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Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΕΓΚΑΗ Μ ΑΤΟΑΟΓΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
V I I I .  Τ ρ α υ μ α τ ι κ ή  ψ ύ χ ω- 

σ ι C. Τραύματα ή κτυπήματα έπί τής 
κεφολής, προερχόμενα όπό δυστυχήμα
τα ή άλλας αιτίας, ώς είναι τό κτύπημα 
τού παιδός έπί τής κεφαλής πρός αω- 
φρονιαμόν κ.ά., εϊνοι δυνατόν νά προκα- 
λέσουν έγκεφαλικήν βλάβην, μέ σοβα- 
ροτάτας συνέπειας έπί τοΰ χαρακτήρος 
του υποκειμένου. Αί συνηθέστεραι συνέ- 
πειαι τοιούτων εγκεφαλικών βλαβών εί
ναι ή κλίσις πρός διάπραξιν έγκλημάτων 
καί κυρίως τοιούτων βίας καί έπιθετικό- 
τητος, ή περιαγωγή τού άτόμου πρός 
τήν άλητείαν καί τόν όλκοολισμόν καί 
γενικώς ή δημιουργία όσταθοΰς χαρα
κτήρος, μή δυναμένου νό άνταποκριθή 
εις τάς άνάγκας καί τάς όπαιτήσεις μιας 
κανονικής Ζωής. Οί ψυχίατροι άναφέ- 
ρουν ότομικάς περιπτώσεις άσθενών, οϊ- 
τινες έθεραπεύθησαν μετά τήν πάροδον 
πολλών έτών, διότι «λέγουν» ή προξε- 
νηθεϊσσ βλάβη εις τόν έγκέφαλον άπε- 
κατεστάθη καί ούτως ό χαροκτήρ τού 
άσθενοΰς έπανήλθεν εις τό κανονικόν. 
Ή πάροδος, όμως, εϊκοσιν ή καί τριά
κοντα έτών είχεν ώς συνέπειαν τήν έ- 
παγγελματικήν, κοινωνικήν καί οικονομι
κήν καταστροφήν τοΰ άσθενοΰς. Ή  
τραυματική ψύχωσις ή κατ’ άλλους ή έγ- 
κληματογενής έγκεφάλωσις έχει, σήμε
ρον, ιδιαιτέραν σπουδαιότητα μέ τήν 
ραγδαίαν αϋξησιν, διεθνώς, τών τροχαί
ων άτυχημάτων.(42)

IX. Λ η θ α ρ γ ι κ ή  Έ γ κ ε φ ά 
λ ι  τ  ι ς. Ή «Φλόγωσις» τοΰ έγκειρά- 
λου άπό ύψηλόν πυρετόν ή ή μόλυσις 
αύτοϋ άπό όμώνυμον μολυσματικήν νό
σον συνιστοΰν τήν ληθαρχικήν έγκεφα- 
λίτιδα. Ώ ς οίτία προκλήσεως τής παθή- 
σεως αύτής, τοΰ έγκεφάλου, άναφέρεται 
ό υποσιτισμός κατά τήν παιδικήν ήλικί- 
αν, όστις έπιδρά έπί ώριομένων έγκεφα- 
λικών κέντρων. Τά άποτελέσματα τής 
ποθήσεως αύτής είνοι χειροτέρευσις τών 
φυσικών καί διανοητικών ιδιοτήτων τοΰ 
χαρακτήρος τοΰ παθόντος. Συχνότερον 
προσβάλλονται άπό τήν πάθησιν αύτήν 
τά νήπια καί τά παιδιά λόγιο τής «τρυφε- 
ρότητος» τής έγκεφαλικής ούσίας, ήτις 
είναι όλιγώτερον άνθεκτική εις τάς έπι- 
δράσεις τοΰ ύψηλοΰ πυρετου, τών μο
λύνσεων καί τοΰ ύποσιτιομοΰ. Τά παρά 
τών πασχόντων τελούμενα έγκλήματα 
είναι τοιαΰτα έντόνου άντικοινωνικότη- 
τος, ήτοι έγκλήματα βίας, σεξουαλικά 
έγκλήματα καί γενικώς έγκλήματα υψη
λής αύθοδείας, άδιακρισίας, άκρατείας, 
καί όρμητικότητος. Πρό τής σαφούς έκ- 
δηλώσεως τής άσθενείας, τό ύποκείμε- 
νον άρχεται άπό έπιδείξεις γεννητικών 
οργάνων καί γενικώς σεξουαλικάς έκδη- 
λώσεις, μαρτυροϋσας έλλειψιν αίδοΰς 
καί διακριτικότητος. Έπί νηπίων καί παί- 
δων, τά συμπτώματα άρχονται άπό έκ- 
δηλώσεις άπειθαρχίας, παραμελήσεως 
τών σχολικών καθηκόντων, έως δτου έκ-

δηλωθοΰν τά σαφή νοσηρά συμπτώματα.
Ή  ληθαργική έγκεφολϊτις, θεωρουμέ- 

νη ώς αύτοτελής νοσολογική όντότης, 
είναι νόσος έπιδημική, τής όποιας ό ιός 
εύρίσκεται, συνήθως, εις τόν σίελον καί 
τόν ρινοφάρυγγα. Καίτοι ή νόσος ήτα 
γνωστή άπό τής έποχής τοΰ Ίπποκρά
τους, τοΰ Αφεταίου καί τοΰ Γαληνού έ- 
μελετήθη έσχάτως (1917) ύπό τοΰ Βιεν- 
ναίου Von Economo.i43)

X. Γ ε ρ ο ν τ ι κ ή  ά ν ο ι α  κ α ί  
π ρ ο ϊ ο ϋ σ α  π α ρ ά λ υ σ ι ς .

Η παράθεσις τών άνωτέρω ψυχικών 
παθήσεων είναι άπλώς ένδεικτική. Ό  
πίναξ δέν έξαντλεϊται. Εις τά έγκλημα- 
τολογικά συγγράμματα άναφέρονται, εί- 
σέτι, ή γεροντική άνοια, ή προϊοϋσα πα- 
ράλυοις κ.ά. Ή  γεροντική άνοια παρου
σιάζει ένδιαφέρον, διότι ό πάσχων κα- 
θίσταται ψεύστης, ύβριστής, έπιδειξίας, 
δύσπιστος καί ένοχλητικός. Ό  γέρων 
περιέρχεται τά δημόσια γραφεία καί ι
δίως τά άστυνομικά καταστήματα καί 
δυσφημεί νομοταγείς πολίτας, έν οίς καί 
συγγενείς του. Ό  πάσχων γέρων τηλε
φωνεί συνεχώς εις τήν ’Αστυνομίαν πε
ρί ύποτιθεμένων ένοχλήσεων καί έμφα- 
νίσεων ύπόπτων. Δέν διστάΖει νά κατα- 
θέση τελείως ψευδή γεγονότα ώς άλη- 
θή. Υπό τήν έννοιαν αύτήν, ό χειρισμός 
τών γερόντων ,οϊτινες πάσχουν έκ γε
ροντικής άνοιας, ήτις, πολλάκις, δέν εί
ναι έμφανής, πρέπει νά είναι άνάλογος 
κυρίως έκ μέρους τών άστυνομικών ύ- 
παλλήλων.

Οί γέροντες, οΐτινες πάσχουν έκ γε
ροντικής άνοιας, δέν άποκλείεται νά κα- 
τείχον, ώς νέοι, σπουδαίας κοινωνικός

Έ π ί νηπίων καί παίδων πααχόντων έκ 
Ληθαργικής Έγκεφαλίτιδος τά συμπτώμα
τα άρχονται άπό έκδηλώσεις απειθαρχίας.
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καί διοικητικός θέσεις, ή δήλωσις τών ό
ποιων, ίσως, έπηρεάΖει τήν πίσπν τοΰ 
δεχομένου παράπονα ή δηλώσεις αύτών. 
Από τής πλευράς αύτής, είναι ένδεχό- 

μενον νά βλάψουν άδίκως συνανθρώπους 
των ή νά παρασύρουν δημοσίους ύπαλ- 
λήλους εις έσφαλμένας άποφάσεις. Ή  
κατάπτωσις τών σωματικών δυνάμεων 
τών γερόντων συμβάλλει εις τήν μή τέ- 
λεσιν παρ’ αύτών έγκλημάτων ύψηλής 
έπικινδυνότητος.

Ή  προϊοϋσα παράλυσις προσβάλλει 
άτομα, άτινα, κατά τό παρελθόν, ένόση- 
σαν άπό συφιλίδα. Μετά τήν άνακάλυ- 
ψιν φαρμάκων, δΓ ών καταπολεμείται ή 
σύφιλις, ή προϊοϋσα παράλυσις, καίτοι 
επιφέρει σπουδαίας διαταραχές τής μνή
μης, τής Κρίσεως καί τών ιδιοτήτων τού 
χαρακτήρος, δέν παρουοιάΖει έγκλημα- 
τολογικόν ένδιαφέρον. ί4*4)

3 .-Α Λ Κ Ο Ο Λ ΙΣ Μ Ο Σ  ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ 
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I. Ε ι σ α γ ω γ ι κ ο ί  π α ρ α 
τ η ρ ή σ ε ι ς .

Ή μελέτη περί οινοπνεύματος ή κα- 
ταχρήσεως αύτοΰ ή περί άλκοολισμοΰ 
είναι έν άπό τά πλέον πολυσυΖητηθέντα 
θέματα έν τη έγκληματολογία. Έκτετα- 
μένον θέμα, ύπό έποψιν έγκληματολογι- 
κής λογοτεχνίας, περιωρισμένον, όμως, 
ύπό έποψιν λογικής άντιμετωπίσεως αύ
τοϋ. Διότι ή λελογισμένη χρήσις οινο
πνεύματος, δύναται νά λεχθή, εύθύς έξ  
άρχής, ούτε περιωρίΖεται ούτε πρέπει νά 
περιορισθή. Τό οινόπνευμα, έφ’ όσον λη- 
φθή ύπό προσώπου, μή άσκοΰντος, κατά 
τόν χρόνον λήψεως, ώρισμένα έπαγγέλ- 
ματα καί εις ποσότητα, ή όποια, διά τόν 
συγκεκριμένον λήπτην, δέν άποτελεϊ κα- 
τάχρησιν, δέν είναι κοινωνικόν άμάρτη- 
μα τοΰ μεγέθους μέ τό όποιον παρουσιά
ζεται άπό πολλούς συγγραφείς. Είναι γε
γονός, άτι καί ή έλαχίστη δόσις οινο
πνεύματος, είσερχομένη εις τήν κυκλο
φορίαν τοΰ αίματος, έπιφέρει δυσμενείς 
έπιδράοεις έπί συγκεκριμένων διανοητι
κών ικανοτήτων τοΰ λήπτου, άλλά έξ  
ίσου είναι γνωστόν, άτι δημιουργοί με
γάλων έργων εις τήν ιστορικήν πορείαν 
τής έξελίξεως τής άνθρωπότητος έκα- 
μνον λελογισμένην χρήσιν οινοπνεύμα
τος. Αιωνόβιοι έκαμνον χρήσιν οινοπνεύ
ματος. Ανυπολόγιστα έκατομμύρια άν- 
θρώπων έκσμνον χρήσιν οινοπνεύματος. 
Εις τήν σημερινήν κοινωνικήν Ζωήν τοΰ 
άγχους, τής άγωνίας, τών καυσαερίων 
καί τών μυρίων ψυχολογικών προβλημά
των, ή όλη θεώρησις τού προβλήματος 
«οινόπνευμα» πρέπει νά άντιμετωπίΖεται 
άναλόγως.

Αί έκ τής λήψεως καί τής καταχρή- 
σεως τοΰ οινοπνεύματος συνέπειαι, πα
ρά τά γεγονός τής εύρυτάτης χρήσεως 
αύτοϋ καί άπό άνθρώπους, οΐτινες διέ-



πρεψαν εις τάς έπιστήμας κ.τ.λ., είναι 
άνυπολογίστως βλαβεροί τώαον διά τό 
κοινωνικόν σύνολον, όσον καί δΓ αύτοϋς 
τούτους τούς λήπτας. Τούτο, όμως, δέν 
σημαίνει, δτι πρέπει νά άπαγορευθοϋν τά 
οινοπνευματώδη ποτά, διότι έκεϊ όπου 
έδοκιμάσθη ή ποτοοπαγόρευσις ήνοιΕαν 
έτεροι κρουνοί κοινωνικής άταΕίας ά- 
πείρως έπικινδυνότεροι άπά τάν κρουνόν 
τής δυστυχίας, τήν όποιαν έκρέει τό οι
νόπνευμα. Ακριβώς, έπειδή τό δλον 
πρόβλημα πρέπει νά άντιμετωπισθή, κα
τά πρώτον λόγον, όπό αύτούς, οϊτινες 
ποιούνται χρήσιν οινοπνευματωδών πο
τών καί κατά δεύτερον τοιούτον όπό τήν 
συντεταγμένην κοινωνίαν, χρειάζεται 
μία έκτεταμένη καί συνεχής ένημέρωοις 
τών ένδιαφερομένων μερών, περί τών 
συνεπειών έκ τής λήψεως τού οινοπνεύ
ματος. Ύπό τό πνεύμα αύτό, έπιβάλλε- 
ται ή έπέκτασις τής παρούσης μελέτης 
κοί πέραν τής σχέσεως οινοπνεύματος 
κοί ψυχικών νόσων.

Τά Ζώα έχουν δύο βασικά ένστικτα, 
ήτοι τό ένστικτον τής διατηρήσεώς των 
εις τήν Ζωήν καί τό ένστικτον διατηρή- 
σεως τής έλευθερίας των. Ό  άνθρω
πος, σύν αύτό, έχει καί τό ένστικτον τής 
άναΖητήσεως εύχαριστήσεως καί ήδονής.
Από τά όρχαιολογικά εύρήματα, προκύ

πτει, ότι ό άνθρωπος έκαλλιέργει ώρι- 
σμένα δημητριακά, τά όποια τού έχρη- 
σίμευον ώς τροφή, ένια όμως έΕ αύτών 
συνέθλιβε, έΕήγαγε τόν Ζωμόν, τόν ό
ποιον έχρησιμοποίει ώς ήδονιστικόν πο- 
τόν. Τά ποτά αύτό έπιστεύετο, ότι έμεί- 
ωναν τά δυσμενή συμπτώματα τής σω
ματικής καί πνευμοτικής κοπώσεως καί 
τών φροντίδων τού καθημερινού βίου, 
προήγον τά αισθήματα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων καί, έστω καί προσωρινώς, έ- 
διδον αισθήματα εύφορίας κοί εύτυχίας. 
Ή  έΕέλιΕις τής γεωργικής καλλιέργειας 
καί ή ένστικτώδης τάσις τού ανθρώπου 
πρός άναΖήτησιν τής εύχαριστήσεως καί 
τής εύτυχίας ώδήγησαν εις τήν άνακά- 
λυψιν τού κοφέ, τού τεΐου, τού κακάου, 
τού οπίου, μέ προεΕάρχουσαν, πάντοτε, 
τήν άμπελον καί τά προϊόντα αύτής. Τά 
άβλαβέατερα έΕ όλων είναι τό τέϊον 
καί τό κακάον. Ή παρατεταμένη κατά- 
χρησις τού καφέ προκαλεϊ βλόβας εις 
τήν καρδίαν. Τήν κορωνίδα ύπό έποψιν 
βλαβερότητος κατέχουν τά ναρκωτικά, 
περί ών κατωτέρω, καί μεταΕύ ή ύπέρ 
όλων τό οινόπνευμα.

Τό οινόπνευμα, ύπό έποψιν βλαβερό
τητος, έΕαρτάτοι άπό τήν χρήσιν, διότι 
άλλο πράγμα είναι ή λήψις ένός ποτη- 
fnoa οίνου καί άλλο τό νά μεθύοκεταί 
τις καθημερινώς. Ή  άπαιτουμένή ποοό- 
της οινοπνεύματος διά νά μεθυσθη έν 
άτομον έΕαρτάται άπό τό πρόσωπον καί 
άπό τόν χρόνον λήψεως' έν πόση, όμως, 
περιπτώσει, έκεϊνος, δσπς «πίνει πολύ», 
μεθύσκεται καί έκεϊνος, όοτις μεθύοκε- 
ται, συχνάκις, καθίσταται άλκοολικός. 
Ποιος, όμως, είναι άλκοολικός καί ποιος 
δέν είναι άλοκοολικός άλλά εις «καλός 
τύπος παρέας», δέν είναι εύκολος όρι- 
σμός, Κατά μίαν άποψιν, άλκοολικός 
είναι έκεϊνος, δστις άναγνωρΙΖει τήν ά- 
νάγκην νά σταματήση τήν χρήσιν οινο
πνευματωδών ποτών, άλλά δέν δύναται 
νά πράΕη τούτο. Ή δευτέρα άποψις ύ- 
ποστηρίΖει, ότι άλκοολικός είναι έκεϊνος 
τού όποιου ή ύγεία, ή οικογενειακή συ
νοχή, ή κοινωνική θέοις καί ή έπαγγελ- 
ματική έΕέλιΕις βλόπτοντατ έκ τού γεγο
νότος ότι ούτος κάνει χρήσιν οινοπνευ
ματωδών ποτών. Ή τρίτη άποψις χαρα

κτηρίζει άλκοολικόν έκεϊνον, δστις συ
χνάκις, «πίνει», έως ότου δέν δύναται 
νά έλέγΕη τόν ,έαυτόν του, ή κατά τό 
κοινώς λεγόμενον «πίνει», έως ότου δέν 
μπορεί νά περπατήση».

Αί άνωτέρω τρεις άπόψεις, περί τού 
ποιος είναι άλκοολικός, δέν είναι σφα
λεροί, άλλά, έν ταύτφ, δέν άποτελούν 
έπιστημονικόν όρισμόν. Ά λ κ ο ο λ ι 
κ ό ς  είνοι ό άνθρωπος, ό όποιος νο
σεί άπό ίατρικώς ώρισμένην νόσον καί 
έχει άνάγκην θεραπείας. Έν προκειμέ- 
νω, ή ίατρικώς ώρισμένη νόσος είναι ό 
άλκοολισμός, δστις είναι τό σύνολον 
τών διαταραχών, τών προερχομένων έκ 
μιας όΕείας ή χρονιάς δηλητηριάσεως 
ύπό τού οινοπνεύματος. Ό  άλκοολικός 
είναι πρόσωπον είθιομένον εις τό άλκο- 
όλ, άνίκανον νά διακόψη τήν λήψιν οι
νοπνευματωδών ποτών, άνευ ιατρικής 
συνδρομής. Δέν άποκλείεται νά διακά- 
ψη τήν λήψιν διά μερικός ήμέρας, έβδο- 
μάδας ή καί μήνας, άλλά έπανέρχεται 
εις τήν λήψιν άσυγκράτητος καί ύπό 
συνθήκας, αϊτινες δέν δύνανται νά προ- 
βλεφθούν. "Οσον περισσότερον άνάγκην 
έχει νά διακόψη, τόσον δυακολωτέραν 
εύρίακει ούτος τήν διοκοπήν. Κατά τήν 
διακοπήν, ό άλκοολικός έχει τά σύνδρο
μα τής έποχής, τά όποια παρατηρούνται 
καί εις τούς τοΕικομανεϊς, ήτοι αίσθάνε- 
τοι πόνους (κυρίως στομάχου) καί ψυ- 
χο - νευρικός διαταραχές. 'Εάν ό άλκο
ολικός δέν στοματήση έγκαίρως, αί βλά- 
βαι έπί τών διαφόρων όργάνων τού σώ
ματός του είναι τόσον βαρείαι καί έκτε- 
ταμένοι, ώστε αισθάνεται τάς αύτάς έ· 
νοχλήσεις καί μετά τήν διακοπήν' εις 
τήν περίπτωσιν αύτήν ούτος όνομάΖεται 
χρόνιος άλκοολικός.

Οί ποιούμενοι χρήσιν οίνονευματω- 
δών ποτών διαχωρίζονται εις κατηγορί
ας. Ή  πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 
τούς λήπτας, οϊτινες ποιούνται χρήσιν 
οινοπνεύματος εις μικρός ποσότητας καί 
μόνον οσάκις αί κοινωνικοί των συνα- 
ναστροφαί έπιβάλλουν τούτο. Ούτοι ού- 
δέποτε ή σπανίως μεθύακονται, δέν έ- 
πιδιώκουν νά έΕεύρουν τό ποτόν, άλλα 
κάμνουν χρήσιν ούτοΰ συμπτωματικώς. 
Ή  δευτέρα κατηγορία περιλαμβάνει τούς 
έπιμόνους πότας, δηλαδή έκείνους, οϊ- 
τινες προμηθεύονται τό ποτόν, διά νά 
κάμουν χρήσιν αύτού. Αντιλαμβάνονται, 
ότι αύτό, τό όποιον κάμνουν, δέν είναι 
ορθόν, άλλά δέν άπέχουν άπό τήν χρή
σιν, είτε διότι είναι άδυνάτου χαρακτή- 
ρος, είτε διότι νομίΖουν, ότι, δΓ αύτού 
τού τρόπου, άνακουφίΖονται άπό τάς 
κοπώσεις καί τάς στενοχώριας των, εί
τε διότι δίδουν άνοβολάς εις τήν λήψιν 
μιας άποφάσεως διακοπής κ.τ.λ. Ή  κα
τηγορία αύτή τών έπιμόνων ληπτών άπαν
τά, κατά κανόνα, θετικώς εις τήν ιατρι
κήν θεραπείαν. Άπό τήν δευτέραν κα
τηγορίαν μεταπηδά ό πότης εις τήν Τρί
την τοιαύτην, εις ήν κατατάσσονται οί 
άλκοαλικοί περί ών άνωτέρω καί, έν συ
νεχεία εις τούς χρονίως άλκοολικούς, 
ήτοι εις έκείνους, οϊτινες, ώς έλέχθη 
άνωτέρω, ύπέστησαν μονίμους σοβαρός 
όργανικάς παθήσεις έκ τού οινοπνεύμα
τος. Επειδή ό άλκοολισμός δέν είναι 
μία νόσος, ή όποια φονεύει τόν άνθρω
πον, ή προληπτική πολιτική πρέπει νά 
άρχίΖπ άπό τούς έπιμόνους πότας, άπό 
όπου πρέπει νά στρατολογούνται οί πε- 
λάται τών ειδικών θεραπευτικών τών άλ- 
κοολικών.

Μέγα ένδιαφέρον, ιδίως διά τούς νέ
ους, παρουσιάζει ό όΕύς άλκοολισμός, ό

όποιος είναι δυνατόν νά έπέλθη διά τής 
έφ’ άπαΕ χρήσεως οινοπνευματωδών 
ποτών. Ή  νόσος, έν προκειμένω, δύνα- 
ται νά έπέλθη καί διά μικρός ποοότητος 
οινοπνεύματος, όταν ό λήπτης δέν είναι 
είθισμένος, ή έχει παθήσεις, αϊτινες δέν 
έπιτρέπουν τήν λήψιν οινοπνεύματος. 
Εις άς περιπτώσεις ή δηλητηρίασις εί
ναι έντονος, έπέρχεται ό θάνατος. ' Ι 
δίως έάν τό άτομον είναι έκτεθειμένον 
εις τό ψύχος ή πάσχει έκ καρδιακού ή 
ήπατικού νοσήματος, τά νεκροτομικά 
εύρήματα εις τήν περίπτωσιν τής όΕείας 
δηλητηριάσεως είναι συμφόρησις τού έγ- 
κεφάλου καί τών μηνίγγων, μέχρις αι
μορραγίας. Οί πνεύμονες παρουσιάζουν 
ογκώδη οιδήματα μέ πυρήνας ήπατώσε- 
ως καί άποπληΕίας εις τάς βάσεις. Ή  
σπασμωδική μορφή τού όΕέως άλκοολι- 
ομοϋ παρουσιάΖει τρομακτικός παραι
σθήσεις, διανοητικήν σύγχυσιν, έπιλη- 
πτοειδεϊς σπασμούς καί ούχί σπανίως έ- 
πέρχεται ό θάνατος. Ή όΕεϊα αύτή κα- 
τάστασις, ήτις πολλούς, άπειρους, ιδίως 
νέους, ώδήγησεν εις τόν Θάνατον, δέν 
έπέρχεται άστροπιαίως, άλλά κατόπιν 
σταδιακών προειδοποιήσεων, έκτός έάν 
συνυπάρχη καρδιακή πάθησις. Ό  ύγιής 
λήπτης κατ' άρχήν έμφανίΖει μίαν άκα- 
τάσχετον φλυαρίαν ή παραλήρημα μυστι- 
κότητος, έρωτισμού ή καταδιώΕεως. Έν 
συνεχεία τό βάδισμα είναι παραπαϊον, 
είτα έπέρχεται Ζάλη, γενική κατάπτωσις, 
έμετοι, θόλωσις τής όράσεως, τής διά
νοιας, ύπνηλία, διά νά περιπέση, έν συ
νεχεία, εις κωματώδη κατάοτασιν, μέ 
έμέτους, έφίδρωσιν, δύσκολον καί άτα- 
κτον άνοπνοήν. Ή  κυάνωσις τού προ
σώπου καί τών άκρων καί ή παράλυσις 
τών σφιγκτήρων, τό άδυνάτισμα τού 
σφιγμοϋ καί ή πτώσις τής θερμοκρασίας, 
μαρτυρούν έπερχόμενον πνευμονικόν οί
δημα ή πνευμονικήν συμφόρησιν, όπότε 
ό θάνατος είναι έγγύς. Εις τάς περιπτώ
σεις αύτάς ή άμεσος ιατρική έπέμβαοις 
κρίνεται έπιβεβλημένη. Έάν ή ιατρική 
περίθαλψις δέν είναι δυνατή, έπιβάλλε- 
ται άνόπουσις, χορήγησις καφέ καί όλί- 
γων σταγόνων άμμωνίας έντός ΰδατος. 
Πρός τής περιαγωγής τού άσθενούς εις 
κωματώδη κατάοτασιν, ούτος είναι λίαν 
έπικίνδυνος διά τέλεσιν έγκλήματος, ή 
νά γίνη αίτια, ή νά πέση θύμα, τροχαίου 
ή άλλου άτυχήματος.

(Συνεχίζεται)
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...Νυχτώνει κι όλα γύρω γεμίΖουν 
σκιές... Είναι πολλή ώρα πού ό ήλιος 
κρύφθηκε πίσω άπ' τ' άντικρινό βουνό... 
Μιά στιγμή ήσυχη καί γαληνεμένη, πού 
κλείνει τόν κύκλο τής ήμερησίας δρα
στηριότητας κι' άνοίγει τήν μεγάλη πα
ρένθεση τής άνοπτύσεως, τής τέρψεως, 
ή καί τής περισυλλογής.

...Παιδιά στό δρόμο, πού ΕεφωνίΖουν... 
νοικοκυρές, πού βιάζονται νά προλάβουν 
τόν μπακάλη πριν κλείση... παρέες, πού 
τραβούν γιά κάποιο κέντρο. . . σπίτια ά- 
νοικτά, φωτισμένα, πολυθόρυβα...

Περνά ή Ζωή χαρούμενη τούτη τήν 
ώρα καί σκορπά μικρές χάντρες εύτυ- 
χίας.... κι' όλόγυρα ή άνοιΕιάτικη φύση, 
προσφέρει τά άμορφο πλαίσιο γιά νά 
άπλώση ό άνθρωπος τά όνειρα καί τις 
προσδοκίες του καί νά πάρη καινούργιες 
δυνάμεις γιά τή βιοπάλη...

Αύτό είναι τά σκηνικό... Καί τήν άκρη 
του ένα ύπόγειο... Μιά κάμαρη κλειστή 
καί σκοτεινή... 'Κεϊ μέσα ό Μπάρμπα 
Χρίστος, μόνος, κατάμονος, Εαπλωμένος 
στό κρεββάτι, βήχει καί τά μάτια του 
γυαλίζουν παράΕενα μέσα στό σκοτάδι...

Πάνω στό μικρό τραπέΖι, δίπλα του, 
τά φάρμακα πού τοϋγραφε τά πρωί ό 
γιατρός τού Ι.Κ.Α. καί πού τά ψώνισε 
μιά καλή γειτόνισσα. Τού τά είχε φέρει 
τά μεσημέρι, μαΖί μέ λίγη σούπα... "Ας 
είναι καλά... "Οπως κι' οί άλλοι γείτο
νες, πού τού παραστάθηκαν. Μικροπω- 
λητής ό μπάρμπα - Χρίστος, τίμιος, ά- 
κούραστος, Ζή χωρίς κανένα συγγενή... 
Μόνος...

Κι' είναι άσχημο νάσαι μόνος, σάν 
είσαι άρρωστος. Καλό τά φαγητό, καλά 
καί τά φάρμακα... 'Όμως... "Ενα κτύπη
μα στήν πόρτα... Ποιός νάναι;

— «Ποιός; άκούγεται βραχνή ή φωνή 
τού γέρου - άρρωστου.

— «Ν' άνοίΕω, μπάρμπα Χρίστο; Εί
μαι ό Γιάννης, άκούγεται άπ’ έΕω... Ό  
γέρος σηκώνεται, άνάβει τά φως, κι ά-

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  ΘΕΜΑΤΑ

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ι

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ
Τ ο υ  Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β'

ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

νοίγει τήν πόρτα... Τά φλογισμένα άπ' 
τόν πυρετό μάτια του παίρνουν μιά έκ
φραση χαράς...

— «Καλώς τόνε... Ποιός άνεμος σ' έ 
φερε στό φτωχικό μου;».

... Εκείνος γελά!
— «Εμαθα πώς είσαι άρρωστος καί 

ήρθα νά σέ δω. Δέν μέ ήθελες;»
— «'Αστειεύεσαι;».
Ό  Γιάνης είναι ένας Αστυφύλακας... 

Ένας Αστυφύλακας τής γειτονιάς τού 
μπάρμπα - Χρίστου.

ΒγάΖει τά πηλίκιό του, τ' άκουμπά 
πάνω στό τραπέΖι, παίρνει ένα σκαμνί 
καί κάθεται...

— «Πότε έχεις ύπηρεσία;» Τόν ρωτά 
ό μπάρμπα - Χρίστος, προσφέροντάς του 
ένα τσιγάρο.

— « Ήμουνα μέχρι τις 6 τ' άπόγευ- 
μα... Αύριο πάλι τά χαράματα» λέει έ- 
κεϊνος καί παίρνει τά τσιγάρο καί τ' 
άνάβει.

— «Θέλεις τίποτε, μπάρμπα Χρίστο;»
— «Τί νά θέλω; "Ας είναι καλά οί άν

θρωποι, ό γιατρός, όλοι... Μέ κοίταΕαν 
σάν δικό τους... Λίγη παρέα θά τήν ήθε
λα».

— «Γι' αύτό ήλθα».
— «Σ' εύχαριστώί».
— Δυό ώρες άργότερα ό Γιάννης φεύ

γει... ΚΓ ό γέρος σβήνει τά φως, κάνει 
τά σταυρό του, κλείνει τά μάτια κι' ά- 
ποκοιμιέται...

...Μιά εικόνα άπλή... Μιά άπλή σκη
νή άπό τήν καθημερινή Ζωή, όπως μοΰ 
τήν διηγήθηκαν... Πουθενά δέν άναφέρ- 
θηκε... Μονάχα οί γείτονες σχολίασαν τά 
γεγονός...

ΚΓ ό δάσκαλος τού έπάνω πατώματος 
είπε!

— «'Ωραίος πού είναι ό Αστυφύλα
κας! !».

ΚΓ ένας άλλος συμπλήρωσε!...
— «"Ενα μήνυμα... Εύγενικό, καλωσυ- 

νάτο, Μήνυμα άνθρωπιάς».

κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Η Λ Ο Υ

Β:
Ο Π Ο Σ  Τ Ο Υ  Κ. δ .

Τώρα θά σάς μιλήσω γιά τόν κ. Δ. 
Τά έπίθετό του δέν έχει καμμιά σημα
σία. Σημασία έχει μονάχα ή περίπτωσή 
του.

Είναι, λοιπόν, έπιχειρηματίας ό κ. Δ. 
ΚΓ άνήκει σ' έκείνους πού τάχουν όλα.

...Ό λα , ύστερα άπό μιά σκληρή Ζωή 
έπίπονης δουλειάς... "Ενα κομψό δια- 
μερισματάκι, κάπου στήν Αθήνα, μιά 
γραφική βιλλίτσα σ' ένα προάστιο, τις 
άνέσεις του καί φυσικά ένα ώραϊο αύ- 
τοκίνητο. Ακριβώς, όμως, αύτό τά αύ- 
τοκίνητο, τόν έχει πλημμυρίσει άγωνία 
καί άγχος. ΚΓ αύτό, γιατί ό κ. Δ. έχει 
ένα γιά, ϊσσμε 20 χρόνων, σπουδαστή. 
Καλό παιδί, έπιμελέστατο, φρόνιμο... 
Αλλά, έχει ένα έπικίνδυνο χόμπυ! τά 

αύτοκίνητο τού πατέρα του... "Οταν τά 
παίρνη, δέν λογαριάΖει τόν κίνδυνο... 
Τόν μεθά ό ίλιγγος τής ταχύτητος. "Ε
χει μετανοιώσει ό πατέρας του πού τού- 
βγαλε δίπλωμα. Έχει μετανοιώσει ά- 
κάμα καί γιατί άγόρασε αύτοκίνητο. Βρί
σκεται σέ τραγική θέση. Φοβάται. Τρέ
μει μήπως κάποτε... Κλείνει τά μάτια 
μέ φρίκη... "Αδικα πασχίΖει νά τού δώ- 
ση νά καταλάβη...

— «Πατέρα, μή φοβάσαι. Ξέρω. Προ
σέχω, αύτή είναι ή άπάντηση... ΚΓ ύ
στερα διηγείται στήν παρέα του γιά τούς 
φόβους τού «γέρου» του καί γελούν...

—Περασμένα μεσάνυχτα... Πολύ πε
ρασμένα... Οί γλεντΖέδες γυρνούν άπ' 
τά κέντρα, «έν εύθυμία»... ΚΓ ή πόλη 
κοιμάται βαθειά. Μά ό γιός τού κ. Δ 
δέν κοιμάται... Οδηγεί τά αύτοκίνητό 
του στή λεωφόρο Συγγροΰ καί οί φίλοι 
του τόν καμαρώνουν... Τρέχει... Τρέχει... 
άλόγιστα...Σέ κάποιο σταυροδρόμι παρά 
λίγο νά συγκρουσθή μ' ένα ταΕί... Θερμά 
χειροκροτήματα άπό τήν παρέα γιά τόν 
έλιγμό... ΚΓ ένα νεύμα μπροστά άπό 
ένα Αστυφύλοκα ένάς σταματημένου 
περιπολικού πού είδε τή σκηνή.

Αλλά, ό γιός τού κ. Δ. δέν σταμα
τά, άναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα
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καί έΕαφανίΖεται... Ό  'Αστυφύλακας 
μπαίνει ατό περιπολικό καί σέ λίγο, κό
που στό Σύνταγμα, προλαβαίνει τό «δτα- 
κτο» αύτοκίνητο...

...Τήν δλλη μέρα, ένας ΆΕιωματικός 
τής Τροχαίας Αθηνών έχει άπέναντί 
του, στό γραφείο του, τό γιό τού κ. Δ... 
Είναι πολλή ώρα πού συΖητούν... Καί τό 
τραπέΖι τού ΆΕιωματικού τής Τροχαίας 
είναι γεμάτο άπό φωτογραφίες.... Μιά 
μιά τις παίρνει στό χέρια του ό γιός τού 
κ. Δ. καί τις παρατηρεί μέ προσοχή. Εί
ναι σκεφτικός, σοβαρός, άμίλητος.

"Υστερα, ό ΆΕιωματικός τής Τροχαί
ας τόν όδηγεϊ σ' ένα διπλανό δωμάτιο... 
Γιό λίγη ώρα τού προβάλλει ένα φιλμ...

Καί στή συνέχεια, φεύγουν μαΖί... Γυ- 
ρι'Ζουν έδώ κι' έκεί. Τού δείχνει καί τόν 
όφήνει νά βγάλη μόνος του τό ομμπε- 
ράσματά του.

Κι' έκείνος, άκούει, βλέπει, πληρο
φορείται, ένημερώνεται καί σωπαίνει... 
ΣπουδάΖει.. Μιά σπουδή πολύτιμη, πού 
άναφέρεται στήν δλλη «σίιουδή», τήν 
κακή... Στήν τοχύτητα...

...Δυό - τρεις μέρες κρατεί τό παρά- 
Εενο αύτό μικρό Ι.Χ.... Σεμινάριο... Δυό 
-  τρεις ώρες τό πρωί... ΚΓ δλλες τόσες 
τό άπόγευμα...

Κάθε μέρα πού γυρίΖει στό σπίτι του 
ό γιός τού κ. Δ. είναι συλλογισμένος.

... Βαθειά συλλογισμένος..,Ό πατέρας 
του άναρρωτιέται! «Θά τό καταφέρη ή 
Τροχαία;».

Τήν τρίτην ήμέραν, ό γιός τού κ. Δ. 
λέει στόν πατέρα του!

— «Ξέρεις, έπιασα ένα καινούργιο 
φίλο...».

«Μπά! τόν Εέρω;...».
— «Δέν νομίΖω... Είναι ένας ΆΕιωμα- 

τικός τής Τροχαίας».
— «ΆΕιωματικός τής Τροχαίας;»
— «Ναι. Συνεργαζόμαστε...».
—«ΣυνεργάΖεσθε;»
— «'Ακριβώς. Γιό νά μειωθούν τό 

Τροχαία ότυχήματα»... "Ενα άκόμη μή
νυμα.

...Μ ήνυμα ένημερώσεως... Κι αύτός, 
Κι αύτός, πού μοϋ διηγήθηκε τό περι
στατικό τούτο, μοϋ είπε!

«Πολύτιμο πρδγμα οί επαφές άστυνο- 
μικών όργάνων καί πολιτών. ΚΓ άκόμα 
πιό πολύτιμο ή ένημέρωοη τού κοινού, 
μέ φιλικό τρόπο καί μ' δλα τό σύγχρονα 
μέσα»...

Γ:
Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η  Σ Π Ο Ρ Α

...Τ ρ ίτη  σκηνή, τώ ρ α ... Σ ' ένα ί
δρυμα. . . Ένα όπό τό πολλά ιδρύματα 
τής πρωτευούσης, πού στεγάΖουν τήν 
άνόγκη, τόν ύπνο, τή δυστυχία. Βωμό 
στόν Άγνωστο, πού ύποφέρει. . . Μέρι
μνα, άλλά καί διαπαιδαγώγηση...

Ώ ρ α  8. . . 'Οκτώ τό βράδυ. . . Μιά 
αίθουσα γεμάτη. . . Καί στήν γωνιά μιά 
μηχανή κινηματογράφου... Δυό Αστυ
φύλακες χειρισταί. . .  Καί σέ λίγο τό 
πρόγραμμα τής Αστυνομίας Πόλεων άρ- 
χι'Ζει. . . Πολλά Ζευγάρια μάτια καρφω
μένα στήν όθόνη. . . Πολλές πνοές χα
ράς. . .  Χέρια πού χειρονομούν. . .  
Βλέμματα πού εύχαριστούν. . . Καρδιές 
πού προσεύχονται. . . Μιά άχτίδα άπό 
τό Κράτος μπήκε στήν αίθουσα. . . Γιά 
νά ψυχσγωγήοη' άλλά καί γιά νά μορ- 
φώαη. . .

Μέ (πόση άνυπαμονησία περιμένουν 
χιλιάδες άνθρωποι αύτόν τόν μικρό κι
νηματογράφο! Ένας καλός φίλος. . . 
πού άλλοτε κάνει παραστάσεις, γιά νά 
βοηθήση κάποιο έργο. . . άλλοτε μαΖεύ- 
ει τά παιδιά καί τούς προσφέρει μερι
κές ώρες ώφέλιμης χαράς. . .  δλλοτε 
μπαίνει σέ φυλακές, γιά νά φέρη τό 
μήνυμα τής έπλίδος. Αδιάκοπη έπαφή 
μέ τό κοινό. . . Συνάντηση στή μαγική 
Χώρα των εικόνων καί τής Μουσικής... 
Ανάπηροι, κωφάλαλα, όρφανά, άρρω
στοι, ποροστρστημένοι. Ένας κόσμος 
διψοσμένος γιά τόν σπόρο τής άληθείας. 
. . . Σπορά εύλογημένη. . .

Ενημέρω ση... δ ιδαχή... έπ αφ ή... 
φιλία. . .

Ό  "Ανθρωπος γιά τόν "Ανθρωπο...

Δ :  Α Η Τ Ι Α Α Α  Ο Σ

—«Μά, αύτά δλα είναι δημόσιες σχέ
σεις», είπε κάποιος φίλος, τήν ώρα πού 
έγρόφοντο αύτές οί όπλές γραμμές. Κι 
ένας άλλος, καινούργιος στήν Αστυνο
μική συντροφιά μας, ρώτησε!

«Τί είναι δημόσιες σχέσεις, λοιπόν;»
Ο άντίλαλλος αύτών όλων. . . Μά 

καί πολλά άλλα πράγματα. Π ο λλά ... 
Διάφορα. . .

Ε:
Μ Ι Α  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Μ Ε  Τ Η  
Α Ι Κ Η  Σ Α Σ  Β Ο Η Θ Ε Ι Α

Από αύτό τό τεύχος, τό περιοδικό 
μας άρχι'Ζει μιά μεγάλη καί σοβαρή έ 
ρευνα.

Μιά έρευνα σ' ένα πολυσυζητημένο 
χώρο! Στό χώρο τών δημοσίων σχέ
σεων.

Θά βρούμε, έτσι, τήν εύκαιρία νά ρί- 
Εουμε μιά ματιά στήν ιστορία τών δη
μοσίων σχέσεων, ατά θέματα άρμοδιό- 
τητός των, στήν άρχιτεκτονική των, 
στήν άνόγκη, πού τις έπέβαλε.

Θά έΕετάσουμε, στή συνέχεια, τις 
δημόσιες σχέσεις, μέσα στό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων, στήν ιστορία τους, 

τά πεπραγμένα καί τις προοπτικές των.
Γιά τό σκοπό αύτό, θά πάρουμε συν- 

εντεύΕεις, θά δημοσιεύσουμε φωτογρα
φίες, θά παραθέσουμε γεγονότα αύθεν- 
τικά.

Κι όταν, πρώτα ό Θεός, όλοκληρω- 
θή ή ερευνά μας, θά περάσουμε σ' ένα 
δεύτερο κύκλο. Στόν κύκλο τών έπα- 
φών καί γνωριμιών μας, στις κοινωνι
κές μας ύποχρεώσεις.

Θά ίδοϋμε πώς γράφεται ένα καλό 
γράμμα, πώς ήμπορεί νά συνταχθή μιά 
άΕιοπρόσεκτη αναφορά, πώς προσαγο
ρεύουμε ένα άνώτερο, ένα ιερωμένο, 
ή ένα έπίοημο πρόσωπο, πώς συντάσσε- 
ται ένα τηλεγράφημα, ή πώς γράφεται 
μιά εύχετήρια κάρτα.

Γενικά, θά έΕετάσουμε πώς πρέπει 
νά κινούμεθα, σάν σύγχρονοι κοσμικοί 
άνθρωποι, μέσα στήν δημοσία Ζωή.

ΚΓ άν δλα πάνε καλά, στό τέλος θά 
Εεκινήσουμε γιά ένα μικρό ταΕίδι μέ
σα στό χώρο τής λογοτεχνίας, κάνοντας 
παράλληλα μιά συστηματική έπαφή μέ 
τήν Ελληνική Γραμματική, τό Συντα
κτικό καί τήν 'Ιστορία τής Ελληνικής 
Λογοτεχνίας.

Γιά νά έπιτύχει, όμως, ή προσπάθεια 
αύτή, πρέπει νά μάς δώσετε τή βοή- 
θειά σας, τήν συνεργοσία σας, τήν κα
λή σας διάθεση.

Τό θέμα πού άρχίσαμε νά έΕετάΖου- 
με είναι έΕαιρετιτκά ένδιαφέρον καί 
χρήσιμο.

Γιατί ή έποχή μας έχει ηύΕημένες 
άπαιτήσιες, ιδίως άπό μάς πού άποτε- 
λοϋμε «Τόν καθρέπτη τού πολιτισμού 
τής Χώρας μος.

'Εδώ τελειώνει ό πρόλογος. . . Άπό 
τόν άλλο μήνα θ' άρχίσουμε τήν έρευ- 
νά μας.

Εύχαριστοΰμε, πού μάς διαβάσατε.

"Ελληνα ασ τυφ ύλακα.,.
Ή Πολιτεία σέ τίμησε μέ τό προνόμιο, νά περι- 
φρουρής τά ϋψιστα άγαδά τών πολιτών της. 
Μήν προδίδης αύτήν της τήν έμπιστοσύνην.



--------------------------------------------------  '

Ζ Α Ρ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ρ Α Π Ο Υ Λ Ο Χ Α Ρ Τ Α
V  ΥΝΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΘΙΜΟ πονάρχαιο ή πρόκλησι τής
"  Τύχης. Γιά κείνη μαγεύονται οί άνθρωποι ατά μέρη 

δπου νομίΖουν άτι συχνάΖει καί γιά χάρι τού χαμόγελου της 
άσχολοϋνται μέ τήν χαρτοπαιξία, τήν «κυβεία», τήν ρουλέτ- 
τα καί τάλλα «τυχηρά παίγνια», καινούργια ή πανάρχαια. 
Γυναίκα δμως ή Τύχη καί μάλιστα όμορφη - όμορφη κι' δ- 
οτατη. Τί καλό λοιπόν νά περιμένη κανείς άπό μιά τέτοια 
γυναίκα; ΚΓ δμως . . . Ποτέ δέν έπαψαν οί δνθρωποι νά τήν 
λαχταρούν καί νά θυσιάΖωνται γιά χατήρι της πάνω στούς 
βωμούς της: ατό πράσινο τραπέΖι τής τράπουλας ή στάν 
πάγκο τής ρουλέττας ή καί πάνω σέ κάποιο σκαλοπάτι άκό- 
μη (όσοι ψάχνουν τήν τύχη τους ατά Ζάρια).

Ή  τύχη κι' ή γοητεία της δέν άφησε, βέβαια, άσυγκί- 
νητους καί τούς Μεσαιωνικούς μας προγόνους. Ήσχολούν- 
το καί κείνοι μέ τά τυχερά παιγνίδια καί μάλιστα μέ τά Ζά
ρια. (Τά τραπουλόχαρτα έμφανίΖονται μόλις κατά τά τέ 
λος τού Μεσαίωνος). «Μπαρμπουτάκι» λοιπόν οί πρόγο
νοι, τη συνοδεία βεβαίως «λαϊκών οργάνων» καί άσμάτων, 
ποτηριών θραυομένων ή μή, καυγάδων καί μαχαιρωμάτων...

Τήν «κυβείαν» (κύβος = Ζάρι) καί «τάς συνοδευού- 
σας αύτήν διασκεδάσεις», τά είχαν έπανειλημμένως κατα
δικάσει καί ή Πολιτεία καί ή ’Εκκλησία. Μάταια δμως, γιατί 
οί ρίΖες τους ήταν θαθειές. Φαίνεται πώς ή κυβεία είναι 
πανάρχαια όσο καί ή άνθρωπότης. Σέ άνασκαφές έχουν 
βρεθή σκεύη καί όργανα σχετικά, άναγόμενα στούς προϊ
στορικούς χρόνους, όπως τά «τάβλι τής Κνωσσοϋ» πού 
χρονολογείται άπό τά 2000 π.Χ., καί άλλα άκόμη παλαιό- 
τερα. Ζάρια έπαιΖαν καί οί ’Αρχαίοι "Ελληνες, καθώς καί 
«άστραγάλους» ( =  κότσια) καί άλλα πορόμοια τυχερά 
παιγνίδια. Οί Μεσαιωνικοί "Ελληνες τούς άκολουθούν παί- 
Ζοντας κι' έκεϊνοι Ζάρια, κότσια, τάβλι καί σκάκι. Τά τάβλι 
τά ώνόμαΖαν «ταβλίον» ή «τάβλι» καί τά σκάκι «Ζατρίκιον» 
ή «σκάκον». Καί τά δυό τελευταία, πού οί πρόγονοί μας τά 
ξεσήκωσαν άπό τούς Πέρσας καί τούς "Αραβας, συχνά ά- 
ναφέρονται στά διάφορα μεσαιωνικά — ίπποτικά μυθιστο
ρήματα, τά ποιήματα καί τά ιστορικά κείμενα. Τά καθαυτό, 
δμως, τυχερό παιγνίδι τού 'Ελληνικού άλλά καί τού Εύρω- 
παϊκοϋ Μεσαίωνος, ήταν τά Ζάρια.

Παλαιοτάτη συνήθεια των άνθρώπων εί
ναι ή έπίκλησις τής τύχης. Στο κυνήγι του 
αύτό ό άνθρωπος έχρησιμοποίησε διάφορα 
μέσα, άπό τά όποια τά κυριώτερα ήταν τά 
ζάρια τήν παλιά έποχή, τά χαρτιά σήμερα. 
Όμως σέ καμμιά περίπτωσι ό παίκτης δέν 
βρέθηκε κερδισμένος, ένώ άντιθέτως, καί 
δταν το παίγνιο κατήντησε πάθος κατέ
στρεψε τήν περιουσία του καί πολλές φο
ρές, διέλυσε και τήν οίκογένειά του.

Ή  προϊστορία τών κύβων ή Ζαριών χάνεται στά βάθη 
τών αιώνων. Ή ιστορία τους δμως ξεκινάει (άπό πού άλ- 
λοΰ;) άπό τόν Όμηρο. ’Εφευρέτης τους έθεωρείτο ό Ο
μηρικός ήρως Παλαμήδης, στάν όποιον άποδίδεται καί ή 
έπινόησις τής γραφής. (Σίγουρα, θά έπενόησε τήν γραφή 
ό Παλαμήδης γιά νά γράφη τούς «πόντους» στά Ζάρια...). 
Τά Ζάρια τά έπενόησε ό Παλαμήδης (ψαρίλα μυρίΖει ό εύ- 
λογημένος. . . )  κατά τόν Τρωικό Πόλεμο, γιά νά περνούν 
τις ώρες τής όνίας τους οί "Ελληνες, κατά τήν δεκαετή 
διάρκεια τής πολιορκίας τής Τροίας. ("Οταν, δηλαδή, δέν 
εύρισκαν τούς Τρώες γιά νά τούς σκοτώσουν μέ κοντάρια 
καί σαΐτες, έσκότωναν τόν... καιρό τους μέ... Ζαριές...).

Τά άρχαϊα Ζάρια ήσαν όμοια μέ τά σημερινά' έπαίΖοντο 
δμως κατά τρόπους διαφορετικούς καί μάλιστα μέ τρεις 
κύβους. Ή  μεγάλη έπιτυχία ήταν νά κατορθώση κανείς 
νά φέρη «έξάρες» καί μέ τούς τρεις κύβους ταυτοχρόνως. 
Υπήρχε μάλιστα καί ή σχετική παροιμιώδης έκφροσις 
«τρις έξ», πού έλέγετο σέ περίπτωσι μεγάλης νίκης μέ τήν 
βοήθεια τής τύχης. Άπό τήν άρχαιάτητα διεσώθησαν Ζά-

’Αχιλλεος καί Αίας πέζοντες πεσσούς.



Ό  χαρτοκλέφτης τοϋ 
Karavaggio (1573 
— 1610). Στόν περί
φημο Π ίνακα δ ίνον- 
ται ζωντανά οι χα 
ρακτήρες καί ο! προ
θέσεις τών χαρτοπαι- 

κτδν.

ρια έΕάεδρα (κυβικά) όπως ακριβώς τά σημερινά καί άλ
λα πολύεδρα. Διεσώθησαν έπίσης άγγεϊα μέ παραστάσεις 
άνδρών πού παίΖουν κύβους. (Περίφημη είναι ή έπί άγ- 
γείου άναπαράστασις τοϋ Άχιλλέως καί τού Αϊαντος πού, 
σκυμμένοι πάνω οέ κάποιο πέτρινο σκαμνί, έχουν άπορρο- 
φηθη άπό τό παιγνίδι τους).

Ζάρια έπαιΖαν όλοι οί "Ελληνες τών Αρχαίων χρόνων 
καί μάλιστα οί Αθηναίοι, πολλοί από τούς όποιους καί κα- 
τεστρέφοντο οίκονομικώς. Γι' αύτό καί όλα τά ύποπτό 
κέντρα κυβείας, τά «Σκυραφεϊα», ήταν ύπό διωγμόν καί οΙ 
ίδιοκτήται τους, καθώς καί ο ί. . . άξιότιμοι πελάται των, 
ουνελαμβάνοντο καί έτιμωρούντο αύστηρά. Καί ή Ρώμη 
καί ή Μεσαιωνική 'Ελλάς, όμως, δέν ύστέρησαν σέ αύστη- 
ρότητα κατά τών Ζαριστών: Φυλακίσεις, διαπομπεύσεις,/ 
άγγαρεϊες, μαστιγώσεις καί χειροκοπίαι άκόμη, ήσαν συνή
θεις ποινές κατά τών παραβατών τής άπαγορεύσεως τής 
κυβείας. Αύτά, γιατί έθεωρεϊτο ή κυβεία πραΕις άτιμη καί 
έΕευτελιστική, όπως καί ή κλοπή. (Κανείς, άλλως τε, δέν 
άμφέβαλλε— ούτε άμφιβάλλει — ότι ή συστηματική κυβεία 
ήταν —καί είναι —συστηματική. . . κλο π ή ...). "Ομως, όλες 
αύτές οί τιμωρίες καί οί έΕευτελισμοί δέν έμπόδιΖαν — 
ούτε έμποδίΖουν — τούς άιρελεϊς καί τούς παθιασμένους νά 
παι'Ζουν μέ μανία σ' όλη τους τή Ζωή. Έτσι, πολλές περι
ουσίες έχάνοντο, γιατί έπαίΖοντο μεγάλα ποσά στά Ζάρια. 
Καί δέν ήοαν μανιώδεις κυβισταί μόνον άνθρωποι τού 
λαού ή κοινοί άστοί, άλλά καί άλλοι τής άνωτάτης κοινω
νικής βαθμίδος.

"Οταν οί Μεσαιωνικοί μας πρόγονοι έπαιΖαν Ζάρια, 
κρατούσαν έπάνω τους διάφορα φυλακτά άπό αίμα νυκτε- 
ρίδας καί άλλα παρόμοια κατασκευασμένα κάτω άπ' τό 
φώς τού φεγγαριού καί μ' όλους τούς κανόνες τής μαγι
κής. . . Κατά τήν διάρκεια τού παιγνιδιού έψιθύριΖαν διά
φορα Εόρκια' έδιναν ιδιαιτέρα σημασία στις «τυχηρές η
μέρες» ή έμούτΖωναν κρυφά τόν συμπαίκτη τους, όταν 
έκέρδιΖε, γιά νά άνακόψουν τήν τύχη του. . . (ΝομίΖω ότι 
τά πιό πολλά άπ' αύτά τά «κόλπα» δέν ύπήρΕαν μόνον με
σαιωνικό, άλλά είναι καί άπολύτως σύγχρονα. . . ) .  Γενικά, 
ή ψυχολογία τού Ζαριστοϋ ήταν ίδια μέ τού σημερινού 
χαρτοπαίκτου: Έδέρνοντο, έμαχαιρώνοντο, έβλαστημού-
σαν καί, γυρίΖοντας σπίτι τους,. . . Εεθύμαιναν στήν γυναί
κα τους καί στά παιδιά τους. . . Καταντούσαν νά ένεχυριά- 
Ζουν τά ρούχα τους καί νά γίνωνται κλέφτες καί φονιάδες. 
Αύτά μάς διηγούνται οί χρονικογράφοι τού κοιροϋ έκείνου. 
(Καί τού λόγου των τό άοφαλές τό έπιβεβαιώνει καί ή ση
μερινή πραγματικότης. . . ) .

"Ενας άπ' αύτούς τούς χρονικογράφους, ό Κρητικός 
Στέφανος Σαχλήκης, δικηγόρος τό έπάγγελμα, πού έΖησε 
τόν 15ον αιώνα καί έπαιΕε κι' έχασε ολόκληρο τό βιός 
του στά Ζάρια, έγραψε ειδικό έμμετρο έργο σχετικά μέ τό 
πάθος αύτό, όπου μεταΕύ άλλων λέει καί τ' άκόλουθα:

«Ο  Ζαριστής ορέγεται νά κάτση ατό παιγνίδι,
τά κοκκαλάκια νά κυλά τοό μαλακό σανίδι.

Κερδαίνω - χάνω μοναχά είν' όλη του ή όμιλία 
καί φαίνεται του νόστιμη ή τετοιανά δουλεία.
ΚΓ όταν δέν έχει ό Ζαριστής, τά ρούχα του μαΖεύει, 
τά παίΖει καί χρεώνεται κι' άπό τήν χώραν φεύγει...».

Φαίνεται, όμως, πώς τόν Σαχλήκη (πού, γιά νά χάση 
ολόκληρη περιουσία στά Ζάρια, θαταν καί λίγο. . . Σαχλά- 
κης) τόν Εεπέραοε κάποιος σύγχρονος βιομήχονος άπό τήν 
Βρέμη. Καί χάριν τής έπικαιρότητος τού θέματος άντιγρά- 
φω τά σχετικά μαντάτα: «Ένα χαρτοπαικτικόν σκάνδαλον 
συγκλονίζει τούς κατοίκους τής Βρέμης: Επιχειρηματίας
τής πόλεως, άπολέαας 500 μάρκα εις τό πόκερ ένώ έπαι- 
Ζε μέ ύπάλληλόν του καί μή έχων άλλα πρόχειρα, τού 
έπρότεινεν, άντ'ι χρημάτων, τήν σύΖυγόν του. Ό  ύπάλλη- 
λος έδέχθη καί, τελικώς, τόν έκέρδιοε μέ μίαν μεγάλην 
«κένταν». 'Οπότε, όμως, ή 28έτις σύΖυγος τού έπιχειρη- 
ματίου τόν έγκατέλειψε, δηλώσσασα εις αύτόν ότι προ
τιμά τόν ύπάλληλόν του, έφ' όσον κατήντησε νά τήν παίΕη 
στά χαρτιά, ώς κοινόν χαρτονόμισμα τών 500 μάρκων!». 
( Εδώ πού τά λέμε, δέν άποκλείεται ό έν λόγψ έπιχειρη- 
ματίας νά μήν είνε ούτε άφελής ούτε παθιασμένος χαρτο
παίκτης, άλλά, άπλώς, νά έχασε έκ προθέσεως γιατί ήθελε 
ίσως νά Εεφορτωθή τήν «28έτιδα σύΖυγον», ή όποια σί
γουρα δέν θάταν καί σπουδαία . . . «ντάμα» . . . Περισσότε
ρα γιά τις πραγματικές προθέσεις τού έπιχειρηματίου, θά 
μπορούσαμε νά συμπεράνουμε αν γνωρίΖομε μέ τί είδους 
«έπιχειρήσεις» καί «έμπόρια» άσχολείται ό άνθρω πος...).

Κάτι σχετικό μέ τό περιστατικό τής Βρέμης θά είχαν 
ύπ' όψει τους καί στήν Μεσαιωνική Κύπρο, όταν ειδικός 
νόμος έθετε ύπό άπαγόρευσιν τούς παίκτας «πού έχουν 
γυναίκα καί άρχεύουν νά παι'Ζουν τά Ζόρια καί ποντίΖουν 
όσα έχουν». (Τό περιεχόμενο τού ειδικού αύτοΰ νόμου 
καλόν θά είναι νά μήν τό μάθη ό «έπιχειρηματίας» τής 
Βρέμης, γιατί, άν δέν τόκανε έπίτηδες ποϋχασε στά χαρτιά, 
πολύ θά στενοχωρηθή πού δέν γεννήθηκε μερικούς αιώνες 
νωρίτερα. . . ) .

ΈΕαίρεσι στήν αύστηροτάτη «άντιΖαριστική» νομοθεσία 
τού Ελληνικού Μεσαίωνος γινόταν μόνο γιά τις ήμέρες 
τών έορτών τοϋ Δωδεκαημέρου καί ιδιαιτέρως γιά τήν πα-



Βαλές μπαστούνι άπό γαλλική τράπουλα 
τού 18ου αιώνα.

ραμονή τής Πρωτοχρονιάς. Τις άγιες ήμερες ή κυβεία 
έπετρέπετο ελεύθερα, όχι μόνο μέσα ατά σπ|τια, άλλα καί 
δημοσία ατούς δρόμους καί στις πλατείες, όπου δλοι έδο- 
κίμαΖαν τήν τύχη τους «γιά νά πάη καλά ό καινούργιος 
χρόνος». "Ετσι, όλες οί μεγάλες πόλεις τής Μεσαιωνικής 
Ελλάδος —καί πρώτη ή Κωνσταντινούπολι —μετετρέποντο 

κατά τήν διάρκεια τού Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα έωο 
Φώτα) σέ άπέραντα «Κοφτήρια» (καΖίνα, άς πούμε). Γι’ 
αύτό καί κάθε ακριβό κέντρο δαισκεδάσεως ή κατάστημα 
τό όνομάΖομε, καί σήμερα, «κοφτήριο». (Τήν εικόνα τών 
Μεσαιωνικών Ελληνικών μεγαλοπόλεων κατά τις ήμέρες 
τής πρωτοχρονιάς μπορούμε νά τήν φαντασθοϋμε όλοΖών- 
τανη, άν θυμηθούμε τούς κεντρικούς δρόμους τών Αθη
νών κατά τά Δωδεκάμερα ατά χρόνια τής Κατοχής: «Τά 
μαύρα καί τά κόκκινα» «Πολλά βάΖετε, πολλά παίρνετε». 
Θλιβερές, άλλα έπίκαιρες άναμνήσεις. . . ) .

Στις μέρες μας ή κυβεία Εέπεσε άπό μόνη της καί 
λησμονήθηκε σχεδόν. "Οχι, βέβαια, γιατί οί άνθρωποι δέν 
λατρεύουν καί δέν θυσιάΖονται πιά στην Τύχη, άλλά γιατί 
έχουν έπικρατήση τά τραπουλόχαρτα.

Τά τραπουλόχαρτα είναι άνατολίτικης «καταγωγής» καί 
προελεύοεως». Πιθανώτατα προέρχονται άπό τήν Κίνα, 
άπό όπου πέρασαν στις Ινδίες καί στην Περσία. Από τήν 
Περσία, διά μέσου τών Αράβων, έφθασαν στή Μεσόγειο 
καί διεδόθησαν καί στήν Εύρώπη. Πρώτη εύρωπαϊκή χώρα 
πού γνώρισε τά χαρτιά, ήταν, φαίνεται ή Ισπανία, άπό 
τούς χρόνους τής κατακτήσεώς της ύπό τών Αράβων. 
"Υστερα άναφαίνονται στήν 'Ιταλία (τό 1376) καί τήν 
ίδια έποχή έμφανίΖονται καί στήν Γαλλία. Οί πρώτες «δέ
σμες παιγνιοχάρτων» ήταν χειροποίητες καί άποτελοΰσαν 
μνημεία καλλιτεχνικής μικρογραφίας' έργα πολύτιμα καί 
περιΖήτητα, πού μόνο βασιλιάδες καί μεγιστάνες μπορού
σαν νά τ' άποκτήοουν. Τό 1392 κάνει στό Παρίσι τήν έμ- 
φάνισί της μιά τράπουλα καλλιτεχνικωτάτη, διακοσμημένη 
άπό σπουδαϊον καλλιτέχνη μικρογραφιών. Ή τράπουλα αύ- 
τή είχε κατασκευασθθή είδικώς γιά τόν βασιλιά τής Γαλ
λίας Κάρολο τόν 6ον, τόν έπιλεγόμενο «Τρελλό», καί είχε 
στοιχίσει 56 χρυσό γαλλικά σολδία, πού ίσοδυναμοΰν μέ 
άρκετές έκατοντάδες σημερινών χρυσών λιρών. Υπήρχαν, 
όμως, καί τράπουλες άπλούστερες, μέ άριθμούς μόνο καί 
χωρίς φιγούρες.

Μετά άπό λίγα χρόνια (άρχές 15ου αίώνος) άρχιοε 
νά κάνη προόδους ή Ευλογραφία, ή όποια οφείλει κατά 
μέγα μέρος τήν άνάπτυΕί της στήν βιομηχανία παιγνιο- 
χάρτων, πού τότε πρωτοδημιουργήθηκε. Από τότε έκαμαν 
τήν έμφάνισί τους οί πρώτες δέσμες έντύπων — μηχανο- 
ττοιήτων παιγνιοχάρτων, οί όποιες ήταν έντελώς διαφορετι
κές μεταΕύ τους, άναλόγως τού τόπου τής παραγωγής 
τους, καί όχι ένιαίου σχεδόν τύπου όπως οί σημερινές.

