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ΛΛ ΙΑ ΒΑΣΙΚΗ διαφορά όνόμεσα στόν τρόπο πού ανα
πτύσσεται ό τεχνικός πολιτισμός άφ’ ενός καί ό πνευ

ματικός πολιτισμός άφ' έτέρου, ελκύει, τήν προσοχή εκεί
νου πού προσπαθεί νά διερευνήση τις σχέσεις πού 
συνδέουν αύτές τις δυό εκφάνσεις τού πολιτισμού 
ώς συνόλου. Ό  τεχνικός πολιτισμός έχει τήν ιδιό
τητα νά άθροίΖετσι, νά αύΕάνη καί μάλιστα κατά 
γεωμετρική πρόοδο, γιατί οί βασικοί συντελεσταί του 

ή  ̂θετική γνώσις καί ή πείρα τής έφαρμογής — 
δέν χάνονται άλλά μεταδίδονται μέ σχετική ευκολία άπά 
γενεά σέ γενεά καί άπά έποχή σέ έποχή μέ όποτέλεσμα 
νά συσσωρεύωνται, νά στοιβάΖωνται καί έτσι νά έΕαοφα- 
λίΖουν χειροπιοστή τήν πρόοδο στόν τεχνικό τομέα. Άν- 
τιθέτως, ό πνευματικός πολιτισμός πού στήν ούσία του 
είναι Ζωντανό βίωμα καί πείρα τών πνευματικών άΕιών, δέν 
πορουσιάΖει τήν ίδια ευκολία άναπτύΕεως. Γιατί, έχουν βέ
βαια καί ή πνευματική έμπειρίο κοί τό πνευματικό βίωμα, 
λόγω τού πανανθρώπινου χορακτήρος των καί τών έΕωτε- 
Ρ'κών άκόμα συνεπειών των, τάν παράγοντα τής άντικει- 
μενικότητος. Ομως, ό παράγων αύτός, βρίσκεται μέσα 
τους άνακατεμένος μέ έντονα υποκειμενικά στοιχεία, πρά
γμα πού κάνει πολύ δυσκολώτερη τήν μετάδρσί τους άπά 
άνθρώπου σέ άνθρωπο, άπά γενεά σέ γενεά καί άπά έποχή 
σέ έποχή. Μιά καινούργια ιδέα, μιά πνευματική δυσκολία 
Υ'ά νά έπικρατήση άπ έκείνην πού συναντά μιά τεχνική 
καινοτομία. Καί άλα αύτά κάνουν ώστε ή έΕέλιξις τοΰ πνευ
ματικού πολιτισμού όχι μόνον νά μήν πορουσιάΖη τήν συ
νέχεια πού χαροκτηρίΖει τήν άνάπτυΕι τοΰ τεχνικού, όπως 
τούλάχιστον τήν βλέπουμε στούς τρεις τελευταίους αιώνες, 
άλλά άντιθέτως νά χαροκτηρίΖεται άπά συνεχή σταματή- 
ματα, παλινδρομήσεις καί άλλαγές πορείας, πού άθελά 
μας μάς κάνουν νά διερωτώμεθα άν, προκειμένου γιά τάν 
πνευματικό τομέα, μπορούμε, κρίνοντες άπά τήν έως τώρα 
πορεία τών πραγμάτων, νά μιλήσωμε κάν περί προόδου.

Αν όμως στ άλήθεια ή φύσις τών πραγμάτων είναι 
τέτοιο ώστε, ή μέν άνοδος τού πνευματικού πολιτισμού νά 
είναι θραδυτότη άν δχι άμφίβολη, ή δέ άνοδος τοΰ τεχνικού 
πολιτισμού νά γίνεται κατά γεωμετρική πρόοδο, τότε τό ά- 
νοπόφευκτο συμπέρασμα είναι, άτι τό χάσμα μεταΕύ πνευ
ματικού καί τεχνικού πολιτισμού είναι μοιραίο καί άτι πρέπει

νά περτμένωμε, ότι, όσο πάει, θά αύΕάνεαι όλο καί περισ
σότερο. Εύτυχώς όμως δέν είναι αύτή ή άλήθεια. Καί δέν 
είναι γιατί ή παραπάνω θεώρησις τών σχέσεων πνευματικού 
καί τεχνικού πολιτισμού παρουσιάΖει, όπως, λέγαμε, ένα 
βοσικό κενό. Θεωρεί δηλαδή, τήν τεχνική καί τήν πνευ
ματική πρόοδο σάν άνεΕάρτητες τή μιά άπά τήν άλλη, σάν 
δυό φαινόμενα πού δέν άσκοΰν τό ένα έπίδρασι πάνω στό 
άλλο. Καί δέχεται σιωπηρά ότι είναι δυνατόν ή τεχνική 
πρόοδος νά αύΕάνη έπ' άπειρον καί ή πνευματική νά μένη 
στάσιμη, χωρίς αύτά νά έχη συνέπειες όχι μόνο γιά τήν 
πορεία τού πολιτισμού ώς συνόλου, άλλά καί γιά τήν έπι- 
βίωσι καί αύτού άκόμη τού τεχνικού πολιτισμού. Μέ μιά 
λέΕι παραγνωρίζει τήν άλληλεΕάρτησι πού ύπάρχει άνάμεσα 
στόν τεχνικό καί πνευματικό πολιτισμό.

Καί όμως ή άλληλεΕάρτησις αύτή, είναι ένα γεγονός 
πού δέν χρειάΖεται καί πολλή έρευνα γιά νά τάν άνακα- 
λύψη κανείς μέσα στις σελίδες τής ιστορίας. Θά προοπα- 
θήσωμεν, χωρίς βέβαια τήν πρόθεσι νά έΕαντλήσωμε τό 
θέμα, νά παρουσιάσωμεν μερικές πτυχές του.

Η πρώτη παρστήρησις πού βεβαιώνει τήν άλληλεΕάρ- 
τησι του τεχνικού καί τοΰ πνευματικού πολιτισμού είναι βέ
βαια ή κοινή τους προέλευσις. «Ψυχή έδημιούργησε καί τήν 
μηχανή» γράφει ό καθηγητής κ. Α. Τσιριντόνης σέ άρ
θρο του. Τεχνικός καί Πνευματικός Πολιτισμός άπο- 
τειλοϋν δυό διαφορετικές έκφάνσεις τής μιας καί ένιαίας 
άνθρωπίνης προσωπικότητος καί δημιουργικότητος. Καί σάν 
τέτοιες έκφάνσεις συνδέονται μεταΕύ τους μέ τούς δεσμούς 
πού έΕαοφαλίΖουν τήν ένότητα τού ανθρωπίνου όντος, ένώ 
ταυτοχρόνως υπάγονται στήν ίεραρχική άλλά καί διαλεκτι- 
κή σχέσι πνεάματοο καί ΰληα πού διέπει τήν ένότητα αύτή. 
Πράγμα πού έΕηγεϊ τό γεγονός ότι ή μηχανή, καί ό τεχνι
κός πολιτισμός πού ή μηχανή έδημιούργησε, ήρθαν ώς έπι- 
στέγασμα σειράς διαδοχικών έΕελίΕεων στις όποιες προη- 
γήθηκαν οί πνευματικές καί ήκολούθησαν οί τεχνικές. Πρά
γματι, όπως μέσα στήν άνθρωπίνη ψυχοσωματική ένότητα 
προηγείται ή έσωτερική κατεργοσία γιά νά έκδηλωθή άργό- 
τερα ώς έΕωτερική, ορατή δημιουργία, έτσι καί μέσα στόν 
πολιτισμό, έπρεπε νά προηγηθή μακρά περίοδος ώριμάνσε-

96



ως καί κυοφορίας πνευματικής, προτού τό άνθρώπινοπνεύ- 
μα καταστή ικανό νά δημιουργήση τά μέσα, πού θά τού έπέ- 
τρεπαν νά κυριαρχήση επάνω στή φύσι, ατό βαθμό που 
βλέπουμε σήμερα.

**

"Ενας πρώτος μεγάλος σταθμός τής κυοφορίας αυτής 
ήταν τό κατόρθωμα πού γιά πρώτη φορά στήν ιστορία έπρα- 
γματοποίηοε ό άρχαϊος κλασσικός έλληνισμός. Δηλαδή ή 
χειραφέτησις τού ανθρωπίνου πνεύματος άπό τά δεσμό τής 
έμπειρίας καί ή άνύψωσίς του στή σφαίρα τής άφηρημένης 
σκέψεως καί τού καθαρού λόγου.

Ίσως αύτή ή κατόκτησις νά φαίνεται έκ πρώτης όψεως 
ώς μή εύνοϊκή γιά τήν δημιουργία τεχνικού πολιτισμού, άφού 
αύτός ό τελευταίος έμφονίΖεται κυρίως ώς καρπός τής εμ
πειρίας. Καί όμως δέν είναι έτσι. Οί άρχαϊοι προελληνικοι 
πολιτισμοί διέθεταν άΕιόλογες έμπειρικές γνώσεις. Ορισμέ
νες μάλιστα νεώτερες άνακαλύψεις, σχετικές μέ τήν έκταοι 
τών γνώσεων αύτών, έδωσαν σέ μερικούς τήν εύκαιρία νά 
άμφισβητήσουν τήν μονοδικότητα τού έλληνικοΰ θαύματος. 
"Ομως, όσοι ύπεστήριΕαν πορόμοιες γνώμες, έλησμόνησαν 
τούτο τό βσσικό. "Οτι, σ' αύτούς τούς άρχαίους προελλη- 
νικούς πολιτισμούς, οί εμπειρικές γνώσεις, άκριβώς έπειδη 
δέν ύπήρχε άκόμη ό άπαιτούμενος πνευματικός και διανοη
τικός έΕοπλισμός, έμειναν άσύνδετες μεταΕύ τους καί άπε- 
τέλεσαν ένα σωρό χωρίς ένότητα έσωτερική πού νά τις 
άναδείΕη σέ συγκροτημένο σύστημα ίκονό νό άναπτύσοεται 
οργανικά καί νά έπηρεάΖη ούσισστικά τήν πολιτιστική έΕε- 
λιΕι. Μόνον ή κατόκτησις καί ή άΕιοποίησις τού λόγου έχά- 
ρισε στήν άνθρώπινη διάνοια τήν ικανότητα καί άρα τήν 
δυνατότητα νό άναλύη καί νά κατατάσση τά δεδομένα τής 
έμπειρίας καί μέσα στό χάος τών δεδομένων αύτών νά άνα- 
καλύπτη αναλογίες καί σχέσεις καί νά διατυπώνη νόμους 
γενικής ισχύος πού νά έρμηνεύουν τό σόμπαν καί νά επι
τρέπουν τήν κατάκτησί του. "Επρεπε πρώτα τό άνθρώπινο 
πνεύμα χειραφετούμενο άπό τά δεσμά τής έμπειρίας να 
άνεβή ψηλότερο άπό τήν ύλική, τήν αισθητή πραγματικό
τητα καί νά στερεωθή στήν περιοχή τού καθαρού λόγου, για 
νά μπορέση ύστερα, μέ μιά αντίθετη κίνησι npoc τά κάτω, 
νά συνοντήση καί πάλι, ώπλιαμένο αύτή τή φορά μέ τις

άπαραίτητες πνευματικές δυνάμεις, τόν κόσμο τού αισθη
τού καί νά τόν δομάση.

Βέβαια είναι άλήθεια, ότι, ιστορικά, ή δεύτερη αυτή 
κίνησις δέν ήκολούθησε εύθύς άμέοως τήν πρώτη. Η ίδια 
ή ροπή πού έφερνε τό άνθρώπινο πνεύμα πρός τήν σφαίρα 
τού καθαρού λόγου, τήν έμπάδισε καί άνέβαλε τήν πραγμα- 
τοποίησί της γιά πολλούς αιώνες. Προσπαθώντας νά άπαν- 
τήσωμε στό έρώτημα, γιατί ή άρχαιότης πού διέθετε τοσο 
φωτεινές διάνοιες δέν έδημιούργησε τεχνική πρόοδο άνά- 
λογη μέ τά πνευματικά της κεφάλαια, είχαμε μιλήσει γιά 
τήν άνασταλτική έπίδρασι πού έΕήακησε στό σημείο αύτό το 
ύπερβολικά ίδεοκρατικό πνεύμα της, πού ήταν μέν αναγκαίο 
γιά νά δημιουργηθή τό μεγαλειώδες οικοδόμημα τής έλλη- 
νικής σκέψεως, .όμως, σάν άλλη όψι τού νομίσματος, είχε 
σάν έπακόλουθο τήν ύποτίμησι τής πρακτικής δραστηριότα
τος ώς πράγματος κατωτέρου. Έαημειώναμε δέ ότι, άνά- 
λογη καί μάλιστα άκάμη ισχυρότερη άνασταλτική έπιρροή 
είχε άσκήσει ή ύπαρΕις τού θεσμού τής δουλειάς και η 
έσφαλμένη άντιμετώπισις τού θέματος άπό τήν άνθρωπο- 
λογική φιλοσοφία τών άρχαίων, πού κστωχυρωνε μεταφυ
σικά καί κοσμοθεωριακά τόν θεσμό αύτό καί έτσι έμπόδιΖε 
τή δημιουργία καί τή χρησιμοποίησι τής μηχανής ώς μέ
σου άντικαταστάσεως τής άνθρωπίνης έργοσίας.

Έτσι, ένώ άπό τό ένα μέρος, χάρις στό άσυγκριτο 
πνευμοτικό κατόρθωμα τής κατοκτήσεως τής περιοχής τού 
καθαρού λόγου, πού έπραγματοποίηοε ό πνευματικός πολι
τισμός τής έλληνικής άρχαιότητος, έδημιουργειτο ό απα- 
ραίτητίκ: πνευματικά καί διανοητικός έΕοπλισμός Υ·α ^Πν 
κυριαρχία τού άνθρώπου έπάνω στήν φύσι, άπό τό άλλο 
μέρος, άλλοι παράγοντες, πνευματικής φύσεως καί αύτοι, 
έκαμαν ώστε ό άνθρώπινος πολιτισμός νό δρέψη τούς καρ
πούς τού κατορθώματος αύτοΰ πολύ άργότερα.

Εκτός τώρα άπό τήν ύπερνίκησι αύτών τών άνασταλ
τικών παραγόντων, ένας άλλος μεγάλος σταθμός τής κυο
φορίας, πού προητοίμασε τόν νεώτερο τεχνικό πολιτισμό, 
ήταν ή άλλαγή τής στάσεως τού άνθρώπου άπέναντι στή
φύσι. „  .

Στό στάδιο τής άνωριμότητος, τό ανθρώπινο πνεύμα 
άντικρύΖει τήν φύσι μέ δέος μεταφυσικό, τήν βλέπεις ως 
περιοχή όπου άσκοΰνται δυνάμεις μεταφυσικές και μαγικές. 
Γι' αύτό καί ή στάσις του άπέναντί της είναι στάσις θεω- 
ρήσεως, άνοκατεμένης μέ ένα είδος λατρείας. Αντιθέτως 
ή πνευματική ώρίμανσις τής άνθρωπότητος όδηγει στην ιδέα 
τής φύσεως ώς πεδίου πού ό άνθρωπος καλείται να κατα- 
κτήση καί νά ύποτάΕη. Τό άνθρώπινο πνεύμα βλέπει τώρα 
τή φύσι σάν ένα απέραντο έργαστήριο πού έχει μέσα του 
κρυμμένα όλα τά μέσο πού άπαιτούνται γιά τήν αυνεχισι 
ή τήν συμπλήρωσι τής δημιουργίας, πού ό Δημιουργός άφησε 
άτελή, άκριβώς γιά νά άναδείΕη τόν άνθρωπο σύνεργο του
καί συνεχιστή τού έργου του. _ „  t . , .

Ή προετοιμασία αύτής τής άλλαγής διήρκεσε πολλούς 
αιώνες. Πολλά οφείλει καί στό σημείο αύτό ή άνθρωπότης 
στήν άρχαία έλληνική φιλοσοφία καί ιδίως στους φ'λοσο- 
φους πού είσηγήθησαν τήν άτομική θεωρία και πρώτοι έκλό- 
νισαν τήν μαγική περί τής φύσεως ιδέα. Ωστοσο παρα την 
συμβολή της ή άρχαία σκέψις μένει πάντοτε στήν θέσι της 
θεωρήσεως καί δέν περνά στήν στάσι τής κυριαρχίας και 
τής δυναμικής κατευθύνσεως τού φυσικού κόσμου. Οι ρκες 
τής μεταβολής αύτής πρέπει νά άναΖητηθούν ατούς τελευ
ταίους αιώνες τού μεσαιωνικού πολιτισμού. Τότε πράγματι 
άρχίΖει νά παρουσιάζεται ό κυριώτερος καρπός τής νέας 
άντιμετωπίσεως τής φύσεως, ή προσπάθεια τής πειραματι
κής έρεύνης. Τότε οί άλχημισταί πειραματίζονται με σκοπό 
νά έπιτύχουν τήν μετοστοιχείωσι. Καί ήδη άπό τά μέσα του 
13ου αίώνος ό Paregrinus προσπαθεί νά κατασκευάση τό 
άεικίνητο καί διατυπώνει τό γενικό πρόγραμμα τής Scientia 
Experimentalis τό όποιον ό ίδιος κοί έν συνεχεία ο μαθη
τής του Roger Bacon προβάλουν ώς τό πρότυπο κάθε αν
θρώπινης προσπάθειας γιά τήν κατάκτησί τής γνώσεως. "Ο
μως γεγονός είναι ότι ή νοοτροπία αύτή, ό πόθος τής πει
ραματικής έρεύνης τής φύσεως μέ σκοπό τήν κυριαρχία 
έπάνω της διεΕάγει στή μεσαιωνική έποχή άνισο άγωνα με 
τις τάσεις πού έΕακολουθούσαν άκόμη νά κυριαρχούν, και 
άπό τό ένα μέν μέρος ήταν προσανατολισμένες προς τήν 
γενική μεταφυσική άναΖήτησι καί τήν φυγή άπό τόν όροτο 
κόσμο, ένώ άπό τό άλλο παρέμειναν πιστές στήν παλια νοο
τροπία πού έΕακολουθούσε νά βλέπη τή φύα. γεμάτη δυ
νάμεις δαιμονικές καί νά χαροκτηρίΖη τήν προσπάθεια της
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πειραματικής έρεύνης ώς μαγεία καί όπόπειρα έπικοινωνίας 
μέ τις δυνάμεις αύτές.

Ετσι βλέπαμε παράγοντες αρνητικούς μέν, φύσεως 
όμως πνευματικής καί συγκεκριμένα τήν παρηκμασμένη με- 
σοιωνική φιλοσοφία, τήν τάσι τής φυγής άπό τά έγκόομιο, 
έκφυλισμένη κατά τό πλεϊσταν σέ υποκρισία καί τή δεισιδαι
μονία, νά άναστέλλουν τήν πρόοδο τής τεχνικής καί τήν 
κυριαρχία έπάνω στή φόσι.

***

Νά τήν άναστέλλουν, άλλά μόνο γιά ώρισμένο διάστη
μα. Γιατί βέβαια, φυσικό ήταν νά σημειωθή κάποτε ή όντί- 
δροσις. Η όποια μάλιστα, σάν άντίδρασις σέ μιά υπερβολή, 
ήταν ισχυρότερη απ' ό,τι έχρειάζετο γιά νά έρθουν τά πρά
γματα στή φιλοσοφική τους θέσι, πού είναι ή αρμονία τής 
πνευματικής καί τής τεχνικής όναπτύξεως. "Ετσι οί άτε- 
λείωτες «περί όνου σκιάς» διαμάχες τών θωμιστών, τών 
άλβερτιστών, τών ρεαλιστών καί τών νομιναλιστών που ει
ρωνεύεται καί ό Ερασμος στό «Μωρίας έγκώμιον», μέ τήν 
κούραοι πού έπροκάλεσον στό άνθρώπινο πνεύμα, ώδήγη- 
σαν στήν έκ διαμέτρου άντίθετη ακρότητα πού έκφράζει 
έπιγραμματικά τό άπόφθεγμα: «'Αποδίδω' στήν ανακόλυψι 
μιας καί μόνης, έστω καί άσημάντου άλήθειας, μεγαλύτερη 
άξια άπ όλες τις συζητήσεις γύρω άπό τά ϋψιστα έρωτή- 
ματα».

Καί τό μέν άπόφθεγμα άποδίδεται στόν Γαλιλαίο. Ό 
μως, σημοσία δέν έχει τόσο αν πράγματι είναι δικό του ή 
όχι, όσον ή νοοτροπία πού έκφράζει. Νοοτροπία πού έπί 
πέντε αιώνες τώρα, κατακτώντας προοδευτικά τό άνθρώ
πινο πνεύμα τό διεπότισε μέ τήν έκδηλη καί γενική πλέον 
σήμερα λατρεία γιά τά θετικά έπιτεύγματα καί τήν κρυφή, 
άν όχι περιφρόνηση πάντως όμως ύποτίμησι γιά τις πνευμα
τικές εκζητήσεις καί τήν σημοσία πού έχουν γιά τήν όλη 
πορεία τού πολιτισμού.

Καί όμως αν ό τεχνικός πολιτισμός έφθοσε έκεί όπου 
έφθσσε, δέν τό οφείλει βέβαια στό στενό πνεύμα πού έκ- 
φράζει τό άπόφθεγμα αύτό. Αν άπό τήν Αναγέννησι μέχρι 
σήμερα ή έπιοτήμη κατώρθωσε νά χρησιμοποιήση κατά γό
νιμο τρόπο τις θετικές καί σίγουρες άνακαλύψεις πού τής 
παρείχε ή παρατήρησις καί τό πείραμα, τό οφείλει στό άκό- 
νισμα τής σκέψεως κοί στόν πνευματικό καί διανοητικό 
έΕοπλισμό_ πού τής παρέδωσε σειρά άπό αιώνες ύγιούς, δη
μιουργικού στοχασμού. Ή έμπειρική καί πειραματική γνώ- 
σις θά παρέμενε — όπως έγινε καί μέ τούς άρχαίους προ- 
ελληνικούς πολιτισμούς-σωρός θετικών μέν άλλά άσυνδέ- 
των διαπιστώσεων, άν δέν είχε προηγηθή αύτό τό άνέβα- 
σμα στήν πνευματική σφαίρα τού λόγου γιά τό όποιο μι
λήσαμε προηγουμένως.

Καί γιά νά μήν πάμε μακρυά ας σκεφθούμε μόνον 
τούτο. Ό τι ή παρατήρησις καί τό πείραμα αποτελούν μόνο 
τό ένα βάθρο τής νεωτέρος έπιστήμης καί τεχνικής. Καί 
ότι, μόνο χάρις στό άλλο βάθρο, τόν μαθηματικό λογισμό, 
ά£ιοποίουνται τά άποτέλεομά touc . Όμοκ;, ό paen^OTiKbc 
λογισμός δέν είναι βέβαια ύπόθεσις έμπειρική άλλά κατ 
έΕοχήν καρπός τής άφηρημένης σκέψεως, παράγωγο τής 
προσπάθειας τού άνθρωπίνου πνεύματος" νά συλλάβη τό 
ιδεατό. Η συγγένειά του μέ τόν φιλοσοφικό στοχασμό είχε 
γίνη άντιληπτή στήν άρχαιότητα, πού τόν καλλιεργούσε μέσα 
στις φιλοσοφικές σχολές. Ο J. Burkchardt τόν χαρακτη
ρίζει ώς ένα άπό τά πιό γιγαντιαία έπιτεύγματα μέσα στήν 
ιστορία τού ανθρωπίνου πνεύματος. Ο δέ Einstein παρατη
ρώντας ότι τό άνθρώπινο πνεύμα συνέλαβε θεωρητικώς τις 
καμπύλες τής έλλείψεως καί τής υπερβολής προτού τις ά- 
νακαλύψη στις τροχιές τών ούρανίων σωμάτων καταλήγει 
στό ουμπέροσμα: «Πρέπει, φαίνεται, ό άνθρώπινος λόγος, 
νά κστασκευάση άνεΕορτήτως τις διάφορες μορφές, προτού 
μπορέσομε νά άποδείΕωμε τήν ύπαρΕί τους μέσα στά πρά
γματα. Η γνώσις δέν άναφύεται άπό τήν άπλή έμπειρία, 
άλλά μόνον άπό τήν σύγκρισιν εκείνου πού οτοχασθήκαμε 
μέ έκεϊνο πού παρατηρήσαμε».

Χωρίς λοιπόν τόν πνευματικό έΕοπλισμό πού εύρήκε 
έτοιμο χάρις στήν άνιδιοτελή έρευνα καί τή στοχαστική 
δημιουργία πολλών αιώνων, δέν θά μπορούσε ή άνθρωπό- 
της μόνο μέ τις μικρές θετικές όνοκαλύψεις της, νά προ- 
χωρήση στή δημιουργία τού νεωτέρου τεχνικού πολιτισμού. 
Καί άς μήν Εεχνομε, ότι ή Αναγέννησις, πού άποτέλεσε 
τήν άφετηρία τής έΕορμήσεως γιά τήν δημιουργία αύτή,

ήταν διαποτισμένη άπό τόν ούμανισμό, πού είχε άνακαλύ- 
ψει τήν πνευματική κληρονομιά τής άρχαιότητος ένώ, ταύ- 
τοχρόνως, έκλεινε μέσα της όλες τις ζωντανές πνευματι
κές δυνάμεις πού είχαν ύπερνικήσει τήν μεσαιωνική παρ
ακμή.

Τό πράγμα προβάλλει μέ ίση σαφήνεια άν άπό τήν 
έπιστημονική τεχνική δημιουργία στραφούμε πρός τούς φο
ρείς της, δηλαδή πρός τούς προδρόμους καί τούς πρωτο
πόρους τής σημερινής τεχνικής προόδου. Όλοι αύτοί οί 
πρωτεργάται δέν ήσσν μόνον όΕυδερκεϊς παρατηρηταί τής 
πραγματικότητος, άλλά ήσαν ταυτοχρόνως πνεύματα καθο
λικά, ικανά νά συλλαμβάνουν τό σύμπαν, μαζί μέ τά προ- 
βλήματά του, στό σύνολό του. Καί μόνο χάρις σ’ αύτή τήν 
ικανότητα καθολικής συλλήψεως μπόρεσαν, βλέποντας τά 
πρόγματο άπό κάποια γενική σκοπιά, νά τοποθετήσουν τήν 
κάθε μερικώτερη άνακάλυψί τους στή σωστή της θέσι καί 
νά συνδυάζουν τά εύρήματα τους σέ γενικώτερες συνθέ
σεις. Από τής άπόψεως αύτής οί μεγάλοι πρωτοπόροι τής 
έπιστήμης μπορούν νά χαρακτηρισθούν ώς πνεύματα θρη
σκευτικά. Δέν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι είχαν τήν χριστια
νική πίστη άν καί πολλοί άπ' αύτούς τήν είχαν. Τό βέβαιο 
όμως είναι ότι έπίστευαν στήν άρμονία τής Δημιουργίας καί 
τού σύμπαντος. Χωρίς τήν πίστι στήν ύπαρΕι αύτής τής 
αρμονίας κανείς δέν θά είχε τό θάρρος νά άφιερώση τή 
ζωή του γιά νά μαζεύη ένα ένα τά λιθαράκια τής έμπειρίας. 
πού έχρησίμευοαν ώς ύλικό γιά τό μεγαλειώδες οικοδόμημα 
του έπιστημονικού καί τεχνικού πολιτισμού μας.

Καί δέν ήταν μόνον ή πίσπς. Ή ταν καί ή αύτοθυσία 
καί ή αύταπάρνησις πού απαιτείται γιά νά βαδίοης καί νά 
προχωρήσης στό δρόμο πού σοΰ διαγράφει μία πίστις. Ή 
ίδια ή πνευματική δύναμις πού είχε δηιμουργήσει τις γενεές 
πού άφιέρωναν τή ζωή τους στήν ένατένιση καί τήν ύπη- 
ρεσία τού υπερφυσικού, έγέννησε καί τήν νέα μορφή άφιε- 
ρώσεως, τήν άφιέρωοι στήν πρόοδο τής άνθρωπότητος μέ- 
σψ της έπιστήμης. Καί άς μάς έπιτραπή νά άναφέρωμε καί 
πάλι τόν Einstein, έπαναλαμθάνοντες τά λόγια πού έγραψε 
γιά τόν Kepler, λόγια πού άποτελούν φόρο τιμής καί θαυ
μασμού  ̂ πρός τήν άφιέρωοι καί τόν ήρωϊσμό τών πρωτο
πόρων έκείνων καί θεμελιωτών τής νεωτέρας έπιστημονικο- 
τεχνικης προόδου. «Πόσο μεγάλη έπρεπε νά είναι ή πίστις 
του στήν ύπαρΕι τής νομοτελοΰς άρμονίας, γιά νά άντλήση 
άπό τήν πίστι  ̂αύτή τήν δύναμι νά άφιερώση στήν έμπειρική 
έξερεύνηοι τήο κινήσεωο τών πλανητών και τήα μαθηματι- 
κής νομοτέλειας τής κινήσεως αύτής σκληρή έργασία όλο 
κλήρου ζωής, μόνος, χωρίς κανείς νά τόν ύποστηρίζη καί 
ένφ έλάχιστοι τόν έκαταλάβαιναν».

***

Θά ήταν βέβαια, ύπερθολή, νά ίσχυρισθοΰμε ότι έΕαν- 
τλήσαμε τούς πνευματικούς παράγοντας πού έχρησίμευοαν 
ώς ύπόβαθρο, ώς άφετηρία καί ώς κινητήριος δύναμις στόν 
σημερινό τεχνικό πολιτισμό. "Ομως καί αύτή ή άτελής έκ- 
θεσις, έδωσε νομίζουμε κάποια γενική ιδέα τής άλληλεΕσρ- 
τήσεως, ανάμεσα στόν πνευματικό παράγοντα καί στήν σύγ
χρονη τεχνική πρόοδο.

Εχει δέ κεφαλαιώδη σημασία ή διάγνωσις τής άλλη- 
λεΕαρτήσεως αύτής μέσα στις σελίδες τής ιστορίας τού 
πολιτισμού. Γιατί, δέν άφορά μόνο τό παρελθόν άλλά καί τό 
μέλλον τής άνθρωπότητος. Η άλληλεζάρτησις τεχνικού 
καί πνευματικού πολιτισμού είναι άποτέλεομά τών αιωνίων 
πνευματικών νόμων πού κυβερνούν τήν ιστορία τής άνθρω- 
πίνης δημιουργίας έπάνω οτή γή. Καί βέβαια, οί νόμοι αύτοί 
δέν άλλαζαν έπειδή ό άνθρωπος έπάτησε στή Σελήνη. Θά 
έζακολουθήσουν νά ισχύουν καί οί συνέπειες τής παραβα- 
σεώς των, θά γίνωντα,ι πάντοτε αισθητές. Πράγμα, που, 
φυσικό, σημαίνει, ότι έν όψει τής πνευματικής παρακμής 
πού διαγράφεται όλο καί έντανώτερα στόν ορίζοντα τού 
δυτικού πολιτισμού, ή συνέχισις τής άνοδικής πορείας τής 
συγχρόνου τεχνικής, δέν είναι καί τόσο μαθηματικώς βέ
βαια όσο φαίνεται νά δείχνη ή έπιπολαία άντιμετώπισις τού 
θέματος. Καί αύτό είνοι κάτι πού πρέπει νά τό καταλάβη 
ό άνθρωπος τής έποχής μας, τοΰ όποιου ό «ρεαλισμός» 
αυνίσταισται στό νά μή μπορή νά διακρίνη πέρα άπό ότι. 
συμβαίνει μπροστά στή μύτη του.

Είναι άνσπόφευκτο ότι κάποτε θά έκδηλωθούν αί συ 
νέπειες τοΰ χάσματος άνάμεσα στόν πνευματικό καί τόν 
τεχνικό πολιτισμό μας. Κ α ί  τ ό τ ε  κ α ί  ή ί δ ι α  
ή τ ε χ ν ι κ ή  π ρ ό ο δ ο ς  θ ά  ύ π ο σ τ ή  τ ό ν  
ά ν τ ί κ τ υ π ό  τ ο υ ς .

Ε. Κ. ΒΡΥΖΑΚΗΣ

98



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ
ΥΠΟ ΔΗΜ.  Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η  ΕΠΙΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ό  άξιος προϊστάμενος δεν είναι εκείνος που «πνίγε
ται στην δουλειά», άλλά εκείνος που κατώρθωσε νά 
διευθέτηση κατά τοιουτον τρόπον τά πράγματα, ώστε 
νά εύρίσκη πάντοτε καιρόν νά έποπτεύη καί νά έλέγχη, 
ώς επίσης νά έρχεται εις προσωπικήν επαφήν με τήν 
πραγ μάτι κότητα.

I. Εκλογή των συνεργατών - Κρι
τήρια.

μ α τ ι κ ή  κ α τ ά ρ ι  ι α ι C. Μέ 
πολλήν συντομίαν θά έΕετάσωμεν τάς 
ιδιότητας καί ικανότητας αύτάς.

Ό  θέλων νά διοίκηση καλώς καί νά 
έπιτύχπ τά καλύτερα δυνατά άποτελέ- 
οματα, οφείλει νά έκλέΕη καλούς καί 
ικανούς ουνεργάτας. Οφείλει νά κα- 
τορτίση τό έ π ι τ ε λ ε ί ο ν  τ ο υ .  
Παραπλεόρως έκάστου ήγέτου μεγάλης 
οργάνωσε ως, δημοαίας ή ιδιωτικής, ύ- 
πάρχει συνήθως «έπιτελείον» ειδικών 
συνεργατών εις τούς όποιους κατανέ- 
μονται οί κοινοί προσπάθειαι άναλόγως 
πρός τάς ικανότητας καί τά χαρίσμα- 
τά των. Εις τούς ουνεργάτας του δέ 
τούτους ό ήγέτης δύναται καί οφείλει 
νά μεταβιβάΖη μέρος τής ίδιας του έ- 
Εουσίας καί δραστηριότητας, άφού έν- 
νοείται τούς δώση τάς γενικός κατευ
θύνσεις.

Ή  άνάγκη του έπιτελείου τών συνερ
γατών είναι άπαραίτητος, δεδομένου 
ότι ό ήγέτης, ή ό έπί κεφαλής τής ϊε- 
ρορχικής κλίμοκος προϊστάμενος είναι 
άνθρωπίνως άδύνστσν, άλλ οΟτε καί 
πρέπει ν' άσχολήται ό ίδιος μέ κάθε έρ- 
γασίαν.

Τό ούσιώδες όμως είναι νά κάμη τήν 
έκλογήν.

Ό  περίφημος Καρδινάλιος καί Πρω
θυπουργός τής Γαλλίας, Ρ ι σ ε λ ι έ 
καίτοι ήτο αυταρχικός, έν τούτοις άντι- 
λαμθανόμενος τήν άλήθειαν, έλεγεν ότι 
«ένας οφθαλμός δέν είναι δυνατόν νά 
τά βλέπη όλο καθορά, όσον τά βλέπουν 
περισσότεροι» καί προσεπαθει πάντοτε 
νά έχη καλούς καί άΕίους ουνεργάτας. 
Τούς έΕέλεγε δέ μέ πολλήν προσοχήν.

Είναι όμως φανερόν, ότι ή έκλογή 
τών συνεργατών πρέπει νά βασίΖετοι 
εις κριτήρια άντικεψενικά καί όχι στήν 
τύχην.

Θά πρέπει ό προοριΖάμενος νά γινη 
συνεργάτης, όΕιος καί άποδοτικός, νά 
συγκεντρώνη ώριαμένας ιδιότητας καί 
ικανότητας.

Εις πολύ γενικός γραμμάς πρέπει νά - 
είναι αί έΕής: Ή  π ρ ο σ ω π ι κ ό -  
τ η ς  καί  ή ά ρ τ ι α  έ π α γ γ ε λ -

1ον Ή π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς
Τά γενικά της στοιχεία είναι: α) ό 

χ α ρ α κ τ ή ρ .  Οΰτος προϋποθέτει 
ήθος, θέλησιν, εύθυτητα, πρωτοβουλίον, 
σεβασμόν πρός τούς άλλους, θάρρος 
γνώμης, άνάληψιν εύθυνών.

Περισσότερον άπό τήν ειδικήν έπαγ- 
γελμστικήν κστάρτισιν καί τήν γενικήν 
μόρφωσιν, έχει σημασίαν ό άρτιος καί 
όλοκληρωμένος χαρακτήρ τού συνεργά
του. Διότι ή άνεπορκής έπαγγελματική 
γνώσις είναι δυνατόν νά συμπληρωθη 
μέ τήν άσκησιν καί τήν πείραν. Επίσης 
ή μερική έλλειψις γενικής μορφώσεως 
είναι δυνατόν νά βελτιωθή μέ τήν πά
ροδον τού χρόνου ‘ κατόπιν φιλότιμων 
προσπαθειών. Αλλά πώς είναι δυνατόν 
ν' ά να πληρωθούν αί έλλείψεις τού χα- 
ρακτήρος καί πρό παντός όταν έχουν 
σχέσιν σέ τάς ήθικάς ιδιότητας, ώς εί
ναι ή εύθύτης, ή ειλικρίνεια, τό ήθικόν 
θάρρος, κλπ. πού άποτελοϋν όλαι, μαΖί 
μέ τήν θέλησιν. τά κυριώτερα γνωρί
σματα τού χαρακτήρος;

Εάν όμως δέν έχη ό συνεργάτης 
ε ύ θ ύ τ η τ α  κ α ί  ε ι λ ι κ ρ ί 
ν ε ι α ν ,  πού είναι ή βάσις κάθε άλη- 
θινής καί καλής συνεργασίας, πώς θά 
ύπάρχη ή έμπιστοσύνη τού προϊσταμένου 
πρός αύτόν καί πώς άντιστοίχως θά ύ- 
πάρΕπ άφοσίωσις τού ύφισταμένου πρός 
τόν προϊστάμενον; "Ας μή λησμονήται 
δέ ότι οί μή εύθεϊς χαρακτήρες είναι 
τόσον περισσότερον έπικίνδυνοι, όσον 
καλύτερα γνωρίΖουν νά ύποκρίνωνται.

Ώ ς  πρός τό ή θ ι κ ό ν θ ά ρ- 
ρ ο ς τού συνεργάτου, έννοοΰμεν τό 
θάρρος τής άναλήψεως εύθυνών, πού 
φθάνει μάλιστα μερικές φορές μέχρι καί 
τού σημείου ν' άνθίσταται νά έκτελέση 
διαταγές πού θεωρεί έπικίνδυνες, καθώς 
καί τόν διακαή πόθον τής βελτιώσεως 
κοί άναδιοργανώσεως τής ύπηρεσίας ό
που ύπηρετεί, πού άποτελοϋν τά χαρα
κτηριστικό τού άληθινοϋ έμψυχωτου καί 
δημιουργού.
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β) Π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η ς ,  ήτοι 
ίκανότης μαθήσεως, έρευνητικότης, 
κρίοις, φαντοοία, εύχέρεια χειρισμού καί 
άντιμετωπίσεως νέων Ζητημάτων, ορθός 
λόγος, ίκανότης λογικής έΕηγήσεως, 
όργονωτική ίκανότης.

Εν μόνον σημεϊον τής πνευματικότη- 
τος θά έΕετάσωμεν μέ κάθε δυνατήν συν- 
τομίον, πού άναφέρεται στόν ο ρ θ ό ν  
λ ό γ ο ν' ώς λέγει κοί ό Grasset εις 
τό έργον του «Παρατηρήσεις έπί τής 
δράοεως», «είτε πρόκειται περί πολιτι
κής, είτε περί οικονομικών, είτε περί 
διπλωματίας, είτε περί έπιχειρήσεων, 
δέν υπάρχει πρόβλημα δράσεως όσονδή- 
ποτε πολύπλοκον, εις τό όποιον νά μήν 
όφείλη τις νά έφαρμόαη πρωτίοτως τόν 
ορθόν λόγον». Ή έλλειψις τού στοιχείου 
τούτου τής πνευμοτικότητος δέν φαίνε
ται ευθύς έκ πρώτης δψεως, διότι εις 
άλλας μέν περιπτώσεις άποκρύπτεται 
υπό τό τεχνικόν έπίχριομα τής καλής 
μνήμης, εις άλλος δέ άπό τό σπινθη- 
ροβόλον πνεύμα. Αλλά δέν είναι με
γάλο πλεονέκτημα τό νά έχη τις άπλώς 
σπινθηροβόλον πνεύμα, έάν συνάμα δέν 
είναι τούτο εύθύ καί δίκαιον. Καί ώς πα
ρατηρεί πολύ εύστοχα ό yauvenargues, 
«ή τελειότης τού ωρολογίου δέν συνί- 
σταται ατό νά πηγαίνη πολύ γρήγορα, 
άλλά νά πηγοίνη σωστά». Όταν δμως 
έλθη ή στιγμή καί άνακαλυφθή ή έλλει- 
ψις αύτή, θίά γίνη τότε άντιληπτόν άτι 
είναι άθεράπευτος, διότι όπως λέγει καί 
ό La Rochefoucault, «ύπάρχουν τρόποι 
νά θεραπευθή ή τρέλλα, άλλά δέν έχει 
εύρεθή άκόμη τό μέσον νά διορβωθή 
τό στραβό μυολό».

γ) Ί κ α ν ό τ η ς  σ υ ν ε ρ γ α 
σ ί α ς ,  ήτοι νά έχη καλήν πίστιν, ώς 
καί τόν προσήκοντα τρόπον συμπεριφο
ράς, τόν προσήκοντς τόνον φωνής, φυ
σικήν καθαριότητα, κ.λ.π.

2ον Ή έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  
κ ο τ ά ρ τ ι σ ι ς .

Μία βασική παρατήρησις είναι άτι δΓ 
έκεϊνα τά έπιτελικά στελέχη πού προο
ρίζονται νά γίνουν ήγέται μεγάλων κλά
δων τής διοικήσεως, αί διοικητικοί ικα
νότητες καί έπαμένως ή έπαγγελματική 
κατάρτισις ώς πρός τόν τομέα τούτον 
είναι έπικρατέστεροι άπό τήν τεχνικήν 
κατάρτισιν.

Αλλά θά ήτο βαρύτατον σφάλμα έάν 
έπί κεφαλής μιας βιομηχανικής έπιχει- 
ρήσεως, έπί ποραδείγματι, τεθή άτομον, 
τό όποιον δέν έχει καμμίον τεχνικήν κα- 
τάρτισιν. Οίσιδήπστε κοί άν είναι αί γε
νικοί διοικητικοί του ικανότητες, ή άναρ- 
μοδιότης του έλλείψει τών ειδικών τε
χνικών γνώσεων, θά έΕουδετέρωνεν, άν 
μή θά παρέλυε τήν οίανδήποτε ένεργη- 
τικότητά του.

Ό  Von Peucker, τόν όποιον ό Στρα- 
τόρχης Foch άναφέρει εις τό έργον του 
«Άρχαί τοΰ Πολέμου», γράφει τά έΕής 
σχετ»κώς πρός τό Ζήτημα τούτο: «Κάθε 
άνθρωπος ό όποιος έχει συνείδησιν τής 
άγνοιας του ή τών άναγκών του όπως 
λομβάνη συμβουλάς άπό άλλους διά νά 
έκπληρώση τά κοθήκοντά του γίνεται
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πάντοτε άνοποφάσιστοο καί εΰρϊοκεται 
είο ούγχυσιν. Αί ΐδιότητεο τοΰ χαρακτή- 
poc είναι οί πρώτοι. . . άλλά ποϋ δύνα- 
τα! νά κοτσλήΕη ή ένεργητικότης, έάν 
δέν ύπάρχη ικανή μόρφωσις, ώστε νά 
γνώριμη tic  ποιον σκοπόν πρέπει v ‘ ά- 
κολουθήοη κοί ποιοι δρόμοι οδηγούν 
πρός αύτόν;».

II. Κατευθύνσεις πρός τούς συνε- 
ργάτας. - Μεταβίβασις έξουσίας 
πρός τούτους.

Ο ήγότης, δέν είναι δυνατόν νά διε- 
Εογάγη τά πάντα μόνος. Ή άποστολή του 
συνίσταται εις τό νά προβλέπη, νά όρ- 
γονώνη, νά διατάσση, νά δίδη τ ά ς 
γ ε ν ι κ ό ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς ,  
νά συντονίΖη, νά σχεδιάΖη, νά έλέγχη.

Εάν κατατρίβεται μέ τάς λεπτομερεί- 
ος, θά χάση άσφαλώς τήν συνθετικήν 
άποψιν τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού καί 
δέν θά είναι εις θέσιν ν' άσχοληθή μέ 
τήν άντιμετώπισιν τών γενικωτέρων προ
βλημάτων.

Έσημειώσαμεν πρό ολίγου, ότι ό προ
ϊστάμενος οφείλει νά δίδη τάς « γ ε ν ι 
κ ό ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι  ς». Θά πρέπει 
πολύ νά προσέΕωμεν αύτάς τας δύο 
λέΕεις, διότι άφ' ένός μέν προσδιορίζουν, 
άφ έτέρου δέ περιορίΖουν έν άπό τά 
πιό σοβαρά καί ούσιώδη καθήκοντα τοΰ 
έπί κεφαλής τής έπιχειρήσεως ή μιας σο- 
βαρας (οργανωμένης καί συλλογικής 
προσπάθειας ώς είναι ή Δημοσία Διοί- 
κηαις. Η λέΕις «κατεύθυνσις» περιλαμ
βάνει τήν ιδέαν, ότι υπάρχει κάποια 
γρομμή ένεργείας, ένα βασικό σχέδιο 
πού θά πρέπ<ει νά πραγματοποιηθή. Γρομ
μή πού είναι πολύ ή λίγο έλικοειδής, 
δηλαδή εύέλικτη, άνολόγως τών έΕωτε- 
ρικών περιστάσεων, πρός τάς όποιας καί 
θά προσαρμόζεται κάθε φοράν, ή όποια 
όμως δέν πρέπει νά έκφεύγη άπό τό 
σχέδιον τών πρακτικών δυνατοτήτων. 
Μέ άλλα λόγια, δύο είναι στήν προκει- 
μένην περίπτωσιν, τά βασικά σημεία πού 
θά πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ' όψιν του 
νά προσδιορίση έκεϊνος πού δίδει τάς 
«γενικός κατευθύνσεις» : Πρώτον, τήν
τωρινήν κστάστασιν τής έπιχειρήσεως, 
ή τού άναληφθέντος έργου καί δεύτερον 
ποιος είναι ό βοοικός σκοπός τόν όποιον 
έπιδιώκει, πού θέλει δηλαδή νά φθάση. 
ΔΓ αύτό αί όδηγίσι πρέπει νά είναι 
« γ ε ν ι κ ά  ί». Μέ άλλα λόγια νά μή 
κατατρίβωνται εις λεπτομέρειας, διότι 
παραλύει ή πρωτοβουλία τών έκτελεστι- 
κών όργάνων, χωρίς βέβαια νά παρα- 
λείπεται διά τόν λόγον αύτόν, ή άκρί- 
βεια, ώστε έκεϊνος πού τάς έφαρμόΖει 
νά έχη μίαν σωστήν κατευθυντήριον 
γραμμήν κΓ ένα άκριβή προσανατολι
σμόν. Αλλά διά νά δώση τάς όρθάς 
«γενικός κατευθύνσεις», ό έπί κεφαλής 
τοΰ έργου, οφείλει νά έχη τ' άπαραίτη- 
τα πρός τούτο πνευματικά ψυχικά προ
σόντα.

Ώ ς έκ τούτου έχει τήν άνάγκην κα
λών καί άΕίων συνεργατών, εις τούς ό
ποιους νά μεταβιβάση μέρος τής έΕου- 
σίας του. Κατά τόν Λ υ ω τ α ί «ή

διοίκησις άσκεϊται έκ τών άνω πρός τά 
κάτω κοί εις δλας τάς βαθμίδας τής ίε- 
ραρχικής κλίμακος». Ούτως εις τήν πρα
γματικότητα δέν ύπάρχει εις καί μόνον 
αρχηγός, άλλά μία πυραμίς ολόκληρος 
αρχηγών, έκοστος τών όποιων δρά εις 
τόν κύκλον τής άρμοδιότητός του.

Εκείνο τό όποιον έχει ιδιαιτέραν ση
μασίαν διά τόν προϊστάμενον είναι νά 
μάθη εις τούς ουνεργάτας του πώς νά 
έργάΖωνται συστημαπικώς καί άποδοτι- 
κώς ώστε νά τόν βοηθούν καλώς εις τό 
έργον του.

Δέν δύναται νά θεωρηθή καλός ό ή- 
γέτης έκεϊνος, ό όποιος έπειδή δέν έ
χει έμπιστοσύνην εις κανένα άλλο πλήν 
μόνον εις τόν εαυτόν του, προσπαθεί νά 
τά προφθάση όλα μόνος του, έργαΖόμε- 
νος πρός τούτο νυχθημερόν. Όπως έ- 
λεγεν ό Λ υ ω τ  α ί διά τούς τοιούτους 
άρχηγούς, άσφολώς δέν γνωρι'Ζουν ού- 
τοι πώς νά χρησιμοποιούν έπωφελώς τάς 
διαθεσίμους ώρας των.

Ο άΕιος προϊστάμενος δέν είναι έ-

Δέν δύναται νά θεωρηθή 
καλός ό ήγέτης εκείνος, ό 
όποιος, επειδή δέν έχει έμ- 
πιστοσύνην εις κ α ν έ ν α  
άλλο πλήν μόνον εις τόν 
εαυτόν του, προσπαθεί νά 
τά προφθάση δλα μ ό ν ο ς  
του, ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς  πρός 
τούτο νυχθημερόν.

κείνος πού «πνίγεται στή δουλειά», άλλά 
έκεϊνος πού κατώρθωσε νά διευθετήση 
κατά τοιουτον τρόπον τά πράγματα, ώ
στε νά εύρίσκη πάντοτε καιρόν νά έπο- 
πτεύη καί νά έλέγχη, ώς έπίοης νά έρ
χεται εις προσωπικήν επαφήν μέ τήν 
πραγματικότητα. Δέν άρκεϊ νά κινήται 
εις ένα κόσμον άφηρημένον καί έγκεφα- 
λικόν. Διά νά λάβη τάς όρθάς άποφά- 
σεις δέν άρκούν μόνον οί άριθμοί, τά 
έγγραφα καί αί λέΕεις. Είναι άνάγκη ό 
ίδιος νά ίδή, νά αίσθανθή, νά σταθμίση 
καί νά συλλάβη τήν πραγματικότητα. Ώ ς 
έτονίσαμε καί άλλαχοΰ, τίποτε δέν ήμ- 
πορεϊ νά άντικαταστήση τήν «ματιά» τού 
προϊσταμένου.

Αλλά διά νά έπιτύχη τούτο θά πρέ
πει νά έχη εύρει τούς καταλλήλους συν- 
εργάτας, τούς όποιους καί νά χρησιμο- 
ποιή άνολόγως τής ικανότητάς των καί 
εις τούς όποιους νά έχη μεταβιβάσει 
μέρος τής ίδικής του έΕουσίας.

Τό κύριον λοιπόν χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τοΰ ήγέτου είναι ή ίκανότης 
του νά εύρίσκη καί νά χρησιμοποιή κα-



ταλλήλως τούς συνεργάτας του. Τόσην 
δέ μεγάλην σημασίαν έχει ή ίκανότης 
αϋτη, ώστε χωρίς υπερβολήν νά δύνα- 
τσι νό ύποστηριχθή, ότι όσον ίκανώτε- 
ρος είναι εις τήν τέχνην τής εκλογής 
καί τής καταλλήλου χρησιμσποιήσεως 
τών συνεργατών του, τόσον καί περισ
σότερον είναι ό ένδεδειγμένος νό άνα- 
βή υψηλότερα εις τήν ίεραρχικήν κλί
μακα καί νό έπωμισθή μεγαλυτέρας εύ- 
θύνας. Εις τό Ζήτημα τούτο άκριβώς 
έγκειται καί ή διαφορά μεταΕύ τών δια
φόρων ήγετών. Είναι ούνηθες τό φαι- 
νόμενον, έκεϊ όπου ό ένας δέν κατώρ- 
θωσε νά έπιτύχη τίποτε, ό άλλος νά έ- 
χη φέρει τά καλύτερα άποτελέσματα. 
"Αν τοποθετήσωμεν έπί παραδείγματι 
τούς ίδιους άνθρώπους ύπό τήν διοίκη- 
αιν δύο προϊστομένων διαφόρου νοοτρο
πίας, θά συμβή τούτο: ό μέν ένας νά 
τούς έμψυχώνη, νά τούς φιλότιμη, νά 
τούς έμπνέη καί νά έπιτύχη άριστα άπο
τελέσματα, ένψ ό άλλος νά ποραπονήται 
διαρκώς διά τήν άνικανότητα τών συνερ
γατών του, νά τούς άποθαρρύνη μέ τάς 
μεμψιμοιρίας του, μέ τήν έλλειψιν έμπι- 
στοσύνης πρός αύτούς καί μέ τήν απου
σίαν άνωτέρας πνοής. Καί άσφαλώς θ 
άποτύχη.

Αποτελεί λοιπόν μεγάλο σφάλμα τού 
προϊσταμένου τό νά προτιμά νά ένεργή 
ό ίδιος, έκ φόβου μήπως οί συνεργόται 
του δέν θά τά καταφέρουν, έκεϊ όπου 
θά ήδόναντο κάλλκττα νά δράσουν. Μέ 
αστόν τόν τρόπον μαραίνεται ό Ζήλος 
των, έκμηδενίΖεται ή πρωτοβουλία των 
καί κατοπαύει κάθε όρεΕις πρός δημι
ουργικήν έργασίαν. Τό δέ χειρότερον 
είναι ότι μέ τό ν' άπορροφαται ό ίδιος 
καί μέ τάς ποραμικροτέρας άκόμη λε
πτομέρειας τής δισικήοεως, δέν δύνα- 
ται νά ουλλόβη, ούτε καί ν' άσχοληθή 
μέ τήν γενικωτέραν καί συνθετικήν άπο- 
ψιν τών Ζητημάτων καί συνεπώς δέν εί
ναι δυνατόν νά πραγματοποιήση τήν κυ
ρίαν άποστολήν του.

Άντιθέτως, ή έκ μέρους τού προϊστα
μένου έκδήλωσις έμπιστοσύνης πρός 
τούς ύφισταμένους του, ή χορήγησις εις 
αύτούς πλήρους ή περιωριομένης πρω
τοβουλίας, άναλόγως τής ίκανότητος 
καί τής άΕίας ένός έκάστου, ή άφόπνι- 
σις τής φιλοτιμίας καί τού Ζήλου των, 
συντελεί ώστε νά έκτελοϋν τ ’ άνατιθέ- 
μενα εις αύτούς καθήκοντα πολύ καλύ
τερον παρ' ό,τι θά ήδύνατο αύτός ό 
ίδιος νά έπιτύχη.

Αποτελεί ίδιάΖουσαν τέχνην τό νά 
δύναται ό προϊστάμενος νά διπλασιάση 
τούς συνεργάτας του κατά τοιοΰτον τρό
πον ώστε ν' άντανακλούν κατά τό δυνα
τόν τήν ίδικήν του προσωπικότητα, δη
λαδή νά είναι ούτοι εις θέσιν νά προσ- 
αρμόΖωνται εύχερώς εις τό πνεύμα του, 
ν' άντιλαμβάνωνται καλώς τό βάθος τής 
σκέψεώς του καί νά δύνανται νά τήν θέ
τουν εις όμεσον έφορμογήν.

Ά λλ ' έάν ό προϊστάμενος θέλη νά 
περιβάλληται άπό συνεργάτας έκλε- 
κτούς, προικισμένους μέ χσρακτήρα καί 
μέ ψυχικήν άνωτερότητα, οφείλει καί ό 
ίδιος νά έχη τήν άνωτέραν αύτήν ψ υ- 
χ σ σ ύ ν θ ε σ ι ν .  Θά πρέπει δέ νά 
είναι πολύ λεπτός έναντι τών συνεργα
τών του καί νά προσέχη ιδιαιτέρως εις 
τήν συμπεριφοράν του καί εις τούς λό

γους του, όταν άπευθύνεται πρός αύ
τούς.

Ή  άφοσίωσις εις τό καθήκον καί ή 
αύταπάρνησις, άποτελοϋν ούσιώδη γνω
ρίσματα μιας εύγενικής ψυχής. Αλλά 
τοιαϋται ψυχαί είναι γενικώς πολύ εύ- 
αίσθητοι καί ύποφέρουν ψυχικώς άπό τήν 
κακήν καί άδικον μεταχείριοιν. Μερικοί 
θεωρούν τήν τοιαύτην εύαισθησίαν γε- 
λοίαν καί δέν τής δίδουν τήν πρέπουσαν 
σημασίαν. Ή στάσις των όμως αϋτη δέν 
άντονακλό βεβαίως ψυχικήν άνωτερότη
τα έκ μέρους των.

III. Άνάπτυξις τοΰ πνεύματος τής 
Πρωτοβουλίας καί τής ευθύνης.

Εις όσα έπί τού θέματος τούτου καί 
άλλαχού έσημειώσομεν, προσθέτομεν, 
ότι ή πρωτοβουλία συνίσταται εις τό νά 
δύναται τις νά ουλλόβη μίαν ιδέαν πού 
εισάγει βελτιώσεις ή καινοτομίας εις κά
ποιον τομέα δράσεως. Ο καλός προϊστά
μενος οφείλει νά παρέχη τήν δυνατότη
τα εις τούς συνεργάτας του νά προτεί
νουν νέας μεθόδους δράσεως, διά τών 
όποιων νά έπιτυγχάνεται ή βελτίωσις καί 
ή πρόοδος τού έφαρμοΖομένου συστήμα
τος διοικήοεως ή οικονομικής άποδόσε- 
σεως.

Πολλοί όμως θεωρούν ώς μειωτικόν 
δΓ αύτούς τό ν’ άποδεχθοΰν ή νά έφαρ- 
μόσουν ιδέας τών ύφιστομένων των η 
είναι τόσον πολύ άπορροφημένοι άπό τό 
παρελθόν καί άπό τήν ρουτίναν, ώστε 
διστόΖουν ή άκόμη καί φοβούνται νά 
δεχθούν καί νά έφαρμόσουν νέας ιδέας. 
Αλλ' ή σύγχρονος έποχή είναι περίοδος 

άνοπτύΕεως καί τεχνικής προόδου, ή ό
ποια δέν άνέχεται άπηρχαιωμένας μεθό
δους δράσεως. Ή συνεχής άναΖήτησις 
τού τελειοτέρου, τοΰ πρακτικωτέρου, τοΰ 
όλιγώτερον πολύπλοκου καί συνάμα άπο- 
δστικωτέρου συστήματος εις τούς διαφό
ρους τομείς δράσεως τού άνθρώπου, ά- 
πστελούν τάν συντελεστήν τής προόδου 
τού συγχρόνου τεχνικού πολιτισμού.

Πολλοί, διά δαφόρους λόγους, κατα
πνίγουν τάς πρωτοβουλίας τών ύφιστα- 
μένων των καί τούς άπογοητεύουν πι- 
κρώς. Άργότερσν δ' έκπλήσσονται διατ'ι 
ύπάρχει τόση έλλειψις νέων ιδεών εις 
τό σύστημά των, διστί δέν παρηκολού- 
θησε τούτο τάς συγχρόνους άπαιτήσεις 
τής παραγωγής ή τής καταναλώσεως ή 
γενικώτερσν διατί ύστερεί ή άπόδοσις.

Ώ ς  έκ τούτου, οί ίδέαι τών ύφιστα- 
μένων π ο τ έ  δ έ ν  π ρ έ π ε ι  
ν'  ά π ο ρ ρ ί π τ ω ν τ α ι  ώς άχρη
στοι, χωρίς νά έΕετάΖωνται μέ ιδιαιτέραν 
προσοχήν, πολύ δέ περισσότερον δέν 
πρέπει ν' άποκρύπτωνται, ή άκόμη καί νά 
ύποκλέπτωνται. Καί όταν εύρεθούν έ- 
φαρμόσιμοι νά τίθενται εις έφαρμογήν.

Εκείνος λοιπόν είναι ό άΕιος προϊ
στάμενος, ό όποιος γνωρίΖει πώς ν' ά- 
ναπτύσση τήν πρωτοβουλίαν τών ύφιστα- 
μένων του. Μέ τάν ένίσχυσιν δέ αύτήν 
πλεϊστα όσα εύνοϊκά άποτελέσματα εί
ναι δυνατόν νά προέλθουν εις τήν διοί- 
κησιν, ώς καί εις τούς άλλους τομείς 
δράσεως.

Ό  καλός προϊστάμενος οφείλει νά 
γνωρίΖη πώς ν' αύΕάνη τάς εύθύνας τών 
συνεργατών του μέ τό ν' άναθέτη εις

αύτούς προοδευτικώς καθήκοντα εύρυτέ- 
ρας άρμοδιότητος. Οφείλει νά τούς κα- 
θοδηγή ώστε νά ύπερνικοΰν τάς έμφα- 
νιΖομένας έκάστστε δυσκολίας, νά τούς 
βοηθή ώστε νά γνωρίΖουν καλύτερα τόν 
έαυτόν τους καί τάς ικανότητας πού 
έχουν, νά προσαρμόΖωντα εύκολώτερα 
πρός τάς νέας συνθήκας καί γενικώς νά 
τούς κατατοπίΖη καί νά τούς έπεΕηγή τάς· 
σκέψεις του, ώστε νά είναι δυνατόν νά 
συλλαμβάνουν εύχερέστερον τό νόημα 
καί τό πνεύμα τών διαταγών του. Είναι 
όνόγκη νά τούς έΕηγή πώς τό καθήκον 
τοΰ ένός συνδέεται μέ τό καθήκον τού 
άλλου καί οϋτω καθεΕής, ώστε νά προ- 
κύπτη ένα όρμον ικόν σύνολον.

Μία ώρα γόνιμης συνεργασίας τού 
άρχηγοϋ μέ τούς συνεργάτας του, συντε
λεί ώστε νά κατατοπίΖωνται ούτοι εις τά 
καθήκοντά των καί νά ύποβοηθοΰνται 
εις τήν άνάπτυΕιν πρωτοβουλίας, πολύ 
άποτελεσματικώτερον παρά μέ τήν έκδο- 
σιν μακροσκελών καί λεπτομερειακών ό- 
δηγιών. Εκτός τής θεωρητικής έκπαι- 
δεύσεως άπαιτεϊται προσέτι καί ή πρα
κτική ασκησις, ή όποια έπιτυγχάνεται 
σύν τοϊς άλλοις καί μέ τήν χρησιμοποί
ηση/ πρακτικών μεθόδων, μέ τάς όποιας 
θά έθισθοϋν τά στελέχη νά έπιλύουν μέ 
ίδικήν των πρωτοβουλίαν συγκεκριμένα 
προβλήματα τού κύκλου τής δράσεώα 
των, τά όποια θά λαμβάνωνται άπό αύ
τήν τήν πραγματικότητα τής καθημερινής 
Ζωής.

Γενικώς, ή τακτική προσωπική έπαφή 
τού προϊσταμένου μέ τούς συνεργάτας 
του, είτε μέ τήν κατ' ιδίαν συνεργασίαν 
του μετ' αύτών, είτε μέ ειδικός πρός 
τούτο συγκεντρώσεις, κατά τάς όποιας 
θά εκθέτη ή θά άναλύη εις αύτούς τάς 
σκέψεις του ώς πρός τούς έπιδιωκομέ- 
νους σκοπούς καί τήν σχέσιν αύτών 
πρός τό σύνολον καί πρός τό γενικόν 
συμφέρον, συντελεί πάρα πολύ στήν ά
νάπτυΕιν τού Ζήλου καί τής πρωτοβου
λίας των, ώς έπίσης καί εις τήν βαθυ- 
τέραν κατανόησιν τής σημασίας καί τής 
σοβαρότητος τού έργου πού έκτελοϋν.

ΙΥ. Άνάπτυξις τού πνεύματος τής 
άπο κοινού συνεργασίας καί ά- 
μοιβαιότητος.

Όλοι οί άνήκαντες εις τήν ίεραρ
χικήν πυραμίδα προϊστάμενοι, οφείλουν 
νά γνωρίΖουν πώς νά χειρίΖωνται τόν 
άνθρώπινον παράγοντα. Ώ ς  δ' έσημειώ- 
σαμε καί εις προηγούμενον κεφάλαιον 
ή ίκανότης αύτή θεωρείται σπουδαιοτέ- 
ρα καί αυτής άκόμη τής έπαγγελματι- 
κής ίκανότητος. Αί άπαιτούμεναι εις 
τόν χειρισμόν τού άνθρωπίνου παρά
γοντος γνώσεις συμπεριλομβάνονται εις 
τήν έννοιαν τού δισικεϊν. ΜεταΕύ δέ 
τούτων είνοι καί ή άνάπτυΕις τοΰ πνεύ
ματος τής άπό κοινού συνεργασίας καί 
τής αμοιβαίας έμπιστοσύνης. Ώ ς  καί 
άλλαχού τού παρόντος έτονίσαμεν, τό 
άπλοϋν γεγονός τού νά έργάΖωνται ταυ- 
τοχρόνως καί ύπό τήν αύτήν στέγην 
πολλά πρόσωπα, δέν είναι άρκετόν διά 
νά παραγάγη κατ' άνάγκην τήν συνά
φειαν καί τήν μεταΕύ των ένότητα. Μία 
όμάς οίαδήποτε, διά νά μή καταλήΕη 
εις άγόνους προσπάθειας, πολλάκις δέ
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κοί eic άντιφατικάς τοιαύτας, οφείλει 
vd είναι ένας ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  
Ζ ω ν τ α ν ό ς  εις τόν όποιον ή κάθε 
σκέψις νά έκδηλώνεται έν άρμσνίρ πρός 
άλλος, είς τόν όποιον όλοι οί ύποδεέ- 
οτεροι προϊστάμενοι νό έμπνέωνται άπό 
τήν αυτήν σκέψιν τού γενικού προϊστα
μένου, ή όποια ένφ ήμπορεϊ νά διαφέ- 
ΡΠ ώς πρός τά καθ' έκαστον μέσα έ- 
φορμογής της, είναι όμως άμετάβλητη 
είς τήν ούσίσν της.

Αποτελεί λοιπόν πραγματικήν καί δύ- 
σκολον τέχνην τό νά έπιτυγχάνεται ή 
δημιουργία ή ή άφύπνισις τοϋ πνεύμα
τος τής άπό κοινού συνεργασίας τής 
άλληλοβοπθείας καί άμοιβαιότητος, με
ταξύ τοϋ προσωπικού.

Εάν θέλη νά διοικήση καλά ό προϊ
στάμενος, οφείλει νά μήν έπιτρέπη τήν 
δημιουργίαν άλληλοϋποβλεπομένων μετα
ξύ των όμάδων, ούτε καί τήν άνάπτυ- 
ξιν στενού πνεύματος άπομονωτισμοϋ 
ή άντιΖηλίας, ή όποια ταχέως ή βραδύ- 
τερον θά καταλήξη είς ένα είδος έμ- 
φυλίου πολέμου μεταξύ των διαφόρων 
κλάδων ή ύπηρεσιών. Είτε πρόκειται 
περί Κρατικής ύπηρεσίας, είτε περί έ- 
πιχειρήσεως, είναι έπιβεβλημένο όπως 
ό έχων τήν εύθύνην τής λειτουργίας 
καί τήν. όποδόσεως αύτών, καταστήση 
άντιληπτόν είς όλους ότι θά πατάξη ά- 
μείλικτα κάθε τάσιν άνταγωνιαμοΰ με- 
τοξύ τών οργάνων τής ύπηρεσίας του 
διότι αύτός όδηγεϊ στήν πλήρη έξουθέ- 
νωσίν της. Είς τόν ήγέτην λοιπόν ένα- 
πόκειται νά έπογρυπνή όπως αί ύπ' αύ- 
τόν ύπηρεσίαι είς τάς όποιας καταμε
ρίζεται τό όλον έργον διέπωνται άπό τό 
πνεύμα τής φιλικής μεταξύ των συνερ
γασίας, ούτως ώστε νά έπιτυγχάνεται 
ή συνδυασμένη καί άρμονική προσπά
θεια πρός τό γενικώτερον συμφέρον.

V. Προσπάθεια καταρτίσεως καί 
τελειοποιήσεως τών συνεργα
τών

Είς άλλα κεφάλαια τού παρόντος 
καί ιδία είς έκείνα πού έξητάΖαμε τόν 
προϊστάμενον ώς -έμψυχωτήν» καί ώς 
«έκπαιδευτήν» έθίξαμεν είς γενικός 
γραμμάς τό παρόν θέμα. Συμπληροϋντες 
τά όσα έκεϊ έχομε σημειώσει, έπιθυμοϋ- 
μεν νά προσθέσωμεν κοί τάς κατωτέρω 
παρατηρήσεις:

Ό  προϊστάμενος οφείλει νά διαπλά- 
ση άτομικώς ένα έκαστον τών συνερ
γατών του καί νά τούς έναρμονίΖη είς 
τό σύνολόν των, ώστε νά προκύψη 
ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α  μεταξύ των.

Διά τούτο είναι άπαραίτητον έν πρώ- 
τοις, νά γνωρίΖη ένα έκαστον τών συν
εργατών του προσωπικώς, ώστε νά εί
ναι είς θέσιν νά τούς έκτιμήοη έπακρι- 
βώς καί νά τούς διαχωρίΖη χωρίς νά 
κόμη λάθος, ώς τό σιτάρι άπό τήν ή
ραν. ΚΓ έκείνους μέν οί όποιοι θ' άπο- 
κολυφθούν ότι δέν είναι εύθεϊς τόν χα
ρακτήρα, άλλά ύποκριταί καί άναξιόπι- 
στοι, θά πρέπει άμέσως νά τούς άπο- 
μσκρύνη. Τούς άλλους όμως καί άν ά- 
κόμη έχουν άλλης φύοεως έλαττώματα, 
όφείλει νά τούς διαπλάση κατολλή- 
λως ώστε ν' άναπτυχθούν αί καλαί των 
ιδιότητες.

Θά ύπάρξουν, έπί παραδείγματι, άτομα 
τών όποιων ή πρωτοβουλία εύρίσκεται 
είς λανθάνουσαν κατάστασιν, ϊοως διότι 
δέν τούς έχει δοθή έως τώρα ή εύκαι- 
Ρία νά τήν άναπτύξουν. "Η, άλλοι οί 
όποιοι ένφ έχουν άρκετήν γενικήν μόρ- 
φωσιν δέν έχουν τήν εύκαιρίον νά τήν 
έξοσκήσουν πρακτικώς ή άλλοι τών ό
ποιων αί φυσικοί ικανότητες νά έχουν 
άναπτυχθή κατά τρόπον ούχί τόν ένδε- 
δειγμένον, π.χ. ύπερβολικόν θάρρος ό- 
ναλήψεως εύθυνών πού φθάνει είς τά 
όρ»α τής άνυπακοής, κ.λ.π.

Μέ συνεργάτας τοιούτους δέν είναι 
βεβαίως δυνατόν νά καταρτισθή εύθύς 
άμέσως έπιτελεϊον ιδεώδες. Αλλά, ό 
άληθινός ήγέτης θά πρέπει νά είναι 
είς θέσιν νά τούς χειρισθή μέ τοιαύ- 
την δεξιοτεχνίαν, ώστε καί άπό τά άτε- 
λή καί έτερογενή στοιχεία νά κόμη ένα 
έπιτελεϊον συνεργατών πού νά έργάΖε- 
ται καί νά ύπακούη στάς αύτάς άρχάς 
καί στό αύτό ιδεώδες μέ τόν ήγέτην.

ΧρειάΖεται βεβοίως νά γίνη έργον 
έκπαιδευτικόν, τό όποιον όμως άποτε- 
λεϊ ένα άπό τά πλέον σοβαρά καί έλ- 
κ αστικά καθήκοντα τοϋ προϊσταμένου. 
Οταν μάλιστα τό έπιτελεϊον του άπο- 

τελήται άπό νέα πρόσωπα,θά έκπλαγή 
καί ό ίδιος διά τήν εύκαλίαν καί τήν τα
χύτητα μέ τήν όποιαν είναι δυνατόν νά 
διαπλασθοϋν μέ τάς οδηγίας, τάς πα
ροτρύνσεις, τάς κατευθύνσεις καί τό 
παράδειγμά του.

Πολύ άπστελεαματικόν είναι προσέτι 
καί τό παράδειγμά του, διά τό όποιον 
έγινε λόγος είς τό κεφάλαιον πού ά- 
φορα τόν προϊστάμενον ώς «έκπαιδευ- 
τήν».

Επίσης, ή ά τ μ ό σ φ α ι ρ α  σ υ μ π ά 
θ ε ι α ς  τήν όποιαν μερικοί προϊστά
μενοι κατορθώνουν νά δημιουργήσουν πέ- 
ριξ των είναι καί αύτή ένα λίαν εύνοϊκόν 
μέσον διά τήν βελτίωσιν καί τόν συντονι
σμόν τών συνεργατών. Τό παράδειγμα δέ 
τούτο τού προϊσταμένου συντελεί ώστε 
καί οί συνεργάται του νά θέλουν νά τόν 
μιμηθοϋν, ένφ ταυτοχρόνως αύξόνει τήν 
άφοσίωσίν των πρός αύτόν.

Η συμπάθεια, ώς καί ό ήλεκτρισμός, 
είναι μυστηριώδους φύοεως, δύναται 
όμως νά χειραγωγηγη. Αλλά είναι 
σφάλμα τό νά νομίΖη κανείς ότι ό προϊ
στάμενος διά νά είναι συμπαθητικός 
θά πρέπει νά έχη αιωνίως τό χαμόγελο 
στό στόμα του καί νά κλεινή τούς ο
φθαλμούς του στάς παρεκτρσπάς καί 
τάς άτασθαλίας. Ούτε ή Δημοσία Διοί- 
κησις, άλλ' ούτε καί αί ίδιωτικαί έπι- 
χειρήοεις άποτελοϋν συγκεντρώσεις έ- 
κλογικάς.

Οφείλει προσέτι ν' άπαιτή μεγαλυ- 
τέρσν σαφήνειον τών ιδεών των είς 
τάς έκθέσεις των καί τά έγγραφά των, 
μεγαλυτέρσν πρωτοβουλίαν είς τήν έρ- 
γασίαν των, μεγαλυτέραν έγκαρδιότητα 
καί άμοιβαιότητα μεταξύ των καί νά 
πρασπαθή νά δημιουργηθη μεταξύ των 
πνεύμα τής θυσίας χάριν τού κοινού 
σκοπού. Καί τέλος, νά τούς παρουοιά- 
Ζη τό μεγαλεϊον, τήν ώραιότητα, τήν 
σχέσιν τοϋ καθήκοντός των πρός τό 
γενικόν συμφέρον, πρός τήν κοινωνικήν 
εύημερίαν καί νά τούς τονίΖη τάς εύ- 
θύνας έκάστου είς τό έπιδιωκόμενον 
άποτέλεσμα.

c/νωμιιιά
Ενα περιστροφάκι, ξεχασμένο σέ κά

ποιο συρτάρι, κλαίει τή μοίρα του: 
Αν μείνω γιά πάντα έδώ, θά περάσω 

όλη μου τή Ζωή σκοτώνοντας. . . τόν 
καιρ ό μου.

W.

Η κοινωνία προετοιμάζει τό έγκλημα' 
ό έγκληματίας τό διαπράττει.

Burckle

Ή δόξα σκεπάΖει τά 
τό έγκλημα.

πάντα, έκτος άπό 

Λαμαρτϊνος

Η μετάδοσις τής έγκληματικότητος εί
ναι όπως καί ή τής πονώλους. Οί 
ένκλπ'ΐατίαι έν τη συγκεντρώσει των 
δισφθείρουν ό είς τόν άλλον' είναι 
δέ ,'πέρ ποτέ χείρονες όταν άμα τή 
λήξει τής τιμωρίας των, έπανέρχων- 
ται είς τήν κοινωνίαν.

Μ. Ναπολέων

Ό  έγκληματίας είναι άγριος, πού πα
ραπλανήθηκε μέσα στόν πολιτισμό 
μας.

Κ. ΛαμπρόΖο

Οποιος δέν προλαμβάνει τό έγκλημα, 
όταν ήμπορεϊ, ένθορρύνει τήν διάπρα- 
ξίν του.

Σενέκας

Οπου τό έγκλημα διδάσκεται άπό τρυ
φερός ήλικίας, γίνεται μέρος τοϋ 
χαρακτήρος.

Οβίδιος

Τό έγκλημα δέν πρέπει νά τιμωρήται σάν 
μιά προσβολή πρός τόν Θεόν, μά σάν 
μιά κοινωνική άπειλή.

Σ. Φρόϋντ

Τό ξίφος έχει δυό κόψεις' μέ τήν μία 
πληγώνεις, μέ τήν άλλη πληγώνεσαι.

Β. Ούγκώ

έΗαροιμίες
"Αδικα έσκότωσες; Άδικοσκοτώθηκες.

Δέν φταίει ό φονιάς, όσο φταίει ό 
φταίχτης.

Εκειός πού φέρνει τό μαντάτο είναι 
κι' ό φονιάς.

"Ενα χρόνο παλληκαράς, χίλια χρόνια 
μασκαράς.

Ποιός έκαμε τό φόνο; "Οποιος έδωκε 
τό μοχαϊρι.
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Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  ΘΩΜΑ
Δικηγόρου παρ' Άρείω Πάγω

1. Έπί τοΰ χάρτου

Α. Ο ρ ι σ μ ό ς .

Χάρτης είναι λεπτόν ψύλλον, λευκόν 
ή κεχρωσμένον, κατασκευαΖόμενον έκ 
διαφόρων φυτικών ίνών, διά μετατρο
πής των εις πολτόν καί χρησιμεϋον διά 
τήν γραφήν, τήν έκτύπωσιν, τήν περι- 
τύλιΕιν διαφόρων άντικειμένων κλπ.

Β Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ύ  χ ά ρ τ ο υ .
Ή ιδέα τής κατασκευής τοϋ χάρτου 

άνήκει εις τούς ΚινέΖους. Τό 105 μ.Χ. 
ό ΚινέΖος Τσάι Λούν έπενόησεν είδος 
χάρτου έκ φυτικών ίνών, μωρέας, 
μπομποϋ καί καννάβεως. Τό 751 μ.Χ- 
ΚινέΖοι αιχμάλωτοι τής μάχης τής Σα- 
μαρκάνδης μετέδωσαν εις τούς "Αρα
βας τόν τρόπον τής παρασκευής χάρ
του έκ φυτικών ίνών. Οί "Αραβες διέ
δωσαν τάς μεθόδους παρασκευής χάρ
του εις τήν Ισπανίαν.

Ακολούθως ή βιομηχανία τοΰ χάρτου 
είσήχθη εις τήν Αγγλίαν, Γαλλίαν καί 
Ιταλίαν.

Ό  χάρτης παρασκευάζεται έΕ ίνών 
κυτταρίνης. Κυρία πηγή κυτταρίνης ε ί
ναι τά Εύλα, ό παλαιός χάρτης, ή άπε- 
Εηρομμένη καλάμη καί τό στέλεχος τών 
δημητριακών, διά κοινής ποιότητος 
χάρτην, ώς καί τά ράκη ύφασμάτων έκ 
λινού κοί βάμβακος, διά τήν κατασκευ
ήν χάρτου πολυτελείας.

Πρώτον τό Εύλον ή τά ράκη έπεΕερ- 
γοΖόμενα διά καταλλήλων μηχανημάτων 
καί διά προσθήκης ϋδατος παρέχουν τήν 
«μηχανικήν χορσόμαΖαν». Έκ τούτης έ- 
Εάγεται κατωτέαας ποιότητος χάρτης.

Διά κατασκευήν άνωτέρας ποιότητος 
χάρτου παρασκευάζεται ή «χημική χαρ- 
τόμαΖα». Πρός τούτο άπαμακρύνονται

έκ τής πρώτης ϋλης αί ήμικυτταρϊναι, 
αί ρητινώδεις ϋλαι καί ή λιγήνη.

Ή χημική χορτόμοΖα συνίσταται σχε
δόν έκ καθαρός κυτταρίνης.

Ή χαρτόμαΖα άκολούθως μετατρέπε- 
ται εις χάρτην διά τής κατεργασίας τού 
έΕευγενισμοΟ, βασιΖομένης έπί τής ένυ- 
δατώσεως τών ίνών καί τήν κοπήν τού
των. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έΕευγενι- 
σμοΰ προστίθενται κόλλα μέ βάσιν τήν 
ρητίνην καί άργύλιον, προοριΖόμενα διά 
τό κολλάρισμα τοΰ χάρτου.

Ακολούθως μηχανικώς διαχωρίζονται 
αί ϊνες άπό τό ύδωρ, δΓ άποστρογγίσε- 
ως, πιέσεως καί έΕστμίσεως. Εν συνε
χεία μετοφέρονται εις κυλίνδρους θερ
μαινόμενους ή Εηραντηρίους ένθα άπο- 
Εηραίνονται, στιλβώνονται καί κόπτον
ται.

Ό  χάρτης τών κυλίνδρων κόπτεται 
εις φύλλα ώρισμένων διαστάσεων, συ
νήθως 60X80 έκ. ή 70 X 100 έκ. Χα
ρακτηρίζεται δέ διά τοΰ βάρους του εις 
γρομμάρια κατά τετραγωνικόν μέτρον. 
Διακρίνεται εις χάρτην έπιστολών, ιχνο
γραφίας, πολυγράφου, άντιγράφων, δη
μοσιογραφικόν, διηθητικόν κλπ.

Γ' " Ι χ ν η  έ π ί  τ ο ϋ  χ ά ρ τ ο υ .

Επί τοΰ σώματος έγγράφου τινός 
τόσον κατά τόν χρόνον τής συντάΕεώς 
του, όσον καί μεταγενεστέρους κατά τήν 
κυκλοφορίαν του, έπικάθηνται τυχαίως 
διάφορα ίχνη, τά όποια άφίενται έπ' 
αύτοΰ, είτε Οπό έκείνου όστις τό συνέ- 
ταΕεν είτε παρ' άλλου, δσπς καθ' οίον- 
δήποτε τρόπον ήψατο τούτου.

Ποικίλα δύνανται νά είναι τά ίχνη 
ταΰτα, ώς κηλϊδες αίματος, κηλίδες έκ 
κρογιόν, ίχνη βοφής όνύχων κλπ.

Επειδή τά έπί τοϋ έγγράφου τυχόν 
ύπάρχοντα ίχνη δύνανται νά έχουν με-

γάλην άΕίον διά τήν άναγνώρισιν τής 
ταύτότητος τοΰ συντάκτου τοΰ έγγρά- 
φου, δέον μετά σχολοστικότητος νά ά- 
ναΖητοϋνται καί νά άΕιολογοΰνται.

Δ. Δ α κ τ υ λ ι κ ά  ά π ο τ υ π ώ -  
μ α τ  α.

ΜετοΕύ τών ιχνών άτινα συνήθως ά- 
νευρίσκονται έπί ύποπτων έγγράφων 
ιδιαιτέρας άΕίος είναι τά δακτυλικά ά- 
πστυπύ>ματα. Ή δακτυλοσκοπία ίδίρ σή
μερον, μετά τήν τελικήν ταΕινόμησιν καί 
τήν έπισήμανσιν 16 όμοιων χαρακτηρι
στικών σημείων έκατέρωθεν τών συγ- 
κρινομένων δοκτυλικών άποτυπωμάτων, 
είναι τό τελειότερον καί άσφολέστερον 
σύστημα κοθορισμοΰ τής ταύτότητος φυ
σικού τίνος προσώπου.

Τά έπί έγγράφου συνήθως άνευρι- 
σκόμενα δακτυλικά άπστυπώματα δυνα
τόν νά είναι όρατά (όπως αίματος, με
λάνης. ίδρώτος μετά ρύπου) είτε άό- 
ρατα. Τά άόρατα δακτυλικά άποτυπώ- 
ματα, τά όποια ένοποτίθενται έπί τοΰ 
χάρτου διά τής ψαύσεως, παραμένουν 
άόρατα μέχρις δτου έπιοημανθοΰν καί 
άνοπτυχθοΰν. Ή  εύκολία μεθ’ ής έπι- 
κάθηνται έπί τοΰ χάρτου καί ή μή όρα- 
τότης των, τά καθιστούν ίχνη μοναδικά 
εις τήν έΕιχνίοσιν ποινικών έγκλημά- 
των.

Εάν κατορθωθή νά άνευρεθή καί νά 
έμφανισθή έν τοιοΰτον άποτύπωμα, ίδια 
όταν τούτο δέν είναι τεμαχισμένον, δύ- 
ναται νά άποτελέση θετικόν στοιχεϊον 
έΕιχνιάσεως τής ταύτότητος τοΰ συντά- 
Εαντος τό έγγραφον, ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν ότι τό έγγραφον έχει συνταχθή 
προσφάτως καί δέν έχει χρησιμοποιηθή 
πολύ, διότι τά άόρατα δακτυλικά άπο- 
τυπώμστα, είτε κατοστρέφονται διά τών 
άλλεπολλήλων ψαύσεων, είτε δυσκόλως
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έμφανίΖσνται. " Ενεκα τοϋ λόγου τού
του άπό τής πρώτης στιγμής τής κατα- 
σχέσεως τού ύπόπτου έγγραφου δέον 
τούτο εί δυνατόν νό μήν ψαύεται κοι 
ταχέως νό ύποβάλλετσι εις έΕέτασιν 
πρός άνέρευσιν δακτυλικών αποτυπωμά
των, έμφάνισιν καί φωτογράφιοιν τού
των πρός άποφυγήν τής καταστροφής 
των.

Ή έμφάνισις ένός προσφάτου δακυ- 
λιικού άποτυπώματος είναι δυνατή διά 
τής χρησιμοποιήσεως ατμών ιωδίου και 
τής έν συνεχεία θέοεως τού έγγράφου 
ύπεράνω ότ.μών Ζέοντος ΰδατος. Ακο
λούθως δέον τά τυχόν έμφανιΖόμενα 
δακτυλικά άποτυπώμοτα νά φωτογρα- 
φίΖωνται διότι τά άναστυλωθέντα ίχνη 
έΕσφανίΖονται ουντάμως. Τά οπωσδήπο
τε παλαιότερα άόρατα δακτυλικά άπο- 
τυπώματα έμφονίΖονται διά τής έμθα- 
πτίοεως τού έγγράφου έντός διαλύμα
τος νιτρικού άργύρου, στεγνώματος καί 
έκθέσεώς του εις ισχυρόν φώς, έως 6- 
του τά δακτυλικά άποτυπώμοτα κατα
στούν όρστά.

