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Αί άνωμαλίαι τοϋ γενετησίου ένστικτου είτε άποτελοϋν
έπί μέρους μόνιμον χαρακτηριστικόν ένός άτόμου κατά τά
λοιπά ύγιοϋς ή άναφαίνονται παροδικώς κατά τάς ψυχικός
παθήσεις καί έΕαφανι'Εονται μετά τήν ϊασιν αύτών.
Τό κοινωνικόν ένστικτον είτε είναι πολύ οπότε έχο
μεν τόν λίαν κοινωνικόν άνθρωπον τόν έχοντα άνάγκην νά
Εή έν συνεχεϊ έπαφή μετά τών άλλων ή τόν όλιγώτερον
κοινωνικόν καί μονήρη άνθρωπον. Καί τούτο έκδηλοϋται
εις ψυχικάς παθήσεις σαφέστερον καί έντονώτερον όδη
γοϋν τόν άνθρωπον μέχρι πλήρους άπομονώσεως.
Τό ένστικτον τοϋ διακοσμεϊσθαι δύναται νά είναι είτε
λίαν έντονον οπότε άγει εις έντονον καλλωπισμόν ιδίως
τών γυναικών (κοκετταρία) καί τινων άνδρών είτε άτονον
οπότε συνεπάγεται τήν άτημελησίαν. Εις τάς ψυχικάς πα
θήσεις ή διακόσμησις έπιτείνεται έτι μάλλον μέχρι άκοσμου
πλέον διακοσμήσεως.

Τό αίσθημα τής αότοσυντηρήσεως καί τής ίκανοποιήσεως Αναγ
κών, _ έμφανιζόμενον Από μικρας Ακόμα ήλικίας εις Αλλους
Ανθρώπους Ιμφανίζει αόξησιν τής έντΑαεως αύτοΟ, εις Αλλους
δέ μείωσιν.
Ζεται μετά τήν έγκυμοούνην. Ύπό έΕαιρετικάς περιστάσεις,
π.χ. μακρας στερήσεως τροφής καί πείνης, τό ένστικτον
του τρώγειν όδπγεϊ εις έΕεγέρσεις, εις βιαίας πράΕεις, εις
κορεσμόν αύτοϋ διά άηδοϋς τροφής καί εις καννιβαλισμόν
είσέτι. Ο πεινών αισθάνεται ότι ή Εωή άνευ φαγητού παύει
νά είναι τό ύψιστον άγαθόν, ώς συνήθως λέγεται.
Τό ένστικτον τής όμύνης διαταράσσεται μέχρις πλή
ρους έΕαφανίοεως αύτοϋ (τό άτομον ούδέν μέτρον λαμ
βάνει έναντι κινδύνου, π.χ. πυρκαίάς, άλλά μένον άδρανής
γιγνεται θύμα αύτής) ή άντιθέτως αύΕόνεται εις έντονον
βαθμόν ώστε έκδηλοϋται δι' ύπερβολών καί άσκόπων ένεργειών, π.χ. κατά τόν πανικόν.
γενετήσιον ένστικτον παρουσιάζει ώσαύτωα άνωμαλί ας τής έντάσεως (πολύ ηύΕημένον γενετήσιον ένστι
κτον ή πολύ άτονον).
Κατ' έΕοχήν έχομεν συχνός τάς διαταραχάς τής ποιότπτος αύτοϋ, αϊτινες ούσιαστικώς είναι άνωμαλίαι τρόπου
ίκανοποιήσεως αύτοϋ καί όποτελοϋν τάς ποικίλας διαστροφάς τό μέγα κεφάλαιον τής παθολογίας τοϋ γενετησίου έν
στικτου. Αύται είναι γνωσταί ύπό τάς διαφόρους μορφάς
αύτοϋ, τουτέστιν τής ομοφυλοφιλίας, τοϋ σαδισμοϋ, τοϋ μα
ζοχισμού, τοϋ φετεχιομοϋ καί τόσων άλλων.
Πώς δημιουργοΰνται αί διαστροφαί τής γενετησίου όρμής ε 'ναι
μή περιλαμβανόμενον εις τήν έργασίαν τού
την.
Γνωστόν τυγχάνει, άτι αύται ύπήρΕαν εις όλος τάς έποχάς καί άλας τάς χώρας. Εις τήν σημερινήν έποχήν είναι
λίαν διαδεδουέναι. Τόσον ή φύσις όσον καί οί όροι τοϋ
κοινωνικού περιβάλλοντος όδηγοϋν εις αύτάς, όδηγοϋν π.χ.
κατά τήν σημερινήν έποχήν τούς νέους, λίαν συχνά, εις
τήν έρεβώδη καί πνιγηρόν άτμόσφαιραν τής ομοφυλοφιλίας.
Εις τήν σησερινήν έποχήν κατέστη τό γενετήσιον έν
στικτον κυρίαρχον, μάλιστα δέ ύπό τήν πλέον χυδαίαν μορ-
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Η όρμή έπιθετικότητος καί καταστρεπτικότητος έντο
νος οΰσα δημιουργεί τόν έπιθετικόν άνθρωπον, έτι δ' έντονωτέρα τόν καταστρεπτικόν έγκληματίαν.
"Ατονος οϋσα
άποδίδει τόν άκακον άνθρωπον. Εις τάς ψυχικάς παθήσεις
καί παροδικός άνωμάλους ψυχικάς καταστάσεις ή καταστρε
π τικούς δύναται νά προσλάβη φοβερός έγκληματικάς δια
στάσεις.
Η όρμή πρός άπόκτησιν κύρους, έπιβολής καί ισχύος
έντονος οΰσα δημιουργεί τόν δεσποτικόν καί τυραννικόν
άνθρωπον. Αντιθέτως τό ένστικτον ύπαταγής δημιουργεί
τόν εύκόλως ύποτασσόμενον άνθρωπον.
Η όρμή πρός τό είδέναι οδηγεί εις τήν φιλοπεριέργειαν ώς γνώρισμα του χαρακτήρος, ή τήν πολυμάθειαν καί
τήν έρευνητικήν έφεσιν.

Η όρμή πρός τό είδέναι όδηγεΐ εις τήν φιλοπεριέργειαν ώς
γνώρισμα τοΟ χαρακτήρος, ή τήν πολυμΑθειαν καί τήν έρευνη
τικήν έφεσιν.

Κ Α Ι

Ε Ν Σ Τ Ι Κ Τ Α

Ή όρμή πρός θρησκευτικότητα έντονος οΰσα υποφέ
ρει τόν λίαν θρήσκον άνθρωπον ή τήν παθολογικήν θρη
σκευτικότητα. "Ακρατος άλτρουϊσμός είναι ή έντονος φιλαλληλική όρμή.
Ούτως έχουν αί όνωμαλίαι καί διαστροφαί τών κυριωτέρων ένστικτων.
' Ας έπανέλθωμεν νΰν εις τό κυρίως θέμα ίνα παρατηρήσωμεν ότι όπισθεν τών όρμεμφύτων, όπισθεν τών έν
στικτων κρύπτεται μία άλλη βασικωτέρα ένστικτος έΕεργασία, ή όρμή τής Ζωής, ήτις ένυπάρχει έπίσης εις τά Ζώα καί
αύτά τά φυτά. Είναι τό άλλως πως καλούμενον ένστικτον
τής Ζωής.
Τούτο αποτελεί ψυχικόν άμα καί βιολογικόν φαινόμενον. Αλλωστε τά ένστικτα καθόλου είναι ψυχοβιολογικά
φαινόμενα. Ά λ λ ' ό,τι έπιτελεϊται εις τήν στιβάδα τούτην
τής ύποστάσεως ήμών, ό,τι έκείθεν κινεί παν έμβιον όν
τυγχάνει ίδιάΖον, άμορφον, στοιχειώδες. Είναι τό μυστή
ριον τής Ζωής.
Τό ένστικτον τής Ζωής κατά τήν όμαλήν σωματικήν
καί ψυχικήν κατάστασιν κυριαρχεί άπολύτως καί έπιτάσσει
εις τόν άνθρωπον νά Ζή καί νά έχηται οτερρώς τής Ζωής.
Αλλά, περιέργως, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις τό έν
στικτον τούτο άτονεί καί δύναται νά έΕαφανισθή πλήρως.
Τότε άναφαίνεται μία άλλη τάσις άντικρυς άντίθετος πρός
τήν ορμήν τής Ζωής. Είναι ή τάσις πρός τόν θάνατον. Βά
σει τής τάσεως ταύτης ό άνθρωπος οδηγείται πρός τόν θά
νατον, θέλει νά άποθάνη καί προβαίνει εις αυτοκτονίαν.
Ανευ καταργήσεως τού ένστικτου τής Ζωής καί άνακύψε-

Τδ ένστικτον τοΰ τρώγειν είναι είτε ηόξημένον καί έκπροσωηείται δπδ τών λαιμέργων, είτε μεμειωμένον έκπροαωπούμενον
δπδ τών όλιγοφαγάδων.

ως τής ορμής πρός τόν θάνατον δέν θά έφέρετο οΰτος εις
τήν αύτοκατοστροφήν καί μάλιστα εις πολλάς περιπτώσεις
λίαν έπιτακτικώς.
Λόγω τού φαινομένου τούτου, πολλοί παραδέχονται ότι
ύπάρχει παρά τώ άνθρώπω καί ένστικτον τού θανάτου τό
όποιον δέν είναι άλλο τι είμή τό ένστικτον τής καταστρο
φής στρεφόμενον ούχί πρός τά έΕω, άλλά πρός τά έσω,
πρός τόν ίδιον δηλαδή έαυτόν. Τό ένστικτον τού θανάτου
έπιΖητεϊ νά όδηγήση τόν άνθρωπον εις τήν άνόργανον άδράνειαν, δηλοδή τήν άνυπαρΕίαν, έΕ ής κάποτε προήλθε
τόσον ή Ζωή καθόλου όσον καί τό συγκεκριμένον Ζών άτομον. Περιέργως ή άνυπαρΕία καί ό θάνατος έχουν ύμνηθη
ύπό φιλοσόφων, (Θέογνις, Ήγησίας ό Πεισιθάνατος, Σενεκας, Schopenhauer), ποιητών (Leopardi, Παράσχος κ.ά.).
Αλλά διά τόν άνθρωπον έπίσης (έπίσης όλα τά έμθρια
όντα) τό ένστικτον τής Ζωής είναι τό κυρίως ύπάρχον καί
διέπον αύτόν. Διά τούτο ό άνθρωπος άσχολεϊται κυρίως μέ
τό φαινόμενον τής Ζωής καί ούχί τόν θάνατον, διότι ύπό
τής Ζωής πληρούται καί διακατέχεται, διότι έν αύτή πραγμα
τοποιεί τόν έαυτόν του. Πρός τήν Ζωήν στρέφονται αί σκέ
ψεις του καί τά συναισθήματά του. Αύτήν ύμνεί καί ψάλλει.
Αϋτη άποτελεϊ τό περιεχόμενον τής έρεύνης καί της έπιστήμης.
Τήν τοιαύτην τοποθέτησιν τού άνθρώπου έναντι τής
Ζωής έκφρόΖει ή λατινική ρήσις «SAPIENTIA NON MOR
TIS SED VITAE MEDITATIO-. (Ή Σοφία (ή έπιστήμη)
δέν είναι στοχασμός περί τού θανάτου, άλλά
περί της
Ζωής). Ό θάνατος ούσιαστικώς είναι ή βραχεία έπωδός
τής Ζωής καί ή κστάληΕις αύτής.
ΙΙολλΑκις έχομεν συχνές
τησίου ένστικτου αΐτινες
δισμδς καί μαζοχισμός,
δπήρξεν δ Μαζώχ,

διαταραχές τής ποιότητος τού γενε
είναι γνωσταί ώς δμοφυλοφιλία, σατοΟ δποίου διαβόητος «έκπρόσωπος»
δστις καί είκονίζεται ανωτέρω.

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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ΤΟ ΜΠΟΥΡΙΝΙ
J T H N ΑΚΡΟ ΓΙΑΛΙΑ, κάτω όπό τά μικρά πυκνόφυλλα
~ άρμυρίκια κι άπάνω οέ μικροσκοπικά τρσπέΖια καί σέ
χαμηλά μετάλλινα καθίσμοτα, ντυμένα μέ βέργες άπό νάϋλον, ήταν άφημένα τά πρόχειρα ροϋχα, οί πετσέτες, ο!
τσάντες των παραθεριστών, οί ρακέτες κΓ οί σφαίρες τού
πίγκ - πόγκ, τά παιδικά παχνίδια. Καί μέσα ατό γιαλό λού
ζονταν άνάκατα άντρες, γυναίκες, άγόρια Ζωηρά, κορίτσια
ακερτΖόΖικα, πλάσματα πλαδαρά, πού θυμίΖανε φώκιες, κι
άλλο στεγνά καί ψηλόλιγνα, σάν τόν άχαμνέοντα τόν Δόν
Κιχώτη.
Απόγονοι του "Εφηβου τών Αντικυθήρων καί κοπέλλες
λιγερόκορμες τραβούσαν στά βαθιά, μέ γοργές ρυθμικές
άπλωτές. Στά ρηχά, μαμάδες παρακολουθούσαν τά μικρό
τους, πού έπέπλεαν μέ τή βοήθεια λαστιχένιων σωσιβίων,
καί κάποιοι νεαροί, έδιναν, μέ συγκινητική προθυμία, μαθή
ματα κολυμβητικής σέ κοριτσόπουλα Ζουμπουρλούδικα.
"Ενα κυματόκι άνάλοφρο χάϊδευε τά γυμνά μέλη κι ό
Φοίβος, πού μεσουρανούσε, σκόρπιΖε γενναιόδωρα τά χρυ
σά του βέλη, τά περιπόθητα, γιατί όλοι, όλες καλύτερα,
δέν έπιθυμοΰσαν άλλο άπό τά νά σκουρήνουν.
—Τόσες μέρες εϊμαστ' έδώ, παιδί μου, μπαίνω πρωί
καί δείλι στή θάλασσα, κάνω ήλιοθεραπεία ώρες άτέλειωτες, καί δέ μπορώ νά μαυρίσω! είπε στή φίλη της μιά κυρία,
μέ χρώμα κρεολής.
—ΤΙ λές καϋμένη: Λίγο μαύρισες; Τί νά είπώ έγώ;
άποκρίθηκε ή άλλη, πού έμοισΖε μέ κογκολέΖα.
Λ
Δίχως κανείς νά περιμένη, σωριάστηκαν Εσφνικά γκρίΖα σύννεφα στόν ούρανό. ΦύσηΕε ένας άέρας δυνατός κι
άρπαΕε κάποια χρωματιστά έλαφρά φορέματα, τά σήκωσε
ψηλά, κι ύστερα τ ’ άμόλυσε στά ώργιομένα κύματα σάν
Εωτικές ψαροπούλες. Δημιουργήθηκε πανικός. Τσιρίσματο
παιδιών, στριγγλίαματα μητέρων, φωνές λογής - λογής λουσ
μένων, πού αίφνιδιάστηκαν. Ακολούθησε φυγή πρός τή με
γάλη αίθουσα τού Εενοδοχείου μέ σύντομους σταθμούς στά
μέρη ποϋχανε ριχτή τά ροϋχα, γιά τά σχετικό περιμάΖεμα.
Μισή ώρα άργότερα, όλα, τά πάντα, είχαν τακτοποιηθή
κατά κάποιον τρόπο, κι οί κουβέντες έδιναν κι έπαιρναν. .
Πίνομε τόν έρατεινό μας σέ μιά σχετικά ήσυχη γωνιά
άγναντεύοντας τό νοτισμένο χώρα τού κήπου, τά φρεσκολουσμένα λουλούδια, τή σταχτερή θάλασσα καί τις άπει
ρες άσημένιες λάμες τής βροχής, πού δέν έλεγε νά σταματίση. Παρέκει μυρμήγκιαΖε τό πλήθος τών παραθεριστών
κι όλο φλυαρούσε. Μά έμείς είχαμε τό κουράγιο νά τούς
άγνοοϋμε καί νά μιλάμε γι' αύτή τήν παράΕενη αϊσθησι, τή
σχεδόν συγκλονιστική, πού μάς δίνει τό πρωτοβρόχι.
—Τί τά θέλετε, είπε γνωστός λογοτέχνης πού άκολουθεϊ τά νέα ποιητικά ρεύματα, τουτέστι γράφει στίχους
άνάκστους, άκαταλαβίστικους έν μέρει, μά καί πολύ τρυ-
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φερούς πότε' - πότε. Φαίνεται πώς ή ψυχή τού άνθρώπου
δέν έχει άλλάΕει βασικά. Θέλω νά πώ ότι, παρά τις έπαναστστικές τάσεις τής έποχής μας, τή βιομηχανοποίησι τής
κοινωνίας, τό γκρέμισμα τών παλιών ειδώλων, τήν άλλαγή
τού τρόπου τής Ζωής, τά διαφορετικό άντίκρυσμα τού φεγ
γαριού μετά τις πρσσεληνώσεις, στό βάθος μένουμε άγιάτρευτα ρωμαντικοί. Νά τώρα, έγώ, νοιώθω μέσα μου τήν
ίδια συγκίνησι πού μοϋφερνε τό πρωτοβρόχι, όταν ήμουν
φοιτητής κ' έγραφα σττίχους παρόμοιους μ’ έκείνους πού
τότε περίπου είχε άποκηρύΕει ό ποιητής τους.
—Γιά μίλα σαφέστερα: ποιούς στίχους καί ποιόν ποιη
τή έννοεϊς; έκανε κάποιο μέλος τής παρέας.
— Ο Τίμος Μωραϊτίνης, πολύ νέος, έτύπωσε μιά ποιητική
συλλογή, πού ήταν μουσκίδι άπό τά δάκρυα. Μέ τις έπιδράσεις τών «άλοφυρομένων» συναδέλφων του τής Αθηναϊκής
Σχολής, πού επικεφαλής τους ήταν ό Ά χιλλεύς Παράσχος,
ό Σπυρίδων Βασιλειάδης καί ό Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος, καί μέ τήν έμφυτη κλίσι του στό ρωμαντισμό — πού
δέν έπαψε νά τόν έΕουσιάΖη σ’ όλη του τή Ζωή —σκάρωσε
ό κατοπινός θεατράνθρωπος, μυθιστοριογράφος, χρονογρά
φος καί ποιητής μερικά τραγούδια, πού δέν άργησε νά τ'
άποκηρύΕη όταν άντρώθηκε. ΜάΖεψε μάλιστα κι όσα άντίτυπα βρίσκονταν άπούλητα στά βιβιλιοπωλεϊα καί τάκαψε.
—Νά μιά γενναία πράΕι, είπε διακόπτοντας τόν όμιλητή ό μίμος τής παρέας. Ενώ ό "Αριστος Καμπάνης, άν καί
είπε πώς θά κάνη «Προσφορά στόν Ήφαιστο» τούς κοκόΖαλους στίχους του, τούς έφερε στό φώς καί ποτέ δέν
σκάφθηκε νά τούς άποκηρύΕη.
Γιά νά κλείση τό θέμα Μωραίτίνη, ό παλιός του συνάδελ
φος καί φίλος πρόσθεσε:
— Ακούστε τώρα καί τή συνέχεια: Είχαν περάσει κάμ
ποσο χρόνια άπό τότε πού σταμάτησε ή κυκλοφορία τού
βιβλίου, ό Μωοαϊτίνης είχε πάει ψηλά, τό πράγμα είχε
Εεχσστή, όταν μιά μέρα ένας γνωστός τότε λόγιος καί δη
μοσιογράφος, πού έργαΖότανε στήν ίδια μέ κείνον έφημερίδα, τόν πλησιάΖει καί τού λέει έπιτακτικά: «Δώσε μου
πενήντα δραχμές». «Λυπάμαι πού δυστυχώς δέν έχω», τού
άπαντάει ό Μωραϊτίνης. «Νά βρής, άμέσως μάλιστα. Δια
φορετικά θά ύποχρεωθής νά πληρώσης τά διπλά». Κατά
πληκτος ό Τίμος, ρώτησε γιατί». « Ιδού γιατί», φωνάΖει ό
άλλος καί τού δείχνει ένα άντίτυπο τής . . . άμαρτωλής
συλλογής!
Ο Μωραϊτίνης μέ μίαν αύθόρμητη κίνηοι πήγε νά πάρη
τό βιβλίο, μά αύτός τράβηΕε τό χέρι του λέγοντας: «Κα
τέβαινε τό παραδάκι, άλλοιώς άπό αύριο θά φιγουράρη κάθε
πρωί στήν έφημερίδα άπό ένα ποίημά σου, μέχρις έΕαντλήσεως», Μάταια παρακαλοϋοε ό Μωραϊτίνης νά τού πσραδοθή τό βιβλβίο. Ό έκβιαστής ήταν άνένδοτος. Τέλος, ύ
στερα άπό πολλές συΖητήσεις, βρέθηκε μιά συμβιβαστική
λύσι: Γιά κάθε φύλλο τού βιβλίου του τό πλήρωνε δύο
δραχμές ό Τίμος, ώσπου ο' ένα μήνα τ' άγόρασε όλα, καί
ήσύχοσε. Τόπαιρνε καί τόσκιΖε.
—Καί τώρα στ' άρνάκια μας, είπε ό ποιητής. Πέστε
μου, δέν προκάλεσε καί σέ σάς τήν Ιδια συγκίνησι ό πρώι
μος έρχομός τού φθινοπώρου;
—Μά ναι, φυσικά, έσπευσε ν' άπαντήση ή χαριτωμένη
κυρία, πού είναι Ζωγράφος έκλεκτή, άλλά καί φίλη τών
Γραμμάτων. Από τή στιγμή πού Εέσπασε τό μπουρίνι, στό
νοΰ μου τριγυρνούν άγοπημένοι βάρδοι τών περασμένων.
Τί Γάλλοι ρωμαντικοί καί συμβολλιστές, τί δικοί μας! Ούγκώ, Μιλλεβουά, Βερλαίν, Μωρεάς, ΧατΖόπουλος, Πορφύρας,
κοΐ πόσοι άλλοι άκόμα.
—Δέν μάς κάνετε τή χάρι ν' άπογγείλετε σιγανά με
ρικούς φθινοπωρινούς στίχους, τήν παρεκάλεσαν.
Κ' έκείνη, χωρίς τά συνηθισμένα σκέρτσα, είπε μέ τή
μελλωδική φωνή της, πού έχει κάτι άπό τό άπόηχο βιόλας,
οέ τρυφερό καί βαθύτατα έπιβλητικό τόνο άποσπάσματα άπό
παλιά, ένδοΕα ποιήματα.
Ό τα ν τέλειωσε, διαμάντια άναρίθμητα σπίθιΖαν στήν
έπιφάνεια, τής» θάλασσας, ό ήλιος συνέχιΖε θριαμβευτικά
τήν πορεία του, κ ή κίνησι στό περιγιάλι είχε Εαναρχίσει.
Μιά παρένθεσι ήταν τό μπουρίνι, άλλά καί μιά προειδοποίησι πολυσήμαντη.
ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τοΰ κ. Δημητρίου Μαγκριώτη, Επιτίμου
Συμβούλου τοϋ Ελεγκτικού Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ

I. Ή ά π ό ιιτη σ ις ο ρ θή ς ιιοσμοθεω ρ ία ς, θ ε μ έ λ ιο ν τή ς ά λ η θ ιν ή ς
μορφώ σεω ς.
Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος έχει συλλάθει, ή πρέπει
νά είναι εις θέσιν νά συλλαβή, ώρισμένην εικόνα τοΰ κό
σμου καί τής Ζωής. Πρέπει, δηλαδή, νά έχη σχηματίσει
ώρισμένην κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α ν
ή βιοθεωρίαν,
διά νά ρύθμιση τόν προσανατολισμόν του καί τήν πορείαν
του εις τήν Ζωήν.
Καί, όταν λέγα>μεν κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α ν ,
έννοοϋμεν, κυρίως, τά μεγάλα προβλήματα ή «μυστήρια», τά
όποια απασχολούν, ή πρέπει ν' απασχολούν, κάθε σκεπτόμενον άνθρωπον. Τά κυριώτερα δέ τούτων είναι: Τ ό
μυστήριον
τής
ύπάρΕεως,
τά μυστή
ριον
τ ή ς τ ά Εε ω ς κ αί
άρμονίας,
πού
έπικρατεί εις τόν κόσμον, τ ό
μ υ σ τ ή ρ ι ο ν
τής
π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς
Ζωής
καί
τό
νόημα
α ύ τ ή ς, καθώς, έπίσης, καί τ ό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν
τ ή ς ψ υ χ ή ς.
Τά βασικά αύτά προβλήματα ή «μυστήρια», που δεν
παύουν νά είναι καί Ζωντανοί πραγματικότητες, όρθούνται,
εμπρός εις τόν κάθε άνθρωπον, ώσάν πελώρια έρωτ υατικά, πού Ζητούν τήν έΕήγησίν των.
Από τήν άπάντησιν δέ πού θά δώση ό κάθε άνθρω
πος εις τά έρωτήμστα αύτά, άπό τήν όρθήν, προπαντός,
λύσιν των, έΕαρτάται καί όλος ό προσανατολισμός του εις
τήν ϋπαρΕιν καί, γενικά, ή πορεία του εις τήν Ζωήν.
Έχει δέ ή όρθή όντιμετώπισις τών προβλημάτων τού
των μεγίστην σημασίαν, τόσον διά τήν παρούσαν Ζωήν, ό
σον καί διά τήν άλλην, τήν ύπερκόσμιον Ζωήν.
Ό κάθε άνθρωπος, άναλόγως πρός τάς «ά Ε ί α ς»,
εις τάς όποιας πιστεύει καί άπό τάς
όποιας έμπνέεται,
προσπαθεί νά δώση έΕήγησίν εις τά διάφορα αύτά βασικά
προβλήματα, πού άπαρτίΖουν τήν λεγομένην Κοσμοθεωρίαν
καί θέλει νά ρυθμίση άναλόγως τήν πορείαν του, εις τήν
Ζωήν.
Τό θ ε μ έ λ ι ο ν ,
λοιπόν, κάθε άληθινής μορφώοεως, άκόμη δέ καί ό εύστοχος προσανατολισμός εις τήν
Ζωήν, έΕαρτώνται, κυρίως, άπό τήν άπόκτησιν ορθής κο
σμοθεωρίας. Από τήν όρθήν δέ άντιμετώπισιν καί έΕήγη-

σιν τών μεγάλων προβλημάτων τής ύπάρΕεως καί τής Ζωής,
ό άνθρωπος θά έχη μορφώσει καί άποκτήσει τήν κοσμο
θεωρίαν αύτήν ά ίδιος, μόνος του, μέ άγώνα προσωπικόν.
Δυστυχώς, όμως, οί περισσότεροι άνθρωποι, άκόμη δέ καί
οί περισσότεροι άπό τούς λεγομένους «μ ο ρ φ ω μ έν ο υ ς», έχουν άποκτήσει τήν κοσμοθεωρίαν των άπό
έΕωτερικάς έπιδράσεις καί έντυπώσεις, ίδίρ δέ, άπό τόν
καθημερινόν τύπον, άπό προχείρους, δηλαδή, καί έπιπολαίας παρατηρήσεις καί κρίσεις.
Ό χ ι δέ μόνον οί άπλώς μορφωμένοι, άλλ' άκόμη και
πολλοί έπιστήμονες, πού ήμπορεϊ μέν νά είναι σπουδαίοι
εις τήν ειδικότητά των, άλλά δέν έχουν έΕέλθει άπό τά
στενά όρια τοϋ τομέως των, δέν κατορθώνουν ν άντικρύσουν μ' έπίγνωσιν καί μέ σοβαρότητα τά βαθύτερα καί Ζωτικώτατα, διά τόν σύγχρονον άνθρωπον, προβλήματα τής
Ζωής.
Καί είναι μέν δυνατόν, νά είναι οί έπιστήμονες υπε
ρήφανοι διά τάς είδικάς γνώσεις τοΰ κλάδου τής Επιστή
μης των καί τά έπιτεύγματά της, όχι όμως καί νά έχουν
τήν άΕίωοιν, ότι είναι καί πρέπει νά θεωρούνται «πνευμα
τικοί» ήγέται. Διά τό Ζήτημα αύτό χρειάΖεται κάτι περισ
σότερον άπό γνώσεις. Απαιτείται προπαντός νά ύπάρχη
πραγματική σοφία καί μάλιστα συνειδητή έμπειρία τών με
γάλων πνευματικών άληθειών, ώς έπίσης τών πνευματικών
καί ψυχικών άναγκών τοϋ συγχρόνου άνθρώπου. Δηλαδή,
άπαιτεϊται νά ύπάρχη άτομικόν βίωμα τών βασικών πνευ
ματικών άληθειών. Τότε καί μόνον είναι δυνατόν νά θεωρηθή τις ώς πνευματικός ήγέτης.
Αί δύο βασικοί, άλλ' άντίθετοι κοσμοθεωρίαι. Κατά
καιρούς, διάφοροι έΕηγήσεις έχουν δοθή άπό τούς φιλοσό
φους καί τούς έρευνητάς εις τ' άνωτέρω βασικά προβλή
ματα τής Ζωής. Αί έρμηνεϊαι, όμως, άλληλοσυγκρούονται
μεταΕύ των. Εάν θελήσωμεν νά τάς κατατάΕωμεν, έπί τή
βάσει γενικών κριτηρίων, θά τάς ύπαγάγωυεν εις δ ύ ο
β α σ ι κ ό ς
κ α τ η γ ο ρ ί α ς ,
πού είναι έκ διαμέ
τρου άντίθετοι μεταΕύ των.
Ή μία έκ τούτων φέρει τό όνομα «ύ λ ι σ μ ό ε».
ή δέ άλλη « Ι δ ε α λ ι σ μ ό ς »
ή ·Π ν ε u μ σ τ ο 
κ ρ α τ ί α».
1.
Κατά τήν κοσμοθεωρίαν τού ύλισμού, πού φέρει
διάφορα ονόματα, ώς Φυσιοκρατία, Μηχανοκρατία, θετικι
σμός κ.λ.π., τό πόν είναι ύλη. Τά πάντα, κατά τήν υλι
στικήν θεωρίαν, ρυθμίζονται άπό φυσικός δυνάμεις. Εκείνο
πού άποκαλεϊται π ν ε ύ μ α
ή ψ υ χ ή
δέν εϊνοι
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τίποτε άλλο, κατά τούς ύλιστάς, παρά Ολη καί, κατά συ
νέπειαν, ό άνθρωπος δέν είναι άλλο τι παρά ϋλη. "Ο,τι
Θεωρείται ώς πνευματικόν ή ηθικόν, κατ' αυτούς, είναι
αυταπάτη. Κατά τόν υλισμόν, όκόμη δέ καί τόν λεγόμενον
Μ ε τ α φ υ σ ι κ ό ν
ύλισμόν,
ώς είναι ό ψυχολο
γικός τοιοϋτος, αί ήθικαί καί θρησκευτικοί άξιοι, έν γένει
δέ όλόκληρος ό πνευμοτικός βίος έξαρτώνται μόνον άπό
οικονομικά αίτια καί συμφέροντα.
Συνεπής πρός τάς άρχάς αύτάς ό υλισμός δέν τάσσει
εις τόν άνθρωπον άλλον άνώτερον προορισμόν, είμή μόνον
τήν άπόλαυσιν τών άγαθών, δηλοδή, μέ άλλας λέξεις, τήν
Ζωήν τού κτήνους... Ελλείψ ει χώρου δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν κριτικήν τοϋ ύλισμοϋ. Τούτο μόνον θέλομεν νά παρατηρήσωμεν, άτι τά τελευταία συμπεράσματα τής 'Επιστή
μης, καί ιδία τών Θετικών 'Επιστημών, ώς τής Φυσικήβ,
τής Βιολογίας καί τής Ψυχολογίας κατευθύνουν τόν άπροκατάληπτον έρευνητήν εις τήν πνευματοκρατικήν ή ίδεαλιστικήν αποψιν τής Ζωής. Μέ πολλήν δέ ταπεινοφροσύνην,
σύγχρονοι κορυφαίοι έπιστήμονες άνογνωρίΖουν, ότι ή ϋλη
είναι έκφροοις καί δημιούργημα τού πνεύματος, τοϋ όποιου
«ο κ έ ψ ε ι ς», είναι τά ίδικά μας πνεύματα. (Σ έρ ΤΖαίημς
ΤΖήνς, διάσημος Αστρονόμος).
2.
Κατά τό έτερον σύστημα, τό <Ί δ ε α λ ι ο τ ικόν»
ή « Π ν ε υ μ α τ ο κ ρ α τ ι κ ό ν » ,
βασική
άρχή καί άληθινή ούσι'α είναι τό « π ν ε ύ μ α » .
Αύτό
άντιδιαστέλλει τόν άνθρωπον άπό τό κτήνος.
Κοτά τόν Ιδεαλισμόν, ό άνθρωπος έπλάσθη κατ' ει
κόνα καί όμοίωσιν τοϋ Θεού. "Εχει, δηλαδή, δύο κυρίας
χαρακτηριστικός ιδιότητας καί άρετάς, τήν Λ ο γ ι κ ή ν
καί τήν
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν
ούτως, ώστε, έλευθέρως
κρίνων καί άποφοσίΖων ό άνθρωπος, ν' αποκτά διά τής
αύτοκυριαρχίας καί τής πειθαρχίας καί άλας τάς άλλας
Θ ε ί α ς
Ά ρ ε τ ά ς .
Είναι, δηλαδή, ό άνθρωπος

Υψιστος σκοπός τής άνθρωπίνης ύπάρξεως εί
ναι ή πραγματοποίησις τής ιδέας «άνθρωπος»,
δηλαδή, ή τελείωσις τοϋ ανθρώπου, ύποστηρίΖει
ό πολύς Γερμανός ποιητής Γκαϊτε.
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πνευματική προσωπικότης, προικισμένος μέ τό προνόμιον
τής ήθικής ελευθερίας καί τής έκλογής. Αύτή δέ είναι ή
πνευματική όμοιότης τού άνθρώπου πρός τόν Θεόν, ώς καί
ή δυνατότης τής όμοιώσεώς του πρός Αύτόν.
ΕΕ όοων, έν συντομία, έοημειώσαμεν άνωτέρω, προ
κύπτει τό συμπέροσμα, ότι ό άνθρωπος, προικισμένος μέ
πνεύμα καί πνευματικά τάλαντα, μέ τήν ήθικήν ελευθερίαν,
μέ τό προνόμιον τής έκλογής καί τήν αύτοσυνειδησίαν,
έχει ένα άνώτερον προορισμόν νά πραγματοποιήοη έπί τής
YHC.

Τό ύψιστον δέ καθήκον τοϋ άνθρώπου είναι ΗΘΙΚΟΝ.
Ητοι, οφείλει ν' άποβλέπη εις τήν ήθικήν καί πνευματι
κήν του βελτίωσιν καί τελείωαιν, εις τήν όλοκλήρωσιν τής
προσωπικότητάς του.
Πρός τούτο, είναι άνάγκη νά έμπνέεται καί νά κατευθύνεται άπό τάς άνωτέρας ήθικάς καί πνευματικός αξίας,
έξ ών ή ύψίστη πασών είναι ό ΘΕΟΣ, όστις είναι ή άπόλυτος ήθική καί πνευματική άξια.
Ως έκ τούτου, ή πρός τόν Θεόν άγάπη καί ύπακοή
άποτελεί τό πλέον στοιχειώδες καθήκον τού άνθρώπου.
Επιβάλλει δέ αϋτη τήν πρός τόν πλησίον άγάπην, δη
λοδή, τήν πρός τούς συνανθρώπους μας άγάπην, καθώς,
έπίσης, τόν σεβασμόν τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας. 'Α 
κόμη δέ τήν άνιδιοτελή ύπηρεσίαν πρός τόν πλησίον, ή
όποια φθάνει καί μέχρις όπαρνήσεως τού 'Εγώ καί τής
αυτοθυσίας.
Η έξυπηρέτησις, όθεν, τού δικαίου καί τοϋ άγαθοϋ,
ή έκΖήτησις καί διακήρυξις τής Αλήθειας καί ή ολόθερμος
ύποστήριξις των ήθικών Αρχών περιλαμβάνονται εις τόν
κύκλον τών ήθικών υποχρεώσεων τού άνθρώπου.
Δυστυχώς, όμως, ή σημερινή έποχή αδιαφορεί ή μάλ
λον περιφρονεί τάς ήθικάς καί πνευματικός άξίας. Είναι
άπορροφημένη άπό τήν ύλικήν καί τεχνικήν πρόοδον, πού,
χάρις εις τήν Επιστήμην, κατώρθωσε αϋτη νά έπιτύχη.
Λησμονεί καί παραγνωρίζει, άτι ή ψυχή κάθε πολιτι
σμού είναι ό πολιτισμός τής ψυχής. Αδιαφορεί διά τόν
έσωτερικόν άνθρωπον, διά τήν ψυχήν. Περιορίζεται δέ, ώς
έπί τό πλεϊστον, μόνον εις τήν διανοητικήν καί τήν σωμα
τικήν άνάπτυξιν τών άνθρώπων, καί παραμελεί τάς ψυχικός
άνάγκας αύτοϋ.
Ή παραμέλησις τών βασικών άναγκών τής ψυχής, τό
κύριον αίτιον τής κακοδαιμονίας. Τό κυριώτερον αίτιον τής
κοκοδαιμονίας τής έποχής μας όφείλεται εις τήν παραμέλησιν της ψυχής καί τών βασικών άνογκών α ύ τ ή ς,
ήτοι εις τήν άπώθησιν τών άνωτέρων πνευματικών καί ήθι
κών άρχών.
Ώ ς έκ τούτου, μία άεριόριστος στροφή πρός τόν έξωτερικόν κόσμον καί άπώθησις τών δημιουργημάτων τού έοωτερικοϋ βίου χαρακτηρίζουν τήν έποχήν μας. Διά τούτο
ή κοινωνία μας μοστίΖεται άπό βαθυτάτην ήθικήν καί πνευμοτικήν κρίσιν.
Ενας έκ τών μεγαλύτερων συγχρόνων ψυχολόγων καί
ψυχιάτρων, ό ΓΙΟΥΓΚ, διοκηρύσσει, άτι «αί σημερινοί γιγαντιαίαι καταστροφαι έχουν οϊτια ψυχικό» καί προσθέτει:
«ό διαφωτισμός, ό όποιος έξέβαλε τόν Θεόν έκ τής Φύσεως
καί έκ τών άνθρωπίνων θεσμών, δέν είδε τόν ένα Θεόν
ό όποιος κατοικεί έν τή ψυχή».
Ο ίδιος μεγάλος έπιστήμων τονίΖει, έπίσης, ότι «τό
μοναδικόν φάρμσκον τών ψυχικών άσθενειών είναι ή πίστις εις τόν Θεόν καί τήν άθανσσίαν τής ψυχής, διότι, λόγω
τής άπουσίας τής πίστεως τούτης, ή ψυχή παραδέρνει καί
νοσεί.
Ποίος ό ύψιστος σκοπός τής Ζωής. "Ολα τά μεγάλα
πνεύματα τής άνθρωπότητος διεϊδον τόν ύψιστον άξιολογικόν σκοπόν τοϋ άνθρώπου καί τής Ζωής εις τήν πραΥματοποίησιν τής ιδέας « ά ν θ ρ ω π ο ς » .
Οί μεγαλύ
τεροι αρχαίοι
Ελληνες φιλόσοφοι, ώς ό Σωκράτης, ό
Πλάτων, ό Αριστοτέλης, άνεγνώρισαν, ότι ή έσωτερική ίκονοποίησις εις τόν ήθικόν βίον, ή ίκανοποίησις, δηλαδή,
τών άναγκών τής ψυχής είναι ή άντανάκλασις τοϋ άγαθοϋ,
τής άξίας τής προσωπικότητος, ή όποια πραγματοποιεί τό
άγοθόν καί τάς άνωτέρας άξίας τής Ζωής, δηλοδή, τάς
πνευματικός, πού συνθέτουν τήν πραγματικήν εύτυχίαν τοϋ
ανθρώπου.
Επίσης, τά μεγαλύτερα πνεύματα τών νεωτέρων χρό
νων, ώς ό Λάϊμπνιτς, ό Γκαϊτε, ό Σπράγκερ, ό Μπέργκσσν,
ό Καρρέλ, ό Σέρ ΤΖαίημς ΤΖήνς, ό Σπέμαν, ό Ράϊνκε, ό
δρ Εσσεν καί πλεϊστοι άλλοι, διαπιστώνουν, ότι ό ύψιστος
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σκοπός τής ανθρώπινης ύπάρΕεως είνοι ή πραγματοποίησις
τής ιδέας «ά ν θ ρ to π ο ς», δπλοδή, ή τελείωσις τού
άνθρώπου.
Ιδού τί γράφει, οχετικώς ό Δρ Γιοχάνες Εσοεν, Καθηγητής τής Φιλοσοφίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Κολωνίας,
εις τό περίφημον σύγγραμμά του « Τ ό Ν ό η μ α
τής
Ζωής».
«. . . Εις τόν πολιτισμόν άνήκει, πρωτίστους, ώς καλλιέργεια τής ψυχής, ή θεραπεία τών εσωτερικών άγαθών
καί άΕιών. . .».
« . . . Ό άνθρωπος οφείλει νά γίνη άνθρωπος «πληρης
άΕιών», ήτοι νά γνωρίση καί νά θοηθήση τό άληθές, τό
άγαθόν, τό ώραίον καί τό άγιον, νά υπάρχουν αύτά μέσα
εις τήν προσωπικότητά του.
« . . . τό νόημα τής ζωής ουνίσταται εις τό νά ύπηρετοϋμεν καί νά πραγματοποιοϋμεν τάς «άΕίας», ιδίως «τού
ήθικοϋ άγαθοΰ».
«. . . ό άνθρωπος είναι ό τόπος τής άποκαλύψεως του
βασιλείου τών «άΕιών», ή πύλη τής εισβολής τών άΕιών.
Τούτο δέ οφείλεται εις τήν δύναμιν τού πνεύματός του,
εις τήν φύσιν τού όποιου άνήκει ή έλευθερία.
Έ φ' όσον πραγματοποιούνται «άΕίαι» εις τήν ζω
ήν, έχει αύτή νόημα. Ό άνθρωπος δέ, πού είναι πλήρης
άΕιών, είναι ένα «ίχνος τού Θεού». Τότε, ό Θεός γίνεται
μέσα του «ζωντανός». Καί άρχίζει μέσα του μία νέα ζωή,
φωτός, δυνάμεως, χαράς. . .) .
_
Τήν ιδέαν, όμως, περί τής «τελειώοεως» τού άνθρωπου, τήν διετύπωσε καί διεκήρυΕε, μέ τό αύθεντικόν του
κύρος, Εκείνος ό όποιος είναι ή πηγή τής Αλήθειας καί
τής Ζωής, ήτοι, ό Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός.
«"Εσεσθε
τ έ λ ε ι ο ι ,
ώσ πε ρ
ό Πα
τήρ
Υμών,
ό έν τ ο ί ς
ούρανοϊς,
τέ
λ ε ι ο ς
έστί ν»
(Ματθ. Ε. 48).
Ιδού, λοιπόν, ποιος πρέπει νά είναι ό άντικειμενικός
σκοπός τής ζωής μας, ποιος πρέπει νά είναι ό ορθός καί
άλάνθαστος προσανατολισμός μας: Ή «τελειοποίησις» τού
έαυτού μας.
Πού θά εύρεθη ή άναγκαιοϋοα δύναμις; Αλλά θα
διερωτώνται, άσφολώς, πολλοί, πώς είναι δυνατόν, έγώ ό
πεπερασμένος καί τόσον άδύνατος άνθρωπος, πού ζώ μέσα
εις μιαν κοινωνίαν τόσον Εεπεσμένην ήθικώς, πώς είναι
δυνατόν νά ζήσω μίαν τόπον ύψηλήν καί άνωτέραν ζωήν;
Βεβαίως, άν θέλης νά στηριχθής μόνον εις τάς ίδικάς σου προσπάθειας, αύτό τό ιδεώδες, ή πραγματοποίη
σή, τούτέστιν, τού ύψίστου τούτου σκοπού τής ζωής σου
ε ί σ α ι
ά δ ύ ν α τ ο ς .
Εις τήν ζωήν αύτήν θ' άντιμετωπίσης κακίας, δυσκολίας ποικίλας,
πειρασμούς πολ
λούς. "Εχεις ν' άντιμετωπίσης, έν πρώτοις, τό ίδιον τό
έγώ σου μέ τάς όρμάς του, τάς έπιθυμίας του, τά πάθη
του, τόν έγωϊσμόν του, τάς προκαταλήψεις του. "Εχεις ν'
άντιμετωπίσης τό περιβάλλον αου, μέ τάς ποικίλας έπιρροάς του, έχεις νά άντιπαλαίσης μέ τόν έΕω κόσμον, μέ τάς
κακίας του, μέ τήν ίδιοτέλειάν του, μέ τήν γοητείαν του,
μέ τούς πειροσμούς του, μέ χιλίας δύο έναντιότητας.
"Εχεις ανάγκην, συνεπώς, όχι μόνον άπό ορθήν διαφώτισιν καί ορθόν προσανατολισμόν, άλλά καί άπό ΔΥΝΑΜΙΝ. Πού, όμως, θά δυνηθής νά εύρης αύτήν τήν Δύναμιν, πού τόσον έχεις άνάγκην;
“ Ας ύποθέσωμεν, ότι έχεις καταλήΕει εις όριστικάς
άποφάοεις, ώς πρός τά βασικά προβλήματα τής ζωής καί
τής ύπάρΕεως. Έχεις, ύποτεθήσθω,
έκλέΕει τόν ορθόν
δρόμον. Θέλεις νά προχωρήσης μέ έπιτυχίαν εις τήν Ζωήν
σου καί νά πραγματοποιήσης τ' άνώτερα ιδεώδη, τάς «ήθικάς καί πνευματικός άΕίας», ώστε νά γίνης μία ολοκληρω
μένη προσωπικότης. Αισθάνεσαι, όμως, τόν έαυτόν σου άδύνατον καί άβοήθητον, μόνον εις τήν ζωήν. Αύτό τό αί
σθημα τής άδυναμίας καί τής μονώσεως σέ καταπιέζει, σέ
φοβίζει, σοϋ προκαλεί άγχος.
Καί ύποφέρεις σιωπηλός
Αναδιπλώνεσαι εις τόν έαυτόν σου. "Αλλοι άντιδροΰν κατά
διαφόρους τρόπους, οί όποιοι όμως βλάπτουν συνήθως αύτούς τούς ίδιους.
α) Π ο ι α
ε ί ν α ι
ή ό ν θ ρ ω π ί ν η
ό
π ά ν τ η σ ι ς;

— «ΚύτταΕε νά ένδιοφερθής περισσότερο γιά τήν
ζ ωή. . . νά συνάψης γνωριμίες, νά πηγαίνης στό
ύπαιθρο, νά Εεσκάζης, νά άσχολήσαι μέ τά σπόρ,
μέ τά θεάματα καί τά τοιαύτα. . .».
"Ολοι, όμως, αύταί αί συμβουλαί καταλήγουν εις τό
ίδιον άποτυχημένον πείραμα, εις τό ν' άφήνουν, δηλαδή,
τόν άνθρωπον εις τάς ίδικάς του προσπάθειας καί εις τάς
ίδικάς του δυνάμεις, διά νά ύπερνικήση τάς δυσκολίας του.
Αλλά, πώς είναι δυνατόν ό άνθρωπος μόνος του νά
άνορθώση τόν έαυτόν του: Πού θά εύρη τήν ΔΥΝΑΜΙΝ
νά βελτιώση τόν έαυτόν του, νά ζήση τήν άνωτέραν, τήν
πνευματικήν ζωήν; Ά ρ ά γε ύπάρχει άπάντησις εις τό ει
δικόν αύτό πρόβλημα; Ναι, ύπάρχει άπάντησις είς τό σο
βαρόν αύτό ήθικόν καί ψυχολογικόν πρόβλημα, ή όποια είναι
έντελώς διαφορετική άπό όλας τάς άλλας. Καί είναι ή
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή
άπάντησις.
β)

Π ο ι α
ε ί ν α ι
ά π ά ν τ η σ ι ς ;

ή

Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή

Χωρίς, βεβαίως, νά παραγνωρίζη ώρισμένας όρθάς πα
ρατηρήσεις καί ύποδείΕεις τής ψυχολογίας, ή Χριστιανική
άπάντησις, προσφέρει τούτο τό, άπείρως άνώτερον, συνά
μα δέ καί πρακτικώτερον, βοήθημα είς τόν άπογοητευόμενον άπό τόν έαυτόν του άνθρωπον. Φανερώνει τούτο τό
ουσιώδες: Εκείνο, δηλαδή, άκριβώς είς τό όποιον εύρίσκεται ή δ ύ ν α μ ι ς ,
καί πού άποτελεϊ καί τήν λύσιν
τού προβλήματος.
Είς τό αίσθημα τής μονώσεως καί τής άδυναμίας, του
φόβου καί τού άγχους, προσφέρει είς τόν άνθρωπον μίαν
ύπόσχεσιν ή μάλλον τήν βεβαιότητα τής Θείας Παρουσίας,
τής Θείας συμπαραστάσεως καί Δυνάμεως.
(Συνεχίζεται)

«Εσεσθε τέλοιοι, ώσπερ ό Πατήρ Υμών, ό έν τοϊς
ούρανοϊς, τέλειος έστίν»
(Ματθ. Ε. 48)

Εις τό αίσθημα τής άδυναμίας καί τής μονώσεως, πού
οδηγεί εις άπογοητεύσεις καί εις άποθόρρυνσιν, οί περισσό
τεροι ψυχολόγοι καί ψυχαναλυταί άπαντοϋν, συνήθως, μέ
εύκολους καί προχείρους σύμβουλός:
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Δεξιά: Ό Άστυναμικδς Δ) ντής κ.
Νικ. Νέρης, δμιλών ένώπιον τού Συν
τάγματος Παθητικής Άεραμύνης τής
χώρας τδ 1940— 41 εις τδν χώρον
τού Παναθηναϊκού Σταδίου.
Κάτω: Οί πρώτοι άτακρύλακες τής
Τροχαίας ’Αθηνών, οϊτινες έξεπαιδεΰθησαν εις τήν δδήγησιν μοτοσυκλέττας. Ή φωτογραφία εχει ληφθή
είς τήν περιοχήν ’Αμπελοκήπων τδ
Ιτος 1937,
’Απέναντι: Οί άνδρες τού Γ' Άστυν.
Τμήματος ’Αθηνών τδ Ιτος 1925 μέ
τδν Διοικητήν των κ. Βρανόπουλον
είς τδ μέσον, είς τδν κήπον τού
Ζαππείου.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΟ

ΦΑΚΟΣ

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

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

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Ανω: ’Άνδρες τής Αγορανομίας ’Αθηνών τοΰ Σταθμού Σφαγεί
ων τό έτος 1929.

Κάτω: Μέτρα τάξε ως τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών πρό τοΰ Ναοΰ τής
Μη τροπόλε ως κατά τό 40 νθήμ,ερον μνημόσυνον τοΰ ’Ελευθερίου
Βενιζέλου.

’Ά νω : Ή 5η Εκπαιδευτική Περίοδος τής Σχολής Άρχιφυλάκων έντδς τού Παν^ηναΐκοΰ Σταδίου τήν 13.
9.1944 μ,έ τούς έκπαιδευτάς της, Άρχοντουλάκην, Τσιοΰγκον, Μπραμην και Παπαδάκην είς τδ μέσον.
Κάτω: Έ να ς άστυφύλαξ φρουρεί τδ 1937 τδ Αποκριάτικο «κανόνι τής Ειρήνης».
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Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν ίττιστρέφοίϊ. Α1 δημοσιευόμενοι μελέται όπηχοΟν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών κα) τός γνώμας αυτών.
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Τμήμο τής Σχολής ΑΕιωματικών
Αστυνομίας Πόλεων, παρελαύνει
πρό τού Μνημείου τού Αγνώστου
Στρατιώτου κατά τήν μεγαλειώδη
παρελασιν έπί τη Επετείω τής
28ης Οκτωβρίου 1940
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ΕΡΝ. ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ
Βραβείο Νόμπελ

lYI ΟΝΑΧΑ δυό Αμερικανοί μένανε ατό Εενοδοχείο. Δέ
γνώριζαν κανένα απ’ όσους προσπερνούσαν στή σκά
λα όταν πήγαιναν ή έφευγαν απ' τό δωμάτιό τους. Τό δω
μάτιό τους ήτανε ατό δεύτερο πάτωμα κ' έβλεπε στή θά
λασσα. Έβλεπε άκόμα ατό δημόσιο κήπο καί στό μνημείο
του πολέμου. Στό δημόσιο κήπο ήταν πολλές μεγάλες φοι
νικιές καί πράσινα παγκάκια. "Οταν ό καιρός ήταν καλός
έβλεπες πάντα ένα Ζωγράφο μέ τό τελάρο του.
Στους
Ζωγράφους άρεσε πολύ ό τρόπος πού μεγάλωναν οί φοι
νικιές καί τά Ζωηρά χρώματα των Εενοδοχείων πού είχαν
μέτωπο πρός τούς κήπους καί τή θάλασσα. Οί Ιταλοί έρχόντανε άπό πολύ μακριά γιά ίδούν τό μνημείο τού πο
λέμου. Ή τα ν καμωμένο άπό χαλκό καί γυάλιΖε στή βροχή.
Εβρεχε. Ή βροχή στάλαΖε άπό τις φοινικιές. Τό
νερό έκανε λακκούβες ατά μονοπάτια μέ τά χαλίκια. Ή
θάλασσα Εεσπούσε οέ μιά μεγάλη γραμμή μές στή βροχή,
τραβιότανε πίσω στ' ακρογιάλι καί Εεσπούσε πάλι οέ μιά
μεγάλη γρομμή μές στή βροχή. Τά αύτοκίνητα είχαν φύγει
άπό τήν πλατεία μέ τό μνημείο τού πολέμου. Πέρα άπ'
τήν πλατεία, στήν πόρτα τού καφενείου, στεκότανε ένα
γκαρσόνι καί κοίταΖε τήν άδεια πλατεία.
Ή γυναίκα τού Άμερικάνου στεκότανε στό παράθυρο
καί κοίταΖε έΕω. Κάτω ακριβώς άπ’ τό παράθυρό τους μιά
γάτα είχε συμμαΖευθή κάτω άπό ένα άπό τά πράσινα τραπεΖάκια, πού έοταΖαν νερό. Ή γάτα προσπαθούσε νά συμμαΖευτή όσο μπορούσε γιά νά μή βρέχεται.
—Θά κατέβω νά πάρω αύτό τό γατάκι, είπε ή γυναίκα
τού Αμερικάνου.
—Θά πάω έγώ, πρότεινε ό σύΖυγός της άπό τό κρεββάτι.
Ό χ ι, θά τό φέρω έγώ, τό καημένο τό γατί προσπαθεί
νά μείνη στεγνό κάτω άπό ένα τραπέΖι.
Ό σύΖυγος έΕακολουθοΰσε τό διάβασμα μισοΕαπλωμένος στά πόδια τού κρεββατιοΰ μέ δυό μαΕιλάρια πίσω
του.
—Κοίτα μή βρεχής, είπε.
Ή γυναίκα του κατέβηκε κάτω καί ό ιδιοκτήτης τού
Εενοδοχείου άναοηκώθηκε καί τής έκανε μιά ύπόκλισι κα
θώς περνούσε άπό τό γραφείο του. Τό τροπέΖι του ήταν
στό βάθος τού γραφείου. Ή τα ν ένας γερός άντρας καί
πολύ ψηλός.
II pioue, είπε ή γυναίκα. Τής άρεσε ό ιδιοκτήτης.
— Si, si. Signora, brutto tempo. Είναι πολύ κακός
καιρός.
Στεκότανε πίσω άπ' τό γραφείο του στό βάθος τού
σκοτεινού δωματίου. Ή γυναίκα τόν συμπαθούσε. Τής άρε
σε ό πολύ σοβαρός τρόπος πού άκουε κάθε παράπονο.
Τής άρεσε ή άΕιοπρέπειά του. Τής άρεσε ό τρόπος πού
προσπαθούσε νά τήν έΕυπηρετήση. Τής άρεσε ό τρόπος
πού ένοιωθε πώς ήταν ιδιοκτήτης Εενοδοχείου. Τής άρεοε
τό βαρύ, γέρικο πρόσωπό του καί τά μεγάλα του χέρια.
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Νοιώθοντας συμπάθεια γι' αύτόν, άνοιΕε τήν πόρτα
καί κοίταΕε έΕω. Εβρεχε πιό δυνατά. "Ενας άνθρωπος
μέ μουσαμαδένιο καπέλο διέσχιΖε τήν άδεια πλατεία πη
γαίνοντας στό καφενείο. Ή γάτα θάπρεπε νά ήτανε κάπου
πρός τά δεΕιά. Ισως νά μπορούσε νά πάη ώς έκεϊ, κάτω
άπό τό γείσο τής στέγης. Καθώς στεκότανε στήν έΕώπορτα, μία ομπρέλα άνοιΕε πίσω της. "Ηταν τό κορίτσι πού
σιγύριΖε τό δωμάτιο.
—Δέν πρέπει νά βραχήτε, είπε μέ χαμόγελο, μιλών
τας ιταλικά.
Φυσικά θά τήν είχε στείλη τό άφεντικό της. "Ετσι, μέ
τήν κοπέλα νά κρατά πίσω της άνοιχτή τήν ομπρέλα, προ
χώρησε στό μονοπάτι μέ τά χαλίκια, ώσπου έφτασε κάτω
άπ τό παράθυρό της. Τό τραπεΖάκι ήταν έκεί, ή βροχή τό
είχε πλύνει καί τόκανε νά γυαλίΖη πράσινο, μά ή γάτα
είχε φύγει. Ξαφνικά ή Αμερικανίδα ένοιωσε άπογοήτευσι.
Ή ύπηρέτρια τήν κοίταΕε στά μάτια.
—Χάσατε τίποτα, κυρία;
— Εκεί ήταν μιά γάτα, είπε ή 'Αμερικανίδα.
—Μιά γάτα;
—Ναι, μιά γάτα.
—Μιά γάτα, είπε τό κορίτσι καί γέλασε. Μιά γάτα στή
βροχή;
—Ναι, κάτω άπ' τό τροπέΖι.
Καί πρόσθεσε:
— Ω, τήν ήθελα τόσο πολύ. "Ηθελα νάχω ένα γατάκι.
Τώρα πού μιλούσε άγγλικά, τό πρόσωπο τής ύπηρέ·
τριας έδειΕε άπορία.
— "Ελα, Σινιόρα, τής είπε τό κορίτσι. Πρέπει νά πάμε
μέσα. Θά βραχήτε.
— "Ετσι νομίΖω κ' έγώ, είπε ή 'Αμερικανίδα.
Πήραν Εανά τό μονοπάτι μέ τά χαλίκια κ' έφτασαν
στήν πόρτα. Ή ύπηρέτρια έμεινε έΕω γιά νά κλείση τήν
ομπρέλα. Τή στιγμή πού ή Αμερικανίδα περνούσε άπ' τό
γραφείο, ό ιδιοκτήτης έκανε μιά ύπόκλισι άπό μέσα. Ή
κοπέλα ένοιωσε μέσα της κάτι πολύ μικρό καί σφιγμένο.
Ή τα ν ό ιδιοκτήτης πού τήν έκανε νά νοιώθη πολύ μικρή
καί μαΖί πολύ σπουδαία. Μιά στιγμή είχε τό συναίσθημα
πώς ήταν ή ίδια ύψίστης σπουδαιότητας.
'Ανέβηκε τις
σκάλες. "ΑνοιΕε τήν πόρτα τού δωματίου. Ο ΤΖώρτΖ ήταν
στό κρεββάτι καί διάβαΖε.
—Πήρες τή γάτα; ρώτησε άφήνσντας τό βιβλίο.
—Είχε φύγει.
—Πού νά πήγε; είπε έκεϊνος ΕεκουράΖοντας τά μάτια
του άπ' τό διάβασμα.
Εκείνη πήγε καί κάθησε στό κρεββάτι.
—Τό ήθελα τόσο πολύ, είπε. Δέν Εέρω γιατί τό ήθελα
τόσο πολύ. Τό ήθελα έκεϊνο τό φωτό γατάκι. Δέν είναι
εύχάριστο νά είσαι ένα φτωτό γατάκι έΕω στήν βροχή.
Ο ΤΖώρτΖ Εονάρχισε νά διοβάΖη.
Εκείνη πήγε καί κάθησε μπροστά στον καθρέφτη, πήρε
τό καθρεφτάκι τού χεριού καί κοίταΕε τόν έαυτό της. Μ ε
λετούσε τό προφίλ της, πρώτα άπ' τή μιά μεριά κ' έπειτα
άπ' τήν άλλη. "Επειτα κοίταΕε μέ προσοχή τό πίσω τού
κεφαλιού της καί τό λαιμό της.
—Δέ ναμίΖης πώς θά ναι καλή ιδέα ν' άφήσω τά
μαλλιά μου νά μεγαλώσουν; ρώτησε, κοιτάζοντας πάλι τό
προφίλ της.
Ο ΤΖώρτΖ σήκωσε τά μάτια καί είδε τό σβέρκο της
κουρεμένο βαθιά σάν άγοριοΰ.
—Μ' άρέσει όπως είναι.
—Τό βαρέθηκα τόσο πολύ, είπε έκείνη.
Βαρέθηκα.
Βαρέθηκα νά μοιάΖω μέ άγόρι.

γάτα

στη

Ό Τζώρτζ άλλαΕε θέσι στό κρεββάτι. Έζακολουθοΰσε
νά τήν κοιτάζη άπ' τή οτιγμή πού έκείνη άρχισε νά μιλά.
—Φαίνεσαι πολύ όμορφη έτσι, είπε.
Έκείνη άφησε τόν καθρέπτη πάνω στήν τουαλέττα,
πήγε στό παράθυρο καί κοίταζε έζω. "Αρχισε νά σκοτεινιάζη.
—Θέλω νά τραβήζω πίσω σφιχτά τά μαλλιά μου, όλόϊσια, καί νά κάνω ένα μεγάλο κότσο πίσω πού νά τόν νοιώ
θω, είπε. Θέλω νάχω ένα γατάκι νά κάθεται στήν άγκαλιά
μου καί νά γουργουρίζη όταν τό χαϊδεύω.
—Τί; είπε ό Τζώρτζ άπ" τό κρεβδάτι.
— Καί θέλω νά τρώγω σ' ένα τραπέζι μέ δικά μου
άσημένια μαχαιροπήρουνα καί θέλω κεριά. Καί θέλω ναναι
άνοιζι καί θέλω νά χτενίζω τά μαλλιά μου μπροστά σ" ένα
μεγάλο καθρέφτη καί θέλω ένα γατάκι καί θέλω καινούργια
φορέματα.
— Ό , στομάτα καί πάρε κάτι νά διαδάσης, είπε ό
Τζώρτζ. Είχε άρχίσει πάλι νά διαβάζη.
Ή γυναίκα του κοίταζε έζω άπ’ τό παράθυρο. Ηταν
τώρα όλοσκάτεινα καί στις φοινικιές έβρεχε άκόμα.
— Οπωσδήποτε θέλω μιά γάτα, είπε ζανά. Θέλω μιά
γάτα. Θέλω μιά γάτα τώρα. "Αν δέ μπορώ νά έχω μακριά
μαλλιά ή άλλη διασκέδαση μπορώ νάχω μιά γάτα.
Ό Τζώρτζ δέν ακούσε. Διάβαζε τό βιβλίο του. Η γυ
ναίκα του κοίταζε έζω άπ" τό παράθυρο όπου τό φώς είχε
άνάψει στήν πλατεία.

βροχή

Κάποιος χτύπησε τήν πόρτα.
- Εμπρός, είπε ό Τζώρτζ. Καί σήκωσε τά μάτια του
άπ" τό βιλβίο.
Στό κατώφλι στεκότανε ή ύπηρέτρια. Κρατούσε σφι
χτά στήν άγκαλιά της μιά μεγάλη πιτσιλωτή γάτα, πού κρε
μότανε πάνω στό σώμα της.
— Συγγνώμην, είπε. Τό άφεντικό μοϋ είπε νά τή φέρω
γιά τήν Κυρία.
Μεταφρ.: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΗΣ

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η Δ ΙΑ ΤΑ Ξ ΙΣ ύπ άριθ. 5
Περί ρυθμίσεωο τής κυκλοφορίας των οχημάτων εις διασταυρώσεις.
Έν Άθήναις σήμερον τήν 12ην τού μηνάς "Οκτωβρίου, τού έτους 1972, ήμεϊς ό Αρχηγός τής Αστυνομίας
Πόλεων Γιαννούλης Κων)νος, άποσκοποϋντες εις τήν έζασφάλισιν τής έλευθέρας καί ομαλής κυκλοφορίας των όχημάτων καί λαβόντες ύπ" όψ,ν τάς διατάζεις τού Ν. 4841) 1930 «περί αύτοκινήτων κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώ
σεων τών όδηγών», τού Κώδικος "Οδικής Κυκλοφορίας, κυρωθέντος διά τού Ν.Δ. 4233)1962, των άρθρων 2, 167
καί 168 τού Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2458)1953 (31.12.1957-20.1.1958) «περί "Οργανισμού του Σώματος _ Αστυ
νομίας Πόλεων., τού άπό 2 5 )1 0 -4 .1 1 .5 8 Β.Δ. «περί Κανονισμού τού "Αστυνομικού Σώματος-^ ως και του άρθρου
6 τού Α Ν. 318)1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώοεως διοτάζεων άφορωσών εις τό Σώμα της Αστυνομίας
Πόλεων», άπεφασίσομεν καί διατάσσομεν:
"Αρθρον μόνον.
"Απαγορεύεται ή διέλευσις παντός οχήματος έκ διασταυρώσεως οδών ή λεωφόρων, έόν τά προπορευόμενα αυ
τού οχήματα έχουν άκινητοποιηθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αύτη νά καθίσταται άνέφικτος μέ αποτέλεσμα τήν α
ναγκαστικήν στάσιν τού οχήματος εις τό κέντρον τής διασταυρώσεως.
. . .
Ωσαύτως, διά τόν αύτόν ώς άνω λόγον, άπαγορεύεται ή πρό διαταυρώσεως έκκινησις παντός οχήματος, έστω
καί άν έδόθη τό σχετικόν περί τούτου σήμα (πράσινον) ύπό τού φωτεινού σηματοδότου.
Οί παραβάται τής παρούσης ,ής ή ισχύς άρχεται άπό της δημοσιεύσεώς της έν τή Εφημεριδι της Κυβερνήσεως, διώκωνται καί τιμωρούνται κατά τάς διατάζεις τού άρθρου 420 Π.Κ.
Έγκρίνεται
Ο A ΡΧΗ ΓΟ Σ
ΚΩΝ)ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

_ . _ | Α ° _Υ™υργός π Δ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΈΟΥΜΠΑΣ
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Στρατηγού A X I Λ Λ Ε Ω Σ Τ Α Γ Α Ρ Η
Προέδρου Πανεπιστημίου Πατρών
Δέν θά άσχοληθώμεν, εί μή δΓ όλίΥων εις τό τέλος τού napovToc, μέ τόν
κατά τήν σύγχρονον εποχήν υπάρχοντα
πληθυσμόν τών Ελλήνων, τόν έν τη Έλλόδι διαβιοΰντα καί τόν διάσπαρτον άνά
τήν Υδρόγειον. Θά άναδράμωμεν εις τό
βάθος τών χιλιετιών διά νά γνωρίσω·
μεν άπό τών πηγών του καί έν συνε
χείς, ιδίως άπό πληθυσμιακής άπόψεως,
τό περιούσιον τούτο "Εθνος, τό όποιον
έπελέγη ύπό τής ειμαρμένης, ϊνα διαδραματίση πρωταρχικόν ρόλον εις τήν
παγκόσμιον Ιστορίαν.
Κατά τό πρώτον ήμιου τής πρώτης π.Χ.
χιλιετίας, ιδίως περί τό τέλος τούτου
(Ε αιώνα π.Χ.), ήνθησεν έκπάγλως ό
μέγιστος τών μέχρι τοϋδε πολιτισμών,
ό άποκληθείς άρχαιοελληνικόν θαύμα, έκ
τού όποιου έπήγασε πόσα μετέπειτα άνά
τόν κόσμον πολιτιστική έκδήλωσις. Οί
ιστορικοί έρευνηταί θέτουν τήν γένεσιν
τού Ελληνισμού περί τήν άρχήν τής
2ας π.Χ. χιλιετίας. Έκ τούτου προκύ
πτει ότι τό άρχαιοελληνικόν θαύμα προήλθεν έκ πολιτιστικής διεργασίας δέκα
περίπου αιώνων. Τούτο άποτελεϊ μίαν
έμφανή ιστορικήν πλάνην. Ως άποδεικνύει ή μετέπειτα ιστορία τών πολιτιστι
κών έΕελι'Εεων, διά πόσον χαρακτηριστι
κήν έΕελικτικήν κατάκτησιν άπαιτεϊται
μέγα χρονικόν διάστημα διεργασίας, λ ί
αν άναγκαϊον δΓ αύτήν, παρά τήν πρό
αύτής ύπόρχουσαν άΕιόλογον γνωσεολογικήν ύποδομήν, ή όποια ώς λίαν γό
νιμον έδαφος— ιδίως μετά τήν όρχαιοελληνικήν άνθησιν —είχε δημιουργήσει
έκάστοτε εύνοϊκωτάτας συνθήκας διά
περαιτέρω έΕελίΕεις. Αί πόσης φύσεως
έΕελίΕεις διαιρούνται εις ήθικοπνευματικάς καί τεχνικοεμπειρικάς. Ή καλλιέρ
γεια των πρώτων είναι πολύ δυσχερεοτέρα καί πλέον μακροχρόνιος τής τού
έτέρου πολιτιστικού σκέλους. Πρό τής
έκπληκτικής άρχαιοελληνικής όνθήοεως
ούδεμία γνωσεολογική ύποδομή ύπήρχεν. Τό ώς άνω έκτεθέντα όδηγούν άνέτως εις τό άδιάψευστον συμπέρασμα
άτι λόγω άπουσίας γνωσεολογικής ύποδομής πρό τής κλασικής έποχής καί λό
γω τού δυσκολωτέρου είδους τής πολιτι
στικής άνοπτύΕεως θά ήτο άναγκαία διό
τήν έΕοχον έΕέλιΕίν της μέχρι θαυμα
στής όνθήοεως, όχι μόνον μία δεκάς αι
ώνων, ώς διατείνονται οί ιστορικοί έρευ
νηταί, άλλά τούλάχιστον μία δεκάς χι
λιετιών. Επομένως ή πρόσφορος άφετηρία τής ώς όνω πολιτιστικής διεργα
σίας, τής πραγματοποιηθείσης ύπό τών
άρχαίων Ελλήνων, ή όποια ώδήγησεν
εις τό άρχαιοελληνικόν θαύμα τών προσωκρατικών φιλοσόφων καί τού Ε' αίώνος, ποέπει νά τοποθετηθπ κάπου εις
τήν δεκάτην χιλιετίαν π.Χ. 'Εκεί ακρι
βώς τοποθετεί ένα άΕιόλογον πανάρχαιον Ελληνικόν πολιτισμόν τό Αιγυπτια
κόν ίερατείον, (Πλάτωνος «Τίμαιος» καί
«Κριτίας»), τό όποιον διετήρει παραδο
σιακά όρχεία τής διά μέσου τών χιλιε
τιών πολιτιστικής προόδου. Καί ό μακρυνός έκεϊνος πολιτισμός δέν άνεφύει
αύτομάτως, άλλά άπήτησεν Ικανήν εις
χρόνον καί μεθόδευσιν προεργασίαν,
διάρκειας καί πάλιν χιλιετιών τινων.
Ώ σ τε ή άφετηρϊα τής αιωνίου πολιτιστι

κής πορείας τού Ελληνισμού εύρίσκεται εις δέκα πέντε περίπου χιλιετιών άναδρομικήν χρονικήν άπόστασιν άπό σή
μερον.
Εύνοίκοί παράγοντες δΓ έπιτυχή καλ
λιέργειαν ένός πολιτισμού είναι βασικώς
ή ιδιοφυής ιδιοσυγκρασία ένός έθνους,
ό πληθυσμός τούτου, τό εύνοϊκόν κλίμα
καί οί άνετοι όροι διαβιώσεως. "Απαντες
οί παράγοντες οΰτοι ύπήρχον χαρακτη
ριστικούς έντονοι εις τό λϊκνον τού 'Ελ
ληνικού Έθνους, τό
άντιστοιχοΰν μέ
τόν σύγχρονον Ελληνικόν χώρον, όπου
τούτο άνεφύη τήν άρχαιοτάτην έκείνην
έποχήν. χωρίς νά προέλθη κατόπιν μετοικήσεως, άπό τάς παγωμένος καί έοήμους ύπερδουναβίους στέππας τού βορ
ρά, ένθα, μέχρι τής έποχής τού Χριστού
κατώκουν μόνον ύπάνθρωποι τρωγλοδϋται. Επομένως κατά τήν μακρυνήν έ
κείνην άωετηρίαν τής Ελληνικής πολιτι
στικής πορείας θά έπρεπε νά ύπάρχη
εις σημαντικός Ελληνικός πληθυσμός.
Τό μέγεθος τού άριθμοϋ τούτου είναι
άγνωστον καί θά παραμείνη άγνωστον.
Αλλά πρέπει νά ήτο άΕιόλογον. Έκ τού
άΕιολόγου τούτου πληθυσμού κατά τήν
πορείον τών χιλιετιών προήλθεν ό συ
νεχώς αύΕσνόμενος Ελληνικός πληθυ
σμός, λόγω έΕαιρέτως εύνοϊκών πρός
τούτο παρανόντων. Κατά τό μέσον τής
2ας π.Χ. χιλιετίας ό Ελληνικός πληθυ
σμός ύπήρΕε χαρακτηριστικούς πολυάρι
θμος, καθόσον ήτο εις θέσιν νά κινήση
ύπερπόντιον (μέ τά μέτρα ναυσιπλοΐας
τής έποχής έκείνης) έκστρατείον εις έτέραν ήπειρον, έναντίον συμμαχικής
παρατσΕεως, συγκειμένης έκ πολλών ι
σχυρών λαών, μέ έπί κεφαλής τόν πλέον
κραταιόν έκ τούτων. Πρόκειται περί τού
Τρωικού Πολέμου, τόν όποιον τό ισχυ
ρόν Ελληνικόν Έθνος ήτο εις δυναμι
κήν κατάστασιν νά παροτείνη έπί δέκα
ολόκληρα έτη, μέγα χρονικόν διάστημα
βάσει τών τότε συνθηκών, καί τελικώς
νά έΕέλθη έκ τούτου κρατοιώς νικηφόρον.
Καί οϋτω πορευόμενοι φθάνομεν εις
τήν κορωνίδα τής πολιτιστικής άκμής
τού Ελληνισμού, τόν Ε’ π.Χ. αιώνα.
Τότε τό Ελληνικόν Έθνος εύρίσκετο
έδραιωμένον έν άκμή εις τάς τρεις με
σογειακός χερσονήσους, τήν Ελληνι
κήν, τήν μικρασιατικήν καί τήν λατινι
κήν, ώς καί έφ' όλων τών παραλίων τής
Μεσονείου καί τού ΕύΕείνου Πόντου.
Εις τήν περιοχήν τής Μεγάλης Ελλά
δος ήκμαέον μεγάλαι Ελληνικοί πόλεις,
ώς αί Συρακοΰσαι μέ άμιγή Ελληνικόν
πληθυσμόν 400 χιλιάδων, ή Σίβαρυς μέ
300 χιλιάδας καί πολλαί όλλαι μέ πλη
θυσμόν άνω τών 100 χιλιάδων Ελλή
νων. Τότε αί Άθήναι, μετά τών εις τήν
Αττικήν προαστείων των, είχον πληθυ
σμόν μερικών έκατοντάδων χιλιάδων,
ίσως 400 χιλ., συνυπολογισμένων εις
τούτον άπάντων τών κατοίκων (όλων
Ελλήνων) καί ούχί μόνον τών έλευθέρων πολιτών. Αί Ελληνικοί αύται πό
λεις ήσαν τότε αί μεγαλύτεροι πόσης
άλλης έπί τής Γής. Ά λλά καί ή Ε λληνι
κή ύπαιθρος χώρα ήτο μεστή κατοίκων
λόγω τής έπικρστούσης άγροτικής οικο

νομίας της έποχής έκείνης. Ή άγροτική Φιγαλία π.χ. είχε 40.000 κατοίκους.
Μέ τοιαύτας τεράστιος, διά τήν έΕεταΖομένην περίοδον, πόλεις θά έπρεπε τό
σύνολον τού Ελληνισμού νά ύπερέβαινε
κατά πολύ τά δέκα έκαττομύρια κατοί
κων. Ίσ ω ς νά προσήγγιΕε τά 15 έκατ.
Πρό ολίγων μηνών εϊχομεν συέήτησιν
περί τού μεγέθους τού άρχαιοελληνικοΰ
πληθυσμού μέ άρμοδίους έρευνητάς τού
παγκοσμίου κύρους Αθηναϊκού Τεχνο
λογικού Ινστιτούτου.
Οΰτοι, κατόπιν
μακρών καί έμπεριστατωμένων μελετών,
είχον καταλήΕει εις τό άσφαλές συμπέ
ρασμα, ότι εις τόν σημερινόν Έλλαδικόν
χώρον ή άναλογία άρχαίου καί συγχρό
νου πληθυσμού είναι 10 πρός 8. Δηλ.
όπου σήμερον κατοικούν 8 χιλ. Ε λλή
νων, τότε κατώκουν 10 χιλ. Επομένως
εις τόν σύγχρονον πληθυσμόν μας τών
9 έκατομ. άντιστοιχεϊ άρχαιοελληνικός
πληθυσμός 11 έκατομ. Καί οί άρμόδιοι
τού Α.Τ.Ι. συμπεραίνουν περαιτέρω ότι
εις τάς άλλος μεσογειακός χώρας θά
έζων τότε έτερα 10 έκατομ. Ελλήνων.
Προκύπτει έκ τών ώς άνω ότι κατά
τόν Ε' π.Χ. αιώνα έέων περί τά 15 —
20 έκατομ. Ελλήνων. Ώ ς γνωστόν, έκτοτε καί μέχρι σήμερον, ό γήινος πλη
θυσμός 20πλασιάσθη. Τά 180 έκατ. τών
τότε κατοίκων τής Γής έγιναν σήμερον
3.600 έκατομ. Καί έπομένως τά 15 —
20 έκατομ. τών τότε Ελλήνων πρέπει
νά έχουν σήμερον άπογόνους 300 —400
έκατομ. Ά λλά πού εύρίσκονται ούτοι,
δεδομένου ότι νΰν έν Έλλάδι ύπάρχουν
μόνον 9 περίπου έκατομ. Ελλήνων, εις
Κύπρον Vi έκατομ. καί άνά τήν Γήν διάσπαρτοι περί τά 3V2 έκατομ.; Ασφαλώς
ύπάρχουν, άλλά έχουν άφελληνισθή. Με
τά βεβαιότητος δύναται νά ύποστηριχθή
ότι τό ήμιου τών κατοίκων όλων τών με
σογειακών χωρών, άν όχι πολύ περισσό
τερον, είναι Ελληνικής καταγωγής. Μό
νον έκ τών 400 χιλ. Συρακουσίων προ
έρχονται 8 έκατομ. νοτιοϊταλοί. Ά λλά
Ελληνικοί πόλεις, άνω τών 100 χιλιά
δων κατοίκων, ύπήρχον πολλαί εις τήν
Ιτα λία ν. Οί γείτονες Τούρκοι πρό 6 αι
ώνων ήσαν μόνον 20 χιλ. (όρα Παγκ.
Ίστορίον Παντίτ Νεχροΰ). Κατά τούς
αιώνας αύτούς καί μέχρι σήμερον οί
πληθυσμοί τής Γής 7πλασιάσθησαν. Ε
πομένως καί οί άπόγονοι τών Τούρκων
έκείνων έγιναν 140 χιλιάδες. Σήμερον
οί Τούρκοι είναι 13 έκατομ. (σύνολον
20 έκατομ. μετά τών έν Τουρκία Κούρ
δων). ΈΕ αύτού προκύπτει ότι ή συντρι
πτική άναλογία τούτων είναι Ελληνικής
καταγωγής. Καί έν άλλο άκόμη, ότι οί
Τούρκοι σήμερον είναι ισόποσοι τών
συγχρόνων
Ελλήνων, δεδομένου δπ
διάαπαρται άνά τήν Γήν Τούρκοι είναι
έλάχιστοι. "Ωστε έάν δέν έγένετο ό άνά
τούς αιώνας άφελληνισμός (μέχρι γενο
κτονίας έπί Τουρκοκρατίας, μέ συνέπει
αν τό 1828 νά ύπάρχουν εις τόν Ε λ 
ληνικόν χώρον, έλεύθεροι καί μή, μόνον
1200 χιλ. Ελλήνων) τό άμιγές Ελλη
νικόν "Εθνος σήμερον θά ήτο τό μέγιστον τής Γής, (δεδομένου ότι οί ’ Ινδοί
καί οί ΚινέΖοι δέν άποτελοΰν συμπαγή
φυλήν, άλλά ένωσιν συγγενών φυλών).
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των κορυφαίων Ελλήνων φιλοσό
φων. Έγεννή0η έν Σάμω, ήτις εύρίοκετο τότε έν μεγάλη άκμή. Έχρημάτισε μα
θητής των φιλοσόφων Έρμοδάμαντος,
Φερεκύδους καί ΑναΕιμάνδρου. Μεταθάς εις Αίγυπτον συνεπλήρωσε τάς μα
θηματικός καί φυσικός του γνώσεις καί
έδιδάχθη τάς θρησκευτικός καί θεολογικάς δοΕασίας των Αιγυπτίων, άνελθών
μάλιστα εις τάς άνωτάτας βαθμίδας μυήσεως. Κατά τινα δέ παράδοσιν μετέβη
καί εις Φοινίκην καί Βαβυλώνα πρός έπαΰΕησιν των γνώσεων του, τό αύνολον
τών όποιων, τό άνήσυχον καί ερευνητι
κόν του πνεύμα έπεΕειργάσθη μέ σπά
νιάν άφαιρετικήν δύναμιν, έκπληκτικήν
όΕύνειαν καί δημιουργικήν φαντασίαν
ηρός συγκρότησιν καθολικού συστήματος
περί τού θείου, φυσικού καί άνθρωπίνου κόσμου. Έπανελθών εις Σάμον ήσκησεν έπί μακρόν τήν φιλοσοφίαν. Τό
532 π.Χ. λόγω τής τυραννίας τού Πολυκράτους έγκατέλειψε τήν Σάμον καί
μετέβη εις τόν Κρότωνα τής Κάτω Ι 
ταλίας, ένθα ίδρυσε κατ' άρχάς τήν περίφημον σχολήν του, τό όμακοεϊον, σκο
πός τής όποιας ήτο ή ήθική, θρησκευτι
κή, έπιστημονική καί πολιτική άγωγή τών
μαθητών.
Ά λ λ ' ή σχολή ταχέως μετετράπη εις
ίδιότυπσν σύλλογον έταίρων, εις δν ό
εισερχόμενος ώφειλε νά ύποβληθή εις
μακράν καί αυστηρόν δοκιμασίαν. ΕΖων
έν αυτή συμφώνως πρός τά κοσμοθεω
ρητικά διδάγματα τού φιλοσόφου, «πυ
θαγόρειος τρόπος τού βίου», τού όποιου
τό κύρος ήτο άπεριόριστον. «Αύτός
έα>α», ήτο ό δεσπόΖων νόμος τής σχο
λής, εις τήν όποιαν έπεκράτει άκρα πει
θαρχία καί έχεμύθεια. Ή σχολή έφερε
τόν χαρακτήρα θρησκευτικό - πολιτικής
άδελφότητος.
Τό φιλοσοφικόν σύστημα τού Πυθαγόρου έστηρίχθη έπί τής άντιλήψεως, ήν
είχεν οΰτος περί τής σημασίας καί τού
ρόλου τών άριθμών. Κατά τόν Σάμιον
φιλόσοφον, οί άριθμοί είναι ή ουσία τών
όντων καί έκφράΖουν τήν σύστασιν καί
λειτουργίαν τού Σύμπαντος, τήν κίνηοιν
τών ούρανίων σωμάτων καί τά φαινόμε
να τής γής" «έν άριθμώ πάντα γίνεσθαι*.
Δίδουν εις τό χάος μοοφήν καί συνέχουν
έσωτερικώς τά πάντα, ών είναι ή άληθής κοσμική άρχή' «μιμήσει τά όντα φασίν είναι τών άριθμών» Ή Ολη ούδεμίαν
ύπόστασιν καί άΕίαν έχει άνευ τής μορ
φής, τήν όποιαν έκφράΖουν οί άριθμοί.
«Ή κανονί'κότης, ή τάΕις καί ή άρμονία
είναι ό σκοπός όλων τών όντων».
Οί άριθμοί είναι ιεροί ιδιαιτέρως «ή

τετρακτύς τής δεκάδος», εις τόν όρκον
τών πυθαγορείων: «Ου μά τον άμετέρα
γενεά παραδόντα τετρακτύν, παγάν άενάου φύσιος ρίΖωμα τ' έχουοαν». Τό μυ
στήριον καί ή κλείς τοΰ Σύμπαντος εύρίσκεται εις τούς άριθμούς. Οί άριθμοί
δίδουν, εις τό χάος τών τόνων, μέτρον
καί άρμονίαν καί άποκαλύπτεται ό θείος
τής Μουσικής Κόσμος.
Ύπερτάτη καί αιώνια πραγματικότης
είναι ό Θεός: «έστιν ήγεμών καί αρχών
άπάντων θεός, ε ι ς
ά ε ί έ ώ ν,
μόνιμος, άκίνητος, αύτός έαυτώ όμοιος,
έτεοος τών άλλων».
Ό μέγας φιλόσοφος έπίστευεν εις τό
δόγμα τής μετενσαρκώσεως, καθ’ ό αί
ψυχαί, ύπόρχουσαι άνέκαθεν, ήλθον ένε
κα άμαρτήματος εις διάφορα σώματα,
έπανερχόμεναι
μετά θάνατον εις νέα
τοιαϋτα, μέχρι τής έΕαγνίσεως καί έπιστροφής εις τήν ούρανίαν πατρίδα. "Οθεν ό άνθρωπος οφείλει νά Ζή άγνώς,
κοσμίως καί κατά μίμησιν τού θείου' «έπεσθαι τώ θεώ καί όμοιοΰσθαι αύτώ».
Ό Πυθαγόρας είναι ό ιδρυτής τής μα
θηματικής έπιστήμης' καί ώς λέγει ό
Πρόκλος: «τήν περί αύτήν (Γεωμετρίαν)
φιλοσοφίαν εις σχήμα παιδείας έλευθέρου μετέστησεν άνωθεν τάς άρχάς αύτής έπισκοπούμενος καί άΰλως καί νοσηρώς τά θεωρήματα διερευνώμενος».
Είς τήν περίφημον έν τή 'Ακαδημία
Αθηνών άνακοίνωσίν του περί τού Πυθαγόρου, ό διαπρεπής καθηγητής τής
Χημείας καί άκαδημαϊκός Κ. Ζέγγελης,
άνέφερεν: «Η κρατούσα σήμερον θεωρία
περί τής ύλης, είς τήν όποιαν όμόφωνοι
οί έρευνηταί τής φύσεως άκραδάντως
πιστεύουν, είναι αύτή αϋτη ή θεωρία τού
Πυθαγόρου. Είναι ή γνωστή ύπό τό αύτό
σχεδόν όνομα θεωρία τού λεγομένου άτομικού αριθμού. Τό άγνωστον μοναδι
κόν στοιχεϊον τής ύλης, τό όποιον διά
τοΰ άριθμοΰ έΕεικονίΖετο ύπό τοΰ Πυθαγόρου, άνεκαλύφθη' είναι ό ήλεκτρισμός
είς ισοτίμους μονάδας κατανεμημένος.
Ό άριθμός τών ήλεκτρικών αύτών μονά
δων άπό τού 1 μέχρι τοΰ 92, όστις έμφανίΖεται άπό τάς άντιθέσεις τοΰ Πυθαγόρου, τάς δύο δηλαδή μορφάς θετι
κού καί άρνητικοΰ ηλεκτρισμού, καί ή αρ
μονική διάταΕις τούτων, έντός τών άτόμων τών 92 στοιχείων, τών στοιχείων
τής ύλης, έμφανίΖουν τάς ιδιότητας αύ
τών. Αύτή πανομοιότυπος είναι ή θεωρία,
είς τήν όποιαν κστέληΕαν οί σύγχρονοι
έπιστήμονες, έπί κεφαλής τών όποιων
είς τό πρόβλημα τούτο εύρίσκοντο οί δύο
μεγάλοι φυσικοί, ό RUTHERFORD καί
ό BOHR.
Καί ιδού ό μέγας Σάμιος σοφός, ό

έΕοχος μαθηματικός καί γεωμέτρης, ό
ιδρυτής τής μουσικής θεωρίας τών τό
νων, ό εύτόλμως είκοσι καί ένα άίώνας
πρό τού Γαλιλαίου διακηρύΕας έναντίον
τής γενικής πίστεως, ότι ή γή κινείται'
καί εϊκοσιν αιώνας πρό τοΰ Κοπερνίκου
δηλώσας, ότι ή κίνησις αϋτη τελείται
κατά κύκλον λοΕόν περί τό μέσον πϋρ,
δηλαδή κατ' έλλειψιν περί τόν Ήλιον,
ιδού ότι ό αύτός άνήρ προέτρεΕε κατά
είκοσι καί πέντε αιώνας τής έποχής του
είς τό Ζήτημα τής συστάοεως του παν
τός. Διά τήν ύπερμεγαλοφυοϋς αύτοϋ
διαισθήσεως, έκ τής πειραματικής έρεύνης τού άριθμοΰ τών δονήσεων τών χορ
δών τών παραγουσών τούς άρμονικούς
τόνους γενικεύσεων, ήχθη είς τήν χάραΕιν τών θεμελιωδών γραμμών τής θεω
ρίας, ήτις σήμερον κυριαρχεί έν τή έπιστήμη τής φύσεως».
Ή άκτινοβολία τής έΕόχου διδασκα
λίας του έδημιούργησε θρύλους, δΓ ών
έκαλύφθη ό μέγας κήρυΕ τού θείου τής
άρμονίας κόσμου. 'Ολόκληρος ή άρχαιότης ώμίλησε, καί έπειτα οί αιώνες, μέ
άσυνήθη σεβασμόν διά τόν ύπέροχον δι
δάσκαλον καί τήν ύψηλήν φιλοσοφικήν
του κοσμοθεωρίαν.
Ή έπίδρασίς του είς τήν δ ι α μ ό ρφ ωσ ι ν
τού
' Ε λ λ η ν ι κ ο ύ
π ν ε ύ μ α τ ο ς
ύπήρΕεν άνυπολόγιστος. Ολόκληρος ό Έλληνο - Εύρωπαϊκός πολιτισμός φέρει άδράν τήν
σφραγίδα τής κραταιάς μεγαλοφυίας
του, Απολλώνιος ό Τυανεύς, περιγράφων τά προσόντα τών μαθητών του, τονίΖει: « Εάν τις άνδρί Πυθαγορείω συγγένηται, τίνα παρ' αύτοϋ λήψεται καί όπόσα, φαίην άν έγωγε' νομοθετικήν, γεω
μετρίαν, άστρονομίαν, άριθμητικήν, άρμονικήν, μουσικήν, ιατρικήν πάσαν θείαν
μαντικήν, τά δέ καλλίω μεγαλοφροσύνην,
μεγαλοψυχίαν, μεγαλοπρέπειαν, εύστάθειαν, γνώσιν θεού ού δόΕαν, είδησιν
δαιμόνων ούχί πίστιν, φιλίαν έκατέρων,
αύτόρκειαν, άκτένειαν, λιτότητα, βραχύ
τητα τών άναγκαίων, εύαισθηοίαν, εύκινησίαν, ύγείαν, εύψυχίαν, άθανασίαν».
Καί ό διάσημος τής άρχαιότητος ρήτωρ Ισοκράτης λέγει περί αύτοϋ: «Τοσοϋτον εύδοΕία τούς άλλους ύπερέβαλεν, ώστε καί τούς νεωτέρους άπαντας
έπιθυμεϊν αύτοϋ μαθητάς είναι καί τούς
πρεσβυτέρους ήδιον όράν τούς παϊδας
τούς αύτών έκείνω συγγιγνομένους ή
τών οικείων έπιμελουμένους. Καί τούτοις
οΰχ’ οΐον τ ’ άπιστεϊν' έτι γάρ καί νϋν
τούς προσπιουμένους έκείνους μαθητάς
είναι μάλλον οιγώντας θαυμάΖουσιν ή
τούς έπί τώ λέγειν μεγίστην δόΕαν έχον
τας».