Ή κυριωτέρα τράπουλα, ή όποια καί έπεκράτησε τε- 
λικώς σ' όλον τόν Κόσμο, είναι ή τράπουλα «γαλλικού 
τύπου». Παλαιότερα, υπήρχε καί ό βενετσιάνιος τύπος 
τράπουλας, ό όποιος έχρησιμοποιεϊτο μέχρι πρό τίνος καί 
στήν δική μας Επτάνησο. Στόν βενετσιάνικον αύτό τύπο 
όφείλονται καί μερικοί όροι τής τράπουλας: Τί γνωστές 
μας «πίκες» τις λέμε «μπαστούνια» γαιτί στόν βενετσιά- 
νικο τύπο παριστάνοντο μέ ραβδιά' τά τριφύλλια τά λέμε 
«σπαθιά» γιατί παριστάνοντο μέ σπαθιά καί τις «καρδιές»

’Αριστερά: Φιγούρα άπό τό λεγόμενο «Αύ- 
τοκρατορικό παιγνίδι».

Δεξιά: Άσσος σπαθί, ζωγραφισμένος σέ 
δέρμα, άπό Ισπανική τράπουλα.

τις λέμε «κούπες» γιατί παριστάνοντο μέ ποτήρια. Όσο  
γιά τήν δέσμη ολόκληρη, τήν λέμε «τράπουλα» άπό τήν ό- 
μώνυμη ιταλική λέΕι πού σημαίνει παγίδα, φάκα, άπάτη. 
«Κοντσίνα», σέ βενετσιάνικη διάλεκτο, έσήμαινε συμπαι- 
χνία, σιγύρισμα, «άργασμα τού τομαριού». (Πολύ έπιτυχη- 
μένοι οί όροι αύτοί, γιατί όποιος άνακατεύεται μέ τήν τρά
πουλα, πραγματικά πέφτει σέ παγίδα καί άπάτη καί σίγου
ρα θά τού «άργάσουν τό τομάρι» καί θά τόν σιγυρίσουν 
όπως τού πρέπει ο ί. . . άΕιότιμοι συμπαϊκται του. . . ) .

Τά χαρτιά στήν Ελληνική 'Ανατολή άναφέρονται άπό 
τά τέλη τού 15ου αίώνος. Πρώτος τά μνημονεύει ό Ρόδιος 
Εμμανουήλ Γεωργιλας στό ποίημά του «Τό θανατικόν τής 
Ρόδου» καί άποδίδει τήν πανούκλα, πού θανάτωσε μεγά- 
λον άριθμό τών κατοίκων τής ώραίας πατρίδος του (τό 
1499), στήν όργή τού Θεού, έπειδή οί άνθρωποι τού καιρού 
του έπεδίδοντο στά τυχερά παγνίδια καί πρό πάντων στήν 
χαρτοπαιΕία, γιά τήν άπαγόρευσι τής όποιας εύχαριστεϊ τόν 
διοικητή τής Ρόδου καί συνιστά σέ όλους νά έπανέλθουν 
στήν ομαλή Ζωή γιά νά παύση ή δίκαια όργή τού Κυρίου:

«Καί τά παιγνίδια καί χαρτιά 
καί Ζάρια νά τά κάψουν.
Καί όσα βλάπτουν τήν ψυχήν 
έργα κακά νά πάψουν. . .».

(Καί συμπληρώνουμε καί μείς μέ τήν σειρά μας:
«Πούσαι καημένε Γεωργιλά 
νά ίδής τό κουμκανάκι,
«ντάμες» μέ μίνι καί «βυΖόν»
«ποστίς καί τσιγαράκι. . .» ).

Καί ό Ζακυνθινός Μάρκος Δεφανάρας έκφράΖεται δυσμε
νέστατα γιά τά χαρτιά, τά όποια άποκαλεϊ «κοινωνική πλη
γή» ολοκλήρου τής Έπτανήσου.

Στήν Πελοπόννησο, πριν άπό τήν Έπανάστασι τού 
1821, τά χαρτιά είχαν διαδοθή καί έπαίΖοντο μέ τράπουλες 
βενετσιάνικες. Μετά τήν έπανάστασι, οί φιλέλληνες φιλο
τέχνησαν καί ένα τύπο έλληνικής τράπουλας, ή όποια τυ
πώθηκε στήν Βιέννη. Ή τράπουλα αύτή είχε τά γαλλικά 
σύμβολα (πίκες, καρδιές, τριφύλλια), άλλά οί φιγούρες 
παρίσταναν πρόσωπα ιστορικά: Τόν Καποδίστρια, τόν Μια- 
ούλη, τόν Μαυροκορδατο, τόν Μπότσαρη, τόν Ύψηλάντη, 
τόν Κανάρη, τόν Κουντουριώτη, τόν Κολοκοτρώνη. Σάν 
ντάμες φιγουράρουν ή Ελλάς, ή Άθηνά, ή Καρτερία. Δυ
στυχώς δέν διεσώθη παρά μιά μόνο τέτοια τράπουλα, κΓ 
αύτή όχι πλήρης. Βρίσκεται —νομίΖω —οτό Μουαεϊον Μπε- 
νάκη.

Πολλά θά μπορούσαμε νά θύμε καί γιά τις ..,’ , προφητι
κές ιδιότητες τής τράπουλας: γιά τις χαρτορίχτρες ή τις 
«πασιέντΖες», πού όλοι τις συμβουλεύονται προκειμένου νά 
διαβοΰν κάποιον Ρουβίκωνα. . . ("Αν καί ό Ιούλιος Καϊ- 
σαρ, στήν περίπτωσι τού δικού του Ρουβίκωνος, προτίμησε 
νά ρίΕη μιά Ζαριά πρώτα —όχι πασιέντΖα —καί έπειτα 
«πλάφ» νά πλατσουρίση μέ τήν ποδάρα του στόν ποταμό). 
Ό  χώρος όμως δέν μάς έπιτρέπει νά . . . άπλώσουμε μιά 
τέτοια. . . πασιέντΖα. . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ



Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α I  
Σ Υ Μ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Λ Ι ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ;
Στο φλέγον αύτό έρώτημα άπαντα ό τακτικός συνεργά

της μας τ. Εισαγγελεύς καί καθηγητής των Άστυν. Σχολών 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ.

1. Τό Πρόβλημα τούτο, τής Διατηρή- 
σεως ή μή τής Ποινής τού θανάτου, ώς 
Μέοου Προλήψεως τού Εγκλήματος, 
δ έ ν είναι νέον, άλλά πολύ παλαιόν. 
Πλήν θά είναι πάντοτε «νέον». Δι' 6 
καί ή έρευνα αυτού θ' άποτελή άείποτε 
τό άντικείμενον έντετομένης, εκτετα
μένης καί έπισταμένης άπαοχολήσεως 
έν τή Φιλοσοφία, τή Κοιωνιολογία καί 
τη Επιστήμη τού Ποινικού Δικαίου. "Αλ
λος λέζεαι, τούτο έσεται άείποτε τό Ζών 
Θέμα τής ώς πρόσθεν Επιστημονικής 
Διερευνήσεως.

2. Όντως δέ, άπό τού 1764, ότε έ- 
δημοσιεύθη τό μνημειώδες "Εργον τού 
BECCARIA «περί Εγκλημάτων καί 
λέμησις των Βαρβάρων Ποινών τού 
Ποινών, δΓ οΰ έπεχειρήθη ή Καταπο- 
Μεσαίωνος, αχρι νύν έρευνάται τό δ ί- 
κ α ι ο ν ,  τό π ρ ό σ φ ο ρ ο ν  
καί τό ά ν α γ κ α ϊ ο ν  τής Ποινής 
τού θανάτου, έν τώ κατά τού Εγκλήμα
τος Άγώνι.

3. Τό έφ' ήμίν, ή έρευνα αύτοϋ έπι- 
τυχέοτερον, άν μή άκριβώς, δέον νά 
τοποθετηθή, τω δντι, ούχί έν τώ φιλο
σοφικά) καί τω Θεωρητικώ τού Ποινικού 
Δικαίου Τομεϊ, άλλ' ιδία έν τώ Πλαι- 
σίω τής Άντεγκληματικής, ή, άλλως, 
γενικώτερον, τής Ποινικής Πολιτικής. 
ΔΓ δ, ιδία άπό τής άπόψεως τούτης, ού 
μήν άλλά γενικώτερον άπό πόσης Σκο
πιάς κατά τήν ήμετέραν Άντίληψιν καί 
δ ί κ α ι α  κ α ί  ό ρ θ ή  καί ά- 
ν α γ κ α ί α έστίν ή Ποινή τού θα
νάτου, πρός καταπολόμησιν τού Εγκλή
ματος καί Διατήρηοιν τής Κοινωνικής 
ΤάΕεως καί Ασφαλείας.

4. Δ ί κ α ι α ,  καθ' όσον, έφ' ό
σον γίνεται δεκτόν, ότι έπιτρέπεται ύπό 
τής Πολιτείας ή Θυσία τής έντιμου άν- 
θρωπίνης Ζωής έν τώ Πολέμω ή τή 
Έκτάκτω Ανάγκη πρός προστασίαν τής 
Εδαφικής Άκεραιότητος καί τής Άνε- 

Εαρτησίας τής Χώρας έν ταϊς περιπτώ- 
σεσι τών 'Εσωτερικών ή ΈΕωτερικών 
Κινδύνων, κατά μείΖονα λόγον έπιτρέ- 
πετοι ή θυσία τής άνετίμου άνθρωπίνης 
Ζωής, ήτις καί εις τήν καταστροφήν έ- 
κείνης: τής έντιμου Ζωής προήλθεν, 
ού μήν άλλά έπικίνδυνος καθ' όλοκλη- 
ρίαν διά τήν Κοινωνικήν Ολότητα καί 
τήν "Εννομον ΤάΕιν δείκνυται.

5. ΈΕ άλλου, ό φ ό β ο ς  περί 
δήθεν Δικαστικής Πλάνης, ώστε έν πε- 
ριπτώσει, τυχόν, Έκτελέσεώς της καί 
έκ τών ύστέρων άποκαλύψεως τής Α
θωότητες τού Καταδίκου, νά έμφανίΖη- 
ται άνεπανόρθωτος, είναι μάλλον σκιώ

δης καί τοιούτου είδους Δικαστικός 
Πλάνας, δοθεισών τών μεγίστων Δικο- 
νομικών ύπέρ τού Κατηγορουμένου 'Εγ
γυήσεων έν τή άπονομή τής Ποινικής 
Δικαιοσύνης, Κορυφουμένων έτι έν τή 
καί αύτεπαγγέλτως έπιχειρουμένη Δρά
σει τού Συμβουλίου Χαρίτων, συγκρο- 
τουμένου έΕ άνωτάτων καί άνωτέρων 
Δικαστικών καί Διοικητικών Λειτουρ
γών, δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι έ- 
χομεν συνήθως.

6. Πλήν καί ύπό τό ά π ι θ ό ν ω ς  
ένδεχόμενον τούτο τής Δικαστικής Πλά
νης, αΰθις ή Ποινή τού Θανάτου δέν 
θά ήτο έΕοβελιστέα έκ τών Ποινικά)ν 
Κωδίκων. Διότι, έάν ό θάνατος άθώων, 
συνεπεία Δικαστικής Πλάνης, είναι άδι
κος, είναι έΕ ίσου άδικος καί ύπό τών 
Εγκληματιών Δολοφονία Αθώων. Άν-

τιθέτως, τό άνεπανόρθωτον τής αδικί
ας, ήτις παράγεται διά τής θανατικής 
Ποινής εις βάρος Αθώου, δέν άποτε- 
λεϊ Επιχείρημα ύπέρ τής Καταργήσεώς 
της. Διότι, άκριβάύς, τό ά ν ε π α 
ν ό ρ θ ω τ ο ν  έκφοβίΖει τόσους δυ
νητικούς Δολοφόνους, ώστε ό συνολι
κός άριθμός τών φονευομένων άθώων 
όντως νά είναι μικρότερος έκείνου, ό- 
στις θά έσημειοϋτο άνευ τής Ποινής 
ταύτης.

7. Είναι, περαιτέρω, ού μόνον δί
καια, άλλά καί π ρ ό σ φ ο ρ ο ς  πρός 
καταπολέμησιν τού έγκλήματος ή Θανα
τική Ποινή, άφετηριαΖομένου εικότως 
τού Έρευνητοϋ τού θέματος ού .μόνον 
άπό τών Αρχών τής Απολύτου Δικαιο
σύνης ή τής Ανταποδόσεως, αϊτινες ά- 
ποτελοϋσι τήν Βάσιν τών μή κρατου- 
σών Απολύτων περί Ποινής Θεωριών, 
άλλά καί ιδία άπό τών κατά τό μάλλον 
καί ήττον κρατουσών Σχετικών τοιού- 
των καί δή τών έκ τής Συνθέσεως τού
των ή άλλως τών έκ τούτων, έν πολ- 
λοϊς, άπορρεουσών καί τανύν καθολι
κούς κρατουσών Θεωριών τής Γενικής 
καί Ειδικής Προλήψεως (τού Εγκλήμα
τος).

8. Περαιτέρω, σημειοϋται, ότι, ώς 
είναι κοινούς γνωστόν, ή Ποινή είναι 
Κακόν, στρεφόμενον κατά τής Προσω
πικότητας τού Έγκληματίου, όν τίθησιν 
είτε έκτος τής Φυσικής Ζωής (κεφαλι- 
κή ποινή), είτε έκτος τής Κοινωνικής 
τοιαύτης (όριστική ή πρόσκαιρος στέ- 
ρησις τής προσωπικής αύτού έλευθερί- 
ας). Ώ ς τοιοϋτον δέ κακόν είναι άδι- 
στάκτως βέβαιον, ότι άσκεϊ έκφοβιστι- 
κήν έπίδρασιν καί εις τόν πλέον πε- 
πωρωμένον έγκληματίαν καί δή τούλά-

χιστον ί σ η ν πρός τούς μετά τής 
Έκτελέσεώς τού Έγκλήματος συνδεδε- 
μένους Φυσικούς διά τόν Δράστην κιν
δύνους. ΈΕ άλλου, θά ήτο άπολύτως 
άντιλογικόν, όπως ύποστηριΈη τις τήν 
άποψιν, ότι, ένώ ή «τιμώρησις» άπο- 
τελεϊ άνασχετικόν Φραγμόν ή άλλως
πως ρυθμιστικόν ώριαμένης Συμπεριφο
ράς τών Ζώων, Μέσον, ή Ποινή δέν ά- 
σκεϊ τοιαύτην εις τήν άντεγκληματικήν 
Πολιτείαν τού Ατόμου. 'Αλλά έάν έκ 
τοιούτων Απόψεων όφετηριάΖετό τις, 
ότι, δηλαδή, ό Κολασμός ούδεμίαν ά- 
σκεϊ ροπήν έπί τήν Συμπεριφοράν τών 
Κοινωνών, όνασχετικήν τής σκοπουμέ- 
νης ύπό τούτων Εγκληματικής Δραστη
ριότητας, τότε θά έπρεπε νά δεχθή συν
άμα, ότι θά έδει νά μή ύπάρχωσιν αί 
καθιερωμένοι πλέον καί γνωστοί άχρι 
νύν Ποινοί έν τοίς Ποινικής ΚώδιΕιν, 
οϋτω δέ ή Γενική πρωτευόντως, άλλά 
καί ή Ειδική συνηρτημένως Πρόληψις 
τού Έγκλήματος καί ή Διατήρησις τής 
Έννόμου ΤάΕεως θά έπρεπε νά άναΖη- 
τηθή άληθώς εις έτερα Μέσα, όπερ, ώς 
ατοπον, άπαράδεκτον.

9. Δεκτού, λοιπόν, γενομένου, ότι ή 
Εκφοβιστική Δύναμις τής Ποινής είναι

άναμφισβήτητος καί ότι προκειμένου πε
ρί τού Κανονικού Ανθρώπου, όσω μεϊ- 
Ζον είναι τό άπειλούμενον έν τή Ποινή 
Κακόν, τόσω μείΖων έστι καί ή ψυχο
λογική Έπίδρασις έπ' αύτοϋ τής Ποι
νής ταύτης, δΓ ό καί είναι λογικώς 
ο ρ θ ό ν ,  ότι ή άπειλουμένπ Ποινή 
τής Ισοβίου ΚαθείρΕεως, διά τούς 
άρτι μνησθέντας Σκοπούς, είναι λυσι- 
τελεστέρα τής άπειλουμένης τοιαύτης 
τής Πρόσκαιρου ΚαθείρΕεως καί αϋτη 
τής τής Φυλακίσεως καί αϋτη τής τής 
Κρατήσεως, ώς έν γένει ή Στερητική 
τοιαύτη τών 5 έναντι τής τοιαύτης τών 
6 μηνών κ.ο.κ., παρέπεται ά ν α γ -  
κ α ί ω ς, ότι ούχί άπλώς κατά μεί- 
Ζονα πιθανότητα, άλλά, κατ' άσφαλή 
βεβαιότητα διά τήν πλειονότητα τών 

Κοινωνών ή Θανατική Ποινή άσκεϊ 
μείΖονα Εκφοβιστικήν Έπίδρασιν ή ή 
Ισόβιος ΚάθειοΕις. Δήλοδή αϋτη καί 

τής Ψυχικής Ορμής τήν δύνομιν πα
ραλύει καί τής Ψυχρός Σκέψεως καί 
πεπωρωμένης Λογικής τήν φοράν πα
ρακωλύει. Ά ρ α  καί όρθή έστίν ή θανα
τική ποινή.

10. Έάν δέ δέν ήτο ή τοιαύτη, άνα- 
λόγως τής βαρύτητος τής ΠράΕεως, 
Δ ι α β ά θ μ ι σ ι ς  τών άπειλουμέ- 
νων Ποινών, άλλ' ή Κύρωσις θά ήτο ό
μοια εις πάσαν Παράθασιν, πρόδηλόν
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Μι4 σπάνια φωτογραφία έπιτυχία τών «’Αστυνομικών Χρονικών»' ΟΙ λήσταρχοι Κουμπαΐοι τήν ώρα τής έκτε- 
λέσεώς των τδ 1930 είς Γουδί. Ή  άποφασιστικάτης τοΰ Κράτους καί ή έπιβολή τής θανατικής ποινής άπήλ- 

λαξαν τήν 'Ελλάδα, άπδ τδ δνειδος τής ληστείας.

έστίν, δτι αϋτη ού μόνον θά ήτο άδι- 
ko c , καθ’ δ άνισος ώς πρός τήν μετά- 
χείρησιν τών Κοινωνών άλλά, καί τό 
σπουδαιότερον, δ έ ν θά έ π λ ή- 
ρ ο u τούς Σκοπούς τής Γενικής καί 
Ειδικής Προλήψεως τού Εγκλήματος 
καί Καταπολεμήσεως, οϋτω, τής Έγ- 
κληματικότητος καί έν κατακλεϊδι τής 
ΔιαφυλάΕεως τής Έννόμου ΤάΕεως.

11. Έν όψει, λοιπόν, τού έκτεθέν- 
τος χαρακτήρος τής Θανατικής Ποινής, 
ώς ά ν α γ κ α ί ο υ  κακού, πρός 
συντήρησιν τής Έννόμου ΤάΕεως, ώς 
τού ίσχυροτέρου Έγκληματοπροληπτικου 
Μέσου, ούδόλως θά ύπεβοήθην τήν λύ- 
σιν τού Ζητήματος αί Φιλοσοφικοί ή 
Πολιτιστικά! Αντιλήψεις ή αί θεωρητι
κοί ΔοΕασίαι, ώς λ.χ. ή τής Ρωμαιο
καθολικής Εκκλησίας, ύποστηριΖούσης 
δτι -ECCLESIA NON SIT SANGIO- 
ΝΕΜ», καθ' δς ή Θανατική Ποινή έμ- 
φανίΖετσι ώς μέσον Άντιχριστιανικόν, 
Άντιπολιτιστικόν ή Άντιφιλοσοφικόν.

12. Βεβαίως, τά ύπέρ καί κατά τής 
Καταργήσεως τής θανατικής Ποινής 
Επιχειρήματα είναι ικανά καί άφθονα. 
Τό θέμα τούτο, ώς έσημειώθη, συνεκί- 
νει καί θά συγκινή πάντοτε τούς Άν- 
θρωπιστάς καί τούς Φιλοσόφους. Πλήν, 
ή άπάντησις εις τό θέμα είναι μ ί α :  
δτι ή Ποινή αϋτη είναι ά ν α γ κ α ί α 
πρός Διατήρησιν τής Έννόμου ΤάΕεως.

13. "Αλλωστε καί αύτή ή Καθολική 
Εκκλησία, ώς Πολιτικός 'Οργανισμός, 
δέχεται τήν ποινήν τού θανάτου, προ- 
κειμένου περί τών Εγκλημάτων κατά

τής Ζωής, Σωματικής Άκεραιότητος 
καί Προσωπικής Ελευθερίας τού Πάπ- 
πα.

14. ΔΓ δ καί εύλόγως διατηρείται 
αύτη έν τοϊς περισσοτέροις Ποινικοϊς 
ΚώδιΕι τών Πεπολιτισμένων Κρατών, έν 
οίς ή Γαλλία, τό Βέλγιον, ή 'Ιαπωνία, 
ή Πολωνία, ή Ρωσσία, ή Τσεχοσλοβα
κία, ή Ούγγαρία, ή Κούβα καί αί πλεϊ- 
σται τών Πολιτειών τών ΗΠΑ, καταρ- 
γηθεϊσα έν 'Ιταλία, Γερμανία, Πορτο- 
γαλίρ, Βραζιλία, Περού, Αργεντινή καί 
τισιν έτέραις Πολιτείας τών ΗΠΑ.

Είς έπίρρωσιν τών άνωτέρω άναφέρε- 
ται, δτι ή έν τή Πολιτεία DELAWARE 
τών ΗΠΑ κατηργήθη ή Θανατική Ποινή 
τώ 1958, ϊνα έπανεισαχθή τό 1961.

15. Έν κατακλεϊδι, σημειοΰται, δτι 
ό ήμέτερος Ποινικός ΚώδιΕ (Νόμος 
1491 τού 1950)51) άπειλεί τήν Ποινήν 
τού θανάτου, άπολύτως μέν είς τήν πε- 
ρίπτωσιν τού άρθρου 138 (έπιθουλή ά
κεραιότητος τής χώρας), διαΖευτικώς 
δέ, μετά τής ποινής τής ισοβίου καθείρ- 
Εεως, είς τάς περιπτώσεις τών άρθρων 
134 παρ. 2 (έσχάτη προδοσία), 139 
παρ. 2 (προσβολή τής διεθνούς ειρή
νης τής χώρας), 143 (στρατιωτική ύ- 
πηρεσία παρά τώ έχθρώ, 144 παρ. 1 (ύ- 
ποστήριΕις τής πολεμικής δυνάμεως 
τοΰ έχθρού), 148 παρ. 2 (Κατασκο
πεία), 299 παρ. 1 (άνθρωποκτονία έκ 
προθέσεως), 310 παρ. 3 (μονομαχία), 
380 παρ. 2 (ληστεία), 385 παρ. 1 (έκ- 
βίασις) καί είς τάς περιπτώσεις τών

άρθρων 216 (πλαστογραφία), 218 
(πλαστογραφία καί κατάχρησις ένσή- 
μων), 242 (ψευδής βεβαίωσις κλπ.), 
256 (άπιστία περί τήν ύπηρεοίαν), 258 
(ύπεΕαίρεοις έν τή ύπηρεσίρ), 272 
(κλοπή), 275 (ύπεΕαίρεοις κοινή) καί 
385 (όπάτη), έφ, δσον τά έγκλήματα 
ταΰτα στρέφονται κατά τοΰ Δημοσίου 
ή τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου (Νόμος 1608)50 άρθρ. 1 παρ. 
1). Επίσης, ή Ποινή τού Θανάτου άπει- 
λείται άπολύτως έπί τοΰ έν άρθρω 3 τοΰ 
ΑΝ 453)45 «<περί λήψεως μέτρων πρός 
έμπέδωσιν τής δημοσίας ΤάΕεως» προ- 
βλεπομένου κακουργήματος, διαΖευτι- 
κώς δέ έπί τών έν άρθροις 1 καί 2 τού 
αύτοΰ Άναγκ. Νόμου 453 προβλεπομέ- 
νων έγκλημάτων, ώς καί τών τοιούτων, 
τών προβλεπομένων ύπό τών άρθρων 1 
παρ. 2 έδ. γ ' 3, έδ. β' 5, 6 παρ. 2 καί 
9 τοΰ ΑΝ 375)36 -περί τιμωρίας έγ
κλημάτων κατασκοπείας κλπ.».

16. Ή  όλοκλήρωσις τού Θέματος 
έπιβάλλει νά μή παραλείψωμεν, δπως 
σημειώσωμεν, δτι ή Θανατική Ποινή 
δ έ ν έκρίθη άνογκαία διά τούς προ- 
παρατεθέντας Σκοπούς προκειμένου πε
ρί τών— Καθαρώς, ούχί τών Συνθέτων 
— Πολιτικών Έγκλημάτων, δΓ δ καί είς 
τούς Καταστατικούς Χάρτας τών Πεπο- 
λιτιαμένων Κρατών ύφίσταται Άπαγό- 
ρευσις τής Επιβολής τής Ποινής ταύτης 
έπί τών Έγκλημάτων τούτων (Ελληνι
κά Συντάγματα 1844, άρθρ. 18, 1911, 
άρθρ. 17, 1952 άρθρ. 18, 1968 άρθρ. 
11 § 26).
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Γιούρι Άντρόπωφ.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΗΣ ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ

ΔΙΗΥΘΥΝΕ
300 ΧΙΑ. ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ

Ο  ΕΙΙΟΧΗ τής Μάτα Χάρι, ιών Τζαίημς Μπόντ χαί των 
·*■■* πρακτόρων «007» Εχει περάσει—γράφει τό «Τάϊμ». Α 
κόμη καί οί «παράνομοι», οί πράκτορες, πού εγκαθίστανται σέ 
μιά χώρα μέ ψεύτικη ταυτότητα καί αρχίζουν νά έργάζωνται 
μόνον δταν περάσουν άρκετά χρόνια, όπως ό συνταγματάρχης 
Ά μπελ, πού συνελήφθη στήν Νέα Τόρκη κα! ανταλλάχθηκε 
μέ τόν πιλότο Γκάρυ ΙΙάουερς τού άμερικανικοΰ αεροπλάνου 
«Γ—2», είναι πιά ξεπερασμένοι.

Οί δορυφόροι κατασκοπείας παρέχουν εικόνες τόσον Ακρι
βείς γιά τίς στρατιωτικές δραστηριότητες τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, ώστε οί χώρες αύτές δέν έχουν ανάγκη Από κατασκό
πους - Ανθρώπους γιά νά γνωρίσουν τήν κατανομή τών Εχθρι
κών στρατιωτικών δυνάμεων. Εκείνο, πού χρειάζονται σήμερα 
οί Μεγάλες Δυνάμεις, είναι ικανοί πράκτορες, πού σκαλίζουν 
έρευνούν, χώνουν παντού τή μύτη τους καί γιά  τούς όποίους 
ή έπιτυχία έγκειται ατό νά προμηθευθούν, π .χ ., ένα φωτοατά- 
τη ένός κυκλώματος ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστού.

Στό Λάγκλεϋ τής Βιργινίας, δπου ή C .I.A . (Τπηρ. Πλη- 
ροφ. τών Η .Π .Α .), έχει τά γραφεία της, ή στήν «ΚΑ - Γκέ - 
Μπέ» (Μυστική Υπηρεσία τής Σο6. Ένώσεως) ύπάρχουν χ ι 
λιάδες ειδικών γιΑ νΑ Εξετάσουν σωρούς ντοκουμέντων, πού 
συγκεντρώθηκαν έκεί Από πολλές καί ποικίλες πηγές. ’Από 
τήν μελέτη τών μεμονωμένων αύτών στοιχείων μπορεί νΑ κα- 
θορισθή, λ .χ ., ή λειτουργία τού μηχανισμού τής συμπτυασο- 
μένης πτέρυγος ένός νέου καταδιωκτικού .

ΓΙΟΓΡΙ ΑΝΤΡΟΠΩΦ
Ό  Αρχηγός τής «ΚΑ - Γκέ - Μπέ»—διευκρινίζει τό περιο

δικό «Τάϊμ»— είναι προστατευόμενος τού Μπρέζνιεφ. Η λικίας 
57 έτών, ό Γιούρι Άντρόπωφ, διοικεί μιΑ στρατιά 300.000 
Ανδρών—καί γυναικών—πού Ασχολείται δχι μόνο γιΑ τήν κα
τασκοπία, δπως ή C .I.A ., άλλά καί γιΑ τήν Αντικατασκοπία, 
δπως ή F. Β. I.

Ή  ύποδιεύθυνσις τής σοβιετικής κατασκοπίας Ανήκε ώς 
τώρα τελευταία ατόν Άλεξάντρ Σαχαρόφσκυ, πού ήταν ήλικίας 
άνω τών 70 έτών. Κανείς δέν ξέρει στήν Ούάσιγκτων έΑν έχη 
άντικατασταθή καί, σέ καταφατική περίπτωσι, Από ποιόν. 
Διαθέτει 9.000 πράκτορες, Από τούς όποίους 3.500 είναι στό 
έξωτερικό, ύπό τήν κάλυψιν τών σοβιετικών πρεσβειών, ώς 
άνταποκριταί τού «ΤΑς» ή τής «Πράβδα» ή ώς ύπάλληλοι Εμπο- 
ρικών ’Οργανώσεων, δπως ή «Άεροφλότ», ή «Ίντουρίστ», ή 
Τράπεζα Ναρόντυ κλπ.

Κατά τό περιοδικόν «Τάϊμ», τά 50 έως τΑ 75% τών Σοβιε
τικών έπισήμων στό έξωτερικό Ανήκουν στήν «ΚΑ - Γκέ - Μπέ». 
Τό ποσοστό αύτό είναι μικρότερο ατίς μεγάλες βιομηχανικέ; 
χώρες, δπου οί Σοβιετικοί διαθέτουν πολλές Εμπορικές Απο
στολές, πού είναι σέ θέσι νΑ έκτελούν τήν κατασκοπία.

Οί Αριθμοί αύτοί δέν περιλαμβάνουν τούς «παρανόμους», 
πού, καίτοι πολύ λιγώτεροι, συνεχίζουν νΑ έργάζωνται, δια
τηρώντας Επαφή Απ’ εύθείας μέ τήν Μόσχα.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
’Επίσης οί «παράνομοι», ΑλλΑ καί γενικώτερα οί Σοβιετι

κοί πράκτορες, δέν διστάζουν νΑ χρησιμοποιούν «Αποτελεσμα
τικές μεθόδους», δπως ύπήρξεν ή περίπτωσις, τού 1959, τού 
Ούκρανού φυγάδος ΣτεφΑν Μπαντέρα, πού δολοφονήθηκε στή 
Μόσχα.

Ή  προσπάθεια τών Μυστικών Τπηρεαιών τής Σοβ. Ένώαε- 
ως στρέφεται κυρίως πρός τούς δύο κατ’ Εξοχήν Εχθρούς της, 
δηλαδή τίς Ήνωμ. Πολιτείες καί τήν Κίνα.

Ή  σύγκρισις τής ποιότητος τών συστημάτων κατασκοπία;

τών Μεγάλων Δυνάμεων δέν είναι εύκολη—παρατηρεί τό πε
ριοδικόν Τάϊμ». Ή  C .I.A ., πού διαθέτει κονδύλιο, δπολογι- 
ζόμενο σέ 2,5 δισεκατομμύρια δολλάρια, 15.000 υπαλλήλους 
στήν Ούάσιγκτων καί πολλές χιλιάδες πρακτόρων στό έξωτε
ρικό, Αλλά ή όποια είναι μόνο μιΑ Από τίς Αμερικανικές ’Ορ
γανώσεις, πού Ασχολούνται μέ τήν κατασκοπία, θεωρείται πιό 
Αποτελεσματική Από τή σοβιετική «ΚΑ - Γκέ - Μπέ».

Έ ν τούτοις, ή «ΚΑ - Γκέ - Μπέ» προκαλεϊ τόν θαυμασμό 
τών Αντιπάλων τών ’Αμερικανών γιά τόν Επαγγελματισμό κα! 
τήν σιδερένια πειθαρχία της.

ΤΑ ΣΓΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ

Οί δύο ’Οργανώσεις κατασκοπίας, ή Αμερικανική καί ή 
σοβιετική, Εχουν τίς Επιτυχίες καί τίς Αποτυχίες τους. Ή  πιό 
όμόλογη σοβιετική έπιτυχία, ήταν, χωρίς συζήτησι, δ ρόλος, 
πού Επαιξαν ο ίΒρεττανο! διπλωμάται Μπάργκιλ Μάκ Λήν καί 
Φίλμπυ, σήμερα Εγκατεστημένοι στήν Σοβιετική "Evioat. Με
γάλη Επιτυχία τών ’Αμερικανών ήταν ή Αναχώρηαις Από τήν 
Μόσχα, κάτω Από τήν μύτη τών Σοβιετικών, τού συνταγμα
τάρχου τής «Κα - Γκέ - Μπέ» Έφγκένι Ρούγκε, πού διηύθυνε 
τό δίκτυο κατασκοπίας στήν Δυτ. Γερμανία, στή χώρα, δπου 
οί σοβιετικές Μυστικές 'Γπηρεσίες είναι πολύ δραστήριες.

Σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τής σοβιετικής κατασκοπίας 
στή Δυτ. Γερμανία, ή έφημερίς «Τάϊμς τής Νέας Τόρκης», σέ 
μία Εμπεριστατωμένη Ερευνά της, Απεκάλυψεν, δτι. 170 Σοβιε
τικοί κατάσκοποι διευθύνουν στήν Δυτ. Γερμανία μία πραγμα
τικά στρατιά 10.000 μυστικών πρακτόρων, πού Εργάζονται κά
τω Από ποικίλες «καλύψεις». ’Επί κεφαλής τής σοβιετικής 
κατασκευτικής δράσεως στή Δυτ. Γερμανία, είναι —κατά τήν 
Εφημερίδα τής Ν. Τόρκης — 6 Σάλλεφ, περίπου 50 Ετών, 
πού κατέχει τήν θέσι τού πρώτου γραμματέως τής σοβιετικής 
πρεσβείας στήν Βόννη. Βοηθός του είναι δ πολιτικός σύμβου
λος τής πρεσβείας Βλαντιμίρωφ, ειδικός Επί τών γερμανόφω
νων χωρών.

Τέλος, δ Ακόλουθος Τύπου τής πρεσβείας Μπογκομόλεφ 
Ανήκει Επίσης ατίς Μυστικές 'Γπηρεσίες τής Σοβ. 'Ενώσεως 
καί Εργάζεται γιά  λογαριασμό τους.

Ό  Κ. Χένρυ Κάμποτ Λότζ Επιδεικνύει Αμερικανικό θυρεό Από 
τήν πρεσβεία τών ΗΠΑ στή Μόσχα. Οί Ρώσοι είχαν τοποθετήσει 

μικρόφωνα στον θυρεό ...
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άπηχούν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

Ή Είκών του έΕωφύλλου 
μας.

"Ενα μήνυμα άπό τήν Τρο
χαία. Μήνυμα αγάπης. Κά
λεσμα για συνεργασία. 
Κοινή προσπάθεια Τροχονό
μων καί Οδηγών, γιά λι- 
γώτερα δυστυχήματα, λιγώ- 
τερο αίμα στήν άσφαλτο.
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ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΤΙ- 
ΖΟΜΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΟΙΝΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ

Ό  Δ)ντής τοϋ F. Β. I. J. Edgar 
Hoover, εις έν πρόσφατον μήνυμά του 
πρός τούς Αστυνομικούς, άνέφερεν, 
ότι ή υπηρεσία όδικής άσφαλείας ύπο- 
λογι’Ζει ότι 25.000 Αμερικανοί φονεύ
ονται εις τροχαία δυστυχήματα. Τά μή 
θανατηφόρα άτυχήματα, τά όποια έχουν 
σχέσιν τούλάχιστον μέ ένα μεθυσμένον 
οδηγόν, ύπολογίΖνοται εις 800.000 έτη- 
σίως. Αί προκληθεϊσαι δέ Ζημίαι εις δισ
εκατομμύρια δολλάρια.

Αύτή ή παράλογος σφαγή, ή όποια 
έπιτελεϊται μέ τάς έγκληματικάς ένερ- 
γείος άρκετών άτόμων, διαφαίνεται πε
ρισσότερον εις τήν έκθεσιν τού ’Εθνι
κού Συμβουλίου ’Ασφαλείας των Μετα
φορών.

Ο συνολικός άριθμός τών φονευθέν- 
των εις άτυχήματα, τά όποια οφείλον
ται εις χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών, 
δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή έπα- 
κριβώς, άλλά πρέπει νά ύπερβαίνη τάς 
25.000 Ζωάς. Ό  άριθμός δέ οΰτος άν- 
ταποκρίνεται εις τό ήμισυ τών τροχαίων 
άτυχημάτων τών κεντρικών όδών.

Ικανά δεδομένα δηλοϋν, ότι τά οι
νοπνευματώδη ποτά άποτελοϋν τήν πλέ
ον θανατηφόρον έπιρροήν εις τάς έθνι- 
κάς μας όδούς.

Οί Αστυνομικοί πρό πολλοΰ έχουν 
άναγνωρίσει τήν θανατηφόρον έπιρροήν 
τού μεθυσμένου όδηγοϋ εις τήν άσφαλή 
όδήγησιν. Παρ' όλα ταΰτα, ή δημοσιό- 
της, ή όποια έδόθη έπί εύρείας άκτίνος, 
δέν έκανε γνωστόν τό πρόβλημα έως 
τό 1968, ότε ή Αμερικανική Δ)νσις 
Συγκοινωνιών παρουσίασε τήν άναλυτι- 
κήν όναφοράν της καί εις τήν όποιαν 
άναφοράν τονίΖει τήν σχέσιν τών οινο
πνευματωδών ποτών μέ τήν άσφάλειαν

ΠΟΤΩΝ

των Εθνικών όδών.

Εκείνην τήν έποχήν, λοιπόν, ήρχισε 
νά διαφαίνεται καθαρά ό ρόλος τού με
θυσμένου όδηγοϋ εις τό ίλιγγιωδώς αύ- 
Εανόμενον άριθμόν τών θανατηφόρων 
άτυχημάτων. Επιπροσθέτους, διά πρώ
τον φοράν, εις τήν άναφοράν έτονίσθη 
τό πραγματικόν ένδιαφέρον τοϋ 'Αμερι
κανού αύτοκινητιστοϋ διά τήν προσωπι
κήν του άσφάλειαν εις τάς έπικινδύνους 
έκ τών μεθυσμένων οδηγών όδούς. Εις 
τό 6ον κεφάλαιον τής άναφοράς άνα- 
φέρονται τό άποτελέσματα έρεύνης έπί 
τής κοινής γνώμης:

α) Μολονότι τό πλατύ κοινόν γνωρί
ζει έλάχιστα τήν χημικήν σύνθεσιν τοϋ 
οινοπνεύματος ή τούς έπιστημονικούς 
τρόπους μετρήσεως τής ποσότητος αύ- 
τοϋ εις τό αίμα, είναι φανερόν, ότι ή 
αϋΕησις τής καταναλώσεως έπιφέρει 
αϋθησιν τών κινδύνων τής όδηγήσεως.

β) Μία μεγάλη μερίς άτόμων πιστεύ
ει, ότι αί έπιβαλλόμεναι ποιναί εις τούς 
μεθυσμένους όδηγούς είναι πολύ έπιει-
κεϊς.

γ) "Αλλη μερίς άτόμων άρέακεται εις 
τήν ιδέαν τής «έκουσίας έΕετάσεως».

δ) Μία τρίτη δέ μερίς πιστεύει, ότι 
έν ατομον δέν είναι δυνατόν νά όδη- 
γή άσφαλώς μετά τήν πόσιν «δύο πο
τών», οίουδήποτε οινοπνευματώδους.

Ή άνοφορά τοϋ 1968 άναφέρει, έπί- 
σης, ότι οί Αμερικανοί πολϊται είναι εύ- 
αίσθητοι εις τόν κίνδυνον, τόν όποιον 
διατρέχουν άπό τούς μεθυσμένους όδη
γούς. Ή Αστυνομία δέ έχει τήν δικαιο
δοσίαν νά έπιλομβάνεται μίας εύρείας 
κλίμακος παραβάσεων, έχουσών σχέσιν 
μέ μεθυσμένους όδηγούς.

Ύπό το0 κ. Gerald W. Garner, 
τεχνικού έπί τής Δημοσίας άσφα
λείας, τής Άστυν. Δ/νσεως τής 
Victoria (Μετάφρασις ύπό τής Δί- 
δος Χριστ. Χρυστοφυλλάκη)

ΔΙΚΑΙ Α ΤΙΜ Ω ΡΙΑ

Αλλά τί έχει έπιτελεσθή, όσον άφο- 
ρα τόν μεθυσμένο οδηγό, έκ μέρους 
τής Αστυνομίας, μετά τήν δημοοίευσιν 
τής άναφοράς;

Πρώτον άπό όλα αί Ηνωμένοι Πολι- 
τεϊαι συνεχίΖουν νά έφαρμόΖουν τόν νό
μον τής «έκουσίας έΕετάσεως» συμφώ- 
νως πρός τόν όποιον ένας όδηγός, έφό- 
σον έχει άποδεχθή τήν αδειαν όδηγή
σεως, πρέπει νά συγκατατεθή διά μίαν 
χημικήν άνάλυσιν έπ' αύτοϋ εις ήν πε- 
ρίπτωσιν συλληφθή νά όδηγή εύρισκόμε- 
νος εις κατάστασιν μέθης.

Όσον άφορά εις τήν έΕάλειψιν «τών 
πολύ έλαφρών ποινών», δΓ έκείνους οί 
όποιοι ουναλμβάνονται νά όδηγοϋν με- 
θυσμένο\, ή έπιβολή τοϋ Νόμου γίνεται 
άκόμη πολύ προσεκτικά, διότι τό έργον 
τής ’Αστυνομίας είναι νά ουλλαμβάνη 
καί νά έμποδίΖη κοί ούχί νά τιμωρή.

Πάντως, μολονότι ό ρόλος τοϋ άστυ- 
νομικοϋ είς τό σύστημα τής έγκληματι- 
κής δικαιοσύνης άπορρέει έκ τών έκτε- 
λεστικών καί ούχί έκ τών δικαστικών ή 
τών νομοθετικών κλάδων τής Κυβερνή- 
σεως, ό άστυνομικός δέν στερείται τού 
δικαιώματος νά όμιλή πρό τοϋ Νομοθε
τικού Σώματος περί θεμάτων, τά όποια 
έχουν σχέσιν μέ τάς έπιβαλλομένας ποι- 
νάς είς τούς μεθυσμένους όδηγούς. 
Έλπιδοφόρον είναι τό γεγονός, ότι ύ- 

πάρχουν έπαγγελματικαί όργανώσεις έΕ 
άστυνομικών, αί όποϊαι θά ουνεχίσουν 
τήν προσπάθειαν διά τήν έπιβολήν μιας 
ικανής, άλλά καί δικαίας, τιμωρίας είς 
τόν μεθυσμένον όδηγόν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Είς ένα άλλον τομέα, ό άστυνομικός

347



δέν είναι μόνος του. Αυτός ό τομεύς 
είναι ή έκπαίδευσις τών όδηγών, όσον 
άφορό εις τόν ένδεχόμενον κίνδυνον έκ

τής χρήσεως οινοπνευματωδών ποτών 
πρό τής.όδηγήσεως.

Υπάρχουν πολλαί Ύπηρεσίαι καί Ορ

γανισμοί, όπως τό Ίνστιτούτον διά τήν 
ασφάλειαν τών οδών, αί Βιομηχανίαι οι
νοπνευματωδών ποτών, ό 'Αμερικανικός 
ιατρικός σύλλογος, τό Εθνικόν Συμβού- 
λιον Ασφαλείας καί ή Υπηρεσία Δημο
σίας Υγείας, αί όποϊαι καταβάλλουν σο
βαρός προσπάθειας, διά νά γνωστοποιή
σουν εις τό κοινόν τήν μεγάλην άνάγ- 
κην τοϋ περιορισμού τών θανατηφόρων 
δραστηριοτήτων τών μεθυσμένων όδη
γών.

Παραμένει, όμως, εις τόν άστυνομι- 
κόν ή πρωτοβουλία νά υπηρέτη τό κοι
νόν μέ τό νά έπισημαίνη τούς κινδύνους, 
τούς όποιους διατρέχουν οί όδηγοί οί 
όποιοι έχουν κάμει χρήσιν οινοπνευμα
τωδών ποτών, εις προγράμματα άσφα- 
λείας καί διαλέΕεις μέ διάφορα όπτικο- 
ακουστικά μέσα.

Αλλά ό άριθμάς τών όδηγών, οί ό
ποιοι οδηγούν ένώ έχουν κάνει χρήσιν 
οινοπνευματωδών ποτών, δέν περιορίζε
ται μέ τάς δαιλέΕεις καί τά χημικά τέ- 
στ, ούτε έλαττοΰται μέ αύστηροτέρους 
νόμους καί σκληρότερα δικαστήρια.

Αρκετά δέ έχουν γίνει καί διά τούς 
άποδεδειγμένους άλκοολικούς, οί όποιοι 
οδηγούν αύτοκίνητα!

1. Απαιτούνται ίατρικαί γενικοί έΕε- 
τάσεις — άνά μήνα, τρίμηνον ή έΕάμη- 
νον — διά νά βεβαιοϋται, διά τού έλέγ- 
χου, ό αλκοολισμός τού άσθενοϋς.

2. Περιορίζεται ό άριθμός τών άδει- 
ών έπαγγελματικής όδηγήσεως' περιορί
ζεται ή όδήγησις μόνον κατά τάς έργα- 
σίμους ήμέρας' προσέτι δέ, έπιτρέπεται 
ή κυκλοφορία μόνον κατά τάς ώρας τής 
ήμέρας.

3. Ως βοηθητική συνεχής ιατρική θε
ραπεία παρέχεται εις τούς άλκοολικούς 
τό Disulfiram, ένας «χημικός πράκτωρ», 
τό όποιον έπιφέρει άποστροφήν τού ά- 
σθενούς άπό τά οινοπνευματώδη ποτά

Έν τέλει, εις τόν άστυνομικόν, ό ό
ποιος περιπολεϊ εις τάς όδούς, έναπό- 
κειται ή εύθύνη τής έπιβολής τών νό
μων, τών έχόντων σχέσιν μέ τούς μεθυ
σμένους οδηγούς.

Εις μερικάς περιπτώσεις, ό άστυνομι- 
κός θά πρέπει νά συλλάβη κάποιον κλέ
πτην καί νά άφήσπ άτιμώρητον τόν με- 
θυσμένον όδηγόν. Καί τούτο, διότι, ό
ταν αύτός θά όδηγή εις τό κρατητή- 
ριον τόν μεθυσμένον όδηγόν, ό κλέπτης 
θά διαπράττη άνενόχλητος τήν κλοπήν 
του.

ΕΝΑΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΡΟΛΟΣ;

Κατ' αύτόν τόν τρόπον, ό σύγχρονος 
άστυνομικός παίΖει τόν ρόλον του εις 
τήν προστασίαν τού κοινού, έκ τών με
θυσμένων όδηγών. ’Εάν δέ αύτός ό ρό
λος παρομένει έλλιπής, έλάχιστα εύθύ- 
νεται ό άστυνομικός. Μόνον όταν ό ά
στυνομικός έπιδείΕη τό ίδιον σθένος, τό 
όποιον έπιδεικνύει εις τήν δίωΕιν τών 
σοβαρών έγκλημάτων, θά κατορθώση νά 
στοματήση τήν διαρκώς έπιταχυνομένην 
αύΕησιν τών άδικημάτων, τά όποια προ- 
καλοϋνται όπό τούς μεθυσμένους όδη- 
γούς.

Τό αλκοτέστ, όπως τό είδε δ έκλεκτός γελοιογράφος Κοιστας 
Μητρόπουλος.



ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ρ  ΝΑ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΟ αεροπλάνο μπορεί νά σας σκο- 
"  τώση, χωρίς νά ρίΕη τίποτε επάνω οας, χωρίς νά 

πέση έπάνω σας. Αρκεί νά περάση μέ όλη τήν ταχύτητά 
του χαμηλά, έπάνω άπό τό κεφάλι οας καί ό θόρυβός του 
θά λυώση όλους ατούς ίοτούς τού σώματός σας, θά τούς 
κάνη χυλό. Αδύνατον; Δυνατόν, βεβαιώνει ό Καναδός 
κοθηγητής Π. "Αϊρλαντ. Πριν άπό οκτώ χρόνια είχε ανα
κοινώσει τά πορίσματα έρευνών, πού δείχνουν, ότι αύτό 
είναι άλήθεια.

Ό  καθηγητής Αϊρλαντ προλέγει, ότι όταν γενικευθή 
ή χρησιμοποίηση τών ύπερηχητικών άεροπλάνων, θά κατα
στροφή κάθε άνθρώπινη Ζωή στις Ζώνες τού θορύβου τους. 
Καί είναι άπίθανο νά έπιΖήσουν πολλά Ζώα.

Δέν χρειάΖονται, όμως, τά πορίσματα τών έρευνών τού 
Καναδού καθηγητή, γιά νά άποδείΕουν, ότι ό θόρυβος 
σκοτώνει άνθρώπους.

Ή άγγλική Εταιρία Καταπολεμήσεως τού Θορύβου, 
πού ύπογραμμι'Ζει ότι ό άσκοπος θόρυβος στοιχίΖει ήδη 
οτήν Αγγλία ένα δισεκατομμύριο στερλίνες τόν χρόνο, 
τονίΖει έπίσης ότι οί ύπερβολικοί θόρυβοι έχουν πραγματι
κά σκοτώσει μερικούς άνθρώπους, έχουν τραυματίσει άλ
λους καί έχουν κάνει πολλούς νά χάσουν γιά πάντα τήν 
άκοή τους.

Τό πρόβλημα τού θορύβου έχει γίνει όΕύτατο. Οί ύπερ- 
βολικοί θόρυβοι μάς κάνουν σήμερα τό ίδιο μέ τό ό,τι τά 
σφυρίγματα τών οβίδων, πού έπεφταν ατά χαρακώματα 
έκαναν ατούς στρατιώτες τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 
Είναι γεγονός' σήμερα, ότι άναρίθμητοι άνθρωποι γίνονται 
θύματα τού θορύβου.

Οί έπιστήμονες έχουν άποδείΕει κατ' έπανόληψη, ότι ή 
συνεχής έκθεση σέ ισχυρό θόρυβο βλάπτει άγιάτρευτα 
τήν άκοή καί ότι τά θύματα άντιλαμβάνονται τή βλάβη αύτή, 
όταν είναι πλέον άργά καί δέν μπορή πιά νά έπανορθωθή 
μέ κανένα τρόπο. Αγγλικές ιατρικές έφημερίδες έχουν ό- 
ναφέρει μέ ανησυχία, ότι πολλά μέλη ομάδων «πόπ» έχουν 
πλέον έλαττωματική άκοή. Έπίσης — καί σέ μεγαλύτερο 
βαθμό — οί χειριστές γεωτρυπάνων καί ύπερβολικά θορυ
βωδών έργαλείων καί μηχανών.

***
Ακόμα καί ό σταθερός, ομοιόμορφος, φαινομενικά ύ- 

ποφερτός θόρυβος τής μηχανής τού αύτοκινήτου μπορεί 
νά πειράΕη άθεράπευτα τήν άκοή τών όδηγών. Έκκωφαν- 
τικοί θόρυβοι ύπάρχουν παντού. "Οργανα μετρήσεως καθο- 
ρίΖουν τόν μέσο θόρυβο σ' ένα γραφείο μέ γραφομηχανές 
σέ 85 ντεσιμπές. Οί ειδικοί Εέρουν, ότι ό θόρυβος τών 85 
ντεσιμπές μπορεί νά περισπάση τόσο πολύ τήν προσοχή μας, 
ώστε νά μή μπορούμε νά έργασθούμε ήρεμα ή άκόμα καί 
νά κάνουμε καί κάποιο δυστύχημα άπό άπροσεΕία — καί 
συνάμα έλαττώνει τήν άκοή μας.

Ο θόρυβος, όσο μεγάλος κι' άν είναι, δέν μπορεί νά 
κάνη έναν άνθρωπο νά τρελλαθή, μπορεί όμως νά προκα- 
λέση διάφορες διαταραχές καί άνωμαλίες.

Μιάν ομάδα άπό Γάλλους στρατιώτες τήν έκλεισαν έπί 
15 λεπτά σ' ένα έΕαιρετικά θορυβώδες δωμάτιο κι' έπειτα 
τήν ύπέβαλαν σέ τέστ, πού έδειΕαν, ότι όλοι οί στρατιώ
τες δέν μπορούσαν νά διακρίνουν τά χρώματα. Μόνο άφού 
έμειναν μιάν ώρα σέ ήσυχο περιβάλλον, μακριά άπό τόν 
θόρυβο, άνέκτησαν τήν κανονική όρασή τους.

Ό  θόρυβος μάς κάνει ράθυμους. Γιά ν' άποδειχθή αύ
τό, έρευνητές έπεισαν τούς έργάτες ένός ύφαντουργείου, 
νά βάλουν ώτοασπίδες, γιά νά μήν άκοΰν τό θόρυβο τών 
μηχανών. Τό άποτέλεσμα ήταν ν' αύΕηθή άπότομα ή παρα
γωγή. "Οταν οί έργάτες έπαυσαν νά χρησιμοποιούν ώτο
ασπίδες, ή παραγωγή έπεσε στό παλιό έπίπεδα.

Σ' ένα έργοστάσιο κατασκευής κινηματογραφικών μη
χανών, οί τοίχοι ένός τμήματος σκεπάσθηκαν πειραματικά 
μέ μονωτικό ύλικό, πού άπορροφοΰσε τόν θόρυβο. Καί 
πάλιν άποτέλεσμα ήταν ή αϋΕηση τής παραγωγής, γιατί οί 
έργάτες χειρίζονταν τις μηχανές πέντε φορές καλύτερα, 
παρά όταν κυριαρχοϋσεν ό θόρυβος.

Σ' ένα πείραμα, σέ άμερικανικό γραφείο, ή παραγωγή 
μιας δακτυλογράφου έλαττώθηκε κατά τό ένα πέμπτον, 
όταν ή δοκτυλογράφος μετατοπίσθηκε σέ θορυβωδέστερο 
δωμάτιο. Ό  διευθυντής τού γραφείου, όταν μετακόμισε 
άπό τό ήσυχο δωμάτιό του σέ άλλο θορυβώδες, είδε νά 
έλαττώνεται ή άποδοτικότητά του κατά τό ένα τρίτο. Οί 
Εαφνικοί θόρυβοι μάς προκαλούν ύπερένταοη καί έΕαπο- 
λύουν λογής - λογής άλυοωτές άντιδράσεις, μέσα μας. Σέ  
άκραϊες περιπτώσεις, οί ισχυροί θόρυβοι προκαλούν άκόμα 
καί φλεγμονή τού στομάχου.

Είναι, έΕ άλλου, διαπιστωμένο πλέον όριστικά, ότι όσες 
φορές αύΕάνει τό έπίπεδο θορύβου στά έργοστάσια αύΕάνει 
καί τό ποσοστό δυστυχημάτων. Αύτό οφείλεται έν μέρει στό 
ότι ό θόρυβος σκεπάΖει τά ήχητικά σήματα κινδύνου καί έν 
μέρει στό ότι ό θόρυβος περισπά τήν προσοχή —κυρίως 
όμως στό ότι ό θόρυβος έκνευρίΖει.

***
Ό  θόρυβος καταστρέφει έπίσης καί εύτυχισμένες οι

κογένειες. Ένας άνδρας, εύτυχισμένος σύΖυγος καί πατέ
ρας, πού τό σπίτι του ήταν σέ έΕαιρετικά πολυθόρυβο δρό
μο (στήν Αγγλία) αύτοκτόνησε καί άφησε έπιστολή, όπου 
έγραφε, ότι δέν μπορούσε πλέον ν' άντέΕη στό θόρυβο, 
πού τού είχε σπάσει τά νεύρα. Ένας νεαρός φοιτητής στό 
Στάνστεντ, τού ΈσοεΕ, άναγκάστηκε νά έγκαταλείψη τό 
πατρικό σπίτι, γιατί ό θόρυβος τού γειτονικού άεροδρομίου 
τόν έμπόδιΖε νά μελετήση. Ό  πατέρας του θέλησε νά που- 
λήση τό σπίτι, άλλά κανένας δέν τό άγόραΖε. Αίτια: ό 
θόρυβος.

Ο θόρυβος τού άεροδρομίου τού Λονδίνου έχει στοι
χίσει ατούς γύρω δήμους έκατοντάδες χιλιάδες στερλίνες, 
γιατί έγινε άνάγκη νά μονωθούν όλες οί τάΕεις τών σχο
λείων, ώστε νά μπορούν οί μαθητές νά παρακολουθούν τά 
μαθήματά τους.

Στήν ίδια περιοχή, οί νοσηλευόμενοι στά νοσοκομεία 
άναρρωνύουν πιό άργά παρά οί νοσηλευόμενοι σέ νοσο
κομεία μακριά άπό τόν θόρυβο τού άεροδρομίου. 'Επίσης 
έργάΖονται μέ άργότερο ρυθμό οί γιατροί καί οί νοσοκόμοι. 
Π.χ. όταν περνούν έπάνω άπό τό νοσοκομείο άεροπλόνα 
— κι' αύτό γίνεται συχνά —οί γιατροί δέν μπορούν νά χρη
σιμοποιούν τά στηθοσκόπιά τους: τούς έμποδίΖει ό θόρυβος.

Στά περισσότερα σπίτια τής περιοχής οί ένοικοι έχουν 
άναγκασθή νά τοποθετήσουν διπλά παράθυρα, άλλά καί 
πάλι ό θόρυβος δέν τούς άφήνει νά κοιμηθούν. Καί κάθε 
μέρα, σ' όλον τόν κόσμο, πετοΰν περισσότερα καί θορυ- 
βωδέστερα άεροπλάνα. Περισσότερα αύτοκίνητα χωρίς σι
γαστήρες ή μέ έλαττωματικούς σιγαστήρες, περισσότερες 
έκκωφαντικές μοτοσυκλέττες, περισσότερα γεωτρύπανα, 
περισσότερες μηχανές, μάς βασανίΖουν κάθε μέρα. Κάθε 
πρόοδος τής τεχνικής προσθέτει καί νέο θόρυβο. Καί τά 
νεύρα μας δέν άντέχουν πλέον.

Οί έρευνητές λέγουν, ότι πολύ σύντομα περισσότεροι 
άνθρωποι θά φορούν άκουστικά βαρηκοΐας, παρά γυαλιά, 
γιατί οί θόρυβοι θά έχουν καταστρέφει τήν άκοή τους. 
Ο κόσμος βαδίΖει ολοταχώς πρός γενική κουφαμάρα. Καί 

όταν οί άνθρωποι κουφαθοΰν, θ' άδιαφοροϋν πλέον γιά τούς 
θορύβους.

Είναι, όμως, αύτό, λύση;
Κο
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Δύο φιλέλληνες γιατροί στο

Δύο Εένοι γιατροί, πού άμα Εέσπασε ή Έπανάστασι κα
τέβηκαν στήν Ελλάδα ν' αγωνιστούν γιά τήν Ελευθερία 
καί τήν ανθρώπινη άΕιοπρέπεια, βρέθηκαν ατό Μεσολόγγι 
κΓ έγιναν στενοί φίλοι τού μεγάλου ποιητή κ' έλληνολάτρη 
λόρδου Μπάϋρον, Παθολόγος ό ένας, χειρουργός ό άλλος. 
Ή ταν ό 'Ιωάννης - Ιάκωβος Μάγερ καί ό Ερρίκος Τρά- 
ϊμπερ. Αύτοί τού παραστάθηκαν στις τελευταίες του στι
γμές, ό δεύτερος μάλιστα, έταρίχευοε τό λείψανό του μαζί 
μέ άλλους συναδέλφους του.

Ο Μάγερ ήταν ένας ένθουσιώδης Ελβετός, θρεμμένος 
από τά νάματα τής άρχαίας Ελληνικής παιδείας. Ή ρθε 
στήν Ελλάδα όχι τόσο γιά νά προσφέρη τις έπιστημονικές 
του ύπηρεσίες στόν έπαναστατημένο λαό, όσο γιά νά χτυ- 
πήση τό βάρβαρο κατακτητή μέ τό καρυοφίλι. Καθώς όμως 
οί μορφωμένοι γιατροί σπανίζανε τότε κ' ήταν άμέτρητοι 
οί πληγωμένοι κ' οί άρρωστοι, στήν ήρωϊκή πόλι, άναγκα- 
ζότανε νά παίζη ρόλο διπλά, κι' άπό τό φράχτη, πού τόν 
ύπερασπίζονταν σά νά ήταν γνήσιος Μεσολογγίτης, έφευγε 
κάθε τόσο γιά νά κοιτάΕη ένα άσθενή. ένα τραυμητία.

Αλλά ό Μάγερ είχε καί μεγάλη κλίσι στή δημοσιο
γραφία. Καί καθώς έπίστευε ότι θ' άπέδιδε περισσότερα 
μέ τό νά έΕάρη τό ύψηλό φρόνημα καί τις άλλες άρετές 
τών Εεσηκωμένων ραγιάδων καί νά ύπενθυμίση ατού λαούς 
τών πολιτισμένων χωρών τήν ύποχρέωοι πού έχουν άπέ- 
ναντι τών άπογόνων ένός Σωκράτη κ' ένός Αισχύλου, ένός 
Αριστοτέλη κ' ένός Ιπποκράτη, έστελνε πύρινα γράμμα

τα σέ προσωπικότητες τής Εύρώπης κ' έδημοσίευσε φιλελ- 
ληνικά άρθρα σέ διάφορες έφημερίδες καί περιοδικά. Κι 
όταν, κατά τά τέλη τού 1823, ό Βρεταννός συνταγματάρ
χης Στάνχοπ έφερε στό Μεσολόγγι ένα άπό τά τυπογρα
φεία πού, ύστερα άπό ένέργειες τού Διδότου, έστειλε στήν 
Αίγινα τό Φιλελληνικό Κομιτάτο τού Λονδίνου μέ σκοπό 
νά ένημερώνωνται οί άναγνώστες γιά τήν ήορεία τών πο
λεμικών έπιχειρήσεων καί νά μορφώνεται ό λαός, άνέλαβε 
τήν έκδοσι τών περιφήμων « Ελληνικών Χρονικών». Τό 
πρώτο φύλλο τού περιοδικού όργάνου τού Μάγερ έΕεδόθη 
τήν πρωτοχρονιά τού 1824, καί τό στερνό στις 20 Φεβρουά
ριου τού 1926, ύστερα άπό τήν καταστροφή τού πιεστη
ρίου έΕ αίτιας μιας έχθρικής μπόμπας.

