ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

δντων. Υπέθεσαν μάλιστα μερικοί κα ήμέραν καί — 70° κατά τήν νύκτα.
τά τό παρελθόν καί τό έγραψαν, δτι Είς τούς πόλους τήν ήμέραν είναι
ίσως νά υπάρχουν καί λογικά όντα, — 503 Κελσίου. Ό ’Άρης έχει άτμόάνθρωποι, έκεΐ έπάνω. Καί δχι μόνον σφαιραν, άλλ’ δχι αισθητήν. Ή άτμοδτι κατοικεΐται ύπό σκεπτομένων δν σφαιρική πίεσις έπί τής έπιφανείας
των, άλλ’ δτι οί κάτοικοί του — οί του εύρέθη ύπό τοΰ «Μάρινερ 4», τό
Ά ρειοι — είναι περισσότερον προη 1965. Τό 1969 έπλησίασαν τόν Ά γμένοι άπό ήμάς' δτι έχουν κάμει ρην οί «Μάρινερ 6 καί 7» καί τό
σπουδαιότατα μηχανικά έργα' δτι εί 1971 δ «Μάρινερ 9» καί οΕ «Μάρς 2
ναι έξαιρετικά πολιτισμένοι' δτι δ ά- καί 3».
σύρματός των ήρχισε νά μάς στέλλη
Έ ξ δλων τών έρευνών τούτων προδίφορα, σήματα. Τά τελευταία δέ έ κυψαν τά ακόλουθα. 'Η άτμοσφαιριτη, είπαν, δτι οί «ιπτάμενοι δίσκοι», κή πίεσις έπί τοΰ Ά ρεω ς είναι πολάν πραγαατικά ύπάρχουν ιπτάμενοι λύ μικρά. Κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως
δίσκοι, καί αυτοί φθάνουν έδώ άπό 1% τής πιέσεως τής Γής. ’Αποτελείτόν Ά ρ η ν . . . ’Άλλοι δέ διαβεβαιώ- ται άπό άφθονσν διοξειδίου τοΰ άννουν, δτι συντάμως θά ταξιδεύσωμεν θρακος, περιέχει δέ πιθανώς καί ύ
έκεΐ μέ διαστημόπλοια. Τό τελευταί δωρ είς ύγοάν κατάστασιν. Ή νοτία
ου αυτό δέν άποκλείεται νά γίνη τά πολική περιοχή καλύπτεται άπό
15— 20 προσεχή έτη.
στρώμα «ξηρού πάγου», δηλαδή πά
Αί όμοιότητες τοΰ Ά ρεω ς μέ την γου έκ διοξειδίου τοΰ άνθρακας, κά
Γην είναι αί έξής: Περιστρέφεται πε τωθεν δέ αύτοΰ ύπάρχει στρώμα πά
ρί τόν άξονα έντός 24 ώρών, 37 λε γου έξ ύδατος, διαμέτρου 300 χιλ.
πτών καί 22,7 δευτερολέπτων, δηλα
(Βλέπε σχήμα 1 ). ΑΕ διαστάσεις τής
δή τό ήμερονύκτιόν του είναι ίσον πε λευκής έκτάσεως μεταβάλλονται μέ
ρίπου μέ τό ήμερονύκτιον τοΰ πλανή τάς έποχάς τοΰ ’Άρεως.
του μας. Ό ισημερινός του σχημα
Ό Ά ρ η ς έχει δύο δορυφόρους, τόν
τίζει μέ τό έπίπεδον τής τροχιάς του Φόβον1καί τόν Δείμον. Ό «Μάρινερ
γωνίαν περίπου 24 μοιρών, ένψ είς 9», τόν Δεκέμβριον τοΰ 1971, πλητήν περίπτωσιν τής Γής, ή έν λόγψ σιάζων τόν Ά ρ η ν έλαβε φωτογρα
γωνία είναι 23° 2 7 '. Επομένως έχει
φίας τών δύο δορυφόρων του (βλέπε
τέσσαρας έποχάς έντός τοΰ ίδικοΰ του σχ. 2 ). Ή δψις τοΰ Φόβου είναι πα
έτους. Είς τόν Βόρειον καί Νότιον
ρόμοια μέ τήν δψιν μετεωριτών έκ
Πόλον αύτοΰ σχηματίζονται έκτετα- σιδήρου πού άνευρέθησαν είς Αυστρα
μέναι λευκαί περιοχαί, αί όποίαι κα
λίαν καί Τσεχοσλοβακίαν.
λύπτουν περί τά 10 έκατομμύρια τε
Τό συμπέρασμα τής Αστρονο
τραγωνικά χιλιόμετρα. Αΰταί περιο
ρίζονται ή καί έξαφανίζονται κατά μίας είναι, δτι σήμερον αί έλτήν διάρκειαν τοΰ θέρους, τοΰ άντι- πίδες τοΰ νά ύπάρχη ζωή έπί τοΰ
Αρεως, μάλιστα δέ κάπως άνωτέρας
στοίχου ήμισφαιρίου. Φαίνεται δτι
πρόκειται περί έκτάσεων κεκαλυμέ- μορφής, είναι πολύ όλίγαι, ίσως μηνων ύπό πάγου, έξ ύδατος. ’Ακόμη δαμιναί. Πιθανώς νά έχωμεν πολύ
παρατηρούνται νέφη έπί τής έπιφα- κατωτέρας μαρφάς φυσικής ζωής έπί
νείας του, είς τά πολικάς περιοχάς, τοΰ πλανήτου τούτου. Αποκλείεται
εί: τόν ισημερινόν καί είς τάς άλλας δμως νά ύπάρχουν ζωικά δντα, μά
ζώνας. Τά 3/4 τής έπιφανείας τοΰ λιστα δέ λογικά δντα. ΑΕ τελευταΐαι
’Άρεως είναι φωτειναί έρυθρωπαί έκ- έρευναι ήσαν έν προκειμένω περισ
τάσεις, αί όποίαι καλούνται έρημοι. σότερον άπογοητευτικαί.
Ά ς έξετάσωμεν τώρα τούς δύο με
Πιθανόν ν’ άποτελοΰνται άπό κόνιν
καί
τοΰ όρυκτοΰ λειμωνίτου. Ή ύπαρξις γάλους πλανήτας, τόν Δ ί α
άμμου δικαιολογεί τήν παρουσίαν τόν Κ ρ ό ν ο ν .
κίτρινων νεφών. 'Γπάρχουν καί σκο
Ή έπιφάνεια τοΰ Διός περιβάλλε
τεινοί περιοχαί. Υπέθεσαν δέ δτι ται άπό πυκνήν άτμόσφαιραν πού άπρόκειται περί έκτάσεων μέ πρωτό ποτελείται άπό μεθάνιον καί άμμωγονον1 ή κατωτέραν βλάστκσιν, δπως νίαν. Είς τό έπίπεδον τών νεφών ή
είναι τά βρύα καί αί λειχήνες. Τό δλική πίεσις είναι 24 άτμάσφαιραι
χρώμα τών περιοχών άλλάσσει μέ και δσον κατερχάμεθα πρός τήν έπιτάς έποχάς τοΰ έτους.
φάνειαν αύτοΰ ή πίεσις αυξάνει. Υ 
ΑΕ λευκαί περιοχαί τοΰ ’Άρεως πολογίζουν δτι έπί τής έπιφανείας ή
είναι κατά 15° Κελσίου ψυχρότεροι πίεσις θά είναι 1.000.000 άτμόσφαιτών σκοτεινών. Ή μεγίστη θερμο ραι. Ή θερμοκρασία του ύπολογίζεκρασία είς τόν ισημερινόν του είναι ται είς — 1355 Κελσίου. Επομένως
περί τούς +30° Κελσίου κατά τήν ύπό τόσον χαμηλήν θερμοκρασίαν,
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ύψηλήν άτμοσφαιρικήν πίεσιν καί
καί δηλητηριώδη σύνθεσιν τής άτμοσφαίρας, ή ϋπαρξις ζωής έπί τοΰ
Διάς είναι άδύνατος.
Καί διά τόν Κ ρ ό ν ο ν δυνώμεθα
νά είπωμεν δτι καί έκεΐ έπικρατοΰν
αΕ αύταί συνθήκαι. Ή άτμόσφαιρά
του έχει τήν αύτήν σύνθεσιν μέ τήν
άτμόσφαιραν τοΰ Διός. Ή θερμοκρα
σία του δμως είναι μικρστέρα. Είναι
— 160° Κελσίου. Φυσικά πρέπει νά
άποκλείσωμεν τήν ύπαρξιν ζωής καί
έπί τοΰ Κρόνου.
Καί είς τούς άλλους πλανήτας
Ούρανόν, Π ο σ ε ι δ ώ ν α
καί Π λ ο ύ τ ω ν α
δέν δύναται
νά ύπάρξη ζωή, οΕασδήποτε μορφής.
Τό συμπέρασμα τής έρεύνης μας
είς τούς πλανήτας, δσον άφορα τήν
ύπαρξιν ζωής, είναι μάλλον άπογοητευτικόν. Μόνον είς τόν ’Άρην είναι
πιθανόν νά ύπάρχουν μερικαί κατώτεραι μορφαί ζω ής. . .
Καί τώρα, άς έξετάσωμεν τά πέ
ραν τοΰ ήλιακοΰ συστήματος ουράνια
σώματα.
Μήπως γύρω άπό τούς άπλανεΐς
αστέρας, πού είναι ήλιοι, περιφέρον
ται πλανήται παρόμοιοι μέ τήν Γήν
μας ή τόν ’Ά ρην; Καί μήπως έκεΐ
έπάνω άνθεΐ ή ζωή; ΟΕ άστρονόμοι
άνεκάλυψαν πολλούς άπλανεΐς άστέρας, οΕ όποιοι έχουν «συνοδούς» άστέρας. Είναι δηλαδή διπλοί άστέρες.
Καί οί δύο άστέρες είς τά συστήμα
τα αύτά περιφέρονται περί τό κοι
νόν κέντρον μάζης των. Τοιοΰτοι δι
πλοί άστέρες ύπάρχουν πάρα πολλοί.
’Ίσως τά 25% τών άπλανών. Διπλούς
άστήρ μέ «άόρατον» συνοδόν άστέρα
είναι δ τ Κήτους, πού εύρίσκεται είς
άπόστασιν 11 έτών φωτός δπως καί
δ ε Ήριδανός. 'Ορισμένοι άστρονόμοι έστρεψαν τά ραδιοτηλεσκόπια
πρός τούς δύο αύτούς διπλούς άστέρας, έπί τή βάσει ειδικού προγράμ
ματος, μήπως συλλάβουν ραδιοκύματα
πού θά στέλλουν τά λογικά δντα τών
συνοδών, άν φυσικά ύπάρχουν λογι
κά δντα είς αύτόν καί έάν έχουν
προαχθή είς πολιτισμόν, είς τοιοΰτον
βαθμόν, ώστε νά δύνανται νά στέλ
λουν έντονα ραδιοφωνικά κύματα. Τά
σήματα αύτά θά είναι ρυθμικά καί
θά δυνηθοΰν νά τά διακρίνουν άπό
τά άλλα ραδιοκύματα πού στέλλουν
οΕ ραδιοαστέρες. Μέχρι τώρα δμως
δέν έπέτυχαν νά ξεχωρίσουν τοιαΰτα
κύματα. "Ομως αΕ έρευναι συνεχί
ζονται. Ά ν έπιτευχθή τοιοΰτον τι,
έλπίζεται δτι θά γίνη ίσως μία άνταλλαγή «πληροφοριών» περί τών

λαϊκά συσίτια καί άφήνουν τόν άναγνώστη
μέ τήν έντύπωση δτι μόνον τό ΕΑΜ είχε
συντελέσει στή βελτίωση συνθηκών διαβιώ
σεως τό ’42. Αύτό δμως τό γεγονός είναι
άποτέλεσμα καί ένός άλλου παράγοντος
στό χώρο τής λεγομένηι Έλευθέρας ’Αγο
ράς, δεδομένου δτι δ ’Ερυθρός Σταυρός μέ
τή συμμαχική βοήθεια κλπ., δέν έκάλυπταν παρά τό 1 )3 τό πολύ τών άναγκών
τοδ πληθυσμού. 'Αλλά τήν έλευθέρα άγορά, τήν είχε έκτοπίσει ή μαύρη καί τά
καταστήματα ήσαν κλειστά.
Πρίν δμως μιλήσουμε γιά τόν νέον αύτόν παράγοντα καί γιά νά έχωμε μιά
πραγματική εικόνα τών άρνητικών έντοπίων στοιχείων πού συντελούσαν στήν κατο
χική δυστυχία, πρέπει νά κάνωμε μιά άφαίρεση. Τούτο δέ καί γιά τόν έπί πλέον
λόγο δτι δπήρξαν καί κατακρίσεις καί στό
έξωτερικό περί τής Ε λλάδος, ώς χώρας
μαυραγοριτών καί δοσιλόγων, δπως καί
άπό τόν Γάλλο Robert Levesque στό βιβιβλίο του «DOMAINE GREC». (Ν. 'Εστία
15.9.47). Ν’ άφαιρέσωμε τά σμήνη τών
ύπεραστικών «μαυοαγοριτών» καί τό ύπόλοιπο θά δούμε πώς ήταν οί πραγματικοί
μαυραγορίτες τών πόλεων, οί συνεργαζόμενοι καί οί δοσίλογοι, πού άποτελούσαν
μιά κάστα, πού νομίζω πώς δέν θά ήταν
άγνωστη καί σέ πολλές άλλες κατεχόμενες χώρες, καί μάλιστα χωρίς άφαίρεση.
Κ ι’ δαο γ ι’ αύτήν τήν κάστα, τότε, δέν
μπορούσε νά ϊσχύαη τίποτε άλλο καί νά
έφαρμοσθή, παρά τό γνωστό «πάσσαλος
πασσάλω έκκρούεται», δηλαδή ή μαύρη άγορά διά τής μαύρης άγοράς, άφού ή κατά
μέτωπο δίωξη ήταν άναποτελεσματική.
Καθώς καί ’κείνο πού λέει καί δ Η. Τσιριμώκος, άπό τό άλλο λόγο δμως, δηλα
δή ή άπειλή τοΰ φόβου «γιά κάποια έΟνική νέμεση πού καραδοκεί».
"Ολ’ αύτά έγιναν καί μέ αύτή τή μέ
θοδο καί μέ αύτόν τό μοχλό, χτυπήθηκε ή
λερναία 'Ύδρα τόν 8βριο τοδ ’42 άπό τις
άγορανομικές ύπηρεσίεσ τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, άρχής γενομένης άπό τόν Πει
ραιά, πού συγκέντρωσαν μέσα στήν Κεν
τρική ’Αγορά, σέ πολλούς τόννους τ ’ άπο
θέματα τών μαυραγοριτών, άφού πρώτα ή
άστυνομία μερίμνησε γιά τό άνοιγμα τών
κλειστών ώστότε καταστημάτων. Κ ι’ ύστε
ρα, άνοιξαν αύτόματα κ ι’ οί ίδιες τους οί
φλέβες, κ ι’ άνοιξαν κ ι’ οί φλέβες τής ά
γοράς τών μυρμήκων μέ τ ’ άποθέματά της,
κ ι’ άνοιξαν καί κάτι άλλες φλέβες άπό
ιταλικά πολεμικά πού κάναν λαθρεμπόριο
καί άπό ισπανικά λαθρεμπορικά, άκόμη καί
κάποιες φλέβες άπό γερμανικές άποθήκες.
"Ετσι γινόταν κ ι’ δ άνεφοδιασμός τών
καταστημάτων, ώσπου ν’ άνασηκωθή τό άποδιωργανωμένο ιδιωτικό έμπόριο πού εί
χε περιπέσει σέ χειμερία νάρκη, ν’ άναδιοργανωθή καί ν’ άνεφοδιάζη τις ήδη κα
τοχικές συνθήκες. "Ηταν σά νά έσπασε
μιά πυορροούσα πληγή κ ι’ δ άσθενής άνακουφίσθη σημαντικά, άλλά παρέμενε άσθε
νής άφού έξακολουθοδσε ή κατοχή.
Μ’ δλα ταύτα, ή μαύρη άγορά έπέζησε
άκόμη καί μετά τήν άπελευθέρωση, ώς
μία μορφή τής Τριπλής ’Αγοράς, πού άπό
τό 1942 άπετέλεαε καθεστώς καί μέχρι
καί τό 1952 κάτω άπό ένα έναλλασσόμενο
πολιτικό καθεστώς κακοδιοικήσεως, στόν
τομέα αύτόν,
κακοδιαχειρίαεως τών άφθόνων έφοδίων, σπατάλης καί φθοράς καί
άρα κακομεταχειρίσεως τοδ έλληνικοδ
λαού, καί μετά τήν καταστολή τής άνταρ"Ομως, τό ζήτημα έδώ είναι, δτι τ ’ ά
αίας, άδικαιολόγητα.
πομνημονεύματα Η. Τσιριμώκου, άν καί άΤαύτα έξ άωορμής τής προβολής τού
οχολοΰνται μέ τό έπισιτιστικά θέμα σέ δυό
ΕΑΜ ώς πρωτοπόρου στή βελτίωση τών
στήλες, τίποτε δέν άναφέρουν, ούτε καί
συνθηκών διαβιώσεως τοΰ έλληνικοδ λαού
γιά τούς γνωστούς παράγοντες δπως δ ’Ε 
τό ’42 ύπό τού ίδεολόγου Ρουμελ'ώτη άρυθρός Σταυρός καί οί διανομές, οί δρα
γωνιστή άειμνήστου Ή λία Τσιριμώκου.
στηριότητες τής ’Αρχιεπισκοπής καί τά

πολιτισμών μας. T i πράγμα παρου- ; 0 ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΚΑΙ
σιάζεται δύσκολον, δυσκολώτατον. 01 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ά λλ’ δμως ή Ιπιστήμη προσπαθεί
καί δ έπιστήμων βλέπει μέν τάς δυ
Εις τήν εφημερίδα « Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ » ,
σκολίας, δέν Αποθαρρύνεται δμ,ως. έδημοοιεύθη ή κάτωθι επιστολή τοϋ συν
Διότι Αν εΐπη δτι είναι Αδύνατον, εργάτου μας τ. Άστυν. Δ)ντοϋ Α ' κ.
τότε σταματά ή έρευνα καί ή πρόο- Χαϊδεμένου.
Κύριε Διευθυντά,
δος(*).
Στ’ άπομνημονεύματα Ή λ ία ΤαιριμώΚαί ύπάρχουν πάρα πολλοί τρι κου, καί σχό άπό 25.1.73 φύλλο τής «’Απλοί, τετραπλοί, πολλαπλοί Αστέρες. κροπόλεως», διαβάζουμε πώς «τό Α τοδ
Ά λλα μήπως ύπάρχουν καί Αλλα έθνικοδ άγώνα ήταν δ άγώνας γιά τό ψω
πλανητικά συστήματα εις τό σόμ μί. Ή διεκδίκηση τοΰ ψωμιοΰ καί δχι ή
ζητιανιά.
Ή κινητοποίηση τού λαού μέ
παν;
ψηλά τό κεφάλι καί τή γροθιά». Αύτά δέ
Ό διεθνώς γνωστός Ά γ γ λ ο ς Α καί μέ προβολή τού ΕΑΜ, πού «βρήκε τούς
στρονόμος ΧόΟλ έκψράζει τήν γνώ πρωτοπόρους νά σαλπίσουν τό ξεσήκωμα»,
δπως προδιέγραψε καί ή
άντιστασιακή
μην, δτι, μεταξύ τών 100 δισεκατομ «Μάχη» σέ κάποια διακήρυξή της. Κ ι’ έ
μυρίων Απλανών Αστέρων τού Γαλα- τσι, σάν άποτέλεσμα έρχεται τό πώς «αυ
ξίου μας, ύπάρχουν πάρα πολλοί, οι τό πού έθεωρεΐτο δυαθεώρατο ιδανικά τούς
όποιοι έχουν πλανήτας. Καί έπί πολ πρώτους μήνες τού ’4 1 , έγινε πραγματι
κότητα τό ’42 καί τό "Εθνος πέρασε άπό
λών έκ τών πλανητών τούτων είναι τή δοκιμασία τής πείνας».
δυνατόν νά ύπάρχουν ζώντα δημιουρ
Αύτό τό πέρασμα έγινε πραγματικά, άλγήματα, τα όποια άντικρύζουν, ίσως, λά ύπό τήν έννοια δτι άπετράπη δ κίνδυ
παρόμοιας, μέ ήμάς σκηνάς. Καί δ νος ενός δεύτερου λιμού, καί σημαντικά
βελτιώθηκαν οί συνθήκες διαβιώσεως. Αυ
Κινέζος Αστροφυσικές Σοϋ - Σοΰ - τή δμως τή σελίδα, δέν τήν γέμισε ή (ορ
Χουάνγκ, έργαζόμενος εις τό Πρίν- γανωμένη δραστηριότητα τοδ ΕΑΜ, αλλά
σετον τής Αμερικής, ύποστηρίζει τήν κατά πρώτο λόγο ή άνοργάνωτη προσπά
δποψιν δτι «ή ζωή είναι ένα κοινόν θεια αύτού τούτου τοδ έλληνικοδ λαού, καί
ή θέλησή του νά ζήση μέ κάποιο δικό του
φαινό·μενον μέσα εις τό σόμπαν». '0
τρόπο καί μέ κάποια αύτοβοήθεια δική
Αμερικανός Αστρονόμος ΚόΟπερ υπο του, άφοΰ ήταν έντελώς άβοήθητος στήν
λογίζει δτι ύπάρχουν εις τόν Γαλα άρχή.
"Ετσι αύτό τό πέρασμα δφείλεται πρώ
ξίαν μας περί τό ένα δισεκατομμύ- πρώτα, στ’ άμέτρητα πλήθη τών κα
ριον πλανητικά συστήματα. Καί δ τα
τοίκων τών πόλεων ’Αθηνών καί Πειραιώς,
Έλληνοαμερικανός Αστρονόμος, κα- πού, κάθε μέρα κρεμασμένοι στά τραίνα
θηγητής Ίάσων Νάσος, ύπολογίζει καί μέ κάθε άλλο μέσο, ξεκινούσαν πρός
δτι εις τόν Γαλαξίαν μας θά έχωμεν τις έπαρχίες γιά προμήθειες. Κ ι’ είχαν
μπόγους τους καί στις κασέλες τους,
50 δισεκατομμύρια πλανήτας, Ασφου- στους
ρετάλια κάμποτ, ντρίλια, άλατζάδες, πα
λώς δέ μεταξύ αύτών θά είναι πολλοί λιά ρούχα παλιά παπούτσια, λάστιχα, γιά
σόλες, κοΰτες τσιγάρα καί λογιών μ π ιχλι
κατοικήσιμοι ύπό ζωικών όντων!!
μπίδια γιά κοπέλλες ψευτοκοσαήματα καί
"Ας σκεφθώμεν Ακόμη δτι ό Γα χάντρες. Κ ι’ Βστερα άπό κείνη τήν ανά
λαξίας μας είναι ένας Από τά πολλά ταση ψυχών καί καρδιών, πάνω στήν ΙΙίνδισεκατομμύρια γαλαξιών, πού είναι δο καί στ’ άλβανικά βουνά, σμίξαν κατά
έγκατεσπαρμένοι μέσα εις τό διά πρόσωπο στή δυστυχία, δ κάτοικος τής πο
στημα. ΙΙόσα καί πόσα πλανητικά λιτείας κ ι’ δ άγρότης, έτσι πού ήτανε σά
νά ’λέγαν. «Δός μου κάτι πού σοΰ περισ
συστήματα θά ύπάρχουν μέσα εις τούς σεύει άδερφέ μου καί πάρε κάτι άπό τό
γαλαξίας αυτούς!
δικό μου γιά νά ζήσουμε κι οί δυό μαζί».
'Ημείς οί Ανθρωποι τής μικροσκο-1 Κ ι’ ήτανε τούτη δώ ή άνταλλαγή ειδών
καί ή αύτοβοήθεια, φίλημα ζωής, χαρά
πικής Γής, δέν θά πρέπει νά φαντα- θεού καί εύλογία καί άξιοπρέπεια τοδ
ζώμεθα τούς έαυτούς μας ώς τά μο άνθρώπου μέσα στήν κατοχική δυστυχία.
ναδικά δντα τά όποια έφερεν εις τήν Κ ι’ ύστερα πάλι, καθώς τά πλήθη τ’ α
ύπαρξιν δ Δημιουργός, καί δπως γρά μέτρητα γύριζαν μέ χίλιους δυό κινδύνους
άπό τά Ιταλικά μπλόκα, είσκόμιζαν στήν
φει δ μέγας Ά γγλ ο ς Αστρονόμος, ’Αθήνα καί στδν Πειραιά τρόφιμα άπό τις
Έντινγκτον, τά «ιμόνα δντα τά όποια έπαρχίες, καθώς οί μύρμηκες τοΰ άγροΰ
έπροικίσθημεν μέ τό μυστήριον τής πού σά νά πήραν κάτι άπό τή «σοφία» τους.
συνειδήσεως». Ασφαλώς εις τό τερά Κ ι’ δν δέν πρόλαβαν τόν πρώτο κατοχικό
χειμώνα, πρόλαβαν δμως τόν δεύτερο καί
στιον καί μεγαλειώδες, Σόμπαν θά μέ τ ’ άποθέματα τους συντέλεσαν στή γ ε 
ύπάρχουν πολυάριθμα σώματα έπάνω νική βελτίωση τοδ ’42. "Εμειναν δμως
εις τά όποια Ανθεί ή ζωή, ύπό μορ- αύτοί οί μύρμηκες τής κατοχής καταδι
φάς παρόμοιας ή καί πολύ διαφορε- κασμένοι σά «μαυραγορίτες» καί ισοπεδω
μένοι μέ τούς μαυραγορίτες τών πόλεων,
τικάς έκείνων τάς όποιας συναντώ- καλυμμένοι κάτω άπό τόν ίδιο μαύρο χ ι 
μεν εις τόν πλανήτην μας.
τώνα μαζί μέ τό φίλημα ζωής.
ΔΗΜ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ
(*) Βλέπε έν έκτάσει: Δ. Κ2ΤΣΑΚΗ:
Υ π ά γ ε ι ζωή ε!ς άλλους άστέρας;
Γ'
έκδοσις, ’Αθήναι 1970.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩ Σ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
Υπό Κ. Β Ο Υ Τ Ι Ο Υ Κ Α Καθηγητοδ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αί μέθοδοι διερευνήσεως τοδ έγκλήματος καί τής προσωπικότητος τοΟ κατηγορουμένου, άρχόμεναι άπό των άπλών έρωταποκρίαεων, έξικνοΰνται μέχρι των τελειοτέρων, έπί τοδ πα
ρόντος, τεχνικών μέσων, τά όποια παρουσιάζουν αί τελευταΐαι
έπιστημονικαί πρόοδοι. ΟΟτω πως, σήμερον πολύ συχνά άκούομεν νά γίνηται λόγος περί τοΰ «Άνιχνευτοΰ τού Ψεύδους» καί
τοΰ «Ήλεκτροεγκεψαλογράφου», εύλόγως δέ γεννάται τό έρώτϊ/μα περί τού κατά πόσον θά ήδύνατο νά έπωφεληθή τών νέων
τούτων επιτευγμάτων τής ανθρώπινης έπινοητικότητος καί ή
ΙΙολιτεία εις τόν ύπ’ αυτής διεξαγόμενου άγώνα κατά τοΰ έ γ 
κλήματος, δσττς δλονέν καθίσταται δυσχερέστερος μέ τά χρη
σιμοποιούμενα άπδ έκατονταετηρίδων εις τόν τομέα τούτον
μέσα.
ΙΙρό πάσης άπαντήσεως, καταφατικής ή αρνητικής, άπαραίτητον τυγχάνει, δπως εκτεθούν αί άνωτέρω δύο επιστη
μονικά! μέθοδοι, διαπιστωθούν αί ΰπ’ αυτών παρεχόμεναι δυ
νατότητες έξυπηρετήαεως τής Ποινικής Δικαιοσύνης καί ση
μειωθούν τά, αναπόφευκτα, τρωτά των. Δέν είναι δμως άσκο
που νά μνημονευθή ιδιαιτέρως άπό τοϋδε, δτι πολλοί άπό έκείνους οί όποιοι άπετόλμησαν τήν διάαπασιν τής παραδόσεως
διά τής προσπάθειας καθιερώσεως εις τήν δικαστηριακήν πρα
κτικήν έφευρέσεων καί τεχνικών μεθόδων καταλλήλων, κατά
τήν γνώμην των, ή τουλάχιστον άποβλεπουσών εις τήν κατάκτησιν τοδ ψυχικού κόσμου τοδ άνθρώπου, ευρον, ώς έπί τό
πλεϊστον, αθεναράν άντίδρασιν, σήμερον δέ μόνον δ νέος κόσμος
τής ’Αμερικανικής ’Ηπείρου κατώρθωσε, παραμερίζων δεδικαιολογημένους ή μή ένδοιασμούς καί άγνοών τάς φωνάς διαμαρτυ
ρίας τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου, νά είσαγάγη εις τά πεδίου τής
Έγκληματολογικής Πολιτικής τήν χρήαιν νέων μεθόδων, τε
χνικής φύσεως, αί δποΐαι άρκούντως άντεπεκρίθησαν εις τάς
προσδοκίας τών νεωτεριστών καί πολλά καλά άποτελέσματα
άπέδωσαν μέχρι τοΰδε. Ά ντιθέτως, τό νέον τούτο ρεύμα συνήντησε σφοδράν, ώς προελέχθη, πολεμικήν έν Ευρώπη, διασκορπισθέν ήδη άπό τής έμφανίσεώς του, ένώπιον τής σειομένης
6πό τών άντιπάλων του σημαίας τών «άτομικών έλευθεριών»,
εύγλωττου δ' έκδήλωσιν τών άντιλήψεων τούτων άποτελεΐ τά
πόρισμα τό όποιον διετυπώθη ύπό τών fiOO, περίπου, έκπροσώπων 34 χωρών τής ύφηλίου, ώς μελών τοΰ συνελθόντος έν έτει
1953 εις Ρώμην VI Διεθνούς Συνεδρίου Ποινικού Δικαίου, καθ’
δ, «ούδέν τεχνικόν μέσον, ούδεμία δία ή πίεσις έπιτρέπεται νά
άσκηθοδν»—έπί τού κατηγορουμένου — «διά νά τόν δδηγήσουν
εις όμολογίας».

Α \ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ
Ή ήλεκτροεγκεφαλογραφία συνίσταται εις τήν καταγραφήν
τών διαφορών ήλεκτρικοδ δυναμικού μεταξύ τών νευρικών κυτ
τάρων τού έγκεφάλου. Αδτη στηρίζεται έπί τοδ δεδομένου, δτι,
δπως ύφίατανται ήλεκτρικά φαινόμενα έπί τών νεύρων καί δια
κυμάνσεις τού ήλεκτρικοδ δυναμικού των κατά τόν έρεθισμόν
των, διαφέρουσαι τών διακυμάνσεων τοΰ ήρεμούντος νεύρου,
ούτω πως καί δ έγκέφαλος παρουσιάζει ήλεκτρικά φαινόμενα.
Επομένως, δπως έχομεν τό ήλεκτρομυογράφημα διά τά μυϊκά
κύτταρα καί έπί τών καρδιακών τοιούτων τά ήλεκτροκαρδιογράφημα, ούτως άκριβώς προκειμένου καί περί τών έγκεφαλικών
κυττάρων ΰφίσταται άντιστοίχως τό ήλεκτροεγκεφαλογράφημα,
καταγράφον τάς διακυμάνσεις τοδ ήλεκτρικοδ ρεύματος, τό ό
ποιον παράγεται έντός τής φαιάς ούσίας τοδ φλοιού τών ήμισφαιρίων, ένθα πραγματοποιούνται ήλεκτρικά·. έπεξεργασίαι,
συνδεόμενα’, μέ τά φαινόμενα τής συνειδήσεως καί όνομαζόμεναι
ώς έκ τούτου, ψυχοφυσικαί. Ίδιάζον γνώρισμα τών διακυμάν
σεων τούτων είναι, δτι προέρχονται έκ τοδ πλέον περιφερεια
κού τμήματος τού έγκεφάλου καί ή «τάσις» των (voltage) εΐ-

ναι άπειροελαχίστη, διότι παράγονται κάτωθεν τών μηνίγγων,
αί δποΐαι περιβάλλουν τόν εγκέφαλον, τοδ κρανίου καί τοδ δέρ
ματος τής κεφαλής. "Ενεκεν τούτου, τό προερχόμενου έκ τών
εγκεφαλικών κυττάρων ήλεκτρικόν ρεύμα τούτο, μέ «τάσιν»
έκατομμυριοστών τού V olt, παρίσταται άνάγκη νά πολλαπλασιασθή κατά έν έκατομμύριον φοράς ή καί περισσότερον, ώστε
νά καταστή δυνατή ή λειτουργία τής βελόνης ένάς γαλβανο
μέτρου.
Αί πρώται σχετικαί έρευναι έγένοντο έπί ζώων, μόλις δέ
τψ 1921 δ έν Ί έν η ψυχίατρος llans Berger έπειραματίσθη έπί
άνθρώπου. Διά τά άρχικά πειράματά του ούτος μετεχειρίζετο
ώς ήλεκτρόδια βελόνας, τάς όποιας έβύθιζεν είτε εϊς τήν ακληράν μήνιγγα τού έγκεφάλου, άνοίγων οπήν εϊς τό κρανίον,
είτε μόνον εις τό δέρμα τής κεφαλής. Διά τής προόδου δμως
τών πειραματικών έργασιών του δ Berger κατώρθωσε νά έφαρμόζη τά ήλεκτρόδια έξωτερικώς, τό έν έπί τού μετώπου καί τό
έτερον έπί τού ίνίου, άνευ βλάβης τού δέρματος.
Διά τής μεθόδου ταύτης έπετεύχθη ή φωτογράφησις τών
ήλεκτρικών διακυμάνσεων, αϊτινες παράγονται έκ τής λειτουρ
γίας τοδ έγκεφάλου. Κατ’ αύτάν τόν τρόπον, ή παρεχομένη
ύπό τοδ τεχνικού τούτου μέσου φωτογραφία, δηλαδή τό ήλεκτρο
εγκεφαλογράφημα, καταγράφει «κύματα», τών όποιων μετρεϊται ή «συχνότης» εις τήν μονάδα τοδ χρόνου καί ή «τάσις».
Τά κύματα ταδτα ώνομάσθησαν ύπό τού Berger «”Αλφα», μεν
δταν τό άτομον άναπαύεται σωματικώς καί πνευματικώς, «Βήτα»
δέ δταν φθάνουν εις τόν έγκέφαλον έρεθισμοί τών αισθήσεων
(οπτικοί, άκουστικοί κ.ο.κ.) ή δταν δ έξεταζόμενος, έγκαταλείπων τήν άπόλυτον ήρεμίαν, έπιδίδεται είς πνευματικήν έργασίαν. Τά κύματα «Βήτα» είναι μικρότερα καί άντιστοιχοΰν
είς ψυχικάς λειτουργίας, ένψ τά κύματα «”Αλφα» είναι μεγα
λύτερα καί άνάγονται είς τάς ύποαυνειδήτους λειτουργίας τού
φλοιού τοΰ έγκεφάλου. Μεταγενεστέρους δ Grey W alter προσέ
θεσε τά κύματα «Δέλτα» καί «θήτα», άντιστοιχοδντα είς παθολογικάς καταστάσεις τοδ άτόμου.
Είναι άληθές, δτι δ Ήλεκτροεγκεφαλογράφος άπεγοήτευσεν, ώς ψυχοδιαγνωστικόν μέσον (te st), δεδομένου, δτι αί ένδείξεις του έξαρτώνται καί έκ παραγόντων, καθαρώς άτομι
κών, ιδίφ δέ έκ τής ήλικίας, τής κληρονομικότητος καί τής
ιδιοσυστασίας τοΰ έξεταζομένου, άναγνωρίζεται δμως δφ’ δλων,
δτι άποτελεΐ άλάνθαστον μέσον πράς διάγνωσιν τής έπιληψίας έκ τής δποίας τυχόν πάσχει τό υποκείμενον, άκόμη καί
δταν ούδέν άπολύτως έτερον ένδεικτικόν ταύτης σημεΐον ύφίσταται. Ώ ς έκ τούτου, παρ’ δτι ή ήλεκτροεγκεφαλογραφία άποτελεί κλάδον τής Νευροψυχιατρικής, χρησιμεύουσα διά τήν
συμπλήρωσιν τής διαγνώσεως τοΰ Νευροψυχιάτρου, κέκτηται
καί μίαν άναμφισβήτητον ιατροδικαστικήν άξίαν κατά τήν έπίλυσιν πολλών έγκληματολογικών προβλημάτων, δεδομένου,
δτι ή άποκάλυψις τής έπιληψίας έξ ,ής πάσχει δ κατηγορού
μενος, δύναται νά βοηθήση είς τήν κατανόησιν τής προσωπικό
τητάς του καί είς τήν, έντός ώρισμένου μέτρου, αίτιολόγησιν
τών άντικοινωνικών του πράξεων.

Β \ Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
Ό ’Ανιχνευτής τοδ ψεύδους (ή Πολυγράφος ή Ιναρδιο πνευμονο - ψυχογράφος) είναι έν δργανον πολύ ευπαθές, προωρισμένον νά καταγράφη τάς φυσιολογικάς μεταρολάς τού δργανισμού ένός άτόμου κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεώς του.
Αί μεταβολαί αδται, μή ύποκείμεναι είς τόν έλεγχον τής 6ουλήσεως τοδ άνακριναμένου, άποτελοΰν τά άποτέλεαμα καταλ
λήλου έρωτηματολογίου τού άνακρίνοντος καί παρέχουν τήν
δυνατότητα άποκαλύψεως τών ψυχικών καταστάσεων τοΰ τυχόν
ψευδομένου ύποκειμένου.

1. 'Ιστορικά στοιχεία
Ό Πολυγράφος, ώς έπινόησις έπιστημονική, δέν είναι τι
τδ έντελώς νέον, διότι διά μέσου τών αιώνων οί άνθρωποι
πάντοτε έπεζήτησαν νά διακριβώσουν τήν άθψότητα τ', τήν ένοχήν ένδς προσώπου τή βοηθείφ διαφόρων μέσων. Οϋτως, οϊ Κ ι
νέζοι ϋποπτοι ύπεχρεοΰντο νά μασήσουν δρυζαν. Ά ν αϋτη πα
ρέμενε ξηρά καί μετά τήν άνάκρισιν, δ δποπτος έτεκμαίρετο
ένοχος, έπί τή σκέψει, δτι ή λόγψ τής πράξεώς του άναστάτωαις είχε διακόψει τήν λειτουργίαν των σιελογόνων αδένων
του. Εις τάς ’Ινδίας αί κινήσεις τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ
ποδδς έθεωρούντο, δτι έχουν ένδεικτικήν τοΰ ψεύδους αξίαν.
Εις τούς Hindous οί ύποπτοι έπληροφοροΰντο, δτι είς ιερός
δνος ώγκατο, δταν δ ένοχος τοΰ έψαυε τήν ούράν, ή δποία ο
λίγον πρδς τής δοκιμασίας έβάφετο δ ι’ αιθάλης. Κατεχέμενοι
οί ύποπτοι δπδ τής ακέψεως τών υπερφυσικών ικανοτήτων τοΰ
ζώ ο υ(!), άπέφευγον νά έγγίσουν τήν ούράν του, ένψ οί πιστεύοντες έαυτούς αθώους ούδένα λόγον είχον νά άποφύγουν
τοιαύτην χειρονομίαν, τής ψαύσεως άποδεικνυομένης έκ τής
άμαυρώσεως τών χειρών των.
"Ήδη σχεδόν άπδ τών πρώτων δεκαετηρίδων τοΰ αίώνος
μας πολυάριθμοι έπιστήμονες— ώς δ Miinsterberg, δ Marston,
ό Lomproso, δ Jung, δ Groosland, δ Larson—έπεδόθησαν είς
τήν έξεύρεσιν μέσου ίκανοΰ νά άποκαλύψη τδν ψευδόμενον έπί
τίνος θέματος, μέχρις δτου τψ 1925 δ Leonard Keeler, ασχο
λούμενος μέ τήν χρησιμοποίησιν τών έγγράφων τής αναπνοής
καί τοΰ σφυγμού πρδς άποκάλυψιν τής αλήθειας, έπενόησε καί
έπραγματοποίησε τήν πρώτην του μηχανήν εις τό Έργαστήριον τής ’Επιστημονικής Άνιχνεύσεως τοΰ ’Εγκλήματος τοΰ
ΙΙανεπιστημίου τοΰ Northwestern. "Εκτοτε, ή συσκευή αδτη
τοΰ Keeler έτελειοποιήθη διά τής προσθήκης μέσου μετρήσεως
καί καταγραφής διαρκούαης τής άνακρίσεως.

