύρωπαϊκών χωρών. Τά 
έλληνικά νειάτα, λοιπόν, έχουν τήν ά- 
ποοτολήν νά έργασθοϋν ώστε νά δεί
ξουν έμπρόκτως εις τήν νεολαίαν όλου 
τού κόσμου ότι άλλο είναι γκρέμισμα 
καί άλλο είναι άνενέωσις. Ή  έλληνική 
γενεά πρέπει νά δώση Ζ ω ή ν  ν έ 
α ν, νά ήγηθή εις πορείαν νέαν, ή ό
ποια εις τό τέλος θά δώση λύαιν καί 
εις τό έπί μέρους προβλήματά της. Καί 
ή πορεία αύτή είναι άδύνατος χωρίς 
ορθόν προσανατολισμόν. Καί τόν προσ
ανατολισμόν αύτόν τόν δίδει μόνον έ- 
κεϊνο πού είναι πάνω καί άπό τό παληό 
καί άπό τό νέον. Τόν προσανατολισμόν 
τόν δίδει τό αιώνιον.

Νά σταθή ή έλληνική νεολαία νησίς 
ύγείας μέσα εις τόν κατακλυσμόν τής 
άρρώστιας, ώστε όταν αύριον ή άνθρω- 
πότης ίδή έκ τών πραγμάτων τί κοστί- 
Ζει ή άρρώστια καί νοσταλγήση τήν ύ- 
γείαν, νά ίδή εις τήν νησίδα αύτήν τής 
ύγείας πού λέγεται έλληνικά νειάτα, νά 
ίδή έκεϊ τήν δυνατότητα νά γυρίση ή 
ύγεία εις τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν. 
Τί ώραία άποστολή, άλήθεια!

Α Ν. Τ Σ ΙΡ ΙΝ Τ Α Ν Η Σ

θυνον άπάντησιν. Άπάντησις, ή όποια, 
άνεΕαρτήτως οίασδήποτε τοποθετήσεως 
άπόψεων καί ιδεών, δέν θά πρέπει νά 
άπομακρυνθή τής συνεχούς καί έπιστα- 
μένης, άνά πάσαν στιγμήν, έπαγρυπνή- 
οεως.
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Δεξιά: Μια δμορφη Αλησμόνητη 
έποχη. Ό  πρώτος χρόνος έγκατατ 
στάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς 
τήν Κέρκυραν. “Ενας Αστυφύλακας, 
δ Αγαπημένος «Πόλισμαν» τών Κερ- 
κυραίων περίπολε! στα καντούνια 
τής γραφικής πολιτείας. Κάτω: *Η 
’Αστυνομία Πόλεων εύρέιθη πάντοτε 
στδ πλευρό τοΰ Ελληνικού λαοΰ, 
τόσο στη χαρά, βσο καί στή λύπη του. 
’Εδώ τιμητικό Απόσπασμα συνοδεύει 
φέρετρο ύψηλού νεκρού σέ κεντρικό 
δρόμο τής πρωτευούσης. ’Απέναντι: 
’Εκείνοι, ,στού δόξασαν τό εύγενές 
Σώμα. Μορφές Αλησμόνητες, ήγέται 
πού Αγάπησε ό λαός μας καί ή ’Α
στυνομία Πόλεων. Τέως ’Αρχηγοί 
τού δώματος είς Αναμνηστικήν φω
τογραφίαν τό 1958. ’Εξ Αριστερών
I. Νάσκος, I. Καλυβίτης, Νικ. Κόκ
κινος, ’Αρχηγός τό έτος έκεΐνο, I.

Βαιβούρης καί Άθαν. Σαμπάνης.



ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TQN «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αί Από τοΰ τεύχους 430 καθιερωθεΐσαι υπό των «’Αστυνομικών Χρονι
κών» σελίδες, υπό τόν τίτλον «Τό 'Αλμπουμ τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων», 
είς τάς όποιας δημοσιεύονται σπάνιαι καί Ανέκδοτοι φωτογραφίαι, άναφε- 
ρόμεναι είς τήν ιστορίαν τοΰ Σώματος, Ιτυχον πρωτοφανούς υποδοχής 
έκ μέρους τών Αναγνωστών μας, πράγμα, τό όποιον έδικαίωσε, άφ’ 
Ινός μέν τάς προβλέψεις μας καί μάς δίδει τό δικαίωμα, άφ έτερου, 
να συνεχίσωμεν τήν προσπάθειαν μας είς την Αναζήτησιν και Ανευρεσιν 
καί Αλλων πολυτίμων φωτογραφιών πιστεύοντες δτι συμβάλλαμεν είς τήν 
γνώσιν τής ιστορίας τοΰ Σώματος καί δτι διατηροΰμεν τήν μνήμην τών 

θυσιών του υπέρ τοΰ Έθνους καί τοΰ λαοΰ μας.



ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ

ΔΙΑΤΑΓΑΙ

ΤΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

I ?  ΝΤΟΣ ΤΟΥ Ε ΙΔΥΛΛ ΙΑΚΟ Υ  πλαι- 
σίου τής άναγεννωμένης φύσεως, 

έν μέσω άνθέων, άρωμάτων καί χρωμά
των τής έαρινής μυσταγωγίας, πανηγυ
ρίζει ή Χριστιανική άνθρωπότης καί συγ
κλονίζεται έκ του φαιδρού τής Άνα- 
οτάσεως τού Θεανθρώπου μηνύματος. 
Καί, ένφ οί κώδωνες τών Ναών χαρμο- 
σύνως ήχοΰν τόν παιάνα τής λυτρώσεως 
καί τιμούν τήν νίκην τής Ζωής καί τήν 
κυριαρχίαν τής Αγάπης, αί Χριστιανικοί 
καρδίαι άναπέμπουν ώς θυμίαμα τό ά
ρωμα τής κατανύΕεώς των καί μεταφέ
ρουν μέχρι τού ούρανοϋ τήν εύγνώμο- 
να πίστιν τών άνθρώπων πρός τόν Μο
νογενή Υιόν καί Λόγον τού Θεού, Τόν, 
διά τής Σταυρικής Θυσίας, λυτρώσαντα 
τό γένος τών άνθρώπων.

Μέγα καί ύπέρτατον τό γεγονός τής 
Άναστάσεως όποτελεϊ τήν πεμπτουσίαν 
τής παγκοσμίου Ιστορίας καί τήν άΕιο- 
ποίησιν τού έπί τής γής προορισμού τού 
άνθρώπου. ΔΓ αύτοΰ ό θάνατος κατηρ- 
γήθη, ή άμαρτία έΕηγοράσθη, τό πάθη 
κατενικήθησαν καί αί ΓΙϋλαι τής αίωνιό- 
τητος ήνοιΕαν, διά νά προεκταθή ή 
γραμμή τού άνθρωπίνου βίου εις τούς 
αιώνας τών αιώνων.

Ό  βαρύς λίθος τής δουλείας, τού 
σκότους, τού φόβου καί τών δεινών έ- 
κυλίσθη. Καί φώς ύπέρλαμπρον, φώς 
άληθείας, γνώσεως, ειρήνης έλπίδος 
καί άγάπης, έΕεχύθη εις πάσαν τήν 
γήν, διά νά όδηγήση τήν■άνθρωπότητα 
εις τήν όδόν τών μεγάλων καί εύγενών 
πεπρωμένων της.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  ΑΝ ΕΣΤΗ Ι Καί ό άνθρω
πος Άνέστηί

Καλούνται οί λαοί τού πλανήτου 
μας νά λάθωσι φώς έκ τού άνεσπέρου 
φωτός. Καί καλείται ό 'Ελληνισμός νά 
συναισθανθή τό μέγεθος τής πνευματι
κής πρός τήν άνθρωπότητα προσφοράς 
του. Διότι, εις τάς άτελειώτους νύκτας 
τής προχριστιανικής έποχής, τό σπινθη- 
ροβόλον πνεύμα τών προγόνων του έ-

ψηλόφησε πρώτον καί συνέλσβε τήν 
Ιδέαν τού Θείου καί άνήγειρεν εύλα- 

βώς, ύπό τήν σκιάν τής Άκροπόλεως, 
βωμόν «Τψ άγνώστψ Θεώ».

Ή  άρχαία Ελληνική διανόησις, κα
τά τάς ύφαλός καί έναγωνίους άναΖη- 
τήσεις της, διετύπωσε πρώτη τάς ήθι- 
κάς όΕίας, αϊτινες άπετέλεσαν τήν πρώ- 
την ύλην διά νά οίκοδομηθή τό Χριστια
νικόν οικοδόμημα.

Καί άτε ήλθε τό πλήρωμα τού χρόνου 
καί ό Υιός τού Θεού ένεσαρκώθη καί 
έσπειρε τόν γλυκύτατον λόγον τής άλη
θείας, έσπευσεν ό λαός μας νά δεχθή 
μετά πάθους τά Θεία νάματα τής Χρι
στιανικής φιλοσοφίας καί νά τά μετά- 
βάλη εις βιώματα καί πίστιν του.

ΕΠ Ι ΤΑ ΙΣ  ΕΟ Ρ Τ Α ΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ο Σταυρός τού Μαρτυρίου έγένετο 
τό Λάβορον τής Νίκης όλων τών άμυντι- 
κών όγώνων τού Ελληνικού Έθνους, 
οί όποιοι διεΕήχθησαν πάντοτε «γιά 
τού Χριστού τήν πίστιν τήν Αγίαν καί 
τής Πατρίδος τήν έλευθερίαν».

Εις έν σταυροδρόμιον τής ιστορίας, 
τόν καιρόν έκεϊνον, ουνηντήθησαν, 
Θεία βουλήσει, ό Χριστιανισμός καί ό 
Ελληνισμός. Συνηνώθησαν. Καί προσέ- 

φεραν εις τήν οικουμένην τήν δύναμιν 
καί τό μεγαλείον ένός νέου πολιτισμού, 
δστις άνεμόρφωσε τήν άνθρωπότητα. Τό 
Ελληνοχριστιανικόν πνεύμα έθριάμβευ- 

σεν. Έθριάμβευσεν έν μέσω άντιδρά- 
σεων, δεινών, μαρτυρίων καί δοκιμα
σιών.

Ιδού διατί, σήμερον, ό περιούσιος

λαός τής Ελλάδος λαμπρύνεται, χαίρε
ται χαράν μεγάλην καί πανηγυρίΖει, μέ 
πηγαϊον ένθουσιασμόν, διά τών γρα
φικών ήθών καί έθίμων του, τήν έπέ- 
τειον τής Άναστάσεως τού Κυρίου.

Μέ αισθήματα άγνής χαράς καί 
άδόλου εύλαβείας, συμμετέχει τό 
Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, εις 
τούς λαϊκούς πανηγυρισμούς. Συναισθά
νεται πλήρως τήν άκατάβλητον ίσχύν 
τού Αναστάσιμου μηνύματος καί έμπνέ- 
εται άπό τόν Γολγοίθάν, τά Πάθη, τήν 
Ταφήν καί τήν Ανάστασιν τού Υιού τής 
Παρθένου. Ή  Χριστιανική Αγάπη άπο- 
τελεϊ τόν άΕονα, πέριΕ τού όποιου κι
νείται τό Αστυνομικόν Σώμα.

Καί έχει τήν έπιπρόσθετον ίκανοποί- 
ησιν ή Αστυνομία Πόλεων, άτι προσφέ
ρει εις τό έορτάΖον κοινόν τήν γαλήνην, 
τήν ήρεμίαν, καί τήν τάΕιν, διά νά δυ- 
νηθή νά έκτελέση τά Θρησκευτικά του 
καθήκοντα, έν άνέσει καί άσφαλείρ, εις 
τό Νέον Κράτος τών Ελλήνων Χριστια
νών, τής Εθνικής Άναστάσεως τής 
21ης Απριλίου.

ΆΕιωματικοί καί κατώτεροι. Γυναίκες 
καί Διοικητικοί ύπάλληλοι τής Αστυνο
μίας Πόλεων.

Πρός ύμάς στρέφεται τήν χαρμόσυ- 
νον τούτην στιγμήν ή σκέψις μου. Διά 
νά σάς μεταφέρω τήν Ικανοποίησίν μου, 
τήν άγάπην μου καί τάς θερμοτέρας 
τών εύχών μου.

Είθε τό φώς τής Άναστάσεως νά 
διατηρήται έσαεί άσβεστον εις τάς 
καρδίας σας, διά νά σάς άνανεώνη άδια- 
κόπως τήν αίσιοδοΕίαν καί τήν χαράν 
καί νά σάς προσφέρη τήν μαγείαν τής 
Χριστιανικής Ειρήνης, «τής πάντα νούν 
ύπερεχούσης».

Εύχομαι, εις πάντας ύμάς, πάσαν ά· 
τομικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν καί 
πρόοδον.

Ο Α ρ χ η γ ό ς

ΚΩ Ν )Ν Ο Σ  Β Γ ΙΑΝ ΝΟ ΥΛΗ Σ
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TO

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Ανω Συνεστίασή των άνδρών τής Γενικής Ασφαλείας, Α
θηνών, τό έτος 1938, εις κέντρον τού Γαλατσίου. Μεταξύ 
των άλλων, διακρίνεται ό αείμνηστος Άστυν. Δ)ντής Γ. 
Καλαμαράς, κρατών άπό τό χέρι τόν τότε γραμματέα τής 
Υ.Γ.Α. κ. Κοντογιώργον. Κάτω: Απρίλιος 1925. Πρό τών 
Παλαιών Ανακτόρων, τήν παραμονήν τής έγκαταοτόσεως 
τής Αστυνομίας εις Β ' καί Γ ’ Αστυν. Τμήματα. Διακρί- 
νονται έξ άριστερών, εις τήν πρώτην σειράν, ό Γενικός 
Δ)ντής τού Ύπουργ. Εσωτερικών Δημ. Βολαστούρης, ό 
Διοικητής του Γ ’ Αστυν. Τμήματος κ. Δημ. Βρανόπουλος, 
ό Τμηματάρχης τοϋ Ύπουργ. Εσωτερικών Εύάγγ. Στρούν- 
τξας, ό Ύπαστυνόμος Α ’ Ήλίας Άσημακόπουλος, ό Ύπα- 
στυνόμος Α ' Διον. Παπαϊλάκης καί ό Ύπ. Α ’ Γ. Πετούσης.
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Δεξιά: 'Ορκωμοσία νέων αστυφυλάκων εις τήν 
πλατείαν Συντάγματος. Διακρίνονται 6 Άντιβα- 
σιλεύς - ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Δαμασκηνός, δ 
’Άγγλος στρατηγός Σκόμπυ, δ ’Αρχηγός τής 
’Αγγλικής Αστυνομικής ’Αποστολής Γουίκαμ κ. 
ά. Κάτω: δ πρώτος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, Σέρ. Φρ. ΧαλλίντεΟ, μετ’ άλλων άξ) κών, 
τό 1927, είς τήν προκυμαίαν τών Πατρών. Κάτω 
Δεξιά: Χειμών τού 1939. Στοργή πρός τα άσπρα 
μαλλιά. Στοργή πρός τόν συνάνθρωπον. "Ενας 
άστυφύλακας, δδηγεΐ άναξιοπαθοΰντα γέροντα είς 

τήν Φιλανθρωπικήν 'Εταιρείαν.

ί ·/
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η Ε Θ Ν Ι Κ Η  Μ Α Σ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  
Η Ε Π ΙΛ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Η  ΒΥΖΑΝΤ ΙΝΗ  
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

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

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

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Ή  Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική 
έκαλλιεργήθη υπό πολλών έδώ εις τήν 
'Ελλάδα, οί όποιοι καί έδίδαξαν αύτήν, 
είτε κατ’ ιδίαν, είτε εις μουαικάς Σχολάς.

’Ιδιαιτέρως μνημονεύομεν τήν ίδρυθεΐ- 
σαν, κατά τό έτος 1904, Σχολήν Βυζαντι
νής Μουσικής, εις τό Ώδεΐον ’Αθηνών, 
πρωτοβουλία τοϋ Συμβουλίου τοΰ ’Ωδείου 
καί τοΟ Μητροπολίτου ’Αθηνών θεοκλήτου. 
Ή  Σχολή αότή, εις τήν όποιαν πρώτος 
έδίδαξεν ό Κων)τίνος Ψάχος, δέν έπαυσε 
νά λειτουργή μέχρι σήμερον, άναγνωριαθεΐ- 
σα, μάλιστα, διά νόμου, ώς έπίσημος Σχο
λή, τελούσα δπό τήν έποπτείαν τής Ίερδς 
Συνόδου καί τοϋ Υπουργείου Παιδείας καί 
θρησκευμάτων.

Ό  Γεώργιος Δροσίνης, εις τό βιβλίον 
του «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΖΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ 
ΑΘΗΝΩΝ» καί είς σχετικόν κεφάλαιον μέ 
τίτλον «Ή Βυζαντινή Μουσική», γράφει: 
«Εόθύς έξ άρχής μετά τήν ΐδρυαιν τοϋ ’Ω
δείου, τό έτος 1871, τό ζήτημα τής ’Εκ
κλησιαστικής Μουσικής άπησχόλησε τό 
πρώτον Διοικητικόν Συμδοϋλιον τοϋ Μου- 
σικοϋ καί ΔραματικοΟ Συλλόγου. Έάν ή 
ένέργεια έκείνη εΐχεν εδρει, τότε, τήν κα
τάλληλον άπήχησιν καί εΐχεν ίδρυθή είς 
τό Ώδεΐον Τάξις Βυζαντινής Μουσικής, 
δταν ή παράδοσις ήτο άκόμη άγνή καί αί 
μελωδίαι δέν εΐχον παραμορφωθή διά τής 
έπιρροής τής ’Ιταλικής Μουσικής καί τής 
κακής άναμίξεως τής Εόρωπαϊκής άρμο- 
νίας μέ τούς τρόπους τής Βυζαντινής, ή 
τύχη τής ’Εκκλησιαστικής μας Μουσικής 
θά ήτο βεβαίως διάφορος...».

ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΒΓΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ
7. ΙΙηγαί τής Βυζαντινής Μουσικής δέν 

είναι οϋτε ή Ρωμαϊκή, ούτε ή ’Ανατολική, 
ούτε καί ή Εβραϊκή, άλλ’ ή άρχαία Ε λ 
ληνική Μουσική, ή όποια, έξαπλωθεΐσα 
είς τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν, έγέννη- 
σε τήν ’Εκκλησιαστικήν Μουσικήν. Τό Βυ
ζάντιον έκαλλιέργηαε καί έξύψωαεν αϋτήν 
καί οι χρόνοι τής Δουλείας τήν παρέλα- 
βον καί τήν διετήρησαν.

Ή Βυζαντινή ’Εκκλησιαστική Μουσική 
δμοιάζει μέ ένα μεγάλον ποταμόν, δ ό
ποιος κυλ$ τά νερά του πότε γαλήνια καί 
μεγαλόπρεπα, καί πότε πολύηχα καί πο
λυτάραχα, άλλά πάντοτε ρυθμικά καί με- 
λωδικά, 8πως συνέλαβε κάποια άλλα κύ
ματα τό μουσικόν δαιμόνιον τοϋ διασήμου 
Ταέχου μουσουργού Σ μ έ τ α ν α ,  δ
ταν έτραγούδησε θαυμάσια τήν πολύμορ- 
φην πορείαν τοϋ άγαπημένου ποταμοϋ τής 
πατρίδος του, τοϋ Μολδάβα.

Κανείς δέν διερωτάται ποτέ: ποΐαι αί 
πηγαί τοϋ Μολδάβα, δταν άκούη τήν μου
σικήν ροήν του, διότι είναι γνωστά. ’Αλ
λά, δταν άκούη τήν μουσικήν ροήν τού πο
ταμού, δ όποιος φέρει τό δνομα Βυζαντινή 
’Εκκλησιαστική Μουσική, διερωτάται αύ- 
θόρμητα: Ποδ ε&ρίσκονται οί πηγαί του; 
ΙΙόθεν πηγάζει ή Βυζαντινή Μουσική; ’Α
πό τήν Άρχαίαν Ελληνικήν ή άπό τήν 
Ρωμαϊκήν, τήν ’Ανατολικήν καί μάλιστα 
τήν Έόραϊκήν;

Τό θέμα έχει έρευνηθή έπισταμένως, 
άπό· μακροδ χρόνου, καί έχει έξονυχισθή 
καί άπό ξένους καί άπό ίδικούς μας ειδι
κούς έρευνητάς καί δυνάμεθα σήμερον νά 
διατυπώαωμεν τάς κάτωθι διαπιστώσεις:

Π ρ ώ τ η  Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς .  "Ο
ταν ήρχιαεν ή έξάπλωσις τοϋ Χριστιανι
σμού, ή Μουσική, ή όποία επικρατούσε τό
τε είς τήν άχανή Ρωμαϊκήν Αύτοκρατο
ρίαν, ήτο κατ’ έξοχήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ, διότι, 
άπλούστατα, δπως ώμολόγησεν δ Ρωμαίος 
ποιητής είλικρινώς, «ή ' Ε λ λ ά ς ,  
κ α τ α κ τ η θ ε ΐ σ α δ ι ά  τ ο Ο σι - 
δ ή ρ ο υ ,  κ α τ έ κ τ η σ ε  δ ι ά  
τ ο ϋ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ ό ν  κ α - 
τ α κ τ η τ ή ν »  καί, κατά συνέπειαν, 
ή 'Ελλάς έπέβαλε καί τήν μουσικήν της. 
ή όποία άναμφιβόλως ήτο άνωτέρα άπό 
τήν βαρβαρικήν μουσικήν καί τής ’Ανατο
λής καί τής Δΰσεως.

"Άλλως τε, προηγουμένως, δ Μέγας ’Α
λέξανδρος καί γενικώς ή Μακεδονική Δυ
ναστεία, δμοϋ μέ τήν 'Ελληνικήν παιδείαν 
καί γλώσσαν, μετεφύτευσαν είς τήν ’Ανα
τολήν καί τήν ’Ασίαν καί τήν Ελληνι
κήν Μουσικήν, άναπόοπαατον μέρος τού

Έλληνικοϋ πολιτισμού καί γέννημα, άλ
λως τε, τοϋ Μικρασιατικού Ελληνισμού', 
δπως άποδεικνύεται άπό τήν δνομασίαν 
των μουσικών ήχων: τοϋ λυδίου ήχου άπό 
τήν Λυδίαν, τοϋ φρυγίου άπό1 τήν Φρυγίαν 
καί τών διαφόρων ύποδιαιρέαεών των.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ή Ελληνική 
Μουσική είχε γίνει κτήμα κάπως δλων 
τών λαών τής Ασίας. Ό  Πλούταρχος γρά
φει: «Οί δε Περσών καί Σουσιανών καί 
Γεδρωσίων παΐδες τάς Εύριπίδου καί Σο- 
φοκλέους τραγωδίας ήδον», δηλαδή έψαλ- 
λον, δχι, βεβαίως, είς ’Ασιατικόν μέλος, 
άλλ’ είς τό πρωτότυπον Ελληνικόν, καί 
ούτω μετέδωσαν τήν Ελληνικήν Μουσικήν 
άπό στόματος είς στόμα είς τούς συμπα- 
τρκύτας των, οί όποιοι προθύμως έδέχθη- 
σαν τήν θείαν τέχνην τοϋ Όρφέως καί 
προσήρμοααν τήν έγχώριον άκαλλιέργητον 
καί άτελεστέραν μουσικήν, πρός τούς κα
νόνας καί τήν μελοποιίαν τής Ελληνικής 
Μουσικής.

Είχε βεβαίως καί ή Ρώμη τήν Μουσικήν 
της. Ά λλ’ ήτο άδύνατον ν’ άντισταθή είς 
τόν ώραϊον πειρασμόν τής Ελληνικής Μου
σικής. Είναι ίστορικώς έξηκριβωμένον, δτι 
οί Ρωμαίοι —Κράτος καί Κοινωνία— ή- 
σθάνοντο τήν ανάγκην νά προσκαλοδν δια- 
αήμους μουσικούς άπό τήν Ελλάδα, είτε 
διά νά έορτάσουν τούς θριάμβους των οί 
Στρατηλάται καί Αύτοκράτορες, είτε διά 
νά τελέσουν έν γένει οί πολΐται τάς κοι- 
νωνικάς των τελετάς καί πανηγόρεις. Ό  
ύπατος Μάνλιος, π .χ., διά νά έορτάση τάς 
νίκας του κατά τών 1’αλατών, προαεκάλε- 
σεν άπό τήν Ελλάδα τούς καλλιτέρους 
μουσικούς, καί οί Αύτοκράτορες Αύγου
στος, Τιβέριος, Καλλιγούλας, Κλαύδιος,

Ορφεύς. Ό  μεγάλος Θεός τής μουσι
κής έν μέσω τών Ζώων. Ψηφιδωτόν 

Σπάρτης.

’Εκ τοΰ ήμερολογίου τής Ίονικής καί 
Λαϊκής Τραπέζης τής Ελλάδος, εύγενώς 

προσφερθέντος.
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Αριών ό Κιθαρωδός. ΈΕέχουσα μουσι
κή φυσιογνωμία τής Αρχαίας Ελλάδος

καί αυτός άκόμη δ Νέρων, δχι μόνον έ- 
προσχάτευον άπό θαυμασμόν χήν 'Ελληνι
κήν Μουσικήν, άλλα καί προσωπικώς έ- 
σποϋϊαζον καί έτραγουδοδσαν χούς Ε λλη
νικούς σκοπούς, ot όποιοι διεδίδονχο εύ- 
ρύχαχα.

’Αλλά, μήπως, άνεπηρέαστοι άπό χήν 
Ελληνικήν Μουσικήν έμειναν οί Εβραίοι; 
’Ασφαλώς, δχι. Διόχι ot μέν Εβραίοι χοδ 
’Εξωτερικού ή —όπως έλέγοντο χότε— 
χής Διασπορϊς, ήχο φυσικόν νά χρησιμο
ποιούν χήν έπικραχούααν γενικώς 'Ελληνι
κήν μουσικήν, οί δέ Εβραίοι χής Παλαι- 
σχίνης, ήχο φυσικόν νά ύποατοδν χήν έπ!- 
δρασιν χής Μουσικής χών πέριξ αύχών Χω
ρών, καί έπί πλέον ήσαν δποχρεωμένοι νά 
προσαρμόσουν χήν μουσικήν χών χελεχών 
καί χών έορχών χων, πρός χάς μουσικάς 
Αξιώσεις χών προακυνηχών χής Διασποράς, 
οί όποιοι συχνά έπλημμύριζον χήν Αγίαν 
ΙΙόλιν, άκόμη δέ καί πρός χάς ένχολάς 
χών Ιναχακχηχών χής Παλαισχίνης, οί δ- 
ποίοι έπέβαλλον εις χούς Ιουδαίους νά 
« Ε λ λ η ν ί ζ ο υ ν » ,  δηλαδή, νά 
ζοΰν καχά χρόπον Ελληνικόν, Εϊδωλολα- 
χρικόν, δπως συνέβη αύχό έπί Μακαβαίων. 
Άλλως χε, μάλλον πρακχική ήχο ή 'Ε 
βραϊκή μουσική χής 'Ιερουσαλήμ καί ήχο 
φυσικόν νά ύποχωρήση είς χήν έπισχτιμο- 
νικώς καλλιεργημένην 'Ελληνικήν Μου
σικήν, καί νά προσλάβη καί μερικά 'Ελ
ληνικά μουσικά όργανα, δπως χήν κιθάραν, 
χήν σύριγγα καί χήν συμφωνίαν.

Τί έγινεν, όμως, καί μέ χήν Άναχολι- 
κήν Μουσικήν, δηλαδή, χήν Περσικήν, ’Α
ραβικήν καί Τουρκικήν;

Ή  ίσχορία διηγείχαι, ώς άποφαίνονχαι 
καί οί άρχαιολόγοι, όχι, καχά χόν Γ' αιώ
να π.Χ., οί Πέρσαι έπήραν χήν μουσικήν 
χών 'Ελλήνων καί χά μέχρα χής ποιήσε- 
ώς χων καί, έπί χή βάσει αύχών, έδημιούρ- 
γησαν καί άνέπτυξαν μίαν ίδιαιχέραν δι’ 
αύχούς μουσικήν. Κατόπιν, διά νά διακρί
νουν χά μέλη χής μουσικής χων, έδωσαν 
είς αύχά έπωνυμίας διαφόρων διασήμων 
Περαών μουσικών, καχά μίμησιν χών ’Αρ

χαίων Ελλήνων, οί όποιοι είς κάθε ήχον 
έθεσαν μίαν έπωνυμίαν.

('Ο σοφός Ρώσσσος καθηγηχής καί ίσχο- 
ρικός μουσικός Γεώργιος Άρνόλδος, έγρα- 
ψεν είς χό Περιοδικόν «ΕΣΠΕΡΟΣ! ΤΗΣ 
ΛΕΙΨΙΑΣ»: «'Η Β υ ζ α ν χ ι ν ή  ’Ε κ 
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Μ ο υ σ ι κ ή  ε ί 
ν α ι  ή δ ι ά δ ο χ ο ς  κ α ί  κ λ η 
ρ ο ν ό μ ο ς  χ ή ς  ’Α ρ χ α ί α ς  
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Μ ο υ σ ι κ ή ς  Τ έ 
χ ν η ς  κ α ί  ή θ ε ω ρ ί α  α ύ χ ή ς  
κ α ι ’ ο ύ δ έ ν  δ ι α φ έ ρ ε ι » .  Πρός 
άπόδειξιν δέ χούχου, έδωσε χόν έξής λεπχο- 
μερή χαρακχηρισμόν χών όκχώ διαφόρων 
ήχων χής Μουσικής. Τόν Α ', ήχον ΔΩ- 
ΡΙΟΝ, χόν Β ', ΛΓΔΙΟΝ, χόν Γ ', ΦΡΓ- 
ΓΙΟΝ, χόν Δ ', ΜΙΞΟΛΓΔΙΟΝ, χόν Πλά
γιον χοδ Α ', ΓΠΟΔΩΡΙΟΝ, χόν Πλάγιον 
χοΰ Β ', ΓΠΟΛΓΔΙΟΝ, χόν Πλάγιον χού Γ' 
ή Βαρύν, ΓΠΟΦΡΓΓΙΟΝ καί χόν Πλάγιον 
χοδ Δ ', ΓΠΟΜΙΞΟΛΓΔΙΟΝ).

Αί διακρινόμεναι σήμερον μουσικαί έπω- 
νυμίαι χών Περσών είναι: χ ό Ά  χ ζ έ μ 
ά σ ι ρ ά ν (παρ’ ήμίν ήχος Βαρύς Έν- 
αρμόνιος), μέλος άρμονικώχαχον καί άρ- 
χαΐον Ελληνικόν, χό όποιον οί Εύρωπαίοι 
θεωρούν σήμερον ώς χό άνώχερον δλων χών 
μελών χής μουσικής. Τ ό Ά  χ ζ έ μ 
Κ ι ο υ ρ δ ί , μέλος παραπλήσιου χοδ 
έναρμονίου (παρ’ ήμίν ήχος πενχάφωνος 
έναρμόνιος, κλάδος χοδ Πλαγίου Α' ή
χου) καί πολλά άλλα όνόμαχα. «Ό σοφός 
Ούέσχφαλος άπέδειξεν, δχι ή Περσική Μου
σική είναι άρχαίας 'Ελληνικής καταγω- 
γής, διόχι χά πλείσχα μέχρα χής Περσι
κής ποιήσεως είναι Ελληνικά».