Πολύ ψηλότερα άπ' δ,τι περίμεναν οί Έλληνες κ' οί 
φιλελληνικοί κύκλοι τής Άγγγλίας καί τής Γαλλίας έσκό- 
πευε ό Ελβετός ιατροφιλόσοφος κ' έρασιτέχνης δημοσιο
γράφος. Δέν τού έφτανε νά πληροφορή καί νά ένθουσιάζη 
τόν 'Ελληνικό κόσμο. Ήθελε νά Εεσηκώνη καί τούς Εέ- 
νους, όπως έκανε καί μέ τις έπιστολές του καί τή συνερ
γασία του σέ εύρωπαϊκά φύλλα, καί νά κεραυνοβολή τούς 
τουρκόφιλους, τούς ψυχρούς διπλωμάτες, τούς οπαδούς 
τού δόγματος «μή θίγε κακά εΰ κείμενα». Γι' αύτό σέ κάθε 
φύλλο του έκανε έκκλησι στούς πολιτισμένους άνθρώπους 
όλου τού κόσμου νά συντρέΕουν τήν Ελληνική Έπανά- 
στασι. «Αλοίμονο, τονίζει σ' ένα άρθρο του, δημοσιευμένο 
ατά «'Ελληνικά Χρονικά» τής 3ης Φεβρουάριου τού 1826. 
Αλοίμονο! Κατέστησαν σιδηροΰς τούς βραχίονάς μας καί 

έδωσαν νέαν καρτερίαν εις τάς ψυχάς μας όχι ή άπελπι- 
σία, άλλ' ή ύπέρ τής Πατρίδος μας άγάπη, ό ύπέρ τού 
Χριστού έρως καί ή σταθερό μας τελευταία άπόφασις τού 
νά ζήσωμεν Χριστιανοί έλεύθεροι, ειδεμή νά χαθώμεν. Τό 
οχύρωμά μας κατεστρόφη, αί οίκίαι μας έκρημνίσθησαν,

οί άδελφοί μας έτάφησαν' άλλ' ή ένδοΕος σημαία τού σταυ
ρού μένει καί κυματίζει έπάνω εις τά έρείπια καί εις τούς 
τάφους. Τά στήθη μας είναι οί νέοι προμαχώνες, καί ή στα
θερά μας άπόφασις τού νά άποθάνωμεν ύπέρ Πατρίδος τό 
μόνον μας όπλον. Εις τόσας έχθρικάς δυνάμεις έχομεν νά 
άντιπαραταχθώμεν, αί δέ ήμέτεραι δέν είναι όλλαι είμή 
ό Θεός, ή Πατρίς καί οί βραχίονές μας».

Τό διάβασμα μιας έπιστολής τού Μάγερ, γραμμένης 
λίγο πριν άπό τήν Απριλιάτικη έκείνη νύχτα πού κατά τόν 
Γερμανό ποιητή τών «Τραγουδιών τών Ελλήνων» Γουλι- 
έλμο Μύλλερ, «δέν έπεσε τό Μεσολόγγι, άλλά σ' ένα Εέ- 
σπασμα βροντής κι' άστραπής άνελήφθη στούς ούρανούς», 
φέρνει δάκρυα στά μάτια τού άναγνώστη. Περιγράφει μέ 
τρόπο σπαρακτικό τήν κατάστασι τών 'Ελευθέρων Πολιορ- 
κημένων, πού άφού φάγανε τά ζώα τους, τά σκυλιά, τά 
ποντίκια, τά φύκια τής λιμνοθάλασσας, άκάμα καί τά δέρ
ματα τών τσαρουχιών τους, έφτασαν νά μήν έχουν τό πα
ραμικρό. Αύτές οί εικόνες ένέπνευσαν στόν έθνικό μας 
ποιητή, έκτος άπό πολλούς άλλους έΕίσου λαμπρούς στί
χους, καί τούτο τόν έΕαίσιο δραματικό δεκαπεντασύλλαβο: 

«λαλεί πουλί, βρίσκει σπυρί, κ' ή μάνα τό ζηλεύει».
Μά δέν άφήνεται νά έΕουθενωθή άπό τόν τρόμο τού 

θανάτου ό γενναίος μαχητής. Κλείνει τό γράμμα του μέ 
τή φράσι: «αισθάνομαι περηφάνεια γιατί σέ λίγο τό αίμα 
ένός άπογόνου τού Γουλλιέλμου Τέλλου (τού έθνικοϋ ή- 
ρωος τών Ελβετών, δηλαδή), θά σμίΕη μέ τό αίμα τόσων 
ήρώων Ελλήνων». Καί τό προμάντεμά του έπαληθεύτηκε: 
Κατά τήν ΈΕοδο, ένα έχθρικό βόλι τερματίζει τή ζωή του.

Ως τις τελευταίες ήμέρες τής πολιορκίας, ό Μάγερ 
πού διαρκώς πολεμούσε καί γιάτρευε, κατώρθωνε νά ρίχνη 
βιαστικές γραμμές στό ήμερολόγιό του. Δυστυχώς έχά- 
θηκε κι' αύτό μαζί του κ' έτσι δέν έχουμε μιάν εικόνα 
σπαρταριστή τών κοσμοϊστορικών γεγονότων τού Μεσο- 
λογγίτικου μεγαλουργήμστος, πού έπαιΕε άποφασιστικό ρόλο 
στήν Ελληνική Παλιγγενεσία μέ τό νά προκαλέση γενικό 
τό θαυμασμό καί νά γιγαντώση τό φιλελληνισμό.

Ή Επιτροπή Έκδουλεύσεως, άναγνωρίζοντας τις πο
λύτιμες ύπηρεσίες πού προσέφερε στό Έθνος ό 'Ιωάννης- 
Ιάκωβος Μάγερ, τού έστησε στό Μεσολόγγι μνημείο έπι- 

βλητικό.

Ό  διαπρεπής χειρουργός Τράϊμπερ ήταν άπό τήν Σα- 
Εονία. Βρέθηκε στήν ήρωϊκή πόλι τό 1823, όταν ό λόρδος 
Μπάϋρον τόν κάλεσε γιά γιατρό τού σώματος πυροβολικού 
πού είχε ό ίδιος όργανώσει καί χρηματοδοτήσει. Μιά στενή 
φιλία συνέδεσε τούς δύο φιλέλληνες. Ό  γιατρός έθαύ- 
μαζε τό μεγαλόπνευστο ποιητή, πού τό άστρο του έλαμπε 
τότε στό πνευματικό στερέωμα τής Εύρώπης, τούλάχιστον 
όσο καί τού συμπατριώτη του Γκαίτε καί τού Γάλλου Ούγκώ 
τά άστρα. ΚΓ ό λόρδος, έτρεφε ιδιαίτερη έκτίμησι στό 
ήθος, τή μόρφωσι καί τήν ικανότητα τού Γερμανού Έπιστή- 
μονος, πού Εεχώριζε άνάμεσα στούς χειρουργούς τού και
ρού του. Κάνανε συχνά περιπάτους μακρινούς, μιλούσαν 
γιά τήν Τέχνη καί τήν Επιστήμη καί —τούτο πρό πάντων — 
έπλαθαν όνειρα γιά τήν άνάστασι τις δύστυχης χώρας μέ 
τις ένδοΕες άναμνήσεις καί τήν άνεκτίμητη πνευματικήν 
άκτινοβολία, πού έπί τέσσερες αιώνες «έσκιαζε τά τέκνα 
της ή φοβέρα καί τά πλάκωνε ή σκλαβιά». 'Αλλά πολύ 
τόν στενοχωρούσε τόν Τρόίμπερ τό άτι ό ποιητής έκανε
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Τό μνημεϊον τον Ίακ. Μάγερ και των άλλων 
'Ελβετών φιλελλήνων είς Μεσολόγγι

άτακτη Ζωή, έπινε δυνατά ποτά κ' ήταν ιδιότροπος, άνέ- 
μελος, ύπερβολικά έγωκεντρικός. Σέ μιά συνομιλία του μέ 
τόν πρώτο μετά τήν άπελευθέρωοι φρούραρχο τής Άκρο- 
πόλεως, Χριστόφορο ΝέΖερ, είπε τά έΕής: «Δέν αισθά

νομαι τήν παραμικρή τύψι. Κ' οί καλύτεροι γιατροί τοϋ 
κόσμου δέν θά μπορούσαν νά τόν κρατήσουν στή Ζωή. Πε- 
ριφρονοϋσε τις συμβουλές καί τις συνταγές τοϋ γιατρού, 
καί άμφιβάλλω άν, έστω καί μιά φορά, πήρε τό φάρμακο 
πού τού είχαν όρίσει».

Ό  Τράϊμπερ άνήκε στήν κατηγορία τών φιλελλήνων 
πού δέν περιωρίΖονταν στά έπιστημονικά τους καθήκοντα, 
άλλά καί πολεμούσανε σάν τά παλληκάρια μας. Δραστήρι
ος κ' εύσυνείδητος όπως ήταν, έτρεχε μέ τό όπλο στά 
χέρι νά δέση πληγές, νά κάνη χειρουργικές, έπεμβάσεις, 
νά προλάβη μολύνσεις. Σέ συΖητήσεις πού έκανε μετά τήν 
Έπανάστασι συνήθιΖε νά περιγράφη ρεαλιστικά τή νοση
λευτική κατάστασι κατά τόν Αγώνα. "Οταν πληγωνότανε 
κανείς, έλεγε, έπρεπε νά συρθή όσο πού νά φτάση σέ κα
νένα συνάδελφό του. Οί έμπειρικοί γιατροί κ’ οί καλόγεροι, 
πού συνήθως έκαναν χρέη θεραπευτών, γιατί πήγαιναν στά 
μοναστήρια τούς λαβωμένους, έβοΖαν χόρτα στις πληγές, 
καί σέ σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν Είδι γΓ άπο- 
λυμαντικό. Γιά χειρουργική κλίνη μεταχειρίζονταν Εύλινες 
πόρτες σπιτιών. Αύτός ό ίδιος βρέθηκε στήν άνάγκη νά 
κάνη έγχειρήσεις μ' αυτές τις συνθήκες καί μάλιστα πολύ 
βιαστικά, γιατί δεκάδες πληγωμένων περίμεναν τή σειρά 
τους, ούρλιόΖοντας άπό τούς πόνους.

Ό  Ερρίκος Τράϊμπερ έμεινε στήν Ελλάδα, ώς τό τέ
λος τής Ζωής του, καί καταπιάστηκε μέ πολλά ειρηνικά 
έργα. "Εγινε άρχίατρος τού στρατού, έπίτιμος καθηγητής 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος τού Ίατροσυνεδρίου 
καί όνέλαβε τήν Ιδρυσι τής Κεντρικής Αποθήκης στρατιω
τικών φαρμάκων. Πέθανε τό 1865 σέ ήλικία 68 χρόνων.

'Ερρίκος Τράϊμπερ (Treiber). 
Εθνικόν 'Ιστορικόν Μουσεϊον

Μεσολόγγι
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ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Δ ΙΑ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ, τόν ΙΙαπαγιάννην, 
τοΰ άνέφερεν, δτι ήτο παλιός Χω

ροφύλακας καί δτι, δταν δούλευε στην δρ- 
γάνωαιν Θεσσαλονίκης, αδτη έξηρθροιθη 
τελείως.

"Αμεσον αποτέλεσμα τής έπιτυχοΰς αυ
τής πλύσεως έγκεφάλου δπήρξεν ή σύγ- 
κλησις, τήν 9ην ’Ιανουάριου 1940, όργα- 
νωτικής αυακέψεως πρός λήψιν αποφάσεων, 
ή δποία συνήλθε, διά τήν ιστορίαν, δπό 
τήν « π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή ν »  άφα- 
νή έπιτήρηαιν τής ’Ασφαλείας, διά τόν 
φόβον τυχαίου πλήγματος έξ άναγνωρίσε- 
ως τυχδν στελέχους τινός κατά τήν προσ- 
έλευσιν ή τήν άποχώρησιν Οπό κατωτέ
ρου πιθανδν δργάνου, τό όποιον δέν με
τείχε τής έπιχειρήσεως . . Ή  σύοκεψις 
ήτο λίαν έπιτυχής, διότι έλαβον μέρος 23 
στελέχη τής ΚΟΑ, τής Κ01Ι καί τής Κομ. 
Νεολαίας ΙΙειραιώς. Έλήφθη άπόφασις: 
α) διαγραφής τών Μάθεση — Παπαγιάν- 

νη ώς χαφιέδων,
β) αποστολής χαιρετιστήριου μηνύματος 

πρός τούς «ήρωϊκοΰς αρχηγούς μας Ζζ-

Ν ΙΚΟ Σ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ 
Από τά σημαντικώτερα στελέχη τού 

Κ.Ε.Ε. Συνελήιρθη ύπό τών Αρχών Α- 
οφαλείαό. Η ούλληψίς του έθεωρήθη 
ύπό τού Κόμματος έργον τοΰ Μιχαηλίδτ;.

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
Τό Κ.Κ.Ε. πρόδωσε τή γαλανή μας πατρίδα.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα επαναστατικόν.
Τό Κ.Κ.Ε. απεργάζεται τόν άφανισμό τοΰ έθνους. 
Τό Κ.Κ.Ε. είναι συμμορία εγκληματιών.
Τό Κ.Κ.Ε. αιματοκύλισε τόν φιλήσυχο λαό μας.
Τό Κ.Κ.Ε. συνεχίζει τό όλέθριο, τό άτιμο έργο του.

χαριάδη — Νεφελούδη — ΙΙαρτσαλί- 
δη», κρατουμένους εις τάς φυλακάς!! 

γ) ’Απεφάσισε τήν συγκρότηση νέας Προ
σωρινής Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ 
Κόμματος (δηλαδή ν έ α ς  ή γ ε- 
σ ί α ς )  καί ·

δ) «άν δ Μεταξάς άντισταθή σ’ ένδεχομέ- 
νη Φασιστική έπίθεση, οί κομμουνιστές 
θά βοηθήσουν στήν άπάκρουση, τής έ- 
πιδρομής. Τοΰτο ήτο άντίθετον πρός τήν 
άπόφασιν τής 5ης Όλομ. τής Κ.Ε. τοΰ 
Φεβρουάριου 1939, άλλά ήτο σύμφω
νον πρός τάς νέας δδηγίας τής Κ.Λ. 
Ή  γραμμή τής Κ.Δ. δέν έφθασεν εις 
τήν πραγματικήν ήγεσίαν τοΰ Κ.Κ.Ε. 
(τήν παλιά Κ .Ε .), δι’ δν λόγον, δταν, 
τήν 28ην ’Οκτωβρίου ή Ε λλάς ύπέστη 
τήν ιταλικήν έπίθεοιν, ή παλιά Κ.Ε. 
έλαβε θέσιν έναντίον τοΰ πολέμου...

Δέον νά αημειωθή, δτι εις τήν σύσκεφιν 
έλαβον μέρος καί στελέχη, πού, ήδη, αυν- 
ειργάζοντο μέ τήν ’Ασφάλειαν, χωρίς, δ- 
μως, νά γνωρίζουν τό δλον αχέδιον.

Ή  ιδία ή Μπακόλα, «ένημερωμένη» άπό 
τόν Τιμογιαννάκη, έζήτηαε:
1. Νά διαγραφοΰν καί ξεσκεπαστούν οί 

δύο προβοκάτορες, Μάθεσης καί Πα- 
παγιάννης.

2. Νά μελετηθή καί νά διερευνηθή ή δρα
στηριότητα δλων τών μελών των οργα
νώσεων ’Αθήνας — Πειραιά.

3. Νά ανασυγκροτηθούν οί έπαρχιακές δρ- 
γανώσεις τοΰ ΚΚΕ καί νά γίνη πανελ
λαδική σύσκεψη.

I. Νά έκδοθή δ «Ρίζος» σέ πολύγραφο καί 
νά γίνη έρανος γιά  τή συγκρότηση τοΰ 
μηχανισμού Προσωρινής Διοικητικής 
’Επιτροπής.

Ώ ς Προσωρινή Διοίκησις έξελέγησαν, 
-.ή προτάσει τοΰ Κουτσογιάννη, οί:

1. Μπακόλα Ό λγα  (ψευδ. ’Ασπασία).
2. Τιμογιαννάκης Μίλτος (ψευδ. ’Αρ

κούδας ή Μαντούβαλος).
3. Κουτσογιάννης Δημ. (ψευδ. Δημη- 

τριάδης).
4. Μαΰρος Δ.
5. Μαλτσινιώτης.
Εις τάς 14 ’Ιανουάριου αυνήλθεν ή Προ

σωρινή Διοίκησις μέ θέματα:
α) Καταμερισμό δουλειάς, 
β) Τοποθέτηση καθοδηγητοΰ στίς κομ

ματικές όργανώσεις.
γ) ’Εκδοτικό.
Έλήφθησαν αί κάτωθι άποφάσεις:

1. Ό  Τιμογιαννάκης άνέλαβε τήν παρα
κολούθησή τής ΚΟΑ καί τό συνδικα

λιστικόν.
2. Ό  Μαύρος τάς όργανώσεις τοΰ Πει

ραιώς.
3. Ό  Δημητριάδης (Κουτσογιάννης), τάς 

όργανώσεις, τό οικονομικόν καί τόν 
παράνομον έκδοτικόν μηχανισμόν!!

Είς τάς καθοδηγήσεις τών όργανώσεων: 
α) ΚΟΑ — Μαλτσινιώτης 
β) ΚΟΠ — Καραφύλας 

γ) Κομ. Νεολαίας— "Όλγα Μπακόλα 
’Αργότερον, είς τήν θέσιν τοΰ Μαλται- 

νιώτη, έτοποθετήθη δ Γιάννης Μιχαηλί- 
δης, στενός συνεργάτης τοΰ Ζαχαριάδη 
καί, έν συνεχεία, τής ’Ασφαλείας!! (ώς 
θά ίδωμεν, εύθΰς άμέσως).

’Εν τφ μεταξύ, δ Κουτσογιάννης έγκα- 
τέστησεν είς ένοικιασθεϊααν (δήθεν δπό 
τοΰ II.Γ.) οικίαν τόν Τιμογιαννάκην, δ 
όποιος, μάλιστα, Οπέβαλεν είς τοΰτον λε
πτομερείς έκθέαεις περί τών κομματικών 
Σχολών είς Σοβ. Ένωσιν καί περί τής 
δράσεως τοΰ Κ.Κ.Ε. είς Γαλλίαν, ένθα 
είχον συγκεντρωθή καί αρκετοί αύτοεξόρι- 
στοι παλαιοί πολιτικοί.

Ή  δραστηριότητος τής νέας διοικήσεως 
τοΰ ΚΚΕ (τής γνωστής πλέον ώς «Προ
σωρινή Διοίκηση — II.Δ.) καί κατ’ ού- 
σίαν τών ’Αρχών ’Ασφαλείας, ύπήρξεν έ- 
ξαίρετος. Τόν Φεβρουάριον έκυκλοφόρησεν 
δ «Ριζοσπάστης», σέ πολύγραφο μάλιστα, 
λ ό γ φ ...  δυσκολιών!! Συντόμως, δμως, 
θά έκυκλοφοροΰσεν έντυπος. Ό  «Ρίζος». 
έφερε μεγάλην αναταραχήν είς τήν πρα- 
γματιτκήν διοίκησιν τοΰ Κόμματος, δηλα
δή, τήν παλιά Κ.Ε., δπως έμεινε γνωστή. 
'Η μήνις της έστρέφετο, κυρίως, κατά 
τοΰ Δ. Μαύρου, διά τόν δποΐον είχεν δπο- 
νοίας συνεργασίας του μέ τήν ’Ασφάλειαν. 
Κατά σατανικήν σύμπτωσιν, ούτος ήτο γνω
στός μέ τό κομματικόν ψευδώνυμον Δημη
τριάδης. Οδτως, έκινδύνευεν άπό τά πυρά 
καί δ Κουτσογιάννης - Δημητριάδης. Ή  
Κ.Π., διά νά «θολώση τά νερά», καθήρε- 
σε τόν Μαΰρον άπό τήν ΚΟΠ καί τόν δ- 
πεχρέωσε νά στείλη έπιστολήν πρός τήν 
Π.Δ. είς τήν όποιαν άνέφερεν, δτι, μή 
άντέχων είς τάς συκοφαντίας τής παλιάς 
Κ.Ε., άπεφάαισε νά παρουσιασθή αύθορ- 
μήτως είς τάς Ά ρχάς, νά δποβάλη δήλω- 
σιν, διά νά δυνηθή νά έξασκήση Ιν βιο
ποριστικόν έπάγγελμα, ένώ διαδηλοΐ τήν 
πίστιν του είς τάς άρχάς τοΰ ΚΚΕ καί
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διαβεβαιοί, ότι «τίποτα δέν 04 μέ χάνι, 
νά προβώ σέ δμολογίες καί προδοσία!!».

Ό  χειρισμός αύτός τής Π.Δ. έφερε πο
λύ καλά Αποτελέσματα καί ηύξησε τήν έμ- 
πιστοσύνην των όπαδών πρός αυτήν. Συγ
χρόνως, ώς ήτο φυσικόν, διά τής κυκλο
φορίας τού «Ρίζου», συνεδέθησαν καί πολ
λοί «ξεκομμένοι» κομμουνισταί.

’Επίσης, έπετεύχθη σΰνδεσις μέ μερικούς 
φοιτητάς τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, πού 
άπετέλεσαν τόν πυρήνα διά τήν ανασυγ
κρότησή τής Κομ. Νεολαίας ’Αθηνών, 
(ύπό τήν καθοδήγησιν τής ’Ασφαλείας). 
’Επί πλέον, μέαφ τής Κομ. Νεολαίας Πει
ραιώς, έπετεύχθη σΰνδεσις μέ μερικούς 
ναύτας καί στρατιώτας, γεγονός δπερ έ- 
βοήθησε τήν διείσδυσιν εις τήν βάσιν τής 
Κομ. Στρατιωτικής Όργανώαεως — ΚΟΣ. 
’Ακόμη, έγένετο έργασία π ρ ό ς ... συγκρό- 
τησιν Λαϊκού Μετώπου καί δραστηριότητα; 
είς τόν συνδικαλιστικόν τομέα.

’Από τήν κομματικήν Ικθεσιν τής Π.Δ., 
πού έφερεν εις φώς 6 Λάμψάς σταχυολο- 
γούμεν έδιαφέροντα, Από δργανωτικής 
πλευράς, στοιχεία:

. . . « Ή  8λη πορεία τής δουλειάς μας. 
άπό τή αύακεψι μέχρι τό τέλος τού Μάρτη 
1940 είχεν ώς έξής κατά δργάνωση:

Α) Κομμουνιστική ’Οργάνωση ’Αθήνας 
(ΚΟΑ).
. . . Στό  τρίμηνο διάστημα (Γενάρης—Μάρ
της 1940) ή ΚΟΑ είχε τίς έξής προό
δους όργανωτικής δουλειάς:

α) βρέθηκαν οί χαμένες όργανώσεις 
Γλυφάδας — Φυματικών — έπισιτιστών 
— Βύρωνα (μερικοί). Πολλοί χαμένοι 
αύτοκινητιστές — στά Σφαγεία.

6) Συγκροτήθηκαν όργανώσεις στά Μπρα- 
χάμι, Βουρλοπόταμο καί έργοστάσιο Σαρί- 
δη.

γ) Πιάσαμε έπαφή μέ τό Βοτανικό, 
Γούβα καί Κατσιπόδι καί βρήκαμε δρόμο 
γιά νά έρθουμε σέ έπαφή μέ Κηφισσιά, 
’Ερυθραία.

δ) 'Ιδρύθηκε λαϊκό Μέτωπο στό Πυριτι
δοποιείο καί τραβούμε γιά τέτοιο στό 
Μπραχάμι, αύτοκινητιστές καί τραπεζιτι
κούς.

Τά μέλη μας στά Λ.Μ. Ανέρχονται στά 
30—40 καί τών δπαδών μας περί τά 150.

ε) Βρήκαμε καί συνδεθήκαμε μέ τήν 
ΕΒΑ (μικρό κύκλο) καί γίνεται κάποια 
δουλειά.

’Από τή συνδικαλιστική πλευρά δέν έ
χουμε καί μεγάλα πράγματα. . . Μόνο 
στούς έφημεριδοπώλες, ξενοδοχοϋπαλλή- 
λους, αύτοκινητιστές καί τραπεζιτικούς 
γίνεται κάποια σχετική δουλειά. Στούς 
έφημεριδοπώλες ή δουλειά αύτή γίνεται 
πιό συστηματικά, γ ι’ αύτό καί στίς άρχαι- 
ρεσίαις πήραμε 113 ψήφους καί βγάλαμε 
2 στή διοίκησι. Τώρα μέ τά συνέδριο τών 
ιδιωτικών ύπαλλήλων, τείνουμε τίς προ- 
απάθειές μας αύτού καί έλπίζουμε νά κά
νουμε καλή δουλειά.

Β) Κομμουνιστική Νεολαία ’Αθήνας. 
Μόλις άπ’ τό Φλεβάρη άρχισε ή προσπά
θεια νά βρούμε νεολαίους βάζοντας έπϊ κε

φαλή; τής δουλειάς αύτής τή σ. ’Ασπα
σία. Μέχρι σήμερα βρέθηκαν 12 — 14 
σκόρπια μέλη στόν Ά η  - Γιάννη, στό Χαΐ- 
δάρι καί στούς Ποδαράδες. Τελευταίως 
βρήκαμε καί τήν όργάνωσι τού Πολυτε
χνείου μέ 12 μέλη. "Εχουμε έρθει μέ τήν 
δργάνωση αύτή σ’ έπαφή 2—3 φορές

Γ) Στρατιωτική ’Οργάνωση. "Εχουμε 
στά πεζικά, στό Ρούφ, στό Ναύσταθμο καί 
στά ’Αεροδρόμιο Φαλήρου 6 σκόρπια μέλη 
χωρίς καθοδήγηση. Μόλις τώρα κανονίζε
ται τό ζήτημα τής συγκρότησης τής δρ- 
γάνωσης αύτής. ’Επίσης έχουμε καί τρία 
μέλη στίς έξω φρουρές (Γιάνενα, Κοζά
νη, Αάρισσα) καί ή έπαφή μ’ αύτούς γ ί
νεται μέ Αλληλογραφία. Τά μέλος μας 
τής Κοζάνης, σύμφωνα μέ ειδήσεις του, 
ήρθε σ’ έπαφή καί μέ άλλους έκεί. . .

Τέλος, βάσει τών έκθέσεων τού Τιμο- 
γιαννάκη, ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών έλαβε τήν 
άπόφασιν ν’ άποκαταστήση έπαφήν μέ τήν 
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ν  Δ ι ε θ ν ή ,  
μέσψ τού κλιμακίου τού ΚΚΕ εις Παρισί- 
ους, ούτινος προίστατο ό Σακαρέλος ή 
Σπανός!!!

Έ ν τή μεταξύ, ή έπιρροή τής Π.Δ. 
(δηλ. τής Γεν. ’Ασφαλείας!) έπεξετείνε- 
το ραγδαίως.

Άπό σχετικήν κομματικήν έκθεσιν, στα- 
χυολογοδμεν:

«Στό μήνα Απρίλη (1940) έχουμε τίς 
έξής πρόοδε; στή δουλειά:
1. Κ.Ο.Α.

α) Συγκροτήθηκε ή Α.Ε. (σ.σ. Ά χτι- 
δική ’Επιτροπή) Μεταφοράς.

β) Συγκροτήθηκε ή συνδικαλιστική επι
τροπή καί άρχισε τή δουλειά της. Στόν 
Συνδικαλιστικό τομέα είχαμε τίς έξής έ- 
πιτυχίες: 1) Πήραμε τή διοίκηση τών αΰ- 
τοκινητιστών καί 2) καθοδηγούμε τούς 
Τραπεζιτικούς μέ έπικεφαλής τόν ’Εθνι
κό ΙΙαντραπεζιτικό Σύλλογο.

γ) Βρήκαμε σύνδεση μέ τά Μέγαρα καί 
τή Λειβαδιά. ' Γπάρχουν σημεία γρήγορης 
Ανάπτυξης τής όργάνωσης.

II. Κ.Ο.Π.
α) ’Εξακολουθεί ή περισυλλογή καί όρ- 

γάνωση τών σκόρπιων στοιχείων. Βρέθη
καν 5 μέλη καί συγκροτήθηκε δργάνωση 
στόν Κορυδαλό.

β) Συγκροτήθηκε ή συνδικαλιστική έπι- 
τροπή καί άρχισε τή δουλειά της.

γ) Βρήκαμε έπαφή γιά τή Σάμο καί 
Ικαρία.
III. Κομ. Νεολαία Αθήνας.

α) Βρήκαμε καί συγκροτήσαμε τούς 
σκόρπιους φοιτητές καί σπουδαστές (πά
νω άπό 50).

β) Συγκροτήθηκε πυρήνας στού Λανα- 
ρά.

γ) Συγκροτήθηκε πυρήνας στούς Ποδα
ράδες.

δ) Βρήκαμε νήμα γιά τήν Κυψέλη καί 
Καλλιθέα.

ε) Μέσω Φοιτητών θά βρούμε τή Θεσ
σαλονίκη καί τήν περιφέρειά της καθώς 
καί τή Νάουσα.

στ) Τραβάμε γιά συγκρότηση Έ π . Πό
λης τής Κομ. Νεολ. Αθήνας.
IV. Κομ. Νεολαία Πειραιά.

α) ’Εξακολουθεί ή Ανάπτυξή της μέ τήν 
ίδρυση καί άλλης Αχτίδας (συνδικαλιστι
κής) ■

6) Βρήκαμε τρόπο σύνδεσης μέ τήν Κρή
τη καί πιθανόν μέ τή Χΐο.
Αρνητικά στοιχεία:

I. Χάσαμε τήν έπαφή μέ τό Μπραχάμι. 
Πιθανόν πιάστηκε ό καθοδηγητής. Φρον
τίζουμε γιά έπανασύνδεση.

II. Γιά τίς όργανώσεις τής υπαίθρου
α) Πιάστηκε ό καθοδηγητής τής Πελο-

ποννήσου, χωρίς νά έξακριβώσουμε τά αί
τια.

6) Ή  περιοδεία στήν Κοζάνη Απέτυχε 
λόγφ τών έκεί συλλήψεων.

γ) Βρήκαμε τρόπο σύνδεσης μέ τήν Αί- 
τωλοκαρνανία.

δ) Βρήκαμε τρόπο σύνδεσης μέ τήν Πά
τρα καί "Ηπειρο».

(Συνεχίζεται)
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«Ίο Ελληνικόν Έθνος κα
τέχει έπαξίως την Ηγεμο
νίαν τοΰ Πολιτισμού τής Άν- 
θρωπότητος και εόρίσκεται 
ύπεράνω άπάντων των ’Ε
θνών, καθόσον τοΰτο έγέννη- 
σε την ’Ελευθερίαν και τον 
Πολιτισμόν ».

Βι λ ά μ ο β ι τ ς

Α Ι Ε Τ Γ Υ Ι Ϊ Ι Σ  ΤΟΝ Α Ι Α Σ Τ Α Ι Ε Ο Ι

Τοΰ Άντιστρατήγου έ. ά. κ. Ά χ. Τάγαρη, 
Πρ ο έ δ ρ ο υ  του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΓ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ήμών των Ελλήνων 
γνωρίζουν τάς διαστάσεις ώς καί τό έξαίρετον 

καί Ανεπανάληπτον περιεχόμενο'/ τοΰ αρχαιοελληνικού 
θαύματος οι ξένοι έλληνισταί επιστήμονες, οί 
όποιοι μέ τάς άκαμάτους προσπάθειας των έχουν 
δημιουργήσει Απειροπληθείς θαυμαστάς, άνά τδν 
κόσμον, τοΰ κλασσικοΰ έλληνικοΰ μεγαλείου. Ημείς 
έν Έλλάδι δεν έκαλλιεργήσαμεν συστηματικως είσέτι 
κλάδον έπιστημόνων έρευνητών τοΰ μεγαλείου τούτου, 
πλήν περιωρισμένων —  καί τινων λαμπρών —  έξαιρέ- 
σεων. Τοΰτο όφείλεται κυρίως εις τήν, μετά τήν έλλη- 
νο6υζαντινήν λάμψιν, ταφήν τοΰ Έλληνισμοΰ έπί 4 
αιώνας, όπότε πάσα πολιτιστική μας έξέλιξις διεκόπη 
καί ήρχισεν εις τραγικός Γολγοθάς έκ&αρόαρισμοΰ καί 
βιολογικού Αφανισμοΰ τοΰ έλληνικοΰ έθνους.
Μία συνέπεια έκ τών ανωτέρω, λίαν σημαντική, ύπήρ- 
ξεν ή βραδύτατη καί δυσαρμονική ένταξίς μας είς τήν 
σύγχρονον πολιτιστικήν τροχιάν, ύπό μορφήν καθυστε
ρημένων ούραγών. Ή  έκσυγχρονισμένη πολιτιστική 
μας έξέλιξις ύπάρχει εις τάς καρδίας μας, ώς σκοπός 
καί έπιθυμία, καί ούχί είς τόν νοΰν μας, τοΰ όποιου 
αί πολιτιστικοί ικανότητες ύστεροΰν είσέτι σημαντικώς. 
Ούτως, έλλείψει ήμετέρων έρευνητών, ιδίως πρό της 
Παλιγγενεσίας, τοΰ Αρχαιοελληνικού μας μεγαλείου, 
πολλοί φλογεροί φιλέλληνες έξέσχισαν μεθοδικώς τά 
μελανά παραπετάσματα, τά όποια διετήρουν είς βαθύ 
σκότος πλείστους τομείς τών έξόχων έπιτευγμάτων τής 
κλασσικής Αρχαιότητας.



Πρό τής καθόδου δι αρχαιολογικός 
έρεύνας εις τήν Ελλάδα τού Ήβανς, 
τοϋ Σλήμαν κ.λ.π., ό Μινωϊκός πολιτι
σμός, ό Τρωικός πόλεμος κ.ά., έθεω- 
ροϋντο μύθοι. Μέχρι πρό τίνος, ό έλ- 
ληνικός χώρος έθεωρείτο, παλαιοντο- 
λογικώς, νεκρά γή (όρα J. Morgan: 
Ή πρωτόγονος Κοινωνία). Διά των 
προσφάτων, όμως, έρευνών άπεδείχθη, 
ότι κατωκεϊτο άπό τών άπωτάτων έσχα- 
τιών τής προϊστορίας. Πολλάκις καί διά 
ποικίλους λόγους πολλοί ξένοι διαμορ- 
φωταί τής έλληνικής προϊστορίας καί 
πρωτοϊστορίας ύπεστήριξαν, καί έγένετο 
παροδεκτόν τοΰτο, ότι τά έλληνικά φύ
λα, μέ προηγμένον ήδη πολιτισμόν, ήλ- 
θον έκ βορρά. Αλλά ό βορράς οΰτος, 
τήν μακρυνήν εκείνην έποχήν, περιε- 
λάμβανεν έρήμους παγωμένος στέππας 
(λόγω τής χρονικής των έγγύτητος πρός 
τήν τελευταίαν φάσιν τής έποχής τών 
παγετώνων) καί άραιοκατωκημένας άπό 
ήμιαγρίους πεδιάδας. Έκεϊ δέν ήτο δυ
νατόν νά δημιουργηθή ένωρίς πολιτι
σμός, ό όποιος όμως έγεννήθη καί ήν- 
θησεν ύπό τόν γλαυκόν έλληνικόν ου
ρανόν πολλάς χιλιετίας π.Χ. Οί Πελα
σγοί ήσαν οί πρώτοι "Ελληνες καί τά 
λοιπά έλληνικά φύλα έδημιουργήθησαν 
καί έπολιτίσθησαν εις τόν εύρύν έλλη
νικόν χώρον, όπου μετεκινοΰντο όμαδι- 
κώς, κατά τάς συνήθειας τής έποχής 
έκείνης. Ή λέΕις Πελασγός προέρχεται 
έκ τοϋ Πελασγή (πέλας γή = έγγύς γή, 
ώς πρός τούς κατοίκους τών νήσων) 
καί βραδύτερον ώνομάοθη Ελλάς γή 
(πέλα, πέλλα καί πελλάς, όρα Λεξικόν 
Βυζαντίου 1852 καί μετ' άποβολήν τοϋ 
π, Ελλάς) καί οί κάτοικοί της Έλληνες.

Σύγχρονοι έρευνηταί διερύνουν ση
μαντικώς τάς διαστάσεις τοϋ άρχαιοελ- 
ληνικοϋ θαύματος, άπό άπόψεως πολιτι
στικού περιεχομένου, χρόνου, χώρου, 
πληθυσμού κλπ. Τό συνεχώς διυερυνό- 
μενον μεγαλεϊον τοϋ κλασσικού μας πο
λιτισμού άποκαλύπτεται συνεχώς ώς πη
γή παντός πολιτισμού καί έχει γίνει πα
ραδεκτόν, ότι ό σύγχρονος πολιτισμός 
— πλήν τοϋ τεχνοκρατικοΰ — ύστερεϊ 
σημαντικώς τοϋ άνυπερβλήτου μακρυ- 
νοϋ γεννήτορός του. Ή συγκλονιστική 
σύγχρονος θεωρία έπί τής δομής τής 
ϋλης έχει τήν πηγήν της εις τά νοϊκά 
έπιτεύγματα τοϋ Δημοκρίτου, ώς έπί- 
σης καί πολλοί έΕελικτικαί θεωρίαι έ
χουν τάς ρίζας των εις τό άθάνατον 
άρχαιοελληνικόν πνεύμα. Αί άρχαί τής 
Έλληνικής Ιστορίας δέν είναι ή Β' π. 
X. χιλιετία, άλλά πολλαί χιλιετίαι πρό 
τούτης. Αί άναφερόμεναι εις τόν Τίμαι- 
ον τοϋ Πλάτωνος διαβεβαιώσεις Αιγυ
πτίων ιερέων περί προϋπάρΕεως παναρ
χαίου έλληνικοϋ πολιτισμού 10 χιλιε
τίας π.Χ., έξ ού έλαβον τά φώτα καί 
οί πέριΕ τού έλληνικοϋ χώρου άρχαϊοι 
λαοί (οϊτινες κακώς θεωρούνται τρο- 
φοδό/αι τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού), ήρ- 
χισαν σήμερον έπαληθευόμεναι μετά 
τάς άνακαλύψεις περί Αίγαιακής Α- 
τλαντίδος καί διά τού προσφάτως άπο- 
καλυφθέντος παμμεγέθους, άκριβοϋς 
καί λεπτομερούς, γεωδαιτικοϋ σχεδίου, 
βάοει τοϋ όποιου έκτίζοντο εις τόν εύ
ρύν έλληνικόν χώρον καί άπό καταβο
λής τού έλληνισμοϋ οί άρχαϊοι ναοί, 
τά ιερά, αί πόλεις κλπ Ή άρμονική 
αϋτη διά κτιομάτων έγγραφή έπί τοϋ 
έδάφους πολιτιστικών έκδηλώσεων (ώς 
έγένετο βραδύτερον διά τών Πυραμί
δων), μέ τοιαύτην άκρίβειαν καί συμ
μετρίαν, ύπήρΕεν άποτέλεσμα μακραίω
νος καί ύψηλοϋ πολιτισμού, τού όποιου

αί άρχαί χάνονται εις έποχήν ύπόρΕα- 
σαν δεκάδας χιλιετιών π.Χ. Ό  χρυσούς 
Ε' αιών π.Χ. δέν ήνθησεν αύτομάτως, 
άλλά κατόπιν πολιτιστικών έξελίΕεων 
καί διεργασιών χιλιετιών, ώς συμβαίνει 
μέ άπάσας τάς πολιτιστικός έπιτεύξεις, 
ώς καί μέ τό τεχνολογικόν θαύμα τοϋ 
20οϋ αίώνος, όπερ ύπήρΕε καρπός 
προσπαθειών πολλών αιώνων. Τά προ- 
αναφερθέντα γεωδαιτικά σχέδια, έΕη- 
πλωμένα έπί τεραστίων έκτάσεων, δέν 
εύρέθηοαν άναγεγραμμένα εις άρχαϊα 
συγγράμματα, καθόσον πλεϊσται γνώσεις, 
τότε, άπετέλουν κτήμα μόνον τών μυ
στών καί μετεδίδοντο προφορικώς καί 
άποκλειστικώς εις τούς διαδόχους τού
των. Διά τήν σύγχρονον άποκάλυψιν 
τής ώς άνω γεωδαιτικής άρμονίας ήτο 
άνάγκη νά έργασθή εϊς σύνθετος έπι- 
στημονικός νοϋς, ό όποιος έπρεπε νά 
κατέχη γνώσεις μαθηματικών, άρχαιο- 
λογίας, ιστορίας, μυθολογίας, άστρονο- 
μίας, γεωδαισίας, άρχαιογνωσίας, φιλο
σοφίας τοϋ πολιτισμού, μυστικισμοϋ κ. 
λ.π. Ούδείς σύγχρονος έπιστήμων κα
τέχει τοιαύτας γνώσεις, λόγω τής άνυ- 
παρΕίας συνθέτων έπιστημόνων, όπερ 
είναι μία βασική νόοος τοϋ πολιτισμού 
μας. Εύρέθη όμως εϊς έθελοντικός πο- 
λυεπιστήμων, ό Έλλην Δρ. Θ. Μανίας, 
όστις, άφοϋ κατώρθωσε νά άποκτήση 
τάς άπαιτουμένας γνώσεις, προέβη εις 
τήν ώς άνω μεγαλειώδη διά τόν έλλη- 
νισμόν άποκάλυψιν, μετά σκληρόν έρ- 
γασίαν πολλών έτών, προοφέρας εις τό 
αίγλοβολοϋν στέμμα τοϋ άρχαιοελληνι- 
σμοϋ ένα έκ τών λαμπροτέρων άδαμάν- 
των του. Έτερος "Ελλην έρευνητής έ- 
τοιμάζει άποκαλυπτικήν έργασίαν, διά 
τής όποιας άπωθεϊται τό λυκαυγές τής 
Ελληνικής 'Ιστορίας άρκετάς δεκάδας 

χιλιετιών π.Χ. καί εύρύνεται ή έλληνι- 
κή δραστηριότης μέχρι καί τοϋ δυτι
κού ήμισφαιρίου (άνεύρεσις άρχαιοτά- 
των έλληνικών έπιγραφών εις Νότ. 'Α
μερικήν κ.ά.). Είναι ίστορικώς γνωστοί 
οί ποντοπόροι πλόες τών άρχαίων Ε λ 
λήνων πρός Νότ. Αφρικήν καί Θούλην 
(Γροιλανδίαν), έΕ ής πιθανολογείται ό
τι ούτοι έφθασαν καί εις Βόρ. Αμερι
κήν. Ήδη, σύγχρονοι Εένοι έρευνηταί 
ύποστηρίζουν, ότι ή άργοναυτική έκστρα- 
τεία έγένετο πρός Νότιον Αμερικήν. 
Επίσης, ή Αμερικανίς έπιστήμων Μέρ- 

τζ ύποστηρίζει, ότι ή 'Οδύσσεια περιέ- 
λαβεν εις τάν χώρον τής δράσεως της 
καί τόν δυτικόν ήμισφαίριον. Τοΰτο δέν 
είναι παράδοξον, καθόοον ό Ατλαντι
κός πορθμός (μεταξύ τοϋ Ντακάρ τής 
Αφρικής καί τοϋ Νατάλ τής Ν. Αμε

ρικής) έχει άνοιγμα ίσον μέ τήν άπό- 
οτασιν Τεργέστης— Αλεξάνδρειάς, σή
μερον δέ μικρά πλοιάρια φίλων τών πε
ριπετειών έχουν διαπλεύσει τόν ώκεα- 
νόν τούτον εις τό μέγιστον εύρος του, 
καί μάλιστα έν έκ παπύρου. Καί κλείο- 
μεν τόν άπολογισμόν τής διευρύνσεως 
τοϋ άρχαιοελληνικοϋ θαύματος διά τής 
πληθυσμιακής έΕελίξεως τού έλληνικοϋ 
έθνους, άπό τής άρχαιότητος μέχρι σή
μερον. Οί άρχαϊοι "Ελληνες εις τόν μη- 
τροπολιτικόν έλληνικόν χώρον καί τάς 
άποικίας του τής Μεσογείου καί τοϋ 
ΕύΕείνου άνήρχοντο, κατά τόν Ε ' αι
ώνα π.Χ., εις δέκα περίπου έκατ., μέ 
μεγόλας πόλεις άντιστοιχοΰσας εις τοι- 
ούτον πληθυσμόν, τάς Αθήνας, τήν με- 
γαλυτέραν πόλιν τού κόσμου, μέ πλη
θυσμόν ύπέρ τό ήμιου έκατομ. (ώς ύ- 
ποστηρίζει ό 'Ιταλός καθηγητής Πανε
πιστημίου Ρ. Φλακελιέρε, σύγχρονος ι
στορικός καί έλληνιστής), τάς Συρα

κούσας, τήν πλουσιωτέραν πόλιν τής 
Εύρώπης, μέ πληθυσμόν Ελλήνων άνω 
τών 400 χιλ. (κατά τόν Ιταλόν ιστο
ρικόν Γκ. Μπονακίνα), τήν Σύβαριν μέ 
300 χιλ. κλπ. Ή εις τήν νότ. ιταλικήν 
χερσόνησον τότε Μεγ. Ελλάς είχε πλη
θυσμόν τό τρίτον περίπου τοϋ άρχαίου 
έλληνισμοϋ. Τήν ιδίαν έποχήν ό πλη
θυσμός τής Γής άνήρχετο εις 180 έκ. 
περίπου καί κατά τό τέλος τοϋ Μεσαίω- 
νος (πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως) 
εις 500 έκ., δηλ. έτριπλασιάσθη. Τότε 
( ΙΕ'  αί.) καί οί Έλληνες παραλλήλως 
εϊχον τριπλασιασθή καί άνήρχοντο εις 
35 έκατ. Καί σήμερον τά 35 αύτά έ- 
κατομμύρια τών Βυζαντινών Ελλήνων 
θά έπρεπε νά είναι 250 περίπου έκατομ. 
μετά έπταπλασιασμόν των, δεδομένου 
ότι έπταπλασιάσθη καί ό πληθυσμός τής 
Γής (άπό 500 έκατ. εις 3,5 δισεκ ). 
Αλλά άντί τών 250 έκατ. Ελλήνων ύ- 

πάρχουν σήμερον μόνον 9 έκατομ. έν 
Έλλάδι καί 4 έκατ. διάσπαρτοι Έλλη
νες (ξένοι ύπήκοοι). Τί άπέγιναν τά 
270 περίπου έκατ. Ελλήνων, έφ' όσον 
ούδείς παράγων ολέθρου τά έΕηφάνι- 
σε; Μετά τήν Παλιγγενεσίαν τοϋ 
1821, οί εις τήν έλευθέραν Ελλάδα 
Έλληνες ήοαν 700 χιλ. περίπου καί τι- 
νες είσέτι έκατοντάδες εις τάς άλυτρώ- 
τους περιοχάς. Οί ύπόλοιποι πού εύρί- 
σκοντο; Παρά τήν έκ τής μακραίωνος 
δουλείας γενοκτονίαν δΓ έΕισλαμισμοϋ 
(γενίτσαροι, χαρέμια) θά £ρρεπε κατά 
τήν άνάστασιν τοϋ έθνους 'νά ύπήρχεν 
ό βιολογικός παραδεδεγμένος άριθμός 
άπογόνων Ελλήνων, δεδομένου ότι ή 
πληθυσμιακή έΕέλιξις τής φυλής δέν ά- 
νεστάλη, τούλάχιστον σημαντικώς. Τί ά- 
πέγινεν όμως τό συντριπτικόν ποσοστόν 
τούτων; Ή άπάντησις πρέπει νά είναι, 
ότι μέγα ποσοστόν Εύρωπαίων κατοίκων 
τών μεσογειακών εύρωπαϊκών χωρών, 
μέχρι σημαντικού βάθους πρός βορραν, 
ιδίως 'Ιταλών, ώς καί κατοίκων τής Βορ. 
Αφρικής, Μ Ανατολής καί ιδίως τής 

Τουρκίας, ώς έπίοης καί κατοίκων τών 
λοιπών ήπείρων καταγομένων έΕ αύτών 
μετά τόν άποικισμόν, είναι άπόγονοι 
Ελλήνων. (Είδικώτερον διά τούς Ί-' 

ταλούς: οί σήμερον άπόγονοι τών Ε λ 
λήνων τής άρχαίας Μεγ. Έλλλάδος θά 
έπρεπε νά άνέρχωνται εις 70 περίπου 
έκατομ., καί διά τούς Τούρκους: οί δί
κην νομάδων άφιχθέντες εις δυτικήν 
Μ. Ασίαν όθωμανοί Τούρκοι τόν ΙΓ' 
αί. ήσαν δισχίλιαι οικογένεια, δηλ. τό 
μέγιστον 30 χιλ. άνθρωποι, ών οί άπό- 
γονοι σήμερον δέν θά ύπερβαίνουν τάς 
300 χιλ. μέ δεδόμενον ύπέρ αύτών μίαν 
λίαν ύπερβολικήν γονιμότητα' έπομένως 
συντριπτικόν ποσοστόν τών σημερινών 
Τούρκων είναι έλληνικής καταγωγής). 
Ούτως: Ό  Ελληνισμός έτροφοδότησε 
δΓ άφθονου, πολυτίμου ζώντος αίματος 
όπαντας σχεδόν τούς λαούς τής λευ
κής φυλής καί έΕηαφάλισε, διά τής 
προσφοράς του ταύτης, τήν φυλετικήν 
των έπιβίωσιν, μειωθείς, όμως, ό ίδιος 
εις τό έπακρον.

Καί κλείομεν τό παρόν διά τού πε
ρίφημου άφορισμοϋ τού μεγάλου “Αγ
γλου ποιητοϋ Σέλλεϋ: «"Ολοι εϊμεθα
Έλληνες! Τό πάν έχει τάς ρίζας του 
εις τήν Ελλάδα, όπου ή μορφή καί τό 
πνεύμα τών άνθρώπων έφθασαν εις με- 
γίστην τελειότητα». Καί τοϋ Γερμανού 
έλληνιστοϋ Βιλάμοθιτς: «Τό Έλληνικόν 
Έθνος κατέχει έπαΕίως τήν Ηγεμο

νίαν τοϋ Πολιτισμού τής Ανθρωπότη- 
τος καί εύρίσκεται ύπεράνω άπάντων 
τών έθνών, καθόσον τοΰτο έγέννησε 
τήν Ελευθερίαν καί τόν Πολιτισμόν».
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ΕΡΝ. ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ 
Βραβείο Νόμπελ

τά του.
— Τί θέλετε;
Ό  γέρος σήκωσε τά μάτια του καί τά είδε.
— ’Ακόμα ένα κονιάκ, είπε.
— Θά μεθύσετε, είπε τά γκαρσόν:.
Ό  γέρος σήκωσε ξανά τά μάτια του καί τό είδε. 

Τά γκαρσόνι έφυγε.
— Θά μείνη έδώ δλη τή νύχτα, είπε στάν συνά- 

δελφό του. Νυστάζει κιόλα. Δεν πέφτει ποτέ στο κρεβ- 
βάτι πριν άπά τις τρεις. Καλά θάκανε νά σκοτωνώ- 
τανε τήν περασμένη Ιβδομάδα.

Τά γκαρσόνι πήρε τή μποτίλια τά κονιάκ κι’ άλ
λο ένα πιατάκι άπά τά μπουφέ τοΰ καφενείου καί τρά
βηξε γιά τά τραπέζι τοΰ γέρου. ’Έβαλε κάτού τά πια
τάκι καί γέμισε τά ποτήρι μέ κονιάκ.

— Καλά θά κάνατε νά σκοτωνόσαστε τήν περασμέ
νη βδομάδα, είπε στάν κουφά γέρο. ’Εκείνος τούγνεψε

Ε ν α  μέρος καθαρό μέ
Η ΤΑΝ αργά καί είχαν φύγει δλοι άπά τά καφενείο.

Μονάχα ένας γέρος καθότανε στή σκιά πού έρρι- 
χναν τά φύλλα τοΰ δέντρου καθώς έκρυβαν τά ήλεκτρι- 
κά φως. Τήν ήμερα δ δρόμος ήτανε γεμάτος σκόνη, τή 
νύχτα όμως ή δροσιά καταλάγιαζε τή σκόνη, καί τοΰ 
άρεσε τοΰ γέρου νά κάθεται άργά, γιατί ήτανε κουφός 
καί τώρα τή νύχτα ήταν ήσυχία καί ένοιωθε τή διαφο
ρά. Τά δυά γκαρσόνια μές στά καφενείο ήξεραν πώς 
δ γέρος ήτανε λίγο μεθυσμένος, καί παρ’ όλο πού ήτανε 
καλάς πελάτης, ήξεραν πώς άν παραμεθοΰσε, θά έφευγε 
χωρίς νά πληρώση, γ ι’ αυτά τάν παρακολουθούσανε 
στά κρυφά.

— Τήν περασμένη βδομάδα άποπειράθηκε ν’ αύτο- 
κτονήση, είπε τά ένα γκαρσόνι.

— Γιατί;
— Είχε άπελπιστή .
—Γιά τί πράμα;
— Γιά τίποτα!
— ΙΙώς τά ξέρεις δτι ήταν τίποτα;
— Έ χε ι πολλά λεφτά.
Καθόντανε κ’ οί δυά μαζί σ’ ένα τραπεζάκι πράς 

τάν τοίχο κοντά στήν πόρτα τοΰ καφενείου κ’ έβλεπαν 
στά πεζοδρόμιο, όπου τά τραπεζάκια ήταν όλα άδεια 
έξάν άπά τά μέρος δπου καθότανε δ γέρος, στή σκιά 
των φύλλων των δέντρων πού κουνούσε ανάλαφρα δ 
άνεμος. Στά δρόμο· πέρασε μιά κοπέλα κ’ ένας στρα
τιώτης. Τά φώς τοΰ δρόμου άστραψε μιά στιγμή πάνω 
στάν μπρούτζινο άριθμά τοΰ κολλάρου του. Ή  κοπέλα 
δεν φορούσε τίποτα στά κεφάλι της καί πήγαινε βια
στικά πίσω του.

— Ή  περίπολος θά τάν σκοτώση, είπε τά ένα γκαρ
σόνι.

— Τί σημασία έχει άμα μιά φορά καταφέρνη αυτά 
πού θέλει;

— Θάκανε καλύτερα νά φύγη άπ’ τά δρόμο τώρα. 
Ή  περίπολος θά τάν πιάση. Πέρασε πριν άπά πέντε 
λεπτά.

Ό  γέρος πού καθότανε στή σκιά χτύπησε τά πια
τάκι μέ τά ποτήρι του. Τά πιά νέο γκαρσόνι πήγε κον-
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μέ τά δάχτυλο. —  Λίγο ακόμα. Τά γκαρσόνι έρριξε 
κι άλλο στά ποτήρι, τόσο πού ξεχείλισε καί τά κονιάκ 

, έτρεξε άπά τά χερούλι τοΰ πστηριοΰ μέσα στά πιατάκι.
— Ευχαριστώ, είπε δ γέρος.
Τά γκαρσόνι θαναπήγε πίσω τή μποτίλια μέσα 

στά καφενείο. Καί ξανακάθησε στά τραπεζάκι μέ τά 
συνάδελφό του.

— Είναι κιόλα μεθυσμένος, είπε.
— Μεθάει κάθε βράδυ.
— Γιατί θέλησε νά σκοτωθη;
— Ποΰ νά τά ξέρω;
— ΙΙώς τά έκανε;
— Κρεμάστηκε μ’ ένα σκοινί.
— ΙΙοιάς τδκοψε;
— Ή  άνηψιά του.
— Γιατί δέν τάν άφησαν;
— Φοβήθηκαν γιά τήν ψυχή του.
— Πόσα λεφτά έχει;
— ’Έ χει ένα σωρό.
— Θά πρέπει νάναι δγδόντα χρονών.
— 'Οπωσδήποτε θά πάτησε τά δγδόντα.
— Καλά θάκανε νά φύγη. Ποτέ δέν πέφτω στά 

κρεββάτι πριν άπ’ τις τρεις. Είναι ώρα αϋτή νά πέσης 
νά κοιμηθής;

— Ξάγρυπνα γιατί τοΰ άρέσει.
— Νοιώθει μοναξιά. ’Εγώ δέ νοιώθω μοναξιά.

’Έ χω γυναίκα πού μέ περιμένει στά κρεββάτι.
— Κι αύτάς θά είχε κάποτε γυναίκα.
— Δέ μπορεί νά τά ξέρης. ’Ίσως νάτανε καλύτερα 

άν είχε γυναίκα.
— Ή  άνηψιά του τάν φροντίζει.
— Τά ξέρω. Είπες πώς αύτή έκοψε τά σκοινί πού 

κρεμάστηκε.
— Δέ θάθελα νά είμαι τόσο γέρος. Ό  γέρος είναι 

σιχαμένο πράμα.
— ’Ό χ ι πάντα. Ό  γέρος αυτός είναι καθαρός. Πί

νει χωρίς νά χύνη έξω τά κονιάκ. ’Ακόμα καί τώρα 
πού είναι μεθυσμένος. Κοίταξέ τον.

Δέ θέλω νά τάν κοιτάξω. Θάθελα νάφευγε γιά τά



σπίτι του. Δέν έχε:, σέβας γ ι’ αυτούς πού εργάζονται.
Ό  γέρος σήκωσε τά μάτια άπ’ τό ποτήρι του, είδε 

έξω τήν πλατεία ·/’ έπειτα τά γκαρσόνια.
— ’Άλλο ένα κονιάκ, είπε δείχνοντας τβ ποτήρι 

του.
— Τό γκαρσόνι πού βιαζότανε πήγε κοντά του.
— Τέλος, είπε μιλώντας χωρίς σύνταξι, μέ μονό- 

λογα, δπως τό συνηθίζουν οι άνόητοι δταν μιλούν σέ 
μεθυσμένους ή ξένους.

— ’Ό χι άλλο άπόψε. Κλείσαμε τώρα.
— Ά λλο ένα, είπε δ γέρος.
— Ό χ ι.  Τέλος.
Τό γκαρσόνι σκούπησε τήν άκρη τού τραπεζιού μέ 

μιά πετσέτα καί κούνησε άρνητικά τό κεφάλι του.
Ό  γέρος σηκώθηκε, μέτρησε άργά τά πιατάκια, 

έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα δερμάτινο πορτοφολάκι 
μέ ψιλά, πλήρωσε τά ποτά κι’ άφησε μισή πεζέτα γιά

καλό φωτισμό
πουρμπουάρ.

Τό γκαρσόνι τόν παρακολούθησε μέ τά μάτια κα
θώς έβγαινε ατό δρόμο: ένας πολύ γέρος άνθρωπος 
πού περιπατούσε δχι πολύ σταθερά, δμως μέ άξιο- 
πρέπεια.

— Γιατί δέν τόν άφησες νά μείνη καί νά πιή; Ρώ
τησε τό γκαρσόνι πού δέ βιαζότανε. (Κατέβαζαν τά 
ρολά). Δέν είναι ούτε διόμιση.

— Θέλω νά πάω σπίτι μου νά κοιμηθώ.
— Τί είναι μία ώρα;
— Παραπάνω γιά μένα παρ’ δ,τι είναι γ ι’ αύτόν.
— Μιά ώρα είναι τό ίδιο πάντα.
— Μιλάς σά γέρος καί σύ. Ά ς  άγοράση ένα μπου

κάλι νά πιή σπίτι του.
—Δέν είναι τό ίδιο.

— "Οχι, δέν είναι, συμφώνησε μαζί του καί τό γκαρ
σόνι πού δέν είχε γυναίκα. Δέν ήθελε νά είναι άδικος. 
Μόνο πού βιαζότανε.. .

— Καί σύ; Δέ φοβάσαι νά πας σπίτι σου πριν άπό 
τήν κανονική σου ώρα;

— Θέλεις νά μέ προσβάλης;
— ’Ό χ ι, άνθρωπε, κάνω μόνο ένα άστεΐο.
— Ό χ ι ,  είπε τό γκαρσόνι πού βιαζότανε, καί σή

κωσε τό κορμί του, άφοΰ κατέβασε τά σιδερένια ρολά 
•τού μαγαζιού. Έ χ ω  έμπιστοσύνη. ’Απόλυτη εμπιστο
σύνη.

— Έ χεις  τά νιάτα σου έμπιστοσύνη καί δουλειά, 
είπε τό ήλικιωμένο γκαρσόνι. Τάχεις δλα.

— Κ’ έσένα τί σοΰ λείπει;
— 'Όλα, έκτος άπ’ τή δουλειά.
— ’Έ χεις δλα δσα έχω κι έγώ.
— ’Ό χ ι, ποτέ δέν είχα έμπιστοσύνη, καί δέν είμαι 

πιά νέος.
— Έ λ α  τώρα. Πάψε νά λές βλακείες καί κλείδωσε.
— Είμαι ένας άπ’ αύτούς πού τούς, άρέσει νά μέ

νουν άργά στό καφενείο, είπε τό ήλικιωμένο γκαρσό
νι. "Ενας άπ’ δλους αύτούς πού δέν θέλουν νά πάνε 
νά κοιμηθούνε. Ά π ’ δλους αύτούς πού θέλουν φώς τή 
νύχτα.

— Έγώ θέλω νά πάω σπίτι, νά πέσω στό κρεββάτι.
—Είμαστε δυο διαφορετικοί τύποι, είπε τό ήλικιω- 

μένο γκαρσόνι. Τώρα πιά είχε ντυθή γιά νά πάη 
σπίτι. Συνέχισε:

— Δέν είναι μόνο ζήτημα νειάτων καί έμπιστοσύ- 
νης, άν καί είναι ώραία αυτά τά πράγματα. Κάθε 
βράδυ διστάζω νά κλείσω τό μαγαζί, γιατί μπορεί νά 
είναι κάποιος πού έχει άνάγκη τό καφενείο.

— ’Άνθρωπε, ύπάρχουν μικρά μπάρ ανοιχτά δλη 
τή νύχτα.

— Δέν καταλαβαίνεις έσύ. Αύτό έόώ είναι ένα κα
θαρό καί εύχάριστο καφενείο. ’Έ χει καλό φωτισμό. 
Τό φώς είναι πολύ καλό. Κ ’ έπειτα τώρα, ύπάρχουν 
κ’ οί σκιές άπό τά φύλλα.

— Καλή νύχτα, είπε τό νέο γκαρσόνι.
— Καλή νύχτα, είπε δ άλλος. Σβήνοντας τό ήλε- 

κτρικό φως συνέχισε τήν κουβέντα μιλώντας στόν έαυ- 
τό του. Είναι βέβαια τό φώς, μά είναι άνάγκη τό μέ
ρος νά είναι καθαρό καί εύχάριστο. Δέ θέλεις μουσι
κή. Ασφαλώς δέ θέλεις μουσική. Ούτε μπορής νά 
στέκεσαι μ’ άξισπρέπεια μπροστά σ’ ένα μπάρ όρθιος, 
μολονότι είναι τά μόνα πού είναι άνοιχτά τέτοιες ώρες. 
Τί νά φοβότανε; Δέν ήτανε φόβος ή τρόμος. ΤΗταν 
ένα τίποτα πού τό γνώριζε πολύ καλά. 'Ό λα ήταν 
ένα τίποτα καί δ άνθρωπος είναι ένα τίποτα κι αύτός. 
Αύτό είναι μόνο, καί τό μόνο πού είχε άνάγκη ήταν 
φώς καί λίγη καθαριότητα καί τάξ,ι. Μερικοί ζοΰν 
μέσα σ’ αύτή καί δέν τό νοιώθουν ποτέ, μά έκείνος τό 
ήξερε πώς δλα ήταν τίποτα καί έπομένως τίποτα. Τό 
δικό μας τίποτα, έμεϊς πού βρισκόμαστε μέσα στό τί
ποτα. Τίποτα άς είναι καί τ’ όνομά σου, τό βασίλειό 
σου τίποτα, ή θέλησί σου άς είναι τίποτα μέσα στό τί
ποτα, άφοΰ είναι μέσα στό τίποτα. Δός ήμϊν αύτό τό 
τίποτα, τό καθημερινό μας τίποτα .. .  καί λύτρωσον 
ήμάς άπό τό τίποτα. Χαίρε, Μηδέν, γεμάτο άπό τίποτα, 
τίποτα δέν έχεις καί σύ. . .

Χαμογέλασε καί στάθηκε μπροστά σ’ ένα μπάρ, 
όπου έλαμπε στό φώς ένα μηχάνημα καφέ έσπρέσο.

— Τί θέλετε; ρώτησε δ μπάρμαν.
— Τίποτα.
— ’Ακόμα ένας τρελλός, είπε δ μπάρμαν, καί τού 

γύρισε τήν πλάτη.
— 'Ένα μικρό έσπρέσο, είπε τό γκαρσόνι.
Ό  μπάρμαν τού σερβίρισε τόν καφέ.
— Ό  φωτισμός είναι πολύ δυνατός καί εύχάριστος 

άλλά τό μπάρ δέν τδχετε γυαλίσει, είπε τό γκαρσόνι.
Ό  μπάρμαν τόν κοίταξε, άλλά δέν έδωσε άπάντη- 

σι. ΤΗταν πολύ άργά γιά κουβεντολόι
— θέλετε άλλο ένα φλυτζανάκι; ρώτησε δ μπάρ

μαν.
— "Οχι, εύχαριστώ, είπε τό γκαρσόνι καί βγήκε 

έξω στό δρόμο. Δέν άγαποΰσε τά μπάρ. "Ενα καθαρό 
καφενείο μέ καλό φωτισμό, είναι πολύ διαφορετικό 
πράμα. Τώρα, χωρίς νά κάνη πιά άλλες σκέψεις, θά 
πάη σπίτι του, στό δωμάτιό του. Θά ξαπλώση στό 
κρεββάτι καί τέλος, δταν θ’ άρχίση νά φέγγη, θά τόν 
πάρη δ ύπνος.