2. Ή τεχνική τοΰ Άνιχνευτοΰ τοΰ Ψεύδους
Ή περισσότερον γνωστή συσκευή Άνιχνευτοΰ τού Ψεύδους
είναι σήμερον ή τοΰ Keeler, έκ τών δύο τύπων τής δποίας ό
μάλλον έν χρήσει είναι δ ΰπ’ άριθμδν 302, άποτελουμένη έξ
ένδς καρδιοαφυγμογράφου πρδς διαπίστωαιν καί καταχώρησιν
τών καρδιακών μεταβολών, έκ τοΰ πνευμονογράφου, δστις κατα
γράφει τήν εύρύτητα καί τάς τροποποιήσεις τοΰ αναπνευστικού
ρυθμοΰ καί έξ ένδς γαλβανογράφου, καταγράφοντος τάς μεταβολάς τής δερμικής άντιστάσεως.
Τδ δποκείμενον—κατηγορούμενος τοποθετείται είς ειδικόν
άναπαυτικδν κάθισμα, έπιτρέπον άνετο στήριξιν τών χειρών
του, όλίγον δέ δπισθεν αύτοΰ, άλλ’ έκτδς τοΰ όπτικοΰ του πε
δίου εύρίσκεται τδ γραφείου τοΰ άνακρίνοντος μέ τδν Α νιχνευ
τήν τού Ψεύδους.
ΙΙρό τής άνακρίσεως έγχειρίζεται είς τδν έξεταζόμενο/
§ν έρωτηματολόγιον έξ 7 Ιως 15 τδ πολύ, κατά κανόνα, έρωτήσεων, είς τάς δποίας πρόκειται νά δποβληθή οδτος έπί χρο
νικόν διάστημα 25 περίπου δευτερολέπτων, παρεχομένης, οδτω
πως, είς αύτδν εύχερείας, δπως προπαρασκευάση τάς απαντή
σεις του. Αί έρωτήσεις αύται είναι σαφείς καί δχι διφορούμεναι,
αί έχουσαι δέ σχέαιν μέ τήν δπόθεσιν, ή δποία παρέαχεν άφορμήν είς τήν άνάκριαίν του («σχετικαί» έρωτήσεις), άναμιγνύονται μετ’ άλλων άσχέτων πρδς ταύτην («ούδέτεραι» έρωτήσ εις).
Άρχομένης τής άνακρίσεως, τδ δποκείμενον—κατηγορού
μενος λαμβάνει τήν έντολήν νά καθήση ήσύχως, νά βλέπη κατ'
εύθεϊαν έμπρδς καί νά άπαντψ είς τάς ύποβαλλομένας έρωτήσεις δι’ ένδς ναι ή δχι.
Αί κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεως ταύτης σημειούμεναι διά τών οργάνων τοΰ Άνιχνευτοΰ τοΰ Ψεύδους ένδείξεις,
έρμηνεύονται 6πδ τοΰ έξεταστοΰ μέ γνώμονα τήν διαφοράν τών
καταγραφομένων ύπδ τής συσκευής ταύτης άντιδράαεων τοΰ
έξεταζομένου έπί έρωτήσεων «σχετικών» καί «ούδετέρων». ’Εν
νοείται, δτι άφ’ ένδς μέν ή καλή χρήσις τοΰ δργάνου τούτου
καί ή όρθή έρμηνεία τών παρεχομένων ένδείξεών του έξαρτώνται έκ τής έπαγγελματικής συνειδήσεως καί έκ τοΰ ψυχο
λογικού αισθητηρίου τοΰ χειριζομένου τούτο προσώπου, δπερ
δέον άπαραιτήτως νά έχη καταγίνει είς μελέτην τής Φυσιολο
γίας, τής Ψυχολογίας καί τής ’Εγκληματολογίας, άφ’ έτέρου
δέ, δτι τούτο πρέπει νά eivat φορεύς πλούσιας έπί τοΰ θέ
ματος πείρας, ή δποία έν συνδυασμφ πρδς τάς άνωτέρω Ικα
νότητας, θά τοΰ παράαχη τήν εύχέρειαν νά άντιμετωπίαη άποτελεσματικώς τήν κατ’ ιδίαν περίπτωσιν.

"Evoc τύπος «Άνιχνευτοΰ τού Ψεύδους».
(Lie D etector).
βέλη, έκ τής έπιστημονικής φαρέτρας, πολλών νομικών κατά
τής νέας ταύτης μεθόδου, ή δποία προσφέρεται νά χρησιμοποιηθή διά τήν διερεύνησιν τοΰ εγκλήματος καί τής προσωπικότητος τοΰ κατηγορουμένου.
Ούτως, δ Bouzat ύποστηρίζει, δτι δέον νά άπομακρυνθοΰν
έκ τοΰ ίσχύοντος είς τάς καθ’ έκαστον χώρας δικονομικοΰ συ
στήματος «τά προωριαμένα νά προκαλοΰν δμολογίας υπό δυ
σμενείς διά τδν κατηγορούμενον συνθήκας μέσα άνακρίσεως,
ίδίφ μάλιστα. . . τά έπιστημονικά έκεϊνα μέσα, τά δποία εξου
δετερώνουν είς τδν κατηγορούμενον τδν έλεγχον καί τήν έλευθερίαν τών δηλώσεών του». Ωσαύτως δ Siegert παρατηρεί, δτι
«οί νομικοί οφείλουν νά είναι έπιφυλακτικοί, δταν πρόκειται
νά εισαγάγουν τεχνικούς νεωτερισμούς είς τήν δικαστικήν πρα
κτικήν, έφ' δσον τοιαΰται καινοτομίαι δέν έχουν άκόμη δοκιμασθή», φρονών, δτι ή χρήσις τοΰ Άνιχνευτοΰ τοΰ Ψεύδους
προσβάλλει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν, δημιουργεί μέγα
κίνδυνον καταχρήσεων καί έπιτρέπει τήν διείσδυσιν είς τά μύ
χια τής άνθρωπίνης ψυχής, ώς έκ τούτου δέ δχι μόνον δ ποι
νικός νομοθέτης πρέπει νά άπειλή διά ποινής τήν καταναγκαστικήν χρησιμοποίησιν τοΰ τεχνικού τούτου μέσου, άλλά καί
έν πάση περιπτώσει δέον νά άπικλείηται ή χρήσις αύτοΰ, δ ότι
άκόμη καί άν ήθελε παράσχει δ κατηγορούμενος τήν συναίνεσίν
του πρδς τούτο, είς τήν πραγματικότητα τοιαύτη συναίνεσις
δέν είναι έκουσία, διότι οδτος δέν είναι έλεύθερος καί συνεπώς
ούδεμίαν άξίαν έχει αδτη.
Είς τδ στρατόπεδον τών πολεμίων τοΰ Άνιχνευτοΰ τοΰ
Ψεύδους δόνανται νά καταταχθοϋν άκόμη δ Fortier, άντιτάσσων κατ’ αύτοΰ, δτι προσβάλλει, έν τινι μέτρψ, τήν προσωπι
κότητα τού κατηγορουμένου (« B u lletin ...» σ. 20) καί ή Τοίm an, ύποστηρίξασα είς τήν «Διεθνή Συζήτηαιν» τών Παρισίων
τής 10ης Νοεμβρίου 1954 έπί τής «έπιστημονικής συμβολής είς

3. Κρίσεις καί επικρίσεις έπι τοΰ Ά νιχνευ
τοΰ τοΰ Ψεύδους
Πολυάριθμα, ώς προεισαγωγικούς έλέχθη, έξετοξεύθησαν

Μία άκόμη παραλλαγή τοϋ Lie Detector.

■ti πεδίον τής Αστυνομίας», &τί ή συσκευή αδτη είναι Αντίθετος
πρδς τήν επιστημονικήν πραγματικότητα, διότι Αποτελεί εΐοέτι
μίαν «έρμηνείαν», 8τι έξαρτδται Από τήν ευαισθησίαν τού Ατό
μου καί όδηγεϊ εις πλάνας. Κατ’ αυτήν, ή χρήσις τοΰ Α νιχνευ
τ ή δύναται νά γίνη μόνον έκ μέρους ίατροδ, δστις ΘΑ είναι
εις θέσιν νΑ γνωρίζη Αν τό Ατομον είναι καρδιοπαθές, εΰσυγκίνητον ή όχι, ούδέποτε δέ Οπό Αστυνομικών ή παρά τοό δικαστοδ (B u lle tin ...» α. 2 8 ).
"Ετεροι έπιστήμονες, μετριοπαθέστεροι των προηγουμένων,
φρονοδν, 8τι δ ’Ανιχνευτής τοΰ Ψεύδους δύναται νΑ χρησιμεύση
οδχΐ κατά τήν ΑνΑκρισιν τοδ υπόπτου τελέσεως έγκλήματος,
αλλά πρδς έλεγχον τής Αλήθειας μαρτυρικής τίνος καταθέοεως
ιδιαιτέρως δέ τής τοδ παθόντος, πρδς διαπίστωσιν τής Αληθείας των δπ’ αύτοδ καταμηνυομένων (ώς δταν ή έγκαλοδσα
ισχυρίζεται, δτι έβιάαθη δπδ τοδ πατρός τη ς). 'Η πλέον διαδεομένη δμως ένδιΑμεσος έπί τοδ θέματος Αποψις είναι, δτι ό
’Ανιχνευτής τοδ Ψεύδους είναι δυνατόν νΑ χρησιμοποιήται μόνον
δπδ τής ’Αστυνομίας, χωρίς, παρΑ ταδτα, νΑ γίνεται μνεία
τή ί χρήσεώς του, ούτε, κατά μείζονα λόγον, νΑ θεωρούνται
«Αποδείξεις» τΑ έξ αύτοδ συναγόμενα πορίσματα, διότι εις ήν
περίπτωσιν ήθελεν Αρνηθή τις δπως δποβληθή εις τήν διΑ τοδ
Άνιχνευτοδ τοδ Ψεύδους ΑνΑκρισιν, δ δικαστής, κρίνων κατ’
έλευθέραν έκτίμησιν, ΘΑ ήδύνατο νΑ θεωρήση ύποπτον τήν τοιαύτην Αρνησιν. Τήν Αποψιν ταύτην, ήν δποστηρίζει δ Chazal
(« B u lletin ...» σ. 27) καί, κατ’ Αρχήν δ Simpson, θεμελιώ
νει κατΑ τρόπον Αρκούντως πειστικόν, καθ’ ήμας, δ Sannie,
καθ’ δν δ ’Ανιχνευτής τοδ Ψεύδους δέν είναι μέσον έπιτεύξεως
δμολογίας, άλλ’ Απλώς ένδεικνύει, δτι τδ άνακρινόμενον Ατο
μον— τοδ δποίου ούδαμώς θίγεται ή έλευθερία— ψεύδεται ή δχι.
Ιίαρέχει έν τεκμήριον ψεύδους καί ούδέν έτερον. Λέν μας λέ
γει, δτι τδ Ατομον διέπραξε τούτο ή έκεΐνο τδ έγκλημα, ΑλλΑ
πρόκειται περί μηχανής, ή δποία σημειώνει τΑ ψεύδη. Ε π ο 
μένως, Απδ γενικής, νομικής καί ψυχολογικής Απόψεως, τίποτε
δέν άντιτίθεται a priori, έπί τοδ παρόντος, είς τήν χρήσιν
τοδ Άνιχνευτοδ τού Ψεύδους κατΑ τήν «προκαταρκτικήν έξέτασιν», μόνον Ικ μέρους των Αρμοδίων καί καταλλήλων Αστυνο
μικών δργΑνων, έν ούδεμιψ δμως περιπτώσει κατΑ τήν φάσιν
τής άνακρίσεως, διότι δ Ανακριτής δέν είναι εις θέσιν νΑ έρμηνεύση— έκτδς Αν κέκτηται δλως ειδικήν πείραν— τΑς ύπδ
τού Άνιχνευτοδ παρεχομένας ένδείξεις δπδ τήν μορφήν Ανιου
σών καί κατιουσών καμπύλών. Δύναται, ώσαύτως, νΑ χρησιμοποιηθή οδτος καί πρδς διαπίστωσιν τών φυσιολογικών Αντι
δράσεων τών καταδίκων.
ΤΑς Απόψεις ταύτας υιοθετεί καί δ Pinatel, προτείνων
(« B u lletin ...» σ. 31). τήν δλοκλήρωσιν τών ένδείξεων τοδ
Άνιχνευτοδ διά ψυλοχολογικής έξετάσεως, ώσαύτως δέ καί δ
Susini, δστις κατά τήν διάρκειαν τής προμνησθείσης «Διεθ,οδς
Συζητήσεως» έτάχθη ύπέρ τής χρησιμοποιήσεως τοδ Άνιχνευτού μόνον ύπδ τής Αστυνομίας, φρονών, δτι «συνιστψ λίαν σο
βαρόν σφάλμα, έπί πλέον δέ τι τδ έπικίνδυνον, ή τοποθέτησις
τοδ προβλήματος έπί τοδ πεδίου τής δικαστικής Ανακρίσεως,
έξ αιτίας τής δποίας σχηματίζομεν τήν άντίληψιν, δτι τΑ
διαγράμματα τοδ Άνιχνευτοδ τοδ ψεύδους δΰνανται νά χρη
σιμεύσουν, ώς Αποδείξεις, ένφ είς τήν πραγματικότητα τδ μη
χάνημα τούτο, χωρίς νά συνιστψ μυστηριώδη ή μαγικήν συ
σκευήν, παγίδα θέτουσαιν είς κίνησιν κώδωνα δταν δ έξεταζόμενος ψεύδεται — δπως πολλοί φαντάζονται— έξερευνψ μόνον
τδ συμβαΐνον είς τδ ύποκείμενον κατά τήν ύποβολήν ώρισμένων έρωτήσεων. Ά ν διαπιστωθή ψυχοσωματική τις διαταραχή,
είς ήμδς έναπόκειται νά τήν άναλύσωμεν καί νά τήν δλοκληρώσωμεν έντδς τοδ συνόλου τής έρεύνης, τήν δποίαν θά διεξαγάγωμεν. Τδ μόνον δπερ δυνάμεθα νά έλπίζωμεν είναι, δτι
μία τοιαύτη διαταραχή θά μΑς διαφώτιση, θά μΑς προσανατολίση τεχνικώς. Πώς, λοιπόν, ή άποκάλυψις ποιΑς τίνος δια
ταραχής είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς προσβολή τής προσωπι
κότητας; Δύναται, έξ Αλλου, δ άνακρινόμενος νά σιωπήση.
’Εκείνο τδ όποιον βλέπω είς τδν Ανιχνευτήν τοδ Ψεύδους»—
καταλήγει δ Susini— «είναι εις ώρισμένος προσανατολισμός»
έρεύνης καί δέν νομίζω, δτι δυνάμεθα νά φθάαωμεν μέχρι τής
λέξεως (άπόδειξις)».
Π α ρ’ ή μ I ν, ένφ δ Κ . Τ σ ο υ κ α λ ά ς
(«Ποι
νική Δικονομία» τ. Βος 1936 σ. 175 καί 256 δποσημ.), χαρακτηρίζων τήν σύγχρονον φάσιν Αποδείξεων ώς «έπιστημονικήν»,
παρατηρεί, δτι «τά ψυχοδιαγωνστικά μέσα, ϊδίφ πρδς διάγνωσιν τών έπίτηδες ψευδομένων κατηγορουμένων καί μαρτύρων
(ψυχογαλβανόμετρον. . . σφυγμογράφος, πνευμογράφος), «Ατιν α ... εδρίσκονται είς έμβρυώδη έτι θέσιν», Απλώς παρέχουν
«έλπίδας μελλοντικής έξελίξεως καί παροχής ικανοποιητικών
Αποτελεσμάτων», άντιθέτως δ Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο ς
(«Ερμηνεία τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας» 1957 σ. 251
σημ. 1) καί δ Ζ η σ ι ά δ η ς
κηρύσσονται πολέμιοι παντός
τεχνικού μέσου διερευνήσεως τοδ έγκλήματος, τοΰ πρώτου ύ-

ποχωροΰντος μόνον δταν τδ «πρόσωπον έπιτρεπτώς κατά νόμον
συναινή».

Δ \ ΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
'Η Ποινική Δικαιοσύνη δέν είναι μόνον ιδέα, Αλλ’ Απο
τελεί καί μίαν έκ τών τριών κρατικών λειτουργιών, σκοπούσα
τήν πρόληψιν καί καταστολήν τοδ έγκλήματος. "Εχουαα άνά
χείρας τδν Ποινικόν Κώδικα καί Ιδραζομένη έπί τοΰ Ποινικού
Δικονομικοδ Δικαίου, Ατενίζει τήν κοινωνίαν χάριν τής δποίας
καί έξ αιτίας τής δποίας υπάρχει, άποβλέπουσα είς τήν ειρη
νικήν συμβίωσιν τών μελών της. Βεβαίως, ή σημερινή Δικαιο
σύνη δέν είναι έκείνη τών πρδ τής Γαλλικής έπαναστάσεως
χρόνων. "Εχει δδηγόν της τδ Αξίωμα ο ύ δ ε μ ί α π ο ι ν ή
Α ν ε υ ν ό μ ο υ καί σέβεται τάς άτομικάς έλευθερίας. Μέ
τήν διαφοράν δτι δ σεβασμός ούτος δέν δύναται, οδτε καί εί.α ι
σκόπιμον νά δπερβή τά δρια τά δποία έπιβάλλονται δπδ τού
συμφέροντος τής δλότητος, ήτις, ούσα έν τή πλειονότητί της
νομοταγής, Απαιτεί τήν διά καταλλήλων μέσων άντιμετώπισιν τών Αντικοινωνικών έκδηλώσεων ένίων μελών της. Δια
πιστώνει, δτι τά παρεκκλίνοντα τών κοινωνικών κανόνων Ατομά
της δλονέν έπωφελοδνται περισσότερον τών νέων μέσων, Ατινα
θέτει είς τήν διάθεσιν παντός Ατόμου δ τεχνικός πολιτισμός.
Καί είναι εδλογον νά έχη τήν άξίωαιν, δπως προσαρμοσθή καί
ή Δικαιοσύνη πρδς τά νέα ταδτα δεδομένα, διά τής χρησιμο
ποιήσεις πλέον Αποτελεσματικών μεθόδων διερευνήσεως τοΰ
έγκλήματος καί τής προσωπικότητος τοδ έγκληματίου. Δέν
δυνάμεθα νά λέγωμεν, δτι σήμερον ή βάσις τοδ Ποινικού Δ ι
καίου είναι δ έγκληματίας, δταν περιοριζόμεθα είς τήν άρχέγονον μέθοδον τής διαπιστώσεις τών περί τήν άποδιδομένην
είς τδν κατηγορούμενον πρΑξιν περιστατικών καί τοΰ είς τδ
ποινικόν αύτοδ μητρφον Αντικατοπτρισμένου παρελθόντος του.
Ή κοινή γνώμη άξιοι δχι πλέον τήν «έμπειρικήν» Αλλά τήν
«έπιστημονικήν» γνώσιν τοδ κατηγορουμένου. 'Ο Δικαστής δέν
δύναται νά θεωρήται πλέον Αξιος τής Αποστολής του, δταν
άρκήται νά βλέπη τούτον άφ’ ύψηλοΰ καί νά τοδ έπιβάλλη τάς
δπδ τοδ ποινικού νσμσθέτου άπειλουμένας κυρώσεις. ’Οφείλει
νά έχη συμπαραστάτας είς τδ έργον του, τδν ψυχολόγον, τδν
ψυχίατρον, τδν ειδικόν, έπί τών πορισμάτων τών δποίων θά
κινήται διά νά κρίνη, κατ’ έλευθέραν πάντοτε έκτίμησιν, Αν τδ
πρδ αύτοδ ευρισκόμενον Ατοιμον έξετέλεσε τήν πρΑξιν καί έν
καταφατική περιπτώσει, ποιον θά έδει νά είναι τδ είδος τής
μεταχειρίσεώς του. Πρωτεύουσαν θέσιν θά έπρεπε νά έχη ή
χρήσις τοδ Ήλεκτροεγκεφαλογράφου καί τοδ Άνιχνευτοδ τσδ
Ψεύδους, Αν δχι τής Ναρκοαναλύσεως, τάς περί τής δποίας
έπιφυλάξεις έπί τοδ παρόντος σεβόμεθα. Ά ς μή ύπερβάλλωμεν τήν Αξίαν καί Ας μή παρερμηνεύωμεν τήν έννοιαν τοδ σεβααμοδ πρδς τδν κατηγορούμενον, Αν θέλωμεν νά εϊμεθα έντδς
τών πραγμάτων. Ή κατ’ αύτοδ Ασκησις βίας— οίασδήποτε μορ
φής— είναι συνυφασμένη ένίοτε, πρδς τδ έργον τής προκαταρ
κτικής έξετάσεως καί τής προανακρίσεως. Συνεπώς, Ας μή
εϊμεθα τόσον Ακαμπτοι έναντι τών νεωτερισμών, οΐτινες είναι
έφαρμοστέοι είς τδ πεδίον τής Δικονομίας, Αν θέλωμεν νά
δμιλώμεν περί ο ύ σ ι α α τ ι κ ή ς
δικαιοσύνης.

Τόν σεβαστόν Καθηγητήν μου, άΕιότιμον Κύριον
Κωνστανϊνον Β Ο Υ Γ ΙΟ Υ Κ Α Ν , έΕαίρετον φίλον τής
Αστυνομίας καί έπιστημονικόν συνεργάτην τών «Α
Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν » , έπί τή ΠΑΜΨ ΗΦΕΙ
εκλογή του ώς τακτικού Καθηγητοϋ τής έδρας τής
Ποινικής Δικονομίας τού Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ε ΙΟ Υ Π Α Ν Ε 
Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ , θερμότατα συγχαί
ρω, εύχόμενος όλοψύχως τήν επιτυχή, ώς μέχρι τοϋδε, συνέχισιν τής ύψίστης έπιστημονικής του άποστολής, έπ' ώφελεία τής τε 'Επιστήμης καί τού Έθνους.
Πρός τούτοις θεωρώ χρέος νά ύπομνήσω καί έλπίΖω νά μοί συγχωρηθή ύπό τοΰ κ. Καθηγητοϋ, τήν
έκ μέρους αύτοϋ δωρεάν προσφοράν τών περισπουδάστων περί τήν Εγκληματολογίαν καί τό Ποινικόν
Δίκαιον έργων του πρός έμπλουτισμόν τής βιβλιοθή
κης τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, είς ήν
ήδη κατέλαβαν τήν είς τούτα άρμόΖουσαν έΕέχουσαν
θέσιν των.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Τ Σ ΙΡ Ω Ν Η Σ
Ύπαστυνόμος Α '

£Μιά τ έ χ ν η ωον χ ά ν ε τ α ι
Π Α Υ Λ Ο Υ

ΙΑ ΩΡΑΙΑ τέχνη πού γνώρισε ήμερες μεγάλης
Ακμής, χάνεται καί σβήνει στις ήμερες μας: 'Η
Μ
ευγένεια είναι περισσότερο ώραία τέχνη παρά κοινωνι
κή άρετή. “Εχει την πηγή της στό αίσθημα καί τή
φαντασία, βπως κάθε τέχνη, καί καλλιεργείται μέ Ανάλογα μέσα. Ό άνθρωπος πού δημιουργεί ευγένειες, μέ
τβ λόγο ή τήν πράξι, δημιουργεί ώραιότητες, δπως δ
καλλιτέχνης. Γι’ αυτό άκριβώς δεν πρέπει νά συγχέεται ή εύγένειαμέ την καλωσΰνη. Μπορεί να είναι κανείς
καλός χωρίς νά είναι ευγενικός, καί μπορεί νά είναι
ευγενικός χωρίς νά είναι καλός. Τό νά έλεήση κανείς
ένα φτωχό, νά βοηθήση έναν πού κινδυνεύει, να συγχωρέση έναν πού τού έφταιξε, είναι καλωσΰνη. Τό νά ξερή
όμως πώς θά έλεήση, πώς θά βοηθήση, πώς θά συγχωρέση είναι ή ευγένεια. Ό καλός γεννιέται, ο ευγενης
καί γεννιέται καί γίνεται. ’Αλλά καί ούτε πρέπει νά συγχέεται ή ευγένεια μέ τούς απλούς καλούς τρόπους. Είναι
κάτι βαθύτερο καί έσωτερικώτερο. Μέ μιά λέξι, ή ευ
γένεια είναι μιά ώραία τέχνη. Καί υπήρξαν εποχές
στή ζωή τής Ανθρωπότητας, πού στάθηκαν μεγάλα σχο
λεία εύγενείας. ’Εποχές πού ή τέχνη αύτή έφθασε σέ
μιά έξαιρετική άνθησι.
’Αλλά τί είναι λοιπόν ή εύγένεια; Δύσκολα θά
μπορούσε νά τήν καθορίση κανείς. ’Ίσω ς μπορούμε να
βρούμε τον δρισμό της στό αισθητικό δόγμα τού Όσκάρ
Ούάϊλδ, δτι «πρέπει νά είμαστε προπαντός τεχνητοί καί
νά δημιουργούμε άπό τόν έαυΐό μας ένα Αριστούργη
μα». Διότι αύτό άκριβώς είναι ή ευγένεια. Νά δημιουρ
γούμε άπό τό ζώο πού είμαστε, τόν άνθρωπο, τόν Ανώ
τερο άνθρωπο. Δέν πρόκειται βέβαια ν’ Αλλάξουμε τή
φύσι μας. Νόμος τής ζωής είναι δ έγωΐσμός. Ά π ’ αυτόν
Απορρέουν δλα μας τά αισθήματα. Και τα Αλτρουϊστικα
Ακόμη αισθήματα είναι κατά βάθος έγωϊστικά. Αν δε
μπορούμε δμως νά πνίξουμε τόν Ιγωϊσμό μας, γιατί,
χωρίς αυτόν, ή αύτοσυντήρησις τού Ατόμου θά ήταν
Αδύνατη, μπορούμε νά τόν σκεπάσουμε. Καί ή τέχνη,
άκριβώς, ή δύσκολη καί λεπτή τέχνη νά σκεπάζη κα
νείς τόν έγωΐσμό του καί νά δημιουργή Από ένα ένστικτο
ζωής μιάν ήθική Αραιότητα είναι ή ευγένεια.
Καθένας μπορεί νά βρή γύρω του καί μέσα του τα
παραδείγματα, Αρκεί νά τά ζητήση καί νά τά προσέξη. Ό πλούσιος, πού ξέρει νά μήν πληγώνη τό φτω
χό μέ τήν ύλική του ύπεροχή, δημιουργεί μιά ευγένεια.

Ν Ι Ρ Β Α Ν Α

'0 σοφός, πού φροντίζει νά μήν ταπεινώνη τούς άλ
λους μέ τή σοφία του, έπίσης. Ό δοξασμένος, πού Απο
φεύγει νά θαμπώνη τούς κοινούς Αδελφούς του με τη
δόξα του, δμοίως. Ό δυνατός, πού γίνεται Αδύνατος μέ
τούς Αδυνάτους, τό ίδιο. Ό νέος, που δέν ύψωνει τα
νειάτα του ώς λάβαρο μπροστά στά γηρατειά, άλλο
τόσο. Ό έξυπνος, πού κατεβαίνει κάποτε ώς τό πνευ
ματικό έπίπεδο τού κουτού, γιά νά μήν τού ξεσκεπάση
τήν Αδυναμία του, έπίσης. Καί, Αντίθετα, δ φτωχός,
δ Αδύνατος, δ άρρωστος, δ Αδικημένος πού ξέρει νά
μήν ένοχλή μέ τή δυστυχία του έκείνους πού δέν έφται
ξαν γιά τήν κατάστασί του, δμοίως. "Ολοι αυτοί δημι
ουργούν, καθένας στον κύκλο του, μιά ευγένεια. Καί
δλοι μαζί δημιουργούν ένα έργο τέχνης. Γι’ αύτό Ακρι
βώς μέσα σ’ έναν κύκλο ευγενικών Ανθρώπων, έχει κα
νείς μιά έντύπωσι αισθητική. Χαίρεται νά τούς βλέπη,
εύφραίνεται νά τούς Ακούη, νοιώθει μιά βαθεια Αγαλλίασι στήν ψυχή του ν’ Αναπνέη τήν Ατμόσφαιρα πού
δημιουργούν γύρω τους. Είναι ή καλωσΰνη τάχα που
φέρνει τά Αποτελέσματα αυτά; ’Ό χ ι. Είναι ή ευγένεια.
Καί δ λαός βρήκε μιά θαυμαστή έκφρασι γιά νά ξεχω
ρίση τήν καλωσΰνη άπό τήν ευγένεια: «Ό λόγος σου
μέ χόρτασε καί τό ψωμί σου φά ’το». Ό λόγος, Ανώ
τερος Από τό ψωμί. Ή αισθητική χαρά πού χαρίζει ή
ευγένεια, Ανώτερη Από τήν ύλική Απόλαυσι πού προσ
φέρει ή καλωσΰνη. «Ό λόγος σου μέ χόρτασε».
Ή ώραία λοιπόν αύτή τέχνη, ή ευγένεια, χάνεται
δλοένα στις ήμέρες μας. Είναι ένα είδος πού έπαυσε
νά καλλιεργήται. Καί κάθε μέρα λιγοστεύουν ο! ευγε
νικοί άνθρωποι. "Ο,τι ώνόμαζαν άλλοτε χυδαιότητα,
σήμερα περνάει γιά ειλικρίνεια. Ή προστυχιά μπερ
δεύεται μέ τή δύναμι. Ή Αλαζονεία έγινε συνώνυμη
μέ τήν περηφάνεια. 'Η κοινωνία τών Ανθρώπων κον
τεύει νά ιμοιάση μέ κλουβί θηρίων πού παλεύουν μέ
βρυχηθμούς γύρω Από τό κομμάτι τής ώμής σάρκας
πού τούς έρριξε δ θηριοδαμαστής. Άπλούστατα, οί άν
θρωποι ξεμαθαίνουν δλοένα νά είναι ευγενικοί. Ή ευ
γένεια δέν είναι πιά τής μόδας. Μιά ώραία τέχνη, πηγή
αισθητικής χαράς, σβήνει καί χάνεται. Καί Αςίζει νά
τήν νοσταλγήση κανείς, σ’ έναν κόσμο πού δέν ξερει άν
γίνεται καθεμέρα καλύτερος, Ασφαλώς δμως γίνεται
καθεμέρα Ασχημότερος.
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η Σ
ΕΠΙΤΙΜ ΟΣ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Σ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ Υ

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
*Η ισχυρογνωμοσύνη τοϋ Προϊσταμένου, που φθάνει μάλιστα
μέχρι τοϋ σημείου να τον τυφλώνη εμπρός στην πραγματι
κότητα καί στους φυσικούς ακόμη νόμους, αποτελεί μέγιστόν
μειονέκτημα πού γίνεται καί ή αιτία τής καταστροφής του.

Λ ΙΑ Ν Α Δ Υ Ν Η Θ Ο Υ Μ Ε νά τελειοποιηθούμε έχομεν άνάγκην νά ύπάρχη διαρκώς στό πνεύμα μας ή είκών
ένάς προτύπου, ένός όνωτέρου ανθρώπου, μιας άνωτέρας
προσωπικότητος, προικισμένης μέ χαρίσματα ψυχικά, ηθικά
καί πνευματικά.
Μ έ τήν φαντασίαν μας μόνον δέν είναι εϋκολον νά
τόν συλλάβωμε, διότι θά είναι άόριστος, νεφελοειδής, μα
κράν τής πραγματικότητος. Καλόν βεβαίως είναι νά μελετήαωμε βιογραφίας μεγάλων άνδρών, οπότε τά ώφελήματα
θά είναι άρκετά, διότι μέ τόν τρόπον τούτον θά έχωμεν
ύπ' όψιν μας κάτι τό συγκεκριμένον διά νά μιμηθοϋμε.
Η άπλή άπομίμησις ένός τύπου ήγέτου τής παλαιός
ιδία σχολής δέν είναι άρκετή διά τήν σύγχρονον έποχήν μας,
διότι άλλα ήσαν τότε τά ήθη καί έθιμα ώς καί αί άνάγκαι καί
άλλαι είναι σήμερον. Διά νά θέσωμε στό πνεύμα μας ένο
πλήρες ιδεώδες, θά πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν τάς άνάγκας τής έποχής μας, καθώς επίσης τοϋ τελείως διαφορε
τικού χαροκτήρος τής γενεάς μας, τού περιβάλλοντος εις
τό όποιον Ζοϋμε καί τάς περιστάσεις εις τάς όποιας εύρισκόμεθα. Μ έ τό πνεΰμά μας δέ φωτισμένον άπό τήν Πηγήν
τής Σοφίας είναι δυνατόν τότε νά συλλάβωμε τους βασι
κούς χαρακτήρας τού ιδεώδους μας, το ϋτύπου τούτέστιν
έκείνου πρός τόν όποιον θέλομε νά όμσιάσωμε. Μέ τόν τρό
πον τούτον είναι δυνατόν ν' άποφύγωμε σφάλματα, ρωμαντισμούς καί χίμαιρες. Καί δέν θά διατρέΕωμε τότε τόν κίν
δυνον ν' άπσμαικρυνθοϋμε άπό τήν Ζωντανήν πραγματικό
τητα. Πάντως, τό ιδεώδες μας πρέπει νά είναι κατά πολύ
άνώτερον τού μέτριου. Οφείλομε νά έχωμε διαρκώς ύπ'
όψιν μας ότι ό άνθρωπος ύψώνεται στό ύψος τοϋ ιδεώδους
του. Προσέτι, δέ, ότι ό άνθρωπος έχει μεγίστην πλαστικό
τητα όσον άφοοά, ιδία τήν ικανότητα νά διοική. Τό ούσιώδες είναι νά διοική. Τό ούσιώδες είναι νά θελήση νά χρησιμοποιήση τάς λανθανούσας ικανότητάς του καί νά προσθέση εις αύτάς μέ τήν έΕάσκησιν καί άλλας καλάς τάς όποιας
στερείται.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΩΝ
α. Ό δημιουργικός
Κανένα άπό τά χαρακτηριστικά τού προσώπου του δέν
πποκαλεϊ ιδιαιτέρως τήν προσοχήν μας. Είναι όμως σχεδόν
όλα, κανονικό καί συμμετρικά. Καίτοι ή Φυσιογνωστική δέν
είναι άλόθητος καί ένίοτε μάλιστα διαψεύδεται παταγωδώς,
έν τούτοις, άπό τήν αρμονίαν τών χαρακτηριστικών, πολλοί
θέλουν νά συναγόγουν ότι καί τό άτομον πού τήν κατέχει,
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θά είναι κατά πόσον πιθανότητα ψυχικώς καί πνευματικώς
ίσορροπημένον.
Πάντως, ό τύπος πού έΕετάΖομε ένταϋθα είναι προι
κισμένος μέ πολλάς διανοητικός ικανότητας καί δημιουρ
γικότητα. Δέν έχει άνάγκην νά τόν παρακινούν οί άλλοι,
ώστε νά κόμη κάτι τό καλύτερον καί άνώτερον, διότι άφ'
έαυτοϋ του έχει έμφυτον αύτήν τήν ικανότητα. Είναι ίδεολόγος καί άδιαφορεί διά τάς μικρότητας καί τούς συμβιβα
σμούς. "Εχει άπόλυτον αυτοκυριαρχίαν. Δέν έπηρεάΖεται
άπό πρόσωπα καί περιστάσεις. Αποβλέπει πρός τόν άντικειμενικόν σκοπόν πού έχει τάΕει, δηλαδή πρός τήν ά.ωτέραν
άποστολήν τήν όποιαν έχει καί τήν όποιαν θεωρεί ιερόν.
Είναι φύσις γενναιόδωρος, εύθύς, εύγενής, θαραλλέος. ΓΙεριφρονεί τάς δολοπλοκίας. Δέν οπισθοχωρεί πρό τών κινδύ
νων πού συνεπάγονται ή εύθύτης καί ή άτεγκτος έκπλήρωοις τών καθηκόντων του. ΓνωρίΖει ότι έχει δ καιον εις
τάς ένεργείας του καί διά τούτο δέν έννοεϊ νά ύποβιβάοη
τόν σκοπόν πού έπιδιώκει ώστε νά φανή ευάρεστος εις οίονδήποτε, άλλά προσπαθεί μάλλον ν' άνεβάση εις τό ίδικόν
του έπίπεδσν τήν νοτροπίαν καί τήν ψυχοσύνθεσιν τών άλ
λων.
Έχει κρίσιν άσφαλή καί τετράγωνον. Ενίοτε όμως λογιεκεύεται περισσότερον θεωρητικώς, παρά ρεαλιστικώς.
Επειδή είναι πάρα πολύ εύθύς καί έντιμος, διατρέχει τόν
κίδυνον νά έΕαπατηθή άπό τήν πονηριάν είτε τών συνεργα
τών του, είτε τρίτων. Καί άρκετές φορές συμβαίνει τούτο.
Γίνεται τό θΰμά των.
Είναι φιλόδοΕος, άλλά μέ τήν καλήν σημασίαν τής
λέΕεως. Είναι κΓ έχέμυθος. "Εχει λεπτότητα αίσβημά ω/
καί τρόπων συμπεριφοράς Πολύ άΕιοπρεπής, ύπερήφανος
καί άνεΕάρτητος.
Ελάχιστα έκδηλωτικός. Γίνεται όμως μερ κές φορές
αύταρχικός, ιδίως όταν έχη δίκαιον εις τάς άπόψεις του
κι έχη κατορθώσει, χάρις εις τάς μεγάλος του ίκα ότητας,
ν άποκτήση κύρος καί νά ουγκεντρώοη μεγάλην έΕουσίαν.
Δέν δέχεται τότε αντιρρήσεις. Θέλει νά έπιβάλη τότε τήν
γνώμην του, τήν θέλησίν του. Ένίοτε μάλιστα κάμνει τό
άντίθετον παρ’ ότι αί περιστάσεις ύπογορεύουν, άπό καθα
ρόν ίσχυρογνωμοσύνην.
Τό «καισαρικόν» τούτο πνεύμα τό βλέπομε συνήθως
όχι μόνον εις άρχηγούς Κρατών, άλλά καί εις τούς ήγέτας
μεγάλων βιομηχανικών κλάδων, οργανισμών κοινής ωφέ
λειας, δημοσίων ύπηρεσιών καί άλλων.
Ή ίσχυρογνωμοσύνη αύτή πού φθάνει μάλιστα μέχρι
τού σημείου νά τυφλώνη έμπρός στήν πραγματικότητα καί
ατούς φυσικούς άκόμη νόμους τόν, κατά τ' άλλα, πολύ λο-

γικόν αυτόν άνθρωπον, αποτελεί μέγιστσν μειονέκτημα πού
γίνεται καί ή αίτια τής καταστροφής του.
Γενικώς όμως, ό τύπος αύτός τού προϊσταμένου μέ
τάς θαυαμασίας διανοητικός, πνευματικός, ήθικός καί ψυ
χικός του ιδιότητας είναι δυνατόν, έόν βεβαίως, κατορθώοη ν' άποφύγη τός ύπερβολάς τάς όποιας έσημειώσαμεν, νά
είναι ό μάλλον ένδεδειγμένος τύπος τού καλού καί άΕίου
προϊσταμένου.

β. Ό έπιβλητικός
Ό τύπος ούτος τού προϊσταμένου δέν χάνει διόλου
τήν φυσικήν του άΕιοπρέπειαν, είτε οός δέχεται στό μικρό
του κατάστημα ή έργαστήριον, είτε στό εύρύχωρον και μεγελοπρεπές του γραφεϊον.
Η φωνή του είναι σοβαρή καί βαρεία. Αί χειρονομίαι
του μεγαλοπρεπείς καί μετρημένες. "Εχει δύναμιν επιβολής
καί αυτοπειθαρχίας. Η δύναμίς του καί τό κύρος του δεν
φαίνεται ώς νά προέρχωνται όπό μυστηριώδη πηγήν, ώς
τού τύπου πού περιεγράψομεν προηγουμένως.
Είναι ήρεμος καί κατά βάθος άγαθός. Τού άρέσει ή
εύχάριστη Ζωή. Ίδια άρέσκεται στάς πομπώδεις εκφράσεις
καί στάσεις, στοάς τίτλους, στά παράσημα, στά ωραία φο
ρέματα καί γενικώς εις κάθε τι πού έντυπωσιάΖει. Τού άρέοει ιδιαιτέρως νά έχη σχέσιν μέ πρόσωπα πού έχουν ύψηλήν κοινωνικήν θέσιν. Υπολογίζει πολύ τους άΕιωματούχους, διότι έλπίΖει ότι θά γίνη καί αύτός κάποτε, ώς καί έκείνοι, άντικείμενσν τιμών καί σεβασμού. Αί ιδέες του είνα:
καλές καί φωτεινές. Τηρεί τάς ύποοχέσεις του. Εχει πνεύ
μα μεθοδικόν. Άγοπά τήν κοινωνικήν Ζωήν. Είναι συνή
θως εύθυμος. Έχει φιλοδοΕίες συγκρατημένες. Άπεχθάνεται τήν μοναΕιάν. Οργανώνει καλά τήν έργασιαν του. ΜοιράΖει όμοιβές ατούς ύφιστομένους του άλλά καί έπιπλήΕεις.
"Οσον άνέρχεται στήν ίεραρχικήν κλίμακα γίνεται πε
ρισσότερον δογματικός καί αυστηρός, προσηλωμένος ατούς
θεσμούς πού τού έδωσαν τήν ΈΕουσίαν, καθώς επίσης καί
στά ήθη καί έθιμα τής εποχής του.
Απεχθάνεται κάθε πρωτοβουλίαν καί φαντασιοπληΕίαν.
Θέλει νά βλέπη νά βασιλεύη παντού ή τάΕις. Είναι φανατι
κός όποδός τών τύπων, τών προλήψεων, τών κατά συνθήκην
παραδεδεγμένων. Παρά τό άνομφισβήτητον γόητρον πού
έχει στήν κοινωνίαν, φοβείται έν τούτοις τήν κοινήν γνώ
μην. Είναι τούτο ή μεγάλη του άδυναμία. Τό πάθος του διά
τήν καλοΖωίαν τόν παρασύρει ένίοτε εις τήν έπίδειΕιν καί
τήν πολυτέλειαν. Κινδυνεύει τότε νά γίνη ύλιστής κσί να
έκμηδενίση τάς ικανότητας καί τά τάλαντά του.

γ. Ό ένθουσιώδης καί δρμητικός
Στήν πολιτικήν, ιδίως, εύρίσκει ό τύπος ούτος τό κατάληλσν πρός δράσιν έδοφος. Τότε είναι στό στοιχεϊόν
του. Είναι πνεύμα έπιθετικόν καί έριστικόν. Αρέσκεται ν'
άντιλέγη καί νά προκαλή άναστατώσεις. Είναι ενεργητικός
καί θαρραλέος μέχρι θρασύτητος. Πολύ ματαιόδοΕος. Ζηιεϊ
νά είναι πάντοτε πρώτος. Παρά τάς θορυβώδεις έκδηλώσεις
του άγσπό τούς ύφιστομένους του, πρός τους όποιους μοιράΖει διαρκώς έγκώμια. Οί τρόποι του είναι συνήθως καλοί
καίτοι πολύ έκδηλωτικοί καί θορυβώδεις. Έ χ ε ι έκρήΕεις
θυμού, ό όποιος όμως δέν διαρκεϊ πολύ. Ικ α νό ς νά προαφέρη μίαν εύνοιαν τήν όποιαν πρό ολίγου μόλις ήρνεϊτο
μέ πείσμα. Ό σοι τόν πλησιάΖουν, φρσντίΖουν προηγουμέ
νως νά πληροφορηθούν άν ό κ. προϊστάμενος είναι «στά
μπουρίνια» του. Ή μεταβλητότης αύτή τών αισθημάτων του
συντελεί ώστε νά έχη ολίγον μόνον κύρος. ΈνθουσιάΖει τό
πλήθος μέ τάς έΕάροεις του, άλλά οί πράΕεις του δέν συμ
φωνούν συνήθως μέ τά μεγαλόστομα λόγια καί τάς άφειδεϊς ύποοχέσεις του. Εύαίοθητος ατούς έπαίνους καί τά
χειροκροτήματα. ’Έ χει πολλά κατώτερα συμπλέγματα.
Εάν όμως αί πολλοί του ικανότητες κατευθυνθούν μέ
λογικήν καί συνέπειαν, ώστε νά λογικεύεται καί νά μήν είναι
ύπερβολικός εις όλα του, τότε πιθανόν νά είναι δυνατόν νά
προσφέρη κάτι τό χρήσιμον. Αλλως, μεταβάλλεται εις ά
τομον εύμετάβολον καί αύταρχικόν, φανατικόν, εκδικητικόν
καί Ζηλότυπον, άκόμη δέ καί εις επαναστατικόν.