Μεγαλυτέρας άΕίας είναι τά δακτυλι
κά άποτυπώμοτα άτινα είναι ορατά, ή
τοι αίματος, μελάνης ή ρύπου, ίδια έκ 
λιπαντικής ούοίας.

Τά ούτως άνευρισκόμενα δακτυλικά 
άποτυπώμοτα, ίδια έάν δέν είναι τεμα
χισμένα, ύποβάλλοντσι εις σύγκρισιν μέ 
τοιαύτα ύπόπτου άτόμου ή μέ ύπάρχοντα 
εις τά άρχεϊον τής διευθύνσεως Έγκλη- 
μοτολογικών 'Υπηρεσιών πρός ταυτο- 
ποίησιν ή άπσκλεισμόν ταυτοποιήοεως 
καί έΕιχνίοσιν τής πράΕεως καί τού 
δράστου.

Ε. " Ε τ ε ρ ο ι  έ ρ ε υ ν α ι  έ π ί  
τ ο ϋ  χ ά ρ τ ο υ .

Έτεραι έρευναι έπί τού χάρτου άπο- 
βλέπουσαι εις τόν έλεγχον ύπάρΕεως 
ή αποκλεισμού ταυτότητος άπό άπόψεως 
ποιότητος, εργοστασίου προελεύσεως 
κλπ. τού ύπό έΕέτασιν κειμένου ώς χάρ
του καί έτέρων φύλλων χάρτου, άνευ- 
ρεθέντων εις τόν τόπον τού έγκλήμα- 
τος είναι αί έΕής:

ΣΤ. " Ε ρ ε υ ν α  έ π ί  τ ο ϋ  χ ρ ώ 
μ α τ ο ς  τ ο ϋ  χ ά ρ τ ο υ .

Κατ' άρχήν τό χρώμα καί ή ποιότης 
τοϋ χάρτου προσδιορίζονται εύκόλως 
καί διό γυμνού οφθαλμού. Εις περίπτω- 
σιν όμως καθ' ήν ή σύγκρισις τού χρώ
ματος ή ό προσδιορισμός τής ταύτότη- 
τστς δύο ύπό έΕέτασιν φύλλων χάρτου 
δέν είναι έφικτός διά γυμνού οφθαλμού, 
λαμβάνουν χώραν έργαστηριακαί έΕετά- 
οεις καί δή διά μέν τόν προσδιορισμόν 
τού χρώματος, έΕέτασις δΤ ύπεριωδών 
άκτίνων, όπότε ή ϋπαρΕις διαφοράς εις 
τόν χρωματισμόν καθίσταται εύδιάκρι- 
τος, διά δέ τόν προσδιορισμόν τής ποι
ότητος, έΕετάσεις φυσικοί καί μικρο- 
σκοπικαί, έΕετάσεις δΓ ύπεριωδών ά
κτίνων ώς καί χημικών άναλύσεων. Οϋ- 
τω διά τής μικροσκοπικής έΕετάσεως 
προσδιορίζεται ή ύλη έΕ ής κατεσκευά- 
σθη ό χάρτης. Χημικοί άναλύσεις προσ
διορίζουν έάν ό πολτός έΕ ού κατεσκευ- 
άσθη ό χάρτης ήτο μηχανικός ή χημι
κός. ΎπορΕις τυχόν ύδατογραφίας εί
ναι λίαν ένδιαφέρουσα διά τήν ταυτο- 
ποίησιν δύο φύλλων χάρτου.

2. Έρευνα έπϊ τής μελάνης

α) Ο ρ ι σ μ ό ς .  Μελάνη είναι 
παρασκεύασμα παχύρρευστον, μπλέ, 
μέλαν, φαιόν, έρυθρόν ή άλλως χρω- 
ματισμένον, διά γραφήν, έκτύπωσιν ή 
σχεδίασιν έπί διαφόρων λείων έπιφανει- 
ών, ιδία τού χάρτου.

β) Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  μ ε λ ά 
ν η ς .  Ή άνακάλυψις καί ή χρήσις 
τής μελάνης εις τήν γραφήν άνάγεται 
εις τήν άρχαιόπητα.

Αϋτη άνεκαλύφθη καί έχρησιμοποιή- 
θη πρό τού 2500 π.Χ. σχεδόν συγχρό
νως τόσον ύπό τών ΚινέΖων (σινική 
μελάνη), όσον καί τών Αιγυπτίων. Εύ- 
ρέθησον εις τήν Αίγυπτον έντός ύπο- 
γείων τάφων πάπυροι γεγραμμένοι διά 
μελάνης μέλανος ή έρυθροΰ χρώματος.

Οί άρχαίοι Έλληνες ένγώριΖον τάς 
μελάνας τού γαλλικού όΕέος ώς καί τήν 
πορφυρόν μελάνην. Εις τό ΒυΖάντιον 
ή έρυθρά μελάνη (ιερά μελάνη) έπε- 
τρώπετο νά χρησιμσποιήται μόνον ύπό 
τοϋ αύτοκράτορος. Κατά τόν μεσαίωνα 
έχρησιμοποιούντο αί κηλϊδες καρύων 
διά τήν παροσκευήν μελάνης χρώματος 
μελανού.

Σήμερον παρασκευάζονται ύπό τών 
βιομηχανιών μελάναι παντός είδους, 
συνθέσεως καί χρώματος, ήτοι μελάναι 
κοιναί, 'μελάναι διά στυλαγράφους διάρ
κειας, διά πολυγράφους, άνεΕίτηλοι, τυ- 
πογροφικαί, κόπιας, σινικοί, συμπαθητι
κοί ή αχροοι.

γ) Α ν ά λ υ σ ι ς  τ ή ς  μ ε 
λ ά ν η ς .  Διά διαφόρων χημικών ά
ναλύσεων είναι δυνατός ό προσδιορι
σμός τής συνθέσεως κοί τού είδους τής 
μελάνης, ήτοι μελάνη μέ βάσιν τά ά
λατα σιδήρου, συνθετική ή μελάνη άν- 
θρακοϋχος.

Επί πλέον ή χρωματογραφική σύγκρι- 
σις καί άνόλυσις διά διαχωρισμού τών 
χρωμάτων τής χρησιμοποιηθείσης με
λάνης, συμβάλλουν άποφοσιστικώς εις 
τήν λύσιν τοϋ προβλήματος, τής ήλικίας 
τών ύπό έΕέτασιν εγγράφων.

3. Μολυβδοκόνδυλα
Μολυβδοκόνδυλον, κοινώς μολύβι, 

καλείται λεπτόν Εύλινον ραβδίον, δπερ 
περιέχει έντός αύτοϋ γραφικήν ύλην ή 
άλλην χρωστικήν ύλην, χρησιμοποιείται 
δέ πρός γραφήν έπί λείας έπιφανείας, 
συνήθως χάρτου.

Μολυβδοκόνδυλα κατασκευάζονται 
διά τής άναμι'Εεως άργύλου μετά δια
φόρων μεταλλικών συγκολλητικών ό-’ 
Εέων εις διάλυσιν άραβικού κόμεως. 
Τά μολυβδοκόνδυλα διακρίνονται εις 
τρεις κατηγορίας:

1) Τά κοινά μολυβδοκόνδυλα. 2) Τά 
μολυβδοκόνδυλα κόπιας, καί 3) τά χρω
ματιστά μολυβδοκόνδυλα.

Τά μολυβδοκόνδυλα άντιγραφής (κό
πιας) κατασκευάζονται έκ καθλίνης 
κσνιοποιημένης, άνομεμειγμένης μετά 
γραφίτου, άραβίικοΰ κόμεως καί σταγό
νων ιώδους κυανής άνηλίνης.

Τά μολυβδοκόνδυλα άντι γραφής άφή- 
νουν φαιόχρους γρομμάς έπί τοϋ χάρ
του, σϊτινες έάν ύγρανθοϋν δΓ ολίγου 
ΰδατος καθίστανται ίσχυραί. Διά διαφό
ρων χημικών καί μικροσκοπικών άναλύ
σεων, δύνατοι νά κοθορισθή καί νά προσ-

διορισθή έπσκριβώς ή ούνθεσις καί τό 
είδος τής χρωστικής ύλης τών μολυ
βδοκονδύλων ώς καί ό χρωματισμός 
τούτων. Αί άναλύσεις αΰται συμβάλλουν 
πολλάκις άποφοσιστικώς εις τήν έΕι- 
χνίασιν έγκλημάτων τελεσθέντων διά 
τής γραφής.

4. Γραφίδες

Γραφίς, κοινώς πέννα, καλείται τί> 
όργανον διά τοϋ όποιου γράφομεν έπί 
λείας έπιωανείας, συνήθως χάρτου, ί 
χνογραφοϋμεν ή Ζωγραφοϋμεν.

Η μεταλλική γραφίς ήτο γνωστή εις 
τούς Ρωμαίους. Εις τό Μουσεϊον τής 
Νεαπόλεως ύπάρχει γραφίς έΕ όρυχόλ- 
κου, ή όποια όμοιάΖει πρός τάς συγχρό
νους γραφίδας έκ χάλυβος. Κατά τόν 
μεσαίωνα έχρησιμοποιούντο γραφίδες 
κυρίως έκ καλάμου ή έκ πτερών πτη
νών, συνήθως χηνός ή κύκνου, τού ό
ποιου τό στέλεχος έκόπτετο, έλεπτύνε- 
το καί έσχίΖετο. Έχρησιμοποιούντο έ- 
πίσης γραφίδες έκ χάλυβος, έΕ άργύ
ρου ή έκ χρυσού, άπετέλουν όμως μάλ
λον είδη πολυτελείας ή σπάνια άντι- 
κείμενα.

Μόλις κατά τόν ΙΘ' αιώνα έγενικεύ- 
θη Π χρήσις μεταλλικών γραφίδων. Διά 
τήν κατασκευήν των χρησιμοποιείται 
χάλυψ έΕαιρετικής ποιότητος εις λεπτό
τατα έλάσματα κοπτόμενα εις ταινίας αί 
όποιοι μετά σειράν κατεργασιών έλα- 
σμάτοποιοΰνται έκ νέου εις τάς καταλ
λήλους διαστάσεις.

Εις τήν σύγχρονον έποχήν, ή κοινή 
γραφίς ή λίαν αιχμηρά καί διαχωριΖο- 
μένη εις δύο άκίδας, σχεδόν έχει άν- 
τικατασταθή ύπό τών στυλσγράφων μετά 
συνθετικής μελάνης, οϊτινες φέρουν 
πλατείας άκίδας, μαλακάς, πρός εύκο- 
λον όλίσθησιν έπί τού χάρτου ή κονδυ- 
λίων πεπληρωμένων διά μελάνης διάρ
κειας (B IC ).

Αί έρευναι καί αί άναΖητήσεις έπί τής 
γραφικής ύλης δέν πρέπει νά περιορί- 
Ζωνται εις τόν χάρτην, τάς μελάνας, τά 
μολυβδοκόνδυλα καί τάς γραφίδας, άλ- 
λά δέον όπως έπεκτείνωνται έπί παν
τός ύλικοϋ, όπερ άμέσως ή έμμέσως έ- 
χρησιμοποιήθη εις τήν πραγμάτωσιν έν 
τή συγκεκριμένη περιπτώσει έγκλήματος 
διά τής γραφής.

Οϋτω δέον όπως έλέγχωνται: 1) Αί 
καρφίδες, οϊτινες τυχόν έχρησιμαποιή- 
θησαν. 2) Οί χσρτοκόπται, έάν προκύ- 
πτη άποκοπή σελίδων ή άνοινμα έπιστο- 
λής διά χρήσεως τούτων. 3) Οί τυχόν 
χρησιμοποιηθέντες συνδετήρες, ίδια ό
ταν πρόκειται διά συνδέσεις μέ ειδικόν 
μηχάνημα συνδέοεως. 4) Ή τυχόν 
χρησιμοποιηθεϊσα κόλλα πρός συγκόλ- 
λησιν έγγράφου ή σφράγισιν έπιστολής.
5) Αί γομολάστιχαι. 6) Ό  ισπανικός 
κηρός, έάν έχη χρησιμοποιηθή τοιοϋτος 
πρός σφράγισιν φακέλλου κλπ.

Γενικώς κάθε τι όπερ είναι δυνατόν 
νά συμβάλλη είτε εις τήν έΕιχνίοσιν τής 
πράΕεως καί τήν άνακάλυψιν τής ταυ
τότητος τοϋ δράστου είτε εις τόν πε
ριορισμόν τοϋ κύκλου τών ύπόπτων δέον 
νά έΕετάΖεται μετά σχολαστικότητος καί 
νά έκτιμαται έπσκριβώς, ώς σύμπτωμα 
δυνάμενον νό συμβάλλη εις τήν όρθήν 
διάγνωσιν καί τήν όρθήν λύσιν τοϋ τε- 
θέντος προβλήματος.
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ΚΜΟΔΑ τοδ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου) 

Μ Ε Ρ Ο Σ V

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.

"Οπλα ΜοΖικής Καταστροφή

Διά τών υπαρχόντων σημερινών δπλων, από άπόψεως μέ
σων, τεσσάρων είδών πόλεμος δύναται νά διεξαχθή: 

α. Συμβατικός ή Κλασσικός 
β. Ατομικός ή θερμοπυρηνικός 
γ. Χημικός (Χ.Π.Ο.) καί 
δ. Βιολογικός

ΈνταΟθα θά γίνη λόγος περί τών τριών τελευταίων κατη
γοριών πολέμου, τοΰ πρώτου γνωστοϋ δντος, πάντως τά νέα 
δπλα μεγάλης καταστρεπτικές δυνάμεως, άτι να άπειλοΰν σή
μερον τήν ανθρωπότητα δλόκληρον καί διά τής χρησιμοποιή
σ ε ις  τών όποιων έπιδιώκεται ή δημιουργία ψυχολογικών προ
βλημάτων είς τδν άμαχον πληθυσμόν είναι: 

α. At άτομικαί βόμβαι 
β. At όδρογονικαί βόμβαι 
γ . At έκρηκτικαί βόμβαι 
δ. At έμπρηστικαί βόμβαι.
■ε. Αί πολεμικαί χημικαί οόσίαι (άσφυκτικαί, τοξικαί - 

καυστικαί δακρυγόνοι - έμμετικαί - νεύρων καί αί 
παροδικώς έπενεργοΰσαι) καί 

στ. At βόμβαι μικροβίων.
Ή  ρΐψις αύτών ποικίλλει άναλόγως τής χρήσεως μέσων, 

ήτοι άεροσκαφώ.ν, πλωτών μέσων, πυραύλων, πυροβόλων, πρα
κτόρων κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.

Άτομικόο Πόλεμος

Τά άποτελέσματα μιάς άτομικής έκρήξεως έπΐ άνθρώπων 
καί κτιρίων είναι σημαντικά, λόγψ τής καταπληκτικής ένερ-

γείας, ήτις έκδηλοΰται 6πό τέσσαρας κυρίως μορφάς. Αδται 
είνα ι:

α. ’Ωστικόν ή μηχανικόν κΰμα. 
β. θερμότης ή θερμικόν κΰμα (ακτινοβολία θερμική καί 

πυρηνική).
γ. Ραδιενέργεια, καί
δ. Τά ραδιενεργά κατάλοιπα.

Ή  άτομική βόμβα τδ πρώτον ένεφανίσθη καί έχρησιμο- 
ποιήθη είς τό τέλος τοδ Βου Παγκοσμίου πολέμου έναντίον 
τών Ιαπώνων είς Χιροσίμα καί Ναγκασάκι δπό τών Η.Π.Α.

Έγένετο ρΐψις βόμβας βάρους 20 κιλοτόννων, δηλαδή 
20.000 τόννων πυρίτιδος Τ Ν Τ (Τρινιτροτουλουόλης).

Δυστυχώς σήμερον δφίστανται καταακευασμέναι άτομικαί 
βόμβαι τών 10—20 μέχρι ένβεχομένως 100 μεγατόννων, δηλα
δή 100.000.000 τόννων πυρίτιδος Τ Ν Τ.

Ή  άτομική βόμβα δύναται νά έκραγή εις τόν άέρα, είτε 
εις μικρόν είτε είς μέγα δψος, είς τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους 
ή δπ’ αύτήν καί δπό τό δδωρ τής θαλάσσης. Ένταδθα παρα- 
θέτομεν τήν παρατήρησιν, δτι δσον μεγαλύτερον είναι τό ύψος, 
εις τό όποιον έκρήγνυται ή βόμβα, τόσον έκτεταμέναι είναι αί 
προκαλούμεναι καταστροφαί, ένφ ή είς χαμηλόν δψος λαμβά- 
νουσα χώραν έκρηξις προκαλεΐ καχαστροφάς μικροτέρας ένχά- 
σεως, μεγαλυτέρας όμως σοβαρότητος. Πάντως, ή έκτασις τής 
καταστροφής είναι άνάλογος μέ τήν έκρηκτικήν δύναμιν τής 
άτομικής βόμβας, δηλαδή είς τόννους πυρίτιδος ΤΝΤ (τρινιτρο- 
τουλουόλης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.

Είς τό σημεΐον αύτδ κρίνεται σκόπιμον, όπως έν σύντο
μ έ  γίνη λόγος περί τής καταστρεπτικής δράσεως μιάς έκά- 
στής τών παρουαιαζομένων μορφών τής ένεργείας, ήτις έκλύε- 
ται (άπελευθεροδται) κατά τήν Ικρηξιν τής ’Ατομικής βόμβας:

α. ’Ωστικόν κύμα

Ή  έκρηξις τής Άτομικής βόμβας δημιουργεί Ισχυρότατου 
κΰμα άέρος πρός δλας τάς κατευθύνσεις μέ ταχύτητα μεγαλυ- 
τέραν τής ταχύτητος τοΰ ήχου. Τό κΰμα τοΰτο έπιφέρει δια- 
δοχικάς πιέσεις καί δποπιέσεις καί προκαλεΐ τάς μεγαλυτέρας
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΚΑ' ΤΕΥΧ. 441

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1973

Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως: ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  ΚαλλιδρομΙου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

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

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
ΈσωτερικοΟ ............... Δρχ. 120
' Εξωτερικού................... Δολλ. 6
‘Οργανισμών Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 10

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφο- 
νται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται ΛπηχοΟν τήν πνευματικήν 

Εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕϊΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ

Τήν 15.1.73 διενεμήθησαν έικπαι- 
δευτικά βιβλία είε τούς δοκίμους 
όστυφύλακος τού 244 Εκπαιδευ
τικού Τμήματος. Ό  Αρχηγός 
Αστιιν. Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλης 

έπιδίδων βιβλία εις δόκιμον 
αστυφύλακα.
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Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Α Μ Υ Ν Α

Ο μήκυς καί ή στήλη κοπνοϋ τής άτομικής έκρήξεως, ή 
όποια έφθασε μέχρις ύψους 20.000 μέτρων κατά τήν προσ
βολήν τού λιμένος τού Νογκασάκι τήν 9ην Αύγουστου 1945.

καχαστροφάς εις άνθρώπους καί κτίρια καί εις τό πέρασμά 
xou παρασύρει τά πάντα μέχρι αυνΟλίψεως.

Άναλόγως τής έκρηκτικής δυνάμεως τής άτομικής βόμβας 
είναι άνάλογος καί ή δόνησις τοδ άέρος, ή διεισδύεις έπί τού 
έδάφους, ώς καί δόνησις καί έκτίναξις αύτοδ.

β Θερμικόν κύμα

Κίναι τό έκ τής άτομικής έκρήξεως προκαλούμενον κδμα 
θερμότητος πολλών χιλιάδων βαθμών, δπερ έκπέμπεται πρός 
δλας τάς κατευθύνσεις μέ ταχύτητα φωτός. ’Ακόμη καί εις 
άποστάσεις 10.000 μ., τό κύμα τής άκτινοβολούσης θερμότη- 
τη_τ°ς εΐναι αρκετά έντονον, ώστε νά προκαλέση τό αίσθημα 
του καύαωνος. Μέ τήν έκρηξιν δημιουργεϊται πυρίνη σφαίρα 
άπό διάφορα καί φωτοβόλα άέρια. Ό  κίνδυνος έκ τοδ κύμα
τος τούτου συνίσταται εις τήν άνάφλεξιν εύφλέκτων δλικών, 
ώς σκοτεινών ύφασμάτων, χάρτου, ξηρού σεαηπότος ξύλου κλπ., 
ένεκα τής άναπτυασομένης τεράστιας θερμότητος καί δημιουρ
γίαν μεγάλου άριθμοδ έστιών πυρός καί πυρκαϊών εις έκτε- 
ταμένην έπιφάνειαν. ’Επί τών άκαλύπτων άνθρώπων προκαλεί 
διάφορα έγκαύματα.

Υ· Ραδιενέργεια.

Μέ τήν έκρηξιν τής Άτομικής βόμββας ή ραδιενέργεια 
άπελευθεροδται (έκλύεται) πρός άπάσας τάς κατευθύνσεις μέ 
ταχύτητα φωτός, δπό τήν μορφήν άοράτου άκτινοβολίας. Ού- 
τως, αί έκπεμπόμεναι άκτίνες είναι τριών κατηγοριών Ά λφα 

Βήτα —Γάμμα. Αί Ά λφα—Βήτα είναι σωμάτια θετικώς — 
άρνητικώς ήλεκτρισμένα καί έχουν μεγάλην κινητικήν ενέρ
γειαν, περιωρισμένην δέ δραστηριότητα καί διεισδυτικήν ικα
νότητα. Αί Γάμμα δέν είναι σωμάτια, είναι δμως κάτι άνά- 
λογον πρός τάς άκτίνας Ραΐντγκεν —  X δνευ ήλεκτρικοδ φορ
τίου, άλά,ά μέ τεραστίαν διεισδυτικήν ικανότητα, ώστε νά διέρ- 
χωνται διά σημαντικού πάχους κτιρίων καί άλλων δλικών.

'Ωσαύτως, εδχερώς εισέρχονται εις τό άνθρώπινον σώμα, προ- 
καλοδσαι πολλάς βλάβας. Ένταδθα παρατηροδμεν, δτι μετά 
τήν πάροδον ένός λεπτοδ, δ έκ τών άκτίνων Γάμμα κίνδυνος 
περιορίζεται κατά πολύ. Πάντως, έκ τών δσων γνωρίζομεν, 
ούδείς τύπος ένδυμάτων δίδει προστασίαν καί δτι έπαρκής ά- 
σφάλεια παρέχεται διά τής προφυλάξεως εις καταφύγια τοϋ 
συνήθους κλασσικού τύπου.

δ. Ραδιενεργά κατάλοιπα

Είναι τά διάφορα κονιορτοποιούμενα καί έξαερούμενα δ- 
λικά (πέτρες - χώμα - τούβλα κ .λ .π .) , αυνεπεία τής έκρή- 
ξεως άτομικής βόμβας, δτινα παρασύρονται άπό τά άέρια τής 
βόμβας εις άρκετόν ύψος. Ταΰτα δημιουργούν ραδιενεργόν νέ
φος, δπερ, αναλόγως τής κατευθύνσεως τών άνέμων, κινείται 
εις μεγάλας άποστάσεις 1000 χιλ . "Οταν ταύτα κάποτε ψυ
χθούν, θά στερεοποιηθούν, δπότε άρχίζουν νά πίπτουν. Τά 
ραδιενεργά καταλοιπα λέγονται καί προϊόντα τής έκρήξεως 
ή τής διασπάσεως. *0 κίνδυνος αύτών προέρχεται έκ τής ρα
διενέργειας, ήν έχουν, καί δχι έκ τού δτι τά δπ- αύτών προσ
βαλλόμενα δλικά καθίστανται ραδιενεργά.

"Εκτασις καταστροφών

'Η έκτασις καταστροφών μετρεϊται έκ τοδ σημείου έκρή
ξεως καί έξαρτδται έκ τής θέσεως τοδ σημείου έκρήξεως (ώς 
εις παράγραφον «69» τοδ παρόντος έν άρχή έκτίθεται), τούτέ- 
στιν έπί δπέρ ή δπό τού έδάφους ή θαλάσσης.

Πρός τούτο παραστατικώς διά κύκλων θά δώαωμεν τήν 
εικόνα τής έκτάσεως τών καταστροφών άτομικής βόμβας, πε- 
ριεχούσης έκρηκτικήν δύναμιν Τ Ν Τ 20 κιλοτόννων καί 20 
μεγατόννων μέ άφετηρίαν τό Κέντρον τών Αθηνών, ήτοι τήν 
πλατείαν Όμονοίας, ώς σημεϊον έκρήξεως (έπίκεντρον) :

Ζώναι Δραστικάτητος τυπικής άτομικής βόμβας 20 κιλο
τόννων (Χιροσίμα - Ναγκασάκι (Σχέδισν σπ' όριθ. 1).

α) Ή  πρώτη Ζώνη «Α», ήτοι δ δπάρχων χώρος εις άκτΐνα 
δραστικότητος περίπου 300 Μ. άπό τού έπικέντρου, θά ύπο- 
στή δλικήν καταστροφήν, καθόσον αί μορφαί ένεργείας, καθ’ 
8ς έκδηλοδται ή Ατομική "Εκρηξις, έμφανίζονται ώς δυνά- 
Μ·ειί  ίσχυρόταται, εις τρόπον ώστε ή μία νά συμπληρώνη τάς 
καταστροφάς τής άλλης. Ούτως, εις τήν Ζώνην ταύτην θά

Σχέδισν 1ον
Κύκλοι (Ζώναι) δροστικότητος τών έκ τής έ- 
κρήξεως άτομικής θόμβος 20 κιλοτόννων 
(20.000 τάννων) ωστικού κύματος, θερμικού 

κιοί ραδιενέργειας.
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πρέπει νά μή άπομείνη σχεδόν ζωή, Από τάς καταρρεύσεις 
κτιρίων, θανατηφόρων έγκαμάτων, πυρκαϊών καί τής ίσχυράς 
Αρχικής ραδιενεργείας, έννοεΐται καί τά άτομα τά όποια δέν 
θά εδρίσκονται είς πολό ικανά καί ισχυρά καταφύγια. Πάντα 
ταύτα συνεπείφ τού ώστικού κύματος, θερμικού καί ραδιενέρ
γεια ς. ,

β) Ή  δευτέρα Ζώνη «Β», ήτοι δ ύπαρχων χώρος περιξ 
άπό τήν ζώνην «Α» είς άκτϊνα δραστικότητος 1600 μ. περί
που, θά ύποστή λίαν σοβαράς ζημίας είς κτίρια τά όποια ή θά 
κατεδαφισθούν ή θά Απαιτούν κατεδάφιαιν, ώς άχρηστα καί μή 
κατοικήσιμα, θά έχωμεν καί σοβαρά εγκαύματα τρίτου βα
θμού. 'Ομοίως, θά έχωμεν σοβαρόν κίνδυνον έκ ραδιενεργών 
άκτινοβολιών, λόγφ τής άμέσου εισόδου άκτίνων Γάμμα έντός 
τού άνθρωπίνου σώματος1 έννοεΐται άτόμων κυκλοφορούντων 
έλευθέρως καί άνευ ούδεμιδς καλόψεως.

γ) Ή  τρίτη Ζώνη «Γ», ήτοι δ ύπάρχων χώρος πέριξ τής 
«Β» Ζώνης (κύκλου) τάς ακτίνας δραστικότητος 1600—3000 
μ. περίπου, θά ύποστή αοβαράς καταστροφάς, εις σημεΐον ώατε 
τά κτίρια νά καταστούν άκατοίκητα ή νά άπαιτοΰν τούλάχιστον 
πολύ μεγάλας έπισκευάς. ’Ενταύθα θά παρατηρηθούν έγκαύ- 
ματα μικροτέρας έντάσεως (βαθμού).

δ) Ή  τετάρτη Ζώνη «Α», πέριξ καί έξωτερικώς τής «Γ» 
Ζώνης κύκλου είς ακτίνα δραστικότητος 3000—4000 μ. περί
που, θά ύποστή μικροτέρας ζημίας είς κτίρια, προσωρινώς ίσως 
άκατοίκητα, άλλά κατοικήσιμα μέ μικράς έπισκευάς. Η ρα
διενέργεια πιθανόν νά μή είναι ύπολογίσιμος.

Πέραν δέ καί έξωτερικώς τής «Δ» ζώνης, ήτοι είς «Ε» 
Ζώνην, ύπολογίζεται βτι ένδεχομένως νά ύπάρξουν έλάχισται 
δυσμενείς έπιδράσεις καί ίσως μηδαμηναί καταστροφαί, ένφ 
πέραν τής Ζώνης «Ε» δέν θά ύπάρξουν καταστροφαί, άλλά 
πολύ πιθανόν νά ύπάρξουν έπιδράσεις συνεπεία κύματος άκτι- 
νοβολουμένης θερμότητος, δηλαδή πρέπει πάντοτε νά διατη- 
ρώμεν έπιφυλάξεις πρός τήν δπαρξιν ή μή ένδεχομένου κιν
δύνου έκ τού έλλοχεύοντος έχθροΰ.

Είς τά σχέδια ύπ’ αριθμούς 1 καί 2, όπου διά 
κύκλων Απεικονίζονται οί χώροι έντός τών όποιων αναπτύσ
σεται ή δραστικότης τών μορφών ένεργείας μιδς Ατομικής έ- 
κρήξεως μέ έπίκεντρον τήν πλατείαν 'Ομονοίας, μέ τά Ανά
λογα καταστρεπτικά Αποτελέσματα, ένδεικτικώς άναφέρονται 
Αποστάσεις, αΐτινες άνταποκρίνονται είς γνωστάς πόλεις τής 
Ελλάδος, ώστε νά σχηματισθή ή άντίληψις άφ’ ένός περιττής 
άποστάσεως τής δραστικότητος έκ τού σημείου τής έκρήξειος 
τής άτομικής βόμβας καί Αφ’ έτέρου τού μεγέθους τού κινδύ
νου καί καταστροφών έν γένει αύτής.

Αί Μ.Π.Α. δέον νά γνωρίζωμεν, βτι θά δράσουν εύθύς

Σχέδιον 2ον
Κύκλοι (Ζώνσι) δραστικότητος βόμβας 20 Με- 

γατόννων (20.000.000 τόννων).
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Σχηματισμός χηλοειδών βαρείας μορφής έΕ Εγκαυμάτων έπί 
διοσωθέντος κατοίκου του Νσγκοσάκι μετά τήν άτομικήν 

έκρηΕιν. Ή φωτογραφία έλήφθη 18 μήνας αργότερα.

Αμέσως καί έντός τών Β, Γ. Δ, καί Ε ζωνών, προκειμέ;.ο 
νά διασώσουν τούς κινδυνεύοντας, νά κατασβέσουν τάς πυρκαΐ- 
ας, νά άποκαταστήσουν τάς προξενηθείσας ζημίας καί νά προσ
φέρουν πάσαν δυνατήν άλλην βοήθειαν, έν ανυεργααία πάντοτε 
μετά τών λοιπών Κρατικών Υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.

Έ ν προκειμένη) ή προστασία τού Αμάχου πληθυσμού έπι- 
τυγχάνεται διά τών καταφυγίων καί ορυγμάτων. Βέβαια άπο- 
λύτως Ασφαλές καταφύγιον δι’ οίονδήποτε βάρος βόμβας δεν 
ύφίσταται, διότι διά κάθε πάχος ή βάθος ύπό τό έδαφος δυ- 
ναται νά κατασκευασθή μία βόμβα ικανή νά τδ διαπεράαη. 
Καθώς έπίσης καί διά τής έκπαιδεύσεως καί διαφωτίσεως τού 
πληθυσμού πρέπει νά γίνη γνωστόν, βτι τό καταφύγιον δίδει 
είκοσαπλασίαν Ασφάλειαν τής έλευθέρας Ακαλύπτου είς τάς 
οδούς παραμονής.

Έπίδροσις τών Ατομικών ΈκρήΕεων έπί του άνθρωπίνου 
’Οργανισμού.

Ή  καταστρπετική δράσις τής ’Ατομικής βόμβας όφειλε- 
ται είς τήν έκρηξιν, είς τάς πυρκαάς (πρωτογενείς καί δευ
τερογενείς) καί είς τάς παραγομένας κατά καί μετά τήν άτο
μικήν έκρηξιν Ακτινοβολίας (θερμικήν καί πυρηνικήν).

Τά έκ τής έκρήξεως Ατομικής βόμβας έπιβλαβή Αποτελέ
σματα είς τούς Ανθρώπους διαιροΰμεν:

α. Ε ί ς  μ η χ α ν ι κ ά ς  κ α κ ώ σ ε ι  ς—διά τραυ
ματισμού καί πάσης φύσεως άλλων κακώσεων —προερ- 
χομένας έκ τού ωστικού κύματος.

β. Ε ί ς  έ γ κ α ΰ μ α τ α  δλων τών βαθμών συνεπείφ 
θερμικής Ακτινοβολίας, δοθέντος βτι μετά τήν έκρηξιν 
ή θερμοκρασία Ανέρχεται είς Εκατομμύρια βαθμών Κελ-
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Ωρα 8,15 έγινε ή έκρηΕις τής Ατομικής βόμβας στη 
Χιροσίμα. Οί δείκτες του ρολογιού έχουν σταμστήση τή 

στιγμή τής φοβερός κοτοστροφής.

oiou καί τά παραγόμενον ποαόν θερμικής ένεργείας κατά 
κιλοτόννον ισχύος ΐσοδυναμεϊ μέ 460.000 κιλοβάτ ώρι- 
αίως. Έστω 6π' δψιν, 8τι ή κατά τήν έκρηξιν λάμψις 
προκαλεΐ καί παροδικήν τύφλωσιν. Ε πίσης, πρέπει νά 
γνωρίζομεν, 8τι ή δμίχλη, βροχή καί καπνός παρεμπο
δίζουν τήν έπέκτασιν τής θερμικής άκτινοβολίας. 'Εκτός 
δέ τού παράγοντος των συνθηκών τοδ καιρού, 8στις έπι- 
δρά σοβαρώς έπί τοΟ βεληνεκοδς τής θερμικής άκτινο- 
δολίας, δφίστανται καί έτεροι παράγοντες, ώς ή ισχύς 
τοδ πυρηνικοδ όπλου, δ τύπος τής έκρήξειος καί γενικώς 
ή μορφολογία τοδ έδάφους καί

γ) Ε ί ς  β λ ά β α ς  προερχομένας έκ τής άπελευθερου- 
μένης ραδιενέργειας είτε έξ έπαφής έπιδράσεως (ρα
διενεργά κατάλοιπα) είτε 6Γ έξωτερικής έπιδράσεως, 
αυνεπεία διειοδύσεως των άκτίνων Ραΐντγκεν, είτε 8Γ 
έσωτερικής έπιδράσεως, συνεπείφ εισόδου ραδιενεργοδ 
κόνεως διά των αναπνευστικών δδών ή τοδ στόματος. 
Διά φορητοδ μετρητοδ ραδιενέργειας δύναται τό άτομον 
νά μετρή τήν άπορροφηθεϊσαν ραδιενέργειαν ύπδ τού όρ- 
γανισμοδ του.

Συμπτώματα προκαλούμενα ύπό Ραδιενέργειας

Ταδτα έν πολλοΐς πλησιάζουν τά τής ίσχυράς ήλιάσεως, 
είς πολύ μεγαλυτέραν κλίμακα, καί μετά πάροδον 24 ωρών 
παρατηρούνται τά έξής φαινόμενα: 

α. "Εμετός—διάρροια—-δίψα—πυρετός. 
β· Αιμορραγία οδλων—νεφρών—έντέρων. 
γ. Φλεγμονώδη οιδήματα τών δφθαλμών καί βλεννογόνων 

τοδ στόματος.
δ. ’Αναιμία — έλάττωσις λευκών αιμοσφαιρίων κ.λπ.

Έ π ί τών άνωτέρω προκαλουμένων συμπτωμάτων έπιβάλ- 
λετα ι:

α. Ή  άπομόνωσις τών προσβληθέντων καί σαπωνοδχον λου- 
τρόν.

β. Ή  καλή ιατρική — νοσοκομειακή περίθαλψις. 
γ. Ή  μετάγγισις αίματος διά παροχής σακχάρου. 
ε. Ή  άνάσχεσις άποφυγής αιμορραγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ V.

Κίνδυνος Μολύνσεως

Ο Κίνδυνος μολύνσεως έπί τροφίμων, δδατος, προϊόντων 
γεωργικής παραγωγής καί ζώων, προέρχεται ίδίφ έκ τών ρα-
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διενεργών καταλοίπων, καθόσον οδτος είναι άόρατος. Τά ρα
διενεργά κατάλοιπα έπικάθηνται έπί τών τροφίμων, εις άκα- 
λύπτους δεξαμενάς, λίμνας καί τών γεωργικών προϊόντων πρό 
τής συγκομιδής. Πάντα ταδτα εισερχόμενα διά τής καταπό- 
σεως έντός τοδ άνθρωπίνου οργανισμού επιφέρουν βλάβας.

ΙΙρός προστασίαν δέον δπως τά τρόφιμα φυλάσσωνται έντός 
δοχείων ύαλίνων ή λευκοσιδηρών. Τά νωπά φρούτα νά πλένων- 
ται δ ι’ άφθόνου δδατος. 'Ομοίως έξωτερικώς καί αί κονσέρβαι.

Τό ύδωρ μετά προηγουμένην διήθηαιν θεωρείται άκίνδυνον. 
Τά ζώα προστατεύονται έντός κτισμάτων έκ λιθοδομής, σπη
λαίων ή καί σήραγγος.

Ό  άνθρωπος συνήθως προστατεύεται διά τής άπομακρύν- 
σεως έκ τής μολυνθείσης περιοχής, έφ’ δσον, είσέτι, δέν εί
χαν μολυνθή τά ένδύματά του, άλλως άφαιρεϊ τάχιστα ταδτα 
καί δποβάλλεται είς λουτρόν διά άφθόνου θερμού δδατος και 
σάπωνος κλπ., ώς άνωτέρω έκτίθεται.

Γενικώς, ή άπολύμανσις πάαης φύσεως άντικειμένων, χώ
ρων έλευθέρων (δδών —  πλατειών κ τλ .), έξασφαλίζεται διά 
πλύσεως αύτών δι’ άφθόνου δδατος, δπότε εύχερώς παρασύρε- 
ται ή ραδιενεργός κόνις καί πίπτει είς υπονόμους καί δι' αύ
τών είς θάλασσαν. Ή  βροχή καί ή χιών είναι δ έχθρός τών 
ραδιενεργών καταλοίπων.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Ζ'

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  I.

Χ η μ ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς .

Ή  χρησιμοποίησις διαφόρων πολεμικών χημικών ούαιών 
ύπό μορφήν άερίου, δγράν ή στερεάν, χρονολογείται από τούς 
παλαιοτάτους χρόνους, (δηλητηριώδη βέλη, τό δγρόν πδρ, αί 
έμπρηστικαί οόσίαι), πλήν δμως ή χρήαις αύτών ήτο περι- 
στασιακή άνευ ιδιαιτέρας προηγουμένης έξετάσεως καί συστη
ματικής μελέτης ώς πρός τήν τοξικότητα αύτών.

Διά νά χρησιμοποιηθή έν σώμα ώς πολεμική χημική ούσία 
δέον νά πληρή ώρισμένας προδποθέσεις, δηλαδή νά έχη ώρι- 
σμένα χαρακτηριστικά, ήτοι:

α. Οί άτμοί του νά είναι βαρύτεροι τοδ άέρος (ειδικόν βά
ρος), ώστε νά παραμένουν έπί μακρόν έπί τής έπιφα- 
νείας τοδ έδάφους καί νά είσέρχωνται έντός κοιλοτή
των, χαρακωμάτων, καταφυγίων, δρυγμάτων, δπου κυ
ρίως ή άνθρωπίνη ζωή.

6. Νά προξενή βλάβας είς ζωικόν όργανισμόν (ανθρώπων, 
ζώων, φυτών).

γ. Νά μή άλλοιοδται καί νά είναι ανθεκτικόν έναντι τής 
παρόδου τοδ χρόνου, τής έπιδράσεως τής ύγρασίας (δδα
τος), ύψηλών θερμοκρασιών καί πιέσεων.

δ. Νά μή έπιδρ? έπί τών μετάλλων καί νά μή τά προσβάλ- 
λη.

ε. Νά έχη έντονον βιολογικήν ένέργεια (τοξικότητα), 
στ. Ν’ άσκή αιφνιδιασμόν, έφ’ δσον είναι άγνωστος είς τόν 

άντίπαλον καί στερείται τών μέσων προστασίας.
ζ. Νά παρασκευάζεται εύκόλως άπό τάς πρώτας δλας καί 

νά έχη μικρόν κόστος.
ΕύρεΐΟ'-χρησιμοποίησις τών Π.Χ.Ο. έγένετο κατά τό Α' 

Παγκόσμιον Πόλεμον ύπό τών Γερμανών καί Συμμάχων καί τά 
αποτελέσματα ύπήρξαν δυσαναλόγως μικρά έν σχέσει πρός τήν 
εύρεϊαν χρηαψοποίησίν των.

Έ π ί ρίψεως 12.000 τόννων τής δραστικωτέρας πολεμι
κής χημικής ούσίας, τοδ ύπερίτου, προεκλήθη μόλυνσις 400.000 
άτόμων, δηλαδή, δπως βλέπομεν, δΓ έκάατην περίπτωσιν μο- 
λύνσεως άντιστοιχεΤ ποσότης 30 κιλών.

Τρόπος χρησιμαποιήσεως.

Συνήθως, εϊτε μέ βλήματα πυροβολικού, εϊτε μέ βόμβας 
άεροπλάνων, εϊτε διά ψεκασμού, εϊτε ραντισμοδ άπό άεροσκά- 
φους, εϊτε μέ ειδικά μηχανήματα (άεριοβόλα) έκσφενδονίσεως, 
εϊτε ύπό μορφήν κύματος, δπερ προωθείται ύπό τοδ πνέοντος 
άνέμου.

Τρόποι άνιχνεύσεως.

Ή  άνίχνευσις σήμερον γίνεται δΓ έπιστημονικών καί εί-
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δικών μέσων καί μεθόδων, ώς κα! συσκευών, πού βασίζονται 
έπΐ φυσιοχημικών Αντιδράσεων, χημικών Αντιδράσεων (κρα
γιόν Ανιχνεύσεως, χρωστική ούσία), Ανιχνεύσεως, χάρτης Ανι- 
χνεύσεως καί συσκευή Μ 9 Α· 2 άνίχνευσιν τής ΙΙ.Χ.Ο.), είτε 
διά βιολογικών Αντιδράσεων έπΐ πειραματόζωων. ΟΟτω δύνα- 
ται ταχέως νά διαπιστωθή τό είδος τής βληθείσης χημικής 
ούσίας.

Χρήσις τών Π.Χ.Ο. κατά τόν Β ' Παγκόσμιον Πόλεμον 
δέν έγένετο, πλήν τής χρησιμοποιήσεως ύπερίτου κατά τών 
Αίθιόπων ύπό τών ’Ιταλών, καθόσον συνείχε τούς εμπολέμους 
δ φόβος τών Αντιποίνων. Πάντως, καίτοι ή χρήσις τούτων 
μεταπολθμικώς άπηγορεύθη μέ Διεθνείς Συνθήκας, έν μέλλον- 
τι πολέμψ, νομίζομεν, 8τι είναι πιθανωτάτη, διότι πρόκειται 
άφ’ ένός περί εύκόλου, άφθόνου καί εύθυνής παρασκευής καί 
άφ’ έτέρου περί σημαντικής άπσδόσεως κατά τού Αμάχου -δία 
πληθυσμού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  II.

ΚατάταΕις τών Χ.Π.Ο. (Είδη Κατηγοριών)

Αί πολεμικά! χημικαί ούσίαι κατατάσσονται είς τάς εξής 
κατηγορίας:

α. ’Ε ρ ε θ ι σ τ ι κ ά  ς. Αδται ερεθίζουν τά εύπαθή 
δργανα τού Ανθρωπίνου σώματος (όφθαλμούς, ρινικάς 
κοιλότητας κα! ύποδιαιρούνται εις δ α κ ρ υ γ ό ν ο υ ς  
κα! π τ α ρ ν ο γ ό ν ο υ ς .  

β. Ά σ φ υ ξ ι ο γ ό ν ο υ ς .  Αδται προσβάλλουν τούς 
πνεύμονας, έμποδίζουν τήν είσοδον τού όξυγόνου κα! πα
ράγουν πνευμονικά οιδήματα μέ Αποτέλεσμα τόν θάνα
τον έξ Ασφυξίας.

γ. Κ α υ σ τ ι κ ά  ς. (Υπερίτης κα! Λεβιζίτης). Αδται 
δρούν Οπό μορφήν σταγονιδίων κα! Οπό μορφήν Ατμών 
κα! έπικάθηνται κρυφίως έπ! τού Ανθρωπίνου δέρματος, 
Ανευ πόνου, δημιουργοδσαι έλκη μολυνόμενα εύκόλως. 
’Εξατμιζόμενα δύνανται νά έπιφέρουν κα! τόν έξ Ασφυ
ξίας θάνατον διά τής εισπνοής. Αδται χαρακτηρίζονται 
κα! ώς έμμονοι Π.Χ.Ο., διότι έχουν διάρκεια δράσεως, 
άναλόγως τής έπικρατούσης θερμότητος. 

δ. Έ  μ μ ε τ ι κ ά ς. Αδται προκαλούν τάσιν πρός έμ- 
μετον, βήχα, πτέρνισμα κ .τ.λ ., ώς κα! αί έρεθιατικαί. 

ε. Τ ο ξ ι κ ά ς . Αδται παρεμποδίζουν τήν διά τού α ί
ματος μεταφοράν είς τούς ιστούς τού Ανθρωπίνου σώ
ματος.

στ. Ν ε ύ ρ ω ν .  Αδται προσβάλλουν τό νευρικόν σύστη
μα. Προκαλούν συστολήν τής κόρης τού οφθαλμού καί 
θόλωσιν τής δράσεως. Κεφαλαλγία!, σιελόρροιαν, ναυ
τίαν, έμμετσν καί σφίξιμσν τού στήθους. Μάλλον πρό
κειται περί δγρών καί ούχΐ περί Αερίων.
Περιπτώσεις έξαιρετικώς έπικίνδυνοι θεωρούνται ή πτώ- 

σις σταγώνος έντός οφθαλμού, είς Ανοικτήν πληγήν ή 
έκδοράν καί ή βρώσις μολυνθείσης τροφής, 

ζ. Π α ρ ο δ ι κ ά  ς. Αδται δρούν είς χρόνον λίαν περιω- 
ρισμένον (φωσγένιον - χλώριον).
Ή  έπίδρασις αύτών έπ! τού συμπαθητικού έπιφέρει σύγ- 
χυσιν σκέψεως ή φόβον κα! προκαλεί παροδικήν παρά- 
λυσιν ή κα! τύφλωαιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  III.

Προστασία ένοντίον Χημικών Πολεμικών Ουσιών.

Πρός τούτο έπιβάλλεται Αμεσος άπομάκρυνσις κα! κατα
φυγή είς καταφύγια. Ή  προστασία έναντίον τών Π.Χ.Ο. τού 
Ατόμου έπιτυγχάνεται έπίσης διά τής προσωπίδος, δι’ άντιπυ- 
ρετικής ένδυμασίας Αντιπυρικών ένδυμάτων, προστατευτικών 
Αλοιφών, κόνεων κα! τής όξυγσνούχου συσκευής.^ Καί ή δμα- 
δική προστασία έπιτυγχάνεται διά τών Καταφυγίων, τής Avt- 
χνεύσεως, τής άπολυμάνσεως τής μολυαμένης περιοχής κα! 
διά τής Αλλαγής θέσεως δηλαδή τών στρατευμάτων.

Κυριώτερα Απολυμαντικά μέσα είναι ή θερμοκρασία, τό 
ύδωρ κα! δ Αήρ. Διά τόν ύπερίτην ή χλωράσβεστος, ήτις έπι-

Τό κενοτάφιο είς τό Πάρκο τής Ειρήνης στή Χιροσίμα άφιε- 
ρωμένο είς τά θύματα τής άτομικης έκρήξεως.

στρώνεται ώς κόνις έπ! τής δι’ δπερίτου μολυνθείσης έπιφα- 
νείας. ’Επιτυγχάνεται κα! διά ζέοντος Οδατος προκειμένου περί 
προσόψεως κτιρίων, διά προχείρων μέσων π .χ . Αμμου ή χώ
ματος, σανίδας κα! καουτσούκ προκειμένου περί εδάφους.

'Ο Ανθρωπος χρησιμοποιεί δι’ έαυτόν τήν χλωράσβεστον, 
δμοίως καί έπ! περιπτώσεως έκ δηλητηρίων νεύρων. Τά τρό
φιμα μολύνσνται, πλήν βράζονται καί χρησιμοποιούνται. Τό 
δδωρ μολύνεται μόνον είς μικράν ποσότητα, ένφ είς μεγάλην 
ή μόλυνσις θεωρείται Ακίνδυνος.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Η ’

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  I.

Βιολογικός πόλεμος.

Λέγαντες Βιολογικόν πόλεμον (Β.Π.) έννοούμεν είδος πο
λεμικής έπιθέσεως ή δποία πραγματοποιείται είτε διά μικρο
βίου (μικροοργανισμών) προκαλούντων νόσον είς Ανθρώπους, 
ζώα, καί φυτά, είτε διά τών δηλητηρίων (Αλλων μικροοργανι
σμών (τοξΐναι) προκαλούντων βαρείας Ασθενείας είς Ανθρώ
πους κα! ζώα, είτε δι' ειδικών χημικών ούσιών προκαλουσών 
μαρασμόν τών φυτών άντ! άνάπτυξιν, ώς είναι αί τεχνητά! 
δρμόναι ή ρυθμιστα! τής άναπτύξεως.

Σκοποί καί επιδιώξεις τοϋ Β.Π.

Οδτοι είναι:
α. Ή  δημιουργία βαρείας μορφής βλαβών μέ μεγάλην, εί 

δυνατόν, διάρκειαν είς τά μαχόμενα στρατεύματα, ώστε 
συνεπείφ τών πολλών Ασθενειών κα! θανάτων νά παρα- 
λύση τήν Αμυνα τών Ε.Δ. κα! τού Αμάχου πληθυσμού.

β. Ή  καταστροφή τής Κτηνοτροφίας καί Γεωργίας τού Αν
τιπάλου, ώς κα! τών προϊόντων τούτων, ώστε νά δυσχε- 
ραίνεται ή διατροφή τών Ε.Δ. καί Αμάχου πληθυσμού 
καί μειωθή ή παραγωγή τών μέσων διεξαγωγής τού 
πολέμου κα!

γ. Δ ι ά  τ ώ ν  δ ύ ο  Α ν ω τ έ ρ ω  έ π ι δ ι ώ -  
ξ ε ω ν  Α π ο β λ έ π ε ι  τ ε λ ι κ ώ ς  ε ί ς  τ ή ν  
δημιουργίαν συγχύσεως κα! πανικού, ϊδίφ τού Αμάχου 
πληθυσμού, ώστε νά παραλύση τήν θέλησιν έπ! τήν Νί
κην κα! συνέχισιν αύτοΰ έπ! πάσης βιομηχανικής καί 
οικονομικής δραστηριάτητος μέ Αποτέλεσμα τήν παύσιν 
τής περαιτέρω διεξαγωγής τού πολέμου ύπό τών Ε.Δ.

(Συνεχίζεται)

109



ΔεΕιά: Μέτρα τάξεως εις τ6 Παναθηναϊκόν 
Στόδισν κατά τήν έκτέλεοιν αγώνων τό έτος 

1929.
Κάτω: Στιγμιστυπον από τό έτήσιον γεύμα τής 
Αστυν. Πόλεων τήν 5ην Μαϊου 1939 εις τά 

Παναθήναια των Πατησίων. Μεταξύ τών άλ
λων διακρίνονται οί τότε Αρχηγοί Αστυνομίας 

Πόλεων καί Χωροφυλακής.
Απέναντι: Αστυφύλακες καί Πυροσβέστες εις 

μίαν όνάπαυλαν μετά τήν μοχητικήν διοδήλω- 
σιν τών φοιτητών τό έτος 1929.
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ΜΙΑ Π Ρ Ο ΣΦ Ο Ρ Α
T O N  « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Μ Α Σ  Ο Π Ω Σ  Τ Η Ν  Ε Ι Δ Ε  

Ο  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  

ΤΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΠΟΛΕΩΝ

Σελίδες είς 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.
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TO

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

’Άνω: Όμάς τής 'Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας τδ έτος 1936 πρό τού 
κηρίου τής Σχολής. Ευγενής προσφορά τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου τών 
«Α. X.» τέως Αστυν. Δ) ντοϋ κ. Π. Παπαρρηγαποΰλου. Κάτω: Μέτρα
τάςεα>ς κατα τά άιτϋοχαλνπτηρια της προτομής τοΦ Ξάνθου εις τήν Πλα- 
τείαν Κολωνακίου τό Ιτος 1926. ’Απέναντι έπάνω. Ή πρώτη δρά- 
σις εις τάς Αθήνας τοΰ νεοϊδρυθέντος Σώματος τής Άστυν. Πόλεων 
προκειμένου περί έπιβολής τής τάξεως εις περιπτώσεις δχλοκρατικών 
εκδηλώσεων. Μαχητικοί φοιτηταί έχουν συλληφθή καί κρατούνται πρό 
τοΰ,προαυλίου τού Πανεπιστημίου. Έτος 1928. ’Απέναντι κάτω: Όμάς 
Αστυνομικών έτοιμη πρός δράσιν κατά τήν αύτήν ώς άνω μαχητικήν ά- 
ναμέτρησιν μέ τους φοιτητάς. Διακρίνονται οί ’Αστυνομικοί Δ) νταί Κου- 

τσουμάρης καί Παπαδημητρίσυ.
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Δεξιά: Ο "Αγιος Ανδρέας κοί ό "Αγιος Φραγ
κίσκος. Στάν όρίξσντα ένός τοπίου ονειρικού, 
δεσπόζουν οί ψηλόλιγνες μορφές τών Αγίων 
μέ τό σύμβολο τής δοκιμασίας τού Θεονθρώ- 

που, τό σταυρό.
Κάτω: Ή έκδίωξις τών έμπορων άπό τόν Να
όν. Στό μέσον ή δραματική μορφή τού Χριστού 
καί γύρω ένα κινούμενο πλήθος. Στήν κάτω 
δεξιά γωνία τέσσερα πορτραϊτα τών μεγάλων 
τής Ιταλικής ζωγραφικής. Άπό άριστερά: Ό  
Τιτσιάνο, δάσκαλος τού Θεοτοχύπουλου στη 
Βενετία, ό Μιχαήλ "Αγγελος ό γίγας τής ’Α
ναγεννήσεως, ό Τξούλιο Κλόβιο, μικρογράφος 
πού έβοηθησε τόν Γκρέκο στήν καλλιτεχνική 
του στοδιοδραμία καί τελευταίος μάλλον ό Ρα
φαήλ. Οί δύο πίνακες, όπως καί οί έπόμενοι 
είνοι έκ τού Ημερολογίου τής Εθνικής Τρα- 

πέξης τής 'Ελλάδος.
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ΟΙ Μ ΕΓΑ Λ Ο Ι Ο Λ Ω Ν  

ΤΩ Ν  ΕΠ Ο Χ Ω Ν

Η ΕΚΔΟΣΗ άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα 
τής 'Ελλάδος ένός φροντισμένου ήμε- 

ρολογίου μέ μερικά άπό τά σπουδαιότερα 
έργα τοϋ Έ λ - Γκρέκο έδωκε τήν ευκαιρία 
στό εύρύτερο κοινό, νά γνωρίση έστω καί 
σέ ένα μικρό της μέρος τή μεγάλη προσ
φορά στήν τέχνη τοΟ 'Ελληνα ζωγράφου. 
Μέ τήν ευκαιρία γράφονται οί λίγες αύτές 
γραμμές, πού μαζύ μέ τούς παρατιθέμενους 
πίνακες έχουν σάν σκοπό νά παρουσιά
σουν στους έκλεκτούς άναγνώστες τών 
«’Αστυνομικών Χρονικών» όσο είναι 
τούτο δυνατόν, τό έργο τού Θεοτοκόπου- 
λου, όπως προβάλλει άπό τά διάφορα βιο- 
γραφικά του στοιχεία καί κυρίως άπό τήν 
έξαίσια μαγεία τού χρωστήρα του.

Γεννημένος στό Μεγάλο Κάστρο τής 
Κρήτης τό σημερινό Ηράκλειο ό Κυριά
κός Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γύρω στά 
1545, ένωρϊς έδειξε τή μεγάλη καλλιτεχνι
κή του Ιδιοφυία. Μόλις εικοσαετής, πλημ
μυρισμένος άπό τό μεγαλείο τής γεμάτης 
μυστικισμό Βυζαντινής ζωγραφικής, φεύ
γει άπό τήν Κρήτη, γιά νά πάη στή Βενετί
α, τήν πολιτεία τών Δόγηδων μέ τήν πλού
σια καλλιτεχνική παράδοση. ’Εκεί τόν 
νεαρό Θεοτοκόπουλο γοητεύει ή δύναμη 
τού χρώματος πού χαρακτήριζε τή ζωγρα
φική τής Βενετσιάνικης σχολής. Μαθη
τεύει κοντά στόν Τιτσιάνο, ό όποίος στόν 
Κρητικό καλλιτέχνη διέκρινε ένα μεγάλο 
ταλέντο. Τόν άνήσυχο όμως Θεοτοκόπου
λο δέν χωρούσε πλέον ή πολιτεία τού ’Α
γίου Μάρκου. Είκοσι έννέα μόλις χρόνων 
έγκαταλείπει τή Βενετία, γιά νά φθάση 
στή Ρώμη, τήν άλλοτε Ρωμαϊκή πρωτεύ
ουσα, πού τώρα, είχε γίνει καλλιτεχνικό 
κέντρο, μέ φανατικούς ύποστη ριχτές τής 
τέχνης τούς πάπες, τούς καρδιναλίους καί 
τούς πλουσίους τής ρωμαϊκής άριστοκρα- 
τίας. Στή Ρώμη ό Θεοτοκόπουλος κατάφε- 
ρε μέ τή βοήθεια τού Τζούλιο Κλόβιο νά 
γνωρίση τούς καλλιτεχνικούς κύκλους καί 
τά έργα τών τιτάνων τής τέχνης τού Ρα
φαήλ καί τού Μιχαήλ ’Αγγέλου.

Τό 1576 γιά άγνωστη αιτία έγκαταλείπει 
τή Ρώμη καί πηγαίνει στήν Ισπανία. 'Οσο 
χρόνο έμεινε στή Μαδρίτη, ζωγράφισε 
γιά τήν έκκλησία τού Έσκωριάλ τό

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ  ΑΠΟ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η
ΠΟΥ ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

<-'£Κ£Κρήιη ζοϋ έδωσε ζη]ωή, ζό Τολέδο ζην 
ζέχνη. £)ά ζόν δ α ν  μ  ά } ο ν  ν οι αιώνες, d j ja  
κανείς δεν δα μωορέση νά ζόν μ ι  μ η  δ ή ».

μαρτύριο τού Α γ ί ο υ  Μ α υ ρ ι κ ί ο υ .
Τό έργο όμως αύτό τόσο έπαναστατικό 

καί τόσο ξένο πρός τήν κλασσική ζωγρα
φική προκάλεσε άγανάκτηση άν όχι όργή 
στόν άσκητικό βασιληά τής Ισπανίας 
Φίλιππο τόν Β', πού κάτω άπό τά χρώματα 
τοϋ Γκρέκο είδε όχι τό μαρτύριο ένός 'Α
γίου άλλά σύναξη γενναίων Ιπποτών. Ό  
Θεοτοκόπουλος άπαγοητευμένος, ότι θά 
μπορούσε ύστερ’ άπ’ αύτό νά παραμείνη 
στή Μαδρίτη, πού τήν κατέτρεχαν ό άπο- 
λυταρχισμός καί ό θρησκευτικός φανατι
σμός, έφυγε στό Τολέδο τήν παλαιά αύτο- 
κρατορική πρωτεύουσα καί έγκαταστάθη- 
κε στήν έβραϊκή συνοικία, στό μέγαρο τού 
πλούσιου 'Εβραίου Σαμουήλ Αέβι. Τό Το
λέδο υπήρξε γιά τό Θεοτοκόπουλο ό τό
πος πού ήταν ότι ποθούσε περισσότερο. 
Μέ τό παλαιό μεγαλείο του, τά άρχοντικά.

τά γκριζόμαυρα τείχη, τίς ωχρές άρχόν 
τισσες καί τούς πολυάριθμους καλογή" 
ρους, άπετέλεσε τό τεράστιο έργαστήρ1 
μέσα στό όποιο ό μεγάλος ζωγράφος δη
μιούργησε τά άθάνατα έργα του. Στό Το
λέδο θά γνωρίση καί θά άγαπήση τήν ώ- 
ραία Ισπανίδα Χερώνυμα δέ λάς Κουέ- 
βας, πού θά τού χαρίση τό γυιό του Γιωργή 
Μανουήλ, πού ήταν γιά τό Θεοτοκόπουλο, 
ότι πιό πολύ λάτρευε στόν κόσμο.

’Εκτός άπό τή ζωγραφική άσχολήθηκε 
καί μέ τή μελέτη καί τή συγγραφή βιβλίων. 
Άπό αύτά τό άξιολογώτερο ήταν τό «Περί 
ζωγραφικής τέχνης », τό όποίο δυστυχώς 
χάθηκε. Ό  Γκρέκο ύπήρξε ύπερήφανος, 
έζησε άρχοντικά τή ζωή του, άλλά πέθανε 
πάμπτωχος. Έφημίζετο γιά τά πλούσια 
γεύματά του, πού τά συνόδευαν μουσικοί 
μέ έκλεκτά κομμάτια. Στά γεύματα αύτά 
έλεγε συχνά έκεϊνο, πού σ’ όλη του τή 
ζωή πίστευε ό μεγάλος μάγος τού χρω
στήρα. Πώς δηλαδή « Ή  ζωγραφική δέν 
είναι τεχνική, δηλαδή συνταγαί καί κανό
νες. 'Η ζωγραφική είναι άθλος, έμπνευσις, 
ένέργεια άπολύτως προσωπική ».

Στις 8 ’Απριλίου τού 1614 πέθανε γεμά
τος δόξα ό Θεοτοκόπουλος, άφήνοντας 
ένα άνεπανάληπτο έργο καί τή φήμη ένός 
μεγάλου άνθρώπου, γιά τόν όποιον μέχρι 
σήμερα ύπερηφανεύεται τό Τολέδο. Στήν 
τελευταία του κατοικία τόν συνόδευσαν τά 
δάκρυα όνομαστών φίλων του, πολλοί 
άπό τούς όποιους, όπως ό περίφημος ποιη
τής Γόγκορα έγραψαν άνεπανάληπτα ποιή 
ματα θρηνοϋντες τή θανή του. "Ομως, γιά 
πολλά άτυχώς χρόνια έμεινε λησμονημέ
νος ό διάσημος ζωγράφος. Μόνο δέ άπό 
τά μέσα τοϋ ΙΗ' αιώνα καί μετά όταν έ- 
φθασε στήν 'Ισπανία ό Άγγλος Κούκ, οί 
καλλιτεχνικοί κύκλοι τής Εύρώπης είδαν 
μέ νέο πρίσμα τό άγνωστο μέχρι τότε 
έργο τού Γκρέκο. Μόνο όταν ή ευρωπαϊ
κή σκέψη κατάφερε νά λυτρωθή άπό τά 
δεσμά τών προκαταλήψεων, πού αιώνες 
τήν βασάνιζαν, μπόρεσε νά άνακαλύψη τή 
δύναμη τής τέχνης τού Θεοτοκόπουλου 
καί νά συλλάβη τά μηνύματα τής καλλι
τεχνικής του μεγαλοφυίας.

Τό ζωγραφικό έργο τού Γκρέκο, πού
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ
Δεν περνά σχεδόν ήμέρα, κατά τήν όποίαν νά μή άναγγελθή άπό των στηλών 

τών έφημερίδων καί μία έντυπωσιακή έπντυχία τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποτελοϋσα 
πλήγμα είς τήν κυριολεξίαν κατά πάσης μορφής παρανομίας. Αί έπί μέρους όμως περι
πτώσεις, ούτε χρειάζεται βεβαίως, άλλά οΰτε καί είναι δυνατόν νά άναφερθοϋν ένταϋθα. 
Εκείνο τό όποιον έν προκειμένω έπιθυμοΟμεν νά τονίσωμεν, είναι ή έξ άφορμής μιάς 
δίκης κραυγαλέα διαπίστωσις. Ό τ ι  δ η λ α δ ή  ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  Π ό λ ε ω ν  ά- 
π ε τ έ λ ε σ ε ν  ά π ό  τ ή ς  σ υ σ τ ά σ ε ώ ς  τ η ς  τ ό ν  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ν  μ η 
χ α ν ι σ μ ό ν  κ α τ α δ ι ώ ξ ε ω ς  τ ο 0 κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .

Ή  περί ής ό λόγος δίκη είναι ή προ όλίγων ήμερών περατωθεΐσα, ή γνωστή ώς 
δίκη τών « 17 », καθ’ ήν κατηγορούμενοιήσανπλήν τών άλλων οί έκ τών ήγετών τοϋ 
Κ Κ Ε Δημήτρισς Παρτσαλίδης καί Χαράλαμπος Δρακόπουλος. 'Η δίκη αΰτη άπεδειξε 
δι’ άλλην μίαν φοράν, άφ’ ένός μέν τόν ρόλον τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος, ό όποιος 
είναι καί σήμερον, ώς ήτο άνέκαθεν προδοτικός καί άφ’ έτέρου τόν βαθμόν έπαγρυπνη- 
σεως τών υπηρεσιών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αί όποΐαι διά τών διαδοχικών έπιτυχιών 
των έξουδετερώνουν καί τήν μορφήν ταύτην τής σκληράς παρανομίας.

’Ακριβώς αυτός είναι ό λόγος, ό όποιος καί κινεί τά βέλη τοϋ Κ.Κ.Ε. έναντίον κυ- 
οίως τής ’Αστυνομίας Πόλεων. ’Από πολλών έτών ό έγχώριος Κομμουνισμός έπιτίθεται, 
άλλά καί όμολογεϊ τήν ήτταν του. « Τό λέμε άνοιχτά καί καθαρά, έλεγε ό Κομμουνιστικός 
Ραδιοφωνικός Σταθμός τήν 29 - 5 - 1954, δεν είμαστε καλά στόν τομέα τής συνωμοτικό
τητας καί τής έπαγρύπνησης- γι’ αυτό ή Παπαγική ’Ασφάλεια θριαμβολογεί με τις συλ
λήψεις. Ά ν  τέτοια στραπάτσα συνεχιστούν, αύτό έγκυμονεΐ σοβαρούς κίνδυνους για τό
κόμμα καί τόν άγώνα μας . . .  »

Ή  κομμουνιστική όμολογία είναι άκριβώς, δ,τι χρειάζεται διά νά τονισθη ή 
προσφορά τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τό Έθνος καί τό κοινωνικόν σύνολον. Προσ
φορά, ή όποια θά συνεχισθή δσο υπάρχουν έχθροί τής γαλήνης και τής ευτυχίας τοϋ λαού 
μας " Ολ ο ι  ο ί  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ,  ό ρ θ ι ο ι  έ π ί  τ ώ ν  έ π α λ ξ ε ω ν  τ ή ς  τ ι 
μ ή ς  κ α ί  τ ο ϋ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  θά π ρ ά ξ ο υ ν  ε ι ς  τ ο  ά κ ε ρ α ι ο ν  το  
ϊ ρ έ ο ς  των.  Ή κ ό κ κ ι ν η  ά κ ρ ί δ α  δ έ ν  θά π ε ρ ά σ η. Οι κάθε είδους 
Δρακόπουλοι καί Παρτσαλίδηδες άς νοιώσουν καλά, δτι δέν υπάρχει έδαφος « δράσης » 
κάτω άπό τόν γαλανό Ελληνικό ουρανό.

Ο ί φ ύ λ α κ ε ς  ά γ ρ υ π ν ο ϋ ν .  Κ α ί  ε ί ν α ι  ά π ο φ α σ ι σ μ έ ν ο ι  ν ά  
π λ ή ξ ο υ ν  δ π ο υ  τ ό  β ρ ο ΰ ν  τό  έ ρ υ θ ρ ό ν  τ έ ρ α ς .

Σ - ς



Ανω: Τό Οραμα τού Αγίου Ίωάννου. Ό  Ιωάννης ύπερφυσικός στή μυστική του έκσταση. Οί
Αγγελοι μέ τούς ευλογημένους λευκούς χιτώνες γιά τά άνοστη,μένα κορμιά τών -έσφαγμένων πού 

κινούνται δραίΛττικά στό μεταφυσικό χώρο τής κοσμογονίας. Οί φιγούρες εξαϋλώνονται, μοιάζουν νά 
μή είναι υλη, γίνονται οράματα φτιαγμένα άπό σύννεφα. Τό έργο είναι έμπνευσμένο από χωρίο τής

Άποκαλύψεως.
Η τ. ° ^ 7 οΰ Κόμητος Ομγκάθ. Ή  σκηνή μέσα στή νύχτα. Ό  χρωματισμός έχε. πλούτο

1°εων ΤΤ  Τώνων στά, xf u° 0 0W 'a Kai OT0 ύοΰρα Ρούχα τών εύγενών. Ή  γεωμετρική κατάταξη του χώρου τελειοποιείτο· μέ τή δέηση στήν όϋλη μορφή τού Χριστού.

είναι πλουσιώτατο μπορεί νά διαιρεθή 
γιά καλύτερη κατανόηση τής τέχνης του 
σέ τέσσερις έποχές. Στήν πρώτη, πού άνή- 
κουν τά έργα του, « Ή  έκδίωξις τών έμπο
ρων άπό τό Ναό », « Ή  ϊασις τού τυφλού » 
καί « Ό  Άγιος Φραγκίσκος » φαίνεται 
καθαρά ή έπίδρασις τού Βερρνέζε τού Τι- 
σιανού, τοΟΤιντορέτο καί κυρίως τού Βασ- 
σάνο,πάνω στόν νεαρό άκόμα καλλιτέχνη, 
ό όποίος όμως προσπαθεί νά δώση τό δικό 
του στύλ, όπως αυτό θά γίνη στά όψιμώ- 
τερα έργα του στήν 'Ισπανία.

Στή δεύτερη περίοδο τής καλλιτεχνικής 
του δημιουργίας, πού ζωγράφισε τόν 
« Ά γιο Μαυρίκιο », τήν « Ανάληψη τής 
Παρθένου », τό « Γολγοθά » κ.ά. άν καί 
είναι άκόμα έμφανής κάποια έπίδραση τής 
βενετικής τεχνοτροπίας, ό Θεοτοκόπου- 
λος κατορθώνει νά δώση τά ιδιαίτερα 
έκείνα στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τήν 
άνεπανάληπτη προσωπικότητά του.

Ή  τρίτη περίοδος άρχίζει μέ τήν περί- 
φημη « Ταφή τού Κόμητος Όργκάθ »
( 1586 - 1588 ) πού είναι καί τό ώραιότερο 
άπό τά έργα πού άνήκουν στήν ώριμη πιά 
τεχνοτροπία, στήν όποια κυριαρχεί πέρα 
ώς πέρα ή άριστουργηματική ένωση τού 
ρεαλιστικού μέ τόν μυστικοπαθή κόσμο.

Τό τέταρτο στάδιο τό χαρακτηρίζει ή 
άγωνιώδης προσπάθεια τού Έλ-Γκρέκο 
νά ξεφύγη άπό τήν ύλη, νά τήν μεταβάλη, 
δσο τούτο είναι δυνατό σέ πνεύμα. Τώρα,

ό μεγάλος τού Τολέδο γυρεύει νά ύψωθή 
πρός τόν ούρανό. Οί φυγοΰρες του, οί 
άγιοί του, δέν έχουν πιά τις πραγματικές 
άνθρώπινες άναλογίες. Μοιάζουν νά είναι 
τραβηγμένοι, κινούνται σάν φλόγες, πού 
τις φυσά ό άέρας. « Απορούν οί σύγχρο
νοί του, γράφει ένας διακεκριμένος κριτι
κός τής τέχνης, άποροΰν οί μικροί, γιατί 
τά σώματα τών τελευταίων έργων τού Θεο- 
τοκόπουλου δέν έχουν τίς φυσικές άνθρώ
πινες άναλογίες, άλλά είναι τόσο μακρά, 
τόσο τραβηγμένα. Δέν μπορούν νά κατα
λάβουν δτι όΓκρέκο δέν ζωγραφίζει πλέον 
άνθρώπους, άλλά πνεύματα, πού είναι 
στήν τελευταία στιγμή τού άποχωρισμοΰ 
των άπό τό άνθρώπινο περίβλημα. Δέν ά- 
γνοεϊ τούς κανόνες τής τέχνης, δέν έξέχα- 
σε τήν άνατομία του ό Θεοτοκόπουλος, 
άλλά οί κανόνες αύτοί, δέν είναι άπαραί- 
τητοι άμα πρόκειται νά ζωγραφίση κανείς 
άνθρώπους, δέν χρειάζονται γιά τά πνεύ
ματα, γιά τίς ψυχρές αύτές καί όμως τόσο 
ζωντανές εικόνες τής ψυχής, πού ζητεί 
νά άπελευθερωθή άπό τά γήινα δεσμά, νά 
καθαρισθή άπό κάθε ρύπον, νά άνεβή στά 
ούράνια ».

Στά τελευταία χρόνια τής ζωής του ό 
Θεοτοκόπουλος νοσταλγώντας τή μακρυ- 
νή του πατρίδα νοιώθει τήν άνάγκη νά 
δεθή περισσότερο μέ τή βυζαντινή ζωγρα
φική. Οί άγιογράφοι τής Κρητικής σχο
λής άναμοχλεύουν στή μνήμη του όλα

έκείνα τά στοιχεία, πού τώρα τού είναι 
άπαραίτητα, γιά τήν έκφραση τών όραμα- 
τισμών του. "Ετσι έπιμηκύνει τά σώματα 
τών άγίων του, ωχραίνει καί άδυνατίζει 
τά πρόσωπα, δέν τόν ένδιαφέρει διόλου ή 
σάρκα. Λίγο άκόμα καί θά γράψη, δτι οί 
βυζαντινοί δάσκαλοί του στό μοναστήρι 
τών Σιναϊτών τού Κάστρου έγραφαν, 
σάν προσευχή μαζύ καί θυμίαμα κάτω 
άπό τίς εικόνες τους « Σιγησάτο πάσα 
σάρξ ». Τά άριστουργήματα τού μεγάλου 
Έλληνα βρίσκονται σήμερα διασκορπι
σμένα σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. Τά σπου
δαιότερα δμως φυλάσσονται στά Μουσεία 
καί τίς συλλογές τού Τολέδο, τής Μαδρί
τη?, τής Νέας Ύόρκης καί τού Λονδίνου, 
δπου έκατομμύρια άνθρωποι στέκουν εύ- 
λαβικά έκστατικοί μπροστά στό μεγαλείο 
τής άνεπανάληπτης τέχνης του. Κλείνον
τας τό σύντομο σημείωμά μας γιά τό Θεο- 
τοκόπουλο, πού δπως είπαμε γράφτηκε 
μέ τήν ευκαιρία τής έκδόσεως άπό τήν ’Ε
θνική Τράπεζα Ελλάδος ένός ήμερολογί- 
ου μέ έργα του, είναι άναγκαίο νά άναφέ- 
ρουμε κάτι, πού ό φίλος του Όρνένσιο 
Παραβιθίνο είπε τήν ήμέρα τής κηδείας 
του : « Ή  Κρήτη τού έδωσε τή ζωή, τό 
Τολέδο τήν τέχνη. Θά τόν θαυμάζουν οί 
αιώνες, άλλά κανείς δέν θά μπορέση νά 
τόν μιμηθή ».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπ. Α'
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Αριστερά: Ό  "Αγιος Μορτίνος καί ό 'Επαίτης. Ή 
σχέση τών μορφών του πρώτου πλάνου βρίσκεται σέ 
άντίθεση μέ τό τοπίο, ώστε νά γίνεται φανταστική. 
Μιά άδιόρατη μελαγχολία κυριαρχεί στον πίνακα διά
χυτη στά αμίλητα πρόσωπα. Χαρακτηριστικές είναι οί 
λευκές επιφάνειες τοϋ άλογου πού συνδυάζουν χρω
ματιστά τούς σκούρους τόνους τού νυχτερινού τοπίου 

μέ τό βαθύ γαλάΖιο τού ουρανού.
Κάτω: "Αποψις τοϋ Τολέδου. Μιά φανταστική άπει- 
κόνιοη τής πολιτείας, κάτω άπά τόν έχθρικό ουρανό 
μέ τις ψυχρές λάμψεις τής καταιγίδας. Στό πρώτο 
πλάνο τό τοπίο γίνεται πιό 2εστό μέ τούς πράσινους 
καί χρυσούς λόφους τής Καστίλιας. Τό έργο Εεφεύ- 
γει άπά τή φυσική του ύπόσταση καί γίνεται συναί

σθημα κοί όραμα χρωματικό.



Δεξιά: Ό  Διαμελισμός τών Ί  ματιών. 'Αντίθεση μέ τή 
θεϊκή γαλήνη πού είναι πέρα ώς πέρα διάχυτη ατό 
πρόοωπο τού Θεανθρώπου άποτελοΰν οί λόγχες καί 
ή κτηνώδης έκφροσις τών ανθρώπων που περιστοιχί
ζουν τό Χριστό. Ό  πίνακας κυριαρχείται άπό τόν κα- 

τακόκκιναν χιτώνα, τό χιτώνα τής θυσίας.
Κάτω: Ό  Ιησούς εις τό "Ορος τών Έλοιών. Ένας 
διάλογος μέ τόν ούρονό, τού Χριστού, τού όποιου ή 
μορφή κυριαρχεί ατό κέντρο τού έργου. Τό φώς τού 
φεγγαριού όστρόφτει στις κόκκινες έπιφάνειες τού 
χιτώνα, στά σύννεφα κοί στά φτερά τού Αγγέλου. 
Εδώ συνδυόΖονται όριστουργηματικά ή βενίτοιάνικη 

ποράδοση μέ τις βυΖαντινές καταβολές τού κολλιτέχνη.



Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ευθύς ώς έξηπλώθη τό βαθύτατον σκότος τής Τουρκικής 

κυριαρχίας, έπί τής «γαλάζιας» χώρας το0 φωτός καί τής 
άληθείας, ή Γεραρά ’Ορθοδοξία έτεινε προστατευτικώς τάς 
πτέρυγάς της καί έσκέπασε μέ στοργήν τδ δοϋλον Γένος.

Έσφυρηλάτησε καί έχαλύβδωαε τήν πίστιν και τήν ύπο- 
μονήν εις τάς ψυχάς τών ταλαιπωρημένων χριστιανών, ένί- 
σχυσε καί διετράνωσε τό έθνικόν φρόνημα καί προσέφερε τήν 
πολύτιμον παραμυθίαν είς στιγμάς έπωδύνους καί συγκλονιστι
κές ·

Ίαχυροποιήθη σημαντικώς, ίδίφ περί τά τέλη τού 16ου αίώ- 
νος, έλαβεν ένεργόν μέρος είς τήν έπίλυσιν πληθώρας ζητη
μάτων, άναγομένων είς τήν σφαίραν τής πολιτικής, καί δπε- 
ρήαπισε μέ σθένος τήν θέσιν τού χειμαζομένου ποιμνίου της.

Παρέκαμψεν έπιτυχώς πλείστους σκοπέλους αντιξοοτήτων 
καί, διά συνεχών ένεργειών καί όχλήσεων, πρός τήν υψηλήν 
Πόλην, έπέτυχε τήν ίκδοσιν εόεργετημάτων ύπέρ τού σκλα
βωμένου Χριστιανού.

Ά λ λ ’ έκτός τής διπλωματίας καί τής περιφήμου πολιτι
κής, ήν άνέπτυσσε τό Πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως, προ- 
κειμένου νά ύπερασπίση τό συμφέρον τής 'Ορθοδοξίας καί τήν 
διαφόλαξιν τού Ελληνισμού, έξ ίσου σημαντική καί άκρο»ς έν- 
διαφέρουσα ήτο καί ή προσπάθεια έκπαιδεόσεως τού άμορφώ- 
του Ελληνικού στοιχείου.

01 κληρικοί καί οί μοναχοί έπωμίζσνται τό έργον καί τάς 
εύθύνας τής παιδεύαεως τού Ελληνισμού. Ύπό τήν άμυδράν 
καί ισχνήν φλόγα τού άνημμένου κηρίου διδάσκεται ή γνώαις 
καί ή σοφία τών Χριστιανικών κειμένων. Μέ άμεσον κίνδυνον 
τής ζωής των οί πρώτοι έκείνοι διδάσκαλοι καί πρόδρομοι τής 
έκπαιδεύσεως διδάσκουν, τά όλίγα, πλήν τόσον άπαραίτητα 
διά τήν άφύπνισιν τού έθνικού φρονήματος, γράμματα.

Είς τά κελλία τών μοναστηρίων, τούς νάρθηκας καί τάς 
άποθήκας τών έκκλησιών, ή «νεαρά» έλληνική παιδεία πρα
γματοποιεί τά πρώτα βήματά της.

’Ολίγα έτη άργότερον, τή εύγενεί φροντίδι καί πρωτο
βουλία τού Πατριάρχου Ίερεμίου, Ιδρύονται είς πλεΐστα μέρη 
τής Ελλάδος Ελληνικά Σχολεία (’Ιωάννινα, ’Αθήνας, Χίον, 
Σμύρνην κλπ .).

Τό περιεχόμενον τής διδακτέας ύλης προήρχετο έκ τών 
θρησκευτικών κυρίως κειμένων, αΐ δέ κατευθύνσεις, όδηγίαι 
καί συμβουλαί πρός τους διδασκάλους τών σχολείων έκείνων 
είχον θρησκευτικόν χαρακτήρα καί άπώτερον σκοπόν τήν έμ- 
φύσησιν είς τάς νεαράς καρδίας τών βουλωμένων Έλληνοπαί- 
δων τής Μεγάλης ’Ιδέας τής Άναστάσεως τού Γένους.

Τοιουτοτρόπως προητιμάζετο ή λεοντόκαρδος έκείνη γενεά 
τού 21, τής όποιας ή Έπανάστασις έκρήμνισε τάς έλπίδας τής 
'Ιερές Συμμαχίας, καί έδωκεν ύπατον παράδειγμα αόταπαρνή- 
σεως καί ήρωϊσμοΰ πρός χάριν τής Ελευθερία^ κάί ύπερήφανον 
άπόδειξιν τής ίκανότητος τών δούλων, νά άποκτοδν τήν ’Ελευ
θερίαν.

’Αλλά μέχρις δτου συμβή τδ κοσμοϊστορικδν τούτο γεγονός

κατεβλήθη μόχθος καί έπίπονος προσπάθιεα διαφωτίσεως τού 
σκλαβωμένου γένους Οπό τών ποιμένων καί τών άλλων ύπηρε- 
τών τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

Οδτω καί τά πρώτα κηρύγματα τών Κληρικών πρός τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα ήσαν είς γλώσσαν άπλήν, ώστε νά γί- 
νωνται κατανοητά ΰπό τής πλειονότητος τών Ελλήνων. Μέ 
τήν γλώσσαν αύτήν έκήρυξεν δ Πατριάρχης Μελέτιος Πηγάς, 
δ έκ τών πρωταγωνιστών τής άναληφθείσης προσπάθειας.

Βραδυτερον, είς τάς ίδρυθείσας Σχολάς, δνόματα καθηγη
τών— Κληρικών ίδιαζοόσης βαρύτητος, ώς τού Πατριάρχου 
Κυρίλλου Λουκάρεως, τού Ν. Βάμβα, τού Κων. Οικονόμου, άπο- 
τελούν τά άπαστράπτοντα κοσμήματα, τούς πολυτίμους μαργα
ρίτας, οί όποιοι μορφώνουν καί καθοδηγούν τούς αύριανούς δι
δασκάλους—ήγήτορας.

Είναι άνεκτίμητοι αί ύπηρεσίαι τάς όποιας προσέφερον οί 
έν λόγψ Κληρικοί—-διδάσκαλοι πρός τό δούλον γένος. Διά τής 
θεμουργοΰ πνοής των έθέρμαινον είς τάς ψυχάτ τών Ελλήνων 
τήν φλόγα τής ’Ελευθερίας, άνανεούντο αί έλπίδες, άφυπνί- 
ζετο ή Μεγάλη Τού "Εθνους ’Ιδέα.

_ Ύπό t*  σημερινά δεδομένα τής Ελληνικής 'Ιστορίας, τής 
όποιας αί περισσότεραι σελίδες κοσμούνται διά τών ονομάτων 
καί τών πράξεων τών Ελλήνων Κληρικών, ή Ελληνική ’Ορ
θοδοξία, ή έχουσα ζωήν αιώνων, έμφανίζεται ώς άσκήσααα 
έργον ύψηλόν, έργον θεάρεστον καί παρ’ άνθρώποις άνεκτιμή- 
του αξίας, Οπό τήν τριττήν ύπόστασιν, τής θρησκευτικής όργα- 
νώσεως, τής διπλωματίας καί τής μορφώσεως, πρός χάριν τών 
’Ορθοδόξων 'Ελλήνων.

’Αλλά καί δ είς αίμα φόρος αύτής κατά τήν περίοδον τής 
Τουρκοκρατίας καί μετέπειτα, δέν ύστερε! είς ποσότητα καί 
προσφοράν.

Πλεΐστα παραδείγματα κληρικών— ήρώων βασανισθέντων 
καί φονευθέντων ύπό τών Τούρκων μάς παρέχουν τήν άπλήν 
άπόδειξιν τής ήρωϊκής προσφοράς των (Κοσμάς δ Αίτωλός, 
δ ίδρύσας 200 καί πλέον σχολεία, δ καί άγρίως φονευθείς δπό 
τών Τούρκων Διονύσιος, δ ’Επίσκοπος Ίωαννίνων, δ ήγηθείς 
τοπικού κινήματος, δστις καί έξεδάρη ύπό τών Τούρκων, ό παρά 
τήν μάχην τής ’Αλαμάνας, ώς άπλούς στρατιώτης, φονευθείς 
’Επίσκοπος Σαλώνων 'Ησαίας, δ Γρηγόριος Δίκαιος (Παπα- 
φλέσσας), δ Μητροπολίτης Γρηγόριος δ Ε ' καί πλείστοι άλλοι 
ήρωες έπώνυμοι καί άφανεϊς»).