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
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πηλλΛ'°5?’
Κα' τρ3-α γ,κ0’ ,τε^ος ενος απο τούζ τελευταίους «κάπο» της Μαφίας, έχει αφήσει
πολλά ερωτηματικά δίχως απάντηση. Ή δολοφονία τού «Τρελλοϋ», ένός αρχιμαφιόζου σ' ένα
ιταλικό ρεστωράν τής Νέας Υορκης, ζωντάνεψε τήν έποχή τοϋ Ντίλιγκερ, τής ποτοαπαγορεύοεως και του εξοντωτικού πολέμου άνόμεοα στόν ύπόκοσμο. Τί κρύβεται πίσω από τήν δολο
φονία αυτή; Η αρχή ενός νέου αιματηρού πολέμου ή είναι τό τέλος του καί ή αρχή μιας και
νούργιας, πιό ειρηνικής περιόδου, όπως ύποστηρίζουν πολλοί;
0 ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ χαλάζι άπό σφαίρες
κράτησε λίγα δευτερόλεπτα μόνο.
Σ’ έκείνες, δμως, τΙς λίγες στιγμές, έ
πεσαν είκοσι πυροβολισμοί, άπό τέσσερα
διαφορετικά δπλα καί άπό τρεις διαφορε
τικές θέσεις.
Οί τρομοκρατημένοι σερβιτόροι καί οί
λιγοστοί πελάτες, πού έτυχε νά βρίσκωνται έκείνη τήν ώρα στό μικρό ρεατωράν
τοΰ Ούμπέρτο, στην συνοικία Λίτλ Τταλυ
(Μικρή ’Ιταλία) τής Νέας Ύόρκης, ε ί
χαν χωθή κάτω άπό τά τραπέζια.
"Οταν έτόλμησαν νά άνασηκώσουν λίγο
τά κεφάλια του, έπρόλαβαν νά δοδν με
ρικά πόδια πού πηγαινοέρχονταν βιαστι
κά. Κανείς τους δέν έκύτταζε ψηλότερα.
"Ετσι τουλάχιστον κατέθεσαν μετά στήν
’Αστυνομία. Είχαν δή μονάχα πόδια καί
γόνατα, δχι πρόσωπα. "Επειτα άκούσθηκαν πνιγμένες κραυγές, τζάμια πού θρυμ
ματίζονταν, μερικά ούρλιαχτά καί ή τρα
γωδία έτελείωσε.
Ό Τζόε Γκάλλο, δ έπιλεγόμενος «Τρελλός», κοιτόταν μέσα σέ μιά λίμνη αίμα
τος, δίπλα στήν μαύρη «Καντιλλάκ» του,
τριάντα μέτρα μακριά άπό τήν πόρτα τού
ρεστωράν, στή μέση τής "Εστερ Στρήτ.
Τόν είχαν έκτελέσει τά μέλη τής σπεί
ρας τοϋ Τζόε Κολόμπο, τοϋ θανάσιμου άντιπάλου του, για τί είχε διατάξει, πρό μη
νών, τήν δολοφονία τοϋ άονηγοΰ τους.
Ό «Τρελλός» Τζόε είχε δώσει τήν τελευταί μάχη καί τήν είχε χάσει.
"Οταν πήγα στό ρεστωράν τοϋ Οΰμπέρτο, τήν άλλη ήμέρας, βρήκα πέντ’ - έξη
πελάτες νά τρώνε αμίλητοι. Τοϋ κάκου
δύο γέροι, μέ τά μαντολίνα τους, προσπα
θούσαν νά διαλύσουν τήν βαρειά άτμόσφαιρα μέ τά
ναπολιτάνικα τραγούδια
τους.
Οί δύο σερβιτόροι ήσαν πιό άπότομοι
άπ’ δ,τι συνήθως. "Οταν προσπάθησα νά
πάρω λόγια άπό τόν ένα, μ ' έκοψε βά
ναυσα:
—"Ακου δώ! "Αν θέλης, φάε. ’Αλλιώς
φύγε. Δέν μάς χρειάζεται τέτοια ρεκλά
μα. Τό μαγαζί μας είναι ήσυχο, φθηνό,
οικογενειακό. Δέν θέλουμε ρεκλάμα.
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Ωστόσο, δέν παραιτήθηκα άπό τήν
προσπάθειά μου:
— Είδατε αυτούς πού πυροβόλησαν; ρώ
τησα.
Δέν είδα τίποτα. Δέν έγινε τίποτα.
Τί δουλειά έχουμε έμεΐς μ’ αυτά τά κα
θάρματα, πού σκοτώνονται μεταξύ τους;
— Ποϋ είχαν καθήσει αύτοί οί άνθρω
ποι;
— ’Εκεί, στό βάθος τής σάλας. Είχαν
ένώοει δύο τραπέζια, γιατί ήσαν πολλοί,
πέντε ή έξη νομίζω. . . Μά δέν τούς είδα
έγώ. Τό διάβασα στήν έφημερίδα.
—Καί δ Γκάλλο πού βρισκόταν;
—Καθόταν μέ τήν πλάτη πρός τόν τοί
χο, μαζί μέ τόν Πήτερ τόν "Ελληνα πού,
δπως λέει ή έφημερίδα, ήταν σωματοφύλακάς του. Μποροϋσαν νά βλέπουν δλο τό
κέντρο καί τήν πόρτα.
— Πόσοι πελάτες ήσαν στό μαγαζί έκεί
νη τήν ώρα;
—Λίγοι, δπως καί τώρα. Ε π τ ά ή όκτώ.
Ό ένας καθόταν στό μπάρ.
—-Πυροβόλησε κ ι’ αύτός, δπως λέει ή
’Αστυνομία;
— Δέν ξέρω, δέν τόν είδα. Μά ήταν
ένας τύπος πού δέν μ’ άρεσε. Κύτταζε
δλοένα πρός τό τραπέζι τοΰ Γκάλλο.
Ό σερβιτόρος δέν ήταν διατεθειμένος
νά μοϋ πή τίποτε άλλο. Γνέφω στούς γέ
ρους μέ τά μαντολίνα, δείχνοντάς
τους
συγχρόνως ένα χαρτονόμισμα. "Οταν τε
λειώνουν τό τραγούδι τους, έρχονται στό
τραπέζι μου καί μοϋ δίνουν μερικές πολύ
τιμες πληροφορίες:
— Είμαστε άπό ναπολιτάνικο αίμα, μά
γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε έδώ. Μπο
ρούμε νά σάς διαβεβαιώσουμε, λοιπόν, δτι
στήν Λίτλ Τταλυ μπορεί κανείς άκόμη
νά βγή άπό τό σπίτι του χωρίς νά κλειδώση τήν έξώπορτα. Είναι τό μόνος μέρος
τής Νέας Τόρκης, δπου δέν ύπάρχει έγκληματικότητα. Δέν γίνονται έδώ λη
χτείς, κλοπές, φόνοι. Ή χθεσινή ιστορία
δέν λογαριάζεται. Ή σαν ξένοι γιά μάς
δλοι αυτοί. Κανείς τους δέν έμενε στήν
γειτονιά μας.
Ρίχνω άλλη μιά ματιά στό περιβάλλον.

Πρόκειται γιά ένα λαϊκό μαγαζάκι, μάλ
λον παλαιοϋ τύπου. Φαίνεται άπίστευτο
πώς πήγε νά φάη έκεί ένας άνθρωπος σάν
τόν «Τρελλδ» Τζόε, ένας άρχιμαφιόζος
πού σεβόταν τόν έαυτό του. Πρέπει νά π ει
νούσε πολύ καί νά είχε νοσταλγήσει τήν
Ιταλική κουζίνα. ..
"Ετσι, έκανε τό λάθος νά ριψοκινδυνεύαη στό Μανχάτταν, στήν ζώνη τοϋ έχθροϋ του Τζόε Κολόμπο.
— "Ενα λάθος πού τοΰ έκόστισε άκριβά
—σχολίασε δ άστυνόμος Ρόμπερτ Ντάλεϋ.
Δέν πήγαινε καλύτερα στό κρεββατάκι
του τέτοια ώρα, πέντε μετά τά μεσάνυ
χτα;
— Πάντοτε, στά ρεστωράν δπου έσύχναζε, δ «Τρελλός» Τζόε διάλεγε μιά τέ
τοια θέση, ώστε νά έλέγχη δλη τήν σά
λα. Δίπλα του είχε τόν σωματοφύλακά
του. Φυλαγόταν πολύ. Μά φαίνεται πώς
τήν μοιραία νύχτα ήταν κάπως άπρόσεκτος καί ξέγνοιαστος, καλόκεφος, γιατί
γιόρταζε τά γενέθλιά του. Καί οί έχθροί
του έπωφελήθηκαν. . .
Ό άστυνομικός έπιθεωρητής "Αλμπερτ
Σήντμαν μοϋ είπε:
— Ή Λίτλ "Ιταλυ είναι τώρα πιά ένα
είδος μουσείου. Οί ιταλικές οικογένειες,
πού κατοικοϋν άκόμη σ’ αυτά τά δρομάκια,
δέν άνακατεύονται πιά μέ τό (οργανωμένο
έγκλημα. Οί έκτός νόμου έχουν μεταφέ
ρει τήν δράση τους στό Μπρούκλιν ή στό
Νιού Τζέρσεϋ. Ό «Τρελλάς» Τζόε είχε
πολλά χρόνια νά πατήση τό πόδι του σ’
αΰτά τά μέρη. Κανείς δέν ήξερε δτι θά
πήγαινε νά φάη ψάρι στοΰ Ούμπέρτο. Τό
άπεφάσισε έντελώς ξαφνικά. Δέν μπορεί,
λοιπόν, νά τοϋ είχαν στήσει ένέδρα άπό
πρίν. Πιστεύω μάλλον δτι δ δολοφόνος τόν
παρακολουθοΰσε άπό πολλές ώρες καί έ
δρασε, δταν βρήκε τήν κατάλληλη ευκαι
ρία, ψυχρά καί μεθοδικά. ’Απομακρύνθη
κε άπό τή σάλα τοϋ ρεστωράν, όπισθοχωρώντας καί έξακολουθώντας νά πυροβολή
μέ δύο πιστόλια, γιά νά καλυφθή. Ό
Γκάλλο τόν άκολούθησε. Ό Πήτερ δ "Ελ
ληνας βγήκε κ ι’ αύτός στόν δρόμο, πυ
ροβολώντας. ’Αλλά δέν μπόρεσε νά γλυ-

Ο ΤΖόε Κολόμπο, πού δολοφονήθηκε πριν λίγο καιρό άπό τήν συμμορία τού Γκάλλο. Τό μέλη τής συμμορίας του Κο·
λόμπο, έκδικήθηκον έπειτα άπό λίγο, σκοτώνοντας τόν ΤΖόε Γκόλλο.

τώαη ιό άφεντικό του. Είναι συνηθισμένα
κάτι τέτοια έγκλήματα. Σ’ αύτήν, δμως,
τήν περίπτωση, ύπάρχουν μερικές παρά
ξενες λεπτομέρειες, πού θολώνουν τά νε
ρά. . .
— Ποιές είναι οί λεπτομέρειες αύτές;
— Πρώτον, δ «Τρελλός» χτυπήθηκε άπδ
πίσω, σχεδόν στήν πλάτη. Πώς έγινε αύτό, άν δ δολοφόνος μπήκε άπδ τήν πόρ
τα, πλησίασε στδ τραπέζι του καί άρχι
σε νά πυροβολή; *Έπειτα, είναι δ άνθρω
πος πού καθόταν στό μπάρ. Πυροβόλησε
κ ι’ αύτός, άλλα σέ ποιά συμμορία άνήκε; Καί δ Πήτερ δ "Ελληνας, πώς άντέδρααε τόσο αργά; Πώς γλύτωσε αύτός μέ
ένα ασήμαντο τραύμα; Καί γιατί δ δολο
φόνος νά διακινδυνέψη γιά νά σκηνοθετήση
ένα τόσο θεαματικό έγκλημα, άφού μπο
ρούσε κάλλιστα νά παραμονέψη τόν Τζόε
καί νά τόν ακοτώαη μέ
σιγουριά στήν
πόρτα τού σπιτιού του; "Οσο κ ι’ δν φαί
νεται άπλή καί ξεκάθαρη αύτή ή Ιστορία,
έγώ δέν έχω πεισθή. Ίσ ω ς ή πραγματι
κότητα νά είναι πολύ διαφορετική άπ’
8,τι πιστεύουν πολλοί.
— Λέτε νά πρόκειται γιά αντεκδίκηση
τών ανθρώπων τού Κολόμπο;
— Πολύ πιθανό. Ποιός ξέρει, δμως, πό
σος καιρός θά χρειασθή, γιά νά συγκεν
τρωθοΰν αποδείξεις γιά τήν έκδοχή αύ
τή. Τό βέβαιο είναι πάντως δτι βρισκό
μαστε στήν άρχή ή στό τέλος ένός αιμα
τηρού πολέμου μεταξύ αντιπάλων συμμο
ριών, δπως τόν παλιό καιρό.
— Κατά τήν γνώμη σας, είναι ή άρχή
ή τό τέλος;
— Μάλλον τό τέλος. Ό Τζόε ήταν ένοχλητικός, γύρευε ρεκλάμα, έγραφε ένα
βιβλβίο. Μπορεί νά θέλησαν οί άλλοι, μέ
τόν θάνατό του, νά κλείσουν μιά παλιά
παρτίδα καί νά έγκαινιάσουν μιά περίο
δο σχετικής ειρήνης, άνάμεσα στίς «οι
κογένειες τών μαφιόζων.
•— Μετά τήν δολοφονία τού Κολόμπο,
τό περασμένο καλοκαίρι, είπατε σείς δ

ίδιος δτι άρχισε δ πόλεμος τών άντιπάλων συμμοριών. Τώρα ύποστηρίζετε δτι
ίσως δ πόλεμος έτελείωσε.
"Αν είναι
έτσι, δμως, δέν στάθηκε πολύ αίματηρός,
για τί δέν μού φαίνεται νά έγιναν κ ι’ άλ
λα τέτοια έγκλήματα, τουλάχιστον πρόσ
φατα.
— Μή ξεχνάτε δτι ή άντίθεση μετα
ξύ Κολόμπο καί Γκάλλο άρχισε έδώ καί
10 χρόνια. Είχε κλεισθή μία συμφωνία,
χάρις στίς συμφιλιωτικές προσπάθειες
τού Κολόμπο, ενώ δμως δ Τζόε Γκάλλο
ήταν στήν φυλακή. Φαίνεται δτι, δταν άποφυλακίσθηκε δ Γκάλλο, πήγε νά διαμαρυρηθή στόν Κολόμπο γιατί είχαν συμ
φωνήσει δίχως αύτόν.
"Ετσι άρχισε ή
καινούργια, άθεράπευτη διαμάχη. Ε π ο 
μένως, άν λογαριάσουμε πώς μεσολάβη-
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μ έλη τ ή ς σ υ μ μ ο ρ ία ς τ ο ν ό ν τ π τ α λ ο υ τ ο ν Τ ζ ό ε Κολόμπτο

σαν δέκα δλόκληρα χρόνια, ήταν άρκετά
αίματηρός αύτός δ πόλεμος. "Οταν μπήκε
στήν φυλακή δ Γκάλλο, είχαν ήδη σκοτωθή μιά ντουζίνα. Καί κατόπιν, έγιναν
τουλάχιστον άλλοι τόσοι φόνοι.
Ό Γκάλλο είχε βγή άπό τήν φυλακή,
μέ τήν ύποχρέωση νά άναφέρη δλες τίς
μετακινήσεις του καί νά δίνη τό «παρών»
στήν άστυνομία μιά φορά τήν έβδομάδα.
Ά λ λ ’ οί άρχές είχαν άποφααίαει νά τόν
παρακολουθούν άκόμα
πιό συστηματικά
μετά τό φόνο τού Τζόε Κολόμπο.
Πώς λοιπόν είχε χαλαρωθή ή έπίβλεψη, τήν νύχτα τής δολοφονίας του; Ή
άστυνομία δικαιολογείται, λέγοντας δτι δ
Γκάλλο είχε συναντηθή προηγουμένως
μέ τόν ντέτεκτιβ πού τδν έπέβλεπε, καί
είχε συζητήσει μαζί του τό πρόγραμμα
τής βραδιάς του.
Έσκόπευε νά νιορτάση τήν 43ην έπέτειο τών γενεθλίων καί είχε πληροφορή
σει τούς άστυνομικούς γιά τό τί θά έκανε.
Πήγε πράγματι στήν «Κοπακαιιπάνα», δπου
μαζί μέ τήν γυναίκα του, τόν Πέπε καί
τήν φιλενάδα του, τήν άδελφή του Καρμέλα καί τήν κορούλα τής γυναίκας του,
άπό τόν πρώτο γάμο, πέρασε μερικές εύχάριστες ώρες, πίνοντας σαμπάνια. Γύρω
στή μία μετά τά μεσάνυχτα οί άστυνομικοί πού τόν παρακολουθούσαν άπεφάσιααν
νά φύγουν. "Εκριναν πώς δέν ύπήρχε κα
νείς οόβος, μιά καί πήγαιναν δλα καλά
καί ήσυχα.
Στήν «Κοπακαμπάνα», δ Γκάλλο συνάν
τησε ποιό ήταν τώρα τό έπάγγελμά του,
δ Γκάλκα του, πού τόν συμπαθούσαν Ιδι
αιτέρως.
—Μάς είχε κυριολεκτικά κατακτήσει,
λέει γ ι’ αύτόν δ "Ορμπαχ. "Ηταν ένδιαφέρων άνθρωπος καί πολύ έξυπνος. Στήν
φυλακή είχε διαβάσει πολύ, θυμάμαι, δ,τι
δύο ή τρεις φορές, στό φαγητό, ή γυ
ναίκα του στραβοκατάπιε. Τόσο είχε σα(Συνέχεια εις τήν σελίδα 752 )
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Ο ΙΔ Α Ν ΙΣΜ Ο Σ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Τοϋ καθηγητου Π.Α.Σ.Π.Ε
κ. Δ Η Μ. Τ Σ Α Κ Ω Ν Α

Τή στιγμή πού σφοδρώς κατεπολεμεϊτο ή Λογία Παράδοσις άπ' τήν εισβολή
μιας μεταρρυθμίσεως άμφισβητουμένης,
ένω ή Ορθοδοξία είχε πλήρως ύποχωρήσει εις τόν Φραγκολεβαντινισμόν καί
τήν Τυποκρατίαν, όταν ή Μεγάλη Ιδ έα
ώς γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό ν
αίτημα
έπιπτε διά νό λάβη τήν θέσιν της ή
σ ο φ ι σ τ ε ί α ,
ήτις επέκεινα τής
μνήμης τού παρελθόντος έβιοϋτο, ένεφανίσθη ό Φώτος Πολίτης τηρών άνεξαρτησίαν γνώμης καί παρρησίαν στά
σεως. Ό
Ι δ α ν ι σ μ ό ς
έ ν όδ ύ ν η, αυτή είναι ή περίπτωσίς του.
Ενώ ή Χριστιανική Γραμματεία παρεμερίσθη όλότελα όπό τούς Βαυαρούς καί
τά κλασσικά γράμματα είχαν καταντήσει
γραμματική καί συντακτικό, τήν ώρα άκριβώς πού τό Οικουμενικό Πατριαρχείο
έπαυε νάναι ήθική δύναμι μ’ άκτινοβολία πνευματική έως τή Ρωσία καί τήν
Μέση Ανατολή, ύψωσε ό Φώτος Πολί
της τό άνάστημά του , ό χ ι
ώ ς
Ορθόδοξος,
ούτε
ώς Έλ
λ η ν, ά λ λ' ώ ς
ή θ ι κ ο λ ά
γος τής
Αναγεννήσεως,
μέ στέρεο μίσος πρός τήν ήττοπάθεια,
μέ σκληρό πείσμα πρός τήν άνευθυνότητα τής «νεοελλαδικής» Ζωής. « Ό οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται,
ύμείς δέ αύτόν ποιείτε σπήλοιον λη
στών». Ώ ς έρημίτης έπλανήθη άνευ έπιτυχίας εις τάν έλλοδικόν χώρον. "Ο
πως καί ό Ίω ν Δραγούμης, έτσι κΓ αύτός, στήν γραμματεία τών συγχρόνων
του δέν μπόρεσε νά δικαιώση τήν ψυ
χή του. Αλλά κάτι τόν ώθοϋσε πρός
τήν Παράδοσι, τήν μελέτην άρχαίων κει
μένων καί διδαχών έκ τού λόγου τού ένοαρκωθέντος Θεού, ώς πιστός τού πνεύ
ματος τού "Εθνους μας, τού
Έθνους
αύτοϋ όπερ κατά τόν Πολίτη δέν έπρεπε
νά σχηματισθή μακράν τών Αξιών τής
Αναγεννήσεως. Ά λ λ ' όλα αύτά, άξεδιάλυτα γιά τήν έποχή του, κατεσπαρμένα, άγνοημένα όπως τό παρελθόν,
δέν μπορούσαν νά μιλήσουν ατούς συγ
χρόνους του μέ τρόπο πού νό ίκανοποιηθή ό θεωρητικός έαυτός του. Καί
τότε κατάλαβε, πώς όχι ή σ ύ ν θ εο ις
τή ς
ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς

π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς
Ζωής,
άλλ’ ή
αύστηρά άπό καθέδρας κριτική άξιολόγησίς της γίνονταν έργο του. Βαρειά ή
εύθύνη πού περισσότερο τήν ξεδιάλυνε
σάν γύρισε άπ' τήν Εύρώπη. Προικισμέ
νος μέ εύαισθησία άνώτερη άπό έκείνην
τοϋ Αποστολάκη καί μέ
καλλιέργεια
αισθητικά ύψηλότερη καί πολύπλευρη,
μέ κοινωνική προέλευσι ήθικά στεγασμέ
νη καί δικαιωματική γιά ύψιπετέστερες
άνα,βάσεις, ό Φώτος Πολίτης αύτοΖυγίστηκε κΓ άποφάσισε νά πέση σάν «λι
θάρι» στό τέλμα τής πνευματικής μας
ξωής. Ο άνδρισμός του, όστις προεβάλλετο άπό μέσα του, χωρίς ίσχυράν άπήχησιν νοσταλγικών άναφωνήσεων ή
κενών ονειροπολημάτων, άλλά τούναντίον ώς συνεχής τάσις πρός τήν άλήθειαν, έξεχύθη ώς κραυγή καί ώς δύναμις, ήτις γεννά τήν προσδοκίαν καί εμ
ποιεί φόβον εις τούς παρασπονδήσαντας.
Είχε τό σ θ έ ν ο ς
ένός Κριτικού
Ιδεών. Διά τής παρουσίας του έτίθετο
τελεία καί παύλα εις τήν άνευθυνότητα.
*
**

Τό Ιδανικόν τού Πολίτη, πρός εΰρυνοιν τού Έγώ, πρός κατανίκησιν τού
άχαλινώτου άτομικισμοϋ, ό πόνος του
πρός τήν άλήθειαν καί τήν ιδανικήν κατόφασιν τής Ζ ω ή ς π α ρ ε λ ή φ θ η
όπό τ ά ς
χώρας
εις
τάς
όποιας
ήνδρώθη.
Μετεφέρθη παρά ταϋτα χωρίς τήν ίσχυράν πνευ
ματικήν παράδοσιν τής Εύρώπης, χωρίς
Γκαϊτε καί "Ιψεν, εις έν Βαλκανικόν όροπέδιον καταληφθέν άπό κιβδήλους άστούς καί άμνήμονας γλεντοκόπους,
ψυχικώς έχοντας σχέσιν πρός τήν ήθικήν έλευθερίαν τού Παλληκαριοΰ, διακόψαντας δ' έν συνόλω καί πάσαν έπαφήν
πρός τήν ιδίαν αύτών παράδοσιν. Ύπ'
αύτάς όθεν τάς συνθήκας τό 'Ιδανικόν
τού Πολίτη δέν ήτο άπόρροια νοσταλγοϋ.
Υπήρξε κατά κύριον λόγον θ ε τ ι 
κή π ρ ό θ ε σ ι ς
καί δή ύψηλόφρων. Καί άκριβώς διότι ύπήρξε τοιαύτη, άντετέθη πρός τάς πραγματικός
μορφάς αϊτινες διάφορον εϊχον τήν ΰπαρξιν καί άντιθετικήν τήν πρός αύτόν
Μοίραν. Καί μόνον τό γεγονός τούτο

άρκεϊ διά νά θεμελιώση τήν οδύνην έν
τώ Ίδανισμώ του. Αί μορφαί ή αί Αξίαι
άς έπεκαλείτο άνέτειλαν ώς
I σ τ ορ ί α κάποτε μέσα μας καί, διότι δέν
τάς προώθησεν ή αύστηρά τάσις μας
πρός τόν πλησίον, έ π α υ σ α ν
νά
εί ναι
Ζ ώ σ α ι.
Αί πραγματικοί αΰται μορφαί εις τήν
έποχήν μας ύφίστανται μόνον ώς άντικειμενικόν πνεύμα, ώς δημοτικό τραγού
δι πού δέν ήχεϊ πλέον εις τήν ψυχήν κανενός άστοΰ, ώς ξεπερασμένη αισθητική
κατασκευή πού ούτε τήν «φραγκολεβαντινίΖουσαν» πολιτικήν ήγεσίαν μας συγκινεϊ, ούτε πρός τάς κατωτέρας ρσπάς
τής άνερματίστου καί θλιβερός Ζωής
τών πόλεων έξαμοιοΰται. Ή Αναγέννη
σις, τήν όποιαν είχεν ύπ' όψιν του ό Πο
λίτης, διεχωρίΖετο τής έποχής μας κατά
τ όότ ι έ ν ό τ η ς
καί
αύστη
ρά π ε ι θ α ρ χ ί α
ώς καί
όνομαστικότης
τών
άξιών
σαφώς άφ' ήμών τήν διέκριναν. Ή με
ταφορά λοιπόν τού άτομιστικοϋ πνεύμα
τος τών άξιών τής Δύσεως
εις τήν
Βαλκανικήν Ελλάδα, ήθικώς έξευτελισμένην άπό τήν άσέλγειαν τών Βαυα
ριών καί τών έν γένει ξένων, ώμοίαΖε
πρός έγχείρημα ίστορικώς μέν ύπερβαίνσν τήν άντοχήν τής κοινωνικής πρα
γματικότητας, ήθικώς δέ ύπερμέτρως άνώτερον τοϋ «κλεφτοκατσικάδικου» καί
άναρριχητικοϋ ήθους τών άνευθύνων άστών μας. Ύπ' αύτάς τάς προϋποθέσεις
ό ώραϊος καί συνειδητός άστός τής Δύ
σεως, ό ήθικολόγος Φώτος Πολίτης, 6στις μέ τόσον πλούσιας ήθικάς προκα
ταβολής έπέστρεψεν έξ 'Εσπερίας γιά
νά κ η ρ ύ ξ η εις τήν Ελλάδα, άνεπανορθώτως έσκόνταπτε εις δυσανάλο
γον κλίμα καί ώς πρός τήν προσωπικήν
άντοχήν του καί ώς πρός τήν ήθικολογίαν του. Έξ αύτού κυρίως τοϋ γεγο
νότος ό Ιδανισμός τού Φώτου Πολίτη ύπήρξεν ο δ υ ν η ρ ό ς .
Άπηυθύνετο
εις άτομα έστερημένα ιδεώδους, πού
αισθάνονται ώς
καταθλιπτικόν βάρος
καί τό παραμικρότερον ακόμη χρέος πού
τούς έπιβάλλει ή Ζωή. Ή Ιδ έ α ήτις μό
νη φαιδρύνει άπωλέσθη, ένώ τό σβήσιμο
τής πίστεως καί ό τρόμος τού θανάτου
άπστελούν τά πάγια χαρακτηριστικά τής
ήθικής άτονίας μας έν μέσω χυδαίων τά
σεων πρός ύλιστικάς απολαύσεις καί μα
ρασμού. Καί όπου ή πίστια χάνεται δέν
δύναται νά έπιβιώση ώς στοιχείον διακοσμητικόν. Ή Πίστις ύφαίνεται ώς προϋπόθεσις ούσιαστική τής Ζωής μας. Μέ
ψυχοσύνθεσιν όψιπλούντών, άγνοοϋμεν
θελημστικώς ό,τι ό λαός μας προσφέρει
κΓ έτσι άνεδαφικαί, ΕερριΖωμένοι, έσωτερικά άσταθεϊς, γινόμαστε
πανάθλιο
παιγνίδι τού πρώτου νεωτεριστικού άνέμου πού θά μάς φυσήΕη καί θυσιάΖομε
μονάχοι μας κάθε δυνατότητα πραγματι
κής προκοπής. «Μετανοείτε καί ιιροσεύχεαθε, ήγγικεν ή Βασιλεία τών Ούρανών». Η μετάνοια άλλο δέν είναι παρά
συναισθησι ατομικής εύθύνης. Είναι αύτοκριτική καί αύτοκαταδίκη. Εάν ψάξη
κανείς τά βαθύτερα έλατήρια πού ώθη
σαν τόν έ λ λ ο γ ο
ν έ ο
τής
Αναγεννήσεως νά
όδεύη σέ τέτοιες
άγριες ειλικρίνειες, εύκολα θά διαπιστώση πώς είναι βαθύτατα θ ρ η σ κ ε υ 
τικά.
Ή προδρομική
καί όνιση προβολή

ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ
τού Περικλή Γιαννοπούλου πού ένεπνέετο άπό τόν Λόγο χωρίς τό Μέτρο, μέ
τήν είσοδο τού Πολίτη στήν Πνευματική
μας Ζωή, άνασχέθηκε. Γιατί ό Πολίτης
μίλησε γιά όλα τό θέματα τού καιρού
του, στερέωσε ιδέες, γεφυρώθηκε μέ
τήν Άναγέννησι χωρίς όρές καί βλαστή
μιες. Ό Πολίτης δέν καταράστηκε. "Αν
οί Φράγκοι στήν συνείδησι τού Περικλή
Γιαννοπούλου ήτον β ά ν δ α λ ο ι ,
στήν περίπτωσι τού Φώτου Πολίτη ήταν
η θ ι κ ό
ά δ ι κ α ί ω τ ο ι .
Γιατί
δέν έργάΖονταν βάσει αύστηρώς καθωρισμένων κανόνων, βάσει γενικώς άνεγνωρισμένης αισθητικής. Γιατί δέν έχουν
τό άΕίωμα τής Αναγεννήσεως «πίστευε
μόνον εις ό,τι άποτελεϊ άΕίαν». ΓΓ αύτό
άκριβώς καί τό κρίμα τους ήταν βαρύ
τερο. Ή «ήσυχη» συνείδησις τής άνωτερότητός μας οάν «παράδοσις», σάν άντικειμενικό πνεύμα,, άρχισε μέ τήν προ
βολή τού Πολίτη ν' άνθη' Έτσι οί πρό
δρομοι Περικλής Γιαννόπουλος καί Γιάν
νης Άποστολόκης χάρις στήν προβολή
τού Ίω νος Δραγούμη καί τού Φώτου
Πολίτη π α γ ι ο π ο ι ο ΰ ν
μιάν
ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή
κρί σι
γι α
τήν
Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή
Πνευ
ματική
Ζωή.
ΚΓ έκτοτε άρχίΖει
ή μαθητεία στήν Ελληνικότητα. Δέν υ
πάρχει καμμιά άμφιβολία ότι τό κήρυ
γμα τού Πολίτη κέρδισε τήν θέσι του
στήν Νεοελληνική Ζωή. Καί μόνον ότι ό
Ιωάννης ΜεταΕάς μέ τό κείμενά του
άπέδειΕε τήν εύθύγραμμη μαθητεία του
στό κήρυγμα τού Δραγούμη καί τού Πο
λίτη, άρκεϊ ώς άποδεικτικό έστω καί άρνητικά. Φυσικό Σχολή δέν μπορεί νά
δημιουργηθή άπό μαθητάς πού Εαναλένε
όσα είπε ό Διδάσκαλος. Είναι περιττό
κΓ άνόητο νό Εανοκούσω άπ' τό στόμα
ένός άλλου όσα λέω «έγώ». Αλλά σάν
πρώτη άσκησι — ιδίως σ' ανθρώπους
ποΰχαν χαμηλές προϋποθέσεις ήθικής
Ζωής —ή πρωτόγονη μαθητεία προσλαμ
βάνει σύστοιχο πρός τό περιεχόμενο
τής Ζωής τους ήθικό νόημα. Από τήν
πνευματική ύπόστασι τού Δραγούμη καί
τού Πολίτη θά μπορούσε έΕ ίσου εύλογα
νά γεννηθή κ Γ
ό σ υντη ρ η τι
κός
λ ί
ό έπαναστάτης.
Δέν Εέρω όν ό δεύτερος ή ό πρώτος εϊνοι αϊρεσις. 'Εκείνο μόνο πού Εέρω είναι
πώς στήν Πνευματική Ζωή (έΕω άπ' τή
θρησκεία, όπως όρθά παρατηρεί κΓ ό
Παναγιώτης Κανελλόπουλος) τά δόγμα
τα βρίσκουν τήν άληθινώτερη έπικύρωοι
τού έαυτοΰ των στήν αϊρεσι, όχι στήν
τυφλή προσκόλλησι στό γράμμα. ΚΓ ά
κριβώς γι' αύτό τήν κρίσιμη τούτη ώρα
τού Νέου Ελληνισμού, πού ή άνευθυνότης κάλυψε κάθε άγνή όροθεσία, πού
όλα κατήντησαν έπάγγελμα καί ή άθλιότης πολιτική, ή έθνική μας Ζωή άπό μιά
βασική σύνθεσι στερείται: ά π' τ ή ν
σ υν ύ πα ρΕι
τού
Α λ. Π α 
π α ν α σ τ α σ ί ο υ
μέ τ ό ν
έθ ν ι κ ι ο τ ή
"Ιωνά
Δραγούμ η. 'Ιδού τό αίτημα τής έποχής. 'Ιδού
τό δίδαγμα πού κομίΖει ή πνευματική
σύλληψις τών 'Ελληνοκεντρικών ύπό
τήν όπτικήν τών συγχρόνων μας. Ό
Φώτος Πολίτης ήταν ό π ν ε ύ μ α τ ι κ ώ τ ε ρ ο ς
τών 'Ελληνοκεντρι
κών. Ό ήθικολογικός παλμός του άντετάχθη στήν άσυναρτησία καί τόν τυχο
διωκτισμό κΓ έμεινε ό ίδιος ν έ ο ς
κΓ ω ρ α ί ο ς
στήν μνήμη μας.

Ψ Ε Υ Τ Ε Σ
Τοϋ Π Α Υ Λ Ο Υ ΝΙΡΒΑΝΑ
ύπόρχοιιν πολλοί στήν Ελλάδα.
Ψ ΕΥΤΕΣ
καλλιεργείται σάν έθνικό μας φρούτο.

Ή ψευτιά

Ψέματα, όλων τών ειδών ψέματα, λένε μικροί καί με
γάλοι, πλούσιοι καί φτωχοί, έπίσημοι άνθρωποι καί άνθρω
ποι τού λαού.
Πού πρέπει τάχα ν' άποδοθή αύτή ή έΕαιρετική εύφορία; Στό κλίμα, στήν άνατροφή, στήν πολύχρονη σκλαβιά,
στόν πλούτο τής φαντασίας τών Ελλήνων πού δημιουργεί
άπό τό τίποτε; "Ισως σέ όλα αύτά μαΖί.
Υπάρχουν όμως ψεύτες καί ψεύτες. Ψεύτες εύχάριστοι καί άκίνδυνοι καί ψεύτες δυσάρεστοι καί έπικίνδυνοι.
Οί πρώτοι μπορεί νά πή κανείς πώς κάνουν ένα έργο τέ
χνης. Είναι άνιδιοτελεϊς όπως ή Τέχνη, δέν έχουν κανένα
κέρδος άπό τό ψέμα τους, διηγούνται φανταστικές ιστο
ρίες καί περιπέτειες πού άκριβώς έπειδή δέν είναι άληθινές, έχουν όλη τή χάρι τών παραμυθιών, Ξέρουμε πώς
όλ' αύτά πού μάς λένε είναι τής φαντασίας τους. Τούς
άκοΰμε όμως μέ εύχαρίστησι, χωρίς νά έΕετάΖουμε άν οί
ιστορίες είναι άληθινές ή ψεύτικες. Μήπως δέν άκούμε
μέ τήν ίδια εύχαρίστησι ένα παραμύθι, μολονότι Εέρουμε
πώς άπό τήν άρχή έως τό τέλος είναι ένα ωραίο ψέμα; Οί
ψεύτες όμως τής δεύτερης κατηγορίας, καί όταν άκόμα δέν
είναι έπικίνδυνοι—όπως οί κοινοί άπατεώνες πού δέν μάς
ενδιαφέρουν αύτή τή στιγμή, γιατί μ' αύτούς έχει νά κάνη
ή 'Αστυνομία —είναι πάντα δυσάρεστοι καί άποκρουστικοί.
"Αν δέν ήταν ψεύτες μερικοί άπ' αύτούς, θά ήταν πολύτι
μοι καί περιΖήτητοι σύντροφοι, μέ τή μάθησί τους, τις πλη
ροφορίες πού μάς δίνουν, τις απορίες πού μάς λύνουν.
Από τή στιγμή πού θά μάς άπσκαλυφθούν, γίνονται άνυπόφοροι.
"Εναν ψεύτη τής κατηγορίας αύτής έτυχε νά γνω
ρίσω έδώ καί πολλά χρόνια. Τι δέν ήΕερε αύτός ό άνθρω
πος, γιά ποιό πράμα δέν μπορούσε νά μιλήση; Κρεμόμαστε
όλοι άπό τά χείλη του. Γινότανε λόγος γιά ένα Εένο βι
βλίο; Αύτός τό είχε διαβάσει πριν φτάση στήν Ελλάδα,
καί μάς τό καλοσύσταινε ή μάς τό κακοσύσταινε. Άπ αύτόν κρεμότανε νά τό διαβάσωμε ή νά μήν τό πάρουμε στά
χέρια μας. Γινότανε λόγος γιά κάποιον Εένο σοφό; Αύ
τός — ήτονε καί κοσμογυρισμένος — τόν είχε γνωρίσει
προσωπικά στό Παρίσι, στό Βερολίνο, στή Λόντρα καί ήΕε
ρε όλα τά οικογενειακά του. Γινότανε συΖήτησι γιά κάποιο
έπίμαχο ειδικό Ζήτημα; Μάς κστετόπιΖε άμέσως. Είχε γνω
ρίσει τόν τάδε διάσημο ειδικό πού τού είχε πή αύτά κι
αύτά. Κάθε συΖήτησι πιά ήταν περιττή. Μάς άνησυχούσε
κάποιο Ζήτημα τού τόπου, πού μάς ένδιέφερε προσωπικά;
Αύτός μάς καθησύχαΖε. Είχε δή τόν άρμόδιο ύπουργό, προ
σωπικό στενό του φίλο, πού τόν είχε βεβαιώσει κλπ. Πώς
νά μήν κρεμόμαστε άπ' τά χείλη του;
Επειτα, μέ τόν
καιρό, άποδείχτηκε πώς ούτε μιά άλήθεια δέν έβγαινε άπ
τό στόμα του. Ή ψευτιά του ήτανε ή πόΖα του.
Άπό τότε τυχαίνει καί τόν άνταμώνω κάποτε. Καί
τόν άποψεύγω όσο μπορώ. Τί νά τόν κάνω; Τί νά μοΰ πή;
Τί νά μέ πληροφορήση; Τί νό μοΰ διδάΕη; Ξέρω πώς θά
μοΰ πή σπουδαία καί σοβαρά πράγματα πού θά είναι πέρα
—πέρα ψέματα. "Αν ήτανε τούλάχιστον έλαφρά καί εύχάριστα, θά τ' άκουγα σάν παραμύθι. Α λλά είναι, πού νά
πάρη ό Διάβολος, σοβαρά καί σπουδαία. Καί δέν ύπάρχει
κοπιοστικώτερο πράγμα άπό τό ν άκούη κανείς σοβαρό
πράγματα πού δέν άΕίΖει τάν κόπο νά τά προσέΕη. Ετσι
ένας άνθρωπος πού μοΰ ήτανε πολύτιμος σύντροφος γιά
πολύν καιρό, μοΰ έγινε άντιπαθητικός
καί άνυπόφορος.
"Οχι άπό τήν ψευτιά του. Υπάρχουν, όπως είπαμε, καί
εύχάριστοι ψεύτες. Αύτός μοΰ έγινε άντιπαθητικός άπό τό
είδος τής ψευτιάς του.
'Υπάρχουν λοιπόν ψεύτες καί ψεύτες.
Καί έπειδη
στήν Ελλάδα ύπάρχουν όλων τών ειδών, διαλέγει κανείς
καί παίρνει.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΤΗΣ

«Π Α Ν -

ΤΕΙΟ Υ» Α Ν Ω ΤΑ ΤΗ Σ Σ Χ Ο Λ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ω Ν ΕΠ ΙΣΤΗ 
ΜΩΝ

κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΙΑΠΑΑΣΙΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΙΔΙΟΣ ΤΟΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
■ Β ··Μ

···Η ·Ι ^ ··········Μ

·Ι ^ ··1 ^ ·Ι Μ

^ ^ ····! Ι ^ ···

«Προόιεργάσαι την... ψυχήν ώσπερ γην θρέψουσαν τό
σπέρμα»
(Ήθ. Νικ. 1179 β5)

« Αλλα έθνη έπλασαν Θεούς, βασιλείς, πνεύματα, μόνον
οί Έ λληνες έδημιούργησαν... ανθρώπους»
(W. JAEGER)

Εις τήν Ελλάδα πολύς λόγος γίνεται
τόν τελεοτοϊον καιρόν, περί τής άνάγκης διαμορφώαεως κοινής γνώμης τών
νέων, άναλόγου πρός τάς νέας συνθήκας καί υποχρεώσεις αί όποϊαι τίθενται
ένώπιον αυτών.
Αί συνθήκαι αύταί έδημιουργήθησαν
χάριν τών νέων και δικαίως ή ευθύνη
τής συντηρήσεως αύτών έπιδιώκεται νά
τεθή εις τούς ώμους των εις τό μέλλον.
Ή ηγεσία τής παρούσης περιόδου έκτιμώοα άκριβώς τάς
δυνατότητας τών
νέων Ελλήνων, οϊτινες διαπνέονται άπό
τό έθνικά ιδεώδη καί έμφοροϋνται άπό
τήν ιστορικήν κληρονουίαν τών προγό
νων, ή όποια καί πάλιν σχεδόν άποκλειστικώς έκρατήθη έΕ άρχής έκ τών Έλληνοπαίδων, προτάσσει παντός θέματος
τήν μέριμναν δι' αύτούς καί έκδηλώνει
παντοιοτρόπως τό σχετικόν ένδιαφέρον.
Ή κοινή γνώμη τών νέων Ελλήνων
είναι γεγονός ότι, διαμορφοϋται κατά
τρόπον διάφορον άπό έκείνην τών άλλοδαπών νέων έκτρέφεται δέ
μόνον
άπό τόν πλούτον τών Ελληνικών μυθι
κών καί πραγματικών στοιχείων ώς ύπάρχουν εις τήν προϊστορίαν καί ιστο
ρίαν τού Ελληνικού Έθνους.
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Ακριβώς δέ ή διάπλααις τής κοινής
γνώμης, ένταϋθα έμποτίΕεται μονομερώς έκ πηγών ακεραίων εις περιεχόμενον, θέμα τό όποιον καί έρχεται νά μελετήση ή παρούσα έργασία, ώς έλαχίστη
συμβολή είς τήν ολην σχετικήν έρευ
ναν καί έθνικήν Κυβερνητικήν προσπά
θειαν.
Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η
Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ
Β Α Σ ΙΣ
Ή συρροή τών συγχρόνων γεγονότων,
πολιτικών, τεχνολογικών, παιδείας, κλπ.
δημιουργεί καθολικώς, δ ι’ δλην τήν αν
θρωπότητα, μία νέαν περίοδον καί φυσι
κά μίαν νέαν καί διάφορον Ιστορίαν.
Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής έποχής,
είναι αί βαθεΐαι καί συνεχείς μεταβολαί,
αί όποϊαι συνοδεύουν τόν κόσμον καί ίδίως
τόν 5πά διάπλασιν τοιοθτον. Ό νέος αυ
τός κόσμος θέτει μοιραίως έξ ανάγκης έπιτακτικόν τό πρόβλημα τής δημιουργίας
καί συγκροτήσεως ένός τελείως προτύπου
νέου ανθρώπου, δ δποϊος παρ’ δλον δτι

θά αναδύεται από τήν δύνην τού άνωνύμου και άνευθύνου συνόλου, δ όποιος πότε
έπιδιώκει νά γίνη διεθνής καί άλλοτε έπιστρέφει καί προσπαθεί νά κρατηθή κυριολεκτικώς μέσα εις τά έθνικά τοο πλαί
σια, έν τούτοις τελικώς διά τής καταλλή
λου πολιτικής καί φροντίδος θά σταθεροποιηθή δριατικώς έκεΐ δπου ακριβώς ανή
κει.
Ή εισαγωγή εις τόν νέον κόσμον, δι
καίως βασίζεται έξ άρχής εις τήν σκέψιν
δτι οι ρίζες—νέοι θά πρέπει νά φυτευθοΰν είς νέαν ποιότητα γής, ή όποια είς
τό όπέδαφος αύτής θά συναντά τά σπλά
χνα έκεϊνα πού αυνετήρησαν τούς βλα
στούς τοΰ "Έθνους. Καί είναι μέγα καί ι
διαίτερον τό προνόμιον τής "Ελληνικής
γής δτι έξέθρεψε καί ένεφύσησε ζωήν έμπλουτισμένην μέ πίστιν καί άρχές αί δποίαι κατά βάσιν παρέμειναν έθνικώς καί
διεθνώς άναλοίωτοι. Τό πρόβλημα έπομένως τής διαπλάσεως τής γνώμης τών νέ
ων Ε λλήνων, δέν ύφίσταται κατά κυριο
λεξίαν ώς τοιοΰτον είς τήν 'Ελλάδα, ώς
πραγματικώς ύπάρχει άλλαχού. έπειδή ή
άγωγή, ή Ε λληνική αγωγή, έστάθη άμετάβλητος ένώπιον τών καιρών έπειδή
βασίζεται είς κατ’ έξοχήν ήθικάς άρχάς.
’Εκείνο δέ ακριβώς τό κριτήριον καί
ατοιχεΐον τό όποιον διαφοροποιεί τό θέμα
τής διαπλάσεως τής κοινής γνώμης τών
νέων είς άλλας Χώρας είναι ή διαταρα
χή πού προήλθεν έκ τής δημιουργίας προ
βλημάτων καί άνησυχίας είς τούς νέους
άφ’ ής στιγμής συνεκλονίσθησαν αί άβαθείς θέσεις τών άρχών των έξ αίτιας τήςύπερτεχνικής πού έφερε τήν κρίαιν.
"Ο κόσμος τών νέων είς τήν Ε λλάδα,
φαίνεται δτι δέν κατέχεται' σήμερον άπό
τοιαύτας άνησυχίας έφ’ δσον τά πράγμα
τα ταχαίως— έγκαίρως έτακτοποιήθησαν
διά τής έπεμβάσεως τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, έπέμβασις ή όποία έσταθεροποίηαε τάς άρχάς, τάς Έλληνικάς άρχάς, έντός τού ύπερτεχνικοΰ κλίματος, ένέργεια
ή όποια είχεν καί ώς άποτέλεσμα έπίσης
νά ύπάρξη διπλόν δφελος ήτοι συμπορεία
δεδσκιμασμένων θέσεων μετά συγχρόνων
έξελίξεων.
Έ κ τούτου συμπεραίνεται δτι, έάν ή
διακυβέρνησις τών κλασσικών θέσεων δέν
έκδηλοδται έγκαίρως τότε καθόλου άπίθανον ή διεθνής κρίσις νά έξεδηλούτο ώ;
τοιαύτη καί έν Έ λλάδι, μέ άποτέλεσμα
νά έξαφανισθή ή ποιότης καί νά έπικρατήση ή άβεβαιότης μιάς φρενήρους καί
άβεβαίας έξελίξεως.
“Ηδη έπομένως ή
άβυσσος καί τό χάος, πού πρός στιγμήν
έτρόμαζαν τόν διεθνή νέον, είς τήν Ε λ 
λάδα έξτιφανίαθησαν ώς σκέψεις καί δ
κλονισμός έπαυσεν ύφιστάμενος. Ό σημε
ρινός "Έλλην αισθάνεται τόν εαυτόν του
ώς συνέχειαν τοΰ
χθεσινοΰ μεστοΰ είς
κλασικάς ήθικάς άρχάς άτόμου, τοΰ όποιου
τό μέλλον συνεχίζεται έντός άπλώς νέου
κλίματος, έντός τοΰ όποίου έπομένως καί
κρατείται σταθερώς έλέγχων τήν έποχήν
του καί δχι άφομοιούμενος άπό αύτήν.
Ή σύγχρονος Ε λληνική Πολιτεία προ
σπαθεί νά δημιουργήση άπό τά υπάρχον
τα άτομα τά πρόσωπα τοΰ μέλλοντος έπ!
τών όποιων θά διαμορφωθή ένα πρότυπον
νέου "Έλληνος συγχρόνου κατά πάντα άλλά καί ένσυνειδήτως δποτεταγμένου είς
τήν ήθικήν τής Ιστορίας του ή όποία καί
ώς είναι λογικόν τόν διαφοροποιεί, τόν
κρατεί καί τόν προτυποποιεί έναντι τών

Eic -roue νεουο πολλών Εένων χωρών είναι έκδηλος ή διαταραχή πού προήλθεν έκ τήο δημιουργίας προβλημάτων καί ανησυχίας άφ ής στιγμής συνεκλονίσθησαν οί άβαθεϊς θέσεις τών αρχών των.
πολλών, τών τρίτων.
Μέ τήν προσπάθειαν αύτήν είσερχόμεθα
είς τήν νέαν όδόν, διά τής
όποιας θά
διασωθή τά Ελληνικόν στοιχεΐον τά όποιον
καί θά δδηγηθή είς τό νά αυλλάβη τήν
παγκόσμιον ιστορικήν καμπήν τοΰ 20οΰ
αίώνος άπό τήν πλευράν τής έξελίξεως
τών ήθικοπνευματικών στοιχείων, τών ό
ποιων είναι κληρονόμος καί εις τήν ό
ποιαν έξέλιξιν χαίρει τής τιμής νά μετέχη ένεργώς, άλλά καί Οπό τήν έννοιαν
τής εΰθύνης διά τήν συντήρησίν των έντός
καί έκτός τών συνόρων του.
"Γπό τάς σκέψεις αύτάς ή σύγχρονος
Ε λληνική κίνησις, άποβλέπει
είς τήν
άξιοποίησιν καί άνανέωαιν τής παλαιάς
άνθρωπολογικής βάσεως, χωρίς νά δέχε
ται κρίσιν είς τήν άγωγήν τών νέων καί
χωρίς νά πιέζεται άπό τήν άνάγκην νά
άναζητήση ύποχρεωτικώς πειραματισμούς
προκειμένου νά έξέλθη τής δοκιμασίας.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ή έρευνα διά τόν έντοπισμάν τής παρούσης θέσεως—στάθμης καί διαθέαεως
τών νέων Ε λλήνων, έχει ώς άφετηρίαν
τήν προϊστορίαν τής Έλληνοανθρωπολογικής άγωγής, ή όποία έξελίσαεται έντός
τών πλαισίων τοΰ Έλλαδικοΰ χώρου συμφώνως πρός τήν διασωθεϊααν άρχαίαν Α
ρετήν καί φιλοσοφικήν σκέψιν.
Δέν έχομεν έπομένως, λόγους διά νά
άπομακρυνθώμεν τών όρίων τής Ε λ λ η ν ι
κής στάσεως έν προκειμένψ, άλλά μετ’
άσφαλείας θά κινηθώμεν έντός αύτών.
Οί νέοι είς τήν Ε λλάδα άπό τήν έπο
χήν τοΰ Πλάτωνος καί εις μίαν έκτοτε
τρισχιλιετή συνέχειαν, είχον τήν σπανίαν
ένωτικήν εύκαιρίαν νά
συνοδεύουν τήν

Οί νέοι τής Ελλάδος έξαγνίξονται ήδη άπό τό μίασμα καί τά πάθη τής πολι
τικής καί άνακαλόπτουν πλήρεις αισιοδοξίας, τήν ϋπαρξιν ένός άνωτέρου σκο
πού τόν όποιον έμφανίΖει ή νέα Εθνική Πολιτική.
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ΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΕΠΙ ΤΗ
ΕΙΩ ΤΗΣ 28Ηί ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ_
Προς
"Απαντας τούς Αξ/κούς 'Υπαλλήλους και
κατώτερα όργανα των Σωμάτων ’Ασφα
λείας και τής ’Αγροφυλακής.
ΕΛΛΑΣ, διανύουσα Από τής 4ης Αύγουστου 1936
περίοδον ’Εθνικής Ανασυγκροτήσεως χαΐ περι
συλλογής, έδέχθη τήν πρωίαν τής 28ης ’Οκτωβρίου
1940 δλως Αναιτίως καί παρά πάσαν έννοιαν διχαίου
χαΐ ήθιχής τήν Απρόκλητσν έπίθεσιν τής φασιστικής
’Ιταλίας.

Η

Είς τή Ιταμήν Αξίωσιν, ήτις διετυποΰτο εις τό έξ
ίσου ιταμόν τελεσίγραφον των Φασιστών, ο Ιωάννης
Μεταξάς Αντέταξε τό ίστοριχόν «ΟΧΙ», τό όποιον Απετέλεσε τό Ιναυσμα διά τήν Πανεθνικήν έξέγερσιν.
Τό «Ο X I» έκεΐνο διεδήλωνε τήν ΑγανΑκτησιν τών Πανελλήνιον διά τό Ανοσιούργημα, τό όποιον
έπεχείρει νά διαπράξη μία νομιζομένη μεγάλη δύναμις
είς βάρος ένός μικρού, άλλά 'Ιστορικού ’Έθνους. Καί
ήτο τό ίδιον αότό «Ο X I», τό όποιον άντήχησεν είς
τάς θερμοπύλας, ιστορική έπαλήθευσις τής συνεχείας
καί συνέπειας τού ’Έθνους, τό όποιον γνωρίζει νά μά
χεται διά τήν άξιοπρέπειάν του.
Καί αί ίαχαί τών Ελλήνων στρατιωτών Ιφθασαν

είς τά ώτα τών ύποδούλων λαών τής Ευρώπης, ώς μή*νυμα έλπίδος καί αισιοδοξίας καί κατέρριπτον τόν μύ
θον περί τού άηττήτου τών δυνάμεων τού Αξονος.
'Ολόκληρος δ έλεύθερος κόσμος έθαμβώθη Από τήν
πρώτην νίκην τών συμμαχικών δυνάμεων, τήν όποιαν
κατήγαγεν ή μικρά 'Ελλάς, ή όποια συνεπής πρός τήν
μακραίωνα ιστορίαν της, Ιπραξε καί τότε είς τό Ακέ
ραιον τό καθήκον της, ίνα ύπερασπισθή τόν πολιτισμόν,
τόν όποιον έχάρισε πρός τήν Ανθρωπότητα.
Φέροντες είς τήν μνήμην μας τήν 28ην Οκτω
βρίου 1940, άς τιμήσωμεν τήν Ελληνικήν γενεάν, ή
όποια έδόςασε τό Έ θνος μας, καί άς διαφυλάξωμεν
τήν ’Εθνικήν ένότητα, τήν όποιαν σφυρηλατεί ή Ε λ 
λάς τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ* 1940
Ό Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΜΠΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Π ρός
'Απάσας 'Υπηρεσίας
ψυχικόν συναγερμόν, υπερήφα
Ε ΙΣνοςΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ
καί αισιόδοξος ό Ελληνικός λαός, ίσταται σή
μερον εύλαβώς πρό τής Πανιέρου ’Επετείου τής 28ης
’Οκτωβρίου 1940, ή όποια Αποτελεί Σταθμόν καί Όρό-

σημον τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας καί φωτεινόν μετέωρον
δόξης καί τιμής τής Ελληνικής Πατρίδος.
’Ασκεί άναφαίρετον δικαίωμα, ένθυμούμενος δσα
θαυμαστά ύπέρ τής Ιλευθερίας τής Άνθρωπότητος S-
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ζωήν των μέ τήν αλήθειαν x h r πραγματι
κότητος, ή δποία καί έπιτρέπει να δεσπόζη καί νά καθίσταται δρατδν ΰπέρ τών τε
χνικών κατασκευών τδ πνευματικόν στοιχεΐον, δπό τδ δποιον νοείται καί έρμηνεύεται ή τεχνική δήμιουργία καί σήμερον
μοιραίως κατ’ έπέκτααιν ή τεχνολογική
πρόοδος.
'Η κληρονομιά αύτή δύναται νά δημιουργήαη τό σύγχρονον πρόγραμμα τής
παιδείας τού δποίου ή τεχνική θά κατατείνη είς τήν διάπλασιν τοΟ δλοκληρουμένου έκείνου νέου, δπό τήν έποψιν τής
Αρμονίας καί ισορροπίας πού παρέχει τό
τρίγωνον, σώμα, ψυχή, πνεύμα.
Διαθέτομεν λοιπόν έθνικά πλαίσια Παι
δείας, δεδοκιμασμένα μέ παγκόσμιον πα
ραδοχήν.
’Εκτός τούτων οΐ νέοι "Ελληνες, έντυπωσιάζουν έφ’ δσον διαθέτουν μίαν ιδιο
συγκρασίαν ή δποία είναι Ιδιαιτέρως έπιρρεπ^ς διά τήν ύποδοχήν τού Ιδεώδους
τού οικοδομήματος τής άγωγής, τής δποίας τά στοιχεία προελέχθησαν.
’Ιδιαιτέρως δμως ή έφεσις -πρός δράσιν, ή φρόνησις καί ή Αγάπη πρός τάς
άρετάς τής ζωής καθίστανται Ιδιαίτερα
στοιχεία γοήτρου καί δρια
διακρίαεως
μεταξύ νέων καί νέων.
Διακρίνομεν έπομένως τά
έξωτερικά
στοιχεία τού γενικωτέρου έθνικού κλίματος
άγωγής τών νέων καί τά έσωτερικά έκείνα
τά δποία διά καταλλήλου χειρισμού έπιτρέπουν τήν σύνδεσιν τού πλούτου τής έμπειρίας πρός τήν συνέχειαν τής ύπάρξεως
τών κληρονομηθέντων έσωτερικών άρετών,
ή σύνδεαις τών δποίων είναι άναγκαία. Ό
’Αριστοτέλης δέχεται δτι τυγχάνει άναγκαίον νά συνδέεται πάντοτε δ πνευματι
κός πλούτος μέ τήν έμπειρίαν τής συνε
χείας.
Τήν σύνδεσιν αότήν ακριβώς συναντώμεν
σήμερον συντελουμένην ύπό τήν εύθύνην
τού Κράτους όρθολογικώτερον έν σχέσει
πρός τό παρελθόν, τούτο δέ οφείλεται είς
τήν έκμετάλλευσιν τής
έπιστημονικής
προόδου καί τάσεως, τής χρησιμοποιήσεως
τής έρεύνης καί τής συντελουμένης εύρείας έπικοινωνίας.
Τόν ρόλον αύτόν, τόν ύπεόθυνον δέν ήτο
δυνατόν άλλος, πλήν τού Κράτους νά Αναλάβη έφ’ δσον τά έξωτερικά ρεύματα παρέσυρον είς τό πέλαγος τής συγχύσεως
καί τής άσαφείας, τής πλάνης καί τής
διασπάσεως έκ τών κατεχομένων καί άνεγνωρισμένων θέσεων, τής έκμεταλλεΰσεως
καί τής δημαγωγίας, τής κρίσεως τών
ήθικών άρχών καί τής έλλείψεως συντε
χνίας μέ τήν τάξιν τήν δποίαν έχει Ανάγ
κην ή πρόοδος.
Ή τ ο άναγκαϊον έπομένως νά ύπάρξη
καί έκδηλωθή μία δύναμις τήν δποίαν μό
νον τό Κράτος διαθέτει.
’Από τής πλευράς των οί νέοι εύρίσκουν
έπιθυμητόν τόν συντονισμόν τούτον έφ’ δ
σον έν τφ αυνόλψ των διαπνέονται άπό
τάσιν κοινωνικής πειθαρχίας καί Αναγνω
ρίζουν τόν κοινωνικόν ρόλον καί τήν κοι
νωνικήν Αποστολήν τού Κράτους ή δποία
τείνει σταθερώς καί εύθέως νά έντάξη τά
άτομα είς μίαν 6γιά Κοινωνίαν κατά πάν
τα νέαν ώς πρός τήν προσαρμογήν τής
Αποχής της, Αλλά καί
συμπορευομένην
πρός τόν Ελληνικόν τρόπον ακέψεως καί
ζωής.
Ή στάσις αύτή Αποδοχής, έπαυξάνει τάς
εύθύνας τού φορέως δ δποίος έργάζεται
διά νά δδηγήση διά τής
ένημερώσεως,
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τούς νέους ώστε νά Αποδώσουν άναλόγως
πρός τήν έποχήν των, καλλιεργοΰντες καί
χρηαιμοποιοΰντες είς τό έπακρον τάς κλή
σεις των, άναλόγως πρός τούς νέους θε
σμούς Αλλά καί τάς έθνικάς έπιδιώξεις
έντός πάντοτε τών Ελληνικών παραδεδε
γμένων κοινωνικών συνηθειών.
ΑΙ κοινωνικαί συνήθειαι έμφανίζονται
κατά τήν δμαδικήν συμδίωσιν ή δποία δ
μως είναι δυνατόν νά παρακολουθήται καί
έλέγχεται άπό τήν
«συμπεπυκνωμένην»
έθνικήν πείραν, διά τόν λόγον δέ Ακρι
βώς τούτον Απαιτείται καί Ιδιαιτέρα έπιδεξιότης είς δτι Αφορά τόν χειρισμόν τής
διαπλάσεως τών νέων.
Τοιουτοτρόπως £δηγούμεθα είς τό συμ
πέρασμα δτι, οΐ νέοι τής Ε λλάδος σή
μερον προχωρούν πρός ένα σταθερόν έθνικόν κοινωνικόν σχήμα τού δποίου καί τά
κύρια χαρακτηριστικά θά Αποδώσωμεν άργότερον.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Ή έργασία τού Κράτους Αποβλέπει σή
μερον είς τήν άνασύνθεσιν καί δημιουργί
αν μιας έλευθέρας κοινωνίας, ή Ατμόσφαι
ρα τής δποίας θά έπιτρέπη τήν άνάπτυξιν τών νέων ώς δλοκληρωμένων προσω
πικοτήτων, διά τής
έκλογής καί άξιοποιήσεως τών συγχρόνων έκείνων στοι
χείων τά δποία έν συγκερασμφ πρός τά
ύπάρχοντα θά διαπλάσουν πρωτοπόρους
καί πάλιν καί προτύπους προσωπικότητας
προερχομένας έκ τού λίκνου των.
Διά τών νέων δηλαδή κοινωνικών θεμε
λίων, οί νέοι έπιστήμονες καί μή, δέν θά
εύρίσκωνται είς τήν Ανάγκην νά Αναζη
τούν ταυτότητα προαωπικότητος έφ’ δσον
ίσοτίμως θά έντάσσωνται είς ένα χώρον
δπου καλλιεργούνται μέν προσωπικότητες,
αί δποΐαι δμως έλεόθεραι διακρίνονται
πλέον άπό τήν άμιλλαν είς τόν έπαγγελματικδν καί δημόσιον 6ίον. Ή άμιλλα Α
κριβώς έκείνη θά είναι αύτή ή δποία θά
διαγράφη τά στάδια καί τά περιθώρια άναγνωρίσεως καί διακρίσεως. Ύπό αύτάς
τάς συνθήκας θά έχωμε μίαν κοινωνίαν
έκλεκτών προσώπων έντός τής δποίας θά
άναδεικνύωνται προσωπικότητες ύπό μίαν
πάντως ένιαίαν πολιτιστικήν ταυτότητα.
Οί νέοι "Ελληνες έξ Αλλου ύπό τό πρίσμα
τής νέας κοινωνικής δομής άναλόγως τής
έμφύτου ροπής των θά έχουν τήν έλευθερίαν καί άναλόγου αύτοεργασίας ή δποία
θά κατατείνη είς δύο τινά: Ά φ ’ ένός μέν
είς τήν άνίχνευσιν εύκαιριών πρδς Ανάδειξιν καί άφ’ έτέρου έν συνεχεία είς τήν
έναρξιν έφαρμογής τής τακτικής διά τήν
κατασκευήν τού μέλλοντος έκείνου τό ό
ποιον θά δημιουργήση τήν προσωπικότητα.
Ή έργασία αύτή κατευθύνει μοιραίως
τήν πορείαν τών νέων Ελλήνων πρός μίαν
«έγκυρον» ώριμότητα καί ή δποία έκδηλούται έντός κλίματος συνεργασίας καί ένότητος. Αύτή Ακριβώς ή άναγκαία ένότης
ή δποία είναι άπαιραίτητον στοιχείον διά
τήν πρόοδον καί ή δποία συνεχώς πρέπει
νά ύφίσταται Αδιάσπαστος ήπειλήθη καί ή
Απειλή τής διαταράξεως προήλθε κυρίως
έκ τής κρίσεως τής έλληνιικής πολιτικής.
Τά προεκτεθέντα δύο στάδια δδηγοΰν τδν
σκοπόν καί τόν προορισμόν τών νέων μας
είς τήν σύγχρονον έποχήν, τής δποίας οί
«στύλοι» τής ύγιοΰς προαωπικότητος είναι

παραλλήλως ή δύναμις τής άναπτύξεως
εύπρεπούς αύτοκριτικής, ή δύναμις πρός
διατήρησιν έπαφής μετά τής ύγιοΰς πραγματικότητος, ή συμμετοχή διά καταλλή
λου έκφράσεως καί ή ύπαρξις τέλος λο
γικής στάσεως καί Αγωνιστικής διαθέσεως
έντός τών πλαισίων Ατμόσφαιρας πραγμα
τικής έλευθερίας.
Διά τήν κατάκτησιν έν κατακλεΐδι, τής
πραγματικότητος αύτής παραλλήλως όλοκληρούται καί τό σύστημα τής έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως ώστε, οί νέοι "Ελ
ληνες νά δυνηθούν νά κατακτήσουν καί
θριαμβεύσουν είς τά πλαίσια τής συγχρό
νου τεχνολογικής πραγματικότητος.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Ή έργασία τού νέου εύωδοΰται βασικώς
έκ τού μέτρου τής άναπτύξεως άναλόγου
συμπάθειας ή Αντιπάθειας προερχομένης
έκ τού χειρισμού τής έπαγγελματικής του
είδικότητος. Ώ ς γνωστόν ή συμπάθεια έπεκτείνεται γενικώς είς δλο τό περιβάλ
λον δπως καί ή Αντιπάθεια. Τό κύριον
στοιχείον είς τήν ζωήν τών νέων Ε λ λ ή 
νων ήτο ή άποξένωσις Από τήν ένεργόν
άνάμειξιν είς τήν Διοίκησιν, μέ Αποτέ
λεσμα νά Ανακαλύπτουν έαυτούς έγκαταλελειμένους άπό τήν βάαιν αύτήν τής συγ
χρόνου ζωής. Τό γεγονός τούτο εΐχεν ώς
συνέπειαν νά προκαλέση τούς νέους είς τό
νά άντισταθούν πρδς τό διοικητικόν περι
βάλλον μέ συνέπειαν πάλι νά έκδηλώσουν

Ό συνεργάτης μας καί συγγραιρεύς
του παρόντος άρθρου κ. Ίωάν. Ν. Παπαμιχαλόκης είναι διπλωματούχος Πολιτι
κών Επιστημών, είδικευθείς είς τά θέμα
τα τών Μέσων ΜαΖικής Επικοινωνίας καί
τών Δημοσίων Σχέσεων, ιδίως δέ είς
τά Νομικά, 'Οργανωτικά,
Οικονομικά
καί Διοικητικά θέματα τής Ραδιοφωνίας
καί Τηλεοράοεως.
Διδάσκει μαθήματα
Δημοσίων Σχέσεων, Κοινής Γνώμης
καί Τύπου είς Σεμινάρια τού Κέντρου
Μετεκπαιδεύσεως 'Οργάνων Δημοσίας
Διοικήσεως τοϋ 'Υπουργείου Προγραμ
ματισμού, τού 'Ελληνικού Κέντρου Πα
ραγωγικότητας, ώς καί 'Ιδιω τικός Σχο
λάς καί Σεμινάρια.
Έμπειρογνώμων Όργανώσεως καί
Διοικήσεως
'Επιχειρήσεων,
'Ιδρυτής
τών 'Επιστημονικών Επιθεωρήσεων»
«Δελτίον
Επιχειρήσεων «BUSINESS
ADMINISTRATION B U LLETIN ) καί
«'Ελληνική Έπιθεώρησις
'Επιχειρησια
κής Έρεύνης» (H ELLIC O PER A TIO 
NAL RSEARCH R EV IEW ) περιεχουσών θεμάτων Διοικήσεως 'Επιχειρήσεων,
Διοικήσεως Προσωπικού, Παραγωγής
καί Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων καί
Διαφημίσεως, ’ Επιχειρησιακών 'Ερευνών
κ.ά.
Μέλος τής Διεθνούς Ένώσεως Δη
μοσίων Σχέσεων καί τοϋ Ευρωπαϊκού
Κέντρου Δημοσίων Σχέσεων, τής 'Ελ
ληνικής 'Εταιρείας, Δημοσίων Σχέσεων,
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πολιτικέν ρευμάτων. Είς αυτήν τήν σφαί
ραν ύπάγονται οι νέοι έκεΐνοι οί όποιοι
θέλουν μάλιστα ένεργότερον νά άναμιχθούν
είς τά δημόσια πράγματα. 'Γπάρχει δμως
τους καί νέων, ή όποία είχε καταστραφεϊ
καί μία άλλη μεγάλη μερίς νέων ή έπιρκυριολεκτικές έκ τής άποκλίαεως τέν
ροή τής όποίας έξαρτάται καί έλέγχεται
νέων καί έκ τής χρηαιμοποιήσεως 6π’ αύάπό τά όργανωμένα θρησκευτικά σωματεία
τέν άνισοπέδων διαβάσεων.
καί τούς χριστιανικούς όμίλους. Καί οι
Τό παρόν καί τό μέλλον δθεν έμπεδοΰννέοι αύτοί εύρίσκονται βεβαίως έντός τοδ
ται ήδη είς τήν έμπιστοσόνην τέν νέων
γενικωτέρου κυκλώματος τέν ένδιαφερόνπρός αύτά καί τό μέλλον τής Ελλάδος
των τέν νέων διά μίαν νέαν καί άνανεωέναποτίθεται πλέον ήσόχως πρός τούς νέ
μένην ζωήν, οί όποιοι δμως θά πρέπει νά
ους αύτής. Ή άνάπτυξις αυτή διαμορφοδ«συναντηθούν» πρός ένημέρωσιν, καταλλή
ται έντός νέου τρόπου δημοκρατικής ζωής
λως.
τής όποίας κύριον στοιχεΐον είναι ή βελΟί νέοι τής 'Ελλάδος έξαγνίζονται ήδη
τίωσις καί ή σταθερότης τέν άνθρωπίνων
άπό τό μίασμα καί τά πάθος τής πολιτι
σχέσεων καί δ σεβασμός τέν δικαιωμάτων
κής καί άνακαλύπτουν, κυριολεκτικές, τήν
τού πολίτου.
δπαρξιν ένός άνωτέρου σκοπού τόν όποιον
Ή νέα τάσις, τής νέας δημοκρατικής
έμφανίζει ή νέα έθνική πολιτική. Αί άκοινωνίας, έπιτρέπει τήν δπαρξιν εύκαιπόφεις των συνταυτίζονται πρός τάς έπιρίας αύτοπεριορισμοδ τής άτομικής έλευδιώξεις τής πολιτικής αύτής ή όποια ένιθερίας έάν ή κατάχρησις αυτής έρχεται
σχύουσα τά θεμέλια τέν ήθέν καί έθίμων
νά ζημιώση τό σύνολον. "Οσον άφορφ τούς
έπί τέν δποίων έδράζεται ύ γ ιέ ς ή νέα
νέους ή πρόνοια πού λαμβάνεται έπιτρέγενεά, δλοκληρώνει αύτούς καί συμπαρίπει τήν έκδήλωσιν τέν άτομικέν ικανο
σταται είς τάς έπιδιώξεις των πρός ένα
τήτων πού είτε είναι έμφυτοι είτε προέρ
εύτυχέστερον μέλλον.
χονται έξ ειδικής έπαγγελματικής καταρ’Εκείνο τό όποιον έχει ιδιαιτέραν ση
τίσεως νά άναπτυχθοΰν έντός κλίματος Γμασίαν καί τό όποιον ώς κακή έξις ουνηναότητος καί ίσων εΰκαιριέν άναδείξεως είς
τάτο κατά τό παρελθόν (δηλαδή ή κατάτόν δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον.
στασις συμφωνίας μεταξύ νέων καί πολι
Οί νέοι ήδη άντιλαμβανόμενοι τήν με
τικής, συμφωνία άντιπαροχέν) δέν ύφίταβολήν ήρχισαν νά έπαναπροσκαλούν τά
σταται σήμερον άλλά άντικατεστάθη μέ
αισθήματα τής πίστεως καί τής ευθύνης
μίαν σόμπτωσιν άπόψεων καί έπιδιώξεων,
τά όποια έν συσχετισμφ πρός τήν ικα
στοιχεΐον τό όποιον έμφανίζει
άκριβές
νότητα άποτελούν πλέον τά χαίροντα έκτήν «βιολογικήν καί όργανικήν οχέσιν»
τιμήσεως καί άναγνωρίσεως στοιχεία διά
καί συμπορείαν μεταξύ τέν νέων καί τής
τήν προαγωγήν είς συγχρόνους προσωπι
νέας έθνικής στάσεως.
κότητας.
"Οθεν ή έθνική πολιτική, άναλαμβάνουΑί άπόψεις τέν νέων άκριβές συμπί
σα ένταύθα τόν γενικόν ρόλον τού συντοπτουν ή τό όρθότερον συνέπιπτον πρός ένιστοδ, καθίσταται συγχρόνως καί ή γενκείνας τού Κράτους μέ τήν διαφοράν δμως
νεαιουργός αιτία άναπτύξεως καί έμφανίδτι, έπειδή μεσολαβούσε ή πολιτική, ή κασεως τής νέας κοινής γνώμης τών νέων.
τάρτισις καί αί άπόψεις δέν εδρισκον καΚαί ή σημασία τής κοινής αύτής γνώα^τ
τανόησιν καί συμπαράστασιν, καί ούτω ώένέχει ιδιαιτέραν σημασίαν κατά τήν πα
δηγήθησαν οί νέοι, δικαιολογημένους, είς
ρούσαν περίοδον, έφ’ δσον έν τελευταίφ
τήν άπογοήτευσιν καί τήν άδιαφορίαν.
άναλύσει θά κληθή αδτη νά καταστή δ Sμεσος συνεργάτης καί σύμβουλος τής Κυβερνήσεως. 'Τπό τοιαΰτην έποψιν έρμηΗ ΔΙΑΠ ΛΑΣΙΣ
νεύεται καί ή άπόφασις τοδ Πρωθυπουργού
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου πρός σύσταΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
σιν τής άποκληθείσης «θεσμικής έπιτροπής».
’Έχομεν ήδη λοιπόν δεδομένην τήν προ
Ή έργασία τής διαπλάσεως τής νεοελ
σοχήν τέν νέων. *0 έπόμενος στόχος εί
ληνικής γνώμης έχει άνάγκην ένεργοτέναι ή άξιολόγησις τής καταστάσεως καί
ρας συμμετοχής τέν νέων κατά κλάδους
ή άναζήτησις τής διαμορφώσεως τής κοινής
καί τάξεις.
'Η πρωτοβουλία
ένταύθα
γνώμης τέ ν νέων, προκειμένου νά παρατείνει νά δημιουργήση κοινωνικόν σύνδε
δώσωμεν είς αύτούς πλέον μίαν
όρθήν
σμον μεταξύ φορέως έξουσίας καί
τέν
πολιτικήν πορείαν δυνατήν καί Ικανήν διά
νέων, μέθοδος ή όποία θά έξασφαλίση τα
πολλά έτη. Προϋπόθεσις διά τήν έκδήλωκτικήν έπαφήν έκ τής όποιας θά δημιουρσιν τής ένεργείας αύτής άποτελεΐ ή όργηθή ή ταυτότης τέν άντιλήψεων. Αί έκγάνωσις τής άφετηρίας διά μίαν έρευναν
δηλώσεις, τό ένδιαφέρον, τά κίνητρα δη
τής όποίας τά συμπεράσματα θά συντελέμιουργούν διά τόν μεσογειακόν τύπον τοδ
σουν είς τήν μεθόδευαιν τής κινήσεως.
εύφαντάστου καί ζωηρού "Ελληνος, έρέΉ στάσις τέν νέων έναντι μιας νέας
θίσματα πού διεγείρουν τόν συναισθηματι
πολιτικής ρυθμίζεται εύκολώτερον είς
κόν κόσμον του καί τόν κατευθύνουν πρός
περίοδον κατά τήν όποιαν οί νέοι δέν έπηένεργόν συμμετοχήν είς τήν άνανεωτικήν
ρεάζονται άπό παλαιά πολιτικά ρεύματα.
κίνησιν.
Τοιουτοτρόπως θά διαπιατωθή
"Οταν έπίσης μία έποχή παρέχει έπαγκαί ό βαθμός τής άπηχήσεως τέν Κυβερ
γελματικήν άστάλειαν, έπαγγελματικόν
νητικών τάσεων είς τάς καρδίας τέν νέ
προσανατολισμόν γενικ ές δικαίαν κοινω
ων. Ή δημιουργία λοιπόν τής κοινής γνώ
νικήν κατανομήν, σεμνήν
συμπεριφοράν
μης είς τό θέμα μας, έρχεται νά συντετέν μέσων έπικοινωνίας, ένίσχυσιν τής
λεσθή διά τής συναναστροφής πού παρέχε
δυνάμεως τής οικογένειας, τότε έμφανίζεται γενικώτερον έπωνύμως ή άνωνύμως.
ται Ινα ίσχυρότερον έθνικόν κλίμα άναπτύΉ έξ άποστάσεως ύποβολή, συντελουμένη
ξεως τό όποιον δλσκληρώνει τάς προϋπο
διά τέν μέσων μαζικής έπικοινωνίας, έρ
θέσεις αί όποίαι θά έπιτρέφουν είς τούς
χεται άκολούθως συμπληρωματικές, νά
νέους νά άναζητήσουν άπερίσπαστοι καί
στερεώση καί συντηρήση τήν οδτω πως
νά τοποθετήσουν έαυτούς έντός τέν νέων
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ποικιλοτρόπως τήν αντιπάθειαν των πρός
τήν τάξιν, ιδίως τής δημοσίας διοικήσεως.
Ώ ς έκ τούτου έφθαααν στιγμαί κρίσεως
καί ή άναπτυχθεΐσα έν γένει πολυμορφία
άντιπαθείας έκ τοδ πολύ - πολίτικου δια 
χωρισμού ώδηγούαε μέ μαθηματικήν ακρί
βειαν πρός τό χάος. Εις τό σημεΐον αυτό
ή έγκαιρος καί δυναμική έπέμβασις τού
Κράτους διά τέν ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπέφερε στάσιν πρός τήν πορείαν αυτήν
καί άφοΰ ώδήγηαεν έν συνεχεία εις τήν
άναγκαίαν κάθαρσιν, ήδη έπεμβαίνει δυ
ναμικές καί ρυθμιστικές πρός άνάπλααιν
καί άνακαίνιοιν τής διαθέσεως τής όποίας
τά καλά άποτελέσματα όσημέραι παρέρ
χονται καθίστανται πλέον φανερά έν συνε
χ ε ίς τής έξαλείψεως τής άγωνίας καί άβεβαιότητος.
Ή νέα θέσις καί ή νέα ιδέα ή «καινοτόμος», ή όποία συνετέλεσε άττοφασιστικές
είς τήν έδραίωσιν τής νέας άσφαλοΰς πεπο ιθήσεως, ήτο ή άνάθεσις πλήρων εύθυνέν ιδίως κατά τήν άσκησιν τής δημο
σίας έξουσίας, είς νέους κατ’ έξοχήν καί
ή παράθεσις άποφασιστικέν κινήτρων διά
τήν ύποκίνησιν τού ένδιαφέροντος πρός άνάπτυξιν. Ή άναγνώρισις τέν προσπαθειέν των, ή έπιδοκιμααία, ή έκδήλωσις προ
στασίας τού ένδιαφέοοντος πρός συμμετο
χήν, είς τήν άνάπτυξιν, δ ένθουσιασμδς
καί ή άςιοποίησις τέν ίδεέν, έπανέδωσαν
τό ζωονόνον έκεΐνο ένδιαφέρον μέσφ κινή
τρων πρός μίαν νέαν πορείαν.
Δηλαδή
κατ’ αύτήν τήν έννοιαν έπανεκατασκευάσθη ή δδός τής έπικοινωνίας μεταξύ Κρα-

τής Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως
Επιχειρήσεων, τής 'Ελληνικής
Ε τα ι
ρείας Επιχειρησιακών 'Ερευνών κ.λ.π.
'Επιστημονικών καί Κοινωνικών 'Εται
ρειών έν Έλλάδι καί 'Αλλοδαπή. 'Αντι
πρόεδρος τού Ροταριανού 'Ομίλου 'Α 
θηνών — Βορρά.