δ. Ό συμπαθητικός καί γοητευτικός
"Εχει διαρκώς τό χαμόγελο στά χείλη του. Μόλις τόν
πλησιάσης, έχεις τήν έντύπωσιν ότι είναι κυριολεκτικώς γο
ητευμένος άπό τό άτομόν σου. Από φυσικήν άντίδροσιν ή
μάλλον φυσικήν έλΕιν, αισθάνεται τότε τό ίδιον αίσθημα δΓ
αύτάν. Ενθυμείται άμέσως τ' όνομά σου. Σέ άποκαλεί μά
λιστα «άγαπητόν φίλον». Έρωτά διά τήν ύγείαν τής συΖύ,ου
σου, διά τήν έργοσίσν σου καί τά λοιπά. Φυσικώ τώ λόγω,
άρχίΖεις νά σκέπτεσαι, ότι αύτός είνοι ό καλλίτερος προϊ
στάμενος, διότι σέ μετοχειρίΖεται μέ τόσην πολλήν οικειό
τητα. Εκδηλώνει φιλικά αισθήματα πρός όλους καί δημι
ουργεί άτμάσφαιραν έγκαρδιότητος γύρω του. Επιτυγχάνει
πάντοτε εις τάς άρχάς τής στοδιοδρομίας του ώς προϊστά
μενος. Η χαρούμενη αύθορμητικότης του, οί προσεκτικοί
του τρόποι, ή εύγένειά του, προκολούν τήν πρόθυμον ύπακοήν έκ μέρους τών ύφισταμένων του. Διά τούτο γίνεται
άρεστός καί συμπαθητικός.
Τό εύχάριστον ύφος του γίνεται μεταδοτικόν. Άρέοκεται νά προσφέρη ύπηρεσίας καί βοήθειαν οτούς ύφισταμένους του. ΓνωρίΖει έπίσης νά τούς άνταμείβη. Στήν μέ
θοδόν του νά διοική, έχει πάντοτε κάτι τό οίκεϊον, τό ελκυ
στικόν, ούτως ώστε αί διατογαί του νά γίνωνται σεβαστοί.
Ό ταν όμως διατόσση έχει πάντοτε τό ύφος ώς έάν
νά 2ητή συγγνώμην.
Αφήνει γενικώσ τήν έντύπωσιν ότι
θέλει νά είναι άρεστός καί εύχάριοτος. "Εχει τό ιδιαίτερον
χάρισμα νά γίνεται πειστικός καί νά μεταβάλλη εις πειθή
νια όργονα καί τούς πλέον δύστροπους ύφιστομένους, τά
«Εερσκέφαλα» κστά τό κοινώς λεγόμενον, τούς όποιους
κομμία τιμωρία δέν είναι δυνατόν νά συνετίση.
Τόν κατηγορούν καί δικαίως, ότι δέν τηρεί τάς ύποσχέσεις του, ότι στερείται σοβαρότητος, ότι γίνεται «παίγνιον» τών έπιτηδείων. Ή γοητεία του δέν διαρκεϊ έπι
πολύ, διότι συνήθως είνοι άδικος καί λαμβάνει γρήγορα καί
έπιπολαίως τάς αποφάσεις του.
Πάντως, αί ιδιότητες τού τύπου τής κατηγορίας αύτής
δέν είναι άΕιοκαταφρόνητες. Τουναντίον, άποτελούν δυνα
τόν παράγοντα κοινωνικής ειρήνης. Καί θά πρέπει ό κάθε
προϊστάμενος νά φροντίΖη όπως δημιουργή στό περιβάλλον
του ένα κλίμα συμπάθειας. ΧρειάΖεται όμως μεγάλη προ
σοχή καί αυτοκυριαρχία, ώστε νά μή παρασύρεται άπό τό
συναίσθημα, άλλά νά χρησιμοποιή περισσότερον τήν λογι
κήν, τήν άΕιοπρέπειαν, τήν σοβαρότητα.

ε. Ό «έπιτήδειος» (κοινώς καταφερτζής»)
Καί ό τύπος ούτος εύρίσκει συνήθως εύνοίκόν έδαφος
στήν πολιτικήν όπου μάλιστα εύδοκιμεϊ έπί μακράν. Μ έ τρό
πους εύγενικούς, μέ χαμόγελα καί κολακείες, κερδίΖει τήν
εμπιστοσύνην τών πολλών.
Είναι πάντοτε τής ιδίας γνώμης μέ τόν συνομιλητήν
του. Είνοι πολύ εύστροφος καί αντιλαμβάνεται άμέσως τά
πάντα. Ή μνήμη του είναι πολύ δυνατή καί τήν χρησιμοποιεί
θαύμασα.
Είναι φύσις πολύ περίεργη.
Ένδιαφέρεται ύπερβολικά διά τάς Εένας ύποθέσεις. Είναι πολύ πανούρ
γος, σπάταλος εις κολακείας, εύθυμος, σκώπτης, διπλωμά
της, ρήτωρ καλός καί ψεύδεται άσυστόλως. Ανίκανος νά
ύποταχθή εις οίονδήποτε πειθαρχίαν, ούτε όμως καί νά τήν
έπιβάλη. Χρησιμοποιεί ύπουλα μέσα διά νά έπιτύχη τούς
σκοπούς του καί παραπλανά εύχερώς τόν συνομιλητήν του
μέ γλυκύτητα έκφρόσεων καί προσποιημένους τοόπους. Έάν,
όμως τού δοθή ή εύκαιρία, χρησιμοποιεί καί ύφος σατραπι
κόν. Είναι πολύ καλός ψυχολόγος. Λαμβάνει πάντοτε ύπ
όψιν του τά πάθη, τάς άδυνομίας καί τάς άντιδράσεις τών
ύφισταμένων καί τών συνομιλητών του.
Επειδή είναι καί δόλιος, όλοι τόν φοβούνται καί τού
φέρονται άναλόγως. Κανείς δέν γνωρίΖει ποτέ τί σκέτε^αι
κατά βάθος. Αποτελεί διά τούς εύπρεπεϊς άνθρώπους ένα
αίνιγμα.
Στήν πραγματικότητα δέν έχει καμμίαν προσωπικότη
τα καί ίδιαν γνώμην. Αντιφάσκει συνήθως πρός τόν ίδιον
τόν έαυτόν του. Είναι ένας τέλειος «άρριβίστας».
Τόν τύπον τούτον τού προϊσταμένου τόν εύρίσκςμεν
εις όλα τά επαγγέλματα. Παρ' όλα τ’ άναμφισβήτητα moσόντα του, τήν εύστροφίαν του, τήν πειστικότητα, τάς διοι
κητικός του ίκονότητας, λόγω τής ύποκρισίας του καί τής
έλλείψεως ήθικών άρχών, είναι πολύ επικίνδυνος οπουδή
ποτε καί άν ύπηρετή.
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στ. Ό στρυφνός μέ την τετράγωνη λογική
Τό κύριον διοκριτικόν του γνώρισμα εϊνοι ή «τετράγω
νη» λογική του. "Ολαι του οί ένέργειαι καί διαταγαί του
φέρουν τήν σφραγίδα τής λογικής. Πάντοτε έξετάΖει καί
προσπαθεί νά έφαρμόοη έκείνο τό όποιον είναι ορθόν καί
δίκαιον. Κανείς δέν τοΰ τό άμφισβητεϊ αύτό, άλλά δέν τόν
ύποκούουν όλοι μ' εύχαρίστησιν καί προθυμίαν. Διατί άραγε;
Επειδή έχει τό ύφος στρυφνόν καί είναι διαρκώς σκυθρω
πός. Σχεδόν, δέν γέλα ποτέ. Είναι πολύ δύσπιστος πρός
όλους. Εννοεί νά έπαληθεύη ό ίδιος τήν έργασίαν τών ύφισταμένων του, νά έλέγχη τό πάντα.
Ή έργατικότης του είναι παροιμιώδης, Αναλαμβάνει
έργα μεγάλης πνοής. Είναι άνεΕάρτητος, τίμιος, συνεπής,
τηρεί τόν λόγον του καί τάς ύποσχέσεις του. Τοΰ λείπει ό
μως ή αύθόρμητη πρωτοβουλία. "Οταν παρουσιασθή κάποιο
απρόβλεπτο πρόβλημα, δέν ήμπορεί νά λάβη άμέσως άπόφοσιν. Η ακούραστος όμως έργατικότης καί έπιμσνή του
καλύπτουν τήν έλλειψιν πού έσημειώσαμε. Δέν είναι δ όλου
έκδηλωτικός. Είναι μάλλον δειλός. Γίνεται εύκολα Ζηλό
τυπος καί παραπονείται συνήθως ότι ή άΕία του δέν ανα
γνωρίζεται. Τοΰ λείπουν τό θάρρος καί ή έτοιμότης.
Πορά τό έλαττώματά του αύτό, ό προϊστάμενος αύτός
προσφέρει ρεγάλας ύπηρεσίας τόσον στήν ύπηρεσίαν τήν
όποιαν διευθύνει, όσον καί στήν κοινωνίαν, διότι έχει άναμφισβητήτως πολύτιμα προσόντα ήθικής καί πνευματικής
φύσεως, ώς εύθύτητα, άΕιοπρέπειαν, ήθος, ένπμότητα, συ
νέπειαν. Εις άνθρώπους τού τύπου τούτου συνήθως άποτείνονται, έάν παρουσιασθή άνάγκη άναδιοργανώσεως ένός
μεγάλου κλάδου ύπηρεσίας λόγω τής άκαταβλήτου έργατικότητος, τής εύθυκρισίας του, τών ήθικών του άρχών,
τής άνεΕαρτησίας τών ιδεών του. Είναι τόσον φανατικός
εις τάς ιδέας του, κοινωνικός, πολιτικός, θρησκευτικός,
ώστε προτιμά νά τόν θανατώσουν μάλλον παρά νά τάς άπαρνηθή καί νά φυτοΖωή.

ζ. Ό τεχνικός
Επιβάλλεται μέ τάς γνώσεις του εις τό έπάγγελμά
του. Είναι σοβαρός, ολιγόλογος, μετρημένος. Τό έπάγγελ
μά του τό θεωρεί ώς κάτι τό ιερόν. Έ χει πρακτικόν πνεύ
μα. Είναι πολύ θετικός, ύπομονητικός, εύθύς καί έργατικώτατος. Δέν έχει πολλήν φαντασίαν. Είναι αύστηρός πρός
τούς ύφισταμένους του καί γίνεται τραχύς πρός αύτούς.
Σέβεται τούς κανονισμούς καί τούς άνωτέρους του. ΆναΖητεί ποντού τήν ώφελιμότητα. Είναι όΕύθυμος καί πείσμων,
όκριβολόγος καί μεθοδικός. Δέν έχει όμως σπινθηροβόλον
πνεύμα. Αί ίδιότητές του ώς τεχνικού δέν άρκοϋν διά νά
είναι ήγέτης. Δύναται όμως νά είναι άΕιόλογον βοηθητικόν
στέλεχος ήγέτου καί θαυμάσιος συνεργάτης μεγάλης ολκής.
Ομιλεί μέ πολλήν εύφράδειον καί πειστικότητα. Δέν
άπευθύνεται στήν λογικήν, άλλά στό συναίσθημα, στά πάθη.
Ζή έντατικώς τό όνειρά του. Βλέπει τόν κόσμον διά μέσου
τών όραματισμών του. Έ χει ύπερτροφικήν φαντασίαν. Ε 
φευρίσκει νέες ιδέες, συνήθως παράξενες καί άπραγματοποίητες. ΓνωρίΖει όμως νά τάς παρουσιάΖη μέ έλκυστικά
χρώματα καί πειστικότητα. Λόγω τής διανοητικής του άσταθείας καί τής ρευστότητος τών ιδεών του, άποτυγχάνει
συνήθως.
Έ ν τούτοις οί φαντασιόπληκτοι ούτοι τύποι κατορθώ
νουν ένίοτε μεγάλα πράγματα, έάν μάλιστα περιορίΖωνται
εις τό νά προκαλοϋν τόν ένθουσιασμόν καί έχουν τήν σύνεσιν ν' όφίνουν εις άλλους, μέ οργανωτικός ιδιότητας καί
ψυχρόν λογικήν, νά έφαρμόσουν τάς ιδέας των. Στήν πε
ρίπτωσιν αύτήν, τό πρόσωπα αύτό χρησιμοποιούν τόν ήγέτην ή τόν προϊστάμενον ώς μέοον διά νά δημιουργή καί νά
συγκρατή τόν ένθουσιασμόν.
Τοιούτοι τύποι μέ άσυγκράτητον φαντασίαν καί καινο
φανείς ιδέας εύρίσκσνται εις όλους τούς κοινωνικούς το
μείς. Αί παράξενες ιδέες των πού έναλλάσσονται διαρκώς
ώς κινηματογραφική ταινία, προκαλοϋν τήν
περιέργειαν
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καί τήν συμπάθειαν τών ύφισταμένων καί τών συνεργατών
των καθώς καί άλλων πολλών. Ή Ζωή τών ύφισταμένων
του άποβάλλει τήν μονοτονίαν καί άποκτρ ένδιαφέρον μέ τήν
διαρκή ποικιλίαν τού νέου καί τού άπροόπτου. Δυστυχώς
όμως, ή άταξία βασιλεύει γύρω άπό τούς τύπους αύτούς,
διότι ή άτμόσφαιρα τής φαντασίας καί ή παραμέλησις τής
πραγματικότητος, αί άσυνέπειαι καί ή έλλειψις έλέγχου δη
μιουργούν συνήθως κστάστασιν πού δέν άπέχει πολύ άπό
τήν άποσύνθεσιν καί τήν διάλυσιν.

η. Ό διατακτικός και άναβλητικός
Δέν στερείται άντιλήψεως καί άλλων ικανοτήτων. Γνωρι'Ζει καί προβλέπει όλας τάς περιπτώσεις, όλας τάς δυνα
τότητας, άκόμη καί τάς μάλλον άπιθάνους. Ή μεγάλη του
όμως άδυνομία έγκειται εις τό νά εύρη καί δώση τήν κατάληλον λύσιν στήν συγκεκριμένην περίπτωσιν πού τού έμφανίΖεται, διότι είναι άναποφάσιστος μέχρις ύπερβαλής.
Ώ ς έκ τούτου, προτιμά ν' άφίνη τάς υποθέσεις νά κοι
μούνται καί νά τακτοποιούνται κατά τό δυνατόν μόναι τω Λ
χωρίς τήν ίδικήν του έπέμβσσιν. Ό χρόνος είναι δΓ αύτόν
ό μέγας θεραπευτής κάθε ύποθέσεως. Ή τύχη, κατ' αύ.όν,
εϊνοι εις περιοωρισμένον πνεύμα τού άνθρώπου. Αύτή είναι
ή θεωρία του καί ή τελείως μοιρολατρική διδασκαλία του.
Καμαρώνει τήν άπραξίαν του, τήν όποιαν θεωρεί ώς
άπόδειξιν μεγάλης αυτοκυριαρχίας καί ψυχραιμίας.
Είναι ό αιωνίως έπιφυλακτικός καί παθολογικά άνα
βλητικός. Καταντά νά είναι σωστή άρνησις τών πάντων. Καί
διά τούς λόγους τούτους γίνεται έπικίδυνος καί έπιΖήμ ος
εις οίσνδήποτε θέσιν καί άν εύρίσκεται. Προσπαθεί ν' όνα-

'0 μεροληπτικός καί άδικος Προϊστά
μενος είναι επιρρεπής εις τήν ραδιουρ
γίαν καί τείνει εύήκοον ονς εις τάς κο
λακείας, τάς συκοφαντίας, τάς διαβολάς. Ευνοεί τά πρόσωπα, τά όποια τόν
κολακεύουν ή τοΰ προσφέρουν ύπηρε
σίαν δι έιεργείας, τάς οποίας εκείνος
προσωπικώς ώφειλε νά κάμη.
πληρώση τό άθεράπευτον έλάττωμα τής άναποφασιστικότητος καί άναβλητικότητος μέ τήν χειμαρρώδη καί πομφολυγώδη πολυλογίαν του, διότι χειρίΖεται άριστα τήν γλώσσαν,
άλλά τό άποτέλεσμα μένει τό αύτό. Ούδεμίαν ούσιαστικήν
βοήθειαν προσφέρει εις τήν ύπηρεσίαν καί τήν κοινω/ίαν.

θ. Ό μεροληπτικός καί άδι κος
Καί ό τύπος ούτος δέν διακρίνεται διά μεγάλην άντίληψιν. Προσπαθεί καί αύτός νά τήν άνοπληρώση μέ τήν
εύφρόδειαν καί στωμυλίαν του, άκόμη δέ μέ τήν ειρωνείαν
καί τό άνοστον χιούμορ του.
Πλήν τής άναβλητικότητος ή όποια συνήθως τόν δια
κρίνει, έμφανίΖει καί άλλα έλαττώματα, τά όποια τόν κα
θιστούν άκόμη περισσότερον έπιΖήμιον καί έπικίνδυνον άπό
τόν προηγούμενον τύπον.
Είναι έπιρρεπής εις τήν ροδιουργίαν καί τείνει εύήκο
ον οΰς εις τάς κολακείας, τάς συκοφαντίας, τάς διάβο
λός.
Δέν τόν διακρίνει πνεύμα όμεροληψίας καί δικαιοσύ
νης εις τάς ένεργείας του, ίδια ώς πρός τούς ύφισταμένους
του καί τούς συνεργάτας του. Τούναντίον εύνοεϊ πολύ ώρισμένα πρόσωπα τά όποια τόν κολακεύουν ή τοΰ προσφέ
ρουν ύπηρεσίας δΓ ένεργείας τάς όποιας έκεϊνος προσω
πικώς ώφειλε νά κόμη. Π.χ. έκθέσεις έπί ύπηρεσιακών θε
μάτων, διστύπωσιν σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, έγκυκλίων κλπ. Τούς ύποστηρίΖει μέ φανατισμόν, εις βάρ#ς μάλι
στα άλλων ίκανωτέρων άπό αύτούς, οί όποιοι δέν στέργουν
νά γίνουν όργανό του. Τούτους τούς καταδιώκει μέ κάθε
τρόπον, ιδία ύπουλσν. Δημιουργεί «κλίκας». Ή εύνοιοκρατία βασιλεύει εις τόν τομέα όπου προίσταται.

Προσποιείται συνήθωρ τόν πολύ φανατικόν οπαδόν τηρ
πολιτικήρ μερίδορ ή όποια εύρίσκεται είρ τήν έΕουσίαν, ώστε
νά κερδίση τήν συμπάθειαν, τήν εμπιστοσύνην καί τήν εύ
νοιαν τών έκάστστε κρατουντών, πρόρ τούρ όποίουρ εύρίοκεται πάντοτε είρ άρίσταρ σχέσειρ, διότι τούρ έΕυπηρετεϊ μέ κάθε τρόπον.
Μ έ τήν ϋπουλον καί μεροληπτικήν στάσιν του έναντι
τών ευπρεπών καί ικανών ύφιστομένων του, μέ τήν άδι
κον συμπεριφοράν του πρόρ αύτούρ, μέ τάρ διαβολάρ του
έναντίον τούτων καί τών συναδέλφων του, γίνεται πολύ
έπικίνδυνορ μάστιΕ τήρ ύππρεσίαρ πού διοικεί.
"Εχει έπίσηρ καί τό φοβερόν έλάττωμα νά είναι φθονερόρ, ιδία όλων έκείνων οί όποιοι διακρίνονται καί ύπερέχουν διονοητικώρ, πνευματικώρ καί ήθικώρ. Τούρ φοβείται,
τούρ φθονεί καί μηχανεύεται δισφόρουρ καταχθονίουρ μεθόδουρ διά νά τούρ έΕουθενώνη καί τούρ συντρίψη- Είναι
όχι μόνον αρνησιρ, είρ κάθε τι τό πρωτότυπον, τό δημιουρ
γικόν, τό άνώτερον, άλλά καί έπιΖήμιορ είρ τήν κοινωνίαν.

ι. Ό άδιάφορος και μοιρολάτρης
Δέν στερείται εύφυίαρ καί διανοητικών έν γένει προ
σόντων. "Εχει άρκετάρ ίκανότηταρ, άλλά δέν τάρ χρησιμο
ποιεί. Έ άν ήθελε νά τάρ θέση είρ έφαρμογήν, διά τό καλόν
τήρ ύπηρεσίαρ πού διοικεί, θά ήτο καλόσ προϊστάμενορ. Εί
ναι συνήθωρ περίφροντιρ καί πολύ άπορροφημένορ, όχι 6μωρ άπό τά κύρια καθήκοντά του. Τά ένδιαφέροντά του
είναι τελείωρ διάφορα. Θεωρεί τήν ύπηρεσίαν πού διευθύνει
ώρ πάρεργσν καθήκον καί έπιδεικνύει διά τούτο κλασσικήν
άδιαφορίαν πρόρ αύτήν, πού φθάνει τά όρια τήρ άπαθείαρ
καί μοιρολατρείαρ 'Ωρ έκ τούτου, δέχεται δ,τι τού είση-

'Ο γραφειοκράτης αδιαφορεί τελείως, αν
ώς αποτέλεσμα της αρνητικής τον νο
οτροπίας θά καθυστέρηση ή λνσις τής
νποθέσεως ή ακόμη, αν ναυαγήση. Τό
ουσιώδες δι’ αυτόν είναι νά τηρηθούν
οί τύποι, ή αυστηρά καί κατά γράμμα
ερμηνεία, ή άποκτείνουσα τήν ουσίαν.
γούνται καί ύπογράφει δ,τι τού ύποβάλλουν πρόρ έγκρισιν.
Επιδεικνύει άμεμπτον συμπεριφοράν πρόρ τούρ ύφισταμένουρ του.
Λόγω τού ότι δέν παρακολουθεί έκ τού σύνεγγυρ τήν
ύπηρεσίαν του, άγνοεϊ ώρ έπί τό πλεϊστον τά θέματα αύτήρ.
Αφίνει όλην τήν πρωτοβουλίαν είρ τούρ ύφισταμένουρ καί
συνεργάταρ του, άπό τήν φιλοτιμίαν καί τήν εύουνειδησίαν
τών όποιων έΕαρτόται αύτή αϋτη ή ύπηρεσι-ακή του ύπόστασιρ. Ή πάροδοα τού χρόνου έπαυΕάνει τήν άδιαφορίαν
του.
Παρά ταϋτα, κατορθώνει νά έπιπλέη χάριρ είρ τήν εϋστοχον διαχείρισιν τών ύποθέσεων έκ μέρουρ τών βοηθών
του.
Έ άν άνακύψουν άνωμαλίοι είρ τήν λειτουργίαν τήρ
ύπηρεσίαρ του, έχει τήν εύστροφίαν ν’ αύτοσχεδιάΖη, νά
κατευνάΖη τάρ διαμαρτυρίαρ καί νά έπαναφέρη τήν ισορρο
πίαν τών πραγμάτων.
Τελικώρ όμωρ, ή παθολογική του άδιαφορία γίνεται
είρ όλουρ άντιληπτή καί καταλήγει νά στερηθή οίουδήποτε
κύρουρ.

ια. Ό γραφειοκράτης
Είναι ό συνηθέστερορ τύπορ τών δημοσίων ύπηρεσιών,
όχι όμωρ καί ό συμπαθητικώτερορ. ΔοκιμάΖει ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν μέ τό νά περιπλέκη τάρ ύποθέσειρ είρ τόν άφόρητον δαίδαλον τών πολυπλάκων διατυπώσεων καί τών
πλέον στρυφνών καί δυσμενών έρμηνειών τών νόμων. Α 
διαφορεί τελείωρ άν ώρ άποτέλεσμα τήρ άρνητικήρ του νοστροπίαρ θά καθυστερήση ή λύσιρ τήρ ύποθέοεωρ, ή άκόμη,
άν ναυαγήση. Τό ούσιώδερ δι' αύτόν είναι νά τηρηθούν οί
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τύποι, ή αύστηρά καί κατά γράμμα έρμηνεία, ή άποκτείνου
σα τήν ούσίαν. Δέν ήμπορεϊρ νά τόν κστηγορήσηΡ δΓ ιδιο
τέλειαν ή άπιστίαν.
'Υπάρχουν διάφοροι τύποι γροφειοκρατων. Θά σημειώσωμεν δύο μόνον έκ τούτων. Ό έναρ, είναι βαθύρ γνώοτηρ
τήρ νομοθεσίαρ πού έφαρμόΖει καί ύπέρμαχορ τήρ νομιμότητορ. Είναι προσεκτικόρ είρ όλαρ του τάρ έκδηλώσειρ.
Δέν έχει στενούρ φίλουρ. Είναι σιωπηλόρ, αίνιγματώδηρ,
άληθινόν μυστήριον είρ όλουρ. Τόν ύπαλογίΖουν όλοι όσοι
έρχονται είρ επαφήν μαΖί του, διότι είναι ίκανόρ μέ τήν
βαθείαν γνώσιν τών θεμάτων καί τήρ νομοθεσίαρ τών άντικειμένων πού χειρίΖεται, νά κατοβοροθρώση ή τούναντίον νά
ύποστηρίΕη κάθε ύπόθεσιν πού έρχεται ένώπιόν του. Μ έ τήν
στενήν του κορδιά καί τάρ πορωπίδαρ τού μυαλού του, κα
τορθώνει νά δίδη τήν χειροτέραν κστεύθυναιν στήν ύπόθεσιν
πού χειρίΖεται. Είναι ίκανόρ νά κοταπνίΕη κάθε πρωτοβου
λίαν καί άνωτερότητα ψυχικήν. Τόν φοβούνται καί οί προϊ
στάμενοί του άκόμη, διότι μή έχσντεα τόν καιρόν νά έγκύψουν στήν κάθε ύπόθεσιν καί στάρ σχετικάρ διατάΕε.ρ, δέν
είναι πρόχειροι ν' άντιτσχθούν στό πλήθορ τών έπιχειρημάτων καί τών διατάΕεων πού μέ πολλήν εύχέρειαν τούρ παρα
τάσσει. Καί άν δέν έχουν τό σθένορ ν' άναλάβουν οί ίδιοι
τήν πρωτοβουλίαν τήρ κατευθύνσεωρ καί τήρ δικαίαρ έπιλύσεωρ τήρ ύποθέοεωρ, κάμπτονται καί ύποχωρούν πρό τήρ
πείομονορ έπιμονήρ του. Δημιουργεί Ζητήματα καί άντιπάθειερ μεταΕύ τών συναδέλφων του.
Οί ύφιστάμενοί του όχι μόνον τόν φοβούνται, άλλά
κυριολεκτικώα τόν τρέμουν. Μ έ τήν κοκότητα πού τόν δια
κρίνει είναι ίκανόρ νά πραγματοποιήοη τάρ άπειλάρ πού
διαρκώρ τούρ έκτοΕεύει. Αν άντιληφθη ότι δέν συμμορ
φώνονται μέ τάρ έντολάρ του πού είναι σχεδόν πάντοτε
γεμάτερ άπό χολήν καί κακίαν, τούρ στιγματίζει στάρ ύπηρεσιοκάρ έκθέσειρ, στά φύλλα ποιότητορ ώρ άκοταλλήλουρ,
ώρ άνικάνουρ καί τούρ καταδικάζει είρ στοσιμότητα.
"Ενα τοιούτον τύπον γροφειοκράτου περιγράφει μέ τόν
γλαφυρόν του κάλαμον, ό έκλιπών, έκλεκτόα λογοτέχνηρ
Ζαχ. Παπαντωνίου είρ τό διήγημά του « Ό Τμηματάρχηα έρ
χεται». Είρ τούτο, μέ πολύ χιούμορ καί καυστικότητα, σατυρίΖει ένα γραφειοκράτην προϊστάμενον πού μέ τήν στενοκαρδίαν του καί τήν άπάνθρωπσν έρμηνείον τού νόμου πού
έδιδε, δέν έδίστααε νά ματαιώση τήν κατασκευήν ύδραγωγείου μιάρ Κοινότητορ καί νά τήν κστοδικάση είρ τήν στερησιν τού νερού. "Οταν δέ ό άναπληρωτήρ του είχε τερ
ματίσει εύνοϊκώρ τήν ύπόθεσιν ούτήν κατά τήν διάρκειαν
τήρ άσθενείαρ του καί τό έπληροφορήθη αύτό ό άσθενήσαα προϊστάμενορ, έπαθε ήμιπληγίσν!
Υπάρχουν καί άλλοι τύποι γραφειοκρατών πού δεσπόΖονται κυρίωρ άπό τήν εύθυνοφοβίαν καί άλλοι, άπό τήν
ραθυμίαν καί άδιαφορίαν. Έ ν α έκ τούτων πού είναι καί ό
συνηθέστερορ, είρ τάρ δημοσίαρ ύπηρεσίαρ, σκιαγραφο,ιμεν
κατωτέρω. Δέν έχει τάρ γνώσειρ τού άλλου, ούτε καί τήν
κακίον του. Είναι όμωρ πολύ ράθυμορ, πολύ προχειρολόγορ.
Απολαμβάνει τάρ καρυκευμέναρ φραστικάρ διατυπώσειρ μέ
τάρ όποίαρ διανθίΖει τά έγγραφά του. Οχυρώνεται διοοκώρ
όπισθεν τών τύπων καί τών άτελειώτων διατυπώσεων, άρκεϊ νά μήν είσέλθη στήν ούσίαν τήρ ύποθέοεωρ.
Διά νά μή κόυρασθή δέ καί μελετήση τήν ύπόθεσιν,
ίδίωρ μάλιστα όταν είναι ό φάκελλορ όγκώδηρ καί διά ν'
άπαλλαγή άπό αύτόν έκ φόβου μήπωρ έλεγθή διά καθυστέρησιν, οοφίΖετοι νά τόν έΕοποστείλη είρ ένα περίπατον
άνά τήν περιφερειακήν ύπηρεσίαν πού ύπάγεται στήν δ καιοδοσίαν τού Κέντρου. Μ έ τήν περίωημον δέ φράσιν «διαβι
βάζεται πρόρ τήν τάδε ύπηρεσίαν διά νά παράσχη πληροφορίαρ κλπ.» άπαλλάσσεται έπί τού παρόντοο τήρ ένοχλητικήρ ύποθέοεωρ. Κατά πάσαν πιθανότητα, όλα τά στοιχεία
πού Ζητεί, εύρίσκονται μέσα είρ τόν ίδιον τόν φάκελλον,
τόν όποιον όμωρ βορύνετσι ν' άνοδιφήση. Ό φάκελλορ
κάποτε έπιστρέφει. Αλλά δέν είναι σπάνιον, νά τόν έπαναδιαβιβάση πρόρ τήν αύτήν 'Αρχήν διά νά διευκρινήση
δήθεν κάποιον αημεϊον τήρ άποντήσεωρ, πού καί αύτό έπί
σηρ έΕάγεται άπό τήν μελέτην τού φακέλλου.
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Τοΰ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ, Άστυν. Δ)ντοϋ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ— ΕΕΑΠ— ΚΕΑΑ. Διατελέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. Έθνικοΰ καί
ΝΑΤΟ παρά τώ ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοϋ τοΰ
ΚΜΟΔΔ τοΰ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήπεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α - Ι Ο Ν

II.

Αηοτελεσματικότης του Β.Π.
Δέν είναι δυνατόν νά καθορίσωμεν τό μέγεθος καί τήν
έκτααιν έπιτυχίας τοΰ Β.ΙΙ., οδτε καί νά κατανομάαωμεν τόν
τρ07τον κατά τόν όποιον θά είναι δυνατόν νά ΰπάρξτ, μεγαλύτερον ή καί καλλίτερου άποτέλεσμα, διότι κατά τούς γενομέ
νους δύο Παγκοσμίους πολέμους είναι βέβαιον δτι δ Β.Π. δέν
έφηρμόαθη εις μεγάλην έκτασιν, ώστε νά άποκτηθή ή κατάλ
ληλος πρός τοΰτο πείρα. Πάντως ένα είναι γεγονός, δτι δ
Β.1Ι. δύναται νά έπιτύχη μεγαλυτέρας άπωλείας άφ’ 8τι θά
προκληθοΟν έκ τών πολεμικών τραυμάτων.
Τό άνωτέρω γεγονός, ουνάγεται έξ δλων τών έποχων καθ’
&ς έλαβον χώραν διάφοροι πόλεμοι. Ένδεικτικώς άναφέρονται:
α. 'Ο λοιμός τίδν ’Αθηνών κατά τόν Πελοποννηοιακόν Πό
λεμον προεκάλεοε μεγαλυτέρας άπωλείας είς τούς ’Α
θηναίους, άφ’ δτι προεκάλεοε δλόκληρος δ πόλεμος,
β. Τό έτος 1812 ή Μεγάλη Στρατιά τοΰ Ναπολέοντος άπεδεκατίσθη κατά τήν προέλασίν της πρός τήν Μόσχαν
Οπό τής δυσεντερίας.
γ. Κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον (1856) ή δυσεντερία, δ
τυφοειδής πυρετός καί δ έξανθηματικάς τύφος παρέλυ
σαν τάς έπιχειρήσεις τών συμμάχων έναντίον τής Ρωασίας, ώστε όλίγου δεΐν νά διαλυθή τό συμμαχικό; έκστρατευτικόν Σώμα.
Είναι γνωστόν, δτι καί κατά τούς δύο παγκοσμίους πο
λέμους ένέσκηψαν άσθένειαι προερχόμεναι έκ μικροβίων γρίππης - χολέρας κλπ. Τούτο άκριβώς συνέβη, κατά τήν διάρκειαν
τού πολέμου μεταξύ Ίσραηλινών καί Αιγυπτίων καί αμέσως
μετά τόν πόλεμον αύτών.
Πάντως, πρέπει νά πιστεύεται, δτι αί προξενηθεϊσαι άπώλειαι, άνά τήν δφήλιον, δπήρξαν ύπερτριπλάσιαι τών απω
λειών έξ δλων τών πολεμικών έπιχειρήσεων είς άπαντα τά
μέτωπα τών μέχρι σήμερον διεξαχθέντων πολέμων.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν

πίσεως καί καταπολεμήσεως τών διαφόρων βαρειών ή καί έλαφροτέρων λοιμωδών νόσων, καθόσον είναι γνωστός δ τρόπος
μεταδόσεως τών μικροοργανισμών καί συνεπώς εύκόλως καί
έπιτυχώς διακόπτεται ή δδός τής μεταδόσεως, π .χ. καταπολεμοΰντες έπιδηιιίαν έξανθηματικοΰ τύφου διά τής καταστρο
φής φθειρών, τήν έπιδημίαν πανώλης διά τής καταστροφής
μυών καί Φύλλων.
Παράλληλα δφίστανται καί ισχυρά μέσα προφυλάξεως διά
Ίής χρήσεως έμβολίων διά τών δποίων άνοσοποιούμεθα έναντί
ον τών νόσων π .χ. δαμαλισμός έναντίον τής εύλογιας, άντιχολερικόν έμβόλιον έναντίον χολέρας.
Τά μέτρα άμύνης συνήθως διακρίνονται είς γενικά καί
ειδικά:
α.

(1)
(2)

(3)
β.

(1)

III.

Μέσα καταπολεμήσεαχ: καί όμύνης έναντίον τού Β.Π.
Σήμερον δφίστανται άρκετά καί έπιτυχή μέσα άντιμετω-
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(2)

Γ ε ν ι κ ά
μ έ τ ρ α
είναι τά κοινά μέτρα προφυ
λάξεως τά δποΐα έφαρμόζονται έπί τού πληθυσμού ολο
κλήρου ή έπί τού έκτεθειμένου τμήματος αύτοΰ προκα
ταβολικούς. Ταύτα είναι:
Ή καταφυγή είς καταφύγιου καί παραμονή έντός αύ
τοΰ μέχρι λήξεως τοΰ συναγερμού.
Ή χρήσις προφυλακτικών μέσων (έμβόλια) παρά τής
Υγειονομικής 'Γπηρεαίας. Ούδείς πρέπει νά άμελήση
νά προσέλθη κατά τήν δρισθειααν ώραν καί ήμέραν διά
νά έμβολιασθή.
Ή έκκένωσις προσωρινώς τής πόλεως, μέχρις δτου άπολυμανθή καλώς.
Ε ι δ ι κ ά
μέτρα.
Είναι έκεϊνα τά δποΐα έφαρμόζσνται άμέσως μόλις σημάνη συναγερμός ή καί εύθύς
μετά τήν λήξιν του.
Ταύτα είναι:
Ή χρήσις προσωπίδος καί ειδικής ένδυμασίας, ώστε
είς περίπτωσιν μολύνσεως τού άέρος διά ζώντων μικρο
οργανισμών τά άτομον νά μεταβαίνη εύκόλως είς τήν
έργασίαν του. ’Ελλείψει προσωπίδος δέον τις νά θίτη
πρός τοΰ στόματος καί τής ρινός του 4πλήν ή 8πλήν
πυκνήν γάζαν, ή μεγάλον μανδήλιον είς πολλάς πτυχάς
καί είσπνεύση δι’ αύτών, δπότε τό μεγαλύτερου μέρος
τών μικροοργανισμών μένει έπί τών πτυχών. Συνιστάται
καί ή χρήσις μακρών δερμάτινων χειρονακτίων πρός προ
στασίαν τών χειρών καί βραχιόνων.
Ό βρασμός τών πάντων,— δδατος,— τροφίμων καί ρου
χισμού, καθόσον τά παθογόνα μικρόβια ή τοξΐναι δέν άν-

"Αγγλοι στρατιώτες τυφλωμένοι όπό χημικά αέρια, κατά τόν Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον όδηγοΰνται εις νοσοκομείον.
θίστανται εις τόν βρασμόν (80® 10—1 5 ') . 'Ομοίως καί
αί κονσέρβαι έξωτερικώς καί έαωτερικώς, δέον κατά πε
ρίπτωσή νά βράζωνται.
(3) Ή μόλονσις έδάφους διά τοΰ βακίλλου τοΰ άνθρακος.
Δ ι’ αύτοΰ προκαλεϊται θανατηφόρος νόσος εις τά ζώα καί
έν συνεχείφ άθρόα μόλονσις τών ανθρώπων.
'Γπό των ειδικών Υγειονομικών ύπηρεσιών έπιτυγχάνεται ή προφύλαξις καί θεραπεία τών ζώων, ώς καί ή
θεραπεία τών άνθρώπων καί άπολόμανσις τοΟ έδάφοος.
Μ Ε Ρ Ο Σ
ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν

Θ ’.
I.

Καταφύγια
Έ γένετο κατανοητόν παρά πάντων δτι ή έπίθεσις τοδ έχθροΟ άπό άέρος διά βομβών, κατά μέγα μέρος, too στρέφεται
κατά τοΟ άμάχοο πληθυσμού τής Χώρας, αποβλέπει εις τήν
μείωσιν τής πολεμικής παραγωγής καί διατάραξιν τής όμαλής
ζωής τοδ έσωτερικοδ τής Χώρας (μετόπισθεν) διά τής νεκρώσεως πάσης οικονομικής καί βιομηχανικής δραστηριότητος.
Κατόπιν αότοδ κατεδείχθη ή άναγκαιότης τής κατασκευής
καταφυγίων πρός προστασίαν τοδ άμάχοο πληθυσμού τής χώ 
ρας, διά τήν χρηαιμοποίησιν τούτων κατά τήν διάρκειαν του
πολέμου, ΐνα οίίτω δυνηθή καί άντιδράση δ πλυθυσμός εις τόν
άνωτέρω σκοπόν τοδ έχθροδ πρός συμβολήν εις τήν ’Εθνικήν
■Άμυναν.
Οί χώροι οΐτινες είναι περίκλειστοι καί μάς παρέχουν
μικράν ή μεγάλην προστασίαν έκ τών κινδύνων τών βομβών
καί έντός τών όποίων πρέπει νά είναι δυνατή ή παραμονή καί
διαβίωαις δτόμων, όνομάζονται «ΚΑΤΑΦΓΓΙΑ».
Βαθμός προστασίας, χώροι καί όροι οϋς δέον νά πληροί
τό καταφύγιον.
*0 καταφεύγων εις καταφύγιον είναι 5άκις άσφαλέστερος
τοδ ευρισκομένου εις τήν οικίαν καί Ιδακις τοΰ έκτεθειμένου
εις τάς δδούς. "Ενα σύνηθες καταφύγιον δέον νά περιλαμβάνη
τούς έςής χώρους:
α) Προθάλαμον.
β) Αίθουσαν άνά 50 άτόμων ή αΐθούσας δυναμένας νά πε
ριλαμβάνουν άπαντα τά άτομα τά ένοικοΰντα εις τήν
οικοδομήν.
Πάντως δ έλεύθερος χώρος κατ’ άτομον δέον νά είναι
3 κυβικά μέτρα (3 Μ3) καί ούχί έπιφάνεια κατωτέρα
τοΰ 0,60 μ2 καί έλάχιστον ύψος 2,20 μ.
γ) ’Αφοδευτήρια μέ άναλογίαν Ιν άνά 25 άτομα.

δ)

Ειδικούς χώρους δηλαδή θάλαμον ιατρικής περιθάλψεως,
άποθήκην τροφίμων, έφωδίων, δεξαμενήν Οδατος κλπ.
"Εν καταφύγιον διά νά χαρακτηρισθή κατάλληλον καί σύμ
φωνον πρός τάς δδηγίας τοδ άρμοδίου φορέως τής Π. Α.
(Γ.Δ.Τ./ΓΕΔΠΑ/Χ) δέον νά είναι:
α) Στερεόν καί 6πό τδ έδαφος, ώστε νά άντέχη εις τό βάρος
τών έρειπίων τών ύπερκειμένων αύτοδ δρόφων κλπ.
β) Νά άερίζεται καλώς καί έπαρκώς.
γ) Νά είναι στεγανόν καί νά παρεμποδίζη τήν ραδιενέργειαν,
δ) Νά είναι πλησίον τών καταφευγόντων εις αυτό,
ε) Νά έχη δύο έξόδους έκτός τών εισόδων.
στ) Νά μή διέρχωνται διά αύτοδ σωληνώσεις ύδρεύσεως,
φωταερίου, άποχετεύσεως.
ζ) Νά είναι μακράν υφισταμένων φωταγωγών, βαρέων άντικειμένων ή μηχανών κλπ.
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

II.

Είδη καταφυγίων καί έΕσπλισμός αύτών.
Τά καταφύγια άναλόγως τοΰ προορισμού τής κατασκευής
καί προστασίας διακρίνσνται εις τά έξής είδη:
α)

β)

Δ η μ ό σ ι α
Κ α τ α φ ύ γ ι α ,
κατασκευαζόμενα
Οπό τοΰ Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων πρός προστασίαν
τοΰ πληθυσμοδ καί τών ύπαλλήλων αύτών τών ευρισκο
μένων μακράν τής οικίας των κατά τήν ώραν τοδ συνα
γερμού.
’Ι δ ι ω τ ι κ ά Κ α τ α φ ύ γ ι α ,
κατασκευαζόμενα
Οπό τών ιδιωτών, ’Οργανισμών ή ’Επιχειρήσεων ’Ιδιω τι
κού Δικαίου πρός προστασίαν αύτών, τών οικογενειών των
καί τών έν αύτοϊς έργαζομένων ιδιωτικών ύπαλλήλων.