Μετά χαδχα καί οί Άραβες, μιμηθένχες 
χούς Πέρσας, παρέλαβον χάς ιδίας βάσεις 
χής μουσικής καί χής ποιήσεως χών άρ- 
χαίων 'Ελλήνων. ’Ακολούθως, δμως, οί 
Άραβες παρέλαβον καί χήν χέχνην χής 
μουσικής μελωδίας χών Βυζανχινών καί 
διά χών δύο χούχων σχοιχείων έδημιούρ- 
γησαν μίαν διαφορεχικήν δι’ αύχούς μου
σικήν, ρυθμικωχάχην καί γλυκυχάχην, κα
χά πολύ άνωχέραν χής μουσικής χών Περ
σών. «Οί Άραβες συγγραφείς χοδ I '  καί 
ΙΑ' μ.Χ. αίώνος δμολογοδν, δχι χήν μέν 
μουσικήν καί ποίησιν παρέλαβον άπό χούς 
"Ελληνας, χήν δέ χέχνην χής μουσικής 
άπό χούς Βυζανχινούς».

Τήν μουσικήν χών δύο χούχων ’Εθνών, 
καί κυρίως χήν χοιαύχην χών ’Αράβων, πα
ρέλαβον καί οί Τοδρκοι, μέ δλα χά σχοι- 
χεία χης, διά χών δποίων οδχοι, άφοδ έ- 
καλλιέργησαν αΰχήν έπί χό τεχνικώτε- 
ρον, έδημιούργησαν καί άνέπτυξαν μίαν 
ίδιαιχέραν ρυθμικήν μουσικήν, χήν όποιαν, 
σύν χψ χρόνφ έχελειοποίησαν, μέ άποτέλε- 
αμα νά καχααχή πλέον ρυθμική καί γλυ- 
κυχάχη καί καχά πολύ άνωχέρα χής Μου
σικής χών ’Αράβων.

Όμολογουμένως, οί Τοδρκοι μουσικοί 
είναι άξιέπαινοι, διόχι έδωσαν μεγάλην 
προσοχήν είς χήν τάξιν χών ήχων χής μου
σικής, χόσον είς χήν μουσικήν χών άρχαί- 
ων Ελλήνων, δσον καί είς χήν χοιαύχην 
χών Βυζανχινών, χών δποίων χά μουσικά 
έργα έξετιμώντο πάρα πολύ ύπό χών ’Ο
θωμανών μουσικών.

Είναι, λοιπόν, ίσχορικώς βέβαιον, δχι ή 
Μουσική, ή όποια έπεκράχει είς χήν Ρω
μαϊκήν Αύχοκραχορίαν, δχαν ένεφανίσθη ό 
Χρισχιανισμός, καί πρό αύχοδ, ήχο ή Έ  λ- 
λ η ν ι κ ή  ή ή  Ε λ λ η ν ι σ τ ι κ ή ,  
ή όποια άπερρόφησεν είς κάθε χώραν χήν 
έγχώριον Μουσικήν, καί ’Εξελλήνισε καί

χήν Άναχολικήν καί χήν Ρωμαϊκήν Μου
σικήν.

Δ ε υ χ έ ρ α  Δ ι α π ί σ χ ω α ι ς .  
Ή  Χρισχιανική ’Εκκλησία, εύρεθεΐσα πρό 
χής μουσικής αύχής πραγμαχικόχηχος, ή
χο αύχονόηχον καί είχε συμφέρον νά χρη- 
σιμοποιήση, εύθύς έξ Αρχής, είς χάς προα- 
ευχάς χης χήν πανχαχοδ έπικραχοβααν 
'Ελληνικήν Μουσικήν, διόχι, άλλως χε, 
καί άν άκόμη θά ήθελε νά έπιβάλη χήν 
μουσικήν χής Παλαισχίνης, θά εδρισκεν άν- 
χίθεχον χήν καλαισθησίαν χοδ Κοινού, χό 
όποιον έχρέφεχο μέ χήν άνωχέραν Ελληνι
κήν μουσικήν, είς δλας χάς άλλας μου
σικάς χου έκδηλώσεις, καί έπ’ ούδενί λό- 
γψ θά έδέχεχο νά περιπέαη είς χήν δοκι
μασίαν χής Άναχολικής μουσικής, έσχω 
καί χής μουσικής χών 'Ιεροσολύμων.

Ή  δλη, άλλως χε, χακχική χών Άπο- 
σχόλων καί χής ’Εκκλησίας ήχο νά σέ- 
βωνχαι χά καλά Ήθη καί "Εθιμα χοδ Έθνι- 
κοδ Κόσμου, άκόμη καί χά ήθικώς άδιάφο- 
ρα, άν μεχαξύ αύχών ήχο καί ή Μουσική, 
μέ χήν όποιαν έψαλλον οί πισχοί χούς 
« Ψ α λ μ ο ύ ς ,  χ ο ύ ς  Ο μ ν ο υ ς  
κ α ί  χ ά ς  π ν ε υ μ α χ ι κ ά ς  ώ- 
δ ά ς » , δπως παραγγέλει δ Άπόσχο- 
λος χών ’Εθνών Παύλος.

Υπέρ χής άπόψεως αύχής συνηγορεί, έ- 
πίσης, καί ή πρός Κορινθίους Α' Έπισχο- 
λή χοδ Παύλου, δσχις γράφει: «"Ο χ α ν
σ υ ν έ ρ χ ε σ θ ε ,  έ κ α σ χ ο ς  6-  
μ ώ ν  ψ α λ μ δ ν  έ χ ε ι ,  δ ι δ α 
χ ή ν  έ χ ε ι ,  δ π ο κ ά λ υ ψ ι ν  έ 
χ ε ι ,  γ λ ώ σ σ α ν  έ χ ε ι ,  έ ρ - 
μ η ν ε ί α ν  έ χ ε ι ,  π ά ν χ α  π ρ ό ς  
ο ι κ ο δ ο μ ή ν  γ ε ν έ σ θ ω » .

Είναι φανερόν, δχι οί Κορίνθιοι καί ο! 
άλλοι "Ελληνες δέν ήχο δυναχόν νά ψάλ
λουν είχε χούς ψαλμούς χοδ Δαβίδ, είχε 
χούς άλλους ύμνους διαφορεχικά, παρά διά 
χής γνωστής είς αύχούς ’Εθνικής 'Ελλη
νικής Μουσικής.

Τ ρ ί τ η  Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς .  Ή  
άρχέγονος αύτή ’Εκκλησιαστική Μουσική, 
γέννημα καί συνέχεια τής άρχαίας Ελλη
νικής μουσικής, παρελήφθη άπό χό Βυζάν
τιον καί άπό χούς Πατέρας χής ’Εκκλη
σίας, οί "όποιοι, μάλιστα, έπροχώρησαν 
καί προσεχώρησαν άκόμη περισσότερον 
πρός χήν Ελληνικήν Μουσικήν, διόχι, διά 
νά καταπολεμήσουν άποτελεσματικώτερον 
χάς αίρέσεις, έ κ α ι ν ο χ ό μ η σ α ν ,  
έκαμον χρήσιν θυμελικών μελών —δηλαδή 
τής Μουσικής χοδ θεάτρου— ή όποια ήχο 
Ι μ μ ε λ ε σ χ έ ρ α  κ α ί  γ ο η τ ε υ -  
χ ι κ ω χ έ ρ α , δπως βεβαιώνει καί δ 
Μέγας ’Ωριγένης, διόχι, άκριβώς, αύχήν 
χήν θυμελικήν μουσικήν έχρησιμοποιοδσαν 
δλοι οί Αιρετικοί, άπό τής έποχής χοδ 
Άρε ίου.

’Επειδή, δμως, μέ χήν πάροδον χοδ χρό
νου καί μέ χήν έλευθερίαγ, χήν όποιαν εΐ- 
χον οί μουσικοί τής ’Εκκλησίας νά κά
μουν χάς συνθέσεις χων, έκινδύνευε νά είσ- 
χωρήση ή κοσμική, ή θυμελική μουσική 
είς χήν Εκκλησίαν, οί Πατέρες έγκριναν 
καλόν νά άνακόψουν χό ρεύμα αύχό, χό ό
ποιον έτεινε νά μεχαβάλη χούς Ναούς είς 
αίθούσας κοσμικής μουσικής. Κορυφαίοι 
χής κινήσεως αύχής είναι οί θεσπέσιοι με- 
λωδοί : Ρ Ω Μ Α Ν Ο Σ :  Α Ν Δ Ρ Ε -
Α Σ  Ο Κ Ρ Η Σ ,  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  
Ο Π Ι Σ Ι Δ Η Σ ,  Κ Ο Σ Μ Α Σ  κ α ί  
δ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Δ Α Μ Α Σ Κ Η 
Ν Ο Σ .

(ΣυνεχίΖεται)
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Τ Α Ξ Ε Ι  Δ Ι Α

Σ Τ Η Ν  Ο Μ Ο Ρ Φ Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Μ Α Σ

Τό θέατρον τής Επίδαυρου. "Εργον άνεπανάληπτον καλούς καί αρμονίας.

Ε Π ΙΔ Α Υ Ρ Ο Σ
Μέ τό όνομαστό θέατρο καί τά ανεπανάληπτα 

μνημεία της. Μέ τό περίφημο ιερό του ’Ασκλη

πιού, τό πρώτο θεραπευτήριο στον κόσμο, ό

που έγινε εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, 

γιά τη θεραπεία σωματικόν καί ψυχικών ασθε

νειών. "Ενας τόπος ηρεμίας, ομορφιάς καί 

γαλήνης.

Κιονόκρανον άπό τήν Θόλον τής 
Επίδαυρου.

ToC ' Υ π α σ τ υ ν ό υ ο υ  Α ’ κ. Σ Α Ρ Α Ν Τ Η  Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ



Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο Σ
Στήν Επίδαυρο θά πάμε σήμερα. 

Στοδ ’Ασκληπιού χή φημισμένη πο
λιτεία. Λίγος κι* δμορφος είναι δ 
δρόμος ώς έκεΐ. Μά ώατόσο ή άνυ- 
πομονησία μεγαλώνει, καθώς ή νο
σταλγία άπδ παληότερο άληαμόνη- 
το ταξείδι, θεριεύει στή θύμησή 
μας Έΐς χάρες τΙς άμέτρητες αύτοΰ 
τοδ τόπου. Ή  ’Αργολίδα!.. Νάτην 
κι* δλας. Ζωντανεύει τήν παρουσία 
της άπό τήν πρώτη στιγμή πού πα
τάμε τά χώματά της. Καταπράσι- 
νος, δλάνθιστος, καρποφόρος δ Άρ- 
γολικός κάμπος σκορπίζει τούτη 
τήν π ιό χαρούμενη έποχή τοδ χρό
νου τόσο βαρειά μοσχοβολιά, πού 
θαρρείς πώς πλέεις σέ θάλασσα ά- 
ρωματιαμένη. Μεθάς άπό τδ κρασί 
τής άρμονίας πού δλόγυρά σου νοιώ
θεις, ζαλίζεσαι άπό τ’ ’Ανοιξιάτι
κο τδ πανηγύρι, θέλεις νά τραγουδή- 
σης δυνατά, νά χορέψης, νά χαρής 
μέ τής φύσης τό πρωτόφανο ξεφάν- 
τωμα. "Ολα φαίνονται χαριτωμένα 
τδ Μαγιάτικο πρωινό. Οί λεδκες 
πού άκολουθοδν τά ποταμάκια, οί 
πορτοκαλλιές, οί ροδακινιές, τ’ ά
σπρα κρίνα, οί κατακόκκινες οί πα
παρούνες, τ’ άγρια ζουμπούλια, οί 
τριανταφυλλιές καί στίς αύλές τά 
γιασεμιά καί οί γαζίες. «"Ομορφος 
κόσμος...». Μοδ άρέσει ή Άργολι- 
κή πεδιάδα. Μέ μαγεύει έτσι, δπως 
τή βλέπω τώρα, θά μάρεσε τό ίδιο 
θαρρώ, έστω κι’ άν έλλειπαν ο! θρύ
λοι καί τά παραμύθια.. Τό Άργος, 
μιά πολιτεία μέ πρόοδο καί ζωή 
είναι σήμερα τδ κέντρο τής περιο
χής. ’Εδώ λατρεύτηκε άπδ τά παν- 
άρχαια τά χρόνια ή "Ηρα. Οί ’Αρ
γίτες τής έχτισαν ένα μεγάλο ίερό 
καί τίμησαν, δσο κανείς άπό τούς 
άλλους "Ελληνες τήν πιστή σύζυγο 
τήν τέλεια γυναίκα, τήν πρώτη με
ταξύ τών θεαινών τοδ ’Ολΰμπου. 
«'Η "Ηρα, γράφει παληδς Ιστοριο
δίφης, πού ήταν άργίτισσα, είχε 
έναν άνοικονόμητο σύζυγο, τόν Δία, ■ 
γυναικά τοδ χειρότερου είδους. "Ο
λη της τή ζωή άγωνίστηκε νά τόν 
έμποδίζη νά παραστρατή, κατήντη- 
σε νά είναι, άπδ δυνατή θεά, δυ
στυχισμένη γυναίκα. Δοκίμασε πολ
λές τέχνες νά τόν κρατήση κοντά 
της, γέννησε μόνη τόν "Ηφαιστο 
γιά νά τοδ δείξη δτι δέν τόν έχει 
άνάγκη, λουζόταν συχνά σέ μιά πη
γή θαυματουργό, τήν Κάναθο, έξω 
τοδ Ναυπλίου, ξαναγινόταν κόρη 
καί τοδ πήγαινε μέ καμάρι τή νέα 
παρθενιά της, ή έβαζε θνητούς νά 
τήν έρωτευθοδν γιά νά τόν κάνη 
νά ζηλέψη. Σέ τίποτα δέν χρησί
μευαν δλα αύτά, ή άνθρωπότης αδ- 
ξανε διαρκώς άπδ νόθα τοδ Διός. 
’Ακόμα έδώ στό Άργος, τήν πα
τρίδα τής γυναίκας του, είχεν έρω- 
μένη πού τήν πλησίαζε ώς χρυσή 
βροχή, τή Δανάη, σύμβολο τής ση
μερινής κοπέλλας, πού άνοίγει εδ- 
κολα τά φορέματά της, δταν πρό
κειται νά δεχθή χρυσάφι. Ά ν δέν 
πέτυχεν ή "Ηρα νά σωφρονίση τδ 
ρέμπελο σύζυγο, κέρδισε τούλάχιστο

Ασκληπιός. Θεός τής ια
τρικής, ό πρώτος Επιστή
μων γιατρός στόν κόσμο.

Σκεπαστή Στοά άπό τήν 
αρχαία Τίρυνθα.
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τήν έκτίμηση τού κόσμου μέ τήν 
τιμιότητά της. 2 ’ αυτήν έστελναν οί 
πλούσιοι νά τούς φυλάξη τΙς οικο
νομίες καί τΙς προίκες τών θυγα
τέρων τους. Τδ ΉραΤον τού Άργους 
έγινε ή Πρώτη Τράπεζα πού γνώ
ρισε δ κόσμος, έπειδή τΙς καταθέ
σεις πού τού έκαναν, τΙς τόκιζε γιά 
λογαριασμό του».

Λίγο μετά τό Άργος καί ένώ ά- 
τέλειωτη είναι ή μαγεία τοϋ δρό
μου, προβάλλει δεξιά άπειλητικός, 
άγρυπνος θάλεγα βιγλάτορας τού 
τόπου τδ Βενέτσιάνικο κάστρο τοΟ 
Παλαμηδιοθ, πού μέ τήν έπιβλητι- 
κή του παρουσία μοιάζει νά άγκα- 
λιάζη μέ στοργή τή γραφική πο- 
λιτειούλα τού Ναυπλίου. Άπδ δώ δ 
δρόμος ώς τήν ’Επίδαυρο, πού 8- 
πως είπαμε είναι καί δ τελικός 
σκοπός τού ταξειδιοΟ μας «δέν εί
ναι μακρύς». Λίγο νά καπνίσουμε 
ένα τσιγάρο, λίγο νά μιλήσουμε μέ 
τήν συντροφιά, λίγο νά άπορροφη- 
θούμε άπδ τού τοπίου τά κάλλη τά 
θεϊκά, θά έχουμε κοντολογής φθά- 
σει στδν έξαίσιο τόπο, 8που τδ'Ιερδ 
τού Ασκληπιού, τδ περίφημο θέα
τρο καί τά άλλα δημιουργήματα 
τής άρχαιοελληνιι^ής τέχνης. Ξε
ναγό δέν έχουμε στό προσκύνημά 
μας αύτό στή γή τού πρώτου μεγά
λου γιατρού τού κόσμου. «Μά, δέ 
χρειάζεται», έκανε δ πάντα προνοη
τικός τής συντροφιάς. «Έχω έδώ 
ένα καλό παληδ φίλο. "Ενα δδηγδ 
πού είδε μέ τά μάτια του 8σα πε
ριγράφει». Βεβαιωθήκαμε δτι μι
λούσε σοβαρά, δταν τδν είδαμε νά 
κρατά στά χέρια του τήν «Ελλά
δος Περιήγησιν» τού Παυσανία. "Ε
να μικρό, άλλά τόσο πολύτιμο γιά 
τήν περίπτωση βιβλιαράκι. Κάτι 
άπό τδν Παυσανία, κάτι άπό τίς Ι
στορικές γνώσεις τού φίλου μας μά
θαμε, πώς τήν άκμή της ή ’Επί
δαυρος τή χρωστούσε στδ δνομα- 
ατδ ’Ασκληπιείο της στδ χώρο 
τού δποίου είχαμε πλέον φτάσει. 
Τό ’Ασκληπιείο αύτό, δπως καί 
πολλά άλλα στήν Ελλάδα ήταν 
Νοσοκομείο. ’Εδώ έφταναν δί άρ
ρωστοι μέ τά πρωτόγονα μέσα συγ
κοινωνίας τής έποχής έκείνης. Τα- 
ξείδευαν μέρες, ή καί μήνες δλό- 
κληρους 8αο νά έλθουν στήν ’Επί
δαυρο, φορτωμένοι μέ δώρα γιά τό 
θεό, μέλι καί γάλα οί φτωχοί, ζώα 
καί πολύτιμα άντικείμενα οί πλού
σιοι. Πρώτη φάση τής θεραπευτι
κής άγωγής ήταν τδ λούσιμο στήν 
Ιερή πηγή. Μόνον έπειτα άπό τήν 
κάθαρση αύτή, οί άσθενεΐς μπαϊ- 
ναν στδ ναό, γιά νά φτάσουν έπει
τα στό "Αβατο, νά κοιμηθούν καί 
νά πάρουν τήν ώρα τού ύπνου τή 
θεραπευτική συνταγή.

«"Αμα σκοτείνιαζε έντελώς, πα- 
ρουσιάζοντο νεωκόροι μέ καντήλες 
κι’ δ άρχιερεύς έκανε άργή δέησι, 
καλώντας τό θεό νά λυπηθή τούς 
πιστούς. "Οταν τελείωνε ή εύχή 
άπομακρύνονταν τά φώτα, άγωνία 
άρχιζε στά σκοτεινά, ή άγωνία τής 
θεραπείας. Ή  άναμονή αύτή έπί δ- 
λόκληρες κατάμαυρες ώρες, ή κα- 
τανυκτική δέησι τού άρχιερέως, ή 
δμαδική ύποβολή, ήλέκτριζαν τήν
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Μία ώραία άηοψις του Άργους. Ό  Δημοτικός Κήπος.

Τό όνομαστό ΜπούρτΖι, τό Βενετοιάνικ ο Κάστρο στόν κόλπο τοϋ Ναυπλίου.



"Οσο ή ιατρική μέ τον 'Ιπποκράτη και τό Γαληνό προώδευε, 
τόσο μεγάλωνε ή αξία των Ασκληπιείων, πού κατάφεραν 
στους άπωτάτους εκείνους χρόνους νά βγάλουν την ιατρική 
άπό τά μάγια και νά τήν κάνουν έπιστήμη.

ατμόσφαιρα, έδιναν στίς γυναίκες 
καί τούς ύστερικούς τήν εύκαιρία 
νά δείξουν δλο τό μαγνητισμό τής 
ψυχής τους. Τό θαύμα έτοιμαζόταν. 
’Εδώ άκουγες προσευχές ψιθυρι-, 
στές, έκεϊ βογγητά, πιό πέρα χα
ρούμενο άνασαμό ένός πού αισθανό
ταν ήδη καλύτερα. Κι’ έξαφνα, 
στά σκοτεινά, μιά στριγγιά φωνή: 
κάποιος είχε γιατρευθή. Τό θαύμα! 
Τήν άλλη μέρα δλος αύτός δ κό
σμος πήγαινε στούς ιερείς, διηγό- 
ταν τά δνειρά του, έπαιρνε γρα
πτές τΙς συνταγές, πλήρωνε κι* έ
φευγε. "Αν κανείς άργοϋσε νά όνει- 
ρευθή έπρεπε νά μείνη στήν ’Επί
δαυρο δσο νά εύδοκήαη δ ’Ασκλη
πιός νά τόν προσέξη κι’ έκείνον».
*0 Παυσανίας, δταν πέρασε άπό δώ 
διάβασε σέ μεγάλες μαρμάρινες 
στήλες όνόματα αρρώστων πού έγι
ναν καλά. Δυό άπ’ αύτές, πού βρέ
θηκαν στίς άνασκαφές γράφουν γιά 
κουτσούς πού περπάτησαν, γιά τυ
φλούς πού βρήκαν τό φώς τους, γιά 
παραλυτικούς πού έγιναν έντελώς 
καλά. Άναφέρονται θεραπείες λε
πρών καί αρθριτικών. Κάποιος, εύ- 
χαριστεΐ τόν ’Ασκληπιό, γιατί τόν 
άπήλλαξε άπό τις ψείρες. "Αλλος, 
γιατί τούβγαλε άπό τό λάρυγγα 
τΙς βδέλλες πού τού έρριξε ή πε
θερά του, έπειδή ήταν πολύ φλύα
ρος. Μιά γυναίκα, θεραπεύτηκε 
άπό τήν ταινία πού χρόνια είχε 
στήν κοιλιά. Μιά άλλη, ή Κλειώ, 
παρεκάλεσε τό θεό νά μείνη έγκυ
ος. «"Αλλο τίποτα θέλεις». Τή ρώ
τησε τή νύχτα δ ’Ασκληπιός. «Όχι, 
αύτό είναι τό μοναδικό δνειρο τής 
ζωής μου» άπάντησε έκείνη. ΤΙ

γυναίκα έμεινε πραγματικά έγκυ
ος, άλλά πέντε δλόκληρα χρόνια 
δέ γεννούσε. Ξαναπήγε ταραγμένη 
στήν ’Επίδαυρο νά ρωτήαη τό θεό. 
«’Εσύ φταις» τής άπάντησε στόν 
ύπνο της έκεΐνος. «’Εγώ σέ ρώτη
σα τ! έπιθυμείς καί σύ μού ζήτησες 
νά μείνης έγκυος. "Ομως, θά σέ 
βοηθήσω νά γεννήσης αύριο τό 
πρωί». Τήν άλλη ήμέρα ή Κλειώ 
γέννησε ένα χαριτωμένο άγοράκι, 
πέντε έτών, πού έτρεξε μόνο του νά 
πλυθή στή βρύση.

"Οσο δμως τσαρλατάνος κι’ άν 
φαίνεται δ θεός τής ύγείας, είναι 
σίγουρο, δτι προσπαθούσε πάντοτε 
νά δίνη έπιατημονικές συνταγές 
στούς άσθενεΐς του. Γιά τή δυσπε
ψία π.χ. συνιστοΰσε χορτοφαγία, 
περιπάτους μακρυνούς καί εύθυμία. 
Οί αίματώσεις θεραπεύονταν μέ 
κουκουνάρια ώμά. Ή  στάχτη μέ ζε
στό κρασί είναι θαυματουργή γιά 
τίς πλευρίτιδες καί ή πέρδικα μέ 
δεντρολίβανο μοναδική γιά τήν αδυ
ναμία. Συμβουλεύει τούς "Ελληνες 
νά τρώνε λίγο, γιατί πιστεύει πώς 
ή πολυφαγία είναι αιτία τών παθή
σεων τών νεφρών, τού συκοτιοδ καί 
τού στομάχου. Είναι βέβαιο, δτι δσο 
ή ιατρική μέ τόν 'Ιπποκράτη καί 
τό Γαληνό προώδευε, τόσο μεγά
λωνε ή άξία τών ’Ασκληπιείων, 
πού κατάφεραν στούς άπωτάτους έ- 
κείνους χρόνους, νά βγάλουν τήν ι
ατρική άπό τά μάγια καί νά τήν 
κάνουν μέ πειράματα καί μελέτες 
έπιστήμη. Τίς συνταγές τού ’Α
σκληπιού χρησιμοποιούσαν ο! για
τροί μέχρι τόν 18ον αιώνα!..

Τό ’Ασκληπιείο τής Έπιδαύρου,

Αλλη άποψις τού Ναυπλίου. Στό βάθοο δεξιά ή Άκροναυπλία.

πού έφτασε στό άπόγειο τής άκμής 
του τόν 4ον π.Χ. αιώνα έπαθε, πα
ρά τή μεγάλη φήμη του έπανειλλη- 
μένες καταστροφές. Τό έτος 86 π. 
X., τό έλεηλάτησε δ Σύλλας καί, 
μετά τήν έπικράτηση τού Χριστια
νισμού μέ διάταγμα τού Αύτοκρά- 
τορα Θεοδοσίου έκλεισε δριστικά τό 
περίφημο ιερό, γιά νά έξαφανισθή 
δλοκληρωτικά τό 522, δταν ή Πε
λοπόννησος συγκλονίστηκε άπό κα
ταστρεπτικό σεισμό.

Μέ τήν άνάμνηαη, τή ζωντανή 
πλέον άνάμνηση τού θεού τής ’Ι
ατρικής, μέ τά θαύματα καί τά για
τρικά του τραβήξαμε γιά νά γνωρί
σουμε τά άπομεινάρια από τά άρι- 
στουργηματικά κτηριακά συγκροτή
ματα τού ’Ασκληπιείου καί τά άλ
λα άρχιτεκτονικά καί γλυπτικά 
κομμάτια, δσα σώθηκαν άπό τά υ
πόλοιπα μνημεία τής λαμπρής έκεί- 
νης έποχής. Πρός τό ’Ασκληπιείο 
δδηγούν σήμερα, δπως καί τήν έ- 
ποχή τής άκμής του δυό δρόμοι, ό 
ένας άπό τό "Αργος καί δ άλλος 
άπό τήν παραλιακή ’Επίδαυρο. Καί 
οί δυό έφταναν στά μεγάλα, τά 
θαυμαστά Προπύλαια, στό έπιατύ- 
λιο τών δποίων δ εύλαβής προσκυ
νητής διάβαζε τήν έμμετρη έπιγρα- 
φή, πού τόν προειδοποιούσε γιά 
τήν ιερότητα καί τήν άγιότητα τού 
χώρου.
«'Αγνόν χρή νηοίο θυώδεος έντδς

ιόντα έμμεναι' άγνείη δ’ έστί 
φρονεϊν δσια».

Σέ μικρή άπό τά Προπύλαια ά- 
πόσταση βρίσκεται δ ναός τού ’Α
σκληπιού καί ή περίφημη θόλος 
τής Έπιδαύρου. *0 ναός, έργο τού 
άρχιτέκτονα θεοδότου, δωρικού ρυ
θμού είχε πρόδρομο καί σηκό. Στόν 
τελευταίο αύτό, ή λατρεία τών άν- 
θρώπων είχε στήσει τό χρυσελεφάν
τινο άγαλμα τού θεού τής ’Ιατρι
κής, έργο τού θρασυμήδη, δνομα- 
στού γλύπτου άπό τήν Πώρο. ’Αλλά 
καί τά άετώματα τού ναού μέ πα
ραστάσεις άπό τήν άλωσι τής Τροί
ας τό ένα, καί άμαζονομαχίας τό 
άλλο, προκαλούσαν δέος καί θαυμα
σμό στόν έπισκέκτη. Τά άετώματα 
αύτά έργα τού Τιμοθέου, άποτε- 
λούν τήν τελειότερη έκφραση τής 
γλυπτικής τού 4ου π.Χ. αιώνα, δ
πως άκριβώς τό Ιδιο Ισχύει μέ τά 
γλυπτά τού Παρθενώνα γιά τόν 
5ον π.Χ. αιώνα.

Αινιγματικό παραμένει άκόμα ώς 
πρός τόν προορισμό του τό στρογ
γυλό οικοδόμημα, ή περίφημη θό
λος. Τό ώραιώτατο άρχιτεκτόνημα, 
έργο τού Πολυκλείτου, γιά τό ό
ποιο δ Παυσανίας σημειώνει δτι 
ήτο «θέας άξιον» έφερε έξωτερικά 
διυρική περίσταση καί έαωτερικά 
μιά δεύτερη Κορινθιακή κιονοστοι- 
χία. Ή  περίσταση καί δ τοίχος τού 
σηκού είχαν χτιστή άπό πωρόλιθο, 
ένφ τά ύπόλοιπα μέρη άπό μάρμα
ρο τής Πάρου καί τής Πεντέλης. 
Οί μετόπες τής θόλου δέν είχαν 
παραστάσεις, άλλά στό κέντρο κά
θε μιάς έξεϊχε μεγάλος ώραίος ρό
δακας. Στά βόρεια τής θόλου δια- 
κρίνονται τά έρείπια μεγάλου οικο
δομήματος, πού δέν είναι άλλο άπό



τδ Άβατο ή ’Εγκοιμητήριο. ’Εδώ 
έμεναν τή νύχτα οί άαθενεΐς, γιά 
νά δεχθούν στόν ύπνο τους τΙς ύπο- 
δείξεις τού Ασκληπιού, γιά τδν 
τρόπο τής θεραπείας τους. Νοτιοδυ
τικά τού ναού διακρίνεται τδ Στά
διο, κατασκεύασμα τού 5ου π.Χ. 
αιώνα σέ σχήμα δρθογώνιο άντί τού 
πεταλοειδούς, δπως έσυνηθίζετο άρ- 
γότερα. Στό Στάδιο αύτό, πού τδ 
μήκος του έφτανε τά 196 μέτρα καί 
τδ πλάτος του ξεπερνοδαε τά 23, 
οί θεατές έκάθοντο πάνω στδ χίδμα, 
γιατί οί λίγες κερκίδες πού δπήρ- 
χαν προωρίζοντο γιά τούς έπισή- 
μους καί τήν 'Ελλανόδικο ’Επι
τροπή. Στή βορεινή πλευρά τού 
Σταδίου δπάρχει δπόγειος διάδρο
μος πού δδηγεΐ στδ χώρο τού ναού. 
Άπδ τδ διάδρομο αύτδ έμπαιναν 
στδ Στάδιο ή 'Ιερή Πομπή, πού 
ξεκινούσε άπδ τδ ίερδ τού Ασκλη
πιού, δπότε πλέον έκηρύσσετο καί 
ή έναρξη τδν άγώνων.

Στδ λίγο χρόνο που μάς μένει 
άκόμα, μπορούμε νά ίδοΰμε τδ γυ
μνάσιο καί τδ ώδεΐο, έργο τδν Γω- 
μαϊκδν χρόνων, τδ λουτρό, τδν ξε- 
νδνα, δπου έμεναν οί έπισκεπτόμε- 
νοι τδ ίερδ καί τέλος τδ περίφημο 
θέατρο τής Έπιδαύρου, γνωστδ 
πλέον σ’ δλόκληρο τδν κόσμο, άπδ 
τδ Φεστιβάλ άρχαίου δράματος καί 
κωμωδίας, τδ δποΐο προσελκύει 
χιλιάδες Ελλήνων καί ξένων θεα- 
τδν. Τδ θέατρο αύτό, τδ πιδ φημι
σμένο στήν άρχαιότητα γιά τδ κάλ
λος του καί τήν άρμονία έχτισε 
καί πάλι δ Πολύκλειτος, δ γνωστδς 
άρχιτέκτονας, πού δπως είπαμε κα
τασκεύασε καί τή θόλο. Τδ Αρι
στούργημα τού Πολυκλείτου τέλειο 
στήν άκουστική του άποτελεΐται 
άπδ κυκλική όρχήστρα καί άπδ τδ 
κοίλο, που μέ διάζωμα διαιρείται 
σέ δύο τμήματα. Έμπρδς άπδ τήν 
όρχήστρα, ύψώνετο ή σκηνή μέ τά 
παρασκήνια.

