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Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΙΙαρά τήν ίλιγγιώδη πρόοδον 
τής τεχνικής, δ άνθρωπος έκέρ- 
δισε άντί τής εύδοαμονίας τό 
άγχος, τήν άγωνίαν καί τήν ά- 
νίαν. Ή δη , Ιχει άρχίσει νά μή 
έκπλήσσεται καί νά δυσανασχε- 
τή άπό τούς πνέοντας θαυμα
τουργούς άνέμους τής τεχνοτρο- 
νικής. ’Αναζητεί κάπου άλλοϋ 

τήν εύτυχία. .

Ai δύο κυριώτεραι συνιστώοαι τού ή" 
θικοπνευματικού πολιτισμού, αί όποιοι 
καθορίζουν σαφώς τήν ασφαλή καί άλη- 
θή πορείαν τούτου έκ τού παρελθόντος 
εις τό παρόν, καί έκ τού παρόντος εις 
τό μέλλον, είναι αί ΆΕίαι καί τά 'Ιδα
νικά. Αί πρώτοι προοδιορίΕουν τόν ύγιά 
άπολογισμόν τού ορθού πολιτισμού, άπό 
τού ιστορικού βάθους μέχρι τής παρού- 
οης δρώσης γενεάς, ένώ τά δεύτερα 
τοποθετούν διαδοχικά φωτεινά όρόσημα 
έπί τής λεωφόρου τού μέλλοντος, ταύ- 
τιΖόμενα μέ άντιστοίχους μεγαλεπηβό- 
λους σκοπούς. Διά νά έπιτευχθοϋν οί 
σκοποί αύτοί άπαιτούνται σκαπανείς, φο
ρείς άΕιών. Τά ιδανικά βοηθούν τούς 
φορείς τούτων νά δίδουν συγκεκριμένος 
μορφάς εις τά συναισθήματά των, εις 
τήν συνείδησίν των καί εις τήν ήθικήν 
των ένάργειαν, Αί μορφαί αΰται άποτε- 
λοΰν πλήρη έΕοπλισμόν τών άγωνιστών 
φορέων άΕιών, διά νά σμιλεύουν άριστο- 
τεχνικώς τήν ύλοποίησιν τών ταχθέντων 
ιδανικών. Αί άΕίαι άποτελοΰν πολύπλευ
ρον ώφέλιμον έκδήλωσιν μιας έκλεκτι- 
κής ποιότητος άνθρώπων, οί όποιοι έπι- 
δρούν έποικοδομητικώς εις τήν άνύψω- 
σιν τού πολιτιστικού μεγάρου. 'Αποτε
λούν αΰται τά πρότυπα τού ήθικοπνευμα- 
τικοΰ πολιτισμού, έφ' όλων τών τομέων 
δραστηριοτήτων τούτου, άτινα καλλιερ
γούν ταύτας διά πράσκτησιν τής άριστο- 
τελείου εύδαίιμονίας, ή όποια έχει ώς κύ·
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ριον περιεχόμενόν της τό Ζην κατ' αρε
τήν.

Οί Ζώντες φορείς των άξιων δέν ε ί
ναι δημιούργημα τής εποχής των. Μα- 
κραίων διεργααία τής αντιστοίχου αξίας 
είναι απολύτως αναγκαία διά τήν επι
μελή σμίλευσίν της. Πρός τούτο, άπαι- 
τοΰνται διαδοχικοί φορείς, καί διά νά 
υλοποιούν τάς έπιταγάς τής άξίας, άλλά 
καί διά νά διδάσκουν ταύτας πρός έξα- 
σφάλισιν τής συνεχείας της, διαρκώς 
θελτιουμένης. Ά ξια  στείρα εις επιτυ
χείς έκδηλώσεις, καί άνευ εξελισσόμε
νης συνεχείας, παύει ταχέως νά έχη 
σημασίαν. Καταλυτική στειρότης άξιων 
παρατηρεϊται κατά τούς δύο τελευταίους 
αιώνας.

Σημαντικόν πλήγμα κατά τού συστή
ματος τών άξιών ύπήρξεν ή άνθιοις τού 
ύλισμοϋ κατά τόν παρελθόντα αιώνα, δτε 
ό άνθρωπος, έκπληκτος άπό τά έπιτεύ- 
γματα τών φυσικών επιστημών, ήσθάνθη 
άποθάρρυνοιν εις τάς ήθικοπνευματικός 
του άνατενίσεις. Ό  «θαυματοποιός μά
γος» έμυκτήρισε τούς φορείς άξιών καί 
έλοιδώρηοε τούς όραματιστάς ίδανικο- 
θέτας. Αί μέχρι τότε όρθώς καλλιεργού
μενοι μάΖαι, βραδέως μέν άλλ' άσφα- 
λώς, διά τών ναμάτων τής Αρχαιολογι
κής καί Χριστιανικής Φιλοσοφίας, μετε- 
θλήθηοαν εις άγελαίας τοιαύτας, αί ό
ποιοι κατέσθεσαν τούς πυρσούς τών ά
ξιών καί ιδανικών καί άρχισαν νά έξα- 
κοντίΖουν, έν άκράτω ένθουοιασμώ, τά 
θνησιγενή πυροτεχνήματα, τά όποια ά- 
φειδώς διένειμεν εις αύτούς ή βιομηχα
νική έπανάστασις, συνέπεια τών προηγη- 
θειοών έφευρέσεων καί άνακαλυψεων

Μέ τήν άνατολήν τού εικοστού αίώ- 
νος, ό «θαυματοποιός μάγος» έστερεώθη 
άμετακινήτως έπί τού προσκηνίου, ώς 
δημιουργός θαυμάτων έντυπωσιακώς έκ- 
πληκτικών. Κατά τήν διαδρομήν τών δε
καετιών τού αίώνος τούτου, τά «θαύ
ματα» διαδέχονται άλληλα, διαρκώς με- 
γενθυνόμενα εις έκταοιν καί έντύπωσιν. 
Οί πυρηνικοί κεραυνοί γελοιοποιούν τούς 
φυσικούς κεραυνούς τού νεφεληγερέτου 
Διάς, ένω άπειλοϋν τήν ϋπαρξιν τής λο
γικής έμβιου πανίδος μετά τού διαστη
μοπλοίου, έπί τού όποιου επιβαίνει αύτη, 
τής άπειροελαχίστης, έν τώ ώκεανώ τού 
σύμπαντος, Γής. Οί πύραυλοι κατα
λύουν τάς άποστάσεις καί αί πυρηνικοί 
κεφαλαί των έξουοιάΖουν τού παντός 
διά τής θανατηφόρου άπειλής των. Ή 
τεχνοκροτική θεά, ήνοιξε τούς άσκούς 
της καί έξαπέλυοε πρός πάσαν κατεύ- 
θυνοιν τούς φορείς θαυματουργών έπι- 
τευγμάτων, άλλά καί θανάσιμων κινδύ
νων, άνεμους της. Ή τεχνολογία έγιγαν- 
τώθη -οσον, ώστε εις τήν προσταγήν 
της «Άρατε Πύλας τού Διαστήματος» 
πρός τούς έπιστήμονάς της, αύται ήνε- 
ώχθησαν μεγαλειωδώς καί ό άνθρωπος 
άπεκολλήθη τού προαιώνιου φορέως του, 
τής Γής, καί άρχισε νά διαδρομή τό 
Διάστημα καί νά κατακτά τούς πλανή- 
τας. Ήδη, ό πρώτος κατακτηθείς πλα
νήτης, ή Σελήνη, άριθμεϊ κατοίκους της 
δώδεκα, οί όποιοι τήν κατώκησαν έπ' 
ολίγον καί άπήλθον οϊκαδε. Καί νέα έπι- 
τεύγμσια, έτι θαυμασιώτερα, έξαγγέλον- 
ναι, ένφ αί γνώσεις γιγαντοϋνται άπιθά- 
νως.

Έν τώ μεταξύ, ό άνθρωπος άντί εύ-

δαιμονίας έκέρδισε τό άγχος, τήν άγω- 
νίαν καί τήν άνίαν. Ή δη έχει άρχίσει 
νά μή έκπλήσαεται καί νά δυσανασχετή 
άπό τούς πνέοντας θαυματουργούς άνέ- 
μους τής τεχνστρονικής. Ενώ τό 1969 
παρηκολούθηααν έκατοντάδες έκατομ- 
μυρίων ανθρώπων άνά τήν Γήν μέ δέος 
καί έκοτασιν τήν κάθοδον τών πρώτων 
άστροναυτών εις τήν Σελήνη, μόλις μετά 
τριετίαν, έλάχισται νυσταλέοι χιλιάδες 
ήνέχθηοαν τήν τηλεοπτικήν μετάδοσιν 
τής καθόδου τής έκτης δυάδος τών δια- 
στημοπόρων εις τόν φυσικόν δορυφόρον 
τού πλανήτου μας. Αλλά, παραλλήλως, 
μέ τά έπιτεύγματα, πάμπολλα δεινά έξ- 
απελύθησαν άπό τήν πυξίδα τής Πανδώ
ρας. Ό  πλανήτης μολύνεται έπικινδύνως, 
τα ένεργειακά άποθέματα έξαντλοϋνται, 
τό πυρηνικόν ολοκαύτωμα είναι άναμε- 
νόμενον, τά μίση μεταξύ τών έθνών γι· 
γαντουνται, τό χάσμα μεταξύ τών γενε
ών συνεχώς διευρύνεται, ή διαφθορά γι- 
γαντοΰται, ό άπανθρωπισμός βασιλεύει, 
τό συμφέρον κυριαρχεί, παρανοϊκοί ίδεο- 
λογίαι υποσκάπτουν τά θεμέλια τών κοι
νωνιών, ή πενία είναι μόνιμος σύντρο
φος τού μεγίστου μέρους τής άνθρω- 
πότητος, η όποια συνεχώς διογκούται 
πληθυσμιακώς κλπ.

Εις τόν τετοραγμένσν τούτον ώκεανόν 
τών δεινών, τόν όποιον άναταράσσει ό 
τυφών τών τεχνολογικών τερατουργημά
των, αί άξιοι καί τά ιδανικά έχουν κα- 
ταποντισθή αύτανδρα, παρ' όλον ότι 
ταϋτα ήσαν τά μόνα σωσίβια σωτηρίας 
τού έτοιμου πρός καταποντισμόν σεοα- 
θρωμένου σκάφους, έπί τού όποιου έπι- 
βαίνει ή άγωνιώοα άνθρωπότης. Τήν σω
στικήν φωνήν τών όρθοφρονούντων πνί
γει ό συρισμός τής λαίλαπος καί αί οί- 
μωγαί τών δοκιμαΖομένων έκ τών δει
νών. Είναι αύτη μία είκών πραγματικής 
κολάσεως, τής όποιας άποτελούμεν μέ
ρος, άντί νά άναΖητήση τά όσφαλή σω
σίβια τών άξιών καί ιδανικών, προοκολ- 
λάται εις τάς φθοροβίους παροχάς τών 
αμέσων άπολαύσεων, τάς όποιας δέχε
ται μετά μανίας, άντί παντός τιμήματος. 
Τόν ένδιαφέρει μόνον ό έαυτός του καί 
ή ϋπαρξίς του, καί ούδέν πέραν τούτου. 
Τόν γοητεύει τό άμεσον άποτέλεσμα 
τών πόσης φύσεως άπολαύσεων, ένώ ά- 
διαφορεϊ διά πάν άλλο καί ειρωνεύεται 
τά όδηγούντα εις τήν πραγματικήν καί 
άκατάλυτον εύδαιμονίαν πρότυπα άξιών 
καί ιδανικών. Ά λλ ' ά δρόμος τών άπο
λαύσεων τόν όδηγεϊ εις τόν άφανισμόν. 
Καί τούτο τό άντιλαμβάνεται σαφώς.
Απαιτούνται θαραλλέοι δϋται διά νά ά- 

νοσύρουν έκ τών βυθών τά πρότυπα τών 
άξιών καί ιδανικών, τά όποια, όταν τε
θούν έκ νέου πρό τών άπηλπιαμένων 
ναυαγών, θά έκτελέσουν τόν σωσίβιον 
ρόλον των. Υπάρχει εύοίωνος έλπίς, 
ότι τούτο θά συμβή. Καί τότε ή άνθρω- 
πάτης θά έχη άντιπαρέλθει τήν πλέον έ- 
πικίνδυνον φάσιν τής ιστορίας της καί 
θά εύρεθή έπί μιός λαμπρός λεωφόρου, 
φωτιΖομένης άπό τούς προβολείς τών 
ιδανικών καί έπί τής όποιας θά όδηγή- 
ται άπό όρθοφρονούντας ταγούς της, 
τούς ιοορείς τών αιωνίων άξιών.

Ένφ τό 1969 έκατοντάδες έκατομμυρίων ανθρώπων παρακολούθησαν μέ δέος 
τήν κάθοδον τών άστροναυτών εις τήν Σελήνη, μόλις μετά τριετίαν έλάχι- 
σται νυσταλέαι χιλιάδες ήνέχθησαν τήν τηλεοπτικήν μετάδοσιν τής καθόδου 
τής έκτης δυάδος τών διαστημοπόρων είς τόν φυσικόν δορυφόρον τοΰ πλανήτου

μας.



3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΟΡΓΑΝΟ-
ΣΕΩΣ

3.1. Εϊδομεν άπό τάς παραγράφους 
1 καί 2, ότι ή 'Αστυνομία τάσσει εις έσυ- 
τήν σκοπούς καί άποδέχεται φιλοσοφι
κός όρχάς, αϊτινες άπαιτοϋν έργοσίαν 
ποσοτικώς έκτετομένην καί ποιοτικώς 
άμεπτον. Επιθυμεί νά έΕυπηρετήση τό 
κοινωνικόν σύνολον καί τούς σκοπούς 
της (οργανωμένης Πολιτείας όσον τό δυ
νατόν πληρέστερον καί μέ τήν όσον τό 
δυνατόν όλιγωτέραν όχληαιν τού κοινού. 
Η Αστυνομία, κατά τήν διεκπεραίωσιν

τού έργου της, κατ' άνάγκην, ένοχλεϊ, 
κυρίως μετά τήν θέσπιοιν τόσων πολ
λών διοικητικών διατάΕεων, αϊτινες ό- 
ποσκοποΰν εις τήν έΕασφάλισιν όμαλής 
κοινωνικής ουμβιώσεως. Συνεχώς καί 
άίιολείπτως «απαγορεύει» μεγόλην έκ- 
τασιν τής περιοχής τής άτομικής καί έ- 
πιχειρηματικής δραστηριότητος τών άτό- 
μων. Επίσης, διαρκούσης τής δραστη
ριότητος αύτής πρός πρόληψιν καί κατα
στολήν τού έγκλήματος, προκαλεϊ άναγ- 
καίαν καί άνοπόφευκτον όχληαιν έπί ά- 
τόμων, άτ*να, πολλάκις, δέν σχετίζονται 
μέ τό συγκεκριμένον έγκλημα Ούδέ καί 
μέ παρελθούσαν έγκληματικότητα. 
Έ χ ε ι  δ ι α π ι σ τ ω θ η ,  ό τ ι  

ό σ ο ν  κ α λ λ ί τ ε ρ α  ε ί ν α ι  
ή δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  κ α ί  τ ε χ ν ι 
κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς  μ ι α ς  Α
σ τ υ ν ο μ ί α ς  τ ό σ ο ν  μ ε γ α -  
λ υ τ έ ρ α ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ν  πα 
ρ έ χ ε ι ,  μ ε ι ο υ σ έ ν η ς  ά ν α -  
λ ό γ ω ς  τ ή ς  ά ν α γ κ α ί α ς  
ό χ λ ή σ ε ω ς  τ ο ύ  κ ο ι ν ο ύ .  
Αύτη είναι μία διακαής έπιθυμία τής σγ- 
χρόνου Αστυνομίας ήτοι «νά κάνη τήν 
δουλειά της χωρίς νά ένοχλή». Ό  άστυ- 
νομικός δέν είναι σοδιστής ώστε νά ό- 
ρέσκεται νά ένοχλή καί νά ταλαίπωρη 
τόν πολίτην. Λυπείται καί στενοχωρεϊται 
όταν άναγκάΖεται, έκ τών πραγμάτων, 
νά τολαιπωρήση πολλούς διά νά εύρη 
μεταΕύ αύτών έκεϊνον τόν όποιον θέ
λει ούχί έκεϊνος άλλά τό συμφέρον τού 
κοινωνικού συνόλου. Ούτε διαθέτει ύπερ- 
φυσικάς δυνάμεις ή ικανότητας διά νά 
άνεύρη έκεϊνον τόν όποιον άναΖητεί' έ- 
κεϊνο τό άποϊον πρέπει νά διαθέτη είναι 
κοινός νούς, καλή έκπαίδευσις, καλή όρ- 
γάνωσις καί μέσα διά νά έπιτύχη εις 
τό έργον του.

3.2. Η έννοια τής «όργανώσεως» 
διαλαμβάνει τόν συνδυασμόν καί άΕιο- 
ποίηοιν, έπί τό οίκονομικώτερον. τού

διαθεσίμου άνθρωπίνου δυνομικού καί ύ- 
λικών μέσων, πρός πραγματοποίησιν έ- 
νός συγκεκριμένου καί σαφώς προδιαγε
γραμμένου σκοπού. Συνενούται τό άν- 
θρώπινον δυναμικόν καί τό ύλικά μέσα 
πρός έπιτυχίον ένός σκοπού. Ή συνέ- 
νωσις όμως πρέπει νά είναι οίκονομικώς 
συμφέρουσα, άλλως δέν πρόκειται περί 
καλής όργανώσεως ή καλλίτερον περί 
επιτυχούς όργανώσεως. Τό ύψος τής 
δαπάνης συντηρήσεως ή όργανώσεως 
μιας Αστυνομίας δέν τό καθορίΖει μό
νον τό πρόβλημα, τό όποιον καλείται αΰ- 
τη νά άντιμετωπίση, άλλα αί δυνατότη
τες τού κρατικού προϋπολογισμού. Δέν 
είναι ορθόν νά δοπανόται ποοόν πέραν 
τού κανονικού εις βάρος άλλων τομέων 
τών ύποχρεώσεων τού κράτους. Μίαν 
άναλογίον 2 — 4 τοίς έκατόν, έκ τού 
κρατικού προϋπολογισμού, δικαιούται ή 
Αστυνομία, ήτις, έάν είναι κατωτέρα 

τού 2ο)ο, είναι έπικινδύνως χαμηλή, έάν 
καί ίσως σπατάλη. Εις τό λογικόν αύτό 
πλαίσιον, ό οργανωτής πρέπει νά κινη- 
θή, έχων πρό οφθαλμών τόν σκοπόν καί 
προαπαθών νά έπιτύχη τήν μεγαλυτέραν 
δυνατήν κάλυψιν αύτού.

3.21 Ό  σκοπός εις τήν ιδιωτικήν έπι- 
χείρησιν είναι σαφέστατος, διότι κατά 
βόσιν ούτος είναι τό κέρδος. Διά νά κα- 
τανοηθη πληρέστερον ή έννοια τής όρ- 
γανώσεως, άλλά καί ή σπουδαιότης αύ
τής λαμβάνεται ώς παράδειγμα ή όν- 
έγεροις μιας πολυκατοικίας' ό σκοπός 
είναι σαφής, δηλαδή τό κέρδος. Ό  έπι- 
χειρηματίας ύπολογίΖει ώρισμένους συν
τελεστές, οίτινες θά τού φέρουν τό 
κέρδος. Ούτοι είναι τό κόστος τού οι
κοπέδου, τών ύλικών καί τών έργατικών. 
Τό ύλικά τό όποια θά χρησιμοποιήση 
πρέπει νά είναι κατάλληλα, ποσοτικώς 
δέ, τό άπολύτως απαραίτητα. Ούτε 
σπατάλη, άλλά ούτε καί δυσανάλογος 
οικονομία εις τό ύλικά τού έπιτρέπει τό 
συμφέρον του. Δέν μεταβαίνει εις τήν 
έργοτικήν άγοράν νά προσλαμβάνη τούς 
πλέον πτωχούς καί δεινοπαθούντας τε- 
χνίτας καί έργότας όλλά τούς πλέον ά- 
ποδοτικούς καί καταλλήλους διά τήν έρ- 
γασίαν του. ΓνωρίΖει ότι, εις τούς τέσ- 
σαρας κτίστας αναλογούν δύο έργάται 
διά νά προσκομίζουν εις αύτούς τήν λά
σπην καί τό τΰβλα' τήν άναλογίαν αύ- 
τήν τηρεί, άλλως ή ό κτίστης θά κάθεται 
ή ό περιττός έργάτης. Έάν βλέπη ότι 
ό έργάτης ή οί έργάται δύνανται νά άν- 
τικατασταθούν άπό έν μηχάνημα, τοπο
θετεί υηχάνημα μεταφοράς τών ύλικών, 
διότι ή έργασία αύτη πραγματοποιείται

;τ4(ί

Διαρκούσης τής δραστηριότητος της πρός 
πρόληψιν καί καταστολήν τοΟ εγκλήματος, 
ή ’Αστυνομία προκαλεϊ άναγκαίαν καί άν- 
απόφευκτον δχληαιν έπί ατόμων, δτινα 
πολλάκις, δέν αχετίζοντια μέ τό σογκεκρι-

ΟΡΓΑ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  1
Του Άστυν. Α' κ. Σηψάκη 
σου Δράσεως. Μετεκπαιδευ 
όργανώσεως Άστυν. Ύττηρε

Φορητός Ασύρματος μέ τό όποιον έφωδιά- 
αθηααν οί τροχονόμοι τής Πρωτευούσης.



|tcvov Ιγκλημχ. "Οαον καλλιτέρα είναι ή 
διοικητική καί τεχνική δργάνωοις μι3; 
’Αστυνομίας, τόσον περισσότερον μειοΟται 

ή αναγκαία δχλησις τοΟ κοινού.

ΝΩΣΙΣ
1 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

‘Εμμανουήλ ΔιοικητοΟ Άμέ- 
θέντος έν ’Αγγλία εις θέματα 
σιών καί ’Εγκληματολογίας

'Ένα βήμα προόδου εις τήν όργάνωσιν τής 
’Αστυνομίας.

οίκονομικώτερον. Τά πάντα ύπολογίΖον- 
ται μέ θάσιν τήν οικονομίαν καί τόν έ- 
πιδιωκόμενον οκοπόν. Συγκροτεί τά 
συνεργεία, προσκομίζει τά ύλικά καί ά- 
ναθέτει τήν έποπτείαν τής δλης εργα
σίας εις έν έμπειρον πρόσωπον. "Εκα
στον ουνεργεϊον έχει τόν έπί μέρους 
προϊστάμενον καί έν ουγκεκριμένον έρ- 
γον νά έκτελέσπ- 0  μπετατΖής θά κα- 
ταοκευόση τό έκ μπετόν τμήμα τής οι
κοδομής καί ό ελαιοχρωματιστής θά 
χρωματίσπ τούς τοίχους αύτής. "Ολα τά 
συνεργεία συνεργάζονται σύμφωνα μέ 
τό πρόγραμμα τοϋ κατασκευαστοϋ, του 
έπιχειρηματίου, τοϋ άνθρώπου, δστις, 
ώργάνωσεν όλην αυτήν τήν έπιχείρησιν 
δι’ ένα σκοπόν. Αφ' ής στιγμής συγκρο
τηθούν αί ομάδες καί ύπό τήν διεύθυνσιν 
ένός άνθρώπου άναλάθουν έργααίαν πε- 
ρατοϋται ή έννοια τής όργανώσεως καί 
αρχεται ή έννοια τής λειτουργίας τής 
όργανωθείσης έπιχειρήσεως ή ύπηρεσί- 
ας. Ό  λειτουργικός διευθυντής έκτελεί 
κατά γράμμα τάς έντολάς τοϋ όργανω- 
τοϋ, αίτινες άλλοτε είναι λεπτομερεια
κοί καί άλλοτε γενικοί.

3.22. Αί έντολαί τού όργανωτοϋ άλ
λοτε είναι γενικοί καί άλλοτε λεπτομε
ρειακοί. Ποιον είναι τό ορθόν; Ή ά- 
πάντησις είναι δύσκολος, διότι έάν αί 
όδηγίαι είναι λεπτομερειακοί δημιουργεί- 
ται τό γραφειοκρατικόν σύστημα όργα- 
νώσεως καί έάν είναι γενικοί δημιουρ- 
γεϊται τό έλεύθερον σύστημα όργανώσε- 
ως. Άμφότερα τά συστήματα όργανώ- 
τά υπέρ καί τά κατά αύτών έπιχειρή- 
ματα. ΎποστηρίΣεται τό γραφειοκρατικόν 
σύστημα όργανώσεως δημιουργεϊται καί 
πρέιιει νά δημιουργήται όταν δέν ύφίστα- 
ται έπαρκής έμπιστοσύνη πρός τούς έκ- 
τελεστάς. Οί έκτελεσταί περιορίζονται 
καί οϋτω δέν αύθαιρετούν, δέν άδικούν 
καί δέν ένεργούν μεροληπτικώς. Δημι- 
ουργείται ύπηρεσιακή ήθική καί έντιμό- 
της διότι πάς τις γνωρίΖει, σαφώς, τί 
οφείλει νά πράττη καί τί νά μή πράττη. 
Κινείται έντός προδιαγεγραμμένου πλαι
σίου άποδίδει έκεϊνο τό όποιον ύποχρε- 
ούται νά άποδώση καί δίδει λόγον 6Γ 
έκεϊνο τό όποιον πρέπει νά λογοδοτήση.

Έω' όσον έκτελεί τό έργον του είναι 
απολύτως έν τάξει έναντι τού έργοδό- 
του του. Οί κατακρίνοντες τό γραφειο
κρατικόν σύστημα όργανώσεως ύποστη- 
ρίΖουν ότι ό ύπάλληλος μεταβάλλεται εις 
«ρομπότ» καί νεκροΰται ώς προσωπικό- 
της καί ώς παραγωγική μονός. Δέν έ- 
νεργεί ώς άνθρωπος άλλα ώς μηχανή

καί χάνει ευκαιρίας άτινας έκμεταλλεύε- 
ται εις τό έλεύθερον σύστημα όργανώ- 
σεως. Οί όποστηοικταί τού έλευθέρου 
συστήματος όργανώσεως ύποστηρίΖουν 
ότι έντός των συστημάτων αύτών ό άν
θρωπος σκέπτεται καί άποφαοίΖει ό,τι 
τό συμφέρον τής στιγμής ύπαγορεύει. 
Είναι σύστημα εύέλικτον καί προσδιορί
ζεται καλλίτερον εις τάς μεταβολάς τής 
Ζωής.

3.23. Ή παρούσα μελέτη τάσσεται άν- 
επιφαλόκτως όσον άφορά τήν όργάνω- 
οιν Αστυνομικών Υπηρεσιών μέ τό γρα
φειοκρατικόν σύστημα όργανώσεως. Ή 
Αστυνομική έργασία είναι σπουδαιότα- 

τον έργο ίσως τό λεπτότερον τόσον διά 
τό κράτος, όσον καί διά τόν πολίτην, Τά 
καθήκοντα των άστυνομικών πρέπει νά 
είναι σαφέστατα προδιαγεγραμυένα καί 
ώρισμένα. Κάθε λεπτομέρεια προδιαγρα
φής τού έργου όφελεϊ, δέν βλάπτει.

Ό  πολίτης καί ό άστυνομικός γνωρί- 
Ζουν τάς περιοχάς δραστηριότητος ένός 
έκάστου. Ή Αστυνομία είναι πολυπρό
σωπος οργανισμός μέ ιεραρχίαν καί τά- 
ξιν "Αλλα είναι τά καθήκοντα, αί ύπο- 
χρειώσεις καί τά δικαιώματα τού ΑΕ)κού 
καί άλλα τού άστυφύλακος. "Ισως νά 
συναντώνται οί άλληλοτεμνόμενοι κύκλοι 
των άρμοδιοτήτων ένός έκάστου, άλλό 
ούδέποτε συμπίπτουν. Δέν είναι νοητόν 
νά μή γνωρίΖη έπακριβώς ό εις τά κα
θήκοντα καί τά δικαιώματα τού έτέρου. 
Η άπουσία έπακριβούς προδιαγραφής 

καθηκόντων καί ύποχρεώσεων καθιστά 
τόν προϊστάμενον καί τόν έλεγχόν του 
άχρηστον. Ό  σκοπός τής ιεραρχίας α
χρηστεύεται. Αί άρχαί όργανώσεως μιας 
υπηρεσίας κοθίστανται ανεφάρμοστοι.

3.3. Σκοπιμότης Ίδρύαεως μιας Ειδι
κής Αστυνομικής Υπηρεσίας.

Πρό τής άναπτύΕεως των άρχών όρ- 
γανώσεως μιάς Αστυνομικής Υπηρεσί
ας προτάσσεται τό παρόν θέμα, δηλ. έάν 
είναι σκόπιμον ή ού νά ίδρύωνται ειδικοί 
Αστυνομικοί Ύπηρεσίαι. Δέν αναπτύσσε
ται τό θέμα έάν είναι σκόπιμον ή ού, 
νά ίδούωνται Άστυνομίαι, διότι τούτο 
θά άπετέλει άσκοπον κόπον.

Οργανωμένη κοινωνία χωρίς Αστυ
νομίαν δέν δύναται νά ϋπάρξη. Γεννά- 
ται τό έρώτημα όμως ποια είναι ή έν
νοια τού όρου Ειδική Αστυνομική Υπη
ρεσία. Ό  όρος έχει ιστορικήν σημασίαν 
διότι όταν τό πρώτον ίδρύθησαν αί Ά - 
στυνουίαι πάσα άστυνομική μονάς έκά- 
λυπτε όλην τήν έκτασιν άρμοδιότητος τής
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Αστυνομίας. Μέ τήν πάροδον τού χρό
νου ώρισμένοι Αστυνομικοί έΕιδεικεύον- 
το εις ώρισμένα Αστυνομικά θέματα και 
άπεσπώντο εις ιδιαιτέρας Αστυνομικός 
μονάδας καί οΰτω έδημιουργοϋντο άί ε ι
δικοί ύπηρεσίαι. Τόν κυρίως άστυνομικόν 
κορμόν άπετέλουν οί άστυνομικοί τάΕε- 
ως, δηλαδή, οί άστυνομικοί οί όποιοι 
φέρουν στολήν, περιπολούν εις ώρισμέ- 
νην έδαφικήν περιοχήν καί έπιλαμβάνον- 
ται έπί παντός συμβάντος, όπερ λαμβά
νει χώραν εις τήν περιοχήν των. Έπί 
τού θέματος αύτοϋ έχουν άναπτυχθή 
διάφοροι άπόψεις. Ό  Ο. W. Wilson, λέ
γει ότι μία όστυνομική όργάνωσις δύνα- 
ται νά παραβληθή μετά τής άνθρωπίνης 
χειρός. Ή δεΕιοτεχνία τής χειρός έΕαρ- 
τάται έκ τής έλαστικότητος των δακτύ
λων καί τού τρόπου διαρθρώσεως αύτών, 
ήτοι τού τρόπου διατάΕεως τών άρθρώ- 
σεων τών δακτύλων.

Επίσης, ή δεΕιοτεχνία έΕαρτάται έκ 
τής άρμονικής χρήοεως τών δακτύλων 
μετά ταχύτητος καί βεβαιότητος τών κι
νήσεων. Οΰτω, διά τής άνθρωπίνης χει
ρός, έν κυριολεΕία διά τών δακτύλων 
γράφεται έν κείμενον, παίΖεται έν μου- 
σικςν τεμάχιον, ένεργεϊται μία λεπτή έγ- 
χείρησις τών οφθαλμών, Ζωγραφίζεται 
έν έργον τέχνης καί γενικώς διεκπεραι- 
οΰνται πλήθος έργασιών. Ό  ισχυρότε
ρος τών δακτύλων είναι ό άντίχειρ, όστις 
έχει μόνον δύο φάλαγγας, ένώ οί ύπό- 
λοιποι έχουν άνά τρεις, γεγονός παρέ- 
χον εις αύτούς μεγαλυτέραν εύκινησί- 
αν, έν συγκρίσει μέ τόν άντίχειρα. Εις 
όλας τάς χειρωνακτικός έργασίας, ό άν
τίχειρ χρησιμοποιεϊτια πάντοτε έν συν- 
δυοσμώ μέ ένα ή περισσοτέρους δακτύ
λους.

Εις τό παράδειγμα αύτό, ό άντίχειρ 
άντιστοιχεϊ μέ τάς άστυνομικάς ύπηρε- 
σίας τάΕεως καί οί δάκτυλοι μέ τάς ει
δικός άστυνομικάς υπηρεσίας. Οί δάκτυ
λοι δυνατόν νά συγκριθούν μετά τών ύ- 
πηρεσιών Τροχαίας, Ασφαλείας, Τουρι
σμού, Συνσλλάγματος κ.ο.κ. Αΰται αί ύ- 
πηρεσίαι (δάκτυλοι) έχουν έσωτερικήν 
όργόνωσιν τοιαύτην, ώστε νά παρέχουν 
είδικευμένην συνδρομήν εις τήν ύπηρε- 
σίαν τάΕεως. Διά τόν λόγον αύτόν αί 
έπί μέρους ειδικοί ύπηρεσίαι δέον νά 
συνεργάΖωνται ατενώς μεταΕύ των καί 
μετά τών ύπηρεσιών τάΕεως, έν στενή 
έννοια νοουμένων.

Ή άνωτέρω θεωρία, περί τής σχάσε
ως Αστυνομικών Υπηρεσιών τάΕεως με
τά τών ειδικών ύπηρεσιών της Αστυνο
μίας, ώς είναι ή Τροχαία, καί ή παρα
βολή τής χειρός καί δοκτύλων μετ' αύ
τών, άνεπτύχθη καί έφαρμόΖεται εις τάς 
Η.Π.Α. καί εις όλα τά προηγμένα Κρά
τη εις α ύφίστανται καλώς (οργανωμένα 
Αστυνομικά συστήματα. Ή Αστυνομική 

έπιστήμη, έχει έκπεφρασμένην γνώμην 
ώς πρός τήν άναλογίαν τού άστυνομικού 
προσωπικού τό όποιον πρέπει νά άπο- 
σπάτοι άπό τόν κυρίως άστυνομικόν κορ
μόν έήτοι άπό τήν Αστυνομίαν τάΕεως) 
εις τάς ειδικός ύπηρεοίας.

Ή Αστυνομία Ασφαλείας πρέπει νά 
έχη ποσοστόν έκ τού συνόλου τής δυ- 
νάμεως 9—12% ένώ ή Αστυνομία Τρο
χαίας 10—15%. Άπασαι αί λοιπαί είδικαί 
ύπηρεσίαι δέν χρειάζονται. Τά καθήκον
τα αύτών πρέπει νά άνατίθεται εις τήν 
Αστυνομίαν τάΕεως. Επομένως, ή θεω

ρία αύτη άναγνωρίΖει τήν Αστυνομίαν 
τάΕεως καί τάς ειδικός ύπηρεοίας τής 
Ασφαλείας καί τής Τροχαίας. Τό 70% 

τής δυνάμεως πρέπει νά ύπηρετή εις

τήν Αστυνομίαν τάΕεως, ήτις πρέπει νά 
έχη καταλλήλους ύπαλλήλους οϊτινες θά 
άσχολσύνται μέ τούς άλλοδαπούς καί τήν 
Αγορανομίαν. Ο έγκαθιστάμενος εις 

περιοχήν άλλοδαπός πρέπει νά είναι 
γνωστός εις τό τοπικόν Άστυνομικόν 
Τμήμα ΤάΕεως εις ό πρέπει νά παρου
σιάζεται πρός άπόκτησιν τής άδειας πα
ραμονής του. Έν Έλλάδι τά άνωτέρω 
δέν είναι ευκόλως έφαρμάσιμα, διότι έ- 
δημιουργήθησαν άΕιόλογοι είδικαί άστυ- 
νομικαί ύπηρεσίαι αϊτινες διαχειρίζονται 
θέματα ύψίστης έθνικής σημασίας καί ή 
διοτάραΕις τής σχέσεως αύτής είναι, Ι
σως, παρακεκινδυνευ'ΐένη. Ή  άπορρόφη- 
σις όμως τής Αστυνομικής δυνάμεως 
άπό τάς ειδικός ύπηρεοίας έχει δημιουρ
γήσει ώρισμένα προβλήματα, άτινα δέν 
δύνανται εύκόλως νά άγνοηθούν.

Μία άλλη θεωρία ύποστηρίΖει ότι ή 
δημιουργία ειδικών ύπηρεσιών άπομακρύ- 
νει τόν άστυνομικόν ύπάλληλον άπό μίαν 
μεγάλην περιοχήν τής άρμοδιότητός του, 
τού δημιουργεί τήν νοοτροπίαν τής χωρι
στής Αστυνομίας. Δέν ένδιαφέρεται ό 
ύπάλληλος τής Διευθύνσεως Αλλοδα
πών διά τά προβλήματα τής Τροχαίας 
καί τανάπαλιν. Δέν ένδιαφέρεται ό άστυ- 
φύλαΕ τής τάΕεως διά τά προβλήματα 
τής Αστυνομίας συναλλάγματος κ.ο.κ. 
Ή θεωρία αύτη καταλήγει εις τό συμπέ
ρασμα ότι δέν ένδείκνυται ή δημιουργία 
ειδικών άστυνομικών ύπηρεσιών. "Ολο 
τό βάρος πρέπει νά πίπτη εις τήν καλήν 
όργόνωσιν τής άστυνομίας τάΕεως καί 
άσφαλείας, δηλαδή, ή μία αύτή Αστυ
νομία νά άσχαλήται μέ τήν τάΕιν καί τήν 
άσφάλειαν ταυτοχρόνως. Τό τοπικόν 
Άστυνομικόν Τμήμα πρέπει νά άσχολή- 
ται μέ όλα τά θίέματα άρμοδιότητος τής 
Αστυνομίας..

Οί Άγγλο ι άποδεχόμενοι τήν θεωρίαν 
τού Wilson ύποστηρίΖουν ότι ή έργασία 
π.χ. τού τροχονόμου έπί ώρισμένων πε
ριπτώσεων, απαιτεί μεγάλην έΕειδίκευ- 
σιν, τήν όποιαν δέν είναι δυνατόν νά 
άποκτήση παρά μόνον ό ύπάλληλος, ό 
όποιος άφοσιούται όλοκληρωτικώς μετ ' 
αύτών. Παραδέχονται ότι ή ύπηρεσία 
Τροχαίας είναι άναγκαία καί έπιβάλλε- 
ται νά ιδρύεται, ώς ειδική όστυνομική 
ύπηρεσία, ταυτοχρόνως άποδέχονται ότι 
ά ύπάλληλος ό τοποθετούμενος εις μίαν 
τοιαύτην ή άλλην ειδικήν ύπηρεσίαν ά- 
ποΕενούται άπό τόν κυρίως άστυνομικόν 
κορμόν. Διά τόν λόγον αύτόν προτείνε- 
ται ό περιορισμός τής είδικεύσεως μό
νον εις τά καθήκοντα, άτινα είναι δύ
σκολα καί άπαιτοΰν ειδικήν έμπειρίαν 
καί τέχνην. Οΰτω μειουμένων τών καθη
κόντων αύτών, μειοΰται καί ό άριθμός 
τών άποΕενουμένων ύπαλλήλων. Ή ά- 
ποψις αύτη έπικρατεϊ σήμερον εις Α γ 
γλίαν καί τείνει νά έπεκταθή καί εις άλ
λος Αστυνομίας προηγμένων Κρατών. 
Κοτά τάς άστυνομικάς άρχάς τής Αγ
γλίας, ή παράνομος στάθμευσις δέν πρέ
πει νά άπασχολή τόν άστυνομικόν τρο
χονόμον, διότι είναι μία παράβασις, ήτις 
δέν άπαιτεϊ ιδιαιτέραν εύφυίαν, έμπειρί
αν ή τέχνην διά νά βεβαιωθή. Τό αύτό 
φρονούν καί διά τήν έπίβλεψιν φωτεινών 
σηματοδοτών, διαβάσεων, πεΖών, διαβά
σεων παιδιών πρός σχολεϊον, διά τήν 
ρύθμισιν τής κυκλοφορίας εις διασταυ
ρώσεις μικρού κυκλοφοριακού φόρτου 
κ.ά. Αντιθέτους, ή έπίβλεψις παραβάσε
ων άντικανονικής πορείας, ύπερβολικής 
ταχύτητος, έκτυφλωτικών φώτων, ή κυ
κλοφορία έπικινδύνων αύτοκινήτων, λό
γω παλαιότητος φθορών ή βλαβών, ή

έρευνα τροχαίων άτυχημάτων ή μελέτη 
κυκλοφοριακών προβλημάτων κ.ά., άπαι- 
τοΰν ειδικευμένους τροχονόμους, ύψη- 
λώς άμειβομένους, έΕαιρετικά εύφυείς. 
όρθώς σκεπτομένους καί εις τό έπακρον 
δραστήριους ύπαλλήλους. Μιας τοιαύτης 
ποιότητος άστυνομικών ύπαλλήλων, ό 
χρόνος δέον νά άφιερούται εις παραγω
γικήν έργασίαν απαιτούσαν άντίστοιχα 
προσόντα. Υπό τό πνεύμα τούτο έν Αγ
γλία, άπό τού έτους 1960 ήρΕατο ή λει
τουργία τού θεσμού τών Traffic Wardens 
(φυλάκων τροχαίας).

Οί φύλοκες τροχαίας έχουν άρμοδιό- 
τητας επιβολής τού νόμου διά παραβά
σεις: α) έγκαταλείψεως ή σταθμεύσε- 
ως ένός οχήματος καθ' οδόν, έν καιρφ 
νυκτός, ανευ φώτων άσφαλείας, β) στα
θμεύσεως παντός είδους οχήματος εις 
μέρος τής οδού, εις ό έμποδίΖεται ή 
κυκλοφορία, γ) σταθμεύσεως παντός εί
δους οχήματος άνευ πληρωμής τέλους, 
έκεϊ ένθα ή πληρωμή σταθμεύσεως έχει 
έπιβληθή διά νόμου. Ούτοι έχουν δι
καίωμα :

ι) Επιβολής αύτομάτου προστίμου 
διά τάς άνωτέρω παραβάσεις. Τούτο εί
ναι συνήθως πρόστιμον δύο λιρών (150 
δρχ.), όπερ έπιβάλλεται έπί τόπου, διά 
τής συμπληρώσεως καί τοποθετήσεως 
ειδικής κλήσεως εις τόν άνεμοθώρακα 
τού αύτοκινήτου.

ιι) Νά έπιβλέπουν τά σημεία ένθα έ- 
πιτρέπεται ή ολιγόχρονος στάθμευσις, 
συνήθως ήμίωρος, πλησίον τών άγορών 
καί νά έπιβάλλουν τό άνωτέρω πρόστιμον 
εις τούς ύπερβαίνοντάς τό ήμίωρον τής 
έπιτρεπομένης σταθμεύσεως.

ιιι) Νά έπιβλέπουν τάς διαβάσεις πε
Ζών, τάς εύρισκομένας πρό σχολείων, 
κοτά τόν χρόνον ένάρΕεως καί λήΕεως 
τών μαθημάτων.

Παρά τάς εισηγήσεις τών άρμοδίων, 
δέν έπετράπη τό δικαίωμα λήψεως στοι
χείων τού οδηγού ούδέ τό τοιοϋτον νά 
άπευθύνουν συστάσεις.

Δέν θεωρούνται άστυνομικοί, έχουν 
μόνον τό συγκεκριμένον τούτο δικαίωμα 
καί τήν αύστηράν ύποχρέωσιν τής σιω
πής.
3.4. Αρχαί Όργανώσεως Άστυνομικών 
Ύπηρεσιών.

3.41. Καθορισμός σκοπού.
Ό  επιχειρηματίας τού παραδείγματός 

μας καθώρισε τόν σκοπόν του, ήτοι τό 
κέρδος. Ό  άστ)κός οργανωτής, όμως, 
δεσμεύεται ώς πρός τήν έπιλογήν τού 
σκοπού, διότι ό έργοδότης — Κράτος 
έπιβάλλει τόν σκοπόν συνήθως διά νό
μου. Ο νόμος ούτος, καλούμενος ιδρυ
τικός νόμος ή διάταγμα ή Υπουργική 
Απόφασις, όρίΖει τόν σκοπόν τής ίδρύ- 

σεως τής ύπηρεοίας καί τήν διατεθηοο- 
μένην δύνομιν πρός έπάνδρωσιν τής ύ- 
πηρεσίας, καθώς έπίσης καί τά διατεθη- 
σόμενα μέσα. Ούτω, κατά κανόνα, ό 
καθορισμός τού σκοπού, ή ποιότης καί 
ή ποσότης τού ανθρωπίνου δυναμικού 
καί τών ύλικών μέσων προέρχεται άπό 
όργανον ύπερκείμενον τής Άστυνομίας.

Ή Αστυνομία όμως λαμβάνουσα τήν 
ιδρυτικήν αύτήν πρδΕιν, προχωρεί περαι
τέρω εις τόν καθορισμόν τών έπί μέρους 
σκοπών, ήτοι τόν σκοπόν έκάστης ύπη- 
ρεσίας της, τόν σκοπόν τών έπί μέρους 
φορέων καί θέσεων, άΕιωματούχων της 
κ.ο.κ. Μόνον ούτως, έκαστος γνωρίΖει 
τούς στόχους τούς όποιους έπιδιώκει 
πρός πραγμάτωσιν τού γενικού σκοπού 
τής Άστυνομίας.

(ΣυνεχίΖεται)
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Τό σύγχρονον μοντέρνο χτίριο, εις τδ 
όποιον στεγάζεται τό ΙΔ ' Άστυν. 

Τμήμα ’Αθηνών.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων ε
τοιμάζεται για την άστυνό- 
μευσι τής ’Αθήνας των 4.000. 
000 κατοίκων καί των μεγά
λων πόλεων του 2.000 μ.Χ. 
Καί υπόσχεται ότι: Θά μπο- 
ρή νά παρακολουθή με σύ
στημα τηλεοράσεως τή ζωή 
τής πόλεως σε κάθε γωνιά 
της. Θά ρυθμίζη τήν κυκλο
φορία με ήλεκτρονικούς ύ- 
πολογιστάς, ώστε νά λείψη ή 
κυκλοφοριακή συμφόρησι. 
Θά είναι σε θέσι νά έλέγχη 
τή σηματοδότηση έτσι πού 
νά μπορούν τά πυροσβεστι
κά, νοσοκομειακά καί περι
πολικά αύτοκίνητα νά πάνε 
σ’ όποιοδήποτε μέρος, χωρίς 
νά συναντήσουν κόκκινο 
στή φωτεινή σηματόδοτησι. 
Θά έχη τή δυνατότητα νά φω- 
τογραφίζη, πάνω στήν έξέλι- 
ξί τους, γεγονότα, από τις 
τροχαίες παραβάσεις, μέχρι 
τις συμπλοκές καί άλλα επει
σόδια. Θά έφοδιάση όλους 
τούς πεζούς άστυφύλακες μέ 
φορητούς άσυρμάτους,γιά νά 
είναι δυνατό νά ειδοποιηθούν 
άμέσως καί νά έπέμβουν σέ 
κάθε άνάγκη. Θά έφοδιάση 
τά μεγάλα καταστήματα μέ 
συστήματα συναγερμού, γιά 
τήν καλύτερη προστασία 
τους. Καί θά δώση στους πο
λίτες δύο τριψήφιους αριθ
μούς τηλεφώνου, μέ τούς ό
ποιους θά είναι δυνατόν νά 
καλέσουν όποιαδήποτε ά— 
στυνομική υπηρεσία. "Ολα 
αυτά δέν είναι κάτι πού βρί
σκεται στή σφαίρα των φιλο
δοξιών. Έκτος άπό τήν ρύθ- 
μισι τής κυκλοφορίας μέ ή- 
λεκτρονικούς ύπολογιστάς, 
τά ύπόλοιπα άρχισαν ήδη 
νά υλοποιούνται.

Χάρις σ' ένα έηνευσμένο, μακρόπνοο 
πρόγραμμα, ή Αστυνομία Πόλεων έΕο- 
πλι'Εεται μέ άπόλυτα σύγχρονα τεχνικά 
μέσα καί διαφοροποιεί τις μεθόδους ά- 
στυνομεύσεως, ώστε νά μπορή νά όντα- 
ποκριθή στή μεγάλη κοινωνική άποστο- 
λή της, σύμφωνα μέ τις έπιταγές τού 
μέλλοντος.

Τό πρόγραμμα αύτό καλύπτει τούς 
τομείς έκσυγχρονισμοϋ τού τεχνικού 
έΕοπλισμοΰ, στεγάσεως των ύπηρεσιών 
τού Σώματος σέ κατάλληλα σύγχρονα 
κτίρια, άνανεώσεως καί έμπλουτισμοΟ 
τού έμψύχου δυναμικού, άρτιας έκπαι- 
δεύσεως, έπιμορφώσεως τών άοτυνομι- 
κών ύπαλλήλων κλπ.

Ή άνάγκη τού έκσυγχρονισμοϋ προέ- 
κυψε άπό τή συνεχώς αύΕανομένη άοτι- 
κοποίησι τού πληθυσμού, τή βελτίωσι τών 
μεθόδων δράσεως τών άντικοινωνικών 
στοιχείων καί άπό τήν διαφοροποίησι 
τής έγκληματικότητος, πού άναμένεται 
ότι θά έπιταθή στις προσεχείς δεκαετίες.

Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, πρέπει νά 
τούς τονίσουμε, ότι ή αϋΕησι τού κατά 
κεφαλήν εισοδήματος καί ή ταχεία έκ- 
θιομηχάνισις τής χώρας, θά προκαλέσουν 
καί στήν Ελλάδα αύΕησι τών έγκλημά- 
των ώρισμένης κατηγορίας. Ή κατανά- 
λωτική κοινωνία πρός τήν όποια βαδί
ζουμε, θά έπιφέρη οπωσδήποτε αύΕησι 
στις ληστείες, στούς έκβιασμούς, στις 
άπάτες, τή χρήσι ναρκωτικών κλπ., όπως 
συνέβη στις μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης

καί τής Αμερικής.
Οί ανωτέρω διαπιστώσεις δημιούργη

σαν τό έρώτημο: Καί ή Αστυνομία τί 
κάνει; Παίρνει, μέ τή σειρά της, τό απα
ραίτητα έκεϊνα μέτρα, πού θά τήν κατα
στήσουν ικανή νά άνταποκριθή στήν ά- 
ποστολή της;

Τό έρώτημα αυτό θέσαμε οτόν όρχηγό 
τού Σώματος κ. Κων. Γιαννούλη καί ά- 
νωτέρους άΕιωματικούς τής Αστυνομίας 
Πόλεων. Σέ μιά σειρά άπό συνεντεύ- 
Εεις, μαγέψαμε τά άπσραίτητα έκεϊνα 
στοιχεία πού πείθουν ότι καταβάλλονται 
σύντονες προσπάθειες όχι μόνο νά άν- 
τοποκριθή τό Σώμα στις άνόγκες τού 
όμέοου μέλλοντος, άλλά καί νά προηγη- 
θή.

«Πιστεύω, τόνισε χαρακτηριστικά ό 
άρχηγάς τής 'Αστυνομίας κ. Γιαννού- 
λης, ότι ή προληπτική άστυνόμευσις εί
ναι άπείρως καλλιτέρα τής κατασταλτι
κής. Γι' αύτό προσπαθώ νά μεταφυτεύ- 
σω τήν πίστι αύτή σ' όλόκληρη τήν Α 
στυνομία. Καί μιλώντας γιά τήν προλη
πτική άστυνόμευσι, πρέπει νά έχουμε 
ύπ’ όψι μας, ότι άρχίΕει άπό τήν προσ
πάθεια διαπαιδαγωγήσεως καί συνετι- 
σμοΰ τών οδηγών τών κάθε μορφής οχη
μάτων μέ στόχο περιορισμό τών τροχαί
ων άτυχημάτων καί φθάνει μέχρι τήν 
άπούάρυνσι τών κακοποιών ότι μπορούν 
νά Εεφύγουν τήν «τσιμπίδα τού νόμου» 

Στά πλαίσιο, λοιπόν, τής προσπάθει
ας αύτής, τά Αρχηγείο τής Αστυνομίας

550



Πόλεων, έμπνεόμενο άπό τήν επαναστα
τική άλλαγή τής 21ης Απριλίου, έχει 
καταρτίσει ένα μακρόπνοο πρόγραμμα 
έκσυγχρονιομοϋ, πού, όπως προαναφέρα- 
με, καλύπτει όλους τούς τομείς τής δη
μοσίας τάΕεως καί ασφαλείας.

Η Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ ΙΣ

Στόν τομέα τού εκσυγχρονισμού τού 
τεχνικού έΕοπλισμού, τό Αρχηγείο, ά- 
πεφάσισε τήν έγκατάστασιν κλειστού 
κυκλώματος τηλεοράσεως στήν Αθήνα 
καί στόν Πειραιά και αργότερα στήν 
Πάτρα, γιά τήν καλλίτερη άστυνόμευσι 
των πόλεων,

Στά πλαίσια τής άποφασεως αυτής, 
έστειλε τούς αστυνομικούς διευθυντάς 
κ.κ, Γ. Άγγελόπουλον καί I. Παπαχρή
στου στήν Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία 
καί Γαλλία, γιά νά μελετήσουν τά ανά
λογα συστήματα των Εένων άστυνομιών

Μέ τήν επιστροφή των άΕιωματικών 
αύτών, καταρτίσθηκε μελέτη δαπάνης 
15.000.000 δραχμών, πού προβλέπει τήν 
τοποθέτησι 40 μηχανών τηλεοπτικής λή- 
ψεως σέ κεντρικά σημεία τών Αθηνών 
καί τού Πειραιώς. Οί μηχανές θά έχουν 
σύστημα «Ζούμ», θά έλένγωνται άπό 
κέντρο, πού θά έγκατασταθή προσωρινό 
στήν 'Αστυνομική Διεύθυνσι Αθηνών, καί 
θά μπορούν νά περιστρέφωνται κατά 
160 μοίρες.

Γιά τήν προμήθεια τών μηχανών αύ
τών χορηγήθηκε, σέ πρώτο στάδιο, πί- 
στωσι 2.500.000 δραχμών, διενεργήθη- 
κε άπό τό ύπουργεϊο Εμπορίου δημόσιος 
διεθνής διαγωνισμός καί ήδη άρχισε ή 
τοποθέτησι τών 4 πρώτων μηχανών τη
λεοράσεως στήν Ομόνοια, τήν όδό Κο- 
ραή, τήν συμβολήν τών λεωφόρων Βα- 
σιλίσσης Σοςβίας καί Αμαλίας καί ατούς 
Στύλους τού Ολυμπίου Διός, στά ύψος 
τής εισόδου τής λεωφόρου Συγγροΰ.

Σέ περιπτώσεις κυκλοφοριακής ουμ- 
φορήσεως, οί άΕιωματικοί τού κέντρου 
έλέγχου θά δίνουν μέ τόν άσύρματο ο
δηγίες στούς τροχονόμους γιά νά ρυ
θμίζουν άναλόγως τήν κίνησι τών αύτο- 
κινήτων. Αργότερα, μέ τή συμπλήρωοι 
τού άριθμού τών μηχανών λήψεως, ύ- 
πάρχει πρόβλεψι νά συνξεθή τό κέντρο 
έλέγχου μέ ήλεκτρονικό έγκέφαλο, πού 
θά ρυθμίΖη άναλόγως καί σέ- διάστημα 
δευτερολέπτων τή φωτεινή σηματοδότη- 
σι.

Τό κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως θά 
δώση έπίσης τήν δυνατότητα στήν Α
στυνομία νά φωτογραφίΖη τις παραβά- 
σέις καί νά διατηρή ώρισμένα συμβάντα, 
μέ τό σύστημα τής μαγνητοσκοπήσεως 
(VIDEO). Έτσι θά είναι δυνατή καί ή 
βεβαίωσι τών παραβάσεων καί ή προστα
σία τών πολιτών άπό τυχόν αύθαιρεσίες 
τών άστυνομικών όργάνων, ψευδείς μαρ
τυρίες ένώπιον άστυνομικών άρχών 
κλπ.

Στό μέλλον, ή Αστυνομία θά έφοδια- 
σθή καί μέ αύτοκίνητα - συνεργεία τηλο
ψίας, πού θά είναι δυνατόν νά χρησι
μοποιηθούν στά γήπεδα, σέ παρελάσεις 
καί κάθε μορφής συγκεντρώσεις καί εκ
δηλώσεις.

Φ Ο ΡΗ ΤΟ Ι ΑΣΥ Ρ Μ Α ΤΟ Ι

Παοάλληλα, τό Αρχηγείο τής Αστυ
νομίας, προγραμμάτισε τόν σταδιακό ε
φοδιασμό τών πεΖών άστυφυλάκων μέ 
φορητούς άσυρμάτους. Σέ πρώτο στά
διο εφοδιάστηκαν μέ 15 άσυρμάτους 6 
στυφύλακες τής Τροχαίας. Μέχρι τό τέ

λος τού χρόνου, 6 άριθμός τών άθυρμά- 
των τής Τροχαίας θά αύΕηθή σέ 30. Καί 
κατά τό 1973 θά γίνη προμήθεια 80 ά- 
κόμη φορητών ασυρμάτων μέ τούς ό
ποιους θά έφοδιασθούν οί πεΖοί άστυ- 
φύλακες τών κεντρικών τμημάτων.

Τό σχετικό πρόγραμμα προβλέπει τή 
δημιουργία 9 ιδιαιτέρων δικτύων άσυρ- 
μάτου επικοινωνίας στήν Αθήνα καί 4 
στόν Πειραιά, όσες άκριβώς είναι καί οί 
Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις. Κάθε ύ- 

ποδιεύθυνσι θά συνδέεται μέ τά αστυνο
μικό τμήματα τής δικαιοδοσίας της, στό 
όποια θά ύπάρχουν ύποσταθμοί, άλλά 
καί μέ τούς πεΖούς άστυφύλακες, πού θά 
περιπολοϋν σ' ολόκληρη τήν περιφέρειό 
της.

Γιά τήν κάλυψι τών άναγκών σέ ειδι
κευμένο προσωπικό καί τήν έπάνδρωοι 
τών δικτύων, έγινε υποχρεωτικό σέ ό
λες τις άστυνομικές σχολές τό μάθημα 
τών τηλεπικοινωνιών.

ΤΟ 133

Η Αστυνομία Πόλεων, έχουσα σάν 
στόχο τήν έΕυπηρέτησι τού κοινωνικού 
συνόλου καί τήν προάσπισι τής δημο
σίας τάΕεως καί άσφαλείας, προγραμ
μάτισε έπίσης τήν κατασκευή δικού της 
«τήλεφωνικού κομβικού κέντρου».

Τό κέντρο αύτό άνεγείρεται οτή λεω
φόρο Συγγροΰ καί θά κοστίση 8.000.000 
δραχμές περίπου. Οί πολίτες θά καλούν 
τόν άριθμόν 133, πού δόθηκε στήν 'Α
στυνομία, μετά άπό προσωπική παρέμθα- 
σι τού διοικητοϋ τού Ο.Τ.Ε. κ. Λ. 'Αλε- 
Εανδροπούλου καί θά είναι δυνατό νά 
συνδεθοΰν μ' όποιαδήποτε άστυνομι- 
κή ύπηρεσία άμέσως. Γιά νά γίνη αύτό, 
θά δημιουργηθούν ύπόκεντρα σ’ όλα τά 
άοτυνομικά τμήματα καί τις άστυνομικές 
ύπηρεσίες, πού έτσι θά έπιτύχουν άμε
ση καί άριστη «έσωτερική έπικοινωνία»

Τό «κομβικό κέντρο» θά έχη-60 γραμ
μές, εισερχομένων μόνον τηλεφωνημά
των, όπως τό γνωστό μας 100 καί θά 
άπασχολή άνά τέσσερις άοτυφύλοκες. 
Έτσι ό πολίτης δέν θά έχη άνάγκη νά 
Εέρη κανένα άλλο τηλέφωνο έκτος άπό 
τό 100, γιά επείγουσες περιπτώσεις καί 
τό 133 γιά τις συνήθεις έπαιοές του μέ 
τήν Αστυνομία Πόλεων

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  ΣΥΝΑ ΓΕΡΜ Ο Υ

Οί μεγάλες έπιχειρήσεις τών Αθη
νών, όπως είναι οί ΤράπεΖες, τά μεγά
λα κοσμηματοπωλεία καί καταστήματα, 
άρχισαν νά τοποθετούν αύτόματα συστή
ματα συναγερμού. Ήδη, στό κέντρο έ- 
πικοινωνίας τής Αμέσου Δράσεως λει
τουργεί τό «Κέντρο Συναγερμού» μέ 20 
περίπου συνδέσεις. ΦιλοδοΕία τής Α
στυνομίας είνατ τό κέντρο αύτό νά έπε- 
κταθή καί νά περιλάβη τό σύνολο τών 
μεγάλων καταστημάτων τού κέντρου 
καί τών συνοικιών.

Μέ τήν έπέκτασι τού κέντρου αύτού 
θά γίνη πραγματικότητα ή άποτελεσματι- 
κή προστασία όλων έκείνων τών κτιρίων 
πού πιθανώς στό μέλλον νά άποτελέ- 
σουν στόχους τών κακοποιών

Η ΙΝ ΤΕ Ρ Π Ο Λ

Η Αστυνομία Πόλεων βρίσκεται σή
μερα, όπως είναι γνωστό, σέ στενή συν
εργασία μέ τήν «Ίντερπόλ» Τό έγκλημα 
στήν έποχή μας δέν γνωρίΣει σύνορα 
Ή άνάπτυΕι τών μέσων έπικοινωνίας έ
δωσε στούς κακοποιούς τήν εύκαιιρία νά 
βελτιώσουν τις μεθόδους τους καί νά

επεκτείνουν τή δρόσι τους σ’ ένα με
γάλο αριθμό χωρών. Αύτό άκριβώς ώ- 
δήγησε στή δηυιουργία τής διεθνούς ά- 
στυνομίας, τής γνωστής «Ίντερπόλ». 
Στά πλαίσια έκσυγχρονιομοϋ τής διε
θνούς άστυνομίας, πού έδρεύει στή χώ
ρα μας άποφοσίστηκε ή δημιουργία στήν 
Ελλάδα ένός άπόλυτα συγχρόνου δικτύ

ου έπικοινωνίας μέ τήν Εύρώπη καί τή 
Μέση Ανατολή.

Τό δίκτυο αύτό έγκαθίσταται στήν 
Βούλα. Είναι άΕίας 12.000.000 δραχμών 
καί πιστεύεται ότι θά είvα^ τό άρτιώτερο 
τής Εύρώπης άφοϋ θά έχη τή δυνατό
τητα νά στέλνη φωτογραφίες καί φωτο
τυπίες έγγράφων μέχρι τήν Τεχεράνη.

ΙόΟΡΟΦΟ ΚΤΗ ΡΙΟ

Στόν τομέα στεγάσεως τών άστυνο
μικών ύπηρεσιών σέ κατάλληλα, σύγχρο
να κτίρια, άνεγείρεται στή λεωφόρο Ά - 
λεΕάνδρας, μέ μελέτη τού οίκου Δο- 
Ειάδη, ένα Ιβόροφο κτίριο στό όποιο 
θά στεγασθούν όλες οί άμιγώς άστυνο
μικές ύπηρεσίες, έκτός τών τοπικών ά
στυνομικών τμημάτων.

Στό κτίριο αύτό θά δημιουργηθή, έκ
τός τών άλλων, μία «Αίθουσα Επιχειρή
σεων», άπό όπου τό έπιτελεϊο θά είναι 
δυνατό νά παρακολουθή τή Ζωή όλοκλή- 
ρου τής πόλεως. Στήν αίθουσα αύτή θά 
υπάρχουν οί όθόνες τού κλειστού κυκλώ
ματος τηλεοράσεως, τό κέντρο έπικοι- 
νωνίας τών περιπολικών τής ’Αμέσου 
Δράσεως, τό τηλετυπικό κέντρο, πού 
συνδέθηκε ήδη μέ όλόκληρη τή χώρα, 
τό τηλεφωνικό κέντρο, οί ηλεκτρονικοί 
ύπολογιστοί (κομπιούτερς) πού θά ρυ- 
θμίΖουν τήν κυκλοφορία, τά μηχανήματα 
VIDEO καί ιοωτογραφήσεως, τό τηλε
φωνικό κέντρο καί άλλα.

Ή «Αίθουσα Επιχειρήσεων» θά είναι, 
δηλαδή, ό έγκέφαλος τής Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Αθηνών άπό όπου θά έ- 
λέγχεται ή τήρησι τών διαταγών πρός 
τά άοτυνομικά όργανα, θά γίνωνται με
λέτες πάνω στήν κυκλοφορία καί θά άν- 
τιμετωπίΖωνται τά έκτακτα περιστατικά.

ΤΟ Ε Μ Ψ Υ Χ Ο  Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο

Κλείνοντας τήν έοευνά μας πρέπει νά 
αναφέρουμε, ότι ιδιαίτερη σημασία άπο- 
δίδεται άπό τό Αρχηγείο τής Αστυνο
μίας Πόλεων στό έμψυχο δυναμικό τού 
Σώματος. Στόν τομέα αύτό, μόνο κατά 
τό τρέχον έτος, θά έκπαιδευθούν σέ διά
φορες σχολές 1.337 άΕιωματικοί καί 
κατώτεροι τής άστυνομίος πόλεων.

Από αύτούς 470 θό φοιτήσουν στις 
άστυνομικές σχολές, 65 στις σχολές έ- 
παγγελματικής μετεκπαιδεύσεως, 86 θά 
παρακολουθήσουν μαθήματα τροχαίας, 
30 Εένες γλώσσες. 40 θέματα έθνικής 
άσφαλείας, 35 θέματα τουρισμού καί 50 
θέματα άγορανομίας. Παράλληλα, 392 
άΕιωματικοί καί κοτώτερα όργανα τού 
Σώματος θά παροκολουθήσουν άλλες 
σχολές, σεμινάρια, δαλέΕεις καί 374 
θά μετόσχουν σέ διάφορα έπιμορφωτικά 
προγράμματα.

Η όλοκλήρωσι τού μεγάλου αύτού 
προγράμματος θά δώση στήν Αστυνο
μία Πόλεων τή δυνατότητα νά προσαρ- 
μοσθή στις άνάγκες τής συγχρόνου ά- 
στυνομεύσεως, πού τό έργο της πρέπει 
νά είναι, κατά τό μεγαλύτερο μέρος, 
προληπτικό καί κατά τό μικρότερο κα
τασταλτικό.

Γ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 
Δημοσιογράφος
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Αποτελεί παγίαν πλέον παράδοσιν διά τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων νά κατακτά, παρά τήν μικράν έν συγκρίσει προς τά 
άλλα Σώματα δύναμίν της, έπί συναπτά έτη τό άνδροπρεπές 
άγώνισμα τής σκοποβολής. Τοϋτο άποτελεΐ τίτλον τιμής 
διά τό Σώμα και καταδεικνύει τήν άθόρυβον, άλλά δημιουρ
γικήν έργασίαν, ή όποια συντελειται εις τό Τμήμα ’Αθλη
τισμού τής Ύποδ/νσεως Σωματικής καί Πνευματικής ’Α
γωγής τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΓΡ ΗΝ 31)7—6.8.72 διεξήχθησαν ένταδ- 
Α θα οί έτήσιοι Σκοπευτικοί ’Αγώνες 

τών Ε.Δ. καί Σ.Α., εί<- τούς δποίους συμ- 
μετέσχον 8ι’ δμάδων τά ’Αρχηγεία Στρα- 
τοδ, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλα
κής, Λιμενικοδ Σώματος καί ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Δι’ άποφάσεως τοδ Άρχηγοδ ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, ή όργάνωαις καί διεξαγωγή 
τούτων άνετέθη εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυ
νομίας Πόλεων.

Ή διεξαγωγή τοδ Πρωταθλήματος έστέ- 
φθη δπό πλήρους έπιτυχίας, έαημειώθη- 
σαν δέ έξαιρετικαί έπιτυχίαι.

Τήν πρώτην θέσιν κατέλαδεν ή δμάς τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, άνακηρυχθεΐσα—καί

πάλιν — Πρωταθλήτρια 'Ελλάδος, άπετε- 
λεΐτο δέ άπό τους άθλητάς: Τπαστυνό- 
μους Α' Δαλιάνην Παναγιώτην καί Παπα- 
χρήστον Χρήστον, Άρχιφ. Χρηστάκην 
Χρήστον καί θεοδωρόπουλον Ίωάννην καί 
’Αστυφ. Σκαραφίγκαν Ίωάννην, Σέρμπον 
’Αλέξανδρον, Τραγουδάραν Χρήστον, Πα- 
παχρήστον Εύθύμιον, Εύαγγελίου Εύάγγε- 
λον, Τροδγκον Βασίλειον, Σιώμον Δημή- 
τριον, Δροσόπουλον Νικόλαον καί Ζαχαρά- 
κην Γεώργιον.

Κατά τήν άπονομήν τών έπάθλων καί 
βραβείων είς τούς νικητάς παρέστησαν: 
'Ο 'Γφυπουργδς παρά τφ Πρωθυπουργφ, κ. 
Κ. Άσλανίδης, δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, κ. Κ. Γιαννούλης, δ Ύπαρ-

χηγδς τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ’Αντιστρά
τηγος κ. θ. Μουρίκης, δ Πρόεδρος τής 
Σ.Κ.Ο.Ε., ’Αντιστράτηγος έ.ά., κ. Ν. 
Παπαρρόδου, δ 'Γπαρχηγδς ’Αστυνομίας 
Πόλεων, κ. Γ. Καλτσάς, δ Τπαρχηγός 
Λιμενικοδ Σώματος, κ. Γ. Μαζαράκης, 
πολλοί ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωμα
τικοί τών Ε.Δ. καί Σ.Α., Δήμαρχοι Πε- 
ριοχής ’Αθηνών καί Πειραιώς, διάφοροι 
άθλητικοί παράγοντες, ώς καί πλήθος φι
λάθλων, οΐτινες καί κατεχειροκρότησαν 
τούς διακριθέντας σκοπευτάς καί τάς δμά- 
δας.

Τά αποτελέσματα τοδ Σκοπευτικοδ Πρω
ταθλήματος έχουν ώς έξής:

Α' ’Αγώνισμα Καραμπίνας (τυφεκίου άκριβείας) 0,22 τριών στάσεων έξ άποστάαεως 50 μ. 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ:

1. Άατυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρήστος Α.Π. 1105)1200
2 » ΣΕΡΜΠΟΣ ’Αλέξανδρος Α.Π. 1097)1200
3. » ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ’Ιωάννης Α.Π. 1094)1200

Β' ’Αγώνισμα Πιστολίου άκριβείας 0,22 έξ άποστάαεως 50 μ.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ:

1. Λοχαγός ΠΑΙΙΑΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΣ Άλκ.
2. Άστυφύλαξ ΔΡΟΣΟΠΟΓΛΟΣ Νικόλαος
3. Μοίραρχος ΚΟΤΡΩΝΗΣ Δημήτριος

Σ.Ξ.
Α.Π.
Ε.Χ.

529)600
529)600
527)600

Γ' ’Αγώνισμα Πολεμικού Τυφεκίου άκριβείας τριών στάσεων έξ άποστάαεως 300 μέτρων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1. Λοχαγός ΤΖΑΜΑΛΟΓΚΑΣ Νικόλαος Σ.Ξ. 515)600 Η Όμάς Α.Π. 2000)2400
2. 'Γπαατυνόμος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήστος Α.Π. 515)600 2η • Ε.Χ. 1864)2400
3. Στρατιώτης ΣΤΕΦΑΣ Δημήτριΰς Σ.Ξ. 515)600 3η » Σ.Ξ. 1998)2400
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Δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν τελετήν λήΕεως τών Σκοπευτικών αγώνων. Αριστερά: Ο Υφυπουργός
παρά τώ Πρωθυπουργώ κ. Κ. Άσλανίδης καί δεΕιά ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλης κατά τήν

άπονομήν τών 'Επάθλων εις τούς νικητάς σκοπευτάς.

Δ' ’Αγώνισμα Πολεμικού Τοφεκίοο ταχείας βολής τριών στάσεων έξ άποστάσεως 300 μέτρων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1. Ταγματάρχης ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Νικόλαος
2. Άατυφΰλαξ ΣΕΡΜΠΟΣ Άλέξ.
3. 'Γπαστυνόμος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήατος

Σ.Ξ. 250)300 1η 'Ομάς Σ.Ξ. 933)1200
Α.Π. 246)300 2η » Α.Π. 931)1200
Α.Π. 243)300 3η » Ε.Χ. 784)1200

Ε' ’Αγώνισμα Περιστρόφου 0,38 ακρίβειας—ταχείας βολής έξ άποστάαεως 25 μέτρων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1. Λοχαγός ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΣ Άλκ. Σ.Ξ. 567)600 1η 'Ομάς Α.Π. 2234)2400
2. Άστυφύλαξ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΓ Εύάγγελος Α.Π. 562)600 2η » Σ.Ξ. 2201)2400
3. Μοίραρχος ΚΟΤΡΩΝΗΣ Δημήτριος Ε.Χ. 562)600 3η · Ε.Χ. 2141)2400

ΣΤ' ’Αγώνισμα πιστολιού βολής ταχύτητος 10—8—6, 0,38 275)300 1η 'Ομάς Α.Π. 1074)1200

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

1. Άστυφύλαξ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΓ Εύάγγελος Α.Π. 274)300 2η » Σ.Ξ. 1010)1200
2. » ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΓ Ευθύμιος Α.Π. 271)300 3η - Ε.Χ. 877)1206
3. Λοχαγός ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΣ Άλκ. Σ.Ξ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1τι Ομάς Α.Π. Βαθμοί 116
2φ * Σ.Ξ. * 88
3η » Ε.Χ. * 42
4η 0 Π.Ν. V 18
5η » Λ.Σ. 8
6η * Ε.Α. » 4 Δ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ 

Άρχιφύλαξ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ Κ ΤΕΥΧ . 436

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1972

Σύνταξις - ‘Επιμέλεια ίκδόσιως : ΥΠΟΔ/ΝΖΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

•

Γ ρ α φ ι ί α :  ΚαλλιδρομΙου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 καί 3231.1 II tourr. 296

Έκ τ ύπωσι ς :  Ά-φοΙ Γ. ΡΟΔΗ Αμαρουσίου 59 — 
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού ............. Δρχ. 120

Εξωτερικού................... Δολλ. 6
'Οργανισμών Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 10

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δίν ίπιστρέφο- 
νται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΟν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τός γνώμας αυτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΓΛΛΟΝ MAS 
Αναμνηστική φωτογραφία 
από τούς Άγβνας Σκοποβο
λής ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
S.A. 1972 .Διακρίνονται: Ό  
Υφυπουργός παρά τφ ΙΙρω- 
θυπουργφι κ. Άσλανίδης, ό 
’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. 
Γιαννούλης, δ Τπαρχηγός 
Ε.Δ. ’Αντιστράτηγος κ. Μου- 
ρίκης, δ Τπαρχηγός Α.Π. κ. 
Καλτσάς, άλλοι άς)κοί καί 
οί άγωνισθέντες ακοπευταί. 
(Φωτογραφία. Φωτο — Παν

σέ λέων) .

ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΗ (Σ - c )  537
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ Υ

ΠΟΥΡΓ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ...................................  538
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ
ΠΟΛΕΩΝ ..................................................................  539

Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙ
ΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΔΙΕ
ΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κ. Βουγιούκα) 541

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΝΗ (Δ
Τσάκωνα)   542

Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ (Α
Τάγορη) ......................................................................  544
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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ χρονολογικά μεγάλος καί άπαίσιος πόλε- 

μος, τόν όποιον έδωσαν οί Έλληνες—ειδικά ύπέρ τής 
Ελλάδος, ύπέρ τής θρησκείας τού Χριστού, ύπέρ τής Οι

κογένειας των καί ύπέρ τού Πολιτισμού ολοκλήρου τού Δυ
τικού κόσμου — ύπήρΕε ό περίπου τετραετής πόλεμος, πού 
έληΕε τόν Σεπτέμβριο τού 1949, ό κατά τών Εενοκινήτων 
άνθελλήνων κομμουνιστοσυμμοριτών πόλεμος, ό γνωστός ώς 
•Τρίτος Γύρος».

Καί, έσαεί, θά τιμά ό Ελληνισμός έκαστον έτος, κατά 
τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 29ην Αύγούστου, τήν ΠΟ
ΛΕΜΙΚΗΝ ΑΡΕΤΗΝ τού Λαού μας — όλες τις πολεμικές 
όρετές πού είδαν τό φως στά χιλιάδες χρόνια τής Ελλη
νικής ιστορίας.

Τόν τελευταίο αύτό πόλεμο, τόν άντισυμμοριτικό άγώ- 
να, όλοι τόν Ζήσαμε, τό γνωρίσαμε κι' όλοι πολεμήσαμε 
σκληρό καί φοβερά ώς τήν τελική νίκη ατό Βίτσι καί στόν 
Γράμμο.

Ψάχνοντας τά χαρτιά μου έκείνης τής έποχής, άνα- 
κάλυψα μερικά άγνωστα — θά έλεγα — κείμενα. Είναι όλα 
βγαλμένα άπό τόν πηγαίο ψυχικό πλούτο τού λαού μας, 
γιατί είναι όποσπάσματα έπιστολών ή ποιήματα τών φαντά
ρων τού 1946 — 1949.

Άπό αύτά, λοιπόν, θά προσπαθήσω νά συνθέσω τήν 
έποχή καί τόν πόλεμο τών Ελλήνων τής 'Ελλάδος κατά τών 
κομμουνιστοσυμμοριτών.

Πριν λοιπόν Εεκινήτω τό θέμα, θά ήθελα νά πώ ότι ό 
μορφωμένος στρατιώτης Εέρει νά έκφράΖπ τόσο καλά τήν 
σκέψι του, πού καμμιά φορά θέλοντας νά έΕηγήση τό γιατί 
πολεμά τόν κόκκινο φασισμό, μπλέκεται σέ μεγάλες έννοιες, 
σέ κοσμοθεωρίες. "Ας άφήσουμε αύτή τήν κατηγορία στρα
τιωτών, γιά νά πάρουμε τούς άλλους, τά παιδιά πού τέ- 
λειωσαν τό Δημοτικό, ή καί δέν πρόλαβαν νά τελειώσουν 
ολόκληρο τό σχολαρχείο. ΚΓ αύτό, γιατί ένώ οί πρώτοι 
πνίγουν τήν καρδιά τους μέσα στά βαρειά καί παχειά πέπλα 
τής πολυμάθειός τους, οί άλλοι, τά χωριατόπουλά καί οί 
έργότες, αφήνουν έλεύθερες τις παράφωνες, άνορθάγραφες 
καί κακοδιατυπωμένες σκέψεις τους, νά οέ οδηγήσουν κατ'
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εύθεϊαν καί χωρίς τήν βοήθεια καλοσυγυρισμένων φράσεων, 
στήν αγνή τους ψυχή, πού μυρίΖει θυμάρι, γάλα καί φρε- 
σκοργωμένη γή.

Ό  πρώτος λέγεται Κϊτσος Κοσμαδόπουλος. Είναι γέν
νημα—θρέμμα τής Μακεδονίας. Στρατιώτης ένάς τάγματος 
πεΖικού, έγραψε τό καλοκαίρι τού 1947:

«. . .κΓ άνάπαυση δέν έλαχε νά πάρουμε. Μπουγιουρντί 
γυροβολάμε τά βουνά μου, τά βουνά μου πού είναι δικά μου, 
όπως είναι καί τά δικά σου βουνά, ποΰναι καί δικά βουνά 
τών άλλων παιδιών τού Τάγματός μας, καί τού λογαχοΰ 
καί τού γείτονα καί τού ψαρά τρατάρη καί τού τσοπάνου 
καί τού μπιστικού του, κΓ όλου τού κόσμου τού έλληνι- 
κού, δικά είναι τά χώματα πού ίδρωσαν τά προγόνια μας 
άντάμ παπαντάμ, άπό συντέλεια κόσμου ώς τά σήμερον 
ήμέρα πού οί άτιμοι σκύλοι οί μαγαριαομένοι θέλουν άπό 
δικά ΜΑΣ (τό ΜΑΣ μέ κεφαλαία) δικά ΤΟΥΣ νά τά κά
νουν καί σάν άφέντηδες νά διαφεντεύουν. ΟΧΙ (μέ κεφα
λαία, πλουμισμένα καί μέ γιρλάντες) ΟΧΙ ποτέ, έγώ ό Κί- 
τσος Κοσμαδόπουλος Μοκεδόνας άνάπαυση νά μή βρώ, 
στούς αιώνας τών αιωνίων άν δέ τούς διώΕω, δΕω άπό τό 
φράχτη. .

Ό  δεύτερος λέγεται Γεώργιος Πετειναρόπουλος. Γεν
νήθηκε στά Μωρηά καί ύπηρέτησε σάν στρατιώτης στούς 
λόχους όρεινών καταδρομών. ’ Ιδού ένα άπόσπασμα άπό 
γράμμα πού έστειλε τόν Νοέμβριο τού 1947:

«. . .  άν δέν ήΕερα τό τί είνσι κομμουνισμός, θάχα 
πιά βαρεθή τόσα χρόνια ντυμένος στά χακί. Μά τόν γνώ
ρισα καλά καί Εέρω ότι ούτε στόν έαυτούλη μου δέν πρέπει 
νά μολογάω ότι κουράστηκα' κΓ άλλα τέτοια. Κομμουνισμός 
θά πή νά μήν είσαι άφέντης σπίτι σου, νά μή μπορείς νά πη- 
γαίνης στόν καφενέ, νά μπαίνουν στά μαγαΖί σου μέρα με
σημέρι καί νά σέ δέρνουνε καί νά χαίρεσαι πού δέν σέ σκο
τώσανε, νά μή μπιοτεύεσαι ούτε τό εικόνισμα μπά κΓ είναι 
κομμισάρης πίσω του, νά σοΰ κλέβουν τή γυναίκα σου, νά 
μαΖεύουν τόν ιδρώτα σου, τή δούλεψη ποΰκανες, γιά τήν ιδέα 
τής τσέπης τους καί τήν έκαλοοέραση τήν έδική τους. Νά 
σέ φτιοϋν καί νά σέ βρίΖουν καί σύ ν' άπαντάς μερσί, καί



νά γίνη ό κήπος τών ΖαρΖαβατικών, καί τών λουλουδιώνε 
πού είναι ή Πατρίδα μας, γουρουνότοπος κόκκινος. Τέτοια 
νά μην έδοϋνε τά μάτια μου, κΓ ας ωοράω μέρα νύχτα τό 
χακί .».

Ό  τρίτος λέγεται Γιάννος Πογωνάρης, Είναι Θεσσα- 
λός, στρατιώτης κΓ αύτός. μό ατά πυροβολικά. "Εγραφε 
τόν Ιανουάριο του 1948:

«. . .ακόμα λίγο κράτα μωρή γρηά Ελλάδα. Εμείς τά 
παιδιά σου δέ θ' άφήσουμε τό ντουφέκι παρά μονάχα όταν ό 
κούκος πάψη νά οκούΖη κι άκουστή τό μπιρμπιλόλαλο τρί- 
γιομα τ' άηδονιοϋ οτό λαγγόδι μέσα. Τότε πού άνεμπόδιστη 
ή βλάχα θά τραβά νά πλύνη τά σκουτιό της, τότε πού τό 
γινή θά Ζευγαρώνη τή γη κι ό κολλίγος θά Εέρει πώς λεύ
τερα θά θερίση τό κάρπισμά της, τότε πιά πού ή φλογέρα 
κι όχι τό κανόνι θ' άντηχάη στις ράχες καί τά κορφοβούνια. 
"ΑντεΕε μωρή γρηά Ελλάδα. ΑντεΕε κι ή ώρα τού λυ- 
τρωμοϋ έφταΕε μιας καί ύπόρχει τό κανόνι μου, ή Σμα- 
ραγδώ. . . ».

Νά ποιό είναι, ήταν καί θά μείνη τό πνεύμα τού έλλη- 
νικού λαού. Νά πώς πολεμά, πώς σκέπτεται καί πώς — άμα 
είναι πολίτης — όντιστέκεται στόν έχθρό.

Κάποιος, κάποτε, έλεγε ότι δέν ύπάρχει Έλλην πού νά 
μήν έγραφε ένα τουλάχιστον ποίημα. Τό πιστεύω απολύτως 
Θέλετε ή ψυχοσύνθεοίς μας, θέλετε ό ρομαντισμός τής 
φύοεως, θέλετε άκόμα ή βαριά καλλιτεχνική προγονική κλη
ρονομιά, μάς έκαναν νά μουτΖαλώνουμε μέ ρίμες τό χαρτί.

Τό κείμενα πού ακολουθούν, άνεΕάρτητα άπό τήν άμορ- 
φιά τους, είναι πραγματικό «ντοκουμέντα» γιά όποιον θέλει 
νά γνωρίοη τό πώς βλέπει τόν άγώνα τής Ελλάδος, ό άπλός 
φαντάρος, τό παιδί τού λαού. Τσοπανόπουλα, χωριατάκιο 
μεροκαματιάρηδες, έργάτες, όλη ή Ελλάς, ή άγνή, ή πρα
γματική Ελλάς, παρελαύνει μέσα στις ρίμες ούτές, τις πρό

χειρες, τις κακογραμμένες, μέ τις λειψές στροφές καί τά 
πρωτόγονα μέτρο Κρίνω άπαραίτητο νά σημειώσω ότι όλα 
τά ποιήματα είναι άπολύτως δημιουργήματα τών πολεμιστών 
φαντάρων μας. Ούτε μιά λέΕις δέν διορθώθηκε, ούτε μία 
ρίμα δέν άλλαΕε

Ό  Δημήτρης Κλεισάρης, ένα Ήπειρωτάκι πού κατε- 
τόχθη άπό τά 19 του χρόνια έθελοντής, καί πού μέ τήν άν- 
δρεία του έγινε Δεκανεύς, γράφει, ένώ συγχρόνως πολεμά 
μέ τό 517 Τάγμα ΠεΖικού:

Τι ωφελεί δν τώρα ’μείς, έλεύθεροι πιά ζοΰμε;
Κάθε φορά πού θά περνά τά σύνορα δ Βοριάς 
κάψες, βογγήματα, άγχους, κατάρες θά ν’ άκούμε,
—χά κόκκαλα πού σπέρνονχαι εδώ καί τόσα χρόνια 
δέν ήμπορούν τού άπιστου τό πόδι νά γροικούν 
νά τά πατά, νά τά κλωτσά, μέ βία καί καταφρόνια.
—θέλουν μ’ ένα φτωχό σταυρό κΓ ένα κανδήλι νδχουν 
καί πάνω άπό τό μνήμα τους, ένα άγνό κερί 
νάρχωνται οι μανάδες των μέ δάκρυα ν’ ανάβουν.
—θέλουν ή γαλανόλευκη ψηλά νά κυματίζη,
μέ τού νοτιά τό φύσημα καί ατό βοριά ν’ άπλώνη
κΓ έκεϊ τούς σκλάβους "Ελληνες, θερμά νά χαιρετίζη...

Καί τραγουδά ό στρατιώτης Σταύρος Γιαννούλης τού 
562 Τάγματος ΠεΖικού πρός τήν Μητέρα του:

Δεκαννέα μήνες Μάννα μου, άγρυπνοι πολεμούμε 
δλο γυρνώντας τά βουνά, άνχάρχες κυνηγούμε,

Δέν θέλω Μάννα μου νά κλαϊς, δν τύχη καί πεθάνω, 
σέ θέλω υπερήφανη στόν κόσμο τόν έπάνω, 
ποΟχεις λεβέντη μαχητή τή σημερινή ήμέρα, 
κΓ έπάνω στις βουνοκορφές φωνάζει τό ΑΕΡΑ 
-—ΑΕΡΑ λέγαν Μάννα μου τότε ατήν ’Αλβανία 
καί σήμερα Μανούλα μου, στή Σλαυοτυραννία. . .

Καί νά τώρα, ή πιό πρωτότυπη συνταγή πού μοΰ έτυχε

νά διαβάσω. Τήν γράφει ό Στρατιώτης Λουκάς Πολύμερος, 
603 Τάγμα ΠεΖικού:

ΓΙάρε κάμποσα λιθάρια ματωμένα ήρωϊκά,
πάρε Πίνδο, πάρε ’Αθήνα, πάρε λίγο Πειραιά,
πάρε θάλασσες καί κάμπους, πάρε έμμορφα χωριά,
πάρε δπλα, πάρε δλμους, πάρε ξίφη άστραφτερά,
πάρε ήρωες καμπόσους άπ’ τής Κρήτης τά βουνά,
πάρε τόλμη, πάρε θάρρος, βάλτα δλα στήν άράδα,
πάρε λίγο Παρθενώνα, κι έχει μπρός σου τήν ΕΛΛΑΔΑ. . .

Στρατιώτης Δημήτριος Ζουμπούλης, Ασυρματιστής τού 
563 Τάγματος ΠεΖικού:

Οί Σλαΰοι δπου θέλουνε τή γή μας νά μολύνουν, 
καί στέλνουνε τούς δούλους των στά δρη γιά νά μείνουν, 
τό Κράτος μας νά πολεμούν, τόν ’Εθνικό Στρατό μας, 
νά καίνε, νά ρημάζουνε τόν κάθε χωρικό μας, 
νά λάβουνε ύπ’ δψι τους οί σλαυομακεδόνες 
πώς έχουνε νά κάνουνε μ’ αλύγιστες κολώνες. . .
Τόν δρκο μας έδώσαμε δλοι οι στρατιώτες
«πρέπει άπ’ έδώ καί μπρός νά λείψουν οί προδότες».
Καί τώρα, τελειώνοντας,.νά μ ή ν  π ο λ υ λ ο γ ο ύ μ ε ,  
μέ μιά καρδιά δλοι μαζί λιοντάρια νά γενούμε.
Τή χώρα μας νά φτιάξουμε δπως ήταν καί πρώτα, 
άσχετα καί άν χύσουμε καί α ί μ α  καί ί δ ρ ώ τ α . . .

Αλλά νομίΖω πώς άΕίΖει —καί ας £εφύγω άπό τήν όρ- 
χική μας γραμμή —νά σας παρουσιάσω κείμενα φαντάρων, νά 
άναφέρω καί ένα ποίημα τού έγραψε τό 1947 ό ύπολοχο- 
γός Θ. Θονόπουλος, άνάπηρος άπό τις έπιχειρήσεις κατά 
τών συμμοριτών.

ΦΑΝΤΑΡΟΥ
Τοΰ Λάμπρου Κορόμηλά

Κι είναι οί στίχοι του όλη ή Ελλάδα, όλη ή Πολεμική 
Ιστορία τών Ελλήνων.

Τό νάσαι νειός καί νάσαι δω, καί μέσα στήν ’Αθήνα 
είναι βαρύ κι είναι πικρό κι είναι καϋμός μεγάλος 
τώρα πού λύκοι άπ’ τό Βοριά κι αλήτες άπ’ τή Δύση 
ρίχτηκαν στις λαβωματιές τής δόλιας τής Πατρίδας.
Μά βάστα, βάστα δαο μπορείς, δέ θά περάσουν τώρα, 
σέ παραστέκουν σύμμαχοι οί λεύτεροι άνθρωποι.
Οί Μαραθώνες πλήθυναν' παντού ’ναι Θερμοπύλες.
κι οί Σαλαμίνες είν’ πολλές, γιατί είναι πολλοί οί έχθρο!

(σου,
κι οί Σαλαμίνες είν’ πολλές, γιά νά τούς πνίξουν δλους.
—Τό νάσαι νειός καί νάσαι κεί, ψηλά κατά τό Γράμμο, 
κατά τά χνάρια τού Μελά, τού Τσόντου τά λημέρια, 
είναι τιμή. Τέτοια τιμή δπου κανείς δέν είδε. 
Βουλγαροκτόνος, Μπότσαρης, Μιαούλης, Παπαφλέσσας...
— . . .άπλέ μου χωροφύλακα, κι άνώνυμε φαντάρε...

"Ομως ό καθένας, ακόμη καί πολεμιστής, πέρα άπό 
τήν μάχη βλέπει τό χωριό του, μιά Μάννα, μιά Αδελφή, 
μιά πού άγαπό, τή γυναίκα του ή τήν κοπέλλα του, τήν 
αρραβωνιαστικιά.

Ό  ύποδεκονεύς Γιώργης Κόκκινος, έγραφε στή γιαγιά 
του, ατό Ταοτύλιο τής Δυτικής Μσκεδονίας:

«. . .  έλαβα χό γράμμα σου Βάβω μου, κΓ έαπάραξ’ ή καρ
δούλα μου νά ξέρω πού φλογίζετ’ ή Μάνα μ’ στό πυρετικό 

πού τή αιγοκαίγει. Ποιός τώπε πώς δέ τό θέλω νά τήν παρα
σταθώ στό κακό πού τή βρήκε; Μόνο πού δέν τό μπορώ τώρα. 
Ή Μάννα μ’ έχει κοντά της σένα Βάβω μ’, τή δερφή μ’ καί

(Συνέχεια εις τήν σελ. 571)
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Ο Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Η Σ

Μ  ΕΣΑ στήν άνθοπλημμύρα τής έλβετικής άνοιξης γεννή
θηκε, στις 8 Μαίου τού 1828, ό Ιωάννης —'Ερρίκος Ντυνάν. 
Ο άνθρωπος πού έμελλε νά προσφέρη ανεκτίμητες υπηρε

σίες στήν άνθρωπότητα. Κι όχι μόνον έκείνη τοϋ δικού του 
καιρού, άλλα κοί τών κατοπινών καιρών.

"Ας μή φανή παραδοξολογία: "Αν ό τρισμέγιστος αύτός 
φιλάνθρωπος έχει φύγει γιά κόσμους φωτεινότερους πριν 
άπό 82 χρόνια, τό έργο του συνεχίζεται, μ' εξαιρετική μά
λιστα έντασι κοί άπόδοσι τώρα τελευταία. Ό  'Ερυθρός 
Σταυρός πού ίδρυσε όπλώνεται όλοένα, φροντίζοντας νά 
έπουλώνη πληγές σωματικές καί ψυχικές, ν ’ άνακουφίΖη 
θύματα τών πολέμων, τών θεομηνιών, τής φτώχειας, νά νου- 
θετή καί νά καθοδηγή. 115 Χώρες άποτελοϋν τήν Έρυθρο- 
σταυρική οικογένεια κ' έκστομμύρια Έρυθροσταυριτών έρ- 
γάΖονται γιά τόν ίερό σκοπό.

Ό  Ντυνάν γεννήθηκε πλούσιος κοί «κατήντησεν άνέ- 
στιος καί πένης», όπως θόλεγε ό Κοβάφης. Πήγε σόν άν- 
τιπρόσωπος τής έταιρείος Σετίφ, πούχε τήν έδρα της στό 
'Αλγέρι, νά ουναντήση τόν βοσιλέα τής Γαλλίας Ναπολέον- 
τα, γιά λόγους έπογγελματικούς, καί μεταμορφώθηκε σέ νο
σοκόμο καί θεραπευτή.

Ή ταν ένας προωρκτμένος, ένος όπό τούς έλάχιστους 
εκείνους πού λέγονται «κατεχόμενοι». "Εφηβος άκόμα, συν-

ήθιΖε νά έπισκέπτεται τό νοσοκομείο τής γενέτειράς του, 
τής Γενεύης, καί νά μοιράΖη στούς άρρωστους δώρα, φάρ
μακα, χαμόγελα ένθαρρυντικά. ΣκόρπιΖε χωρίς φορισαίσμούς 
«έν κρύπτω καί παραβύστω», χρήματα σέ φτωχές οικογένει
ες, βοηθούσε ανέργους νά βρούνε δουλειά, παιδιά άπορων 
νά συνεχίοουν τις σπουδές τους, ήλικιωμένους νά περάσουν 
καλά γεράματα.

Προικισμένος μέ συγγραφικό τάλαντο ό Ντυνάν, έκαλ- 
λιέργησε τά Γράμματα. Από τά πολλά έργα του άναφέρουμε 
τήν «Διεθνή αδελφοσύνη κ' εύσπλαχνία στόν πόλεμο», τή 
«Δουλεία στις Μουσουλμανικές χώρες καί στις Ηνωμένες 
Πολιτείες τής Αμερικής», τήν «Άνανέωσι τής Ανατολής», 
τήν «Οικονομική θεωρία καί πολιτική τού Καβούρ», καί τήν 
«Άνάμνησι άπό τό Σολφερϊνο». Αξιομνημόνευτα είναι κοί 
τ' αύτοβιογραφικά σημειώματά του, πού περιέχονται σέ 29 
τετράδια καί βρίσκονται, μαΖί μέ πολλά άλλα χειρό
γραφά του, στή Βιβλιοθήκη τής Γενεύης. Ό  καθηγητής 
Μπερνάρ Γκανιεμπέν έχει άπ' αύτά συνθέσει ένα τόμο πολυ
σέλιδο, πού έξεδόθη στή ΛωΖάννη τόν περυσινό χρόνο, θά 
μας απασχολήσουν τά δύο τελευταία πανήματά του, γιατί 
αύτά κυριώτατα τόν άντιπροσωπεύουν, αύτά άντιφεγγίΖουν 
τούς όροματισμούς, τις συγκινήσεις καί τις πραγματοποιή
σεις του.

'Όταν ό Ερρίκος Ντυνάν, σέ ήλικία 31 χρόνων, έπήγε 
νά παρουσιασθή στόν Ναπολέοντα Τρίτο, ό Γάλλος ήγεμό- 
νας βρισκότανε στή Βόρειον 'Ιταλία. "Ηταν ό καιρός πού 
οί Γάλλοι κ' οί Ιταλοί τής Σαρδηνίας πολεμούσαν μέ τούς 
Αύστριακούς. Επιδιώκοντας τή συνάντηση ό νεαρός Ελβε
τός, βρέθηκε μέσα στού πολέμου τήν ταραχή. Τότε θέριεψε 
μέσα του τό άλτρουϊστικό πάθος. Ή φρίκη τής αίματοχυ-

ΕΡΡΙΚΟΝ
σίας τόν έκαμε ν' άδιαφορήση γιά τήν άποστολή του καί νά 
ένδιαφερθή γιά τήν τύχη τών πολεμιστών, πού δέν είχαν 
ούτε τήν πιό στοιχειώδη βοήθεια. 'Αδιαφορώντας γιά τούς 
κινδύνους καί τις ταλαιπωρίες, διέσχισε πότε μέ μιά άμαξα 
καί πότε μέ τά πόδια κακοτράχαλους δρόμους καί ποτάμια 
ώργιαμένα, γιατί οί γέφυρες είχαν κοπή κατά τήν ύποχώ- 
ρησι άπό τούς Αύστριακούς. "Εφτασε στό Κασταλιόνε, λίγο 
πιό πέρα άπό τό Σολφερϊνο, τήν έπαύριο τής τρομερής μά
χης καί είδε χιλιάδες άντρες νά χαροπαλεύουν αβοήθητοι. 
Χωρίς νά διστάση καθόλου έσπευσε νά όργανώση ένα πρό
χειρο νοσοκομείο σέ κάποιον παλιό πύργο, νά συγκεντρώση 
μερικούς άγαθούς ανθρώπους τοϋ λαού, γυναίκες ιδίως, νά 
έξασφαλίοη τή συνδρομή τους καί ν' άναλάβη τή διάοωσι 
πολλών πληγωμένων κΓ άρρώστων. Οικονόμησε ξαντό γιά 
τά τραύματα, μερικά στοιχειώδη φάρμοκα, νερό, τρόφιμα, 
κοί ρίχτηκε στή δουλειά. Κρατώντας μέ δυσκολία τά δάκρυα, 
ξενυχτούσε πάνω άπό τούς άνθρώπους πού ούρλιάΖονε έξ 
αιτίας τών άφόρητων πόνων, πασχίζοντας νά τούς κρατήση 
στή Ζωή, νά γλυκάνη τούλάχιστον τις τελευταίες τους στι
γμές. Δέν έκανε κομμιά διάκρισι. Συμπονούσε τό ίδιο Γάλ
λους, Αύστριακούς, 'Ιταλούς, νοιαΖότανε τάσο γιά τούς ά- 
ξιωματικούς όσο καί γιά τούς άπλοΰς στρατιώτες. ΚΓ αύτή 
του τή συμπόνια καί τήν ίση μεταχείρησι κατώρθωσε νά τις



μεταδώση. ατούς αύτοσχέδιους νοσοκόμους του, τούς χω
ρισιές τής περιοχής.

Στό βιβλίο του «Μιά άνάμνηοι άπό τό Σολφερΐνο», πού 
θά ίδή τό φώς λίγο αργότερα κοί πού θά συγκλονίση με
γάλες πνευματικές μορφές, όπως ό Βίκτωρ Ούγκώ κι ό Κά
ρολος Ντίκενς, ισχυρούς ήγεμόνας καί πολιτικούς, δοξα
σμένους στρατιωτικούς καί άπειρους άνθρώπους καλής θε- 
λήσεως, θ' άφηγηθή ό Ντυνάν μέ τρόπο συγκινητικό, λιτό 
κι άδρό τις έντυπώσεις του άπό κείνο τό μακελειό. «Θλιβε
ρή καί μελαγχολική ήταν αύτή ή άφήγησι —θά σημειώση στ’ 
απομνημονεύματά του — , γραμμένη χωρίς φιλοδοξία, αύθόρ- 
μητα καί μέ πολλές άτέλειες, όμως έμπνευσμένη άπό μιά 
πνοή πού προήλθε άπό τό Θεό. Ή ταν όλοφάνέρο: ή έμπνευ- 
σι άπ' Αύτόν ήρθε. Οί άδυνομίες τού βιβλίου είναι δικές 
μου».

Ή  « Ανάμνηοι άπό τό Σολφερΐνο» δέν είναι ένα λο
γοτεχνικό κείμενο, μιά ιστορική πραγματεία, ένα κοινό χρο
νικό, άλλά μιά κραυγή πόνου, μιά έντονη διαμαρτυρία, ένα 
κήρυγμα πανανθρώπινο. Μιά φωτεινή συνείδησι κ' ένας νοΰς 
δραματικός Ζητούσαν νά σταματήση τό μεγάλο κακό πού 
γίνεται έξ αίτιας τής έγκαταλείψεως τών θυμάτων τού πο
λέμου, τής έλλείψεως θεραπευτικών μέσων, τής άγριας σφα
γής αιχμαλώτων' ή τής άδιαφορίας γιά τήν έπιβίωσί τους.

Τό άποτέλεσμα τού κηρύγματος έκείνου ήτανε καταπλη
κτικό! Τό 1863 ό έμπνευσμένος άλτρουϊστής πετυχαίνει τή 
σύγκλησι μιας Διεθνούς Διοσκέψεως καί λίγους μήνες άρ- 
γότερα, τόν 'Ιούνιο τού 1864, τήν ύπογραφή άπ' άλα τά εύ- 
ρωπαϊκά κράτη τής περίφημης Συμβάσεως τής Γενεύης. Ή 
σημαντικώτερη διόταξί της ήταν ή σύστασι σέ κάθε χώρα 
'Εθνικού Συλλόγου, πού σέ περίπτωσι πολέμου νά βοηθάη

κ' έσκόρπιΖε δεξιά κι άριστερά άντικείμενα μεγάλης άξίας, 
δέν ήταν αέ θέοι μήτε τά λιτά του γεύματα νά πληρώση. 
«Θά είχα πεθάνει άπό τήν πείνα, έγραφε άργότερα, άν μιά 
άξιότιμη Άγγλοεβραία πού είχε ένα μικρό έστιατόριο κοντά 
στή Μαντελαίν δέ μοϋ έκανε πίστωσι». Κατά τή διάρκεια 
τής Κομμούνας (άνοιξι τού 1871) χειροτέρεψε πολύ ή κα- 
τάστασί του. Τά κομμουνιστικά τέρατα έμποδίΖανε τό έργο 
του. Φτάσανε νά σβήσουν τά σήματα τού 'Ερυθρού Σταυρού 
άπά τ' άσθενοφόρα καί νά τ' άντικαταστήσουν μέ τήν έπι- 
γραφή «Παγκόσμιος Δημοκρατία —Παρισινή Κομμούνα».

«Μεγάλωνε» τήν έποχή του ό Ερρίκος Ντυνάν, γιά νά 
μεταχεριστοΰμε τή σχετική μέ δυό μεγαλοφυΐες, τό Σαίξπηρ 
καί τόν Ούγκώ, φράσι τού Βεράρεν, χωρίς ή σεμνότητά 
του νά τού έπιτρέπη τήν παραμικρότερη προβολή. Έμενε 
κρυμμένος πίσω άπό τόν ίσκιο τού πελώριου έργου του. 
Βουτηγμένος στά χρέη έξ αιτίας τών δαπανών πού έκανε γιά 
τήν πραγματοποίησι τού άνθρωπιστικού του έργου, κυνηγη
μένος άμείλικτα άπό τούς σκληρούς δανειστές του, άγνοή- 
μένος άπ' όλους, σύρθηκε τό 1892 στό δημοτικό νοσοκο
μείο μιας μικρής έλβετικής πόλης τού Ά ϊντέν, κ' έΖησε 
κατά τρόπον όξιοδάκρυτο μέσα σ' ένα στενό κελλ'ι πού τά 
μόνα του έπιπλα ήταν ένα σιδερένιο κρεββάτι, δύο καθί
σματα κ' ένα τρσπεΖάκι. "ΕΖησε περίλυπος μιά πενταετία 
μέσα σέ παγερήν άπομόνωσι κι' άφάνταστες στερήσεις άνα- 
πολώντος γιά παρηγοριά τά ποικίλα του βιώματα καί τις 
άνομνήσεις τής περασμένης του Ζωής. Κι άξαφνα χύθηκε 
πλούσιο φώς στή σκοτεινή του σκήτη: Χάρι στή φροντίδα

ΝΤΥΝΑΝ
Τοϋ Λογοτέχνου - Δημοσιογράφου 

κ. ΣΠΥΡΟΥ Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠΟ Υ ΛΟ Υ

τις ύγειονομικές ύπηρεσίες τού στρατού, μέ άποστολή στά 
πεδία τών μαχών Εθελοντών νοσοκόμων. Γιά νά είναι σε
βαστοί αύτοί οί Σαμαρείτες έπρεπε νάχουν όμοιόμορφο λευ
κό περιβραχιόνιο μέ κόκκινο σταυρό στή μέση. Πρόκειται 
γιά τήν ύλοποίησι τού όνείρου του. Γιά τήν έφαρμογή τής 
άνθρωπιστικής του θεωρίας, πού ό ίδιος συνώψισε μέ τούτα 
τά λόγια. «Οί στρατιωτικές φροντίδες γιά τούς τραυματίες 
πού πολεμήσανε γιά τό έθνος τους, είναι ένα καθήκον καί 
κανείς δέν τό παραβλέπει. Ή  φιλόστοργη όμως φροντίδα 
γιά τούς έχθρούς, πού κατά τήν ένταλή τού Χριστού καί 
τό παράδειγμα τού Καλού Σαμαρείτου τοϋ Εύαγγελίου πρέ
πει νά δείχνεται, αύτή είναι ή θεμελιώδης άρχή τού έργου 
τού Ερυθρού Σταυρού».

Ό ταν, τό 1870, ξέσπασε ό Γαλλογερμανικός πόλεμος 
έγινε έμπροκτη έφαρμογή τής Συμβάσεως τής Γενεύης. 
'Εθελόντριες καί άσθενοφόρα τού Βρεταννικοϋ 'Ερυθρού 
Σταυρού σώσανε πολλούς τραυματίες. Μέ ένέργειες τού 
Ντυνάν συστήθηκε στό πολιορκημένο Παρίσι μιά Εταιρεία 
Προνοίας, πού μπόρεσε νά έτοιμόση γρήγορο πάμπολλα πα
κέτα μ' έπιδέσμους καί νά τά μοιράση, μαΖί μέ Ζεστά ρού
χα γιά τήν άντιμετώπισι τού σκληρού χειμώνα, ατούς άντρες 
πού άγωνίΖονταν.

Ό  ιδρυτής τού Ερυθρού Σταυρού, πού μερόνυκτσ έτρεχε

τής Αύτοκράτειρας τής Ρωσίας 'Αλεξάνδρας Φεοντορόβνας 
τού χορηγήθηκε ένα έτήσιο εισόδημα άπό τέσσερες χιλιά
δες φράγκα, καί, τόν ίδιο καιρό, τιμήθηκε μέ τό βραβείο 
Μπινέ —Φέρντ. Σέ λίγο, συγκεκριμένα τό 1901, μοιράστηκε 
μέ τό Γάλλο οικονομολόγο Φρειδερίκο Πασσύ τό βραβείο 
Νόμπελ, πού γιά πρώτη φορά άπενβμήθη.

Τότε τόν ξαναθυμήθηκαν όσοι είχαν γνωρίσει τ ' άσύγκριτα 
πνευματικά κατορθώματά του, καί τόν έμαθαν οί νεώτεροι. 
Πήρε ή φήμη τ' όνομά του καί τό διαλάλησε σ’ όλο τόν 
παλιό καί τόν νέον κόσμο.

Φιλοσοφημένος νούς, όπως ήταν, άσκητικός τύπος, ποτι
σμένος μέ τά νάματα τού έλληνικοΰ στωΐκισμοΰ καί τής 
χριστιανικής έγκράτειας, έκράτησε έλάχιστα μόνο ψιχίο γιά 
τόν έαυτό του κι όλο τό άλλο χρήμα τό διέθεοε γιά τούς 
ιερούς σκοπούς τού Ερυθρού Σταυρού. Κι ούτε θέλησε ν' 
άλλάξη διαμονή. Πέρασε τό ύπόλοιπο τής Ζωής του οτήν 
ίδια έκείνη καμαρούλα τού φτωχικού έπαρχιακού άσύλου κ' 
έσβησε άπαλά, ικανοποιημένος άπόλυτα άπό τούς καρπούς 
τού πνευματικού καί τού σωματικού του μόχθου τό 1910, 
σέ ήλικία 82 χρόνων.
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Π  ΛΗΘΟΣ ανθρώπων χωρίς ηγέτην, χωρίς κατεύθυνσιν 
* * καί συντονισμόν τών προσπαθειών των, όμοιάΖει μέ 

δεΕαμενήν γεμάτην άπό λανθόνουσες ενεργητικότητες, ανί
κανες όμως νά ποραγόγουν οίανδήποτε δημιουργικήν προ
σπάθειαν. Αλλά μόλις άνακύψη τό πρόσωπον τό προικι 
σμένον μέ ήγετικάς ικανότητας, καί άντιληφθή τί θέλει καί 
τί είναι εις θέσιν νό κόμη αύτό τό όσύντακτον πλήθος 
ή κατάστασις μεταβάλλεται ριΖικώς. Αφυπνίζει τάς κοιμι 
σμένας ένεργητικότητας, τάς ένθουοιάΖει, τάς ήλεκτρίΖει 
μέ τόν παλμόν τής προσωπικότητάς του. Τός κατευθύνει 
πρός τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν Και αίφνης, τό πλήθος 
εκείνο, πού άλλοτε ήτο μία μόΖα άνθρώπων διόλου παραγω
γική, γίνεται τώρα μία ώργανωμένη φάλαγΕ άνθρώπων πού 
έργάΖονται παραγωγικώς, πού προσφέρουν στήν κοινωνίαν 
χρήσιμον ύπηρεσίαν.

Μέ ποιον όμως τρόπον είναι δυνατόν ό ήγέτης καί ό 
κάθε προϊστάμενος νά έμψυχώση τούς άνθρώπους πού δι
οικεί; Ποιο τά μέσα πού διαθέτει διά τόν σκοπόν αύτόν: 
Κατ αρχήν τά χ α ρ ί σ μ α τ α  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι 
κ ό τ η τ ά ς  τ ο υ  Καί τό κυριώτερον άπό αύτά τό 
Ζ ω ν τ α ν ό ν  π α ρ ά δ ε ι γ μ ά  τ ο υ .  Είναι ανάγ
κη νά γνωρίΖη ότι τά βλέμματα όλων τών συνεργατών του, 
από τού άνωτέρου μέχρι τού κατωτέρου, είναι προσηλωμένα 
έπάνω του. Όλοι θέλουν νά εϋρουν στόν προϊστάμενόν 
των τό παράδειγμα, τό πρότυπον, όχι μόνον στά στενά 
πλαίσιο τής έργασίας, άλλά καί στόν τρόπον μέ τόν όποιον 
κατορθώνει νά έπιλύη τά διάφορα προβλήματα πού θέτει 
ή Ζωή. Θέλουν νά αίσθάνωνται πώς ό προϊστάμενός των 
τ' άντιμέτώπισε κι' εύρήκε τήν λύσιν των Αύτό δέ τό 
γεγονός συντελεί πολύ ώστε νά στερεωθή ή έμπιστοούνη 
των πρός αύτόν καί νά τόν θεωρούν ώς οδηγόν των. Διά 
νά έπιτύχη όμως ό προϊστάμενος αυτό τό αποτέλεσμα, θό 
πρέπει νό έχη αύτοκυριαρχίαν καί αύτοπειθαρχίαν, ώστε νά 
είναι εις θέσιν μέ άποφασιστικότητα, μ' εύστοχίαν καί στα
θερότητα ν' άντιμετωπίΖη τό κάθε πρόβλημα πού τού έμφα- 
νίΖεται έκόστοτε. Μόνον κατ' αύτόν τόν τρόπον θό είναι 
εις θέσιν νά κατευθύνη καί νά όδηγή τούς άνθρώπους πού 
διοικεί στήν έκπλήρωοιν τού κοινού σκοπού.

Μέ τό νά Ζητή όμως άπό τούς ύφιστσμένους του άφο 
σίωσιν στήν έργασίαν των θά πρέπει καί ό ίδιος νά είναι 
τελείως άφοσιωμένος στά ίδικά του καθήκοντα Καί νά 
τά τοποθετή ύπεράνω κάθε άτομικού του συμφέροντος.

Αλλά, όταν λέγωμεν ότι ό προϊστάμενος οφείλει νό 
είναι τό Ζωντανόν παράδειγμα στήν έργασίαν πού διοικεί, 
τί έννοοϋμεν; Εις τί άκριβώς συνίσταται αύτό; Υπάρχουν 
προϊστάμενοι πού έργάΖονται πυρετωδώς άπό τό πρωί έως 
τό βράδυ. Είναι πάντοτε ύπεραπησχολημένοι. Αλλά γεν- 
νάται τό Ζήτημα. Μέ τόν τρόπον αύτόν, κάμνουν άράγε 
άποδοτικήν έργασίαν; ΝομίΖομε όχι, πάντοτε. Είναι καλόν 
νά ενθυμούνται ότι πρέπει άπό καιρού εις καιρόν νά στα
ματούν, νά κάμνουν ένα περίπατον, ώστε μέ ήρεμίαν καί 
αύτοσυγκέντρωσιν νά σκέπτωνται τά προβλήματα τής έρ

Τοΰ κ. Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Υ  Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η
Επιτίμου συμβούλου τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου

Είναι άνάγκη πολλές φορές νά είναι εις θέσιν 
ό Προ ϊστάμενος νά χύνη άρκετές σταγόνες 
λαδιού καλωσύνης, δικαιοσύνης καί άγάπης, 
ώστε νά μαλακώνουν καί νά μή τρίζουν άπό 
παρεξηγήσεις, παραγκωνισμούς καί άδικίες, 
οί έμψυχοι τροχοί του κοινού έ'ργου. "Η έγ- 
κάρδιος έξέτασις τών παραπόνων καί ή δικαία 
άντιμετώπισίς των, ή χριστιανική καλωσύνη, 
συντείνουν τά μέγιστα εις τήν καλήν, ομαλήν 
καί παραγωγικήν άπόδοσιν τοΰ έργου.

γοσίας των καί νά τήν προγραμματίζουν. Μέ άλλα λόγια, 
οφείλει νό έχη δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή ν  έ ν ε ρ γ η τ ι -  
κ ό τ η τ α καί νό τηρή ένημέρους τούς συνεργάτας 
του ατό προβλήματα πού πρέπει νά λύσουν, ώστε νά μή 
σχηματίζουν έσφαλμένας άντιλήψεις ώς πρός τό θέμα τούτο.

Εκτός όμως άπό τό παράδειγμα έν οχέσει μέ τήν 
έργασίαν, οφείλει νό δίδη καί τό π α ρ ά δ ε ι γ μ α  τ ή ς  
α λ ή θ ε ι α ς .  Νά είναι δηλαδή ειλικρινής. Νά λέγη 
τήν άλήθειαν εις κάθε περίπτωσιν. Όσον καί 6ν φαίνεται 
τούτο άπλούν καί αύτονόητον, έν τούτοις δέν είναι καί πολύ 
εύκολον. Τό νό είναι ειλικρινής, σημαίνει, πλήν άλλων, ότι 
δέν πρέπει νά οίκειοποιείται τήν ιδέαν τού ύφισταμένου 
του, αλλά ν' άναγνωρίΖη τήν συμβολήν του καί μάλιστα 
έμπράκτως.

Οφείλει έπϊοης νά είναι καί σ υ ν ε π ή ς .  Νά 
μη Ζητή περισσότερα άπό όσα έχουν άποφασισθή νά γίνουν 
Νά μήν άλλάοη συχνά κατευθύνσεις στήν έργασίαν του. Να 
μήν άναστατώνη μέ συχνάς άλλαγάς τόν ρυθμόν τής έργα 
σίας του. Νά είναι εις θέσιν νά βαδίΖη κατευθείαν πρός 
τόν σκοπόν πού έχει χαράΕει. Τούτο όμως δέν πρέπει νά 
τόν έμποδίΖη νά κοιτάΖη τί γίνεται γύρω του, ώστε νά βλέ- 
πη αν εύρίσκεται στόν σωστόν δράμον.

Οφείλει νά είναι π ρ ο σ η ν ή ς  καί  κ α τ α 
δ ε κ τ ι κ ό ς  πρός τό προσωπικόν του.

Κάποιος ήλικιωμένος καί πολύ πεπειραμένος άνθρω
πος. πού ήτο μεγάλος βιομήχανος μέ πολυάριθμον προσωπι
κόν, άπήντησεν ώς έΕής εις φίλους του πού έΕεπλήσσοντο 
διό τήν ταχεϊαν έπιτυχίαν του: «Δέν έγνώριΖα τάς μηχα 
νάς, άλλά έγνώριΖα πολύ καλά τούς άνθρώπους».

Οφείλει προσέτι νά έ ν ι σ χ ύ η  κ α ί  ν ά  
ύ π ο σ τ η ρ ί Ζ η  ή θ ι κ ώ ς  τ ο ύ ς  σ ύ ν ε ρ γ ό -  
τ ο ς τ ο υ .  Εάν ουμθή νά ύποπέοουν εις σφάλματα, ας 
έπιδεικνύη ύπομονήν καί άνεκτικότητα, γενναιοφροσύνην 
καί άνωτερότητα. Θά κερδίΖη κοτ αύτόν τόν τρόπον τήν 
έκτίμηοιν καί τήν άγάπην των.

ΧρειάΖεται έπϊοης νά είναι εις θέσιν νά χύνη συχνά 
άρκετές σταγόνες λαδιού καλωσύνης, δικαιοσύνης καί άγά- 
πης, ώστε νά μαλακώνουν καί νά μή τρίΖουν άπό παρεΕηγή- 
σεις, παραγκωνισμούς καί άδικίες, οί έμψυχοι τροχοί τού 
κοινού έργου. Ή έγκόρδιος έΕέτασις τών παραπόνων καί η 
δίκαια άντιμετώπισίς των, ή Χριστιανική καλωσύνη, συντεί
νουν τά μέγιστα εις τήν καλήν, ομαλήν καί παραγωγικήν 
άπόδοσιν τοΰ έργου

Υπάρχουν προϊστάμενοι, πού ένώ είναι έτοιμοι νά κά
μουν παρατηρήσεις εις τό παραμικρότερον σφάλμα καί να 
έπιβάλουν κυρώσεις, έν τούτοις πολύ σπανίως ή καί ποτέ 
δέν εύρίσκουν ένα λόγον ένθαρρύνσεως ή έπαίνου διά τούς 
συνεργάτας των Υπό τό πρόσχημα ότι δέν έχουν κάμει τί
ποτε άλλο άπό τό καθήκον των, άποψεύγουν νά έκδηλώ 
οουν τήν παραμικρόν ίκανοποίησίν των. Αλλά, τό νά κάμη 
τις τό καθήκον του εις κάθε περίστασιν δέν είναι καί τόσον 
άπλούν καί εύκολον πράγμα. Θά συνσντήση δυσκολίες, έ-



* ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Ό  Γέρος τοΟ Μόριά άπετέλεσεν, παρά τήν άγραμμα- 

τωσύνην του πρότυπον ηγέτου καί έμ,ψυγωτοΰ.

ναντιότητες. θά χρειασθούν κόποι καί μερικές φορές, θυσίες. 
Ό  κάθε δέ άνθρωπος είναι πλασμένος κατά τοιοϋτον τρό
πον, ώστε νά έχπ ψυχικήν άνόγκην νά αισθάνεται ότι έπι- 

1 δοκιμάζεται καί άναγνωρίΖεται ή προσπόθειά του άπό έκεϊ- 
νον πού έχει τήν άποστολήν νά τόν όδηγή· Αύτή δέ ή άνα- 
γνώρισις είναι έκείνη πού τόν ένισχύει καί τόν ικανοποιεί 
ήθικώς.

ΈΕ άλλο, τίποτε δέν ύπονομεύει περισσότερον τόν Ζή
λον άπό τό αίσθημα ότι ό προϊστάμενός του άδιαφορεϊ στάς 
δυσκολίας καί δοκιμασίας τής έργαοίας.

Είναι άπίστευτον, όμως, τό πόσον εύαίσθητη είναι ή 
καρδιά τού άνθρώπου στάς έκδηλώσεις έμπιστοσύνης καί ά- 
ναγνωρίοεως τών προσπαθειών καί θυσιών πού καταβάλλει. 
Διά τούτο, όταν ό προϊστάμενος παρακολουθή μέ συμπάθειαν 
καί καλωσύνην τούς ύπαλλήλους του νά έργάΖωνται, όταν 
έκδηλώνη τήν έκτίμησιν καί ίκανοποίησίν του, τότε τούς 
τονώνει καί τούς βοηθεί νά γίνωνται καλύτεροι.

Τούτο δέ ισχύει, καί εις μεγόλην μάλιστα κλίμακα, δι' 
ήμάς τούς "Ελληνας, οί όποιοι, λόγω ψυχοσυνθέσεώς μας, 
εϊμεθα λαός μέ εύγενή αισθήματα, φιλότιμος καί εύαίσθη- 
τος. Διά τούτο εϊμεθα κοί πολύ εύθικτοι καί αίσθηματίαι. 
Ό  λόγος δέ αύτός έπιβάλλει όπως καταβάλλεται μεγάλη 
προσοχή καί λεπτότης κατά τόν χειρισμόν τού εμψύχου ύλι- 
κού. Ή παραμικρά έκδήλωσις έκτιμήσεως, συμπάθειας καί 
έμπιστοσύνης πρός τόν Έλληνα ύπάλληλον ή έργάτην έκ 
μέρους τών προϊσταμένων του ή τών έργοδοτών του, είναι 
δυνατόν νά τόν κατσκτήση ψυχικώς καί νά τόν φιλοτιμήαη 
ώστε νά προσφέρη πολύ περισσότερον άπ' όσα φαντάΖεται 
κανείς. Δέν άνέχεται όμως έπ' ούδενί λόγω νά μεροληπτούν 
εις βάρος του, νά τόν άδικούν καί νά παραγκωνίζεται ή 
άΕία του.

Δυστυχώς, δέν έχει κατανοηθή όσον πρέπει ή ίδιάΖου- 
I  σα αύτή ψυχοσύνθεσις τού Έλληνος ύπαλλήλου καί έργά- 

του άπό έκείνους οί όποιοι έχουν ώς άποστολήν νά διοι
κούν Δημοσίας ύπηρεσίας ή ιδιωτικός έπιχειρήσεις. Καί εί
ναι πολύ λυπηρόν τούτο, διότι ή άγνοια αύτή συντελεί ώστε 
νά μήν άΕιοποιήται όπως πρέπει ό έμψυχος παράγων.

Τό νά γνωρίΖη ό προϊστάμενος πώς νά έμψυχώνη καί 
νά ένισχύη ήθικώς τό προσωπικόν του είναι τέχνη.

"Εν έκ τών μέσων πού συντελεί εις τούτο ώς καί εις 
τήν άνάπτυΕιν τών ικανοτήτων τού προσωπικού του είναι 
καί ή ε ύ γ ε ν ή ς  ά μ ι λ λ α  μεταΕύ αύτοΰ.

Ή άμιλλα γενικώς έΕετοΖομένη είναι στοιχείον προ
όδου, τεχνικής, ήθικής καί πνευματικής. Ό  προϊστάμενος 
διά καταλλήλου τρόπου δύναται νά χρησιμοποιήση καί νά 
έπωφεληθή άπό τό μέσον τούτο.

Ά λλ ' είναι δύσκολος καί πολύ λεπτός ό χειρισμός τού 
παράγοντος τούτου, λόγω τού άνταγωνισμοϋ πού δύναται 
νά προκαλέση μεταΕύ τών εις τόν αύτόν τομέα έργοσίας 
συνεργαΖομένων άτόμων. Ό  κακός δέ ούτος χειρισμός δύ- 
ναται νά προκαλέση τ' άντίθετα τών έπιδιωκομένων άποτε- 
λέσμστα.

ΧρειάΖεται λοιπόν μεγάλη σύνεσις καί έπαρκής ψυχο
λογική πείρα έκ μέρους τού προϊσταμένου κατά τήν χρησι- 
μοποίησιν τού μέσου τούτου. Θά πρέπει δθεν νά τηρώνται 
ώριαμένοι όροι, ώστε νά έΕουδετερώνωνται κατά τό δυνατόν 
τά δυσάρεστα άπστελέαματα, τά όποια δύνατοι νά προκό
ψουν λόγω κοκοϋ καί άψυχολόγητου χειρισμού τής άμίλλης.

Τοιοϋτοι δέ έν γενικαϊς γρομμαίς είναι οί έΕής:
Π ρ ώ τ ο ν: 'Απαιτείται όπως τά άτομα πού θά

ι τεθούν εις άμιλλον νά είναι τών αύτών περίπου ικανοτήτων. 
"Αλλως, έάν τουτέστιν ύπάρχη άνισότης Ικονοτήτων, θά 
προκληθή άσφαλώς άπογοήτευοις κοί αίσθημα κατωτερότη- 
τος μεταΕύ τών υστερούντων έκ τού προσωπικού, πού θά 
όδηγήση εις κρυφόν ή φανερόν άνταγωνισμόν μέ πολύ δυ
σάρεστα άπστελέαματα διά τήν έργασίαν.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Άπαιτεϊτοι όπως καθορίΖωνται ευ
θύς έΕ άρχής τά όρια έντός τών όποιων θά κινηθούν τά 
άμιλλώμενα πρόσωπα. Καθορισμός τών όρίων έπιτευκτών 
μόνον παρ’ ώρισμένων έΕαιρετικών άτόμων θά προκαλέση 
ύηερκόπωσιν τού συνόλου καί άπογοήτευσιν. Ή  άμιλλα τοϋ 
προσωπικού πρέπει λοιπόν νά περιορίζεται μεταΕύ προσώ
πων τών αύτών σχεδόν ικανοτήτων καί έπί έργασίας τής
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αύτής ή παρεμφερούς φύσεως, διότι άλλως, αί τυχόν άμοι- 
βοί ή διακρίσεις δυνατόν νά θεωρηθούν άδικοι. Ή μόνη 
περίπτωσις, κατά τήν όποιαν δύναται νά ύπάρΕη άπεριόρι- 
στος άμιλλα μεταΕύ τού προσωπικού κλάδου τινός, είναι 
έκείνη πού διεΕάγεται εις τό πνευματικόν ή τό ήθικόν έπί- 
πεδον.

"Αλλο κατάλληλον μέσον είναι καί ή χορήγησις ήθικών 
ή ύλικών άμοιβών.

Είναι γνωστόν, άτι οί άγώνες καί οί κίνδυνοι πού συνε
πάγονται οΰτοι συντελούν ώστε νά σφυρηλατήται ή θέλησις 
καί ό χαρσκτήρ. 'Αλλ' είναι ένδεχόμενον, έάν τελικώς δέν 
έπιτυγχάνεται ό έπιδιωκόμενος. σκοπός, νά προκαλήται άπο- 
γοήτευοις και αποθάρρυνσις. Ό  καλός προϊστάμενος όφεΙ- 
λει νά καθιστά γνωστούς εις τό προσωπικόν του τούς κιν
δύνους πού συνεπάγεται μιά έργοσία, νά ύπογραμμίΖη δέ 
εις αύτό τάς προσποθείας καί τούς άγώνας πού πρέπει νά 
καταβάλη διά νά ηροκύψη τό άναμενόμενον άποτέλεσμα.

Ώ ς  έσημειώσσμεν καί άνωτέρω, είναι άναμφισβητήτως 
Λίαν άΕιέπαινος καί έπιβεβλημένη ή άπονομή ήθικών δια
κρίσεων καί άμοιβών έν γένει εις τούς έπιδεικνύοντας Ιδι
αίτερον Ζήλον καί έΕαιρετικήν άπόδοσιν εις τήν έργασίαν 
των, ίδίρ δέ ότσν συνοδεύεται αΰτη μέ πραγματικήν αύτα- 
πάρνησιν καί αύτοθυσίαν. ΤονίΖομεν όμως καί αΰθις, ότι 
ή λαμπρά καί άΕιοούστατος αϋτη άρχή δέν πρέπει νά μετα- 
βληθή εις άπλήν συνήθειαν καί ρουτίναν, μέ τήν άνευ δια- 
κρίοεως τίνος καί δι’ ίδιάΖσντας λόγους άπονομήν τοιούτων 
άμοιβών.

Έν τοιαύτη περιπτώσει, ό Ζήλος θά καταπέση καί αί 
τιμητικοί διακρίσεις θά παύσουν νά έχουν άΕίαν τινα, ώς 
κίνητρα διά τήν ήθικήν καί έπαγγελματικήν έΕύψωοιν τού 
έργαΖαμένου άτόμου.

Ή  τέχνη λοιπόν τού νά ένθαρρύνωνται ήθικώς καί νά 
άμοίβωνται κατά διαφόρους τρόπους οί ύφιστάμενοι, έγ
κειται εις τήν έκ μέρους τού προϊσταμένου έπίδειΕιν ψυχο
λογικής ίκανότητος, όπως διακρίνη καί έκτιμά τάς κατα- 
βαλλομένας παρά τούτων προσπάθειας, ώς καί τόν έπιδεικνυ- 
όμενον ύπό τούτων Ζήλον, γεγονός όπερ δημιουργεί εις 
τούτους τό συναίσθημα ότι ό Ζήλός των καί ή αύταπάρνη- 
σίς των άναγνωρίΖεται καί έκτιμδται. Προκαλεϊται δέ ούτω 
εις τούτους ή έσωτερική ίκανοποίησις κι' εύγενής φιλοδο- 
Εία, διότι διά τών ικανοτήτων καί τής άΕΙας των συμβάλ
λουν καί οΰτοι εις τήν πρόοδον καί εύημερίαν τοϋ έργου εις 
τό όποιον μοχθούν.



Κρέμαατη Σκύρου

Ή  λ α ϊ κ ή  τ έ χ ν η

τ η ς  ά σ η μ ο υ ρ γ ία ς

Τοδ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Λ/Ι ΙΑ άπό τΙς θαυμαστές, τις πιό αξιολάτρευτες έκδηλώσεις 
·"-*■ τής λαϊκής τέχνης, είναι ή άαημουργία, ή κατασκευή πά
νω σέ πλάκες άσημιοδ χαρακτηριστικών παραστάσεων, πού μάς 
άποκαλύπτουν δλη τήν έσωτερική ποίησι τού τεχνίτη, τού 
«άσημιτζή» καθώς λέγεται. 'Η τέχνη έπεξεργασίας τού άση- 
μιού, πού ξεκινάει άπό τήν άρχαιότητα γιά νά παρουσιάση 
μιάν άξιόλογη άνθησι κατά τήν περίοδο τού Βυζαντίου, κορυ- 
φώνεται, θά μπορούσε κανένας νά πή, άπό τόν Αέκατο έβδομο 
ώς τόν Δέκατον ένατον αιώνα. Είναι μιά περίοδος πού παρα- 
τηρεΐται καταπληκτική άνθησι τής έπεξεργασίας τού άαημιοΰ 
σέ πολλά μέρη τής πατρίδος μας, καί κυρίως στήν "Ηπειρο. 
Άπό τά πανέμορφα, τά δεμένα μέ τήν παλληκαριά τών κλε- 
φταρματολών βουνά θά ξεκινήσουν πολλοί τεχνίτες, γιά νά 
δημιουργήσουν, σέ κεφαλοχώρια καί πολιτείες, θαυμάσια 
κέντρα καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Μέ τήν δεξιοτεχνία 
τών χεριών τους καί τό ποιητικό τους αίσθημα, θά κατασκευά
σουν άριατουργήματα λαϊκής τέχνης. Οί τεχνίτες αύτοί είναι 
πού θά σκαλίσουν ώραΐα σχέδια καί στά δπλα πολλών άγωνι- 
στών τού Εΐκοσινέα, συνδέοντας τό πάθος τής λευτεριάς μέ τήν 
λατρεία τής όμορφιάς καί τήν βαθύτερη εύαισθησία τού πο- 
λεμιστού. Κυριώτερο κέντρο τής άσημουργίας οί Καλαρύτες 
τής ’Ηπείρου, άπ’ δπου κατάγονταν οί δυό κύριοι έκπρόαω- 
ποί της, δ Γιώργης Διαμαντής Μπάφας, πού έμεινε περισσό
τερο γνωστός μέ τ’ όνομα τού πατέρα του, κι’ δ Θανάσης 
Ταιμούρης. Οί δυό αύτοί κορυφαίοι τής άσημουργίας έργά- 
σθηκαν χρόνια στή Ζάκυνθο, δπου έγκατεστάθησαν μέ πολλούς 
άλλους συμπατριώτες τους. «Παράλληλα μέ τό έμπόριο καί τή 
βιομηχανία — γράφει δ Ντϊνος Κονόμος στή μελέτη του 
«Ήπειρώτες στή Ζάκυνθο», — οί Καλαρυτινοί βρήκαν στή Ζά
κυνθο τό γόνιμο έδαφος γιά τήν άνάπτυξι τής χρυσοχοΐας καί 
τορνευτικής, πού είχε καλλιεργηθή σ’ άνώτερα έπίπεδα δημι
ουργίας μέσα στόν τόπο τους. Φημισμένοι τεχνίτες τού χρυ
σαφιού καί τού άσημιοΰ δπως δ Αθανάσιος Ταιμούρης, δ Γε
ώργιος Διαμαντή Μπάφας, δ Χριστόδουλος Βαρσάμης ή Γκέρ- 
ζος, 6 ’Ιωάννης Μπλούτσος, δ Κωνσταντίνος Στάθης καί δ 
Γεώργιος Παπαστεφάνου, έρχονται άπό τήν "Ηπειρο καί ρι
ζώνουν στή Ζάκυνθο, δημιουργώντας άξιοθαύμαστα έργα τέ- 
χνης πού στολίζουν έκκληαιές καί άρχοντικά τής έποχής. Ά ς  
λεχθή, ώατόσο, δτι ή άργυροχρυσοχοϊκή δέν ήταν άγνωστη στή 
Ζάκυνθο. Ή εύμάρεια τοδ νησιού, άνάμεσα σέ τόσα έργα τέ
χνης καί πολιτισμού, είχε νά δείξη, άπό τά χρόνια τής Βενε- 
τοκρατίας, τόν άξιόλογο έπαγγελματικό κλάδο τών καλλιτε
χνών τού χρυσαφιού καί τοδ άσημιοδ. Οί ντόπιοι άσημουργοί 
καί χρυσοχόοι άκολουθοδσαν καλούπια καί πρότυπα ιταλικά 
καί άγγλικά. Ή έργαοία τους ήταν έπιμελημένη, προσεκτική 
καί πρό παντός λεπτή σέ κάθε είδος, έκκλησιαστικό καί μή. 
Ή κοινωνία, πού τούς άνέθρεψε, είχε άνώτερες καλλιτεχνικές 
άπαιτήαεις καί συνεβάδιζε μ’ δλες τίς εύρωπαϊκές κατακτή
σεις τοδ πολιτισαοδ τής έποχής. "Ετσι, δταν άρχισαν έργαζό- 
μενοι στή Ζάκυνθο οί φημισμένοι Καλαρυτινοί δάσκαλοι τής 
άργυρογλυπτικής καί χρυσοχοΐας κ’ έγινε γνωστό σέ δλους 
τό ταλέντο τους, στάθηκε άδύνατο ν’ άνταποκριθούν σέ μιά 
συνεχή βροχή παραγγελιών άρχόντων καί ποπολάρων. Μέ τό 
πέρασμα τού καιρού οί Καλαρυτινοί άργυροχρυσοχόοι δημιούρ- 
γοδν, άνάμεσα σέ μιά πραγματικά καλλιτεχνική άμιλλα, άλη- 
θινά έργα τέχνης, πού έξακολουθοΰν, ώς τή στιγμή αύτή 
τούλάχιστον, νά είναι μοναδικά καί άξιεπέραστα. Διάσημοι

αισθητικοί καί τεχνοκρίτες, "Ελληνες καί ξένοι, έκφράζονται 
μέ λόγια ένθουσιαστικά γιά τήν άσύγκριτη αύτή δημιουργία 
τών Καλαρυτινών πρωτομαστόρων τοδ άσημιοδ καί τοδ χρυ
σαφιού καί ιδιαίτερα τοδ Γεωργίου Διαμαντή Μπάφα καί τοδ 
Αθανασίου Νικολάου Ταιμούρη».

Ό Μπάφας έγινε εύρύτερα γνωστός άπό τήν κατασκευή 
τής άργυρής λάρνακας τοδ 'Αγίου Διονυσίου στή Ζάκυνθο, 
δπου άποτύπωσε δλη τή λαχτάρα τής καρδιάς του, δλη τήν 
γοητευτική μέθη τής τέχνης του. Γιά τόν Μπάφα χαρακτηρι
στικά είναι δσα σημειώνει σέ άρθρο του γιά τήν ’Εκκλησια
στική τέχνη τής Ζακύνθου, τίς έπιδράσεις καί τίς τάσεις, ό 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου. «“Ολως έξαιρετική φυσιογνωμία — 
γράφει δ Παπαντωνίου — εις τήν έκκληαιαατικήν τέχνης τής 
νήσου, είναι δ άργυρογλύπτης Διαμαντής Μπάφας, δ ραψωδή- 
σας τόν βίον τοδ Αγίου Διονυσίου έπάνω είς άργυρον. Ήπει- 
ρώτης, κατελθών καί άναδειχθείς είς τήν Ζάκυνθον. Ό  "Αγιο; 
τής Ζακύνθου δέν ήτο δυνατόν νά εδρη ύυνογράφον, ύψηλότερον 
άπό τόν ταπεινόν αύτόν Ήπειρώτην. ’Επί τής άργυράς λάρ- 
νακος τού λειψάνου έτεχνούργησε τό μέγα άνάγλυφον τού 
Αγίου έπί τής νεκρικής κλίνης θρηνουμένου, καί είς άλλην 
πλάκα άργυράν ένός μέτρου ιστόρησε πάλιν τήν ζωήν καί τόν 
θάνατόν του. Άκούομεν τούς λυγμούς τών μοναχών. Τά άνά- 
νλυφα έκεϊνα είναι βέβαια f> κορυφή τής Ζακυνθίας τέχνης. 
Οί ζωγράφοι μέ τά χρώματά των δέν είπαν δ,τι δ Ήπειρώτης 
τεχνίτης, έργαζόμενος μέ ένα (καλέμι) χσεζέλο, μ’ ένα άπλοδν 
καρφί. Τόσον ρίγος άλήθειας καί ώραιότητος άναβλύζει άπό τήν 
έλευθέραν έκείνην άνατομίαν, άπό τήν άρμονίαν τών πτυχώ
σεων καί τών μυώσεων, άπό τήν συγκέντρωσιν καί θελκτικήν 
τοποθέτησιν τών συμπλεγμάτων, άπό τήν γραμμήν τών κεφα
λών, σωμάτων, δένδρων καί κυμάτων, άπό τάς κολπώσεις τών 
ράσων καί τόν άνεμον, τόσον άδελφώνεται είς αύτάς τάς-τολ- 
μηράς γλυφάς ή εύγένεια τοδ Γκρέκο καί δ ρεαλισμός τού 
Κουρμπέ, ζωγραφιζόντων ταφήν, ώστε δ ίστορητής τών θαυμά
των τοδ Αγίου (δηλαδή δ Μπάφας) άσφαλώς πρέπει νά 
θεωρηθή ώς θαύμα, θαύμα έλληνικόν. Τί άλλο παρά θαύμα 
είναι δτι ένας άνθρωπος ζήσας είς τούς Καλαρύτας, ύπό τόν 
τρόμον τοδ Άλή Πασά, ένας Ήπειρώτης, άγράμματος, κατώρ- 
θωσε νά ύψώση τήν καλλιτεχνικήν του άντίληψιν είς τήν κορυ
φήν τής Διεθνότητος, είς τήν πλέον γενικήν έννοιαν τής τέ
χνης καί νά φαίνεται είς τά άργυρόγλυφά του ώς τό άπόσταγμα 
ένός μεγάλου πολιτισμού;».

Ή γνώμη αύτή τοδ Παπαντωνίου γιά τόν μεγάλο Ήπειρώ- 
τη άσημουργό, διατυπωμένη σέ άρθρο του πού δημοσιεύτηκε 
τό 1915 στά πρακτικά τού έν Κέρκυρα πρώτου Πανιονίου 
Συνεδρίου, είναι ένδεικτική τού θαυμασμού του γιά τήν τέχνη 
τοδ λαμπρού λαϊκού τεχνίτη. ’Αλλά δ ποιητής τών «θείων Δώ
ρων» θά ξαναθυμηθή τόν Μπάφα τό 1939, στό άρθρο του. 
«Ή λιτανεία τού Ίωάννου Κοράη καί τά άργυρόγλυφά τού 
Μπάφα», δημοσιευμένο στήν έφημερίδα «’Ελεύθερο Βήμα» τής 
13ης Φεβρουάριου 1939. ’Εκεί δ Παπαντωνίου κάνει μιά σύν
τομη άναδρομή στό έργο τοδ μεγάλου τεχνίτη, πού άποτελεΐ 
καί προσφορά τιμΐς στήν καλλιτεχνική του ώριμότητα. Τή 
λιτανεία τοδ Μπάοα — γράφει — καθώς καί τό άργυρό κου
βούκλιο τοδ λειψάνου τοδ Άγιου Διονυσίου καί άλλα άργυρό- 
γλυφα τοδ ναοδ, έκτελεσμένα έπάνω σέ σχέδια τοδ Καντούνη, 
μποροδμε καθαρά νά τά πούμε στό είδος τους άριστουργήματα .

Πολλοί άπό τούς άσημιτζήδες στόλιζαν καί τίς πιστόλες
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Τεμάχισν Πύλης άπό επάργυρο οφυρήλατο χαλκό. Έργο 
Ήλ. ΒουτΖυνα — Εύστρ. Δηβρανα 1805. Καθολικό Ί . 

Μονής Μεγάλου Σπηλαίου.

τών κλεφταρματολών μέσα ατά χρόνια τής σκλαβιάς, των άγω- 
νιατων τοΟ Είκοσιένα. Έβαζαν απάνω στό σκάλισμα καί τό 
πάθος τής λευτεριάς. Ό  Τσιμούρης δούλεψε ένα διάστημα 
στά Γιάννενα, γιά λογαριασμό τού Άλή πασά. Γρήγορα 8- 
μως έφυγε γιά τή Ζάκυνθο, 8που καί πέθανε στά 1823. Ό  
Μπάφας πέθανε έπίσης στή Ζάκυνθο, άργότερα, στά 1834 καί 
σέ ήλικία έβδομήντα χρόνων. Ένας άλλος φημισμένος τεχνί
της τής άσημουργίας ήταν καί δ Δημήτριος Παπαγεωργίου, 
«τοΟ όποιου έκαστος κτύπος τού σφυριοΟ έστοίχιζεν έν φλω- 
ρίον, δταν έπρόκειτο νά δώση τόν άέρα τών άργυρών μεγάλων 
δίσκων καί τών σινιών», καθώς γράφει δ Σπυρίδων Λάμπρου.

«Ή άργυροχοϊκή τέχνη άνεπτύχθη εις τήν "Ηπειρον 
εις δψιστον βαθμόν τελειότητος, γράφει ή λαογράφος Α γγε
λική Χατζημιχάλη. “Ολαι αί τεχνοτροπίαι τής κατεργασίας 
των πολυτίμων μετάλλων κατείχοντο Οπό τών Ήπειρωτών 
χρυσοχόων, οίτινες τάς έφήρμοζον μέ θαυμαστήν έπιτυχίαν εις 
τά έκκληαιαστικά καί κοσμικά είδη, δπως έπικαλύμματα εύαγ- 
γελίων, έπενδύσεις εικόνων, ξυλογλύπτων σταυρών, εύαγγε- 
λίων, δισκοπότηρα, θυμιατήρια, λειψανοθήκας, δίσκους, κύπελ
λα, πιάτα, κυτία, πόρπας, φυλακτά, περιδέραια, τεπελίκια, 
σκουλαρήκια, κοχλιάρια, καί διάφορα άλλα είδη έκκλησιαστι- 
κής καί κοσμικής χρήαεως, κεκοαμημένα συνήθως διά σμάλτων 
ή πολυτίμων λίθων. Έκ τών τεχνοτροπιών τούτων μεγαλυτέ- 
ραν διάδοοιν είχε τό «κτυπητό», δηλαδή ή τεχνοτροπία έκείνη, 
διά τής όποιας σχηματίζονται άνάγλυφοι παραστάσεις διά τού 
κτύπου μικροθ σφυρίου, τοποθετουμμένου τοΰ πρός κατεργασίαν 
έλάαματος έπί «καλουπίου» έκ χάλυβος ή πίσσης. Αί πλέον 
συνήθεις παραστάσεις τής ήπειρωτικής χρυσοχοΐας είναι διά
φορα σχήματα, φύλλα, άνθη, πτηνά, δικέφαλοι άετοί, ζώα, 
θηρία, άνδρες, γυναίκες, καβαλλάρηδες, παραστάσεις άγιων

κλπ. Είς τήν ’Ηπειρωτικήν τέχνην, δπως εις κάθε άληθινήν 
τέχνην, πρώτιστον γνώρισμα είναι ή έλευθέρα έκφρασις, ή 
προδίδουσα πλήρη άφομοίωαιν τού θέματος—είτε παραληφθέν- 
τος έκ τής παραδόσεως, είτε έκλεχθέντος έκ ξένων στοιχείων 
ύπό τοΟ τεχνίτου, είς βαθμόν ώστε οδτος κατώρθωνε νά το
ποθετή αύτό είς τήν άκριβή του θέσιν, προσαρμόζων τοθτο 
τελείως πρός τήν φύσιν τοδ ύλικοΰ, τό όποιον, έκάστοτε, με- 
τεχειρίζετο. Οδτω συναντώμεν είς τήν τέχνην τής ’Ηπείρου 
τά μάλλον πρωτότυπα σχήματα, τούς πλέον λεπτούς καί έναρ- 
μονισμένους χρωματισμούς καί τεχνικήν άρτίαν πάντοτε. Αί- 
σθανόμεθα δέ δτι πάντα ταϋτα έδημιουργήθησαν ύπό τήν συγ- 
κίνησιν, τήν όποιαν γεννψ τό περιβάλλον καί ή ιστορία».