γ)

Ά ν τ ι α τ ο μ ι κ ά ,
ώς κατάλληλα διά τήν άντιμετώπιαιν τών τεσσάρων μορφών έκδηλώσεων ένεργείας τής
έκρήξεως μιάς άτομικής βόμβας.

δ)

Ά ν τ ι α υ μ β α τ ι κ ά
ή δ ι ασυμβατ ι κά
ικανά πρός παροχήν προστασίας έκ τών συμβατικών καί
μόνον δπλων.
Κ α τ α φ ύ γ ι α
έκ κ α τ α σ κ ε υ ή ς ,
ήτοι
έκεΐνα άτινα κατεσκευάσθησαν ές ύπαρχής τοιαδτα, καί

ε)

στ) Κ α τ α φ ύ γ ι α έ κ δ ι α σ κ ε υ ή ς ,
έκεΐνα άτινα
κατεσκευάσθησαν έκ διαρρυθμίσεως ύφισταμένου καταλλή
λου πρός τούτο έλευθέρου ή μή χώρου.
’Εκτός τών άνωτέρω είδών καταφυγίων ύφίσταται καί μία
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Ειδική μάσκα πράα προστασίαν έκ τοϋ βιολογικού πολέμου
χρηοΐιμοποιηθείσα υπό τού γερμανικού στρατού κατά τόν
Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Θεωρείται έκ τών πλέον
Αποτελεσματικών.

έτέρα κατηγορία καταφυγίων, δτινα κατασκευάζονται διά τήν
προστασίαν άναγκαίου προσωπικοδ καί δυσκόλως άναπληρουμένου άνήκοντος είς σοβαράς Κρατικάς πολεμικάς δπηρεσίας
Τά τοιαδτα καταφύγια άποκαλοδνται «Καταφύγια έργασίας».
ΤοιαΟτα εΐχον κατασκευασθή, κατά τόν Β' Παγκόσμιον Πό
λεμον είς ’Αγγλίαν, Γερμανίαν, καί Γαλλίαν. Ταδτα είναι άπολύτως άσφαλή είς έκρηξιν άτομικής βόμβας.
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

III.

’Ορύγματα, λόγοι κοτοσκευής αυτών καί είδη κατηγοριών.
Ταδτα κατασκευάζονται είς έλευθέρους χώρους, διότι είναι
ταχείας κατασκευής, μεγάλης οικονομίας, διά προχείρων μέ
σων καί δέν άπαιτοδνται είδικαί γνώσεις. Ταδτα διακρί.ονται
είς:
α) ’Ακάλυπτα, κατασκευαζόμενα είς σχήμα καλαθίου, ώστε
ν’ άποφεύγεται ή έντδς αύτών εισροή καί παραμονή δδάτων, έπί συνεκτικοδ έδάφους καί κατασκευάζεται αύλάκιον
ή φρεάτιον άποσφραγίσεως. Τά τοιχώματα έπενδύο,ται διά
ξηρολιθιάς ή μεταλλικών πλεγμάτων πρδς άποφυγήν κα
ταρρεύσεων.
(S) Κεκαλυμμένα. Είναι δμοια μέ τ’ άνωτέρω, έκτδς τοδ δτι
ταδτα καλύπτονται διά ξυλείας, λαμαρινών ή καί σκυρο
δέματος καί ύπέρ τήν κάλυψιν αύτήν τοποθετείται χώμα
πάχους 1 μ.
Χωρητικότης— Απόστασις

Ορυγμάτων.

Διά λόγους άσφαλείας έκαστον σκέλος δρύγματος δέν πρέ
πει νά προστατεύση πλείονα τών 15 άτόμων. Ή μεταξύ δύο
δρυγμάχων άπόστασις, δέον νά είναι 15 μ. διά λόγους άσφα
λείας. Πάντως έκαστον όρυγμα δέον νά έχη δύο κλιμάκια καί
κατάλληλον άερισμδν έστω καί διά προχείρου φίλτρου κλπ.
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

IV.

Νομοθεσία διέπουσα τά Καταφύγια.
Βασικός Νόμος ισχύων περί Πολιτικής Άμύνης τής Χώρας
έξακολουθεί νά είναι δ Α.Ν. 2372)30.5)3.6.1940, ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπδ τοδ Α.Ν. 2598)1940. Δ ι’ αύ
τοδ καθορίζονται τά κύρια δργανα Π.Α., καί αί εύθδναι αύτών,
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Τδ 'Γπουργεϊον ’Εσωτερικών, δχε ήχο φορεύς χής Π.Α., ήχο
δπεύθυνον έπΐ τοδ μέχροο προστασίας καί αύτοπροστασίας χοΟ
άμάχου πληθυσμού διά χής καχασκευής κοινοχρήσχων καί ιδιω
τικών Καταφυγίων, δρυγμάχων κλπ., πλήν δμως φορείς οικο
νομικών έπιβαρύνσεων έν τή συγκεκριμένη χαΰτη περιπτώαει
ήοαν οί Δήμοι καί at Κοινότητες.
Ή καχαοκεοή καχαφογίων εις πάσας έν γένει τάς οικο
δομάς των χά κτίρια χών Α .Ι. διήποντο Ειπδ τών γενικών κα
νόνων καί αί Χεπτομέρειαι κατασκευής κατά περίπτωσιν, καθωρίζοντο δπδ χοδ άρμοδίου Υπουργείου εις δ δπήγετο χδ Α.Ι.
Διά τοδ Α.Ν. 2842)10)14.3.1941 οί διά βασικοδ Ν. περί
Π.Α. χής Χώρας καθοριζόμενοι δπόχρεοι φορείς διά δαπάνας
έν γένει κατασκευής κοινοχρήστων καταφυγίων καί δρυγμάχων
ένισχύονχο δπδ χοδ Κράτους έκ τής έπιχρεπομένης έγγραφής
τών άναγκαιουσών πιστώσεων διά τήν Π.Α. έν τφ προδπολογισμφ χών έξόδων χοδ Κράτους.
Υποχρεωτική διάταξις μέ άσυνεπείας περί καχασκευής
καταφυγίων γενικώς δέν δπήρχε, καίτοι δ κίνδυνος έμπολέμου
συρράξεως είχε σαφώς έμφανιαθή άπδ πολδ ένωρίς. Διά τοδτο
τά ιδιωτικά καταφύγια, δτινα κατεσκευάσθησαν ήσαν τδ πλείστον έκτδς τών γενικών κανόνων. Δυστυχώς προχειρότης διεκρίθη καί κατά τδν χαρακτηρισμόν πολλών δπογείων χώρων
ώς καταφυγίων, άσφαλώς, λόγφ τής έπειγούσης προστασίας
τοδ άμάχου πληθυσμοδ έκ τών συμβατικών δπλων τού έπικειμένου τότε πολέμου, εύτυχώς δπως ίδωμεν, καί τοδ είδους
αύτοδ τών καταφυγίων παρέχουν προστασίαν καί έναντίον τών
έπικινδύνων μορφών έκδηλώσεων έκ τής έκρήξεως μιάς τυπι
κής άτομικής βόμβας.
Περίοδος Κατοχής.
Πολλά καταφύγια κατεσκευάσθησαν ίδίφ είς χώρους σοίαράς σημασίας ύπδ τών στρατευμάτων κατοχής, διά τήν προ
στασίαν αύτών.
Περίοδος Μετοκατοχική.
Τδ ΑΣΕΑ κατά τδ μεσολαδήσαν χρονικόν διάστημα μεταξύ
τών έτών 1951 καί 1957 έξέδωκεν δύο άποφάσεις ήτοι τάς
δπ’ άριθ. 1 καί 6. Διά μέν τής πρώτης έπεβάλλετο ή Οποχρέωσις καχασκευής καταφυγίων έξ δπαρχής είς τούς ίδιοκτήτας
τών τριωρόφων καί άνω οικοδομών νεοαγεγειρομένων, διά δέ
τής δευτέρας έπεβάλλετο ή ύποχρέωσις κατασκευής καταφυ
γίων έκ διασκευής είς τούς ίδιοκτήτας έπίσης τριωρόφων καί
άνω οικοδομών άλλά τών άπδ τοδ έτους 1945 καί έντεδθεν
άνεγερθεισών.
Τδ έτος 1957 διά τής δπ’ άριθ. 43 πράξεως τοδ Ύπουργικοδ Συμβουλίου κατηργήθησαν αί ώς άνω δύο δπ’ άριθ. 1 καί
6 άποφάσεις τοδ ΑΣΕΑ.
Τδ έτος 1960 τδ ΑΣΕΑ έξέδωκε τήν δπ’ άριθμδν 7
άπόφασίν του, δ ι’ ής καθιεροδτο ή ύποχρέωσις κατασκευ
ής καταφυγίων άφ’ ένδς έξ ύπαρχής (κατασκευής) είς τά εφε
ξής άνεγειρόμενα έργοστάσια μέ έργάτας 50 άτόμων καί άνω
καί άφ’ έτέρου έκ διασκευής είς τά μέχρι τότε δφιστάμενα
έργοστάσια τοδ αύτοδ άριθμοδ έργατών. Διά τής ιδίας άποφάσεως έπεβλήθη ή ύποχρέωσις τής έπισκευής, συντηρήσεως καί
άποκαταστάσεως τών πάσης φύσεως υπαρχόντων καταφυγίων.
Τδ έτος 1964 δ Υπουργός Δημ. "Εργων έξέδωκε τήν δπ’
άριθ. 2059 έγκύκλιον Διαταγήν του, δι’ ής άνεστέλλετο ή ισχύς
τής δπ’ άριθ. 7)1960 άπόφασις τοδ ΑΣΕΑ.
Καθορισμός Κυβερνητικής Πολιτικής
"Εκτοτε δέν δφίσταται Νομοθεσία δπσχρεώνουσα τούς κατασκευαστάς οικοδομών νά προβαίνουν είς κατασκευήν καταφυ
γίων καί συνεπώς δέν παρέχεται σήμερον προστασία είς τδν
άμαχον πληθυσμόν, έν περιπτώσει πολέμου, διά συγχρόνων ή
καταλλήλων καταφυγίων.
Ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις έχουσα πλήρη συνείδησιν τών δποχρεώσεών της έναντι τοδ "Εθνους δλοκλήρου
πρδς προστασίαν τοδ άμάχου πληθυσμοδ καί τών συμφερόντων
τοδ "Εθνους γενικώτερον έναντι οίασδήπστε άπειλής εύθύς άμέσως έπί τοδ άνωτέρω σοβαροδ ζητήματος διέγραφε τάς έπιίαλλομένας ένεργείας διά τών δπ’ αύτής ύπευθύνων φορέων
τής Π.Α.

Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΜΥΝΑ

Παρά ταΰτα μέχρι στιγμές έστάθη αδύνατον νά καθορισθή
ή Κυβερνητική Πολιτική έπί τίδν καταφυγίων, καί τοΰτο, άσφαλώς, έκ σοβαρών παραγόντων άφ’ ένός κοινωνικών καί άφ’
έτέρου οικονομικών. Πάντως, νομίζομεν 8τι καί τό φλέγον
τοΰτο ζήτημα ή Ε θνική Κυβέρνησις συντόμως θά τό έπιλόση.
Μ Ε Ρ Ο Σ
ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν

Γ.
I.

Συσκότισις Παραλλαγής στόχων.
Συσκότισις πρό καί κατά τόν Συναγερμόν.
Διά τής σβέσεως ώρισμένων φώτων καί καλύψεως άλλων
έχομεν τήν λεγομένην αυσκότισιν. Διά ταύτης έπιδιώκεται ή
μείωαις ή καί ή παρεμπόδισις, εί δυνατόν, τής έξ άέρος Εχθρι
κής έπιθέσεως, άφ' Ενός διά τής δημιουργίας είς τόν έχθρόν
συγχύσεως τοΰ προσανατολισμοΰ του πρδς τούς στόχους έπι
θέσεως καί άφ’ έτέρου διά τής μή 6π’ αΰτοΰ άναγνωρίσεως
τών στόχων είτε ήμέρα είναι, είτε νόκτα.
Μέτρα συσκοτίσεως.
Τά μέτρα δέον νά άρχωνται, εί δυνατόν, άπό τοΰ χρόνου
τής έντάσεως τών διπλωματικών σχέσεων διά λόγους άσφαλείας, όπότε ταΰτα διατηροΰνται καθ’ ίλην τήν διάρκειαν τοΰ
πολέμου, ένφ έπί τής περιπτώσεως τοΰ συναγερμοΰ τά λαμβανόμενα μέτρα δέον νά διατηρώνται μόνον κατά τήν διάρκειαν
τοΰ συναγερμοΰ. Οδτω έχομεν μέτρα ’Ασφαλείας καί μέτρα
συναγερμοΰ.
Προστατευτική ίκανότης συσκοτίσεως.
Σήμερον ώς έχει ή τεχνική έξέλιξις άφ’ ένός τών νέων
δπλων καί άφ’ έτέρου τών ήλεκτρονικών μέσων κατευθύνσεως
καί σκοπεΰσεως τών άεροσκαφών, πλωτών μέσων, πυραύλων
κ.τλ. νομίζομεν δτι ή προστατευτική ίκανότης τών ληφθέντων
μέτρων γενικώς δέν είναι ικανή νά παρεμποδίση τήν εχθρικήν
έπίθεσιν νά πλήξη τόν στόχον, δοθέντος δτι τά ώς άνω άεροσκάφη δύνανται μετ' άπολύτου άκριδείας νά έπιπέσουν έπί τοΰ
στόχου.
Έ π ί πλέον έκτός τής άνωτέρω σοβαράς πραγματικής α
δυναμίας τοΰ χρηαιμοποιουμένου μέσου τής συσκοτίσεως προληπτικώς πρός προστασίαν τοΰ πληθυσμοΟ καί τών άγαθών
του τά πρόχειρα μέσα καλύψεως δι’ Ολικών εόφλέκτων άκου
ρου χρώματος (Οφάσματα, χάρτου, σανιδωμάτων κ .τ.λ .) δέν
είναι ικανά νά άντισταθοΰν είς τό θερμικόν κΰμα μιάς άτομικής βόμβας, πάσα δέ άλλη κάλυψις ένδεδειγμένη διά συγχρό
νων καί Ικανών μέσων θά είναι άαόμφορος καί δυνατόν άπρόσιτος διά μικρά κράτη ώς ή Ε λ λ ά ς.
Έ ν τούτοις άπό "τούς δύο τελευταίους Παγκοσμίους πο
λέμους διεπιστώθη δτι ή συσκότισις ένισχόει τό ήθικόν τοΰ
άμάχου πληθυσμοΟ καί δημιουργεί τό συναίσθημα δτι πράγματι
προλαμβάνεται ή μειώνεται ή έκτασις τής ^πιζητουμένης κα
ταστροφής Οπό τοΰ έχθροΰ διά τής άπό άέρος έπιθέσεως.
’Ενδεχομένως κατά βάθος νά Οφίσταται ποιά τις άνησυχία
ώς πρός τούς έκ τοΰ πολέμου κινδύνους μέ δυσμενή έπίπτωσιν
έπί τής έν γένει δραστηριότητος τοΰ πληθυσμοΟ. Πάντως άς
σημειωθή δτι καί τά συνήθη μέτρα συσκοτίσεως μειώνουν Οπωσ
δήποτε, ώς είπομεν άνωτέρω, τήν ικανότητα τοΰ έχθρικοΰ άεροπορικοΰ στόλου νά έπισημάνη πλήρως τόν στόχον καί νά
πλήξη τοΰταν δλοκληρωτικώς.
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

II.

Παραλλαγή (τεχνική άπόκρυψις στόχων).
Τό μτέρον τοΰτο, δπως καί ή συσκότισις, είναι μέτρον
προληπτικόν Γενικής ’Ασφαλείας, δπερ χρησιμοποιείται Οπό
τής Π.Α. πρός έκπλήρωσιν τής άποστολής αύτής. Καί διά τοΰ
μέτρου τούτου έπιδιώκεται ή παρεμπόδισις άναγνωρίσεως καί
πλήξεως τοΰ στόχου Οπό έχθρικοΰ άεροπορικοΰ στόλου.
Πρός τοΰτο διά τής παραλλαγής έπιδιώκεται τεχνηέντως
άφ’ ένός ή άπόκρυψις χρησίμου καί άπαραιτήτου έμψύχου καί
άψόχου δυναμικοΰ, ώς καί χώρου, μέσων έγκαταστάσεων κτλ.
άπό γενικής παρατηρήσεως έξ άέρος ή ξηράς τοΰ έχθροΰ καί
άφ’ έτέρου ή έξαπάτησις αΰτοΰ διά τής μή έπισημάνσεως τού-

Χιτών προστατευτικός έκ τοΰ Βιολογικού Πολέμου κατάλ
ληλος διά παιδιά. Έχρησιμοποιήθη ώσαύτως έν Γερμανίρ
κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Γερμανικής καακευής.

των όπτικώς λόγψ παραμορφώσεώς των ή δημιουργίας Ομοιω
μάτων.
Ή παραλλαγή— τεχνική άπόκρυψις στόχων δέν είναι μέ
θοδος τών συγχρόνων πολέμων, οδτε έλκει τήν καταγωγήν της
άπό έπινοήσεις τοΰ αίώνος μας, άλλά είναι άρχαιστάτη έπινόησις ήν έσοφίσθη δ πανούργος "Ελλην Βασιλεύς τής ’Ιθάκης
Όδυσσεύς διά τήν έκπόρθησιν τών τειχών τής Τροίας, κατασκευάσας πρός τοΰτο τόν Δούρειον “Ίππον, έντός τοΰ δποίου έ
κρυψε πολεμιστάς.
Χαρακτηριστικά έπισημάνσεως στόχων.
Διά τήν έπισήμανσιν τών στόχων δέον νά λαμβάνωνται
ύπ’ δψιν κυρίως τά έξής χαρακτηριστικά,
α) Κατ’ άρχήν ή δπαρξις φωτός, ή λάμψις αΰτοΰ, ή έντασις
καί ή άκτινοβολία τούτου.
β) “Ο χρωματισμός, ή έκτασις τούτου δ τόνος του καί ή διαφοροποίησις τούτου μεταξύ άλλων,
γ) Τό Σχήμα, διαστάσεις καί μορφή του.
δ) Ή Κίνησις, αί μετακινήσεις γενικώς έμψύχου καί άψΰχου
δυναμικοΰ καί έναλλαγαί θέσεων,
έ) “Η Σκιά, ήτις είναι ίκανή νά δώση άποθετικήν εικόνα
προσδιορίζουσα περίπου τό σχήμα τοΰ στόχου.
Ή άπόκρυψις τών στόχων έπιτυγχάνεται τόσον διά φυ
σικών, δσον καί τεχνητών μέσων, ήτοι διά τής καλύψεως τού
των διά διαφόρων φυλλωμάτων, κορμών δένδρων, παλαιού άχρήστου σιδηρού ύλικοΟ, μπαζών, έπιχωματώσεων, διά βαφή,,
διά προσθήκης παραπλανητικών σχημάτων, δι’ άφαιρεσεως ώ
ρισμένων χαρακτηριστικών διακριτικών στοιχείων, διά συσκο
τίσεως, διά τεχνητών δδών κτλ.
Πάντα τ ’ άνωτέρω άποτελοΰν ποικίλους τρόπους δημιουρ
γίας όφθαλμαπάτης, παραμορφώσεώς καί διαφοροποςήσεως τών
στόχων πρός έξαπάτησιν καί παραπλάνησα τοΰ έπιτιθεμένου
άπό άέρος ή ξηράς έχθροΰ.
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

ill.

Ατομική καί 'Ομαδική Προστασία.
Α ΰ τ ο β ο ή θ ε ι α— Ά λ λ η λ ο β ο ή θ ε ι α .
Παρ’
δλα τά μέτρα τά δποία προετοιμάζει ή ’Εθνική Π.Α. ή προ
στασία τοΰ άμάχου πληθυσμοΟ καί ή άμυνα τής χώρας δέν θά
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είναι αποτελεσματική, έάν δέν λάβη ένεργδν μέρος καί δέν
συνεργασθή μετ’ αύτής σόμπας δ πληθυσμός.
Πάς πολίτης πρέπει νά είναι ίκαρός ώστε είς δυακόλους
στιγμάς νά βοηθήση τδν έαυτόν του, τήν οΐκογένειάν του καί τόν
γείτονα του.
Ή αΰτοβοήθεια ή αύτοπροστασία ή άλλως δπως είπωμεν
άτομική προστασία καί ή άλληλοβοήθεια ή κοινοτική αυτο
προστασία ή δλλως δμαδική προστασία αποτελούν ένα έκ των
βασικωτέρων μέτρων. Διά τήν έπιτυχίαν αύτών άπαιτεϊται ή
δργάνωσις τής οικογενειακής αυτοπροστασίας καί κοινοτικής
τοιαύτης. Τήν οικογενειακήν αότοπροστασίαν τήν προετοιμάζομεν ήμεϊς οί Ιδιοι διά τόν έαυτόν μας καί τήν οΐκογένειάν
μας. Τήν κοινοτικήν προστασίαν έτοιμάζουν δλοι εκείνοι οϊτινες διαμένουν είς ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα
ή είς μίαν ή περισσοτέρας πολυκατοικίας. Ή όργάνωσις τών
τελευταίων τελείται 6πδ τήν ευθύνην καί έπίβλεφιν τού Αιοικητοΰ τοΟ ’Αστυνομικού Τμήματος τής περιφέρειας των. Είς
τήν Κοινότητα αύτοπροστασίας δρίζεται ώς άρχηγδς πρόσωπον δραστήριου, εΰύπόληπτον, σεβαστόν καί έργατικδν τό δποΐον πρέπει νά δπακούουν δλα τά μέλη αύτής, άτινα άναλαμβάνουν τά καθήκοντα οίκοφύλακος, οίκοπυροσβέστου, καί
οίκονοαοκόμου. Διά τήν δργάνωσιν τής οίκογεγειακής καί κοι
νοτικής αύτοπροστασίας άπαιτοδνται ώρισμένα αναγκαία Ολι
κά μέσα. Έ κ τούτων τά μέν άτομικά προμηθεύεται καί εξα
σφαλίζει πας πολίτης δι’ έαυτόν καί τήν οικογένειαν του, τά
δέ δμαδικά δ άρχηγδς τής κοινότητος δστις παραλλήλως δρίζει τήν σειράν του καί τά καθήκοντα δτινα θά άναλάαη παν
μέλος αύτής. Τοιαΰτα μέσα είναι: ύλικδν ύγειονομικδν καί
φαρμακευτικόν, Ολικά διά πυρόσβεαιν καί συσκότιαιν μέσα ά·
πολυμάνσεως, έφόδια διά αυντήρησιν, μέσα έπικοινωνίας κλπ.
Μ Ε Ρ Ο Σ
ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ν

ΙΑ'.
I.

Π ρώτα ι Βοήθειαι.
Ή πείρα κατέδειξεν δτι ή άντιμετώπισις τών διαφόρων
Άπολυμοντήρ τύπου «Τοτάλ». Έχρησιμοποιήθη δι' άπολύμανσιν προσβληθέντων έκ δηλητηριωδών αερίων περιοχών
κατά τόν Α ' Πόλεμον.

Γάλλος στρατιώτης προσβληθείς είς τούς οφθαλμούς έκ χη
μικών άερίων είς τό μέτωπον τοϋ Α ' Παγκοσμίου Πολέμου
έγχειρεϊται.
άτυχημάτων καί τραυματισμών οϊτινες δημιουργοΟνται συνεπείφ
τών άπδ άέρος έπιθέσεων ώς έπί τό πλεΐστον κατά τήν νύκτα',
κατά τού άμαχου πληθυσμού είναι άκρως δύσκολος, δν μή αδύ
νατος, Οπό τών ιατρών. "Ενεκα τούτου έπιτακτική προκύπτει
ή ανάγκη δπως, οί συγκροτούντες ή μή τάς Μονάδας II.Α. γνω
ρίζουν κατά τόν πλέον άπλούστερον τρόπον τάς βασικάς δρχάς
πρώτων βοηθειών αϊτινες δύνανται νά έφαρμσσθούν έξ Ισου άποτελεσματικώς παρ’ οίουδήποτε καί είς οίανδήποτε περίπτιοσιν τραυματισμού.
Αί Πρώται Βοήθειαι δέν άποσκοποΰν μόνον είς τήν πρόληψιν τού θανάτου. Συντελούν καί είς τήν τόνωσιν τού ήθικού τού
πάσχοντος, είς τήν άνακούφισίν του άπδ πόνους καί άλλα δυ
σάρεστα συμπτώματα καί είς τήν πρόληφιν έπικινδύνων έπιπλοκών. "Οσοι έτυχον είς τοιαύτας έκτάκτους περιπτώσεις,
είδον τήν άγωνίαν, μέ τήν δποίαν δ πάσχων άναμένει κάποιαν
βοήθειαν άπδ τούς συνανθρώπους πού τδ περιστοιχίζουν.
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι δταν λέγομεν «ΙΙρώται
Βοήθειαι» έννοούμεν τά μέσα μέ τά δποία θά βοηθήσωμεν έναν
άνθρωπον δ δποίος έπαθεν άτόχημά τι είς βάρος τής υγείας του
ή αίφνιδίως ήσθένησε καί διατρέχει κίνδυνον ή ζωή του ή
δποφέρει άπδ πόνους καί άλλα δυσάρεστα συμπτώματα.

ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν

II.

Περιπτώσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών.
Αί περιπτώσεις αί δποΐαι έπιβάλλουν τήν παροχήν προ
χείρου βοήθειας είς πάσχοντα άτομα ίατρικώς διακρίνονται είς:
α)
β)
γ)
δ)

Γενικάς προσβολάς τού άνθρωπίνου δργανισμοΰ, δπως εί
ναι ή άσφυξία, ήλεκτροπληξία, πνιγμός, έπιληψία, λι
ποθυμία, μέθη καί άλλα.
Διαφόρους κακώσεις, δπως είναι τά τραύματα, κατάγμα
τα, έγκαόματα, κρυοπαγήματα κλπ.
Αιμορραγίας (έξωτερικάς ή έσωτερικάς).
Δηλητηριάσεις άπδ τροφάς, χημικάς ούσίας, δήγματα
κτλ.

Διά πάσαν περίπτωσιν πρέπει νά καταβάλληται φροντίς
ώστε νά καταφθάση τδ γρηγορώτερον δ ιατρός. Έ ν τφ μεταξύ
προσφέρεται ή πρόχειρος βοήθεια άπδ ήμάς έννοεΐται τούς δια
θέτοντας κοινήν λογικήν, πρωτοβουλίαν καί κάποιαν έμπειρίαν,
ϊνα οδτω μή χάνεται πολύτιμος χρόνος, διότι δσον ταχύτ-ρον
ένεργούμεν τόσον καί περισσοτέρας έλπίδας διασώσεως παρέχομεν.
(Συνεχίζεται)
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ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ
ΑΠΟΙΟΣ άρχισε νά τραγουδάη άπό τούς συγκεντρωμένους άκροατάς
στο φύλλωμα τού δένδρου. "Ε είχε φουντώσει. ’Επιτέλους κάποιος
νας άστυφύλαξ έπεχείρησε να είπή: δεινός πτηνολόγος είπεν, δτι τό που
«Κύριε, άπαγορεύονται τα άσματα». λί άναγγέλλει απλώς τόν έρχομόν
Ά λ λ ’ δ τραγουδιστής έπήδησε άπό τής Άνοίξεως. Γιά τήν άναγγελία
τό δένδρο στα άπέναντι κεραμίδια. αύτή, έπρδσθεσε, χρησιμοποιούνται
Καί έτσι εύρέθηκε έν άσφαλείφ καί πάντοτε άπό τήν φύσιν οί πτερωτοί
άρχισε πάλι στό πείσμα τής άστυνο- αυτοί τραγουδισταί. ’Εάν τήν είδηση
μάς τήν Ιστελλεν ή φύσις ταχυδρομίας «τσίου - τσίου - τίρρρ».
Μερικοί φιλόμουσοι πού έτυχε νά μικώς, θά τήν έπαίρναμε, δταν θά
εύρίσκωνται κάτω άπδ τό δένδρο, είχε μαραθή καί τό τελευταίο έαρινό
προσεπάθησαν νά έμβαθύνουν στό άνθος.
— "Ωστε υποστηρίζετε δτι ήλθε ή
νόημα τού τραγουδιού. "Ενας καθη
γητής ξένων γλωσσών έδωσε τήν άνοιξις; έρώτησε μέ ένα χαμόγελο
πληροφορίαν δτι τά πουλιά εκφρά δυσπιστίας ένας άπό τούς άκροατάς,
ζονται εις άρχαίαν Ιλληνικήν. Μιά πού έφοροΰσε βαρύτατο πανωφόρι μέ
γάτα, πού έγνώριζε καλύτερα την σηκωμένους γιακάδες.
— Ή πληροφορία είναι αυθεντική
γλώσσα τών πουλιών, Ιπλησίασε άκροποδητί στά κεραμίδια. ’Αλλ’ δ αύτή τήν φορά, διότι έρχεται άπό
υψίφωνος τών κεραμιδιών πού κατά τήν κορυφή τού δένδρου, είπεν δ δια
λαβε τδν -σκοπόν τής άπροόπτου ί- πρεπής πτηνολάγος. Ή είσοδος τής
πισκiψεως άνοιξε τά πτεράκια του άνοίξεως γίνεται, βέβαια, μέ κάποιες
καί έπανήλθ-ε στόν κλάδο τού δέν προφυλάξεις, διότι δ έχθρός δέν έχει
δρου. ’Εν τψ μεταξύ ή συζήτησις έντελώς άποσυρθή' τά σύννεφα μάς

Κ

άπειλοΰν καί ή χλόη μέ δισταγμόν
άπλώνεται ατούς κάμπους. ’Αλλά τό
άποτέλεσμα είναι γνωστόν θά νική
σουν οί σύμμαχοι.. .
:—Δηλαδή;
— Ή άκτίς τού ήλιου καί τό άν
θος. Ό έχθρός θά παραδώση καί τήν
τελευταία σπιθαμή — δ θολός χεί
μαρρος θά συπτυχθή, θά γίνη ήσυχο
καί ταπεινό ρυάκι καί θά κυλήση
κελαριστά άνάμεσα άπό τούς θάμνους
καί τούς άγριους κρινανθούς.
’Αλλ’ ένώ έλεγεν αότά δ σοφός
άνήρ, μιά χλιαρή πνοή έκίνησε τό
δένδρο καί ένα κίτρινο φύλλο — έ
κτακτον παράρτημα, Ικδοθέν άπό τόν
άπέναντι κήπο — διέψευσε τήν εί
δηση περί δριστικής έγκατφστάσεως
τής άνοίξεως. Ό πτηνολόγος έδειξε
τότε τό κίτρινο φύλλο καί. είπε:
— Μήν πιστεύετε τόν κίτρινο τύπο,
κύριοι. Ή άνοιξις σχεδόν ήλθε, άλλά
γιά καλό καί γιά κακό πάρτε καί
μιά όμπρέλλα.
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«’Εφέτος άγρια μ’ έδειρεν ή
βαρυχειμωνιά
πού μ’ έπιασε χωρίς φωτιά, και
μ’ ηύρε χωρίς νιάτα,
κι’ ώρα την ώρα πρόσμενα νά
σωριαστώ βαριά
στη χιονισμένη στράτα.
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Σ ’ δλο τόν κόσμο ή Ά νοιξι άποτελεΐ για τούς λο
γοτέχνες μεγάλη πηγή Ιμπνεύαεων. Καθώς λιώνουν τά
χιόνια καί διαλύονται τά σύννεφα κ ’ οί καταχνιές,
καί μές άπό τή μαργωμένη γη ξεπετιώνται τά φύτρα
καί τά γυμνά δένδρα ντύνονται μέ τρυφερά πράσινα
φύλλα, καθώς τά λουλούδια ξεπροβάλλουν λαμπερά κ’
ευωδιαστά καί τά ξενητεμένα πουλιά ξαναγυρίζουν
στις φωλιές τους, γίνεται ή πλάσι μέ μιας ένας κήπος
έδεμικός. "Ενας κήπος πού τήν ήμέρα λούζεται άπό τό
ζεστό φώς τού ήλιου καί τή νύχτα άσημώνεται άπό ένα
φεγγάρι λαμπερό. Καί τότε οί πάγοι τής ανθρώπινης
καρδιάς έξαφανίζονται καί τά φτερά τοΰ νοΰ τινάζονται
ψηλά λυτρωμένα άπό τά δεσμά τής χειμωνιάτικης αι
θάλης. Είναι ή πιό γλυκειά, ή πιό ποιητική έποχή τοΰ
έτους, έκείνη πού σίστρηλατεΐ τόν ποιητή καί τόν πεζογράφο.
Ή έλληνική ’Άνοιξη, ή λιγόζωη, γιατί τό κλίμα
μας τής έπιτρέπει νά ζή έντατικά, μά δχι γιά πολύ,
τροφοδοτεί τήν τέχνη τοΰ λόγου πλουσιοπάροχα άπό
χρόνια πανάρχαια. Υπάρχουν κείμενα Ελλήνων ποιη
τών καί πεζογράφων τοΰ άρχαίου κόσμου, τής άλεξανδρινής έποχής καί τής βυζαντινής, πού τήν έγκωμιάζουν, δπως καί δημοτικά τραγούδια πού περιέχουν
άνοιξιάτικες στροφές. Ή νεοελληνική έντεχνη ποίηση
έχει άφιερώσει σ’ αότήν άπειρα τραγούδια. Δεν είναι
δλα, καθώς ίσως θά περίμενε κανείς, θριαμβευτικά καί
ύμνητικά. "Εχει παρατηρηθή δτι ή "Ανοιξη φέρνει
κάποτε μελαγχολικούς στοχασμούς. Οί άνεκπλήρωτοι
πόθοι, δ τρόμος τοΰ θανάτου, ή έξ αιτίας άρρώστιας
άδυναμία συμμετοχής στή γενική χαρά, τόσοι καί τόσοι
άλλοι λόγοι, δπως αίφνης ή μόνωση, γίνονται Αφορμές
Απαισιοδοξίας, πού φουντώνει αύτήν άκριβώς τήν έπο
χή. Περισσότερα ήταν τά κρούσματα τόν καιρό πού
βασίλευε ό άρρωστημένος ύπερωμαντισμός. Τόν καιρό
τοΰ Παράσχου, τοΰ Παπαρρηγόπουλου, τοΰ Βασιλειάδη,
τών άλλων καθαρολόγων. Αυτοί συχνά μελαγχολούσαν
δταν έφτανε ή άνοιξη καί ξεσποΰσαν σέ θρήνους. Γιά
νά δώσουμε μιάν ωχρή, έστω, εικόνα τής Ανοιξιάτικης
λογοτεχνίας, θά προσφέρουμε στόν Αναγνώστη μιά μι

κρή άνθολογία, άρχίζοντας άπό τό έθνικό μας ποιητή.
Ό πατέρας τοΰ νεοελληνικού έμμετρου λόγου Διονύσιος
Σολωμός έχει έμπευσθή άπό τήν "Ανοιξη πολλούς κ’
έξαίρετους ‘στίχους. Οί πιό άντιπροσωπευκτικοί είναι
έκεΐνοι πού βρίσκονται στή μεγάλη σύνθεση, τήν ήμιτελή, στσύς «Ελεύθερους ΙΙολιορκημένους».
Καί μές τής λίμνης τά νερά, δπ’ έφθααε μ’ άαποΰδα
έπαιξε μέ τόν ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα,
πού εΰώδιασε τόν δπνο της μέσα στόν άγριο κρίνο.
Τό σκοοληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκειά κ’ έκεΐνο.
Μάγεμα κ’ ή φύσις κι δνειρο στήν όμορφιά καί χάρι,
ή μαύρη πέτρα δλόχρυση καί τό ξερό χορτάρι,
μέ χίλιες βρύσες χύνεται, μέ χίλ ιες γλώσσες κρένει,
δποιος πεθάνει σήμερα χίλ ιες φορές πεθαίνει».

Ό Παλαμάς έκλεισε σ’ ένα ποίημά του πού άποτελεΐται 'άπό δχτώ μόνο στίχους δλη του τή συγκίνης
σι άπό τόν Ιρχομό τής ’Άνοιξης. Πρόκειται γιά τό
λυρικώτερο ίσως τραγούδι του, τό περίφημο «Ρόδου
μοσκοβόλημα»:
«Εφέτος άγρια μ’ έδειρεν ή βαρυχειμωνιά
πού μ’ έπιασε χωρίς φωτιά, καί μ’ ηύρε χωρίς νιάτα,
κι ώρα τήν ώρα πρόσμενα νά σωριαστώ βαριά
στή χιονισμένη στράτα.
Μά χτές καθώς μέ θάρρεψε τό γέλιο τού ΜαρτιοΟ
καί τράβηξα νά ξαναβρώ τ ’ άρχαΐα τά μονοπάτια,
στό πρώτο μοσκοβόλημα ένός ρόδου μακρινοδ
μοϋ δάκρυσαν τά μάτια».

’Ιδού κ ’ ένα άνοιξιάτικο τετράστιχο άπό τό «Άντίδωρο τοΰ Σικελιανοΰ:
«Ό
άπ’
άπ’
άπ’

’Αρματωμένος "Ερωτας, θά νάρτη, θά ξανάρτη,
τών άϊτών τΙς σύναξες κι άπό τών λιονταριών,
τήν πνοή, σά νικητής στρατός, πού πάει, τοΰ Μάρτη,
τήν καρδιά τής άνοιξης καί τών καλοκαιριών».

Ό λεπταίσθητος Ζαχαρίας Παπαντωνίου, πού μέ
θεοκριτική λιτότητα τραγούδησε τή χλωρίδα καί τήν
πανίδα τής ιδιαίτερης Πατρίδας του, τής Ρούμελης,
ικετεύει τήν "Ανοιξη νά μήν ταράξη τή γαλήνη του.
Έ χ ε ι πικρή πείρα άπό τήν σαγήνη της, γ ι’ αυτό άρ-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Μά χτές καθώς μέ θάρρεψε τό
γέλιο τοΰ Μαρτίου
και τράβηξα νά ξαναβρώ τ’ άρχαϊα
τά μονοπάτια,
στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός
ρόδου μακρινού
μοΰ δάκρυσαν τά μάτια».

καί Ανοιχτός παράδεισος ή τ ά ξ ι...» .

Ό τραγικός Καρυωτάκης κάτω άπό τόν τίτλο ένός
σπαρακτικού τραγουδιού του σημειώνει: «Ιτσιτήν βλέπω
έγώ τήν άνοιξη. Κι άφοΰ περιγράφει τήν μελαγχολία
πού τοΰ γέμισαν την ψυχή τά πεσμένα στό θολό νερό
τοΰ βάλτου άνθοχαμόγελα τής άμυγδαλιάς, ή πνοή τής
αύρας μές στή σπασμένη σέρρα, τά νεκρά μπουγαρίνια
στις γλάστρες, πού τοΰ φαίνονται σά φέρετρά, καί τό
πένθιμο κυπαρίσσι πού «σηκώνει τή μαυρίλα του προς
τ’ άστρα», κλείνει τό ποίημα μ’ αυτό τό τετράστιχο:
«Καί πάνε, πένθιμοι πομποί, λές, τής δενδροστοιχίας
οί πιπεριές καί σέρνουνε τά πράσινα μαλλιά τους.
ΟΙ δυό λατάνιες ύψωσαν μές τήν άπελπιαιά τους
τά χέρια. Κ’ είναι δ κήπος μας κήπος μελαγχολίας».

Ανοιξιάτικες σελίδες έχουν γράψει καί μερικοί
άπό τούς πιό δυνατούς πεζογράφους μας., πού άνάμεσά
τους ξεχωρίζουν δ ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης κι δ
Στρατής Μυριβήλης. θ ά τελειώσουμε μέ δυό σύντομα
αποσπάσματα άπό ένα λυρικόν ύμνο στό Σαρωντκό, τοΰ
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νεϊται νά δεχτή τήν προσφορά της πού σάν άντάλλαγμα
άπαιτεΐ τόν άνθό τής καρδιάς:
«Οταν πέρασης άνοιξι, καί τούς χυμούς ταράξης
τής γής κ’ οί κάμποι Ανθίσουνε στδ φως καί στή γαλήνη,
μήν έρθης πάλι στή φτωχή καρδιά μου καί προστάξης
γιά νά σού δώση τόν άνθδ πού σοΰ χρωστάει κ’ έκείνη.
Χελιδονάκι μήν έρθή ποτέ νά ξαναγύρη
τδν έρχομό σου νά μού είπή τρελλά στδ παραθύρι
κρατώντας κάποιο φρύγανο καί τδν ψαλμδ στδ στόμα.
Ξερό κι Αχάριστο κρατώ τού κόλπου μου τδ χώμα.

Ξέρω τί λόγια στήν ψυχή μιλεΐς καί τών άψύχων.
Κρυφοί παλμοί, κρυφοί καημοί, φύλλο κι άνθδς θά γένουν,
θά λουλουδίσουν οί πληγές σακαταμένων τοίχων,
θά ζούνε τά χαλάσματα κ’ οί πέτρες θ’ άνασταίνουν».

Ή έκλεπτυσμένη καί τις περισσότερες φορές πι
κραμένη μούσα τοΰ Πορφύρα, γίνεται χαρωπή κάποια
δλόφωτη άνοιξιάτικη μέρα καί τραγουδάει μαζί μέ τήν
άγαπημένη γυναίκα τις όμορφιές τοΰ δλάνΰιστου κάμ
που:
«Τότε πού σ’ είδα νάρχεσαι μέ τ’ άγια χελιδόνια,
τότε καί μόνον ένοιωσα γιά ποιά χαρά μιλούσαν
μέσα στά φύλλα τά πουλιά, τά πνεύματα στά κλώνια
κ ’ οί πεταλούδες πού στδ φώς νιογέννητες ξυπνούσαν.
Τδ
μιά
πού
καί

μονοπάτι έδιάβαινες κ’ είχες μιά λάμψι τόση,
τέτοιαν άνθινη δμορφιά στδ νοτισμένο χώμα,
δίχως άλλο ή "Ανοιξι θά σ’ είχεν Ανταμώσει
κάτω άπό τις Αμυγδαλιές σ’ έφίληαε στό στόμα».

Ό ’Ά γρας ύμνεΐ τή μεταμορφωτ.κή δύναμη τής
άνοιξης πού άλλάζει άκόμα καί τήν αίθουσα διδασκα
λίας ένός Σχολείου:
«Χτήν παλιά τήν τάξι καί τήν ίδια
άνοιξι μυρίζουν τά σανίδια,
τά θρανία, οί ξέφαφτες ντουλάπες
άνοιξι μυρίζουνε— κι ά γ ά π ε ς ...
...Κ α ί στήν Ανοιξιάτικη ποδιά
κάθονται τά ούράνια τά μ α β ειά ...
έγινε τδ δίμιτο μετάξι,

συγγραφέα τής «Ζωής έν τάφψ».