Παρά τήν λυσσώδη καταδίωξιν καί τήν άγρίαν σφαγήν, μέ 
τήν δποίαν έπετέθη τό Τουρκικόν "Εθνος κατά τού "Ελληνος 
Κληρικού δ 'Έλλην ιερωμένος ουδέποτε έπτοήθη, ούδέποτε 
έκλινε δουλοπρεπώς τό γόνυ είς τόν άπιστον κατακτητήν, παρά 
μίαν καί μόνην στιγμήν, τήν εύλογημένην έκείνην ώραν, καθ’ 
ήν δ σεπτός 'Ιεράρχης Γερμανός ηόλόγησε τήν Έπανάστασιν 
καί ύψωσε τό Λάβαρον τής Έπαναστάσεως.

ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Άρχιφύλαξ
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα 'Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την 
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. To Κ .Κ .Ε . ουδέποτε  ̂ ένδιεφερθη δια τα 
’Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του υπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας 
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

28. (Συνέχεια  έκ τοϋ προηγουμένου)

'Η πρώτη έμφάνισις τής άνταρτικής 6- 
μάδος (τσολιάδες μέ πλήρη δπλισμόν), 
έγέμισε χαράν καί έθνικήν υπερηφάνειαν 
τάς ψυχάς των άγνών Ρουμελιωτών.

Ή  Όργάνωσις έξηπλοΰτο ταχέως, παρά 
τήν άντίδρασιν τοϋ ήδη έμφανισθέντος 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Αί πρώται δμως δυσκολίαι 
ήδη όρθοΰνται. Σύνδεσμος μέ τούς Συμ
μάχους (διά ρίψεις εφοδίων, οικονομικήν 
ένίαχυαιν κ λπ .), είχεν δρισθή ύπό τοϋ Κάι
ρου εϊς έ α μ ί τ η ς  δικηγόρος, δνόματι 
Σεφεριάδης. Έ τσ ι ρίψεις δέν έγένοντο, ή 
άν έγένοντο ήααν περιέργως πρός τάς πε- 
ριοχάς τοϋ ΕΑΑΣ. Τής καταστάσεως ταύ- 
της έλαβε γνώσιν είς ’Αθήνας ό Φαρρός. 
Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου 1942 τό 5/42 
είδοποιήθη, δτι θά έγένοντο ρίψεις είς τό 
ύψωμα 2311 μ. Προφήτης Ήλίας Γκιώνας. 
Πράγματι, άνήλθεν είς τήν κορυφήν δ έφ. 
δπολοχαγός Μήταλας μέ δλίγους άντάρ- 
τας. Τήν νύκτα τής 29ης Σ)βρίου έρρί- 
φθη δμάς έκ 4 ’Άγγλων αλεξιπτωτιστών, 
έπικεφαλής τής όποιας ήτο δ Ταγματάρ
χης Κρίς (Κρίστοφερ Γκούντχάουζ), δατις 
έμελλε νά παίξη σπουδαίον ρόλον κατά τήν 
περίοδον τών αγώνων τής Κατοχής. ’Αρ
γότερου, έρρίφθησαν δλλαι δύο δμάδες καί 
οϋτω συνεκροτήθη ή ’Αγγλική άποστολή 
έν Έλλάδι, ύπαγομένη απευθείας εϊς τό 
Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής. Είναι χα 
ρακτηριστικόν, δτι, δταν τό έπληροφορή- 
θϊ(σαν οι κομμουνισταί, διέδωσαν δτι έρ- 
ρίφθηααν Γερμανοί, προσποιούμενοι δήθεν 
τούς Ά γγλους!! Καί τοΰτο, διά νά έξον- 
τωθούν οι Βρεττανοί ύπό τών Έαμοελασι- 
τών. Πράγματι, ύπήρξε μέγιστος κίνδυνος,
αλλά τούτο άποτελεί έτέραν ιστορίαν-----
Τό 5/42, άνδρωθέν καί ένισχυθέν, έδωσε 
πλήθος μαχών κατά τών κατακτητών. 'Η 
πρώτη γνωριμία τοϋ 5/42 μέ τόν Αρην 
Βελουχιώτην (ή δράσις τοϋ δποίου θά έξι- 
στορηθή λεπτομερώς, είς τό έπόμενον κε-

φάλαιον), έγένετο τόν ’Ιανουάριον 1943 
εϊς Μαυρολιθάρι, ένθα εϊχον κληθή οί ή- 
γέται τών διαφόρων ’Οργανώσεων πρός 
συνεννόησιν. Τήν προηγουμένην δμως ήμέ- 
ραν, δ Ά ρης διά δόλου είχε συλλάβει τήν 
έκ τοϋ ΕΑΑΣ άποσκιρτήσασαν άνταρτικήν 
δμάδα (14 δνδρες) Τζιβάρα — Άγουρί- 
δη. Οδτοι εϊχον κληθή δήθεν πρός συνεν- 
νόησιν καί κατενεμήθησαν είς διαφόρους 
οικίας. Μετά τό μεσονύκτιον αυνελήφθη- 
σαν καί άφωπλίσθησαν. Τήν έπομένην, 
παρουσία τών κατοίκων τοϋ χωρίου, τούς 
ύποχρέωσαν νά σκάψουν τούς τάφους των 
είς τό νεκροταφείου τοϋ χωρίου! Έ ν συ
νεχείς τούς έγύμνωσαν τούς έδειραν μέ- 
χρις αίματος, διά μαστιγίων συρματίνων 
καί τούς διεπόμπευσαν ώς προδότας καί 
συνεργάτας δήθεν τών ’Ιταλών. Τέλος, 
δ ι ά  μ α χ α ι ρ ώ ν  έ θ ρ α υ σ α ν  
τ ά  δ σ τ α  τ ώ ν  β ρ α χ ι ό ν ω ν  
τ ω ν  κ α ί  ά π έ κ ο ψ α ν  τ ά  
ά κ ρ α  τ ω ν  (χεΐρας καί πόδας). 
Μέσα σέ φρικτούς πόνους, οίμώζοντες καί 
λιποθυμοΰντες, οί μαρτυρικοί άντάρται ύ- 
πέκυψαν είς τά φρικτά βασανιστήρια! Τήν 
σύζυγον τοϋ άρχηγοΰ τής 'Ομάδος Τζιβά
ρα έβασάνισεν δ Ιδιος δ Ά ρης. Τήν έγύ- 
μνωαεν έντελώς καί διά μαχαίρας ήνοι- 
ξε τήν κοιλίαν της έκ τών κάτω πρός τά 
άνω, έκχυθέντων τών σπλάχνων τ η ς . . .  
Συγχρόνως, διεπιστώθη, δτι είς τά τμήμα
τα τοϋ Ά ρη έγένοντο συνεχείς δμιλίαι ύπό 
κομμουνιστικών στελεχών καί έδιδάσκοντο 
κουμμουνιστικά θούρια καί άσματα.  ̂ Μέ 
αύτάς τάς έντυπώσεις έπανήλθεν ή άντι- 
προσωπεία τοϋ 5/42 καί τάς άνέφερεν είς 
τούς λοιπούς άξωματικούς.

Γράφει ό Άστυν. Διευθυντής Α’ 

κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  ΚΟΥΒΑΣ

Τήν 25 Μαρτίου 1943, δ Ταρρός άφίχθη 
είς περιοχήν Άμφίσσης. Τήν 15— 16 ’Α
πριλίου 1943 έγένετο ρίψις είς θέσιν Λυ
κοχορός Βουνιχώρας, ένθα δ Σταθμός Δι- 
οικήσεως τοϋ 5/42 Συντάγματος. Έρρίφθη- 
σαν οί: Λοχαγός Τζέφ, έπιλοχίας Μπίλ, 
δ Έ λλην Συμεωνίδης καί δ έπιλοχίας 
Μπόμπ, άσύρματοι, δπλα, πυρομαχικά καί 
λοιπά ύλικά.

'Ο Τζέφ άπετέλεσε τό σύνδεσμον μέ τό 
Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής. Έπέδει- 
ξεν δμως «παράδοξον» στάσιν, ένισχύων 
άφειδώς τόν ΕΑΑΣ καί μέ τό σταγονόμε
τρου τό 5 /4 2 .. .

Τό Σύνταγμα είχεν δλοκληρωθή. Συνε- 
κροτήθησαν 5 λόχοι, ύπό τούς Λοχαγόν 
Κούτραν, Τπολοχαγόν Καϊμάραν, Τπολο- 
χαγόν Ντοϋρον, Τπολοχαγόν Καραδήμαν 
καί Ύπολοχαγόν Μήταλαν. Διοικητής τοϋ 
Συντάγματος άνέλαβεν δ Συνταγματάρχης 
Ταρρός καί Τ ποδ)τής δ Ταγματάρχης 
Ααγγουράνης Κ. Τήν 11 ην Μαίου 1945, δ 
Τζέφ έδωσε μίαν παράδοξον διαταγήν πρός 
τό 5/42. Νά παραδώση είς τόν ΕΑΑΣ δ- 
πλισμόν 100 άνδρών (έκ τών 210 άνδρών 
πού διέθετε τό 5/42), διά νά χρησιμοποιη- 
θή είς έπικειμένας έπιχειρήσεις τοϋ ΕΑΑΣ 
άντικαθιστάμενος οδτος είς προσεχή ρϊ- 
ψιν. Ό  πάντοτε πράος καί πειθαρχικός 
Φ’αρρδς, παρά τήν γνώμην τών άλλων 
άξ)κών του, συνεμορφώθη, ίνα μή διατα- 
ραχθή ή συνεργασία. Τήν Ι3ην Μαίου 
είσήλθεν είς Στρώμην δ Ά ρης μέ τούς 
καπεταναίους Μπελήν, Όρέστην, Νικηφό
ρου κ.ά., ήρχισε δέ συζητήσεις δ ή θ ε ν  
περί συνεργασίας... Άπροόπτως, δμως, 
δ Ά ρης, πληροφορηθείς τό σύνθημα —πα
ρασύνθημα, έκύκλωσε τόν Σταθμόν Διοική- 
σεως τοϋ Συντάγματος καί άπήτησε τελε
σιγραφικούς άπό τόν Ταρρόν, δπως «διαλύ- 
ση τό 5/42 2.Ε. έντός 3 ώρών καί παρα
δώση τόν δπλισμόν είς τόν ΕΑΑΣ». Τόν 
ειδοποίησε, δτι είναι άπό παντοϋ κυκλω
μένος καί δτι άν άρνηθή «θά έκοκκίνιζαν
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τ& νερά τοΟ Μόρνου άπό τήν σ φ α γ ή ν » .
Ό  Φαρρός κατάπληκτος, άπό τήν χτι- 

μον πλεκτάνην, ζητεί άπό τούς Αξιωματι
κούς του νά δεχθώσι τήν αύτοδιάλυσιν τοϋ 
5/42. Μέ δάκρυα εις τά μάτια συμφωνούν. 
’Αλλά δ "Αρης ζητεί άπό τόν Φαρρόν να 
ύπογράψη δήλωσιν, δτι «δν δέν προσχω- 
ρήση εις τόν ΕΛΑΣ, δέν πρόκειται ν’ άνα- 

έκ νέου εις τόν απελευθερωτικόν 
αγώνα». Ό  Φαρρός άρνεΐται καί συλλαμ- 
δάνεται μαζύ μέ τόν Κ. Λαγγουράνην, ο
δηγούνται δέ Ας αιχμάλωτοι είς Μαυρο- 
λιθάρι.

Έ κ  τών 210 άνδρών τού 5/42, 3 κά
τοικοι άλλων περιοχών, φοβηθέντες προ
σχώρησαν είς τόν ΕΛΑΣ, Ας έπίσης καί 
6 έφ. άνθ) γός Γεωργιάδης, έξελιχθεις 
άργότερον είς φανατικόν στέλεχος καί 
προαχθείς μάλιστα είς τόν βαθμόν το ύ ... 
Ταξιάρχου τού ΕΛΑΣ!! Τήν 28ην Μαίου, 
ένεργείαις τού Ταξιάρχου "Εντυ, συνήφθη 
συμφωνία άνασυγκροτήαεως τού 5/42. Πρά
γματι, ήρχισε ταχέως ν’ Ανασυγκροτείται 
συμετείχε δέ καί ό ήρως Ταγματάρχης 
Κρανιάς, έπί κεφαλής λόχου άπό νεαρούς 
άξ)κούς καί Εύέλπιδας. Τήν νύκτα τής 
22ας Ιουνίου 1943, παρά τάς συμφωνίας, 
ισχυρά δύναμις τού ΕΛΑΣ έξ 800 άνδρών, 
βαρέως Απλισμένων, κινηθεϊαα δήθεν πρός 
έπίθεσιν κατά τής ’Ιταλικής φρουράς Λι- 
δωρικίου, έστράφη άπροόπτως πρός τά δ- 
ψώματα Ταράτσας, δπου έτέλει έν καταυ- 
λισμφ τό 5/42. Οί έπικεφαλής τών τμη
μάτων τού ΕΛΑΣ, Λοχαγός (ύπό ψευδώνυ
μον) Φώτης Βερναΐος (Λοχαγός Γρηγορι- 
άδης Φοίβος τού Νεοκόσμου) καί ό (ύπό 
ψευδώνυμον) Νικηφόρος (Ανθυπίλαρχος 
Λημ. Δημητρίου), άπό τήν θέσιν Τρίσελη 
άπέστειλαν άγγελιαφόρον (κομμουνιστήν 
Λασπούλαν Γ. έκ Λεκαυδιτίου), κομίζοντα

πρός τόν Φαρρόν τδ έξής τελεσίγραφου:
« Εχουμε διαταγή τοϋ Γενικού Στρα

τηγείου του ΕΛΑΣ νά σας διαλύσουμε, 
αν δέν π α ρ α δ ο θ ή τ ε  ά μ έ- 
σ ω ς».

Ό  Φαρρός κατηγανακτησμένος άπό τή* 
νέαν Ατιμίαν τοδ ΕΛΑΣ, άπήντησε μόνον: 
«Μ ο λ ώ ν λ α β έ»! Ή ένοπλος ρή- 
ξις κατέστη Αναπόφευκτος. Σημειωτέου, 
δτι ό είς έκ τών δύο «γενναίων» συναρχη- 
γών τών τμημάτων τού ΕΛΑΣ, είχε κατη- 
γορηθή, είς ’Αλβανίαν, έπί δ ε ι λ ί α ! !  
Έν πάση περιπτώσει, αί μάχαι έκράτησαν 
πολλάς ώρας. Τά τμήματα τοδ ΕΛΑΣ ύ- 
πεχώρησαν πρός Β. μέ βαρείας απώλειας. 
Τά τμήματα τοδ 5/42 άπεσύρθησαν πρός 
Ν., έγκατασταθέντα είς τό ύψωμα Παπα- 
δάκος Βουνιχώρας. Αί άπώλειαι τού 5/42 
άνήλθον είς 3 νεκρούς καί 5 τραυματίας. 
Ό  άξ) κός Αεροπορίας Τσίγκας, έκ Χρυ
σού, τραυματισθείς αυνελλήωθη ύπό τών 
Έλασιτών, Αντί δέ περιθάλψεως, έξετε- 
λέσθη έπί τόπου!

Ό  Φ'αρρός, φοβηθείς τήν αιματοχυσίαν, 
έζήτησε Από τόν Τζέφ μεσολάβησιν καί 
ύλικήν ένίσχυσιν. Ό  περιέργος Τζέφ έπέ- 
δειξεν Αδιαφορίαν καί Αδράνειαν. Ούτως, 
ή αιματοχυσία καθίστατο έκ νέου Αναπό
φευκτος, δΓ δ δ Φαρρός, πλήρης πικρίας, 
καίτοι νικητής μέχρι στιγμής, άπεφάσισε 
τήν αύτοδιάλυσιν τοδ 5/42, δ ίδιος δέ, μέ 
μερικούς Αξιωματικούς του μετέβησαν καί 
έκρύβησαν είς Αίγιου. Οί "Αγγλοι παρε- 
νέβησαν, καί πιεστικώς ύπεχρέωσαν τόν 
Φ'αρρόν νά έπανέλθη. Τήν 31 ’Ιουλίου 
1943 ύπεγράφη συμφωνητικάν Αμοιβαίας 
συνεργασίας μέ τόν ΕΛΑΣ, δμοιον με έ- 
κεΐνο τού ΕΛΑΣ—ΕΔΕΣ, άνεγνωρίσθη δέ 
δ Φαρρός Ας ’Αρχηγός Ρούμελης. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον δ Φαρρός ένέπεσε, διά

Ή αντεθνική όργάνωσις Ε.Α.Μ. τού 
Κ.Κ.Ε. επεκτείνει τήν δράσιν της με
ταξύ τών Ελλήνων τής Αίγυπτου. 

Σύνθημα είς δρόμον τοϋ Καίρου.

μίαν είσέτι φοράν, είς τήν κομμουνιστικήν 
παγίδα. Τό 5/42 άνεσυγκροτείτο διά τρί- 
την φοράν μέ σύνθεσιν: ’Επιτελείου, Τά
γμα ΙΙαρνασσίδος, Τάγμα Δωρίδος, Τάγμα 
Δεσφίνης, όμάς καταστροφών. Πολιτικός 
σύμβουλος τοδ Φαρροδ έτοποθετήθη δ έφ. 
Γπολοχαγός καί έξαίρετος δημοσιογράφος 

Τάκης ΙΙαπαγιαννόπουλος. Ή  δύναμις τοί 
Συντάγματος Ανήλθεν είς 1.000—1.SCO 
Αντάρτας.  ̂ ΙΙαρά τάς δυσκολίας έφοδια- 
σμοΰ, τό 5/42 έδωσε πολλάς μάχας κατά 
τών κατακτητών. Τήν 12— 13 Σ)6ρίου είς 
Λιδωρίκιον κατά τών ’Ιταλών καί Γερμα
νών. Τήν 14)9 κατά τών Γερμανών είς 
Σκαλούλαν, τήν 15)9 κατά τών Γερμανών 
είς Τσακόρρεμα, τήν 25.30)9 είς ΙΙαπα- 
δάκου κατά τών Γερμανών, τήν 29)10 είς 
Ζωοδόχον Πηγήν ή Κυργιά. ’Επίσης καί 
άλλας, μικροτέρας έκτάσεως. Ό  ΕΛΑΣ 
άνησυχήσας ήρχισε νά Αντιδρά, ένφ τό έτος 
1944 άνέτελλεν ύπό συνθήκας λίαν θλιβε- 
ράς, έγκυμονούσας έμφύλιον σπαραγμόν. 
Τόν ’Απρίλιον 1944 καί ένφ ειχεν ίδρυθή 
ή ψευδοκυβέρνησις τοδ βουνού ΠΕΕΑ, δ 6- 
ποδιοικητής τοδ 5/42, άντισυνταγματάρ- 
χης Λαγγουράνης Κ. κατέφερε κατ’ αύ- 
τού βαρύ πλήγμα, προσχωρήσας είς τόν 
ΕΛΑΣ, προφανώς έν συνενοήσει μέ τόν 
«κόκκινου συνταγματάρχην «Μαπακιρτζήν. 
Έ π ί πλέον συνέταξε προδοτικήν προκήρυ- 
ξιν είς ήν άνέφερε: «’Αδέλφια, Αποκηρύ
ξατε τις Αντεθνικές ένέργειες τοδ Φαρροδ 
καί τών Αξιωματικών τοδ 5/42 καί προσ
χωρήσατε είς τόν ΕΛΑΣ, διότι ή νεοσύ
στατη Ι1ΕΕΑ πήρε τήν άμετάτρεπτη Από
φαση νά ξεκαθαρίση τήν κατάσταση πού 
σάς δδηγεί δλους δεμένους χεροπόδαρα 
στή διάθεση τοδ έχθροδ καί τούς Γερμανο- 
ράλληδες. Νά τήν ξεκαθαρίση μέ κάθε τρό
πο καί μέ τά ό π λ α  Ακόμη, γιατί εί
ναι πολύ δυνατή καί στηρίζεται στά δπλα 
τού έθνικοδ λαϊκού Στρατού...».

ΊΙ προδοτική αύτη ένέργεια υπήρξε τό 
προοιμίου καί τό «ήθικόν» έρεισμα διά τήν 
τελειωτικήν δολοφονικήν έξόντωσιν τοδ 
ήρωϊκοδ καί τραγικού 5/42. Τήν 3 ’Απρι
λίου 1944 δ Πρόεδρος τής ΠΕΕΑ, Μπα
κιρτζής, έζήτησε δΓ έπιστολής άπό τόν 
Φαρρόν τήν π ρ ο σ χ ώ ρ η σ ι ν  τοδ 
5/42 είς τόν ΕΛΑΣ, ένώ δ Βελουχιώτης 
κατήρχετο Από Β. καί έτερα τμήματα Ας 
καί έφεδρικός ΕΛΑΣ έκινοΰντο κυκλωτι- 
κώς. ’Από τήν Μ. Τετάρτην (12.4.44) Αρ
χίζουν αί έπιθέαεις τού ΕΛΑΣ κατά τών 
τμημάτων τοδ 5/42, ένώ δήθεν έγένοντο 
προτάσεις καί Αντιπροτάσεις διά συνεργα
σίαν.

Ή  τελευταία διακήρυξις τού Φαρροδ 
πρός τούς άνδρας του κατέληγε:

«Κατόπιν όλων τούτων, διά τήν δια- 
τήρησιν τής τιμής τών όπλων καί διά τό 
άκηλίδωτον τοΰ παρελθόντος τής Όρ- 
Υανώσεως καί τοϋ Συντάγματος, είναι 
άποφαοισμένον μετά λύπης του, διά τό 
χυνόμενον αδελφικόν αίμα, τό Σύντα
γμα νά άγωνισθή δΓ όλων τών μέσων 
κατά τής ούτως έΕυφανθείοης ύπό τού 
ΕΑΜ —ΕΛΑΣ έναντίον του έπιθέσεως·. 
Τήν 3ην μεταμεσονύκτιον τοδ Πάσχα, τό j 
5/42 δέχεται σφοδροτάτην έπίθεσιν δ ε- 
κ α π λ α α ί ω ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ο δ  ι
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Μία σπανία φωτογροφία. Ο κατοχικός 
άρχιγγόα τοϋ Κ.Κ.Ε. Γ. Σιάντος ιππεύ
ει ύπερηφάνωα τόν λευκόν ίππον μέ πα- 
ραπλεύρως έπΙ τού αχαμνού ίππου τόν 
ποχυθέντα κουρέα τοϋ Βόλου Γιάννη 
Ίωαννίδη. Ή φωτογραφία εις τά "Α
γραφα, όπου τόν Μάρτιο τοϋ 1944 είχε 
έγκστοσταθή τό Πολιτικό Γ ραφείο τού 

Κ.Κ.Ε.

Ε Λ Α Σ, έφ’ δλοκλήρου τοδ μετώπου, 
βαρύτατα ώπλισμένων. Τό αίμα έρρευσε καί 
τά τμήματα τοΰ 5/42 συνεπτύχθηααν μέ 
βαρείας απώλειας. *0 Ταρρός ήρνήθη νά 
άκολουθήαη τά διαφεύγοντα τμήματα, πα- 
ραμείνας είς τήν Σκάλαν Καραίσκου. 
’Εκεί αυνελήφθη αιχμάλωτος, άπεστάλτι 
δέ ύπό συνοδείαν είς τά Κλήματα, δπου 
τό Άρχηγεϊον τοδ Ά ρη. Καθ’ δδόν, συ
ναντηθείς μέ τόν θηριώδη συνταγματάρ
χην τοΰ ΕΛΑΣ Ζουλάν Εΰθ., προεπηλακί- 
σθη καί έξυβρίσθη χυδαιότατα. Τέλος, κα
τόπιν αγρίου ξυλοδαρμού, έ σ φ ά γ η. 
Τό πτώμα του έφορτώθτ έντός σάκκου έπί 
ήμιόνου και μετειρέρθη εις Κλήματα, έκτε- 
θέν έπί ήμέρας εις τήν χλεύην των θηρί
ων τοΰ ΕΛΑΣ καί των πορνών τοΰ ΕΑΜ/ 
ΚΚΚ. Κατόπιν έτάφη καί έπί τοΰ τάφου 
τοΰ ήρωος τής Ι'κώνας έτέθη κακογραμμέ 
νη έπιγραφή: «Συνταγματάρχης Ψαρρός. 
π ρ ο δ ό τ η ς  τής Πατρίδος». Οί συνο- 
δεύοντες αυτόν δνδρες τοΰ 5/42 δμοίως έ- 
σφαγιάσθησαν, άνευ οίκτου.

Διά τό έγκλημα κατά τοΰ *Fορρού καί 
τών συνοδών του, πολλοί ήσχολήθησαν. Γό 
ένοχον ΚΚΕ άπέφυγεν, έπιμελώς. Διά τοΰ 
ψιθύρου μόνον καί δι’ άνευθύνων δημοσιευ
μάτων προσεπάθησε νά δημουργήση τήν 
έντύπωσιν, δτι δ Εύθ. Ζουλάς δέν ήτο δια- 
νοητικώς απολύτως φυσιολογικός.

'Όμως, τά γραπτά ντοκουμέντα άποδει- 
κνύουν, δτι διά τό στυγερόν έγκλημα εύ- 
θύνονται κυρίως οι Σιάντος καί Αρης Bc- 
λουχιώτης. Ούτως, είς τήν έφημερίδα 
«ΕΛΛΑΣ» δργανον τής Μεταπελευθερωτι- 
κής Κυβερνήσεως, αποκαλύπτεται τήν Ιην 
’Οκτωβρίου τό κάτωθι Ιστορικόν, ώς χα 
ρακτηρίζεται, σήμα τοΰ Σιάντου (ψευδώ
νυμον Γέρος) πρός τόν Κώστα (Κων)νον 
Δεσποτόπουλον, μετεπειτα βουλευτήν τ?<* 
ΕΔΑ).

Ο ΨΑΡΡΟΣ ΕϊΕΤΕΛΕΣΘΗ
ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΤΟΥ ΣΙΑΝΤΟΥ

14.4.44
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αγοπητέ Κώστα,

Γιά τόν Ψαρρό, τά είπαμε πολλές φο
ρές καί δέν Εέρω γιατί ζητάτε νά σας 
δώσουμε διαταγή διαλύσεως. . . "Αν δέν 
δεχθή τούς όρους μας. . . τότε είμαστε 
ύποχρεωμένοι ΝΑ ϊΕΚΑΘΑΡΙΣΟνΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙ
ΒΕΣ. Σ' αύτό τό σημείο έφιστώ ιδιαί
τερα την προσοχή σας γιά νά πάρετε τό 
άναγκαϊα στρατιωτικά μέτρα γιά τήν π(*> 
ρίπτωση αύτή καί νά διατάξετε δηλ. να 
λύσετε τό χέρια τοϋ Ρίξου νά Εεκαθα- 
ρίοη τήν κατάσταση μόλις ό Ψαρρος 
άπορρίψει τούς όρους μας ή ένα έΕ αυ
τών ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΤΑΛΗ ΚΑΙ ΑΥ
ΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΙΤΟ.

Γέρος

Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΤΕΑΕΙΤΑΙ

Μετ’ όλίγας ήμέρας ή διαταγή τοΰ «ξε- 
καθαρίσματος» έχει έκτελεσθή. Παραθέτο- 
μεν τήν σχετικήν άναφοράν:

28.4.44 
Άπ. 346/1340

Δεσποτόπουλον,
Πέμπτη ΤαΕιαρχία άνέφερε στόπ. Νύ

κτα 16ης πρός 17ην διά αιφνιδιαστικής 
έπιθέσεως διελύθη τό 5/42 ΕΚΚΑ καί 
έΕεκαθαρίοθη περιοχή.

X. δ. Παπαστσματιάδης

Είς τήν δίτομον βιογραφίαν «ΑΡΗΣ ΒΕ- 
ΛΟΓΧΙΩΤΗΣ», τόμος 2ος, σελ. 431 (έκ- 
δοθεΐσαν τό έτος 1965 όπό συναγωνιστούν 
τοΰ Ά ρη —έκδ. οίκος Κυψέλη), άνχφέρε- 
ται! «Ό "Αρης δέν είχε κανένα λόγο νά 
έκτελέση τόν Ψαρρό. Δέν έκρυβε τήν γνώ
μην πού είχε γιά τις ένοπλες όμάδες τοΰ 
ΕΔΕΣ καί τοΰ ΕΚΚΑ. "Ελεγε ότι ή δια
γωγή τής ήγεσίας τους ήταν τέτοια πού 
εξυπηρετούσε τήν πολιτική τών Ά γγλω ν, 
τήν πολιτική τοδ έμφυλίου πολέμου, τήν 
πολιτική τοδ ι  ε ρ ι ο ρ ι ο μ ο δ τής 
δυνάμεως τοΰ ΕΛΑΣ, τήν πολιτική τής 
αγγλικής κυριαρχίας στήν Ελλάδα. Ό 
πως είχε τήν γνώμη, δτι ή διάλυσις τής 
ΕΚΚΑ δέν έπρεπε νά γίνη ά κ α ι ρ α. 
Μέ τό άκαιρα έννοοδσε δτι δέν έπρεπε νά 
γίνη δταν ή πολιτική τοΰ ΕΑΜ είχε στρα
φεί' (σ.σ. παραπλανητικά) στήν πραγματο
ποίηση (σ.σ. δήθεν) τής ’Εθνικής Ένό- 
τητος. Αυτό τό θεωροδσε άλλοπρόσαλλο. 
Καί ήταν».

Ακόμη δμως χρονικώς είναι ένωρίς. 
Κάποτε ή αδέκαστος Ιστορία θά στιγμα- 
τίση αιωνίως τούς δειλούς φ ονεΐς ...

’Εν πάση περιπτώσει, ή τύχη τοδ Ταρ- 
ροδ άς προβληματίζη τούς άφελείς,^ τούς 
συμβιβαστικούς, τούς όραματιστάς, τούς μή 
έννοοδντας ποιον άγριον θηρίον αντιμετω
πίζουν είς τό ΚΚΕ...

Αυτά τά όλίγα καί συνοπτικά, δσον ά- 
φορ$ τάς (άναφερθείσας όλίγας ένδεικτι- 
κώς) Έθνικάς ’Οργανώσεις, τήν δράσιν 
των καί τήν διαπίστωσιν τ ώ ν  β α 
σ ι κ ώ ν  α δ υ ν α μ ι ώ ν  των. Δη
λαδή τήν ένδημικήν μεταξύ τών έθνικο- 
φρόνων ασθένειαν κατατεμαχισμού δυνάμε
ων, έλλείψεως συμφωνίας καί συντονισμού, 
διαφωνιών, λόγω μωροφιλοδοξιών καί πο
λιτικών ή έσωκομματικών αντιθέσεων. Ό  
πωσδήποτε, δμως, ανήκει πάσα τ ι μ ή  
καί  δ ό ξ α  είς τά θύματα, άτινα έδω
σαν δλαι αί οργανώσεις αύται κατά τόν 
διμέτωπον άγώνα τ ω ν .

’Επίσης, τιμή καί δόξα είς τά θύματα 
άλλά καί τήν δρασν τών δργανώσεων κα
τασκοπείας καί σαμποτάζ, αϊτινες ύπήγον- 
το είς τάς Συμμαχικάς Υπηρεσίας. Κανείς 
δέν θά ξεχάση τήν ήρωΐδα Λέλαν Καρα- 
γάννη καί πολλούς άλλους επώνυμους καί 
άνώνυμους ήρωας.

Τέλος, δλόκληρος δ Λαός μας, οί άπλοι 
καί άνώνυμοι άνθρωποι, ύπέφερε καί ήγω- 
νίζετο προσφέρων πολλά δάκρυα καί πολύ 
α ίμ α ... Ό  Λαός αύτός τών ήρώων. . .

Η ΔΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Τιμητική μνεία δέν άρμόζει είς τούς 
άμετανοήτους «Πολιτικούς». Οδτοι, άπό 
τάς πρώτας ήμέρας τής έγκαθιδρύσεως 
τής κατοχικής Κυβερνήσεως Τσολάκογλου, 
ήρχισαν άνερχόμενοι τάς κλίμακας τοδ 
Κυβερνείου καί παρουσιάζοντο, έπισήμως 
ένώπιον τοδ «Κυβερνήτου», δημουργοΰντες 
οδτω, άφ' ένός DE FACTO άναγνώριαίν 
του καί άφ’ έτέρου έντύπωσιν δ ι α σ τ ά- 
σ ε ω ς τοδ Ελληνικού λαοδ πρός τήν 
αυνεχίζουσαν τόν άγώνα είς Κρήτην Κυ
βέρνησή τοδ Βασιλέως Γεωργίου Β \  Με
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Ό  "Αρης Βελουχιώτης όταν ήταν άν- 
τάρτης στό βουνό.

χαξύ τών παρουσιασθέντων ένώπιον τοΰ 
Τσολάκογλου ήσαν καί οί Μερκούρης Γε- 
ώΡΥ0?! ’Αλέξ. ’Οθωναίος, Π. Κανελλόπου- 
λος, Γ. Παπανδρέου, I. Σοφιανόπουλος, 
Α. Άγγελόπουλος, Γ. Πεσματζόγλου κ.ά. 
Ή  έπίσκεψις καί τά όνόματά των προε- 
βάλλοντο χόχε εις τάς πρώτας σελίδας τού 
διευθυναμένου τύπου. Τήν 30ήν Μαρτίου 
1942, ένφ δ Λαός μας ήγωνίζετο, άπέθνη- 
σκε έκ πείνης ή έτυφεκίζετο, χό δέ ΚΚΕ 
ήνδρούτο είς δλόκληρον τήν έπικράτειαν 
καί ή Ε λλάς κατέκειτο ήμιθανής έκ τής 
αιμορραγίας χων τέκνων της καί τής κα- 
χαληστεΰσεως τών πόρων της δπό τών 
κατακτητών (Γερμανών — Βουλγά
ρων καί ’Ιταλών), ot «Πατριώται» Παλαιο- 
πολιτικοί, άφυπνισθέντες έκ τής χειμέριας 
νάρκης, είς ήν τούς είχε βυθίσει ή 4η 
Αύγούστου, καί έκφοάζοντες τό μίσος των 
διά τούτο, ύπέγραφον καί έκυκλοφόρουν 
έπαίσχυντον « Π ρ α κ τ ι κ ό ν » ,  είς 
δ, μεταξύ τίδν άλλων, συνεφωνεϊτο:

■ »Β) Η όριστική λύσις τοΰ Πολιτεια
κού ζητήματος, υφισταμένου όφ' ής κα- 
τελύθηοαν αί έλευθερίαι τού Λαού καί 
τό Πολίτευμα τής Χώρας ύπό τής τ υ- 
ρ α ν ν ί δ ο ς τής 4ης Αύγουστου. 
Ή λύσις αϋτη θέλει έπιδιωχθή διά προ- 
κηρύΕεως δημοψηφίσματος, κατά τό ό
ποιον τά ύπογραφόμενα Κόμυατα θά λά
βουν ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΟΝ ΘΕΣΙΝ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
. . . Οί άποδεχόμενοι τό παρόν θεωρούν 
ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΥ ΤΗΡΗΣΙΝ»

Τιμητικήν έξαίρεσιν (Απουσίας) άπετέ- 
λεσεν δ Αείμνηστος Κων)νος Τ2ΑΛΔΑ- 
ΡΗ2. Διά τού ώς άνω «Πρακτικού... τ ι
μής» έοοίπτετο ύδωρ είς τόν μύλον χών 
κατακτητών κα! χών συνεργατών χο>ν 
(πολεμική κατά τής 4ης Αύγούστου και 
τού Βασιλέως, άρθρον τού απίθανου Γκο- 
τζαμάνη «Σιώπα Γεώργιε» κ λπ .), ώς ε
πίσης καί είς τόν μύλον τοΰ ΚΚΕ (ένίσχυ- 
σις είς παραπλανητικάς ένεργεϊας του διά

σύμπτυξιν Λάϊκού Μετώπου). Διεβάλλετο, 
έπίσης, έναντι τών Συμμάχων ή συνεχίζου- 
αα τόν πόλεμον, είς Μ. ’Ανατολήν, ήγε- 
σία τών Ελληνικών Δυνάμεων. Είς τδ ση· 
μειον αύτό διευκρινίζομεν, δτι «ή προστα- 
σία τής Δημοκρατίας» άπό τάς κατοχικάς 
Κυβερνήσεις ήτο πλήρης. Δι’ δ, πλήν τών 
χορηγηθεισών πολλών συντάξεων καί πα
ροχών πρός τούς παλαιοκομματικούς, δ 
γνωστός κατοχικός 'Υπουργός Ταβουλάρης 
έπανέφερε τούς Αποτάκτους Αξιωματικούς 
μετά τιμών καί Αναδρομικών παροχών. 
Τήν ιδίαν έποχήν ή ’Αστυνομία Πόλεων 
ήγωνίζετο είς τάς έθνικάς έπάλξεις.

Ή  τοιαότη στάσις τών πολιτικών κρι- 
νομένη έπιεικώς, τούλάχιστον, ώς Ανόη
τος, προφανώς προήλθεν έκ τής στηθε ί
σης έντέχνως ύπό τών Γκαιμπελικών Υ 
πηρεσιών Π α γ ί δ ο ς. 03τω διά τής 
ύπό τών ’Αρχών Κατοχής έπιτραπείσης 
Α σ υ δ ο σ ί α ς  έκφράσεων γραπτών 
καί προφορικών είς βάρος τής ήγεσίας τής 
Χώρας, δηλαδή τού Βασιλέως τής 4ης 
Αύγούστου, συνεχιζούσης τόν Αγώνα έκτός 
τών δρίων τής Ελλάδος, έγεννήθη είς 

. τούς έν ληθάργφ μέχρι τού ’Απριλίου 
1941 πολιτικούς ή ψευδαίσθησις δτι πλέον 
είναι έλεύθεροι. . . Έθελοτυφλούντες καί 
έλαυνόμενοι Από τό Ασίγαστον μίσος τω, 
κατά τού Πολιτικού άθλου τής 4ης Αύγού
στου, παρέβλεπον δτι Ακριβώς Από τής ι
δίας στιγμής, διά τής τριπλής κατοχής 
κατελύετο ή έ θ ν ι κ ή έλευθερία, 
ούδεμίαν σχέσιν έχουσα μέ τάς συμβατι
κάς πολιτικάς έλευθερίας. Διότι Ιν έθνος 
άνευ ήθικής έλευθερίας είναι νεκρόν. Άν- 
τιθέτως, έθνη στερούμενα τών Αποκαλου- 
μένων Πολιτικών ’Ελευθεριών, έπέζησαν 
καί έμεγαλούργησαν. . .

Χαρακτηριστική καί ένδεικτική τής μορ
φής τού Αγώνος έθνικής Αντιστάσεως, δν 
ανέπτυσσε τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων, ύπό τάς προαναφερθείσας δυαχερε- 
στάτας συνθήκας, είναι ή περίπτωσίς 
(άρχάς τού έτους 1942) τής άντιδράσεως 
κατά συνταχθείσης ύπό τών κατακτητών 
καί τών συνεργατών των καταστάσεως προ- 
γραφαιν, είς ήν περιλαμβάνοντο άνοήτως 
καί προδοτικώς τά στελέχη τής ιστορικής 
περιόδου τού ΟΧΙ. Δηλαδή δ I. Διάκος, δ 
Στρατηγός Πετρίτης, δ 'Υπασπιστής τού 
Ι· Μεταξα, Ά ντ)ρχης Νόαπελης Ζαχ., 
δ γαμβρός τού Μεταξά Καθηγητής Φωκάς 
Εΰγένιος, δ ’Αστυνομικός Δ)ντής καί έγ- 
κέφαλος τής διαλύσεως τού ΚΚΕ, Σπ. 
Παξινός, δ Παυσανίας Κατσώτας (μετέ- 
πειτα ήρωϊκός ήγέτης τής Ταξιαρχία; 
Ρ ίμ ινι), δ τέως Διοικητής τής Κρήτης 
Σφακιανάκης, δ σεμνός λογοτέχνης Κω- 
στής Μπαστιάς, δ θρυλικός Ναπολέων 
Ζέρβας, δ Αλέξανδρος Παπάγος καί πολ
λοί άλλοι. Ούτως, έματαιώθη, τουλάχιστον 
κατά τήν άναφερομένην χρονικήν περίο
δον, δ έξοντωτικδς διωγμός τών βασικών 
στελεχών τής περιόδου τοΰ ΟΧΙ, οί πλεί- 
στοι δέ τών διααωθέντων συνέχισαν τόν 
Αγώνα των είς τάς έθνικάς άνταρτικάς δ- 
μάδας καί δργανώσεις καί είς Μ. ’Ανατο
λήν. Είναι δέ γνωσταί—καί δέν άναφέ- 
ρωμεν λεπτομέρειας—αί έκατοντάδες πε
ριπτώσεις διααώσεως καταδιωκομένων Α
γωνιστών ή 'Εβραίων, ή έκδοσις ταυτοτή
των πρός παραπλάνησιν τών ’Αρχών Κα
τοχής κ.ά.

'Ο Λαός μας δέν θά ξεχάση ποτέ τήν 
έθνικήν στάσιν τού ήρωϊκοΰ Σώματος τής 
’Αστυνομίαν Πόλεων κατά τήν κατοχήν.

Ο Κλάρας Αθανάσιος μετέπειτα Αρης 
Βελουχιώτης είς παλαιόν φωτογραφίαν 
του, κατά τήν έποχήν τής δρόσεώς του 
ώς στελέχους τής κομμουνιστικής νεο
λαίας καί ώς δυναμικού έπαγρυπνητοΰ. 
Η φωτογραφία δημοσιεύεται διά πρώ- 

την φοράν.

ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ύπό τάς όξυνομένας συνθήκας τής τρι
πλής κατοχής, τής άποδιοργανώσεως τών 
Κρατικών Υπηρεσιών, τής έπανόδου είς 
τήν ένεργόν δράσιν τών διαφυλαχθέντων 
είς τούς τόπους έκτοπίσεως καί τάς Φυ- 
λακάς στελεχών τού ΚΚΕ καί τήν α κ ό -  
π ι μ ο ν Ανοχήν τών Γερμανών, ή άνα- 
διοργάνωσις τού ΚΚΕ έλαβε ταχυτάτην 
μορφήν καί έπιτυχίαν, ύπό έποψιν μαζικό- 
τητος. Κυριαρχοΰσαι μορφαί ήσαν οί: Σιάν- 
τος (περί ού ώμιλήσαμεν ήδη) καί δ "Α
ρης Βελουχιώτης, περί τού δποίου θά πα- 
ράσχωμεν στοιχεία:

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Ουτος υπήρξε μία παράδοξος μορφή, 
συνδυάσασα τόν φανατισμόν, τήν έξαρσιν, 
τήν Αγριότητα, τόν μυστικισμάν καί τήν 
τραγικότητα τού τέλους το υ ...

Στοιχεία ταυτότητος είς τούς Φακέλους 
τών Αρχών Ασφαλείας:

Επώνυμον: ΚΛΑΡΑΣ 
Ονομα: Αθανάσιος ή Εύθύμιος 
Ονομα πατρός: Δημήτριος ή Νικόλαος 

ή Μιχαήλ
* μητρός: Αγλαΐα ή Ελένη 

Ψευδώνυμα: Άνσστασιάδης ή Δημητριά- 
δης ή Αρης ή Βελουχιώ
της ή ΜιΖέριας κ.α.

Τόπος γεν.: Λομία 
Έτος γεν.: 1905
Επάγγελμα: Εργάτης, γεωπόνος, δημο

σιογράφος, Ταγματάρχης 
Πυροβολικού (δήθεν)

ΤΑ πραγματικά του στοιχεία είνα ι: Κλά
ρας ’Αθανάσιος τού Δημητρίου καί τής 
Ά γλαίας, είναι έγεγραμμένος είς τά Μη 
τρώα Άρρένων τού Δήμου Λαμιέων ύπ" ά- 
ριθ. 31 καί έτος 1905.

(Συνεχίζεται)
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ

'Υπό Άστυν. Α' κ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υ ΠΕΣΤΗΡΙΧΘΗ ύπό τοϋ Ευστρατίου 
Έμμ. Φωτάκη, εις τήν άΕιόλογον 

μελέτην του (έγκληματοϋσα γυνή) ότι 
υπάρχει μία δυσοναλογία μετοΕύ άνδρι- 
κής καί γυνακείας έγκληματικότητος, ο- 
φειλομένη εις τό ότι ή γυνή είναι σω- 
ματικώς άσθενεστέρα. Δέν νομίΖομεν, 
όμως, ότι τούτο δύναται εις τά έτη, τά 
όποια διερχόμεβα νά έχη εφαρμογήν.

Η έγκληματικότης τών γυναικών, δυ
στυχώς, είναι καί αυτή ηυζημένη, διότι 
πλέον έχομεν ισοτιμίαν γυναικών καί 
άνδρών, ή δέ εις τήν γυναίκα ϋπάρχου- 
σα ροπή πρός τό έγκλημα δέν είναι διά
φορος άπό τήν ροπήν πρός τό έγκλημα 
τοϋ άνδρός. Παλαιότερον, όμως, πρά
γματι, αί στατιστικοί παρουσιάζουν μίαν 
τρομερόν δυσαναλογίαν μεταΕύ τών έγ- 
κλημοτιών άνδρών καί τών έγκληματου- 
σών γυναικών.

Καί σήμερον, είσέτι, ύπάρχει μία φαι
νομενική δυσοναλογία, ώς πρός τήν 
έγκληματικότητα τών δύο φύλων. Τού
το όμως οφείλεται όχι εις τό ότι ή γυ
νή δέν έγκληματεϊ, άλλά εις τό ότι έκ 
λόγων έπιεικείας συνήθως αποφεύγεται 
ή καταγγελία τής έγκληματούσης γυναι- 
κός. ΔΓ αύτόν, άλλως τε, τόν λόγον, ή 
καταγγελία τών έγκληματουσών πορνών 
είναι συχνότερα, ένω τών λοιπών γυ
ναικών είναι κατά πολύ μικροτέρα, χω
ρίς τούτο νά σημαίνη, πάλιν ότι έγκλή- 
ματα δέν διαπράττονται κοί ύπό τών λοι
πών γυναικών.

Ώ ς  παράδειγμα, άς άναφέρωμεν την 
μοιχαλίδα γυναίκα καί άς άναρωτηθώμεν, 
πόσοι μοιχεϊαι φθάνουν εις τά Δικαστή
ρια καί πόσοι μοιχαλίδες διαφεύγουν τόν 
ποινικόν έλεγχον, διότι ό σύΖυγος δέν 
έπιθυμεϊ νά δισσυρθή ό ίδιος ένώπιον 
άκροατηρίου, ίνα διοσύρη τήν μοιχαλί
δα μέν σύΖυγόν του, μητέρα όμως τών 
τέκνων του. "Αλλως τε, αί βίαιαι και ορ
μητικοί έκδηλώσεις τών παθών είναι ί
διον άμφοτέρων τών φύλων. Βαβαίως, 
μέσω τής πορνείας ή γυνή οδηγείται εύ- 
χερέατερον εις τό έγκλημα, διότι πορ- 
νευομένη, εκτός τοϋ ότι άπεμπολεί πά
σαν ήθικήν καί πόν ιερόν καί όσιον, 
συναναστρέφεται συγχρόνως μέ παντός 
είδους άνθρώπους καί συνήθως έγκλημα- 
τίας, σωματέμπορους καί προαγωγούς, 
οϊτινες ούδέν έτερον κόμνουν άπό τού 
νά τήν έΕωθούν εις τό έγκληματεϊν._ 

Ώστε, ιδιαιτέραν τάσιν πρός τό έγ
κλημα έμφανίΖουσι παρ ήμϊν αί πόρνοι. 
Λόγω τής ακολασίας τού έπαγγέλματος, 
ή άσκούσα τούτο γυνή διαμορφοϋται εις 
ώριαμένον τύπον, άντίποδα τού τύπου 
τής μητρός. Ή  έκδοσις τών γυναικών, 
είτε γίνεται κατά κύριον, είτε κατ έπι-

κουρικόν έπάγγελμα, άγει πρός τήν έγ
κληματικότητα, δι’ ό καί παρ’ ήμϊν διά 
τοϋ βασικού Νόμου 3032 έγένετο προ
σπάθεια νά τεθούν ύπό έλεγχον αί κοι
νοί κοί έλευθέριαι γυναίκες (άσεμνοι) 
καί έκτοτε διηρέθησαν αί γυναίκες αύται 
εις κοινός, οϊτινες άσκοΰσι τήν πορνείαν 
ώς κύριον καί αποκλειστικόν έπάγγελμα, 
κοί εις έλευθερίους, αίτινες έκδίδονται 
κατ’ έπικουρικόν έπάγγελμα, τελοΰσι δέ 
άμφότεραι αί κατηγορίαι αύται ύπό τόν 
έλεγχον τής Αστυνομίας καί χορηγούν
ται άδειαι άσκήσεως τοϋ έπαγγέλματος 
καί θιβλιάριον ύγείας.

Δέν πρόκειται, ούτε ένδιαφέρει τήν 
παρούσαν διατριβήν ή άνάπτυΕις τής 
Νομοθεσίας ημών περί τού έταιρισμού. 
Σημασίαν όμως έχει ή έμφανιΖομένη τά- 
σις τών τε γυναικών καί άρρένων έται- 
ριΖομένων, διότι δυστυχώς καί άπό τούς 
τελευταίους μεγάλον άριθμόν έχομεν, 
πρός τό έγκληματεϊν.

Ή  ψυχική προσωπικότης τής έταίρας 
είναι διάφορος κατά περίπτωσιν. Συ
νήθως, αί γυναίκες έταιρίΖονται έΕ οι
κονομικών πιέσεων, συγχρόνως όμως 
ούοιώδης λόγος τής πορνείας είναι καί 
ή έκφύλισις τοϋ άτόμου, αί έταίραι δέ 
είναι άνώμαλοι τύποι άνθρώπων Εάν 
μία έταίρα δύνατοι είλικρινώς νά άπαν- 
τήση, διατί περιέπεσεν εις πορνείαν, ού- 
δέπστε θά έλεγεν ότι έπραΕε τούτο πρός 
προμήθειαν τών άναγκαίων μέσων έπι- 
βιώσεως, καίτοι ή ίδια άπεστρέφετο τήν 
πορνείαν. Είναι φανερόν, ότι άπασαι αί 
έταίραι έχουν ήλσττωμένην δύναμιν άν- 
τιστάσεως. Ούτε είναι δυνατόν πάλιν 
νά ύποστηριχθή, ότι ή ύπερβολική έντα- 
σις τής γενετησίου ορμής είναι τό αί
τιον τής πορνείας τών γυναικών αύτών, 
διότι τούνσντίον ή γενετήσιος ψυχρότης 
είναι τό αίτιον εύδοκιμήσεως τών πορ- 
ών έν τω έπάγγελματι τούτω. Περιπίπτουν 
δέ εις τήν πορνείαν έκ μσταιοδοΕίος, λό
γω άποστροφής πρός τήν έργαοίαν, πε
ριπέτειας, έπιθυμίαν ώραίων ενδυμάτων 
κοί νυκτερινών διασκεδάσεων. Αί πόρ
νοι, αύται κοθ’ έαυταί, είναι έπιρρεπεϊς 
εις τήν διάπραΕιν έγκλημάτων κλοπής, 
ψευδορκίας καί προωθήσεως άνηλίκων 
εις πορνείαν.

Δέν πρόκειται νά προοπαθήσωμεν, έν 
τή παρούση, νά άνεύρωμεν τά αίτια τών 
έταιριΖαμένων άρρένων, διότι πιστεύο- 
μεν, ότι μόνον μία ψυχική διαστροφή εί
ναι δυνατόν νά όδηγήση τούτους εις τήν 
απώλειαν τοϋ άνδρισμοϋ των, ώς έκ τού
του δέ, εϊμεθα βέβαιοι, ότι είναι ικανοί 
πρός διάπραΕιν πόσης άντικοινωνικής 
συμπεριφοράς καί οίουδήποτε έγκλήμα- 
τος, διότι ούδέν ηθικόν έρμα ύπάρχει εις

αύτούς. Ούτοι θά πρέπει νά άντιμετω- 
πίΖωνται ώς καρκινώματα τής Κοινωνίας. 
Δέν άγνοοϋμεν, ύπήρΕαν ομοφυλόφιλοι. 
Τούτο, όμως, δέν σημαίνει, ότι πρέπει νά 
έπιδείΕωμεν έπιείκειαν. Διότι ή έπερχο- 
μένη κστάπτωσις, διά τοϋ έταιρισμού 
τών άρρένων, είναι κακόν πολύ μεγαλύ- 
τερον τών μεμονωμένων τυχόν καλών 
ύπηρεοιών, παρ’ οίουδήποτε έκ τών ά- 
τάμων τούτων.

Πρός τόν γυναικεϊον έταιριομόν ατε
νώς συνδεδεμένη είναι καί ή προαγω- 
γεία καί ή σωματεμπορία, έκμετάλλευσις 
πορνών κοί έν γένει πόν άδίκημα σχετι- 
Ζόμενον, πρός τήν έκτός γάμου άκολα- 
σίαν.

Δυστυχώς, άπαντα τά άνωτέρω έγκλή- 
ματα εύρίσκοντοι, τελευτοίως, έν έΕάρ- 
σει, ύπάρχουν δέ πλεϊσται δσαι περιπτώ
σεις, κατά τάς όποιας όμιλοι νεανίδων 
προωθήθησον εις τό ΈΕωτερικόν, δή
θεν ώς ήθοποιοί ή χορεύτριοι, εις 
τήν πραγματικότητα όμως ώς όργανα ί- 
καναποιήσεως άλλστρίας άκολασίας. Βε
βαίως, αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι προσεπά- 
θησαν καί τάς περισσοτέρας φοράς ήδυ- 
νήθησαν νά ματαιώσουν τά σχέδια τών 
έμπορων τής λευκής σαρκός, άλλά θά 
πρέπει, διά νά εϊμεθα ειλικρινείς, νά πα- 
ροδεχθώμεν, ότι πολλάκις συγκεκροτη- 
μένοι όμιλοι νεανίδων ήδυνήθησαν νά 
προωθηθώσιν εις οίκους άνοχής τού έ- 
Εωτερικοϋ καί ιδιαιτέρως πρός τήν Μέ- 
σην Ανατολήν. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναί, 
έν Έλλάδι, Ισως νά μή είναι όσον έπρε
πε αύστηραί, διότι ό έκμεταλλευτής πορ- 
ών, ό σωματέμπορος καί ό γενικώς έν- 
δισφερόμενος διά τήν ίκανοποίησιν τής 
άλλοτρίας άκολασίας, καίτοι συλλαμβα- 
νόμενος τιμωρείται, ευθύς ώς έΕέλθη 
τών φυλακών τά ούτά καί πάλιν πράττει. 
Αύτός δέ είναι ό λόγος, διά τόν όποιον 
νομίΖομεν, ότι εις τούς έγκληματίος τού
τους θά πρέπει νά έπιβάλλωνται έΕουθε- 
νωτικοί ποιναί, ιδιαιτέρως έπί ύποτροπής.

Αναγκαία, έπίσης, είναι καί ή διαφώ- 
τισις τών έργαΖομένων νεανίδων τών 
Πόλεων, δι’ ειδικών διαλέΕεων, διά τήν 
έκ τής πορνείας προκαλουμένην δυστυ
χίαν, έν άντιθέσει πρός τήν γαλήνην καί 
χαράν έκ τοϋ έγγάμου καί έντέκνου οι
κογενειακού βίου. Θά ήτο δέ έπίσης λυ
σιτελής, νομίΖομεν, ή παρακολούθησις, ή 
έπίβλεψις καί ή περίθαλψις τών νεανί
δων ύπό τοϋ δημιουργηθέντος ήδη Γυ
ναικείου Αστυνομικού Σώματος.

Οπωσδήποτε, πιστεύομεν, ότι διά τών 
μέσων τούτων θά ήτο δυνατόν νά περι- 
στείλωμεν τήν πορνείαν, έστω καί κατ’ 
έλάχιστον, διότι καί τούτο θά ήτο κέρδος 
διά τήν κοινωνίαν.
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T-J ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καί ή Τεχνική
XJ· πρόοδος βελτιώνει τάς μεθό

δους ή προοθέτει νέος. Τό έργαοτήριον 
πλουτίζεται μέ νεώτερα όργανα, καί 
διοθέτει περισσότερα σύγχρονα μέσα. 
Οί ειδικοί του έργοστηρίου έΕειδικεύ- 
ονται άκόμη περισσότερον.

Εντός αύτοϋ τοϋ κυκλώματος αυτής 
τής προόδου, ή ίατροδ«κοστική πραγμα
τογνωμοσύνη, ή όποια είναι ένα παλαι
όν μέσον εις τήν άνοΖήτησιν τών απο
δείξεων έκ τών στοιχείων τής όφώνου 
μαρτυρίας, εϊνοι ταυτοχρόνους καί τό 
συνηθέστερον, άλλά καί έν πολλοίς ά- 
παροίτητον. Ιδία δέ, καθ' όσον άφορά 
εις τά φονικά άδηοήματο, τάς σωματι
κός βλόβας, τά κατά τών ήθών ή τά 
λεγόμενο σεξουαλικά.

'Επίσης, συνηθέστστον μέσον έχει κα- 
τοστή καί ή ψυχιατρική πραγματογνω
μοσύνη, καθ όσον άφορρ εις φρενικός 
καί ψυχικός διαταραχάς τών κατηγο
ρουμένων.

Αλλ' όμως, όσον καί νά φαίνεται ύ
περβολικός ό άφοριαμός, «όταν ή έπι- 
στήμη προχωρή κατά έν βήμα, ή άλή- 
θεια ύποχωρεϊ κατά δύο», ούτος φαίνε
ται νά έχη δόσιν τινά άληθείος. Διότι, 
ό,τι προστίθεται άπό τήν πρόοδον εις 
έπιστημονικάς καί τεχνικός άνακριτικάς 
καί άοτυνομικάς μεθόδους καί εις μέ
σα, άφοιρεϊται όπό τήν δεξιοτεχνίαν τών 
κοκοποιών, οϊτινες, έπίσης έπωφελοϋν- 
τοι όπό τήν πρόοδον, άφ' έτέρου δέ, 
άπό τά σφάλματα καί άπό τάς παραλεί
ψεις τών άνοκριτικών ύπαλλήλων καί 
τών πραγματογνωμόνων, αν μή, καί άπό 
τινας τών μεθόδων, οϊτινες δέν είναι 
άπηλλαγμέναι κατς/κρίσεων.

Η πρόοδος δ^ν προσφέρει πάντοτε

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΜΙΑΣ Δ Ι Κ Η Σ

Υπό ΗΛΙΑ ΧΑΪ ΔΕΜΕΝΟΥ 
τέως ’Αστυνομικού Αιευθυντοΰ

Ή  συμβολή του ιατροδικαστοΰ εις τάς προσπάθειας τής 
Καταδιωκτικής ’Αρχής, διά τήν δίωξιν του εγκλήματος, 
είναι συνεχής και άνεκτίμητος. Ή  γνωμοδότησις αυτοΰ, 
ώς έπι τό πλείστον ορθή, πρέπει νά δεχθώμεν τοΰτο, είναι 
κατά περιπτώσεις και πεπλανημένη, λαμβανομένων υπ’ 
δψιν τών έν παντι άτελειών τοϋ άνθρώπου.

εις τόν άνθρωπον ώλοκληρωμένην καί 
άνόθευτον τήν δωρεάν αύτής.

UJ ΣΥΜΒΟΛΗ τοϋ ιατροδικαστοΰ εις 
1 1 τάς προσπάθειας τής Καταδιω
κτικής Αρχής, διά τήν δίωξιν τοϋ έγ· 
κλήματος, είνοι συνεχής καί άνεκτίμη
τος. Ή γνωμοδότησις αύτοϋ, ώς έπΙ τό 
πλείστον όρθή, πρέπει νά δεχθώμεν τοΰ
το, είναι κατά τάς περιπτώσεις καί πέ- 
πλανημένη, λομβανομένων ύπ’ όψιν τών 
έν παντί άτελειών τοϋ άνθρώπου. Καί 
όπως καί νά έχη αϋτη, ή άνάκρισις, έ- 
λέγχουσα αύτήν καί μέ τά πιθανώς ύ- 
πάρχοντα καί άλλα στοιχεία, δύναται νά 
πλησιάοη πρός τών πραγμάτων τήν ά- 
ληθειαν. Ή πλήρης όμως συσκότισις 
αύτών συνήθως έπέρχεται, όταν εις 
μίαν καί τήν αύτήν ύπόθεσιν, καί δι' έν 
καί τό αύτό έρώτημα, συμπράττουν πε
ρισσότεροι τοϋ ένός πραγμοτογνώμονες 
ή τεχνικοί σύμβουλοι, διότι αί γνώμαι 
αύτών συνήθως διίστανται.

Νωποί είναι αί έντυπώσεις τής Κοι
νής Γνώμης όπό τάς όξυτάτας διαφω
νίας ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων καί 
τεχνικών συμβούλων, άλλά καί ιατροδι
καστών, κοτά τήν προσφάτως έκδικα- 
σθεϊσαν ύπόθεσιν άνθρωπακτονίας νέας, 
δΓ έκπαραθυρώσεως αύτής, ύπό τοϋ 
φερομένου ώς σχιζοφρενούς δράστου, 
εις τό Κοκουργοδικεϊον 'Αθηνών.

Αλλά, ώς πρός τούς ίατροδικαστάς, 
αί διαφωνίαι αύτών είναι συνήθεις, κατά 
τάς ένίοτε γενομένας έκταφάς, άτε τά 
πορίσματα αύτών οπανίως συμφωνούν 
τοϋς ένός πρός τά τοϋ άλλου, καί πρός 
τά πορίσματα τής προηγηθείσης νεκρο
ψίας ή νεκροτομίας.

Εις τήν ύπόθεσιν τοϋ φύλακος τοϋ 
Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους, ή προα- 
νάκρισις πορέλειψε τήν διενέργειαν προ
σεκτικής καί λεπτομερούς αύτοψίας.
Απέδωσε δέ τό γεγονός εις τυχαϊον 

δυστύχημα, στηριχθεϊσα καί εις τήν 
γνωμοδάτησιν τοϋ ιατροδικαστοΰ, όστις 
όπέκλεισε τό έγκλημα, οϋτω δέ πρός 
καιρόν, ούτως έκλεισεν ή ύπόθεσις(').

Πορά δέ τό γεγονός, ότι έκ τών 
νεωτέρων στοιχείων, καί δή κατόπιν 
νεωτέρας γνωμοδοτήαεως άλλων ιατρο
δικαστών, μετά τήν έκταφήν γενομένης, 
προόκυψσν ένδείξεις έγκλήματος, καί έν 
συνεχεία άπεκαλύφθη καί κατεδικάσθη ό 
δράστης αύτοϋ, δέν δυνόμεθα νά έπι- 
φέρωμεν κρίσεις έπι τής γνωμοδοτήαεως 
τοϋ πρώτου έπιληφθέντος ιατροδικαστοΰ. 
'Απλώς, κρίνοντες έκ τοϋ τελικού άπο- 
τελέσματος, όμιλοϋμεν περί άνοκριτικής 
πλάνης, κατά τήν πρώτην φάσιν τής προ
σπάθειας διά τήν άποκάλυψιν.

Γνώμην έπι τής όρθότητος ταύτης ή 
έκείνης, έκ τών έκτιθεμένων γνωμοδο
τήσεων τών ειδικών, δύναται νά έχη μό
νον ό άνακριτής, ώς έχων τό βάρος τής 
άνακρίσεως, άλλά καί τήν ικανότητα — 
ύποτίθεται τούτο —νά έχη καί ό Ιδιος ει
δικός τινάς γνώσεις, ώστε νά δύναται νά 
έλέγξη τά πράγματα. Κυρίως όμως, ώς 
έχων καί τά έξ άλλων μέσων, μέχρι τής 
στιγμής, συλλεγέντα άποδεικτικά στοι
χεία. Κατά συνέπειαν, ό ίδιος άποτελεϊ 
τήν άσφαλιστικήν δικλείδα διά τήν έκ- 
τόνωσιν τών συσσωρευομένων όμφιβολι- 
ών, λόγω άσυυφωνιών τών ειδικών, άλ
λά ταυτοχρόνους καί παράγοντα περαιτέ
ρω συσκοτίσεως τής ύποθέσεως καί έξ 
ιδίων τυχόν άδυναμιών. Οπωσδήποτε, 
πολλόκις θά διερωταται, ώς πρός τήν
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ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Ο Α Η ΓΗ ΣΙΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 
Τ Ι Μ Ω Ρ Ε Ι Τ Α Ι  Π Α Ν Τ Ο Τ Ε  Ε Ι Σ  Β Α Θ Μ Ο Ν  Π Λ Η Μ Μ Ε Λ Η Μ Α Τ Ο Σ *

(Παρατηρηθείς επί τής όη' άρι8. 1273)1972 άηο*. ΜονομελοΟς 
Πλημμελειοδιιιείον Καβάλας. Ποιν. Χρον. ΚΒ 322)

Τοΰ κ. MIX. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 
Εισαγγελέως Πρωτόδικων

Κοτά τό άρθρον 65 Κ.Ο.Κ. «Εις ούδένα επιτρέπεται νά 
ΟΟΠΥΠ όχι>μα έν τη χώρφ έάν δέν κέκτηται τήν κατά νόμον 
όδειον ίκανότητος οδηγού».

)· Τό άρθρον τούτο, ώς έκ τής γενικότητός του, έ- 
φαρμόΖεται διά τήν όδήγησιν παντός οχήματος έκ τών έν 
αρθρω 16 Κ.Ο.Κ. περιλαμβανόμενων τοιούτων.

Επίσης οί οδηγοί ύποχρεούντοι νά είναι έφωδιασμένοι 
δι όδείοα ίκανδτητχχ: κοτά τήν όδήγηοιν τοΰ όχήιματος οΰχϊ 
μόνον έν ταϊς όδοϊς έν τη έννοίρ τού άρθρου 1 Κ.Ο.Κ., 
άλλά έπί πόσης έδαφικής περιοχής τής χώρος (άγροί, 
πλατείας περίβολοι έργοστσσίων κοί παρεμφερών έγκατα- 
στάσεων κλπ.). Τούτο δηλοϋται διά τών έν τώ άρθρω 65 
λέΕεων «έν τή χώρα» ένώ ό νόμος θά ώμίλει έν ταϊς όδοϊς 
τής χώρας.

2. Διά τών φράσεων «τήν κατά νόμον άδειαν ίκα- 
νότητος όδηγού» έννοεϊται ή τοιαύτη ή προσιδιάΖουσα εις 
συγκεκριιμένην κατηγορίαν τοΰ όχήμστος. Αί άδειαι Ικονό- 
τητος οδηγού διακρίνονται: α) εις τάς έπαγγελματικάς καί 
έρασιτεχνικάς τοιαύτας, β) εις τάς άδειας φορτηγού, έπαγ- 
γελματικάς ή έροσιτεχνικάς, γ) εις τάς άδειας έπιβατικού 
επαγγελματικός ή έρασιτεχνικάς. (Αί άδειαι φορτηγών ή 
έπιθατικών αύτοκινήτων διακρίνονται περαιτέρω: 1) εις ά
δειας φορτηγού Α ' κλάσεως μέχρι 2'h τόννων, 2) Β ' κλό- 
σεως, δι ών έπιτρέπεται ή όδήγησις παντός φορτηγού καί 
λεωφορείου, 3) εις άδειας έπιβατικού Α ' κλάσεως μέχρι 
20 HP καί Β κλάσεως όπό 20 HP καί άνω), δ) εις τάς 
άδειας ειδικής κατηγορίας οχημάτων ώς π.χ. ρυμουλκών 
(γερανοφόρων ή μή), γεωργικών έλκυστήρων καί λοιπών 
άγροτικιών μηχανημάτων, μηχανημάτων έργων κλπ. (Ν Δ 
86)1946).

Ο κτώμενος ερασιτεχνικήν άδειαν ίκανότητος οδη
γού, δέν δύναται νά όδηγή έπαγγελμοτικόν όχημα.

Κατ έΕαίρεοιν ό ιδιοκτήτης φορτηγού αύτοκινήτου ι
διωτικής χρήσεως, δυνατοί νά όδηγή τούτο δι' ερασιτεχνι
κής άδειας, έφ' όσον τυγχάνει έ£ ολοκλήρου κύριος καί 
τούτο δέν υπερβαίνει τό ώφέλιμον φορτίον Vh τόννων (κά
τοχος στρατιωτικής άδειας ίκανότητος έπιτρέπεται νά ό
δηγή μόνον στρατιωτικά άχήματα).

3. Π ο ι ν α ί. Όστις όδηγεϊ όχημα μή κεκτημένος 
τήν κατά Νόμον άδειαν ίκανότητος όδηγού, τιμωρείται διά 
προστίμου πεντακοσίων έως πέντε χιλιάδων μεταλλικών 
δραχμών ή διά κρατήσεως (άρθρον 74 Κ.Ο.Κ.).

4. Αλλαχού ( Ί δ ε  Ερμηνείαν Κώδικος Οδικής Κυ
κλοφορίας Μιχ. Ποπαδογιόννη έκδοσις 1967, σελ. 118), 
καί ύπό τήν ίσχύν τού προϊσχύσντος δικαίου έτονίσθη παρ' 
ήμών άτι: Ή τιμωρία τού όδπνοϋντος όχημα άνευ άδειας 
ίκανότητος όδηγού, εις τόν βαθμόν πταίσματος, έν άντι- 
θέαει πρός τό προϋσχύσσν δίκαιον (άρθρον 43 παρ. 1 τού 
Ν. 4841)1930 «περί αύτοκινήτων») καθ' 6 ή πράΕις σϋτη 
έτιμωρεϊτο ώς πλημμέλημα διά φυλοκίσεως μέχρι τριών μη
νών καί χρηματικής ποινής, είναι κοθ' ήμάς ύπεράγαν έπι- 
εικής. Η εις τό σημεϊον τούτο καινοτομία τοΰ Κ.Ο.Κ. κα- 
τεκρίθη ύπό πλειόνων, κατεδείχθη δέ έν τή πράΕει ότι τυγ
χάνει άστοχος καθ όσον ή Ελληνική πραγματικότης τυγχά
νει είσέτι άνώριμος διά τοιαύτας χειρονομίας τοΰ νομο- 
θέτου. Επεβάλλετο όθεν ή έπανοφορά τής κατοργηθείσης 
διατόΕεως, διά τής τροποποιήσεως τού Κ.Ο.Κ. καί τιμω

ρίας των παραβατών τού άρθρου 65 διά φυλοκίσεως 
μέχρι τριών μηνών καί χρηματικής ποινής (άρθρον 
74 Κ.Ο.Κ.). "Ηδη τό άτοπον έΕέλιπεν διά τής
τροποποιησόσης τό άρθρον 74 Κ.Ο.Κ., διατόΕεως τοΰ 
Ν.Δ. 905)1971 καθ' ήν άρθρον 1. «Τό άρθρον 74 τού Κώ
δικος Οδικής Κυκλοφορίας, κυρωθέντος διά τού Ν. Δ. 
4233)1962 αντικαθίστατο! ώς ακολούθως» άρθρον 74 
Κ.Ο.Κ. ώς αντικατεστάθη. «1. Ό  κατά παράβασιν τών άρ
θρων 65 καί 68 τού παρόντος οδηγών αύτοκίνητον, μοτο- 
συκλέτταν, μοτσποδήλατον ή έτερον άδικόν όχημα, τιμω
ρείται διά φυλοκίσεως άπό ένός μέχρι τριών μηνών καί 
διά χρηματικής ποινής μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δρα
χμών».

Προφανής καθίσταται ά σκοπός τού Ν. Δ)τος 905)71, 
δηλονότι ή αύστηροτέρα ποινική μεταχείρισις τών άνευ ά
δειας ίκανότητος όδηγούντων άχήματα —άπειρων έν ταύτφ 
όδηγήσεως —έν τώ πλαισίω τής έκδηλωθείσης πανταχόθεν 
βουλήσεως τής Πολιτείας διά τήν περιστολήν τών έπικιν- 
δύνως αύΕανομένων όδικών τροχαίων άτυχημότων. Ταϋτα 
πάντα έν όψει καί τοΰ γεγονότος ότι παρ' ήμϊν είσέτι έπι- 
κρστεϊ εις πλεϊστα άτομα αναιτιολόγητος άδιαφορία όν μή 
άσυνειδησία, έκ τών συνεπειών τής όδηγήσεως όχήμστος 
παρά μή κεκτημένων τήν νόμιμον άδειαν ίκανότητος οδη
γού.

5. Διά τής σχολιαΖομένης ύπ' άριθ. 1273)1972 άπο- 
φάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας ( Ίδέ 
Ποιν. Χρον. ΚΒ σελ. 322), τό δικοστήριον καταφώρως έ- 
πλανήθη δεχθέν έν συμπερόσματι ότι « Ή όδήγησις φορτη
γού αύτοκινήτου ύπό προσώπου κεκτημένου άδειαν όδη
γήσεως έπιβατικού αυτοκινήτου τιμωρείται εις βαθμόν πταί
σματος». Οϋτω κατά τήν άποψιν τής έν λόγω άποφάοεως 
ό όδηγός Ι.Χ. έπιβατικού αύτοκινήτου, καταλαμβανόμενος 
όδηγών φορτηγόν αύτοκίνητον Ιδιωτικής ή Δημοσίας Χρή
σεως 5.000 τόννων τιμωρείται έπί πταίσματι. Ενώ ό όδη
γός μοτοποδηλάτου όδηγών μοτοσυκλέττσν τιμωρείται έπί 
πλημμελήματι. Η ό όδηγών Λεωφορεϊον αύτοκίνητον, έφω- 
διασμένος δι άδειας Ι.Χ. έπιβατηγοΰ αύτοκινήτου τιμωρεί
ται εις βαθμόν πταίσματος. Τοιαύτη γνώμη κατισχύουσα τυ
χόν, έΕσνεμίΖει πλήρως τάς διατάΕεις τοΰ Ν.Δ. 905)1971 
πρός δέ υιοθετεί τήν έπσναφοράν εις τά κοθεστώς τών άρ
θρων 65 καί 74 Κ.Ο.Κ., ώς είχε πρότερον. Τούτο όμως 
σαφώς καί ρητώς άποκλείει ό νομοθέτης. Τ' άνωτέρω ύπη- 
γορεύθησαν εις ήμάς έκ τού φόβου άνευρέσεως μιμητών 
τής έσφαλμένης ώς άνω άποφόσεως τού Μονομελούς Πλημ
μελειοδικείου Καβάλας.

6. Επί τή εύκαιρία, ή σχολιαΖομένη άπόφασις έσφαλε 
διττώς, ήτοι διά τούς ώς άνω έκτιθεμένους λόγους, άλλά 
καί διότι παρερμήνευσεν τήν διάτοΕιν τοΰ άρθρου 119 παρ.
2 Κ.Π.Δ., παραπέμψαν τήν ύπόθεσιν, λόγω άναρμοδιότητος 
καθ ύλην εις τόν αύτόθι Εισαγγελέα. Ένώ κατά τήν σαφή 
έννοιαν τής διατόΕεως τού άρθρου 119 παρ. 2 Κ.Π.Δ. Έάν 
έκ τής διαδικασίας ήθελε προκύψη ότι τό έγκλημα υπάγε
ται εις τήν άρμοδιότητσ κατωτέρων δικαστηρίων, τό δικα- 
στήριον είναι άρμόδιον νά δικόση καί ούδέποτε παραπέμ
πει. (Βλέπε Α. Π. 353)1955 καί Α.Π. 54)1956). Ομοίως 
δέ ad hoc Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σάμου 69)1971 
Ποιν. Χρον. Κ Β ' 325).

* Έκ τοδ περιοδικού «Ποινικά Χρονικά»
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Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α

ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΚΑ

ΚΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θ Ε Μ Α Τ Α

Δ Η Μ Ο ΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τού Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

* ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΟ ΓΡΑ
ΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

* ΣΥΝΕΝΤΕΥϊΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Α
ΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΠΑΠΑ- 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΝ

* ΚΙ Ο ΠΟΛΙΣΜΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ, 
ΜΕΣ’ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΑ. . ,ΣΩΤΙΑ ΤΣΩ- 
ΤΟΥ —ΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

(Συνέχεια άπό τα προηγούμενα)

* ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΟ ΓΡΑ
ΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κυριακή μέ σύννεφα καί μέ βροχή. 
Μελαγχολική καί θλιμμένη. Κι οί ώρες 
της κυλούν άργά - άργά, χωρίς τόν μό
χθο τών άλλων ήμερων τής έβδομάδος. 
Τό πρωί Εκκλησία, εύλάβεια, κατάνυ- 
Εη, ψυχικό λουτρό, άνανέωσις δυνάμε
ων γιά τόν αόρατο πόλεμο τής πίστε- 
ως. "Υστερα, μιά ώφέλιμη συζήτηση, 
έπίσκεψη σ’ ένα Νοσοκομείο ή κάποιος 
άγώνας μεγάλος γιά τούς Φιλάθλους. 
Ύστερα. . . Οϋφ. . . Δέν περνά κι αύ- 
τή ή ήμέρα... Τότε άκριβώς, ήρθε ή 
άλλσγή, τό άναπάντεχο, γιά νά δώση 
στήν Κυριακή κάποιο ουσιαστικό περιε
χόμενο. "Ενα άτύχημα. Περίεργη πού 
είναι ή ζωή! . . Ένα βήμα, άλλο ένα, 
τό δεΕί πόδι μπερδεύτηκε καί, στό τέ
λος, πόνοι φρικτοί. Πού νά βρεθή ορ
θοπεδικός αύτήν τήν ώρα τής Κυρια
κής I Ένα περιπολικό σέ λίγο, τό πε
ριπολικό τού Παγκρατίου.

Ένας άρχιφύλακας καί ένας άστυ- 
φύλακας, τό πλήρωμα. Δυό άστυνομικοί 
έκλεκτοί καλωσυνάτοι, γεμάτοι άγάπη, 
πού τήν έκδηλώνουν μέ όμορφες πρά- 
Εεις. Δυό άστυνομικοί ωραίοι, πού ύ-

πηρετοϋν άθόρυβα καί γοητευτικά τις 
δημόσιες σχέσεις τής Αστυνομίας Πό
λεων, χωρίς νά ύπηρετοϋν σέ άρμόδια 
γραφεία, χωρίς νά διοχειρίζωνται ύπεύ-

θυνα θέματα επαφής μέ τό κοινό, χω
ρίς νά έχουν ειδικό «πόστο». Καί όσο 
τό αύτακίνητο τής Αμέσου Δράσεως 
πορευόταν πρός τό ΚΑΤ τής Κηφισιάς,

Ο Γενικός Γραμματεύς τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών καί συνεργάτης τών « Αστυνομικών 

Χρονικών» κ. Ιωάννης Παπομιχαλάκης.
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σκεφτόμουν, άνόμεσα otouc φρικτούε 
πόνους τού διοστρέμμοτος, πόσο πολύ
τιμη είναι ούτή ή υπηρεσία γιά τό κοι
νό, γιά τήν Αστυνομία, γιά τήν Πατρί
δα. Βλέπεις καί κσμορώνεις καί θαυ- 
μόΖεις κοί συγκινεϊοαι καί νοιώθεις υ
περηφάνεια γιατί είσαι συνάδελφος αυ
τών των ωραίων ανθρώπων. Στό χώρο 
τών Δημοσίων Σχέσεων, ή υπηρεσία 
τής Αμέσου Δρόσεως, είναι δεξαμενή, 
όπό τήν όποιαν αντλεί τεράστιες ηθι
κές δυνάμεις τό Σώμα.

Αλλά, μήπως καί κάθε αστυφύλακας, 
σέ διοτετογμένη υπηρεσία, δέν είναι 
καί ένα κινητό γραφείο Δημοσίων Σχέ
σεων; "Ενας κομψός πρεσβευτής τής 
Αστυνομίας Πόλεων κοντά στό Λαό;

Δημόσιες Σχέσεις. Είναι μεγάλη ή 
ικανοποίηση όταν βλέπης γύρω σου, στό 
δρόμο, στις τελετές, στά γήπεδα, στό 
Τμήμα, άστυφύλσκες νά έφαρμόξουν, 
μέ ωραίες πράξεις, τις θεωρίες τών Δη
μοσίων Σχέσεων. “Ενας ώραϊος άνεμος 
πνέει αύτήν τήν έποχή στό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων. Διαπίστωση πού 

τήν ύπογρόφουν άνεπιφύλακτα έκλεκτές 
προσωπικότητες τού τόπου μας καί ύ- 
πεύθυνοι φορείς τής δημοσίας γνώμης.

Στό προηγούμενο τεύχος τών « Αστυ
νομικών Χρονικών» έδημοσιεύθη συνέν- 
τευξις μέ τόν Διευθυντή τού "Οργανι
σμού Δημοσίων Σχέσεων «ΟΡΙΖΩΝ», 
γνωστόν σύμβουλον δημοσίων σχέσεων 
κοί έκ τών πρωτεργατών τού θεσμού 
στήν "Ελλάδα, κ. Γ. Άποστολάτον, ό 
όποιος — μεταξύ άλλων — όνοφέρει 
καί τό έξής:
«θεωρώ δτι ή δλη προσπάθεια εύρίσκεται 

εις πάρα πολύ καλόν δρόμον καί δτι ή 
’Αστυνομία Πόλεων θά ή μπαρ ή νά καυ- 
χάτα ι δτι ε ίνα ι ή κρατική έκείνη 6- 
πηρεσία μέ τήν καλυτέραν δργάνωσιν 
είς τόν τόσον οόαιώδη αύτόν τομέα». 
Στό τεύχος αύτό, μέ ξεχωριστή χα

ρά και υπερηφάνεια, ή στήλη αύτή πα
ρουσιάζει ένα έκλεκτό πρωτοπόρο τών 
δημοσίων σχέσεων στή χώρα μας, τόν 
κ. Ίωάννην Ποπσμιχαλόκην.

* ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Α
ΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΠΑΠΑ 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΝ

Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων "Αρχη
γείου Αστυνομίας Πόλεων, συνεχίξον

ΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

τήν συμμετοχήν "Επιστημόνων καί Έ- 
πογγελμστιών τών Δημοσίων Σχέσεων, 
είς τήν έρευναν διά τήν έξέλιξιν τών 
Δημοσίων Σχέσεων έν Έλλάδι, παρου
σιάζει είς τούς άναγνώστας τών «’Α
στυνομικών Χρονικών» έν συνεντεύ- 
ξει, είς τό άνά χείρας τεύχος, τόν Κύ
ριον Ίωάννην Νικ. Ποπσμιχαλόκην, Γε
νικόν Γραμματέα τής Ποντείου "Ανώτα
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Ό  
Κύριος Ποπαμιχαλάκης έκ τών πρωτο
πόρων τών Δημοσίων Σχέσεων έν Έλ
λάδι, είναι γνωστός όπό τήν διδασκα
λίαν τών Δημοσίων Σχέσεων, ώς Συ
νεργάτης τού Κέντρου Μετεκπαιδεύσε- 
ως "Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως τού 
"Υπουργείου Προγραμματισμού καί Κυ
βερνητικής Πολιτικής καί αλλαχού ώς 
καί έκ τής συγγραφής πλείστων άρθρων 
καί μελετών έπί τών θεμάτων τών Δη
μοσίων Σχέσεων καί τών Μέσων "Επι
κοινωνίας. Έχει συγκεντρώσει καί έκ- 
δόσει, ολόκληρον τήν βιβλιογραφίαν τής 
πρώτης εικοσαετίας τών Δημοσίων Σχέ
σεων έν Έλλάδι, μετά τών είς τήν "Ελ
ληνικήν έν μεταφράσει ύπαρχόντων 
ξένων σχετικών έργοσιών, καί μέ τάς 
περιλήψεις τής ιστορικής έξελίξεως τών 
Δημοσίων Σχέσεων είς τήν χώραν μας, 
μετά τόν τερματισμόν τού Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου.

Διετέλεσε Σύμβουλος Δημοσίων Σχέ
σεων μεγάλων Βιομηχανικών, Ναυτιλια
κών καί Ναυπηγικών "Επιχειρήσεων, 
τυγχάνει δέ "Ιδρυτής τής μεγάλης καί 
γνωστής "Επιστημονικής Έπιθεωρήσε- 
ως: «ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» καί τού Γροφείου Δημο
σίων Σχέσεων καί Μέσων "Επικοινωνίας 
«ΟΛΚΗ».

Ό  κ. Ποπαμιχαλάκης άρχίΖει τήν συν- 
έντευξίν του άπαντών είς τό κάτωθι 
πρώτον έρώτημα:

— Πώς βλέπετε τήν προσπάθειάν μας 
νά μελετήσωμεν καί έρευνήσωμεν τάς 
Δημοσίας Σχέσεις έν Έλλάδι;

— Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τής ’Α
στυνομίας Πόλεων πρωτοτυπεί καί προλαμ
βάνει τούς έπ ί εικοσαετίαν ύπηρετούντας 
τάς Δημοσίας Σχέσεις, μεταξύ τών όποιων 
μάλιστα περιλαμβάνονται καί τινες Έ κδό- 
ται ειδικευμένων π ερ ιο δ ικ ώ ν ... Ά λ λ ’ αύ
τή είναι ή κοινωνική μοίρα τής ’Αστυνομί
ας. . .  νά προλαμβάνη!!

Όρθώς άποκαλεΐτε νευραλγικόν τόν χώ 
ρον τών Δημοσίων Σχέσεων, πού εΐλικρινά 
χαίρομαι διότι τίθεται δπό «’Αστυνομικήν 
άναγνώρισιν» καί κατ’ έπέκτααιν «προστα
σίαν». Λέγω τούτο διότι ήμείς, οί ένδια- 
φερόμενοι διά τάς Δημοσίας Σχέσεις έπαγ- 
γελματικώ ς, ένψ έξεδηλώσαμεν ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον διά τήν δπαρξιν ήθικών όρίων, 
διεθνώς μάλιστα (Κώδιξ ήθικής τών ’Αθη
νών) διά τήν άσκησιν τού έπαγγέλματος, 
δέν κατεβάλαμεν άναλόγους προσπάθειας 
νομοθετικής άναγνωρίσεως τού έπαγγέλμα
τος, έκτός έλαχίστων άτομικών πρωτοβου
λιών.

Τοιουτοτρόπως εμφανίζεται τό παράδο
ξον, νά διαθέτωμεν έπαγγελματικόν Κώδι
κα ήθικής, είς άνύπαρκτον διά  τόν Νόμον 
έπάγγελμα. Μόνον ή ’Εφορία «κατ’ άνο- 
χ ή ν . . .»  άνεγνώρισε. . . καί ύπήγαγεν τό 
έπάγγελμα τού Συμβούλου Δημοσίων Σ χέ
σεων, ώς κατηγορίαν ελευθερίου έπαγγέλ
ματος, συναριθμηζομένου πλέον μετά τών 
λοιπών ώς άνω έλευθέρων έπαγγελμάτων. 