Μιλώντας είδικώτερα γιά τόν Θανάση Τσιμούρη, ή άλησμό- 
νητη λαογράφος σημειώνει πώς «φαίνεται νά μετέβη πρός 
τελειοτέραν έκμάθησιν τής τέχνης του είς τήν Δύσιν καί κατά 
τήν έπιστροφήν του, έκτελών έργα δχι μόνον τελειοτέρας έπε- 
ξεργασίας, άλλά συγχρόνως καί κυρίως έργα νέας καί διαφό
ρου άντιλήψεως, έπέσυρεν, ώς ήτο φυσικόν, τόν γενικόν θαυμα
σμόν. Τοιουτοτρόπως τά έργα τού Τσιμούρη, τά όποια τόσον 
έπεβλήθησαν καί έθαυμάσθησαν διά τής τελειοτέρας τεχνικής, 
συνετέλεσαν κατά πολύ είς τήν διάδοσιν τής Δυτικής έπιδρά- 
σεως». -

Μέσα άπό τήν πηγαία καί δημιουργική φλόγα τών μεγάλων 
καλλιτεχνών τής άσημουργίας στόν τόπο μας, άποκαλύπτεται 
ή ίδια ή δμορφιά τής λαϊκής ψυχής, έκεΐνο τό συγκλονιστικό 
άντιφέγγισμα τής αθανασίας, πού βρίσκει στήν άληθινή τέχνη 
μιά άπό τις αυνθετικώτερες έκφράσεις της. Είναι ή δύναμι καί 
τό πάθος τοΰ ώραίου πού άνυψώνει τόν άνθρωπο, έτσι καθώς 
πυκνώνει μέσα του ή λυτρωτική δροσιά τής όμορφιάς καί τής 
τέχνης-
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Ή  Μουσική τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπετέλεσεν άπό 
τής συστάσεώς της κέντρον καλλιέργειας τής υψηλής 
τέχνης στή Χώρα μας. Με τάς συνεχείς έμφανίσεις της, αί 
δποΐαι καλύπτουν όλόκληρον τον Έλλαδικόν χώρον έχει 
κερδίσει τήν άγάπην των Ελλήνων φίλων τής μουσικής 
και έχει άποσπάσει τά ευμενέστατα σχόλια έπισήμων και 
μή, τά όποια βεβαίως άντανακλοΟν εις τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα. Οί άποτελοϋντες τό έκλεκτόν αυτό συγκρότημα καλ- 
λιτέχναι άστυνομικοί, δικαιούνται νά είναι υπερήφανοι, 
διότι προσφέρουν μιά πραγματικά μεγάλη υπηρεσία στήν 
τέχνη, στήν ’Αστυνομίαν Πόλεων καί στο Ελληνικό κοινό, 
τό όποιον με τις έκδηλώσεις του έπιβραβεύει κάθε φορά 
τή μεγάλη προσφορά τους.

X  Ο ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τής Αστυ
νομίας Πόλεων, κατόπιν προσκλή- 

σεως τού Δημάρχου Μεσσολογίου κ. Νι
κολάου Βούλγαρη, έπραγματοποιϊησε 
δύο συναυλίας, τήν 12ην καί 13ην του 
μηνός Αύγούστου 1972, εις τήν πλατεί
αν Μπότσαρη τής Ιερός  Πόλεως.

Τό πρόγραμμα τής πρώτης έμφανίοε- 
ως περιελάμβανε τά έΕής έργα: 1) 'Α 
στυνομία Πόλεων έμβατήριον Δ. Μπου- 
κουβάλα, 2) Ρεγγίνα Εισαγωγή Ροσσί·· 
νι, 3) Τό κορίτσι τής γειτονιάς Ν. Χα- 
τΖηαποστόλου, 4) Επιλογή Ελληνικών 
Τραγουδιών Διασκευή Σ. Δουκάκη, 5) 
Αλλαγή Φρουρός Έμβστήριον Δ. Μπου- 

κουβάλα, 6) Ούγγρική χοροί No 5, No 
6 Μπράμς, 7) Τά Κύματα τού Δουνάβε- 
ως Βάλς Ίβανιβίτσι, 8) Νάνυ Σπανιόλα 
Ιταλικές Καντσονέττες καί 9) Τρία παι

διά. Αφήνω Γειά -Δημώδη» Διασκευή 
Δ Μπουκουβάλα.

όΗ2

Τό δέ πρόγραμμα τής δευτέρας έμφα- 
νίοεως περιελάμβανε 1) Δάφνες Μυρ
τιές Έμθατήριον Α. Φίλιππα, 2) Ή  Γυ
ναίκα τού Δρόμου 'Επιλογή Ν. ΧατΖη- 
αποστόλου, 3) 'Ελληνική Πανήγυρις 
Σπ. Κάτσαρη, 4) Βαπτιστικός Επιλογή 
Θ. Σακελλαρίδη, 5) 21 'Απριλίου 1967 
Έμβατήριον Γ. Κατσαροϋ, 6) Μικρέ μου 
Στρατιώτη Έμβατήριον Δ. Μπουκουβά
λα, 7) Οί χιονοδρόμοι Βάλς Βαντουφέλ. 
8) Εσπερινός έκ τής Σουίτας Γραφικοί 
Σκηναί Μασσενέ καί 9) Έλαφρόν 'Ιπ
πικόν Σουπέ.

Ή έμφάνισις τής Μουσικής ήτο άψο
γος, ή δέ έκτέλεσις τών έργων άρίστη, 
διό καί άπέσπαοε τά άνυπόκριτα καί εύ- 
μενή σχόλια τών 'Επισήμων καί τού 
Κοινού.

Καί τάς δύο συναυλίας πσρηκολούθη- 
σσν οί έπίσημοι καί οί άρχαί τής ιερός

πόλεως, ήτοι ό άντιπρόσωπος τού κ. 
Νομάρχου, ό Διοικητής τού Συντάγμα
τος, ό Διοικητής τής Χωροφυλακής, ό 
Δήμαρχος μετά τού Δημοτικού Συμβου
λίου, ώς καί πλήθος κόσμου.

Ό  ένθουσιαομός τόσον τών έπισήμων, 
όσον καί τού άκροατηρίου ύπήρΕεν έν
τονος, ό δέ Δήμαρχος, κ. Νικόλαος 
Βούλγαρης, εις έπήκοον άπάντων, άνελ- 
θών εις τήν έΕέδραν, όπηύθυνε θερμόν 
εύχαριστήριον λόγον διά τό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων, ένεχείρισε δέ εις 

τόν άρχιμουσικόν τού Σώματος, Άστυν. 
Α ' κ. Μπουκουβάλον Δημήτριον, όνα- 
μνηστικήν πλάκα τής Πύλης τής ' Εξό
δου τής Ιερός  Πόλεως, εις έκδήλωσιν 
άγόπης καί έκτιμήσεως πρός τό Σώμα 
τής όποιας φωτογραφίαν παραθέτομεν 
εις τήν παραπλεύρως σελίδα.

ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ





Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

Κ. ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ Π ΑΠΑΔΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 
ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Π ρ ο ς

Απαντας τούς ’Αξιωματικούς, Υπαλλήλους και Κατώτερα Όργανα 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας και τής ’Αγροφυλακής.

"Ππί τή άναλήψει τών καθηκόντων μου, ώς Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως, άπευθύνω προς απαντας υμάς, τούς άγρύπνους φρουρούς τής 

τάξεως καί τής άσφαλείας, θερμόν καί έγκάρδιον χαιρετισμόν.
Ύψίστη είναι, δΓ έμέ, ή τιμή καί σαφής ή άντίληψις τής ευθύνης, την όποιαν ανα

λαμβάνω εις τον ζωτικόν τούτον καί πρωταρχικής σημασίας τομέα τής Διοικήσεως.
Άνευ τής υποδομής τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας, ούδεμία παραγωγική 

δραστηριότης, τών άτόμων, άπό τού χειρώνακτος μέχρι τού πνευματικώς Εργαζομέ
νου, δύναται νά ύπάρξη.

Τήν εύθύνην, άκριβώς, τής δημιουργίας καί τής διατηρήσεως τής υποδομής ταύ- 
της έπωμιζόμεθα ήμεΐς, ΐνα οϋτω συμβάλωμεν εις τήν πρόοδον καί τήν εύημερίαν τού 
Ελληνικού λαού.

Γνωρίζω, δτι ύφίστανται άπασαι αί προϋποθέσεις διά μίαν στενήν μεθ’ ύμών συ
νεργασίαν, ήτις προοιωνίζει συνέχισιν τών λαμπρών έπιτυχιών σας εις τον διηνεκή 
άγώνα υπέρ τού Νόμου καί τής τάξεως.

Ό  Ελληνικός λαός, ό όποιος τρέφει άπεριόριστον—μέχρι λατρείας — άγάπην 
προς τό πολύτιμον άγαθόν τής γαλήνης καί τής έννόμου τάξεως, συμπαρίσταται ό- 
λοψύχως εις τό έργον τών Σωμάτων Άσφαλείας καί καθιστά αυτό ευχερέστερον.

Ή  μόνη άνασταλτική καί αύτόχρημα φθοροποιός διά τό έργον σας δύναμις είναι 
ή αϊσθησις τής άδικίας καί τής άνίσου μεταχειρίσεως τών πολιτών, ήτις προκαλεΐ 
τάς άρνητικάς άντιδράσεις τού κοινού καί τό διαθέτει δυσμενώς, όχι μόνον έναντι 
τών Σωμάτων Άσφαλείας, άλλά καί έναντι τής Πολιτείας, γενικώτερον.

Έστέ, λοιπόν, δίκαιοι καί άμερόληπτοι κριταί τών ύποθέσεων τών πολιτών καί έ- 
φαρμόσατε τον Νόμον, μέ αύστηράν μέν άντικειμενικότητα, έξ ίσου δέ προς πάντας, 
διαπνεόμενοι, έν π αντί, άπό υψηλόν αίσθημα εύθύνης.

Ούτω, θά ένισχύσητε, έτι, περαιτέρω, τά αισθήματα ειλικρινούς άγάπης καί έκτι- 
μήσεως, ατινα τρέφει προς υμάς ό Ελληνικός λαός καί τά όποια άποτελοΰν τό μό
νον άσφαλές κριτήριον διά τήν ποιότητα τών ύφ’ ύμών προσφερομένων υπηρεσιών.

Τέλος, διατελώ μέ τήν άπόλυτον βεβαιότητα, ότι άπαντες θά συνεχίσητε, μέ τον 
άναμφισβήτητον ζήλον σας, τήν πολύτιμον πείραν σας καί τήν βαθεΐαν άφοσίωσίνσας 
εις τό καθήκον, νά ύπηρετήτε τήν Εθνικήν’Ιδέαν, ώς αΰτη έκφράζεται υπό τής ’Εθνι
κής Έπαναστάσεως τής 21ης Απριλίου 1967.

Άπό τής θέσεώς μου, θά σάς παρακολουθώ καί θά συμπαρίσταμαι εις τό έπίμο- 
χθον καί δυσχερές έργον σας, εύχομαι δέ καί προσδοκώ, όπως ή άρξαμένη ήδη συ
νεργασία μας άποβή έπ’ άγαθώ τής Υπηρεσίας, χάριν τής Πατρίδος καί τού λαού.
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Δεξιά.: Τροχονόμος τής Τροχαίας ’Α
θηνών τό Ιτος 1938, δτε ή Υπηρεσία 
αΰτη ύπήγετο είς τόν Υπουργόν Δι- 
οικήσεως Πρωτευούσης. Διά πρώτην 
φοράν τότε έφορέθησαν τό κράνος καί 
δ δερμάτινος τελαμών. (Φωτογραφία 
εύγενώς παραχωρηθεϊσα ύπό τού ία. 
Άρχιφύλακος κ. Κοντογιάννη) . Κά
τω: Μία δμάς ’Αστυνομικών άναμέ- 
νει διατατάς πρός δράσιν. Είναι οί 
μέρες τής μαύρης κατοχής, τότε ποί) 
ή ’Αστυνομία Πόλεων άποτελοϋσε τό 
μόνο φάρο παρηγοριάς κι’ έλπίδας 
στήν πεινασμένη πρωτεύουσα. ’Απέ
ναντι: Ό μάς δρκισθέντων νέων ’Α
στυφυλάκων είς τήν πλατείαν Συντά

γματος.
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ΜΙΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΤΩΝ « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΠΩ Σ ΤΗΝ ΕΙΔΕ

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

Τ  Ο  Α Λ Μ  Π  Ο  Υ  Μ  

Τ Η Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς Άναγνώστας των.
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ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

‘Άνω: ΤΙ λεγομένη Φτερωτή Όμάς του Τμήματος Ασφαλείας τό 1026. Τ 
όμάς αυτή, τήν όποιαν ίδρυσε κατά τό Πρότυπον τή; αντιστοίχου τής Ικώ  
τλαντ Γυάρδ, δ έκ τών μελών τή; Αγγλική; Αποστολή; Μπούμπιερ. ήσχ 
λεϊτο κυρίως μέ τήν καταδίωξιν πορτοφολάδων καί σύλληψιν ^διαρρηκτών 
Κάτω: Τροχονόμο; τής Τροχαίας Αθηνών παρελαύνοντε; τον Αύγουστον 
1944, κατά τήν άλλαγήν τής Φρουράς τού Αγνώστου Στρατιώτου.



Λ/ίο. Ασ.υφύλας με. Αγγλων καί Ελλήνων στρατιωτών εις το ττροκεχωρημένον φυλάκιον τού Αυκαοητ- 
τοΰ κατά τήν Δεκεμβριανήν στάσιν. Κάτω: Μορφές πού έτίμησαν τήν ’Αστυνομίαν καί έστερέωσαν ττάνω σε 
γερά θεμέλια τβ οικοδόμημα τοΰ νέου Σώματος. Έ ς αριστερών: Γ. Καραβίτης Άστυν. Δ) ντής, οί κ.κ. Νικ. 

Νέρης καί Δ. Βρανόπουλος καί ό ’Αστυνόμος Στάθης Πατσατζής.



Η συμβολή των Διδασκάλων του Γένους
εις την

διατηρησιν τοϋ Ελληνικού φρονήματος
Ή δλωαις τής Κωνσταντινουπόλεως, Οπό τών Τούρκων, 

έπέφερε τήν αβέσιν τού τελευταίου φάρου τής 'Ελληνοχριστια
νικής μαθήσεως καί παιδείας.

Καί ήτο ή Βασιλεύουσα, τήν έποχήν έκείνην, 6 τελευταίο; 
κρίκος τής πνευματικής άλύσου, τής όποιας ή αφετηρία ήτο 6 
πολιτισμός καί ή Οψίστη προσφορά τής αρχαίας 'Ελληνικής 
έποχής.

Εις τήν αξίαν καί τάς άνεκτιμήτους ύπηρεσίας τών Ελ
λήνων λογίων τής Κων)πάλεως ίστηρίχθη, ιδιαιτέρως, ό πορ
θητής Μωάμεθ, δι" δ καί είς πάσαν δύσκολον στιγμήν προσέ- 
τρεχεν είς τάς πολυτίμους σύμβουλός των.

"Οπως δέ μάς πληροφορούν οί Ιστορικοί, πλήθος λογίων 
τής συνοικίας «Φαναριού» τής Κων)πάλεως, έσύχναζεν είς τήν 
αυλήν τού Σουλτάνου, οΐτινες διά τής άκτινοβολούσης προσωπι
κότητάς των έπηρέαζον, λίαν άξιολόγως, τήν ύψηλήν Πύλην 
έπιτυγχάνοντες εύεργετικά μέτρα καί προνόμοια Οπέρ τού δεινο- 
παθούντος καί σκλαβωμένου Ελληνισμού.

Ή Ελληνική Παιδεία, τήν έποχήν έκείνην, ήτο ούσια- 
στικά άνύπαρκτος, συνετελεϊτο δέ κατά τρόπον, τό μέν έπι- 
κίνδυνον διά τάς άγριας διαθέσεις τών Τούρκων, τό δέ άξιο- 
θρήνητον, έξ έπόψεως πνευματικής στάθμης καί μορφώαεως.

Οί όλίγοι "Ελληνες μοναχοί κατέβαλλον φιλοτίμους καί 
ύπερανθρώπους προσπάθειας καί μέ προφανή κίνδυνον τής ζωής 
των μετέδιδον τά όλίγα έκείνα γράμματα, πού προσέφερεν ή 
έκπαίδευαις τού «Κρυφού Σχολειού».

Τό σκλαβωμένο Ελληνόπουλο τής Τουρκοκρατουμένης Ε λ 
λάδος έξελιπάρει τήν σεληνόφωτον νύκτα, διά νά διέρχεται εύ- 
κόλως τάς άποκρήμνους έσχατιάς καί τάς φαράγγας, καί νά 
προσέρχεται ύπό τήν μορφωτικήν φλόγα τού μοναχικού κελλίου,

Ά λλ’ δμως, διά ένεργειών τού Γενναδίου (τής Μεγάλης 
τού Γένους Σχολής) έπιτυγχάνεται ή παροχή πρός τόν 'Ελλη
νικόν λαόν έξαιρετικού προνομίου, έκ μέρους τού Σουλτάνου, 
μετά τό όποιον ιδρύονται άθρόως πνευματικά Κέντρα καί Αξιό
λογοι Σχολαί (’Ιωάννινα, Άθήναι, Χαλκιδική, Πάτμος κλπ.)

Ό  ίδιος διδάσκει είς αύτάς καί μέ τήν θερμουργόν πνοήν 
του έμφυσφ είς τόν σκλαβωμένον νέον τόν πόθον καί τήν αγά
πην πρός τήν ’Ελευθερία, τόν έρωτα πρός τήν Πατρίδα, τά 
ύψηλά τού "Εθνους ’Ιδανικά.

’Ανεκτίμητος, τφ δντι, άδάμας ύπήρξεν δ Άδαμ. Κοραής. 
Ό  βασικός συντελεστής τής έκ τής τέφρας καί τού μηδενδ; 
άναγεννωμένης έλληνικής παιδείας, δ πρύτανις τών Ελληνι
κήν γραμμάτων, τού όποιου ή άφιλοκερδής δραστηριότητος έκά- 
λυψεν, εις γνώσιν καί παίδευσιν, δλον τόν Έλλαδικόν χώ
ρον.

Τής αύτής φωτεινότητος άστέρες είναι καί οι Ευγένιο; 
Βούλγαρις, δ έμπνευστής, ιδρυτής καί τό κυριαρχούν στοι- 
χεΐον τής περιφήμου Άθωνιάδος Σχολής, δ Νεόφυτος Βόμ
βας, ό Νικηφόρος θεοτόκης καί δ Ήλίας Μηνιάτης.

'Ομοίως, μεγάλας όπηρεσίας προσφέρει καί δ έτερος τίϋν 
μεγάλων διδασκάλων τού γένους, δ Κούμας.

Μεγάλη, έπίσης, προσωπικότης υπήρξε καί δ "Ανθιμος 
Γαζής, τού όποιου τό δισυπόστατου—διδάσκαλος—ιερωμένος— 
έφθασεν είς δυσθεώρητα ύψη πνευματικής προσφοράς καί αυν- 
έτεινε μεγάλως είς τήν διατήρηοιν άδαμάστου τού 'Ελληνικού 
φρονήματος.

Ήγήθη τοπικού έπαναατατικού κινήματος, έμυήθη (ώς καί 
οί πλεΐστοι των διδασκάλων τού Γένους) είς τήν Φιλικήν 'Ε
ταιρίαν, έδίδαξε καί έγαλούχηαε μέ τά νάματα τής Ελληνι
κής Παιδείας πληθώραν μαθητών είς τό τοπικόν Γυμνάσιου Μη- 
λεών, καί, άργότερον, καταδιωχθείς υπό των Τούρκων, κα-

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

τέφυγεν εις τό έξωτερικόν, άφ’ δπου διά χρημάτων ένίαχυεν, 
άφ’ ένός μέν τήν έπανάστασι, άφ’ έτέρου δέ τό Γυμνάσιου τής 
κωμοπόλεως, είς έποπτικά μέσα καί βιβλία, τά δποία καί 
σήμερον θαυμάζει δ έπισκέπτης τού τοπικού μουσείου.

Διά τών διδασκάλων τού Γένους διεσώθη ό 'Ελληνοχριστια
νικός πολιτισμός άπά τήν πλήρη κατάρρευσίν του καί μετε- 
δόθη μέχρι τών ήμερών μας. Κατωρθώσαμεν νά έπιζήσωμεν 
ώς "Εθνος καί ώς Φυλή, καί δΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγον 
δύνανται νά-όνομασθούν ώς οί θεματοωύλακες τών ιερών παρα- 
δόσεών μας. Διέσπειραν πλουσίως τόν σπόρον τής παιδείας, είς 
τά γόνιμον έδαφος τού Ελληνικού χώρου, κινούμενοι, ούχί άπό 
Ολικά κίνητρα καί χρηματικά όφέλη, άλλ’ έκ πίστεως πρός τά ( 
δψηλά ιδανικά τού άνθρωπισμού, τής θυσίας καί τής φιλο
πατρίας. Έπέτυχον πλήρως είς τήν άποστολήν των, διότι 
κατηύθυνον τόν νούν τού Έλληνόπαιδος είς τήν προσήλωσιν 
τής μεγάλης ’Ιδέας τής Έλληνικής Πατρίδος, τής θρησκεία; 
καί τής ’Ελευθερίας. Προελείαναν έξαιρετικώς τήν δδδν τής 
Έπαναστάσεως, διότι τά χθεσινά 'Ελληνόπουλα ήσαν οί μετέ- 
πειτα ήρωες τόσων νικηφόρων άγώνων, οί συντελεσταί θριάμ
βων καί ήρωϊκών πράξεων.

ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Άρχιφύλαξ
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ΓΝΩΡΙΖΕ Σ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ;
ΤοΟ Π α ν ο σ .  ’Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτ ο υ

* .  Κ Ω Ν / Ν Ο Υ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Α  ΕΝ ΣΟΥ ΟΜΙΛΩ διά τήν καταγω- 
^  γήν σου. Δέν σέ ερωτώ διά τό ό
νομά σου. Δέν πρόκειται διά τήν ιδιό
τητά σου, ώς μαθητου ή φοιτητοϋ ή ερ
γαζομένου νέου. Σέ βοηθώ, μέ τό ση
μείωμά μου αύτό νά γνωρίαης βαθύτερα 
τόν έαυτόν σου. Τήν προσωπικότητά 
σου. Προβλήματα, άγώνες, άγωνίες' τά 
τρία ταΰτα συνθέτουν τήν προσωπικό
τητά σου.

Κάθε άνθρωπος, Φίλε μου, δέν είναι 
συνήθως δ,τι βλέπομε. Δηδσλή, κάτι τό 
άπλώς έΕωτερικό, τό τελείως ύλικό. 
Είναι περισσότερον ό,τι δέν βλέπομε. 
Είναι κάτι τό βαθύτερο, τό άνώτερο, τό 
μονιμώτερο. Είναι πνεύμα, ψυχή, προ
σωπικότης. Είναι μία άδιάσπαστος σύν- 
θεσις. Μιά άρμονική ουμφυία. Σώμα 
καί ψυχή. Ή  άρμονική άνάπτυΕις καί 
συνεργασία τών δύο τούτων συστατικών 
τής άνθρωπίνης ύπάρΕεως, αύτό λέγε
ται προσωπικότης. Τό σημείον τούτο 
πολλοί τών συνανθρώπων μας άγνοοϋν 
Τό έχουν παρεΕηγήσει. Μπορώ νά εϊπω, 
ότι άγωνίΖονται διά τήν διάλυσιν καί τήν 
διάσπασιν αύτής τής άρμονίας.

Προσωπικότης σημαίνει άνθρωπον ά- 
νώτερον, πού γνωρίΖει νά καθυποτάσση 
τό κατώτερον έγώ καί νά άνασταίνεται 
έπειτα ό έΕευγενισμένος άνθρωπος, ό 
άνθρωπος τού πνεύματος, τών άΕιών. Ό  
άνθρωπος πού έχει έπιτύχει νά άνυψω- 
θή σέ προσωπικότητα, «πρέπει νά άπο- 
θάνη ώς άτομικότης καί έτσι θά άνα- 
στηθή ή προσωπικότης», γράψει ό με
γάλος παιδαγωγός Φαίροτερ. «Τό όλο 
μυστήριο εις τούτο έγκειται, γράψει καί 
ό Γκαϊτε, εις τό πώς νά άπαρνηθώμεν 
τήν ϋπαρΕίν μας διά νά ύπάρΕωμεν».

Ά λλ ' ό άνθρωπος είναι καί κάτι άκό- 
μη περισσότερον. Είναι δημιούργημα, τό 
τελειότερον δημιούργημα τού Θεού. 
Έπλάσθη μέ ιδιαιτέραν δημιουργικήν 
ένέργειαν τού Πανσόφου Δημιουργού. 
Έπλάσθη «κατ' εικόνα καί καθ' όμο'ω- 
σιν τού Θεού». Τί σημαίνει αύτό; Τό 
«κατ' εικόνα» άνοφέρεται εις τήν ψυ

χήν καί σημαίνει, ότι άπό τάς πνευματι
κός καί ήθικάς Ιδιότητας πού έχει εις 
τέλειον καί άπειρον βαθμόν ό Θεός, με- 
τιδωκε μέ τρόπον καί εις τόν άνθρω
πον. Αθάνατος είναι ό Θεός; Αθάνα
τον εποίησε καί τόν άνθρωπον. Νοϋς 
τέλειος είναι ό Θεός; Έστόλισε καί τόν 
άνθρωπον μέ νοϋν, μέ τόν όποιον όχι 
μόνον προοδεύει καί παρουσιάζει έκ- 
πληκτικάς άνακαλύψεις, άλλ' άνεβαίνει 
εις τά ύψη καί διακρίνει τόν Δημιουρ
γόν καί άνακαλύπτει τόν πνευματικόν 
κόσμον.

Απόλυτος έλευθερία ύπάρχει εις τόν 
Θεόν, έλευθέραν έδημιούργησεν καί τήν 
ίδικήν μας ψυχήν, δηλαδή ό άνθρωπος 
είναι αύτεΕούσιος. ΆΕιοποιών ό άνθρω
πος διά τής ίδικής του θελήσεως, τή 
συνεργασία τής Θείας Χάριτος, τό «κατ' 
εικόνα» ανεβαίνει εις τό «καθ' όμοίω- 
σίν του», δηλαδή εις τήν όμοίωσίν του 
προς τόν Θεόν ήθικώς κατά τό δυνατόν.

Ο άνθρωπος, καί άρα καί ό νέος άν
θρωπος, είναι προσωπικότης, πλασθεϊσα 
κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσίν τού Θεού.

Αλλ’ ό νέος είναι μία Εεχωριστή προ
σωπικότης.

Αντιγράφω άπό τάς « Ακτίνας»; ϊέρω  
τί θά πη έφηβική ψυχή! Διά τούτο στέ
κω μέ ίεροπρέπεια μπροστά της. Καί 
κάθε φορά πού τήν συναντώ γεννάται 
μέσα μου ένας άπέραντος θαυμασμός, 
γιά τό μυστηριώδες μεγαλεϊον πού κρύ
βει βαθειά μέσα της.

Έφηβική ψυχήί 
Ένος μυστηριώδης κόσμος!
Ένας πσράΕενος κόσμος!
"Ενας δυναμικός κόσμος!
"Ενας άμορφος κόσμος!

Όποιος τολμά άδέΕια ή πρόχειρα νά 
μπή μέσα σ' ένα τέτοιο κόσμο δέν κάνει

τίποτε περισσότερο άπό ένα θανάσιμο 
σφάλμα. Είναι άμαρτία νά μπαίνη κανείς 
εις τά Αγια τών Αγίων μέ βρώμικα 
παπούτσια. . . είναι θεβήλωσις.

Ή ψυχή τού νέου είναι τά "Αγια τών 
Αγίων ένός Ναού καί ό Ναός αύτός 

δέν είναι άλλο παρά τό άνθρώπινον σώ
μα. Δέν μπορείς νά είσέλθης εις τήν 
ψυχήν τού νέου, ή όποια «είναι άσφα- 
λισμένη μέ χίλιες κλειδαριές», όπως 
παρατηρεί ό ΤΟΤΗ, έάν δέν έχης άγνά 
αισθήματα, καθαράν διάθεσιν, στοργικόν 
ένδιαφέρον διά τά προβλήματά της.

Είσαι, λοιπόν, ένας άνθρωπος, δηλ. 
μία άθάνατος ΰπαρΕις, πού ό δρόμος 
της δέν έχει τέλος, πού οί όρίΖοντές 
της είναι χωρίς όρια, πού ό προορισμός 
της είναι γεμάτος άπό μυστήρια, σπου- 
δαιότητα καί σοβαρότητα.

Είσαι ένας άνθρωπος, δηλ. μία ϋπαρ- 
Εις, πού έλαβε άπό τόν δημιουργόν τήν 
θείαν σπίθα τής διανοίας, μία ΰπαρΕις 
έλευθέρα νά διαλέΕη, νά άποφασίση, νά 
κυβερνήση τή Ζωή της, νά είναι πιλότος 
στόν έαυτόν της καί ύπεύθυνος διά τόν 
δικό της προορισμό.

Φίλε μου, σέ έρωτώ' γνωρίΖεις ποιος 
είσαι; Σού άπήντησα μέ αύτό μου τό 
σημείωμα. Είσαι εικόνα τού Θεού, είσαι 
προσωπικότης, είσαι μία ώραία καί δυ
ναμική ψυχή.

Καί ό Μέγας Βασίλειος σού γράφει: 
«ΈΕέτασον οεαυτόν τις εί γνώθι σαυ- 
τού τήν φύσιν' άτι θνητόν μέν σου τό 
σώμα, άθάνατος δέ σου ή ψυχή.

. . .Πρόσεχε σευατώ. . . ύπερόρα σαρ- 
κός, παρέρχεται γάρ' έπιμελού ψυχής, 
πράγματος αθανάτου».

ΦύλαΕε, λοιπόν, τόν θησαυρόν σου 
καί άγωνίΖου διά τήν προσωπικότητά 
σου.
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— Ανταπόκριση άπό τήν Κέρκυρα, 
τήν πανέμορφη νύφη τού Ιονίου. Μέσα 
στό παρομυθένιο περιβάλλον τής γαλή
νης καί τής ομορφιάς της, αμέτρητοι 
Εένοι καί χιλιάδες Έλληνες, απ’ όλα τά 
μέρη τής Πατρίδος μας, Ζούν ένα παν
έμορφο καλοκαιριάτικο όνειρο.

Καλοκαίρι στήν Κέρκυρα. Είναι μιά 
όλάκαιρη ιστορία ευτυχίας.

Πολυθόρυβη Ζωή κάθε βράδυ οτή 
Σπιανόδα, στό λιμάνι, μέσα ατά γρα
φικά καντούνια.

Γεμάτα τά χωριά, οί έΕοχές, κάθε 
σπιθαμή τής Κερκυραϊκής γής.

Μιά άνικανοποίητη δίψα γιά Ζωή, ένώ 
τριγύρω όργιάΖει τά πράσινο, πλανεύει 
ή θάλασσα, σού κλέβει τή καρδιά καί τά 
νοϋ τά ήλιοθασίλεμα στόν Πέλεκα. Κο
σμοπολίτικη βουή, άπαστράπτουσα φινέ- 
τσα πολιτισμού, άλλά καί έκσταση καί 
σιωπή καί περισυλλογή τού παντός σέ 
ένα. Σ' ένα καυτό μυστήριο. Τό μυστή
ριο τής Δημιουργίας. Μιας δημιουργίας 
πρωτόγονης, άγριας, απλησίαστης σέ 
γοητεία καί γαλήνη.

Τί άντιθέσεις! ! ! Τί παράΕενη σύνθε
ση άντιθέσεων! "Οποιος θέλει νά μάθη 
τί είναι μόχθος Ζωής καί γαλήνη μαΖί, 
νά Εεκουράση τό είναι του, καί νά τό 
άσκήση μαΖί, ός έρθη στή Κέρκυρα.

Ή Τουριστική κίνηση τού νησιού έ- 
φέτος άνέβηκε σέ άστρονομικά ύψη.

Κάθε χρόνο ανεβαίνει. "Ολο καί αύ- 
Εάνονται οί έπισκέπται τής Κερκύρας. 
Είναι τό μεγάλο σταυροδρόμι τού καλο
καιριού, όπου συναντιόνται όλα τά έθνη 
καί όλοι οί λαοί.

Μέσα σέ τόσο κόσμο θάΕιΖε μιά πρα
κτική έφαρμογή τών δημοσίων σχέσεων. 
ΘάΕιΖε ένα πολιτισμένο παρόν τής Α
στυνομίας Πόλεων, πού γεννήθηκε πριν 
50 χρόνια σ' αύτό έδώ τό νησί.

"Ετσι βρεθήκαμε μιά "έοα τού Αύγού
στου, μ’ όλα τά σύνεργα τής δουλειάς 
μας, γιά νά φέρουμε ατά πλήθη τό χαι
ρετισμό τής Αστυνομίας Πόλεων.

Γι' αύτό, αύτή ή στήλη, θά κλείση σή

μερα τά συγγράματά της, θά Εεχάση τις 
θεωρίες τών Δημοσίων Σχέσεων, θά ά- 
φήση στήν άκρη τήν έρευνα πού άρχισε 
καί θ' άνοίΕη μιά παρένθεση, γιά νά πα- 
ρουσιάση σκηνές άπό τήν καθημερινή 
Ζωή, άπ' αύτές πού άποδεικνύουν έντο
να καί ένισχύουν θετικά τήν θεωρία.

. . Ώρα 7 τό άπόγευμα. Ο ήλιος, 
κατρακυλώντας, κοντεύει ν ’ άγγίΕη στήν 
κορφή τ ' άντικρυνού βουνού. Οί Κερ- 
κυραίοι καί οί τουρίστες βγαίνουν άπό 
τά σπίτια, άπό Εενοδοχεϊα, άπό κάμπιγκ, 
άπό σκηνές, άπό πλεούμενα. . . Καί Εε- 
χύνονται στούς δοόμους, γιά νά Ζήσουν 
τήν Κορωιάτικη νυκτερινή Ζωή. . .

Τότε, άκριβώς, έκείνη τήν στιγμή τού 
«έσπερινού φωτός» στήνουμε έμεϊς τις 
μηχανές μας σέ μιά πλατεία. . . Λίγη 
μουσική άπαλή, ή ιστορία τής Αστυνο
μίας Πόλεων σέ μουσικές εικόνες, ύστε
ρα δύο λόγια άπό τό μικρόφωνο γιά τού
το τό νησί, γιά μάς, γιά τήν Αγάπη καί, 
τέλος, ή προβολή . . .

Καί τότε γίνεται τό θαύμα. . . Κάθε 
βράδυ τά ίδια. . . Κάθε βράδυ ή ίδια 
έντονη συγκίνηση, τό τρελλό καρδιοκτύ- 
πι πού σού φέρνει δάκρυα στά μάτια. .

Δίπλα σου πολλές έκατοντάδες άν
θρωποι. . . "Ανθρωποι κάθε ΤάΕεως, κά
θε έπαγγέλματος, κάθε ήλικίας.

"Ανδρες, γυναίκες, παιδιά. . . ΚΓ όλα 
αύτά τά πλήθη κάθε τόσο Εεσποϋν. . . 
Εεσπούν σέ έκδηλώσεις πού δέν είναι 
εύκολο νά περιγραφοϋν. . .

Χειροκροτήματα, έπευθυμίες, Ζητω
κραυγές, ιαχές. . . Έλληνες καί Εένοι... 
Είναι κάτι Εεχωοιστά συγκινητικό

. . . ΚΓ ίσως νά ύπάρχουν μερικοί πού 
νά πιστεύουν πώς είναι εύκολη αύτή 
ή δουλειά. . . ΤαΕιδάκι στήν Κέρκυρα... 
Μπάνια. . . Ανάπαυση. . . Διακοπές. .

Καί όμως! ! ! Είναι μιά άλλοιώτικη 
περίπτωση έτούτη έδώ. . .

Σέ κυκλώνει ή άγωνία, σέ συνέχει ή 
τρομακτική εύθύνη, δέν σ' άφήνει νά ή- 
συχάσης ή έπιθυμία σου νά τιμήσης τό 
Σώμα πού άγοπάς. . .

Κάθε μέρα, άπό τις 6 τό άπόγευμα 
μέχρι τά μεσάνυκτα, μέσα στις σκόνες, 
νά κουβαλάς μηχανήματα βαρειά, νά έ- 
νώνης καλώδια, νά στέκης όρθιος πλάι 
στις κινηματογραφικές μηχανές. . .

Αύτό κάθε μέρα, χωρίς διακοπή. . .
. . . Έχει βέβαια αύτός ό μόχθος καί 

τό άμεσο κέρδος του. . . Είναι οί φω
νές τών παιδιών, τά χειροκροτήματα τών 
μεγάλων, ό χείμαρρος ένθουσιασμού 
καί χαράς πού σέ κυκλώνει. . . Όμως, 
όπωσδήπστε δέν είναι μιά εύκολη δου
λειά.

Είναι δικές μας γνώμες καί άπόψει: 
αύτές;

"Ας δώσουμε, λοιπόν, καλύτερα τόν 
λόγο στήν Κερκυραϊκή κοινή γνώμη.

Δέν είναι μονάχα τά τόσα τιμητικά 
έπίθετα πού δίνουν στήν 'Αστυνομία 
Πόλεων Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δ)νταί 
Υπηρεσιών, Αρχαί, θεατοί κλπ. τής 
Κερκύρας μέσα στό μικρό λεύκωμα 
προβολών. . .

Είναι καί ό τύπος. . . Ας δανεισθοϋ- 
με δύο χαρακτηριστικά του δημοσιεύμα
τα. . .

— 'Έτσι, ή Κερκυραϊκή έφημερίς 
«ΚΕΡΚΥΡΑ Ί'ΚΗ» στό ύπ' άριθ 5131 
φύλλον τής 22 Αύγούστου 1972 καί στήν 
πρώτη σελίδα της γράφει:

«Μέ αισθήματα έκτιμήσεως καί άγά- 
πης αποχαιρετά σήμερον ό Κερκυραϊκός 
λαός τόν κινηματογράφον τής Αστυ
νομίας Πόλεων, ό όποιος έκλεισε τόν 
κύκλον τών παραστάσεών του εις τήν 
νήσον μας μετά 20ήμερον παραμονήν 
ένταΰθα.

Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα, τό 
κινηματογραφικόν συνεργείον τής Α
στυνομίας άνέπτυΕε δραστηριότητα ιδιαι
τέρως αποδοτικήν καί κατέκτηοε τάς 
καρδίας τών θεατών του. Αί προβολαί 
του ύπήρΕαν άληθής άπόλαυαις καί προσ- 
έφερον διδαχήν καί τέρψιν, εις ένα έπι- 
δέΕιον συνδυασμόν χρωμάτων, ήχου καί 
φαντασίας. Ή συμπεριφορά τών ύπαλ- 
λήλων τού Συνεργείου, πεπολιτισμένη
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καί άγαθοηοιός, έδημιούργει τό πλαίσιον 
μιας επιτυχούς επικοινωνίας Αστυνομί
ας Πόλεων καί κοινού. Ό  δέ γλυκύτα
τος χαιρετισμός καί οί λόγοι αγάπης τού 
αρμοδίου άΕιωματικοΰ τού Συνεργείου 
πρός τούς θεατός, έγοήτευον τά πλήθη, 
τό όποια παντοιοτρόπως έΕεδήλωναν τήν 
ίκανοποίησιν καί τήν χαράν των. Χίλιο

ι δες οί θεαταί καί Ζωηρότατοι αί έπευφη- 
μίαι των. Πορατετομένα χειροκροτήματα 
διέκοπτον τάς πρόβολός, διό νό ύπο- 
γρομμίοουν τό γεγονός ότι ή Αστυνομία 
Πόλεων, ή όποια έγεννήθη εις τήν Πά
λιν μας, δικαίως περιβάλλεται ύπό τοι- 
αύτης άγάπης.

Έτίμησε τήν Κέρκυραν τό Συνεργεϊ- 
ον διό τού σεβασμού του πρός αύτήν 
καί έτιμήθη ύπό τού Κερκυραϊκοΰ λαού 
όσον ούδέν όλλο καλλιτεχνικό συγκρό
τημα.

Τό κινηματογραφικόν συνεργείον τής 
Αστυνομίας Πόλεων έδωκε τήν ευκαιρί

αν εις χιλιάδας Ελλήνων καί Εένων να 
έκτιμήσουν τήν υψηλήν πολιτιστικήν 
στάθμην τού Σώματος τούτου.

Αί ταινίαι ήσαν άριστουργήματα τής 
7ης τέχνης. Ήσαν ψυχικοί άπολαύσεις. 
Αλλά, πέραν άπό τό θέαμα, ίδιάΖουσαν 

σημασίαν έχει ή χειρονομία. Τό γεγονός 
ότι αί Άθήναι άπέστειλαν τόν κομψόν 
άπεσταλμένον των εις τήν νήσον μας 
διά νό μεταφέρη εύλαβώς τόν χαιρετι

σμόν ολοκλήρου τού Αστυνομικού Σώ· 
μστος εις τήν γήν των πατέρων του. 
Καί οί Κερκυρσϊοι, οί όποιοι γνωρίΖουν 
νά όμείβουν τοιαύτας πρωτοβουλίας, 
έσπευσαν, ούν γυναιΕί καί τέκνοις, νά 
έπαινέσουν τήν λαμπρόν αύτήν δραστη
ριότητα καί νά Ζητωκραυγάσουν θερμώς 
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

"Ας είναι, έπίσης, βέβαιοι, ότι εις τήν 
ιστορίαν τού Συνεργείου των προσέθε
σαν μίαν χρυσή σελίδα δραστηριότητος.

Τούς συνοδεύουν αί εύχαί καί ή ά- 
γόπη μας. Κοινή ή εύχή νό τούς έπαν- 
ίδωμεν τό ταχύτερον.

Καί θερμοί οί εύχαριστίαι τού Κερκυ- 
ραϊκοϋ λαού πρός τούς ήγέτας τής Α
στυνομίας Πόλεων διά τήν αποστολήν 
τού τόσον δημοφιλούς Αστυνομικού Κι
νηματογραφικού Συνεργείου εις Κέρκυ
ραν».

Καί ή Κερκυραϊκή έφημερίς «ΤΗΛΕ
ΓΡΑΦΟΣ», ατό ύπ' άριθ. 4032 φύλλον 
της τής 22 Αύγούστου 1972 καί εις 
τήν στήλην «Σέ τρεις γραμμές», δημο
σιεύει τό έΕής αχόλιον:

«Τό κινηματογραφικόν συνεργείον τής 
Αστυνομίας τών Πόλεων, αυνεχίΖει τήν 

ψυχαγώγησιν τού Κοινού Πόλεως καί 
έΕοχής.

Μέ άΕιόλογα άποτελέσμοτα, όσον α

φορά τήν έπίτευΕιν τού έπιδιωκομένου 
σκοπού.

Τής ψυχαγωγίας, δηλαδή, καί μορφω
τικής άναπτύΕεως τού λαού τής νήσου, 
καί τής συσφίΕεως, περαιτέρω, τών δε
σμών άμοιβαίας συμπάθειας, φιλίας καί 
έκτιμήοεως, μεταΕύ αύτού καί τής όοή- 
μεραι πλέον δημοφιλούς καθισταμένης 
Αστυνομίας Πόλεων.

Ή όποια, μέ τάς διαφόρους φιλολαϊ
κός έκδηλώσεις της, καλύπτει πλέον ά- 
πολύτως, κάθε κενόν πού θά ήτο ένδε- 
χομένως δυνατόν νά ύπόρχη, εις τάς 
Κερκυραϊκάς καρδίας».

Αλλά, ό λίγος χώρος πού έχουμε στή 
διάθεσή μας δέν μάς έπιτρέπει νά έπε- 
κταθοϋμε.

Θά βρούμε εύκαιρία ατό έπόμενο τεύ
χος τού περιοδικού μας νά δημοσιεύ
σουμε καί άλλα σχόλια τού Κερκυραϊκοΰ 
καί τού Πατραϊκοΰ τύπου.

Κλείνοντας αύτό τό σημείωμα, θέλου
με νά τονίσουμε τούτο:

Ό τι οί προβολές τού Συνεργείου μας 
έφέτος στήν Κέρκυρα καί στήν Πάτρα 
έσημείωσαν μιά Εεχωριστή, μιά «άπο- 
θεωτική» θαλεγε κανείς έπιτυχία.

«Αί δημόσιοι σχέσεις έν πλήρη άνα- 
τύΕει», όπως έτόνισε σεβαστός συντα- 
Ειούχος Ανώτατος Αξιωματικός τών 
Πατρών

■ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΡΕΤΗ
(Συνέχεια έκ τής <τελ. 555)

τό μικρό μας δράκο. ’Εγώ τώρα βοηθάω καί παραστέκομαι 
μιάν άλλη Μάννα πιότερο μεγάλη κι "Αγια' 'Ελλάδα τή νο- 
ματίζουνε. Βαρειά άρρωστη ’ναι. θά ψυχομάχαγε άν 8λα τά 

μελλούνια τώ παιδιώ της δέν τή παραστεκόντουσαν, δτι μάς 
έχει χρεία. Αΰτή ά πεθάνη, δλοι σβηνοδμε. Κι έσύ Βάβω, μ’, 

κι ή Μάννα μ’ κι δλο τό σόϊ καί τοδ σογιοδ μας τό δικό του 
τά σόϊ, σβύεται καί πά. Μέ τή δύναμη τοδ θεοδ, ή μικρή μ’ 
Μάννα θέ νά γλυτώαη. Κι’ δταν δλα τά παιδιά μαζί γλυτώσ’ 
μέ τή μεγάλη Μάννα, τή Πατρίδα, τότε θέ νά πού θά γυρίσω 
ίδαλλοιώς πρός τι νά ζήση πιότερο κανείς:.. .»

Ό  στρατιώτης Όδυσοέας Τοοΰρνος έγραφε τόν Δε
κέμβριο στήν άρραθωνιαοτικιά του:

«. . .  καί πιό κάτω μοδ γράφεις Κρουστάλλω μ" άκριβή, 
πώς μέρα-νύχτα προσκυνάς τό ’κόνισμα νά γυρίσω ταχειά, 2τι 
μ’ έχεις χρεία γιά τά γάμο πού μάκρυνε ό καιρός άπ’ τ’ άρρα- 
βωνιάσματα. Λόλα μπάς κι άρπαξες; Λόξα μπά καί αέ χτύπα: 
Γιά βράδυ κάθησες στό ποτάμι καί νεράιδα ξορκισμένη σέ πλά
νεψε; Τί νά τήν κάνω, μωρή καψερή, τήν πιστροφή σά δέ 
νάχουμε λευτεριά; Τί στέφανα μοδ μολογάς, δταν σκλάβα 
θέλουν τήν 'Ελλάδα; ’Εγώ δέ παντρεύομαι μέ κλάϊμματα καί 
λείψανα. Θέλω Σταυρό καί Παπά κι δχι σφυρί—δρεπάνι καί 
καμμιταέριο τραγογένη. Αντεξε μωρή Κρουστάλλω μ’ άκριβή. 

I "Αντεξε δπως δλοι δω πά, άντέχουμε. Καί τής ’Ανάστασης τό 
θάμα, δέ μπορεί, κάποτες θέ νά γενή. . .

Καί ό στρατιώτης Γεώργιος Κομπάρης τού 584 Τά
γματος ΠεΖικού, γράφει τό 1947, στό κορίτσι του:

Πώς ήθελα μικρούλα μου, νά είο’ έδώ κοντά μου 
ν’ άκούσης τήν καρδούλα μου, νά δής τά βάσανά μου.
Γιά στρώμα βάζουμε κλαριά, γιά μαξιλάρι πέτρα 

( καί γιά κλινοσκεπάσματα μία μονή κουβέρτα.
Νάσουν έδώ στό γρέκι μου. νάσουν έδώ στή ράχη.

νά πάρης τό ντουφέκι μου νά πάς έμπρός στή μάχη.
Κι άν τύχη σφαίρα έχθρική καί κόψη τόν άνθό σου. . .
Η Λόξα ή Ελληνική, στέφει τό μέτωπό σου!

Δέν ύπάρχει γωνία γής, βράχος, άμμουδιά, λαγγόδι, 
απιθαμί Ελλάδος. . . πού νά μήν είναι ποτισμένο τό αϊμα. . . 
αϊμα έλληνικό.

Άπό τά πανόρχαια χρόνια έως τά τελευταία δικά μας, 
έως τό 1949. Καί οί σταυροί τών παιδιών τής Ελλάδος 
πληθαίνουν, όσο ή ΔόΕα μεγαλώνει.

Δύο τέτοιοι σταυροί συνεκίνηοαν, τό 1948, τόν στρα
τιώτη τού 521 Τάγματος ΠεΖικού, Δημήτρη Καταούκα. . . 
Τόν συνεκίνηοαν τόσο πολύ, πού έγραψε:

—Δύο σταυροί ψηλά στό βράχο, πέρα κεϊ πρός τή Δεσκάτη 
δυδ σταυροί πού κρύβουν κάτι. . .
—Δυό σημεία πού συμβολίζουν κάποιας μάχης τήν τιμή 
πού πληρώθηκε άντριωμένα,
—μιά δραματική στιγμή—
άπ’ τά νειάτα τής πατρίδας, πού δέ σκύβουν τόν αύχένα! 
—ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
—Δυό φαντάροι,
—μιά θυσία, τής 'Ελληνικής ιδέας.
—θά περάσουνε τά χρόνια καί τά γράμματα θά σβήσουν 
καί τά ξύλ’ άπ’ τούς χιονάδες θά σαπίσουν, θά σαπίσουν... 
—Δέ θά ύγραίνουνε τά μάτια τούς κατάλευκους κροτάφους 
κι ίσως νάχουν οί καρδιές μας λησμονήσει τούς δύο τάφους! 
—Μόνη ή δόξα θά κρατήση
κάποια άνάμνηση γιά κείνους άπό νοσταλγία γεμάτη
καί θά στέκη πάντα δλόρθη στό ίδιος μέρος πούχαν στήσει
δυό σταυρούς ψηλά ατό βράχο, πέρα κεϊ πρός τή Δεσκάτη. . .

"Ετσι τραγούδησε —μέ τόν πεΖό ή τόν έμμετρο λόγο — 
ό Έλλην στρατιώτης τόν Αγώνα του γιά τήν Πατρίδα . 
τήν Πολεμική Αρετή τής Φυλής μας
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Τυχολόγου - Διδάκτορος τής Φιλοσοφικής 

Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου

1. Έννοια, σκοπός, σημασία τής ψυχολογίας τής 
κυκλοφορίας

Ύπό τήν έννοιαν «ψυχολογία της κυκλοφορίας» νοείται 
ό κλάδος τής πρακτικής ψυχολογίας, δστις άοχολείται περί 
τήν έρευναν τοϋ κυκλοφοριοκοϋ βιώματος, σκοπών βάσει 
ψυχοδιαγνωστικών, ψυχοοδηγητικών καί ψυχοθεραπευτικών 
μεθόδων, δπως συμβάλη εις τήν διαμόρφωσιν τής κυκλο
φορίας, όσον αφορά εις τόν παράγοντα «άνθρωπος».

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην ό σκοπός τής ψυχολογίας τής 
κυκλοφορίας είναι τριπλούς:

α) Ό  καθορισμός τοϋ τύπου τής προσωπικότητος τοϋ άν- 
θρώπου, δστις άποτελεϊ παράγοντα τής κυκλοφορίας 
ύπό δύο έπόψεις, τουτέστιν ώς οδηγός ή ώς πεΖός 
(ψυχολογία τοϋ όδηγοϋ, ψυχολογία τοϋ πεΖοϋ).

6) Ό  καθορισμός τών όρων βάσει τών όποιων ό παρά
γων «άνθρωπος» έρχεται εις επαφήν πρός τήν κυκλο
φορίαν διαμορφών ταύτην ή άποτελών μέλος αυτής 
προσαρμοΖόμενος εις τάς απαιτήσεις τούτης (ψυχολο
γία τής κυκλοφοριοκής έτοιμότητος). 

γ) Ή διομόρφωοις βάσει τής προσωπικότητος τοϋ κυκλο- 
φοροϋντος προσώπου (όδηγοϋ ή πεΖοΰ) τών οργάνων 
ή τών μηχανημάτων τών συντελούντων εις τήν κυκλο
φορίαν καί ή συμβολή εις τήν ρύθμισιν αύτής.

Ύπό τήν έννοιαν ταύτην είναι κατάδηλος ή σημασία 
τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας. Οίοδήποτε δέ άπόπειρα 
πρός ρύθμισιν τοϋ κυκλοφοριακού προβλήματος μιας χώρας 
έρήμην ταύτης είναι προωρισμένη, όπως παραμείνη άτελής.

'Εάν δέ ληφθή ύπ' όψει προσέτι σύν τοίς άλλοις ή 
σημασία, τήν όποιαν έχει ή κυκλοφορία διά τήν οικονομίαν 
μιας χώρας, γίνεται άντιληπτή ή σκοπιμότης καί ή άναγκαι- 
ότης τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας.

'Αποτέλεσμα τής άναγνωρίσεως τής άναγκαιότητος τής 
ψυχολογίας τής κυκλοφορίας είναι ή δημιουργία ειδικού 
κλάδου τών πρακτικών ψυχολόγων, τοϋ ψυχολόγου τής κυ
κλοφορίας, δστις σήμερον άποτελεϊ πολύτιμον παράγοντα 
εις τήν λύσιν τοϋ κυκλοφοριοκοϋ προβλήματος τών πεπο- 
λιτισμένων χωρών. Ούτως εις έκάστην προωδευμένην χώ
ραν ούχί μόνον εύρίσκονται ειδικοί ψυχολόγοι τής κυκλο
φορίας εις τάς δημοσίας ύπηρεσίας, άλλά καί έπιχειρήσεις, 
κυρίως άσφαλιστικαί, έχουσιν ειδικούς ψυχολόγους. Τοϋτο 
δέ γίνεται κατόπιν τής συνεχώς αύΕανομένης πίστεως πρός

τά διδάγματα τής ψυχολογίας. Οΰτω τονίΖει άπόφασις τοϋ 
άνωτάτου γερμανικού δικοστηρίου τής 22ας Φεβρουάριου 
1932 (2 D. 989)31), ότι «ή ψυχοτεχνική δίδει πλέον ήαφα- 
λισμένα μέσα πρός καθορισμόν τής ίκανότητος άντιδράσεως 
ένός άνθρώπου καί τής σκοπίμου ταχείας πράΕεως αύτοϋ 
ή μία πολύωρος έστω καί προσεκτική παρατήρησις κατά τήν 
διεΕαγωγήν μιας δίκης.

Ή  σημασία τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας έτονίσθη 
διά μίαν είσέτι φοράν καί έν τή διεθνεί έβδομάδι μελετών 
κυκλοφοριοκής τεχνικής κατ' Οκτώβριον τοϋ 1956 έν 
Streza τής ’ Ιταλίας κυρίως ύπό τών ειδικών περί τά προ
βλήματα τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας Dr. V. Fellenius 
διευθυντοϋ τοϋ ψυχοτεχνικού ινστιτούτου τοϋ Πανεμιστη- 
μίου τής Στοκχόλμης, Allgaier (Η.Π.Α.), Jellema (Κάτω 
χώροι) τής Moore ( Αγγλία) καί έγένετο άντιληπτή ή σπου- 
δαιότης καί ή χρησιμότης ταύτης.

Ή ψυχολογία τής κυκλοφορίας άποτελεϊ νεώτατον κλάδον 
τής προκτικής ψυχολογίας, ώς πατήρ δέ ταύτης δύναται νά 
θεωρηθή ό Γερμανός καθηγητής Dr. Walther Moede, ό το- 
σοϋτον εύρύνας διά τών έρευνών αύτοϋ τόν όρίΖοντα τής 
προκτ»κής ψυχολογίας. Ό  Moede ήρχισε περί τό 1930 συλ
λόγων τάς μέχρι τής έποχής έκείνης θεωρητικός μόνον δια
πιστώσεις έπί τών διαφόρων ψυχικών λειτουργιών ύπό τών 
Wundt, Fechner, Wirth, Helmholtz, Ach κ. ά. καί προσεπά- 
θησε δΓ ίδιων έρευνών, όπως θεμελιώση τόν κλάδον. Βε
βαίως έρευνηταί ώς oi Munsterberg, Lahy, Marbe, Ach, 
Tramm, De Silva, Lauer, Piret, Bonnardel άνήκουοιν εις 
τούς προδρόμους τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας.

Ή παροϋοα μελέτη βοσίΖεται έπί έρευνών, τάς όποιας 
διεΕηγάγομεν έπί τής έλληνικής πραγματικότητος έπί κυ- 
κλοφοριακών γεγονότων καί δεδομένων πόλεως καί υπαί
θρου ώς καί έπί έρευνών έπί 'Ελλήνων όδηγών καί πεΖών.

2. Φαινομενολογία τής κυκλοφορίας (γενική μορφή)

Άντικείμενον τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας είνοι 
τό κυκλοφοριακόν βίωμα. Ή κυκλοφορία, ώς κοσμικόν γε
γονός, καθορίΖεται ώς μία δυνάμει συνάρτησις κινήσεων, 
έχουσών παρόρμησιν συνειδητήν, υποσυνείδητον ή άσυνεί- 
δητον. Βάσις δθεν τής κυκλοφορίας είναι ή κίνησις. Ή 
κυκλοφοριακή κίνησις φαινομενολογικώς διαφοροποιείται 
εις τρεις παράγοντας, ήτοι εις τόν πεΖόν, εις τόν όδηγόν 
καί εις τόν ρυθμιστήν τής κυκλοφορίας.

Καί εις μέν τόν πεΖόν ή κίνησις άφορδ εις τόν βηματι-

ό72



σμόν αυτού, τουτέστιν εις τήν ρύθμιοιν τών κινήσεων των 
ποδών κατά την ώραν τής κυκλοφορίας, εις δέ τόν οδηγόν 
αφορά εις τόν χειριαμόν καταλλήλων οργάνων καί μηχανη
μάτων διά τών χειρών καί τών ποδών, τουτέστιν εις τήν ρϋ- 
θμισιν αυτών κατά τήν ώραν τής κυκλοφορίας, εις τόν ρυ
θμιστήν δέ τής κυκλοφορίας έν τέλει ή κίνησις είναι ή κί- 
νησις τών χειρών καί στροφή τοΰ κορμού ή χειρισμός καταλ
λήλων οργάνων διά τών χειρών.

Κατά τούτα εις μέν τόν πεΖόν έχομεν άμεσον συμμετο
χικήν κίνηοιν, εις δέ τόν οδηγόν έμμεσον συμμετοχικήν 
τοιούτην. Εις τόν πεΖόν παροτηρεΐται πολότης ιμεταΕύ άτό- 
μου καί κόσμου. Ό  πεΖός δέχεται έρεθισμούς έΕωτερικους 
καί άνευ μεσολαβήσεως τρίτου μορφοί (συνειδητώς, ύπο- 
συνειδήτως, άσυνειδήτως) τήν αύτοκινησίαν αύτοϋ.

Εις τόν όδηγόν παροτηρεΐται πλήρως τό «όδηγικόν 
τρισδιάστστον». Ό  όδηγός δέχεται έρεθισμούς έΕωτερικούς, 
όλλά δέν άπαντά όμέσως πρός αύτούς' ή άπάντησις δίδεται 
διά τού χειρισμού τών όδηγικών οργάνων καί μηχανημάτων 
Εις τήν περίπτωσιν όθεν τού όδηγού έχομεν τό τρισδιάστα- 
τον: όδηγός, έρεθισμός, όδηγική μηχανή .

Ό  ρυθμιστής τής κυκλοφορίος, οσάκις λαμβάνει μέρος 
εις τήν σχέσιν όδηγού καί πεΖού, έκπέμπει ό ίδιος έρεθι- 
σμούς συμφώνως πρός έν σχέδιον, τό όποιον έχει συλλάβει 
βάσει τού κυκλοφοριακοϋ γεγονότος τού τόπου καί τού χρό
νου, έν τοϊς όποίοις δρό. Εις τήν κίνησιν αύτοϋ έκφράΖεται 
ή κυκλοφοριοκή βούλησις, τουτέστιν ή πραγμάτωσις μ^άς 
ιδέας ώς βόσεως τής κυκλοφοριακής ρυθμίσεως, ώς αΰτη 
συνελήφθη ύπό τού διομορφωτού τής κυκλοφορίας.

Τόσον εις τόν πεΖόν ή πολότης, όσον εις τόν όδηγόν 
τό τρισδιόσταταν καί εις τόν ρυθμιστήν τής κυκλοφορίας ή 
έκφρασις μιάς βουλητικής ένεργείας χαρακτηρίζονται ώς 
πολυσύνθετο ψυχικά γεγονότα. Ακριβώς αύτό τό πολυ
σύνθετον είναι έκείνο τό όποιον δίδει τήν ιδιοτυπίαν τής 
κυκλοφορίας. Κατ' αύτήν ή κίνησις είναι άποτέλεσμα πολ
λών έΕωτερικών παραγόντων, (ό πεΖός δέν λαμβάνει ύπ 
άψει μόνον έν αύτοκίνητον ή ένα πεΖόν, ό όδηγός έπίσης 
κυκλοφορεί εις τό μέσον πλείστων όσων αύτοκινήτων, πεΖών 
κ.τ.λ. καί ό ρυθμιστής τής κυκλοφορίας ρυθμίΖει τήν κυκλο
φορίαν πλείστων όσων οχημάτων καί πεΖών), οι όποιοι όμως 
δέον όπως έναρμονισθώσι κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νό 
έχωμεν μίαν σταθερόν καί ρυθμιστικήν κίνησιν, βάσει τής ό
ποιας μορφοΰται ό κυκλοφοριοκός ρυθμός.

Έάν όθεν τελικώς όρίσωμεν φαινομενολογικώς τήν κυ- 
κλοφορίον, θά εϊπωμεν, ότι κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  ε ί ν α ι  
ή δ υ ν ά μ ε ι  ρ υ θ μ ι κ ή  ο υ ν ά ρ τ η σ ι ς  κ ι 
ν ή σ ε ω ν  έ χ ο υ σ ώ ν  π α ρ ό ρ μ η σ ι ν  σ υ ν ε ι 
δ η τ ή ν ,  ύ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  ή ά σ υ ν ε ί δ η -  
τ ο ν ,  β ό σ ε ι  μ ι ά ς  π ο λ υ σ υ ν θ έ τ ο υ  a 
p r i o r i  θ ι ώ σ ε ω ς  τ υ χ α ί ω ν  κ α ί  ά ν ε υ  
ρ υ θ μ ο ύ  έ Ε ω τ ε ρ ι κ ώ ν  π α ρ α γ ό ν τ ω ν .  
Ή a priori αΰτη βίωσις τής κυκλοφορίας είναι έκείνη, ήτις 
όπστελεί τόν κεντρικόν πυρήνα τού κυκλοφοριακοϋ βιώμα
τος.

3. Κυκλοφοριακόν βίωμα
Κυκλοφοριακόν βίωμα καλείται ή a priori βίωσις έΕωτερι

κών, άνευ ρυθμού, τυχαίων κινήσεων καί ή βάσει αύτής αύ- 
τορρύθμιαις τής άΕιολογικής ύφής (Struktur) τού ένδοθυ- 
μικού βάθρου δυνάμει δέ τής αύτορρυθμίσεως τούτης μορ- 
φοϋται ή αύτοκινησία.

Κατά ταύτα στοιχεία τού κυκλοφοριοκοϋ βιώματος είναι: 
α) H a  priori βίωσις τυχαίων, άνευ ρυθμού, έΕωτερικών 

κινήσεων (κυκλοφοριακόν γεγονός), 
β) Ή αύτορρύθμισις τής άΕιολογικής ύφής.
γ) Ή μόρφωσις τής αύτοκινησίας.

α) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν  β ί ω μ α  ύ π ό
γ ε ν ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .  Ως
κσθωρίσθη άνωτέρω τό κυκλοφοριοκόν βίωμα, πρόκειται 
κατ' αύτό περί μιάς δυνάμει βιωματικής έπεΕεργασίας έΕω
τερικών άνευ ρυθμού καί τυχαίων κινήσεων συμφώνως πρός 
τήν όποιαν αύτορρυθμίΖεται ή άΕιολογική ύφή τού ένδοθυ- 
μικού βάθρου τής προσωπικάτπτος. ΈΕ αύτής τής αύτορ
ρυθμίσεως άπορρέει ή μόρφωσις τής αύτοκινησίας. Τό ένδο- 
θυμικόν βόθρον είναι ό σταθμός τής διαφοροποιήσεως τών

βιωμάτων τών παρορμήσεων (Autriebserlebnisse) καί συμ
φώνως πρός τήν στρωματικήν διάρθρωσιν κατά Lersch τό 
πλησιέστερον στρώμα πρός τό βόθρον τής Ζωής. Έν αύτώ 
ύποφώσκει ή καθαρότης τού βιώματος. Τό βόθρον τής Ζωής 
είναι άσυνείδητον, ένφ τό ένδοθυμικόν βόθρον κλιμακοϋται 
εις άσυνείδητον, ύποσυνείδητον, προσυνείδητον. Κατά τό 
ταύτα τό ένδοθυμικόν βόθρον άποτελεϊ τό μεταίχμιον τής 
σχέσεως «άσυνείδητον - συνειδητόν». Ή βιωματική όθεν 
έπεΕεργασία τού κυκλοφοριακοϋ γεγονότος έν τώ ένδοθυ- 
μικώ βάθρω διαπερατοί ύπό τών παρορμήσεων, αϊτινες δια
φοροποιούνται διά πρώτην φοράν έν αύτφ. Ό  μορφωτικός 
παράγων (Gestaltungsfaktor) βόσει τής βιωματικής έπεΕερ- 
γασίας τοΰ κυκλοφοριακού γεγονότος περικλείει έντός αύτοϋ 
τήν δυνομικήν τών παρορμήσεων, οϊτινες προβάλλουσιν έκ 
τοΰ άσυνειδήτου εις τό συνειδητόν. Τό έρυθρόν νήμα τής 
δυναμικής τών παρορμήσεων δίδει τήν δυνατότητα εις τήν 
άΕιολογικήν ύφήν, όπως αύτορρυθμισθή. Κατά τήν αύτορ- 
ρύθμισιν αύτήν (έπί τής όποιας θά βασισθή ή αύτοκινησία) 
δημιουργεϊται εις «έκ τών προτέρων» ψυχικός σχεδιασμός 
τής κινήσεως διότι, ώς τονίΖει καί ό V. ν. VVeizsacker, πόσης 
κινήσεως προηγείται εις ψυχικός σχεδιασμός (Motivation) 
Οΰτος είναι ό κύκλος τής μορφώσεως τοΰ ψυχικού βίου 
Ή  αύτορρύθμισις όθεν τής άΕιολογικής ύφής βάσει τής 
δυναμικής τών παρρορμήσεων (Antriebserlebnissedynamik) 
είναι ή έσωτερική πλευρά τής μορφώσεως τής αύτοκινησίας. 
Βεβαίως ή σχέσις αύτη δέν θά θεωρηθή kausalis άλλα fina- 
lis. Τούτο είναι άπαραίτητος προυπόθεοις διό τήν κατανόη- 
σιν τών ψυχικών φαινομένων καί γεγονότων. Κατά τόν ψυ
χικόν σχεδιασμόν αύτόν διοκρίνομεν έν τη βιωματική έπε- 
Εεργασία τών τυχαίων, άνευ ρυθμού, έΕωτερικών κινήσεων 
τού κυκλοφοριοκοϋ γεγονότος μεταβολισμόν τινα, ήτοι τόν 
μεταβολισμόν τών κινήσεων αύτών βιωματικώς εις ρυθμικός. 
Αί άρρυθμοι αύταί κινήσεις τού κυκλοφοριακοϋ γεγονότος 
(κίνησις άλλων πεΖών, οχημάτων παντός είδους, έμπόδια 
κ.τ.λ.) έσωτερικώς χρωματίζονται ύπό τού ρυθμού τής αύτορ
ρυθμίσεως τής άΕιολογικής ύφής. Βόσει άκριβώς τού βιω
ματικού μεταβολισμού αί τυχαϊαι, έΕωτερικαί καί άνευ ρυ
θμού (τού βιούντος έννοεϊτοι) κινήσεις τοΰ κυκλοφοριακοϋ 
γεγονότος βιούνται έν τώ ρυθμώ τής δυναμικής τοΰ ένδοθυ- 
μικοϋ βάθρου. Έτέροις λόγοις, ό έΕωτερικός κυκλοφοριοκός 
κόσμος βιούται έσωτερικώς ύφ' ήμών συμφώνως πρός τόν 
ίδιον ήμών ρυθμόν, ή δέ κίνησις ήμών δέν είναι άπάντησις 
αιτιοκρατική εις τάς κυκλοφοριοκός κινήσεις τού έΕωτερι- 
κού γεγονότος όλλά τελολογική κατάφασις ή άπόφασις τοΰ 
έσωτερικοϋ μορφωτικού γεγονότος, ήτοι τής μορφής (Ge
stalt) τήν όποιαν έλαβεν έν ήμϊν. Ή άπάντησις αύτη νοου- 
μένη ώς έν διαλόγω έσωτερικώ δίδεται συμφώνως πρός ένα 
σκοπόν, έν νόημα καί μίαν άΕίαν. Ό  σκοπός, τό νόημα καί 
ή άΕία καθορίζονται ύπό τής δυναμικής τών παρορμήσεων 
τού ένδοθυμικού βάθρου (όρμαί, τάσεις, συναισθηματικοί 
παρορμήσεις καί καταστάσεις) καί δέν είναι άλλο τι ή ή 
πραγμάτωσις μιάς ιδέας έν τη έντελεχεία τή άνθρωπίνη, 
ήτοι τής κυκλοφοριοκής ιδέας. Ο άνθρωπος όθεν άπαντρ 
εις τό κυκλοφοριοκόν γεγονός συμμετοχικώς συμφώνως 
πρός τήν κυκλοφοριακήν ιδέαν, ήτις πραγματοϋται έν αύτω.

Κατά ταύτα, δυνάμεθα νά καλέσωμεν κυκλοφοριακόν 
βίωμα τήν βίωσιν τής πραγματώσεως τής κυκλοφοριακής Ι
δέας έν έκάστω άνθρώπω καί τήν βάσει ούτής αύτοκινησίαν.

Έν αυμπεράσματι, δυνάμεθα νό προσθέσωμεν καί τό 
έΕής: Ύπό τήν άνωτέρω τελικήν διατύπωσιν είναι δυνατόν 
νά γίνη κατανοητόν τό ότι ή κυκλοφοριοκή ιδέα φέρεται 
έν ήμϊν αύτοίς άρχετυπικώς. Είναι δήλα δή μία πρωταρχική, 
πρωτογονική εμπειρία (Urerfahrung). Βεβαίως ώς άρχέτυ- 
πος θά θεωρηθή ή πρωταρχική είκών (U rbild) τής κυκλο- 
φοριακής ιδέας σχηματικώς καί ούχί τό έκάστοτε κυκλο- 
φοριακόν γεγονός.

β) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν  β ί ω μ α  ύ π ό  
έ Ε ε λ ε κ τ ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .
Ηδη εις τό Ζώα άπαντάται καττό τινα τρόπον ένστικτώδης 

κίνησις δυναμένη, όπως θεωρηθή ώς θολή βάσις κυκλοφο- 
ριακών βιωμάτων. Οϋτω π.χ. παρατηοεϊται τόσον εις τό 
χερσαία Ζώα όσον καί εις τό πτηνά καί εις τούς ιχθύς ή 
ρυθμική κίνησις ή στάσις, ώστε νά άποφεύγωνται συγκρού
σεις πρός άλληλα, έστω καί άν έχωσι μεγίστην ταχύτητα 
άνεπτυγμένην. Εις τόν άνθρωπον τό κυκλοφοριακόν βίωμα 
έΕαρτάται κατ' άρχήν έκ τής φυσιολογικής ώριμότητος.



ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΗ
Πριν λίγες μέρες τό Έθνος μας γιόρτασε άπ’άκρου εις άκρον, τριπλή λαμπρή έορτή. 

Έτίμησε πρώτον τούς ήρωϊκούς Εφέδρους πολεμιστές του, εκείνους, πού άγωνίστηκαν 
καί έθυσίασαν τήν ύπαρξή τους γιά τή δόξα καί τό μεγαλείο τής γαλανής μας Πατρίδας.

Έώρτασε δεύτερον, τήν Πολεμική των Ελλήνων ’Αρετή, ή όποια διά μέσου των αίώ- 
νων, άνέδειξε τον "Ελληνα πολεμιστή, τον γρανιτένιο βράχο, πού πάνω του έσπασαν τά 
κύματα τού βαρβαρισμού καί τής βίας.

Έώρτασε άκόμα τό Έθνος, έώρτασαν όλοι οί "Ελληνες, τήν συντριβή των κομμουνι- 
στοσυμμοριτών, στις άπόκρημνες και σκιερές πλαγιές τού Γράμμου καί τοϋ Βίτσι.

Μέ φρίκη, άλήθεια, θυμάται ό βασανισμένος ό λαός μας τις σκοτεινές, τίς μαύρες ήμέ- 
ρες, τότε, πού τό έρυθρόν τέρας, χωρίς κανένα συναίσθημα άνθρωπισμοϋ, αίμοβόρο καί 
αιμοχαρές, άποφάσισε νά αίματοκυλίση, νά έξαφανίση άπό τοϋ προσώπου τής γής, τή φτω
χή, μά τιμημένη, αύτή γωνιά πού λέγεται ΕΛΛΑΣ.