Τέλος πάντων, είπε στόν έαυτό του, ίσως νά μήν 
είναι παρά μόνον άύπνία. Πολύς κόσμος θά πρέπει νά 
έχη άύπνίες.

Μεταφρ.: ΔΗΜΗΤΡΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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Ξ Ε Ν Η Τ Β Μ Ε Ν Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι  ΘΕΟΙ

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
καί πως έφδααε

ΣΤΟ Π Α Ρ Ι Σ Ι
Πριν άπό εκατόν πενήντα χρόνια, ενα άπό τά ωραιότερα έργα τής αρ
χαίας έλληνικής γλυπτικής ή περίφημη ’Αφροδίτη τής Μήλου, ’έπει
τα άπό τις άπεγνωσμένες προσπάθειες ενός νεαροβ διπλωμάτη, έγκα- 
τέλειψε τό ωραίο Αίγαιοπελαγίτικο νησί καί πήρε τό δρόμο τής ξε- 
νητειάς. Σ’ αυτή τήν ιδιώνυμη περίπτωση άρχαιοκαπηλείας άναφέρε- 
ται τό άνάγνωσμα πού άκολοθεΐ.

V  ΑΤΑ τά τέλη Φεβρουάριου τού 
1820, ό χωρικός τής Μήλου Γε

ώργιος Κεντρωτός ή Μποτόνης έσκαβε 
τό χωράφι του, όταν, Εαφνικά, ή άΕίνα 
του κτύπησε σέ πέτρα. Θέλησε νά συνέ
χιση τό σκάψιμο λίγο πιό έκεϊ, άλλά 
βρήκε τό ίδιο έμπόδιο. Όταν άποφάσι- 
οε νά τραβήΕη τά χώματα, είδε άπό κά
τω ένα μακρόστενο κοίλωμα, άσυνήθι- 
στα μεγάλο.

Αύτό τού έκίνησε τήν περιέργεια καί 
συνέχισε νά σκάβη. "Οταν ΕέφραΕε τήν 
είσοδο, βρέθηκε μπροστά σέ έναν άμορ
φο σωρό άπό τεμάχια άγαλμάτων, τόν 
κορμό καί τό κεφάλι κάποιου γυναικεί
ου γλυπτού, ένα πλήθος μικρά άγάλμα- 
τα τού Ερμή, κι’ άλλα κομμάτια άπό 
μαρμάρινα γλυπτά, λερωμένα κατάμαυ- 
ρα. Τά έφερε ατό σπίτι του καί τά έκρυ
ψε στόν στάβλο Εκεί, άφού τούς έβγα
λε τά χώματα πού τά σκέπαζαν τά κα
θάρισε προσεκτικά.

"Υστερα άπό λίγες ήμέρες Εαναγύρι- 
σε στό ίδιο σημείο καί συνέχισε τό ψά- 
Ειμο. Αύτή τή φορά Εέθαψε τό κάτω 
τμήμα τού γυναικείου άγάλματος, καθώς 
καί μερικά άλλα κομμάτια άπό διάφορα 
γλυπτά, καί κουβάλησε στό σπίτι του 
καί τά νέα του αύτά εύρήματα. Δέν κα- 
τάφερε όμως νά φυλάΕη τό μυστικό του 
καί σέ λίγο τό νέο κυκλοφορούσε άπό 
στόμα σέ στόμα σέ όλόκληρο τό νησί.

’Εκείνα τά χρόνια ναυλοχούααν στήν 
Μήλο πολλά γαλλικά πολεμικά. Ό  αν
θυποπλοίαρχος Ντυμόν ντ' Ούρβίλ, πού 
υπηρετούσε στό πλοίο «Σεβρέτ», μέ ά- 
ποστολή τήν διενέργεια ύδρογραφικών 
έρευνών στή Μαύρη Θάλασσα, όκουσε

νά γίνεται λόγος γιά τά εύρήματα τού 
χωρικού. Πήγε στό σπίτι του κΓ έμεινε 
μαγεμένος άπό τήν ομορφιά των μαρ
μάρινων γλυπτών.

Αύτό πού τόν τραβούσε κυρίως ήταν 
τά δυό τεμάχια τού γυναικείου άγάλμα- 
τος, πού καθόταν καί τά κοίταζε έκστα- 
τικός. Έπρόκειτο σίγουρα γιά κάποια 
έκπληκτική Αφροδίτη, άπό τις ώραιότε- 
ρες πού είχαν ποτέ άνακαλυφθή. Σχέ
διασε ένα πρόχειρο σκίτσο καί άνέθεσε 
στόν προΕενικό πράκτορα Μπρέστ, νά 
παρουσιασθή ώς ένδιαφερόμενος καί νά 
διαπραγματευθή τήν άγορά αύτού τού 
καλλιτεχνικού άριστουργήματος τής άρ- 
χαιότητος.

Ό  Μπρέστ άρχισε άμέσως τις δια
πραγματεύσεις μέ τόν χωρικό, αύτός ό
μως, δύσπιστος, κοίταζε νά κερδίση χρό
νο. Στό μεταΕύ ή «Σεβρέτ» είχε σαλπά
ρει. "Οταν περνούσαν άπό τήν Κων
σταντινούπολη ό Ντυμόν ντ' Ούρβίλ 
πήγε καί βρήκε κάποιον φίλο του, τόν 
Μαρσελλύς, πού ύπηρετοϋσε τότε ώς 
γραμματεύς στήν γαλλική πρεσβεία, καί 
τού άφηγήθηκε τά σχετικά μέ τήν έκπλη
κτική άνακάλυψι τής Μήλου. Τού έδει- 
Εε τό σκίτσο καθώς καί τό άντίγραφο 
μιάς έπιγραφής πού βρέθηκε σέ κάποιο 
βάθρο, άπ’ αύτά πού Εεθάφτηκαν μαζί 
μέ τό άγαλμα.

Ό  Μαρσελλύς έδειΕε ζωηρότατο έν- 
διαφέρον κι άρχισε νά κάνη ένα σωρό 
έρωτήσεις, γιά τόν τρόπο πού έγινε ή 
άνασκαφή καί γιά τις πιθανότητες πού 
είχε ό Μπρέστ νά άγοράση τά καλλιτε
χνήματα. Σχετικά μέ τό δεύτερο θέμα,

ό Ντυμόν ντ' Ούρβίλ δέν ήταν σέ θέοι 
νά δώση ύπεύθυνη άπάντηοι.

Ό  συνομιλητής του πήρε όμέσως τήν 
άπόφασι. Πήγε καί βρήκε τόν ίεραρχι- 
κώς άνώτερό του ντέ Ριβιέρ, καί τού 
ζήτησε τήν άδεια νά φύγη άμέσως γιά 
τήν Μήλο. Ό  πρεσβευτής έδωσε πρό
θυμα τήν συγκατάθεσί του, έφοδίασε 
μάλιοτα τόν νεαρό διπλωμάτη καί μέ συ
στατικές έπιστολές πού άπευθύνονταν 
στις άρχές τού νησιού.

Στις 23 Μαΐου τό μπρίκι «Έσταφέτ» 
έφθανε στήν Μήλο. Λίγο άργότερα ό 
Μπρέστ άνέβαινε στό καράβι καί άνέφε- 
ρε οτούς συμπατριώτες του τό άπο- 
τέλεσμα των ένεργειών του. Οί πληρο
φορίες του δέν ήσαν καθόλου καθησυ- 
χαστικές. Ό χι μόνο δέν είχε κατορθώ
σει νά άγοράση τό άγαλμα, άλλά καί 
κάτι χειρότερο: τά γλυπτά έτοιμάζονταν 
γιά νά μεταφερθούν άπό τήν Μήλο. Τήν 
ίδια έκείνη στιγμή μπορούσε νά δή κα
νείς τις προετοιμασίες πού γίνοι/ταν 
γιά νά τά φορτώσουν σέ ένα έλληνικό 
καράβι μέ τουρκική σημαία.

Ό  Μαρσελλύς δέν έχασε ούτε λεπτό. 
Παρσκάλεσε πρώτα - πρώτα τόν πλοίαρ
χο τής « Έσταφέτ» νά έμποδίση πόση 
θυσία τήν άναχώρησι τού έλληνικοΰ 
πλοίου (μέ τόν ισχυρό άνεμο, άλλωστε, 
πού έπνεε άπό τά άνοικτά, κανένα πλοίο 
δέν μπορούσε νά βγή έκείνη τήν ήμέρα 
άπό τό λιμάνι). "Υστερα βγήκε στήν Εη- 
ρά κι άνέθηκε στό χωριό Κάστρο, ένώ 
ό προΕενικός πράκτωρ τού έΕιστοροϋσε 
όλα όσα είχαν μεσολαβήσει σχετικά μέ 
τό άγαλμα.

Κάποιος Έλληνας μοναχός, πού εί-
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χε κατηγορηθή γιά διαφθορά καί ήθελε 
νά Εανακερδίση, μέ ένα ηγεμονικό δώ
ρο, τήν εύνοια ένός δραγουμάνου του 
Ταρσανά τής Κωνσταντινουπόλεως, κα
τόρθωσε, φαίνεται, νά πάρη σχεδόν διά 
τής βίας τήν Αφροδίτη καί τά άλλα 
γλυπτό άπό τά χέρια τού χωρικού, χω
ρίς νά τού δώση ώς άντάλλαγμα τίποτε 
άλλο άπό κούφιες υποσχέσεις. Καί, τό 
χειρότερο, έβαλε νά μεταφέρουν χωρίς 
κονένα προφυλαχτικό μέτρο αύτά τά ά- 
ριστουργήματα πού, κατά τήν μεταφορά, 
έπαθαν νέες φθορές.

Ό  Μαρσελλύς μόλις έφθασε ατό Κά
στρο κάλεσε τούς προύχοντες τού νη
σιού. "Οταν συγκεντρώθηκαν τούς μά
λωσε μέ πικρά λόγια γιατί είχαν μα
ταιώσει τήν άγορά πού είχε προτείνει 
ό κ. Μπρέστ, ό πρώτος πού παρουσιά- 
σθηκε άλλωστε ώς άγοραστής, καί τούς 
βεβαίωσε άτι ή συμφωνία πού είχε κλει- 
σθή μέ τόν μοναχό, χωρίς νά καταβλη- 
θή άκόμη κορμιά χρηματική έγγύησις, 
δέν είχε κανένα νόμιμο κύρος. Ύστε
ρα, έδειΕε οτούς συνομιλητάς του τά 
φιρμάνια καί τά άλλα συστατικά έγγρα
φα μέ τά όποια τόν είχαν έφοδιάσει 
άπό τήν Κωνοταντινούπολι. Τά έγγραφα 
δέν έφεραν τό άποτέλεσμα πού προσ
δοκούσε. Οί προύχοντες, χωρίς καθό
λου νά έντυπωσιασθούν, δήλωσαν ότι ό 
μοναχός δέν θά άφηνε μέ κανένα τρό
πο νά τού Εεφύγη ή λεία του καί άτι, 
στό κάτω - κάτω, τά γλυπτά τά περίμε- 
νσν τώρα πιά στήν Κωνοταντινούπολι. 
Ό  Μαρσελλύς, αποκαρδιωμένος άπό 
τήν όποτυχία του, Εαναγύρισε στήν «Έ- 
σταφέτ». Καί τότε τού γεννήθηκε ή έ- 
πιθυμία νά πάη νά δή μέ τά ίδια του τά 
μάτια τά πολύτιμα γλυπτά. Πήδησε σέ 
μιά βάρκα κι έβαλε πλώρη γιά τό έλλη- 
νικό καράβι. Αλλά τή στιγμή πού έφθα
νε πιά κοντά στό πλοίο, είδε έναν άν- 
δρα νά τρέχη στήν άκτή. "Ηταν ό μο
ναχός πού έρχόταν νά είδοποιήση τόν 
πλοίαρχο — κάποιον Αλβανό — άτι 
τού άπαγόρευε ,ά έπιτρέψη σ' όποιον- 
δήποτε νά άνεβή στό καράβι του.

Πειθαρχώντας οέ αύτή τήν διαταγή 
οί ναύτες άρπαΕαν τά τουφέκια τους 
καί τά γύρισαν προς τούς Γάλλους, έ 
τοιμοι νά 'πυροβολήσουν. Ό  Αλβανός 
ύποχρεώθηκε άργότερα νά Ζητήση συγ
γνώμη γι' αύτή τήν. . . άνοίκεια συμπε
ριφορά!

Ό  Μαρσελλύς ύποχρεώθηκε, φυσικά, 
νά γυρίση πίσω. Δέν έχασε όμως τό 
κουράγιο του. Τό βράδυ, στήν κουκέττσ 
του, είδε στόν ύπνο του τήν όμορφη 
θεά, πού τόν πσρακαλοΰσε νά συνέχιση 
τις προσπάθειες.

Τό άλλο κιόλας πρωί Εαναγύρισε στό 
Κάστρο κι άρχισε νέες συΖητήσεις μέ 
τούς προύχοντες, χρησιμοποιώντας όλη 
τήν πειθώ του γιά νά τούς άποδειΈη δτι 
ήταν γι' αύτούς προτιμότερο άν θά εί
χαν νά κάνουν μέ τούς Γάλλους παρά 
μέ τούς Τούρκους, ότι οί Τούρκοι στό 
κάτω - κάτω, έλάχιστα ένδιαφέρονται 
γιά άνθρωπομορφικές παραστάσεις καί 
πολύ περισσότερο γιά άκρωτηριασμένα 
είδωλα.

Τερμάτισε τήν άπέραντη άγόρευοί 
του μέ τήν δήλωσι ότι τούς παραχω
ρούσε μιά ώρα προθεσμία γιά νά άπο- 
φασίσουν. Ή εύφράδεια τού νεαρού 
διπλωμάτη έφερε τούς καρπούς της.

Πριν έΕαντληθή άκόμη ή προθεσμία, εί
δε νά καταφθάνουν οί προύχοντες καί 
Εωπίσω ό Κεντρωτός. Οί "Ελληνες ή- 
σαν πρόθυμοι νά δεχθούν τήν συμφωνία 
κι έΕέφρασαν μάλιστα τήν λύπη τους 
πού άργησαν νά καταλάβουν τις προ
θέσεις τού εύγενικοΰ Εένου.

Ό  Μαρσελλύς, τούς βεβαίωσε μεγα
λόψυχα ότι τά είχε κιόλας Εεχάσει. "Ε
δωσε στόν Γιώργο τό ποσόν πού είχε 
προσφέρει ό πρώτος άγοραστής κι ύστε
ρα έκανε τήν ήγεμονική χειρονομία νά 
προσθέση άλλο ένα τρίτο τού ποσού. 
Τό ίδιο βράδυ τά πολύτιμα μάρμαρα με- 
ναφέρονταν άπό τό έλληνικό μπρίκι στό 
γαλλικό πλοίο. . . "Εβγαλαν τά πανιά 
πού τά είχαν τυλιγμένα κι ό Μαρσελλύς 
μπόρεσε νά θαυμάση μέ όλη του τήν 
ήσυχία τά άγαλματάκια τού Ερμή καί 
προπάντων τήν θεά μέ τήν μαγευτική 
όμορφιά: «’Επί τέλους τήν έβλεπα»,
γράφει, «ή μορφή της μέ άποΖημίωνε 
γιά όλα όσα είχα τραβήΕει κι ό ένθου- 
σιασμός έκείνων πού μέ συντρόφευαν 
αέ ούτό τό ταΕίδι δέν έφθονε τόν δι
κό μου. Τήν όνάμασα « Αφροδίτη Άνα- 
δυομένη», γιατί κατά κάποιον τρόπο τήν 
είχα πάρει μέσα άπό τήν θάλασσα, καί 
« Αφροδίτη Θριομβεύτρια», γιατί, κατά 
τήν γνώμη μου, ύπερεϊχε άπό κάθε άν- 
τίΖηλό της, τής άπήγγειλα ομηρικούς 
στίχους. . . Δέν είχα, τήν δύναμι νά 
βγάλω άπό τό μυαλό μου αύτό τό ύπερ 
φυσικό κάλλος, αύτή τήν ήρεμη μεγα
λοπρέπεια, αύτό τό πραγματικά θεϊκά 
παράστημα. . .

"Ηταν καιρός. Λίγες ήμέρες άργότε
ρα έφθονσν στό νησί δυό πλοία τό

ένα όλλανδικό, τό άλλο άγγλικό, πού 
είχαν Εεκινήσει άπό τήν Σμύρνη καί τήν 
Μάλτα, άντιστοίχως. Οί κυβερνήτες 
τους είχαν έντολή νά άγοράσουν τήν 
Αφροδίτη, ό καθένας γιά λογαριασμό 

τής δικής του κυβερνήσεως.
Τό έλληνικό άριστούργημα πέρασε 

στήν άρχή άπό λιμάνι σέ λιμάνι. Τό θαύ
μασαν στήν Ρόδο, στήν Κύπρο, στήν 
ΑλεΕάνδρεια, στόν Πειραιά, πριν φθά- 

ση στήν Σμύρνη, όπου τό φόρτωσαν 
στό πολεμικό «Λέαινα». Ό  Γάλλος πρε
σβευτής ντέ Ριβιέρ άνέλαβε νά συνο- 
δεύση ό ίδιος στήν Γαλλία τούς νέους 
καλλιτεχνικούς θησαυρούς.

Τήν 1η Μαρτίου 1821, είχε τήν τι
μή νά παρουσιάση τήν Αφροδίτη στόν 
Βασιλέα Λουδοβίκο Ι Η \  Αύτός γνώ
στης τών άρχαιοτήτων, φάνηκε άμέσως 
ότι ήτσν σέ θέσι νά έκτιμήση σ' όλη του 
τήν άΕία τό μοναδικό άύτό γλυπτό.

Ό  Μαρσελλύς μπορούσε νά είναι ύ- 
περήφανος γιά τήν έπιτυχία του. Στό 
μεταΕύ ένα δυσάρεστο νέο ήλθε νά τού 
χαλάση τήν διάθεσι. Ενώ βρισκόταν πε
ραστικός στήν Σμύρνη, ό Μπρέστ τού 
διηγήθηκε ότι ό δραγουμόνος τής Κων
σταντινουπόλεως, έΕαλλος άπό όργή 
πού έβλεπε νά τού Εεφεύγουν τά πολύ
τιμα μάρμαρα, έδωσε διαταγή νά συλ- 
ληφθοΰν οί προύχοντες τής Μήλου. 
Καί οί δυστυχείς βρέθηκαν στήν φυλα
κή.

Εκεί, ό δραγουμόνος τούς έβαλε νά 
πέσουν μπροστά του γονατιστοί καί εί
χε τήν ίκανοποίησι νά τούς δώση ό ί
διος ένα γερό μαστίγωμα. Κι ούτε μ' 
αύτό Εεθύμανε ή όργή του, όλλά άΕίω-
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νε έπί πλέον νά τού δώσουν γιά άπο- 
Ζημίωσι 7.000 πιάστρα.

Ο Μαρσελλύς άγανακτισμένος άπό 
αυτή τήν συμπεριφορά, έκανε άμέοως 
διαβήματα στήν Υψηλή Πύλη. Οί καταγ
γελίες του έφεραν άποτέλεομα. Ό  δρα- 
γουμόνος τιμωρήθηκε καί ύποχρεώθηκε 
νά έπιστρέψη τά χρήματα πού είχε ά- 
ποσπάοει.

Στό μεταΕύ ή Αφροδίτη όρχιΖε νά 
έχη τύχη λαμπρή. Ποιά ήταν όμως ή κα- 
τάστοσις πού παρουσίαζε τότε αύτό τά 
άριοτούργημα τής άρχαιότητος;

"Οταν έφθασε στήν Γαλλία, τά άγαλ
μα ήταν κομμένο σέ δυό κομμάτια, ατό 
ύψος όπου ή πτύχωσις τυλίγει τήν μέση 
τής θεός. 'Ένας σιδερένιος γόμφος, 
πού ένωνε τά δυό κομμάτια, στάθηκε 6- 
δύνατο νά βρεθή στήν Μήλο, στό ση
μείο τής άναοκαφής. Ολόκληρη ή κό
μη, έπίσης είχε άποσπασθή άπό τό κε
φάλι, ήταν όμως «έΕόχως διατηρημένη 
καί σπάνιάς κομψότητος», όπως διευκρι
νίζει ό Μαρσελλύς.

Οί ρεστορατέρ τού Λούβρου κατάφε- 
ραν νά συναρμολογήσουν τά διάφορα 
τεμάχια. Τά χέρια, όμως, είναι γνωστό 
ότι δέν ύπήρχαν πιά.

Περίεργες φήμες κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα γιά τά περιλάλητα χέρια τής 
Αφροδίτης τής Μήλου. Κάποιος Έλλη- 

νοομερικανός, ό κ. Κυρίτσης, βεβαίω
νε ότι ή θεά, πού άνακαλύφθηκε τό 
1820 άπό τόν "Ελληνα γεωργό, είχε 
τότε καί τά τέσσερα άκρα της.

Διευκρινίζει μάλιστα ότι στό δεΕί της 
χέρι κρατούσε ένα μήλο κι ότι μέ τό άλ 
λο έπιανε τό ρούχο της. Αλλά ότι τήν 
στιγμή πού άνέβαΖαν τό γλυπτό στό γαλ
λικό πλοίο, Εέσπασε μιά συμπλοκή άνά- 
μεαα ατούς ναύτες καί ατούς Τούρκους 
στρατιώτες κι ότι μέσα οέ έκείνη τήν 
άναταραχή, τό άγαλμα έπεσε στήν θά
λασσα. "Οταν τό Εανάβγαλαν, τά χέρια 
είχαν χαθή.

Είναι ίσως μιά παράλειψις τό ότι οί 
εύπιστοι έρευνηταί δέν έφρόντισαν νά 
μελετήσουν έπαρκώς τό έργο τού Μαρ
σελλύς « Αναμνήσεις άπό τήν Ανατο
λή». Όταν άναφέρετρι ατά διάφορα 
σχέδια πού έπρότειναν οί άρχαιολόγοι 
στόν Λουδοβίκο ΙΗ ' γιά τήν άποκατά- 
στασι τού άγάλματος (σχέδια πού εύ- 
τυχώς δέν έφαρμόσθηκαν), ό περιηγη
τής δίνει τά άκόλουθα στοιχεία: «Μερι
κά σχεδιόσμοτα τής στάσεως, όπως ό-

Άναμνηστικό μετάλλιο πού κόπηκε τό 18'22 
πρός τιμήν τού Λουδοβίκου ΙΗ ',  γιατί μέ 
δικές του φροντίδες μεταφέρθηκαν στή Γαλ
λία Ελληνικοί καί Αιγυπτιακοί θηοαυροί.

ναΖητούσαν νά τήν άποκαταστήσουν, 
είχαν ύποβληθή στόν βασιλέα. Δοκίμα
σαν άκόμη καί νά έφαρμόσουν ατούς 
ώμους τού άγάλματος δυό μπράτσα κι 
ένα χέρι πού κρατούσε μήλο, τά όποια 
έπίαης είχα φέρει, εύκολα όμως έβλε
πε κανείς ότι αύτά τά όπλαστα μπρά
τσα δέν ήταν δυνατόν νά άνήκουν στήν 
Αφροδίτη, άλλά σέ μιά πρώτη καί χον

δροειδή προσπάθεια άποκαταστάσεως, 
πού όποδίδεται ατούς χριστιανούς τού 
18ου αίώνος».

Έπί ένάμισυ σχεδόν αιώνα, ή άκρω- 
τηριαομένη θεά δεχόταν, στό Λούβρο, 
τις τιμές πού έρχονταν νά τής προσφέ

ρουν θαυμαστοί άπό όλα τά σημεία τής 
ύδρογείου. Αλλά τό 1870 άρχισε νά άν- 
τιμετωπίΖη κάποια προβλήματα. "Οταν οί 
έφοροι τού μουσείου είδαν ότι τά γερ
μανικά στρατεύματα άπειλούσαν τό 
Παρίσι, άνησύχησαν γιά τά άριστουργή- 
ματα πού είχαν άνατεθή στήν φύλαΕί 
τους.

Ή Αφροδίτη κλείσθηκε σέ ένα κι
βώτιο καί μεταφέρθηκε μέ κάθε μυστι
κότητα άπό μερικούς φύλακες άπολύτου 
έμπιστοσύνης σέ κάποιο ύπόγειο τής 
Διευθύνσεως τής Αστυνομίας. Εκεί έ
χτισαν τοίχο κι έκρυψαν πίσω απ' αύτόν 
τήν πόρτα τού ύπογείου.

Γιά νά είναι βέβαιοι ότι έΕαφάνιοαν 
κάθε ίχνος, φρόντισαν νά σχηματισθή 
μιά δεύτερη κρύπτη μπροστά άπό τήν 
πρώτη. Εκεί συγκέντρωσαν τά άρχεϊα 
καί σήκωσαν όλλον ένα τοίχο, πού τόν 
μουντζούρωσαν καί τόν καμουφλάρισαν 
μέ άράχνες.

Από τά προφυλακτικά μέτρα λίγο έ- 
λειψε νά καταστροφή τό πολύτιμο γλυ
πτό. Κατά τήν περίοδο τής Κομμούνας 
Εέσπασε πυρκαϊά στήν Διεύθυνσι τής Α
στυνομίας. Ολόκληρο τό κτίριο έγινε 
παρανάλωμα τού πυράς. Στέγη καί τοί
χοι κατέρρευσαν. Ή φωτιά άπλώθηκε 
ώς τό ύπόγειο. Αλλά άπό μιά άνέλπι- 
οτη τύχη κάποιος ύδραγωγός έσπασε 
μέσα στό ύπόγειο καί προφύλαΕε τό κι
βώτιο.

Καί ή Αφροδίτη, άφού πιά είχε Εε- 
φύγει τόν κίνδυνο τών βομβαρδισμών, 
τής φωτιάς καί τού νερού, Εαναβρήκε 
τήν τιμητική της θέσι μέσα στό Λούβρο. 
Αλλά τά βάσανά της δέν είχαν τελειώ

σει. Στις 3 Οκτωβρίου 1939, μιά με
γάλη φάλαγγα αύτοκινήτων Εεκινούσε 
άπό τήν αύλή τής πλατείας ΚαρρουΖέλ 
μέ κατεύθυνσι τόν Λείγηρα. Τό Λούβρο 
μετακόμιΖε γιά τόν φόβο τών ναΖιοτι- 
κών βομβαρδισμών. Η Αφροδίτη τής 
Μήλου, άφού τής έγινε μιά έΕαιρετικά 
φροντισμένη συσκευασία, Εεκινούσε γιά 
νέες περιπλανήσεις, συντροφιά μέ τήν 
Νίκη τής Σαμοθράκης καί τά άνάγλυφα 
τών «Παναθηναίων». Τά άριατουργήμα- 
τα τής άρχαίας ελληνικής τέχνης Εανα- 
βρίσκονταν «μεταΕύ τους». ΚατέληΕαν 
στόν πύργο τής Βαλανσαί, κάτω άπό 
τήν σκιά τού Ταλλεϋράνδου, όπου τούς 
είχαν έΕαοφαλισθή λαμπρά καταφύγια.

BERNARD BORINGE

Ιΐρός τήν
Αιεύθυνσιν Αστυνομίας ΙΙόλεων 
«Περιοδικόν ’Αστυνομικά Χρονικά-

Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντά,

'Ομολογώ πώς σπανίως κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων έτών μου δίδεται ή ευκαιρία 
νά Απολαύσω πραγματικά τήν άνάγνωσιν ένός περιοδικού, ξεφυλλίζοντας τούτο άπό τήν πρώ» 

την έως τήν τελευταίαν σελίδα του.
Ή  πληρότης καί ή ποικιλία τής ύλης του, ή ένημερότης του έπί τών πλέον φλεγόντων 

θεμάτων τού τόπου μας, ή σωστή τοποθέτησές του εις δ,τι άφορά εις τά γενικώτερα προβλήματα 
τού καιρού μας, καθιστούν τούτο όλογουμένως άξιον νά κυκλοφορήση καί πέραν τής ’Αστυνο
μικής οικογένειας, νά μπή σέ κάθε Ελληνικό σπίτι.

Νομίζω δτι εκδόσεις, ώς τών «’Αστυνομικών Χρονικών», τιμούν τόν τόπον μας, άλλά· καί 
αυτούς πού μοχθούν καί Αγωνίζονται γι αύτό.

Μετά πάσης τιμής 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ0ΓΤΣΕΛΙΝ1ΙΣ
Εντεταλμένος Υφηγητής τής 

Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογία; 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών
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Τό χιλιοτραγουδισμένο Κάστρο τής Μονεμβασιάς.

Γραφική γωνιά τής νεκρής Πολιτείας.

νεήΕα τής Ανατολής» των Φράγκων. Τό «Μενεξ'ι Κα- 

λεσι» των Τούρκων. Μία παράξενη πολιτεία μέ ίστο* 

ρία χιλιόχρονη, πνιγμένη στους θρύλους.

Μέ τά κάστρα της, τά μισογκρεμισμένα της σπίτια και 

τις πολυάριθμες βυζαντινές έκκλησίες της, είναι άλη- 

θινά ένα άπέραντο Μουσείο, πού του δίνει ξέχωρη ο

μορφιά τό ά ν ε π α ν ά λ η π τ ο  φυσικό περιβάλλον.

Τό^Ύπερνεφελές φρούριο» των Βυζαντινών. *Η «Βε-



«Λαλούδι Trie Μονεμβασιάς καί Κά
στρο τής Αθήνας...». Αιώνες τώρα ά- 
γέρωχο, άπείραχτο 6πό τά χρόνο, στέ
κει έκεί στό νοτιώτερο άκρο τής Ελλά
δος τό περήφανο κάστρο. «Ύπερνεφελές 
φρούριο» τό έλεγαν οΙ ΒυΖαντινοί. «Γι
βραλτάρ» κοϊ «Βενετία τής Ανατολής» 
τά είπαν οί Φράγκοι. Καί οί Τούρκοι 
«ΜενεΕί καλεσί». Είναι άληθινά παρά- 
Εενα τά ουναισθήματα πού νοιώθει κα
νείς σάν όταν, γιά πρώτη φορά άντικρύ- 
Ζει τό θεόρατο πέτρινο βράχο, τριγυρι- 
σμένο άπό έκεϊνα τά χιλιόχρονα γκρι- 
Ζόμαυρα τείχη, πού ποιός Εέρει πόοους 
άφεντόδες γνώρισαν καί πόσους έ- 
χθρούς είδαν, πού απείλησαν νά τά πα
τήσουν.

Ή  Μονεμβασία!... Θρύλος καί ιστο
ρία έχουν όμορφα ταιριάΖει στόν παρά1 
Εενο τούτο τόπο. Ή  θρυλική πολιτεία 
ήτον πρώτα βυΖαντινή. Καύχημα καί κα
μάρι τού μεσαιωνικού Ελληνισμού. "Ε
πειτα στά 1250 ήρθαν οί Φράγκοι. Στρα- 
τειές σιδεράφρακτες τήν πολιόρκησαν, 
χωρίς όμως νά μπορέσουν, νά περάσουν 
γιά πολύ καιρό, τή θεόσωστη πύλη τού 
κάστρου. Αλλά, ότι δέν κατώρθωσε ή 
άνδρεία καί τά πείσμα τών πολιορκητών, 
κατάφερε ή πείνα, πού σέ άπειρες άνά- 
λογες περιπτώσεις, άποδείχτηκε ό ίκα- 
νότερος, ό πιό γενναίος στρατηγός. Οί 
ήρωϊκοί Μονεμβαοιώτες άναγκάστηκαν 
νά παραδοθούν μέ όρους καί, όταν άλα 
τά τρόφιμα έΕαντλήθηκαν, ώστε όπως 
άνοφέρει τό χρονικό τού Μορέως «νά 
φάνε ποντικούς όμοίως καί γατία». Τή 
νίκη του όμως αύτή δέν τή χάρηκε γιά 
πολύ ό Φράγκος άρχηγός Γουλιέλμος 
Βιλαρδουίνος. Στή μάχη τής Πελλαγο- 
νίας τό 1259 πιάστηκε αιχμάλωτος καί 
άναγκάστηκε νά έΕαγοράση τήν έλευθε- 
ρία του δίνοντας στούς Έλληνες τά κά
στρα τής Μονεμβασιάς, τού Μυστρά καί 
τής Μαΐνης.

Οί θυΖαντινοί Εαναγύρισαν στή Μο- 
νεμβασιά καί άνεΕάρτητοι έΖησαν μέχρι 
τό 1460, όταν όλόκληρος ό Μοριάς, έ 
πεσε στά χέρια τών Τούρκων.

Μά καί πάλι ή Μονεμβασιά γλύτωσε 
άπό τούς 'Αγαρηνούς μέ τήν ύποταγή 
της στόν Πάπα καί έπειτα στή Βενετία 
(1460 — 1715), πού τήν Εαναπήραν 
οί Βενετοί.

Στό βράχο τής Μονεμβασίας φτάνου
με περνώντας μιά γέφυρα (Μόνη έμθα- 
ση), άπό τήν όποια λένε, ότι πήρε τό 
όνομά της ή Πολιτεία.

Χαμηλά βρίσκεται ή λεγομένη κάτω 
πόλη καί πάνω ή άκρόπολη, τά κάστρο. 
Όπου καί άν σταθούμε, όσο κΓ άν ψά- 
Εουμε δέ θά μπορέσουμε χωρίς άμφιβο- 
λία νά μή νοιώθουμε τή Ζωντανή τήν 
τόσο κραυγαλέα παρουσία τού βυΖαν- 
τίου. Παρά τή μακρόχρονη Εένη κατο
χή της ή Μονεμβασία έμεινε πάντα μιά 
γνήσια βυΖαντινή γωνιά.

Σοκάκια στή Μονεμβασιά. 
Στενά έρημα σοκάκια, πού 
γνώρισαν κάποτε μέρες 

δόΕας καί μεγαλείου.

Πρωινό στή γραφική Μο- 
νεμβασιά. Ό  χωρικός άμέ- 
ριμνος, ήρεμος, χωρίς νά 
βιάΖεται τραβά μέ τά ύπο- 
μονητικά του τετράποδα, 
γιά νά περάση τή γέφυρα 
πού ένώνει τήν άκτή μέ 

τό Κάστρο.



I

Παναγία ή Χρυοαφίτισσα. 
Ομορφη εκκλησία στή 

Κάτω Πόλη. Πολλά θαύμα
τα άπέδωσε ή λαϊκή πίστη 
στήν εικόνα τής Θεομήτο- 

ρος

Ή Μονεμβασία ατά Βυζαν
τινά Χρόνια. Σχεδίασμα 

τού Μεσαίωνος.

Ο περίφημος ναός τής Πα
ναγίας τής Μυρτιδιώτισσας. 
Οί κάτοικοι τάν ονομάζουν 
-Παναγιία» ή Κρητικιά», 
άπό τή μεγάλη συνοικία 
των Κρητικών πού τόν και
ρό τής άκμής τού Κάστρου 

εύρίσκετο όλόγυρά του.



—

Όπως τό "Αγιον "Opoc, όπως τά 
Μετέωρο καί ό Μυστράς, αποτελεί χω
ρίς δλλο καί ή θρυλική πολιτεία ένα ά- 
πέραντο σήμερα βυζαντινό μουσείο μέ 
μνημεία άπό τά πιό άΕιόλογα καί πιό 
άντιαροσωπευτικά τής βυζαντινής μας 
κληρονομιάς. Καί πρώτα οί έκκλησιέςί. 
Καμάρι της έχει ή Μονεμβααία τις πο
λυάριθμες λαμπρές έκκληοιές της. Ή  
σπουδαιότερη άπ' αυτές, άπείραχτη, ά- 
τράνταχτη άπό τό χρόνο προβάλλει πα
νώρια στήν άντολική άκρη τού κάστρου, 
άνάμεσα σέ Βενετοιάνικα καί Τούρκικα 
έρείπια. Είναι ή Αγία Σοφία, άληθινό 
κομψοτέχνημα, χτίσμα φτιαγμένο μέ πο
λύ γούστο καί μαεστρία. Γθητεύει μέ τήν 
άπλότητα, πού είναι φανερή πέρα ώς 
πέρα στις άρχιτεκτονικές της μορφές. 
Δέ χορταίνει κανείς νά θαυμάζη τις κομ
ψές άναλογίες τού έΕαίσιου μνημείου, 
πού σώθηκε, παρά τις κακοποιήσεις του 
άπό τούς Βενετούς καί άργότερα άπό 
τούς Τούρκους, πού τήν έκαναν τζαμί.

Γιά τό χτίσιμο τής Αγίας Σοφίας δέν 
ύπάρχουν μαρτυρίες γραπτές. ' Αν όμως 
βασιστούμε στήν άρχιτεκτονική της, μπο
ρούμε άθίαστα ίσως νά πούμε, πώς έγι
νε στις άρχές τού 13ου αιώνα, άφού ά- 
ποτελεϊ έΕελειγμένη μορφή τού όκτα- 
γωνικοϋ τύπου, όμοιου μέ έκεϊνον, πού 
συναντάμε ατό Δαφνί, στόν "Οσιο Λου
κά καί ατούς Αγίους Θεοδώρους τού 
Μυστρά.

Τή σύντομη γνωριμία μας μέ τήν 'Α
γία Σοφία θά τήν έχουμε ολοκληρώσει, 
άν πριν φύγουμε παρατηρήσουμε μέ 
κάποια προσοχή ένα παράΕενο, άληθι- 
νά πολύ παράΕενο άνάγλυφο, πού βρί
σκεται ατό κολωνάκι ένός παραθύρου 
στήν νότια έΕωτερική πλευρά τής 'Εκ
κλησίας. Είκονίζεται μιά γυναικεία μορ
φή σέ χαρακτηριστική χορευτική κίνη
ση. Στό κεφάλι φορά ένα παράΕενο ό- 
νατολίτικο κοπέλλο καί τά μακρυά πλού
σια μανίκια άνεμίζουνε στις γρήγορες 
κινήσεις τού χορού. Είναι πολύ δύσκο
λο νά συνηδειτοποιήσουμε, πώς καί για
τί σ' ένα τέτοιο ιερό χώρο τοποθετήθη
κε αύτή ή άνατολίτισσα χορεύτρια, πού 
θά μπορούσε νά σοκάρη καί τόν πιό ά- 
διόφορο θρησκευτικώς άπό τούς βυζαν
τινούς προσκυνητές τού ναού. Ή  έΕήγη- 
ση, πού δίνεται συνήθως είναι, πώς ή 
χορεύτρια τής Άγιας Σοφίας είκονίζει 
γνωστό άπό τήν Καινή Διαθήκη πρόσω
πο. Πρόκειται, λένε οί άρχαιολόγοι γιά 
τή Σαλώμη, πού, γιά τόν ύπέροχο χορό 
της μπροστά στόν Ηρώδη βραβεύτηκε 
μέ βραβείο τό κεφάλι τού Ιωάννη. Ά ν  
άφήσουμε τή Σαλώμη νά χορεύει τόν 
αιώνιο, τόν άσταμάτητο χορό της καί 
κάνουμε ένα περίπατο στήν έκταση τού 
κάστρου, θά γνωρίσουμε καί μερικά-άπό 
τά βενετικά κτίσματα, όπως άποθήκες, 
στέρνες νερού, σπίτια καί πάνω άπ' όλα 
τό μέγαρο τού Β ενετού Προθλεπτού Σε-

Ή κυρία Πύλη τής Κάτω 
Πόλης, μοναδικό πέρασμα 
γιά τήν θρυλική Μονεμβα- 
οιά καί τό περήφανο Κά

στρο της.

Στενά δρομάκια στήν Κά
τω Πόλη. Περνούν άνάμε
σα άπό μισογκρεμισμένα 
σπίτια, μέ γκρίζους ύγρούς 

τοίχους.

Μισογκρεμισμένα σπίτια 
στις έρημες πλατείες τής 
Μονεμβασιάς. Κάθε γων'ά 
της είναι καί μιά άνεπανα- 
ληπτη εικόνα, όπου ή ιστο
ρία δένεται μέ τή φυσική 

ομορφιά.



Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενε
τοί καί Τούρκοι άφησαν τ' 
άχνάρια touc στά ισχυρά 
τείχη, πάνω οτό θεόρατο 
Βράχο τής Μονεμβασιάς.

Η Σαλώμη, ή παράΕενη 
χορεύτρια σ' ένα άπό τά 
παράθυρα τής Αγίας Σο

φίας.

Ή Αγία Σοφία, ατό Βρά
χο τής Μονεμβασιάς. Από 
ίς ωραιότερες Βυζαντινές 
Εκκλησίες όλοκλήρου τοΰ 
Ελληνικού χώρου. Χτίστη

κε στις άρχές τοΰ 13ου αι
ώνα καί άποτελεϊ έΕελεγμέ- 
νη μορφή τού οκταγωνικού 

λεγομένου τύπου.

βαστιάνο Ρενιέρι, κάπου έκατό μέτρα 
όπό τήν πύλη τοΰ κάστρου. Σ' ένα πη
γάδι έκεϊ κοντά πάνω ατό μαρμάρινο 
στόμιό του βρίσκονται χαρογμένα τά οι
κόσημα τού Σεβαστιανό, τό μονόγραμ
μά του καί μιά χρονολογία πού άντιστοι- 
χεϊ στά έτος 1511.

Δέν πρέπει νά κατεβοϋμε στήν κάτω 
Πόλη, πριν ρι'Εουμε γύρω μας μιά τελευ
ταία ματιά. Τό θέομα πού άντικρύΖουμε 
παρατηρώντας όπό τό θεόρατο έκεϊνο 
ύψος τό άνοιχτό πέλαγος, είναι κάτι 
μοναδικό. Παίρνουμε μιά βαθειά άνα- 
πνοή καί, άφοΰ, χορτάσουμε άπό τόν μυ
ρωμένο Αίγαιοπελαγίτικο άγέρα, πού τό
σο καθάριος φθάνει ώς έδώ έπάνω, τρα
βάμε πρός τήν κάτω πόλη. Στενά δρο
μάκια καμοροσκέπαστα, δροσερά «διαβα
τικά» τείχη, έκκλησίες καί έντονη γεύ
ση μυστηρίου είναι τά χαρακτηριστικά 
τής σχεδόν νεκρής πολιτείας, πού ήταν 
κάποτε ένα άπό τά σπουδαιότερα έμπο- 
ρικά κέντρα τού Αιγαίου καί όλόκληρης 
τής 'Ανατολής. Από τή Μονεμθασία Εε- 
κινοϋσαν τά βυζαντινά καί άργάτερα 
τά Φράγκια καράβια κατάφορτα μετάΕι 
καί έκλεκτό κρασί, πού γινόταν έδώ σύμ
φωνα μέ ειδική, άγνωστη στήν άλλη 
Ελλάδα έπεΕεργαοία. Καί στήν κάτω 

πόλη, μπορούμε νά έπισκεφθοϋμε άρκε- 
τές καί άΕιόλογες έκκλησίες, όπως τοΰ 
Έλκομένου, τόν "Αγιο Νικόλαο, τήν 
Παναγία τή Χρυσαφίτισσα, τόν Ά γ ιο  
Στέφονο, τήν Παναγία τήν Κρητικιά, 
τήν Άγια "Αννα καί άλλες. Στήν άρχι- 
τεκτονική τους, άλλά καί στήν έσωτερι- 
κή διοκόσμηση είναι φανερή μιά κακό
γουστη άνάμιΕη τής βυζαντινής παραδό- 
σεως μέ δυτικά στοιχεία.

Ή πιό όνομαστή άπό τής έκκλησίες 
πού άναφέρομε, είναι τού Έλκομένου 
Χριστού. Αύτή πού βλέπουμε σήμερα, 
χτίστηκε στά 1697, όπως μαρτυρά μιά 
έπιγραφή πάνω άπό τήν είσοδο. Είναι 
όμως σίγουρο πώς τό νέο κτίσμα έγινε 
στά θεμέλια παληότερης έκκλησιας, πού 
ύπήρχε τούλάχιστον τήν έποχή τοΰ αύ- 
τοκρότορος Ίσακίου. Ό  Ίσαάκιος Ά γ 
γελος πήρε άπό τήν έκκλησία έκείνη 
τήν περίφημη σ' όλόκληρο τό βυζαντινό 
κόσμο εικόνα τοΰ Έλκομένου, δηλαδή 
τού Χριστού πού σέρνεται «πρός τό 
σταυρωθήναι». Τό βυζαντινό άριστούρ- 
γημα χρησιμοποιήθηκε άπό τόν αύτο- 
κράτορα, γιά νά στολίση τήν έκκλησία 
τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, πού χτίστη
κε τότε σέ προάστειο τής Κωνσταντινου
πόλεως. Ή  καλλιτεχνική άΕία τής εικό
νας έκανε τέτοια έντύπωση, ώστε νά 
μιλούν γιά τό θαυμάσιο έργο, όλοι οί 
βυζαντινοί συγγραφείς, όσοι έτυχε νά 
τό γνωρίσουν. Ή  εικόνα τοΰ Έλκσμέ- 
νου, πού σήμερα βλέπουμε ατό τέμπλο, 
είναι μιά άπλή όποτυχημένη άντιγραφή 
τού περίφημου πίνοκα, μά ώστόσο ση
μαντική, γιατί δίνει μιά Ιδέα τού όνο- 
μοστοΰ καλλιτεχνήματος. Τό άντίγραφο



Γ  ι ά 
τ η ν

Μ η τ έ ρ α
«"Ο,τι είμαι κι δ,τι έκανα, τό όφείλω στήν 
Μητέρα μου· αύτή με συνείθισε νά έργά- 
ζωμαι».

Μ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τής παγκόσμιας γιορτής τής Μη
τέρας, πού πριν λίγες μέρες γιορτάσομε, όλοι 

έμεϊς οί θνητοί, μικροί καί μεγάλοι, άς άφήσουμε γιά 
λίγο τις σκέψεις μας νό κυκλώσουν τήν πιό γλυκεία, τήν 
πιό αιθέρια ΟπαρΕι τού πρόσκαιρου τούτου κόσμου.

"Ας βρεθούμε γιά λίγο κοντά της, προσωπικά ή μέ τις 
άνομνήσεις, τήν τρανή τής γιορτής της ήμέρα κι άς τής 
προσφέρουμε τά πιό άκριβά καί τά πιό μυρωμένα λουλού
δια, σάν έλάχιστο δείγμα τής μεγάλης μας γΓ αύτήν εύγνω- 
μοσύνης. Κι" όσοι άπό μάς στερηθήκαμε πιά τήν Ζωντανή 
παρουσία τού πλέον άγαπημένου στόν κόσμο προσώπου, 
OC ραντίσουμε τό παλιό ή τό νιόσκαφτο μνήμα τηα μέ τήα 
εύγνωμοσύνης καί τής παντοτεινής θύμησης τά δάκρυα. 
"Ας είμαστε βέβαιοι ότι ή ψυχή της, καθώς αναπαύεται στά 
ούράνια θεία δώματα, θά σκιρτήση Εανά άπό χαρά, όπως 
τόν παλιό έκεϊνο τόν καιρό πού μάς κρατούσε σφιγκτό 
οτήν άγκαλιά της.

Καί θά πρέπει σάλπιγγες καί παιάνες νά ήχήαουν χαρ
μόσυνα τήν ήμέρα τής γιορτής της καί νά φέρουν ο" όλα 
τά πλάτη καί τά μήκη του κόσμου τόν άπόηχο τού πιό λα
τρεμένου όνόματος. ΚΓ όχι μόνο τήν ήμέραν τής γιορτής 
της, άλλά κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, γλυκόηχα 
ας άκούγεται ή πιό όμορφη, ή πιό Ζεστή λέΕις, ή λέΕις 
Μ η τ έ ρ α .

Στήν πολυκύμαντη, καί μακραίωνη Ζωη των ανθρωπί
νων κοινωνιών, ύπάρχουν, οπωσδήποτε, σταθμοί ιστορικοί 
πού παραμένουν, στό διάβα των χρόνων, σάν ορόσημα 
άληθινά τής παγκόσμιας ιστορίας.

ΎπήρΕαν καί ύπάρχουν σύμβολα ιερά, στό άντίκρυσμα 
τών όποιων σκιρτάει άπό συγκίνηοι ή καρδιάς τών άνθρώ- 
πων. Ύπάρχουν ονόματα άνθρώπων, πού στό άκουσμά των 
καί μόνον άποκαλύπτεται κάθε πολιτισμένος άνθρωπος, 
γιατί οί άνθρωποι αύτοί ύπήρΕαν ή είναι οί δημιουργοί 
τών ώραίων καί τών μεγάλων έπιτευγμάτων ατούς τομείς 
τών γραμμάτων, τής τέχνης καί τής έπιστήμης γενικώτερα.

Κοσμοθεωρίες πολλές καί διάφορες δημιουργήθηκαν 
στό πέρασμα τών χρόνων. Άπ αύτές, οί άνερμάτιστες πα- 
ρασύρθηκον στή λήθη, ένώ έκεϊνες στό περιεχόμενο τών 
όποιων οί λαοί βρήκαν τό πραγματικό νόημα τής Ζωής, 
στάθηκαν γερές καί άτράνταχτες.

ΚΓ ένώ ή έναλλαγή τών πάντων σημαδεύει την ανθρώ
πινη παρουσία στόν πρόσκαιρο τούτο κόσμο πού Ζοϋμε, μό
νον ή γλυκειά μορφή τής Μ η τ έ ρ α ς  μένει ασάλευτη, 
σάν κάτι τό θείο. Τό όνομά της ψιθυρίΖουν, άπό τις πρώτες 
στιγμές τής Ζωής των, πλούσιοι καί φτωχοί, νέοι καί γέ
ροι, άνδρες καί γυναίκες, βασιλείς καί άσημοι.

Μ η τ έ ρ α !  Σύμβολο έσύ ιερό τού κάθε όνθρώπου: 
ποιος τάχα θά μπορέση ποτέ νά σκιαγραφήση, όπως σοϋ

άΕίΖει, τήν δική σου ΟπαρΕι; Ποιος τάχα θνητός μπορεί μέ 
λόγια νά περιγράψη τό θείο σου μεγαλείο; Ποιος θά μπο
ρέση νά σέ λησμσνήση ή νά σέ βγάλη άπό τά φυλλοκάρδια
του.

"Ω Μ ά ν ν α ! ,  Τρανή, αιώνια καί άΕεπέραστη α
γάπη. "Από τήν ήμέρα πού στήν ιερή σου γαστέρα άρχισες 
νά μάς φροντίΖης, πριν άκόμη δούμε τό φώς τού ήλιου, 
ώς τις τελευταίες τής Ζωής σου στιγμές, Ζής καί άνα- 
πνέεις μόνον γιά τά παιδιά σου.

Ποιος δέν έκλαψε καί δέν γέλασε μαΖί σου; Ποιος δέν 
αίσθάνθηκε στοργικό τό δικό σου χάδι; Ποιος δέν λαγο
κοιμήθηκε στή Ζεστή σου άγκαλιά, νανουρισμένος άπό τούς 
χτύπους τής δικής σου μεγάλης καρδιάς; Ποιός είναι εκεί
νος πού στις δύσκολες στιγμές τής Ζωής του δέν σ' άπο- 
Ζήτησε, άποΖητώντας τήν δική σου συμπαράστασι, τήν δική 
σου άνόθευτη όγάπη;

Μ η τ έ ρ α ! .  ."Αστέρι ολόφωτο, φλόγα πού θερμαίνει 
τις καρδιές μας, αιώνια τής Ζωής μας άνοιΕι, γιά σένα ή 
άγάπη μας είναι άπέραντη. Γιά σένα ό ήλιος άνατέλλει καί
γιά σένα ή γή άνθίΖει.

"Ελπίδα καί χαρά μας, ψυχή τής ψυχής μας, μπροστά 
στήν δική σου άγάπη σβήνει κάθε άλλη άγάπη. Σύ έκανες 
τόν Κέπλερο νά πή: «"Ολων τών άστεριών οί λάμψεις, 
δέν μπορούν νά συγκριθοϋν μέ τό φώς πού οκορπίΖουν τά 
μάτια τής μάννας, όταν χαμογελάη τό παιδί της» καί τόν 
φοβερό τού Χριστιανισμού διώκτη Αύγουστϊνο, σύ τόν με
τέβαλες σέ ύπέρμαχο τής ΌρθοδοΕίας μύστη.

"Ω γ λ υ κ ε ι ά  μ α ς  Μ η τ έ ρ α !  Όσα χρό
νια κι’ άν περάσουν, κι’ όσα σκαλοπάτια άν άνεβούμε ή 
κατεβούμε σέ νοιώθουμε νά βρίσκεσαι πάντοτε δίπλα μας 
είτε Ζής, είτε πέθανες. Όσες πίκρες κι" άν σέ ποτίσαμε, 
έθελημένα ή άθέλητα, ποτέ δέν έφυγες καί δέν φεύγεις 
άπό κοντά μας. Στήν δική σου άγκαλιά ή καί στή σκέψι σου 
άκόμη, Ζητάμε τήν μόνη παρηγοριά, ύστερα άπά τόν Θεό. 
Μακρόθυμη, γεμάτη καλωσύνη, μέ τό χαμόγελο στά χείλη, 
μάς δέχεσαι καί μάς σφίγγεις στήν άγκαλιά σου, καθώς 
κάποιο δάκρυ χαράς αύλακώνει τις τραβηγμένες άπό τό 
χρόνο παρειές σου.

"Ω Μ η τ έ ρ α !  Όπου κι" άν είσαι, στή γή ή στά 
ούράνια, δέΕου τής εύγνωμοσύνης μας τά δάκρυα. Αιώνια 
καί άνόθευτη ή άγάπη μας γιά σένα, Είναι τό μικρό μας 
δώρο, γιά τις τόσες σου γιά μάς θυσίες σου. Φιλούμε τό 
χέρι σου καί εύχόμαστε νά Ζήσης χρόνια πολλά. Γονατί
ζουμε, στό τάφο σου κι" άναπολώντας τήν γλυκειά σου 
μορφή, παίρνουμε δύναμι γιά τήν Ζωή, γ λ υ κ ε ι ά  
υ α ς  Μ α ν ν ο ύ λ α !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΊ'ΚΟ Σ  
"Αστυνόμος Α"
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αύτό τό έστειλε στήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του άπό τήν Κέρκυρα, ό γνωστός Μο- 
νεμβασιώτης γιατρός Άνδρέας Λικίνιος. 
μέτριο άντίγραφο, ένός μεγάλου έργου

"Ομως, αν ό Έλκόμενος είναι ένα 
μέτριο άντίγραφο, ένός μεγάλου έργου 
δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τήν έΕαίσια 
εικόνα τής Σταυρώσεως, πού θαυμάζου
με στήν ίδια Εκκλησία. Τό άριστούργη- 
μα αύτό σέ μεγάλες διαστάσεις, είναι 
άπό τά ωραιότερα δείγματα τής τέχνης 
τής έποχής των Παλαιολόγων. Δυνατή 
έκφροσι συνδυασμένη μέ δραματικότητα 
μονοδική διακρίνουν όλόκληρο τόν άπσ- 
ράμιλλο πίνακα. Τό κεφάλι τού Χριστού 
πού είναι δοσμένο μέ άσύλληπτη ομορ
φιά, ή Ζωγραφισμένη ατά πρόσωπα τής 
Παναγίας καί τών άλλων γυναικών όδύ- 
νη καί τό πρόσωπο τού Βαπτιστή, πού 
μέ τή συγκροτημένη λύπη θυμίΖει 'Ατ
τικά έπιτύμβια άνάγλυφα, άποτελοϋν τό 
μοναδικό ατό είδος του Ζωγραφικό έρ
γο καί δείγμα άντιπροσωπευτικό τής 
μεγάλης άκμής τής τέχνης ατά χρόνια 
τών Παλαιολόγων.

"Ας κάνουμε μιά τελευταία προσευ
χή μπρος στόν ’Εσταυρωμένο τής Μο- 
νεμβαοιός κΓ άφοϋ άνάψουμε τό τελευ
ταίο μας κεράκι, άς προσπαθήσουμε όσο 
έχουμε καιρό, νά γνωρίσουμε πεζοπο
ρώντας τή θρυλική πολιτεία μέ τό με
σαιωνικό της χρώμα, πού τό τονίΖουν 
τόσο, όχι μόνο οί Εκκλησίες, μά καί 
τά στενά της τά δρομάκια, τά τείχη, οί 
πύργοι μέ τις πολεμίστρες καί τά μισο- 
γκρεμισμένα της σπιτάκια.

Τό όνειρο όμως αύτό, τό όνειρο τού 
ΰλλου, τού μακρυνοϋ κόσμου πού Ζοϋμε 
καί ή γοητεία τού Μεσαιωνικού Ελλη
νικού πνεύματος μετριάζονται ίσως θά 
μπορούσε νά πή κανείς, άπό τήν άπονιά 
πού όλοι έδειΕαν πρός τή Μονεμβαοιό 
καί άπό τήν ολοφάνερη έγκατάλειψι τών 
μνημείων της. "Αν δέν προφθόσουμε, 
σύντομο ή δαΕασμένη πολιτεία δέν θά 
είναι, παρά ένας σωρός όμορφα, άΕιο- 
θρήνητα, φτωχά έρείπια.

"Αν θέλουμε νά σωθή τό «Θεόκτιστο» 
φρούριο, άν θέλουμε νά καμαρώνουμε 
τήν Αγιό Σόφιά καί τίς άλλες έκκλη- 
σίες, άν νοιώθουμε τήν άνάγκη νά δια
τηρήσουμε Ζωντανή μιά γνήσια βυΖαν- 
τινή γωνιά, άς σπεύσουμε. Ή Μονεμβα- 
σιά προσμένει. Τό έργο τής άναστηλώ- 
σεως ας άρχίση πριν είναι πολύ άργά. 
"Ας εύχηθοϋμε έκεϊνο πού έγραψε ό με
γάλος τής τέχνης ό "Αγγελος Προκο
πίου: «Τό κάστρο τής Μονεμβασιός κρύ
βει κάτω άπό τά έρειπιά του κΓ όλλες 
πολλές ιστορίες, πού θά τίς μάθουν μιά 
μέρα τά παιδιά μας, όταν ή Μονεμβαοιό 
θ' άρχίση ν' άνοστηλώνεται καί νά Εα- 
νογίνετοι ή Πολιτεία πού γνώρισαν καί 
άγάπησαν οί ΒυΖαντινοί...».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύποστυνάμος Α'

Μία άλλη άποψις τής Αγίας Σοφίας άπό τά δυτικά. Οί Ε
νετοί τή μετέτρεψαν σέ καθολικό καί πρόσθεσαν διώροφο 
νάρθηκα, στόν όποιο σώΖεται πλάκα μέ οικόσημο καί τη 

χρονολογία M .CCCCC.XXV (1525)

Έρείπια, έρείπια αιώνια, άψυχα σιωπηλά, φορτωμένα μυ
στήριο μέ φόντο τή γαλανή όλοκάθαρη θάλασσα



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝ8ΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Των νεκρών ή μνήμη ή ιερή και των ζώντων οί μορφές 
οί σεβάσμιες άποτελοΰν για μας, τά νεώτερα μέλη του 
ώραίου θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πηγή έμπνεύ- 
σεως καί δύναμη για νά συνεχίσουμε άγέρωχοι, υπερή
φανοι και δυνατοί, τό δρόμο τών υψηλών ιδανικών, πού 

έκεΐνοι έχάραξαν.

Τήν 14.5. 1972 έλαβεν χώραν ή ε
τήσια θρησκευτική έκδήλωσις τής Παν
ελληνίου Ένώσεως Άποστράτων 'Αξιω
ματικών Αστυνομίας Πόλεων. Παρέστη- 
οαν: Ό  'Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. 
Γιαννούλης, οί τέως Αρχηγοί κ.κ. Κα- 
λυβίτης, Νέρης, Καραμπέτσος, Σακελ- 
λαρίου καί Γαλανόπουλος, ό Ύπαρχηγός 
κ. Καλτσας, ό τ. Ύπαρχηγός κ. Στρα- 
τής, οί όστυνομικοί Δ)νταί κ.κ. Δασκα- 
λόπουλος καί Άδομόπουλος άλλοι έν 
ένεργεία καί έν συντάξει άξ)κοί καί κα
τώτεροι τοΰ Σώματος καί πλήθος κό

σμου. Εν άρχή καί περί τήν 10ην πρωι
νήν έτελέσθη εις τόν Ιερόν Ναόν Χρυ- 
σοσπηλιωτίσσης άρχιερατική λειτουργία 
καί δέησις ύπέρ Υγείας τών έν ένερ- 
γεία καί έν συντάξει όοτυνομικών. Μετά 
τό πέρας τής θείας λειτουργίας τό έκ- 
κλησίασμα δΓ ύπηρεσιακών αυτοκινήτων 
μετεφέρθη εις τήν Σχολήν Αξ)κών Α 
στυνομίας Πόλεων, ένθα έτελέσθη μνη- 
μόσυνον ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών 
τών θανόντων άστυνομικών, έπ' εύκαι- 
ρία δέ τής 50ετηρίδος τής Αστυνομίας 
Πόλεων κατετέθη στέφανος εις τό ήρώ- 
ον τών πεσόντων καί έγένετο προσκλη-

τήριον τών Αξιωματικών τής Α" καί Β 
περιόδου.

Μετά τήν σεμνήν τελετήν έλαβε χώ
ραν τιμητική δεξίωσις εις τήν αίθουσαν 
τής Σχολής, κατά τήν όποιαν έδόθη ή 
εύκαιρία εις μέν τούς Παλαιμάχους νά 
άναμνησθοϋν τών ώραίων άγώνων των 
διά τήν πρόοδον καί τήν προκοπήν τού 
Σώματος, εις δέ τούς νεωτέρους νά 
ύποσχεθοΰν, πρό τών ιερών σκιών τών 
θανόντων καί τών σεβασμίων μορφών 
τών ξώντων, ότι θά γίνουν «πολλώ κάρ- 
ρονες» έκείνων.

«ΑΧ.»

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου άπό τήν σεμνήν τελετήν πρό τοΰ Ηρώου τών Πεσόντων ’Αστυνομικών. Διακρ:- 
νονται ό ’Αρχηγός Α.Π. κ. Γιαννούλης, οί τέως ’Αρχηγοί κ. κ. Καλλυβίτης καί Νέρης, δ Ύπαρχηγός κ. Καλ- 
τσδς, δ Άστυν. Δ)ντής ’Αθηνών κ. Δαοκαλόπουλος, δ Δ)ντής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Οίκονόμου κ.δ.



ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To LX., εύλογία ή κατάρα;
'Υπό του  κ. Π. Δ. Ρ Ο Ζ A Κ Η

ΤΟ ΦΤΧΑΓΩΓΙΚΟ I -X., μέ τήν έξάπλωσι πού έχει πάρει καί τό μέ
χρι λατρείας κάποτε ένδιαψέρον πού προκαλεΐ, έπηρεάζει τόν σύγ

χρονον άνθρωπο σέ σημείο, ώστε νά δημ,ιουργηθή δ τύπος τού «αύτοκινη- 
τανθρώπου». Ερευνώντας τά αίτια κι’ Αναλύοντας τά Αγαθά, πού έπιζη- 
τοΰνται διά τού Ι.Χ. πρέπει νά υπογραμμίσουμε τήν ίκανοποίησι πρακτι
κών Αναγκών τής συγχρόνου ζωής,τήν άνεσι, τήν ταχύτητα χάριν διατ 
σκεδάσεως ή προσαρμογής στόν έπιταχυνόμενον ρυθμόν τής όλης ζωής, 
τήν κοινωνική Αναγνώρισι καί τήν αύτοδικαίωσι, τή υπεροχή καί τήν 
έπιδαλή. Τό I .X. δμως συνδέεται καίμέ άλλες δψεις τής Ατομικής καί κοι
νωνικής ζωής τοϋ Ανθρώπου. Μιά Από αύτές είναι ή έλευθερία.

Τό Ι.Χ. προσφέρει «έλευθερία». Πρώτον, έλευθερία κινήσεως. “Οπό
τε καί δπου θέλει ό όδηγός, τό Ι.Χ. τόν περιμένει ύπάκουο νά τού ίκανο- 
ποιήση Ανάγκες καί καπρίτσια. Δεύτερον, έλευθερία ψυχική. Ό  νέος δ- 
δηγός αισθάνεται έλευθερωμένος, δυνατός, έπιτυχημένος κοινωνικά καί 
Ατομικά. Τό αίσθημα αύτό άνταποκρίνεται μέχρις ένός σημείου στήν 
ψυχική Ανάγκη τής κοινωνικής προσαρμογής. Πέραν τούτου, δμως, πρό
κειται γιά τήν ψυχική παραδρομή τής Αναπληρώσεως τής μειονεξίας διά 
τής ύπεροχής. Δηλαδή, δέν έχει σχέσι μέ κάποιου είδους πνευματική έ
λευθερία. Ή ζωή τής ρόδας δέν είναι.. .  «ή Αλήθεια πού έλευθερώνει»! 
Άντιθέτως, είναι μία Ικφρασις τής Ασυνειδήτου στροφής τοϋ συγχρόνου 
Ανθρώπου πρός τό υποσυνείδητο καί τά είδωλα, πού είναι έγκατεστημέ- 
να μέσα του, τά όποία καί ύπηρετεΐ.