’Ιδού λοιπόν, ποιαν εύκαιρίαν παρέχει

εις ήμας ή πρωτοβουλία τού ΙΙεριοδικοΰ τής 
Αστυνομίας, μέ τήν πρώτην έρώτησιν είς 

τήν όποιαν παρεκλήθημεν νά άπαντήσωμεν 
καί διά τήν όποιαν συμπληρώνομεν δτι, δ ι
καίως καί άλλοτε Ιχομεν όμολογήσει, είς 
ένα σύγχρονον όργανωμένον Κράτος, άπο- 
τελοΰν τήν εκφρασιν καί άποκάλυψιν τών 
Δημοσίων Σχέσεων αί ύπηρεσίαι τής Άατυ- 
νομίας, ύπό τήν έννοιαν κυρίως τής διακο
νίας καί άποστολής τής άνθρωπίνης συμπα- 
ρουσίας.

Εχετε τήν καλωσύνην νά μόε δώ- 
σητε έναν γενικό ορισμόν τών Δημοοί- 
ων Σχέσεων καί νά μας έκθέσητε τήν 
θέσιν είς τήν όποιαν εύρίσκονται σή
μερον αί Δημόσιοι Σχέσεις έν Έλλάδι;

Παρακαλώ νά μοΟ έπιτρέψητε νά μή 
προσθέσω έναν νέον δρισμό διά  τάς Δημο
σίας Σχέσεις, διότι είναι πολλοί έκεΐνοι οί 
όποιοι μέχρι σήμερον προσεπάθησαν νά ό- 
ροθετήσουν τό άντικείμενον τού θεσμού καί 
λειτουργήματος. Αί Δημόσιαι Σχέσεις ε ί
ναι ένα ιδεώδες, τό όποιον προσαρμόζεται 
είς πάσαν προσπάθειαν φυσικού ή νομικού 
προσώπου, πού έπιθυμεί νά έκαοάζεται κα
τά τρόπον κοινωνικώς παραδεκτόν καί ό 
όποιος θά τού έξασφαλίζη περιβάλλον άντα- 
ποκρίσεως καί άποδοχής. Ε ίς τό δεύτερον 
σκέλος τού έρωτήματός σας άς μοΰ έπ ιτρέ
ψητε νά άπαντήσω έκφράζοντας τήν προ
σωπικήν μου άποψιν καί κατά τήν όποίαν 
αί Δημόσιαι Σχέσεις είς τήν 'Ελλάδαν ε ί
ναι στατικαί. Έ ν φ  άνεγνωρίαθησαν καί υίο- 
θετήθησαν άπά τό σύνολον τής παραγω γι
κής δραστηριότητος, παρέμειναν άκολοό- 
θως «άκίνητες» έπαναπαυόμεναι εις τήν 
προελεχθεΐσαν άναγνώρισιν.

Ή  δραστηριότης τών Δημοσίων Σχέσεων 
έμφανίζεται «Σωματειακώς» έκδηλουμένη, 
κατά τήν πρώτην περίοδον τής προσφάτου 
πορείας τής 'Ε λληνικής ιστορίας τών Δη
μοσίων Σχέσεων, ή όποια ώς γνωστόν έχει 
ώς άφετηρίαν τήν δημιουργίαν τής νέας 
βιομηχανικής έποχής, μεταπομελικώς έν 
Έ λλάδ ι.

Διά τής ίδρύσεως τής «Ε λλη νική ς Ε τ α ι 
ρείας Δημοσίων Σχέσεων», έγένετο πιστευ
τόν δτι θά ήρχιζεν καί μία συστηματική 
περίοδος έπαγγελματικής άναγνωρίσεως 
τού θεσμού, διά τής νομοθετικής ρυθμίσεως 
τών πραγμάτων. "Ανέτειλεν ή έπλίς δτι ή 
Ε τα ιρ ία  θά αυνέβαλε είς τόν διαχωρισμόν 
έν τή πράξει καί είς τήν διαφοροποίησιν έν 
τή ’Επιστήμη καί έν τή Κοινή Γνώμη τών 
Δημοσίων Σχέσεων, έναντι τών λοιπών 
συνεργαζομένων έπαγγελμάτων ώς λ .χ . τού 
Συμβούλου έπ ί θεμάτων αγοράς, τού Δια- 
φη,μιστού καί τού Δημοσιογράφου. Ή  έλπίς 
δμως άπεδείχθη άρνητική. Καί λέγομεν 
τούτο διότι, άντί ή δημιουργία τής Ε τ α ι 
ρίας νά συντελέση είς τήν δροθέτηαιν τών 
αντικειμένων, ύπέμεινε τήν νόθευσιν ύπό 
τών τρίτων καί συνέτεινε μάλιστα είς αύ
τήν έφ’ δσον έπέτρεψε τήν έγγραφήν, ώς 
μελών τής 'Ε τα ιρ ίας Έ παγγελμα τιώ ν, τών 
άλλων συνεργαζομένων έπαγγελμάτω ν. Ε ίς 
μίαν στιγμήν, ένεφανίσθη έπίαημος προ
σπάθεια συγκροτήσεως ’Επιτροπής διά τήν 
ρύθμισιν τού προβλήματος, ή όποια δμως 
καί άπετελματώθη έκ τής παθητικής τά- 
σεως βασικών στελεχών τής Ε τα ιρ ία ς  Δη
μοσίων Σχέσεων νά συνεργασθούν χάριν τού 
συλλογικού άλλά καί άτομικοΰ συμφέρον
τος. Έ π ί πλέον, δταν ό Νόμος περί Σωμα
τείων έπέβαλε τήν δημιουργίαν άνεξαρτή- 
των άπ’ άλλήλων "Επαγγελματικών καί 
’Επιστημονικών Σωματείων, ή Ε .Ε .Δ .Σ . 
μετετράπη είς ’Επιστημονικόν Σωματείον,
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έκφρασθείσης τότε καί τής ευχής όπως τό 
ταχύτερου, τά ένεργώς επαγγελματικά μέ
λη, τά έχοντα συγκροτημένα Γραφεία, συμ- 
πίξουν δμάδα ή όποια θά προχωρίση εις τήν 
Σωματειακήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν, 
δεχομένη, εις πρώτον στάδιον, κατ’ ανο
χήν, έστω καί ώς μέλη άνεγνωρισμένα έ- 
παγγελματικώ ς «όνόματα» ασχέτως έάν διέ
θεταν Γραφεία, πρδς συμπλήρωσιν τού κα
τά Νόμον άπαιτουμένου αριθμού Ιδρυτών 
Σωματείου. Καί τούτο ήτο δυνατόν. Ύπήρ- 
χον καί όπάρχουν τά πρόσωπα αυτά. Έ ν 
τούτοις ή κίνηαις δέν άπέδωσε, παρά τό 
γεγονός δτι ε ίχε  εκπονηθεί καί τό κατα
στατικόν, διότι καί πάλιν δέν έπεκράτηαεν 
άναλογικώς ή διάθεσις. Τούτα εις δτι ά- 
φορφ τήν έπαγγελματικήν πρόοδον καί τό 
αημείον εις τό όποιον ευρίσκονται αί Δη
μόσια! Σχέσεις σήμερον. Διεπιστώσαμεν 
δηλαδή άπό τήν μίαν πλευράν έφαρμογήν, 
τών Δημοσίων Σχέσεων είς τήν Ε λληνικήν  
δραστηριότητα, αλλά καί μίαν στατικότητα 
είς τήν πραγματικήν άναγνώρισιν αύτών.

-Ό μ ιλήσ οτε Κύριε Παπαιμιχαλάκη 
είς κάποιον σημεϊον της συνεντεύΕεώς 
σας, περί Ελληνικής ιστορίας τών Δη
μοσίων Σχέσεων. Μήπως επιθυμείτε νά 
έπεκταθήτε έπ' αυτού;

— Ή  ιστορία τών Δημοσίων Σχέσεων είς 
τήν μακραίωνα πορείαν τής Ελληνικής ̂ ι
στορίας, τέμνεται είς δύο περιόδους: Η 
πρώτη, άφορφ είς τήν προϊστορίαν τού θε
σμού, καθ’ ήν τά πρώτα σπέρματα τών Δη
μοσίων Σχέσεων άνευρίσκονται είς τάς έκ- 
πολιτιστικάς προσπάθειας τής ’Αρχαία,, 
Ελλάδος έντός καί έκτός αύτής καί^ ή 
δευτέρα περίοδος ανάγεται είς τήν σύγ
χρονον έν πολλοϊς έποχήν. Διά τήν αφε
τηρίαν τής πρώτης τελέσεως Δημοσίων 
Σχέσεων τής συγχρόνου έποχής αύτών, δι
χάζονται αί ίστορικαί άπόψεις. Κατά τήν 
μίαν τού Κυρίου Μάνου Παυλίδη, αΰτη άρ̂  
χεται μέ τό έτος 1950 κατά τό όποιον ό 
•Ελληνικός ’Οργανισμός Τουρισμού, άνέθε- 
σε είς ξένον Γραφεΐον ένα πρόγραμμα προ
βολής. Ή  δευτέρα άποψις είναι ή ήμετέ- 
ρα καθ’ ήν, ίστορικώς περί Δημοσίων Σχέ
σεων έν Έλλάδι όμιλώμεν, πραγματικώς, 
συνειδητώς καί συστηματικώς άπό τής _14ης 
Ιουνίου 1949, δτε έδημοσιεύθη δ Νόμος 
984 διά τού όποίου καθορίσθησαν καί έρι- 
θμίσθησαν τά τής όργανώσεως τοδ έορτα- 
σμού τής 19ης έκατονταετηρίδος άπό τής 
ίδρύσεως όπό τού θείου Παυλου, τού Απο
στόλου τών ’Εθνών, τής πρώτης Έλλαδι- 
κής ’Εκκλησίας. ΑΟτη όπώοξε ή πρώτη δ- 
λοκληρωμένη τέλεσις Δημοσίων Σχέσεων 
είς τήν Χώραν μας, έν συνεργασία μάλιστα 
Κράτους, ’Εκκλησίας καί τών δύο Πανεπι
στημίων, τής Θεσσαλονίκης καί τών ’Αθη
νών. ,

’Ιδού άπόαπασμα έκ τοδ σχετικού ως άνω 
Νόμου. (Καί μέχρι σήμερον, τοιαύτης έκ- 
τάσεως πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων δια 
Νόμου δέν έχει έκπσνηθή).

ΠΑΓΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

•Ρηφιαάμενοι όμοφώνως μετά τής ’Ανα
θεωρητικής Βουλής άποφασίζομεν καί 
διατάσσομεν:

Άρθρον Ιον.

’Επί τή κατά τό έτος 1950 συμπληρώσει 
δεκαεννέα αιώνων άπό τής ίδρύσεως τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος όπό τού ’Αποστό
λου Παύλου, δρίζεται Πανελλήνιος εορτα

σμός τοδ γεγονότος τούτου όπό τε τής ’Εκ
κλησίας τής Ελλάδος καί τού Ελληνικού 
"Εθνους, τελών όπό τήν δψηλήν προστασίαν 
τής Α.Μ. τοδ Βασιλέως τών 'Ελλήνων.

1. ΙΙρός παρασκευήν καί διεξαγωγήν τού 
έορτασμοΰ καθίσταται παρά τή 'I .  Συνόδφ 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος είκοσαμελής 
’Επιτροπή φέρουαα τό δνομα «’Επιτροπή 
Εορτασμού τής 19ης Έκατονταετηρίδος 
τής Χριστιανικής Ε λλ ά δος» ...

”Αρθρον 2ον κ.λ.π. (Βλέπε σελ. 3 είς 
«Πανηγυρικόν τόμον έορτααμοδ τής 1900ής 
έπετείου άπό τής έλεύσεως τοδ ’Αποστόλου 
Παύλου είς Ελλάδα», έπιμελείφ τού Γεν. 
Γραμματέως τής ’Επιτροπής τού Εορτα
σμού, ’Αειμνήστου Ά μίλκα Σ. Άλιβιζάτου, 
Άθήναι 1953 σελίδες 645. Βλέπε σελ. 40) 
380 «Δελτίου Διοικήαεως ’Επιχειρήσεων» 
τόμος Δ ', τεύχος 30όν, όπό τόν τίτλον 
«Ιστορικά», ένθα διά πρώτην φοράν άνα- 
φέρεται ή πρώτη αδτη έκδήλωσις Δημο
σίων Σχέσεων. Είς τό τεύχος τοδ περιοδι
κού «Δελτίον Διοικήαεως Επιχειρήσεων» 
No 58, βλέπε ειδικήν μελέτην καί άνάλυ- 
σιν όπό Δρος Δ. Μαγκλιβέρα). Αί πρώται 
έπίσημοι σκέψεις έγένοντο άπό τό 1947 όπό 
τοδ Καθηγητοδ κ. Γ. Κονιδάρη και τής 
θελογικής Σχολής τοδ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Αί κυριώτεραι έκδηλώσεις ή- 
σαν: Ό  πλοδς είς τούς λιμένας ένθα τό 
πρώτον άφίχθη δ ’Απόστολος Παύλος. (Τό 
πλοΐον ήκολούθησε καί τότε τήν αυτήν δια
δρομήν έκείνης τού Ά π. Παυλου, δταν κα
τά διαφόρους έποχάς άφίκετο). Ή  όργά- 
νωσις τής όποδοχής κατά τόπους. Ό  πρώ
τος έσπερινός έπί τού Άρείου Πάγου, δ- 
στις καθιερώθη. Τέλος, έντός τών πλαι
σίων τών έκδηλώσεων, περιελαμβάνοντο ό- 
μιλίαι είς τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί 
Θεσσαλονίκης, δεξιώσεις, ξεναγήσεις κλπ.

Ώ ς πρώτη βιβλιογραφία πηγή τής πρώ
της τελέσεως Δημοσίων Σχέσεων, τής με- 
γαλυτέρας είς έκτασιν, ήτις έπραγματοποι- 
ήθη μέχρι σήμερον έν 'Ελλάδι, υπάρχει ό 
έκπονηθείς πανηγυρικός τόμος, έπιμελεία 
τοδ Γενικού Γραμματέως τής ’Επιτροπής 
τοδ έορτασμοδ ’Αειμνήστου Ιίαθηγητού Ά- 
μίλκα Σ. Άλιβιζάτου. (Άθήναι 1953, σελ. 
645). Τότε τήν όργάνωσιν τού Γραφείου 
Δημοσίων Σχέσεων είχομεν ήμεϊς μετά τού 
κ. Ίωάννου Λαβέτζη, εγκατεστημένοι  ̂ είς 
τό μέγαρον τής Ίεράς Συνόδου τής ^Εκ
κλησίας τής Ελλάδος παρά τή Τερφ Α ρ
χιεπισκοπή Αθηνών. (Βλ. σχετικώς είς τόν 
ώς άνω τόμον έορτασμοδ ένθα όνομαστικαί 
κατίαοτάσεις συμμετασχόντων καί φωτογρα- 
φ ία ι) . Πριν περάσω είς άλλην έρώτησιν, 
έπιθυμώ νά προσθέσω δτι, κατόπιν πολλών 
προσπαθειών, συνεκεντρώσαμεν είς ίδιον 
τεύχος, τάς έκδόσεις τής περιόδου αύτής 
όπό τόν τίτλον: «Ή Ελληνική Βιβλιογρα
φία καί τά είς τών Ελληνικήν έν μετα
φράσει σχετικά όπάρχοντα, περί Δημοσίων 
Σχέσεων τής εικοσαετίας 1949 — 1969 με
τά συντόμου ίστορίας τών νεωτέρων χρό
νων τών Δημοσίων Σχέσεων έν Ελλάδι καί 
συντόμου βιογραφίας τών Συγγραφέων».

—Τί θά είχατε νά μάς πότε διά τάς 
Δημοσίας Σχέσεις είς τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων;

Αί Δημόσιαι Σχέσεις είς τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων είναι δλοκληρωμέναι. “Ηδη ή Α 
στυνομία έχει άποκλειστικόν χώρον είς τήν 
ιστορίαν τών Δημοσίων Σχέσεων τής Ε λ 
λάδος, αί δποΐαι υίοθετήθησαν μεταπολεμι- 
κώς κατά πρώτον άπό τας ’Ενόπλους Δυ
νάμεις καί τά Σώματα Ασφαλείας. ’Οργα

νωμένα 'Γπηρεσιακά Γραφεία Δημοσίων 
Σχέσεων, συναντώμεν διά πρώτην φοράν είς 
τήν Δημοσίαν Διοίκησιν τής 'Ελλάδος, είς 
τόν Στρατόν καί τήν Αστυνομίαν. Καί τού
το είναι φυσικόν έφ’ δσον κατά βάσιν ή 
’Εθνική έκφρασις, καθ’ ήμάς, ώς αποστο
λή, άνήκει είς τάς έπιδιώξεις, κατά κύ
ριον λόγον καί μονίμως— σταθερώς, είς τάς 
’Ενόπλους Δυνάμεις καί τά Σώματα Ασφα
λείας.

— Τί θά ήτο δυνατόν νά γίνο άκόμα 
είς τόν χώρον τών Δημοσίων Σχέσεων 
τής Αστυνομίας Πόλεων;

—Αί Δημόσιαι Σχέσεις έχουν πάντοτε δυ
νατότητας νέων έφαρμογών, άναπτύξεως, 
καί έκδηλώσεως ιδεών έν τή πράξει. "Ο
ταν άναγνωρίζομεν τό τέλειον άναζητώμεν 
τό ιδανικόν κ.ο.κ. “Αλλωστε οί καιροί ζη
τούν νέες έργασίες, νέες πράξεις συνεχώς. 
Τό θέμα νομίζω διά τάς Δημοσίας Σχέσεις 
τής Αστυνομίας Πόλεων, δέν είναι τωρι
νόν, έφ’ δσον ήδη καλύπτουν πλήρως τόν 
χώρον των, αλλά είναι μελλοντικόν. Νδν 
όπάρχει Ινα έκτεταμένον πρόγραμμα τό ό
ποιον έξεμεταλεύθη τά μέσα, τά είς τήν 
διάθεσιν τών Δημοσίων Σχέσεων, είς τά 
έπακρον. Ή  δημιουργία αύτή απαιτεί ήδη 
τήν συγκέντρωαιν, ταξινόμησιν καί έπεξερ- 
γασίαν τών πρώτων στοιχείων τής έργα- 
σίας καί τήν έτοιμασίαν μιάς διαδοχικής 
έπί μονίμου βάσεως.

Αί σκέψεις αύταί διά νά πλαισιωθούν 
πραγματικώς καί ικανοποιηθούν έν τψ 
πλαιαίφ τών Δημοσίων Σχέσεων τής Α 
στυνομίας, όπαγορεύουν τήν άνάγκην άπο- 
κλειστικής έξειδικεύσεως καί τοποθετήσε- 
ως στελεχών Δημοσίων Σχέσεων, Α ξιω 
ματικών. Είς ένα δεύτερον στάδιον είναι 
άναγκαΐον νά όργανωθούν, κατά τό άπο- 
κεντρωτικόν σύστημα, περιφερειακά Γρα
φεία Δημοσίων Σχέσεων τής Αστυνομίας.

Αί Δημόσιαι Σχέσεις είς τήν Αστυνομίαν 
είχον τό προνόμοιον τής άνεπιφυλάκτου υίο- 
θετήσεως, άπό τήν ήγεσίαν αύτής. Ή  έ- 
νέργεια καί άπόφασις αδτη τής ήγεσίας 
τής Αστυνομίας Πόλεων, συνετέλεσε είς 
τήν δημιουργίαν νέας κοινωνικής έποχής 
διά τά πρόσωπα καί τάς 'Γπηρεσίας τής 
Αστυνομίας.

—Τί άλλο θά είχατε νά μάς πήτε γιά 
τούς άναγνώστος τού περιοδικού μας;

—Τό περιοδικόν τού Αρχηγείου τής Α 
στυνομίας Πόλεων είναι περιοδικόν γενικού 
ενδιαφέροντος καί καθολικής χρησιμότη-
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τος. Ή  ’Επιστημονική καί είδησεογραφική 
Ολη, τό λεύκωμα, τά ιστορικά καί δλα 
έν γίνει τά περιεχόμενα έχουν Ινα έκα
στον χωριστά, ιδιαίτερον καί ειδικόν εν
διαφέρον. Είναι δλα έπικοινωνιακά, έπι- 
μορφωτικά, συναρπαστικά. Δέν έχω νά 
προσθέσω τίποτα εις μίαν τόσο καλήν πε
ριοδικήν έκδοσιν άπό άπόψεως ύλης καί 
αισθητικής.

ϋ ς  εύχαριστώ πολύ, διά τήν συνέντευξιν 
καί φιλοξενείαν.

— Καί έμεϊς σάς εύχσριστοϋμεν θερ- 
μότοτα.

ΚΙ Ο ΠΟΛΙΣΜΑΝΟΣ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ 
ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΑ. . .

Τέσσερις μήνες περίπου έχουν περά
σει άπό τό μεγάλο έκεϊνο καλλιτεχνικό 
γεγονός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 
Κι όμως, δέν έχει κοπάσει άκόμα ή θύελ
λα του ενθουσιασμού γιά τό τραγούδι πού 
έκέρδισε τό πρώτο βραβείο, στην γρα
φική πρωτεύουσα τής ήρωϊκής Μακεδο
νίας μας.

« Αν ήμουν πλούσιος». Χειροκροτήμα
τα, όναγνώρισις, ένθουσιασμός, έπιβρά- 
βευοις μιας ύπέροχης καλλιτεχνικής δη
μιουργίας. Ένα τραγούδι σταθμός στήν 
Ιστορία τού Ελληνικού Τραγουδιού. Καί 

ό Πολισμάνος άπό τή γωνιά, άποθεώνε- 
ται καί αύτός άπό τά πλήθη, καθώς μές 
στό χιονιά, στέκει άγρυπνος φρουρός 
τής ήσυχίας τών συνανθρώπων του.

Θελήσαμε νά έχωμε μιά επικοινωνία 
μέ τούς δημιουργούς τής μεγάλης αύτής 
έπιτυχίας. Έτσι, ένα άπόγευμα, ένα ή- 
ουχο, Ζεστό άπόγευμα, βρεθήκαμε στό 
σπίτι τής στιχουργού, τής Σώτιας Τσώ- 
του.

Αύτό τό άμορφο κορίτσι μέ τά γλυκό 
έκφροστικά μάτια, ήτανε έκείνη τήν στι
γμή μπροστά στό πιάνο της, Κτυπούσε 
στοχαστικά τά πλήκτρα, παραδομένη σέ 
κάποια καινούργια έμπνευση. Μέ μιά μι
κρή έκπληΕι μάς ύιοδέχθηκε. Τής έΕη- 
γήσαμε τί θέλουμε. Χαμογέλασε. "Εν- 
νοιωσε ικανοποίηση, άκούγοντας ότι 
βρήκαν τάση άντοπάκριση οί στίχοι της. 
Τής Ζητήσαμε μιά σύντομη συνέντευΕη 
Δέν τής άρέσει ή φασαρία, ό θόρυβος, 
ή διαφήμισις, ή έπίδειΕις. Όμως, δέν 
μπορούσε νά άρνηθή μιά μικρή έΕυπηρέ- 
τηση στόν «πολισμάνο τής γωνιάς», πού 
τόσο πολύ έτίμησε στό τραγούδι της. 
Απλή, καταδεκτική, εύγενική μάς κατά

κτησε, καθώς μάς παραχωρούσε αύτή 
τήν συνέντευΕη —άστροπή.

— Πού γεννηθήκατε;

— Στήν ’Αθήνα.
— Σπουδές;

—Σπούδασα Πολιτικές ’Επιστήμες στήν 
Πάντειο Άνωτάτη Σχολή Πολιτικών ’Επι
στημών καί θέατρο στις Σχολές Κωστή 
Μιχαηλίδη καί Πέλου Κατσέλη.

— ΝομίΖουμε ότι ύπήρΕατε δημοσιο
γράφος.

— Δημοσιογράφησα άπό τό 1963 έως τό 
1967.

— ΚΓ ύστερα;
— Εκτοτε ασχολήθηκα μέ τούς στίχους 

τραγουδιών.
— Μερικές άπό τις έπιτυχίες σας;
~ βΔέ βαρυεσαι αδελφέ», «Λεωφορείο ο 

Κόσμος», «Ό Στρατής», δλα μέ τόν Κώ- 
. στα Χατζή. Ακολούθησαν τά «Νάτανε τά 

Είκοσιένα», τό «νΕτσι είναι οί άνθρωποι» 
μέ τόν Γ. Νταλάρα. Τό «”Αν βαρέθηκες. 
Κυρία» «Μέθυσα κ ι’ απόψε» μέ τόν Γιάννη 
Καλατζή. Η «Στέλλα» μέ τόν Κώστα Βε- 
νετσάνο, «"Ας ποΰμε δν θές» μέ τόν Μιχάλη 
Βιολάρη. Καί τέλος τά «ταξίδευα παιδί κι 
εγώ» καί «δν ήμουν πλούσιος» μέ τό Δώ
ρο Γεωργιάδη, πού πήρε καί τό πρώτο βρα
βείο στό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τό 1972.

— Οί προοπτικές σας;
Νά βελτιώσω δσο μπορώ τήν ποιότητα 

τών τραγουδιών, γιά νά «άγκαλιάζουν» δσο 
γίνεται κοινωνικότερα θέματα. Κι άκόμα, 
νά γράψω θέατρο, κάτι πού ήταν φιλοδο
ξία καί αρχικός μου στόχος.

Καί ή τελευτσία σας δουλειά;
— Ή  πλέον πρόσφατη δουλειά μου μέ τόν 

Δώρο Γεωργιάδη ένα L.P. μέ τόν γενικό 
τίτλο: «̂ Αν ήμουν πλούσιος» πού περιέχει 
μερικά άπό τά πιό άγαπημένα μου τραγού
δια.

Τό σούρουπο είχε άγκαλιάσει μέ χάρη 
τήν Αθήνα, όταν βρεθήκαμε στό δρόμο, 
φεύγοντας άπό τό σπίτι τής Σώτιας 
Ταώτου. Έπιστρέφοντας στή βάση μας, 
έννοιώθσμε μές στήν καρδιά μας μιά 
συγκίνηση, βαθειά, συγκλονιστική. Στήν 
όθόνη τής φαντασίας μας, τό χέρι πού 
χαΐδευε τά πλήκτρα, οί γλυκές νότες 
πού χάίδευαν τόν κόσμο τού ονείρου.

Στέλνουμε, αύτή τή στιγμή στή Σώτια 
Τσώτου, τις θερμότατες εύχαριστίες μας 
καί τις έγκάρδιες εύχές μας; Νά είναι 
πάντα ή Ζωή της πλημμυρισμένη εύτυ- 
χία καί ή εύτυχία πού προσφέρει μέ τό 
έργο της νά γίνη μόνιμος σύντροφος 
της, μέχρι τά βαθειά - βαθειά γηρατειά 
της.

Τήν άλλη μέρα, βρεθήκαμε κοντά στό 
Δώρο Γεωργιάδη.

Τό Πριγκιπόπουλο τού μουοικοϋ πεν- 
ταγράμου, τό γλυκό άγόρι τού Ελληνι
κού Τραγουδιού.

Χίλιες φορές άγοπημένος καί άναγνω- 
ρισμένος άπό τό μεγάλο κοινό, ό Δώρος 
Γεωργιάδης, άντιπροοωπεύει αύτό τό 
«κάτι άλλο» στόν καλλιτεχνικό χώρο. Οί 
έπαινοι, τά χειροκροτήματα, οί έκδηλώ- 
σεις άγάπης τού κόσμου δέν κατάφεραν 
ν άλλάΕουν τό Δώρο Γεωργιάδη, πού 
παραμένει πάντα ένα σεμνό, εύγενικό 
παιδί. Δέν ύπάρχει βεντετισμός, ούτε τ ί
ποτα ψεύτικο στή σκέψη καί στις πρά- 
Εεις τού Δώρου. ”Ολα άπλά, άγνά, άλπ- 
θινά.

Καί τό τραγούδι του, ύπέροχη μυστα
γωγία. Προσκύνημα στήν Αλήθεια, στή 
Φύση, στόν Ανθρωπο.

— Μιά πολύ μικρή συνέντευΕη κ, Γε 
ωργιάδη.

Μάς κύταΕε, χαμογελώντας εύγενικά.
θά  σδς μιλήσω μέ δύο λόγια γιά τήν 

καρριέρα μου, καί σείς γράφτε δ,τι σδς 
ενδιαφέρει.

— Λέει, λοιπόν, ό Δώρος Γεωργιάδης 
ότι Εεκίνηοε άπό τήν Κύπρο, μέ έμφανί- 
οεις στήν τηλεόροση, σέ ήλικία 16 έτών. 
Μέ τή μουσική ήσχολεϊτο άπ' όταν κα
τάλαβε τόν κόσμο. Πάντοτε ήταν τό κέν
τρο τού ένδιαφέροντός του.

Πρώτη έπαφή μέ τό εύρύ κοινό, έγινε 
μέ τό «Πανόρομα», Μίμη Πλέσσα, Κώ
στα Βίρβου,

Πρώτη σοβαρή έπιτυχία τό «ΤαΕϊδευα 
παιδί κΓ έγώ» Σώτιας Τσώτου —Δώρου 
Γεωργιάδη, τραγουδημένο στό Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης 1971.

Ακολούθησε ένας δίσκος μεγάλος μέ 
τόν τίτλο «ΤαΕϊδευα παιδί κΓ έγώ».

Μερικά τραγούδια: «Γαρυφαλάκι π' 
άνθιΖε», «Χοβεβέη», « Έρωτές μου παι
δικοί» κλπ.

Ό ταν έμφανίστηκε στό Φεστιβάλ Θεσ
σαλονίκης 1972, έννοιωσε συγκίνηση, ι
κανοποίηση, έλπίδες, καί. . . σχετικό. . . 
«τράκ», λόγω όντιμετωπίσεως ένός με
γάλου κοινού, όχι λόγω συναγωνισμού.

Τώρα κυκλοφορεί ό μεγάλος δίσκος 
“ Αν ήμουν πλούσιος» μέ τραγούδια ά- 
ποκλειστικά δικά του σέ στίχους Σ. Τσώ
του.

— Καί γιά τό « Αν ήμουν πλούσιος» 
τί θά θέλατε νά μάς πήτε, κε Γεωργιά- 
δη;

—Τό «νΑν ήμουν πλούσιος» είναι ιδέα 
καί δημιούργημα τής Σώτιας Τσώτου. Ε ί
μαστε καί οί δυό εότυχεΐς, πού είχε τόση 
άπήχηση καί τέτοια άναγνώριση. Ό  δι
κός μου ρόλος ήταν πιό άπλός καί πιό εύ
κολος. Τό έντυσα μέ τήν μουσική, πού μού 
ύπαγόρευαε τό ένστικτό μου, καί τό μετέ
φερα στόν κόσμο μέ τήν έκτέλεσή μου, προ
σπαθώντας νά νοιώσω πρώτος έγώ τό πε
ριεχόμενο νόημά του.

— Τί θά είχατε νά πήτε γιά τούς ανα
γνώστες τού περιοδικού μας;

— Στούς άναγνώστες τών «ΑΣΤΥΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» θά ήθελα νά εύχηθώ, ή 
καινούργια χρονιά, νά τούς χαρίζη ύγεία 
καί εύτυχία, νάχουν κουράγιο, νά έκτελούν 
τά τόσο άνθρώπινα καί πολύτιμα καθήκον- 
τά τους κ ι’ δταν βρίσκονται σέ ώρες πού 
ή εύθυμία τούς περισσεύει, άς τραγουδούν... 
«”Αν ήμουν πλούσιος! . . .» .

. . ΈφύΥαμε άπό τό σπίτι τού κ. Γε- 
ωργιάδη γεμάτοι θαυμασμό γιά τόν καλ
λιτέχνη, γιά τόν άνθρωπο. . . Καί, φεύ
γοντας, άνακαλύψομε ότι έκεϊ κοντά 
του, είχαμε Εεχάσει ένα κομμάτι άπό τήν 
καρδιά μας.

Ό  Θεός ας τόν εύλογή κι ός τού 
προσφέρη όλάκληοη τήν εύλογίαν Του.

(ΣυνεχίΖεται)

ΣΠΥΡ. Κ. ΠΗΛΟΣ 
Αστυνόμος Β '

Ελληνα Αστυφύλακα. Μή λησμονής, δτι μελετώντας γίνεται καλύτερος. 

Τά « Αστυνομικά Χρονικά» σου προσφέρουν εκλεκτή πνευματική τροφή.
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ "ΚΟΣΜΟΚΑΛΟΓΕΡΟ
ΤοΟ κ. Τ Α Κ Η  Δ Ο Ξ Α

ΘΕΛΟΥΝ —μά δέ βόλεϊ νά λη
σμονήσουν λέει στή «Λή

θη» του ό Μαβίλης γιά τούς 2ων 
τανούς ποϋχουν χάσει κάποιον 
άγαπημένο. Στήν περίπτωση ό
μως τοϋ Παπαδιαμάντη, όπως 
καί μερικών άλλων «προπατό
ρων» ή καί προγόνων» τοϋ Πνευ
ματικού μας πολιτισμού, ό στίχος 
τοϋ ποιητή δέν έχει θέοη. Γιατί 
κάθε άλλο πρέπει νά θέλουμε — 
καί νά θέλουν κι' οί έπειτ άπό 
μάς γενιές —παρά νά Εεχάσουμε 
όριομένες φωτεινές μορφές πού 
ανοιΕαν καινούργιους καί λαμ
προύς δρόμους στά Γράμματα 
καί στήν Τέχνη τοϋ Έθνους.

Μιά τέτοια έπιταγή δέν προέρ
χεται βέβαια άπ’ τούς νεκρούς. 
Αύτοί έπραΕαν τό χρέος τους, 
άφησαν τήν κληρονομιά τους καί 
άπήλθαν. Ή ιστορία, μέ τό πέρα
σμα τοϋ χρόνου καί μέ τήν κρί
ση έντιμων άνθρώπων, τούς το
ποθέτησε όπως τούς έπρεπε, ά- 
νεΕάρτητα άν ύπήρΕαν μεταγε
νέστεροι πού τούς άπαθανάτισαν 
μ' έναν άνδριάντα, μέ μιά προτο
μή ή κΓ ένα δρόμο —ή καί μέ τί- 
ποτ' άπ' αύτά τά έπίγεια έργα 
τής εύγνωμοσύνης (κάποτε καί 
τ ή ς . . .  σκοπιμότητας).

Δέν μάς έχουν λοιπόν άνάγκη 
οί πεθαμένοι. Ανάγκη έχουν νά 
τούς άφήνουμε στή γαλήνη των 
άσφοδελών καί νά μήν τούς κά
νουμε πότε - πότε νά τρίζουν τά 
κόκκαλά τους άπό ύστερικές κα- 
τακρίσεις ή κΓ άψυχολόγητες 
ψυχαναλύσεις πού γίνονται έρή- 
μην κΓ αύτής άκόμη τής Λογι
κής! Στήν ούσία, έμεϊς έχουμε 
τήν άνάγκη τους. Τήν άνάγκη 
δηλαδή τοϋ έργου τους. Γιά νά 
προσφεύγουμε σ’ αύτά καί νά άν- 
τλοϋμε διδάγματα ή νά προβαί
νουμε σέ συγκρίσεις έποχών, 
κειμένων καί τεχνοτροπιών, ώ
στε νά μπορούμε τελικά νά φτά
νουμε σέ κάποια συμπεράσματα 
χρήσιμα, όχι τόσο γιά τά άτομα 
καί τις έπιδόσεις τους άλλα γιά 
ό,τι γενικό καί ειδικό κλείνεται 
στον ορισμό «Καλλιτεχνική δη
μιουργία».

Γιά τόν ίδιο λόγο μάς είναι 
χρήσιμος ό ΆλέΕανδρος Παπα- 
διαμάντης.

Ό  Παπαδιαμάντης ήταν πάντα 
βέβαια ένα μεγάλο Θέμα τής Ελ
ληνικής Γραμματολογίας. Μά άφ 
ότου πέθανε (3 Ίαν. 1911) κι 
άρχισε νά δίνεται εύρύτερη προ
βολή ατό έργο του —ποιητικό κι 
άφηγηματικό — μέ τις άπανωτές 
έκδόσεις (πού αύτός δέν άΕιώ- 
θηκε νά δή καμμία!), τίς μελέ
τες καί τούς σχολιασμούς, ό γλα
φυρός έκεϊνος λογοτέχνης του 
περασμένου κυρίως αιώνα (γεν
νήθηκε στις 4 Μαρτίου 1851) κι 
ένός μικρού μέρους τοϋ δικού 
μας, είναι σχεδόν διαρκώς ατό 
προσκήνιο. Καί πρέπει ναναι, ό
πως κΓ ό Καρκαβίτσας. Όπως 
χρειάζεται έκτος τοϋ Σολωμοϋ, 
νάναι κΓ ό Βαλαωρίτης κΓ ό Πα- 
λαμάς κΓ ό Κάλβος —στήν έπί- 
πεδη θέση πού κατέχει συχνά ό 
Καβάφης. Λιγότερο γιά νά τούς 
άΕιολογοϋμε καί πιό πολύ γιά νά 
άνακαλύπτουμε ΠΟΥ είμαστε 
μείς άπέναντί τους.

Κυρίως ΠΟΥ βρίσκεται σήμε
ρα ή Λογοτεχνία μας σάν έλλη- 
νική.

Γιά τή δική του τή λογοτεχνία, 
ιδίως τήν πεζογραφία, ό Παπα- 
διαμάντης έΕομολογήθηκε μόνος 
του ότι: «Δέν θά παύσω νά ύ- 
μνώ μετά λατρείας τόν Χριστόν 
μου, νά περιγράφω, μετ' έρωτος 
τήν φύσιν καί νά ζωγραφώ μετά 
στοργής τά γνήσια έλληνικά 
έθη». Δέν έχει σημασία άν δλ' 
αύτά τά πραγματοποίησε μέ τά 
τρία μυθιστορήματα, τίς ισάρι
θμες νουβέλλες, τά 180 διηγή

ματα καί τά 40 άρθρα πού είναι 
ή συνολική συγκομιδή τής άφη- 
γηματικής παραγωγής του, σέ 
μιά γλώσσα τόσο άντιδημοτική 
μά καί τόσο κομψή πού θά τή ζή
λευε κΓ ό ίδιος ό Ψυχάρης. Ή  
γλώσσα είναι άπλώς τό όργανο 
μιας βαθύτερης δύναμης —κΓ ή 
δύναμη τοϋ Παπαδιαμάντη δέν 
είχε άντίπαλο ούτε κληρονόμο.

'Όσο πάμε, κΓ αύτός ό ίδιος, 
ό θρησκευτικός - έορταστικός κι 
ό ήθογραφικός Παπαδιαμάντης, 
γίνεται ένα ορόσημο πού ολοένα 
καί Εεμακραίνει περισσότερο. Ή  
σύγχρονη έλληνική Πεζογραφία 
έχει κόψει τούς πιό πολλούς δε
σμούς της μέ τίς θρησκευτικές 
πηγές καθώς καί μέ τήν άνάγκη 
νά χρησιμοποιήσει στήν έΕέλιΕη 
τοϋ «μύθου» της τά ήθη καί τά 
έθιμά μας. ΦιλοδοΕοϋμε καί γρά
φοντας νά γίνουμε «πολίτες τής 
Εύρώπης», άν καί δέν πάψαμε 
ποτέ ν' άνήκουμε ατό γεωγραφι
κό καί ατό πνευματικό σώμα αύ
τής τής ήπείρου. Καί νομίζουμε 
ότι αν παραβλάψουμε τόν ιδιαί
τερο χαρακτήρα τοϋ τόπου μας, 
θά μπορέσουμε νά δόσουμε έργα 
ίκανώτερα άπό κείνα πού σφύ
ζουν άπό έλληνικότητα κΓ έπο- 
μένως είναι τόσα γνήσια.

Φυσικά, δεχόμαστε κΓ έμεϊς 
στήν Ελλάδα τίς άνάλογες έπι- 
πτώσεις άπό τά διεθνή γεγονότα 
καί τό πνεύμα πού κομίζουν οί 
καινούργιες ιδέες μαζί μέ τά 
κοινωνικά καί τεχνολογικά έπι- 
τεύγματα. Ό  ρωμιός όμως είναι 
μιά φύση άποκλειστική, κΓ αύτή 
τή φύση οφείλει νά μεταφέρει 
ατό έργο του ό λογοτέχνης.

Μέ τόν Παπαδιαμάντη μπορού
με νά κάνουμε έναν έλεγχο τών 
σημερινών άφηγηματικών μας 
δεδομένων. Καί νά διαπιστώσου
με αν κρατήσαμε τίποτε άπ' τήν 
έλληνική παράδοση ή άν προσ
παθούμε νά τή συνεχίσουμε μέσ' 
στά πλαίσια πού ζοϋμε. "Η τάχα 
«άγωνιζόμαστε» ν' άφομοιωθοϋ- 
με μέ τά Εένα στοιχεία, κυρίως 
τά Εύρωπαϊκά, όχι γιατί αισθα
νόμαστε ψυχική καί πνευματική 
ταύτιση, άλλά γιατί διαφορετικά 
νομίζουμε ότι κινδυνεύουμε νά 
χαρακτηρισθοϋμε «Επαρχιώτες».
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ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ!

ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΚΤΥΠΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Αλήθεια! Είμαι πολύ νευρικός, τρομακτικά νευρικός 
— όπό πάντα μου ήμουνα. Μά γιοττΐ ισχυρίζεστε πώς είμαι 
τρελλός; . . .  Η άρρώστια έχει οξύνει τις αισθήσεις μου. 
Δέν τις έβλαψε-δέν τις έΕασθένηοε. Καί πιό πολύ άπ' 
όλες τήν ακοή. Είχα πάντα ένα διαβολεμένο αύτί. Έχω 
ακούσει όλα τά πράμματα τ' ούρανού καί τής γής. Έχω 
άκούσει κι όπό τήν Κόλααι ακόμα. Πώς λοιπόν είμαι τρελ
λός; . .  . Προσέξτε καί πορατηρήστε πόσο ισόρροπα καί μέ 
πόση ηρεμία μπορώ νά σας διηγηθώ όλη τήν ιστορία.

Είναι άδύνατο νά έΕηγήσω πώς όρχικά μού σκαρφίστη
κε ή ιδέα στό κεφάλι μου. Μά όπό τήν ώρα πού μοΰ μπήκε 
δέν ξεκολλούσε ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Προηγούμενο κα
νένα δέν ύπήρχε. Εχθρότητα καμμιά. Ίσα - ίσα πού τό 
αγαπούσα αύτό τό γεροντάκι. Ποτέ δέν μοϋχε κάνει κακό. 
Δέ μέ πρόσβαλε ποτέ του. ΚΓ ούτε πού τόν φθόνησα ποτέ 
μου γιά τά πλούτη του. . . Μού φαίνεται όμως πώς ήτανε 
τό μάτι του. . . Τό ένα όπό τά μάτια του έμοιαΖε σάν όρ
νιου, ένα μάτι άχνογάλαΖο μ' ένα ασπράδι έπάνω. Καμμιά 
φορά πού αύτό τό μάτι έπεφτε άπάνω μου, τό αίμα μου 
πάγωνε. Κ έτσι σιγά - σιγά —βαθμιαία— μοΰ σκαρφίστηκε 
ν' άφοιρέσω τή Ζωή αύτοΰ τού γέρου, ώστε νά λυτρωθώ 
μια γιά πάντα άπ' αύτό τό μάτι.

Καί τώρα, νά ό κόμπος! Μέ θεωρείται τρελλό! Μά οι 
τρελλοι δέν έχουν συναίσθησι. . . ' Αν μέ βλέπατε έμένα.

Αν βλέπατε μέ πόση σύνεσι, ένεργητικότητα, μέ πόσες 
προφυλάξεις —πόση προβλεπτικότητα,— πόσο ύπουλα έβαλα 
μηρός τή δουλειά! Ποτέ δέν ήμουνα τόσο περιποιητικός 
πρός τό γέρο, όσο τήν έβδομόδα πού προηγήθηκε τού φόνου.

Κάθε νύχτα όμως, κατά τά μεσάνυχτα, άπλωνα τό χέρι 
στή μπετούγια τής πόρτας του, καί τήν άνοιγα, —ώ, μά τόσο 
άπαλά! . . . Επειτα, όταν τήν είχα άρκετά άνοίξει γιά νά 
χωρή τό κεφάλι μου, έμπαΖα ένα κλεφτοφάναρο καλά σκε
πασμένο, μό πολύ καλά σκεπασμένο, πού νά μήν άφήνη 
ίχνος άπό φώς, καί περνούσα μέσα τό κεφάλι μου! Ώ !  
σίγουρα θά σας έπιαναν τά γέλια άν έβλέπατε μέ πόσην 
έπιτηδειότητα περνούσα τό κεφάλι μου! Τό έμπαΖα μέσ' 
άπ' τή χαραμάδα τόσο προσεκτικά, μά τόσο προσεκτικά -  
πού νάνοι άδύνατο νά ταράξω τόν ύπνο τού γέρου. Σωστή 
μίαν όλάκληρη ώρα έκονα γιά νά τό μπάσω όλο μου τό 
κεφάλι όπό τό στενόμακρο άνοιγμα άρκετά μέσα, ώστε νά 
μπορώ νά τόν διοκρίνω, καθώς ήταν ξαπλωμένος στό κρεβ- 
βάτι του.

Πέστε μου τώρα: Θά μπορούσε ποτέ ένας τρελλός νά- 
νια τόσο προσεκτικός; Όταν τέλος τό κεφάλι μου είχε 
μπή καλά μέσ' τήν κάμαρα, άνοιγα σιγά - σιγά τό φαναράκι 
μέ κάθε προφύλαξι — Ώ ! μά πόση προφύλαξι! Πόση προφύ- 
λα ξι! γιατί οί ρεΖέδες του τρίΖονε. Τό άνοιγα άκριβώς 
όσο χρειοΖότανε γιά νά περάση μιά άδιόρατη κλωστή φω
τός καί νά πέση άπάνω στό μάτι, σ’ έκείνο τό μάτι τού 
άρποκτιικοϋ. . . Καί σκεφθήτε ότι όλ' αύτά τάκανα γιά έπτά 
ολόκληρες νύχτες! Κάθε νύχτα, άκριβώς τά μεσάνυχτα.
Μά κάθε φορά εϋρισκα τό μάτι κλειστό. Κ' έτσι μοΰ ήτον 
άδύνατο νά συυπληρώσω τό έργο μου. Γιστί δέν είχα τίποτα 
μ' αύτόν τόν ίδιο τό γέρο' ήτανε τό μάτι, τό κακό Μάτι 
του πού μ έρέθιΖε. Κ έτσι κάθε πρωί, όταν είχε πιά γιό 
καλά φωτίσει ή μέρα, έμπαινα τολμηρά μέσ' στήν κάμαρά 
του, τού μιλούσα θορρετά, τόν προσαγόρευα μέ τ' όνομά

ToC ΕΝΤΓΑΡ ΑΛΛΑΝ ΠΟΕ

του, καί τόν ρωτούσα πώς πέρασε τή νύχτα του. . . Ώ |  
άν ήξερε πώς κάθε νύχτα — άκριβώς τά μεσάνυχτα—άν 
μπορούσε νά τό ύποψιαστή πώς τόν κατώπτευα έτσι έπίμο- 
να, τήν ώρα πού έκοιμόταν! . . .

Τήν όγδοη νύχτα έβαλα άκόμη περισσότερη προσοχή 
για ν άνοίξω τήν πόρτα. Ό  λεπτοδείκτης ένός ρολογιού 
ασφαλώς δέν θά κινήται ταχύτερα άπ' όσο τά χέρια μου 
εκείνη τήν ώρα. Ποτέ μου ώς τότε δέν είχα εκτιμήσει τόσο 
την εκτοσι των ικανοτήτων μου, τής προσεκτικότητός μου. 
Μόλις συγκροτούσα τά συναισθήματα θριάμβου! Καί νά 
σκεφθή κανείς πώς βρισκόμουν έκεί πέρα κι' άνοιγα σιγά - 
σιγά τήν πόρτα του, κ έκεϊνος ούτε ώνειρευότανε κάν τί 
έκανα, ή τις κρυφές σκέψεις πού μέ κοτεϊχαν! Στήν ιδέα 
αυτή δέ μπόρεσα ν' όποφύγω ένα έλαφρό γέλιο' καί ίσως 
μ ακούσε στόν ύπνο του' γιατί μετακινήθηκε ξαφνικά μέσ' 
στό κρεββάτι του σάν νά ξυπνούσε. . .  Θά νομίσετε πώς 
αποτραβηχτηκα έκει'νη τή στιγμή. Καθόλου. Ή κάμαρά του 
ήτανε πίσσα στό σκοτάδι, γιατ' είχε τά παροθυρόφυλλα έρ- 
μητικα κλεισμένα άπό φόβο κλοπής-κοί ξέροντας πώς δέν 
μπορούσε νά ίδή τό άνοιγμα τής πόρτας, έξακολούθησα νά 
τηιν σπρωχνω ολοένα περισσότερο.

Είχα περάσει μέσα τό κεφάλι μου κ' ήμουν έτοιμος ν' 
ανοίξω τό κλεφτοφάναρό μου, ότσν τό μεγάλο μου δάχτυ
λο ξεγλίστρησε άπάνω- στό τενεκεδένιο του κάλυμμα, κι ό 
γέρος άνασηκώθηκε άπό τό κρεββάττ του φωνάΖοντας! 
-Ποιός είν_ εκεί;» Έμεινα έντελώς άκίνητος καί δέν έβγα- 
λα λεξι. Επί μίαν ώρα ολόκληρη, ούτε ένας μύς μου δέν 
κουνήθηκε καί σ' όλο αύτό τό διάστημα δέν άκουσα νά ξα- 
νοπλαγιάση^ Ήτανε πάντα άνακοθισμένος καί άκουγε. "Ο
πως άκριβώς κ έγώ έχω καθήσει γιά νύχτες ολόκληρες 
άκουγοντας.

Κάποια στιγμή άκουσα έναν άδύνατο άναστεναγμό 
Ηταν ένας στεναγμός τρόμου θανάσιμου. Δέν ήταν στε

ναγμός πόνου ή λύπης-ώ, ό χ ι,-ή τα ν  ό ύπόκωφοςκαί πνι- 
γμενος ήχος πού βγαίνει άπό τά βάθη μιας ψυχής φορτω- 
μένης άπό φρίκη. Τόν γνώριΖα καλά αύτό τόν ήχο. Ένα 
σωρό νύχτες, όταν όλος ό κόσμος κοιμόταν, ξεπηδούσε άπό 
το στήθος μου ανασκαλεύοντας μέ τόν φρικτόν άντίλαλό 
του τούς τρόμους πού μέ τυρσννούσαν. "Ηξερα αύτό πού 
ένοιωθε κείνη τή στιγμή τό γεροντάκι καί συμπονούσα, μ' 
ολο πού ή καρδιά μου γελούσε. "Ηξερα πώς ήταν ξυπνη- 
τος άπό τόν πρώτο μικρό θόρυβο, όταν είχε σειστή μές 
στό κρεββάτι του. Οί φόβοι του όλο καί μεγάλωναν Είχε 
προσποθήσει νά πείση τόν έαυτό του πώς δέν ήταν τίποτα 
Μα δέν τό κατάφερε. Είχε πή μέσα του; -Μπά, τίποτα δέν 
ε ίν α ι.. . Ο άνεμος θάνοι, πού φυσάει μέσα στήν καμινά
δα, Κανα ποντίκι θάτρεξε στό πάτωμα. . . Κάνας γρύλ- 
λος ίσω ς...»  Μά πού; Ολα μά τα ια ... Γιατί ό θάνατος 
που όλο καί σίμωνε, είχε απλώσει άπάνωθέ του τή μεγάλη 
του σκιά καί τόν είχε όλότελα κυκλώσει. "Ηταν ή πένθιμη 
έπιδρασι τού αοράτου ύπνου, πού τόν έκανε νά αισθάνεται 
- α ν  καί δέν είχε ίδή ούτε άκούσει τίπστα-τήν παρουσία 
τού κεφαλιού μου μές στήν κάμαρα.

Αφού περίμενα, ά,ρκετήν ώρα άκόμη, ύπομονετικά, χω
ρίς ν' άκούσω ν' άνασηκωθή, άποφάσισα ν' άνοίξω λίγο τό 
φανάρι μου-μά τόσο, τόσο λίγο. . ένα τίποτα, καί τόσο 
στιγμιαία, τοοο φευγαλέα, πού ούτε θά μπορούσατε νά φαν-
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τοσθήτε —ώσότου τέλος μιά άνεπαίοθπτη χλωμή αχτίδα, σάν 
ένα νήμα αράχνης, έκτοΕεύτηκε άπό τή σχισμή του φανα
ριού καί χτύπησε ακριβώς άπάνω στό μάτι τοϋ άρπακτικού... 
Ή ταν άνοιχτό, όλάνοιχτο! Μάνιασα μόλις τό άντίκρυσα! 
Τό είδα κατακάθαρα, ολόκληρο—ένα χρώμα θαμπό γαλάΖιο 
σκεποσμένο άπονα πέπλο άποτρόπαιο πού μοϋ πάγωνε τό 
μεδούλι μές στά κόκκαλα. Καί δέ μπορούσα νά διακρίνω 
τίποτ' άλλο άπ' αύτό άπάνω στό πρόσωπο τού γέρου' γιατ 
είχα κατευθύνει τήν ακτίνα — σάν άπό ένστικτο—άκριβώς 
σ' αύτή τήν καταραμένη θέσι.

Τί σάς έλεγα! Αύτό πού τό παίρνετε γιά τρέλλα δέν 
ήτανε παρά μιά ύπερόΕυνσι τών αισθήσεων. Τώρα άρχισα 
ν' άκούω ένα χτύπο υπόκωφο, πνιγμένο καί συχνό, όμοιο 
σάν ένός ρολογιού πού τόχουνε τυλίΕει σέ μπαμπάκι. Ή ταν 
τού γέρου τό χτυποκάρδι. Κι αύτό πολλαπλασίασε τή μανία 
μου, καθώς ή τυμπανοκρουσία, μές στή μάχη, ερεθίζει τού 
στρατιώτη τήν ορμή. . . Μά συγκρατήθηκα ακόμη καί έμεινα 
άκίνητος. Μόλις πού άνάσσινα. Κρατούσα τό φανάρι στα
θερά στήν ίδια κατεύθυνσι. ΈβαΖα κάποια προσπάθεια ώστε 
ή άχτίδα του νά πέφτη κατ' εύθεϊαν σ' έκεϊνο τό μάτι, ένώ 
τό ύποχθόνιο φορτίο τής καρδιάς του χτυπούσε πιό δυνατά. 
Γινότανε όλο καί πιό γρήγορο, καί κάθε στιγμή όλο καί πιό 
έντονο. Ό  τρόμος τοΰ γέρου θόπρεπε νάχη φτάσει στό 
κατοκόρυφο! . . . Αύτός ό χτύπος, έπαναλαμβάνω, γινότανε 
όλο καί πιό ισχυρός, κάθε λεπτό! . . . Μέ παρακολουθείτε;

Σάς έχω πει πώς ήμουν νευρικός, καί τω όντι είμαι. 
'Εκείνη τή στιγμή λοιπόν, μές στήν καρδιά τής νύχτας, μέσα 
στή φοβερή σιωπή τού παλαιού έκείνου σπιτιού, ένας τόσο 
παράδοΕος χτύπος έφερνε μέσα μου μίαν άπροσμάχητη τρο
μάρα. Γιά λίγα λεπτά άκόμη συγκρατήθηκα κ' έμεινα ήρεμος. 
Μά ό χτύπος όλο καί δυνάμωνε. . .Θαρρούσα, πώς ή καρδιά 
μου πήγαινε πιά νά σπάση. . . Καί νά, πού μιά καινούργια 
άγωνίσ άρχισε νά μέ κυριεύη: Αύτός ό χτύπος μπορούσε ν' 
άκουστή άπό κανένα γείτονα. . . Ή ώρα τού γέρου είχε πιά 
φτάσει! Μ' ένα άγριο οϋρλιασμα άνοιΕα μέ μιάς όλο τό φώς 
τού φαναριού μου καί ρίχτηκα στήν κάμαρα. "Εβγαλε μόνο 
μιά κραυγή, μονάχα μιά. Σέ μιά στιγμή τόν τίναΕα στό πά
τωμα κι' άναποδογύρισα άπό πάνω του τό κρεββάτι μέ όλο 
τό καταθλιπτικό του βάρος. Τότε χομογέλασα άπό εύχαρί- 
στησι, βλέποντας τό έργο μου τόσο προχωρημένο. . . Γιά 
λίγα λεπτ άκόμη ή καρδιά μου χτυπούσε μ' έναν ήχο μισο- 
σβησμένο. . . Μά αύτό δέ μέ σκότιΖε πιά; δέν μπορούσε ν' 
άκουστή πίσω άπ' τόν τοίχο. Τέλος σταμάτησε. Ό  γέρος 
ήτανε νεκρός, Ιανασήκωσα τό κρεββάτι κ' έΕήτασα τό σώμα. 
Ναι, ήτανε Ευλιασμένο. Άκούμπησα τό χέρι μου στήν καρ
διά, καί τό κράτησα έκεϊ άρκετά. Κανένας παλμός. Ήτανε 
Ευλιασμένος, πεθαμένος. Δέ θά μέ βασάνιΖε πιά τό μάτι 
του.

"Αν έπιμένετε νά μέ νομίΖετε τρελλό, αύτή σας ή ύ- 
πόθεσι θ' άτονίση μόλις σάς περιγράφω τά σοφά μέτρα 
πού έβαλα σ' ένέργεια γιά ν’ άποκρύψω τό πτώμα. Καθώς 
ή νύχτα προχωρούσε, έργάστηκα μέ Ζήλο κι ολωσδιόλου 
άθόρυβα. ’Έκοψα πρώτ’ άπ' όλα τό κεφάλι, μετά τά μπρά
τσα, κι έπειτα τις κνήμες. "Υστερα Εεκάρφωσα τρεις σανί
δες τοΰ πατώματος κ' έτοποθέτησα προσεκτικά μέσα στό 
κούφωμα πού σχηματίστηκε τό πτώμα μέ όλα τά κομμάτια. 
Έπειτα Εανατοποθέτησα τά σανίδιά τόσο τεχνικά, τόσο έ·

πιδέΕια, πού κανένα μάτι άνθρώπινο—μήτε καί τό δικό του!
— δέ θά μπορούσε ν' άνακαλύψη κάτι ύποπτο. Τίποτα δέ 
χρειαΖότανε νά πλυθή — οϋτ' ένας λεκές, ούτε μιά κηλίδα 
αίματος. Τόχα προβλέψει αύτό πολύ καλά. Μέσα σ' έναν 
κουβά είχανε τρέΕει όλα.—Χά, χά! . . .

"Οταν τέλειωσα άπ' όλες αύτές τις δουλειές ήτανε πιά 
τέσσερες τό πρωί, κι όμως τό σκοτάδι ήταν άκόμη όμοια 
βαθύ όπως τά μεσάνυχτα. Κ' ένώ τό έκκρεμές σήμαινε τήν 
ώρα, χτύπησε ή έΕώπορτα τού σπιτιού. Κατέβηκα εύθύς ν' 
άνοίΕω έντελώς ήσυχος,—τ' είχα νά φοβηθώ τώρα π ιά ;. . . 
Τρεις άντρες μπήκαν καί μέ πολλή γλυκύτητα συστήθηκαν 
ώς άστυνομικά όργανα.

— Μιά κραυγή άκούστηκε κάπου άπό δώ. . .
— Κάποιος γείτονας τήν άκουσε καί ειδοποίησε τό τμή

μα. . .
— Ήγέρθησαν ύπόνοιες ότι κάτι άνώμαλο θά συνέβη 

καί διετάχθημεν νά έρευνήσωμε. . .
Χομογέλασα —γιατί τ ' είχα νά φοβηθώ; —
— Καλώς ώρίσατε! Όσο γιά τήν κραυγή, έγώ τήν 

έβγαλα. . . φαίνεται μές στόν ϋπνό μου. . . ΚΓ ό γέρος, ό 
συγκάτοικός μου, λείπει σέ κάποιο ταΕιδάκι. . . 'Αλλά πε
ράστε, παροκαλώ, όλο τό σπίτι είναι στή διάθεσί σας. . .

Τούς περπάτησα σ' όλο τό σπίτι. Τέλος τούς ώδήγησα 
καί στό δωμάτιό μου. Τούς έδειΕα τούς θησαυρούς μου, πού 
ήταν οέ πλήρη άσφάλεια, κι όλα έκεϊ μέσα, πού ήταν σέ 
πλήρη τάΕι. Κι άπό τόν ένθουσιασμό μου, γιά τήν τόση μου 
πεποίθηση έτρεΕα κ' έφερα καφέδες στήν κάμαρα.

— Ό , καθήστε, παροκαλώ. Καθήστε λίγο νά Εεκουρα- 
στήτε. .  .

ΚΓ έγώ, μέ τό θράσος ένός τέλειου θριάμβου, έβαλα 
τήν καρέκλα μου άκριβώς άπάνω στό μέρος πού τά σανί
δια τού πατώματος έκάλυπταν τό πτώμα. Οί άστυνομικοί 
φαίνονταν εύχαριστημένοι. Οί τρόποι μου τούς είχαν πείσει 
τελείως. Ένοιωθα ά ν ετα ... Καθήσονε κι άρχισαν νά συ- 
Ζητοΰν γιά ένα σωρό κοινά πράγματα. . . Ανακατεύτηκα κ' 
έγώ στήν κουβέντα καί μιλούσα μέ άφέλεια καί πρόσχαρα. 
Μά οέ λίγη ώρα ένοιωθα πώς άρχιΖα νά χλωμιαίνω καί νά 
εύχωμαι τήν άποχώρησί τους. . . Αισθανόμουνα τό κεφάλι 
μου άσχημα καί μοΰ φαίνεται πώς τ' αύτιά μου βουΐΖανε. . . 
Μά έκεϊνοι καθόντανε καί μιλούσαν συνέχεια. . . Τό κου
δούνισμα τών αύτιών μου όλο καί γινότανε πιό εύδιάκριτο. 
"Αρχισα νά φλυορώ άκατάσχετα, μήπως κι άπαλλαγώ άπό 
τήν άφόρητη αύτή αϊσθησι. . . Μά πού! Τό κουδούνισμα έ- 
Εοκολουθούσε γιά καλά, έπαιρνε πιά ένα χαρακτήρα συγ
κεκριμένο, τόσο πού, έν τέλει, άνεκάλυψα πώς ό χτύπος 
δέ γινότανε πιά μές στ' αύτιά μου. . .

"Α, χωρίς άλλο Θάμουνα πιά κατάχλωμος! . . . Μά έΕα- 
κολουθούσα νά φλυαρώ, καί μάλιστα πιό εύγλωττα, κι ολο
ένα πιό φωναχτα. . . Κι ό ήχος μεγάλωνε διαρκώς —σάν 
τί μπορούσα νά κάνω; Ή ταν ένας ήχος ύπόκωφος, πνιγμέ
νος καί συχνός, πού έμοιαΖε πολύ σάν ένός ρολογιού πού 
τόχουνε τυλίΕει μέ μπαμπάκι. . . Ή άνάσα μου είχε γίνει 
δύσκολη. . .  Οί αστυνομικοί δέν όκουγαν άκόμη. . . Κου- 
βέντιαΖα πιό γρήγορα τώρα, —μέ περισσότερη φόρα. . . Μά 
ο ήχος δυνάμωνε άδιάκοπα. . . Σηκώθηκα κι άρχισα νά λέω 
διάφορες άνοησίες οτό διαπασών καί μέ βίαιες χειρονομίες. 
Κι ό ήχος άνέβαινε, όλο άνέβαινε —Ά χ , γιατί δέν άποφά- 
σιΖαν νά φύγουν; . . . Κι ό ήχος δυνάμωνε. . . "Ω Θεέ μου, 
τί μπορούσα νά κάνω; . . . ΆφριΖα, έλεγα άλλ' άντ' άλλων, 
βλαστημούσα!. . . "Εσερνα τήν καρέκλα μου στό πάτωμα 
ώσπου τά πόδια της στρίγγλιΖσν. . . Μά τίποτα: ό ήχος κυ
ριαρχούσε πάντα καί δυνάμωνε. . . Γινότανε πιό ισχυρός,— 
όλο πιό ισχυρός —άκόμη πιό ισχυρός! Κι αύτοί οί άνθρωποι 
έΕακολουθοΰσαν νά ουΖητοΰν, ν' άστειεύωνται, νά γελάνε... 
Ή τα ν  δυνοτόν νά μήν ά κο ύ νε ;... Θεέ μεγαλοδύναμε!
Αδύνατον, άδύνατον! Άκούγανε, ύποπτεύονταν, Εέρανε 

πιά —διασκεδάζανε μέ τήν τρομάρα μου. Έτσι πίστευα, καί 
τό πιστεύω άκόμη! "Α ! ό,τι δήποτε άλλο θά ήταν πιό άνε- 
κτό άπ' αύτό τό σαρκασμό! . . . Δέν μπορούσα νά υποφέρω 
άλλο αύτά τά ύποκριτικά χασκαρίσματα! Ένοιωθα πώς έ
πρεπε ή νά τό φωνάΕω πιά, ή νά πεθάνω! . . . Καί τώρα 
άκόμη, δέν τό άκούτε; 'Ακούστε, νά, πιό δυνατό! . . ., όλο 
πιό δυνατό. . .

— "Αθλιο ι!—κραύγασα, —μήν ύποκρίνεσθε ά λ λ ο !.. .
Ομολογώ! . . Ξεκαρφώστε αύτές τις σανίδες! Εδώ, νά 

έδώ! Είναι ό χτύπος τής άπαίσιας καρδιάς του! . . .

Μεταφρ. ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Μόνον όποιος έγινε πιστός ήμπορεϊ 
νά γνωρίΖη τήν δύναμιν τής πίστεως. 
Ά λλ ' όχι όπλώς πιστός, άλλα θερμά πι
στός καί φλογερά.

Θά ϊδης τόν τοιοϋτον πιστόν, άν κοί- 
τεται άσθενής, θαρειά κατάκοιτος, πα
ράλυτος ακόμη, άνίκανος νά κινηθή, νά 
λάθη μόνος του τήν τροφήν, νά στέκη 
μέ ένα δυνατό ηθικό, τό όποιον δέν 
συναντάς ουδέ εις τούς τελείως υγιείς. 
Θά τόν ϊδης μέ πρόσωπον πρόσχαρον, 
λαμπρόν, φωτεινόν. Θά τόν ϊδης και αί- 
αιόδοΕον, όμιλητικόν, εύδιάθετον, ώς νά 
μή φέρη καμμίαν κάκωσιν καί στέρηοιν.

Θά ϊδης άκόμη τόν τοιοϋτον πιστόν, 
αν κατοτυραννήται άπό δεινά, δεινά 
τής Ζωής πικρά, θλίψεις, δοκιμασίες, 
στερήσεις, καταφρονήσεις, νά στέκη ώς 
δρυς, ώς βράχος άρραγής, ώς πέτρα 
άοάλευτος, καί μέ πεποίθησι στόν μέγα 
Θεόν άπαρασάλευτον. Θά τόν ϊδης, άν 
ευρίακεται ε ις κατάστασιν οδύνης, άπο 
πληγές έπί τού σώματός του, αν κάτω 
άπό πόνους, μέ ύπομονήν τοιαύτην, πού 
καταπλήσσει, πού έγγίΖει τά όρια τοϋ 
όκαταθλήτου, καί νά ύπερακοντίΖη ή 
γενναιότης του, πάσαν δριμύτητα τών 
δεινών του. Καί εις τό μαρτύριον άν ό- 
δηγηθή ό τοιοΰτος πιστός, τό ύφίσταται 
μετ' άφοντάστου γενναιότητος καί όγαλ- 
λιάσεως.

Έχομεν νέφη μαρτύρων. Τό μυστικό 
τους ήτο ή φλογερά των πίστις. Αύτη 
τούς ένδυνάμωνε καί ύπερνικοΰσαν καί

όδόντας θηρίων καί πυράς καί έΕορύ- 
Εεις οφθαλμών καί σταυρούς καί θάνα
τον. Ολα τά θαύμοτα, άτινα άναγρά- 
φονται εις τήν ιστορίαν, ήσαν άποτελέ- 
σματα τής πίστεως. Δός πίστιν καί λάβε 
δύναμιν, είναι όρος τής Ζωής.

Εϊπαμεν, ότι μόνον όποιος έγινε θερ
μά πιστός, είναι εις θέοιν νά γνωρίΖη 
τήν δύναμιν τής πίστεως. Αλλά καί ό
ποιος καιτώρθωσε νά γίνη, πάλιν έν μέ
τριο έγινε, σέ σχετικό βαθμό τήν κατωρ- 
θωσε. Διότι ή πίστις τότε φθάνει νά γί- 
νη άκρα πίστις, στον καταλύση έαυτήν. 
Διά νά έννοηθη τούτο λέγομεν τό έΕής 
άπλό παράδειγμα. Όταν έγώ ίδώ, ότι 
δύναμαι νά σηκώσω βάρος είκοσι κιλών, 
παύω μετά νά πιστεύω ότι δύναμαι νά 
σηκώσω τό βάρος αύτό. Η πίστις έ
γινε είναι μου, καί δέν μένει πλέον ώς 
πίστις.

"Ετσι είναι συνδυασμένη ή πίστις μέ 
τό βίωμα, πού διαφορετικά μένει νεκρόν 
γράμμα, ψυχρή λέΕις, άνευ δυνόμεως 
καί άποτελέσματος. «Ή πίστις χωρίς 
τών έργων νεκρά έστι». (Ίακ. 2, 20) 
Οί πραγματικοί πιστοί δέν έρωτούν, άν 
ήμποροΰν νά κατορθώσουν κάτι ή να 
ύπομείνουν κάτι, ρίπτονται εις τόν οκο
πόν καί έπιτυγχάνουν. Οί μάρτυρες δέν 
έστρεφαν πρός έαυτούς νά ϊδουν πόσον 
πιστεύουν, διά νά άποδεχθοϋν τό μαρ
τύριον. Χωρίς ένα τέτοιο έρώτημα έρρί 
πτοντο εις τό μέσον τών άμφιθεάτρων 
Η πίστις των είχε έΕατμισθή μέσο εις

Υπό Πανοσ. Άρχιμ. 
Σεβαστιανού Στεφανοπούλου

τό Ζενίθ τής πίστεώς των. Ωστε, θά 
έλέγαμε, μέ μίαν άλλην κυριολεΕίαν, 
ότι ή δύναμις τής πίστεως έγκειται εις 
τήν κατάλυσιν τής πίστεως.

Έσημειώσαμεν, δός πίστιν καί λάβε 
δύναμιν. Όταν δώσης λοιπόν πίστιν 
καί λάβη δύναμιν, τί τήν θέλεις μετά 
τήν πίστιν; Αλλά τό άσθενές οημείον 
τού ανθρώπου, τό όποιον θά τόν κρα
τά πάντοτε εις τά όρια τής ανάγκης τής 
πίστεως, είναι ότι δέν ήμπορεϊ νά δώ- 
ση μίαν άκρα πίστιν, ϊνα λάβη καί ά- 
νάλογον δύνομιν.

Εϊμεθα άσθενεϊς, παρά τά θαύματα 
τής πίστεως. Εϊμεθα ένδεεϊς, παρά τόν 
πλούτον τής Θείας Χάριτος, καί τό έ
ρώτημα τού Κυρίου «Ό  Υιός τού άνθρώ- 
που έλθών όρα εύρίσκει, τήν πίστιν έπί 
τής γής;» (Λουκ. 18, 8), θά μείνη ως 
ένα έρώτημα, πού θά έχη τήν πιό εύ
κολη άπάντησι

Επί μέρους γνωρίΖομεν. Σχετικά πι- 
στεύομεν. ΔΓ αύτό θά ίδωμεν μέχρι ση
μείου νά ύπομένωμεν, καί νά βαστά- 
Ζωμεν πειρασμούς, καί νά έγκαρτερού- 
με. Μέχρι ορίου προσφερόμεθα καί ύ- 
περακοντίΖομεν τις περιστάσεις. Ή 
δύνσμις τής πίστεως, κατά τό ποσόν 
τής πίστεώς μος, μας είναι γνωστή. 
Δι' αύτό τό αίτημα τών Αγίων Απο
στόλων «Κύριε πρόσθε ύμϊν πίστιν» 
(Λουκ 17,5), είναι καί θά μείνη αίτη
μα βασικόν,όλων τών ήμερων τής Ζωής 
μας.
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Ο ΚΥΚΝΟΣ...

ΜΠΟΡΙΣ
ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ

...ΤΗΣ ΣΤΕΠΠΑΣ

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ τοΰ θρυλικού «Δό- 
κτοροο Ζιβάγκο», πέθανε στις 30 

Μαϊου 1960, δυό χρόνια άφότου τιμή
θηκε μέ τό βραβείο Νομπέλ, πού τού 
έδόθη «γιά τήν σημαντική επιτυχία του 
ατούς τομείς τής σύγχρονης λυρικής 
ποιήσεως καί τής μεγάλης επικής παρα- 
δόσεως τής Ρωσίας».

Τήν ύψίστη αυτή τιμητική διάκρισι, τήν 
άρνήθηκε ό μεγάλος συγγραφεύς, γιατί 
διαφορετικά θά έδειχνε ότι άποδοκιμά- 
Ζει τό σοβιετικό καθεστώς. Καθεστώς τό 
όποιο μέ τούς κρατικούς ύπαλλήλους καί 
τούς λογστέχνας του, τόν άποκαλοΰοε 
«φαρμακερό φίδι, πού έπράδωσε τόν σο
σιαλισμό, τήν ειρήνη καί τήν πρόοδο καί 
γι' αύτό έπαιρνε σάν άνταμοιβή τό βρα
βείο τής Βοσιλικής Ακαδημίας τής 
Στοκχόλμης».

Ό  Πάστερνοκ γεννήθηκε στήν Μόσχα 
στά 1890, όπό πατέρα Ζωργάφο καί μη
τέρα σπουδαία μουσικό — καί ή μόνη έ- 
Εουσία στήν όποια ύποτάχθηκε ήταν ή 
τέχνη.

Μέγιστος ποιητής καί λαμπρός πεΖο- 
γράφος, άριστος μεταφραστής των κλασ
σικών τής ποιήσεως καί τού θεάτρου, 
άρνήθηκε, λυσσαλέα, νά κάνη ψεύτικη, 
κατευθυνομένη λογοτεχνία, τέχνη βιοτε
χνική, χωρίς δημιουργική έμπνευσι.

«Δέν καταλαβαίνω, σημειώνει κά
που, τόν ζήλο προπαγανδιστδν, οάν 
τόν Μαγιακόφσκι, πού αφήνουν τήν 
κοινωνική αυνείδησι ν’ άπαλλοτριώση 
τό είναι τους καί πού ύποτΑσσονται 
στήν φωνή τής έπικαιρότητος».

Πίστευε ότι κάθε άνθρωπος είναι έ
νας Φάουοτ, πού πρέπει ν' άγκαλιάση, 
νά δσκιμάση, νά έκφράση τά πάντα, Μέ
σα σέ μιά τέτοια προοπτική, ή τέχνη 
έχει τήν ύψηλότερη άποστολή: νά στο- 
χασθή δηλαδή πάνω στόν θάνατο καί νά 
δημιουργό έτσι άσταμάτητα τήν Ζωή.

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ό  ποιητής τοΰ δειλινού άλλά καί τής 
θροχούλας, τής ψιχάλας, πού ύμνησε κα
λύτερα όπό κάθε συνάδελφό του, είχε 
τήν όγάπη γιά τόν άνθρωπο ώς θρησκεία 
Καί τήν έκρινε ώς τήν μόνη έπαναστα- 
τική δύνομι, ικανή ν' άλλάΕη τόν κό
σμο.

«Τό μέλλον τοΟ ανθρωπίνου είδους, 
έγραφε, θά δή τόν θρίαμβο τής αγά 
πης. Μετά τήν έποχή τής ατμομηχα
νής θά έλθη ή έποχή τής Αγάπης».

Απαράμιλλος Ζωγράφος τής ρωσικής 
Ζωής, πιανίστας πριν γίνη ποιητής, ό 
Πάστερνοκ υπηρέτησε σάν κληρικός τήν 
καθορή τέχνη, τήν καθαρή ποίησι. "Ε
λεγε:

«Μοναδική ύποχρέωσις τής τέχνης 
είναι νά συντελήται κατά λαμπρό τρό-

Καί ό ίδιος, μέ πέννα πού έκανε τις 
λέΕεις μουσική, έγινε ύπήκοος—καί φρε
νιτιώδης πυγμάχος —τής γλώσσας, τής 
μόνης καθώς έγραφε, ποτρίδος τής ο
μορφιάς.

"ΕρριΕε στόν κόσμο, στήν κακία καί 
στήν άδικία του, βλέμμα γεμάτο οίκτο 
Καί είπε τις άδυναμίες, τις άμφιβολίες, 
τις άγωνίες του. Τήν πίκρα καί τήν ορ
γή του. Είπε τήν άνθρώπινη άλληλεγγύη. 
Είπε τόν χαμό των παιδιών, πού οί βόμ
βες άρπαΕον όπό τόν ύπνο τής άθωότη- 
τός τους. Μέ τόν λυρισμό ένός άνθρώ- 
που, πού έΖησε οδυνηρά μιά μοιραίο, 
άναπόφευκτη έποχή.

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Ποιητής τού σύμπαντος, τής φύσεως, 
τοΰ συγκεκριμένου, τοΰ άπτού πράγμα
τος, όχι όμως τής γραφικής, έπιφανεια- 
κής δημιουργίας, τών γραμμών, τών 
χρωμάτων, τών έπιφανειών, άλλά τής 
ούσίας της, έρωτευμένος μέ τήν γλυ- 
κύτητα, ό Πάστερνοκ έλεγε:

«Σταθερή φροντίδα μου ήταν Ανέκα
θεν τό περιεχόμενο, σταθερό μου όνει
ρο ήταν τό ποίημα νά περιέχη κάτι, 
μιά καινούργια σκέψι, ένα νέο π ίνα 
κα».

Καί άτίθασος έΖησε μέσα σέ φρικτή 
καί ύπέροχη μοναΕιά, τό όνειρο ένός 
«γόμου» τής δυτικής καί τής ρωσικής 
κουλτούρας.

Σημαντικώτατη, έΕ άλλου, θέσι κα
τέχει στό έργο του ό έρωτας. Gf Πά
στερνοκ έδωσε, κατά τρόπο άνεπανά- 
ληπτο, φωνή στόν έρωτα τών ταπεινών 
— φυλακισμένων, χωρικών, έργατών — 
τών παιδιών μά καί τών γυναικών.

Στόν «Δόκτορα Ζιβάγκο», βιβλίο — 
έπιτσμή, συνεκέντρωοε ό,τι είχε γευθή, 
τά γεγονότα στά όποια άνεμίχθη, τήν 
πραγματική καί τήν πιθανή Ζωή του, τις 
νίκες καί τις άπατυχίες του, ό,τι συν
θέτει μιά άνθρώπινη ύπαρΕι, όταν ο 
συγγραφεύς τοποθετήται στό έπίπεδο 
τών συγχρόνων του.

Καί τότε, μετά πολύχρονη θητεία 
στήν ποίησι, τοΰ φάνηκε πώς ό,τι είχε 
γράψει πριν ήταν άσήμαντο, αμελητέο, 
δίπλα ο' αύτή τήν μεγαλειώδη σύνθεσι

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Τόν λυρισμό του ό Πάοτερνακ ούδέ- 
ποτε τόν ύπέταΕε στήν πολιτική. Δέν 
δέχτηκε νά μισήση ό,τι άγαποΰσε και 
νά άγαπήση ό,τι άποστρεφόταν, μόνο 
καί μόνο γιατί τούτο άπαιτούσε ή πο
λιτική σκοπιμότης. Καί παρά τις μύριες 
ταπεινώσεις πού τό σοβιετικό καθεστώς 
τοΰ έπεφύλαΕε, άρνήθηκε νά γράψη 
ποιήματα, πού νά έΕυμνοΰν τό πενταε
τές πρόγραμμα τής ρωσικής κυβερνή- 
σεως.

Γράφει κάπου:

«Χρέος μας, μοναδικό χρέος μας ε ί
ναι νά πετύχουμε έλευθερία γ ιά  μάς 
καί τήν φαντασία μας».

Ρώτησαν μιά μέρα τόν Πάστερνοκ:

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΣΤΑΙ Ί'ΣΜΟΥ

«"Αν κάποιος Από τούς ισχυρούς τού 
κόσμου σάς έμπιστευόταν τήν έξουσία 
γ ιά  ένα μήνα, ποιά μέτρα θά παίρνατε 
γ ιά  τήν άποκατΑστασι τής γαλήνης 
τδν συνειδήσεων, τής ήθικής ισορρο
π ίας, τής Ατομικής καί κοινωνικής 
δικαιοσύνης καί τής ειρήνης;»

Καί ό Πάστερνοκ όπήντησε:

«θά έξώβέλιζα τήν μετριότητα, τήν 
ήθική καί πνευματική στειρότητα καί 
τόν φιλισταιϊσμό, πού αντιπροσωπεύ
ουν τις τρεϊς πληγές τής έποχής μας».

Πληγές πού μέ πράΕεις θέλησε καί ό 
ίδιος νά θεραπεύση.
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πιθανωτέραν εκδοχήν, μήπως, ή γνωμο 
δότησις, ή όποια μετοΕύ τών ειδικών φέ
ρεται ώς έπικρστεστέρα, είναι καί ή έ- 
σφαλμένη.

Οϋτω συνέβη εις μίαν ύπόθεσιν, ό 
άνοκριτής νό έχπ εις χεϊρας του άδιά- 
σειστα στοιχεία εις βάρος ιατρού τινός, 
τόν όποιον κατηγόρησε καί προεφυλάκισε 
δΓ άνθρωποκτονίαν, τής όποιας θύμα ύ- 
πήρΕεν ή ίδια τού ιατρού σύΖυγος, στη- 
ριχθείς καί εις τήν γνωμοδότησιν τού ία- 
τροδικοστοϋ, ότι έπρόκειτο περί έγκλη- 
ματικής ένεργείας. Μετά παρέλευσιν, ό
μως, άρκετού χρόνου άλλοι εμπειρογνώ
μονες, -περισσότερον ειδικοί», προφα
νώς κατόπιν έκτσφής, άπέδειΕαν, ότι ή 
σύΖυγος τού κατηγορηθέντος συΖύγου 
είχεν αύτοκτονήοει. (2) ·

Ως βλέπομεν, τό πρόβλημα, κατ’ άρ- 
χήν, εις τός προαναφερθείσας περιπτώ
σεις, είναι, έάν πρόκειται περί έγκλή- 
μοτος ή θανατηφόρου τινός γεγονότος, 
προελθόντος έΕ άλλης αίτιας. Αλλά, τα 
προβλήματα-καί μάλιστα μέ τήν ώς άνω 
διατύπωσιν — συνηθέστατα έπαναλαμθά- 
νονται. Καί μολονότι δέν δυνόμεθα νά 
κρίνωμεν έπί άντιτιθεμένων γνωμοδοτή
σεων εις μίαν συγκεκριμένην περίπτω- 
σιν, έν τούτοις, λέγομεν μετά βεβαιό
τατος, ότι, μεταΕύ περισσοτέρων τοιου- 
των υποθέσεων μέ τοιούτην ύποδομήν 
συγκρουομένων εκδοχών, αϊτινες έφθα- 
σαν εις τό ποινικόν δικαστήριον ή δέν 
έφθασαν, ύπάρχει καί θά υπάρχει ένα 
ποσοστόν δικοστικών πλανών καί τα- 
φέντων έγκλημάτων, ήτοι περιπτώσεων, 
αϊτινες ουδέποτε κατέστησαν ή μέλλει 
νά καθίστονται γνωστοί.

Α Ι ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ αύται, καί μέχρις έ- 
νός σημείου, είναι φυσικόν νά πα

ρατηρώντας άν καί εις ώρισμένας πε
ριπτώσεις, όπως είναι τό έρώτημα ώς 
πρός τήν όπήν εισόδου καί έΕόδου του 
βλήματος, είναι έν πολλοϊς άδικαιολόγη- 
τοι.

Παρά ταΰτα, καί τό άπλούστερον τού
το έρώτημα, τό κατέστησε δυσχερέστα- 
τον, έκδικοΖομένης ποτέ ύποθέσεώς τ ί
νος εις τό Κοκουργοδικεϊον Αθηνών, 
μία ποράλειψις. Παράλειψις τού ίατρσ 
δικαστοϋ, ό όποιος, έάν δεχθώμεν τόν 
έκ τών υστέρων προβληθέντα ισχυρι
σμόν του, δέν έΕήτασεν όμού μέ τό 
τραύμα τού θύματος καί τά ένδύματα 
σύτοΰ. Ούτω, δέ, έπιπολαίως, άν μή τί 
άλλο, έγνωμάτευσε, δεχθείς τήν έκ τών 
νώτων είσοδον τού βλήματος, καί δή έκ 
τής δεΕιάς ώμοπλάτης, καί έΕοδον άπό 
τό «άνω τριτημόριον τής πρόσθιας έ- 
πιφανείας τού άριστερού βροχίονος». 
Καί εις αυτήν τήν γνωμοδότησιν, έστη- 
ρίχθη κυρίως ή έπί «άναιρέσει» κατη
γορία.

Αλλά, κατά τήν έκδίκασιν τής ύπο- 
ύπσθέσεως, γενομένην τήν 24ην Οκτω
βρίου 1924, άλυσιδωταί διαφωνίαι καί 
άλλων πραγματογνωμόνων, έν αϊς καί 
διαφωνίαι καί αυτού τούτου τού ίατροδι- 
καστού μέ τόν ϊδιον τόν έαυτόν του, 
πράγμα σπάνιον, περιέπλεΕαν τά πρά
γματα.

Ή ύπόθεσις αΰτη, περισωθεϊσα εις τι- 
να κείμενα, δέν παρουσιάζεται μέ τήν 
πραγμοτικήν αύτής εικόνα, καθ' όσον ά-

φορα εις τάς όΕυτάτας συγκρούσεις γνω
μών τών ειδικών. (3) Διά τόν λόγον δέ 
τούτον, κυρίως δέ, διά τόν λόγον, άτι 
έπιπροσθέτει χρησίμους έμπειρίας καί 
δΓ άλλας όμοιας ύποθέσεις, δεδομένου 
μάλιστα, ότι κστ' αύτήν προέκυψε και 
έν άλλο έρώτημα, παλυπλοκώτερον τού 
πρώτου, θά δώσωμεν μίαν σύντομον, άλ- 
λά πραγματικήν περίπου εικόνα, έπί τής 
κατ' αύτήν τήν δίκην γεναμένης διεΕα- 
γωγής τού μέσου τής πραγματογνωμο
σύνης.