Μέ φρίκη άναλογίζονται οί Έλληνες τον θανάσιμο εναγκαλισμό τοϋ κόκκινου δρά
κοντα, ό όποιος, κάτοικος ό ίδιος τής φρικτής στέππας, θέλησε νά μεταβάλη σέκαμμένη γή 
τή λουλουδισμένη αύτή χώρα. Και τοΰτο, γιατί ό Μπολσεβίκος, ό άχρεϊος καί άγράμμα- 
τος, δέν είχε ούτε γεύση άπό ιστορία. Δεν τοϋ είπαν, φαίνεται, πώς κάτω εκεί, στή ζεστή 
Μεσόγειο, ό Θεός έχει έγκαταστήσει μιά φυλή, πού τήν ώρισε νάναι άδούλωτη, εϊδ’ άλ
λως νά πεθαίνη. Δέν τον έπληροφόρησαν, τον αύθέντη τοϋ Κρεμλίνου, ότι, σε κείνη τή 
γή, οί άνθρωποι έ χ ο υ ν  μάθε ι  νά ζοϋν  έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι  καί  ότ ι  τ ήν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν  

ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ώ ς  τό π ρ ώ τ ι σ τ ο ν  ά γ α θ ό ν  καί  μέ τ ήν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν  μόν ον  θ ε- 
ωρ ο ϋ ν  τ ούς  έ αυ τ ο ύς  των εύδα ί μον ε ς .

Δέν είχε άκούσει ό Μουζίκος, πώς στον τόπο πού θέλησε νά σκλαβώση υπάρχουν κά
ποια στενά, πού τά λένε Θερμοπύλες. Δέν έμαθε, πώς των Μήδων των Χρυσοφόρων ή δύ
ναμη τσακίστηκε, κάποτε, στά βράχια τής Σαλαμίνας. Δέ διάβασε, πώς λίγοι, πεινασμέ- 
νοι, άοπλοι ραγιάδες τάραξαν συνθέμελα τό οικοδόμημα μιας ολόκληρης αύτοκρατορίας. 
Τ’ άγνόησε όλα αύτά καί έξαπέλυσε τίς ορδές του, γιά νά σκλαβώση τήν πατρίδα τής λευ
τεριάς καί τής δημοκρατίας. "Ομως συνάντησε στο δρόμο του κάπου, τίς νέες Θερμοπύλες. 
Δέν ήταν στο Καλλίδρομο αυτά τά στενά. Δέν ήταν ό Λεωνίδας εκεί πού τά φρουρούσε. 
Στο Γράμμο ήταν, στο Βίτσι, καί στή Μουργκάνα!..

Σ’ άνεμοδαρμένες κακοτροχαλιές, κάποιοι νέοι τριακόσιοι έταξαν τά ώραΐα κορμιά τους, 
άγέρωχα κι’ άνίκητα, γιά νά έξευτελίσουν τον κομμουνιστικό σκοταδισμό και νά ζεστά
νουν τίς καρδιές των έλευθέρων άνθρώπων. Οί έφεδροι πολεμιστές, οί νέοι τής Ελλάδος, 
τό γένος ολόκληρο, είπε τό καινούργιο « ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στούς νέους Μήδους τοϋ Βορ
ρά. Έδειξαν οί Έλληνες, γιά άλλη μιά φορά, πώς ξέρουν νά άγωνίζωνται κι’ όταν τό θέ
λουν, ξέρουν καί νά νικοϋν. Έκαναν τό Γράμμο καί τό Βίτσι σύμβολο άκατάλυτο των ύ- 
ψηλοτέρων, των ώραιοτέρων, των εύγενεστέρων ιδεών καί ιδεωδών. "Εστησαν τρόπαια δό
ξας αιώνιας. ΚΓ είπαν στον κόσμο, στούς άνθρώπους όλης τής γής, πώς, άν θέλουν νά ζή- 
σουν ώς όντα μέ άξιοπρέπεια άνθρωπινή, πρέπει νά θωρακίσουν τίς καρδιές τους καί νά 

ι πολεμήσουν μέ όση δύναμη μποροΰν τήν πανούκλα τοϋ έρυθροϋ όλοκληρωτισμοΰ.
Μνήμονες καί μεΐς τής θυσίας εκείνων καί κοντά στή χαρά καί τήν άγαλίαση γιά τήν 

τριπλή έθνική έορτή, άς συνειδητοποιήσουμε γιά άλλη μιά φορά τό χρέος μας. Τό χρέος 
προς τή γλυκειά, τήν τιμημένη μας πατρίδα.

Οί νεκροί μας μέσα άπό τούς τάφους μάς θωροΰν. Κι’ άλήθεια τό θέλουν πολύ νάναι 
γιά μάς υπερήφανοι.

Σ- ς
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Ούτως εις τήν βρεφικήν καί νηπισκήν ηλικίαν ενυπάρ
χει «δυνάμει·. Τά νήπια καί τά βρέφη μή δυνάμενα νά βαδί- 
σωσι παρακολουθοϋσι διά των οφθαλμών τάς κινήσεις τών 
προσώπων, τά όποια περιποιούνται αύτό. Εις περίπτωσιν δέ 
καθ ήν δύο πρόσωπα συγκρουσθώσιν ενώπιον αυτών κατά 
τό βάδισμα, τούτο άποτελεϊ δι' αυτά ισχυρόν έντύπωσιν Ά φ ' 
ής στιγμής τό νήπιον αρχεται βαδίΖον προσπαθεί κατά τινα 
τρόπον, όπως άποφύγη συγκρούσεις πρός Εένα σώματα. Από 
τής στιγμής έκείνης αρχεται πλέον ή πραγμάτωσις τού κυ- 
κλοφοριακού βιώματος καί δυνόμεθα έΕελικτικώς, όπως 
διακρίνωμεν τάς έΕής φάσεις.

Μ υ θ ι κ ή  φ ά ο ι ς .  Αύτη διακρίνεται Οπό τής 
ιδιοτυπίας τής συλλήψεως τών άνευ ρυθμού, Εένων καί τυ
χαίων κινήσεων τού κυκλοφοριακού γεγονότος. Η σύλλη- 
ψις αυτών γίνεται κατά μυθικόν τρόπον. Τά πράγματα είναι 
πρόσωπα (Physiognomisches Erleben, Κ. Biihler), ώς οί άν
θρωποι καί δι' αυτό είναι δυνατόν όπως ό παϊς προσέγγιση 
αυτά, μή προσπαθών όπως άποφύγη τήν ούγκρουσιν πρός 
αύτό, διότι δι' αύτόν έχουσι μυθικήν μορφήν. Κατά τήν φά- 
σιν αύτήν, ήτις είναι καί άπτική φάοις, (τό νήπιον άπτεται 
πάντων τών άντικειμένων) είναι δυνατόν τό ίδιον νήπιον. 
όπως βαδίση πρός εν όχημα. Ή μυθική φάοις διαρκεϊ μέχρι 
καί τού πέμπτου ή έκτου έτους τής ήλικίας.

Φ ά ο ι ς  π ε ρ ι ε ρ γ ε ί α ς .  “Αρχεται άπό τού 
πέμπτου ή έκτου έτους τής ήλικίας τού άνθρώπου καί διαρ- 
κεϊ μέχρι καί τού δεκάτου τρίτου. Κατ' αύτήν ύπό τήν έπί- 
δρασιν τής άναπτυσσαμένης προσωπικότητας τού άνθρώπου 
καί τών έσωτερικών ψυχικών άνελίΕεων καί μεταβολών ό 
παίς προσπαθεί, όπως γνωρίοη τήν δυναμικότητα αύτού ώς 
καί τόν βαθμόν καί τήν ποιότητα τής συμμετοχής αύτού εις 
τό κυκλοφοριακόν γεγονός. Ούτω παρατηρούμεν παίδας, 
οϊτινες δέν λαμβάνουσιν ύπ' όψει τήν κυκλοφορίαν, διέρχον
ται πρό οχημάτων κατά τήν τελευταίαν στιγμήν ή ώς οδηγοί 
διαφόρων τροχοφόρων παιγνίων («πατινίων, ποδηλάτων 
κτλ.) προσποθούοιν, όπως διασταυρωθώσι κατά τήν τελευ
ταίαν στιγμήν πρός διερχόμενα τροχοφόρα.

Φ ά σ ι ς  τ ή ς  ε φ η β ε ί α ς .  Αϋτη όρχεται άπό 
τού δεκάτου τρίτου έτους τής ήλικίος καί λήγει περί τό 
εικοστόν έτος. Κατ' αύτήν κατόπιν τής συντελεσθείσης 
γνωριμίας μετά τής κυκλοφορίας τών οχημάτων γενναται ή 
βάσει τής έφηβείας τόσις πρός υπεροχήν. Αύτη είναι δυ
νατόν, όπως έκδηλωθή ή διά τάσεως πρός περιφρόνηοιν καί 
κατόρριψιν τής υπεροχής —ώς φαίνεται εις τόν έφηβον — 
τών όχηυάτων κατά τήν κυκλοφορίαν ή διά τής έκλογής τής 
όδηγικής ίδιότητος. Τούτο δύναται νά συντελεσθή προσέτι 
καί ύπό τήν έπίδρασιν τής γνωριμίας μετά τού έτέρου φύλου. 
Ό  έφηβος ώς οδηγός είναι έν έκ τών κυρίων προβλημάτων 
τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας.

Ό  έφηβος ή ή έφηβος στρέφεται πρός τήν όδήγηοιν 
έκ τών έΕής λόγων, βάσει τών έρευνών ήμών έπί Έλληνο- 
παίδων.

1. Λόγω ύπερπλεοναΖούσης Ζωτικότητος.
2. Λόγω συνεχίοεως τού παιγνίου ύπό μορφήν όδηγήσεως.
3. Λόγω κοινωνικών σχέσεων (συναναστροφαί κτλ.).
4. Λόγω οικονομίας πρός μετάβασιν εις έργοσίον ή σχολεϊον.
5. Λόγω τάσεων πρός έντονον βίωσιν (Erlebnisdrang),
6. Λόγω τάσεως πρός δύνσμιν καί ύπεροχήν.
7. Λόγω τάσεως πρός γνωριμίαν μετά τού έτέρου φύλου.
8. Λόγω συναισθημάτων κατωτερότητος.

Χαρακτηριστικό τού έφήβου ή τής έφήβου όδηγοϋ εύ- 
ρέθησαν παρ' ήμών προσέτι τά έΕής:

1. Ή άνάπτυΕις τής ταχύτητος —κυρίως εις τά ποδήλατα 
— είναι εύθέως άνάλογος πρός τήν Ζωτικότητα, τό ένδια- 
φέρον πρός τό παίγνιον καί τήν τάοιν πρός έντονον βίωσιν. 
Ούτως ό έφηβος έΕαντλεί όλα τά περιθώρια τής λογικής 
ταχύτητος.

2. Επί συναισθημάτων κατωτερότητος όσω μείΖων είναι 
ό βαθμός τούτων τοσούτω μείΖων είναι ή άνάπτυΕις ταχύ
τητος.

3. Οί πλείοτοι έφηβοι είναι όδηγο'ι χάριν άπλής εύχα- 
ριστήοεως έπιΖητοΰντες μόνον τούτην κατά τήν όδήγηοιν.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

"Οθεν ούδεμίαν προϋπόθεσιν διά έπαγγελματικήν μετέπειτα 
στροφήν δέον όπως άποτελή ή πλειστάκις μεγίστη εύχαρί- 
στηοις τών έφήβων διά τήν όδήγηοιν.

4. Επί έφήβων οδηγών ό έγωϊσμός είναι εύθέως άνά- 
λογος πλειστάκις πρός τήν ικανότητα όδηγήσεως τά δέ συν- 
αθρώπινα συναισθήματα πλειστάκις εύρίσκονται άντιστρόφως 
άνάλογο.

5. Η όδήγησις είναι εύθέως άνάλογος πρός τήν φάσιν 
τής έφηβικής άνελίΕεως τού έφήβου. Ούτως είναι δυνατόν, 
όπως παρατηρηθώοιν άδεΕιότητες περί τήν όδήγηοιν κατά 
τάς κρίσιμους φάσεις τής έφηβείας.

"Οθεν έφηβοι όδηγούντες δέον όπως εύρίσκωνται ύπό 
συνεχή ψυχολογικήν παρακολούθησιν, διότι εις ώρισμένας 
φάσεις τής έφηβείας άπαγορεύεται εις αύτούς ή όδήγησις.

Φ ά ο ι ς  τ ή ς  ώ ρ ι μ ο υ  ή λ ι κ ί α ς .  Κατ' 
αύτήν, διαρκούσαν μέχρι τού 60ού έτους τής ήλικίας, δέον 
όπως ύπάρΕη προσοχή διά μέν τούς άρρενας περί τό 40όν 
έως τού 45ου έτους τής ήλικίας αύτών, καθ' ά έτη ύπάρχει 
μία μεταδοτική περίοδος εις τήν έΕέλιΕιν τής προοωπικότη- 
τος καί ύπάρχει κρίσις έπί τού κυκλοφοριακού βιώματος, διά 
δέ τά θήλεα περί τήν έποχήν τής κλιμακτηρίου περιόδου.

Φ ά ο ι ς  τ ή ς  γ ε ρ ο ν τ ι κ ή ς  ή λ ι κ ί α ς .  
Κατά ταύτην, δεδομένου ότι ή αύτορρύθμισις τής άΕιολογι- 
κής ύφής γίνεται πλημμελώς λόγψ τής κάμψεως τής έλα- 
στικότητος τής δυναμικής τού ένδοθυμικού βάθρου, τό κυ- 
κλοφοριακόν βίωμα ύφίσταται συνεχώς κρίσεις κοί κενά. 
Λόγω δέ τής σωματικής κατοστάσεως τού άνθρώπου κατά 
τήν ήλικίαν ταύτην σχηματίζονται ειδικοί μορφαί κυκλοφο- 
ριοκού βιώματος καί δή.

1. Μορφή έναλλογής. Κατ' αύτήν έμφανίΖεται ταχυτά- 
τη έναλλαγή έντάσεως καί ύποτάσεως τού κυκλοφοριακού 
βιώματος έπιδρώσα έπί τής κινήσεως. Ή έναλλαγή αυτή 
αιτίαν έχει τό άσυγχρόνιστον τής άντιλήψεως καί σχηματι
κής συλλήψεως τών έρεθισμών τού κυκλοφοριακού βιώματος 
πρός τήν δυνατότητα τού σχηματισμού ψυχικού σχεδίου a 
piori διό τήν κίνησιν. Αϋτη οφείλεται κυρίως.

α) Εις τήν μεμειωμένην ικανότητα τής άντιλήψεως τής 
κινήσεως τής κυκλοφορίας έκ μέρους τού γέροντος, λόγψ 
έΕοσθενήσεως τών ψυχικών ή σωματικών λειτουργιών.

β) Εις τήν μεγίστην δυνατότητα διασπάσεως τής προ
σοχής, τήν όποιαν έχει ώρισμένος αριθμός γερόντων.

2. Μορφή εμμονής. Κατ' αύτήν έμφανίΖεται έμμονή εις έν 
a priori συλληφθέν ψυχικόν σχέδιον, βάσει τού όποιου ρυ- 
θμίΖεται ή αύτοκινησία παρά τούς έρεθισμούς τού κυκλο- 
φοριακοϋ βιώματος. Λύτη οφείλεται κυρίως:

α) Εις τήν βραδύτητα τού ρυθμού ώρισμένων ψυχικών 
λειτουργιών εις τούς γέροντας.

β) Εις τήν ύπάρχουσαν έπίδρασιν τού βάθρου τής Ζωής 
καί τού σωματικού παράγοντος έπί τής πραγμοτώσεως τής 
ψυχής.

Συμφώνως πρός τάς άνωτέρω κυρίας μορφάς παρατη
ρούνται πολλάκις τύποι γερόντων, οϊτινες δέν έχουσι ρυθμόν 
εις τάς κινήσεις τού βαδίσματος (ταχέως - βραδέως) ή παρά 
τόν ρυθμόν τής κυκλοφορίας προσπαθούοιν όπως βαδίσωσι 
συμφώνως πρός ίδιον ρυθμόν.

γ) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν  β ί ω μ α  ύ π ό  
χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν .  Ως άνεφέρθη 
άνωτέρω, ή έπεΕεργαοία τών έκ τής κυκλοφορίας έρεθισμών 
διαπερατοί ύπό τής δυναμικής τών παρορμήσεων, αϊτινες 
βάσιν κυρίως έχουσι τό άσυνείδητον. Ή δυναμική αύτη ή 
έκ τού άσυνειδήτου προερχομένη χρωματίζει τό κυκλοφορια- 
κόν βίωμα καί δίδει ιδιοτυπίαν εις τήν προσωπικότητα. Λύτη 
ποιοτικώς διαφοροποιείται άναλόγως τής πτυχής τού άουνει- 
δήτου, έΕ ής έκπορεύεται. Αί πτυχαί τού άσυνειδήτου —
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έννοιας εύρυτάτης—διαμορφοϋσι κατά ταϋτα τόν πυρήνα 
τής δυναμικής τού κυκλοφοριοκοϋ βιώματος. Προκειμένου 
δέ τις νά χαρακτηρίση τυπολογικής τάς μορφάς του κυκλο- 
φοριακοϋ βιώματος, δέον όπως λάβη ώς αρχήν δαφοροποιή- 
σεως τήν δυναμικήν πρός έπεΕεργασίαν των έκ κυκλοφο
ρίας έρεθισμών, ώς αϋτη διομορφοϋται έντός του ασυνειδή
του. Ό  Lersch διοκρίνει τάς έΕής διαφοροποιήσεις σημασιο- 
λογικώς τού άσυνειδήτου: τό άσυνειδήτως άσυνείδητον 
(Ungewusst - Unbewusste), διά τού όποιου δηλοΰται ή νοη- 
τική άντίληψις, τό άνευ άνακλάσεως άσυνείδητον (Unre- 
flekier - Unbewusste), διά του όποιου όρίΖονται τά περιε
χόμενα τού βιώματος, τά όποια δέν έρχονται εις τήν έπιφά- 
νειαν τής συνειδήαεως (τουτέστιν ό άντίθετος πόλος τής 
ουνειδήοεως), τό Ζωικόν άσυνείδητον (Bewusstlos - (V i
tal - Unbewusste), διά του όποιου σημειοϋται τό Ζωικόν ύ- 
πόβαθρον, ή Ζωή ώς άσυνείδητον φαινόμενον έν άντιθέσει 
πρός τήν ψυχήν (Ζωϊκαί, φυσιολογικοί λειτουργίαι ώς ή 
άναπνοή, ή κυκλοφορία κτλ.), τό διαθεσιακόν άσυνείδητον 
Dispositionell - Unbewusste), έν τώ όποίω ένσποτίθενται 
βιωθέντα περιεχόμενα ούδέτερα, όσον άφορδ εις τήν δυνα
μικήν αυτών (μνήμης κτλ.), τό πεπιεσμένον άσυνείδητον 
(Verdragt - Unbewusste), έν τψ όποίω άποθοϋνται δυναμικά 
περιεχόμενα είτε βιωθέντα είτε μή έλθόντα είσέτι εις τήν 
έγρήγορσιν τσΰ βιώματος (γενετήσια, κοινωνικά κτλ.), τό 
συλλογικόν άσυνείδητον (Kollektiv · Urbewusste), διά τού 
οποίου καθορίΖεται τό παραδοσιακόν άσυνείδητον τής όμά- 
δος (οικογένειας, φυλής κτλ.), ώς πρώτος έτόνιαεν ό C. 
Ο. jung όμιλών περί μιας άχρονου γενικής καί ύπερατομι
κής ψυχής. Συμφώνως πρός τήν σημοσιολογικήν διάκρισιν 
του άσυνειδήτου είναι δυνατόν νά καθορισθώσι χαρακτηρο- 
λογικώς τύποι, διότι, ώς έτονίσθη, έν αύτφ διαμορφούται 
ή όρμική δυναμική, ήτις είναι ή βάσις τής αυτοκινησίας κυ
ρίως κατά τήν κυκλοφορίαν.

Δυνάμεθα όθεν νά διακρίνωμεν χοροκτηρολογικώς, όσον 
άφορά, εις τήν βίωσιν τού κυκλοφοριοκοϋ βιώματος, τούς 
έΕής τύπους άνθρώπων κυρίως —βάσει τών έρευνών ήμών — 
έπί τής έλληνικής πραγματικότητας.

1. Ό  νοητικώς κυκλοφορών, (άσυνειδήτως άσυνείδη
τον) . Ό  τύπος οϋτος έπεΕεργάΖεται τούς έρεθισμούς έκ 
τής κυκλοφορίας, κυρίως νοητικώς, τουτέστιν ό έρο- 
θισμός, οίασδήποτε φύσεως καί ποιότητος, άπευθύ- 
νεται εις τήν νοητικήν άσυνείδητον λειτουργίαν. 
Ό  τύπος ούτος καθαρώς λογικός, δέχεται τήν κΙ- 
νησιν κατά τό βάδισμα κυρίως, βάσει τής έντάσεως καί 
τού διαφοριομοϋ αύτών. Ή άσυνείδητος έπιτελουμένη έπε· 
Εεργαοία τών κυκλοφοριακών έρεθισμών έΕαρτόται έκ τής 
καθαρότητος, έντάσεως καί δυνατότητας προσαρμογής τών 
αισθητηρίων καί τής καλουμένης προσωπικής έπιδρομής 
(προσοχή, βούληοις κτλ.). Οί χαρακτηρολογικοί πόλοι τού 
τύπου ούτοϋ εύρίσκονται εις τήν δυνατότητα καί εις τήν 
άδυναμίαν τής πλήρους νοητικής έπεΕεργασίας. Κυρίως εις 
αύτόν τόν τύπον άνήκουοιν οί άθλητικοί τύποι τής τυπολο
γίας τού Kretschmer καί οί μεσομορφικοί τής τυπολογίας τοϋ 
Sheldon, Αί κινήσεις τοϋ νοητικώς κυκλοφοροϋντος είναι 
βραδείας ήσυχοι, μετρημένοι. Τό βάδισμα είναι βαρύ, ήσυ- 
χον, πλατύ. "Ανευ ικανής φαντασίας, σταθερός, πραγματο
ποιεί τάς κινήσεις ούτοϋ μέχρι τέλους. Ακολουθεί κυρίως 
εύθείας γραμμάς, άποφεύγει τάς καμπύλος καί προτιμά κατά 
τό βάδισμα νά διαγράφη γωνίας.

2. Ό  άσυνειδήτως κυκλοφορών (άνευ άνακλάσεως ά
συνείδητον). Ό  τύπος ούτος δέχεται τούς έκ τής κυκλο
φορίας έρεθμισμούς άπλώς καί κοτ' ευθείαν εις τό άσυ- 
νείδητον. Οί έρεθισμοί ούτοι δέν έπιδρώσιν έπί τής δυναμι
κής τών παρορμήσεων καί τής έπεΕεργασίας τού κυκλο- 
φοριακού βιώματος, διότι έν αύτφ τό κυκλοφοριακόν γεγο
νός ώς έρεθιαμός καί τό κυκλοφοριακόν βίωμα ώς άπάντη- 
οις είναι δύο κύκλοι παράλληλοι. Τύποι άθλητικοί (Krets
chmer) είς τό όνώτατσν όκρον, έντοσιν καί βαθμίδα είναι

δυνατόν νά άνήκωσιν είς τόν τύπον αύτόν. Ό  τύπος ούτος 
είναι ό κοινώς καλούμενος «ό καταπάνω, μέσ' άπ' όλα» 
(Draufgegner). Ούδέν ύπολογίΖει, προχωρεί ώθών τούς πόν
τος καί τά πάντα, ό βηματισμός αύτού έχει σταθερότητα, 
είναι βαρύς. Αί κινήσεις είναι απότομοι. Πλειστάκις βαδίΖει 
είς τό μέσον τής οδού (ώς θά ίδωμεν καί άλλοι τύποι δύναν- 
ται νά πράττωσιν αύτό), προσπαθεί νά έπιβόλη τόν ίδιον 
ούτού έσωτερικόν ρυθμόν.

3. Ό  Ζωίκώς κυκλοφορών (Ζωικόν άσυνείδητον). Ό  
τύπος ούτος μεταβάλλει τούς έκ τής κυκλοφορίας έρεθι- 
σμούς είς ρυθμόν τής Ζωής, τουτέστι ρυθμόν ροής καί πο
ρείας τών φυσιολογικών λειτουργιών. Δι' αύτόν ή κυκλοφο
ρία είναι έσωτερικόν γεγονός. Ψυχολογικής έΕεταΖόμενος 
ό τύπος αύτός περιλαμβάνει κυρίως πρόσωπα τού ύποκει- 
μενικοϋ καί κυρίως τού παθητικού συναισθηματικού τύπου 
κατά τήν διάρκειαν τού Muller - Freienfels. Ή  κυκλοφορία 
έχει έπίδρασιν έπί τών φυσιολογικών γεγονότων τής Ζωής 
(άναπνοή, κυκλοφορία, πέψις κτλ.) ή άπάντησις δέ δίδεται 
διά τής λειτουργίας (λειτουργική έπιτάχυνσις ή έπιβράδυν- 
σις κτλ) τών φυσιολογικών λειτουργιών. Οΰτω ταχύς ρυ
θμός τής κυκλοφορίας δύναται νά έπιφέρη έμέτους, παλ
μούς ταχείς κτλ., καί άνάλογα φαινόμενα δύνανται νά έμ- 
φανισθώσιν έν βραδεί ρυθμφ. Τά πρόσωπα τού τύπου αύτού 
κυκλοφοριακώς (είτε ώς οδηγοί είτε ώς πεΖοί) είναι ακρως 
επικίνδυνα, διότι έΕ ίδιοσυγκροσίας άνήκουοιν είς αύτόν τόν 
τύπον.

4. Ό  διαθεσιακώς κυκλοφορών (διαθεσιακόν άσυνεί
δητον). Ό  τύπος ούτος δέχεται τούς έρεθισμούς τού κυ- 
κλοφοριακοϋ γεγονότος, τούς όποιους τοποθετεί είς τό ά
συνείδητον συνεχώς. Η έκάστοτε δέ άπάντησις είς τά καθ' 
έκαστα κυκλοφοριακά βιώματα δίδεται ούχί συμφώνως πρός 
τήν θέσιν τής στιγμής αύτής, άλλ' είναι ή συνισταμένη τού 
συνόλου τών έρεθισμών τής κυκλοφορίας, οί όποιοι έχουσι 
ταποθετηθή έντός τού άσυνειδήτου. Κατά ταΰτα τό σύνολον 
τών κυκλοφοριακών ερεθισμών λαμβάνει κυριαρχικήν θέσιν 
έπιδρών έπί τής διαθέαεως τού προσώπου. Κυρίως είς τόν 
τύπον αύτόν άνήκει ό διπολικός χαροκτηρολογικός τύπος 
τού Pfahler τών σταθερών καί ρευστών περιεχομένων. Κατ' 
αύτόν έπί σταθερών μέν περιεχομένων ή μέν βασική λει
τουργία τής προσοχής, στρέφεται πρός έσωτερικά σύνολα, 
τά όποια λαμβάνει ώς ολότητας, ή δέ εύκινησία έχει ώς 
βάσιν συνολικός, πλήρεις μορφάς' έπί ρευστών δέ περιε
χομένων ή μέν προσοχή στρέφεται πρός άποσπασμοτικά 
περιεχόμενα, ή δέ αύτοκινησία έχει ώς βάσιν άποσπασματι- 
κά βιώματα. Ούτως ό μέν πρώτος πόλος δύναται νά συλ- 
λάβη πολυσυνθέτους κυκλοφοριακάς μορφάς, ό δέ δεύτε
ρος μόνον άπλό καί μονοσήμαντα κυκλοφοριακά έπεισόδια.

5. Ό  καταπεπιεσμένος κυκλοφορών (πεπιεσμένον άσυ
νείδητον). Ο τύπος ούτος δέχεται τούς έρεθισμούς τού 
κυκλοφοριοκοϋ γεγονότος κεχρωσμένους ώς προκλήσεις 
πρός τά άπωθηθέντα έν τώ άσυνειδήτω βιώματα' χρησιμο
ποιεί δέ τάς προκλήσεις αύτάς διά νά δώση άπάντησιν είς 
τά άπωθηθέντα είς τό άσυνείδητον βιώματα. Τά βιώματα 
αύτά είναι γενετησίου, κοινωνικού, οικογενειακού, έπαγγελ- 
ματικού περιεχομένου. Ούτως άναφέρεται, ότι πολλάκις τό 
οίδιπόδειον σύμπλεγμα άναφαίνεται έν τη κυκλοφορία είς 
τόν τύπον αύτόν γενόμενον αίτιον άτυχημάτων κτλ. Ό  κα- 
ταπεπιεσμένος κυκλοφορών προβάλλει έν τώ κυκλοφοριακώ 
γεγονότι έαυτόν, λαμβάνων θέσιν έναντι τών έρεθισμών καί 
ρυθμίΖων άναλόγως τήν αύτοκινησίαν αύτού. Πολλάκις δέ 
ό έκ τής κυκλοφορίας έρεθισμός ούδέν άλλο είναι ή τό 
έρυθρόν ύφασμα, τό όποιον κινείται πρό τών οφθαλμών τού 
τύπου τούτου. Ό  τύπος ούτος είναι ψυχικής ήμηοδισμένος 
καί είναι άπλώς φαινομενολογικής διακριτικός.

Οί τύποι ούτοι δέον όπως μή θεωρούνται σταθερής 
διακριτικοί πρός άλλήλους, άλλ' έχοντες ρευστά όρια.

Ή χαροκτηρολογική - τυπολογική αΰτη διάκριαις θά ε ί
ναι άτελής, έάν δέν γίνη μνεία περί τού παραδοσιακού τύ
που (συλλογικόν άσυνείδητον), όσπς είναι γενικός τύπος 
συμπεριλαμβάνων τά πρόσωπα τής αύτής φυλής καί τού 
αύτού έθνους. Τούτο δέον όπως γίνη συμφώνως πρός τάς 
άρχάς τής χαρακτηρολογίας τών λαών. Οΰτω δέον όπως 
διακριθή ή μορφή τού κυκλοφοριοκοϋ βιώματος είς έκάστην 
φυλήν καί έκαστον έθνος.

(ΣυνεχίΖεται)
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ΘΕΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τοδ Άστυν. Διευθυντοδ Α' 
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

«Τό Νοέμβρη τοδ 1937 γίνεται τό ένιαϊο 
Πανελλαδικό έργατικό μέτωπο. Στή θεσ)- 
νίκη τά κόμματα αχηηατίζουν κοινή έπιτρο- 
πή λαϊκού άντιδιχτατορικοδ μετώπου... Τό 
κίνημα των Χανιών τοδ 1938, αν καί εί
χε άντιλαϊκή ήγεσία καί δχι ξεκαθαρι
σμένους σκοπούς, δμως ενθουσιάζει τό λαό, 
γιατί έκλαμβάνεται σάν άπαρχή γενικό
τερου άντιδιχτατορικοΰ άγώνα. Τό κόμμα 
προειδοποιεί τό λαό, γιά τις καταχτητικές 
βλέψεις τής Γερμανίας καί ’Ιταλίας («Ρί- 
ζος» 25.3.1938). Δέχεται πώς μόνο ένας 
γερός Βαλκανικός συνασπισμός σέ συνερ
γασία μέ τήν ΕΣΣΔ, μπορεί νά αώση τή 
χώρα... Τόν Αύγουστο 1940 σχηματίζεται 
δ πυρήνας τού ΜΕΣ.

Σ’ δλο τό διάστημα τών άντιδιστατορι- 
κών του αγώνων τό ΚΚΕ πάλευε καί ένάν- 
τια στή μανία τοδ Μανιαδάκη καί τών 
χαφιέδων του.

Ο Ζαχαριάδης, όταν έπέοτρεψεν εις τήν 
Ελλάδα έκ τοϋ Νταχάου. Τίποτε βεβαίως 

δέν ένθυμίδει τόν κακοπαθήσαντα αγωνι
στήν Οί Γερμανοί τόν διεφύλαΕαν ώς 

κόρην όφθαλμοϋ.

ΤΟ  Α Ν Θ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ Κ Ο Μ Μ Α

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΊΌ Υ Κ.Κ.Ε,
«Μέ τις ένέργειες τής Ασφάλειας, όργανά της, σάν τόν 

Π. Δαμασκόπουλο και τόν Μάθεση, φθάνουν μέχρι τήν 
καθοδήγηση. “Αλλοι πάλιν, σάν τόν Κουτσογιάννη - Μι- 
χαηλίδη - Τυρϊμο - Μόσχο κ.λπ. λυγίζουν, κάνουν δηλώ
σεις, έξαγοράζονται καί κάτω απ’ τήν καθοδήγησι τών Μα
νιαδάκη καί Παξινοϋ, σχηματίζουν «Προσωρινή Διοίκησι» 
τοϋ Κόμματος, πού εξυπηρετεί τούς σκοπούς τής δικτα
τορίας».

(Άπό τά πολυγραφημένα μαθήματα «Ιστορία τοΟ Κ.Κ.Ε.». Μάθη
μα 5ον τής Κεντρικής Κομματικής Σχολής τοΟ Κ.Κ.Ε. «Δημήτρης 
Γληνός»).

Τό κόμμα άπορφανίζεται άπ’ τά καθο- 
δηγητικά του στελέχη πού σιγά - σιγά 
συλλαμβάνονται... δημιουργούσε πρωτί- 
στως σοβαρά δίκτυα κατασκοπείας έντός 
τοδ Κομμουνιστικού μηχανισμού, δΓ έκλο- 
γής ή προσανατολισμού καταλλήλων προ
σώπων. Μέ τις ένέργειες τής ’Ασφαλείας, 
δργανά της, σάν τόν Π. Δαμασκόπουλο καί 
τόν Μάθεση, φθάνουν μέχρι τήν καθοδή
γηση. "Αλλοι πάλιν, σάν τόν Κουτσογιάν- 
νη —Μιχαηλίδη— Τυρϊμο —Μόσχο κλπ., 
λυγίζουν, κάνουν δηλώσεις, έξαγοράζονται 
καί κάτω άπ’ τήν καθοδήγηση τών Μανια
δάκη καί Παξινοδ, σχηματίζουν «Προσωρι
νή Διοίκηση» τοδ Κόμματος, πού έξυπηρε- 
τεΐ τούς σκοπούς τής δικτατορίας.

Μέ τά ιιέτρα τοδ Μανιαδάκη τό κόμμα 
όργανωτικά χτυπήθηκε σκληρά. Μέ τις 
δηλώσεις μετάνοιας ζημιώσαμε, άλλά καί 
ξεκαθαρίσθηκε άπό άνάξια νά είναι μέλη 
του στοιχεία».

’Αφού άναφέρη τόν πόλεμον τοδ 40 καί 
τά δύο γράμματα τοδ Ζαχαριάδη, άποκρύ- 
πτων τό τρίτον, καταλήγει εις τά έξής 
θρασύτατα συμπεράσαατα:

α. Ή 4η Αύγούστου ήταν έργο τής 
Ελληνικής πλουτοκρατίας καί τών άντι- 
δραστικών κύκλων τής ’Αγγλίας.

6. Τήν έπιβολή της διευκόλυναν τά 
άστικά κόμματα, οί πατέρες τοδ ρεφορμι
σμού καί οί όργανωτικές άδυναμίες τοδ 
ΚΚΕ.

γ. Ή νίκη κατά τοδ ιταλικού φασισμού 
ήταν έργο τοδ λαού καί τής σωστής πολι
τικής τοδ ΚΚΕ. Ή καταστροφή έργο τής 
προδοσίας τής 4ης Αύγούστου (!!!)».

δ. Μ ε τ ά  τ ή ν  ά π ε λ ε υ θ έ -  
ρ ω σ η  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  ά π ό  τ ή ν  
’Ι τ α λ ι κ ή  ε ι σ β ο λ ή ,  δ Μ ε- 
τ α ξ ά ς  έ ξ α κ ο λ ο υ θ ε ΐ  τ ό ν  
π ό λ ε μ ο  b έ έ δ α φ ο ς  Α Λ Β Α 
Ν Ι ΚΟ» . . .

Διά τών ώς άνω, καθίσταται σαφής ή 
προσπάθεια τής (τότε) Ζαχαριαδικής ήγε- 
σίας τοδ ΚΚΕ, ν’ άποκρύψη τά πραγματι
κά περιστατικά τής κρίσιμου περιόδου τής 
4ης Αύγούστου, νά καλυφθή δ Ζαχαριάδης 
καί νά διασωθή τό άλάθητόν του.

Μετά τ*ν κατάρρευσιν τοδ μετώπου καί 
τήν είσοδον τών Γερμανιών εις ’Αθήνας,

δ Ζαχαριάδης, τήν 20ην Μαίου 1941, πα- 
ρελήφθη ύπό τής Γκεστάμπο καί άπεστά- 
λη, αύθημερόν, εις Βιέννην.

’Ενταύθα δημιουργείται ένα μεγάλο κε- 
φάλαιον, άλλά καί ένα μεγάλο κ ε ν ό ν  
τής ζωής τοδ Ζαχαριάδη, ποϋ έγειρε·, 
πλείστας άπορίας καί πολλά έρωτηματι- 
κά.

Ό  Ζαχαριάδης εις Βιέννην, κατά τά 
δημοσιευθέντα εις τόν «Ριζοσπάστην» με- 
ταπελευθερωτικώς, έπέδειξεν άκαμπτον 
έμμονήν είς τάς κομμουνιστικάς ιδέας καί 
μάλιστα είς ειδικήν δήλωσίν του, ΰπογρα- 
φεΐσαν ένώπιον τής Γκεστάπο, τονίζει δτι 
άφιέμενος έλεόθερος, θά έξακολουθήση 
τόν άγώνα του κατά τοδ Ναζισμοδ καί τοδ 
Φασισμού.

Κάθε λογικός άνθρωπος θά διερωτηθή: 
α) Μήπως ή «άπονενοημένη» αδτη πρά- 

ξις τοδ Ζαχαριάδη, ήτο άποτέλεσμα 
τής πεποιθήοεώς του δτι ή Γκεστάπο 
δέν θά τόν άφηνεν έν ζωή; 

β) Ή γνωστή διά τήν σκληρότητά της 
Γκεστάπο πώς άντεμετώπιαε τήν πρό- 
κλησιν τοδ δχι διεθνούς προβολής καί 
άναγνωρίσεως Ζαχαριάδη; Τόν έβασά- 
νισε; Τόν έθανάτωσε; Τόν έξηφάνισε;

Δυστυχώς διά τόν Ζαχαριάδην καί τήν 
ήθικήν καί σωματικήν του ύπόστασιν, ή 
άπάντησις δέν τόν εύνοεί. 
α) Ή «ήρωϊκή» πράξις του, προφανώς, 

έλαβε χώραν ώς άποτέλεσμα τοδ «έμ- 
πρός γκρεμός καί πίσω ρέμμα». Είς 
τήν χειροτέραν περίπτωσιν, ή πράξις 
είναι ε ί κ ο ν ι κ ή, μέρος ολο
κλήρου σκηνοθεσίας τών Γερμανικών 
’Αρχών. Ό  έπόμενος συλλογισμός ά- 
φήνει δποψίας πρδς τοδτο. 

β) Ή χιτλερική βαρβαρότης δέν έφείσθη 
τοδ έπιφανοδς γερμανοδ κομμουν ιστοδ 
ήγέτου, δν άπεκεφάλισε. Δέν έλύγισε 
πρό τών δακρύων, άλλά καί τών πλου
σίων προσφορών τοδ Στάλιν, πρός σω
τηρίαν τοδ συλληφθέντος αιχμαλώτου 
υίοδ του, δν καί έξετέλεαε. ’Αμέτρη
τα είναι τά παραδείγματα τά πειθον- 
τα περί τοδ άδιστάκτου τών Γερμανών.

Καί δμως, δ Ζαχαριάδης, ναι μέν μετε- 
φέρθη είς τό φοβερόν στρατόπεδον τοδ 
Νταχάου, πλήν δμως, δχι μόνον δέν έγέ-



νέτο βορά τών άδηφάγων φούρνων ή τού 
συνεχώς λειτουργούντος σαπωνοποιείου, 
άλλά διεφυλάχθη Οπό είδικάς έξαιρετικάς 
συνθήκας διαβιώσεως, μέχρι τής άπελευ- 
θερώσεως. Αύτά, τούλάχιστον, καταθέτουν 
οί συγκροτούμενοι του. Ουδέποτε έπείνασε 
ή υπεβλήθη εις βασάνους ή έξευτελιαμούς. 
Καί δ μεταπελευθερωτικός άφιχθείς εις 
Ελλάδα, δΓ αγγλικού στρατιωτικού αερο
πλάνου, θαλερώτατος καί «τετράπαχος» 
Ζαχαριάδης, οϋδεμίαν σχέσιν είχε μέ τά 
πολυδιαφημιαθέντα τραγικά ανθρώπινα δ- 
πολλείμματα τού φρικτού στρατοπέδου... 
ΈπΙ πλέον, έντός τού στρατοπέδου, δπό τδ 
πρόσχημα τής δπ’ αύτοΰ έκπροσωπήσεως 
τών συγκρατουμένων του, είχεν έπαφήν 
καί σύνδεσμον μέ τήν διοίκησιν τού στρα
τοπέδου.

’Ενταύθα, κλείει ή περίοδος τής άπο- 
διοργανώσεως τού ΚΚΕ. Μία νέα περίο
δος ανοίγει. Τραγική διά τήν Πατρίδα 
μας (τριπλή κατοχή) καί εύνοϊκή διά τό 
ΚΚΕ (άναδιοργάνωσίς του).

ΙΙρίν είαέλθωμεν εις τήν έξιστόρησιν τής 
νέας αύτ·?' περιόδου, άς μάς έπιτραπή νά 
δλοκληρώοωμεν τήν παρουσίασιν τών βιο- 
γραφικών στοιχείων τού Ζαχαραδιάδη πού 
έδημοσιεύθηααν δπό τού Κώστα Καραγιώρ- 
γη εις τό δπ’ άοιθ. 11)1.11.1946 τεύχος 
τής «Κομμουνιστικής Έπιθεωρήσεως». 
Συνεχίζομεν από τήν παράγραφον πού εξ
ιστορεί τήν δράσιν του, άπό τής άφίξεώς 
του έκ Μόσχας εις 'Ελλάδα (1931), καί 
τής τοποθετήαεώς του διά «κοοπτάτσιας» 
ώς Γραμματέως τού Π.Γ. τού ΚΚΕ (δηλα
δή ώς ’Αρχηγού τού Κόμματος).

...«Διηύθυνε δλη τήν πολιτική, όργα- 
νωτική καί θεωρητική δουλειά τού Κόμ
ματος, ώς τις 17 τού Σεπτέμβρη 1936 
πού πιάστηκε άπό τούς χαφιέδες τής 4ης 
Αύγούατου καί τά χρόνια τής κατοχής καί 
πολλούς μήνες μετά τήν άπελευθέρωση τής 
Ελλάδος άπό τούς Γερμανούς, τά πέρασε 
στά χέρια τής Ελληνικής ’Ασφάλειας τού 
Μανιαδάκη καί τής Χιτλερικής Γκεστάπο. 
Μήνες έμεινε στά κρατητήρια τής ’Ασφά
λειας τού Πειραιά μέ τις χειροπέδες στά 
χέρια μέρα νύκτα. "Επειτα στό άπομωνο- 
τικό κελλί τών φυλακών τής Κερκύρας. 
Κατόπιν ατά μπουντρούμια τής Γενικής 
’Ασφάλειας στήν ’Αθήνα, ώς τόν Μάη τού 
1941 πού ή Ελληνική ’Ασφάλεια (Πα- 
ξινός, Χαραλαμπίδνσ καί Σία) τόν παρέ- 
δωααν στήν Γκεστάπο, άσφαλώς πραγματο
ποιώντας άπόφασι τού Μανιαδάκη καί τών 
"Αγγλων. Τήν ίδια μέρα ή Γκεστάπο τόν 
έστειλε στις Φυλακές τής Βιέννης. Καί μέ
σα στή φυλακή δ Ζαχαριάδης συνέχιζε 
πάντα τήν μορφωτική του δουλειά δσο τού 
έπέτρεπον κάθε φορά οί συνθήκες, μελε
τώντας τή μαρξιστική - λενινιστική Φιλο
λογία, μαθαίνοντας γλώσσες (ξέρει ρούα- 
σικα, γαλλικά, γερμανικά καί διαβάζει έγ- 
γλέζικα), διαβάζοντας λογοτεχνία καί 
συμπληρώνοντας τις έγκυκλοπαιδικές του 
γνώσεις. ’Αλλά μέσα άπό τή φυλακή έ- 
πίσης έπαιρνε καί ένεργό μέρος στό κίνη
μα μέ άρθρα, μελέτες του κλπ. άν καί 
πάντα, άρνήθηκε νά παίξει άπό μέσα καθ- 
οδηγητικό ρόλο.

Στις φυλακές τής Βιέννης ή Γκεστάπο 
άνάκρινε τόν Ζαχαριάδτ μόλις έφτασε 
έκεϊ. Άρνήθηκε νά δώση δποιοδήποτε ορ
γανωτικό καί τεχνικό στοιχείο γιά τδ 
ΚΚΕ καί κατέληξε μέ δήλωση κατά τού 
χιτλερισμού καί τής ίταλογερμανικής κα
τοχής στήν Ελλάδα.

Τέλος, ή περίφημος έπιστολή — δήλω-

σις τού Ν. Ζαχαριάδη ενώπιον τής Γκε
στάπο έχει τό κάτωθι περιεχόμενον:

Πρδς τή Μυστική Κρατική ’Αστυνομία.
Βιέννη

Κύριε άνακριτά.
’Επειδή δέν είμαι ικανοποιημένος άπό 

τόν τρόπον πού γίνεται ή ανάκριση μέ 
τή μεταφράστρια κάνω τή δήλωσή μου αύ- 
τή πού θεωρώ καί μόνη έγκυρη. (Σ.Σ. 
ποιάς ξέρει τι άποκαλύψεις θά έκαμε ή 
ύποαχέσεις!!).

Ιΐρώτ’ άπ’ δλα διαμαρτύρομαι γιά τή 
μεταφορά μου στή Γερμανία, τή θεωρώ 
παράνομη καί ζητώ τήν άμεση επιστροφή 
μου στήν πατρίδα μου.

Στά ζητήματα πού μού θέσατε γιά πρό
σωπα καί όργανωτικά ζητήματα τού ΚΚΕ, 
δέν έχω νά άπαντήσω τίποτε.

Σχετικά μέ τήν πολιτική γραμμή τού 
ΚΚΕ έχω νά πώ τά παρακάτω: Βασικό 
καί κύριο στοιχείο στήν πολιτική γραμμή 
τού ΚΚΕ είναι ή άπόλυτη καί άαυμφιλίω- 
τη αντίθεση καί πάλη του ένάντια στή 
Φασιστική (έθνικοσοσιαλιστική) θεωρία, 
πολιτική καί πράξη. Τό ΚΚΕ τάχθηκε, 
πάλαιψε καί παλεύει ένάντια στήν έθνι- 
κοσοοιαλιστική βία καί κατάχτηση τής 
'Ελλάδας καί γιά τήν αποκατάσταση τής 
έθνικής άνεξαρτησίας καί άκεραιότητας. 
Τό ΚΚΕ πάλαιψε πάντα ένάντια σέ κάθε 
προσπάθεια υποδούλωσης είτε έξάρτησης 
τής χώρας άπό τό ?ένο κεφάλαιο σέ δποι- 
αδήποτε ξένη δύναυτ καί άν άνήκει. (σ.σ. 
Προφανώς δ Ζαχαριάδης θά έπεξήγηαε δτι 
αί ξέναι δυνάμεις ήσαν αί δυτικαί δημο- 
κρατίαι ’Αγγλία, Γαλλία κλπ.). Τό ΚΚΕ 
δέν αναγνωρίζει καμμιά έδαφική μεταβο
λή πού ή γερμανική κατάχτηση πραγμα
τοποίησε στήν 'Ελλάδα, δέν θά άναγνω- 
ρίσει καμμιά μελλοντική τέτια μεταβολή 
καί θά παλαίψει μέ δλα τά μέσα γιά τήν 
ματαίωσή της, γιά τήν άπελευθέρωση τής 
χώρας άπ’ τήν ξένη κατάχτηση καί γιά 
τήν άκεραιότητά της. Τό ΚΚΕ θεωρεί σάν 
βασικό στοιχείο τής πολιτικής του τήν ύ- 
περάσπιση τής Σ ο β ι ε τ ι κ ή ς  "Ε
ν ω σ η ς  άπό κάθε ξενική απειλή, πού 
προβάλλει τελευταία άμεσα (σ.σ. πιθανόν 
νά έπεξήγησεν δτι ή άπειλή θά προέρχε
ται άπό τάς ίμπεριαλιστικάς Δυτικάς Δη
μοκρατίας) .

Παρακαλώ δπως στή μετάφραση τής 
δήλωσης αύτής παοευρεθώ καί γώ.

Βιέννη Φυλακές Γκεστάπο 18.6.41.

Ν. Ζαχαριάδης
Γραμματέας τής Κ.Ε. καί μέλος τής ’Εκ

τελεστικής ’Επιτροπής τής Κ.Δ.
Οί δύο τελευταίες έρωτήσεις τού ανα

κριτή:
Έρώτ.: "Ωστε έξακολουθεϊτε νάστε κομ

μουνιστής;
Άπάντ.: Ούτε συζήτηση.
Έρώτ.: Ά ν σάς άφήσουμε λεύτερο, θά 

συνεχίσετε τήν πάλη ένάντια στδν έθνικο- 
σοσιαλιαμό;

Άπάντ.: Αύτό είναι αύτονόητο.
Αύτού τελείωσε ή άνάκριση.
«Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 έως τδ 1931. Τό

μος Β' καί Αθήνα 1947 έκδόσεως τής 
Κ.Ε. τού ΚΚΕ, σελίς 570. («Ριζοσπάστης- 
31 Μαΐου 1945).

"Ετσι λοιπόν ή ά ν ά κ ρ ι σ ι ς  μάλ
λον θά ήτο μία εύγενική καί ένδιαφέρου 
σα κουζερί. Αύτή ή Γκεστάπο, άλήθεια 
πόσο έχει συκοφαντηθή, ή καϋμένη. . .

Ά ς μή ξεχνώμεν, δμως, δτι ίσχυε τότ.

είσέτι τό ατιμωτικόν καί προδοτικόν σύμ
φωνον Μολότωφ — Ρίμπεντροπ καί δ Στά- 
λιν προέπινε ύ π έ ρ  τ ο ύ  Χ ί τ λ ε ρ ,  
τόν όποιον έφωδίαζε καί μέ πολεμικάς 
πρώτας δλας, εις δέ τάς Αθήνας, ώς θά 
ίδωμεν έν συνεχεία, τό «ήρωϊκόν» Κόιιμα 
τού Ζαχαριάδη, προέβαινεν εις ένεργείας 
παρά τή Κυβερνήσει τών Κουΐσλιγκς, διά 
ν ά  έ π ι τ ρ α π ή  ν ο μ ί μ ω ς  ή 
έ κ δ ο σ ι ς . . .  τού «Ρ ι ζ ο α π ά- 
σ τ η»!!!
Περί άγώνος δέ άντιατάσεως ούδέν άπο- 
λύτως ατοιχείον ύφίσταται. Ή κομμουνι
στική δικαιολογία, μεταπελευθερωτικώς, 
τού «Ριζοσπάστη»: «Δυστυχώς τά κείμενα 
ακόυα καί 'Ολομελειών, χάθηκαν, λόγψ 
τών παρανόιιων συνθηκών!!». Τό ψεύδος 
είναι καταφανές, δεδομένου δτι τό κατά 
τήν κατοχήν παράνομον ΚΚΕ διέθετε 
πλήρη μηχανισμόν, ακόμη καί έκδόσεως 
θεωρητικών περιοδικών καί βιβλίων!, διέ
σωσε δέ δλα τά κομματικά ντοκουμέντα 
του.

ΕΝΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

1. Κατά τήν διάρκειαν τής 4ης Αύγού- 
στου, όις γνωστόν, τό ΚΚΕ είχε διασπασθή.

Ό Μανιαδάκης μαζύ μέ στελέχη μετα- 
νοήσαντα (Τυρίμος, Μανωλέας, Μιχαηλί- 
δης, Μιχελίδης, κ.ά.) είχε κατορθώση μέ 
τήν βοήθειαν τής Γεν. Ασφαλείας Αθη
νών, νά άναλάβη τήν κ α θ ο δ ή γ η σ ι  
τού Κόμματος, μέσψ τής δημιουργηθείσης 
«Προσωρινής Διοίκησης» (Π.Δ.), ήτις καί 
έξέδιδε τόν δήθεν παράνομον «Ριζοσπά
στη» κατεπολέμει δέώς χ α φ ι έ δ ε ς  
τήν πραγματικήν διοίκαιν τού Κόμματος 
(Μάθεσιν, ΙΙαπαγιάννην κλπ.), ήτις έξέ- 

διδεν έπίσης «παράνομον «Ριζοσπάστη» (τόν 
πραγματικόν).

2. Διά τής Π.Δ., τού δήθεν παρανόμου 
«Ριζοσπάστη» καί τής έπεξεργααίας ήτις 
έγένετο έπί τού μεταφερθέντος έκ τών φυ
λακών Κερκύρας, εις τά κρατητήρια τής 
Γεν. Ασφαλείας Αθηνών, αρχηγού τού 
ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη (τή βοηθείφ τών 
δήθεν συλληφθεντων Τυρίμου, Μιχαηλίδη 
κ.λ.π.), έπείσθη οΰτος καί υπέγραψε τό 
γνωστόν υπέρ τού Μεταξά καί τού πολέ-

Δ. Κουτσογισννης. Βασικόν στέλεχος 
τού Κ.Κ.Ε. Ύπό τήν καθοδήγησιν τής 
Ασφαλείας Αθηνών έοχημάτισε μέ άλ

λους κομμουνιστάς «Ποοσωρινή Διοίκη- 
σι», μέσω τής όποιας τό Κράτος διηύ
θυνε τή «δραστηριότητα» τού Κόμματος 

γιά νά δώση τό τελειωτικόν κτύπημα.
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Στρατιωτικόν Σύμφωνον Γερμανών -  ΕΛΑΣ
«ΟΙ κάτωθι υπογεγραμμένο; 1) Καπετάν Κΐτσος, Διοικητής 2ου Τάγ

ματος 31ου Συντάγματος ΕΑΑΣ, ένεργώντας ώς Αντιπρόσωπος τής 
Ο. Μ. Μ. (Όμάδος (Μεραρχιών Μακεδονίας) μέ έζουαιοδότησι τοΟ με
ράρχου XI Μεραρχίας Λαασάνη καί 2) ταγματάρχης "Εριχ Φένσκε διοι 
*ητής της μονάδος 31756, ώς έκπρόσωπος των ένόπλων γερμανικών δυ 
νάμεων τής στρατιάς Αιγαίου, συνελθόντες σήμερα τήν Ιην Σεπτεμβρίου 
1944 στό χωριό Λειβάδι περιφερείας Θεσσαλονίκης αυνεφωνήσαμεν τά 
παρακάτω:

lev) Ό  ΕΛΑΣ άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσι νά μή έμποδΐαη τήν ύπο 
χώρησι του γερμανικού στρατού στήν περιοχή τή<“ Ο.Μ,Μ μπαίνοντας 
σέ κάθε έκκενούμενο τμήμα μετά τήν άνάχώρησι καί του τελευταίου γερ- 
μανοΟ στρατιώτου.

2ον) Παράλληλα ή γερμανική Α.Σ.Δ.Μ.Α. Οποχρεοΰται νά διατάζη 
Ιτήν άποχώρησι τών ταγμάτων Ασφαλείας Από τήν πόλι τής Θεσσαλονίκης 
|ΐήν όποίαν καί θά παραδώση στάν ά φ ε δ ρ ι κ ό ν  ΕΛΑΣ καί στήν π ο» 
λ ι τ ι κ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι  τ ο υ  Ε Α Μ σύμφωνα μέ λεπτομερειακό 
σχέδιο πού τά δύο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Μ.Μ. - ΕΑΜ καί Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.) 
Φά καθορίσουν. C ■ *

3ον) Ό  ΕΛΑΣ έγγυαται γιά τή ζωή τών Γερμανών στρατιωτών πού 
προσχώρησαν είς τάς τάζεις του, φτάνει νά ύποσχεθοϋν πώς θά πολεμή
σουν στό πλευρό του ένάντια σέ οίονδήποτε έχθρόν του Λαϊκού Στρατού.

4ον) Ό  ΕΛΑΣ δ έ ν  φ έ ρ ν ε ι  κ α μ μ ι ά  ε ύ θ ύ ν η  άν 
Αντιλαϊκές προδοτικές όμάδες έπιτεθουν κατά γερμανικών δυνάμεων.

5ον) Ή Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θ ά  π α ρ α χ ω ρ ή σ ω  σ τ ό ν  ΕΛΑΣ 
β α ρ ύ  ό π λ ι σ μ ό  καί άνάλογο πολεμικό ύλικό γιά τήν έζουδετέρωσι 
τών παραπάνω όμάδων.

δον) Ό  ΕΛΑΣ μέ τούς όρους αύτούς καί μ έ τ ή ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  
τ ώ ν  Β ο υ λ γ α ρ ι κ ώ ν  κ α ί  ‘Α λ β α ν ι κ ώ ν  π α ρ τ ι ζ ά ν ι -  
κ ων  τμημάτων Αναλαμβάνει τήν καταπολέμησι τών Α ν τ ι λ α ϊ κ ώ ν  
π α ρ τ  ι ζ ά ν ι  κ ων  όμάδων.

Τό σύμφωνο αύτό γράφηκε σέ δύο, τό ένα στήν έλληνική γλώσσα, 
καί τό παρέλαβε ό ταγματάρχης "Εριχ Φένσκε, κάί τό δεύτερο στήν γερ 
μανική καί τό παρέλαβε δ καπετάν Κΐτσος.

Λειβάδι 1 Σεπτεμβρίου 1944
"*G Αντιπρόσωπος τής Ο. Μ.Μ. Γιά τήν Γ. Α. Σ. Δ. Μ. Α,

Καπετάν Κΐτσος — "Εριχ Φένσκε»

'Ένα ακόμα προδοτικό ντοκουμέντο. Στρατιωτικόν Σύμφωνον Γερμανών—ΕΛΑΣ.
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μου τής 28.10.1940 γράμμα (τό όποιον 
άργότερον άνεκάλσεν). ’Επίσης δ «Ριζο
σπάστης» τοΰ Μανιαδάκη Οπεατήριξε τήν 
αυτήν έθνικήν - πατριωτικήν γραμμήν, πα- 
ρασύρας άκδμη καί τούς έν έκτοπίσει και 
φυλακισμέονυς βετεράνος κομμουνιατάς.

3. Ποια δμως ήτο ή γραμμή τοδ άληθι- 
νοδ ΚΚΕ, δηλαδή τής παλιάς Κ.Ε.; Εις 
τδν γνήσιον «Ριζοσπάστην» τής 26ης ’Ο
κτωβρίου 1940, άριθ. φύλλου 60, κυκλο- 
φορήσαντα μετά 4ήμερον, ϊνα περιλάβη 
«έπί τοδ πιεστηρίου» τήν κήρυξιν τοδ πο
λέμου (28 Όκτωββρίου) καί τήν έπ’ αδ- 
τοδ άπδφασιν τής Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ, άναγι- 
γνώσκομεν τά έξής π ρ ο δ ο τ ι κ ά :

«26.10.1940 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ σελ. 2  

Στό πιεστήριο

(Λίγες ώρες πριν τυπωθεί αύτό τό 
φύλλο τοϋ Ριζοσπάστη τό τράβηγμα τής 
χώρας μας στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
είχε γίνει πραγματικότητα. Πάνω στό 
γεγονός αυτό τό ΚΚΕ όπευθυνει στό 
λαό τήν παρακάτω προκήρυξη)

ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Κάτω ή βααιλομεταΕική σπείρα πού τόν 

προκάλεοε, όντας πουλημένη τούτη τή 
στιγμή στούς έμπολέμους ΈγγλέΖους!

ΕΙΡΗΝΗ Νά σώσουμε τό λαό καί τήν 
Ελλάδα.

Κυβέρνηση Μετώπου Εθνικής Σωτη
ρίας—Ειρήνης καί προσανατολισμό πρός 
τήν ισχυρή καί ειρηνόφιλη Σοβιετική 
Ένωση!
ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τις θανατικές μπόμπες τών άεροπλά- 
νων καί τοΰ στόλου τής φασιστικής ' Ι 
ταλίας πού θερίΖουν τά παλληκάρια μας 
στό μέτωπα καί τούς γέρους καί τά γυ- 
ναικόπεδα στις πόλεις καί τά χωριά, τις 
προκάλεοε ή βοοιλομεταΕική σπείρα. 
Πουλημένη τούτη τή συγκεκριμένη στι
γμή στούς έμπολέμους ΈγγλέΖους ή 
σπείρα αύτή ώδήγηοε τό λαό μας σ 
ένα πόλεμο άσκοπο, μάταιο κι' έγκλημα- 
τικά τυχοδιωχτικό γιά τά συμφέροντα 
τών ΈγγλέΖων πλουτοκρατών καί γιά νό 
μή χάσει τό λουφέ τής έξουσίας.

Τό λαό καί τήν πατρίδα μας δέν θό 
τούς σώσει ό πόλεμος μά ή ειρήνη. Τήν 
ειρήνη τήν ύπονόμευαν στή χώρα μας ή 
σπείρα τών ΈγγλέΖων πλουτοκρατών μέ 
τό ΜεταΕά, καί τό Βασιληά, τούς πρά- 
χτορές τους. Ό  πόλεμος αύτός σημαίνει 
γιά τό λαό μας όλοκληρωτική σφαγή, 
γιά τήν πατρίδα μας κατερείπωση καί θά 
καταλήξει στήν ξενική σκλαβιά. Ό λ ' 
αύτά είναι άκάμα καιρός νά τ' άποφύ- 
γουμε. Θά τ' άποφύγουμε δμως μονάχα 
όταν ό λαός συντρίψει έγκαιρα τούς 
πρωταίτιους τής συμφοράς, τή σπείρα 
ΜεταΕά —ΓλύΕμπουργκ.

Δέν κηρύσσουμε τή λιποταξία, τή φυ
γή μπροστά στόν έχτρό. Μά ή άλήθεια 
κΓ ή πραγματικότητα έπιβάλλει σέ κάθε 
Έλληνα πατριώτη νά δεϊ πώς τή συγκε
κριμένη αύτή στιγμή ό πραγματικός ύπο- 
κινητής καί φορέας τοϋ πολέμου στή χώ
ρας μας είναι ή βααιλομεταΕική σπείρα. 
Γιά τήν άνατροπή της πρέπει λοιπόν ό 
καθένας μας, σήμερα περισσότερο άπό 
κάθε άλλη φορά ν' άγωνιστεί.
ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μή γελιέσαι άπ' τις άτιμες ψευτιές 
καί πλαστογραφίες πού χαλκεύει ή βασι- 
λομεταΕική σπείρα γιά νά σέ πρασύρει 
οτόν όλεθρο διαδίνοντας πώς ή Σοβιετι

κή "Ενωση θά τή βοηθήσει κατά τής Ιτα
λίας. Ή Σοβιετική "Ενωση δέ μπορεί νά 
γίνει όργανο τών "Αγγλων πλουτοκρα
τών καί τών ντόπιων όργάνων τους — 
τής βασιλομεταΕικής σπείρας. Ή Σοβιε
τική Ένωση δέ μπορεί νά δώσει χέρι 
βοήθειας στούς δήμιους αύτούς τοϋ Ε λ 
ληνικού λαού τήν ώρα πού ό λαός μας 
ύπερεντείνει τις προσπάθειες του ν' ά- 
παλλαγεϊ άπ' αύτούς καί ν' άποχτήσει 
μαΖί μέ τήν ειρήνη, καί τήν άληθινή έ- 
λευθερία του. Ή Σοβιετική "Ενωση διά- 
ψευσε τις διαδόσεις αύτές κι' ή Κομμου
νιστική Διεθνής προειοδοποίησε πώς τήν 
Ελλάδα τήν τραβάει μόνη κι' άνίσχυρη 

στόν πόλεμο ή Κυβέρνησή της.
Ή Σοβιετική "Ενωση άγωνίΖεται γιά 

τήν ειρήνη καί συνεχώς καλεί όσα κρά
τη τήν θέλουν (άνεξάρτητα άπ' τό έσω- 
τερικό τους καθεστώς) νά πάνε μαΖί της 
άν θέλουν ν' άποτρέψουν τόν πόλεμο 
άπ' τά έδάφη τους. Τις σωτήριες γιά τό 
λαό καί τήν πατρίδα μας προτάσεις τής 
Σοβιετικής Ένωσης ΤΙΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ 
ή βααιλομεταΕική σπείρα. ΑΥΤΟ ΠΛΕ- 
ΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ! 
Καί ΓΙ ΑΥΤΟ ή σωτηρία είναι δυνατή 
μονάχα, όταν ή χώρα μας άποχτήσει Κυ
βέρνηση πού θό έκφράΖει πραγματικά 
τούς πόθους τοϋ λαού —τήν ειρήνη —καί 
θά συνεργαστεί μέ τή Σοβιετική Ένωση.

ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Όσο πιό σύντομα όνατρέψουμε τή 

βααιλομεταΕική σπείρα, τόσο πιθανώτερο 
είναι νά γλυτώσουμε άπ' τή βέβαιη σφα
γή τού λαού, τήν ταπεινωτική «ειρήνη», 
τό δισμελισμό τής χώρας καί τήν ύπο- 
δούλωση τοϋ λαού μας σέ καινούργια 
ξενική σκλαβιά.

Τό κόμμα μας (Κ.Κ.Ε.) έγκαιρα μί
λησε γιά τούς κιντύνους πού διατρέχου
με όσο ή διδαχτορική σπείρα παραμένει 
στήν έξουσία καί σάς κάλεσε ν' άγωνι- 
στεϊτε γιά τήν άνατροπή της. Όσο είναι 
άλήθεια πώς οί κίντυνοι αύτοί βγήκαν 
πραγματικοί, τόσο είναι σωστά καί τά 
λόγια αύτά πού σάς βροντοφώναΖουμε 
μέ όλη τή δύνσμι μας.

Τό λαό καί τήν πατρίδα δέν θά τούς 
σώσουμε σκοτονώμενοι άπό τούς φασί
στες Ιταλούς γιά τά συμφέροντα τών 
"Αγγλων πλουτοκρατών καί τών οργά
νων τους, τής βασιλομεταΕικής σπείρας, 
πού τυρραννεϊ καί λυμαίνεται μαΖί μέ 
τούς Διάκους καί Μποντοσάκηδες τό λαό 
μας.

ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΗ ΚΑ
ΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΑΥΤΗ ΜΟ
ΝΑΧΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΙΛΟ- 
ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ, ΑΠΟΧΤΩΝΤΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ -  ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑ
ΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΗ ΣΟ
ΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Τό Κόμμα μας καλεί τόν Ελληνικό 
λαό στήν άποφασιστική πάλη γιά τήν ά- 
νοτροπή τής φιλοπόλεμης, βασιλομετα- 
Εικής σπείρας.

Μέ διαδηλώσεις, άπεργίες, μέ καθό
δους άπ' τά χωριά στις πόλεις όλοι μέ 
μιά φωνή: ΕΙΡΗΝΗ !

ΚΑΤΩ ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙ
ΡΗΝΗΣ. Η ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΜΕ- 
ΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ.

ΕΙΡΗΝΗ: ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙ
ΔΡΟΜΕΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΝΕ
ΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

28 -10 .40  Ή Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.»
Νομίζομεν δτι δέν χρειάζεται οδδεμία 

άνάλυσις ή κριτική. ’Ε μ π τ υ σ μ ό ς  
μόνον κατά πρόαωπον τών προδοτών (δή
θεν πατριωτών) κομμουνιστών καί αιώνι
ος στιγατισμός των.

Ή 28γι ’Οκτωβρίου, δέν τοός άνήκει...
Τό ώς άνω κείμενον άς μείνγι αιωνίως 

ώς άτιμωτικδν στίγμα εις τό μέτωπον τών 
δούλων τής Μόσχας.

"Ομως πέραν τών ώς άνω είς τό περί 
οό πρόκειται φδλλον τοδ γνησίου καί 
ά λ η θ ι ν ο 0 «Ριζοσπάστη» (σελ. 1η, 
στήλη 2α), καταχωρεΐται μία δπεύθυνος 
δήλωσις τοδ άρχηγοδ τοδ άντιμεταξικοδ 
κινήματος Κρήτης καί μετέπειτα ήγετικοδ 
στελέχους τοδ ΕΛΑΣ (στρατηγοδ τοδ 
ΚΑΑΣ μέλους τής Κεντρ. ’Επιτροπής τοδ 
ΕΛΑΣ καί τέλος Τπουργοδ τών Στρατιω
τικών (άκουσον, άκουσον) είς τήν Κυβέρ
νησή τοδ βουνοδ, τήν περίπτυστον ΠΕΕΑ. 
Τήν άντιγοάφομεν:

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Στή Κρήτη κυκλοφόρησαν ή παρακά
τω δήλωσις, μέ τήν όποια ό στρατηγός 
Μάντακας έξηγεϊ γιατί παραδόθηκε καί 
καθορίΖει τήν θέση του άπένσντι στήν 
άντεθνική πολιτική τής διχτατορίας:

«Ή Κυβέρνησις μέ κατηγόρησε ώς 
έπιΖητήσοντα συνενόησιν μετά τών Ι τ α 
λών διά τήν παράδοοιν έδαφών είς αύ
τούς.

Διά νά άποσείσω τήν κατηγορίαν τού
την παρουσιάσθην καί ένεκλείοθην είς 
τάς φυλακάς.

Ήδη μέ κατηγορεί ώς εύνοοϋντα τήν 
έξοδόν μας έκ τής ούδετερότητος παρά 
τό πλευράν τής Αγγλίας καί άδιαφοροϋν- 
τα διά τάς συνέπειας.

Επειδή θεωρώ τήν είσοδόν μας είς 
τόν Πόλεμον έξ ίσου έγκληματικήν μέ 
μίαν Προδοσίσν είς βάρος τής άκεραιό- 
τητος καί τής άνεΕαρτηοίας τής Χώρας, 
έχω τήν πεποίθηοιν ότι διά νά διαφυ- 
λάξωμεν τήν ειρήνην, τήν άνεΕαρτησίαν 
καί τήν άκεραιότητα τής Πατρίδας μας, 
ό φ ε ί λ ο μ ε ν  ν ά  π ρ ο σ α ν α -  
τ ο λ ι σ θ ώ μ ε ν  π ρ ό ς  τ ή ν  
ι σ χ υ ρ ό ν  κ α ί  ο ύ δ ε τ έ ρ α ν  
Σ ο β ι ε τ ι κ ή ν  " Ε ν ω σ ι ν  έν 
συνεργασία καί μέ τά λοιπά Βαλκάνια».

Επανορθωτικοί Φυλακαί Χανιών 15 
Οκτωβρίου 1940.

Ο Δηλών 
Εμ. Μ. Μάντακας 

Υποστράτηγος έν άποστρατεία

"Ας μή ξεχνώμεν δτι ή «ισχυρά καί ού- 
δετέρα» Σοβιετική "Ενωσις ήτο τότε 
σ ύ μ μ α χ ο ς  καί σ υ ν ε τ α ί ρ ο ς  
είς τόν διαμελισμόν έλευθέρων Χωρών 
(Πολωνία κλπ.) μέ τήν Ν α ζ ι α τ ι- 
κ ή ν Γερμανίαν τοδ Χίτλερ. "Ετσι προ- 
σανατολιζόμενοι πρός αύτήν, έμμέσως 
προσανατολιζόμεθα καί πρός τόν Χίτλερ...

(Συνεχίζεται)
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Του ’Αστυνόμου Α' κ. Γ. Τ ο τ ώ ν η

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

9. Τά έκτελούμενα εις οδούς έργα καί αί ανωμα
λία! οδικής έπιφανείας

Τοιαϋτα έργα συνήθως έκτελοϋνται ύπό τοϋ Δήμου ή 
ύπό τών κοινωφελών οργανισμών, Ο.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. 
κλπ.. καί ένεκα τής τοπικής καί χρονικής έπεκτάοεώς των 
άνομφισβητήτως δημιουργούν συμφορήσεις.

Πρός περιορισμόν τοϋ άναποφεύκτου τούτου κυκλοφο- 
ριακοϋ κακού, πρέπει νά έπιδιώκηται, εί δυνατόν, ή τέλε- 
σις τών έργων τμηματικώς καί εις τόν κατάλληλον καί άπο- 
λύτως άναγκαίον χρόνον. Ή έπαναφορά τής ύποστάσης το 
έργόν όδού, εις τήν προτέοαν κοτάστασιν καί ή προηγούμε
νη αυνεννόησις μεταξύ τών έκτελούντων τοιαύτα έργο ορ
γανισμών, Τνα άποφεύγηται τό «ράβε Εύλωνε», έχει μεγά- 
λην έν προκειμένω άξίαν.

Αλλά δέν είναι μόνον τά έργα εις τάς οδούς, είναι καί 
αί πόσης φύοεως άνωμαλίαι τής όδικής έπιφανείας, πού 
πλειστάκις προκαλοϋν συμφορήσεις. Αί τοιαϋται άνωμαλίαι 
ποικίλλουν, άπό ήθελημένας ή μή θλάβας τού οδοστρώ
ματος. Αιφνίδιοι καθιζήσεις, λάκκοι, προεΕοχαί (βουναλά
κια) κλπ., συμπεριλαμβάνονται εις τήν παρούσαν περίπτω- 
σιν.