Κουρασμένοι σταθήκαμε στίς 
μαρμάρινες κερκίδες, προσπαθών
τας νά νοιώσουμε, δσο τούτο είναι 
μπορετό τδ πνεύμα καί τήν τέχνη 
αύτού τού τόπου. Τδ δειλινό είχε 
πιά άρχίσει νά χρωματίζη τίς άν- 
τικρυνές βουνοκορφές, δταν πή
ραμε τδ δρόμο τού γυρισμού. Λίγο 
έξω άπδ τδ θέατρο συναντάμε στδ 
δρόμο ένα χωριάτη. Τδν ρωτώ, δν 
ξέρη τ! είναι αύτά τά μάρμαρα. 
Μέ κυττάζει έρευνητικά καί ύστε
ρα ξύνοντας μηχανικά τδ κεφάλι 
του... «Μά είναι τδ παλάτι πού έ
νας βασιληάς χάρισε στδ μάγο 
τού τόπου, δταν γιάτρεψε τδ μονα- 
χογυιό του άπδ λέπρα. Μέ φαρ
μάκι φιδιού τδν έκανε καλά. Μέ 
φαρμάκι φιδιού», είπε πάλι δ γέρο 
χωρικός καί τράβηξε βιαστικά τδ 
δρόμο πού έφερνε ατό κοντεινδ χω- 
ριουδάκι. Κάποια στιγμή τδν ξανα- 
είδαμε στδ ξέφωτο. Μιά ήλιαχτίδα, 
πού έπέμενε άκόμα νά παίζη τήν 
ώρα τούτη τού γλυκού Μαγιάτικου 
δειλινού, άσήμωσε τήν τούφα τού 
χιονιού, πού δ καλοκάγαθος χωρι
κός κρατούσε στδ κεφάλι του.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Ή  Νίκη τής Έπιδαύρου. 

Μυκήναι. Ή  Πύλη τών Λεόντων.
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Τ Ο ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΝ  ΕΘΝΟΣ αυγκλονί- 
νίΖεται σήμερον έκ τής ωραίας ά- 

νομνήσεως τής Ιερός Επετείου τής 
21ης Απριλίου 1967.

Τιμά, πανηγυρικώς, τό ιστορικόν έκεί- 
νο έαρινόν λυκαυγές, ότε ήκούσθη τό 
άομα τών ασμάτων τών Ελληνικών πό
θων καί όραματισμών καί ήρχιοεν ή 
σάλπιγΕ τής Αιώνιας Ελλάδος, καλού- 
σα τούς γενναίους εις σωτηρίαν τής 
Πατρίδος.

Καί, λυτρωθέν έκ παντοίων κινδύνων 
καί άπεριγράπτων δεινών, σεμνοπρεπώς 
καί εύγνωμόνως άναπέμπει τό νικητή
ρια. Διότι, νεκρόν όν, άνέστη, άνέΖησεν 
έκ τής τέφρας του καί μετεδλήθη εις πη
γήν φωτός, δυνάμεως καί έμπνεύσεων, 
διά τόν σύγχρονον κόσμον.

Αισθάνεται τήν άνάγκην ό Ελληνικός 
Λαός νά χάρη, έΕ όλης ψυχής καί καρ
διάς, τήν δημιουργίαν, ήτις τόν περι
βάλλει καί διά τήν όποιαν ουνεισέφερε 
καί συνεισφέρει τόν μόχθον, τήν πίστιν 
καί τήν δραστηριότητα του. Καί άτενί- 
2ων τό έπιτευχθέντα, κατά τήν διάρκει
αν τής Επαναστατικής πενταετίας, κυ
ριαρχείται άπό αισθήματα βαθυτάτης ί- 
κανοποιήσεως, έθνικής ύπερηφανείας καί 
άμετρήτου αίσιοδοΕίας, διά τό μέλλον 
τής Ελληνικής Φυλής.

Στρέφει, ώσαύτως, εύγνώμονα τό 
βλέμματά του πρός τούς γενναίους τής 
21ης Απριλίου, οϊτινες έπενέθησαν ά- 
ποφασιστικώς, κατά τήν Ζοφερόν έκεί- 
νην καί κρίσιμον στιγμήν τού Εθνικού 
ήμών βίου, έπιδείΕαντες ύψηλήν εθνι
κήν εύαισθησίαν καί ύπεύθυνον φρόνη- 
σιν, διά ν' άπομακρύνουν τόν, έπί θύ- 
ραις κίνδυνον. Διά νά συγκροτήσουν 
τήν πρός τό χάος πορείαν τής Πατρί
δος. Διά νά έκριΖώσουν πάθη καί μίση 
έθνοκτόνα. Διά νά οδηγήσουν τήν Χώ
ραν εις τήν πάμφωτον λεωφόρον τών 
ύψηλών πεπρωμένων της.

Ύπήκουσαν οΰτοι εις τήν φωνήν τού 
λαού, ένεσάρκωσαν τήν συνείδησιν καί 
τάς άνησυχίας ούτού, συνεμερίσθησαν 
τό άγχος του. Συνεμορφώθησαν πρός 
τήν έπιταγήν τής ιστορίας καί εύηγγε- 
λίσθησαν τήν Άνάστασιν τού Έθνους. 
Διέσπασαν άποφασιστνκώς τόν κλοιόν 
τής συμφοράς καί άπηλευθέρωσαν τάς 
ύγιεϊς δυνάμεις τής Πατρίδος, ϊνα τήν 
όδηγήσουν εις άσφαλή λιμένα σωτηρίας.

Ή  Ελλάς έσώθη! Καί εύθύς άμέσως 
ήρχισε τήν σταθερόν πορείαν της πρός 
τήν πρόοδον.

Εργώδης ύπήρΕεν ή Εθνική καί Κοι
νωνική προσπάθεια άναπτύΕεως καί εύ- 
ημερίας τής Ελλάδος, ήτις συντόμως 
άπέφερε πλουσίους καρπούς καί άπε- 
κλήθη «μέγα σύγχρονον κοινωνικόν θαύ
μα».

Πόντες οι Έλληνες συμμετέχουν. 
Διότι καθολική ύπήρΕεν ή συμπαράστα- 
σις τού λαού.

Ούδέποτε άλλοτε Έπανάστασις έπί 
τού πλανήτου μας περιεβλήθη μέ τοι- 
αύτην καί τοσαύτην λαϊκήν δύναμιν καί 
ήθικήν ακτινοβολίαν, ώς ή τής 21ης 
Απριλίου.

Οί Αρχηγοί αύτής καί πρωτεργάται, 
άνεδείχθησαν συγχρόνως έΕέχοντες 
Δημόσιοι άνδρες, έμπνεσμένοι ήγέται, 
σπάνιάς άντιλήψεως Κυβερνήται καί έ- 
πιδέΕιοι διαχειρισταί τών κοινών. Έθε
σαν σκοπούς, καθώρισαν στόχους, κα- 
τήρτισαν πρόγραμμα μακράς πνοής, ό-

περ ήκολούθησαν μετ εύλαβείας. Καί 
καθ' έκαστον έτος προσέθετον καί προσ
θέτουν νέα έπιτεύγματα καί προσφο
ράς.

Ή  όψις τής Ελλάδος μετεβλήθη. Η 
Εθνική συνείδησις τών Ελλήνων άφυ- 

πνίσθη. Ή  συναίσθησις τής ύπεροχής

ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ 
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καί τής ισχύος των τούς έμπνέει πρός 
εύρυτέρους όρίΖοντας.

Οϋτω, τό Έθνος, έν μεγαλειώδη 
πνευματική καί ψυχική έΕάρσει, κατα- 
κτρ όλονέν καί περισσοτέρας πνευμα
τικός κορυφάς καί προχωρεί ήνωμένον 
καί αίσιόδοΕον, ταχέως καί άσφαλώς, 
πρός τήν πλήρη δικαίωοιν καί άποκα- 
τάστασίν του. Πρός ένα Ν έ ο ν 
Χ ρ υ σ ο ύ ν  Α ι ώ ν α .

Ή  δ ι α ρ ρ ε ύ σ α ο α  π ε ν τ α 
ε τ ί α  έ θ ε σ ε  δ ι ά  π α ν τ ό ς  
τ ή ν  σ φ ρ α γ ί δ α  τ η ς  ε ι ς  
τ ό ν  β ί ο ν  κ α ί  τ ή ν  φ υ σ ι ο 
γ ν ω μ ί α ν  τ ο ύ  Έ θ ν ο υ ς  
μ α ς  κ α ί  κ α θ ώ ρ ι σ ε  τ ή ν  
μ έ λ λ ο υ σ α ν  π ο ρ ε ί α ν  του.  
Έθεσε άκλονήτως τάς βάσεις καί τό 
θεμέλια τής Ν έ α ς  Ε λ λ ά δ ο ς .  
Μιάς Ελλάδος ύπερηφάνου, όμονοού- 
σης, άκτινοβολούσης, ισχυρός άΕίας τής 
ιστορίας της καί τών δυνατοτήτων τού 
λαού της.

Ή  Έπανάστασις ένεφανίσθη ώς κοι
νωνική άνομορφωτική δύναμις εις τόν 
δημόσιον Ελληνικόν βίον. Μέ ύγιά πο
λιτικήν καί πλήρη σύγχρονον κοσμοθεω
ρίαν, καλύπτουσαν πάντα τομέα τής 
Ζωής. "Υψωσεν ώς λάβαρον τήν Εθνι
κήν Αλλαγήν. Ύπεσχέθη άνύψωσιν, έ- 
Ευγίανσιν, συγχρονισμόν τής Κρατικής 
μηχανής καί έπίλυσιν τών προβλημά
των τού λαού. Καί οί λόγοι ταχέως με-
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τεφράσθησαν εις έργα... έργα πολλά, 
άμέτρητα, εις πάσαν τήν Ελληνικήν 
γήν, πρός κάλυψιν όλων τών οικονομι
κών, κοινωνικών καί Εθνικών άναγκών. 
Παλαιοί πόθοι καί όνειρα πολλών Ε λ 
ληνικών γενεών εύρον, διό τής Έπα- 
ναστάσεως, τήν ένσάρκωσίν των Ή

Ελλάς είσήλθεν εις τήν κοίτην τού ση
μερινού χειμάρρου έΕελίΕεως καί τών 
νέων έπιστημονικών παγκοσμίων δεδο
μένων καί προοπτικών.

Χάσματα έγεφυρώθησαν. Πληγαί έ
κλεισαν. Νόσοι έθεραπεύθησαν. "Ανε
μος δημιουργίας, τάΕεως, γαλήνης, 
προόδου, πνέει Ζωογόνος απ' άκρου εις 
άκρον τής Πατρίδος μας. Έν  όργασμώ 
δημιουργίας, έν ένώσει, έν δυνάμει, έν 
ύψηλοφροσύνη καί πίστει πορεύεται σή
μερον τό Γένος τών Ελλήνων πρός τήν 
ΔόΕαν καί τό Μεγαλείον.

Ή  Έπανάστασις θό φέρη εις αίσιον 
πέρας τήν αποστολήν της, θά πραγμα- 
τοποιήση τό όραμα άμετρήτων γενεών.

Τό όραμα τής Μεγάλης Ελλάδος.
Τό διεκήρυΕεν ά έμπνευσμένος Εθνι

κός Ηγέτης καί Αρχηγός τής Έπανα- 
στόσεως, κατά τήν διάρκειαν μνημειώ
δους ομιλίας του!... «Τό σκάφος τής 
Ελλάδος πλέει, έν άσφαλεία, πρός τό 

αθάνατα πεπρωμένα τής Φυλής μας, μέ 
οδηγόν τήν Έπανάστασιν τής 21ης 'Α 
πριλίου. Ή  Ελλάς θά Ζήση, διότι τό 
θέλουν οί "Ελληνες».

ΑΕιωματικοί καί κατώτεροι. Γυναίκες 
καί διοικητικοί ύπάλληλοι τής Αστυνο
μίας Πόλεων.

Ανήκετε εις τήν έκλεκτήν μερίδα τού 
Εθνους, ήτις έπόθησε τήν Αλλαγήν, 

είργάσθη δΓ αύτήν καί τήν ύλοποιεϊ, 
διά τίμιου μόχθου καί έγρηγόρσεως.

Ή  συμβολή σας εις τήν μέχρι τούδε 
όναγεννητικήν πορείαν ύπήρΕεν έΕαίρε- 
τος. Ηγωνίσθητε φιλοτίμως καί δΓ ό
λων τών δυνάμεων διά τήν έδραίωσιν 
τού αισθήματος άσφαλείας, έπί τού ό
ποιου έρείδεται πάσα άΕιόλογος δημι
ουργική προσπάθεια, καταστήσαντες τήν 
Πατρίδα όασιν γαλήνης, τάΕεως, εύνο- 
μίας, καθ' όν χρόνον πολλα'ι Εύρωπαϊ- 
καί Χώραι δεινοπαθοΰν ύπό άναρχικών 
έκδηλώσεων, κοινωνικών άναταραχών, 
συγκρούσεων καί άπεργιών. Άπεδείχθη- 
τε άΕιοι τής ύψηλής άποστολής σας.

ΑΕιωματικοί καί κατώτεροι. Γυναίκες 
καί διοικητικοί ύπάλληλοι τής Αστυνο
μίας Πόλεων.

"Εν νέον Επαναστατικόν έτος άρχί- 
Ζει. Τό πρώτον έτος τού νέου πεντα
ετούς έθνικού προγράμματος, τό όποιον 
μέλλει νά ύψωση τήν Χώραν μας εις τό 
όπόγειον τής ευημερίας καί τής δόΕης. 
Συνεχίσατε καταβάλλοντες άδιακόπους, 
ώς μέχρι τούδε. προσπάθειας καί έστέ 
βέβαιοι, ότι, περιφρουροΰντες άγρύπνως 
τό μέγιστον κειράλαιον τού Ελληνικού 
Λαού: τήν τάΕιν, τήν ήαυχίαν, τήν γα
λήνην καί τήν έλευθερίαν του, άντα- 
ποκρίνεσθε ε.ίς τάς προσδοκίας τής 
Πατρίδος καί δικαιώνετε τήν άγάπην 
αύτοΰ, έκ τού όποιου, ώς είναι τοϊς 
πάσι γνωστόν, άντλεϊ πάντοτε τήν δύνα- 
μίν του τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων. Ας θέσωμεν καί έπί τού νέου 
άρχομένου έπαναστατικού έτους τήν με- 
γάλην τής άσφαλείας καί τάΕεως σφρα
γίδα καί άς προσθέσωμεν νέας λαμπρός 
σελίδας εις τήν ένδοΕον ιστορίαν τού 
τετιμημένου ήμών Σώματος.

Ζήτω ή 21 Απριλίου 1967 

Ζήτω ή Αστυνομία Πόλεων

Ο Α ρ χ η γ ό ς  

ΚΩ Ν )Ν Ο Σ  Β. Γ ΙΑΝΝΟΥΛΗ Σ
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ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ε νας άξιόλογος ξένος φίλος μας, πού γιά τρίτη φορά 
μέσα σέ πέντε χρόνια ήρθε να περάση τις διακοπές 

του στήν Ελλάδα, είναι ξετρελλαμένος μέ τήν άρχιτε- 
κτονική των κυκλαδικών νησιών.

— Δέν υπάρχουν σ’ όλο τύν κόσμο, μάς είπε τις 
προάλλες, σπίτια τόσο ευχάριστα, τόσο ώραΐα κι αρ
μονικά, σαν αυτά. Είναι σφιχτοδεμένα μέ το τοπίο, 
αποτελούν ένα μέλος του όργανικο καί αρμονικό. Μι
λάνε στήν ψυχή σου μόλις τ’ άντικρύσης, κι άμα έχης 
τήν εξαιρετική τύχη να διαβής τύ κατώφλι τους, θαρ
ρείς βτι τραγουδάνε. . .

— Ποια σπίτια ειδικά σάς έκαναν αυτή τήν έντύ- 
πωση;

—"Ολα τά σπίτια τών νησιών τού Αιγαίου πού εί
ναι χτισμένα άπο λαϊκούς τεχνίτες, τών Κυκλάδων 
ιδιαίτερα. Είναι νά θαυμάζη κανείς τύ καλλιτεχνικό 
αισθητήριο τών άνθρώπων αύτών, πού δέν έπάτησαν 
σέ Πολυτεχνείο, δέν είχαν ιδέα άπο κανόνες οικοδο
μικής, δέν ήξεραν ούτε στοιχειώδη μαθηματικά, ούτε 
γράμματα καλά-καλά.

— Είχαν όμως ένα μεγάλο δάσκαλο, είπαμε. Τήν 
παράδοση.

— Αύτο ναί. δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι έπαιξε 
τεράστιο ρόλο στή διαμόρφωσι τής έλληνικής λαϊκής 
άρχιτεκτονικής ή παράδοσι, πού ξεκινάει άπο τήν 
κλασσική εποχή, συνεχίζεται κατά τά βυζαντικά χρό
νια καί φθάνει ώς τούς καιρούς μας. ’Αλλά τί συνετέ- 
λεσε στο νά κρατηθή ψηλά τύ πνεύμα τής παραδόσεως 
ειδικά στά νησιά, καί, πρύ πάντων, τί συνετέλεσε 
νά διαμορφωθή τόσο άριστουργηματικά τύ νησιώτικο 
σπίτι; Πιστεύω, αν έπιτρέπεται νά έχω γνώμη, ένας 
ξένος έγώ, ότι δέν είναι άποκλειστικά έργα τών πρωτο
μαστόρων αύτά τά σπίτια, άλλά καί τών ταξιδευτών, 
ιδίως τών ναυτικών. Μέ τήν ευκαιρία τής έπισκέψεως 
ξένων χωρών, πού τούς έδινε ή ρωμαλέα έλληνική 
ιστιοπλοΐα τού 17ου καί τού 18ου αΐώνος, έθησαύριζαν

όχι μόνο χρυσάφι, άλλά καί γνώσεις. "Εβλεπαν έκείνοι 
οί άδούλωτοι σκλάβοι πώς χτίζουν, πώς επιπλώνουν 
τά σπίτια τους οί ξένοι, πώς περιποιούνται τούς κήπους 
τους, πώς ζοΰνε, κι όταν γυρίζανε στύ νησί τους άρά- 
διαζαν τις εντυπώσεις τους σέ δικούς καί ξένους. Κι 
άμα ή κακοκαιρία τούς άνάγκαζε νά μείνουν πολύ 
έκεΐ ή όταν άποφασίζανε νά δώσουν στά παιδιά τους
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τή σκυτάλη, για τον Α ή τον Β λόγο, άρχίζανε νά 
ύλοποιοϋν τ’ όνειρό τους, πού δεν ήταν άλλο άπό τήν 
άπόκτησι ένός άνετου κι όμορφου σπιτιού. Τότε κα- 
λοϋσαν τούς πρωτομαστόρους καί τούς λέγανε πώς 
τύ θέλουν. Κ’ έκεΐνοι βάζανε κάτω τήν πείρα καί τύ 
γούστο τους, δέχονταν ο,τι θεωρούσαν άξιόλογο άπ’ 
όσα πρότειναν οί μελλοντικοί ιδιοκτήτες, τό διαμορ
φώνανε κατά πώς τούς ώδηγοϋσε τύ ένστικτό τους 
καί φτάνανε, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, σ’ 
εξαίσια άποτελέσματα. Έπειτα τούς άκολουθοΰσαν 
άλλοι, προικισμένοι ίσως μέ περιορισμένη καλαισθη
σία, μά όχι καί δίχως κάποιαν άξια. ’Έτσι περίπου 
νομίζω έγινε αύτύ τύ θαύμα πού λέγεται ελληνική νη- 
σιώτικη άρχιτεκτονική.

—’Έχετε βλέπω καί σείς τή γνώμη, ότι ό οικοδό
μος, όπως κι ό ποιητής, «γεννάται».

— Μά ύπάρχει καί διαφορετική ; Μόνο πού τύ πο
λύτιμο κι άπαραίτητο, φυσικά, ταλέντο πρέπει νά καλ- 
λιεργηθή έντατικά γιά ν’ άποδώση. Άλλοιώς, πάει 
σχεδύν χαμένο. Τύ πώς έκαλλιεργήθη κατά κάποιον 
τρόπο τύ ταλέντο τού λαϊκού πρωτομάστορα, τύ εί
παμε. Παραμένει όμως μυστήριο τύ μέγεθος τού τα
λέντου αύτού κ’ ή άφομοιωτική δύναμι τών άμορ- 
φώτων άνθρώπων, πού μπόρεσαν νά λύσουν δύσκολα 
άρχιτεκτονικά προβλήματα άσχετα μέ τήν πλαστική, 
ή οποία έπιτέλους μπορεί νά ύπάρξη καί χωρίς ειδικές 
γνώσεις. Πρόκειται γιά ένα θείο δώρο . . .  Εύχομαι ή 
άδυσώπητη έποχή μας, πού εξαφανίζει τά δάση καί 
πνίγει τήν ποίησι, κατέληξε ό συνομιλητής μας, πού 
κάνει νά σβήσουν όλες οί θείες φωτιές, νά σεβασθή 
αύτά τ’ άριστουργήματα τής λαϊκής ψυχής.

*
*  *

Μετέφερα εδώ τά όσα μοΰ είπε ό ένθουσιώδης φί
λος τής χώρας μας γιά νά αίσθανθή ό άναγνώστης 
ένα είδος έθ ικής υπερηφάνειας, όπως αΐσθάνθηκα κ’ 
έγώ. *Ας σημειώσω τώρα μερικές προσωπικές μου 
εντυπώσεις.

Πριν άπύ λίγα χρόνια, σέ μιάν εκδρομή, ένοιωσα 
τις πρώτες συγκινήσεις άπύ τύ άντίκρυσμα τού νη- 
σιώτικου σπιτιού. Καθώς άνοιξε ή έξώπορτα καί μπή
κα μέσα στήν αύλή, ή ματιά μου έπεσε σέ ανθισμένα 
πεζούλια, τόσο άσύμμετρα όσο καί άρτια άπύ αισθη
τικήν άποψι, σ’ ένα χαγιάτι καγκελόφραχτο μέ σπάνια 
γραφικότητα, στύν κάναλο (δηλαδή υδρορροή), πού 
έκτύς άπύ τήν χρησιμότητά του—κατεβάζει τά νερά 
τής βροχής άπύ τήν ταράτσα— παίζει σπουδαίο διά
κοι· μητικύ ρόλο στήν πρόσοψι τού σπιτιού καί λου
λούδια, πλήθος λουλούδια, φυτεμένα σέ κιούπια, σέ 
τενεκέδες καί λογής λογής γλάστρες. "Επειτα πρό
σεξα ένα μισοκρυμμένο άπύ τροφαντύ άναρριχητικύ 
κάπασο (καπνοδόχη) καί πλήθος χαριτωμένα συμπλη
ρώματα τού νησιώτικου νοικοκυριού, όπως είναι ο 
φούρνος, τύ κοτέτσι, τ ό . . .  διαμέρισμα τού άπαραί-

τητου χοίρου, πού είναι καταδικασμένος νά γέμιση 
τις άπόκριες μέ τό νόστιμο κρέας του πολλά δοχεία 
καί νά προσφέρη σπάνιες λιχουδιές, τύ χαμηλό παχνί 
τού γαϊδάρου, τόσα άλλα άκόμη νόστιμα καί άξιοπρό- 
σεχτα, Φυσικά δέν έλειπε ή στηριγμένη στύν τοίχο 
κληματαριά μήτε τά σπαρμένα στις γωνιές μυριστικά, 
μήτε κι ό γραφικός περιστεριώνας μέ τά χαριτωμένα 
κεντίδια του. Ό  τοίχος δέν ήτανε στεγνός καί παγερός: 
ένα σαρδέλλωμα πολύ τεχνικό τού έδινε ζωή καί ζε
στασιά. Κι απάνω - άπάνω είχαν μαρμαρώσει δυύ θα
λασσοπούλια κατάλευκα. Κάτω ή αύλή ήταν στρω
μένη άπύ άνισες — καί γι’ αύτύ πολύ ταιριαστές στήν 
οικοδομή — γκρίζες πλάκες άπύ σχιστόλιθο. Σέ δυύ - 
τρεις μεριές της ήταν σκαμνιά γιά ξεκούρασμα στρω
μένα μέ πολύχρωμα υφαντά.

*0 ενθουσιασμός όλων μας έκορυφώθη όταν άνε- 
βήκαμε στύ σπίτι κ’ είδαμε άπύ τύ χαγιάτι τις ομορ
φιές τής αύλής, τις προσόψεις τών γειτονικών σπιτιών 
καί τήν εξαίσια θέα τού νησιού.

"Οσο γιά τήν εσωτερική διαίρεσι καί τή διακό- 
σμησι, τύν έγκάρδιο τρόπο πού έδέχθηκε ή καλοσυνά
τη νοικοκυρά τόσους άγνώστους της έπισκέπτες, τύ 
πλήθος καί τήν ποικιλία τών χειρουφαντων στρωσι- 
διών, τή μοναδική τέλος άτμόσφαιρα, πού μάς έγέ- 
μισε εύφροσύνη, περιττό νά ομολογήσω πώς μοΰ είναι 
σχεδύν άδύνατον νά μιλήσω.

Πώς νά μήν έκφράζεται μέ θαυμασμό ένας φωτι
σμένος, άπροκατάληπτος κ’ εύγενικύς ξένος, πού τρέ
φει φιλελληνικά αισθήματα, γιά τά σπίτια τών ω
ραίων μας νησιών καί πώς νά μήν παραδεχθή, δτι τά 
περισσότερα άπ’ αύτά, αν καί άψυχα, μιλάνε στήν 
άνθρώπινη ψυχή, ή, καλύτερα, καθώς εκείνος είπε : 
«τραγουδάνε» ;

313



Θ Ε Μ Α Τ Α  Π Ο Υ  
Σ Υ Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
Η Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  ΟΕΣΙΣ  
ΚΑΙ Η Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ι Σ  Α Υ Τ Ω Ν
Ή  άναγνώρισις τής έπιστη- 
μονικής θέσεως τοΰ κοινω
νικού λειτουργού προϋποθέ
τει την υπαγωγήν τής έκπαι- 
δεύσεως αύτοΰ εις την Άνω- 
τάτην Κρατικήν Παιδείαν.

Τό πνεύμα τής διδασκαλίας προς τούς ύποψηφίους κοινωνικούς 
λειτουργούς δέον νά διαπνέεται άπό τά ορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη, 
διά νά καταπολεμηθή ή τάσις τής «αύταρκείας» καί τής «αύθεντίας», 
ή όποια καλλιεργείται είς τούς σπουδαστάς εις τινας Σχολάς ύπό διδα
σκόντων, νέων, ίδί<£, μέτριας Ελληνικής παιδείας.

I-J  ΖΩ Ι ΚΗ ΡΟΗ τής συγχρόνου 
'  κοινωνίας, έν συνόλω καί τών έπί 

μέρους μελών της, χαρακτηρισμένη έκ 
τής άενάου καί έντόνου προσπάθειας είς 
κατακτήσεις διά τήν άπόλαυοιν πλειό- 
νων άγαθών, έπολλαπλασίασε τά προ
βλήματα τών άτόμων τά άναγόμενα είς 
τάς μεταΕύ των σχέσεις, είς τάς έπαγ- 
γελματικάς, τάς οικογενειακός καί είς 
τάς καθ' όλου είπείν κοινωνικός. Ίδίρ

είς τάς μεγαλουπόλεις, όπου ό ρυθμός 
τής καθ' ημέραν Εωής έπιταχύνεται 
έπί μάλλον έντός ένός περιβάλλοντος 
πληθυσμικοϋ κορεσμού, άλλά καί ώσή- 
μεραι καθισταμένου περισσότερον Εένου, 
τά προβλήματα έπιδεινοϋνται, καί οί 
κίνδυνοι αύτοκαταστροφής κορυφώνον- 
ται.

Είς τήν θεραπείαν καί τήν άποτρο- 
πήν αύτοΰ τού ήθικοϋ κινδύνου,

κατά όμάδων καί άτόμων προσήλ- 
θον οί κοινωνικοί λειτουργοί, έπιστή- 
μονες μιας νέας έπιστήμης, τής κοινω
νικής έργασίας καί προνοίας, ήτις, θε- 
μελιωθεϊσα έν Ευρώπη καί έν Αμερική, 
είς Πανεπιστημιακούς καί Κολλεγια- 
κούς κλάδους, ήρΕατο άναπτυσσομένη 
καί είς τήν χώραν ήμών, συοτηματικώς 
ίδια όπό τοΰ έτους 1960, ότε ίδρύθη- 
σαν αί Σχολαί κοινωνικής προνοίας 
τριετοΰς φοιτήσεως, ύπό όργανισμών 
δημοσίου ή καί ιδιωτικού δικαίου, άνα- 
γνωρισθείσαι ύπό τοΰ Κράτους καί τε- 
θείσαι, θραδύτερον, ύπό τόν έλεγχον 
τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσι
ών, παρ' οΰ καί έπιδοτοΰνται.

Εκατοντάδες νέοι έπιστήμονες κοινω
νικής έργασίας προσφέρουν, ήδη, τήν 
έπιστημονικήν των έργασίαν είς τήν κά- 
λυψιν προβλημάτων καί άναγκών, όμά
δων καί άτόμων, είς ιδιωτικά καί δημό
σια καταστήματα, σωφρονιστικά, νοση
λείας, περιθάλψεως, άγωγής, θεραπεί
ας, είς οργανισμούς καί βιομηχανίας, είς 
κοινότητας καί είς ένορίας.

Του κ. Γ. ΒΕΡΓΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
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Αλλ' ή εύόδωσις, ή πρόοδος καί ή 
άπόδοσις τοϋ έργου των κοινωνικών 
λειτουργών, κατά συνεκδοχήν δέ ή πλη- 
ρεστέρα έπιστημονική κατάρτιοις αυτών, 
ήρτηται, ήδη, έκ τριών, κυρίως, παρα
γόντων.

Πρώτος: Υπαγωγή τών κοινωνικών
λειτουργών εις τήν άνωτέραν έκπαίδευ- 
σιν τοϋ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων, διά τής δημιουργί
ας δύο Κρατικών Σχολών έν Άθήναις 
καί Θεσσαλονίκη, τετραετούς κύκλου 
σπουδών, τού τετάρτου έτους προορισ
μένου διά τήν έΕειδίκευσιν, περί ής κα
τωτέρω, ή, έάν ή δημιουργία δύο Σχο
λών έμφανίΖεται διά λόγους οικονομι
κούς άνέφικτος, ή δημιουργία ίδιου τμή
ματος εις τήν Πάντειον 'Ανωτάτην Σχο
λήν Πολιτικών Επιστημών.

Προϋπόθεσις τής έπιστημονικής έκ- 
παιδεύσεως καί εις τήν πρώτην καί εις 
δευτέραν περίπτωσιν είναι, ότι τό καθη
γητικόν προσωπικόν θά έκλέγεται ύπό 
τούς αύτούς όρους καί προϋποθέσεις, 
ώς οί καθηγηταί τών Πανεπιστημίων καί 
τών όλλων Άνωτάτων Σχολών.