Θ Ε Μ Α Τ Α  ΠΟΥ  
Σ Υ Ζ Η Τ ΟΥ Ν Τ Α Ι

"Ετσι, ό άνθρωπος όδηγεϊται στήν 
ψ ε υ δ α ί σ θ η σ ι  τ η ς  ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α ς .  Σ ' αυτήν, άλλωστε, υ
πάγονται μερικώτερες ψευδαισθήσεις 
τοϋ αύτοκινητανθρώπου, οί όποιες, κα
θώς διαψεύδονται 6πό τή Ζωή, άντί νά 
καταλείπουν μιά γόνιμη πείρα, άντικα- 
θίστανται άπό άλλες ψευδαισθήσεις. 
Πιστεύει, π.χ., ένας νέος ή μέλλων ό- 
δηγός, ότι θά μορφωθή, θά γνωρίση τήν 
τέχνη άπό τά πρωτότυπο, θά έπικοινω- 
νήση μέ λαούς, κοινωνίες κΓ άνθρώ- 
πους, περιτρέχοντας τόν κόσμο μέ τό 
Ι.Χ. του. "Η, άκόμη, έχει τήν έντύπω- 
σι, ότι θά γίνη κοινωνικώτερος, πιά ά- 
γαπητός καί θά άποκτήση πιό πολλούς 
φίλους, μ έ σ ω  τού Ι.Χ. του. Φυσι
κά, άπό τά ταΕίδια του δέν συναποκο- 
μίΖει παρά έπιφανειακές εντυπώσεις καί 
τουριστικά ένθύμια. Αλλά καί ή φιλία 
έπηρεάΖεται. Οί φίλοι πού είχε πριν ά
ποκτήση τό Ι.Χ. άπλώς τόν άνέχονται, 
άν δέν προσαρμοσθοϋν στόν ρόλο τού 
θαυμαστού των αύτοκινητιστικών του 
κατορθωμάτων καί βοηθού στό Ι.Χ. του. 
"Οσο δέ γιά νέους «φίλους» βρίσκει, 
άλλά, καθώς είναι — φ εϋ !— έντός ει
σαγωγικών, δέν τόν ένθουσιάΖουν.

"Αλλοτε, πάλι, πιστεύει, άτι ά γά
μος του θά είναι πιό εύτυχισμένος, άν 
άγορόση Ι.Χ., οί έκδρομές του πιό έπι- 
τυχημένες, τό παιδί του θά μορφωθή 
καλλίτερα. Μά, κάποτε, έρχεται ή πρα- 
γματικότης: Ή  γυναίκα του, φέρ' εί- 
πεϊν, θέλει κι αυτή νά όδηγή, κριτικά
ρει άσχημα τήν δική του όδήγησι, γε
μίζει τό αύτοκίνητο ψώνια— άλα δικά 
της. . . Στις έκδρομές πηγαίνει εύκο
λα κι άνετα, άλλ' αύτό σύντομα τό 
συνηθίΖει καί περνάει άπαρατήρητο, χω
ρίς νά προσθέτη δ,τι ύποσυνειδήτως
ήλπιΖε — δηλαδή τήν άτμόσφαιρα τής 
έκδρομής. Τό παιδί,, παρά τίς ιδιωτι
κές σχολές δπου μεταφέρεται, δέν έχει 
καί τόση όρεΕι γιά διάβασμα, προτιμά
ει τό σινεμά καί τό τρανΖίστορ. . .  Άν- 
τιθέτως άπό δ,τι έπερίμενε, τά προβλή
ματα δέν έλύθησαν, φαίνεται δέ σάν μέ 
τό Ι.Χ. νά προσετέθησαν καί άλλα, 
παλυπλοκώτερα. Άλλά, ό αύτοκινητάν- 
θρωπος δέν είναι σέ θέσι νά άντιμετω- 
πίση τά προβλήματά του, γι' αύτό καί 
προτιμάει νά μή τά βλέπη. ΈΕακολου- 
θεϊ τήν έκτός πραγματικότητας πορεία 
του.

Ή  μόνη, ίσως, πραγματικότης, πού 
Ζή ό λάτρης τοϋ Ι.Χ., είναι ή φ υ γ ή  
ά π ό  τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η -  
τ α. Παράλληλα πρός τήν αύτοκινητο- 
κεντρική του γενικά νοοτροπία, τόν ώ- 
θοϋν μακρυά άπό τήν πραγματικότητα 
τού έαυτού του καί τής Ζωής καί οί έν
τονες έκεϊνες στιγμές έκστάσεως, πού 
νοιώθει καθώς τρέχει, «άσφαλισμένος» 
πίσω άπό τό μπαρμπρίΖ του. Παραδο- 
μένος στήν μέθη τής ταχύτητος, άπο- 
σπάται άπό τήν πραγματικότητα καί 
μεταφέρεται μακρυά άπό τούς κοινούς
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ανθρώπους, σ' ένα κόσμο ύπερανθρώ- 
πων. "Ισως κάτι τέτοιες οτιγμές πού 
Ζή ή Francoise Sagan μέ τό αυτοκίνητό 
της, τήν κάνουν νά συνιστά τό μέσον 
αύτό ώς τό καλλίτερο γιά νά ά γ ν ο- 
ή σ η κανείς τά δυσάρεστα τής Ζωής.

’Αλλά καί σέ ήπιες περιόδους, κατά 
τήν διάρκεια πολυώρων έκδρομών καί 
Περιπλανήσεων μέ τό Ι.Χ., ή ψυχοπνευ- 
ματική έπίδρασις τής ταχύτητος έπϊ
τοϋ όδηγοϋ δέν είναι θετική. Πρόκειται 
γιά τήν ψευδή θίωσι τοϋ χρόνου ύπό 
τής συνειδήσεως τοϋ άνθρώπου, πού 
βρίσκεται σέ διαρκεί μετοκίνησι. Κατά 
τήν έκφρασι τοϋ Bergson, ό χρόνος εί
ναι τό ίδιο τό ϋιροσμα )τής ψυχικής 
Ζωής. Μέ τήν ταχύτητα κερδίζεται ά 
φυσικός χρόνος τοϋ έκκρεμοϋς, μά
αυτός, καθώς είναι ξένος γιά τόν άν
θρωπο, δέν θά προσέφερε πραγματικό 
κέρδος παρά μόνον έμμεσα, άν συντε
λούσε στήν αϋξηοι τοϋ έσωτερικοϋ χρό
νου, πού είναι ό ίδιος ό έαυτός του. 
Ό  άνθρωπος είναι ή ιστορία τ ο υ ...  
Κι ό πλούτος αυτής τής ιστορίας έκ- 
φράΖει τόν πλούτο τής έσωτερικής του 
μάλλον Ζωής, παρά τόν άριθμό τών 
χρόνων πού έχει Ζήσει. Ό  αύτοκινη- 
τάνθρωπος, τρέχοντος μέ τό Ι.Χ. του, 
όχι μόνον δέν δημιουργεί ή πλουτίΖει 
τήν ιστορία του, άλλά πτωχαίνει καί 
αύτήν πού έχει. Δέν τρέχει τόσο γιά 
νά φθάση κάπου, όσο τρέχει γιά νά 
τρέξη. Γι' αύτό, μέ διάφορες προφά
σεις, προτιμά τις μοκρυνές διαδρομές. 
Δέκα ή δεκαπέντε ώρες τής άναπαύ- 
σεως τοϋ Σαββατοκύριακου τις άφιερώ- 
νει στόν άσφαλτόδρομο. Ό  χρόνος δια
δρομής είναι ύπερθολικός, έν σχέσει 
πρός αύτόν τής παραμονής.

Καί —τό σπουδαιότερο — όπου φθά- 
σει, έχει τήν ψυχολογία τοϋ ταξιδιώ
τη, πού θά ξεμουδιάση γιά νά συνέ
χιση τό ταξίδι του. Συχνά, μάλιστα, 
κάνει έκεί τοπικούς περιπάτους, όπου 
τό Ι.Χ. παίΖει τό ρόλο του. Εύκολα 
διαπιστώνει κανείς τις έλάχιστες καί 
μηχανικές κινήσεις τής όδηγήσεως,

πού καταδικάζουν τό σώμα σέ μηδαμι
νές έκδηλώσεις καί πλήρη παθητικό- 
τητα. Συγχρόνως, ό όδηγός, κάτω άπό 
τό αίσθημα τής έναλλαγής έντυπώσεων, 
στό όποιο τόν ύποβάλλει ή έπίμονη με- 
τακίνησις, δέν προλαβαίνει νά συνανα
στροφή, νά γνωρίση, νά συγκινηθή, νά 
Ζήση μέ τούς άνθρώπους ή τό τοπίο. 
Ή συσσώρευσις πολλών έξωτερικών 
εικόνων καί γεγονότων, χωρισμένη άπό 
τήν παράλληλη ψυχική τους βίωσι, δη
μιουργεί οτόν οδηγό ή τοϋ μονιμοποιεί 
καί τοϋ έπιτείνει τό έπιφανειακό, τό 
έπιπόλαιο, τό κενόν περιεχομένου. Ό  
εξωτερικός χρόνος, κάτω άπό τήν έπί- 
δρασι τής ταχύτητος, αύξάνει, ένώ ό 
ψυχο - φυσιολογικός χρόνος μειοϋται. 
Τά έξωτερικά έρεθίσματα δέν φθάνουν 
στήν συνείδησι,· μένουν χωρίς συνακ 
σθηματικό περίβλημα καί, έπομένως, 
χωρίς άξια. Πράγματι, καθώς τά φώτα 
τής κούρσας πέφτουν πάνω στά «φαι
νόμενα», κι αύτά διοδέχονται τό ένα 
τό άλλο, μοιάΖουν κατοπληκτικά μετα
ξύ τους. Μέσα άπό τό τΖάμι τοϋ όδη
γοϋ, πόλεις, χωριά, τοπία, δένδρα, 
βουνά, φαράγγια, δρόμοι, σπίτια, πεΖοί, 
θεώνται ώς ένα πλήθος όμοιων πρα
γμάτων. Χωρίς προσωπικότητα. Σιλου- 
έττες περαστικές κι έφήμερες.

Υποσυνειδήτους, άπό τή φύσι καί τά 
πράγματα, ή αϊσθησι τοϋ πρόσκαιρου 
κοί τοϋ ματαίου μεταφέρεται στούς άν
θρώπους: Ζοΰν, πεθαίνουν, προσπερνών
τας μπροστά άπό άλα χωρίς νά τά γνω
ρίσουν, χωρίς νά τά άγαπήσουν —άρα, 
χωρίς σκοπό. Αύτό τό μαΖικό αίσθημα 
τοϋ άσκόπου καί τοϋ άδειου διατηρεί ό 
αύτοκινητιστής μέχρις ένός σημείου καί 
μετά, όταν, λόγω κόρου ή άλλογής τών 
συνθηκών τής Ζωής, κοπάση ή μανία 
τού βολάν καί άναπολή τις περιοδείες 
του. Ή  φυχική Ζωή τοϋ νέου ιδιαίτερα 
άνθρώπου, πού, σέ μερικά άποφασιστι- 
κά γιά τή Ζωή του χρόνια, έξακολουθη- 
τικά τροφοδοτείται μέ αύτή τήν φευγα
λέα πραγματικότητα άντί τών πνευμα
τικών άπολαύσεων, ποϋχουν διάρκεια

Τό Μεγαλύτερο ποσοστό άτυχημάτων 
(80%) οφείλονται εις άπόστασιν άπό 
τήν πραγματικότητα, διανοητική μετριό
τητα, άδιαφορία έπιθετικότητα, έγωκεν- 
τρισμό, έλλειψιν αισθήματος εύθύνης, 
άβεβαιότητα καί νευρικότητα, μέθη, 
ναρκωτικά, ύπνωτικά, καταπραϋντικά, 
καί έρεθιστικά όρέξεως σέ ηύξημένες 

δόσεις.

Ή  μόνη πραγματικότης, πού 
ζή ό λάτρης τού Ι.Χ., είναι 
ή φυγή άπό τήν πραγματικό
τητα. Παράλληλα πρός τήν 
αύτοκινητοκεντρική του γε
νικά νοοτροπία, τόν ωθούν 
μακρυά άπό τήν πραγματικό
τητα τοϋ έαυτοΰ του και τής 
ζωής καί οί έντονες έκεΐνες 
στιγμές έκστάσεως, πού νοιώ
θει καθώς τρέχει, «άσφαλι- 
σμένος» πίσω άπό τό μπαρ- 
μπρίζ του.

καί χαρίΖουν γαλήνη, γίνεται βαθμηδόν 
πτωχή, οί συγκινήσεις του ρηχές, ή 
πνευματική του Ζωή ύποτυπώδης. Αύτή 
ή μνήμη του φαίνεται νά άδειάΖη άπό 
παρελθόν, ή κρίσις του άπό Ικανότητα 
συσχετισμού, ή φαντασία του άπό συλ
λήψεις. ΜοιάΖει νά Ζή προσκολλημένος 
μόνο στό παρόν, τό όποιον έτσι γίνεται 
συγκεχυμένο μιά καί, κατά τήν έκφρασι 
τοϋ Goethe, μόνο μέ τόν φωτισμό τοϋ 
παρελθόντος γίνεται άντιληπτό τό πα
ρόν, χωρίς δέ όραματισμούς τοϋ μέλ
λοντος δέν μπορεί καί νά άντιμετωπι- 
σθή. Αύτή ή άπσσύνδεσις τοϋ παρόντος 
άπό τό παρελθόν καί τό μέλλον άπστε- 
λεϊ διάσπασι, ή όποια όδηγεί στήν φυγή 
άπό τήν πραγματικότητα καί τήν άνι- 
σόρροπη βίωσί της μέσα στήν άναποφα- 
σιστικότητα καί τήν άδράνεια. "Ανθρω
ποι χωρίς ιστορία καί χωρίς όνειρα δέν 
μπορούν νά λογίΖωνται ώς όντως άν
θρωποι. Τό μικρό παιδί καί ό πολύ άπλο- 
ϊκός άνθρωπος προσκολλώνται τελεί
ως στό παρόν, εις αύτούς δέ πρέπει νά 
προστεθή δικαιωματικώς καί ό αύτοκι- 
νητάνθρωπος.

•**

'Εκείνο, όμως, πού έκανε τήν κοινω
νία νά άνησυχήση καί νά ρίξη έντονο 
τό φώς της έπί τοϋ αύτοκινήτου καί τοϋ 
οδηγού του είναι τό ά τ ύ χ η μ α. 
Μέ τήν έρευνα τών συνθηκών καί τών 
αιτίων πού τό προκάλεσαν, ιατροί, άστυ- 
νόμοι, δικασταί, ψυχίατροι, κοινωνιολό
γοι ή συγγραφείς ύπεισήλθον στήν ά- 
τομική, έπαγγελματική ή οικογενειακή 
Ζωή τών όδηγών καί διεπίστωσαν, ποικι- 
λστρόπως, ότι τό άτύχημα καί γενικώ- 
τερα ή όλη συμπεριφορά τοϋ άνθρώπου 
στό αύτοκίνητο έξαρτάται κ α ί άπό 
τήν όλη Ζωή του. 'Από έρευνες στήν 
'Αγγλία καί τόν Καναδά προέκυψε, άτι 
μόνο στά 15% περίπου τών περιπτώ
σεων έπρόκειτο γιά δυστυχήματα, δηλα
δή, γιά γεγονότα άπρόβλεπτα καί 
αναπότρεπτα. Άπό τούς ύπολοίπους 
όδηγούς, ένα σημαντικό ποσοστόν
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διαφοροποιείται τό είδοςνοοτροπίας. Προ-
δικαιολσ

ηάντι

νωνιακι
μόΖες.! ιοκτήσουν

^γλία άνα· 
κατηγορία

δραστηριότητα (σπόρΐ xo p n u T ^^ W  
μοιες παρατηρήσεις έχουν γίνει κι

Q  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  ΚΑΙ T Q  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο

Ή  έπιθετικότης και ό έγωκεντρισμός, άπό τις όποιες μαστί
ζονται οί σύγχρονες κοινωνίες, αναπτύσσονται μέσω του αύ- 
τοκινήτου και βρίσκουν έκδηλώσεις ά ν α τ ρ ι χ ι α σ τ ι κ έ ς .

(35%) είχαν κατσδικασθή γιά έπιθέσεις, 
κλοπές, προσβολή τής δημοσίας αίδοϋς, 
εγκλήματα, ή ήσαν γνωστοί στήν άστυ- 
νομία γιά μιά όχι τόσο άψογη πλευρά 
τοϋ βίου τους, ένώ τό υπόλοιπο (50%) 
κατετάχθη στή γενική κατηγορία τών 
«ένόχων». Φυσικά οί άριθμοί αύτοί έχουν 
σχετικήν άΕία καί έΕαρτώνται άπό τόν 
τόπο καί τόν τρόπο τών παρατηρήσεων. 
Γενικώς, όμως, ώς πρός τά αίτια τοϋ 
μεγίστου ποσοστού τών άτυχημάτων 
(80% ), υπάρχει διεθνώς συμφωνία, ότι 
Οφείλονται εις ά π ό ο π α σ ι ν  άπό  
τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  δια
νοητική μετριότητα, άδιοφορία, έπιθετι- 
κότητα, έγωκεντρισμό, έλλειψιν αισθή
ματος ευθύνης, άβεβαιότητα καί νευρι
κότητα, μέθη, ναρκωτικά, υπνωτικά, 
καταπραϋντικά, ερεθιστικά όρέΕεως σέ 
ηύΕημένες δόσεις. Διακρίνονται δέ ώς 
πρός τόν άριθμό καί τόν βαθμό τής ένο
χης των οί νέοι καί οί έργάτες.

Ό  Andre Mauoris βεβαιώνει, ότι έχει 
δή πολλές φορές όδηγούς, πού ύστερα 
άπό μιά ούγκρουσι χάνουν τις αισθήσεις 
τους. Παρατηρεί δέ, ότι «ποτέ τους δέν 
είχαν φαντασθή τήν καταστροφή πού 
μπορεί νά προκληθή άπό τήν μόΖα ένός 
ούτοκινήτου, πολλαπλασιασμένη έπί τό 
τετράγωνο τής ταχύτητάς του».

Ή  έπιθετικότης καί ό έγωκεντρισμός, 
άπό τις όποιες μαστίζονται οί σύγχρο
νες κοινωνίες, άναπτύσσονται μέσω τού 
ούτοκινήτου καί βρίσκουν έκδηλώσεις 
άνατριχιαστικές. Τήν στιγμή πού ό τρο
χονόμος γράφει όδηγούς γιά παράβασι, 
πατούν γκάΖι γιά νά τόν παρασύρουν 
καί νά διαφύγουν. Δέν περνά έβδομάδα 
πού νά μή γραφή στις έφημερίδες: «Ό  
όδηγός, μετά τό άτύχημα, άναπτύΕας 
τσχύτητα, έτράπη εις φυγήν άφήοας τά 
θύματα άβοήθητα...». "Ας σημειωθή, ότι 
ή Δυτική Γερμανία, μπροστά οτό πλήθος 
τών παρομοίων περιπτώσεων, έφαρμό- 
Ζει σύντομα νόμο, ό όποιος χαρακτη
ρίζει καί δικάΖει ώς έγκλημα τήν έγ- 
κατάλειψι τοϋ τραυματισμένου άπό τόν 
εύθυνόμενο όδηγό ή άπό άλλον διερ- 
χόμενο άπό τό μέρος τού άτυχήματος. 
Στήν 'Αμερική παρόμοιοι αύστηροί νό
μοι ή μέτρα, όπως είναι ή μερική ή ό- 
λική άφαίρεσις τού διπλώματος, έμείω- 
σαν άμεσα καί αισθητά τό ποσοστό τών 
άτυχημάτων. Τό φαινόμενο είναι διε
θνές. Ένας άγγλος όδηγός δηλώνει: 
«Ό ταν προκαλέσης ένα δυστύχημα εί
ναι σά νά γίνεσαι μέλος μιάς λέσχης. 
'Αμέσως όλοι οί άλλοι θά διηγούνται 
τήν ιστορία σου. Γενικά είναι κάτι σάν 
άρρώστια». Κι ένας άλλος: «Νά μή
συλληφθής ύστερα άπό ένα δυστύχημα 
είναι σά νά μή πής τίποτε, όταν σ' ένα 
μαγαΖί σοϋ δώσουν περισσότερα ρέστα. 
Είναι μεγάλος ό πειρασμός καί κανένας 
δέν μπορεί νά σέ κατηγορήση γιατί ύπέ- 
κυψεςΙ». Παρατηρεϊται δέ, σχετικώς,Ι

ότι ό αύτοκινητιστής παραβάτης είναι ό 
τυπικός έγκληματίας τής έποχής μας, 
χαρακτηριστικό δέ τοϋ άσυνειδήτου όδη- 
γοϋ είναι, ότι δέν θεωρεί τόν έαυτό του 
γιά τέτοιον. 'Αλλά περί τής «Ζούγκλας 
τής άσφάλτου» γίνεται λόγος σέ όλες 
τις εύημερούσες κοινωνίες, ό δέ Andr0 
Maurois συμβουλεύει τόν σύγχρονο όδη
γό νά έπαναλαμβάνη τακτικά κατ' ιδίαν: 
«Οί αύτοκινητοδρόμοι είναι γεμάτοι άπό 
άγροίκους, άλλά μπορώ ν' άλλάΕω ένα 
μόνον άνθρωπο, τόν έαυτό μου».

Παραλλήλως, όμως, πρός τήν διαπι- 
στουμένη αϋΕουσα περιφρόνηοι τής Ζω
ής άπό τόν αύτοκινητάνθρωπο ύπάρχει 
καί μία άλλη σχετική άρνητική διοπί- 
στωσις. Ή έλλιπής καί άδύναμη όργά- 
νωσις τής κοινωνίας, τόσο γιά τήν πρό- 
ληψι τών άτυχημάτων, όσο καί γιά τή 
θετική βοήθεια τών τραυματισμένων. 
Υπολογίζεται ότι άπό τούς 100.000 νε

κρούς έτησίως σέ όλο τόν κόσμο, θά έ- 
σώΖοντο 20.000 άνθρώπινες Ζωές μό
νον έάν έλειπε ή άνεύθυνος καί άλλό- 
φρων μεταφορά τών τραυματιών, καί 
τούτο άσχέτως τής περιθάλψεώς των 
άπό έλλιπές καί πρό παντός άνειδίκευτο 
προσωπικό.

Ό  άτομικισμός, όμως, τοϋ αύτοκινη- 
τανθρώπου δέν συναντάται μόνον σάν 
αίτιο άτυχήματος ή αδιαφορίας γι' αύτό. 
“Εχει κοινωνικές έκδηλώσεις τόσον φα
νερές, όσον καί συνηθισμένες. Ή  άδιο
φορία, μέ τήν όποιαν προσπερνά γυναι
κόπαιδα καί γέρους άκόμη σέ άπόμα- 
κρες κι έΕοχικές στάσεις ή σέ μοναχι
κούς δρόμους όταν βρέχη, είναι ;------
κτηριστική αύτής ■ 
σχήματα, γιά νά 
τοια ι—' 
ι*

κι όχι μόνον αύτήν—δύο παράλυτες 
άδελφές, πού έπί 20 χρόνια μεγάλω
ναν μέσα στό σπίτι τους, έδώ δίπλα στήν 
Αθήνα, χωρίς νά βρεθή κάποιος νά τις 
πάη ένα περίπατο; Ή  σάν τό άλλο I. 
X. πού μεταφέρει τακτικά έπί χρόνια 
ένα γιατρό σέ έπισκέψεις έγκαταλελειμ- 
μένων κι άπορων άσθενών; "Η σάν ένα 
τρίτο πού τόχει σέ κακό νά παράλειψη 
Κυριακή, πού νά μή βγάλη περίπατο 
κάποιον άνήμπορο ή έγκλειστο μοναχι
κό γέροντα; Συμπαράστασις, όμως, μέ 
συμμετοχή στήν άνόγκη, τόν πόνο ή τή 
μοναΕιά τού συνανθρώπου σημαίνει θα- 
θειά γνώσι καί σεβασμό τής Ζωής άλ
λά καί αύτοσεβασμό, πού δέν μπορεί βε
βαίως νά βρεθή σ’ αύτόν πού σκλάβω
σε τήν ψυχή του στό αύτοκίνητο καί 
άκολουθεϊ τό κοπάδι τών Ι.Χ. πρός κά
ποιο. Λουτράκι Άπό όλα ούτά έπήγα- 
σε καί ή χιουμοριστική πρότασις νά με- 
τονομασθή τό Ι.Χ. σέ Α Χ .: «Άτομικι- 
στικής Χρήσεως!»

Τό Ι.Χ. όμως προσφέρει καί ψ υ- 
X α γ ω γ I α. Ειδικά στον άνθρωπο 
τής συγχρόνου μεγαλουπόλεως, στό 
παιδί τής πολυκατοικίας δίνει τή δυνα
τότητα μιας εύκολης έπαφής μέ τή 
φύσι, τή θάλασσα ή τό βουνό. "Αλλοτε 
οδηγεί τήν οικογένεια σέ κάποιους συγ
γενείς σ’ ένα προάστιο, στήν έΕοχή, 
σ' ένα χωριό. Διευκολύνει έτσι τήν έ- 
παφή καί δημιουργεί άκόμη εύκαιρίες 
διατηρήσεως δεσμών πού οί σημερινές 
αποστάσεις, οί δυσκίνητες συγκοινωνί
ες, συνδυαΖόμενες μέ τήν έλλειψι τής 
αίγλης πού συνοδεύει τήν μή χρησιμο- 
ποίησι τοϋ Ι.Χ., δέν εύνοοϋν. Ιδιαίτε
ρα στις ύπανάπτυκτες χώρες είναι πολ
λοί έκεϊνοι οί κάτοικοι τών πόλεων πού 
θάθελον νά κάνουν τις έπισκέψεις τους 
άφοϋ άγοράσουν τό Ι.Χ. τους! Άπό 
αύτή τήν ψυχαγωγία τής συγγενικής ή 
κοινωνικής άναστροφής έχουν άπορα- 
κρυνθή κατά τό μάλλον ή ήττον οί άνώ- 
τερες τάΕεις ή οί εύημερούσες γ—  
νίες. Άντιστοίχως οί οίκογένειε^εΤνοι 
μικρότερες ή δέν έχουν παιδ^τόπότε

ψυχαγω-

.....  τις συν-
στήν ψυχα-
’ ·. - νίκ, κ. 

_.\~ι στήν 
τά όποια 
Ι.Χ., ένώ

νεις 
τοϋ ς 
σμός L-
γμένος ι__
τρόπους κλπ. 
τε, κατά τήν ώραία 
kel, δέν μπορεί νά 
μόρφωσι τοϋ L.Z, 
τας στήν κοινωνία | 
αυτό του, μέ τήν
τή' J____
ώς τό τελευταίο:~τι, 
του. Άλλά πόσα είναι σάν τό Ι.Χ. έκεί- 
νο πού έγινε αίτια νά δουν τή θάλασσα

σεις, κατά τήν έπιστροφή, 
νάμεσα ατούς συνταΕιδιώτες τοϋ Ι.Χ. ή



ατμόσφαιρα τοϋ «πάει κι αύτό, πέρα
σε!». Είναι Ζήτημα άν τήν άλλη μέρα 
έχη μείνει κάποια Ζωηρή άναμνησις πού 
θά συΖητήσουν, έκτός άν πρόκειται γιά 
κάποιο τροχαίο συμβάν. 'Ιδιαίτερα ό ό- 
δηγός εύχαριστείται νά διηγήται τρο
χαίες ιστορίες, όπου άλλοτε έμφανίΖε- 
ται ώς θριαμβευτής παραβάτης τοϋ Κώ-

Τ Ο  Ι.Χ ., Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α  Ή  Κ Α Τ Α Ρ Α ;

Τήν στιγμή πού ό τροχονόμος γράφει οδηγούς γιά παράβα- 
σι, πατούν γκάζι γιά νά τον παρασύρουν και νά διαφύγουν. 
Τό φαινόμενο είναι διεθνές και πολύ ά ν η σ υ χ η τ ι κ ό .

δικός Οδικής Κυκλοφορίας κι άλλοτε
ώς φανατικός τηρητής τουΙ Τέτοιες 
παιδαριώδεις αφηγήσεις περιέχουν πρα
γματικότητα άνάμικτη μέ φαντασία καί 
θυμίΖουν πολύ τά κυνηγετικά κατορθώ
ματα. Τό τί έκαναν ή δέν έκαναν τά 
αύτοκίνητα καί οί όδηγοί στήν έκδρομή 
προπορεύεται, όταν δέν άντικαθιστά τις 
πράΕεις των άνθρώπων, τις έντυπώσεις 
άπό άρχαιολογικούς χώρους ή τήν έπα- 
φή μέ τήν φύσι. Δεδομένου άτι τό Ι.Χ., 
καί ώς μέσον μεταφοράς καί, κυρίως, 
ώς κυριαρχούσα ψυχική κατάστασις τοϋ 
οδηγού του, άποτελεί ένα μέσον έπα- 
φής μέ τούς άνθρώπους καί τή φύσι, 
θά έλεγε κανείς άτι άποτελεί ένα άκά- 
μη φαινόμενον έμμεσότητος τό όποιον 
έπαυΕάνει τήν τάσι πρός τις άπρόοω- 
πές σχέσεις μεταΕύ των άνθρώπων, άλ- 
λά καί τήν άποΕένωσι άπό τή φύσι.

Διαφορετική είναι ή εικόνα τήν όποια 
άποκτά κανείς σέ μιάν έκδρομή μέ 
πούλμαν ή μέ σιδηρόδρομο. Οί ταΕιδιώ- 
τες είναι Εένοι συναισθηματικούς πρός 
τόν οδηγό — τόν όποιο συνήθως ούτε 
κάν βλέπουν — , άπερίσπαστοι άπό τήν 
όδήγησι καί τις τροχαίες έγνοιες του, 
παράλληλα δέ διευκολύνονται στήν. με
ταΕύ τους έπαφή μέ τή φύσι μέσα σ' 

στεροκοινωγικί>___^περιβάλλον 
καί στή ρομαντική ώτμάαφαι-
ρα, πού 
έδώ δι
πειθ<]]________

__ ________  ρ ο τ » ν
ΠΡ' “ ' "  *  ^
τίς δυνατότητες ιίιιινσνωω^ρ πΠΤΜ»ι 
Ι.Χ ., οτήν πραγματικτόηταοε^»Ι||)ήθί- \  
Ζει παρά τά καπρίτσια τών ταΕιδιωτΕν 

τό σκόρπισμα τοϋ πλήθους
,ά κι όλρ νέα τοπία, ένώ τούς 
(bvaj γύρω άπό τήν καλύτερη 

ν. Αύτό ίσως προκα-
ήν αΟδϊβ?

4 ^ ^ ^ ^ ·μ α τε ίω γ , συλλόγων κλπ. όπου 
^  αυνανιωνται άμάδες άπό συντροφιές ή

I  Ακ'Λνπ.·'/ τΛ I /

LX. μάς

ναι τό είδωλο τής ψυχής κι ή ομορφιά 
της άντανάκλασις τής ψυχικής ομορφιάς 
τοϋ άνθρώπου. Τό τοπίο, όταν δέν άντι- 
κρύΖεται μέσα άπό μιά πλούσια καί Ζώ- 
σα πνευματική ΟπαρΕι, ή μένει άδιάφο- 
ρο στήν ψυχή, ή τής αύΕάνει τό αίσθη
μα τής μοναΕιάς. Γιατί τότε ή φύσις 
δέν έπιβάλλεται ώς Δημιουργία κάποιου, 
τού όποιου τά μυστικά άΕίΖει κανείς νά 
γνωρίση καί νά θαυμάση. Είναι άπλώς 
τό καθαρό όΕυγόνο καί οί ώραϊες άκρο- 
γιαλές. Καί τό μέν καθαρό όΕυγόνο δέν 
συγκινεϊ, ή δέ αισθητική ομορφιά τής 
φύσεως, Εεκομμένη άπό τή μεταφυσική 
ένατένισι, δέν διαρκεί. Μένει στήν έπι- 
φάνεια τής ψυχής καί παροσύρεται στήν 
πρώτη πνοή τού άνέμου. "Αλλως τε τό 
πόσο χαίρεται, αισθητικά έστω, ό κάτο
χος τοϋ Ι.Χ. τή φύσι τό φανερώνει ό
ταν, άντ'ι νά περπατήση ατό δάσος ή νά 
κοθίση στή χλόη, καταφεύγη σέ κάποιο 
κέντρο ή σ’ ένα τουριστικό περίπτερο, 
δπου άπλώς τρώει, πίνει ή παίΖει χαρ
τιά, ώσπου νά περάση ή ώρα καί νά 
φύγη. Αλλά καί στό χωριά πού θά πάη 
ό κάτοχος τού Ι.Χ. τό ιδανικό τής ρό
δας θά προσφέρη στόν άγρότη, τά ά- 
γνά προϊόντα τού χωριού θά πάρη στό 
πόρτ - μπαγκάΖ του. Τίποτε άλλο!

[ X ,  γενικώτερα, προσφέρει μιά 
ως, πού πηγαίνει στό σύγ- 

Πφονο^Βφωιιο Τό αύτοκίνητο πού 
«κόβει χ ιΜ α β Η υ · πάνω στήν άσφαλτο 
άποτελεί έ τ % \^^^υνέχεια  τής ρεκλά- 
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ίόνες, ή παθή^ήΓ δΤ3&ι^δασις, ή ύ- 
[οσϋνεΐδΙΤτη Ζωή, ή μαΖοποίησις είναι 

Βάσεις καί καταστάσει^^^ωί^^έρες 
τού συγχρόνου άνθρώπου. Κατά κανό- 
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πρσσωπικότητος στήν ένσυνείδητη πο
ρεία τής Ζωής. Δέν περιλαμβάνει όμως 
τίς μεταβολές πού ύφίσταται — ό νέος 
ιδία άνθρωπος — κάτω άπό έντονες κι 
έπίμονες μαΖικές πιέσεις, σάν αύτές 
τής νοοτροπίας τού αύτοκινήτου, τής ύ- 
ποβολής τού κινηματογράφου ή τών πο- 
δοσφαιριστικών συντήσεων. Πολύ πριν 
ύπάρΕουν οί μαΖικοί αύτοί όδοστρωτή- 
ρες, έδώ καί 130 χρόνια, ρωτούσε τούς 
συμπολίτες του ή προφητική φωνή τού 
Έμερσον: «Δέν είναι μήπως ή χειρό
τερη ντροπή τό νά μή άποτελήτε μονά
δα, τό νά μή λογαριάζεστε χαρακτή
ρες μέ άτομικότητα, τό νά μή δώσετε 
έκεϊνσν τόν Εεχωριστό καρπό πού είναι 
ή άπαράγραπτη άποστολή τού κάθε άν
θρώπου, μά νά άποτελήτε μάΖα;».

Τό Ι.Χ. είναι ένας ώραϊος πειρα
σμός, γι' αύτό καί περιέχει τόσο τόν 
κίνδυνο νά ύποδουλωθή κανείς σ' αύ- 
τάν, όσο καί τήν πλάνη νά τοϋ φορτώση 
τίς εύθΰνες τού όδηγού του. Ό  άν
θρωπος Ζήτησε πολλά περιμένοντας 
άπό τό Ι.Χ. νά τού δώση πραγματική 
δύνομι, έλευθερία, ψυχαγωγία, εύτυ- 
χία. Ή άνεύθυνη μηχανή δέν είναι δυ
νατόν νά εύθύνεται γιά τίς όσονδήπο- 
τε όμορφες πλάνες τού άνθρώπου. Τό 
αύτοκίνητο, ένα άπό τά καλλίτερα έπι- 
τεύγματα τής τεχνικής, τού άνθρωπί- 
νου μυαλού καί μόχθου, μάλλον θαυμα
σμού άΕιο θά ήτσν. 'Αλλά καί άντικεί- 
μενο ύμνου θά μπορούσε νά άποτελέση 
μιά μηχανή, άν τήν άντικρύΖαμε άπό τή 
σκοπιά τοϋ μέσου πού χρησιμεύει γιά 
τήν έπιτέλεσι μιας άποστολής. Ό  ήρωϊ- 
κός Exupery μίλησε μ' ένα τέτοιο θαυ
μασμό γιά τά άεροπλάνο του, γιατί τό 
είδε καί τό έΖησε σάν όργανο γιά τήν 
ύπερνίκησι τών άποοτάσεων καί τήν έ- 
πικοινωνία τών άνθρώπων,, σάν μέσο( 
γιά νά άγαπήση τή Δημιουργία — τούς 
συντρόφους του, τήν έρημο, τήν όασι, 
τίς συννεφοθάλασσες, τά άστρα, τή γή, 
τή Ζωή. Τό αύτοκίνητο έχει παρόμοιες 
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς .  "Αν καί κατά 
πόσο θά άΕιαποιηθούν, αύτό έΕαρταται 
άπό τόν όδηγό του — τήν πνευματική 
του συγκρότησι, τήν κοσμοθεωριακή του 
δομή. Καί τά δύο αύτοκίνητα είναι 
μπροστά του. Τά αύτοκίνητο - σύμβολο 
τής σαρκοποιήσεως τού άνθρώπου, μέσο 
ύλιστικών άπολαύσεων, έλευθερώσεως 
πρωτογόνων δυνάμεων τοϋ ύποσυνειδή- 
του καί τό αύτοκίνητο - μία χαρά τής 
Ζωής ένα μέσον έπικοινωνίας καί γνω
ριμίας μέ τή φύσι καί τούς άνθρώπους.

Τό Ι.Χ. έχει, μέ μέτρο καί Ισορρο
πία, τή θέσι του στή σχόλη τού άνθρώ
που. Ά λλ' ή ποιότητα αύτής τής σχό- 

■λης προσδιορίζεται άπό τή θετική ή άρ- 
|νητική στάσι τού άνθρώπου άπέναντι 
στήν άψυχη αύτοκινητομηχανή, πού πε
ριμένει άπό τόν όδηγό της νά τής δώ
ση κατεύθυνση νόημα, ψυχή.



Δεξιά: Ό  άείμνηστος
’Αρχηγός της ’Αστυνομί
ας ΙΙόλεων Γαρέζος συν- 
αδευάμενος ύπό του άστυ- 
νομικοΰ Δ)ντοΰ Β' Π. 
Καλκάνη μεταβαίνει πρός 
ένέργειαν έπιθεωρήσεως 
είς ’Αστυνομικήν Υπηρε
σίαν. Κάτω: Ή δύναμις 
τού Γ' Άστυν. Τμήμα
τος ’Αθηνών κατά τα έγ- 
καίνια τούτου τό έτος 
1925. Είς τό μέσον δ διοι
κητής ’Αστυνόμος κ. 
Βρανόπουλος Δημήτριος 
’Απέναντι: Μέτρα τάξε- 
ως τής ’Αστυνομίας ’Α
θηνών κατά τήν Ικφοράν 
τής σοροΰ τού πρίγκηπο: 

Νικολάου.



ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΗ

ΑΣΤΥΝ Ο ΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Έκλεκται σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται πα- 
λαιαι όνέκδοτοι φωτογραφίαι καθιερωθεϊσαι άπό του 
τεύχους 430 των «’Αστυνομικών Χρονικών».



TO

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

wAvci>: Μια όμάδα άστυ νομικών τό Πάσχα του 1926 
μετά μίαν διασκέδασιν εις κέντρον τών Ιλισσίων. Κά
τω: Μέτρα τάξεως καί ασφαλείας κατά τήν άφιξιν εις 
τόν σιδηροδρομικόν Σταθμόν 'Ομονοίας τοΰ νυν Βασι- 
λέως καί .τότε, τό 1933, διαδόχου της Σουηδίας. Τόν 
συνοδεύει ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας Α. Ζαΐμης. ’Α
πέναντι: Ό  κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης, ώς ’Αστυνομικό: 
Δ)ντής Πειραιώς, μετά τοΰ Ταγματάρχου τής Χωρο

φυλακής ’Αντωνίου Παπανικολάου.





Η ΒΙΑ 
ΣΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Α Ν Α ΤΡΕΦ Ο Υ Μ Ε μία γενεά θαυμα
στών τής βίας!», προμάντευε ό 

κοινωνιολόγος Δρ Βέρτμαν, πριν άπό 
δεκαπέντε χρόνια. «Μέ τήν πρόοδο των 
έτών, θά δούμε τά φαινόμενα τής βίας 
νά πολλαπλασιάΖωνται μέ τρομακτική όρ- 
μή στήν κοινωνία μας» ."Οταν τά έ 
γραψε αυτά, ή φωνή του χάθηκε μέσα 
ο ένα κύμα «φιλελευθέρων» δαιμαρτυ- 
ριών. Έν τούτοις, οί στατιστικές του έ- 
παλήθευσαν.

Στους τελευταίους μήνες κυκλοφό
ρησαν δυό σημαντικά βιβλία γύρω άπό 
τά θέμα τής βίας στήν τηλεόραση. Τό 
ένα είναι άγγλικό καί έχει συνταχθή 
άπό μία κρατική έπιτροπή. Περιέχει πλή
θος καταθέσεις φιλολόγων, κριτικών 
γιατρών, ψυχιάτρων, δικηγόρων κλπ. 
πού, δυστυχώς, δέν κάνουν τίποτα άλλο 
παρά νά έκφράΖουν προσωπικές γνώμες, 
χωρίς νά τις στηρίΖουν σέ παρατηρή
σεις, στατιστικές καί στοιχεία συγκεκρι
μένα. Τό δεύτερο είναι μία πραγματική 
σοβαρή έργασία μιας κρατικής άμερικα- 
νικής έπιτροπής ύπό τήν προεδρία τού 
Μίλτωνος ΑϊΖενχάουερ, άδελφού τού 
άειμνήστου προέδρου τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Α Υ ΙΗ Σ Η  ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Ας δούμε πρώτα μερικά άπό τά 
στοιχεία πού έχει συλλέΕει ή Έπιτροπή 
ΑϊΖενχάουερ:

1. —Τό 1953, μέσα σέ μία έβδομά- 
δα, οί θεαταί τηλεοράσεως στή Νέα Ύ- 
όρκη παρακολούθησαν 6,2 σκηνές βίας 
σέ κάθε ώρα προγράμματος. Τό 1962 τά 
«έπιθετικά έπεισόδια» ήταν τέσσερες 
φορές περισσότερα άπό τά «έπεισόδια 
τρυφερής καί προστατευτικής συμπερι
φοράς».

2 . — Στά κινούμενα σκίτσα, προγράμ
ματα κυρίως γιά παιδιά, τά βίαια έπει
σόδια φθάνουν τά 20 κατά ώρα.

3. — Οί βίαιες συγκρούσεις στήν τη
λεόραση δέν συμβαίνουν μεταΕύ γνω
στών άνθρώπων, όπως συνήθως στή 
Ζωή, άλλά κατά κανόνα μεταΕύ άγνώ- 
στων καί έΕη φορές στις δέκα είναι έ 
νοπλες.

4 —Οί «ήρωες» πού σκοτώνουν στήν 
τηλεόραση έχουν συνήθως «καλό τέ
λος», άρα ή βία έμφανίΖεται σάν ένα έ- 
πιτυχές μέσον γιά νά κερδίσης στή Ζωή. 
ΈΕ άλλου, ό πόνος καί ό θάνατος, έ- 
πακόλουθα τής βίας, παραλείπονται συ
νήθως. Επομένως, οί νέοι παρασύρον- 
ται νά νομίμουν ότι δέν ύπάρχει άλλη- 
λοεΕάρτησις.

Αύτά είναι τά έλάχιστα μόνον άπό τό

πάμπολλα συγκεκριμένα στοιχεία τής 
Έκθέσεως ΑϊΖενχάουερ. «Σήμερα, γρά
φει ό Αγγλος Δρ Βέρτμαν, άντιμετω- 
πίΖουμε στήν τηλεόραση, πού παρακο
λουθούν τά παιδιά, μία άνευ προηγου
μένου έπίδειΕη βίας, σαδισμοϋ καί βαρ- 
βαρότητος. Συγχρόνως, ύπάρχει τέτοια 
αύΕηση βίας μεταΕύ τών νέων μας, 
ώστε καμμία είρηνοποιός δύναμη δέν 
μπορεί νά τά βγάλη πέρα μέ τούς τα
ραχοποιούς τού έσωτερικοϋ».

Ποιόν ωφελεί όλη αύτή ή βία; Στό 
έρώτημα αύτό, πού διατύπωσε πρώτος ό 
καθηγητής Χάϊνς τού Πανεπιστημίου τού 
Ίλλινόϊς, κανείς δέν μπόρεσε νά δώση 
άπάντηση. Στήν άγγλική Έκθεση, όμως 
συγκεντρώνονται τά διάφορα έπιχειρή- 
ματα ύπέρ τής άπολύτου έλευθερίας στά 
προγράμματα τηλεοράσεως. Τό πρώτο, 
όπου έπανέρχονται οί περισσότεροι, εί
ναι ή «κάθαρση». Παραλλάζοντας τήν 
έννοια τού Αριστοτέλη, έρμηνεύουν 
τήν κάθαρση σάν μία διαδικασία πού μάς 
άπαλλάσσει άπό τά έπιθετικά μας ένστι
κτα. Βλέποντας τρομερές σκηνές βίας, 
λένε, συγκινούμαστε, συμπάσχουμε καί 
δέν θέλουμε νά τις μιμηθούμε. Δυστυ
χώς, τό έλκυστικό αύτό έπιχείρημα απο
δείχθηκε άβάσιμο άπό τις συγκεκριμέ
νες έρευνες τής Έκθέσεως ΆϊΖενχάου- 
ερ. Ομάδες ψυχολόγων καί ψυχιάτρων 
άπέδειΕαν, ότι ή βία στήν τηλεόραση 
ένθαρρύνει τά έπιθετικά ένστικτα καί εύ- 
νοεϊ ήθικές καί κοινωνικές άντιδράσεις, 
άπαράδεκτες σέ μία πολιτισμένη κοινω
νία.

Αλλο έπιχείρημα είναι ότι ή βία μπο
ρεί νά έπηρεάΖει τά παιδιά, αλλά όχι 
τούς μεγάλους. Αρα, δέν είναι δυνα
τόν ολόκληρη ή τηλεόραση νά άκρωτη- 
ριασθή πρός χάρη τών παιδιών. Δυστυ
χώς, όμως ή «διανοητική ήλικία» πολ
λών ένηλίκων είναι σέ έπίπεδα παιδι
κά, πράγμα πού δέν άμφισβητεϊ κανείς 
ψυχίατρος πλέον.

Τό τρίτο είναι ένα αρνητικό έπιχεί
ρημα: «Δέν μπορείτε νά άποδείΕετε ότι 
κάνει κακό». Είναι παιδαριώδες καί τρο
μακτικό νό έκτίθεται ένας ολόκληρος

κόσμος σέ τόσο άπαίσιους κινδύνους, 
έπειδή δέν μπορεί μία ομάδα άτόμων 
νά βρή μαθηματικές άποδείΕεις στά έ- 
ρωτήματά τους. Δέν Εέρουμε, άραγε, τά 
αποτελέσματα τής διαφημίσεως-, Γιατί οί 
βιομήχανοι πληρώνουν κολοσσιαία ποσά 
γιά νά έπαναλαμβάνεται άπό τήν τηλεό
ραση τό όνομα τού προϊόντος τους; 
Καί κατά τί διαφέρει ή βία άπό τό τάδε 
σαπούνι;

ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ

Αλλο έπιχείρημα είναι ότι ή έΕοικεί- 
ωση μέ ένα ορισμένο θέμα άνακόπτει τό 
ένδιαφέρον. Υποτίθεται ότι ή βία, όπως 
καί ό έρωτισμός, χάνουν τήν έλΕη τους 
όταν γίνωνται καθημερινά καί εύκολα. 
Η άπλοϊκότητα τού έπιχειρήματος αύτού 

είναι έκπληκτική. Αρα, δηλαδή, χαρί- 
Ζουμε στό παιδί μας μεκανό γιά νά τού 
στομώσουμε τό ένδιαφέρον γιά κατα
σκευές; Καί τού χαρίΖουμε τόν «Μικρό 
Χημικό» γιά νά Εεφορτωθή μία καί καλή 
τήν κρίση του πρός τήν έπιστήμη;

Επανερχόμαστε στό βασικό έρώτημα: 
Ποιόν ώφελεϊ όλη αύτή ή βία; 'Ομολο
γώ ότι μοϋ είναι άδύνατον νά φαντα- 
σθώ ποιόν μπορεί νά ώφελή αύτό τό 
όργιο τής βίας. Βλέπω, όμως, Εεκάθαρα 
ότι πηγαίνουμε γυρεύοντας τήν άντίδρα- 
ση, πού θά είναι άδυσώπητη. Ή κοινω
νία έχει ένα δυνατό αίσθημα αύτοσυν- 
τηρήσεως καί δέν είναι πρόθυμη νά έγ- 
γυηθή τήν έλευθερία τού κλέφτη, τού 
άπατεώνα ή τού φονιά, όσο κι' άν τό 
τηλεοπτικό πρόγραμμα τούς παρουσιάζει 
«συμπαθητικούς». "Αν, λοιπόν, δέν θέ
λουμε νά έτοιμάσουμε μόνοι μας μία 
τρομερή άντίδραση, θά έπρεπε τουλά
χιστον νά κάνουμε αύτό πού γίνεται ή
δη στήν Αμερική, έπειτα άπό τήν "Εκ
θεση ΑϊΖενχάουερ. Νά πάψουμε, δηλα
δή, νά στηριΖόμαοτε σέ διάφορες αίσιό- 
δοΕες ύποθέσεις γιά τις όποιες δέν ύ- 
πάρχουν άποδείΕεις. Νά παρατηρήσου
με τά γεγονότα καί τις στατιστικές. Καί 
νά λάβουμε μέτρα αύτοελέγχου.

ANTONY LEVINE
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ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΑΡΑΣΙΝ
Όλες οί υπηρεσίες τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπετέλεσαν άπό τής συστάσεως τοΰ 
εύλογημένου Σώματος άντικείμενον λατρείας τοΰ Ελληνικού λαού. 'Ωρισμένες 
όμως, μεταξύ τών οποίων τό άγαπημένο «100», έχουν πολλές φορές προκαλέσει 
παραληρήματα αληθινής λατρείας, άνθρώπων πάσης κοινωνικής τάξεως, δείγμα
τα τής όποιας αποτελούν μερικές επιστολές, τις όποιες σταχυολογοΰμε άπό τις 
δεκάδες πού άποστέλλονται καθημερινώς προς την υπέροχη αυτή ύπηρεσία.

Π ρ ό c
τόν Κύριον Δ)ντήν 
Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως 
Αστυνομίας Πόλεως Αθηνών

Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντή,

Ή σύζυγός μου καί έγό) θεωρούμεν 
μεγιστην ύποχρέωσίν μας νά εύχαριστή- 
σωμεν τήν ύφ' ύμάς ύπηρεσίαν καί τό 
προσωπικόν αύτής διά τήν πολύτιμον 
συμπαράστασιν καί βοήθειαν, τήν όποι
αν μας παρέσχον, ότε μετεφέρθη έσπευ- 
σμένως διά περιπολικού αύτοκινήτου εις 
τό Μαιευτήριον «Μαρίκα Ήλιάδη» ή 
σύζυγός μου λόγψ συντόμου καί λίαν 
όΕέως τοκετού.

Ιδιαιτέρως θέλομεν νά εύχαριστήσω- 
μεν θερμώς τούς δύο άνδρας τού πε
ριπολικού διά τήν προθυμίαν τους νά 
μάς βοηθήσουν καί τήν συμπαράστασιν 
των. Δυστυχώς ή έντασις τών συμβάν
των καί ή συγκίνησις τών στιγμών έ- 
κείνων δέν μού έπέτρεψαν νά συγκρα
τήσω τά όνόματά των.

Είναι περιττόν, νομίΖω, νά έΕάρη κα
νείς άκόμη μίαν φοράν τήν άΕίαν καί 
τήν συμβολήν τής ύφ’ ύμάς ύπηρεσίας 
εις τήν έΕυπηρέτησιν τού κοινού καί 
μάλιστα εις δυσκόλους στιγμάς, όπως ή 
δική μας.

Διά τούτο παρακαλώ, Κύριε Διευθυν- 
τά, δεχθήτε θερμώς τάς θερμός εύχαρι- 
στίας τόσον έμοϋ όσον καί τής συΖύγου

μου πρός ύμάς καί τό ύφ ύμάς προσω
πικόν.

Μετά τψής 
Ιωάννης Δ. Καραλής 
Επιμελητής Μετεωρολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σοπφούς 105 
Καλλιθέα

ΙΙρός τήν Δ)νσιν 
’Αμέσου Δράσεως ’Αθηνών

Ε ν τ α ύ θ α
Αξιότιμε κε Δ)ντά,

A ti τής πχρούαης μου σπεύδω ΐχ ι  μό
νον νά εύχαριατήσω τήν &φ’ ύμάς Υ πη
ρεσίαν τής δποίας ώς Προϊστάμενον οφεί
λω καί σάς προσωπικώς νά εύχαριατήσω 
άλλά καί νά σάς συγχαρώ έγκαρδίως διά 
τήν ταχείαν, πρόθυμον καί άποτελεσματι- 
κήν συμβολήν καί έξυπηρέτησιν εις τήν 
πρόσκληαιν ταύτης διά τήν έπίλυσιν προ
βλημάτων τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας.

Συγκεκριμένους εις παρουσιασθέν πρό
βλημά μου οικογενειακόν, παρεκάλεσα τήν 
άμεσον δράσιν νά μέ βοηθήση διά τήν έ- 
πίλυσίν του. Αδτη έσπευσεν εις βοήθειάν 
μου διά τών άστυφυλάκων κ.κ. Δ η μ η- 
τ ρ ί ο υ  Λ ά μ π ρ ο υ  κ α ί  Γ ε ω ρ 
γ ί ο υ  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  έπιβαι- 
νόντων αυτοκινήτου αμέσου δράσεως καί 
οΐτινες τόσον διά τής καλωσύνης, τής εύ- 
γενείας, τής προθυμίας δαον καί τοΰ άρί- 
στου χειρισμού τής ύποθέσεως, έφερον εις 
πέρας δυσκολώτατον πρόβλημα τό δποϊον

μοί έπαρουσιάσθη εις τήν οίκογένειάν 
μου, δΓ δ εύχαριστώ έκ μέρους τής οικο
γένειας μου καί έμοΰ προσωπικώς τούς 
προαναφερθέντας άστυφύλακας, συγχαίρω 
καί εύχαριστώ) καί πάλιν ύμάς διά τήν 
άξιόλογον πράγματι ύφ’ Υμάς Υπηρεσίαν.

Μετά τιμής 
Σωκράτης Κουσουράκης 

Πλοίαρχος Π.Ν. έ.ά.

Κύριε Διυθυντό,
Οπωσδήποτε είναι πολλαί αί έπιστο- 

λαί εύχαριστιών πού άπευθύνουν πρός 
Ύμάς οί έΕυπηρετηθέντες ύπό τής Ύ
πηρεσίας μηχανοκινήτου τής Αστυνο
μίας Πόλεων, δΓ δ καί παροκαλώ όπως 
δεχθήτε μίαν άκόμη, τήν ίδικήν μου. 
Αϋτη άποτελεϊ τόν έλάχιστον τρόπον έκ- 
δηλώσεως τής εύγνωμοσύνης μου καί 
τών εύχαριστιών μου πρός όλους Εσάς, 
οί όποιοι μού προσφέρατε μεγιστην ύπη
ρεσίαν.

Συγκεκριμένους θά ήθελα νά εύχαρι- 
στήσω Ύμάς ώς έπικεφαλής τής ύπη
ρεσίας Αμέσου Δράσεως καί νά έκφρά- 
σω τήν βαθύτατην μου εύγνωμοσύνην 
πρός τόν κ. ΠαπατΖήμα Παύλον (Ν 21), 
ό όποιος, έπιβαίνων τού ύπ' άριθμόν 
777 αύτοκινήτου τής Αμέσου Δράσε- 
ως, κυριολεκτικούς έσωσε τήν πά- 
σχουσαν έκ χρονίου καρδιακού νοσήμα
τος σύΖυγόν μου έκ βεβαίου θανάτου. 
Τούτην, ύποστάσαν Εαφνικήν καρδιακήν 
προσβολήν, ήμιθανή παρέλαθε καί ίδί-
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ate εύθύναις όδήγησε εις τό νοσοκομεϊ- 
ον όπου τώρα αΰτη, χάρις εις τήν έτοι- 
μότητά του, εύρίσκεται έκτός κινδύνου.

Δεχθήτε λοιπόν κ. Διευθυντά τάς 
πλέον ειλικρινείς μου εύχαριστίας καί 
τήν βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην δΓ δ- 
σα καί κατά τό παρελθόν άλλά καί εις 
τό έγγύς παρόν μοϋ προσεφέρατε καί 
εύχομαι όπως ό Θεός σάς σκέπη πάν
τοτε πρός συνέχισιν τού άλτρουϊοτικοΰ 
οας έργου.

Μετά πλείστης εύγνωμοσύνης 
Σταύρος Χ '"Ιω άννου  

Βρυούλων 90 
Καιοαριανή

Πρός τήν Άμεσον Δράσιν
Αστυνομίας Πόλεων (100)

Ν έ α ς  Σ μ ύ ρ ν η ς
Κύριε Διοικητά,

Βαθύτατα συγκεκινημένη καί Ανέκφρα
στα εύγνωμονοΟσα διά τήν ταχείαν καί Α
ποτελεσματικήν μεταφοράν τής Απόρου ύ- 
περηλίκου Δήμητρας Κατάτσου συζ. ’Εμ
μανουήλ ’Εθνικής Στέγης 36 Ά νω Νέας 
Σμύρνης.

Πράξις αύτη πολιτισμένη Ανθρωπιστική 
πού Αντανακλά τό πνεύμα τής Έπαναατά- 
σεως τής 21ης ’Απριλίου περί Ελλήνων 
Χριστιανών.

ΕύγνωμονοΟσα 
Μετά τιμής 

Μαρία Βουλγαρέλη 
Έλησπόντου 7. Νέα Σμύρνη

'Αξιότιμε 
Κύριε Διευθυντά,
Διά μέσου ύμών εύχαριστώ θερμότατα 
τούς άνδρες τής άμέσου δράσεως, διότι 
πόσχουοα έκ τροφικής δηλητηριόσεως 
μετεφέρθην άπό τό "Ανω Πατήσια, τά
χιστα εις τόν σταθμόν Πρώτων Βοηθει
ών καί έκείθεν εις τό Λαϊκόν Νοσοκο- 
μεϊον όπου μοί παρεσχέθησαν αί πρώται 
βοήθειαι.

Μόλις τώρα συνελθοϋσα άπό τήν τα
λαιπωρίαν τής δηλητηριόσεως δέν πα
ραλείπω νά σάς εύχαριστήσω όλους γι6 
τήν ύπηρεσίαν πού προσφέρετε στόν 
λαό. Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τόν όδηγό 
τής άμέσου δράσεως, τού όποιου δέν 
ΥνωρίΖω τό όνομα, άλλά αύτό δέν έχει 
καμμία σημασία.

Καί πάλιν σας αύχαριστώ 
Αντιγόνη Παλαιού 

Θερμοπυλών 2 Άμαρούσιον

’Αξιότιμε Κε Διευθυντά τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως ’Αθηνών 

Σάς παρακαλώ δεχθήτε τάς εύχαριστίας 
μου διά τήν άμεσον ένέργειαν τής Υπηρε
σίας Άμέσου Δράσεως, ήτις δι’ Αστραπι
αίας παρεμβάσεώς της διέσωσεν έκ βεβαί
ου θανάτου τήν σύζυγόν μου ήτις είχεν κα- 
ταπέσει έπΐ τού δαπέδου τουαλέττας καί 
Ακριβώς δπισθεν τού Ανοίγματος τής θύ- 
ρας, δπότε οίαδήποτε προσπάθεια θά εΐ- 
χεν ώς Αποτέλεσμα νά έπιφέρη κτύπημα 
εις ταύτην. (Τό γεγονός συνέβη τήν 23.4. 
72 ώραν 15,25 περίπου).

Τά δργανα τής Άμέσου Δράσεως, τά ό
ποια είδοποιηθέντα προσέτρεξαν πάραυτα, 
είσήλθον έκ μικρού παραθύρου, μέ μεγά-

λας τών ιδίων περιπετείας καί ήλευθέρω- 
σαν ταύτην.

Τοιαϋται ένέργειαι φιλάνθρωπου συμπα- 
ραστάσεως, πρωτοβουλίας καί θυσίας άπο- 
δεικνύουν τό ύψηλόν έπίπεδον έκπαιδεύ- 
σεως τούτων καί τήν Ανιδιοτελή άντιμε- 
τώπισιν έπικινδύνων καταστάσεων, ώς καί 
τήν όξύτητα καί ταχύτητα σκέφεως.

Τά συμμετασχόντα δργανα έφερον τά 
στοιχεία Ν. 743 καί Ν. 396 τό δέ αύτο- 
κίνητον τόν Αριθμόν 843 ( 23.4.72 ώρα 
15,25 περίπου).

Δι’ έμέ, δστις παρηκολούθησα τήν έπι- 
κίνδυνον Αποστολήν των Ανίσχυρος λόγφ 
ήλικίας νά τά βοηθήσω, θά αίσθάνωμαι 
εύγνωμοσύνην διά τό μεγάλο καλό τό ό
ποιον μού προσέφερον.

Μέ βαθυτάτην εύγνωμοσύνην 
Δημοσθένης Μαυροκορδάτος 

’Ιατρός - ’Οφθαλμίατρος 
Συνταξιούχος

Ιεροσολύμων 12 (Τ. 184) ’Ισόγειον

Πρός τόν
Διοικητήν Υπηρεσίας 

Άμέσου Δράσεως Αθηνών 
Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Ό  ύπογροφόμενος Παναγιώτης Μα- 
ράτος, κάτοικος Πατρών, λαμβάνω τήν 
τιμήν νά εύχαριστήσω κατ' άρχάς Υ
μάς ώς Διοικητήν τής Υπηρεσίας Αμέ
σου Δράσεως καί δΓ ύμών τόν Άρχι- 
φύλοκα No 86 Γεώργιον Άσημακόπου- 
λον καί τόν άστυφύλοκα No 651 Νικό
λαον Γρίβαν, ώς μέλη τής ύπηρεσίας 
σας, διά τόν ύπερβάλλοντα Ζήλον τόν 
όποιον έπέδειΕαν πρός σωτηρίαν τής 
ήμετέρας Ζωής. Καθ' ότι τήν 30ήν τού 
μηνός Ιανουάριου 1972, ήμέραν Κυρια
κήν μέ παρέλαβαν εύθύς ώς είδοποιή- 
θησαν περί τήν 10.30' μ.μ. καί μέ διε- 
κόμισαν εις Εύαγγελισμόν, όπου ύπε- 
βλήθην εις άμεσον χειρουργικήν έπέμβα- 
σιν, ήτις μού έσωσεν τήν Ζωήν. Εύχα- 
ριστώ όθεν 'Υμάς καί τούς άξιεπαίνους 
ανδρας τής Υπηρεσίας σας, οί όποιοι 
διά τού ύψηλοϋ φρονήματος των καί τής 
πίστεως εις τό καθήκον των διά μίαν 
είσέτι φοράν έβοήθηοαν διά τήν σωτη
ρίαν άνθρωπίνης Ζωής.

Καί πάλιν θερμώς εύχαριστώ 
Μετά τιμής 

Παναγιώτης Μαράτος

Εις τήν παρούσαν μου έπιατολήν θέλω 
δπως έκφράσω τάς εύχαριστίας μου πρός 
τήν Άμεσον δράσιν (100) ’Αθηνών. Διά 
τήν έξεύρεσιν αίματος καί μεταφοράς αύ- 
τού είς παιδιατριακήν χειρουργικήν κλι
νικήν Αθηνών Λεμεσού 41.