1

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων τού
Νεωρίου Ναυπηγείων Σύρου Α.Ε. τών
Υιών Ν. Γουλανδρή, κ.δ. μεγάλων 'Επι
χειρήσεων Διεθνούς καί
Ελληνικής
Δράσεως. Διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τής Ένώσεως 'Ιδιοκτητών Περιο
δικού Τόπου Ελλάδος, Υποδιευθυντής
τής
Εθνικής
'Εστίας
«ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΑΓΛΟΣ» τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος,
Διευθυντής 'Υπηρεσίας παρά τη 'Ελλη
νική 'Επιτροπή 'Ατομικής 'Ενέργειας,
Διευθυντής Ραδιοφωνικού Σταθμού 'Ε
νόπλων Δυνάμεων X Μεραρχίας, Σύμ
βουλος Δημοσίων Σχέσεων καί Έκπαιδεύσεως Προσωπικού τής 'Ανωνύμου
'Ελληνικής 'Εταιρείας Γενικών Άσφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» κ.λ.π.
Είναι συγγραφεύς ύπέρ τών 50 βιβιβλίων καί άρθρων θεμάτων, Πληροφο
ριών, Τύπου, Ροδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως καί Δημοσίων Σχέσεων.
Προσφάτως έΕελέγη Γενικός Γραμματεύς τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής
Πολιτικών 'Επιστημών.
Είναι έγγαμος καί πατήρ ένός τέκνου.

ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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κατακτηθεϊσα γνώμην. Ή δημιουργηθεΐσα ώς άνωτέρω κοινή γνώμη, θετική, κα
θολική, βαθεία καί καθόλου έπιπολαία,
έχει άνάγκην νά δίηγηθή ψυχραίμως εις
ένεργείας αί δποΐαι χαρακτηρίζονται άπδ
τήν έλευθερίαν βουλήσεως καί κρίσεως,
στοιχεία τά όποια δφίστανται όσάκις τό
γενικώτερον κλίμα έπιτρέπει τοΰτο, είδικώτερον δέ όταν έτι πλέον εις τήν περίπτωαιν των νέων έξασφαλίζονται εΰκαιρίαι άναδείξεως εις όλα τά έπαγγελματικά πεδία. Έ ξ άλλου ή σταθερότης τής
έθνικής πολιτικής έντός τής δποίας δέν
δπάρχουν πολιτικαί αβεβαιότητες καί α
νακυκλώσεις έπιτρέπει τήν άναγνώριαιν
μιάς ώριμου έποχής δπευθϋνου καί ικανής
διά τήν πρόοδον τής πατρίδος.
Ή άνάμνησις τής προσφάτου περιόδου
κατά τήν δποίαν οί νέοι ώδηγήθησαν εις
πεδία πρωτογόνων στιγμών είς τά δποία
ή ιστορική συνέχεια είναι άνύπαρκτος, τεί
νει ήδη νά έξαωανισθή. Καί ήδη αί ήθικαί καί τεχνικά! προϋποθέσεις θεωρούνται,
άπό τούς νέους ώς άτομικαί κατακτήσεις
τάς δποίας κατοχυρώνει καί έγγυάται ή
νέα έθνική πολιτική. Ή τάξις των πρα
γμάτων, ή μονιμότης καί δμοιομορφία τού
φορέως τής έθνικής πολιτικής, ή Κυβέρνησις, άποτελοϋν έπίσης νέα στοιχεία πρός
καλλιέργειαν κατά τά στάδια διαπλάσεως
τής κοινής γνώμης τών νέων.
Τά μέχρι τοϋδε προεκτεθέντα, διά
τών δποίων θά αυντελεσθή ΰπδ τάς παρού
σας συνθήκας ή δλοκλέιρωσις τής διαμορφώσεως τής νέας τών νέο>ν κοινής γνώ
μης έλευθέρως καί άβιάστως, αποτελούν
κύριον χαρακτηριστικόν έξ άλλου τής έθνι
κής δημοκρατικής έπικοινωνίας, ή δποία
δέν έπιζητεί κατά τάς ένεργείας της νά
άσκήση έπιρροήν ώς ένεργεϊ ή πολιτική
προπαγάνδα ή δέν τείνει νά έκμεταλλευθή ΰπαρχούσας Ικανότητας, άλλ’ ώς «παι
δεία» τείνει διά τής άναπτύξεως σχέσεων
νά δημιουργήση νέας δυνατότητας διά τήν
προσωπικήν εύτυχίαν τών άτόμων καί πρός
έθνικδν όφελος.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
Έ λέχθη ότι μετά τήν έξααφάλισιν τού
μέλλοντος τών νέων, πρωταρχικός σκοπός

είναι ή δημιουονία τής νέας πολιτικής
καταστάαεως. Πρός τδν σκοπόν αύτδν τδ
πολιτειακόν σύστηιια, διά νά δδηγηθή ένώπιον τών νέων καί παραδοθή είς αύτούς,
θά πρέπει νά διέλθη άαγκαίως τρία στά
δια: α) Τδ ύποδομικόν, (3) τδ ιδεολογικόν
καί γ) τδ όργανωτικόν.
Διά τήν δημιουργίαν τής κοινής γνώμης
τών νέων, ύπδ τήν δλοκληρωμένην έννοι
αν καί άποστολήν, πρέπει νά καταστούν
γωστά ένταϋθα τά κάτωθι: Τδ νέον Ε λ 
ληνικόν Κράτος βασιζόμενον είς τήν Έ πανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου 1967 χρησι
μοποιεί έπαναστατικάς μεθόδους έν τή πο
λιτική αύτοϋ διαδικασία αί δποΐαι διεμόρφωσαν νέαν άντίληψιν, άγνωστον διά
τούς νέους, τής έννοιας δηλαδή τής δημοσίας έξουσίας καί τού τρόπου άσκήσεως
αύτής.
Ό νέος κυρίως τρόπος πού ένδιαφέρει
καί τούς νέους, είναι δ τρόπος έκδηλώσεως τών Δημοσίων Σχέσεων, κατά τδν ό
ποιον οί νέοι καί γενικώτερον τά άτομα
καί αί δμάδαι, τίθενται είς θέσιν εύθείας
έπικοινωνίας μετά τής έξουσίας καί τοι
ουτοτρόπως έξουσιάζοντες καί έξουαιαζόμενοι έν συνεργασίφ, συντελούν είς τήν
έπίλυσιν τών προβλημάτων καί τήν κίνησιν ταχύτερον τού μηχανισμού τής προό
δου (’Επιλύσεις τοπικώς θεμάτων τή συνεργασίφ τού Κου ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήαεως καί τοπικών παραγόντων).
Αί νέαι θεμελιακαί θέσεις αί δποΐαι
διέπουν έξ άλλου τήν συγκρότησιν καί
όργάνωσιν τού νέου Κράτους, άποτελοϋν
έπίσης στοιχεϊον τδ δποίον δμοϋ μετά τής
νέας μορφής άσκήσεως τής Δημοσίας ’Ε
ξουσίας είναι ιδιαιτέρως έπεΐγον νά διαδοθή. Ή μεθόδευσις καί ή τεχνική τής
διαδόσεως αύτής, ώς είναι φανερόν, έκφεύγει τών δρίων τής παρούσης δημοσιεύσεως.
'Α λλα στοιχεία είναι έπίσης: α) Ή
αχέαις τής έθνικής ιδεολογίας πρός τήν
νέαν πολιτικήν, 6) ή δικαιολόγησις τού
ρόλου τής ήγεσίας έν συναρτήσει πρός τά
άνωτέρω, γ) ή σημασία τού άνθρωπίνου
παράγοντος είς τήν νέαν Κρατικήν όργάνωσιν.
Πάντα τά άνωτέρω συντελούν είς τήν
διαμόρφωσιν τής νέας «Δημοσίας Γνώμης»

τών νέων 'Ελλήνων, ή δποία δέν είναι
δυνατόν νά συντελεσθή, έάν δέν διατρέξωμεν άκριβώς τά στάδια τής διαδικασίας
πρδς συγκρότησιν αύτής έπί τή βάσει τών
νέων δεδομένων. Ά πό τήν στιγμήν έκείνην πού θά έχη διαπιστωθή πραγματοποίη
σή τής συγκροτήσεως τής Δημοσίας Γνώ
μης, άπό έκείνην λοιπόν τήν στιγμήν δυνάμεθα πλέον νά δμιλώμεν περί συμπαγοϋς δυνάμεως, ή δποία έρχεται πλέον νά
έκφρασθή καί πολιτικώς. Ά πό τότε δυνάμεθα νά άναδείξωμεν καί νέους άνδρας
ύπδ τήν πλήρη τού όρου έννοιαν, γραμμα
τικήν καί ούσιαστικήν.
Ή δργάνωσις τής πολιτικής καί ή πο
λιτική συμμετοχή τών νέων προϋποθέτουν
λοιπόν μίαν σαφή κίνησιν πρός δημιουρ
γίαν τής νέας τών νέων δημοσίας γνώ

μηςΚαί ή δημοσία αύτή γνώμη είναι μά
λιστα διεθνώς έπίκαιρος όταν σήμερον είς
τό διεθνές προσκήνιον δύο δλόκληροι κό
σμοι, ύπδ μορφήν πολιτειακών συστημά
των άνταγωνίζονται καί άντιμετωπίζονται
ήτοι δ Δημοκρατικός
καί δ λεγόμενος
Κομμουνιστικός, άνταγωνισμδς είς τδν δποϊον ή Ε λληνική παρουσία ώφειλε νά
άνανεωθΑ διά νά έκπροσωπήση τήν έν
νοιαν τής άληθοΰς δημοκρατίας ώς ένεφανίσθη είς τήν κλασσικήν άρχαιότητα.
(Βλ. σχετικώς «Πορίσματα Άριστοτελείου Συμποσίου» δργανωθέντος ύπδ τοϋ Συλ
λόγου Πτυχιοόχων τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών). Ή
έργασία αύτή άποτελεί έπομένως τήν
πλέον σοβαράν καί δυναμικήν ένέργειαν,
είς τήν έπελθοϋσαν μεταβολήν, έφ’ δσον τήν
πλέον κρίσιμον θέσιν είς τδ δλον 'Ελληνικδν πρόβλημα κατέχει ή πολιτική.
Ή πρλ^τική ζωή ήτο κοινωνικόν φαινόμενον προερχόμενον άπδ τήν Ά ρχαίαν
'Ελλάδα. Είναι δρδσις πού άνήκει κατ’
έξοχήν είς τούς νέους, διά τοϋτο καί ή
άνάγκη πρδς κατανόησιν τής νέας πολι
τικής πραγματικότητος προβάλλει ,ώς
πλέον έπιτακτική έργασία καί άπδ έκεί
νην άκόμη διά τδν σχηματισμόν τής πολι
τικής.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Τώρα, πού φυσάει ό άγριος ό βοριάς... Τώρα, πού έσύ κοιμάσαι ήσυχος
στο ζεστό σου στρώμα... Άκοΰς κάποια βήματα στο βρεγμένο πεζοδρόμιο;
Είναι ό άστυφύλακας τής γειτονιάς σου. Άγρυπνος φρουρός τής ζωής,
τής τιμής και τής περιουσίας σου. Μοχθεί γιά σένα... Παγώνει γιά
σένα... Βοήθησέ τον στο έργο του. Μέ λίγη άγάπη, μέ λίγη κατανόηση.

710

I

<

I

Ό

«

Ζ Χ α ^ κ έ νζ ερ ο ς » ω ο ν ω έ ό α ν ε ω ρ ϊ ν μ ι σ ό α ι ώ ν α

ι
Τό καλόν πνεύμα ομοιάζει
μέ τό καλόν βιολί· δσω παλιότερον γίνεται, τόσω και
ωραιότερα παίζει.
«Η ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗ»

ΤΟΥ Τ Α Κ Η ΔΟΞΑ
ΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΓ,
Μ
έφέτος γιά τά 'Ελληνικά Γράμμα
τα: Κλείνουν πενήντα χρόνια άφότου
(1922) άφησε τά έπίγεια ένας χαλκέντε
ρος άνθρωπος τής Λογοτεχνίας μας, δ
Πολύβιος Δημητρακόπουλος. Καί οφείλου
με νά τδν θυμηθούμε δχι μόνο γιά τό τε
ράστιο σέ όγκο έργο του — πού αριθμεί
160 περίπου τόμους!— καί γιά τήν πολύ
πλευρη έκδήλωση τού γιγαντιαίου ταλέν
του του, άλλά καί γιά τό δυναμικό του
χαρακτήρα, πού πρέπει νά διακρίνει τόν
άληθινό κΓ άπτόητο πνευματικό δημιουργό.
"Αν πούμε 8τι δ Πολύβιος Δημητρακοπουλος (πού γεννήθηκε τό 1864 στήν Κυ
παρισσία, βπου καί υπάρχει προτομή του)
στάθηκε δ>ς τήν τελευταία ήμέρα τής
ζωής του (28 ’Ιουλίου 1922) «μέ τόν κά
λαμον άνά χεϊρας», σίγουρα κυριολεκτού
με. Άφοΰ άλλωστε, ένδ δ Ιδιος έδινε τήν
δστερη μάχη μέ τό Χάρο στό κρεββάτι
τού πόνου, τις ήμέρες εκείνες παιζόταν
στό Δημότικό θέατρο ’Αθηνών τό τελευ
ταίο δραματικό του έργο, τό πασίγνωστο
«Κριτήριον». Καί τά χειροκροτήματα τού
ένθουαιασμένου κοινού συνόδευααν σάν ένθάρρυνση— έστω μάταιη — τόν ψυχορραγούντα συγγραφέα στήν όδυνηρή άγωνία
του. . .
Σάν μετέωρο πρέπει νά ’θεωρηθή δ
Πολύβιος Δημητρακόπουλος στήν ιστορία
τής Ε λληνικής Γραμματείας. "Αν έξαιρέσουμε— τηρουμένων κ ι’ έδδ των σχετικών
αναλογιών — τό Γρηγόρη Ξενόπουλο, πού
έπίσης στάθηκε ένα «τέρας πολυγραφίας»,
τό «φαινόμενο Δημητρακόπουλος» είναι
άπό τά σπάνια πού άναφέρει όχι ή δική
μας Γραμματεία
άλλά ή ξένη (χωρίς,
φυσικά, κΓ άπ’ αύτή νά λείπουν οί έξαιρέσεις: Ούγκώ, Δουμάς, Μ π α λ ζ ά κ ...).
Άρκούν καί μόνο οί άριθμοί τδν έργων
του σέ τόμους: 74 θεατρικά, 40 μυθιστο
ρήματα, 12 έμμετρα σατιρικά, 5 έπικολυρικά, 20 σατιρικά, 10 χρονογραφήματα άρθρα.

’Αξιοπαρατήρητο είναι, βτι δ Πολύβιος
Δημητρακόπουλος άσχολήθηκε μέ 8λα τά
είδη τού Λόγου, μέ τήν ίδια μάλιστα έπίδοση. Είναι κιόλας δ πρώτος συγγρα
φέας μας πού καλλιέργησε συστηματικά
τήν έλληνική δπερέττα μέ τήν «ΙΙριγκήπισσα τής Σασσών» καί τήν «Κρητικοπούλα» (συνεργασία Νίκου Λάακαρη, μουσική
Σπύρου Σαμάρα), καθώς καί τήν «έπιθεώρηση» μέ τά περίφημα «ΙΙαναθήναια»,
«’Εδώ κΓ έκεΐ», «Τό καμπαρέ», «Ή Ρωμιοπούλα», «Ή μαντάμ Μαρή» (συνεργα
σία Μπάμπη "Αννινου, Γ. Τσοκόπουλου)
κ .ά., χωρίς νά ξεχνάμε καί τό μελόδρα
μά του «Διδώ», πού τή μουσική του επέν
δυση είχε κάμει δ αείμνηστος Λαυράγκας.
’Αλλά καί ατούς κλασικούς μας πρόσφερε
τις υπηρεσίες του, μεταφράζοντας 8λες
τις κωμωδίες τού ’Αριστοφάνη σέ έμμε
τρους στίχους!
Διπλή έπιτυχία έστεφε τό έργο τού Δημητρακοπούλου: ή μιά είναι 8τι τά θεα
τρικά του έργα έπηρέασαν σημαντικά τούς
περισσότερους σύγχρονους μέ αύτδν καί κα
τοπινούς συγγραφείς μας, καί ή άλλη δτι
τά πιδ πολλά μυριστορήματά του μετα
φράστηκαν στή Γαλλία, δπου κυκλοφόρη
σαν σέ πολλές έκδόσεις (σέ είκοσι άναφέρεται 8τι έγινε ή γαλλική μετάφραση τού
έργου του «Τό μυστικό τού Βοσπόρου»).
Στις γαλλικές μεταφράσεις δ Δημητρακό
πουλος χρησιμοποιούσε τό ψευδώνυμο Pol
Areas (Ισως άπ’ τόν τόπο τής πατρίδας
του Κυπαρισσίας, πού άλλοτε λεγόταν
Ά ρκαδιά), ένδ σέ μερικά άλλα ύπόγραφε
μέ τά ψευδώνυμα «Κόντε Κουρούπης», «Ό
Γελωτοποιός», «Ζλάπ», «Σβέντζος», «Σεϊτάν Καλέμ».
Γιά τό μεγάλο κοινό — πού μέ τό δίκιο
του αγνοεί τό σύνολο τού έργου ένός λο
γοτέχνη— τό δνομα τού Δημητρακόπουλου
έχει συνδε-θή μέ τις δυό «Διαθήκες» του,
τή «Χρυσή» καί τή «Σιδηρά». Κείμενα κοι
νωνικής φιλοσοφίας καί τά δύο, διακρίνονται γιά τδν κατασταλαγμένο στοχασμό
τους, πού συχνά είναι σκληρός κ ι’ άμείλι-

κτος, ένδ δρισμένες φορές συνδυάζεται
καί μ’ ένα δηκτικό χιούμορ. «Συμβουλαί
πρός τόν πετεινόν» του θεωρεί τήν πρώτη
καταλήγοντας δτι ή «Διαθήκη» αύτή θά
«φρουρήση» τόν άναγνώστη «πλειότερον,
παρ’ δσον τείχος σινικόν καί ή αίγίς τής
ΙΙαλλάδος», ένδ τή δεύτερη τήν άποδίδει
σέ ΙΙετεινοΰ έξομολογήσεις» εύχόμενος —
έπίσης στόν άναγνώστη—νά τόν φυλάει
δ «σίδηρός» του. Εύνόητο είναι, δτι αυτός
δ «Πετεινός» άποτελει τή συμβολική πα
ρουσία τού Ιδιου τού συγγραφέα πού έκφράζει τις ιδέες, τις πεποιθήσεις καί τις
αρνήσεις του μέ χαρακτηριστική παρρη
σία κ ι’ άνελέητο τρόπο γιά πολλές άπ’
τις άξιες τής ζωής, γιά πρόσωπα καί πρά
γματα, κάτω άπ’ τήν έπιφάνεια καί τή
μάσκα τδν δποίων βλέπει άρκετές όδυνηρές άλήθειες.
Κάθε έργο Τέχνης— ο’ δποιον τομέα της
κΓ άν άνήκει— κρίνεται κΓ άξιολογεΐται
άπό τή διάρκεια τού περιεχομένου του,
άπό δπου άλλωστε προκύπτει καί ή έν
νοια τού «Κλασσικού». Φυσικά, άπ’ τό πο
λύμορφο λογοτεχνικό έργο τού Πολύβιου
Δημητρακόπουλου πολλές σελίδες έχουν
δς σήμερα έπιβιώσει. Ά λ λ ε ς πού άναφέρονται σέ θεμελιώδη θέματα τδν άνθρωπίνων σχέσεων κΓ άλλες πού προέρχονται
άπ’ τήν έπικαιρότητα τής έποχής πούζησε
δ συγγραφέας. Οί φιλοσοφικές σκέψεις
του δμως, τόσο οι διασκορπισμένες έδδ
κΓ έκεΐ, δσο, ιδίως, οί συγκεντρωμένες
στις συνομιλίες μέ τόν περίφημο «Πετει
νό» του, ίαοδυναμοΰν μέ άποφθέγματα καί
άφορισμούς ένός καθαρού κ ι’ άσυμβίβαστου
νού πού άκίνδυνα · μπορεί νά παραβληθή
μέ δσους έχει κληρονομήσει στήν άνθρωπότητα ή άρχαία 'Ελλάδα. Οί σκέψεις
άλλωστε αΰτές ξεκινούν άπό έναν άληθινδ πόνο γιά τόν άνθρωπο καί τείνουν
στήν καλυτέρευσή του — δπως άποφαίνεται στήν «Έπιστολιμαία εισαγωγή» του
(20 Δεκ. 1900) στις «Δύο Διαθήκες» δ
Ά γγελ ο ς Βλάχος: «’Εμπρός, εις κατάκτησιν τού ώραίου ειδώλου».
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Α Μ Υ Ν Α
Τοΰ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοϋ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ— ΚΕΑΑ. Διατελέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. ’Εθνικοϋ καί
ΝΑΤΟ παρά τώ ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοΰ τοϋ
ΚΜΟΔΔ τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήπεως.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εις ηόντας τυγχάνει γνωστόν ότι εις ένα μελλοντι
κόν πόλεμον ή Εθνική "Αμυνα δέν θά άποτελη ευθύνην
μόνον των "Ενόπλων Δυνάμεων, άλλ" όλων των πολιτών τού
Έθνους, δοθέντος ότι διά των υπαρχόντων σημερινών πο
λεμικών καταστρεπτικών μέσων δέν είναι δυνατόν νά ύπάρΕη Ζώνη "Επιχειρήσεων (γραμμή τών πρόσω) καί με
τόπισθεν, άλλ" όλόκληρος ή χώρα θά έχη μεταβληθή εις
ένα απέραντο πεδίον μάχης. Έν τούτοις είναι βέβαιον ότι
ό έχθρός έπιλέγει στόχους μείΖονος Εθνικής σημασίας διά
τόν άντιμαχόμενον καί προβαίνει εις άνηλεή άεροπορικόν
βομβαρδισμόν τούτων, ήτοι τών Μεγάλων "Αστικών Κέν
τρων καί Ζωτικωτέρων περιοχών τής χώρας, βιομηχανιών,
σιδηροδρομικών κόμβων, άτομικών βάσεων, στρατιωτικών,
λιμένων καί κοινής ώφελείας έγκοτοστάσεων, άποθηκών
εύφλέκτων ειδών κλπ. μέ άπώτερσν άντικειμενικόν σκοπόν
νό έΕασθενίση τό ηθικόν τού όντιπάλου εις τά μετόπισθεν,
νά δημιουργήση τόν πανικόν ώστε νά έπέλθη ή διοικητική
καί οικονομική έΕάρθρωσις καί παράλυσις παντός Κρατικού
καί "Ιδιωτικού μηχανισμού καί πόσης δημιουργικής δραστη
ριότητα; τής χώρας.
2. Οϋτω διά τού πανικού καί άποδιοργανώσεως τών
πολιτικών Δυνάμεων τού Εσωτερικού έπί τού άσφαλοΰς
πραγματοϋται ό έπιδιωκόμενος έπιτελικός σκοπός τού άγώνος τού έπιτιθεμένου, ήτοι ή άπομόνωσις τών "Ενόπλων
Δυνάμεων, αϊτινες άναμφισβητήτως εύκόλως καί ταχέως
θά έΕουδετερωθοΰν καί θά καταρρεύσουν ήθικώς καί ύλικώς, όπότε θά παροδοθοϋν.
3. Τό Κράτος έχον ύπ" όψιν του τ' άνωτέρω πρός διασφάλισιν τής "Εθνικής Άμύνης καί έπιτυχή διεΕαγωγήν ένός
συμβατικού ή θερμοπυρηνικού πολέμου επιτάσσει τήν γενι
κήν πρός πόλεμον έτοιμότητα όλοκλήρου τού "Έθνους διά
τής δημιουργίας μιας ορθολογιστικής γενικής προετοιμασίας
καί κινητοποιήσεως τόσον τών Ε.Δ. (Στρατού, Ναυτικού,
"Αεροπορίας), όσον καί άποσών τών λοιπών Δυνάμεων καί
πόρων τής Χώρας, τούτέστιν τών πολιτικών Δυνάμεων (Κρα
τικών "Αρχών καί "Υπηρεσιών, Σωμάτων "Ασφαλείας, Λιμε
νικού Σώματος, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Κοι
νωφελών "Οργανισμών, "Επιχειρήσεων Δημοσίων καί Ίδιωτιικών ώς καί απσν τό μή ένοπλον δυναμικόν τής Χώρας).
"Οθεν ή "Εθνική "Αμυνα προσβλέπει εις τάς "Ενόπλους Δυ
νάμεις καί εις τάς Πολιτικός Δυνάμεις.
4. "Η "Εθνική Κυβέρνησις διά τήν όργάνωσιν, προπαροσκευήν, κινητοποίησιν καί καθοδήγησιν τών Πολιτικών
Δυνάμεων έδημιούργησε διά τού Α.Ν. 398)68 τόν μηχανι
σμόν «Πολιτική Σχεδίασις "Εκτάκτου "Ανάγκης (ΠΣΕΑ)»,
διά τού όποιου έπιδιώκεται ή άποφυγή τών έπιπτώσεων, όλικών καταστροφών καί ψυχολογικού πολέμου έκ τών προσ
βολών τού έχθροΰ πρός έπιβίωσιν έν πολέμω καί έΕακολούθησιν τών δαστηριοτήτων αύτών καί συμβολήν των εις τήν
"Εθνικήν "Αμυναν. Ό όρος «ΠΣΕΑ», έστω γνωστόν ότι
ώργανώθη καί υίοθετήθη ύπό τών "Αρχών τού ΝΑΤΟ. Ό
όρος οΰτος έχει εύρυτέραν έννοιαν τού όρου «Πολιτική Κι-

νητοποίησις», καθόσον εις αύτόν συμπεριλαμβάνεται καί ή
Πολιτική Άμυνα, ήτις είναι τό θέμα τής παρούσης διαλέΕεως καί περιλαμβάνει τήν όργάνωσιν καί τά μέσα διά τήν
μείωσιν τής άποτελεσματικότητος τής έχθρικής έπιθέσεως
μετά τήν έκδήλωσιν αύτής.

ΜΕΡΟΣ
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I.

Νομοθεσία: «Περί Πολιτικής Ά μύνης»
ΠρΙν ή είσέλθομεν εις τά λίαν δψίστης σημασίας θέματα
τής Π.Α., νομίζομεν δτι σκόπιμον είναι νά έςετάσωμεν τδ Ι 
στορικόν τής Νομοθεσίας καί έν συνεχείς νά ίδωμεν τί ισχύει
σήμερον.
’Από τοδ έτους 1926 μερίμνη τοΟ ΓΕΣ αυνεστήθη ή ύπηρεσία Χημικοί! Πολέμου, ήτις δραδύτερον μετωνομάαθη εις
Κέντρον Χημικού Πολέμου. Τούτο διότι άπό τού Α' Παγκο
σμίου Πολέμου τοδ 1914 προσετέθη καί τό άεροπλάνον είς τά
πολεμικά δπλα διά τοδ όποιου οί έμπόλεμοι ήδύναντο νά πλήξουν τόν εχθρόν καί είς τό έσωτερικόν τής Χώρας, εϊτε διά
βομβών, είτε διά χημικών πολεμικών οδσιών.
Έ κ παραλλήλου Ιδει νά ληφθοδν καί μέτρα προστασίας
τοδ αμάχου πληθυσμού έκ μελλοντικών έναερίων έπιδρομών.
ΟΒτω τό ζήτημα έτέθη τό 1934 ύπό μελέτην καί άρχικώς άνετέθη ή προπαρασκευή καί δργάνωσις τής παθητικής λεγομένης
Άμύνης είς τό Τπουργεϊον τών Εσωτερικών. Συνεατήθη Ε π ι 
τροπή παρά τφ 'Τπ. Εσωτερικών, ήτις άπεφάσισεν τόν καταρ
τισμόν σχεδίου Νόμου δι’ οδ ή δπηρεσία τής προστασίας τοδ
άμάχου πληθυσμού έξ έναερίων έχθρικών προσβολών άνετίθετο
είς τό 'Τπουργεϊον ’Εσωτερικών. Τοιοδτος Νόμος δέν κατηρτίσθη καθόσον έκρίθη δτι ή δργάνωσις τής παθητικής Άεραμόνης
άποτελεϊ μέρος τής έν γένει όργανώσεως τής Άντιεροπορικής
άμύνης τής Χώρας, τής πολεμικής προπαρασκευής καί τοδ Σχε
δίου Έπιστρατεΰσεως δι’ δ καί κατηρτίσθη έτερος Α.Ν. δημοαιευθείς τήν 4.11.35 6πό τόν τίτλον «περί συατάσεως Έ πιθεωρήσεως ’Αντιαεροπορικής Άμύνης τής Χώρας» (ΕΑΑ). Ή αυσταθεΐσα Α ρχή (ΕΑΑ) ήτο ανεξάρτητος, ΰπήγετο δέ εις τό
'Τπ. Στρατιωτικών καί είχεν ώς άποστολήν τήν όργάνωσιν τής
λειτουργίας τής Παθητικής Αντιαεροπορικής Άμύνης τής Χώ
ρας καί τόν συντονισμόν τών μέσων τής τε ένεργητικής καί
παθητικής Άεραμύνης τής Χώρας.
Άργότερον ή ’Αρχή αδτη μετωνομάαθη βάσει τοδ Α.Ν.
679)1937 είς Άνωτέραν Διοίκησιν Αντιαεροπορικής Άμύνης
τής Χώρας (Α.Δ.Α.Α.). At άποφάσεις τής ΑΔΑΑ, συνεπικουρουμένης καί 6πό συμβουλίου, ήσαν Οποχρεωτικαί δι’ άπαντα
τά Υπουργεία.
Τήν 17.2.1936 έδημασιεύθη A. Ν. «περί όργανώσεως τής
Παθητικής Άεραμύνης τής Χώρας», καθ’ δσον ή δργάνωσις αύ
τής είναι Ιργον τοδ Κράτους καί διευθύνει ταύτην δ Τπουργός
τών Στρατιωτικών διά τής Έπιθεωρήσεως Αντιαεροπορικής
Άμύνης. Τήν 3.9.1936 έξεδόθη Β.Δ. «περί έπιβλέφεως καί
έλέγχου κατασκευής, εισαγωγής καί πωλήσεως παντός δλικοδ

—

•

•

προοριζομένου διά τήν παθητικήν άμυναν τοϋ αμάχου πληθυομοΟ». Ε πίσης τό 1937 έξεδόθη δ Α.Ν. 229 «περί λειτουργίας
Σωματείων ΙΙαθητικής Άεραμύνης», καθ’ δαον ή έποπτεία των
έν λόγφ Σωματείων άνήκεν είς τήν ΑΔΑΑ) Χώρας καί τελικώς
τήν 22.3.38 έξεδόθη Α.Ν. 1135 «περί όργανώσεως τής ΙΙαθητικής Άεραμύνης τής Χώρας».
"Απαντα τά ανωτέρω νομοθετήματα ΐαχυον μέχρι τής
3.5.1940, δτε έξεδόθη καί έδημοσιεύθη δ Α.Ν. 2372 «περί Μα
θητικής Άεραμύνης τής Χώρας», διά τοΟ δποίου κατηργήθησαν
οί έν λόγψ Νόμοι καί Διατάγματα.
Ό A. Ν. 2372)1940 έξακολουθεΐ νά ϊσχύη καί μέχρι
σήμερον βάσει δέ των διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου καί τών
6π’ άριθ. 6)13.7.1949 καί 10)28.8.1940 άποφάσεων τοϋ Πολεμικοϋ Συμβουλίου, δι’ οδ συνεκροτήθη ή Ί'πηρεσία ϋπδ τδν
τίτλον «Άνωτέρα Διοίκησις Άεραμύνης» μέ έδραν τάς Αθήνας
δπαγομένη Διοικητικώς καί Οίκονομικώς είς τδ Τπουργεΐον
Στρατιωτικών (ΙΈ Σ ), είχε προωθηθή ίκανοποιητικώς τδ έργον
τής Άεραμύνης.
Κατά τήν Εισηγητικήν Έ κθεσιν τοϋ Νόμου τούτου έπεδιώχθη:
α) Ό συντονισμός δλων τών προσπαθειών τοϋ Κράτους διά τοϋ
ΑΣΕΑ ή ΙΙολεμικοϋ Συμβουλίου έν περιπτώσει δπάρξεως
Αρχιστρατήγου.
β) Ή άνάθεσις καί εύθύνη τής έκτελέσεως τών άποφάσεων
τοϋ ΑΣΕΑ είς τά άρμόδια Υπουργεία,
γ) Ή άνάθεσις τής δλης Δ)νοεως τών θεμάτων Π.Α. είς Κεν
τρικόν ’Οργανισμόν καταλλήλου συγκροτήσεως.
δ) Ή έξεύρεσις πόρων διαδικασίας έπιβαρύνσεως Δημοσίου,
Δήμων, Κοινοτήτων καί ’Οργανισμών Δημοσίου καί Ίδιω τικοϋ Δικαίου διά τήν Όργάνωσιν Π.Α.
ε) Ή έξασφάλισις ένιαίας τοπικής Διοικήσεως έν ώρφ Συνα
γερμού, καί
στ. Ή κατοχύρωσις τής έφαρμογής τών θεσπιζομένων μέτρων
Πολιτικής Άμύνης διά κυρώσεων.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν
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II.

Α1 κυριώτεραι διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2372/1940 είναι:
"Αρθρον 1.
Δ ι’ αύτοϋ καθορίζεται δ σκοπός τής Όργανώσεως τής Παθητικής Άεραμύνης, δ δποΐος είναι ή μείωσις ή έκμηδένιαις
τών δπδ τής έχθρικής άεροπορίας έπί ζητουμένων αποτελεσμά
των, είτε διά προσβολής, είτε δι’ έρεύνης έφ’ δλου τοϋ Έθνικοΰ έδάφους.
"Αρθρον 2.
Τοϋτο δρίζει δτι ή Όργάνωσις τής Παθητικής Άεραμύ
νης είναι έργον τού Κράτους καί Ανώτατος φορεύς είναι τδ
ΑΣΕΑ τοϋ δποίου αί άποφάαεις είναι δποχρεωτικαι διά πάσας
τάς Κρατικάς Ά ρχάς, όργανικάς Δημοσίου ή Ίδιωτικοϋ Δ ι
καίου καί τούς Ίδιώ τας.
"Αρθρον 3.
Δ ι’ αύτοϋ δρίζεται δτι τδ ΑΣΕΑ χρησιμοποιεί ώς
συμβουλευτικόν δργανον τό Συμβούλιον Πολιτικής Επιστρατεύσεως (Σ .Π .Ε .). (Τό Σ.Π.Ε. προβλέπεται ύπό τοϋ τοϋ Α.Ν.
1984)39, άλλά διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 3111)
31.12.1954)4.1.1955 άντικατεατάθη δ δρος Πολιτική Έ π ιστράτευσις διά τοϋ τοιούτου Πολιτική Κινητοποίησις καί έκτοτε
τδ Σ.Π.Ε. νοείται ή ’Επιτροπή Πολιτικής Κινητοποιήσεως
(Ε .ΙΙ.Κ .).
"Αρθρον 4.
Δ ι’ αύτοϋ συνιαταται Γενιική Έπιθεώρησις Παθητικής
Άεραμύνης δπαγομένη είς Τπουργεΐον Στρατιωτικών (ΓΕΣ)
τής όποιας προίαταται Ανώτερος Ά ξ)κός τοϋ Στρατού Ξηράς
δριζόμενος δι’ άποφάσεως τοϋ Τπουργικοϋ Συμβουλίου.
"Αρθρον 5.
Τοϋτο καθορίζει τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Γενικοϋ Έπιθεωρητοϋ Παθητικής Άεραμύνης.
"Αρθρον 6.
Τοϋτο άναφέρεται είς Έπιτελείον ΓΕΠΑΑ καί λειτουργίαν
Συμβουλίου Παθητικής Άεραμύνης.
"Αρθρον 7.
Πραγματεύεται περί τοϋ τρόπου συντάξεως σχεδίων Πα
θητικής Άεραμύνης κατά Νομόν δπδ τών Νομαρχών χρησιμοποιούντων συμβουλευτικά όργανα (τά Νομαρχιακά Συμβούλια
Δημοτικάς ή Κοινοτικάς Ά ρχάς τοϋ Νομού των κ λ π .).
"Αρθρον 8.
Καθορίζεται δ τρόπος έφαρμογής μέτρων καί ύποχρεώσεων
τών πολιτών.
"Αρθρον 9.
Άναφέρεται είς κατανομήν τής Χώρας είς Ά ρχάς Πολι
τικής Άμύνης (ΑΔΠΑ— ΔΠΑΑ—ΓΠΑΑ ΤΠΑΑ ΣΠΑΑ) ανταποκρινομένας είς τάς άντιστοίχους Αστυνομικάς Αρχας.

(Αδται μετά τήν μετονομασίαν τής Παθητ κής Άεραμύνης είς
Πολιτ’κήν “Άμυναν καί τήν άπόφασιν δπ’ άριθ. 51 )6 )1 7 )1 2 .3 .
1954 τοϋ 'Γπουργοϋ ’Εσωτερικών μετωνομάαθησαν είς ΑΔ11Α—
Δ1ΙA— ΓΔΟΑ— ΤΙ1Α— ΣΠΑ).
Άρθρα 10, 11, 12, 13.
Δ ι’ αύτών καθορίζεται δ τρόπος έκπαιδεύσεως, ένημερώσεως καί συστάσεως σχολείων (Στελεχών— άνιχνευτών καί άπολυμαντών άερίων— πυροτεχνουργών).
Άρθρα 14, 15, 16.
Δ ι’ αύτών καθορίζονται αί δαπάναι τοϋ Δημοσίου, δργάνωσις καί λειτουργία τών μέτρων ΙΙαθητικής Άεραμύνης ώς
καί δ τρόπος έξασφαλίσεως τών πιστώσεων.
Αρθρον 17.
Καθορίζονται τά άνεξάρτητα Ιδρύματα καί δποχρεώσεις
αύτών.
"Αρθρον 18.
Ό μ ιλ εί περί είδικοϋ ταμείου Παθητικής Άεραμύνης μή
είσέτι συαταθέντος.
"Αρθρον 19.
Ώ ς άντικατεατάθη διά τοϋ άρθρου 3 Α.Ν. 2538)40 δμιλεί
«περί έλέγχου τών προοφερομένων είς τήν κατανάλωσιν μέσων
καί δλικοϋ Παθητικής Άεραμύνης».
"Αρθρον 20.
Τοϋτο καθορίζει ποινικάς κυρώσεις.
Άρθρα 21, 22, 23.
Δ ι’ αύτών καθορίζονται ή κατάργησις τών προηγουμένων
Νόμων «περί Παθητικής Άεραμύνης» καί ή έναρξις τοϋ Α.Ν.
2372)1940.
10. Τήν 18.10.1940 έξεδόθη δ Α.Ν. 2538, δι’ οδ τρο
ποποιούνται τά άρθρα 2, 17 καί 19 τοϋ Α.Ν. 2372)40. Έ ν
συνεχείφ τήν 21.12.40 καί 31.10.40 έξεδόθηααν οί Α.Ν. 2729
καί 2614 «περί συγκροτήσεως άποσπααμάτων Ασφαλείας Πα
θητικής Άεραμύνης» καί «περί τών διαπραττομένων κατά τήν
έμπόλεμον κατάστασιν έγκλημάτων».
'Γπάρχουν καί άλλα σχετικά νομοθετήματα ήσσονος ση
μασίας άφορώντα έπιτάξεις κλπ.
1. Τήν 13.2.1953 έδημοσιεύθη τδ Β.Δ. «περί διαχωρισμού
τής Άεραμύνης τής Χώρας είς δύο Κλάδους». Διά τούτου ίδρύθη είς τό Τπουργεΐον ’Εσωτερικών ίδίφ Γενική Δ)νσις δπδ
τδν τίτλον ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΓΝΗΣ
ΧΩΡΑΣ (ΓΕΔΠΑ).
Τήν 19.1.1954 έδημοσιεύθη τό Β.Δ. «περί άρμοδιοτήτων
Γενικοϋ Δ)ντοϋ καί δπογραφής αύτοϋ». 'Ομοίως τήν 10.2.54
τό Β.Δ. «περί μετονομασίας τής Παθητικής Άεραμύνης είς Πο
λιτικήν "Αμυναν».
12. Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Δ)τος «περί δια
χωρισμού τής Άεραμύνης) Χώρας, καθορίζεται δτι ή Αεράμυνα
τής Χώρας διαχωρίζεται είς δύο Κλάδους:
α) ’Ενεργού Άεραμύνης: Αϋτη σκοπόν έχει νά έμποδίζη τόν
έχθρικόν άεροπορικόν στόλον, τούς διαφόρους πυραύλους
π .χ. Β1, Β2 Ποσειδών κ.τ.λ. νά φθάσουν καί προσβάλουν
τούς διαφόρους στόχους (πόλεις, έργοστάσια, γεφύρας)
διά τών άεροπλάνων διώξεως καί άντιαεροπορικοϋ πυροβο
λικού, ραντάρ, άντιαεροπορικούς προβολείς κ.τ.λ. ,καί
β) Παθητικής Άεραμύνης: Καθ’ δσον, δσονδήποτε τελεία καί
έάν είναι ή ένεργδς άεράμυνα ούδέποτε έπαρκεί διά τήν
πλήρη άποσόβησιν τών άπό άέρος κινδύνων καί δι’ αύτό
άνακύπτει άδήριτος άνάγκη νά έπεκταθή ή άντιαεροπορική
προστασία μιάς χώρας καί είς τδν άμαχον πληθυσμόν καί
γενικώτερον είς τήν Πολιτικήν "Αμυνα (Π .Α .).
Ό μέν Κλάδος Ένεργοϋ Άεραμύνης ϋπάγεται δπδ τδ ΓΕΑ
τοϋ Τ π . ’Εθνικής Άμύνης, δ δέ Κλάδος τής Παθητικής Ά ερα
μύνης καί έξ αύτοϋ έξαρτώμεναι δπηρεσίαι, βάσει τοϋ Α.Ν.
2372)40, μεταφέρονται είς τό Τπουργεΐον Έσωτεριικών, ώς
ίδίφ Γενική Δ)νσις ύπό τόν τίτλον ΓΕΝΙΚΗ Δ)ΝΣ1Σ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗΣ ΑΜΓΝΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΓΕΔΙΙΑ/Χ) συγχωνευομένης είς
ταύτιην τής μέχρι τότε λειτουργούσης παρά τφ Τπουργείψ ’Ε
σωτερικών Δ)νσεως Παθητικής Άεραμύνης Χώρας.
13. Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζεται δ τρόπος τοποθετήσεως
τοϋ Γενικοϋ Δ)ντοΰ (άποφάαεις τοϋ ΑΣΕΑ Ανώτατος ή Α νώ 
τερος Αξιωματικός κατέχων είδικάς γνώσεις, καί πείραν μέ
ειδικήν έκπαίδευσιν, έκ τών έν ένεργείφ Ά ξ)κώ ν Σωμάτων
Ασφαλείας ή ’Ενόπλων Δυνάμεων). Καί ήδη άπό τής ίδρύσεως
τοϋ Γ.Δ. ΤΑΞΕΩΣ τό έτος 1964 ή Τπηρεαία Π.Α. ϋπάγεται
διοικητικώς είς τοϋτο, ώς θέλομεν τονίσει είς τό κεφάλαιον
περί όργανώσεως καί διαρθρώσεως τής Π.Α.
Έ τερα νομοθετήματα συναφή είναι δ Α.Ν. 1984)1939
«περί όργανώσεως τής Πολιτικής καί Οικονομικής Έπιστρατεύσεως τής Χώρας» μετά τών τρσποποιούντων καί συμπληρούντων αύτών σχετικών τοιούτων ήτοι 1986)1939, 450)1945,
379)1947.
(Συνεχίζεται)

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε. ί
Γ
Τό Κ.Κ.Ε. πρόδωσε τή γαλανή μας πατρίδα.

Τό Κ.Κ.Ε. είναι κόμμα επαναστατικόν.

Τό Κ.Κ.Ε. άπεργάΖεται τόν άφανισμό τοϋ “Εθνους.
Τό Κ.Κ.Ε. είναι συμμορία έγκληματιών. Τό Κ.Κ.Ε. αίματοκύλησε τό φιλήσυχο λαό μας.
Τό Κ.Κ.Ε. συνεχίζει τό ολέθριο, τό άτιμο έργο του.

J

25 .

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Πολλοί «Αρυόδιοι» έξετάζοντες, έκ
πρώτης δψεως καί έπιφανειακώς, τήν 0παρξιν καί δραστηριότητα τής «ΕΘΝΙΚΙ1Σ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», (ώς κυρίως οίκονομι*ήε)> δέν απέδωσαν τήν δέουσαν προσο
χήν είς τήν έπικινδυνότητα αύτής. Καί
δμως. Πλήν τοδ οικονομικού ύποβάθρου,
πού δημιουργεί διά τήν 8λην διάρθρωαιν
καί τήν βοήθειαν πρός τ% Αμετανόητα στε
λέχη καί τάς οίκογενείας των, είχε καί
έχει μίαν σπουδαιοτέραν Αποστολήν. Τήν
στρατολογίαν μελών διά τό Κόμμα καί
τάς παρανόμους δργανώσεις του. Ε πίσης
τήν έμπλοκήν, διά λόγους συναισθηματι
κούς ή καί διά λόγους έκβιασμοδ, τρομο
κρατίας ή ύπολογισμοδ, ισχυρών οικονο
μικών Αστικών παραγόντων. Ή όργάνωσις αδτη είς τά πρώτα της μάλιστα βή
ματα (20.12.41), μάς έχάρησε ένα σπαρ
ταριστό καί χαρακτηριστικό ντοκουμέντο.
Τό παραθέτομεν κατωτέρω.
Ο ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΓ (κατά τό Κ.Κ.Ε.)
ΕΙΣ ΤΗ Ν ...Α Ν ΤΙΣΤΑ ΣΗ ΚΑΙ ΚΑ
ΤΟΧΙΚΟΣ ΙΙΡ2ΘΓΠ0ΓΡΓ0Σ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟΝ...
Μίαν άπόδειξιν τής άνεντιμότητος τών
ένεργειών τοδ ΚΚΕ καί τής πίστεώς του
είς τόν «σκοπόν πού Αγιάζει τά μέσα» Α
ποτελεί ή κυκλοφορήσασα είς προκήρυξιν
Ανοικτή έπιστολή πρός τόν
Κύριον Γ.
Τσολάκογλου Πρωθυπουργόν τής Ε λ λ ά 
δος», Από τήν Κ. Ε. τής κομμουνιστικής
«Εθνικής ’Αλληλεγγύης» ύπό ήμερομηνίαν 20 Δεκέμβρη 1941.
Παραθέτομεν μερικά Αποσπάσματα, έπειδή είναι λίαν μακροσκελής.
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Κύριε Πρωθυπουργέ,
«Ή κατάσταση τής 4ης Αύγουστου
σας άφησε, ανάμεσα, σέ άλλες κακές
κληρονομιές καί 1500 "Ελληνες πολί
τες πού στράγγιζαν άπό τήν κακομεταχείρησι, τή φυματίωση καί τις στερή
σεις μέσα σέ ανήλια μπουντρούμια ή
στά ότρατόπεδα συγκέντρωσης στά έρημόνησα. Είναι οί άνθρωποι πού δέν δέ
χτηκαν τά προσφερόμενα, δέν συμβιβα
στήκανε μέ τήν 4ην Αύγούστου.. . "Η 
ταν εκείνοι πού βροντοφώνησαν πώς οί
άνθρωποι τής 4ης Αύγούστου είναι άποτεώνες ή λησταί καί τό καθεστώς
κατάστοση ασυναρτησίας, δαρμού, λοβι
τούρας, ρεμούλας καί έθνικής συμφο
ράς . . . Κ α ί σ ε ί ς
τό
ί δ ι ο
κ ά μ α τ ε
μέ σοβαρή μάλιστα καθυ
στέρηση. Κ α τ α κ ρ ί ν ο ν τ ο ς
τό
έ ρ γ ο
τ ών
τ έ τ α ρ τ ο α υ γ ο υ σ τ ι α ν ώ ν ,
περάσα
τε
έ μ π ρ α κ τ α
ο τ ή ν
άντ ί σ τ α σ η καί κ λ ω τ σ ώ ν τ α ς
τ ο ύ ς
τ ύ π ο υ ς
γ ί ν α τ ε
έπ α ν ά σ τ α σ η
γ ι ά
χ ά ρ η
κ ε ί ν ο υ
πού π ι σ τ έ ψ α τ ε
πώς ε ί ν α ι
γενι κό
καλό:
ή σωτηρία
τού
συνόλου.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οί 1500 αύτοί
άνθρωποι υπήρξαν απλώς π ρ ώ τ ο π ο ρ ε ί α
α τ ό
δρόμο,
πού
σέ σας έχρειάστηκε ή έθνική συμφορά
γ ιά
νά
τ ό ν
ά ν α κ α λ ύ ψ ε τ ε. .
'Αθήνα 20 Δεκέμβρη 1941.

Γράφει ό Άστυν. Διευθυντής Α'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Τόν Γεώργιο Ταολάκογλου θά κρίνη ή
Ιστορία. Δέν είναι θέμα τής παρούαης
μελέτης. Ό γλοιώδης δμως λιβανωτός τοδ
ΚΚΕ, διά νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωαιν
τών κρατουμένων στελεχών του, είναι
πραξις Ανέντιμος. Σημειωτέον, δτι τό
ΚΚΕ, Αφ’ ής στιγμής, έν αυνεχείφ έπείσθη δτι δ Ταολάκογλου δέν παρεπλανήθη
έκ τών «Αντιστασιακών» κολακειών, ήρχισε
νά τόν περιλούει δ ι’ άκατονομάστων δβρεων καί Απειλών
(προδότης, κουϊσλιγκ
κ λ π ), καί έζήτει τήν κεφαλήν του έπί
πίνακι. Δέν δπάρχει δέ Αμφιβολία, δτι,
έστω καί έάν δ Ταολάκογλου άπηλευθέρωνε τούς κρατουμένους κομμουνιστάς, ή
ιδία μεταχείρησις θά τόν ά νέμ ενε...
Τόν ’Ιούλιο 1941 συνήλθεν είς ’Αθήνας
ή 6η 'Ολομέλεια τώς Ανασυσταθείσης, ήδη,
διά πιστών στελεχών φυλακισμένων ή έξορίστων καί Αλλων μή έμπλακέντων είς
τήν Προσωρινήν Διοίκησιν (Π .Δ.) τοδ Μανιαδάκη, Κ.Ε. Μεταξύ τών Αλλων αιτη
μάτων, ζητεί «προσωρινή Κυβέρνηση άπό
δλα τά κ ό μ μ α τα ...» .
Τόν Σεπτέμβριον συνήλθεν ή 7η 'Ολο
μέλεια. Είναι ή σπουδαιτέρα, διότι, έπισυμβάσης, έν τφ μεταξύ, τής
εισβολής
τών Γερμανών είς Σοβιετικήν "Ενωαιν, Α
ποκαλύπτει καί δμολογεί δτι «μέ τήν εί
σοδο τής Σοβιετικής "Ενωσης, Α λ λ ά 
ζει
δ χ α ρ α κ τ ή ρ α ς
τοδ πο
λέμου». Μετατρέπεται, λέγει «σέ πόλεμο
προοδευτικό τών λαών ένάντια στή Φασι
στική βαρβαρότητα». Δηλαδή, μέ ΑπλΑ λό
γ ια : Ό πόλεμος τοδ Χίτλερ, μέχρις έκείνης τής στιγμής ήταν δ ί κ α ι ο ς ,
παράνομος δέ καί Αδικος δ πόλεμος τών
ιμπεριαλιστικών Δυτικών Δημοκρατιών.
Ή άπόφασις τής 7ης 'Ολομέλειας δημο-

Ελληνόπουλα στό χρόνια
τής μαύρης κατοχής. Τή
στιγμή πού τό "Εθνος αγω
νιζόταν γιά τήν έπιβίωσή
του, τό Κ.Κ.Ε. έτοιμαΖόταν νό πλήΕπ μετά τήν _άναχώρηοη των Γερμανών
τήν κατεστραμένη πατρίδα.
Οί χιλιάδες άστεγοι, οί άοθενείς, τά σκελετωμένα
παιδάκια, δέν συνεκίνησαν
ούτε μιά στιγμή τούς πρά
κτορες τής Μόσχας, οί ό
ποιοι κατέστρωναν τό πρό
γραμμά τους κάτω άπό τήν
προστασία τού κατακτητοΰ.
"Ενα πρόγραμμα γεμάτο δά
κρυα καί δυστυχία. . .

σιεύεταί είς τήν έκδοσιν τής Κ.Ε. τοδ
ΚΚΕ «Δέκα χρόνια άγώνες», σελίς 122.
Οδτω, πρό των νέων καθηκόντων της,
ή Κ.Ε. (νέα) προβαίνει, τήν 16ην ’Ιου
λίου 1941, είς τήν ϊδρυοιν τοδ ’Εργατι
κού Άπελευθερωτικοϋ Μετώπου (Ε.Ε.Α.
Μ .), είς δ μετεΐχον καί αί τρεις ύφιατάμεναι αυνδικαλιοτικαί Παρατάξεις: Ή
Έ νω τικιή ΓΣΕΕ (ΚΚΕ— θέου), τά ’Α
νεξάρτητα Συνδικάτα (μέ έπικεφαλής τόν
Δημήτρη Στρατή, μέλος τοδ Π.Γ. τοδ άαημάντου Σοσιαλιστικού Κόμματος Ε λ λ ά 
δος) καί ή ρεφορμιστική παράταξις τοδ
άποοτάτου Γιάννη Καλομοίρη, πρώην
γραμματέως τής ΓΣΕΕ καί παλαιοδ έργατοπατέρα.
Τό σπουδαιότερου δμως γεγονός δπήρξεν ή ϊδρυσις, τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1941,
δπό τοδ ΚΚΕ, τοδ «Έθνικοδ ’Απελευθε
ρωτικού Μετώπου» (ΕΑΜ).
'Ιδρυτικά Κόμματα (;) άναφέρονται: τό
ΚΚΕ καί διά νά παρουοιασθή, κυρίως είς
τούς ξένους, ή «βιτρίνα», τά έξής: Τό ’Α
γροτικό Κόμμα Ελλάδος (παρακλάδι τοδ
ΚΚΕ δπό τόν φανατικόν κομμουνιστήν Κ.
Γαβριηλίδην), ή «"Ενωση Λαϊκής Δημο
κρατίας— ΕΛΔ (τό δνευ όπαδών κατοχι
κόν κατασκεύασμα τού «σοαιαλιστοδ» Ή λία
Τσιριμώκου), τό Σοσιαλιστικό Κόμμα (;)
'Ελλάδας — ΣΚΕ. Προσεχώρησαν άκόμα
καί αί έξής σφραγίδες: ή Σοσιαλιστική
"Ενωση, οί Σοσιαλιστές— Δημοκράτες, τό
Σοσιαλιστικό ’Εργατικό Κόμμα (;) καί ή
Δημοκρατική "Ενωση, Τοιουτοτρόπως, μέ
τήν προβολήν σφραγίδων άνυπάρκτων,
κατ’ ούσίαν κομμάτων καί όργανώσεων,
ώς καί τών άπιθάνων, δήθεν, άρχηγών
των (θανασέκου, Μιχ.
Κύρκου, Ά λ κ .
Λούλη, Στ. Κρητικά, Πρωϊμάκη, Ί . Πασσαλίδη κ .δ ), δ ούαιαστικός ιδιοκτήτης τοδ
ΚΚΕ, κατώρθωσε νά δημιουργήαη τήν βιτρίνα πού τοδ έχρειάζετο, διά νά στήση
τήν π α γ ί δ α ,
πού ώναμάαθη ΕΑΜ.
Καί δ κακός δαίμων τής Ε λληνικής
ΙΙαιδείας, δ κομμουνιστής καί μέλος τής

Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ Δημήτρης Γληνός, γράφει
(άνωνύμως) ένα μικρόν βιβλιαράκι πού,
μέ τήν φροντίδα τοδ ΚΚΕ καί τοδ μηχα
νισμού του, έκυκλοφόρησεν εύρύτατα, τυ
πωμένου, είς δλα τά λαϊκά στρώματα καί
τούς κύκλους τούς σπουδαατικούς καί τών
διανοουμένων, έγινε δέ άντικείμενον συνε
χών αναλύσεων είς τάς «συνεδριάσεις».
Τίτλος του: «Τί είναι καί τί θέλει τό
ΕΑΜ». . .
Είς τό ΕΑΜ προσεχώρησαν (ήμποροδσαν νά κάμουν καί άλλοιώς;) ή ’Εθνική
’Αλληλεγγύη καί τό ’Εργατικόν ΕΑΜ!!!
Είς τήν πραγματικότητα, τό ΕΑΜ ήρχισε
νά λαμβάνη σάρκα καί όστά μόνον άπό
τά μέσα σχεδόν τοδ 1942, δταν, έκδιωχθέντος τοδ προσωπικού γραμματέως τοδ
Κόμματος, τοδ μεθύσου Τσίπα, άνέλαβε τήν
ήγεσίαν τοδ Κόμματος δ έμπειρος Γιώργης
Σιάντος.
Είναι τό πρόσωπον, πού έπαιξε πρωταρ
χικόν ρόλον είς τάς μετέπειτα έξελίξεις.
Είς τόν «Ριζοσπάστη» τής 23.5.1947 (σελ.
1η) έδημοσιεύθη τό αύτοβιογραφικόν του
σημείωμα, τό δποϊον τήν 17.2.46 ύποβάλλει οδτος είς τό Κόμμα. Περιλαμβάνει τά
κάτωθι:
«ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟ Σ. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Γεννήθηκα
στην Καρδίτσα τό 1890 άπό γονιούς
φτωχούς καπνοπαραγωγούς. Μεγάλωσα
μέσα σέ αύστηρά ήθικό περιβάλλον. Στό
σχολειό πήγα μόνο τέσσορα χρόνια καί
άπό τά 13 χρόνια μου έγινα καπνεργά
της. Καπνεργάτες ήταν καί οί στενοί
συγγενείς μου, τόσο άπ' τόν
πατέρα
μου, όσο κι' άπό τής μάννας μου. Άπό
κεί καί πέρα ώσπου νά πάω στρατιώ
της μεγάλωσα στό έργοστάσιο —καπνο
μάγαζο καί στά γραφεία τού καπνεργα
τικού Σωματείου Καρδίτσας, γιατί στή
διοίκησί του ήταν πρόσωπα στενοί συγ
γενείς μου πού μέ τραβούσαν έκεϊ κον

τά τους. Στό στρατό πήγα τό 1911, πή
ρα μέρος στούς Βαλκανικούς πολέμους
καί στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο(έξόν
άπ' τήν ούκρανική καί μικρασιατική έκστρατεία) καί άπολύθηκα οριστικά τά
1920. Μπήκα στό καπνεργατικό σωμα
τείο τό 1908 καί στό ΚΚΕ τό 1920.
Στις έπαναστατικές μαρξιστικές αρ
χές μέ τράβηΕαν πέντε ζωντανά γεγο
νότα: 1) Έ να είδος ύλιοτικών άντιλήψεων τού πατέρα μου. 2) Οί μεγάλες
γιά κείνο τόν καιρό καπνεργατικές άπεργίες (1905—1910), Καρδίτσας καί
Βόλου πού πήρα μέρος, 3) Οί ένοπλες
έξεγέρσεις τής Θεσσαλικής άγροτιάς
(1909) — 1910). Ό τα ν ένοπλοι χω
ρικοί έμπαιναν στήν Καρδίτσα, έμεϊς οί
καπνεργάτες άπεργούσαμε καί παίρναμε
μέρος στις διαδηλώσεις τους —τό σωμα
τείο μας είχε ένα είδος συνεργασίας μέ
τούς τοπικούς παράγοντες τών κινητο
ποιήσεων. 4) Ή σχολή τών σοσιαλιστών
Βόλου καί οί μεγάλες έκεϊνες δίκες τους
τών «άθεΐστών». 5) Οί πόλεμοι (Βαλκα
νικοί καί Πρώτος Παγκόσμιος) καί ιδι
αίτερα ή ρωσσική έπανόσταση τού 1917.
Πέρασα όλα τά συνδικαλιστικά καθοδηγητικά πόστα (Σωματείο, Εργατικό
Κέντρο,
Κοπνεργατική
Ομοσπονδία,
Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία, στήν
όλομέλειά της).
Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜ ΙΑ.
Στό ΚΚΕ άπό τή διοίκηση Ομίλου
καί Τμήματος πού είχαμε τότε καί περι
φερειακής πού καθιερώθηκε άργότερα,
ώς τή Κεντρική Επιτροπή, τό Πολιτι
κό Γραφείο τής Κ.Ε. καί γραμματεία τής
Κ.Ε. Γιά πρώτη φορά μπήκα στό Πολι
τικό Γραφείο τό 1925 άπό κείνη τήν
Κομματική Συνδιάσκεψη τής Θεσσαλο
νίκης πού μετείχαν μόνον οί θεσσαλικές
καί μακεδονικές κομματικές οργανώσεις
καί ύστερα άπό τό 3ο ταχτικό Κομματι-
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Ό κατοχικός Πρωθυπουργός Γεώργιος
Τσολάκογλου. Τό Κ.Κ.Ε. γλοιωδώς τόν
«έλιβάνισε» διά νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωσιν τών κρατουμένων κομμου
νιστών.

γάμε νά πάρουμε έφημερίδες, ότι θά γυ
ρίζαμε κλπ.
ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟ ΕΑΜ.

κό Συνέδριο τό 1927. Τόν τελευταίο
καιρό, δηλαδή περίοδο τής κατοχής καί
δώθε, έπιδόθηκα στήν άνάπτυΕη τοϋ
ΕΑΜ, ήμουν άπό έΕ άρχής στή δουλειά
τής συγκρότησης καί καθοδήγησης τοϋ
ΕΛΑΣ τής πόλης καί τοϋ βουνού, ήμουν
άπό έΕ άρχής στήν Κ.Ε. τοϋ ΕΛΑΣ, ένα
διάστημα στό Γενικό Στρατηγείο τοϋ
ΕΛΑΣ, στήν Π.Ε.Ε.Α. σ' 6λο τό διάστη
μα τής Ζωής της, στήν Κ.Ε. κατά τήν
Αντίσταση τοϋ Δεκέμβρη 1944 καί πρό
εδρος τής έαμικής άντιπροσωπείας, πού
υπέγραψε τή Συμφωνία τής Βάρκιζας
στις 12 τοϋ Φλεβάρη τοϋ 1945.
Ό λη ή κομματική καί θεωρητική μόρ
φωσή μου είναι προϊόν πρακτικής πείρας
καί αύτομόρφωσης καί ι δ ι α ί τ ε ρ α
τής μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ς δουλειάς
στις
φυλακές καί
έ Ε ο ρ Iε ς. Στήν έσωκομματική κρίση τοϋ
1926 —28 πήρα μέρος κατό τοϋ λικβινταρισμου - τροτσκισμού. Στήν κρίση τοϋ
30 —31 ήμουν έπί κεφαλής τής μιας άπό
τις δυό φράΕιες - όντιμέτωπος τής φράΕιας Χαϊτά. Αμέσως μετά τή δραπέτευ
σή μου, τό Σεπτέμβρη 1941, καταπολέ
μησα τόσο τή «Προσωρινή Διοίκηση»,
όσο καί τή λεγομένη παλιά Κ.Ε. καί τις
μετέπειτα προσπάθειες τοϋ έχθροϋ νά
δημιουργήση νέο Κ.Κ.Ε. καί άπ' έΕω δή
θεν άντιπολιτεύσεις τοϋ ΚΚΕ (1 9 4 1 1942).
ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ.
Καταδιώχτηκα γιά τήν έπαναστατική
μου δρόοη, κοτά καιρούς έκονα 38 μήνες
φυλακή καί 13 μήνες έΕορία, άπό τούς ό
ποιους 22 μήνες φυλακή έπί ΜεταΕά στήν
Κέρκυρα. Πιάστηκα τό 1930. Ά ντελήφτηκα παροκολούθηση τοϋ σπητιοϋ μου,
έφυγα καί πήγα στό σπήτι τοϋ Κολοζώφ
γιά ποιό σίγουρα καί πιάστηκα έκεϊ. Τήν
τελευταία φορά έπί ΜεταΕά, πιάστηκα
στό σπήτι τοϋ Σκαφίδα. Είχα άντιληφθεϊ παρακολούθηση τοϋ σπητιοϋ μου
πού έπίσης ήΕαιρε ό Σκαφίδας καί έ
φυγα καί πήγα στό δικό του γιά σιγου
ρότερο καί πιάστηκα. Αύτός — ό Σκαφί
δας — είχε πιαστεί στό ίδιο σπήτι λίγες
ώρες πριν άπό μένα. Τό οικογενειακό
κλπ. περιβάλλον μου είναι καθαρά κομ
ματικό.
ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙΣ.
Δραπέτευσα δυό φορές: α) Άπό τήν
Ανάφη τό 1937 μέ έντολή τοϋ Π.Γ.
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μαζύ μέ άλλους 7 συντρόφους, πήραμε
μιά βάρκα τοϋ χωριού πού φτάσαμε ώς
τήν Αμοργό. Εκεί κριφτήκαμε 8 —10
μέρες σέ μιά δική μας ώσπου άποσύρθηκαν τά καταδιωχτικά καί ύστερα αύτή
ή ίδια βρήκε ένα γνωστό της πού είχε
καίκι, τόν πληρώσαμε καί μάς έβγαλε,
νομίζω, στή Βάρκιζα, β) Τό Σεπτέμβρη
τοϋ 1941 μάς μετέφεραν έμένα, τόν
Γιώοη καί Τζωρτζάτο, άπ' τις φυλακές
τής Κέρκυρας γιά νά δικαστούμε στήν
Αθήνα. Είχαμε άπό τό Γραφείο τής Κομ
ματικής Ομάδας Φυλοκισμένων, έντο
λή νά δραπετεύσουμε. Μάς συνόδευαν
δύο χωροφύλακες τής Κέρκυρας άο
πλοι, γιατί οί ’ Ιταλοί είχαν άφοπλίσει τό
τε όλη τή χωροφυλακή. Ή ψυχολογία
πού είχαν άπό τήν Εενική κατοχή μάς
έπέτρεψε νά σχετισθοϋμε
καλά μαζύ
τους. Στήν Πρέβεζα πού μείναμε λίγες
ώρες τό βράδυ, βγήκομε έΕω καί φύγα
με μαζύ. Γυρίζοντας στό καΐκι σκορπί
σαμε, μέσα στό συνωστισμό τοϋ κόσμου
καί στό σκοτάδι, χωρίσαμε άπό τούς χω
ροφύλακες καί άντομώσομε πάνω στό
καΐκι όπου πήγομε μ ό ν ο ι
μας,
γιατί βρήκαμε πώς δέν έπρεπε νά δρα
πετεύσουμε στήν Πρέβεζα, γιατί ήταν
πολύ μοκριά άπό τήν Αθήνα. Αύτό τό
γεγονός δυνάμωνε πολύ τήν πεποίθηση
τών χωροφυλάκων πού δέν θέλομε νά
δραπετεύσουμε. Στήν Πάτρα δέν μάς
δόθηκε εύκαιρία γιά δραπέτευση. Φτά
σαμε στήν 'Αθήνα άπ’ τήν Πάτρα σιδη
ροδρομικός άργά στις 12 ή ώρα τή νύ
χτα καί έπειδή οί Ιταλοί άπαγόρευαν
κάθε κυκλοφορία αύτήν τήν ώρα καί πυ
ροβολούσαν άπροειδοποίητα καί σκότω
ναν τούς κυκλοφοροϋντες, προτείναμε
στούς χωροφύλακες νά μείνουμε στό
πλησιέστερο Εενοδοχείο όσπου νά Εημερώσει. Ύστερα άπό λίγους δισταγμούς
δέχτηκαν. Τό Εενοδοχείο πού βρήκαμε
μπροστά μας δέν είχε θέση γιά νά μεί
νουμε όλοι μαζύ καί γι' αύτό έβαλε έμάς σ' ένα διάδρομο, τόν ένα χωροφύ
λακα σέ δωμάτιο καί ό άλλος χωροφύ
λακας έπειδή δέν είχε θέση στό ίδιο Εε·
ναδοχείο, πήγε σ' ένα διπλανό Εενοδοχεϊο. Έτσι πρωί - πρωί καί προτού άκόμα νά Ευπνήσουν καί νά έρθουν οί χω
ροφύλακες, έγώ κι' ό Γιώσης δραπετεύ
σαμε καί κρυφτήκαμε στό Περιστέρι, ο'
ένα γνωστό τοϋ Γιώοη. Τόν Τζωρτζάτο
τόν άφήσαμε σκόπιμα γιά νά χασομερή
σει όσο μπορούσε τήν ένέργεια τών χω
ροφυλάκων, βεβαιόνοντάς του πώς πή-

Τώρα είμαι στήν Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ. Έχω
έπαφή μέ τήν άχτίδα Μεταφορών τού
Πειραιά καί στήν κομματική βάση τών
σιδηροδρόμων ΣΕΚ, άλλά τελευταία μέ
τόν πολύ φόρτο δουλειάς κυρίως στό
ΕΑΜ, σταμάτησα τή στενή έπαφή πού
είχα πρώτα.
17.2.46
ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟ Σ
Ό Σιάνχος δ δποΐος μέ άπόφααι τής 8ης
Ό λομελείας τής Κ .Ε., τοδ ΚΚΕ, (πρώ
τον δεκαήμερον ’Ιανουάριου 1942) ήτις
συνήλθεν εις ’Αθήνας,
«έξελέγη» Γεν.
Γραμματεύς τής Κ.Ε. (ούσιαατικά άρχηγδς τοϋ Κ ΚΕ), έπέτυχεν έπαφήν μέ τούς
κρατουμένους εις Άκροναυπλίαν καί ήρχιοε νά καθοδηγεί τήν δραστηριότητα τοΟ
Κόμματος, ϋπό συνθήκας εύνοοϋσας τήν α
ναδιοργάνωσή του. "Ηδη άπό τοϋ ’Οκτω
βρίου 1941 έξεδόθη έντυπος, εις μικρόν
σχήμα βιβλίου τσέπης, ή «Λαϊκή ’Επιθεώ
ρηση», θεωρητικόν δργανον τής Κ.Ε. (Ν .),
δηλαδή τής νέας τοιαϋτης. Ά πό τοϋ Matου 1942 παύει ή Ικδοσις τής «Λ.Ε.» καί
έκδίδεται πλέον ή «Κομμουνιστική ’Ε πι
θεώρηση» «Πολιτικό, Οικονομολογικό καί
Φιλοσοφικό όργανο τής Κ.Ε. τοϋ ΚΚΕ
(ΕΤΚΔ)». Παραλλήλους, βεβαίως, έκυκλοφόρει καί δ «Ριζοσπάστης». Τόν Δεκέμβρι
ον 1942 συνήλθε Πανελλαδική Συνδιάσκεψις τοϋ ΚΚΕ είς ’Αθήνας. Εις αύτήν έλαβον μέρος τά σπουδαιότερα στελέχη (Σιάντος, Ίωαννίδης, Σιμός, Τζήμας, Καρβούνης, πιθανώτατα δ Γληνδς κ .ά .). Είς τήν
μακράν καί έμπεριστατωμένην είσήγησιν
τοϋ Σιάντου έπί τοϋ πρώτου θέματος τής
ήμερησίας διατάξεως «Ή κατάσταση τής

Ή «κλούβα» των Γερμανών μεταφέρει
ομήρους. Μιά ακόμη δοκιμασία τού
σκλαβωμένου, όλλά άδούλωτου οτό
φρόνημα λαού μας.

k

χώρας καί τά καθήκοντα τοθ ΚΚΕ», οδτος
λαμβάνει σαφή θέαιν κ α τ ά τ ο θ έ
ν ό π λ ο υ ά γ ώ ν ο ς
κατά τών κατακτητών. "Ετσι είς τήν παράγραφον
«Στραβές αντιλήψεις, κακές μέθοδες» α
ναφέρει κατηγορηματικώς δ Σιάντος είς
τήν είσήγησίν του:
« Ό χ ι μόνο στίς έπαρχίες μά καί έδώ
οτήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, παρατηρή
σαμε πολλές φορές σέ μερικά άπό τά στε
λέχη μας, κάτι Αντιλήψεις αδν τοθτες:
— «Τί θά κερδίσουμε τώρα μέ τΙς άπεργίες καί διαδηλώσεις μέσα σ’ αότές τίς
συνθήκες τής ξενικής κατοχής; Τώρα είναι
ή ώρα τής μπόμπας καί τής κουμπούρας».
...Ή κ ο υ μ π ο ύ ρ α
δ έ ν θά
δ ώ σ ε ι
τ ί π ο τ ε
σ τ ή ν n ε ινα ο μ έ ν η κ ο ι λ ι ά
τ ο θ κ όσ.μ ο υ. . .
Τέτοιες άντιλήψεις είναι αντίθετες άπό
τήν πολιτική καί ταχτική τού κόμματός
μας καί πολιτικά λέγονται δ ε ξ ι έ ς
καί ά ρ ι σ τ ε ρ έ ς
π α ρ ε κ κ λ ί 
σ ε ι ς ,
άπαράδεχτες γιά τό κόμμα
μας..
(«Δέκα χρόνια ’Αγώνες». Έ κ δο 
ση Κ.Ε. τοθ ΚΚΕ, ’Αθήνα 1945, σελ.
Ί 4 9 ).
Έ τσ ι καταρρίπτονται πολλοί θρύλοι
διά τόν έννοπλον'αγώνα, τόν όποιον, ώς
θά ίδωμεν, παρεσκεύασε τό ΚΚΕ, δχι δμως κατά τών κατακτητών (ασχέτως σημειωθεισών παρεκκλίσεων έκ τής κεντρι
κής αύτής γραμμής άνυποτάκτων τινων στε
λεχών, ή λόγφ άνάγκης καί σκοπιμότητος). *0 ένοπλος άγων θά έχρειάζετο είς
τό Κόμμα μόνον διά τήν κατάληψιν τής
’Αρχής καί τήν έγκαθίδρυσιν τής έρυθράς
Φτωχός συγγενής τού Χιτλερισμού. Ι 
ταλός στρατιώτης άσκεϊ καθήκοντα τρο
χονόμου,
κατά τήν περίοδον τής
Κατοχής.