Τό πνεύμα τής διδασκαλίας, ιδία εις 
τά μαθήματα τής κοινωνικής έργασίας, 
δέον νά διαπνέεται άπό τά όρθόδοΕα 
χριστιανικά ιδεώδη, διά νά καταπολε- 
μηθή ή τάοις τής «αύταρκείας» καί τής 
«αύθεντίας», ή όποια καλλιεργείται εις 
τούς σπουδαστάς εις τινας Σχολάς ύπό 
διδασκόντων, νέων, ίδ;ρ, μέτριας έλλη- 
νικής παιδείας, ήν θεωρείται, πεπλανη- 
μένως ού μήν άλλά καί έπικινδύνως διά 
τούς σπουδαστάς, ότι άναπληροΰσιν έΕ 
όλοκλήρου άμερικανικαί, διαφόρων τί
τλων, σπουδαί.

Συνείδησις καί βίωμα τού σπουδαστοΰ 
δέον νά γίνη ότι ή κοινωνική έργασία 
κατ' άτομον καί καθ' άμάδα άρχεται καί 
τελειούται διά τής συνδρομής τού θρη
σκευτικού παράγοντος, ώς ό ψαλμός 
«Σύ φωτιεϊς λύχνον μου Κύριε, ό Θεός 
μου, φωτιεϊς τό σκότος μου».

Ή  έΕειδίκευσις εις τό τέταρτον έτος, 
περί ής είπον προηγουμένως, είναι ά- 
ναγκαία, διά νά έΕυπηρετήσπ τήν άπό- 
δοοιν 'τού κοινωνικού λειτουργού εις 
ειδικά καταστήματα, φέρ' είπείν, ψυχια
τρεία, σωφρονιστικά, άναμορφωτικά. δι
καστήρια άνηλίκων, άλλά καί εις ένορί-

ας κλπ. Ό  κλάδος τής έΕειδικεύσεως 
κατά τό τέταρτον έτος έπαφίεται εις 
τήν προτίμησιν ή, άλλως είπείν, τήν κλί- 
σιν τού σπουδαστοΰ.

Δεύτερος παράγων. Ή  τοποθέτησις 
τού κοινωνικού λειτουργού, ώς ειδικού 
έπιστήμονος, εις τόν κύκλον τής έργα
σίας του. Πεπλανημέναι καί έσφαλμέ- 
ναι άντιλήψεις τοποθετούοι τούς κοινω
νικούς λειτουργούς εις δευτέρας καί 
τρίτης κατηγορίας κλίμακα, ώς, λόγου 
χάριν, τών έρευνητριών καί τών παρο
μοίων βοηθητικών τεχνικών έπαγγελμά- 
των.

Ή  άναγνώρισις τής έπιστημονικής 
θέσεως τοϋ κοινωνικού λειτουργού 
προϋποθέτει, ώς είπον προηγουμένως, 
τήν ύπαγωγήν τής έκπαιδεύσεως αύτών 
εις τήν άνωτάτην Κρατικήν Παιδείαν, ή 
δέ εισαγωγή εις δημοσίαςς ύπηρεσίας 
καί εις όργανισμούς δημοσίου δικαίου 
ώς ύπαλλήλων Α ' κατηγορίας, άπολαμ- 
βανόντων τής μονιμότητος καί τής συν- 
ταΕιοδοτήσεως.

Χάος, τό γε νΰν έχον, ύπάρχει, έν 
προκειμένω, διά τήν θέσιν τών κοινωνι
κών λειτουργών, δπερ δημιουργεί τό 
αίσθημα τής άνασφαλείας και τής μειώ- 
σεως τών ένδιαφερόντων καί τής άπο- 
δόσεως.

Τρίτος παράγων. Ή  άπομάκρυνσις έκ 
τής παλαιός τακτικής, τής χρησιμοποιή- 
οεως, δηλονότι, ύπό οργανισμών κρατι
κών ή ήμικρατικών, ώς καί οργανισμών 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εις έργα 
κοινωνικών λειτουργών, έθελοντών άνευ 
ειδικής μορφώσεως, διότι ή κοινωνική 
έργασία δέν είναι μία έργασία άπλής 
φιλανθρωπίας καλού Σαμαρείτου, καθ' 
ότι εις τόν σύγχρονον τεταραγμένον 
κόσμον δέν έΕαρκεί μόνη ή εύγενής 
καί καλή διάθεσις διά τήν έπίλυσιν τών 
προβλημάτων, περί ών έμνήσθην έν άρ-
χή·

Δέν άποκρούεται ή ύπό έπιστημόνων 
προσφερομένη έθελοντικώς έργασία, 
άλλά είναι άπαράδεκτος ή τής άλλης 
συνήθους μορφής, ήτις, παρ' ήμϊν, δέν 
είναι, κατά κανόνα, εί μή έρασιτεχνι- 
σμός καί δή έπικίνδυνος.

Περαιτέρω, δύο ούοιώδεις μεταβολαί 
έπιβάλλεται όπως πραγματοποιηθούν, 
διά τής νομοθετικής όδοϋ, αί έΕής:

Επιμεληταί εις τά δικαστήρια άνηλί
κων δέον νά γίνωνται δεκτοί μόνον οί 
πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί. "Οταν 
τό πρώτον συνεστήθη ό θεσμός τών 'Ε 
πιμελητών, δέν είχεν άναπτυχθή ή έπι- 
στήμη τής κοινωνικής έργασίας διά τών 
ίδρυθεισών μεταγενεστέρως σχολών, δΓ 
ό καί ώς Έπιμληταί έγένοντο δεκτοί 
πτυχιούχοι φιλολογίας, θεολογίας, νομι
κής κλπ. Καί οί μέν τής νομικής, ώς έ- 
λάμβανον άδειαν τού δικηγόρου, άσκοΰν 
τήν δικηγορίαν καί δευτερευόντως ή καί 
τριτευόντως τά έργα τοϋ Έπιμελητού, 
οί δέ θεολόγοι καί φιλόλογοι έγκατα- 
λείπουν, κατά κανόνα, τήν θέσιν των, 
ώς διορίΖωνται καθηγηταί είς τά Γυμνά
σια. Τό χείριστον δέ πάντων είναι, ότι 
έΕοκολουθεϊ, είσέτι, ύφιστάμενον τό 
τραγελαφικόν καθεστώς, οί έπιμεληταί 
τών δικαστηρίων άνηλίκων, έκτελούν- 
τες ειδικήν δημοσίαν υπηρεσίαν, νά μή 
είναι κρατικοί ύπάλληλοι, άλλά ύπάλλη- 
λοι ιδιωτικού δικαίου τού Οργανισμού 
Κοινωνικής Προνοίας (τέως Βασιλικής 
Προνοίας), παρ' ού καί μισθοδοτούνται.

Τέλος, τό θέμα τής όργανώσεως, τής 
προλήψεως καί καταστολής τής έγκλη- 
ματικότητος δέον νά τεθή έπί νέων βά
σεων, διά τής δημιουργίας κρατικού ή 
ήμικρατικού οργανισμού, έχοντος ώς όρ
γανα έμμισθα κοινωνικούς λειτουργούς.

Αί ίσχύουσαι σήμερον διατάΕεις, πρό 
τού πολέμου νομοθετηθεϊσαι (Έταιρείαι 
προστασίας άνηλίκων καί Έταιρείαι ά- 
ποφυλακιΖομένων), δέν θεραπεύουσι τάς 
ύφισταμένας άνάγκας, παρά τήν εύγενή 
προσπάθειαν τών Συμβουλίων των, τήν 
δΓ έράνων, συνδρομών καί δωρεών έΕ- 
υπηρέτησιν τών διατεταγμένων κρατι
κών, τονίΖω, σκοπών.

Κατά περίεργον άντινομίαν, έπιδοτεί- 
ται όργανισμός ιδιωτών άνευ εύθύνης 
καί μάλιστα άνευ ειδικών έιπστημονικών 
τίτλων τών διοικούντων αύτόν.

"Ηδη, δτε δημιουργικός όργασμός ύ- 
πάρχει εις τό Ύπουργεϊον Εθνικής 
Παιδείας, είναι είς καιρόν, όπως, ύπό 
τήν Ανωτάτην Παιδείαν, δημιουργηθώ- 
σι καί αί Σχολαί τών κοινωνικών λει
τουργών, τό δέ Ύπουργεϊον Δικαιοσύ
νης έπιβάλλεται, όπως δώση τάς νομο
θετικός λύσεις τών έπιμάχων προβλη
μάτων τών Επιμελητών τών δικαστηρί
ων άνηλίκων.

Ή  ευγένεια, ή πειθαρχία, ό Αλτρουϊσμός, ή Αξιοπρέπεια, ή ειλικρίνεια, ή 
άμεροληψία, ή δικαιοσύνη καί ή πιστή προσήλωσις προς τό καθήκον Απο

τελούν τΑ ιδεώδη τών όργΑνων τής ’Αστυνομίας Πόλεων.



o  e n x p x o c t h c  n o x e c D c
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i:  'Υπόλοιπα άβτννομιιιά τοΰ Έπάρχου uaSnuovia

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος) Ύ πο ‘Υτταστ. Α ' κ. Σαρ. Άντωνάκου

Πλήν τών γενικών άστυνομικών άρμο- 
διοτήτων, αί όποϊαι είχον άνατεθή εις 
τόν Έπαρχον καί περί τών όποιων διά 
μακρών εις τά προηγούμενα άνεφέρθη- 
μεν, ό άνώτατος οΰτος τής Κων)πόλε- 
ως αστυνομικός άρχων ήτο έπιφορτι- 
σμένος καί μέ άλλα, είδικωτέρας δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν φύσεως άστυνομικά 
καθήκοντα, έκ τών όποιων τά σπουδαιό
τερα, ίσως, είναι ή έπίθλεψις διά τήν 
τήρησιν τής Κυριοκής όργιας, ή ύποδο- 
χή καί πσρακολούθησις άντιπροσώπων 
ξένων κρατών, ή έπίλυαις τών μεταξύ 
τών πολιτών προκυπτουσών διαφορών 
καί, τέλος ή δσκησις δικαστικών έργων.

α) Κ υ ρ ι α κ ή  ό ρ γ ι α .  Πα- 
ραλλήλως πρός τήν Εκκλησίαν καί ή 
ΒυΖαντινή Πολιτεία, διά σειράς όλης 
νομοθετημάτων, ώρισεν, άτι αί Κυριακαί 
καί αί Θεομητορικοί έορταί είναι άπρα
κτοι, ήτοι ήμέραι όργιας. Ό  Μ. Κων) 
νος διά νόμου έπέβαλεν, όπως ή Κυρια
κή είναι ήμέρα όργιας δΓ άπαντας τούς 
έπαγγελματίας, πλήν τών γεωργών, οί 
όποιοι έπρεπε νά έκμεταλλευθοΰν τήν 
Κυριακήν, έφ' όσον αί καιρικοί συνθήκαι 
έπέτρεπον τούτο. «Καί οί δικασταί πάντες 
καί οί δήμοι τών πόλεων καί οί τεχνϊ- 
ται πάντες έν τη κυριακή όργείτωσαν' 
γεωργοί δέ μόνοι έν τή ήμέρα ταύτη γε- 
ωργείτωσαν' έπειδή συμβαίνει πολλάκις 
αύτήν έπιτηδειοτέραν εύρεθήναι πρός 
άροτρίασιν, ή πρός τήν τών άμπέλων 
γεωργίαν καί άτοπον έστιν αύτούς κω- 
λύεσθαι, τής τών άέρων άπολαύειν εύ- 
καιρίας»(’). Άργότερον, ό Λέων ό Σο
φός έπέβαλεν δΓ όλους τήν Κυριακήν 
όργιαν, μή έΕαιρουμένων ούδέ τών γε
ωργών. «Πάντες έν τη θεία καί τήν ά- 
φθαρσίαν ήμϊν έγκαινισαμένη ήμέρα 
σχολάξειν άργίρ καί μήτε γεωργόν μή
τε τινά έτερον άπτεσθαι έργων έν ταύ-
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τη τών μή νενομισμένων». Κατά τήν 
Κυριακήν καί τάς ρεγάλας θρησκευτικός 
έορτάς, ό "Επαρχος έπέβλεπεν, όπως 
μή διεξάγεται οίονδήποτε έμπόριον εις 
τήν άγοράν, πλήν τής πωλήσεως τών 
άπαραιτήτων ειδών διατροφής δΓ άν- 
θρώπους καί ξώα. Ωσαύτως, έπέτρεπε 
τήν λειτουργίαν τών κηροπωλείων, ϊνα 
δύνανται νά προμηθεύωνται οί πιστοί 
τά άπαρατίτητα διό τήν λατρείαν κηρία 
καί τών όψοπωλείων (καταστημάτων 
πωλούντων έδέσματα). Κλειστά, έπίσης, 
παρέμενον τά λουτρά, ό Ιππόδρομος 
καί τά καπηλεία, τά όποια μόνον μετά 
τήν δευτέραν ώραν τής Κυριακής καί 
μέχρι τής δευτέρας ώρας τοΰ μεσονυ
κτίου έπετρέπετο νά λειτουργούν. «Λέ
ων ό Μέγας τάς Κυριάκός ήμέρας ά- 
πράκτους έκέλευσεν είναι, έκφωνήσας 
καί θειον νόμον αύτοΰ, ώστε μήτε αύ- 
λόν, μήτε κιθάραν, μήτε άλλο μουσικόν 
ήχεϊν έν Κυριακή, μήτε ιπποδρομίαν τε
λείται, άλλά πάντα άργεϊν, καί πάντας 
τοίς θείοις ναοϊς σχολάξειν' καί έχαιρεν 
έπί τούτω πας άνθρωπος» (2) . Κατά τάς 
Κυριάκός, έπίσης, καί τάς έπισήμους 
έορτάς, άπηγορεύετο, συμφώνως πρός 
διάταξιν τοΰ Επαρχιακού Βιβλίου, εις 
τούς σαλδαμορίους (παντοπώλας) νά 
έκθέτουν τά τρόφιμό των πρός πώλησιν 
έξωθι τού καταστήματός των(3).

Τούς παραβαίνοντας τάς περί Κυρια
κής άργίας διατάξεις έπαγγελματίας έ- 
τιμώρει ό "Επαρχος, διά τής έν μέση 
άγορά καύσεως τών έργαλείων καί έμ- 
πορευμάτων των (4).

β) ' Υ π ο δ ο χ ή  κ α ί  π α ρ α -  
κ ο λ ο ύ θ η σ ι ς  ά ν τ ι π ρ ο -  
σ ώ π ω ν  ξ έ ν ω ν  Κ ρ α 
τ ώ ν .

Εις τά άστυνομικά τοΰ Έπάρχου έρ
γα, πρέπει νά προστεθή καί ή παρακο-

λούθηοις καί περιποίησις τών εις τήν 
Κωνσταντινούπολή μεταβαινόντων άντι- 
προσώπων ξένων Κρατών, διότι, ούχί 
σπανίως, ούτοι ένήργουν κατασκοπεί
αν ύπέρ τής ίδιας αύτών πατρίδος. Ό  
Έπαρχος έρεπε, όμοΰ μετά τού Στρα
τηγού, νά ύποδέχεται τούς ξένους «φι- 
λοτίμως καί διαψιλώς», άλλά νά μήν 
λέγουν τίποτε εις τούς έρωτώντας άκο- 
λούθους των, κυρίως όμως νά παρα- 
κολουθή τούτους, μήπως έλθουν εις έ- 
παφήν μετά γηγενών, παρά τών όποιων 
ήδύνατο νά λάβουν πληροφορίας, σχετι- 
ξομένας μέ τάς οχυρώσεις τής πόλεως, 
τήν δύναμιν καί τόν οπλισμόν τού στρα
τού, τήν κατάστασιν τών σιταποθηκών 
καί τών άποθηκών τροφίμων, τήν δύνα- 
μιν τού στόλου καί τήν κατάστασιν τών 
λιμένων καί γενικώς πληροφορίας άφο- 
ρώσας εις τήν στρατιωτικήν κατάστα- 
σιν τής πόλεως καί τής Αύτοκρατορίας. 
Ή  πσρακολούθησις έπρεπε νά γίνεται 
μέ «διακριτικότητα» καί ώς πλέον έν- 
δεδειγμένος πρός τούτο τρόπος έθεω- 
ρεϊτο ή πλησίον τοΰ ξένου τοποθέτησις 
ειδικού κρατικού ύπαλλήλου, ό όποιος 
τόν ήκολούθει κατά πόδας, προσφέρων 
τάς «εύγενεϊς ύπηρεσίας» του. Γενικώς, 
αί έν προκειμένω ένέργειαι τοΰ Έπάρ
χου καί τοΰ Στρατηγού άπέβλεπον εις 
τήν, κατά τό δυνατόν, παραπλάνησιν 
τών έπισήμων άλλοδαπών καί τών άκο- 
λούθων των, ώς πρός τήν στρατιωτικήν 
έν γένει κατάστασιν. Σχετικώς, ό Κων) 
νος ό Πορφυρογέννητος, εις κεφάλαιον, 
ύπό τόν τίτλον, «πώς δει πρεσβεύεσθαι 
καί πρεσβεύειν», άναφέρει τά έξής: 
«Πρέσβεις ή παρ' ύμών ή πρός ήμάς 
άποστέλλονται. Εάν μέν οΰν πρός ή
μάς άποστέλλωνται, χρή φιλοτίμως τε 
καί δαψιλώς τούτους ύποδέχεσθαι (καί 
γάρ τιμώσι πάντες αύτούς), τούς δέ ύ- 
πηρετοϋντας αύτοϊς δΓ άσφαλείας έχειν



εις τό μηδενότι διδάσκειν έπερωτωμέ- 
vouc αύτούς. Κάν μέν τών λίαν άφεστη- 
κότων οί πρέσβεις εΐεν, ώστε μεταΕύ 
έκείνων τε καί ήμών είναι τινα τών ε
θνών, έμφανίΖειν αύτοίε τών ήμετέρω^ 
όπόσα καί οϊα βουλόμεθα. Ομοίως δέ 
εί καί πλησιόχωροι μέν ήμών καθει- 
στήκεσαν, ένδεώς δέ πρόε τήν ήμετέ- 
ραν έχουοι δύναμιν. Εί δέ κατά πολύ 
ήμών διενηνόχασιν, είτε πλήθη στρα
τού, είτε άνδρείφ, χρή μήτε πλούτον, 
μήτε γυναικών κάλλη έμφανίΖειν αύτοίε, 
πλήθη δέ άνδρών καί όπλων εύκοσμίαν 
καί τειχών ύψώματα».

γ) Έ π ί λ υ σ ι ε  τ ώ ν  δ ι α 
φ ο ρ ώ ν .  Ό  Έπαρχος είχεν άπεριό- 
ριστον καί όνεΕέλεγκτον δικαιοδοσίαν, 
πρόε έπίλυοιν τών μεταΕύ τών πολιτών 
διαφορών. Αί διάφοροί αΰται, άφορώσαι 
κυρίως εις μικροΖητήματα ποινικής, άλ- 
λά καί άστικής φύσεως, έΕεδικάΖοντο 
ύπό τού Επάρχου, είτε έπιτοπίωε, όσά- 
κις τούτο ήτο δυνατόν, είτε κυρίως εις 
οίκημα, καλούμενον Μέγα Πραιτώριον, 
ή τών Έπάρχων(5) . Εις τό οίκημα τού
το άπενέμετο, όμοίως, ύπό τού Έπάρ- 
χου καί δικαιοσύνη, έπί σοβαρών άδι- 
κημάτων. Ό  Έπαρχος, δηλονότι, όπως 
καί ό Κοιαίστωρ καί ό Δρουγάριος είχον 
τό όφφίκιον (δικαίωμα) τού δικάΖειν. 
Βοηθοί των εις τό έργον τούτο ήοαν 
οί Πάρεδροι καί οί Σύμπνοι. Οί έν λό
γω δικασταί έκαλοΰντο, κατά τήν δια- 
τύπωσιν τών Βασιλικών, Έμπρακτοι. 
«'Έμπρακτοι δικασταί οί έχοντες όφφί
κιον τού δικάΖειν, οίον ό δρουγάριος, 
ό έπί τών κρίσεων, ό Κοιαίστωρ, ό Έ 
παρχος. Πάρεδροι δέ τούτων καί σύμ- 
ηονοι, οί περί αύτούς διαιτηταί, οΰς

(Συνέχεια έκ τής σελ. 291) 
νίΖεται ώς ύπέρμετροε φροντίς καί έ· 
πιμέλεια διά νά καταλήΕη εις πραγμα
τικήν ψυχικήν νόσον. Εις τά άρχικά 
της στάδια, ό άσθενής είναι άκίνδυνος 
διά τό περιβάλλον του. Οΰτος, έπί πα- 
ραδείγματι, συνεχώς παρακολουθεί τάς 
θύρας καί τά παράθυρα τής οικίας 
του, έάν είναι κεκλεισμίένα καί 
ήσφαλισμένα. Μέ τήν ιδέαν ότι είναι 
πλέον άοφαλής, βαδίΖει πλησίον τών 
τοίχων, εις ούς στηρίΖεται διά νά μή πέ- 
ση χαμαί ή τραυματισθή άπό αύτοκίνη- 
τον. Λαμβάνει ύπερβολικάς προφυλό- 
Εεις εις τήν δίαιτάν του. ΚαθαρίΖει τάς 
χεϊρας του καί τά μαγειρικά σκεύη πολ
λάκις πράς άποφυγήν μολύνσεως. 'Α 
ποφεύγει πολυσύχναστα μέρη, ίνα μή 
μολυνθή έκ τών άλλων. Προϊούσης τής 
παθήσεως, προβαίνει εις έγκλήματα κα
τά τών ήθών, έπιδείΕεις γεννητικών όρ- 
γάνων, θωπείας κατ' άνηλίκων κ.ο.κ. 
Σύνηθες έγκλημα τών νοσούντων έΕ 
αύτής τής παθήσεως είναι ή έμμονή εις 
μικροκλοπάς, κυρίως έκ μέρους γυναι
κών. Συλλομβανόμενοι δέ, έπανέρχον- 
ται εις τάς φυσιολογικός των άρχάς, 
δι' δ έπιδεικνύουν πραγματικήν μεταμέ
λειαν, έΕαιτούμενοι τήν συγγνώμην τής 
'Αστυνομίας καί τών παθόντων. Μετά 
πάροδον, όμως, χρόνου, τελούν καί πά
λιν παρόμοιον έγκλημα καί είτα μεταμε
λούμενοι κ.ο.κ.

V II.  Ή  ύ σ τ ε ρ ί α έγκληματο- 
λογικώς είναι ή κατάστασις, καθ' ήν έν 
ότομον δέν δύναται ή πιστεύει, ότι δέν 
δύναται νά έλέγΕη ώρισμένας έκδηλώ- 
σεις του. Ή  πάθησις είναι τοιαύτη, ώ

παντελώς κωλύει δικάΖειν' ού γάρ έχου- 
σιν όφφίκιον τού δικάΖειν, άλλά τού 
συμπονεϊν τώ άρχοντι» (6) .

Κατά τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, 
τόσον ό "Επαρχος, όσον καί οί άλλοι 
άρχοντες, ύπεχρεοϋντο νά διευκολύ
νουν τόν κατηγορούμενον εις τήν άπό- 
δειΕιν τής άθωότητός του καί νά μή 
τόν κακομεταχειρίζονται. Έν έναντίρ 
περιπτώσει, ό ύπόδικος είχε δικαίωμα 
νά άναφέρη τήν αύθαιρεσίαν τού άρχον- 
τος εις τόν βασιλέα. «Δέν πρέπει οί 
Κριταί, γράφει ό Άρμενόπουλος, νά 
έμποδίΖουν, ή νά ύβρίΖουν έκείνους 
όποΰ άνακρόΖοντται εις κρίσιν' άνίοως 
καί γένη κανένα τέτοιον, προσέρχονται 
καί τό άνφέρουν εις τόν βασιλέα» (7) 
Κατά τήν κρίσιν του, ό Έπαρχος ώφει- 
λε νά καταβάλη προσπάθειαν, πρός ά- 
νακάλυψιν τής άληθείας. «Σκοπείτω τήν 
άλήθειαν», όπως χαρακτηριστικώς έ
γραφε βυΖαντινός νόμος. Εις τό δικα- 
στήριον τού Επάρχου άλλά καί τά ύ- 
πόλοιπα έν Κων)πόλει ύφιστάμενα 
τοιαϋτα, άπηγορεύετο νά έΕετασθοΰν 
ώς μάρτυρες ώρισμένα άτομα, τά όποια, 
πλήν τών παλαιοτέρων νόμων συμπερι- 
ελήφθησαν καί εις τήν ΈΕάβιβλον. Εις 
τά πρόσωπα ταΰτα, άναφέρεται ώς έΕής 
ό σχετικός τίτλος τής ΈΕαβίβλου. «Οί 
μίμοι, ήγουν έκεϊνοι όπού παίΖουν καί 
άναγελούν τούς άνθρώπους εις τάς 
σκηνάς καί κωμωδίας καί όσοι σύρνουν 
'Αρκούδας, Μαϊμούδας, Φίδια, καί άλ
λα τοιαϋτα, οί χορευταί, ΤΖεγκίδες δη
λαδή καί έκεϊνοι όποΰ είναι εις πορνο- 
στάσια, οί Συκοφάνται, οί Μοιχοί, Κλέ- 
πται, ή όπού έκαμαν άλλοι τίποτες 
πταίοιμον' καί όσοι είναι πολλά πτωχοί, 
καί αί γυναίκες καί άνήλικοι, έτοΰτοι

στε δέν δύναται πολλάκις παρά μόνον 
πεπειραμένοι ψυχίατροι νά διακρίνουν 
τήν ύποκρινομένην άπό τήν πραγματικήν 
ύστερίαν. Ό  άσθενής παραλύει κατά τό 
ένα βραχίονα, χάνει τήν όρασίν του ή 
τήν φωνή του κατά τόν χρόνον τής κρί- 
σεως. Πολλάκις, τό σώμα τού άσθενοΰς 
λαμβάνει, κατά τόν χρόνον τής κρίσε- 
ως, διάφορα σχήματα, τά όποια ό άσθε
νής δέν δύναται νά πραγματοποιήση έ
στω καί έάν θέλη, καθ' όν χρόνον δέν 
είναι ύπό κρίσιν, Κλασσικόν παράδει
γμα ύστερικής κρίσεως είναι τού στρα
τιώτου, όστις, παρά τό γεγονός ότι εί
ναι θαρραλέος καί πειθαρχικός, ύφίστα- 
ται κρίσιν εις μίαν μάχην ή έκπαιδευ- 
τικήν άσκησιν, τρέπεται δέ εις άτακτον 
φυγήν, ώς ό πλέον δειλός καί άπειρος 
στρατιώτης. Ό  ύστερικός, έπανερχόμε- 
νος εις τήν κανονικήν ύγείαν, μετά τήν 
κρίσιν, ένθυμεϊται έλάχιστα έΕ όσων 
συνέβησσν. Οί πραγματικώς ύστερικοί 
είναι έπιρρεπεϊς εις αύτοτραυματισμούς 
καί ύφίσταται πάντοτε κίνδυνος νά 
πέσουν θύματα δυστυχημάτων. Με- 
γάλην σύγχυσιν έπιφέρουν οί προσ
ποιούμενοι ύστερικοί, οίτινες είναι λίαν 
εύάριθμοι εις τήν σημερινήν κοινωνίαν 
τού θορύβου καί τού έκνευρισμού.

36. Ή  βιβλιογραφία σχετικώς μέ τήν 
σχιζοφρενίαν είναι πλούσια, ένδεικτι- 
κώς ίδέ:

36α. Κ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, Op. Cit. ( 'ϊπ ο -  
σημ. 31) σελίς 407.

36β. D. D. JACKSON, The Etiology 
of Schizofrenia, New York, 2962. 

36 γ. Edward MAPOTHER and Au
brey LEW IS, «Psychological Medi-

όλοι δέν δέχονται εις μαρτυρίαν» (*).
Μέ τό παρόν, ώλοκληρώσαμεν, έν 

γενικαϊς γραμμοϊς, τήν παρουσίασιν τού 
Επάρχου τής Πόλεως, τού άνωτάτου 

έν Κωνσταντινουπόλει άστυνομικοΰ άρ- 
χοντος, τού «πρώτου μετά τόν βασιλέα» 
καί «πατρός τής πόλεως», μέ τά πολύ
μορφα άστυνομικά του καθήκοντα, μέ 
τήν άπεριόριστον έΕουσίαν καί τόν βα- 
θύτατον πρός τό άΕιωμά του σεβασμόν. 
Όμως, έάν πρέπει νά έχωμεν μίαν 
πλήρη εικόνα τής έν ΒυΖαντίω καταστά- 
οεως, έΕ άπόψεως άστυνομικής, θά 
πρέπει άοφαλώς νά γνωρίοωμεν, πλήν 
τού Επάρχου, καί τόν Πραίτωρα τού 
Δήμου καί τινας άκόμα άρχοντας, πε- 
ριβεβλημένους, πλήν τής άλλης, καί δι' 
έΕουσίας άστυνομικής. ΜεταΕύ αύτών 
περιλαμβάνονται ό 'Έπαρχος τού Σίτου, 
οί διάφοροι Έπιμεληταί καί, κυρίως, ό 
Κοιαίστωρ, ό όποιος καί θά μάς άπα- 
σχολήση εις τά έπόμενα.
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Η Α ΓΝ Ω ΣΤΗ  Α ΙΤ ΙΑ  Μ ΕΡΙΚΩ Ν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τ Ο Υ
Τ Ζ Α ΙΗ Μ Σ
Σ Τ ΙΟ Υ Α Ρ Τ

Γ Κ Ο Ρ Ν Τ Ο Ν

ΜΙΑ ΝΤΧΤΑ τοδ Φλεβάρη δ ΤζΙμ Τύν- 
νυ, κάτοικος Βοστώνης, ξύπνησε 
στίς 3 τδ πρωί άπ’ τό κουδούνισμα 

τοΟ τηλεφώνου του, πού ήταν δίπλα ατό 
κρεββάτι του. Παίρνοντας τδ άκουστικδ, ά- 
κουσε τήν φωνή τού συναδέλφου του "Αλ- 
φρεντ Μδσλεϋ:

— ΤζΙμ, άκδμη ένα θανατηφόρο άτύ- 
χημα στήν έθνική δδό.

Καί οί δύο ανήκαν στήν δμάδα μελετών 
άτυχημάτων κυκλοφορίας, πού δημιουργή- 
θηκε άπδ τδ Πανεπιστήμιο τού Χάρβαρτ, 
ύπδ τήν αιγίδα τού άμερικανικοΰ ύπουρ- 
γείου Δημοσίας Υγείας.

"Ενα τέταρτο άργάτερα, έφτασαν στδν 
τόπο τοδ άτυχήματος, 8που ηδραν άλλα 
μέλη τής δμάδας των, πού είχαν φτάσει 
πρίν άπ’ αύτούς. Τδ άμάξι πού έπαθε τδ 
άτύχημα, ένα ίδιωτικδ αύτοκίνητο μοντέ
λο 1960, είχε ξεπεράσει τή διαχωριστική 
γραμμή καί λοξοδρομώντας συνετρίβη έ- 
πάνω σ’ ένα φορτηγό. Τδ πτώμα τού δδη- 
γοδ βρισκόταν στδ δρόμο σκεπασμένο μ’ έ
να σεντόνι. Ήταν δ Κάρλ Κρώδερ, έπι- 
χειρηματίας, έτών 35.