’Ιδιαιτέρως τάς εύχαριστίας μου είς τόν 
Άρχιφύλακα τού 100 κ. Άγγελόπουλον 
Ή λίαν Ν. 55 πού προσεφέρθη καί έδωσε 
αίμα διά τήν ζωήν τού, παιδιού μου.

Μετ’ εύχαριστίας μου 
ό πατήρ τού παιδιού 
Δημάκης ’Εμμανουήλ 

Καραμανλή 23, Ξυλόκαατρον Κορινθίας

Π ρ ό ς
Τήν Άστυνομ. Διεύθυνσιν 'Αθηνών 

Υπηρεσία Άμέσου Δράσεως
' Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Διοικητά,
Διά τής παρούσης μου έπιστολής, θε

ωρώ ύποχρέωσίν μου νά εύχαριστήσω 
καί νά έκφράσω τήν άπειρον εύγνωμο- 
σύνην μου πρός Υμάς προσωπικώς καί 
πρός τούς ύφ' ύμάς ύπηρετούντας Ά ν 
δρος τού 100, Αστυφύλακας Ν. 363 
καί Ν. 654. Διότι κατόπιν τηλεφωνικής 
είδοποιήσεως τής συΖύγου μου, τά ύ- 
μέτερα όργανα έσπευσαν καί μετέφε
ραν τό ταχύτερον τήν σύΖυγόν μου άπό 
τήν οικίαν μας Άχορνών 338 είς τό 
Κεντρικόν Μαιευτήριον διά τόν τοκετόν 
της τυγχάνουσα έντελώς μόνη έν τή 
οικία καί καθ' δν χρόνον εύρισκόμην έν 
τη υπηρεσία μου καί μακράν τών Α θη
νών έργαΖόμενος ώς είσπράκτωρ είς τά 
Υπεραστικά Λεωφορεία τού 2ου Κ.Τ.Ε. 
Υ.Λ.

Σάς εύχαριστώ καί σάς εύγνωμσνώ 
Μετά τιμής 

Ιωάννης Πέτρου 
Ψαρουδάκη 36 

Τ.Τ. 218
' Ε ν τ α ύ θ α

Πρός τόν κ. Διοικητήν 
τής 'Υπηρεσίας ’Αμέσου Δράσεως 
Κύριε Διοικητά,

νΕχω τήν τιμήν νά θέσω ύπ’ δψιν Ομών 
δτι τή συνδρομή περιπολικών αυτοκινήτων 
τής ύμετέρας 'Υπηρεσίας καί εϊδικώτερον 
τού έπιβαίνοντος τούτου Άστυφύλακος Ν. 
416 κ. Ίωάννου Κεχαγιά, έπετεύχθη ή 
διάσωσις έκ βεβαίου θανάτου τής μητρός 
μου διά τής άμέσου προσκομίσεως Ασκού 
δξυγόνου.

Ή  προσωπική έμπειρία, ήν έσχον είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν διά τήν Αποτελε
σματικήν συμπαράατασιν τών παρά τή ύ- 
μετέρα όπηρεσία όπηρετούντων, μού δημι
ουργεί ήθικήν ύποχρέωσίν νά διατυπώσω 
έγγράφως—πέραν τών πρός τόν ώς εϊρη- 
ται Αστυφύλακα προφορικών εύχαριατιών 
μου—τάς θερμάς μου πρός τήν ύμετέραν 
ύπηρεσίαν εύχαριστίας καί τά συγχαρητή
ριά μου διά τήν πολύτιμον συνδρομήν καί 
τάς άνεκτιμήτους ύπηρεσίας τάς όποιας 
παρέχει είς τήν κοινωνίαν μας ό θεσμός 
τής Άμέσου Δράσεως'.

Μετά πλείστης τιμής 
Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δ)ντής Ύπουργ. Κυβερν. Πολιτικής 
Ά χιλλέως 26 Παλ. Φάληρον

Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Αθηνών
Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Διευθυντά,
"Εχω τήν τιμήν νά σάς εύχαριστήσω 

θερμότατα διά τήν ουμπαράστασιν τήν 
όποιαν μοϋ προσέφερε περιπολικόν τής 
ύμετέρας Άμέσου Δράσεως, είς τήν ά- 
φετηρίαν τών λεωφορείων Φιλοθέης.

Μέ συνεκίνησε βαθύτατα ή ταχεία έ- 
νέργεια, ή ύποδειγματική εύγένεια καί 
τό άνθρωπιστικόν πνεύμα τών άνδρών 
τού περιπολικού, οί όποιοι, ούτω, έδι- 
καίωσαν διά πολλοστήν φοράν, τήν κα
θολικήν πεποίθησιν όλων τών πολιτών 
ότι ή "Αμεσος Δράοις είναι μία έπαλΕις 
πολιτισμού πού τιμά τό ένδοξον Σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων.

Μετά πλείστης τιμής 
Τάκης Παπαγιαννόπουλος 

Δημοσιογράφος
Σχολιαστής Ραδιοφώνου - Τηλεοράσεως 

Λεωφόρος Γ. Σταύρου 35, 
Φιλοθέη
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΖ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ  
Η ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

(συνέχ. έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)

Τ ε τ ά ρ τ η  Δ ι α π ί σ τ ω σ ι ς .  
Μετά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως 6πδ 
τών Τούρκων, δ Μωάμεθ δ Β ', δ Πορθητής, 
σύμφωνα μέ τήν γενικήν τακτικήν τοο νά 
έκπολιτίση, δηλαδή, νά έκβυζαντινίση τήν 
μορφήν τού Όθωμανικοθ Κράτους του, 
προσείλκυσεν εις τήν Αύλήν του μουσικούς 
διασήμους τού Βυζαντίου καί έπεζήτησε νά 
άναμείξη τήν Άραβοτουρκικήν Μουσικήν 
μέ τήν Βυζαντινήν τοιαύτην.

Πλείστα είναι τά παραδείγματα τών Βυ
ζαντινών μουσικοδιδασκάλων, οί δποϊοι έ- 
καλλιέργησαν τήν τάαιν αύτήν καί έπη- 
ρεάσθησαν πολύ, κατά τήν άπύδοσιν τής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής, άπδ μέλη τής 
Άραβοτουρκικής μουσικής.

'Αλλως τε, ή “Ανατολική, γενικώς, Μου
σική, δπως έλέχθη καί είναι παραδεκτόν, 
δέν ήτο ξένη πρδς τήν Βυζαντινήν, άφού 
είχεν άναμειχθή μέ τήν άρχαίαν 'Ελληνι
κήν μουσικήν, τήν μητέρα τής Βυζαντι
νής. “Αλλά καί πάλιν, δ έπηρεασμδς αύτδς 
άφορψ κυρίως, τά άργά μουσικά μαθήμα
τα, τά λεγάμενα Παπαδικά (Χερουβικά, 
Κοινωνικά κ .λ .π .) , δπως άποφαίνεται σο· 
φώτατα δ μουσικολογιώτατος Πατριάρχης 
Κων) τίνος Βαλιάδης.

«Ή “Εκκλησιαστική μας Μουσική — 
γράφει δ Βαλιάδης— παρ’ δλας τάς τυχόν 
άλλοιώσεις καί έπιδράσεις έξωθεν, δέν με- 
τέδαλε τάς άρχαίας βάσεις της, καί τόν 
ούσιώδη χαρακτήρα της, καί, δν μή καθό
λου, πάντως, κατά τδ πλείστον μέρος της, 
είναι γνήσιον άπαύγααμα τής άρχαίας 'Ε λ
ληνικής Μουσικής, καί ή “Εθνική μας Δη
μοτική Μουσική, άπδ στόματος είς στόμα, 
παρά τών πατέρων μας μέχρις έσχάτων 
διατηρηθείσα, ώς “Εθνικόν κληροδότημα, 
φέρει πααιφανώς δλους τούς χαρακτήρας 
γνησίας, πρδς τήν “Εκκλησιαστικήν μουσι
κήν, άδελφής. Πάντα ταΰτα —καταλήγει 
δ σοφός Πατριάρχης—  άποδεικνύουν, δτι 
ή “Εκκλησιαστική μας Μουσική είναι πο- 
λυτιμότατον λείψανον καί μία Ιερά ήχώ 
τής Άρχαίας Ελληνικής Μουσικής».

Ό πω ς δέ τά άσβεστώματα τής 'Αγίας

Σοφίας δέν ήλλοίωσαν τά λαμπρά ψηφιδω
τά, τά δποΐα κρύπτονται έπί αιώνας κά
τωθεν αύτών, τοιουτοτρόπως καί τά μουσι
κά άσβεστώματα τής ξένης μουσικής, μέ 
τά δποΐα τυχόν έπέχρισαν οί χρόνοι τής 
Βυζαντίου, δέν είναι δυνατόν, έπ’ άπειρον, 
νά καλύπτουν τδ κάλλος τής Βυζαντινής 
“Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Τδ γενικόν συμπέρασμα άπδ τάς διαπι
στώσεις αύτάς είναι, δτι ή σημερινή Βυ
ζαντινή “Εκκλησιαστική Μουσική πηγάζει 
άπδ τήν Άρχαίαν 'Ελληνικήν Μουσικήν 
καί δχι άπδ τήν Ρωμαϊκήν, τήν Εβραϊ
κήν καί τήν Ανατολικήν, δηλαδή, τήν 
Περσικήν, Αραβικήν καί Τουρκικήν. 'Γ- 
πέστη, βεβαίως, κατόπιν έπίδρασιν καί τής 
ξένης μουσικής, άλλά έδάνεισε πολύ πε
ρισσότερα στοιχεία ίδικά της εις αύτήν.

Συνεπώς, έχομεν “Εθνικήν καί θρη- 
σκευττικήν ύποχρέωσιν ήμεΐς οί "Ελλη
νες “Ορθόδοξοι Χριστιανοί, νά εϊμεθα προ
σηλωμένοι εις- τόν μουσικόν αύτδν θησαυ
ρόν, δ δποΐος έχει τδ πλεονέκτημα νά 
συγκινή, νά διδάσκη καί νά μεταρσιώνη 
τόν νοΟν καί τήν καρδίαν της είς τόν κό
σμον τών ώραίων καί άγνών 'Ελληνοχρι
στιανικών Ιδεών καί αισθημάτων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΒΓΖΑΝΤΙ-
ΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ

8. Αφού έξητάσθη ίστορικώς τδ πώς έ- 
δημιουργήθη καί άνεπτύχθη ή Βυζαντινή 
“Εκκλησιαστική Μουσική καί ποΐαι αί πη- 
γαί της, σκόπιμον τυγχάνει, νά παρου- 
σιασθώαι καί τά κυριώτερα προσόντα της. 
Δι’ έκείνους, οί δποϊοι έχουν γνωρίσει καί 
έχουν έμβαθύνει είς τδ πνεύμα τής Βυ
ζαντινής Μουσικής, είναι φανερόν, δτι ή 
Μουσική αύτή σκοπόν έχει νά έξυπηρετή- 
ση, μέ τδν καλλύτερον τρόπον, τδ καθή
κον τής λατρείας πρδς τδν θεόν καί νά 
συντελέση είς τήν καλλιέργειαν καί μόρ- 
φωαιν τών πιστών.

Ζητεί νά έκφράση μέ τήν γλώσσαν τής 
Μουσικής, τάς ύψηλάς έννοιας τών Ιερών 
ύμνων.

Ζητεί νά ζωντανέψη καί νά έκδηλώση

τά Ιερά συναισθήματα τής πίατεως, τής 
εύγνωμοσόνης, τής άγάπης πρδς τδν θ ε 
όν. Νά προσφέρη ύμνους καί Δοξολογίας 
είς τδν Πανάγιον καί Πάνσοφον καί Παν
τοδύναμον Δημιουργόν καί Πατέρα.

Ζητεί νά ζωγραφίση μέ τδ μέλος τά 
σκοτεινά καί όλέθρια έργα τής άπιστίας 
καί τής άμαρτίας, νά έξάρη δέ, άντιθέτως, 
τά άξιοθαύμαστα καί σωτήρια έργα τής 
πίστεως καί τής άρετής.

Γενικώς δέ, νά ύπενθυμίζη τόν ύφηλδν 
προορισμόν τού άνθρώπου καί τδ αιώνιον 
μέλλον του, νά έξαίρη τήν προσωπικότητα 
καί τδ έργον τού Σωτήρος Χριστού καί νά 
προτρέπη τούς πιστούς είς Χριστιανικήν 
μόρφωσιν καί ζωήν.

Διά νά έξυπηρετήση τήν κατάλληλον 
έκφρασιν δλων αύτών ή Βυζαντινή Μουσι
κή χρησιμοποιεί μεγάλην ποικιλίαν με
λών.

Χρησιμοποιεί δ κ τ ώ  ή χ ο υ ς ,  έκ 
τών δποίων τέσσαρες άνήκουν είς τδ 
Δ ι α τ ο ν ι κ ό ν  λεγόμενον γένος, 
δύο δέ είς τδ Χ ρ ω μ α τ ι κ ό ν  καί  
δύο είς τδ Έ ν α ρ μ ό ν ι ο ν  γένος.

"Εκαστος ήχος περιλαμβάνει μέλη 
σύντομα καί μέλη άργά, ώστε νά έξυπη- 
ρετούνται δλαι αί άνάγκαι τής έν τψ Ναφ 
λατρείας πρδς τδν θεόν.

Χρησιμοποιεί ή Βυζαντινή Μουσική μέ 
λη μέ ήθος πανηγυρικόν καί χαρμόσυνο' 
καί μέλη μέ ήθος πένθιμον καί κατανυ 
κτικδν καί Ικετευτικόν καί μέλη μέ ήθο 
διδακτικόν, διαφωτιστικόν καί προτρεπτι 
κόν.

Χρησιμοποιεί, έπίσης, διάφορα σχήμι 
τα τοΰ μέλους, διά νά παραστήση τ 
π ο ν (Ούρανόν, γήν, άδην, κ λπ .), π .χ  
«Σέ Κύριε, τδν δντα έν πάση τή κτίσε 
άμαρτωλοί πού φύγωμεν»; Έ  ν τ 
Ο ύ ρ α ν φ ; Αύτδς κατοικείς. Έ  
τ φ Ά δ η ;  Έπάτησας θάνατον. I  
τά β ά θ η  τά τής θαλάσσης;

Ά λλοτε τδ μέλος παριστά κ ί ν η ' 
σ ι ν ,  φ ω ν ή ν  ι σ χ υ ρ ά  ν, π έ ν 
θ ο ς ,  κ α τ ά ν υ ξ ι ν ,  θ ά ρ ρ ο ς  
χ α ρ ά ν ,  π λ ή θ ο ς  κ.λ.π.

Όσον άφορψ τήν έκτέλεσιν οίουδήποτε
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Βυζαντινού μέλους, αδτη γίνεται τ', από 
ένα πρόσωπον ή από χορψδίαν πολυμελή. 
Ή  Βυζαντινή Χορωδία περιλαμβάνει Αφ’ 
ένός μέν τούς αυμψάλλοντας άπό ώριαμέ- 
νον μουσικόν κείμενον, δμοιομόρφως καί 
δμοφώνως, καί άφ’ έτέρου τούς βοηθούς, 
οί όποιοι κρατούν συνήχηοιν, λ έ γ ο ν 
τ α ι  ί έ  κ α ί  ί ο ο κ ρ ά τ α ι .  
Αύτοί παρακολουθούντες τό ψαλλόμενον 
κείμενον, προσφέρουν τάς συλλαβάς έπί 
ένός ώριομένου μουοικοΟ φθόγγου, δ ό
ποιος είναι ή βάσις τού ίοοκρατήματος. 
Τοιουτοτρόπως άποτελεΐται άρμονική συν- 
ήχησις. Διότι τό ίαοκράτημα συνηχεί άρ- 
μονικώς μέ τούς έναλλασσομένους φθόγ
γους τής ψαλωμένης μελωδίας.

Επομένως έχει καί ή Βυζαντινή ’Εκ
κλησιαστική Μουσική Αρμονίαν, διάφορον 
δμως άπό τήν Εύρωπαϊκήν. "Εχει δέ ως 
πλεονέκτημα τό δτι Αποτελεί σεμνότερου 
άκουσμα καί τό δτι ή αυνήχησις αύτή 6έν 
συγχέει τούς ψαλλομένους ύμνους, άλλα 
παρουσιάζει εύκρινέατερον τάς ψαλλομέ- 
νας συλλαβάς καί λέξεις, ώστε οί έκκλη- 
αιαζόμενοι νά διακρίνουν καί νά παρακο
λουθούν τάς λέξεις τών ύμνων.

’Επίσης διά νά έχουν οί 'Ιεροψάλται 
διαστήματα άναπαύαεως, καί νά μένη τό 
έκκληαίασμα δσον τό δυνατόν εις κατά- 
στααιν έσωτερικής έγρηγόραεως, ή δποία 
είναι τόσον Απαραίτητος διά τήν Χριστια
νικήν ζωήν, ιδίως 'κατά τήν λατρείαν, 
χρησιμοποιείται εις τήν Βυζαντινήν ’Εκ
κλησιαστικήν Μουσικήν, ή ά ν τ ι φ ω- 
ν ί α. Δηλαδή, δχι ένας, Αλλά δύο χο
ροί χρησιμοποιούνται, οί δποϊοι ψάλλουν 
άλληλοδιαδόχως. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
δ ψάλτης ή οί φάλται τού χορού δύνανται 
νά άναπαυθούν, ένφ ψάλλει δ άλλος ψάλ
της ή δ άλλος χορός.

’Επί πλέον τό, έκκληαίασμα δέν Οπο- 
βάλλεται είς τήν κουραστικήν μονοτονίαν, 
τήν δποίαν Οφίαταται, δταν ψάλλη συνε
χώς ή ιδία χορψδία, δπως συμβαίνει είς 
τήν Εύρωπαϊκήν τετραφωνίαν.

Ό  ’Αμερικανός Καθηγητής τών Πολι
τικών ’Επιστημών Harold F. Alberfer, είς 
ένα βιβλίου του, τό δποίον τιτλοφορείται 
«I Like Greece»— «’Αγαπώ τήν 'Ελλάδα», 
λέγει διά τήν Βυζαντινήν ’Εκκλησιαστι
κήν Μουσικήν δτι είναι « π ρ ά γ μ α τ ι  
κ ά τ ι  τ ό  λ ε π τ ό τ α τ ο υ  κ α ί  
Α κ ρ ι β έ σ τ α τ ο υ ,  κ α ί  β α θ ε ι ά  
Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ε ι  τ ό ν  Χ ρ ι 
σ τ ι α ν ι σ μ ό ν  τ ή ς  ’Α ν α τ ο 
λ ή ς . . . » .

• ’Επίσης, ένας άπό τούς διασημοτάτους
* μελετητάς τής Βυζαντινής Μουσικής εις 
■> τόν κόσμον, δ Καθηγητής Tillyard, κατα- 
31 δικάζει τήν τετραφωνίαν καί έξαίρει τήν

Αξίαν τής Βυζαντινής Μουσικής. «'II 
προσπάθεια», γράφει είς τό βιβλίου του 

1 Byzantine Music and Hymnography,
-1’ πρός έναρμόνισιν τών Βυζαντινών ύμνων 

·· ή προσαρμογή των, κατά τό σύστημα Εΰ- 
ρωπαϊκόν πρωτοτύπων, μάς φαίνεται πλά
νη. . .  ’Επικαλούμεθα δπως ή Βυζαντινή 
Μουσική ψάλλεται κατά τόν Ε Λ Λ Η- 

’’■Ν I K O N  τρόπον — δηλαδή, δμοφώνιυς 
— καί άνευ συνοδείας, έκτός τού ίσοκρα- 

*' τήματος, καί είς έλεόθερον ρυθμόν». Καί 
' προσθέτει: «"Αν οί πατριώται "Ελληνες 

συνεδύαζαν τήν καλλιέργειαν τού Δημο
τικού τραγουδιού μέ τήν άναβίωσιν τής 
Μεσαιωνικής ψαλμωδίας (δηλαδή τής

Βυζαντινής), τότε δχι μόνον θά έσωζαν 
Από τήν λησμοσύνην ένα θηαυαρόν άνεκτι- 
μήτου μελψδίας, ιδιαιτέρως ίδικόν των, 
Αλλά καί θά έπετύγχανον διά τό Ε λ λ η 
νικόν "Εθνος τόν καλλίτερου οιωνόν, διά 
μίαν λαμπράν μουσικήν άνάπτυξιν είς τό 
μέλλον».

Κατόπιν τών Ανωτέρω καταφαίνεται ή 
Αξία τής Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής 
Μουσικής. Κύριος σκοπός της δέν είναι 
νά τέρπη καί νά διασκεδάζη, δπως ή κο
σμική μουσική. Είναι βεβαίως καί ή Βυ
ζαντινή μελψδία εύχάριστος. ’Εκείνο δ
μως τό δποίον πρδ πάντων έπιδιώκει, ε ί
ναι ή άνύψωσις τού νοΰ καί τής καρδίας 
τών πιστών πρός τόν Ούράνιον Πατέρα 
καί τόν Σωτήρα Χριστόν.

Ή  Μουσική αύτή ζωντανεύει καί χρω
ματίζει τό περιεχόμενον τών ίερών ύμνων 
καί τοιουτοτρόπως έμπνέει τήν πίατιν καί 
καί φρονηματίζει, τονώνει τήν πίστιν καί 
τήν εόσέβειαν, καλλιεργεί τόν πόθον τής 
μετανοίας καί διορθώσεως.

’Επίσης μεταδίδει τάς Χριατιανικάς έλ- 
πίδας διά τήν παρούσαν καί διά τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν. Προσφέρει είς τάς πονεμέ- 
νας ψυχάς παρηγοριάν, δπομονήν καί 
ειρήνην. Καλλιεργεί τήν Αγάπην καί τήν 
ένότητα μεταξύ τών Χριστιανών. Συνδέει 
τούς Χριστιανούς μέ τόν θεόν τοΰ έλέους 
προσελκύει τάς εύλογίας του.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΤΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗ
ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΓΣΙΚΗΣ

9. Ή  Βυζαντινή ’Εκκλησιαστική Μου
σική δέν είναι μόνον ή μουσική τής προ
σευχής μας, είναι συγχρόνως κ α I ή 
Μ ο υ σ ι κ ή  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  μ α ς ,  
τ ή ς  ’Ε θ ν ι κ ή ς  ή μ ώ ν  ψ υ χ ή ς .  
’Εχαρακτήρισαν τήν τέχνην ώ ς τ ή ν  
π α ρ ο υ σ ί α ν  τ ή ς  ι δ έ α ς  έ ν -  
τ ό ς  α ι σ θ η τ ο ύ  τ ί ν ο ς  φ α ι 
ν ο μ έ ν ο υ .

Διά τήν Βυζαντινήν Τέχνην, τόσον τήν 
μουσικήν, δσον καί τήν Αρχιτεκτονικήν, 
τήν ζωγραφικήν, τήν ψηφιδογραφίαν καί 
διακοσμητικήν, δέν θά ήτο ύπερβολή, άν 
έλέγετο, δ τ ι  Α π ο τ ε λ ε ί  κ α ί  
τ ή ν  π α ρ ο υ σ ί α ν  μ ι ά ς  ζ ω ή ς  
κ α ί  μ ι ά ς  έ ν δ ό ξ ο υ  ί σ τ ο ρ ί
α £·

Εΐδικώς ή Βυζαντινή ’Εκκλησιαστική 
Μουσική, Αντίλαλος τής Αρχαίας 'Ελλη
νικής Μουσικής, έμπλουτισμένος καί διά 
στοιχείων τής ’Ανατολής, μετουσιωμένων 
είς τόν 'Ελληνοχριστιανικόν ρυθμόν, διά 
τής Αφομοιωτικής δυνάμεως τής θεοκρα
τικής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, Αποβαί
νει είς τό. Βυζάντιον ή μουσική γλώσσα 
τής πίστεως καί συνδέεται μέ τήν ιστορίαν 
καί τούς Αγώνας τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας μας, οί δποϊοι είναι Αγώνες καί ι
στορία καί τής 'Ελληνικής Πατρίδος.

Τήν 'Ελληνικότητά της διατηρεί καί 
μετά τήν άλωσιν καί μέχρι σήμερον, χω
ρίς νά κατορθώσουν οί ξενικές έπιδράσεις 
νά μεταβάλουν τίς Αρχικές βάσεις της καί 
νά Αλλοιώσουν τόν χαρακτήρα της. Τοι
ουτοτρόπως ή Βυζαντινή Μουσική Αποτε
λεί ένα είδος ψηφίδος Από τό ψηφιδωτόν 
τής ’Εθνικής μας όντότητος.

Είναι πολύτιμος ’Εθνική κληρονομιά, ή 
δποία έκληροδοτήθη είς ήμάς, δχι ώς Ο
λικόν ένός Μουσείου, Αλλά ώς θησαυρός

ζωντανός, δ δποίος, σάν ένα Ιερόν νήμα 
μάς συνδέει μέ έναν όλόκληρον κόσμον 
καί Ανάγει συνεχ.ώς τό πνεύμα μας μέχρι 
τών πηγών τού πολιτισμού μας.

’Εντεύθεν έπιτακτικόν προβάλλει τό 
θρησκευτικόν καί ’Εθνικόν μας χρέος, δ
π ω ς  δ ι α τ η ρ ή σ ω μ ε ν ,  Α λ λ ά  
κ α ί  ά ξ ι ο π ο ι ή σ ω μ ε ν  κ α ί  
έ π α υ ξ ή σ ω μ ε ν  τ ή ν  ά τ ι μ η -  
τ ο ν  τ α ύ τ η ν  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ν .

Τό πνεύμα τού μοντερνισμού καί τής κο- 
σμικότητος, δέν ϊφησεν, άτυχώς, Απρόσ
βλητον καί τόν τομέα αύτόν, μέ έπιδίωξιν, 
τόν βαθμιαϊον Αποχρωματισμόν αύτού Από 
τόν 'Ελληνικόν καί τόν ’Ορθόδοξον χα 
ρακτήρα του.

’Αλλά τά άτομα καί οί λαοί καί τά 
"Εθνη διατηρούν τήν ζωήν των μέ τήν πα- 
ράδοσιν καί τήν ιστορίαν των, Ασφαλέ
στατος δέ τρόπος παρακμής καί άφανι- 
σμού των, δέν είναι ή φωτιά καί δ σίδη
ρος, Αλλά ή Απώλεια της ψυχής των. Καί 
τό μέρος αύτης της ψυχής άποτελεΐ ή 
παράδοσις, ή οποία δημιουργεί τεραστίαν 
δύναμιν είς τήν διατήρησιν τής ’Εθνικής 
ζωής.

"Επειτα, είς τήν έποχήν κατά τήν δ
ποίαν οί ξένοι λαοί Αναγνωρίζουν τήν Α
ξίαν τού Βυζαντινού Πολιτισμού, μλετοϋ ι 
δέ καί τό κειμήλιον τής Βυζαντινής ’Εκ
κλησιαστικής Μουσικής καί μένουν έκ
θαμβοι πρό τού πλούτου καί τού μεγαλείου 
της, έξ Αλλου δέ καί αύτή ή Δυτική ’Εκ
κλησία, ή δποία είσήγαγε καί τό δργα- 
νον είς τήν λατρείαν της, πρός έξαραιν 
τής Αρμονίας, τώρα έντείνει τήν προσπα
θειών της πρός έπάνοδον Από τής τετρα
φωνίας είς τήν δμόφωνον Γρηγοριανήν 
ψαλμωδίαν, θά ήτο άσυγχώρητον σφάλμα, 
Αν ήμεΐς, οί φυσικοί κληρονόμοι ένός τοι- 
ούτου θησαυρού, δέν θά έκτιμούσαμεν δσον 
πρέπει τήν Αξίαν τής κληρονομιάς μας.

Η ΣΤΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΜΟΓΣΙΚΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

10. ’Εφ’ δσον δέν έλήφθη ποτέ μία 
σοβαρά ’Εκκλησιαστική ή Κρατική μέρι
μνα, περί τής μουσικής τής λατρείας, Α- 
φέθη δέ κάθε έλευθερία διά τήν καλλιέρ
γειαν καί έμφάνισίν της, είναι φυσικόν, 
δτι έπικρατεί, ιδίως είς τάς μεγάλας πό
λεις, Αρκετή μουσική άναρχία.

Τοιουτοτρόπως, άλλοι μέν ψάλλουν κα- 
θαρώς Βυζαντινήν Μουσικήν κάί άπό μου
σικά κείμενα κοινώς άνεγνωρισμένα, πολ
λοί, δμως, παρεμβάλλουν καί γραμμάς 
ίδικής των έπινοήσεως καί δήθεν βελτιώ- 
σεως, χωρίς, πράγματι, νά είναι ίκανοί 
νά παρουσιάσουν μίαν έξέλιξιν, ή δποία νά 
προάγη τήν Βυζαντινήν μουσικήν παράδο- 
σιν.

"Αλλοι Ακολουθούν ένα μικτόν σύστημα, 
ψάλλοντες, άλλα μέν κατά τόν καθιερω- 
μένον ύπό τής παραδόσεως τύπον, δηλα
δή μέ Βυζαντινήν μουσικήν, άλλα δέ μέ 
έναρμόνισιν Εύρωπαϊκής. Κύριος εισηγη
τής τού συστήματος τοτύου ύπήρξεν δ μου- 
σικολόγος ’Ιωάννης Σακελλαρίδης. ■

Πλήν τούτων, είς μερικούς Ναούς έχουν 
είσαχθή καί μέλη καθαρώς Εύρωπαϊκά, 
έκτελούμενα άπό πολυφώνους Εύρωπαϊκάς 
Χορψδίας.

Είς πολλούς δέ άλλους Ναούς, ιδί
ως είς κωμοπόλεις καί χωρία, οί ψάλ- 
ται στερούνται μουσικής μορφώσεως καί 
ψάλλουν πρακτικώς καί προχείρως, μι-
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

μούμενοι, όσον τό δυνατόν, μορφωμέ
νους Ίεροψόλτας.

Είναι, έν τούτοις, φανερόν, ότι τό 
σεμνόν καί υποβλητικόν τ ή ς  έ ν 
π ν ε ύ μ α τ ι  κ α ί  ά λ η θ ε ί ρ  
λατρείας δέν έξυπηρετεϊ όποιαδήποτε 
ψαλμωδία, όσονδήποτε καί όν ευχάρι
στη τήν ακοήν. Επιτυγχάνει δέ τοϋτο, 
κατά γενικήν σχεδόν άντίληψιν, ή καλή 
έκτέλεσις καί άπόδοσις τοϋ παραδεδε
γμένου ΒυΖαντινοϋ μέλους.

ΠΡΟ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ
ΜΕΤΡΑ.

11. Κατόπιν τών άνωτέρω, οί έχον- 
τες λόγον άρμοδιότητος καί ευθύνης, 
άς τεθούν έπί τό έργον. Καί πρωτίστως 
ή 'Εκκλησία, προωρισμένη όχι νά προ
σαρμόζεται πρός τόν κόσμον, άλλά νά 
προσαρμόΖη τόν κόσμον πρός έαυτήν, 
καθ' όσον ώς φύσει καί θέσει διαχειρι
στής αυτής τής κληρονομιάς, δικαιωμα- 
τικώς καί έκ καθήκοντος, άς άναλάβη 
μέ πίστιν καί άποφαοιστικότητα τήν 
πρωτοβουλίαν, ώστε νά τεθη φραγμός 
εις τήν μουσικήν άναρχίαν, ή όποια ώ- 
δήγησεν ή πρός τόν άπαράδεκτον διά 
τούς σκοπούς τής λατρείας «Ά  ν α- 
τ ο λ ί τ ι κ ο ν  ά μ α ν έ ν »  ή, μέ 
τήν πρόφασιν τοϋ συγχρονισμού, εις τήν 
« θ ε α τ ρ ι κ ή ν  Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ή ν  
π ο λ υ φ ω ν ί α ν » .

Ωσαύτως καί ή Πολιτεία έχει χρέος 
νά συνοδοιπορήση μετά τής 'Εκκλησίας 
καί νά μή φειοθή χρημάτων ή άλλης έ- 
νισχύσεως, δεδομένου ότι, ώς προελέ- 
χθη, τό κειμήλιον τής ΒυΖαντινής Μου
σικής δέν είναι μόνον Θρησκευτικόν, 
άλλά καί 'Εθνικόν.

Τό έργον είναι τεράστιον εις όγκον 
καί σημασίαν καί έπομένως θά έχη μα
κράν καί έπίπονον όδόν νά διανύση μέ
χρι τής όλοκληρώσεώς του. ' Α λ λ ά  
τ ό  τ α χ ύ  κ α ί  τ ό  π ρ ό χ ε ι 
ρ ο ν  π ο τ έ  δ έ ν  ύ π ή ρ Ε ε  
μ έ γ α  κ α ί  α ι ώ ν ι ο ν .  Ή όλη 
προσπάθεια πρέπει νά προγραμματισθή 
μέ σύστημα καί μεθοδικότητα.

Κατ' άρχήν είναι άνάγκη νά μελετη- 
θή σοβαρώς ό ΒυΖαντινός μουσικός 
πλούτος καί νά άπαλλαγη άπό τάς προσ
μίξεις άλλων Μουσικών καί άπό τάς 
άλλοιώσεις τοϋ χρόνου, ίδρυομένου έπί 
τούτω ' Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ  Β υ Ζ α ν- 
τ ι ν ο μ ο υ σ ι κ ώ ν  σ π ο υ δ ώ ν ,  
πρός ύπεύθυνον συνέχισιν τών μέχρι 
τοϋδε προσπαθειών, άκαταπονήτων με
λετητών τής ΒυΖαντινής Μουσικής, εις 
τούς όποιους δικαίως άνήκει εύγνωμο- 
σύνη καί έπαινος.

Παραλλήλως, νά έπαινεθοϋν αί φι
λότιμοι προσπάθειαι τών πιστών έκτελε- 
στών καί, καθ' οίονδήποτε τρόπον, συ
νεχιστών τής ΒυΖαντινής μουσικής πα- 
ροδόσεως, νά άναΖητηθούν νέοι, όπως 
σπουδάσουν μέ Ζήλον τήν ΒυΖαντινήν 
μουσικήν τέχνην, νά άποτελέση δέ μέ
ριμναν ή προοέλκυσις τών καλών φω
νών πρός τήν Μουσικήν τού Σ τ α 
σ ι δ ι ο ύ ,  ώστε νά μή τρέπωνται εις 
τήν μουσικήν τής Σ κ η ν ή ς .

Νά όργονωθοϋν πρότυποι ΒυΖαντινοί 
Χοροί, μέ άνδρικάς καί παιδικός φωνάς, 
διά τούς 'Ιερούς Ναούς, καί νά κατανο- 
ηθή, ότι ή ΒυΖαντινή Μουσική δέν είναι 
μονοφωνία, όπως έσφαλμένως πιστεύε
ται άπό μερικούς, άλλά ά μ ο φ ω ν ι-

κ ή  π ο λ υ φ ω ν ί α ,  τής φωνής, 
ώ ς  έ ξ έ ν ό ς  σ τ ό μ α τ ο ς  
φερομένης, κατά τόν ιερόν Χρυσόστο
μον

Νά γίνη μελέτη κωδικοποιήσεως τών 
κλασσικών μουσικών μαθημάτων, πρός 
άνακοπήν τού αύτοσχεδιασμοϋ, ό όποιος 
τόσον έΖημίωσε τήν Ίεροψαλτικήν ύπό- 
θεσιν καί νά ένισχυθούν μέ κάθε τρό
πον οί φιλότιμοι μελετηταί καί έκτελε- 
στα'ι τής ΒυΖαντινής 'Εκκλησιαστικής 
Μουσικής, ώστε μέ πνεύμα κατανοήσε- 
ως, άλλά καί πειθαρχίας, νά συνεχίζε
ται καρποφόρως ή συνεργασία εις τήν 
Θεοφιλή ταύτην προσπάθειαν.

Εις τό σημεϊον αύτό, θά ήτο σοβαρά 
παράλειψις, έάν δέν έμνημονεύοντο αί 
φιλότιμοι, καί αξιέπαινοι προσπάθειαι 
τών τριών μεγάλων Χοραρχών καί Μου
σικοδιδάσκαλων τής Νύφης τοϋ Θερμα
ϊκού, τοϋ Προπυργίου τής ΒυΖαντινής 
Μουσικής, τής Θεσσαλονίκης, κ.κ. ΚΑ- 
ΡΑΜΑΝΗ Αθανασίου, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ Χρυσάνθου καί ΤΑΛΙ ΑΔΩΡΟΥ 
Χαριλάου, οϊτινες, διά τής ιστορικής έμ- 
φονίσεώς των, μετά τής 120μελούς Βυ
ζαντινής Χορωδίας των, τό θέρος τοϋ 
1971, εις τό Ώδεϊον Ήρώδου τοϋ Ατ
τικού, άπέδειξαν περιτράνως τήν άΕΙαν, 
τόν πλούτον καί τό μεγαλεΐον τής Βυ
ζαντινής Μουσικής καί άνεδείχθησαν οί 
λων των καί συνεχισταί τής άκραιφνοϋς 
άξιοι μαθηταί τών Κων)λιτών διδασκά
λων των καί συνεχισταί τής ακραιφνούς 
τοιαύτης, τής μόνης, ήτις συγκινεϊ τήν 
ψυχήν καί διά τής συγκινουμένης ψυ
χής άνάγει τόν άνθρωπον πρός τόν 
Θεόν καί τά Θεία.

Καλόν θά είναι νά προτιμώντας κατά 
κανόνα, τά σύντομα μέλη, έΕαιρέσει 
τών Πονηγύρεων καί μεγάλων έορτών, 
διά νά βραδύνουν πολύ αί Ίεραί Ά - 
κολουθίαι καί Λειτουργίαι καί οΰτω νά 
δύνονται νά παρακολουθούν αύτάς πε
ρισσότεροι Χριστιανοί.

Τέλος, νά έκδοθή έπίσης Μουσικόν 
Περιοδικόν, τό όποιον νά τέλη ύπό τήν 
έξάρτησιν τής Εκκλησιαστικής 'Αρχής, 
έργον δέ αύτοϋ θά είναι ή καλλιέργεια 
όμοιομόρφου άντιλήψεως περί τής 'Εκ
κλησιαστικής Μουσικής, ή διευκρίνησις 
τής ΒυΖαντινής μουσικής θεωρίας, ή 
διάσωσις κλασσικών μαθημάτων καί ή 
προαγωγή έν γένει τών ΒυΖαντινών 
μουσικών σπουδών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

12. Ιερόν, λοιπόν, καθήκον μας εί
ναι νά κρατήσωμεν τήν ΒυΖαντινήν 
Μουσικήν Παράδοσιν. Είναι παράδοσις 
Εθνική καί Εκκλησιαστική, παράδοσις 

αιώνων πολλών, άΕία παντός σεβασμού. 
Είναι παράδοσις, διά τήν όποιαν καί 
πολλοί Εένοι μουσικολόγοι έκφράΖονται 
μέ πολλήν έκτίμησιν.

Καί είναι γεγονός άναμφισβήτητον, 
τό όποιον μαρτυρεί καί έπικυρώνει ή 
μακρά Ζωή τής Ορθοδόξου ήμών 'Εκ
κλησίας, ότι ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗ
Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η  Μ Ο ΥΣΙΚ Η έΕυπηρετεί έπι- 
τυχώς τάς άνάγκας τής έ ν π ν ε ύ- 
μ α τ ι  κ α ί  ά λ η θ ε ί ρ  λατρείας 
πρός τόν Θεόν καί συντελεί —περισσότε
ρον άπό οίονδήποτε άλλο μουσικόν κα
τασκεύασμα—εις τήν καλλιέργειαν καί 
άνάπτυΕιν τοϋ θρησκευτικού συναισθή
ματος εις τήν πνευματικήν οικοδομήν

καί ώφέλειαν τών πιστών, έπομένως δέ 
καί εις δόΕαν τοϋ Μεγάλου Θεού καί 
Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

13. Τό θέμα, τό όποιον άνεπτύχθη, εί
ναι μεγάλον καί πολύπλευρον καί άπαι- 
τεϊται πολύς χρόνος διά νά όμιλήσπ κα
νείς δΓ αύτό έπαρκώς. Συνεπτύχθη 
κατά τό δυνατόν καί εις βάρος πολλά- 
κις τής ούσίας του. Παρά ταϋτα, δέν 
έξηντλήθη, άλλ’ άπλώς καί μόνον έθί- 
ΥΠ·

Τελειώνοντες, θά πρέπει νά παραδε- 
χθώμεν ότι ή ΒυΖαντινή Μουσική είναι 
ή άνωτέρα πνευματική άγαλλίασις, ή ό
ποια συγκινεί τήν ψυχήν καί διά τής 
συγκινουμένης ψυχής άνάγει τόν άνθρω
πον πρός τόν Θεόν καί τά Θεία.

Τό Έθνος μας δέν οφείλει νά πα- 
ραδεχθή Εένην καί άλλόφυλον Μουσι
κήν, άλλά νά καλλιεργήσει καί ν' άνα- 
πτύΕη τήν ίδικήν του Ελληνικήν Μου
σικήν, πράγμα τό όποιον έπιβάλλει εις 
ημάς ή Εθνική μας φιλοτομία, έάν θέ- 
λωμεν νά διακρινώμεθα καί εις τήν 
Μουσικήν, όπως καί εις τήν Γλώσσαν 
μας, ώς ξεχωριστόν Έθνος, ώς άπό- 
γονοι τού δοξασμένου Έθνους, τών έπί 
τής γής Εθνών, τοϋ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.

Ή άναβίωσις τής ΒυΖαντινής Εκκλη
σιαστικής Μουσικής θά έχη καί χαρα
κτήρα Εθνικόν, διότι θ' άναβαπτίση τό 
πνεύμα τών συγχρόνων Ελλήνων εις 
τάς πηγάς, αϊτινες έδημιούργησαν τόν 
ΒυΖαντινόν Πολιτισμόν, καί θά έπανα- 
φέρρ τήν άπλότητα καί τήν ταπεινότη
τα εις τάς ψυχάς.

Φαντασθήτε μίαν Εύρωπαϊκήν τετρα- 
φωνίον εις ένα έξωκλήσι βουνού ή νη
σιωτικής παραλίας, μέ κυπαρίσσια καί 
έληές, μέ ψαράδες καί ποιμένες εις 
τόν μικρόν νάρθηκα. Είναι δυνατόν νά 
ύποβάλη εις Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ν  
κ α τ ά ν υ ξ ι ν  ή μουσική αύτή τόν 
ταπεινόν λαόν;

Τήν άπάντησιν δίδουν, άφ' ένός μέν, 
ό Ιεροφάντης τοϋ Ελληνικού Διηγήμα
τος 'Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δστις 
λέγει: «Ό  ψ ά λ τ η ς  Ε κ κ λ η 
σ ί α ς ,  ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς  ε ι ς  
τ ό  ά ν α λ ό γ ι ο ν ,  ψ ά λ λ ω ν  
κ α τ ά  τ ά ς  έ ο ρ τ ά ς  τ ώ ν  
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ,  ή γ ά λ λ ε -  
τ ο,  έ σ κ ί ρ τ α  κ α ί  ο ί ο ν ε ί  
σ υ ν έ π α σ χ ε  μ ε τ ά  τ ο ύ  ύ- 
μ ν ω δ ο ϋ  κ α ί  μ ε  τ'  α ύ τ ο ϋ  
κ α ί  τ ό  έ κ κ λ η σ ί α σ μ α  κ α ί ,  
ά φ '  έ τ έ ρ ο υ ,  ό σ ο φ ό ς  
Κ α θ η γ η τ ή ς  A l b e r f e r  λ έ 
γ ω  ν: «"Ο τ α ν  ά κ ο ύ η κ α 
ν ε ί ς ,  τ ή ν  Β υ Ζ α ν τ ι ν ή ν  
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν  Μ ο υ σ ι 
κ ή ν ,  ε ι ς  τ ό  π λ α ί σ ι ο ν  
έ ν ό ς  Β υ Ζ α ν τ ι ν ο ϋ  Ν α ο ύ ,  
ε ί ν α ι  π α ρ ά ξ ε ν α  σ υ γ κ ι 
ν η τ ι κ ή  κ α ί  ώ ρ α ί α  κ α ί  
έ ν ί ο τ ε  έ κ σ π ο ϋ ν  ά π ι σ τ ε  υ- 
τ ο ι  ά ρ μ ο ν ί α ι ,  ώ σ ά ν  τ ά ς  
' Α γ γ ε λ ι κ ό ς  μ ε λ ω δ ί α ς ,  
ά ν ω θ ε ν  τ ο ύ  Σ π η λ α ί ο υ  
τ ή ς  Β η θ λ ε έ μ ,  κ α τ ά  τ ή ν  
Γ έ ν ν η σ ι ν  τ ο ϋ  Σ ω τ ή ρ ο ς  
Χ ρ ί σ τ ο  ϋ».

Η Λ ΙΑ Σ  Σ. ΚΕΧΡΗΣ  
'Αστυνόμος Α'
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Ό  π ο ι η τ ή ς  
' Α χ ι λ λ ε ύ ς  Ν έ η ς

Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών έπεμβαίνει γιά τή δημοσίευσι 
σέ φιλολογικό περιοδικό ποιημάτων τοΰ ποιητοΰ Νέη, γραφικού τύπου 
τής παλιάς ’Αθήνας. Ή  έπέμβασι αυτή τής ’Αστυνομίας, πού άπετέλεσε 
έπεισόδιο πρωτοφανές στά φιλολογικά χρονικά, σχολιάστικε σατιρικώ- 
τατα άπό τούς λογοτεχνικούς κύκλους τής έποχής έκείνης.

ΕΝΑΣ άπό τούς «τύπους» τής Α
θήνας των παλαιοτέρων χρόνων 

ήταν καί ό ποιητής Αχιλλεύς Νέης. 
ρομαντικός καί όνειροπόλος, τής σχο
λής — θά λέγαμε — τοΰ Άχιλλέως 
Παράσχου. Στήν μικρή τότε κοινωνία 
τής πρωτευούσης ήταν πασίγνωστος καί 
πολλοί έπεδίωκαν τήν συντροφιά του. 
Στό γυναικείο φύλο ήταν πάντα εύπρόσ- 
δεκτος, γιατί είχε καί ιδιαίτερη ο' αύτό 
άδυναμία, καί πολλά άπό τά ποιήματά 
του ήταν γραμμένα γιά γνωστές 'Αθη
ναίες.

"Ενα άπό αύτά, άπό τά πιό «συναρ
παστικά» του. συνδέεται μέ ένα έπει
σόδιο, στό όποιο χρειάσθηκε νά άναμι- 
χθή καί ή άστυνομία. Ή  ποίησις τότε 
άποτελοϋσε δεύτερη τροφή γιά τό κοινό, 
καί οί θεράποντές της είχαν «πέρασι».

Σήμερα, είναι γνωστές οί άστυνομι- 
κές έπεμθάσεις γύρω άπό τήν άκαταλ- 
ληλότητα διαφόρων έργων, θεατρικών 
καί τής οθόνης, πού προσβάλλουν τό 
δημόσιο αίσθημα. Δέν έχομε όμως σή
μερα κανένα παράδειγμα άντίθετης τα
κτικής τών άστυνομικών άρχών. Έπέμ- 
βασι, δηλαδή, γ ιά . . .  τήν ύποχρεωατι- 
κή δημοσίευσι ένός ποιητικού ή άλλου 
έργου. Καί όμως, κάτι τέτοιο φαίνεται 
πώς γινόταν τά παλιότερο χρόνια στήν 
Αθήνα, άν κρίνη κανείς άπό μιά σχετι

κή περίπτωσι τού έτους 1900.
Ό  γνωστότατος λοιπόν τότε στήν 

μικρή κοινωνία τής Αθήνας ποιητής 
Αχιλλεύς Νέης έγραψε ένα μεγάλο 

ποίημα, πού τό έστειλε γιά δημοσίευσι 
σ' ένα περιοδικό «έΕ έκείνων, τά όποια 
τόσον μετριοφρόνως κρύπτουν τήν έκ- 
δοσίν των- έν Άθήναις», καθώς σημειώ
νει χρονσκογράφος τής έποχής. Τό ποί

ημα αύτό, άφιερωμένο μάλιστα σέ γνω- 
στοτάτη Αθηναία, άρχιΖε μέ τούς έΕής 
στίχους:

Ώ  μάγισσα, γονατιστός σ' έσέ έμ- 
(μπροστά

εις τά βασιλικά σου πόδια τά καμα-
(ρωτά,

δέΕου πού σού προσφέρω ένα στε
φάνι . . .

Ό  διευθυντής τού περιοδικού, στόν 
όποιον έστάλη τό ποίημα, είπε στόν 
Νέη πώς θά τό δημοσίευε, άν τού έδι
νε, μαΖί μ' αύτό, καί όσα κλισέ είχε άπό 
τάς « Ατθίδας» — ένα περιοδικό, πού 
είχε έκδώσει ό Νέης πριν άπό καιρό. 
Ό  τελευταίος δέχτηκε καί περίμενε.' 
πλέον μέ άγωνία νά δή δημοσιευμένο 
τό ποίημά του, μέ τήν άφιέρωσι πού 
είχε σ' αύτό πρός τό «ίνδαλμα τών ό- 
νείρων» του! "ΕΕαφνα όμως πληροφο- 
ρήθηκε, ότι τό περιοδικό τυπωνόταν μέ 
τά κλισέ του μονάχα, χωρίς τό ποίη
μα! Τί έγινε κατόπιν, μάς τό διηγείται 
ό χρονογράφος τής «Εστίας» Δόν 
Κιχώτος» (φύλλο 1 Μαίου 1900):

« . . .  Πηδά λοιπόν ό κ. Νέης εις μίαν 
άμαΕαν καί κατευθύνεται εις τό ύπουρ- 
γεϊον. Ζητεί νά παρουσιασθή εις τόν 
κ. ύπουργόν. Ό  κ. ύπουργός δέν ήτο 
έκεί. Δέν χάνει καιρό, πηγαίνει στό σπί
τι του. Δέν τόν εύρίσκει ούτε έκεί. Εύ- 
ρίσκει όμως τήν κυρίαν ύπουργοΰ.

— Κυρία μου, αύτό καί αύτό μοΰ συ
νέβη καί Ζητώ τήν προστασίαν σας!».

Ή « Εστία» συνεχίΖεί:
«Ή κ. ύπουργοΰ γράφει εις ένα έπι- 

σκεπτήριόν της πρός τόν κ. Διευθυντήν 
τής Αστυνομίας καί τόν παροκαλεϊ νά 
ποράσχη πάσαν συνδρομήν εις τόν άδι- 
κηθέντα ποιητήν. Ό  κ. Νέης άρπάΖει τό

έπισκεπτήριον καί δρόμο! Ό  κ. Διευ
θυντής τής Αστυνομίας, μόλις έδιάβαοε 
τό έπισκεπτήριον, διατάσσει άμέσως 
ένα άστυνόμον καί δυό όργανα νά συνο
δεύσουν τόν κ. Νέην εις. . . τό τυπο- 
γραφεϊον.

Ή σκηνή εις τό τυπογραφεϊον τώρα. 
Ή έκτύπωσις τοΰ φύλλου είχεν άρχίσει, 
ότε εισορμούν ό ποιητής καί οί άστυνο- 
μικοί.

— " Α λ! φωνάΖει θριαμβευτικώς ό 
ποιητής.

Νά στοματήση τό πιεστήριον! διατάσ- 
σει ό άστυνόμος.

Τό πιεστήριον σταματά.
— Γιατί δέν μπήκαν τά ποιήματα τοΰ 

κυρίου; έρωτά ό άστυνόμος τόν κ. Βαρ- 
λέντην, διευθυντήν τής ύλης.

— Μά. . . δέν ύπήρχε χώρος.
— Δέν ύπήρχε χώρος; έΕανίσταται ό 

κ. Νέης. Νά βγή άλλη ύλη καί νά μπή 
τό ποίημά μου!

Ο κ. Βαρλέντης, ύπείκων εις τήν 
βίαν, δέχεται αύτήν τήν λύσιν καί άρ- 
χι'Ζει άμέσως ή έΕέλεγΕις τής ύλης ύπό 
τού κ. άστυνόμου. Καί όσα ύποδεικνύει 
ή άστυνομική 'Αρχή βγαίνουν, καί εις 
τήν θέσιν των μπαίνουν οί στίχοι τού κ. 
Νέη».

Καί καταλήγει ό χρονογράφος τής 
«Εστίας»:

«Τό πρωτοφανές αύτό εις τά παγκό
σμια φιλολογικά χρονικά έπεισόδιον λή
γει καί οί λόγιοι μας τό σχολιάΖουν σα- 
τιρικώτατα καί σκτέπτονται νά διαμαρ- 
τυρηθοΰν, όπου δει, διά τήν έπέμβασιν 
τής 'Αστυνομίας — τής καθιερούσης καί 
τά προηγούμενα — εις Ζητήματα καθα- 
ρώς φιλολογικά».

ΕΥΘΥΦΡΩΝ
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ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ καμμιά φορά σταματάει τελείως ή άν 
δουλεύη τό κάνει μόνο γιά νά βρίσκεται σέ δουλειά 

κΓ άρχίΖει άμέσως τό «δούλεμα» άπό άλλα μυαλά πού 
δουλεύουν καλύτερα... "Αν μάλιστα βρεθούμε σέ κανένα 
πολυσύχναστο μέρος, καήκαμε. . .

Ούτε τά μάτια μας, δσο μεγάλα κΓ αν τάχουμε, ούτε 
ή μύτη μας, ούτε τ' αυτιά μας, ούτε τίποτε άλλο μπορεί νά 
μάς βοηθήση. Θά είμαστε σάν τούς νυχτοβάτες πού ξεπο
δαριάζονται δλη νύχτα, χωρίς νά καίγεται καρφί στό πε
ριεχόμενο τού κεφαλιού τους. Αύτό κοιμάται τού καλού 
καιρού. . .

'Αλλά τότε θά βρεθη κάποιος άνοιχτομάτης, πού δέν θ' 
άργήση καθόλου νά μυρισθή τήν μακαριότητά μας. Αυτός 
θ' άναλάβη νά μάς περιποιηθή όσο μπορεί, κΓ δσο παίρνει 
καλύτερα. Καί, πρώτα - πρώτα, θά φροντίση νά μάς ξαλα- 
φρώση άπό τό άχρηστο καί περιττό βάρος τού πορτοφο
λιού μας. Καμμιά φορά τής τσάντας μας, τής βαλίτσας 
μας, ή άπ' δ,τι άλλο έχουμε τήν συνήθεια νά κουβαλάμε 
μαΖύ μας. Εκτός κΓ άν προλάβη κανένα αύτοκίνητο καί 
μάς έξαποστείλη στό Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, άν δχι 
καί παραπέρα άκόμα, έκεϊ δηλαδή, πού ήσυχάΖει κανείς 
μιά γιά πάντα. Αύτό έξαρτάται άπ’ τή φόρα του ή άπ' τή 
φόρα τή δική μας.

"Ετσι πούγινε ή Ζωή μας σήμερα στις μεγάλες πόλεις, 
ή θά πρέπη νά δουλεύουν έντατικά όλα τά όργανα, πού 
κόλλησε έπάνω μας ό Δημιουργός, ή θά πρέπη νά τά σχο
λάσουμε όλα, κΓ δ,τι θέλει άς γίνη. "Ο,τι βρέξει άς κατε- 
βάση. Καθόλου δέν άποκλείεται καί στήν περίπτωσι αύτή, 
νά μή μάς βρή κανένα κακό. "Οπως δέν άποκλείεται κΓ 
έκεϊ πού νομίΖουμε δτι έχουμε τά μάτια μας δεκατέσσερα 
καί τό μυαλό μας τετρακόσια, νά μάς γδύσουν. Νά μάς ση
κώσουν όλόκληρους καί νά μάς άπιθώσουν σέ κανένα χω
ράφι μέ βρούβες.. .

'Αλλά τά μάτια μας, δσο καί νά τ' αύγατίΖουμε, δσο 
κΓ άν τά παίΖουμε, δσο κΓ άν τά γουρλώνουμε, είναι μόνο 
δύο. Καί, δυστυχώς, βλέπουν μόνο πρός τά έμπρός. Ποτέ 
πρός τά πίσω. "Αν τύχη μάλιστα νά φοράμε καί τίποτα 
παρωπίδες, τότε δέν είνοι ούτε δύο, ούτε ένα καλά - καλά. 
Είναι κάτι άπ' τό μ ισ ό ... Καί τότε άμα Ζητήση κανείς 
τά φώτα μ α ς ...  σώθηκε. 'Εκτός άν καταλάβη έγκαϊρως, 
τί λογής είμαστε καί μάς βλέπει κι' αύτός μέ μισό μάτι.

Είναι άλήθεια, δτι, έδώ καί μερικά χρόνια, άν είχαμε λίγο 
μυαλό καί τά δυό μάτια μας σωστά, τήν κάναμε τή δουλειά 
μας. "Εφτανε μόνο νά τά εϊχομε άνοιχτά καί κάπως παι
χνιδιάρικα.

Στά πολύ παλιότερα χρόνια, οί Κύκλωπες, τά βόλευαν, 
όπως είναι γνωστό, κοί μέ ένα. Ό  Πολύφημος, μάλιστα 
ύστερα άπ' τήν. . . άνθρωπιστική πράξι τού Όδυσοέα, τά 
κατάφερε θαυμάσια καί δίχως τό ένα. "Αρπαξε τό βράχο 
καί τόν έφερε ξυστά σ τ ό .. .  κότερο τού σατανικού βασι
λιά τής 'Ιθάκης. Καί τόν έστειλε γιά λίγο στή χώρα τού 
Αϊαντος, δηλοδή σ τή ν ... Κούλουρη όπως θά λέγομε σή
μερα.

Σήμερα, όμως, τί νά σοΰ κάνουν τά δύο μάτια; Τί νά 
πρωτοϊδής, τί νά πρωτοκοιτάξης μέ δαΰτα; Καί μάλιστα 
έτσι πού είναι βαλμένα γιά νά βλέπουν μόνο μπροστά; Μέ 
λίγα λόγια, δέν παίρνεις εϊδησι τί γίνεται άπό πίσω σου. . . 
Μπορεί νά σοΰ ρίξουνε καί βενΖίνη άκόμα καί μ' ένα σπίρτο 
νά σέ κάνουνε πυροτέχνημα. Καί, τό λιγώτερο, νά σοΰ κολ
λήσουν μιά φωτογραφία κάποιου γνωστού ύπομονητικοΰ. 
Πώς λοιπόν νά προφυλαχθή κανείς, άλλά συγχρόνως καί νά 
θαυμάση κάτι πού άξίΖει; "Ολα γίνονται μέ κινηματογρα
φική ταχύτητα. Καί τά καλά καί τά άσχημα, τά Ισια, τά 
στραβά, τ' άνάποδα.

'Εκεί πού προσέχει νά μήν τόν θερίση κανένα Ι.Χ., άπό 
κείνα πού βλέπουν τό κέντρο τής πόλεως... Ριτσώνα ή γιά 
Μόντε Κάρλο, περνάει, μιά μισόγυμνη τουρλακίδα, καί σάν 
μαγνήτης τραβάει τούς βολβούς κατά πάνω της. "Αν ήταν 
νά τραβάη μόνο τόν ένα, κάτι θά μπορούσε νά γίνη μέ τόν 
άλλον. Αύτή όμως τραβάει καί τούς δυό καί γρήγορα καί
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καμμιά φορά τόν τραβάει σύγκορμον. Καί κινείται άθελά 
του, ό κακομοίρης, όπως ή μαγνητική βελόνα τής πυξίδας, 
πού βασανίζεται, ώσπου νά μάς δείξη τό σημεϊον τού Βορ
ρά.

'Αλλά δέν είναι μόνο αύτή πού πρακαλεϊ άναστάτωοι 
τής κυκολοφορίας. Υπάρχουν κ' άλλα πολλά καί διάφορα 
κινούμενα έμπόδια. "Οπως είναι π.χ. οί άναμαλιασμένοι. 
"Αμα βρεθη κανείς άνάμεσα σέ τρεις - τέσσερες άπό δαύ- 
τους, γυρίΖει ή καρδιά του άνάποδα. Τά αίσθήματά του 
μπερδεύονται χειρότερα άπ' τά μαλλιά τους. Ή μύτη του 
άρχίΖει νά διομαρτύρεται, ένφ τά μάτια του άγριεύουν 
όπως πέφτουν πάνω στά κουκουλωμένα φαντάσματα... "Αν 
τύχη μάλιστα καί τόν πάρη ξώφαλτσα κανένα άπό τά προ- 
εξέχοντα τσουλούφια, τό λιγώτερο πού θά πάθη είναι ή. . . 
άναφυλαξία. Καί δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού 
βλέπουν τόν άκούρευτον νά πέφτη πάνω σου σάν στραβός. 
'Αλλά τί νά κάνη κιόλος ό δυστυχής. Πνιγμένος όπως είναι 
μέσα στά μαλλιοκέφαλά του καί συνεπαρμένος, καθώς μαλ- 
λιαρίΖει κανένα στίχο άπ' τ ά . . .  άριστουργήματα μερικών 
νεοελλήνων ποιητών «Βρέχει ό ούρανός, έβρεχε τ' άστέρι 
τ' άπαλό, έβρεξε κΓ ή γή. . . μαδέρια κι' έπεσαν άλαφρό- 
πετρες καί βάρεσαν κοτσαρίδες κΓ άλλα ΖουΖούνια μέ φτε
ρ ά .. .» .  Κι' όπως περιμένει κι' αύτός κάποιο βραβείο... 
χαΖομάρας, συνεχίΖει τις. . . ποιητικές του άσυναρτησίες, 
ένφ τά κόκκαλα τού Παλαμά τρίΖουν μέσα στό χωνευτήρι. . .

Έδώ καί λίγες μέρες, όπως έφευγα τό βράδυ άπ' 
τή δουλειά μου, βρέθηκα στά Χαυτεϊα. Περίμενα στό πε
ζοδρόμιο, όπως κι’ άλλοι πολλοί, ώσπου ν' άνοιξη τό πρά
σινο γιά νά περάσω. Βλέπω κάποια στιγμή, άπ' τήν άπέ- 
ναντι μεριά, έναν τριαντάρη μαλλοσκεπή, ό όποιος άφού 
δέν έδωσε καμμιά σημασία στά φανάρια, ξεπετάχτηκε σάν 
τή σφήνα τού ξυλοκόπου. Διέγραψε, άνάμεσα στό κατερ- 
χόμενο κύμα, μιά γραμμή σάν έκείνες πού χαράΖει ό Πι- 
κασσό, δταν έχει τά. . . κέφια του καί κατώρθωσε ό άθεό- 
φοβος νά πατήβη τό πεΖοδρόμιο, έντελώς άτσαλάκωτος. 
Ούτε τίμιο ξύλο νά είχε πάνω του, δέν θά τά κατάφερνε 
τόσο καλά.

"Ελα όμως πού βρέθηκε μπροστά του μιά κολώνα. Μιά 
κολώνα άπ’ αύτές πού κρατάνε τά σύρματα καί πού . . .  
νομίΖουν δτι κάποιες είναι. Καί ούτε λίγο ούτε πολύ, δέν 
άφησε τόν άνθρωπο νά χαρή τόν. . . άκροβατικό του θρίαμ
βο. Σάν άγανακτημένη, δηλαδή, άποφάσισε νά τόν τιμω- 
ρήση έπί τόπου, βάΖοντας δλη τή σκληρότητά της μπρο
στά τό κούτελο τού παράξενου δρομέα.

"Ηταν καί ή φόρα πού είχε πάρει ό εύλογημένος, κα



θώς έτρεχε γιά νά γλυτώση άπ' τις μούντΖες τών 6δηγών 
κι’ άπό μερικά άλλα έπιφωνήματα. . .

Ταρσκουνήθηκε βέβαια κΓ αύτή καί βούηξε άπό κάτω 
μέχρι πάνω, άλλά δέν. . . έπαθε τίποτα. Ό  κουτουλήσας, 
όμως, έπεσε κάτω γιά μιά στιγμή καί αάν νά έννοιωοε κά
ποια ντροπή, ούτε άχνα δέν έβγαλε. Αλλά καί τό μυαλά 
του άρχισε νά λειτουργή ϋοτερα όπ' τήν έΕαφνη γνωρι
μία του μέ τήν καλιοκολώνα. . .