δικτατορίας. Πάντως τά πρώτα βήματα
τοθ ΚΚΕ τήν περίοδον αύτήν είναι πολύ
προσεκτικά, μέχρις δτου άποκτήσει δ ρ γ α
ν ω τ ι κ ή ν β ά σ ι ν . Χαρακτηριστι
κά είναι δσα έγράφοντο είς τό Ιον φΰλλον τ ίς «Κομ. Έ πιθ.», σελ. 34. (Μάιος
1942) κατά του έξτρεμισμοθ (φόνους κα
τακτητών, χαφιέδων κ λ π .). Έ π εξη γεΐ δμως: «Δέν συχαινόμαστε τά αίματα ούτε
λυπόμαστε τή ζωή τών καταχτητών καί
τών χαφιέδων τους, μά άπ’ αύτούς θά γλυ
τώσουμε μόνο δταν κάνουμε Ικανό δλο τό
λαό ή τό μεγαλύτερο μέρος του, νά παλαίψετ όργανωμένα καί όμαδικά
έναντίον
τους».
Έ ν τφ μεταξύ είς τήν σκλαβωμένην πα
τρίδα μας, καθημερινώς έδημιουργοΰντο
όργανώσεις άπελευθερωτικαί, μή έχουσαι
σχέσιν μέ τό ΕΑΜ, άλλά καί μέ έλάχιστα
μέσα είς τήν διάθεσίν των καί άνύπαρκτον
μηχανισμόν. Είναι ίστορικώς βεβαιωμένου
δτι παρά τό δτι οί έθνικόφρονες ούδέποτε
εΐχον όργανωτικήν πείραν, αύτοί ήσαν πού
έκινήθησαν τάς πρώτας ήμέρας τής κατο
χής. ΤΗτο ή περίοδος πού οί κατακτηταί
καί κατ’ έντολήν των οί κουίσλιγκς, ήσχολοθντο είς τό νά ρίπτουν καθημερινώς
λ ά σ π η ν
διά τοθ κατευθυνομένου τύ
που, κατά τοθ έθνικοΰ καθεστώτος τής
4ης Αύγούστου καί προσωπικώς κατά τοθ
άειμνήστου Ίωάννου Μεταξά (νεκροθ δντος) καί τοθ στρατιώτου - βασιλέως Γεωρ
γίου Β ', συνεχίζοντος τήν ’Αντίστασιν καί
τό Έ π ο ς τοθ 40 είς Κρήτην καί Μέσην
’Ανατολήν! Ή άνίερος αϋτη καί κατευθυνομένη πολιτική, παρά τήν τραγικότητα
τών στιγμών, ένώ άπεγοήτευε τούς έκ τών
έθνικοφρόνων άφελεστέρους, άνεθέρμανε
τήν άρνητικήν διάθεσίν τών έναπομεινάντών «πολιτικών, οϊτινες είχον παραμερισθή
Οπό τής 4ης Αύγούστου, ώς έπίσης καί τό
μίσος των κατά τών πρωτεργατών τής έθνικής αεταβολής. Καί έτσι ένεφανίσθη τό
θλιβερόν φαινόμενον, ένφ τό Κράτος άπεδιοργανοθτο, οίκονομικώς κατεληστεύετο
ύπό τών κατακτητών καί κατέρρεε, οί κομμουνιαταί άνεδιοργανοθντο πρός ύπεράσπισιν τής «Σοβιετικής Πατρίδας», αί πρώται
έθνικαί όργανώσεις έπάλαιον μέ τάς άντιξοότητας καί δυσκολίας τής πείνης καί
τής τρομοκρατίας, ή «πολιτική ήγεσία»
τής χώοας (πλήν όλίγων έξαιρέσεων ώς
τοθ Κων. Τσαλδάοη καί άλλων τινών) ήσγολεϊτο μέ τήν μή έ π ά ν ο δ ο ν
τοθ
βασιλέως μετά τήν άπελευθέρωσιν. Έ ν τφ
μεταξύ οί κατακτηταί πλήν τής προσπά
θειας εύνουχισμοθ κάθε εθνικιστικής άπε-

λευθερωτικής προσπάθειας, άπεπειρώντο
νά δημιουργήσουν καί μίαν πολιτικήν πρα
γματικότητα μέ μαζικόν καί όργανωτικόν
ύπόβαθρον, πνευματικόν δέ έποικοδόμημα
τό ν α ζ ι σ τ ι κ ό ν
Ιδεώδες.
Πρός τοθτο έδημιουργήθη άπό ά λ η θ ινούς προδότας,
(διότι άπεδείχθη δτι αί κατοχικαί κυβερνήσεις καί Ιδι
αιτέρως ή ύπό τόν Ίωάννην Ράλλην, ούδόλως διέβησαν τά σ ύ ν ο ρ α
τής προ
δοσίας), μαζική όργάνωσις ή «’Εθνική Σο
σιαλιστική Πολιτική Όργάνωσις (ΕΣΠΟ)
μέ κεντρικά γραφεία έπί τής δδοθ Πατη
σίων άνωθεν κινηματογράφου «’Αλάσκα»,
καί πολλά παραρτήματα. Η γετικόν της
στέλεχος ό έ θ ν ι κ ο σ ο α ι α λ ι σ τ ι κ ώ ν φρονημάτων Γεώργιος Μερκούρης, θείος τής, καθ’ ήμάς, γηραιάς
μαινάδος, διά δέ τούς έθελοτυφλοθντας
«λεαίνης τής Δημοκρατίας», Μελίνας Μερκούρη (Εβραίας τό θρήσκευμα λόγφ γά 
μου της μέ τόν έ ν ά μ α ρ τ ί α ι ς
γηράσαντα 'Εβραίον κομμουνιστήν Ζύλ
Ντασσέν). ’Επίσης οί Ά λέκος Γιάνναρος
καί Ιατρός Στερεοδήμος Έ π . (άρχηγός
τ η ς ). Ή έν λόγφ όργάνωσις πλήν τοθ ι
δεολογικού λαθρεμπορίου, μετεχειρίζετο
καί τό πειστικότερου τότε έπιχείρημα διά
τούς λιμώττοντας συμπατριώτας μας: τήν
χορήγησιν
τροφίμων, είς τά μέλη της
(προερχόμενα βεβαίως άπό τήν καταλήστευσιν τής παραγωγής μας ύπό τών Γερ
μανών!) Προετοίμαζε κατ’ έντολήν τών
Γερμανών, τήν δημιουργίαν «Λεγεώνος
Ελλήνων ’Εθελοντών», διά νά πολεμή
σουν είς Σοβ. "Ενωσιν. Βαρύνεται μέ πλή
θος καταδόσεων.
Αί ύλικαί προσφορά! άπετέλεσαν τό δό
λωμα προσελκύσεως καί άλλων φκλοδόξων
καί αργυρωνήτων, πρός δημιουργίαν καί
έτέρων φιλοναζιστικών όργανώσεων, είς
τάς γραμιτάς τών όποιων ένετάχθηααν ά
τομα κατωτάτης υποστάθμης. Ή δράσις
των ήτο αδίστακτος καί έγκληματική καί
ούδόλως ύπεκινεΐτο άπό Ιδεώδη (έστω καί
ναζιστικά), ή άπό συνειδητόν άντικομμουνιαμόν. 'Απλώς τήν προδοσίαν καί τό έγ
κλημα εΐχον μετατρέψει είς προσοδοφόρου
έπάγγελμα. Ούτως πλήν τής ΕΣΠΟ (Μερκούρη— Γιάνναρου— Στερεοδήμου κ .ά .) , ένεφανίσθησαν καί αί έξής:
Ε.Σ.Α.Ο. (Γ. Κ. Ριζοπούλου).
Ε.Ο.Δ.Ε. (Παντέλογλου).
Ε.Α.Μ.Ε.
ΜΠΟΓΝΤ (Έ π ί τής δδοθ Παπαρρηγοπούλου, ή πλέον έπικίνδυνος δλων).
Συνεχίζεται)
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πραζε και δσα είς τόν βωμόν τών εύγε νεότερων καί
υψηλότερων πανανθρώπινων ιδεωδών προσέφερεν.
Επιτελεϊ, συγχρόνως, έπιχακτικόν καί όφειλόμενον καθήκον, άποόίδων χιμάς είς χούς γενναίους μαχηχας καί είς χούς δπέρ Πίσχεως καί Παχρίδος, πεσόνχας ήρωϊκούς παχέρας καί Αδελφούς αύτοΰ.
Παρέχει, ή λαμπρά αυτή έπέτειος, χήν ευκαιρίαν
είς χούς πανέλληνας πάσης έποχής νά άνχλοΰν έξ αύχής
έμπνεύσεις δημιουργικάς καί δύναμιν θερμουργόν,
καχά χάς μεγάλας σχιγμάς χοΰ Εθνικού χων βίου.
Έξέπληιξε τότε καί πάλιν ή μικρά Ε λλάς χήν
οικουμένην, διά χών ύπερόχων καχορθωμάχων χης καί
διά χοΰ άπαραμίλλου θάρρους χης, είς μίαν μάλιστα
ζοφεράν έποχήν κλονισμού τών ήθικών άξιών καί θρι
άμβου τής υλικής τυφλής δυνάμεως.
Προεκάλεσε τόν θαυμασμόν καί χήν βαθυτάτην
συγκίνησιν τής άνθρωπόχηχος, διά τής ύπερηφάνου σχά
σεως χης έναντι χών πολυαρίθμων μηχανών τού όλέθρου, αΐτινες κατεκρήμνηζον τό έν μετά χό άλλο δλα χά
πολεμικά φρούρια τής Έλευθέρας Εύρώπης.
Καί ύποχρέωσε τούς ισχυρούς τής γής νά υμνούν
μετά δέους χό 'Ελληνικόν όνομα καί νά Αποδίδουν πρός
χούς "Ελληνας χιμάς ήρώων καί ήμιθέων.
Ηνωμένον χό "Εθνος μας, τόν καιρόν έκεΐνον τού
Πολέμου, συνεγκένχρωσεν δλας χάς δυνάμεις του, κατενίκησε χα πάθη του, έλησμόνησε χάς διαφοράς του,
Απηλλάγη Από πάσαν μικρότητα, καί άφέθη είς χόν
χείμμαρον τής πανι'σχύρου πολεμικής Αρετής του, διά
νά όδηγηθή είς χήν χρισένδοξον έκείνην έποποιίαν χοΰ
1940. Τό «ΟΧΙ» χοΰ σώφρονος Εθνικού Κυβερνήτου
έξεπήγασεν Από χά βάθη τής καρδίας δλων χών Έλλ,ήνων, ο ί όποιοι ουδέποτε έλησμόνησαν, είς χήν μακραίωνα
ιστορίαν χων, χήν έν χψ κόσμψ ύψηλήν Αποστολήν χων.
τλς παλειιικάς αύτα* ώρας χών κακουχιών, τών
έμποδίων, τών Αντιξοοτήτων, είς χάς ιδιαιτέρως κρίσι
μους αύχάς
ώρας τής φασιστικής έπιθέσεως, άνέσυρε
χό γένος χών Ε λλήνων έκ χών άσχειρεύχων Εθνικών
πηγών του, πλούσια Αποθέματα γενναιότητος τρομα
κτικής ισχύος, τά όποια έδημιούργησαν πανικόν καί
έτρεψαν είς άτακτον φυγήν χούς εισβολείς.
Παράπλευρος καί συνεπίκσυρος χών μαχομένων
Ενόπλων Δυνάμεων, ή ’Αστυνομία Πόλεων συνήνωσε
χάς δυνάμεις χης είς χόν κοινόν ύπέρ πάντων έκεΐνον
Αγώνα καί πολυτίμους προσέφερε πρός χήν Πατρίδα
υπηρεσίας. Ή συμβολή της είς χήν Νίκην ύπήρξεν έξαίρεχος καί έπισήμως άνεγνωρίσθη. Τά μετόπισθεν
μετεβλήθησαν είς δεύτερον πολεμικόν μέχωπον, ένθα αί
άσχυνομικαί δυνάμεις κατέστρεφον πάσαν έστίαν έπι
θέσεως χοΰ έχθροΰ, έπάταασον πάσαν Απόπειραν ύπονσμεύσεως χοΰ Ά γώ νος καί διετήρουν είς ύψηλά έπίπεδα χό λαϊκόν έθνικόν φρόνημα.
Καί ίδού σήμερον αί "Ενοπλοι Δυνάμεις χής Χώ
ρας μας καί χά Σώματα ’Ασφαλείας παρελαύνουν μέ ύπερήφανον παράσχημα, πρό τής Α.Ε. τού Άντιβασιλέως - Πρωθυπουργού διά νά διαλαλήσουν πρός πάσαν
κατεύθυνσιν ότι ή Ε λλά ς τού 1972 παραμένει Ακοίμη
τος καί Αποφασιστικός φρουρός τής Ελευθερίας είς χήν
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ίδιαν Αγωνιστικήν έπαλξιν είς τήν όποιαν έμεγαλούργησαν οί μαχηταί τού Σαράντα.
Διά νά ύπογραμμίσουν, μέ τήν έπιβλητικήν πα
ρουσίαν των, τά Αδιαφιλονίκητου γεγονός δτι ή Ελλάς
πάντοτε θά προμαχή τών ιδεωδών τής άνθρωπόχηχος,
τα όποια πρώτοι Ανεκάλυψαν καί φιλοσοφικώς διετύπωσαν οί προπάτορές των καί διά τά όποια είναι έτοιμος, Ανά πάσαν στιγμήν, ό "Ελλην νά Αγωνισθή,
μέχρι- τελευταίας ρανίδος τού αίματός του.

,

Διότι ή 28 Οκτωβρίου τού 1940 δεν Αντιπρο
σωπεύει έν μεμονωμένου άπλοΰν πολεμικόν γεγονός.
^Αποτελεί την συνέχειαν Αγώνων καί έποποιϊών τής
Ελληνικής Φυλής, διά μέσου τών αιώνων.
"Οπως έπανελήφθη τόν Δεκέμβριον τού 1944 καί
όλίγον βραδύτερον, είς τόν Γράμμον καί τό Βίτσι. Διά
νά άξιοποιηθή καί νά άποκορυφωθή διά τής ύπερόχου
Ελληνικής Νίκης τόν ’Απρίλιον τού 1967, δτε καί
πάλιν αί Ενοπλοι Δυνάμεις τής Χώρας μας έπανέλοβον έν νέον ιστορικόν «ΟΧΙ» είς ύπούλους καί έπικινδύνους έσωτερικούς έχθρούς, άπεργαζομένους δολίως
τήν καταστροφήν τής Χώρας μας.
_ Διπλούς έπομένως, δ σημερινός έορτασμός. Καί διά
τήν νίκην τού 1940 καί τήν λύτρωσιν τού 1967.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής Αστυνομίας Πό
λεων, Διοικητικοί ύπάλληλοι.
Είς τάς φάλαγγας τών γενναίων έχετε τήν ίδικήν
σας θέσιν, τήν όποιαν έκερδίσατε δΓ Αγώνων καί αί
ματος.
Αισθάνεται τό ’Εθνικόν Κράτος υπερηφάνειαν δι’
ύμάς καί. διά τάς προσφοράς σας.

(

"Εχει στηρίξει έφ’ υμών πολλάς έθνικάς έλπίδας.
Μή ληισμονήτε ότι ό τελευταίος Αγών, δστις ήρχισε
τήν αυγήν τής 21ης ’Απριλίου 1967, εύρίσκεται ήδη
έν έξελίξει. Κρατήσατε τά όχυρά τών λαϊκών έλευθεριών είς πλήρη έτοιμότητα ώς μέχρι σήμερον.
Μείνατε είς τάς έπάλξεις τών εύγενών καθηκόν
των σας Αποφασιστικοί καί γενναίοι, έμψυχώνοντες τόν
λαόν καί μαθητεύοντες αύτόν.
Έμπνεόμενοι έκ τού φωτεινού παραδείγματος ύψηλοφροσύνης, φιλοπατρίας καί έργατικότητος τού
’Αρχηγού τής ’Επαναστάσεως κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, έντείνατε τάς προσπάθειας σας διά τήν καλυτέραν Αξιοποίησιν τών έπιτευγμάτων τής Εθνικής ’Αλ
λαγής.
Προσφέρατε είς τόν λαόν Αγρυπνου προστασίαν,
Αλλά καί στοργήν, Αγάπην καί βοήθειαν- διά νά εύημερή καί νά προοδεύη.
Ύπό τήν ευεργετικήν σκιάν τής Αιώνιας Ε λλ ά 
δος προσθέσατε, διά τού τιμίου μόχθου σας νέας ώραίας
σελίδας είς τήν ένδοξον ιστορίαν τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Ό Θεός τής Ελλάδος Ας σάς εύλογή καί Ας σάς
προστατεύη.
Ό ’Αρχηγός
ΚΩΝ) ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ

1

«Μας περιμένουνε μέρες ζοφερές, μέρες πού
δεν ξεχωρίζουνε άπό τό κατράμι. Μας περιμέ
νουνε καιροί πού χαμόγελο δεν θ’ ανθεί σ’ αν
θρώπου χείλη κι’ όλο τό σίδερο τής γης κι’ ή
φωτιά του κόσμου θά κρέμωνται πάνω άπό τά
κεφάλια μας. Θάρθει ώρα πού θά πλέξει τό άλογοπούλαρο στο αίμα. Οι άνθρωποι θά φωνά
ζουν. «Έβγατε σεις οί άποθαμένοι νά μπούμε
έμεΐς οί ζωντανοί».
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"Ενας Αγράμματος κρεοπώλης και επειτα μοναχός ό Χρη
στός Παναγιωτόπουλος άπό τά "Αρμπουνα των Καλαβρύ
των, άνεστάτωσε πριν άπό έκατόν είκοσι πέντε χρόνια την
Πελοπόννησο και Απείλησε νά προκαλέση εμφύλιο σπαρα
γμό. Ή «δρασις» τού μεγαλοαπατεώνος εκείνου, έναντίον
τοΰ όποιου έκινήθησαν ό ’Εθνικός Στρατός και Στόλος και
ή Χωροφυλακή περιγράφεται στο άρθρο πού Ακολουθεί.

Πί,ΠΟΥΛΑΚΟί
ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ό και
Θ ΑΡΘΗ
ρός», λένε μέχρι σήμερα ακόμα
οΙ γεροντότεροι στήν Πελοπόννησο. Ή
φρόσις αύτή, όπως κ ι- άλλες άνάλογες
είναι ότι όπόμεινε, μαΖύ μέ τή Ζωντανή
όνόμνηση τοϋ γεγονότος, άπό μιό παληό θλιβερή ιστορία, πού ξετυλίχτηκε
έκεί στά άγιασμένα χώματα τοϋ Μόρια.
Βρισκόμαστε στά χρόνια τής βασιλεί
ας τοΰ Όθωνα. Τό νεοσύστατο Ελληνι
κό Κράτος ύπέφερε άπό έλλειψη όργανώσεως, άπό δυσπραγία οικονομική καί
άπό τήν άναρχία μέ όλα τά ολέθρια, τά
καταστρεπτικά της άπστελέσματα. 'Απε
ρίγραπτη ήταν καί ή κατάστασις τοϋ
λαού. "Επειτα άπό ένα μακροχρόνιο έΕοντωτικό πόλεμο, ή όρφάνια, ή πείνα
καί ή δυστυχία ταλαιπωρούσαν τόν πο
λύπαθη Ελληνικό πληθυσμό καί δέν τού
έπέτρεπαν νά έπουλώση τις βαθειές α
γιάτρευτες πληγές του. Καί, σά νά μή
έφταναν όλα αυτά, ή άγραμματοσύνη
καί ή παχυλή του άμάθεια τόν έκαναν
έρμαιο προλήψεων καί δεισιδαιμονιών,
πολλές άπό τις όποιες τόν κατατρύχουν
δυστυχώς μέχρι σήμερα. "Απειρες φο
ρές πίστεψε ό άμοιρος λαός τόν άγΰρτη, πού κουβαλούσε «άγια λείψανα» μέ
ιδιότητες θαυματουργές, τά όποια ήσαν
κόκκαλα άπλώς άπό κάποια οστεοθήκη.
Δεκάδες άσυνείδητοι άπατεώνες γύριΖαν τά χωριά πωλοΰντες σέ τιμή μάλι
στα εύκαιρίας .τίμιο Εύλο, χώμα άγιααμένο άπό τόν τάφο τοϋ Χριστού, «κοκκαλάκι άγιου» καί άλλα φυλακτά κατάλ
ληλα, γιά τή σωτηρία τών ψυχών καί
τή θεραπεία τών σωμάτων.
Τά σχολεία ήσαν λιγοστά. Οί ιερείς
άγράμματοι. Οί έλάχιστοι γραμματοδι
δάσκαλοι μέ όλη τήν ήρωϊκή τους προ
σπάθεια ήτο άδύνατον νά φέρουν εις
πέρας τήν Ελληνοχριστιανικήν διαπαι
δαγώγησή τού λαού. Αύτή του τή δυ
στυχία χειροτέρευε άκάμα ή αύταρχική
συμπεριφορά καί οί τραμπουκισμοί των
όργάνων τής πολιτείας, οί άτασθαλίες

καί ή διαφθορά τής Εκκλησίας καί τέ 
λος ή άλαΖονική καί πολλές φορές έντελώς άνάρμοοτη στάσις τών Βασορών,
πρός τούς ήρωϊκούς άγωνιστάς τού 21,
οί όποιοι έθυσίασαν τά πάντα εις τόν
ύπέρ τής άνεΕαρτησίας άγώνα.
Μέσα σ' αύτό τό κλίμα τής άμαθείας,
τής φτώχειας, τής άναρχίας καί τής
κατακραυγής κατά τού "Οθωνα καί τής
Βαυαροκρατίας, εΰρισκον πρόσφορο έ
δαφος γιά νά δράσουν κάθε λογής
«έθνοσωτήρες», «διαφωτισταί», «ψυχοσωτήρες» καί «έθνοδιδάσκαλοι». "Ενας
άπ' αύτούς, ό πιό γνωστός, είναι ό Χρη
στός Παναγιωτόπουλος, ό περίφημος
Παπουλάκος, τού όποιου ή δράσις καί
ή έν γένει πολιτεία άποτελεϊ μελανό
σημείο στή νεοελληνική μας ιστορία καί
δείχνει άκριβώς πόσο έπικίνδυνο πρά
γμα -είναι ή άμάθεια καί ή έγκατάλειψη
ένός λαού, άπό τήν θρησκευτική καί τήν
πολιτική του ήγεσία.
Στό χωριό "Αρμπουνα τών Καλαβρύ
των γεννήθηκε γύρω στό 1795 ό Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Γεωργός στήν
άρχή έγινε άργότερα κρεοπώλης, άλλά
άναγκάστηκε λόγω άοθενείας νά έγκαταλείψη καί τό δεύτερο αύτό έπάγγελμα.
Κατά τήν διάρκεια τής άοθενείας του
καί όσο χρόνο έμεινε άνεργος μελέτη
σε διάφορα κείμενα
καί κυρίως τόν
γνωστό Αγαθάγγελο, ό όποιος άπετέλει
τό πλέον προσφιλές γιά τήν έποχή έκείνη άνάγνωσμα. Συγχρόνως διάβασε
καί σχεδόν έΕ όλοκλήρου άπεστήθιοε
τήν Καινήν Διαθήκην, τήν Άποκάλσψιν
τοϋ Ίωάννου, τήν Σολωμσνικήν καί άλ
λα έκκλησιαστικά βιβλία. Ή μελέτη τών
ιερών Γραφών τού έδυνάμωσε τήν πί
στη καί, σέ ήλικία 65 έτών, τήν άπόφαση
νά κηρύΕη τό Θείο Λόγο καί «νά σώση
τούς άνθρώποσς άπό τήν άμαρτία». Τήν
άπόφασή του ούτή ένίσχυσε καί ή σκέψις, πώς θά μπορούσε τώρα, πού ήταν
γέρος καί άνείμπορος, νά άσκήση καί ένα
άρκετά ένδιαφέρον καί προσοδοφόρο έ-
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Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ
Ο βράχος, όπου τό φρούριο τής θρυ
λικής Μονεμβασιάς. Καί έδώ έκήρυΕε
ό «διδάχος» καί «προφήτης» Χρήστος
Παναγιωτόπουλος.

πάγνελμα. «Έγκατέλειψε λοιπόν τό χω άπεσταλμένος τοϋ Θεού, έΕουσιοδοτημέριό του καί σ' ένα βοσκοτόπι στήν ορει
νος νά συγχωρή τις άμαρτίες, νά μεσινή θέση Κορφή τής Γκαμήλας έχτισε
τεύη στόν Ύψιστο ύπέρ τών έπικαλουσκήτη καί μικρή έκκλησία, πού τήν αφιέ
μένων την βοήθειαν του, νά προφητεύη
ρωσε στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου. Έν
τά μέλλοντα νά συμβοϋν. Είχε οργανώ
τώ μεταΕύ είχε μείνει ένα χρονικό διά
σει ό μεγαλοαπατεώνας μέ τή βοήθεια
στημα στό Μέγα Σπήλαιο, όπου αύτοφανατικών οπαδών του ένα τέλειον σύ
χειροτονήθηκε καλόγηρος καί πήρε τό
στημα πληροφορήσεώς του, γιά όλα τά
όνομα Χριστόφορος καί τόν τίτλον τοϋ
προβλήματα των άνθρώπων γενικά καί
Ποπουλάκου. (Παπούλης, Παπουλάκος
άτομικό, ώστε οί άφελεϊς καί άγράμμακαί Παπουλάκης προσφωνεϊται στήν
τοι χωρικοί νά έκπλήσσωνται μέ τις μαν
Πελοπόννησο ό κληρικός εις ένδειΕιν
τικές του ικανότητες.
μεγαλυτέρου πρός τό πρόσωπόν του σε
Τή φήμη τοϋ Παπουλόκου καί τήν έβασμού) .
πιβολή του έπί τών μαΖών σκάφθηκε νά
Ή σκήτη τοϋ Χριστοφόρου γρήγορα
έκμεταλλευθή ή όμόδοΕος Ρωσία, ή ό
έγινε τόπος προσκυνήματος τών χωρι
ποια προσπαθούσε τότε νά αύΕήση τήν
κών τής περιοχής. Τό γεγονός αύτό έκέπιρροήν της έπί τοϋ νεαρού Βασιλείου.
μεταλλεύτηκε κατά τόν καλύτερο τρό
Μέ τή βοήθεια τοϋ πρεσβευτοΰ της στήν
πο ό παμπόνηρος κρεοπώλης. Φαντάστη
Αθήνα, τοϋ σατανικού ΚατακάΖη, ιδρύ
κε, πώς ήρθε πλέον ή ώρα νά γίνη ό
θηκε τό 1833 ή μυστική συνωμοτική όρμεγάλος «διδάχος» καί όδηγητής τοϋ
γάνωσις «ΦιλορθόδοΕος Εταιρεία», άπό
Γένους. Αλλωστε διέθετε σπάνια γιά
φανατικούς θρησκολήπτους καί φιλορώτήν περίπτωση προσόντα. Πίστη βαθειά,
σους. Σκοπός τής «ΦιλαρθοδόΕου» έμεύγλωτία καταπληκτική, δύναμη ύποκρίφανώς μέν ήτο νά πολεμήση κατά τών
σεως, πειστικότητα καί ικανότητα άπεμέτρων τοϋ "Οθωνα περί χωρισμού τής
ρίγραπτη, εις τό νά παραπλανά, νά πείΕλληνικής Εκκλησίας άπό τό Πατριαρθη καί νά γοητεύη. Γενικώς ό απαίδευ
χεϊον καί διώΕεως τοϋ καλογηρισμοϋ,
τος κρεοπώλης τών
Καλαβρύτων ήτο
εις τήν πραγματικότητα, όμως, άπέβλεένας προγματικός άριοτοτέχνης τοϋ λό
πε εις τήν έΕαφάνισιν τής 'Αγγλικής
γου, εύστροφος, πανέΕυπνος, σατανικός.
επιρροής καί προσέγγισιν πρός τήν Ρω
Τό «έθνωφελές» καί «ψυχοσωτήριο»
σίαν. Μοχλός τής « Εταιρίας» ήτο ό ι
έργο του άρχισε τό έτος 1847. Παντού,
εροκήρυκας Κοσμάς Φλαμιάτος άσπον
όπου περνούσε ό μικροσκοπικός άσθεδος έχθρός τών "Αγγλων καί ύπερφα
νικός ψευτοκαλόγηρος, οί Μωραίτες τόν
νατικός ρωσόφιλος. Πίστευε καί έκήρυτέβλεπαν μέ άνοκούφιση καί διψααμένοι
τε, ότι τό έθνος κινδυνεύει άπό τούς
γιά κήρυγμα άκουαν μέ εύλάβεια τούς
Αγγλους καί τούς νεωτεριστάς καί ότι
λόγους του καί γίνονταν φανατικοί ο
θά σωθή άπό τήν όρθόδοΕον καί συντηπαδοί του.
Καί έκεϊνος έδίδαακε τό
ριτικήν Ρωσίαν.
Ό Φλαμιάτος αύτός
Θείο Λόγο, ύποκρινόμενος, πώς είναι
έμαθε γιά τή δράση τού Παπουλόκου,
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τόν έπλησίασε καί τόν έπεισε νά προβάλη μαΖύ μέ τόν Λόγο τοϋ Θεού καί
τά συνθήματα τής « Εταιρίας». Ό πρώην
Ζωέμπορος ύπέστπ πραγματική πλύση
έγκεφάλου
άπό τόν
Κεφαλλονήτη
ιεροκήρυκα καί πίστεψε, πώς ό μόνος
τρόπος γιά νά σωθή ό Ελληνισμός, ήτο
ό άμείλικτος πόλεμος κατά τών "Αγ
γλων, τοϋ "Οθωνα, τών νεωτεριστών
καί τής 'Ιερός Συνόδου τής "Εκκλησίας
τής Ελλάδος. Ό Χρήστος Παναγιωτόπουλος είχε γίνει τυφλό όργανο τής Ρω
σικής προπαγάνδας καί τοϋ ραδιούργου
ΚατακάΖη. «Ψωριάρικο γίδι» άποκαλοϋσε στά κηρύγματά
του τόν "Οθωνα
«πού πρέπει ή νά βαπτισθή ή νά έΕορισθή». «Νά Ευριστοϋν τά βουλωμένα διαβολοτραγιά τοϋ Άρμσσπέργκ ή διαβολο
σύνοδος». «Νά φύγουν οί "Εβραίοι —
"Αγγλοι».
Καί ό «προφήτης» συνεπλήρωνε. «Μάς
περιμένουνε μέρες Ζοφερές, μέρες πού
δέν ΕεχωρίΖσυνε άπό τό κατράμι. Μάς
περιμένουνε καιροί πού χαμόγελο δέν
θ' άνθεί σ' άνθρώπου χείλη κι όλο τό
σίδερο τής γής κι ή φωτιά τοϋ κόσμου
θά κρέμωνται πάνω
άπό τά κεφάλια
μας. Θαρθει ώρα πού θά πλέΕει τό άλογαπούλαρο στό αίμα. Οί άνθρωποι θά
φωνάΖουν. Έβγάτε σείς οί άποθαμένοι
νά μπούμε έμεϊς οί Ζωντανοί. "Ερχεται
ή συντέλεια τοϋ κόσμου». Γιά όλα αύτά
βεβαίως, έλεγε ό Χριστόφορος, φταίει ό
"Οθωνας, ή Ιερά Σύνοδος καί οί "Αγ
γλοι.
Μετά τήν Ά χαΐα, τήν Ολυμπία καί
τήν Τριφύλλια έφθασε στά χωριά τής
Αρκαδίας. Οί κάτοικοι τόν ύπεδέχοντο
ώς άπεσταλμένον τοϋ Θεού, "Αγιον καί
προφήτην. Οί δεισιδαίμονες, οί άντικαθεστωτικοί, άνθρωποι άδικημένοι άπό τήν
έΕουσία, Χριστιανοί διψασμένοι γιά τό
λόγο τοϋ Θεού, έγονυπέτουν πρό τού
«διδάχου», τόν προσκυνούσαν καί Ζητού
σαν νά μεσιτεύση στό Θεό γιά τις άμαρτίες τους. « Ιερείς καί λαός, γράφει δια
κεκριμένος ιστοριοδίφης, έκοπτον τρίχας
άπό τήν «άγίαν σκούταν» τοϋ «άγιου»
—τό ράσον το υ — καί τάς έφύλασσον
εις τά εικονίσματα τών σπιτιών τους.
Τοϋ έδιδαν μανδήλια νά τά χώνη εις τόν
κόρφον του νά γίνουν άλεΕητήρια κατά
παντός κακού. Έφύλασσον σάν άγια φυ
λαχτά τά κουταλοπήρουνα μέ τά όποια
έτρωγεν ό «άγιος» πατέρας. Έφίλουν
τό χώμα, όπου έπάτει ή όπου έστηρίΖετο διά νά θεραπευθούν ή φυλαχθούν
άπό νόσον, έχθρόν, κακόν, ή κίνδυνον.
Καί έθεώρουν μεγάλην τήν «χάριν» τοϋ
«άγιου», άν τούς έψαυε μέ τά «άγια
δαχτυλάκια του».
Στά Λαγκάδια τής Γορτυνίας ό λαο
πλάνος μίλησε μέσα στήν έκκλησία.
άφοϋ προηνουμένως ό παπα — Στέφα
νος έψαλλε δοΕολογία. Σέ όλα του 6εβαίως τά κηρύγματα δέν λησμονούσε
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Ο ΠΑΓΙΟΥΛΛΚΟΣ
ΟΘΩΝ
«Ψωριάρικο γίδι» τόν άποκαλοΰσε ό
Παπουλόκος πού «έπρεπε νά βαπτισθη,
ή νά έΕορισθή διά τής βίας».

μαζύ μέ τις συμβουλές καί τη σοφία τού
Θεού νά προβάλλη καί τά συνθήματα
τής «ΦιλορθοδόΕου Εταιρείας» κηρύσ
σουν τό μίσος κατά πάσης άρχής καί
έΕουσίας. 'Ακόμα καί γιά τό έκπαιδευτικό πρόγραμμα έλεγε, ότι θά όδηγήοη
τό "Εθνος στόν άφανισσό, χαρακτηρίζουν
τούτο «άθεα γράμματα». Τό κήρυγμά
rou στά Λαγκάδια είχε βαθυτάτη άπήχηση μεταΕύ τού
πληθυσμού, ό όποιος
σύσσωμος πίστεψε μέ πάθος στις «έπαγγελίες» τού «άγιου». ΈΕαίρεση άπό τήν
όμαδική παράκρουση άπετέλεσε ό δημο
διδάσκαλος Λαγκαδιών Σεραφείμ Παναγάκης, ό όποιος, άντιληφθείς τό μέγε
θος τής άπάτπς καί τούς έθνικούς καί
κοινωνικούς κινδύνους έκ τής δράσεως
τού Παπουλόκου ύπέβαλεν άμέσως άναφορά πρός τόν Νομάρχην Αρκαδίας,
στήν όποια έγραφε τά έΕής:
Ό Δημοδιδάσκαλος Παναγάκης Σεραφείμ
εϊς Χωρίον Λαγκάδια, Γορτονίας
Πρός τόν Κον
Νομάρχην ’Αρκαδίας
Είς Τρίπολιν,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά καταγγείλω τά
κάτωθι:
Ά πό καιροΟ είς σφαγεύς χοίρων,· όνόματι Χριστοπανάγος, περιεβλήθη αύθαιρέτως τό μοναχικόν σχήμα καί αφού διά τοδ
σχήματος τούτου έξηπάτηαε τούς άφελεϊς
χωρικούς τής έπαρχίας Καλαβρύτων καί
έσύναξεν πολύ χρήμα, διά τοδ όποιου έκτισεν ιδιόκτητον μονήν είς τό παρά τό
χωρίον "Αρμπουνα, δμώνυμον δρος, έγκατέλειψε ταύτην καί πρός μείζονα πλουτι
σμόν, ήρχισε νά περιέρχεται τά χωρία καί
τάς κώμας τής Γορτυνίας καί Οπό τό πρό
σχημα τοδ κηρύγματος τού θείου Λόγου
διά τόν όποιον είναι έντελώς ακατάλλη
λος, ύπηρετεί σκοτίους άντεθνικούς σκο
πούς. "Ηκουσα όλόκληρον τό κήρυγμά του
είς τά Λαγκάδια, δπου άπό έτους ύπηρετώ,
τό όποιον ύπήρξε κήρυγμα άπ’ άρχής μέ
χρι τέλους άσυνάρτητον, Ικανόν δμως νά
ένσπείρει τόν θρησκευτικόν φανατισμόν
τοδ δχλου κατά τοδ προσώπου τοδ σεπτού
ήμών άνακτος, τόν όποιον άπεκάλεσε ξέ
νον καί άλλόθρησκον καί άντίχριατον δατις
νοθεύει τήν ζωήν τοδ έθνους, άπεκάλεαεν
τούς κυβερνώντας τήν χώραν άνδρας άπι
στους καί όργανα τού διαβόλου, κυρίως
δμως δβριοεν τό ύπό τής κυβερνήσεως καθιερωθέν πρόγραμμα έκπαιδεύσεως.
Τό
πρόγραμμα τούτο άπεκάλεαεν άθεα γράμ
ματα Ικανά νά όδηγήσουν τό έθνος είς τόν
άφανισμόν, είς τό αίμα καί τήν έξουθένωαιν. Ό ρασοφόρος αύτός αγύρτης είναι
6 πλέον έπικίδυνος όχλαγωγός, έξ δσων
ποτέ παρουαιάσθησαν, έξάπτων έντέχνως
τόν πλέον έπικίνδυνον καί τυφλόν φανατι
σμόν καί ένσπείρων τά έμφύλια πάθη.
’Εκμεταλλευόμενος ίάσεις έντελώς τυ/α ία ς ή θανάτους, οί όποιοι θά έθεωρούν-

το, άνευ αύτοϋ, ώς έντελώς φυσικά φαινό
μενα, συνακολουθοδντα τόν άνθρώπινον
βίο, άφίνει νά πιστεύεται δτι τά συμβαίνοντα είναι θαύματα, τά όποια έπιτελεί 6
θεός, μέσψ αύτού, ή χάριν αύτοδ, ή τοιαύτη δέ φήμη έπικινδύνως λαβοδσα τερά
στιας διαστάσεις, έχει συναγείρει τά πλή
θη, είς τοσοδτον έπικίνδυνον βαθμόν, ώστε
νά καθίσταται προβληματική ή άπρόσκοπτος άσκησις οίουδήποτε κυβερνητικού λει
τουργήματος καί αύτή άκόμη ή λειτουργία
ένός δημοτικού σχολείου.
’Αναφέρω ύμΐν τά άνωτέρω, λόγψ μή
πληρώσεως είσέτι τής θέσεως τοδ έπιθεωρητοΰ, παρακαλώ δπωο ένημερώσητε, δν
κρίνεται τούτο σκόπιμον, τήν σεβαστήν κυβέρνησιν καί τήν ίεράν Σύνοδον, διατάξητε
δέ τήν λήψιν έναντίον του τών ένδεδειγμένων μέτρων πρός έγκαιρον πρόληψιν θλιβερωτάτων ένδεχομένων.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού,
Εύπειθέστατος
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
Δημοδιδάσκαλος
Eic τήν τρίπολιν ό Νομάρχης Αρκα
δίας καί ό Αστυνομικός Διοικητής προσεπάθησαν δΓ εύφυούς ένεργειας νά έΕουδετερώοουν τόν λαοπλάνον χωρίς δ
μως άποτέλεομα, διότι έν τώ μεταΕύ έλήφθη διαταγή τού προέδρου τής Κυ
βερνήσεως Κων)νου Κανάρη, διά τής
όποιας διετάσοετο ό Νομάρχης νά διακόψη πάσαν κατά τού Παπουλόκου δίωΕιν, νά είδοποιήση δέ τούτον, όπως μεταβή είς Αθήνας καί έμφανιοθή ενώ
πιον τής Ιερός Συνόδου. « Αμα τή λήψει τής παρούσης, έγραφε ή διαταγή τής
κυβερνήσεως. διατάΕστε τόν μοναχόν

Χριστόφορον ή Παπουλάκον, όπως έλθη
άμέσως είς Αθήνας καί έμφανιοθή ένώπιον τής Ιερός Συνόδου, διακόπτοντες πάσαν κατ' αύτού άνακριτικήν ένέργειαν.
Άθήναι 20 Οκτωβρίου 1848
Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
Ναύαρχος.
Είναι βέβαιον, ότι ό δοΕασμένος πυρ
πολητής έΕηναγκάσθη είς τήν προηγουμένην ένέργειαν, πιεζόμενος άπό τούς
πολιτικούς άντιπάλους
τών "Αγγλων.
Τή διαταγή τής Κυβερνήσεως ό Παπουλόκος τήν «έγραψε στά παληά του τά
παπούτσια» καί όχι μόνο αύτό, άλλά άποθρασύνθηκε άκάμη περισσότερο καί
μέ μεγαλύτερη δριμύτητα έπετέθη κατά
τού Κράτους καί τής Ιερός Συνόδου.
«Ή έΕουσία, έλεγε, κάνει νόμο τήν άμαρτία. Γιατί καμμιά άνθρώπινη δύναμη
δέν μπορεί νά γκρεμίσει τούς νόμους
τού Θεού, όν θέλει νάναι άΕιοσέβαστη
καί ναχει τό λαό μέ τό μέρος της».
Αλλά καί τή δικαιοσύνη έπολέμησε
ό άγράμμοτος ζωέμπορος τών Καλαβρύ
των. «Γυφτόσπιτα» ώνόμαζε τά δικαστή
ρια καί παρακινούσε τούς χριστιανούς
νά μή όρκίζωνται στά Εύαγγέλιο. «Παίρ
νουμε όπό τις έκκλησιές κι' άπό τά χέ
ρια τών παπάδων τό τετραβάγγελο καί
τό σέρνουμε στά δικαστήρια καί βάζου
με τούς χριστιανούς νά παίρνουν όρκο,
άφοϋ μέσα στά ίδιο τό βαγγέλιο πού
όκουμποΰνε τό χέρι τους, είναι γραμμέ
νο νά μή βάνει ποτές όρκο ό χριστια
νός. Σέρνουμε τό βαγγέλιο στή κοπριά
καί κάνουν τό ένάντιο άπ όσα γράφει
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καί οί άρχόντοι πού κάνουνε τέτοια κρί
ματα καμώνουνται τούς Χριστιανούς καί
τούς διαιοεντευτές τού έθνους καί τής
πίστης. Κανείς άπό σάς μήν θάλη τό
χέρι του στό βαγγέλιο καί κανείς άς μή
πάρει όρκο άν βρεθεί στά γυφτόσπιτα,
πού τά λένε δικαστήρια, δσο κΓ δν σάς
φοβερίσουν, όσο κΓ άν κοκοπάθετε. Στό
τέλος σείς θά νικήστε καί τά όργανα
του σατανά ποϋχουν καβαλίσει τήν έΕουσία, θά κατρακυλήσουν στήν πυρω
μένη λάβα τής κόλασης καί τά έργα
τους θά Εανεμιστούν σάν τήν στάχτη».
Ολόκληρος ό Μοριάς ήταν άνάστατος άπό τό κήρυγμα τού Άγιοπατέρα.
Ό λ ο ι μιλούσαν γιά τόν "Οσιο Χριστό
φορο... Γιά τά θαύματά του, τις ελεημο
σύνες του, τή δύναμή του νά μεοιτεύη
στό Χριστό καί τήν Παναγία. Κοντά του
οί άπελπισμένοι εϋρισκαν ελπίδα Οί άρ
ρωστοι πρόομεναν γιατρειά. Οί Μωραίτες είχαν πιστέψει, ότι ό ρασοφορεμένος ψευδοπροφήτης είναι ό νέος λυτρω
τής, πού ό Θεός έστειλε, γιά νά σώοη
τόν κατοκαημένο τό Μόριά άπό τήν άμαρτία. Καί όλοι, σάν ένας άνθρωπος,
ύπόσχονταν, ότι, άν ή έΕουσία τολμούσε
ν" άγγίΕη καί μιά κλωστή άπό τό ράοο
του, θά γινόταν μακελειό, πού όμοιο δέν
είχε ματαδεϊ άνθρώπου μάτι καί πώς γιά
νά βάλουν χέρι στό γέροντα θάπρεπε
πρώτα νά γίνει ό Μοριάς κοιμητήρι».
Στά χωριά πού περνούσε, δίδασκε
τούς ανθρώπους νά μή είναι βλάσφημοι,
αρπαγές, μοιχοί, άδικοι, κλέπται. Αύτός
ό πρώην κλεπταποδόχος κατάφερε μέσα
οέ ένα έλάχιστο χρονικό διάστημα νά
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έΕαφανίοη άπό τήν Πελοπόννησο τή
Ζωοκλοπή. «Μετά τό πέρασμα καί τό
κήρυγμα τού Παπουλάκου, άνέφερε ό άστυνσμικός σταθμάρχης ΚοντοβάΖαινας,
μπορούσε ν' άφήση κανείς άφύλαχτο τό
Ζωντανό του κοταμεσίς τού δρόμου, ή
όπου λάχει χωρίς φόβο νά τό κλέψει
κανείς καί μολογούσαν καθαρά, πώς
τούτη τήν άλλαγή τή χρωστούσαν στό
πέρασμα καί τό κήρυγμα τού μοναχού
Χριστοφόρου, τού έπιλεγομένου Παπου
λάκου».
Τόν Σεπτέμβριον τού 1851 έφθασε
στή Λοκωνία. Οί Λάκωνες διψασμένοι
γιά κήρυγμα, πεινοσμένοι καί έτοιμοι νά
έΕεγερθούν άπό τις φήμες, ότι νέοι φό
ροι θά έπιβληθοϋν, δέχτηκαν σάν πραγμα
τικό Μεοσία καί Σωτήρα τόν «έθναπόστολο» Παπουλάκο. Καί έκεϊνος μεθυ
σμένος άπό τή λατρεία τού λαού καί
τού κλήρου, από τις τιμές, τις ύποδοχές καί τό θαυμασμό τών άγαθών χω
ρικών τής Λακωνίας, έΕεοπάθωσε στήν
κυριολεΕία, κατά τής "Ελληνικής πολι
τείας καί τής επισήμου "Εκκλησίας, έΕευτελίΖων ταύτας
κατά τόν χειρότερον
τρόπον. Πρό τής δημιουργηθείσης καταστάσεως καί όταν πλέον έγινε άντιληπτό, ότι άπειλεϊται μέ τόν έσχατον τών
κινδύνων ή δημοσία τάΕις καί άσφάλεια,
άπεφάσισαν τό Κράτος καί ή Ιερά Σύ
νοδος νά δράσουν. Ή τελευταία άπέστειλε τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1851 τήν ύπ"
άριθ. 1466)774 διαταγήν της πρός τόν
Επισκοπικόν "Επίτροπον Λακωνίας "Αρ
χιμανδρίτην Διονύσιον Σαοανάν, διά τής
όποιας διετάσσετο ούτος νά άνακοινώ-

οη εις τόν Παπουλάκον έκ μέρους τής
Ιερός Συνόδου, ότι «άν αϋτη έπεδοκίμασε καί έπιδοκιμάΖπ τήν χριστιανικήν
αύτοϋ διδασκαλίαν, τήν περί μετάνοιας
καί άποχής άπό τών άμαρτπυάτων, καί
τός προτροπάς αύτού πρός τούς χρι
στιανούς εις τό νά μένωσιν οΰτοι στα
θεροί εις τήν πίστην, ήν παρέλαβον πα
ρά τών πατέρων ήμών, καί φυλάττωσι
τάς θείας αύτής έντολάς, άλλά, τό νά
άναμειγνύη εις αύτήν καί πολιτικά πρά
γματα, άποδσκιμάΖει τούτο ώς άλλότριον καί παντή Εένον αύτής, καί έν ταύτώ
προτρέψη αύτόν, ϊνα άπέχη τού λοιπού
έντελώς έκ τοιούτων λόγων, άναφέρων
έν αύτοίς άλλων έθνών ονόματα καί πο
λιτικά άντικείμενα όσα δύνανται νά δώσωσιν άφορμήν εις σκάνδαλα καί παρεΕήγησιν, καί, περιοριΖόμενος εις δν μέ
χρι τούδε έδειΕε θεάρεστον Ζήλον, διδάσκη τούς χριστιανούς μόνον, όσα άφορώσι τήν οίώνιον σωτηρίαν αύτών καί
τήν δόΕαν τού Θεού, καί τής καθ’ ήμάς
ΌρθοδόΕου "Εκκλησίας... "Ετι δέ εύπειθεϊς εις τούς νόμους άπονέμοντες
τήν προσήκουσαν τιμήν καί σέβας εις
τάς πολιτικός άρχάς, διότι οΰτω διδάσκων εύδοκιμήσει παρά τώ Θεω ώς πι
στός διάκονος τού θείου Λόγου καί έΕει
πρός τούτω καί τάς εύχάς καί εύλογίας
τής Συνόδου. . .» Τήν διαταγήν τής "Ι
ερός Συνόδου έγναχΓτοηοίησε ό "Αρχι
μανδρίτης Σοσανας εις τόν Παπουλά
κον, εύρισκόμενον στό χωριό Μηλέα
τής Μάνης, όπου έφιλοΕενεϊτο στό σπί
τι τού "Επισκόπου πρώην Καρδαμύλης
Ίωαννικίου. "Ο Ίωαννίκιος, άνθρακιος
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"Ενας Πύργος τής Μίνης, δπως σώζεται σήμερα. Στή Μάνη δ Παπουλάκος, βρήκε τούς περισσοτέρους καί τούς φανατικωτέρους οπαδούς τοο.
άπλοϊκός καί άμαθής, πείστηκε άπό τόν
μεγαλοαπατεώνα Χριστόφορο, ότι είναι
άπεσταλμένος τοϋ Θεοϋ καί δέν πρέπει
νά προσεχή τις συκοφαντίες καί τις διά
βολός. Ό αγαθός κληρικός έγινε φα
νατικός οπαδός του καί μάλιστα έγρα
ψε έπιστολή πρός τόν 'Επισκοπικόν 'Ε
πίτροπον Λοκωνίας στην όποια έοημείωσε ίδιοχείρως τήν προσωπικήν του γνώ
μην, γιά τόν Παπουλάκο. «τή νόσας είπο. όλος έντρομος ήμε. Τόν έγνορύσατε πολά καλό Γεμάτος πνεϋμα άγιον, μεήπεν υυστικός. Τον σέβομε κάληστη ιε
ρείς. Πολή με ελύπησε διά όλους ότι
υπάρχουν κατόσκοπη καί ό Θεός μας
ναμας βοηθήση' δήδοντας εις αΰτόν κα
λή μετάνια».
Από τή Μηλέα ό Παπουλάκος έφθασε στήν Ανδρούβιτσα καί έπειτα άκολουθούμενος άπό χιλιάδες λαοΰ μπήκε
θριαυβευτικά στήν Καλαμάτα τήν 10ην
Οκτωβρίου. Στή Μεσσηνιακή πρωτεύου
σα τοΰ έγινε άποθεωτική υποδοχή καί
έν συνεχεία ό άγύρτης έκήρυΕε πρός τό
πλήθος άπό έΕέδρα, πού στήθηκε έπίτηδες γιά τόν σκοπό αύτό κοντά στόν πο
ταμό Νέδοντα. Καί στή Καλαμάτα έπανέλαβε μέ περισσότερο φανατισμό τό
άντικαθεστωτικό του κήρυγμα. Ή 'Ιερά
Σύνοδος τόν έκάλεσε τή φορά αύτή
στήν 'Αθήνα. Ό 'Αρχιμανδρίτης Σασανάς διετόχθη καί πάλι νά τόν συναντήση
καί νά τόν πείση νά παρουσιασθή ένώπιον τής Συνόδου. Ό Σασανδς, πληροφορηθείς ότι ό Χριστόιρορος εύρίσκετο
εις 'Αετόν Τριφυλίας, προσεπάθησε νά
τόν συναντήση έκεΤ, άλλά κινδύνευσε

νά λυντσαρισθή άπό τούς φανατικούς όπαδούς του καί έγκατέλειψε τήν προ
σπάθειαν. Τελικώς καί μέ πολλές προφυλάΕεις κατώρθωσε νά διαβιβάση στόν
Παπουλάκο τή διαταγή τής
Συνόδου.
Ε κείνος όπάντησε στόν έπίτροπο, ότι
δέν μπορεί νά πάη στήν Αθήνα γιατί
είναι γέρος καί άσθενής, άλλά τόν έβεβαίωοε, ότι θά γυρίση ατό έρημητήριό
του νά ήσυχάση. Τήν πρόθεσιν τοϋ άγύρτη έγνωσταποίησε ό Σασανδς μέ άναφορά του πρός τήν Ίεράν Σύνοδο,
εις τήν όποιαν μεταΕύ τών άλλων έγρα
φε καί τά έΕής χαρακτηριστικά: « . . .
Είχον άπόφασιν νά μετοβώ κατ' εύθεϊαν
πρός άντάμωσίν του (τοΰ Χριστοφόφου)
εις χωρίον τής έπαρχίας Τριφυλίας 'Α 
ετόν όνομαΖόμενσν, άλλ' ό γραμματεύς
μοι έπαρατήρησεν, ότι διατρέχω κίνδυ
νον έκ μέρους τοϋ άνοήτου όχλου, δν
μεταβώ έκεϊ. Παρατηρώ πρός τήν Ίεράν
Σύνοδον καθ' ας έλαθον πληροφορίας
παρά πολλών, ότι ό μοναχός οΰτος, καί
μετά τήν παραλαβήν τοϋ πρώτου Συνο
δικού έγγράφου καί τάς όποιας τοϋ έκαμνον έγώ παρατηρήσεις καί προτροπάς νά παύση τοϋ νά άναφέρη εις τήν
όμιλίαν του όνόμοτα Εένων έθνών, δέν
έπαυσεν, άλλ' έΕακολουθεϊ άναφέρων
αύτά καί μάλιστα τό 'Αγγλικόν' όμιλεϊ
κατά σχολείων 'Ελληνικών τε καί άλληλοδιδακτικών' προτρέπει τούς άπλούς
άνθρώπους νά μήν όρκίΖωνται διόλου'
έπεμβαίνει δέ άνοήτως καί εις άλλα πο
λιτικά Ζητήματα' τό δέ ήθικόν μέρος τής
διδασκαλίας του είναι τοσοϋτον αίσχρολόγον, ώστε σκανδαλίζει καί αύτούς τούς

άπλουστέρους.
Καθ' όσον δέν ήδυνήθην νά κοταλάβω, ό άνθρωπος οΰτος
μεθυοθείς άπό τάς μεγάλος ύποδοχάς
τοϋ όχλου δέν δίδει προσοχήν εις προ
τροπές καί εις συνοδικά έγγραφα. 'Α 
ναφέρω ταϋτα πρός τήν Ίεράν Σύνδον
διά τά περαιτέρω».
Μέ τήν ύπόσχεση τοϋ Χριστοφόρου
νά άποσυρθή στό άσκητήριό του ή Σύ
νοδος ίκανοποιήθη καί έπίστευσεν, ότι
άπηλλάγη όριστικώς τοϋ έπικινδύνου ρα
σοφόρου. Ό παμπόνηρος όμως Παναγιωτάπουλος, άφοϋ πέρασε τό χειμώνα
στό ήσυχαστήριό του, δρχισε μέ τόν έρχομό τής ΆνοίΕεως τή νέα του έΕόρμηση. Πήγε στις Πέτσες, έπειτα στήν
Ύδρα καί τόν Απρίλιον τοϋ 1852 έπανεμφανίΖεται στή Λακωνία, άποβιβασθείς
«έν άστροπή» εις τό χωρίον Κυπαρισσία,
πριν ή προφθάσει ό έπαρχος καί ή άστυνομική άρχή νά άντιδράσουν.
Τήν 19ην 'Απριλίου συνοδευόμενος
ύπό πλήθους λαού είσήλθε εις τό Φρού
ριο τής Μονεμβοσίας, όπου καί έδίδαΕε.
'Εκεί ό έπαρχος Λιμηρας τοϋ έκοινοποίησε ύπουργικήν διαταγήν, συμφώνως
πρός τήν όποιαν άπηγορεύετο τό κήρυ
γμά του, άφοϋ δέν είχε άδεια τής Ί ε ρδς Συνόδου. Ό άγύρτης όμως προσβλέπων μέ περιφρόνησιν πρός τόν έκπρόσωπον τής διοικήσεως μεγαλοφώνως
άπήντησε. «Δέν ακούω μήτε Σύνοδον,
μήτε Ύπουργεϊον, καί άς έλθωσι νά μέ
συλλάβωσι. . . »
Ό Μάιος βρήκε τόν Παπουλάκο στή
Μάνη. Εκεί, συνοδευόμενος άπό πλήθος
οπαδούς του λαϊκούς καί κληρικούς καί
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Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ

«Μεγαλειότατε!
*0 λαός τής Λακωνίας μέ λύπην του
θεωρεί, δτι έπαπειλεΐται τό θρησκευτικόν
ένεκα έλλείφεως, έντοπίων αρχιερέων, ί
άπό τόν πρώην επίσκοπον 'Ασίνης Μα
εροκηρύκων καί τήν έλευθερίαν τών μονακάριον απείλησε ότι θά πάη στην Καλα
στηρίων καί διδασκάλων κοινών, πού αυμμάτα, θά καταλύση τις άρχές, θά λεηφώνως πρός τά παλαιάς τής θρησκείας
λατήση τήν πάλιν καί μέ Tic χιλιάδες
γραφάς, καί δτι κατά τών τορινών συνο
του λαού θά θαδίση έναντίον τών Αθη
δικών δεσποτάδων, ιεροκηρύκων καί διδα
νών καί έπειτα έναντίον τής Κωονταντισκάλων, έκτός τών Πατριωτών μας, δέν
νουπόλεως, όπου μέ τή βοήθεια τοϋ
παραδεχόμεθα ούδενός άλλου διότι οί έκ
•Ξανθού γένους» θά διώξη τούς Τούρ
τών γυμνασίων καί πανεπιστημίων διορικους, ώς τήν κόκκινη Μηλιά καί θά λεισθέντες δχι μόνον δέν έχομεν τήν παρατουργήση στήν Αγιά Σόφιά. Διδάσκων
μικράν έμπιστοσύνην εις τάς ίεροκηρύξεις
καί όκολουθούμενος πάντοτε άπό τόν
καί παντός τών Συνοδικών, άπό τών όποι
Ασίνης, ό όποιος έφερε τήν άρχιερατιων κινδυνεύει τό θρησκευτικόν μας. Πρός
κή του στολή καί άπό πλήθος οπλοφό
άποφυγήν προσαφαιρέσεων παρακαλοϋμεν
ρων, έφτασε στό Δήμο Μέσης, όπου πή
μετά θερμών δακρύων τήν αύτοΟ μεγαλει
γαν μέ προφυλάξεις νά τόν συλλάβουν
ότητα νά λάβη πρόνοιαν συμφώνως μέ τό
ό έπαρχος Οίτύλου καί ό ύπομοίραρχος
πρώτον άρθρον τού συντάγματος καί διαΤό γεγονός έπληροφορήθη ό Ασίνης, ό
τάξη τό νά διορισθώσιν έντόπιοι αρχιερείς
όποιος προέτρεψε τά πλήθη νά υπερα
καί νά μένουν ανεξάρτητοι εις τό νά εκλέ
σπιστούν μέχρις αίματος τόν «άγιοπαγουν τούς ίεροκήρυκάς των, μεταξύ τών
τέραν» των.
δποίων νά έχη άπό σήμερον δ ένταύθα
Παντοδύνομος πλέον ό Παναγιωτόδιατριβών Χριστόφορος μοναχός, έπιλεγόπουλος έγύριΖε τά χωριά τής Μάνης,
μενος Παπουλάκης, καί νά χειροτονούν ι
κηρρύσων τόν πόλεμον κατά τού Κρά
ερείς έκείνους, τούς δποίους είναι εις κατους, ύβρίΖων τήν Ίεράν Σύνοδον καί
τάστασιν νά διδάξουν καί νά καθοδηγούν
άφορίΖων ώς αθεον, άπιστον, κακούρτόν χερσαΐον τούτον λαόν κατά τούς εκ
γον καί 'Ιούδα έκείνον πού δέν πίστευε
κλησιαστικούς κανόνας, διά νά μή μολύστό ψυχοσωτήριο έργο του. ΈκήρυΕε
νεται τό Εύαγγέλιόν μας άπό τάς παρα
στό χωριό Βρόκια, στήν Άρεόπολη, στό
βάσεις τής έπιορκείας έπαυτό, κατά τάς
Γύθειο, στήν Καρυοόπολη
καί ατούς
ρητάς διατάξεις τού
ιερού Εύαγγελίου
Μαλευριούς,
Στό Μαυροβούνι, «όπου
μας, τό δποΐον ορίζει μή όμόσητε δλως' τό
δέν έμεινε άνθρωπος πού νά μήν ορκι
ναι ναί καί τό οδ οδ' κατά συνέπειαν δλων
στεί νά πεθάνει διαφεντεύοντας τόν γέ
αύτών θέλομεν παρακαλέσει, διά νά Οποροντα», συνεκεντρώθησαν τήν 7ην Μαίβληθή νόμος νά δρκίζωνται έκτός τού Ιε
ου χιλιάδες λαού, ιερείς, γυναίκες καί
ρού Εύαγγελίου διά τήν έλευθερίαν τών
παιδιά, γιά νά άπαιτήσουν άπό τις άρ
χριστιανών ώς πρός τό θρησκευτικόν μας.
χές νά έπιτρέψουν στόν Παπουλάκο νά
Διά τής ταπεινής ταύτης αϊτήσεώς μας
διδόσκη έλευθέρως. Ακόμα, ύπέβαλαν
έπαναλαμβάνομεν νά σάς παρακαλέσωμεν
πρός τόν "Οθωνα καί τήν Κυβέρνησιν
δτι νά διορισθώσιν έπίσκοποι κατά πάλαι
ψήφισμα, τοϋ όποιου τό κείμενον, χαρα
καί τούτο θέλει έλκύσει τόν λαόν καί φέ
κτηριστικόν τής έπικρατούσης καταστάρει τήν μεγαλυτέραν ήσυχίαν. Διά ταΰτα
σεως, έλεγε τά έΕής;
έκφράζοντες τόν πολυχρονισμόν τής αυτού
Μεγάλειότητος, διά τού δποίου τό δνομα
καί τού θρόνου του ύποσχόμεθα νά χύσωμεν
καί τήν δστέραν ρανίδα τού αίματός μας·
οί εύπειθέσταστοι καί πιστοί ύπήκοοι λαοί
τής Λακωνίας».
Ό στρατηγός Γενναίος Κολοκοτρώνης.
Τό χωριό Κολοκύθι ώνόμαοε ό μεγο’Επί κεφαλής στρατού καί στόλου κατέ
λοαπαταιώνας Νέα Ιερουσαλήμ I .........
βηκε στή Λακωνία, γιά νά άντιμετωπί«γιατί όλοι κλάψανε γιά τά κρίματά τους
ση ! . . . τόν έθνοσωτήρα» καί «ψυχοσωτήκαί μονιάσανε καί πασχίσανε όλοι μαΖύ
ρα» Παπουλάκο.
νά γιατρέψουν τοϋ καθενός τις πληγές».
Από τό Κολοκύθι μέ χιλιάδες οπλοφό
ρους έβάδισε πρός
τόν Δήμον Λεύκτρου. Στό χωριό Κουτήφαρι τόν έπρόφθαοαν ό έπαρχος Οίτύλου καί ό ύπο
μοίραρχος εις βοήθειαν τών όποιων εϊχον σπεύσει ό Γερμανός Μαυρομιχάλης,
ό Πουλικόκος, ό Πάσαρης καί άλλοι έκ
τών έπιφανεστέρων τής Μάνης άρχόντων. Ό Μαυρομιχάλης πρώτος παρουσιάσθη στόν άγύρτη, «έχω διαταγήν τής
κυβερνήσεως νά σέ συλλόβω καί νά σέ
στείλω εις ούτήν» τού είπε. «Σύλλαβέ
με» άπάντησε ό Παπουλάκος. «Ό Γερ
μανός έπέβαλε τήν χεϊρα εις αύτόν'
άλλ' έκεϊνος εύθύς έπεκαλέσθη τάς γυ
ναίκας εις βοήθειαν
μέ τάς λέξεις:
«γυναικούλαις μου πού είσθε;» τότε εις
ίερεύς πρώτος έκτύπησε τόν Γερμανόν
Μαυρομιχάλην μέ Εύλον εις τήν κεφα
λήν καί μετά τούτον ώρμησαν οί άλλοι,
άνδρες τε καί γυναίκες, καί κατετραυμάτιοαν τόν έπαρχον, τόν μοίραρχο, τόν
Γερμανόν Μαυρομιχάλην καί τούς άλ
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λους άΕιωματικούς, συνθλάσαντές τινων
έΕ αύτών τά Είφη».
Καί ό βουλευτής Καρδαμύλης Γρήγο
ρης Πατριαρχέας, άγωνιστής τού 1821,
μέ μεγάλο όνομα καί κύρος στήν έπαρχία του προσεπόθησε στό χωριό Προαστείο νά συλλάβη τόν «προφήτη». Κινδύνευσε όμως, άπό τρεις χιλιάδας φα
νατικούς όπαδούς του, πού θέλησαν «νά
τόν κάμουν κομμάτια, νά τά φόνε ν'
άγιάσουν» .
«Τοιαύτη ήτο ή έπίδρασις, τήν όποιαν
είχεν έπί τών χωρικών, τών ιερέων,
τών προεστών, τών διδασκάλων, τών
θρησκομανών καί άμαθών, έγραιρεν ό έ
παρχος Γυθείου πρός τό Ύπουργεϊον
Εσωτερικών, όπου άναφανδόν τόν έκήρυττον προφήτην Ήλίαν καί όλοι, άν
δρες καί γυναίκες, ήααν έτοιμοι νά χύ
σουν τό αίμα των διά τόν Αγιαπατέρα
καί νά σφάξουν όποιον δέν έπίατευε ή
ύβριΖε τόν Παπουλάκον των. Διότι κα
λώς έπίστευον, ότι θά όνομασθούν διά
τήν θυσίαν των ύπέρ τού άγύρτου μάρ
τυρες τού χριστιανισμού, θά «άγιάσουν».
Ό λαοπλάνος στις άπόπειρες συλλήψεώς του άντεπετέθη μέ άναθέματα,
κατά τού βασιλέως, τής Κυβερνήσεως
καί τής I. Συνόδου. Μέ φρικτές κατάρες καί βασανιστήρια στόν άλλο κόσμο
απειλούσε όσους τόν άρνηθοΰν' έκήρρυτε, ότι άν συλληφθή θά άναληθή εις τούς
ούρονούς καί άν σκοτωθή θά άναστηθή.
Ό λαός, πού κατά χιλιάδες τόν άκολουθούοε άπό χωριό σέ χωριό, παρακολου
θώντας τό «έθνοσωτήριο» καί «ψυχοσω
τήριο» έργο του είχε έγκαταλείψει παν
τελώς τις άσχολίες του έν άναμονή τής
«δευτέρας παρουσίας» καί μέ τήν έλπίδα νά έΕασφαλίοουν μέ τή μεσιτεία τού
Παπουλάκου μιά θέση στόν Παράδεισο,
οί γεωργοί έγκατέλειψαν τά χωράφια
τους, οί κτηνοτρόφοι τά Ζώα τους, οί
τεχνίτες τις τέχνες του. Ή κατάσταση
ήταν τόσο σοβαρή, ώστε νά κινηταποιη-

Ό ’Επισκοπικός Επίτροπος Λακωνίας
άρχιμανδρίτης Διονύσιος Σασανάς. Προ
σπαθώντας νά άποκαλύψη τόν άγύρτη, κινδύνευσε νά λυντσαρισθή άπό τούς φανα
τικούς όπαδούς του! . . .

θή ολόκληρος ό κρατικός μηχανισμός,
πρός όντιμετώπισίν του. Έστάλησαν
στή Μάνη στρατός, έθνοφύλακες, δύο
χιλιάδες χωροφύλακες καί όροφύλακες,
μιά ορεινή πυροβολαρχία καί οτά νερά
τής Λακωνίας κατέπλευοαν τά πολεμικά
«Κανάρης», «Όθων», «Ματθίλδη», « Α
μαλία», καί «Σκύλα». Αρχηγός τής εκ
στρατείας ώρίσθη ό στρατηγός Κολοκοτρώνης. Ό Γυιός τού Γέρου τού Μόριά
κατέβαινε πάνοπλος στή Λακωνία, γιά νά
άντιμετωπίση τόν κρεοπώλη Παναγιωτόπουλο άπό τά "Αρμπουνα τών Καλαβρύ
των ! . ..
Στόν Στρατηγό Κολοκοτρώνη δόθηκε
τό δικαίωμα νά στροτολογήση καί πολι
τοφύλακες γιά τήν τάξη, ώστε νά μπορέση ό τακτικός στρατός καί ή χωροφυλοκή νά διατεθούν στόν αγώνα έναντίον τού Παπουλάκου. . . Ή έκστρατεία
όμως άπέτυχε. Ή τα ν φανερό, ότι οί
φανατισμένοι Λάκωνες θά ύπερησπίΖοντο μέχρι αίματος τόν «' Αγιοπατέρα»
"Επρεπε νά γίνη άληθινό μακελειό γιά
νά συλληφθή ό άγύρτης καί τό πιό σο
βαρό ύπήρχε φανερός κίνδυνος νά όδηγηθή ό Μοριάς στόν έμφύλιο πόλεμο μέ
άπρόβλεπτες καί άνυπολόγιστες γιά ο
λόκληρη τήν Ελλάδα συνέπειες.
"Ο,τι όμως δέν κατάφερε ή δύναμη
τών όπλων έπέτυχε ό εύφυής καί άνώδυνος έλιγμός τού Γενναίου Κολοκοτρώ
νη καί τών άλλων ΆΕιωματικών.
Έν άρχη έπείοθη ό πρώην φανατικός
όπαδός του έπίσκοπος Ααίνης Μακά
ριος, ότι ό Παπουλάκος δέν είναι ό θεόνευστος κήρυκας, απεσταλμένος τού
Θεού, άλλά μέγας λαοπλάνος, όργανο
Εένων άνθελληνικών συμφερόντων. «Ό
έπίσκοπος Άσίνης, έγραφε ό 'Επισκο
πικός Επίτροπος Λακωνίας πρός τήν 'Ιε 
ρόν Σύνοδον, έννοήοας τόν πανούργον
καί δόλιον Χριστόφορον έγκατέλειψε
τούτον καί, μεταμεληθείς δΓ όσα ύπέρ
αύτοΰ ένήργησεν, ήδη πράττει τά έναντία όμιλών καί συμβουλεύων τούς Χρι
στιανούς νά μή πιστεύωσι τόν μοναχόν
Χριστόωορον ώς άγιον, άλλά
νά τόν
θεωοώσιν απατεώνα καί δόλιον».
'Ό ταν ό Παπουλάκος έμαθε τή μετα
στροφή τού Μακαρίου, τόν άφώρισε καί
τόν έκήρυΕε «Πέτρον άρνητήν», ένώ
άπό τό μοναστήρι τής Βσϊδονίτσης,
όπου κρυβόταν έστειλε τό φανατικό ο
παδό του παπα —Βασίλαρο νά πάη στά
χωριά, νά καλέσπ τούς πιστούς νά έλ
θουν μέ τά όπλα τους, νά ύπερασπισθούν τόν άγιο πατέρα, γιά νά μή συλ
ληφθή άπό τούς «φαρισαίους — κληρι
κούς,
τόν «Πιλάτον» — Όθωνα
καί
τούς « Εβραίους» τόν στρατόν. Τήν πρό
θεση τού Παπουλάκου ό παπα —Βαοίλαρος άνεκοίνωσε, δέν Εέρουμε γιά ποιό
λόγο, στόν Νομάρχη Λακωνίας καί τό
βουλευτή Κορφιωτάκη. Οί δύο αύτοί καί
ό 'Επίσκοπος Μακάριος κατώρθωοαν νά
πείθουν έπειτα άπό πολλή προσπάθεια
τόν άγαθό παπα—Βασίλαρο, ότι ό «Προ
φήτης» Χριστόφορος είναι κοινός άπατεώνας καί τό χειρότερο πράκτορας Εέ
νων συμφερόντων, καί, 6ν δέν έΕουδετερωθή έγκαίρως θά προκαλέση άνεπανόρθωτη στήν πατρίδα καταστροφή.
«Ήπατήθημεν τόκνον μου, είπε ό Μα
κάριος στόν ποπα—Βασίλαρο, ήπατήθη
μεν όλοι. Ό Ποπουλάκος είναι σατανάς
ρασοφορεμένος. Μή γουρλώνεις τά μά-

Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ

0 νκυμάχος τοΟ 1821 Κων)νος Κϊνάρης,
ώς πρωθυπουργός τήν έποχήν τοΟ Παπου
λάκου. ’Απαγόρευσε τήν δίωξιν τοΰ Πα
πουλάκου στήν ’Αρκαδία.

τια σου παπα—Βασίλαρε, γιατί στό λέω
έγώ αύτό, πού τού φίλησα τό χέρι καί
τόν άκολούθησα. Σκοπός του είναι νά
αίματοκυλίση τόν τόπο, νά Εεκάμει δλον τόν κλήρο καί νά ύποτάΕει τήν 'Ελ
λάδα σέ μιά φούχτα φανατισμένους».
Ό παπά —Βασίλαρος, είτε τελικά γιατί
πείστηκε γιά τό ρόλο τού «άγιου Πα
πουλάκου», είτε γιατί τού «γυάλισαν» έΕ
χιλιάδες δραχμές, πού τοΰ έδωσε σάν
αμοιβή ό Νομάρχης Λακωνίας, δέχτηκε
νά βοηθήση τις άρχές νά συλλάβουν τόν
καλόγηρο. Από τό χωριό Λαγκάδα κί
νησε γιά τό κατάλυμά του ό παπα —Βα
σίλαρος, ό άλλοτε φανατικός όπαδός
του Αναγνώστης Σκανταλάρος καί έΕ
χωροφύλοκες ντυμένοι μανιάτικα.
Σέ
άπόσταση άκολουθοΰσε μέ ισχυρή δύνα
μη στρατού καί χωροφυλακής ό Νομάρ
χης Λακωνίας γιά κάθε ένδεχόμενο σέ
περίπτωση πού γινόταν άντιληπτή ή
«προδοσία» τού παπα — Βασίλαρου. Ό
παμπόνηρος κρεοπώλης, ό μικροκαμωμένος ρασοφόρος, πού άπείλησε νά αί
ματοκυλίση τό Μόριά καί πού έΖημίωσε
μέ χιλιάδες δραχμές τήν έθνική οικονο
μία, παραδόθηκε στούς χωροφύλακες
καί μέ προφυλάΕεις μετεφέρθη στήν πα
ραλία στή γολέτα «Ματθίλδη» καί άπό
έκεϊ στό πολεμικό «"Οθων».
Μέ τόν
« Όθωνα» ό πρώην παντοδύναμος Χρι
στόφορος έναντίον τού όποιου καί «άπλοϋς λόγος ήτο ικανός νά κινήση τόν

όχλον εις άδικήματα καί καταστροφάς
πόλεων» μετεφέρθη στή Πάτρα καί κλεί
στηκε στις φυλακές τοΰ Ρίου. Παρεπέμφθη σέ δίκη γιά τόν Ιούνιο τού 1853,
ή όποια άνεβλήθη γιά τόν Σεπτέμβριον
τοΰ ίδιου έτους γιά νά ματαιωθή όριστικά
λόγω τών κινήσεων τών «ΦιλορθοδόΕων»,
πού φανάτιΖαν τό λαό νά έΕεγερθή ύπέρ
τοΰ Παπουλάκου προσπαθοΰντες νά άνακυρύΕουν τούτον άγιον καί μάρτυρα
τής ΌρθοδοΕίας. Τελικώς, γιά νά μή
δοθούν νέα όπλα στοάς άντικαθεστωτικούς καί τούς φανατισμένους άντιπάλους τής Ιερός Συνόδου καί γιά νά
πεισθή ό άμαθής λαός γιά τό μέγεθος
τής πλάνης του, δόθηκε αμνηστία στόν
αγύρτη, ό όποιος κλείοθηκε στή μονή
τής Παναχράντου στήν Ανδρο.
Εκεί
πέθανε στις 18 Ιανουάριου τού 1863
ό «μοναχός» Χριστόφορος κατά κόσμον
Χρήστος Παναγιωτόπουλος, πρώην κρε
οπώλης άπό τά "Αρμπουνα τών Καλα
βρύτων. Χρόνια μετά τό θάνατό του, ή
μνήμη του έμεινε Ζωντανή στό Μόριά.
Χιλιάδες άνθρωποι έτρεχαν στά έΕωκκλήοια καί έκαναν άγρυπνίες, οί δέ ιε
ρείς μνημόνευαν τό όνομα τοΰ «όσιωτάτου πατρός ήμών Χριστοφόρου τοΰ
Παπουλάκου». Στή Γορτυνία οργανώθη
καν άναθέματα κατά τών διωκτών του,
καί έλεγαν, πώς τήν ήμέρα πού συνελήφθη σ' όλες τις έκκλησιές τά εικονί
σματα βρέθηκαν δακρυσμένα. Στήν Μά
νη, έπί χρόνια δέ μνημονευόταν τό όνο
μα τοΰ βασιληά καί τού δεσπότη, άλλά
μόνο τού όσιου Χριστοφόρου.
Διαδόσεις, ότι ό «προφήτης» έμφανίστηκε σέ πολλά σημεία, φήμαι, ότι άνελήφθη, περιγραφές θαυμάτων του καί
άλλα τυχαία περιστατικά, άπεδόθησαν
άπό τό θρησκομανή λαό στόν «Άγιοπατέρα» πού τ' όνομά του έγινε πιά
γνωστό καί έΕω άπό τό Μόριά.
Τήν
«άγιότητα» τού Ποπουλάκου έπεσφράγισε
ένα τυχαίο περιστατικό. Σ τις Σπέτσες
σκοτώθηκε ό παπα —Βασίλαρος. Ο κα
λοκάγαθος κληρικός ώνομάσθηκε « Ιο ύ 
δας» καί έπιστεύθη πώς τιμωρήθηκε
γιατί πρόδωσε τό «διδάσκαλο»
Τόση
ήταν ή άνακούφιση τού πληθυσμού γιά
τό «δίκαιο» θάνατό του, ώστε καί αύτάς
ό πατέρας του, όταν έμαθε τό θάνατο
τού «Ιούδα» υιού του έδωσε στόν άν
θρωπο πού τοΰ έφερε τήν είδηση δύο
τάλληρα «συχαρίκια».
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος A
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Του Ά στυν. Α Γ κ. Σηφάκη ’Εμμανουήλ Διοικητου Ά μ ε
σου Δράσεως. Μετεκπαιδευθέντος εν ’Αγγλία εις θέματα
όργανώσεως Άστυν. 'Υπηρεσιών καί ’Εγκληματολογίας

Συνέχεια τών άρχών όργανώσεως
3.45.

Ό βαθμός έπιτυχίας μιας αστυ
νομικής ύπηρεσίας κρίνεται έκ
τοϋ κόστους παραγωγής τής ερ
γασίας της. Δέν ύφίστανται πα
ραδεδεγμένα μέτρα, βάσει των
οποίων ύπολογίζεται τό κόστος
τής άστυνομικής έργασίας. Ύφίστανται, όμως, ένδείΕεις κακής
ή άνεπιτυχοϋς όργανώσεως. Ή
διάθεσις πολλών άστυνομικών εις
γραφικός έσωτερικάς ύπηρεσίας,
ή τοιαύτας μή συνδεομένας αμέ
σως μετά τοϋ σκοποϋ τής Αστυ
νομίας, είναι ένδειΕις άνεπιτυχοϋς όργανώσεως. Ή δημιουρ
γία υδροκεφαλικών έπιτελικών
ύπηρεσιών είναι σοβαρά ένδειΕις
κακής όργανώσεως. Ή διάθεσις
άστυφυλάκων εις ύπηρεσίαν καθ’
άς ώρας δέν ύφίσταται λόγος εί
ναι ένδειΕις άνεπιτυχοϋς όργανώσεως.
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Ή Ενιαία διοίκησις δέον νά έΕασφαλίΖεται δΓ έκαστον άτομον,
ομάδα ή
τμήμα. Έ ν πρόσωπον δέον νά έχη ένα
ομαδάρχην, ό όμοδάρχης ένα τμημστάρχην, ό τμηματάρχης ένα διευθυντήν καί
ό διευθυντής ένα 'Αρχηγόν. Τό αύτό
δέον νά συμβαίνη καθ' ύλην καί κατά
τόπον. Ό ομαδάρχης τής Τροχαίας δέ
ον νά είναι ύπεύθυνος διά τήν έφαρμονήν συγκεκριμένης νομοθεσίας, έντός
ώριαμένης έδαφικής περιοχής, ύπεύθυ
νος μόνον έναντι τοΰ τμηματάρχου τής
Τροχαίας. Ό τμπυατάρχης τής Τροχαί
ας, της 'Ασφαλείας, τοΰ Τουρισμού κλπ.,
δέον νά είναι ύπεύθυνος εις τόν άστυνομικόν διαμερισματάρχην τής τοπικής
περιοχής καί ούχί εις τόν διευθυντήν
τής άντιστοίχου διευθύνσεως τού 'Αρχη
γείου. Ή καθ’ ϋλην άρμοδιότης άναγνωρίΕεται έως τού έπιπέδου μιας συγκεκρι
μένης τοπικής ούτοτελοϋς περιοχής, έκ
της όποιας καί άνω δέον νά έφορμόΖηται ή ένιαία διοίκηοις. Τό μεγαλύτερον πλεονέκτημα τής άρχής αύτής εί
ναι ή έπωφελεστέρα άΕιοποίησις τοϋ άστυνομικοΟ δυναμικού καί ύλικών μέσων,
ήτις είναι τό χαρακτηριστικόν τής κα
λής όργανώσεως. Ύποτεθήσθω, ότι ό
άστυνομικός ήγέτης τού νομοϋ α' είναι
ύπεύθυνος διά τήν δημοσίαν τάΕιν καί
άοφάλειαν τοΰ νομού τούτου, άλλά δέν
προίσταται διοικητικώς τών τμημάτων
Τουρισμού, Συναλλάγματος, Τροχαίας,
τής περιοχής του. Τά τμήματα ταΰτα
ώργανώθησαν κστά τοιοΰτον τρόπον, ώ
στε νά όνήκουν εις τούς άντιστοίχους
κεντρικούς φορείς τής
πρωτευούσης.
Ούτος, εις μίον έκτακτον περίοδον, άντί
νά άσχολήται μέ τήν άντιμετώπισιν τής
ούσίας, θά έχη νά άσχοληθή μέ τήν διευθέτησιν τών τύπων, ϊνα τεθή ύπό τάς
διαταγάς του μία μερίς τού άστυνομικοϋ δυνομικοϋ τής περιοχής του. 'Εάν
ό τύπος παροκαμφθή ταχέως δέν ώφελεϊ, διότι ή προσαρμογή τοϋ προσκολληθέντος προσωπικού εις τήν νοοτροπίαν
τού διοικοϋντος, εις τήν φύσιν τής άνα-

φυείσης άνάγκης καί εις τό πνεύμα τών
συναδέλφων των, δέν είναι εύχερής
έντός έλαχίστου χρόνου. Τοιαϋται άνάγκαι συμβαίνουν καθημερινώς καί οϋτω
παρατηρεϊται, ώρισμένας ήμέρας καί ώ
ρας, οί μέν νά ύφίστανται ύπερκάπωοιν,
οί δέ νά ώσιν άσχολοι καί τάνάπαλιν.
"Ατομα, όμόδες καί τμήματα δέον νά
γίνωνται μία δέσμη δυνάμεως, ύποκειμένης εις μίαν διεύθυνσιν καί έλεγχον.
3.46. Ή ύ π ε ρ φ ό ρ τ ω σ ι ς
έλε γχόντων
ύπαλλήλων.