Ό  Μόσλεϋ, πού ήταν άρχηγδς τής δμά

δας, πλησίασε τούς συναδέλφους του, οί 6- 
ποϊοι είχαν άρχίσει ήδη νά έργάζωνται. 
'Ο Μάρρεϋ Μπερστάϊν, μηχανικός αύτοκι- 
νήτων, φωτογράφιζε τδ συντριμμένο αύτο
κίνητο άπ’ δλες 'τΙς μεριές. Ό  "Εντυ 
Νιούκομπ, δ μηχανολόγος τής δμάδος, έ- 
ξήταζε τά δργανα τής διευθύνσεως. Λίγο 
πιδ πέρα, στδ δρόμο, δ Μάρρεϋ 2έγκαλ, 
μηχανικός τής κυκλοφορίας, άναζητοΰσε τά 
Ιχνη τών τροχών καί μετροδσε τ’ άποτύ- 
πωμα τοΟ φρεναρίσματος. Ό  Τύννυ κοινω
νιολόγος έξ έπαγγέλματος, σημείωνε τδ 
δνομα καί τήν διεύθυνσι τοϋ θύματος. 2τήν 
άρμοδιότητά του ήταν νά έξερευνήση τδν 
τρόπο ζωής τοΰ θύματος γιά ν’ άνακαλύψη 
τήν αλληλουχία τών περιστατικών, πού έ
γιναν αίτια νά βρή τό θάνατο στήν έθνι
κή δδό.

Ή  Τροχαία ’Αστυνομία έσπευσε ν’ άνα- 
κοινώση τδ πόρισμά της: «Καθ’ δλας τάς 
ένδείξεις δ Κρώδερ κοιμήθηκε στδ βολάν 
κι έχασε τδν έλεγχο τοΰ άμαξιοδ, ένώ έ
τρεχε μέ μεγάλη ταχύτητα».

Τδ πόρισμα τής δμάδος μελετών άργη
σε πολύ περισσότερο. Τά συμπεράσματά 
της τελείως άντίθετα άπδ τής ’Αστυνο

μίας. Μιά λεπτομερής έρευνα έπέτρεψε νά 
πιστοποιηθούν τά έξής: Ό  κρώδερ δέν έ
τρεχε πολύ καί δέν ε ί χ ε  ά π ο κ ο ι -  
μ η θ ή στδ βολάν. Τά ίχνη τών τροχών 
άπεκάλυπταν μία μέτρια ταχύτητα καί ή 
έπιστημονική έξέτασις τών λεπτών συρμά
των τών λαμπτήρων STOP (κατά μίαν 
νέαν τεχνικήν πού τελειοποιήθηκε άπδ τήν 
δμάδα) άποδεικνύει δτι τήν στιγμή τής 
συγκρούσεως ήσαν άναμμένοι.

Μία προσεκτική έξέτασις τής σόλας τοδ 
δεξιοδ παπουτσιού τοδ θύματος έδειξε δτι 
πατώντας είχαν μείνει ζωηρά Τχνη τοϋ 
«πετάλ τοΰ φρένου στδ δέρμα τής σόλας. 
"Ολα αύτά άπεδείκνυαν κάθε άλλο παρά 
δτι ε ί χ ε  ά π ο κ ο ι μ η θ ή .  Ό  
Κρώδερ είχε φ ρ ε ν ά ρ ε ι  έ π ί -  
μ ο ν α  γ ι ά  ν ά  μ π ο ρ έ σ η  ν ά  
σ τ α μ α τ ή σ η .  Ή  άμεση αιτία τοΰ 
άτυχήματος ήταν τδ σκάσιμο τοΰ έμπρδς 
άριστεροδ λάστιχου. Τδ άμάξι ήταν έφω- 
διασμένο μέ μοχλό έλέγχου τοδ τιμονιού 
καί γ ι’ αύτδ τδ λόγο τδ βολάν δέν είχε 
παρά μικρή μόνο τάσι νά παρεκκλίνη. "Ε
τσι δ Κρώδερ δέν είχε άντιληφθή τίποτε, 
τδ άνώμαλο παρά μόνο δταν τδ άμάξι άρ-
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χισε νά κάθεται. Τότε φρενάρησε δυνατά. 
Κατά συνέπεια τό άμάξι, ξεφεύγοντάς του, 
είχε κάνει μία αιφνίδια παρέκκλιαι πρός 
τ’ άριοτερά καί Επειδή τά δύο διαζώμα
τα τής κυκλοφορίας χωρίζονται άπδ μιά 
άπλή Ενδιάμεση γραμμή, τίποτε δέν μπό
ρεσε νά τόν αταματήαη.

ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ Α ΙΤ ΙΕΣ

Άπό τριών έτών ό Μόαλεϋ καί ή δμάδα 
τής ιατρικής σχολής τοδ Χάρβαρτ Επιδί
δονται μ’ Επιμονή νά προσδιορίσουν τΙς 
κρυφές αιτίες τών άτυχημάτων. Γνωρίζουν 
8τι άπ’ αύτά τ’ άτυχήματα, άπό τό 1951, 
βρήκαν τόν θάνατο περισσότερα άπό 400. 
000 άτομα στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες καί 
δτι είναι ή κυριωτέρα αιτία θανάτου ’Αμε
ρικανών άνδρών κάτω τών 35 έτών.

*0 πόλεμος τής Κορέας έγινε ή αιτία 
αυτής τής άναζητήσεως. Πραγματικά, τήν 
Εποχή Εκείνη παρετηρήθη δτι δ άμερικα- 
νικός στρατός έχανε περισσότερους άνδρες 
αέ αϋτοκινητικά άτυχήματα παρά άπό τά 
πυρά τοδ έχθροδ. "Γστερα άπ’ αδτή τήν 
διαπίστωσι άνετέθη στόν Δρα Ρόαα Μάκ 
Φάρλαντ τής ’Ιατρικής Σχολής τοδ Πανε
πιστημίου τοδ Χάρβαρτ, δ όποιος έκ τών 
πρώτων είχε συντελέσει στήν βελτίωσι τής 
έναερίου άσφαλείας.

Τό άποτέλεσμα ήταν μία ένδεικτική 
μείωσις τοδ άριθμοδ τών φονευθέντων καί 
τραυματισθέντων.

Έπιστρέφοντας στδ Χάρβαρτ, δ βοηθός 
τοδ Δρος Μάκ Φάρλαντ Άλφρεντ Μόαλεϋ, 
σκέφθηκε δτι μποροϋσε νά έφαρμόση τΙς 
ίδιες μεθόδους έρεύνης, μέ δλα τ’ άτυ
χήματα κυκλοφορίας. Πιστεύοντας δτι μό
νο μιά λεπτομερής έρευνα θά έπέτρεπε νά 
καθορισθοδν ot πραγματικές αίτιες τών 

ι θανατηφόρων άτυχημάτων καί συνακόλου
θα νά καταπολεμήση τό κακό, ήρθε σέ Ε- 
παφή μέ τόν Δρα Ρίτσαρντ Φόρν, διευθυν
τή τής ιατροδικαστικής ύπηρεοίας τοδ Πα
νεπιστημίου καί ιατροδικαστή τής Κομη
τείας τής Σύφφολκ. Αύτδς συνεφώνησε ά- 
πόλυτα μαζί του.

— Άπό τήν ήμέρα πού έκανα τήν πρώ
τη αύτοψία Επί ένδς θύματος τής κυκλοφο
ρίας ύπεστήριξα δτι γιά κάθε θανάσιμο ά- 
τύχημα πρέπει νά έφαρμόζεται δ Ιδιος τρό
πος έρεύνης δπως γιά ένα φόνο. Πώς άλ- 
λοιώς θά μπορούσαμε νά μάθωμε τ£ συ
νέβη;

"Ο Μόσλεϋ καί Φδρντ ένωσαν τΙς προα- 
πάθειές τους. ΈπΙ 17 μήνες έργάσθηκαν 
μέ έξοδά τους καί μέ τρόπο έμπειρικό. Έ- 
φρόντιζαν μέ κάθε περίπτωσι νά Επαλη
θεύουν τΙς ύποθέσεις τους μεταχειριζόμε- 
νοι γιά έργαστήριο τούς δρόμους στά πε
ρίχωρα τής Βοστώνης, δπου ύπήρχαν συν
τρίμματα αύτοκινήτων. Κατόπιν δ Μόσλεϋ 
κατέθεσε ένα πρόγραμμα έρευνών στδ Α 
μερικανικό ύπουργειο Δημοσίας 'Γγείας, 
τδ δποΐον ένέκρινε έπιχορήγηαιν 809.820 
δολ. δηλ. 29.000.000 δραχ.

*0 Φδρντ βοηθούμενος άπό μιά δμάδα 
ειδικευμένων ιατρών, άπό ένα δικαστή, 
ένα κοινωνιολόγο, ένα ψυχίατρο καί ένα 
Ιερωμένο, θ’ άνελάμβανε τήν Εργαατηρια- 
κή έργασία, ένώ δ Μόσλεϋ, βοηθούμενος 
άπό έναν μηχανικό αύτοκινήτων, ένα μη
χανολόγο τής κυκλοφορίας καί έναν πα
θολόγο θά άφιέρωναν δλη τήν δραστηριό- 
τητά τους στδ νά έξιχνιάζουν έπΐ τόπου 
τις συνθήκες κάθε ατυχήματος. Άφοδ κα- 
τήρτισε τήν δμάδα του ήταν σέ έπιφυλακή 
μέρα καί νύχτα.

ΟΙ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨ ΕΙΣ

Ή  δμάδα τοδ Χάρβαρτ έκανε άρκετές 
ένδιαφέρουσες άποκαλύψεις καί τδ συμπέ

ρασμα ήταν δτι πολλά άτυχήματα πού ά- 
ποδίδονται στήν ταχύτητα, οινοποσία καί 
άπροσεξία, μπορούν ν’ άποδοθοϋν έπίσης, 
σέ άλλες αιτίες. Άπόδειξις ή περίπτωσι 
ένδς νέου πού πηγαίνοντας περίπατο μέ 
τήν φίλη του βγήκε άπό τόν δρόμο καί 
τσακίστηκε σ’ ένα δέντρο. Ή  νέα τινά
χτηκε έμπρδς καί άπέθανε άμέσως. Ό  δ- 
δηγός κατηγορήθηκε γιά φόνο έξ άμελεί- 
ας. Ή  Αστυνομία ύπελόγισε τήν ταχύτη
τα μέ τήν δποία έτρεχε τό άμάξι τήν στι
γμή τής συγκρούσεως γύρω στά 100 χιλ.

Ή  δμάς τοδ Χάρβαρτ, άφοδ ώλοκλήρω- 
σε τίς έρευνές της διεπίστωσε δτι τδ άμά
ξι έτρεχε μέ 50 χιλιόμετρα τήν ώρα. Αύ- 
τή ή διαπίστωσι βασίσθηκε σ’ ένα πείρα
μα μέ θυσία ένδς πραγματικού άμαξιοϋ. Τδ 
συμπέρασμα ήταν δτι τδ άτύχημα δέν ώ- 
φείλετο αέ ύπέρβασι τοδ δρίου ταχύτητος, 
άλλά σέ σπάσιμο τοδ μοχλοδ αυνδέσεως.

Σ’ ένα δρόμο μέ 4 διαζώματα ένα δχη- 
μα ξέφυγε άπδ τό διάζωμα πού ακολουθού
σε καί βρέθηκε στδ διάζωμα προσπεράσμα
τος τής άντιθέτου πλευράς. Φαινομενική 
αίτια: Υπερβολική ταχύτης.

’Εξετάζοντας τδν δρόμο ή δμάδα τοδ 
Χάρβαρτ κατέληξε στδ έξής συμπέρασμα: 
Τδ άτύχημα έγινε μιά νύχτα μέ δμίχλη. 
Κατά τήν διάρκεια έπισκευών τοδ δρόμου 
έγιναν πρόσφατα δυδ γραμμές, στίς 4 ή
ταν κλεισμένες στήν κυκλοφορία. Οί Εργά- 
τες ξανανοίγοντας τίς 4 γραμμές παρέλει- 
ψαν νά σβύσουν μιά άσπρη γραμμή πού εί
χαν κάνει καί πού χρησίμευε γιά νά κα
τευθύνουν τ’ αύτοκίνητα νά παρεκκλίνουν 
κατά τδ διάστημα τών έπισκευών. Λόγφ 
τής δμίχλης, τδ θύμα δέν τδ άντελήφθη 
καί άκολούθησε αύτή τή γραμμή στά τυ
φλά. "Ετσι έπεσε κατευθείαν έπάνω στδ 
κύμα τών αύτοκινήτων πού ήρχοντο άπδ 
τήν άντίθετη κατεύθυνσι.

Οί μελέτες πού έγιναν καί σέ άλλα μέ
ρη πιστοποίησαν τίς παρατηρήσεις τοδ 
Χάρβαρτ καί άπέδειξαν δτι ή ταχύτης δέν 
παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο δσο πίστευαν 
μέχρι σήμερα.

ΑΛΛΑ Π Ε ΙΡΑΜ ΑΤΑ

Τό Πανεπιστήμιο τής Καλιφορνίας στδ 
Λδς "Αντζελες, συνεχίζει άπδ πολλά χρό
νια τώρα πειράματα, προωρισμένα νά κα
θορίσουν τήν Ικανότητα άντιστάσεως τών 
αύτοκινήτων καί έπιβατών στά κτυπήματα. 
Άφοδ έξήτασαν περισσότερα άπδ 60 άμά- 
ξια, πού τά ύπέβαλαν πειραματικά, σέ συν
θήκες συγκρούσεως, άπέδειξαν δτι ή τα
χύτης τών 35—40 χιλ. είναι άρκετή νά 
έπιφέρη τδν θάνατο σέ περίπτωσι συγκροΰ- 
σεως. Οί στατιστικές τοδ ’Οργανισμού προ- 
λήψεως τροχαίων άτυχημάτων τής Αμε
ρικής, άποδεικνύουν δτι τδ 1960, 65% θα
νατηφόρων άτυχημάτων κυκλοφορίας έγι
ναν μέ ταχύτητες κάτω τών 80 χιλ. τήν 
ώραν καί 45% κάτω τών 65 χιλ. τήν ώρα.

Μηχανικές έπιδιορθώσεις κακοκαμωμέ
νες άπεκαλύφθη δτι άποτελοδν συνηθέ- 
στατην αιτίαν θανατηφόρων άτυχημάτων. 
Παράδειγμα: "Ενα άπόγευμα δύο κυρίες 
κάνουν μερικές διαδρομές μέ τδ άμάξι. 
Ξαφνικά τδ αύτοκίνητό τους περνά τήν 
διαχωριστική γραμμή καί συντρίβεται σ’ 
ένα πού έρχεται άντίθετα καί τοδ δποίου 
δ δδηγδς έφονεύθη. "Ενα άλλο αύτοκίνητο 
πού άκολουθεΐ δέν μπόρεσε ν’ άποφΰγη τό 
άτύχημα. Οί δύο κυρίες σκοτώθηκαν έπί 
τόπου.

Ή  έκθεαις τής τροχαίας σημειώνει λα- 
κωνικώτατα: «Αύτοκίνητον τρέχον άντικα- 
νονικά». Ή  έρευνα δμως τής δμάδος τοδ 
Χάρβαρτ άπέδειξε δτι ένα λάστιχο χωρίς

άεροθάλαμο άσχημα διωρθωμένο σ’ ένα 
συνεργείο αύτοκινήτων είχε σκάσει μέ ά
ποτέλεσμα, τδν θάνατο τριών άτόμων.

Π Ρ Ο ΧΕ ΙΡΕΣ
ΕΠ ΙΔ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΕ ΙΣ

"Ας πάρουμε ώς παράδειγμα τά λάστι
χα. Σ’ ένα καινούργιο λάστιχο τδ πάχος 
τοδ έπιχρίσματος δέν είναι παρά ένα Εκα- 
τοστό. Μετά άπδ 30.000 χιλ. κανονικής 
δδηγήσεως ή φθορά αύτοδ τοδ έπιχρίσμα
τος καθιστά τδ λάστιχο εύπαθές στά σκα
σίματα καί στδ σπάσιμο (κλατάρισμα).

"Εχει διαπιστωθή δτι σέ πολλά άτυχή
ματα πού άποδόθηκαν στήν ταχύτητα ή 
στή μέθη τοδ δδηγοϋ, μιά βλάβη τοδ λά
στιχου σ’ Επικίνδυνη στιγμή έπαιξε ένα 
άποφασιατικδ ρόλο.

01 προσπάθειες τών ειδικών έπιτρέπουν 
νά διαμορφωθή μιά παθολογία τών άτυχη
μάτων τής κυκλοφορίας καί νά προαδιορι- 
σθοδν οί αιτίες. Μεταξύ αύτών πρέπει νά 
σημειώσουμε:
α) Ανεπάρκεια στήν κατασκευή τών ο

χημάτων άπό άπόψεως άσφαλείας.
Αποδείχθηκε δτι μερικά χαρακτηριστι

κά Εσωτερικής διαρρυθμίσεως συντελούν 
είς τά θανατηφόρα άτυχήματα.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά χρεια- 
σθοδν νά περάσουν μερικά χρόνια έως δτου 
τ’ αύτοκίνητα πού διατίθενται είς τήν ά- 
γορά θά είναι έφωδιασμένα μέ δλα τά ά- 
ναγκαία μέσα γιά τήν άσφάλειαν. Εν τφ 
μεταξύ μερικοί ειδικοί, βεβαιώνουν δτι οί 
ζώνες άσφαλείας είναι έπίσης άπαραίτη- 
τες δσο καί τά φρένα.

β) Ή  άμέλεια μερικών μηχανικών — 
έπιδιορθωτών.

Χιλιάδες αύτοαχέδιοι μηχανικοί έργά- 
ζονται σέ σταθμούς έξυπηρετήοεως καί σέ 
γκαράζ στήν Αμερική, έργαζόμενοι χωρίς 
καμμία έπίβλεψι καί έπιστημονική κατάρ- 
τιαι, μπορεί άπδ τήν έλλειψι πείρας νά 
προκαλέσουν τδν θάνατο τών πελατών 
των!
υ ) Ή  άνεπάρκεια τεχνικού έλέγχου γιά 

τά παλιά άμάΕια.
01 ύποχρεωτικές έπιθεωρήαεις, δταν ύ- 

πάρχουν δέν άποτελοδν συχνά παρά μιά 
άπλή διατύπωαι. Τά αύτοκίνητα έπρεπε 
νά έπιθεωροδνται συχνά έπάνω σέ ύδραυ- 
λικδ γρδλλο, ώστε νά είναι δυνατόν νά 
Ελεγχθούν έπιμελώς τά σωληνάκια τών 
φρένων, ή έξάτμησις,, ώς έπίσης καί άρ- 
κετδς άριθμδς άλλων βασικών στοιχείων, 
δ) Ή  άνεπαρκής συντήρησις τών αύτο- 

κινήτων άπό τούς ίδιοκτήτας των.
01 αύτοκινητισταί πού άμελοδν νά δια

τηρούν τ’ αύτοκίνητά τους σέ καλή κα- 
τάστασι άπό πάσης άπόψεως, θά έπρεπε 
νά είναι κοινωνικώς ύπεύθυνοι. "Ενα άμά
ξι αέ κακή κατάστασι άποτελεϊ κίνδυνον 
δχι μόνο γιά τδν ιδιοκτήτην του, άλλά 
καί γιά δλους Εκείνους πού θά βρεθούν 
στδ δρόμο του. Τόσον οί πεζοί δσον καί τ’ 
άλλα δχήματα.

Εκατοντάδες άνθρώπων έξακολουθοον 
νά πεθαίνουν ατούς δρόμους κάθε μέρα, 
άλλά ή διαπίστωσι τής δμάδος τοδ Χάρ- 
βαρντ καί άλλων Ερευνητών πού έχουν έγ- 
κύψει σ’ αύτό τδ ζήτημα, μάς άφίνουν νά 
Ελπίζουμε δτι δέν είναι μακρυά ή ήμέρα 
πού ή πραγματική αιτία τών θανατηφόρων 
άτυχημάτων θά προοδιοριοθή κατά τρόπον 
άποφασιατικδν καί δτι τά σχολεία, ή ά- 
στυνομία, οί νομοθέτες καί τδ σύνολο τών 
πολιτών θά Ενώσουν τίς προσπάθειές τους 
γιά νά μειωθή στδ έλάχιστον αύτή ή Εκα
τόμβη.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

2. Κατ' έΕαίρεσιν, επιτρέπεται όπως τά γραφεία τών 
επισήμων χρηματιστών παραμένωσι κατά τάς έργασίμους 
ήμέρας ανοικτά καί κατά τάς ώρας 16.30 έως 19 30 άπο- 
κλειστικώς καί μόνον πρός διεκπεραίωσιν έργασιών πρά- 
Εεων μεταβιβάσεως μετοχών, συναφθεισών κατά τάς πρωϊ- 
νάς ώρας έκάοτης ήμέρας καί ύπό τόν όρον ότι ή κατά τάς 
ώρας ταύτας έργαοία θά περιορίζηται έντός τών γραφείων 
τών χρηματιστών, όπαγορευομένης πάσης οίαοδήποτε φύ- 
σεως συναλλαγής.

3. Έπιφυλλάσσομεν ύμϊν τό δικαίωμα, όπως, δΓ άπο- 
φάσεως ήμών, παρατείνωμεν ή περιωρίζωμεν τάς ώρας λει
τουργίας άπάντων τών άνωτέρω γραφείων, έπιδάλλωμεν πε
ριορισμούς εις τήν λειτουργίαν των ή αΐρωμεν τούτους καί 
καθορίζομεν ώρας λειτουργίας των κατά τάς ήμέρας τής 
έκκαθαρίσεως, ήτοι τήν 1, 2, 16 καί 17ην έκάστου μηνάς 
ή τυχόν άλλης καθοριοθηοομένης ήμέρας ύπό τής άρμοδίας 
Αρχής.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

Ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν .
Άπαγορεύομεν εις τούς πεζούς νά ϊστανται καθ' ό- 

μόδας ή νά περιφέρωνται μεμονωμένοι κατ' έπανάληψιν 
καθ' οίονδήποτε τρόπον καί νά έκδηλώνωσι λόγω ή έργω 
τήν πρόθεοίν των πρός σύναψιν χρηματιστηριακών πράΕε- 
ων έπί τών όδών, πλατειών, στοών, πεζοδρομίων, εισόδων 
οικημάτων, καταστημάτων, δημοσίων κέντρων, γραφείων κ. 
λ.π. άπάσης τής περιφέρειας ήμών, ώς καί νά περιέρχωνται 
τά διάφορα γραφεία ή νά συγκεντρώνωνται εις διάφορα 
κέντρα ή εις οίονδήποτε χώρον προσιτόν εις τό κοινόν μέ 
τόν σκοπόν αύτόν.

Καθ' ας ήμέρας τό Χρηματιστήριον άργεϊ καί τά χρη- 
ματιοτικά γραφεία είναι κλειοτά, άπαγορεύεται εις πάντας 
τούς κατ έπάγγελμα άσχολουμένους εις τήν διενέργειαν 
χρηματιστηριακών πράΕεων νά ϊστανται, συγκεντρώνται ή 
περιφέρωνται εις τούς περί τό Χρηματιστήριον χώρους, κέν
τρα, στοάς κ.λ.π.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3.

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  δ ι α τ η ρ ο ΰ ν τ ω ν  
χ ρ η μ α τ ι σ τ ι κ ά  γ ρ α φ ε ί α .

1. Υποχρεοϋνται όπαντες οί διατηροϋντες χρηματιοτι- 
κά γραφεία ή μεσιτικά έπίσημα γραφεία ή τοιαϋτα τραπεζι
τικά άργυραμοιδεϊα καί έν γένει γραφεία ή καταστήματα 
διεΕάγοντα παρεμφερείς έργασίας όπως: α) έχωσιν άνηρ- 
τημένην έΕωθι τούτων έπιγραφήν ή άναγράφωσιν εις κα
τάλληλον καί έπιφανή θέοιν τό όνοματεπώνυμον αύτών καί 
τό είδος τού γραφείου, έντός δέ αύτών έχωσιν άνηρτημέ- 
νον πίνακα τού προσωπικού αύτών, άντίγραφον τού όποιου 
νά άποστείλωσιν εις τήν Ύποδ)νσιν Γενικής Ασφαλείας 
καί β) οί διατηροϋντες έπίσημα χρηματιστικά ή μεσιτικό 
γραφεία έφοδιασθώσι διά δελτίων ταύτότηττος παρά τής 
Επιτροπής τού Χρηματιστηρίου, τεθεωρημένων παρά τού 

Γενικού Κυβερνητικού Επόπτου αύτού, έφοδιάσωσι δέ διά 
τοιούτων καί τούς ύπαλλήλους αύτών τούς διοριζομένους 
τή έγκρίσει τών άνωτέρω.

2. Απαντες οί έν τώ παρόντι αρθρω άναφερόμενοι ύ- 
ποχρεούνται νά έχωσιν άνηρτημένον έντός πλαισίου καί 
εις καταφανή θέσιν τού γραφείου των άντίγραφον τής πα- 
ρούσης.

"Α ρ θ ρ ο ν 4.

Κ υ ρ ώ σ ε ι ς .

Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως,

ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή
λους, διώκονται καί τιμωρούνται τών μέν άρθρων 1 καί 2 
συμφώνως τώ αρθρω 8 τού Ν 6410/1934 «περί τροποιή- 
σεως τού Ν. 3632/1928, «περί Χρηματιστηρίων άΕιών», τού 
δέ άρθρου 3 συμφώνως τώ αρθρω 459 τού Ποινικού Κώ- 
δικος.

6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί μέτρων τάξεως καί άσφαλείας έν ταΐς άμα- 
ξοστοιχίαις Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων»

Ά  ρ θ ρ ο ν 1.

Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  :
α) Ή  άνοδος έπί τών οχημάτων τών Ηλεκτρικών Σι

δηροδρόμων εις άτομα φέροντα πεπληρωμένα όπλα, έκ- 
κρηκτικάς καί εύφλέκτους ϋλας καί έν γένει άντικείμενα 
έπικίνδυνα.

Αποσκευαί καί άντικείμενα, δυνάμενα, ώς έκ τού όγ
κου των ή τής φύσεως αύτών, νά ένοχλήσουν καθ' οίονδήπο
τε τρόπον τούς έπιβάτας καί παρακωλύσουν τήν έπί τού 
οχήματος έλευθέραν κίνησιν αύτών μεταφέρονται διά τής 
σκευοφόρου.

Ή  μεταφορά κυνών έπιτρέπεται έφ' όσον ταύτα φέ
ρουν φίμωτρον καί μόνον διά τής σκευοφόρου.

β) Τό κάπνισμα έντός τών οχημάτων τών Ηλεκτρικών 
Σιδηροδρόμων τών φερόντων είδικάς πινακίδας άπαγορεύ- 
σεως τού καπνίσματος έν αύτοϊς.

γ) Τό δίαιον άνοιγμα τών αύτομάτως κλεισμένων θυ
μών, ή παρεμβολή έμποδίου διά τό κλείσιμον αύτών, ώς 
καί τό άνοιγμα τών έσωτερικών θυρών.

δ) Η παραμονή έπί τού κατωφλιού τών θυρών καί 
εις τάς βαθμίδας.

ε) Τό κύπτειν έπί τών παραθύρων, ώς καί τό έκτεί- 
νειν έκ τούτων τάς χείρας.

στ) Τό θορυβεϊν, άσχημονείν καί ένοχλείν καθ' οίον
δήποτε τρόπον τούς έπιβάτας.

Ζ) Τό έπαιτεϊν καί παίζειν όργανα έντός τών όχη- 
μάτων.

η) Τό έγγίζειν διάφορα μηχανήματα τού όχήματος, 
π.χ. διακόπτας, τροχοπέδας, στρόφαλο κ.λ.π

θ) Η χρήσις τού σήματος κινδύνου άνευ άποχρώντος 
λόγου.

ι) Η ρίψις έκ τών θυρών καί παραθύρων άντικειμέ- 
νών, δυναμένων νά τραυματίσουν, ρυπάνουν ή έκφοβίσουν 
τό κοινόν καί προσωπικόν τής Εταιρείας.

ια) Η κυκλοφορία τού κοινού έντός πάσης πεφραγμέ- 
νης σιδηροδρομικής γραμμής, ώς καί ή διά τούτης διέλευσις.
• >β) Ή  έπί σιδηροδρομικής γραμμής καί παρ' αύτήν
άπόθεσις άντικειμένων οίαοδήποτε φύσεως. ψευδών ση
μείων κ.λ.π.

ιγ) Ή  καθ' οίονδήποτε τρόπον έκουσίως παρεμπόδι- 
σις ή έπιβρόδυνσις τής κανονικής κυκλοφορίας τών συρμών.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

Οί έπιβάται ύποχρεούνται νά συμμορφοϋνται πρός πά
σαν ύπόδειΕιν τών ύπαλλήλων, άφορώσαν εις τήν έφαρμο- 
γήν τής παρούσης καί γενικώς εις τήν διευκόλυνσιν καί 
κανονικήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των.

Ά  ρ θ ρ ο ν 3.

Αντίτυπα τής παρούσης νά άναρτηθούν, μερίμνη τής 
Εταιρείας Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, εις έμφανές μέρος 

έκάστου όχήματος.
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Ά  ρ θ ρ ο ν 4.

Κ υ ρ ώ σ ε ι ς .

Ο ’ι παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις ανατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τού 
άρθρου 459 ττοΰ Ποινικού Κώδικος, έφ1 όσον δι' άλλης τι- 
νός διατάΕεως δέν προβλέπεται δαρυτέρα ποινή.

7. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί μέτρων άσφαλείας καταστημάτων, οικιών
καί πολυκατοικιών»

Ά  ρ θ ρ ο ν 1.

1. Οί διευθυνταί καταστημάτων, πρατηρίων, άποθηκών, 
γραφείων, έργαστηριων καί έργοστασίων παντός είδους κ. 
λ.π., ώς καί οί υπεύθυνοι άνεγειρομένων οικοδομών, ύπο- 
χρεούνται άπως, μετά τήν λήΕιν τής εργασίας των, κλείουν 
καλώς τάς εισόδους, θύρας, παράθυρα, έσχάρας, ύπόγεια 
καί φεγγίτας αύτών κατά τρόπον άσφαλή καί συμμορφών- 
ται πρός τάς ύποδείΕεις τής 'Αστυνομίας, ώς άποβλεπού- 
σας εις τήν πρόληψιν κλοπών, πυρκαϊών ή άλλων εγκλη
ματικών πράξεων.

2. Οί άνωτέρω ύποχρεοΰνται νά διατηρούν κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτός άνημμένον λαμπτήρα μικράς έντά- 
σεως, ϊνα οϋτω καθίσταται εύχερής ό έλεγχος τού έσω- 
τερικοΰ τούτων ύπό των άστυνομικών οργάνων.

Ά  ρ θ ρ ο ν 2.

1. Οί διευθυνταί τών κατά τό προηγούμενον άρθρον κα
ταστημάτων, έφ' όσον ταΰτα έχουν κοινήν τήν έΕωτερικήν 
είσοδον ύποχρεοΰνται άπως διατηρούν τούτην κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτός καί κατά τάς ήμέρας όργιας κεκλει- 
ομένην κατά τρόπον άσφαλή. Τής τοιαύτης ύποχρεώσεως 
άπαλλάσσονται, έάν διατηρούν θυρωρόν ή φύλακα, όπότε 
ύπεύθυνος καθίσταται οΰτος.

" Α ρ θ ρ ο ν  3.

1. Οί ένοικοι οικιών ύποχρεοΰνται, όσάκις άπομακρύ- 
νονται τούτων, νά άσφαλίΖουν καλώς τά θύρας, παράθυρα 
ώς καί οίονδήποτε έτερον άνοιγμα τών οικιών, άποθηκών 
καί λοιπών βοηθητικών χώρων, πρός πρόληψιν κλοπών.

2. Οί, δι’ οίονδήποτε λόγον (ταΕίδιον κ.λ.π.), άπερχό- 
μενοι τών οικιών των δύνανται, έφ' όσον έπιθυμοΰν, νά 
δηλώνουν τούτο πρό τής άναχωρήσεώς των εις τήν οίκείαν 
’Αστυνομικήν 'Αρχήν, πρός έπίβλεψιν.