Ό  ιατροδικαστής «Ξ», περί τούτου έ- 
πρόκειτο, άφοϋ έν αρχή έπέμενε έπί τής 
πρώτης τούτου γνώμης, κατά τήν πρόο
δον τής δίκης, καί έν μέσω συγκρούσε
ων γνωμών καί άλλων ειδικών, έκαμε 
στροφήν 180®, καί έδέχθη ήδη τήν εί
σοδον τού βλήματος έκ τού άριστερού 
βροχίονος, καί τήν έΕοδον έκ τής δε- 
Ειάς ώμοπλάτης, εις τήν όποιαν, έν τού- 
τοις, είχεν ό ίδιος παρατηρήσει, ότι «τά 
χείλη τού τραύματος» έφερον έλαφρόν 
περίκαυμα». Αλλά τήν ένδειΕιν αύτήν 
παρέκαμψε μέ τόν ισχυρισμόν τής έλατ- 
τωματικής αύτοΰ όράσεως.

Ούτως, ήλθεν πλησιέστερον πρός τούς 
ισχυρισμούς τής κατηγορουμένης Μ.Β., 
έπρόκειτο δέ περί άλλοδοπής, καθ ούς 
τό θύμα Ι.Κ., έκ τών μετά τού όποιου 
σχέσεων της ήθελε ν' άπαλλαγη, άφου 
άνέσυρε πιστόλιον, εύρισκόμενον έντός 
συρταριού τής οικίας της, καί προτιθέ- 
μενον ν' αύτακ/τονήση, παρά δέ τήν προ- 
σπάθειάν της όπως τό άποσπάση, αύτο- 
ετραυμστίσθη θανασίμως, πεσόν πρό τών 
ποδών αύτής νεκρόν.

Εις τό σημεΐον τούτο, προέκυψεν άλ
λο έρώτημα, πολυπλοκώτερον έκείνου 
τής κατευθύνσεως τού βλήματος. Εάν, 
δηλαδή, ήτο δυνατός ό αύτοτραυματι- 
σμός. Τούτον όμως όπέκλεισεν ό ιατρο
δικαστής, κοθώς έπίσης καί ό έΕετασθείς 
κοθηγητής τής ιατροδικαστικής ό όποι
ος, έχων διαφωνήσει μέ τ ήν πρώτην 
γνώμην τού ίατροδικαστού, ώς πρός 
τήν φοράν τού βλήματος, εύθυγραμμί- 
σθη ήδη μετ' ούτού καί συνεφώνησε 
καθ' όλα τά σημεία. Κατέθεσεν δέ, ότι, 
«δεδομένου άτι τό βλήμα είσήλθεν έκ 
τών έμπροσθεν, δέν ήτο δυνατόν τό θύ
μα νά αύτοτραυματισθή, ούτε μέ τήν δε- 
Ειάν, ούτε μέ τήν άριστεράν αυτού χεϊ- 
ρα. Διότι, ήτο άδύνστον τό τραύμα νά 
είχε τήν πορείον πν είχεν. Ούτε διά τής 
έπενεργείας Εένης χειρός, έπί τής χει· 
ρός δΓ ής έκρότει τό περίστροφον τό 
θύμα, ήτο δυνατόν νά έπέλθη ό αύτο- 
τραυματισμός».

Ως βλέπομεν, πρόκειται περί σαφούς 
καί κατηγορηματικής γνώμης, τήν όποι
αν, όμως, έκλόνισεν άλλη αντίθετος 
γνώμη άλλου, έν συνεχεία, έΕετασθέν- 
τος ειδικού, ό όποιος, μετά τήν άλλο- 
πράσαλλον θέσιν τού ίατροδικαστού έπί 
τού πρώτου έρωτήματος, έάν δέν έπει
σε τό δικαστήριον, ύπήρΕε δΓ αύτό ό 
άπό μηχανής Θεός. Διότι, ήδη, αί άμφι- 
βολίαι εϊχον συσσωρευθή άφορήτως. Δέν 
άπέμενε, παρά ή έΕέτοσις τού έμπειρο- 
γνώμονος τούτου, όστις ήτο άνώτερος 
άΕιωματικός τού Πυρ)κοϋ, καί ό όποιος 
καί τήν έκ τών έμπροσθεν φοράν τού 
βλήματος ύπεστήριΕεν, άλλά καί τό ότι 
ήτο δυνατόν τό θύμα νά αύτοτραυμα- 
τισθή διά τής ίδιας αύτού χειρός καί έπι 
τή φορά τούτη.

Πώς όμως ύπεστήριΕε τήν γνώμην 
αύτού, πράγμα τό όποιον θά ήτο άκρως 
ένδιαφέρον, δέν γνωρίΖομεν.

Ούτως, έπήλθε πλήρης άποθεμελίωσις 
τής έπί «άναιρέσει κατηγορίας, ούτως 
ώστε, θύτη, νά κατταρρεύση ώς χάρτι
νος πύργος, προεΕάρχοντος τού συνή
θως κατηγορούντος, καί μή κατηγορή- 
σαντος ήδη «καινοτόμου» καί «αίρεαιώ- 
του» τής δικαιοσύνης Είσαγγελέως.

Καί τό δικαστήριον, στηριχθέν καί εις 
τήν άγόρευοιν τούτην, ήθώωσε τήν κα- 
τηγορουμένην άλλοδοπήν, ύπό τά χειρο
κροτήματα τών «άτθίδων», αϊτινες πα- 
ρηκολούθησαν τήν ύπόθεσιν, έχουσαι δι- 
εισδύσει μέχρι τών καθισμάτων τών έ
νορκων.

ΈΕετάΖοντες τήν ύπόθεσιν, αύτήν, 
παρουσιάσαμεν μίαν άσθενή πλευράν 
τού μέσου τής πραγματογνωμοσύνης γε
νικώς, καί τό όποιον έφερε τήν ύπόθε- 
σιν αύτήν εις έν άποτέλεσμα, άντίθε- 
τον έκείνου, τό όποιαν, άλλως, θά έ
πρεπε νά είναι σύμφωνον μέ τήν έκδο- 
χήν τήν όποιαν τό ϊδιον τό μέσον έν άρ- 
χή ύπεστήριΕεν.

Είδικώτερον, ώς πρός τήν ιατροδικα
στικήν πραγματογνωμοσύνην, αύτη ήτο 
τόσον σαφής καί κατηγορηματική εις τό 
δεύτερον έρώτημα τού αύτοτραυματισμου 
τόν όποιον άπέκλεισεν καί, άρα, δέν ά- 
πέκλεισε τήν έγκληματικήν ένέργειαν, ό
σον άλλσπρόσαλλος ήτο έν άρχή καί ώς 
πρός τό πρώτον έρώτημα τής φοράς τού 
βλήματος. Καί έν πόση περιπτώοει, εύ- 
θύνεται διά τό άποτέλεσμα, διά τό ό
ποιον, έάν τούτο άποδίδει τών γεγονό
των τήν άλήθειαν, ούδείς περί τούτου 
ποτέ έγνώρισεν, είμή τά δύο πρόσωπα 
τού δράματος.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον έτελείωσεν 
ή δίκη εκείνη, ή άποκληθεϊσα άπό τόν 
χρονογράφον τής έποχής «τής ήδονης 
κοί τού θανάτου», μεθ' ήν. «αί παρακο- 
λουθήσασαι αύτήν άτθίδες, έδοκίμασον 
τήν λύπην τήν όποιαν δοκιμάΖει κανείς, 
όταν κλεινή τήν τελευταίαν σελίδα ένός 
ώραίου μυθιστορήματος» (5).

Καί ένώ έκλεινεν ή τελευταία σελίς 
τού δράματος, εις θρηνώδης άπόηχος, 
ένός θρηνώδους άσματος, προερχόμε
νος άπό πλήκτρα οργάνων πλανοδίων 
όργανοπαικτών, έπί ήμέρας, μήνας, έτη, 
κατέθλιψε τάς ψυχάς τών πολιτών εις 
τάς οδούς, διά τήν ύπό τάς συνθήκας 
ούτάς απώλειαν ένός νεαρού βλαστού, 
γνωστοπτάτη€ Αθηναϊκή οΐκογενείαο.

(1) Περί τούτου &ρβρον διοιχητοΟ Γ. 
’Ασφαλείας Α. Κουτσουμάρη «ΤΟ ΒΗΜΑ», 
13.1.1956.

(2) ΡΚΝΕ ΦΛ0ΡΙ0: «ΛΙΚΑΣΤΙΚΑΙ
ΠΛΑΝΑ1»: «ΤΟ ΒΗΜΑ» 17.3.68.

(3) ΑΓΓΕΛΟΓ ΤΣΟΪΚΑΛΑ: «. . .  καί ή 
δικαιοσύνη άπενεμήθη», σ. 120.

(4) ΧΡ. ΓΙΩΤΗ «ΑΝΑΚΡΪΤΙΚΗ», σ. 
361, Οποση(ΐ.

(5) Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ .
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ΠΩΣ ΠΗΡΑΜΕ 
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
«Περί την δύσιν τοΰ ήλιου 
τό Μπιζάνι έκαίετο κυριολε
κτικές. ’Ισχυροί άναλαμπαι 
και τουλίπαι καπνοΰ τό κατ- 
εκάλυπτον. “Επειτα έσίγασε 
και δέν ήκούσθη πλέον ό 

μυκηθμός του». Τοΰ κ. Σπόρου Παναγιωτοπούλου

Σκληρός ό χειμώνας τοΰ 1913, 
σκληρός κι ό έχθρός, πού άπό μήνες 
αγωνίζεται νά συντρίψη β ελληνικός 
στρατός γιά νά έλευθερώση τή θρυλι
κή πάλι, τό Γιάννενα καί τήν άπό αιώ
νες έλληνική Ήπειρο.

Οί στρατιωτικοί κύκλοι τής Γερμα- 
νίας, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας 
θεωρούσαν άπόρθητο τό ΜπιΖάνι, πού 
ήταν ώχυρωμένο κατά τρόπον άΕιοθαύ- 
μοστον άπό Γερμανούς ειδικούς. Ό  
άρχηγός τών τουρκικών δυνάμεων Έσάτ 
Πασάς ήταν διαπρεπής άΕιωματικός 
βγσλμένος άπό τήν πολεμική Ακαδη- 
υία τού Βερολίνου, κ ’ είχε μαΖί του τόν 
άδερφό του Βεχίπ μπέη, άρχηγό τού 
πυροβολικού, πού ήταν επίσης άπόφοι- 
τος τής ίδιας σχολής. Είχαν κ' οί δυό 
μορφωθη στήν περίφημη Ζωσιμαία Σχο
λή, Εέραν έλληνικά, γιατί καταγόνταν 
άπό μεγάλη άλβονική οικογένεια τής 
Ηπείρου. Πολυάριθμος ήταν ό εχθρικός 

στρατός καί τό μέσα πού διέθετε ά
φθονα.

Υστερα άπό τήν θριαμβευτική, τή νι
κηφόρα προέλασι στή Μακεδονία, ό άρ
χηγός τοΰ Ελληνικού Στρατού, διάδο
χος Κωνσταντίνος καί τό Γενικό 'Επι
τελείο θεώρησαν άναγκαίο νά στρέψουν 
άμέσως τήν προσοχή τους στήν Ή πει
ρο. Λόγοι ψυχολογικοί, στρατιωτικοί καί 
διπλωματικοί έπέβαλλον τό σύντομο 
τερματισμό τών έπιχειρήσεων. 'Αφού 
ένισχύθηκαν οί σχετικώς μικρές δυνά
μεις τοΰ έκστρατευτικοΰ σώματος, τό 
στρατηγείο μετεφέρθη στήν Ήπειρο τήν 
17 Ιανουάριου 1913 κι’ έθεσε άμέσως 
σ' έφαρμογή ένα σοφό σχέδιο πού είχε 
έπινοήσει ό έπιτελικός λοχαγός Ιωάν
νης ΜεταΕάς, ό κατοπινός πρωθυπουρ
γός τού «ΟΧΙ».

Τό σχέδιο, πού δέν άργησε ν' άπο- 
δειχθή θαυματουργό, στηρίΖονταν στήν 
έπίθεσι άπό τή δυτική τουρκική πλευ
ρά και τήν άπομόνωσι τοΰ φοβερού 
ΜπιΖσνιοϋ. Στις 18 Φεβρουάριου ό 
στρατός μας άρχισε νά προελαύνη σέ

τρεις φάλαγγες. Τήν ίδια μέρα τό πυ
ροβολικό έκτελοΰοε σφοδρότατο βομ
βαρδισμό άπό τήν άνατολική πλευρά 
γιά νά ποραπλονήση τούς Τούρκους. 
15.000 βλήματα πυροβολικού ρίχτηκαν 
σ' ένα 24ωρο.

Στό μετήΕύ συνεχίζονταν ή ορμητι
κή προέλασι τής έπιθετικής φάλαγγας, 
παρά τήν παγωνιά καί τήν άνωμαλία τοΰ 
έδάφους.

Στις 19 Φεβρουάριου τά διάφορα τμή
ματά της φθάσανε στήν άπρόσιτη Τσού- 
κα, κ ’ ή έπίθεσι άνοίχτηκε σ' όλη τή 
γύρω περιοχή. Τά όχυρά πέφτανε τό 
ένα ύστερα άπό τό άλλο κι' οί υπερα
σπιστές τού ΜπιΖανιοϋ φεύγανε πανικό
βλητοι πρός τήν γιαννιώτικη πεδιάδα. 
Ή ταν άδύνατη πιά γιά τόν έχθρό κάθε 
άντίστασι. Ό  Έσάτ βρέθηκε στήν ά- 
νάγκη νά παροδοθή. Στις 20 είχε κιόλας 
υπογράφει ή συνθηκολόγησι. 30.000 ά- 
Ειωματικοί κΓ οπλίτες, όλα τά όχυρά 
καί 120 κανόνια έπεσαν στά χέρια τοΰ 
έλευβερωτή στρατού. Πρώτος στά Γιάν
νενα, τά «πρώτα στ' άρματα—τά γρό- 
σια καί τά γράμματα» κατά τή λαϊκή 
μούσα, μπήκε ό Στρατηγός ΣούτΖος μέ 
τρεις ίλες ιππικού στις 21 Φεβρουάριου 
καί τήν άλλη μέρα τό πρωί έγινε ή 
θριαμβευτική είσοδος τοΰ Αρχιστρατή
γου καί τών έπιτελών του. Ή συγκίνη- 
σι τού πληθυσμού, πού χαιρόταν έπί τέ
λους τή λευτεριά ύστερα άπό δουλεία 
πέντε αιώνων, ήταν άφάνταστη.

Μιά Ζωντανή περιγραφή τών γεγονό
των πού προηγήθηκαν καί τής εισόδου 
τοΰ Ελληνικού Στρατού στήν καρδιά 
τοΰ παλιού Δεσποτάτου τής Ηπείρου 
μάς δίνει ή γυναίκα τού Γάλλου προ- 
Εένου, πού βρέθηκε εκεί. Ιδού μερικά 
όποσπάσματα:

«20 Φεβρουάριου 1913 . . .  τά πάντα 
παρουσιάζουν ένδείξεις 8τι θά πέση τά 
Μπιζάνι καί ίσως μάλιστα άπόψε. Τί 
θά γίνη; θά μεταφερθή ή μάχη στήν 
πεδιάδα ή ατούς δρόμους και τά σπίτια 

• τής πόλης;»

«Πλήθη τουρκικού στρατού κυκλοφορούν 
μέ άγρια πρόσωπα πού έκφράζουν άγωνία 
κΓ άπόγνωσι . . . Παντού βλέπει κανείς 
τήν αταξία καί τήν άποσύνθεσι. . . Μάθα
με πώς έπεσε ή Μανωλιάοα. Πολλές ά
μαξες μέ τραυματίες περνούν... Στους 
δρόμους σχηματίζονται θλιβερές συγκεν
τρώ σεις... "Ολοι πιά πιστεύουν Βτι εί
ναι άδύνατη κάθε άντίστασι . . . "Ενας 
αξιωματικός λέει: «”Αν δέν παραδοθούμε 
θάχουμε ίσως άπόψε βομβαρδισμό, καί θά 
είναι μ ι’ άδικη γιά δλους καί περιττή 
ανθρωποθυσία». Συνεχώς περνάνε φάλαγ
γες στρατιωτών ατούς δρόμους. Είν’ δλοι 
τους τσακισμένοι, άξιολύπητοι. Κατάκλει- 
στα τά σπίτια, κΓ οί πολίτες ανήσυχοι, 
φοβισμένοι.

» 21 Φεβρουαρίου. Χθές τά βράδυ οί 
Πρόξενοι, ύστερα άπά αϊτησι τού Έσάτ 
πασά, ζήτησαν άπό τόν Διάδοχο άμεση 
άναστολή τών έχθροπραξιών, μέ σκοπό 
τήν παράδοσι τής πολιτείας. Λένε πώς 
δέν έπεσε τό Μπιζάνι, άλλά μιά στραττ;- 
γική κίνησι άξιοθαύμαστης τόλμης καί 
ακρίβειας είχε ώς Αποτέλεσμα τή δημι
ουργία πανικού στά στρατεύματα τών 
Τούρκων... Έ νφ  δ έλληνικός στρατός 
πλησιάζει στήν πόλι, χιλιάδες Τούρκοι 
όπλΐτες έχουν ξεχυθή στήν έμπορική συ
νοικία καί τήν λεηλατούν.

»"Γστερα άπό μιά κατασκότεινη, γεμά
τη άγωνία νύχτα, φωτοπλημμύρα. Τά κα
νόνια έχουν σπάσει. Μιά ιστορική χαραυ
γή ξημέρωσε γιά τά Γιάννενα. Ή  δμορφη 
πολιτεία κ ο  ι μ ή θ η κ ε  Τουρκική 
καί Μουσουλμανική καί ξ ύ π ν η σ ε ,  
Έλληνική καί Χριστιανική. Αέ βγήκε 
άκόμη δ ήλιος, καί στους δρόμους άπει
ρα πλήθη παραληρούν. Οί "Ελληνες κλαί- 
νε, γελάνε, άγκαλιάζονται. Οί καμπάνες 
τών ναών διαλαλοΰν τόν έρχομό τής πο
λυπόθητης λευτεριάς. ΜΓ ατέλειωτη ζη
τωκραυγή πλημμυρίζει τόν αέρα. . . Εί
ναι μιά ώρα μοναδική. Ή  άνοιξη έχει 
μπή μές στις έλληνικές καρδιές, ένώ τήν 
πόλι διασχίζει πιά ό Ελευθερωτής 
Στρατός...
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ΆΕιοσημείωτη είναι ή περιγροφή 
μιάς λειτουργίας πού έγινε ατό ύπαι
θρο λίγο πριν 6ρχίοη ή έπίθεση. Δυό 
φαντάροι φτιάοονε μέ κιβώτια πυρομα- 
χικών Αγία ΤράπεΖα, βάλανε ένα άν- 
τίσκηνο έπάνω κι' έστησαν σέ τέσσερες 
Ειφολόγχες ένα άλλο γιά στέγαστρο. 
Ό  στρατιωτικός Παπάς, πολιός Μακε
δονομάχος, έκανε τή λειτουργία έχον
τας βοηθούς δύο στρατιώτες γιά ψάλ
τες. "Αμα τελείωσε είπε «τέκνα μου έν 
Χριστψ, δέν μπορώ νά έΕομολογήοω 
καθένα Εεχωριστά. Θά άπαγγείλω ένώ- 
πιον όλων τις εύχές καί μετά θά σάς 
μεταλάβω έναν - ένα. Κατά τήν ιερή 
στιγμή τής παραμονής τής μεγάλης νί
κης, ή έκκλησίο μάς τό έπιτρέπει. "Ας 
είσθε συγχωρεμένοι όλοι σας, κι' ό 
Θεός άς εύλογή τά δπλα σας έναντίον 
τών διωκτών τού Σταυρού».

Ό  μέραρχος Καλλάρης, πού πριν άπό 
λίγες μέρες είχε ίδή τό γιά του τόν 
άνθυπολοχαγό νά σκοτώνεται έμπρός 
στά μάτια του, είπε πώς ήταν ή έπι- 
βλητικωτέρα Αγία ΤράπεΖα κΓ ή ύπο- 
βλητικωτέρα λειτουργία.

•·*
Χαρακτηριστικό τού φρονήματος τών 

στρατιωτών μος είναι ένα έπεισόδιο 
πού έχει άφηγηθή κάποιος έφεδρος. 
"Ενας φαντάρος πήγε νά γέμιση νερό 
τά παγούρι του σέ μιά πηγή. Έχασε 
όμως τό δρόμο κι' έπεσε στά χέρια τών 
έχθρών. Τόν πήγανε στόν Έσάτ πασά 
κΓ έκείνος τού είπε:

— ΠρόσεΕε νά πής τήν άλήθεια. Από 
τις άπαντήσεις σου έΕαρτάται ή Ζωή 
σου. "Αν πής τήν άλήθεια όχι μόνον 
θά γλυτώσης άλλά καί θά διατάΕω νά 
σέ περιποιηθοϋν. "Αν δέ μάς δώσης 
τις πληροφορίες πού Ζητούμε, θά του- 
φεκιστής.

— Έγώ, στροτηγέ, άποκρίθηκε, δέν 
Εέρω τίποτες. Είμαι στρατιώτης σ' ένα 
λόχο, κοί υπακούω στις διαταγές τών 
άνωτέρων μου.

Δέν Εέρω τό τί γίνεται, μά κΓ άν

ήΕερα δέ θά σάς τό λεγο, γιατί σάν 
στρατιώτης πρέπει νά 'χω κλειστό τό 
στόμα μου.

—Τότε θά τουφεκιστής.
— Είμαι έτοιμος.
Κατάπληκτος ό Τούρκος άρχιστράτη- 

γος στράφηκε πρός τούς γύρω του ά- 
Ειωμοτικούς κΓ άπλϊτες καί είπε:

—Άύτός ό στρατιώτης σάς δίνει με
γάλο παράδειγμα σήμερα. Τού άΕίΖουν 
συγχαρητήρια κι όχι θάνατος. Λυπάμαι 
γιατί τούτο τό παράδειγμα τά δίνει ά 
έχθρός μας. Καί πρέπει νά γίνη γνω
στό σ' δλο τά στρατό. Πρέπει νά τό 
μάθουν όσοι λιποψυχούν καί είναι έτοι
μοι νά πατήσουν τόν όρκο τους.

"Επειτα, γυρίΖοντας πρός τόν αιχμά
λωτο, είπε:

— Καί σένα όχι μόνο δέν θά σέ του- 
φεκίσω, άλλά καί θά σ' άφήσω έλεύ- 
θερο.

Πραγματικά, τήν άλλη μέρα δύο 
Τούρκοι τόν ώδήγησαν ώς τις προφυ
λακές.

Ιδού τώρα μερικά άποσπάσμστα άπό 
μιά άνταπόκρισι πού έστειλε στήν έφη- 
μερίδα του άΕιόλογος δημοσιογράφος, 
προικισμένος καί μέ λογοτεχνικό τάλαν
το:

«Μόλις άνεκοινώθη ή διαταγή τής 
έφόδου ένσς στρατιώτης έσήκωσε τό 
Μάλιχερ.

— Νά ή λαμπάδα μας γιά τήν Άνά- 
στοσι, παιδιά!

— Καλή 'Ανάσταση καλή Άνάστασι!
• Έπειτα ώσάν κύμα θριάμβου ήγέρ-

θη άπό χιλιάδες στήθη μιά στεντορία άρ- 
μονία: «Σέ γνωρίΖω άπό τήν κόψι τού 
σποθιού τήν τρομερή...» . Ο στρατός 
έχαιρέτιΖε τήν έοπερινήν προσδοκίαν 
τήν μεγάλην άνατολήν τής έλευθερίας 
εις τήν πάλιν τήν μμριοπόθητη.

»Κστά τις 8 τό βράδυ ύπό σκότος 
βαθύ, άρχισεν ή έκκίνησις τών στρα
τευμάτων. Κάθε λόχος έβάδιΖε σιγά, 
κατ' άνδρα, μέ προσοχή, άθορύβως πρός

Γραφική £ποψις τών Ίωαννίνων, 3πως 
είναι σήμερα ή ήρωϊκή πρωτεύουσα τής 

’Ηπείρου.

μίαν στενωπόν πέραν τής όποιας κιν
δυνώδες μονοπάτι περιελίσσετο έπί τής 
πλαγιάς κρημνώδους βουνού. Οί άλλοι 
λόχοι, περιμένοντες τήν σειράν των 
τραγουδούσαν σιγανά τό δημοτικά τρα
γούδι: «Εγώ τραβάω, τραβάω στά
Γιάννενα,’ ατού μπέη τό σαράι. ..»  καί 
ή μικρή—κατ' άνδρα —γραμμή έμεγά- 
λωνεν εις τό σκοτεινό μονοπάτι, θαδί- 
Ζουσα πρός τήν Τσούκον, πρός τήν Δό- 
Εαν, πρός τήν Άνάστασιν. Καθείς ήκο- 
λούθη τυφλά τάς κινήσεις τού προηγου
μένου. Όμιλίαι δέν έπετρέποντο. Μερι
κοί έγλιστροΰσον εις τό χιόνι κΓ έπε
φταν' άνεσηκώνοντο άμέσως, χωρίς 
μιλιά. Ή πορεία ήτο έπικίνδυνος καί 
φοβερά. Είναι Ζήτημα άν τήν ήμέραν, 
ύπό τό άπλετον ήλιακόν φώς, θά ήμ- 
πορούσε κανείς νά διέλθη τούς κρη
μνούς έκείνους. Αλλά έκείνην τήν νύ
κτα τό φώς έπήγοΖεν έκ τών όδών καί 
ή άλάθητος δεΕιά τής Νίκης ώδήγηοεν 
εις τό σκοτάδι τά στρατεύματα τά έλ- 
ληνιικά.

»Τό σύνθημα ήτο Μπότσαρης—Σού
λι. Τό γενικό σύνθημα Ελλάς. Καί τό 
κανόνι ήκούετο τώρα βροντερό, προφή
της τής μεγάλης χαράς. . .  Κάτω εις 
τό βάθος τής κοιλάδας άνερριπίΖοντο 
μερικές φωτιές: ό έχθρός, ό έχθρόςf

»ΓΙώς νά περινοαφή ή συγκίνησις τής 
προσδοκίας: Πώς νά μεταφραστούν εις 
λόγια οί πύρινοι παλμοί τών μεγάλων 
έκείνων στιγμών;. . .

-'Αντίκρυ μας μελανίΖει ό όγκος τής 
Τσούκας. Πρέπει νά κοτεβούμε τήν κοι
λάδα καί νά σκαρφσλώσωμεν έπάνω, 
εις αύτό τό μεγαθήριο. . . Στάσις έπ' 
όλίγα λεπτά εις μίαν έσοχήν τού βου
νού, όπου δέν φοινόμεθα. Δέν έπιτρέ- 
πεται τό κάπνισμα. Ή Εεροπαγωνιά 
κόμνει τά πόδια νά ΕυλιάΖουν καί νά 
πονούν. Οί άνδρες γιά νά Ζεσταθούν, 
κάμνουν βήμα σημειωτόν.
»Ή πορεία έπανολαμβάνεται. Περί τά 
μεσάνυχτα βλέπομε ένα φώς σταθερόν, 
είναι τά χάνι τού χωρίου Πλέσα, τού 
άκρστάτου τών προφυλοκών μας. 'Απ' 
έκεί καί πέρα εϊνοι ό έχθρός. . .

- . . .Π ε ρ ί τήν δύσιν τού ήλιου τό 
ΜπιΖάνι έκαίετο κυρισλεκτικώς. Ίσχυ- 
ραί άναλαμπαί καί τουλίπαι καπνού τό 
κατεκάλυπτσν. “ Επειτα έσίγασε καί δέν 
ήκούσθη πλέον ό μυκηθμός του.

»Ή άνατολή έχαιρετίσθη μέ τήν ά- 
κολουθία τού άρθρου τής Άναστάσεως. 
Τό «Χριστός ' Ανέστη» έπανέλαβον έκο- 
τόν άνδρικά στόματα καί έπειτα όλοι 
μαΖί έψαλαν τόν Ύμνο τής 'Ελευθερί
ας ή όποια άπό τάς κορυφάς τής Τσού
κας κατήρχετο πλέον μεγαλοπρεπώς 
εις τήν πάλιν, ήτις έλαμπε πάγκαλος 
εις τάς όχθας τής λίμνης, πού όμοίαΖε 
μέ θαμπόν κρύσταλλο ύπό τάς λεπτός 
πρωινός άναθυμιάσεις. Τά Γιάννενα, 
έλληνικά πλέον, άνέμεναν μέ άγκάλας 
άνοικτάς τούς έλευθερωτάς τω ν ...» .

ΣΠΥΡΟΣ Π ΑΝ ΑΓΙΠ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ
Αντιπρόεδρος τής Εθνικής Εταιρείας 

Ελλήνων Λογοτεχνών.
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ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ
Q  έλληνικός λσός είχε πάντα τή λαχτάρα τής άποδη- 

ρίος, τής έπαφής μέ άλλους χώρους, όπου θ' άπλωνε 
τήν ιμαγική άκτινοβολία τής άΕιοσύνης του. Αλλά δσο μα
κριά κοί άν βρίσκονταν, όσο κΓ άν τό φώς κοί ή ομορφιά 
άλλων χωρών είχε κάτι διαφορετικό όπό τήν πατρίδα μας, 
ό Ελληνας Ζούσε πόντο μέ τήν ελπίδα τής έπιστροφής. Ή  
έλπιδα τοάτη, ή λαχτάρα κι ό καημός νά Εανοδή τόν τόπο 
του, ν' άγκιαλιάση τούς δικούς του, νά φιλήση τό πατρογο- 
νιικό του, ύπηρΕαν άφορμή νά γινη ό πόθος του τραγούδι 
καί λυρικό προανάκρουσμα. Πλήθος δημοτικών μας τραγου- 
διών άναφέρονται στην Εενητιά, άπως αύτό:

«S’ άφήνω γειά, μανούλα μου, ο’ άφήνω γειά, μητέρα, 
Ιχβτε γειά, άδερφάκια μου και οεΤς ξαδερφοποδλες. 
θά φύγω, θά ξενιτευτώ, θά πάω μακριά στά ξένα, 
θά φύγω, μάνα, καί θά ρθώ, μά μήν πολυλυπιέσαι.
Άπό τά ξένα, δπου βρεθώ, μηνύματα σοΟ στέλνω, 
μέ τή δροσιά τής άνοιξης, τήν πάχνη τού χειμώνα 
καί μέ τ ’ άστέρια τ’ οόρανοΟ, τά λούλουδα τού Μάη. 
θέ νά σοΰ στέλνω μάλαμα, θέ νά σοΟ στέλνω άσήμι, 
θέ νά σοΟ στέλνω πράγματα π ’ ούδέ τά συλλογιέσαι.

Παιδί μου, πάνε στό καλό, κι δλοι οί άγιοι κοντά σου 
καί τής μανούλας σου ή εύχή νά ’ναι γιά  φυλαχτό σου, 
νά μή σέ πιάνη βάσκαμα καί τό κακό τό μάτι, 
θυμήσου με, παιδάκι μου, έμέ καί τά παιδιά μου, 
μή σέ πλανέψη ή ξενητιά καί μάς άλησμονήσης.

Κάλλιο, μανούλα μου γλυκειά, κάλλιο νά σκάσω πρώτα, 
παρά νά μή σέ θυμηθώ στά έρημα τά ξένα».

Η Εενητιά, πού ήταν μιά ανάγκη έσωτερική τής άμεσης 
επικοινωνίας μέ τόν άλλον κόσμο, είχε φυσικά καί σκοπό νά 
δώση ατούς Εενητεμένους μέ τόν άλλον κόσμο, είχε

δώση ατούς Εενητεμένους, μέ τήν φιλοπονίρ τους, τή δύνα- 
τότητα όποκτήσεως κάποιας περιουσίας, πού θά τήν έφερναν 
σιήν Πατρίδα, γιά νά φανούν χρήσιμοι όχι μονάχα στό στενό 
οικογενειακό ή συγγενικό τους περιβάλλον, άλλά οέ ολό
κληρο τόν τόπο. Καί είναι πολλοί έκεϊνοι πού διέθεσαν τε
ράστια ποτά, αποκτημένα μέ κόπο πολύχρονο γιά τό κοινο 
συμφέρον. Καί ή ποράδοσι αυτή συνεχίζεται και σήμερα καί 
θά συνεχίΕετοι πάντα. Γιατί ή άνάμνησι τής γλαυκής, τής 
ήρωϊκής πατρίδας μας, δίνει κουράγιο καί περίσσια δύναμι 
σ' όλους όσους βρίσκονται μοκριά της. Πρέπει φυσικά έδώ 
νά θυμηθούμε λίγα λόγια άπό μερικούς μεγάλους ευεργέ
τες, πού Ζώντας στήν Εενητιά κιοί δημιουργώντας περιου
σίες πού τις διέθεταν γιά τήν 'Ελλάδα, είχαν πάντα νού καί 
καρδιά, στήν έλληντκή πατρίδα: -Είμοι κατά δυστυχίαν, ό- 
λιγομαθής — έγραψε ό Γεώργιος ΡιΖάρης στόν Αδαμάντιο 
Κοραή, τό 1825 —άγάπησα όμως πάντοτε τάς μαθήσεις καί 
έτίμησσ τούς πεπαιδευμένους, άλλ' οί δυστυχίαι τής Ελλά
δος δέν μέ έσυγχώρησαν νά εύχοριστήσω τήν έπιθυμίαν 
μου, ώιά τάς ίδιας δυστυχίας κοί έγώ καί ό μσκορίτης άδελ- 
φός μου έΖήσαμεν μακράν τής πατρίδος μας καί έπιθυμούν- 
τες νά τήν ίδωμεν έλευθέραν, άπωλέσαμεν τόν καιρόν μας 
καί ήδη πλησιάΖει καί εις έμέ ή γεροντική ήλικία χωρίς νά 
έχωμεν κληρονόμους. 'Αλλά καί ό μακαράτης άδελφός καί 
έγώ αποφασίσαμε νά άφήσωμεν κληρονόμον τήν πατρίδα 
μας». Αλλά πιό'-συγκινητική έΕαμολόγησις, πιό δυνατή ά- 
ποδειΕις τής άδιάκοπης λαχτάρας τού Εενητεμένου νά γυ- 
ρίση στόν τόπο του κοί νά μείνη γιά πάντα έδώ, είναι έκείνη 
τού μεγάλου μας ευεργέτου Κωνσταντίνου Ζάππα, πού γρά
φει στό 15ο άρθρο τής διαθήκης του: -Μετά τήν διάλυσιν 
τού σώματός μου, τά όστά μου νά μεταφερθοϋν καί νά 
τεθούν εις τό οικογενειακόν μας κοιμητήριον, εις τό χω- 
ρίον τής γεννήσεώς μου, πλησίον, κολλητά μέ τούς πο
θητούς μου άδελφόν καί άδελφήν, επειδή ώς έρημίτης εις 
τά Εένα δέν ήμπόρεσα Ζών νά είμαι μοΖί τους».

Αύτή τή λαχτάρα τής έπιστροφής θά έκφράση καί ό 
άνώνυμος λαϊκός τραγουδιστής:



«Ή  ξενητιά κι δ θάνατος κ’ ή πίκρα κι ή άγάπη, 
τά τέσσερα ζυγιάστηκαν άπ’ δλα τά γκιντέρια 
βαρύτερη εΐν’ ή ξενητιά, βαρύτερη άπδ τ ’ άλλα.
Τού ξένου δός του ξενητιά κι αρρώστια μήν τού δίνης. 
Ή  άρρώστια θέλει στρώματα, θέλει προσκεφαλάκια, 
θέλει τή μάνα στό πλευρό, τ ’ άδέρφια στδ κεφάλι 
θέλει καί τήν άγάπη του νά τδν συχνορωτάη 
—Ξένε μή θέλεις τίποτα στδ στόμα σου νά βάλης;
— θέλω νερό τοϋ τόπου μου, μήλο άπ’ τή μηλιά μου! 
θέλω καί μοσχοστάφυλλο άπδ τήν περγουλιά μου».

"Αν όμως ό Εενητειμένος, πού βρίσκεται μακριά 
πατρίδα του, Ζή άδιάκοπα μέ τήν λαχτάρα τής έπι 
κΓ όσοι δικοί του μένουν στό χωριό, μέ τήν ίδια λ 
των προσμένουν. Καί είναι τόσο αποκαλυπτικοί οί Η 
στίχοι, πού μας μιλούν, μέ τό λυρικό τους μεγαλείο 
άγάπη τού άντρογύνου, γιά τήν άιροσίωσι τής γυναίκ 
χρόνια προσμένει τό γυρισμό τού άντρός τη ς : ,

\
«Έρόδιαε γή άνατολή καί ξημερώνει ή δύσι, 
γλυκοχαράζουν τά βουνά κι αύγερινδς τραβιέται.
Παν τά πουλάκια στή βοσκή κ’ αί λυγερές 
Βγαίνω κ’ έγώ κι δ μαύρος μου και τά λαγ 
βρίσκω μιά κόρη ποδπλενε σέ μαρμαρένια γ^ύρν^
Τή χαιρετάω, δέ μού μιλεΐ, τής κρένω,
— Κόρη, γιά βγάλε μας νερό, τήν καλή _
νά πιώ κ’ έγώ κι δ μαύρος μου καί τά λαγωνικά 
Σαράντα σίακλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδο 
κι άπάνω ατούς σαρανταδυδ τή βλέπω δακρυαμένη.
— Γιατί δακρύζεις, λυγερή, και βαριαναστενάζεις;
Μήνα πεινάς, μήνα διψάς, μήν έχης κακή j i i v a i 
—ώήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτ’ έχω κ&ιΛ) μάνα.
Ξένε μου, κι άν έδάκρισα κι δν βαριαναστενάζω, 
τδν άντρα 'χω στήν ξενητιά καί λείπει δέκα χρό\ >υ 
κ ι’ άκόμα δυδ τδν καρτερώ, στούς τρέίς τδν otmt ;α 
κ ι’ δν δέν έρθή, κι δν δέν φανή, 
θά πάγω στά έρημα βουνά, νά στήσω μοναστήρ 
καί στδ κελλί θά σφαλιστώ,& τ ά μαύρα θέ νά 
έκειδν νά τρώγη ή ξενητιά κ’̂ έμ.έ τά μαύρα ράσο.
—Κόρη μου, δ άντρας σ’ πέθαν^κόρή μ’ 6 άντρα; 
τά χέρια μου τδν κράτησαν, τά χ&ιια μου τδν 
ψωμί, κερί τού μοίρασα κ’ είπε ν ^ ε ά  'χ^ήρώσης 
τδν έδωκα κ’ ένα φιλί, κ’ είπε νά μο^τό δώαης.
Ψωμί, κερί τού μοίρασες, διπλά νά σέ 

,—μά γιά τ’ έκεΐνο τδ φιλί, σύρε νά Λ ί.  τδ δώση.
Κόρη μου, έγώ είμαι δ άντρας σουΠ 
— Ξένε μου, δν είσαι δ άντρας μου 
—δείξε σημάδια τής αύλής καί τόΐ 
Έ χ ε ις  μηλιά στήν πόρτα σου καί 
κάνει σταφύλι ροζακί καί τδ κρασί μό 
—κι’ δποιος τδ πιή δροσίζεται καί πά λ |
— Αύτά εΐν' σημάδια τής αύλής, τά ξέ!
Διαβάτης ήσουν, πέρασες, τά είδες καί I 
Πές μου σημάδια τού σπιτιού καί τότε j 
— ’Ανάμεσα στήν κάμαρα χ$>9Β κ^τήλ t J W|  
καί φέγγει σου πού γδύνεσαι καί, πλέκεις-τά^αλλ 
φέγγει σου τις γλυκές αύγές πού τά καλ ί σου|βάζε|
—Κάποιος κακός μου γείτονας σοΰ τά ’π |  καί*τά 
Πές μου σημάδια τού κορμιού, σημάδια τής άγά®1ς.
—Έ χ ε ις  έλιά στά στήθη σου. «* έλιά στήν άμ|® |£λη

κι άνάμεσό τους κρέμεται τού άντρός σου φυλαχτάρι.
—Ξένε μου, έσύ είσαι δ άντρας μου, έσύ είσαι δ καλός μου!»

Ολόκληρο πανηγύρι στήνονταν όταν κάποιος έφευγε 
οπό τό χωριό γιά τήν Εενητιά. Πανηγύρι ωστόσο πού άνά- 
μεσα στό γλεντοκόπι καί τή χορά σκόρπια κΓ άνάρια και 
βαθειά ήταν ή πίκρα καί ή συλλογή. Έφευγε ένας άνθρω
πος άπό τό χωριό κι όλοι πικραίνονταν, οά νάφευγε άπ' τό 
δικό τους σπίτι. Ολόκληρη τήν εβδομάδα κρατούσαν οι 

ετοιμασίες γιά τόν Εενηττεμό. Ό  άνθρωπος πού θά Εε- 
ότον έπρεπε νά πάη ν' άποχαιρετήση όλους τούς συγ- 

πού βρίσκονταν στά κοντινά χωριά. Καί νά περάση 
ίτι σέ σπίτι, σ' ολόκληρο τό χωριό. Οί πιό ήλικιω- 
ού χάριΖσν πλούσια τις όρμήνιες τους καί κείνος ά- 
σεβαστικά, τόν κάθε λόγο. Τόν φίλευαν μοσκοκύ- 

να, νά τά κρατάη στό σεντούκι του, γιά νάχη τή μο- 
τους. Κι όταν έκεϊνα δέν θά ύπήρχαν, νά κρατάη 
ν καρδιά του, τό μοσχοβόλημά τους. Τό Εεκίνημα 
τή Δευτέρα, μέ τό χάραμα. Από τό Σάββατο τό 

βρβδυ'στρώνονταν τό τραπέΖι τού άποχαιρετισμοΰ στό απί- 
έμέ|νε έτσι στρωμένο ώς τή Δευτέρα τό μεσημέρι, 
αλεσμένοι στό γλέντι ήταν, φυσικά, όλοι στό χωριό. 
οάϊΖαν σπίτι, χωριό καί ρεματιές καί ράχες όλοτρί- 

’βπό τό κλαρίνο, τό νταούλι καί τήν πίπιΖα. Καί στή- 
“ '‘ ΐορόα περίτρανος, πού πρώτος θά τόν έσερνε ό νιός 

μακρινό ταΕίδι κίναγε. 'Από κοντά ό πατέρας, ή 
"σύγγενείς, οί φίλοι, τό χωριό ολάκερο. Μέσα στό 

τραγούδι, τό κρασί κοί τό Εεφάντωμα ό πόνος τής Εενη- 
τιάα άήσλησμονιόταν. Ό λο  τό βράδυ τού Σαββάτου καί τήν 
ΚυΙακή \τό χώ|Μό είχε πανηγύρι' ώά σάν σουρούπωνε τήν 

οκή, τό γ λ έ ^  κόπαΖε. Ό  άνθρωπος πού θάφευγε έ- 
μείνη κα^οσο μέ τούς όλοδικούα του, νά ήσυ- 

ιράγιο νάχη γιά τό δρόμο. Άπό τό γιόμα τής Κυ- 
Vj0|3ff(^Tvav καί τ' άλογο πού θά καβαλλίκευε γιά 

κστέβηίστήν πολιτεία. Θά τού κρέμαγαν πολύχρωμα 
χαϊμαλιά κ' |έν0|Κεφάλι σκόρδο. Τή Δευτέρα, καινούργια 
ούναΕι στήν ■Μ?) τού σπιτιού, καινούργια μιλήματα κι άπο- 
χαιρ ίτ ίσμσταpiT cuχφς κι όρμήνιες. Μόνο πού τώρα δέν 
ήταν γλένττ Στά μάτια ήταν τά δάκρυα καί στήν καρδιά ή 
άγωνία ή κρυφή, γιά τό τα£ ίδ ι^/ιά  τά χρόνια πού θά λειψή, 
γιά τό Yyuw»#-*ou. ♦Ο’ ιΛζίΡ^ιΛαγε πρώτα τήν μάνα, τόν 

β *α , τ α δ έ λ φ ι α  του. Είχε προηγηθή ή προσευχή στό 
είκό σμα τού σπιτιού, τό φίλημα τού κεφαλόσκαλου, τό 
άοήρωμα οπό τούς πρωτοσυγγενήδες, πού τοϋβαΖαν ένα 
αση; i\HO νόμισμα στήν τσέπη του, γιά νά προκόψη. "Υστε
ρα ι ικάλισΖε, άποχαιρετοΰσε όλο τό χωριό. Ή ταν, πρα- 
γματ ιφ  κάτι τό πολύ πικρό, πού μονάχα ή άπαντοχή τής 
έπισ ιοφής κάπως τό Εαλάφρωνε. Ό λο ι τόν ΕεβγάΖανε 
ώα ί ;ω άπό τό χωριό κοί κείνος, προσπαθώντας νά συγ- 
κραττ ρη τρ., χείμαρρο τών ματιών του, όλο κουνούσε τό 
μαντ λι του, καθώς ίάνσντσν, μοκριά στό δρόμο, μέσα στό

1  — γιά τά έθιμα καί τά τραγούδια τής 
όμη στίχους άπό τόν ποιητικό θη-$

μιαι δυό, βουλιούμαι τρεις καί πέντε 
θώ, νά πάω μακριά στά ξένα 

* διαβώ θέ νά τά παραγγείλω:
__  ιίσβτε, κάμ$8ι μήν παχνιαστήτε,

ου~νά πάω στήιν ξενητιά κατ πίσω νά γυρίσω. 
Παρακαλάω τδ^θεό, XpfSWSal Παναγία,

„ είμαι γερός καί τυχερός, νάρθω καζαντισμένος,
'καλά τδ σπίτι μου καί δλους τούς ίδικοός μου. 

φέρω γρδσια καί φλωριά κι άσήμι καί λογάρι 
ϊαΓ  μούλα χρυσοκάπουλη καί χρυσοστολισμένη, 

χη τά πέταλα χροσδ καί τά καρφιά άσημένια.
Ράτε καί πιέτί?“μέ χαρά καί μήν πικροχολδτε.

(Η Παναγία καί δ Χριστός θά μάς καλανταμώση».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
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ΑΣΤΥΝΙΜΙΛ ΙΑΑΑΜΙΝ02
Ml

ΜΙΙΙΓΕΙΙΙΙ ΤΟΥ ΜΟΥΡΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΓΡΑΣ

ΣφραγΙς χϊ)ς ’Αστυνομίας Σαλαμίνος.

«Επειδή ή ’Αστυνομία, χωρίς τής άναγκαίας έκτελεστι- 
κής δυνάμεως δέν ήμπορεϊ νά έμποδίση ή τούλάχιστον 
νά μετριάση τά τοιαΰτα άτοπα, διά τούτο διατάσσεσθαι 
νά δώσητε εις τον ρηθέ ντα ’Αστυνόμον δεκαπέντε στρα- 
τιώτας έντοπίους, καλούς καί άξιους, όπότε διά μέσου 
αυτών νά άποκατασταθή πάλιν είς τήν νήσον σας ή προ- 
τέρα ευταξία καί ησυχία».

«Κύριε ’Αστυνόμε Σαλαμΐνος, νά πληρώσης τούς παρόν
τος όγδοήκοντα πέντε πήχεις πανί όπσύ τούς έπήρα διά 
τό φρούριον».

ΜΕΤΑ τήν πτώσιν τοΟ Μεσολογ
γίου τόν ’Απρίλιον τοΰ 1826 ό 

Τούρκος Στρατάρχης Κιουταχής, 
άφοΟ έξησφάλισε τήν κυριαρχίαν τής 
Δυτικής 'Ελλάδος, Ανεχώρησε τόν 
Μάϊον έναντίον τής ’Ανατολικής, έπί 
κεφαλής δέκα χιλιάδων πεζικοΟ καί 
ίππικοδ καί ευαρίθμων πυροβόλων. 
Πρό τοΟ μεγάλου κινδύνου πολλοί έκ 
των Οπλαρχηγών τής περιοχής Απε- 
«ύρθησαν εις τά Απρόσιτα όρεινά κρυ- 
σφήγετά των, ένψ οί κάτοικοι έντρο
μοι άνεζήτουν είς τήν φυγήν τήν σω
τηρίαν. Οί κάτοικοι τής ’Αττικής καί 
κυρίως τών ’Αθηνών, πλήν τών πολε
μιστών κατέφυγον είς τήν Σαλαμίνα. _ 
Ή  κυβέρνησις είς τήν κρίσιμον περί- 
σταοιν ήλπισεν κατ’ Αρχήν είς τόν 
Γκσύραν, τόν όποιον είχε διορίσει γε
νικόν Αρχηγόν τών στρατιωτικών δυ

νάμεων τής ’Ανατολικής 'Ελλάδος 
καί ό όποιος μέ σημαντικήν δύναμιν 
κατείχε τήν ’Ακρόπολιν τών ’Αθηνών. 
Πρός τούτοις ή κυβέρνησις διώρισε 
τριμελή διοικητικήν ’Επιτροπήν έκ 
τών Γιαννσύλη Νάκου, Στάμου Σερα
φείμ καί Χατζή-Παπαπολίτη διά νά 
διοική έν συνεργασίφ μετά τοΰ Γκού- 
ρα τήν ’Ανατολικήν 'Ελλάδα.

'Ο Γκούρας διά τήν άντιμετώπισιν 
τών Αναγκών τσϋ πολέμου κατήρτι- 
σε κατάλογον εισφορών, τάς όποιας 
ώφειλον νά καταβάλουν οί έκ των 
’Αθηναίων καί τών άλλων έντοπίων 
εύποροι, οίτινες έν τφ μεταξύ, ώς 
προαναιφέραμεν είχον καταφύγει είς 
τήν Σαλαμίνα. Πρός είσπραξιν τών 
είσφορών τούτων, Αλλά καί συλλο
γήν οίουδήποτε άλλου χρησίμου είς 
τήν άμυναν Αντικειμένου άπεστάλη

είς τήν Σαλαμίνα δ διαβόητος διά 
τήν σκληρότητα καί τά κακούργα 
ένστικτά του Μάνταλος μέ στρατιώ- 
τας. Ό  Μάνταλος κατά τήν είσπρα- 
ξιν τών είσφορών μετεχειρίαθη έναν
τίον τών είς κατάστασιν προσφύγων 
ευρισκομένων είς τήν νήσον ’Αθηναί
ων πάσαν Αγριότητα καί βίαν, μή 
φεισθείς ούδέ γερόντων καί γυναι
κών. Ούτως, έθανάτωσε τήν Αικατε
ρίνην Κόρδα γυναικαδέλφην τοΟ 
Σταυρου Βλάχου, καί διέρρηξε μέ 
σιδηρούν λοστόν τήν κεφαλήν τοΰ 
Φυλακτού Δεμερτζή, τοΰ όποίου δύο 
τέκνα, ό Χρήστος καί ό Βασίλειος 
πολεμούσαν είς τήν ’Ακρόπολιν τών 
Αθηνών. ’Ακόμη μετέφερε σιδηροδέ- 

σμιον είς τάς ’Αθήνας τόν γέροντα 
Ίωάννην Κτέναν, τοΰ όποίου δύο 
υίοί είχον φονευθή είς τόν υπέρ τής
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Χωρίσν τΐ)ζ Στερείς 'Ελλάδος τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας.

’Ελευθερίας άγώνα καί οί άλλοι 
•πρείς εύρίσκοντο Ενοπλοι εις τάς τά
ξεις τών ύπερασπιστών τής Πάλε ως. 
Γενικώς οί στρατιώται τοΰ Μάνταλου 
είχαν Ενσπείρει τάν τρόμον μεταξύ 
τών κατοίκων τής Σαλαιμΐνος καί τών 
προσφύγων Αθηναίων, πλήρης δέ &- 
ναρχία καί άνασφάλεια Επεκράτει 
®1ς τήν νήσον. Τήν κατάστασιν ταύ- 
την δ ’Αστυνόμος ’Ιωάννης Κουτζο- 
δόντης περιέγραψε δΓ άναφοράς του 
πρδς τήν ’Επιτροπήν τής ’Ανατολι
κής Ελλάδος, ή δποία άντί τών ’Α
θηνών είχεν Εδραν της, κατ’ άπαίτη- 
σιν τοϋ Γκούρα, τήν Αίγιναν. Εις 
τήν άναφοράν του ταύτην δ Κουτζο- 
δόντης, άφοΰ Ιν άρχή περιγράφει μέ 
τά μελανώτερα χρώματα τήν Επικρα
τούσαν άναρχίαν, τήν άσυδοσίαν καί 
τάς βιαιότητας τών άνθρώπων τοϋ

Γκούρα, δίδει έν συνεχείφ ειδήσεις 
περί τών κινήσεων τών Τούρκων καί 
τών Ελλήνων Οπλαρχηγών γύρω 
άπδ τάς ’Αθήνας. ’Εν τέλει ζητεί δ- 
δηγίας Εκ μέρους τής ’Επιτροπής 
περί τοΰ πρακτέου, Επισημαίνων κυ
ρίως, δτι διά νά άποκαταστήση τήν 
τάξιν χρειάζεται άνάλογον Εκτελε
στικήν δύναμιν, άνευ τής δποίας θεω
ρεί καί τδ άξίωμά του Άχρηστον καί 
τήν παραμονήν του εις τήν νήσον πε
ριττήν. Ή  Εν λόγφ άναφορά τοϋ Α
στυνόμου ώς καί ή ύπόλοιπος άλλη- 
λογραφία του μετά τής ’Επιτροπής 
τής ’Ανατολικής Ελλάδος καί τοΰ 
Γκούρα φυλασσομένη είς τά Γενικά 
’Αρχεία τοΰ Κράτους (Φάκ. (4) 11 
’Επιτροπή ’Ανατολικής Ελλάδος Ε
χει ώς Εξής:

Αριθ. Πρός τήν Σεβ. Επιτροπήν τής 
'Ανατολικής Ελλάδος. .

Ή  'Αστυνομία τής Νήσου Σαλσμϊνος
λ

Φθάνοντος ένταΰθο έπορρηοίασα 
πρός τήν 'Εφορίαν τής Σαλαμϊνος τάς 
όδηγίας μου, ή όποιο μέ έδέχθη καί μέ 
έδιώριαεν άστυνάμαν, κοί άρχισα νό 
βόΖω είς πράΕιν τό χρέος μου. Αύτή ή 
Νήσος όμως πνέοι τά άλίσθια άπό τάς 
άκστοστοσίας, τάς ιμεγάλας καταχρή
σεις τοΰ στρατηγού ...............................
καί ή Ζωή τών κατοίκων δέν εϊνσι είς 
άσφάίλειαν. Χθές ήλθεν ό Μάνταλος μέ 
τριάντα στρστιώτας διά νά συνάΕωοι τάν 
έρανον όπου έριΕε 500, δέν ήΕεύρω 
πάσας χιλ. Γρόσια. Τά κακά όπου έκα
μαν καί κάμνουν είς τόϋς δυστυχείς 
Αθηναίους δέν περιγράφσνται. "Εδει

ραν καί τάν κύρ 'Αναγνώστην Μπυρμπί- 
λην χωρίς οίτίαν έν ένί λόγω μήτε ά
ΜαΕιμιανός ......................... * .........
δέν έκομε τάς τόσος τυρρανίας, δσας
αίιτοί οί- στρατιώται ...................... . ■ · ■

Αυτά λοιπόν βλέποντας οι λαοί φεύ-
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Η ύπ άριθ. 11 άναφορά του Αστυνόμου Σαλαμϊνος Ί .  Κουτζοδόντη πρός τόν στρατηγόν Γκούραν.

youv καθ ήμερινώς, καί άν τρέΕη τό 
πράγμα καθώς τρέχει, εις ολίγος ήμέ- 
ρας δέν μένει ψυχή.

Οί Τούρκοι των 1 Αθηνών είναι εις τό 
ίδιον μέρος εις τό Κοπανδρίτη. Ό  στρα
τηγός Γκούρος, εύρίσκεται εις τό κά- 
ιττρον, καί πασχίζει νά συνάΕπ στρατιώ- 
τας επειδή τού έφυγαν. Ό  Κριεζώτης 
κοί ό Βόσος εύρίσκονται εις Καλαμπί- 
θηζα όμού μέ τόν καπ: Γιαννάκην Μα- 
μούρην καί χωριάτας, καί είχαν άπό- 
φσσιν σήμερον τό πρωί νά τούς κτηπί-
σωσι. Ό  δέ ............................ κατά τάς
ύστερινάς ειδήσεις όπου έχοιμε εύρΙσκε- 
ται εις Σάλωνα καί Λειβαδειά.

Έγώ δέν ήΕεύρω τί νά κάμω. Ή έ- 
φορία διά τό κάζον τού Μπυρμπίλη έ- 
παρητήθη καί ό πολυτάρχης έμίσευσε 
διά τάς Αθήνας. Διό προσμένω άπό- 
κρισίν σας τί νά ακολουθήσω νά φύγω 
ή νά σταθώ. Τό νά σταθώ μοί φαίνεται 
περιττόν καθότι κάμνουν τόσος κατα
χρήσεις μέσα εις τό παζάρι, χωρίς νά 
ήμπορέσω νά τούς έμποδίσω άλλ1 ότι 
καί νά όμιλήσω, μέ τό νά μήν έχω τήν 
έκτελεστικήν δύναμιν, καί κάμνω περιτ
τά έΕοδα χωρίς νά ήμπορέσω διά νά 
ωφελήσω τήν Πατρίδα. Καί μένω μέ τό 
άνήκσν σέβος.

Έν Σαλαμίνι τη 22 Μαΐου 1826 
Ό  Αστυνόμος 

τής Ν : Σαλαμϊνος 
Ίω . Ν. Κουτζοδόντης

"Οταν ή ’Επιτροπή τής ’Ανατο
λικής Ελλάδος έλαβε τήν άναφοράν 
τοΰ ’Αστυνόμου Σαλαμϊνος, έξέδωκε 
τήν ύπ’ άριθ. 160 ύπό ήμερομηνίαν 
24 ’Ιουνίου διαταγήν της πρός τόν 
"Εφορον καί τούς Προκρίτους τής

νήσου διά τής όποιας διατάσσει τού
τους νά φροντίσουν, ώστε νά τεθούν 
ύπό τάς διαταγάς τού ’Αστυνόμου 
δέκα πέντε στρατιώται έντόπιοι, οί 
όποιοι έκτελοΰντες χρέη άατυνομικών 
νά έπιβάλουν τήν τάξιν. Τό κείμενον 
τής διαταγής τής ’Επιτροπής έχει ώς 
κάτωθι:

Αριθ. 160 Πρός τό κ. "Εφορον καί
προκρίτους τής νήσου Σαλαμϊνος.
Η Επιτροπή αύτη φροντίζουσα κατά 

χρέος διά τήν ήσυχίαν καί εύταΕίαν τής 
νήσου σας διώριοε έπ' αύτό τούτο γενι
κόν Αστυνόμον, άνδρα άΕιον καί ικα
νόν εις τό νά έκπληροί τό χρέη τού υ
πουργήματος του καί έπαγρυπνοϊ διά 
τήν διατήρησιν τούτης. Αλλ' έπειδή καί 
διό τήν έπιπόρευσιν άτάκτων στρατιω
τών άκαλουθοΰν καταχρήσεις πολλές, 
καί διάφορα άτοπα, τά όποια όχι μόνον 
έτάροΕαν καί τορόττουν τήν έσωτερι- 
κήν ήσυχίαν τών κατοίκων, άλλά καί 
τούς καταναγκάζουν εις τό νά φύγουν, 
καί ζητούν, εις άλλα μέρη άσφάλειαν 
καί ήσυχίαν, καί επειδή ή Αστυνομία, 
χωρίς τής άναγκαίας έκτελεστικής δυ- 
νάμεως δέν ήμπορεί νά έμποδίση ή τού- 
λάχιστον νά μετριόση τά τοιαΰτα άτο
πα, διά τούτο διατάττεσθαι νά δώοητε 
εις τόν ρηθέντα Αστυνόμον δεκαπέντε 
στρατιώτας έντοπίους καλούς καί ά£ί- 
ους, οπότε, διά μέσου αυτών καί τής 
άτομικής άΕιότητος τού Αστυνόμου τόν 
όποιον εις άναγκαίας περιστάσεις θέ
λουν συντρέχη καί οί ίδιοι συμπστριώται 
του πρός βοήθειαν καί ύπεράσπισίν σας, 
άποκατασταθή πάλιν είς τήν νήσον σας 
ή προτέρα εύτοΕία καί ήσυχία. Μή λεί- 
ψητε λοιπόν νά βάλλετε είς πρόΕιν τά

όσα διατάττεσθε, λογιζόμενοι πόσον θέ
λει ώφεληθήτε έκ τούτου. Θέλετε ζη
τήσει πρός τούτοις καί τήν σφραγίδα 
τής Αστυνομίας άπό τόν λιμενάρχην, 
καί τήν όποιαν θέλετε παραδώση είς τόν 
Αστυνόμον διά νά σφραγίζη καί αυτός 

τά διάφορα δημόσια έγγραφα...........».
Αίγινα τή 24 Ιουνίου 1826 
Έν απουσία τού γραμματέως 

Α. Βενετζανόπουλος
Καί ή άλληλογραφία τοΰ ’Αστυνό

μου Σαλαμϊνος, συνεχίζεται μέ τήν 
υπ άριθ. 12 άπό 25 ’Ιουνίου άναφο
ράν του πρός τήν ’Επιτροπήν τής 
Ανατολικής Ελλάδος είς τήν όποιαν 

άναφέρει, δτι έλαβε ένα τεαχερέ (έν· 
τολήν πληρωμής) έκ μέρους τού 
στρατηγού Γκούρα συμφώνως πρός 
τόν όποιον δφείλει νά πληρώση τήν 
άξίαν 85 πήχεων υφάσματος, τό ό
ποιον έκεΐνος κατέσχε διά τάς άνάγ- 
κας τού φρουρίου (τής Άκροπόλε- 
ω ς). Είς τήν άναφοράν του δ ’Αστυ
νόμος Κουτζοδόντης γράφει:

Αριθ: 12 Πρός τήν Σεθ. 'Επιτροπήν 
τής Ανατολικής Ελλάδος 

Ή άστυνομία Σαλαμϊνος.
Καί έπροχθές μέ άναφοράν μου ό- 

νοφέρθην είς τήν Σεβ. Επιτροπήν τά 
ένταΰθα τρέχοντα, κοί διά τής παρούσης 
μου ιδού όποϋ σάς περικλείω τό ίσον 
ένός τεσχερέ όπού μού ήλθεν άπό τόν 
Στρ: Γκούραν καί παρακαλώ μέν πρώ
τον νά έχω τήν άπόκρισίν σας είς τί 
έχω νά άκολουθήσω. Φανερώσατέ μας 
ποροκαλώ καί ότι νέα έχετε άπό τήν 
άρμάδα. Μένω δέ μέ σέβας βαθύν.
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Μία &ποψις τών ’Αθηνών κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Είς τό βάθος ή Άκρόπολις

Εν Σολομϊνι τή 25 Ιουνίου 1826 
Ό  'Αστυνόμος 

Ί  ω. Ν. ΚουτΖοδόντης
Ό  Γραμματεύς 

Δ. Σαλωνιτίδης

’Ιδού δμως τό κείμενον τοΰ τεσχε- 
pi, τό όποιον τήν 20ήν ’Ιουνίου άπέ- 
στειλεν δ Γκούρας προς τδν ’Αστυνό
μον, ώς τούτο διαβιβάζεται ύπό τού 
τελευταίου πρδς τήν Επιτροπήν τής 
’Ανατολικής Ελλάδος:

Κύριε Αστυνόμε Σαλαμϊνος, νά πλη- 
ρώοης τούς παρόντος όγδοήκοντα πέν
τε Αριθ: 85 πήχ. πανί όπού τούς έπή- 
ρα διό τό φρούριον νά χρησιμεύσουν 
είς γυραλήδες. Χωρίς νά κόμης άλλέ- 
ως, ότι άδικοϋνται οί πτωχοί άνθρωποι, 
ότι είσαι άρκετός νά γνωρίΖης.

1826 'Ιουνίου 20 
άδελφός σου

I. Γκούρας
"Ισον άποράλλακτον τω πρωτοτύπω.

Τή 25 Ιουνίου Σαλαμίνα 
(Τ.Σ.) Ό  'Αστυνόμος 

( Ίω. Ν. ΚουτΖοδόντης)

Πλήν τής ’Επιτροπής δ Κουτζοδόν- 
της άπέστειλεν σχετικήν μέ τόν τεσχε- 
ρέν άναφοράν καί πρδς τδν ίδιον τδν 
Γκοΰραν, πρδς τδν όποιον γνωρίζει, 

. δτι ή ’Αστυνομία δέν δύναται νά πλη- 
ρώση τήν άξίαν των 85 πήχεων τού 
υφάσματος, διότι δέν Ιχει κανέν ει
σόδημα.

Πλήν δμως, διά νά μή φανή άπει- 
θαρχοΰσα είς τάς διαταγάς του έξέδω- 
κεν Ιπίσημον άποδεικτικόν, είς τδ ό

ποιον άναγράφεται, δτι ή άξια τοΰ υ
φάσματος θά καταβληθή είς τούς δι
καιούχους, δταν τδ Ταμεΐον τής ’Α
στυνομίας εύπορήση. . .  Ή  πρδς τόν 
Γκούραν άναφορά τοΰ ’Αστυνόμου 
Κουτζοδόντη, έχει ώς κάτωθι:

Αριθ. 11 Πρός τόν Γενναιότηταν Στρα
τηγόν Γκούραν.

Ή 'Αστυνομία Σαλαμϊνος

Σήμερον έπαρρηοιόσθη είς τήν Α
στυνομίαν τούτην ένα τεσχερές σας διά 
νά πληρώσω όγδοήκοντα πέντε πήχεις 
πανί όπού έπήρατε διά τό φρούριον των 
Αθηνών.

Γενναιότατε ή 'Αστυνομία είς τό διά
στημα αύτών τών όλίγων ήμερων, δέν 
ήμπόρεσε νά εύγάλη τά έΕοδά της, έ- 
πειδή κανένα εισόδημα δέν τής έμεινε. 
"Ολα τά διαβατήρια δίδωνται άπό τό 
λιμεναρχεϊον. Μέ όλον τούτο διά νά 
μήν όμως φανή παρήκοος τούς έδόθη 
τό παρόν έπίσημον άποδεικτικόν καί δέν 
τό έδέχθησαν.

Εν Σαλαμϊνι τή 25 Ιουνίου 1826 
Ό  'Αστυνόμος 

Ίωάν. ΚουτΖοδόντης

Τδ έπίσημον έξ άλλου άποδεικτικόν 
τής ’Αστυνομίας ώς διεβιβάσθη δμοΰ 
μετά τής άναφοράς καί πρδς τδν 
Γκούραν διελάμ&ανε τά άκόλουθα:

Αρ: 10: Ή  'Αστυνομία Σαλαμϊνος
Δηλοποιεϊ, ότι οφείλονται είς τόν Νικ. 

Άνδρεόπουλον καί Λουκάν Δαδιώτην 
γρόσ. 170 διά 85 πήχ. πανί μαλτέΖικον, 
όπού τούς έπήρε ό Στρατηγός Γκούρας 
διά τό φρούριον ώς άποδεικτικόν του,

τά όποια θέλει τούς πληρωθώοι εύπορί- 
σαντος τού ταμείου. Διά τούτο τούς έ
δόθη τό παρόν άποδεικτικόν.

Εν Σαλαμϊνι τή 25 'Ιουνίου 1826 
Ο Αστυνόμος 

Γιάννης ΚουτΖαδόντης

Είς τδ κάτω μέρος τής πρδς τδν 
Γκούραν άναφοοάς έν ύποσημειώσει 
άναγράφονται:

Τό άνωθεν αποδεικτικόν τό έκάμαμεν 
διά νά μήν τούς ψυχράνωμεν περισσό
τερον έως ότου . . . έλθη ή άπόκρισίς 
σας, διότι άν δέν τό έκαμα έπρεπε νά 
δώσω τά γρόσια, ή νά άναχωρήσω.

Ή  ύπόθεσις δμως τοΰ «Μαλτέζικου 
πανιού» Ιχει συνέχειαν. Άπαντώσα 
είς τήν προαναφερθεϊσαν ύπ’ άριθ. 12 
άναφοράν τοΰ ’Αστυνόμου Σαλαμϊνος 
ή ’Επιτροπή τής ’Ανατολικής Ελλά
δος, τδν πληροφορεί, δτι έπρεπε νά 
άπαντήση είς τδν Γκούραν, δτι ή ’Α
στυνομία έχει άλλα καθήκοντα καί 
δχι πάντως τήν ύλικήν άποζημίωσιν 
τών θιγομένων καθ’ οίονδήποτε τρό
πον ιδιωτών.

’Εν συνεχεία τδν διατάσση νά 
παραιτηθή τοΰ άξιώματός του είς πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν οί έντόπιοι δέν φρον
τίσουν νά τοΰ έξασφαλίσουν τήν άπαι- 
τουμένην πρδς διατήρησιν τής τάξεως 
έκτελεστικήν δύναμιν. Τδ έγγραφον 
τούτο (διαταγή) ύπ’ άριθ. 170 Ιχει 
ώς έξής:
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Άριθ. 170
Πρός τήν Γενικήν Αστυνομίαν Σαλα-

μίνος.
Έλήφθη ή ύπ' άριθ. 12 αναφορά καί 

έπορατηρήθησον τά ένδιαλομβανόμενα. 
Εις άπάντησιν λοιπόν ειδοποιείται ή 
Αστυνομία αϋτη, άτι όσον μέν διά τά 

γρόσια του πανιού, τά όποια διετάττε- 
το παρά του Στρατηγού Γκούρα διά νά 
πλήρωση, έπρεπε νά όποκριθή πρός τήν 
τιμιότητά του, ότι τοιοϋται ύποθέοεις 
δέν άνόγοντοι εις τήν Αστυνομίαν, άλ- 
λά ούτε έμπεριέχονται εις τά Αστυνο
μικά χρέη, τά όποια είναι πάντι διαφο
ρετικά, κοί άτι πρός τούτοις δέν είχεν 
κανέν ταμείον.

Ή γενναιότης του, γνωρίΖει καί τήν 
Σεβαστήν Διοίκηοιν καί τήν έπιτροπήν, 
καί τήν έν Αθήναις Εφορίαν, καί ήμ- 
πορούοε νά άναφερθή πρός αύτάς. Μ' 
όλσν τούτο, έπειδή καί ή Αστυνομία
θύτη .........................................................
άς μένη ήσυχη προσέχουσα τού λοιπού 
διά τά χρέη της. "Οσον δέ περί τής 
έκτελεστικής δυνόμεως τήν όποιαν διω- 
ρίοθησαν νά δώσουν οί έντόπιοι πρός 
όποκατάστασιν κοί διοτήρησιν τής έσω- 
τερικής εύτοΕίος καί ήσυχίας, όν. . . .
............................  δέν θελήσουν νά ύπα-
κούσουν, καί νά τήν δώσουν, κατά τόν 
συνήθη καί έγνωσμένον τρόπον τής συ-
στάσεως...............................τότε άφ' ού
πρότερον διαμορτυρηθή έπιοήμως όπου 
όνήκει, ήμπορεϊ νά παραιτηθή άπό τά 
χρέη της. Από Ψορριανά πλοία έλθόν- 
τα άπό Σύραν πληροφορούμεθα, ότι ό 
έχθρικός στόλος, εύρίσκεται όπου ήτο 
καί πρότερον καί εις τήν ούτήν κατά- 
στοοιν.

Αίγινα τή 26 Ιουνίου 1ο.?6 
Έν απουσία Γρσμματέως 

A. ΒενετΖανόπουλος

ΕΙς έκτέλεσιν τής πρσαναφερθείσης 
διαταγής καί τής ύπ’ άριθ. 161, διά 
τής όποιας διεβιβάσθη καί πρός τόν 
’Αστυνόμον Σαλαμΐνος ή πρός τους 
Προκρίτους τής νήσου ύπ’ άριθ. 160 
τοιαύτη, δ Κουτζοδόντης άνέφερε τήν 
28ην ’Ιουνίου, δτι εις τά καθήκοντα 
του Εμποδίζεται ύπό των άνθρώπων 
τοΰ Γκούρα, καθώς Επίσης και δτι οί 
κάτοικοι Εχουν καταληφθή άπό φό
βον, Ενεκα τών τυραννικών φερσιμά
των του. Τό κείμενον καί αύτοΰ τοΰ 
τόσον Ενδιαφέροντος Εγγράφου Ιχει 
ώς κάτωθι:
Άρ. 14. Πρός τήν Σεβ. Επιτροπήν τής 
Ανατολικής Ελλάδος.

Ή  Αστυνομία τής Σαλαμΐνος
Έλήφθησαν οί ύπ' άριθ. 161 καί 170 

διατσγοί της, κοί εϊδσν τά όσα μέ δια- 
τάττη. Ένεχείρησα τό περικλειόμενον 
εις τούς προκρίτους τής Σαλαμΐνος, οί 
όποιοι άπεκρίθησαν, άν ήτον εις τό χέ
ρι τους ήθελαν μού τούς δώση άμέσως, 
πλήν ό Στρατηγός Γκούρος σηκώνον
τας τόν πολυτόρχην ΠρεβεΖάνσν, τούς 
έστειλεν έναν κάποιον καπ. Γισννάκην 
Μονοστηριώτην μέ είκοσι πέντε στρα- 
τιώτος. Έστειλεν κοί τόν γραμματικόν 
του Νικόλαον Κονούσην μέ γράμματα 
πρός τήν Εφορίαν, τήν όποιαν τήν συ
σταίνουν κοί τούς ένδυναμώνει μέ τόν 
νέον πολυτάρχην καί τούς διατάττη διά

νά δεχθώσι οί ίδιοι έφοροι τά χρέη τής 
Αστυνομίας, νά φροντι’Ζουσι καί νά μήν 

δεχθώσι μήτε αστυνόμον, άλλ' ούτε κα
νένα άλλον, οί όποιοι τού άπεκρίθησαν, 
ότι ημείς γνωρι'Ζαμεν Διοίκηοιν καί δέν 
ήμποροϋμεν νά κάμωμεν άδικόν μας σύ
στημα. Ή διοίκησις έχει έπιτροπήν καί 
φροντιστήν καί άστυνομίαν. 'Έγραψα κα
τά μέρος καί οί Κουλουριώταις, άτι πο- 
λυτάρχης δέν μας χρειάΖεται έπειδή καί 
δέν έχουν τόν τρόπον νά τόν πληρώ
σουν, άλλ' ούτε νά τόν θρέψουν καί 
προσμένουν τήν όπόκρισίν του. Καί άν 
τό έπιτύχουν νά τόν σηκώσουν τότε α
μέσως θέλει άκολουθήσωοι τάς διατα
γές της. Τούς προκρίτους καί σχεδόν 
όλον τόν κόσμον τούς έπερικύκλωσεν 
ένος μεγαλώτστος φόβος, όχι τόσον άπό 
τούς Τούρκους, παρά άπό τό τυραννικόν 
φέρσιμόν του. Δέν κάμνουν άλλο, παρά 
νά φεύγουν καθημερινώς καί εις όλίγας 
ήμέρας έχει νά έρημώση αύτό ό τόπος. 
Εγώ ήθελα νά διαμαρτυρηθώ καί νά 

άνσχωρήσω. Πλήν μέ έμπόδισε ό κύρ 
Αναγνώστης Μπυρμπίλης ίσως καί γέ- 

νςι καμμία διόρθωσις εις όλίγας ήμέ
ρας καθώς έλπίΖουν.

Χθές έφθοαεν ό Γραμματεύς τού

Στρατηγού Γκούρα άπό Ναύπλιον, ό 
όποιος εϊπεν, ότι ή Διοίκησις κατά τήν 
θέλησιν τού Στρατηγού έσήκωσεν τήν 
έπιτροπήν καί τόν φροντιστήν κοί άτι 
στέλνει διαταγάς εις τήν έφορίσν εις 
τήν όποιαν είχε συστήσει, διά νά έκτε- 
λούν τά χρέη τής έπιτροπής καί φρον- 
τιστού.

Άπό άνθρώπους όπού ήλθσν άπό τάς 
Αθήνας μανθάνομεν, άτι οί Τούρκοι 

όπού ήταν εις τό Καπανδρίτι έμπαρκά- 
ρησσν όλους τούς λαβωμένους, όπού έ- 
λαβώθηοαν εις τόν προχθεσινόν πόλε
μον όπού έκαμεν ό ΚριεΖώτης κι' ή 
καββαλορία άνεχώρησεν τής στεριάς. 
Εδικοί μας εις αυτόν τόν πόλεμον έλα- 

βώθησαν έΕ καί έσκοτώθη ένας. Ό  "Α- 
μιλτον χθές άροΕε. "ΑροΕε μέ τήν φερ- 
γάταν του εις Άμπελάκια.

Καί μένω μέ τό άνήκσν σέβας.
Έν Σαλαμίνι τή 28 Ιουνίου 1826 

Ο 'Αστυνόμος 
Ίω. ΚουτΖοδόντης

Σχόλια έπί τών άνωτέρω νομίΖομεν, 
άτι περπτεύουν.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύποστυνόμος Α -
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’Αριστερά: Ποσότης τοΟ κατασχεθέντος ναρκωτικού. Δεξιά: 01 αεροθάλαμοι τοϋ αύτοκινήτου Ινθα οΐ δράσταί είχον άποκρύ-
φη μέγα μέρος τοϋ εΐσαχθέντος είς τήν Ελλάδα ναρκωτικού.

Ό  ένδιαφεράμενος γιά τήν άγορά τής 
μεγάλης ποσότητος χασίς ήταν αστυνο
μικός τής Γενικής 'Ασφαλείας ’Αθηνών. 
Οί άλλοδαποί λαθρέμποι, πού δέν μπο- 
ροϋοαν νά ύποψιασθούν τήν πραγματική 
του ιδιότητα, τόν κύτταΖαν οτά χέρια 
καί περίιμεναν νά βγάλη άπό τις τσέπες 
του τις δεσμίδες μέ τά χιλιάρικα, γιά νά 
πρσμηθευθή τό «έμπόρευμα». 'Αλλά άντί 
γιά τις δεσμίδες μέ τά χρήματα, έβγα
λε τήν ταυτότητά του: « Αστυνόμος,
Λ ι ά π η ς. Ακολουθήστε με! . . .

Οί άλλοδαποί ακέφθηκαν πρός στιγμή 
νά φύγουν, άλλά δέν τούς δόθηκε ό χρό
νος. Τέσσερα Ζευγάρια χέρια τούς άρ
παξαν άπό τόν ώμο καί τούς άκινητο- 
ποίησαν. Ή ταν τέσσερα «λαγωνικά- τής 
Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Γενικής Ασφαλείας, πού είχαν πιάσει τά 
«πόστα» στό σημείο τοϋ ραντεβού καί 
κινήθηκαν αίφνιδιοσπκά, όταν ό άστυνό- 
μος τούς έκανε νεύμα.

Πλέον συγκεκριμένα στήν όυάδα τής 
Γενικής Ασφαλείας πού σημείωσε τήν 
μεγάλη έπιτυχίαν άνήκον έκτος τοϋ 
Προϊσταμένου Αστυνόμου κ. Λιάπη, ό 
Ύποστυνόυος κ. Μητρόπουλος, καί οί 
άστυφύλακες κ.κ. Οίκονομάκος, ΓαΖής, 
Μπρατάκος καί Καραφωτιάς, πρός τούς 
όποιους άξΙΖουν θερμά συγχαρητήρια.

"Υστερα, άπό λίγο οί άλλοδαποί λα
θρέμποροι βρέθηκον οτή Γενική Ασφά
λεια Αθηνών, όπου άποκαλύφθηκε δτι 
είχαν φέρει άπό τήν Κωνσταντινούπολη 
17 κιλά χασίς, άρίστης ποιότητος, τό 
όποιον πουλούσαν πρός 24.000 δραχμές 
τό κιλό. Οί συλληφθέντες λαθρέμποροι 
είνοι οί έΕής: Μεχμέτ Μεντίτ Σσεβ κολ, 
έτών 28, Τούρκος, άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη, κρεοπώλης, Μεχμέτ ΝετΖίπ

"ΙντΖι, έτών 40, έπίσης Τούρκος άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, έμπορος αύτακινή- 
των κοί οί Ίορδανοί Ρασίγκ Σ. Μωχά- 
μαντ, έτών 24 καί Γιουσέφ Α. Μωχά- 
μαντ, έτών 30 σπουδαστής · τεχνικής 
σχολής.

Ήρθαν στήν Αθήνα στις 18 Ιανουά
ριου μέ τό ούτσκίνητο τού πρώτου, τύ
που «"Οπελ Άντμιραλ», καί έγκαταστά- 
θηκαν σέ ξενοδοχείο τής οδού Άθηνάς. 
"Αρχισαν έπαφές μέ διαφόρους καί δια
πραγματεύονταν τήν πώληση τού χασίς. 
Η πληροφορία έφθοσε στόν προϊστάμενο 

τής Υπηρεσίας ΔιώΕεως Ναρκωτικών 
τής Γενικής Ασφαλείας κ. Λιάπη, ό ό
ποιος πορουσιάοθηκε σάν ένδιαφε^όμε- 
νος καί έκλεισε ραντεβού ,μαΖί τους στήν 
δΓσσταόρωση τών όδών Σοφοκλέους καί 
Άθηνάς. Στό ραντεβού πήγαν μέ τό αύ- 
τοκίνητο ό Μεχμέτ ΝετΖίπ "ΙντΖι κοί ό 
Ροσίγκ Σ. Μωχάμαντ. Συνάντησαν τόν 
«ένδιοφεράμενο» καί τοϋ είπαν, άτι 
μπορούσαν νά τόν προμηθεύσουν μέ 17 
κιλά χασίς πρός 800 δολλάρια τό κιλό. 
Εκείνος έκανε παΖάρια στή τιμή κΓ ύ

στερα συμφώνησε. Πριν κάνη άμως τήν 
άγορά, Ζήτησε νά τού δείξουν ένα μέ
ρος τού «έμπορεύματος» γιά νά σχημα- 
τίση γνώμη περί τής ποιότητος. Οί δυό 
άλλοδαποί άπήντησσν, άτι αύτό ήταν ά- 
δύνατο, διότι τό χοσίς ήταν έπιμελώς 
κρυμμένο στό αύτσκίνητο καί γιά νά τό 
βγάλουν έπρεπε νά πάνε σέ γκαράΖ.

Ό  άστυνάμος συμφώνησε καί τότε 
έκονε νεύμα στούς άστυφύλακες πού εί
χαν πιάσει τις γωνιές καί παρίσταναν 
τούς άσχετους. "Ετσι, άντί γιά τό συνερ
γείο τό αυτοκίνητο μέ τούς δυό άλλο- 
δαπούς ώδηγήθηκε στή Γενική Ασφά
λεια, ένώ άλλοι άστυνομικοί έσπευσαν

τήν ίδια στιγμή στό ξενοδοχείο τής όδοϋ 
Άθηνάς κΓ έπιοσαν στόν. . .  ύπνο τούς 
δυό άλλους.

Στή Γενική Ασφάλεια έρευνήθηκετό 
αύτσκίνητο, άλλά δέν βρέθηκε ούτε 
γραμμάριο χασίς. Άπό τό άλλο μέρος, 
οί τέσσερις άλλοδαποί έξεταΖόμενοι, 
άρνήθηκσν, άτι είχαν μετοφέρει ναρ
κωτικά καί ίσχυρίσθηκαν, άτι άνοξη- 
τοϋσαν άγοροστή, γιά νά τόν ληστεύ- 
σουν, έπείδό δέν είχαν χρήματα.

Τό αυτοκίνητο υεταφέρθηκε σέ γκα
ράΖ. δπου καί «ξηλώθηκε». Κστά τήν 
νέα έρευνα, βρέθηκαν:

Πέντε κιλά χασίς μέσα στόν όερο- 
θάλαμο τής ρεΖέρβας.

"Αλλα πέντε κιλά μέσα στόν άερο- 
θάλαμο τού πίσω δεξιού τροφού.

Σέ ειδική κρύπτη, κάτω άπό τό πόρτ 
-μπαγκάΖ β’/a κιλά.

Καί μισό κιλό σέ σωλήνες, πού ή
ταν περασμένοι κάτω άπό τις  πόρτες 
τοϋ αύτοκινήτου.

Τό χασίς ήταν σέ σκόνη καί όπως 
διαπιστώθηκε άπό τήν συνέχεια τής 
προονακρίσεως είχε άγοραοθή στήν 
Τουρκία άπό τόν κρεοπώλη άντί 2.000 
δραχμών τό κιλό.

Οί τέσσερις άλλοδαποί παρεπέμφθη- 
σαν στόν εισαγγελέα καί άκολούθως 
στόν τακτικό ανακριτή.·

Οί δυό Ίορδανοί κατηγορούνται έπί 
πλέον καί γιά πλοστογραφία, δεδομένου 
άτι χρησιμοποιούσαν πλσστά διοβατή- 
ρια. Έπίσης, γιά πλαστογροφία κατηγο- 
ρεϊται, έκτος τών άλλων, καί ό Τούρ
κος κρεοπώλης, γιστί όπως διαπιστώθη
κε χρησιμοποιούσε πλαστές πινακίδες 
κυκλοφορίσς στό αύτοκινητό του.

Δ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΒΑΡΥΤΗΣ ΔΗΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
/Λ Τ Α Ν  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ άντιληφθή, κατά τήν ένηλικίωσίν 

του, τό γεγονός τής ύπάρΕεώς του άρχίΖει νά περι- 
πλσνάται εις ένα ώκεανόν αποριών, σχετικών μέ τήν Ζωήν 
καί τόν κόσμον. "Οσον εμπλουτίζεται ή μόρφωσίς του, το- 
οοϋτον αί διαστάσεις τοϋ ώκεσνοϋ τών άποριών του μεγε
θύνονται ίλιγγιωδώς. Κατά τάς έρευνας του, έντός τοϋ 
χάους τοϋ άγνώστου, τάν συνοδεύει ή άπογοητευτική αρ
χαία ρήσις: «Έν οίδα ότι ούδέν οίδα». ΈΕ άλλου ή πλήρης 
γνωριμία του μέ τήν μέχρι τοϋδε άνθρωπίνην σοφίαν τάν 
οδηγεί εις τήν παραδοχήν τοϋ άρχαίου ρητοϋ, τοϋ σχετικού 
μέ τήν θλιβερόν του Ειμαρμένην:

«’Αρχήν μέν μή φίιναι έπιχθονίοισιν δριστον, 
φόντα 8c’ 8πως ώχιοτα πόλας Άίδαο περήσαί».