_

Ή ύπερφόρτωσις έλεγχόντων ύπαλ
λήλων δέον νά άποφεύγηται. Ό οργα
νωτής δέον νά προβλέψη, ώστε ούδείς
άνθρωπος νά τίθηται ύπό τάς διαταγάς
ή τόν έλεγχον ένός, έπί πλέον άπό ό
σους ούτος δύναται ή είναι ικανός νά
διευθύνη ή νά έλέγχη. Παρά τό γεγονός
άτι ή ίκανότης είναι χαρακτηριστικόν
τής προσωπικότητος, διαφέρουσα άπό
άτόμου εις άτομον, έν τούτοις αϋτη δέ
ον νά άΕιολογήται κατά βαθμούς. Συμ
βιβαστικούς, τούλάχιστσν, ύποτίθεται, ότι
ό Αστυνόμος είναι ίκανώτερος τοϋ Ύπαστυνόμου καί ό Ύπαστυνόμος ίκανώ
τερος τού 'Αρχιφύλοκος. Πολλάκις ό
διοικών, ένδιαφερόμενος διά τήν έργασίαν του, άγνοεϊ τήν συμβιβαστικήν άΕιολόγησιν, γεγονός αντίθετον πρός
τάς άρχάς τής καλής διοικήσεως. Τήν
τάσιν αύτήν προβλέπων ό όργανωτής
δέον νά δεσμεύση, εύθύς έΕ άρχής, διά
τής ένδεδειγμένης κατανομής τής οργα
νικής δυνάμεως.
3.47. Σ υ μ μ ε τ ρ ί α
έ Ε ο υσίας
καί
καθήκοντος.
Πάσα έντολή ή ύπηρεσία ή καθήκον
δέον νά φέρη σύμμετρον έΕουσίαν πρός
έκπλήρωσιν ούτής. ήτοι ή έΕουοία δέον
νά είναι ούτε μεγαλυτέρα ούτε άλιγωτέρα τής άπαιτουμένης. 'Έν πρόσωπον
δέν πρέπει νά θεωρήται ύπεύθυνον διά
τήν μή έκτέλεσιν τής συγκεκριμένης ύπηρεσιακής έντολής, έάν δέν τφ έδόθη
προηγουμένως ή άπαιτουμένη, διά τήν
έκτέλεσιν ούτής, έΕουοία καί δέν τώ έχορηγήθησαν τά όπαραίτητα μέσα.
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Κοτά τήν άρχήν αύτήν,
ό διοικών
δέον νδ είναι εις πάσαν περίπτώσιν ίε
ραρχικώς άνώτερος τοϋ διοικουμένου,
έν ούδεμια δέ περιπτώσει έπιτρέπεται ή
διάσπασις τής άρχής αύτής πρός άποφυγήν συγκρούσεως ένδο - οργανικών
έΕουσιών, έστω καί εις τήν άφάνειαν.
Ό διευθυντής τής διευθύνσεως τοϋ 'Αρ
χηγείου, οίασδήποτε άρμοδιότητος, δέον
νά είναι κατά βαθμόν άνώτερος τοϋ
προϊσταμένου τής αύτής άρμοδιότητος
κατωτέρας τοϋ Αρχηγείου Υπηρεσίας.
Παράδειγμα, ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως Τροχαίας τοϋ Αρχηγείου δέον
νά είναι ίεραρχικώς άνώτερος τοϋ Διοικητοϋ Τροχαίας, οίασδήποτε περιοχής
τής Χώρας. Ή διάσπασις τής άρχής αύ
τής, διά τής όνομασίας Τμήματος άντί
διευθύνσεως, τής έπιτελικής αύτής άρ
μοδιότητος, έπιφέρει, έστω καί άφανώς,
οόγκρουσιν ένδοάργανικών έΕουσιών,
άχρηστεύει τήν έλεγκτικήν άποστολήν
τής έπιτελικής ύπηρεσίας καί δημιουρ
γεί καθεστώς ύποτελείας τοϋ έπιτελείου
έναντι τής λειτουργικής ύπηρεαίος.
Ή άποψις, καθ’ ήν ή διεύθυνσις ή
τό τμήμα τοϋ 'Αρχηγείου διοικεί διά τοϋ
'Αρχηγού ή Ύπαρχηγών, είναι φαινομενικώς όρθή, άλλά κατά βάσιν έσφαλμένη. Βοσικώς, ύφίσταται διάσπασις τής
ίεραρχικής τάΕεως, σύγχυσις άρμοδιοτήτων κοί όργονωτική άδυναμία τοϋ ό
λου στυοτήματος έλέγχου. Ή έσφαλμένη αΰτη όποψις παραβλέπει τήν καθ' ήμέραν άστυνομικήν έργασίαν εις τήν
πράΕιν, καθ' ήν ή πλειονότης τών έντολών διαβιβάζονται προφορικώς, λόγω
έκτάκτων περιστατικών.
Ό ίεραρχικός κατώτερος προΤσταται
μιας διευθύνσεως, έΕ ής διαβιβάζει έντολάς είς ίεραρχικώς άνώτερόν του, καί
άδυνοτεϊ νά έπισκεφθή λειτουργικός ύ
πηρεσίας, δΓ άς άσχολεϊται καθημερι
νώς, νά μελετήση τάς άδυνομίας τών
ίδιων αύτοϋ έντολών καί νά μή τάς έπανολάβη.
Είς τήν 'Αγγλίαν, έπί παραδείγματι,
τό Άρχηγεϊον έχει πέντε διευθύνσεις:
α) Προσωπικού —Έκπαιδεύσεως, β) Οίκρνομικοϋ, γ) ΤάΕεως, δ) 'Ασφαλείας,
καί ε) Τροχαίας. Τοϋ 'Αρχηγείου προίσταται ό 'Αρχηγός, βοηθούμενος ύπό
τοϋ Ύπαρχηγοϋ. Ούτος χαράσσει τάς

γενικός κατευθύνσεις τής άστυνομικής
πολιτικής, έκπροσωπεϊ τήν Αστυνομίαν
γενικώς καί συντονίζει τάς ένεργείας
τών διευθύνσεων διά γενικών διαταγών.
Ούτος βοηθεϊται ύπό τοϋ Ύπαρχηγοϋ
του. Προϊστάμενοι τών διευθύνσεων ε ί
ναι βοηθοί Αρχηγού (βοηθός Αρχηγού
είναι βαθμός καί ούχί τίτλος) ή οί άρχαιότεροι άΕιωματικοί τής άνωτάτης 6αθμίδος, εύθύς μετά τόν βαθμόν τοϋ βοη
θού — 'Αρχηγού (Άστυν. Δ)νταί Α ' ή
Συντογματάρχαι). Ούτως, οί διευθυνταί
τών διευθύνσεων τοϋ Αρχηγείου είναι
κατά βαθμόν άνώτεροι παντός διοικοϋντος μάχιμον ύπηρεσίαν βαθμοφόρου τοϋ
Σώματος.
Ενταύθα, οί βοηθοί Αρχη
γού, ή άλλως πως οί διευθυνταί καί τών
Διευθύνσεων τοϋ 'Αρχηγείου, διοικούν
διά τοϋ Άρχηγοϋ, άλλά δύνανται άκωλύτως νά διαβιβάσουν μίαν λεπτσμέρει-

Ή ύπερφόρτωσις έλεγχόντων ύπαλλήλων δέον νά άποφεύγηται.
Ό οργανωτής δέον νά προβλέψη, ώστε ούδείς άνθρωπος νά τί
θεται ύπό τάς διαταγάς ή τόν έ 
λεγχον ένός, έπί πλέον άπό ό
σους ούτος δύναται ή είναι ικα
νός νά διευθύνη ή νά έλέγχη-

αν, διευκρίνησιν, παρατήρησιν, κ.ο.κ.
'Επίσης, δύνανται άκωλύτως νά έπισκεφθοϋν μίαν ύπηρεσίαν, νά διαπιστώσουν
μίαν άδυναμίαν κοί νά ύποβάλουν προ
τάσεις βελτιώσεως.
Κατ' αύτήν τήν σειράν όργανώσεως,
ό άστυνομικός οργανισμός έργάζεται όμολώς, ήσύχως, μετά συνεπείας καί συ
νεχείας. Έκ τών πέντε διευθυντών, είς
θά κριθή ό καταλληλότερος διά τήν θέσιν τοϋ Ύπαρχηγοϋ ή 'Αρχηγού, χωρίς
νά αποκλείεται ή περίπτωσις έμφανίσεως τοϋ ίκανοΰ έκ τών λειτουργικών ύπηρεσιών, δστις προωθείται είς δλας
τάς βοθμίδας, διά νά καταλάβη τήν άνωτέραν ή άνωτάτην τοιαύτην.
3.49 Ο ι κ ο ν ο μ ί α :
έπιτυχίας μιας άστυνομικής

Ό βαθμός
ύπηρεσίας

κρίνεται έκ τού κόστους παραγωγής τής
έργασίας της. Κοτά πόσον δέ είναι οι
κονομική ή όργάνωσις μιας άστυνομικής
ύπηρεσίας κρίνεται έκ παραγόντων, ού
χί εύκόλως ύποκεψένων είς μέτρησιν.
Δέν ύφίσταντοι παροδεδεγμένα μέτρα,
βάσει τών όποιων ύπολσγίΖετσι τό κό
στος τής άστυνομικής έργασίας. Ύφίστανται, όμως, ένδείΕεις κακής ή άνεπιτυχοϋς όργονώαεως. Ή διάθεσις πολ
λών άστυνομικών είς γραφικός, έσωτερικάς ύπηοεσίας, ή τοιαύτας μή συνδεομένας άμέσως μετά τοϋ
σκοπού τής
Αστυνομίας, είναι σοβαρά ένδειΕις άνεπιτυχούς όργανώσεως. Ή δημιουργία ύδροκεφαλικών έπιτελικών ύπηρεσιών εί
ναι σοβαρά ένδειΕις κακής όργανώσεως. Ή διάθεσις άστυφυλάκων είς ύπη
ρεσίαν καθ' άς ώρας δέν ύφίσταται λό
γος είναι ένδειΕις άνεπιτυχοϋς άργανώσεως. Ή μή πρόβλεψις άντιμετωπίσεως
έκτάκτων περιστατικών σοβαρών συμ
βάντων είναι ένδειΕις όργανώσεως άνευ
προοπτικής. Ή μή πρόβλεψις ένημερώσεως τού κοινού δΓ ώρισμένας προλη
πτικός ύποχρεώσεις αύτοϋ είναι ένδειΕις ούχί έπιτυχοϋς όργανώσεως. Γενι
κώς, ή όργάνωσις άστυνομικών ύπηρε
σιών κρίνεται έπιτυχής, όταν ή διατεθει
μένη, έν αύτή, δύναμις χρησιμοποιείται
δΓ άστυνσμικά καθήκοντα καί κατά τόν
κατάλληλον χρόνον. 'Επίσης, έπιτυχής
κρίνεται ή όργάνωσις, όταν ή δύναμις
δέν καταπονήται 'καί όταν οί έγκληματίαι είναι είς τάς φυλακάς καί ό πολί
της «κοιμάται ήσυχος*.
"Ολαι άί άνωτέρω άρχαί όργανώσεως
άποσκοποϋν είς τήν διευκόλυνσιν κοί
ούχί παρεμπόδισιν τών λειτουργικών ύποχρεώσεων τής ύπηρεσίας. Λειτουργία
ή διαδικοοία παρεμποδιζομένη άπό αύτάς τάς άρχάς άποδεικνύει, ότι δέν έχει
έπιτευχθή ό ένδεδειγμένος συνδυασμός
τών άρχών αύτών. Πιθανόν νά δημιουργηθή άδιέΕοδον, άνελοστικότης καί άλληλοσυγκρούσεις είς ένα ή περισσοτέ
ρους τομείς, φοινόμενα χρήζοντα έγ
καιρου θεραπείας. Ή θεραπευτική έργασία, ήτις ίσως κληθη άναδιοργάνωσις,
είς δλας τάς περιπτώσεις δέον νά διαγνώση τήν πάθησιν, νά άκολουθήση τάς
άρχάς καί είτα νά έπαναφέρη τόν κα
νονικόν ρυθμόν είς τήν λειτουργίον.
(Συνεχίζεται)

Πενήντα ένα ολόκληρα χρόνια ή ’Αστυνομία Πόλεων αγωνίζεται επί τών
επάλξεων τοΰ καθήκοντος, χωρίς οΰτε στιγμή νά παύση νά άποτελή πρότυ
πον δημοσίας 'Υπηρεσίας, χωρίς ούτε στιγμή νά παύση νά παραδειγματίζη
με τό παράδειγμά της καί νά φωτίζη με τή λάμψη τοΰ έργου τους.
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ΤΗΣ
Κ ΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΙΑ Σ
Ύττό του κ. Ν Ι Κ . Μ Π Ο Χ Λ Ο Γ Υ Ρ Ο Υ
Ψυχολόγου - Διδάκτορος τής Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεττιστημίου του Μονάχου
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

5. Ψυχολογία τοΰ πεζοΰ.
Ύπό τήν έννοιαν «πεΖός» νο
είται ό διά βηματισμού έπεκτείνων τόν
χώρον τής Ζωής ούτοΰ έν σχέσει πάντο
τε πρός τόν χρόνον καί πρός τόν σκοπόν
πραγματοποιήσεως —βάσει τής κινήσεως —ιδέας tivoc . Κατά τούτα δυνάμεθα
νά παροδεχθώμεν έν τώ θηματισμφ τού
πεΖού έπέκτασιν τού νόμου τής ιδεοκινησίας (Carpenter), καθ' όν ύπό τήν
έπίδρασιν μιας ιδέας έχομεν άσυνείδητον κίνηοιν. Ό πεΖός είναι τό πρόσωπον,
έν τώ όποίω μορφούται ίδιοτύπως ή δυ
ναμική τών παρορμήσεων τού ένδοθυμικού βάθρου.
Φαινομενολογικώς ή διά
βηματισμού μετακίνησις τοϋ πεΖού παρουοιάΖει τάς έΕής μορφάς:
α) ΠεΖός εις τόπον ένθα δέν υπάρχει
κυκλοφορία έτέρων άνθρώπων ή άχημάτων.
β) ΠεΖός εις τόπον ένθα υπάρχει κυ
κλοφορία μόνον άνθρώπων (μεγάλη ή
μικρά).
γ) ΠεΖός εις τόπον ένθα υπάρχει κυ
κλοφορία άνθρώπων τε καί οχημάτων
(μεγάλη ή μικρά).
δ) ΠεΖός εις τόπον ένθα υπάρχει κυ
κλοφορία μόνον όχημάτων (μεγάλη ή
μικρά).
Ή έπέκτααις τοϋ χώρου τής Ζωής βά
σει βηματισμού είναι μία συνεχής έναλλαγή έκ τής μιάς μορφής εις τήν άλ
λην. Ή έναλλαγή αΰτη άποτελεϊ τήν
θόσιν τής ψυχικής ιδιοτυπίας, τήν όποιαν
λαμβάνει τό πρόσωπον κατά τήν ώραν
τής κυκλοφορίας.
' Αντικείμενον τής έρεύνης τής ψυχο
λογίας τοΰ πεΖού έν έσχάτη διατυπώσει
είναι ό καθορισμός βάσει ψυχολογικής
έρεύνης τών ποικίλων τρόπων συμπερι
φοράς (βηματισμού) κατά τήν ώραν τής
κυκλοφορίας καί δή κατά τήν προσέγγισιν καί άπομάκρυσιν:
α) Πρός έν ή πολλά πρόσωπα
(μεθ ομιλίας καί κινήσεων χειρών).
β) Πρός έν ή πολλά όχήμοτα.
γ) Πρός έν ή πολλά οχήματα καί

ή τυπολογική διάκρισις κατ' αύτήν μεπρόσωπα (μεθ' ομιλίας καί κινήσεων
ταΕύ τών προσώπων.
χειρών).
2.
Ή δυνατότης συλλήψεως μορφών,
ΎπήρΕεν έποχή, καθ' ήν ή ψυχολο
χρωμάτων, συνδυασμών όπτικοακουστιγία τού πεΖού δέν έλαμβάνετο ύπ' όψει
κών κ.τ.λ.
έν τη ψυχολογία τής κυκλοφορίας και
β) Τήν δυνατότητα έκδηλώοεως βου
έγένετο προσπάθεια έρμηνείας καί ρυλητικών ένεργειών, ένστικτωδών άντιθμίσεως τούτης ανευ άναλύσεως τοϋ πα
δράσεων καί παραλύσεως τής βουλήοεράγοντος «πεΖός». Νϋν όμως όμολογείως βάσει φόβου, άγχους κ.τ.λ.
ται παρά πάντων ή σημασία τής άναλύγ) Τήν δυνατότητα άπροσκόπτου λει
οεως τοΰ παράγοντος αυτού.
τουργίας τών λοιπών ψυχικών λειτουρ
α)
Γενική
ψυχολογι κή
γιών (προσοχή, παρατηρητικότης κ.τ.λ.).
έ π ο ψ ι ς. Ή δυναμική τών παρορ
β) Ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή
έ π ο ψ ι ς.
μήσεων τού ένδοθυμικοϋ βάθρου παρου
Υπό τήν έΕελικτικήν έποψιν έΕετάΖεσιάζει κατά τόν βηματισμόν τοϋ πεΖού
ται ή πορεία τής τάσεως έκ τής περιεχο
τάσιν έκ περιεχομενικής πρός σχηματι
μενικής πρός τήν σχηματικήν κίνηοιν.
κήν κίνηοιν, τουτέστιν ή ή κίνησις είναι
Ή έρευνα τών σταδίων τής πορείας αύέκφρασις ένός συνειδητού περιεχομένου
τής είναι μεγίστης σπουδαιότητος διά
ή λόγω τού αυτοματισμού τών κινήσεων
τήν ψυχολογίαν τής κυκλοφορίας, διότι
ό βηματισμός γίνεται άσυνειδήτως καί
άποτελεϊ βασικόν παράγοντα τών κυκλοσχηματικώς. (Mneme, Semon Lersch).
φοριακών άτυχημάτων. Οϋτω διακρίνοΉ τάσις αϋτη άποτελεϊ ούχί σταθερόν
μεν τά έΕής στάδια:
κατάστασιν άλλά συνεχώς έναλλασομέ1. Τό στάδιον τοϋ νηπίου. Κατ' αύτό
νην φάσιν έΕαρτωμένην έκ τής:
δέν ύπάρχει συσχέτισις καί συγχρονι
α) Έντάσεως τής
βιώσεως τοϋ
σμός κινήσεως καί βιώματος. Διά τούτο
σκοπού, τόν όποιον έχει ή μετακίνησις.
παρατηροΰμεν άσυγχρονίστους κινήσεις,
β) Έντάσεως τών ερεθισμών τοϋ
βηματισμούς παρά πάσαν προσδοκίαν
περιβάλλοντος.
καί ποικίλας μορφάς ένάρΕεως καί λήΚατά ταϋτα κατά τόν βηματισμόν έν
Εεως βπυατισμών.
τη κυκλοφορία έχομεν διαρκώς έναλλασ2. Τό στάδιον τού σχολικού παιδός
σόμενον βιωματικόν πεδίον, τό όποιον
(5 —12 έτών). Κατ' αύτό έπικρατεϊ ή
έπιδρά έπ' αυτού καί δή:
περιεχομενική μορφή τής τάσεως έκδηα) Επί τής μορφής τού βηματισμού
λουμένη διά βηματισμών.
(σταθερός, άσταθής, ευθύς, πλάγιος,
—έπεΕεργαΖομένων λογικώς
κ .τ.λ .).
—δεδομένων πρός έΕωτερικούς
β) Επί τοϋ χρόνου έκδηλώοεως αύέρεθισμούς
τοϋ (έναρΕις ευθύς αμέσως άμα τή συλ—δεδεμένων πρός παιγνιώδεις τά
λήψει τοϋ σκοπού ή άμα τή έκδηλώσει
σεις
έρεθιομών έκ τοϋ περιβάλλοντος, ληΕις
—παραβαινόντων κανόνας ή σύμ
άσυνείδητος κ.τ.λ ).
βουλός.
Η έκφρασις τοϋ βιωματικού αύτού
3. Τό στάδιον τού έφήβου (1 2 —19
πεδίου εις βηματικήν συμπεριφοράν έχει
έτώ ν). Κατ' αύτό ύπάρχει ίσοΖύγιον τοϋ
πάντοτε συνάρτησιν πρός:
περιεχομενικοϋ πρός τόν σχηματικόν έα) Τήν δυνατότητα λειτουργίας αι
Εαρτώμενον κυρίως έκ τοΰ τύπου, εις
σθημάτων όράσεως καί ακοής κατά τήν
όν άνήκει ό έφηβος, πεφορτισμένον
άπειρου έλαχιστότητος χρονικήν παρέσυναισθηματικώς. Έν Έλλάδι συμφώλευσιν έκ τής βιώσεως πρός τήν κίνηνως πρός τάς έρεύνας ήμών κυρίως σχιοιν. Ούτως έρευνάται ύπό τής ψυχολο
Ζοθυμικοϋ ένδοστρεφοϋς τύπου έφηβοι
γίας κατά τήν συνάρτησιν ταύτην:
1.
Ή δυνατότης συλλήψεως άκουστι- εύρίσκονται εις τήν περιεχομενικήν φ_άσιν, κυκλοθυμικοϋ δέ καί έΕωστρεφοΰς
κών ή όπτικών έρεθιομών κατά τήν κυτύπου εις τήν σχημάτικήν τοιαύτην.
κλοφοριακήν κίνηοιν τοϋ πεΖού ώς καί
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ι ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ Π ΗΛΟ Υ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
. . Σαββατόβραδο. . . Σαββατόβραδο
στην γειτονιά μου, καθώς κλείνει ό κύ
κλος τού εβδομαδιαίου μόχθου καί αρ
χίζει ή προετοιμασία γιά τήν Ημέρα τήν
Εβδομη, πού είναι άφιερωμένη οτόν
Θ ε ό ν .. .
Έ ξη μέρες κύλησαν μέ έγνοιες, μέ
φροντίδες, μέ σκοτούρες, μέ μικρές χα
ρές καί ποοβλήματα.
Εκόπιασε ό άνθρωπος όλη τήν έβδομάδα, ύποκούοντας στήν πανάρχαιη θεϊ
κή έντολή νό τρώη τό ψωμί του μέ τόν
ιδρώτα τού προσώπου του. Τώρα ό θό
ρυβος τής βιοπάλης έκόποσε. "Εκλει
σαν οί φάμπρικες, τό γραφεία, τά περισ
σότερα μαγαζιά.
Καί άπόμεινον μέσα στούς έρήμους
χώρους τής δουλειάς μονάχα τά σύνερ
γά της, πού δίνουν τήν όψη τής ρου
τίνας.
Σαββατόβραδο.
Κι όλα άλλαζαν απόψε στήν γειτο
νιά μου.
Ξεχάστηκεν ό θάνατος τής
γρηάς στό ισόγειο, ή βαρειά άρρώοτεια
τού μικρού μαθητή πού έφυγε γιά τό
έξωτερικό, ή άπαγωγή τής μικρής Ντίνας άπό τόν άγοπημένο της.
Ολα αύτά τά γεγονότα, πού είχαν
πέσει άπρόσμενα μέσα στήν λίμνη τής
καθημερινής ζωής, σάν μικρά λιθάρια
καί είχαν άνοίΕει κύκλους πολλούς οτό
ρυθμό της, άνήκουν πιά στό παρελθόν.
Γιατί όλα τά Εεχνούν οί άνθρωποι σάν
έρχεται τό Σαββατόβραδο. "Ιδίως όταν
είναι ένα Σαβββατόβραδο, γλυκό γεμά
το ποίηση καί ήρεμο, οάν τό άποψινό
μέσα στήν καρδιά τού Φθινοπώρου.
Φώτα πολλά όλόγυρα καί στούς δρό
μους διαβάτες κάθε ήλικίας πηγαινοέρ
χονται. Ζωηρές συζητήσεις, διαφωνίες
καί καυγάδες έΕω άπό τό πρακτορείο
τού ΠΡΟ —ΠΟ.
Τό ποδόσφαιρο έχει μπή τυραννικά
στή ζωή τής γειτονιάς μου. Τήν έχει
άναστατώσει Τά γκόλ, τά όφσάϊντ, οί
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διαιτηταί, οί ομάδες τά γήπεδα έγιναν
ό σύντροφός μας. Τά βλέπουμε τά άκούμε, τά ζούμε, τά μαθαίνουμε.
Καί κάθε Σαββατόβραδο τά ίδια καί
τά Ιδια. Εύχάριοτη έναλλαγή στήν ρου
τ ίν α !!! Ένα καινούργιο μαγαζί άνοιΕε
κόπου στήν γειτονιό μου. Καί έκεϊ νέοι
καί γέροι, παιδιά καί γυναίκες, στά έγκαίνια. Εύχές, δώρα, χαμόγελα. Κι" άνάμεσά τους, ό ποππός γιά τόν καθιε
ρωμένο άγιασμό.
Πάνω ό σκοτεινός, ήρεμος ούρανός.
Γύρω ή φύση κάνει ό,τι μπορεί γιά νά
κρατήση λίγο άκόμη κοντό της" κάποιες
ζεστές άνάσσες άπό τό πεθαμένο κα
λοκαίρι.
Κι" ό κόσμος πάει κι έρχεται, γελα
στός ή θυμωμένος, βιαστικός ή χαζεύον
τας, ζωηρός ή άδιάφορος.
Κάποιο κορίτσι έτοιμάζεται
γιά τό
αυριανό γόμο του. Λαχτάρες, όνειρα,
άγωνία. Κι" οί φίλες της συμπαραστέ
κονται μέ περιέργεια καί μέ κάποια συγ
κίνηση. Ούρές έΕω άπό τά μαγαζιά πού
σέ λίγο κλείνουν, γιά τά ψώνια τής Κυριοκής, πού πάντα είναι περισσότερα
καί πλουσιώτερα άπό τις άλλες μέρες.
Καί τό βράδυ προχωρεί .. . ώσπου
όλα κλείνουν. Τώρα τόν λόγον έχουν
τά νυκτερινά κέντρα. Τά καλά σκούρα
κοστούμια ξεσκονίζονται καί οί άνθρω
ποι παίρνουν τό σπουδαίο έκεϊνο καί
κάπως κωμικό ύψος, όπως κάθε φορά
πού πόνε γιά νά γλεντήσουν τά Σαββα
τοκύριακα.
Αλλοι μένουν στά σπίτια, μέ άνοικτή τήν τηλεόραση.
Κι" άλλοι προτι
μούν τις έπισκέψεις σ" ένα φιλικό σπί
τι, πού δέν μπορούν νά τό έπισκεφθοϋν
τις άλλες έργάσιμες μέρες.
Σαββατόβραδο στήν γειτονιά μου.
Μιά όμορφη στιγμή πού προσφέρει κέ
φι καί διάθεση καί χρόνο στόν άνθρωπο,
γιά νά συναντήση καί νά ένδιαφερθή γιά
τόν διπλανό του. Μιά στιγμή πού όλοι
άφοσιώνονται στις
«άνθρώπινες σχέ
σεις». Αύτό ήρθε νά μοΰ θυμίση ένας

νέος, πριν λίγη ώρα στό σπίτι μου.
Ή ρ θε νά μού δώση ιδέες γιά τήν έ
ρευνα αύτήν, κι" ένοιωσα συγκίνηση καί
εύγνωμοσύνη γΓ αύτό. Πολλά κι" ένδιαφέροντα μού είπε, γιά τά όποια θά σάς
μιλήσω μιά άλλη φορά.
Καί, φεύγοντας είχε τήν καλωσύνη
νά μού όφήση δύο πολυγραφημένα κεί
μενα κάποιας σχολής πού παρακολου
θεί.
Εύχαρίστως τά φιλοξενώ σήμερα στήν
στήλη μου, μέ τήν βεβαιότητα ότι έ
χουν πολλά ένδιαφέροντα πράγματα νά
μας διδάξουν.
Αλλωστε, άπό τήν άρχή ή στήλη έδήλωσε ότι είναι πρόθυμη καί προσφέρεται σέ κάθε συνεργασία.
Τίτλος τών κειμένων:
-ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ».
Καί -Η
ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕ
ΩΝ».
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΤΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μπορεί ό καθ' ένας νά γίνη Λειτουρ
γός Δημοσίων Σχέσεων; Στό έρώτημα
αύτό θά άπαντούσα άπερίφραστα, όχι.
Πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά προσωπικότητος καί ιδιοσυγκρασίας. "Αν αύτά
τά δύο τάχετε τότε θά πρέπει νά δου
λέψετε σκληρά καί νά κάνετε κάθε τι
γιά νά βελτιώσετε στό μεγαλύτερο δυ
νατό σημείο στις πνευματικές σας ικα
νότητες.
"Αν έπρεπε νά πώ μιά μονάχα ιδιότη
τα τού άνθρώπου πού κάνει δημόσιες
σχέσεις θάλεγα: Πρέπει νά βλέπη μέ
καθαρή σκέψη καί ψυχή τούς άνθρώπους. Νά νοιώθη μέσα του έντονη τή
διάθεση τής φιλικότητος καί τής έξυπηρετικότητος.
Ό ύπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ένημερώνει, πληροφορεί, πλησιάζει, γί
νεται φίλος καί συνεργάτης μέ τούς άνθρώπους.
Γιά τούτο τό λόγο πρέπει

μόδας πού κυκλοφορή.
Νά έφαρμόΖη
νάχει νοιώση καλά τήν άνθρώπινη ω
τήν μόδα, νά μήν τήν πιστεύη όμως, γιά
ριμότητα. Γιά να διακριθήτε σάν σύμ
νά είναι έτοιμος νά τήν άλλάΕη μόλις
βουλοι Δημοσίων Σχέσεων πρέπει όχι
δει καί έμφανίΖεται κάτι καινούργιο. Εί
μόνον νά άγαπάτε τούς ανθρώπους άλλα
ναι τό Ζήτημα τής εύαισθησίας πού, έν
καί νά θέλετε νά τούς έΕυπηρετήσετε,
πολλϊς, έΕαρτόται άπό τόν χαρακτήρα
νά τούς βοηθήσετε, νά άσχοληθήτε μέ
τού άνθρώπου.
τά προβλήματά τους καί νά δώσετε μιά
Ό καλός λειτουργός δημοσίων σχέ
λύση. Καί αύτό άκριθώς είναι πού δια
σεων είναι εύαίσθητος. Είναι πάντα εύκρίνει τις Δημόσιες Σχέσεις άπό τήν
αίσθητος σέ κάθε τι πού γίνεται γύρω
δημοσιότητα, τήν προπαγάνδα, τήν δια
του. Εύαίσθητος στό κλίμα τις συνθή
φήμιση ή τήν προαγωγή τών πωλήσεων.
κες, τις καταστάσεις, τά γεγονότα, τά
Αλλά ποιά είναι τά προσόντα πού
αισθήματα, τις σκέψεις τών άλλων άνσας χρειάζονται; Νάχετε τελειώσει σχε
θρώπων. Εύαίσθητος σέ κείνα πού συμ
τικές Πανεπιστημιακές σπουδές;
Δέν
βαίνουν καί σέ κείνα πού πρόκειται νά
είναι άνανκαϊο. Όποιο κΓ αν είναι τό
συμβούν.
Υπάρχουν πολλά πράγματα
μορφωτικό σας ύπόβαθρο, αν έχετε τήν
πού μπορούν νά
βοηθήσουν τό έργο
τάση νά έργάΖεσθε καί νά μελετάτε
σας, μερικά άπ' αύτά άναφέρω πιό
σκληρά, δέν ύπάρχει περίπτωσις νά μήν
κάτω;
καταλάβετε τις δημόσιες σχέσεις.
Πρέπει πάντα νά Εέρετε πώς κυβερΒέβαια πρέπει νάχετε τήν κοινή, κα
ναται ή χώρα σας, πώς γίνονται καί πώς
θαρή, νοημοσύνη καί τις στοιχειώδεις
έφαρμόΖονται οί νόμοι. Πώς έφαριμόΖεπαμπάλαιες άρετές: Τιμιότητα, είλικοίτοι ή νομοθετική, έκτελεστική, δικσστινεια, καί χαρακτήρα. Πρέπει άκόμα νά
κή έΕουσία. Πώς φτιάχνεται μιά έφημεδιαθέτετε μιά
καλόπιστη, περιέργεια.
ρίδα. Ποιά συγκεκριμένα είναι ή δου
Περιέργεια σχετικά μέ τούς άνθρώπους,
λειά τού έκδοτου καί τού συντάκτου.
τά πράγματα, τά μέρη, τά λόγια. Πε
Σας χρειάΖεται άκόμη ή γνώσις τής ψυ
ριέργεια γιά κάθε τι πού μπορεί νά ένχολογίας. Νά Εέρετε γιατί οί άνθρωποι
διοφέρη τήν δουλειά σας.
Πράγματι,
αισθάνονται, σκέπτονται
ή άντιδροΰν
όσο πιό μεγάλο είναι τό πεδίο τών γνώέτσι ή άλλοιώς. Σάς χρειάΖετε κάτι νά
σεών σας, τόσο καλύτερες
δημόσιες
Εέρετε γιά τήν τυπογραφία, τό ραδιό
σχέσεις κάνετε.
φωνο, τόν κινηματογράφο, τήν τηλεό
Αύτό, μαΖί μέ τήν ικανότητα νά πεί
ραση τόν τρόπο πού φτιάχνεται μιά μαθετε τούς άνθρώπους μέ λογικά έπιχεικέττα, μπαίνει ένα χρώμα, γίνεται μία
ρήματα καί μ’ ένα τρόπο πού νά είναι
άφίσα. Πρέπει κάτι νά Εέρετε άπό άσυμπαθής καί εύχάριστος.
γορές άπό προώθηση πωλήσεων, άπό
Τό νά εϊσαστε πηγαία εύχάριστος εί
οργάνωση έπιχειρήσεων, άπό οίκονομοναι ένα προσόν άπαραίτητο καί δυσεύλογία, νομοθεσία.
Κάτι γιά διαφήμιση
ρεστο στή δύσκολη έποχή μας.
γιά προπαγάνδα γιά δημιότητα, κάτι γιά
Συναντάμε τόσους δυσθύμους άνθρώ
κάθε τι πού ένδιαφέρει τή δουλειά σας.
πους ατό δρόμο μας, στό γραφείο, στις
Κάτι σημαντικό, πού μέ τήν πείρα
άλλες γύρω δουλειές, πού άν κάποτε
καί τήν έντστική μελέτη θά γίνεται διαρ
τύχη νά βρούμε κάποιον «εύχάριστο»,
κώς σημαντικώτερο.
κάποιον
άληθινά εύχάριστο, άμέσως
Καί παράλληλα μ' αύτά, έχετε άνάγπροδιατιθέμεθα καλά γι' αύτόν.
γη τήν φαντασία, τήν διορατικότητα τήν
'Εκείνο πού κυρίως πρέπει νά διακρίικανότητα νά προβλέπετε άλλά νά προνη τόν Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων
βλέπτε σωστά.
έκτός άπό τήν άμεση ικανότητα του νά
Ό σύμβουλος δημοσίων σχέσεων πρέ
κινήται μέσα στούς άνθρώπους καί νά
πει νά έχη εύελιΕία πνεύματος. Πρέπει
τούς
προσελκύη' είναι ή πολυμάθειό
νά κινήται τό ίδιο άνετα στούς καλλι
του σέ βάθος καί σέ πλάτος.
τεχνικούς καί στούς οικονομικούς κύ
Τό έπάγγελυά του είναι τέτοιο πού
κλους, στόν έπιστημονικό κόσμο καί στό
θά τόν κάνη νά άντιμετωπίση καί νά
μεγάλο κοινό, στούς άπλούς άνθρώ
συνεργασθή μέ πάμπολλους καί διαφο
πους. Καί άκόμα πρέπει νά συνδυάΖη
ρετικούς άνθρώπους μέ τούς όποιους
καλλιτεχνική φαντασία καί έπιστημονική
πρέπει νά αισθάνεται
σάν ίσος πρός
συστηματικότητα. Αντιμετωπίζει τά διά
ίσον. Αλλά ή μόρφωοις αύτή δέν πρέ
φορα προβλήματα καί τούς δίδει λύ
πει νά είναι έπιπόλαια καί έπιφανειακή,
σεις αισθητικά αποδεκτές, άλλά τις έγιατί τότε αύτός πού είναι ό «συντονι
φαρμόΖει μέ πρόγραμμα καταρτισμένο
στής» θά γελειοποιηθή στά μάτια τών
μέ λογική σκληρότητα καί προσεγμένο
συντονισμένων. Ούτε άπόσκομος όμως
σ' όλες του τις λεπτομέρειες. Ό χ ι μό
πρέπει νά γίνη. Τότε άπέτυχε. Ο πολυνον δέ αύτό: Πρέπει νά είναι ό θεωρη
διαβασμένος γέρο - Φάουστ δέν θά είχε
τικός καί ό άνθρωπος τής δράσεως.
καμμιά εύνοϊκή προοπτική στή δουλειά
Έάν δέν μπορήτε νά άναλάβετε τις εύμας.
θΰνες τής όργανώσεως μιάς έκθέσεως,
Ο σύμβουλος δημοσίων σχέσεων εί
μιάς έκπομπής, στήν προπαρασκευή τών
ναι κάτι πολύ πιό δύσκολο:
όποιων θά συναντήσετε χίλια δύο έμΠρέπει νάχει τήν εύαίσθητη καί νεαπόδια, θά συγκρουσθήτε μέ άντίθετες
νιική καρδιά τού νέου - Φάουστ καί τό
νοοτροπίες ή καί μέ άνθρώπους πού έ
μυαλό τού γέρο - Φάουστ. Πρέπει νά Ζή
χουν λόγους νά μσταιωθή ή έκδήλωσις,
μ' όλη τήν έννοια τής λέΕεως στό κό
τότε πρέπει νά σκεφθήτε πολύ σοβαρά
σμο μας.
τό Ζήτημα κατά πόοον θά εύδοκιμήσετε
Νά τόν παρατηρή, νά τόν ψυχολογή,
στόν τομέα αύτόν.
νά τόν έρμηνεύη, νά τόν Εέρη. Δέν
Οί δημόσιες σχέσεις έχουν σάν σκο
πρέπει όμως νά παρασύρεται. Πρέπει νά
πό τήν αϋΕηση τής άμοιβίας κατανοήσεείναι βαθύς γνώστης τού κόσμου. Ή
ως, άνάμεσα στούς άνθρώπους. Τό εί
γνώσις του νά μήν έπεκτείνεται πέρα
παμε καί στόν όρισμό πού δώσαμε. Γι'
άπό μιά καθαρή έπιστημονική παρατή
αύτό κι' έσεϊς πρέπει νά εϊσθε ένα Ζων
ρηση. Νά μή γίνεται όπαδός τής κάθε

τανό παράδειγμα
αύτής τής προσπά
θειας. Εύθυμοι, μέ άνοικτά τά αύτιά σας
σέ κάθε άνθρωπίνη φωνή, μέ άνοιχτό
τό μυαλό σας σέ κάθε άλλη σκέψη, δώ
στε έκεϊ πού έργάΖεσθε μιά χροιά καλής
καρδιάς καί άνθρωπιάς. "Ανθρωποι κατσούφιδες πού μιοοΰν τόν άνθρωπο δέν
έχουν θέση στή δουλειά μας. Οί Δημό
σιες Σχέσεις στρατολογούν κάτω άπά
τή σημαία τους μόνον τούς ύγιείς άν
θρώπους. Τούς άνθρώπους πού πιστεύ
ουν πώς στήν καρδιά μας κρύβεται
πάντα ή καλή θέληση καί τό μόνο πού
χρειάΖεται είναι τό ειδικό, τόν φωτι
σμένο πού θά τήν βγάλει στήν έπιφάνειαι
άπό έκεϊ πού τήν έχουν κρύψει ποιος
Εέρει ποιές άντιΕοότητες τής Ζωής.
ΣυνοψίΖοντας τά Εαναλέω: Σάς χρειά
ζεται τιμιότητα, ειλικρίνεια, χαρακτήρας,
νοημοσύνη, φαντοσία, ικανότητα νά
γράφετε, νά μιλάτε δημοσία, ικανότητα
νά διοικήτε.
Έ χετε άνάγκη άπό τήν
γενική γνώση καί άπό ένα πολύ ύψηλό
έπίπεδο ήθικής. Συμπάθεια, κατανόηση,
άνθρωπιά, ύγιής καί όΕεϊα κρίσις, ήγετικές ικανότητες, ιδέες, κουράγιο νά Εεκινότε καί νά θέλετε.
Κουράγιο νά δημιουργήτε. Κουράγιο
νάχετε ιδανικά καί προοπτικές.
Κουράγιο νά άγωνίΖεστε γιά τήν
πραγματοποίησή τους.
Κουράγιο νά άγωνίΖεστε γιά τήν
πραγματοποίησή τους.
Κουράγιο μέσα
άπ' τις δυσκολίες καί τις άπογοητεύσεις, μέσα άπ' τά έμπόδια καί τις άδικίες νά παραμείνετε "Ανθρωπος.
Η ΗΘΙΚΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ή ήθική τών Δημοσίων Σχέσεων θά
έπρεπε νά ήταν τό πρώτο μέ τό όποιο
θά έρχόταν σέ έπαφή όποιος ήθελε νά
έπιδοθή σ' αύτό τό έπάγγελμα. Οί πε
ρισσότεροι άπό τούς κανόνες της είναι
γιά πολλούς αύτονόητοι. Στήν πρακτι
κή όμως δέν είναι δύσκολο νά λησμο
νηθούν.
Γι' αύτό κι' έπισημαίνω έδώ
τούς κυριωτέρους άπ' αύτούς.
1. Ο ί δ η μ ό σ ι ε ς
σ χ έ 
σ ε ι ς
πρ έ πε ι
νά σ τ η ρ ί 
ζ ο ν τ α ι
σ τ ή ν
ε ι λ ι κ ρ ί 
νει α.
Αύτός είναι ό βασικός κανόνας. Μή
παρουσιάΖετε στό κοινό έ Ε ο γ κ ω
μέ ν α π δ ι α σ τ ρ ε β λ ω μ έ ν α
γεγονότα. Προκαλοϋνται κατ' αύτόν τόν
τρόπον έσφαλυένες παραστάσεις καί ι
δέες στόν έγκέφαλο τού κοινού.
Όπως δέ άναφέρεται παρακάτω πολ
λές σύγχρονες νοσηρές κοινωνικές κα
ταστάσεις, προήλθον άπό κακή χρήσι
τών δημοσίων σχέσεων καί τής δημοοιότητος, άπό τήν τσποθέτησιν τού θε
σμού σέ βάσεις άνειλικρινείς καί παρα
μορφωτικές τής πραγματικής εικόνας.
Τό έπάγγελμα μας έπειδή είναι άπό
έκείνα πού έπηρεάΖουν τό κοινό καί
διομορφώνουν όπωοδήποτε τήν νοοτρο
πίαν του, μπορεί νά καταλήΕη έπικίνδυνο
σέ άδέΕια ή κοκά χέρια.
Αλλά ή άνειλικρινής άσκησις τών δη
μοσίων σχέσεων δέν βλάπτει μόνο τό
κοινό, άλλά καί τόν ίδιο τόν λειτουρ
γόν τους.
"Αν ό λειτουργός αύτός άποκαλυφθή
κάποτε —θά συμβή αύτό μιά μέρα —ψευ-
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δόμενος, τότε θά χάση όλο τό κύρος
καί τήν έπαγγελματική έπιφάνεια πού
άπέκτησε μέχρι τότε.
Ή χειρότερη μοίρα ένός ύπευθύνου
λειτουργού δημοσίων σχέσεων είναι νά
τροφοδοτή τό κοινό μέ ψεύδη.
Γιατί όχι μόνο τό κοινό θά διαπλάση
έσφαλμένες άντιλήψεις, άλλά θά προκληθοϋν καί δυσμενείς άντίκτυποι πάνω
στήν οικονομική, πολιτιστική καί γενικώτερη άνάπτυΕη τής χώρας, ή όποια
μόνον μέ πραγματικότητες μπορεί νά
βελτιωθή.
"Ενας τόσο εύαίσθητος τομέας, όσο
ό δικός μας, χρειάζεται άμείωτη άλήθεια.
2. Δ έ ν π ρ έ π ε ι
ν ά άφήσετε
τις
δημόσι ες
σχέ
σεις
νά φ ύ γ ο υ ν
άπό
τά
χ

έ

ρ

ι

α

σ α ς .

Πρέπει νά έχετε πάντοτε τόν άπόλυτο έλεγχο στις δραστηριότητες τού
τομέως σας.
Αύτό σημαίνει ότι χωρίς νά έΕαφανίζεται ή δική σας προσωπκότης, δηλα
δή ή προσωπικότης των δημοσίων σχέ
σεων πρέπει νά έφαρμόζετε μέ άπόλυτη πρωτοβουλία καί ύπευθυνότητα τό
πρόγραμμα σας, λαμβάνονται όμως ύπ'
όψιν τό πλαίσιον τής ύγιοϋς φιλοσοφίας
καί πολιτικής τής διοικήσεως.
Σείς σάν ύπεύθυνος θά έχετε τήν
εύθύνη καί τήν άπόλυτη έποπτεία στά
μέσα πού θά χρησιμοποιούνται καί στό
ήθικό τους περιεχόμενον, τού όποιου

πρέπει νά εϊσαστε άγρυπνος φύλακας.
στά καί ύγιά μηνύματα καί νά λαμβάνωμε έπίσης τέτοια μηνύματα.
Ό οικονομικός άνταγωνισμός σήμερα
Συχνά άκοϋμε
συζητήσεις γιά τήν
είναι όΕύτατος, θά είναι ό φρουρός τής
καλή ή κακή έπίδρσση τού τύπου ατό
ιδέας τών πρανματικών σχέσεων μέσα
κοινό. Τί νά πή κανείς τότε γιά τις Δη
σ' αύτόν τόν άγώνα μεταΕύ τών δια
μόσιες Σχέσεις πού ό Τύπος είναι μόνον
φόρων έπιχειρήσεων.
ένα άπό τά πολλά μέσα έκφράσεως
Όπως τονίζεται όμως καί άλλου σ'
τους; Ή έπίδροσις του είναι πολλαπλά
αύτές τις σημειώσεις, δέν πρέπει νά
σια. Αλλά πολλές φορές δυσδιάκριτη.
ξεχνάμε άπό τήν άλλη μεριά πώς δέν
Μπαίνει στό μυαλό μας χωρίς νά τό
είστε άπόστολοι.
καταλαβαίνουμε. Διαβάζομε μιά μικρή
Οί πράξεις σας θά έχουν πάντα οι
είδηση στις έφημερίδες βλέπομε μιά
κονομική σκοπιμότητα καί βαρύτητα. Καί
φωτογραφία, άκοΰμε ένα νέο, τίποτα
έδώ ισχύει όπως καί παντού ό κανόνας
τό σποδαϊο' στήν πραγματικότητα, όμως,
τής «χρυσής τομής».
τό μυαλό μας έχει συλλάβει τό μήνυμα,
3.
"Οπως τονίσατε στόν κσνόνα ύπ' τό έχουμε άφομοιώσει, σάν τις χιλιά
όριθ. 1 ότι άπαιτεϊται ειλικρίνεια πρός
δες μικρές έμπειρίες πού άφομοιώνουτό κοινόν, άλλο τόσο άπαιτεϊται ειλικρί
μεν κάθε μέρα.
νεια καί πρός τήν κατεύθυνσι τής διευΉ δράσις λοιπόν τής δουλειάς αύθύνσεως.
τής είναι πολύ πιό άποτελεσματική άπό
Χριάζεται άπόλυτος ένημέρωσις της
τά άλλα μέσα δημοσιότητος, πού δροϋν
τού τί πραγματικά συμβαίνει στόν έΕω
μεμονωμένα, καί έδώ ύπάρχει πολύ με
κόσμο, τού πώς αντιμετωπίζεται ή έπιγαλύτερο πεδίο έπηρεασμού τής κοινής
χείρησις άπό τό κοινό, ποιές είναι οί
γνώμης.
καινούργιες τάσεις πού έπικρατοϋν.
Γι' αύτό τόν λόγο χρειάζονται ότομα
Μή δημιουργήτε εύχάριστες πλάνες
μέ ήθικό, ψυχικό καί πνευματικό ύπόπού κάποτε θά διαλυθούν καί θά θεωβαθρο.
ρηθήτε σείς ό κύριος ύπεύθυνος γιά τήν
Έδώ, όμως, πρέπει νά σταματήσου
ϋπαρΕί τους.
με, έλλείψει χώρου. . . Θά συνεχίσουμε
Σας έδωσα τρεις γενικές άρχές. Υ
πρώτα ό Θεός, τήν έρευνά μας, στό
πάρχουν κι' άλλες. Αύτές όμως πιά ύπροσεχές τεύχος τού περιοδικού μας.
πόκεινται στήν κρίση τού καθενός νά
σταθίση κατά πόσο ή πράΕις του έχει
Εύχαριστώ πού είχατε τήν καλωσύνη
ήθική καταΕίωσι.
νά διαβάσετε αύτές τις γραμμές.
Λίγα γενικά μόνο γιά τήν άνάγκη τής
ήθιικής στόν τομέα αύτόν. Είναι εύλοΣΠΥΡ. ΠΗΛΟΣ
γία σέ μιά κοινωνία νά μεταδίδωμε σω
Αστυνόμος Β '

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΙΝΑΙ τά ϋψιστα καθήκοντα
τού Έλληνος πολίτου, ή μέχρις αύτοθυσίας άγάπη τής Πατρίδος καί ή πρός
τούς νόμους καί τάς νομίμους έΕουσίας εύπείθεια καί ύποταγή. Έκ τών δύο
τούτων ύψίστων καθηκόντων άπορρέουσι πάντα τά άλλα καθήκοντα αύτοϋ.
"Εν τών καθηκόντων τούτων, τό
σπουδαιότερον είναι ή έκπλήρωσις τής
στρατιωτικής ύποχρεώσεως. Τό καθήκον
τούτο βεβαίως είναι πολύ βαρύ, άλλά
συγχρόνως πολύ εύγενές καί τίμιον.
Πάντες διά τούτο όφείλσμεν νά ύπηρετώμεν ώς στρατιώται τήν πατρίδα
πάντες έχομεν τό ιερόν καθήκον ν' άποτελέσωμεν μέρος τής συμπαγούς έκείνης δυνάμεως τής πατρίδος, ήτις
καλείται στρατός.
"Ανευ τής δυνάμεως ταύτης περιέρ
χεται εις κίνδυνον ή άσφάλεια τής πα
τρίδος έΕ έχθρικών έπιδρομών καί ή
ίδια ήμών έλευθερία.
'Επικατάρατος θά είναι ό έφευρίσκων
προφάσεις, όπως άποαιύγη τήν έκπλήρωσιν τής ίεράς ταύτης ύποχρεώσεως.
Μόνον οί έΕ άνιάτου νόσου πάσχοντες
καί οί ύπό τού νόμου άπαλλασσάμενοι
τής ύποχρεώσεως τούτης, ώς άνίκανοι,
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δέν κατατάσσονται ύπό τήν σημαίαν τής
πατρίδος.
Ετερον σπουδαϊον καθήκον τού πο
λίτου είναι νά συντρέχη τό έργον τής
δικαιοσύνης τής πατρίδος. Ή δικαιοσύ
νη προστατεύει τά δικαιώματα τής ζω
ής, τής τιμής καί τής περιουσίας τών
πολιτών, έΕασφαλίζει τήν ιερότητα τών
μεταΕύ τών πολιτών συναπτομένων
συναλλαγών καί έπιβάλλει δικαίας ποινάς κατά τών παραβαινόντων τούς νό
μους.
Τό έργον όμως τής δικαιοσύνης
προσκόπτει μεγάλως όνευ τής συνδρο
μής τών πολιτών. "Αν οί πολϊται άποκρύπτωσι τήν ιδίαν ένοχήν ή τήν ένοχήν τών άλλων, ή δικαιοσύνη δέν θά
δύναται νά τιμωρή τούς
κακοποιούς,
οϊτινες μένοντες άτιμώρητοι, θά αύΕάνωνται δέν θά δύναται νά προστατεύση τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιού
σιον έκάστου, αϊτινες τότε θά διατρέχωσι διαρκείς κινδύνους, δέν θά έχωσι
κύρος. Ό τα ν όμως συμβαίνωσιν όλα
αύτά τά κοκά, βεβαίως ή πατρίς δέν θά
δύναται νά εύτυχή καί νά προοδεύση.
ΔΓ αύτό οί οφθαλμοί τών πολιτών
πρέπει νά είναι οφθαλμοί τής δικαιοσύ
νης. Πας πολίτης έχει τήν ύποχρέω-

σιν νά συντρέχη τούς λειτουργούς
καιοσύνης. Πός πολίτης έχει τήν ύποχρέωσιν νά συντρέχη τούς λειτουργούς
τής δικαιοσύνης φωτίζων καί πληροφο
ριών καί χρείας τυχούσης, δίδων εις αύτούς χεϊρα βοήθειας.
Δέν πρέπει νά νομίζωμεν ότι κόμνομεν καλόν εϊς τινα μή καταγγέλοντες
εις τήν άρχήν έγκληματικήν αύτοΰ πράΕιν, περιελθούσαν
εις γνώσιν ήμών.
Τούναντίον, έχοντες ύπ' όψει ότι καί
ήμεϊς έγκληματοϋμεν φερόμενοι οϋτω,
διότι ύποθάλπομεν τήν άδικίαν καί τήν
έγκληματικότητα, όφείλομεν νά καθιστώμεν γνωστήν εις τά όργανα τής δι
καιοσύνης πάσαν παρόβασιν τών νόμων.
Σπουδαϊον έπίσης καθήκον είναι ή
τήρησις τού όρκου. Ό ψεύδορκος άμαρτάνει ένώπιον τού Θεού, καί έγκληματεί άπέναντι τής κοινωνίας, διότι διά
τού ψεύδους αύτού παραλύει τήν δικαι
οσύνην, καλύπτων τόν ένοχον ή καταστρέφων τόν άθώον.
Ό ψεύδορκος τιμωρείται ύπό τών
νόμων διά βαρυτάτων ποινών, θέλει δέ
τιμωρηθή καί ύπό τού Θεού, οΰ τό όνο
μα μετεχειρίσθη πρός άποπλάνησιν τής
δικαιοσύνης.

M A TK S
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Τ ροβαδούρος
Έκ του άρχείου της κ. Στοματίου, χήρας τού αειμνήστου
δημοσιογράφου, τό όποιον εύγενώς παρεχωρήθη εις τό
Περιοδικόν μας. Τήν έρίτιμον κυρίαν διά τήν χειρονομίαν
της, θερμώς εύχαριστοϋμεν.

Μία διάταξις τού Διευθυντού τής ’Αστυνομίας έαχάτως
έκδοθεϊσα, καταργεί ένα παλαιόν αθηναϊκόν τύπον, ένθυμίζοντα
όλίγον τούς περίφημους βάρδους καί τροβαδούρους, ένα τύπον
τέλος ρωμαντικόν, νυκτόβιον μέ καλόν λάρυγγα, γερά φωνητικά
όργανα καί ύγιεοτάτους πνεύμονας. Πρόκειται περί τού νυκτε
ρινού κανταδόρου. Ή διάταξις πεζοτάτη, ώς δλαι αί άστυνομικαί διατάξεις άλλως τε, άπαγορεύει τά άσματα τάς νυκτερινάς
ώρας, έξααφαλίζουσα τήν ήσυχίαν καί τήν γαλήνην εις τούς
πολυμοχθοΰντας καί πολυταλαιπωρημένους συμπολίτας μας.
Ούδέν πλέον παρήγορον καί πλέον άνακουφιστικόν. Ή κατάργησις τού κανταδόρου δέν μάς λυπεί καθόλου. Άντιθέτως μά
λιστα μάς ένθουσιάζει, καί τά 'Ελληνικά λεξικά είναι πτωχά
καί δέν μάς παρέχουν λέξεις διά νά έκφράσωμεν τήν εύγνωμοσύνην μας πρός τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας.
Ούδεμία ένόχλησις, ούδέν μαρτύριον, ούδεμία βάσανος δύναται νά παραβληθή πρός τήν προερχομένην έκ μέρους τού νυ
κτερινού τροβαδούρου.
ΟύδεΙς έκοιμάτο ήσυχος. Ούδείς ήδύνατο νά άναπαυθή. Ή
νευρικότης συνεκλόνιζε καί συνετάρασσε πάντα πολίτην Ιχοντα
άνάγκην γαλήνης καί ήρεμίας. Υπάρχουν μάλιστα συνοικίαι
αίτινες ύφίαταντο τά πάνδεινα.
Άλλοίμονον είς όσους έγειτόνευαν μέ ώραίαν συμπολίτιδα.
Άλλοίμονον είς όσους είχαν τήν άτυχίαν νά συνοικούν μέ τό
« β ά σ α ν ο » τού βλάμη τής γειτονιάς. Δέν έγνώριζον ποτέ
ήαυχία.
'Ο σημερινός μάλιστα τροβαδούρος ούδεμίαν έχει σχέαιν
μέ τόν παλαιόν. ’Εκείνος έμελωδοΰσε πράγματι. Ή τ ο εύχάριστος. "Οχι ένοχλητικός. ’Εκείνος δέν έπήγαινε νά έξυπνήση
μίαν όλόκληρον συνοικίαν, άλλά νά μελωδήση τόν πόνον του
είς τήν Δολτσινέαν του. Ό σημερινός τροβαδούρος είναι τό
άκρον άντίθετον έκείνου. Είναι δ ταραξίας, τό θηρίον τό άνή-

μερον, δ Σατανάς, δ βασανίζων τούς ανθρώπους διά τής φωνής.
Άδειάζων προηγουμένως μερικές μισές είς τό οίνοπωλείον τής
συνοικίας, ένδυναμούμενος, καθαρίζων τό λάρυγγά του, καρδαμωμένος έξήρχετο κατόπιν διατεθειμένος νά μή άφήση τήν
άσπλαχνόν του νά κοιμηθή. Ή καντάδα μετεβάλλετο ούτως είς
έκστρατείαν. Ή μελωδία είς έκδίκησιν. Καί άξαφνα, ένώ τά
ωρολόγια έσήμαινον μεσονύκτιον, ή έπίθεσις ήρχιζε:
Οί άνθρωποι είς άκτίνα ένός χιλιομέτρου έτινάζοντο έν
τρομοι άπδ τήν κλίνην των, οί σκύλοι άρχιζαν νά γαυγίζουν,
τά μωρά νά κλαίουν, ή γή νά τρέμη, οί τοίχοι των οικιών νά
ραγίζουν... Ά λ λ ’ δ τροβαδούρος δέν συνεκινεϊτο. "Ελεγε τόν
αμανέ του, έπειτα τόν συνεπλήρωνε μέ ένα τραγουδάκι έπιθεωρήσεως καί κατόπιν έμελωδοΰσε— άν έπιτρέπεται ή λέξις
όλόκληρον «τήν Φιλομειδή Άφροδίτην» χωρίς νά πάρη άναπνοήν, χωρίς νά αίσθανθή τήν έλαχίστην κόπωσιν. Πώς νά κοιμηθή
κανείς πλέον; Πώς νά ήσυχάαη; Οί σκοποί χωροφύλακες δέν
έπενέβαινον. Εύριακαν τό πράγμα λίαν φυσικόν. "Ενας συντα
γματικός πολίτης έχει δικαίωμα διάβολε νά. . . ςεσκάση καί
λιγάκι.
*0 ίδιος δ άνησυχούμενος δέν έτολμούσε νά έπέμβη καί νά
χειροδικήση έν ανάγκη, θά κατεσπαράσσετο έπί τόπου. Καί
έτσι τ ό . . . μουσικόν αίσθημα τού λαού έπροόδευε καί ούδείς
εύριακε γαλήνην έκτδς τού τάφου. Εύτυχώς δ κ. Διευθυντής
τής ’Αστυνομίας πάσχων καί αύτός τά πάνδεινα έκ μέρους τών
τοοβαδούρων άπεφάσισε τήν κατάργησίν των καί τδ έκαμε. "Ηδη
δυνάμεθα νά κοιμούμεθα ήσυχοι. ’Εντελώς ήσυχοι πλέον. . .
Χ Α Ρ Η Σ ΣΤ Α Μ Α Τ ΙΟ Γ
Έ φημερίς «Σφαίρα» Πειραιώς
έτους 1925
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ΟΙ
ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΑΙ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ Α
ΠΟΤΕΛΟΥΝ ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΜΑΣ.
Σ’ ΟΔΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Υ
ΠΗΡΞΑΝ
«ΝΟΣΦΙΣΤΑΙ», ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΕΚΑΑΕΣΕ Ο ΔΑΝΤΗΣ.

Ή ιστορία άναφέρει ονόματα διασήμων άνδρών, οί όποιοι κατηγορήθησαν δτι κατεχράσθησαν
του άξιώματός των, γιά ϊδιοτελή
συμφέροντα. Έτσι

ό

μεγάλος

Φειδίας κατηγορήθηκε, δτι οίκειοποιήθηκε

τό

έλεφαντοστοϋν

τού άγάλματος τής Άθηνάς, ό
Σκιττίων, δτι σφετερίστηκε 500
τάλαντα τού βασιλέως Άντιόχου
Γ', ό Ταλλεϋράνδος καί άλλοι.
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ΚΑΤΑΧΡΑΖΤΑΙ

ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ πού άναζηχεΐ χά Τχνη
^
χών μεγάλων καχαχρασχών χού παρελθόνχος, διαπισχώνει δχι δέν υπάρχουν
άρκεχά σ το ιχ εία , γύρω άπό χό άχομό χους.
Αΰχό σημαίνει δχι σχήν πλειοψηφία χους
οί καχαχρασχαί πέρασαν χωρίς ν’ άφήσουν
προσωπικά Ιχνη σχήν ίσχορία. Χρονικογρά
φοι καί ίσχορικοί άναφέρουν χό όνομά χους
γιά διαφόρους λόγους, σπανίως δμως μέ
χόν σκοπό νά 8 ιαχή ρήσουν αχούς μεχαγενεσχέρους ζωνχανή χήν μνήμη έκείνων πού
άπεμύζηααν χόν λαό καί χό δημόσιο χαμεϊο. Προκΰπχει έχσι δχι ή ίσχορία χών
καχαχρήσεων αυνδέεχαι κυρίως μέ όνόμαχα άνδρών εύπολήπχων, γνωαχών γιά άλ
λου είδους πράξεις χους, έπανω αχούς ό
ποιους δ φθόνος χών άνχιπάλων χους καχόρθωσε νά ρίξη χήν σκιά χής ύποψίας καί
χό δηληχήριο χής καχηγορίας. Αύχή είναι
ή περίπχωσις χοΟ Φειδία καί χοΰ Σκιπίωνος.
Ή περίπχωσις χοΟ Φειδία είναι έξαιρεχικά περίεργη. Πολλά πράγμαχα γνωρί
ζομε νιά χόν περιώνυμο ’Αθηναίο γλύπχη.
Είναι γνωσχές σχεδόν δλες χου οί πρά
ξεις. Λίγα δμως σχοιχεϊα ύπάρχουν γιά
χήν καχηγορία πού διαχυπώθηκε ένανχίον
χου καί γιά χήν δίκη πού ακολούθησε.
Καί χά δυό δμως αύχά γεγονόχα είναι ίσχορικά έξακριδωμένα. Βρισκόμασχε σχά
μέσα χοΰ 5ου αΐώνος π.Χ. πού καχαόγασε
μέ χό φώς χου χήν Ε λλάδα.
Ή χα ν ή
λαμπρή έποχή χων ’Αθηνών καί χής έπικραχήσεως χοΰ Περικλέους. ’Επειδή ήχαν
μεγάλο χό γόητρ ο χοΰ έπιφανοΰς πολιχικοϋ
καί οί άνχίπαλοί χου δέν χολμοΰσαν νά έκδηλώσουν άμεσα χό μίσος καί χόν φθόνο
χους ένανχίον χου, διάλεξαν χήν μέθοδο
χών συκοφανχικών διαδόσεων.
’Ανάμεσα
σχίς άλλες καχηνορίες πού έξεχόξευσαν,
έχαρακχήρισαν χόν πρώχο πολίχη χών

’Αθηνών άκόλασχο σχήν ίδιωχική χου
ζωή, καί καχηγόρησαν χόν Φειδία, σχενό
ωίλο χου, καί χήν σύζυγό χου ’Ασπασία,
δχι υποβοηθούν χίς έξωσυζυγικές έρωχικές
χου περιπέχειες. Οί ψίθυροι είχαν σάν κύ
ριο στόχο χόν Φειδία πού δ Περικλής είχε
διορίσει διευθυνχή σχά έργα χοΰ Παρθενώνος, σχήν Άκρόπολι. Φυσικά χήν θέσι αΰχή ζήλευαν δλοι οί καλλιχέχνες συνάδελ
φοι χοΰ μεγάλου γλύπχου.
Τά δηληχηριώδη βέλη κά π ο τε βρήκαν
χόν στόχο χους. Ό Φειδίας είχε μόλις χελειώαει ένα άπό χά ώραιόχερα άγάλμαχά
χου, πού προοριζόχαν γιά χόν λαμπρόχερο
ναό χής ύφηλίου, χόν Παρθενώνα, χό χρυσελεφάνχινο άγαλμα χής Άθηνάς Παρθένου.
Κάποιος Μένων, ξένος κάχοικος χών ’Α
θηνών, πού είχε έργασθή σχά έργα χής
Άκροπόλεως, έμφανίρθηκε μιά μέρα σχήν
άγορά, μπροσχά αχόν βωμό χών Δώδεκα
θεών, καί ζήτησε άπό χόν λαό νά χοΰ
έγγυηθή άχιμωρησία, γιαχί σκόπευε νά
προβή σέ μιά σοβαρή καχαγγελία. "Οταν
έλαβε αΰχήν χήν έγγύησι, δ Μένων καχηγόοησε χόν Φειδία γιά ύπεξαίρεσι μέ
ρους χοΰ έλεφανχοσχοΰ πού προοριζόχαν γιά
χό μεγάλο άγαλμα χής Παλλάδος. ’Επρόκειχο γιά βαρύχαχο έγκλημα, δχι χόαο γιά
χήν μεγάλη άξια αύχού χοΰ ϋλικοΰ, όσο
γιά χήν ιερόσυλη πράξι ένός δημοσίου
λειτουργού.
Ό Μένων (πού χωρίς άμφιβολία ήχαν
δργανο χών έχθρών χοΰ Φειδία καί χοΰ
Περικλέους) πρέπει νά παρουσίασε πειαχήρια καί έπαρκεΐς μαρχυρίες γιαχί έπακολούθηαε δίκη καί δ Φειδίας συνελήφθη
καί φυλακίσθηκε. Ά πό έκεΐ καί πέρα δέν
υπάρχουν βέβαια σχοιχεϊα.
Σύμφωνα μέ
βρισμένες πληροφορίες 6 Φειδίας καχόρθωσε νά δραπεχεύση καί καχέφυγε σχήν ’Ο
λυμπία δπου έδημιούργησε χό άρισχούργη-

Oi καταχρασταΙ όπως τούς φαντύοθηκε ό Δάντης. ΒασονΙΖωνται στήν πυρωμένη πίσσα της Κολόσεωο.
μά του, τδ κολοσσιαίο χρυσελεφάντινο ά
γαλμα το'Ο ’Ολυμπίου Διός, ένα άπδ τά
έπτά θαύματα τού κόσμου. 'Γπάρχει δμως
καί μιά δραματικώτερη έκδοχή. Σύμφωνα
μέ αυτήν δ Φειδίας είχε ήδη κατασκευά
σει τδ περίφημο άγαλμα τήν έποχή τής
δίκης του καί δτι μέσα στήν φυλακή των
Αθηνών πέθανε πρίν άκόμη έκδοθή ή άπόφασις τού δικαστηρίου, άπδ άσθένεια ή
δηλητήριο.
Παρόμοια δηλητηριώδη βέλη έξετόξευααν ot ’Αθηναίοι καί έναντίον τού Περικλέους, δταν, τδ 430 π.Χ ., στίς άρχές τού
Πελοποννησιακοϋ πολέμου, καί τής έπιδημίας λοιμού, τδ άστρο τού έπιφανούς
πολιτικού είχε άρχίσει νά δύη. Τδν κάλεσαν νά λογοδοτήση γιά δλη τήν μακρά
περίοδο τής διοικήσεώς του. *0 Περικλής
δέν κατόρθωσε ή δέν θέλησε νά δικαιολογήση βρισμένες δαπάνες. Χωρίς νά διστά
σουν, οί ’Αθηναίοι δικασταί τού έπέδαλαν
τδ τεράστιο πρόστιμο των πενήντα ταλάν
των. 'Ο Περικλής, πού δέν είχε άντλήσει
πλούτη άπδ τή διοίκηαι, πλήρωσε τδ πρό
στιμο μέ τήν βοήθεια τών συγγενών καί
τών φίλων του. ’Αργότερα άποκατεστάθη
καί άνεκλήθη στήν άρχή, άλλά πέθανε
μετά άπδ λίγο καιρδ μέ τήν σκιά τής πα
ρανομίας έπάνω στήν λαμπρή του σταδιο
δρομία.
Μιά άπδ τις πρώτες διαβόητες ύποθέσεις «καταχρήσεως» στήν Ρώμη συνδέεται
μέ τδ δνομα τού Ποπλίου Κορνηλίου Σκιπίωνος, ένδς άπδ τούς πιδ δοξασμένους τής
Ιστορίας. *0 νικητής τών πολέμων τής 'Ι 
σπανίας καί τής ’Αφρικής, δ θριαμβευτής
τού ’Αννίβα, πού έπρόσφερε στά ταμεία
τής πατρίδος του τεράστιους θησαυρούς καί
έθεσε τά στερεά θεμέλια γιά τήν μελλον
τική κοαμοκρατία τής Ρώμης, προκάλεσε
τδ άγριο μίσος καί τδν φθόνο τών πατρι

κίων, οι όποιοι είδαν στδ πρόσωπό του τδν
σφετεριστή τής πολιτικής έξουσίας τους
μέσα στήν πόλι. ’Εκπρόσωπος τών άντιπάλων του ήταν δ άδυσώπητος Μάρκος
Πόρκιος Κάτων, άνθρωπος μικροπρεπής,
άνίκανος ν’ άντιληφθή τά ρεύματα τής έποχής του. ΤΗταν δεμένος μέ τά αυμφέρονττα μιάς συντηρητικής φατρίας καί δέν
δίστασε νά θυσιάση τδ μεγαλείο τής πα
τρίδος του, προκειμένου νά ταπεινώση τδν
πρωτεργάτη τής νέας ένδόξου έποχής.
Παρ’ δλα αυτά, δ πόλεμος έναντίον τού
Άντιόχου Γ' τής Συρίας έκανε έπιτακτική
τήν ανάγκη μιάς άξιας στρατιωτικής ήγεσίας, χρειάσθηκε νά καταφύγουν ατούς
Σκιπίωνες. Διοικητής τού στρατού δρίσθηκε δ Λούκιος, άδελφδς τού ’Αφρικα
νού, πού ήταν έκ τών νόμων άνεκλόγιμος
γιά τήν άνώτατη στρατιωτική αύτή θέαι,
καί άνεχώρησε μέ τδν βαθμό τού έξάρχου
καί στήν πραγματικότητα διηύθυνε τήν έκστρατεία. Δικό του ύπήρξε τδ σχέδιο τής
μάχης τής Μαγνησίας (190 π.Χ.) στήν
δποία δ ’Αντίοχος κατατροπώθηκε καί άναγκάσθηκε νά ζητήση ειρήνη πληρώνον
τας αμέσως στούς νικητάς 500 τάλαντα.
Ή ειρήνη αυτή στοίχισε στδν Σύριο βα
σιλέα άλλα 15.000 τάλαντα καί τις εύρωπαϊκές έπαρχίες του. Τούς δρους της δ
μως δέν τούς διαπραγματεύθηκαν οί Σκι
πίωνες, για τί άνεκλήθησαν κατεπειγόντως
στήν Ρώμη, δπου αντιμετώπισαν τήν κα
τηγορία τής καταχρήσεως.
Πραγματικά δ Πόπλιος Κορνήλιοξ δέν
είχε λογοδοτήσει γιά τά 500 τάλαντα πού
έλαβε άπδ τδν Άντίοχο. Έκράτησε τδ ποσδν γιά τδν έαυτό του καί γιά τούς στρα
τιώτες του αάν λεία πολέμου. Μετά τήν
διατύπωσι τής κατηγορίας, δ Λούκιος Σκιπίων μετέφερε στήν Σύγκλητο τά λογιστι
κά κατάστιχα τής έκστρατείας γιά νά λο-

γοδοτήση γιά τις δαπάνες, άλλά δ μεγα
λύτερος άδελφός του δέν τού τδ έπέτρεψε.
Μέ μιά πλατειά χειρονομία δ Πόπλιος
Κορνήλιος πήρε τά κατάστιχα άπδ τά χ έ 
ρια τού άδελφού του καί τά έσχισε. "Ενας
Σκιπίων δέν έπρεπε, ποτέ, νά δικαιολογήται γιά μιά τέτοια κατηγορία. Μετά
άπδ τήν χειρονομία αύτή δ ’Αφρικανός μ ί
λησε στδ πλήθος. «Σήμερα», είπε, «είναι
ή έπέτειος τής μάχης τής Ζάμα. "Ας πάμε
στδ Καπιτώλιο νά εύχαριστήαωμε τδν Δία
καί δλους τούς άλλους θεούς». *0 λαός
τδν άκολούθησε μέ ζητωκραυγές πού ζων
τάνευαν τδν θρίαμβο τών νικηφόρων Καρχηδονιακών πολέμων. Ά λ λ ’ δ Κάτων καί
ή Σύγκλητος δέν κατέθεσαν τά δπλα. Ή
κατηγορία ακολούθησε τήν κανονική δια
δικασία. *0 Κορνήλιος Σκιπίων άπεσύρθη
στδ Λιτέρνο καί άρνήθηκε νά έμφανισθή
μπροστά στούς κατηγόρους του.
Ή δίκη άνεβλήθη πολλές φορές καί τε
λικά ή Σύγκλητος, κάτω άπδ τήν πίεσι
τού λαού καί μετά άπδ μιά βίαιη διαμαρ
τυρία τού Τιδερίου Γράκχου (πατέρα τών
δύο διασήμων δημάρχων), «έθαψε» τήν 6πόθεσι. 'Ο ’Αφρικανός δμως δέν έπέστρεψε
στήν Ρώμη. Πέθανε στδ Λιτέρνο σέ ήλικία
μόλις 52 έτών. ’Εκεί έτάφησαν τά όστά
του. *0 νικητής τού ’Αννίβα είχε ζητήσει
νά μήν ταφή στδν τάφο τών Σκιπιώνων
στήν Ά ππ ία δδό. Ό άνΟποχώρητος Κάτων
έπανέλαβε τότε τήν
δίκη έναντίον τού
Λουκίου, δ δποΐος κατεδικάσθη νά έπιστρέψη τδ ποσόν πού είχε καταβάλει δ ’Αντί
οχος. Ό Λούκιος δέν κατόρθωσε νά συγκεντρώση τά 500 τάλαντα καί κλείσθηκε
στήν φυλακή. Μόνο μιά λαϊκή έξέγεραις
τού έπανέδωσε τήν έλευθερία καί τήν τιμή
του.
Στδ σημείο αύτδ θά μιλήσωμε γιά τδν
γνωστότερο καταχραστή τής ρωμαϊκής I-
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Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Τιμωρήθηκε μέ πρόστιμο άπό τούς δικαστάς τών 'Αθηνών.
ατορίας, τδν Γάιο Βέρρο, πού ή φήμη του
συνδέεται στενά μέ τό πολύ διααημότερο
δνομα τού Κικέρωνος. Χωρίς τις «Βερρινείους ’Αγορεύσεις» τού Μάρκου Τυλλίου
Κικέρωνος, οί καταχρήσεις αυτού τού
Ρωμαίου άνωτέρου δικαστικού θά είχαν
λησμονηθή. ΙΙρίν δμως ασχοληθούμε μέ
τόν Βέρρο πρέπει νά πούμε λίγα λόγια
γιά τόν Γνίφωνα Δολάβελλο, δ όποιος 6πί)ρξε διδάσκαλος καί μυητής του στις καταχρήσεις πού διέποαξε στις ρωμαϊκές έπαρχίες.
Πλεονέκτης καί άπατεών έκ φύσεως, ό
Δολάβελλος έλήστευσε καί λεηλάτησε άνενδοίαστα τήν Κιλικία, δπου ύπηρέτησε ώς
προπραίτωρ. Διάλεξε γιά έξαρχο καί γιά
ταμία δυό άνθρώπους μέ τούς όποιους νά
μπορή νά «συνεννσηθή», τόν Βέρρο καί τόν
Μαλλέολο, καί μετά τόν βίαιο θάνατο τού
τελευταίου άνέλαβε δ Βέρρος καί τά δύο
άξιώματα. Έ γ ιν ε μάλιστα καί κηδεμών
τού γιού τού Μαλλέολου, τόν όποιο άπογύμνωσε άσύστολα άπό δλα του τά άγαθά.
Χωρίς νά δώση λογαριασμό, ύπεξαίρεσε
ένα έκατομμύριο αηατέρτια. Ό Βέρρος διέπραξε δμως τις έγκληματικώτερες ύπεξαιρέσεις του ύπό τήν ιδιότητα τού δημοΟ ΣΚΙΠΙΩΝ
Σφετερίσθηκε 500 τάλαντα τού θασιλέως Αντιόχου Γ ' .

σίου λειτουργού. ’Ανάγκασε διάφορα άτο
μα, απειλώντας τα σοβαρά, νά τού κατα
βάλουν τεράστια ποσά. ’Αγάλματα μεγά
λης αξίας άφαιρέθηκαν άπό τούς ναούς
των έλληνικών νήσων. ’Ακόμη καί πλοίο
αναγκάσθηκε ή πόλις τής Μιλήτου νά θέ
ση στήν διάθεσί του, τό όποιο δ Βέρρος
πούλησε ατούς πειρατάς τού Αιγαίου. Πε
ρισσότερο άπό αύτουργός, δ Βέρρος ήταν
στις έπιχειρήαεις αυτές έκτελεστής τών
σχεδίων τού Δολαβέλλου, τόν όποιο τελικά
κατηγόρησε κάποιος
Μάρκος Σκάουρος,
χαλώντας τον δημοσία νά λογοδοτήση γιά
τήν διαχείοιαί του στήν Κιλικία. Ό Δο
λάβελλος καταδικάσθηκε νά πληρώαη ένα
πρόστιμο καί άπό τό σημείο αύτό ή ιστο
ρία χάνει τά Ιχνη του. ’Αργότερα δ Κικέρων έκανε μεγάλες προσπάθειες γιά νά
άποδείξη τήν άθωότητά του καί νά μεταθέση δλεσ τις εύθύνες έπάνω στόν Βέρρο.
Μετά τήν παράνομη Ικλογή του στό άξίωμα τού πραίτωρος (τά «τσιράκια» του,
ol divisorcs, είχαν μοιράσει τούς Εκλο
γείς 300.000 σηστέρτια) δ Βέρρος μετατέ
θηκε ώς προπαίτωρ στήν Σικελία, δπου
έπανέλαβε τά έργα πού είχε διαπράξει
στήν Κιλικία, γιά λογαριασμό καί άπό
κοινού μέ τόν διδάσκαλό του Δολάβελλο.
’Απέσπασε μέ απειλή, βασανιστήρια καί
κατασχέσεις, χρήματα, άφήρεσε θησαυ
ρούς άπό ναούς, έκλεψε κορινθιακά άγάλματα καί δοχεία, διέπραξε κάθε είδους
άπάτη στήν συγκομιδή σίτου, στήν δίωξι
τών πειρατών, στά τελωνεία. Έπέατρεψε
στήν Ρώμη βαθύπλουτος, ένώ στήν Σικελία
δ πληθυσμός γκρέμιζε τά αγάλματα πού
είχε στήσει δ ίδιος γιά νά τιμήση τό πρό
σωπό του. Στήν Ρώμη τόν άκολούθησε ή
κατηγορία πού διετύπωσαν έναντίον οί Σικελοί. Τήν ύπόθεσι άνέλαβε δ Κικέρων, ό
όποιος μετέβη αύτοπροσώπως στήν Σικε
λία δπου συγκέντρωσε ένα τεράστιο δγκο
άπό ένοχοποιητικά στοιχεία γιά τήν δίκη.
Ή δίκη άρχισε στις 5 Αύγούστου τού έ
τους 70 π.Χ. άλλά διεκόπη άπό τήν έθελουσία Εξορία τού Βέρρου.
Ό Κικέρων
πρόφθααε νά έκφωνήση δυό μόνο άπό τις
Βερρινείους» άγορεύσεις του. "Έγραψε δ
μως άλλες πέντε. Οί δικασταί καταδίκα
σαν τόν μεγάλο καταχραστή σέ Ενα πρό
στιμο τριών Εκατομμυρίων σηστερτίων ■—
μικρό ποσό γιά μιά περιουσία σάν αύτή
πού είχε σχηματίσει καί φυγαδεύσει σέ άσφαλές μέρος δ προπραίτωρ τής Σικελίας.
Ή άπληστία του δμως τού έστοίχισε τήν
ζωή. ’Αργότερα δ Μ. ’Αντώνιος (πού άπό
τό περιστατικό αυτό όνομάσθηκε «corinthiarius»), θέλοντας νά άνακτήση τά κο
ρινθιακά δοχεία πού τού είχε κλέψει δ
Βέρρος, τόν περιέλαβε στόν κατάλογο τών
προγραφών τού έτους 43 π.Χ. ’Έτσι δ
Βέρρος βρήκε τόν θάνατο στήν διάρκεια
«τών Εκκαθαρίσεων» πού στοίχισαν τήν
ζωή τού μεγάλου κατηγόρου του, τού Κικέρωνος.
Στήν πρώτη περίοδο τού Μεσαίωνος δέν
έλειψαν οί άπάτες. καί οί καταχρήσεις.
Οί δυνατότητες τών καταχραστών ήσαν δ
μως τώρα πολύ πιό περιορισμένες άπ’ δ,τι
στήν έποχή τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας.
Σημειώθηκαν κυρίως «παρεκτροπές» άργυρωνήτων δπουργών καί δικαστών, Εξα
γορές άξιωμάτων καί τιμών, πού δ Δάντης
άποκαλεΐ «baratterie». Δέν έπρόκειτο γιά
σοβαρά παραπτώματα, δν κρίνωμε άπό
τήν περιγραφή πού μας δίνει γιά αύτά δ
Ά λιγκιέοι στό XXI καί XXII άσμα τής

♦Κολάσεως». Ό Τσιάμπολο (ή Τζιάν Πό
λο) τής Ναβάρρας, γιός εύγενικής μητέ
ρας καί άχρείου πατέρα πού κρεμάσθηκε
άπό άπελπισία, κατέκτησε βαθμηδόν τό
άξίωμα τού «θεράποντος» στήν αύλή τού
καλού βασιλέως Τυβάλδου τής Ναβάρρας
καί συγκέντρωσε μεγάλες Εξουσίες. «"Ο
ταν άπέκτησε δύναμι, άρχισε νά κάνη
♦baratterie», νά πουλά χάρες καί άξιώ
ματα καί δ,τι άλλο μπορούσε». ’Ακολου
θεί δ Μποντοΰρο Ντάτι. Ό Δάντης, πού
έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια γιά τούς κα
τοίκους τής Τοσκάνης καί τής πόλεως
Λούκκα, τόν περιγράφει σάν Εκπρόσωπο
τών ήθών αύτής τής πόλεως, δπου οί πάντες, τόν 14ο αιώνα, ήσαν «barattieri». Ό
Μποντοΰρο ήταν διαρκώς μπλεγμένος μέσα
σέ «άπάτες» καί Εκχωρούσε τις δημόσιες
θέσεις σέ δποιον τού άρεσε.
Στήν ίδια συντροφιά άνήκει καί δ Πα
τήρ Γκομίτα, ένας καλόγερος πού ήταν
«μεγάλος καί Επίσημος μάγιστρος» τού
Δικαστού Νίνο ντί Γκαλλούρα.
Τελευταίος μέσα στόν λάκκο μέ τήν ζε
ματιστή πίσσα τής «Κολάσεως» τού Δάντη
είναι δ Μιχαήλ Τζάνκε. "Οταν φυλακίσθηκε δ βασιλεύς Έ νταος, ό Τζάνκε παντρεύθηκε τήν βααιλομήτορα. Μεταχειριζόμενος βία καί άπειλές πλούτισε σέ βάρος
τού πληθυσμού τού Λογγοντόρο καί τής
Γκαλλούρα, ώς τήν ήμέρα πού δ Γενοβέ
ζος γαμβρός του Μπράνκα Ντόρια τόν σκό
τωσε μέ ένέδρα γιά νά τού άφαιρέση τήν
Εξουσία καί τά άγαθά.
Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά μικροαπατεώνες πού θά είχαν λησμονηθή άν
δέν τούς άνέφερε δ Δάντης. Είναι άξιοσημείωτο τό γεγονός δτι δ ποιητής, παρ’ δλο πού γνώριζε άριστα τήν Ιστορία τής
Εποχής του, άναφέρει μόνο αύτά τά λίγα
περιστατικά στήν «Κόλασι», τά δποία καί
θεωρεί σοβαρά.
Στούς αιώνες πού άκολούθησαν θ’ άναφέρωμε χαρακτηριστικά τήν ύπόθεσι τού
στρατάρχου τής Γαλλίας Λουδοβίκου ντέ
Μαριγιάκ, πού δικάσθηκε τό 1630. Ό Μάριγιάκ, πκστός άκόλουθος τής βααιλομήιορος Μαρίας τών Μεδίκων, είχε ταχθή
μέ τό μέρος της τό σύντομο διάστημα πού
Εκείνη κατόρθωσε νά άπομακρύνη άπό τήν
αύλή τόν πανίσχυρο καρδινάλιο Ρισελιέ.
Ό καρδινάλιος πή(ίε τήν έκδίκησί του.
Είαεχώρησε άπό μιά μυστική πόρτα στά
διαμερίσματα τού βασιλέως καί κατόρθω
σε μέ τήν εύγλωττία του νά έπανακτήση
τήν Εμπιστοσύνη τού μονάρχου του καί νά
πάρη πάλι στά χέρια του τά ΐινία τής Ε
ξουσίας. Ή συνάντηαις αύτή πραγματο
ποιήθηκε στί 11 Νοεμβρίου 1630. 'Η ήμέ
ρα αύτή όνομάσθηκε «ήμέρα τής φενάκης»
γιατί δ πολυμήχανος Καρδινάλιος κατόρ
θωσε νά ξεγελάση τότε τούς άντιπάλους
του, τήν βααιλομήτορα καί τούς δπαδούς
της. Μόλις άνέλαβε πάλι τήν Εξουσία, δ
Ρισελιέ διέταξε νά συλληφθή δ Λουδοβίκος
ντέ Μαριγιάκ, στόν δποϊο πριν άπό λίγο
καιρό είχε άπονεμηθή ή στραταρχική ρά
βδος. "Οταν δδηγήθηκε στό ειδικό δικα
στήριο, στό Ρ έιγ, ό Μαριγιάκ άκουσε έκ
πληκτος νά τόν κατηγορούν, δχι γιά τήν
πολιτική του διαγωγή, άλλά γιά μιά σειρά
άπό «άπάτες καί ύπεξαιρέαεις» τις δποϊες
διέπραξε ώς διοικητής τής στρατιάς τής
Καμπανίας. Ό άγαθός Μαριγιάκ έπεσε
άπό τά σύννεφα. Δέν είχε καμμιά διάθεσι
ν’ άρνηθή αύτές τις «παρεκτρ.τές . «Καί

ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
βέβαια», είπε, «είναι άλήθεια. Πρόκειται
για σανό, τρόφιμα καί σ το λ ές... πράγμα
τα χωρίς σημασία, πού δλοι τά κάνουν!
Γιατί πρέπει έγώ νά δώσω λόγο; Είναι
σοβαρή μιά τέτοια κατηγορία;» Ναι, ήταν
σοβαρή. Τό ειδικό δικαστήριο κατεδίκασε
τόν Μαριγιάκ σέ θάνατο. Ούτε καί τότε
ό Μαριγιάκ θέλησε νά προσγειωθή. «Ό
βασιλεύς», είπε, «δέν θά έπιτρέψη μιά τέ
τοια ποινή γιά λίγο σανό».
’Αλλά ό βασιλεύς ήταν ύποχείριος τού
δαιμονίοο Καρδιναλίου του. Ό Λουδοβίκος
ΙΖ ' άπέρριψε τήν αΤτησι χάριτος τοΰ Μαριγιάκ καί δ στρατάρχης δδηγήθηκε στήν
πλατεία τής Γκρέβ όπου τόν περίμενε δ
πέλεκυς τού δημίου.
"Ενα αιώνα άργότερα ή ύπόθεσις Μαριγιάκ έπανελήφθη, μέ ανάλογες συνθή
κες. θύμα αύτή τήν φορά ήταν δ Γάλλος
στρατηγός, κόμης Λαλλύ - Τολλαντάλ.
Υπερασπιστής των γαλλικών άποικιών
στίς ’Ανατολικές ’Ινδίες, δ κόμης αΐχμαλωτίαθηκε από τούς Ά γγλους στήν διάρ
κεια μιάς μάχης. Κατόρθωσε νά έλευθερωθή καί έσπευσε ατό Παρίσι, δπου σύμ
φωνα μέ τΙς πληροφορίες πού είχε, τόν
κατηγορούσαν γιά δειλία καί προδοσία.
Στό Παρίσι συνελήφθη μέ τήν κατηγορία
τής καταχρήσεως καί δδηγήθηκε στδν δή
μιο. "Οταν τό 1778 δ Βολταϊρος κατόρθω
σε ν’ άποκαταατήση τήν μνήμη τού Λαλ
λύ - Τολλαντάλ κανείς δέν μιλούσε πιά
γιά διαχεριστικές άτααθαλίες, πού πιθα
νόν υπήρχαν, άλλ’ έχρησιμοποιούντο μόνον
σάν πρόσχημα.
Στήν θυελλώδη περίοδο τής Γαλλικής
Έπαναστάαεως οί καταχρήσεις καί οί άπάτες, πού δέν ήααν ποτέ στό προσκήνιο
τής ιστορίας, πέρασαν σέ δεύτερη καί
τρίτη μοίρα. Φυσικά δέν Ιλειψαν οί δια
φθορείς καί οί διεφθαρμένοι. Οί «έπιατάτες» πού διεχειρίζοντο τίς περιουσίες καί
τά κτήματα τών εύγενών, μέσα στήν με
γάλη οικονομική άναταραχή τής έπαναστάσεως έγιναν οί σημαιοφόροι τής άατιχ ΐις τάξεως ή όποια μέ τήν βοήθειά τους
κατέκτηαε τίς πρώτες βάσεις τής έξουσίας της. Οί «έπιστάτες» αύτοί δέν δίστα
σαν συχνά νά πλουτίζουν σφετεριζόμενοι
δημόσια έσοδα. Ή Γαλλική Έπανάστασις
δμως δέν ύπήρξε στήν πραγματικότητα
έποχή κερδοσκοπιών καί άπατών. Ή τύ
χη τών ακινήτων ήταν άβέβαιη, τό νόμι
σμα είχε κλονισθή. Οί κρατικοί «λειτουρ
γοί» φρόντιζαν γιά τόν έπιούαιο αλλά δέν
ήααν άπληστοι. Ό χρυσός έφυγαδεύετο,
τά κοσμήματα παρέμεναν κρυμμένα. Οί
άνδρες πού κυβερνούσαν τήν έποχή έκείνη
τήν Γαλλία είχαν χωρίς αμφιβολία πολλά
έλαττώματα, δχι δμως τήν δίψα τοΰ χρή
ματος. Ό Ροβεσπιέρος πού δέν δίστασε
νά διατάξη τήν καρατόμησι έκατοντάδων
θυμάτων, δνομάσθηκε «’Αδιάφθορος».
Γρήγορα δμως τό σκηνικό άλλαξε. Μέ
τό Διευθυντήριο δ ρυθμός τής ζωής μετεβλήθη. Οί δαπάνες τής ιδιωτικής ζωής
πολλαπλααιάσθηκαν. Επακόλουθο αύτής
τής σπατάλης ήταν ή έπανεμφάνιαις τών
καταχραστών καί κερδοσκόπων. Άνάμεαά
τους πρώτος καί καλύτερος είναι δ Γαβρι
ήλ Ούβράρ. Τά 1797 διορίσθηκε γενικός
προμηθευτής τοΰ γαλλικού πολεμικού ναυ
τικού καί μέ σκοτεινό τρόπο διοχέτευσε
στά θυλάκιά του δχι μόνο τίς προμήθειες
τού γαλλικού στόλου, άλλά καί τών μο
νάδων τού συμμαχικού ισπανικού στόλου
καί σέ λίγους μήνες άπέκτησε μιά π ε

ριουσία δεκαπέντε έκατομμυρίων χρυσών
φράγκων. Ό Ούβράρ άρχισε τότε νά δανείζη στό γαλλικό κράτος μεγάλα ποσά
καί νά τοΰ έπιβάλλη τήν οικονομική τυ
ραννία του. ΤΗταν τόσο τό μίσος τοΰ Ναπολέοντος άπέναντί του, ώστε διέταξε δυό
φορές τήν σύλληψί του. Δέν ύπήρχαν δ
μως αποδείξεις έναντίον τού Ούβράρ, καί
δ κερδοσκόπος άφέθη έλεύθερος. ΤΗταν δ
μως μεγάλη ή δύναμις πού διέθετε δ Ού
βράρ καί δ Ναπολέων άναγκάσθηκε νά ζητήση τήν βοήθειά του μετά τήν έπιστροφή
του από τήν "Ελβα.
Τήν i6ta έκείνη έποχή προβάλλεται,
καί σάν διάσημος κερδοσκόπος, μιά περί
εργη προσωπικότης, ιδιοφυής καί άνεδοίαστη, μέ εύστροφία πνεύματος ίση, άν δχι
ανώτερη, τού Βοναπάρτου. Πρόκειται γιά
τόν κυνικό πολιτικό δ δποίος ατό Συνέδριο
τής Βιέννης έσωσε τήν Γαλλία μέ τίς
αξιοθαύμαστες καί εύστοχες πατριωτικές
ένέργειές του καί κατόρθωσε νά διατηρηθή στήν άρχή κάτω από δλα τά καθεστώ
τα. Είναι δ πρώην ίερεύς καί μετά έπίσκοπος Κάρολος - Μαυρίκιος ντέ Ταλλεΰράνδος - Περιγκόρ, δούξ τού Μπενεβέντο.
Οί κερδοσκοπικές έπιχειρήσεις του ώχριούν σέ σύγκρισι μέ τίς δολοπλοκίες τής
διπλωματίας του, είναι δμως στό είδος
τους άξιοσημειώτες.
Ώ ς ύπουργός τών
’Εξωτερικών τού Διευθυντηρίου δωροδόκη
σε τίς άρχές τής χώρας του καί τούς ξέ
νους άντιπροσώπους πού διεπραγματεύοντο μαζί του καί καταχράσθηκε τήν έπιχορήγησι τών έξήντα έκατομμυρίων φράγ
κων, τήν δποία ή Ισ πα νία κατέβαλε στήν
Γαλλία κατά τήν διάρκεια τού πολέμου.
"Οταν τό Διευθυντήριο διέταξε νά κατα
σχεθούν τά πλοία τών ’Αμερικανών συμ
μάχων τής ’Α γγλίας, δ Ταλλεϋράνδος ζή
τησε άπό τούς φροντιστάς τών πλοίων ένα
έκατομμόριο φράγκα, γιά τήν άνάκλησι
τής διαταγής. Οί Αμερικανοί αγανάκτη
σαν καί δημιούργησαν σκάνδαλο πού, έξ
αιτίας αύτού καί άλλων έπεισοδίων, δ
Ταλλεϋράνδος άναγκάσθηκε νά παραιτηθή. Ό Ναπολέων δμως, τότε Πρώτος "Γπατος, τόν διόρισε καί πάλι δπουργό τών
’Εξωτερικών, άξίωμα πού δ Ταλλεϋράνδος
διετήρηαε δλα τά χρόνια τής ύπατίας καί
τής αύτοκρατορίας τοΰ Ναπολέοντος.
Ώ ς ύπουργός δ Ταλλεϋράνδος έδέχετο
άπό δλους φιλοδωρήματα, τά γνωστά τήν
έποχή έκείνη «pots - de - vin» («κερά
σματα»), Είσέπραξε ένα έκατομμύριο
φράγκα άπό τήν Αύατρία, στήν ύπογραφή
τής συνθήκης τοΰ Κάμπο Φόρμιο, ένα έ
κατομμύριο άπό τό Βασίλειο τής Νεαπόλεως. Άργότερα, μετά τήν νίκη τοΰ Άούστερλιτς, δταν δ Ναπολέων τοΰ άνέθεσε
νά προετοιμάση μυστικά ένα σχέδιο γιά
τήν άνεξαρτησία τής Πολωνίας, δ Ταλλεΰράνδος ζήτησε τέσσερα έκατομμύρια
άπό τούς εύγενεΐς τής Πολωνίας, μέ τήν
ύπόσχεσι δτι θά ένεργοΰσε γιά τήν άπελευθέρωσι τής πατρίδα τους. Οί Πολω
νοί, ενθουσιασμένοι, συγκέντρωσαν τό ποσόν καί τοΰ τό προσέφεραν. "Ομως, στό
μεταξύ, δ Ναπολέων συμφώνησε μέ τόν
τσάρο καί άλλαξε γνώμη. Ό Ταλλεϋράν
δος, σάν «έντιμος» δωρολήπτης, έπέστρεφε τά τέσσερα έκατομμύρια στούς Πολω
νούς.
Σέ δλη του τήν σταδιοδρμία δ Ταλλεϋ
ράνδος χρησιμοποίησε τίς πολιτικές πλη
ροφορίες, πού ώς ύπουργός κατόρθωσε νά

Ο ΤΑΛΛΕΫ ΡΑΝΔΟΣ
Ό διάσημος Γάλλος διπλωμάτης, τοΟ
όποιου τό όνομα είχε άναμιχθή οέ δω
ροδοκίες καί καταχρήσεις τής έποχης
του.
έξασφαλίση πρώτος, γιά νά παίζη καί,
φυσικά, νά κερδίζη στό χρηματιστήριο.
Ό Ταλλεϋράνδος ξόδευε άφειδώς, χωρίς
νά ύπολογίζη τό χρήμα, γιατί δέν ήταν
φιλάργυρος. "Ηταν άπληστος. "Αφησε
στούς κληρονόμους του μιά τεράστια πε
ριουσία.
Ή δική μας έποχή δέν έχει ακόμη
καταγραφή άπό τήν Ιστορία. Τό άκατέργαστο ύλικό τοΰ χ»ονικοΰ της θά μελετή
σουν καί θά κατατάξουν οί μεταγενέστεροι.
Πολλά άπό τά σημερινά γνωστά δνόματα
καταχραστών θά είναι άγνωστα γιά τά παι
διά καί τά έγγόνια μας, γιατί ή ιστορία
δέν σταματά στούς άπατεώνες. Οί γνωστό
τεροι καταχρασταί καί σφετερισταί δημο
σίου πλούτου τής Ιστορίας
είναι στήν
πραγματικότητα άτομα πού έγιναν γνωστά
χάρις στούς άλλους τομείς τής δραστηριότητός τους. "Αλλοτε πρόκειται γιά λα»ιπρές μορφές, αναγκασμένες νά έκθέτουν
τίς κηλίδες του δπως καί δ ήλιος, καί
άλλοτε γιά σκοτεινά άτομα, πού κέρδισαν
τήν αθανασία μόνο καί μόνο έπειδή άναφέρει τίς πράξεις τους ένας
μεγάλος
τραγικός ποιητής.
CARLO PICCHIO
Ό

Ο ΚΑΤΩΝ
γνωστός τιμητής τής Ρωμαϊκής
Πολιτείας.

«ΔΙΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η ΖΩΗ
Υ Π Ο ΤΟ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ν Π Λ Ε Γ Μ Α ; »
Ή κομμουνιστική θεωρία άρνεϊται πασαν αξίαν εις τον άνθρωπον, ώς ανεξαρτή
του καί έλευθέρου δντος, τον θεωρεί εχθρό του και έπιδιώκει εις τήν πράξιν τήν
έξαφάνισίν του, άφοΰ τοΰ έχει καταργήσει παν ατομικόν δικαίωμα. Ή ιδιωτική ζωή
τοΰ άνθρώπου είναι ανύπαρκτος, άτομική ιδιοκτησία, οικονομική έλευθερία, πνευ
ματική ή πολιτική δραστηριότης ομοίως ανύπαρκτος.
Τοΰ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΔΡΙΜΥΛΗ
Είναι σαφές δτι ή άξια ένός κοινωνικού συστήματος κρίνεται κατά βάαιν άπό τδν τρόπον ζωής τόν όποιον προσφέρει εις
τδν λαόν ή τούς λαούς, οί όποιοι ζούν μέ αύτό. Κριτήριον δη
λαδή δέν άποτελοδν ούτε οί λόγοι, αί διάφοροι ύποσχέαεις, τά
δόγματα, αί θεωρίαι ή τά ποικίλα όράματα διά μελλοντικούς
παραδείσους, αλλά ό συγκεκριμένος βαθμός ίκανοποιήσεως των
Ολικόδν, ήθικών καί πνευματικών άναγκών τού άνθρώπου, ώς
άτόμου καί ώς συνόλου. Διά τούτο 8ταν ακεπτώμεθα έν σύστημα,
πρωτίατως πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ’ δψιν μας τί είδους ζωή
έχει έξασφαλίσει εις αύτούς οί όποιοι τό άπεδέχθησαν. Καί
φυσικά ύπερέχει έκεϊνο τό όποιον δίδει εις τόν άνθρωπον άνώτερον, άνθρωπινότερον τρόπον ζωής.
Διά τούτο λοιπόν, κάθε άνθρωπιστικόν σύστημα άποτελεϊ
τήν προσδοκίαν καί τήν έλπίδαν δλων τών άνθρώπων, οί όποιοι
ώς κοινωνικά δντα, είναι ύποχρεωμένοι νά τεθούν 6πό τήν έπίρρειαν τούτου.
Δυστυχώς σήμερον ύπάρχουν ώρισμένα τοιαΰτα τά όποια
άπάδουν τής έννοιας «ανθρωπισμός» καί χρησιμοποιούν βαναύσους μεθόδους είς αύτούς τούς άποδέκτας των.
"Εν έξόχως άντιπροσωπευτικόν δείγμα Ινός τοιούτου κοι
νωνικού συστήματος είναι τό κομμουνιστικόν.
Αί σκέψεις μας θά στραφούν πρός τήν κατεύθυναιν άποκλειστικώς καί μόνον τής θέαεως τήν δποίαν κατέχει τό άτομον
έντός τής κομμουνιστικής κοινωνίας, έπισημαίνοντες ταυτόχρονα
καί τάς σχέσεις του μετά τού κράτους.
Έ ν πρώτοις ή κομμουνιστική θεωρία άρνεϊται πάσαν άξίαν
είς τόν άνθρωπον, ώς ανεξαρτήτου καί έλευθέρου δντος, τόν
θεωρεί έχθρό του καί έπιδιώκει είς τήν πράξιν τήν έξαφάνισίν
του, άφοΰ τοΰ έχει καταργήση πάν άτομικόν δικαίωμα. Ή
ιδιωτική ζωή τοΰ άνθρώπου είναι άνύπαρκτος, άτομική ιδιοκτη
σία, οικονομική έλευθερία, πνευματική ή πολιτική δραστηριό
της όμοίως άνύπαρκτοι.
’Αδύνατος τυγχάνει διά τόν άνθρωπον ή έκλογή τής έργαοίας, τό έπάγγελμα τό όποιον κατά τήν έπιθυμίαν του θά άσκη
ση καί δ τόπος είς τόν όποιον έπιθυμεΐ νά κατοικήαη.
Τό πανίσχυρον κράτος έκλέγει διά κάθε νέον τήν σταδιο
δρομίαν του' ή έλευθερία, ή περιουσία, ή τιμή καί ή ζωή έκάστου άνήκουν είς αύτό διότι ά άνθρωπος έναντι τών πάσης φύσεως αύθαιρεσιών τής κρατικής έξουαίας, πείθει δτι ό πολίτης
είναι μόνον ύπήκοος άνευ δικαιωμάτων μέ μόνον ίιποχρεώαεις
τάς δποίας άσυζητητί όφείλει νά έκπληροΐ.
Αύτός άλλωστε ήτο καί δ λόγος ώστε δλα τά κομμουνι
στικά κράτη μετά τής Σαουδαραβίας καί τής Νοτίου Άφρικής, νά είναι αί μόναι χώραι είς δλόκληρον τόν κόσμον, αί
δποΐαι δέν ύπέγραψαν τήν «Διακήρυξιν τών Δικαιωμάτων τοΰ
άνθρώπου καί τού Πολίτου» τήν δποίαν συνέταξεν δ ΟΗΕ τό
1948 καί συνεπλήρωαεν τό 1951.
Άντιθέτως δμως, ώς γνωρίζομεν, εις τήν Δύσιν ύπάρχει
διαφορετική τάξις πραγμάτων. Είς τάς δυτικάς κοινωνίας τό
κράτος δέν είναι παντοδύναμον, αί έξουσίαι του είναι περιωρισμέναι άπό τούς νόμους καί τούς θεσμούς καί έλέγχονται άπό τήν κοινήν συνείδησιν. Διότι τό σύνταγμα, οί νό

μοι, ή άνεξάρτητος δικαιοσύνη καί ή κοινή γνώμη προστα
τεύουν τό άτομον άπό πάσαν κατάχρησιν τής έξουσίας. Ό άν
θρωπος είς τάς κοινωνίας αύτάς δέν ύπηρετεΐ τό κράτος άλλά τό κράτος είναι είς τήν ύπηρεσίαν τού άνθρώπου. Ή δπαρξις τών πολιτικών καί άστικών δικαιωμάτων του, τοΰ έπιτρέπουν νά έκωράζη έλευθέρως τήν γνώμην του νά άναπτύαη
έπαγγελματικήν δραστηριότητα, νά έκλέγη τό είδος τής έργασίας του, τόν τόπον διαμονής του καί γενικώς νά ζή μέ τόν
τρόπον τής άρεσκείας του έντός τών πλαισίων βεβαίως τού
κοινωνικού συμφέροντος καί τής κοινωνικής ήθικής.
’Αλλά άς άναφερθώμεν είς ένα βασικόν θεσμόν δστις φθίνει
συνεχώς υπό τό κομμουνιστικόν σύστημα, καί τοΰ δποίου ή
διατήρησις είναι τόσον απαραίτητος διά τήν δμαλήν έξέλιξιν
τών κοινωνιών, τόν θεσμόν τής οικογένειας. Τόσον δ άνδρας
δσον καί ή γυναίκα είναι υποχρεωμένοι κατ’ άρχάς νά έργάζωνται διά νά ζήσουν, άφού αί άποδοχαί τού ένός μόνον δέν
έπαρκούν.
Συμβαίνει δέ καί τό έξής θλιβερόν, τό κράτος έργοδότης
έχη ώς άρχήν τά έργαζόμενα άνδρόγυνα είς τήν ίδιαν έργασίαν νά μήν έργάζωνται είς τήν αύτήν βάρδιαν, μέ άποτέλεσιια νά μή συμπίπτουν ποτέ υπό τήν έννοιαν τού άνδρογύνου.
Αύτή λοιπόν ή άντίληψις δδηγεΐ είς τήν άδυναμίαν τών γονέων
νά συντηρίσουν τά τέκνα των ώστε νά παραδίδουν ταΰτα είς
τούς κρατικούς βρεφικούς σταθμούς καί νά τά παίρνουν μόνον
τό Σαββατοκύριακον. 'Επομένως άπό έκείνην τήν στιγμήν τό
παιδί άνήκει είς τά κράτος περισσότερον καί δλιγώτερον είς
τούς γονείς του. Έ κ εΐ διδάσκεται δτι οί πραγματικοί γονείς
του είναι τό κόμμα καί δχι αύτοί οί δποΐοι τό έγέννησαν.
Τό άνήκουστον φαινόμενον ένός μικρού πείθει περί τούτου:
Ό μικρός Πάουελ Μορόζωφ, έπρόδωσε τούς άγρότας γονείς του,
έπειδή ούτοι έκρυψαν δλίγον σιτάρι διά νά μή τό κατάσχη τό
κράτος. Ό μικρός Μορόζωφ ήρωποιήθη καί προβάλλεται ώς πα
ράδειγμα είς δλα τά παιδιά. Υ πάρχει μάλιστα είς τήν Μόσχαν
παιδικόν πάρκον μέ τό άγαλμά του.
Πρό δλίγων έτών έπίοης, μία μικρά είς τήν ’Ανατολικήν
Γερμανίαν, ή Γιούλα Μπάους κατέδωσεν τούς συγγενείς της,
οί δποΐοι έσκόπευον νά διαφύγουν άπό τό τείχος τής έντροπής.
Τά άποτέλεσμα γνωστόν, ή μικρά Γιούτα παρεσημόφορήθη, οί
δέ συγγενείς της έξηφανίσθησαν.
’Αλλά άς έξετάσωμεν άκόμη είδικώτερον τήν θέσιν τής
γυναικός έντός τού κομμουνιστικού πλέγματος. Ά τυχώς δ ι’ αύτήν, δέν τής έδόθη ή ίσότης έναντι τού άνδρός, ώς τής ύπεαχέθη τήν δποίαν άπολαμβάνει αδτη είς τήν Δύσιν. Μάλιστα
τήν έξομοίωσε πρός τό ίνδρα, άλλά βεβαίως άλλο «ίσα» καί
άλλο «δμοια». Τής καθιέρωσε δηλ. τρόπους έργασίας βαρείς
καί άκατίαλλήλους. Τήν έκαμεν οίκοδόμον, δδηγό ταξί, στιλβώτρια, άχθο®όρον μέ άποτέλεσμα νά χάση τά λεπτά χαρα
κτηριστικά της, τήν χάριν της, μέ λίγα λόγια άνδροποιήθηκε.
Καί έκτός αύτών έχει καί τό βάρος τής οικιακής άπααχολήαεως, χωρίς βεβαίως τάς συγχρόνους ανέσεις τάς δποίας άπολαμβάνει ή γυναίκα είς ήμάς.

Εξ αριστερών πρός τά δεξιά: ’Αλέξανδρος Σολζενίτσιν, Ζωρές Μεντβέντεφ καί Άνατόλ Κουζνέτσωφ. Διάσημοι Ρώσοι συγ
γραφείς, οί δποΐοι κατεδιώχθησαν παντοιοτρόπως άπό τό Σοβιετικόν καθεστώς.
"Οσον άφορφ τό βιοτικόν έπίπεδον θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν τά έ ξ ή ς : Ε ϊ ς τήν Δύσιν οί άνθρωποι έργάζονται διά
τόν έαυτόν των καί τήν οϊκογένειάν των, άντιθέτως εις τόν
κομμουνιστικόν κόσμον έργάζονται διά τό κράτος, διότι αότό
καθορίζει μέ τήν απόλυτον θέλησίν του τό βιοτικόν έπίπεδον
τών υπηκόων του. ΟΒτω δημιουργείται τό θλιβερόν αποτέλεσμα
νά δίδγ) μεγάλην προτεραιότητα εις τήν ίκανοποίησιν όχι τών
κοινωνικών άναγκών, άλλά τών ίδικών του πολιτικών έπιδιώξεων συμπιέζοντας οδτω τό βιοτικόν έπίπεδον εις τά κατώτατα
βρια. ’Αξίζει νά σημειωθή, ώς άπέδειξεν ή συγκριτική στατι
στική, δτι 6 Ρώσος πολίτης έχει αγοραστικήν ικανότητα ΐσην
πρός τό 1)5 τού ’Αμερικανού. Τό έπίδομα τοΰ ΆμερικανοΟ
ανέργου είναι άνώτερον άπό τό ήμερομίσθιον τοΰ Ρώσου έργαζομένου. Ή δέ άκρίβεια μέ τάς συνεχώς άνερχομένας τιμάς
καθιστά έτι χειροτέραν τήν κατάστασιν, καθ’ δσον μάλιστα ή
αγορά μειονεκτεΐ έλλείψει έπαρκοΰς έφοδιααμοΰ, σήμερον δτε
ή κοινωνία μας χαρακτηρίζεται, γενικώς, ώς καταναλωτική
μέ υπεραφθονία άγαθών. Έ ν τούτοις είς τήν Ρωσίαν ισχύει
άκόμη τό δελτίον. "Ενεκεν τούτου φυσικόν είναι νά οργιά
ζουν ή μαύρη αγορά, ή κερδοσκοπία, τό λαθρεμπόριον κ.λ.π.
Τό συμπέρασμα είναι δτι αί σύγχρονοι αλέσεις τοΰ πολιτι
σμού μας δέν έχουν καί τόσον άγαθάς σχέσεις μέ τάς κομμουνιατικάς χώρας.
Τώρα άς έρθωμεν είς έναν άλλον τομέα, εις αυτόν τής
ψυχαγωγίας. ’Ασφαλώς καί έδώ ή κατάστασις κάθε άλλο παρά
εύχάριστός τυγχάνει. Τό κράτος ώς παραγωγός ταινιών, θιασάρχης έκδότης βιβλίων καί ιδιοκτήτης νυκτερινών κέντρων,
καθορίζει τούς τρόπους ψυχαγωγίας, πολιτικοποιούν δλας τάς
ψυχαγωγικάς έκδηλώαεις καί μετατρέπον αύτάς είς μορφάς
προπαγάνδας.
"Οσον άφορψ τόν χώρον τής τέχνης τά πράγματα δέν δια
φέρουν καί πολύ.
Διότι ή τέχνη είναι κατά τάς Αντιλήψεις των «προπα
γάνδα μέ αισθητικά μέσα». Τό άποτέλεσμα γνωστόν έκ τών
προτέρων, ζωγράφοι, ποιηταί, μουσικοί, σκηνοθέται, συγγρα
φείς ύποχρεώνονται νά ένταχθοΰν είς τό καλούπι κατασκεύα
σμα «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» έξυπηρετούντες οδτω τήν έκάστοτε γραμμήν τοΰ Κ.Κ. Είς περίπτωσιν δμως καθ’ ήν δείξουν
μικράν άνεξαρτησίαν ή παρέκλιαιν, διώκονται. Αί περιπτώσεις
Συνιάφσκυ, Ντάνιελ, Πάστερνακ, Ταρσίς, Σολζενίτσιν κ. ά.,
είναι άρκετά χαρακτηριστικαί. Είς δ,τι άφορφ τήν έλευθερίαν
τής έπιατημονικής σκέψεως καί έρεύνης, δέν νομίζω δτι έχουν
νά παραθέσουν καί τόσον σπουδαία έπιτεύγματα. Έ δώ δ έπιστήμων δφείλει νά έχη ώς αφετηρίαν του τά μαρξιστικά δό
γματα άλλως αί έκκαθαρίσεις είναι άναπόφεκτοι. Τό άποτέλε
σμα αύτής τής τακτικής είναι ή παρακμή τών θεωρητικών καί
κοινωνικών έπιστημόνων. Ή φιλοσοφία, ή φιλολογία έχουν
κυριολεκτικώς άποτελματωθή. Βεβαίως τό κράτος τό δλοκληρωτικό έχει τήν εύχέρειαν νά παραμελή άλλους τομείς καί
νά συγκεντρώνη τό ένδιαφέρον του μονομερώς είς ώρισμένους
τομείς δπου μάλιστα έπιτυγχάνει έντυπωσιακά άποτελέσματα
λ .χ. πύραυλοι, διαστημόπλοια, μεταμοσχεύσεις νεφρών άπό
κύνα είς κύνα, κ.ο.κ. ’Αλλά αύτό δέν λέγεται γενική άνάπτυξις τών έπιστημών.
Χαρακτηριστικόν πάντως είναι καί τό έξής γεγονός, δτι

ούδεμία άπό τάς μεγάλας έφευοέσεις τού αίώνος μας δέν εΐδεν
τό φώς είς τόν κομμουνιστικόν χώρον. "Ολα τά έπιστημονικά
έπιτεύγματα, τά όποια διεμόρφωσαν ούαιωδώς τήν σύγχρονον
ζωήν, προήλθον άπό τήν Δύσιν. Διάσπασις τού ατόμου, αντιβιο
τικά, τηλεόρααις, δρροί, ραντάρ, βιταμίναι, σινεμασκόπ καί
τόσα άλλα. Οί κομμουνισταί άπλώς τά υιοθέτησαν καί είς πολλάς περιπτώσεις τά έξεμεταλεύθησαν πρός δφελος των καί είς
βάρος άλλων χωρών.
Έ ν τέλει, δι’ δλων αύτών τών μέσων τά όποια άνεφέρθησαν, τό κομμουνιστικόν ιδεώδες είναι ή δημιουργία ένός είδους
ανθρώπου τοΰ λεγομένου μαζανθρώπου. Είναι δ άνθρωπος δστις
στερείται οίασδήποτε άνεξαρτηαίας, κριτικής σκέψεως καί συν
ηθίζει νά συμπεριφέρεται παντού καί πάντοτε ώς μέλος με
γάλης όμάδος, τής όποιας τάς άντιδράσεις ακολουθεί πιστώς.
Είναι ό άνθρωπος δ χωρίς προσωπικότητα, δ δμαδοποιημένος
τοΰ δποίου τήν ανεξαρτησία φοβάται, δι’ αύτό καί τήν κατα
πολεμά.
Αί έξεγέρσεις τών έλευθέρων συνειδήσεων
(Ούγγάρία,
Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, ’Ανατολικόν Βερολϊνον) πείθουν περί
τούτου.
θ ά ήτο μεγάλη παράλειψις πριν κλείσωμεν τόν κύκλο
τών σκέψεών μας νά μή άναφερθώμεν καί είς μίαν άνωτάτην
άνθρωπίνην έννοιαν τής δποίας ή ϋπαρξις είναι τ ε λ ε ί ω ς
άνύπαρκτος,
τήν δικαιοσύνην.
'Η δικαιοσύνη είς τήν Δύσιν είναι έξουαία άνεξάρτητος,.
Οί δικασταί είναι ισόβιοι καί ή κρίαις των έλευθέρα. Ά ντιθέτως είς τόν κομμουνισμόν δέν δπάρχει διάκρισις έξουσιών.
"Ολαι αί έξουσίαι νομοθετική, έκτελεατική, δικαστική άνήκουν είς τό Κ.Κ. Διά τοΰτο καί ή δικαιοσύνη είναι κ ατ ε υ θ υ ν ο μ έ ν η .
"Αλλωστε καί ή πολιτική άατυνομία
δικαιούται νά δικάζη καί νά καταδικάζη. Παρόμοια δικαιώ
ματα έχουν αί διάφοροι κομμουνιστικαί δργανώσεις καί ή διοίκησις, συλλαμβάνουν καί φυλακίζουν χωρίς νά παραπέμψουν είς
τακτικήν δικαιοσύνην.
Οδτω δ τρόπος ζωής τόν δποΐον περιεγράψαμε καθίσταται
άνυπόφορος διά τούς άνθρώπους δημιουργών δι’ αύτούς δν μό
νιμον άγχος καί μίαν έπιτακτικήν άνάγκην διά διαφωνίαν, φυ
γήν ή έξέγερσιν. ’Αποτέλεσμα ή άνηθικότης, δ άλκοολιαμός,
ή διάδοσις τών ναρκωτικών, αί κλοπαί, αί καταχρήσεις κλπ.
Δυστυχώς δμως αύτήν τήν ένδόμυχον διάθεσιν διά φυγήν ήτις
είναι τόσον μεγάλη οί κομμουνισταί τήν περιώρισαν αίσθητώς
δψώσαντες έν Σιδηροΰν παραπέτασμα τοΰ δποίου τό άποκορύφωμα είναι τό τείχος τοΰ αίσχους είς τά Βερολϊνον, θλιβερόν
σύμβολον τοΰ κομμουνισμού.
Ή κατακλείς είς αύτήν τήν προσπάθειά μας συνοψίζεται
είς δτι τό κομμουνιστικόν κοινωνικόν σύστημα, ώς έκ τής φυσεώς του, πρέπει νά κριθή ώς άπάνθρωπον άντιτιθέμενον πρός
τάς έπιδιώξεις καί άνθρωπίνας
φιλοδοξίας τών σημερινών
κοινωνιών αΐτινες άποσκοποΰν είς τή δημιουργίαν καλλιτέρων
συνθηκών διά τάς άπαρτίζοντας αύτάς μέλη.
Καί άς θυμηθώμεν τήν θαυμασίαν 'ρήσιν δτι, «οί ήρωες
τοΰ διαστήματος είναι άξιοθαύμαατοι, άλλά πιό άξιοθαύμαστοι
είναι έκείνοι πού τοποθετοΰν τόν άνθρωπο ύψηλότερα τοΰ δια
στήματος».
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σιν τής Ζωής. Ό βηματισμός όθεν έν τή
κυκλοφορία είναι μέλος τού ρυθμού τής
κοσμικής κινήσεως, τής άρμονίας τής
κυκλοφορίας έν τώ σύμπαντι, ώς αΰτη
διατυπούται έν τώ άπλουστάτω κυκλοφοριακψ συστήματι μέχρι τού μεγίστου
κυκλοφοριοκοϋ κοσμικού συγκροτήματος,
είς ό μετέχει ό άνθρωπος.

6. Ψυχολογία τής κυκλοφοριακής έτοιμότητος.
Υπό τήν έννοιαν «κυκλοφοριακή έτοιμότης» νοείται ή ειδική ίκανότης
τού προσώπου πρός έγκαιρον σύλληψιν
κυκλοιοοριοκών έρεθισμών καί ταυτό
χρονον έκ μέρους αύτοϋ άπάντησιν έπ'
ώφελεία τής ρυθμίσεως τής κυκλοφο
ρίας. Ή έννοια τού ταυτοχρόνου τούτου
είναι ιδεατή, πρόκειται όμως περί περιο
τύπον, διότι συνδυάΖουσι τό κεκλεισμέρισμού είς τό άπειροελάχιστον τού χρό
νον γεγονός τής κυκλοφορίας πρός όμινου μεταΕύ έρεθισμού καί άπαντήσεως.
λίας ή κινήσεις χειρών, διά τών όποιων
α) Γ ε ν ι κ ή
ψυ χο λο γ ι κ ή
βιωμστικώς πλέον έκφεύγουσιν έκ τού
έποψις.
Ή κυκλοφοριακή έτοιμό
χώρου κυκλοφορίας.
της είναι σύνθετον ψυχικόν φαινόμενον,
2. Ο ό ν ο ι κ τ ό ς». Οΰτος δέν
τό όποιον βάσει τής μορφής τού έΕωδύνοται νά συλλάβη τό γεγονός τής κυ
τερικού έρεθισμού καί τής
ποιότητος
κλοφορίας ώς δεδομένον γεγονός, έντός
τής ψυχικής βιώσεως αύτοϋ είναι δυ
τού όποιου δέον όπως μορφώοη τήν κίνατόν νά έμφανισθή ύπό τάς έΕής μορ
νησίν αύτοΰ. Ούτος αναπτύσσει τήν θίωφάς:
σιν αύτοϋ έπί πόσης περιπτώσεως καί
α) Οσον άφορά είς τήν μορφήν τού
μορφής βιώσεως, τήν όποιαν βιοϊ κατά
έΕωτερικοϋ έρεθισμού έμφανίΖονται:
τήν στιγμήν τής κυκλοφορίας.
Τούτο
— Απλοί έτοιμότητες. Κατ' αύτάς ό
έχει ώς αποτέλεσμα, όπως μή βιοϊ φυ
ερεθισμός άπαιτεϊ μίαν άπάντησιν (π.χ.
σιολογικούς τό κυκλοφοριακόν γεγονός.
στάσις βάσει έρυθροϋ σήματος). Είς τάς
Είς τόν τύπον αύτόν άνήκουαι κυρίως
άπλας έτοιμότητος ό χρόνος άπαντήσε
ένδοστρεφεϊς σχιΖοθυμικοί τύποι.
ως έΕαρτάται έκ πολλών παραγόντων.
Άμφότεροι οί τύποι είναι δυνατόν, ό
Ο Dorsch καί ό Zeddies καθορίΖουοιν
πως παρουσιάσθωσι ποικίλας μορφάς'
αύτόν ώς 0,1
ό Hirsch διά τούς οπτι
οϋτω π.χ. «κλειστός» είναι δυνατόν ό
κούς έρεθισμούς καθορίΖει 18)100 τού
πως παρουσιασθή ώς σχολαστικός, ώς
δευτερολέπτου δΓ άκουστικούς καί άπτιβραδύς, ώς άτομον τό όποιον έπιθυμεί
κούς έρεθισμούς 14).100 τού δευτερο
νά άποβή ρυθμιστής τής κινήσεως τών
λέπτου.
Κατά τάς ήμετέρας έρεύνας
άλλων κ.τ.λ. Ένφ ό «ά ν ο ι κ τ ό ς»
έπί Ελλήνων όδηγών εύρέθη χρόνος
δύναται, όπως παρουσιασθή ώς άφηρηάπαντήσεως δΓ οπτικούς έρεθισμούς
μένος, δειλός άβουλος κ.τ.λ.
16)100 τού δευτερολέπτου δΓ ακουστι
δ) Κ ο ι ν ω ν ι κ ή
ψυχολο
κούς καί άπτικούς έρεθισμούς 17)100
γ ι κ ή
έποψις.
Εάν παροτηρήτού δευτερολέπτου.
ση τις ομάδα πεΖών, θά έΕακριβώση ό—Πολλαπλοί έτοιμότητες. Κατ' αύτάς
μαδικήν συσχέτισιν τών άτόμων, ώστε νά
ό έρεθισμός είναι πολλαπλής φύσεως
δύναται τις νά όμιλή περί ομαδικής ψυ
καί άπσιτεϊ πολλοπλήν άπάντησιν (π.χ.
χής τού πεΖοϋ. Αϋτη χαροκτηρίΖεται:
όδήγησις καί συγχρόνως αϋΕησις τής
α) ΈΕ επιδράσεων έπί τόν ρυθμόν
ταχύτητος ή μείωσις ταύτης).
τού βηματισμού. Ο βηματισμός τού ένός
—'Εκλογής έτοιμότητες. Κατ' αύτάς
ή μιας όμόδος δύναται νά έχη έπίδρασιν
ό έρεθισμός δίδεται πολλαπλώς, ή άέπί του άλλου ή έπί άλλης όμόδος. Οΰπάντησις όμως δέον όπως δοθή κατ' έτω παρατηρεϊται ότι ένώ έν πρόσωπον
κλογήν (π.χ. ποια ταχύτης δέον όπως
έχη ταχύτατον ρυθμόν βηματισμού αιφνί
χρησιμοποιηθή έπί συνεχώς έναλλαοσοδιους ύπό τήν έπίδρασιν τών πέριΕ έμένων κοταστάσεων).
λαττοΰται ό ρυθμός αύτού άσυνειδήτως.
—Συνεχείς έτοιμότητες. Κατ' αύτάς
β) ΈΕ έπιδράσεων βάσει τής πυκνόό έρεθισμός προσφέρεται έν συνεχεία
τητος τής κυκλοφορίας πεΖών. Οϋτω
καί ή άπάντησις είναι συνέχεια κινή
διαιοόρως κυκλοφορεί τις κατά τήν ώ
σεων (π.χ. συγρχόνως άλλαγή ταχύτη
ραν μεγάλης κυκλοφορίας ή κατά τάς
τος, όδήγησις, άφή τών ήλεκτρικών φα
ώρας μικρός τοιαύτης.
νών, στροφή διακοπτών κ.τ.λ.).
ε)
Α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ώ ς
β) Όσον άφορά είς τήν ποιότητα τής
προβληματισμός.
Τό κυκλο
ψυχικής βιώσεως έμφανίΖονται.
φορούν πρόσωπον διά τού βηματισμού
— Ασυνείδητοι έτοιμότητες. Κατ' αύ
αύτοϋ έκπληροί τήν βάαει άναγκών αύ
τάς έλάχιστα έπιτελείται έπεΕεργαοία
τοϋ έπέκτασιν τού χώρου τής Ζωής. Καί
τού έρεθισμού καί συμμετέχει διά συνει
ένταϋθα δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν
δητής συγκεντρώσεως τό πρόσωπον.
τήν έντελεχειακώ τώ τρόπω πραγμότωΣυνειδητοί έτοιμότητες. Αΰται είναι

Τό κυκλοφορούν πρόσωπον 8ι4 τοΟ βηματισμού αύτοΟ έκπληροί τήν βάσει αναγκών
αβτοδ έπέκτασιν τοΟ χώρου τ?1ς ζωής. 'Ο βηματισμός έν τή κυκλοφορία είναι μέλος
τοΟ ρυθμού τής κοσμικής κινήσεως, τής άρμονίας τής κυκλοφορίας έν'τψ σύμπαντι
ως αυτή ίιατυποδται έν τφ άπλουστάτψ κυκλοφοριακφ συστήματι μέχρι τοδ μ εγί
στου κυκλοφοριακοΰ συγκροτήματος είς δ μετέχει δ άνθρωπος
4. Τό στάδιον του ώριμου άνθρώπου.
Κατ αύτό έπικρατεϊ τό σχηματικόν 6ε6αρυμένον πλειστάκις ύπό συμπλεγμά
των πόσης (ρύσεως, τά όποια έπιΖητοϋσι
τήν κάβαρσιν είς τήν σχηματικήν κίνησιν.
Ο σχηματικός αύτός βηματισμός
παρουσιόΖει πλείστος όσας μορφάς δυνομένας νά άναλυθώοι ψυχολογικώς.
Ούτως είς μέν τούς άρρενας είναι μέγας, εύρύς, εύθύς, στερεός, άπότομος
κεκλειομένος· είς τά θήλεσ είναι πληθω
ρικός, μικρού άνοίγματος, χαρίεις, λικνιστικός, «άνοικτός».
5. Τό στάδιον τού γέροντος.
Κατ'
αύτό άρχεται καί αϋθις νά έπικρατή τό
όσυγχρόνιστον των βηματισμών πρός τήν
βίωσιν, άλλ' όμως ή σχηματική βάοις
έχει ήδη δώοει μορφήν είς τούς βημα
τισμούς, οϊτινες παρά τήν περιεχομενικήν βίωσιν. τείνουσιν όπως έΕακολουθήοωσι τάς μορφάς έκδηλώσεως τού ώρίμου σταδίου. Τούτο πλειστάκις άποτελεϊ
αιτίαν κυκλοφοριοκοϋ άτυχήμστος.
γ) Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή
έ π ο ψ ι ς. Βόσις διά τόν χαρακτη
ρισμόν τών τύπων λομβάνεται άκριβώς
ή ποιότης συνδέσεως περιεχομενικής
βιώσεως καί σχηματικής έκδηλώσεως.
Διά τόν καθορισμόν τών τύπων ύπεβλήθησαν παρ' ήμών είς έρευναν "Ελληνες
νέοι καί ώριμοι κυρίως διά τού Welt Test
τής Ch Bubler. Παρετηρήσομεν, ότι κυ
ρίως διά τού Welt Test είναι δυνατόν
νά καθορισθώσιν ή βίωσις τού κεκλεισμένου ή τού άνεωγμένου κόσμου. Βά
σει δέ αύτοΰ καθωρίσαμεν δύο τύπους
κυρίως, ήτοι τόν
νκλειστόν» καί τόν
«άνοικτόν» τύπον τού πεΖοϋ.
1. « Ό κ λ ε ι σ τ ό ς » .
Ο «κλει
στός» τύπος βιοϊ τό κυκλοφοριακόν γε
γονός έν τή όλότητι αύτοϋ ώς κεκλειομένον γεγονός, τουτέστιν έχει τήν δυνοτότητα νά συλλάβη τό κυκλοφοριακόν
γεγονός έν τώ συνόλω αύτοΰ, νά άποκόψη τό τμήμα έν τώ όποίω οΰτος κινεί
ται καί νά συμμορφώση τήν κίνησιν αύ
τοϋ πρός τήν κυκλοφορίαν. Κυρίως ά
τομα κυκλοθυμικά ώς καί έΕωστρεφή άνήκουσιν είς τόν τύπον αύτόν. Τούτο
όμως συμβαίνει μέχρι ένός σημείου, διό
τι άκραι μανιακοί καταστάσεις είναι δυ
νατόν νά άνήκωσιν είς τόν άντίθετον
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ΔΙΕΘΝΗΣ “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ,, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
(INTERNATIONAL MEETING
O N DELINQUENCY)
Του κ. Στεφάνου Άναγνωστάκη, Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου

Α. Π Ρ Ο Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α
Λ ίΕ Τ Α Ξ Γ τής 5— 7 Σεπτεβρίου έ. I., έπραγματοποιήθη έν ’Αθήναις Συνάντησις (MEETING) άρκε'ν
^>V
διακεκριμένων έγκλημ,ατολόγων καί ποινικολόγων διαφόρων χωρών, τή πρωτοβουλία
των Iπουργών Διχαιασύνης χαΐ Πολιτισμού— Επιστημών.
θέμα τή , συναντήσεως είχε δρισθή ή έξεύρεσις «μέτρων πρός άντιμετώπισιν τοΰ παγκοσμίου κύ
ματος έγκληματικότητος».
Η Συνάντησις ελαβε χώραν έν ταϊς αϊθούσαις τής Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ώμίλησαν οε κατ αυτήν, μετά τάς προσφωνήσεις τών Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού — ’Επιστημών καί τοΰ
Εισαγγελεως τοΰ Ακυρωτικού τής Γαλλίας, ως καί τήν κήρυξιν τής ένάρξεως τών έργασιών τής Συναντή
σεως υπο τοΰ Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως, 42 κυρίως Σύνεδροι, όμοΰ μετά τών παρεμβάτων, ούσιωδώς, έν ταΐς συζητήσεσι.
®'·αΡκουσών τών Εργασιών τής Συναντήσεως, ελαβον χώραν τά άπροσδύκητα γεγο
νότα τής 20ης Ολυμπιάδάς, έν Μονάχψ (καθ’ α ώς γνωστόν τήν 5ην Σεπτεμβρίου έφονεύθησαν 9 άθληταί
κ .λ .π .), δι δ καί τελικώς έξεδό&η ύπό τής Συναντήσεως, παρά τάς άνακυψάσας διαφωνίας μεταξύ ώρισμένων μελών αυτής, Ψήφισμα άποδοκιμασίας.
Κυριωτεραι δμιλίαι, έκ τών λαβόντων τόν λόγον Συνέδρων, δέον νά θεωρηθούν αί έξης, έν πάση
συντομία παρατιθέμεναι.

Β. ΑΙ Ο Μ Ι Λ Ι Α Ι Τ Ω Ν Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ω Ν
Του Υπουργού τής Δικαιοσύνης κ. Αγγέλου Τσουκαλά:
U
tcj „

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ περιστολής τοΰ εγκλήματος έχει αποδώσει ίκανοποιητικώς έν Έλλάδι. Έν τοΰτοις, κατέχεταί
. ,ΤΙΡ ι
ανηουΧ'°ς, λόγω του παγκοσμίου κύματος τής έγκληματικότητος καί της όνοδικής τούτης πορείας,
ίηωηΠμΟΤων
.6!°?· Φ υ μ έ ν α καταπληκτικά εις τόν αιώνα τής γιγαντιαίας προόδου εις πάντα τομέα
τών έ ? λόν,, ,ππ, « Τ' Τ° υ' ' λ ' °- μεν μεΤεχ° ντες Tpc Συναντήσεως καλούνται όπως εξηγήσουν τά βαθύτερα αίτια
Ι Τ * έ\ · φ φαινομένων, μετά των μέτρων καταπολεμήσεώς των, έπί τή βασική σκέψει ότι όφείλομεν οπωσδήποτε
1 ^ Γ Τ ν -ΚαΤ α,υτων Μεταξύ τών μέτρων τούτων θά πρέπει νά τύχη προσοχής κοί ή προσήκουσα διαπαιδαΠ π η^£
ΥΤ ^ Ρ·'δθς της κοινωνια<: προς ύποβοήθησιν τού Κράτους εις τήν άντιμετώπισιν τού έγκλήματος.
πάοης εύλαβεί^ςδΐα6 αΐω° Ι<:
PEP° UC TPC Χώρας ήμών' ότι θέλουν ένατενισθή τά Πορίσματα τής Συναντήσεως μετά

Τού Υπουργού Πολιτισμού— Επιστημών κ. Κων)νου Παναγιωτάκη:
ϋ Μ Σ Τ Ε Ρ Ν ΙΖ Ο Μ Ε Ν Ο Σ τ,ς τάς ύποθήκας τοΰ Θολού, Σόλωνος, Περιάνδρου, Άναχάρσεως, Βίαντος, Χίλωνος, Πιττάκου και Κλεοβούλου διερωταται, έάν αύται εύρον,μετά τόσους αιώνας, τήν πλήρη καί δίκαιον έφαρμογήν των
απανταχού, εφ οσον έξοκολουθει νά βλάπτρ καί νά όχλή τούς πάντας τά έγκλημα, διά τήν συνεχή περιστολήν τού
οποίου μεριμνούν οι μετέχοντες τής παρούσης Συναντήσεως. Έκ δέ τών πεδίων τού πολιτισμού καί τών έπιστημών
εκπηγαόει η παραινεσις : Προσέξατε τόν νόμον εις τήν δομήν, τήν διατύπωσιν κοί τάς συνέπειας του, διότι έπ'
αυτου δυναται νά βασισθη ή έλπίς περιορισμού τοΰ έγκλήματοο.

Τού Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Στυλιανού Παττακου, όστις καί
έκήρυΕε τήν έναρξιν τής Συναντήσεως.
Ο

ϊΕ Ν IΟ Σ Ζευς, ό άποκληθείς Ιδαίος, έθεωρείτο ταυτοχράνως καί λίαν αυστηρός Θεός, ό έμπνευστής τού
Κράτ°υς, τοΰ Νόμου καί τής δικαίας δισικήσεως. Οΰτος έπιστεύετο, ότι πρό 5 χιλιάδων έτών έκάλεσε τόν
Μινωα έπι του ορούς Ίδ η , ένθα τώ προσέφερε πλάκα, άναγράφουσον οδηγίας πρός διοργάνωσιν τών Κρητικών πόλεων
εν πνευματι Νομού και χρηστής διοικήσεως. Έ κτοτε, όρχεται ή ιστορία τοΰ Πολιτισμού, όστις έν τοϊς πλαισίοις τού
Νομού και της χρηστης διοικήσεως, μας ώδήγησεν εις τήν έλευθερίαν έν τοϊς πλαισίοις τοΰ Νόμου, μέ τήν θείαν τού
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Νόμου έκφρασιν, τήν Δικαιοσύνην. Παρά τό αύστηρόν καί άτεγκτον τοϋ Νόμου, οί θεοί προσέθεσαν εις αυτόν, ως
έπιστεύετο, τήν έννοιαν τής έπιεικείας. Ούτως, έφθάσαμεν εις τόν πεφημισμένον κραμα τής Δικαιοσύνης. Η έλΛηνική Κυβέρνησις, προσβλέπουσα εις τόν Νόμον τούτον, ώς εις ιερόν παλλάδιον, τρέφει πλήρη εμπιστοσύνην εις
τήν Συνάντησιν ταύτην, καθ' όσον τελικός σκοπός ταύτης έσται ή άποκατάστασις τού Νόμου_ καί ή συντριβή η ο
περιορισμός, έστω, τού έγκλήματος, πρός σωτηρίαν των άΕιών τοϋ Πολιτισμού ήμών καί δή τής ανθρώπινης προσωπικότητος.

Τοϋ Καθηγητοΰ της Π.Α.Σ.Π.Ε. κ. Δημητρίου Τσακωνα.
(Ή σύγχρονος κοινωνία καί τό έγκλημα) :

εις περίοδον πολιτικής καί κοινωνικής αναταραχής. Αύτη δέν αποτελεί άπαραιτήτως καί πάν
Ε ΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ
τοτε προσβολήν τής όρχής τής ύπάρΕεως κοινωνικών κανόνων διεπόντων τόν βίαν πεπολιτισμένων όντων,
έφ' όσον ή μορφή τών κινήσεων διατηρείται εντός πλαισίων αμοιβαίου σεβασμού τών συνανθρώπων. Οσόκκ:, όμως, ή
έν λόγω άναταραχή δέν άπστελεϊ άπλώς άναγκαίαν έκφρασιν τής πολιτικής καί κοινωνικής κρίσεως, ήν διέρχεται ή
άνθρωπότης άλλ' έμφανίΕεται ώς βία καί έγκλημα, άνεΕαρτήτως τών βαθυτέρων αίτιων, εύρισκαμεθα προ ενιαίου,
άπαραδέκτου κοινωνικώς, φαινομένου, ύπό τήν μορφήν είτε τής καθαρός έγκληματικότητος του λεγομένου κοινού
ποινικού δικαίου, είτε τής συνδεομένης πρός πολιτικός καί κοινωνικός ένεργείας έγκληματικότητος, ητις προσλαμβά
νει χαρακτήρα βίαιου παραλογισμού. Ή σημερινή έκτασις καί έντασις τής βίας άνά τήν Ύφήλιον οδηγεί ημάς μακραν
τής άντιλήψεως περί άρνητικής κοινωνικής λειτουργίας τοϋ έγκλήματος, ήν είχεν υιοθετήσει ο D U K K H t l M Ι ο έγκλη
μα καί ή βία έπαυσαν πλέον νά άποτελούν όπλώς διαταχάς ή αποκλίσεις καί τείνουν νά καταστούν ό κανών εις μιαν
κοινωνίαν, ητις δέν δύναται πλέον νά φέρη τό όνομα τούτο. Αί γεννώσαι τήν κατάλυσιν τής_ εύημερουσης νυν ανϋρωπότητος δυνάμεις, είναι αί αύταί αϊτινες γεννούν καί τήν φαινομενικήν ευτυχίαν αύτής, ήτοι ή τεχνολογική και οι
κονομική πρόοδος τής βιομηχανικής κοινωνίας, λόγω τής δι' αύτών δημιουργίας τύπων άνθρώπων αποΕενουμενων
διαρκώς έκ τών συνανθρώπων των. Ή καταπολέμησις, όθεν, τού έγκλήματος^ καί δή τού βίαιου τούτου, δεν αποτελεί
κυρίως πρόβλημα τεχνικόν, άλλά βαθυτάτης μελέτης καί άντιμετωπίσεως τών κοινωνικών ριΕων τής καταστασεως.
Τό τελευταϊον δέ, ύπό τήν έννοιαν τής δυνατής ριόκής μεταβολής εις ολόκληρον τήν κοινωνίαν, ώστε, τουλάχιστον,
νά μή έπικροτώντοι τό έγκλήματα άπό μεγάλα αύτής τμήμοτα, άλλά νά άποτελούν τυχαίας ή μικρας παρεκκλίσεις,
έπιβεβαιούσας, άρνητικώς, τούς ίσχύοντας κοινωνικούς κανόνας. Δέον νά έπιδιωχθή ή έπαναβίωσις των μονίμων κοι
νωνικών άΕιών κ.λ.π.

Τοϋ Είσαγγελέωο τοϋ Ακυρωτικού Γαλλίας κ. PAUL AMOR
( Επί τοϋ γενικού θέματος) :
μίαν συνήθη Έκθεσιν έπί τής έγκληματικότητος, ώς τού BERANGER, τοϋ έτους 1840 πρός
ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΕΣ
τήν σημερινήν όψιν τής έγκληματικότητος δέν δυνάμεθα νά άποκομίσωμεν λίαν άνησυχαστικήν εικόνα της
τελευταίας. Έν τούτοις, λόγω τοϋ όγκου, ταύτης, έκάστη Χώρα δέον νά άποκτήση ικανήν έγκληματολογικην πολιτι
κήν, ούχί δέ περιστασιακήν τοιαύτην, πρός σύγχρονον κοινωνικήν άντίδρασιν κατά τού φαινομένου του έγκλήματος.
Κυρία μέριμνα σήμερον έσται, βεβαίως, ή κατάστρωσις έγκληματοπροληπτικής πολιτικής, ιδίως δε η προσπάθεια πρα
γματικής Παιδείας (καί ούχί άπλώς έκπαιδεύσεως) εις τούς νέους (λ.χ. διά τής άγωγής τού πολίτου κ.λ.π.}. Θα απαιτηθή, όμως, δυστυχώς, νά παρέλθη ολόκληρος γενεά, ίνα οί έντεταλμένοι πρός_ τούτο παιδαγωγοί προσαρμοσθουν
πρός τό πνεύμα τούτο, εις τάς πλείστας τών Χωρών. Ώ ς πρός τήν άποστολήν τής Αστυνομίας, έν τή προληψει του
έγκλήματος, αύτη θά πρέπει νά στρέφεται περί δύο τινά: α)Τήν τήρησιν τής τάΕεως (ένθα προβάλλει ο.κοινωνικός
αύτής χαρσκτήρ), καί β) τήν δίωΕιν τών έγκληματιών, ιδία τών κινουμένων έκ διαστροφών ένστικτων η έΕ όπΑηστείας οϊτινες σήμερον διαθέτουν τά πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα. Στρεφόμενοι πρός τήν λειτουργίαν της Ποινι
κής Δικαιοσύνης, θά ήδυνάμεθα νά προοδοκώμεν έπιτυχήέΕ αύτής άποτελέσματα, έφ' όσον παυσει η υπερφορτωσις
τών δικαστών καί ή ποινικοποίησις πόσης παραβάσεως, διαιρεθή, δ' έπί τέλους, ή δίκη εις δυο φάσεις, παρά τας
σημαντικός πρακτικός δυσχερείας τού τελευταίου (έν Γαλλία δέν έπήλθεν είσέτι ό χωρισμός της δ,κης, αλλα τείνει
πρός αύτόν ή διάπλοσις μιας -Ποινικής Δικαιοσύνης-, δΓ ής έπιΕητείται ή έπιβολή τής πλέον έΕατομικευτικης ποινής).
Πέραν τούτων, δέον άπαραιτήτως: α) Νά ληφθοΰν ύπ όψιν αί σύγχρονοι άπαιτήσεις των κρατουμένων (εκ της
άγνοιας τών όποιων προκαλοϋνται αί τελευταίοι ταραχαί εις τά διάφορα Σωφρονιστήρια), διότι οι κρατούμενοι κα-
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τέστησαν, ήδη περισσότερον πεπολιτιομένοι, β) νά διαχωρίζονται προσεκτικώς οί κρατούμενοι κατά κατηγορίας έν
ΤΠ σωφρονιστική μεταχειρίσει. Πάντως, οί πλέον επικίνδυνοι έΕ αυτών κυμαίνονται μεταΕύ ποσοστών 15% —20%.

Του Καθηγητοϋ τοϋ Ποινικού Δικαίου έν Βραζιλία κ. EVERARDO DA
CUNHA LUNA. (Ή έκτασις καί τά όρια τοϋ Π. Δ. έναντι τοϋ αύξανομένου
παγκοσμίου κύματος έγκληματικότητος) :
0<^ειλ°ύεν νά
παραδεχθώμεν τόν έΕιλεωτικόν χαρακτήρα της ποινής. Οΰτος δέον νά μή συνταυπλΓ,ιοΛ^Π-μ ά ° εκδικητικού, ή δέ ποινή δέον να διάσωση τήν άΕιοπρέπειον τοϋ τιμωρουμένου. Ως πρός τήν έτέραν
" r f r ΡγΙ 171- ΠΟ'νης.' δηλαδή την προληπτικήν-βελτιωτικήν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι αϋτη δέν έμελετήθη είσέτι έπαρκως. Γενικώς^ ειπειν, δέον να δεχθωμεν ότι δέν νοςϊται ποινή άνευ τοϋ προληπτικού θύτης ρόλου έπί τής έγκληματικότητος, ένψ είναι δυνατόν νά νοηθή πρόληψις έγκλήμα-τος άνευ ποινής. Ταϋτα όμως, έπ" ούδενί λόγω δύναμαι
νά άγάγωσιν ήμας εις τυχόν υποκατάστασή εις τάς ποινάς τών μέτρων άσφολείας, όπερ θά προεκάλη κοινωνικός άναπηηήν , ,'ς Μ^Π Εκτοη τούτου, δέον να έκλειψη πλέον ό ποινικός πληθωρισμός, όστις άποβαίνει έγκληματογενής
λ Ρ° 3 γ μ Ικ πεΡ'0Ρισθη· τέλος, όσον οιον τε ή έπιβολή τών κλασσικών ποινών, διά τής χρησιμσποιήσεως τών νεωτέρων μεθόδων (λ.χ. της υπο αιρεσιν καταδίκης κ.λ.π.). Μή λησμονώμεν ότι ή ιστορία τοϋ Ποινικού Δικαίου είναι ή
τ ης κ ο τ α ΡΥή°εως αυτού, κατά τινας «δέ Γερμανούς έπιστήμονας, ή έπιστήμη τής ποινής ύπάγετα. εις τό προποι^ής
K0V σΤαδ'0ν· Η Κυρ'α Γ>μών προσπάθεια σήμερον δέον νά βασισθή έπί τής έμπειρίας έκ τής έκτελέσεωςΤής

Τοϋ Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας έν Ιταλία, κ. BENlGNO Dl TULLIO
( Αναγκαιότης προϋποθέσεων πλέον αποτελεσματικής προλήψεως καί
μεταχειρίσεως τής έγκληματικότητος. Διεθνής συνεργασία) :
Q Z

ΠΡΟΣ τά πρακτικως έφαρμόσιμα συμπεράσμοτα ήμών έκ τών έπιστημσνικών προσπαθειών προλήψεως τής
έγκληματικότητος, κατεχόμεθα πάντες ύπό άπαισιοδοΕίας. Ούτε τό Συνέδριον τών Η.Ε. έν Κυότω (1970),
°? 0.λουθησον εν Ρωμρ, ούτε τό έπόμενον έν Παριοίοις (1971), κατώρθωσαν νά άπολήΕουν εις σαφείς σχεικάς υποδεΈεις. Εν συνεχεία, ο άμιλητής, άφοϋ έσκιαγράφησε τήν σηυερινήν έγκληματικότητα καί δή τών νέων,
τόϋ
Τ φοινομενον τής συγχύσεως τών ήθικών άΕ.ών, κατέληΕεν εις τό άτι πρός άντιμετώπισιν
του προβλήματος, ήναγκασθημεν, συν τοις αλλοις, νά ίδρύσωμεν έν Ρώμη Ίνστιτοϋτον διεθνούς φύσεως, πρός καταρέΠ· Τ ' ΚαΤα ΤΟυ έΥκλήΜθτος πρακτικών έφαρμογών, οϋτινος Ιδρύματος οί καρποί ήρχισαν ήδη νά
όποοιδουν, ιδίως εις τάς υπανάπτυκτους χώρας.
1

Του Δικηγόρου καί μέλους τοϋ Δ.Σ. τοϋ Δικηγορικού Συλλόγου ‘Αθηνών
κ. Χρήστου Νεαμονιτάκη. (.Η κρίσις τών ήθικών άΕιών, ώς παράγων
έγκληματικότητος) :

Η

ΑΥΞΟΥΣΑ έγκληματικότης τής σήμερον δέον νά άναΖητηθή πρωτευόντως εις τήν κρίσιν τών ήθικών άΕιών,
προς τήν θεραπείαν τής όποιας καί δέον νά στρα φώμεν.

Τοϋ Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας, έν Αίγύπτω κ. RAMSES ΒΕΗΝΑΜ.
(Έπί τοϋ γενικού θέματος) :
"Τ Α Ρ Α ΤΑΣ άκαταπονήτους προσπάθειας πρός έπινόησιν τών προσφορατέρων μέτρων κστοπολεμήσεως τής έγκλη
ματικότητος, δέν έπαυσέ τις νά διερωτάται, ώς άλλοτε ό Πιλάτος, τις είναι ό καλός καί τις είναι ό δίκαιος.
Είναι τεράστιον τό θέμα της άντιμετωπίσεως τοϋ κύματος τής έγκληματικότητος, διότι καταλαμβάνει πάντα τά κεφά
λαια τής Εγκληματικής Επιστήμης. Θά έδει δέ νά διακριθή ή όλη συΕήτησις τής Συναντήσεως ήμών, εις τά τμήματα
τής θεραπείας ή μεταχειρίσεως καί τής προφυλάΕεως ή προλήψεως έκ τής έγκληματικότητος: α) Ώ ς πρός τήν θε
ραπείαν, έχομεν πεισθή ότι μόνοι αί ποινικοί κυρώσεις τής φυλοκίσεως καί τής χρηματικής ποινής δέν έπαρκούν
πλέον εις τας θεραπευτικός απαιτήσεις τής μεταχειρίσεως. Έκ τής πείρας δείκνυται άτι οί τύποι τών έγκληματιών
τιοικιλουν άτελευτήτως, άναλόγως τής φύσεως έκάστου έΕ αύτών καί τών χαρακτηριστικών έκόστης παραβάσεως.
Αρκουμενοι νυν εις τήν φυλόκισιν καί τήν χρηματικήν ποινήν, ούδαμώς άντιμετωπίΖομεν άποτελεσματικώς τήν πληθυν της ανθρώπινης τυπολογίας (ώς λ.χ. τών ήμιπαραφρόνων καί ψυχοπαθών). Καλούμεθα, όθεν, εις έπιστράτευσιν
των ικανοτήτων ήμών πρός κσθορισμόν, τουλάχιστον διά τό προσεχές μέλλον, μιάς νέας κλίμακος μέτρων καί κυρώ
σεων πρός καταχώρησιν εις τούς Ποιν. Κώδικας καί νέων μορφών ποινικής μεταχειρίσεως. Πρός τούτο κατευθύνεται
καί ή νέα κίνησις τής κοινωνικής όμύνης. Ή κίνησις όμως αϋτη έφέλκει καί έτερόν τι, άναφορικώς πρός τάς παρεπό
μενός ποινάς, ώς λ.χ., τής άπωλείας δικαιωμάτων τινών. 'Επ’ αύτοϋ αί ίσχύουσαι νομοθεσίαι είναι τόσον αύστηραί,
ώστε χρήΕουν ριΕικής άναθεωρήσεως, ϊνα άποφευχθή νά κατοστοΰν αί ποιναί αύται βαρύ πρόσκομμα, αποστερούν τόν
έγκληματίαν τής δυνατότητος έπανεΕετάσεως τής Ποιν. Δικονομίας, ώς πρός τάς προτεινομένας ποινικός βελτιώ
σεις. ΈΕ άλλου, δέον νά προσέΕωμεν εις τήν κατάρτισιν ειδικών έν τή μεταχειρίσει τών έγκληματιών, ώς καί τήν
προπαρασκευήν των δικαστών, ώστε νά καταστούν ίκανοίδΓ άσκησιν έλέγχου έπί τών τελευταίων. Αί νέαι άοαιτήσεις τοϋ Ποιν Δικαίου συνδέονται μετά τής υίοθετήσεως τών μέτρων τούτων, ώς έπίσης τής άλληλενδέτου δικονομικης μεταρρυθμίσεως καί δή τής διαιρέσεως τής ποινικής δίκης εις δύο φάσεις. Ας βασισθώμεν διά τήν έπίλυσιν
του έν λόγω διεθνούς κοταστάντος προβλήματος καί έπί τοϋ άναφερθέντος ύπό τοϋ κ. D l T U L L IO ειδικού έν Ρώμη
Ινστιτούτού. Έτερον ύπνομνηστέον σπ'«εϊον έν τώ θεραπευτικω τομεί, δέον νά θεωρηθή ή πλέον έμπεριστατωμένη
μελέτη τών μέσων μεταχειρίσεως τών άνηλίκων. Εύριακόμεθα πάντες πρό μιάς ειδικής έγκληματικότητος τών φοιτη
τών καί μιάς πορεκτροπής τών νέων. "Ισως θά ήτο χρήσιμον νά προχωρήσωμεν εις ιδίαν κατηγορίαν τής τών
νεορων μεταΕύ 1 8 -2 5 έτών. (Ή δ η έν Γολλία άπεκτήθη ή έμπειρία τών Φυλακών - Σχολών, ήτις θά ήδύνατο νά
υπολογισθη) ■ Τέλος, ή μετασωφρονιστική μεταχείρισις, δέον νά τονωθή καί άναδιοργανωθή, εύνοοϋσα εις ήν κατάστασιν εύρίσκεται τήν ύποτροπήν τών έκτιόντων τάς ποινάς αύτών, β) ώς πρός τήν προφύλαΕιν, άρκεϊ νά άπαριθμήση
Τ|ς, άπλως, τά έΕής σημεία: 1) Τήν δωρεάν παροχήν τής στοιχειώδους καί δευτερευούσης έκπαιδεύσεως, 2) τόν
σχολικόν προσανατολισμόν έν τή έννοια τής έπιλογής τών μοθητών πρός τήν κατεύθυνσιν τής έκπαιδεύσεως έκάστου
συμφωνως πρός τάς ικανότητας καί ιδιαιτέρας αύτοϋ κλίσεις" ή κοινωνία έχει ανάγκην πόσης είδικότητος, βάσει τοϋ
φυσικού νόμου τοϋ καταμερισμού τής έργασίας, 3) τόν τονισμόν τοϋ κοινωνικοϋ ρόλου τοϋ σχολείου, παραπλεύρως
ποος τόν διδακτικόν αύτοϋ. Δέον νά πραγματοποιηθή εις μερισμός τής εύθύνης μεταΕύ σχολείου καί οικογένειας. Ή
οργανωσις μιάς γυναικείας άστυνομίας πρός άντιμετώπισιν τοϋ φαινομένου τών αύθαιρέτων άπουσιών έκ τοϋ σχο-
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λείου, άναγκαιοϊ έξ ίσου, κρινομένου άκαταλλήλου τής άναθέσεως τού καθήκοντος τούτου εις τήν στρατιωτικής ένδυμοσίας άστυνομίαν, μέ τάς ψυχολογικός έπιπτώαεις του πράγματος, 4) τήν άπόδοσιν τής δεούσης σημασίας εις τό
γυναικεϊον στοιχεϊον, ώς πρός τούς δικαστάς ανηλίκων (κατά παράδειγμα των Η.Π.Α.), 5) τήν προσέλκυσιν τής
προσοχής ήμών έπί τής άνάγκης τής διαρκούς διατηρήσεως έν τώ πνεύματι ημών, Ζωηρών τών ήθικών άξιων, οΰ καί
ό τονισμός τής θρησκευτικής άγωγής, 6) τήν χρησιμοποιήσω τού σχολάΖοντος χρόνου τών νέων μετά πόσης περίσκέψεως (ώς δι' άθλητικών έκδηλώσεων κλπ. ή κατά τό γαλλικόν πρότυπον τών Λεσχών Προλήψεως). Έ ν τέλει,
μνημονευτέα ή κοινωνική άσφάλιοις, κατοκεχωριμένη καί αύτη εις τήν ήμερησίαν διάταξιν ώς έπείγουσα άνάγκη.

Τοϋ Καθηγητοϋ τής Εγκληματολογίας, έν 'Ιερουσαλήμ
κ. ISRAEL D R A PK IN (Παρέμβασις) :
κατ' άρχήν, έκαμε λόγον περί τών άναποφεύκτων συνεπειών τής συγχρόνου τεχνολογίας καί
Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ,
τοΰ δημογραφικού προβλήματος (δημογραφικής έκρήξεως), αϊτινες προκαλούν ρήγμα μεταξύ θεωρίας καί
πρακτικής έν τή άντιμετωπίσει τοΰ έγκλήματος. Έπέστησεν, άκολούθως, τήν προσοχήν τών Συνέδρων έπί τής άκαταλληλότητος τών έφαρμοΖομένων είς πλείστας Χώρας σωφρονιστικών μεθόδων καί δή έν τώ ταμεϊ τής στοιχειώ
δους (άνθρωπιστικής πολλόκις) Ιατρικής περιθάλψεως καί αϊτινες άπέχουν πολύ έκ τών διατυπωθέντων ύπό τοΰ
Ο.Η.Ε., τψ 1955 γνωστών «Κονόνων Ελάχιστης Μεταχειρίσεως»

Τοϋ EXECUTINE OFFICER έν τώ Ίνστιτούτω Ερευνών Κοιν. Άμύνης
Η.Ε. κ. UGO LEONE (Παρέμβασις) :
ΔΕΝ διαθέτουν, δυστυχώς, μεγαλύτερα μέσα άντιμετωπίσεως τής έγκλημοτικστητος καί γενικώτερον
Τ ΑτήςΗ.Ε.
κοινωνικής άμύνης, έκ τών καθ' έκαστον Χωρών. Διά τού όρου δέ «Κοινωνική "Αμυνα» νοείται, κατά τήν
ύπό τών Η.Ε. άποδιδομένην έννοιαν, ολόκληρον τό θέμα τής προλήψεως καί όποκσταστάσεως τών έγκληματιών.
Δυστυχώς, σήμερον, σπανίΖει ή διά συγκεκριμένων μέτρων άντίδροσις τών κοινωνιών κατά τής έγκληματικότητος καί
όφείλομεν νά άποδώσωμεν ιδιαιτέραν σημασίαν είς τό προαναφερθέν Έγκληματολογικόν Ίνστιτοΰτον τής
Ρώμης.
Έφ όλων τών άνωτέρω, δύνοταί τις νά προσδοκά, ότι καί τό Η.Ε. θά συμβάλουν διό τής μικρός αύτών ισχύος κλπ.

Τοϋ Καθηγητοϋ τής Ψυχιατρικής έν Άθήναις κ. Νικολάου Δεστούνη.
(Βία καί έπιθετική συμπεριφορά. Μία ψυχοκοινωνική προσέγγισις) :
/ΎΦΕΙΛΟΜΕΝ νά καταβάλλωμεν προσπάθειας περιστολής τοΰ φαινομένου τής βίας καί έπιθετικής συμπεριφοράς,
όπερ έξηπλώθη ύπερμέτρως είς τήν τεχνοκρστικήν εποχήν ήμών. Ή βία δύναται νά γίνη άντιληπτή έν σχέσει
πρός τήν προσαρμογήν καί άνσπροσορμογήν. 'Αποτελεί τμήμα άγώνος πρός έπίλυσιν άντιξόων καί όπειλητικών γεγο
νότων, πρός άνοπροσαρμογήν είς τήν σημερινήν τεχνολογικήν κοινωνίαν. Ό φείλομεν νά έξεύρωμεν άναπροσαρμοστικούς μηχανισμούς δυναμένους νά συμβάλλουν είς τήν πρόληψιν τής βίας. Η συμπεριφορά άπαντάται πολυειδώς
είς πόντος τούς πολιτισμούς' άλλ' ύπάρχει διαφορά ώς πρός τόν τρόπον άντιδράσεως καί προσαρμογής έκάστου άτόμου, ίδια όταν τούτο εύρίσκεται ύπό τήν έπίδρασιν διαφόρων STRESS. Πόσα νέα κατάστοσις καί δή κακουχία, προ
βάλλει ταύτοχρόνως τόν κίνδυνον τής άποτυχίας καί τήν εύκαιρίον πρός έκμάθησιν (τούτο λ.χ. συμβαίνει έπί τής
έφηβικής ήλικίας, τοΰ γάμου, τοΰ πολέμου, τής τεχνολογικής άνοπτύξεως μιας χώρας κ.λ.π.). Έκπολιτιστικώς, έπιΖώμεν μέσω διαφόρων μεταλλογών έν τή Ζωή. Ζώντες είς μίαν κοινωνίαν, άποκτώμεν μίαν ίκανοποίησιν, άναπτύσσομεν μίαν οντότητα καί εύρίσκομεν συγχρόνως τό νόημα τής Ζωής. Αί βασικοί κοινωνικοί άξίαι ένδιαφέρουν ιδιαι
τέρως άπό έκπολιτιστικής πλευράς, ώς κοθορίΖουσαι, ούτως είπείν, τό όρια τής άποδεκτής συμπεριφοράς, ιδία κατά
τήν διάρκειαν τών έμφανιΖομένων STRESS. Ο άνθρωπος όποκτό τό έφόδια διά προσαρμογήν καί άνοπροσαρμογήν
μέσω τής άλληλσεπαφής, καί τής βιολογικής ή έκπολιτιστικής έξελίξεως. Ή προσαρμοστική όμως αϋτη ίκανότης, διά
τής άλλαγής τού καθόλου οικονομολογικού περιβάλλοντος, όπασχολεϊ ιδιαιτέρως τήν έπιστήμην, διότι διά τής ύπό τοΰ
άνθρώπου μεταβολής τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου προκαλοΰνται καί άλλαγαί είς τάς συνθήκας καί όρους έπιβιώσεως τού
του. Ή βία δέν άποτελεϊ τό άπστέλεσμα τής έπιθετικότητος, άλλ' είναι είδος τής έπιθετικότητος. Ή, άλλως, ή έπιθετικότης άποτελεϊ βασικόν άνθρώπινον φαινόμενον, ύποκείμενον είς προσαρμοστικός μεταθολάς. Αί νΰν έξηγοΰσαι
τήν επιθετικότητα θεωρίαι (βιολογική - ένστικτώδης, ματαιοπονίας, κοινωνικής έκμαθήσεως) δέχονται ώς στοιχεϊον
τούτης τό προσαρμοστικόν. Έφ' όσον, όθεν, ή έπιθετικότης έμφανίΖεται ώς άναπόδραστος παρά τώ άνθρώπω, άναΖητοΰνται μέθοδοι έλέγχου τής έκφράοεως ταύτης. Ο ομιλητής φρονεί, έν τέλει, ότι βέλτιστος τρόπος έλαττώοεως
τής βίας δέον νά θεωρηθή ή έπινόησις μεθόδου δυνομένης νά έκφράση τήν έπιθετικότητα (άθλητισμός, τέχναι κλπ.).
Ύπό τύπον παρεμβάσεως είς τάς όμιλίας τού κ. D l T U L L IO , ό αύτός ομιλητής ύπεστήριξεν ότι, ώς πρός
τήν έγκληματικότητα τών νέων, ή σύγχυσις τών ήθικών άξιών καί ή έκ ταύτης άνάπτυξις τοΰ υπερεγώ, ώς καί ή
έλλειψις αύτογνωσίας όδηγοΰν τούτους είς άνασφάλειαν, άγχος, έχθρότητα, έπιθετικότητα καί έγκληματικάς πρά
ξεις. Τό πρόβλημα όθεν άποβαίνει ψυχοβιοκοινωνικόν καί ή έπίλυσίς του άπαιτεϊ τήν συνεργασίαν ψυχιάτρων, κοινω
νιολόγων, ψυχολόγων, διοικητικών δικαστών κ.λ.π. Έτόνισεν, κατόπιν τούτου, ότι πέραν τών άναφερθέντων ύπό τοΰ
κ. D l T U L L IO περί τοΰ προσφάτου έν Ρώμη ίδρυθέντος Διεθνούς Ινστιτούτου, θά άπητείτο (γενικώτερον) ή ταχυτέρα ϊδρυσις παρεμφερών κέντρων, ώς λ.χ. θά ήδύνατο νά θεμελιωθη έν τοιοΰτον είς τάς Αθήνας.