«Γύρισα δλομόναχος Ανάμεσα στις έλιές, πέρασα τή σιω
πηλή άλλέα τών κυπαρισσιών, στάθηκα κάτω άπδ τις πέργκο
λες, ν’ Ακούσω τά νέα κληματόφυλλα νά τρίζουν καί νά με
γαλώνουν μέσα στήν άνοιξι. Παντού είχε φουντώσει τούτη ή
νυχτερινή Ανθοφορία τ ’ ούρανοΰ. Ά πό κάθε έλιόφυλλο, άπδ
κάθε μίσχο, κρεμόταν κι Απ’ ένα Αστράκι, καί λαμπύριζε
παρηγορητικά». «Πόση άνοιξι!».
« . . . Ή νύχτα είναι γεμάτη άπδ φώτα καί εύωδιές, μοσκοβολφ σάν άναστημένη έκκλησία. Κάνω τό σταυρό μου καί
δ ούρανδς μέ τριγυρίζει μέ τά άστρα του. Ά ς είναι δοξα
σμένο τό δνομα τού Κυρίου.
«Ξαπλώνω μέσα στή χλόη, πού είναι Απαλή καί δροσερή
μέσα στά χέρια μου. ’Ακούω τδ χόρτο νά θροή κοντά στδ πρό
σωπό μου. Κάτι μού ψιθυρίζει στ’ αύτί καί προσπαθώ νά κατα
λάβω τή γλώσσα τής χλόης. "Ενα έντομο τρίζει τά έλυτρά
του ξαφνιασμένο. Πηδφ καί φεύγει. Άκούγω στδν Αέρα τδ
μεταξωτό θρόισμα άπδ τίς λεπιδωτές φτερούγες του, ύστερα
τδν τριγμό πού σταμάτησε κάπου. Δυό μεγάλες πεταλούδες
ξεκόλλησαν άπδ κάπου καί τώρα φέρνουν γύρους πάνω άπό
πρόσωπό μου. Είναι σάν δυό λουλούδια τής νύχτας πού έχασαν
τδ μίσχο τους καί τδν Αναζητούν μέσα στδ σκοτάδι. Ή μιά
άκούμπησε περνώντας τδ φτερό της ατό μέτωπό μου. Ή τα ν
ένα ρίγος σάν Απδ άγγισμα βελούδου.
»"Ενα πουλί ξύπνησε κάπου μέσα στις φυλλωσιές καί έβγα
λε τρεις νότες μελαγχολικές. Τρεις καθαρές νότες, πού ράγι
σαν τή σιωπή τής νύχτας. Τίς Ακροάστηκαν δλα τά δένδρα,
τά χόρτα καί τά έντομα. Ή σιωπή έγινε πιό βαθιά. Καμμιά
φωνή δέν Απάντησε σέ τούτο τδ κάλεσμα. Περίμενα. Πάλι, μέ
τδν ίδιον τρόπο ξαναφώναξε τδ πουλί τής νύχτας. Καί πάλι
κανείς δέν τού Απάντησε. "Ισως άν ήξερε πώς μιά Ανθρώπινη
καρδιά παρακολούθησε τδ κάλεσμά του, νά παρηγοριότανε.
»Χηκώνουμαι καί κατεβαίνω στήν Ακρογιαλιά. Περπατώ
σιγά - σιγά νά μήν ταράξω τήν άγια νύχτα. ’Ανεβαίνω ξυπό
λητος σ’ ένα βράχο. Είναι χλιαρός άκόμα άπό τδν ήλιο. Τότε
νοιώθω Ανάμεσα στά πόδια μου σάν ένα ζωντανό ζώο. Χαϊδεύω
τά κατσαρά βρύα πού ξεπετιοΰνται άπδ τίς γούβες του σάν
άγρια, δροσερή κόμη. ’Αντίκρυ μου, χαμηλά είναι ή θάλασσα,
δ Χαρωνικός, πού γιόμισε άστρα καί νησάκια».

Ι Σ Τ ΟΡ Ι Κ Ε Σ
Σ ΕΛΙΛΕΣ

Ξ Ε ΝΟΙ ΠΟΥ Α Γ Α Π Η Σ Α Ν Τ ΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

Του κ. ΣΠΥΡΟΥ ΔΡΙΜΥΛΗ

«Έχομεν βάσιμον τήν πεποίθησιν, δτι
οί Έλληνες θά έξέλθωσι νικηταί έκ τοϋ
ήρωϊκοΰ άγώνος, δν άνέλαβον. Έξ δσων
γνωρίζομεν, ειμεθα πεπεισμένοι, δτι ό αν
τίπαλος αύτών άπώλεσε τήν έπ’ αυτών δε
σποτείαν διά παντός καί δτι ή Ελλάς θά
καταστή έκ νέου έθνος άνεξάρτητον...»
ΙΑΚΩΒΟΣ Μ ΟΝΡΟΕ Πρόεδρος Η.Π.Α.

Ό Τζών Τράμπουλ κατά τήν υπογραφήν τής Διακηρόξεως τής ’Αμερι
κανικής ’Ανεξαρτησίας. Ή ’Αμερικανική ’Επανάστασις Ιφλόγισε τΙς
καρδιές τών Ελλήνων.

L J Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΣ τών Ελλήνων,
* * τόν Μάρτιον τοϋ 1821, ήτο ή προ
σπάθεια διά την επάνοδον τής ελευθε
ρίας εις τήν κοιτίδα της κοί τήν πατρι
κήν της γην. Τό γεγονός τοϋτο έχαροποίησεν όχι μόνον τό χειμασθέν "Εθνος,
άλλά συνήρπασε, συνεκλόνισε, θά έλέγομεν, όλόκληρον τόν προηγμένον κό
σμον. 'Όλαι οί εύγενεϊς ψυχαί έΕανέστησαν καί περιέθαλψαν μέ όλην τήν
δύναμιν τής καρδίας των τό Εέσπασμα
τών Ελλήνων, τό όποιον ήτο καί ίδικάν των Εέσπασμα. Ή συνέπειά των
όπως εύχαριστήσουν τό 'Ελληνικόν
πνεύμα διά τήν τροφήν μέ τήν όποιαν
τούς έθρεψε, τούς ήνάγκασεν ένθέρμως νά ένστερνισθοϋν τό τιτάνιον άγώνα μας καί νά τόν περιθάλψουν.
Εις τήν χορείαν αύτών, όσων συνέβαλον άποφασιστικώς διά τήν έθνικήν
μσς παλιγγενεσίαν, συνεπέστστον θδ
ήτο, έάν δι' ολίγων άνεφερόμεθα εις
τήν φίλην καί σύμμαχον χώραν τών 'Η 
νωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής.
Είναι μία μικρά προσπάθεια, εις μίαν
μεγάλην άναγνώρισιν διά τήν χώραν, τής
όποιας τήν παρουσίαν έκείνας τάς στιγμάς, ίσως νά άγνοώμεν σήμερον οί
σύγχρονοι 'Έλληνες. Βεβαίως, εις αύτήν τήν προαπάθειάν μας πολύτιμον πη
γήν στοιχείων όπετέλεσεν ή τελευταία
έκδοσις τής 'Αμερικανικής 'Υπηρεσίας
πληροφοριών, άναφερομένη εις τόν Φιλ
ελληνισμόν τής 'Αμερικής.
Τό παράδειγμα τοϋ Αμερικανικού
λαού διά τήν άπόκτησιν τής άνεΕαρτησι'ας του ιδιαιτέραν αϊσθησιν έπροΕένησεν είς τήν Εύρώπην. Τό ρεύμα τοϋ φι
λελευθερισμού ηύΕάνετο όσημέραι καί
δή κατά τρόπον τραμοκτικάν. Ό Θω
μάς ΤΕέφφερσον, ό μέγας πρωταγωνι
στής τής 'Αμερικανικής ΆνεΕαρτησίας,
ύπηρετών ώς πρεσβευστής είς τό Πα
ρίσι άπό τό 1784 έως τό 1789, συνεδέθη στενώτατα μετά τοϋ Κοραή. Ό
σοφός 'Έλλην πατριώτης, άνομφιβόλως,
έπέδρασεν ούσιωδώς είς τήν αϋΕησιν
τής φιλελληνικής διαθέσεως αύτοϋ τοϋ
έκλεκτοϋ τέκνου τής 'Αμερικής. Συχνό
τατα έΕέφραΖε τήν έλπίδα, ότι οί "Ελ
ληνες θά άπέκτων τήν έλευθερίαν των
καί προσέθετε: «Μοϋ είναι άδύνατσν νά
μή προσβλέπω στήν άποκστάστασιν τών
Ελλήνων ώς "Εθνους».
'Ολίγον άργότερον, καί μετά τήν Γαλ
λικήν 'Επανάστασιν, τό ιδεώδες τής έλευθερίας έφούντωσεν έτι περισσότε
ρον, ώστε τό ' Έθνος ένεργώς πλέον
ήρχισε προετοιμαΖόμενον διά τήν 'Εθνι
κήν του ΆνεΕαρτησίαν. "Η το ή έποχή
κατά τήν όποιαν ό 'Ελληνικός λαός, ώ
ριμος πλέον, ήκουε, μέ μεγάλην αίσιοδοΕίαν καί κρυφήν τήν έλπίδα, τά κη
ρύγματα καί θούρια τών βάρδων τής
Ελληνικής ψυχής. Τό «ώς πότε παλληκάρισ θά Εώμεν στά στενά» ή «τό καλ
λίτερα μιας ώρας έλεύθερη 2ωή» ήτο
ή ηθική παρότρυνσις πρός τό καθημαγμένον γένος.
Καί πράγματι, τό 1821 έΖη ό ΤΕέφφερσον, ότε έφθασεν ή εϊδησις, ότι οί
"Ελληνες έπανεστάτησαν διά τήν άνάκτησιν τής 'Ελευθερίας των. Δύο μή
νας άργότερον ή Μεσσηνιακή Γερουσία
τών Καλαμών έκαμεν έκκλησιν είς τάς
Ηνωμένας Πολιτείας «νά βοηθήσουν
τήν ύπόθεσιν τής 'Ελευθερίας καί τής
Χριστιανοσύνης έναντίον τής 'Οθωμανι
κής τυραννίας, ύπογραμμίΕετο δέ, ότι οί
Έλληνες ακολουθούσαν τό παράδειγμα
τοϋ 'Αμερικανικού Λαοΰ, πού εϊχεν έπαναστοτήσει τό 1776 καί συνιστοϋσε τήν
σύναψιν Έλληνοαμερικανικής συμμαχίας

σέα, Άνδροϋτσον έπροξένησαν μεγάλην
άρετής κο'ι έλευθερίας». Οί Αμερικανοί
έντύπωσιν εις ολόκληρον τήν 'Αμερι
έδέχθησαν μέ έξαιρετικήν διάθεοιν τήν
κήν. Είναι ή έποχή, όπου ό βουλευτής
ύπόθεσιν τής Ελλάδος, πολλώ μέ μάλ
Ντουάϊτ, άπό τήν Μασσαχουσέτη, κατα
λον οί μορφωμένοι τοιοΰτοι, οϊτινες έθέτει σχετικήν πρότασιν εις τήν βουλήν
δλεπον πλήρεις ένθουσιααμοΰ καί δέους
τών άντιπροσώπων. Τήν ίδιαν εποχήν,
τούς 'Αρχαίους "Ελληνας, οί όποιοι έκαλοκαίρι δηλαδή, αί σφαγαί τής Χίου
πρωτοστάτησαν εις τήν φιλοσοφίαν, τάς
ξεσηκώνουν θύελλαν διαμαρτυριών καί
τέχνας, τό θέατρον, τήν ποίησιν, τήν
τόν Σεπτέμβριον, οί άνδρες τής Αμερι
έπιστήμην καί τήν ιστορικήν έρευναν.
κανικής Ναυτικής Μοίρας τής Μεσογεί
Αί πόλεις - κράτη τής 'Αρχαίας 'Ελλά
ου, οί όποιοι εύρέθησαν πλησίον τής
δος έθεωροΰντο τά πρότυπα διά τήν ίδιΧίου, άπέστειλαν πρός τόν Κανάρη μη
κήν των δημοκρατίαν καί οί διάφοροι
νύματα, συγχαίροντες τούτον διά τήν
πολιτικοί ήγέται άντλοϋσαν άκατάπαυστα
πυρπόλησιν τής Τουρκικής Ναυαρχίάπό τό άπόθεμα τής πολιτικής έμπειρίας
δος. Αύτή άκριβώς ή ένέργεια ήτο ου
τής κλασσικής έποχής. Οϋτω λοιπόν ύπό
σιώδης λεπτομέρεια εις τήν προσπάθειαν
τοιαύτας συμπαθείς, διαθέσεις ήρχισεν
προσεγγίοεως μεταξύ Ελλάδος καί 'Α 
νά έκδηλοΰται τό πρώτον ό φιλελληνι
μερικής. Τή προτροπή τού Λαφαγιέτ ό
σμός έν 'Αμερική. Ό Άλμπερτ ΓκάλλαΓκάλλατιν προέτεινεν, όπως άποσταλή
τιν, ένθερμος φιλέλλην, πρεσβευτής τό
ό στόλος τών Η.Π.Α. εις τήν περιοχήν
τε τών Η ΠΑ εις Γαλλίαν, τήν 4ην Ιου
τών έχθροπραξιών.
λίου, έπέτειον τής 'Αμερικανικής 'Α ν ε 
ξαρτησίας, εις τό έπίοημον γεύμα τών
Φυσικά, τό Δόγμα Μονρόε ήτο δεσμευ
Παρισίων καί εις τό όποιον έπίσημος
τικόν διά μίαν όπ' εύθείας βοήθειαν
προσκεκλημένος ήτο ό μεγάλος ήρως
πρός τήν Ελλάδα' έλεγεν ό Μονρόε εις
τής Ανεξαρτησίας Λαφαγιέτ, προέβη
τό δόγμα του: «εις τούς πολέμους τών
εις άκράτους φιλελληνικάς έκδηλώσεις.
Εύρωπαϊκών δυνάμεων καί έπί Ζητημά
Ό δέ ιστορικός καί πολιτικός ΤΖώρτΖ
των άφορώντων αύτάς τάς ίδιας ούδέΜπάνκροφτ, έμπεπο+ισμένος άπό τά έλποτε συμμετέσχομεν, ούδέ θά ήρμοΣεν
ληνικά γράμματα, εΤπεν ύπερηφάνως:
εις τήν πολιτικήν μας μία τοιαύτη ένέρ«Ή χώρα τής Άθηνάς, ή γενέτειρα τών
γεια». Έ ν τούτοις ό "Εβερετ, άπευθυτεχνών, τής ποιήσεως καί τής έλευθενόμενος έπιμόνως πρός τήν 'Αμερικανι
ρίας, έκπολιτίΖει τούς κατακτητάς της
κήν κυβέρνησιν, έΖήτει τήν άποστολήν
στήν παροκμή της, άνογεννά τήν Εύρώειδικής έπιτροπής, μέ σκοπόν τήν διπλω
πην στήν πτώσι της. Είθε τά παιδιά της
ματικήν άναγνώρισιν τής άναγεννωμένης
νά ξανακτίσουν στό κλίμα της τήν κοιτί
Ελλάδος. Καί εις τάς 8 Δεκεμβρίου τού
δα τής Ελευθερίας.».
"Αξιόν μνείας
1823 συνεΖητεϊτο εις τό Κογκρέασον ή
τυγχάνει τό γεγονός ότι τήν προαναφεράποστολή ειδικού «πράκτορος» εις Ελ
θεϊσαν έκκληαιν τής Μεοσηνιακής Γε λάδα.
ρουσίας διεβίβασεν ό Γκάλλατιν καί μέ
Δυστυχώς, όμως, οί περιορισμοί, τούς
ίδικάς του συστάσεις φυσικά, εις τόν
όποιους έπέβαλε τό δόγμα Μονρόε, παρ'Υπουργόν τών 'Εξωτερικών ΤΖών ΚουημπόδιΖον τήν έπίοημον
Αμερικήν νά
Τνσυ Ά ντα μς εις τήν Ούάσιγκτων. Ά ν κινηθή θετικώς. Ούτως, οί διάφοροι φιλ
τίγραφον μάλιστα ταύτης έστειλεν άπό
έλληνες τής Αμερικής άπογοητευμένοι
τό Παρίσι ό Κοραής εις τόν Έδουάρδον
πρός στιγμήν άπό τήν Ούάσιγκτων έ"Εβερετ, καθηγητήν τής Ελληνικής Φι
στράφησαν εις μεμονωμένους ίδιώτας.
λολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τού ΧάρΠράγματι, ένφ ό 'Ελληνικός πυρετός
βαντ, όστις καί έδημοσίευσε ταύτην όάπλώνεται παντού, οί 'Αμερικανοί ίδιώλόκληρον εις τό «Νόρθ Άμέρικαν Ρηται μέ δραστηριότητα καί ένθουσιασμόν
βιού». 'Αληθώς ό "Εβερετ προετοιμα
άνέλαβον εις χείρας των τήν Ελληνι
σμένος διά τόν ρόλον τού κυριωτέρου
κήν ύπόθεσιν. Εις έκπρόοωπος 'Επιτρο
'Αμερικανού Έλληνιστοΰ ύπήρξεν ό
πής εις τό "Αλμπανυ τής Νέας Ύόρπλέον εύγλωττος καί έπίμονος ύπέρμακης έΖήτησε τήν όργάνωσιν σώματος
χος τής Ελληνικής 'Ανεξαρτησίας.
50.000 'Αμερικανών Εθελοντών, οί ό
ποιοι 6ά έπαιρνον τά όπλα καί θά μετεϊΉ δημοσίευσις τής έκκλήσεως, ή έχον εις τήν σταυροφορίαν. Εις τήν Νέαν
πανάστασις εις τήν Μολδοβλαχίαν καί
Ύόρκην, καί εις μίαν άνευ προηγουμέ
ή πρώτη ούσιαστική νίκη τών Ελλήνων
νου λαϊκήν συγκέντρωσιν, ύψώθη σταυ
εις τό χάνι τής Γραβιάς άπό τόν Όδυσ-

ρός μέ τάς λέξεις «άφιερωμένος εις τήν
Ελληνικήν ύπόθεσιν». Εις μάλιστα ομι
λητής άφοσιωμένος εις τήν Ελληνικήν
ύπόθεσιν, εϊπεν: «"Αν είχα τόσα καρά
βια, όσα άναφέρει ό "Ομηρος εις τόν
κατάλογον τής πολιορκίας τής Τροίας,
θά τάστελλα όλα νά βοηθήσουν τούς
“Ελληνες». 'Από τήν Νέαν Ύόρκην ό
πυρετός απλώνεται εις τήν Φιλαδέλφει
αν, τό Όχάϊο, τήν Νέαν Όρλεάνην καί
ολόκληρον σχεδόν τόν Νότον. Εις τά
Πανεπιστήμια, τά Κολλέγια, οί φοιτηταί
ύπογραμμίΖουν εύγλώττως τήν συμπάθειάν των, μέ ομιλίας, συγκεντρώσεις,
φυλλάδια καί πύρινα άρθρα. Εις τά δη
μόσια γεύματα όλαι αί προπόσεις έγένοντο έν όνόματι τής Ελληνικής Έπαναστάοεως, τήν όποιαν παρωμοίαΖον πρός
τήν πρό 50 έτών ίδικήν των. "Εν χωρίον τής Νέας Ύόρκης ώνομάσθη Ελ
λάς καί έν άλλο εις τό Μίσσιγκαν μετωνομάσθη εις Ύψηλάντης.
Κο'ι τό 1824 άρχίΖει μέ μίαν οικονο
μικήν βοήθειαν, άνερχομένην εις 40.000
δολλάρια.
Τό ποσόν τούτο παρεδόθη
εις τόν έν Λονδίνω 'Αμερικανόν Πρε
σβευτήν Ρίτσαρντ Ράς, όστις, μέ τήν
σειράν του έπισήμως, τό παρέδωσεν εις
τούς "Ελληνας έκπροσώπους. Μία φρε
γάτα έπίσης, ναυπηγηθεϊσα εις τά Α μ ε 
ρικανικά Ναυπηγεία παρεχωρήθη εις τήν
Ελλάδα, ήτις άργότερον έμελλε νά έχη
σπουδαϊαν δρασιν. Τό δέ Κογκρέσοον έ
πισήμως άπέστειλε τά δύο ταχύπλοα κα
ράβια ιστιοφόρα «Καρτερία» καί « Ελλάς»
τό καύχημα κατόπιν τού Ελληνικού στό
λου καί τού κυβερνήτου Ναυάρχου Μιαούλη.
Θεωρούμεν, όμως ύποχρέωσιν, όπως
σταθώμεν δΓ όλίγον καί άναφερθώμεν
εις τούς έξέχοντας έκείνους 'Αμερικα
νούς πολίτας, οϊτινες προσέφερον καί
τήν πολύτιμον Ζωήν των, ϊνα ϊδουν τήν
Ελλάδα Έλευθέραν. Ό ΤΖών ΡότΖερς,
ό ΤΖώρτΖ Τοάρβις, ό ΤΖόναθαν Μίλλερ,
ό Δόκτωρ Σάμουελ Γκρίντλεϋ Χάου, ό
"Εστγουηκ "Εβσνς, πολιτευτής άπό τό
Νιοΰ Χόμσαϊρ, ό Μέρρετ Μπώλς, άπό
τό Όχάϊο, όστις έλαβε μέρος εις τάς
έπιχειρήοεις τού Στρατηγού Φαβιέρου.
'Επίσης, ό ΤΖώρτΖ Ούϊλσων, άπό τήν
Πρόβιντενς, καί ό νέγρος ΤΖαίημ Ούίλλιαμς, άπό τήν Βαλτιμόρην, οί όποιοι ύπηρέτησαν ύπό τόν Λόρδον Κόχραν, όστις διηύθυνε τάς Ελληνικός έπιχειρήσεις εις τήν θάλασσαν κατά τάς τελευ
ταίας φάσεις τού πολέμου. Μάλιστα ό

Τ Η Ν Η Μ Ε Ρ Α ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

ΑΣΤΡΑΠΟΒΟΛΗΜΑ τής εθνικής λευτεριάς φωτίζει καί πάλι έφέτος τό
ΤΟστερέωμα
του Εθνικού χώρου. Τό μυρωμένο ανοιξιάτικο πρωινό ξαναγιορ-

τάζει τό γένος τή μεγάλη του γιορτή. Ξαναθυμιέται τήν προγονική του αρε
τή. Δοξάζει τή δόξα των πατέρων του. Ευλαβικά τό γένος στέκει μπρος στούς
απέριττους τάφους, γιά ν’ άνάψη τό λιγοστό λιβάνι, μικρό δείγμα ευγνωμοσύ
νης στή μεγάλη προσφορά εκείνων... Ξανά πάλι έφέτος, τήν αγία μέρα του
ξεσηκωμού θά περάσουν, τιμώντας τον άγνωστο Έλληνα στρατιώτη οί νέοι
καί οί νέες τής φυλής, χέρια χαλύβδινα κΤ ανίκητο φρόνημα, γιά νά τρανώ
σουν μέ τήν παρουσία τους τή θέληση του Έθνους νά ζήση καί νά μεγαλουργήση. Μαζύ τους θά παρελάσουν οί ψυχές των Τριακοσίων τοΰ Λεωνίδα.
Κι’ άκόμα οί Μαραθωνομάχοι καί οί ύπερασπιστές τής Βασιλεύουσας. Κι’ έ
πειτα ή κλεφτουριά μέ τά μπαϊράκια της ψηλά καί οί γενναίοι τοϋ δώδεκα
καί οί ήρωες τοΰ σαράντα. Τήν παρέλαση των ιερών ψυχών θά κλείσουν οί
βάρδοι τοΰ Έθνους, δοξασμένοι λυράρηδες, από τον "Ομηρο ώς τον μεγάλο
Παλαμα. ΚΤ όταν παιανίζη ή μουσική κι’ όταν τά βούκινα καί τά τύμπανα
καί οί σάλπιγγες ήχοΰν, θ’ άκουστή στ’ άλλα μέσα θούρια καί τοΰ ποιητή καί
τοΰ γένους ολάκερου τό μεγάλο Πιστεύω:
«Δε χάθηκες μά κι’ ούτε θά χαθής κι’ άς έρθουν πάλι Μήδοι και Λατίνοι.
’Εσύ δεν είσαι κάστρο γιά νά πατηθής. Είσαι τό φως ' Ελλάδα, πού δε σβννει».

Τήν ήμέρα τής γιορτής, όταν όλοι βρεθοΰμε κοντά στον έθνικό παλμό...
Τήν ήμέρα τής γιορτής, όταν νοιώσουμε τό ρίγος τοΰ ένθουσιασμοΰ...
Τήν ήμέρα τής γιορτής, όταν τά λάβαρα ξεδιπλωθοΰν περήφανα στον άέρα...
Τήν ήμέρα τής γιορτής, όταν τά μάτια βουρκώσουν διακριτικά... άς δώσου
με στις ψυχές, πού πλανιώνται ολόγυρά μας τήν ύπόσχεση πού ταιριάζει στο
μεγαλείο τής στιγμής.
«’Αθάνατοι νεκροί, τιμημένοι μάρτυρες, δοξασμένοι πολεμάρχοι, σεπτοί ιε
ράρχες, γνωστοί καί άγνωστοι ήρωες, όσοι πέσατε στο χρέος τής τιμής, άναπαυτήτε ήσυχοι στον αιώνιο τον ύπνο σας. Ό σπόρος πού σπείρατε έπεσε
στήν εύφορη τή γή. Μονιασμένοι, άγαπημένοι, αδελφωμένοι όλοι οί "Ελλη
νες, ολοκληρώνουμε τό έργο πού έσεΐς θεμελιώσατε. Βεβαιωθήτε πώς «άμμες
δέ γ’ έσόμεθα πολλώ κάρρονες».
Τήν ύπόσχεση θά τήν ακούσουν οί ψυχές. Τότε μόνο θά γυρίσουν ήσυχες
στήν άλλόκοσμη, τήν αιώνια γαλήνη τους . ..
Σ -ς

Αδαμάντιος Κοραής. Ό μεγάλος
“Ελλην τής Ευρώπης συνετέλεσε άναιμφοβδλως είς τήν αυξησον τοΰ Φ.λελληνοχοΰ ρεύματος είς τήν ’Αμερι
κήν.

Ούΐλσων ήτο ό πρώτος πυροβολητής eic
τόν Ελληνικόν στόλον καί ή όνδρεία
του τοιαύτη ώστε μετά τήν Ναυμαχίαν
τής Ναύπακτου ό Λόρδος Κόχραν έπιε
δημοσία εις τήν ύγείαν του. Ό δέ νέ
γρος Ούίλλιαμς ήτο μάγειρος εις τό
πλοϊον τού Λόρδου Κόχραν «Σωβέρ».
Κατά τήν ιστορικήν ναυμαχίαν τής Ναύ
πακτού τό 1827, ότε ούθείς άλλος εύρίσκετο διά νά κρατήση τό πηδάλιον,
προσεφέρθη έβελοντικώς,, μέ άπατέλεσμα αυτός ό ήρωϊσμός νά του προκαλέοη σοβαρόν τραυματισμόν άπό έκραγεϊοαν οβίδα.
Άνεφέρβη ανωτέρω, ότι έΕ όλων τών
Αμερικανών, οϊτινες προσέφερον προσωπικώς τάς ύπηρεσίας των εις τόν
Αγώ να, τρεις ήσαν οί πλέον σημαντι
κοί' ΤΖάρβις, Μίλλερ, καί Χάου. Πλέον
αξιοσημείωτος, πάντως, ήτο ό ΤΖών
ΤΖάρβις, τοΰ όποιου άπό στρατιωτικής
πλευράς ή συμβολή ήτο άνυπολόγιστος.
Υιός έμπορου άπό τήν Νέσν Ύόρκην,
έγκατεστάθη, δι' έμπορικούς λόγους, εις
τήν Δανίαν. Ή τ ο είκοσι έτών μόλις ήκουσε τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν καί, παρά
τάς άντιθέτους άπόψεις του πατρός του,
έγκατέλειψε τό πάντα διά νά δο9ή ολό
κληρος εις τόν 'Ελληνικόν άγώνα' σύν
θημα του «καί τήν Ζωήν μου άκόμη διά
τήν Ελλάδα».
Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ό ΤΖάρβις
υιοθέτησε τήν «φορεσιά» καί τάς συνή
θειας τών 'Ελλήνων πολεμιστών καί ότι
έντός ολίγου κατώρθωσε νά άμιλή Ελ
ληνικά, χωρίς σχεδόν ίχνος ξενικής προ
φοράς. Εις δέ τά έθιμα τοΰ 'Ελληνικού
λαού ύπεδείκνυε θρησκευτικήν προσήλω-
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σιν. Τό όνομά του Σέρβις κατέστη παν
ελληνίους γνωστόν. Έπολέμησεν ώς
ναύτης καί κατόπιν ώς στρατιώτης εις
τό Μεσολόγγι, τήν Τρίπολιν, εις τά βου
νά τής Πελοποννήσου, ήχμαλωτίσθη καί
άπέκρουσε μέ περιφρόνησιν τήν προσφο
ράν τών Τούρκων 100 δολλάρια μηνιαί
ους έάν ήλλασε στρστόπεδον. Παρέμεινε φανατικά πιστός εις τούς "Ελληνας
καί έδοκίμασεν άφάνταστον άγαλλίασιν,
όταν εις μίαν άνταλλσγήν αιχμαλώτων
έπέοχτρεψεν εις τό Ναύπλιον. Δυστυχώς
όμους, τήν άμετρον αυτήν ίκανοποίησίν
του έμετρίοΖον αίσθητώς αί έσωτερικαί
έριδες τών Ελλήνων. «Τί κρίμα, έγραψεν
εις τό ήμερολόγιόν του, άνθρωποι. . . μέ
τούς όποιους όλα είναι κατορθωτά νά
μή έχουν μία ικανή κεφαλή». Αί τελευ
ταίοι ύπηρεσίαι τού ΤΖάρβις τόν ευρί
σκουν νά μετέχη εις τήν λύαιν τής πο
λιορκίας τών 'Αθηνών. Εις τάς 11 Αύγούστου τοΰ 1828 ή καρδία αύτοϋ τού
μεγάλου τέκνου τής 'Αμερικής έπαυσε
νό κτυπά άπό τήν άρρώστεια τού τετά
νου.
Δέν παρήλθεν άρκετός καιρός, όταν
εις τήν Δυτικήν Ελλάδα διεχέετο πα
ραλλήλους καί ή φήμη ένός άλλου 'Α μ ε 
ρικανού έθελοντοΰ ώς «παράτολμου
Γιάνκη» τοΰ ΤΖόναθαν Μίλλερ, ώς άναφέραμεν. "Εγραφεν ό Μίλλερ εις όλόκληρον τήν 'Αμερικανικήν γνώμην: «Αι
σθάνομαι σάν "Ελληνας καί μέ τούς "Ελ
ληνες είμαι έτοιμος νά ύποφέρω γιά τήν
πίστι καί τήν 'Ελευθερία. Όνομάσατέ με
στήν Αμερική σταυροφόρο ή όπως άλλοιώς θέλετε. "Εχω άφιερώσει τήν Ζωήν
μου στήν άνατροπή τής 'Οθωμανικής

Αύτοκρατορίας. . . Ό Θεός είναι παρά
τό πλευρό τών Ελλήνων».
Σάμουελ Χάου, ό νεαρός ιατρός άπό
τήν Βοστώνη είναι ό τρίτος τών πλέον
όΕιοσημειώτων φιλελλήνων, ή παρουσία
τοΰ όποιου ύπήρξεν τεράστιας σημασίας
διά τούς "Ελληνας. Γόνος πλουσιωτάτης
οικογένειας μέ λαμπρός σπουδάς είς τό
Χάρθαντ, ήλθεν τό 1824 διά νό μοιρασθή τήν τύχην τών Ελλήνων πατριωτών
είς τόν άγώνα των διά τήν άνεΕαρτησίαν
καί τήν Ελευθερίαν. Μολονότι άδύνατος καί άσθενικός, έλέχθη, ότι «φαινό
ταν περισσότερο σάν κούκλα παρά σάν
στρατιώτης». Εν τούτοις ό Χάου άπέδειΕεν, ότι ήτο γερός, άνθεκτικός, έπινοητικός καί άνθρωπος τής δράαεως. Αύτόπται μάρτυρες έλεγον, ότι τόν «έβλεπον
νά στέκεται καί νά δένη τάς πληγάς τών
τραυματισμένων, μέχρι σημείου έΕαντλήσεως». Τόν Αύγουστον τοΰ 1825 τού προ
σεφέρθη ή θέσις τοΰ άρχιάτρου τοΰ Ελ
ληνικού Στόλου, τήν όποιαν ταχέως έγκατέλειψε διά νά έπιστρέψη πλησίον τών
προσφιλών του Ελλήνων άγωνιστών.
Φυσικά θά ήτο ύπερβολικόν έάν έπεχειρούσαμε νά παραθέσωμεν όλας τάς
πτυχάς τής πολυκυμάντου δράαεως αύτών τών φιλελλήνων ήοώων. Διά τούτο
άντιπαρερχόμεθα εύλαβώς τούτους διά
νά έΕετάσωμεν αύτήν καθ' έαυτήν τήν
ύλικήν προσφοράν τού 'Αμερικανικού
Λαού, είς τόν 'Ελληνικόν άγώνα. Υ π ο 
λογίζεται, άτι ή είς μετρητά, τρόφιμα,
ρουχισμόν καί ιατρικά έφόδια βοήθεια
άνήλθεν είς τό έΕωφρενικόν, διά τήν
έποχήν έκείνην, ποσόν τών 1.000.000
δολλαρίων περίπου. 'Επί 18 μήνας έΕεφορτώνοντο είς τούς Ελληνικούς λιμέ
νας Πόρου, "Υδρας, Ναυπλίου καί Αίγίνης πόσης φύσεως έφόδια διά τήν άνακούφισιν καί τόνωσιν τού ήθικού τών
ταλαιπωρημένων Ελλήνων.
Καί ήλθε τό εύτυχές τέλος. Οί "Ελ
ληνες μετά άπό 370 χρόνια οδύνης, τυ
ραννίας, καταπιέσεως έπανεϊδον τό φώς
τής έλευθερίας, τό όποιον τόσον τούς
άνήκεν. "Εγραφεν ό Χάου: «Βλέπω στά
έξυπνα αύτά προσωπάκια, ( Ελληνόπου
λα) στήν άγρυπνη προσοχή καί τήν έκ·
πληκτική όΕύνοια καί εύφυΐα τών μικρών
μου γαβριάδων τις βέβαιες ένδείΕεις γιά
τό μέλλον τής 'Ελληνικής φυλής».
Τό 1832 ή 'Ελλάς, μέ τήν συμφω 'ία
τοΰ Λονδίνου, έγινε Κράτος καί ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών, ύπό
τήν προεδρίαν τοΰ "Αντριου ΤΖάκσον,
τήν άνεγνώρισεν έπισήμως. Έ ν α άπέροντο εύχαριστώ δΓ έκείνους, οϊτινες άθορύβως, άνιδιοτελώς καί έντίμως έδω
σαν τό τόσον άποφσσιστικόν παρόν των
είς τήν πλέον άποφασιστικήν καμπήν τής
ιστορικής μας πορείας.
Διά νά ένθυμηθώμεν, έν τέλει τούς
λόγους τοΰ μεγάλου Τ Ο Μ Α Σ ΤΖΕΦΦΕΡΣ Ο Ν : «Κάθε άνθρωπος καί κάθε κοι
νωνία άνθρώπων έπί τής γής έχει τό δι
καίωμα τής αύτοκυβερνήσεως», ή τής
α ύ τ ο δ ι α θ έ σ ε ω ς
θά έλέγομεν
ήμεΐς.
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Γ. Δ Ρ ΙΜ Υ Λ Η Σ
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ΟΕΑΤΡΟΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΑΣΕΜΝΑ ΘΕΑΜΑ
ΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ-ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
'Υπό Άστυν. Α' κ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θέατρον - Κινηματογράφος Ά σεμνα θεάματα και δη
μοσιεύματα γενικώς.
Eic τό έγκλημα φθάνομεν έκ τής δια
φθοράς καί ή διαφθορά έκδηλοΟται
πολλάκις διά τοΰ περιεχομένου θεατρι
κών, κινηματογραφικών καί φιλολογικών
έργων. Τελευταίως παρατηρεϊται ότι
πολλά θεατρικά κλπ. έργα ού μάνον στε
ρούνται ευεργετικής έπιδράσεως έπί
τού κοινού, άλλά τούναντίον καί έπιδροϋν έπιβλοβώς, ιδιαιτέρως έπί τού
χαρακτήρος τών άνηλίκων, διότι οί άνήλικοι προσποθούν συνήθως νά ομοιά
σουν πρός τά πρόσωπα τών μυθιστορη
μάτων, ή τών ηρώων τών θεατρικών ή
κινηματογραφικών έργων, διδάσκονται
όμως έΕ αυτών μόνον τήν
άσέβειαν
πρός τούς μεγαλύτερους καί τήν άνυποκοήν εις τούς νόμους καί τά όργανα
τής Πολιτείας.
Έ κ τών άνωτέρω μέσων, ό κινημα
τογράφος πολλάκις άναφέρεται εις λε
πτομέρειας διαπράΕεως φόνων, κλοπών,
διαρρήΕεων, ώς τό περίφημον «Ριφιφί»,
έτι δέ καί εις λεπτομερή άπεικόνιοιν
τής λειτουργίας τής γενετησίου όρμής
καί δή τήν διάστροφον. Ταΰτα, δηλαδή
τά κινηματογραφικά έργα, είναι ιδιαιτέ
ρως άγαπητά, δυστυχώς, εις τήν νεο
λαίαν, άνήλικοι δέ έΕωθούνται δι' αύτών εις πράΕεις άναλάγους.
Έχομεν
παρατηρήσει, ότι όσάκις — καίτοι σπανίως τούτο συμβαίνει — εις τά κινημα
τογραφικά έργα έπέρχεται εις τό τέ
λος κόθαρσις διά τής συλλήψεως καί
τιμωρίας τού έγκληματίου, οί νεαροί ό
μως θεαταί δέν σχολιάζουν αύτήν τού
την τήν κάθαρσιν, άλλά έΕιστορούν πώς
θά άπέφευγον τήν σύλληψιν καί τιμω
ρίαν οί ίδιοι, ώς καί εις ποιον σφάλμα
τών πρωταγωνιστών δέν θά ύπέπιπτον,
ώστε νά άποφύγουν τόν τελικόν κολα
σμόν.
"Α ς ιυή ληομονώμεν, ότι πλεϊστα όσα
έγκλήματα έτελέσθησαν ύπό τήν έπίδρασιν τού κινηματογράφου καί άς ένθυμηθώμεν τήν σπείραν τού νεαρού Άνδρέα
καί Κούλας Χριστοφιλέα, ήτις έλήστευσεν, έφόνευσεν καί θαναύσως έτραυμάτισε, μετά τρομοκτικής ψυχρότητος καί
προμελέτης, άπλώς καί μόνον διότι είχεν άπλήστως άναγνώοει τοιαϋτα φιλολογήματα καί εϊχεν ϊδει τοιαϋτα παίζό
μενα έν τφ κινηματογράφοι, ώς κατά
τήν δίκην των έν τφ Κακουργοδικείω

Πειραιώς, τό έτος 1931, ώμολόγησαν.
Τόν κίνδυνον έκ τών ασέμνων θεα
μάτων καί δημοσιευμάτων διέγνωσεν
έγκαίρως ή Πολιτεία καί έθέσπισε προ
ληπτικός καί άλλας διατάΕεις, συγχρό
νως δέ δι' άρμοδίων οργάνων της άσκεϊ
προκριματικόν έλεγχον τών κινηματο
γραφικών ταινιών, έπίσης δέ καί έλεγ
χον τών κυκλοφοοούντων έντύπων έρ
γων καί μυθιστορημάτων.
Πρός καταπολέμησιν όλων τών άνω
τέρω όμως, δέν άρκοϋσι νσμίΖομεν αί
ποινικοί διατάΕεις, άλλά πρέπει νά δημιουργηθώσι δημόσιοι βλιβλιοθήκαι καί
ειδικά άνογνωστήρια διά τούς άνηλίκους.
Αντιλαμβανόμεθα έΕ άλλου, ότι θά
είναι έΕαιρετικός δυσχερής ό έλεγχος
τών έν τφ ήμερησίω τύπω άναγραφομένων ειδήσεων, τών καθ' ήμέραν τελου
μένων φόνων, ληστειών, βιασμών, αίμομιΕιών, διαρρήΕεων, άπατών κλπ. έγκλημάτων χωρίς διά τού έλέγχου τού
του νά θίγεται ή δημοσιογραφική άποστολή. 'Αλλά συγχρόνως θά πρέπει νά
όμολογηθή ότι ή άνάγνωσις εις τάς έωημερίδας τών λεπτομερειών τελέσεως
οίουδήποτε έγκλήματος διεγείρει τήν
φαντασίαν τού άνηλίκου καί διαφθείρ>ει
τόν χαρακτήρα του. Αί έφημερίδες εί
ναι άλλως τε έμπορικαί έπιχειρήσεις, ά
δέ μεταΕύ των άνταγωνισμός άγει ταύτας πολλάκις εις παρεκτροπάς.
Ποια θά είναι τά πρόσωορα μέσα διά
τών όποιων θά ύποχρεωθούν αί έφημε
ρίδες νά έκτελοΰν καί μόνον τήν κοι
νωνικήν των άποστολήν, χωρίς τήν διέγερσιν τών πολιτών, είναι ένα θέμα τό
όποιον χρειάζεται ιδιαιτέρως σοβαρόν
μελέτην καί δέν είναι έργον άπλής δια
τριβής περί έγκληματικότητος.