Ά ρ θ ρ ο ν  4.

1. Αί θύραι καί τά παράθυρα τών Ιερών Ναών δέον 
όπως άσφαλίΖωνται καλώς, πρός πρόληψιν διαπράΕεως 

κλοπών.
2. Εις έκαστον 'Ιερόν Ναόν δέον νά ύπάρχη χρηματο- 

κιδώτιον, έντός τοΰ όποιου νά άσφαλίΖωνται κατά τάς ώρας 
μή λειτουργίας τοΰ Ιερού Ναού τά χρήματα καί τά πολύτιμα 
άφιερώματα.

3. Ύπεύθυνος διά τήν τήρησιν τών άνωτέρω καθίσταται 
ό ύπό τού έκκλησιαστικοΰ συμβουλίου όριΖόμενος διαχειρι
στής.

Ά ρ θ ρ ο ν  5.

Κ λ ε ι θ ρ ο π ο ι ο ί

1. ' Η όσκησις τοΰ έπαγγέλματος τοΰ κλειθροποιού έπι- 
τρέπεται κατόπιν άδειας τής Ύποδ)νσεως Γενικής Ασφα
λείας, χορηγομένης τή αιτήσει τού ένδιαφερομένου, εις ήν 
έπισυνάπτονται τρεις (3) πρόσφατοι φωτογραφίαι.

2. Οΰτοι ύποχρεοΰνται νά τηρούν διβλίον τών παρ' 
αύτών κατασκευασμένων ή πωλουμένων κλειδών, κατά τό 
ύπό τής Ύποδ)νσεως Γενικής Άσφαλείας διδόμενον αύτοϊς 
ύπόδειγμα.

Τό ώς άνω διβλίον θεωρείται ύπό τής Υποδ)νσεως 
Γενικής Άσφαλείας, πρός τάς έκάστοτε ύποδείΕεις τής ό
ποιας ύποχρεοΰνται νά συμμορφώνται κατά τήν άσκηαιν τού 
έπαγγέλματος των.

Ά ρ θ ρ ο ν  6.

Φ ύ λ α κ ε ς  κ α ί  ν υ κ τ ο φ ύ λ α κ ε ς

Ι.Ούδείς δύναται νά άσκήση τό έπάγγελμα ή νά έκτε- 
λέση έργον νυκτοφύλακος ή φύλακος καταστήματος, οικίας, 
πολυκατοικίας, εργοστασίου, άγροκτήματος ή οίασδήποτε 
περιουσίας ή έπιχειρήσεως άνευ άδειας τής Υποδ)νσεως 
Γενικής Άσφαλείας, έκδιδομένης τή αιτήσει τοΰ ένδιαφε
ρομένου, εις ήν δέον όπως έπισυνάπτωνται τά κάτωθι δικαιο- 
λογητικό:

α) Πιστοποιητικόν ποινικής κατασΥάοεως. 
β ) Βεδαίωσις τής οικείας Αστυνομικής Αρχής, περί 

τής έν γένει διαγωγής του,
γ) Έγγραφος δήλωσις τού έπιθυμούντος νά προσλάβη 

τούτον εις τήν ύπηρεσίαν του καί 
δ) Τρεις (3) φωτογραφίαι.
2. Απαγορεύεται εις τούς ίδιοκτήτας οικιών, πολυκα

τοικιών, καταστημάτων καί τών άνωτέρω έπιχειρήσεων νά 
προσλαμβάνουν εις τάς οικίας των, καταστήματα καί λοιπάς 
έπιχειρήσεις των, ώς φύλακες ή νυκτοφύλακες, πρόσωπα 
στερούμενα τής κατά τά άνωτέρω άδειας.

Ά ρ θ ρ ο ν  7.

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  φ υ λ ά κ ω ν  κ α ί  
ν υ κ τ ο φ υ λ ά κ ω ν

1. Οί κατά τό προηγούμενον άρθρον φύλακες, νυκτο
φύλακες κ.λ.π., ύποχρεοΰνται νά ειδοποιούν άμελητί τήν 
οίκείαν Αστυνομικήν Αρχήν, περί παντός έγκλήματος ή δυ
στυχήματος, λαβόντος χώραν έν τή φυλασσόμενη ύπ αυ
τών περιοχή, ώς καί έπί παντός γεγονότος ή συμβάντος 
δυναμένου εύλόγως νά γεννήση ύπονοίας, ότι έλαβεν ή 
πρόκειται νά λάβη χώραν έγκλημα.

Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους, διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τφ άρθρω 459 
τοΰ Ποινικού Κώδικος.

8. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΙΑΤΑΞΙΣ

«Περί άπαγορεύσεως πωλήσεως ύπό διαφόρων δη
μοσίων κέντρων, οινοπνευματωδών ή άλλων με
θυστικών ποτών εις Ανηλίκους»

Ά ρ θ ρ ο ν  1.

Απαγορεύεται ή ύπό τών πόσης φύσεως δημοσίων κέν
τρων προσφορά πρός κατανάλωσιν έντός αύτών οινοπνευ
ματωδών ποτών εις άνηλίκους μή ουμπληρώσαντας τό 
17ον έτος τής ήλικίας των, έφ' όσον ούτοι δέν συνοδεύ- 
ωνται ύπό τών γονέων των ή κηδεμόνων.

Ά ρ θ ρ ο ν  2.

Υπεύθυνοι διά πάσαν παράβασιν τών έν τφ προηγού
μενα) άρθρω όριΖομένων είναι οί διευθυνταί τών πωλούντων 
οινοπνευματώδη ποτά καταστημάτων, οί ύπάλληλοι καί οί 
βοηθοί τούτων (ταμίαι, σερβιτόροι κ.λ.π.).

Ά ρ θ ρ ο ν  3.

Οί παραβάται τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχεται άπό 
τής δημοσιεύσεώς της έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έκτέλεσις άνατίθεται εις τούς άστυνομικούς ύπαλλή- 
λους. διώκονται καί τιμωρούνται συμφώνως τφ άρθρω 459 
τοΰ Ποινικού Κώδικος.

(ΣυνεχίΖεται)
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Τ ΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΕΜΕΝΑΝ, διά νά έορτάση τό ’Έθνος τήν συμ- 
πλήρωσιν ένος καί ήμίσεος αΐώνος, άπό τήν άπελευθέρωσί του. . .  

146 έτη είχαν συμπληρωθή άπό τήν ήμέρα, κατά τήν οποία μιά φού
χτα προγόνων έθυσίασαν τήν ζωήν των καί τάς περιουσίας των εις τον 
βωμόν τής Ελευθερίας, εις τήν προσπάθειαν έκδιώξεως των βαρβάρων 
ορδών του άλλοθρήσκου κατακτητοϋ... Του κατακτητοϋ, ό όποιος δέν 
έπέτρεπεν εις τό γένος μας νά έκπληρώση τον Εκπολιτιστικό Προορι
σμό του, έναντι τοϋ Πανανθρώπινου ’Έθνους. . .

Τέσσερα έτη μόνον άπέμεναν. .. άλλά τό έργο, πού ’Εκείνοι είχαν 
“Ρχίσει, δέν είχε όλοκληρωθή. 'Η ’Ελευθερία, τήν οποίαν οί ήρωες τοϋ 
21 εΐχον χαρίσει εις τό Γένος μας, δέν είχεν άποδώσει όλους τούς καρ
πούς της. 'Η Ελλάς ήτο μέν ένα κράτος έλεύθερον, άλλά μέ μίαν Ε 
λευθερία, ή οποία, άπό στιγμής εις στιγμήν, έκινδύνευε νά έξαφανισθή, 
χωρίς νά έχη άποφέρει καί τά προσδοκώμενα άποτελέσματα.

Ή  κοινωνική εύρυθμία ήτο κάτι τό 
άγνωστον, ή οικονομική σταθερότης 
φλόγα κανδηλιοΰ, ή όποια άφηνε τάς 
τελευταίας, πρό τοϋ σκότους, άναλα- 
μπάς. Αί ήθικαί άΕίαι, λέΕεις άπλαϊ 
χωρίς κανένα περιεχόμενο, λέΕεις, τών 
όποιων τό νόημα έρμήνευεν ό καθείς 
συμφώνως μέ τό ιδιαίτερό του συμφέ
ροντα...

Τέσσερα έτη άπέμεναν διά νά συμ
πληρωθούν τά 150 άπό τήν Παλιγγενε
σία τοϋ 1821 καί αί τρεις καταραμένοι 
άδελφαί, αί όποϊαι άκούουν εις τά ονό
ματα «Ραχάτι», «Ρουσφέτι», «Μπαχτοί- 
σι», έΕακολουθοΰσον νά βασανίζουν τόν 
τυρανισμένο τούτο τόπο. Τόν τόπον, ό 
όποιος δέν ύπήρΕεν μόνον ή πάλαι ποτέ 
Γεννήτρα Γη Θεών, Ηρώων καί Υψη
λών Πανανθρώπινων Ιδανικών, τόν τό
πον, ό όποιος δέν ύπήρΕε μόνον ό δη
μιουργός έπτά ίστορικώς άνεγνωρισμέ- 
νων έως σήμερον Πολιτισμών, άλλά καί 
ό όποιος έχει ύποχρέωοιν νά έκπολιτί- 
2η συνεχώς τήν Οικουμένην.

Τέσσερα έτη άπέμεναν... καί ό Εθνι
κός Εύαγγελισμός είχε καταντήσει μία 
Οπλή έορτή, μία άφορμή κοσμικών έμ- 
φανίσεων, πολλαπλών έορτών καί πανη- 
γύρεων, αί όποϊαι έκάλυπτον τήν 6α- 
θυτέραν ουσίαν τού μηνύματος έκείνου, 
τό όποιον ή ήμέρα έθύμιΖε.

Τέσσερα έτη άπέμεναν, διά νά συμ- 
πληρωθή ένας καί ήμισυς αιών καί τό 
Γένος δέν ήδύνατο νά άφυπνισθή άπό 
τόν βαθύ του λήθαργο... Εις τέσσερα 
έτη ή Ελλάς θά έπρεπε νά κόμη ένα α
πολογισμόν δράσεως, ό όποιος θά έ£ι- 
σοϋτο σχεδόν μέ τό μηδέν. Δέν εΐχον 
άΕιοπσιηθή αί μέχρι τότε διάφοροι σπασ- 
μωδικαί προσπάθειας μεταΕύ τών όποι
ων ΕεχωρίΖουν:

α) Ή  τ ή ς  3 η ς  Σ ε π τ ε μ 
β ρ ί ο υ  1 8 4 3 («Έπανάστασις τοϋ 
συνταγματάρχου Δημ. Καλλέργη»), διά 
τής όποιας:

1. Περιωρίσθησαν αί μοναρχικοί έΕου- 
σίαι τοϋ Όθωνος καί

2. Άπέκτησεν ή Ελλάς Σύνταγμα.

β ) Ή  τ ή ς  1 5 η ς  Α ύ γ ο ύ -  
σ τ ο υ 1909 (Έπανάστασις «Στρα
τιωτικού Συνδέσμου», ή «τοϋ Γουδί»), 
διά τής όποιας:

1. Περιωρίσθησαν αί αύθαίρετο έπεμ- 
βόσεις τοϋ τότε διαδόχου καί τών πριγ
κίπων εις τό στράτευμα.

2. Έπεβλήθη ή άναδιοργάνωσις τών 
Ενόπλων Δυνάμεων, μέ άποτέλεσμα τήν

νικηφόρον διά τήν Ελλάδα έκβασιν τών 
μετά τριετίαν κηρυχθέντων Βαλκανικών 
Πολέμων,

καί 3. Έδημιουργήθησαν νέαι πολιτι
κοί δυνάμεις, διά τής ύπό τών Επανα
στατών ΆΕιωματικών άναθέσεως τής 
πρωθυπουργίας εις τόν έκ Κρήτης κλη- 
θέντα Έλ. ΒενιΖέλον.

γ) Ή  κ α τ ά  π ο λ ύ  ο ο β α -  
ρ ω τ έ ρ α  έ ρ γ α σ ί α  τ ή ς  
π ε ρ ι ό δ ο υ  1936-1940  (Κυ- 
βέρνησις Ίωάννου ΜεταΕά), διά τής ό
ποιας, πλήν τής έσωτερικής καί έπί ό
λων τών θεμάτων άναδιοργανώσεως, 
προετοιμάσθη ψυχικώς καί ύλικώς ή χώ
ρα, διά τήν νικηφόρον άντιμετώπισιν 
τών Δυνάμεων τού "ΑΕονος καί τήν 
έΕασφάλισιν τής Νίκης εις τά έλεύθερα 
Έθνη τής Ανθρωπότητος.

Αύταί αί προσπάθειαι δέν εΐχον άΕιο- 
ποιηθή όπως έπρεπε. Τό γένος μας δέν 
είχε κατορθώσει νά έπανακτήση τήν θέ- 
σιν τοϋ Πνευματικού Οδηγού τής Λευ
κής Φυλής, ή όποια τού άνήκει. Καί, 
ώς νά μή έφθανον άλα τά άνωτέρω, οί 
Εενοκίνητοι πράκτορες προετοιμάΖοντο 
διά τήν κατάληψιν τής έΕουσίας, ένφ 
πολιτική άστάθεια, κοινωνικοί άναταρα- 
χαί, κατασπατάλησις τοϋ δημοσίου χρή
ματος, κομματικοί συναλλαγαί καί χαρι
στικοί παροχαί, κατάβαράθρωναν τήν οι
κονομίαν τής χώρας... Ή  φαυλότης έ- 
βασίλευε καί ό Λαός άγωνιοϋσε...

Άγωνιοϋσεν ό Ελληνικός Λαός, διό
τι, σύν τοϊς άλλοις, έσφάδαΖε κάτω 
άπό τό βάρος τών άγροτικών χρεών, ή- 
πειλεϊτο άπό τόν Εενοκίνητο πράκτορα, 
ώδηγεϊτο εις βέβαιον άφανισμόν, άσφυ- 
κτιοϋσε άπό τήν γύρω του ήθικήν σήψιν 
καί άπό τήν πολιτικήν φαυλότητα...

Καί τήν άγωνία του αύτή τήν μετέδω
σε ό λαός μας, μέσω τών στρατευμένων 
του τέκνων, εις τά μόνα έθίνικά κύττα
ρα, τά όποια εΐχον παραμείνει άλώβητα: 
Εις τούς άΕιωματικούς τών Ενόπλων 
Δυνάμεων. Εις τήν μόνην ώργανωμένην 
έθνικήν όμάδα, ή όποια, φύλαΕ πιστός 
τών έθνικών μας παραδόσεων καί τών 
έπιδιώΕεων τής φυλής, είχε παραμείνει 
ήθικώς άκεραία, άπό τήν όλην Ζωφεράν 
κατάστασιν...

Κατ' αύτόν τόν τρόπον, έφθασαν αί 
Ένοπλοι Δυνάμεις εις τήν 21ην ’Απρι
λίου 1957. Ή  έπέμβοσίς των άπετέλεσε 
συνέχεια τής Εθνεγερσίας τοϋ 1821 
καί ήτο ίστορικώς έπιβεβλημένη. Τά 
στρατευμένα τέκνα τής Ελλάδος έΕετέ- 
λεσαν τό καθήκον των, τό δεύτερον 
σκέλος τοϋ σκοπού ύπάρΕεως τών Ε 
νόπλων Δυνάμεων, ό όποιος είναι «ή 
άποτροπή παντός έσωτερικοϋ κινδύνου». 
Καί τό καθήκον των αύτό τό έΕετέλε- 
σαν μέ ήρεμίαν καί σεμνότητα, χωρίς 
αιματοχυσίας, καί μέ πλήρη συναίσθη- 
σιν τής ίστορικότητος τών στιγμών...

ΔΗΜ. ΛΑΖΟ ΓΙΩ ΡΓΟ Σ —
ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟ Σ
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Ο Αντιπρόεδρέ της Κυβερνήοεως κ. 
Στυλιανός Παττακός έπεσκέφθη τήν ή- 
μέραν του Πάσχα τήν Σχολήν ΑΕ)κών 
Αστυνομίας Πόλεων καί έτσούγκρισε μέ 

τούς ΑΕ)κούς καί τού μαθητός τό Πα
σχαλινό αύγό. Ό  κ. Αντιπρόεδρος εις 
χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον. "Ενας 
Πεντοζάλης, κάτι άπό τήν ήρωϊκή 

Κρήτη.

Στιγμιότυπον άπό τούς Πανελληνίους 
Σκοπευτικούς Αγώνας 1972 κατά τούς 
όποιους τήν πρώτην θέσιν κατέλαβεν ή 
Αστυνομία Πόλεων. Διακρίνεται ό Αρ

χηγός τής Αστυνομίας κ. Γιαννούλης, 
ό Πρόεδρέ τής ΣΚ.Ο.Ε. κ. Παπαρόδου, 
ό Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς 
Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρέ καί συμμε- 

τέχοντες σκοπευταί.

Εις ειδικήν τελετήν έβραβεύθη ύπό τών 
Λάϊονς Αθηνών ό ΑστυφύλαΕ Νικόλα
έ  Λειθαδίτης τραυματιστείς κατά τήν 
έκρηΕιν βόμβας εις τό "Αγαλμα Τρού- 
μαν, καθ' ήν ώς γνωστόν έφονεύθη ό 
ήρωϊκός άστυφύλαΕ Άθαν. Κωνσταν- 
τάγκας. Εις τήν φωτογραφίαν ή έπίδο- 
σις τού μεταλλείου παρουσία τού Άρ- ■ 
χηγοϋ καί Ύπαρχηγοΰ τής Αστυνομίας τ

Η παρουσία τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
είναι έντονέ  εις όλόκληρον τόν Ελλη
νικόν χώρον. Εις τήν φωτογραφίαν 
ή Φιλαρμονική τού Σώ ματέ  παιανίζει, 
ύπό τήν διεύθυνοιν τού 'Αρχιμουσικού, 
Αστυνόμου κ. Μπουκουβάλα εις χώρον 

τής Ιερός Πόλεως τού Μεσολογγίου 
κατά τάς έορτάς τής ΈΕόδου.



Ό  Γενικός Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίας ΤάΕεως κ. I. Αναστασόπου- 
λος, συνοδευόμενος ύπό τών Αρχηγών 
Χωροφυλακής καί 'Αστυνομίας Πόλεων 
κ.κ. Καραβίτη καί Γιαννούλη, κατά έπί- 
σκεψίν του εις τήν Σχολήν Χωροφυλα
κής έπ' ευκαιρία σεμιναρίου μετεκπαι- 

δεύσεως.

Α  Η 'Αστυνομία Πόλεων άνέκαθεν ΰπήρ- 
* £εν θερμός συμπαραστάτης τών ωραί

ων καί υψηλών έπιδιώΕεων. Ιδιαιτέρως 
άΕιόλογος ύπήρΕεν ή συμβολής της εις 
τήν προαγωγήν τοϋ 'Ελληνικού άθλητι- 
ομοϋ καί έΕαιρετικώς τοΰ άνδροπρεποϋς 
άθλήματος τής Σκοποβολής. Διά τήν 
συμβολήν της τούτην ό Πρόεδρος τής 
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. 
Παπαρόδου άπένειμεν εις τόν Αρχηγόν 
τοϋ Σώματος κ. Γιαννουλην βαρύτιμον 
Κύπελλον. Εις τήν φωτογραφίαν χαρα

κτηριστικόν στιγμιότυπον.

Ή  Όμάς Πάλης τής Αστυνομίας Πό
λεων έχουσα εις τό μέσον τόν Ύπαρ- 
χηγόν κ. Καλτσόν καί τόν Προϊστάμε
νον τοϋ Τμήματος Αθλητισμού Αστυ
νόμον Β ' κ. ΡϊΖον εις στιγμιότυπον κα
τά τό διεΕαχθέν 'εις Θεσσαλονίκην 
Πρωτάθλημα Πάλης, εις τό όποιον κα
τέλαβε τήν 3ην θέσιν, μέ πρώτον τό 
Πυροσβεστικόν καί δεύτερον τόν Στρα

τόν.

Τήν 10ην ώραν τής 18.3.72 έλαβε χώ
ραν, τελετή καθ’ ήν άπενεμήθησαν τό 
πτυχία εις τούς συμμετασχόντας εις τό 
Σεμινάριον Τροχαίας ΆΕ)κούς Χωρο
φυλακής καί Άστυν. Πόλεων. Εις τήν 
φωτογραφίαν πρό τής Σχολής ΆΕ)κών 
Αστυν. Πόλεων. Διακρίνεται ό Ύπαρ- 

χηγός τής Αστυνομίας κ. Καλτσός, ό 
ΤαΕίαρχος Χωροφυλακής κ. ΤΕαβάρας, 
ό Διοικητής τών Αστυνομικών Σχολών 
κ. Οικονόμου καί οί μετεκπαιδευθέντες.



NEON Α ΙΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σεμνή τελετή εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έστήριξε πάντοτε τήν δύναμίν του και έβασίσθη 
διά τήν επιτυχίαν τών δσων επέτυχε, τόσον εις τήν άφοσίωσιν των μελών του εις τό 
καθήκον των, δσον καί εις τήν προς αυτό άγάπην του λαοΰ, τόν όποιον υπηρέτησεν 
και υπηρετεί. Τήν άγάπην ταύτην καλεϊσθε νά συνεχίσητε καλλιεργοΰντες.

Έξοδος
Τήν 9ην ώραν τής 15-3-72 έξ- 

ήλθον τής Σχολής Αστυφυλάκων, 
τοποθετηθίντες εις ’Αστυνομικά 
Τμήματα καί τών τεσσάρων Διευ
θύνσεων, 207 νέοι ’Αστυφύλακες.

Προ τής άναχωρήσεώς των διά 
τάς νέας 'Υπηρεσίας άνεγνώσθη 
πρός τούς νέους βλαστούς τής ’Α
στυνομίας Πόλεων εμπνευσμένη 'Η
μερήσια Διαταγή του Διοικητοΰ τών 
’Αστυνομικών Σχολών Άστυν. Δ /ν- 
τοΰ Α' κ. Οικονόμου Νικολάου, ό ό
ποιος έκάλεσε τούτους, νά έκτελέ- 
σουν τό ύψηλόν καί ώραΐον έργον 
των μέ άντικειμενικότητα, άμερολη- 
ψίαν, δικαιοσύνην καί άνθρωπιάν.

'Οδηγίας καί συμβουλάς άπηύ- 
θυνεν ωσαύτως ό Διοικητής τής 
Σχολής ’Αστυφυλάκων ’Αστυνόμος 
Β' κ. Παναγόπουλος Χρήστος καί 
έν συνεχεία ό Διοικητής τών Σχο
λών συνεχάρη τούς τρεις πρώτους 
κατά σειράν επιτυχίας δοκίμους, ά- 
πονείμας εις τούτους άναμνηστικόν 
δώρον. Μετά τήν βράβευσιν τών ά- 
ριστευσάντων άστυφυλάκων, τοΰ 
πρώτου κ. Μπινιέρη Γεωργίου, του 
δευτέρου κ. Μπούγου Σπυρίδωνος 
καί τοΰ τρίτου κ. Τσιούμα ’Αθανα
σίου, προσεφέρθησαν άναψυκτικά 
καί γλυκίσματα καί ή σεμνή τελετή 
έκλεισε μέ τις εύχές όλων πρός τούς 
νέους άστυνομικούς γιά επαγγελμα
τικήν πρόοδον καί άτομικήν εύτυχίαν.

‘Ορκωμοσία
Τήν 9ην ώραν τής 23-3-72 πα

ρουσία τοΰ Ύπαρχηγοϋ Άστυν. Πό
λεων κ. Καλτσα, τοΰ Διοικητοΰ τών

Άστυν. Σχολών Άστυν. Δ /ντοϋ Α' 
κ. Οικονόμου, τοΰ προϊσταμένου 
τής Ύποδ/νσεως Σωματικής καί 
Πνευματικής Αγωγής Άστυν. Δ /  
ντοΰ Β' κ. Τσιπρούδη, τοΰ Διοικη- 
τοΰ τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. 
Παναγοπούλου καί τών Άξ/κών 
ταύτης, έ'λαβε χώραν ή ορκωμοσία 
155 είσαχθέντων εις τήν Σχολήν 
πρός έκπαίδευσιν δοκίμων άστυφυ
λάκων. Μετά τήν τελετήν τής ορκω
μοσίας, άνεγνώσθη ή 'Ημερήσια 
Διαταγή τοΰ Διοικητοΰ τών Άστυν. 
Σχολών καί έν συνεχεία πρός τούς 
νέους μαθητάς άστυνομικούς ώμίλη- 
σεν ό κ. 'Υπαρχηγός, βστις είπε τά 
έξής χαρακτηριστικά:
«Μόλις πρό όλίγου έδώοατε τόν ιερόν 

όρκον Πίστεως τοΰ Δημοσίου Λειτουρ
γού. Λίαν συγκεκινημένος τήν στιγμήν 
ταύτην, αισθάνομαι τήν ανάγκην νά ά- 
πευθυνθώ πρό ύμάς δι’ ολίγων.

Καί έν πρώτοις, χαιρετίΖω τήν άφιΕίν 
σας έν τη Σχολή καί τήν άπό τής στι
γμής ταύτης ένταΕίν σας εις τήν Αστυ
νομικήν οικογένειαν.

Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων, 
μέ ιδιαιτέραν χαράν, ύποδέχεται τό νέα 
μέλη τής οικογένειας του, τά όποια προ
ορίζονται νά ένισχύσουν καί νά ένδυνα- 
μώσουν τάς τάΕεις του, πιστεύει δέ ά- 
κραδάντως, ότι ή εισροή τοΰ νέου σύ- 
τοΰ αίματος, ύμών τών νέων βλαστών, 
θά συντελέση εις τήν έτι περαιτέρω εύ- 
όδωσιν τοΰ σκοπού καί πλέον όνετον έκ- 
πλήρωσιν τών καθηκόντων του.

Ή  άποστολή τοΰ Αστυνομικού Σώ
ματος, έν τή σημερινή, ίδια, κοινωνία, 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική, πολυσχιδής 
καί πολύμορφος, διά τε τό Κράτος καί 
τούς πολίτας.

Ζώμεν, σήμερον, έν μέσω κοινωνίας 
διαρκώς καί μέ άλματα άναπτασσομέ- 
νης, εις άπαντας τούς τομείς τής δρα- 
στηριότητός της.

Ή  τεχνική πρόοδος καί ή δνοδος έν 
γένει τοΰ πολιτισμού τής άνθρωπότητος

έχει ώς έπακόλουθον τήν δημιουργίαν 
όλονέν καί νέων προβλημάτων, πρός 
άντιμετώπισιν τών όποιων' παράλληλος 
πρέπει νά είναι καί ή άνοδος τοΰ πνευ
ματικού έπιπέδου καί τών έπαγγελματι- 
κών καί έγκυκλοπαιδικών γνώσεων τών 
ύπαλλήλων τοΰ Κράτους, Ιδία δέ ήμών 
τών μελών τοΰ Αστυνομικού Σώματος.

Καί ώς πρός μέν τάς κατ' ιδίαν ύπο- 
χρεώσεις, άλλά καί τόν τρόπον καί διά 
τά μέσα, δι' ών θά κληθήτε νά έπιτελέ- 
σητε τήν πρός τήν Πατρίδα, τήν Κοι
νωνίαν καί τό Αστυνομικόν Σώμα άπο- 
στολήν σας γενικώτερον, λεπτομερώς 
θά παρακολουθήσητε τήν άνάπτυΕίν των 
έν τή Σχολή τούτη, ύπό τών καθ' όλα 
άΕίων Καθηγητών καί έκπαιδευτών σας.

Ώ ς πρός τά πέραν ταύτης, όμως, θά 
έπιθύμουν νά προσθέσω όλίγα τινά.

Τό Αστυνομικόν Σώμα, ώς νέος θε
σμός, άπό τής πρό πεντηκονταετίας ί- 
δρύσεώς του, έκλήθη νά πληρώση καί 
πράγματι έπλήρωσεν έν κενόν, τοΰ τής 
'Αστυνομεύσεως εις τάς μεγάλος πό
λεις, έΕ ού άλλωστε καί τό όνομα καί 
ό τίτλος του.

Δέν θά σάς άπασχολήσω μέ τούς μέ
χρι τοΰδε άγώνας, θυσίας καί έπιτεύ- 
γματα τού Σώματος τούτου. Περί αύ- 
τών, λίαν εύγλώττως όμιλοΰσι τά γεγο
νότα καί κοινή είναι ή διαπίστωσις καί 
ή άναγνώρισις.

Τό Σώμα τοΰτο έστήριΕε πάντοτε τήν 
δύναμίν του καί έβαοίσθη διά τήν έπι- 
τυχίαν τών όσων έπέτυχε, τόσον εις τήν 
άφοσίωσιν τών μελών του εις τό καθή
κον των, όσον καί εις τήν πρός αύτό 
άγάπην τού λαοΰ, τόν όποιον ύπηρέτη- 
σεν καί ύπηρετεϊ.

Τήν άγάπην ταύτην καλεϊσθε νά συ
νεχίσητε καλλιεργοΰντες.

Πρέπει νά είσθε ύπερήφανοι μέ τήν 
νέαν σας άποστολήν.

Πρέπει νά αίσθάνεσθε αίσιόδοΕοι καί 
νά διακατέχεσθε ύπό πλήρους βεβαιό- 
τητος, ότι εις τά νέα σας καθήκοντα 
θά έχετε τήν στοργήν καί συμπαράστα- 
σιν τών προϊσταμένων σας είδικώς, άλ
λά καί τής Κοινωνίας καί τής Πολιτείας 
γενικώτερον.

Η έκ τής 'Εθνικής 'Επαναατάσεως
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Στιγμιότυηον άπό τήν όρκωμοσίαν. Διακρίνονται ό Ύπάοχηγός τής Αστυνομίας κ. Καλτσάς, ό Διοικητής τών Αστυ
νομικών Σχολών κ. Οικονόμου, ό Προϊστάμενος τής Ύποδ) νσεως Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής κ. Τσιπρούδης, 

ό Διοικητής τής Σχολής Αστυφυλάκων κ. Παναγόπουλος καί οί άΕ)κοί τής Σχολής.

τής 21ης Απριλίου 1967 προελθοϋσα 
Εθνική Κυθέρνησις περιέβαλλε μέ ιδι

αιτέραν αγάπην καί άπό τής πρώτης 
στιγμής τά Σώματα Ασφαλείας, άτιγα, 
πρό αύτής, δεινώς διεσύροντο καί έπρο- 
πηλακίΖοντο ύπό μιας εΕωθεν κατευθυ- 
νομένης άντεθνικής μειοψηφίας.

"Ηδη, μέ άκμαϊον ήθικόν βαδίΖομεν 
σήμερον τόν νεοχαραχθέντα ιστορικόν 
δρόμον τής φυλής, τής Ελληνικής φυ
λής, τής ώραιοτέρας φυλής τοϋ Κό
σμου.

Εις τόν δρόμον τοϋτον δέν είναι δυ
νατόν καί δέν πρέπει νά ύπάρΕουν ήτ- 
τοποθεϊς, διασπασταί, καιροσκόποι καί

άδιάφοροι.
Όλοι ήνωμένοι, ώς εις άνθρωπος, 

ώς μία μονός, θά βαδίσωμεν τήν όδόν 
τής άναδημιουργίας καί τής Εθνικής 
μας άναγεννήσεως καί έΕυψώσεως, 6ν- 
τες βέβαιοι, ότι ό πλοηγός μας γνω
ρίζει άριστα όχι μόνον τό δρομολόγιον, 
διά νά κατευθύνη άσφαλώς τό σκάφος, 
αλλά καί τάς οίασδήποτε συνθήκας ή 
άντιΕοότητας πλεύσεως.