ΆΕίΖει έδώ νά μνημονευθή ένα συμβάν, άσήμαντον έκ 
πρώτης όψεως, σημαντικόν όμως κατ' ούσίαν, ώς έκ τού ά- 
ποτελέσμστος. Πρό καιρού, εις τήν διοσταύρωσιν τών όδών 
Κωνσταντινουπόλεως — Άχιλλέως, έργάται προέβησαν εις 
έργασίας κατά μήκος τών σιδηροτροχιών τού σιδηροδρόμου. 
Κατά τάς έργασίας, ένθεν καί ένθεν τών σιδηροτροχιών, έ- 
Υένοντο μικραί έκσκαφαί, μή ύπερβαίνουσαι εις πλάτος τά 
πέντε (5) έκατοστά τού μέτρου καί προφανώς αί σιδηρο
τροχιά!, άνυψωθεϊσαι έπί έλάχιστον, προεΕεϊχον έλαφρώς 
τής έπιφανείας τής όδού. Ταύτα, όμού μέ έλάχιστα πετρα- 
δάκια πού άφέθησαν εις τό όδόστρωμα, ήσαν άρκετά νά 
προκαλέοουν βραδείαν ροήν εις τό έΕερχόμενον έκ τού 
κέντρου, διά τής όδού Αχιλλέως, όχηματικόν ρεύμα, μέ 
άποτέλεσμα μίαν πρωίαν (8ην ώραν) νά «μποτιλιαρισθή* 
η κυκλοφορία εις άπαν τό κέντρον έκ τής αιτίας τούτης. Εις

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα τής Πρω- 
τευούσης είναι μέγα, μή δυνάμενον νά έπι- 
λυθή δΤ ’Αστυνομικών μέτρων, άλλα μό
νον νά βελτιωθή. Πάσα, όμως, βελτίωσις, 
σύν τή παρόδω τοϋ χρόνου και ένεκα τής 
ραγδαίας αύξήσεως τών κυκλοφορούντων 
οχημάτων έξασθενίζεται, άν δέν μηδενίζε
ται. Τούτου ένεκεν, άπαιτεΐ γενναία, μα
κροχρόνια καί πολυδάπανα μέτρα, ΐνα εύ
ρη τήν πλήρη λύσιν του.

έκάστην πραοινην φάαιν διήρχετο ό ήμιους άριθμος οχημά
των ε ν ώ  ό ύπολοιπος παρέμενε, πολλαπλασιαΕόμενος συνε
χώς. Ούτως ή κυκλοφοριακή ουμφόρησις, έμφανισθείσο τό 
πρώτον εις τό σημείον εκείνο, δέν άργησε νά έπεκταθή καί 
εις τό κέντρον. 'Ασφαλώς, οί έκτελέοαντες τάς έργασίας 
εις τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν, άγνοιαν έχοντες περί τής 
«εύαισθησίας » τής κυκλοφορίας, δέν ήδύναντο νά φαντα- 
σθούν τό δημιουργηθέν κοκόν έκ τής άαημάντου, δΓ αυ
τούς, παραλείψεως.

10. Τά κινητά έπί τής όδοΰ έμπόδια πάσης φύ-
σεως

Εκτός τών, έν στάσει ή σταθμεύσει εις όδόν, οχημά
των, έχομεν καί τά διάφορα άλλα κινητά έμπόδια εις τήν 
κυκλοφορίαν. Καί ταύτα είναι ήθελημένα ή μή, όπως άχρη
στα έγκαταλελειμμένα όχήματα, έΕαρτήματα οχημάτων, οι
κοδομικά ύλικά, λίθοι, Εύλα, κιβώτια, σάκκοι κ.λ.π.

11. ΑΙ πυρκαϊαί, πλήμμυραι, καταρεύσεις, αίφνί-
διαι παθήσεις άτόμων κ.λ.

Τοιαύτα συμβάντα, άπαιτοϋντα άμεσον κινητοποίησιν 
καί έπέμβασιν τών άρμοδίων οργάνων, είναι φυσικόν νά έ- 
πιφέρουν κυκλοφοριακάς διαταράξεις, άναλάγους πρός τήν 
έκταοίν των καί τόν τόπον πού λαμβάνουν χώραν. Αί άναπό- 
φευκτοι αύται κυκλοφοριακαί διαταράξεις έπέρχονται, είτε 
άπό τήν τσχυτάτην εις τάς όδούς κίνησιν τών 'Αστυνομικών, 
Πυροσβεστικών καί άσθενοφόρων όχημάτων, είτε άπά τήν 
στάθμευσίν των εις τόν τόπον τοϋ άτυχήματος, είτε καί άπό 
τήν συρροήν περιέργων. Ό  καθείς θά έχη μίαν εικόνα τής 
,έπικρατούσης, εις αύτάς τάς περιπτώσεις, καταστάοεως.

12. Ή  βλάβη ή ελλειψις συγχρονισμού τής αύτο-
μάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως

Ή  βλάβη δύναται νά είναι γενική ή μερική. Δύνατσι νά
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Χάρτης τοδ κέντρου τής Πρωτεύον οη; εις τό όποιον ή κυκλοφορία έχει κατχατή προβληματική.

άφορα τούς σηματοδότας πολλών διασταυρώσεων, μιας δια· 
σταυρώσεως, αλλά καί ένα μόνον σηματοδότην. Συνεπείς 
τής βλάβης, οί σηματοδόται δύνσνται νά μή λειτουργούν ή 
νά λειτουργούν πλημμελώς καί συγκεχυμένα.

Συνήθης είναι ή καταστροφή ένός ή περισσοτέρων 
λαμπτήρων, δτε ό σηματοδότης δέν άπευθύνει άπάοας τάς 
ένδείΕεις (σταθερός ή παλλομένας) καί δημιουργοϋνται 
ουγχύοεις καί παραβιάσεις.

"Οταν ή βλάβη τών σηματοδοτών άναπληροϋται άμε- 
οως ύπό τροχονόμου, τό κακόν προλαμβάνεται, άλλως θριαμ 
βεύει, διότι όδηγοί τινες δέν συμμορφοϋνται εις τήν διάτα- 
Ειν τού Κ.Ο.Κ., «περί προτεραιότητος».

'Ενίοτε, όμως, ή κυκλοφορία εις εν σημείον χωλαίνει, 
μολονότι λειτουργεί οηματοδότησις, διότι οί σηματοδόται 
δέν έχουν συγχρονισθή, παρά τό γεγονός ότι αί κυκλοφο- 
ριακαί άπαιτήσεις ήλλαΕαν. Ούτως, ό παρεχόμενος χρόνος 
(πράσινος ή έρυθρός), εις έκαστον όχηματικόν ρεύμα, δέν 
άνταποκρίνεται εις τάς πραγματικός άνάγκας. Εις τό έν 
ρεύμα πλεονάζει καί εις τό άλλο έλλείπει. Εις τό πρώτον 
ρεύμα παρατηρεϊται πλήρης έΕυπηρέτησις, ένώ εις τό έτε
ρον «λίμνασμα», διαρκώς έπεκτεινόμενον, άν δέν μεσολα- 
βήση παραβίασις τού σηματοδότου. Τό «λίμνοσμα», βεβαίως, 
δέν είναι πάντοτε έποκόλουθον τής μή άναπροσαρμογής τού 
σημοτοδότου, άλλά πολλάκις είναι τυχαϊον καί αυμπτωμα- 
τικόν, δτε ό σηματοδότης δέν πταίει. "Οταν ό συγχρονισμός 
τού σηματοδότου δέν είναι κραυγαλέος, τό «λίμνασμα» δη- 
μιουργεϊται, σύν τη παρόδω τού χρόνου, άπό τά έναπομεί- 
ναντα, εις έκάστην πραοίνην φάσιν, όχήματα,

Τί έμφανίδεται εις τάς περιπτώσεις ταύτας, ελλείψει 
τροχονόμου, είναι γνωστόν. Οί καθυστερημένοι όδηγοί, ά- 
δημονοΰντες καί άγανακτούντες, παραβιάζουν τούς σημα- 
τοδότας, άλληλοϋβρίΖονται καί ένίοτε συμπλέκονται. Ακι-

νητοποιοΰνται τά όχήματα άπασών τών κατευθύνσεων καί 
«μπλοκάρεται» ή κυκλοφορία.

Τούτων ένεκεν, ή συνεχής παρσκολούθησις, ή άμεσος 
άποκατάστασις βλάβης καί ή άνάλογος προσαρμογή τών ση
ματοδοτών εις τάς διηνεκώς μεταβαλλομένας κυκλοφορι
κός άπαιτήσεις, τυγχάνουν έπιβεβλημένα.

13. Ή  βραδεία έκκίνησις ή βραδυπορία όχημάτων
Ως προαναφέραμεν, ή κυκλοφορία σήμερον άΕιοϊ, ό

σον τό δυνατόν, ταχυτέραν ροήν τών όχημάτων εις τάς Ο
δούς, Συνεπώς, έάν εις οδηγός, άνομένων πρό τροχονό
μου ή φωτεινού σηματοδότου, δέν εύρίσκηται έν έτοιμότη- 
τι, δι' οίονδήποτε λόγον, καί καθυστερήση νά έκκινήση, ά
μα τώ δοθή οήμα έκκινήσεως, έπόμενον είναι νά μεταβληθή 
εις έμπόδιον, νά έμποδίοη τούς άκολουθοΰντας καί νά δια
σάλευση τήν κυκλοφορίαν. Συνήθως, οί όπισθέν του όδη
γοί, διά τήν καθυυτέρησιν τής έκκινήσεως, κορνάρουν, δια
μαρτύρονται καί έπιχειρούν άλλαγήν λωρίδος.

'Επίσης, δυσμενή έπίδρασιν εις τήν κυκλοφορίαν άσκεϊ 
καί ή παρατηρουμένη πολλάκις βραδυπορείο τών όχημάτων. 
"Αλλοτε τών ταΕί πρός άγραν έπιβατών καί άλλοτε τών I. 
X. πρός άναΕήτηοιν προσώπου ή χώρου οτοθμεύσεως.

14. Ή  είσοδος καί έξοδος όχημάτων εις τά γκα-
ράζ

Πολλοί άκούονται νά ίσχυρίΖωνται, ότι τό κυκλοφορια- 
κόν πρόβλημα τής Πρωτευούσης θά ήτο λελυμένον. έάν διά 
νόμου είχε καθιερωθή, άδιακρίτως, ύποχρεωτική κατασκευή 
γκοράέ, εις έκάστην πολυκατοικίαν. Εύτυχώς τούτο δέν 
συνέβη ή τούλόχιοτον δεν έγενικεύθη. Διότι σήμερον πολ-
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λά λειτουργοϋντα ύπαίθρια ή μή γκαράΖ περιπλέκουν περισ
σότερον τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα. Εκτός του ότι λύουν 
τό πρόβλημα σταβμεύσεως εις ένίους κατόχους οχημάτων, 
δυσχεραίνουν τήν κυκλοφορίαν διά τούς έΕής λόγους.

Διότι ή έξοδος καί είσοδος εις τό γκαράΖ, κυρίως εις ο
δούς διπλής κατευθύναεως, δι' αριστερός στροφής, έγκυ- 
μονεί κινδύνους διά τούς πεΖούς καί τήν κυκλοφορίαν, Ό  
προτιθέμενος νά είσέλθη, δι' άριστεράς στροφής, εις τό 
γκαράΖ οδηγός, άναμένει εις τό μέσον τού οδοστρώματος, 
άδιαφόρως αν ύπάρχη ή ού διπλή διαχωριστική συνεχής 
γραμμή, ϊνα τού έπιτρέψουν τήν εϊοοδον οί άντιθέτως βαί- 
νοντες, έπί τής αύτής όδοϋ, οδηγοί, άκινητοποιών ούτως 
ή έμποδίΖων σοθαρώς τά όπισθέν του οχήματα. Εάν ύφίστα- 
ται μία μόνον λωρίς, κατά κατεύθυνσιν, τό κακό μεγαλώνει. 
Τό αύτό συμβαίνει καί εις τόν έΕερχόμενον τού γκαράΖ ό 
δηγόν. Προκειμένου νά στρέψη άριστερό, καταλαμβάνει κα
θέτους τήν μίαν λωρίδα καί άναμένει μέχρις ότου τού δοθή 
εύκαιρία νά είοέλθη εις τήν λωρίδα τής άντιθέτου κατευθύν- 
οεως. Έν τω μεταξύ, όμως, έχει άποκλείσει τήν κίνησιν εις 
τήν μιαν λωρίδα ή κατεύθυνσιν.

"Ετερον τρωτόν σημεϊον, διά τά γκαράΖ, είναι τό γεγο
νός, ότι ένίοτε, μέχρις έλευθερώσεως ή έξέυρέσεως χώ
ρου, όχήματά τινα, περιφέρονται ή άνομένουν εις τό πεΖο- 
δρόμιον ή οδόστρωμα. Ή ϋπαρξις γκαράΖ έξυπηρετεί άπό- 
λυτα, μόνον έφ' όσον συντρέχουν ώρισμέναι τοπικοί καί κυ- 
κλοφοριακαί συνθήκαι.

15. Αί συχναΐ στάσεις των λεωφορείων
Δέν έπιθυμούμεν νά θίξωμεν ένίας, όφετηρίας καί στά

σεις λεωφορείων, πού όναγκοστικώς, ελλείψει καταλληλο- 
τέρου χώρου, λειτουργούν εις νευραλγικά τής κυκλοφορίας 
σημεία καί προκαλοΰν κυκλοφοριακάς άνασχέσεις, ώς είναι 
λ.χ. αί στάσεις λεωφορείων τής όδοΰ Αιόλου, μεταξύ Πα
νεπιστημίου καί Σταδίου, άλλά τάς έπιδεχομένας κατάργη· 
σιν ή μετατόπισιν τοιαύτας.

Ούδείς άμφισβητεϊ, ότι αί στάσεις τών μαΖικών μέσων 
μεταφοράς δέν πρέπει ν' άφίστανται πολύ μεταξύ τουν, 
πρός έξυπηρέτησιν τού έπιβατηγού κοινού. Εϊμεθα, όμως, 
της γνώμης, ότι καί ή μεταξύ τών στάσεων, ίδιου λεωφο
ρείου, άπόστασις δέν δύναται νά είναι προκαθωριομένη, άλ
λά αϋτη δέον νά ποικίλλη ανάλογα πρός τόν προσφερόμε- 
νον χώρον καί τάς κυκλοφοριακάς συνθήκας, έστω καί αν, 
κατ' αύτόν τόν τρόπον, οί έπιβάται είναι ύποχρεωμένοι νά 
διανύουν μεγαλυτέραν άπόστσσιν.

Εις ώρισμένα σημεία φρονούμεν, ότι αί σημερινοί κυκλο- 
φοριακαί άνάγκαι έπιβάλλουν τήν κατάργηοιν ή μετατόπι- 
σιν ύφιοταμένων στάσεων. Εις τάς στάσεις, τά λεωφορεία 
καταλαμβάνουν ικανόν εύρος τού όδοστρώματος, ένεκα 
τού μεγάλου όγκου των καί δυσχεραίνουν αίσθητώς τήν κί- 
νησιν. Τό κακόν έπιτείνεται, έάν δέν ύφίσταται σχετική ό- 
πότμησις τής όδοΰ. Λέγομεν έπιτείνεται, διότι καί άν ύπάρ
χη ή, μικρού μήκους, άπότμησις, ένίοτε καταφθάνουν ταύ- 
τοχρόνως εις τήν στάσιν 3 καί 4 λεωφορεία, οπότε 1 ή 2 έξ 
αύτών, άναμένοντα ύποχρεωτικώς, έπ' άρκετόν χρόνον, 
έκτός τής άποτμήοεως, μετατρέπονται εις αισθητά διά τήν 
κυκλοφορίαν έμπόδια.

Κρίνω σκόπιμον ν' άναφέρω ένδεικτικώς, έπί τού προ
κειμένου, δύο περιπτώσεις. Ά φ ' ένός, τά λεωφορεία Καισα- 
ριανής κλπ., πού, μετά τήν πλατείαν Κάνιγγος, πραγματο
ποιούν στάσεις εις τήν οδόν Ακαδημίας, έγγύς Ναού Ζωο 
δόχου Πηγής καί έν συνεχεία έπί τής αύτής όδοϋ, όπισθεν 
Πανεπιστημίου, καί, άφ' έτέρου, τά λεωφορεία Παγκρα
τίου κλπ., πού πραγματοποιούν στάσεις μετά τήν πλατείαν 
Συντάγματος εις τήν οδόν Φιλελλήνων καί έν συνεχεία εις 
τήν οδόν Βασ. Όλγας, έγγύς άγάλματος Βύρωνος.

Λαμβανομένων ύπ' όψιν τών έπικρατουσών έκείοε κυ- 
κλοφοριακών συνθηκών, άλλά καί τής, μεταξύ τών στάσεων 
τούτων, μικρός άποστάσεως, πιστεύω, ότι αί ένδιάμεσοι ύ- 
περθεν στάσεις, δηλαδή τής Ζ. Πηγής καί τής οδού Φιλελ
λήνων, έπιβάλλεται νά καταργηθούν.

Μία γενικωτέρο, λοιπόν, έπιμελής έπανεξέταοις τών α
φετηριών καί στάσεων λεωφορείων, βάσει νέων κριτηρίων 
καί δεδομένων, πολλά θά προοφέρη.

16. Ή  κάθοδος καί άναμονή έπιβατών λεωφορείων
έπί τοΰ όδοστρώματος

Συχνάκις, οί άνομένοντες εις τάς στάσεις λεωφορείων

έπιβάται, κυρίως έν ώρα οίχμής, μή τηροϋντες σειράν προ- 
τεραιότητος, κατέρχονται εις τό οδόστρωμα όμαδικώς, ό- 
δημονοΰντες διά τήν αφιξιν λεωφορείου, όνεξαρτήτως άν 
ύφίσταται ή όχι έπαρκής χώρος άναμονής εις τά κιγκλιδώ
ματα τών στάοεων ή τά πεΖοδρόμια. Καί, μέ τήν άταξίαν 
τούτην, ή κυκλοφορία δυσχεραίνεται ού μόνον άπό τούς άν- 
τικανονικώς άνομένοντας εις τό όδόστρωμα έπιβάτας, άλλά 
καί άπό τά σταθμεύοντα πρός έπιβίβασίν των λεωφορεία, ά- 
τινα, μή παραμεριΖόντων τών έπιβατών, έξαναγκάΖονται νά 
σταθμεύουν μακράν τού πεΖοδρρμίου.

17. Ή άριστερόστροφος κίνησις οχημάτων

Είναι τοίς πόοι γνωστόν τό έμπόδιον εις τήν κυκλοφο
ρίαν, πού προκαλοΰν τά άναμένοντα, εις μίαν ή περιοοοτέ- 
ρας σειράς, έπί τού άριστεροΰ μέρους τοΰ όδοστρώματος 
μιας κατευθύναεως, οχήματα, προκειμένου νά στρέψουν ά- 
ριστερά. Λίαν εύστόχως ή Τροχαία άπηγόρευσε, εϊς τινα έπί- 
καιρα σημεία, τήν άριστερόστροφον ταύτην κίνησιν. Τό μέ- 
τρον καλόν είναι νά έπεκταθή καί εις έτέρας άριστερο- 
στρόφους κινήσεις οχημάτων, κατόπιν βεβαίως έπιμελούς 
έκτιμήσεως έκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως.

18. Αί συχναΐ ισόπεδοι διαβάσεις πεζών
Η μεγάλη συχνότης τών ίσοπέδων διαβάσεων πεΖών 

παρεμβάλλει έτερα έμπόδια εις τήν κυκλοφορίαν. Ώς έκ 
τούτου, ένδείκνυται ή κοτάργησίς των εις ώρισμένα σημεία.

'Εκ τών λειτουργουσών εϊς τινας διοσταυρώσεις όδών, 
δύο παραλλήλων, έπί τής αύτής όδοΰ, διαβάσεων, ή μία 
δέον νά καταργηθή καί δή έκείνη, ήτις, διά τής παλλομένης 
φωεινής ένδείξεως, έπιτρέπει τήν ταυτόχρονον διέλευσιν 
πεΖών καί στροφήν οχημάτων, ώς συνέβη π.χ. εις τήν δια- 
σταύρωσιν ΠεσμαΖόγλου καί Σταδίου.

Ωσαύτως, ένδείκνυται νά καταργηθούν ένιαι διαβάσεις, 
λειτουργοϋσαι ένδιαμέσως ή μή τών οικοδομικών τετραγώνων 
καί δή ανευ φωτεινού σηματοδότου. Επί παραδείγματι, ή 
ισόπεδος διάθασις πεΖών τής όδού Β. Σοφίας, έγγύς τής 
όδοΰ Σέκερη, ήτις κατ' άνάγκην άπασχολεί τρεις 
(3) τροχονόμους ήμερησίως, φρονούμεν, ότι δέον νά 
εκλείψη. Αϋτη, εύρίσκεται έγγύτατα πρός τάς σηματοδοτου
μένας διαβάσεις τών όδών Ηρ. Αττικού καί Ακαδημίας, δυ- 
ναμένας άνέτως νά έξυπηρετήσωσι τούς πεΖούς. Ό  ισχυρι
σμός ότι εις τήν είσοδον καί έξοδον τού Εθνικού Κή
που κρίνεται άναγκαίον ν άντιστοιχη μία διάβασις πεΖών, 
νομίΖομεν, ότι είχε λογικήν βάσιν μόνον κατά τό παρελθόν, 
ότε ή ήλαττωμένη κυκλοφορία τήν ήνείχετο εις τό σημεϊον 
έκεϊνο. Ίσως εϊπη τις, ότι ή διάβασις αύτη έχει συγχρονι- 
οθή μέ τάς έκατέρωθέν της προαναφερθείσας τοιαύτας καί 
τη μεσολαβήσει καί τού τροχονόμου, δέν προκαλεί άνάαχεσιν 
εις τήν σχηματικήν κίνησιν. Μία προσεκτική όμως παρατήρη- 
οις, έν ώρα αιχμής, θά κσταδείΕη τό άντίθετον. Ή κατάργη· 
οίς της άρχικώς μόνον θά προκαλέση, ώς είναι φυσικόν, δυ
σφορίας εις τούς πεΖούς, δοθέντος ότι οί πλεϊστοι τούτων, 
δέν προορίζονται ή προέρχονται έκ τής όδοϋ Σέκερη καί Σό- 
λωνος, άλλά έξ άλλων σημείων καί οπωσδήποτε, όταν έθι- 
οθοϋν, έκ τών προτέρων, θά κατευθύνωνται εις τάς παραπλή
σιας σηματοδοτουμένας διαβάσεις καί διέρχωνται μέοω 
αύτών.

19. Αί παραβάσεις κινήσεως όχημάτων
Μεγάλην κυκλοφοριακήν διαταραχήν προκαλοΰν αί πα

ραβάσεις αύται, ώς είναι κυρίως ή κίνησις όχημάτων εις λω
ρίδα ή οδόν αντιθέτου κατευθύοεως, ή μή κίνησις δεξιά 
τών λεωφορείων ή τών βραδυπορούντων άλλων οχημάτων 
(έφ' όσον ή δεξιά λωρίς δέν δεικνύει άποκλειστικότητα 
κινήσεως διά τά λεωφορείο), ή άντικανονική καί έπικίν- 
δυνος αλλαγή λωρίδος κ.λ.π.

Ιδιαιτέρως χαρακτηριστική, άπό τάς παραβάσεις αυτός, 
είναι ή ςδήγηαις εις λωρίδα άντιθέτου κατευθύναεως. ώς 
πράττουν, ένιοι, βιαστικοί δήθεν καί άνυπόμονοι, οδηγοί, 
οσάκις βραδύνει ή κίνησις τών προηγουμένων οχημάτων, οί- 
τινες οδηγοί φράσσουν, όλικώς ή μερικώς, τόν δρόμον τών 
άντιθέτως κινουμένων. Εις τούς έν λόγω οδηγούς, ώς καί 
τούς κι-, θυμένους άντιθέτως εις μονόδρομον, άξίΖει ή έξάν- 
τλησις παντός όρίου ποινικής ή διοικητικής κυρώσεως.
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20. Ή  άκινητοποίησις οχημάτων ενός ρεύματος 
εις διασταύρωσιν καί ή όπόφραξις τών άλλων

Είναι σύνηθες τό φαινόμενον, πού παρατηρεϊται εις τάς 
διασταυρώσεις, όταν εις τήν μίαν οδόν δέν άπορροφώνται 
καί άκινητοποιοϋνται τά οχήματα, δι' οίονδήποτε λόγον, καί 
οί άκολουθοΰντες οδηγοί, δέν σταθμεύουν πρό τής διαθάσε- 
ως πεΖών ή πρό τής διασταυρώσεως, έστω καί αν ό σηματο
δότης δεικνύει πράσινον φώς, ϊνα μή φράζουν τό σχηματι
κόν ρεύμα τής έτέρας καθέτου όδοϋ καί τάς διαβάσεις πε
Ζών.

Ή σοβαρωτάτη αϋτη περίπτωσις άντιμετωπίΖετο πρότε- 
ρον διά σχετικής ΔιατάΕεως τής Αστ. Δ)νσεως Αθηνών, 
ήτις όμως ΔιόιαΕις κατηργήθη, έν όψει τής δημοσιεύαεως τού 
νέου Κ.Ο.Κ., ρυθμίΖοντος έκτενώς τό άντικείμενον τούτο 
'Επειδή όμως ή δημοσίευσις ένδέχεται νό βραδύνη, έπιβάλ- 
λεται φρονούμεν ή άμεσος κάλυψις τού κενού δι έτέρας 
Δ)Εεως, προβλεποόσης έπί μέρους κυρώσεις.

Οϊκοθεν νοείται, ότι μετά τήν ίσχύν τοιαύτης ΔιατάΕε- 
ως, δέον ή Τροχαία, ποραλλήλως πρός τήν διά παντός μέ
σου εύρείαν ένημέρωοιν τού κοινού, νά έπιδείΕη ιδιαιτέ
ραν ευαισθησίαν εις τήν έφαρμογήν της.

21. Ή  αϊτησις πληροφοριών από τροχονόμον καί ή
μή άμεσος συμμόρφωσις εις σήμα του

Πολλάς φοράς οί οδηγοί σταθμεύουν έγγύς τού ίατα- 
μένου, έπί τού οδοστρώματος, τροχονόμου καί αιτούν δι
αφόρους πληροφορίας ή άλλας φοράς, όταν ό τροχονόμος 
άπαγορεύει τήν είσοδον εις μίαν οδόν, διά λόγους κυκλο
φορικούς (έμπόδιον, έορτή, όγώνες), όδηγοί τινές δέν 
συμμορφούνται άμέσως εις τό σήμα του, ώς έχουν ύποχρέ- 
ωσιν, άλλά προσπαθούν, μέ διαφόρους δικαιολογίας, νά τόν 
πείσουν, ότι έχουν λόγους νά είσέλθουν εις τήν άπηγορευμέ 
νην οδόν. Κατά τό χρονικά τούτα διαστήματα, ού μόνον 
άποκεντρώνεται ό τροχονόμος, άπό τά καθήκοντά του, άλ
λά παρακωλύεται καί ή κυκλοφορία.

22. Ή  βροχή ή ή βεβρεγμένη οδός
Ή βροχή ύποχρεώνει τούς οδηγούς νά βραδυπορούν, τό 

μέν, λόγω περιορισμού τής όρατότητος, ίδια όταν οί καθαρ- 
τήοες τών όχημότων δέν λειτουργούν ή λειτουργούν πλημ
μελούς, τό δέ, λόγω δημιουργίας όλισθηρότητος καί κινδύνου 
« ντελοπ αρ ίσμ ατος ».

Ο τροχονόμος, όσόκις ή οδός είναι βεβρεγμένη άποφεύ- 
γει, πρός πρόληψιν άτυχημάτων, ν' άπευθύνη διά τών χειρών 
του σήματα έπιταχύνσεως, ϊνα έπιτύχη ταχυτέραν ροήν καί 
κυρίως όταν τά οχήματα κινώνται εις καμπήν τής όδοϋ. Ή 
προκαλουμένη, όμως, έκ τών αίτιων τούτων, έπιβράδυνσις, 
πολλάκις έχει άποτέλεσμα τάς συμφορήσεις.

23. Ό  ελεγχος όδηγών όχημάτων καί ή βεβαίωσις 
παραβάσεων 6πό άρμοδίων όργάνων

Ό  έλεγχος τών όδηγών καί ή βεβαίωσις τών τροχαίων 
παραβάσεων, ώς είκός, παρά τών έντεταλμένων οργάνων, 
ποέπει νά συντελήται τό συντομώτερον εί δυνατόν καί εις κα
τάλληλον σημεϊον ούτως, ώστε νά μή δυσχεραίνηται ή νά 
δυσχεραίνηται εις τό έλάχιστον ή κυκλοφορία.

Δέν νοείται οί άρμόδιοι, έπί τής κυκλοφορίας, ύπάλληλοι 
νά καθίστανται πρόΕενοι κυκλοφοριακής άνωμαλίας. Προτιμό- 
τερον είναι νά διαφύγη άπαρατήρητος μία πταισματική παρά- 
βασις, όταν δέν άποτελή έμπόδιον, παρά νά διασαλευθή 
ή κυκλοφορία έκ τής βεβαιώσεώς της.

Ιδιαιτέρα προσοχή δέον νά καταβάλληται, όταν τά 
ένεργούντα τόν έλεγχον, όργανα, διαθέτουν καί ύπηρεσια- 
κόν όχημα, όπερ ένίοτε άποτελεί μέγα έμπόδιον.

24. Ή  ελλειψις φωτεινής σηματοδοτήσεως ή τρο
χονόμου εις τινα σημεία

Ή  συνεχώς αϋΕουσα όχημοτική κίνησις άπαιτεϊ έπέ- 
κτασιν τής φωτεινής σηματοδοτήσεως ή διάθεαιν τροχονό
μου καί εις έτερα σημεία, διαρκώς πληθυνόμενα. Σημεία, μή 
έχοντα πρό τίνος άνάγκην φωτεινής σηματοδοτήσεως ή 
έπεμβάσεως τού τροχονόμου, σήμερον απαιτούν τοιαύτην 
αηματοδότησιν ή έπέμβοσιν.

Πέραν τούτων, πληθαίνουν καί τά σημεία εις τά όποια, 
καίτοι ύφίσταται φωτεινή σηματοδότησις, ρυθμίΖουσα τήν

κυκλοφορίαν, έν τούτοις, κατά τάς ώρας αιχμών τουλάχι
στον, άπαιτεϊται ή παράλληλος παρουσία καί έπέμβοσις τού 
τροχονόμου πρός έπιδίωΕιν καί έπίτευΕιν ταχυτέρας όχημα-
τικής ροής.

Αί παρούσαι έλλείψεις, συχνάκις, έχουν ώς άποτέλε- 
ομα κυκλοφοριακάς συμφορήσεις.

25. Η κακή νοοτροπία καί ή^ελλειψις κυκλοφορια- 
κής αγωγής καί σεβασμού τού συνανθρώπου

Εϊμεθα ύποκειμενικοί, αν δέν παραδεχθώμεν αύτάς τάς 
άδυναμίας.

Πολλοί οδηγοί καταφερόμεθα έναντίον τών άλλων καί οί 
άλλοι έναντίον ήμών. Βλέπομεν τά σφάλματα (ήθελημένα ή 
μή) των άλλων, ένώ τά ίδικά μας, πού πολλάκις είναι όμοια 
ή χειρότερα, δέν τό βλέπομεν ή προσποιούμεθα ότι δέν τά 
βλέπομεν. Καθ' ήν στιγμήν οί ίδιοι εϊμεθα παραβάται, καυτη- 
ριάΖομεν τάς ίδιας παραβάσεις τών άλλων. ΣυνηθίΖομεν νά 
ύπερβάλλωμεν τόν έαυτόν μας καί νά έπιδεικνύωμεν ικανό
τητας καί γνώσεις, τών όποιων στερούμεθα. Θεωρούμεν 
έαυτούς διδασκάλους εις θέματα Εένα πρός ήμας καί κα- 
τακρίνομεν άλλους, έστω καί διά θέματα τής ειδικότητάς 
των.

"Αλλος οδηγός παραβιάζει μέ τό «έτσι θέλω» τό έρυ- 
θρόν σήμα ή τήν κυκλοφοριοκήν προτεραιότητα εις βάρος 
τών συναδέλφων του. "Αλλος, «ώς πιό έΕυπνος Ρωμηός», 
ένώ βλέπει, ότι οί συνάδελφοί του άναμένουν κανονικά 
καί ύπομονετικά εις μίαν έπιτρεπτόν σειράν, προκειμένου 
νά τούς δοθή οήμα διά στροφήν, αύτός δέν άκολουθεϊ τήν 
σειράν του, άλλά δημιουργεί παρανόμως διπλήν σειράν καί 
προηγείται , έστω καί άν έμποδι’Ζη τήν κυκλοφορίαν' "Αλ
λος, βιαστικός δήθεν, παραβιάΖει τήν διπλήν διαχωριστι- 
κήν,συνεχή γραμμήν τού οδοστρώματος καί προχωρεί εις 
λωρίδα όντιθέτου ρεύματος, ϊνα άποφύγη τήν καθυστέρη- 
σιν, αδιαφορών άν θά φράΕη τόν δρόμον τών άντιθέτως 
βαινόντων συναδέλφων του.

Κσκήν νοοτροπίαν έχομεν καί ώς πεΖο'ι ή έπιθάται. Πολ
λάκις καί δή όν δέν ύπάρχη άπειλή κυρώοεως (τροχονόμος) 
διερχόμεθα εις τό άπέναντι πεΖοδρόμιον κατά τό δοκοΰν, 
άδιαφοροΰντες αν ύφίσταται διόβασις πεΖών ή άν παρα- 
βιάΖωμεν τό σήμα τού σηματοδότου ή τροχονόμου. Ενίο
τε ύποσκελίΖομεν έπιδεικτικά τάς ύπαοχούσας άλύσεις καί 
περνάμε, ένώ δύο μέτρα πιό πέρα ύπάρχει ή διόβασις πε
Ζών καί περνούν οί άλλοι.

Αποκορύφωμα τής νοοτροπίος αύτής άποτελεί καί ή 
παρατηρουμένη δυστροπία νά άκολουθήσωμεν τήν σειράν 
προτεραιότητος εις τάς άφετηρίας καί στάσεις τών λεωφο
ρείων. Μή σεβόμενοι τούς κανονικώς άναμένοντας εις τήν 
σειράν, πού πολλές φορές είναι ήλικιωμένοι, άνάπηροι καί 
πάσχοντες, προσπαθούμεν μέ κάθε πλάγιον —παράνομον τρό
πον νά παραβιάσωμεν τήν οειράν καί νά είσέλθωμεν πρώ
τοι. Έάν λόγω ύπερπληρώσεως τών λεωφορείων, ό είσ- 
πράκτωρ άπαγορεύη τήν έπιβίβασιν, όχι μόνον δέν συμμορ- 
φούμεθα, άλλά δισμαρτυρόμεθα, ίσχυριΖόμενοι, ότι τό λε- 
ωφορείον είναι άδειον! Εάν όμως, εις τήν ίδιαν περίπτω- 
σιν εύρισκώμεθα έντός τού λεωφορείου καί ό είσπράκτωρ 
μάς παροκαλεϊ νά προχωρήσωμεν έμπρός, εις κενόν χώ
ρον, δυσκόλως συμμορφούμεθα καί δισμαρτυρόμεθα, ότι έπε- 
βίβασε πολλούς!

"Οταν εις τροχονόμος είναι έπιεικής εις τάς παραβά
σεις τών άλλων καί άρκεϊται εις συστάσεις, τόν μεμφόμεθα 
διά τήν έπιείκειάν του. Ό τον όμως βεβαιώση νομ'μως εις 
βάρος μας παράβασιν, τόν μεμφόμεθα, όχι ώς αύστηρόν, 
άλλά, συνήθως, ώς άδικον. Σπανίως άποδεχόμεθα τήν πα- 
ράβασίν μας.

Πάντα ταΰτα μαρτυρούν κοκήν νοοτροπίαν, ή όποια 
έπηρεάΖει δυσμενώς τήν κυκλοφορίαν καί δυσκόλως δύνα- 
ται νά έκριΖωθή, ώς καί έλλειψιν κυκλοφοριακής άγωγής 
καί σεβασμού τού συνανθρώπου.

Τέλος, μή παροραται, ότι τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα 
τής Πρωτευούσης είναι μέγα, μή δυνάμενον νά έπιλυθή δΓ 
Αστυνομικών μέτρων, άλλά μόνον νά θελτιωθή. Πόσα, 

όμως, βελτίωσις, σύν τη παρόδω τού χρόνου καί τής οικο
νομίας, καί κατ' άκολουθίαν τή ραγδαία αύΕήοει τών κυ- 
κλοφορούντων όχημάτων, έΕασθενίΖεται, όν δέν μηδενίζε
ται. Τούτου ένεκεν, άπαιτεϊ γενναία, μοκροχρόνια καί πο
λυδάπανα Κυβερνητικά μέτρα, ϊνα εύρη τήν πλήρη λύσιν 
του.
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Η Μ Ε Ρ Η Σ ΙΑ  Δ ΙΑ Τ Α Γ Η
Τοϋ ’Αρχηγού Άστυν. Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλη

«Έπι τφ έορτασμφ τής Πολεμικής ’Αρετής των Ελλήνων, τοΰ Εφέδρου Πολεμιστοΰ
και τής Επετείου του Γράμμου και Βίτσι».

Τρισένδοξος καί λαμπρά, άπό τά βάθη τών αιώνων, ή Ελληνική Ιστορία άποτελεΐ την πεμπτουσίαν 
καί τόν κεντρικόν πυρήνα τοΰ 'Ιστορικού Βίου τής Οικουμένης.

Οί "Ελληνες, φιλοσοφοϋντες, υψηλά δημιουργοΰντες καί άδιακόπως μαχόμενοι «υπέρ βωμών καί 
έστιών», έπηρέασαν άποφασιστικώς τάς τύχας τής Άνθρωπότητος, κατηόθυναν τήν πορείαν της πρός ύψηλάς 
βαθμίδας προόδου καί συνέθεσαν, διά τών πράξεων, καί έπιτευγμάτων των, τόν άνεπανάληπτον Ελληνικόν 
Θρύλον.

Ή  ’Ανδρεία καί αί Άρεταί των υπήρξαν αί πρώται ύλαι έκ τών οποίων άνηγέρθη τό οικοδόμημα τού 
πολιτισμού τοΰ αϊώνος μας.

Τά πνευματικά καί πολεμικά κατορθώματα έτοποθέτησαν τόν "Ελληνα πάσης έποχής όδηγόν τής Οικου
μένης καί Θεματοφύλακα τών ιδανικών της.

Ή  ’Εθνική Οικογένεια τών Ελλήνων άπετέλεσε τό πολύτιμον κοινωνικόν κύτταρον, έκ τού όποίου έβλά- 
στησαν αί άξίαι τής συγχρόνου ζωής.

Είς τά σκότη τής άμαθείας, τής άγνοιας καί τοΰ φόβου τής προχριστιανικής έποχής, έλαμψε τό φώς 
τής άθανάτου Ελληνικής διανοήσεως, διά νά όδηγήση τούς λαούς εις τήν οδόν τής άληθείας καί τής δικαι- 
ώσεως. Ή  φιλοσοφία τών προγόνων μας διέσχισε τά βάθη τής άμαθείας καί έψηλάφησε πρώτη τήν χώραν 
τής αίωνιότητος, διά νά καθορίση έξ αυτής καί δι’ αυτής τόν αληθή προορισμόν τού άνθρώπου.

Ή  πνευματική άνωτερότης τών Ελλήνων καθηγίασε τάς προσπάθειας καί ένέπνευσε τάς καρδίας των, 
είς τάς μεγάλας στιγμάς 'Ιστορικών κινδύνων, διά νά έπιτελέσουν τό εόγενές πρός τήν Πατρίδα χρέος των, 
κατά μεγαλειώδη τρόπον.

Διότι, άπό τής έμφανίσεώς του έπΐ τής γής, τό Ελληνικόν γένος, έδέχθη άλλεπαλλήλους λυσσώδεις έπι- 
θέσεις Ισχυρών λαών, οί όποιοι έφθόνησαν καί έμίσησαν τήν Δόξαν τής Ελλάδος. Μηχαναί τού όλέθρου 
καί πολυάριθμοι ύλικαΐ δυνάμεις έπέπεσαν, κατά καιρούς, έπΐ τοδ Ελληνικού όχυρού, διά νά τό άφανίσουν. 
"Εναντι τούτων, οί "Ελληνες προέταξαν τά στήθη των, έκ τών όποιων άνέβλυζε πληθωρικώς ή Πολεμική 
’Αρετή των. Ή ’Αρετή τού Πνεύματος καί τοΰ άδουλώτου Φρονήματος, τό όποιον δέν κάμπτεται πρό τών 
μηχανών καί δέν δείλια πρό οίουδήποτε κινδύνου.

Καί αί μηχαναί τών έχθρών τής Ελλάδος συνετρίβησαν πάντοτε καί οί βαρβαρικαί στρατιαί έτράπησαν 
είς άτακτον φυγήν, πανικόβλητοι. Ούτως οί "Ελληνες καθιέρωσαν καί τήν έν Πολέμω ’Ηθικήν καί απέδει
ξαν τήν έπικράτησιν ούχί τού ίσχυροτέρου, αλλά τού δικαιοτέρου. Είς ούδεμίαν περίπτωσιν διεξήγαγον έπι- 
θετικούς Πολέμους ή ύπέβλεψαν τήν εδαφικήν άκεραιότητα άλλων λαών.

’Αλλά καί είς ούδεμίαν περίπτωσιν έπτοήθησαν ή έπρόδωσαν τάς άρχάς των. "Ωρθωσαν τό άνάστημά 
των ύπερηφάνως καί έξεπλήρωσαν είς τό άκέραιον τό καθήκον των πρός τήν ’Ελευθερίαν καί τήν ’Ανθρω
πότητα, άποδεικνύοντες, δι’ άφθονων θυσιών καί αίματος, τήν πίστιν καί τήν γενναιότητά των. ’Ωθούμενοι 
ύπό άγνών πνευματικών κινήτρων ,ουδέποτε ύπέστειλαν τάς Σημαίας των καί άπετέλεσαν πηγήν δυνάμεως 
καί έμπνεύσεων διά τούς λαούς τού πλανήτου μας. Τό τρίπτυχον τοΰ έορτασμοΰ τής σημερινής ήμέρας, περι
κλείει τήν συνισταμένην τών άστειρεύτων πνευματικών καί πολεμικών δυνάμεων τοΰ Ελληνικού "Εθνους.

'Η έν Πολέμω γενναιότης τής Ελληνικής Φυλής έχει πνευματικόν ύπόβαθρον, πλαισιούται άπό αξιο
πρέπειαν καί ύψηλής ποιότητάς ιδεώδη καί άποβλέπει είς τήν προάσπισιν τών πολυτιμοτέρων άνθρωπίνων 
άγαθών.

Είναι ή ’Αρετή, τήν όποιαν τιμφ σήμερον σύσσωμον τό Έθνος μας, άναμιμνησκόμενον εύλαβώς τών 
θυσιών, τών άγώνων, τής μακράς Ιστορικής πορείας του. Τιμά ένδοξους προγόνους, έποποιίας καί σταθ- 
θμούς δόξης. Τιμφ πατέρας καί αδελφούς, οί όποιοι προσέφεραν προθύμως τήν ζωήν των, διά τήν σωτηρίαν 
τής Πατρίδος. Τιμά, μετά συγκινήσεως, ολους έκείνους, οί όποιοι, ώς Έφεδροι πολεμισταί, ήγωνίσθησαν άν- 
δρείως διά τήν τιμήν καί τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος καί έκέρδισαν τήν αίωνίαν ευγνωμοσύνην τοΰ Έ 
θνους μας. Τιμά τούς χρυσαετοΰς τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι, οί όποιοι, χάρις είς τήν άκτινοβόλον φιλοπατρί
αν των, δέν έπέτρεψαν είς τάς Έρυθράς όρδάς νά μολύνουν τήν 'Αγίαν γήν τών Πατέρων μας.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον, άπό τής συστάσεώς του μέχρι σήμερον, σκληρούς διεξή- 
γαγεν άγώνας, κατά παντός έχθροΰ τής Πατρίδος, καί διακεκριμένος προσέφερεν ύπηρεσίας είς τόν τομέα
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Μ  ΙΑ ΦΟΡΑ κι ένα καιρό — τότε πού Ζούσαν οί άνθρω- 
ποι του παραμυθιού κι ή Ζωή έκανε απλά καί ήουχα 

τόν κύκλο της σάν τήν κόκκινη κλωστή γύρω άπό τήν ανέ
μη—μιά φορά κι ένα καιρό ήταν ένας αοφός πού τυφλώθη
κε. Τυφλώθηκε γιατί έοκυψε πολύ έπόνω στά κίτρινα βι
βλία, γιατί έκοίταΕε πολύ κάποιον ήλιο γυρεύοντας νό μπή 
ατό μυστήριο τής άλήθειας. Κ' έτσι Ζωντανός μπήκε στό 
μυστήριο τού σκοταδιού.

Στό κελλί του πήγαινε κόσμος νά τόν προσκυνήση. 
Μά συχνότερα έρχότανε άπό τήν πολιτεία ένας έγγονός του 
νά τού Ζητήση συμβουλές. Ό  παπούς είχε περάσει τό έκα- 
τό. Ή γενειάδα του ήταν άσπρη σάν τό χιόνι τών βου
νών καί τό πετσί του σάν τό παλιό φίλντισι. Καθότανε σέ 
μιά παλιά πολυθρόνα δεσποτική, μέ τά χέρια στά γόνατα, 
μέ τά μάτια στηλωμένα στό δικό του κόσμο. Ό  έγγονός, 
νέος άκόμη, παλληκαρόπουλο, έπαιρνε τότε ένα σκαμνάκι, 
καθότανε κοντά οτόν παπού του, άκουμπούσε τό κεφάλι στα 
γόνατα τού γέρου:

— Ποπού, συμβούλεψέ με: Νά κάνω τούτο, νά κάνω 
κείνο; . . .

Ό  γέρος τού χάϊδευε τό κεφάλι καί τού μιλούσε σιγά, 
άφήνοντας τά λόγια του νά πέφτουν άργά, σάν τις χάν
τρες τού κομιιολογιού του.

— . . . Λοιπόν, έτσι νά κάνης παιδί μου, έτελείωνε.
Μιά μέρα, ό νέος ήρθε στό χωριό τού παπού.
Ή ταν άνοιΕι. Ό  νέος ήταν έρωτευμένος. Μέ φωνή

ουγκινημένη τού τάπε όλα.
Ό  γέρος Ζάρωσε τά φρύδια:
— Είναι όμορφη;
— Σάν τόν ήλιο.
Ή ταν άστοχιά νά τού θυμήση τόν ήλιο, Ό  γέρος άνα- 

στέναΕε καί βυθίστηκε σέ συλλογή. Στό τέλος είπε:
— Αφού δέν μπορείς νά κόμης χωρίς αύτήν . . . 

πάρτην.
Καί βλόγησε τό κεφάλι τού έγγονού του.
Κι ό νέος Εαναπήγε στή χώρα καί παντρεύτηκε τήν 

όμορφη γυναίκα.
***

Μιά νύχτα Εαιονικά, ήρθε άνθρωπος άπό τό χωριό:
— Έλα νά πάμε. Ό  παπούς σου πεθαίνει καί σέ Ζη

τάει.
ΈτρεΕε γρήγορα στό προσκεφάλι τού παπού. Ο γέ

ρος έσβηνε ήσυχα, όπως σβήνουν οί σοφοί Ο έγγονός 
ένοιωσε μεγάλη πίκρα.

— Καί τώρα ποιος θά μού δίνει συμβουλές στις δύ
σκολες στιγμές τής Ζωής μου; έλεγε.

Ο γέρος έκούνηοε τό χέρι. Ο νέος έσκυψε άπάνω 
στό κεφάλι τού έτοιμοθάνατου, πού βρήκε τή δύναμι νό 
πή μέ φωνή πού θαρρείς έρχότανε άπό τόν πέρα κόσμο:

— Σού άφήνω τό ραβδί μου. . . Μιά φορά στή Ζωή 
οου πρέπει νό τό ρωτήοηα μιά μονάχα, στήν πιό φοβερή

σου περίστασι. Καί θά ο άπαντήση.
Ύστερα ό γέρος Εεψύχησε καί τόν θάψανε τήν ώρα 

πού βασίλευε ό ήλιος.
***

Πέρασε ένας χρόνος, κι άλλος ένας.
Δύσκολες περιστάσεις πολλές βρήκανε τό νέο.
Κάθε φορά έκανε νά πόρη τό ραβδί τού παπού, τό 

κυπαρισσόΕυλο, πού τό φύλαγε σέ μιά κρυφή γωνιά κάτω 
άπό τά εικονίσματα καί νά τό ρωτήση. Μά θυμότανε τά 
στερνά λόγια τού παπού: «Μιά φορά στή Ζωή σου μονάχα, 
στήν πιό φοβερή σου περίστασι. . .». Καί δείλιαΖε, γιατί συλ
λογιζότανε: «Κι άν μοϋρθη κομμιά άλλη φοβερώτερη; Τότε 
ποιος θά μέ συμβουλέψη;

Μά ώστόσο οί δυστυχίες τού έρχόντουοαν ή μιά άπά
νω οτήν άλλη. Γιατί; Μήτε κι ό ίδιος δέν ήΕερε σέ ποόν 
άγιο έφταιΕε. Καί τό χειρότερο, ή γυναίκα του, πού τήν 
πήρε μέ τόση άγάπη, βγήκε κακή, διεστραμμένη. Πλούσιο 
κορμί, μά φτωχή καρδιά. Ό  άντρας ήταν άπάνω στά σα
ράντα του' κι όμως έμοιαΖε γέρος, μέ τά μαλλιά άσπρισμέ- 
να στά μελίγια, μέ τό κορμί σκυφτό. "Αρχισε νά μή βλέπη 
καλά, σιγά — σιγά έχασε τό φώς τών ματιών τους, ώσπου 
τυφλώθηκε. . .

Ό  π α π π ο ύ ς
Τοΰ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ

"Ενα βράδυ ένοιωθε πολύ άσχημα τόν έαυτό του, πνι
γότανε. Κάλεσε τή γυναίκα του Ζητώντας βοήθεια. Μά δέν 
έλαβε καμμιάν άπάντησιν. ΈΕω ή βροχή έπεφτε δυνατά...

Ψαχουλεύοντας ό τυφλός γύριΖε μέσα στις κρύες κά
μαρες, ονοματίζοντας παραπονετικά τή γυναίκα του, ώσπου 
πήρε ή μέρα.

Σίγουρα ήτανε μέρα, γιατί έΕω όκουγόντουσαν οί θό
ρυβοι τού δρόμου. Καί σάν πέρασαν άκόμη πολλές ώρες, 
ό άνθρωπος έκατάλαβε πιά πώς ή γυναίκα του τόν είχε 
άπαρατήσει.

Κάθησε άπάνω σέ μιά κασσέλα κι έκλαψε πικρά.
— Τί νά κάνω τώρα; ρώτησε τήν ψυχή του. Πού νά 

πάω; Πού νά σταθώ;
Καί ή ψυχή του τ' όπάντησε:
— Νά ρωτήσουμε τό ραβδί τού παπού. Ήρθε ή ώρα!
Ψάχνοντας κάτω άπό τά εικονίσματα βρήκε τό παλιό

ραβδί. Ή μυρουδιά τοΰ κυπαρισσόΕυλου τοΰ θύμισε τά πε
ρασμένα του χρόνια, τά παδιάτικα. Κι ό τυφλός πήρε τό 
ραβδί καί βγήκε έΕω. Πήγαινε μέ άσφάλεια στό δρόμο, 
μέσα στήν πολιτεία, πού ή Ζωή της κύκλωνε, όπως τά 
κύματα έναν καραβοτοοκισμένο. Πού πήγαινε; Ούτε κι ό 
ίδιος ήΕερε.

Σέ κάμποση ώρα ένοιωσε πώς βρίσκεται μακριά άπό 
τήν πολιτεία. Σιγαλιά τάφου έδώ. Μά κόσμος βούϊΖε μέσα 
του, σά νάταν ένας νερόμυλος κι άλεθε τόν πόνο του. . . 
Κ' ένοιωθε τήν καρδιά του νά μικραίνη, νά γίνεται ένα 
σιταρόσπειρο έτοιμο νά πέση στά δόντια τού τροχού, νά 
λειώση. . .

Σέ κείνη τήν ώρα τή θανατερή ό τυφλός έσφιΕε καλά 
τό ραβδί, καί κουνώντας το στόν όέρα φώναΕε:

— Μίλα, παπού, μίλα! Τί νά κάνω; . Πού νό πάω;
. . . Πού νά σταθώ;. . .

Σά φωνή φερμένη άπό τά μάκρη τού καιρού, άπό 
κόσμον άλλο, άντήχησε μιά καμπάνα. Τ' άεράκι πού τού 
χτυπούσε τ' άνεργα μάτια, τούφερνε τόν άχό τής μακρινής 
καμπάνας, γλυκό, γεμάτο βάλσαμο. Καί σάν ν' άκουσε τό 
ραβδί νά τοΰ λέη:

— Πάμε στή φωνή πού σέ κράΖει. . . σέ κράΖει . . σέ 
κρόΖει! . . .

Κι ό τυφλός τράβηΕε κατά τόν άχό τής καμπάνας.
Σέ λίγο κατάλαβε πώς βρέθηκε στό μοναστήρι, καί 

χτύπησε τήν πόρτα του.
— Ανοιχτέ, αδέλφια χριστιανοί! Πάρτε μ ε . . .
Καί τοΰ άνοιΕαν άνθρωποι μέ μαύρα ρούχα καί τόν 

πήραν μέσα στήν άπλόχωρη ούλή μέ τις άσπρες πλάκες 
καί τά ιερά κυπαρίσσια.
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I t ’.; 28 Ιουλίου, κατά τήν έορτή τής άφής χαΰ Φωτός—r.c'j έμελλε νά μεταφερθή ττό Μόναχο, γιά 
νά Ιώση το σύνθημα τής ένάρξεως των Αγώνων— στό στάδιο τής ’Αρχαίας ’Ολυμπίας άπηγγέλθη από τόν 
πρωταγωνιστή τοΰ Εθνικού μας Θεάτρου Β. Κανάκη ποίημα τού διακεκριμένου λογοτέχνου Τάκη Δόξα τού 
όποιου άποσπάσματα δημοσιεύομεν κατωτέρω. Χάρις σ' αυτό— πού έχει μεταφρασθή σέ πολλές γλώσσες— 
ό κ. Δόξας εχει κερδίσει σπουδαίες τιμητικές διακρίσεις.

Απ' τά ποταμίσια χείλη τού Αλφειού 
άπό τόν άσπρογάλανο κόρφο Tfjc Αρέθουσας 
κΓ άπ τοΰ Δία τό πέτρινο μάτι, 
μέσ' άπ' τά πληγωμένα μάρμαρα 
ποΰ φέγγει τοΰ Ίωνα καί τοΰ Δωριέα ή ψυχή, 
κι' άπ' τά κιονόκρανα
πού δένει ό ήλιος τά κουρασμένα του αλόγα, 
άπ τά πλεγμένα δάχτυλα τοΰ πεύκου καί τής δάφνης

έδώ,
σέ τούτη τήν παρθενική μήτρα τής Ολυμπίας 
πού δέν άλλαΕε δέ μολεύτηκε δέ θά πεθόνει ποτέ, 
έδώ θά Εαναγεννηθεί τό Φώς

οί θύελλες οί σαρκασμοί οί σκληρές μνήμες οί άπειλές
(μέ τά βούκινα

οί πόλεμοι πού ήρθαν ή πού κονταδοδείχνουν,
Ερμή

Μή σέ τρομάζουν οί άνθρωποι!
Μάζεψε κάτου άπ' τή σάλπιγγά σου τούς λαούς
όπου κι' αν είναι όποιοι κι' αν είναι
ήρωες νικημένοι κακούργοι σκιές κόκκαλα
καί τάϊσέ τους μέ τό σταφύλι σου
ρόγα τή ρόγα μέθυσέ τους μέ τήν αγάπη
κι' όπως θά γίνουν ξέγνοιαστοι κι' ονειροπαρμένοι.
όπως θά γυρίσουν πρώτη φορά όλοι μαζί
νά κοιτάζουν κατάματα τόν ούρανό
σκύψε στήν καρδιά τους καί πέα τους.

Σπίθα τού θεού
κρυμένη στή στάχτη τής καρδιάς τοΰ Κουμπερτέν 
πού θά τή θεριέψει μέ τήν άνόσα της ή Καλλιπάτειρα 
ή Έλληνίδα μάνα 
Μάνα κάθε ανθρώπου.

Λαμπάδα άπ' τό κερί τού χρόνου καί τού μύθου 
στιλπνό είδωλο στιλπνός Χριστός 
πού μυρίζει μοσχολίβανο κι' αίμα άθώου ζώου, 
τό φώς μεστό χρυσό σταφύλι 
παραδομένο στά χέρια τού Ερμή

Από δώ θά φύγει ό "Αγγελος.
Θά λύσει τά πέδιλά του τό σπηρούνια του τά πάθη του 
θά ρωτήοει ποιοι άγωνίστηκαν τελευταίοι στό Στάδιο 
ποιοι πήραν τόν κότινο απ' τούς εύπατρίδες τής νίκης 
καί θά τρέζει.
"Έζω απ' τό ιερό στήθος τής "Αλτης 
έζω απ' τήν Ολυμπία καί τήν Ελλάίσ 
ο ολη τή γή σ' όλη τή θάλασοα 
παντού όπου ύπάρχει άγάπη 
παντού όπου ύπάρχει πόνος 
παντού όπου υπάρχει ύποκριοία 
παντού όπου ύπάρχει μίσος 
παντού όπου ύπάρχει φωτιά
στό χρυσάφι στή φτώχεια στό μέτωπα στή ζωή στά νε

κροταφεία
γιό νά φέρει τό μεγάλο μήνυμο .

Ερμή.
μή σέ τρομάζουν

Πές τους
νά ξεκινήσουν όλοι γιό τήν Ολυμπία.
Χιλιάδες χιλιάδες χιλιάδες έφηβοι 
σμάρια άπό κορμιά άσπρα μαύρα κίτρινα, 
νά πόνε νά Εεπλυθούν κοντά στήν Παλαίστρα 
άπ' τό χτες άπ" τό σήμερα άπ' τό αύριο, 
ν' άλείψουν μέ λάδι τήν ψυχή καί τό νού τους 
κι' ύστερα
νά μποΰν άπ' τήν ορθάνοιχτη πύλη στό Στάδιο 
γιά νά πολεμήσουν.
"Οχι στή σφαγή καί στήν πυρκαγιά 
όχι μέ τό μαχαίρι καί μέ τό σίδερο πού καίει 
όχι μέ τόν ζολοθρεμό τού άνθρώπου άπ' τόν άνθρωπο 
όχι γιά νέους νεκρούς νέους σακάτηδες νέους δυστυ

χισμένους,
μά γιά τήν πυγμή καί τό άκόντιο
γιά τό πήδημα τό δίσκο τό δρόμο τήν πάλη
γιά τό τέθριππο
γιά τήν Αρετή,
δίπλα στόν Κάστορα ή τόν Αντίπατρο 
τό Διαγόρα ή τόν Αλκιβιάδη
πού θά σμίξει τόν άρχαίο κόσμο μέ τόν τωρινό μέ τόν 

(αύριανό μέ τόν αιώνιο 
καί θά νικήσει τόν Αρη άλλη μιά φορά 
τήν τελευταία.

Πέρα οτό Εέφωτο ή Ολυμπία 
ξάγρυπνη μερόνυχτα πλέκει γιά τόν καθένα τους 
κι' άπονα στεφάνι άγρίλιά 
Ελληνικής ειρήνης 

Ειρήνης όλου τού κόσμου.



ΞΕΝΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ

ΥΠΟ ΤΟΥ Β Α Λ Τ Ε Ρ  Σ Ο Ρ Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΙΣ ΧΙΛΤΡΟΥΠ

(Μετάφρασις ύπό της Άστυφύλακος Δ/δος Λεμπέση ’Ιωάννας)

Η Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ  Ε ΙΣ  ΤΗΝ 
Α Υ Τ Ι Κ Η Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η Ν

Ή  παρούσα έκθεσις δεν είναι μία έπιστημονική δια
τριβή, άλλά μία εκθεσις ή οποία επιθυμεί νά δώση εις τον 
άναγνώστην μίαν επισκοπήσιν τής όργανώσεως και των 
καθηκόντων τής ’Αστυνομίας εις τάς χώρας, αί όποΐαι,·κατά 
την γεωγραφικήν αυτών θέσιν, υπάγονται εις τήν Δυτικήν 
Ευρώπην.

Ή  ’Αστυνομία τής Όμοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερ
μανίας όπάγεται είς τό P.T.V.

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών αί όποΐαι ύφίστανται 
εις έκάστην δυτικοευρωπαϊκήν χώραν καί αί Άστυνομίαι 
τών χωρών αυτών έχουν διαφοράς. Είναι, ώς έκ τούτου, 
δύσκολον νά δώσωμεν μίαν συνοπτικήν άποψιν τής ’Α
στυνομίας, διότι δεν υπάρχει «Γερμανική ’Αστυνομία», 
με τήν πλήρη του όρου έννοιαν καί έπίσης είναι άδύνατον 
νά έρμηνεύσωμεν εντός τών πλαισίων μιας έκθέσεως, τής 
όποιας ή εκτασις είναι περιωρισμένη, τήν «Ευρωπαϊκήν 
’Αστυνομίαν».

’Εξ αύτοΰ τοΰ λόγου, ή εικών διά τάς ’Αστυνομίας τών 
άναφερομένων χωρών δύναται μόνον συνοπτικώς νά σκια- 
γραφηθή. Κατά τήν έξεύρεσιν τών βάσεων διά τάς κατά 
τόπους ’Αστυνομίας, έχρησιμοποιήθησαν αί διεθνείς έπα- 
φαί τοΰ ’Αστυνομικού ’Ινστιτούτου Χίλτρουπ.

I. Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  ΒΕΛΓΙΟ Υ

Ή  Αστυνομία είς τό βοσίλειον τοϋ 
Βελγίου άποτελεϊται όπό τρεις μεγάλος 
όμάδας:

ο) Τήν Χωροφυλακήν.
β) Τήν Δικαστικήν 'Αστυνομίαν (Έγ- 

κλημοτολογικαί Ύπηρεσίαι).
γ) Τήν Δημοτικήν 'Αστυνομίαν.

Α. Χωροφυλακή
Αϋτη είναι ένα δργανον τής Κρατι

κής ισχύος καί έδημιουργήθη διά τήν 
τήρησιν τής τάΕεως καί τήν έφαρμογήν 
τών Νόμων κατά τάς ειρηνικός περιό
δους. Κατά τός περιόδους πολέμου συμ
μετέχει είς τήν έσωτερικήν άμυναν τής 
Χώρας.

Τό καθήκοντα τής Χωροφυλακής είναι:
α) Ώ ς  «Διοικητικής Αστυνομίας». Ή  

τήρησις τής τάΕεως.
6) Ώ ς «Δικαστικής Αστυνομίας». 

Ή  έφσρμογή τών διαταγών τής κατη- 
γορούσης άρχής.

γ) Ώ ς «'Ενόπλου Σώματος». Ή  έ- 
σωτερική άμυνα τής χώρας, έν καιρώ 
πολέμου.

Τάς ώς άνω τρεις δικαιοδοσίας—κα
θήκοντα τής Χωροφυλακής έλέγχουν:

1. Ό  υπουργός Εσωτερικών, έφ' ό
σον πρόκειται περί καθηκόντων καθα- 
ρώς όστυνομικών. Περί τής έφαρμογής 
τών Νόμων καί διαθέσεως 'Αστυνομικής 
δυνάμεως, ώς καί περί γενικών καθη

κόντων, έν ουνδυοσμώ πρός τήν τήρη- 
σιν τής τάΕεως.

2. Ό  Υπουργός Δικαιοσύνης, έφ' ό
σον πρόκειται περί θεμάτων Δικαιοσύ
νης, ύπό τήν έποψιν τών καθηκόντων 
αύτής ώς έγκληματολογικής ύπηρεσίας. 
άτι να θέματα ένδιαφέρουν αμέσως τόν 
αρμόδιον Υπουργόν καί άπτονται τής 
Δημοσίας Ασφαλείας, καθώς καί τοιαϋ- 
τα Αστυνομίας Αλλοδαπών.

3. Ό  Υπουργός 'Εσωτερικής Αμύ- 
νης, έφ' όσον πρόκειτοι περί έκπληρώ- 
σεως τών κοθηκόντων αύτής ώς Ενό
πλου Σώματος, περί άστυνομικο - στρα
τιωτικών καθηκόντων καί Περί συμμετο
χής είς μηχανοκινήτους έκδηλώσεις.

Διά τήν όργάνωσιν καί γενικήν Διοί- 
κησιν τής Χωροφυλακής, είναι ύπεύθυ- 
νος ό Υπουργός τής 'Εθνικής Άμύνης.

Διοικητής τής Χωροφυλακής είναι έ 
νας στρατηγός, ό όποιος, ώς άκριβώς 
συμβαίνει είς τόν Στρατόν, έχει είς τό 
πλευράν του ένα έπιτελεϊον (Γενικός 
Διοικητής).

Ύπό τήν έποψιν τής διαρθρώσεως 
διακρίνει τις: Κατά τόπους Τμήματα.
Μηχανοκινήτους Μονάδας καί Τμήματα 
Έγκληματολογικής Αστυνομίας. Ή έκ- 
παίδευσις τών άνδρών τής Χωροφυλα
κής γίνεται είς ειδικήν Σχολήν.

"Οπως αί περισσότεροι Μονάδες τής 
Χωροφυλακής, οϋτω καί ή Χωροφυλακή 
τού Βελγίου έΕασκεϊ τό καθήκοντά της 
(τήν ύπηρεσίαν της) ώς έπί τό πολύ 
είς τήν έπαρχίαν καί δέν ύπεισέρχεται 
είς τήν άρμοδιότητα τής γενικής Άστυ 
νομίσς. Εκτός τούτου, έκτελεϊ ύπηρε 
σίσν είς τό σύνορα καί έπί πλέον άσχο- 
λείται καί μέ τήν τροχαίαν κίνησιν.

Β. Ή  Δικαστική 'Αστυνομία

Είς τό σπουδαιότερα Δικαστήρια τής 
Χώρας, ύπάρχει ένα τμήμα ύπαλλήλων, 
τούς όποιους όνουάΖουν «Δικαστική 
Αστυνομία τής Κατηγορούσης Αρχής».

Ή  Δικαστική 'Αστυνομία, (καί έδώ 
έγκειται ή ούσία τής άπασχολήσεώς 
της) δέν έπιτρέπεται νά λαμβάνη μέρος 
είς διοικητικός ένεργείας' ένεκα τοΰ λό
γου τούτου, δέν ύπάγεται είς ούδεμίαν 
Διοικητικήν ΈΕοοσίαν, άλλά ε ίς ' τόν 
Εισαγγελέα τής περιοχής (ούτως, άμι- 
λεϊ τις π.χ., περί τής Δικαστικής 'Αστυ
νομίας τής Κατηγορούσης Αρχής τών 
ΒρυΕελλών) καί είς τόν Κανονισμόν 
τής Δικαστικής Αρχής.

Ενώ ή άρμοδιότης τής Δημοτικής 
Αστυνομίας έκτείνεται μόνον είς τήν 

περιοχήν τοϋ Δήμου, ή άρμοδιότης τής 
Χωροφυλακής — ΤαΕιαρχίας δέν έΕέρχε- 
ται περισσότερον ένός ή περισσοτέρων 
Δήμων καί ή τοιαύτη μιας B.S.R (έπι- 
τηρήσεως καί έΕακριβώσεως ταΕιαρχία) 
περιορίζεται είς τήν περιφέρειαν της, ή 
άρμοδιότης τής Δικαστικής 'Αστυνομίας 
ισχύει τυπικώς είς όλόκληρον τήν 'Επι
κράτειαν.

Οί μόνοι περιορισμοί, οΐτινες έπιβάλ- 
λοντοι είς τήν πλήρη έλευθερίαν τών 
κινήσεών της, δύναται νά χαρακτηρι- 
σθοϋν ώς «όβρότητες».

"Οταν ένας Είσαγγελεύς δώση έντο- 
λήν είς τήν Δικαστικήν Αστυνομίαν του 
νά δράση είς μίαν άλλην περιοχήν, πλη
ροφορεί δΓ αύτό τούς συναδέλφους 
του. Τό αύτό ισχύει διά τήν περίπτωσιν 
κατά τήν όποιον ή Δικαστική Άστυνο-



2τολαί Υπηρεσίας τής ’Αστυνομίας των Βρυξελλών.

μία τής Κατηγορούοης 'Αρχής μιας δι
καιοδοσίας, διά δικαστικής προσκλήσεως 
πρόκειται νά δράση εις τήν περιοχήν 
άλλης δικαιοδοσίας.

Αί διάφοροι μονάδες τής Δικαστικής 
Αστυνομίας έχουν ένα Διοικητικόν Γε

νικόν Γραμματέα, τόν Γενικόν Διοικη
τήν, ό όποιος είδικώς εύρίσκεται εις έ- 
παφήν μέ τό έΕωτερικόν (Interpol).

Έκάστη μονάς τής Δικαστικής 'Αστυ
νομίας, ύπάγεται εις ένα 'Αρχηγόν, δ- 
στις, άναλόγως πρός τάς άπαιτήσεις, 
διαθέτει «ειδικούς Διοικητάς», Διοικη- 
τάς» καί 'Αξιωματικούς. Διά τά άπλα 
θέματα ύπάρχουν οί ειδικοί έπιθεωρη- 
ταί, οί έπιθεωρηταί καί οί πράκτορες.

Υπάλληλοι καί βοηθοί τών Εισαγγε
λέων είναι μόνον «οί Δικαστικοί Α ξιω 
ματικοί».

Οί Υπάλληλοι τής Δικαστικής 'Αστυ
νομίας είναι κρατικοί Υπάλληλοι, τελεί
ως μορφωμένοι καί έφωδιασμένοι μέ τά 
πλέον σύγχρονα μέσα. Εις τήν Δικαστι
κήν 'Αστυνομίαν τού Δικαστού τών Βρυ
ξελλών ύπάρχει τό « Εθνικόν καί Διε
θνές Άρχεϊον τής Έγκληματολογικής 
Αστυνομίας» καί ύπάγεται εις τό «Γε

νικόν Διοικητήν τού Δικαστικού Ελέγ
χου». Τούτο είναι άπαραίτητον διά τήν 
συνεργασίαν καί σύνδεσιν μεταξύ τού 
«Κεντρικού Γραφείου» καί τών ταξιαρ
χιών τής Δικαστικής 'Αστυνομίας.

Τά 'Αρχεϊον συγκεντρώνει, καθορίξει 
καί άσχολεϊται μέ τά κάτωθι:

Μέ τούς διεθνείς καί ημεδαπούς έγ- 
κληματίας, οί όποιοι καταζητούνται εις 
τό Βέλγιον ή εις τήν Αλλοδαπήν καί 
πρέπει νά συλληφθοΰν.

Μέ έγκλήματα ή παραβάσεις, οί ό

ποιοι έντός τής Επικράτειας ή καί έκτάς 
τών όρίων αύτής πολλάκις έλαβον χώ
ραν.

ΔΓ άντικείμενα, τά όποια έχουν δη- 
λωθή ώς κλοπέντα, άπολεσθέντα ή εύ- 
ρεθέντα.

Διά βλάβας, προξενηθείσας έκ κλο
πών ή παρομοίων παραβάσεων.

Αύτά τά βασικά θέματα συγκεντροΰν- 
ται, διά μέσου τών άναφορών, δΓ έγ- 
κληματίας καί παραβάτας, διά καταπαύ
σεις τών άναξητήσεων καί τών μεμονω
μένων άναφορών διά συλλήψεις, τάς ό
ποιας δλαι αί ύπηρεοίαι ’Αστυνομίας καί 
Χωροφυλακής είναι ύποχρεωμέναι νά 
ύποβάλλουν εις τό Κεντρικόν Γραφεϊον.

'Από όλας αύτάς τάς πληροφορίας 
προμηθεύεται τό ύλικόν διά τό «Άνώ- 
τατον Κεντρικόν Γραφεϊον τών Απο
φάσεων», άπό τό όποιον καθημερινώς 
έξέρχεται καί διανέμεται εις δλας τάς 
δικοστικάς καί 'Αστυνομικός Υπηρεσίας 
καί τούς Σταθμούς τής Χωροφυλακής, 
λεπτομερές πληροφοριοκόν δελτίον, κα
θώς καί εις δλας τάς 'Αλλοδαπός 'Α
στυνομίας.

Τό «Κεντρικόν Γραφεϊον» είναι αύτο- 
τελής οργανισμός, δημιουργηθείς διά 
τήν σύνθεσιν τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών τής 'Αλλοδαπής καί τών 
Κεντρικών Διοικήσεων τών άλλων Χω
ρών.

Γ. Ή  Δημοτική 'Αστυνομία

Εις τό Βέλγιον, κάθε Νομός έχει 
μίαν τοπικήν Αστυνομίαν, τής όποιας ή 
δύνομις έξαρτδται άπό τόν πληθυσμόν 
(εις τήν πρωτεύουσαν μερικοί έκατοντά-

δες άνδρες καί εις τούς έπαρχιακούς 
Νομούς συχνά ένας - δύο άνδρες).

Πόλεις, έχουσαι περισσοτέρους τών 
5.000 κατοίκους έχουν γενικώς ένα 
•Comissair de Police» ώς 'Αρχηγόν τής 
Αστυνομίας. Οί 'Αρχηγοί τής 'Αστυνο

μίας έκλέγονται ύπό τού Βασιλέως, έπί 
τή βάσει ένός καταλόγου προτάσεων' 
οΰτος περιέχει δύο προτάσεις τού Δη
μοτικού Συμβουλίου καί μέ μία τού Δη
μάρχου. Εάν ή πόλις είναι πολύ μεγά
λη, ώστε νά δικαιολογή περισσοτέρους 
«Commissaires de Police», δύναται ό 
Δήμαρχος, μετά σύμφωνον γνώμην 
τής Κυβερνήσεως, νά διορίση ένα 
•Commissaire de Police en Chef» ώς Ά - 
νώτοτον Διοικητήν τής 'Αστυνομίας. 
Εις περισσοτέρους Νομούς δέν ύπάρ- 
χει «Comissaire de Police», άλλά ό Δή
μαρχος είναι 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας 
καί ένεργεϊ έπίσης καί ώς ύπάλληλος 
τής Δικαστικής 'Αστυνομίας.