Τυχηρά παίγνια
'Από τών Αρχαίων
Ελλήνων ήσαν
γνωστά τά τυχηρά παίγνια (π.χ. ό άρτιασμός, ήτοι παίγνιον
παιΖόμενον διά
νομισμάτων, ό άστραγαλισμός, ήτοι
παίγνιον παιΖόμενον δι' άστραγάλων, ή
πεσσονομή, ήτοι παίγνιον
παιΕόμενον
διά πεσσών), ή κυβεία, ήτοι παίγνιον
παιΖόμενον διά κύβων κ.α.π.).
Έπί τών ήμερών μας, τά τυχηρά παίγνια έΕειλίχθησαν καί ένφ άρχικώς έπρόκειτο περί παιδιών έπινοηβειοών
διά ψυχαγωγίαν, μετεβλήθησαν βραδύτερον εις ποίγνια κερδοσκοπίας καί αί-

σχροκερδίας. Ή κτήσις ή άπώλεια χρη
μάτων, έΕαρτωμένη ούχί έκ κανονικής
έργασίας, άλλά έκ τής τύχης, εύνοεϊ τήν
έγκληματικότητα, άναπτύσαει έπιπολαίας άντιλήψεις περί τού κοινωνικού βίου
καί καθιστά τό άτομον άντικοινωνικόν.
Ό πειρασμός τού νά διορθώση τις τήν
κοκήν αυτού οικονομικήν κατάοταοιν,
άποκτών κέρδος εύχερώς καί άκόπως,
είναι γοητευτικός εις μέγιστον άριθμόν
άτάμων, άμφοτέρων τών
φύλων καί
πόσης κοινωνικής τάΕεως καί ήλικίας.
Ή έπίδοσις εις τό τυχηρόν παίγνιον
καθίσταται, σύν τφ χρόνω, πάθος, μανία
καί λύσσα. Παραλλήλως, άνοπτύσσεται
ώς είναι εύλογον καί ή δεισιδαιμονία
και οΰτω δισταράσσεται ή ψυχική ισορ
ροπία τού παίκτου. Ή έπίδοσις εις τά
τυχηρά παίγνια προκαλεϊ έγκλήματα
κατά τής περιουσίας, ώς καί έγκλήματα
βιαιότητος.
Συνηντήσαμεν, κατά τήν μακράν ύπηρεσίαν ήμών, ηθικά καί οικονομικά
άνθρώπινα ράκη, ότινα άπώλεσαν τήν
έμπορικήν πίστιν καί έχρεωκόπησαν, λό
γω τού πάθους των εις τά τυχηρά παίγνια, είτε έπορίσθησαν τά διά τήν κυ
βείαν χρήματα διά πλαστογραφίας, ύπεΕαιρέσεως, άπάτης ή κλοπής ή καί διά
προαγωγείας τής ιδίας αύτών γυναικός.
Συνηντήσαμεν έπίσης καί γυναίκας, αί
όποϊαι, διά τήν έΕοικονόμησιν χρημάτων
πρός ίκανοποίησιν τού πάθους των διά
τά τυχηρά παίγνια, έΕεδίδοντο καί έν
συνεχεία έΕεβίαΖον ή έΕεβιάΖοντο ύπό
προαγωγών ή ύπό σωματέμπορων.
Οί χαρτοκλέπται άποτελοϋν μίαν άλ
λην τάΕιν έγκληματιών. Πρόκειται περί
φυγοπόνων, άέργων καί παρασίτων τής
κοινωνίας. Δροϋν συνήθως εις τήν 'Ε λ 
λάδα, παρά τήν άπηνή δίωΕιν τής 'Αστυ
νομίας, είτε εις τάς λαϊκός πανηγύρεις
χρησιμσποιούντες πρός έΕαπάτησιν τών
άφελών τό παίγνιον
«Παππάς», είτε
καί εις άνωτέρους κοινωνικούς κύκλους,
ένθα εισχωρούν χάρις εις τούς άμέμπτους τρόπους των τού φέρεσθαι, αί δέ
κορυφαί τών δακτύλων των έχουσιν έΕαιρετικήν λεπτότητα καί εύαισθησίαν,
διότι ή εύκινησία καί ή εύαισθησία τών
δακτύλων τής χειρός είναι άπαραίτητος
εις τήν ταχυδακτυλουργικήν έργασίαν
αύτών. Πολλάκις έχουν συνεργούς κομ
ψός κυρίας ή καί έτέρους σοβαροφα
νείς κυρίους, παρακαθημένους ώς θεα
τός δήθεν καί μή λομβάνοντας μέρος
εις τό παίγνιον. 'Αλλά καί εις τόν ιπ
πόδρομον αί άπάται είναι συχνοί. Έσχά-

197

’Αριστερά: Ό χαρ
τοκλέφτης τοϋ Karavaggio. Στον πε
ρίφημα πίνακα δί
νονται ζωντανά αί
χαρακτήρες των
χαρτοπαικτών. Κά
τω: Ό Άχιλλεύς
καί δ Αίας παίζοντες πεσσούς.

τως συνελήφθησαν ηλεϊστοι δσοι εις τόν
ιππόδρομον Φαλήρου, διότι παρεΤχον pic
τούς ίππους διεγερτικά, διά των όποιων
οΰτοι μετεβάλλοντο όπό άχομνόοντες
πεταλλοσυλλέκται εις ιπταμένους πηγάσους.
Πάντως 0Γ>μασίαν ιδιαιτέραν έχει καί
ή λόγω τοϋ πάθους τών τυχηρών παιγνίων παροκίνησις εις διάποαΕιν έγκλημάτων ύπό τών βουλομένων προσπορισμόν χρήματος διά τήν ίκανοποίησιν τοϋ
πάθους των.
Δυστυχώς παρά τά ήδη ληφθέντα μέ
τρα κοί τήν δίωΕιν τών παρανόμως λειτουργούντων λεσχών, στοιχημάτων ή
αυτών τούτων τών χαρτοκλεπτών καί ά-
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πατεώνων, δέν είναι δυνατόν νά εϊπωμεν
ότι έπετεύχθη ό περιορισμός τής έγκληματικότητος διά τών τυχηρών παιγνίων.
Οίαδήπστε μέτρα καί άν ληφθώσι πάν
τοτε θά ύπάρχη περίπτωσις διεγέρσεως
τών ίππων τοϋ ιπποδρόμου καί δωροδο
κία παικτών ποδοσφαιρικών ομάδων διά
μειωμένην όπόδοσιν (κέρδη έκ τοϋ Π Ρ Ο
— ΠΟ), ώστε νά καθίστοται προβλημα
τική ή δυνατότης προτάσεως μέτρων πε
ριστολής τής διά τών τυχηρών παιγνίων
έγκληματικότητος.
Τό πάθος άλλως τε τοϋ παιγνίου εί
ναι τοιοϋταν πορά τοϊς παίκταις, ώστε
δυσκόλως είναι δυνατόν νά άποτρέψωμεν τούτους άπό αύτό. "Οταν κάποχρ,

έν ταϊς Φυλακαϊς, άιρηρέθη έκ τών κρα
τουμένων πάν άναγκαϊον μέσον πρός ασκησιν τυχηρών παιγνίων, οΰτοι άπέθετον πρό ένός έκάστου αύτών έπί τοϋ
δαπέδου τεμάχιον Ζακχάρεως, έκέρδιΕε
δέ έκείνος εις τό τεμάχιον τοϋ όποιου
έπεκάθητο τό πρώτον μυίγα. Αλλά, έκτός τούτου, είναι έΕαιρετικά δύσκολος
ό διαχωρισμός τών παιγνίων εις τυχηρά ή τεχνικά, διότι διά νά κριθή παίγνιον τι, δέν θά κριθή μόνον έκ τοϋ
γενικού χαροκτήρος αύτοϋ, άλλά καί έκ
τών ικανοτήτων καί τών γνώσεων τοϋ
μέσου όρου τών παικτών, πράγμα δπερ,
ώς είναι εύλογον, δέν είναι δυνατόν
νά γίνεται εις όλας τάς περιπτώσεις.

ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τ Ο ΠΡΟΒΛΗΜ Α Τ Η Σ ΓΝΩ ΣΕΩ Σ
Του κ. Γ. ΜΠΟΖΩΝΗ

Τό πρόβλημα φαίνεται
νά είναι άπλοΰν κο'ι ή άπάντησις εύκολος' ό σύγ
χρονος άνθρωπος τρέχει, έΕοδεύει, α
γωνίζεται, διά νά ίδρύη σχολάς, διά νά
τυπώνη βιβλία, διά νά έκδίδη περιοδι
κά, διά νά παρέχη άφθονα τά μέσα της
γνώοεως καί τής μαθήσεως.
Αλλ' ή κίνησις τού δρομέως δέν άποδεικνάει τήν βεβαιότητα τής πόρε,ας
ή δαπάνη των χρημάτων δέν έχει ώς ά
μεσον άποτέλεσμα τήν γνώοιν' ή ϊδρυσις οχολών ή ή έκδσσις βιβλίων δέν
άποτελοΰν άποδεικτικόν λόγον καλλιέρ
γειας τού πνεύματος.
Ή μπορείτε νά
σωρεύετε γνώσεις καί νά μή έχετε γνώσιν. Ήμπορεϊτε νά έχετε βιβλία καί νά
είσθε άμαθής. Ήμπορεϊτε νά τρέχετε
εις τάς βιβλιοθήκας καί νά μένετε άγράμματος.
Ή μόδα τών πολλών βιβλίων καί των
έγκυκλοπαιδειών, ή έτικέττα τής γνώ
οεως καί τής μαθήσεως, ό πορετώδης
μιμητισμός δεικνύουν τήν ύπαρΕίν ένός
φσινομένου' δ η λ ώ ν ο υ ν
τήν
ά ν α Ζ ή τ η σ ι ν
γ ν ώ σ ε ω ν '
δ έ ν
β ε β α ι ώ ν ο υ ν
ότι
ε ύ ρ ή κ α μ ε
τήν
γν ώοι ν.
«Άταλαίπωρος τοϊς πολλοϊς ή Ζήτησις
τής άληθείας καί έπί τά έτοιμα μάλλον
τρέπονται», παρατηρεί ορθότατα ό Θου
κυδίδης (I, 20, 3). Οί περισσότεροι άν
θρωποι δέν αισθάνονται τήν άνάγκην νά
κουρασθοΰν, διά νά εύρουν τήν άλήθειαν' δέν άγωνίΖονται, διά νά διακρι
βώσουν τήν πραγματικότητα' άποδέχονται τήν εΰκολον καί άοκαπον λύσιν, πού
ουνίσταται εις τήν μιμητικήν ύποβολήν.
Τί κάνουν οί άλλοι; Τό ίδιο κάνω καί
έγώ.
Αλλ' ή γνώσις
άποστρέφεται τήν
τυποποίησιν, άποδοκιμάΖει τήν έτοι
μον λύοιν, κατοδικάΖει τήν όμοιόμορφον
έπανάληψιν. Προϋποθέτει ίμερον διά τήν
άλήθειαν, κόπον καί άναΖήτησιν, άγρυπνον νοϋν, πείραμα καί δοκιμήν, άμφιβολίαν δΓ όσα θεωρούνται βέβαια καί γνω
στά. Ή γνώσις άρνεϊται τά όμοιώματά
της' δοα φαίνονται ότι είναι γνώοις,
άλλά δέν είναι.
Αύτό τό θέμα είναι πολύ παλαιόν καί
έλληνικόν.
Κατά τήν άρχαιότητα οί
προσωκρατικοί προσεπάθησαν νά άποφύγουν τήν πλάνην κρίνοντες τά πρά
γματα, έλέγχοντες τήν γνησιότητα των
αισθήσεων καί έΕετάΣοντες τήν δυνατό
τητα τού νοϋ νά συλλόβη τήν πραγμα
τικότητα.
Ό Ηράκλειτος άμφισβητεί

τήν αϊσθησιν, δταν δέν συνδυάζεται μέ
τήν κριτικήν σκέψιν. Θέτει τόν «λόγο.»
(τόν λογικόν νόμον) ώς απαρχήν πό
σης μαθήσεως. Ό Ξενοφάνης διαστέλλει τήν γνώμην άπό-τήν γνώοιν, τήν έπιφάνειαν άπό τήν ούσίαν τών πραγμά
των. Ό Παρμενίδης Ζητεί έμθάυυνοιν
εις τήν σκέψιν τού άνθρώπου. Ό νους
είναι τό μόνον όργανον τής εύρέσεως
τής άληθείας. "Α ν σκεπτώμεθα όρθό,
σκεπτόμεθα καί άληθινά.
Αλλ’ ό Σωκράτης κόμνει τήν θαθεϊαν
τομήν καί άνοίγει τόν μεγάλον δρόμον.
Ό άνθρωπος πλανάται, δταν νομιΖη ό
τι Εέρει, ένφ δέν Εέρει. Ή γνώμη πολ
λές φορές παίρνει τήν θέσιν τής γνώ
οεως.
Αλλά τά γνωρίοματά της τήν
καταδικάζουν. Ή γνώμη είνοι πρόσκαι
ρος, μεταβλητή, άσταθής, συνδέεται μέ
τάς άνάγκας καί τάς έπιθυμίας τού υ
ποκειμένου, συνυφαίνεται μέ τά καθη
μερινά γεγονότα καί τάς παρορμήσεις
τής στιγμής. Δ Γ' αύτό δέν δύναται νά
αίτιολογήση τήν ύπαρΕίν της καί καταρρίπτεται κατά τήν άσκησιν τού έλέγχου.
«Τήν μέν μετά λόγου άληθή δόΕαν έπιστήμην είναι, τήν δέ άλογον έκτος έπιστήμης» (Πλάτ. Θεαίτ. 201 cd). Μόνον
ή γνώμη, πού στηρίΖεται εις έπιχειρήματα, πλησιάΖει πρός τήν γνώοιν.
Ό Σωκράτης γκρεμίΖει τά είδωλα τής
εποχής του.
Αναιρεί τάς έοφαλμένας
γνώμας καί δεικνύει τήν άναγκαιότητα
τής γνώσεως. Κριτήριον τής γνώοεως
είναι ή βεβαιότης, δηλαδή ή σταθερότης ένός νοήματος ή μιάς σχέσεως νοη
μάτων. Ό άριθμός πέντε μας δίδει στα
θερόν νόημα' ή πρόσθεσίς του μέ τό έΕ
δίδει πάντοτε τό ένδεκα.
Αλλ’ ή συναγωγή τής βεβαιότητος
προϋποθέτει τήν αμφιβολίαν. Ό Σωκρά
της άμφιβάλλει δΓ όσα άκούει, δΓ όαα
μαθαίνει, δΓ όσα πληροφορείται. Πώς
είμαι βέβαιος ότι Εέρω π.χ. ένα ιστορι
κόν γεγονός, ότι πράττω δίκαια, ότι ώφελώ τόν έαυτόν μου, ότι άΕίΖω ώς ήγέτης. Ή άπ’ άρχής βεβαιότης δέν ύπηρετεϊ τήν άλήθειαν, άλλά τήν άλαΖονείαν τού πνεύματος. Ή έκκίνησις τής
γνώσεως έπισημαίνεται μέ τήν άμφιβολίαν, μέ τήν άπορίαν, μέ τό «τί έστι».
Τήν σωκρατικήν πορείαν άκολουθεϊ
ό Descartes κατά τήν αύγήν τής νεωτέρας φιλοσοφίας. Ή άμφιβολία είναι
άπαρχή μοθήσεως καί σοφίας. Ό φιλό
σοφος άμφιβάλλει διά τάς αισθήσεις,
διά τόν κόσμον πού τόν περιβάλλει, διά
τό ίδιον τό σώμα του. "Ομως δέν δυ
νατοί νά άμφιβάλλη ότι σκέπεται. Ά ρ α

ή σκέψις είνοι άποδεικτικός λόγος τής
ύπάρΕεως. Ή άμεοότης τού στοχασμού
μου δηλώνει τήν ύπαρΕίν μου.
Κατά τόν γάλλον φιλόσοφον ή θεμελίωσις τής γνώσεως θά γινη μέ έννοιας,
αί όποίαι θά έχουν σαφήνειαν καί διαφορότητα. Τούτο εις σύγχρονον λογι
κήν καί ψυχολογικήν άνάΛυσιν έπιτυγχάνεται μέ τήν π α ρ α τ ή ρ η σ ι ν ,
τήν ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν
καί τήν
ά φ α ί ρ ε ο ι ν. "Α ν ίδώ προσεκτι
κά ένα τραπέΖι, τότε σχηματίΖω εις τόν
νοΰν μου τήν παράστσσιν του' συγκρα
τώ τό χρώμα, τό σχήμα, τό μέγεθος' ή
άναγνώρισις του πιστοποιεί τήν σαφή
νειαν τής παραστόσεως (τήν συγκράτησιν ύπό τού νού τών γνωρισμάτων τού
συγκεκριμένου τραπεΖιοΰ) καί τήν διαφορότητα (τήν δυνατότητα
χωρισμού
του άπό όλα τά άλλα όμοια άντικε.μέ
να) .
"Α ν κάμω άφαίρεσιν τών έπουσιωδών,
τών δευτερευόντων στοίχε,ων τής παραστάσεως, τότε σ χ η μ α τ ί Ζ ω ,
τήν
έ ν ν ο ι α ν
τού
άντικ ε ι μ έ ν ο υ.. "Α ν δηλαδή άπομοκρύνω άπό τήν παράσταοιν τού τραπεΖιοΰ τό χρώμα, τό σχήμα, τό μέγεθος
κλπ. καί κρατήσω τούς κυρίους και ούσιώδεις χαροκτήρας του, έπεται ότι εις
τήν έπίπεδον έπκράνειαν καί εις τό ένα
ή τά περισσότερα στηρίγματα άναγνωρίΖω τήν έννοιαν τού τραπεΖιοΰ, πού
διακρίνεται άπό τήν έννοιαν οίουδήποτε
άλλου άντικειμένου.'
Δέν έπιθυμούμεν νά κουράσωμεν πε
ρισσότερον τόν άναγνώστην μέ λογικά
σχήματα τής τυπικής λογικής. Απλώς
άναφέρομεν, ότι οί ορθοί καί λογικοί
συνδυασμοί τών έννοιών μάς δίδουν τάς
κρίσεις, αί κρίσεις δύνανται νά συντί
θενται εις συλλογισμούς, οί όποιοι ήμπορούν νά είναι άπλοι ή σύνθετοι, βέ
βαιοι ή πιθανοί, παραγωγικοί ή έπαγωγικοί κλπ.
Από τούς συλλογισμούς, τάς κρίσεις
καί τά έπιστημονικά δεδομένα άντλοϋμεν τά έπιχειρήματα, προσάγομεν τάς
άποδείΕεις, συνάγομεν συμπεράσματα
σύμφωνα μέ τούς κανόνας τής λογικής,
διαμορφώνομεν τάς μεθόδους, συστηματοποιούμεν τάς έπιστήμας καί προσπαθοϋμεν μέ τήν φιλοσοφίαν νά συνθέσωμεν τά πορίσματά των.
Ή γνώσις έπομένως δέν είναι κάτι
προσωπικόν καί αυθαίρετον,, όπως εί
ναι πολλές φορές ή γνώμη. Δεικνύει
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τούς λόγους τής ύπάρΕεώς της, άπολογεϊται διά τόν έαυτόν της, προσάγει
έπιχειρήματα διά τήν άλήθειαν, πού έκπρσσωπεϊ. Κριτήριον τής γνώσεως είναι
ή βεβαιότης. Αύτή δέν έπιδέχεται άμφισβήτησιν, άντΐρρησιν, άπσδακιμασίαν,
άναίρεσιν, διότι άντιφάσκει πρός τό
σφάλμα.
Ά λ λ ' έν τοιαύτη περιπτώσει γεννά·
ται τό εύλογον έρώτημα, μήπως ή θεώρησις τής γνώσεως κατ’ αύτόν τόν τρό
πον εισέρχεται
εις τήν σφαίραν τού
έ ν δ ε χ ο μ έ ν ο υ
καί
τού
π ι θ α ν ο ύ ,
άντί τού βεβαίου καί
άσφαλοϋς. Διότι π ό σ ο ν
βέβαια
εί ναι
ή γνώσις;
οίαδήποτε
γνώσις; όκόμη καί ή πλέον θετική;
Ή παροκολούθησις τής φιλοσοφικής
καί έπιστημονικής πορείας εις τόν αιώ
να μας ύπογραμμίΖει καί δεικνύει τάς
δυσκολίας τού προβλήματος. Τό κίνημα
τού Russell μέ τόν συνδυασμόν τής μα
θηματικής λογικής πρός τήν φιλοσοφίαν,
ό θετικισμός τού κύκλου τής Βιέννης
μέ τήν προσκόλλησιν εις άρχικάς προ
τάσεις, οί όποϊαι έχουν τήν προέλευσίν
των καί εύρίσκουν έπαλήθευσιν εις τά
πορίσματα τού έπιστημονικού έργαστηρίου, ή άναβίωσις τού έμπειρισμοΰ, πού
θέτει τάς αισθήσεις καί τήν παρατήρησιν ώς προϋποθέσεις τής γνώσεως, έδημιούργουν άτμόσφαιραν βεβαιότητος.
Ή φιλοσοφία καί ή έπιστήμη ήδύναντο
νά μάς προσφέρουν θετικάς γνώσεις.
Πρός τούτο έχρειάΖετο ό άνθρωπος
νά άπαρνηθή πλάνας καί
προκαταλή
ψεις, νά άποφύγη τήν μεταφυσικήν, νά
άποβάλη τήν πίστιν. Ή φιλοσοφία ήδύνατο νά έχη άφετηρίαν άπό τελείως
σαφείς προτάσεις. Τό έπιστημονικόν
έργαστήριον μέ τά πειρόματά του έδιδεν άσφαλείς κατευθύνσεις πρός άπόκτησιν ολίγων, άλλά θετικών καί άναμφισβητήτων γνώσεων.
Αλλά μέ τήν πάροδον τού χρόνου ή
βεβαιότης τών άρχικών προτάσεων κα
θίστατο όλιγώτερον βεβαία καί τά δε
δομένα τού έργαστηρίου εις τήν καλυτέραν περίπτωσιν παρείχον μερικήν μαρ
τυρίαν διά τήν άλήθειαν μιας έπιστημο
νικής προτάσεως. Τό πείραμα π.χ. είναι
ούσιώδες κριτήριον τής γνησιότητες
συγκεκριμένης γνώσεως. Κάθε έπανάληψίς του άπστελεϊ έπικύρωσιν τής άληθείας περί τήν έρμηνείαν ένός φαι
νομένου καί έπιτρέπει τήν γενίκευσιν,
άτι καί εις άλλας περιπτώσεις συμβαί
νει τό ίδιον φαινόμενον. Άλλά τούτο
δέν είναι βέβαιον' είναι ένδεχόμενον
καί πιθανόν. Ή γ ε ν ι κ ε ύ ε ι ς
έ ν έ χ ε ι
ύ π ο θ ε τ ι κ ό ν
χα
ρ α κ τ ή ρ α
καί
ή μ π ο ρ ε ϊ
ή συγκεκριμένη
γνώσις
νά
μή
Ι σ χ ύ η
δ ι' ό λ α ς
τ ά ς
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς .
Αύτό
συνέβη μέ τήν άρχήν τής άπροσδιοριστίας τού Heisenberg' τό συγκεκριμένον
ήλεκτρόνιον δέν άκολουθεϊ κατά τήν κίνησίν του τόν νόμον τής αίτιότητος.
Ό άρχικός ένθουσιασμός τών φιλο
σόφων, πού έθεμελίωναν τήν σκέψιν
των άπσκλειστικώς εις τά μαθηματικά
καί τήν φυσικήν ύπεβιβάσθη καί έΕητμίσθη. Ό κύκλος τής Βιέννης διεσπάσθη.
Ο Wittgenstein έγινε τελικώς περισσό
τερον ύπέρμοχος τής σχετικότητος τών
πραγμάτων καί τής άμφιβολίας παρά
θιασώτης τής θετικής γνώσεως.
Ό
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Russell παρά τήν μαθηματικήν άφετηρίαν
τής φιλοσοφίας του δέν άπέφυγε τόν
δογματισμόν, τάς εικασίας καί τάς ύποθέσεις, ένώ ό συνεργάτης του εις τήν
συγγραφήν τών «Principia Mathemati
cs» Whitehead κατέφυγεν εις τόν Πλά
τωνα, διά νά έπιβιώση ώς φιλόσοφος.
Σήμερα οί άγγλοι στοχασταί παρά τήν
συμπόθειάν των πρός τό θετικισμόν καί
τάς γνώσεις τού έπιστημονικού έργα
στηρίου ρέπουν μάλλον πρός τόν σκε
πτικισμόν' εύκόλως δύναται νά άμφισβητούν, άλλά δυσκόλως νά οικοδομούν.
Οίαδήποτε γνώσις, καί ή πλέον στα
θερά, δέν έχει τόν άπόλυτον χαρακτή
ρα τής βεβαιότητος. Στηρίζεται καί εις
άλλας προτάσεις, αί όποϊαι ένέχουν
πιθανότητας καί πίστιν. Όμιλοϋμεν π.χ.
διά τούς νόμους τής λογικής, άλλά
λησμονούμεν, άτι εις τήν ούσίαν των εί
ναι δογματικοί προτάσεις. Λέγομεν ότι
ή άντίφασις είναι ούσιώδης διά τήν λο
γικήν διερεύνησιν καί θεμελίωσιν τών
γνώσεων.
Ό 'Αριστοτέλης γράφει:
«Τό γάρ αύτό άμα ύπάρχειν τε καί μή
ύπάρχειν άδύνστον τφ αύτφ καί κατά
τό αύτό»' «αΰτη δή πασών έστι βεβαιοτάτη τών άρχών» (Μτφ Γ 3 19-20, 2223). Τό ίδιον πράγμα ή ύπόρχει ή δέν
υπάρχει. Δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν
ότι δύο άντιφατικαί προτάσεις είναι συγ
χρόνως έΕ ίσου άληθεϊς. Ή μία άπό τάς
δύο ισχύει άκόμη. Ό Αριστοτέλης χα
ρακτηρίζει τήν άρχήν τής άντκράσεως
ώς «βεβαιοτάτην».
Άλλά κανείς δέν
ήμπορεϊ νά άποδείΕη τήν άλήθειάν της'
τήν
δ ε χ ό μ ε θ α
ώς άπολύτως
άναγκαίαν,
διότι
χωρί ς
αύτήν
θά παύσωμεν
νά
σ κ ε π τ ώ μ ε θ α .
Λ
"Α ν ή γνώσις είναι άρκετά άδύνομος,
αν ένέχη πιθανότητας πού προσεγγίζουν
εις τήν βεβαιότητα, αν σχετίζεται πρός
τήν πίστιν ή τήν ύπόθεσιν, δέν έπεται
ότι πρέπει νά έγκαταλείψωμεν τήν προ
σπάθειαν δΓ όντικειμενικότητα, άλλ' ότι
πρέπει
νά ά π ο β ά λ ω μ ε ν
τήν
χίμαιραν,
ότι
τάχα
είναι
δυνατόν
ν ά Ζ ή ο ω
μέ ν χ ω ρ ί ς
μεταφυσικήν.
Κατά τόν Πλάτωνα τρία είναι τά κρι
τήρια τής άντικειμενικότητος τής γνώ
σεως' «τίνι χρή κρίνεσθαι τά μέλλοντα
καλώς κριθήσεσθαι; δρ' ούκ έμπειρίρ
τε καί φρονήσει καί λόγω; ή τούτων
έχοι όν τι βέλτιον κριτήριον;» (Πολ.
Θ 582 a). Ή άντικειμενικότης τής γνώ
σεως στηρίΖεται εις τήν έμπειρίαν, τήν
φρόνησιν καί τήν λογικήν.
Ή έμπειρία συνδέεται μέ τά αισθητά
πράγματα. Ά λ λ ' αί αισθήσεις είναι άπατηλαί' άναφέρονται εις μεταβλητά
φαινόμενα, πορέχουν έσφαλμένας πλη
ροφορίας' δΓ αύτό ό νοΰς κρίνει τό περιεχόμενόν των καί τό μεταβάλλει εις
σαφείς έννοιας ή τό άπορρίπτει. Ή
φρόνησις συνδυάΖει τάς ήθικάς άρετάς
μέ τήν λογικήν. Ή γνησιότης τής γνώ
σεως προϋποθέτει έλεύθερον άνθρωπον
άπό τάς άψιθυμίας, τά πάθη, τάς μικρό
τητας, τάς έσωτερικάς άντινομίας. Ή
έλευθερία σώΖει τόν νοϋν, ό όποιος
στρέφεται εις τήν θεωρίαν καί τήν έ£έτασιν τών όντων μέ τήν έλπίδα τής κατανοήσεώς των.
Άλλά παρά τήν προσπάθειαν τού νοΰ
δΓ όντικειμενικότητα, αί γνώσεις είναι
εύθραυστοι καί άμφισβητοάμενοι, όταν

ό στοχαστής δΓ αύτών έπεκτείνεται εις
γενικωτέρας έννοιας καί άρχάς. Ό
Πλάτων έπισημαίνει τήν δυσκολίαν
«μεμνημένους ώς ό λέγων έγώ ύμεϊς τε
οί κριταί φύσιν άνθρωπίνην έχομεν»
(Τίμ. 29 cd). Ό άνθρωπος, κατά τόν
άρχαϊον φιλόσοφον, έχει πεπερασμένην
όντότητα καί θά άναγκοσθή νά στηριχθή εις τάς ιδέας, τήν εικασίαν καί τήν
πίστιν, διά νά ήμπορέση νά συνέχιση
τήν πορείαν του.
Εις τούς νεωτέρους χρόνους ό Des
cartes παρά τήν πεποίθησίν του εις τάς
δυνατότητας τής λογικής δεικνύει καί
τήν όδυναμίαν της. Κατά τόν Γάλλον
φιλόσοφον ό στοχαστής οφείλει νά
σχηματίΖη εις τόν νοΰν του έννοιας
σαφείς καί διακριτικός' άλλ' ή έγγύησις
τής γνησιότητάς των είναι ό ίδιος ό
Θεός. Τούτο εις τήν τυπικήν του διατύπωσιν είναι σόφισμα' διότι ό Descar
tes θέλει νά στηρίΕη τήν διαδικασίαν καί
τήν βεβαιότητα τής γνώσεως εις τόν
Θεόν, ό όποιος είναι άγνωστος εις ήμάς καί άκατάληπτος. Εις τά συγκεκρι
μένος περιπτώσεις τής έμπειρικής καί
θετικής γνώσεως, όπως είναι ή σύστασις τού ΰδατος, ή πτώσις τών σωμάτων,
ή φύσις τών ορυκτών, ό Θεός δέν είναι
ό άναγκαϊος όρος τής αίτιολογήσεώς
των.
Παρά τούτα ό Descartes εις τήν ού
σίαν έχει δίκαιον' διότι ύπογρομμίΖει
μίαν μεγάλην άλήθειαν' ότι ή γ ν ώσ ις
συνδέεται
π ρ ό ς τήν
ύ π ό θ ε σ ι ν ,
τ ή ν
π ί σ τ ι ν
καί
τ ήν
μ ε τ α φ υ σ ι κ ή ν .
Ό έπιστήμων δύναται νά έχη σαφείς
γνώσεις εις πολύ συγκεκριμένα πράγμα
τα, άλλ' όταν προβαίνη εις γενικεύσεις
τών έννοιών, πού αύτά άντιπροσωπεύουν, όταν προοπσθή νά είσχωρήση εις
τό μυστήριον τής φύοεως καί τής Ζωής,
συνδέει τάς γνώσεις του πρός τήν ύπόθεσιν καί τήν μεταφυσικήν πίστιν. Ό
ύλιστής πιστεύει ότι ή ύλη είναι ή μόνη
ούσία τών πραγμάτων' καί όμως δέν Εέρει τό βαθύτερον περιεχόμενον καί άγνοεϊ τόν όριομόν της. Ό θετικιστής
πιστεύει εις τό πείραμα καί τήν άλήθειαν τού έπιστημονικού έργαστηρίου,
άλλά δέν είναι εις θέσιν νά μάς άπο
δείΕη ότι αί προτάσεις, πού στηρίζονται
εις τά πειρόματά του, έΕισώνονται πρός
τήν συνόλην άλήθειαν.
Ή γνώσις είναι πεπερασμένη. Πολλάκις έμφανίΖεται ώς άναντίρρητος καί
άδιόψευστος άλήθεια, άλλ' ό βαθύτερος
έλεγχος, ή συστηματικωτέρα διερεύνησις οδηγεί εις άλλας έπονοστατικάς
λύσεις. Ή μηχανική τού Νεύτωνος έδι
δε τροφήν εις τόν ντετερμινισμόν καί
εις τήν μηχανοκρατικήν έρμηνείαν τού
κόσμου. 'Ό μω ς ή θεωρία τής σχετικό
τητος τού Einstein άνέτρεψε τήν προτέραν φυσικήν βεβαιότητα καί ώδήγησεν εις διαφόρους λύσεις.
Ή άρχική υποδομή τής γνώσεως στηρι'Ζεται εις άναποδείκτους
προτάσεις,
αί όποϊαι είναι γεγονός πίστεως. Ή ι
στορία τού εύρωπαϊκού πνεύματος δει
κνύει ότι «έμπειρίρ τε καί φρονήσει και
λόγω» αί πνευματικοί άΕίαι άποτελοΰν
πσραγωγικάς άληθείας διά τήν έπιστήμην, τήν φιλοσοφίαν, τόν άνθρωπον καί
τόν πολιτισμόν.
Εις τάς ήμέρας μας ύπάρχει ό κίνδυ
νος τού «δοΕοσόφου». Είναι ό άνθρω-

noc των διπλωμάτων, τών πτυχίων, των
σεμιναρίων, τών εκπαιδεύσεων. Σήμερα
δέν σάς έρωτοϋν πώς σκέπτεσθε επάνω
εις τήν Ζωήν, πώς φιλοσοφείτε, πώς
κρίνετε τά πράγματα, πώς χαράσσετε
τό μέλλον' άλλά σάς έρωτοϋν ποϋ έσπουδάσατε, τί έδιδάχθητε, σέ τί είδικεύθητε. Εύρισκόμεθα εις τήν έποχήν τής
τυποποιήσεως τών μεθόδων, τών μέσων,
τών γνώσεων. Ό σύγχρονος άνθρωπος,
εις τούς μεγάλους άριθμούς, θ έ λ ε ι
νά
φ α ί ν ε τ α ι
γ ν ώ σ τ η ς
τών πραγμάτων.
Ε π ι θ υ μ ε ί
να
δ ε ί χ ν η
ότι
Ε έ ρ ε ι .
Δεν
μοχθεί διά τήν γνώσιν, άλλά διά τήν
άναγνώρισιν, διά τήν άπόκτησιν κύρους
καί κοινωνικής δυνάμεως. Δέν έργάΖεται διά τήν άλήθειαν, άλλά διά τήν 6ελτίωσιν τών οικονομικών του.
Ό «δοΕόσοφος» συσκοτίΖει τά πρά
γματα, δέν άποκαλύπτει τό έοωτερικάν
των κάλλος οϋτε καθοδηγεί τούς άλ
λους.
Καταλαμβάνει ήγετικάς θέσεις.
Δίδει κατευθύνσεις, χωρίς νά γνωρίΖη
τήν πορείαν καί τόν τελικόν σκοπόν.
ΝομίΖει ότι είναι ρεαλιστής, ότι είναι
θεράπων τής έπιστήμης, ότι έχει άντικειμενικότητα. Αλλά δυστυχώς ύποβιβάΖει τόν έρωτα πρός τήν άλήθειαν εις
λογιστικούς ύπολογισμούς, εις στατιστι
κήν έπεΕεργασίαν τών δεδομένων εις
άριθμοποίησιν τής ποιότητος.
Αλλά πρό τής ήμιμαθείας καλυτέρα
είναι ή άγνοια. Αύτός πού δέν Εέρει
δέν έχει τήν οϊησιν τής νεκρός καί όπο·
διωργανωμένης γνώσεως. Εχει τήν με
τριοφροσύνην νά όμολογή τήν άγνοιάν
του. Διαθέτει τήν ειλικρίνειαν νά άναΖητήση τήν άλήθειαν. Διατηρεί τήν φλό
γα νά προχωρήση πρός τήν γνώσιν παρά
τά έμπόδια καί τάς δυσκολίας.
Ή ήμιμάθεια σκουριάΖει τό πνεύμα
τοϋ άνθρώπου. Είναι σύγχυσις περί τά
όμοια. Είναι πεποίθησις πού έδράΖεται
εις τήν φυσίωοιν καί τήν πλάνην. Ή
άγνοια ώς άπουαία καί έλλειψις γνώ
σεως προετοιμάζει τήν γνώσιν' άποτελεϊ τήν πρώτην βαθμίδα τής γνώσεως.
Είναι ή άπαρχή της.

Τής
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οο.ια τά παληάαα. . . Καί μιά μέρα τούς
μπεκρήδες θά δικάσουνε καί θά τούς καταδικάσουνεεεε. . . Τώρα γέρο μου οί νέοι
μας πάνε στά γλυκατζίδικα καί τρώνε. . .
λουκούμια. Φτιάχνει λένε ή επιδερμίδα.
"Ασε πού τά καλά κρασιά τά χάλασαν οί
ν ο τ ιά δ ες... "Ασε πού τά κουτούκια γίνα
νε πολυκατοικίες. Τί νά γίνη; ’Εμείς δ
μως τήν πίστη μας δέν τήν άλλάζουμε.
"Ορσε Άρίστο μ ο υ ... "Ορσε γιά τό στέ
κι τδ παληό τ’ άγαπημένο. "Επαιρνε νά
ξημερώση δταν στις Πλάκας τά στενά Αν
τήχησε δ «ύμνος τής Ρετσίνας». Σύνθεση
Στόκλη μουσική Άρίστου.
Σ έ γνωρίζω άπό τό χρώμα
καί άπό τήν Μυρωδιά
σαν σέ βάΖω εις τό στόμα
ώ ρετσίνα μου Εανθιά.

Στά βαρέλι κατοικούσες.
Εκεί' μέσα στή σκλαβιά
καί ένα χέρι καρτερούσες
νά σοΰ δώση Ελευθερίά.

Σ έ βαλαν ατό κατοστάρι
μιά φορά καί ένα καιρό
Καί χάσες αύτή τή χάρη
πού έγινε ή όκσ κιλό.

Λ
Σήμερα δοκιμοΖόμεθα από τήν έπιδρομήν τοϋ άπατηλοϋ, τοϋ σφαλερού,
τοϋ τυποποιημένου, τοϋ έτοιμου.
Ο
άνθρωπος χάνει τήν έλευθερίαν του έν
όνόματι τής γνώσεως. Απαιτείται ύπεύθυνος στάσις έναντι τών μεγάλων προ
βλημάτων καί τής Ζωής.
Ο γνήσιος
άνθρωπος έχει έρωτήματα καί άγωνίΖεται, διά νά τά λύση. Ό κίβδηλος είναι
βέβαιος διά τήν γνώσιν του καί περι
πλέκεται εις τήν άμάθειάν του. Ή γνώσις είναι ούσιώδης άΕία. Η άπομόνωσίς της οδηγεί εις τήν πλάνην. Η σύνθεσίς της μέ τάς άλλας άΕίας τού πο
λιτισμού καταΕιώνει τήν ιδίαν τήν γνώ
σιν, δικαιώνει τόν μόχθον τοϋ άνθρώ
που καί δημιουργεί τόν πολιτισμόν Ο 
που ύπάρχει παραδοχή τοϋ πνεύματος,
ύπόρχει έλευθερία' καί όπου ύπάρχει έλευθερία, ή γνώσις δέν είναι άπλή δια
δικασία τοϋ νοϋ, άλλά λειτουργία τής
συνόλης ψυχής, πού Εέρει τί νά Ζητή
καί τί νά πράττη.
Γ. Μ Π Ο Ζ Ω Ν Η Σ

Αποκρηας

Χ αράματα... Στής Πλάκας τις άνηφοριές πού πλέον δεν άνθίζουν τριανταφυλ
λιάς άλλά. . . Τουρίστριες, δυό μπεκρήδες
μέ τή βοήθεια μιας κολώνας συζητούν.
—Ά πόκρηες, Στόκλη μου, άπόκρηες...
Ή γιορτή μ α ς ... "Ομως είναι ώ
ρα νά πηγαίνουμε.
’Αλήθεια
δταν
γίνεσαι
ύφαίστειο
νά πούμε,
πώς
τά καταφέρνεις καί βρίσκεις τήν πόρτα
τού σπιτιού; ’Ανόητες έρωτήσεις κάνεις
άπόψε. Δέν σοΰ είπα πώς μέ κουβαλά τό
έκατό;» Γιά πές μου δμως έσύ, πως τά
καταφέρνεις γέρο - κούτσουρο; Ά μπά κά
νει δ Άρίστος, τό πράγμα γιά μένα είναι
άπλό. Σάν «γίνω» τά σπίτια περνούν γύ
ρω μου. Περιμένο λίγο, ώσπου νά έρθει
καί τού δικού μου ή σειρά. "Ετσι βρίσκω
τήν πόρτα άνοιχτή καί μπαίνω. ’Αλλά δέν
τραβάμε γιά κ α ν ένα ...
συμπλήρωμα;
Ντροπής πράγματα. Τέτοια ώρα θά μάς
περιμένουν. "Εχουμε καί σπίτια. Λέ βα
ριέσαι κ α ϋ μ ένε... Οί μέρες τδχουν. "Αλ
λωστε, κάνει δ Άρίστος, περνούν τά χρόο-

Εσύ μέ έχεις κατακτήσει
μέ τήν άδολη καρδιά
καί όσοι σέχουνε μισήσει
σέ άγαπόνε στά κρυφά.

Ώ δυστυχής— παρηγοριά
σάν τήν πίνω τί χαρά!
Φεύγει κάθε δυστυχία.
Φεύγει κάθε συμφορά.
Δυστυχώς γιά τούς μπεκρήδες μας ή
συμφορά δέν έφυγε. Ή συμφορά ήρθε μ’
ένα τενεκέ κρύο νερό άπό τδ μπαλκονάκι
μέ τά γιασεμιά καί τις γαζίες. Κ ι’ έπειτα
τό «έκατδ». "Οχι βέβαια γιά νά πάη τδν
Στόκλη στδ σπίτι του, άλλά γιά νά κουβαλήση καί τούς δυό στδ Τμήμα. . . Μή
στενοχωριέστε παιδιά. . . Καί αύριο μέρα
ξημερώνει. ..
ΠΑΓΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Άρχιφύλαξ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
r

------------------------------------------------------------------- λ
Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα ’Ελλάδος, όσιετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την
πρόοδον και την ευημερίαν της Πατρίδος. To Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τα
’Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας του ερυθρού ολοκληρωτισμού.