Οί περισσότεροι όπ' αυτούς πού είδαν τήν πρόσκρουσι 
κούνησαν τά κεφάλι τους καί προχώρησαν, μόλις άνοιξε 
τό πράσινο. Μερικοί άλλοι έγέλασαν κιόλας, θέλοντας νά 
δείξουν τά δόντια τους, άλλά προπαντός τήν μωρίαν τους. 
"Ενας μάλιστα κοντοστάθηκε καί αάν νά είχε προηγούμενα 
μέ τόν άνθρωπο, άρχισε νά λέη κάτι γιά τά άδεια κεφάλια. 
Ό τ ι τάχα αύτά άντέχουν περισσότερο στις. . . κακουχίες 
‘Αλλά κΓ αύτός χάθηκε, μόλις τόν άγριοκοίταξε κάποιος 
χριστιανός, πού δέν τού φάνηκε καθόλου κατάλληλη ή στι
γμή γιά καλαμπούρια. . .

"Οπως έβλεπα μερικές σταγόνες αίμα νά κατρακυλάνε 
άνάμεσα άπ' τά φρύδια του καί νά πέφτουν άσυλλόγιστες 
πάν οτό άσπρο του πουκάμισο, τόν έπλησίασα καί τόν άρ
παξα άπ' τό μπράτσο. Τάν έμπασα μέσα ατό διανυκτερεΰον 
Φαρμοκεϊσν, πού έτυχε πολύ κοντά, άφοϋ δέν χρειάσθηκαν 
περισσότερα άπό καμμιά δεκαριά βήματα. Ό  Φαρμακοποιός 
τοϋβαλε δ,τι έπρεπε νά τού βάλη καί μέ ύφος άρκετά έπι-

δί στήν κούνια του, γιά νά παρακολουθη έμένα, καθώς άλω- 
νίΖω τά σοκάκια μέσα στή νύχτα.

Πάνω οτό πρωτοΰπνι μου, τάχα, σηκώνουμαι, ντύνομαι, 
χτενίζομαι καί ξεκινάω. . .

Έγώ τής είπα, βέβαια, νά μ' άφήση. . . έλεύθερον νά 
γυρίΖω, χωρίς νά νοιάΖεται καί πολύ, μιάς κ’ έχω τή συνή
θεια νά έπιστρέφω. Όπως τό περιστέρι, άς πούμε. Αύτή 
δμως, δέν τά δέχεται αύτά, γιατί, όπως λέει, δέν είναι 
καθόλου σίγουρη γιά τήν. . . άξιοπιοτία μου, ώς ύπνοβά- 
του. Φοβάται, δηλαδή, μή μπουκάρω σέ κανένα βολικά σπί
τι καί γίνω παραβάτης τών έναντι αύτής ύποχρεώαεών 
μου. Τέτοιο πράγμα, βέβαια, μέχρι τώρα, δέν τό έχω κά
μει—τό λέει κΓ ή ίδια —άλλά γιά νά είμαι ειλικρινής δέν 
μπορώ καί νά είμαι σίγουρος, δτι δέν θά συμβή. Σάμπως 
ξέρω κΓ έγώ τί κάνουν οί ύπνοβάτες; Ό ,τ ι θέλουν μπο
ρεί νά κάνουν αύτοί, τουλάχιστον στις ώρες πού τό μυαλό 
τους βρίσκεται στήν. . . κατάψυξι. . .

Φαίνεται, λοιπόν, ότι κι' άπόψε, κάπως έτσι τήν έπαθα. 
Γύρισα ατό σπίτι μου λίγο προτού νυχτώσει, κΓ όπως ήμουν 
πτώμα άπ' τήν κούρασι, έπειδή έκανα ύπερωρία στό συνερ- 
γείσν πού δουλεύω, έπεσα στό κρεββάτι μου γιά νά ξεκου- 
ροσθώ. Περιέργως, δέν άργησε νά μέ πάρη ό ύπνος. ΚΓ 
άφοϋ μέ πήρε καλά - καλά, ούτε έγώ άργησα νά σηκωθώ 
καί νά... ξεκινήσω. Είναι, βλέπετε, τέτοιο τό πρόγραμμα. 
Πρωτοΰπνι καί δρόμο.

ΒΑΤΗ *  Φ  »  ·  *

Ε Υ Θ Υ Μ Α  
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Τοδ Άστυν. Α' κ. Γ. ΑΚΡΙΒΟΥ

στημνοικό τόν διαβεβαίωοε, άτι δέν έχει τίποτα τό σο
βαρό. Καί γιά νά τονώση, ίσως, τό ήθικό του, τού είπε 
άκόμα, ότι έχει γερό κεφάλι, άλλά άς τό προσέχη καί λίγο. 
Δέν κάνει ποτέ κακό ή προσοχή τού έτόνισε, γιατί έκτός 
άπά τις κολώνες ύπάρχουν καί κάτι. . . κολωνάκια, περισ
σότερο Ζάρικα άπ' αύτές. . .

Ό  φίλος μας, ύστερα άπό τις περιποιήσεις καί τις συμ
βουλές, σηκώθηκε νά φύγη εύχαριστώντας τόν φαρμακοποιό, 
άλλά κΓ έμένα τόν συμπαραστάτη του.

Τάν ρώτησα άν ήθελε νά τόν συνώδευα μέχρι τό σπίτι 
του. Καθώς μάλιστα έβλεπα κΓ ένα καρούμπαλο, ίσο μέ μισό 
φιρίκι, νά ξεφυτρώνη πάνω όπ' τή μύτη του, άρχισα ν' άνη- 
συχώ γιά λογαριασμό του.

Ό χ ι μόνο δέν τό δέχτηκε αύτά, άλλά τού κακοφάνηκε 
κιόλας, άν κρίνω άπό μερικά σταθερά βήματα πού πραγμα
τοποίησε έπιδεικτικά, γιά νά πείση περί τής σωματικής 
του άκεραιότητος.

Τράβηξε μετά κατά τήν έξοδο κΓ έκανε νά φύγη. Σάν 
νά μετάνοιωσε, όμως, ξαναγύρισε καί θρονιάστηκε στήν 
ίδια καρέκλα.

Μά τί έγινε, ξαναΖαλίστηκε; μονολόγησε ό φαρμακο
ποιός, κοιτάζοντας πότε έμένα καί πότε τό ρολόι τού τοί
χου πού έτοιμαΖόταν νά χτυπήση δέκα. . .

"Οχι, βρέ άδελφέ, ούτε Ζαλίστηκα, ούτε πρόκειται νά 
σάς κουράσω πολύ άκόμα —ψιθύρισε ό φίλος μας —θά σάς 
πώ μόνο λίγα γιά κάτι πού μέ βασανι'Ζει καί θά φύγω. "Ισως 
μέ καταλάβετε καλύτερα έσεϊς καί μέ συμβουλεύσετε τί 
μπορώ νά κάνω. Τί είναι δυνατόν νά κάμω, γιά νά μή βάΖω 
άνθρώπους σέ μπελάδες.

'Εδώ καί λίγες μέρες, είμαι έργένης. Ή γυναίκα μου 
τά μόΖεψε, πήρε καί τό παιδί καί πήγε στό σπίτι τής μάννας 
της. Καί μένα δέν μέ χωράει τό σπίτι μου, πλέον. ΝομίΖω 
πώς θά πέση καί θά μέ πλακώση, καθώς μπαίνω μέσα καί 
τό βλέπω ρημαδιό. Καθώς άπλώνεται μπροστά μου μιά 
παράξενη βουβαμάρα. Πότε - πότε, μέ πιάνει κΓ ένας φόβος 
πού μούρχεται νά βάΖω τις φωνές. Πέφτω γιά νά κοιμηθώ 
καί δέν μέ κολλάει ύπνος. ΣτριφογυρίΖω πάνω ατά κρεβ
βάτι μου, κάνα δυό ώρες ώσπου νά Ζαλισθώ. "Εχουν σπά
σει τά νεύρα μου, λιγόστεψε τό μυαλό μου, σάλεψα, πήρα 
Τούς δρόμους.

Τώρα θά μοΰ πήτε, γιατί όλα αύτά καί γιατί δέν ξανα- 
μαΖεύω ατά σπίτι τό παιδί μου καί τή γυναίκα μου; "Ενας 
λόγος εϊν' αύτός. Άλλά πρέπει νά σάς πώ, ότι ή γυναίκα 
μου είναι άνένδοτη. Καί ξέρετε γιατί; Είμαι, λέει, ύπνοβά- 
της. Καί δέν τής είναι καθόλου εύκολο νά παρατάη τό παι-

ΚΓ ένώ, όπως μοΰ λένε, δέν συνήθιΖα νά ξεμακραίνω 
άπ' τή γειτονιά μου, δέν ξέρω άπόψε πώς διάβολο βρέθηκα 
στήν Ομόνοια. . . Τί γύρευα στήν 'Ομόνοια; Μήπως τό 
συντριβάνι; Μή χειρότερα! ! !

'Εδώ, κΓ όταν είμαι ξυπνητός, άποφεύγω, όσο μπορώ, 
τις Ομόνοιες, τις Άκαδημίες, καί τά Συντάγματα. Γενικά 
τό κέντρο τής πόλεως μέ έκνευρίΖει περισσότερο άπ' ότ» 
ή θέα τής πεθεράς μου. Ούτε νά τό βλέπω δέν θέλω. ΤΙ 
νά δώ, δηλαδή!! Τούς άνθρώπους πού σπρώχνονται, όπως 
τά πρόβατα όταν καψώνουν. Καί πού γυρεύει τό καθένα 
τή δροσιά, κάτω άπ' τήν κοιλιά τού άλλου; "Η μερικούς 
πού τρέχουν καί πηδάνε σάν τά βώδια, πού τά πιάνει ή 
μύγα; 6

Αφήνω δά κΓ αύτούς πού άγριοκυττάΖσνται μεταξύ 
τους, σά νά σκότωσε ό ένας τόν πατέρα τού άλλου. Τίποτε 
άπ' αύτά δέν μέ ένδιαφέρει. Ούτε καί οί βιτρίνες μέ τά 
καλοβαλμένα έμπορεύματά τους, πού λάμπουν, πού άστρά- 
φτουν, άλλά καί πού. . . ξυρίΖουν. Τά βρίσκω όλα τά Ιδια 
καί άπαράλλακτα στή γειτονιά μου, μέ τή μισή τιμή, κΓ άς 
είναι καί λίγο σκονισμένα. Κάνω τό ξεσκόνισμα μόνος μου 
καί γλυτώνω άπ' τό άλλο. . .

"Οπως γλυτώνω καί άπό άλλα καί πολλά βάσανα καί 
καϋμούς τής κυκολοφορίας, πού δέν λείπουν ποτέ, ούτε 
όπ τό κατάστρωμα ούτε άπ' τό πεΖοδρόμιο, ούτε άπό που
θενά. . . Ό χι πέντε, άλλά ούτε δεκαπέντε αισθήσεις καί 
νάχαμε, δέν μάς κάνουν τίποτα. Γιατί περνάει τό καυσα
έριο καί τά σαρώνει όλα, σάν τό λίβα πού καίει τά σπαρτά...

ΚΓ έτσι, έκατό φορές νά περνάω σάν νυχτοβάτης. Καί 
νά μή βλέπω τίποτε άπ' αύτά «οικεία βουλήσει». "Αν κάνω 
καί κάτι πού δέν πρέπει ή άν πάθω κάποιο κακό, δέν χάλασε 
ό κόσμος. Υπνοβάτης είμαι. Θά έχω τουλάχιστον τήν συ- 
νείδησί μου άναπαυμένη. Ό ταν βρίσκεται καί καμμιά κο- 
λώνα μπροστά μου, πού θέλει νά μοϋ κάνη άντίστασι, πάλι 
δέν χάλοσε ό κόσμος. Αρκεί νά πέφτω σέ καλά χέρια, όπως 
είναι τά δικά σας.

Καληνύχτα σας, λοιπόν, καί σάς εύχαριστώ. Πάω νά 
τήν στήσω τώρα μπροστά στό σπίτι τής πεθεράς μου, μήπως 
μέ άντιληφθή ή γυναίκα μου καί πεταχτή έξω. Δέν άπο- 
κλείεται νά μέ καταλάβη καί νά συνεννοηθοΰμε. Έκτάς άν 
κΓ αύτή νυχτοπερπατή. . .  όπότε τά πράγματα μπερδεύον
ται κΓ ό Θεάς βοηθός.

Είπα κΓ έγώ τήν καληνύχτα μου στάν Φαρμακοποιό, 
πού μέ κοίταΖε άναυδος κΓ έφυγα γιά τό σπίτι μου. Είχε 
περάσει πολύ ή ώρα, καθώς νομίΖω θά πέρασε καί ή δική 
σας. . .



Ο ΚΟΙΑ/ΣΤΩΡ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΑ τόν "Επαρχον τής Πόλεως, 
καί τόν Πραίτωρα τοϋ Δήμου, περί 

των όποιων εις τά προηγούμενα ώμιλή- 
σαιμεν, ουσιαστικά άστυνομικά καθήκον
τα εις τήν Κων)πολιν είχεν ό Κοιαί- 
στωρ. Τό άΕίωμα τούτο δέν είναι βυ
ζαντινόν. "Οπως καί οί προαναφερθέν- 
τες άρχοντες, οϋτω καί ό Κοιαίστωρ 
έχει τήν όρχήν του εις τήν αύτοκρατο- 
ρικήν Ρώμην, ένθα έπί Αύγούστου, ύ- 
φίστατο ό praefectus urbis (Πολίαρχος).

Εις τήν ΒυΖαντινήν διοικητικήν μη
χανήν, ό Κοιαίστωρ ένεφανίσθη, κατ' 
άρχάς, ώς ύπουργός έπί τής δικαιοσύ
νης, τό δέ άΕίωμά του έθεωρεϊτο μέ- 
γα, άφοΰ συγκατελέγετο μεταΕύ τών 
ύπερτότων ύπουργών. Μέ ιδιαιτέραν, 
όμως, αϊγλην καί περισσότερα καί σο- 
βαρώτερα καθήκοντα περιεβλήθη ό Κοι
αίστωρ κατά τούς χρόνους τοϋ μεγαλο
φυούς Ιουστινιανού, δτε ώνομάΖετο 
πάρεδρος καί στόμα τοϋ βασιλέως, διό
τι διά τούτου, ό άνώτατος αρχών ήσκει 
τήν νομοθετικήν έΕουσίαν, πολλάκις δέ 
καί τήν ύπερτάτην δικαστικήν. Ή έκλο- 
γή καί ή εις τό άΕίωμα έγκατάστασις 
τού Κοιαίστωρος έλάμβανεν, όπως καί 
ή τοιαύτη τού Έπάρχου, χαρακτήρα πα
νηγυρικόν, μέ αύστηρώς προκαθωρισμέ- 
νον καί εις τάς λεπτομέρειας τελετουρ
γικόν, κατό τό όποιον, πλήν τών άλλων, 
έδίδετο καί ό πρός τόν βασιλέα όρκος, 
τού όποιου τό κείμενον διεσώθη εις τό 
ύπ' άριθμόν 2511 Παρισινόν Κώδικα 
καί τό όποιον κρίνομεν σκόπιμον, χά- 
ριν τών άναγνωστών μας, νά παραθέ- 
σωμεν.

«Όμνύω, εις τόν Θεόν, εις τά άγια 
αύτοϋ Εύαγγέλια, εις τόν τίμιον καί 
Ζωοποιόν σταυρόν, εις τήν ύπεραγίαν 
δέσποιναν Θεοτόκον τήν 'Οδηγήτριαν 
καί εις πόντος τούς άγιους, ότι νά ή- 
μαι πρός τόν κραταιόν καί άγιον ήμών

αύθέντην καί βασιλέα. . . τόν . . .  πι
στός ύποχειρός έφ' όλη μου τή Ζωή, πι
στός δέ ού διά λόγου μόνον, άλλά καί 
δΓ έργων τών παρά τών ορθών ύποχει- 
ρών πρός τούς έαυτών δέσποτας ένερ- 
γουμένων καί έπιδεικνυμένων ού μόνον 
δέ πρός αύτόν ϊνα ώ τοιοϋτος, άλλά καί 
πρός τήν βασιλείαν αύτοϋ ήν έχει καί 
ήν έΕει, καί είμί τών φίλων αύτοϋ φί
λος, καί τών έχθρών αύτοϋ έχθρός, καί 
ούτε κατ' αύτών, ούτε κατά τής βασι
λείας αύτοϋ θουλεύσσμαί ποτέ, ή μετα- 
χειρίσομαι, ή συνευδοκήσω τινί, ή έρ- 
γάσομαί τι δολίως καί κακώς, ούδέ πα
ρυποκρύψω αύτώ εϊτι παρά τινων όποι- 
ονδήποτε κακωτικόν διαπράΕαι, άλλά 
βασιλεύσντι μέν εύημεροϋντι σύνειμι 
καί έκδουλεύω αύτώ πιστώς καί όρθώς 
κατά τήν άκριβή άλήθειαν καί ορθότη
τα, καί όποϊον άπαιτεϊ αύτή ή όντως 
αλήθεια είναι καί εύρίσκεσθαι τόν άλη- 
θή καί όρθότατον δοϋλον εις τόν έαυ- 
τού δεσπότην, παραχωρήσει δέ θεού 
δυστυχήσαντι ή έΕορισθέντι συγκινδυ- 
νεύσω αύτώ μέχρι καί αύτοϋ τοϋ θανά
του έπί πόση μου τή Ζωή».

Πρσαναφέρομεν, ότι έπί Ιουστινιανού 
άνετέθησαν πλείονα εις τόν Κοιαίστορα 
καθήκοντα, ιδίως, δέ άφ' ότου τό άΕίω
μα τούτο κατέλαθεν ό πολύς Τριβωνια- 
νός, ή μεγαλυτέρα νομική φυσιογνωμία 
τής βυΖαντινής ιστορίας καί άρχιτέκτων 
τής περιφήμου 'Ιουστινιάνειου Νομοθε
σίας. Εις τόν Κοιαίστορα άστυνομικά 
καθήκοντα άνετέθησαν διά τής 80ης 
Νεαρός τοϋ 'Ιουστινιανού, συμφώνως 
πρός τήν όποιαν ό άρχων ούτος είχεν 
τήν άπόλυτον άστυνομικήν δικαιοδοσίαν

ΤοΟ Ύπ. Α' κ. ΕΑΡ. ΑΝΤ0ΝΑΚ0Υ

έπί τών εις τήν Κων)πολιν παρεπιδη- 
μούντων έΕ οίασδήποτε αίτιας άνθρώ- 
πων. «Καθώς ό "Επαρχος τής Πόλεως, 
γράφει ό Παπαρηγόπουλος, είχε τήν ύ
περτάτην άστυνομίαν τών κατοίκων αύ- 
τής καί τήν ύπερτάτην έπ’ αύτών δι
καιοδοσίαν, ούτως ό Κοιαίστωρ είχε τήν 
ύπερτάτην δικαιοδοσίαν καί άστυνομίαν 
έπί τών παρεπειδημούντων εις τήν βα
σιλίδα πάλιν άνθρώπων έΕ οίασδήποτε 
αίτιας».

Ή εις ·τόν Κοιαίστορα άνάθεσις τής 
έπί τών Εένων αστυνομίας, προέκυψεν 
έκ τής, κατά τούς χρόνους τού Ιουστι
νιανού, μεγάλης συρροής τοιούτων εις 
τήν πρωτεύουσαν τής αύτοκρατορίας, 
όφειλομένης εις διαφόρους λόγους, έκ 
τών όποιων ώς σπουδαιότεροι πρέπει 
νά θεωρηθούν οί συνεχείς πόλεμοι καί 
αί έπιδρομαί τών βαρβάρων καί ή κά
κιστη οικονομική κατάστασις τών γεωρ
γών, πολλοί τών όποιων, έγκαταλείπον- 
τες τάς έπαρχίας των, άνεΖήτουν εις 
τήν Βασιλεύουσαν καλλιτέραν τύχην. 
Ή  πρός τήν πρωτεύουσαν ρηθείσα με- 
τακίνησις τού άγροτικοϋ πληθυσμού έ- 
θεωρήθη αύτόχρημα καταστρεπτική, 
διότι, έκτός τοϋ ότι προεκόλει όΕύτατα 
προβλήματα εις αύτήν ταύτην τήν Κων) 
πολιν (στέγη, έργασία, έπισιτισμός, λοι
μώδεις άσθένειαι κ.λ.π.), έμείωνεν, άφ" 
έτέρου, τήν πρός άμυναν ικανότητα
τής αύτοκρατορίας, διά τής έρημώσεως 
τών άκριτικών περιοχών καί τής έγκα- 
ταλείψεως τών συνόρων.

Πολιτική, λοιπόν, τής πολιτείας ήτο 
ή μέ κάθε μέτρον άποτροπή τής έπιβλα- 
βοϋς αύτής άστυφιλίας, διά τής λήψεως 
διαφόρων μέτρων, μεταΕύ τών όποιων 
καί τά άστυνομικά, τά όποια, όπως προ- 
αναφέραμεν, άνετέθησαν εις τόν Κοιαί
στορα. Ώ ς  τοιαϋτα δύνανται είδικώτε- 
ρον νά θεωρηθούν τά κάτωθι:
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'Εσωτερικόν έκκλησίας είς την Κωνστα
ντινούπολή. Παλαιό χαλκογραφία.

1. Ά  ν ε Ζ ή τ ε ι κ α ί  ά ν ε- 
κ ά λ υ π τ ε  τούς εις τήν πρωτεύου
σαν ευρισκομένους Εένους, όνδρας, γυ
ναίκας, κληρικούς, μσνοχούς καί άσκη- 
τρίας, μανθάνων ποιοι είναι, πόθεν ήλ· 
θον καί μέ ποιαν πρόφασιν. Είς τά Βα
σιλικά ( ' ) ,  τά όποια έπανέλαβον παλαιο- 
τέραν διάταΕιν, άναφέρονται τά έΕής;

«ΘεσπίΖομεν τήν άρχήν τού Κοιαίστο- 
ρος, ήτοι έρευνητοϋ, έχοντα ταύτην, ά- 
φορώντα πράς Θεόν καί τό ήμέτερον 
δέος καί τόν νόμον, άναΖητεϊν τούς έπί 
τής μεγάλης ταύτης έπιδημοϋντας πό- 
λεως, έΕ οίαοδήποτε χώρας εΐεν' είτε 
όνδρας, είτε γυναίκας, είτε κληρικούς 
ή μοναχούς ή άσκητρίας, είτε τών έΕω 
πόλεως συνηγόρους, ή καί άλλης οία- 
οοϋν τύχης τε καί άΕίας, καί περιεργά- 
Ζεσθαι, τίνες τε είεν καί πόθεν ήκοιεν 
καί έπί ποια προφάσει».

2. Ε ά ν  δ ι ε π ί σ τ ω ν ε ν ,  
άτι ή είς τήν Κων)πολιν μετάβασις Εέ- 
νων ώφείλετο είς ύποχρέωσιν τούτων 
νά έμφονιοθοϋν ένώπιον δικαστηρίου, ή 
δΓ ύπόθεσίν των ένώπιον άρχόντων, ώ- 
φειλε νά έρχεται είς συνεννόησιν μετά 
τών άρμοδίων αρχών καί νά ένεργή 
πράς ταχυτέραν κατά τό δυνατόν πε- 
ραίωσιν τής ύποθέσεως, άμέσως δέ έ
πειτα νά άπελαύνη είς τάς ιδιαιτέρας 
των πατρίδας τούς έλθόντας είς τήν 
πρωτεύουσαν. Ιδιαιτέρως άπέβλεπεν, 
όπως οί γεωργοί μή παραμένουν έπί πο- 
λύν χρόνον, όντες άπαραίτητοι πρός 
καλλιέργειαν τών άγρών. Έάν πολλοί 
έΕ αύτών συνέβαινε νά είναι διάδικοι 
είς τήν ιδίαν ύπόθεσίν, διέτασσε τούς 
πολλούς νά άπέλθουν οϊκαδε, είς δύο 
δέ ή τρεις έπέτρεπε νά παραμείνουν 
διά νά παραστοϋν είς τήν δίκην. «Εί δέ 
πνες είεν γεωργοί τελοΰντες ύπό δε
σποτείας καί δεόμενοι τούτων είς τοι- 
αύτην παραγεγόνασι τήν βασιλίδα πά
λιν, παρασκευάΖειν τούς κεκτημένους 
θαττον αύτοϊς διακρίνειν τά έφ' οίς ά- 
φίκοντο πράγματα, καί έκπέμπειν αύτίκα 
τυχόντος τών δικαίων' εί δέ, ώς είκός, 
είς έναντίωσιν τών κεκτημένων παρε- 
γένοντο καί πρός αύτούς λέγοιεν δίκας.

εί μέν πλήθος εϊη τούς μέν πολλούς άπο- 
πέμπειν παραχρήμα πρός τήν χώραν δύο 
ή τριών, καταλιμπανομένους οϊπερ κατά 
τό τού συνδίκου σχήμα τήν δίκην άγω- 
νιοϋνται' καί οϋτω δέ αύτούς έπικεϊσθαι 
τώ τής *δίκης άκροατή καί παρασκευά- 
Ζειν, ότι τάχιστα τέμνειν τάς ύποθέσεις, 
ϊνα μή μήκος αύτοϊς έγγίνοιτο χρόνου 
καί μάλιστα γεωργείς οΰσιν, ών ήτε 
τής γεωργίας σχολή βλάβας αύτοϊς τε 
καί τοϊς κεκτημένοις ποιεϊο»(2).

Είς τούς άφικνουμένους συνεπείς δί
κης είς τήν Κων)πολιν ό Κοιαίστωρ έ- 
ΕησφάλιΖε άπό τών χρόνων Βασιλείου 
του Μοκεδόνος καί τά πρός τό Ζην ά- 
νογκαία, δΓ όσον χρόνον διήρκει ή δια- 
δικσσία.

3. Τ ο ύ ς  ε ί ς  τ ή ν  π ρ ω 
τ ε ύ ο υ σ α ν  έπιδημοϋντας Εένους, 
έάν μέν ούτοι οϋτε είς έργασίαν τινα 
όπησχολοϋντο, οϋτε ένεκα δίκης είχον 
έλθει, έΕήταΖεν ό Κοιαίστωρ καί έφ' ό
σον διεπίστωνεν, ότι είχον καλώς είς 
τήν ύγείαν των καί ήσαν κατά τά σώ
ματα ρωμαλέοι, τούς μέν έλευθέρους 
άπήλαυνεν είς τήν πατρίδα των, τούς 
δέ δούλους παρέδιδεν είς τούς κυρίους 
των.

«Εί δέ βίου πρόφασίν τινες ή δίκης 
αίτιον ούκ έχοντες έπί ταύτης είσί τής 
ήμετέρας πόλεως. . .  τήν τών σωμάτων 
αύτών κατάστοσιν, όποια τις έστιν, έπο- 
πτεύειν' καί εί μέν έρρωνται αύτοϊς τά 
σώματα, δυνατοί δέ άρκεϊν πρός πόνον 
είσίν' εί μέν οίκέται τινων, είεν, μαν- 
θάνειν, τίνων είσίν, καί τούτους καί 
όκοντας τοϊς κεκτημένοις έκπέμπειν' εί 
δέ έλεύθεροι τήν τύχην καί έκ τινων 
έπορχιών ή πόλεων όρμώμενοι, τούτους 
έκπέμπειν είς τάς, έΕ ών είσίν έπαρ- 
χίας».

4. Π λ ή ν τ ώ ν  έ Ε  έ π α ρ -  
χ ι ώ ν έρχομένων είς τήν Βασιλεύ
ουσαν, ό Κοιαίστωρ, αύστηρώς καί τούς 
γηγενείς ήλεγχεν, όσους, δηλονότι, πα
ρά τό ότι ήσαν ύγιείς καί ρωμαλέοι δέν 
είχον έργασίαν, άλλά περιεφέροντο άλη- 
τεύοντες καί έπαιτοϋντες. Τούτους ύπο- 
χρεωτικώς καί άμέσως; παρέδιδε πρός

έργασίαν είς τούς έργολάβους τών δημο
σίων έργων, τούς προϊσταμένους τών άρ- 
τοποιείων, είς έκείνους οί όποιοι έκαλ- 
λιέργουν τούς κήπους καί είς άλλους ά- 
σκοϋντας διάφορα έπαγγέλματα. Οί 
άρνούμενοι νά έργασθοϋν είς άς έργα- 
σίας διετάχθησαν ύπό τοϋ Κοιαίστο- 
ρος άπηλαύνοντο έκ τής Κων) πόλεως, 
διά νά μή έΕωκείλουν συνεπεία τής όρ
γιας καί διαπράΕουν έγκλήματα έπισύ- 
ροντες τάς ύπό τών νόμων προβλεπο- 
μένας ποινάς. «Εί δέ αύτόχθονες είεν, 
άναφέρεται είς τά Βασιλικά, καί σώμα- 
σι μέν έρρωμένοις χρώνται, βίου δέ αύ- 
τοίς εύπρεπής ούκ έστι πρόφασις, τού- 
τοις μή μάταιον είναι τής γής άχθος συγ- 
χωρεϊν, άλλά παραδιδόνται θόττον αύ
τούς τούς τοϊς τε τών έργων τών δημοσί
ων τεχνίτας είς ύπουργίαν τοϊς τε προε- 
στώσιν άρτοποιικών έργαστηρίων καί τοϊς 
τούς κήπους έργαΖομένοις καί άλλος 
διαφόρους τέχνας ή καί έργασίας, έν 
αίς ίσχύουσιν όμα μέν κάμνειν, άμα δέ 
άποτρέφεσθαι καί τόν άργόν ούτως έπί 
τά κρείττω μεταβάλλειν βίον. Εί δέ τι- 
νες μή βουληθώσι προεδρεύειν ταίς έρ- 
γασίαις, αίς παρεδόθησαν, τούτους ά- 
πελαύνειν ταύτης τής βασιλίδος πόλεως' 
φειδόμενοι γάρ αύτών ταϋτα νομοθε- 
τοΰμεν, όπως άν μή τής όργιας αύτούς 
είς άτοπους πράΕεις ουνωθούσης οί νό
μοι τούτους άρπάΖοιεν πρός ποινάς, 
τοϊς ήμετέροις παραδιδόντες άρχου- 
σιν(3) ».

5. Ά ν τ ι θ έ τ ω ς ,  ά ν ε κ τ ο ί  
έ γ έ ν ο ν τ ο  καί έΠιτρέπετο είς 
αύτούς νά διομένουν είς τήν πρωτεύ
ουσαν οί άσθενικοί καί οί γέροντες, 
συντηρούμενοι ύπό τών φιλανθρώπων. 
«Τούς δέ γε βεβλαμμένους ή βεβλαμ- 
μένας τό σώμα ή τη πολιά βαρείς, τού
τους άνενοχλήτους είναι κελεύομεν έπί 
ταύτης τής άγαθής καί βασιλίδος πό
λεως, παρά τών εύσεβεϊν βουλομένων 
άποτρεφομένους».

6. Ι δ ι α ι τ έ ρ α  κ α τ ε β ά λ -  
λ ε τ ο ύπό τοϋ Κοιαίστορος φροντίς 
πρός καταδίωΕιν καί άπαλλαγήν τής 
πρωτευούσης έκ τών έΕ έπαγγέλματος
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Θ Ε Μ Α Τ Α

■ Μ · · ·

Π Ν Ι Γ Μ Ο Σ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΤ ΙΜ ΕΤΏ ΠΙΣΉ  ΑΥΤΏΝ

Εις άπάσας τάς περιπτώσεις 
πνιγμού πλεϊστα Ιατροδικα
στικά προβλήματα έγείρο- 
νται, έκ τής όρθής έπιλύσεως 
τών όποιων διευκολύνεται 
σημαντικώς ή προανακριτι- 
κή άρχή. Έκ τών προβλημά
των τούτων τά σπουδαιότερα 
είναι:

θηκών, ύπό t6c όποιας έλαβε χώραν ό 
θάνατος. ( 2, ,β )

Π ρ ό κ 
Υ μ α τ ι

ε ι τ α ι 
π ε ρ ί

π ρ ά γ μ α -
π ν ι γ μ ο ύ ;

Η προκαλέσασα τάν θάνατον αίτια 
είναι ό πνιγμός, ή πρόκειτσι περί έτέ- 
ρου συμβάντος, όποκρυπτομένου διά τής 
άπορρίψεως τοΟ πτώματος έντός τού 
ΰδατος, πράς παροπλάνηοιν τών Αρ
χών;

1. Πρόκειται πράγματι περί πνιγμοδ;
2. ΠοΙον τό είδος τοδ ΰδατος έντός τοΟ όποιου έλαβεν χώραν ό πνιγμός;
3. Ποία ή ταυτότης τοϋ έκβρασθέντος πτώματος ;
4. Πρόκειται περί έγκλήματος, αύτοκτονίας ή τυχαίου γεγονότος;
5. Ποιος ό χρόνος παραμονής τοδ πτώματος έντός τοδ ΰδατος;

Δ ΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΠΝΙΓΜΟΣ», νο
είται ό βίαιος θάνατος, δστις έ- 

πέρχεται κατόπιν άποφράΕεως τών άε- 
ροψάρων όδών δΓ υγρού τινός. Πρό
δηλον άτι, διά τήν έπέλευσιν τού πνι
γμού άρκεϊ μόνον ή έμβύθισις τής κε
φαλής έντός τού υγρού, ένω τό ύπό- 
λοιπον σώμα δύναται νά εϋρίσκεται 
έκτος τούτου. ( ' ,  9, ,0 )

Αί έκ πνιγμού περιπτώσεις θανάτου 
είναι, εις τήν χώραν μας, άρκετά συ

χνοί, ώς έκ τής γεωγραφικής αύτης 
θέσεως, περιβρεχομένης, σχεδόν έΕ ό- 
λοκλήρου, ύπό θαλάσσης, δύνανται δέ νά 
είναι τυχαίοι, πρός αυτοκτονίαν ή δι 
έγκλημοτικούς σκοπούς.

Εις άπάσας τάς περιπτώσεις, πλεϊστα 
όσα όμολογουμένως Ιατροδικαστικά 
προβλήματα είναι δυνατόν νά έγερθοΰν, 
έκ τής όρθής έπιλύσεως τών όποιων 
διευκολύνεται σημοντικώς ή προανακριτι- 
κή άρχή εις τήν διελεύκανοιν τών συν

Ή διάγνωσις τού πνιγμού, εις τάς πε
ριπτώσεις ταύτας, θά στηριχθή έπί τών 
έΕής στοιχείων.

(α) Ε ύ ρ ή μ α τ α  έ κ  τ ή ς  
ν ε κ ρ ο ψ ί α ς :  Παθογνωμονικόν
εύρημα χαρακτηριστικόν τού πνιγμού δέν 
ύφίσταται, πλήν τού μικροφυοαλλιδώ- 
δους άφρού εις τό έΕω στόμιον τών ά- 
εροφόρων όδών (Είκ. 1, 2, 3 ) . όστις, 
όμως, δέν άποτελεϊ σταθερόν πάντοτε 
εύρημα. Πρόδηλον ότι, εύκόλως δύνα- 
ται νά καταστροφή καί δΓ άπλής μετα- 
κινήσεως τού πτώματος. Έφ' όσον, ό
μως, ύπάρχει, ή όψις του είναι άπολύ- 
τως χαρακτηριστική καί έπ’ ούδενί λό
γω δύναται νά συγχυσθή μέ έτέρας αι
τιολογίας εικόνας, ώς έπί όΕέος πνευ-

Π
’ Ic

Υπό ’Αντωνίου Κουτσελίνη 
•Εντεταλμένου Ύφηγητοϋ τής 
’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολο
γίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, Ίατροδικαστοΰ ’Αθηνών
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Τό Μέγα Παλάτιον τής Κωνσταντινουπό
λεως 8πως ήταν, κατά τούς χρόνους Κων) 

vou τού Πορφυρογεννήτου.

έπαιτών, οΙ όποιοι έκμεταλλευόμενοι 
τήν διοκρίνουσαν τήν Βυζαντινήν κοι
νωνίαν φιλευοπλοχνίαν άπέΖων καί έ- 
νίοτε έπλούτιΖον εις βάρος τών φιλάν
θρωπων καί τών άφελών. Ή  θρασύτης 
τών έπαιτών, οί όποιοι έκαλοϋντο άλ
λως καί ψωμοΖήται καί διακονάριοι 
(διακονιαραϊοι) κοί γυρεύοντες καί έρ- 
ρουλοι, ήτοι άλήται, έφθασε κάποτε εις 
σημεϊον, ώστε νά ιδρύσουν καί Ιδιον 
σωματεΐον πρός προστασίαν τών συμφε
ρόντων των(4)..!

'Από τοϋ Ζ ' αίώνος ύφίστατο έν 
Κων)πόλει τό λεγόμενον «ένσάφιον τών 
Ζητιάνων·, τό όποιον ήτο μάλιστα ώρ- 
γανωμένον ώς καί τά άλλα έπσγγελμα- 
τικά σωματεία μέ μαΐστωρας, πρωτομα- 
γίστωρα καί μέ προστάτην τόν "Αγιον 
Ίωάννην τόν Έλεήμονα(5) . . .

«Οί έποιτοϋντες, γράφει ό άείμνη- 
στος ΚουκουΖές, ήσσν βεβαίως κατά 
κανόνα δυστυχείς καί άΕιοι συμπάθειας, 
ύπήρχον όμως μετοΕύ αυτών καί κακο
ποιό στοιχεία, πρός δέ καί δλλοι, οίτι- 
νες, τήν έπαιτείον ώς έπάγγελμα ά- 
σκοϋντες, είχον συγκεντρώσει άρκετόν 
πλούτον, διάφορα μέσα πρός παραπλά- 
νησιν .μάλιστα τών γυναικών, χρηοιμο-

ποιοϋντες οίον θρηνώδεις λόγους, πή- 
ρωσιν μελών ή έλκη τοϋ σώματος. Τού
του ένεκα οί πατέρες τής έκκλησίας 
συνίστων ή δανομή νά γίνεται έπιστη- 
μόνως καί οίκονομικώς(6)».

Ίν α  κινήσουν τήν συμπάθειαν τών 
Χριστιανών, οί έπαίται μετήρχοντο τά 
πλέον όπίθανα τεχνάσματα. "Εχριον 
τούς οφθαλμούς μέ κοπνία (καπνιά), έ- 
γύριΖον τά βλέφαρα πρός τά άνω, διέ- 
στρεφσν τάς χεϊρας των, προεκάλουν 
έπίτηδες τραύματα εις έμφανή μέρη τοϋ 
σώματός των κ.δ.

Τούτου δοθέντος, πολλοί τούς άπε- 
κάλουν άργούς, όκνηρούς, έπιθέτας, ά- 
πατεώνας, άναισχύντους (7) καί χριστεμ- 
πόρους(8), ό δέ Θεσσαλονίκης Εύστά- 
θιος γράφει πώς «οϊδομεν πολλούς καί 
ούτόχρημα έπαίτας καί δι' αύτό κακούρ
γους (9) - .

Τήν πάταΕιν τών άπατεώνων τούτων 
ή πολιτεία έπεδίωΕε διά τής θεσπίοεως 
αυστηρών νόμων, τών όποιων τήν έ- 
φαρμογήν είχεν διά μέν τούς άλλοδα- 
πούς ό Κοιαίστωρ, διά δέ τούς ήμεδα- 
πούς ό "Επαρχος βεβαίως, άλλά καί οί 
άλλοι κατώτεροι άοτυνομικοί άρχοντες. 
Έκ τών μνημονευθέντων νόμων, οί

0 ΚΟΙΑΙΣΤΩΡ
σπουδαιότεροι είναι ό περιεχόμενος εις 
τόν Θεοδοσιανόν Κώδικα de mendican- 
tibus invalidis (14,17) ό τοϋ Ιουστινι
άνειου Κώδικος de menticantibus vali- 
dis (11 ,26), ή 80η Νεαρά τοϋ αύτοϋ 
ώς άνω αύτοκράτορος ( ''° ) , τά Βασιλι
κά, ή ΜείΖων Σύνοψις καί ή Εκλογή 
τών Νόμων Κων)νου τοϋ Πορφυρογεν- 
νήτου. Κατά τών άπατεώνων έπαιτών 
προεβλέποντο πλεϊσται ποιναί, μεταΕύ 
τών όποιων τήν πρώτην θέσιν κατεϊχεν 
ό Ευλοδαρμός ( 111).

7. Ε ι ς  τ ά  ά ο τ υ ν ο μ ι κ ά  
τοϋ Κοιαίοτορος καθήκοντα περιελαμ- 
βάνετο καί ή δικαιοδοσία τούτου, νά 
τιμωρή διά τών προβλεπομένων ποινών 
τούς ύπ' αύτοϋ καταλαμβανομένους ή 
καταγγελομένους, οίτινες καθ' οίονδή- 
ποτε τρόπον παρενόμησαν κατά τήν 
διανομήν δωρεάν τροφίμων εις τάν 
λαόν.

8. Τ έ λ ο ς ,  ό Κ ο ι α ί σ τ ω ρ  
ώφειλε νά άναΖητή καί νά ουλλομβάνη 
τούς καταγγελθέντας έπί πλαστογραφίρ, 
έπιβάλλων μετά τήν περαίωσιν τής δί
κης τάς προβλεπομένας ποινάς.

«Πρός τούτοις δέ καί όσα μέμψιν λαμ
βάνει παραποιήσεως ήτοι τής καλουμέ- 
νης πλαστογραφίας έν οίωδήποτε πρά
γματι, ταϋτα άναΖητεϊν κοί τούς έπί 
τούτοις προσαγγελλομένους συνέχειν 
καί μετά γραφήν καί έλέγχους τιμωρεΐ- 
σθαι τούτους(1Ι2)».

Εις τά Καθήκοντά του ό Κοιαίστωρ 
έβοηθεϊτο ύπό κατωτέρων ύπαλλήλων, 
μεταΕύ τών όποιων, οί σπουδαιότεροι 
ήσαν οί άντιγραφείς, ό ακριβός, ό σκέ- 
πτωρ, ό λιβελίσιος, ό πρωτοκαγκελλά- 
ριος καί οί καγκελάριοι.

«Τφ δέ κυέστωρι ύποτέτοκται είδη 
άΕιωμάτων έΕ, οίον άντιγραφείς, σκρΙ- 
βας, σκέπτωρ, λιβελίσιος, πρωτοκαγκελ- 
λάριος, καγκελλάριοι» ( ,3 ) .

1. Βασιλικά Βι6λ. 6 τίτλ. στ.
2. Βασιλικά Βιβλ. 6 τίτλ. στ.
3. Βασιλικά Βιβλ. 6 τίτλ. στ.
4. Albert Stoekle, Spatromische und 

Byzantinische Ziinfte |( Παράρτημοο 
θ '  τόμου τής ΚλειοΟς) 137.

5. Σκαρλάτου Βυζαντίου. Ή  Κων) πό
λις, 3, 422.

6. Φ. Κουκουλέ. Βυζαντινών Βιός καί 
Πολιτισμός. Τόμ. Β '. σελ. 102.

7. Χρυσόστομος, PG, 57, 409, 58, 494.
8. Κουκουλέ. “Ένθ. άν. Τόμ. Β '. σελ. 

99.
9. ΕΟ, 223, 23.

10. JN, 2, 11 έξ.
11. Γρηγεντίου Επισκόπου Ταφάρων, 

Νόμοι τνώ 'Ομηριτών, PG 86, 609, 
612.

12. Βασιλικά Βιβλ. 6 τίτλ. στ. ’Εκλο
γή Νόμων Λέοντος καί Κων)νου 
Πορφυρογεννήτου τίτλ. Ε '.

13. Βασίλειος Τάξις. Migne 'Ελληνική 
Πατρολογία. Τόμ. 112, σ. 1321
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/ n o m i k a X
ZHTHMAT/V ΛΙΑΛΥΣ1Σ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

Εις την έφημερίδα τής Κυβερνήσεως, τεύχος Α' Αρι
θμός φύλλου 59, τής 29ης ’Απριλίου 1972, έδημοσιεύθη 
τό ύπ’ άριθ. 269 Β. Διάταγμα «Περί έγκρίσεως του Κανο
νισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων». Τό κείμενον 
τού Διατάγματος εχει ώς κάτωθι:

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 269

«Περί έγκρίσεως τοϋ Κανονισμού διαλύσεως δημοσίων 
συναθροίσεων».

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

"Εχοντες ύπ' όψιν τήν διάταΕιν τού άρθρου 8 τού ύπ' 
άριθ. 794)1971 Ν.Δ. «περί δημοσίων συναθροίσεων» καί 
τήν ύπ' άριθ. 46)27.1.1972 Γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
τής 'Επικράτειας, προτάσει τών Ήμετέρων έπί τών 'Εσω
τερικών, τής Διαιοσύνης καί Δημοσίας ΤάΕεως Υπουργών, 
άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

Έγκρίνεται ό ύπό χρονολογίαν 9 'Οκτωβρίου 1971 «Κα
νονισμός διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων», καταρτιοθείς 
ύπό τών 'Αρχηγείων Χωροφυλοκής καί 'Αστυνομίας Πόλε
ων, ώς οΰτος διεμορφώθη τελικώς βάσει τών ύπό τής όνω- 
τέρω μνημονευόμενης ύπ' άριθ. 46)1972 Γνωμοδοτήσεως 
τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας διοτυπωθεισών παρατηρή
σεων, έχων ώς κάτωθι:

ΚΑΝΟ ΝΙΣΜ ΟΣ
ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ  

"Αρθρον μόνον.
1. Συντρεχούσης προϋποθέσεως διαλύσεως δημοσίας 

συναθροίσεως είς τάς ύπό τοϋ άρθρου 7 τού Ν.Δ. 794)1971 
καθοριΖομένας περιπτώσεις τηρούνται τό άκόλουθα:

α. Ή  'Αστυνομική 'Αρχή προσκαλεϊ είς τόν τόπον τής 
δημοσίας συναθροίσεως έγκαίρως καί είς κατεπειγούσας πε
ριπτώσεις έκτόκτως τούς έκπροσώπους τής Διοικητικής καί 
Δικοστικής 'Αρχής, πρός τούς όποιους άνακοινοϊ άτι συν
τρέχει νόμιμος περίπτωσις διαλύσεως αύτής. Έν συνεχεία 
κσί έπί παρουσία τών έκπροσώπων τούτων ό έκπρόσωπος 
τής 'Αστυνομικής 'Αρχής άνακοινοϊ είς τόν Πρόεδρον ή είς 
μέλος τής όργανωτικής έπιτροπής ή είς τόν όμιλητήν ή είς 
τούς μετέχοντας τής συναθροίσεως τούς λόγους, δΓ οΰς δέν 
έπιμένη ή δημοσία συνάθροισις, προσκολεϊ δέ πάντας, είτε 
διά μεγαφώνου είτε διά παντός έτέρου προσφόρου μέσου, 
όπως άπομακρυνθοϋν τοϋ τόπου τής συναθροίσεως καί δια
λυθούν ήσύχως, ύπομιμνήσκων αύτοϊς τάς κυρώσεις τών άρ
θρων 9 καί 10 τοϋ Ν.Δ. 794)1971 καί τοϋ άρθρου 171 
παρ. 2 τοϋ Ποινικού Κώδικος. Ή πρόσκλησις αϋτη έπανα- 
λαμβάνεται τρίς.

Είδικώτερον, έάν ή δημοσία συνάθροισις διεΕάγεται κατά 
παρόθασιν όρου τινός έκ τών όριΖομένων έν άρθροις 4, 5 
καί 6 παρ. 6 — 9 τοϋ Ν.Δ. 794)1971, ό έκπρόσωπος τής 
'Αστυνομικής 'Αρχής όφείλει πρό πόσης ένεργείας νά Ζη- 
τήση όπό τόν Πρόεδρον τής συναθροίσεως καί τά μέλη τής 
όργανωτικής αύτής έπιτροπής, όπως άποκαταστήσουν τήν 
νόμιμον διεΕαγωγήν ή άλλως κηρύΕουν τήν λήΕιν τούτης, 
μόνον δέ έν άρνήσει ή άδυναμία τούτων, δικαιούται νά προ-

βή είς τήν διάλυσιν τής συναθροίσεως (άρθρον 7 παρ. 1 
στοιχ. δ' καί 2 Ν.Δ. 794)1971).

β. Είς άπάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις έάν μετά τήν 
τρίτην πρόσκλησιν οι όργανωταί καί οί μετέχοντες τής συν- 
αθροίσεως δέν ύπακούσουν, ό έκπρόσωπος τής 'Αστυνομι
κής 'Αρχής, παρουσία τών έκπροσώπων τής Διοικητικής καί 
Δικαστικής τοιαύτης μετά γνώμην δέ αύτών, διατάσσει τήν 
διάλυσιν τής συναθροίσεως διά τής χρήσεως, κατά τήν κρί- 
ισν του, μετ' έκτίμησιν τής κατσστάσεως, τών προσφόρων 
πρός τόν σκοπόν τούτον μέσων, ίδίρ δέ διά τής βιαίας ά- 
πωθήσεως, τοϋ καταιονισμού δΓ ΰδατος, τής άστυνομικής 
ράβδου ή τών ύποκοπάνων τών όπλων, τών δακρυγόνων ή 
έτέρων συναφών μέσων.

γ. Είς κατεπειγούσας περιπτώσεις, καθ' άς παρίσταται 
άμεσος κίνδυνος διασαλεύοεως τής τόΕεως, ό έκπρόσω
πος Τής 'Αστυνομικής Αρχής δικαιούται καί πρό τής άφί- 
Εεως είς τόν χώρον τής συναθροίσεως τών έκπροσώπων 
τής Διοικητικής καί Δικαστικής 'Αρχής νά προβσίνη είς τάς 
ύπό στοιχ. α ’ καί β' τής παρούσης παραγράφου ένεργείας.

δ. Έάν διά τής χρήσεως τών μέσων περί ών ή ύπά 
στοιχ. θ ' διάταΕις τής παρούσης δέν έπιτευχθή ή διάλυσις 
τής συναθροίσεως, αϋτη δέ έΕελιχθή είς βιαίαν ή έκ τής 
συνεχίσεως αύτής προκαλήται άμεσος κίνδυνος τής Ζωής 
ή τής σωματικής άκεραιότητος τών μετεχόντων ή οί μετέ
χοντες τούτης έκτρέπωνται είς άΕιοποίνους πράΕεις (άρ
θρον 7 παρ. 1 στοιχ. ε ’ Ν.Δ. 794)1971) ή ήρΕαντο βιαιο- 
πραγούντες κατά τών άνδρών τής δημοσίας δυνάμεως, τη- 
ρουμένης καί έν τή περιπτώσει τούτη τής διαδικασίας, περί 
ής αί προηγούμενοι διατάΕεις, δύνοται ό έκπρόσωπος τής 
'Αστυνομικής 'Αρχής, μετά γνώμην τών έκπροσώπων τής 
Διοικητικής καί Δικοστικής 'Αρχής, νά διατάΕη τήν χρήοιν 
τών όπλων ύπό τών άνδρών τής δημοσίας δυνάμεως καί τών 
μετ' αύτών συμπραττόντων όργάνων. Ή  χρήσις τών όπλων 
άρχεται δΓ έκφοθιστικής είς τόν άέρα βολής, έάν δέ καί 
μετά τοϋτο δέν ήθελον άποσυρθή οί μετέχοντες τής συν- 
αθροίσεως, συγχωρεϊται οίαδήποτε χρήσις τών όπλων.

2. Έν τη έννοίρ τοϋ παρόντος έκπρόσωπος τής Διοικη
τικής Αρχής είναι ό Νομάρχης, έκπρόσωπος τής Δικαστι
κής ,Αρχής ό Είσαγγελεύς Πρωτοδικών, έκπρόσωπος δέ τής 
'Αστυνομικής 'Αρχής ό οικείος Διευθυντής ‘Αστυνομίας ή 
Διοικητής Χωροφυλακής ή οί νόμιμοι αύτών άναπληρωταί. 
Οί έκπρόσωποι τής Διοικητικής καί Δικοστικής Αρχής, 
προσκαλούμενοι ύπό τής οικείας Άστυνομικής 'Αρχής, κατά 
τά έν παραγρ. 1 όριΖόμενα ύποχρεούνται όπως προσέρχων- 
τσι είς τούς τόπους τών δημοσίων συναθροίσεων.

Έν Άθήναις τη 9 'Οκτωβρίου 1971 

Οί Αρχηγοί

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΚΩ Ν)ΝΟ Σ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Αντιστράτηγος
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( ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ }
Κάποιος μέ στόματά Ζητώντας φωτιά γιά τό τσιγάρο του 

κοί τού λέω: «Στάσου έκεϊ πού βρίσκεσαι, βάλε τό τσιγάρο 
εις τό στόμα καί θά σοϋ τό άνάψω έγώ, άπό μακρυά».

Ή σκηνή έκτυλίσσεται ένα βράδι εις όδόν μεγάλης ά- 
μερικανικής πόλεως καί μιά άμερικανική έπιθεώρησις τήν 
παραθέτει ώς χαρακτηριστικήν τής τρομακτικής έπιδράσεως 
πού έχει εις τήν Ζωήν τών Αμερικανών ή αϋΕησις τής έγ- 
κληματικότητος άλλά, άκόμη περισσότερον, ό φόβος έκ τής 
έγκληματικότητος.

Πράγματι ό φόβος τού έγκλήματος προΕενεϊ εις τήν 
καθημερινήν Ζωήν τών Αμερικανών μεγαλυτέραν Ζημίαν 
άπό όσον τό ίδιον τό έγκλημα.

Ή έρευνα καί ή σφυγμομέτρησις τής κοινής γνώμης 
διά τήν έγκληματικότητα έγιναν εις τήν Βαλτιμόρην, τήν 
πάλιν «ή όποια Ζή κάτω άπό τόν σιωπηλόν τρόμον». Ή  έγ- 
κληματικότης αύΕάνει άνησυχητικώς εις όλόκληρον τήν 
έκτασιν τών Ηνωμένων Πολιτειών —αί ληστείαι κατά 8% — 
άλλά ή αϋΕησις αύτή είναι μεγαλυτέρα εις τάς ρεγάλας 
πόλεις καί τά προάστιά των, όπου ό «φόβος μετατρέπει 
τήν νύκτα εις μίαν φυλακήν». Καί ό φόβος αύτός έχει 
μεταβάλει τήν Ζωήν τών Αμερικανών.

Ή  Βαλτιμόρη δέν άποτελεϊ Εεχωριστήν περίπτωσιν. Τό 
ποσοστόν έγκληματικότητος δέν είναι οϋτε αίσθητώς με- 
γαλύτερον, οϋτε ιδιαιτέρως μικρότερον, άπό τό ποσοστόν 
εις άλλας πόλεις μέ πληθυσμόν έπίσης 900.000 περίπου 
άτόμων. "Εχουν σημειωθή καί έκεϊ ταραχαί άλλά τό αύτό 
έχει συμβή καί εις άλλας πόλεις.

Άπό τά άτομα πού άπήντησαν κατά τήν σφυγομέτρησιν 
τής κοινής γνώμης, ποσοστόν 55% κλειδώνουν τά σπίτια 
των άκόμη καί όταν κάποιος εύρίοκεται μέσα εις αύτά.

Οί άριθμοί, πρός τούς όποιους οί Αμερικανοί τρέφουν 
ιδιαιτέραν έκτίμησιν, παρέχουν οαφεστέραν τήν εικόνα τοϋ 
φόβου. Τά 48% τών έρωτηθέντων άποφεύγουν νά είσέλ- 
θουν εις πάρκον κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός καί κατά 
τήν ήμέραν τό ποσοστόν αύτό είναι 33 τοϊς έκατόν. Ποσο
στόν 41% δέν κατέρχονται εις τό κέντρον τής πόλεως διά 
νά μεταβοϋν εις έστιατόριον καί τά 39% άποφεύγουν αύτό 
άκόμη καί εις τήν γειτονιά των.

Τά 29% έχουν άγοράσει προσθέτους κλειδαριάς. Μιά 
μεγάλη έταιρία ή όποια έγκαθιστά συστήματα συναγερμού 
εις οικίας, άνέφερεν ότι είναι τόσον πολλαί αί παραγγε
λία! τάς όποιας δέχεται, ώστε καθυστερεί κατά όκτώ έβδο- 
μάδας τήν έγκατάστασιν τών συσκευών της.

ΆΕίΖει νά σημειωθή ότι ή έγκατάστασις ένός συστήμα
τος στοιχίΖει άπό 800 δολλάρια καί πλέον.

Καί τό ποσοστόν έκείνων οί όποιοι φροντίΖουν νά έχουν 
πρόχειρον ένα όπλον εις τό σπίτι των έχει αύΕηθή κατά πο- 
οοστόν 16%. "Εχει έπίσης αύΕηθή ή πώλησις σκύλων οί 
όποιοι χρησιμεύουν ώς φύλακες καί πολλαί γυναίκες κυ
κλοφορούν μέ τήν συντροφιάν τών τετραπόδων αύτών 
προστατών.

Τά γραφεία τά όποια διαθέτουν ιδιωτικούς άστυνομι- 
κούς διά συνοδείαν έχουν διπλασιάσει τόν «κύκλον έργα· 
σιών» των. Ώρισμένα δέ διαθέτουν ένόπλους συνοδούς διά 
γυναίκας αί όποϊαι μεταβαίνουν εις πάρτυ καί θέλουν νά 
φορέσουν κοσμήματα, ή άκόμη καί δΓ ύπαλλήλους έται- 
ριών πού μεταβαίνουν εις «έπικινδύνους» περιοχής δΓ έπι- 
σκευάς.

. Ή έΕάπλωσις τού φόβου έχει έπιβάλει εις πολλούς έμ
πορους νά άκολουθοϋν ένα νέον στύλ άρχιτεκτονικής 
«'Αναγεννήσεως Ταραχών». Αί βιτρίνες καί τά παράθυρα 
έχουν καταργηθή. 'Εκεί όπου άλλοτε ύπήρχαν βιτρίνες έ
χουν προστεθή τώρα τοίχοι, καλύμματα άπό χονδρό χαρτόνι 
ή τσιμεντένιες πλάκες.

Δέν είναι συνεπώς έκπληκτική ή πρώτη διαπίστωσις 
τού 'Ινστιτούτου, τό όποιον διενήργησε τήν σφυγμομέτρη- 
σιν τής κοινής γνώμης: τά τρία τέταρτα περίπου έκ τών 
έρωτηθέντων άνεγνώρισαν ότι ή καθημερινή Ζωή των έχει 
μεταβληθή κατά ένα τουλάχιστον μέρος, λόγω τοϋ φόβου 
τού έγκλήματος. Καί τό ένα τέταρτον τοϋ συνόλου έχει 
μεταβάλει εις σημαντικόν βαθμόν τόν τρόπον Ζωής του.

Πολλαί έκκλησίσι καταργούν τάς νυκτερινός λειτουρ
γίας, διότι οί πιστοί δέν διακινδυνεύουν νά έΕέλθουν άπό 
τά σπίτια των καί νά έκκλησιασθοϋν. Νοσοκόμοι αί όποϊαι 
είναι ύποχρεωμέναι νά κυκλοφορήσουν τήν νύκτα, δέν δι
στάζουν νά οπλοφορήσουν. Καί πολλαί γυναίκες άπό τά 
προάστια πού θέλουν νά κατέλθουν εις τό κέντρον διά τά 
ψώνια των διανύουν έπιπλέσν άπόστασιν δέκα μιλιών διά νά 
άποφύγουν τήν διέλευσιν άπό περιοχάς πού θεωρούνται 
έπικίνδυνοι. I

Πολλοί έΕ έκείνων οί όποιοι έχουν τήν οικονομικήν δυ
νατότητα έγκαταλείπουν τήν πόλιν καί έγκαθίστανται εις 
τά προάστια. Άπό τό 1960 ό λευκός πληθυσμός τής Βαλ
τιμόρης έμειώθη άπό 609.000 εις 505.000 ένώ ό λευκός 
πληθυσμός τών προαστίων της ηύΕήθη άπό 475.000 εις 
576.000.

Διά τήν μεσαίαν τάΕιν τών νέγρων τό δίλημμα είναι 
άκόμη όΕύτερον. Δέν είναι βέβαιοι διά τήν ύποδοχήν τής 
όποιας θά τύχουν εις τά προάστια καί όταν έχουν τήν οι
κονομικήν δυνατότητα μετακινούνται εις τάς καλάς συνοι
κίας τής πόλεως. Άλλά καί έκεϊ διαπιστώνουν ότι τό έγ
κλημα τούς άκολουθεϊ.

Ή  έπιθεώρησις ή όποια διεΕήγαγε τήν έρευναν άναφέ- 
ρει ότι δέν ήμπορεϊ νά μειωθή ή σημασία τοϋ φυλετικού 
παράγοντος. Αί περιοχαί μέ ύψηλόν ποσοστόν έγκληματι
κότητος εις τήν Βαλτιμόρην, είναι κατά 88% νέγρων, ένώ 
οί περιοχαί μέ χαμηλήν έγκληματικότητα είναι κατά 81%.

Ή  πλειονότης τών έγκληματικών ένεργειών γίνεται άπό 
νεαρούς νέγρους, ώς άναφέρει ό διευθυντής τής άστυνο- 
μίας, ύπογραμμίΖων όμως, ότι τούτο δέν έχει άντίκτυπον 
έπί τών νέγρων.

Εις τήν ούσίαν οί νέγροι είναι θύματα τού μεγαλυτέ- 
ρου άριθμοϋ τών έγκληματικών πρόΕεων εις τήν Βαλτιμό
ρην.

Μία άπό τάς διαπιστώσεις κατά τήν σφυγμομέτρησιν 
τής κοινής γνώμης είναι ότι ό φόβος τού έγκλήματος εις 
τήν Βαλτιμόρην είναι ύπερβολικός καί ότι οί άνθρωποι 
οί όποιοι κινδυνεύουν όλιγώτεοον φοβούνται περισσότερον.
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ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ
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ν _____________________________________________

Ο Ι ΘΑΝΑΤΟΙ τών ειδώλων τοΰ τραγουδιού άπασχο- 
λοϋν συχνά τόν άγγλικά τύπο. Τέτοιο θύμα ύπήρ- 

Εε ή ΤΖούντυ Γκάρλαντ, ή άλλοτε διάσημη ήθοποιός καί 
τραγουδίστρια, ή όποια τόν τελευταίο καιρό πρό τού θανάτου 
της είχε άρχίσει μιά έλπιδοφόρο δεύτερη καρριέρα γιά νά βρε- 
θή όμως ένα πρωί νεκρή άπό ύπερβολική χρήση ναρκωτι
κών. Λίγες μέρες άργότερα πέθανε άπροσδόκτητα, αέ ήλι- 
κία 25 έτών, ό Μπράϊαν ΤΖόουνς, ό πρώην κιθαριστής 
τών Ρόλλινγκ Στόουνς. Ταυτόχρονα σχεδόν χάθηκε ένας 
άλλος μουσικός καί ίμπρεσσάριος, ό Μάϊκλ ΣάβαιητΖ, 24 
έτών. Άργότερα ή τραγουδίστρια καί ήθοποιός Μαριόν 
Φαίηθφουλ, γνωστή άπό τις τολμηρές έμφανίσεις της στήν 
ταινία «Τό κορίτσι μέ τήν μοτοσυκλέττα», φίλη τού Μίκ 
ΤΖαίηγκερ, έπικεφαλής τών Ρόλλινγκ Στόουνς, μεταφέρ
θηκε σέ κακή κατάσταση σέ κάποια κλινική τού Σίδνεϋ. 
Καί οί τέσσερις ήταν ποτισμένοι μέ άλκοόλ καί ναρκωτικά. 
Τό τελευταίο άπό αύτά τά ναρκωτικά, έκεϊνο πού σκότωσε 
τόν Μάϊκλ ΣάβαιητΖ, είναι τόσο ισχυρό, ώστε μπορεί 
νά κάνη τήν καρδιά νά σταματήση άμέσως μόλις περάση 
άπό τήν σύριγγα ατό αίμα. ΌνσμάΖεται κινέΖικη ήρωϊνη. 
Είναι μιά σκουρόχρωμη σκόνη, πού περιέχεται μέσα σέ 
άσπρα φακελλόκια, τά όποια φέρουν τήν εικόνα τού κι
νέζικου δρόκοντος. Στήν κινέΖικη περιοχή τού Λονδίνου, 
στό άριστοκρατικό Γουέστ "Εντ, στό Σόχο, στήν Τσάϊνατά- 
ουν, περιοχή γεμάτη έστιατόρια, καμπαρέ καί κακόφημα 
σπίτια, ή τιμή αυτού τοΰ ναρκωτικού ποικίλλει άνάμεσα 
στήν μία καί στις έξ στερλίνες τό γραμμάριο.