Οί «Comissaire de Police» είναι ύπάλ- 
ληλοι μέ δικαστικά καί ταυτοχρόνους δι
οικητικά καθήκοντα. Αί διοικητικοί σύ- 
τών άρμοδιότητες περιλαμβάνουν τήν 
έφαρμογήν τών Νόμων καί άστυνομικών 
διαταγών, τήν φροντίδα διά τήν δημο
σίαν Ασφάλειαν καί γενικώς τήν τήρη- 
σιν τής τάξεως. Κατά τήν ένάσκησιν 
τών καθηκόντων αύτών εύρίσκονται ύπό 
τήν έποπτείαν τού Δημάρχου.

Ώ ς ύπάλληλοι τής Δικαστικής 'Αστυ
νομίας, είναι βοηθοί τού τοπικού Είσαγ- 
γελέως καί ύπάγονται εις τόν Γενικόν 
Εισαγγελέα.

Θεωρητικώς δύνανται οί 'Αστυνομικοί 
Υπάλληλοι νά άνέλθουν μέχρι τής άνω-
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Υπηρεσιακά! στολα'ι Γάλλων ’Αστυνομικών.

τάτης βαθμίδος τής ιεραρχίας. Εις τήν 
πρόΕιν όμως έλάχιστοι ανέρχονται εις 
τόν βαθμόν του «Comissaire de Police»

Μία ύποδιαίρεσις τής Δημοτικής Α
στυνομίας είναι οί Δημοτικοί Αγροφύλα
κες. Οΰτοι είναι συγχρόνως αντιπρόσω
ποι τής Δημοσίας ΈΕουσίας καί έχουν 
τήν έΕουσιοδότησιν τού «ΆΕιωματικοϋ 
τής Δικαστικής Ασυνομίας». Όπως ή 
Δημοτική Αστυνομία, οϋτω καί αύτοί, 
ύπό τήν έποψιν των άστυνομικών καθη
κόντων ύπάγονται εις τήν Διοίκησιν τής 
Αστυνομίας καί υπό τήν έπαψιν τών κα

θηκόντων τών έγκληματολογικών υπη
ρεσιών εις τήν Δικαστικήν Διοίκησιν 
Είναι ένα τμήμα, τό όποιον βαθμηδόν 
άναπτύσσεται κοί άποκτά μεγαλύτερος 
έΕουοιοδοτήσεις, εις τά όρια βεβαίως 
τής διαφυλάΕεως τών αγρών.

Οί μισθοί τών άστυνομικών καταβάλ
λονται ύπό τού Δήμου.

2. Η Α Σ Τ Υ Ν . ΕΙΣ Τ Η Ν  Φ ΙΛ Α Ν Δ ΙΑ Ν

Ή Αστυνομία εις τήν Φινλανδίαν εί
ναι κρατική καί ύπάγεται εις τόν Υπουρ
γόν Εσωτερικών. Ό  όνώτατος άστυνο 
μικός ύπάλληλος είναι ό «Πρόεδρος τής 
Αστυνομίας», ό όποιος εδρεύει εις τό 
Υπουργείον Εσωτερικών, ώς Αρχηγός 

τής Αστυνομίας, καί είναι μέλος τής 
Κυβερνήαεως.

Διά τήν δημοσίαν ασφάλειαν καί το 
Ειν εις τάς 10 έπαρχίας, ύπεύθυνος ε ί
ναι ό « Επαρχιακός Πρόεδρος τής Α
στυνομίας». Δέν είναι μόνον Αρχηγός 
τής Αστυνομίας, άλλά εις ώρισμένους 
Νομούς έκτελεϊ χρέη Είσαγγελέως και 
είναι ό προκαθήμενος όλων τών Είσαγ 
γελέων τής έπαρχίας του.

Λόγω τής διπλής αύτοϋ ίδιότητος 
(ώς Είσαγγελέως), ύπάγεται καί εις τόν 
Υπουργόν Δικαιοσύνης.

Αί έπαρχίαι διαιρούνται εις Αστυνο 
μικά Τμήματα, τά όποια διοικοΰνται ύπό 
Αστυνομικού Διευθυντοϋ.

Ή Ψινλανδική πρωτεύουσα, τό -Έλ 
σίνκι, αποτελεί έΕαίρεοιν. Εδώ ή Αστυ
νομία διευθύνεται ύπό ένός Αστυνομι
κού Διοικητοϋ.

Η Φινλαδική Αστυνομία διαιρείται 
εις γενικήν Αστυνομίαν, εις Έγκλημα- 
τολογικήν Υπηρεσίαν, εις Ασφάλειαν 
καί « Αστυνομίαν Έτοιμότητος», ήτοι 
Αμέσου Δράσεως.

3. Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  Ε ΙΣ Τ Η Ν  ΓΑ Λ Λ ΙΑ Ν

Ό  οργανισμός καί ή διόρθωσις τής 
Γαλλικής Αστυνομίας φαίνεται κατ άρ- 
χάς περιπεπλεγμένη καί δύσκολον νά 
έννοηθή. Οίοσδήποτε, όμως, έχει έπα- 
φήν μέ αύτήν αντιλαμβάνεται εύκόλως, 
ότι έδώ ύπόρχει ένα πλήρως κεχωρισμέ- 
νον καί τελείως μελετημένον σύστημα.

Εις τήν Γαλλίαν τά αστυνομικά κα
θήκοντα έκτελοΰνται ύπό τής «Surete 
Natonale», τής «Prefecture de Police» 
καί τής Εθνικής Χωροφυλοκής.

Τάς μεγαλοπόλεις (άνω τών 10.000 
κατοίκων) άστυνομεύει ή Surete Natio
n a l Ή Prefecture de Police είναι ή 
Αστυνομία τών έπαρχιοκών πρωτευου

σών (εις τήν αρμοδιότητα αύτής άνή- 
κει καί ή περιοχή τού Σηκουάνα). Ή 
έθνική χωροφυλακή είναι ύπεύθυνος διά 
τάς πολίχνας καί τούς έπαρχιακούς Νο
μούς.

Ή Surete Nasionale ( Εθν. Ασφάλεια) 
είναι ένα ισχυρόν Αστυνομικόν Σώμα, 
άποτελούμενον έΕ 65.000 άνδρών καί 
ύπάγεται εις τό Υπουργείον Εσωτερι

κών. Εις τήν κορυφήν εύρίσκεται ένας 
γενικός Διευθυντής, ό όποιος διά τήν 
διοίκησιν τών κατά τόπους τμημάτων 
διαθέτει Διευθυντάς.

Χωρίζεται εις δύο κύρια τμήματα.
Διά τήν δυνατότητα τής προλήψεως 

τών άδικημάτων καί τήν τήρησιν τής 
άσφαλείας καί τής τάΕεως υπάρχει εις 
τήν διάθεσιν τού Commissair de Police 
ένα Cops Urbain (ήνωμένον Σώμα), τό 
όποιον άποτελεϊται άπό Gardiens de la 
Paix (φύλακες τής ειρήνης) καί ύπαλ- 
λήλους ύψηλών καθηκόντων.

Διά τήν διερεύνηοιν τού έγκλήματος 
υπάρχουν οί «officiers de Police» (ΆΕιω- 
ματικοί τής Αστυνομίας) καί οί «Inspe- 
cteurs (Έπιθεωρηταί) άνευ στολής, οί 
όποιοι άμφότεροι άποτελοΰν τήν «Sure
te Urbain) Γενικήν Ασφάλειαν).

Μίαν συνοπτικήν εικόνα τής «Surete 
Nationale» δίδουν οί κάτωθι άριθμοί.

1. Commissaires de Police 
(Διοικηταί τής Αστυνομίας) 15.000

2. Officiers de Police Adjoints 
(ΑΕιωματικοί τής Αστυνομίας) 8.000

3. Commandants und Officiers de la 
Paix

(Διοικηταί καί ΑΕιωματικοί τής Ειρή
νης) 600
4. Φύλακες τής Ειρήνης 50.000 
ΔΓ είδικάς περιπτώσεις καί άποστο-

λάς ύψηλής σημασίας, διαθέτει ή Sure
te τάς -Compagnies Republicans de Se- 
curite» (Δημοκρατικός ομάδας άσφαλεί
ας). Πρόκειται περί 210 άνδρών ύψη
λής ποιοτικής στάθμης (έΕ έπόψεως 
προσωπικότητος, έΕσπλισμοϋ, μορφώσε- 
ως καί πειθαρχίας). 37 περίπου ομάδες 
άσφαλείας διαθέτουν ειδικά μεταφορικά * 
μέσα. Πλήν τούτων ύπάρχουν άκόμη 4 
ορεινά τμήματα καί ένα kradableilung 
διά καθήκοντα φρουράς, πλήν τού τμή
ματος τού Σηκουάνα.

Τό έπιτελεϊον τής C.R.S. (Δημοκρα
τικής όμάδος Ασφαλείας) όνήκει εις τό 
έπιτελεϊον τού Γενικού Δ)ντοϋ τής 
Surete Nationale εις Παρισίους.

Ύπό τήν Διοίκησιν τού έπιτελείου αύ- 1 
τού ύπάρχει εις έκάστην περιοχήν Στρα
τιωτικής Διοικήσεως ένας Διοικητής
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Τμήματος. Η συνολική δύνομις τής C. 
R.S. είναι περίπου 14.000 άνδρες.

"Evoc άλλος κλάδος τής Surete Na-
•  tionale είναι ή Renseignemets Genere- 

use» (Πολιτική Αστυνομία). Τό καθή
κον τούτης συνίσταται εις τήν ουγκέν 
τρωσιν καί άΕιολόγησιν των ειδήσεων, 
περί οικονομίας καί ένημέρωσιν τής Κυ 
βερνήσεως διά παν τό σημαντικόν. Εις 
τήν δικαιοδοσίαν αυτής έπίαης υπάγον
ται: Ή λειτουργία τής Αεροπορικής
Αστυνομίας, ό έλεγχος τής διακινήσε- 

ως εις τά σύνορα καί ή έπίβλεψις των 
καζίνων καί τών περιοχών τών άγώνων.

Ή «Poilce Judicair» (Ρ. J.) (Έγκλη- 
μστολογικαί Υπηρεσίαι) είναι χωρισμέ
νη εις κανονικά τμήματα —όπό ένα τμή
μα εις κάθε μίαν άπό τάς 17 πόλεις. 
Εις τάς έΕ μεγαλύτερος πόλεις ύπάρ- 
χουν καί έγκληματολογικά έργαστήρια 
Εις έκαστον τμήμα άνήκουν περίπου 50 
ύπάλληλοι (Διοικηταί, Έπιθεωρηταί καί 
ΑΕιωματικοί), οί όποιοι όαχολοΰνται 

τόσον μέ τάς περιπτώσεις έγκλημάτων, 
όσον καί μέ παραβάσεις οικονομικού καί 
έμπορικού Δικαίου. Εις τήν πρόΕιν ο
μοιάζει ώσάν ή τοπική Αστυνομία εις 
τάς μικράς πόλεις καί εις τήν έπαρχίαν 
έχη τόν πρώτον λόγον κατά τών έγκλη- 
μοτιών καί κατόπιν άναφέρεται εις τήν
P.J.

Διά τήν ύπηρεοίαν άσφαλείας τών 
πόλεων ύπάρχει ή «Sureillanse du Terri- 

m  toire». Η ύπηρεσία της είναι άρμοδία 
διό τήν έΕοκρίβωσιν, έλεγχον καί κατα- 
πολέμηοιν πόσης μυστικής ένεργείας τών 
άλλοδαπών.

Καθ απασαν τήν Επικράτειαν ύπάρ- 
χει ή ούτως όνομαζομένη «Brigades de 
Surveillanse de Territoire» καί έχει στα
θμούς μέ ραδιογωνιόμετρα. Τό όλον σύ
στημα κοταστόσεως άνάγκης είναι σοφό 
διερρυθμισμένον καί διευθύνεται άπό 
τούς Παρισίους.

Ό  έοωτερικός όργονισμός, -άναλό 
γως τής σημασίας του, ύπάγεται εις τήν 
Εθνικήν Αμυναν.

PREFECTURE DE POLICE

Η Διοικητική όργάνωσις τού τμήμα
τος Σηκουάνα καί τής πόλεως τών Πα- 
ρισίων παρεκκλίνει σημαντικώς τής τών 
ύπολοίπων διαμερισμάτων τής Χώρας.

Ό  έκάστοτε Δήμαρχος τών Παρισίων 
είναι «δικέφαλος», διότι ή ένάσκησις 
τής Διοικητικής έΕουσίας καί ή Αρχη
γία τής Αστυνομίας, ήτοι δύο Νομαρ- 
χίαι — ή Νομαρχία τού Τμήματος τού 
Σηκουάνα καί ή Αστυνομική Νομαρχία 
— είναι άνατεθειμέναι εις αύτόν.

•  Ή Νομαρχία τής Αστυνομίας είναι υ
πεύθυνος διά τήν τήρησιν τής τάΕεως, 
τόσον εις Παρισίους, όσον καί εις τήν 
περιοχήν τού Σηκουάνα. Εις Παρισίους 
ή Αστυνομία έχει όλας τάς έΕουσίας, 
αί όποϊαι εις τήν έπαρχίαν άνατίθενται 
εις τόν Νομάρχην.

Εις τούς προαστιακούς Δήμους τής 
περιοχής τού Σηκουάνα ή έΕουσιοδότη- 
σις αύτής είναι μικροτέρα καί σχεδόν 
όμοια πρός έκείνην, τήν όποιαν άσκοϋν 
οί Νομάρχαι εις τά έπαρχιακά τμήματα, 
εις τάς οϋτω καλουμένας «κρατικοποιη
μένος» πόλεις.

Λόγω τού ότι ό Δ)ντης (Νομάρχης) 
τής Αστυνομίας, άπό ειδικός συνθήκας 
δύναται νά φέρη εις πέρας έπιτυχώς τό 
έργον του εις Παρισίους, έχει περιβλη- 
θή μέ σημαντικός έΕουσιοδοτήσεις. 
Εκτός αύτών, δέν έχει μόνον «Διοικη

τικήν Αστυνομικήν ΈΕουσίαν», άλλά 
είναι καί ό σημαντικός Αρχηγός τής 
Αστυνομίας τών Παρισίων. Όπως οί 
Αστυνομικοί Υπάλληλοι τής Surete Na

tio n a l ύπάγονται εις τόν Γενικόν Δ)ν- 
τήν τής Surete Nationale, όστις ύπάγε- 
ται εις τόν Υπουργόν Εσωτερικών, ού
τως ύπάγονται οί Αστυνομικοί Υπάλλη
λοι τής Παρισινής Αστυνομίας εις τόν 
Νομάρχην Αστυνομίας. Επειδή μόνος 
αύτός έχει, έπίσης, τήν Αστυνομικήν 
Διοίκησιν (καθώς καί τών διαταγμάτων) 
καί τήν λειτουργίαν τών άνωτέρω προ
καθημένων τού συνόλου τών Ύπαλλή 
λων (ήτοι τής Παρισινής Αστυνομίας), 
είναι εύνόητον, ότι αύτός δημιουργεί 
τόν οργανισμόν τής Παρισινής Αστυνο
μίας.

Ό  Αστυνομικός Δ)ντής διαθέτει 
προσωπικήν γραμματείαν καί ένα γρα- 
φείον, εις τό όποιον είναι άνοτεθειμένη 
ή γενική έποπτεία τής Υπηρεσίας.

Αποτελεϊται άπό έοωτερικός καί έ£ω- 
τερικάς ύπηρεσίας.

1. Καθαρώς Διοικητικοί Υπηρεσίαι.
Επειδή εις τήν Αστυνομικήν Νομαρ

χίαν έχει άνατεθή ή τήρησις τής Δημο
σίας ΤάΕεως, οφείλει νό φροντίζη διά 
τήν ήσυχίαν, τάΕιν καί ασφάλειαν και 
τήν τήρηοιν τών δημοσίων όρων ύγιει- 
νής. "Ολο αύτά είναι έκ παραδόσεως 
καθήκοντα τής Διοικητικής Αστυνομίας

Υπάρχουν, λοιπόν, «έΕωαστυνομικοί» 
Δ)νταί, οί όποιοι είναι ύπεύθυνοι διά 
τάς προαναφερθείσας λήψεις μέτρων 
(ακόμη καί εις τάς έπαρχιακάς Νομαρ 
χίας)

α) Ή Δ)ναις τής Γενικής Αστυνο
μίας (Ladirection de la Police Genera
te ).

β) Η Δ)νσις διά τήν ύγιεινήν καί 
τήν Δηυοσίαν Ασφάλειαν (La direction 
de I hgiene et de la securite publique)

γ) Ή Δ)νσις κυκλοφορίας, μεταφο
ρών καί έμπορίου (La direction de la 
circulation, des transpores et du Com
merce).

δ,) Η Υπηρεσία πολιτικής προστασί
ας. (Le service departemental de la pro
tection civile).

e) Τά έργαστήρια
Ai ύπηρεαίαι αύται άποτελούνται άπο 

ύπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (ό
πως ιατρούς κ.λ.). Οΰτοι δέν είναι 'Α 
στυνομικοί Υπάλληλοι καί δέν έχουν 
ούδεμίαν άστυνομικήν ιδιότητα.

2. Ειδικοί Αστυνομικοί Υπηρεσίαι.
Αύται έχουν ειδικά άστυνομικά καθή

κοντά. Εφαρμογήν τών Νόμων, Διατά- 
Εεων καί Αποφάσεων τού Κοινοβουλίου 
καί τών Αρχών. (Πρωθυπουργού, ‘Υ
πουργών—Ειδικής Υπουργού Εσωτερι
κών — Αστυνομικής Νομαρχίας, Νο
μαρχίας τού Σηκουάνα), έΕοκρίβωσιν 
τών παραβάσεων, αί όποϊαι πρέπει νό 
άχθοΰν εις τήν Δικαιοσύνην κ.λ.

α) Ή Γενική Δ)νσις τής Δημοτικής 
Αστυνομίας.

β) Η Δ)νσις τύπου καί τυχηρών ποι- 
γνίων.

γ) Η Δ)νσις Εγκληματολογιών Υ 
πηρεσιών.

δ) Ή Δ)νσις Ασφαλείας τού Προέ
δρου τής Δημοκρατίας καί τών 'Υψηλών 
Προσώπων.

ε) Ή Δ)νσις Οικονομικής Αστυνο
μίας καί ΔιώΕεως τών 'Απατεώνων.

3. Υπηρεσία Εσωτερικής Διοική- 
σεως.

Είναι δι άπάοας τάς Υπηρεσίας — 
Αστυνομικός καί μή.

α) Δ)νσις Τεχνικών Υπηρεσιών.
β) Γενική Δ)νσις Προσωπικού, Προ

ϋπολογισμού καί Υλικού, ώς έπίσης πο
λεμικών ειδών,

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Η Χωροφυλακή είναι ένα Στροτιω 
τικόν Σώμα, τό όποιον ύπάγεται εις τόν 
Υπουργόν Στρατιωτικών καί τά καθήκον

τα του είναι στρατιωτικά, δικαστικά καί 
διοικητικό.

Υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν τού 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ένθα ύ- 

φίσταται ή Δ)νσις Χωροφυλακής. Διά 
τήν στρατιωτικήν δικαιοδοσίαν ύπάρχει 
μία Ύποδ)νσις, ή όποια κατευθύνει τό 
τμήματα τής Χωροφυλακής, τήν Μηχα
νοκίνητον Υπηρεσίαν καί τούς Παρισι
νούς φρουρούς τής Δημοκρατίας.

Τά τμήματα τής Χωροφυλακής άκο- 
λουθοϋν κατά τήν διάρθρωσίν των τήν 
γενικήν Διοίκησιν. Γενικώς εις έκαστον 
•Canton» — Καντόνιον —κάθε περιφέρεια 
διαιρείται εις καντόνια —ύπάρχει μία 
«ταΕιαρχία» 5 — 10 άνδρών, οί οποίοι 
διοικούνται ύπό ένός ΥπαΕιωματικού.

Η όμάς έχει τήν έδραν της εις τήν 
πρωτεύουσαν τής περιφέρειας.

Αποτελεϊται άπό ένα διάφορον όρι 
θμόν «ταΕιαρχιών» καί είναι ύπό τήν 
άρχηγίαν ένός άνωτέρου ή άστυνόμου.

Τό «Groupement» έχει ώς περιοχήν 
δράσεως τό Τμήμα. Τελεί ύπό τάς δια 
ταγάς ένός Αστυνόμου ή άνωτάτου. Τε- 
λικώς, εις έκάστην περιοχήν άμύνης 
μία ή περισσότεροι λεγεώνες, εις τήν 
κορυφήν τών όποιων ύπάρχει ένας Συν
ταγματάρχης μέ j o  έπιτελεϊον του. Συ
νολική δύνομις περίπου 32.000 άνδρες.

Ή Μηχανοκίνητος δύναμις τής Χω
ροφυλακής φροντίζει διό τήν τήρησιν 
τής τάΕεως, εις τά χωρία καί παραλίας.

Συνεργάζεται μέ τά τμήματα αύτής 
Κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου φρον 
τίζει διά τήν τήρησιν τής τάΕεως καί 
σχηματίζει ένοπλους ομάδας. 'Αντικαθι
στά, έπίσης, τήν Χωροφυλακήν εις τά 
καθήκοντά της ώς Αγροφυλακής.

Κατά τάς περιόδους Ειρήνης, ή κυ
ρία άπασχόλησις είναι ή τήρησις τής 
τάΕεως.

Αποτελεϊται όπό λεγεώνας, ομάδας, 
ϊλας καί σειράς.

Κάθε λεγεών διοικείται όπό ένα Τα
γματάρχην, κάθε όμάς άπό ένα Διοικη
τήν, κάθε "Ιλη άπό ένα Λοχαγόν καί 
κάθε σειρά άπό ένα Ύπολοχαγόν.

Συνολική δύνομις περίπου 15.000 
άνδρες.

Ή Δημοκρατική Φρουρά άποτελεϊται 
άπό δύο ομάδας, μέ 3.000 άνδρας συν- 
ολικώς.

Ασχολούνται μέ τήν τήρησιν τής τά· 
Εεως εις Παρισίους καί ώς τιμητική 
φρουρά.



Α Ν Α Ρ Χ Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α
Τοΰ κ. Σ ΠΥΡ ΟΥ ΔΡΙΜΥΛΗ

Tj1 12 ΤΗΝ Ι1ΡΟΣΙΙΑΘΕΙΑΝ μας, δπως έξηγήσωμεν τάς αυγ- 
χρόνου τάσεις τής εποχής μας, θά έπιχειρήσωμεν νά άνα- 

λύσωμεν μίαν τελείως νέαν τάσιν, τής όποιας ή άπήχησις 
κατέστη διεθνής.

Ή τάσις αύτη λέγεται Φ ο ι τ η τ ι κ ό ν  κ ί ν η μ α .  
’Αφού τήν έξειδικεύσωμεν, θά ύπεισέλθωμεν εις τάς άναρχικάς 
έκφάναεις της και έν συνεχείς θά άναφερθώμεν μέ στοιχεία εις 
τήν ιστορίαν τοδ ά ν α ρ χ ι σ μ ο δ  καί τούς κυριωτέρους 
έμπνευστάς καί φορείς αδτοδ.

Ή «διεθνής» των νέων έξαπέλυσεν ένα πόλεμον ίεροδ 
φανατισμοδ, μέ άποτέλεσμα δ εδρωπαϊκός κυρίως χώρος νά κα
τακλύζεται άπό ένα κδμα βιαιοπραγιών καί θεωριών, αΐτινες 
έχουν ως βάσιν τήν άρνησιν, τόν μηδενισμόν, τήν ανυπαρξίαν 
τών πάντων καί τήν καθιέρωσιν μιας δπωσδήποτε «ά ν α ν ε ω- 
τ ι κ ή ς  ά ν τ ι λ ή φ ε ω ς »  κατά τοδ ήδη ύπάρχοντος, 
έστω καί άν αϋτη δέν είναι όρθή.

Έν προκειμένφ τό θλιβερόν είναι, βτι αύτήν τήν καθιέ- 
ρωσιν, αύτήν τήν αλλαγήν, τήν άνέλαβεν άποκλειστικώς καί 
μόνον μία ώργισμένη νεολαία. 2ύνθημά της ή άντίδρασις πρός 
πάν 8,τι σημαίνει κράτος, τάξις, άρχαί, παράδοσις.

’Αλλά άς ίδωμεν.διατί δ φοιτητικός κόσμος δλων τών 
έθνών εύρίσκεται έν αναταραχή, τί ζητεί καί ποιον είναι τό 
ίδεολγικόν του πιστεύω.

Ιίρά ολίγου χρόνου, δ αρχηγός τών Γάλλων άναρχικών 
φοιτητών, Ντανιέλ Κόν Μπετίτ, δστις είναι Γερμανικής κατα
γωγής είπε, τά έξής:

«Ή νεολαία δλου τοδ κόσμου έχει άηδιάσει καί άπεφά- 
σισε νά άγωνισθή εναντίον δλων τών συστημάτων πού δέν θέ
λουν νά ακούσουν τήν φωνή της». . . «’Εγώ προσωπικώς δέν 
είμαι ούτε Γάλλος, ούτε Γερμανός καί γράφω στά παληά μου 
τά παπούτσια κάθε σημαία" είμαι φοιτητής, είμαι άνθρωπος».

Καί, δυστυχώς, δ Κόν Μπετίτ δέν είναι μόνος, έχει πολ
λούς δμοϊδεάτας, ώς τόν Ζάκ Σεβαλιέ εις τήν Γαλλίαν, τόν 
Ροδντι Ντοδτσε εις τήν Γερμανίαν, τόν Τζόθρυ Μάρτιν καί 
Ταρίκ Άλή (Πακιατανόν) εις τήν ’Αγγλίαν κ.ά. Βαθμηδόν 
σχηματίζεται μία «διεθνής» άναρχικών φοιτητών, τής όποιας 
τά μέλη μεταβαίνουν άπό χώρας εις χώραν, διά νά μετάαχουν 
εις δήθεν συσκέψεις, πορείας, διαδηλώσεις. Ούτως κατέστη 
φανερόν, πλέον νοητόν, δτι αί ταραχαί είς τάς εύρωπαϊκάς 
χώρας έλαβον χαρακτήρα καθαρώς αναρχικόν καί άντί τού 
«άδιακόπου διαλόγου» καί τής «άμέσου δημοκρατίας» τοδ Μαρ- 
κοδζε, χρησιμοποιούν βόμβας, ξεριζώνουν δένδρα, καί γενικώς 
καταστρέφουν.

Επειδή είναι καθ’ δλα έπίκαιρος μία άνασκόπησις τοΰ 
άναρχικοδ κινήματος, ώς διεμορφώθη άπό τάς άρχάς τοδ 19ου 
αίώνος μέχρι σήμερον, θά έπιχειρήσωμεν νά παραθέσωμεν «Βρι
σμένα στοιχεία, βοηθούμενοι καί άπό μίαν έρευναν τοδ Ρόντερικ 
Κέντουαρυλ, ύφηγητοδ τής Εύρωπαϊκής 'Ιστορίας εις τό Πα- 
νεπιστήμιον τοδ Σάασεξ.

θά άναφερθοδμε δι’ όλίγων είς τάς έννοιας: άναρχικαί 
θεωρίαι, άναρχισμός, φοιτητικόν κίνημα, θά άναζητήσωμεν τούς 
σημερινούς έμπνευστάς καί διανοουμένους του καί τέλος θά έξε- 
τάσωμεν τήν δυνατότητα δπως ή Μαρξιστική θεωρία καταγή 
ή δχι είς τάς άναρχικάς θεωρίας.

Αί κατά καιρούς άναπτυχθεϊσαι άναρχικαί θεωρίαι ήσχο- 
λήθησαν μέ τό θέμα τής ύπάρξεως ή δχι τής έννοιας τοΰ κρά
τους" ήρνοΰντο ή ήμφεσβήτουν, δηλαδή, τήν σκοπιμότητα τής 
ύπάρξεως του καί δέν έδέχοντο τήν δημιουργικήν του συμβολήν 
είς τήν άνάπτυξιν τοδ πολιτισμοδ. Έπρέσβευον, δτι δ άνθρω
πος ήδύνατο νά άναπτύξη τόν πολιτισμόν του χωρίς τήν κρατι
κήν έξουσίαν. θά άναφέρω μία παραδοξολογίαν τοδ “Αγγλου 
θεωριτικοδ τοδ άναρχισμοδ WILLIAM GOLDWIN, δστις έλεγε: 
«Τό έγκλημα θά πατάσσεται διά προσκλήαεως πού θά άπευθύ- 
νουν τά δημοτικά συμβούλια είς τούς έγκληματίας, διά νά άπο- 
βάλλουν τάς έγκληματικάς των συνήθειας, ή δέ μή αυμμόρ- 
φωσίς των θά έχη ώς έπακόλουθον τήν γενικήν κοινωνικήν 
περιφρόνησιν».

Καί διερωτάται δ άπλοδς λογικός νοΰς" είναι δυνατόν ή 
ώς άνω διατύπιυαις νά έχη σχέσιν μέ τήν πραγματικότητα;

Είς άλλος, έξ ίσου παράδοξος άναρχικός, δ Κροπότκιν,

διεκύρηοσε τήν χρήσιν παντός θεμιτού καί άθεμίτου μέσου, διά 
τήν ύπονόμευσιν τοδ κράτους καί τήν πολιτικήν έπικράτηαιν 
τών άναρχικών. Έδώ άς έπιτραπή νά κάμωμεν μία ούγκρισιν 
καί νά ύποδείξωμεν τάς διαφοράς τών άναρχικών θεωριών άπό 
τάς σοσιαλιστικας τοιαύτας.

Ένφ, δηλαδή, αί άναρχικαί θεωρίαι θεωρούν τήν κοινω
νικήν μεταρρύθμισιν ώς τό άποκλειστικόν μέσον διά τήν Ιπί- 
τευξιν τοδ τελικού των σκοπού, τήν κατάλυσιν δηλ. τοΰ κρά
τους, άντιθέτως αί σοσιαλιστικαί θεωρίαι, θεωρούν ώς τελικόν 
σκοπόν τήν κοινωνικήν μεταρρύθμισιν καί ώς πρωταρχικόν τήν 
κατάργησιν τοΰ κράτους. Αι’ αύτόν τόν λόγον ή Μαρξιστική 
θεωρία, κατά μίαν άντίληψιν, δέν δύναται νά καταγή είς τάς 
άναρχικάς θεωρίας.

Αλλά άν δ άναρχισμός καί δ κομμουνισμός παρουσιάζουν 
ώρισμένας διαφοράς ώς πρός τόν τρόπον έπιτεύξεως τοδ σκο
πού των, είς τήν θεωρητικήν κατασκευήν συμφωνοδν άπολύτως 
είς έν σημείον. Είς τό σημεϊον τής πρακτικής πολιτικής δηλαδή 
είς τάς άτομικάς πράξεις βίας, έγκλήματα, έπαναστάοεις κλπ., 
ώστε νά δικαιολογήται πλήρως διά τόν κομμουνισμόν δ τίτλος 
τοδ άναρχοκομμουνισμοδ.

Αΐ περί άναρχίας άντιλήψεις, ένός κόσμου δηλαδή χωρίς 
κυβερνήσεις, έθεωρήθηααν έγκαίρως ώς μία παράδοξος ούτο- 
πία, ήτις στηρίζεται, είς τήν άντίληψιν δτι δ άνθρωπος είναι 
τέλειος, θά έπρεπεν, δμως, νά δμολογήαωμεν δτι εναντίον 
δλων αύτών τών άντιλήψεων συμμαχούν αί σύγχρονοι δυνάμεις 
τής εμμέσου δημοκρατίας, τοΰ οικονομικού προγραμματισμού, 
τού διεθνισμού καί τοδ πολιτικοδ δλοκληρωτισμού. “Αλλωστε, 
έκείνο τό δποϊον χαρακτηρίζει τόν αιώνα μας είναι δ άκρα
τος ρεαλισμός, διότι δ άνθρωπος τέλειος δέν είναι καί επο
μένως τό κράτος είναι μία άναγκαιότης μέ τόν καταναγκα
σμόν ώς άναπόφευκτον έπακόλουθον.

Οϋτω, λοιπόν, δ άναρχισμός, μέσα είς αύτό τό κλίμα, 
θεωρείται ώς ένας έπαναστάτης, δστις ύπονομεύει τά θεμέλια 
τής κοινωνίας. Ώς θεωρία, έστηρίχθη είς τά διανοήματα τοδ 
"Αγγλου Γκόλντουϊν, τοδ Γάλλου Προυντόν καί τοδ Ρώσσου 
Τολστόϊ.

Είς τόν πρακτικόν τομέα, δ άναρχισμός έβασίσθη κατά 
κύριον λόγον, είς τούς πρώτους σοσιαλιστάς ώς τόν Σέρλ Φου- 
ριέ, τόν Ρόμπερτ “Οουεν, τόν Μιχαήλ Μπακούνιν κ.ά. Ούτοι 
έδωσαν είς τούς αναρχικούς τά ιδεώδη τής κοινοβιακής ζωής 
καί τήν τέχνην τής μυστικής συνωμοσίας" άπορρίπτουν τήν κομ
ματικήν πειθαρχίαν καί τόν δογματισμόν. Τά κείμενά τους 
γυμνά προβληματίζουν τόν σύγχρονον όρθολογιστήν. 'Ο Μπα
κούνιν, δ Μαλατέστα, ή'Έμμα Γκόλτμαν ήσαν οί μεγάλοι τοδ 
πρακτικού άναρχισμοδ. Ή πίστις είς τόν άκρατον άτομικισμδν 
ώδήγησεν τόν άναρχισμάν είς τόν μαρασμόν καί ή ιδέα δτι τό 
άτομον είναι παντοδύναμον καί δτι ή άτομική εύτυχία, είναι 
ή λυδία λίθος τής κοινωνικής εύημερίας παρεμερίαθη άπό τάς 
ιδέας τής κομματικής όργανώσεως, τής ταξικής άλληλεγγύης 
καί τής παντοδυναμίας τοδ κράτους, μέ άποτέλεσμα οί άναρχι- 
κοί νά παραμείνουν έξω άπό τά έργατικά κινήματα, έπειδή 
έπίστευσαν δτι δ σοσιαλισμός ήτο αύταρχικός καί πολύ περιω- 
ρισμένος.

Ά λλ’, έάν ό άναρχισμός άπεμονώθη άπό τά τρέχοντα τής 
ιστορίας γεγονότα, έπηρέασεν δμως τήν έξέλιξιν τοΰ αίώνος 
μας, κατά κάποιον τρόπον, έντονώτερον δέ τώρα, ώστε νά πα- 
ρατηρεϊται μία άναβίωσίς του είς διεθνή κλίμακα, χάρις είς 
τά σύγχρονα μέσα έπικοινωνίας καί μέ φορέα του τό Φ ο ι 
τ η τ ι κ ό ν  κ ί ν η μ α .

Ή παραποίησις τοδ «Πάτερ Ημών», τό όποιον άπήγγειλον 
κάποτε οί φοιτηταί είς τήν έκκληαίαν τής Κολωνίας προκα- 
λεϊ κατάπληξιν. . . «κεφάλαιον ήμών, τό έν ταϊς τραπέζαις, 
τό κέρδος ήμών τό έπιούσιον δός ήμϊν σήμερον καί πάγωσον 
τάς όφειλάς ήμών, ώς καί ήμεΐς παρέχομεν εύκολίας τοίς 
όφειλέταις ήμών. . . Άποσβεσθήτωσαν οί έπενδύσεις σου έλθέτω 
τό μέρισμά σου καί γεννηθήτω δ τόκος σου, ώς έν ούρανοΐς καί 
έπί τής γής. . .».  Εΰτυχώς, άμεσοτάτη ήτο ή άντίδρασις τών 
πιστών έναντίον αύτών τών βλααφήμων φοιτητών, οίτινες προ
σέθεσαν έν είσέτι μελανόν σημεϊον είς τήν ύπόθεσιν τοδ φοι
τητικού κινήματος.



Ά λλ’ δσον και άν τό φοιτητικόν κίνημα στερείται ήθικού 
έρματος, έν τούτοις ή σημασία τοο δέν πρέπει νά ύποτιμάται, 
διότι ή μαζική δύναμις του προκαλεί άπιθάνους καταστάσεις.

ΟΙ φοιτηταί εις τόν δυτικόν άλλά καί εϊς τόν άνατολικόν 
κόσμον, έχουν ΰδρύσει μίαν διεθνή ΐδικήν των, ήτι; διακηρύσσει 
τλς ιδίας άρχάς καί πιστεύει είς τούς ίδίους διδασκάλους καί 
έμπνευατάς αύτής καί γενικώς κινείται μέ τά ίδια συνθήματα.

Είς τήν Καλιφόρνιαν, τά άγγλικά κολέγια, τήν Σσρβόνην, 
τάς σαςωνικάς γερμανικάς πόλεις, τήν Μαδρίτην, ακόμη καί 
είς τάς άνατολικάς χώρας, αύτή ή νεανική θύελα των 20 
έτών έπιτίθεται έναντίον τής «γεννεάς» πού βρίσκεται στήν 
«έξουσία». Ά λλ’ έδώ, δμως, ή άνταρσία τών φοιτητών δέν πε
ριορίζεται είς τό νά ταρράση μονόν τό τέλμα των ιδεών, 
έπ'ιζητεϊ νά άντικαταατήση τήν δφισταμένην έξουσίαν από τήν 
Σπουδαστικήν έξουσίαν.

"Ως είδωλά τους έχουν τούς Ιστορικούς έπαναστάτας Ρουα- 
σώ, Ροβεσπιέρο, Μάρξ, τούς συγχρόνους Μάο Τσέ Τούνγκ, Τζέ 
Γκουεβάρα, Χό ΤσΙ Μίνχ (οί δύο τελευταίοι έχουν πεθάνει) 
καί τρεις συγχρόνους διανοουμένους τόν Μαρκούζε, Φανόν καί 
Έτσενσμπέργκερ. Ό  Μαρκούζε θεωρείται μέγας θεωρητικός τού 
Φοιτητικού κινήματος. Έγεννήθη είς Βερολϊνον. ΤIIτο μέλος τού 
’Ινστιτούτου Κοινωνικών ’Ερευνών τήν έποχή δτε κατέρευσεν 
ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. Μολονότι Μαρξιστής, έν τούτοις 
κατήγγειλεν τόν ρωσικόν κομμουνισμόν ώς έ π α ν α σ τ α -  
τ ι κ ή ν  α π ο τ υ χ ί α ν  πολύ πριν τόν καταγγείλουν οί 
’Αμερικανοί κομμουνισταί. Είς τήν Ν. 'Γόρκην κατέφυγεν τό 
1934, διά νά άποφύγη τάς διώξεις τού Χίτλερ. Έδίδαξεν είς 
τά πανεπιστήμια τής Κολούμπια τού Χάρβαντ καί τού Μπράν- 
τις. θεωρείται ή μεγαλυτέρα αύθεντία διά τόν Έγγελον, είς 
τήν ’Αμερικήν. Σήμερον διδάσκει είς ήλικίαν 73 έτών κοι- 
νωνιολογίαν, είς τό Πανεπιστήμιον τού Σάν Ντιέγκο τής Κα- 
λιφορνίας. "Εχει γράψει τρία βιβλία «"Ερως καί πολιτισμός· 
(Εύαγγέλιο διά τούς Χίππυς), «Ή υποφερτή καταπίεσις» και 
«Ό μονοδιάστατος άνθρωπος».

Κατά τόν Μαρκούζε «δ καπιταλισμός περιέχει δυνάμεις 
άαυμβίβαστες καί άντιφατικές, πού δέν μπορούν νά συνυπάρ
ξουν. . . Ό  Μάρξ δέ μπορούσε νά προβλέψη δτι ή καπιταλιστι
κή κοινωνία άπέκτα τήν συμπάθεια τής έργατικής τάξεως, 
διά τής προσφοράς είς αότήν Ολικών άγαθών καί δτι οί δύο 
κυριώτερες κοινωνικές τάξεις θά μετετρέποντο είς δργανα τής 
τεχνολογίας. Ή σύγχρονη τεχνολογία παρέχει στόν άνθρωπον 
μίαν άναμφισβήτητα ύλική εύμάρια. Σήμερα περισσότεροι άν
θρωποι είναι εύτυχισμένοι άπό κάθε άλλη φορά. Αύτή δμως ή 
εύημερία ή μάλλον ή χαύνωση προέρχεται άπό τήν άγνοια διά 
τήν τύχη πού τόν περιμένει. Ό σημερινός άνθρωπος μπορεί νά 
νομίζη πώς έχει μεγαλύτερη έλευθερία καί δυνατότητες άπό 
πριν μά στό βάθος συνηθίζει σιγά - σιγά σ’ αύτήν τήν κατά
σταση καί άπορρίπτει κάθε σκέψη πού άμφισβητεϊ τήν όρθή 
συγκρότηση τής κοινωνίας. "Εχει γίνει «μονοδιάστατος», τά 
άγαθά καί οί ύπηρεαίες πού μπορεί νά άγοράζη καθορίζουν τις 
άνάγκες του καί άρτηριοσκληραίνουν τις ίκανότητές του. Έχει 
δεκάδες περιοδικά, έφημερίδες πού άντιπροσωπεύουν δμως τά 
ίδια ιδανικά. Έχει μικροανέσεις, πού τόν άπορροφοΰν άπό τό 
πραγματικό του πρόβλημα, δηλαδή άπό τό νά καθορίζει μόνος 
του τις άνάγκες του, καί τόν τρόπον τής ίκανοποιήσεώς του. .. 
"Αλλοτε άνάγκαζε τά άτομα νά έργάζωνται καί νά παράγουν 
περισσότερα άγαθά, σήμερα τά ύλικά άγαθά άφθονοΰν. Έν 
τούτοις, δ περισσότερος κόσμος έξακολουθεϊ νά έργάζεται έξαν- 
τλητικώς, κυνηγώντας περισσότερα ύλικά άγαθά. Αύτό τό κυ
νήγι, πού έκ πρώτης δψεως φαίνεται λογικό, στήν ούσία δέν 
είναι' καί δ άνθρωπος τό κάνει βίωμά του ήθική ιδεολογία 
του.

"Ετσι αποκτά τόν κομφορμισμό τής Εύημερίας καί ένώ 
ή σημερινή κοινωνία τής τεχνολογίας καί τής ύπερκαταναλώ- 
σεως δέν χρησιμοποιεί βίαια μέσα γιά νά έπιβληθή, δείχνει 
βέβαια άνοχή στήν συζήτησι, άφού πριν έχει καταργήσει τήν 
έννοια τής άντιπολιτεύσεως. Έδώ λοιπόν έχουμε τήν ύπο- 
φερτή καταπίεση πού χαρακτηρίζει δλα τά σημερινά καθεστώτα 
άπό τά δημοκρατικά ώς τά δικτατορικά, άπό τά σοσιαλιστικά 
ώς τά καταπιταλιστικά.

Ό Μαρκούζε, έπίσης θεωρεί τήν σύγχρονον βιομηχανικήν 
κοινωνίαν ώς έν σύγχρονον πρόσωπον, ένα παντοδύναμον όργα- 
νισμόν, δστις ασκεί τεραστίαν κυριαρχίαν έπάνω είς τδ άτομον.

Περαιτέρω δ Μαρκούζε διαπιστώνει δτι, «σ’ αύτήν τήν 
κοινωνικήν κοσμογονίαν ή μόνη τάξη πού δέν έχει ύποστεί δλη 
αύτή τή φθορά, διότι δέν είναι ούτε καπιταλιστική, ούτε άστική 
ούτε άκόμη τεχνοκρατική, είναι ο ί  Φ ο ι τ η τ α ί .  Καί 
διατείνεται πώς μόνον μία έπανάσταση τών φτοιτητών είναι 
δυνατόν νά άνατρέψη τό κομφορμισμό τής εύημερίας. Ή έργα- 
τική τάξη δέν άποτελεϊ πλέον δργανον τής Έπαναστάσεως,

διότι οί έργάτες αφομοιώθηκαν άπό τήν καταναλωτική κοι
νωνία. Τά κόμματα δέν άντιπροσωπεύουν τά πραγματικά συμφέ
ροντα τών πολιτών, άλλά αότών τών ιδίων, μηδέ καί τών 
κουμμουνιστών έξαιρουμένων. Οί έξ έπαγγέλματος πολιτικοί οί 
περισσότεροι είναι άττομισταί, τό κοινοβούλιον μετετράπη είς 
χρηματιστήριον συμφερόντων.

Ό  Μαρκούζε διαφωνεί άκόμη καί μέ τήν άποψιν τού Μάρξ, 
καθ’ ήν πραγματική έπανάστασις δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
είς καθεστώς γενικής εύημερίας. Άντιθέτως πρός τήν άταξικήν 
κοινωνίαν, τήν όποιαν διεκήρυσσεν δ Μάρξ, ό Μαρκούζε δια
κηρύσσει τήν διαρκή μεταβολή τών ιθυνόντων άπό τούς πολί- 
τας, ώστε νά διαρκή όλιγώτερον ή κυριαρχία τών έπάνω είς 
τό άτομον, έν σύστημα δηλαδή άμέσου δημοκρατίας, ώς συν- 
έβαινεν είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, μέ τήν άμεσον συμμετοχήν 
τών πολιτών είς τά κοινά , (ώς καί ή σύγχρονος Ελβετία μέ 
τήν έτησίαν έκ περιτροπής διακυβέρνησιν). Έξετάζσντες οδτω 
τήν θεωρίαν τού Μαρκούζε, προβληματιζόμεθα περί τής όρθο- 
τητος ή μή τών άπόψεών της. ΙΙροαωπικώς πιστεύομεν, δτι αί 
διαπιστώσεις του άποτελούν τήν πεμπτουσίαν τής σημερινής 
κοινωνικής πραγματικότητος, άλλά αί προεκτάσεις των, δμως, 
δημιουργούν τάς άνησυχιτικάς προποτικάς τάς δποίας προανα- 
φέραμεν.

Έπίσης, ή θεωρία αδτη φέρει έν πολλοΐς χαρακτήρα άρνη- 
τικόν, διότι δέν 'υποδεικνύει θετικάς λύσεις. Δέν έξηγεί, δηλα
δή, τί πρέπει νά είναι έκεΐνο τό όποιον θά άντικαταατήση τήν 
σημερινήν κοινωνίαν τής ύλικής εύημερίας.

Εύλόγως, λοιπόν διερωτώμεθα ώς σύγχρονοι πραγματισταί, 
άν καί αύτώ ή ύπερεκτίμησις ύπό τού Μαρκούζε, διά τήν τά- 
ξιν τών φοιτητών, είναι ή όρθή καί άν δύναται νά είναι ή 
λύαις τής άποτελματωμένης κοινωνικής εύιημερίας ή τού κοι
νωνικού κομφορμιτισμού, ώς τόν άποκαλεί.

Ή άπάντησις είναι άρνητική, διότι ή μ ά ζ α  ο ύ δ έ -  
π ο τ ε  ώ δ ή γ η α ε ν  τ ή ν  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ α  
ε ί ς  τ ό  κ α λ ό ν  κ α ί  τ ό  φ ο ι τ η τ ι κ ό ν  κί 
ν η μ α  δ έ ν  α π ο μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι  ά π ό  τ ή ν  
έ ν ν ο ι α ν  τ ή ς  μ ά ζ η ς .

Τά συνθήματά του, τά κίνητρά του, ή ιδεολογία του καί 
αί προθέσεις του ούδόλως σχετίζονται ιχέ τήν έννοιαν τού δι
καίου, τού όρθοΰ, τού ήθικοΰ, τού λογικού.

Τό Φοιτητικόν Εύαγγέλιον τού φοιτητικού κινήματος καί 
τίίιν όπαδών του εύαγγελίζεται μίαν κοινωνίαν παραδεισιακήν, 
ήτις θά βασίζεται είς τά ν α ρ κ ω τ ι κ ά ,  τόν μ α ο ϊ 
σ μ ό ν  καί τόν έλεύθερον έρωτα.

Ή παραποίησις τού «Πάτερ Ημών», ώς προαναφέραμεν, 
ή θέσις τήν όποιαν παίρνουν είς τό θέμα τού σέξ έκπλήσσουν. 
Πιστεύουν δτι δ γάμος έχει χάσει τό περιεχόμενόν του καί δτι 
ή άποκλειστικότης είς τάς σχέσεις τού ανδρογύνου είναι ιδέα 
πεπερασμένη. Τό σύνθημα: Άντισυλληπτικά δι’ δλους, άκούε- 
ται είς δλας τάς φοιτητικάς συγκεντρώσεις. Άκόμη ένας βα
σικός κανών τού «δδηγού τών διαδηλώσεων», δστις κυκλοφορεί 
μεταξύ τών Φοιτητών λέγει: «"Οταν βλέπετε έναν αστυνομικό, 
άρπάξατέ του τό πηλίκων καί πετάξτε το καταγής. . . "Ενας 
αστυνομικός χωρίς πηλήκιο αισθάνεται σάν χαμένος, χωρίς 
καμμία έξουσία». Αλήθεια τί δβρις!

Έν κατακλεϊδι, έξ δαων άνεπτύχθησαν, ή έπανάστασις 
αύτής τής μερίδος τών Φοιτητών δέν είναι δυνατόν νά έχη σχέ- 
σιν τινά μέ τήν έπανάστασιν τής μεγάλς μερίδος τών φοιτη
τών δλου τού κόσμου, ήτις σκέπεται ύγειώς καί έχει ώς γνώ- 
μονά της τάς αιώνιας ήθικάς άξίας τού παρελθόντος καί ιδα
νικά προσηρμοσμένα πρός εύγενείς καί χρηατάς φιλοδοξίας.

Έν τέλει θά έπεθύμουν νά κάμω μίαν άντικειμενικήν 
κριτικήν διά τούτο τό ίδιον τό εύρύτερον πνεύμα τού θέματός 
μας, τού άναρχισμού. Τό ιδεώδες τού άναρχισμού, άπό θεω
ρητικής πλευράς είναι, α κ α τ α μ ά χ η τ ο  ν, ή έλλειψις 
δηλαδή πάσης έξουσίας είς τήν Κοινωνίαν. Πλήν δμως μετά 
βεβαιότητος θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ή έπικράτησίς του 
του θά σημάνη καί τήν άποσύνθεσιν τής άνθρωπίνης κοινωνίας 
καί κατά συνέπειαν τού πολιτισμού μας.

Τό συμπέρασμα είναι δτι τό Κράτος παραμένει σάν επιβο
λή τής κυριάρχου θελήσεως έπί τής κοινωνίας. Ή επιβολή 
αδτη προϋποθέτει ύπαρξιν δ ι α φ ο ρ ά ς  γ ν ω μ ώ ν  
καί άντιλήψεων μεταξύ τού κυριάρχου καί τών κυριαρχουμέ- 
νων.

’Εάν δέν ήπήρχε διαφορά γνωμών καί δλοι συνεφώνουν 
έπί τφ αύτφ, τότε θά ήτο περιττή ή έννοια τού κράτους. 
Κράτος ύπάρχει άκριβώς, διότι υπάρχει διάστασις γνωμών καί 
άντιλήψεων. Ά®’ ής θά έπιτευχθή ένότης λογική, θά παύση 
καί λογικώς τό Κράτος νά ύπάρχη. Άλλά τούτο άποτελεϊ μό
νον ύπόθεσιν. Ή πραγματικότης είναι διάφορος καί αύτή 
ένδιαφέρει.



Ο ΔΗΓ Ι ΑΙ  ΠΡΟΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΝ Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Ω Ν  ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ1 ΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΝ του δράστου καί πρός έΕιχνία- 
■ ® σιν πλείστων όσων αδικημάτων, κατά τήν διάπραΕιν 

τών όποιων, έγένετο χρήσις, είτε αμέσως είτε εμμέσως 
εγγράφου τίνος, έπιβάλλεται, ώς γνωστόν, ότέ μέν ή έΕέ- 
τοσις αύτοϋ τούτου τοϋ άποτελοϋντος τό «σώμα τού έγκλή- 
ματος» έγγράφου, ότέ δέ καί ή ούγκρισις καί ή όντιπαρα- 
βολή αύτοϋ πρός γραφήν ή υπογραφήν τών φερομένων 
ώς υπόπτων προσώπων.

Διά τήν έπιτυχή όμως γραφολογικήν διερευνηοιν καί 
έΕιχνίασιν τοϋ τοιούτου αδικήματος παίΖει, ώς είκός, πρω
τεύοντα ρόλον τόσον ή ποιότης, όσον καί ή ποσότης τοϋ 
συγκριτικού γραφικού ύλικοΰ, διά τήν διασφόλισιν καί συγ- 
κέντρωοιν τού όποιου δέον νά καταβλη&ή άπό τής πρώ
της στιγμής ίδιάΖουσα καί επείγουσα τών καταδιωκτικών, 
προσνακριτικών καί άνοκριτικών αρχών προσπάθεια, διότι 
οίσνδήποτε έπιβράδυνσις ή έσφαλμένη ένέργεια δυνατόν 
νά συνεπιφέρη τήν έΕαφάνισιν ή ένδεχομένως καί τήν άλ- 
λοίωοιν τοϋ ύπάρχοντος καταλλήλου γραφικού ύλικοΰ, ήτις 
θά έχη, ώς περαιτέρω συνέπειαν, τήν δυσχέρειαν εις τό 
έργον τής διερευνήσεως ή όκόμη —πιθανώς —καί τήν μή 
όποκάλυψιν τού δράστου.

Καταλληλότερα, βεβαίως. ώς βάοις συγκρίσεως καί 
άντιπαραβολής είναι πάντοτε τά έγγραφα τά σύγχρονα ή 
προγενέστερα τοϋ χρόνου καθ' όν έγράφη τό ύπό έλεγχον 
έγγραφον ή όκόμη καί τά προγενέστερα μέν. άλλ' άσχετα 
πρός τήν διωκομένην ύπόθεσιν, διά νά είναι ταύτα τελείως 
άνύποπτα, διότι είναι σφόδρα πιθανόν, ότι μετά τήν γρα
φήν τού ύπό έλεγχον έγγράφου, ό δράστης, γνωρίΖων ότι, 
θόττον ή βρόδυον, θά κληθή ένώπιον τών δικαστικών άρ- 
χών, θά προσπαθήση νά μεταβάλη, κατά τό εις έκαστον 
δυνατόν, τήν γραφήν καί υπογραφήν του καί νά έμφανίση 
τοιαύτας ήλλοιωμένας πρός άποφυγήν άποκαλύψεώς του καί 
διαφυγήν άπό τών νομίμων, διά τήν άδικον πράΕιν του, κυ 
ρώσεων.

Σχετικώς, μάλιστα, ό ειδικός συγγραφεύς Μπρυτάϊγ 
τονίΖει ό τ ι:

«Έκ λόγων προνοίας έπιβάλλεται, έφ όσον τούτο είναι 
δυνατόν, νά λαμβάνωνται διά τήν σύγκρισιν καί άντιπαρο- 
βολήν γραφαί προγενέστεροι τής ένάρΕεως τής διώΕεως, 
προγενέστεροι όκόμη τού χρονικού σημείου, άπό ιού ό
ποιου έγνώριΖεν ό κατηγορούμενος ότι έπρόκειτο νά διω- 
Χθή.

Δέν πρέπει, τέλος, νά ληομονήται, ότι όσον πολυπλη- 
θέστερον τυγχάνει τό πρός σύγκρισιν καί άντιπαραβολήν 
γραφικόν ύλικόν τόσον βεβαιοτέρα καθίσταται ή έΕυχνία 
σις τής πράΕεως καί ή διαπίστωσις τού δράστου.

Α \  Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Σ ΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑ Ι ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΓΡΑ Φ Ι
ΚΟ Υ Υ Λ ΙΚ Ο Υ

Έκ τών λόγων τούτων, ένδείκνυται νά καταβληθή παρά 
τε τών καταδιωκτικών, προσνακριτικών ή άνοκριτικών όρ- 
χών εύθύς άπό τής πρώτης στιγμής άφ ής ήθελον έπιλη- 
φθή αύται τής διώΕεως άδικήματός τίνος, κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τού όποιου έχρησιμοποιήθη είτε άμέσως είτε έμμέ- 
σως οίουδήποτε είδους έγγραφον, πόσα δυνατή προσπάθεια 
πρός άποκάλυψιν, κατάσχεσιν καί έΕααφάλισιν παντός ε ί
δους έγγράφων γεγραμμένων παρά τών φερομένων ώς υ 

π ό π τ ω ν  καί περιεχόντων άνεπηρεόοτως γραφάς ή ύπογρο- 
φάς αύτών (ώς λ.χ. έπιστολών πρός συγγενείς, φίλους, 
συναδέλφους, σημειωματάριων παντός είδους, έμπορικών 
βιβλίων, συμφωνητικών, πόσης φύσεως άποδείΕεων, αίτή- 
σεωα παντός είδους πρός οίανδήποτε άρχήν, δελτίων ταύ- 
τότητος, φορολογικών δηλώσεων, έτι δέ συμβολαίων κλπ.)

Πρέπει έπίσης νά κατάσχωνται καί οίουδήποτε είδους 
έγγραφα, έστω καί άν τό κείμενον αύτών έχη διαγραφή 
ή καταστή δυοανάγνωστον, καθώς έπίσης καί μεταχειρισμέ
να φύλλα άπορροφητικού χάρτου.

"Αν ύφίσταται οίαδήποτε αμφιβολία ώς πρός τήν αύ- 
θεντικότητα καί τήν προέλευσιν τών όνευρισκομένων ή πα-
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ραδιδομένων έγγράφων, δέον νά κατοβάλληται προσπάθεια 
πρός έΕακρίβωσιν παρά τίνος καί πότε έγράφηααν ταύτα. 
καθ' όσον πολλάκις συμβαίνει ώστε οί δράσται ή συνεργοί 
τούτων νά προσπαθούν νά παρεμβάλλουν έγγραφα ή γρα 
φάς ή μόνον ύπογραφάς ώς δήθεν γνήσιας προερχομένας 
παρά τού «Α», έν ώ αύται έφιλστεχνήθησαν ύπό τού δρά
στου ή τών συνεργών του πρός έΕαπάτησιν τών άνακριτι- 
κών άρχών καί πρός έσφαλμένην κατεύθυνσιν τών ένερ- 
γειών αύτών.

Αν είναι αδύνατος ή διαπίστωσις τής προελεύσεως. 
τότε δέον νά γίνεται ειδική μνεία έφ' έκάστου έγγράφου 

Εις περιπτώσεις σπουδαίων ύποθέσεων, καθ' ός κρίνε- 
ται όναγκαϊον νά ένεργηθή έρευνα έπί ύποπτων προσώπων 
ή καί εις τάς οικίας ή τόν τόπον τής διαμονής ή έργασίας 
αύτών πρός εϋρεσιν οίουδήποτε είδους έγγράφου μέ τήν 
γραφήν ή ύπογραφήν τούτων, δέον νά καταβληθή ίδιάΖουσο 
προσοχή καί πρός κατάσχεσοιν καί παντός είδους γραφικού 
ύλικοΰ (ιδίως εις περιπτώσεις άνωνυμογραφιών κλπ.), ώε 
π.χ. έπί χάρτου γραφής, παντός είδους μολυβδοκονδύλων, 
μελάνης, φύλλων άπορροφητικού χάρτου (στυποχάρτου), 
φακέλλων, έγγράφων ή καί γραφικών σχεδίων, τετραδίων, 
σημειωματάριων, μεταχειρισμένων φύλλων χάρτου άντιγρα- 
φής, ώς καί όπερριμμένων σημειώσεων ή άποδείΕεων, έτι δέ 
καί τών έσχισμένων ή άπηνθρακωμένων τεμαχίων χάρτου ή 
καί οίωνδήποτε έγγράφων εύρισκομένων εις καλάθους, θερ
μάστρας ή άλλαχού.

Αν είναι άδύνατος ή κατάσχεσις καί ή λήψις ύπό τού 
ένεργούντος τήν έρευναν μεθ' έαυτού τής εύρεθείσης με 
λάνης, τότε δέον νά γραφούν ύπ' αύτού φράσεις τινές έπί 
ένός τεμαχίου χάρτου διά τής εύρεθείσης μελάνης καί διά 
καινουργούς ή’ καθαρός γραφίδος.

Επί τού έν λόγω χάρτου δέον νά σημειωθή ότι αί φε 
ρόμεναι φράσεις έγράφησαν διά τής μελάνης τής εύρεθεί
σης έν τώ τόπω τής ένεργηθείσης έρεύνης.

Εάν φαίνεται ότι ό δράστης πρός γραφήν ύπόπτου 
έγγράφου άπέσπαοε τό τεμάχιον τούτο τού φύλλου χάρτου 
έκ τίνος βιβλίου ή σημειωματάριου ή άπεκοψεν αύτό έκ 
μεγαλυτέρου φύλλου χάρτου, δέον νά στραφή ή έρευνα καί 
πρός άνεύρεσιν τού έν λόγω βιβλίου, σημειωματάριου ή καί 
φύλλου χάρτου έΕ ού προέρχεται ό χάρτης τού ύπόπτου 
έγγραφου.

Εις σοβαρός ύποθέσεις δέον νά κατάσχωνται καί τό 
τυχόν είσέτι ύπάρχσντα ή παρ αύτώ τούτω τώ ύπόπτω ή 
καί έν τοϊς άρχείοις τών διαφόρων σχολείων εις τά όποια 
τυχόν ούτος έφοίτησε τετράδια, σημειώσεις ή φύλλα δια 
γωνισμού, ιδιαίτατα μάλιστα τούτο ένδείκνυται όταν ό κα
λούμενος νά δώση δείγμα γραφής ή άρνείται ή ίσχυρίΖε 
ται ότι δέν γνωρίΖει νά γράφη ή νά ύπογράφη.

"Αν κατά τήν διάρκειαν μιας κατ' οίκον έρεύνης ήθελε 
τυχόν φωραθή τις προσποθών νά καταστρέψη άσήμαντσ 
φαινομενικώς ή καί λευκά όκόμη φύλλα χάρτου, τότε δέον 
να καταβληθή προσπάθεια διασώσεως καί κατασχέαεώς των 

Δοθέντος ότι διάφοροι αίτίαι δύνανται ν' άλλοιώσουν 
τήν γραφήν τού δίδοντοο τό δείγμα γραφής προσώπου,

«Έκ λόγων προνοίας έπιβάλλεται, 
έφ’ όσον τοϋτο είναι δυνατόν, νά 
λαμβάνωνται διά τήν σύγκρισιν καί 
αντιπαραβολήν γραφαί προγενέστε-



ΚΑ I Λ Η Ψ Ι Ν ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝJ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν  Γ Ρ Α ΦΗ Σ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ώς π.χ. ή ηθελημένη προσποίησις, ή ταραχή, ώς άκόμη καί 
ό φόβος καί μάλιστα εις πολλούς τών αθώων, έτι δέ ή σύμ- 
πτωοις ασυνηθών όρων καί συνθηκών, προκύπτει σαφώς ότι 
εν κείμενον γραφής έΕηκριβωμένως άβίαστον, προερχόμε- 
νον έκ τοϋ υπόπτου, όΕίΖει πολύ περισσότερον ενός δεί
γματος έστω καί αν κατά τήν λήψιν τούτου έλήφθησαν 6- 
παοαι αί δυνατοί προφυλόΕεις.

Β \ Λ Η Ψ ΙΣ  Δ ΕΙΓΜ Α ΤΩ Ν  ΓΡΑΦ ΗΣ

Έάν όμως, παρ' όλας τός έπιβαλλομένας προσπάθειας, 
καταστπ αδύνατος ή έΕεύρεσις καταλλήλων γραφών ή ύπο- 
γραφών, τότε πρέπει κατ' άνάγκην νά γίνη προσφυγή εις 
λήψιν δειγμάτων γραφής, καθ' ήν δέον νό τηρηθούν ώρι- 
σμένοι κανόνες καί νά ληφθούν τά προσήκοντα μέτρα ύπό 
τών αρμοδίων άρχών, ώστε νά είναι ταΰτα κατάλληλα.

Εις ύποθέσεις έΕαιρετικής σπουδαιότητος ή πολύπλο
κους ένδείκνυται νό Ζητήται καί ή γνώμη ειδικού δικαστι
κού γραφολόγου διά τόν προσήκοντα τρόπον λήψεως κα
ταλλήλων δειγμάτων γραφής.

α) Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν  σ η μ ε ί ω μ α .  Πρός 
έπίτευΕιν φυσικωτέρας, κατά τό δυνατόν, γραφής καί πρός 
άπόσπαοιν καί χαλόρωσιν τής προσοχής τού μέλλοντος νά 
δώση τό δείγμα γραφής, όπό τυχόν προσπάθειας του πρός 
ήθελημένην μεταβολήν, πρέπει πρό πόσης ύπαγορεύσέως 
δείγματος γραφής νό Ζητηθή παρά τού ύπόπτου νά γράψη 

*  κατ' αρχήν καί συνθέση μόνος εν βιογραφικόν του σημείω
μα (όνομα, έπώνυμον, τόπος γεννήσεως, σχολεία εις δ 
έφοίτησεν, έπάγγελμα, άπασχολήσεις, τρόπος διαβιώσεως 
κλπ.).

β) Δ ε ί γ μ α τ α  κ α θ '  ύ π α γ ό ρ ε υ σ ι ν .  
Μετά τό βιογραφικόν τούτο σημείωμα πρέπει νά έπακο- 
λουθήση ή καθ' ύπαγόρευσιν λήψις ούχί ένός μόνον άλλ 
έπανειλημμένων δειγμάτων καί έκάστου τούτων έπί χωρι
στού φύλλου χάρτου καί καθ' ήν λήψιν τούτων έπιβάλλεται 
νά δημιουργηθοΰν οί αύτοί, κατά τό δυνατόν, γραφικοί όροι 
ύφ' οϋς φέρονται γραφέντα τό ύπό έλεγχον έγγραφα ή 
ύπογραφαί. Πρέπει, δηλαδή:

1. Ν ά  μ ή  ε π ι τ ρ ο π ή ,  κατ' ούδεμίαν περί- 
πτωσιν, εις τόν ύποπτον τόν κληθέντα νά δώση δείγμα γρα
φής ή ύπογραφών ν’ άντικρύση πρό ή καί κατά τήν διάρ
κειαν τής λήψεως τού δείγματος, τό ύπό έλεγχον έγγραφον.

*' Εκαστον φύλλον λαμθανομένου δείγματος γραφής ή 
ύπογραφών δέον έπίσης ν όπομοκρύνεται καί νά μή έχη 
τούτο πρό οφθαλμών ό δίδων τό δείγμα κατά τήν περαι
τέρω γραφήν δειγμάτων, άτινα καί δέον ν' άριθμώνται κατά 
τήν σειράν τής γραφής των καί νά ύπογράφωνται ύπό τοϋ 
γράφοντος καί ύπό τού άνοκριτικού ύπαλλήλου.

Ή ύπαγόρευσις τού κειμένου τοϋ ύπό έλεγχον έγγρά- 
φου πρός γραφήν δείγματος πρέπει νά γίνεται βραδέως καί 
εύκρινώς, ώς έχει, όνευ ίδιάΖοντος τονισμού τών τυχόν 
έν αύτψ σφαλμάτων ή σολοικισμών, εις τρόπον, ώστε ό γρά-

ραι τής ένάρξεως τής διώξεως, προ- 
γενέστεραι άκόμη τοϋ χρονικού ση
μείου, άπό τοϋ οποίου έγνώριζεν ό 
κατηγορούμενος δτι έπρόκειτο νά 

, διωχθή. . .».

φων νά είναι έλεύθερος νά γράψη καί διατυπώση τούτους 
κατά τάς συνήθειας του.

"Αν ό γράφων τό δείγμα γραφής άπευθύνη έρώτησιν 
πρός τόν ύπαγορεύοντα περί τού τρόπου γραφής ή τονισμού 
λέΕεώς τίνος, ό ύπαγορεύων δέον νά είπη πρός τόν γρό- 
φοντα, ότι «τούτο είναι ανευ σημασίας, γράψετε όπως θέ
λετε» ή «όπως συνήθως γράφετε».

2. Ν ά  γ ρ ά ψ η  ό δ ί δ ω ν  τ ό  δ ε ί γ μ α  
γραφής ή ύπογραφής, εις θέσιν όμοίαν πρός έκείνην, ήν 
φέρεται ότι είχεν ό γράψας κατά τήν γραφήν ή ύπογραφήν 
τού ύπό έλεγχον έγγράφου, ήτοι καθήμενος έπί γραφείου ή 
όρθιος ή κύπτων έπί γραφείου ή στηριΖόμενος έπί τοίχου 
ή έν κινουμένω όχήματι, μέ χειρόκτια ή μή κλπ.

3. Ν ά  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ η  ύ π ό  τ ο ύ  
δ ί δ ο ν τ ο ς  τό δείγμα γραφής τό αύτό, κατά τό δυνα
τόν, γραφικόν ύλικόν, ώς έκεϊνο, όπερ έχρησιμοποιήθη κατά 
τήν γραφήν καί πρός γραφήν τού ύπό έλεγχον έγγράφου 
(ώς π.χ. τό αύτό σχήμα καί μέγεθος φύλλου χάρτου, λευ
κού, ή γραμμωτού, λείας ή άνωμάλου έπιφανείας, φύλλου 
αίτήσεως ή μεγέθους έπιστολής, ή έντύπου ύποδείγματος. 
ώς λ.χ. έπιστολικού δελταρίου, τηλεγραφήματος, άποδείΕεως 
μισθωμάτων, συναλλαγματικής κλπ., φακέλλου όμοιου σχή
ματος, μελάνη ή μολυβδοκόνδυλον, γραφ'ις όΕεϊα ή πλατεία, 
σκληρά ή άπαλή κλπ.).

4. Ε ι ς  π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  κ α θ '  ή ν  τά ύπο
πτα ή άμφισβητοόμενα έγγραφα έμφανίΖονται γεγραμμένα 
όφθαλμοφανώς βραδέως καί έπιμελώς ή ταχέως καί όνευ 
προσοχής, πλαγίως, καθέτως ή έν μεγενθύσει κλπ. νά λη- 
φθή παρά τού δίδοντος καί δείγμα, έκτος τού συνήθους 
καί έλευθέρου δείγματος καί τοιουτον εις ό νά ύποχρεω- 
θή νό γράψη ταχέως ή βραδέως, πλαγίως ή καθέτως, ή έν 
μεγενθύσει, καθ' όμοιον, δηλονότι, τρόπον, καθ όν φαίνεται 
γραφέν τό ύποπτον ή άμφισβητούμενον έγγραφον.

Πρός διάκρισιν τών δευτέρων αύτών δειγμάτων δέον 
νό σημειωθή έπ' αύτών ύπό τού ύπαλλήλου, ένώπιον τού 
όποιου έδόθη τό δείγμα, ό τρόπος λήψεως τούτων.

5. Ν ά  ύ π ο χ ρ ε ω θ ή  ό δ ί δ ω ν  τ ό
δ ε ί γ μ α  νό γράψη ταχέως καί μεγάλης έκτάσεως κεί
μενον ή νά θέση έπανειλημμένως ύπογραφάς καθ' ήν πε- 
ρίπτωσιν ήθελεν ύποπέσει εις τήν άντίληψιν τού άνακρι- 
τικού ύπαλλήλου, ότι ούτος πειράται νά μεταβάλη τήν γρα
φήν του. _ .

Ή επιμονή και ύπομονή τοϋ ύπαγορευοντος πρέπει νο 
παραμένη άδιατάρακτος εις οίονδήποτε προσπάθειαν δια- 
στρεβλώσεως τής γραφής ύπό τού δίδοντος τό δείγμα καί 
νό δίδη τήν έντύπωσιν ότι θά συνέχιση έπί ώρας ύπαγο- 
ρεύων μέχρις οΰ καμφθή ή χαλαρωθή ή τοιαύτη προσπάθεια.

6. Ε π ί  έ μ φ α ν ώ ς δ υ σ χ ε ρ ώ ν  καί 
άνωμάλων γραφών, ιδιαίτατα δέ εις περιπτώσεις άνωνυμο- 
γραφίας, έκβιόσεως κλπ., δέον νά λαμβάνωνται, έκτός τών 
ώς ανω δειγμάτων, καί τοιαΰτα γραφής καί ύπογραφής καί 
διά τής άριστερός χειρός τού δίδοντος τό δείγμα.

7. Τ ό  δ ε ί γ μ α  τ ή ς  γ ρ α φ ή ς  δέον 
νά δοθή εις τήν αύτήν γλώσσαν, εις ήν είναι διατετυπωμέ- 
νον καί τό ύποπτον ή άμφισβητούμενον έγγραφον (οϊον
Ελληνικήν, Γαλλικήν κλπ.), έν άνάγκη δέ εις τό αύτό είδος 

γραφής (μικρών κεφαλαίων ή τυπογραφικών στοιχείων 
κλπ ). Δέον νά σημειωθή έπί τοϋ δείγματος γραφής αν ό 
τύπος τής γραφής τού δείγματος έγράφη αύθορμήτως ή έ- 
Εελέγη κατόπιν σχετικής τού ύπαγορεύοντος ύποδείΕεως.

8. Τ ό  δ ε ί γ μ α  γ ρ α φ ή ς  π ρ έ π ε ι  ν 
άποδίδη όλόκληρον τό κείμενον τού ύπόπτου ή άμφισθητου
μένου έγγράφου. .

"Αν τούτο είναι μεγάλης έκτάσεως, τότε δέον να πε-
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τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας, συμμετέχει εύφροσύνως εις τούς πανηγυρισμούς, με την δεδικαιολογημένην υπε
ρηφάνειαν δτι άποφασιστικώς συνετέλεσεν εις τήν μεγαλειώδη Νίκην τών ’Εθνικών Δυνάμεων καί την 
συντριβήν τών έρυθρών προδοτών.

Ούδεΐς δύναται νά λησμονήση, δτι, κατά τήν περίοδον τοΰ επαράτου κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, αλλε
πάλληλα καί συντριπτικά κατέφερεν ή ’Αστυνομία Πόλεων πλήγματα κατά τοΰ ερυθρού τέρατος. ’Εξήρθρωσε 
κομμουνιστικούς μηχανισμούς καί κλιμάκια στρατολογίας τών συμμοριτών, συνέλαβε τά ήγετικά στελέχη 
τοΰ Κ.Κ.Ε. καί ένεδυνάμωσε τό λαϊκόν φρόνημα άντιστάσεως εις τούς χώρους τής δικαιοδοσίας της.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διοικητικοί 'Υπάλληλοι.