( Εϊν" πιό καλό, γιά τούς θνητούς, ποτέ μή γεννηθούν' σάν 
γενηθοϋν, στά γρήγορα στόν "Αδη νά χαθούν).
Ό  τραγικός έπιθάτης τοϋ διαστημοπλοίου Γή άντιλαμ- 

βάνεται ότι μόνον διά μιας έποικοδομητικής άπασχολήσεώς 
του θά άμθλύνη τήν τραγωδίαν τής ύπάρΕεώς του. Χρησιμο- 
ποιών ώς όργανον άναΖητήσεων καί έρευνών τόν άτελέ- 
στατον νοϋν του πλανάται δ ι’ αύτοϋ εις τήν άπεραντωσύ- 
νην τοϋ κόσμου, έπιΖητών νά άνεύρη τήν λύσιν +οϋ παγ
κοσμίου προβλήματος τής ύπάρΕεώς, ώς καί τοϋ θανάτου. 
Μισεί τούτον καί ποθεί τήν αιωνιότητα. Έάν ήτο όμως, 
αιώνιος θά άπεχθάνετο τήν αιωνιότητα καί θά έπόθει τόν 
θάνατον.

Ας παρακολουθήσωμεν, ήδη, μίαν σαγηνευτικήν έ- 
ρευνάν του εις τό μεγαλειώδες σκηνικόν τοϋ άπεράντου 
Σύμπαντος. Τούτο έχει ώς κύρια χαρακτηριστικά τό κενόν 
καί τήν αίώρησιν. Ή ϋλη τών άστέρων κατέχει άπειροελά- 
χιστον ποσοστόν έντός τοϋ άπειρου χώρου του, ώς ή ϋλη 
άραιοϋ κονιορτού εις έΕοχικήν άτμόσφαιραν. Τό παν έν τψ 
Σύμπαντι αίωρείται κινούμενον. Παρ' όλον ότι τά ώς άνω 
χαρακτηριστικό είναι άπολύτως συνήθη εις τόν διαστημικόν 
χώρον, διά τόν γεωκεντρικόν άνθρωπον άντιθέτως είναι 
άσυνήθη καί άνοσφαλή. Τόσον τό κενόν, όσον καί ή αίώ- 
ρησις έντός τοϋ κενού τούτου, τρομάΖουν τόν άνθρωπον, 
ό όποιος θεωρεί ώς φυσικά χαροκτηριστικά τά άντίθετα, τό 
πλήρες ύλης περιβάλλον του καί τό σταθερόν έπί τοϋ έδά- 
φους, έπί τοϋ όποιου έρπει. Τά ώς άνω καθορίζουν τήν 
σαφή άντίθεσιν μεταΕύ τής άνθρωπίνης λογικής περί τής 
καταστάσεως τοϋ κόσμου, καί μιας παγκοσμίου ύπερβατι- 
κής λογικής.

Μέχρι τοϋδε ό άνθρωπος έχει άντιληφθή τρεις τιτανίους 
άοράτους δυνάμεις νά διέπουν τά τοϋ Σύμπαντος κόσμου: 
τήν πυρηνενέργειον, τόν ήλεκτρομαγνητισμόν καί τήν βα
ρύτητα. Αί δυνάμεις αΰται διέπουν τήν Ζωήν εις τό περιε- 
χόμενον τοϋ άπειρου χώρου, ή όποια άκολουθεϊ ένα άδυ- 
οώπητον βιολογικόν κύκλον, κσθορίΖοντα τήν γέννησιν, τήν 
δράοιν καί τόν θάνατον τοϋ πανδιαστημικοϋ κόσμου.

ΎπολογίΖουν οί σοφοί έρευνηταί άτι μία άπείρως δυ
ναμική δρσστηριότης τής πυρηνενεργείας έπρσκάλεσε τήν 
άπιθάνως τεράστιον έκρηΕιν τοϋ άρχικοϋ «νέφους» ύδρο- 
γόνου, τό όποιον, ουμπεπυκνωμένον έκπληκτικώς, κατεϊχεν 
έλάχιστον χώρον εις τό διαστημικόν χάος, μέ όκτίνα ϊσην 
μέ μίαν άστρονομικήν μονάδα (άπόστασις Ήλιου — Γής). 
Ή έκρηΕις αύτη ήτο ή γένεσις τοϋ Σύμπαντος. Κατ' αύτήν 
ή άρχική ϋλη κατεκερματίσθη εις τρισεκατομμύρια θραυσμά
των, τά όποια έΕετοΕεύθησαν πρός πάσαν κατεύθυνσιν έν 
τώ άπείρω χώρω, κινούμενα άκόμη έν αύτώ, κεντροφυγικώς, 
μέ ίλιγγιώδεις ταχύτητας.

Τά θραύσματα αύτά είναι αί γαλαΕίαι, οί όποιοι έγεννήθη- 
σον διά τής αρχικής έκρήΕεως πρό 12 δισεκατομ. έτών. 
'Εντός τών γαλαΕιών ή πυρηνενέργεια γεννά συνεχώς ή
λιους καί οί πλεϊστοι έκ τούτων άκολουθοϋνται άπό «άποκα- 
ίδια» τής άστρικής ϋλης, τούς πλανήτας, πολλοί τών όποιων 
φιλοΕενοϋν έπ' ούτών έπί βροχύ χρονικόν διάστημα Ζωήν. 
(Ή  Ζωή τής άνθρωπότητος έπί τής Γής αποτελεί φαινόμεναν 
χρονικής διάρκειας μόνον τό είκοσάκις χιλιοστόν τής Ζωής 
τοϋ πλανήτου). Κατά τήν διάρκειαν τής Ζωής τών άστέρων 
καί τοϋ λοιπού ύλικοϋ περιεχομένου τοϋ άβυσσαλέου δια
στημικού χώρου, ή ήλεκτρσμαγνητική δύναμις διέπει τά τής 
ύπάρΕεώς των, ώς μία άγαθοποιός ισχύς ίκανοποιήσεως 
πλείστων λειτουργικών διοδικασιών. Ένώ όμως οϋτω δροϋν 
αί ώς άνω δύο δυνάμεις δημιουργίας καί συντηρήσεως, ύ-

φίσταται καί δρα καί ή τρίτη δύναμις, ή όποια όδηγεϊ τό 
έπί μέρους περιεχόμενον τοϋ Σύμπαντος, άλλά καί τούτο 
ολόκληρον, πρός τόν θάνατον καί τόν άφανισμόν. Καί ή 
δύναμις αϋτη είναι ή βαρύτης. Ένώ αί προηγούμενοι δυ
νάμεις έχουν διερευνηθή κάπως, ή δύναμις τής βαρύτητας 
είναι είσέτι άνεΕιχνίαστος, οϋσα έλάχιστα γνωστή μόνον έκ 
τών άποτελεαμάτων τών ένεργειών της. Ή δΓ αύτής έΕο- 
σφάλισις τής αίωρήσεως τών ήλιων περί τό ήλιογόνον 
κέντρον τών γαλαΕιών καί τών πλανητών περί τούς ήλιους, 
παρουσιάΖει τήν δύναμιν τούτην εύεργετικήν. Αλλά ή έκ- 
δήλωοις αϋτη είναι έν προοίμισν θανάτου τών ύπ’ αύτής 
έΕυπηρετουμένων ούρανίων σωμάτων. Οί κινούμενοι άπω- 
στικώς πρός τά πέρατα τοϋ Σύμπαντος, μετά τήν όρχικήν 
έκρηΕιν, γαλαΕίαι, άπηλλαγμένοι τοϋ θανατηφόρου έναγκα- 
λισμοϋ τής βαρύτητος, ανέρχονται σφριγηλως έπί τής βιο
λογικής τροχιάς καί έχουν πρό αύτών μακράν στάδιον Ζωής. 
Η κοτάοτασίς των αϋτη είναι προϊόν τής άρχικής δράσεως 

τής πυρηνενεργείας. Αλλά έντός τών γαλαΕιών, ένφ ή πυ- 
ρηνενέργεια γεννά καί άνδρώνει ήλιους, ή βαρυτική ένέρ- 
γεια έπιδρά επ' αύτών καταλυτικώς. Καί άφοϋ έΕαφανίσει 
τούς ήλιους θά έΕαφανίση καί τούς γαλαΕίας ώς σύνολα, 
όταν ή εκρηκτική όρμή τούτων έΕοφανισθή καί τήν διαδε- 
χθή ή κεντρομόλος άναστροφή των, τη έπηρρεία τής βαρύ
τητος, πρός τό κέντρον τοϋ Σύμπαντος.

Ωστε ή βαρύτης λαμβάνει τόν θλιβερόν τίτλον τού 
δημίου τοϋ Σύμπαντος.

Επ αύτοϋ άς πορακολουθήσωμεν τάς άπόψεις τού 
συγχρόνου μεγάλου έρευνητοϋ τοϋ Διαστήματος, ένός πρα
γματικού Αϊνστάιν εις τόν τομέα τούτον, τοϋ ΤΖών Χοϋηλερ. 
Λέγει λοιπόν ό μέγας ούτος σοφός: «Οί ήλιοι, οί όποιοι 
θνήσκουν, καταρρέουν λόγω τής δυνάμεως τής βαρύτητος, 
όταν αύτη λαμβάνει μεγίστην δυναμικήν ίσχύν, οπότε καί 
τό φώς έτι τούτων έλκόμενσν ίσχυρώς πρός τό κέντρον των 
δέν διαχέεται μέ συνέπειαν νά φαίνωνται οΰτοι μελανοί. Τό 
φαινόμενον τούτο τής καταρρεύσεως προοδευτικώς έπεκτει- 
νόμενον θά καταλήΕη εις τήν έκμηδένισιν ολοκλήρου τοϋ 
Σύμπαντος. Μετά τήν γέννησιν διά τής πυρηνενεργείας τών 
άστέρων, ή βαρύτης έπιδρά έπ' ούτών ουσταλτικώς. Τούτο 
χαράσσει τήν οδόν πρός τόν θάνατον τών ήλιων. Οί πο- 
ρευόμενοι πρός τόν άφανισμόν ήλιοι γίνονται διαδοχικώς 
λευκοί νάνοι, όστέρες νετρονίων καί πούλσαρς. Τέλος φθά
νουν εις τό στάδιον τής «μελοίνης διαστημικής όπής», ή 
όποια άποτελεϊ τήν ύστάτην βαθμίδα ύπάρΕεώς των. Τού
την άκολουθεϊ ή αιώνια άνυπαρΕία. Κατά τήν κατιοΰσαν 
αύτήν διαδρομήν πρός τόν θάνατον τών άστέρων, λόγω τής 
βαρύτητος, πάσα μορφή Ζωής έΕαφανίΖεται. Πάν άντικεί- 
μενον έΕ ύλης έντός τής «μελαίνης όπής» χάνει παν ύλικόν 
χαρακτηριστικόν, ό χώρος γίνεται χρόνος καί ό χρόνος 
χώρος, ένώ αί άποστάσεις έλαχιστοποιοϋνται. Ή  κατόρρευ- 
σις πόσης ϋλης καί πόσης Ζωής, συνεπεία τής βαρυτοδυνά- 
μεως θά όλσκληρωθή μέ τήν κατάρρευσιν όλοκλήρου τοϋ 
Σύμπαντος. Πρό ταύτης οί γαλαΕίαι θά άρχίσουν νά κι
νούνται, τή έπιδρόσει της, πρός τό κέντρον τοϋ άπειρου 
χώρου μέ μικράν ταχύτητα άρχικώς, ή όποια θά αύΕάνεται 
συνεχώς έπιταχυνομένη. Τούτο, ή έναρΕις τής συστολής 
τοϋ Σύμπαντος, λόγω τής βαρύτητος, θά συμβή μετά 30 
δισεκατομμύρια έτη. Ακολούθως μετά έτερα 40 δισεκατομ
μύρια έτη τό ' Σύμπαν θά καταστροφή όλοσχερώς». Τά ώς 
άνω συμφωνούν πλήρως μέ τήν θεωρίαν τής γενικής σχε- 
τικότητος τοϋ Αϊνστάιν, ώς κοί, σχετικώς, μέ τήν έτέραν 
θεωρίαν τής άναπάλσεως (διαστολής καί συστολής) τοϋ 
Σύμπαντος.

Αλλά ό ταλαίπωρος άνθρωπος άς μήν άνησυχή διά 
τότε. Έκπληκτικώς ένωρίτερον, μόνον μετά 500 χιλιετίας 
τό άργότερον, τό άνθρώπινον είδος θά έχη ύποστή έκφυ- 
λισμόν καί έΕαφάνισιν. Καί μετά 5 δισεκατομμύρια έτη ό 
Ήλιος μας μετά τών πλανητών του θά έχουν έΕαφανισθή 
τη έπιδρόσει τής βαρύτητος. Ηδη ή βσρύτης κυριαρχούσα 
έπί τής Γής άποτελεϊ προμήνυμα θανάτου διά τήν γηίνην 
ϋπαρΕιν καί τήν έπ' αύτής έμβριον Ζωήν. Ελπίδας συνεχί- 
σεως τής Ζωής άποτελοΰν αί δύο έτεραι δυνάμεις, αί ό
ποιοι όμως δέν είναι δυνατόν νά άποτρέψουν τόν έκ τής 
βαρύτητος όλεθρον. Στρατηγός Α Χ ΙΛ Λ Ε Υ Σ  ΤΑΓΑΡΗΣ  
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Αριστερά: Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός ΙΙαττακός κόπτων τήν πίτταν των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Δεξιά:
Ο Γπουργός Δτ)μ. Τάξεο>ς κ. Βχσ. Τσούμπας 6μιλών κατά τήν τελετήν.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΣΩΝΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τι^ν 11ην ώραν τής 20.1.1973 εις τήν αίθουσαν του κινηματοθεάτρου «ΠΑΛΛΑΣ», έγένετο ή κοπή τής Πρωτο

χρονιάτικης πίττας των Σωμάτων Ασφαλείος καί τής Αγροα>υλοκής. Τήν τελετήν έλάμπρυνε διά τής παρουσίας του 
ό Αντιπρόεδρός τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττοκός. Παρέστησαν πολλοί Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμ
ματείς Υπουργείων, Άντιπροσωπείαι Αξιωματικών καί κατωτέρων των Σωμάτων 'Ασφαλείας, έκπρόσώποι πολιτικών 
και στρατιωτικών άρχών καί άλλοι προσκεκλημένοι. Μετά τάς καθιερωμένος ευλογιάς τής Εκκλησίας ώμίλησεν ό 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Β. Τσούμπας, καί έν συνεχεία ό κ. Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, εύχηθείς πρόο

δον υγείαν καί ευτυχίαν εις τούς άνδρας τών Σωμάτων Άσφολείας. 'Επηκολούθησεν ή κοπή τής πίττας καί ή δια- 
νομή εις τους πορευρεθέντος. Ή όλη όργάνωαις καί διεξαγωγή τής σεμνής τελετής ύπήρΕεν άρίστη καί έντυπωσίασε 
Ολοι διεπιστωσαν, διά μίαν άκόμη φοράν τήν άγάπην, άλληλεκτίμησιν καί τό ύψηλόν πνεύμα συνεργασίας τό 

όποιον διέπει τους άνδρας των Σωμάτων Ασφαλείας. Είθε ή εποικοδομητική ούτή συνεργασία νά συνεχισθή καί κατά 
τό νέον έτος πρός τό καλόν ήμών τών ίδιων καί τού εύγενοϋς λαού μας, τόν όποιον έτάχθημεν νά ύπηρετώμεν Εις 

τάς φωτογραφίας μας, χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν.
«ΑΧ.»

’Αριστερά: 
λείας. Είς

Ο Γεν. Γραμματεός τοδ Γπουργείου Λημ. Τάξεως κ. Χαρ. Παπαδόπουλος κόπτων τήν πίτταν τών Σωμ. Άσφα- 
τό μέσον: Μία Ιποψις τής αιθούσης μέ τούς προσκεκλημένους. Δεξιά: Ό  ’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννοόλης

κόπτων τήν πίτταν. 1
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Δ IA B A Ζ Ω.... Β Λ Ε Π Ω.... Α Κ Ο Υ  Ω....
—* ΒΡΑΒΕΓΣΙΣ ΚΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΚΑΚ01ΡΑΚΗ, ΧΗΡΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΓ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
—* ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΟΚΦΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
—* ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕ5ΤΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ1ΙΜΟ- 

ΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΝΤΑΚΤΩΝ ΑΘΗΝΑΤ-
κ ο τ  τγπ ο γ

—* ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΟΦΑ ΑΘΗΝΩΝ
__* ΕΚΠΑΙΑΕΓΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΦΊΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ «ΠΑΠΑΣΤΡΑ- 
ΤΟΣ»

—* ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΙΙΑΙΔΕΓΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ 
ΑΣΤΓΦΓΛΑΚΑΣ

- *  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΓΡΑ

'Τπό ’Αστυνόμου Β ' κ. ΣΠΓΡΟΥ 1ΙΗΛΟΓ

—* ΒΡΑΒΕΓΣΙΣ ΚΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΚΑΚΟΓΡΑΚΗ, ΧΗΡΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΓ ΡΑΚΙΝΤΖΗ

Τό όνομα χοδ αειμνήστου ’Αρχηγού τής Αστυνομίας Πό
λεων ΘΕΟΔΩΡΟΓ ΡΑΚΙΝΤΖΗ, Αντιπροσωπεύει Ινα μεγάλο κε
φάλαιο στήν Ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ένσάρκωσις 
τοδ ύψηλοδ καθήκοντος καί προσωποποιείς τοΰ σπινθηροβόλου 
Αστυνομικού άνακριτικοδ πνεύματος τής πάνω άπό τά συνηθι
σμένα μέτρα καί όρια μεγαλοφυΐας καί τής σπανίας έπιστη- 
μστεχνικής ίκανότητος των διωκτών τού έγκλήματος, δ Θεό
δωρος Ρακιντζής έβαλε τή δική του σφραγίδα πάνω σέ μία 
ταραγμένη περίοδο τού ’Εθνικού μας βίου, στήν δποία πληθω
ρικά έκυριάρχησε. Τιμά τό δνομά του, μέ σεβασμό καί^ θαυ
μασμό ή ’Αστυνομική Οικογένεια, άλλά καί τό εύρύτερο Αθη
ναϊκό κοινό. Γι’ αύτό μεγάλη ήταν ή συγκίνησίς 8ταν *1 
έρίτιμος χήρα θεοδώρου Ρακιντζή μας έπληροφόρησεν δτι δ 
Δήμος ’Αθηναίων καί μία Γαλλική' όργάνωσις άπεφάαισαν νά 
τής άπονείμουν τιμητικές διακρίσεις, γιά  ν’ Ανταμείψουν τήν 
μακρά καί πολύτιμη κοινωνική καί Εθνική της δραστηριότητα. 
Νά τιμήσουν τήν Απαράμιλλη γενναιότητα πού έδειξε ή κυρία 
Ρακιντζή στά χρόνια τοΰ πολέμου 40— 45, στήν άπελευθέρωσι 
καί κατά τήν διάρκεια τοδ προδοτικού κομμουνιστικού κινήμα
τος. Ή  δράση της άνεγνωρίσθη έπίσημα Από τίς ύπεύθυνες 
συμμαχικές ύπηρεσίες. ’Αργότερα, ή κυρία Ρακιντζή έπρωτο- 
στάτησε σέ έργα κοινωνικής ευποιΐας καί χριστιανικής άγάπης. 
Ή  έξαίρετη προσωπικότητά της, άλλά καί ή αϊγλη τοδ όνό- 
ματος τοΰ Αειμνήστου άνδρός της, μάς έφεραν κοντά της αύτές 
τίς ώραΐες στιγμές τής βραβεύσεώς της. Πρώτα στδ Δημαρχείο 
’Αθηνών τό Σάββατο, 13.1.73, δπου ό διακεκριμένος, δημιουργι
κός, δημοφιλέστατος καί σεβαστός ’Αθηναίος Αρχοντας κ. Δη- 
μήτριος Ρϊτσος τής άπένειμε χρυσό μετάλλιο, κατά τήν διάρ
κεια σεμνής τελετής. Συγχρόνως, έξήρε τό έργο της καί θερ
μότατα τήν συνεχάρη. . „ τ _ο .

Κι’ ύστερα, τό Απόγευμα τής Ιδιας μέρας, 13.1.73, στο 
σπίτι της τής δδοΰ Τιμολέοντος Φιλήμονος, δπου έλαβε χώραν 
μιά πάρα πολύ συγκινητική έκδήλωαις. Τό Γαλλικόν Τάγμα 
«τής ’Αξίας καί Άφοσιώσεως» θά έβράβευε σέ λίγο τήν κυρία 
Ρακιντζή. Γεμάτο τό Αρχοντικό σπίτι άπό έκλεκτό κόσμο. Δια- 
κρίναμε τίς κυρίες Σκυλίτση, Π. Βασιλειάδου, Ντίνα Νεγρε- 
πόντη, Ε. Μαρινάτου, Μαρία Λεβίδη, Ρηγοπούλου, Γογω Πά
νου Ντία Καλιαμπέτσου, Ε. Λαζαρίδου, Κ. Κακουράκη, Μα- 
ρίκα Σκορδίλη - Άλεξανδρή, ’Αλίκη Μαριάνθη, τόν κύριον καί 
τήν κυρία Μπάλτα, τόν κύριο καί τήν κυρία Παπαθεοδωρου, 
τήν Madame Salo, τήν δεσποινίδα Φούδα Τζόουνς, τόν Νομάρ
χη κ. Παπαρρηγόπουλο, τήν δίδα Μαρίκα Κακουράκη, τόν κ. 
Πρίαμο Τζιοβενή, κ.δ. Παρίστατο, έπίσης δ Γενικός Γραμμα- 
τεύς τής Πανευρωπαϊκής Ένώσεως Φιλελλήνων κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, δ κ. Χρονόπουλος, δ Πρόεδρος τοδ έν Ελ- 
λάδι κλιμακίου τοδ Τάγματος κ. Μιλτιάδης Κωρονόπουλος καί 
δ Κόμης ’Εμμανουήλ Γνεφτός, δ δποΐος θά έπέδιδε τίς τιμη
τικές διακρίσεις.

’Από πλευράς Αστυνομίας, παρίσταντο δ Αρχηγός τής

’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης, δ Αστυνομικός 
Διευθυντής ’Αθηνών καί ή κυρία Νικολάου Δαακαλοπούλου καί 
δ Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αλλοδαπών καί κυρία Βασιλείου 
Λάμπρου. Ή  έκδήλωσις Αρχισε μέ δμιλίαν τοΰ Κόμητος Γνε- 
φτοδ, δ δποΐος είπε τά Ιξής:

«Κυρίαι,* Δεσποινίδες καί Κύοιοι,

Ή  Γαλλική ’Αξία καί Άφοσίωοις είναι Τάγμα έπισήμως 
κατεχωρημένον παρά τή Διευθύνοει ’Αστυνομίας τών ΙΙαρισίων 
ύπ’ Αριθμόν 57921, συμφώνως πρός τόν Νόμον τής 1ης ’Ιου
λίου 1901 καί τό Διάταγμα τής 16ης Αύγούστου 1901.

Τό φέρειν τής ταινίας καί τοΰ παρασήμου τοδ Τάγματος 
τούτου καθορίζεται δπδ τοδ διατάγματος τής 6ης Νοεμβρίου 
1920 καί ή ϊδρυσίς του έγένετο πρός άπόδοσιν τιμής εις Αν
θρώπους: θαρραλέους, άφοσιωμένους, άνθρωπιστάς, Αγαθοερ
γούς, καλλιτέχνας, έπιστήμσνας, λογοτέχνας, άθλητάς τής 
προόδου, τής έλεημοσύνης, τής Αλληλεγγύης καί τής φιλαν
θρωπίας.

θά  σάς διαβάσω τό σχετικόν Απόσπασμα πού άναφέρεται 
στήν τιμωμένη Κυρία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ Άριθ. 6341— Ε λλάς

Τή προτάσει τοΰ Αντιπροσώπου μας διά τήν Ελλάδα και 
λαβόντες δπ’ δφιν τήν ήρωϊκήν δραστηριότητα τής δεσποινίδος 
Σμαράγδας Κακουράκη, συζύγου Ρακιντζή, κατά τήν κατοχήν 
τής Ελλάδος δπό τών Φασιστών καί Ναζί κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ πολέμου 1940—45, καθώς καί άργότερον μετά τήν άπε- 
λευθέρωαιν κατά τόν έμφύλιον πόλεμον κατά τών κομμουνιστών, 
τούς κινδύνους, τάς ταλαιπωρίας καί τήν φυλάκισή τάς δποίας 
ύπέστη ΐνα φέρη εις πέρας* τήν βοήθειάν της όχι μόνον εις τήν 
Ήρωϊκήν ’Αντίστασιν τής Ελλάδος άλλά καί τών Συμμαχικών 
Δονάμεων καθώς πιστοποιείται τοδτο ύπό πιστοποιητικών: 1) 
τοδ στρατάρχου Η. R. Alexander, Άνωτάτου Διοικητοδ τών 
Συμμαχικών Δυνάμεων τοΰ Μεσογειακοδ θεάτρου ’Επιχειρήσε
ων 1939— 45 , 2) τοδ στρατηγού Paget, Γενικού Διοικητοδ Μέ
σης ’Ανατολής καθώς καί Αλλων πιστοποιητικών, ή Γαλλική 
’Αξία καί Άφασίωσις εις Αναγνώρισιν τών ήρωϊκών πράξεων 
αύτής θεωρεί καθήκον της, δπως τιμήση τήν Κυρίαν ταύτην 
τής ’Ελληνικής ’Αντιστάσεως καί Απονέμει εις αύτήν τόν 
Σταυρόν τοΰ ΤΑΞΙΑΡΧΟΓ δστις θά Αποδεικνύη δτι αί δύο χώραι 
μας έπολέμησαν παραπλεύρως άπό αιώνων διά τήν ΙΣΟΤΙΤΓΑ, 
τήν ΑΔΕΛΦΩΣΓΝΗΝ καί τήν ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΝ τών ΛΑΩΝ».

Στή συνέχεια δ κ. Γνεφτός έπέδωσε στήν κυρία Ρακιντζή, 
τό σχετικό δίπλωμα καί έπειτα τιμητικό διαβατήριο τοδ Τά
γματος καί τόν Σταυρόν τοΰ Ταξιάρχου μαζί μέ δίπλωμα.

Συγχαίρουμε θερμότατα τήν βραβευθεΐσα έρίτιμον κ. Ρα- 
κιντζή, γιά τήν τόσο τιμητικήν Αναγνώριση τών ’Εθνικών και 
Κοινωνικών της δπηρεοιών καί τής εύχόμαστε ύγεία καί κάθε 
εύλογίαν Απ’ τό θεό .
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—* ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΟΚΦΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσεν ή τελετή κοπής πίττας 
τοϋ 'Ομίλοο Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς, πού έγινε 
τό Απόγευμα τής Δευτέρας 15 ’Ιανουάριου 1973, στά Γραφεία 
τού 'Ομίλου (II Μεραρχίας Αριβ. 25, Πειραιεύς).

Νοιώθουμε πΑντα ξεχωριστή χαρΑ καί τιμήν όταν τά ύπη- 
ρεσιακά μας καθήκοντα μΑς δδηγοΰν στό λαμπρό αυτό Ό μιλο.

ΜιΑ κυψέλη έργααίας πού διδάσκει καί έμπνέει. "Ενας 
ύπέροχος "Ομιλος, μέ ύποδειγματικήν όργΑνωση, μέ πολλΑ 
έργα καί έλΑχιστα λόγια, μέ πολλή ΑγΑπη καί χωρίς καμμιΑ 
διΑθεσι προβολής. Τόν τιμάμε, γιατί τιμΑ τήν ’Αστυνομία Πό
λεων, τιμΑ τήν Πατρίδα μας. Κ ι’ έχουν κερδίσει τήν έκτίμηση 
καί τήν εύγνωμοσύνην μας οί εύγενικές καί δραστήριες Κυ
ρίες τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 'Ομίλου, πού ύπό τήν κα
τεύθυνση τής διακεκριμένης καί δημιουργικής Προέδρου των, 
τής κυρίας Εόγενίας Φλέγκα έπιτελούν ύψιστον έργον, κοινώς 
παραδεδεγμένον. Έπήγαμε νωρίς στΑ Γραφεία τού 'Ομίλου 
καί βρήκαμε τήν έκλεκτή Γεν. Γραμματέα, τήν εύγενεστΑτην 
κυρίαν ΜΑνια Γερανέα, νά μοχθή γιΑ νΑ τακτοποιήση τις τε
λευταίες λεπτομέρειες τής τελετής, τό ίδιο καί τις Αλλες κυ
ρίες, πού κΑθε μιΑ είχε έπιφορτισθή μέ τήν έκτέλεαη ένδς 
έργου. Ό λ α  έκινούντο μέ Ακρίβεια καί τΑξη, κΑτω Από τις 
όδηγίες τής κυρίας Φλέγκα. Ή  Αίθουσα σέ λίγο έγέμισε. Ρ ί
χνοντας μιΑ μάτιΑ διακρίναμε: Τόν ΝομΑρχην Πειραιώς κ.
Βοίλαν, τήν Πρόεδρον τής 'Εταιρίας Προστασίας Πειραιώς κ. 
ΠειρουνΑκη, τήν Πρόεδρον τής Λέσχης ’Εργαζομένου Κοριτσιού 
Πειραιώς κ. Ποΰλου, τόν κ. Φλέγκαν, τόν κ. Γερανέα, τόν 
Δημοτικόν Σύμβουλον κ. ΚαραλΑκην, τόν κ. ΚασΑπην, τόν κα
θηγητήν κ. Ρήγαν, τούς ’Αμερικανούς τού 6ου Στόλου: Peter 
Galdwell Wylie, τόν Captain Gapy Edward Landis, τόν Σύν
δεσμον Στόλου, Συνταγματάρχην κ. ΊωΑννην Ταμισκίδην, τήν 
πρόεδρον τού 'Ομίλου Εύγενίαν Φλέγκα, τήν Γεν. Γραμματέα 
κυρίαν ΜΑνια Γερανέα, τήν ’Αντιπρόεδρον τού 'Ομίλου κυρίαν 
Σοφίαν ΚατσιβαρδΑκου, τήν Ταμίαν κυρίαν Μαρίαν ΚαλαμΑκη, 
τήν "Εφορον κυρίαν Άνναν Παπαδοποόλου, τΑ μέλη: κ. Αικα
τερίνην ΊωΑννου, κα ΊωΑννα Δαυίδ, κα Κούλα Χρησαφίδου, 
κα Ρέα ΚασΑπην κα Άφροδίτην Κυπριώτου, καν ’Ισμήνη Πα- 
πατέστα καί τήν κα ΒΑσω ΤαελτΑκη, (Αρωγόν μέλος) κλπ.

’Από πλευρΑς ’Αστυνομίας Πόλεων, διακρίναμε τόν ’Αρχη
γόν τής ’Αστυνομίας καί τήν κυρίαν Κων)νου Γιαννούλη, τόν 
Γπαρχηγόν κ. Γεώργιον Καλτσάν, τόν ’Αστυνομικόν Δ)ντήν 

Πειραιώς καί τήν κυρίαν Άδαμοπούλου, τόν Δ)ντήν ’Ασφαλείας 
’Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μιχελήν, τόν Δ)ντήν τής Δ)νσεως ’Αλ
λοδαπών κ. Βασίλειον Λάμπρου, τόν. Α' 'Γποδ)ντήν Πειραιώς 
κ. Δημήτριον Τσιρίγκαν, τούς ’Αστυνομικούς Δ)ντΑς κ.κ. Πί- 
τσιον, Νικολόπουλσν, Τασιόπουλον, ΆλεβιζΑκον, ’Αναστασίου, 
Καρακίτσον, Κατσούρην κ.Α., τούς ’Αστυνόμους κ.κ. Μουτζου- 
ρίδην, ΒαλιερΑκην, Παναγέαν, ΤσΑκαλον, Βολιώτην, Μπούσιον 
κλπ., τούς 'Γπαστυνόμους κ.κ. ΖιΑννην, Ήλιόπουλον κ.Α., τις 
36 μαθήτριες τής Σχολής Κοπτικής καί Ραπτικής τού 'Ομί
λου, τόν Άρχιφύλακα κ. Μουσούλην, πού τόσο έβοήθηαε στήν 
καλή όργΑνωση τής τελετής κ.Α.

Καί ή γιορτή Αρχισε μέ έμπνεαμένο χαιρετισμό καί θερ- 
μές εύχές τής κυρίας Φλέγκα, ή δποία καταχειροκροτήθηκε 
μέ ένθουσιασμό. Στή συνέχεια δμίληαε ή Γραμματεύς τού δμί- 
λου κυρία ΜΑνια Γερανέα, ή δποία είπε μεταξύ τών Αλλων 
καί τΑ έξής:

• ’Εφέτος τΑ έσοδΑ μας ύπέστησαν μεγΑλην Αφαίμαξιν. Τό

Ή  Γενική Γραμματεύς τού ΟΚΦΑ Πειραιώς δμιλούσα κατΑ τήν 
διΑρκειαν τής τελετής.

κεφΑλαιόν μας κατήλθε κΑτω τού μηδενός λόγψ τής Αγοράς 
οικοπεδικής έκτΑσεως δπισθεν τού χώρου τής Σχολής ’Αξιωμα
τικών, ή δποία είναι ιδιοκτησία τού 'Ομίλου. Ό  χώρος αύτός 
ήτο Απαραίτητος καί ζωτικός διά τήν λειτουργίαν τής Σχο
λής διά νΑ γυμνάζωνται οί μαθηταί καί έπανειλημμένως οί κ. 
Διοικηταί δ ι’ αίτήσεών των μάς τό καθισιών γνωστόν. Τό 
ξεκίνημα τής ύπάρξεως αύτού τού σοβαρού περιουσιακού στοι
χείου ύπήρξεν ή δωρεά έξ 8.000 πήχεων τών εύεργετών τού 
'Ομίλου Κρίτωνος καί ΆθηνΑς Δηλαβέρη τών όποιων τήν μνή
μην δέν θά παόσωμεν ποτέ νά τιμώμεν μέ πλούσια καί Αναλ
λοίωτα αισθήματα έσαεί εύγνωμοσύνης. Τό οικοδόμημα άνηγέρ- 
θη Από έορτάς, ποδοσφαιρικούς Αγώνας καί δωρεάς τού Πει- 
ραίκοΰ λαού. Ήγοράσαμεν λοιπόν Από τούς νέους κατόχους τής 
παρά τήν Σχολήν έκτΑσεως, 1900 μέτρα αξίας 1.434.000, δηλ. 
πρός 750 δρχ. κατά μέτρον, τιμή θεωρουμένη Ακρως εύνοϊκή 
διότι παραπλεύρως τήν ιδίαν έποχήν έπωλήθη μεγάλη έκτασις 
πρός 950 δρχ. κατά μέτρον. Ό  κ. 'Αρχηγός είχε τήν καλω- 
σύνην νά άπασχοληθή τότε μέ τήν ύπόθεσιν καί διά τού κύρους 
του έπετύχαμεν τήν καλλιτέραν τιμήν καί δρους εύνοϊκούς πλη- 
ρωμής διότι βεβαίως δέν ύπήρχον δλα τά χρήματα. Πλέον τού 
ήμίσεως θά πληρωθή μέ δόσεις Από τά είσπραττόμενα μισθώ
ματα καί έσοδα πιθανά Από έορτάς, ραπτικά—διότι ύπάρχει 
καί ένα μικρόν έσοδον Από έργασίας τής Σ χο λ ή ς-κ α ί Από πι- 
θανάς δωρεάς. Εις τήν Αγοράν Από νομικής πλευρΑς μάς έβοή- 
θησεν δ κ. Κασάπης σύζυγος μέλους τού Δ.Σ. καί Από τεχνι
κής δ κ. ΤζελΑτης, σύζυγος έπίσης τακτικού μας μέλους τούς 
δποίους καί εύχαριστοϋμεν.

θά ήδυνάμεθα ταχύτερου νά έξοφλήσωμεν τήν δφειλήν αύ- 
τήν Αλλά δέν ήθελήσαμεν νά παραλείψωμε τάς προικοδοτήσεις.

30.000, λαμβάνει ώς γαμήλιου δώρου ή έρχομένη εις γά
μον κόρη Αστυνομικού, Αστυφύλακος ή Αξιωματικού έν ένεργείφ 
ή συνταξιούχου δπηρετοΰντος ή ύπηρετήσαντος επί δεκαετίαν 
είς τόν Πειραιά. Ό  πατήρ Αστυνομικός ύποβάλλει μίαν αΐτησιν, 
έπισυνάπτεται καί ή ληξιαρχική πράξις γάμου καί κλείει δ 
φάκελλος μέ τήν εύχήν τού Όμίλου νά κλείνη καί πολλήν 
εδτυχίαν. Δέον νά σημειωθή τό Ιξαιρετικόν δτι δέν έχουν προη- 
γηθεΐ κρατήσεις έκ τού μισθού τού πατρός δπως συμβαίνει 
παντού Αλλού.

Σήμερον ΘΑ λάβουν τό ποσόν τών 30.000 δρχ. έκάστη,. ή 
Πανωραία σύζυγος Έμμ. Τσακαλιού, θυγάτηρ Νικολάου Άδρια- 
νάκου θυγάτηρ ύπαρχιφύλακος έν συντάξει καί ή Βασιλική 
σύζυγος Γεωργίου ΦρουδαρΑκη θυγάτηρ Έμμ. Πρεβεζέου, 
Αστυφύλακος έν ένεργείφ. Έδόθησαν Ακόμη 100.000 τόν μήνα 
Δεκέμβριον δ ι’ Αγοράν παιγνιδιών καί Αλλων ειδών διά τά 
462 παιδιά τού Δημοτικού Σχολείου τών Αστυνομικών μας, τά 
δποία προσεφέρθησαν κατά τήν πράγματι έξαιρετικώς όργανω- 
θεΐσαν ύπό τής Διευθύνσεως Πειραιώς καί τού Όμίλου έορτήν. 
Καί αύτά μέν είναι τά μεγάλα κονδύλια' ύπάρχουν δμως καί 
τά Αλλα τά μικρότερα καί Απαραίτητα. Είναι οί σιωπηλοί πόνοι 
πού βρίσκουν άνακούφησιν Από τόν "Ομιλον. Μηνιαίου βοή- 
θημα π.χ. είς Αστυφύλακα πατέρα Αναπήρου τέκνου. Πληρωμή 
Αποκλειστικής νοσοκόμου καρκινοπαθούς Αστυφύλακος. Πληρω
μή διατακτικών διά καλλιτέρευσιν διαίτης τέκνων Αστυνομι
κών καί Αλλαι έξαιρετικαί περιπτώσεις είς τάς δποίας έρχε
ται Αρωγός δ "Ομιλος. Καί λέγω έξαιρετικαί διότι αί Αλλαι 
καλύπτονται πλήρως ύπό τής ύπό τού ΚρΑτους χορηγουμένης 
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως ήτις είναι ιδεώδης.

Ή  γνωριμία τών φίλων τής 'Αστυνομίας είναι καί γνω
ριμία τών Αστυνομικών αύτών τούτων, καί πλησίασμα ψυχικό. 
"Οχι έχθρός δ Αστυνομικός, δχι Απειλή, δχι φόβητρου Αλλά 
φίλος, φίλος καλός. Κάποιος Γάλλος ποιητής σ’ ένα ποίημά 
του μιλούσε γιά  τήν δυστυχία πού ένοιωσε κάποιος δταν έλει- 
ψαν γύρω του οι σύνάνθρωποί του. Μόνος του έπρεπε νά έπαρ- 
κέση σέ δλες τις Ανάγκες του. Νά σπείρη, νά θερίση, νά κόψη 
ξύλα, νά ράψη, νά χτίση. ’Απελπισία! Δέν ήταν δμως παρά ένα 
κακό όνειρο. Ά ς  μεταφέρωμε λοιπόν τήν ιδέα τού ποιητού στή 
ζωή χωρίς ’Αστυνομία. "Ολα θά έκινδύνευαν: ή άκεραιότης 
μας, ή περιουσία μας, τά πάντα! Αύτήν λοιπόν τήν Ασφάλειαν 
τήν ζηλευτήν Από δλους, άκόμη καί άπό αύτούς πού δέν τό 
δμολογούν, τήν όφείλομεν κατά ένα μεγάλο ποσοατόν ατούς 
Αστυνομικούς μας, αύτούς τούς πολλές φορές καί «έν ειρήνη 
ήρωας». Ά ς  τούς Αγαπούμε. Παραίνεσις ίσως ή μάλλον Ασφα
λώς περιττή».

Στό σημείο αύτό ήγέρθη τής θέσεώς του δ Αρχηγός τής 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννούλης, δ δποΐος μετέ
φερε πρός τόν δμιλον καί τούς παρισταμένους, τόν χαιρετισμόν 
τού κυρίου Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δ δποΐος, λόγψ άσθε- 
νείάς, έστερήθη τής χαράς νά παρευρεθή στήν ώραία αύτή 
ουγκέντρωσι, παρά τήν ζωηρή έπιθυμίαν του. Έ ν συνεχείφ 
δ κ. ’Αρχηγός συνεχάρη θερμότατα τόν "Ομιλον κυριών, φίλων
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’Αστυνομίας Πειραιώς, γιά  τήν εύεργετική του δραστηριότητα 
καί τόνισε δτι ή πράξι των κυριών τοδ 'Ομίλου «είναι προϊόν 
τής εύγενείας τής ψυχής των καί πνευματικότητός των».

Τό έργον των, κατέληξε δ κ. Αρχηγός, είναι άξιον προ
σοχής καί πρότυπον διά πάσαν πρωτοβουλίαν. Στή συνέχεια, 
έδόθησαν άπδ τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, σάν γα
μήλιο δώρο, στήν κυρία Πανωρέα, σύζυγον ’Εμμανουήλ Τσα- 
παλιοδ, θυγατέρα Νικολάου Άνδριανάκου Τπαρχιφύλακος έν 
αυντάξει καί στήν κυρία Βασιλική σύζυγον Γεωργίου Φρουδα- 
ράκη, θυγατέρα ’Εμμανουήλ Πρεβεζέου, άστυφύλακος έν ένερ- 
γ ε ίί·

Ήκολούθησεν ή κοπή τής πίττας, άπό τδν κ. Νομάρχην, 
τόν κ. ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τδν κ. 'Γπαρχηγόν, 
τόν ’Αστυνομικόν Δ)ντήν Πειραιώς, τόν Δ)ντή ’Ασφαλείας ’Α
θηνών, τήν κυρίαν Φλέγκα.

Τό χρυσόν νόμισμα έπεσε στόν κ. Νομάρχην. Ή  ώραία 
αύτή τελετή, έκλεισε μέ δεξίωση, πού κράτησε μέχρι άργά τό 
βράδυ. Συγχαρητήρια, εύχές καί θαυμασμός γιά δλα.

—* ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΦΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟ
ΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΝΤΑΚΤΩΝ ΑΘΗΝΑΓ-
κ ο γ  τ γ π ο γ

Κλιμάκιον τοδ Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Οπό τόν 
Δ)ντήν τής ΓΣΠΑ, ’Αστυνομικόν Δ)ντήν κ. Ά χιλλέα  Τσιπρού- 
δην, έπραγματοποίησε τήν Τρίτην 16.1.1973, είς τήν Έ νω - 
σιν Συντακτών, Αθηναϊκού Τύπου (’Ακαδημίας 20 ), ένημερω- 
τικήν έπίακεψιν, προσκύνημα στόν 'Ιερόν Ναόν τής 'Ελληνι
κής Δημοσιογραφίας.

Φιλική συνάντηση μέ έκπροαώπους τής μεγάλης δημοσιο
γραφικής οικογένειας, πού τά μέλη της δλα είναι άδέλφια 
μας καί δίνουν πλάϊ σέ μάς τήν μεγάλη μάχη γιά τήν διακονία 
τής ’Αλήθειας καί τής Ένναμης Ζωής. Μέ συγκίνηση μπήκαμε 
στούς χώρους τής Ένώσεως. Μέ θαυμασμό ϊδαμε καί άκούσα* 
με τόσα στοιχεία χρήσιμα γιά τήν κοινωνική άποστολή τοδ 
"Ελληνος δημοσιογράφου. Μέ κατάνυξη καί ’Εθνικό καρδιο
χτύπι έπιχειρήσαμε ένα παραμυθένιο ταξίδι στό 'Ελληνικό 
χθές, μέ δδηγούς τά Βιβλία, τΙς περγαμηνές, τις εικόνες, τά 
σύμβολα καί τό άλλο πολύτιμο Ολικό πού είχε τήν εύγένεια νά 
θέση ύπ' δψιν μας, δ Οπεύθυνος τής Βιβλιοθήκης τής Ένώσεως.

Πνευματικό λουτρό. Πηγή έμπνεύσεων και δυνάμεως. 
Χρέος νά εύχαριστήσουμε θερμά καί γιά  τήν εύγενική φιλο
ξενία καί γιά  τΙς άξέχαστες στιγμές πού μάς πρόσφερε ή "Ε
νωση Συντακτών, στό γραφικό της Σπίτι.

θά  τϊς θυμώμαστε πάντα μέ θαυμασμό καί συγκίνηση.

—* ΤΕΛΕΤΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΟΦΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΙς άπογευματινές ώρες τής Τετάρτης, 17.1.1973, στά 
γραφεία τής Λέσχης τοδ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, 
πού βρίσκονται στήν δδό Σούτσου 5, έλαβε χώραν ή καθιερω
μένη τελετή κοπής πίττας τοδ 'Ομίλου. Μιά τελετή άριστα 
ώργανωμένη πού άφησε διαλεκτές έντυπώσεις εις δοους τήν 
παρηκολούθησαν. Μέ πολύ γοδστο ήταν διακοσμημένες οί α ί
θουσες πού άπό νωρίς κατακλύσθησαν άσφυκτικά. Οί έξαίρετες 
κυρίες καί δεσποινίδες τοδ Συμβουλίου, μέ έπί κεφαλής τήν 
άξιαγάπητη, δραστήρια καί σεβαστή Πρόεδρο Κα Εδτυχία 
Ίωακείμογλου, είχαν ρυθμίσει τά πάντα μέ έπιμέλεια, κέφι 
καί άγάπη. Καί δλος 6 χώρος έμοιαζε έκεινο τό απόγευμα σάν 
ένα ζεστό καί φιλόξενο σπίτι μέσα στό δποΐο εδρίσκες οικο
γενειακή θαλπωρή καί εδτυχία.

’Ανάμεσα στούς παρευρεθέντας διακρίναμε τάς δύο θυγα
τέρας τοδ κυρίου Πρωθυπουργού, τήν κυρίαν Χρυσούλα Ζάππα 
καί Δεσποινίδα Μάχη Παπαδοπούλου, αί δποΐαι άντιπρσσώπευ- 
σαν τήν Μητέρα των Κυρίαν Δέσποιναν Γεωργίου Παπαδοπούλου, 
τήν Πρόεδρον τοδ 'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών κυρίαν 
Εύτυχίαν Ίωακείμογλου, τόν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί τήν κυρίαν Κων)νου Γιαννούλη, τόν 'Γπαρχηγόν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Γεώργιον Καλτσάν, τόν ’Αστυνομικόν 
Δ)ντήν ’Αθηνών μετά τής κυρίας Ν. Δασκαλοπούλου, τδν ’Α
στυνομικόν Δ)ντήν 'Γποδ)νσεως Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών, 
κ. Σπυρίδωνα Μιχελήν, τόν Διοικητήν τοδ Γ ' Άστυν. Τμήμα
τος ’Αθηνών ’Αστυνόμον Α' κ. Κων)νον Κουβέλην καί τόν Διοι
κητήν τού οικείου Παραρτήματος ’Αστυνόμον Β ' κ. Χρύσανθον 
Λύτραν.

’Επίσης, τό διοικητικόν Συμβούλιον τοδ ΟΦΑΑ, τήν κυρίαν 
Καίτη Ρωμαίδου, τήν κυρίαν Χριστίνα Παπαδάκη, τήν κυρίαν 
Κλαίρη Χιδίρογλου, τήν κυρίαν Άθηνά Σκουζέ, τήν κυρίαν 
'Αννα Τσαγκάνη, τήν κυρίαν Καίτην ψημμένου, τήν κυρίαν 
Μαρίαν Αύδή, τήν κυρίαν Ί ν τ α  Δαπόλλα, τήν κυρίαν Ντάνην 
θωμόγλου, τήν κυρίαν Νίτσαν Χρηστοδολίδου, τήν κυρίαν ΙΙα- 
τροδλα Αεωνιδάκη, τήν δεσποινίδα Ελένην Γρυπάρη, τήν κυ

ρίαν Λίνταν Βαρδινογιάννη, τήν κυρίαν Μαρί Βασιλοπούλου, 
τήν κυρίαν Καίτην Καλαμαράκη, τήν κυρίαν Φερνάντα Καρο- 
γιάννη, τήν κυρίαν Λίλη Κατζουράκη κ.ά. ’Επίσης παρέστησα 
οί κυρίες καί δεσποινίδες 'Αννα Άλευρά, Λιλή Άλεξανδρή, 
Ελένη Κουντουριώτη, Τέπη Άντωνοπούλου, Νίνα Σαρσέτη, 
Αικατερίνη Ίωάννου, Μαλβίνα Κοζακσπούλου, Νίτσα Κατρα- 
μοπούλου, Μαρίκα Μπότση, Νίκη Οικονόμου, Σμαράγδα Ρακιν- 
τζή, Μαρία Φαρμάκη, ’Ιφιγένεια θεολόγου, Κούλα Άλτηγοδ, 
Καίτη Σεβαστοπούλου, Στέλλα Αάμαρη, Ελένη Άνδρουλή, 
Νινέτα Παπαηλιοδ, Τααία Λεονάρδου, Κούλα Δαβέργη, Λένα 
Δημητριάδη, 'Ελένη Σταμίδου, Ναυσικά Φιλιππίδη, Σάσα Τσι- 
ρίκου, Δέσποινα Παπασταθοπούλου, Ελένη Παναγιωτοπούλου, 
Μαίρη Καρολή, Ναταλία Βαγγελάτου καί πολλά άλλα μέλη 
τοδ ΟΦΑΑ, τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας καί πολλοί κατώτεροι 
άατυνομικοί Επάλληλοι κ.ά.

Ή  τελετή άρχισε μέ τίς εύχές τής ’Εκκλησίας. Άκολού- 
θησεν ή δμιλία τής Προέδρου Κας Εύτυχίας Ίωακείμογλου, ή 
όποια άφοΰ εύχαρίστησε καί εύχήθηκε στους παρισταμένους, 
έκανε ένα κατατοπιστικό άπολογισμό τοδ έργου καί τής δραστη- 
ριότητος τοδ 'Ομίλου, πού πρσκάλεοε ξεχωριστή έντύπωση καί 
σχόλια θαυμασμοδ. Καταχειροκροτήθηκε μ’ ένθουσιααμό. Στή 
συνέχεια δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος 
Γιαννούλης, είπε τά έξής:

«Αιδεσιμότατε,
Κυρία Πρόεδρος,
Κύριοι, δεσποινίδες καί κύριοι,

Έπιτρέψατέ μοι, παροκαλώ, ούτήν τήν σύντομον — έκτός 
προγράμματος—παρέμβασιν, τήν όποιον υπαγορεύει όφει- 
λόμενον καθήκον.

Τήν ύπ αγορεύει, κατ’ άρχήν, ή βοθυτάτη συγκινησία τήν 
όποιαν προκαλεί ή έν μέσω Υμών παρουσία μου κσί ή σεμνή 
αύτή τελετική έκδήλωσις. Καί τήν όποιαν έπαυξάνει τό γε
γονός ότι τήν έορτήν ούτήν τιμούν κσί λαμπρύνουν διά τής 
παρουσίας των ή Κα Χρυσούλα Ζάππα μετά τής άδελφής της 
δίδος Μάνης Γεωργίου Παπαδοπούλου - Πρωθυπουργού. Τήν 
ύπ αγορεύει, ωσαύτως, ή μετά θουμσαμού άνογνώρισις τού 
πολυπλεύρου, πολυτίμου καί χριστιανικού έργου τού λαμ
πρού «’Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών», όστις έπί σει
ράν έτών, άθορύβως καί δημιουργικώς προσφέρει, ύψηλάς 
ύπηρεσίας πρός τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, τήν ’Αθηναϊκήν 
Κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα.

Αισθάνομαι, λοιπόν, τήν ύποχρέωοιν, ώς Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, άλλά καί ώς μέλος τής ’Αστυνομικής 
Οικογένειας, νά έκφράσω πρός τάς έκλεκτάς κυρίας τού 
Ομίλου, τάς θερμοτέρας τών εύχσριστιών μου, δΓ δσα ύπέρ 

τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων πράπτουσι καί τά 
ειλικρινή καί έγκάρδισ συγχαρητήριά μου διά τήν έν γένει 
δραστηριότητά των, ήτις άνεπιφυλάκτως αναγνωρίζεται καί 
τιμάται ύπό τής κοινής γνώμης.

Κ υ ρ ί α ι
Ή άγάπη καί τό καθήκον όδηγοϋν τά βήματά σας είς τήν 

οδόν συνεχών πρός τόν πλησίον σος προσφορών, διά τάς 
όποιας δικαιούσθε νά αίοθάνεσθε υπερηφάνειαν. Σάς θαυ- 
μάΖομεν. ’Εκτιμώμεν τόν μόχθον σας. Συμπαριστάμεθα.
Σάς εύχαριστούμεν έΕ δλης ψυχής καί καρδίας.

Είθε ό Νέος Χρόνος νά σάς προσφέρη εύτυχίαν, ύγείαν, 
χαράν. Ό  θεός άς σάς ένδυναμώνπ».

Άπό τήν έπίακεψιν τοδ Τμήματος Δημ. Σχέσεων τοδ Α.Α.Π. είς 
Καπνοβιομηχανίαν «Παπαστράτος».
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Ή θυγάτηρ τού κ. Πρωθυπουργού, κ. Ζάππα έπιδίδουσα βι- 
βλιάρισν κατοβέοεωο eic κόρην άστυφύλακος.

Άκολούθησεν ή διανομή των δώρων, τά όποια ήσαν τά
έξής:

Δ ώ ρ α—Β ι 6 λ ι ά ρ ι α Κ α τ α θ έ σ ε ω ς  5.000 
δ ρ α χ μ δ ν  ε ί ς  θ ο γ  α γ έ ρ α ς  ’ Α σ τ υ ν ο- 
μ ι κ (8 ν.

Ι'κότσουλα Σοφία τοδ Γεωργίου, Παπαρούπα Χριστίνα τού 
Κύαγγέλου, Καπαμά— άβάπτιστον τοδ Κων)νου, Καλιγά Άννα 
τοΰ Ήλιου, Κορέντα Ό λ γ α  τοδ Γεωργίου, Κράνια 'Ελένη τοδ 
Νικολάου, Λευτεριώτου Μαρία τοδ Παύλου, Μπίσικλα Στυλιανή 
τοδ Γεωργίου, Μανουσάκη 'Ελένη τοδ ’Ελευθερίου, Μπενέτη 
Άβάπτιστον τοδ ’Αθανασίου, Λευθεριώτου Γεωργία τοδ Γεωρ
γίου, Καρδακάρη ’Αλεξάνδρα τοδ Βασιλείου, Παπαντριανταφύλ- 
λου ’Αθανασία τοδ Νικολάου, Πανιταίδη Αικατερίνη τοδ Βασι
λείου, Πλατή ’Αθανασία τοδ Γεωργίου, Ρόγα Μαρία τοδ Κων) 
νου, Σαμαρτζή ’Αναστασία τοδ Παναγιώτου, Σταυροπούλου Γα- 
ρυφαλιά τοδ Γεωργίου, Τυλιγάδα Γεωργία τοδ ’Αθανασίου, 
Τσικνή Αικατερίνη τοδ Σπυρίδωνος καί Τααλαπατάκη Μαρία 
τού Γεωργίου.

Χ ρ η μ α τ ι κ ά  Β ρ α β ε ί α  α έ  ά ρ ι σ τ ε ύ α ν τ α ς  
Μ α θ η τ ά ς.

Τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμάς είς τούς: Ρόγα Ζαχαρού- 
λα τοδ Κων)νου, Μαντζουράνην Κων)νον τοδ Έμμανουήυ, Μπο- 
βιάτσην Δημήτριον τοδ Γεωργίου καί Γάτου Αικατερίνη τοδ 
Χρήστου.

Δύο χιλιάδες (2.000) δραχμάς είς τούς: Παπαντωνίου 
Αμαλία τοδ θεοδώρου, Κουκουβή Σοφία τοδ Γεωργίου, Τάτση 

’Αμαλία τοδ Παναγιώτου, Γιαννόπουλον Ίωάννην τοδ Στέφα
νου, καί Άλεξαντωνάκην Κων)νσν τοδ ’Εμμανουήλ.

'Ύστερα ή κοπή τής πίττας. Μέ τή σειρά τους, δλοι οι 
καλεσμένοι έκοψαν άπό λίγα κομμάτια πίττας, ένφ ή όρχήστρα 
έπαιζε γιορτινούς σκοπούς. Εύχές, χαρά, εύτυχία.

Καί τό φινάλε, γλέντι καί τραγούδι καί χορός γιά ώρες 
πολλές.

’Αγάπη γιά δλους. Βοήθεια γιά δλους, πού έχουν άνάγκη. 
Πάνω άπ' δλα ή ’Αστυνομία Πόλεων.

Αύτά είναι τά συνθήματα καί οί στόχοι τοδ θαυμάσιου 
'Ομίλου Φίλων ’Αστυνομίας ’Αθηνών, με τήν πολύπλευρη δρα
στηριότητα, τίς αμέτρητες προσφορές πρός τήν ’Αστυνομία Πό
λεων καί τήν Πατρίδα.

Σ’ δλες τις κυρίες του στέλνουμε τίς θερμότερες εύχές καί 
τόν θαυμασμό μας.

—* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ «ΠΑΠΑΣΤΓΑ
ΤΟΣ»

—Τήν Τετάρτην, 17 ’Ιανουάριου έ.έ., οί ύπάλληλοι τοδ 
Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, 
μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντήν τής ΓΣΠΑ, ’Αστυνομικόν Δ)ντήν 
κ. Ά χιλλέα  Τσιπρούδην, έπραγματοποίησαν ένημερωτικήν έπι- 
σκεψη στήν καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Ή  επίσκεψη 
αύτή στάθηκε αφορμή νά γνωρίσωμε άπό κοντά καί νά έρθωμε 
σέ έπαφή μέ τή μεγάλη αύτή Βιομηχανική μονάδα μας, πού 
τιμά άναμφισβήτητα τήν Πατρίδα μας καί άποτελεϊ ύπόδειγμα 
έφαρμογής τών συγχρόνων προοδευτικών άντιλήψεων στό χώρο 
τής Βιομηχανίας.

Μέ ξεναγούς τούς έξαιρέτους καί φιλοπροόδους έπιστήμο- 
νες κ.κ. ’Αθανάσιον Καραγεώργον καί Δημήτριον Δημητρίου,

έπισκεφθήκαμε δλους τούς χώρους τοδ έργοστασίου, τοδ Χη
μείου, τοδ Τυπογραφείου, Μηχανουργείου κλπ. .

Ή  μία έκπληξη διεδέχετο τήν άλλη. Πόσα πολλά πρά
γματα μάθαμε μέσα σέ λίγες ώ ρες!.. Ποτέ δέν μπορούσαμε 
νά φαντασθοδμε δτι ύπήρχαν τόσα πολλά ένδιαφέροντα, γύρω 
άπό τό μικρό «τσιγάρο», πού αποτελεί τόν καθημερινό μας 
σύντροφο. Ή  όργάνωση τής Βιομηχανίας, σέ μοντέρνα εύρύ- 
τατα πλαίσια, ή μέριμνα γιά τό προσωπικό, ή γόνιμη έπι- 
στημονική φαντασία πού κυριαρχεί στούς ιθύνοντας τήν έπι- 
χείρηση μάς έκαναν ξεχωριστή έντύπωση.

_ Μέσα στό χημείο ύπάρχει ή πληθωρική αύτή ή δημιουρ
γική φαντασία τών Διευθυντών τής Βιομηχανίας, πού δέν έ- 
φείσθηκαν καμμιάς θυσίας, γιά  νά δώσουν τίς δυνατότητες σε 
ειδικευμένους άνθρώπους τους νά πειραματίζονται νά μετράνε

Χτές, νά καθορίζουν τό σήμερα, νά προβλέπουν τό αύριο.
. Καί μέ βάση τά πειράματα καί τίς παρατηρήσεις τους νά 

προχωρεί ή Βιομηχανία σέ νέους έπαναστατικούς δρόμους.
Κρατήσαμε μέσ’ τήν καρδιά μας τή θέρμη καί τήν ποιό

τητα τής άγάπης τοδ ξεναγού μας κ. Καραγεώργου, πού έδι
νε τήν έντύπωση δτι δέν έπιτελοδσε έκείνη τήν στιγμή ένα 
τυπικά καθήκον. Υποδέχονταν στό δικό του έπιστημονικό σα
λόνι Φίλους άπό τήν ’Αστυνομία Πόλεων. Καί τούς ύποδέχον- 
ταν μέ άπλό αύθορμητισμό, γιά  νά τούς μιλήση μέ ένθουοια- 
σμό γιά τούς Διευθυντάς τής Βιομηχανίας, τούς όποιους έχει 
ως ιδανικό του, ένημέρωση σ’ ένα ποιητικό ρυθμό.

Εύγενέστατος καί πάντα ύποχρεωτικάς δ κ. Γεώργιος Σκα- 
ρίμπας τά τακτοποίησε δλα έτσι, ώστε ή έπίσκεψή μας νά ση- 
μειώση έπιτυχία μοναδική.

■ ’Εξαίρετος ό κ. Κοβότσης τοδ Μηχανουρήρε ίου, έσπευαε 
νά μάς ένημερώση πάνω σέ κάθε θέμα τοδ τμήματός του.

Αξιοθαύμαστο καί τό έργατικό προσωπικό, πού έργαζόν- 
ταν μέ τάξη καί άκρίβεια.

Πήραμε καί τό περιοδικό τής έπιχειρήσεως «ΑΣΣΟΙ», ένα 
πολύ συμπαθητικό έντυπο, χωρίς καμμιά έργοστασιακή βλοσυ- 
ρότητα, χωρίς πολλά νούμερα καί στατιστικά, εύχάριστο, καλω- 
συνάτο, ένημερωτικό, πού συνδυάζει τήν τέρψη καί τήν διδα
χή. Μαζί μάς μοίρασαν κι’ ένα βιβλίο τοδ προέδρου τών διοι
κητικών συμβουλίων ΠΑΒΕΣ— ΑΚΕ κ. Εύαγγέλου Παπαστρά- 
του, πού είναι ένα ύψηλό λογοτεχνικό έργο άξιώσεων, παρ’ 
δλο πού μέ περισσή άπλότητα καί σεμνότητα δ συγγραφεύς πε
ριγράφει τή ζωή του καί τό έργο του.

θάπρεπε αύτό τό βιβλίο νά τό διαβάσουν δλοι οί νέοι πού 
ξεκινούν μέ δνειρα καί φιλοδοξίες νά κατακτήσου τήν ζωή.

Έφύγαμε γοητευμένοι μέ δαα είδαμε καί θέλουμε, μ’ αύτή . 
τήν εύκαιρία νά στείλουμε , τίς θερμότερες εύχαριστίες μας 
καί τίς καλύτερες εύχές στή Βιομηχανία «Παπαστράτος», που 
μάς έκλεψε τήν έκτίμηαη καί τήν άγάπη.

—* ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΓΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ
ΑΣΤΓΦΓΛΑΚΑΣ

Τίς μεσημβρινές ώρες τής Δευτέρας 15.1.1973, κατά τήν 
διάρκειαν σεμνής τελετής έλαβε χώραν ή διανομή έκπαιδευ- 
τικών βιβλίων είς τούς δοκίμους Αστυφύλακας τοδ 244 έκπαι- 
δευτικοδ Τμήματος.

'Η παράδοαις Ιπραγματοποιήθη εις τήν Σχολήν ’Αστυ
φυλάκων, είς τήν Νέαν Φιλαδέλφειαν, παριαταμένου τοδ Άρ- 
γηχοδ τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νου Γιαννούλη, τοδ 
Διοικητοδ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Οικονόμου, τών Διευ
θυντών τών Διεθύνσεων καί Υποδιευθύνσεων τοδ ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων, άντιπρσσωπειών τής ’Αστυνομικής Δ)ν 
σεως Αθηνών καί Πειραιώς καί τών Σχολών Ύπαατυνόμων 
καί 'Γπαρχ ’φυλάκων;

’Επίσης παρέστησαν δ Διευθυντής τοδ ’Εθνικού Τυπογρα
φείου κ. Δημήτριος Κωναταντόπουλος καί δ έργοδηγός κ. 
’Αθανάσιος Σπηλιόπουλος.

Πρό τής παρα^ήρεως τών Βιβλίων, ώμίλησε δ Δ)ντής τής 
Β ' Δ)νσεως κ. Σωψ)ριος Κατσιμπάρος, δ δποΐος εΐπ^ μεταξύ 
τών άλλων καί τά έξής χαρακτηριστικά:
«Κύριε ’Αρχηγέ,· Κύριοι,

Ώ ς γνωστόν, βασικόν στόχον τού Σώματος άποτελεϊ ή έκ- 
παίδευσις καί έπιμόρφωσις τοδ προσωπικοδ διά συγχρόνων μέ
σων καί μεθόδων διδασκαλίας, ϊνα καταστή αϋτη πλέον άπο- 
δστική καί σύμφωνος πρός τάς συγχρόνους άπαιτήσεις.

Είδικώτερον έπιδιώκεται ή δημιουργία εύνοϊκωτέρων συν
θηκών έκπαιδεύσεως τών δοκίμων είς τάς παραγωγικάς Σχο
λάς τού Σώματος, διά τής προσαρμογής καί άναπροσαρμογής 
τοδ έκπαιδευτικοδ συστήματος καί τής παροχής τών καταλλή
λων έκπαιδευτικών μέσων έν οίς καί τά παρόντα βοηθητικά 
βιβλία.
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Κύριε 'Αρχηγέ, κύριε 'Γπαρχηγέ, κύριοι,

Αίσθανόμεθα έξαιρετικήν ίκανοποίησιν διότι εύριακόμεθν 
ε!ς τήν εύχάριατον θέσιν νά διαβεβαιώσωμεν υμάς, ότι τό πρό
βλημα τής έλλείφεως έκπαιδευτικών βιβλίων τών δοκίμων Α
στυφυλάκων, έπελύθη ίκανοποιητικώς καί δή κατά τρόπον άν- 
ταποκρινόμενον πλήρως πρός τάς συγχρόνους Απαιτήσεις των 
έκπαιδευτικών συστημάτων. Έ π ί πλέον δέ νά άναφέρωμεν δτι 
τό εύχάριατον τούτο άποτέλεσμα έπετεύχθη άνευ ούδεμιάς οι
κονομικής έπιβαρύνσεως διά τούς έκπαιδευομένους.

Οί δόκιμοι άστυφύλακες θά έχουν τήν δυνατότητα καί τήν 
εύχέρειαν νά άντλοΰν έκ των βιβλίων τούτων τάς απαραιτήτους 
γνώσεις δι’ ών θά καθίστανται ικανοί κατά τήν έκπαίδευσίν 
των νά σταθεροποιούν τάς νέας γνώσεις των, ϊνα δταν έξέλ- 
θουν τής Σχολής άνταποκριθούν έπαρκώς εις τά νέα καθήκοντα. 
Τά βιβλία ταΰτα θά δύνανται άκολούθως νά χρησιμοποιούν καί 
καθ’ δλην τήν σταδιοδρομίαν των, ώς πολύτιμον δδηγόν καθ’ 
δσον τούτα θά παραδοθούν είς αύτούς ώς προσωπικόν κτήμα 
των.

Κύριε ’Αρχηγέ,

Ή  άρχή έγένετο. Ή  προσπάθεια δμως δέν έξηντλήθη. 
Καί διά μέν τούς δοκίμους άστυφύλακας τό πρόβλημα έλύθη 
κατά τό δυνατόν καί πρός τό παρόν. Αί αυνθήκαι δμως συνε
χώς μεταβάλλονται καί ή έκπαίδευσις όλονέν καί ά,απροσαρ- 
μόζεται. Διά τούτο καί τά ήδη έκδοθέντα καί παραδιδόμενα 
σήμερον βιβλία θά πρέπει έν καιρφ νά ύποστούν νεώτερον έ
λεγχον καί ίσως καί άναπροσαρμογήν. Ά λλ ’ αύτό είναι τά 
έλαττον. Τό μείζον δμως κεΐται πρός τήν άλλην πλευράν, πρός 
τήν κατεύθυναιν τής ύλοποιήσεως τού όμετέρου ένδιαφέροντος 
διά τήν έκτύπωσιν τών βιβλίων τών δοκίμων ύπαρχιφυλάκων 
καί ύπαστυνόμων. Καί πρός τούτο καταβάλλομεν σχετικάς 
προσπάθειας, αΐτινες, είναι βέβαιον δτι θά άχθούν είς αίσιον 
πέρας χάρις είς τήν έπισημαινομένην θετικήν συμβολήν τού 
’Εθνικού μας Τυπογραφείου.

θά ήτο δέ παράλειψίς μας, έάν περαίνοντες τήν είσήγησίν 
μας ταύτην δέν έξεφράζαμεν τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μας 
πρός τούς κ.κ. Δημήτριον Κωνσταντόπουλον καί ’Αθανάσιον 
Σπηλιόπουλον, Διευθυντήν καί ’Εργοδηγόν τού ’Εθνικού Τυπο
γραφείου, οϊτινες πρσσκληθέντες τιμούν τήν τελετήν ταύτην 
διά τήν, ούσιαστικήν έκ ούκ άνευ, συνδρομήν των είς τήν έκ- 
τύπωαιν τών βιβλίων.

Καί ήδη κ. ’Αρχηγέ, παρακαλεΐσθε δπως έπιδώσητε συμ- 
βολικώς τά βιβλία των είς τούς δοκίμους άστυφύλακας.

Εύχαριστώ».

’Εκ μέρους τής Σχολής ’Αστυφυλάκων, άπήντησεν δ άρ- 
χηγός τής τάξεως, δόκιμος Άστυφύλαξ κ. Άποστολάκης Βασί
λειος, δ όποιος άφού ηύχαρίστησε διά τήν δωρεάν κατέληξε
*ς έξής:

«’Ενώπιον Υμών, δίδομεν τήν ύπόαχεσιν δτι θά καταβά- 
λωμεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ίνα φανώμεν αντάξιοι τών 
προσδοκιών 'Γμών, τής Πολιτείας καί τού ’Αστυνομικού Σώ
ματος καί συνεχισταί τής ένδόξου ιστορίας τούτου».

’Ατμόσφαιρα ύπηρεσιακού ένθουσιασμού έπικρατούσε έκεΐνο 
τό μεσημέρι στή Σχολή.

"Ενα άκόμη δείγμα τού στοργικού ένδιαφέροντος τής ήγε- 
σίας τής ’Αστυνομίας διά τούς κατωτέρους άστυνομικούς ύπαλ- 
λήλους.

- *  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΓΡΑ

Μάς γράφουν άπό τήν Κέρκυρα τά έξής:
«Μεγαλειώδης ύπήρξε καί ύπό πλήρους έπιτυχίας έστέφθη ή 

έορτή διανομής δώρων είς τά τέκνα τών ύπαλλήλων τής ’Αστυ
νομικής Δίνσεως Κερκύρας, ήτις έλαβε χώραν τάς προμεσημ- 
βρινάς ώρας τού Σαββάτου, 23.12.1972, είς τόν κινηματογράφον 
«ΟΡΦΕΓΣ».

Διά πρώτην φοράν ή ’Αστυνομική Δ)νσις, τή συμπράξει 
καί τού νεοσυσταθέντος 'Ομίλου Φίλων Κυριών τής ’Αστυνομίας 
Κερκύρας, προέβη είς τήν διοργάνωσιν μιάς τοιούτου είδους 
έορτής, ήτις έσκόρπισε χαράν είς τάς ψυχάς τών μικρών προσ
κεκλημένων.

'Ο κινηματογράφος «ΟΡΦΕΓΣ», δπου έγένετο ή έορτή έ- 
παρουσίαζεν έορταστικήν δψιν, καθώς ένα θαυμάσιον Χριστου- 
γεννιάτικον δένδρον έκόσμει τήν σκηνήν, ένφ είς τό βάθος οί

Ή  Πρόεδρος τού Ο.Φ.Α. Αθηνών κ. Ία>ακείμογλου όμιλοϋ- 
οα κοτά τήν τελετήν τής πίττας τού Ομίλου.

σωροί τών ύπό διανομήν δεμάτων μέ τά δώρα ηδξανον τήν άνυ- 
πομονησίαν τών μικρών παιδιών τών ’Αστυνομικών, τά δποϊα 
μέ μπαλόνια είς τά μικρά τους χέρια καί ζωηρές έκδηλώσεις 
έδημιούργουν χαρούμενη άτμόσφαιραν.

Ή  έορτή έγένετο παρουσία τών ’Αρχών τής πόλεως καί 
προσκεκλημένων έξ έκπροσώπων τού τύπου καί τού έκπαιδευ- 
τικού κόσμου καί ήρξατο τήν 10.30' ώραν, άμα τή προσελεύ- 
σει τού κ. Νομάρχου, ή άφιξις τού δποίου είς τήν αίθουσαν 
έχαιρετίσθη μέ ζωηράς έκδηλώσεις τών παρευρισκομένων.

’Ακολούθως ή χορωδία Άλκίμων, ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
καθηγητού κ. Σκαφίδα έψαλλε τά κάλαντα καί άλλα Χριστου
γεννιάτικα τραγούδια. Έ ν συνεχεία άνήλθεν είς τό βήμα δ 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Κερκύρας ’Αστυνομικός'Δ)ντής Α’ . 
κ. Χρήστος Κωστήρης, δατις εΐπεν μεταξύ τών άλλων καί τά 
έξής:

«Αύθόρμητον καί πηγαίαν αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σάς 
εύχαριστήσω έκ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, διότι 
άνταποκριθέντες είς τήν πρόσκλησίν μας, έτιμήσατε διά τής 
τόσον λαμπράς παρουσίας σας τήν μικρήν μας ταύτην έορτήν 
τής διανομής τών δώρων είς τά τέκνα τών άστυνομικών, τήν 
δποίαν έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένην κατά τάς ήμέρας αύτάς, 
καθ’ άς έορτάζεται ύπό πάσης τής Χριστιανικής άνθρωπότητος 
ή είς τό ταπεινόν σπήλαιον τής Βηθλεέμ γέννησις τού θείου 
Βρέφους.

Μικρά είναι τά πρός διανομήν δώρα, ώς άγορασθέντα διά 
χρημάτων συγκεντρωθέντων έξ εισφοράς τών ύπαλλήλων τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως καί τής προθύμου συμμετοχής είς 
τήν δαπάνην τού νεσαυστάτου 'Ομίλου Κυριών Φίλων τής ’Α
στυνομίας Κερκύρας, παρά τό πενιχρόν τών χρηματικών του 
πόρων, άτε νεοσυστάτου, πλήν δμως πλούσια είναι τά συνοδεύ- 
οντα αύτά, αισθήματα στοργής καί άγάπης τά δποϊα πλημμυ
ρίζουν τάς ψυχάς μας διά τούς μικρούς άποδέκτα- των».

Τδν ώραΐον λόγον τού κ. Διευθυντοΰ έκάλυψαν ζωηρά χει- 
ρσκροτήιιατα έκ μέρους άπάντων τών παρευρισκομένων καί ά- 
κολούθως άνήλθεν είς τό βήμα ή Πρόεδρος τού 'Ομίλου Κυ
ριών Φίλων τής ’Αστυνομίας Κερκύρας, ή δποϊα καταφανώς 
συγκεκινημένη καί μέ παλλομένην φωνήν είπε έκτός τών άλ
λων καί τά Ακόλουθα.

«Μέ συγκίνησιν, άλλά πλήοης αισιοδοξίας διά τήν έπιτυ- 
χίαν τής άναλαμβανομένης προσπάθειας, έμφανίζεται πρό ύ- 
μών, δ νεσσυσταθείς «"Ομιλος Κυριών Φίλων τής ’Αστυνομίας 
Κερκύρας». Είς τάς περισσοτέρας τών μεγάλων πόλεων τής 
Ελλάδος ύπάρχουν τέτοιοι "Ομιλοι, πού δ κύριος σκοπός των 
είναι ή συναδέλφωσις τών κατοίκων τής περιοχής μέ τούς 
άστυνομικούς, διότι μή ξεχνάμε δτι είς αύτούς όφείλομεν τήν 
’Ασφάλειαν, τήν τάξιν, τήν Εύπρέπειαν τών Πόλεων μας καί 
οί όποιοι πολλάκις προσφέρουν καί τήν ζωήν των άκόμη είς 
τήν άσκησιν τού καθήκοντός των.

Είς τούς άνδρας αύτούς καί είς τάς οικογένειας των, θά 
προσφέρη δ "Ομιλός μας τήν συμπαράστασιν καί τήν βοήθειαν 
σέ κάθε τους άνάγκη, ώστε νά μάς ένώση μέ αύτούς ή κατα- 
νόησις καί ή άγάπη.

Εϊμεθα άκόμη είς τά πρώτα βήματά μας, έλπίζουμε δμως 
δτι μέ τήν βοήθειαν τών ’Αρχών, τήν πολύτιμον συμπαράστα- 
σιν τού Σώματος τής ’Αστυνομίας καί δλων τών μελών τής 
κοινωνίας μας, θά μπορέσουμε, πέραν τού βασικού μας σκοπού, 
πού είναι νά πλησιάση καί νά άγαπήση ό κάθε πολίτης τούς
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’Αστυνομικούς, νά έπεκτείνουμε τήν δράσιν μας καί εις εύρυ- 
τέρους κύκλους κοινωνικών, έκπολιτιατικών καί προοδευτικών 
σκοπών. Ή  προσφορά τού 'Ομίλου μας εις τήν σημερινήν εορ
τήν γιά τά παιδιά τών ’Αστυνομικών μας, δέν είναι δση θά 
έπιθυμούσαμβ, καί τοΟτο διότι δ "Ομιλός μας είναι νεοσύστα
τος. ’Ελπίζουμε όμως τό 1973, δτε θά έχουμε πλέον άναλά- 
6η δλας τάς εόθύνας ποΰ προβλέπει τό καταστατικόν μας, νά 
είμεθα έξ δλοκλήρου ύπεύθυνες διά τήν όργάνωσίν της, άπαλ- 
λάοσοντες ούτω τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν πού έφέτος τήν 
ώργάνωσε, μέ τόσην ’Επιτυχίαν,

Εύχόμεθα εις τά παιδάκια μας,Κ αλά Χριστούγεννα καί 
Εύτυχίαν διά τόν καινούργιον Χρόνον. Είς δλους δέ 'Υμάς τάς 
πλέον έγκαρβίους Εύχάς διά τό 1973 μέ τήν Εύχήν, δπως ή 
Πατρίς μας έξακολουθήση τήν λαμπράν άνοβικήν Πορείαν ύπό 
τήν "Αξίαν 'Ηγεσίαν μας.

Ζήτω ή 'Ελλάς, Ζήτα» ή ’Αστυνομία τών Πόλεων».
Καί τά λόγια τής Προέδρου τοδ ΟΚΦΑΚ, έκάλυψαν ζωηρά 

χειροκροτήματα καί διάχυτος ήτο ή ώραία έντύπωσις άπό τήν 
πρώτην έμφάνισιν τοΟ 'Ομίλου, τοΟ όποιου τό μέλλον προβλέ- 
ϊίβται λαμπρόν. Έν αυνεχείφ ήρξατο ή διανομή δώρων συμβο- 
λικώς ύπό τών ’Αρχών, άρχής γενομένης ύπό τοΟ Σεβασμιω- 
τάτοο Μητροπολίτου καί τού κ. Νομάρχου, ύπό τά ένθουσιώ- 
δη χειροκροτήματα τών παρευριακομένων. Καί ένφ είς τήν 
αίθουσαν ή χορωδία Άλκίμων έσυνέχιζε τά έορταστικά τρα
γούδια, είς τό μπάρ τού κινηματογράφου παρετίθετο μικρά δε- 
ξίωαις είς τούς προσκεκλημένους. Μετά τήν χορωδίαν Άλκίμων 
προεβλήθη ταινία Μίκυ - Μάους, μικρού μήκους, ή δποία έπρο- 
κάλεοεν άφθονα τά γέλια εις μικρούς καί μεγάλους. Καί ή 
ώραία έορτή έσυνεχίσθη μέ τήν διανομήν τών δώρων ύπό τών 
κυριών τού 'Ομίλου καί λοιπών προσκεκλημένων, ώς καί τών 
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως.

Τήν 10.00 ώραν τής Παρασκευής, 22.12.72, τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τού 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Κερ- 
κύρας, συνοδευόμενον ύπό άντιπροσωπείας ύπαλλήλων τής 'Α
στυνομικής Δ)νσεως, ύπό τόν Δ)ντήν ’Αστυνομίας Κέρκυρας, 
έπεσκέφθη τό άναμορφωτήριον άνηλίκων άρρένων έπί τής νήσου 
Πτυχία καί έδώρηοεν είς τούτο μίαν συσκευήν Τηλεοράσεως, 
διάφορα μορφωτικά βιβλία καί γλυκίσματα διά τούς τροφίμους 
έπ’ εύκαιρίφ τών έορτών.

Πρός τούς τροφίμους ώμίλησεν δ Άστον. Δ)ντής κ. Κω- 
οχήρης, δ όποιος καί έξέφρασε τήν άγάπην τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων πρός τούτους.

Τό τέλος τοΟ συγκινητικού λόγου τού κ. Δ)ντοδ έκάλυ
ψαν ζωηρά χειροκροτήματα δλων τών παρευριακομένων. Κατό
πιν τόν λόγον ίλαβεν δ κ. Δ)ντής τού ’Αναμορφωτηρίου, δστις 
άφού ηύχαρίστησεν τόν ΟΚΦΑΚ καί τόν κ. Δ)ντήν τής Α 
στυνομίας, έτόνισεν χαρακτηριστικώς δτι ή δωρεά τού ΟΚΦΑΚ 
Αποτελεί τήν αημαντικωτέραν κοινωνικήν προσοοράν πρός τό 
ίδρυμα καί ηύχήθη, δπως άποτελέση παράδειγμα πρός μίμησιν.

***

Μία ώραία κοινωνική έκδήλωσις έλαβε χώραν τάς άπογευ- 
ματινάς ώρας τής Παρασκευής είς τό χωρίον τής νήσου μας 
Βραγανιώτικα. 'ίΐς γνωστόν τό έν λόγψ χωρίον έχει υίοθετη- 
θή ύπό τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρας ή δποία δέν έπαυ
σε νά έπιδεικνύη τό άμέριστον ένδιαφέρον της πρός τούτο. Συγ- 
κεκριμένως άντιπροσωπεία τής Δ)νσεως 'Αστυνομίας Κερκύ- 
ρας άποτελουμένη έξ άξιωματικών καί κατωτέρων μέ έπικε- 
φαλής τόν Δ)ντήν τής ’Αστυνομίας Άστυν. Δ)ντήν Α. κ. Κω- 
στήρην Χρήστον συνοδευομένη καί ύπό μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού 'Ομίλου Κυριών Φίλων τής ’Αστυνομίας Κερ- 
κύρας έπεσκέφθη τά Βραγανιώτικα καί διένειμε δώρα άποτε- 
λούμενα άπό παιγνίδια, γλυκίσματα καί ρουχισμόν τόν δ ποιον 
προαέφερεν εύγενώς ή Χ.Ε.Ν. Κερκύρας, είς άπαντα τά παι
διά τού Χωρίου.

Ά παντες οί κάτοικοι είχον συγκεντρωθή πρό τού κοινο
τικού Σχολείου καί άνέμενον τήν άφιξιν τής ’Αστυνομικής άν- 
τιπρσσωπείας καί δταν αύτη έπραγματοποιήθη, συγκινητική 
ήτο ή ύποδοχή πού έπεφύλαξαν είς ταότην, είς δέ τόν κ. Δ)ντήν 
προσεφέρθη άνθοδέσμη ύπό μικράς παιδίσκης. ’Ακολούθως δ κ. 
Διευθυντής ώμίλησε πρός τούς κατοίκους τονίαας τούς ισχυ
ρούς δεσμούς, οί δποίοι συνδέουν τήν ’Αστυνομίαν Κερκύρας μέ 
τό υίοθετηθέν χωρίον.

Μετά τόν κ. Δ)ντήν τόν λόγον έλαβε δ διδάσκαλος τού 
χωρίου κ. Φώτου, δστις ηύχαρίστησεν έκ μέρους τού χωρίου
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τήν ’Αστυνομικήν Δ)νσιν Κερκύρας διά τήν προσφοράν χαράς 
είς τά παιδιά τούτου καί έτόνισε χαρακτηριστικώς δτι διά 
πρώτην φοράν είς τήν σταδιοδρομίαν του συναντά τοιούτου εί
δους πράξεις, αί δποΐαι τιμούν τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί βοηθούν σημαντικώς είς τό άναληφθέν ύπό τής ’Εθνι
κής Κυβερνήαεως άναγεννητικόν έργον.

’Ακολούθως έγένετο ή διανομή τών δώρων, ή δποία έγέ- 
μισε χαρά τούς μικρούς κατοίκους τού χωρίου. Μετά τό πέρας 
τής διανομής έπηκολούθησε είς τό καφενεΐον τού χωρίου ή 
προσφορά Αναψυκτικών πρός τήν ’Αστυνομικήν άντιπροσωπείαν 
ύπό τού κοινοτικού Συμβουλίου.

Τήν 18,15 ώραν τής 5.11.1972 ή ’Αστυνομική Δ)νσις 
Κερκύρας, έδεξιώθη είς τό έπί τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 19 
οίκημα τού ’Επιτελείου της, τήν άφιχθεΐσαν ένταύθα, δ ι’ έκ- 
παιδευτικήν έπίσκεψιν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρ)κής.