ν ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

29.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ή πατρική οικία τοδ Κλάρα εδρίσκετο
έπί χόδν δδών Ά χιλλέω ς Ροζάκη (νϋν Αίνιάνων) καί Ά γγελ ή . *0 πατήρ τοο Δημήτριος Κλάρας έγεννήθη τό 1864 εις Στυλίόα, έγκατεστάθη
δέ εις τήν Λαμίαν
ένθα ήσκησε τό έπάγγελμα τοΟ δικηγόρου.
Ή μήτηρ του, ή Ά γλαία Κλάρα τό γένος
Χαραλάμπους Ζέρβα, έγεννήθη τό 1872 είς
Λαμίαν. Ή καταγωγή της ήτο έξ ’Ηπεί
ρου, 6 δέ πατήρ της Χαράλαμπος έξήσκη
τό έπάγγελμα τοδ Συμβολαιογράφου είς
Λαμίαν. ’Αδελφοί τοϋ Άθαναοίου ήααν 6
Περικλής, ή Εύαγγελία καί δ Χαράλαμπος.
Τό 1919 δ ’Αθανάσιος έγγράφεται είς τήν
Άβερώφειον Γεωργικήν Σχολήν Λαρίαοης,
έξ ής άπεφοίτουν γεωπόνοι. Τά διεθνή
γεγονότα (Ρωσσική Έπανάστασις) καί τά
έλληνικά (ϊδρυαις Γ.Σ.Ε.Ε. καί Σ.Ε.Κ.
Ε .), ή άνάγνωαις πλήθους αριστερών βι
βλίων, ώς καί ή κατήχησις δπό ένός συσπουδαστοϋ του, έφερον τόν νεαρόν ’Αθα
νάσιον πλησίον πρός τάς «νέας» ιδέας. Τό
1922 πτυχιοϋχος πλέον, διορίζεται κατόπιν
ένεργειών τοϋ πατρός του, γεωπόνος είς τά
Μποόκια Δράμας (νϋν Παρανέστιον), τό δέ
1923 είς Τρίκαλα, δπου καί παραιτεϊται.
Κατόπιν αϋτοϋ, δ πατήρ του τοϋ προτείνει
ν’ άναλάβη τήν κτηματικήν περιουσίαν των
καί νά τήν άξιοποιήσει (100 περίπου
στρέμματα έξω άπό τήν Στυλίδα μετ’ έγκαταατάσεων έλαιοτριβείου καί σαπωνοποι
είου). Ό Θανάσης δμως δπείκων είς τήν
άπό τότε διαμορφουμένην τ υ χ ο δ ι ω 
κ τ ι κ ή ν ψ υ χ ο σ ό ν θ ε σ ί ν το υ ,
δέν άποδέχεται τήν πρότασιν. Οϊ ασπάλα
κ ε ς — κομματικοί δμνηταί του, άναφέρουν
8τι άπήντησε: «"Αν γίνω πλούσιος δέν θά
μπορέσω νά νοιώαω τήν άθλιάτητα τοϋ
φτωχοϋ!» (Προφανώς πρόκειται περί εϋθυνής διαφημίσεώς του). Έ τσ ι είς τάς άρχάς τοϋ 1942 δ Θανάσης Κλάρας έρχεται
είς ’Αθήνας, δπου συνδέεται στενά μέ τόν
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κομμουνιστήν Τάκην Φίτσον (γενν. 1903
είς Υπάτην, «αιώνιον» φοιτητήν Νομι
κ ής), δστις έδρα κυρίως μεταξύ τών νέων
καί τών διανοουμένων. Έπρωτοστάτηι δέ
είς τήν άριστεράν όργάνωσιν «Φοιτητική
Συντροφιά».
Οί διανοούμενοι τής έποχής έκείνης αυνεκεντρώνοντο είς τό καφενεΐον «Άκρόπολις» τής Πλατείας Κλαυθμώνος (γνωστόν
καί ώς «Πατάρι»), έπίσης δέ καί είς τό
δπόγειον Ταβερνεϊον τής δδοϋ Σοφοκλέους
τοδ Νίκου Σιδέρη, άπό τό περιβάλλον του
δποίου ένεπνεύσθη δ κομμουνιστής ποιητής
Βάρναλης τό γνωστό ποίημά του «Μοιραί
οι». («Μές τήν δπόγεια τήν Ταβέρνα— μές
σέ καπνούς καί σέ βρισιές—άπάνω στρίγ
γλιζε ή λατέρνα —δλ’ ή παρέα πίναμε
ψές... κλπ.»). Ό Φίταος εισάγει τόν Κλά
ρα είς τήν κομμουνιστικήν κίνησιν καί τόν
χρησιμοποιεί είς διαφόρους ενεργείας. Τόν
παρουσιάζει παραλλήλως καί είς τίς Φιλο
λογικές «παρέες». Δέον νά σημειωθή δτι
δ Φίταος έξέδιδε τότε τό έβδομαδιαΐον κομ
μουνιστικόν περιοδικόν «Νεολαία», δ δέ
Κλάρας έμάθαινε τήν γαλλικήν γλώσσαν!..
Τό 1925 δ Θανάσης Κλάρας κατατάσσεται
είς τόν στρατόν διά νά έκπληρώση τάς στρατιωτικάς του δποχρεώσεις. Λόγφ τών γραμ
ματικών του γνώσεων, λαμβάνει τόν βα
θμόν τοϋ δεκανέως, έντάσσεται δέ είς τό
πυροβολικόν. 'Ο Κλάρας έπηρρεασμένος
βαθέως άπό τάς κομμούνι στ ικάς ιδέας, προ
σπαθεί νά άσκήση προπαγάνδαν μεταξύ τών
στρατιωτών. 'Ως ήτο φυσικόν, έπεαημάνθη
καί άπεστάλη είς τόν τότε λειτουργοδντα
πειθαρχικόν ούλαιιόν Καλπακίου, ένθα έξέτισε τό μεγαλύτερον μέρος τής θητείας

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

ΚΟΥΒΑΣ

του (1925— 1926), ώς καί τήν πρόσθετον
τρίμηνον τοιαύτην. Έ πίσης καθηρέθη έκ
τοϋ βαθμοϋ τοϋ δεκανέως. Περί τής δράσεώς του είς Καλπάκι άρυόμεθα μερικά
στοιχεία, άπό «έρευναν» δημοσιευθεΐσαν άργότερον (τό 1929) είς τόν «Ριζοσπάστην»
κατά τήν έγερθεϊσαν τότε καμπάνια τοϋ
ΚΚΕ, πρός κατάργηαιν τοδ στρατοπέδου
(Ό προπαγανδιστικός τόνος είναι έμφανής) : «'Η επικοινωνία μέ τούς δικούς τους
έχει κοπεί. . . Οί οικογένειες Κλάρα, Καπέτα, Τέζα, Τσαγκαράκη, τούς νομίζουν
γιά έξαφανισθέντας. .. «Ριζοσπάστης» 3.
2.1929).
«Ό Κλάρας κι’ δ Καπέτας φάγανε άλύπητο ξϋλο γιατί πήγαν νά περιποιηθοϋν
τόν άρρωστο άπό τδφο Τσαγκαράκη...».
. .. «Δέν άναγνωρίζεται καμμιά άρρώστια, πλήν τοϋ 40° πυρετοϋ. Κάτω άπό τό
δριο αύτό δλοι πάνε στή δουλειά. "Ετσι
μέ 390 καί μισό πήγαν στή δουλειά ύποχρεωτικά δ Κλάρας, δ Καπέτας, δ Σταμούλης κλπ.»
(«Ριζοσπάστης» 11.2.1929).
Αυτά έγραφε τό έπίσημον δργανον τοϋ ΚΚΕ
Μετά άπό τήν άπόλυσίν του, έκ τοϋ Στρατοδ (1927), δ Θανάσης Κλάρας έπανέρχεται είς ’Αθήνας καί έπανασυνδέεται μέ
τήν Κομμουνιστικήν Νεολαία (ΟΚΝΕ) ής
έτύγχανε μέλος άπό τό 1924. Ή Νεολαία,
παρά τάς έοωτερικάς διαμάχας τοϋ Κόμ
ματος, ένεφάνιζεν άνοδον, αύτός δέ έξελίσσεται, μέ τόν φανατισμόν του, ώς πρω
τοπόρος νεολαίος. Λαμβάνει μέρος είς δλας τάς έκδηλώσεις (συγκεντρώσεις, έράνους, διανομήν προκηρύξεων κ λ π .), ώς έ
πίσης καί είς τάς έκδηλώσεις τής έξωκομματικής όργανοισεως τοϋ ΚΚΕ, τής
«Εργατικής Βοήθειας» ήτις είχε γραφεία
είς τήν δδόν Κρατίνου 11. ’Εκτός τών άλ
λων καθηκόντων του, είργάζετο καί είς τό
Βιβλιοπωλεΐον τοδ Κόμματος, δηλ. τό έπί
τής δδοϋ Άθηνάς «Σοσιαλιστικό Βιβλιο
πωλείο», πού τό διήυθυνεν δ Γιάννης Ταλαγάνης, δ γνωστός
μέ τό ψευδώνυμον

Ζεύγος. Μάλιστα τό 1928, δπότε ή έπιδημία τοδ δάγκειου έξηπλοδτο, δ Νίκος Κατηφόρης είς τδ χροογράφημα πού έδημοσίευε καθημερινώς εις τδν «Ριζοσπάστην»,
είς τήν στήλην «Κόκκινες Πινελιές», έγραφεν είδικώς διά τδν Θανάση Κλάρα,
δτι είργάζετο είς τό κομματικόν Βιβλιοπωλεΐον μέ δψηλδν πυρετόν! 'Ο Κλάρας
έπεμελήθη τής κομματικής έκδόσεως τού
βιβλίου «Ά ζεφ δ Προδότης», ήρχισε δέ νά
έπιακέπεται συχνά τά έπί τής δδοδ 'Αγίου
Μάρκου 29β γραφεία τού «Ριζοσπάστη», 8που είργάζετο δ φίλος του Τάκης Φίτσος
καί νά δίδη μικράς συνεργασίας, κυρίως
άνταποκρίσεις. Είς τάς έκλογάς τού 1928
μετεΐχεν ώς μέλος τής περιφερειακής έκλογικής έπιτροπής τής ΟΚΝΕ. Είς τάς
παραμονάς τών έκλογών (18.8.1928) δ
«Ριζοσπάστης», έδημοσίευσεν 8τι: «Χθες
τήν 8ην έσπερινήν, κατόπιν προσκλήσεως
τής περιφερειακής έκλογικής έπιτροπής
Νέων έργατών ’Αθηνών, έγένετο είς τδ έκλογικόν Κέντρον (σ.σ. Λυκούργου 10) με
γάλη συγκέντρωσις Νέων έργατών, δπέρ
τοδ ’Ενιαίου Μετώπου (σ.σ. Κ ΚΕ). Κατά
τήν έν λόγψ συγκέντρωσιν, έν μέσφ ζωη
ρού έθουσιασμοδ ώμίλησαν Αναπτύξαντες τά
καθήκοντα τών νέων έργατών καί τάς δια
φόρους φάσεις τής πάλης τών τάξεων, οί
σύντροφοι Παναγιωτόπουλος καί Μ ι ζ έ
ρ ι α ς (σ.σ. δηλαδή δ Κλάρας). ΤΗταν
τδ ψευδώνυμο ποϋ περιφρονητικά τοδ ύπενθύμιζεν δ Ζαχαριάδης δταν τδ 1945 τδν
κατεδίκασεν εις θάνατον). Είς τάς έκλο
γάς έπλειοψήφισε τό Κόμμα τών Φιλελευ
θέρων. Τδ 1929 δμως ψηφίζεται δ Νόμος
4229)1929 «περί ιιέτρων άσφαλείας τού
κοινωνικού καθεστώτος καί ποοστασίας τής
έλευθερίας τών πολιτών». Είναι τό περίφημον «ιδιώνυμον», δ πρόδρομος καί τδ
πνεύμα τοδ μετέπειτα Α.Ν. 509)47.
Ό τέως Γραμματεΰς τοδ ΚΚΕ, Γιάννης
Κορδάτος, γράφει είς τήν «Ιστορία τής
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (σ. 528)
«Πρωτοστατεί δ ’Ελευθέριος Βενιζέλος γιά
τήν έπιβολή νομοθετικών φραγμών στή
σκέψη, έχοντας συμπαραστάτας του καί
τήν Εκκλησία. Ή άστυνομία αρχίζει τά
προληπτικά καί κατασταλτικά μέτρα. ’Αλ
λά ή πάλη σ υνεχίζετα ι...». Ή Αλήθεια
βέβαια είναι κάπως διαφορετική. 'Ο Γρ.
Ααφνής είς τδ έργον του: «Ή Ε λ λ ά ς με
ταξύ δύο πολέμων» (τόμος β' σελ. 92)
άναφέρει:
«Ό Κ. Ζαβιτζιάνος, πολιτικός μέ
έξαιρετικήν συντηρητικήν νοοτροπίαν,
ώς Υπουργός ’Εσωτερικώ ν... έπεισε
τδν Έ λ . Βενιζέλον περί τής άνάγκης
ψηφίσεως ειδικού νομοθετήματος, προβλέποντος τήν δίωξιν τού κομμουνισμού.
Τδ έπιχείρημα τδ ούσιώδες τοδ Ζαβιτζιάνου ήτο, δτι μέ τδν ίσχύοντα τότε
ποινικόν νόμον, ή δίωξις τών κομαουνιστών, ή δικαστική καθίστατο Ανέφι
κ το ς!.. . Ό Βενιζέλος, έπηρεασμένος
άπδ τήν κομμουνιστοφοβίαν τών συντη
ρητικών τής Δυτ. Εύρώπης καί άποβλέπων είς τήν νομιμοποίησιν τής δ·ώξεως τοδ κομμουνισμού είς τήν 'Ε λλά
δα, διώξεως ή δποία έως τότε έφεοε
πολλά στοιχεία αύθαιρεσίας, έδέχθη
τήν κατάθεσιν τοδ σχετικού νομοσχε
δίου είς τήν Βουλήν, τδ όποιον δπεστήριξεν ένθέρυιως παρά τήν σσοδράν
κριτικήν ποϋ δπέστη άπδ τούς Παπα
ναστασίου, Καφαντάρην, Π α π α ν δ ρ έ ο υ καί άλλους».. .

Τάσσοη Λευτεριάς (Ε. Ποπαδάκης).
Πολιτικός τοΰ Γενικού Αρχηγείου Στε
ρεός τού ΕΛΑΣ.

Έ ν πάσει περιπτώσει, δ νόμος «περί ι
διωνύμου», είχεν άπόδοσιν. Κατά τάς στατιστικάς τού ΚΚΕ, είσ τήν τριετίαν 1929 —
1932, έπραγματοποιήθησαν 11.400 συλλή
ψεις καί 2.130 καταδίκαι είς 1.890 συνολικώς έτ"> καθείρξεως καί 764 έτη έκτοπίοεως. Παραλλήλως, δπδ τών ’Επιτρο
πών ’Ασφαλείας, έξετοπίσθησαν 200 άτο
μα είς 120 έτη έκτοπίσεως. . . Ό Κσρδάτος διαμαρτύρεται μέ πικρόν μίσος καί
μέ δόσιν άληθείας:
«Καί τότε (σ.σ. έκλογαί 1920) καθ’ δς
έγένοντο πολλαί προτάσεις, πρδς τδ ΣΕΚΕ)
ΚΚΕ καί άπδ τάς δύο άνημαχομένας άστικάς παρατάξεις καί προσφορά έδρών είς
Βόλον, Λάρισσαν, Θεσσαλονίκην, Δράμαν
Καβάλα, Σέρρας καί Πειραιά) καί Αργό
τερα (σ.σ. έννοεΐ τό 1923 δτε ώς ανα
φέρει είς τήν σ. 628 τοδ ίδιου έργου του,
δ Πλαστήρας έκάλεσε τδν Κορδάτον, ώς
έκπρόσωπον τοδ ΣΕΚΕ)ΚΚΕ καί τοδ είπε:
«Σάς έκάλεσα, κύριε, διά νά σάς παρακαλέσω νά ένισχύση τό κόμμα σας τδν δη
μοκρατικόν άγώνα πού διεξάγομεν αύτήν
τήν στιγμήν κατά τού δπουλου καί Αντιλαϊ
κού μοναρχισμού»), Βενιζελικοί καί Ά ντιβενιζελικοί, πάντοτε στις παραμονές έκλο
γών, καλόπιαναν τούς ήγέτας τοδ Κ.Κ.
καί ζητούσαν τήν συνεργασίαν τους, προσφέροντας βουλευτικές έδρες. Οί «άπάτριδες καί Αναρχικοί κομμουνιστές» στις πα
ραμονές τών έκλογών ήταν «πατριώτες καί
πολιτικοί παράγοντες» πού ή συνεργασία
τους μέ τά Αστικά κόμματα ήταν εύπρόσδεκτη». Αύτή είναι ή ήθική τών Αστών πο
λιτικών». (Γιάννη Κορδάτου «'Ιστορία τής
Νεωτέρας Ελλάδος» Ε ' τόμος σ. 543).
Τά άναφεοόμενα ύπό τού Κορδάτου, χ α 
ρακτηρίζουν βεβαίως τήν κατάπτωαιν τών
πολιτικών ήθών είς τήν Χώραν μας, διότι
αί ϊδιαι άντεθνικαί ένέργειαι έπανελήφθησαν μέχρι τδ 1967, άνεκόπησαν δέ ώς γνω
στόν, διά τής Ε θνικής Έπαναστάσεως
τής 21ης ’Α πριλίου...
'Ο Κλάρας άνερχόμενος τήν κομματικήν
ιεραρχίαν, τδ έτος 1929 είχε προωθηθεί
είς καθοδηγητικδν στέλεχος τής ΟΚΝΕ,
τοποθετηθείς μέλος τής Περιφερειακής Έ 
πιτροπής ’Αθήνας. Τήν 22αν Νοεμβρίου
1929 συνελήφθη καί διά τής ύπ’ άριθ.
1348)23.11.1929 Αποφάσεως Πλημ)κών
’Αθηνών κατεδικάσθη είς 45 ήμεοών φηλάκισιν, έπί παραβάσει τοδ Ν. 4229) 1929
«περί ιδιωνύμου».
'Ο «Ριζοσπάστης» τής 24.11.1929, γρά
φει σχετικώς:
«Είς τδ ένταδθα Πλημμελειδικεΐον
έδικάζοντο χθές οί συλληφθέντες κατά
τήν προχθεσινήν συγκέντρωσιν καί διαδήλωσιν τής Κομμουνιστικής Νεολαίας
’Α θηνώ ν... Κατηγορούμενοι έπί παραβάσει τοδ ιδιωνύμου ήσαν οί. . . Άθαν.
Κλάρας».
Τδ 1929 δ Θανάσης Κλάρα'· γίνεται μέ
λος τού ΚΚΕ, Αφού έδωσε τις τελευταίες
έξετάσεις του, είς τήν π ε ρ t φ ρ ο ύρ η σ ι τοδ Ενωτικού Πανελλαδικού Συ
νεδρίου, πού έλαβε χώραν (δωργανωθέν
ύπδ τοΰ ΚΚΕ) τήν 3ην Φεβρουάριου 1929
είς τδ θέατρον «ΑΠΟΛΛΩΝ». τΗταν τδ
κομματικόν Συνέδριον πού διέσπασε τδ έρ-

γατικδν κίνημα τής Χώρας μας. Είς τήν
σκηνήν τοΰ «’Απόλλωνος», έπάνω άπδ τδν
κομματικόν Προεδρεϊον, ένα τεράστιον πανώ, έγραφε «Ζήτω ή τ α ξ ι κ ή Γενι
κή Συνομοσπονδία τών Έργατών 'Ελλάδος
— Ά νώνας γιά τις άμεσες διεκδικήσεις
μας — Κάτω ή τρομοκρατία καί τδ ιδιώ
νυμο». Ό Κλάρας ή τ α ν
έπί κε
φ α λ ή ς
τής π ο λ υ μ ε λ ο ύ ς
Φ ρ ο υ ρ ά ς
τού Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ
ά π ο τ ε λ ο υ μ έ ν η ς
κ υ ρ ί ω ς
ά π δ
ν ε ο λ α ί ο υ ς .
Ή Φρουρά
είχε ώς καθήκον δχι μόνον, νά προφυλάξη τδ συνέδριον Απδ έξωτερικήν έπίθεσιν,
Αλλά καί καταπνίγη δ υ ν α μ ι κ ά
πάσαν τυχόν άντίδοασιν τών συνέδρων. 'Ο
κίνδυνος δέν προήρχετο άπδ τούς δεξιούς
ή τούς ρεφορμιστάς, Ανικάνους διά τοιούτου είδους ένεργείας. Προήρχετο Απδ τήν
έξτρεμιστικήν «άριστεράν» πτέρυγα τοΰ
ΚΚΕ, δηλαδή τούς «άρχειομαρξιστάς». Ό
«Ριζοσπάίστης» τής 8.2.29 Αποκαλύπτει
πολλά!
«Τή στιγμή αύτή (σ. σ. 4η ήμέρα
τού
Συνεδρίου, πρωινή συνεδρίαση)
στις 10 ή ώρα πάνω — κάτω, δταν δλόκληρο τδ Συνέδριο δοθιο είς ένδειξιν διαμαρτυρίας γιά τις δολοφονίες
τών Απεργών, τραγούδαγε τδ πένθιμο
έργατικδ έμβατήριο «Έπέσατε θύματα»,
έγινε έναντίον τού Συνεδοίου μία πρω
τοφανής δολοφονική έπίθεση, δργανωμένη άπδ τούς Φασίστες τοδ ’Αρχείου
πού βρίσκονταν σέ συνενόηση μέ τήν
’Αστυνομία (!!) . . . είχε παρεισφρύσει
μιά δμάδα φασιστών τού ’Αρχείου, οί
περισσότεροι Από τούς δποίους είχαν
έ-οδιασθή δολίως μέ κάρτες τού Συ
νεδρίου (σ.σ. ψεύδεται διά νά άποκρύψη τήν ιδιότητα τών διαφω-ούντων ώς
σ υ ν έ δ ρ ω ν .» ). Τήν στιγμή δέ πού
τδ Συνέδριο δρθιο τραγουδούσε τδ πέν
θιμο έμβατήριο, ένας ένκάθετος Άρχεΐος, δ Χρυσικός, έπετέθη μέ βρισιές
έναντίον τοδ Συνεδρίου. 01 ευρισκόμε
νοι κοντά του έφοροι προσπαθήσανε νά
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Τά δρα,πετεύσαντα. έκ των φυ
λακών Συγγροΰ τήν 15ην ’Α
πριλίου 1931 στελέχη τοΰ
K.KJ2. Έ ς αριστερών: Χάϊτας ’Ανδρόνικος, Καρασκόγιας
Κερικλής, Οικονομίδης ή 11ετράνος Όρφεΰς, ΙΙαπούλιας
Κων) νος και Ήλιάδης, ή Εύτυχίάδης Κων) νος.

έπιβάλλουν τήν τάξη καί νά βγάλουν
τόν θορυβοΰντα φασίστα έξω άπό τό
θ ε ω ρ είο ..., άμέσως δ Χρυσικός έβγα
λε πιστόλι καί έπετέθη έναντίον τών
έφόρων στους διαδρόμους των θεωρείων
πυροβολόντας κατά τών έργατών. . .
Οί υπόλοιποι τής Φασιστικής δμάδας,
πού βρίσκονταν στά θεωρεία, έπετέθγσαν έναντίον τών συνέδρων καί άκροατόδν έογατών μέ πέτρες, ξύλα, γκλόμπς
. . . Ταυτόχρονα μιά άλλη δμάδα άποτελουμένη άπό καμμιά σαρανταριά Φα
σίστες τοΰ ’Αρχείου, μπράβους καί κοι
νούς
δολοφόνους, πού παραφύλαγαν
έξω άπό τό θέατοο, μέ τά πιστόλια στά
χέρια εισέβαλαν στό θέατρο»...».
'Ο Κλάρας συμφώνως πρός τάς έκτενεΐς περιγραφάς συνέδρων, άντιμετώπιαεν
έπιτυχώς τήν έπίθεσιν καί μ ά λισ τα ...
κατεδίωξε τούς έπιτεθέντας καί συνέλεξε
λάφυρα
(φαλτσέτες, πιστόλια, γκλόμπς
κ λ π .).
Λόγφ τής δραστηριότητός του,
γίνεται λοιπόν μέλος τοΰ ΚΚΕ εις ήλικίαν 24 έτων (καί δχι 25 ώς ώριζε τό
καταστατικόν τοΰ κόμματος). Συμφώνως
πρός διαφόρους μαρτυρίας, εις τόν Κλάοα
άνατέθτσαν άπό τήν Κ.Ε. καί τό Π.Γ.
«ειδικά καθήκοντα» (διαφύλαξις καί προ
στασία στελεχών, διευκόλυνσις των κινή
σεων των, άντιμετώπισις «χτυπημάτων»,
καί τέλος όργάνωσις δραπετεύσεων). Διά
τήν έργασίαν αΰτήν, ισχυρίζεται, βτι έ
γινε π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ς
(κατεδικάσθη έπί πλαστογραφία κατ’ έπανάληψιν, εις Μυτηλήνην, Δράμαν κ .ά ). θρυλεΐται, χωρίς δμως νά ύπάρχωσι στοιχεία,
βτι έλαβε μέρος είς τήν όργάνωσι δρα
πετεύσεων έκ τών Φυλακών Αίνίνης, Συγ
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γροΰ, Παλαιάς Στρατώνας καί μάλιστα
τής δραπετύσεως τοΰ Ζαχαριάδη (άπό τόν
’Ηλεκτρικόν Σιδηρόδρομον).
Ό Κλάρας, δπως προανεφέρθη, εϊργάσθη καί είς τό συντακτικόν προσωπικόν
τοΰ «Ριζοσπάστη». Κυρίως ήσχολήθη μέ
τό «έργατικό ρεπορτάζ». Είς τάς 22 Matου 1930 είς τά γραφεία τών Συνδικάτων
’Αθηνών (δδός Σωκράτους 49α) έλαβε χώ 
ραν συμπλοκή μετ’ άστυνομικών. Ό «Ριζοσπάστης» τής 23.5.30 γράφει: «Ή συμ
πλοκή διήρκεσε περί τήν μισή ώρα, άποτέλεσμα τής όποιας ύπήρξε νά τραυματισθοΰν πολλοί έργάτες, μεταξύ τών δποίων
τρεις σοβαρώς. Οί τελευταίοι αΰτοί είναι
οί συν. θωίδης καί Γεωργόπουλος καί δ
συντάχτης μας σ. Κλάρας. . . Μέσα στδ
αΰτοκίνητο πού τούς έβαλαν νά τούς δδηγήσουν στήν άσφάλεια συνεχίστηκε τό ξΰλο. . . Συγκεκριμένα τόν συντάχτη μας σ.
Κλάρα τόν δέρναν τρεις άστυιρύλακες, ώ
σπου τόν κατήντησαν πτώμα. . .» ’Αλλά τά
πράγματα δέν έγιναν (ώς συνήθως) έτσι
άκριβώς. Οί συλληφθέντες, άντιθέτως,
προαήχθησαν εις τό δικαστήριον κατηγο
ρούμενοι «έπ! ά ν τ ι σ τ ά σ ε ι » .
'Ο
Κλάρας διά τής ύπ’ άριθμόν 509)23.5.30
άποφάαεως κατεδικάσθη είς δίμηνον φυλάκισιν, ήν έξέτισε μέχρι ’Ιουλίου 1930 είς
φυλακάς Ίτζεδίν Κρήτης, χαρακτηρισθείς
ώς έπικίνδυνος. Είς τάς 23 Νοεμβρίου
1930 τό ΚΚΕ όργανώνει παράνομον συλλαλητήριον «γιά τό ψωμί». Κατά τήν διάλυσίν του συνελήφθησαν πολλοί, έξ ών 11
έκρατήθησαν καί παρεπέμφησαν εις δίκην.
Μεταξύ αύτών καί δ Κλάρας. 'Ο «Ριζο
σπάστης» τής 25.11.1930 γράφει διά τήν
δίκην: «“Εγινε χθές τό βράδυ ή δίκη γιά
παράβαση ιδιωνύμου.

Ή άπολογία τών συντρόφων μας:
Ό συντάχτης μας σ. Κλάρας, μέσα σέ
συνεχείς δια κ ο π ές... λέει δτι είναι κομ
μουνιστής καί είχε καθήκον νά παρευρεθή
στή συγκέντρωση. Ή Κυβέρνηση, λέει
προέβη στήν άπαγόρευση τής συγκέντοωσης γιά φτηνό ψωμί, γιά νά σκεπάση τή
ληστεία τών άλευροβιομηχάνων καί νά συ
νέχιση άνεμπόδιστα τόν οικονομικό άποκλεισμό τής Σοβιετικής "Ενωσης (! ) . Τόν
σ. Κλάρα δέν τόν άφήνουν νά προχωρήσει
στήν άπολογία του. ..» ’Εξ άλλου διά τής
ύπ’ άρ. 1312)24.11.30 άποφάσεως ΙΙλημ)
κείου ’Αθηνών κατεδικάσθη έπί παραβάσει τοΰ ιδιωνύμου είς ένός καί ήμίσεως
έτους φυλάκισιν. Είς τάς 21 Ίανουαρίου
1931 έξεδικάσθη είς τό Έ φετεΐον έφεσις
τών καταδικασθέντων. Τό Έφετεΐον έμείωσε τάς ποινάς των, είς 6 μηνών φυλάκισιν διά τόν Κλάρα καί είς δίμηνον
τοιαύτην διά τούς λοιπούς. Τήν φυλάκισιν
έξέτισεν είς τά φυλακάς Συγγροΰ έ,θα τήν
έποχήν έκείνην έκρατοΰντο καί ά.ώτατα
στελέχη τοΰ ΚΚΕ (Παπαρήγας, Άσίκιης,
Χάϊτας, Εύτυχιάδης κ .ά .). Τότε άπεφασίσθη ή δραπέτευσις στελεχών άτινα εϊχον καταδικασθεϊ είς ποινάς υεγαλυτέρας
τών δύο έτών.
Ή πρετοιμασία γίνεται
προσεκτικά. Προμηθεύονται σιδηροπρίονον
καί πριονίζουν τά σίδερα ένός παραθύοου
τής φυλακής, χωρίς οί λοιποί κρατούμε
νοι (πλήν τών ύπό δραπέτευσιν καί τοΰ
Κλάρα) νά άντιληφθώσι τι. Τήν νύκτα τής
14 πρός 15 ’Απριλίου 1931 μέ τήν βοή
θειαν τοΰ δεκανέως τής Φρουράς Έ λ .
Γρηγοριάδη γνωστοΰ άργότερον ώς «κόκ
κινου δεκανέως», άπομακρύνονται οί Φρου
ροί, ένφ κομματικά μέλη άπ’ έξω, έκο
ψαν τό καλώδιον τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύμα-

τος καί τοΰ τηλεφώνου. Άπέδρασαν οί
έξής ύπόδικοι καί κατάδικοι:
1) ΑΙΙΟΣΤΟΛΟΓ ή ΚΟΜΙΑΝΟΣ Ε λ ε υ 
θέριος τοΰ Νικολάου καί τής Άργυρώς ές
’Αθηνών, έτών 26, δημοσιογράφος ή λογι
στής, υπόδικος.
2) ΑΣΙΚΗΣ Βασίλειος τοΰ ’Αντωνίου
καί τής Βασιλικής έκ Καβάλας, έτών 37
καπνεργάτης, δπόδικος έπί παραβάσει Ν.
4229.
3) ΗΛΙΑΔΗΣ ή ΕΓΤΓΧΙΑΔΗΣ Κων)νος
τοΰ Στυλιανού καί τής Κυριακής έξ ’Αρ
γυρουπόλεως έτών 32, κατάδικος έπί παβάσει Ν. 4229 (3 έτών φυλάκισιν).
4) ΚΑΡΑΣΚΟΓΙΑΣ Περικλής τοΰ Εύαγγέλου καί τής Χριστίνας έτών 27, ρά
πτης, κατάδικος έπί παραβ. Ν. 4229.
5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ή ΠΕΤΡΑΝΟΣ Όρφεός τοΰ θεοφράστου έκ Πέτρας Μυτιλή
νης, έτών 28, δημοσιογράφος Ριζοσπάστου,
κατάδικος έπί παραβ. 4229.
6) ΙΙΑΠΑΡΗΓΑΣ Δημήτριος τοΰ ’Αθα
νασίου καί τής Θεανώς, έκ Βόλου, έτών
35, μηχανουργός, κατάδικος έπί παραβ.
Ν. 4229 (φυλάκ. 3 έτών).
7) XA T T ΑΣ ’Ανδρόνικος τοΰ θεοδώρου
καί τής Σοφίας έκ Τραπεζοΰντος, έτών
23, δημοσιογράφος, κατάδικος έπί παραβ.
Ν. 4229 (φυλάκισις 3 έτών).
8) ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ Μάρκος κατάδικος (φυλάκιαις 4 έτών καί 6 μηνών).
’Εκ τών διαφυγόντων διά σοβιετικοί»
πλοίου εις Σοβ. "Ενωσιν, δ Χαϊτάς, φοι
τητής ών τής Νομικής, έτοποθετήθη εις
τδ Πανεπιστήμιου τοΰ Κουιμπίτσεφ ώς
καθηγητής
(!) Πολιτικής Οικονομίας.
Μετά πάραδον δμως 4 έτών (1935) κατά
τάς εδρείας Σταλινικάς έκκαθαρίσεις, συ-

νελήφθη ώς οπαδός τοΰ θεωρητικοΰ Μπου
χάριν καί έτυφεκίσθη. . ,
Έ ξ άλλου δ μετ’ αυτών δραπετεύσας
εις Ρωσίαν Μάρκος Μαρκόβιτς, άφοΰ έπί
τι διάστημα έχρηαιμοποιήθη ώς έκφωνητής εις τόν Ρ) Σ τής Μόσχας, έν συνεχείφ
έξηφανίσθη, άποβιώσας ή έκκαθαρισθείς
(έν καί τδ αδτό!).
Τήν 23 ’Οκτωβρίου 1931 συλλαμβάνεται έκ νέου δ Κλάρας καί έκτοπίζεται, ώς
καί δ Τάκης Φίτσος, διά 10 μήνας εις
Γαύδον. 'Όταν έπανήλθεν έπανήρχησε τήν
δράσιν του εις ’Αθήνας καί εις έπαρχίας
τινάς, ώς ή Μυτηλήνη. ’Εκτοπίζεται έκ
νέου, έπανέρχεται καί μεσολαβοΰν αί φυ
λακίσεις του «έπί πλαστογραφία». Τδ 1935
δ Κλάρας εδρίσκεται εις Ξάνθην ώς Γραμματεός τής περιφερειακής ’Επιτροπής τής
Κομματικής Όργανώσεως Θράκης. 'Η 4η
Αόγούστου τόν εδρίσκει εις ’Αθήνας. Κα
τά τά τέλη 1936 συνελήφθη, κατηγορού
μενος διά διανομήν παρανόμου έντυπου Ο
λικοί». Τούς πρώτους μήνας τοΰ 1937 μετεφέρθη μετ’ άλλων συγκρατουμένων, με
ταξύ τών δποίων καί δ Σκαφίδας (άνώτατον στέλεχος τοΰ ΚΚΕ, τδ δποίον μετ’ Ο
λίγον έκατηγορήθη άπδ τόν Σιάντον ώς
χα φ ιές), εις ’Αθήνας διά νά δικασθώσι.
Εις τδ Μέγαρον δμως ’Αρσάκειου, Ο π ό
π ε ρ ι έ ρ γ ο υ ς
σ υ ν θ ή κ α ς , δι’
&ς πολλά έλέχθησαν έν σχέσει μάλιστα
πρδς τόν Σκαφίδαν, δραπετεΰουσιν άπαντες. Μετ’ όλίγας ήμέρας δ Κλάρας εδρίσκεται εις Δράμαν, ένθα έκ νέου συλλαμβάνεται. Τδ Πλημμελειοδικείου Δράμας
τόν καταδικάζει εις
3μηνον φυλάκισιν
«έπί πλαστογραφία», μετά δέ τήν άποφυλάκισίν του μετάγεται εις Αίγιναν ώς 6πόδικος διά τήν παλαιοτέραν δράσιν του.

Διά τής ύπ’ άριθ. 6512)31.3.1938 άποφάσεως Πλημ)κών ’Αθηνών κατεδικάσθη
εις 4 έτών φυλάκισιν έπί παραβάσει τοΰ
Νόμου 117)36, δστις εΐχεν άντικαταστήσει
τόν Νόμον «περί ιδιωνύμου». Έ πανεγκλείεται εις τάς φυλακάς Α ίγίντς μετ’ άλλων
στελεχών τοΰ ΚΚΕ. Τόν ’Ιούνιον 1939 δ
Κλάρας μεταφέρεται εις τάς φυλακάς
Κερκύρας. Τόν ’Ιούλιον 1939 δηλαδή Ο
λίγον χρόνον μετά τήν μεταγωγήν του εις
Κέρκυραν, δ παρουσιαζόμενος ώς γενναίος
καί πιστός κομμουνιστής
(και σΰν τοίς
άλλοις καί έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ν
σ τ έ λ ε χ ο ς )
Θανάσης Κλάρας, δποβάλλει δ ή λ ω α ι ν
μ ε τ ά ν ο ι α ς
καί αποφυλακίζεται!
Έπροσκύνησε τόν
Μανιαδάκη έλεγαν οί έχθροί του, οί δέ
πιό άκραίοι, δτι έγινε καί έμμισθος πράκτωρ του (σ.σ.
διά τά έπαγγελματικά
στελέχτι τοΰ ΚΚΕ αδτό δέν είναι δύσκολο.
’Αλλάζουν άπλώς έργοδότην!).
(Συνεχίζεται)

Δ ιό ρ θ ω σ ις ή μ α ρ τη μ ένω ν
Εις τό τεδχος 441 Φεβρουά
ριου 1972 (28η συνέχεια)
καί εις τήν σελίδα 124, 2α
στήλη, δ δαίμων τοΰ τυπο
γραφείου, μετέτρεφε τήν έθνικήν έλευθερίαν εις ήθικήν. 'Η σχετική παράγρα
φος έχει οδτω: «Διότι έν
έθνος άνευ έ θ ν ι κ ή ς
έλευθερίας είναι νεκρόν».
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΑΝΗ
ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ *
'Υπό ΗΛ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ τ. Άστυν. Δ/ντοΰ Α'

Εις τά χρονικά των δικαστικών πλανών, έχουν
καταχωρηΟή υποθέσεις, αΐτινες αφορώσαι εις
καταδίκας άθώων, συνετάραξαν κατά καιρούς,
άλλοτε περισσότερον και άλλοτε όλιγώτερον,
ή ουδόλως, ε ό ρ έ α κ ο ι ν ω ν ι κ ά σ τ ρ ώ μ α τ α .

Ό

Γάλλος λοχαγός Ντρέϋφους. Ή

καταδίκη του αποτέλεσμα τής πλάνης
τών δικαστών του συνεκίνησε τήν
παγκόσμιον κοινήν γνώμην. Πολλοί
άλλοι ατυχείς Ντρέϋφους έπέρασαν
απαρατήρητοι από τάς μικρός ειδή
σεις τοϋ Τύπου. Διά τούτους δέν εύ-

L J Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Π ΛΑ Ν Η είναι ύπόθε* * σις Ποινικού Δικαστηρίου, πραγμα·
τουμένη διά τής άποφάσεως αύ.οΰ,
άλλ' ώς έπί τό πολύ, έχει αιτιώδη σχέσιν μέ τήν προηγηθεϊσαν αστυνομικήν,
προανακριτικήν καί άνακριτικήν διαδικα
σίαν. Δηλαδή, υπάρχουν πλεϊσται όσαι
περιπτώσεις Δικαστικών πλανών, τών ό
ποιων τά νήματα εκτυλίσσονται άπό τήν
περιοχήν τής άνοκρίσεως καί τής άστυνσμίας, ένθα εκκολάπτεται ό κίνδυνος.
Τούτο δέ συνήθως συμβαίνει, ό δέ έπερχόμενος κίνδυνος, μαΖύ μέ τήν δΓ άπ'
εύθείος κλήσεως παραπομπήν τής ύποθέσεως, ή μέσω τοϋ δικαστικού συμβου
λίου, ύφέρπων, εισβάλλει εις τό ποινικόν
δικαστήριον. Καί εις τό δικαστήριον τού
το λαμβάνει τήν τελικήν αυτού κατερ
γασίαν καί μορφήν, ώς δικαστική πλάνη.
Ή ψευδής ομολογία, ή έσφαλμένη άναγνώρισις, ή έσφαλμένη γνωματευσις,
τά σφάλματα έν γένει καί αί παραλεί
ψεις τών άνακριτικών ύπαλλήλων καί τών
πραγματογνωμσνων κλπ., πηγή καί αίτια
πολλών άπροβλέπτων κινδύνων, έν οϊς
καί τής Δικαστικής πλάνης, ομιλούν διά
τό άληθές τού λόγου τούτου.
Εάν όμως τό ποινικόν δικαστήριον
ήδυνήθη νά παρακάμψη αύτόν τόν κίν
δυνον, καί ήθώωσε τόν πράγματι ξέ
νον ορός τό έγκλημα, τότε, ό έπελθών
κίνδυνος δέν ήδυνήθη μέν νά πραγματωθή κατά τήν έκδίκασιν τής ύποθέσεως,
έπραγματώθη όμως, εις τόν χώρον τής
άνοκρίσεως, ώς άνοκριτικός τοιούτος,
διά τής έπί μακράν, ώς συνήθως συμβαί
νει, προφυλοκίσεως τού άθώου καί τών
έν γένει δοκιμασιών αύτού. "Αλλως, δη
λαδή συντελεσθείσης τής Δικαστικής
πλάνης, καί μή άποκαλυφθείσης, ή άποκαλυφθείσπς μετά χρόνον άλλοτε άλ
λον, αϋτη, τούτα πάντα έκάλυψεν. Ή
δέ προφυλάκισις τοϋ άθώου θά ήτο τό
όλιγώτερον κακόν, τό όποιον ήδύνατο νά
συμβή. Διότι ή μοίρα του έπιιρυλάσσει
δΓ αύτόν μίαν πορείαν, έν μέσω μεγαλυτέρων δοκιμασιών καί μέ άγνωστον
τέρμα.