Τά γεγονότα τής Πολεμικής 'Ιστορίας μας άλληλοαντιγράφονται καί άδιακόπως έπαναμλαμβάνονται 
είς νέους τόπους καί χρόνους καί ύπό άλλην ονομασίαν.

Τό «Μολών Ααβέ», τοΰ Αεωνίδου, διαρκώς αντηχεί είς τόν χώρον τής Ελληνικής 'Ιστορίας καί ή με
γάλη λαμπαδηδρομία τών Ελληνικών ’Αγώνων συνεχίζεται μέχρι σήμερον. "Ηρωες, Τιτάνες καί Γίγαντες 
Εμφανίζονται είς πάσαν έποχήν, είς τήν Ελληνικήν Γήν, διά νά συνεχίσουν είς αιώνας αιώνων τήν Ελληνι
κήν Δόξαν. Νέα τρόπαια έγείρονται. Νέοι χρυσοί κρίκοι προστίθενται είς τήν άδιάσπαστον άλυσίδα τών Ε λ 
ληνικών ’Αγώνων. Καί διαρκώς άνανεοϋται τό μεγαλεΐον τής Ελληνικής Φυλής.

Ή  ήθική πανοπλία τοΰ "Ελληνος συντρίβει άδιακόπως τήν ύλικήν ίσχύν τών έχθρών της. Καί ό Θεός 
τής 'Ελλάδος ευλογεί τήν πορείαν τοΰ Έθνους μας.

"Ας μή λησμονώμεν, δμως, δτι δσα μεγάλα καί θαυμαστά έπετεύχθησαν, κατά τήν τρισχιλιετή ιστορίαν, 
όφείλονται κυρίως είς τήν Εθνικήν ενότητα, ή όποια διέκρινε καί ένεψύχωνε τούς άγωνιστάς, κατά τάς 
κρίσιμους φάσεις δλων τών άγώνων μας.

Καί αύτήν τήν ’Εθνικήν ένότητα έχομεν ’Εθνικόν χρέος νά καλλιεργώμεν είς βάθος καί είς πλάτος, νά 
τήν άξιοποιώμεν καί νά τήν διατηρώμεν ώς «κόρην οφθαλμού». Ή  ’Εθνική έπαγρύπνισις προϋποθέτει σύμ
πνοιαν καί ένότητα.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διοικητικοί 'Υπάλληλοι.

Κατά τήν σημερινήν ήμέραν τοΰ πανελληνίου έορτασμοΰ τής Πολεμικής ’Αρετής τής Φυλής μας, τοΰ 
’Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί τής ’Επετείου τοΰ Γράμμου καί Βίτσι, ή σκέψις τών Ελλήνων στρέφεται εύγνωμό- 
νως προς τούς γενναίους καί ύψηλόφρονας πρωτεργάτας τής ’Εθνοσωτηρίου καί άναιμάκτου ’Εθνικής Έ- 
παναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, ή όποια άποτελεΐ τόν τελευταΐον λαμπρόν σταθμόν τής ένδοξου Ε λ
ληνικής 'Ιστορίας.

'Υπήρξεν ή Έπανάστασις αΰτη ύψίστη προσφορά τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων προς τήν Μητέρα Πα
τρίδα. Καί, άφοΰ διέλυσε τά νέφη τών έμφυλίων παθών καί άπεμάκρυνε τελεσίδικος έπί θύραις κίνδυνον ά- 
φανισμοΰ τής Φυλής μας, οίκοδομεϊ τήν Νέαν έντιμον καί ένδοξον Πατρίδα καί σφυρηλατεί, ύπό τήν πεφω- 
τισμένην ήγεσίαν τοΰ ’Αρχηγού τής Έπαναστάσεως καί λαοφιλούς Πρωθυπουργού μας, κ. Γ. Παπαδοπούλου, 
τήν ’Εθνικήν Ένότητα, ήτις άποτελεΐ θετικήν έγγύησιν δΓ έν εύτυχέστερον μέλλον τής Φυλής μας.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Διοικητικοί 'Υπάλληλοι, άνδρες καί γυναίκες.

Σάς άπευθύνω, έπί τή ευκαιρία τής σημερινής ’Επετείου, θερμόν ’Εθνικόν χαιρετισμόν, σάς έκφράζω 
τήν πλήρη ίκανοποίησίν μου διά τήν άκάματον καί εύσυνείδητον έργατικότητά σας καί σάς καλώ νά έντεί- 
νητε, έτι περισσότερον, τάς προσπάθειας σας, διά τήν μεγαλυτέραν άξιοποίησιν τών καρπών τής ’Εθνεγερσί
ας τής 21ης ’Απριλίου 1967.

'Υπερήφανοι, ώς Έλληνες καί ώς μέλη τής ’Αστυνομικής Οικογένειας, άς συνεχίσωμεν τήν πορείαν μας 
πρός τήν πρόοδον, προς τήν συνεχή δικαίωσιν τών προσδοκιών καί τής έμπιστοσύνης τοΰ έκλεκτοΰ Ελλη
νικού λαοΰ.

Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί ύπό τήν θερμουργόν κατεύθυνσιν τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, ας όδηγή- 
σωμεν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς έτι ύψηλοτέρας ύπηρεσιακάς κορυφάς.

Ο
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ριλομβόνη πολλάς περιόδους τής αρχής καί τού τέρματος 
τού κειμένου τού ύποπτου έγγραφου, έτι δέ νά περιέχπ καί 
τός φράσεις έκείνας, αϊτινες περιέχουν λέΕεις μέ ορθογρα
φικά σφάλματα.

9. Έ φ' ό σ ο ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  π ε ρ ί  
μ ι κ ρ ό ς  έ κ τ ά σ ε ω ς  γραφικού κειμένου ή περί 
υπογραφών μόνον, έπιβάλλεται ή έπί κεχωριομένων φύλλων 
χάρτου λήψις πλειόνων δειγμάτων γραφής ή ύπογραφών. 
Μάλιστα έπί διερευνήσεως μόνον ύπογραφών έπιβάλλεται 
νά ληφθούν παρά τού ύποπτου καί δείγματα πολλών ύπο- 
γραφών τής ιδίας ύπογραφής του, ώς καί τοιαϋτα τής φε·1 
ρομένης έπί τού ύπό έλεγχον έγγράφου έπί χωριστού φύλ
λου χάρτου.

10. Δ έ ο ν  έ π ί σ η ς  ν ά  λ α μ β ά ν ω  ν- 
τ α ι έπανειλημμένως καί αί λέΕεις ή φράσεις, αϊτινες 
φέρονται προστεθεϊσαι εις κείμενον έγγράφου τινός. Εις 
παρόμοιας, μάλιστα, περιπτώσεις ένδείκνυται καί ή λήψις 
δείγματος έκτεταμένου κειμένου, διαφόρου τού κειμένου τού 
άμφισβητουμένου έγγράφου, εις ό νά παρεμβληθούν ύπό 
τού ύπαγορεύοντος αί φράσεις, λέΕεις καί γράμματα τών 
έμφονιζαμένων ώς προσθηκών έπί τού ύπό έΕέτασιν έγ
γραφου.

11. Τ ό  π ρ ό ς  γ ρ α φ ή ν  κ ε ί μ ε ν ο ν  
ν ά  ύ π α γ ο ρ ε ύ η τ α ι  έν συνεχεία καί όρθώς (και 
αν έτι τό κείμενον τού ύποπτου έγγράφου περιέχπ λέΕιν 
όρθογραφικώς έσφσλμένην), αί δέ Εέναι λέΕεις ή φρά
σεις ούχί κατά κεχωρισμένα γράμματα, άλλ' ώς αύται προ- 
φέρονται. Καθ' ήν όμως περίπτωσιν ό δίδων τό δείγμα 
ήθελε δηλώσει ότι δέν γνωρίζει νά γράψη π.χ. γραφήν διά 
κεφαλαίίων γραμμάτων ή γραφήν τού τύπου ή γραφήν μιας 
οίοσδήποτε Εένης γλώσσης, τότε άφ' οΰ ληφθπ προηγου
μένως δείγμα γραφής μέ τάς ύπαρχούσας παρά τφ γρό- 
φοντι γνώσεις, έπιτρέπεται εις αύτόν νά ϊδη τό ύποπτον 
ή άσφισβητούμενον έγγραφον καί νά γράψη τό δείγμα κατά 
τόν τύπον τής γραφής έκείνου, σημειωμένου όμως τότε έπί 
τού τελευταίου τούτου δείγματος ότι τό δείγμα έλήφθη κατ' 
άντιγραφήν τού ύπό έλεγχον.

12. Α ί  τ υ χ ό ν  « α τ ά  τ ή ν  δ ό ο ι ν  
τ ο ύ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  γραφής γινόμενοι ένίοτε άντιλη- 
πταί συνθήκαι παρά τφ έγράφοντι ή αί ύπάρχουσαι γενικώς 
τοιαΰται, ώς π.χ. άσθένεια τού γράφοντος έΕ ής δυσχεραί- 
νεται ή γραφή του, μεγάλη ταραχή ή νευρικότης του, σκό
τος ή πλημμελής φωτισμός κλπ., ένδείκνυται νά σημειω
θούν έπί τών έγγράφων τού δείγματος ύπό τού ύπαγορεύ- 
σαντος τό δείγμα ύπαλλήλου, έφ' όσον βεβαίως αύται εί
ναι έΕαιρετικαί καί ίδιάζουσαι. Ιδίως μάλιστα δέον νά ση
μειωθούν αί έΕαιρετικαί αύται συνθήκαι, όταν έπέστησε τήν 
προσοχήν έπί τών ρροκαλούντων τήν διαταραχήν αίτιων 
αύτός ούτος ό δίδων τό δείγμα τής γραφής, καί

13. Ε ι ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  π ρ ο σ β ο λ ή ς  
δ ι α θ η κ ώ ν ,  άνωνυμογραφιών κλπ. δέον νά λαμβά- 
νωνται δείγματα γραφής ούχί μόνον τών φερομένων ώς 
ύπόπτων, άλλά καί τών συγγενών αύτών (άδελφών, γο
νέων), διότι, ώς γνωστόν, παρατηρεϊται όμοιότης μεταΕύ 
τών γραφών συγγενών προσώπων.

Γ \  Δ Ε ΙΓΜ Α ΤΑ  Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο ΓΡ Α Φ Η Μ Ε Ν Ω Ν  ΚΕΙΜ ΕΝΩ Ν

Εις τάς περιπτώσεις καθ' ός τό ύπό έλεγχον γραφι
κόν κείμενον φέρεται γεγραμμένον διά γραφομηχανής και 
ζητείται νά διαπιστωθή ό τε τύπος ώς καί αύτή αύτη, άτομι- 
κώς, ή γραφομηχανή, δΓ ής έγράφη τό ύπό έλεγχον έγ
γραφον, έτι δέ καί ό χειρισθείς τήν γραφομηχανήν πρός 
γραφήν, πρέπει νά τηρηθούν οί αύτοί ώς άνω γενικοί όροι 
λήψεως δείγματος.

Δέον έπίσής νά έΕευρεθούν, κατά τό δυνατόν, γραφαί, 
οίαιδήποτε, γραφείσαι κατά τόν κρίσιμον χρόνον, καί, όσον 
τό δυνατόν, σύγχρονοι καί διά τών φερομένων ώς χρη- 
σιμοποιηθειαών πρός γραφήν τού ύπό έλεγχον δακτυλογρα
φημένου κειμένου, γραφομηχανών, ϊνα ούτω διαπιστωθή όν 
έχη λάβει χώρον, έν τφ μεταΕύ, άλλοίωοις έκ φθοράς ή 
έπισκευής οίοσδήποτε, τών έν λόγω γραφομηχανών.

Πρέπει ώσαύτως οί φερόμενοι ώς ύποπτοι νά κληθούν 
καί γράφουν όμοιον πρός τό ύπό έλεγχον περιεχόμενον 
καί κατά τάς όνω όποδείΕεις δείγμα, διά τών φερομένων 
ώς χρησιμοποιηθεισών γραφομηχανών.

Τά διά γραφομηχανής λαμβανόμενα δείγματα δέον νά 
λαμβάνωνται εις διπλούν συγχρόνως (ήτοι έν πρωτότυπον 
καί έτερον μέ καρμπόν).

Δ '. Α Ρ Χ Ε ΙΩ Ν  Δ ΕΙΓΜ Α ΤΩ Ν  ΓΡΑ Φ ΗΣ

Η ύπαρΕις δειγμάτων γραφής, εις τά άρχεϊα τών έγ- 
κληματολογικών ύπηρεσιών, κατά πρώτον μέν λόγον τών 
προσώπων εκείνων ότινα καθ' ύποτροπήν διέπραΕαν έγκλή- 
ματα διά τής γραφής, καί δεύτερον παντός έγκληματίου, 
είναι πρωταρχικής σημασίας διά τήν έΕιχνίασιν γενικώς τού 
έγκλήματος.

Σήμερον εις πλείστας χώρας τής Εύρώπης καί τής 
Αμερικής έχει είσαχθή ό θεσμός τής δέσεως δείγματος 

γραφής ύπό παντός προσώπου όπερ διέπραΕεν έγκλημα.
Τά δείγματα ταύτα άποστέλλονται εις τήν Διεύθυνσιν 

Έγκληματολογικών Ύπηρεσιών μετά τήν έκδίκασιν τών ά- 
φορωσών ταύτα ποινικών ύποθέσεων. Εκεί ταΕινομοΰνται 
κατά κατηγορίας, βάσει ειδικού συστήματος ταΕινομήσεως 
καί άκολούθως άρχειοθετοΰνται. Ή ταΕινόμησις καί άρχειο- 
θέτησις γίγνεται κατά τόν έΕής τρόπον:

α) Κατά κατηγορίας έγκληματιών.
β) Κατά τά γραφολογικά χαρακτηριστικά τού δείγμα

τος.
γ) Κατ άπόλυτον άλφαβητικήν σειράν τού ονόματος 

τού άτόμου εις ό όνήκει τό δείγμα γραφής.
δ) Κατά χρονολογίαν γραφής.
ε) Κατά φΰλον τού εις ό άνήκει τό δείγμα προσώπου.
Διά τά έντυπα καί τά δακτυλογραφημένα κείμενα, 

ότινα συνδέονται όπωσδήποτε μέ τήν τέλεσιν έγκλήματος, 
τηρείται ειδική συλλογή.

. .Ό λ ο ι αί άνωτέρω μνημονευθείσοι κατηγορίαι είναι συ
σχετισμένοι εις τρόπον, ώστε νά καθίσταται εύχερής ή έ
ρευνα έπί τής συλλογής ύπό τών άρμοδίων καταδιωκτικών 
οργάνων τής Πολιτείας. Εσχάτως ήρΕατο καί εις τήν χώ
ραν μας τηροόμενον άρχεϊον γραφών, παρά τή Γενική Διευ- 
θύνσει Έγκληματολογικών Ύπηρεσιών.

" Ε λ λ η ν α  ’ Α σ τ υ φ ύ λ α κ α .
Μ ή  λ η σ μ ο ν ή ς ,  ό τ ι  ή  ζ ω ή  σ ο υ ,  ή  δ η μ ο σ ί α  κ α ί  ή 
ι δ ι ω τ ι κ ή ,  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ί ν α ι  ύ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή .  Γ ί ν ε  
ε σ ύ  π ρ ώ τ α  κ α ί  β ο ή θ η σ ε  κ α ί  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  ν ά  
γ ί ν ο υ ν  σ υ ν ε τ ο ί ,  ε ύ π ρ ε π ε ϊ ς ,  ε ν ά ρ ε τ ο ι .



Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α
Ώς γνωστόν, οί πλούσιοι ’Αθηναίοι 

χρηματοδοτούσαν τό άνέβασμα τών άρ- 
χαίων δραμάτων. Ήσαν ot λεγόμενοι 
Χορηγοί. Κάποτε, χορηγός μιδς τραγω
δίας ήταν ό ένδοξος στρατηγός των ’Α
θηνών Νικίας. Σ’ αυτή λοιπόν τήν παρά- 
στασι έμφανίσθηκε κ’ένας δούλος νεανίας 
μέ ήγεμονικό παράστημα καί ώραιότατην 
δψι, ύποδυόμενος τόν Διόνυσο.

Οί ’Αθηναίοι ευχαριστήθηκαν άπό τό 
θέαμα καί χειροκροτούσαν πολλή ώρα. 
Τότε σηκώθηκε ό Νικίας καί είπε στους 
θεατός: «Δέν νομίζω πώς είναι όσιο νά 
μένη δούλος ένας άνθρωπος, πού γιά τό 
σώμα του έπευφημείται σάν θεός.»

Καί, πράγματι, ύστερα άπ’ αύτό έλευ- 
θέρωσε τόν νεανία.

♦

Μετά τήν «περίοδο Χρουστσώφ», ήλθε 
ή περίοδος τής δυανδρίας Μπρέζνιεφ - 
Κοσύγκιν, πού θέλησε νά φανή περισ
σότερο «προσγειωμένη» καί νά προκα- 
λέσπ τήν έμπιστοσύνη τής Δύσεως. Ή 
τάση αύτή σατιρίζεται καυστικά μέ τό 
άκόλουθο άνέκδοτο:

Οί υπεύθυνοι τοΰ Ίντουρίστ (τού σο
βιετικού Ε.Ο.Τ.) καλούν στήν Μόσχα έ
να Παριζιάνο ειδικό καί τού λένε:

— Αυξάνεται διαρκώς ό άριθμός τών 
ξένων τουριστών, πού έρχονται στή χώ
ρα μας. Οί τουρίστες, όμως, παραπο- 
νοΰνται ότι δέν βρίσκουν πού νά διασκε
δάσουν στή Μόσχα. Τί μας συμβουλεύε
τε;

— Ν' άνοίξετε ένα νυκτερινό κέντρο 
μέ νούμεοα στρίπ - τήζ.

Τό Ίντουρίστ άνοίγει ένα τέτοιο κέν
τρο, πού όμως δέν σημειώνει καμμιάν 
έπιτυχία. Καλείται πάλιν ό ΠαριΖιάνος 
ειδικός:

— Δέν καταλαβαίνουμε τίποτε, τοΰ 
λένε οί ύπεύθυνοι τού Ίντουρίστ. Σερ
βίρουμε στό κέντρο τό καλύτερο χα
βιάρι καί τήν καλύτερη βότκα μας.

— Κοί τό νούμερα τού στρίπ - τήζ;
— Διαλέξαμε τις καλύτερες γυναίκες 

μέ ιδιαίτερη προσοχή. Είναι όλες οί 
καλύτερες: είναι πιστά μέλη τού κόμμα
τος άπό τό 1920.

Στόν κήπο ένός ψυχιατρείου, δυό τρελ- 
λοί βλέπουν πάνω σ’ ένα δέντρο δυό πα
παγάλους: έναν κόκκινο κ’ έναν πράσινο. 
«Θά τούς κατεβάσω», λέει ό ένας, καί 
σκαρφαλώνει στό δέντρο, πιάνει τόν 
κόκκινο παπαγάλο καί τόν κατεβάζει. 
«Γιατί τόν άφησες τόν πράσινο»; Ρωτάει 
ό άλλος. «Τόν άφησα γιά νά ώριμάση!»

Π Α Ρ Ο Ι ΜΙ Ε Σ
Ό  διάβολος πουλεί τυρί, χωρίς νά έχη 

γίδια. (Γι’ αυτούς π’ όταν πέσουν σέ φτώ
χεια κάνουν όποιαδήποτε άνέντιμη έρ- 
γασία γιά νά ζήσουν).

Κι ό μεγάλος γάμος κούρταλα κι ό μι
κρός κουρταλίσματα.
(Κάθε έργο έχει τις δυσκολίες του).

Πιάνει τή γάτα άπ’ τά νύχια.
(Λέγεται γι’ αύτούς πού προτιμούν τόν 

έπικίνδυνο δρόμο, γιά τή λύσι ένός θέ
ματος, καί γι’ αύτούς πού μάταια άγωνί- 
ζονται).

★

Ή άλεποϋ κι' άν κρύβεται, προβάλ
λει ή ούρά της.

Κλαίει ή άλεπού, πού πήρε ό άετός 
τήν κλώσσα!

"Οταν πεινάση ή άλεπού, φαίνεται 
πώς κοιμάται.

"Ενός ποντικός άρπάζει, κι' όλοι οί 
ποντικοί μάς φταίνε.

Στό βούρλα πάει ή ξυλόκοττα κι’ ή 
πέρδικα στή βρύοη.

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α
Ή δόξα σκεπάζει τό κάθε τι... τό 

κάθε τι, έκτος άπό τό έγκλημα.
Σέ κείνον πού δυστυχεί, άκόμα καί 

οί δίκαιοι κάνουν κακό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Τό κόψιμο τού καπνίσματος είναι τό 
εύκολώτερο πράγμα. Τό ξέρω καλά, για
τί τό έκανα χίλιες φορές.

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ

Τό νά δούμε ποιό είναι τό δίκαιο κι 
όχι τί μάς συμφέρει, αύτό είναι γεν- 
ναιότης.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Οί πεπαιδευμένοι τόσον διαφέρουσι 
τών άπαιδεύτων, όσον ό άνθρωπος τού 
άλογου ζώου καί ό τούς οφθαλμούς έ
χω ν τοΰ τυφλού.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Αληθινό γενναίος είναι έκεϊνος πού 
δέν άπελπίζεται.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

’Αχάριστος είναι έκεϊνος, ό όποιος δέν 
άναγνωρίζει τήν εύεργεσίαν πού τοΰ έγινε’ 
άχάριστος είναι αύτός, ό όποιος προσπα
θεί νά τή ν κρύψη· άχάριστος, όμοίως, είναι 
καί αύτός, ό όποιος δέν άνταποδίδει τήν 
εύεργεσίαν περισσότερον, όμως, άχάρι
στος, άπό όλους αύτούς, είναι έκεϊνος, ό 
όποιος λησμονεί όλα όσα τοΰ έκαμε ό εύ- 
εργέτης του.

Σενέκας

Ή καρδιά τοΰ άχαρίστου όμοιάζει μέ 
τήν έρημον, ή όποία άπορροφά τήνδρόσον 
τοΰ Ούρανοΰ, χωρίς ποτέ νά βλαστό νη.

Ό  άνθρωπος είναι φυσικά τό τελειότε
ρου τών πλασμάτων, ό δέ σκύλος τό κατώ
τερον, άλλ’ οί σοφοί συμφωνούν, ότι ε υ 
γ ν ώ μ ω ν  σκύλος είναι καλλίτερος άπό ά- 
χάριστον άνθρωπον.

Σααδή

Ό,τι δέν ή μπορείς νά λύσης μέ τό μυα
λό, προσπάθησε νά τό λύσης μέ τήν καρ
διά’ ό,τι δέν ήμπορεϊς νά κατανόησης, 
φρόντιζε νά τό αισθάνεσαι.

Ή άλήθεια είναι ή μόνη θεότης, τήν 
όποιαν οί άνθρωποι περιφρονοΰν, όταν 
ύπάρχη, καί τήν λατρεύουν όταν χαθή. 
Θεότης εύτυχισμένη είς τόν βωμόν τής 
όποίας δέν θυσιάζουν οί Ιερείς τά κτήνη, 
άλλά τά κτήνη τούς ίερεΐς.

Π. Δημητρακόπουλος



ΤΗΣ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Eic τό προηγούμενον έΕητάσαμεν τήν 
από αστυνομικής πλευράς κρατούσαν 
κατάστασιν εις τάς επαρχίας τής Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι τής επο
χής τού Ηρακλείου (610 — 641), η ό
ποια συνήθως συνδέεται μέ τήν όργάνω- 
σιν των λεγομένων θεμάτων, τά όποια 
άπετέλεσαν σταθμόν εις τήν διοικητικήν 
ιστορίαν τής Βυζαντινής Πολιτείας. 
Τόν νέον τρόπον διοικήσεως ύπηγόρευ- 
σαν αί έπικρατήσασαι εις τήν αύτοκρα- 
τορίαν νέαι συνθήκαι μέ κύριον χαρακτη
ριστικόν τόν έΕ άνατολών σοθαρώτατον 
κίνδυνον μέ άμεσον συνέπειαν τήν αύ· 
Εησιν τής στρατιωτικής δυνάμεως τών 
διοικητών τών έπαρχιών καί τής έπικρα- 
τήσεώς των εις βάρος τής πολιτικής 
έΕουσίας.

Βεβαίως ή λέΕις θέμα δέν έσήμαινεν 
έΕ ύπαρχής ύποδιαίρεσιν τού διοικητι
κού μηχανισμού τού Κράτους, άλλά ένα 
στρατιωτικό σώμα, τό όποιον είχε τήν 
στρατιωτικήν έΕουσίαν μιας έπαρχίας, 
ή όποια βραδύτερον καί μάλλον μετά 
τόν 8ον αιώνα έλαβε τό όνομα τού στρα
τιωτικού άποσπάσματος. Εις τά τής όρ- 
γανώσεως καί τής άποστολής τών θε
μάτων όναφέρεται τό έργον τού Αύτο- 
κράτορος Κων)νου Πορφυρογεννήτου 
τό γνωστόν μέ τόν τίτλον «περί θεμά
των», τό όποιον όμως ώς πολύ μεταγε
νέστερον, έγγράφη τόν 10ον αιώνα, πε
ριέχει πλείστας άνοκριβείας.

Γενικώς όμως, όπως καί προηγουμέ
νως άναφέρσμε ή δικαιολόγησις τών 
θεμάτων εύρίσκεται εις τήν θέλησιν τής 
κεντρικής Βυζαντινής διοικήσεως νά 
δημιουργήση, διά τήν καλυτέραν άμυναν 
τών έπαρχιών της ρεγάλας περιφερεια
κός ένότητας μέ ισχυρόν στρατιωτικήν 
παρουσίαν.

Ή όργάνωσις τών θεμάτων έδωσε εις 
τήν Αύτοκρατορίαν έν άγνωστον μέχρι 
τότε καθεστώς στρατοκρατίας, τό όποι
ον, ώς είναι φανερόν, έπηρέασε κατά 
τρόπον άποφασιστικόν καί τήν διεΕαγω- 
γήν τής άοτυνομικής ύπηρεσίας.

Αί αστυνομικοί αρμοδιότητες τών άλ
λοτε πολιτικών κατά τό πλεϊστον άρχόν- 
των μεταβιβάσθησαν εις τούς στρατιω
τικούς διοικητάς, οί όποιοι ύπό διαφό
ρους τίτλους καί ονόματα διώκουν τό 
έπί μέρους θέματα. Η άστυνομική ύπη- 
ρεσία είναι, όθεν τήν άπασχολοΰσαν 
ημάς έποχήν συνάρτπαις τής όλης διοι-

κήσεως, ή όποια, ώς είπομεν συνεκεν- 
τρούτο εις χεϊρας τών παντοδυνάμων 
στρατιωτικών διοικητών. Αναγκαία έπο- 
μένως τυγχάνει μία σύντομος θεώρησις 
τού τρόπου όργανώσεως τού θέματος 
καί ιδιαιτέρως τών πλαισιούντων τόν δι
οικητικόν μηχανισμόν οργάνων.

Ανώτατος άρχων τού θέματος ήτο ό 
στρατηγός, έχων τήν ύπερτάτην αρχη
γίαν τού στρατού καί συγχρόνως τήν ά- 
νωτότην πολιτικήν διοίκησιν. Ο στρα
τηγός άνήκεν εις τήν αύτήν μέ τούς 
ανθυπάτους καί πατρικίους τάΕιν εύγε- 
νείας. Πολλών θεμάτων οί προϊστάμε
νοι ώνομάΕοντο κατεπάνω. Τούτο ϊσχυε 
κυρίως διά τούς στρατηγούς τών πλέον 
όπομεμσκρυσμένων θεμάτων, οί όποιοι 
έχοντες έπηυΕημένας εύθύνας έναντι 
τών άλλων διοικητών, είχον μεγαλυτέ- 
ραν τρόπον τινα έΕουσίαν.

Ύπό τόν στρατηγόν έτέλουν στρατιω
τικοί ύπάλληλοι διαφόρων βαθμών έκ 
τών όποιων σπουδαιότεροι ήτο ό πρωτο
νοτάριος, ό κριτής, οί έπιθεωρηταί, ό 
πρωτοκαγκελάριος, ό πρωτομανδάτωρ, ό 
πρωτοβανδοφόρος, οί πρωτοδομέστιχοι 
οί πρωτοκένταρχοι καί οί τούρμαρχοι, μέ 
τούς ύπ' αύτούς κατωτέρους άΕιωματού- 
χους.

Ό  Π ρ ω τ ο ν ο τ ά ρ ι ο ς  τού 
θέματος ήτο ό ταμίας τής περιφέρειας 
τελών ύπό τάς διαταγάς άπ' εύθείας τού 
χαρτουλαρίου τού σακελλίου, δηλαδή 
τού μεγάλου ταμίου τής αυτοκρατορίας. 
Βοηθοί του ήτο οί έπιθεωρηταί τού θέ
ματος ή έπόπται. Ύπό τήν δικαιοδοσίαν 
τού Πρωτονοταρίου διετέλει ό κριτής, 
συγκεντρών εις τό μεγαλύτερο μέρος 
της τήν δικαστικήν έΕουσίαν. Πολλάκις 
δύο θέματα είχον ένα κριτήν, διότι άνα- 
φέρονται π.χ. κριτής Θράκης καί Μακε
δονίας, κριτής Πελοπόννησου καί Ελ
λάδος κ.ο.κ. Τόν στρατηγόν άπουσιά- 
Εοντα άνεπλήρου ό κριτής, ώς άλλωστε 
σαφώς διαφαίνεται έκ τού μδ' κεφα
λαίου τού δευτέρου βιβλ ‘ου τής Βασι
λείου τάΕεως, εις τό όποιον άναγράφε- 
ται, ότι, όπως οί στρατηγοί Νικοπόλεως. 
Θεσσαλονίκης, Πελοπόννησου καί άλλοι, 
οϋτω καί ό κριτής Ελλάδος ύπεχρεοΰ- 
το νά παραχωρήση ποσόν έφοδίων διά 
μέλλουσαν νά πρσγματοποιηθή έκστρα- 
τείαν έναντίον τής Κρήτης. Ό  Π ρ ω- 
τ ο κ α γ κ ε λ λ ά ρ ι ο ς  ή διευθυντής 
τής καγκελλαρίας ό πρωτομανδάτωρ ή
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διοικητής τών μανδατόρων (ύπαλλήλων 
τής αύλής τού στρατηγού), ό Πρωτο
βανδοφόρος ή διοικητής τών βανδοφό- 
ρω ν('), ό Πρωτοδομέοτιχος ή διοικη
τής τών δομεστίχων{2) καί ό Πρωτοκέν- 
ταρχος ή διοικητής τών κεντάρχων(3), 
άνήκον εις τό λεγόμενον officium τού 
στρατηγίου.

Κυρίως στρατιωτικοί άρχοντες τού 
θέματος καί περιβεβλημένοι τήν όλην ό- 
στυνομικήν έΕουσίαν ήσαν οί κλεισου- 
ρόρχαι καί οί τουρμάρχαι. Οί κλεισουρ 
άρχαι είχον ιδίως άρυοδιότητας φυλα
κής τών κλεισουρών, δηλαδή τών στε
νωπών, τού θέματος. Τούτους άντικατέ- 
στησαν όργότερον μετά τήν έπικράτησιν 
τών Οθωμανών οί γνωστοί δερβέν — 
άγάδες, έχοντες κυρίως καθήκοντα όρο 
φυλάκων (4).

Οί τουρμάρχαι ήσαν διοικηταί μιας 
τούρμας (turmes), ή όποια διηρείτο εις 
βάνδας (bandes) ή λόχους (vexillia).

Ύπό τάς διαταγάς τών τουρμάρχων 
έτέλουν οί δρουγγάριοι, οι κόμητες καί 
οί κένταρχοι. Διά τήν ιστορίαν άΕίΖει νά 
όναφέρωμεν τήν στρατιωτικήν ιεραρχίαν 
τού θέματος ώς αναφέρει τούτην ό 
Rambaud. 1) Στρατηγός, 2) Τούρμσρ- 
χοι, 3) Μέραρχοι, κόμης τής κόρτης, 
χαρτουλάριος, δομέστιχος θέματος. 4) 
Δρουγάριοι, 5) Κόμητες, 6) Κένταρχοι. 
7) Δρουγγαροκόμητες. Πλήν τούτων έ
καστον θέμα είχεν ένίοτε κόμητας τών 
ύδάτων, έπιθεωρητός τών μεταλλείων 
καί κουράτορας έπί τών φόρων.

Ή προαναφερθεϊοα όργάνωσις τού 
θέματος μέ τούς μνημονευθέντας άρχον
τας δέν ϊσχυε βεβαίως κατ' άπόλυτον 
τρόπον, δΓ άπαοαν τήν αύτοκρατορίαν, 
τής όποιας πολλαί περιοχαί καί ιδίως 
τής κυρίας Ελλάδος ένεφάνησαν διάφο
ρον εις πολλά σημεία μηχανισμόν διοι- 
κήσεως μέ ίδιους άρχοντας. Ταύτα Τ- 
σχυον κυρίως διά τό θέμα Ελλάδος, τό 
θέμα Πελοποννήσου καί τό θέμα Αιγαίου 
Πελάγους περί τών όποιων δύνανται έν 
συντομία νά λεχθούν τά έΕής:

Α) ΘΕΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τό θέμα τούτο περιελάμθανε τήν 'Ατ

τικήν, Βοιωτίαν, Φωκίδα, Λοκρίδα, Α ι
τωλίαν, Ακαρνανίαν, Εύβοιαν, Αίγιναν 
καί Θεσσαλίαν. Εις τάς καθ' έκαστον 
κυριωτέρας πόλεις άρχοντες, άσκοΰν- 
τες καί τήν τοπικήν βεβαίως άστυνο- 
μίαν άναφέρονταί: Εις τός Αθήνας ά



διοικητής, ό βεστιάρχης, ό προνοητής, 
ό πρωτοκρίτωρ, ό άσεκρήτης ή γραμμα- 
τεύς καί ό δρουγγάριος. Εις τήν Έλευ- 
σίνο ό όρχων καί ό ΚαστροφύλαΕ. Εις 
τήν Χαλκίδα ό Τουρμόρχος. Εις τήν 
Γεράνειαν (πόλιν τής Μεγαρϊδος) ό 
όρχων τής Γεράνειας καί εις τό Μαρμα- 
ρίτλιον (πόλιν τής Θεσσαλίας ό στρά- 
τωρ.
Β) ΘΕΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιελάμβανε όλόκληρον τήν Πελο
πόννησον μέ πρωτεύουσαν τήν Κόρινθον. 
Κυριώτεροι άρχοντες τούτου άναφέρον- 
τοι ό στρατηγός, οί τούρμαρχοι, οί διοι- 
κηταί, ό μεγάλος κομμερκάριος, ό άνα- 
γραφεύς, ό κριτής τοΰ Ιπποδρόμου καί 
τών Πελοποννησίων, ό πρωτοσπαθάρι- 
ος, ό έπί τού χρυσοτρικλίνου, ό σπαθά
ριος καί πρωτονοτάριος τής Πελοπον- 
νήοου, ό πρωτοκουβουκλίσιος, ό βεστί- 
τωρ καί ό έπόπτης.

Ιδιαίτεροι άρχοντες άναφέρονται 
διά τάς καθ' έκαστον πόλεις καί διαμε
ρίσματα ώς π.χ. ό κομμερκιάριος τής 
Κορίνθου, ό στρατηγός τής Ζακύνθου, 
ό πρωτοσπαθάριος, ό γραμματοφύλαΕ, 
ό βεστιαρίτης καί εύαγής κριτής τού 
Μαλέα, διά τό διαμέρισμα τού Μαλέα 
κ.ά.

Γ) ΘΕΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ.

Περιελάμβανε τις Κυκλάδες, τή Μυτι
λήνη, τή Χίο, τή Λήμνο, τήν Τρωάδα, τό 
άκρωτήριον Λέκτον, τήν Προικόννησον, 
καί τήν έν Εύρώπη χερσόνησον τής 
τιμωρούν τούς γνωστούς κλέπτας καί 
γενικώς τούς βλάπτοντας τήν περιουσίαν 
τών πολιτών.

ΕΥΘΥΜΟ Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό ιι. Νωρίς
Ή κυρία φαινόταν πολύ ταραγμένη 

καί ό κ. Δήμαρχος πολύ ήρεμος καί λίγο 
ειρωνικός. Ή κυρία έλεγε:

— Σάς λέω τρελλάθηκε. Από καιρό 
παρουσίαζε κάτι περίεργα συμπτώματα 
αλλά σήμερα τρελλάθηκε όλότελα Πρέ
πει νά στείλετε άστυνομικούς ατό σπίτι 
μου, νά τόν πιάσουν.

— Κυρία μου, όλοι έχουμε τις παραΕε- 
νιές μας, είπε ήσυχα ό δήμαρχος. Καί 
ό άντρας σας. . .

— Μά δέν πρόκειται γιά παραΕενιές 
Σάς λέω πώς ό καημένος ό Μωρίς τρελ
λάθηκε. Σκεφθήτε ότι μόλις Εύπνηαε τό 
πρωί πήρε ένα ποτιστήρι καί θέλησε
νά μέ ποτίση. Είπε πώς είμαι λουλούδι 
στή γλάστρα.

— Πολλοί άντρες λένε τήν γυναίκα 
τους «λουλούδι», είπε χαμογελώντας ό 
κ. δήμαρχος.

— Δέν μέ καταλαβαίνετε. ΔιέταΕε τήν 
ΖωρΖέτ — ΖωρΖέτ είναι μία φίλη πού 
μάς έπισκέφθηκε —νά πηδήση άπό τά κε
ραμίδια. .. γιατί είναι, τής είπε, άλεΕι- 
πτωστής.

— Πολλοί άνθρωποι δέν θέλουν νά 
βλέπουν τό πρωί Εένους στό οπίτι τους 
Τούς θεωρούν ένα είδος άλεΕιπτωτιστών 
τής οικιακής γαλήνης τους. Γυρίστε, κυ
ρία μου σπίτι σας. Ό  ούΖυγός σας έχει 
ίσως μερικές ιδιοτροπίες, όπως τόσοι 
άλλοι.

— Δέν μέ καταλαβαίνετε. Σάς λέω 
είναι τρελλός, είπε ή γυναίκα άναστε- 
νάΖοντας κι' έφυγε άπογοητευμένη.

Κσλλιπόλεως μέχρι τού ΈΕαμηλίου. Έκ 
σφραγίδων μανθάνομεν τήν ϋπαρΕιν τών 
έΕής άρχόντων. Πρωτοσπαθαρίου, Βε- 
στιάτορος, άναγραφέως, έπί τού χρυσο- 
τρικλίνου κριτού έπί τοΰ Ίπποδρόμου, 
στραττηγοϋ, Χαρτουλαρίου σπαθαροκαν- 
διδάτου, τουρμάρχου τής καθόδου, ήτοι 
τών κάτω μερών, κριτού τοΰ Αιγαίου 
πλόων) καί βασιλικών καμμερκίων. Εις 
τάς πόλεις καί τά διαμερίσματα ύφίσταν- 
το τοπικοί άρχοντες. Εις τήν Χίον διοι
κητής, σπαθάριος, ταγματοφύλαΕ τού 
στρατηγίου τής Χίου, κουράτωρ όρχων 
τής Χίου. Εις τά τελώνεια τού Έλλη 
οπόντου κανδιδάτος κομερκιαρίου Άβύ 
δου, σπαθάριος, χρυσοτρίκλινος, κομ 
μερκιάριος Καλλιπόλεως, ύπατος γενι
κός κομμερκιάριος άποθήκης Ελλη
σπόντου καί κομμερκιάρος τής Δύσεως

Έκ τών προαναφερθέντων άρχόντων 
οί στρατηγοί διά τά θέματα καί οί κατά 
τόπους διοικηταί διά τάς πόλεις εϊχον 
συγκεντρωμένην εις χεϊρας των τήν γενι
κήν άστυνομίαν καί κατά τήν Επαναγω
γήν τοΰ νόμου ύπεχρεούντο ιδιαιτέρως

1) Ν ά  π ρ ο λ α μ β ά ν ο υ ν  
τάς καταχρήσεις τών δημοσίων όργά- 
νων κατά τήν εϊοπραΕιν τών φόρων,

2) Ν ά  έ ν δ ι α φ έ ρ ω ν τ α ι  
καί νά λαμβάνουν τό κατάλληλα μέτρα 
πρός έΕασφάλιοιν τής ήσυχίας καί τής 
ειρήνης τών πολιτών.

3) Ν ά  φ υ λ α κ ί Ζ ο υ ν  ή 
κατ' άλλον τρόπον νά περιωρίΖουν τούς 
έπικινδύνους ψυχοπαθείς, έάν τούτο δέν 
δύνανται νά πράΕουν οί οικείοι των.

4) Ν ά  ά ν α Ζ η τ ο ΰ ν  καί  νά
5) Ν ά  σ υ λ α μ β ά ν ο υ ν  

καί νά τιμωρούν τούς άρπάΖοντας παρ-

«Αύτές οί γυναίκες!», σκέφτηκε ο 
δήμαρχος όταν έμεινε μόνος. «Δέν φτά
νει πού βασανίΖουν τούς άντρες τους 
τούς λένε καί τρελλούς».

"Αρχισε νά έτοιμάΖη τό πρωινό του 
ui0 πού ή γυναίκα του έλλειηε κι' έμενε 
μόνος στό σπίτι του.

Ό  άνθρωπος πού τόν έπεοκέφθη δέ
κα λεπτά άργότερα ήταν ψηλός, σωματώ
δης, άΕιοπρεπής.

— Ήρθε έδώ πριν άπό λίγο ή γυναίκα 
μου κ. δήμαρχε; ρώτησε.

— Είσαι ό κ. Μωρίς;
— Μάλιστα.
— Ναι, ήρθε, είπε χαμογελώντας ό δή

μαρχος. Μοϋ έκανε μερικά παράπονα 
Μού είπε ότι τήν περάσατε. . . γιά γλά
στρα.

Γέλασε. Ο έπισκέπτης έμεινε σοβα
ρός

— Είναι γλάστρα, είπε.
— Η γυναίκα σας;
— Μάλιστα. Γιατί έχετε άνοιχτή τήν 

πόρτα;
— Τήν πόρτα; ρώτησε έκπληκτος ό 

δήμαρχος. Γιατί νά μήν τήν έχω;
— Οί πόρτες έγιναν γιά νά κλείνουν.

Αν ήταν γιά νά είναι ανοιχτές δέν θά
τις κατασκεύαΖαν, είπε σοβαρός ό κ. 
Μωρίς, πού πήγε στήν πόρτα καί τήν 
έκλεισε, περνώντας καί τόν σύρτη.

— Κύριε, είπε ό δήμαρχος, πώς τολ
μάτε;

Ό  σοβαρός κύριος έβγαλε άπό τήν 
τσέπη του ένα περίστροφο.

— Μίνετε άκίνητος, είπε. Βλέπω ότι 
δέν είσθε ισορροπημένος άνθρωπος. 
Γιατί έχετε άναυμένπ τήν σόμπα;

— Γιατί είναι χειμώνας καί κάνει κρύο, 
είπε ό δήμαρχος σαστισμένος.

— Σβήστε την.
Τό περίστροφο τόν σημάδευε πάντοτε

Σφραγίς στρατηγού τού θέματος τής Xsp- 
σωνος (’Επιγραφή συγκεκομμένη—«Κύριε 
βοήθει τφ σφ δοΰλφ Νικηφόρψ Πρωτοσπα- 
θαρίφ στρατηγφ Χεραωνος τφ Κασσιττε- 

ΡΪ»).

θένους, τούς μοιχούς καί τούς προσβά- 
λοντας τά ήθη.

1. Βανίοφόροι: Οί φέροντες τήν βάνίαν, 
τήν σημαίαν τής στρατιωτικής μονάδος. 
Σημαιοφόροι.

2. Δομέστιχοι: Σωματοφύλακες τών ά- 
νωτάτων άρχόντων.

3. Κένταρχος: ’Αρχών έκατόν άνδρών, 
κεντυρίων έκατόνταρχος.

4. Δερβέν - αγάς: Φύλαξ, φρουρός τδν 
Λερβενίων, δπερ σημαίνει στενωπόν κυ
ρίως ή κα! πύλην.

(Συνεχίζεται)

καί ό δήμαρχος άναγκόσθηκε νά σθήση 
τήν σόμπα.

— ΆνοίΕτε τώρα τό παράθυρο, είπε 
ό σοβαρός έπισκέπτης.

Ο δήμαρχος — πάντοτε τό περίστρο
φο τόν σημάδευε — τό άνοιΕε.

Ο παγωμένος άέρας μπήκε μέ δύνα- 
μι, φέροντας στό ψυχρό δωμάτιο καί λ ί
γες νιφάδες χιονιού.

— Ωραία, είπε ό σοβαρός κ. Μωρίς. 
Καί τώρα βγάλτε τά ρούχο σος.

Τό ρούχα μου;
Τό πιστόλι τόν σημάδευε πάντοτε. Ο 

δήμαρχος άρχισε νά γδύνεται.
— 'Ολα, είπε ό κ. Μωρίς.
— Μά θά παγώσω.
— Ακριβώς. Γιατί κάνει κρύο τόν 

χειμώνα; Γιά νά κυώνουμε. Γιατί κάνει 
Ζέστη τό καλοκαίρι; Γιά νά Ζεσταινώμσ- 
στε. Η φύσις τά έδημιούργησε όλα σο
φό. Θέλετε νά πάτε κόντρα στή φύσι;

Συγχρόνως γθύθηκε ολόκληρος κι' έ· 
κείνος Τό κρύο μέσα στό δωμάτιο ήταν 
άνυπόφορο.

— Καί τί ήρθε νά σάς πή ή γυναίκα 
μου; ρώτησε ό σοβαρός κ. Μωρίς.

— Πώς είστε τρελλός.
— Τό πιστέψατε;
— Φυσικά δέν τό πίστεψα. Σάς εύ- 

χαριστώ γιά τήν έπίσκεψι ΦαντάΖομαι 
τώρα πώς θά φύγετε.

— Καθόλου, άπόντησε ό κ. Μωρίς 
Καί νά ήθελα δέν μπορώ ούτε έγώ, ούτε 
έσεϊς. Γιατί, δέν τό βλέπετε, γίναμε δέν
τρα. ΚΓ έγώ κι έσεϊς είμαστε δέντρα 
χωρίς φύλλα.

Τό άλλο πρωί ή καθαρίστρια βρήκε τόν 
κ. δήμαρχο παγωμένο. Απέναντι του 
παγωμένος καί γαλήνιος χαμογελούσε ό 
κ. Μωρίς. . .

Ζ. Κ
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ΙΛΖΕ ΚΟΧ
Τό « Κτήνος τοΰ Μπέλσεν »
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Τ  ΤΙ2 Αρχές τού Δευτέρου Παγκοσμίου
“  Πολέμου, τό νορβηγικό πετρελαιο

φόρο, στό όποιο έπέβαινε δ Γερμανός ναύ
της Χάνς Μπέκερ, τορπιλλίσθηκε από ένα 
γερμανικό άντιτορπιλλικό, καθώς διέσχι
ζε τή θάλασσα τού Βορρά. Παρ’ δλο πού 
ήταν Γερμανός, δ Χάνς Μπέκερ, ένας γε
ροδεμένος ξανθός "Αριος, δέν έτρεφε πολύ 
φιλικά αισθήματα γιά τήν πατρίδα του, 
από τήν έποχή πρό παντός πού είχαν άνε- 
6ή στήν Ιξουσία οί χιτλερικοί. ’Από ήλι- 
κίας 13 χρόνων άρμένιζε στίς θάλασσες, 
σέ πλοία διαφόρων έθνικοτήτων, καί έπι- 
σκεπτόταν τήν Γερμανία, σέ άραιά διαστή
ματα. Οί συνέπειες μιάς άπά αύτές τις 
σύντομες έπισκέψεις του στήν χώρα του 
τόν παρέσυραν σέ μιά άπίθανη έρωτική 
περιπέτεια, πού έπρόκειτο νά είναι καί ή 
τελευταία τής ζωής του.

Μετά τόν τορπιλλισμό, τό πλήρωμα τού 
γερμανικού άντιτορπιλλικοΰ αυνέλεξε τούς 
ναυαγούς, τούς παρέσχε τήν προβλεπομένη 
άπό τις διεθνείς συμβάσεις μεταχείρισι 
καί τούς έπανέφερε στήν Γερμανία, δπου 
κλείαθηκαν σ’ ένα στρατόπεδο, ατά περί
χωρα τής Βρέμης. Τις πρώτες δυό τρεις 
έβδομάδες ή ζωή στό στρατόπεδο κύλησε 
άρκετά φυσιολογικά. Τά βάσανα τού Χάνς 
Μπέκερ άρχισαν δταν οί γερμανικές άρχές 
άνακάλυψαν τό δνομά του έπάνω σέ ένα 
δελτίο τής άστυνομίας τού 'Αμβούργου, 
πού άνέφερε τήν συμμετοχή του σέ μιά 
άπεργία, τό 1933.

Τήν έποχή πού δ Χάνς Μπέκερ βρισκό
ταν κλεισμένος στό στρατόπεδο, δ δρος 
«απεργός» ήταν συνώνυμος μέ «προδότης 
τής πατρίδος καί τού Ράιχ». ΈπΙ πολλές 
έβδομάδες δ Χάνς ύπεβλήθη σέ άτέλειωτες 
άνακρίσεις σχετικά μέ τό παρελθόν του 
καί σέ μεγάλες πιέσεις γιά νά δμολογήση 
δτι «είχε προδώσει τήν Γερμανία». Ε κα
τοντάδες φορές δ Χάνς έπανέλαβε δτι ά- 
ναγνώριζε τήν συμμετοχή του στήν άπερ
γία τού 1933, δτι άποτελούσε μέλος τού 
πληρώματος ένός νορβηγικού πετρελαιοφό
ρου, πού είχε τορπιλλισθή άπό ένα γερμα
νικό πολεμικό, άλλά δτι δέν είχε προδώ- 
σει τήν πατρίδα του σέ καμμιά στιγμή τής 
ζωής του. Τελικά οί άνακριταί τής Βρέ
μης ξεφορτώθηκαν αύτόν τόν «πελάτη», 
άφοΰ δέν κατόρθωσαν νά βγάλουν έκείνο 
πού ήθελαν. Τόν μετέφεραν στό στρατόπε
δο τού Μπέλσεν.

Μέσα στό φορτηγό αύτοκίνητο, πού τόν 
μετέφερε έκεΐ, δ Χάνς Μπέκερ έκανε τήν 
γνωριμία ένός ήλικιωμένου καθηγητού, 
πού έκρατείτο γιά πολιτικούς λόγους. Τόν 
άνθρωπο αύτό δέν θά άργούσε νά ξανα- 
συναντήση ύπό συνθήκες τραγικές. Μόλις 
Ιφθαααν στό Μπέλσεν, οί κρατούμενοι 
κατέβηκαν άπό τό φορτηγό καί δδηγήθησαν 
σέ ένα οίκημα, δπου κατεγράφησαν τά ό- 
νόματά τους καί άλλα προσωπικά στοιχεία. 
’Ακολούθως δδηγήθησαν σέ ένα οίκημα 
άπολυμάνσεως. Έκεΐ διετάχθησαν δλοι νά 
γυμνωθούν. Μόλις δ Χάνς Μπέκερ έβγαλε 
τά ρούχα του, δ φρουρός πού στεκόταν δί
πλα του δοκίμασε μιά δυνατή έκπληξι, καί 
άμέσως φώναξε τούς συντρόφους του. Σύν- 
τοίΐα δ Χάνς βρέθηκε κυκλωμένος άπό 
στρατιώτες, πού δέν μπορούσαν νά ξεκολ
λήσουν τό βλέμμα τους άπό τό παράξενο 
θέαμα πού γιά πρώτη φορά άντίκρυζαν τά 
μάτια τους.

Είχαν χρειασθή τρεις μήνες έργασίας 
στόν καλύτερο τατουέρ τής Σαγκάης, γιά 
νά χαραχθή έπάνω στό δέρμα τού Χάνς 
Μπέκερ δ Χρυσούς Δράκων, τό άριστούρ-

γημα τής ζωής δλων τών Κινέζων καλλι
τεχνών. Ήταν ένα άριστούργημα, πού δ 
δημιουργός του δέν έπρόκειτο ποτέ πιά 
νά έπαναλάβη. Τό κατάλαβε αύτό δταν τό 
παρατήρησε προσεκτικά, μετά τήν έπού- 
λωσι τών στιγμάτων. Ή  ούρά τού δράκον- 
τ°ς ξεκινούσε άπό τά ισχία τού ναύτη καί 
άνέβαινε νά κουλουριαστή κατά μήκος τής 
σπονδυλικής του στήλης. Τά πίσω πόδια 
του άπλώνονταν στά πλευρά τού Χάνς. Τό 
σώμα τού δράκοντος περνούσε, άκολούθως, 
άπό τόν λαιμό καί τόν δεξιό ώμο τοΰ Χάνς 
καί κατέβαινε στό μυώδες κορμί του, μέ 
τό κεφάλι καταμεσής τού στήθους καί τά 
μπροστινά πόδια άπλωμένα δεξιά καί ά- 
ριστερά στήν μέση του.

Παρ’ δλο τό πέρασμα τού χρόνου, τό 
χρυσάφι χρώμα τού δράκοντος, τά κόκκι
να μάτια του, τά μαύρα πόδια καί ή κοι
λιά του δέν είχαν άτονίσει, δπως συμβαί
νει συνήθως μέ δλα τά τατουάζ. Ό  άπί- 
θανος αΰτός πίνακας γινόταν, άντίθετα, 
δλο καί πιό ζωηρόχρωμος. Ήταν κάτι πού 
προκαλούαε μεγάλη ίκανοποίησι καί 6πε- 
ρηφάνεια στόν Χάνς Μπέκερ. Σέ δλα τά 
λιμάνια, άπό τά δποΐα περνούσε, γύμνωνε 
τόν κορμό του καί εύχαριστιόταν νά άκούη 
τά έπιφωνήματα θαυμασμού καί έκπλήξε- 
ως δλων έκείνων πού έβλεπαν γιά πρώτη 
φορά τό παράξενο αύτό έργο τέχνης. Κά
ποιο βράδυ, σέ ένα μεγάλο μπάρ, στό λι
μάνι τής Νέας Ύόρκης, άφού ήπιε μέ 
τούς συντρόφους του άρκετά ποτήρια, ή 
εύθυμη συντροφιά άνακοίνωσε στούς ύπό- 
λοιπους θαμώνες δτι δ Χάνς έφερε χαρα
γμένο στό σώμα του τό ώραιότερο τατουάζ 
τού κόσμου. Χωρίς πολλά παρακάλια δ 
Χάνς γυμνώθηκε άπό τήν μέση καί έπάνω 
καί τότε, κάτω άπό τά χαμηλά φώτα τού

μπάρ, δ Χρυσούς Δράκων φάνταζε σάν 
ζωντανός. ’Ανάμεσα στούς κατάπληκτους 
θαμώνες βρισκόταν καί μιά ώραιοτάτη καί 
πλουσιωτάτη ξανθή Νεοϋορκέζα, πού είχε 
έλθει μέ τήν συντροφιά της γιά νά δια- 
σκεδάση "στήν λαϊκή αύτή συνοικία τού 
λιμανιού. Ή  ώραία ξανθή δέν άρκέσθηκε 
νά θαυμάζη άπό μακριά τόν Χρυσό Δρά
κοντα, πού κουλούριαζε τήν ούρά του έπάνω 
στίς φαρδειές πλάτες τού Χάνς Μπέκερ. 
Τόν κάλεσε νά τήν συνοδεύςη τό βράδυ 
έκείνο στό διαμέρισμά της. 'Ο Χάνς Μπέ
κερ άναχώρησε άπό τό μπάρ μέσα σέ μιά 
«Λίνκολν Κοντινένταλ», έξ ίσου σχεδόν έ- 
πιβλητική δπως καί τό πλοίο του. Είναι 
περιττό νά προσθέσωμεν δτι τήν έπομένη 
τό πλοίο σαλπάρισε χωρίς τόν Χάνς Μπέ
κερ.

"Οταν δ Χάνς θέλησε νά ξαναφορέση τά 
ρούχα του μετά τήν ψυχρολουσία καί τήν 
άπολύμανσι, οί φύλακες τού Μπέλσεν τόν 
έμπόδισαν. Τόν δδήγησαν, έντελώς γυμνό, 
μέσα σ’ ένα γραφείο δπου βρέθηκε άπέναντι 
σέ μιά νέα γυναίκα. "Ηταν ή Ίλ ζε  Κόχ, 
ή έπονομαζομένη Ωραία τού Μπέλσεν άπό 
έκείνους πού έχαιραν τής εύνοιας της, καί 
Κτήνος τού Μπέλσεν άπό τά θύματα τού 
ααδισμού της. Ή  Ίλ ζ ε  Κόχ δέν διέθετε 
έξαιρετική όμορφιά, άλλά είχε μιά έξαι- 
ρετική αισθησιακή γοητεία, πού δέν κα
τόρθωσαν νά λησμονήσουν οί έλάχιατοι 
δνδρες πού έπέζησαν μετά τόν έρωτικό 
τους σύνδεσμο μαζί της. Ή  Ίλ ζε  έξέτα- 
σε προσεκτικά τόν Χάνς άπό τό κεφάλι 
ώς τά πόδια καί άπό τά πόδια ώς τό κε
φάλι. Τό βλέμμα της στάθηκε πολλή ώρα 
έπάνω στόν ύπέοοχο Χρυσό Δράκοντα. Κα
τόπιν βγήκε άπό τό γραφείο χωρίς νά 
προφέρη λέξι καί δ Χάνς έλαβε τήν άδεια
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νά ντυθή.
Τήν έπομένη τό πρωί δ ναύτης δδηγή- 

Βηκε σέ ένα ειδικό οίκημα, δπου τού έπε- 
τράπη νά κάνη ένα λουτρό καί νά ξυρισθή. 
Κατόπιν τού παραδόθηκαν καινούργια ρού
χα καί δ Χάνς δρχιαε νά άνησυχή γ ι’ αύ- 
τές τΙς ιδιαίτερες περιποιήσεις, πού δέν 
ήταν δυνατό νά προμηνύουν τίποτε τδ καλό 
μέσα σέ ένα τέτοιο στρατόπεδο. Τελικά 
δύο στρατιώτες τόν δδήγησαν έξω άπό τόν 
περίβολο τού στρατοπέδου, σέ μιά πολυτε
λή έπαυλι στήν κορυφή ένός λόφου. ΤΗταν 
μιά έπαυλις πού θά γυνόταν γι’ αύτόν ένα 
παραμυθένιο παλάτι, δπου δλες του οι 
έπιθυμίες θά Ικανοποιούντο.

ΈπΙ πολλές έδδομάδες δ Χάνς Μπέκερ 
έζησε μιά ζωή δνειρεμένη, πού ποτέ άλ
λοτε δέν είχε ζήσει. Είχε στήν διάθεσί 
του θαυμάσια γεύματα, κρασιά καί διά
φορα άλλα ποτά έκλεκτά καί μιά νέα καί 
θερμή ”Ιλζε Κόχ, πού τού προσέφερε τόν 
έαυτό της μέσα σέ δλες τις δυνατές άνέ- 
αεις καί τήν πολυτέλεια. "Ηταν δμως 
ένα δνειρο.

Κάποια ήμέρα τό ζευγάρι φιλονίκησε. 
Ή  αίτια ήταν άσήμανΐη. ΙΙαρ’ δλα αύτά. 
μετά άπό τό «έρωτικό αύτό καυγαδάκι», 
τό τρυφερό αίσθημα πού ή «'Ωραία τού 

Ψ Μπέλσεν» ένοιωθε γιά τόν γεροδεμένο 
ναύτη άρχισε σιγά -σιγά νά έξατμίζεται. 
Τήν θέαι του πήρε ή καχυποψία. "Ετσι t  
Χάνς Μπέκερ είδε νά διαλύωνται σύντομα 
οι έλπίδες δραπετεύσεως πού είχε βασί
σει στήν εύνοια τής πανίσχυρης έρωμένης 
του.

’Ακόμη καί τήν νύκτα ή "Ιλζε προνοού- 
σε ώστε νά έχη φρουρούς δσο τδ δυνατόν 

R πιό κοντά στό κρεβάτι της. Ή  λιγοστή ε
λευθερία πού άπελάμβανε ώς τήν στιγμή

εκείνη δ Χάνς τού άφαιρέθηκε: Παραπο- 
νέθηκε στήν έρωμένη του καί οι φιλονι
κίες έγιναν σοδαρώτερες καί συχνότερες, 
σέ σημείο πού κάποια νύχτα ή "Ιλζε, σέ 
στιγμή μεγάλης όργής, κάλεσε τούς φρου
ρούς καί τούς διέταξε νά μεταφέρουν τόν 
Χάνς στό στρατόπεδο τού Μπέλσεν.

Σέ μιά γωνιά τού οικήματος δπου δδη- 
γήθηκε, δ ταλαίπωρος Μπέκερ συνάντησε 
τόν ήλικιωμένο καθηγητή πού είχε γνω
ρίσει μέσα στό φορτηγό, δταν μεταφερόνταν 
καί οί δυό στό στρατόπεδο τού Μπέλσεν. 
Στό διάστημα αύτό δ καθηγητής είχε με- 
ταβληθή σέ σωστό σκελετό. Μόνο τά μά
τια του διατηρούσαν την λάμψι τής έξαι- 
ρετικής πνευματικής του διαύγειας καί 
καλλιέργειας.

—Δέν μας μένει ακόμη πολλή ζωή, τού 
είπε. Ξέρεις δτι μόνο έμεϊς οί δύο έπι- 
ζούμε άπό δλους τούς έπιβάτες τού φορτη
γού; Καί ξέρεις έπίσης ποιά είναι ή ιδιαί
τερη μανία τής ωραίας σου "Ιλζε; "Ακόυ
σες νά γίνεται λόγος γιά τήν περιβόητη 
συλλογή της άπό άμπαζούρ μέ άνθρώπινο 
δέρμα. . . άποκλειατικά μέ άνθρώπινο δέρ
μα διακοσμημένο μέ τατουάζ;

—Ναί, τό άκουσα, άπάντησε δ Χάνς. 
Καί καταλαβαίνω έπίσης δτι είναι αύτό 
τό καταραμένο τατουάζ μου πού μού άφαι- 
ρεϊ τήν τελευταία μου ελπίδα σωτηρίας...

—Δέν πρόκειται νά γλυτώαης, είπε I  
καθηγητής. Ούτε αύ ούτε έγώ θά βγούμε 
ζωντανοί άπό έδω μέσα. ’Αλλά μπορείς 
νά πής έσύ τήν τελευταία λέξι στήν χα
μένη μάχη πού θά δώσΤις μέ τήν "Ιλζε... 
Μπορώ νά σέ βοηθήσω σ’" αύτό, άλλά 
χρειάζομαι έπίσης τήν βοήθειά σου.

Ό  καθηγητής πρότεινε τότε στόν Χάνς 
νά τού κάνη μιά έπέμβασι, πού θά έμ-

πόδιζε τό δέρμα του νά μεταβληθή σέ 
άμπαζούρ γιά τήν συλλογή τής "Ιλζε Κόχ.

Καθώς γνώριζε έκ τών προτέρων δτι 
τόν άνέμενε ένας άργός θάνατος μέ βα
σανιστήρια, μόλις άνακάλυπταν τήν έπέμ- 
βασί του, δ καθηγητής ζήτησε σέ άντάλ- 
λαγμα άπό τόν Χάνς νά τού άφαιρέση τήν 
ζωή. "Ισως πιό πολύ άπό οίκτο πρός τόν 
ήλικιωμένο καθηγητή, τού όποιου τόν θά
νατο ήξερε ώς άναπόφευκτο, παρά τήν 
διάθεσι νά ματαίωση τά σχέδια τής "Ιλζε 
σχετικά μέ τόν Χρυσό του Δράκοντα ,δ 
Χάνς δέχθηκε τήν μακάβρια συναλλαγή. 
Τήν έπομένη νύχτα δ καθηγητής έκανε 
μιά πολύωρη έπέμβασι στό σώμα τού ναύ
τη, πού έσφιγγε άγρια τά χέρια του στήν 
άκρη τής ξύλινης κουκέτας του γιά νά 
μήν ξεφωνίση άπό τόν πόνο. Λίγο πριν 
ξημερώση, δ καθηγητής σκούπισε τδ Ιδρω- 
μένο του πρόσωπο καί είπε:

—Τελείωσα. Τώρα είναι ή σειρά σου 
νά έκπληρώαης τήν ύπόσχεαί σου.

Ό  Χάνς έμεινε άρκετή ώρα άκίνητος 
στήν κουκέτα του. 'Ο γέρος είχε γονατί
σει στό πάτωμα, μπροστά του, καί τόν 
κοίταζε μέ παρακλητικό βλέμμα. Ξαφνικά 
δ Χάνς χαλάρωσε τό δεξί του μπράτσο καί 
κατάφερε μιά δυαντή γροθιά στήν άκρη 
τού πηγουνιού τού καθηγητού, ξαπλώνον- 
τάς τον στό πάτωμα. Καί δ Χάνς κράτησε 
τότε τήν ύπόσχεαί του. "Οταν ή καρδιά 
τού γέρου σταμάτησε νά κτυπά, δ Χάνς 
ξάπλωσε τό πτώμα στήν κουκέτα του καί 
άρχισε νά κλαίη σάν μικρό παιδί.

Λίγο πριν άπό τήν ώρα τού ροφήματος, 
οί φρουροί εισέβαλαν στό οίκημα καί φώ
ναξαν μερικά όνόματα. Τό δνομα τού 
Χάνς συμπεριλαμβανόταν στόν κατάλογο. 
Σηκώθηκε καί άκολούθησε άτάραχος τούς 
στρατιώτες καί τούς άλλους φυλακισμέ
νους. "Εξω άπό τό οίκημα ή δμάδα μπήκε 
στήν σειρά καί άρχισε νά βαδίζη. *0 Χάνς 
άνάσανε βαθιά τόν καθαρό άέρα καί στρά
φηκε ποός τόν φρουρό πού έτρεξε νά τόν 
έπαναφέρη στήν θέσι του, κραδαίνοντας 
άπειλητικά τό δπλο του.

"Οταν βρέθηκε κοντά του, δ Χάνς ρί- 
χθηκε ξαφνικά έπάνω στόν φρουρό, πού 
δέν περίμενε τέτοια έπίθεσι, τού άρπαξε 
τό τουφέκι άπό τά χέρια του καί μέ τόν 
υποκόπανο τού κατάφερε ένα δυνατό χτύ
πημα στό κεφάλι, άνοίγοντάς το στά δύο. 
Κατόπιν δ Μπέκερ στράφηκε στούς άλ
λους φρουρούς, πού έτρεξαν πρός τό μέ
ρος του, καί τούς έπετέθη άγρια. ’Αντή
χησαν δυνατά σφυρίγματα. ’Από τό οίκημα 
τής φρουράς πετάχθηκαν έξω άρκετοί 
στρατιώτες. Ή  συμπλοκή δέν κράτησε 
πολλή ώρα. Ό  κύκλος στένεψε γρήγορα 
γύρω άπό τόν έξαγριωμένο ναύτη καί ά- 
κούστηκαν πυροβολισμοί. Ό  Χάνς έπεσε 
νεκρός καταγής.

"Οταν πήγε νά έξετάση τό πτώμα τού 
Χάνς Μπέκερ, ή Ωραία τού Μπέλσεν με
ταμορφώθηκε γιά άλλη μιά φορά σέ Κτή
νος τού Μπέλσεν. Ό  καθηγητής είχε έρ- 
γασθή καλά. . . Ό  Χρυσούς Δράκων είχε 
έξαφανισθή καί δλο τό έπάνω μέρος τού 
σώματος τού ναύτη δέν ήταν παρά μιά κα- 
ταματωμένη πληγή. Τρελλή άπό θυμό ή 
"Ιλζε ποδοπάτησε τό πρόσωπο τού νεκρού 
Χάνς. Τό μοναδικό έργο τέχνης στόν κό
σμο, πού θά άποτελούσε καύχημα τής συλ
λογής της, τής είχε άφαιρεθή άπό τόν 
πρώην έραστή της. "Ηταν ίσως δ μόνος 
άνδρας πού κατόρθωσε νά πή τήν τελευ
ταία λέξι στήν τρομερή "Ιλζε Κόχ.

ROGER DELORME
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Ό  Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήοεως κ 
Στυλ. Παττακός, άνταλάσοων θερμήν 
χειραψίαν μετά τοϋ Αρχηγού Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Γιαννούλη, έπ' ευκαιρία 
τής έπισκέψεως εις τό γραφεϊον τοϋ κ. 
Αντιπροέδρου όμάδος Αμερικανών 

Αστυνομικών

Υπό τής Αστυνομικής Διευθύνοεως Αθηνών παρεληφθησαν 16 καινουρ
γή οχήματα πρός κάλυψιν τών αναγκών τής Αμέσου Δράοεως. Εις τήν 
φωτογραφίαν ό Αστυνομικός Δ)ντής Αθηνών κ. Δασκαλόπουλος παρα- 

δίδει τάς κλείδας τών νέων περιπολικών εις τούς οδηγούς των

ΤΑ Ν Ε Α  ΜΑ Σ
Ο  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι

«U

Οί Αμερικανοί Αστυνομικοί, σπουδα- 
σταί Αοτυναυικών έπιστημών έπεσκέ- 
φθησαν ωσαύτως τήν Αστυνομικήν Δι- 
εύθυνσιν Αθηνών καί ένημερώθησαν έπί 
τού τρόπου διεΕαγωγής τής Υπηρεσίας 
καί τής έν γένει δραστηριότητος τής 

Αστυνομικής Διευθύνοεως



Τόν Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Γιαννούλην έπεσκέφθη, εις τό γρα- 
φεϊον του καί έπέδωκε πρός αυτόν Σή
ματα Αμερικανικών Αστυνομικών 'Υπη
ρεσιών, ό επικεφαλής τής όμάδος Α
στυνομικών σπουδαστών, οϊτινες έπε- 

σκέφβησαν τάς 'Αθήνας.

. ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΔΕ
Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

Τός βραδυνός ώρας τής 16.8.1972 εις 
τός έν Αγίω Ανδρέα Παιδικός Κατα- 

» ακηνώσεις τοϋ 'Αρχηγείου Άστυν. Πό
λεων. έλαβεν χώραν έορτή κατά τήν ό
ποιον όπηγγέλθησαν ποιήματα όπό τών 
μικρών κατασκηνωτών καί παρουσίασις 
παιδικού σκέτς. Τήν έκδήλωσιν παρηκο- 
λούθησαν έκτός τών άλλων καί οί δια- 
κρινόμενοι εις τήν φωτογραφίαν έκ δε
ξιών: Ό  Ύπαρχηγός 'Αστυν. Πόλεων 
κ. Γ. Καλτσάς, ή κ. Γιαννούλη σύΖυγος 
τοϋ κ. Άρχηγοϋ Α.Π., ή κ. Τσιπρούδη 
καί ό Δ)ντής τής Υ.Σ.Π.Α., Άστυν.

Δ)ντής Β ' κ. Τσιπρούδης Αχιλλεύς.



Ό  άνθρωπος πού μπήκε στό γραφείο 
τοϋ P6c έτρεμε άπό τήν ταραχή του. 
Γιά τήν άκρίβεια δέν μπήκε —εισέβαλε.

— Ό  έπιθεωρητής Ρός; είπε.
Ό  άστυνομικός τινάχθηκε άπό τό Εά- 

φνιαομα.
— Σιγά. . . θά ρίΕετε κάτω τάν άνε- 

μιστήρα! Μάλιστα, ό Ιδιος. . .
— Μέ. . . μέ συγχωρείτε πού μπαίνω 

έτσι. . . άλλά έχω γίνει νευρικός. Τέσ- 
σερες μέρες τώρα δέν Ζώ σ' αύτόν τάν 
κόσμο. Ζώ σ' ένα κόσμο παραισθήσε
ων. . . Τέσσερις μέρες! "Ενα άνείπωτο 
μαρτύριο. . .

Ό  Ρός τάν καθήλωσε μ' ένα βλέμμα.
— Θά ήθελα νά μοΰ μιλήσετε μέ ήρε- 

μία, είπε χαμηλόφωνα. Παρακαλώ κρα
τήστε τήν ψυχραιμία σας. "Αν δέν μπο
ρέσετε, νά μοϋ μιλήσετε ήσυχα, δέν θά 
μπορέσω νά σας άκούσω.

Ό  άνθρωπος ηρέμησε κάπως. Πει
θάρχησε πρώτα τά χέρια του βάΖοντάς 
τα στις τσέπες. "Επειτα σωριάστηκε 
στήν πολυθρόνα γιά νά θέση τέρμα στόν 
νευρικά βηματισμό του.

'Αλλά κάτι τάν έπνιγε. Έβγαλε μιά 
κραυγή:

— Θέλω νά μοϋ πήτε τί γίνεται μέσα 
στό σπίτι μου!

Ο Ράς χαμογέλασε. Καί ό Σόλ πού 
παρακολουθούσε τή σκηνή κατάπληκτος 
έσκυψε μές στό μαντήλι του κάνοντας 
πώς είχε λόΕυγκα.

— Καί βέβαια θά σάς πώ, είπε ό Ρός.
— Πώς; Ξέρετε;
— 'Ό χι άκάμη. Αλλά περιμένω νά 

μοϋ πήτε τί άκριβώς σάς άπασχολεϊ. Καί 
μετά θά συζητήσουμε.

— Λοιπόν! θρυχήθηκε ό άλλος.
Καθάρισε τή φωνή του μ' ένα μούγ-

κριομα άκάμη, καί άρχισε νά μιλά δσο 
μπορούσε πιό πειθαρχημένα. Ή ταν χον
τρός σάν μπαλλόνι, σοϋ έδινε τήν έντύ- 
πωσι ότι ΕεχείλιΖε μές άπ' τά ρούχα του, 
τό πρόσωπό του ήταν κόκκινο, τό στή
θος του άνεβοκατέβαινε σέ κάθε άνα-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

το
Σ Ι Ω Π Η Λ Ο

Κ Α Ν Α Ρ Ι Ν Ι
πνοή καί μιά φωνή σπηλαιώδης έβγαινε 
άπό τά χοντρά χείλη του.