Τούς δοκίμους, τόν Δ)τήν καί τούς Αξιωματικούς τής Σχο
λής ύπεδέχθη καί έχαιρέτησεν, έγκαρδίως, δ Δ)ντής τής ’Α
στυνομίας Κερκύρας κ. Χρήστος Κωστήρης, δστις διερμηνεύουν 
τά αισθήματα καί τήν συναδελφικήν άγάπην τών ’Αξιωματικών 
καί κατωτέρων υπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως, είπεν 
μεταξύ τών άλλων:

«Κύριε Ταξίαρχε,
κ. ’Ανώτερε Διοικητά Χωρ)κής ’Ηπείρου, 
κ.κ. ’Αξιωματικοί, κ.κ. Δόκιμοι,

Αίσθανόμεθα έξαιρετικήν εύχαρίστησιν, διότι μάς δίδεται 
ή τόσον ποθητή δ ι’ ήμάς εύκαιρία νά σάς ύποδεχθώμεν είς τήν 
Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας Κερκύρας καί έγώ Ιδιαιτέρως, 
διότι ώς Διευθυντής ’Αστυνομίας τής πόλεως ταύτης εύρίσκο- 
μαι είς τήν λίαν εύχάριστον θέσιν νά σάς άπευθύνω μέ άνυ- 
πόκριτον χαράν τό καλώς ήλθατε είς τήν πόλιν μας. 'Ο χα ι
ρετισμός αύτός, έστέ βέβαιοι, έξέρχεται έκ τών μύχιων τής 
καρδίας άπάντων τών ’Αξιωματικών καί τών κατωτέρων όρ- 
γάνων τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως, διότι άπευθύνεται πρός 
'Γμάς κ. Ταξίαρχε καί κ.κ. ’Αξιωματικοί, τούς άποτελούντας 
στελέχη καί πρός ύμάς κ.κ. Δόκιμοι οΐτινες δσον ούπω θά ά- 
ποτελέσετε νέα τοιαύτα, τού ένδόξου Σώματος τής 'Ελληνικής 
Χωρικής, μετά τής δποίας τό έπίσης ένδοξον Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων, έν άγαστή συμπνοίφ καί συναδελφική ά- 
γάπη συνεργάζεται, άμφότερα δέ παραλλήλως βαίνοντα, ά- 
κολουθούν τήν λαμπράν Λεωφόρον τού πρός τήν Πατρίδα Ιερού 
των καθήκοντος. Έπιθυμούμεν νά σάς διαβεβαιώαωμεν δτι οΒ- 
τω άπαντες ήμεΐς αίσθανόμεθα καί έννοούμεν τήν μεθ’ ύμών 
συνεργασίαν μας πρός έπίτευξιν τών κοινών έπιδιώξεών μας 
καί πραγματοποίησιν τής κοινής μας, έναντι τής Πολιτείας 
καί τού "Εθνους μας Αποστολής. Είμεθα βέβαιοι δτι ύπό τών 
αύτών καί δύεις διέπεσθε αισθημάτων, ώς τό έχομεν πλήρως 
διαπιστώσει έκ τής συνεργασίας μας μετά τού φιλτάτου μου 
Διοικητοΰ Χωρ)κής Κερκύρας κ. Βασιλάκη. Δέν πρέπει νά λη- 
σμονώμεν δτι μάς συνδέουν έπί πολλάς δεκαετηρίδας κοινοί Α
γώνες κατά τού δπούλου έχθρού τής φυλής μας, τού κομμου
νισμού καί τών συνοδοιπόρων του καί κατά τοδ κοινού έγκλήμα- 
τος καί πολλαί θυσίαι καί έκατόμβαι άμφοτέρων τών Σωμάτων 
κατά τούς άγώνας αύτούς, καθιστούν έπιτακτικήν τήν ύποχρέω- 
σιν ήμών δπως, συνδεόμενοι μεταξύ μας μέ άδολην άγάπην καί 
πραγματικήν άμοιβαίαν έκτίμησιν, προχωρώμεν Αδελφωμένοι 
είς τήν έκπλήρωσιν τής δψηλής μας Αποστολής.

Καί τώρα, άς μοί έπιτραπή νά σάς προσφέρω, ώς δείγμα 
τής πρός ύμάς άγάπης καί έκτιμήαεώς μας, μίαν άργυράν ει
κόνα τοδ Πολιούχου τής πόλεώς μας Αγίου Σπυρίδωνος, Ανα
μνηστικόν δώρον τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας πρός 
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυλακής». ν

Αύτά είναι τά νέα τού μηνός.
Τά κυριώτερα, δηλαδή, γιατί δπάρχουν καί άλλα τά δ

ποία, έλλείψει χώρου, δέν είναι δυνατόν νά τά δημοσιεύσωμε. 
Πάντως εύχαριστώ πού μέ διαβάσατε.

ΣΠΓΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ 
’Αστυνόμος Β'



ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ ΑΘΗΝΏΝ

Τ ΗΝ 11ην ΩΡΑΝ τής 12.1.1973 
είς τήν αίθουσαν τελετών τής Τ - 

ποδιεθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως 
’Αθηνών έγένετο ή καθιερωμένη κο
πή τής βασιλόπιττας τής Τροχαίας 
’Αθηνών καί ή διανομή τών προσφερ- 
θέντων δώρων πρόςτούς Τροχονόμου; 
ύπό τών ’Αθηναίων Πολιτών.

Είς τήν σεμνήν τελετήν παρέστη
σαν δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κων)νος Γιαννούλης, δ ΊΓ- 
παρχηγδς ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γε
ώργιος Καλτσάς, δ ’Αστυνομικός Δι
ευθυντής ’Αθηνών κ. Νικόλαος Δα- 
σκαλόπουλος, τέως ’Αρχηγοί ’Αστυ
νομίας καί άπαντες οί έπιζώντες δια- 
τελέσαντες διοικηταί τής Τροχαίας 
’Αθηνών, ώς καί έτεροι έκλεκτοί προσ-

"Ανω: Ό  Αρχηγόα Α.Π. κ. Γιοννούλης 
κόητων τήν πίτταν. ΔεΕιά: Ό  κ. 'Αρχη
γός έΕάγων τόν πρώτον κλήρον κατό 
τήν διανομήν τών δώρων είς τούς 

Τροχονόμους.

κεκλημένοι καί οί παντός βαθμού ύ- 
πάλληλοι τής Τποδιευθύνσεως.

Ή Βυζαντινή Χορψδία τοΰ Α.Α. 
Πόλεων ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ’Α
στυνόμου Β ’ κ. Σ. Ζαφειροπούλου έ
ψαλλε διαφόρους Ιπικαίρους εκκλη
σιαστικούς ύμνους καί τά κάλανδα.

Ή  έφετεινή έορτή κοπής τής βασι- 
λόπιττας είχε καθαρώς οικογενειακόν 
χαρακτήρα, δΓ δ καί αί προσκλήσεις 
ήσαν λίαν περιωρισμέναι.

Σχετικώς έξήγησεν είς τήν έμπερι- 
στατωμένην δμιλίαν του δ Διοικητής 
τής Τροχαίας ’Αθηνών Άστυν. Διευ
θυντής Α' κ. Δημήτριος Καραγιαννό- 
πουλος. Ή  δμιλία τοΰ κ. Διευθυντοΰ 
άπετέλει άξιολόγησιν τοΰ έπιτελε- 
σθέντος έργου κατά τό παρελθόν έτος 
1972 καί θέσιν στόχων καί άντικει- 
μενικών σκοπών διά τό άρξάμενον 
έτος 1973.

Μετά τό πέρας τής τελετής έδόθη 
δεξίωσις είς τά γραφεία τής Ύποδι- 
ευθύνσεως. Προσεφέρθησαν έκλεκτοί 
μεζέδες καί ποτά.

Δέον νά σημειωθή δτι κατόπιν δ- 
μοφώνου άποφάσεως τών υπαλλήλων 
τής Τροχαίας ’Αθηνών μέρος τών 
προσφερθέντων δώρων ύπό τών φίλων 
των ’Αθηναίων πολιτών έκρατήθη 
διά νά προσφερθώσιν είς τούς κατοί
κους τοΰ υίοθετηθέντος ύπό τής 'Υπη
ρεσίας άκριτικαΰ χωρίου τοΰ νομοΰ 
Θεσπρωτίας, τοΰ θρυλικού Κερασο
χωρίου.

Ή  μετάβασις πρός πραγματοποίη- 
σιν τοΰ ώς άνω σκοποΰ θά γίνη περί 
τόν μήνα ’Απρίλιον έ ΐ .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Τπατιυνόμος Α ’

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΏΡΏΝ

153



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ...

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟΫΝΤ

...Τ Ο Υ  ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Γ ΙΡ ΙΝ  άπό δεκαπέντε χρόνια περίπου 
έλάχιστα πράγματα ήσαν γνωστά 

γιά τήν ζωή τού Φρόυντ. Ό  δημόσιος βίος 
του πέρασε ήρεμα, χωρίς σπουδαία γεγο
νότα. ’Αλλά ή ιδιωτική ζωή του παρέμε
νε άνεξιχνίαστη. "Ανθρωπος κλειστός καί 
συγκρατημένος, δ Φρόυντ κρατούσε πάντα 
γιά τόν έαυτό του καί μόνο τά μυστικά 
του, ιδιαίτερα τήν έποχή πού έθετε τά 
θεμέλια τής πιό «αδιάκριτης» έπιστήμης, 
μιάς έπιστήμης πού έρευνοΟσε τά βάθη 
τής άνθρωπίνης ψυχής. 'Ο πατέρας τής 
ψυχαναλόσεως έκρυβε πεισματικά τήν ψυ
χή του, σέ σημείο πού νά περιπλέςη πολύ 
τούς βιογράφους του. Ό  Σίγκμουντ Φρό
υντ προτιμούσε νά δείχνη μιά άρνητική ει
κόνα τού έαυτού του, παρά νά άποκαλύπτη 
δλη τήν άλήθεια γιά  τήν προσωπικότητά 
του.

"Ετσι, δταν πέθανε, δέν μάς άφησε παρά 
μόνο τήν έπίσημη φωτογραφία του, πού τόν 
έμφανίζει αάν ένα γηραλέο σοφό, μέ τό 
βλέμμα σοβαρό καί κάπως αύστηρό πίσω 
άπό τά στρογγυλά του γυαλιά, νά κοιτάζη 
κατ’ εύθεϊαν μπροστά του, μακριά, πρός 
τούς στόχους τής έπιστήμης του, ξεκομμέ
νος άπό τήν πραγματικότητα τής καθημε
ρινής ζωής τών άνθρώπων τής εποχής του.

Ή  άγνοια γιά  τήν πραγματική ζωή τού 
Φρόυντ διατηρήθηκε ώς τήν ήμέρα πού δ 
Έρνεστ Τζόουνς, ένας άπό τούς πιό π ι
στούς μαθητάς του, δημοσίευσε —  μέ τήν 
έγκρισι καί τήν βοήθεια τής οίκογενείας 
Φρόυντ —μιά βιογραφία τού δασκάλου του. 
Τό έργο αύτό, άν δέν έλυνε δλα τά αινί
γματα πού είχε δημιουργήσει γύρω του δ 
Αύστριακός σοφός, άπεκάλυπτε έντούτοις

άγνωστες, καί συχνά άπροσδόκητες, λεπτο
μέρειες. Μέσα άπό αΰτές προβαλλόταν μιά 
αισθητά διαφορετική εικόνα τού Φρόυντ άπό 
έκείνη πού ήξερε 8λος δ κόσμος.

'Ο Σίγκμουντ Φρόυντ γεννήθηκε άπό 
έβραϊκή οικογένεια στό Φράιμπεργκ τής 
Μοραβίας στίς 6 Μαίου 1856. 'Ο παππούς 
του ήταν ραβδϊνος. 'Ο πατέρας του, πού 
καταγινόταν μέ τό έμπόριο, είχε παντρευθή 
δύο φορές καί είχε άποκτήσει δυό παιδιά 
άπό τήν πρώτη του γυναίκα καί όχτώ άπό 
τήν δεύτερη. Ό  Σίγκμουντ ήταν δ πρώτος 
τής δεύτερης. Ό  πατέρας του παντρεύθηκε 
τήν δεύτερη γυναίκα του δταν ήδη είχε 
άποκτήσει έγγόνια άπό τόν πρώτο γιό, πού 
είχε κάνει μέ τήν πρώτη. "Ετσι, δ μικρός 
Φρόυντ ήταν κιόλας θείος άμέσως μετά 
τήν γέννησ! του, καί μπορούσε νά παίζη μέ 
έναν άνηψιό του πού ήταν ένα χρόνο με
γαλύτερος άπό τόν ίδιο.

Ή  μητέρα τού Φρόυντ ήταν μιά γυναίκα 
ζωηρή πού έπασχε άπό φυματίωσι, άλλά 
κατάφερε νά ζήση ώς τήν ήλικία τών 95 
χρόνων. "Οταν ήταν 90 έτών, άρνήθηκε νά 
πάρη ένα σάλι πού τής χάριζαν γιατί θά 
τήν «έκανε γριά». Λίγες μέρες πριν άπό 
τό θάνατό της είχε γίνει έξω φρενών μέ 
μιά φωτογραφία της πού δημοσιεύθηκε σέ 
ένα περιοδικό. «Αύτή ή φωτογραφία», εί
πε, «μέ δείχνει σάν νά είμαι καμμιά 
γριά»» Ό  Φρόυντ ήταν δ πιό άγαπημένος 
γιός τής μητέρας του καί αύτό, καθώς 
λέει δ ίδιος, τόν βοήθησε πολύ νά πετύχη 
στήν σταδιοδρομία του. «Ή άγάπη καί ή 
έμπιστοσύνη τής μητέρας δδηγεΐ συχνά 
τά παιδιά της στήν έπιτυχία».

Ό  Σίγκμουντ ήταν πολύ καλός μαθητής.

Στό γυμνάσιο τής Βιέννης δπου φοίτησε 
ήταν πρώτος στήν τάξι του έπί όκτώ χρό
νια. (Ή  οικογένεια τών Φρόυντ είχε με- 
ταφερθή στήν Βιέννη μετά τήν οικονομική 
κατάρρευαι τού πατέρα καί τόν αύξανόμενο 
άντισημιτισμό πού έκδηλώθηκε στή Μορα
β ία ). Ή  έφηβεία τού Σίκμουντ ήταν πιό 
ήρεμη άπ’ δσο είναι ή έφηβεία τών περισ
σοτέρων άγοριών. Ή  παρουσία τού άλλου 
φύλου δέν τού δημιουργούσε προβλήματα. 
Ή  οίκογένειά του περιλάμβανε πολλές γυ
ναίκες. Σάν μεγαλύτερος άδελφός, έπαιζε 
έπάξια τόν ρόλο του καί φρόντιζε τίς ά- 
δελφές του μέ άγάπη. Ό  άντιαημιτιαμός 
δμως ήταν αισθητός καί στήν Βιέννη. Καί 
αύτό ήταν κάτι πού ένοχλούσε τόν νεαρό 
Σίγκμουντ. Μιά μέρα κάποιος άρπαξε τό 
καπέλλο τού πατέρα του μέσα σέ ένα λεω
φορείο καί τό πέταξε στόν δρόμο γιά νά 
τόν άναγκάση νά κατεβή. Ό  πατέρας δέ
χθηκε τό πλήγμα χωοίς νά άντιδράση. Ό  
μικρός Φρόυντ, πού προσεβλήθη πολύ άπό 
τό γεγονός, δέν συγχώρησε ποτέ τόν πα
τέρα του αύτή τήν έλλειψι θάρρους.

"Οταν έβγαλε τό γυμνάσιο, δ νεαρός 
Φρόυντ μπήκε ατό πανεπιστήμιο. Διάλεξε 
τήν ιατρική. Αύτό ήταν μάλλον ζήτημα 
τύχης παρά κλίσεως. ’Αργότερα έλεγε ότι 
άπό πολύ νέος είχε πάντα τήν έπιθυμία 
τής φιλοσοφικής γνώσεως καί δτι είχε 
σπουδάσει γιατρός παρά τήν θέλησί του. 
«Δέν είχα», έλεγε, «τήν δόσι τού σαδισμοδ 
πού χρειάζεται γιά  νά άποφασίαη κανείς 
νά γίνη γιατρός».

’Από τό 1876 ώς τό 1882 έργάσθηκε στό 
’Ινστιτούτο Φυσιολογίας τού διασήμου κα- 
θηγητού Έρνστ Μπρούκερ, ένδς έπιστήμο-
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νος τού όποιου ή διδασκαλία Αφησε βαθειά 
Ιχνη στήν μετέπειτα πρακτική καί θεωρη
τική έπίδοαι τού Φρόυντ, ιδιαίτερα σέ δ,τι 
Αφορψ τίς νευρολογικές έρευνες. Ά ν  μπο- 
ροΟσε νά κάνη δ,τι ήθελε δ Ιδιος, θά είχε 
ίσως Αφιερώσει τήν ζωήν του σέ μελέτες 
έργαστηρίου. ’Αλλά οί δύσκολες οικονομι
κές συνθήκες τής οικογένειας του τόν 0- 
ποχρέωσαν νά έξασκήαη τό έπάγγελμα.

Τό 1885 έγινε ύφηγητής στό πανεπιστή
μιο τής Βιέννης καί λίγο άργότερα πήρε 
μιά ύποτροφία πού τοϋ έπέτρεψε νά περάση 
τέσσερις μήνες στό Παρίσι, κοντά στόν διά
σημο Σαρκό, Ινα γιατρό πού θεράπευε τήν 
δστερία μέ τόν δπνωτισμό καί είχε κάνει 
όνομαστό σέ δλη τήν Εύρώπη τό γυναικείο 
νοσοκομείο τής Σαλπετριέρ, χάρις στίς νέ
ες μεθόδους πού έφήρμοζε. Ή  δστερία έθε- 
ωρεΐτο ώς τό Ανακλαστικό σύμπτωμα. *0 
Σαρκό δμως τήν Αντιμετώπιζε σάν μιά συ
νήθη νόσο τού νευρικοδ συστήματος. Μιά 
μέρα είπε, μπροστά στόν Φρόυντ, δτι πίσω 
άπό τίς άνωμαλίες αύτές κρυβόταν κάποια 
μυστηριώδης έκδήλωσις τοΟ έρωτιαμού. *0 
Φρόυντ ένδιαφέρθηκε πολύ γιά τήν παρα- 
τήρησι αύτή καί Αποφάσισε νά μελετήαη 
τίς περιπτώσεις των Ασθενών Αναλύοντας 
τήν ψυχολογία τους.

Δέν ήξερε καλά τά γαλλικά, καί είχε 
νά κάνη μέ «δύσκολους» Ασθενείς. Τά χρή
ματά του ήσαν λίγα. Παρ’ δλα αύτά, τό Πα
ρίσι τόν ένθουσίασε. "Ήθελε νά έργάζεται 
έκεί πάντοτε.

Ό  Φρόυντ δέν Αγαπούσε τήν Βιέννη. Τήν 
μισοδσε σέ δλη του τήν ζωή, ώς τήν στι
γμή πού Αναγκάσθηκε νά τήν έγκαταλεί- 
ψη. "Οταν δμως άφησε τό Παρίσι, έγκατα-

στάθηκε ατήν Βιέννη καί άρχισε νά έργά- 
ζεται κανονικά σάν ψυχίατρος. Τήν έποχή 
έκείνη, δ Φρόυντ δέν είχε μεγάλη πεποί
θηση στήν Αξία τού έργου του. Είχε τήν 
έντύπωσι δτι δέν μπορούσε νά έμπνεύση 
συναισθήματα συμπαθείας, καί πίστευε δτι 
γ ι’ αύτό έφταιγε ή πρόωρη πνευματική ώ- 
ριμότης του. «’Από μικρός ήμουν μεγά
λος», γράφει. «Ποτέ δέν αίσθάνθηκα νέος». 
Χαρακτηριστικά, ό Φρόυντ ήταν έξαιρετι- 
κά Αδέξιος στίς προσωπικές σχέσεις. Τό 
μόνο πού μπορούσε νά κάνη ήταν νά δου- 
λεύη σκληρά. Καί ήλπιζε δτι μέ τήν έρ- 
γασία θά πετύχαινε ατήν ζωή.

"Αρχισε νά συνεργάζεται μέ τόν Μπρό- 
υερ. ΤΗταν ένας ψυχίατρος πού βοηθούσε 
Από χρόνια τόν Φρόυντ (Αρκετά μικρότε- 
ρός του). Ό  Μπρόυερ είχε κατορθώσει νά 
θεραπεύση μιά Ασθενή του δποβάλλοντάς 
την σέ δπνωτική έκστααι, κατά τήν διάρ
κεια τής όποιας ή γυναίκα μπόρεσε νά 
θυμηθή τήν άρχή τών βασάνων της ·—καί 
τήν αιτία τού κακού. Ό  Μπρόυερ καί δ 
Φρόυντ δνόμασαν αύτή τήν μέθοδο «καθαρ
τική». Ό  Μπρόυερ δμως φάνηκε Απρόθυ
μος νά συνέχιση τήν έρευνα πρός τήν κα- 
τεύθυνσι τών έρωτικών έλατηρίων τών ψυ
χώσεων, παρά τις πρώτες έπιτυχίες του. 
Τό κακό ήταν πώς μερικές φορές ή θερα
πεία δημιουργούσε τέτοιο σύνδεσμο τού 
άσθενούς πρός τόν γιατρό, ώστε οί δυό έπι- 
στήμονες βρίσκονταν συχνά σέ Αμηχανία.

"Ενα πρωί μιά Ασθενής δρμησε έπάνω 
στόν Μπρόυερ καί τόν Αγκάλιασε. Τρομα
γμένος γιά τίς συνέπειες πού θά μπορού
σε νά έχη τό περιστατικό αύτό δ Μπρόυερ 
διέκοψε τήν θεραπεία της. Τόν Φρόυντ τόν

έσωσε σέ μιά Ανάλογη περίστασι ή ξαφνι
κή είσοδος τής ύπηρετρίας. 'Ο Φρόυντ δ
μως πίστευε δτι ή ίδιόρυθμη αχέσις πού Α
ναπτύσσεται μεταξύ γιατρού καί Ασθενούς 
—έφόαον φυσικά θά διατηρηθή σέ καθαρά 
ψυχολογικό έπίπεδο— παίζει μεγάλο ρόλο 
στήν θεραπεία τού άσθενούς.

"Οταν Απέκτησε κάποια οικονομική Α
νεξαρτησία, δ Φρόυντ παντρεύθηκε, έπειτα 
Από μιά μνηστεία πού είχε κρατήσει τέσ
σερα χρόνια. Ή ταν ένας δεσμός πού δ 
Φρόυντ είχε τηρήσει μυστικό δλον αύτό τόν 
καιρό. Αλλά τόν ζοΰαε μέ δλη του τήν 
δπαρξι, μέ πολύ πάθος. Ή  παραμικρή δυ
σκολία τόν γέμιζε Αγωνία. Ή θελε οί σχέ
σεις του μέ τήν σύζυγό του νά είναι Αψο
γες καί χωρίς τήν παραμικρή σκιά. 'Ως 
μνηστήρ δ Φρόυντ ήταν ύποδειγματικός. 
"Οταν ή μνηστή του βρισκόταν μακριά Απ’ 
αύτόν, τής έγραφε Απέραντα πολυσέλιδα 
γράμματα, καί μάλιστα πολλές φορές τήν 
ήμέρα. Ά πό τήν Αλλη πλευρά δμως είχε 
μάλλλον πατριαρχική άντίληψι γιά τήν 
συζυγική ζωή. Πίστευε δτι δ Ανδρας πρέ
πει νά είναι δ Αδιαφιλονίκητος κύριος τού 
οίκου, ένώ ή γυναίκα του θά τόν βοηθή καί 
θά τού είναι Αφοσιωμένη.

Ή  Μάρθα Μπερνάυς, ή μνηστή, προα- 
αρμόσθηκε δύσκολα στίς Αντιλήψεις αύτές, 
γιατί οί στενοί δεσμοί της μέ τήν οίκο- 
γένειά της καί ή προσήλωαίς της στήν έ- 
βραϊκή θρησκεία τήν όδηγούσαν σέ συχνές 
προστριβές μέ τόν μνηστήρα της, έναν Αν
θρωπο Απληστο, ζηλότυπο καί καθόλου 
θρήσκο. Ό  Φρόυντ συμφωνούσε μέ τόν Χάι- 
νε, δτι δ ούρανός ήταν γιά τούς Αγγέλους 
καί τά σπουργίτια, καί δτι οί Ανθρωποι δέν
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Koi εις τήν τέχνην τής ποιήσεως, ώς 
εις όλος τάς άνωτάτας έκφράσεις τού 
Πνευματικού Πολιτισμού, απέραντος καί 
ανυπέρβλητος είναι ή έλληνική δημιουρ
γία. Οί "Ελληνες ποιηταί συνέλαβον, 
καθιέρωσαν καί άνέπτυΕαν άφθάστως 
όλας τάς μορφάς τής ποιήσεως.

Ό  Όμηρος (περί τόν θ ' αί. π.Χ.), 
ό μεγαλύτερος ποιητής τής ανθρώπινης 
ιστορίας, έδημιοόργησε τά δύο παγκό
σμια αριστουργήματα τού ήρωϊκοΰ έπους' 
τήν «Ίλιόδα- κοί τήν «Όδύσειαν», τό 
αρχαιότερα γραπτά μνημεία τού Ελλη
νισμού. Ο τρωικός πόλεμος, τόν όποιον 
έΕιστορεϊ εις τήν «Ίλιάδα» έλαβε χώ
ραν κατά τόν δωδέκατον αιώνα π.Χ. 
(μεταΕύ 1193 — 1184). Κατά τό μακρόν 
δέ χρονικόν διάστημα τών τεσσάρων 
περίπου οίώνων, μέχρι τής έποχής τού 
Ομήρου, τά κατορθώματα τών ήρώων 

τού τρωικού πολέμου μετεδίδοντο εις 
τάς γενεάς τών Ελλήνων, ύπό τών ά- 
οιδών, άφηγητών καί ποητών. Υπήρχε 
δηλσδή αιώνας όλοκλήρους, πρό τών 
ομηρικών έπών, ή έπική ποίησις εις τόν 
έλληνικόν κόσμον.

Ά λλ ' ή οίωνία δόΕα τής ήρωϊκής έ- 
πικής ποιήσεως άνήκει εις τήν κραται- 
άν μεγαλοφυΐαν τού Ομήρου, ή όποια 
ουνέλαβε τό μεγαλόπνοον καί άρι- 
στουργημστικόν σχέδιον τής όλης ύπο- 
θέσεως τού τρωικού πολέμου καί έδη- 
μιούργησε σκηνάς πλοκής άσυλλήπτου 
καί μοναδικού εις τόν κόσμον έπικού 
μεγαλείου. Είναι δέ τόση ή δυναμική 
έντσσις, ή ηοραστατικότης καί ή ένάρ- 
γεια τών έπεισοδίων τού έργου, ώστε 
οί άναγνώσται κοί οί όκροαταί τών ρα
ψωδιών τής «Ίλιάδος» νά αίσθάνωνται

ότι Ζοΰν τήν έποχήν έκείνην καί ότι 
ένώπιόν των έκτυλίσσεται έκ τού φυσι
κού ό τρωικός πόλεμος καί ύπό τούς 
οφθαλμούς των παρελαύνουν καί μά
χονται δύο ένοπλα ήρωϊκά έθνη, τό Έλ
ληνικόν καί τό Τρωικόν, μέ τούς βασι
λείς των, τούς ήρωϊκούς ήγήτορας τών 
στρατιωτικών των σχηματισμών, τόν ο
πλισμόν των, τά μέσα έπιθέοεως καί ά- 
μύνης των καί ότι έμφανίΖουν τόν τρό
πον διοικήσεως κοί τάς μορφάς όργανώ- 
σεώς των, τήν πολεμικήν των τέχνην, 
τήν μαχητικήν των άΕίαν, τούς τρό
πους έπιθέοεως κοί άμύνης των, τά ήθη 
καί τά έθιμά των, τάς θρησκευτικός των 
παραδόσεις κοί τούς θεούς των, οί ό
ποιοι λαμβάνουν μέρος εις τάς πολεμι
κός των έπιχειρήσεις, τάς ψυχικός καί 
πνευματικός των άρετάς, τήν εύστρο- 
φίαν των, τήν άνδρείαν των, τήν ύψη- 
λοφροσύνην καί τόν ίπποτισμόν των, 
καθώς έπίσης καί τάς άδυναμίας κοί 
τά σφάλματά των. Καί αισθάνονται οί 
άναγνώσται καί οί άκροαταί τών όμηρι- 
κών ραψωδιών, ότι εύρίσκονται μεταΕύ 
τών ήρώων καί συμμετέχουν εις τάς 
πράΕεις των, εις τήν οργήν των, εις τό 
φοβερόν μένος των, εις τάς άπειλητι- 
κάς των κραυγάς καί τάς νευρώδεις 
χειρονομίας των, εις τάς θυελλώδεις 
έΕορμήσεις των καί άκούουν τήν κλαγ
γήν τών όπλων καί τόν κρότον τών άρ- 
μάτων των κοί παρίστανται εις τάς τρο
μερός, τάς άσυλλήπτους εις άνδρείαν 
καί ήρωίκόν μεγαλεϊον συγκρούσεις 
των.

Τοιαύτην τέχνην πλοκής, τοιαύτην δύ- 
ναμιν ποροστατικότητος καί ένοργείας 
πολεμικών σκηνών μόνον ή δαιμόνια με-

γαλοφυία ένός τιτανος ποιητού, ένός 
Ομήρου, ήδύνατο νά δημιουργήση.

Μεγίστης δυνάμεως καί πνοής έργσν 
είναι έπίσης καί τά έτερον μεγαλοόργη- 
μα τού Ομήρου, ή « Οδύσσεια», εις τήν 
όποιαν ό ποιητής άφηγεϊται τάς άπιθά- 
νους περιπέτειας τής έπιστροφής εις ' Ι 
θάκην τού —έκ τών μεγάλων ήρώων τού 
τρωικού πολέμου — δαιμόνιου εις εύφυ- 
ΐαν βασιλέως ούτής Όδυσσέως, όστις 
αυνέλαβε τήν ιδέαν τού «δουρείου ίπ
που», διά τού όποιου οί Έλληνες είσήλ- 
θον εις τήν πόλιν τής Τροίας, τήν έκυ- 
ρίευσαν καί ένίκησαν κατά κράτος τούς 
Τρώας.

Οί δύο θρυλικοί πρωταγωνισταί τών ο
μηρικών έπών, ό Άχιλλεύς καί ό Όδυσ- 
σεύς, ένσαρκώνουν τά βασικά γνωρίσμα
τα τής έλληνικής φυλής: τήν άνδρείαν 
καί τήν εύφυΐαν.

Τά έπη τού Ομήρου κατέστησαν παγ- 
κοσμίως οί μυριόλεκτοι έπικοί θρύλοι τών 
αιώνων καί οί άνεΕάντλητοι πηγαί, έκ 
τών όποιων ήντλησαν τάς έμπνεύσεις 
των ιστορικοί, ρήτορες, γλύπται, άγγειο- 
γράφοι, Ζωγράφοι, μουσικοί, ποιηταί, λσ 
γστέχναι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, μυθο- 
ποιοί κ.ά. όλων τών έποχών.

Ό  μέγας ΆλέΕανδρος έφύλαττε, καθ' 
όλην τήν κοσμοϊστορικήν του έκστρο- 
τείαν, ύπό τό προσκέφαλόν του τήν Ί 
λιάδα, δώρον τού διδοοκάλου του Άρι- 
στοτέλους, τήν όποιαν κατά τάς ώρας 
τής άναπαόσεώς του έμελέτα μετά πά
θους καί συχνά πσρεπσνεϊτο, ότι δέν 
εύρέθη κοί δΓ αύτόν εις Όμηρος, διά 
νά περιγράψη τό μεγαλειώδες ιστορικόν 
του έργαν.
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είχαν καμμιά αχέσι μέ αύτόν. "Εβλεπε τήν 
θρησκεία σάν προβολή, στδν ούρανό, τών 
έπιγείων φιλοδοξιών μας. ’Αλλά στή μνη
στεία του δ Φρόυντ ήταν απολύτως κομ
φορμιστής. Παρά τδ γεγονδς 2τι Ετοιμα
ζόταν ν* άνατρέψη δλδκληρο τδ οϊκοδό- 
μημα τής κοινωνικής ήθικής τής έποχής 
του, δ ίδιος διατηρούσε στίς σχέσεις του 
μέ τήν Μάρθα δλα τά ταμπού καί τΙς προ
καταλήψεις τής έποχής του σχετικά μέ τήν 
μνηστεία.

Ά πδ τδ 1887 ώς τδ 1895 δ Φρόυντ καί 
ή γυναίκα του άπέκτησαν έξη παιδιά, τρία 
άγδρια καί τρία κορίτσια. Ή  γοργή αύ· 
ϋηοις τής οικογένειας δξυνε τά οικονομι
κά προβλήματα. Στδ μεταξύ, χωριστά τώ
ρα άπδ τόν Μπρόυερ, συνέχιζε τις έρευνες 
του καί διαμόρφωνε βαθμιαία 8,τι θά απο
τελούσε γρήγορα τΙς βάσεις τής ψυχανα- 
λύσεως, άπομακρυνόμενος άπδ τήν «καθαρ
τική» μέθοδο καί προχωρώντας στήν μέθο
δο τού «Ελευθέρου συνειρμού». Αύτά γίνον- 
τα άνάμεσα στό 1892 καί τδ 1895. Ό  Σίγκ 
μουντ Φρόυντ είχε διαπιστώσει 8τι μερικοί 
άσθενείς δέν κατόρθωναν ποτέ νά φθάσουν 
σέ κατάστασι τόσο βαθειάς ύπνώσεως, ώστε 
νά μιλήσουν στόν ψυχαναλυτή χωρίς άνα- 
στολές καί αύτοέλεγχο.

Ό  Βιεννέζος γιατρός Επεξεργάσθηκε 
τότε μιά μέθοδο πού δχι μόνο άνακούφιζε 
τδν άσθενή, άλλά βοηθούσε καί τδν γιατρό 
νά καταλάβη εδκολώτερα τήν αιτία καί τή 
σημασία τών συμπτωμάτων πού παρουσίαζε 
δ άσθενής. Ή  μέθοδος αύτή συνίστατο χον
δρικά στό νά λέη 8,τι τού έρχεται στδ μυα
λό, χωρίς νά διακόπτεται άπδ τδν γιατρό. 
Ά πδ τήν συνέπεια ή τήν ασυνέπεια τών 
συνειρμών τού άσθενοΰς, συιιπέραινε ό ψυ
χαναλυτής τά αίτια τής άνωμαλίας.

Ό  Φρόυντ άνακάλυψε 8τι οί «άσυνέπει- 
ες» στδν ειρμό τών σκέψεων τών ασθενών 
του κατευθύνονταν άπδ ώριαμένους κανόνες 
καί είχαν πάντα τήν σημασία τους. Στήν 
ούσία δέν ήσαν παραστρατήματα τού νοΰ. 
ΤΙς περισσότερες φορές είχαν άμεση σχέσι 
μέ τδ θέμα πού Ενδιέφερε κυρίως τδν άσθε
νή ή μέ 8,τ ι ήθελε νά άποφύγη. Ό  για
τρός έβοηθεΐτο πολύ άπδ αύτή τήν μέθοδο. 
Πρδς μεγάλη του έκπληξι, δ Φρόυντ άνα
κάλυψε δτι δ Ερωτισμός είχε παίξει πρω
τεύοντα ρόλο στίς περισσότερες περιπτώ- 
οεις νευρώσεων καί ψυχώσεων.

Προχωρώντας άργά (δ νούς του δέν έ
κανε άλματα ούτε δεχόταν «Επιφοιτήσεις», ' 
άλλά Εργαζόταν Επίπονα καί συστηματικά) 
άρχισε νά συστηματοποιή τις βάσεις τής 
νέας θεωρίας του. Περισσότερο σημαντικές 
8μως καί άπδ τίς παρατηρήσεις πού έκανε 
στούς άσθενείς του ήσαν Εκείνες πού έκανε 
Επάνω στδν ίδιο τδν Εαυτό του. Τδ συναι
σθηματικό πλήγμα πού δέχθηκε μέ τδν θά
νατο τού πατέρα του καί μερικές νευρικές 
διαταραχές πού τδν βασάνιζαν άπδ καιρό 
(λόγου χάρι φοβόταν τά ταξίδια μέ τραίνο 
ή ύπέφερε άπδ μιά περιοδική άδυναμία συγ- 
κεντρώσεως) τόν δδήγησαν στήν πιδ δύ
σκολη άνάλοαι: στήν άνάλυσι τού Εαυτού 
του. Βασιζόταν πολύ γ ι’ αύτή στά δνειρα 
που έβλεπε. Τά σημείωνε καθημερινά σέ 
ένα τετράδιο. ’Ανακάλυψε λοιπόν, δτι δλα 
σχεδόν ξεκινούσαν άπδ άπωθημένες έπιθυ-
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μίες του, καί βρήκε Εδώ τήν βάαι τής ψυ
χολογίας τών νευρώσεων.

Ό  Φρόυντ μίλησε γ ι’ αύτή τήν αύτοανά- 
λυαι, πού διήρκεσε τέσσερα χρόνια, στόν 
δόκτορα Φλής, ένα γιατρό τοΰ Βερολίνου 
ποΰ ήταν πολύ φίλος του καί πρόσωπο τής 
άπόλυτης Εμπιστοσύνης του. Ή  άνελέητη 
καί διεισδυτική έρευνα τού ύποσυνειδήτου, 
πού κανείς δέν είχε Επιχειρήσει πριν άπδ 
αύτόν, έδωσε στόν Φρόυντ τδ κλειδί δχι 
μόνο γιά νά έρμηνεύση τήν λειτουργία του, 
άλλά καί τήν δυνατότητα νά άναχθή διά 
τών προσωπικών του Εμπειριών σέ νόμους 
μέ παγκόσμια σημασία. Ό  Εβραίος Επι
στήμων παρατήρησε δτι τδ άνθρώπινο Οπο- 
συνείδητο άντιδρά μέ τδν πιδ πεισματικό 
τρόπο στήν άνέλασι στήν Επιφάνεια (στδ 
συνειδητό) τών Εμπειριών που έχουν δδυ- 
νηρδ ή τραυματικό χαρακτήρα. Ή  μνήμη 
«λογοκρίνει» τίς Εμπειρίες αύτές καί τίς 
μεταμορφώνει σέ «άθώα» συμπτώματα. 
"Ενα άπδ αύτά είναι ή άγάπη των άγο- 
ριών γιά τήν μητέρα τους καί ή ζήλεια 
γιά τδν πατέρα τους.

Στηριζόμενος καί στδν μύθο τού Οίδίπο- 
δος, καθώς Επίσης καί τού "Αμλετ, δ 
Φρόυντ άπεφάνθη δτι ή άγάπη αύτή καί ή 
ζήλεια ήσαν φαινόμενα πανανθρούπινα. Συ
νέπεια τής δραματικής αύτής διαπιστώσε- 
ως ήταν ή παρατήρησις τού τεραστίου βά
ρους πού έχει Επάνω σέ κάθε άνθρωπο ή 
παιδική του ήλικία. Κατά τδ Φρόυντ, τά 
πιδ άποφασιστικά περιστατικά γιά τήν 
ζωή τού άνθρώπου είναι Εκείνα πού συμ
βαίνουν στή βρεφική καί νηπιακή του ήλι
κία. Ή  Εποχή τής λογικής καί τής Ερω
τικής ώριμότητος στδν άνθρωπο έρχεται 
κατόπιν καί Εξαρτάται άπδ τήν παιδική ή
λικία. «Τδ πεπρωμένο τοΰ άνθρώπου», έλε
γε δ Φρόυντ, «γράφεται στά πρώτα πέντε

χρόνια τής ζωής του. "Οσα τοΰ συμβαίνουν 
στήν Εφηβεία του καί μετά είναι άπλώς 
παραλλαγές σέ ένα ξεχασμένο θέμα». "Οσο 
γιά τδν μύθο τής παιδικής άθωότητος, αύ- 
τώε δέχθηκε τδ μεγαλύτερο πλήγμα άπδ 
τδν Φρόυντ, πού Επέστηαε τήν προσοχή τών 
γοινέων στδν Ερωτισμό τών παιδιών άπδ τά 
πρώτα χρόνια τής ζωής τους.

Παρά τήν ιστορική προσπάθεια στήν δ- 
ποία είχε άποδυθή δ Φρόυντ, ή ζωή του 
κυλούσε χωρίς μεγάλες μεταπτώσεις. Τήν 
ήμέρα άσκούσε τδ Επάγγελμά του άναλύ- 
οντας τούς άσθενείς του —πού προέρχονταν 
προπάντων άπδ τδ Εξωτερικό— άλλά κάπο
τε μερικοί άπδ αύτοός τδν άπασχολοΰσαν 
11 ώρες συνεχώς. Ό  Φρόυντ τούς «έζησε» 
αΰτούς τούς άσθενείς, καί αύτοί τδν «έζη- 
σαν» Επίσης. "Αν ήξερε κανείς τά δνόμα- 
τά τους καί μπορούσε νά τούς 6ρή, θά έ
γραφε ίσως, μέ βάσι τίς άφηγήσεις τους, 
τήν καλύτερη βιογραφία τού μαιτρ. ’Αλλά 
τδ Επαγγελματικό άπόρρητο Ενός ψυχανα- 
λυτού φθάνει ώς τδ δνομα τοΰ άσθενοΰς του.

Ό  Φρόυντ άφιέρωνε στήν οϊκογένειά του 
μόνο τήν ώρα τού φαγητού. Τδ βράδυ κα
ταγινόταν μέ τήν άλληλογραφία του (καί 
είχε πολλή), καθώς καί μέ τδ γράψιμο ή 
τδ ξαναγράψιμο τών βιβλίων του σέ μιά 
αύστηρή, κοφτερή γερμανική γλώσσα. Τήν 
Κυριακή έπαιζε σκάκι. Ά λλά τδν κούραζε 
ή ύπερβολική συγκέντρωαις πού άπαιτούσε 
τδ παιχνίδι. Τδ έγκατέλειψε γιά νά παίζη 
ντόμινο. Σπάνια πήγαινε στδ θέατρο. Στήν 
δπερα , μόνον δταν έπαιζαν Μότσαρτ. Ε ί
χε πολλούς φίλους, άλλά Ελάχιστοι άπδ 
αύτούς ήσαν Επιστήμονες. Ό  νεωτερισμός 
τών θεωριών του είχε στρέψει Εναντίον του 
δλον τδν Επιστημονικό κόσμο τής έποχής 
του.

Ό  Φρόυντ στενοχωριόταν πολύ γ ι' αύτή



Ο Φρόϋντ μέ τή γυναίκα του Μάρθα 
Μπερνάος σέ φωτογραφία του 1886.

τήν άντίδρααι τών έπιστημόνων, καί τ:ρο· 
πάντων των μικροαστών. ’Αλλά τήν έβρι
σκε φυσική. «Ερευνώ», έλεγε, «τις πιό 
Απόκρυφες πτυχές τής προσωπικότητος τού 
Ανθρώπου. Είναι εύλογη ή προσπάθεια πού 
κάνει ό καθένας, καί δλοι μαζί, νά δια
φυλάξουν τά ιδιαίτερα διαμερίσματα τής 
ψυχής τους άπό κάθε εισβολή καί έρευνα».

’Αλλά ό Φρόυντ κατάλαβε 8τι έπρεπε νά 
γίνη διάσημος, γιά  νά νικήση τήν δυσπι
στία τού κόσμου. "Έπρεπε νά γίνη τουλά
χιστον καθηγητής σέ πανεπιστήμιο. Τ ελ ι
κά κέρδισε τήν έδρα χάρις στήν ύποστήρι- 
ξη μερικών γυναικών άσθενών του πού ε ί
χαν τις κατάλληλες γνωριμίες. Γιά νά κα- 
τανικήση καί τήν κοινωνική άπομόνωσι, 
γράφτηκε σέ έναν έβραϊκό σύλλογο καί με
τείχε τακτικά στις συγκεντρώσεις καί τις 
άλλες κοινωνικές έκδηλώαεις του. Ό  κύ
κλος έκείνος καί τό πανεπιστήμιο ήσαν οί 
μόνοι χώροι δπου μιλούσε δημοσία. Δέν 
έτοίμαζε ποτέ τις όμιλίες του άπό πρίν; 
καί πάντοτε μιλούσε χαμηλόφωνα, γιατί 
ήθελε νά άποκαθιατά μιά κάπως προσω
πική σχέοι μέ τούς άκροατάς του.

Κατά τις θερινές διακοπές του, πού 
διαρκοΟααν δυό μήνες περίπου, έκανε με
γάλα ταξίδια στήν "Ιταλία, στήν Ελβετία, 
στήν Αύστρία, χωρίς τήν γυναίκα του, πού 
ήταν Απασχολημένη μέ τά παιδιά τους. 
Πάντα δμως έπαιρνε κάποιον μαζί του, κά
ποτε τόν Αδελφό του, άλλοτε τήν γυναικα
δέλφη του, γιατί δέν τού άρεσε καθόλου 
νά ταξιδεύη μόνος. Μιά άπό τις πόλεις 
πού τού έκανε τήν μεγαλύτερη έντύπωσι, 
ήταν ή Ρώμη. «Μετά τό ταξίδι μου ατή 
Ρώμη», έλεγε, «αύξήθηκε μέσα μου ή χα
ρά τής ζωής καί έλαττώθηκε ή τάσις νά 
παριστάνω τόν μάρτυρα». Τήν έποχή έκείνη 
δ Φρόυντ βασανιζόταν άπό τό φόβο τού θα
νάτου. Μιά μέρα δ φίλος του Φλής τού είχε 
πει δτι θά πέθαινε στά 51 του, καί αύτδς 
τό είχε πιστέψει κατά βάθος. Φοβόταν δτι 
ή καρδιά του ήταν πολύ Αδύνατη.

Ή  μακρά άπομόνωσις τού Φρόυντ άπό 
τόν ύπόλοιπο έπιστημονικό κόσμο τελείωσε 
δριατικά τό 1902. Τότε δ μαιτρ κάλεσε 
τέσσερις συναδέλφους του (άνάμεσά τους 
καί τόν Ά ντλερ, πού ήταν δ πιό εύμπνευ- 
σμένος μαθητής του) νά έρχωνται ατό σπί
τι του καί νά Ανταλλάσσουν Απόψεις σέ τα
κτικές συζητήσεις. "Ονόμασαν τήν συντρο
φιά τους «Ψυχαναλυτική Ε ταιρεία τής 
Τετάρτης». Ό  δμιλος έγινε Αργότερα ή 
περίφημη «Ψυχαναλυτική "Εταιρεία τής 
Βιέννης.

Τό 1904 δ Φρόυντ ήλθε σέ έπαφή μέ τόν 
Γιούγκ, έναν Ελβετό γιατρό, πού έφήρ- 
μοζε ήδη τις φροϋδικές θεωρίες σέ μιά 
κλινική τής Ζυρίχης. Ό  Γιούγκ έγινε π ι
στός σύντροφος τού Φρόυντ κατά τά έπό- 
μενα χρόνια. "Αλλά καί άλλοι έπιστήμο- 
νες ένδιαφέρονταν τώρα σοβαρά γιά  τό έρ
γο του καί συνδέθηκαν μαζί του έπιδιώκον- 
τας νά κατανοήσουν καλύτερα τήν διδασκα
λία του καί νά γνωρίσουν καλύτερα τόν 
άνθρωπο πού τις διετύπωσε. Ό  Φρόυντ 
δέχθηκε κάποτε τήν έπίσκεψι ένάς συνα
δέλφου του πού ήθελε νά ζητήοη τήν βοή- 
θειά του στήν ψυχανάλυσι μιάς κάπως δύ
σκολης Ασθενούς.

Εσείς εχετε κάνει ψυχανάλυσι; -ό» 
ρώτησε δ Φρόυντ.

— "Όχι, Απάντησε δ άλλος.
— Τότε θά σάς κάνω έγώ , είπε δ Βιεν- 

νέζος έπιστήμων.
Πέρασαν μαζί μερικές μέρες στήν Βιέν

νη, καί κατά τήν διάρκειαν μακρών περι- 
πάντων, μέ Αδιάκοπες συζητήσεις, δ Φρό
υντ έφερε στήν επιφάνεια δλο τό ύποσυ- 
νείδητο τού συναδέλφου του. Αύτή ήταν ή 
πρώτη έφαρμογή μιάς Αρχής πού καθιερώ
θηκε άπό τότε καί έφαρμόζεται αύατηρό- 
τατα: Κάθε ψυχαναλυτής πρέπει νά ψυχα- 
ναλυθή προηγουμένως άπό έναν παλιότερο 
συνάδελφό του πριν άσκήαη τό έπάγγελμα 
του καί νά λάβη σχετικό πιστοποιητικό. 
Αύτό Αποτελεί ούσ»δδη προϋπόθεαι γιά τήν 
άσκησι τού έπαγγέλματος.

Τό 1908 έγινε τό Α' Συνέδριο ψυχανα- 
λύσεως καί Ιδρύθηκε τό πρώτο σχετικό πε
ριοδικό. "Ο Φρόυντ χαιρόταν ιδιαίτερα 
γιατί στό συνέδριο ύπήρχαν διαπρεπείς, 
ψυχαναλυταί, δχι μόνον Εβραίοι, Αλλά 
καί άλλων πίστεων, δπως δ Γιούγκ καί δ 
Τζόουνς. Φοβόταν πολύ μήπως δ Αντισημι
τισμός έπεκτεινόταν καί στήν επιστημονι
κή του μέθοδο.

Τό 1909 προσεκλήθη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες γιά μιά σειρά διαλέξεων. "Η 
πρόσκληαις τού έκανε πολύ καλό. Στήν 
Εύρώπη ήταν Ακόμη δακτυλοδεικτούμενος. 
Ή  άναγνώρισις τών "Αμερικανών καί δ 
διορισμός του σάν έπιτίμου καθηγητού στό 
πανεπιστήμιο πού τόν προσεκάλεσε τόν έμ- 
ψύχωσε. "Αλλά οί έντυπώσεις του δέν ήσαν 
πολύ κολακευτικές γιά τήν "Αμερική, ίσως 
γιατί καί τά Αγγλικά του ήσαν κακά. Τού 
έκανε πολύ κακή έντύπωσι ή «Απανθρωπιά» 
έκείνων πού κυνηγούσαν μέ μανία τό δολ- 
λάριο στήν "Αμερική καί ή «άποκτήνωσις»

πού παρετήρησε στις Ανθρώπινες σχέσεις 
σέ δρισμένους κύκλους. "Οταν έπισκέφθη- 
κε μέ άλλους τόν καταρράκτη τού Νιαγά
ρα, δ δδηγός φώναξε στόν κόσμο;

—Μήν κάνετε έτσι λοιπόν! "Αφήστε νά 
περάαη πρώτος δ γέρος! Δέν έχετε εύγέ- 
νεια;

"Ο «γέρος» ήταν δ Φρόυντ, τότε 53 έτών. 
Ή ταν πάντοτε πολύ εύαίσθητος στό ζήτη
μα τής ήλικίας, δπως ήταν άλλοτε καί ή 
μητέρα του. "Η ψυχανάλυσις δέν τόν βοη
θούσε ψυσικά νά προβλέπη τό μέλλον. Καί 
δ Φρόυντ είχε στιγμές πού ήταν γεμάτος 
προλήψεις καί προκαταλήψεις. "Ο Αγώνας 
του μέ τόν έαυτό του ήταν δ δυσκολώτερος.

"Η πρώτη δεκαετία τού αίώνος μας ήταν 
ή πιό γαλήνια στήν ζωή τού Φρόυντ. Ή  
δυσπιστία καί ή έχθρότης πολλών πρός τό 
έργο του ύπήρχε Ακόμη, Αλλά ήταν γενική 
ή έντύπωσις, δτι δ άλλοτε Ασήμαντος αύ- 
τός "Εβραίος τής Βιέννης είχε προκαλέσει 
μιά πραγματική έπανάστασι στά κοινωνικά 
ήθη καί στήν μέθοδο τής αύτογνωσίας τού 
Ανθρώπου. "Η οικογενειακή ζωή τού Φρό
υντ ήταν τώρα πολύ Αρμονική. "Ήταν ή 
έποχή πού δημοσίευσε τά πιό βαθυστόχα
στα έργα του: τό «Τοτέμ καί ταμπού», έρ- 
μηνεία τής πρωταρχικής σημασίας δλων 
τών θρησκειών («είναι τό καλύτερο βιβλίο 
μου», έλεγε) καί άλλα.

Στά χρόνια δμως πού Ακολούθησαν έκ- 
δηλώθηκαν οί πρώτες διαμάχες μεταξύ τών 
φροϋδιστών, οί δποϊες στενοχώρησαν πολύ 
τόν δάσκαλο. Ό  Φρόυντ προσπάθησε Αρχι
κά νά συμβιβάση τήν λεγόμενη σχολή τής 
Βιέννης καί τήν σχολή τής Ζυρίχης, Αλλά 
οί καλύτεροι έχθροί μεταξύ τους, συχνά 
μάλιστα καί μέ τόν ίδιο. Μέ λύπη του ό 
Φρόυντ άποχωρίσθηκε πρώτα τόν "Αντλερ 
καί έπειτα τόν Γιούγκ. "Έτσι, συνέβη άλ-
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λη μιά φορά τό παράδοξο αύτό στή ζωή τού 
μεγάλου έπιστήμονα: νά διατηρή τήν στε- 
νή φιλία του μέ άσχεχα πρόσωπα, ένώ δέν 
μπορούσε νά συνεννοηθή μέ χούς συναδέλ
φους χου σχόν έπιστημονικά κόσμο.

Η θεωρία χής ψυχαναλύσεως φάνηκε νά 
διασπάται. Μέσα ατήν άκόμη κραχοΟαα άν- 
χίδρασι γιά χήν ύπογράμμισι τών έρωτι- 
κέδν αίχίων χόδν νευρώσεων, δ νΑνχλερ ί 
δρυσε χήν «Λεύτερη ψυχαναλυτική σχολή» 
του. Αυτή πρέσβευε δχι έκεΐνο πού έφταιγε 
περισσότερο γιά τίς ψυχολογικές Ανωμα
λίες δέν ήταν χό έρωτικό στοιχείο, άλλά 
μάλλον τό ένστικτο τής έπιθετικότητος τού 
άνθρώπου. Ένω δ Γιούγκ, συμβιβαστικός, 
είχε συνδιαλλάξει τόν Φρόυντ καί τδν 
Γιούγκ. Έ τσ ι, συνέβη άλλη πολύ διπλω
ματικά, όνόμασε «άναλυτική ψυχολογία».

Λίγο αργότερα ξέσπασε δ Μεγάλος ΙΙό- 
λεμος. 'Ο Φρόυντ δέν ένδιαφερόταν γιά 
χήν πολιτική καί ούτε ήξερε πολλά πρά
γματα γιά τά διεθνή γεγονότα. Στά πρώ
τα δυδ χρόνια τού πολέμου πίστευε άόρι- 
στα σέ μιά νίκη τής Γερμανίας, έπειτα δ- 
μως άρχισε νά άδιαφορή έντελώς γιά τδ 
ποιδς θά νικούσε. ’Αλλά ήταν μιά πολύ 
σκληρή έποχή γ ι’ αύτόν. Είχε δυδ γιους 
ατό μέτωπο, οί άσθενεΤς του είχαν λιγο
στέψει, οί συνεδριάσεις τής 'Εταιρίας του 
άραίωναν, καί μέ πολλές δυσκολίες κατόρ
θωνε νά βγάζη τδ περιοδικό του. Παρ’ δλα 
αύτά, τδ 1915 είχε μιά άπροσδόκητη I- 
κρηξι δημιουργικότητας. Σέ δυδ μήνες, έ
γραψε δώδεκα μεγάλες μελέτες. "Οταν 
κλείσθηκε ή ειρήνη, παρά τδν πληθωρισμό 
—πού είχε έκμηδενήαει τήν περιουσία του 
—καί παρά τΙς συμφορές πού έπλητταν τΙς 
ήττημένες χώρες, δ Φρόυντ, γιά πρώτη

φορά στή ζωή του δέν ήθελε, νά έγκατα- 
λείψη τήν Βιέννη, ένω οί φίλοι του τόν 
πίεζαν νά μεταναστεύση.

"Ως τά έβδομήντα του χρόνια δέν είχε 
ποτέ άρρωστήσει σοβαρά. 'Η ύγεία του δέν 
ήταν περίφημη, άλλά δέν είχε πέσει ατό 
κρεββάτι παρά μόνο δυό φορές. Τό 1923 
δμως προαεβλήθη άπό καρκίνο. Ή  άρρώ- 
στια αύτή έμελλε νά κάνη μαρτυρική τή 
ζωή του κατά τά έπόμενα 16 χρόνια. Ό  
Φρόυντ υπεβλήθη σέ 33 Εγχειρήσεις. ΤΙς 
ύπέστη μέ άπίστευτη στωικότητα, καί σ’ 
αύτά συνέβαλαν οί άκούραστες φροντίδες 
καί ή άγάπη τής κόρης του "Αννας. Μιά 
μέρα είπε στόν γιατρό του, πού έφευγε βια
στικά γιά νά ξεγεννήαη μιά γυναίκα τής 
δποίας καθυστερούσε δ τοκετός:

— Τώρα πηγαίνετε άπό έναν άνθρωπο 
πού δέν θέλει νά εγκατάλειψη αύτόν τόν 
κόσμο σέ ένα μωρό πού δέν θέλει νά έλθη 
σέ αύτόν!

Ό  γιατρός παρακολουθούσε καθημερινά 
τόν Φρόυντ. Ό  γηραλέος έπιστήμων, πού 
δέν μπορούσε πιά νά περπατήση παρά μό
νο μέ τήν βοήθεια ένός ειδικού κορσέ — 
έξ αίτιας τού καρκίνου —ύπέφερε ήρωικά 
τό μαρτύριο. "Ηταν άκόμη σέ θέσι νά γελά 
καί νά αστειεύεται. Τά γεγονός πού τόν 
πλήγωσε βαθύτατα έκείνη τήν έποχή πού 
δ θάνατος ένός μικρού έγγονοϋ του, 4 έτών. 
Ή ταν ή πρώτη φορά πού είδαν άνθρωποι 
τόν Φρόυντ νά κλαίη μέ λυγμούς.

Τήν έποχή έκείνη είχε πολλούς διαπρε
πείς φίλους, δπως δ Άλμπερτ ’Αϊνστάιν, 
δ Τόμας Μάν, δ "Αρνολτ καί δ Στέφαν 
Τσβάιχ. Μαζί μέ τόν ’Αμερικανό πρέσβυ 
στό Βερολίνο, δ Φρόυντ έγραψε μιά «ψυ
χολογική βιογραφία» τού προέδρου Ούίλσον,

πού δέν είχε έκδοθή άκόμη. ’Αλλά δ ίδιος 
απαγόρευσε κατηγορηματικά στόν "Αρνολτ 
Τσβάιχ νά γράψη τήν βιογραφία του, πρά
γμα πού έκεϊνος τό ήθελε πολύ. ’Εξακο
λουθούσε νά έργάζεται καί νά δέχεται ά- 
σθενείς, άλλά δέν άπομακρυνόταν πολύ 
άπό τήν Βιέννη. "Οταν έβγαινε γιά μικρές 
διακοπές στά περίχωρα, κουβαλούσε μαζί 
του τούς πελάτες καί τόν γιατρό του.

"Οταν κατέλαβαν τήν έξουσία οί Ναζί, 
έκαψαν δλα τά βιβλία του καί άπηγόρευ- 
σαν τήν διδασκαλία τής ψυχαναλύσεως σέ 
δλες τίς γερμανόφωνες χώρες. Ά λλά δ 
Φρόυντ δέν ήθελε καί πάλι νά έγκατα- 
λείψη τήν Βιέννη. Γινόταν δλο καί πιό 
δυσκίνητος. Έ π ειτα  ήλθε τό Άνσλους. 
Μιά όμάδα μελανοχιτώνων μπήκαν στό 
σπίτι του καί άξίωααν νά τούς δώση μιά 
εισφορά 5.(Χ)0 σελλινίων. Ό  Φρόυντ δέν 
μπόρεσε νά κάνη άλλοιώΓ. Τελικά ή έπι- 
δείνωσις τής καταστάσεως καί οί πιέσεις 
τών φίλων του τόν έκαναν νά άποφασίση 
νά φύγη άπό τήν Βιέννη πού τόσο άγαποΰ- 
σε καί μισούσε ταυτοτχρόνως. Ή  Γκεστά
πο τόν άφησε νά φύγη, χάρις στήν Απο
φασιστική έπέμβασι Αμερικανικών καί βρε- 
ταννικών προσωπικοτήτων. Ό  Φρόυντ ξα- 
ναβρήκε τήν έλευθερία του στό Λονδίνο, 
άλλά τόν βασάνιζε ήνοσταλγία. «Μέ έβγα
λαν άπό μιά φυλακή», έλεγε, «πού μόλις 
τώρα κατάλαβα πόσο άγαποΰσα». Αύτή 
ήταν ή πρώτη καί τελευταία διακήρυξις 
τού έρωτά του γιά τήν Βιέννη.

Πέθανε λίγες μέοες μετά τήν έκρηξι 
τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις 
23 Σεπτεμβρίου 1939.

SILVIA MUSATTI

Π ρ 6 ς

Τήν Διεύθυνσιν καί Συντακτικήν ’Επιτροπήν τού έγκριτου Περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Ε ι ς  ’Α θ ή ν α ς

Μέ πολλήν συγκίνησιν, διά τήν έξαίρετη προσφοράν πρός τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν καί Πατρίδα, του 
άρτιοτάτου περιοδικοϋ σας, έρχόμεθα άπό τήν άκριτικήν μας γωνιά, μέ τήν ευκαιρίαν τής άνατολής του Νέου 
’'Ετους, νά χαιρετήσωμεν ΰμας, καί νά εύχηθώμεν —  Χρ ό ν ι α Π ο λ λ ά . —  Καί άκόμη νά δεηθώμεν πρός 
τόν Γψιστον νά χαρίζη πρός δλο τό Σώμα τής ’Αστυνομίας τήν εύλογίαν Του, καί τό συνοδεύη εις τήν μεγά- 
λην καί ιερήν άποστολήν του.

Χρόνια πολλά καί μέ χαρά ή νέα χρονιά.

Άρχιμ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ
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Η Β Ι Α  Κ Α Ι  Ο
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

ΊοραηλινοΙ κρατώντας μαϋρες σημαίες κατά τήν έπψ,νημόσυνη δέησι πού έγινε 
μετά τδ γνωστό δράμα στδ ’Ολυμπιακό Στάδιο τοΟ Μονάχου.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι καλός, είναι 
κακός;» Ό  Ντιντερό έχει ήδη 

θέσει τό ερώτημα στην κωμωδία του 
πού έχει οάτόν τόν τίτλο. Ναι η όχι; 
Ό  άνθρωπος γεννιέτοι μέ κληρονομική 
προδιάθεση νά βλάπτη τόν συνάνθρωπό 
του, νό τόν βασανίΖη, νό τόν σκοτώνη; 
” Η, τουναντίον, όπως ύπεστήριΖε ό Ζάν 
-Ζόκ Ρουσσώ, γεννιέται αθώος καί δια- 
φθείρεται άπό τόν κόσμο πού τόν πε
ριβάλλει; Ή μόνιμη αύτή συΖήτηση έ- 
Ζ ακολουθεί νά διαιρή επιστήμονες καί 
φιλοσόφους.

Μέ τήν τροπή πού παίρνουν τά πρά
γματα οτόν καιρό μος, ή συΖήτηση αύ
τή γίνεται ιδιαίτερα έπίκαιρη καί ένδια- 
φέρει, όσφαλώς, νά Ζέρουμε τί φρονούν 
οί έπιστήμσνες καί οί φιλόσοφοι.

Οί στάσεις άπέναντι στό βασικό αύτό 
πρόβλημα είνοι δυνατό νά κατατα- 
χθοϋν σέ τέεσερες κατηγορίες. 'Υπάρ
χουν έκεϊνσ» πού είναι πεπεισμένοι, ότι, 
άπό τήν γέννησί μος, μάς καταδιώκει 
μιά πραγματική κατάρα, άτι κυριορχού- 
μεθα άπό -κακά» ένστικτα πού μάς ύ- 
ποχρεώνουν νά κακοποιούμε τούς συν
ανθρώπους μας. Υπάρχουν έκεϊνοι πού 
βλέπουν στην έπιθετικότητα καί τήν βία 
μόνο διαταραχή τής φυσικής καί τής χη- 
μείος του σώματός μας. Υπάρχουν έ- 
κεϊνοι πού έΕεγείροντοι έντονώτατα κα
τά τών θεωριών αύτών πού τις κατηγο

ρούν ότι έχουν πάρει τήν θέση τού προ
πατορικού άμορτήματος. Υπάρχει, τέ 
λος, ένα έντελώς πρόσφατο βιβλίο πού 
ύποστηρίΖει άτι ή βία, ή έπιθετικότητο, 
οί συγκρούσεις, οί φόνοι, τά ναρκωτικά 
καί όλα τά δλλα είνοι κάτι κολό καί μά
λιστα έΖοίρετο καί ότι ή άνθρωπότητα, 
χωρίς νά τό Ζέρη, δέν μπορεί νά έπιβιώ- 
οη, αν στερηθή άπό τό πλήθος αύτό τών 
κακιών.

Ή πρώτη κατηγορία άντιπροσωπεύεται 
άπό τόν διάσημο Γερμανό Ζωολόγο Κόν- 
ραντ ΛόρεντΖ καί τόν Αμερικανό Ρόμ- 
περτ "Αρντρεϋ. Σ' ένα βιβλίο του, άφιε- 
ρωμένο στήν έπιθετικότητα, ό ΛόρεντΖ 
ύποστηρίΖει, ότι ή άνθρώπινη συμπερι
φορά όχι μόνο δέν είναι άποτελεσμα τής 
λογικής καί τής άγωγής, άλλα ύπσκούει 
στούς νόμους πού διέπουν τήν Ζωή τών 
Ζώων.

Νά μήν Ζεπεονούνται τά όρια—αύτό 
άκριβώς πιστεύει ό Ρόμπερτ -Αρντρεϋ, 
'Αμερικανός θεατρικός συγγραφεύς, πού 
έγινε κατόπιν άνθρωπολόγος. Σέ δύο 
βιβλία, πού είχαν τεροστία έκδοτική έπι- 
τυχία, ύποστηρίΖει τήν άποψη, ότι, όπως 
τά Ζώα, έχουμε άπό τήν γέννησή μας 
τό ένστικτο τής ιδιοκτησίας, ότι ό καθέ
νας ύπερασπίΖει μέ κάποια μορφή τό έ
δαφος του καί ότι ή βία καί ή έπιθετι
κότητα μάς βοηθούν γιά νά προστατεύ
ουμε τήν ιδιοκτησία μος. Στόν ΛόρεντΖ 
καί στόν "Αρντρεϋ θά έπρεπε νά προστε
θούν ό Φρόϋδ κοί οί ψυχαναλυτοί πού 
είναι πεπεισμένοι, ότι, μολονότι κρύβου

με μέσα μας μιά σταθερή άνάγκη άπο- 
λαύσεως, κρύβουμε έπίσης ατά τρίσβα
θα μας τήν μόνιμη έπιθυμία τού θανάτου, 
ότι αύτή είναι ή άνθρώπινη μοίρα μας 
καί ότι δέν μπορούμε ν' άλλόΖουμε πολ
λά πράγματα σ' αύτήν.

Οί απόψεις αύτές ήταν έπόμενο νά 
προκαλέσουν Ζωηρές έπικρίσεις. Στούς 
«άντιδροστικούς», πού άποδίδουν καλή 
συνείδηση σ' έκείνους πού συνηγορούν 
γιά τήν Ιδιοκτησία καί τόν πόλεμο, ά- 
πάντησαν οί "Αγγλοι καί 'Αμερικανοί έ
πιστήμσνες, μέ έπί κεφαλής τόν "Αολεϋ 
Μόνταγκιου, καθηγητή τής ψυχολογίας 
στό φημισμένο Πανεπιστήμιο τού Πρίν- 
στον. Κατά τόν ΤΖέφφρυ Γκόρερ, ό άν
θρωπος δέν έχει κοθόλου τό ένστικτο 
τού φόνου καί τίποτε άλλωστε δέν άπο- 
δείχνει, ότι ύπάρχουν τά ένστικτα. Ή 
Σάλλυ Κάρριχαν άνορωτιέται άν ό πόλε
μος ύπόρχη στά χρωμοσώμστά μος καί 
άπαντα άρνητικά. Οί Σκότ, Σνάιρλα, 
Λήτς, Μηώλντιγκ, Χολλοουαίη, Στούαρτ, 
Μπήττυ, Σάλινς, Κρούκ, στό βιβλίο «Ό  
"Ανθρωπος καί ή Έπιθετικότητα», έπι- 
κρίνουν όλοι δριμύτατα τόν ΛόρεντΖ καί 
τόν "Αρντρεϋ, έΖηγώντας ότι δέν είναι 
δυνατό νά συναχθούν άπό τήν μελέτη 
τών ήθών τών Ζώων διδάγματα πού νά 
ισχύουν γιά τόν άνθρωπο.

Γιά τούς «προοδευτικούς», ό άνθρω
πος δέν είναι ούτε καλός, ούτε κακός. 
Έφωδιοσμένος μέ τεράστιο έγκέφαλο, 
έχει τό μειονέκτημα νά μήν Ζέρη πολλά 
πράγματα όταν γεννιέται, ότι πρέπει νά 
τά μάθη όλα σιγά - σιγά. Τό πρόβλημα 
είναι, λοιπόν, νά βελτιωθή τό περιβάλ
λον, νά τελειοποιηθή ή άγωγή. Ή  βία 
θά έΖαφανισθή άν τό περιβάλλον είναι 
βιώσιμο, άν ή άγωγή είναι αύτή πού πρέ
πει κοί άν οί πιθανότητες είναι πραγματι
κά Ισες.

Απομένουν οί άρρωστοι, άπομένουν 
έκεϊνοι πού ό έγκέφαλός τους καί τό 
κληρονομικό βάρος τους έχουν παθολογι
κή διαταροχή. Αύτοί είναι οί άτυχοι, ε ί
ναι ούτοί πού έχουν τήν «καμπούρα τού 
έγκλήματος», όπως έλεγε ό ΛαμπρόΖο 
τόν περασμένο αιώνα. Οί σημερινοί έ- 
ρευνηταί έχουν προχωρήσει πολύ στήν 
γνώση ούτών τών άνωμαλιών. Ξέρουν 
νά κάνουν κατά βούληση φονιάδες ειρη
νικά ποντίκια μέ ένέσεις μιας ουνθέαεως 
χημικής ουσίας, τής καρεπασόλ, ατό 
πλάγιο τμήμα τού ύποθαλάμου, στήν βά
θη τού έγκεφάλου. "Εχουν άνακαλύψει, 
ότι πολλά άτομα, ύπεύθυνα γιά διάφορα 
έγκλήματο, έχουν άνώμαλο άριθμό χρω
μοσωμάτων. Διαπίστωσαν ότι οί φονιά
δες έχουν συχνά ειδικά δοκτυλικά άπο- 
τυπώματο. Ό  κανονικός, ό μέσος άν- 
δρας, έχει κατά μέσο όρο 148 άνθρω- 
παμετρικούς αύλακες στά άκρα τών δέκα 
δακτύλων καί ή γυναίκα 127. Στούς ψυ
χοπαθείς έγκληματίες ό μέσος όρος εί
ναι 114. Ή  έπιστημονική μελέτη των 
γραμμών τού χεοιού είναι πλέον τμήμα 
τής γενετικής καί βοηθεί τώρα στήν έπι- 
σήμσνση τών γεννημένων έγκληματιών. 
Έτσι, άν άποδειχθή ότι ό άνθρωπος εϊ- 
νοι κάποτε κακός, θά πρόκειται γιά έναν 
άρρωστο πού ή έπιστήμη άρχίΖει νά τόν 
άνσγνωρίΖη καί πού μιά μέρα θά τόν για- 
τρέψη.

Απομένει τό χειρότερο, αύτό πού υ
ποστηρίζει ό κ. Ρόμπερτ "Αρντρεϋ -
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πού τήν έπιατιγμονική του κατάρτιση αμ
φισβητούν οί αύθενετικοί επιστήμονες. 
Στο τελευταίο έργο του, «Τό Κοινωνικό 
Συμβόλαιο», ύποστηρίΖει, ότι ό άνθρω
πος είναι ένα αποτυχημένο Ζώο. "Εχει 
μάθει νά πολλαπλαοιάΖεται μέ εντελώς 
άνορχικό τρόπο. Όλα τά δεινά μας προ
κύπτουν άπό τόν υπερπληθυσμό. Τά Ζώα 
Εέρουν θαυμάσια νά έλέγχωνται. "Οταν 
πληθαίνουν υπερβολικά, παραμελούν τά 
παιδιά τους, ή τά άποδεκατίΖουν, ή καί

αύτοκτονούν ομαδικά. Αύτό έχει παρα- 
τηρηθή ατούς λέμμους —ποντικούς τής 
Β. Νορβηγίας — πού πέφτουν άπό τά 
βράχια καί σκοτώνονται όταν άρχίΖη νά 
σπανίΖη ή τροφή. Παρατηρήθηκε πρόσ
φατα καί μέ ούτοκτονίες φαλαινών. Κα
τά τόν κ. Αρντρεϋ, άσφυκτιοΰμε στόν 
μικρό πλανήτη μας καί γι' αύτό είναι 
καλό πού οί νέοι σκοτώνονται σέ αύτο- 
κινητιστικά δυστυχήματα, άποκτηνώνον- 
ται μέ τά ναρκωτικά, άλληλοσκοτώνσν- 
ται σέ καυγάδες, αύτοκτονούν.

Έτσι, θά γεννηθούν λιγώτερα παιδιά. 
Ή φύση, χωρίς νά Ζητήση τήν γνώμη 
μας, άποκσθιστό τήν ισορροπία μέ τόν 
θάνατο, μέ τό χάπι, μέ χίλιους άνυπο- 
ψίαατους τρόπους. Αύτή είναι ή θεωρία 
τού κ. "Αρντρεϋ.

Τό συμπέρασμα; Ή συΖήτηση συνεχί
ζεται καί οί γνώμες διΐστανται πάντοτε. 
Ό  καθένας είναι έλεύθερος νά βγάλη τό 
συμπέρασμα πού τού ταιριάΖει.

W ILLIAM  ORGWIN

Άπό τό Άβτυνομιιιό

Άουμηιω νία
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ μεσάνυχτα.. .  κ ι’ 8λη ή 

φύσις ήαυχάζει. . .  Ήουχία δέ βρίσκει 
μόνο τούτη τήν άγρια χειμωνιάτικη νύχτα 
δ Άρχιφύλακας δ Στεφάνής. Κλεισμένος 
στδ γραφείο τού ’Αξιωματικού Ί ’πηρεαίας, 
πνιγμένος οτά χαρτιά καί τά βιβλία, μόλις 
έχει διευθετήσει μιά διαφορά κ ι’ έτοιμά- 
ζεται ν’ άνάψη ένα τσιγάρο. Ή  άποψινή 
δουλειά Ασυνήθιστη σχεδόν γιά τδ συνοι
κιακό ’Αστυνομικό Τμήμα πού υπηρετεί τόν 
έχει έκνευρίσει άληθινά. Και δ τηλεφωνη
τής ακόμα πού κουβαλά κάποιο ζεστό τσάι 
καί δ ρυθμικός θόρυβος τού τηλετύπου στό 
διπλανό γραφείο καί τά μολύβια πού είναι 
σκορπισμένα στό τραπέζι καί πιό πολύ ή 
μαύρη σφιχτώ γραβάτα του, δλα τόν ένο- 
χλούν. "Ομως δοξάζει τδ θεό, πού μπο
ρεί έστω καί λίγο νά χαρή ένα τσιγάρο. 
"Ως πότε δμως; Ή  πείρα του τόν έχει δι
δάξει πώς λίγο, πολύ λίγο διαρκεϊ ή ει
ρήνη, έξω άπό τήν πόρτα τού ’Αστυνομικού 
Καταστήματος. Ή  άποψινή βραδυά θά Απο- 
τελέση τήν έξαίρεση; Μπορεί. Μά ώστό- 
σο κάτι τού λέει, πώς πρέπει νά τραβήξη 
τήν τελευταία ρουφηξιά. Ν α ί.. .  Νά σπεύ- 
ση νά ταχτοποιήση τδ γραφείο του. Τδ Α
στυνομικό του «δαιμόνιο» τδν βεβαιώνει δτι 
έπίκηται θύελλα, πού Αληθινά δέν Αργεί 
νά φθάση.

...Ξέσπασε άγρια, απειλητική...•«Κτή
νος, άχαΐρευτε, ψεύτη, απατεώνα. . . «Κύ
ριε άρχιφύλακα, καλώς τά δεκτήκαμε», 
κάνει μέ μιά δόση είρωνίας δ τηλεφωνη
τής Αστυφύλακας. Ή  κουστωδία έφτασε 
πράγματα μετά φανών καί. . . φωνασκιών. 
Μπροστά ή εύτραφής καί μυροδολοΰαα κυ
ρία. Πίσω δ. . . Λάζαρος πού νεκραναστή-

24ωρο

χαρακτήρω ν...
θηκε, δ άντρας της, μόλις σέρνοντας τά 
πόδια του.

Τελευταίος δ Αστυφύλακας τού «100».

—  «"Αχρηστος κύρ Άρχιφύλακά μου, 
ψεύτης καί Απατεώνας...» . Λίγα άκουσε 
καί πολλά κατάλαβε δ Άρχιφύλακας Στε
φάνής. Κλασσική ή περίπτωση. Ή . . . «Α
δικημένη» γυναίκα ή . . .  «κακοπαντρεμέ
νη», πού τήν «έξαπάτησε» κάποιος καί τήν 
παντρεύτηκε. «Μοδταξε λαγούς μέ πετρα- 
χίλια κύριε Άρχιφύλακά μου. Πριν παν
τρευτούμε είχε βίλλα στήν Έκκάλη, κατα
θέσεις, μ ετο χές ... Βέβαια δλα ψέμματα. 
ΤΙ τά θέλετε δμως; Μ’ αύτά καί μ’ αύτά 
μ’ έρριξε δ. . . Μέχρι ταξείδια στό έξωτε- 
ρικδ μοΰ είχε δποσχεθή. Κι' Αντί γ ι’ αύ
τ ά . . .» .  Λίγο καί τά δάκρυα θάρχιζαν νά 
βρέχουν τά ρόδινα μαγουλάκια τή ς ...« ά - 
πατημένης».

Στό μεταξύ δ. . . «Απατεώνας» σύζυγος 
πού δπως σάς είπα φάνταζε σάν Λάζαρος 
νεκραναστημένος, στεκόταν στή γωνιά Α
μίλητος, σκυμμένος, είχε ίσως πιστέψει δ 
άνθρωπος πώς ήταν Αληθινά ένοχος. Κά
ποια στιγμή ή «σύντροωος τής ζωής του», 
ζήτησε Από τδν τηλεφωνητή νά τήν δδη- 
γήση στήν τουαλέττα. Τότε μόνο τόλμησε 
δ άνθρωπάκος νά έξομολογηθή τδν πόνο 
του. «Μέγαιρα κύριε Αστυνόμε. Αληθινή 
μαινάδα. Καθημερινά τής χρωστάω καί μιά 
καί δυδ παντοφλιές καί τρεις κάποτε Ανά
λογα μέ τά κέφια της. Ά σε πού προσπα
θεί νά γίνη ή Μαντάμ - Σουσού, νούμερο 
δύο. "Ωρες ώρες μέ κάνει νά πιστέψω πώς 
τήν ψώνισε. Προχθές συγκεκριμένα στεκό
ταν στόν καθρέφτη μπροστά, έπαιρνε πό
ζες, χειρονομούσε. . . «Πτωχέ μου άνθρω

πε, μοΰ λέει μιά δόση. Πόσο λαϊκούρα εί
σαι Αδελφέ μου».

Δέν τήν Αντέχω κύριε Αστυνόμε. Κινδυ
νεύω νά γίνω φονιάς. Σώστε με. . . Βοηθή
στε μ ε . . .  θά τήν σκοτώσω... Δέν Αντέ
χω άλλο. . . θά  τήν σκοτώσω. . . Είχε Α
νάψει γιά καλά δ δυστυχής. Τραβούσε τά... 
Ανύπαρκτα μαλλιά τής κεφαλής του, δταν 
ή Κατίνα «του», έτσι έλεγαν τή «σύντρο
φο» τής ζωής του έφθασε άωρίζουσα.

«Τ’ άκουσα δ λ α .. .  "Ωστε έτσι λοιπόν, 
θά μέ σκοτώσης. . . Κόπιασε άν μπορείς». 
Δέν πρόφθααε βέβαια νά «κοπιάση» δ Ατυ
χής, Αλλά ούτε καί δ Άρχιφύλακας πού 
στεκόταν πίσω Από τδ μεγάλο γραφείο. 
"Ενας σιδερένιος χάρακας είχε. . . χαράξει 
τδ καραφλό κεφάλι τού «τολμήσαντος» 
νά Απειλήση «πτωχού» καί «λαϊκού», συ
ζύγου.

Ή . . .«κυρία» Κατίνα είχε κάνει γιά  άλ
λη μιά φορά τ δ . . .  «θαύμα» της. «Ό  πα
θών μετεφέρθη δ ι’ αύτοκινήτου τής Α μ έ 
σου Δράσεως είς Σταθμόν Α' Βοηθειών, 
έγραψε Αργότερα στδ Βιβλίο Συμβάντων δ 
Άρχιφύλακας Στεφάνής. Ή  δράστις, μετά 
τής κατ’ αυτής σχηματισθείσης δικογρα
φίας ώδηγήθη είς τδν κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών διά τά περαι
τέρω». Στδ δικαστήριο έφθασε τήν άλλη 
μέρα «φασκιωμένος» καί . . . δ  ήρωας 
τού δράματος. Είδε τήν «Κατίνα του» στό 
έδώλειο, τή λυπήθηκε γιά μιά στιγμή 
μά ωστόσο, γιά καλό καί γιά κακό στά
θηκε λίγο παράμερα. Πού ξέρεις; Μπο
ρεί νά βρεθή κανένας χάρακας έπάνω 
στήν "Εδρα. Εύτυχώς δ χάρακας δέν βρέ
θηκε. Βρέθηκε δμως δ Πρόεδρος γιά νά 
συνετίση τήν Κατίνα μέ δυδ μήνες φυλα
κή. «Ασυμφωνία χαρακτήρων κύριε Πρό
εδ ρ ε ... Ασυμφωνία χαρακτήρων, κραύ
γασε έκείνη στρεφομένη καί πρός τόν 
«Αγαπημένη» της. "Ετσι δέν είναι Γιώργο 
μου; Ασυμφωνία χαρακτήρων. Ν α ί... 
Ν α ί.. .  Ασυμφωνία χαρακτήρων κύριε 
Πρόεδρες», έκανε καί δ 1’ιώογος. «Ασυμ
φωνία χαρακτήρων...» . Ά ν  μπορούσε άς 
έλεγε κι* Αλλοιώς. . .

ΠΑΓΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 
Άρχιφύλαξ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ Λ Ε Ο Ν Α Ρ  ΚΑΟΥΦΜΑΝ

Η ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ

Σ ΙΙΌΓΡΑ θά δεχτώ τδ τέστ τής άλή- 
θειας. Δέν δπάρχει τίποτε νά κρύψω, 

δπαστυνόμε. . .  θά δεχτώ δ,τι θελήσετε.. .  
Έ χ ω  ήσυχη τή συνείδησή μ ο υ ... Είμαι 
καθαρή σάν τδ νεράκι τής πηγής και λευ 
κή σάν τδ χιόνι. Δέν έχω πειράξει οδτε 
μύγα σ’ δλη μοο τή ζωή. Είναι άνοησία 
νά μέ κουβαλάτε έδώ γιά φόνο!

"Αν μέ ξέρατε, θά καταλαβαίνατε πόσο 
γελοίο είναι. ’Εγώ δέν μπορώ οδτε νά τά 
βλέπω τδ αίμα. 'Αρρωσταίνω. Μπορεί νά 
μή τδ πιστεύετε, μά σάς λέω είλικρινά 
πώς θά ήθελα νά είχα άπδ ένα πενηνταρά
κι κάθε φορά πού φρέναρα τή «Τζάγκου- 
αρ» μου, γιά  νά μή χτυπήσω ένα ζώο στδ 
δρόμο. "Ενα ζώο, άκοΰτε; Κι’ έσείς μέ 
φέρατε έδώ γιά  τδν Ζ ίγκ ο .. .

Ποιδς έξάπτεται·*· ’Εγώ; Κάνετε λάθος. 
ΜοΟ δίνετε, σάς παρακαλώ, τήν τσάντα 
μου; Τά μαλλιά μου έγιναν άνω - κάτω 
καί τδ μακιγιάζ μου έφυγε. Μπορώ νά 
βάλω λίγη πουντρίτσα; ’Ελπίζω νά μή σάς 
πειρά ζη .. .

"Αν είναι άνάγκη, νά περιμένετε νά τε
λειώσω. Σάς προσέχω. Μπορείτε νά μ ι
λάτε έλεύθερα.

Ξέρω καλά πώς βρίσκομαι σ’ ένα άστυ- 
νομικδ τμήμα καί μού κάνετε άνάκριοη 
τρίτου βαθμού. Έ τσ ι δέν είναι; Είσαστε 
τυχεροί πού είμαι γυναίκα ψύχραιμη καί 
δέν μ’ έχει πιάσει ακόμα οδτε μιά κρίση 
δστερίας.

Μή ξεχνάτε πώς δέν είμαι έγκληματί- 
ας, πώς ήρθα έδώ μέ τήν έλεύθερη θέλη
σή μου, μόνο καί μόνο γιά νά σάς βοη
θήσω ... Είμαι ’Αμερικανίδα πολίτις καί 
ξέρω τά δικαιώματά μου.

Έν τάξει. Δέν θέλω νά παραστήσω τή 
δύσκολη. . .  Τδ μόνο πού θέλω είναι νά 
μοΟ φερθήτε άνθρωπινά καί πολιτισμένα. 
"Αν ρωτάτε γιά τή γνώμη μου, δέν βλέ
πω γιατί νά μή ξεκινήσουμε άπ’ τήν άρ- 
χ ή . . .  Σάς είπα καί σάς τδ ξαναλέω, πώς 
δέν χρειάζομαι δικηγόρο. Δέν πρόκειται 
νά δικαστώ. Είμαι άθώα καί δέν έχω ·ά- 
νάγκη άπδ συμβουλές. Λοιπόν, αρχίζουμε.