Μέ τήν πεποίθησιν άκλόνητον, ότι εις 
καλάς χεϊρας άνατίθεται αί πρός τήν 
Πατρίδα καί τήν Κοινωνίαν βαρεϊαι υπο
χρεώσεις τοϋ Αστυνομικού Σώματος; 
καί τήν βεβαιότητα, ότι ύφ' υμών θά

καταβληθή πόσα δυνατή προσπάθεια διά 
τόν άρτιον καί άπό πόσης πλευράς κα
ταρτισμόν σας έν τή Σχολή, πρός έκ- 
πλήρωσιν, μετά τήν έκ τούτης έΕοδόν 
σας, τών ώς προελέχθη καθηκόντων 
σας, τών, ώς προελέχθη, καθηκόντων 
πίδοσιν καί σάς προσκαλώ νά άναφω- 
νήσωμεν:

Ζ ή τ ω  τ ό  " Ε θ ν ο ς
Ζ ή τ ω  ή Ε θ ν ι κ ή  Έ  π ο

ν ά σ τ  α ο ι ς
Ζ ή τ ω  ή Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό 

λ ε ω ν » .
Γ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ύπαστ. Β \

Οί νέοι άστυνομικοί εις παράταΕιν κατά τήν τελετήν ορκωμοσίας



ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Τ Α Ν Ε Α  Μ Α Σ

Ευχαριστήριοι έπιστολαΐ
Άθήναι τή 30fJ 'Μαρτίου 1972 

Πρός τό
Β' Α2ΤΓΝ0ΜΙΚ0Ν ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 
Γραφεΐον κ. Διοικητοΰ

’ Ε ν τ α ύ θ α
Έχομεν τήν τιμήν, έν συνεχεία τοΰ άπό 

23)3)72 ήμετέρου έγγράφου, νά γνωρίσω- 
μεν ίιμΤν δτι τό ύπό τά στοιχεία 389.910 
CORTINA AUTOMATIC ύπεξαιρεθέν αΰ- 
τοκίνητον τής καθ’ ήμάς Εταιρείας, πα- 
ρελήφθη Οπό των ήμετέρων Οπαλλήλων 
τάς άπογευματινάς ώρας τής σήμερον, καί 
νά παρακαλέσωμεν δπως διατάξητε τήν 
παύσιν τής άναζητήσεώς του.

Βαθύτατα συγκεκινημένοι διά τό άπύ- 
θμενον παρ’ ύμών έκδηλωθέν ένδιαφέρον, 
καθ’ ύπέρβασιν τού καλώς έννοουμένου 
καθήκοντος, θεωροΰμεν καθήκον μας, δπως 
έκφράσωμεν τόσον πρός ύμάς προσωπικώς, 
δσον καί πρός τούς 6φ’ ύμάς ύπηρετούν- 
τας τήν πλήρη καί Απόλυτον ίκανοποίησιν 
δν δχι συγκίνησίν μας, δι’ δσα πρός τήν 
ύφ’ ήμάς 'Εταιρείαν τό ύμέτερον ένδοξον 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων προαέφε- 
ρε, γεγονός δπερ μδς κατέκτησε τάς 
καρδίας.

θά άπετέλει πλάνην δι’ ήμάς, δν δχι 
δαρεϊαν παράληψιν καθήκοντος, έάν ωσαύ
τως δέν ποιούμεθα ιδιαιτέραν μνείαν διά 
τήν Οπηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως τοΰ καθ’ 
ήμδς Σώματος, ή δποία τάς άπογευματι- 
νάς ώρας τής σήμερον διά τών ύπ’ αύ- 
τής όργάνων, ήτοι Οπ’ άριθ. ΑΠ 782 Πε
ριπολικού μέ έπικεφαλής τόν Άρχιφύλα- 
κα Ν 18 Βαρλάμην Δημοσθένην, ’Αστυφύ
λακα 418 καί 420 Μίχον καί Καρτερολιώ- 
την, οΐτινες, ώς προσωπικώς διεπίστωσεν 
ό ύποφαινόμενος, πέραν τής έντοπίσεως 
τού ύπεξαιρεθέντος Οπό τοΰ δράστου 389. 
910 αύτοκινήτου μας, έφρούρουν τούτο καί 
πάραυτα είδοποιήθην διά τήν παραλαβήν 
του παρά τού Β' ’Αστυνομικού Τμήματος 
’Αθηνών, είς δ άρχικώς δι’ έγγράφου μας 
έγνωρίααμεν τήν Απώλειαν τού ύπεξαιρε- 
θέντος αύτοκινήτου.

Μέ Ασυνήθιστου πάντοτε προθυμίαν ή- 
μέρας τε καί νυκτός καί μέ έξόφθαλμον 
εύχαρίστησιν μΑς συνέδραμον τόσον τό Δι
οικητικόν προσωπικόν δσον καί είδικώτε- 
ρον τά έκτελεστικά δργανα τού Ομετέρου 
ένδόξου καί τιμίου Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, διά τήν δνετον καί Ασφαλή 
διακίνησιν τών όχημάτων τοΰ στόλου μας 
καθ’ δλην τήν 'Ελληνικήν ’Επικράτειαν 
καί είς δς πόλεις Αστυνομεύει Ή  ’Αστυ
νομία Πόλεων, ήτοι ’Αθήνας, Πειραιά, 
Πάτρας καί Κέρκυραν.

Δραττόμενοι τής εύκαιρίας ταύτης, φρο- 
νούμεν, έκ καθήκοντος καί άμεροληψίας

κινούμενοι, νά φέρωμεν είς γνώσιν υμών 
καί ιδιαιτέρως πρός τήν πυραμίδα τού Ομε
τέρου Σώματος, πρός δ κοινοποιούμεν τό 
παρόν, μέ τήν πληροφορίαν δτι ή συνερ
γασία μας Από τής άνωτάτης σκοπιάς τής 
ήγεσίας τού Ομετέρου Σώματος μέχρι καί 
τού τελευταίου ’Αστυνομικού ύπαλλήλου 
είς τόν τομέα τών δημοσίων σχέσεων 0- 
πήρξεν λίαν ζηλευτή, μέ Αριστα Αποτε
λέσματα είς Αμφοτέρας τάς πλευράς, ήτοι 
τήν έπιδειχθεΤσαν παρά τούτων τών ώς 
εΐρηται Αστυνομικών Οπηρεσιών, τήν πα- 
ράκλησιν δπως γνωρίσητε τάς εύχαριστί- 
ας τής καθ’ ήμάς ’Ανωνύμου Εταιρείας 
είς Απαντα τά καθ’ Ομάς ύφιστάμενα δρ
γανα καί φρονοΰμεν, δτι είναι Αξια πάσης 
ήθικής Αμοιβής ύφ’ Ομών, "να οίίτω δρέ- 
φουν τόν καρπόν τής ήθικής ίκανοποιή- 
σεώς των διά τάς πέραν τών καθηκόντων 
των προαφερομένας άνεκτιμήτους ύπηρε- 
σίας καί καταστούν παράδειγμα πρός μί- 
μησιν, καθ’ δτι πιστεύομεν Απολύτως δτι, 
ούτε ό έπιστήμων, ούτε 6 έργάτης εύχαρι- 
στεΐται τήν ώραν πού πληρώνεται, Αλλά 
τήν ώραν πού βλέπει τάς καλάς έπιτεύ- 
ξεις τών διαφόρων ένεργειών των νά Α- 
μοίβονται ήθικώς.

’ θά άπετέλει ώσαύτως, πλάνην δι’ ήμάς 
έάν διά τής παρούσης δέν άναφέρωμεν Ομΐν 
δτι μέ τοιούτους Αξιωματικούς καί Αστυ
νομικούς ύπαλλήλους τού Σώματος, τού 
έξαιρετικού αύτού Σώματος τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, θά βαδίσωμεν έμπρός πρός 
τήν ’Αναγέννησιν τής νέας Ελλάδος, Οπό 
τήν σημαίαν τής Έπαναστάαεως τής 21ης 
’Απριλίου 1967.

Διατελώ μετά πλείστης τιμής 
Εντολή Γενικού Διευθυντοϋ 

HERTZ H ELLA S  S.A. 
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  I. ΚΑΨ ΑΛΗΣ 

Ταγματάρχης Χωροφυλακής έ.ά 
Σύμβουλος τής HERTZ H ELLA S  S.A.

♦

U.S.S. Jonn F. Kennedy
Μεσόγειος Θάλασσα 
21 Φεβρουάριου 1972 

Αγαπητέ Δ/ντά κ. Κουντουριώτη,
’Επιθυμώ νά σας έκφράσω τήν έκτί- 

μησίν μου, διά τήν έξαίρετον συνεργα
σίαν, ή όποια τόσον εύκόλως ήτο αί- 
σθητή, μεταξύ τής ’Αστυνομίας τής 
Κερκύρας καί τής Ναυτικής Περιπόλου. 
’Ιδιαιτέρως είμεθα εύχαριστημένοι διά 
τάς διευκολύνσεις, τάς όποιας προσεφέ- 
ρατε είς τό Άρχηγεϊον τής Ναυτικής 
’Αστυνομίας.

'Υπήρξα ιδιαιτέρως έντυπωσιασμένος 
άπό τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν τής

Αστυνομίας σας καί τάς πολλάς φιλο
φρονήσεις, αί όποϊαι πλήν έμοΟ, έπεξε- 
τάθησαν καί είς όλόκληρον τό πλήρωμα 
τού U.S.S. KENNEDY.

Μέ τάς καλλιτέρας εύχάς 
Ύπ/. R.H. GOPMLEY 

Πλοίαρχος

Τά 50 χρόνια τής Αστυνο
μίας Πόλεων

Μεγαλοπρεπώς έωρτάσθησαν, κατ' 
αύτάς, τά πενήντα χρόνια άπό τής I- 
δρύσεως τής Αστυνομίας Πόλεων. Έν 
μέσω κατ' άρχάς οργανωτικών δυσχε
ρείων έν συνεχεία τάχιστα, άνδρωθεϊσα 
καί όργανωθεϊσα άρτίως, ήδη λειτουργεί 
άποτελεσματικώς, κατά τό πρότυπον 
τών μεγάλων Αστυνομιών Πόλεων είς 
τόν Κόσμον. Έν μέσω δυσκολιών, έ- 
θνικών περιπετειών, άλλά καί έν ήμέ- 
ραις ευημερίας, ό Ελληνικός λαός ήΕιώ- 
θη μεγάλων εύεργεσιών, άπό τό Σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων. ΦύλαΕ τής ά- 
σφαλείας, βοηθός έν πάσι, προστάτης 
τών πολιτών τούς όποιους υπηρέτησε 
καί υπηρετεί, ώς Ζώντας ύπό τόν ήλιον, 
συμπληρώνει λειτουργίαν ήμίσεος αίώ- 
νος. Ίστάμεθα προ τού χρόνου τούτου 
μέ σεβασμόν καί έ£ ύποχρεώσεως, έναν
τι τών θυσιών ατινας έπραγματοποίησεν 
ή Αστυνομία Πόλεων. Ίστάμεθα έ^ώπι- 
ον τής πραγματικότητος τής Ιστορίας 
τής Αστυνομίας Πόλεων, ίστάμεθα καί 
πρός τής ιερός σκιάς τών θυσιασθέν- 
των άστυνομικών ύπέρ τής Ελλάδος. 
Κλίνομεν τό γόνυ καί τούς οφθαλμούς 
πρό τής ιερός άνσμνήσεως.

Σήμερον ή Αστυνομία Πόλεων, υίο- 
θετήσασα άπολύτως τό πνεύμα καί τήν 
γρομμήν τής συγχρόνου Δημοσίας Δι- 
οικήσεως, έργάΖεται μέ άψογον έπικοι- 
νωνιακόν τρόπον^ έφαρμόΖουσα τάς άρ
χάς τών ανθρωπίνων σχέσεων καί έκ- 
φράΖουσα πρός αύτάς, κατά τήν τεχνι
κήν τών Δημοσίων Σχέσεων.

Διερμηνεύοντες αισθήματα τού κοινού 
μας, εύχόμεθα όπως τό μέλλον τής Α
στυνομίας Πόλεων, είναι πάντοτε λαμ
πρόν, όκολουθούν τά ίχνη διά τά όποια 
τό κοινόν εύγνωμονεϊ.

Έδημοσιεύθη είς τό ύπ’ άριθ. 96 
τεύχος τής «Δ ΙΟ ΙΚΗ ΣΕΩ Σ  ΕΠ ΙΧΕ Ι
ΡΗΣΕΩΝ», τοΰ μηνάς Δεκεμβρίου 
1971.

★

Τό ’Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτε- 
χνεΐον μετέσχεν τού έορτασμού τής 50 
ετηρίδος τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ή 
Σύγκλητος αύτού, τή είσηγήσει τού Πρυ- 
τάνεως, τακτικού Καθηγητοΰ κ. ’Αντωνί
ου Λοΐζου, συνέταξε ψήφισμα, έχον ούτω: 

«Ή  Σύγκλητος τοΰ ’Εθνικού Με- 
τσοβίου Πολυτεχνείου κατά τήν συνε- 
δρίασιν αύτής τής 11ης Νοεμβρίου 1971, 
άκούσρσα τοΰ Πρυτάνεως καί άναλογι- 
ζομένη τών έπί μίαν πεντηκονταετίαν 
προσφερομένων ύπό τού Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων μεγάλων πρός τό 
Έθνος καί έν ειρήνη καί έν πολέμα) υ
πηρεσιών, πρός δέ τοΰ έμπνεύσαντος τάς 
πράξεις ταύτας γενναίου φρονήματος, 
καθήκοντος καί θυσίας, άποτίνει έξ ό- 
μοθύμου πνεύματος φόρον βαθείας τιμής 
πρός τό Σώμα δι’ δσα ύπέρ τής χώρας 
κατά τό πνεύμα τού Νόμου έπραξε καί 
άποφασίζει τήν άνακοίνωσιν τού παρόν
τος τοϊς άρμοδίοις».



’Επί τούτοις, ώμίλησεν ό Καθηγη- 
τής-Γενικός ’Επιθεωρητής Σωματικής ’Α
γωγής τοϋ Ε,Μ.Πολυτεχνείου κ. Πέτρος 
Κ. Θεοδωρακάκος μέ θέμα «ή ’Αστυνο
μία Πόλεων καί ή πρός τήν Πατρίδα 
καί τήν Κοινωνίαν προσφορά της».

Τήν τόσον τιμητικήν διά τό Σώμα 
όμιλίαν τοϋ άξιοτίμου κ. ΚαθηγητοΟ τό 
Ε. Μ. Πολυτεχνεΐον έξέδωκεν εις κομ- 
ψότατον μικρόν βιβλίον, τό όποιον έ- 
σχάτως έκυκλοφόρησεν.

Σχόλιον τής Υ. ΕΝ. Ε. Δ.
Τήν 5ην Μαρτίου 1972, ύπό τής Υ. 

ΕΝ.Ε.Δ., εις τήν μεσημβρινήν έκπομπήν, 
μετεδόθη σχόλιον τοϋ Τάκη Παπαγιαν- 
νόπουλου μέ θέμα: Θετική συμβολή εις 
τήν διασφάλισιν τής κοινωνικής τάΕεως 
ή συνεργασία τοϋ Λαού μέ τά Σώμα
τα Ασφαλείας. Τό σχετικόν σχόλιον έ
χει ώς έΕής:

Ανήκει, άναμφιβόλως, ό δίκαιος έ
παινος εις τά Σώματα Ασφαλείας, τά 
όποια διασφαλίζουν άπολύτως τήν κοι
νωνικήν γαλήνην καί τήν έννομον τά
Ειν. Ή  αδιάκοπος έπαγρύπνησις, ή υψη
λή στάθμη φρονήματος, ή ακμαία συνεί- 
δησις τοϋ καθήκοντος καί ή άρτια όρ- 
γάνωσις είναι τά άκαταμάχηστα όπλα, 
μέ τά όποια, τόσον ή Χωροφυλακή, ό
σον καί ή Αστυνομία Πόλεων έθριάμ- 
βευσαν εις τήν προσπάθειαν, διά τήν 
διαφύλαΕιν καί κατίσχυσιν τής εσωτε
ρικής τάΕεως. ΎπήρΕεν, εις τό οδυνη
ρόν παρελθόν, μία δραματική έποχή, κα
τά τήν όποιον τά Σώματα Ασφαλείας 
ύφίσταντο δεινήν δοκιμασίαν, ύπό τήν 
άσφυκτικήν πίεσιν των έρυθρών άνα- 
τροπέων καί τής άχαλινώτου δημαγωγί
ας. Άλλ ' ύπέμειναν, μέ θαυμαστήν έγ- 
καρτέρησιν καί άνεκτίμητην αυτοκυρι
αρχίαν, χάριν τοϋ έθνους καί τοϋ λα- 
οϋ, χωρίς νά λυγίσουν ένώπιον τής 
βαναύοου προκλητικότητος τών άσυδό- 
των ύπονομευτών τών ήθικών καί δημο
κρατικών θεσμών.

Ή δη — γράφει έν συνεχεία ό κ. Πα- 
παγιαννόπουλος — έχει έπέλθει άΕιόλο- 
γος μεταβολή εις τάς σχέσεις τών Σω
μάτων Ασφαλείας καί πολιτών. Διότι, 
πράγματι, ύπάρχει, τώρα, μιά άμοιβαία 
κατανόησις καί ειλικρινής συνεργασία, 
εις τήν κοινήν προσπάθειαν, διά τήν κα- 
τίσχυσιν τοϋ Νόμου. ΆπόδειΕις τούτου 
είναι ή άρίστη άπήχησις, πού είχεν, εύ- 
λόγως, ή άΕιέπαινος πρωτοβουλία τοϋ 
Υπουργού Δημοσίας ΤάΕεως, κυρίου 
Βελλιονίτη, διά τήν έΕουδετέρωσιν τής 
μάστιγος τών θορύβων. Διότι οίαδήπο- 
τε, ήθελημένη ή έπιπολαία, καταστρατή
γησα τών διατάΕεων, περί, τής κοινής 
ήσυχίας, μέ τήν αύθάδη πρόκλησιν θο
ρύβων, είτε εις τάς όδούς, είτε εις κα- 
τωκημένους χώρους, πλήττει εύθέως 
τήν κοινωνικήν τάΕιν. Καί είναι άπαρά- 
δεκτος άντίθεσις πρός τό ύγιές κλίμα 
τής άλληλεγύης καί τοϋ άλληλοσεβα- 
αμοϋ, τό όποιον καλλιεργεί ή κυβέρνη
σα, ώς πρωταρχικόν στοιχεϊον διά τήν 
διαμόρφωσιν άρμονικής κοινωνικής συμ- 
βιώσεως διά τοϋ αύτοελέγχου καί τής 
αύτοπειθαρχήσεως τών πολιτών. Τούτο 
σημαίνει, ότι ό κάθε πολίτης πρέπει νά 
θεωρή ίδικήν του ύπόθεσιν τήν διαφύ
λαΕιν τής δημοσίας τάΕεως. Διότι, χω
ρίς τάΕιν καί άσφάλειαν, χωρίς τήν δ-

γρυπνον έτοιμότητα τών σωμάτων Α 
σφαλείας ύπέρ τοϋ λαού, δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρΕη πρόοδος καί δημιουρ
γική έργασία. Καί, φυσικά, είναι έ π ι
τ α κ τ ι κ ό ν  τ ό  κ α θ ή κ ο ν  
τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν — ό λ ω ν  τών 
πολιτών — όπως βοηθούν, εις πάσαν 
περίπτωσιν καί μέ ένθουσιώδη προθυμί
αν, τό πολύμοχθον έργον τών Σωμά
των Ασφαλείας. Διότι, οϋτω, μέ τήν 
αύθεντίαν τοϋ Νόμου, ύπηρετοϋν καί τό 
ίδικόν των συμφέρον καί τό συμφέρον 
τοϋ κοινωνικού συνόλου.

Ά φ ' ής στιγμής ή Ελλάς, τονίΖει κα- 
ταλήγων ό κ. Παπαγιαννόπουλος, εΰρε 
τόν σωστόν δρόμον τών πεπρωμένων 
της, οί γενναίοι ύπερασπισταί τής έλευ- 
θερίας καί τής άΕιοπρεπείας τών πολι
τών άπεδόθηοαν μέ ιερόν Ζήλον εις μί
αν έΕόρμησιν δημιουργικών άνατάσεων. 
Καί συγκεντρώνουν τήν άγάπην καί τόν 
θαυμασμόν όλοκλήρου τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ, ό όποιος θεωρεί τήν άκατάβλητον 
ίσχύν τών Σωμάτων 'Ασφαλείας ώς 
μίαν άπό τάς άσφαλεστέρας εγγυήσεις 
τής ειρηνικής πορείας του, πρός τήν 
έθνικήν άναγέννησιν.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά. Β. Λ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 

31)1)72 καί δημοαιευθέντος είς τά 5π’ ά- 
ριθ. 35 ΦΕΚ (τ. Γ ') τής 4)2)72, βάρει 
τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 139)69 (Α' 57), 
343)69 (Α' 238) καί τών δπ’ άριθ. 6 καί 
7 άπά 5)3)71 καί 8 άπά 6)3)71 πρακτι
κών τοϋ Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πόλεων, 
προήχθησαν οί κάτωθι άξιωματικοί, έκ 
τών έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοϋ έτους 
1971—1972, πρός πλήρωσιν δφισταμένων 
κενών όργανικών θέσεων, ώς άκολούθως: 
Εις Άατυν. Δ)ντήν Β' ό Άστυν. Α' Λαμ- 
πρόπουλος Παναγιώτης, κατ’ άρχαιότητα 
είς Άστυν. Α' δ ’Αστυνόμος Β' Γεωργά- 
κης Κων)νος, κατ’ έκλογήν καί είς Ά 
στυν. Β' δ 'Γπαστυνόμος Α' Γιαννούλιας 
Αθανάσιος, κατ’ άρχαιότητα.

'Ομοίως, διά Β.Δ., έκδοθέντος έν Άθή- 
ναις τήν 16)2)72 καί δημοαιευθέντος είς 
τό δπ’ άριθ. 50 ΦΕΚ (τ. Γ ') τής 18)2) 
72, βάσει τών διατάξεων τών Ν.Δ. 139) 
69 (Α' 57), 343)69 (Α' 238) καί τών 
δπ’ άριθ. 6 καί 7 άπό 5)3)72 πρακτικών 
τοϋ Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων, 
προήχθησαν οί κάτωθι Αξιωματικοί, έκ 
τών έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοϋ έ
τους 1971—1972, πρός πλήρωσιν δφιστα- 
μένων κενών όργανικών θέσεων, ώς άκο- 
λούθως) είς Άστυν. Α'δ Άστυν. Β ' 
Σηφάκης ’Εμμανουήλ, κατ’ έκλογήν, καί 
είς Άστυν. Β'δ Ύπαστυν. Α' Σαρρής Δη- 
μήτριος.

Ωσαύτως, διά Β. Δ., έκδοθέντος έν Ά- 
θήναις τήν 17)3)72 καί δημοαιευθέντος 
είς τό δπ’ άριθ. 80 ΦΕΚ (τ. Γ ') τήν 
18)3)72, βάσει τών διατάξεων τών Ν.Δ. 
139)69 (Α' 57), Ν.Δ. 343)69 (Α' 238), 
τών άπό 6)3)72 καί 7)3)72 Πρακτικών 
τοϋ Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων, ώς 
καί τοΟ άπό 9)3)72 τοιούτου τοϋ Ανω
τέρω Συμβουλίου αύτής καί τοϋ δπ’ άριθ. 
181 άπό 13)3)72 Β.Δ., προήχθησαν ο! 
κάτωθι Αξιωματικοί, λόγψ 35ετίας καί 
τίθενται έκτός όργανικών θέσεων, ώς άκο
λούθως: Α) Είς τόν βαθμόν τοϋ 'Γπαρχη- 
γοϋ οί Άστυν. Δ)νταί Α ', κατ’ άρχαιό
τητα, Μαντούβαλος Απόστολος, Γεωργίου 
Αθανάσιος, Ντιρογιάννης Παντελής, Λιόν-

τος Δημήτριος καί Κουρής Νικόλαος. Β) 
Είς τόν βαθμόν του Άστυν. Δ)ντοδ Α ', οί 
Άστυν. Δ)νταί Β' Παπαγιαννόπουλος_ 
Χαράλαμπος, κατ’ έκλογήν, Κουτάκης 
Άνδρέας καί Γεωργακόπουλος Γεώργιος, 
κατ’ άρχαιότητα καί 'Γγειον. Μαρτάκος 
’Ιωάννης. Γ) Είς τόν βαθμόν τοϋ Άστυν. 
Δ)ντοϋ Β' δ Αστυνόμος Α' Τσουγκράνης 
Νικόλαος, κατ’ έκλογήν.

'Ωσαύτως, προήχθησαν, πρός κάλυφιν 
κενών όργανικών θέσεων, οί κάτωθι Α 
ξιωματικοί, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων 
προακτέων έτους 1972, ώς άκολούθως: Α) 
Είς τόν βαθμόν τοΟ Άστυν. Δ)ντοϋ Α' οί 
Άστυν. Δ)νταί Β' Καραβασίλης Γεώργι
ος, Καραγιαννόπουλος Δημήτριος, Ντζιώ- 
ρας Δημήτριος, Τζίμας Θεόδωρος καί Κα
ροΟζος Γεώργιος, κατ’ έκλογήν, καί Ται- 
ρίγκας Δημήτριος, κατ’ άρχαιότητα. Β) 
Είς τόν βαθμόν του Άστυν. Δ)ντοΟ Β' οί 
Αστυνόμοι Α' Βασιλείου “Οθων, Πίτσιος 
Γεώργιος, Λεμονής Κων) τίνος, Σκαρμα- 
λιωράκης Άνδρέας, Κατσιμπάρος Σωτή
ριος, Κατσάρος Πύρρος, Νικολόπουλος ’Ι
ωάννης καί Τασιόπουλος Σάββας, κατ’ έ
κλογήν, καί Οίκονομάκος Κων)νος, Ζω
γράφος Σπυρίδων, Γεωργακόπουλος Γεώρ
γιος, Διαμαντάρης ’Εμμανουήλ καί Ινα- 
τσούρης Στυλιανός, κατ’ άρχαιότητα. Γ) 
Είς τόν βαθμόν του Αστυνόμου Α' οί Α 
στυνόμοι Β' Μπουρδάκος Νικόλαος, Σύφαν- 
τος Αναστάσιος, Λαμπαδιάρης ’Ιωάννης, 
Μπακογιάννης Γεώργιος, Δημητρίου Θε
όδωρος καί Πρίμπας Έπαμεινώ.δας, κατ’ 
έκλογήν, καί Κίτσος Βασίλειος, Φαραντού- 
ρης Δημήτριος, Μηχελουδάκης Κυριάκος, 
ΙΙαπαμιχαήλ Αναστάσιος, Γκαβέρας Πανα
γιώτης, Κάσσης Ήλίας καί Γεωργίου Γε
ώργιος, κατ’ άρχαιότητα. Δ) Είς τόν βα
θμόν τοϋ Αστυνόμου Β' οί 'Γπαστυνόμοι 
Α '. Κιαχτύπης Νικόλαος, Άντωνιάδης 
Μιλτιάδης, Μανδραγώνης Δημήτριος, Κα- 
ραμίντζιος Γεώργιος, Δημητρίου Δημήτρι- 
ος, Γιολδασέας Πέτρος, Αντωνίου Αν
τώνιος, Παπαδόπουλος Μιλτιάδης, ΜποΟ- 
τος Σωτήριος, Βέργης Κων)νος, Γεωργιό- 
πουλος Βύρων, Άντωνόπουλος ’Ιωάννης, 
Κραββαρίτης ’Ιωάννης καί Κατσαμπέκης 
Μάρκος, κατ’ άρχαιότητα.

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Αρχηγού καί 
βάσει τών διατάξεων τοΟ Ν.Δ. 974)71 
καί τής δπ’ άιρθ. 1 άπό 14)1)72 γνωμα- 
τεύσεως του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου 
Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυνομίας 
Πόλεων, προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ Άρ- 
χιφύλακος καί έτέθη έκτός όργανικών θέ
σεων δ ΊΓπαρχιφύλξ Σαράμπαλος Σπήλιος.

'Ομοίως, δΓ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 
Άρχηγοϋ καί βάσει τών διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ. 974)71 καί τοϋ δπ’ άριθ. 1 άπό 21) 
1) 72 πρακτικόν τοϋ δευτεροβαθμίου Συμ
βουλίου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυ
νομίας Πόλεων προήχθη είς τόν βαθμόν 
τοϋ Άρχιφύλακος καί έτέθη έκτός όργα
νικών θέσεων δ ΊΓπαρχιφύλαξ Παπαδά- 
κης Γρ.

'Ωσαύτως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 
Άρχηγοϋ καί βάσει τών διατάξεων τοϋ Ν. 
Δ. 974)71 καί τοϋ δπ’ άριθ. 2 άπό 4)2) 
1972 γνωμάτευσιν τοϋ Πρωτοβαθμίου Συμ
βουλίου Κρίσεως 'Γπαξιωματικών Αστυ
νομίας Πόλεων προήχθησαν είς τόν βα
θμόν του Άρχιφύλακος καί έτέθησαν έκ
τός όργανικών θέσεων οί 'Γπαρχιφύλα- 
κες Ραυτόπουλος θωμάς, Μαννωλόπουλο; 
Χαράλαμπος καί Κοντός Σπυρίδων.
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Ο Ρ ΙΖΟ Ν Τ ΙΟ Σ

1. Ή  Ικανότης ώρισμένων μικρών Ζώων νά άναπλάθουν 

τά κομμένα μέλη των.

2. Άντιστρόφως, οί ύπό τού λαού έκλεγόμενοι άρχοντες 

εις Θεσσαλίαν — Είναι ή άρχή. . . έναντι του παντός.

3. Μεσουρανεί είς τό Κινηματογραφικόν στερέωμα (κυ- 

ριολ. Εέν.) — Περίφημος γλύπτης καί όρχιτέκτων τού 

4ου π.Χ. αί. έκ Πάρου, όστις έκτισε τόν Ναόν τής 

Άλέας Αθήνας είς Τεγέαν (αΐτ.).

4. Σωρός άμμου, άμμουδιά — Αντιστρόφως γνωστόν 

Πρακτορεϊον Ειδήσεων — Επιφώνημα διασκεδάσεως.

5. Χαρτοσημαίνεται ύποχρεωτικώς (ένάρθρως) — Παρα- 

κελευστικόν.

6. Κομμένα. . . αίματα — Επώνυμος ήρως τών Καρών, 

υιός τού Διός καί τής Κρήτης.

7. Αναφορικόν, είς τήν αιτιατικήν — ΧωρΙον τής Λευκά- 

δος, κάτ. 888.

8. Πρόθεσις πρό ψιλουμένου φωνήεντος (άντιστρ.) —

ΚατάληΕις όνομάτων είς τήν Σκανδιναυΐαν — Γράμ

ματα άπό τήν. . . Μεσσηνίαν.

9. Λέγεται καί λωρίον (αίτ.) — Νόμισμα τών άρχαίων

(άντιστρ.).

10. Επίρρημα, σημαίνον όπως άκριβώς — Πρώτον συν

θετικόν πολλών παραθαλασσίων τοπωνωμιών τής 'Α τ

τικής.

11. Πολλοί τοιαϋται μελωδίαι μεταδίδονται ύπό τών Ραδιο

φωνικών Σταθμών

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Β Ο Ν  A Ρ I θ. β 1

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. " Οργανα ή μέρη τού σώματος, άποτελοΰντα τόν δέκτην
έΕωθεν ή έσωθεν έρεθισμάτων (γεν. πληθ.).