Τηο Κοινωνιολόγου έν Μ. Βρεταννία κ. IRIS ANDRE s KI
(Ή διάοπαοιο τήο οικογένειας ώς παράγων τής έγκληματικότητος) :
ΙΛΗΤΡΙΑ άφού έκαμεν λόγον περί τής, κατά
Η ΟΜ
πων μετά τήν πρός παιδοποιίαν ικανότητα, ώς καί

βιολογικήν έξαίρεσιν, παρατάσεως τοΰ βίου τών άνθρωπερί τής «πυρηνικής» οικογένειας, άνεφέρθη είς τήν έξειδίκευσιν τών άνθρωπολόγων, δι' ής επιτυγχάνεται ή άδίστακτος διείσδυσις είς τάς πόσης φύσεως οικογένειας. Τούτο
δ’ έχει σημασίαν διότι ή οικογένεια άποτελεϊ τήν «κλείδα» τοΰ έγκλήματος καί πρός αύτήν πρέπει νά άποβλέψωμεν
ίδιαΖόντως. Έτόνισεν, άκολούθως, τήν σημασίαν τής άνοπτύξεως τού συναισθήματος τής εύθύνης ή ύπερεγώ, κατά
FREUD, παρά τοϊς νέοις καί ύπέδειξεν τήν σημασίαν τής άποστερήσεως παρ' αύτοϊς τοΰ πατρός (ύποστηρήξασα,
π.χ. έν προκειμένω, ότι αύτη μετά τήν λήξιν τοΰ Α ' Π. Πολέμου, έγέννησε τήν φευδοθρησκείαν τοΰ έθνικοσοσιαλιαμοΰ). Είτα, έπέστησε τήν προσοχήν τών Συνέδρων έπί τοΰ συγχρόνου φαινομένου τής άποξενώσεως τών νέων, όπερ
οδηγεί αύτούς είς τήν άποστροφήν έκ τού κατεστημένου καί δή είς τήν χρήσιν τών ναρκωτικών ούσιών. Έπί τών
τελευταίων, έξέφρασε τήν γνώμην ότι ή κοινωνική αΰτη μάστιγξ δύναται νά άντιμετωπισθή είτε διά τής πλήρους
άπαγορεύσεως, είτε διά τής ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις νομιμοποιήσεως αύτών.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Έκ τοϋ Γαλλικού περιοδικού
LIAISON
(Μετάφρασες ύπό τού Ύπαστυνόμου Α’
κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ ΠΑΤΣΗ

ΥΓ Ο ΘΕΑΤΡΟΝ, τό ραδιόφωνον, δ χιΔ νηματογράφος, ή τηλεόρασις, έχρηαιμοποίηααν 8λα τά είδη των μυθιστορη
μάτων καί δ ’Αστυνομικός έγινε τδ εϊδωλον τοδ κοινού.
Ή τέχνη συμβάλλει είς τδ νά δώση
μίαν εικόνα, άν δχι ψευδή, τούλάχιστον
έξιδανικευμένην. ’Εάν παρατηρήση κανείς
τήν Οπόθεσιν τοδ έργου, θά διαπίστωση
8τι δέν έχουν τά προσόντα, τήν Ικανότη
τα ένδς έπιτηδείου καί πεπειραμένου έπιθεωρητοδ τής ’Αστυνομίας.
"Οσην προσπάθειαν καί έάν καταβάλ
λουν οί συγγραφείς, δέν δϋνανται νά κα
τορθώσουν τοδτο είς τήν πράξιν. Τά έργα
είναι τοιαΰτης φόσεως, πού καί οί ίδιοι
οί κακοποιοί θά έζήλευον τήν ασυνήθη αύτήν ένέργειαν τήν όποιαν έπιτυγχάνουν τά
φίλμς, οί δέ ψυχίατροι καί έγκληματολόγοι δέν θά άπεκάλυπτον τοιαϋτην εόφυϊαν
παρά είς σπανίας περιπτώσεις.
Ώ ς έκ τούτου, πρέπει νά έξετάαωμεν τά
πράγματα μέ περισσότερον ρεαλισμόν καί
νά προτρέπωμεν σήμερον τούς άναγνώστας νά προβοδν είς τήν έκλογήν τής Ολης
καί νά μή αδταπαντώνται άπδ τδ έμπόριον τών λαϊκών εικόνων, χωρίς, έν τούτοις, νά λησμονήσουν δτι είς μίαν κοινω
νίαν τά γεγονότα φανερώνουν τόν άνθρω
πον, πού άντιμετωπίζει τά πλέον άπροσ-
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δόκητα θέματα, 8που ή πραγματικότης
ένίοτε ύπερβάλλει τδν μύθον.
’Ιδιαιτέρως είς Παρισίους, δπως είς 8λας τάς μεγαλοπόλεις, ή προστασία τών
κατοίκων έναντίον τής έγκληματικότητος
έχει άνάγκην ιδιαιτέρας μερίμνης παρά
τών Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, διά νά θέ
σουν τέρμα είς τήν άνάπτυξιν τοδ ώργανωμένου έγκλήματος.
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΓΣ.
Ύπό τό παλαιόν καθεστώς καί μέχρι
τδν 17ον αιώνα, ή Δικαστική ’Αστυνομία
καί ή ’Αστυνομία Τάξεως ήσαν σχεδόν
συγκεχυμέναι. Ό PREVOT είς τό Παρίσι
διηόθυνε τήν Βασιλικήν περίπολον, ή ό
ποια άπετελεΐτο άπό τούς έςεταστάς τών
μικρών Πύργων καί ύπήγετο κατ’ εύθεΐαν
είς τόν βασιλέα.
Τό έτος 1302 οί βοηθοί τοδ διοικητοδ
μετεβλήθησαν παρά τοδ Φιλίππου τοδ
'Ωραίου είς ’Επιτρόπους έςεταστάς τών
μικρών Πύργων, άσκοδντες σύν τή λοιπή
υπηρεσία καί ’Αστυνομικά καθήκοντα καί
είς τάς συνοικίας τής πρωτευούσης. Οδτω
διεμορφώθη δ παλαιός θεσμός τών έπιτρόπων τής ’Αστυνομίας.
’Επί Μαζαρέν, ό άριθμός έδιπλασιάσθη

(είς 24 έπιτρόπους έξεταστάς) καί ή δη
μιουργία μιάς ειδικής δμάδος ’Αξιωματι
κών άπηλλαγμένων τών άλλων καθηκόν
των καί έπιφορτισμένων μέ ειδικήν άποστολήν νά παρευρίσκωνται έφιπποι δπου
παρίστατο άνάγκη, έβοήθηαε τό έργον τής
’Αστυνομίας. Οδτως, οί έπίτροποι έξετασταί άπετέλεσαν τό έμβρυον μιάς αύτονόμου ’Αστυνομίας.
Πράγματι, τό έτος 1667 ύπό τοδ Λουδο
βίκου XIV έξεδόθη διάταγμα διά τοδ όποι
ου άνετίθεντο καθήκοντα Διοικητοδ τής
’Αστυνομίας Παρισίων είς LIEUTENANT
PREVOT, ό όποιος άργότερον έγινε L I
EUTENANT GENERAL τής ’Αστυνομίας,
οί όποιοι τίτλοι έχάθησαν μέ τήν πά
ροδον τοδ χρόνου καί παρέμειναν μόνον οί
’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Παρισίων, δηλαδή
οί προκάτοχοι τών Διευθυντών τής ’Αστυ
νομίας.
Μετά τήν έπανάστασιν, ό πρώτος ϋπατος
ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ υιοθέτησε τόν νόμον τής
17ης Φεβρουάριου 1800 καί διά τής άποφάσεώς του, τοδ ίδιου έτους, έδημιούργησε
τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας.
Αί ύπάρχουααι Οπηρεσίαι διηροδντο είς
8 Τμήματα, τά όποια είχον διοικητικάς
άρμοδιότητας, άλλά δευτερευόντως ήσκουν
τυπικώς ’Αστυνομικά καθήκοντα.
Τό δεύτερον Τμήμα, τό όποιον ήακει ύ-

ποτυπωδώς τά καθήκοντα τής Δικαστικής
’Αστυνομίας, ήσχολεΐτο μέ τήν δίωξιν των
κλοπών, άπατών, πλαστογραφιών, άνθρωποκτονιών, δολοφονιών καί άλλων έγκλημάτων ή αδικημάτων.
Ή τήρησις δημοσίας τάξεως είς τάς
δδούς εΝεν άνατεθή εις τήν έθνοφρουράν
καί τήν Χωροφυλακήν, αί δποΐαι είχον έπιφορτισθή έπί πλέον καί μέ τά καθήκον
τα τής Δικαστικής ’Αστυνομίας. Οί τότε
διοικηταί ώνομάζοντο έπιθεωρηταί. Οί ί πιθεωρηταί αύτοί έτέλουν ύπδ τάς διαταγάς τοδ Δικαστοΰ.
Οί 48 έπιθεωρηταί είχον κατανεμηθή
είς τάς συνοικίας τής πρωτευούσης καί
ώφειλον νά βεβαιώνουν τάς άστυνομικάς
παραβάσεις, νά διευθετούν τάς διοικητικάς
δποθέσεις καί νά τηρούν τήν δημοσίαν ει
ρήνην καί τάξιν είς τάς συνοικίας των.
’Ενώπιον τών αρχόντων ώδηγοΰντο οί
παραβάται, οί δποϊοι έκαλούντο ύπδ τών
έπιθεωρητών, ΐνα ένεργιτθή ή διαδικασία τή
έπιβλέψει τοδ είρηνοδίκου δστις είχεν έπίφορτισθή μέ τήν άνάκρισιν.
Μετά τήν κρίαιν τοδ 1830, δ Διευθυντής
G ISQ U E T έδημιούργηαε έπισήμως τήν υ
πηρεσίαν τής ’Ασφαλείας, ή όποια μέχρι
τότε δέν ήτο παρά μία δμάς ύπαξιωματι/ών
άνακριτών καί πληροφοριοδοτών ύπδ τήν
διοίκηαιν τοδ διααήμου V IDO CQG , (δ ό
ποιος ήτο κακοποιός καί τρόφιμος τών κατέργων, έπειδή δέ έγνώριζε τούς κακοποι
ούς διωρίσθη Διοικητής τής υπηρεσίας).
Ή άσφάλεια αδτη μετά τήν έπανάστασιν
τοδ 1848 συμπεριελήφθη είς τήν Δημοτικήν
’Αστυνομίαν, δηλαδή είς τήν ’Αστυνομίαν
τάξεως μέ στολήν.
Κατά τήν περίοδον τής δευτέρας αύτοκρατορίας ή ’Ασφάλεια περιελάμβανεν ώρισμένον αριθμόν έπιθεωρητών, οί όποιοι
έτέλουν ύπδ τάς διαταγάς ένδς Δικαστοΰ,
καί 5 ’Αξιωματικών, είχον δέ ώς αποστο
λήν τήν δίωξιν τών κακοποιών καί τήν έκτέλεσιν τών έντολών τών Δικαστικών Άρχών.
Έ τέρα ύπηρεσία τής ’Ασφαλείας ήσχο
λεΐτο μέ τήν δίωξιν τοδ έταιρισμοδ καί τήν
έπίβλεψιν τών οίκων άνοχής.
Μετά τήν Δημοτικήν ’Αστυνομίαν, ή Δ ι
καστική ’Αστυνομία ώργανώθη τό 1887. Ή
’Ασφάλεια έγινε αύτόνομος ύπηρεσία. ΓΓδ
1894 ό Διευθυντής LEP1NE ίδρυσε τήν Γε
νικήν Διεύθυνσιν άναζητήσεων. Τό 1913
ή Διεύθυνσις Δικαστικής ’Αστυνομίας περιελάμβανεν ειδικά δργανα διά τάς άναζητήσεις διαφόρων κατηγοριών κακοποι
ών, καινούργια αρχεία, Υπηρεσίαν Δικα
στικών έξακριβώσεων κλπ.
Οδτως, έδημιουργήθη Ιν άποτελεσματικόν δργανον τό όποιον χωρίς κόπον έβοήθησεν είς τήν λειτουργίαν τής ύπηρεσίας άπηλλάγη άπό τήν παλαιάν έξάρτησιν τών
ύπηρεαιών τής τηρήσεως τής τάξεως.
Αί τοπικαί ύπηρεσίαι τής Δικαστικής
’Αστυνομίας άπετελοδντο τότε άπό 8 τμή
ματα έπιθεωρητών, οί όποιοι διοικοδντο
πάλιν άπό ένα άνώτερον έπιθεωρητήν.
Μετά τήν έξαφάνισίν των, τό 1928 έξεδόθησαν διάαοροι Νομικαί διατάξεις αί
όποΐαι ΐαχυσαν μέχρι τό 1949, δτε έδημιουργήθησαν αί τοπικαί ύπηρεσίαι τής
Δικαστικής ’Αστυνομίας.
’Αλλά άπό τό 1913 έως 1968 αί μεγάλαι κατευθυντήριοι γραμμαί τής όργανώσεως τής Δικαστικής ’Αστυνομίας Παρισίων καί προαστίων έβασίζοντο είς τήν ϋπαρξιν μιας αύτονόμου ύπηρεσίας τής Διευθύσεως Δικαστικής ’Αστυνομίας μέ ειδι

Τό έπιτελεΐον τής Δικαστικής ’Αστυνομίας διαθέτει τέλειον σύστημα έπικοινωνίας
διά ραδιοτηλεφώνων.

κά κεντρικά Τμήματα καί 'Γπηρεαίας ’Αρ
χείων. Άρμόδιαι ύπηρεσίαι αί όποΐαι άντιστοιχοδν μέ τά Παραρτήματα ’Ασφαλείας
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατανέμονται είς
δλην τήν περιφέρειαν καί συστεγάζονται
μετά τών οικείων Τμημάτων Παρίσιων καί
τών Προαστίων.
Αύτός είναι ό μηχανισμός τόν όποιον εΐχομεν μέχρι τής 1ης ’Οκτωβρίου 1971.
ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ.
Ή πραγματική όργάνωσις προκύπτει έκ
σειράς κειμένων, νόμων καί διαταγμάτων
τών όποιων τό πρώτον χρονολογείται άπό
τόν νόμον τής 10ης ’Ιουλίου 1964, διά τοδ
όποιου άναδιωργανώθη ή περιφέρεια τών
Παρισίων. *0 έν λόγψ νόμος κατήργησε τάς
δύο παλαιάς Υποδιευθύνσεις τής SEINE
καί τής SEINE— ΕΤ—OISE καί έδημιούργησεν είς τάς θέσεις των έξ (6) νέας ύποδιευθύνσεις αί όποΐαι περιβάλλουν τούς Παρισίους, ήτοι:
HAUTS — DE — SEINE, SEINE —
SAINT — DENIS, VAL — DE — MAR

NE, ESSONE, rVELINES καί VAL D ’
OISE.
Αί τρεις πρώται έκάλυπτον τά προάστια
τών παλαιών Παρισίων, ένώ ή Δ)νσις 'ή£
’Αστυνομίας διετήρει τάς άρμοδιότητάς της.
Έ ν τούτοις οί τρεις 'Γποδιευθυνταί τών
έν λόγφ περιφερειακών 'Γποδιευθύνσεων μέ
τήν ύλικήν έγκατάστασίν των, άπέκτηααν
όλίγον κατ’ όλίγον τή έξουσιοδοτήσει τοδ
Διευθυντοδ τής ’Αστυνομίας καί διοικητι
κά καθήκοντα.
Κατόπιν άποφάσεως τής 25ης 1971 τοδ
'Γπουργοδ ’Εσωτερικών άνετέθησαν είς αύτούς καί τά καθήκοντα τών Ί'πηρεσιών
τής Δημοσίας ’Ασφαλείας έντδς τής Ί ’ποδιευθύνσεως.
"Οθεν αί ύπηρεσίαι έκάστου ’Αστυνομι
κού Τμήματος έχουν έπιφορτισθή παρά
τών 'Γποδιευθύνσεων έκτός τών Διοικητι
κών καθηκόντων καί μέ τά καθήκοντα τής
Δικαστικής ’Αστυνομίας.
Χάριν άπλουστεύσεως άπό 1ης ’Οκτω
βρίου 1971, ή Δικαστική ’Αστυνομία διά
τάς άπλάς ύποθέσεις, τάς όποιας χειρίζε
ται έντός τής περιφέρειας έκάστου Τμήμα
τος δέν άναφέρει είς τόν Διευθυντήν τής
’Αστυνομίας.
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Είς τό έξής, ή Δ)νσις τής Δικαστικής
’Αστυνομίας ή δποία μέχρι τοδδε έςηρτάτο άπό τήν Διεύθυναιν τής ’Αστυνομίας
ύπάγεται είς τό 'Γπουργεΐον ’Εσωτερικών.
Ή έν λόγφ Διεόθυναις ένθαρρύνει τό έργον και συνεργάζεται μέ όλος τάς ύπηρεσίας τής Δικαστικής ’Αστυνομίας αί όποϊαι δπάρχουν εις τήν Γαλλίαν, ιδιαιτέ
ρως μέ τ ις 17 περιφερειακάς ύπηρεσίας
τής Δικαστικής ’Αστυνομίας. Είς ΙΙαρισίους οί δπάλληλοι τής Δικαστικής ’Αστυνο
μίας οί όποιοι έχουν τοποθετηθή είς τά ’Α
στυνομικά Τμήματα δπάγονται δπό τάς
διαταγάς τοΰ Διοέκητοϋ έκαστου Τμήμα
τος καί τοδ Διευθυντοϋ τής κεντρικής
Υπηρεσίας τής Δικαστικής ’Αστυνομίας.
"Ετερον Διάταγμα ούχί μικροτέρας ση
μασίας συνέβαλεν είς τήν τροποποίησιν τής
φυσιογνωμίας τής εν λόγφ Διευθύνσεως.
Ό νόμος τής 9ης ’Ιουλίου 1966 προβλέπει
τήν όργάνωσιν τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας.
Τέλος ή άπόφασις τής 25ης Σεπτεμβρί
ου 1971 είς τόν κανονισμόν τής Δ)νσεως
Δικαστικής ’Αστυνομίας τής ’Αστυνομικής
Δ)ναεως, βρίζει 8τι είς τό έξής συνιστάται μία περιφερειακή Δ)νσις εις τούς κόλ
πους τής Κεντρικής Δ)νσεως.
’Εν τούτοις είς τό Παρίσι αδτη συνεχί
ζει νά έκτελή τά καθήκοντα τής Δικαστι
κής ’Αστυνομίας δεδομένου δτι άσκεΐ έξουσίαν έπί τδν άστυνομικών Τμημάτων
τού κέντρου καί τών συνοικιών.
Είς τάς τρεις περιφερειακάς 'Γποδ)νσεις
αδτη άσκεΐ τά καθήκοντα τής Δικαστικής
’Αστυνομίας άπό τότε πού δπήχθησαν είς
αύτήν τά οικεία Τμήματα καί έγκατεστάθη είς τάς Τποδιευθύνσεις.
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΓ ΛΕΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΝ.
Αί τοπικαί ύπηρεσίαι τής Δικαστικής
’Αστυνομίας τών κεντρικών Τμημάτων καί
συνοικιών παίζουν σπουδαΐον ρόλον είς τήν
Άστυνόμευσιν τής περιοχής καί είς τήν
έξυπηρέτησιν τών πολιτών.
Είς τάς θυρίδας αύτών παρουσιάζονται
οί κάτοικοι τών Παριαίων διά τήν έκδοσιν δελτίου ταυτότητος, διαβατηρίου, ά
δειας ίκανότητος όδηγοδ, δηλώσεως άλλαγής κατοικίας, άδειας όπλοφορίας κλπ.
Τά καθήκοντα, τών όποιων τήν σημα
σίαν καί τήν σπουδαιότητα άνεφέραμεν άνωτέρω δέν μάς άπααχολοδν σήμερον, διότι
εΐμεθα άφωσιωμένοι
άποκλειστικώς είς
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τήν οδσιώδη άποστολήν τής Δικαστικής
’Αστυνομίας, ή όποια συνίσταται είς τήν
ύπεράαπισιν τής κοινωνίας άπό έκείνους οί
όποιοι παραβαίνουν τόν νόμον.
Ή άποστολή αύτή άναφέρεται είς τούς
γενικούς κανόνας τοδ άρθρου 14 τοδ Κω
δικός τής Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα
δέ μέ τό έν λόγφ άρθρον ή Δικαστική ’Α
στυνομία έπιφορτίζεται μέ τήν βεβαίωαιν
τών παραβάσεων τοδ Ποινικοδ Νόμου, μέ
τήν συλλογήν τών μαρτυρικών άποδείξεων,
μέ τήν άναζήτησιν τών δραστών καί μέ
τήν συλλογήν άπορρήτων πληροφοριών.
"Οταν μία πληροφορία λάβη τό φώς τής
δημοσιότητος, άναφέρει είς τόν άνακριτήν
καί έκτελεΐ τάς έντολάς του.
Σύμφωνα μέ τούς κανόνας, ή Δικαστική
’Αστυνομία έχει ώς δποχρέωσιν:
— Νά γνωρίζη τάς διαπραττομένας πα
ραβάσεις καί νά βέβαιοί μέ άκρίβειαν τήν
πραγματοποίησίν των.
— Νά έξακριβώνη, άνακαλύπτη καί νά
συλλαμβάνη τούς δράστας.
— Νά βοηθήση τάς Δικαστικάς Ά ρχάς
καί νά συγκέντρωση τά στοιχεία τά όποια
έπιτρέπουν τήν στήριξιν τής κατηγορίας.
'Η έκτέλεσις τής άποστολής, επιβάλλει
τήν λήψιν μέτρων έναντίον τών παραβα
τών (π .χ. συλλήψεις, έρευνας, έπιτηρήσεις), ή δέ άσκησις τών καθηκόντων προβλέπεται ύπό διαφόρων νόμων καί κανο
νισμών.
Οδτως, οί άξιωματικοί καί τά δργανα
τής Δικαστικής
’Αστυνομίας διεξάγουν
τάς άνακρίσεις τή έπιβλέψει τοδ Είσαγγελέως ώς ή Ποινική Δικονομία βρίζει είς
τά άρθρα 12 καί 13.
Τά καθήκοντα των είναι πολύ έκτεταμένα, ή δέ δραστηριότης των έξαρτάται
άπό τάς υποθέσεις, έάν πρόκειται περί
αύτοφώρου έγκλήματος δηλαδή όταν τό
έγκλημα διαπράττεται αύτήν τήν στιγμήν

ή πρόκειται νά διαπραχθή έντός έλαχίστου
χρόνου, ένεργοδν κατ’ ιδίαν πρωτοβουλίαν,
χωρίς άναβολήν άνάλογα μέ τάς περιστά
σεις.
Έ άν τό άδίκημα είναι σχετικώς
παλαιόν ή έάν δέν άπεδείχθη άκόμη, συλ
λέγουν πληροφορίας καί ένεργοδν προκαταρτικήν έξέτααιν, ή δποία περιορίζει τό
πεδίον έρεύνης καί δέν έπιτρέπει τήν λή
ψιν άναγκαστικών μέτρων. 'Ομοίως έκτελει τάς ύπό τών άνακριτών έκδιδομένας
άνακριτικάς έντολάς.
Ή άποστολή τής Δικαστικής ’Αστυνο
μίας έπιβάλλει τήν κατά τόν καλλίτερον
τρόπον λήψιν μέτρων διά τήν ειρηνικήν
συμβίωσιν τών πολιτών, διά τή ύπεράσπισιν τής κοινωνίας καί τόν σεβασμόν τών
νόμων διά τήν προστασίαν τής προσωπι
κής έλευθερίας τοδ άτόμου.
Δέον νά ληφθοδν ύπ’ δψιν δμοίως αί δυσκολίαι, αί δποΐαι παρουσιάζονται είς τήν
έξέλιξιν τής καθημερινής ζωής τοδ συγ
χρόνου άνθρώπου.
Ή αδξησις τής άστυφιλίας καί ό πολ
λαπλασιασμός τών νέων τεχνικών μέσων
είναι δ κυριώτερος παράγων τοδ έγκλήμα
τος (άρκει νά άναφέρωμεν τόν ρόλον τόν
όποιον παίζει καί έδώ τό αύτοκίνητον).
Έ ξ άλλου δέν πρέπει νά παραγνωρίσωμεν
τήν σημαντικήν αδξηοιν τών προσφερομένων άγαθών είς τό καταναλωτικόν κοινόν,
τά όποια προκαλοδν τήν σφοδράν έπιθυμίαν καί προτρέπουν τόν άνθρωπον είς τήν
έγκληματικότητα.
Οί ίδιοι οί κακοποιοί τών όποιων ή συμ
περιφορά μεταβάλλεται άνάλογα μέ τήν
έποχήν γίνονται πιό έπικίνδυνοι, άσκοδνται
είς τό άγριον έγκλημα καί ώς βάαιν έχουν
τήν βίαν, ή όποία καθιστά δύσκολον τάς
άναζητήσεις καί τήν συγκέντρωσιν τών άποδεικτικών στοιχείων.
Διά νά ύπερπηδηθοδν αί έν λόγφ δυακολίαι, ή Δικαστική ’Αστυνομία πρέπει νά
άνανεώση τάς μεθόδους, νά χρησιμοποιήση
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Λήψις μαρτυρικάς καταθέσεως.

τά νέα τεχνικά μέσα καί νά ειδίκευση τά
δργανά της διά τήν έπίλυσιν τόδν πολλα
πλήν προβλημάτων.
Κάθε έμφάνισις ιδιαιτέρας κατηγορίας
κακοποιών, παρίαταται άνάγκη συγκεντρώοεως τών μέσων καί κατανομές τής δυνάμεως διά τήν άντιμετώπισιν τής νέας
καταστάσεως.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ.
Ή άσφάλεια των προσώπων καί ή προ
στασία τών άγαθών έναντίον τών έγκληματικών έκδηλώσεων προϋποθέτουν τήν έκδοσιν πολλών διατάξεων Οπό τής Δικαστι
κής ’Αστυνομίας είς δλην τήν δικαιοδοσίαν
της.
Έ ν τούτοις, δταν αί τοπικαί Οπηρεσίαι
είναι προσιταί είς τό κοινόν δέν χρειάζον
ται μεγάλην δύναμή, διότι είναι άδόνατος
ή χρησιμοποίησις των.
Διά νά άγωνισθοϋν μέ έπιτυχίαν έναντί
ον τοϋ (οργανωμένου έγκλήματος παρίαταται άνάγκη συγκεντρώσεως δλων τών σπουδαιοτέρων μέσων έρεύνης καί άναθέσεως
είς τάς κατά τόπους Αρμόδιας άρχάς. Νά
είδικευθοϋν είς τάς Αναζητήσεις καί νά
έκαυχρονισθοϋν αί ύπηρεαίαι διά νά είναι
είς θέαιν νά έπιλύουν τά πολύπλοκα προ
βλήματα τά όποια παρουσιάζονται ένώπιόν
των.
Προσεκτική έξέτασις τοϋ θέματος έξηγεΐ τήν διάρθρωαιν τών διαφόρων ύπηρεσιών τής Δικαστικής ’Αστυνομίας, αί όποΐαι διακρίνονται είς
τρεις βαθμίδας:
Είς
COMMISSARIATS,
BRIGADES
TERRITORIALES καί BRIGADES CEN
TRALES. Ή διάρθωσις τής Γαλλικής ’Α
στυνομίας είναι διάφορος τής 'Ελληνικής.
Αί COMMISSARIATS άντιστοιχοϋν τρό
πον τινά μέ τά ’Αστυνομικά Τμήματα καί

Παραρτήματα ’Ασφαλείας καί άποτελοϋν
τήν πρώτην βαθιιίδα τής Δικαστικής ’Α
στυνομίας. 'Γπάρχουν 54 COMMISSARI
ATS τά όποια έχουν περιωρισμένην Αρμο
διότητα είς τήν περιοχήν τής συνοικίας
των.
ΟΙ κάτοικοι τών Παρισίων γνωρίζουν
πολύ καλά τό Τμήμα τής περίφερείας των
διότι είναι δ τόπος δπου μεταβαίνουν δχι
μόνον διά τήν συμπλήρωσιν τών νομίμων
διατυπώσεων καί έπίλυσιν τών διαφόρων
προβλημάτων των, άλλά είναι καί δ τόπος
δπου οί πολΐται ύποβάλλουν τά παράπονα
καί τάς μηνύσεις.
’Εντός τής άρμοδιότητος τής Δικαστι
κής ’Αστυνομίας τά COMMISSARIATS
χειρίζονται κανονικώς τάς πολυαρίθμους
ύποθέσεις αί δποΐαι δέν χρήζουν ιδιαιτέ
ρας άνακρίσεως καί δέν άπαιτοϋν συνεχείς
Αναζητήσεις, διότι είναι άπλαΐ συνειθιαμέναι πράξεις καί ένδιαφέρουν τήν πλειο
νότητα τοϋ πληθυσμοϋ.
Τοιαϋται είναι αί ένέργειαι έναντίον τών
αδικημάτων τών όποιων οί δράσται ύπέπεσαν διά πρώτην φοράν είς παραπτώμα
τα π .χ . μικραί κλοπαί, διάφοροι έκβιασμοί, άνθρωποκτονίαι, σωματικαί βλάβαι
έξ άμελείας, θάνατοι τών όποιων αί αίτίαι έξηκριβώθηααν, έγκλήματα τών όποι
ων οί δράσται Αναγνωρίζονται άμέσως,
διάφοροι έξαφανίσεις κλπ.
Οί υπάλληλοι τών COMMISSARIATS
έπιλαμβάνονται όμοίως τών Ανακρίσεων
καί έκτελοϋν τάς έντολάς τών δικαστικών
αρχών κατόπιν παραγγελίας τών Εισαγ
γελέων καί ’Ανακριτών διά ύποθέσεις αί
δποΐαι δέν χρήζουν ειδικής έρεύνης.
Είναι γεγονός δτι τά COMMISSARI
ATS παίζουν σπουδαΐον ρόλον είς τόν Α
γώνα έναντίον τής έγκληματικότητος.
Συχνά οί ’Αστυνομικοί τών COMMISSA-

RIATS καλοϋνται πρώτοι είς τόν τόπον
τοϋ έγκλήματος καί αί πρώται των ένέργειαι άσκοΰν μεγάλην έπίδρασιν είς τήν
δλην έξέλιξιν τής άνακρίσεως. ’Ιδίως είς
δτι άφορφ τάς Αποδείξεις είς τόν τόπον τοϋ
έγκλήματος, τό έάν πρόκειται περί Αδι
κήματος ή Ατυχήματος, πρέπει νά έπέμβη τό ταχύτερον δυνατόν διά τήν διαφύλαξιν τών λεπτών καί έφημέρων ιχνών, ή
διά νά κρατήαη τά στοιχεία τών μαρτύ
ρων έκείνων οί όποιοι είναι παρόντες καί
δυνατόν άργότερον νά κληθοϋν είς τήν δί
κην.
’Εδώ πρέπει νά τονίσωμεν τήν σημασίαν
τής ταχύτητος μέ τήν όποιαν ή ’Αστυνο
μία δέον νά κινήται διότι Από αυτήν έξαρτάται τό Αποτέλεσμα τής άνακρίσεως καί
τής έπιτυχίας της.
Τά COMMISSARIATS άποτελοϋν τήν
βάσιν τών συνοικιών. ’Επιφορτίζονται μέ
Αριθμόν σημαντικών ύποθέαεων καί ύποχρεοϋνται νά τάς διεκπεραιώσουν έντός (ο
ρισμένου χρσνικοϋ διαστήματος.
Διά νά δώσουν λύσιν είς ώρισμένα προ
βλήματα τά όποια συναντοϋν, λαμβάνουν
ώς υπόδειγμα τάς διατάξεις αί δποΐαι έφαρμόζονται είς πόλεις πού έχουν τόν αύτόν πληθυσμόν μέ τήν συνοικίαν.
Πάντα ταϋτα έξηγοΰν δτι είς τά COM
MISSARIATS δπάρχει μεγάλη κίνησις καί
ρυθμός έπιταχύνσεως τής έργασίας, τόν ό
ποιον τό κοινόν δέν πρέπει νά παραγνωΡίϊϊΐΕίς τήν 13ην καί 17ην Διοικητικήν πε
ριφέρειαν τά COMMISSARIATS τών συν
οικιών αυνεκεντρώθησαν είς τό κέντρον τό
έπονομαζόμενον Κέντρον τής ’Αστυνομίας
LES BRIGADES TERRITORIALES.
Αί
BRIGADES
TERRITORIALES
Αντιστοιχούν μέ τάς Άστυνομικάς Υ ποδι
ευθύνσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί χ α 
ρακτηρίζονται διά τήν γενικότητα τής δι
καιοδοσίας καί στενότητα τοϋ χώρου, τά
δέ τμήματα τών συνοικιών διαθέτουν περιωρισμένην Αρμοδιότητα καί δέν δύνανται
νά καταπολεμήσουν άποτελεσματικώς τούς
κακοποιούς τών (οργανωμένων έγκλημάτων,
οί όποιοι δροΰν είς τή περιφέρειάν των.
"Οταν αί έγκληματικαί πράξεις είναι
σκοτειναί καί χρήζουν έρεύνης μακράς
διαρκείας, αί Ανακρίσεις διαφεύγουν τής
άρμοδιότητος τών ’Αστυνομικών Τμημάτων
καί Ανατίθενται είς τάς Υποδιευθύνσεις.
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Λ ΕΝ τήν είχα πάρει καί πολύ σοβαρά τήν ύπόσχεσι τής
Ούρσνίας, ότι θά περνούσε κάποια μέρα άπ' τό γραφείο
μοϋ. Καίτοι προτού μου κλείση τό τηλέφωνο, μοϋ τόχε πεϊ κα
θαρά, ότι θά περνούσε νά μοϋ δώση έξηγήσεις. 'Εξηγήσεις
δηλαδή, πάνω στό έρώτημα πού τής έκανα, άν είχε οικο
γένεια. "Ισως νά μή τή βόλευε τό σύρμα κΓ ήθελε νά ξεθυμάνη μπροστά μου, γιά νά δοκιμάσπ καί τ' άνθρωπιστικά
μου αισθήματα. Αλλά γιατί αύτή ή προτίμησις αέ μένα, δέν
μπόρεσα νά τό καταλάβω. Έγώ καλά - καλά δέν τήν θυ
μόμουνα, κΓ αύτή ήθελε νά μοϋ πή τά μυστικά, πού τήν
κράτησαν μακρυά άπ’ τήν οικογένεια; Μοϋ φάνηκε λίγο
περίεργο καί γιαυτό δέν τήν περίμενα. Δέν είχα λοιπόν κα
νένα λόγο νά τήν περιμένω, ούτε καί χρόνο πολύ ν' άσχοληθώ μέ δαύτη. Τί μέ ένδιέφεραν έμένα τά Ζητήματα τής
Ούρανίας; Χρόνια καί Ζαμάνια πέρασαν άπό τότε πού κα
θόμαστε στά ίδια θρανία!! Τόσα πολλά, πού τό πρόσωπό
τηο είχε γίνει μέσα στήν μνήμη μου, ένα ξεθωριασμένο τρα
πουλόχαρτο. Ένα πεταμένο σέ μιά άκρη καί ξεπλυμένο άπ'
τή βροχή, ποκέττο σιγαρέττων, πού δέν μπορείς νά ξεχω
ρίσης τήν μάρκα το υ . . .
Πίστευα πώς κι' αύτή, δέν θά ήτο δυνατόν νά είχε
μέσα τηο, έντονώτερα χρώματα γιά μένα. Ούτε καί γιά
κανέναν άλλον άπ' τούς παλιούς συμμαθητάς τηο, άν δέν
είχε είδικώτερο λόγο. ..
Ο άδυσώπητοο έχθρός, πού λέγεται χρόνοο, είναι κοινός
γιά όλους τούς ανθρώπους. Είναι σκληρός καί άδιάφορος.
Δέν λογαριάΖει τίποτα. Ρίχνει τις αύλακιές του σ' όλα τά
μέτωπα, καί δέν τοϋ καίγεται καρφί, ούτε γιά ινστιτούτα
καλλονής, ούτε γιά πασαλίματα, οϋτε γιά τ' άλλα μασκαρέματα πού θολώνουν τά νερά. “ Οταν φεύγει τό κουράγιο,
δέν γυρίΖει μέ τίπ ο τα .. .
Κ ι’ άπό τήν άλλη τή μεριά, ένα βουνό οί φροντίδες,
τά βάσανα καί οί πίκρες τής Ζωής. "Ενα ξεχειλισμένο πο
τήρι πού τό γεύεσαι κάθε μέρα καί πολεμάς μέ καμμιά. . .
πορτοκαλάδα γιά νά ξεδιαλύσηο τή φαρμακάδα του.
"Ολα αύτά τά πράγματα καί τοϋ σημερινού πολιτισμού
τά κατοστροφικά καμώματα, δέν κάνουν άλλη δουλειά άπό
τοϋ νά λιγοστεύσουν τή δύναμι άπ’ όλα τά όργανά μας.
Καί προπαντός άπ' τή μνήμη μας, πού τήν κάνουν νά μή
μπορή νά θυμηθή οϋτε τό φαγητό πού φάγα,με' τό περασμένο
βράδυ. . .
Ή Ούρανία όμως, δέν λησμόνησε τήν ύπόσχεσι της.
"Αφησε τό γραφείο, οπού περνάει τήν ώρα της καί παίρνει
τόν μισθό της κι' ήρθε στό δικό μου νά κουβεντιάσουμε.
Μέ βρήκε όμως σέ μιά στιγμή, πού δέν είχα καθόλου όρεξι,
γιαυτό δάγκωσα τά χείλη μου μόλις τήν είδα. Αύτή, όπως
μοϋ είπε τούλάχιστον, χάρηκε πολύ πού μέ ξαναεϊδε ύστερα
άπό τόσα χρόνια. Τής είπα ότι κΓ έγώ χάρηκα πολύ, ένώ
ή άλήθεια ήταν ότι δέν χάρηκα καί τόσο. Καί τούτο, δέν
είχε καμμιά σχέσι μέ τις ρυττίδες της, πού ήταν σάν τις
δικές μου. Φοβήθηκα μή μούτρωγε τήν ώρα. Αύτή τήν ώρα,
πού δέν είναι λίγες οί φορές πού τήν άναθεματίΖουμε.
Ό μω ς, συνέχεια τήν κυνηγούμε. Θυμώνει αύτή μετά γιά
τό κυνηγητό πού τής κάνουμε καί γιά νά μας έκδικηθή,
σπρώχνει πότε πότε τά βήματά μας πρός άπάκρημνες με
ριές. 'Εκεί πού παγώνει τό λογικό μας καί τά χάνουμε, γιά
νά τήν άναθεματίσουμε καί πάλι, χωρίς βέβαια νά βγαίνη
τίποτα. Καί τό κυνηγητό συνεχίζεται μέχρι τό τέλος τής
Ζωής μας. Μέχρι τότε δηλαδή πού σταματάμε τό μέτρημα
μέ τά λεπτά τής ώρας κΓ άρχίΖουμε τό μέτρημα μέ τούς. . .
οίώνες. "Αν δέν είναι μόνο ή ώρα. Είναι καί τό στομάχι,

πού δέν μάς άφίνει νά ήσυχάσουμε, άν κάνουμε πώς τό
ξεχνάμε άδειανό. Κάνει κΓ αύτό σάν τό θηρίο, βάΖει. . .
χέρι στ' άποθέματα καί γίνονται τά πόδια μας όμοια μέ τοΰ
μπεκρή πού κάνει πώς περπατάει. . .
Μ' αύτά τά συναισθήματα, γιά νάμαι ειλικρινής, ύποδέχτηκα τήν Ούρανία.
Μόνο πού φρόντισα μή προδοθώ. Δέν ήταν καί σωστό
νά τήν κάνω νά τά μαΖέψπ πρόωρα, ή πάλαι ποτέ υπερή
φανη καί σοβαρή κοπέλλα.
'Απ' τήν πρώτη στιγμή, είδα ότι δέ τ' άλλαξε καθόλου
τό φέρσιμό της, τό παλτό. Σεμνό τό ντύσιμό της, φορού
σε μάλιστα ένα γραφικό χωριάτικο τσεμπέρι, σεμνό τό
ύφος της, όλα της μακριά άπ' τή μόδα. "Ο,τι είχε πάνω
της, ήταν όλα δικά της. Οσα πήρε άπ' τή μάνα της. . .
Παρ' όλα όμως αύτά λίγα θαυμαστικά καλά σερβιρι
σμένα, όπως άρέσουν σ' όλες τις γυναίκες, άρεσαν καί σ'
αύτή. Κάθισε άπένοντί μου πολύ συμμαΖεμένα. Ούτε τσιγά
ρο δέχτηκε, οϋτε καφέ νά πιή. Δέχτηκε μόνο μία λεμονίτα
δροσερή, πού μόλις τήν κστέβαΖε, άφισε ένα φτωχό χαμό-

γελο γιά νά φανή ή ύποχρέωσίς της. Αύτό τό χαμόγελο,
γέμισε καί μένα τήν καρδιά, ίκανάποίησι. Είδα ότι δέν είναι
άσχημες οί φιλοφρονήσεις, όσο κΓ αν βράΖης μέσα οου.
ΠαίΖουν κΓ αύτές τόν ρόλο τους, όσο μακρυά κΓ άν βρίσκωνται όπό κείνα πού πιστεύεις. . .
«Τήν άλλη φορά —έτσι άρχισε —πού γέλασα στό τηλέ
φωνο, πίστεψέ με, δέν είχα κανένα λόγο. Ή τα ν ένα νευ
ρικό γέλιο πού τό συνηθίΖω, ότον όκούω κάτι πού τό βλέπω
παράξενο. Πάντως όμως, ποτέ μή φαντασθής, ότι γέλασα
ειρωνικά γιά τό έρώτημα πού μοϋ έκονες, άν έχω δηλαδή
οικογένεια.
Είχα καιρό ν' ακούσω κάτι τέτοιο. Ό λοι οί γνωστοί
μου αποφεύγουν τήν έρώτησι αύτή, έπειδή γνωρίΖουν τις
θέσεις μου. "Αν έχης λίγη ώρα θά σοϋ πώ δυό λόγια, γιά
καλό καί γιά κακό. Νά πάψω κιόλας νά νομίΖω ότι μέ
παρεξήγησες τότε στό τηλέφωνο». Καί συνέχισε:
«Τήν πρώτη δεκαετία, μετά τό Γυμνάσιο, πίστευα στόν
έρωτα. Τόν νάμιΖα τυφλόν, άλλά τόν βρήκα άλλήθωρον. . .
Ελεγα κΓ έγώ, νά βρώ έναν άνδρα νά τόν άγαπήσω καί
νά μ' άγαπήση. ΚΓ άμα άγοπηθοϋμε καλά - καλά, ύστερα
παντρευόμαστε.
"Ακου όμως, τί έπαθα. Γνωρίστηκα μέ κάποιον πού
τόν βρήκα όμορφον καί μοϋ φάνηκε καλός στόν χαρακτήρα.
Πίστεψα ότι βρήκα τήν τύχη μου. Τόν άγάπηοα πολύ καί
νάμιΖα ότι κΓ έκεϊνος μ' άγαποϋσε, όπως έδειχνε τουλά
χιστον. Επειδή όμως καμμιά φορά, τόν έπιανα νά κουβεντιάΖη μοναχός του, μ' έκονε νά ύποψιαστώ ότι κάτι τόν
απασχολούσε. Κάτι δηλαδή πού δέν είχε σχέσι μέ τήν αγά
πη μας. Πήγα νά τόν ρωτήσω κάποτε τί τού συμβαίνει καί
τά κουβενΤιάΖει μερικά μόνος του. Καί τί μοϋ λέει ό εύλογημένος. «Σ' άγαπώ πολύ, σ' άγοπώ περισσότερο άπ' τόν
Μέγαν Αλέξανδρον». Τί είν' αύτά πού λές Φίλιππε, —έτσι
τόν έλεγαν—τί δουλειά έχει ό Μέγας Αλέξανδρος, άνάμεσα στήν άγάπη μας; «"Ακου τί σοΰ λέω συνέχισε αύτός
—σ' άγαπώ περισσότερο άπό κείνον, χρυσή μου Ούρανία.
Αγάπατον καί σύ γιά νοναι σύμφωνοι οί χαροκτήρες μας».
Στήν άρχή, τό πήρα σάν κάτι πού έμοιαΖε μέ άστεϊο,
χωρίς βέβαια καί νά γελάσω ποτέ. Αργότερα όμως, μέ
βασάνιΖε πολύ ή έπιμονή του. Καμμιά φορά μοΰ άγρίευε
κιόλας, όταν άλλαΖα κουβέντα. ΚΓ όχι μόνον αύτό, ήθελε
κολά καί σώνει νά μέ κάνη καί μένα νά τόν άγαπήσω.
Μάλιστα, νά άγαπήσω τόν Μέγαν Αλέξανδρον. . . Γιά

όνομα τού Θεού, δέν μπορούσα νά καταλάβω τί έννοούσε
άκριβώς. Τή δόξα του τήν άγαπώ καί τήν θαυμάΖω, άλλά
τόν Ιδιον πώς; Πάνω στήν άγανάκτησί μου, τόν ρωτούσα
άν μέ περνάη γ ιά ... Γοργόνα, άλλά δέν μούδεινε άπάντησι. "Ισως νά μή μέ ήθελε νά φθάνω μέχρι έκεϊ. . .
"Εκανα μερικές προσπάθειες, μήπως καί κατάφερνα
νά βρώ τήν λοσκαρισμένη βίδα του, άλλά δέν κατάφερα
τίποτα. "Υστερα μέ είχε πιάσει κΓ ένας φόβος, μή τήν
ψώνιΖα κΓ έγώ. ΚΓ άρχιΖα νά παριστάνω τήν. . . Δούκισσα
τής Πλακεντίας.
Ό τα ν έφθοσε ό κάμπος στό χτένι, τόν έκανα πέρα
κΓ ήούχασα. Μόνο πού άναγκάσθηκα νά άλλάξω γειτονιά.
Φοβήθηκα μή βρεθώ καμμιά μέρα. . . περικυκλωμένη άπό
τίποτα τοξότες μέ πανοπλίες καί περικεφαλαίες. . . Δόξα
τώ Θεώ όμως, δέν συνέβη τίποτα άπ' αύτά. Τό μόνο πού
έμεινε άπ' αύτή τήν ιστορία, ήταν ή . . . περικεφαλαία ή δική
μου. Αύτή τήν φόρεσα μόνη μου, καθώς δεχόμουνα τά βέλη
τού έρωτα. Καί πού γελοιοποιήθηκα δηλαδή στά καλά κα
θούμενα.
Τέλος πάντων ξεχάστηκε αύτός, καί μάλιστα γρηγορώτερα μπορώ νά πώ άπ' ότι περίμενα.
"Οταν έπιοσα καί δουλειά, άφοσιώθηκα σ' αύτή καί
στό νοικοκυριό μου. Έπρεπε νά περιποιούμε καί τούς γο
νείς πού μέ γέννησαν καί μέ μεγάλωσαν. Πού έπλαθαν
όνειρο γιά μένα καί πού δέν είχαν άλλα παιδιά γιά νά
τούς μοιράΖουν τήν άγάπη τους. Γύρευαν κΓ αύτο'ι τό έγγονάκι τους, χωρίς νά λογαριάζουν τί διάβολο θά έβαΣαν
στό σπίτι τους καί τί τσαρούχια θά είχε ό πατέρας του. . .
Καθώς περνούσαν τά χρόνια καί δέν έβγαινε κανένας
Χριστιονός νά μέ Ζητήση, πέρασε άπ' τό νού μου ή ιδέα νά
κλειστώ σέ Μοναστήρι, γιά νά βολέψω τήν ψυχήν μου όταν
θά έλθη ή ώρα της. . .
Ολόκληρη τήν προίκα μου θά τήν έδινα έκεϊ, άφοϋ
δέν έφτανε έδώ γιά κανέναν άπ' αύτούς πού κάνουν πα
ζαρέματα. . .
Ή καρδιά μου όμως, πού ήταν μέ τό μέρος τών γονιών
μου, έκανε μάχη μέ τό μυαλό μου καί τελικά κατάφερε
νά διώξη αύτή τήν ιδέα.
ΚΓ έτσι δέν τό κουνάω ρούπι μακρυά άπ τή μάνα μου
καί τόν πατέρα μου. Τούς προσέχω σάν τά μάτια μου καί
σάν παιδιά μου τούς περιποιούμαι. Ό λ α τά άλλα πράγμα
τα, δέν είναι τίποτα γιά μένα. Τίποτα δέν μέ συγκινεί περισ
σότερο 6π' αύτούς.
Μιά φορά δοκίμασα τήν τύχη μου καί τράβηξα λαχείο.
ΚΓ έκεϊ πού περίμενα νά κερδίσω κάτι, έστω καί στό άρτιο,
αύτή μοϋ παρουσίασε. . . μπαστούνια. Δέν τήν ξαναπαθαίνω
πιά, όσο κΓ άν μέ πήραν τά χρόνια.
Αύτά είχα νά σού πώ καί σοΰ Ζητώ συγγνώμη γιά τήν
καθυστέρησι. Φεύγω τώρα γιά τό σπίτι μου, γιατί ή μάνα
μου θ' άρχίση ν' άνησυχή πού άργώ.
Χάρηκα πολύ κΓ εύχαριστώ γιά όλα. . . ».
Αύτά μοϋ άράδισσε ή καϋμένη ή Ούρανία κΓ έφυγε
γιά τό σπίτι της, ικανοποιημένη. Δέν μοΰ έδωσε όμως νά
καταλάβω, τί περίμενε άπό μένα. Όπως μοΰ είπε ή ίδια,
όλα τά πράγματα, πού δέν έχουν σχέσι μέ τό σπίτι της.
δέν είναι τίποτα άλλο άπό μπελάδες. Καί δέν είχε άδικο.
Αλλά τό μόνο πού δέν σκέφτηκε ήταν ό δικός μου
ό μπελάς, όχι νά τήν άκούσω, άλλά νά γράψω αύτά πού
έγραψα καί νά βάλω τούς άναγνώστας μου στό. . . μπελά
νά τά διαβάσουν.
Δέν μπορεί όμως νά τό βγάλης άπ' τό μυαλό μου, ότι
ή Ούρανία κάτι έπαθε άπό τότε πού έκανε παρέα μέ τόν
Φίλιππο, τόν. . . πατέρα τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αύτό
θά μέ πείση περισσότερο άν ξαναφανή στό γραφείο μου.
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πλήρως έπεΕειργοσμέναι άπαντήσεις.
—Αυτοματοπεποιημέναι έτοιμότητες.
Κατ' αύτάς τό πρόοωπον άπαντά δι' αύτομάτων κινήσεων.
—ΈΕ αιφνιδιασμού έτοΓμότητες. Κατ'
αύτάς ή άπάντησις είναι ουνδεδεμένη
μετ' αγχώδους καταστάσεως (Schreckrcaktion) καί ό ερεθισμός παρερμη
νεύεται ή ουλλσμβάνεται κακώς.
Ως κοτεδείχθη έε έρευνών τάς όποι
ας διεεηγάγομεν έπί τής
'Ελληνικής
πραγματικάτητος ή κυκλοφοριακή έτοιμότης έχει άμεσον σχέσιν πρός τήν γε
νικήν έτοιμότητα τού προσώπου καΐτοι
βεβαίως αϋτη είναι κινητικής φύαεως.
Τούτο όποδεικνύει τόν a priori σχεδιασμόν τής κινήοεως ώς καί γενικώτερον
τό όληθές τών ψυχικών προσχεδιασμών
(M otivationen). Ούτως εύρέθη, ότι ή
κυκλοφοριακή έτοιμότης μεγίστην σχέ
σιν έχει:
α) Πρός τήν εύφυΐαν. "Ατομα άνωτάτης εύφυΐας στερούνται αύτής. Κυ
ρίως άτομα μέσης εύφυΐας διακρίνονται
διό τήν κυκλοφοριακήν αύτών έτοιμότη
τα.
β) Πρός τήν γλωσσικήν έτοιμότητα.
Ατομα κατέχοντα γλωσσικήν έτοιμότη
τα κατέχουσιν έπίσης μέγαν βαθμόν κυκλοφοριακής έτοιμότητος.
γ) Πρός τήν συναισθηματικήν κατάστασιν τού προσώπου. "Ατομα πεφορτισμένα συναισθηματικώς έχουσιν έλαχίστην κυκλοφοριακήν έτοιμότητα καί τάνάπαλιν.
Ή κυκλοφοριοκή έτοιμότης, ώς όνωτέρω όνεφέρθη, διαφοροποιείται είς κυκλοφοριακήν έτοιμότητα πεΖοΰ καί όδηγοϋ. Ή φύαις αύτής ποικίλει είς τάς δύο
αύτάς περιπτώσεις, ώστε νά μή δύναται
νό ίσχυρισθή τις, άτι ή κυκλοφοριακή
έτοιμότης πεΖοΰ είναι εύθέως όνάλογος
πρός τήν κυκλοφοριακήν έτοιμότητα τού
όδηγοΰ, διότι ή μέν τού πεΖοΰ είναι ά
μεσος ή δέ τού όδηγοΰ έμμεσος.
Ή κυκλοφοριακή έτοιμότης τού όδη
γοΰ έΕαρτάται κυρίως έκ τών έξής πα
ραγόντων :
α) Τής δυνατότητος συλλήψεως πλήρων έν όλότητι μορφών έν κνήσει αύΕομειουμένη.
β) Τής δυναττητος τής ταχυτάτης έρμηνείας τής κατευθύνσεως τής κινήσεως.
γ) Τής δυνατότητος διασπόσεως τής
προσοχής.
δ) Τής δυνατότητος τής συγκρατήσεως έν τή μνήμη τών κυκλοφοριακών στι
γμών, καθ' ήν στιγμήν σχεδιάΖεται ή
κίνησις.
ε) Τής δυνατότητος τής κινητικής έκδηλώσεως τού προσώπου.
στ) Τής δυνατότητος τού υπολογισμού
τού χρόνου καί τού τόπου, όσον αφορά
είς τήν σχέσιν κινήοεως πρός τό άποτέλεομα αύτής. Τούτο διότι ό όδηγός είς
τό γεγονότα τής κυκλοφοριακής κινήσεως άπαντά διά τών οργάνων τού όχήματος.
Ζ) τής δυνατότητος πρός συνδυασμόν
τών κινήσεων τών διαφόρων κυκλοφο-

Ή κυκλοφοριακή έτοιρότηζ διαφοροποιεί τα', εις κυκλοφοριακήν Ετοιμότητα πεζού
καί δδηγού. Ή φύοις αύτής ποικίλει είς τΑς δύο αύτΑς περιπτώσεις, ώστε νΑ μή
δύναται νΑ ίαχυρισβή, 8τι ή κυκλοφοριακή έτοιμότης πεζού είναι εύθέως Ανάλογος
πρός χήν κυκλοφοριακήν έτοιμότητα χοΰ δδηγού, διόχι ή μέν χού πεζού είναι Αμμεσος ή δέ χού δδηγού έμμεσος.
ριακών μονάδων καί τής άπαντήσεως
διά μιάς κινήοεως, ήτις άπευθύνεται
πρός άπάσας.
θ) Τής δυνατότητος τής συναισθημα
τικής άπολλαγής.
Ή κυκλοφοριακή έτοιμότης τού πεΖού έΕαρτάται κυρίως έκ τών έΕής πα
ραγόντων.
α) Τής δυνατότητος συλλήψεως τής
όλότητος τού κυκλοφοριοκοΰ γεγονότος.
Ούτω π.χ. δέον όπως δύνσται νά όντιληφθή ούτος, ότι ή έμφάνισις δύο οχη
μάτων έκ τής αύτής κατευθύνσεως έρχομένων θά έχη έπίδρασίν τινα είς τούς
χειρισμούς ή είς τήν ταχύτητα αύτών.
β) Τής δυνατότητος κατά τινα τρό
πον έκτιμήσεως τής ταχύτητος τών ο
χημάτων πόσης φύσεως.
γ) Τής δυνατότητος συγκεντρώαεως
τής προσοχής καί τής στροφής ταύτης
πρός τό κυκλοφοριακόν γεγονός.
δ) Τής δυνατότητος θέσε ως σκοπών
πρός πραγματοποίησιν κατά τό κυκλοφοριακόν γεγονός, τουτέστι δυνατότητος
ύπάρΕεως κυκλοφοριακής βουλήσεως.
ε) Τής δυνατότητος παρατηρητικότητος έν συνδυοσμφ πρός τήν έκτίμησιν
τόπου καί χρόνου.
στ) Τής δυνατότητος μειώσεως τής
έντάσεως συναισθηματικών συγκινήσεων
καί φορτίσεων.
Ζ) Τής δυνατότητος τού προσωπικού
ίαοΖυγισμοΰ καί τής ένσωματώσεως
έντός τού κυκλοφοριακού γεγονότος,
ώστε νά άπστελή ούτος μέλος τής κυκλοφοριακής όλότητος.
η) Τής σχετικής κυκλοφοριακής πεί
ρας (πρβλ. τούς έκ χωρίων είς πόλεις
Ερχομένους).
β) ' Ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ή
ψυχο
λ ο γ ι κ ή
έποψις.
Υπό τήν έποψιν ταύτην συμφώνως πρός τάς έρευ
νας τού Miles καί τού Beilis ή άπλή έ
τοιμότης παραμένει ή αύτή, μόνον δέ
κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν άπαντάται
μήκυνσις τού χρόνου άντιδράσεως. Κα
τά τήν σύνθετον έτοιμότητα ύπάρχει είς
τήν γεροντικήν ήλικίαν κάκιστη συγκέντρωσις τής προσοχής. Oi Claparede καί
Gilbert συμφωνοΰσιν.
άτι είς παίδας

κάτω τών 10 έτών ό χρόνος άπαντή
σεως είναι μείΖων ή είς τούς άνω τών
10 έτών.
Καθ' ήμός, όσον άφορά είς τήν κυκλοφοριακήν έτοιμότητα τού όδηγοΰ,
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τά κάτωθι στά
δια λαμβανομένης όπ' όψει τής διαμορφώσεως τών όχημάτων καί τών κυκλοφορισκών οργάνων.
α)
Στόδιον άμεσου έτοιμότητος.
Τούτο είναι κυρίως τό στόδιον τής έφηβικής ήλικίας (11 —19 έτών). Κατ'
αύτό ό έφηβος λόγω τής παρατηρούμε
νης ειδικής ψυχικής διαμορφώσεως. δύναται νά όπαντήση όμέσως είς τούς κυκλοφοριακούς έρεθισμούς. Ή μορφή
αϋτη τής κυκλοφοριακής έτοιμότητος
δεικνύει τήν τάσιν τού έφήβου πρός τήν
αμεσότητα τής βιώσεως καί τής συμπε
ριφοράς. Ούτος, λόγω τών μεταβολών
τάς όποιας ύφίστσται ψυχοσωματικώς,
τείνει, όπως άντιδράση άμέσως. Συνιστώμενον όχημα κατά τό στόδιον αύτό
είναι τό ποδήλστον ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή τροχοπέδη θά εύρίσκηται είς
τόν δίσκον έπί τού όποιου είναι στερεω
μένοι οί άξονες, δι' ών ώθεϊται τό ποδήλατον (ούχί «χειρόφρενον» άλλά «ποδόφρενον»).
β) Στόδιον έμμέσου έτοιμότητος.
Τούτο είναι κυρίως τό στόδιον τής ώρι
μου ήλικίας. Κατ' αύτό ό άνθρωπος κανονικώς καί όμαλώς δύναται νά άντιδράση έμμέσως (διά τών όδηγικών άργάνων), δύναται δέ νά χρησιμοποιήση αύτοκίνητον.
γ) Στόδιον βραδείας έτοιμότητος.
Τούτο είναι τό τής γεροντικής ήλικίας
καθ' ήν είναι καλόν, όπως άποφεύγηται
ή όδήγησις λόγω τής έλαττώσεως τής
ταχύτητος τής άπαντήσεως.
γ) Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή
έπο ψι ς.
'Υπό τήν έποψιν ταύτην
έΕεταΖομένη ή κυκλοφοριακή έτοιμότης
παρέχει έπίσης πεδία έρεύνης. Ούτω
βάσει τού χρόνου άντιδράσεως, νοουμένου ώς έγκαιρου έκδηλώσεως, δυνάμε
θα νά διακρίνωμεν δύο κυρίως τύπους,
ήτοι τού ταχέος καί τού βραδέος.
(ΣυνεχίΖεται)
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ

Ε Π Ο Χ Η Σ

ΜΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ
ΘΟΡΥΒΟΥ
Δέν μπορεί νά περάση ούτε μία ήμέρα ατή ζωή μας, πού
νά μή είναι γεμάτη από θόρυβο. .. Καί τά πράγματα δέν θά
είχαν μεγάλη σημασία καί απουδαιότητα, άν ή συζήτησις, πού
καθημερινά γίνεται περί τοϋ θορύβου, δέν έπαιρνε ήμέρα μέ
τήν ήμέρα, τήν μορφήν έρινύων πού μας καταδιώκουν σέ κάθε
μας βήμα. "Οταν λέγωμεν θόρυβον, έννοούμεν τόν βραχείας
διαρκείας συγκεχυμένον καί δυσάρεστου συναισθηματικούς
ήχον, δ δποΐος άποτελεΐται άπό πολλούς άρρυθμους καί άνομοίους κρότους, τούς δποίους συγχρόνως άκούομεν. Έ τσ ι λοι
πόν, καθημερινώς, δπωσδήποτε θά άσχοληθώμεν μέ τούς πάσης φύσεως θορύβους, είτε συνειδητώς είτε άσυνειδήτως. Οί
έφημερίδες γράφουν συνεχώς, γίνονται δμιλίες έπΐ τού θέ
ματος τούτου καί συστάσεις άπό ραδιόφωνου, έπιστήμονες άσχολοϋνται μέ τήν καταμέτρησιν τής έντάαεως αύτοΰ καί άποφαίνονται διά τΙς δυσμενείς έπιδράσεις, λαμβάνονται διάφορα
άστυνομικά μέτρα, σέ τέτοιο βαθμό, πού πράγματι νά γίνεται
πολύς θόρυβος καθημερινώς χωρίς άποτέλεσμα. Καί δλα αύτά,
ένώ έχουν σκοπό νά απαλλάξουν λίγο τήν βασανισμένην μας
ψυχή άπό τήν άγων ία καί τό άγχος τών άναριθμήτων συμβατι
κών καθηκόντων μας καί κοινωνικών ύποχρεώσεών μας,
τούναντίον παίζουν μέ τή ζωήν μας, δπως τά νήματα μέ τις
μαριονέττες.
Έ τσ ι, ή ψυχή μας γεμίζει σιγά - σιγά άπό πόνο, καθώς
προσπαθεί νά βρή λίγη ήσυχία, λίγη γαλήνη. Λίγη ήσυχία,
πού έγινε στήν έποχή μας τό πιό ποθητό άγαθό. ’Αλλά πώς
νά καταπολεμηθή δ θόρυβος, άφοΰ είναι γεγονός, δτι άπό τήν
φύτρα μας είμεθα λαός θορυβομανής; Μήπως καί αύτό δέν
είναι ένα στοιχείο, άπό τά πλέον διακριτικά τής φυλής μας,
άφού δέν μπορούμε νά ζήσουμε πουθενά χωρίς νά κάνουμε
θόρυβο; Μήπως δπου βρεθούμε, δέν κάνουμε τήν παρουσία μας
αισθητή μόνο μέ τό θόρυβο;
’Ορθές δλες οί θεωρίες καί τά μέτρα πού λαμβάνονται.
Χρήσιμες οι συμβουλές' αύτό δμως δέν φθάνει. Χρειάζεται
νά βρούμε αύτό τό κάτι πού είναι πιό δυνατό, πιό μεγάλο. Αύ
τό τό κάτι, πού αάν κακός δαίμων, μάς σπρώχνει στήν δη
μιουργία τού θορύβου. Καί αύτό δέν πρέπει νά τό άναζητήσουμε σέ προχειρότητες καί μέτρα. Αύτό τό κάτι είναι δε
μένο μέ τή ζωή μας. Είναι μέσα στόν έσωτερικό κόσμο κάθε
άνθρώπου. Αύτό πρέπει νά άναζητήσουμε. Αύτό πρέπει ό άν
θρωπος νά τό χαρακτηρίση ώς έχθρικό, ώς έπιζήμιο καί νά
τό άποβάλη. ’Εάν αύτό δέν πραγματοποιηθή, τότε οί συστά
σεις καί συμβουλές δυστυχώς δέν προσφέρουν τίποτε. Γιατί δπου
δέν ύπάρχει δ δυνατός αύτός φυχικός παράγων, δλες οί θεω
ρίες παραμένουν θεωρίες. Ή αιτία λοιπόν είναι μέσα στόν
Ιδιο μας τόν έαυτό. Αύτόν πρέπει νά νικήσωμε καί νά τόν
πείσωμε, δτι αύτό τό κάτι είναι έπιζήμιο καί έπιβλαβές, γιατί
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προσβάλλει τήν έννοια τού άνθρωπισμοδ. Μόνο έτσι θά προ
χωρήσουμε. ’Αρκετά κουραστήκαμε νά διαβάζουμε τά διάφορα
μέτρα πού λαμβάνονται κατά τού θορύβου. Μέχρις εδώ, δλα
καλά. Τό σπουδαιότερο είναι πώς θά πείσωμεν τόν άνυπόμονο
δδηγό, δτι δέν πρέπει νά κορνάρη, ή τόν θυρωρό, νά μή κτυπά τά ξημερώματα τόν τάπητα στόν δρόμο, πού σέ κάνουν νά
πετάγεσαι άπό τόν δπνο σου, λές καί άρχισε καινούργιος πό
λεμος. Πώς νά πείσωμε τόν θρασύ νέο, δτι τά μοτοποδήλατα
δέν είναι γιά νά κάνουν θόρυβο καί τόσα άλλα άναρίθμητα
περιστατικά τής καθημερινής ζωής, πού κάθε στιγμή πληγώ
νουν τήν ψυχή μας.
Στήν περίπτωσί μας δέν μιλούμε γιά τούς φυσικούς θο
ρύβους. Αύτοί περνούν αμέσως καί δέν μπορούμε νά τούς άποφόγουμε. Μιλούμε γιά τούς τόσους άλλους θορύβους, πού, άθελά μας, παθητικά δεχόμεθα, χωρίς καμμιά ή μέ μικρά άντίδρασι.
Σήμερα, στήν έποχή πού ζούμε, δ θόρυβος δέν κουράζει
μόνο τά σώμα μας. Αύτό θά ήταν τό λιγώτερο. θ ά μπορού
σαμε νά τό ύποφέρουμε. Περισσότερο δμως βασανίζει τήν ψυ
χή μας, γιατί σάν αιτία καί άφορμή θίγει τήν όντότητά μας,
θίγει τήν άξιοπρέπειά μας, τό δικαίωμά μας νά ζήσουμε, μέσα
στά πλαίσια τής ίσότητος καί τού σεβασμού.
"Εχομε δικαίωμα νά άπαιτήαωμε τήν ήσυχία μας, ώς
τό μεγαλύτερο άγαθό στήν έποχή μας, δπως καθήκον μας
είναι νά σεβασθοΰμε τήν ήσυχία τών άλλων. Αύτό είναι πο
λιτισμός. Αύτό είναι άνθρωπιομός.
Δέν είναι λοιπόν δ θόρυβος θέμα διατάξεων, συμβουλών
καί άστυνομικών μέτρων. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι ζήτημα
ήθικής άγωγής. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Είναι ζήτημα αν
θρωπιάς καί σεβασμού πρός τόν άνθρωπο, πρός τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειά, γιατί τότε κινείται δ έσωτερικός κόσμος τού
άνθρώπου πού έχει τήν δύναμι καί τήν πίστι νά προχωρή μέ
σεβασμό καί δημιουργικότητα. ’Αρκεί νά τόν ξυπνήσης. Διά
βασα μία πινακίδα σ’ ένα Νοσοκομείο πού έγραφε μέ χαρα
κτηριστικά στοιχεία: «Παρακαλούμεν ήσυχία» καί έγένετο με
γαλύτερος θόρυβος άπό τις κουβέντες καί τις πόρτες πού άνοιγόκλειναν, λές καί έγραφε ή πινακίδα «χτυπάτε». Και
δμως, πόση ανάγκη έχουμε άπό λίγη ξεκούραση, άπό λίγη
ήσυχία, γιά νά ήρεμήσουν τά δοκιμασμένα νεύμα μας, νά γαληνέψη ή ψυχή μας, για τί ποιός ξέρει τι μάς έπιφυλάσσει τό
μέλλον. . .
Όρθώς ένας σοφός είπε, δτι ά ξ ι α
έχει μόνο ή σιω
πή, δλα τ ’ άλλα δέν είναι τίποτε άλλο άπό άδυναμία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ
’Αστυνόμος Β ’

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΠΟΛΕΩΝ ΕΤΟΥΣ1971
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

’Αξίζει να έξαρθή ή έκδοθεΐσα ύπό τού ’Αρχηγείου
τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
εις ενα καλαίσθητον και έπιμελημένον τόμον «Έκθεσις Δράστηριότητος τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, έτους
1971». Πρόκειται περί μιας
έκδόσεως υποδειγματικής
είς τό είδος της, ή όποια
αποτελεί ενα άκόμη τεκμή
ριον τής υψηλής στάθμης
όργανώσεως καί λειτουρ
γίας τής ’Αστυνομίας Πό
λεων.

Τό Ά ρχηγεΐον Αστυνομίας Πό
λεων, έβωκεν άπό μηνός είς τήν δη
μοσιότητα. τήν «Έκθεσιν Δραστηριότητος Αστυνομίας Πόλεων έτους
1971», ή δποία άποτελεΐ άσφαλώς
σταθμόν είς τά χρονικά τοΰ Σώματος.
'Η έν λόγψ έκθεσις έντυπωσίασεν
ειδικούς καί μή, διά τήν δμολογουμένως άρίστην έμφάνισιν, ή όποια
μπορεί να θεωρηθή κατόρθωμα καί
δι’ ικανούς άκόμα καλλιτέχνας περί
τήν σχεδίασιν καί τήν έπιμέλειαν.
’Εξ άπόψεως έπίσης κειμένου ό έκδοθείς τόμος άποτελεΐ πραγματικόν θη
σαυρόν καί άπάκτημα διά τούς έγκληματολόγους, τούς άστυνομικοΰς,
τούς κοινωνιολόγους, καί άλλους έπιστήμονας, οι όποιοι έπιθυμοΰν νά με
λετήσουν σοβαρώς τήν κατάστασιν τής
συγχρόνου κοινωνίας μας. Ά λ λ ’ άκό
μη δ καλαίσθητος τόμος δίνει σέ δλη
του τήν έκταση καί μέ ήλεγμένα πέρα
ώς πέρα στοιχεία τή μεγάλη συμβολή
τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν εύημερία τοΰ λαοΰ μας.
Τήν Ικδοσιν τήν όποιαν έπιμελήθησαν άξ) κοί τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ύπεδέχθη μέ άνυπόκριτον "ένθουσιασμόν δ ’Αθηναϊκός
καί δ Επαρχιακός τύπος, δ όποιος
συλλήβδην τήν έχαρακτήρισεν Ικπληξιν καί έκ τοΰ όποιου χαρακτηριστι
κά άποσπάσματα δημοσιεύομεν κα
τωτέρω :
«Ε Σ Τ I Α»
(13 ’Οκτωβρίου 1972)
«ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
Είς λ ί α ν κ α λ α ί σ θ η τ ο ν
καί τεκμηριωμένην διά πλήθους στοι
χείων έκθεσίν του, τό Ά ρχηγεΐον
’Αστυνομίας Πόλεων παρέχει μίαν
εικόνα τής δραστηριότητός του διά
τό 1971, έκ τής όποιας καταδεικνύε
ται τό πολύμοχθον Ιργον των φρου
ρών τοΰ Νόμου, πρός διασφάλισιν τής
τάξεως καί τής ήσυχίας των πολιτών.

Καί μολονότι ή έκθεσις έρχεται
καθυστερημένους κάπως είς τήν δη
μοσιότητα, είναι έν τούτοις χρήσιμος,
διά νά άντιληφθή δ άναγνώστης πό
σον πολύτιμος είναι ή προσφορά τών
άστυνομικών είς τήν δίωξιν καί τήν
καταστολήν τοΰ έγκλήματος, καί διατί ούτοι άποτελοΰν τόν κυριώτερον
στόχον τών έπαγγελματιών τής άναρχίας καί τών ύπονομευτών τής άσφαλείας τοΰ λ α ο ΰ ...» .
¥

«Β Ρ Α Δ Γ Ν Η»
«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1971»
Κάτω άπό τόν τίτλον αύτάν, τό
Ά ρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων έκυκλοφόρησε πολυτελή τόμον μέ 158
σελίδες, άφιερωμένσν είς τήν δραστη
ριότητα τής ’Αστυνομίας Πόλεων
κατά τό 1971.
Ή έκδοσις άποτελεΐ έ κ π λ ηξιν, ά π ό τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ή ς
ά π ό ψ ε ω ς
καί περιλαμβάνει
πλήθος
έγχρώμων
φω
τογραφιών,
αί δ π ο ϊ α ι
δίδουν
π α ρ α σ τ α τ ι κ ά ς
σ κ η ν ά ς, άπό τήν πολυσχιδή
δράσιν τής ’Αστυνομίας, θαυμασμόν
δμως προκαλεΐ καί τό πλήθος τών περιλαμβανομένων στατιστικών στοιχεί
ων, πού είναι πολύτιμα έπιστημονικά
βοηθήματα διά κάθε έρευνητήν. . .
Άναλυτικώς τά έγκλήματα δημο
σιεύονται κατά κατηγορίας σέ είκοσι
περίπου σελίδες. Διά νά γίνη άντιληπτή ή πληρότης, άναφέρομεν δτι
περιλαμβάνονται άκόμη καί αί παρά
νομοι πωλήσεις εισιτηρίων ποδοσφαι
ρικών άγώ νω ν.. .
Τήν άψογον καί τεκμηριωμένην
σύνταξιν τοΰ ώραίου καί τόσον χρη
σίμου τόμου έπεμελήθη έπιτροπή άξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων».
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« Τ Α Ν Ε Α»
«Η δραστηριότης τής ’Αστυνομίας
Πόλεων τό 1971».
’Από τό ’Αρχηγείο ’Αστυνομίας
Πόλεων, δόθηκε στή δημοσιότητα ή
Εκθεσις δραστηριότητος τοΰ Σώματος
κατά τό Ιτος 1971. "Γστερα άπό τόν
πρόλογο τοΰ ’Αρχηγού τοΰ Σώματος
κ. Κων. Γιαννσύλη, άκολουθοΰν τά
άκόλουθα κεφάλαια: ’Αστυνομική
Έγκληματολσγική
Στατιστική μέ
άριθμούς και συμπεράσματα έπΐ τής
πορείας τής Έγκληματικότητος. Δραστηριότης τών έπί μέρους υπηρεσιών
σέ δλους τούς τομείς. Έκτέλεσις κα
ταδιωκτικών κλπ. Ιγγράφων, μέτρα
τάξεως καί άσφαλείας. Όργάνωσις,
λειτουργία, στένασις, προμήθεια, μεταβολαί τής δυνάμεως αιμοδοσίας,
νοσολογική κατάστασις άστυνομικών
υπαλλήλων.
*

« Ε Α Ε Γ Θ Ε Ρ Ο Σ ΚΟΣΜΟΣ»
’Εάν ύπάρχει κάποια δημόσια ύπηρεσία πού βρίσκεται πολύ κοντά
στην κοινωνία, πού τάχθηκε νά έξυπηρετεΐ καί νά όπηρετεΐ, αυτή άσφαλώς πρέπει νά είναι ή ’Αστυνομία.
’Ιδιαίτερη παράδοση στή χώρα μας,
στά πενήντα χρόνια άπό τή σύστασή
της, έχει δημιουργήσει ή καλή μας
’Αστυνομία Πόλεων. Σέ κάθε βήμα
μας συναντοΰμε τήν οικεία φιλική
μορφή τοΰ «άστυφύλακα», πού μάς
έμπνέει έμπιστσσύνη καί τό αίσθημα
τής άσφαλείας, δπως άντίστροφα έμ
πνέει φόβο ατούς άτακτους πολίτες!
Πάντα στό ύψος τής άποστολής του
τό λαμπρό αύτό σώμα, πού μπορεί
συγκριτικά νά σταθεί άφοβα δίπλα
στά καλύτερα άντίστοιχα σώματα
άλλων χωρών, Ιχει τά τελευταία
χρόνια καταβάλει άξιέπαινες προσ
πάθειες νά Εξαλείψει κακές, σχεδόν
κληρονομικές προκαταλήψεις, καί νά
διατηρεί συνεχή ψυχική έπαφή μέ
τούς πολίτες πού βρίσκονται κάτω
άπό τήν προστασία της. Στό πλαίσιο
τής προσπάθειας αύτής, ή ’Αστυνο
μία Πόλεων άποφάσισε άπό τό 1969
νά παρουσιάζει άπολογιαμό τής δράσεώς της κάθε χρόνο. Ό έφετινός

άπολογιαμός, άριστος σέ έκτύπωση,
Εμφάνιση καί μεθόδευση τής ύλης,
δίνει μιά παραστατική εικόνα τών πε
πραγμένων της, όχι μέ άφηρημένα
έπιχειρήματα, άλλά μέ συγκεκριμένα
κι άναμφισβήτητα στατιστικά στοι
χεία πού καλύπτουν δλες τις υπηρε
σίες της σ’ δλα τά πεδία τής άπέραντης δικαιοδοσίας της. Έ τσι, ή ’’Εκ
θεση αυτή προσφέρεται, κοντά στ’
άλλα, καί σέ κοινωνιολογική μελέ
τη γιατί μέ βάση τά στατιστικά αυ
τά δεδομένα μπορούμε νά δούμε ποΰ
βρισκόμαστε άπό τήν άποψη τής ύγείας τής κοινωνίας μας. Καί ή πρώ
τη έντύπωση είναι πώς Εχουμε, βέ
βαια, κι Εμείς Εδώ στήν μεγαλόπολη
τής ’Αθήνας, τά φαινόμενα πού χα 
ρακτηρίζουν κάθε μεγάλο άστικό
κέντρο, άλλά, χάρη στήν Επαγρύπνη
ση τών άρμσδίων άστυνομικών υπη
ρεσιών, ή εκτασι οί συνέπειές τους
συγκροτούνται σέ παραπάνω άπό ύποφερτά δρια, Ενώ στις ευρωπαϊκές
κι άμερικανικές πολιτείες βασιλεύει
τήν νύχτα, κυρολεκτικά, δ τρόμος.
Δέν είναι μικρό τό Επίτευγμα κι άξίζει κάθε Εξαρση.

¥
« Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Η »
(17 'Οκτωβρίου 1972)
ΠΡΟΣΦΑΤΗ έκδοσις, ιδιαιτέρα φρον
τισμένη. «Ή δροστηριότης Αστυνομίας
Πόλεων, έτους 1971», παρέχει χρήσιμα
στοιχεία τών πεπραγμένων τοΰ Σώμα
τος καί υπεύθυνη μελέτη τής έγκληματικότητος τών δύο τελευταίων έτών.
¥
« Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ »
21 Οκτωβρίου 1972
Ή έκθεσις τής δραστηριότητος τής
Αστυνομίας Πόλεων κατά τό έτος 1971
περιελήφθη εις καλαίσθητον τόμον έ£
160 σελίδων. Ή τεκμηριωμένη διά με
γίστου αριθμού στοιχείων έκθεσις κατα
δεικνύει
τό πολύμοχθον
έργον τών
φρουρών τής έννόμου τάΕεως καί πα
ρέχει μίαν εικόνα τής πολυπτύχου δραστηριότητός των.
Από πλευράς έμφανίσεως ή έκδοσις άποτελεϊ επίτευγμα.
Περιλαμβάνει
δέ πολλάς έγχρωμους φωτογραφίας, αί
όποιοι δίδουν παραστατικός σκηνός άπό
τήν πολύπλευρον δράσιν τής Αστυνο
μίας.

Θαυμασμόν, ωσαύτως προκαλεϊ καί
τό πλήθος τών στατιστικών στοιχείων
τών οποίων ή κατόταΕις
δύναται νό
θεωρηθή πολύτιμον βοήθημα δΓ επιστη
μονικός έρεύνας.
Διά τήν έπιμελημένην, σύνταΕιν καί
τήν έν γένει άψογον έκδοσιν τού τόμου
τής έτησίας δροστηριάτητος τής Αστυ
νομίας Πόλεων, άπητήθη Ζήλος, τόν ό
ποιον διέθεσεν ή όμάς τών άΕιωματικών— άστυνομικών τού έπιτελείου τού
Αρχηγείου τού Σώματος. Ή άναγνώρισις τής προσφοράς των καί εις αύτόν
τόν τομέα, άποτελεϊ πράΕιν δικαίου.
★
« Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Σ
Κ Η Ρ Υ Ϊ
Π Α Τ Ρ Ω Ν »
(21 Οκτωβρίου 1972)
Τό Άρχηγεϊον Αστυνομίας Πόλεων
έκυκλοφόρησε πολυτελή τόμον μέ 158
σελίδες, άφιερωμένον εις τήν δραστη
ριότητα τής Αστυνομίας Πόλεων κατά
τό 1971. Ή έκδοσις περιλαμβάνει πλή
θος φωτογραφιών, έΕ ών πολλοί έγχρω
μοι αί όποϊαι δίδουν παραστατικά στι
γμιότυπα άπό τήν άΕιόλογον δράσιν τού
Σώμοτος, έντύπωσιν δέ
προκαλεϊ τό
πλήθος τών στατιστικών στοιχείων.
Εις τήν έκδοσιν δημοσιεύονται άναλυτικώς τά έγκλήματα κατά κατηγορίας.
Τήν άρτίαν σύνταΕιν τού άΕιολόγου
τόμου έπεμελήθη Επιτροπή ΆΕιωματιικών
τής 'Αστυνομίας Πόλεων, πρός τήν ό
ποιαν άΕίΖουν θερμά συγχαρητήρια. Φυ
σικά καί ή 'Αστυνομική Διεύθυνσις Πατρών έχει τό σχετικόν μερίδιόν της.
♦
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ»
(22 Οκτωβρίου 1972)
ΆΕίΖει νά έΕορθή ή έκδοθεϊσα ύπό
τού Αρχηγείου τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων, έίς ένα καλαίσθητον καί έπιμελημένον τόμον
«"Εκθεσις Δραστηριότη
τος τής
Αστυνομίας Πόλεων, έτους
1971». Αρκεί μιά άπλή φυλλομέτρησις
τού έργου διά νά άντιληφθή κανείς πό
σον σοβαρά καί συστηματική έργοσία
έγινε διά τήν συγκέντρωσιν καί τήν παράθεσιν τοΰ ύλικοϋ τό όποιον καλύπτει
όλους τούς τομείς δράσεως τής ' Αστυ
νομίας καί μάς δίδει μίαν έναργή εικόνα
τής έπικρστούσης εις τόν τομέα τής δη
μοσίας άσφαλείας καταστάσεως εις τά
μεγάλα όστικά κέντρα, όπου Εκτείνεται
ή δικαιοδοσία της. Πρόκειται περί μιάς
έκδόοεως ύποδειγματικής εις τό είδος
της, ή όποια άποτελεϊ ένα άκόυη τεκμήριον τής ύψηλής στάθμης όργανώσεως
καί λειτουργίας τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων.

Οί αστυνομικοί, οί όποιοι μελετούν συνεχώς, προσφέρουν ύψίστην πρός τούς
έαυτούς των και τήν πατρίδα υπηρεσίαν. Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
άποτελοΰν μέ τήν έκλεκτήν ύλην των και τήν άψογον έμφάνισίν των μιας
πρώτης τάξεως πνευματικήν πηγήν. Αιά τό περιοδικόν μας τό όποιον κατά
τά τελευταία έτη συναγωνίζεται τά καλύτερα αστυνομικά έντυπα τής Ευρώ
πης και τής ’Αμερικής, δικαιούνται ολοι οί αστυνομικοί νά είναι ύπερήφανοι.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΝΕΑ

ΠΡΩΤ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1972
Μετά τόν θρίαμβον τήα Αστυνομίας Πόλεων εις τούς έφετεινούς αγώνας Σκοποβολής, κατά τούς οποίους καί πάλιν, όπως
καί κατά τό παρελθόν έτος κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν ηλθεν
μία άκόμη επιτυχία εις τόν στίβον αύτήν τήν φοράν. Αί συνεχείς
αύταί νίκαι άποδεικνύουν άσφαλώς, ότι έντός των κόλπων τού
εύγενοϋς Σώματος συντελεΐται μία άθόρυβος, άλλά δημιουργι
κή εργασία, όχι βεβαίως μόνον εις τόν άθλητισμόν, άλλά κατ'
έπέκτασιν καί άναλόγως καί εις τόν τομέα τής έΕασφαλίσεως
τής γαλήνης, τής ήσυχίας καί τής εύτυχίας τού λαού μας.

Από τήν 6 —8 'Οκτωβρίου 1972, εις
τό Έθνιικόν Στάδιον Τριπόλεως, διεΕήχθη τό πρωτάθλημα στίβου 'Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων
Ασφαλείας
1972. Εις τό έν λόγο) Πρωτάθλημα έλαβον μέρος, διά τών άντιστοίχων όμάδων ό Στρατός ϊηρας, τό Πολεμικόν
Ναυτικόν, ή 'Αεροπορία, τό Λιμενικόν
Σώμα, ή Χωροφυλακή, ή
Αστυνομία
Πόλεων καί τό Πυροσβεστικόν Σώμα.
Τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν άθλητικήν
έκδήλωσιν πορηκολούθησαν αί τοπικαί
άρχαί καί έκ μέρους τής 'Αστυνομίας

Πόλεων ό Ύπαρχηγός του Σώματος κ.
Καλτσάς. "Επειτα άπό ένα πραγματικά
δύσκολον άγώνα τήν πρώτην θέσιν κα
τέλαβαν ή 'Αστυνομία Πόλέων μέ 155
βαθμούς, έναντι 137 τής
'Ελληνικής
Χωροφυλακής, 52 τοϋ Στρατού ϊηρας,
42 τής Πολεμικής 'Αεροπορίας, 40 τού
Πολεμικού Ναυτικού, 34 τού Λιμενικού,
καί 2 τού Πυροσβεστικού Σώυατος.
Ή περιφανής νίκη τής όμάδος μας,
ήλθε βεβαίως σάν άποτέλεσμα τών άο
κνων προσπαθειών καί τής έργατικότητος τού Δ)ντοΰ τής Υ.Σ.Π.Α. Αστυνο

μικού Δ)ντοΰ κ. Τσιπρούδη, τοϋ προϊ
σταμένου τού Τμήματος
Αθλητισμού
Ύποστυνόμου κ. Κατσέρη, τού
Αρχιφύλακα κ. Καλφακάκου καί τού Άστυφύλακος κ. Σκουτέλα, ώς κοί τού πνεύ
ματος άγωνισπκότητος, τό όποιον διέκρινε τούς άθλητάς μας.
Πρός όλους τούς άνωτέρω αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά έκφράσωμεν καί
άπό τών στηλών μας τά θερμά συγχα
ρητήρια καί νά εύχηθώμεν συνεχείς
νικάς.
«Α

X.»

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον έκ των αγώνων. Διακρίνονται δ Διοικητής 94 Σ.ΔΙ δποστράτηγος κ. Ραψομανίκης, δ 'Γπαρχηγδς Άατυν. Πόλεων κ. Καλτσάς, δ Υποναύαρχος κ. Καλογερόποολος, δ Υποπτέραρχος κ. Οικονόμου, δ Γραμματεύς Α.Σ.
Α. ΕΔ Συν)ρχης κ. Παλαιολόγου, δ Άστυν. Δ)ντής κ. Τσιπροόδης, Δ )ντής Γ.Σ.Π.Α., δ Προϊστάμενος τού Τμήματος ’Αθλη
τισμού τοδ Α.Α.Π. Τ π . Α' κ. Κατσέρης καί οί ’Αστυφύλακες άθληταί.
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Αριστερά:

Ο Βαλκανιονίκης άστυφύλαΕ κ. Μουταφτσίδης και ό σφαιροβόλος κ. ΆμπατΕήα θριαμβευταί τής σφαιρο
βολίας κατά τούς Πανελληνίους άγώνας Ε.Δ. καί Σ.Α., εις τό βάβρον των νικητών.
Δ εξιά : Οί πρωταθληται Ελλάδος Βαλκανιονΐκαι αστυφύλακες κ.κ. Κοντοσώρος καί Λίτσας ένω όδηγοϋν την κούρσαν
των 3.000 μτέρων μετά φυσικών έμποδίων,, όπου κοτήγαγον περιφανή νίκην.