***
— Λοιπόν, βροντοφώνησε πάλι. "Οπως 

βλέπετε, είμαι ένας ήσυχος άνθρωπος, 
φυσιολογικός καί νομοταγής. Δέν μοϋ 
άρέσει νά ΕεχωρίΖω μέσα στό πλήθος. 
Προτιμώ τήν άφάνεια. . .

•Φυσικά δέν μοϋ άρέσει καθόλου, μά 
καθόλου, νά παρακολουθούν άλλοι τήν 
ιδιωτική μου Ζωή. Κοί όμως αύτό συνέ
βη! Σέ μένα, τάν πιό φιλήσυχο άνθρω
πο τοϋ ΡόστονΙ

— Ποιός σάς παρακολουθεί; τόλμησε 
νά τόν διακόψη ό Ρός.

— Ποιός! Μακάρι νάΕερα. Ποιός καί 
πώς!

— Πώς; Τί έννοεϊτε;
— Θά σας πώ άμέσως.
— Προηγουμένως, είπε μαλακά ό Ρός, 

θά ήθελα νά συστηθήτε.
— Τί; Δέν μέ άναγνωρίΖετε;
Ο έπιθεωρητής έρριΕε μιά κλεφτή 

ματιά στόν βοηθό του πού κρυφογελοϋσε 
μές στό μαντήλι του, κόκκινος σάν παν- 
τΖάρι.

— Δέν έχω τήν τιμή. . . έκανε διατα
κτικά. Ή φυσιογνωμία σας μοϋ διαφεύ
γει. . .

— Εν πάση περιπτώσει! Είμαι ό Γιούλ 
φόν Σκράπ.

— Ό , χαίρω πολύ.
ΝαΙ, τό όνομα ήταν γνωστό.
Ο φόν Σκράπ δέν έμφανιΖόταν συχνά 

δημόσια, δέν φωτογραφιζόταν, άλλά 
ήταν σίγουρα ένα άπό τό μεγαλύτερα 
μυαλά τής χώρας. Μαθηματικός, ειδικός 
στήν βαλλιστική, συνεργοΖόταν μέ τις 
μεγαλύτερες έταιρίες κατασκευής πυ
ραύλων καί μέ όστροναυτικές υπηρεσίες 
πού τόν συμβουλεύονταν άδιάκοπα στις 
έρευνές τους.

— "Εχω άκούσει πολλά γιά σάς, είπε 
ό Ρός. Βέβαια, δέν Εέρω τις άσχολίες 
σας έπσκριβώς. . . Αλλά οί ειδικοί έκ- 
τιμοϋν πολύ τις ύπηρεσίες σας, αύτό εί

ναι γνωστό. . . Καί ή χώρα σάς εύγνω- 
μονεϊ. . . Λοιπόν;

— Λοιπόν, όπως Εέρετε ϊοως, άσχο- 
λοϋμαι μέ μαθηματικές έρευνες έπί νέων 
πυραύλων. Ζώ μόνος μου σ' ένα άπέραν- 
το σπίτι, καί δέν δέχομαι ποτέ έπισκέ- 
ψεις. Ο μόνος άνθρωπος πού σπάει τή 
μοναΕιά μου είνοι ένας νεαρός ύπάλλη- 
λος τοϋ σουπερμάρκετ πού μοϋ φέρνει 
τά τρόφιμα δυό φορές τήν έβδομάδσ. 
”Α, Εέχασα! Πρό μηνός ήρθε καί ένας 
ύδραυλικός γιά νά φτιάΕη τό καλοριφέρ.

— 'Εννοείτε ότι δέν βλέπετε κανέναν 
άλλο; Καί δέν βγαίνετε ποτέ άπό τό 
σπίτι σας;

— Μόνο γιά νά πάω στό ταχυδρομείο. 
Όταν πρέπει νά στείλω γράμματα.

— Σέ ποιόν;
— Ώ , στό διάφορα ινστιτούτα, καί 

στούς έπιστήμονες μέ τούς όποιους συν
εργάζομαι. Φυσικά, στέλνω πάντοτε τις 
έπιστολές μου συστημένες. Καί μέ ψευ
δώνυμο στή θέσι τοϋ άποστολέως.

— Δέν είναι κάπως έπικίνδυνο;
— Ό χ ι. Πιό έπικίνδυνο ήταν νά χρη

σιμοποιώ άγγελιοφόρο. Στό ταχυδρομείο 
τό γράμμα περνά άπαροτήρητο. Καί οί 
πιθανότητες νά χαθή ή νά καταστροφή 
είναι μικρότερες άπ' ό,τι αν τό μετέφερε 
άνθρωπος.

— Έστω. Αυτός είναι ό μόνος τρόπος 
μέ τόν όποιο έπικοινωνεϊτε μέ τούς συν
εργάτες σας;

— Καμμιά φορά καί τηλεφωνικώς. 
Ή  γλώσα πού μιλάμε είναι άκαταννόητη 
γιά τούς άδσεϊς. Ό λ ο  άριθμοί καί έΕι- 
οώσεις. . . 'Ακόμη καί άν οί κρατικές 
υπηρεσίες παρακολουθούν τά τηλεφω
νήματα, δέν μέ πειράΖει. Γιά τό κράτος 
έργάΖομαι στό κάτω - κάτω.

— 'Αλλά; Σάς παρακολουθούν άλλοι;
-Ν α ι!
— Ποιός;
— Πέστε μου έσεϊς!
— Πώς Εέρετε ότι σας παροκολου- 

θοϋν; Τούς είδατε;
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— Ό χι βέβαια! Πριν άπό τέσσερις 
ήμερες έλαβα ένα σημείωμα: «Ό  συλλο
γισμός σας είναι λάθος», έγραφε. «Ξα
νακάνετε τήν έβδάμη έΕίσωσι». Τήν 
προηγούμενη μέρα είχα πραγματικά κά
νει μιά έργοσία μέ έπτά βασικές έξισώ- 
σεις. Τήν έπαλήθευσα — καί δέν έβγαι
νε. . . Πραγματικά, στήν έβδάμη έΕίσωσι 
είχα λάθος!

« Αλλά δέν μπορούσα νά συνεχίσω. 
Ειδοποίησα τούς συνεργάτες μου νά ά- 
κυρώσουν τήν μελέτη. "Αρχισα έπί νέ
ων βάσεων. Τήν έπομένη βρήκα άλλο 
σημείωμα κάτω άπό τήν πόρτα. «Ή δι
όρθωσή σας περίφημη. Συγχαρητήρια».

• Αυτό συνεχίστηκε έπί τέσσερις μέ
ρες. Κάθε πρωί -μ έχρ ι σήμερα-είχα 
σχόλια γιά τήν έργοσία μου. Φυσικά, 
τήν άκυρώνω. Καί κάθε φορά άρχίΖω 
άπό τήν άρχή. . . "Αλλά τό θέμα άνάγε- 
ται στήν έθνική άσφάλεια, καταλαβαίνε
τε . . . Πρέπει νά βρήτε τήν άκρη. . .

Ό  Ρός τάν κοίταΕε μέ ένδιαφέρον. 
Σκεφτόταν ότι τό θέμα αύτό Εεπερνοϋ 
ίσως τή δικαιοδοσία του. "Αλλά νά, πού 
ό διαπρεπής φόν Σκράπ, ό ιδιότυπος 
αύτός άφελής έπιστήμων Ζητούσε τή 
βοήθειά του. . . Μπορούσε νά άρνηθή;

— Δέν Εέρω αν θά βρούμε τήν άκρη, 
είπε. "Αλλά θά βρούμε σίγουρα κ ό
π ο ι α  άκρη. Τό θέμα πρέπει νά έρευ- 
νηθή κατόπιν άπό τις κρατικές ύπηρε-

ΤΟΥ
SAM
HALMAN

σίες άντικατοσκοπείας. Γιοτί, ποφανώς, 
σ' αύτή τήν ύπάθεσι είναι άνομεμιγμένες 
Εένες δυνάμεις!

— Λέτε; ρώτησε μέ άφέλεια ό φόν 
Σκράπ.

— Μάλλον. "Εσείς νομίΖετε άτι είναι 
φάρσα;

Δέν άπάντησε.
— Πέστε μου, αύτές τις τελευταίες 

μέρες σέ ποιόν στείλατε γράμματα;
— Σέ κανέναν.
— Μήπως τηλεφωνήσατε;
— Ό ,  ναι. Πολλές φορές.
— Σέ ποιόν;
— Στό "Ινστιτούτο Πυραυλικών Σχεδί

ων τής Κέρουα. Σ" ένα φίλο μου έκεϊ, 
τάν Ρόμπερτ Μπέρν.

— Σέ κανέναν άλλο.
— Κανένα.
— Καί τού μιλήσατε γιά τά σχέδια;
— Ναι.
— Είναι έμπιστος;
— Ο Μπέρν; "Αστειεύεσθε;

Λ
Ό  Σόλ πήγε στά τηλεφωνικά κέντρα, 

έβαλε μηχανήματα, χρησιμοποίησε μα
γνητόφωνα, ραδιογωνιόμετρα, ήλεκτρο- 
νικές βεντοΰΖες. . . Τά πάντα.

"Επειτα άπό Εεθέωμα δύο ήμερων, 
δέν είχε νά άναφέρη τίποτα.

— Ή  γραμμή είναι άνέπαφη, Ρός, ε ί

πε. Δέν ύπάρχει ίχνος παρακολουθήσε-
ως.

— "Ισως νά σταμάτησαν. Μπορεί νά 
ύποπτεύθηκαν.

— "Ισως. Αλλά δέν ύπάρχουν ίχνη...
— "Εμαθες άπό τή γειτονιά άν βγαίνη 

ό δόκτωρ;
— Οί περισσότεροι γείτονες άγνοοϋν 

άκόμη καί τήν ΰπαρΕί του. Ό  περίεργος 
αύτός άνθρωπος δέν ΕεμυτίΖει άπό τό 
σπίτι του παρά μόνο γιά νά πάη στό τα
χυδρομείο—όπως είπε.

— Μά, δέν έχει φίλους;
— Ό χι. "Όσο κι άν σοΰ φαίνεται πα- 

ρόΕενο. . . Είναι σκέτος έγκέφαλος. Μο
λύβι καί χαρτί γιά νά γράφη τούς τύπους 
του. . . Τίποτε άλλο δέν τού χρειάΖεται 
στή Ζωή. . .

— Περίεργο. "Αλλά όχι άπίστευτο. . .
"Αν κρίνω άπό τό πάχος του, ή μόνη του 
διασκέδσσι φαίνεται άτι είναι τό φαγη
τό.

Πήγαν στό σπίτι του. Σχεδόν έκαναν 
έφοδο. Ό  δόκτωρ τρομοκρατήθηκε.

— Ποιος είναι; φώναΕε άπό μέσα.
— 'Εμείς, ή άστυνομία.
— Καί γιατί χτυπάτε έτσι; Τί σάς έ- 

πιαοε;
"ΑνοιΕε καχύποπτα τήν πόρτα. Μόλις 

είδε τό Ρός καί τόν Σόλ χαμογέλασε.
— Ώ !  έκανε. Ώ !  Ώ !  Τί έπίσκεψι...
—Δέχεστε έπισκέψεις;
— Μά βέβσια. . . Μόνο πού δέν Εέρω 

τί νά σάς κερόσω.
— Δέν είναι άνάγκη. . .
— Θά θέλομε νά ρίΕουμε "μιά ματιά 

στό σπίτι. . .
"Αναστάτωσαν τά πάντα. Τά δωμάτια 

έγιναν άνω - κάτω. Οί δύο άστυνομικοί 
προσπαθούσαν νά βάλουν κάποια τάΕι 
στήν όκαταστοσία πού δημιούργησαν.

"Επειτα κάθησαν καί οί τρεις στό γρα
φείο τού φόν Σκράπ. Δέν έπινε, δέν 
κάπνιΖε. Μόνο έτρωγε.

Καί τό μόνο πού βρήκε νά τούς προσ- 
φέρη ήταν. . . μεταλλικό νερό. Ό  ίδιος 
είχε βυθιστή στοχαστικός στή βελούδινη 
πολυθρόνα του κάτω άπό τό κλουβί τού 
καναρινιού.

"ΕδειΕε τό πουλί.
— Είναι ή μόνη συντροφιά μου, είπε. 

Δέν κελαϊδάει. 'Αλλά μ' άρέσει νά τό 
κοιτάΖω.

— Τί έχει τό πόδι του; ρώτησε ό Σόλ. 
Γιατί τού φοράτε έπίδεσμο;

Τό μάτι τού Ρός στράφηκε απότομα 
πρός τό πουλί. Πώς δέν τό είχε προ- 
σέΕει πιό πριν;

— Δέν βρήκατε λοιπόν τίποτα. . . έκα
νε ό φόν Σκράπ.

— Γιοτί τού φοράτε τόν έπίδεσμο; εί
πε καί ό Ρός.

— "Ω, τό βρήκα τό καημένο μέ τό πό
δι του πληγωμένο. Δέν μπορούσε νά πε- 
τάΕη. . . Ποιός Εέρει. Θά έφυγε άπό 
κάποιο κλουβί έδώ κοντά.

— Πού τό βρήκατε;
— "ΕΕω όπό τήν πόρτα μου. "Ακόυσα 

κάτι σάν φτερουγίαματα, άργά τή νύχτα, 
καί άνοιΕα νό δώ. Τό περιμάΖεψα, κα! 
τήν άλλη μέρα άγόρασα αύτό τό κλουβί.

— Πότε έγινε αύτό;
— Πριν άπό μιά έβδομάδα.
Ο Ρός χομογέλασε. Σηκώθηκε καί 

πλησίασε τό πουλί. Τό κύτταΕε καλά.
— Καί δέν κελαειδεϊ, έ;
- Ό χ ι .
— Πώς νά τραγουδήση, τό κακομοιρο!

— Γιατί; Είναι άρρωστο;
Ό  Ρός μίλησε στό πουλί μέ παράΕε- 

νο τόνο;
— Πουλάκι, είπε ώραϊο μου καναρίνι, 

έσύ πού έχεις τόσο ώραϊα αύτιά... Νά 
πής ατούς δικούς σου, άτι ό κύριος άπό 
δώ δέν έχει πιά νά τούς πή τίποτε άλ
λο. . . Καί νά προσέχουν, γιατί κοντεύει 
ή ώρα νά τούς πιάσουμε! Κατάλοβες;

Μέ τό μάτι λογάριασε τήν άπόστασι 
άπό τό πουλί ώς τό τηλέφωνο, άπ' όπου 
ό καθηγητής άπήγγελε κάθε μέρα τις 
έργασίες του ατούς φίλους του. Δέν 
ήταν ούτε δυόμιση μέτρα.

"ΑνοιΕε τήν πόρτα τού κλουβιού κΓ 
έπιασε τό καναρίνι στήν χούφτα του. 
Τό έσφιΕε, σάν νά ήθελε νά τό πνίΕη. 
καί συνέχισε νά μιλά:

“ Αν είχε λαρύγγι θά τραγουδούσε, 
είπε. Αύτοί όμως πού σάς τό έφεραν, 
τού άφήρεσαν αύτό τό τμήμα, γιά νά 
κλείσουν έκεϊ ένα μικρό πομπό... Ή 
ταν ό μόνος τρόπος νά εισχωρήσουν στό 
σπίτι σας. ΠροσέΕτε τώρα τήν ούλή στήν 
βάσι τού ράμφους, άλλά μή μιλήσετε. . .

"ΑνοιΕε τήν παλάμη του.
Ό  φόν Σκράπ καί ό Σόλ έσκυψαν 

καί τό κύτταΕαν άφωνοι. "Επειτα ό Ρός 
πήγε τό πουλί στό διπλανό δωμάτιο κΓ 
έκλεισε τήν πόρτα. Ξαναγύρισε χαμογε
λώντας θριαμβευτικά:

— Απίστευτο! είπεν ό φόν Σκράπ.
- "Ο χ ι καί τόσο. . . Από τήν πρώτη

στιγμή προσπάθησα νά βρώ όχι τόσο ύπο
πτα σημεία σ' αύτο τό άπαραβίοστο. " Ι
χνη, πού νό φανερώνουν άτι κάποιος 
ήρθε έδώ κα. άφησε κάτι. ΓΓ αύτό έψα- 
Εα μέ τόση έπιμονή τήν κουΖίνα, όπου 
είχεν έργαοθή ό μηχανικός. "Αλλά ίχνη 
δέν υπήρχαν...

»!<αί Εαφνικά, μάς είπατε γιά τό που
λί. Ποιά άλλη παραβίασι τού χώρου σας 
μπορούσε νά είναι μεγαλύτερη άπ" αύτή. 
Ένα πουλί έλαφρά τραυματισμένο — 
γιά νά τό λυπηθήτε—καί χωρίς φωνή. 
"Ιδού ό Ζωντανός κατάσκοπος πού γυ
ρεύαμε !

• Ό ,τ ι άκούει, μεταδίδεται σέ μιά ά- 
πόστασι μέχρι 1.000 μέτρων, έκεϊ παρα- 
λαμβάνεται άπό ένο δέκτη, γράφεται σέ 
μαγνητόφωνα καί τό μελετούν οί ένδιο- 
φερόμενοι. . . Πού είναι τόσο σίγουροι 
γιά τή νδουλειά τους, ώστε σάς στέλ
νουν καί σημειώματα, οί άφελεϊς!

Λ
Καί τώρα; ρώτησε ό Σόλ.
— Τώρα, βάλε τό πουλί στήν τσέπη 

σου, Σόλ, καί πάμε. . . Στό βιολογικό 
έργαστήριο θά μάς έΕηγήσουν τί άκρι- 
βώς έγινε. Καί στό τμήμα όργάνων θά 
βρούμε ίσως πληροφορίες γιά τήν προσ- 
έλευαι τού μικροφώνου. . .  Ή  δουλειά 
μας πρέπει νά τελειώση σήμερα.

— Δέν θά είναι τόσο δύσκολο. 'Αφού 
ξέρουμε, άτι ή σπείρα ή ό πράκτωρ βρί
σκεται σέ άπόστοσι χιλίων μέτρων τό 
πολύ.

— *Ω, δέν είναι καί τόσο άπλό. Θά 
χρειαστούμε καί τή βοήθεια τής άντικα- 
τασκοπείας. "Αλλά έμεϊς βρήκομε τήν 
πιό σπουδαία ένδειΕι, δέν νομίΖεις;

— "Ασφαλώς, είπεν ό Σόλ.
Στήν τσέπη του χάϊδευε μέ τό δάχτυ

λο τό σιωπηλό καναρίνι καί ένοιωθε στήν 
άκρη τού λαιμού του ένα μικρό σκληρό 
άντικείμενο σάν ρεβύθι.

SAM HALMAN
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Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
Ο Υ Σ Ι Ω Ν  Α Ι Α  Μ Η  Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ  Σ Κ Ο Π Ο Υ Σ  
ΩΣ Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν  Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

---- Τοΰ κ. Κ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ-----
----------------------------------- Κ α θ η γ η τ ο ΰ  ----------------------------------

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

A  · έκ τών ναρκωτικών ουσιών όλέ-
^  θριαι γενικώς συνέπειαι, κατέστη

σαν άναγκαίαν τήν έπί διεθνούς έπιπέ- 
δου συνεργασίαν τών κρατών, πρός κα- 
ταπολέμησιν τής φοβέρας κοινωνικής 
μάστιγος τής τοξικομανίας.

Οϋτω, πρώτον μέτρον, πρός περιστο
λήν τού έν λόγω κοκοΰ, ύπήρξεν ή κα- 
θιέρωσις λεπτομερών συστημάτων ελέγ
χου τής παραγωγής καί διαθέσεως τών 
νορκωτικών ούσιών. Τοιοΰτόν τι άπεφα- 
σίσθη τφ 1912, έν Χάγη, ένθα έγένετο 
ή απαρχή ρυθμίσεως τού όλου προβλή- 
μοτος, διά τής υπογραφής μεταξύ 9 χω
ρών τής πρώτης διεθνούς συμβάσεως 
περί όπίου, περιεχούσης, ούχ ήττσν, 
μάλλον συστάσεις, χωρίς καί νά θεσπίΖη 
διεθνείς υποχρεώσεις μεταξύ τών ουμ- 
βσλλομένων μερών.

Ή προσπάθεια αύτη ουνεχίσθη εις 
Γενεύην τώ 1925, ένθα ύπεγράφη ή, τό
τε, καταρτισθείσα ύπό τής «Κοινωνίας 
τών Εθνών», έτέρα σύμβασις περί ό
πίου, βοσιίομένη έπί τής κοινής άνα- 
γνωρίσεως, ότι «τό λοθρεμπόριον καί ή 
κστάχρησις τών ναρκωτικών δύναται νά 
κοτοπολεμηθοΰν άπστελεσματικώς, μό
νον δΓ έλαττώσεως τής παραγωγής κοϊ 
τής παρασκευής των καί διά τής άσκή- 
σεως αύστηροτάτου έλέγχου έπί τοΰ δι
εθνούς έμπορίου» των. Τήν διάσκεψιν 
δέ ταύτην ήκολούθησεν ή έν έτει 1931. 
συνελθοΰσα εις Bangkok, έπί τοΰ ίδιου 
άντικειμένου, καθ' ήν συμμετέσχον τά 
λοβάντα μέρος κσί τφ 1925 κράτη. Ε
πίσης, κατά τό αύτό έτος ύπεγράφη εις 
Γενεύην —καί πάλιν —διεθνής σύμβασις, 
πρός μεγαλυτέραν περιστολήν τής πα
ρασκευής ναρκωτικών, ή όποια, άποσκο- 
πούσα εις τόν «περιορισμόν τής βιομη
χανικής ποραγωγής τών ναοκωτικών», 
ύπεχρέου τό συμβαλλόμενα μέρη, όπως 
άρίξουν τήν έξ ένός έκάστου τούτων ά- 
ποραίτητον δΓ ιατρικούς σκοπούς ποσό
τητα.

Ή τελευταίο πρό τοΰ δευτέρου παγ
κοσμίου πολέμου — καί τετάρτη, κατά 
σειράν— διεθνής σύμβασις ύπεγράφη έν 
έτει 1936 εις Γενεύην' είχε δ' ώς άντι- 
κείμενον «τήν καταστολήν τής παρανό
μου έμπορίος τών έπιβλαβών ναρκωτι
κών», άναγαγοΰσα εις διεθνές έγκλημα 
τήν λαθρεμπορίαν τών ναρκωτικών ούσι
ών, όπειλήσασα βορυτάτας ποινικός κυ

ρώσεις καί έπιτρέψαοα τήν ύφ' ώρισμέ- 
νους όρους έκδοσιν τοΰ δράστου.

'Εκ παραλλήλου, εις τούς κόλπους τής 
αστυνομικής διευθύνσεως τής Βιέννης 
ήρξατο ή λειτουργία «Διεθνούς Έγκλη- 
μοτολογικοΰ Γραφείου», παρ' ώ ύφίστα- 
ται μέχρι σήμερον ιδιαιτέρα κεντρική υ 

π η ρ ε σ ί α  πρός καταπολέμηοιν, σύν τοϊς 
αλλοις, τών ναρκωτικών.

Λήξαντος τού τελευταίου παγκοσμίου 
πολέμου, συνεστήθησαν παρά τφ «Οίκο- 
νομικφ καί Κοινωνικφ Συμβουλίω (Con- 
seil Economique et Social) τού « Οργα
νισμού Ηνωμένων Εθνών» (περί ού τά 
άρθρα 61 έπ. τοΰ «Χάρτου» αύτού) ή 
« Επιτροπή έπί τών Ναρκωτικών», τό 
«Διεθνές Γραφεϊον Δημοσίας Υγείας» 
(Organisatoin Mondiale de la Sante) — 
διά τού ύπογραφέντος εις Νέαν Ύόρ- 
κην τήν 22.7.1966 πρωτοκόλλου —καί ή 
«Μόνιμος 'Επιτροπή Όπίου».

"Εν τών πρώτων μελημάτων τής με
ταπολεμικής διεθνούς κοινότητος ύπήρ- 
Εεν ή συμπλήρωσις τής συνθήκης τής 
Γενεύης τού 1931, άρχής γενομένης έν 
Lake — Success τήν 11 ην Δεκεμβρίου 
1946. Κατά δέ τήν 19ην Νοεμβρίου 
1948 ύπεγράφη εις Παρισίους Πρωτό- 
κολλον, όπερ, συμπληρώσαν, περαιτέρω, 
ταύτην, έθεσεν ύφ' οίσν καί ή μορφίνη 
έλεγχον τά συνθετικά ναρκωτικά.

Έξ έτέρου, κατέστη δυνατόν, νά τε- 
θή ύπό διεθνή έλεγχον ώς ναρκωτικόν 
καί πόσα νέα ούσία, κατόπιν αίτήσεως 
Κράτους τινός πρός τήν γενικήν γραμ
ματείαν τοΰ « Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών». Ωσαύτως, ό έπί τών ναρκωτι

κών διεθνής έλεγχος διηυρύνθη ούτως, 
ώστε νά ύπάγωνται εις τάς διατάξεις 
τής άνωτέρω συμβάσεως τής Γενεύης 
άπασαι αί ναρκωτικοί ούσίαι, έφ' όσον 
δημιουργούν έξιν, τοΰ χαρακτηρισμού 
των ώς έπικινδύνων άνατεθέντος εις τό 
ρηθέν «Διεθνές Γραφεϊον Δημοσίας Υ
γείας».

Ομοίως, έν έτει 1953 ύπεγράφη εις 
Νέαν Ύόρκην πρωτόκολλον, έπί τοΰ 
περιορισμού καί τοΰ διακανονισμού τής 
καλλιέργειας τής ύπνοφόρου μήκωνος 
καί τής παραγωγής, τού διεθνούς καί 
χονδρικού έμπορίου καί τής χρήσεως τοΰ 
όπίου. Τέλος, λήγοντος τοΰ έτους 
1964, έτέθη έν ίσχύϊ τό συνταχθέν τφ

1950 ύπό τής « Επιτροπής έπί τών Ναρ
κωτικών» σχέδιον ένιαίας συμβάσεως, 
πρός άντικατάστοσιν καί συμπλήρωσιν 
τών ώς άνω έξ διεθνών συμβάσεων, με
τά τών έπί τού όλου θέματος πρωτο
κόλλου.

Ή σύμβασις αϋτη άποτελεϊ έν είδος 
διεθνούς κώδικος πλήρους έλέγχου τής 
παραγωγής, συσκευσσίας καί κυκλοφο
ρίας τών ναρκωτικών ούσιών καί συντο
νισμού τής έπί παγκοσμίου έπιπέδου 
διώξεώς του. Είρήσθω δ' ότι ό « Οργα
νισμός Ηνωμένων Εθνών» έκδίδει καί 
ειδικόν δελτίον άναφερόμενον εις τά 
ναρκωτικά.

Εκτός, όμως, τής προεκτεθείσης 
δραστηριότητος τής «Κοινωνίας τών 
Εθνών» καί τού είρημένου Οργανι

σμού, τό όλον πρόβλημα έχει άποτελέ- 
σει περιεχόμενον συμβάσεων τής «Παγ
κοσμίου Ταχυδρομικής Ένώσεως», κα
θώς καί άντικείμενον συζητήσεων elc 
τούς κόλπους έθνικών ή διεθνών συνε- 
δοίων καί διασκέψεων, είτε άποκλειστι- 
κώς, είτε ποραλλήλως πρός τόν άλκο- 
ολισμόν ή καί άλλα τινά θέματα. Έν- 
δεικτικώς, άναφέρομεν τάς έν Montpel
lier (1955) Journees de Defense Socia- 
le, τό Colloque έπί τή 20ή έπετείω τής 
Revue de Sciense Criminelle (1956), 
τήν έν Κοπεγχάγη συνελθοΰσαν τφ 
1961 έτησίαν συνέλευσιν τής «Διεθνούς 
Όργανώσεως τής Έγκληματολογικής 
Αστυνομίας» (Interpol) καί τό έν Πα- 

ρισίοις όργανωθέν ύπ' αύτής τφ 1959 
«διεθνές σεμινάριον» έπί τών ναρκωτι
κών, τό έν Σύδνεϋ 29ον διεθνές συνέ
δρων έπί τού αλκοολισμού καί τής το
ξικομανίας (1 — 14 Φεβρουάριου 1970). 
ύπό τήν αιγίδα τού «Συμβουλίου τής 
Εύρώπης», πραγματοποιηθεϊσαν έν Χά
γη (26 — 28 Μαίου 1970) έκτην διά
σκεψιν τών εύρωπαίων ύπουργών τής 
δικαιοσύνης καί τήν έν Στρασβούργω 
εικοστήν δευτέραν σύνοδον τής Συμβου
λευτικής Συνελεύσεως αύτού (21 Σε
πτεμβρίου 1970), ώς καί τήν έν ΛωΖάν- 
νη (8 —11 'Ιουνίου 1970) «διεθνή συ- 
ξήτησιν» έπί τής προλήψεως καί τής με- 
ταχειρίσεως τής τοξικομανίας, ήν ώρ- 
γάνωσε τό «Διεθνές Συμβούλων έπί 
τών προβλημάτων τοΰ άλκοολισμοΰ καί 
τής τοξικομανίας».
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ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι

Πρός τό
Άρχηγεϊον 1 Ααυνομίας Πόλεων 

Γραφεϊον κ. 'Αρχηγού

' Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε 'Αρχηγέ,

Ή Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, 
έπί τη λήξει των έορταστικών έκδηλώ- 
οεων τής 'Ολυμπιακής Φλογός καί Ο
λυμπιακής 'Ημέρας εις τό Παναθηναϊκόν 
Στάδιον τήν 29.7.1972 καί τώ πέρατι 
τής διεξαγωγής τής 'Ολυμπιακής Λαμπα
δηδρομίας έντός τού 'Ελληνικού έδά- 
φους έπ' ευκαιρία τής τελέσεως τών 
XX 'Ολυμπιοκών Αγώνων 1972, σπεύ
δει νά έκφράση πρός ύμάς τάς θερμοτά- 
τας καί εύγνώμονος αύτής εύχαριστίας 
διό τήν μεγίστην συμβολήν οας καί συν
εργασίαν εις τήν έπιτυχίαν τού 'Εθνικού 
τούτου σκοπού.

Επίσης παρακαλούμεν δπως αί ανω
τέρω εύχαριστίαι τής Επιτροπής Όλυ- 
μπιοκών 'Αγώνων διαβιβασθώσιν καί εις 
άπαντας τούς 'Αξιωματικούς, Ύπαξιω- 
ματικούς καί Άστυφύλοκας Αστυνομίας 
καί Τροχαίας, τού ύφ' ύμας Σώματος, 
οίτινες συνέβαλον καί έβοήθησαν εις τήν 
πραγμάτωσιν τού έργου τούτου.

Εύελπιστοϋντες ότι καί εις τό μέλλον 
θέλετε πσράσχη τήν πολύτιμον συνδρο
μήν σας εις τούς ύπό τής 'Επιτροπής 
'Ολυμπιακών 'Αγώνων έπιδιωκομένους 
σκοπούς.
Διστελοϋμεν μετά πόσης πρός ύμας τιμής 

Ό  Γενικός Γραμματεύς 
ΕΠΑΜ. θ. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

*

Άθήναι τη 26 'Ιουλίου 1972 

Πρός
Τόν Άξιότιμον 'Αρχηγόν 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
Κον Κων)νσν Γιαννούλην

Άρχηγεϊον

'Αξιότιμε Κύριε 'Αρχηγέ,
Διά τής παρούσης μου έρχομαι νά έκ- 

φράσω πρός Υμάς τήν πλήρη ίκανοποί- 
ηοίν μου, διά τό άμέριστον ενδιαφέρον 
καί τάς ταχείας ένεργείας εις άς προέ-

βητε εις τό αίτημά μου περί εισαγωγής 
εις θεροπευτήριον τής Ψυχοπαθούς 
Αικατερίνης Ζερδέ.

Αί άμεοαι ένέργειαι Υμών, Σάς τ ι
μούν δλως ιδιαιτέρως καί διά τούτο έ- 
πιτρέψατέ μοι όπως σάς διαβιβάσω τήν 
άπειρον άγάπην μου καί τά εγκάρδια 
συγχαρητήρια τόσον έμοϋ προσωπικώς 
καί τής οικογένειας μου, όσον καί τών 
περίοικων πού διομένουν εις τήν περιο
χήν μου πού έπληροφορήθησαν τάς έ- 
νεργείας Υμών.

Διότι μας άπαλλάξατε από μίαν έστί- 
αν δημοσίου κινδύνου καί κοινωνικής 
άναταραχής. Αί ένέργειαι Υμών έντάσ- 
σονται εις τάς θεαρέστους πράξεις διότι 
ϊσως ή ταλαιπωρημένη αύτή γυνή θε- 
ρσπευθή άπό τήν τυραννίον τής ψυχο
πάθειας πού ύφίστατο έπί έν έτος καί 
πλέον καί νά έλθη μία ήμέρα νά σας 
έκφράση τήν εύγνωμοσύνη της.

Δεχθήτε Κύριε Αρχηγέ τήν άπειρον 
άγάπην μου.

Διατελώ όλως Ύμέτερος

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
Υπάλληλος ΕΚΤΕΛ

*

Ύπό τού Διευθυντοΰ τού Δημοτικού 
Σχολείου Αμοράντου, έστάλη πρός τήν 
Δ)νσιν τού Περιοδικού μας ή κάτωθι 
έπιστολή:

Κε Διευθυντή,
Εκ μέρους τών μαθητών Δημοτικού 

Σχολείου Αμαράντου Κονίτσης καί τών 
γονέων αύτών, ώς Διευθυντής τού Σχο
λείου, έκφράΖω θερμοτάτος εύχαριστίας, 
τόσον πρός τόν Αρχηγόν τού Σώματος 
κ. Κων)τϊνον Γιαννούλην, ό όποιος, προ
θύμους, ένέκρινε τήν φιλοξενίαν, όλων 
τών μαθητών τού άκριτικοϋ χωρίου, εις 
τάς Παιδικός Κατασκηνώσεις τού Αγίου 
Ανδρέα Αττικής, τής Αστυνομίας Πό

λεων, ώς καί τήν διάθεοιν άναλόγου 
αύτοκινήτου διά τήν μεταφοράν καί επα
ναφοράν τών μαθητών, όσον καί πρός 
τό άρμόδιον γραφεϊον τού Τμήματος 
Εκδόσεων - Κατασκηνώσεων, τής Ύπο- 

διευθύνσεως Σωματικής καί Πνευματι
κής 'Αγωγής, τού Αρχηγείου 'Αστυνο
μίας Πόλεων, τό όποιον, εύθύς αμέσως, 
είσηγήθη τό αίτημα ήμών εις τόν κ. 
Αρχηγόν καί προέθη εις όλας τάς ά- 

παιτουμένας ένεργείας.

Εκ παραλλήλου, θερμα'ι εύχαριστίαι 
έκφράΖονται, τόσον πρός τόν άρχηγόν 
τών Κατασκηνώσεων 'Αστ)μον κ. Κυρια
κήν, όσον κοί πρός τό μορφωτικόν καί 
ύπηρετικόν προσωπικόν τών Κατασκηνώ
σεων, δΓ όλας τάς προσφερθείσας ύπη- 
ρεσίας πρός τούς άνωτέρω μαθητάς, οί 
όποιοι έμεινον, άπολύτως, εύχαριστημέ- 
νοι καί ένθουσιασμένοι άπό τό τόσον ώ- 
ραϊον, μαγευτικόν, ψυχαγωγικόν, μορφω
τικόν καί οικογενειακόν περιβάλλον τών 
Κατοσκηνώσεων τής Αστυνομίας Πόλε
ων.

Ο Διευθυντής τού Σχολείου 
ΕΥΑΓ. Μ. ΜΠΕΛΛΟΣ 

Διδάσκαλος-

*

Πρός τό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
Αρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων 

Γραφεϊον κ. Αρχηγού
' Ε ν τ α ύ θ α

Έχομεν τήν τιμήν, νά φέρωμεν εις 
γνώσιν υμών τά κάτωθι:

1. Κατά τήν πρόσφατον μετάβασίν 
μου εις Κέρκυραν, πρός έπίλυσιν θεμά
των τής καθ' ήμάς Ανωνύμου Τουριστι
κής Εταιρείας HERTZ HELLAS, εις 
τόν τομέα τών δημοσίων σχέσεων, έν 
τή πιστή έφαρμογή τών κειμένων νόμων 
καί διαταγών, είδικώτερον τού Κ.Ο.Κ. 
άπό τόν τελευταϊσν Αστυνομικόν ύπάλ- 
ληλον καί μέχρι τής άνωτάτης βαθμί- 
δος τού Αστυνομικού Διευθυντοΰ Κερ- 
κύρας, εΰρον άπόλυτον κατανόησιν.

2. Οί κ.κ. Διοικηταί τών Τμημάτων 
Τόξεως, Ασφαλείας, Τουρισμού καί 
Τροχαίας, διά τής καθ' όλα άψόγου συμ
περιφοράς των, στοργής καί ένδιαφέ- 
ροντος, τά μεστά άγάπης καί παρηγορί- 
ας χαμόγελα λόγια των μέ συνεκίνησαν 
βαθύτατα καί μοΰ άφήκαν τήν έντύπω- 
σιν, μετά τών ύφισταμένων των γενικώς 
οργάνων, νά πιστεύσω καί θεωρώ τού
τους ώς τούς άγγέλους καί φύλακας 
τής τιμής, Ζωής καί περιουσίας τών πο
λιτών, είδικώτερον δέ κατά τήν έξέτα- 
σιν παντός θέματος τής καθ' ήμάς έ- 
ταιρείας οίαν έχω τήν τιμήν νά έκπρο- 
σωπώ ύπό τήν ιδιότητά μου ώς Προέ
δρου τού Διοικητικού Συμβουλίου αύ
τής.

3. Κατ' έκφρασιν τής φωνής τής συ- 
νειδήσεώς μου, έν συνδυασμώ πρός τάς 
διερμηνευομένας σκέψεις, αΙσθήματα 
καί άπόψεις καί τού άξιοτίμου Γενικού 
Διευθυντοΰ ήμών κ. Νικολάου Νέγκο, 
δεχθήτε παρακαλώ θερμώς, κύριε 'Αρχη
γέ, καί δΓ ύμών πρός άπαντας τούς ύ- 
φισταμένους σας συνεργάτας, τάς άπει
ρους εύχαριστίος μας καί τά θερμά συγ
χαρητήριά μας διά τήν άψογον ένάσκη- 
σιν τών καθηκόντων παρά πάντων τών 
άναφερομένων άξιωμστικών, ύπαξιωμα- 
τικών, κοί άστυνομικών ύπαλλήλων, βέ
βαιοι όντες ότι, μέ τοιούτους άξιωματι- 
κούς καί ύπαξιωμστικούς, τού ένδόξου 
καί τίμιου Σώματος τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων, δπερ έχετε τήν τιμήν νά έκ- 
προσωπήτε σήμερον, θά βαδίσωιυεν έμ- 
πρός πρός τήν 'Αναγέννησιν τής Νέας
Ελλάδος, ύπό τήν Σημαίαν τής Έττανα- 

στάσεως τής 21ης 'Απριλίου 1967, πού 
άνευ αύτής δέν θά ύπήρχεν σήμερον
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έλευθέρα Ελλάς, τάς άρχάς, καϊ πεποι
θήσεις, τής άποίας, άπό τόν τελευταϊον 
αστυφύλακα καί μέχρι τής Άνωτότης 
πυραμίδος όμών, έφαρμόΖητε μετά θρη
σκευτικής μυσταγαωγίας, μέ άποτέλεσμα 
νά έχπτε καακτήσει τάς καρδίας άπάν- 
των τών Ελλήνων, καί είδικώτερον ή- 
μών, ώς Σώμα κατ' έΕοχήν είρηνοποιόν. 

Διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής 
Έν Άθήναις τη 10 Αύγουστου 1972 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ I. ΚΑΨΑΛΗΣ 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙ  Α Λ Ε Ξ Ι Σ

'Εν τώ γενικώ πλαισίω τής ένημερώ- 
σεως τών Αστυνομικών Υπαλλήλων, οί 
ΆΕιωματικοί τής Αστυνομικής Διευθύν- 
οεως Αθηνών, τήν 13 — 7—1972 καί άπό 
9.00' —10.00' ώρας παρηκολούθησαν 
εις τήν ειδικήν αίθουσαν τής Ύποδ)νσε- 
ως Γεν. Ασφαλείας διάλεΕιν τού Καθη- 
γητοΰ τού Ποινικού Δικαίου έν τφ Πα
νεπιστήμια; Αθηνών, κ. ΆλεΕάνδρου 
Κατσαντώνη μέ θέμα: «Ίκανότης πρός 
καταλογισμόν τών ψυχοπαθών έγκλημα- 
τιών», ώς αύτη καθορίζεται ύπό τών 
άρθρων 34 καί 36 τού Π.Κ.

Ό  κ. Καθηγητής, έντός τού βραχέος 
τούτου χρονικού διαστήματος, άνέπτυΕε 
τήν έννοιαν τών ψυχικώς νοσούντων 
έγκληματιών, ώς καί τών ψυχοπαθητι- 
κών τοιούτων, καί διέκρινε τάς διαφο

ράς μεταΕύ τών άρθρων 34 καί 36 τού 
Π.Κ. «ΔιατάραΕις τών πνευματικών λει
τουργιών ή τής συνειδήσεως καί τής ή- 
λαττωμένης ίκανότητος πρός καταλογι
σμόν».

Επίσης, άνέφερε τήν διαφοράν μετα
Εύ τού άρθρου 36 τού ήμετέρου Π.Κ. 
«ήλαττωμένη ίκανότης πρός καταλογι
σμόν» καί τού άντιστοίχου άρθρου 51 
παρ. 2 καί 3 τού Γερμανικού Π.Κ., ήτις 
συνίσταται εις τά έΕής:

Κατά τόν ήμέτερον Π.Κ., ό δικαστής 
ύποχρεούται νά ύποβάλη τώ πράΕαντι 
ποινήν ήλαττωμένην, συμφώνως πρός 
τάς διατάΕεις τού άρθρου 36 τού Π.Κ., 
έφ' δσον ήθελεν άποδεχθή άτι δέν έΕέ- 
λιπε μέν έντελάίς, έμειώθη όμως ούσιω- 
δώς ή άπαιτουμένη ίκανότης πρός κατα
λογισμόν τής άδικου πράΕεως.

Κατά τόν Γερμανικόν Π.Κ. (άρθρον 
51), δύναται ό δικαστής (δέν ύποχρε- 
οΰται), νά έπιθάλη ποινήν ήλαττωμένην, 
έφ' δσον συντρέχουν αί περιπτώσεις ή- 
λαττωμένης ίκανότητος πρός καταλογι
σμόν.

Η μερήσ ια  έκδρομή τής μηχ/του  
Ύποδιευθύνσεως Πειραιώς.

Προσφάτως, ή Μηχ)τος Ύποδιεύθυν- 
σις Πειραιώς έπραγματοποίηοε μορφω
τικήν — ψυχαγωγικήν έκδρομήν εις τάς 
ιστορικός Μονός τού Μεγάλου Σπηλαί

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΦΕΤΣΟΣ
Τήν 25.7.72 άπεβίωσεν ό Άστυν. 

Δ)τής Β ' έ. σ., Ξενοιοών Σφέταος. Έ- 
κηδεύθη τήν έπομένην εις τό Νεκροτα- 
φεϊον τού Αγίου Δημητρίου (Μπραχα- 
μίου).

Τήν κηδείαν αύτοϋ πορηκολούθηοαν 
οί συγγενείς καί φίλοι του, πολλοί έν 
ένεργείρ καί συντάΕει συνάδελφοι, ώς 
καί άντιπροσωπεία τού Αστυνομικού 
Σώματος.

Ό  έκλιπών κατετάγη εις τό Άστυν.

Σώμα τό έτος 1939. Εϊτα, προαχθείς 
κανονικώς άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν 
τού Άστυν. Δ)ντοΰ Β '. Υπηρέτησαν 
έπ' άρκετόν εις τήν Ύποδ)νσιν Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών, καθώς καί εις τήν 

Μηχ)τον Ύποδ)νσιν. Είργάσθη άόκνως 
καί άποδοτικώς, ύπήρΕε δέ ό πρώτος 
Διοικητής τής 'Υπηρεσίας Αμέσου Δρά- 
σεως, ήτις πολλά οφείλει εις τόν έκλι- 
πόντα.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά», έκφράΖον- 
τα τά συλλυπητήρια εις τήν άπορφανι- 
σθείσαν οίκογένειάν του, εύχονται τήν 
παρηγοριάν τού Ύψίστου εις αύτήν, κα- 
τάταΕιν δέ τού θανόντος μετά τών δι
καίων. Τό χώμα τής Α ττικής γής δς είναι 
έλαφρόν εις τόν αιώνιον ύπνον του.

Αιώνια αυτού ή μνήμη.
«Α. X.»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ένας ακόμη συνάδελφος ό έ.σ. Α 

στυνόμος Β ' Γαβριήλ Γεώργιος έγκατέ- 
λειψε τήν μεγάλη Αστυνομική μας οι
κογένεια. Τήν κηδείαν του γενομένην εις 
τό Νεκροταφεϊον Άγιων Αναργύρων 
παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολλοί 
συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί άντιπρο- 
σωπεία τού Αστυνομικού Σώματος, μέ 
έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ)ντήν Β ' κ. 
Παντσούρην Χρίστον, δστις καί κατέθε- 
σεν στέφανον έπί τής σοροϋ του.

Ό  έκλιπών κατετάγη εις τό Αστυνο
μικόν Σώμα τήν 25.4.1925, μέ τόν βα
θμόν τού Άστυφύλακος. Προήχθη εις 
Άρχιφύλακα τήν 22.2.1935, τήν 2.9.40 
προήχθη εις Άνθυπαστυνόμον, τήν 15.

ου, τής Αγίας Λαύρας, καθώς καί εις 
τά μαρτυρικά Καλάβρυτα.

"Εχοντες έπικεφαλής τόν Διοικητήν 
των, Αστυνομικόν Δ)ντήν Β ' κ. Κολ- 
λινιάτην Βασίλειον καί τόν Ύποδ)τήν, 
Αστυνόμον Α ' κ. Ποπαδημητρίου Νικό

λαον, έπεσκέφθησαν πρώτα τό Μέγα 
Σπήλαιον, δπου έΕεναγήθησαν ύπό τού 
Ηγουμένου αύτού κ. Ιεροθέου, τά μαρ

τυρικά Καλάβρυτα καί τέλος τήν Αγίαν 
Λαύραν, όπου ό Ύποδ)τής, ύπό τήν 
σκιάν τού Ιστορικού Πλατάνου, ώμίλη- 
σε διά τάς ένδόΕους ήμέρας τού 21 
καί τήν ψυχικήν δύναμιν τών άγωνιστών 
του.

Εις τήν φωτογραφίαν, οί έκδρομεϊς 
ύπό τήν σκιάν τού ιστορικού πλατάνου 
τής Μονής Άγιας Λαύρας.

1 1.1943, εις ύπαοτυνόμον Β ’ , τήν 31. 
12.1947 εις ύπαστιινόμον Α - καί τήν 
3.1.1957 εις Αστυνόμον Β '. ΈΕήλθεν 
τού Σώματος τήν 29.12.1959. 'Υπηρέ
τησαν εις διαφόρους 'Υπηρεσίας, άλλά 
τόν περισσότερον χρόνον ήνάλωοεν εις 
τήν Υπηρεσίαν τής Δ.Ε.Υ.

ΎπήρΕεν, ώς άνθρωπος καί ώς άστυ- 
νομικός, έΕαίρετος καί είχεν άποσπάσει 
τήν έμπισταούνην τών άνωτέρων του, 
ώς καί τήν έκτίμησιν τών κατωτέρων.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέ- 
χοντα εις τόν βαρύ πένθος τών οικείων 
του, εύχονται εις τούτους τήν έΕ ύψους 
παρηγοριάν καί κατάταΕιν τού θανόντος 
έν σκηναϊς δικαίων.

"Ας είναι αιώνια ή μνήμη του.

«Α. X.»
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Σημαίνει απροσπέλαστα — Eic τήν δημοτικήν μέρος δέν

δρου.
2. Ή  στρατηγική του ΐδιοφυΤα μετέβαλε τόν Κιουταχή 

ώπό πολιορκητήν εις πολιορκούμενον (όνομ.).
3. Σημαίνει τό όλον, τό παν — Υπάρχει καί έρτΖιανόν.
4. Μέρος 6πό. . . τό στίγμα — Συμπερασματικός σύνδε

σμος — "Ενα γνωστόν κλειδί.
5. Όπτικώς άπαρτίΖουν μίαν ποδοσφαιρικήν όμάδα —

Εμπίπτει εις τάς διατάΕεις τοϋ άρθρου 372 τοϋ Π.Κ. 
(άντιστρ.) — ίδικά σου.

6. Κοινώς λέγεται καί μονιβέλλα (πληθ.).
7. Άντιστρόφως, άρθρον εις τόν πληθυντικόν — Θυγά- 

τηρ τοϋ Κηρηναίου Φιλοσόφου 'Αριστίππου τοϋ Πρε- 
σβυτέρου, μητέρα του καί διδάσκαλος τοϋ υίοϋ της 
Αριστίππου τοϋ νεωτέρου — Συμπληρώνει τίτλους 

έμπορικών έπιχειρήσεων.
8. Αποτελεϊται άπό κρανιακά όστό καί χόνδρους — Νη- 

πιοκός περίπατος — Ύπερήφονον Ζωον.
9. Προηγείται, έπιγραμματικώς, τοϋ βλέπε, σώπα -  Κατά 

τήν Μυθολογίαν έμοιράσθη τόν κόσμον μέ τούς άδελ- 
φούς του Δία καί Ποσειδώνα.

10. Μέ αύτήν, φέρονται πολλοί έΕ ιδιοσυγκρασίας καί πρός 
έΕυπηρέτησιν ίδιοτελών σκοπών (α ίτ .).

Άνα,κοινοϋτα,ι, δτι ύπό τοΰ Περιοδικού 
* Αστυνομικά Χρονικά» έξεδόθησαν εις κα.- 
λαίσθητον μικρόν τόμον αί νέαι ’Αστυνομι
κού Διατάξεις των Δ) νσεων ’Αθηνών — 
Πειραιώς. Ή  τιμή τούτων καθωρίσθη εις 
δρχ. 15 διά τούς ’Αστυνομικούς καί 25 διά 
τούς ίδιώτας. Αί έκ τής ώς άνω έκδόσεως 
εισπράξεις άποτελοΰν Ισοδον τών «’Αστυ
νομικών Χρονικών» καί ο ύ χ  I τ ο ΰ  
έ π ι μ ε λ η θ έ ν τ ο ς  ταύτην άξιωματι- 
κού.

Σ Τ  Α Υ Ρ Ο Λ Ε Μ Ο Ν  A Ρ  I  Ο.  0  5
11. Όλύνθιος -τοΕότης τοϋ 4ου π.Χ. αί. (έΕωρύΕας τόν 

οφθαλμόν τοϋ Φιλίππου Β ’ τής Μακεδονίας διά βέ
λους — Είναι. . . αί κεφαλαί πολλών.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. Πόλις καί λιμήν τής Ιαπωνίας, σημαντικόν κέντρσν 
άλιείας καί κατασκευής μηχανημάτων καί άεροπλά- 
νων — Τήν άκολουθοϋν. . . καί οί παπάδες (όν. δημ.).

2. Γνωστοτάτη περίφημος Όπερέττα τοϋ ΧατΖηαποστόλου.
3. ΕκτοΕεύονται κατά μισητών προσώπων — “ Ενα έπι- 

τυχημένον έΕασφαλίΖει, ένίστε, τέρμα.
4. Είς τήν άρχαίαν Σπάρτην είχε τήν έννοιαν τής νίκης, 

όταν έπετο τοϋ διαΖευτικοϋ ή — Κοινώς λέγεται καί 
σιδερόχαρτο — Κάθε ούσία είς τόν χώρον του έχει 
όγκον, βάρος καί μόΖαν.

5. "Αρθρον (πληθ.) — Είς τήν κυριολεΕίαν τό πτωχό — 
Γράμματα όπό τ ή ν . . .  Ιρλανδίαν.

6. Μεταφορικώς σημαίνει ό κακός δρόμος (άντιστρ.).
7. Ομοια τοϋ άλφαβήτου — Τό προϊόντα τής έπιδρά- 

σεως τών όΕέων in i τών βάσεων (Χημ.) — Άμερικα- 
νιστί έν τάΕει.

8. Υπό πολλών γυναικών χρησιμοποιουμένη ούσία διά τήν 
διατήρησιν τής καμμώσεως — Είς τόν Κλήρον καί τήν 
κληρονομιάν είναι κοινά — Καί αύτή δανειοδοτεί (άρ- 
χικό).

9. Τό προϊόντα τοϋ δένδρου Φίκος ό καρκιός (άντιστρ.)
— Όργανον τοΰ οργανισμού, έκκοίνον χρήσιμον ού- 
σίαν ή άποβάλλουν άχρηστον ύλικόν.

10. Μέ αύτήν έρχονται είς φως πολλά ένδιαφέροντα ατό 
άναγνωστικόν κοινόν τών έφημερίδων.

11. Μέρη τοϋ πλοίου — Τό β' ένικόν πρόσωπον βοηθητικού 
ρήματος (δημοτ.).

(I. Κο.)
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Μ ιά  έΕυηηρέτηοις καί σ ' ένα ν  πε?ό. κύριε τρο
χονόμε!..



Ο . Δ . Ι . Ε .
Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Δ ΙΕ Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ  
ΙΠ Π Ο Δ Ρ Ο Μ ΙΩ Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Oi ιπποδρομίες από τήν αρχα ιότητα  ή τα ν  ένα  υπέροχο, ένα  
συγκλον ισ τικό  θέαμα πού συγκ ινοϋσε καί πού 
εξακολουθεί καί σήμερα ν α  ουναρπ ά ίη  έκατομμύρ ια  
θ εα τώ ν  ο ' ό λ ο  τό ν  κόσμο!
Α υ τή  τήν  συγκίνηση κοί τήν  υπέροχη ατμόσφ αιρα  σάς τή ν  
προσφέρει τώρα, ό Ιπ πόδρομος Φ α λήρου !
Γ ίν ετε  καί σ ε ίς  ένα ς  φ ίλος τού συναρπαστικού αύτού 
θ ε ά μ α τ ο ς !
Ζ ή ο τε  άπό κοντά  τή ν  κο ινή προσπάθεια άνθρώ ηου καί 
άλογου καί χαρήτε  τή ν  μεγαλοπρέπεια του συναγω νισμού  
γιά τήν  ν ίκη !

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



ο ΑοΛΗΤΙ<Λ\οξ
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος

τώρα,ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.

Π ΡΟ-Π Ο



Περιφανής ύπήρΕεν ή νίκη τής Ελλάδος εις τούς Βαλκανικούς Αγώνας τής Σμύρνης. Εις τους 
άθλητάς μας έπεφυλάχθη αποθεωτική ύποδοχή εις τό Αεροδρόμιον τού Ελληνικού. Έκ τών πρώ 
των ό 'Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Παττοκός καί ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων κ 
Γιαννούλης, οι όποιοι φαίνονται περιχαρείς εις τήν φωτογραφίαν, έσπευσαν νά καλοσωρίοουν καί 

νά συγχαρούν τούς νικήτας άθλητάς μας.

Περιπολικό καί μοτοσυκλεττισταί τής Αστυνομίας συνοδεύουν έν πομπή τούς Βαλκονιονίκας άθλη- 
τός κατά τήν άνοδόν των πρός Αθήνας. Έν πορόδω πρέπει ενταύθα νά άναφερθη. άτι πολλοί έκ 
τών νικητών τής Σμύρνης τυγχάνουν Άστυφύλσκες πράγμα διά τό όποιον δικαιούται νό ύπερη- 

φανεύεται ή Αστυνομία Πόλεων.



Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ  Τ Ο Υ

Β Λ Α Χ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η
Τοϋ Καθηγητοΰ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ

Μακρυά δσο τοϋ ήταν δυνατόν άπ’ τή 
Βαυαρική κλασσικομανία εζησε με τήν 
ψευδαίσθησι τοϋ καπετάνιου τοϋ Μεγά
λου Σηκωμοϋ στήν φραγκεμένη ’Αθήνα τοϋ 
παρόντος, περισσότερο άπ’ όλους τούς άλ
λους αμόλευτος απ’ τήν έπίδρασι των ψευ
τοκαλαμαράδων καί τυχοδιωκτών.

ΜεταΕύ τοϋ Καμπούρογλου, πού έκπροσωπεϊ έναν ά- 
φελέστατο καί συμπαθή λογιωτοτιαμό, καί τοϋ Γιάννη Βλα- 
χογιάνη, πού άναγεννά οέ αστική μορφή τό 1821, δέν πα
ρεμβάλλεται ό τ  α Ε ι κ ό ς Γεώργιοε Σκληρός ούτε ό 
ό ρ θ ό δ ο Ε ο ς  "ΑλέΕανδρος Παπαδιαμάντης. Στάν Καμ- 
πούρογλου δέν υπάρχει καν ή υποψία τών ταΕικών άντα- 
γωνισμών όπως συστηματικά τήν έδίδαΕε πρώτος ό Γεώρ- 
γιος Σκληρός στήν νεώτερη Ελλάδα. Αντίθετα, στό ύπο- 
συνείδητο τού Βλαχογιάννη ύφίστανται οί ταΕικές άποχρώ- 
σεις πού μέ άποστροφή καταδικάζονται έν όνόματι ενός 
άνδρουμένου ν ε ο α σ τ ι σ μ ο ϋ  πού θέλει νά μπή 
όσο γίνεται πιό βαθειά στις ρίΖες τού 21, έθνικές άταΕικές 
ρίΖες πού τις πλησιάζει πιότερο αισθητικά παρά ούσιαστικά 
καί στήν περίπτωοι άκόμη πού Ζή τήν ψυχολογία τών ήρώ- 
ων τού Μεγάλου Σηκωμού. Κατά κάποια άναλογία ή Ιδια 
άκριβώς άπόστοσι χωρίΖει τόν Βλαχογιάννη καί άπό τόν 
Ποποδιαμάντη. Εκείνον πού Ζή τό ΒυΖάντιο ώς άνάμνησι 
γιά νά τό προβάλπ ώς προσδοκίαν. Ώ ς «κλέφτης ληστοφυ- 
γαδικών» στήν άστική κοινωνία τής μεταβαυαρικής Ελλάδος 
ένέσκηψε ό Βλαχογιάννης κι' ήταν μιά «έθνική έΕαίρεσις» 
πού περισυνελέγη άπό άνευθύνους άστούς έΕ ιδίας περιέρ
γειας των ή γιά νά τόν χρησιμοποιήσουν ώς τεκμήριον άπο- 
δείΕεως τού « Ελληνισμού» των. Οί νεοέλληνες άστοί τής 
ΒενιΖελικής έποχής είχαν τόσο άμφιοβητούμενη τήν έλληνι- 
κάτητά τους μέσα στον ίδιο τους τόν έαυτό, ώστε έπρεπε 
νά γεφυρώσουν αύτή τους τήν άντίφασι μ' ένα έμβλημα 
άγνότητος καί αάν τέτοιο στήν προκειμένη περίπτωοι χρη
σιμοποιήθηκε ό Βλαχογιάννης. Ή ταν ένας άγνός φουστα- 
νελλοφόρος τού πνεύματος. "Ετσι άλλωστε έΕηγείται καί ό 
ΒενιΖελιαμός του. "Αλλά άπό τής άπόψεως τού άστικού 
ΒενιΖελισμοϋ ό Βλαχογιάννης ήταν τό πρόσχημα τής έλ- 
ληνικότητός του (μιας έλληνικότητος παντελώς άναπόδει- 
κτης, έφ" όσον εϊχεν ήδη καταστή οικονομική). Συνεπώς 
μέ έμβλημα τόν Βλαχογιάννην ό άστικός ΒενιΖελιαμός έχει

τήν πρόθεσιν νά συλλειτουργηθή μέ τήν παράδοσι τουλάχι
στον κοτά τήν φορμαλιστική της όψι, μέ κάτι έθνικά άλη- 
θινό, τό όποιον ό ίδιος έστερεϊτο. Δέν πρέπει νά Εεχνοϋμε 
ότι, ένώ μέ τήν έπανάστασι τού Γουδί ό φιλελευθερισμός 
νίκα τήν κοινοβιακή Ελλάδα, έν τούτοις κατά τήν ουσία 
πισωστρέφει άνεπανόρθωτα κάθε αίτημα κοινωνικής μας ό- 
ναγεννήσεως. Γιοτί; Στήν άτομικιστική Δύσι οί κοινότητες 
έσχηματίσθηκαν άπό μίαν άστικώτερη έΕέλιΕι τής οικονο
μίας καί ώς κέντρα τοϋ έμπορίου καί τής βιοτεχνίας. "Αντί
θετα στήν τουρκοκρατούμενη "Ελλάδα οί κοινότητες "ιδρύ
θηκαν ώς έθνικοί σύνδεσμοι όμοδόΕων πού Ζητούσαν τήν 
πολιτική άποκατάστασι τού γένους ένώ είχαν κοινωνικά ά- 
πελευθερωθή μέ τό άΕίωμα «όλοι γιά τόν έναν καί ό ένας 
γιά όλους». Έψ όσον οί έλληνικές κοινότητες ίδρύθησαν 
οπό ε θ ν ι κ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  κι" ένώ μ" ευάριθμες 
έστω έΕαιρέσεις πραγματοποιούσαν τό κοινοβιακό αίτημα, 
είτε άπό τήν καταναγκοστική άλληλεγγύη τών ραγιάδων, 
είτε άπό τήν κοινότητα τής μοίρας πού τούς έπέβαλε ή 
αύθαιρεσία τού "Οθωμανικού Δεσποτισμού, ή «άπόκαλυψι» 
τού πολιτικού καί οικονομικού φιλελευθερισμού τής Δύσεως 
διωχέτευε τήν έλληνική παράδοσι σέ μιά έννοια αύτόχρημα 
εύδαιμονιστική καί άστική πού αύτήν κυρίως ήλθε ό Βλσχο- 
γιάννης νά ύπηρετήση. Έλλειψι εύρύτερης ιστορικής αύτο- 
συνειδήσεως, δίχως μιά καταφατική έρυηνεία τού 1821, μέ 
κοινωνική δεοντολογία άφόρητα άτομικιστική (στενά άστι
κή) καί συνεπώς μ" έΕωτερική πολιτική τυφλής ύποδου- 
λώσεως ατούς Εένους προβάλλεται στήν πνευματική άγορά 
τούτος ό σκληροτράχηλος καί άπειλητικός άστός τού 21. 
"Ενώ μιλούσε γιά ήθική έλευθερία τού παλληκαριοϋ, τελικά 
ύπεστήριΖε —δημοτικιστής αύτός — ένα πολιτικό νεαφαναριω- 
τισμό πού ένώ είχε δολοπλοκίες έστερεϊτο ήθικοΰ δράμα
τος ή πνευματικότητος. ΈνόμιΖε πώς ήταν «Κλέφτης» τού 
Μεγάλου Σηκωμού, ένώ ήταν πριν άπ" όλα άστός πού ουνέ- 
χιΖε νά δίνη τήν έμπιστοσύνη του στό κίνημα τού Γουδί,



έθεώρει έαυτόν ότι ήτον λαός, ένώ ήταν ή πρώτη άγνή 
φάσις τοΰ φραγκοντυμένου λογίου πού άφινε ή Βαυαρο
κρατία. "Οση όπόσταοι χωρι'Ζει τόν δημοτικιστικό φορμαλι
σμό άπό τόν λογιωτατισμό, τόση ήταν ή κοινωνική άπόσταοις 
πού χώριΖε τόν Βλαχογιάννη άπό τόν πνευματικό λογιωτα- 
τιομό τών ουγχρόνων του. Ποτέ ό νεοελληνικός φορμαλι
σμός δέν σκέφθηκε ύποστοσιοκά νά βιώοη καί ν' άναπλάοη 
τήν νεοελληνική παράδοσι. Μόνο κομματαρχικά καυγάδιΖε 
γιό τούς τόνους ή έΕωτερικά άναφέρονταν ατά σύμβολά 
της, χωρίς ποτέ ν' άρβή ώς τήν άντικειμενική της κατά- 
φασι. Μέ ηθική ένδεια όψιπλούτων οί νεοέλληνες αστοί 
διανοούμενοι, βοβυνισιοκατεβασμένοι, είτε σοφιστεμένοι, δέν 
γίνονταν ηθικός άναβαθμός μήτε γιά τόν ίδιο τόν έαυτό 
τους καί δύσκολα Εεπερνούσαν τό λογιωτατιοτικό σύνορο 
κι' όταν άκόμη αύτοαπεκαλοϋντο «έλληνοκεντρικοί». Ώ ς 
καί οί «έλληνοκεντρικοί» —πού στάθηκαν οί πιό ένδιαφέ- 
ροντες — στή μεγίστη τους πλεονότητα δέν είχαν κανε- 
νός είδους κοινωνική άγωνία. Αλλά κι' όταν τήν άποκτού- 
σαν, άπό έλλειψι καθολικώτερης παιδεύσεως γίνονταν τό
σον έπικίνδυνοι, ώστε εύκολα έκαναν μετάστασι στόν κομ
μουνισμό. Στις Βαλκανικές ή βιομηχανικό άνανάπτυκτες 
χώρες τά σύνορα τής ακραίας άντιδράσεως καί τού έπα- 
ναοτατικοϋ κομμουνισμού είναι συγκεχυμένα. "Οσο εύκολη 
είναι ή μετάβασι άπό τού ένός πόλου στόν άλλο, τόσο 
δύσκολος στέκεται ό προσανατολισμός τους σέ κοινωνικές 
μορφές πού πηγάΖουν εύθύγρομμα άπό τήν παράδοσι τής 
έλληνικής ΌρθοδοΕίας πού ύπατος ιδονικός τύπος της είναι 
τό κ ο ι ν ό β ι ο  ν. Τό γεγονός αύτό δείχνει ότι ό 
Βαλκανικός έθνικισμός δέν μπόρεσε πνευματικά ν' άνενεω- 
θή καί ν' άποκτήση τήν κοινωνική όλοκλήρωσί του. Σέ τε
λευταία όνάλυσι γίνονταν άλληλοδιαδόχως παιδί τών άστών 
καί τού προλεταριάτου, τής άστερόεσσας καί τού σφυροδρε- 
πόνου, σέ τέτοιο μάλιστα άνεΕήγητο κοινωνικά σημείο, ώ
στε ό Τίτο νό θέλη ν' άποτελή συνέχεια τού Μιχαήλοβιτς,

κΓ ό Ρώτας μέ τόν γνήσιο έλληνικό χωρικό στοχασμό του 
ν' άμφισβητήται κι' όπό τις δύο άντιμαχόμενες παρατάΕεις. 
"Ελειψε παντελώς ή παιδεία ατούς έλληνοκεντρικούς καί ή 
παράδοσις αποσκορακίστηκε. Ή άποστολή τού λογίου περιω- 
ρίοτηκε στήν αισθητική συγκίνηβι (δημσπκισμός) ή στό συν
τακτικό (καθαρευουσιανισμός). "Ετσι ή δυτική άνεμοφιλο- 
λογία τής παροκμής έμπήκε ατά κράτη τών Βαλκανίων χοι
ροβοσκών, πού άντί νά διδάσκωνται τούς Πατέρες έμά- 
θαιναν Προύστ, άντί νά μελετούν τήν σοσιαλιστική έκφρασι 
τής Ελληνικής ΌρθοδοΕίας προτίμησαν νό τυφεκίΖουν ά· 
δελφούς καί νά σταυρώνουν παπάδες' άντί νά πραγματώ
σουν τήν ισότητα τών άγαθών ένώπιον τού Θεού πού έδί- 
δαΕεν ό Κύριος μετέφεραν τό ταΕικό μίσος καί τούς κα
πνούς μιας έπαναστάσεως δήθεν «νέας», πού είχεν ήδη 
πραγματοποιηθή κατ' άληθινώτερο τρόπο στούς πρώτους αιώ
νες τής Χριστιανικής έκκλησίος, μέσα στό ΒυΖάντιο καί 
στήν κοινοβιακή Ζωή μας τής Τουρκοκρατίας.

Κάτω άπό τέτοιες προϋποθέσεις δύσκολα μπορούμε νά 
πούμε ότι ή άστική τάΕις ήταν άληθινή πνευματική πρωτο- 
ρία στήν νεώτερη Ελλάδα. Οί περισσότεροι έκπρόσωποί 
της ήταν ιστορικά άσυνειδητοποίητοι σέ σχήμα σκέψεως 
κατ' έΕοχήν παιδικό. Γι' αύτό καί κάτω άπό μιά τέτοια 
ασυναρτησία καί παιδικότητα οί νεοέλληνες άοτοί άπό τό 
καθεστώς ΜεταΕά προσεχώρησαν στό ΕΑΜ κι' όπό τήν 
ΕΟΝ οτήν ΕΠΟΝ. Συνεπώς, δέν είναι διόλου εύκολο νό 
συλλόβουμε τά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης πνευμα
τικής φυσιογνωμίας τού έθνους, αν δέν έχουμε κάνει προη
γουμένως μιά γενικευτική άναδρομή στήν πνευματική πο
ρεία τής χώρας, αν δέν έχουμε μιά ύπεύθυνη έρμηνεία τών 
πνευματικών ρευμάτων πού διέτρησαν τό κοινωνικό μας 
γίγνεσθαι.

ΜεταΕύ Γεωργίου Σκληρού καί ΆλεΕάνδρου Παπαδια- 
μάντη, δηλοδή μεταΕύ προοδευτικής έπαναστατικής κοινωνι
κής έΕωστρέφειας καί γηγενούς έσωστρεφούς ΌρθοδοΕίας 
πρέπει νό τοποθετήσουμε τόν Βλαχογιάννη. ΜεταΕύ όμως 
τών δύο αύτών άντιθετικών ρευμάτων ύφίσταται ή περί- 
πτωσις Δραγούμη. Ή άπόστασίς του καί άπό τά δύο ρεύ
ματα είναι ί ο ο μ ε ρ ή ς. Χωρίς νά είναι, άποΖητά νά 
γίνη ή ούνθεσις. Συνέχεια τής πορείας Δραγούμη είναι ό 
Γιάννης Βλαχογιάννης. Τοποθετείται όμως οτήν δεΕιά πτέ
ρυγα τού Δραγουμισμού, καθ' ό ΒενιΖελικός.

Πέρα όμως άπ' όλες αύτές τις σχηματικότητες μιας 
«κατανοητικής» άΕιολογήσεως τής πνευματικής μας Ζωής 
σ' άντιστοιχία πρός τήν κοινωνική έΕέλιΕι, μένει γεγονός 
μονοσήμαντο καί όλότελα χαρακτηριστικό ή γνήσια άνθρώ- 
πινη ούσία καί τό αύτοδίδακτο χωριάτικο ήθος τού Βλαχο- 
γιάννη. Μακρυά όσο τοΰ ήταν δυνατόν άπ' τή Βαυορική 
κλαοσικομανία έΖησε μέ τήν ιψευδαίσθησι καπετάνιου τού 
Μεγάλου Σηκωμού στήν φραγκεμένη Αθήνα τού παρόντος, 
περισσότερο άπ' όλους τούς άλλους άμόλευκτος άπ' τήν έ- 
πίδραοι τών ψευτοκαλαμαράδων καί τυχοδιωκτών. Ό  νό
μος τής παλληκαριας πού συνυφάνθηκε πάντοτε μ' άνδρείες 
άδελφοποιτές ψυχές έσφρόγισε κατά κάποιο τρόπο τό άστι- 
κό ήθος του. Καί μολονότι δέν είναι τής ώρας ν' άΕιολογήσω 
τήν κρίσι του γιά τόν Μωρηά — πιστεύω ότι «στή Ρούμελη 
ή λεβεντιά καί στό Μωρηά ή γνώσι» —αισθάνομαι τήν άνάγ- 
κη νά τονίσω τό σχετικά άσοφίστευτο, γνήσιο καί άρκαδικό 
ήθος του. Ή έπιβίωσις τού Δραγουμισμού Εεκινα άπ' τις 
απόκρημνες κορυφές τών βουνών, συντροφεύεται στήν σκέ- 
ψι τοΰ βοσκού καί τοΰ ορεσίβιου. Δέν άγαπώ μόνο τις θά
λασσες — όταν ιδίως προβάλλουν τόν ήρεμο καί άγαθοποιό 
Παποδιαμάντη —άλλά καί τά ψηλά βουνά μέ τ' άπομονωμένα 
χωριουδάκια γιατί διατηρούν άκέραια τά κοινωνικά ήθη τό 
φιλάνθρωπο πού τά άπόκτησαν Ζώντας μέσα σέ χώρα πού 
κληροδότησε ή ΒυΖαντινή Παράδοσι.

Αύτοί οί άνθρωποι τών ύψηλών βουνών —τής 'Αρκα
δίας ή τών Άγράφων, τών ΤΖουμέρκων ή τού Όλυμπου καί 
τού "Επακτού — είναι άντρες κι' έχουν — Καλόγεροι είτε 
Διανοούμενοι — λόγο Σουλιώτικο καί Νόμο Ζωής πού δέν 
είναι άνεύθυνος κΓ έπεισοδιακός. «Μένουν στήν καρδιά 
τού Λαού τους». ΚΓ άν τελικά τόν προδώοουν δέν φταίνε 
Γιατί ό δόλος σ' αύτούς είναι προσωπικά άγνωστος. Ή α 

π ο υ σ ί α  συνέχειας καί παραδόσεως, ή παντελής έλλειψις τής 
Παιδείας κινδυνεύει νά καταδικάση άκόμη καί τις ήθικά 
ώραιότερες μορφές τού Νεοελληνικού Πνεύματος.