Γκραίης Σμίτ. Είκοσιτεσσάρων χρόνων. 
Μπορώ νά σάς δώσω καί τις άναλογίες 
μου, άν θέλετε. . .  ’Επάγγελμα; Κοροϊδεύ
ετε; Είμαι γυναίκα!. . .  Τδ μαντέψατε. Τί 
έξυπνος που είσαστε, δπαστυνόμε.. .  Ξέρε
τε καλά τί συνέβη καί δν σάς πειράζη, θά 
έλεγα νά παραλείψω μερικές πληκτικές 
λεπτομέρειες.. .  ’Επιμένετε; Έ ν τά ξ ε ι.. .

θά προσπαθήσω τότε νά συγκεντρωθώ.
Γύρισα κατά τά μεσάνυχτα. "Αφησα τδ 

άμάξι, χαιρέτησα τδ θυρωρό καί άνέβηκα 
μέ τδ άσανσέρ στδ διαμέρισμά μου. θυμά
μαι πώς ήμουν εύδιάθετη, έξαιρετικά εύ- 
διάθετη. Είχα περάσει τή δραδυά μου δ- 
πέροχα. Σιγοτραγουδούσα μάλιστα. Πώς;. 
"Οχι, πάντα άφήνω τά φώτα άναμμένα, 
δταν βγαίνω. Δέν μ' άρέσει νά γυρίζω σέ 
σπίτι σκοτεινό... Φυσικά, δλα ήταν ήσυ
χα καί εύχάριστα. Έ χ ω  ένα πολύ δμορφο 
διαμέρισμα, δπαστυνόμε. Σωστά . . .Τ δ  
εϊδατε καί μόνος σας. . .

Δέν πρόσεξα, λοιπόν, καμμιά ανωμαλία. 
"Εβγαλα τδ παλτό μ ου ... Ναί, τοϋτο. 
"Οχι, μίνκ, δπαστυνόμε, τσιτσιλά είναι. 
Φυσικά, δέν είχα τήν αξίωση νά είσαστε 
ειδικός στά γουναρικά. . . Δέν πειράζει. 
Ποΰ έμεινα; "Α, ναί, έβγαλα τδ παλτό μου, 
τδ πέταξα στδ καναπέ καί ήμουν έτοιμη 
νά μπώ στήν κρεβατοκάμαρα.

Μιά στιγμή! Τότε είδα πώς ή πόρτα της 
ήταν κλειστή, ένφ έγώ ποτέ δέν κλείνω 
τις πόρτες στδ σπίτι μου. Μού άρέσει νά 
βλέπω δλα τά δωμάτια άνοιχτά. . .

'Απόρησα, φυσικά. Σκέφτηκα, δμως 
πώς ίσως τήν είχε κλείσει ή καμαρέρια ή 
δ άέρας. Τήν άνοιξα, ώστόσο, καί τδν εί
δα!. . . θεέ καί Κύριε! Ή ταν ξαπλωμένος 
στδ κρεββάτι μου, μέσα αέ μιά λίμνη αίμα.

"Ακόυσα μιά στριγγλιά — δική μου θά 
ήταν άσφαλώς — καί δστερα τδ μόνο που 
θυμούμαι είναι πώς δ θυρωρός καί τδ παι
δί τοΰ άσανσέρ μέ πήραν έξω άπδ τδ δια
μέρισμα καί έλεγαν δτι έπρεπε νά ειδο
ποιήσουν τήν άστυνομία.

Τί είδα; Μά σάς τδ είπα, τδν Ζίγκο!. . 
Ναί, τδν κύριο Ζίγκεντορφ.. .  νεκρό ... 
Πώς ήταν; Έ ν τάξει, θά προσπαθήσω νά 
θυμηθώ τις λεπτομέρειες. Ή ταν ντυμέ
ν ο ς ...  Φορούσε, μάλιστα, καί τδ καπέλο 
του, τδ παλτό, τά γάντια το υ ... "Αν εί
μαι σίγουρη; Φυσικά. Τδν είδατε, άλλω
στε, κΓ έσείς, δέν τδν είδατε;

"Οπλο; Μέ κοροϊδεύετε; θαρρείτε πώς 
έψαξα νά βρώ δπλο; Δέν σάς είπα πριν 
δέν μπορώ νά βλέπω πεθαμένους καί α ί
ματα; Ποτέ πιά δέν θά μπορέσω νά ξανα- 
μπώ στδ διαμέρισμα. ΤΙ άτυχία νά συμβή 
σ’ έμένα ειδικά, κάτι τέτοιο!

’Αφήστε τις συμβουλές, δπαστυνόμε. Ε ί
μαι ήρεμη, δπως βλέπετε, καί προσπαθώ 
νά σάς τά πώ δλα, δπως έγ ινα ν ... Ναί, 
έχω Ιδέα άπδ δακτυλικά άποτυπώματα.

Μού είπατε πώς τδ πιστόλι ήταν στδ πά
τωμα καί πώς δέν είχε καθόλου δακτυλι
κά άποτυπώματα. Πώς νά είχε, άφοδ δ 
άνθρωπος φορούσε γάντια; ’Ακόμα κΓ έγώ 
τδ ξέρω αύτό.

Μού κάνετε τή χάρη νά μού ξαναπήτε 
τήν τελευταία σας έρώτηση; "Αν τδ βρήκα 
παράξενο πώς 6 Ζίγκο αύτοκτόνησε ντυμέ
νος μέ δλα του τά ρούχα! Τί έοώτηση εί
ναι αύτή, δπαστυνόμε! Πώς θέλετε νά ξέ
ρω άν ήταν παράξενο; Δέν έχω ιδέα πώς 
είναι οι άνθρωποι δταν θέλουν ν' αύτοκτο- 
νήσουν... "Αλλωστε, τί ένδιαφέρουν οι 
άλλοι; Έδώ πρόκειται γιά  τδν Ζίγκο, τδν 
πιδ καλόκαρδο κΓ εύγενικδ άντρα τού κό
σμου. . . Τί έκανε στδ διαμέρισμά μου; Μά 
μήπως έκεΐνος δέν πλήρωνε τδ νοίκι; Βέ
βαια είμαστε παληοί φίλοι. Τδν είχα γνω
ρίσει δταν δούλευα στήν γκαρνταρόμπα τού 
Νταίν Ρέϋλο Κλάμπ. Πάνε δυδ χρόνια άπδ 
τότε. Πώς περνάει δ καιρός. Ψ έμ α τα ;... 
Καί βέβαια ήταν ένας άπ’ τούς τακτικούς 
μου πελάτες. Ερχόταν τρεις μέ τέσσερες 
φορές τήν έβδομάδα, μά δέν ήταν σάν αύ- 
τοδς πού σού τάζουν λαγούς μέ πετραχεί- 
λια, καί κάθε λογής τρίχες. Δέν βύζαινα 
πιά τδ δάχτυλό μου, καταλαβαίνετε! Ή 
ξερα τί γύρευαν δλοι τους άπδ μένα.

Ό  Ζίγκο; Αύτδς δέν βιάστηκε καί σε
βάστηκε τις άντιλήψεις μου. Είμαι κάπως 
τού παληού καιρού ξέρετε. Δέν μ’ αρέσουν 
οι σημερινοί «καουμπόύδες», πού θαρρούν 
πώς τή γυναίκα τήν κατακτούν μέ τδ λά
σο καί τά σπηρούνια τους. Ό  Ζίγκο ήταν 
άριστοκράτης μέ τά δλα του. Τδν άγαπού- 
σα πολύ αύτδν τδν άνδρα.

Πόσων χρόνων ήταν; Γύρω στά πενήντα, 
δποθέτω. Ποτέ δέν τδν ρώτησα καί ποτέ 
δέν μού τδ είπε. Ά πδ τά σαράντα καί πάνω 
δλοι άποφεύγουν αύτό τδ ζήτημα. Άσφα
λ ώ ς .. .  Έ χ ε ι  καί δυδ μεγάλα π α ιδ ιά ... 
Ή  κόρη του ήταν παντρεμένη καί δ γυιός 
του πήγαινε στδ κολλέγ ιο ... Ά ν  μού μι
λούσε γιά τή γυναίκα του: Ποτέ. "Ηταν 
μιά γερασμένη καί κουρασμένη γυναίκα, 
δπως κατάλαβα.

Ή  έρώτησή σας είναι κάπως ώμή, ύπα- 
στυνόμε. Στις άρχές έρχόταν καί μ’ έπαιρ-
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νε άπό τδ κλάμπ καί μέ συνώδευε ώς τδ 
σπίτι μου. Σέ λίγο μάς έγινε συνήθεια καί 
Ινα βράδυ, άντί νά πάρουμε ταξί, μπήκαμε 
σέ τούτη τήν δπέροχη «Τζάγκουαρ» πού 
περίμενε στήν πόρτα.

«— ’Απόψε θά πάμε στό σπίτι σου μ’ έ- 
πιστημότητα, Γκραίης», μού είπε.

Ξετρελλάθηκα μόλις τήν είδα.
«—Ζίγκο, είναι θαύμα. Είναι σάν κι* 

έσένα».
Δέν τού έμοιαζε σέ τίποτα. Ό  Ζίγκο 

ήταν κοντόχοντρος καί κάπως βαρύς.
*— Ό χ ι,  σάν έμένα, Γκραίης, σάν κ ι’ 

έσένα είναι. Γι’ αδτδ τήν αγόρασα. Είναι 
δική σου, δν σ’ άρέση».

*— Δική μου! φώναξα τόσο δυνατά, πού 
θά μέ δκουσαν σ’ δλόκληρη τή λεωφόρο.

Χουβαρντάς, λ έ ε ι . . . Δέν ξέρετε ούτε τά 
μισά, δπαστυνόμε. Ή ταν μονάχα ή άρχή. 
"Ύστερα ήρθε τδ διαμέρισμα.

•— Γκραίης», μοΟ είπε μιά μέρα, «δέν 
είναι δική μου δουλειά, μά μιά κοπέλλα 
σάν καί έσένα, μιά κοπέλλα δμορφη, έ
ξυπνη, εύαίσθητη, δέν είναι σωστδ νά μένη 
σέ μιά τέτοια γειτονιά. Μή μέ παρεξηγής. 
Ξέρω πώς δέν είσαι πλούσια, μά θά ήθελα 
νά σού δείξω ένα μέρος πού θαρρώ πώς σοΟ 
ταιριάζει».

Καί μέ πήγε σ’ αύτδ τδ δμορφο διαμέ
ρισμα. ’Επιπλωμένο, κομπλέ, δπως τδ εί
δατε.

«— 2 ’ άρέσει, Γκραίης», μέ ρώτησε δει
λά.

« — "Αν μ’ άρέση, Ζίγκο; θά έδινα πρό
θυμα τδ δεξί μου χέρι γιά  ένα τέτοιο δια
μέρισμα».

Χαμογέλασε.
— «Δέν θά χρειαστή, Γκραίης. "Αν σ’ 

άρέση, είναι δικό σου. Τδ νοίκι είναι πλη
ρωμένο γιά δυδ χρόνια».

Έκλαψα σά μωρό, ύπαστυνόμε, καί δ 
Ζίγκο μέ πήρε στήν άγκαλιά του καί μέ 
φίλησε. Γιά τήν «Τζάγκουαρ» δέν τού εί
χα δώσει φ ιλ ί . . .  Χαλάλι του, δμως.

«—Καί τι θά έκανες, δν δέν μοΰ άρεσε 
τδ διαμέρισμα, Ζίγκο; τδν ρώτησα. «Πλή
ρωσες νοίκι γιά  δυδ χρόνια, τδ έπίπλωσες 
στήν έντέλεια, ξόδεψες δλόκληρη περιου
σία! Κι’ δν έλεγα δχι; "Αν έλεγα πώς 
δέν τδ θέλω; ΤΙ θά έκανες; θά έψαχνες 
νά βρής άλλη νοικοκυρά;»

ΜοΟ χαμογέλασε, ήρεμος καί άγαθδς 
σάν άρνάκι καί μοΟ είπε:

«—"Οχι, Γκραίης. θά έμενε άδειανδ δυδ 
χρόνια. "Ισως κάποτε - κάποτε νά έρχό- 
μουν έδώ νά περάσω μιά νύχτα καί νά σέ 
Ονειρευτώ».

Καί τώρα θά σάς πώ γιά τούτο τδ παλ
τό, πού τδ νομίσατε μίνκ. Ξέρετε πώς χα 
ρίζουν οί περισσότεροι δνδρες ένα τέτοιο 
παλτό; "Οχι; θά  σάς τδ πώ έγώ. Πρώτα-

πρώτα, τδ συζητούν σάν νά έπρόκειτο νά 
πάνε οί ίδιοι νά σκοτώσουν τούτα τά μικρά 
ζώα. Ύστερα, σάς τδ φέρνουν μέσα σ' ένα 
κουτί δεμένο μέ ένα σωρδ κορδέλες καί 
φιόγκους. Καί ξέρετε τί λένε;

«— Πέτα τούτο τδ κουρέλι πού φοράς, 
μωρό. Σού έφερα ένα παλτό έκατδ τοίς 
έκατδ ταιντσιλά»!

θέλετε τώρα νά μάθετε, ύπαστυνόμε, 
πώς μοΰ τδ έφερε δ Ζίγκο; Ή ρθε ένα βρά
δυ καί τδ κρατούσε στδ χέρι του. Ούτε 
κουτιά, ούτε κορδέλες, ούτε τίποτε. Τδ 
πέταξε στδν καναπέ σά νά ήταν κάτι άαή- 
μαντο.

«—Είναι άληθινό, Ζί^κο», φώναξα μέ 
κομμένη άνάσα.

Τδ φόρεσα καί μού φάνηκε πώς τυλί
χτηκα σ’ ένα μαγικό σύννεφο.

*— "Αχ, Ζίγκο, δέν έπρεπε, δέν έπρε
πε!»

«— Δέν είναι καί τόσο σπουδαίο, Γκραί
ης. Διάβασα κάπου τυχαία πώς θά έχουμε 
βαρύ χειμώνα φέτος καί στδ πήρα γιά νά 
μή κρυώνης».

Τ ’ άκούοατε, ύπαστυνόμε; "Ετσι μοΰ ά- 
γόραζε, ένα - ένα δλα μου τά φορέματα. 
Καί έχω μιά γκαρνταρόμπα, πού θά τή ζή
λευαν πολλές.

θέλετε νά τά πάρουμε μέ τή σειρά; Έν 
τάξει. Πρώτη ήταν ή «Τζάγκουαρ». Ύστε
ρα τδ διαμέρισμα. . .  Φυσικά, άφησα τή 
δουλειά μου, στδ κλάιιπ. . .  "Οχι, δέν μοΟ 
τδ ζήτησε έκείνος. Μόνο μιά ιδέα έρριξε. 
’Ακόμη δέν καταλάβατε τήν ψυχολογία 
τού καημένου τού Ζίγκο, ύπαστυνόμε;.. .

"Οχι, δέν τά ξέχασα τά διαμάντια! Δέ 
φτάσαμε άκόμη έκεΐ. Πρώτα ήρθαν τά 
μαρμαριτάρια. . . , ύστερα τδ τετράγωνο 
σμαράγδι τών έξη κ αρα τιώ ν..., μετά τδ 
διαμαντένιο β ρ α ν ιό λ ι..., τδ διαμαντένιο 
ρολογάκι... κ ι’ ένα σωρδ ά λ λ α ...

Τδν ξεπέρασε στά δώρα τδν “Αη - Βα
σίλη. Καί δέν σάς μίλησα γιά τδ ταξίδι 
στήν Εύρώπη, ούτε γιά τήν κρουαζιέρα στή 
Νότιο ’Αμερική. 'Αφήστε πιά τά θέατρα, 
τά ρεστωράν, τά κλάμπ. Γλεντούσαμε κα
λά, ύπαστυνόμε... Μετρητά; Μά μοΰ έδι
νε Ικατοπενήντα δολλάρια. . . κάθε βδο
μάδα. . .

"Αν τδν άγαποΰσα; ’Εσείς δέν θά τδν 
άγαπούσατε στή θέση μου, ύπαστυνόμε; Μά 
άς άφήσουμε κατά μέρος τις συγκινήσεις 
καί άς περιοριστούμε στά γεγονότα.

Τήν άτομική του ζωή; θέλετε νά πήτε 
γιά τή ζωή του δταν δέν είμαστε μαζί; 
Μά σάς είπα πώς δ Ζίγκο είχε μιά γυναί
κα καί δυδ μεγάλα π α ιδ ιά ...·  ένα άγόρι 
κ ι’ ένα κορίτσι. "Αν τδν έκανα νά ύποφέ- 
ρη έγώ; Ό χ ι .  Οί άλλοι, δμως, τοΰ έκα

ναν πολύ δύσκολη τή ζωή του καί πιδ πολύ 
ή γρηά καί ή κόρη του. Ναί, πήρε έδώ καί 
έξη μήνες διαζύγιο καί τδν έβαλε καί τής 
πλήρωσε τά μαλλιά τής κεφαλής του. Κι’ 
αύτδ δέν ήταν τίποτα μπροστά στις φασα
ρίες πού δημιουργούσε ή κόρη του. Έπαθε 
μιά νευρική κρίση μόλις έμαθε γιά μάς 
τούς δυδ καί άναγκάατηκαν νά τήν στεί- 
λουν στό έξωτερικδ γιά ένα διάστημα. 
Αύτδ τδ τελευταίο τδν τσάκισε πολύ τδν 
Ζίγκο.

Δέν ξέρω πώς, μά έξαφνα δλα πήραν 
τήν κάτω βόλτα. Σάν νά μήν έφταναν ή 
γυναίκα καί ή κόρη του, άρχισε καί δ συ
νεταίρος του τις ίστοο'--. "Ελεγε πώς δ 
Ζίγκο βούλιαζε τήν έπιχείρηση καί πώς 
πήγαιναν δλσταχώς ·*ιά πτώχευση, θαρ
ρώ, μάλιστα, πώς είπε δτι έπρεπε νά κη
ρύξουν τδν Ζίγκο σέ απαγόρευση καί νά 
τδν κλείσουν στδ ψυχιατρείο. Καταλαβαί
νετε;

θυμούμαι ,πώς έδώ καί δυδ βδομάδες, 
μιά βραδυά, στδ σπίτι, δ Ζίγκο γύρισε καί 
μοΰ έπιααε τδ χέρι. "Ηταν πολύ θλιμμένος 
καί τά μάτια του είχαν βουρκώσει.

« — "Ολα πάνε άσχημα, Γκραίης», μού 
είπε. «Πολύ άσχημα. Μονάχα έσύ μού ά- 
πομένεις πιά».

Σάς μιλάω είλικρινά, ύπαστυνόμε, ή 
καρδιά μου ράγισε. Ό  καημένος δ γερού
λης! Καθόταν έκεΐ καί έκλαιγε σάν μι
κρό παιδί. Δέν ήξερα τί νά κάνω. "Ημουν 
πρόθυμη νά κάνω δ,τιδήποτε γιά νά τδν 
βοηθήσω. Ό ,τιδήποτε. ..

Δέν χρειάζεται νά είναι κανείς Σέρλοκ 
Χόλμς γιά νά μαντέψη τή συνέχεια. Ψέ
ματα, ύπαστυνόμε; . . .  Ό  άνθρωπος έχασε 
τά λογικά του. Ό λ ’ αύτά τδν τσάκισαν 
καί γ ι ’ αύτδ έκανε δ,τι έκανε. Γιατί, δ
μως, στδ κρεββάτι μου, στδ διαμέρισμά 
μου; Ποτέ δέν θά τδ μάθω. Αύτδ ήταν κάτι 
έντελώς διαφορετικό. . . ’Αντίθετο μέ τδ 
χαρακτήρα τού Ζίγκο, πού ήταν τόσο κα
λός! Δέν μπορώ νά καταλάβω, δπαστυνό
με.

"Ας μή ξαναγυρίαουμε σ’ αύτδ σάς πα
ρακαλώ! Σάς είπα πώς ήμουν έξω. Είχα 
ένα ραντεβού χθές τδ βράδυ. Τί φταίω άν 
δέν ύπάρχουν μάρτυρες!. . . θά ήταν πιδ 
Απλό νά ύπήρχαιν; Λυπάμαι πού δέν μπο
ρώ νά σάς βοηθήσω σ’ αύτδ τδ σημείο, 
ύπαστυνόμε.

Μά σάς είπα πώς είχα ένα ραντεβού. 
Μ’ έναν άνδρα, φυσικά, καί ήταν τδ πιδ 
ύπέροχο ραντεβού πού είχα ποτέ, σ’ δλό
κληρη τή ζωή μου.

Μή διστάζετε! Ρωτήστε με δ,τι θέλε
τ ε . . .  "Αν ξέρω τ’ δνομά.του; Μέ κορο
ϊδεύετε, ύπαστυνόμε;. . . Μά ήταν δ γυιδς 
τοΰ Ζ ίγκο!. . .

"Ελληνα ’Αστυφύλακα. Παντού και πάντοτε νά ουγκρατάς τό θυμό σου. 

«'Εκείνος πού θά σέ κάνει νά θυμώσεις είναι εκείνος πού θά σου επιβληθεί».
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ΕΙΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝ ΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΟΝ

ΕΟΡΤΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
Μέ λαμπρότητα εις τήν θαυμασίως διακεκοσμημένην 

Λέσχην τής Αστυνομίας, έγένετο ή έορτή κοπής τής Βα- 
σιλόπιττας του Τμήματος Τροχαίος Κινήσεως Πατρών, άπό 
6 — 8.30' μ.μ. τής 8.1.1973.

Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος Άστυν. Α ' κ. Νικόλαος 
Μοιρισκλάβος καί οί λοιποί Αξιωματικοί ύπεδέχοντο Φιλο- 
φρόνως τούς προσκελημένους των, πρός τούς όποιους ύ- 
πεδαψίλευοαν παντοειδείς περιποιήσεις. Αί εκδηλώσεις α
γάπης καί έκτιμήσεως των εκλεκτών προσκεκλημένων πρός 
τούς Αστυνομικούς τοϋ Τμήματος Τροχαίας ύπήρξαν συγ
κινητικοί, αΰται δέ ύπεδήλωσον σοφώς τήν όμόθυμον άνα- 
γνώριοιν τοϋ, ύπό τούτων, έπιτελομμένου εξαιρετικού έρ
γου εις τόν τομέα έλέγχου καί ρυθμίσεως τής, έν γένει, 
κινήσεως, κατατεινούσης εις τήν πρόληψιν τών Τροχαίων 
άτυχημάτων.

Ατραξιόν τής έορτής ύπήρξεν ή, έν πλήρη έξαρτή- 
σει Άρχιφύλακος Τροχαίας, έντυπωσιοκή παρουσία τής 
4έτ»δος Λέττος Κάντο, βυγστρός τοϋ Ύποατυνόμου τοϋ 
Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως κ. Σπυρίδωνος Κάντα.

Ή  αϊσθησις τήν όποιαν ένεποίησεν ή νεάνις Άρχι- 
φύλοξ ύπήρξεν έξαιρετική, δύνσται δέ νό λεχθή ότι άξί- 
Ζουν θερμά συγχορητήρια εις τούς έχόντας τήν, έν προ- 
κειμένω, πρωτότυπον ιδέαν.

Έτέρα πρωτοτυπία τής έορτής, ή όποια έδημιούργη- 
σεν ώσούτως έξαιρετικήν έντύπωσιν, πρός δέ προεκάλεσε 
τά λίαν ευμενή σχόλια τών πορισταμένων ήτο ή ποροχή 
άνομνηστικοϋ δώρου πρός τούς συνταξιοδοτηθέντος τήν 
31.12.1972 'Αρχιφύλακος κ. κ. Μιχαήλ Κακογιάννην καί 
Ίωάννην Παπασπυρόπουλον, εις άναγνώρισιν τών, ύπό 
τούτων, προσφερθεισών ύπηρεσιών κατά τήν διάρκειαν τής 
ύπερδεκοετούς θητείος ένός έκάστου εις τό Τμήμα Τρο
χαίας.

Μετά τήν κοπήν τής Βοσιλόπιττας ώμίλησεν ό Διοι
κητής Τροχαίας Αστυνόμος Α ' κ. Μοιρισκλάβος είπών με
ταξύ άλλων καί τά έξής:

«Οί ’Αστυνομικοί Υ πάλληλοι τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κι- 
νήσεως, θερμάς έκφράζομεν εύχαριστίας, πρός όλους Τ μ ά ς, 
οί όποιοι, εύγενώς καί προθύμως άνταποκριβέντες εις τή , πρόσ- 
κλησίν μας, λαμπρύνετε διά τής έβώ παρουσίας σας τήν μι- 
κράν ταύτην καί κατ’ έθιμον τελουμένην κατ’ έτος Χορταστικήν 
μας έκδήλωσιν.

Παραλλήλως πρός τήν κοπήν τής π ίττας, εύαρεστηθήτε 
παρακαλούμεν ΐνα παραστήτε καί είς τήν, διά κληρώσεως, 
διανομήν τών συμβολικών δώρων τά  όποια, οί εύγενεΐς τής 
Πόλεως ταύτης κάτοικοι, αύτοβοόλως προσέφεραν κατά τήν 
παραμονήν τοϋ άνατείλαντος Νέου Έ τους.

Βαθεΐα δ ιακατέχει συγκίνησις καί ή εύγνωμοαύνη μας δο
νεί τήν ψυχήν μας, δχι βεβαίως διά τήν προσφοράν τών δώρων 
Οπό τήν έννοιαν τής Ολικής ένιόχύσεως.

Αί εύχαριστίαι μας απευθύνονται πρός Ολόκληρον τήν Πό 
λιν δ ιά  τήν χειρονομίαν τής προσφοράς αύτών, ή δποία έκ· 
λαμβάνεται άπό ήμάς ώς Ιργφ  άναγνώρισις τής, κατά τό έπελ- 
θών έτος, καταβληθείσης πολυμόχθου προσπάθειας διά τήν δη 
μιουργίαν συνθηκών εύρύθμου κυκλοφορίας έν τή Πόλει τοϋ 
Πρωτοκλήτου, είς τήν όποίαν έχομεν τήν τιμήν νά δπηρετώ- 
μεν.

θεωροδμεν άκόμη τήν χειρονομίαν ταύτην ώς ένδειξιν ή- 
θικής συμπαραατάσεως είς τό δυσχερές πράγματι έργον μας, 
κρατυνόμενοι δέ άπό τήν τοιαύτην συμπαράστασιν άντλοϋμεν

δύναμιν, χαλυβδώνομεν τάς ψυχάς μας καί δπλιζόμεθα μέ θάρ
ρος, Τνα φέρωμεν είς αίσιον πέρας τήν αποστολήν μας καί 
κατά τό άρξάμενον Νέον έτος.

Μέ τόν συνεχώς αύξανόμενον αριθμόν τών τιθεμένων καθ’ 
ήμέραν είς τήν κυκλοφορίαν νέων όχημάτων πάσης φύσεως 
προβλέπομεν, δτι νέαι κυκλοφοριακαί δυσχέρειαι θά άνακύ- 
ψουν καί νέα προβλήματα θά παρουσιασθώσι πρός έπίλυσιν.

Αιά τό έπιτελεσθέν κατά τό άπελθόν έτος έργον δπό τοϋ 
Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως δέν θά άναφερθώμεν είς λεπτο
μέρειας, διότι φρονοΰμεν δτι τοϋτο δέν είναι τής παρούσης 
στιγμής. Έ ν γενικότητι άναφερόμεθα δτι, κατ’ αυτό, κατε- 
βλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια διά τήν δμαλήν καί κατά τό δυ
νατόν δνετον ροήν τής κυκλοφορίας είς τήν Πόλιν τών πά
σης φύσεως οχημάτων. Έ ξ άλλου δ κανονικός τρόπος σταθμεύ- 
σεως τών όχημάτων άπησχόλησε καί άπασχολεί ιδιαιτέρως 
τήν 'Γπηρεσίαν μας.

Γνωστόν τυγχάνει είς πάντας Υμάς δτι τό πρόβλημα τής 
αταθμεύσεως τών όχημάτων ίδίφ είς τό Κέντρον τής Πόλεως 
κατέστη λίαν όξύ. Καί αί προσπτικαί διά τό αμέσως έγγύς 
μέλλον προδιαγράφουν τοϋτο δτι θά καταστή έτι δξύτερον.

Κατά τό άπελθόν έτος έλαβον χώραν είς τήν περοχήν τής 
δικαιοδοσίας τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως Πατρών 235 έν συ- 
νόλψ τροχαία άτυχήματα, έναντι 256 τοϋ προηγουμένου έτους 
1971, ήτοι είς ποσοστόν 9% δλιγώτερα.

’Από άπόψεως σοβαρότητος ταϋτα άναλύονται ώς Χςής: 
Κατά τά αύτά έτη άντιστοίχως: θανατηφόρα 9 έναντι 5, 

σοβαρά 57 έναντι 44, έλαφρά 189 έναντι 207. Παρατηροϋμεν 
δθεν, δτι έσημειώθη αϋξησις είς τά θανατηφόρα κατά ποσοστόν 
80% καί μείωσις είς τά σοβαρά καί έλαφρά κατά ποσοστόν 
16% καί 9% άντιστοίχως.

’Επίσης έλαβον χώραν, κατά τό προμνησθέν έτος 1972, 
216 περιπτώσεις συγκρούσεων, μέ έπακόλουθα δλικάς μόνον 
ζημίας έναντι 164 τοϋ προηγουμένου έτους 1971. Έχομεν

Ό  Αστυνομικός Δ)ντής Πατρών κ. Γ. Καραβοοίλης κόπτων 
τέ(ν πίτταν τοϋ Τμήματος Τροχαίας Πατρών.
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δθεν αύξησιν τών τοιούτων συμβάντων κατά ποσοστόν 32%.
ΑΙ κυριώτεραι αίτίαι των προαναφερθέντων άτυχημάτων 

όφείλονται κατά κυρίου λόγον είς τήν μή συμμόρφωσιν των 
δδηγών είς τά ύφιστάμενα σήματα καί ίδίφ είς τά τοιαΰτα 
τής παραχωρήσεως, προτεραιότητος είς τάς διασταυρώσεις, 
τήν ύπερβολικήν ταχύτητα καί γενικώτερον είς τήν μή κατα
βολήν τής προσηκοόσης προσοχής καί έπιμελείας κατά τήν ό- 
δήγησιν τών όχημάτων. ’Επίσης δέον νά αημειωθή δτι ποσο- 
στόν τινών άτυχημάτων δφείλεται είς τήν αμέλειαν τών πεζών 
οΤτινες πολλάκις μή έχοντες συναίσθησιν τοδ κινδύνου ή ά 
διαφοροΰντες δ ι’ αύτόν κυκλοφοροΰσιν είς τό κατάστρωμα τών 
δδών δλως έπιπολαίως.

Τδ γεγονός τούτο μάς έμβάλλει είς σοβαράς ανησυχίας 
καί δημιουργεί δ ι’ ήμάς ηύξημένας δποχρεώσεις.

Αί δποχρεώσεις αδται άνάγονται είς τήν, είς τό έπακρον, 
δραστηριοποίησα πρός πάσαν κατεύθυνσιν τών δπαλλήλων τού 
Τμήματος ήμών διά τήν δσον καθίσταται δυνατόν μείωσιν τών 
δπερθεν άναφερομένων Τροχαίων άτυχημάτων, προστατεύοντες 
οδτω τήν ζωήν καί τήν σωματικήν άκεραιότητα τών πολιτών. 
Ιερόν δντως καθήκον, δπερ αποτελεί τόν ακρογωνιαίου λίθο/ 
τής άποστολής τής ’Αστυνομίας.

Ιδιαιτέρω ς αημειούμεν δτι παραβάσεις τής κειμένης κυ
κλοφορίας τών όχημάτων νομοθεσίας, αΐτινες δημιουργούσι κίν
δυνον προκλήσεων Τροχαίου ατυχήματος, θά άντιμετωπισθώαι 
παρά τής δπηρεσίας ήμών μέ άκαμπτου αύστηρότητα. 'Γοιαύται 
παραβάσεις ένδεικτικώς άναφερόμεναι είναι ή ύπερβολική τα- 
χύτης, ή είς κατάστασιν μέθης δδήγησις, οί έπικίνδυνοι ελι
γμοί, τά έκτυφλωτικά φώτα είς κατωκημένας περιοχάς, ή ύ- 
περφόρτωσις τών όχημάτων, ή άπροειδοποίητος αλλαγή λω
ρίδων κυκλοφορίας, ή κατά τρόπον άσυνείδητον στάθμευσις τών 
Οχημάτων, ένεκα τής όποιας έπέρχεται σοβαρά διαταραχή τής 
δμαλής κυκλοφορίας τών λοιπών όχημάτων κλπ.

ΚαλοΟμεν άπαντας τούς δδηγούς τών όχημάτων ίνα συμ 
μορφούνται έπακριβώς πρός τούς κανόνας τού Κ.Ο.Κ. συμ- 
βάλλοντες οδτως είς τήν προσπάθειάν μας ή δποία άποβλέπει 
είς τήν δημιουργίαν ιδανικών κατά τό δυνατόν συνθηκών κυ
κλοφορίας έν τή Πόλει.

Περαίνοντες εύχόμεθα δλοψύχως είς δλους Υμάς πάσαν

ατομικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν κατά τό Νέον "Ετος 1973 
καί αναίμακτου τήν άσφαλτον κατ’ αύτό. Σάς εύχαριστούμεν».

Εν συνεχεία έγένετο κλήρωσις τών πρός τούς Αυιυ- 
φύλακας προσφερθέντων ύπο τών πολιτών τήν παραμονήν 
τής Πρωτοχρονιάς, κατ' έθιμον καί είς ένδειΕιν άναγνωρί· 
σεως τού έργου των, δώρων έπηκολούθησε δέ δεέίωοις 
καθ ήν προσεφέρβησαν πλουσιώτατα έδέσματα και αϋθονα 
ποτά.

Τήν θαυμασίαν αυτήν έκδήλωοιν έτίμηοον διά τής πα
ρουσίας των εκπρόσωποι τής Ιερός Μητροπόλεως, ό Υ
φυπουργός κ. Αντώνιος Λέκκας, ό Γενικός Επιθεωρητής 
Διοικήσεως κ. Βλαχογιάννης, ό Νομάρχης Άχαίας κ. Μα- 
ταράγκας, ό Στρατιωτικός Διοικητής Αχαίας ΤαΕίαρχος κ 
Ποπανδρέου, ό Δήμαρχος Πατρέων καί ό Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γκολφινόπουλος κοι Στεφα- 
νόπουλος, οί λοιποί εκπρόσωποι τών Πολιτικών καί Στρα
τιωτικών κ.λ.π. Αρχών, οί Πρόεδροι τών Επιστημονικών, 
Εμπορικών, 'Επαγγελματικών κλπ. 'Επιμελητηρίων καί Ορ

γανώσεων καί επίλεκτα μέλη τής Πατραϊκής Κοινωνίας.
Η εορτή παρέσχε πρόσφορον εύκαιρίαν νά διακριβω- 

θη διά μίαν είσέτι φοράν ή άμοιβοιότης τών αισθημάτων τών 
Αρχών, του Κοινοϋ καί τών Αστυνομικών, πρός δέ ότι 

ή παγίωσις τών, έν γένει, συνθηκών Άστυνομεύσεως καί 
ίδια οσον άφορό είς τόν Ζωτικόν τομέα τής Τροχαίας Κι- 
νήσεως, αποτελεί Πρωταρχικόν μέλημα τών άσχολουμένων 
μέ τούτην Αστυνομικών, έπϊ σκοπώ διευκολύνσεως καί προ
στασίας πεΖών καί όχημάτων, έν τελευταία δέ άναλύσει βελ- 
τιώσεως τών συνθηκών διομετοκομίσεως τού κοινού και τού 
εμπορίου, δι' ών επιτυγχάνεται ή αϋΕησις τού, έν γένει. 
δυναμικού τής Πόλεως καί τής περιοχής.

Παρέστησαν έπίσης ό Αστυν. Δ)ντής κ. Γεώργιος 
Καραβασίλης, ό Ύποδ)ντής κ. Γεώργιος Φασούλκας, ό Δι
οικητής Ασφαλείας κ. "Οθων Βασιλείου, ό Ύγειον. Δ)ντής 
κ. Ιωάννης Άνδρεάπουλος, άπαντες οί κ.κ. 'Αστυνόμοι 
τής Αστυν. Δ)νσεως μετά τών συΖύγων των καί οί είς τό 
Τμήμα Τροχαίας ύπηρετοϋντες κ.κ. ΆΕ)κοί καί κατώτεροι 
Αστυνομικοί μετά τών οικογενειών των.

Ε Κ Λ Ο Σ Ε I Σ

Δ Υ Ο  Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Τ Ο Υ  κ. Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Μιά νέα προσφορά στήν Ελληνική 
λογοτεχνία άποτελοΰν τά δύο νέα βι
βλία τού έκλεκτοϋ συνεργάτου τών 
« Αστυνομικών Χρονικών» κ. Σπύρου 
Παναγιωτοπούλου. Πρόκειται γιά τό 
«Θαλασσινά κείμενα» καί τις « Ιστορίες 
τού Κοπετόν "Αρμη». Τό πρώτο, πού 
είναι έκδοσις τού βιβλιοπωλείου τής 
« Εστίας» περιλαμβάνει άφηγήματα, πού 
Ζωνταντεύουν μορφές κοί περιστατικό 
τού Είκοσιένα καθώς καί διηγήματα έμ- 
πνευσμένα άπό τή Ζωή τών ναυτικών μας. 
Στά «Θαλασσινά κείμενα» είνοι πέρα 
ώς πέρα διάχυτη ή γλαφυλότητα, πού 
διακρίνει τό συγγραφέα. Στις σελίδες 
τους παρελαύνουν όλοΖώντανες μορφές 
γεμάτες παλληκοριά καί καλωσύνη. Με
ρικές άπό τΙς πιό μεγάλες στιγμές τού 
Ελληνισμού δίνοντοι άριστοτεχνικά μέ 

τήν άπαράμιλλη χάρη, πού χαρακτηρί
ζει τό γράψιμο τού κ. Παναγιωτοπού- 
λου. Τά «Θαλασσινά κείμενα», έχει ει
κονογραφήσει ό διακεκριμένος καλλι
τέχνης Τάσος ΧατΖής. Τό δεύτερο βι
βλίο μέ εικονογράφηση τού Π. Βαλα- 
σίδη είναι ένα μυθιστόρημα καί τρία 
διηγήματα άπό τή Ζωή τών ναυτικών μας 
καί κυκλοφορεί στή σειρά τών έκδό- 
σεων «Μ Πεχλιβανίδη». Εδώ περιγρά- 
φανται οί περιπέτειες τών ναυτικών μας

σ όλόκληρο τόν κόαμο. Τό έργο άπευ- 
θύνεται κυρίως στά παιδιά, τά όποια έν- 
θουσιάΖει καί διδάσκει. Οί «Ιστορίες 
τού Καπετάν Αρμη» άποτελοΰν άναμ- 
φίβολα σταθμό στήν παιδική μας λογο
τεχνία.

Τά δύο νέα βιβλία τού κ. Παναγιω- 
τοπούλου ύπεδέχθησαν οί κριτικοί μέ 
ένθουσιασμό κοί πολλά γράφτηκαν σέ 
Εφημερίδες κοί Περιοδικά: Χαρακτηρι

στικά έγραψε μεταΕύ τών άλλων «Ό 
Σοφιστής» στον « Ελεύθερο Κόσμο» τής 
30.12.1972.

«Βέβαια, 6 κ. Σπδρος Παναγιωτόπου- 
λος ίέν έχει άνάγκη άπό παρουσίαση γιατί 
άπό πολλά χρόνια έχει πιά ένα ξεχωρι
στό όνομα στά νεοελληνικά γράμματα κ ’ 
έχει δάσει πολλά δείγματα zfir «γραφής» 
του. Ωστόσο, δέν θά είταν περιττό νά έ- 
ξαρθεϊ καί πάλι ή έξαιρετική του γλώσ
σα, ή βαθειά του πείρα στήν τεχνική τού 
διηγήματος, ή σαφήνεια κι ή καθαρότη
τα τού ύφους του. Έπιμένο) στό σημείο 
αύτό, γιατί οί περισσότεροι σύγχρονοι λο- 
λοτέχνες κι βταν άκόμα έντυπωσιάζουν μέ 
τήν πρωτοτυπία καί τις ιδέες τών έργων 
τους, δείχνουν μιάν άσυγχώρετη αμέλεια 
στό γράψιμο, τόσο άπό άποψη γλωσσικού 
ύφους, δσο καί συντακτικού: ένα κακό
μπέρδευα καθαρεύουσας καί δημοτικής.

Κοντά στά άλλα τους προσόντα, τά βι
βλία τοδ κ. Σπύρ. Ιΐαναγιωτόπουλου έχουν 
τό χάρισμα νά ή μπορούν νά '" ’ησιμεύσουν 
καί γιά πρότυπο. Καί γ ι’ αύτό πρέπει νά 
τά διαβάζουν προπαντός οί νέοι γιά  νά 
μπορέσουν νά ξεφύγουν άπό τό σημερινό 
γλωσσικό χάος καί νά μάθουν νά γρά
φουν σωστά».

Τόν διακεκριμένο λογοτέχνη θεωρού
με καί έμείς άνάγκη νά συγχαρούμε γιά 
τή νέα του έργοοία καί νά τή συστή
σουμε ατούς άναγνώστες μας. «Τά Θα
λασσινά κείμενα» καί ό «Καπετάν Αρ
μης» θά άποτελέσουν άπόκτημα τής βι
βλιοθήκης τους καί άληθινό θησαυρό 
γιά τούς ίδιους καί τά παιδιά τους.

«Α. X.»
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ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Τ Α Ν Ε Α  Μ Α Σ

Δημοσιεύσεις
Τό έβδομαδιαίον Περιοδικόν «ΝΤΟΜΙ

ΝΟ» έδημοσίευσε τό έΕής οχόλιον διά 
τάς έκπομπάς τής Αστυνομίας Πόλεων, 
εις τό τελευταίον τεύχος του, τής 1 5ης 
Δεκεμβρίου 1972.

«ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Γ.ΕΝ.Ε.Δ. =  Πέμπτη, 
ώρα 12,30

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ»

Κάθε πόλις έχει τους κακούς της καί 
τούς καλούς της πολίτες. Τό κακό στήν 
περίπτωυι αύτή είναι, STt καί οί δύο αύτές 
ιδιότητες τών πολιτών πού άναφέραμε 
ζοΰν Οπό τήν ίδια οτέγη, πού στήν προκει
μένη περίπτωσι δέν είναι άλλη άπό τον 
'Ελληνικό ούρανό. θά ήταν λοιπόν πολύ 
άδικο, άν οί καλοί πολίτες, ποό άναφέρα
με, ένοχλοΟντο καί ίσως καί κινδύνευαν α
κόμα άπό τούς κακούς. "Επρεπε, λοιπόν, 
νά ύπάρχη κάποια περιφρούρησις γιά δλα 
αύτά καί τήν περιφρούρησι αυτή δέν μπο
ρούμε άσφαλώς νά τήν προαφέρη άλλος 
καλύτερα άπό τούς άνδρες τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Τούς αστυφύλακες πού τόσο άξια 
κάνουν τό καθήκον τους, φροντίζοντες συγ
χρόνως γιά τήν άσφάλειά μας. Επόμενο 
ήταν, λοιπόν, δλος αύτός δ κόσμος νά έκ- 
προσωπήται έναντι τού κοινού μέ κάποια 
ραδιοφωνική καί τηλεοπτική παρουσία καί 
αύτή δέν είναι άλλη άπό τήν έκπομπή τής 
«’Αστυνομίας Πόλεων». Πρέπει νά σημειω- 
θή, δτι περιλαμβάνει θέματα πού δέν κου
ράζουν. Άντιθέτως, μάλιστα, τά θέματά 
της είναι παρμένα άπό τήν ίδια τή ζωή.

Έπιστολαι
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλώ έπιτράψατέ μοι νά υποβάλ
λω θερμάς εύχαριστίας διά τό καλαίσθη- 
τον καί λίαν κατατοπιστικόν βιβλίον «Έκ- 
Θεσις Δρσστηριότητος Αστυνομίας Πό
λεων έτους 1971», τό όποιον είχατε 
τήν καλωσύνην νά μοϋ άποστείλητε διά 
τού σπουδοστού μας Αστυν. Β' κ. Κια- 
χτύπη.

Έπιτρέψατέ μοι περαιτέρω νά Σάς 
διαθεβαιώσω, δτι ή έκτίμησις καί ό θαυ

μασμός έμού προσωπικώς, άλλά καί ό
λων τών 'Αξιωματικών μας πρός τό έρ- 
γον τής Αστυνομίας Πόλεων εύρίσκον- 
ται εις λίαν ύψηλόν βαθμόν. Η ύπαρ- 
Εις δέ μετοΕύ ημών τού προσναφερθέν- 
τος Αξιωματικού Σας καί ή λίαν κατα
τοπιστική διάλεΕις τήν όποιαν ούτος έ- 
παρουσίοσεν ένώπιον τών Αξιωματικών 
τής Σχολής, συντελούν τά μέγιστα εις 
τήν περαιτέρω κατανόησιν καί άναγνώ- 
ρισιν τού έργου τής Αστυνομίας Πό
λεων.

Μετά σεβασμού 
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤαΕίαρχος

Κύριον
Κ. Γιαννούλην 
Αρχηγόν
Αστυνομίας Πόλεων

' Ε ν τ α ύ θ α

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ,
Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν σάν ένας 

μέσος κοινός πολίτης νά σας έκφράσω 
ολόθερμα συγχαρητήρια γιά τόν τόμον 
τών πεπραγμένων 72. Τις μέρες αύτές 
κατά σύμπτωση φιλοξένησα φίλον Έλ- 
ληνοαμερικανό πού ήλθε γιά τις γιορ
τές. Μού διηγήθηκε τή Ζωή τους στήν 
Ν. Ύόρκη καί χάρηκε τήν έλεύθερη, 
άφοβη δική μας μέρα καί νύχτα γιά 15 
μέρες. Καί άκριβώς στήν περίπτωση 
συλλογιζόμουνα πόσοι τόμοι άραγε θά 
χρειαΖόντανε νά γραφούν γιά νά συμ- 
περιλάβουν τά καθημερινά δελτία άνα- 
φορών καί συμβάντων τών διαφόρων 
τμημάτων Σας.

ΚΓ όμως αύτά τά καθημερινά, τά ά- 
τέρμονα είναι πού μάς δίνουν τήν ή- 
συχία, τήν άφοβη, τή σίγουρη Ζωή καί 
νά γυρν άμε στό σπίτι μας, νά είμαστε 
στό σπίτι μας, νά Ζούμε. Έτσι πού άν 
κάποτε γυρίΖουμε άργά καί συναντή
σουμε τό περιπολικό στό δρόμο, ύπε- 
ρήφανοι μαΖύ μέ τήν καλημέρα μάς έρ
χεται στό στόμα νά πούμε καί ένα με
γάλο «εύχοριστώ». Μπορεί νά μή τό 
λέμε μά τό αισθανόμαστε άπόλυτα.

Αύτά τό άληθινό, τό μεγάλο «Εύχα- 
ριστώ» σάς στέλνω ολόψυχα καί μέ τήν 
καρδιά μου.

Μέ όλη μου τήν έκτίμηση στό πρό
σωπό Σας καί γιά τό έργον Σας 

Ν. ΤΣΙ ΓΚΡΙ ΣΤ ΑΡΗΣ 
Χημικός

Ό  Ελληνικός 'Οργανισμός Τουρισμού 
άπέστειλεν εις τό 'Αρχηγεϊον Αστυνο
μίας Πόλεων τό έξής έγγροφον:

ΘΕΜΑ: Εύχαριστεΐαι διά αυμβολήν ’Αξιω
ματικών, Ύπκξ) κών καί ’Αστυνο
μικών ’Οργάνων είς δμαλήν διε
ξαγωγήν ’Εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙ
ΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1972».

"Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμίν, 
δτι δ Ε .Ο.Τ., θεωρεί ύποχρέωσιν νά εύχα- 
ριστήση δι* ύμών δπαντας τούς ’Αξιωματι
κούς καί ’Αστυφύλακας, οί’τινες διά τής 
προθυμίας των καί τής συνεργασίας μετά 
τών Αρμοδίων ύπαλλήλων τού Ε.Ο.Τ. αυν- 
έβαλον είς τήν όμαλήν πραγματοποίησή 
τών έκδηλώσεων τού ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗ
ΝΩΝ 1972, είς τό ΗΡΩΔΕΙΟΝ.

Ό  Γενικός Γραμματεύς 
ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Άξιότιμον Κύριον 
Κωνσταντίνον Β. Γ ι αννούλη ν 
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων 

Γ' Σεπτεμβρίου 11—ΤΤ 102.

Ε ν τ α ύ θ α

Αξιότιμε Κύριε 'Αρχηγέ,

Τό μεγάλο καί βορύτατο έργον σας, 
έρχομαι μέ σεβασμό νά διακόψω στέλ
νοντας πρός Ύμας αύτό μου τό γράμ
μα.

Διάβασα μέ πολύ προσοχή τά πεπρα
γμένα τού Σώματος ("Εκβεσις Δραστη- 
ριότητος) πού έλσβον μέσω τού ύφ ύ- 
μας πολυτίμου γροφείου Δημοσίων Σχέ
σεων καί σάς εύχαριστώ.

Πλούσια σέ ύλη καί δράσι είς όλους 
τούς τομείς. "Ενοιωσα δέος μπροστά 
ατούς πίνακες στατιστικών στοιχείων 
καί προσφοράς ύπηρεσιών πρός τό Ε
θνος. Σάν Έλλην καί οικογενειάρχης 
έρχομαι έγγράφως νά σάς εύχαριοτή- 
σω διά τούτο.

Εύχόμενος ύγεία καί έπιτυχίαν στό 
έργον σας.

Διατελώ
Μετά βαθυτάτου πρός Υμάς σεβσσμού 

Κωνσταντίνος I. Σταματόπουλος 
Μηχανικός — Όπερστέρ

— Έπιθυμοϋμεν όπως έκφράσωμεν 
πρός ύμάς τάς άπειρους εύχαριστίας 
μας, διά τήν μετά μεγάλης προθυμίας ά- 
ποστολήν ειδικού συνεργείου άσυρμάτων 
άμεσου δράσεως, διά τήν έγκοτάοταοιν 
ραδιομαγνητοφώνου είς τό 3 Ιον Δημο- 
τιικόν Σχολεϊον IΒ ' Περιφέρειας Αθη
νών. Οί έγκαταστήσαντες τό ραδιομα- 
γνητόφωνσν άστυφύλακες κ.κ. Ναπολέ
ων Γορτσώνης καί 'Ιωάννης Λάμπρου 
μάς έξέπληξαν διά τό άριστον ήθος των
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ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΡΞ συνέλαβε τήν 
μηχανή σάν μιά δύναμι πού εκτο

πίζει τήν άνθρώπινη εργασία καί δημι
ουργεί εφεδρικό επαναστατικό στροτό, 
ό όποιος άναγκαστικά, είτε θέλουμε είτε 
δέν θέλουμε, θά μας όδηγήση στήν έ- 
πονάστοσι καί έν συνεχεία στήν δικτα
τορία του προλεταριάτου. Ή μηχανή 
διά τόν ΜάρΕ έΕωθεί τις κοινωνικές 
πραγματικότητες, πού είναι φορτισμένες 
μέ τήν πυρίτιδα τής διαλεκτικής. Οί 
κοινωνικές αύτές πραγματικότητες πα
ράγουν τόν νεκροθάπτη τού έαυτοΰ των 
χάρις εις τήν θυελλώδη εισβολή τής μη- 
χονής δΓ άτμοϋ εις τόν 18ον αιώνα. 
Εις ΜαρΕικήν διαλεκτικήν πάσα έΕέλι- 
Εις των μηχανών σημειώνει άντίστοι- 
χον διόγκωσιν τής έΕαθλιώσεως τού 
προλεταριάτου. Όσον οί μηχαναί εις 
χεϊρας τών ιδιωτών έΕελίοσονται καί τά 
προϊόντα των τυποποιούνται, τόσον όλι- 
γώτερον μετέχουν οί έργάται τής παρα
γωγής καί συνεπώς τόσον πλησιέστερον 
ίστάμεθα εις τήν άναγκαστικήν έκρηΕιν 
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου. 
Αί μηχαναί είναι διά τόν ΜάρΕ οί μο
χλοί πού δημιουργούν τήν άποθηοαύρι- 
σιν τής κεφαλαιοκρατίας καί ταυτοχρό
νους θέτουν μόνες των τούς όρους τής 
άνατροπής τής άστικής τάΕεως πού τις 
κατέχει.

94

C  ΑΝ ό 19ος ΑΙΩΝ χάρις εις τους 
™ διαφόρους ιμπεριαλισμούς έπροβλη- 

ματίσθη εις τόν χώρον τής προλεταρια
κής έπανοστάσεως συνεπεία μάλιστα 
καί τής θυελλώδους εισβολής, ή όποια 
άνέτρεψε τάς δεδομένος κοινωνικός 
σχέσεις, ό 20ός ήδη οίών ήρέμως προ
βληματίζεται έκτος τής προλεταριακής 
μαρΕιστικής άντιλήψεως περί 'Ιστορίας. 
Πράγματι, εις τόν 19ον αιώνα ό έθνικι- 
σμός τών μεγάλων βιομηχανικών κρα
τών, χάρις εις τήν παρέμβσσιν τής οί- 
κονομίος, έτεινε πρός διηνεκή οικονο
μικήν έΕάπλωσιν διά τής κατακτήοεώς 
Εένων άγορών. Ή άστική τάΕις κατά 
τήν διάρκειαν τού προηγουμένου αίώ- 
νος ήρχισε νά διαλύη κάθε δεσμόν πρός 
τήν κατ' άρχάς όμού μετ' αύτής άγω- 
νιαθεϊσαν τάΕιν τών μή κατεχόντων, έκ- 
μεταλλευομένη πρός ίδιον πολιτικόν ή 
οίκονομιικόν συμφέρον τήν έθνικήν 
ουνείδησιν. Ο έθνικιαμός τού 19ου οί- 
ώνος τού όποιου φορεύς ύπήρΕεν ή ά
στική τάΕις, εμφανίζεται ώς προϊόν ά- 
κριβώς τής χειρονομίας αύτής, δΓ ής 
άπηρνήθη ό άστός τήν κοινήν μεθ' ο
λοκλήρου τού λαού -πολιτικήν» κατα
γωγήν του καί έστράφη εις άποκλειστι- 
κήν έπιδίωΕιν τών συμφερόντων του.

Έάν έτσι είχαν τά πράγματα εις τόν 
19ον αιώνα (ό όποιος χάρις εις τήν 
έΕέλιΕιν τής ήλεκτρακινήτου μηχανής

δύναται νά θεωρηθη ώς ό κατ' έΕοχήν 
αιών τών ταΕικών άντιθέοεων), εις τόν 
20όν αιώνα τά πράγματα άλλάσοουν 
ριΕικώς καί άμετακλήτωο. Η άτομική 
ένέργεια καί ή πυρηνική φυσική χρησι
μοποιούμενοι δΓ ειρηνικούς σκοπούς, 
διασπούν τόν νόμον τής στενότητος 
τών άγαθών καί άπαλλοτριώνουν τήν 
Ιστορίαν τόσον τής δικτατορίας τού 

προλεταριάτου, όσον καί τής άπληστίος 
τού ιδιώτου. Ενώ ή μηχανή εις τόν 19ον 
αιώνα ούτοπεριορίΕετο εις τήν μαγικήν 
παραγωγήν έπ' ώφελεία κατά τό μάλ
λον τού ιδιώτου καί μόνον, ένός έγω- 
κεντρικού ιδιώτου, πού, άμουσος κάθε 
ιδανικού, καθίστατο όσημέραι όλονέν 
καί περισσότερον δούλος τής μηχανής 
ό ρόλος τής μηχονής εις τόν 20όν οί- 
ώνα είναι έντελώς διάφορος. Ή δΓ ει
ρηνικούς σκοπούς μέλλουοα νά χρηοι- 
μσποιηθή μηχανή τής άτομικής ένερ- 
γείας καί πυρηνικής φυσικής ύπερνικά 
τήν φρικτήν λογικοποίησιν τών πάντων 
πού έπέβαλεν ή άτμοκίνητος ή ήλεκτρο 
κινητός μηχονή τού 19ου αίώνος.
Η λίαν άπαισιόδοΕος περί μηχανής 

άντίληψις τού Άλφρέντ Βέμπερ, καθ' 
ήν «όπου εις τήν πραγματικότητα 
υπάρχει έΕέλιΕις, έκεϊ είναι δυνατόν εις 
τήν ουνείδησιν νά ύπάρχη καθυστέρη- 
σις, όπου τόν λόγον έχει ή λογική έκεϊ 
υπάρχει καί ή πιθανότης τού ψεύδους»,



καί διά τήν μετά πάσης εύγενείας ένέρ- 
γειάν των, τόσον διά τήν όντως κου
ραστικήν δΓ αύτούς έγκατόστοσιν όοσν 
κοί διά τήν μετά πάσης λεπτομέρειας 
πρός χειρισμόν ένημέρωσίν μας.

Τήν άνωτέρω εύχαριστήριον έπιστολήν, 
άπέστειλε πρός τό Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας 
Πόλεων— Γ' Σ)μβρίου 11, τό 31ον Δημο
τικόν Σχολεϊον Αθηνών.

— Βαθύτατα ουνεκινήθην άπό τήν ά- 
νάγνωσιν τοϋ δημοσιεύματος «Ή δράσις 
τής Αστυνομίας τόν Δεκέμβριον τού 
1944» (Σόββστσν 5.1.73 εις τήν «Α- 
ΚΡΟΠΟΛΙΝ»), 'Επειδή συμβαίνει νά 
έχω άσχοληθή ίστορικώς μέ τήν τραγι
κήν αύτήν περίοδον τής πατρίδος (πρόσ
φατον δημοσίευμά μου εις τήν έφημερί- 
δα -ΠΡΟΟΔΟΣ» τής ιδιαιτέρας μου πα
τρίδος ΧΙΟΥ, ύπό τόν τίτλον «Τά Δεκεμ
βριανά ώς παράγων πολιτικής άνωμαλί- 
ας», σπεύδω νά άπατίσω φόρον τιμής εις 
τάς θυσίας τών πεσόντων αξιωματικών 
καί όνδρών τής Αστυνομίας — ώς καί 
πρός τήν μνήμην τοϋ αειμνήστου 'Αγ
γέλου "Εβερτ—ευχόμενος όπως τό φω
τεινόν παράδειγμα τών ολίγων αυτών 
γβννοίων Ελλήνων νά μείνη αιώνιον ά- 
ρόσημον τής μακράς καί ένδόΕου ιστο
ρίας τής Ελλάδος. Ή  πατρίς θά τούς 
ένθυμεϊται —όπως κοί ήμεϊς σήμερον — 
μέ θαυμασμόν κοί ευγνωμοσύνην.

Τήν άνωτέρω ευχαριστήριον έπιστολήν, 
άπέστειλε πρός τό Άρχηγεϊον Αστυνομίας 
Πόλεων, 6 χ. Δημήτρης Ν. Λαϊνάς, Κύ
πρου 41— Άθήναι.

Τό Εθνικόν Ίδρυμα -Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», Φιλελλήνων 9, άπέστειλε 
πρός τό Άρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων 
τήν κάτωθι εύχαριστήριον έπιστολήν:

Έ πΙ τή λήξει τοΟ προγράμματος φιλο
ξενίας άγροτοπαίδων —νέων νεανίδων — 
τών άκριτικών περιοχών Μακεδονίας έχο- 
μεν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν πρός δμάς 
τάς θερμάς εόχαριστίας τοδ ’Εθνικού Ι 

δρύματος διά τήν παρασχεθεΐααν έγκρισιν 
διαθέσεως κινηματογραφικών συνεργείων 
πρός ψυχαγωγίαν τών άγροτοπαίδων διά 
προβολών, μορφωτικών καί ψυχαγωγικών 
ταινιών εις τάς έν Καδουρίφ καί άνω Βού
λας κατασκηνώσεις' ώααύτως δέν παραλεί- 
πομεν νά έκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας 
καί πρός άπαντας τού προσωπικού τών κι
νηματογραφικών συνεργείων, οϊτινες προ- 
θύμως προσέφερον τάς Ειπηρεσίας των. Εύ- 
ελπιστούντες καί εις τήν μελλοντικήν μεθ’ 
δμών συνεργασίαν, εύχαριστούμεν καί αδ- 
θις δμάς διά τήν συμπαράστασιν πρός τό 
έθνικόν έργον τοδ ’Εθνικού Ιδρύματος.

Έ ξ άλλου δ Γυμνασιάρχης τού Α' Γυ
μνασίου Άρρένων Κερκύρας κ. Κων)νος 
Φαγομένης άπέστειλε πρός τόν Διευθυντήν 
’Αστυνομίας Κερκύρας, ’Αστυνομικόν Δ)ν 
τήν κ. Κωστήρην, τήν έξής έπιστολήν.

Βπιστρέφοντες τάς δανεισθείσος ή- 
μίν κινηματογραφικός ταινίας μετά τήν 
προβολήν αύτών, παρακαλοϋμεν, όπως 
δεχθήτε τάς θερμστέρας τών εύχαριστι- 
ών τοϋ Συλλόγου τών Καθηγητών καί 
τών μαθητών διά τήν εύγενή ύμών χει
ρονομίαν τούτην ήτις, σύν πλείστοις δλ- 
λοις, τιμά τό ένδοξον καί τετιμημένον 
Σώμα τής Άστυναμίος Πόλεων διά τό 
ύπέρ τής Ελληνοπρεπούς άγωγής τής 
νεότητος άμέριστον αύτής ένδιαφέρον.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κστοσκευα- 
στών Παιδικών Παιγνιδίων καί Αμαξών, 
άπέστειλε πρός τό Β ’ Αστυνομικόν Τμή
μα Αθηνών τό έξής ύπ’ άριθ. 58, έγγρα
φόν του.

Ή  όργανωτική έπιτροπή τής 4ης Παν
ελληνίου Έκθέσεως Παιδικών Παιγνιδίων 
καί 'Αμαξών, εύγνώμονες δντες, έκφράζο- 
μεν, πρός δμάς, τούς ’Αξιωματικούς καί 
τούς ’Αστυνομικούς δπαλλήλους, έγκαρδί- 
ους εύχαριστίας διά τάς προσφερθείαας δ- 
πηρεσίας καί τήν θερμήν συμπαράστασιν, 
ήν εδρομεν έκ μέρους 5λων δμών καθ’ δ- 
λον τό διάστημα τής λειτουργίας τής έν 
λόγφ έκθέσεως.

Είς τάς άλλος πολυτίμους καί θετικάς 
δπηρεαίας, τάς όποιας άθορύβως προσφέ

ρετε, έπιτελοδντες έργον λίαν άξιόλογον, 
προσετέθη καί μία είσέτι κατά τήν διάρ
κειαν τής 4ης Πανελληνίου Έκθέσεως Παι
δικών Παιγνιδίων καί Αμαξών, ή τής άπα- 
σχολήσεως δμών διά τήν τήρησιν τής τά- 
ξεως καί τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής 
έκθέσεως:

Ούτως, ή ’Αστυνομία Πόλεων συνέβαλε 
μεθ’ ήμών διά τήν άρίστην έμφάνισιν τής 
έκθέσεως καί τήν πλήρη έπιτυχίαν αύτής.

’Ιδιαιτέρως δέ, έπιθυμοΟμεν νά κάνω- 
μεν μνείαν διά τόν Τπαατυνόμον Β ' κ. Τσι- 
τίνην Κων)νον, ’Αστυνομικούς Επαλλήλους 
Β' 76, Καραδημήτρην Ίωάννην, Β' 90, 
Φλέσσαν ’Αθανάσιον καί ’Αστυνομικόν δ- 
πάλληλον δπό τά στοιχεία Β ' 48, διά τάς 
δπερανθρώπους καί εδγενείς προσπάθειας 
των, κατά τήν αιχμήν τής κινήσεως τής 
έκθέσεως.

Περαίνοντες τήν παρούσαν, πέραν τών 
άνωτέρω άναφερομένων, έπιθυμούμεν δπως, 
μέσψ 'Γμών, συγχαρώμεν θερμώς άπαντα 
τά δργανα 'Γμών διά τήν άψογον καί άρί
στην συμπεριφοράν αύτών έναντι ήμών καί 
τών δεκάδων χιλιάδων έπισκεπτών τής έκ
θέσεως. Δικαίως δ ’Αθηναϊκός λαός άγα- 
πά καί βλέπει τούς άστυνομικούς ώς άνθρώ- 
πους ίδικούς του, προθύμους συμπαραστά- 
τας καί είς τάς πλέον άπιθάνους περιπτώ
σεις του.

'Ημείς ώς "Ελληνες Βιοτέχναι—κατα- 
σκευασταί Παιδικών Παιγνιδίων καί Α 
μαξών είμεθα δπερήφανοι διά τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

Αλληλογραφία
κ. Χαράλαμπον Μελετιάδην

’Ε ν τ α ύ θ α

Εύχαριστούμεν θερμώς δΓ άποσταλεϊ- 
σαν έργασιαν σας, ή όποια είναι καθ' ό
λο 6ξιόλογος. Λυπούμεθα διά τήν μή δη- 
μοσίευσίν της καθ' ότι δέν εύρίακεται 
έντός τών πλαισίων τής ύπό τών «'Αστυ
νομικών Χρονικών», δημοσιευομένης ύπό 
ιδιωτών ύλης.
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1. Ενίοτε τήν έξασφαλίΖει καί ή ευρυχωρία (οίτ.) —Είναι 
καί ούιτό μία ύπόσχεσις.

2. Καραβέλλα 50 τόννων, έν έκ τών πλοίων τοϋ Χρ. Κο- 
λόμβου κατά τόν πλοΰν πρός άνοκάλυψιν τής Αμερι
κής (γεν.) — Τάν λέγουν καί Γαρμπήν (οίτ.).

3. Τά. . . έφη ό Ζορστούστρας — Επικλινής διομόρφω- 
σις τής έπιστέψεως μανδρστοίχων.

4. Υποκοριστικόν γυνοκείου ονόματος (άνστρ.) — Θεα- 
τρικώς, πίπτει ή αύλαία μετό τά τέλος της. (όν.).

5. Έπιρρηματικώς, έν μιρ στιγμή — Αναφορικόν, άντι- 
στρόφως.

6. 'Εντελώς δυσάρεστα καί όποκρουστικά (κυριολ.).

7. "Αρβρον τής 'Ιταλικής — Εις τόν πληθυντικόν ή χού
φτα, μικρότατος άριθμός.

8. Ή κινηματογραφική ήμπορεϊ νά είναι άφωνος ή ομι
λούσα — ΈνθυμίΖει ένα γνωστόν γεφύρι.

9. Είναι οί Ελέφαντες τών τσίρκων — Αιτιατική γυναι
κείου ύποκοριστικοϋ.

10. Ή σύΖυγος τοϋ Βασιλέως 'Αλεξάνδρου τής Ελλάδος 
(έπων.). — Μετοφορικώς σημαίνει καί ύποχείριος άλ
λου ή άλλων.

11. Ποτόν τών ιθαγενών διαφόρων περιοχών τής 'Ασίας, 
ποραγόμενον έΕ όποστόΕεως μελάοσης δΓ ειδικής Ζη- 
μώσεως — Χρησιμοποιείται ευρέως διά, τήν μετάγγι- 
οιν ύγρών (γεν.).

Σ Τ Α  Υ Ρ Ο Λ Ε Σ Ο Ν  A Ρ  I  θ.  7 0
ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Ποταμός έν Λομβαρδία τής Ιταλίας, άριστερός πορα
πότομος τοϋ Πάδου — Κατά τόν Άριστοτέλην είναι 
πσν δ,τι λαμβάνεται ώς δεδσμένον.

2. Γνωστόν δημοτικόν άσμα τά θέλει......... δύο φορές —
Χέντυ........... πολαιά δόΕα τοϋ κινηματογράφου.

3. Τά μέσα αύτά ήμπορεϊ νά είναι τακτικά ή έκτακτα, με
ταβατικά ή καί άνασταλτικά — Γνωστόν βιομηχανικόν 
κέντρσν τής Ανατολικής Γερμανίας.

4. Αντιστρόφως, σημαίνει καί συναναστροφή ή συντρο
φιά (γεν.) — Προηγούμενον άντιστρόφως τού ήλιου 
δίδει τά όνομα γνωστατάτου Λατίνου ιστορικού καί 
ποιητοϋ, φίλου τοϋ Κικέρωνος.

5. Είναι λεπτή — Ή γενική έντόνου ραδιενεργού στοι
χείου, άνοκαλυφθέντος τά 1898 ύπό τού Ζεύγους 
Κιουρί.

6. Καμπύλοι έπί τής έπκρονείας κυλίνδρου ή κώνου, τέ- 
μνουσαι τά στοιχεία των ύπό σταθερόν γωνίαν (Γεω- 
μετρ.).

7. Πόλις καί Ναμός τής Θεσσαλίας πορά τήν δεξιάν όχθην
τού Πηνειού, σημαντικόν κέντρον εμπορίου καί γεωρ
γ ία ς .— Κάθε πόλις τά έχε ι.........εις τήν άρχήν.

8. Προστακτική, άρχή μιός τών έντολών τοϋ Μωϋσέως — 
Κομμουνιστική Κοινότης, ίδρυθεϊσα εις τά Τέξας τών 
ΗΠΑ τό 1848 ύπό, τού Έτιέν Καμπέ.

9. Εις τήν άρχαιότητα ό ορθογώνιος δίσκος μέ τά παράλ
ληλα χωρίσματα, χρησιμοποιούμενος διά τόν ύπολογι- 
σμόν τών ψήφων — Είναι καί τό 'Αργόν.

10. Επίσκοπος Χολκηδόνος τού 4ου οίώνος εις τών κυ- 
ριωτέρων ήγετών τού Αρειανισμού —Φιλοξενεί ποίμνια.

11. Μία τοιαύτη μεταχείρισις δημιουργεί πικρίας καί παρά
πονα — Γνωστοτάτη Μονή κτισθεϊσα εις τούς πρόπο- 
δας ομωνύμου όρους ύπό τοϋ 'Ιουστινιανού Α ' (άντ.).

(I. Κο.)
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.

οΑΘΛΗΤΙξΛλο i
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος



— Μας συγχωρήτε. Δέν προσέχαμε γιατί είμαστε χαμένες 
στό «κοΰμ-κάν»!..

■ Μή βάζετε κακό στό νού σας. Ή γυναίκα μου μοϋπε νά είμαι 
απ τους πρώτους, μόλις άνοίξη τό μαγαζί!.

- Μά νά μέ πή τσόκαρο, έμένα, σύζυγο ολάκερου ύποδη- 
ματοποιοϋ!..

Θέλεις, άγόρ, μου, ένα ζεστό; Μόλις τώρα έλεγε τό ρόδιο

£  t e s c ,6 ~ Α' ^  «*ι ϋ £ ,



Τήν 23.12.72 εις τήν αίθουσαν τού 
κινηματογράφου «ΟΡΦΕΥΣ» τής 
Κερκύρας έλοβε χώραν εορτή 
διανομής δώρων εις τά τέκνα τών 
υπαλλήλων τής Αστυνομικής Δ)ν 
σεως. Παρέστησαν πολλοί επίση
μοι μεταξύ τών όποιων ό Νομάρ
χης κ. Ποπαδόπουλος, ό Στρατιω
τικός Διοικητής καί άλλοι. Εις 
τήν φωτογροφίον ό κ. Νομάρχης 
συνοδευόμενος Οπό του Στρατιω
τικού Διοικητοϋ καί τού 'Αστυνο
μικού Δ)ντοΰ Κερκύρας έξερχό- 

μενοι τής αίθούοης.

Τό άναμορφωτήριον άνηλίκων άρ- 
ρένων έπί τής νήσου Πτυχία Κερ
κύρας, έπεσκέφθη άντιπροσωπεία 
άστυνομικών τής Αστυνομικής 
Δ)νσεως, μετά τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Ομίλου Κυριών 
Φίλων Αστυνομίας Κερκύρας καί 
έδώρηοε πρός τό ίδρυμα μίαν τη- 
λεόροσιν. Εις τήν φωτογραφίαν 

χορσκτηριστικόν στιγμιότοπον

. / .  · /  -'
“ ·ύ *

Η Πρόεδρος τού Ομίλου Κυριών 
Φίλων Αστυνομίας Κερκύρας κ. 
Δεουλλα προοφέρων δώρον εις 
μικρόν θυγατέρα άστυνομικοϋ τής 
Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρας.



συνδυόΖεται πλέον μέ τήν αντίστροφόν 
της θεωρίαν των πρώτων Ούτοπιστών 
Σοσιαλιστών καθ' ouc ή Φυσικοπολιτι- 
κή (Σαίντ Σιμόν) είχε τό καθήκον νό 
δώση όργανωτικώς τέλος είς την φοβε
ρόν κρίοιν τής εύρωπαίκής άνθρωπάτη- 
toc καί νά δημιουργήση μίαν έλευθέραν 
άπό άντιφάσεις ιστορικήν Ζωήν, όπου τό 
πνεύμα θά καθίστατο τό έπίκεντρον 
τής Ζωής. Μέ άλλους λόγους, ή πυρη
νική καί άτομική μηχανή τού 20ου αίώ- 
νος διασπά τόσον βαθέως τήν κοινω
νικήν πραγματικότητα τού μαρΕιστοδιαί- 
του κομμουνισμού κοί τής ΰλιστοκινήτου 
άτομοκρστίας, ώστε άπό έδώ καί πέρα 
προβληματιΖάμεθα εις τόν χώρον τής 
διαοπόσεως τού νόμου τής στενότητος 
τών άγαθών καί προοιωνιΖόμεθα μίαν 
νέον μορφήν κοινωνίας εις τήν όποιαν 
ό άνθρωπος θά είναι αυτοσκοπός (καί 
έν ταύτώ βαθύτατα έλεύθερος διά μετα
φυσικός συνομιλίας) καί ή μηχανή μέ
σον τής Ιστορίας. Η μηχανή έάν εις 
τόν 19σν αιώνα έκόμισεν άνεπανορθώ- 
τους τοΕικούς άνταγωνισμούς καί κατέ
στησε τόν άνθρωπον μέσον, είς τόν 
20όν αιώνα κομίΖει κοινωνικήν έλευθε- 
ρίσν καί έπανατοποθετεί τόν άνθρωπον 
ώς αυτοσκοπόν μέσα είς τήν Ιστορίαν. 
Διότι τό βαθύτερον νόημα τής Ατομι
κής Έπαναστάσεως είναι ότι καταλύει 
τήν ιδιοτέλειαν, τόν ιδιώτην, τό συμφέ
ρον, είτε περί ταΕικοϋ συμφέροντος πρό
κειται είτε καί περί ιδιωτικού άκόμη. 
"Οταν μ' ένα κόκκον συνόπεως άτομι- 
κής ένεργείας ένα πλοϊον θά δύναται 
νά κινηθπ άπό τού Πειραιώς είς τήν 
Νέαν Ύόρκην, όταν ή άτομική άκτινο- 
βολία τών τροφών διασφαλίΖη προοδευ- 
τικώς τήν «αίωνιότητά των», όταν ή πυ
ρηνική τυποποίησις τής παραγωγής οί- 
κοδομήται μέ βόσιν τήν διάσπααιν του 
νόμου τής στενότητος τών άγαθών, εί
ναι προφανές ότι είσερχόμεθα είς μίαν 
νέαν φάσιν ιστορικής Ζωής, έλεύθερης 
άπό άντιθέσεις καί είς τήν όποιαν δέν 
είναι λογικόν νά συναπαντηθή ή άπλη- 
στία τού ιδιώτου ή ή δικτατορία τού 
προλεταριάτου. Διότι ό μέν προλετά
ριος, έφ' όσον Ζή ύπό τήν διάσπααιν τού 
νόμου τής στενότητος τών άγαθών άν- 
τικειιμενικώς χάνει καί τήν ταΕικήν του 
συνείδησιν, άλλά καί τό αίτημα τής πά
λης, ό δέ οικονομικά εύρωστος ιδιώτης 
χάνει τόν τυχοδιωκτισμόν τής άπλη- 
στίας τού κέρδους. Ό  20ός αιών χά
ρις είς τήν καταπληκτικήν έΕέλιΕιν τής 
τεχνικής, μάς έπαναφέρει βιαίως έπί 
τού έΕής άδυσωπήτου προβλήματος: η 
τεχνική, αύτή καθ' έαυτήν, κομίΖει άν- 
τικειμενικήν έλευθερίαν (ούχί ύποδού- 
λωσιν κοί άποθλίωσιν τού προλεταριά
του ώς έφαντάσθη ό ΜάρΕ), τόσην έ
λευθερίαν, όσην δέν διαθέτει ό σύγχρο
νος «ήθικός πολιτισμός» τού άνθρώπου, 
είς τρόπον ώστε ό αιών μας νά κοθί- 
σταται τραγικός μόνον διότι ή ήθική 
συνείδησις τού άνθρώπου δέν δύναται 
νά παρακολουθήση τά τεράστια άλματα 
τής τεχνικής, τής τεχνικής αύτής πού 
μόνη της αύτή καθ' έαυτήν κομίΖει έ
λευθερίαν.

Σ ΥΝΕΠΕΙΑ τούτου ή παράλληλος 
όδοιπορία τού Τεχνικού καί Ηθι

κού πολιτισμού είς τόν 20άν αιώνα κα
θίσταται προβληματική. Διότι ανισομερής

είναι ή άνάπτυΕις καί ή έπιτάχυνσις τής 
τεχνικής έν σχέοει πρός τήν ήθικήν ά- 
νάπτυΕιν τού άνθρώπου. Ή  μειωμένη καί 
άριθμητικά περιωρισμένη έκφρασις τής 
αύτοναμίας τής ήθικής δέν δύναται νά 
παρακολουθήση τήν πελωρίαν έλευθερί
αν πού ή τεχνική μόνη της κομίΖει. Καί 
συνεπεία τούτου τό χάος, τό χαωτικόν, 
καθίσταται όλονέν καί περισσότερον 
συνειδητόν είς τήν έποχήν μας. Ή διά- 
σπασις κοί ή άνισομέρεια τής πορείας 
καί τής τοχύτητος τού ήθικού καί τε
χνικού πολιτισμού ούδαμώς άποκλείουν 
τόν πόλεμον καί δυσχερώς δύνανται νά 
εύθυγραμμίσουν τις ιστορικά πολυποί
κιλες καί έθνικά έτερογενεϊς ήθικές ε
νέργειες τού άνθρώπου. Δηλαδή παρά 
τό γεγονός ότι ή τεχνική είς τόν 20όν 
αιώνα προετοιμάζει διά τής οικονομίας 
παγκόσμιες όμοδοι οιήσεις, έν τούτοις ό 
ήθικός πολιτισμός τών έκασταχού κρατι
κών καί κοινωνικών σχηματισμών παρου- 
σιάΖει τεραστίους διαφορισμούς. Γι 
αύτό καί παρά τό γεγονός ότι ό αιώ
νας μας προβληματίζεται άληθινά είς 
τόν χώρον τής άπολύτου έλευθερίας διά 
τής ύποταγής τής οικονομίας, έν τού- 
τοις οί στρατιές τού Καίσαρος Ευπνοΰν 
κΓ ένα πάθος όλότελα Μακκαβείκό δια
σείει τά θεμέλια καί τήν ύποδομήν τής 
Ιστορίας. Ή ιστορική παράδοσις καί ή 

φυσιογνωμία τού πνευματικού (ήθικού) 
πολιτισμού πολλών μικροτέρων κρατών 
πού συναρτήθηκαν μ’ ένα στοθερά διά
φορο «γίγνεσθαι» προσδιορίΖει καί δια
φορετικό τήν οικουμενική των τοποθέ- 
τησι άπένοντι στήν Ιστορία. Π.χ. άνά- 
μεσα στό φιλελεύθερο Καλβινισμό πού 
έβοήθησε τήν χειραφέτησι τού ιδιώτου 
στήν Δύσι καί στήν κοινοτική κόγχη τών 
Αμπελοκίων ύπάρχει χάος κι' όταν ά

κόμη ή οικονομία έχη παγκόσμια εύθυ- 
γράμμισι. Ή φυσιογνωμία τών λαών τής 
νοτιοανατολικής Εύρώπης πού έΖησαν 
τό ΒυΖάντιο καί τό κοινοθιακό πνεύμα 
τής ΌρθοδοΕίος δέν έχει σύστοιχα δέ
οντα πρός τούς Καλβινικούς ή Καθολι
κούς λαούς τής Δύσεως. Όλα τά με
γέθη είς τήν Ιστορίαν είναι ποιοτικά 
καί ουδέποτε είναι ίδια. Τό βαθύτερον 
νόημα τής ατομικής έπαναστάσεως είναι 
ότι καταλύει τήν ιδιοτέλεια, τόν ιδιώ
την, τό συμφέρον. Μόνον ό κοινοβιακός 
έλληνιαμός ιδεολογικά άντιστρατεύθηκε 
τις έννοιες αύτές. Οί όρθόδοΕοι Ραγιά
δες τών Αμπελοκίων καί τής κοινοτικής 
μας κόγχης ένωσαν τήν έθνικήν των 
αύτοσυνείδησιν μέ τήν άσώματον κοί ό- 
ταΕικήν όρθοδοΕίαν. Μήτε ό εύδοιμονι- 
σμός τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ούτε 
ό ΜαρΕικός γδούπος τής κομμουνιστι
κής βίας, μηδέ ό φυλετικός βιασμός 
μπορούν νά εκπροσωπήσουν τό κοινο- 
βιοκό ιδανικό πού είναι έτοιμο τώρα ν' 
άνθήση ώς αυτονόητος λογικός τόπος. 
Συνεπεία ακριβώς τούτου, όλες οί προ
σαρμογές, όλες οί ύλοποιήσεις πού θά 
γίνουν στό έπερχάμενο όμαδικό καθε
στώς, θά έκφρασθοϋν μέ τό ύψος καί 
τήν ποιότητα τού πολιτισμού κάθε λαού. 
Δύσκολα π.χ. ένας ΜορΕιστοδίαιτος 
κομμουνισμός, θά άποφύγη στρατιωτι

κές σχηματικότητες ή καί τήν βία στή 
νέα παγκόσμια ομαδική Ζωή, όπως καί 
ένας μετοκαπιταλιστικός όμαδισμός δύ
σκολα θά Εεχόση τήν άνεύθυνον έν
νοιαν τού ιδιώτου. Συνεπώς, οί ύλοποι- 
ήσεις τής νέος πραγματικότητας θά 
ποικίλλουν κοτά τήν ήθικήν εύαισθησία 
καί παράδοσι κάθε λαού. Καί ή πυρη
νική έποχή δέν ισοπεδώνει τούς λαούς, 
άλλ' άντιθέτως απελευθερώνει τούς λα
ούς μέσα στήν δική της ιδιομορφία. 
Τώρα έρχεται ή άληθινή έλευθερία. Χα- 
ράΖει μέ τό γεγονός ότι ή Οικονομία 
κοθίσταται δευτερεύουσα βάναυσος ύλη.

Καί άπ' έδώ άκριθώς διανοίγονται οί 
ευθύνες περί τήν Μοίραν τού Νεοελ
ληνικού Πολιτισμού. Επέκεινα τής Οί- 
κοναμίος άνθεϊ τό πνεύμα. Αλλ' είμαστε 
όκόμη οί προοστικοί "Ελληνες τής κοι- 
νοβιοκής παροδόσεως, είμοστε οί φο
ρείς τής δημοτικής λεβεντιάς καί τού 
μύθου, ώστε νά διεκδικήσουμε σοβαρώς 
τήν διεύρυνσιν τής πνευματικής μας μοί
ρας καί ατούς άλλους ή είμαστε τοπει- 
νοί φορείς συμφερόντων, άνεύθυνα ά- 
τομίδια τής στιγμής πού φέρουν ήδη 
μέσα τους τό πνεύμα τής παρακμής; 
Εδώ καί κατ' αύτόν τόν τρόπον νομί- 

Ζω πώς τίθεται ή άνησυχία μας. Δέν 
ύπάρχει θέμα πολτοποιήσεως τών Ελ
λήνων, άλλ' υπάρχει θέμα έλληνοποιή- 
σεώς των. Εάν οί άλλοι πάσχουν άπό 
έκσυγχρονισμόν ήμεϊς πάοχομεν, διότι 
δέν έπετρέψαμεν στήν παράδοσιν. Καί 
αύτή ή παράδοσις, ή κοινοβιακή παρά- 
δοσις τού Ελληνισμού, τήν τεχνική έ
λευθερία τής πυρηνικής έποχής τήν έχει 
σφι-κτά προαφομοιώαει κάτω άπ τήν 
τεράστια ήθική δύνσμι τού έθνους αυ
τού, πού πολλούς αιώνες πριν άπ' τήν 
γέννησι τής μηχανής έΖησε κάτω άπό 
δικαιότερες μορφές κοινωνικής Ζωής. 
Σήμερα ή τεχνική έΕέλιΕις «άπειλεϊ» 
έλευθερίαν διά τούς πολλούς. Η απειλή 
στρέφεται κατά τού ιδιώτου. Δι ήμάς, 
πού ώς παράδοσις έβιώσαμεν έπέκεινα 
τού συμφέροντος, δέν ύφίστοται άπειλή 
άλλά μόνον δικοίωσις.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗΝ έπο
χήν τής ότσμικής ένεργείας ό νεώ- 

τερος κοινοβιακός Ελληνισμός ύπό τήν 
πίεσιν ένός ύπερνικημένου ΜαρΕισμού 
καί μιάς πνευματικά άδικαίωτης τεχνο
κρατίας, κολεϊται νά έκτοΕεύοη τό με
ταφυσικόν βέλος του πού είναι ή ίδια 
ή Οικουμενική Παρουσία κοί Μοίρα τής 
ΌρθοδοΕίος. Έλπιδοφόρο είναι ήθικά 
τό μήνυμα ποΰχει Εανά ό Ελληνισμός 
νά μετοδώση. Τάς έγωϊστικάς «ένώ- 
σεις» δύναται νά μετοποιήση είς ήθι- 
κάς έ ν ό τ  η τ α ς, τό έΕοχον ήθος 
τής Καλβινικής Ήθικής νά τό ύψώση 
είς τήν μεταφυσικήν κατηγορίαν τού 
Κοινοβίου, τήν δέ πολιτικήν έλευθερίαν 
(άφαιρώντας της κάθε σχηματικότητα) 
νά τήν συνδυάση μέ τήν λεβεντιά πού 
είναι έλευθερία άπό τό πάθος, διά τού 
παθήματος καί τής θυσίας.
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