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΦΙΟΖΏΝ
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 703 )
ατίσει μέ τά λόγια τοϋ Τζόε! "Αν θέλετε
τήν γνώμη μου, δ τρελλδς Τζόε είχε γίνει
ένας άνθρωπος καθώς πρέπει έντιμος καί
άξιοσέβαστος.
"Οταν, πρό ένός μηνός, τοθ είχε πάρει
συνέντευξη ένας δημοσιογράφος καί τόν
ρώτησε ποιό ήταν τώρα τδ έπάγγελμά
του, δ Γκάλλο άπάντησε: «Συγγραφέας».
Κρίμα πού δέν θά έκδοθή ποτέ τδ βιβλίο
που έγρ α φ ε...
Ή Αδελφή του Καρμέλα ύποστηρίζει δτι
τδν έσκότωσαν οί άλλοι «μαφιόζοι», έπειδή ήθελε νά άλλάξη ζωή.
—Αύτδ είναι κάτι πού δέν τδ συγχω
ρούνε, λέει.
Ή άλήθεια είναι πώς δ Τζόε Γκάλλο
είχε πάρει ένα δρόμο πολύ έπικίνδυνο,
άπ'ό τότε πού ήταν άκόμα στή φυλακή.
"Ενας συγκαταδικός του διηγήθηκε στήν
Αστυνομία δτι τδν μισούσαν δλοι οί άλ
λοι Ίταλοαμερικανοί φυλακισμένοι, άκόμη καί δσοι δέν τδν έγνώριζαν προσωπι
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κά. "Ηταν έναντίον του, άπδ τότε πού Α
ποφάσισε νά πάρη τό μέρος τών Νέγρων
καί τών Πορτορικανών.
Σέ κάθε φυλετική διαμάχη, μέσα στίς
φυλακές, ό Γκάλλο ξεσπάθωνε ύπέρ τών
«έγχρώμων». "Εκοβε τά μαλλιά του σ’
ένα Νέγρο κουρέα. Δέν τδ έκανε ώστόσο
άπδ Ανωτερότητα, ούτε άπδ έμφυτο α ί
σθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, άλλά μέ
ύστεροβουλία: γιά νά χρηαιμοποιήση τούς
Νέγρους σάν δργανά του, δταν θά έβγαινε
άπδ τήν φυλακή. Τούς ύποσχόταν δτι θά
συνεργάζονταν σέ έπικερδέστατες «δου
λειές».
Τδ γεγονός είναι δτι, άφοΰ άπεφυλακίσθη δ Τζόε, άρχισαν οί «Ανωμαλίες»
στούς κύκλους τής Μαφίας. Ό Κολόμπο
πυροβολήθηκε άπδ ένα Νέγρο, μέσα στόν
κόσμο, μιά γιορταστική ήμέρα.
Καί δ
δράστης έκτελέσθηκε Αμέσως έπί τόπου,
μπροστά σέ Αστυνομικούς άκόμη.
Κανείς — ούτε ή τοπική Αστυνομία,
ούτε ή "Εφ Μπί "At, ούτε τά Ινδιαφερόμενα μέρη— δέν μπόρεσε νά δώση μιά

λογική έξήγηση αύτού πού συνέβη τδ πε
ρασμένο καλοκαίρι, ,στό κέντρο τής Νέας
ΊΓόρκης. Διαδόθηκε μονάχα δτι δ Γκάλ
λο ήταν έκεΐνος πού είχε διατάξει τήν
δολοφονία τού Τζόε Κολόμπο.
Πάντως, δλοι περίμεναν μιά σκληρή
άτίδραση άπδ τήν άλλη πλευρά. Καί δμως δέν έγινε τίποτε. Πέρασαν μερικοί
μήνες ήρεμα.
Ό «Τρελλδς» Τζόε ήσΰχασε καί άπεφάσισε μάλιστα νά άλλάξη
ζωή καί νά έπιδοθή σέ μιά έντονη λογο
τεχνική δράση.
Ό Σύνδεσμος Ίταλοαμερικανών, πού
είχε ίδρύσει δ Γκάλλο, Ανήγγειλε προ
γράμματα φιλανθρωπικών έκδηλώσεων, τό
χτίσιμο ένδς νοσοκομείου γιά τούς Από
ρους ’Ιταλούς, τήν δημιουργία παιδικών
Ασύλων, σέ διάφορα μέρη τοϋ Μπρούκλιν
καί τού Μρόνξ. Καί, ξαφνικά, συνέβη ή
τραγωδία, σ’ ένα φτωχικό ρεστωράν τής
Λίτλ " Ιτ α λ υ ...
θά είναι τάχα τδ τέλος ή μιά καινούρ
για άρχή;
D U IL IO PALLTTELLI

L
lifj

Ν Ε Α Η Γ Ε Σ Ι Α ΕΙΣ Τ Η Ν
ΑΣΤΥΝ. Δ)ΝΣΙΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τήν 14.10.1972 άφίχθη έΕ Αθηνών εις Κέρκυραν καί
άνέλαβε τήν Διοίκησιν τής Αστυν. Δ)νσεως. ό Αστυν) κός
Δ)ντής Α ' κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΗΡΗΣ, εις άντικατάστασιν
τού μετατεθέντος εις Αθήνας Αστυνομικού Δ)ντοΰ Α ' κ.
ΝΙΚΟΛΑΟ)’ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ.
Εις τόν λιμένα τής νήσου ύπεδέχθησαν τόν κ. Δ)ντήν οί
Διοικηταί Τμημάτων καί Υπηρεσιών. Έν συνεχεία ό κ.
Διευθυντής κατηυθύνθη εις τό οίκημα τής
Αστυνομικής
Δ)νσεως, ένθα τώ παρουσιάσθησαν οί ΆΕιωματικοί τής
Αστυνομικής Δ)νσεως, πρός τούς όποιους άπηύθυνεν έγκάρδιον χαιρετισμόν.
Τήν έπομένην 15.10.1972, ό Διευθυντής ώμίλησεν,
έν συγκεντρώσει, πρός τούς ΑΕιωματικούς, πρός τούς
όποιους συνέστησεν, άφοσίωσιν πρός τό καθήκον καί τήν
ύπηρεσίαν, δικαιοσύνην καί άμεροληψίαν εις τάς ύποθέσεις
τών πολιτών καί αύστηράν έφαρμογήν τών Νόμων, πρός
έΕασφάλισιν τής ήουχίας, τής γαλήνης καί τής εύημερίας
τών πολιτών, έπιδιώΕεις ατινας έθεσεν ώς στόχον ή Εθνική
Επαναστατική Κυθέρνησις τής 21ης Απριλίου 1967.
Μετά τούτα, ό κ. Δ)ντής ένημερώθη ύπό τών κ. κ.
Διοικητών διά τό άπασχολούντα τάς ύπηρεσίας των θέματα
καί έδωκε τάς δεούσας οδηγίας καί κατευθύνσεις διά τήν
έπιτυχή άντιμετώπισίν των.
Τήν 19.10.1972, έκάλεσεν εις συγκέντρωσιν όπαντας
τούς κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους, τούς όποιους
έχαιρέτησεν έπί τή άναλήψει τών νέων του καθηκόντων καί
ύπέδειΕεν μεταΕύ τών άλλων, πίστιν καί άφοσίωσιν εις τά
'Εθνικά Ιδεώδη, συνοχήν, σύμπνοιαν και συνεργασίαν, ώα
καί-εύγένειαν, προθυμίαν καί λεπτότητα εις τούς τρόπους
ένεργείας των.
Έπί τή άναλήψει τών νέων του καθηκόντων, ό κ. ΚΩ
ΣΤΗΡΗΣ άπηύθυνε πρός τούς κ.κ. ΑΕιωματικούς καί κατω
τέρους άστυνομικούς ύπαλλήλους καί Διοικητικούς τής Α
στυνομικής Δ)νσεως, έμπνευσμένην ήμερησίαν Διαταγήν εις
τήν όποιαν μεταΕύ τών άλλων άναφέρονται καί τά έΕήα:
Συναισθανόμενος βαθύτατα ιό μέγεθος τής προσγενομένης
μοι τιμής, έκ τής, ύπό τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάςειος
καί τής Η γεσίας τοδ Σώματος, άναθέσεως εις εμέ τών καθη
κόντων τού Διευθυντού ’Αστυνομίας Ιΐερκύρας καί τελών έν
έπιγνώσει τού μεγέθους τής οϋτω δημιουργουμένης μοι εύθύνης,
έπιθυμώ έπί τή άναλήψει τών νέων μου καθηκόντων δπως έπικοινωνήσω ίιά τής παρούσης μεθ' ύμών, Τνα σάς καταστήσω
κοινωνούς τών άπόψεών μου καί τών σκέψεών μου.
’Έ χετε τό προνόμιον νά άνήκετε εις τό ’Αστυνομικόν
Σώμα τού δποίου τά έπιτεόγματα καί τό δημιουργικόν έργον
άπό τής συστάσεώς του μέχρι σήμερον αναγνωρίζονται πανταχόθεν. Έ π ί πλέον δέ Οπηρετεΐτε είς τήν πόλιν τής Κέρκυρας,
ήτις άποτελεΐ τήν πύλην τής Ε λλάδος πρός τήν Δύσιν καί
τό λίκνον τού ιστορικού θεσμού τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Είς τήν προσπάθειαν ήμών βπως έπιτελέσωμεν τό καθήκον

μας, δς άναμνησθώμεν τών έπιτευγμάτων, τών άπό τής δημι
ουργίας τού θεσμού τής ’Αστυνομίας, καί μέχρις ήμών, ύπηρετησάντων ’Αστυνομικών έν τή πόλει τής Κερκύρας, οΐτινες
κατέλιπον ήμϊν μίαν λαμπράν ιστορίαν άγώνων καί θυσιών, ώς
ίεράν παρακαταθήκην.
Πρός έπίτευξιν τοδ δψηλοδ προορισμού μας άπαραίτητος
προϋπόθεσις είναι ή συνοχή, ή σύμπνοια καί ή συνεργασία άπάντων ήμών ώς καί ή άλληλοκατανόησις καί ή συνεργασία
μεθ’ άπάντων τών έν τή πόλει στρατιωτικών, δικαστικών καί
λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών.
Διά νά δυνηθώμεν νά έκπληρώσωμεν τά καθήκοντά μας,
δέον νά περιβαλλώμεθα διά τοδ άπαραιτήτου ήθικοΰ κύρους, τό
όποιον θά άποκτήσωμεν διά τής άξιοπρεποδς συμπεριφοράς
μας, τής έντιμότητος, τής είλικρινίας, τής εύγενείας καί τής
σοβαρότητος είς τάς ένεργείας μας. ’Από τής άνατολής τοδ
άνεσπέρου φωτός τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί έντεύθεν έχουν

Στιγμιότυπον άπό τήν ομιλίαν τού κ. Κωστήρπ πρός τούς
άστυνομικούς τής Δ)νσεως Κερκύρας, έπί τη άναλήψει τών
καθηκόντων του.
δημιουργηθή αί πλέον εύνοϊκαί προϋποθέσεις 8ι* ήμάς, Τνα μετά
ζήλου καί άφοσιώσεως έπιδοθώμεν είς τήν έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων μας, ώστε νά συμβάλλωμεν καί ήμεΐς τά μέγιστα,
είς τόν τομέα τής άρμοδιότητός μας, εις τήν ύπό τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως καταβαλλομένην έργώδη προσπάθειαν ’Εθνι
κής άναδημιουργίας.
"Οσον άφορψ είς έμέ, σάς διαβεβαιώ δτι θά άγωνισθώ μεθ’
ύμών μετά ζήλου καί αύταπαρνήσεως, ώστε νά αυνεχισθή ή δημιουργηθεΐσα παράδοσις τής ύπό ϊδανικάς συνθήκας άστυνομεύσεως τής πόλεως Κερκύρας. ’Επίσης σάς διαβεβαιώ 8τι τό ένδιαφέρον μου έναντι ύμών θά είναι στοργικόν καί πατρικόν,
τόσον διά τάς ύπηρεσιακάς, δσον καί διά τάς άτομικάς άνάγκας
σας.
Πέπεισμαι δτι διά τής πίστεως καί άφοσιώσεως σας είς τό
καθήκον, θά άποβήτε καί ύμεΐς άντάξιοι συνεχισταί τών λαμ
πρών καί ιστορικών έπιτευγμάτων τοδ ’Αστυνομικού Σώματος
καί έν τή πόλει τής Κερκύρας».
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Ο Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ι Κ Ο Σ ΤΥΠΟΣ ΑΙΑ ΤΟΝ
ΑΠΟΧΟΡΗΣΑΝΤΑ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
Επ' εύκαιρία τής ώποχωρήοεως έκ τής Αστυνομικής
Δ)νσεως Κέρκυρας τοϋ Αστυν. Δ)ντοϋ κ. Ν. Κουντουριώτου, ούσσωμος ό τύπος τής
Επτανησιακής Πρωτευούσης
άφιέρωσε κολακευτικότατα σχόλια τά όποια άπσδεικνύουν
ασφαλώς τό ύπό τοϋ κ. Δ)ντοϋ έπιτελεσθέν εργον. Χαρα
κτηριστικά όποσπάσματα τών έφημερίδων τής Κερκύρας
δημοσιεύομεν κατωτέρω:
«ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ»
— Μέ ειλικρινή λύπην ή κερκυραϊκή κοινωνία έπληροφορήθη τήν μετάθεσιν είς ’Αθήνας, τού Διευθυντού τής Άστυνομικής Δ)ναεως τής πόλεώς μας, ’Αστυνομικού Δ)ντου Α' κ.
Νικολάου Κουντουριώτη.
— Διότι, πράγματι, τό έκλεκτόν αύτό άνώτερον στέλεχος
τού Σώματος τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων, κατά τό διάστημα
τής έδώ ύπηρεσίας του, έπέδειξε Ικανότητας καί προσόντα όχι
τυχαία, είς τρόπον ώστε νά κατακτήαη τάς καρδίας τών Κερκυραίων.
— Εύγενής, μειλίχιος καί προσηνής, δ κ. Ν. Κουντουριώτης, έπέτυχε τόν εύτυχή συγκερασμόν τών ύπηρεσιακών του
ύποχρεώσεων πρός τήν αποτελεσματικήν έξυπηρέτησιν τού Κοι
νού καί τής πόλεως.
— Κα! ούδέν ποτέ παράπονον ήκούαθη διά τήν ’Αστυνομίαν
τών Πόλεων, ένφ καί ή δημοσία άσφάλεια καί τάξις έτηρήθη
είς ύψηλόν έπίπεδον προληπτικής καί κατασταλτικής έτοιμότητος, παρ’ δλην τήν τεραστίαν τουριστικήν κίνησιν κατά τούς
περισσοτέρους μήνας τού έτους.
— Έ ξ άλλου δ άποχωρών διακεκριμένος ’Αστυνομικός, διακρινόμενος διά τήν βαθεΐαν του μόρφωσιν καί τήν πνευματι
κήν του καλλιέργειαν, προώθησε έτι περαιτέρω τήν ύπηρεσιακήν στάθμην τών δπ’ αύτόν άνδρών, διά τών όμιλιών του, τής
καθοδηγήσεως καί τού προσωπικού του παραδείγματος.
— Ή Κέρκυρα, άνταποδίδουαα τήν θερμήν καί ειλικρινή
άγάπην πού τρέφει δι’ αύτήν ό κ. Νικ. Κουντουριώτης, θά τόν
ένθυμεΐται πάντοτε μέ αισθήματα βαθείας έκτιμήσεως.
— Τού εύχεται δέ περαιτέρω δπηρεσιακήν άνοδον, μακροημέρευσιν καί οικογενειακήν εύτυχίαν.
*
«Ε Λ Ε Γ θ Ε Ρ I Α»
Ό μέχρι τούδε ’Αστυνομικός Διευθυντής Κερκύρας κ. Ν.
Κουντουριώτης μετετέθη είς τό Ά ρχηγεΐον καί άναχωρεΐ σή
μερον είς ’Αθήνας. Δέν είναι καθ’ δλου ύπερβολή άν γραφή
δτι δ κ. Κουντουριώτης κατά τήν εις Κέρκυραν έπί έτος ύπηρεσίαν του παρουσίασε μίαν τέλειαν προσωπικότητα στελέχους τής
δημοσίας τάξεως άψογον είς άπροσπέραστον καλωσύνην καί
εύγένειαν, ανυπέρβλητον είς προσήνειαν άλλά καί ιδεώδη ύπηρεσιακήν συνέπειαν.
Διαδηλούμεν τήν λύπην τής Κερκυραϊκής Κοινωνίας διά
τήν έκ Κερκύρας μετάθεσιν τού κ. Κουντουριώτη. Κρατούμεν
δμως ώς μίαν άκόμη άπόδειξιν τής άγάπης του τήν δποίαν
προέβη χαιρετίζων τούς έν Κερκύρφ φορείς τής Κοινής Γνώ
μης: «Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν Κέρκυραν». Διαβεβαιούμεν
τόν κ. Κουντουριώτην δτι καί έκ τών Κερκυραίων οϋδείς θά
τόν λησμονήση.
*
«Κ Ε Ρ Κ Γ Ρ A Τ Κ Η»
Μετατίθεται είς ’Αθήνας δ Δ)ντής τής ’Αστυνομίας μας
άστυνομικδς Δ)ντής Α' κ. Ν. Κουντουριώτης.
Τήν έκ Κερκύρας άποχώρησιν τού κ. Κουντουριώτη μέ
πραγματικήν λύπην έπληροφορήθη δ Κεοκυραϊκός λαός.
Διότι δ κ. Κουντουριώτης είς Κέρκυραν έπραγματοποίηαεν
έργον άριστον πού καί τό Σώμα τής ’Αστυνομίας άκόμη περισ
σότερον έξύψωσεν καί στούς πολίτας ένέπνευσε περισσοτέραν
άκόμη άγάπην πρός τό Σώμα.
Πέραν δμως δλων αύτών δ κ. Κουντουριώτης ένδιεφέρθη

καί γιά τήν προβολήν τής Κερκύρας είς τομείς άλλους έκτός
τού τουριστικού δπως έκείνη τού ’Αθλητισμού.
Καί τό έπέτυχε.
’Αφού στόν ίδιον δφείλεται ή πρωτοβουλία διοργανώσεως
τών αγώνων πετοσφαίρας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων είς Κέρκυ
ραν.
Ό Κερκυραϊκός λαός μέ ειλικρινή αισθήματα άγάπης τόν
άποχαιρετά καί τού εύχεται περαιτέρω έπιτυχή σταδιοδρομίαν
καί οικογενειακήν εύτυχίαν πού τόσο τού αξίζει.
★
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
’Απερχόμενος τής Κερκύρας— προκειμένου νά τεθή έπί κε
φαλής ’Επιτελικής 'Υπηρεσίας είς τό ’Αρχηγεΐον ’Αστυνομίας
Πόλεων— δ μέχρι τώρα Διευθυντής τής ’Αστυνομίας κ. Νικ.
Κουντουριώτης αποκομίζει ζωηράς τάς συμπάθειας καί πηγαίαν τήν έκτίμησιν τών κατοίκων τής πόλεως. Ά γαπήαας τόν
τόπον μας, προσέφερε— κατά τό διάστημα τής 16μήνου έδώ
θητείας του— τόν καλύτερον ύπηρεσιακόν του έαυτόν πρός τήν
κατεύθυνσιν τής έπιτυχρστέρας κατά τό δυνατόν προωθήσεως
τών θεμάτων πού έξηρτώντο από τάς άρμοδιότητάς του. ’Ασφά
λεια, Τροχαία, ’Αγορανομία, Τάξις καί οί συναφείς πρός αύτάς τομείς τών άστυνομικών ένδιαφερόντων εδρον είς τό πρόαωπον τού άναχωροΰντος Διευθυντού τόν στιβαρόν συντονιστήν,
δ δποΐος είχεν έπιπρσσθέτως ύπέρ αύτού τήν πραότητα τής
ύπηρεσιακής συμπεριφοράς καί τήν εύγένειαν τού κοινωνικού
ύφους. Άνήκεν δ κ. Κουντουριώτης είς τήν κατηγορίαν έκείνην τών ’Αστυνομικών Ηγητόρων διά τούς δποίους ισχύει ή
εύχή νά είναι δμοιοι των αύτοί πού τούς διαδέχονται.
★
« Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ ΤΩΝ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ω Ν »
Σήμερον άναχωρεΐ έκ Κερκύρας μετατιθέμενος είς ’Αθή
νας δ ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Κουντουριώτης, τόν όποιον
συνοδεύουν αί αποχαιρετιστήριοι εύχαί δλοκλήρου τής Κερκυραικής Κοινωνίας, διότι κατά τό διάστημα τής έδώ ύπηρεσίας
του δ κ. Κουντουριώτης, έπέδειξεν θερμόν ζήλον διά τήν διευθέτησιν πολλών Κερκυραϊκών θεμάτων καί είδικώτερον έκείνων
τώς Τροχαίας τά δποΐα έρύθμιαεν είς σημεΐον ώστε νά απο
φευχθούν κατά πολύ τά δυστυχήματα.
Είς τόν άναχωροΰντα εύχόμεθα ύγείαν. Πάντοτε θά ένθυμούμεθα τόν θαυμάσιον άνδρα καί τόν ειλικρινή φίλον τής
Κερκύρας.
*
«ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ*
— Τά κενόν πού άφήκε μεταξύ τής κοινωνίας μας ή άποχώρησις τού έξαιρετικοΰ καί μοναδικού Δ)ντοΰ τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων έν τή πόλει μας κ. Νικολάου Κουντουριώτη, ύπήρξε αισθητόν καί μεταξύ τών άστυνομικών ύπαλλήλων.
— Οί δποΐοι διά πρώτην φοράν είς τήν τοπικήν ιστορίαν
τού Σώματος, συνεδέθησαν ψυχικά τόσον στενά μέ τόν Διευθυν
τήν τους.
— Μία άμοιβαία έκτίμηαις, κατανόηαις καί άγάπη άνεπτύχθη μεταξύ Διευθυντού καί ’Αστυνομικών, ή δποία, βεβαίως,
άπέβη είς όφελος τής δμαλής καί άποτελεσματικής διεξαγω
γής τής ύπηρεσίας.
— ’Αποτελεί καί ή διαπίατωσις αύτή ένα άκόμη τίτλον
άνωτερότητος, πού άναδεικνύει τόν κ. Νικ. Κουντουριώτην
ώς άνθρωπον εύφυϊ, καί προικισμένον μέ άνώτερα αισθήματα
κοινωνικής φιλαλληλίας, πραγματικά δημοκρατικόν, καί όξείας άντιλήψεως, δσον αφορά τόν άποδοτικώτερον τρόπον ύπηρεσιακής συνεργασίας.
— ’Αστυνομικοί καί πολίται θά τόν ένθυμούνται πάντοτε
μέ ειλικρινή άγάπην.
«Α. X.

άρεσε τόσο πολύ τό περιεχόμενό του
πού έπιθυμία μου είναι νά τό έχω
καί ’γώ στό σπίτι μου νά διαβάζω
τά τόσο χρήσιμα πράγματα καί σάς
παρακαλώ νά μέ έγράψετε συνδρο
μητήν καί τί χρήματα χρειάζονται
καί παρακαλώ τόν θεόν νά μέ άξιώση νά μπορέσω καί ’γώ νά καταταγώ στό τόσο συμπαθές σώμα.
Εύχαριστώ πολύ
Ή λίας Φωτόπουλος
* <
**

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προαγωγαι
Διά τοΰ άπό 29.7.1972 Β. Δ)τος, έκ
δοθέντος βάαει: 1) Των διατάξεων τοϋ
Ν.Δ. 875)71, 2) τδν διατάξεων τοΰ Ν.
1811)1951, 3) τοϋ ΰπ’ άριθ. 4426)1964
Ν. Δ)τος, 4) των διατάξεων τοΰ Ν.Δ.
3983)59, 5) τοΰ άπό 29.12.1953 Β. Δ)
τος, 6) τοΰ ύπ’ άριθ. 957171 Ν. Δ) τος,
7) τΤ]ς ύπ’ άριθμόν 1)60οτ άπδ 20.6.1972
γνωμοδοτήοεως τοϋ 'Γπηρεσιακοϋ Συμβου
λίου άνωτέρων ύπαλλήλων άρμοδιότητος
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων,
προήχθη κατ’ απόλυτον εκλογήν έκ τοΰ
5ου βαθμοΰ Α' Κατηγορίας τοΰ Διοικητι
κού Κλάδου των Ύπηρεαιδν τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων ή ύπάλληλος Λάλα—Ψαλλιδά ’Ελευθερία σύζ. τοΰ Κων)νου εις τδν
4ον βαθμόν τής αύτής κατηγορίας καί κλά
δου, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής
όργανικής θέσεως ( ’Αριθμός βεβ. Γ.Ε.Ε.
Τ π . Δημ. Τάξεως 6670)26.7.1972).
Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος έν Άθήναις
τήν 26.8.72 καί δημοσιευθέντος είς τό
ύπ’ άριθ. 235 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής 30.
8.72, βάσει: 1) Τδν διατάξεων τδν άρ
θρων 13, 18, 19, 23 καί 45 τοΰ Ν.Δ.
139)1969 (Α' 5 7 ), καί 2) τοΰ ΰπ’ άριθ.
6 άπό 7.3.72 Πρακτικού τοΰ Συμβουλίου
’Αστυνομίας Πόλεων (άρθρον 35 παρ. 1
στοιχ. γ ' Ν. Δ. 139)1969), προήχθη δ
Άστυκτηνίατρος Άστυν. Δ)ντής Β' Μπα
λωμένος Πέτρος είς τόν βαθμόν τοΰ Ά στυκτηνιάτρου Άστυν. Δ)ντοΰ Α ', κατ’
έκλογήν, έκ τδν έν ίσχύϊ πινάκων προα
κτέων τοΰ έτους 1972, πρός πλήρωσιν ύφισταμένης κενής όργανικής θέσεως.
’Επίσης, διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν
Άθήναις τήν 25.8.72 καί δημοσιευθέντος
είς τό ΰπ’ άριθ. 236 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ') τής
30.8.1972, βάσει: 1) Τδν διατάξεων τδν
άρθρων 16 παρ. 1 στοιχ. γ ' καί 50 παρ.
2 τοΰ Ν.Δ. 139)1969 (Α' 57) καί τοΰ
ύπ’ άριθ. 3 άπό 18.7.72 Πρακτικού τοΰ
Άνωτέρου Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων
(άρθρον 35 παρ. 3 στοιχ. γ ' (2) Ν.Δ.
139)1969), προήχθησαν είς τόν βαθμόν
τοΰ Αστυνόμου Α' οί Αστυνόμοι Β' Λ ίγ
κας Γεώργιος, Οικονόμου Ή λία ς, Τζελέπης Χρίστος, Κοντογιάννης ’Ιωάννης καί
Λαβράνος Γεώργιος, κατ’ έκλογήν.
'Ωσαύτως, διά Β. Δ) τος, έκδοθέντος έν
Ά θήναις τήν 14.10.72 καί δημοσιευθέντος
είς τό ύπ’ άριθ. 314 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής
20.10.72, βάσει: 1) Τδν διατάξεων τδν
άρθρων 18, 19 τοΰ Ν.Δ. 139)1969, 2) τοΰ
ύπ’ άριθ. 3 άπό 6.3.72 Πρακτικού τοΰ

Συμβουλίου Αστυνομίας Πόλεων, καί 3)
τοΰ ΰπ’ άριθ. 181 άπό 13.3.72 Β.Δ. (ΦΕΚ
τ. Α' 38)1972), προήχθησαν είς τόν βα
θμόν τοΰ Αστυνόμου Β ', κατ’ άρχαιότητα,
πρός πλήρωσιν ύφισταμένων κενδν όργανικδν θέσεων, έκ τδν έν ίσχύϊ πινάκων προ
ακτέων έτους 1972, οί 'Γπαστυνόμοι Α'
Γιαννοΰκος Δημήτριος καί Κύρκος Α να 
στάσιος.
Δ ι’ άποφάσεων τοΰ κ. Άρχηγοΰ προήχθηααν είς τόν βαθμόν τοΰ Άρχιφύλακος,
έκτός όργανικδν θέσεων, οί Ύπαρχιφύλακες Κομπιλίρης Δημ., Φράντζιος ΙΙαν.,
Δούκας Χρ., Χρηστίδης Κων., Σπύρου
Δημ.,
Λεκατσάς Πέτρ.,
Άδαμόπουλος
Κων., Διαμαντόπουλος θεμ., Παπάζο
γλου Σάβ., Μελίατας ’Ιωάν., Νεροϋτσος
’Ιωάν., Σωτηρόπουλος Χρ., Γκίρης Κων.,
Κορωνιωτάκης Μ ιχ., Μάρφης Ά ν ., Πατρινός Κων., Καράμπαμπας θ εμ ., Κορμάς Ίω ά ν., Μητροκόλλιας Δημ. καί Γε
ωργίου Νικ.
’Επίσης, δι’ άποφάσεων τοΰ κ. Ά ρχη 
γοΰ προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοΰ Τ παρχιφύλακος οί Άστυφύλακεσ Παπαθανα
σίου Ά γ γ ., Ράπτης Νικ., Χριστοδουλόπουλος Φωτ., Καλφακάκος Λουκ.,
Πέ
τσας ΙΙέτρ., Γρεβενιώτης Χρ., Α γαπητός
Ά ν ., Καλοφωλιάς Ίω ά ν., Σαγάνης Νικ.,
Λδλος Βύρ., Καραβίτης Ή λ ., Ζωγανας
Νικ. Διαμαντόπουλος Πολ., Ευαγόρας
Ά ρ., Κανελλόπουλος Ά ντ. Γαροΰφος
Κων., Μαργέλης Ίω ά ν., Άλαμάνος Κων.,
Ηαναργιάς Δημ., Νικολάου Έ λ ., Ταουpf<- Ίω ά ν., Βουτσογιαννάκης Μ ιχ., Φλαμιάτος Πέτρ., Κουρής Μ ιχ., Τραστόγκχννος Εύάγ., Σαρδάκτις Γεώργ., Ρηγανάς
Φίλ., Γράφας Παν., Μιχαλάκης Σπυρ.,
Ιΐαναγιώτου Κων., Τζαβέλλας Ιω άννης,
Ρέγκλης Ιω άννης, Άλεξαντωνάκης Έ μ .,
καί Παπαδόπουλος Ιω άννης.

Έπιστολαι
Έ ν Πάτραις τή 8 ’Οκτωβρίου 1972
’Αξιότιμε κύριε Α ρ χη γέ,
Τυγχάνω μαθητής τής Α' τάξεως
τοΰ Οικονομικού Γυμνασίου Πατρών.
Τό καλοκαίρι έπαραθέριζα είς τό χωρίον ’Αλέσταινα Καλαβρύτων είς τήν
οικίαν φίλου ’Αστυνομικού τού πατρός μου καί βρήκα δύο τόμους βιβλιαδετιμένους τοΰ περιοδικού σας
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». Μού

Λ ε υ κ ω σ ί α

9η Σεπτεμβρίου 1972
Πρός τό ’Αρχηγεϊον Άστυν. Πόλεων
’Αθήνας
θέ μα :
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ»
’Επιθυμώ δπως άναφερθώ είς τήν
ΰπερθεν άνεφερομένην μηνιαίαν Ικτ
δοσιν τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων καί νά πληροφορήσω ύμάς,
δτι τό περιοδικόν τούτο περιέχει
λίαν ένδιαφέρουσαν ύλην έπί τής ό
ποιας φρονώ δτι πρέπει νά ένημερούνται τά μέλη τής ήμετέρας Δυνάμεως. Παρακαλεισθε δθεν δπως
τοΰ λοιπού άποστέλλετε ήμϊν, εί δυ
νατόν, 15 άντίτυπα άντί 10 διά νά
καταστή δυνατή ή διανομή είς άπάσας τάς ήμετέρας Άστυνομικάς Διευ
θύνσεις.
Διατελώ μετά τιμής
(Τ.Υ.Σ.)
Δι’ άρχηγόν ’Αστυνομίας
*
**

Ή Πανελλήνιος "Ενωσις Άποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων,
όπέστειλε πρός τόν κ. Αρχηγόν Α σ τυ 
νομίας Πόλεων τήν έξης συγχαρητήριον
επιστολήν:
«Μετά πολλής χαράς καί ίκανοποιήσεως ή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ τής Α 
ΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ, έπληροφορήθη ότι ή
ΟΜΑΣ στίβου τής ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κατετάγη ΠΡΩΤΗ συναγωνισθείσα μεταξύ
όλων τών ΟΜΑΔΩΝ των ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ, τών ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ καί
Π ΓΡΟ ΣΒΕΣΤΙΚΟΥ τοιούτου.
Είναι ίδιαξόντως εύχάριστος ή έπίδοσις τής ΟΜΑΛΟΣ είς τόν Κλασσικόν
’Αθλητισμόν όστις έπήγασεν άπό τά
σπλάχνα τής ΕΛΛΑΔΟΣ, δΓ δ καί ήμείς
οί Παλαιοί ήγήτορες καί συνάδελφοι διαβιβάΖομεν πρός Υμάς καί τό ΣΩΜΑ καί
δΓ Υμών είς Πάντας τούς συμμετοσχόντας Άθλητάς τά έγκάρδια συγχαρητή
ριά μας καί τήν χαράν μεθ' ής παρακολουθοϋμεν πάσαν πρόοδον τοΰ ΣΩΜΑ
ΤΟΣ.
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Υπό τού κ. Δαμδούμη Νικολάου, άπεστάλη πρός τόν Διοικητήν τού ΚΑ'
Άστυν. Τμήματος, ή κάτωθι επιστολή:
’Αξιότιμε Κύριε Διοιχητά,
Τήν 11.45' νυχτερινήν τής παρελθούοης
Τετάρτης, 26ης ’Ιουλίου έ.έ., άπόλυτος
καί έπιταχτιχή άνάγχη μοί έπέβαλε νά ε
πικοινωνήσω τηλεφωνικώς μετά τής συγ
γενούς μου κ. Ζαχαρώς Δαμδούμη, (κατοί
κου Καισσαριανής, δδός Σμύρνης 50) Τνα
τήν ειδοποιήσω περί τού έπιαυμβάντος ένταϋθα πρό έλαχίστων λεπτών θανάτου έξαδέλφης της, ήτις ούδένα έτερον, πλήν
αύτής, είχε συγγενή, έπί τφ τέλει έλεύαεώς της εις Μυτιλήνην, ΐνα ρυθμίση τά
τής έκφοράς χλπ.
Μή δυνηθείς ν’ άνεύρω φιλικόν πρόσωπον διά νά τό παρακαλέσω νά μ’ έξυπηρετήση, άπετάνθην είς τό καθ’ υμάς ’Α
στυνομικόν Τμήμα καί είς τόν παρουσιασθέντα είς τό τηλέφωνον Αξιωματικόν δπηρεσίας, δπέβαλα τήν παράκλησίν μου
ταύτην.
Παραλείπω τό γεγονός δτι έντός δεκαπενταλέπτου μόνον ή θεία μου είδοποιήθη
καί έπεκοινώνησε μετ’ έμοΰ τηλεφωνικές,
διά νά έπιμείνω είς τήν εύγένειαν, τήν
προθυμίαν, τήν καλωσΰνην, τήν άβρότητα
καί τήν ειλικρινή διάθεσιν πού έπέδειξεν δ
’Αξιωματικός σας οδτος, τόν όποιον, δυ
στυχώς, δέν γνωρίζω διά νά τού απευθύ
νω προσωπικές εόχαριστίας καί συγχαρη
τήρια. Δ ι’ αύτό, γράφω είς Σάς, μέ τήν
παράκλησίν δπως θελήσετε νά πράξητε
'Γμεΐς τούτο, έκ μέρους μου.
Διάκονέ καί έγώ τήν Δημοσίαν Διοίκησιν έπί μίαν εικοσαετίαν καί είμαι είς
θέσιν— καλλίτερον παντός άλλου— νά κρί
νω τό πόσον σπουδαΐον γεγονός αποτελεί
μία τοιαύτη άψογος στάσις τέν ’Αστυνο
μικών δργάνων.
Μέ τήν βεβαιότητα δτι ή παράκληαίς
μου θά ίκανοποιηθή, Σάς εύχαριστέ θερ
μώς, σάς συγχαίρω έγκαρδίως διά τους
άνδρας τών όποιων ήγείσθε, καί Σάς ζη
τώ συγγνώμην διά τό γεγονός δτι άντίγραφον τής παρούσης μου θέλω δποβάλη
είς τόν Έ ξοχ. κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως καί τόν Ά ξ. κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Μετά τιμής
ΝΙΚ. Π. ΔΑΜΔΟΓΜΗΣ
Προϊστάμενος τού Γραφείου
Δημοτικού Συμβουλίου καί
Γραμματεύς τού Δημάρχου Μυτιλήνης

λεπτών, άφίχθη περιπολικόν τής Άστυν.
Πόλεων καί μετέφερε τόν άσθενή τάχι
στα είς τό έφημερεϋον
Νοοοκομείον
«Εύαγγελισμός».
Οί συνοδοί άστυνομικοί (τό πλήρωμα
τού 100) εύγενέοτατα καί προθυμότατα
έκαμαν καί χρέη νοσοκόμου διά τής πα
ροχής οξυγόνου, μέχρι τοποθετήσεως
τού άσθενοΰς είς τήν κλίνην τού Νοσο
κομείου.
Οϋτω έσώθη έκ βεβαίου θανάτου.
Τοιαϋται πράξεις τιμώσιν τούς ήρωϊκούς άστυνομικούς, τό Σώμα τής Α στυ
νομίας Πόλεων καί τήν ήγεσίαν του.
Διαβιβάσατε παρακαλώ πρός τά όργα
νό σας τάς θερμός εύχαριστίας καί τήν
εύγνωμοσύνην μου.
Μεθ' ύπολήψεως
Μ. I. Μάτσας
Χειρουργός - 'Οδοντίατρος
Ασκληπιού 187, Άθήναι

• Π ρ ό ς
Τήν Υπηρεσίαν Αμέσου
Δράσεως Αθηνών
Ε ν τ α ύ θ α
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου, διά τής πα
ρούσης, νά έκφράσω τάς θερμός εύχαριστίας έμοϋ καί τού συξύγου μου, πρός
Υμάς, τούς αξιωματικούς, ύπαξ)κούς
καί άνδρας τής Αμέσου Δράσεως, διό
τό ύψηλόν κοινωνικόν έργον όν έπιτελεϊτε —παραλλήλως τών άλλων σοβαρών
ύπηρεσιών σας —τής αμέσου μεταφοράς
άσθενών είς Νοσοκομεία.
'Ιδιαιτέρως εύχαριστούμεν θερμώς,
τόν κ. Αξιωματικόν ύπηρεσίας, δστις έ
στειλε αμέσως τό περιπολικόν είς τήν
οικίαν μου, καθώς καί τούς δύο άνδρας
τού περιπολικού, οί όποιοι μέ εύγένειαν,
καλωσύνην καί ταχύτητα μετέφερον τήν
κόρην μας είς τό Νοοοκομείον Παίδων,
όπου άπέφυγε σοβαρώτατον κίνδυνον
διά τήν ξωήν της.
Εύχόμεθα είς όλους Υμάς ύγείαν, τό
πολυτιμώτερον άγαθόν είς τόν άνθρω
πον, καί είς τήν "Αμεσον Δράσιν, λαμ
πρός έπιτυχίας είς όλους τούς τομείς
τής δράσεώς της.
Μετά τιμής
Χριστοφ. Β. Θεοχάρης
Παιδίατρος Π. Μελό 48
Περιστέρι — Άθήναι

*
·*

«’Απόρρητος φάκελλος 27»

Πρός
Τήν 'Αμεσον Δράσιν (100)
Άστυν. Πόλεων
Ε ν τ α ύ θ α
"Εχω τήν τιμήν νά διαβιβάσω Ύμΐν
τάς άπειρους ευχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην μου, διά τήν προσφερθείσαν βοήθειαν πρός τήν οικογένειαν μου,
είς μία πολύ δύσκολον στιγμήν, ό έκ Μ ι
λάνου Ιταλίας, ένθα καί διαμένει, άφιχθείς πενθερός μου Μπέοοω I. ύπέστη
αίφνιδίως καρδιακήν προσβολήν καί όξύ
πνευμονικόν οίδημα. Πρό τής σοβαρότητος καί τού έξαιρετικώς έπείγοντος
τής περιπτώσεως έτηλειρώνησα είς τό
100 διά τήν ταχίστην μεταφοράν του
είς Νοοοκομείον. Μετά πάροδον όλίγων

Ήρχισε μετοδιδομένη, άπό τής Τηλεοράσεως τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ., ή νέα Τη
λεοπτική Αστυνομική σειρά! «ΑΠΟΡΡΗ
ΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 27», τήν παρήγαγε
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Α ρχηγεί
ου Αστυνομίας Πόλεων.
Πρόκειται περί κινηματογραφικής έργασίας
ποιότητος, ή όποια άξιοποιεί
μίαν ένδιαφέρουσαν καί συναρπαστικήν
Αστυνομικήν Ύπόθεσιν, είλημμένην έκ
τών γραφείων τής Γενικής Ασφαλείας
Αθηνών.
Τό ήδη μετοδοθέν πρώτον έπεισόδιον
προεκάλεσεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν καί
τό κοινόν έξεδήλωσε παντοιστρόπως
τήν ίκανοποίηοίν του διά τήν προσφο
ράν αύτήν τής Αστυνομίας Πόλεων.
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—Αί Γαλλίδες Τουρίστριαι HAMELIN,
Μ. CHRISTINE καί MACE NICOLE, άπέστειλαν πρός τήν Αστυνομίαν Πόλεων
θερματάτην έπιστολήν, δΓ ής έξαίρουν,
τήν εύγένειαν τών άνδρών τής Αστυνο
μίας Πόλεων καί τήν ποιότητα τών ύπ'
αύτών προσφερομένων ύπηρεσιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΜΠΟΥΚΗΣ
Τήν 12ην Οκτωβρίου έτάφη είς τό
Β ' ΝεκροταφεΤον Πατρών ό άποθανών,
μετά πολύμηνσν άσθένειαν, έν ένεργεία
Ύπαρχιφύλαξ Κωνσταντίνος Σμπούκης.
Ο άποθανών έγεννήθη τό έτος 1924
είς Ναύπακτον, κατετάγη δέ είς τό Α 
στυνομικόν Σώμα τό έτος 1945.
Κοτέλιπε τήν σύξυγον καί δύο άνήλικο τέκνα.
Διεκρίνετο διά τήν σεμνότητα, έντιμότητα, έργατικότητα, άφοσίωοιν είς τό κα
θήκον, πειθαρχικότητα
καί εύλάβειαν
πρός τούς προϊσταμένους του. Υπήρξε
πρότυπον έξαιρέτου Αστυνομικού 'Υ
παλλήλου, ύπηρετήσας έπί τό πλείστον
είς έπιτελικάς ύπηρεσίας.
Τά τής κηδείας, έξ έπόψεως άποδόσεως τών όφειλομένων τιμών έπεμελήθη τό Γοαφεϊον Δημοσίων Σχέσεων τής
Αστυνομικής Δ)νσεως Πατρών.
Τόν έπικήδειον έξεφώνηοεν ό Α στυ
νόμος Β '
κ. Κωνσταντοκόπουλος Γε
ώργιος, έξάρας τάς άρετάς τού μεταστάντος, δστις κατέθεσε καί σχετικόν
στέφανον έκ μέρους τού Σώματος.
Τήν έκφοράν τής σορού τού θανόντος συνώδευσε τιμητικώς ή, κατά τά κεκανονισμένα, άντιπροσωπεία έξ Αξιω
ματικών καί κατωτέρων Αστυνομικών,
πλείστοι έτεροι Αξιωματικοί καί συνά
δελφοι τούτου καί πλήθος κόσμου, χα
ρακτηριστικόν τής έκτιμήσεως καί άγάπης ών έχαιρεν οΰτος.
Είς τήν βαρυπενθοΰσαν πατρικήν
καί προσωπικήν οικογένειαν τού μεταστάντος εύχόμεθα τήν έξ ύψους παρη
γοριάν.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

Μιά μεγάλη καρδιά σταμάτησε να
χτυπά. "Αλλος ένας τής παλαιός φρου
ράς έφυγε, άφήνοντας πίσω του δυσα
ναπλήρωτο κενό, άλλά καί ύποθήκες,
διδάγματα γιά τούς νέους, μιά κληρο
νομιά ήθους, εργατικότητας, άνθρωπιάς
καί ευσυνειδησίας.
Ό Νίκος Μαράκης ήταν μιά Εεχωριστή μορφή. Τό πέρασμά του άπό τή δη
μοσιογραφία δημιούργησε
σχολή, στό
γράψιμο, στήν παρουσίαση τής είδήσεως, στό όλοκληρωμένο ρεπορτάΖ. Ό
Νίκος Μαράκης ήτον δάσκαλος καί όδηγητής. Μιά όλόκληρη γενεά δημοσιο
γράφων— ή γενεά του 52 —διδάχθηκε
άπό τήν πείρα του καί άπό τό λογοτε
χνικό του ύφος καί βάδισε στ" άχνάρια
του. "Ο,τι έγραφε ό Νίκος Μαράκης σέ
έφημερίδες καί σέ περιοδικά άποτελοϋσαν μαθήματα δημοσιογραφίας.
Σεμνός, πάντα καλόκαρδος καί χα

μογελαστός, άπόφευγε νά προβάλλη τόν
έαυτό του. Δέν τοϋ άρεσαν οί προβο
λείς τής δημοσιότητος καί τό μόνο πού
τόν ένδιέφερε ήταν νά κάνη όσο γινό
ταν καλύτερα τή δουλειά του. "Ο,τι έ
γραφε άποτελοΰσε ύπόδειγμα εύσυνειδησίας καί άντικειμενικότητας.
Ή ύπερβολή ήταν άγνωστη γι' αύτόν καί ή
αύτοσυγκράτηση άποτελοΰσε τό κύριο
χαρακτηριστικό του.
Εύτυχήσαμε νά τόν Ζήσουμε άπό κον
τά έπί είκοσι ολόκληρα χρόνια. Μαθη
τεύσαμε στό μεγάλο δάσκαλο. Καί όταν
ή σκυτάλη τής διαδοχής, μέ τήν άποχώρηοή του άπό τήν ένεργό δημοσιογρα
φία, πέρασε στά χέρια μας, νοιώσαμε
τό μεγάλο βάρος της. Δέν ήταν εύκολο
νά άντικατασταθή ένας Μαράκης. "Ηταν
όγκόλιθος στό άστυναμικό καί τό κοι
νωνιολογικό ρεπορτάΖ. Ό Νίκος Μαρά
κης θά υείνη μοναδικός στό είδος του.
Μπήκε στό άστυνσμικό ρεπορτάΖ ό
ταν άκόμα αύτό βρισκόταν σέ έπίπεδο
-στεγνής» περιγραφής.
Τό μετέπλασε
οέ πλατύτερη μελέτη, σέ έρευνα. Κάθε
του «κομμάτι» στήν έφημερίδα ήταν καί
ένα μικρό διήγημα, χωρίς νά χάνη τήν
είδησεογραφική του ύπόσταση, χωρίς
νά παύη νά είναι είδηση. Ό Μαράκης
ήΕερε τά «μικρά καί τά μεγάλα μυστι
κά» τής δουλειάς. Πώς νά δίνη τήν εί
δηση, πώς νά αίχμαλωτίΖη τόν άναγνώστη άπό τήν πρώτη γραμμή έως τό τέ
λος, πώς νά άναλύη τό κοινωνικό δρά

μα
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Ό Νίκος Μαράκης έμπασε το λογο
τεχνικό ϋφος στό άστυνσμικό ρεπορτάΖ.
Οί κακοποιοί, τά τραγικά πρόσωπα τών
δραμάτων, όλος έκεϊνος ό κόσμος πού
κινείται στις σελίδες τοϋ άστυναμικοϋ
δελτίου, στά άστυνσμικό τμήματα, στις
αίθουσες τών
δικαστηρίων, έπαιρναν
άλλη ύπόσταση χάρη στήν πέννα τοϋ
δασκάλου. Χωρίς νά καταφεύγη στούς
εύκολους χαρακτηρισμούς καί άφο-

ΟΜ ΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΣ Υ.Τ.Κ.
Τήν 7.10.1972 καί ώραν 12.00' εις
τήν αίθουσαν διαλέΕεων τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών, έλαβεν
χώραν συγκέντρωσις ΆΕιωματικών καί
ύπαλλήλων τής Υ.Τ.Κ., κατά τήν όποιαν
ώμίλησεν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Πελαγονίας 'Ενόπλων Δυνάμεων κ.
Νικόλαος μέ θέμα «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».
Ό ομιλητής, μέ γλαφυρόν ύφος καί
μέ σαφήνειαν, άνέπτυΕε τό θέμα τό ό
ποιον διεκρίνετο διά τήν έπικαιρότητά
του, τήν Ελληνοχριστιανικήν ιδέαν, τό
ϋψιστον χρέος τών 'Ελλήνων πρός έπιτυχή έπιβίωσιν τοϋ "Εθνους. Εις τήν
φτογροφίαν χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

ρισμούς, ύπογράμμιΖε
όλα έκεϊνα τά
στοιχεία πού έδιναν μιά πλήοη έΕήγηση
στήν πράΕη τους, πού έδιναν άνάγλυφη
εικόνα τής προσωπικότητάς τους.
"Ο Νίκος Μαράκης άγάπησε τόν άν
θρωπο, άγάπησε τούς νέους. Γιά τούς
τελευταίους γινότον θυσία καί ήταν πάν
τα πρόθυμος νά τούς βοηθήση άποτελεοματικά γιά νά βρουν τόν δρόμο τής
έπιτυχίας.
—Τό έπάγγελμά μας, συνήθιΖε νά
λέη, βρίσκεται στά χέρια τών παιδιών
αύτών. "Ας τά βοηθήσουμε, λοιπόν, νά
πάνε μπροστά, γιά νά πάη μπροστά καί
ή δημιοσιογραφία. Γ ιά τό καλό τοϋ λαού.
Αρκετές φορές, μέ τήν σωστή τοπο
θέτηση τοϋ θέματος, μέ τις θεμελιωμέ
νες κρίσεις του, βοήθησε τις άστυνομικές άρχές γιά τήν έΕιχνίαση σκοτεινών
έγκλημάτων. Ό Μαράκης είχε ένα προ
σόν. Δέν έσπευδε σέ κρίσεις, άν προη
γουμένως δέν ήταν σίγουρος 100% γι'
αύτό πού θά έλεγε. Σβέλτο μυαλό, με
γάλη μόρφωση, πλούτος έγκυκλοποιδικών γνώσεων, τέλεια γνώση τής έλληνικής γλώσσας, πάθος
γιά διάβασμα,
ήτον τά χαρακτηριστικά του.
—"Οσο κακό καί άν είναι ένα βιβλίο
άΕίΖει τόν κόπο νά τό διαβάσης. Κάτι
θά σοϋ μείνη, έλεγε. . .
ΔιάβαΖε, έγραφε, δημιουργούσε, δί
δασκε. ΜαΖί μέ τούς μακαρίτες ΒενιΖέλο, Ζερβέα καί Σπϋρο Λεωτσάκο άπστέλεσαν τήν «χρυσή τριάδα» τοϋ άστυνομικοϋ ρεπορτάΖ, τοποθετημένου
στό γενικώτερο πλαίσιο τής κοινωνικής
έρευνας. Στά βήματά τους προσπαθού
με νά πατήσουμε οί νεώτεροι. Σ' αύτά
πού χάραΕε ό Νίκος Μαράκης, ό σεμνός,
καλόκαρδος καί άνεπσνάληπτος αύτός
άνθρωπος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
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---------- Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΗ----------Καθηγητου Ψυχιατρικής και Νευρολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών “ “

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)
Ιδιαιτέρα σημαντική όρμή είναι ή όρμή πρός γνώσιν.
-Φύσει τοϋ είδέναι ορέγεται ό άνθρωπος», είχε διατυπώσει
0 Αριστοτέλης. Ή όρμή αυτή είναι καταφανής ήδη κατά
το 3ον έτος τής ήλικίας, καθ' ήν ό παίς αρχίζει νά έρωτα
διαρκώς. Συνεχίζεται εϊτα ύπό διαφόρους μορφάς άπό τής
άπλης περιέργειας διά τήν άνακάλυψιν τής άληθείας καί
την έρευναν τοϋ άγνώστου. Επ' αύτής έρείδεται ή εις τήν
έποχήν μας παρατηροομένη ισχυρά έφεσις διερευνήσεως
του διαστήματος. Αύτη ισχυρά οΰσα καί συνδυαζομένη πρός
ιδιαιτέρας πνευματικός καί ψυχικός ικανότητας άγει εις
τάς παραγωγικός έπιδόσεις τοϋ πνεύματος καί δημιουργίαν
πολιτισμού.
Συναφής πρός τήν προηγουμένην ορμήν είναι ή πρός
ανσπτυΕιν καί έζέλιΕιν τοΰ ίδιου ατόμου.
Ως σαφή ορμήν δυνόμεθα νά διαχωρίσωμεν τήν τάσιν
του άνθρώπου πρός τήν έλευθερίαν καί αυτονομίαν Ό άν
θρωπος ένστικτωδώς έπιζητεϊ νά ζη έλεύθερος καί άδέσμευτος.
Πολλοί δέχονται ένστικτον τάσιν πρός τήν ήθικήν.
Επίσης πρός τήν θρησκευτικότητα, όμιλοϋντες περί θρη
σκευτικού ένστικτου θάσει τοϋ όποιου ό άνθρωπος θρη
σκεύει, τείνει πρός τόν Θεόν, βιοϊ αυτόν καί επιζητεί νά
ένωθη μετά τοϋ άπολύτου.
Ο,τι ένταϋθα περί των όρμεμφύτων έλέχθη, περιλαμ
βάνει τά κυριώτερα έΕ αυτών. Οί έρευνηταί βιολόγοι καί
ψυχολόγοι δέν συμφωνούν περί τοϋ ποϋ είναι δυνατόν νά
χαραχθή έν δριον, δηλαδή, ποίαι ψυχικοί έκδηλώσεις δύνανται νά καταταχθοϋν εις τάς ένστικτους όρμάς. Διά τούτο
κατατάσσουν ταύτας διαφοροτρόπως έκαστος. Πολλοί ύπάγουν εις τάς όρμάς καί τήν λειτουργίαν τοϋ ύπνου. Ομι
λούν έπίσης περί προσανατολισμού, άναζητήσεως, φιλαρεοκείας, περί τάσεως διά τήν τάΕιν, έπίσης περί άρμης τοϋ
οίκτου, τής παροχής βοήθειας καί τής πρός αύτοθυσίαν
ορμής. Έναντι αύτών ϊστανται ή τής άπληστίας, τής ζηλο
τυπίας καί τής πρός άνταπόδοσιν τάσεως, εις τήν όποιαν
εμπεριέχεται καί ή όρμή τής έκδικήσεως. Επί ορμής τίνος
έπερείδονται έπίσης αί σήμερον τοσούτον διαδομένοι μανίαι (μανία χαρτοπαιΕίας, ιπποδρομιών, ναρκωτικών).
Αί όρμοι δύνανται νά διαιρεθούν εις τάς καλουμένας
φυτοζωϊκάς (ένστικτου αύτοσυντηρήσεως, γενετησίου δια
στροφής κλπ.), είτα τάς κοινωνικός (κύρους καί έπιβολής
κοινωνικότητος παροχής βοήθειας, οίκτου, φιλαρεσκείας) I
τάς όρμάς άπολαύσεως (ήδονιστικαί όρμαί), καί τέλος τάς
όρμάς πολιτισμού (τάσις τού είδέναι καί τής παντοειδούς
πολιτιστικής δημιουργικότητος).
Ως βασικόν ένστικτον άναγνωρίζεται ύπό πολλών, τό
ένστικτον αύτοσυντηρήσεως τών λοιπών όντων δευτερευόντων καί έΕυπηρετούντων τούτο.
- ° λα.! ° ' ° ρμαι δέν άναφαίνονται εις τόν άνθρωπον
άρχήθεν, άμα τη γεννήσει, άλλά άνοπτύοσονται έν τή παρό-

686

δω τοϋ χρόνου, έν πολλοΐς κατόπιν διδαχής καί μιμήοεως,
δέν είναι δ' άνεπτυγμέναι εις τόν αύτόν βαθμόν εις όλους
τούς άνθρώπους.
Εκ τής συνθέσεως τών ένστικτων προσδίδεται εις έκα
στον άνθρωπον ή ιδιαιτέρα ψυχική ιδιοσυστασία καί ιδιο
μορφία αύτοϋ. "Αλλως τε έκ τών ένστικτων έΕαρτώνται
τόσον ή συναισθηματικότης όσον καί τό βουλητικόν τοϋ άνθρώπου, άτινα καθορίζουν τήν ψυχοσύνθεσιν, τόν χαρα
κτήρα καί τήν προσωπικότητα καθόλου.
ΑΕιον παρατηρήσεως είναι, ότι τά ένστικτα δύνανται
νά έπηρεάζωνται άπό τής έκουοίας θελήσεως καί τών άνωτέρων ψυχικών λειτουργιών, ώστε νά διαμορφώνωνται άλ
λως πως ή καί νά άνσστέλλωνται πλήρως. Αναστέλλομεν
π.χ. τό αίσθημα τής πείνης, τήν γενετήσιον έπιθυμίαν καί
καθορίζομεν ταύτην άναλόγως τών έΕωτερικών όρων, τών
στοιχείων τής προσωπικότητος ήμών κ.ο.κ.
Τά ένστικτα δύνανται νά μεταπλάσσωνται. Ή μετάπλασις συνίσταται εις τήν χρησιμοποίησιν τής ένεργείας
ένστικτου τινός δι' άλλον συναφή ή έτερογενή σκοπόν.
Π.χ. έκ τής γενετησίου ένεργείας προκύπτει έρωτικόν ποίη
μα ή άλλο τι καλλιτέχνημα. Είναι ή λεγομένη έΕιδανίκευσις τού ένστικτου. ΈΕιδανίκευσιν όμως δέν έπιδέχονται όλα
τά ένστικτα.
Τά ένστικτα εις πολλάς περιστάσεις συνδυάζονται ώστε
νά έκδηλώνωνται άπό κοινού έΕυπηρετοϋντα οϋτω τό έν τό
έτερον. Π.χ. τό ένστικτον τής άμύνης συνδυάζεται μετά τοϋ
ένστικτου τής έπιθετικάτητος καί καταστροφής τοϋ αίτιου
τού κινδύνου. Ό συνδυασμός τού γενετησίου ένστικτου
μετά τοϋ ένστικτου καταστροφής, δημιουργεί
σαδισμόν.
Γνωστός συνδυασμός είναι ό τής θρησκευτικότητος (θρη
σκευτικού έορτασμού) καί τής μετέπειτα ύλικής άπολαύ
σεως (φαγητού). Εις τάς άθλοπαιδιάς, π.χ. τό ποδόσφαιρον, όπου συνήθως ύπάρχει συναγωνισμός, συνδυάζεται τό
συναγελαστικόν ένστικτον, τό παίζειν, ή άμυνα καί ή έπιθετικότης πολλάκις μέχρι καί σκληρότητος, ώστε τό όλον
ν' άποτελή ύποκατάστασιν πολεμικής έπιχειρήσεως. ΔΓ
αύτών (τών άθλοπαιδιών) ικανοποιούνται καί παροχετεύ
ονται αί σχετικοί ένστοικτοι τάσεις τόσον τών παικτών όσον
καί τών θεατών.
Αλλά καί άντίθεσις μεταζύ τών ένστικτων συμβαίνει,
ώστε τό έν νά άναστέλλη καί νά καταργή τό έτερον. Ούτως,
ή όρμή τής αύτοθυσίας έΕουδετερώνει προσκαίρως τό έν
στικτον τής αύτοσυντηρήσεως. Κυρίως άντίθεσις δημιουργεϊται μεταΕύ τών άνωτέρων ψυχικών καί πνευματικών λει
τουργιών καί τών ένστικτων, π.χ. μεταΕύ τού καθήκοντος
καί τής προσκτήσεως ύλικής τίνος ώφελείας. «Πολλών έναντιωμάτων γέμει ή ψυχή» Πλάτων. Έκ τών τοιούτων άντιθέσεων καί έναντιωμάτων δημιουργοϋνται αί ψυχικοί συγ-

Πρός
Τό Άρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων
Δ)νσιν Τροχαίας Αθηνών
Κύριε Διευθυντά,
Θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσωμεν διά τού Τύπου καί του Πε
ριοδικού μας τό Σώμα τής 'Αστυνομίας
Πόλεων διά τήν έμπρακτον
συμμετο
χήν του εις τό θαρύτατον πένθος μας
διό τήν όπώλειαν τού προσφιλούς μας
ουΖύγου καί πατρός τέως Άρχιφύλακος Αθανασίου Βοσ. Γιαννακοπούλου.
Συγκινητική ύπήρΕε καί άρίστην έντύπωοιν προεκάλεσεν ή πσράταΕις τού
Τιμητικού άποσπάσματος τής Τροχαίας,
καί εύχαριστούμεν θερμώς έναν έκα
στον ΎπαΕιωματικόν καί Αστυφύλακα
ώς καί τόν Ύποστυνόμον κ. Καραντώνην Αθανάσιον έπί κεφαλής τού απο
σπάσματος, όοτις καί έΕήρε άρετάς
καί προτερήματα τού έκλιπόντος καί
είπε τό ϋσταττον χαϊρε.
Ή εύγνωμοσύνη μας έοαεί δΓ όλα
εις τό ένδοΕον Σώμα τής, 'Αστυνομίας.
Ή Οικογένεια τού μεταστάντος
Παναγιώτα χήρα Αθανασίου Γιαννακο
πούλου καί ό υιός της 'Ιωάννης.

Μετά τιμής
όλως Ύμέτερος
Σωκράτης Έλ. Κουσουράκης
Πλοίαρχος Π.Ν. έ.ά.
οδός Γρηγ. Κουσίδου 19
Άθήναι

ΆΕιότιμον Κύριον
Δ)ντήν τής
Πόλεων

*
**

Αμέσου Δράσεως
Σταδίου 10

Πρός τήν Δ)νσιν Άστυν. Πόλεων
Τμήμα Αμέσου Δράσεως
Σταδίου 10
' Ενταύθα
Κύριε Δ)ντά,
Θεωρώ ύπερτάτην ύποχρέωσιν μου νά
συγχαρώ τόσον Ύμός, ώς άμεσον Προϊ
στάμενον, όσον καί ολόκληρον τό Σώ
μα τής Αστυνομίας Πόλεων, διότι δια
τής θαυμασίας διαπαιδαγωγήσεως τών
Στελεχών καί τών Αστυφυλάκων τής
Αστυνομίας Πόλεων έδημιουργήσατε
ικανούς φρουρούς τής τάΕεως καί α
σφαλείας, άλλά ταυτοχρόνως καί άνθρωπιστάς, ώς τούς 1) Αρχιφύλακα Ν. 74
Λαλιώτην Χρήστον, 2)
Αστυφύλακα
Ν. 961 κ. Λαλιώτην Χρίστον, 3) Αστυ
φύλακα Ν. <λ95 κ . Γκόθαρην Σπυρ. καί
4)
Αστυφύλακα
Ν. 437 κ. ΧάτΖον
Σταύρον
Ούτοι τήν πρωϊον τής Κυριακής
30ήν Ιουλίου έ.έ.
εις έκκλησίν μου
πρός βοήθειαν τής κινδυνευούοης θυγατρός μου ύπό τού ψυχοπαθούς υιού
μου Θεοδώρου, διαμενούσης έπί τής ο
δού Κύπρου 46 (Ζ ' Αστυν. Τμήμα),
αμέσως προσέτρεΕαν καί διά τεχνικής
τακτικής
κατώρθωσαν ν' αφοπλίσουν
τούτον καί νό τόν οδηγήσουν εις τήν
ψυχονευρωτικήν κλινικήν, όπου καί ένοσηλεύετο όπό μακροϋ καί άπό όπου
τήν προηγουμένην εϊχεν έΕέλθει ώς ίαθείς καί δυνάμενος νά έπανέλθη οϊκοι.
Είναι βέβαιον, ότι θά μοϋ άπαντήσητε ότι οί ανωτέρω δέν έπραΕαν είμή τό
καθήκον των, άλλά τούτο είναι ρευστόν
θέμα καί έΕετάΖεται παρ' έκάστου κατά
τήν κρίσιν του.
Ούτως κατά τήν κρίσιν μου τοιαύται
ένέργειαι, ώς τών άνωτέρω, χρήΖουν
τούλάχιοτον μιας ήθικής αμοιβής καί ώς
τοιαύτης σπεύδω έγώ πρώτος, ού μό
νον νό εύχοριστήσω καί έπισήμως τούς
άνωτέρω σφίγγοντάς τους θερμώς τό
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χέρι, άλλα καί ύμός προσωπικώς, τούς
προϊσταμένους τών Τμημάτων τά όποια
έβοήθησαν τόσον άστραπιαίως εις αύτήν τήν περίπτωσιν ώς καί όλόκληρον
τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Δέν θά παραλείψω νά σάς διαβεβαιώ
σω, έχων ύπ' όψει μου καί τάς άλλας
γνωστάς έπιτυχίας τού Σώματος, είτε
τούτο λέγεται 'Ασφάλεια, εϊτε Μηχανο
κίνητος Υπηρεσία, είτε Τροχαία, είτε
ότιδήποτε άλλο, ότι ώς "Ελλην είμαι ύπερήφανος
διότι έχομεν εν τοιοϋτον
Σώμα, ώς τό Σώμα τής 'Αστυνομίας
Πόλεων.
"Εχω τήν τιμήν νά παρακαλέσω ύ*
μάς, όπως, ή παρούσα κοινοποιηθή όπου
δει, ώς καί ύ. τ. άναφ. έάν κρίνετε τού
το δυνατόν ή άναγκαϊον.

Αστυν.

Αθήναι

Κε Διευθυντά, έπιτρέψατέ μου, διά
τής παρούσης, νά έκφράσω τάς εύχαριστίας μου καί τήν βαθυτάτην μου εύγνωμοσύνην, τόσον πρός ύμάς, όσον
καί πρός τούς ύφ' ύμός άνδρας, διά
τάς όνά πάσαν στιγμήν πρός τό κοινόν
προσφερομένας ύπηρεσίας.
Συγκεκριμένως, πρό τινων ήμερών
καί περί ώραν 12ην νυκτερινήν μετέφερον διά τού ιδιωτικού μου αύτοκινήτου
έσπευσμένως εις Νοσοκομεϊον Παίδων,
νεογνόν ήλικίας έΕ ήμερών, τό όποιον
εύρίσκετο εις κατάστασιν άπνοιας, λόγω
είσροφήσεως γάλακτος, παρά τάς προσ
πάθειας μου νά άνοπτύΕω ύπερβολικήν
ταχύτητα εις οδόν Άχαρνών, ήτο άδύνατον, λόγω τής κινήσεως, ότε «άπό
μηχανής Θεός» εις τά «κορναρίσματά
μου» πορουσιάσθηκε ένα περιπολικόν
τής Αμέσου Δράσεως.
Διά τών οδηγιών μου ό μικρός άσθενής παρελήφθη προθυμότοτσ ύπό τών
άνδρών τού 100, μετεφέρθη εις τό Νοσοκομεϊον Παίδων καί έσώθη.
Ή σωτηρία τού νεογνού ήτο, καθαρώς Ζήτημα χρόνου. Δέν είναι ή πρώτη
φορά, πού εύρίσκει τό κοινόν τήν άποτελεοματικότητα, τήν φιλοτιμίαν καί τήν
πίστιν άπό τούς άνδρας τής Αμέσου
Δράσεως, κατά τήν έκτέλεσιν τού κα
θήκοντος των.
Προκαλεϊ, είλικρινώς, έντύπωσιν τό
φρόνημα τών ύφ’ ύυας άνδρών, τόσον
ύψηλόν στερεόν καί άναμφισβήτητον,
ώστε νά Εεπερνά τήν ύπηρεσιακήν ιδιό
τητα καί νά έγγίΖη τά «άνά πάσαν στι
γμήν έπείγοντα προβλήματα», τών όποι
ων έπιτυγχάνει τήν λύσιν άπ' εύθείας.
Κε Διευθυντά, έσωτερική άνάγκη, διά
στοιχειώδη άναγνώρισιν τού μεγάλου
έργου σας, άποτελοϋν αί άπλαϊ αύταί
εύχαριστίαι.
Μετά τιμής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
Παιδίατρος

Πρός: τόν κ. Δ.Χ. Παπασταμέλον
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων έ.ά.
(Διά τού Τμήματος Δημ. Σχέσεων 'Αρ
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων)
ΒατάτΖη 37
Εί ς
Αθήνας
"Εχομεν τήν τιμήν, νά γνωρίσωμεν,
ύμϊν, λήψιν τής έπιτσγής ύμών, άποσταλείσης διά τού Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων, δΓ ής έδωρήσατε εις τό Δη
μοτικόν Σχολεϊον Άμαράντου, ποσόν τι
χρημάτων.
Δεκτή ή δωρεά αϋτη καί διά τό σεβα
στόν εις τό Σχολεϊον, ποσόν άλλά, έτι
περισσότερον, έπιθυμητή, διότι προέρχε
ται έκ τής τιμητικής έφεδρείας τού Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων, καί ή
όκκίνησς γίγνεται ύφ' ύμών τό πρώτον
καί έρχεται συγχρόνως,_ ώς έπιβράβευσις, τής υιοθεσίας τού'Χω ρίου ήμών,
ύπό τού Αρχηγείου τής
Αστυνομίας
Πόλεων.
Χαιρόμεθα, διά τήν ένέργειαν αύτήν,
ήτις άπασχολεϊ καί τό βήμα, τής μεταΕύ
ήμών, γνωριμίας καί έκφράΖομεν πρός
ύμάς άπειρους εύχαριστίας καί ύγείαν.
Ωσαύτως, θερμός εύχαριστίας έκφρά
Ζομεν καί πρός τό Τμήμα Δημ. Σχέσεων
τού Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων, διά
τήν καθ' όλα ένεργητικήν του παρουσί
αν, πρός ήμάς.
Μετά τιμής καί εύχαριστήσεως πολλής
Ό

Δ)ντής τού Σχολείου
(Τ.Υ.Σ.)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΜΠΕΛΛΟΣ
Διδάσκαλος
*
**
Ό κ. Πετρόπουλος Αντώνιος Διδά
σκαλος Δημ. Σχολείου Βαθυλάκκου Κο*
Ζάνης, άπέστειλε τήν κάτωθι επιστολήν
πρός τόν Δ)ντήν τού Αστυνομικού τμή
ματος Δάφνης:
«Παρακαλώ
όπως διαβιθάσητε τάς
θερμός μου εύχαριστίας εις τούς έκτελούντας τήν 27ην Ιουλίου έ.έ. ύπηρεσίαν διά τού περιπολικού άστυφύλσκας
τού ύμετέρου τμήματος, οΐτινες τήν αύ
τήν ήμερομηνίαν καί περί ώραν 23,30'
παρέλοβον καί μετέφερον έκ τής προσω
ρινής μου διαμονής (Δαρδανελλίων 3,
"Ανω Δάφνη) εις τό Νοσοκομεϊον τών
Παίδων τόν άσθενούντα υιόν μου Σταύ
ρον».
*
**
Ή Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωμστείων Πειραιώς, άπέστειλε πρός τόν 'Α 
στυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς, Άστ.
Δ)ντήν Α ’ κ. ΤαΕιάρχην Αδσμόπουλον
τήν άκόλουθον έπιστολήν:
Κύριε Διευθυντά,
Ή Διοίκησις τής ήμετέρας ένώσεως
θεωρεί ύποχρέωσιν της όπως διά τής
παρούσης έκφράση πρός ύμός τάς πλέ
ον θερμός της εύχαριστίας, διά τήν
συμμετοχήν σας εις τάς διοργανωθείσας παρ' αύτής έορταστικάς έκδηλώοεις έπιβραβεύσεως τών Συντακτών τού
Αθλητικού Τύπου καί ένάρΕεως Νέας
Ποδοσφαιρικής περιόδου σύν τή διαβεβαιιώση ότι αϋτη προέδωοεν ιδιαιτέραν
αϊγλην καί συνετέλεσεν εις τήν πλήρη
έπιτυχίον τών έπιδιωκομένων σκοπών.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. '.Ιέρεια τής Ήρσς εις τό "Αργος —Είναι καί τά πλα
σμώδια τής ελονοσίας.
2. Ίσοϋται μέ τό έν εικοστόν τέταρτον τοϋ ήμερονυκτίου
—Κινηματογραφικός όρος (δημοτ.).
3. Προηγείται εις τά Πτερόεντα (ά ντιο τρ .)—Τά χαρακτη
ρίζει ή έλλειψις έντραπής.
4. Γερμανός φιλόσοφος καί ποιητής, όστις κατηγορεί τήν
Χριστιανικήν Θρησκείαν ώς δημιουργόν τής ήθικής τής
άγέλης (έπών.) —Άντιστρόφως, τοπικόν έπίρρημα.·
5. "Εργον του ή Παγκόσμιος Ιστορία τοϋ Πολιτισμού
(έπών.) —Αναφορικόν, άντιστρόφως.
6. 'Επόμενα τοϋ 11 β όριΖόντιος, δίδουν "Ηπειρον εις μίαν
πτώσιν —Εις τήν άειδόν προηγούνται— Ο ταμίας καί ή
τιμία τά έχουν. . . κοινά.
7. Γράμμα τοϋ άλφαβήτου —Γερμανός ιστορικός, διατελέσας καθηγητής τής νεωτέρας ιστορίας έν τώ Πανε
πιστήμια) Κιέλου, ένδιοτρίψας εις τήν μελέτην τής Ε λ 
ληνικής φιλολογίας.
8 . Τά. .. σείει ό κύων ( ά ν τ ι ο τ ρ . ) —Στρατιωτικός συνασπι
σμός, ή συνθήκη τοϋ όποιου ύπεγράφη εις Μανίλλαν
τήν 6.9.1954 μεταξύ Αυστραλίας, Η.Π.Α., Γαλλίας, Μ.
Βρεταννίας, Ν. Ζηλανδίας, Ταϋλόνδης, Πακιστάν καί
Φιλιππινών (άρχικά).
9. Τό «μουστάκι» τοϋ σίτου (δημοτ.) — Αγαπά άλα —Λα
τινικά.
10. Μονολεκτικός χαρακτηρισμός άνθρώπου με
πολλας
πνευματικός ικανότητας—ΚατάληΕις πολλών φαρμακευ
τικών ιδιοσκευασμάτων, κυρίως ναρκωτικών.
11. Μοιραία άτυχήματα —Παρακελευστικόν μόριον τής καθ
ομιλουμένης.

1. Πόλις τής Ελλάδος, ίδρυθεϊοα ύπό τών ΒυΖαντινών
αύτοκρατόρων Ίωάννου Κομνηνοϋ καί Ιωάννου Δούκα
τόν 12ον ή 13ον αιώνα —Σύμφωνα άπό τόν διθύραμ
βον.
2. Οί κάτοικοι άρχαίας κωμοπόλεως τής Εύβοιας—Τό κρά
τος τοϋ Αίήτου, ένθα τό χρυσόμαλλον δέρας.
3. Λέγεται καί χειροπιαστόν —’Ακολουθεί έπιγρομματικώς
τό Μηδέν.
4. Προσωπική άντωνυμία β' προσώπου —'Επάλληλος σει
ρά ή στήλη όμοειδών πραγμάτων.
5. Αρχικά Μεγάλης Στρατ)κής Μονάδος—ΣέΕτιος 'Αθη
ναίος γλύπτης τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος (γεν.).
6. Είς τών έννέα δορυφόρων τοϋ Κρόνου, άνακαλυφθείς
ύπό τοϋ Κασσίνι τό 1672 —Άγχέμαχον όπλον τών άρχαίων —Τρία όμοια, είς άριθμός.
7. Μετά τήν δολοφονίαν τοϋ Καίσαρος έγινε άπόλυτος
κυρίαρχος τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας— Προηγούν
ται άνωτάτου κληρικού.
8. Πρώτον συνθετικόν πολλών τοπωνυμιών τής Αμερικής
— Αρχικά έπιλεγέντος ύποψηφίου διά Στρατ)κήν πα
ραγωγικής Σχολής.
9. ϊεν ικ ό ν γυνοικεϊον όνομα —Μουσουλμανικός ναός.
10. Ό άριθμός 311 —Τσέχος μουσικοσυνθέτης καί πιανί
στας τοϋ 19ου αίώνος, θεωρούμενος ώς ό ιδρυτής τής
'Εθνικής Τσεχοσλοβακικής μουσικής.
11.
Ή άορτή τά έχει είς τ ή ν .. . άρχήν-Κατω τάτη διοικη
τική βαθμίς, ό θεσμός τής όποιας έφηρμόσθη τό 1912.
I. Κο.
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Διόοθωσις ήμαρτηιμένων. Είς τό προηγοόμ,ενον
τεύχος μας καί είς τήν σελίδα 6 2 3 , ένθα έδημ,οσιεύθη μελέτη τοΰ ΚαθηγητοΟ κ. Βουγιοΰκα έξ
άβλεψίας παρελήφθη ή διευκρίνησις, ότι αί δημοσιευθεΐσοα σχετικαί μέ τό χασίς φωτογραφ-ίαι προ
έρχονται έκ τής συλλογής τοΰ Ύφηγητοΰ τής
’Ιατροδικαστικής κ. Κουτσελίνη, άπό τόν όποιον
καί ζητοΰμεν συγγνώμην.
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.

—

I

Μεγαλειώδης ύπήρζεν καί εφέτος ό
έορτασμός έπί τη Εθνική Έπετείω τής
28ης Οκτωβρίου 1940. Ή Αστυνομία
Πόλεων έδωκε τό έπιβλητικόν της πα
ρών μέ συμμετοχήν τμημάτων της εις
τήν καθιερωμένην παρέλασιν, μέ ομιλίας
εις όπόσας τός Υπηρεσίας κ.ά. έκδηλώσεις. Εις τός φωτογραφίας χαρακτη
ριστικά στιγμιότυπα.
Αριστερά ή ήγεσία των Σωμάτων ’Α
σφαλείας μετ' άλλων άΕ)κών παρακο
λουθεί τήν παρέλασιν.

Εορταστική συγκέντρωσή καί όμιλία έπραγματοποιήθη εις
τ6 Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων έπί τή Εθνική Έπετείω.
κατό τήν όποιαν ώμίληοεν έν μέσω παλλομένης ϋπό ένθουσιασμοϋ ατμόσφαιρας ό Άστυν. Δ) τής καί εκλεκτός συνερ
γάτης τού Περιοδικού μας κ. Σωτήριος Κουβάς, δστις καί
διοκρίνεται εις τήν φωτογραφίαν μας.

Τμήμα τής Σχολής Αστυφυλάκων παρε
λαύνει πρό τών επισήμων. Εις τόν Α
θηναϊκόν λαόν, έδόθη δι άλλην μίαν
φοράν ή ευκαιρία νό χειροκροτήση τους
νέους βλαστούς τής Αστυνομίας Πόλε
ων. πρός τούς όποιους τρέφει άπέραντον αγάπην καί εύγνωμοσύνην

Έ κ τ ή ς σ υ ν θ έ σ ε ω ς τ ω ν ε ν σ τ ίκ τ ω ν
π ρ ο σ δ ίδ ε τ α ι ε ις έ κ α σ τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο ν ή
ιδ ια ιτ έ ρ α ψ υ χ ικ ή ιδ ιο σ υ σ τ α σ ία κ α ί ι 
δ ιο μ ο ρ φ ία α ύ τ ο ΰ . Ά λ λ ω ς τ ε έ κ τ ω ν
έ ν σ τ ικ τ ω ν έ ξ α ρ τ ώ ν τ α ι τ ό σ ο ν ή σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ό τ η ς δ σ ο ν κ α ί τό β ο υ λ η τ ικ ό ν
τ ο ΰ α ν θ ρ ώ π ο υ , ίίτ ιν α κ α θ ο ρ ίζ ο υ ν τ η ν
ψ υ χ ο σ ύ ν θ ε σ ιν , τ ο ν χ α ρ α κ τ ή ρ α κ α ι τ η ν
π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ α κ α θ ό λ ο υ .

Σημαντικόν ρόλον παίζει εΐζ τήν ζωήν τοΟ ανθρώπου τό γενε
τή αιον ένστικτον, τό όποιον άλλοτε έμφανίζεται πολύ ηύξημένον
καί άλλο δέ πολύ δτονον.

κρούσεις καί τά διλήμματα καί έν συνεχείς αί ψυχοπαθολοΥΐκα'ι καταστάσεις τών νευρώσεων.
Τά πλείστα τών ένστικτων είναι χρήσιμα κυρίως διά
τό ίδιον άτομον, άλλά δ' αύτών είναι ώφέλιμα διά τόν
άλλον άνθρωπον. Ά λ λ α είναι βλαπτικά διά τούς λοιπούς
άνθρώπους.
Διά τών ένστικτων ικανοποιούνται αί σωματικοί καί αί
ψυχικαί άνάγκαι τού άνθρώπου, ή ίκανοποίησις τών όποιων
συνεπάγεται ήδονήν ύπό τήν γενικήν της λέΕεως σημασίαν,
περαιτέρω δέ τήν διατήρησιν τοΰ άτόμου καί του γένους.
Γενικώς λέγαμεν άτι τά ένστικτα διέπονται ύπό της άρχής
τής ήδονής καί δέν έπιδέχονται αύτά καθ’ έαυτά κριτικήν.
Εκείνο όμως τό όποιον δύναται νά κριθή ύπό τήν έννοιαν
τής άΕίας ή άπραΕίας, είναι τό έΕ αύτών προκΰπτον.
"Εχει διοπιστωθή πειροματικώς καί έκ παθολογικών
βλαβών, άτι τά ένστικτα καί αί όρμοι σχετίζονται πρός τήν
λειτουργίαν ώρισμένων περιοχών καί συστημάτων κυττάρων
τού έγκεφάλου εύρισκομένων εις τό καλούμενον στέλεχος
αύτοΰ. Πειραματικός έρεθισμός δΓ ήλεκτρικού
ρεύματος
τών περιοχών τούτων έπιφέρει έκδήλωοιν άναλόγου ορμής
π.χ. γενετήσιον διέγερσιν, έπιθετικότητα, τάσιν πρός λήψιν
τροφής. Παθολογικοί δέ άλλοιώσεις αύτών έπιφέρουν δια
ταραχήν ή άπόσβεσιν τής άντιστοίχου ορμής. Επίσης οί ένδοκρινείς άδένες συμμετέχουν εις τήν γένεσιν καί έΕωτερίκευσιν αύτών.
Όπως όλαι αί σωματικοί καί ψυχικαί λειτουργίαι τού
άνθρωπίνου όργανιαμοΰ παρουσιάζουν άνωμαλίας καί διαταραχάς, οΰτω καί τά ένστικτα έχουν τάς άνωμαλίας των
καί τάς διαταραχάς των. "Εχουν δηλαδή καί τά ένστικτα
τήν παθολογίαν των.
Αί άνωμαλίαι τών ένστικτων έμφανίΖονται τόσον παρά
τώ όμαλώ κατά τά άλλα άνθρώπω καί άποτελοΰν τάς
έκ γενετής ούτως είπεϊν άνωμαλίας καί παρολλαγάς αύ
τών ή άναφαίνονται τό πρώτον ώς σύμπτωμα σωματικής ή
ψυχικής παθήσεως.
ΑΙ άνωμαλίαι καί αί διαταραχαί τών ένστικτων άνα-

φέρονται ή εις τήν έντασιν ή τήν ποιότητα αύτών. Διαταραχάς τής έντάσεως άπστελοΰν ή έντονος άνάπτυΕις, ή ή
άτονία ένός ένστικτου.
Ως διαταραχάς τής ποιότητος έννοοΰμεν τόν άνώμαλον τρόπον ίκανοποιήσεως αύτών. Αί διαταραχαί τής ποιό
τητος άπσκαλοΰνται καί διαστροφαί τών ένστικτων.
Άναφέρομεν έπιτροχάδην τάς άνωμαλίας καί διαταραχάς τών κυριωτέρων ένστικτων.
Άρχόμενοι άπό τοΰ ένστικτου αύτοσυντηρήσεως διαπιοτοΰμεν εις ώρισμένους άνθρώπους αΰΕησιν τής έντάσε
ως αύτοΰ ή μείωσιν αύτοΰ. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν
τό άτομον άσχολεϊται έντόνως καί συνεχώς περί τήν αύτοσυντήρησίν του προσέχων καί άποφεύγων έπιμελώς ό,τι
δύναται νά βλάψη αύτόν. Συνεχές μέλημα αύτοΰ καί εύσυνείδητος άπασχόλησις είναι ή αύτοσυντήρηοις.
Άντιθέτω ς εις άλλας περιπτώσεις διοπιστοϋμεν μεμειωμένον τό ένδιαφέρον άνθρώπου τίνος διά τόν έαυτόν
του, παραμέλησιν τής ύγείας καί έν γένει άδιαφορίαν περί
τήν αύτοσυντήρησιν. Έκδηλώτεραι αί διαταραχαί αΰται πα
ρατηρούνται εις τάς ψυχικάς παθήσεις.
Τό ένστικτον τοΰ τρώγειν είναι είτε ηύΕημένον τήν έντασιν καί έκπροσωπείται τούτο ύπό τών πολύ καί πολλά
τρωγόντων (τών λαιμάργων, τών φαγάδων), είτε μεμειωμένον έκπροσωπούμενον ύπό τών όλιγοφάγων τών εύκόλως κορενυομένων καί ολίγον τρωγόντων. Εις παθολογι
κός ψυχικάς καταστάσεις, δηλαδή τάς ψυχικάς παθήσεις,
είναι δυνατόν τό ένστικτον τού τρώγειν νά έΕαφανισθή εν
τελώς ώστε ό πάσχων έπί ήμέρας καί έβδομάδας νά μήν
αισθάνεται έπιθυμίαν νά φάγη, διότι δέν έχει πλέον αίσθημα
πείνης. Εις άλλας, άντιθέτως, είναι τόσον ηύΕημένον, ώστε
ό πάσχων καθίσταται άδηφάγος τρώγων συνεχώς καί μήν
αισθανόμενος κόρον.
Διαταραχή τής ποιότητος τού ένστικτου τούτου είναι
τό νά άρέσκηταί τις εις φαγητά συνήθως μή άρεστά εις τήν
γεΰσιν. Αί έγγυοι π.χ. γυναίκες άρέσκονται ώς γνωστόν εις
φαγητά ίδιαΖόντως Ευνά. Τό φαινόμενον τοϋτο έΕαφανί-
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