2. Λέγεται καί όστρια (γεν.) — Ό  Α '., έπονομαΖόμενος 
καί «νικητής», ίδρυσε τό 'Οθωμανικόν Κράτος (άν- 
τιστρ.).

3. Είς τήν δημοτικήν, τά «μουστάκια» τού στάχεος — 
Συνεχονεύθη μέ τόν Ο.Σ.Ε. (άρχικά άντιστρόφως)

4. Σύνδεσμος τής άρχαίας — Δίδυμον τού ΤΑΚ — Αγ
γλικός διεθνής όρος, χρησιμοποιούμενος είς κονσερ- 
βοειδή, σημαίνων «καθαρόν» (βάρος).

5. Είς τήν Εταιρείαν. . . προηγούνται — Χωρι'ον έπαρχίας 
καί Νομού Χαλκιδικής κάτ. 1443.

6. ΚατάληΕις μετοχών — "Αμισθοι φρουροί τήο; ύπαίθρου 
(άρχικά).

7. Πτηνά, λεγάμενα καί «στεγανόποδα» (γεν. πληθ.) — 
Υπάρχουν είς τήν. . . πηγήν.

8. Γράμματα . . . άπό τόν Όμηρον (άντιστρόφως) — 
Θείος μέ πολλά. . . δολλάρια — Προσωπική. . . έκκλη- 
σιαστική.

9. Μυθολογικός Βασιλεύς τής Πελοποννήσου (άντιστρ.)
— Έπώνυμον, γνωστοτάτου Γερμανού συγγραφέως 
άπό τό έργον του «Ούδέν Νεώτερον άπό τό Δυτικόν 
Μέτωπον».

10. Ναυτικός όρος — Χαρτοπαικτικώς . . . εύνοεί.
11. Παρ' άρχαίοις, πυκναί παρατάΕεις στρατιωτικών έν 

μάχη-
( Ι.Κο).

Ή  λύσις είς τό έπόμενον

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  6 0
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—Έδώ απαγορεύεται η στάθμευση. Tu στοιχεία 
σας, παρακαλώ.

— Διαβάζω στό χέρι σας π ώ ς.. .πλένετε πάρα πολ
λά πιάτα. . .

— Μέ άκολουΟεί άπ' τό πρωί και μέ ένοχλεϊ, κ. ά- 
στυφύλαξ. . .

— Μπα, κύριε πόλισμαν ! Τής ίδιας περιεκτικότη
τας κρασιού είμαστε. Μόνο αύτουνοϋ τού πάει σέ ύ
ψος κι' έμενα σέ φάρδος.. .

=

ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ: Εμένα πιάνεις κυρ* αστυ
φύλακα: έγω ό φουκαράς πουλάω άέρα φ ρέσ κ ο ...

— Τά σούρωσες βλέπω. Φαίνομαι έ;



Τήν Σχολήν τής Αοτυνο 
yicc έπεσκέφθη καί ό Ύ
πουργός Δημοσίας ΤάΕεως 
κ. Σπυρίδων ΒελλιανΙτης, 
done φαίνεται εις τήν φω
τογραφίαν. τσουγκρίΖων τό 
κόκκινο αυγό μέ δόκιμον 

Ύτταστυνόμον.

Τήν Ε.Σ.Α. Αθηνών έπε- 
σκέφθηοαν καί ηύχήθησαν 
πρός τούς Αξιωματικούς 
καί άνδρας τήν Κυριακήν 
του Πόοχα, ό Αρχηγός τής 
Αστυνομίας Πόλεων κ 

Γιαννούλης, ό Δ)ντής τής 
Αστυνομικής Δ)νσεως Α

θηνών κ. Δασκαλόπουλος 
καί ό Δ)ντής, τής Υ.Γ.Α. κ 
Άδαμόπουλος. Εις τήν 
τήν υπηρεσίαν εύρίσκε 
τήν ιδίαν ώραν καί ή Λ.Ε 
ό Άντιθαοιλεύς - Πρωθυ
πουργός κ. Γ Παπαδόπου- 
λος, όστις διακρίνεται εις 

τήν φωτογραφίαν μας

Ο Αντιπρόεδρος τής Κυ- 
βερνήσεως κ. Στυλ. Πατ- 
τοκός, ταουγκρίΖων τό 
Πασχαλινό ' αύγό μέ τόν 
Αρχηγόν τής Αστυνομίας 

Πόλεων κ. Κ, Γιαννούλην 
κατό τήν εις τήν Σχολήν 
Αξιωματικών 'Αστυνομία·'. 
Πόλεων, ίπίσκειμιν τού κ 

Αντιπροέδρου



ΤΟ «ΞΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ»

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΑΥΜΑΖΗ κανείς άληθινά τοΰτο τό φαινομενικά άδύναμο πλάσμα τής γής τόν άν
θρωπο. Κατάφερε μέ την τελειοποίηση τής μηχανής νά πατήση τής αργυρόχρωμης Σελήνης τό 

κορμί, νά έρευνήση ένα κομμάτι άπό τό άπειρο καί μέ τούς γιγάντιους πυραύλους του νά φέρη κύ
κλους γύρω άπό τά ούράνια σώματα.

Έκανε καί συνεχίζει νά πραγματοποιή κατορθώματα έκπληκτικά, έργα θά λέγαμε θεία. Έξω 
άπό τήν κατάκτηση τοΰ σύμπαντος ή μηχανή τού χάρισε άπλόχερα τά υλικά άγαθά. Τού άνέβασε σέ 
ύψη δυσθεώρητα τό βιοτικό του έπίπεδο. Μέ τή μηχανή ό άνθρωπος νίκησε, ώς ένα μεγάλο βαθμό τήν 
άρρώστεια, τόν πόνο, τή δυστυχία. "Ομως, άν ό μηχανικός πολιτισμός τοΰ χάρισε τόσα άγαθά άπό 
τή μιά μεριά, τοΰ στέρησε άλλα πολυτιμώτερα άπό τήν άλλη. Χάθηκε ή όμορφιά άπό τόν κόσμο, 
έλλειψε ή ήρεμία καί ή γαλήνη. Ό  άγώνας γιά τήν άπόκτηση τής ύλης καί τήν έξασφάλιση τών άγα- 
θών έσπασε στόν άνθρωπο τοΰ αιώνα μας τά νεΰρα καί τή ζωή του τήν έκανε συνεχές, άβάσταχτο, 
έπικίνδυνο άγχος. Αύτή ή τρομερή άλήθεια είναι δυστυχώς άναμφισβήτητη καί είναι ίσως ή σπου
δαιότερη, άν όχι ή μοναδική αιτία τής άνθρώπινης κακοδαιμονίας.

'Η έπιδίωξις, μέ κάθε μέσον, θεμιτό καί άθέμιτο, τής υλικής «ευημερίας» είχε καί θά έχη περισ
σότερον εϊς τό μέλλον τά όλέθριά της άποτελέσματα σέ πολλούς τομείς τής άνθρώπινης ζωής. 'Ενας 
άπ’ αύτούς τούς τομείς είναι, άν έπιτρέπεται ή έκφραση, καί ή παρατηρουμένη έγκληματικότης, ή 
όποια έχει πάρει μιά νέα, έντελώς άγνωστη εις τό παρελθόν μορφή καί ώς προς τόν τρόπο έκτελέ- 
σεως καί ώς πρός τούς έπιδιωκομένους σκοπούς.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΧΕΔΟΝ τις χώρες, ιδίως όμως τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, έχει ξεσπάσει ένας 
άπροσμέτρητος πρωτογονισμός, μιά πρωτοφανή βαρβαρότητα, πού άπειλεΐ νά σωριάση σέ έρείπια, 

6,τι μέ τόσα δάκρυα, τόσο κόπο καί τόσο αίμα κατάφερε νά δημιουργήση ό πολιτισμός μας. Εγκλή
ματα άποτρόπαια, έγκλήματα ειδεχθή, μέ όλη τής λέξεως τήν τραγική σημασία, έγκλήματα άγνωστα 
άλλοτε, έγκλήματα όμαδικά, συγκλονίζουν κάθε λίγο τήν κοινή γνώμη. Δέν είναι τής παρούσης ή 
άπαρίθμηση τών πιό χαρακτηριστικών άπό τις περιπτώσεις. ’Εκείνο, πού έδώ θέλουμε νά έπισημά- 
νουμε είναι τό γεγονός, δτι αύτό τό «είδος» τοΰ έγκλήματος, πού ήταν πριν λ'γο τούλάχιστον άγνωστο 
σέ μάς, έκανε μέ τρόπο «πανηγυρικό» τήν έμφάνισή του καί στή μικρή, τήν δμορφη, τήν ειρηνική 
μας πατρίδα. Τό «ξένο» δηλαδή έγκλημα, δπως προσφυώς χαρακτηρίστηκε άπό μερίδα τοΰ τύπου, 
«ήρθε» καί στήν Ελλάδα. Τά έγκλήματα τών τελευταίων μηνών, πήραν ξέχωρη, άγνωστη μέχρι τώρα 
θέση στό έγκληματολογικό δελτίο. Ή  δολοφονία τής Τσάπμαν στό Καβούρι καί τοΰ ’Αμερικανοΰ 
Βάντεμπος στή Νέα Σμύρνη, τό θηριώδες έγκλημα τοΰ Λυμπέρη καί τής συντροφιάς του στό Χαλάν
δρι καί τέλος ή έξόντωση τοΰ άτυχου Στασινόπουλου άπό τά δύο νεαρά καθάρματα τόν Σούλη καί τό 
Μακρή στό Ν. 'Ηράκλειο, περιέχουν καινούργια έντελώς στοιχεία καί αύτά είναι άκριβώς έκεΐνα, 
πού πρέπει νά προκαλοΰν φόβο, φρίκη καί άνησυχία.

Οί δ ρ ά σ τ ε ς  ε ί ν α ι  κ α τ ά  κ α ν ό ν α  ν έ ο ι .  Δ έ ν  ε ί ν α ι  έ π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  κ α κ ο 
π ο ι ο ί .  Μ ε λ ε τ ο ύ ν  π ο λ ύ  κ α ι ρ ό  τό έ γ κ λ η μ α  καί  έν  ψ υ χ ρ ώ  τό έ κ τ ε λ ο ΰ ν .  ’Ε π ι
δ ι ώ κ ο υ ν  νά έ π ι τ ύ χ ο υ ν  τό « τ έ λ ε ι ο  έ γ κ λ η μ α » .  Δ ε ί χ ν ο υ ν  κ α τ ά  τή δ ι ά π ρ α ξ ή  
τ ο υ  π ρ ω τ ο φ α ν ή  ά γ ρ ι ό τ η τ α  καί  ά π α ν θ ρ ω π ί α .

Τ ε λ ε υ τ α ί ο  καί  χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ,  κ ί ν η τ ρ ο  τ ή ς  π ρ ά ξ ε ώ ς  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  τό  σ υ μ φ έ 
ρ ο ν  κάτω άπό  ό π ο ι α δ ή π ο τ ε  μ ο ρ φ ή  του.  Π ρ ό κ ε ι τ α ι ,  δ η λ α δ ή ,  γ ι ά  π λ η ρ ω μ έ 
νους ,  μ ι σ θ ω μ έ ν ο υ ς  έ γ κ λ η μ α τ ί ε ς .

ΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ αύτοί τοΰ έγκλήματος, σατανικοί στις «έμπνεύσεις» καί αποτρόπαιοι στις πρά
ξεις, κατακρεουργούν άθώες υπάρξεις, άνθρώπους, πού δέν γνωρίζουν καί δέν γνώρισαν ποτέ, πού 

δέν μισοΰν, ούτε καί θά μπορούσαν νά μισήσουν. Ό  Άγγελόπουλος καί ό Καπρέτσος καίνε μαζύ μέ 
τόν άνάλγητο, θηριώδη «πατέρα» όλόκληρη οικογένεια. Ό  Μακρής σκοτώνει έν ψυχρώ τό Στασινό- 
πουλο άπό «υποχρέωση» πρός τό φίλο του, γιατί τόν βοηθούσε στά μαθήματα. Νέες λοιπόν, δπως 
είπαμε, σελίδες άνοίγονται στό έγκληματολογικό δελτίο. Μαζύ μέ τά «καλά» τοΰ τουρισμοΰ, μαζύ μέ τά 
«άγαθά» τής μηχανοκρατίας, μαζύ μέ τό άγχος τοΰ τεχνικοΰ πολιτισμού μάς «ήρθε» καί ή νέα μορφή 
έγκλήματος. Τό «ξένο έγκλημα», πού οί παληότεροι τό γνωρίζαμε άπό τις έφημερίδες καί τά «έργα 
πλοκής». Είναι άτυχώς μιά τραγική πραγματικότητα, πού πρέπει μέ άνάλογα μέσα νά άντιμετωπισθή 
άπό τό Κράτος, τήν ’Εκκλησία καί τήν 'Ελληνική κοινωνία.

Σ - ς
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Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α Ι  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ !  A !

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κ. A. Ν. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ*

Τ Α  Α Ι Τ Ι Α
*Η καταπληκτική διάδοσις των ναρκωτικών, δλων των 

παραγώ γων του οπίου, μεταξύ τής νεολαίας των προ

ηγμένων λεγομένων χωρών του δυτικοΰ πολιτισμού, 

είναι τό όχημα με τό όποιον ό έκψυλισμός εισδύει είς 

τήν νέαν γενεάν.

«"Αγγελος τής. κολάοεως». ’Ανήκε; 
είς συμμορίαν νεαρών, οί όποιο; έπι- 
βαίνοντες όχημάτων φονεύουν ή τραυ
ματίζουν καθ’ όδόν άνυπόπτους δια- 
βάτας. ’Εγκληματικότητα, ή όποια έ- 
ξαπλώνεται μέ νέον νόημα οί έγκλη- 
ματίαι'τοΰ τύπου αυτού έγκληματοΰν, 
απλώς διά νά έγκληματίσουν. Σκο
τώνουν άνθρώπους, πού δέν τούς ξέ

ρουν κάν.

Ο Ξ ΕΚ ΙΝΗ Μ Α είς τό σημερινόν 
θέμα μας είναι ένα ερώτημα: Τό 

πρόβλημα τής σημερινής καταστάσεως 
τής νεολαίας μας, τό πρόβλημα τής πο
ρείας τοϋ σημερινού νέου είναι αρόγε 
αύτοτελές, Εεχωριστό ή μήπως αποτε
λεί ειδικήν έκδήλωσιν γενικωτέρου προ- 
βλήμαιος, πού θά ;ό ώνομαΖομεν 
τό πρόβλημα τής έποχής μας, τό 
πρόβλημα τής πορείας τήν όποιαν έχει 
πάρει ή όλη άνθρωπότης είς τήν έπο- 
χήν μας; Καί έάν τυχόν δέν εϊμεθα ευ
χαριστημένοι άπό τούς νέους μας τό έ- 
ρώτημα είναι: ή νεολαία μας είναι κα- 
τωτέρα άπό τήν έποχήν μας; Καί αν 
κάτι νοσή, οί νέοι μας όράγε νοσούν ή 
μήπως νοσεί ή έποχή μας; Καί μπορού
με νά έννοήσωμεν τούς νέους μας, έάν 
δέν έννοήσωμεν πρώτα τήν έποχήν μας 
πού δημιουργεί τά ρεύματα είς τά όποια 
είναι έκτεθειμένος ό σημερινός νέος;

Διά νά έννοήσωμεν τόν νέον τής έ
ποχής μας πρέπει νά έννοήσωμεν τήν 
έποχήν μας. Καί αν πρέπει νά δώσωμεν 
ένα χαρακτηριστικόν τής έποχής μας, 
άπό άπόψεως τοΰ πνευματικού προσα
νατολισμού τόν όποιον ήμπορεϊ νά δώ- 
ση αύτη είς τόν σημερινόν νέον, αν 
πρέπει νά δώσωμεν ένα τέτοιιο χαρα
κτηριστικόν τής έποχής μας, τό χαρα
κτηριστικόν είναι τούτο: Ή  έποχή μας 
είναι ή έποχή κατά τήν όποιαν ή ό σ υ- 
ν έ π ε ι α  έ Ε η ν τ λ ή θ η .  Ή  άν
θρωπότης δέν έχει άλλο περιθώριον ά- 
συνεπείας.

Καί έΕηγοΰμαι. Ή  προηγουμένη καί 
ήμών των μεγαλυτέρων κατά τήν ηλι
κίαν γενεά, ή γενεά ή μάλλον αί γενεαί 
τών ίδικών μας πατέρων, των ίδικών 
μας παππούδων, έΖοΰσαν μέσα είς ένα 
εύοωπαϊκόν πολιτισμόν, ό όποιος βάσιν 
καί θεμέλιον είχε τήν κοσμοθεωρίαν 
τού ύ λ ι σ μ ο ΰ. Ό  ύλισμός, ή άν- 
τίληψις δηλαδή κατά τήν όποιαν ή μόνη 
άλήθεια, ή μόνη πραγματικότης είναι 
ή ύλη, καί πάν ό,τι δέν είναι ΰλη είναι 
ψέμα, άπάτη, ό ύλισμός λοιπόν ήτο ή 
κυριαρχούσα κοσμοθεωρία τού δεκάτου 
ένάτου αίώνος. Ή  ύλιστική άντίληψις 
τοΰ παντός έθεωρεϊτο ώς κάτι τό αύτο-

νόητον, καί όποιος δέν ήτο ύλιστής έ- 
θεωρείτο περίπου άγράμματος. Καί ή 
νεολαία τής έποχής έκείνης έΕετρέφε- 
το μέ τό δόγμα τοΰ ύλισμοΰ, πού έθεω- 
ρεϊτο ώς ή πεμπτουσία τής έπιστήμης. 
Παρ' όλον τούτο όμως οί άνθρωποι δέν 
έβγαΖαν τάς συνέπειας τοΰ ύλισμοΰ 
των. Ναι μέν οί κήρυκες τοΰ ύλισμοΰ 
ήκούοντο όταν έκήρυτταν τόν ύλισμόν 
ύπό τάς διαφόρους αύτοΰ μορφάς, ναι 
μέν οί άνθρωποι τοΰ καιρού έκείνου ή- 
κουαν εύχαρίστως τόν Feuerbach νά 
λέη ότι «ό άνθρωπος είναι αύτό πού 
τρώγει», άλλά συγχρόνως ύπήρχεν ό 
θησαυρός τών παραδεδομένων πνευμα
τικών άΕιών, ό όποιος καί αύτός είχε 
τήν ίσχύν του καί τήν έπιρροήν του είς 
τήν πορείαν τοΰ άνθρώπου τής έποχής 
έκείνης καί μάλιστα τοΰ νέου τής έπο
χής έκείνης.

Βέβαια, τό νά δέχεσαι τήν θεωρίαν 
τοΰ ύλισμοΰ καί παρ' όλον τούτο νά Ζής 
μέ βάσιν τάς πνευματικός άΕίας, αύτό 
είναι μία άσυνέπεια. Καί παρόμοιοι ά- 
συνέπειαι ήσαν άπό τήν αρχαιότητα γνω
στοί, όπως όταν ό Επίκτητος κατηγορή 
τόν 'Επίκουρον διότι κατά όσυνέπειαν 
πρός τάς άρχάς του ένδιαφέρεται καί 
μοχθεί καί «λύχνον άπτει» διά νά φωτί
ση τούς συνανθρώπους του καί νά τούς 
βγάλη άπό έκεϊνο πού αύτός ώνόμαΖε 
πλάνην. Αύτό, λοιπόν, ένεφανίσθη καί 
μέ τόν ύλισμόν τοΰ δεκάτου ένάτου αίώ
νος. Ό  ύ λ ι σ μ ό ς  τ ή ς  θ ε ω 
ρ ί α ς  δ έ ν  ή τ ο  κ α ί  ύ λ ι -  
σ μ ό ς  τ ή ς  π ρ ά Ε ε ω ς .  Είχα
με τόν τύπον τοΰ ί δ ε ο λ ό γ ο υ  
ύ λ ι σ τ ο ΰ.

Αύτός, λοιπόν, ό τύπος τοΰ ίδεολό
γου ύλιστού ήτο μία ά σ υ ν έ π ε ι α .  
Καί μέ αύτήν τήν όσυνέπειαν, παρά τόν 
ύλισμόν, έΕακολουθοΰσε νά Ζή ό πνευ
ματικός πολιτισμός. ΈΕακολουθοΰσε νά 
Ζή άλλά έ φ θ ε ί ρ ε τ ο .  Διότι χω
ρίς ύπόβαθρον, μέ μόνην τήν έκ τοΰ 
παρελθόντος κεκτημένην δύναμιν, ό 
πνευματικός πολιτισμός προχωρεί, άλλά 
καί άποδυναμοΰται σιγά - σιγά. Καί κάθε

*  Έ κ τοϋ περιοδικού «Συζήτησις».



Έν όνόματι τοϋ πνεύματος έκυριάρχηαε είς τήΈύρώπην των παρελθόντων αιώνων ή Ολη, ή γυμνή Ολη εις 
ίλας τ4ς έκφράαεις τής ζωής. Έξαίρεοιν, φωτεινήν δασιν άπετέλεαεν τό Τουρκοκρατούμενον 'Ελληνικόν Γέ
νος. ’Ορθοδοξία έπΐ Τουρκακρατίας, αύτή μάλιστα, έθύμιζε κατακόμδας. Μέσα άπό τό Κρυφό Σχολειό έκπέμ- 
ται λάμψις Οπεθυμίζουσα τάς πρώτας καταβολάς τοΟ ΧριατιανικοΟ μηνύματος.

νεωτέρα γενεά βρίσκει κατ' άναπόδρα- 
στον άνάγκην νά τήν υποδέχεται ένας 
πνευματικός πολιτισμός όλο καί περισ
σότερον έΕησθενημένος. Έως ότου ήλ
θε καί ή ώρα πού ήτο άναπόιρευκτον νό 
έλθη. Η άσυνέπεια έσταμάτησε, έΕην- 
τλήθη. Χωρίς πνευματικόν ύπόβαθρονί 
πλέον αί πνευματικοί άΕίαι έπαυσαν νά 
κυβερνούν τήν Ζωήν, ό υλισμός τής θεω
ρίας γ ί ν ε τ α ι  υ λ ι σ μ ό ς  τ ή ς  
π ρ ά Ε ε ως. Διότι, όταν έχωμεν μέν 
τόν υλισμόν ώς θεωρίαν, ώς δόγμα, έ- 
πιμένωμεν όμως νά κρατούμε καί τό 
πνευματικόν δέον, έστω καί Εεκάρφω- 
το, ή έκάσοτε νέα γενεά, διά τήν όποι
αν τό πνευματικόν δέον δέν έχει τού- 
λάχιστον τό στήριγμα έκ τού παρελθόν
τος, έκ τής οικογενειακής παραδόσεως, 
έκ τής σχολικής άγωγής, έρωτα, όπως 
οί Γάλλοι στρατιώται τού τελευταίου 
πολέμου, pourquoi? γιατί; Γιατί θά ύπο- 
στώ θυσίας δΓ ένα δέον πνευματικόν 
τό όποιον δέν έχει κανένα στήριγμα είς 
τήν ύλην πού είναι τό πάν; Δέν είπαμε 
ότι πάν ό,τι δέν είναι ύλη δέν ύπάρχεί; 
'Ότι είναι ψέμα; Διατί λοιπόν έγώ θά 
ύποστώ θυσίαν χάριν ένός ήθικοΰ κανό- 
νος, χάριν μιας πνευματικής άΕίας, πού 
δέν είναι ύλη, έπομένως είναι ψέμα;

Τό σημερινά, λοιπόν, παιδιά καλούν
ται νά άναπτυχθοΰν μέσα είς μίαν άτμό- 
σφαιραν όπου έπικρατεί ό ύλισμός πέρα 
γιά πέρα χωρίς όμως τήν άσυνέπειαν, 
πού όπως - όπως έθόλευε τό πράγματα 
είς τό παρελθόν, χωρίς καμμιαν άσυνέ- 
πειαν. Καί φυσικά καί ό σημερινός άν
θρωπος Ζή μέ πνευματικόν καθεστώς 
τόν ύλισμόν (τί όΕύμωρον άλήθεια!). 
Καί μάλιστα όχι τόν ύλισμόν τής θεω
ρίας, διότι χρειάΖεσοι κάποιαν μόρφω- 
σιν, κάποιαν φιλοσοφικήν κατάρτισιν 
διά νά είσαι ύλιστής, αλλά τόν ύλισμόν 
τής πράΕεως. Αύτός ό ύλισμός ύποδέ- 
χεται καί τόν σημερινόν νέον, πού μό
λις μπαίνει είς τήν Ζωήν. Μέ τήν δια
φοράν ότι ό πατέρας ή ό παππούς τού 
σημερινού νέου είχε πάρει καί κάτι ά- 
κόμη άπό τήν άντιφατικήν, άπό τήν άσυ- 
νεπή έστω έκείνην πνευματικήν παρά- 
δοσιν, ένώ ό νέος τής σήμερον δέν έχει

ούτε ώς άσυνέπειαν παραλάβει τόν 
πνευματικόν πολιτισμόν. Πώς θέλομεν, 
λοιπόν, νά μήν έχωμεν ύλισμόν, άφοΰ 
ή ήγεσία τοϋ εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού, 
δύο σχεδόν αιώνας τώρα, άλλο τίποτε 
δέν κάνει παρά νά γεμίΖη τήν άτμόσφαι- 
ραν μέ ύλισμόν; Κατά ποιαν λογικήν θέ
λομεν ό νέος τής σήμερον, πού Ζή καί 
άνατρέφεαι είς τό πνευματικόν αύτό κε
νόν, νά μήν έχη είς τήν Ζωήν του τάς 
έκδηλώσεις τού κενού αύτοϋ; Αί έκδη- 
λώσεις αύταί, ή νόσος ή όποια τόσην 
λύπην καί άνησυχίαν μας προκαλεϊ, εί
ναι κάτι τό όπολύτως νομοτελές. Είναι, 
άπλούστατα, καί κατά φυσικήν άναγ- 
καιότητα, μέσα είς τήν έποχήν μας.

Καί πρό τού ΙΘ ' αίώνος; Ή σ α ν  όλα 
καλά; Ποιος ώδηγούσε τήν άνθρωπότη- 
τα πριν είσδύση ό ύλισμός είς τόν εύ- 
ρωπαϊκόν πνευματικόν χώρον; Ποια 
ήτο ή προϋλιστική πνευματική ήγεσία; 
Μά, βέβαια, ήτο ή χριστιανική πνευμα
τική ήγεσία. Ή  ήγεσία αύτή ας πούμε 
ότι έσταμάτησε ώς ήγεσία, ώς πνευμα
τικόν καθεστώς, ας πούμε, λοιπόν, 
κάπως αύθαιρέτως βέβαια, ότι έσταμά
τησε τό 1789 μέ τήν έκρηΕιν τής Γαλλι
κής Έπαναστάσεως. Απ' έκεϊ καί πρός 
τά πίσω βλέπομεν τήν όνθρωπότητα τού 
εύρωπαϊκού πολιτισμού νά καθοδηγήται 
πνευματικώς άπό τόν Χριστιανισμόν καί 
άνατρέχοντες θά βρούμε τήν άρχήν τής 
ήγεσίας αύτής, ας πούμε είς τό έτος 
313, όπότε ό Μέγας Κοινάτοντίνος μέ 
τό έδικτον τού Μιλάνου ύνεγνώρισε τήν 
πραγματικότητα, ότι ό Χοιοπανισμός ύ- 
φύσταται, έπεκράτησε, κυβερνά.

Καί τί έκυβέρνα ‘κατά το διάστημα 
άπό τό 313 έως τό 1780; Μία όλλη ά- 
συνέπεια. Καλυτέρα άπό τήν όσυνέπει- 
αν πού είδαμε διά τόν ύλισμόν; Οχι, 
χειρότερα. Ό  ύλισμός, όπως είπαμε, ήτο 
άσυνεπής πρός τό καλύτερον. Έκήρυτ- 
τε ύλην καί έΖη πνεύμα. Ή  χρισσπανι- 
κή ήγεσία ήτο άσυνεπής πρός τό χειρό
τερον. Έκήρυττε πνεύμα, έΖη ύλην. Ό  
χριστιανισμός των μαρτύρων άπό τού 
πρωτομάρτυρος Στεφάνου μέχρι τής ε
ποχής τού Δοκλητιανοΰ, ό χριστιανισμός

των κατακομβών έδιδε μίαν ύπόσχεσιν, 
ότι θά φέρη τό καινούργιο. « Ιδού έγώ 
καινά ποιώ πάντα»! «Καινούς δέ ούρα- 
νούς καί γήν καινήν κατά τό έπάγγελ- 
μα αύτοϋ προαδοκώμεν έν οίς δικαιοσύ
νη κατοικεί». Καί ή καινή γή καί τό και
νούργιο αύτό, νά πού δέν έφαίνετο νά 
έρχεται. Βέβαια, ό Χριστιανισμός έπή- 
ρε τούς Φράγκους καί άπό άνθρωποφά- 
γους σχεδόν τούς έκανε πολιτισμένους 
άνθρώπους. Αλλά ό πολιτισμός αύτός 
δέν ήτο ή καινούργια γή, όπως τήν ύ- 
πεαχέθησαν οί μάρτυρες τών κατακομ
βών. Τά άνθρώπινα, πάρα πολύ άνθρώ- 
πινα, έπλημμύρισαν τήν χριστιανικήν 
Ευρώπην καί έν όνόματι τού πνεύματος 
έκυριάρχησεν ή ύλη, ή γυμνή ύλη, είς 
όλας τάς έκφόνσεις τής Ζωής. Καί ή 
χριστιανική ήγεσία έκαλάκευε τούς Ι
σχυρούς τού κόσμου τούτου, ήνώθη μέ 
τήν ίσχύν των καί ό Χριστιανισμός δέν 
ήτο πλέον δεσμώτης, ήτο δεσμοφύλαΕ. 
Μία έΕαίρεσις ύπάρχει έδώ, μία φωτει
νή όασις. Τό τουρκοκρατούμενον έλλη- 
νικόν όρθόδοΕον Γένος. "Ητο μεγάλη 
ή λάμψις τού πνεύματος μέσα είς τό 
σκοτάδι τής Τουρκοκρατίας. Όρθοδο- 
Εία έπί Τουρκοκρατίας, αύτή μάλιστα, 
έθύμιΖε κατακόμβας. Καί δΓ αύτόν τόν 
λόγον άπό τήν χριστιανοσύνην τού Όρ- 
θοδάΕου έλληνικοΰ δούλου Γένους έκ- 
πέμπεται λάμψις ύπενθυμίΖουσα τάς 
πρώτας καταβολάς τού χριστιανικού μη
νύματος. Αλλά είς τήν έλευθέραν Εύ- 
ρώπην, είς τήν φράγκικην Εύρώπην, ό 
έν όνόματι τού χριστιανικού πνεύματος 
ύλισμός καί ή άδικία καί τό έγκλημα, 
καί ή χλιδή καί ή πόσης φύσεως άτα- 
σθαλία έβγαΖαν άληθινόν τόν προφήτην: 
«δΓ ύμάς βλασφημεϊται τό όνομά μου 
έν τοϊς έθνεσι».

Καί ό άνθρωπος, βλέπων καί Ζών ό- 
λην αύτήν τήν σηπεδόνα, ήρνεϊτο τό 
χριστιανικόν πνεύμα. Βέβαια, μπορού
σε ό άνθρωπος καί έπρεπε νά κόμη τό 
άντίθετον: Αντί νά άρνηθή, νά έπικα-
λεσθή καί νά τονώοη τό χριστιανικόν 
πνεύμα, διά νά χτυπήση τήν σαπίλαν. 
Μοροϋσαν οί «πεινώντες καί διψώντες 
τήν δικαιοσύνην» νά μή χτυπήσουν τήν