Οί "Αγγλοι άναρωτιώντοι σήμερα γιατί άλα τά είδωλα 
τοΰ τραγουδιού κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών. Ή όπάν- 
τηση άναΖητείται στήν άτακτη Ζωή πού κάνουν αύτά τά 
άτομα. Ή τΖάΖ καί ή μουσική «σόκ» ή γιέ - γιέ είναι τέ
χνες κατ’ έΕοχήν «σωματικές». 'Απαιτούν άπό τόν έκτε- 
λεστή τήν καταβολή έντονης μυϊκής καί νευρικής προ
σπάθειας. Στό κρεββάτι ένός Εενοδοχείου μπορεί κανείς 
νά γράψη ένα μυθιστόρημα όκτακοσίων σελίδων, άλλά ένας 
άρρωστος άνθρωπος δέν θά μπορούσε νά έμψυχώση μιά 
παράσταση «πόπ» ούτε γιά δέκα λεπτά. Αύτό ήταν ήδη 
έμφανές άπό τήν έποχή τής πρώτης έμφανίσεως τής τΖάΖ. 
Σήμερα τό φαινόμενο έχει πάρει γιγαντιαϊες διαστάσεις, 
χάρη στό μέσο μαΖικής έπικοινωνίας καί τήν έμπορευμα- 
τοποίηση. Αύτή είναι ή γνώμη τοΰ μουσικού τής τΖάΖ ΆλεΕ 
Κόρνελ: «Κάτω άπό τήν πίεση τοΰ κοινού, τά είδωλα 
τής μουσικής πόπ μετατρέπονται κατά κανόνα σέ έμπορικά 
προϊόντα. Ή Μαριάν Φαίηθφουλ, λόγου χάρη, είναι μιά 
ντελικάτη ΰπαρΕη, προικισμένη μέ ένα ιδιότυπο οεΕουαλικό 
θέλγητρο. Τής είπαν: θά σέ κάνουμε στάρ, άλλά ύπό όρους. 
"Επειτα, προκειμένου γιά νεαρά άτομα, ή έπιτυχία έχει μιά 
άπαράλλακτη συνέπεια: νά καταστρέφη. Στά 22 ή στά 25 
χρόνια τους, πολλοί άπό αύτούς έχουν ήδη όλα όσα μπορεί 
νά έπιθυμήση άπό τήν Ζωή ένας νέος καί προσβλέπουν τό 
μέλλον μέ τρόμο. Φοβούνται άτι δέν βρίσκουν πλέον τίποτε 
πού νά τούς ένδιαφέρη πραγματικά. Αύτοί οί νέοι άΕίΖουν 
περισσότερον τήν συμπόνια παρά τήν καταδίκη».

A

Γίνεται λοιπόν όλο καί έμφανέστερο, ότι τά είδωλα τής 
μουσικής «πόπ» δέν κατοφεύγουν στά ναρκωτικά ούτε άπό 
βίτσιο ούτε άπό μανία αύτοκτονίας: στά ναρκωτικά βρίσκουν 
ίσως τήν δύναμη νά άντέΕουν στόν Εέφρενο ρυθμό τής έργα- 
σίας τους καί Ισως τούς βοηθούν έπίσης νά κοιμηθούν. Ή κη
δεία τοΰ Μπράϊαν ΤΖόουνς στό Τσέλτενχαμ, όπου είχε γεννη- 
θή, μεταβλήθηκε σ’ ένα είδος μακάβριου θεάματος, χάρη στήν

Μπράϊαν ΤΖόουνς ό κιθαριστής τών 
«Ρόλλινγκ Στόουνς», πού πνίγηκε στήν 
πισσίνα του μετά άπό χρήση κινέΖικης 

ήρωίνης.

παρουσία χιλιάδων θαυμαστριών μέ μαύρες μίνι - φούστες, 
τών συΖύγων καί τών φίλων τοΰ κιθαριστοΰ καί τόσων άλ
λων γυναικών. "Ολοι αύτοί είχαν τά μακριά μαλλιά τους 
ριγμένα ατούς ώμους, όπως άρμοΖε στήν περίσταση, είχαν 
τά μάτια τους κόκκινα άπό τό κλάμα. Στήν κηδεία έθεάθη 
καί ένας έΕώγομος γιός τού ΤΖόουνς, ντυμένος έτσι, ώστε 
νά μοιάΖη όσο τό δυνατόν περισσότερο μέ τόν νεκρό πα
τέρα του. Οί γιατροί άπεφάνθησαν ότι ό κιθαριστής δέν 
πέθανε άπό κρίση άσθματος, άλλά άπό κατάχρηση ναρκω
τικών.

Ό  Μάϊκ ΣάβαιητΖ, τό άλλο άστέρι τής μοντέρνας μου
σικής πού πέθανε πρόσφατα, ήταν κΓ αύτός πεπεισμένος 
ότι δέν θά έφθανε τριάντα χρονών. "Εγροψε λοιπόν μιά 
διαθήκη όπου άφηγείτοι τήν καρριέρα του ώς τοΕικομανής. 
Λέει λοιπόν έκεϊ ό ΣάβαιητΖ ότι τήν έποχή όπου έργαΖό- 
ταν τήν ήμέρα καί έπαιΖε τή νύχτα, έπαιρνε άμφεταμίνες 
γιά νά κατανικήση τήν κούραση καί τή νύστα. Ακολούθως 
πέρασε στις ένέσεις μέ μεθυδρίνη, μιά άμφεταμίνη ακαρι
αίας δράσεως, πού κάνει τόν άνθρωπο εύθυμο, αίσιόδοΕο, 
έκδηλωτικό, όμιλητικό. Άλλά μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου, 
άκόμη καί αύτοΰ τού μαγικού ναρκωτικού, τά άποτελέ- 
σματα μειώθηκαν. Δέν έμενε πλέον στόν ΣάβαητΖ παρά 
νά περάση ατά «σπήντμπωλ», τά περίφημα άμερικανικά κο
κτέιλ κοκαΐνης καί ήρωίνης». "Οταν κατέληΕε στήν όλέ- 
θρια κινέΖικη ήρωϊνη, δέν τού έμενε πλέον νά Ζήση γιά 
πολύ. “ΗΕερε άτι ή κινέΖικη ήρωϊνη θά τόν σκότωνε, άλλά 
δέν είχε πλέον τήν άπαιτουμένη θέληση γιά νά σταματήση. 
Δέν μπορούσε παρά νά συνέχιση τις ένέσεις, ώσπου ν' 
άφήση τήν τελευταία του πνοή.

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α -Α »

389



Η ΑΨΙΣ Τ Η Σ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ Ι
Κ Η Σ Δ /Ν ΣΕΩ Σ ΠΑΤΡΩΝ

Ή  Δ)νσις Αστυνομίας Πατρών, έν τή 
επιθυμία της δπως προσδώση ιδιαίτε
ρον -χρώμα» εις τό έορταστικόν διά
κοσμον τής Πόλεως, έ π ί τ ή 5 η 
Έ π ε τ ε ί ι μ  τ ή ς  Έ π α ν α α τ ά -  
σ ε ω ς  τ ή ς  2 1  ης ’Α π ρ ι λ ί 
ο υ  1 9 6 7, είχε έφέτος τήν ώραίαν 
έμπνευοιν νά δημιουργήση μίαν πρωτό
τυπον καί άκρως έντυπωσιοκήν άψϊδα 
ύ ψ ο υ ς  5 μ. κ α ί  μ ή κ ο υ ς  
1 2  μ., ή τ ι ς έτοποθετήθη άπό τό
έσπέρας τής 20ης Απριλίου εις τήν 
κεντρικωτάτην διασταύρωοιν τής Πόλε
ως, έπί τών ο δ ώ ν  Μ α ι Ζ ώ ν ο ς
— Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η .

'Επί τών έοωτερικών πλευρών τής 
άψίδος άνεγράφοντο αί λέξεις « Τ Α ϊΙΣ
-  ΠΟ Λ ΙΤΙΣΜ Ο Σ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ».

Εις τήν φωτογραφίαν ή μεγαλο- 
πρεπεστάτη άψίς, κάτωθι τής όποιας δι
έρχονται οί έπίσημοι καί αί άρχαί τής 
Πόλεως τών Πατρών, μεταθαίνοντες είς 
τό Μνημεϊον τών Πεσόντων διά τήν κα- 
τάθεοιν στεφάνων, έπί τή 5η Έπετείω 
τής Έπαναστάσεως.

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Αστυνόμος Β ’

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Δι’ έτέρας άποφάσεως τοδ κ. Άρχηγοδ 

καί βάσεε τών διατάξεων τοδ Ν.Δ. 974) 
71 καί τοδ ίιπ’ άριθ. 4 άπό 2)12)71 πρα
κτικόν τοδ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου 
Κρίοεως Ύπαξιωματικών ’Αστυνομίας 
Πόλεων, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοδ 
Ύπαρχιφύλακος, πρός πλήρωσιν υφισταμέ
νων κενών δργανικών θέσεων, οί ’Αστυ
φύλακες Μερτζάνης X., Σαμαράς Κ. καί 
Άδικημενάκης Ν.

'Ομοίως, δ ι’ έτέρας άποφάσεως τοδ κ. 
Άρχηγοδ καί βάσει τών διατάξεων τοδ 
δπ’ άριθ. Ν.Δ. 97Ai 71 καί τοδ 0π" άοιθ. 
4 άπό 21)12)71 πρακτικοδ τοδ Πρωτοβα
θμίου Συμβουλίου Κρίοεως Ύπαξιωματι- 
κών ’Αστυνομίας Πόλεων προήχθησαν είς 
τόν βαθμόν τοδ Ύπαρχιφύλακος πρός κά-

λυψιν δφισταμένων κενών οργανικών θέσε
ων οί ’Αστυφύλακες Βαντάκης Κ. καί 
Μαρκάκης Ί .

'Ωσαύτως, δι’ άλλης άποφάσεως τον κ. 
Άρχηγοδ καί βάσει τών διατάξεων τοδ 
Ν. Δ. 974) 71 καί τοδ δπ’ άριθμόν 4 άπό 
21)12)71 πρακτικοδ τοδ Πρωτοβαθμίου 
Συμβουλίου Κρίοεως Ύπαξιωματικών ’Α
στυνομίας Πόλεων προήχθησαν είς τόν 
βαθμόν τοδ Ύπαρχιφύλακος, πρός κάλυ- 
ψιν δφισταμένων κενών δργανικών θέσεων 
οί ’Αστυφύλακες Λαμπράκος ’Απόστολος 
καί Άναδρανιστάκης Πέτρος.

'Ωσαύτως, δ ι’ άλλης άποφάσεως τοδ κ. 
Άρχηγοδ καί βάσει τών διατάξεων τοδ 
Ν.Δ. 974) 71 καί τοδ δπ’ άριθμόν 4 άπό 
21)12)71 πρακτικοδ τοδ Πρωτοβαθμίου 
Συμβουλίου Κρίοεως Ύπαξιωματικών Α 
στυνομίας Πόλεων προήχθησαν είς τόν βα

θμόν τοδ Ύπαρχιφύλακος πρός πλήρωσιν 
δφισταμένων κενών δργανικών θέσεων οι 
Αστυφύλακες Τσαμπαρλής ’Ιωάννης, 
Κουρμούλης ’Εμμανουήλ, Βλάχος Φώτιος, 
Καραμπάσης Άργύριος καί Κούνης Γεώρ
γιος-

'Ομοίως, δι’ έτέρας άποφάσεως τοδ κ. 
Άρχηγοδ καί βάσει τών διατάξεων τοδ 
Ν.Δ. 984)71, τοδ Ν.Δ. 1119)72 καί τοδ 
δπ’ άριθ. 4 άπό 21)12)71 πρακτικοδ τοδ 
Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως Ύπα- 
ξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων προήχθη
σαν είς τόν βαθμόν τοδ Ύπαρχιφύλακος, 
πρός πλήρωσιν δφισταμένων δργανικών θέ
σεων, οί Αστυφύλακες Μακάς Π., Σμύρ
νής Ά .,  Σαλπέας Ί . ,  Γαγάνης Π., Στα- 
σινός Ά .,  Γάτος X., Κοντοπίδης Ί . ,  Ά - 
θανασούλης Δ., Καπογιάννης Δ., Κρητι-
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κός Β., Ταιλιγιάννης X., Μπουζάλας 2 ., 
Παπαπέτρου Δ., Λεκάκος Ί .  Παρααχό- 
πουλος Ν., Δημητρακόπουλος Ά ., Γιαννό- 
πουλος Ά .,  Λαυράνος Έ . ,  Μηλυμάκης Σ., 
Μιχελάκος Λ., ΚαροΟνιας Κ., Ζουριδά- 
κης Ί ,  Κοντός Ν., Ταοάκος ’Α., Φλαρά- 
κης Δ., Καραδήμας Ν., Λιόκαρης Σ., 
Γερμανός Γ., Λαλιώτης Μ., Ρέκκος Ν., 
Κατσογιάννης Ά ., Βλατάκης Π., ΙΙλέα- 
οιας X., θεοδωράκης Λ., Παπαδάτος X., 
Δημητρόπουλος Ά ., Καποθανάαης Ά ., 
Μπαλτζάκης Έ .,  Παπαντωνίου θ . καί 
Χασιώτης Α.

ΑΜΟΙΒΑΙ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Γεν. Γραμματέως 
τοϋ Ύπουργείου Δημ. Τάξεως, έχορηγή
θη Ολική αμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος 
είς τούς Άατυκτ. Άστυν. Β ' Άναστασο- 
βίτην Άνδρέαν καί Αστυφύλακα Σινάπην 
Κων)τΐνον, διότι, ΰπηρετοδντες είς 'Γ- 
ποδ)νσιν ’Αγορανομίας Πειραιώς, κατά 
τήν 6π’ αύτων ένέργειαν Άστυκτηνιατρι- 
κοΟ έλέγχου, τάς πρωϊνάς ώρας τής 17) 
1)72, έντός τοϋ έν Πειραιεΐ καί έπί τής 
όδοΟ Κέκροπος άριθ. 3 καταστήματος ει
δών γενικοϋ έμπορίου τοϋ Σεφεριάδη Μη
νά, χάρις είς τήν παρατηρικότητα καί τόν 
Οπηρεσιακόν των ζήλον, άνευρέθηααν καί 
κατεσχέθησαν 563 αφορολόγητα κυτία σι- 
γαρέττων, 31 φιάλαι ούΐσκυ, 30 δοχεία 
χαβιάρι, άπαντα προϊόντα λαθρεμπορίου, 
ϊνεκα τοϋ δποίου οί διαφυγόντες δασμοί, 
φίροι καί λοιπά τέλη άνέρχονται είς τό 
ποαόν τών 26.616 δραχμών. Ωσαύτως, ά- 
νευρέθησαν καί κατεσχέθησαν 3.622 δολ- 
λάρια Η.Π.Α., 685,5 λίραι Αίγύπτου καί 
225 λίραι τουρκίας. Ή  έπιτυχία των αδ- 
τη Ισχεν ώς άποτέλεσμα τήν ίκανοποίησιν 
τοΟ αισθήματος άσφαλείας τών πολιτών 
καί τήν δημιουργίαν εόμενών σχολίων 0- 
πέρ τοϋ Άστυν. Σώματος.

Δι’ άποφάσεως τοδ κ· 'ΓπουργοΟ Δημ. 
Τάξεως, άπενεμήθη έπαινος -είς τούς: 
Άστυν. Β ' Δρανάν Παναγιώτην καί 'Γ 
παστυν. Α' Σαγώναν Βασίλειον, διότι, δ 
μέν πρώτος ώς Προϊστάμενος τοϋ Τμήμα
τος διώξεων διαρρηκτών, δ δέ δεύτερος ώς 
έπιληφθείς τής προανακρίσεως, τή κα
θοδηγήσει τοϋ πρώτου, έπεδείξαντο μεθο- 
δικότητα, έπιμονήν καί άφοσίωσιν πρός 
τό καθήκον, μέ άποτέλεσμα τήν έπιτυχή 
Ικβασιν τής προανακρίσεως, αυνεπεία τής 
όποιας έξιχνιάσθησαν όγδοήκοντα έπτά 
(87) κλοπαί διά ρήξεως, διαπραχθεΐσαι 
Οπό τοϋ συλληφθέντος σεσημασμένου καί 
λίαν έπικινδύνου κακοποιοδ Μπούκλη Ί -  
ωάννου καί κατεσχέθησαν τά κλοπιμαία, 
άτινα άπεδόθησαν είς τούς δικαιούχους.

'Ομοίως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή καί 
έπηνέθησαν οί ’Αστυφύλακες Καραχάλιος 
Πέτρος, Χούπας ’Αθανάσιος, Τάμπου Μι
χαήλ, Χρυαανθακόπουλος Ά γγελής, Πλε- 
τσιάς Δημήτριος καί Λαμπρόπουλος Δη- 
μήτριος, διότι άπαντες είργάσθησαν μετά 
προθυμίας, ζήλου καί άφοσιώσεως πρός 
τό καθήκον, πολύ πέραν τών κεκανονι- 
σμένων ώρών έργασίας, έκτελέσαντες 
πιστώς τάς δοθείσας αύτοΐς παρά τών 
προϊσταμένων των δδηγίας, συμβαλόντες 
οδτως άποτελεσματικώς είς τήν έξιχνία- 
σιν τών ύπό τοδ άνωτέρω κακοποιοϋ δια- 
πραχθεισών κλοπών.

Δι ’ άποφάσεως τοϋ κ. Γεν. Γραμμα

τέως τοϋ Υπουργείου Δημ. Τάξεως, έχο- 
ρηγήθη ύλική άμοιβή καί άπενεμήθη έ
παινος είς τόν ’Αστυφύλακα Τσαλίκην 
Δημήτριον, διότι, χάρις είς τήν διακρί- 
νουσαν αύτδν παρατηρητικότητα καί άφο- 
σίωσιν πρός τό καθήκον, έπέτυχε νά έπι- 
σημάνη ύποπτόν τινα όνόματι Σπυριδό-. 
πουλον Λύσανδρον, δστις διεπραγματεύετο 
εϊς τι κατάστημα τήν πώληαιν μαγνητο
φώνου καί διά καταλλήλου παρακολουθή- 
σεως, ώς καί έρεύνης τοϋ τρόπου διαβιώ- 
σεως τοϋ ώς εϊρηται ύπόπτου, συνέβαλεν 
άποτελεσματικώς είς τήν έξιχνίασιν τών 
ύπ’ αύτοΰ διαπραχθεισών τριάκοντα τεσ
σάρων (34) κλοπών μαγνητοφώνων έξ 
αύτοκινήτων. Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαι
νος είς τόν Ύπαατ. Α' Μπαφοϋτσον Δη- 
μήτριον, διότι άνατεθέντος αότφ τοϋ έρ
γου τής έξακριβώσεως τοϋ τρόπου δια- 
βιώσεως κλπ. τοϋ άνωτέρω κακοποιοϋ, έ- 
πεδείξατο ζήλον, έργατικότητα καί μεθο- 
δικότητα καί ύποβαλών τούτον είς συστη
ματικήν άνάκρισιν συνέβαλεν δμοϋ μετά 
τοϋ ώς άνω Άστυφύλακος είς τήν έξι- 
χνίααιν τριάκοντα τεσσάρων (34) κλοπών 
καί οδτως έτέθη τέρμα είς τήν κακοποι
όν δρδσιν τοϋ Σπυριδοπούλου Λυσάνδρου.

Δι’ άλλης άποφάσεως τοϋ κ. 'Γπουργοϋ 
Δημ. Τάξεως έχορηγήθη ύλική άμοιβή 
καί άπενεμήθη έπαινος είς τούς 'Γπαστυν. 
Α' Μπιρμπίλην Γεώργιον καί ’Αστυφύλα
κας Μπάρον Σταύρον καί Ριζόπουλον Μι
χαήλ, διότι, οί 2ος καί 3ος, ύπό τήν ά
μεσον καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοϋ. 
πρώτου, δντος Προϊσταμένου τοϋ ΚΑ' 
Παρ)τος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, είργάσθη
σαν, έπί 20ήμερον περίπου, λίαν φιλοτί- 
μως, μεθοδικώς καί εύαυνειδήτως, πολύ 
πέραν τών κεκανονιαμένων ώρών έργασίας 
καί έπέτυχον τήν έξάρθρωσιν τετραμε- 
λοϋς σπείρας άνηλίκων κακοποιών, οϊτι- 
νες, άπό έτους καί πλέον, διέπραξαν είς 
τήν περιοχήν τών ’Αθηνών καί Προαστεί- 
ων, πλείονας τών έκατόν τριών (103) 
κλοπών, προκαλέσαντες οδτω τά εύμενή 
σχόλια τοϋ κοινοϋ καί τοϋ τύπου ύπέρ 
αύτών καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος.

Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος είς τούς 
'Γπαστυν. Α' Μπουρούνην Δημήτριον, 
’Αρχιφ. Μπασακίδην Άνδρέαν, καί Λάμ
πρου Άνδρέαν, διότι, διαπνεόμενοι άπό 
άπόλυτον άφοσίωσιν πρός τό καθήκον, είρ
γάσθησαν καί οδτοι έπί 20ήμερον περί
που, ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ Προϊσταμένου 
των, έντός τών δρίων τής άνατεθείσης 
αύτοΐς έντολής, μετά ζήλου, μεθοδικότη- 
τος καί εϋσυνειδησίας καί συνέβαλον οδ
τως άποτελεσματικώς είς τήν έξάρθρωσιν 
τής, ώς εϊρηται, σπείρας άνηλίκων κα
κοποιών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αύ
τών διαπραχθεισών κλοπών.

Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. 'Γπουργοϋ 
Δημ. Τάξεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή 
καί άπενεμήθη έπαινος είς τούς: Άστυν. 
Δ)ντάς Α' Άδαμόπουλον Ταξιάρχην καί 
Καροϋζον Γεώργιον, Άστυν. Β ' Μάλλιον 
Εύάγγελον, Μπάμπαλην Πέτρον, Γουρνιάν 
Νικόλαον καί Καραπαναγιώτην Κων-τΐνον, 
'Γπαστυν. Α' Γιαννικόπουλον Εύάγγελον, 
Παύλου Χαράλαμπος, Ντζαφέρην Γεώρ-1 
γιον καί Λουκόπουλον Δημήτριον, 'Γπα
στυν. Β ' Ταικριπήν Κων-τϊνον, Άριφ. Δα- 
λιάνην Παναγιώτην, Κλωνάρην Νικόλαον, 
Γεωργούλιαν Διονύσιον καί Γιαννακόπου-

λον Γεώργιον, τέως Ά ρχιφ. Πανόπουλον 
Γεώργιον, Χρυσομέρην Παϋλον, Μπουζού- 
λαν Ίωάννην καί Κοντογιάννην Βασίλει
ον, 'Γπαρχιφ. Παππάν Χρίστον καί Νιάρ- 
χον Νικόλαον, Άατυφ. Φωτόπουλον Άν- 
τνώιον, Παππάν Αναστάσιον, Τσίρην Χα
ράλαμπον, Άλατζδν Άρχοντήν, Κραββα- 
ρίτην Ίωάννην, Αθανασίου Βαρβάραν, 
Μαλακοδήμου ’Ολυμπίαν, Ξιφαρδ Ασημί
ναν, Ά γγελήν Ίωάννην, Σπαράγγην Πα
ναγιώτην, Στεργιάννην Παναγιώτην, Φι- 
λιππόπουλον Κων-τΐνον, Νικολαϊδην Γε
ώργιον, Κατόπην Γεώργιον, Χρυσακάκην 
Γεώργιον, Κλωνήν Νικόλον, Άνδρου Πα
ναγιώτην, Ρϊζον Ίωάννην, Μαυροειδήν 
Χρ., Βαρειδν Τριαντάφυλλον, Χρηστίδην 
Σωτήριον, Κωτσάκην θεοδώρου, Άθανα- 
σόπουλον Κων-τΐνον, Τσίχλη Ελένην καί 
Τσώνη Γεωργίαν, διότι ύπό τήν άμεσον 
καθοδήγησιν τών πρώτου καί δευτέρου τών 
άνωτέρω, δντων Διοικητοϋ καί 'Γποδ)τοϋ 
τής 'Γποδ)νσεως Γεν. Άσφαλείας Α θη
νών, άντιστοίχως, έργασθέντες λίαν φιλο- 
τίμως, μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί εύ- 
συνειδησίας, πολύ πέραν τών κεκανονι- 
σμένων ώρών έργασίας, άνέπτυξαν έξαιρε- 
τικήν πρωτοβουλίαν, ένεργητικότητα καί 
δραστηριότητα, μέ άπόλυτον άφοσίωσιν 
πρός τό καθήκον καί ύψηλδν ’Εθνικόν φρό
νημα καί συνέβαλον, οδτως, άποτελεσμα
τικώς είς τήν έξάρθρωσιν κλιμακίου τοϋ 
παρανόμου μηχανισμού τοϋ Κ .Κ.Ε., τήν 
σύλληψιν έπικινδύνων κομμουνιστών, ώς 
καί τήν κατάσχεαιν πλουσίου άνατρεπτικοϋ 
ύλικοδ, προαεγενεγκόντες σπουδαίαν ύπη- 
ρεσίαν είς τόν άγώνα κατά τών έχθρών 
τοδ Έθνους.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρητήθησαν οί: 1) 'Γπαρχ. Κοτρω- 
νιάς Ζ. καί Καρούνιας Γ., πρός δν διά τήν 
μακροχρόνιον έν τφ Σώματι ύπηρεσίαν του 
έξεφράσθη ή εύαρέσκεια τοϋ κ. Άρχηγοδ 
καί 2) Άατυφ. Κουτάς Κ ., Λύκος Δ., 
Σουρτζΐνος Γ., Κουκούλας Ν., Ζέρβας Έ .,  
Κάτσαρέλης Γ., Γόνης Σ., Μελιδονιώτης 
Γ., Βλαντός 2 ., Κυριακίδης Κ., Στεργί- 
ου Ή ., Άγοριανίτης Ί . ,  Μήτσου Κ ., 
Φρουσουνιώτης Ά ., Γιαννακόπουλος Γ., 
Λαγογιάννης Ί . ,  Παπαδόπουλος Π ., 
Σφακάκης Σ., Φωκάς Γ., Ποταμιάνος Ί . ,  
Τσατσάρης X., Λυλιμπάκης Κ., Καπώ- 
νης Γ., Ζηζόπουλος Κ., Τσεντοϋρος Γ., 
Άθανααόπουλος Ν., Λάγιος Γ., Λάγιος 
Ά -, Τσάμης Δ., Δημόπουλος Κ-, Σμυρ- 
νιός Σ., Φλώρος X., Κοντσάνπαπας Ά ., 
Οϊκονομάκης Δ. καί Άντωνόπουλος Κ., 
είς τούς δύο τελευταίους, διά τήν μακρο
χρόνιον έν τφ Σώματι ύπηρεσίαν των, έξε
φράσθη ή εύαρέσκεια τοϋ κ. Άρχηγοϋ.

ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ

Διεγράφησαν οί: 1) Ά ρχιφ. Καραμπάς 
Ν., διά λόγους πειθαρχίας, 2) 'Γπαρχ. 
Δημητρίου Γ., διά λόγους ύγείας καί 3) 
Άστυφ. Κονταρή Εύγ., Άλεξόπουλος Φ., 
Μακρυδάκης Γ., Βλασόπουλος Γ., Καρα- 
κιόνης Δ., Δελής Ά ., Καραλέξης Ά . καί 
Σχιστός Ί . ,  διά λόγους πειθαρχίας.
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Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΟ Σ

1. Eic τό Ρωμαϊκόν ήμερολόγιον ήτο ό τρίτος μήν — Λο
γιστικής καταχωροϋνται εις ειδικήν στήλην.

2. Έκυριάρχησεν είς τήν Ευρώπην κατό τόν 15ον κοΙ μέ
ρος του 16ου οίώνος.

3. Αποθήκη κρασιού, υπόγειος. — Υποκοριστικόν γυνα- 
κείου όνόμοτος (γεν.).

4. Κοταλαμβάνουν τό έν τέταρτον τής 'Αμερικανικής Η 
πείρου (άρχικά) — Ρυπαρόν οίκόσιτον — ΣυνταΕιο- 
δοτεϊ (άρχικά, άντιστρ.).

5. Μερικοί τό θέλουν... καί έμά. — Είναι καί τό ρούμι. — 

Τελικός Σύνδεσμος.

6. Παγκοσμίως γνωστός Ρώσος Ψευδοκαλόγηρος, δολο
φονηθείς ύπό τού Πρίγκηπος Γιουσούπωφ.

7. ΒυΖαντινή νότα — Κάλυμμα τής κεφαλής, έκ λεπτού 

καί άραιοϋ υφάσματος (πληθ.) — Έρωτά (άντιστ.).
6. Τό σύνολον τών ψυχικών φαινομένων, τό όποια άποτε- 

λούν τήν ατομικότητα τού άνθρώπου — Συγκαταβατι- 
τ»κόν — έχει ...ό Τσάρος.

9. Ύπό τών Λατίνων, ώνομάσθη -αιώνια πόλις» — Στρα- 
τολογοΰνται είς νεαρόν ήλικίαν καί κατηχούνται είς τό 

διδάγματα τής Βουδδικής Θρησκείας.

10. Κοινόν, προσφιλές καί εύπρόσδεκτον είς τούς έμπό- 
ρους.

11. Είναι καί ή Μάλτα — Είς τόν άνήφορον... «κόβεται».

ΚΑΘΕΤΟΣ

1. 'Υποκοριστικόν ανδρικού όνόματος — Συνοικία τής 

Κωνσταντινουπόλεως, γνωστή άπό θαυμαστόν έργον 

τού Τυμφρηστού.

2. ΈΕοσφολίΖει τήν διαιώνισιν τών Ζωντανών οργανισμών.
3. Ή σημαντικωτέρα έκ τών νήσων τού Μαλαϊκοϋ Άρχι-

Σ Τ  Α Υ Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Ν  a  Ρ  Ι Ο .  6  2

πελάγους — Μερικών όνθρώπων... σηκώνει πολλά.
4. "Ο,τι καί τό 4 όριΖοντίως, τελευταϊον, άλλ' όχι άντι- 

στρόφως — Τό έχει... ό Πρόσκοπος — Ή  'Ελλάς έχει 
πολλά (άντιστρ.).

5. Προσωπική άντωνυμία — Πολωνός συνθέτης καί πιανί
στας, αί συνθέσεις τού όποιου διακρίνονται διά τήν με
λαγχολίαν καί τόν ρομαντισμόν των.

6. Κοινώς λέγεται καί μούτσος.
7. Αριθμητικόν — Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρα

τίας ήτο άνεΕάρτητος περιφέρεια τής 'Ηπείρου — Ά ρ -  
θρον είς τόν πληθυντικόν.

8. Έτέρα ονομασία τού μεταΕϋ οκώλυκος — Επαναλαμ
βανόμενον γίνεται λέΕις τού παιδικού λεΕιλογίου πού 
σημαίνει «άλογάκι» — 'Από τό όνομα ήγέτου τής Κομ. 
Κίνας.

9. Λέγεται καί άγια — Επαναλαμβανόμενον σημαίνει ά- 
μέσως, τάχιστα.

10. Ήμπορεϊ νά είναι καί Πλειοδοτικός.
11. Συναντανται είς τά παιγνιόχαρτα, άλλά καί είς τά ψά

ρια. — Σημαίνει καί μεγάλα ή σπουδαία.

(Ι.Κ ο ).
Ή  λύσις είς τό έπόμενον

Κατόπιν όποφάσεως τού κ. 'Αρχηγού 'Αστυνομίας Πό
λεων αί νέοι Αστυνομικοί ΔιατάΕεις θά έκδοθούν ύπό τού 
Περιοδικού -'Αστυνομικά Χρονικά», είς μικρού σχήματος βι- 
βλίον πρός χρήσιν τών άστυνομικών. Κατόπιν τούτου θεω
ρείται περιττή ή συνέχισις τής δημοοιεύσεώς των κατά τμή
ματα είς τό περιοδικόν μας.

-Α. X.»
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,οί λ «ΙίάΔ

— Ειδοποίησε, ρέ Μανώλη, τό ΦροσΙ, πώς αυ
τό τό δαχτυλίδι μέ τό διαμάντι, άναβάλλεται 
έπ' άόριστον!..



Τήν 17.5.72 ή Ποδοσφαι
ρική όμάς τοϋ 'Αρχηγείου 
Αστυνομίας Πόλεων μέ έ- 

πικεφαλής τόν Δ)ντήν τής 
Ύποδ)νσεως Σωματικής 
καί Πνευματικής Αγωγής 
κ. Τσιπρούδην Αχιλλέα $- 
πραγματοποίησεν φιλικήν 
ποδοσφαιρικήν συνάντησιν* 
μετά τής τοπικής όμόδος 
Σύρου. Παρέστησαν ό Δή
μαρχος κ. Βαφίας, ό Στρατ 
Διοικητής Άντ)ρχης κ. 
Δέτσας, ό Είσαγγελεύς 
Έφετών κ. Βιβάλης κ. ά. 
Εις τήν φωτογραφίαν ή 
Αστυνομική Όμάς μετά 

τοϋ κ. Τσιπρούδη, τού Ύ* 
παστυνόμου κ. Κατσέρη 
καί τού Προέδρου τοϋ 
Αθλητικού Ομίλου Σύρου 

κ. Καμπανέρου.

Τήν 5.5.72 εις τήν Δ' Ά - 
στυν. Ύποδ)νοιν έλαβε 
χώραν δεΕίωοις πρός τι
μήν ώμάδος Ελβετών Α
στυνομικών. Εις τήν φωτο
γραφίαν ύ Δ) «τής τής Ύ- 
ποδ)νσεως κ. Χρ. Πατσού- 
ρης μετά τών φιλοΕενου- 
μένων συναδέλφων τών 
Διοικητών τών Άοτυν. 
Τμημάτων τής Ύποδ)νσε- 
ως καί άλλων 'Αστυνομι

κών

am

Τάς πρωινός ώρας 
14.5.72 εις Γαλατσώνο 
Εύβοιας, έτελέσθη έτήοι- 
ον μνημόουνον τοϋ ήρωί- 
κοϋ Αστυφύλακος Αθανα
σίου Κωνοταντάγκα, όστις 
ώς γνωστόν έφονεύθη έν 
τή προσπάθεια του νά έΕου- 
δετερώση εκρηκτικόν μη
χάνημα τοποθετηθέν ύπό 
άναρχικών εις τό άγαλμα 
Τρούμαν. Την Αστυνομίαν 
Πόλεων έΕεπροσώπησε ό 
Διοικητής τού Γ' 'Αστυν 
Τμήματος κ. Κουβέλης 
Κων)νος επικεφαλής όμά- 
δος ΑΕ)κών καί κατωτέ
ρων. Εις τήν φωτογραφίαν 
ή 'Αστυνομική όμός καί οί 
λοιποί συμμετοσχόντες εις 
τό μνημόουνον ένώ μετα
βαίνουν εις τόν τόφον τοϋ 
άειμνήστου συναδέλφου 
διά τήν κατάθεσιν τού στε-

__________ φάνου·



μονικου οιδήματος, έπί τού όποιου ό έμ- 
φανιΕόμενος άφρός είναι περισσότερον 
όροαιματηρός.

Τά λοιπό έκ τής νεκροψίας σημειού- 
μενα εύρήματα, ώς ή έμβροχή των ενδυ
μάτων, έφ' όσον τό πτώμα είναι ένδε- 
δυμένον, ή ϋπσρΕις ίλύος, φυκών καί 
έτέρων θαλασσίων στοιχείων, τό χήνει- 
ον δέρμα, ή όψις τών βολβών τών 
οφθαλμών, ή διαβροχή τών παλαμών 
καί τών πελμάτων, ή άποκόλλησις τών 
όνύχων καί ή ϋπαρΕις κακώσεων, μολο
νότι δύνανται ποικίλως ν' άΕιολογηθοϋν 
εις τήν έπίλυσιν έτέρων προβλημάτων, 
δέν δύναντσι έν τούτοις νά έκληφθοϋν 
ώς χαρακτηριστικά τοϋ πνιγμού εύρήμα- 
ra, δυνάμενα νά άνευρεθοΰν καί έπί 
πτώματος, ριφθέντος έν τώ υδατι, τοϋ 
θανάτου προελθόντος έΕ άλλης αιτίας.

(β) Ε ύ ρ ή μ α τ α  έ κ  τ ή ς  
ν ε κ ρ ο τ ο μ ή ς :  Τ ά έ κ  τών άερο-
φόρων άδών εύρήματα είναι τά πλέον 
χαροκτηριστικά. Αφρός, λεπτός, μικρο- 
φυσαλλιδώδης άνευρίκεται εις τήν άρχήν 
τών άεροφόρων όδών, ένψ οί πνεύμο
νες έμφσνίΕονται ηύΕημένοι κατ' όγκον, 
πληρουντες τάς θωρακικάς κοιλότητας 
κοί ύπερκαλύπτοντες τήν καρδίαν. Έπί 
τής 6Εω έπιφανείας αύτών δύνανται νά 
ύπάρΕουν τά άποτυπώματα τών πλευ
ρών. Τό πνευμονικόν παρέγχυμα έμφα- 
νίΕεται ύδατοβριθέστατσν, ιδία δέ εις 
τά κεντρικώτερα σημεία, παρά τάς πύ- 
λος, ένώ ό έντός τών πνευμόνων άήρ 
έΕωθείται πρός τήν περιφέρειαν. Προϊ
όντος τοϋ χρόνου, τό έντός τών πνευ
μόνων είσφορηθέν ύγρόν, μέ τά έν αύ- 
τφ Εένα σώματα, φέρεται πρός τήν πε
ριφέρειαν, ένίοτε δέ διαπιδύει τό περι- 
σπλάγχνιον πέταλον καί άνευρίσκεται 
έντός των πλευρικών κοιλοτήτων. Πρό
δηλον ότι ή δισπίδυσις αϋτη δέν είναι 
έφικτή διά τά Εένα σώματα, ατινα, ού
τως, άθροίΕονται ύπό τόν ύπεΕωκότα. 
’Εκ τών λοιπών όργάνων δέν παρατηρεί-

ταί τι ιδιαιτέρως ποθογνωμονικόν. Ό  
έγκέφαλος δυνατόν νά είναι ύπεραιμι- 
κός κοί οίδηματώδης, έντός τοϋ στομά
χου δυνατόν νά ύφίσταται ποσότης ϋ- 
δατος, κατοποθέντος κατά τήν περίο
δον τών βαθέων είσπνευτικών κινήσε
ων, ώς έπίσης είναι δυνατή, περισσό
τερον συχνά, ή έμφάνισις ύδραιμίας, 
τουλάχιστον έντός τοϋ συστήματος τής 
μικρός κυκλοφορίας, λόγω εισόδου ϋ- 
δστος, δισπιδυτικώς έκ τών πνευμονι- 
κών κυψελίδων εις τά τριχοειδή. ( ' ,  9, 
,β).

Η έκ τής νεκροψίας καί νεκροτομής 
άΕιολόγησις τών άνωτέρω εύρημάτων 
καί ιδία ή ύδατοπλήθεια τών πνευμόνων 
συνηγορούν όπωσδήποτε εις τήν έκ πνι
γμού διάγνωσιν τοϋ θανάτου. Περίπτω- 
σις παθητικής εισόδου ϋδατος έντός 
τών άναπνευστικών όδών, έπί πτώμα
τος, δηλονότι, ριπτομένου έντός τοϋ ϋ
δατος, δέν φαίνεται πιθανή, ( ’Ο), άν 
καί ύπάρχουν ένδείΕεις, ότι έπί παραμο
νής τοϋ πτώματος έπί άρκετόν χρόνον 
έντός τοϋ ϋδατος είναι δυνατή ή άνεύ- 
ρεσις μικρός ποσότητος ύγροϋ μέχρι 
τής τραχείας ή τών βρόγχων, ούδέπο- 
τε, όμως, βαθύτερον. Τό τελευταϊον ά- 
παιτεϊ όπωσδήποτε ένεργητικήν είσρό- 
φησιν. (" )

( γ ) ' Η  έ ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ή  
δ ι ά γ ν ω σ ι ς  τ ο ϋ  π ν ι γ μ ο ύ  
στηρίζεται κυρίως εις τήν έΕέτασιν τοϋ 
αίματος καί δή τόν καθορισμόν τών τι
μών τής αιμοσφαιρίνης καί τοϋ αιματο
κρίτου, αϊτινες έμφανίΖσνται χαμηλότε
ροι. Εφαρμόζεται άκόμη ό προσδιορι
σμός τών χλωριόντων(7) καί ιόντων 
μαγνησίου ( V * )  εις τό αίμα τής μικρός 
κυκλοφορίας' τόσον, όμως, αί μέθοδοι 
αϋται, όσον καί ή άναΕήτησις καί ό κα
θορισμός τοϋ πλαγκτοϋ άποτελοϋν πε

ρισσότερον στοιχεία προοδιορίσεως τοϋ 
είδους τοϋ ϋδατος, έντός τοϋ όποιου έ- 
γένετο ό πνιγμός, έάν, δηλονότι, έλαβε 
χώραν έντός γλυκέος ή θαλασσίου ύδα- 
τος.
2. Π ο ι ο ν  τ ό  ε ί δ ο ς  τ ο ϋ  

ϋ δ α τ ο ς ,  έ ν τ ό ς  τ ο ϋ  ό
π ο ι ο υ  έ λ α β ε  χ ώ ρ α ν  ό 
π ν ι γ μ ό ς ;

Η έπίλυσις τοϋ προβλήματος τούτου 
δύνοτοι νά βοηθήση σημαντικώς τήν 
προανάκρισιν καί νά άποκσλυφθή άπό- 
πειρα παροπλανήσεως τής άρχής, διά 
τής μεταφοράς τοϋ πτώματος έκ τοϋ 
τόπου τοϋ θανάτου εις έτερον μέρος.

Η έργαστηριακή συμβολή εις τήν έ- 
πίλυσιν τοϋ προβλήματος τούτου είναι 
ίδιοιτέρως σημαντική, άφορρ δέ κυρίως 
εις τήν μελέτην, άφ' ένός μέν, τών δια
κυμάνσεων βιολογικών τινών στοιχείων 
τοϋ οργανισμού, άφ' έτέρου δέ, εις τήν, 
ήδη άναγραφεϊσαν, άναϊήτησιν καί προσ
διορισμόν τοϋ πλαγκτοϋ.

(α) Π ν ι γ μ ό ς  ε ι ς  θ α 
λ ά σ σ ι ο ν  ύ δ ω ρ .  ΆναΖήτησις 
άμμου, ίλύος, φυκών καί έτέρων ξέ 
νων σωμάτων έντός τής τραχείας καί 
τών βρόγχων άποτελοϋν τάς πρώτος 
ένδείΕεις. Ή  έΕέτασις, έν συνεχείς, τοϋ 
έντός τοϋ διατεταμένου στομάχου τυ
χόν άνευρεθησομένου ϋδατος, ώς καί 
τοϋ έντός τών πνευμόνων, δύναται νά 
κατσδείΕη αϋΕησιν σημαντικήν τοϋ 
NACL καί τών ιόντων τοϋ Mg, λόγω 
τής ύψηλής αύτών περιεκτικότητος εις 
τό θαλάσσιον ϋδωρ.

Ή εις τό αίμα μέτρησις καί άΕιολόγη- 
σις τών στοιχείων τούτων καί ιδιαιτέ
ρως ό προσδιορισμός καί ή σύγκρισις 
τών χλωριόντων μεταΕύ τής άριστεράς 
καί τής δεΕιάς καρδίας, κατά τήν πα
λαιόν μέθοδον τοϋ Oettler (7 ) , δέν έχει 
σήμερον πολλούς όποδούς, δεδομένού 
ότι, δέν διεπιστώθησαν σημαντικοί δια-
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΙΣ ΑΥΤΏΝ

φοραί ύπό έτέρων έρευνητών. ( 2) Κατά 
τήν μέθοδον τούτην, πνιγμός έντός θα
λασσίου ϋδατος έχει ώς συνέπειαν τήν 
εις τό αίμα τής μικρός κυκλοφορίας 
σχετικήν καί όπόλυτον αϋΕησιν των 
χλωριούχων, ένώ, όντιθέτως, εις τήν 
περίπτωσιν του πνιγμού έντός γλυκέος 
ϋδατος ή συγκέντρωσις τών χλωριού
χων θά είναι σχετικώς ήλαττωμένη. Μ ε
τρήσεις, όμοίως, τού Mg τού αίματος (4, 
13) δέν άπέδωσαν τά άναμενόμενα άπο- 
τελέσματα, σήμερον δέ είναι γενικώς 
γνωστόν, ότι αί διακυμάνσεις άπάντων 
τών βιολογικών στοιχείων τού όργανι- 
σμοϋ μετά θάνατον είναι τόσον σημαν
τικοί, ώστε νά μή δύναταί τις νά όΕιο- 
ποιήση θετικώς 'οίανδήπστε αύΕομείω- 
σιν. Μόνον έφ' όσον ή δειγματοληψία 
λάβει χώραν έντός μιας έως δύο ώρών 
άπό τού θανάτου, δύναται νά είναι τις 
περισσότερον βέβαιος, άλλ' εις τήν πε- 
ρίπτωσιν τού πνιγμού έν τοιοϋτον ένδε- 
χόμενον είναι μάλλον άνέφικτον.

'Οπωσδήποτε, ή άθρόα είσοδος άλά- 
των εις τήν κυκλοφορίαν, κατά τήν είσ- 
ρόφησιν θαλασσίου ϋδατος, διά τών κυ
ψελίδων καί μάλιστα μέ μεγάλην τα
χύτητα, έχει ώς συνέπειαν τήν ταχεϊαν 
αύΕησιν τής στάθμης τοϋ Να, τοϋ CL  
καί τοϋ Mg τού αίματος, μέ συνέπειαν 
τήν έγκοτόστασιν ήλεκτρολυτικών σοβα
ρών διαταραχών, αϊτινες, καί άν τό ά- 
τομον έπιΖήσει τοϋ πνιγμού, είναι δυνα
τόν καί άργότερον, κατά τήν νοσοκο
μειακήν νοσηλείαν τούτου, νά προκσλέ- 
σουν τόν θάνατον. ( 2)

Αίμόλυσις, καταστροφή τοϋ νεφρικού 
παρεγχύματος καί τοϋ νευρικού ίστοϋ, 
ώς έκ τής παρατεταμένης άνοΕίας, συ
νοδεύουν, τέλος, τόν έκ πνιγμού θάνα
τον.

(β) Π ν ι γ μ ό ς  ε ι ς  γ λ υ κ ύ  
ύ δ ω ρ .  Ό  θάνατος έπέρχεται έκ 
μαρμαρυγής τών κοιλιών έντός βραχέ
ος χρονικού διαστήματος (5 ' — 6") .  (3. 
5) Τό ϋδωρ, είσερχόμενον ταχέως εις 
τό αίμα, προκαλεϊ αίμοδιάλυσιν καί αί- 
μόλυσιν, ένώ ή στάθμη τών ήλεκτρολυ- 
τών πίπτει είς έΕόχως χαμηλά έπίπεδα. 
Φαίνεται ότι, ή διαταραχή σϋτη τών ήλε- 
κτρολυτών δέν είναι όμέτοχος τόσον 
διά τήν μαρμαρυγήν τών κοιλιών, δσον 
καί διά τό προοδευτικώς, είς περίπτω- 
σιν καθυστερήσεως τοϋ θανάτου, έγκα- 
θιστώμενον πνευμονικόν οίδημα. Πειρα
ματικοί έπί κυνών παρατηρήσεις(,4 ) έ- 
δειΕαν, ότι ή άνοΕία κέκτηται πρωταρ
χικήν σημασίαν διά τήν έγκατάστασιν 
τής μαρμαρυγής τών κοιλιών. Ή  πτώ- 
σις τής τιμής τοϋ Να δέν θεωρείται ό- 
παραίτητος έκλυτικός παράγων, δεδομέ
νου ότι πειραματική χορήγησις μεγά
λων ποσοτήτων φυσιολογικού όροϋ είχεν

ώς άποτέλεσμα τήν πρόκλησιν μαρμα
ρυγής. Περαιτέρω πειραματικοί παρατη
ρήσεις έπί πνιγμού είς θαλάσσιον καί 
γλυκύ ϋδωρ έδειΕαν, άτι ή έγκατάστα- 
σις τού πνευμονικοϋ οιδήματος δυνα
τόν νά όφείλεται καί είς φυσικοχημι
κός μεταβολάς τού πνευμονικοϋ ίστοϋ, 
ώς έπίσης είς κυκλοφοριακήν κάμ- 
ψιν.(8, ,!1) Οπωσδήποτε, αί πειραματι
κοί αΰται πορατηρήσεις άφοροϋν είς 
ώα, έρευνηταί τινές δέ ύποστηρί- 
ουν, ότι δέν δύνανται έΕ όλοκλήρου, 

τουλάχιστον, νά έφαρμοσθούν καί έπί 
άνθρώπων. (1,12)

Ή άναΖήτησις καί ό καθορισμός τοϋ 
πλαγκτοϋ άποτελεϊ, ώς ήδη άνεγράφη, 
τήν άσφαλεστέραν, ίσως, μέθοδον, τό
σον τής διαγνώσεως τού πνιγμού, όσον 
καί τού καθορισμού τοϋ είδους τοϋ ά
δοτος, έντός τού όποιου έγένετο ό πνι
γμός.

Διά τοϋ όρου π λ α γ κ τ ό ν  νο
είται, ώς γνωστόν, τό σύνολον τών δια
φόρων μικροσκοπικών, Ζωικών καί φυτι
κών οργανισμών τών πλανωμένων είς 
τά πόσης φύσεως ϋδατα, ή ούστασις δέ 
τούτου είναι διαφορετική καί χαρακτη
ριστική διά τά διαφόρου προελεύσεως 
τοιαϋτα.

Ή έΕέτασις, κατά συνέπειαν, τοϋ ϋ
δατος τού στομάχου καί τών πνευμό
νων διά πλαγκτόν άποτελεϊ τήν κατ' έ- 
Εοχήν έργαστηριακήν έΕέτασιν, είς πε
ριπτώσεις πνιγμού. ΑναΖήτησις πλαγ- 
κτοϋ γίνεται, όμοίως, είς τό πνευμονι
κόν παρέγχυμα, είς τό αίμα καί κυρίως 
είς τόν μυελόν τών οστών, ύπό τού Ta- 
maska δέ άρχικώς( ’ 5) καί άργότερον 
ύπό τοϋ Thomas καί τών συνεργατών 
ούτοϋ(’6, ,7 ) περιεγράφησαν διάφοροι 
τεχνικοί, αϊτινες συνεπληρώθησαν ή έ- 
βελτιώθησαν κατά καιρούς ύπό έτέρων 
έρευνητών. Είς τήν Είκ. 4, δείκνυνται 
χαρακτηριστικοί μορφαί μικροοργανι
σμών (διστόμων,), άνευρισκομένων κα
τά τήν έΕέτασιν τοϋ πλαγκτοϋ. Ή  είκών 
αϋτη έλήφθη έκ τής έργασίας του 
Camps, (* )  τονίΖεται δέ ιδιαιτέρως τού
το ένταϋθα, δεδομένου ότι τό πλαγκτόν, 
ώς τυγχάνει εύνόητον, είναι διάφορον 
είς τάς διαφόρους περιοχάς, σχετικοί 
δέ μελέται διά τόν προσδιορισμόν τοϋ 
πλαγκτοϋ είς τήν χώραν μας, τόσον τοϋ 
θαλασσίου, δσον καί τοϋ γλυκέος ϋδα
τος, δέν ύφίστανται είσέτι, εύρισκόμε- 
ναι νϋν έν έΕελίΕει.

3. Π ο ι α  ή τ α υ τ ό τ η ς  έ κ -  
β ρ α σ θ έ ν τ ο ς  π τ ώ μ α 
τ ο ς ;

Τό έρώτημα τούτο τίθεται συχνά, ό- 
σόκις άνευρεθοϋν τμήματα άνθρωπίνου

Είκ. 4. Διάφορα είίη διατόμων

α, 6: Raphoneis amphiceros
γ : » surirella
8: » amphiceros
ε: Navicula digito - radiata

(Εκ ιοΟ Cam/’s (2) ·

σώματος έπιπλέοντα ή έκβρασθέντα είς 
άκτάς, ή όσάκις όλόκληρον πτώμα άν- 
ευρεθή έν σεσηπυΐα καταστάσει, δτε τυγ
χάνει άδύνατος ή άναγνώρισις τούτου, 
ή όσάκις έχει παραμορφωθή έκ διαφό
ρων κακώσεων, προθανατίων ή μεταθα
νάτιων, ώς έπί προσκρούσεως έπί βρά
χων (Είκ. 3 ), ή τεμαχισμού ύπό σαρκο
βόρων ιχθύων.

Ή  διάγνωσις τού πνιγμού άρχικώς 
είς τάς περιπτώσεις ταύτας είναι άρκε- 
τά δυσχερής, έτι δυσχερεστέρα δέ τυγ
χάνει ή έπίλυσις τών προαναγραφέντων 
ήδη ιατροδικαστικών προβλημάτων, 
παρ' όλην τήν έφαρμογήν άπασών τών 
προαναγραφεισών έργαστηριακών μεθό
δων.

Έπί άνευρέοεως όλοκλήρου πτώμα
τος, ή μελέτη τών ένδυμάτων, έφ δσον 
ύφίστανται καί δέν έχει άπεκδυθή τό 
πτώμα, ώς έκ τών παλιρροιακών κινή
σεων τών κυμάτων, ή άναγνώρισις τών 
προσωπικών αύτοΰ άντικειμένων, ή έ 
ρευνα τών όδόντων ή έτέρων έπί τοϋ 
σώματος διακριτικών σημείων, δύναν- 
ται νά ύποβοηθήσουν είς τήν διαπίστω- 
σιν τής ταυτότητος.

Ό  καθορισμός τής όμάδος αίματος 
είς άνολόγους περιπτώσεις έμφανίΖει 
σημαντικός δυσχερείας. (2) Οργανισμοί 
άναπτυσσόμενοι έντός τοϋ ϋδατος, ώς 
ή Ε. Coli, παράγουν πολυσοκχαρίτας, 
αϊτινες δίδουν θετικήν ψευδό - Β άντί- 
δρασιν, διό καί είς τάς περιπτώσεις 
ταύτας άπαιτεϊται ιδιαιτέρα προσοχή διά 
τήν όρθήν διαφοροποίησιν. Πρόδηλον 
δτι, ή μεσολαβήσασα αίμόλυσις τών έ- 
ρυθρών αιμοσφαιρίων δυσχεραίνει έτι 
περαιτέρω έν τοιοϋτον προσδιορισμόν. 
(2)

Έπί άνευρέοεως μεμονωμένων τμη
μάτων πτώματος, τό πρόβλημα καθίστα
ται έτι περισσότερον δυσχερές καί μό
νον έπί ώρισμένων σημείων δύναται νά 
λάβη τις θέσιν. Ούτω, δυνατός, πιθα
νόν, νά καταστή ό καθορισμός τοϋ φύ
λου ή τού άναστήματος τοϋ άτόμου, Ι
διαιτέρως έπί άνευρέοεως μακρών ό- 
στών, ώς, έπίσης, δυνατή καθίσταται έ- 
νίστε ή έΕοκρίβωσις τής ήλικίας αύτοΰ.

4. Π ρ ό κ ε ι τ α ι  π ε ρ ί  έ γ- 
κ λ ή μ α  τ ο ς, α ύ τ ο κ τ ο -  
ν ί α ς  ή τ υ χ α ί ο υ  τ ι ν ό ς  
γ ε γ ο ν ό τ ο ς ;

Ή  έπίλυσις τοϋ προβλήματος τούτου 
είναι άρκετά δυσχερής, ένίοτε δέ άνέ- 
ψικτος τελείως. Πρόδηλον δτι, ή συμβο
λή τής προανακρίσεως είναι σημαντική, 
τά στοιχεία δέ ταύτης, έν σχέσει πρός 
τό ύπό τοϋ Ίατροδικαστοϋ πραγματο- 
γνώμονος έπισημανθέτα, δύνανται νό



προσανατολίσουν, διατηρούμενης όμως, 
πάντοτε, έπιφυλάξεώς τίνος. Τ6 τελευ
ταία ταϋτα στοιχεία, κατά συνέπειαν, 
ένδείξεις μόνον δύνανται νά παρέχουν 
καί ούχί αποδείξεις.

’ Ιδιαιτέρα προσοχή άπαιτεϊται εις τήν 
κατά τήν νεκροψίαν καί νεκροτομήν ά- 
ναΖήτησιν καί λεπτομερή περιγραφήν 
ϋπαρχουσών κακώσεων, καί κυρίως εις 
τόν καθορισμόν τοϋ έάν αί κακώσεις 
αϋται έγένοντο έν Ζωή ή πρόκειται περί 
μεταθανάτιων τοιούτων. Έν Ζωή προξε- 
νηθεϊσαι κακώσεις δύνανται, ένίοτε, ά- 
ναλόγως τής θέσεως τούτων, τοΰ είδους 
καί τής βαρύτητος, νά προσανατολίσουν 
πρός τήν αύτοκτονίαν, τό έγκλημα ή 
άκόμη καί πρός τό τυχαϊον γεγονός.

Ό  προσδιορισμός οινοπνεύματος εις 
άναλόγους περιπτώσεις δέν θά πρέπει 
νά παραλείπεται, ώς έπίσης ή άναΖήτη- 
σις έτέρων «ναρκωτικών» ούσιών.

Προσοχή ιδιαιτέρα άπαιτεϊται κοτά 
τόν προσδιορισμόν τής αιθυλικής άλκο- 
όλης. Μέθοδος έκλογής εις τάς περι
πτώσεις ταύτας θεωρείται ή άεριο - υ- 
γροχρωματογραφία ή ή ένΖυματική, δε
δομένου ότι ή κλασσικώς έφαρμοΖομένη 
εις περιπτώσεις μέθης, μέθοδος τής ά- 
ποστάξεως είναι δυνατόν, νά δώοη λαν
θασμένα άποτελέσματα, λόγω τής πα
ρουσίας προϊόντων άποσυνθέσεως τών 
ιστών. Ιδιαιτέρως έπικίνδυνος διά τήν 
λήψιν ψευδούς θετικού άποτελέσματος 
θεωρείται ή παρουσία Ζυμομυκήτων.

5. Π ο ι ο ς  ό χ ρ ό ν ο ς  π α 
ρ α μ ο ν ή ς  τ ο ϋ  π τ ώ μ α 
τ ο ς  έ ν τ ό ς  τ ο ύ  ΰ δ α -  
τ ο ς;·

Άπάντησις εις τό έρώτημα τούτο δί
δεται βασικώς διά τής άξιολογήσεως 
τής συντελεσθείσης έντός τοϋ ϋδατος 
διοποτίσεως τοΰ δέρματος τών παλα
μών καί τών πελμάτων καί έφ’ όσον εί
ναι γνωστός ό χρόνος τής παραμονής 
τοΰ πτώματος έκτός τοΰ ϋδατος, ήτοι 
πρό πόσου χρόνου έξήχθη τό πτώμα έξ 
αύτοϋ.

Ή διαπότισις τοΰ δέρματος, όρχεται 
κατ' άρχάς έκ τών χειρών καί δή έκ 
τών πολφών τών δοκτύλων, μετά ταϋ
τα δέ καταλαμβάνει τό θέναρ καί τό 
όπισθέναρ, τάς πλαγίας έπιφανείας τών 
δακτύλων καί τελευταϊον τήν ραχιαίαν 
έπιφάνειαν αύτών. 'Αντίστοιχοι είναι αί 
άλλοιώσεις καί τών όκρων ποδών, ή 
έκλεκτική δέ αύτών έμφάνισις εις τά 
μέρη ταύτα φαίνεται ότι όφείλεται εις 
τήν έλλειψιν σμηγματογόνων άδένων, 
οί όποιοι θά ήδύναντο νά παρεμποδίσουν 
τήν διαβροχήν. ( 1)

Ο βαθμός τών άλλοιώσεων τούτων 
έξορτόται, ώς ήδη άνεγράφη, έκ τοϋ 
χρόνου, πρωτίστως, παραμονής τοϋ 
πτώματος έντός τοϋ ϋδατος, άλλ' έπί
σης καί έκ τοϋ είδους τού ϋδατος, ώς 
καί τής Θερμοκρασίας αύτοϋ, συνεπώς 
καί έκ τής έποχής τοϋ έτους. Γενικώς, 
χρονικόν διάστημα 8 περίπου ώρών(') 
Θεωρείται, κατά μέσον όρον, ικανόν διά 
τήν έμφάνισιν τών άλλοιώσεων τής δια- 
βροχής, ήτις, έπί παρατεταμένης παρα
μονής τοϋ πτώματος έντός τοϋ ϋδατος, 
φθάνει προοδευτικώς μέχρι τού σημείου 
τής τελείας άποκολλήσεως τοϋ δέρμα
τος, έν εϊδει χειροκτίου.

Έτεροι, πλήν τής διαβροχής, ενδεί
ξεις, διά τόν καθορισμόν τού χρόνου 
παρομονής τοϋ πτώματος έντός τοϋ ΰ- 
δατος, δέν έχουν μεγάλην αξίαν. Ή  έ- 
ξέλιξις τών πτωματικών φαινομένων καί 
ή οπανίως έγκαθιστωμένη οαπωνοποί- 
ησις τοϋ πτώματος έξαρτώντσι άπολύτως 
έκ τών έν γένει συνθηκών τού περιβάλ
λοντος τόσον, ώστε ή άξιολόγησίς των 
νά μή ύπερβαίνη τόν προσανατολιστικόν 
χαρακτήρα.

6. Ε ί ν α ι  δ υ ν α  τ  ό ς ό π ν ι 
γ μ ό ς  έ ν τ ό ς  ά β α θ ο ϋ ς  
ϋ δ α τ ο ς ;

Άναμφιβόλως ναι, ώς δέ καί έν άρ- 
χή άνεγράφη, διά τήν έπέλευσιν τού 
πνιγμού άρκεϊ μόνον ή έμβύθιοις τής κε
φαλής έντός τοϋ ύγροϋ. Ή έγερσις, ώς 
έκ τούτου, τοϋ προβλήματος τούτου, ά- 
φορό εις ώρισμένας μόνον ίδιδΖούσας 
περιπτώσεις «άτύπου», τρόπον τινα, πνι
γμού, κατά τάς όποιας ό θάνατος έπέρ- 
χετσι είτε αμέσως, άμα τή έπαφή τοΰ 
άτόμου πρός τό ύγρόν στοιχεϊον, δΓ ά- 
νσκοπτικοϋ μηχανισμού, είτε, ώς συμ
βαίνει έπί άβαθών ύδάτων, κατόπιν 
προσκρούσεως τής κεφαλής έπί τοϋ πυ- 
θμένος. Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν, 
ή έκ τής προσκρούσεως έγκαθιστωμένη 
άπώλεια τών αισθήσεων δύναται νά όδη- 
γήση, έν συνεχείρ, εις πνιγμόν.

«"Ατυπον» πνιγμόν έχομεν άκόμη έπί 
έξορθρήματος τοϋ αύχενικοϋ σπονδύ
λου, κατόπιν πτώσεως έκ μεγαλυτέρου 
ύψους μέ τήν κεφαλήν, έπί περιπτώσε
ων καρδιακής προσβολής, έπιληψίας 
κ . λ . π .

ΊδιάΖουσαι θεωρούνται άκόμη αί πε
ριπτώσεις πνιγμού έντός «λουτρών»!4), 
ότε θά πρέπει νά έξετάΖεται λεπτομε
ρώς, πέραν τής περιπτώσεως τής στε
φανιαίας έμφράξεως ή τής έγκεφαλικής 
αιμορραγίας, καί οίονδήποτε έτερον έν- 
δεχόμενον, ώς δηλητηρίασις διά CO, 
ύπερβολική δόσις ύπνωτικών καί ήρεμι-

στικών φαρμάκων, κατανάλωσις οινο
πνεύματος, ή, τέλος, ήλεκτροπληξία, 
καθόλου σπανία, ώς έκ τής έλαττώσεως 
τής άντιστάσεως τοϋ σώματος έντός 
τοϋ ύδατοί.

Ό λω ς σπανία, τέλος, θεωρείται ή 
περίπτωσις πνιγμού νεογνού, έπί περι- 
πτώσεως όξέος τοκετού, έντός λου
τρού, λεκάνης άποχωρητηρίου κλπ.(2). 
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ή άναΖήτη- 
σις έντός τών πνευμονικών οδών τοϋ 
ύγροϋ έντός τοϋ όποιου έβυθίσθη τό 
νεογνόν, καί στοιχείων έναμνίου ύγροϋ, 
ώς έπίσης καί ή άξιολόγησίς τών λοιπών 
κατά τόν όξύν τοκετόν παρατηρουμέ- 
νων στοιχείων, θά καθορίσουν, τελικώς, 
τήν άκριβή αιτίαν τοϋ θανάτου.
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