Ε ΙΣ ΤΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α τών δικαστικών πλα
νών, έχουν καταχωρηθή ύποθέσεις, αϊτινες άφορώοαι εις καταδίκας άθώων,
συνετάραΕαν κατά καιρούς, άλλοτε πε
ρισσότερον καί άλλοτε όλιγώτερον, ή
ουδόλως, εύρέα κοινωνικά στρώματα.
Ή καταδίκη τοϋ άθώου, είναι μεταξύ άλ
λων, ή κυριωτέρα μορφή Δικαστικής
πλάνης καί μέ κατηγορίας τινάς υπό τήν
μορφήν αύτήν.
"Υπάρχουν, π.χ., ύποθέσεις καταδίκης
εις τήν ποινήν τοϋ θανάτου καί έκτελέσεως τών άθώων, ή μή έκτελέσεως αύτών, διά διαφόρους λόγους, ή καί διά
τόν λόγον ότι έν τώ μεταξύ προέκυψαν
νεώτερα στοιχεία υπέρ τής άθωώτητος
τοϋ μελλοθανάτου, έπιβάλλοντα τήν έπανάληψιν τής διαδικασίας.
"Αλλά, ή συνηθεστέρα κατηγορ α, ύπό τήν
μορφήν αύτήν, είναι ή άφορώσα εις κα-

ρέθησαν άλλοι «Ζολά», ουδέ ήκούσθησαν «κατηγορώ».
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* Διασκευή άπό άνέκΧοτον πραγμα
τείαν ύπό τόν τίτλον « Ή ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»
ή «ΛΝΛΚΡΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΛΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΛΙ 1ΙΛΑΝΑΙ»

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΠΙ Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Οί καπνισταί ύπόκεινται και είναι εκτεθειμένοι πάντοτε
εις δλας τάς συνέπειας τής καλουμένης χρονιάς νικοτι
νικής δηλητηριάσεως. Αύται δέ είνα ι: Βλεφαρΐτις, έπιπεφυκΐτις και συχναί διαταραχαί τής όράσεως. Βαρυκοΐα
καί βόμβοι τών ώτων. Φαρυγγΐτις, λαρυγγΐτις καί έξασθένησις τών αισθήσεων τής γεύσεως καί όσφρήσεως.
Μελανή χρώσις τών όδόντων, δυσάρεστος άπόπνοια του
στόματος, έρεθισμός χειλέων καί γλώσσης δυνάμενος νά
προκαλέση καί καρκίνον ακόμη, ιδία όταν τό σιγαρέττον καπνίζεται μέχρι τό τέλος. Τό κάπνισμα έπίσης προκαλεϊ συχνά διέγερσιν μετ’ αϋπνίας, νευραλγίας, ιλίγγους,
τρόμον καί άλλα.
Υπό κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ, Δρος Παν)μίου ’Αθηνών
τ έ ω ς Γ ε ν ι κ ο ύ ’Α ρ χ ι ά τ ρ ο υ ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν

Τ Ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α τής πλήρους καί
* ακριβούς γνώσεως τής έπιδράσεως τού καπνού έπί των προσβαλλομένων συστημάτων παραμένει είσέτι δυ
σχερές καί πολύπλοκον.
Συγκεκριμένως, ό μηχανισμός τής
προκλήσεως των πσθολογοφυσιολογικών καί ανατομικών άλλο.ώσεων, τάς
όποιας έπιφέρει ή μακροχρόνιος εισ
πνοή τού κσπνοϋ δέν είναι τελείως έΕηκριβωμένος. Οπωσδήποτε όμως τά
αποτελέσματα δι- όσους καπνίζουσι δέν
είναι καθόλου ευχάριστα καί έν τούτοις
οί τάΕες των κσπνιστών αύΕάνουσι συ
νεχώς διότι όλοι καπνίζουσιν είτε δΓ
άνακούφισιν, είτε διά νά ήρεμίσωσι τά
νεύρα των, είτε καί διά νά λησμονήσωσι
τά βάσανά των, χωρίς όμως καί νά ύπολογίζωαιν ότι, διά τού καπνίσματος έκάστου σιγαρέττου, άφαιροΰσι συγχρό
νως 14,4 λεπτά άπό τήν πιθανήν ζωήν
των, όπως άναφέρει πρόσφατός τις στα
τιστική, ή όποια έγένετο εις τόν Κανα
δόν.
Είναι γεγονός, ότι οί καπνιστοί έκτίθενται εις σοβαρούς κινδύνους, συμφώνως δέ προς προσφάτους στατιστικός τό
βρογχογενές καρκίνωμα, αί καρδιαγγειοκαί παθήσεις, τουτέστιν βλάβη τών στε
φανιαίων καί περιφερικών άγγείων, πα
θήσεις τού άνσπνευστικοϋ συστήματος
ώς καί έτεραι τοιαϋται άφορώσαι τά ύπόλοιπα συστήματα τού άνθρωπίνου ορ
γανισμού καί περί τών όποιων θά όμιλήσωμεν περαιτέρω έκτενώς, άποτελοϋσι μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας πληγάς
τών νεωτέρων χρόνων, διά τούς καπνί
ζοντας. Τούτο ήρεύνησαν διαπρεπείς ι
ατροί, καρδιολόγοι,
καρκινολόγοι καί

ύγιεινολόγοι τά δέ άποτελέσματα τών έρευνών των, διά τών όποιων καταδεικνύ
εται ότι ή εύθύνη τής νικοτίνης καί έν
γένει αί δυσμενείς έπιδράσεις τού καπνί
σματος έπί τού άνθρωπίνου οργανισμού,
είναι άναμφισβήτητοι, παρουσίασαν δΓ άδιασείστων καί συντριπτικών στοιχείων
ένώπιον τού παγκοσμίου κοινού.
Έτσνίσθη έπίσης δΓ αύτών ότι ή θλαβερότης τού καπνίσματος έπί τού άνθρω
πίνου οργανισμού δέν οφείλεται μόνον
εις τήν νικοτίνην, άλλά καί εις έτερα
άρωμστικά συστατικά είτε προεσχηματισμένα, είτε παραγόμενα κατά τήν στι
γμήν τής καύσεως.
Λόγου χάριν τό κάπνισμα σιγαρέττων
θεωρείται ώς έκ τής καύσεως τού χάρ
τινου περιβλήματος έπιβλαβέστερον τού
τών σιγάρων (πούρων).
Έπί εύοισθήτων άτόμων, τών μή συ
νηθισμένων εις τό κάπνισμα καί δή έπί
τών άρχαρίων καπνιστών έπέρχονται εύκόλως δηλητηριώδη φαινόμενα.
Ούτως, ή έν βραχεί χρόνω χρήσις
πολλοΰ καπνού, έπιφέρει σφοδρά δηλη
τηριώδη φαινόμενα (ό Ε ε ϊ α ν ι κ ο 
τ ι ν ι κ ή
δ η λ η τ η ρ ί α ο ι ς),
έκδηλώνονται δέ ταϋτα εις Ζάλην, εμε
τόν, ευκοιλιότητα, σπασμούς, υπνηλίαν,
ύπερδιέγερσιν, ιδρώτας, αίσθημα κατα
βολής, λιποθυμίαν, τρόμον, παλμούς και
ταχυκαρδίαν' έτι δέ καί θάνατον, έάν και
έφ' όσον ή καταναλωθεϊσα ποσότης κα
πνού ήτο άρκετά μεγάλη καί ό ύπνος εις
τόν όποιον περιπίπτει ό παθών δέν δια
κοπή έγκσίρως διά τών καταλλήλων άντιδότων φαρμάκων (ό Ε ύ ς ν ι κ οτ ι ν ι ο μ ό ς).
Βεβαίως ή ένέργεια αϋτη οφείλεται

μέν καί κυρίως εις τήν νικοτίνην, κατά
δεύτερον όμως λόγον εις τάς ένώαεις
τής π ι κ ο λ ί ν η ς κ α ί τ ή ς
π υ ρ ι δ ί ν η ς, ώς καί εις τό μονοΕείδιον τού άνθρακος, στοιχεία παραγόμενα κατά τήν διάρκειαν τής καύσεως
τού σιγαρέττου.
Ο κοπνός άπό 100 σιγαρέττα περιέχει
κατά μέσον όρον έν γραμμάριον ν,κοτίνης. Εκ τής ποσότητος ταύτης τά 26%
μένουσιν εις τό κατάλοιπον τού σιγαρέττου (άποτσίγαρον), τά 4 6 % διασκορπί
ζονται εις τόν άέρα καί τά 28% είσπ.έονται άπό τόν καπνιστήν. Σιγαρέττα 40
— 50 τόν άριθμόν παρέχουσι θανάσιμαν
δόσιν νικοτίνης εις τόν οργανισμόν μας,
εύτυχώς όμως ότι κατά τά διαλείμμα
τα τού καπνίσματος γίνετοι ταχεία άποτοΕίνωσις.
Σοβαροί όμως πολλαπλαί καί ποικίλοι
είναι οί άσθένειαι, αίτινες προσβάλλουοι
τόν άνθρώπινον οργανισμόν καί δή πολύ
περισσότερον καί ένεκεν τούτου, τούς
καπνίζοντας παρά τούς μή καπνίζοντας.
Γενικώς όσοι καπνίζουσι διατρέχουσι
μεγαλύτερον κίνδυνον νά νοσήσωσιν ή
καί νά άποθάνωσιν άκόμη άπό τάς νό
σους αύτάς. Ιδιαιτέρως ό κίνδυνος εί
ναι άκόμη μεγαλύτερος δΓ όλους έκείνους, οί όποιοι καπνίζουσιν όνευ διακο
πής 20 σιγαρέττα, ή 4 πούρα ήμερησ ως.
Ό
Βρεττονός Καθηγητής λόρδος
Rosennaim, εις άνακοίνωσίν του προς
τήν Ιατρικήν Εταιρείαν τής Παγκοσμίου
Όργανώσεως Υγείας ύποστηρίζει ότι οί ’
φανατικοί καπνιστοί διπλασιάζουσι τύς
πιθανότητας ν' άποθάνωαι πριν φθάσωσι
τό 65ον έτος τής ήλικίας των καί ότι οί
καπνίζοντες περισσότερα τών 21 σιγά-

’Από τά πειράματα διά ιόν «έλεγχον» τοΰ
καπνίσματος μέ τήν βοήθειαν Ινός φίλτρου,
τό όποιον θά περιορίζω κατά τό δυνατόν
τάς συνέπειας τής νικοτίνης. "Ενας καπνι
στής - ρομπότ, συνδεδεμένος μέ ένα τε
χνητό «μικροπνεόμονα» έντοπίζει τήν άποτελεαματικότητα τοΟ φίλτρου.
ρέττων ήμερησίως καί άναλόγως μέ τήν
διάρκειαν συνήθειας (αριθμός ετών), έλαττώνουσι κατά 6 έτη τήν πιθανήν διάρ
κειαν της Ζωής των καί ότι ή μέση γενική
θνησιμότης των καπνιστών είναι κατά
7 0% μεγαλυτέρα τών μή καπνιστών. Γε
νικώς τά άτομα ταϋτα, δηλαδή οί καπνι
στοί, ύπόκεινται καί είναι έκτεθειμένα
πάντοτε εις όλας τάς συνέπειας τής καλουμένης χρονιάς νικοτινικής δηλητηριάοεως ( χ ρ ό ν ι ο ς
ν ι κοτι νι σ μ ό ς).
Αΰται δέ είναι: Βλεφαρϊτις, έπιπεφυκϊτις καί συχνοί διαταραχαί τής όράσεως. ΒαρυκοΤα καί βόμθοι τών ώτων.
Φαρυγγίτις, λαρυγγϊτις καί έΕασθένησις
τών αισθήσεων τής γεύσεως καί όσφρήοεως. Μελανή χρώσις τών όδόντων, ουσάρεστος άπόπνοια τοΰ στόματος, ερεθι
σμός χειλέων καί γλώσσης δυνάμενος
νά πρσκαλέση καί καρκίνον άκόμη, ίδίρ
όταν τό σιγαρέττον κοπνίΖεται μέχρι τό
τέλος, λόγω τοΰ θενΖοπυρενίου καί ρα
διενεργού πολωνίου, στοιχεία άτινα περιέχονται εις τόν καπνόν τόν άναδιδόμενον κατά τό κάπνισμα.
Τό κάπνισμα έπίσης έπιδρό άναντιρρήτως καί έπί τοΰ νευρικού συστήματος
καί προκαλεϊ συχνά διέγερσιν μετ’ άϋπνίας, νευραλγίας, ιλίγγους, τρόμον καί
άλλα.
Αλλά καί έπί τοΰ έγκεφάλου έπιδρό
έπίσης δυσμενώς τό κάπνισμα. «Κ λ έπτην
μνήμης»
άποκαλοΰσιν οί
έπιστήμονες τήν νικοτίνην.
Καί φαίνεται πράγματι ότι τό δηλητήριον τοΰτο εισχωρεί εις τό εγκεφαλι
κόν κέντρον τής μνήμης, τοΰ όποιου περιορίΖει τήν λειτουργίαν.
Έπίσης τό κάπνισμα έπιδρό έπί τοΰ
κυκλοφοριακοΰ συστήματος καί έπί τών
επινεφριδίων άδένων, προκαλοΰν αϋΕησιν τής παρογωγής άδρενολίνης καί έπιφέρει οΰτω σΰσπαοιν τών αιμοφόρων
άγγείων μέ συνέπειαν τήν αύΕηοιν τής
πιέσεως τοΰ αίματος καί έν συνεχεία
σκλήρυνσιν τών άγγείων.
Διά τοΰ καπνίσματος ένός μόνον οιγαρέττου δυνατόν νά πρσκληθή 1) αϋΕησις τής πιέσεως τοΰ αίματος κατά 10
— 20 χιλιοστά ύδραργύρου ιδίως εις ά
τομα τά όποια έχουσι κανονικώς ηύΕημένην πίεσιν καί νά διατηρηθή αΰτη καί
ήμίσειαν άκόμη ώραν καί μετά τήν παύσιν τού καπνίσματος.
2) Προκάρδιον άλγος, ίλιγγος, άγχος.
3) ΑύΕησις σφύΕεων κατά 10 — 40
κατά λεπτόν.
4) Αγγειοσυστολή ιδίως εις τάς γυ
ναίκας μέ έλάττωσιν τής κυκλοφορίας
εις τά περιφερικά άγγεϊα, πτώσιν τής
θερμοκρασίας εις τάς χεϊρας καί τούς
πόδαα, μέ συνέπειαν « ά κ ρ α
ψ υX Ρ ά“·
Καί γενικώς, ώς άνωτέρω άνεφέρθη,
λόγω τής δυσμενούς έπιδράσεως τού κα
πνίσματος έπί τοΰ κυκλοφοριακοΰ συστή
ματος, έπέρχονται καρδιακοί παθήσεις
καί σκλήρυνσις τών άγγείων συχνοτέρα
τών όποιων είναι ή σ τ ε φ α ν ι α ί ο

τώσεως πύΕονε μετά τοΰ άριθμοΰ τών
ν όσος ,
ήτοι ή στηθάγχη, ή όποια
κατανολισκομένων ήμερησίως σιγαρέτμάλιστα άιποτελεϊ καί τήν συχνοτέραν
των καί τής διάρκειας εις έτη κατά τά
αιτίαν θανάτων μεταΕύ τών καπνιστών
όποια έκάπνιΖον,
καί ιδιαιτέρως τών καπνιΖόντων σιγαΕκείνοι οί όποιοι είχον παύσει καρέττα.
πνίΖοντες πρό τής λήψεως τοΰ ιστορι
Ύπάρχουσιν ένδείΕεις έπίσης, ότι ή
κού τοΰ έΕεταΖομένου, όπερ άνωτέρω
άθηρωμάτωσις τής άορτής έμφανίΖεται
έΕετέθη, ένεφάνιΖον άθήρωμα εύρισκόκατά κανόνα καί ύπό σοβαρόν μάλιοτα
μενον άπό άπάψεως βαθμού σοβαρότημορφήν εις τούς κοπνιστάς σιγαρέττων.
τος άντιστοίχου μεταΕύ τών καπνιΖόντων
Ό D. L. Sackett καί οί συνεργάται
καί τών μή καπνιΖόντων. Έπίσης δέν άτου άνεκοίνωσαν έσχάτως τά άποτελένευρέθη στατιστικώς σημαντική αύΕησις
σματα έκ τής έρεύνης έπί 1019 ποσχόντής βαρύτητος τής κσταστάσεως εις τούς
των οϊτινες άπεβίωσαν κατά τά έτη 1956
μή καπνιστός, οί όποιοι άντιθέτως κατηέως 1964 εις έν μέγα άντικαρκινικόν
νάλισκον οινοπνευματώδη έναντι τών
Νοσοκομεϊον τοΰ Buffalo τής Ν. Ύόρμαρτύρων, οϊτινες ούτε έκάπνιΖον ούτε
κης.
οίνοπνεματώδη κατηνάλισκον.
Εις άπαντας τούς ώς άνω πάσχοντας
Παρετηρήθη ότι ή βαρύτης τής άθηείχον ύποβληθή έρωτήσεις σχετικοί μέ
ρωματώσεως τών καπνιστών, οί όποιοι
τήν κατανάλωσιν σιγαρέττων καί οινο
κατηνάλισκον συγχρόνως καί οινόπνευ
πνεύματος καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ
μα δέν ήτο σημαντικώς μεγαλυτέρα έβίου των, εις άπαντας δέ μετά τόν θά
κείνων, οί όποιοι μόνον έκάπνιΖον.
νατόν των άφηρέθη ή άορτή καί διετηΏς έκ τούτου συνάγεται, ότι έκτος
ρήθη έντός φορμαλδεΰδης καί άκολούτοΰ γεγονότος ότι ό καπνός προκαλεϊ
θως έγένετο ταΕινόμησις άναλόγως τής
σοβαρός μορφής άθηρωμάτωσιν τής άορ
έκτάσεως τών άθηρωμάτων.
Διά καταλλήλων δέ άναλυτικών μεθό τής, άντιθέτως τό οινόπνευμα έχει έλαχίστην έπίδρασιν έπί τής βαρύτητος τής
δων ό Sackett καί οί συνεργάται του
νόσου.
ουνέκριναν τό άθήρωμα τής άορτής έν
Ενταύθα, θά ήτο έπίσης άΕιοσημε'ωσχέσει πρός τήν ήλικίαν τού πάσχοντος,
τον νά άναφερθή ότι εις τάς γυναίκας
τό φύλον καί τήν χρήσιν τοΰ καπνού καί
ύπήρχεν ή τάσις έμφανίσεως κατά τι αοοινοπνεύματος. Κατά τήν έρευναν κα
βαρωτέρας μορφής άλλοιώσεων, έναντι
τέστη άναγκαίον νά παρακαμφή ό παρά
γων ηλικία, ό όποιος περιπλέκει τά πρά τών άνδρών.
Ό καπνός έχει έπίοης δυσμενείς έπιγματα, καθ' όσον είναι βέβαιον ότι ή άδράσεις έπί τών άρτηριών, εις τάς όποι
θηρωμάτωσις είναι σοβαρός μορφής εις
ας προκαλεϊ μεγάλου βαθμού άρτηριοτά πλέον ήλικιωμένα άτομα. Κατά τήν
σκληρύνσεις καί ένδορτηρίτιδας.
Απεέρευναν εύρέθη σχετική σχέσις μεταΕύ
δείχθη ότι οί πάσχοντες άπό άποφρακτικαπνίσματος σιγορέττων καί άθηρώματος
κήν θρομβαγγειοπάθειαν, ή όποια όφείτής άορτής, ή δέ βαρύτης τής άθηρωμα-

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΙΒΛΑΒΕΡΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Ή έν βραχεί χρόνφ χρήσις πολλοΰ
καπνού, έπιφέρει σφοδρά δηλητηριώ
δη φαινόμενα (οξεία νικοτινική δηλητηρίασις) , τα όποια έκδηλώνονται μεταξύ των άλλων καί μέ ύπερδιέγερσιν.
λεται εις φλεγμονώδη άλλοίωσιν τοϋ ε
σωτερικού χιτώνος των μεγάλων αγγεί
ων τών άκρων καί δύναται νά προχαλέση γάγγραιναν μέ κίνδυνον άκρωτηριασμοϋ, είναι οχεδόν όλοι οί κοπνισταί
καί κατά έν μέγα ποσοστόν, 9 0 % περί
που έξ αυτών, θεραπεύονται ή βελτιοϋνται αίσθητώς όταν παύσωσι νά καπνι'Ζωσι.
Κατά παρατηρήσεις μάλιστα τοϋ Hans
— Hess καθηγητοϋ τής Παθολογικής Πο
λυκλινικής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονά
χου, τό ενεργητικόν κάπνισμα ήτοι τό
άφορών τούς καπνίζοντας, ώς καί τό
παθητικόν κάπνισμα, ήτοι τό άφορών
τούς μή καπνίζοντας άλλά τούς είοπνέοντας τόν άέρα τών καπνο3ρ:θών χώ
ρων τών καπνιΖόντων, ή είσπονή τού
καπνού δέκα καί πλέον σιγαρέττων ήμερηαίως, τακτικώς καί έπί μακράν χρο
νικόν διάστημα, δύναται νά προκαλέση
αποφρακτικός άγγειοπαθείας' τούτο δέ
διεπιστώθη καί άπό ειδικός παρατηρή
σεις, αί όποϊαι έγένοντο έπί 100 γυναι
κών έπιλεγεισών τυχα'ως, καί αί όπτϊαι
έπαρουσίαΖον άρτηριακάς αποφράξεις
τών άκρων.
Έκ τούτων 15 είργάΖοντο καθ' όλην
τήν διάρκειαν τοϋ έτους εις έστια^όρια,
τούτέστιν γώρους λίσν
καπνοβριθεϊς.
ΈΕ αύτών δέ 7 ούδέποτε εϊχον καπνί
σει καί έτεοαι 7 είργάΖοντο εις έργοστάσια ή άποθήκας καπνού.
Τοιαύτος άναλόγους δαπιστώσειτ έδημοσίευσαν πολύ παλαιότεοον ο; Μ τηdel καί Jablons.
Επίσης τώ 1914 ό
Vehsemeyer, συνίστα τήν άποφυγήν τών
καπνοβοιθών χώρων εις τά έξ άρτηριοσκληούνσεως πάσχοντα άτομα διά τήν
πρόληψιν κατά τό μάλλον καί
ήττον
στενωτικής έπεΕεργασίας τού τοιχώμα
τος τών άγγείων, ύπό τήν έννοιαν ένδαοτηοίτιδος ή άποφρακτικής άρτηριοσκλπούνσεως.
Όλαι όμως αύται αί παρατηοήσεις έδικαιώθηοαν ύπό τού Hans — Hess άντικειμενικώς διά πειραμάτων έπί Ζ ώ ω ν .
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Τή βοήθεια ένός νέου ήλεκτρονικοϋ
μικροσκοπίου (stereoscan) ήδυνήθη ούτος νά διαπιστώση τήν ϋπαρξιν έναποθέσεως θρομβοκυττάρων, έρυθροκυττάρων
καί ίνικής ώς καί άπόπτωσιν τού ένδοθηλίου έπί τού έσω χιτώνος τών άρτηριών κονίκλων λαμθανόντων μετά τού
είσπνεομένου άέρος, δόσιν καπνού σιγαρέττων, όντιστοιχούοαν εις τήν άτμόσφαιραν δωματίου, έντός τού
όποιου
καπνίΖουσι πολλοί.
Η διαπίστωσις όμως τοιούτων παθο
λογικών παρατηρήσεων έπί τοϋ ένδοθηλίου τού έσω χιτώνος τών άρτηριών,
δύναται νά θεωρηθή ώς ή απαρχή στε
νωτικής τού τοιχώματος έπεΕεργασίας
ύπό τήν έννοιαν ένδαρτηρίτιδος ή άπο
φρακτικής άρτηριοσκληρύνσεως.
Η νικοτίνη, ώς καί άλλαι έρεθ:στικαι
ούοίαι, όπως λ.χ. ή άμμωνία, ή πίσσα καί
λοιποί, έρεθίΖουσι τόν βλεννογόνον τού
άναπνευστικοΰ συστήματος, έν κατακλεϊδι δέ άναισθητοποιούσι καί άδρανοποιούοι τό κροσσωτόν έπιθήλιον τών βρόγχων,
τού όποιου ώς γνωστόν ή κυρία λειτουρ
γία είναι ή παρεμπόδισις τής εισόδου
τών διαφόρων ούσιών έντός τού πνευμονικού παρεγχύματος καί οϋτω νά πα
ραβλάπτεται εις έκ τών πλέον σημαντι
κών προστατευτικών
μηχανισμών τού
οργανισμού.
Αποτέλεσμα δέ τής πλημμελούς λει
τουργίας τού κροσσωτοΰ έπιθηλίου τών
βρόγχων, ώς καί άνωτέρω έλέγχθη, εί
ναι ή νόσησις τών καπνιστών έκ κατάρρου τών βρόγχων, χρονιάς βρογχίτιδος,
πνευμονικοΰ έμφυσήματος, βρσγχεκτασίας ώς καί άλλων πνευμονικών άναπηριών.
Επίσης συμβάλλουσιν εις τήν έμφάνισιν πνευμονικής φυματιώσεως ιδίως εις
άτομα μέσης καί μεγάλης ηλικίας.
Κατά μίαν δέ στατιστικήν Αμερικα
νών ιατρών εις σχετικός έρωτήσεις, 90%
έΕ αύτών σχετι'Ζουσιν απολύτως τό κά
πνισμα μέ τήν χρονιάν βρογχίτιδα, τό
έμφύσημα τού πνεύμονος, τόν καρκίνον
τών βρόγχων, τάς περιφερικός άγγειακάς παθήσεις καί τήν στεφανιαίαν νόσον
Γενικώτερον δέ κατά ιατρικός στατιστι
κός, περίπου, τρεις έκ τών τεσσάρων
ιατροί συνδέουσιν οίτιολογικώς τό κά
πνισμα μέ τόν καρκίνον τού λάρυγγος,
τήν λευκοπλακίαν καί τόν καρκίνον τού
στόματος.
Τόσον ή νικοτίνη όσον καί αί άλλαι
έρεθιστικαί ούσίαι τοϋ καπνού, καταπίνονται μέ τόν σίελον, έρεθ'Ζουσι τόν
βλεννογόνον τού στομάχου καί προταλοϋσιν έλάττωσιν τής όρέΕεως, κατευνάΖουσι τό αίσθημα τής πείνης καί δημιουργοϋοιν αίσθημα πιέσεως καί πληρότητος
τοϋ στομάχου.
Γενικώς αί όφειλόμεναι εις τό κάπνι
σμα χρόνιοι διαταραχαί τής πέψεως, εί
ναι συνδεδεμέναι, μέ γαστρίτιδα, ύπεπχλωουδοίαν, γαστραλγίαν, δυσπεψίαν
λόγω έλαττώσεως τής κινητικότητος τού
στομάχου καί δυσκοιλιότητα λόγω σπα
σμού τών έντέρων.
Πολλοί ιατροί κατηγοοούσι καί τό κά
πνισμα ώς γενεσιουρνόν αιτίαν τού έλ
κους τού στομάχου. Καί άσφαλώς τούτο

δέν δύναται νά άποκλεισθή, δεδομένης
τής γενικής δηλητηριώδους έπιδράσεως,
τήν όποιαν ασκεί ή νικοτίνη καί τά προϊ
όντα τής καύσεως τού οιγαρέττου εις τόν
οργανισμόν.
Πάντως τούτο δέν είναι άποδεδειγμένον, ότι δηλαδή τό κάπνισμα προκαλεϊ
έλκη τοϋ στομάχου καί τού δωδεκαδα
κτύλου, είναι όμως βέβαιον καί άναντίρρητον ότι προκαλεϊ βαρείας μορφής γα
στρίτιδα καί επιδεινώνει ύπάρχοντα έλ
κη, τών όποιων παρεμποδίζει τήν έπούλωσιν.
Ή θρέψις τών κοπνιστών συνήθως εί
ναι μέτρια ή καί ήλσττωμένη λόγω τής
άνορεΕίας, τών διαταραχών τής πέψεως
καί τής άπωλείας βάρους.
Ή έπί τών τοιχωμάτων τής ούροδόχου κύστεως έπίδρασις τής νικοτίνης, έλέγχεται ώς προκαλοϋοα συσπάσεις αυ
τής καί ταχεϊαν έκκένωσιν. Υποστηρίζε
ται μάλιστα άτι τό κάπνισμα καί ένός
μόνον οιγαρέττου προκαλεϊ τήν έκκρισιν
ύπό τής ύποφύοεως μιάς άντιδιουρητικής
όρμόνης εις ποσότητα ικανήν ν' άναστείλη μετά 1 — 2 λεπτά ιήν διούρησιν
καί έπί διάστημα 2 — 3 ώρών.
Τό κάπνισμα έπιδρό έπίσης δυσμενώς
καί έπί τών άδένων τής έσω έκκρίσεως,
ιδιαιτέρως δέ επιβλαβής είναι ή έπίδρασις τής νικοτίνης έπί τών γεννητικών
άδένων άμφοτέοων τών φύλων, διότι
παραλύει έν μέρει τήν γεννητικήν ορμήν,
έλαττώνει τήν δυναμικότητα καί κατα
στρέφει τήν γονιμότητα.
Γενικώς θεωρείται τούτο καί ώς άντιερωτικόν, διότι ώς λέγεται έλαττώνει τήν
σεξουαλικήν Ζωτικότητα καί εις τάς πε
ριπτώσεις μάλιστα υπερβολικού καπνίσμα
τος δυνατόν νά προκαλέση καί άνικανότητα μέ πλήρη καταστροφήν τής σεξουα
λικής πλευράς τοϋ γάμου. Πλεϊστοι τών
ίατοών σήμερον ύποστηρίΖουσιν ότι ή
σεξουαλική άνεπάρκεια διά τήν όποιαν
παραπονούνται έκατομμύρια άνδρών καί
οί όποιοι άποδίδουσι ταύτην εις ύπεακόπωαιν λόγω της έογασίας των, εις τό άγ
χος καί τάς πολλαπλός φροντίδας τής
συγχρόνου Ζωής ή άκόμη καί εις ψυχο
λογικά αίτια, προκαλείται εις τήν ποαγματικότητα άπό τό ύπερβολικόν κάπνι
σμα. Εξηγείται δέ ή άνωτέρω άποψίς
των ώς άκολούθως: Ώ ς είναι γνωστόν,
ή νικοτίνη έχει έπί τών άγγείων άγγειοσυσταλτικήν έπίδρασιν καί ώς έκ τού
του προκαλεϊ στένωσιν τών άγγείων μέ
συνέπειαν τήν έπιβράδυνσιν τής συρρο
ής τού αίματος. Επομένως έόν ή έπενέργεια αϋτη έπισυμβαίνη, καί τούτο άσφσλώς γίνεται καί εις τό πεδίον τών
γεννητικών όογάνων, τότε θά είναι πολύ
δύσκολον άκόμη καί εις τό πλέον παραφόοως έρωτευμένον. νά έπιδεΈη τόν
άνδρισμόν του καί τήν Ζωτικότητά του
έπί τής σεξουαλικής του συμπερ φοοάς.
Αλλά δέν είναι μόνον τούτο' ή νικο
τίνη ώς είναι γνωστόν— καί τούτο άναφέρεται κατωτέρω — μειώνει τό έν τω
αϊματι ποσοστόν τής βιτομίνης Γ = γ η
όποια τά μέγιστα συντελεί εις τήν φυ
σιολογικήν έγκρισιν τών γεννητικών ά
δένων, μέ άποτέλεσμα τήν έλάττωσιν
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τής παραγωγής των σεξουαλικών ορμο
νών.
Οϋτω δέ δημιουργεϊται μία επιπρόσθε
τος αιτία άνικανότητος. Οί ειδικοί μάλι
στα, οί όποιοι ύποστηρίΖουσι την άποψιν
ταύτην, δηλαδή ότι τό κάπνισμα έχει
καταστρεπτικήν έπίδρασιν εις τήν σεξου
αλικήν έν γένει συμπεριφοράν, έπιμένουσι, καί δή οί έν Αγγλία ιατροί, ότι
ή εκστρατεία εναντίον τού καπνίσματος
πρέπει νά στηριχθή εις αυτό τό έπιχείρημα. Πιστεύουσι δέ, ότι τούτο θά άναγκάση τούς όνδρας νά σκεφθώσι περισσό
τερον τούς κινδύνους τούς όποιους διατρέχουσιν έάν συνεχίσωσι νά καπνίΖωσι.
Τό σύνθημα τής έκστρατείας είναι:
«όλοι
οί
μεγάλοι
καπνι
στοί
οί
όποιοι
ήδυνήθησαν
νά δ ι α κ ό ψ ω σ ι ν
έ γκ α ί ρ ω ς
τ ό κ ά π ν ι σ μ α , έπ α ν ε ΰ ρ ο ν
τήν
σ ε ξ ο υ α 
λικήν
Ζωτι κότητά
τ ω ν».
Αναφέρεται μάλιστα ότι πολλοί Αγ
γλοι έπηρεάσθηοαν άπό τό σύνθημα τού
το καί ένώ ήδιαφόρουν δι' όλας τάς άλ
λος έπιβλαθεϊς έπιδράσεις τού καπνί
σματος καί έξηκολούθουν νά καπνίΖωοι,
διέκοψαν τούτο μάλιστα δέ πολλοί έξ
αύτών, πιεΖόμενοι καί άπό τάς συΖύγους
των. Βεβαίως έπ' αύτού θά ήδύνατο νά
ύποστηρίξη τις, ότι ύπάρχει έν άντίδοτον
διά τάς σεξουαλικάς αύτάς συνέπειας
τού καπνίσματος, «τό ο ί ν ό π ν ε υ μ α».
Πράγματι, τό οινόπνευμα έχει άγγειοδιασταλτικήν έπίδρασιν έπί τών άγγείων,
μέ συνέπεαν τήν έπιτάχυνσιν τής συρρο
ής αίματος. Κάμνει δηλαδη τό άντ θε
τόν άπ' ό,τι κάμνει ή νικοτίνη
Ούτω
λοιπόν θά ήδύνατό τις νά σκεφθή ότι ό
καπνιστής, ό όποιος είναι συγχρόνως καί
πότης δέν χάνει τήν σεξουαλικήν του
Ζωτικότητα Ή διαπίστωσις όμως αύτη
θά ήδύνατο νά έχη έν άπροοδόκητον καί
όλέθριον άποτέλεσμα: « Αντί νά πείοη
ένα καπνιστήν νά διοκόψη τό κάπνισμα,
νά τόν παρακίνηση νά γίνη καί πότης».
« Αντί δηλοδή, νά καταργήση μιαν κα
κήν συνήθειαν, νά δημιουργήση καί δευτέοαν». Διότι δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία, ότι θά είναι πάρα πολλοί έκείνοι
οί όποιοι θά προτιμήοωοι νά άρχίσωσι νά
πίνωοι παρά νά παύσωσι νά καπνίΖωσι.
Εις τό έν πάθος των θά προσθέσωσι καί
έτερον μέ έξ ίσου ολέθρια άποτελέσματα.
Είναι πολύ δύσκολον δι' ένα άνθρωπον
νά πεισθή ότι κάτι τό όποιον τού αρέσει,
τόν βλάπτει όταν μάλιστα έχη καταντή
σει συνήθεια ή πάθος.
Επίσης όλα τά ολέθρια άποτελέσματα
τής καταχρήσεως τού καπνίσματος, τό
όποια παρατηρούνται εις τόν ανδρα, πα
ρουσιάζονται καί ένωρίτερον καί έντονώτερον άκόμη, εις τάς γυναίκας καί
μάλιστα όσον περισσότερον αύται είναι
νέαι, τόσον εύκολώτερον' τούτο δέ λόγω
τής λεπτοφυούς κατασκευής τού οργανι
σμού των.
Τό δηλητήριον « Ν ι κ ο τ ί ν η »
έκτος άπό τά άλλα όργανα έπιδρά ιδίως
εις τήν γυναίκα καί εις τό νευρικόν της

σύστημα, όπως επίσης καί εις τους δια
φόρους άδένας έσωτερικής έκκρίσεως
εις τούς όποιους καί
παρουσιάζονται
ποικίλοι διαταραχαί, πολλαί άνωμαλίαι
καί διάφοροι παθήσεις. Από τάς γυναί
κας αί όποϊαι καπνίΖουσι σχετικώς πολύ,
7 5% πάσχουσιν ύπό διαταραχών τής έμμήνου ρύσεως, στείρωσιν, άναφροδισίαν,
ή ύπόκεινται εις άποβαλάς καί προώ
ρους τοκετούς.
"Οπως δέ φαίνεται έκ τών στατιστι
κών τής Παγκοσμίου Όργανώσεως Υ 
γείας, τό 20% τών κυήσεων, τών δεινών
κοπνιστριών καταλήγουσιν εις άποβολάς
ή προώρους τοκετούς.
Ό καθηγητής τής έν Σίδνεϋ Παιδια
τρικής Κλινικής τής Νέας Νοτίου Ούαλλίας, δόκτωρ Leslie Stevens, άνεκοίνωσεν εις τό συνέδριον τού Βασιλικού Ια
τρικού Συλλόγου, τό όποιον συνήλθεν
εις τό Perth, ότι αί γυναίκες, αί όποϊαι
καπνίΖουσιν έχουοιν σχεδόν διπλάσιάς
πιθανότητας νά άποβάλωσιν ή νά γεννήσωσι θνησιγενή βρέφη, έν συγκρίσει
πρός τάς μή κοπνιστρίας.
Ό καθηγητής ούτος άνέφερεν έπίσης
ότι ή κλινική μελέτη έπί 5.000 γυναικών
έπί 16 μήνας κατέδειξεν ότι ή άναλογία ήτο 20,9 θνησιγενή βρέφη άνά χι
λίους τοκετούς δι' όσας έκάπνιΖον ύπερβολικώς, ήτοι αί ύπερθαίνουσαι τά δέκα
σιγαρέττα ήμερησίως, 16,3 Θνησιγενή
βρέφη άνά χιλίους τοκετούς δι' όσας έκάπνιΖον ολίγον, ήτοι αί μή ύπερβαίνουααι τά 10 σιγαρέττα ήμερησίως καί 1 16
θνησιγενή βρέφη άνά χιλίους τοκετούς
δι' όσας δέν έκάπνιΖον.
Τέλος ό δόκτωρ Stevens, ύπεστήριξεν
έπίσης ότι αί καπνίστριαι γενικώς τείνουσι νά γεννώσι μικρότερα βρέφη.
Εξ άλλου, όπως άπέδειξαν πρόσφα
τοι έρευναι εις τήν Αγγλίαν καί τήν
Γερμανίαν, πολλαί γυναίκες στείροι αυλλαμβάνουσιν όταν άφήσωσιν τό κάπνι
σμα.
Πειράματα, τά όποια έγένοντο έπί Ζώ
ων, έπιβεβοιώνουσι τήν παρατήπησιν
ταύτην' π.χ. ποντικοί, οί όποιοι Ζώσιν
έπί τι διάστημα έντός καπνού, παύουοι
νά παράγωσι καί άρχίΖουσι πάλιν ν' άποκτώσι τήν αναπαραγωγήν των καί νά
γεννώσι ποντικάκια, όταν ό καπνός τών
σιγαρέττων έλαττωθή σημαντικώς.
Τά γεννώμενα όμως ποντίκια είναι πε
ρισσότερον μικοοκαμωμένα άπό τά φυ
σιολογικά, τό δέ ποσοστόν τών θανάτων
είναι μεγαλύτεοον άπό τό σύνηθες. Τό
αύτό ισχύει καί διά τούς άνθρώπους. Η
θνησιμότης είναι κατά 5 % μεγαλυτέρα
μεταξύ τών βρεφών, τών όποιων αί μη
τέρες καπνίΖουσι. Έπίσης τά βρέφη εί
ναι πλέον μικρόσωμα καί άναλόγως τού
άριθμοΰ τών σιγαρέττων, τά όποια κα
πνίζει μία γυνή ήμεοησίως, τό τέκνον
της θά έχη καί μικρότερον βάρος κατά
10% έως 20% άπό τό φυσιολογικόν.
Δεδομένου δέ ότι ή νικοτίνη εισέρχε
ται εις τό αίμα, αί έγκυοι γυναίκες καί
αί θηλάΖουσαι πρέπει ν' άποφεύγωσι τό
κάπνισμα.
Έ χει διαπιστωθή ότι μετά πάροδον
πέντε λεπτών τής ώρας άπό τού καπνί-

Τό κάπνισμα επιδρά άνανχιρρήτω;
καί έπί τού νευρικού συστήματος καί
προκαλεϊ συχνά διέγε,ρσιν μετ’ Αϋ
πνίας, νευραλγίας, ίλιγγους, τρδμον
καί άλλα.
σματος μιάς έγκύου γυναικός διάρκειας
1 ’/2 λεπτού, ή αϋξησις τών σφυξεων τού
έμβρύου άπό 7 — 40 παλμούς κατά λε
πτόν' διαρκεί δέ ή έπιτάχυνσις τών .παλ
μών τού έμβρύου καί άρκετόν χρονικόν
διάστημα, ένίοτε 20 ολόκληρα λεπτά,
άφοϋ ή γυναίκα παύση νά καπνίΖη.
Από μίαν Αγγλικήν στατιστικήν άποκαλύπτεται ότι εις ήλικίαν έπτά έτών τά
παιδιά τών καπνιστριών παρουοιάΖουοι
μίαν ψυχοκινητικήν καθυστέρησιν τεσσά
ρων μηνών, κατά μέσον όρον, έναντι
τών παιδιών μητέρων αί όποϊαι δέν καπνίΖουσιν.
Παραλλήλως πρός τάς οργανικός αύ
τάς συνέπειας, παρατηρούνται εις τάς
κοπνιστρίας γυναίκας καί δυσάρεστα αι
σθητικά έπακόλουθα, ώς λ.χ. ή ώχρότης
τού προσώπου, τά κουρασμένα καί κόκ
κινα μάτια, ή άπώλεια τής δροσερόιητος καί τής Ζωτικής έκφράσεως τού προ
σώπου, ή έμφάνισις άφθονων ρυτίδων
εις τό πρόσωπον καί ιδία πέριξ τώ/ μα
τιών άλλά καί τό χειρότερον ή μορφή
προώρου γήρατος καί έν γένει τής κατα
στροφής τής άμορφας.
Η νικοτίνη, τήν όποιαν περιέχει ό κα
πνός, προκαλεϊ σύσπααιν τών αιμοφόρων
άγγείων τού δέρματος καί έπειτα άπό
μίαν ώρισμένην χρονικήν περίοδον οημειούται προοδευτική φθορά τών ιστών,
αποτέλεσμα τής όποιας είναι ή δημιουρ
γία ρυτίδων.
Ο Αμερικανός ιατρός
D r Charry Daniel έξήτασε περί τά 1100
άτομα, τά όποια έβαθμολόγησεν άναλό
γως μέ τόν άριθμόν τών ρυτίδων τάς
όποιας είχεν έκαστον, γύρω άπό τούς
οφθαλμούς των.
Παρατήρησε δέ εις άνδρας καπνιστός
καί γυναίκας κοπνιστρίας ήλικίας 40 — 50
έτών, ότι είχον ρυτίδας γύρω άπό τούς
οφθαλμούς των, τόσας όσας φυσιολογικώς θά έπρεπε νά έχωοιν άτομα κατά
20 τούλάχιστον έτη μεγαλύτερα των.
(Σ υ νεχ ίζετ α ι)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ2
ΕΠΙ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΙΝ.
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝ
Άνακριτικοι 'Υ π ά λ λ η λ ο ι
Τόν τελευταίσν καιρών έδημοσιεύθησαν διάφοροι νόμοι, οί όποιοι ρυθμίζουν
θέματα αναγόμενα εις τήν σφαίραν Tfjc
Αστυνομικής δράσεως. Επειδή είναι ένδεχόμενον τινές τών αστυνομικών νά
μή έχουν λάβη γνώοιν τούτων, άρχίΖομεν τήν δηιμοσίευσιν όλων έκείνω/ τών
ένδιαφερουσών διατάξεων, ϊνα έχουν
σαφή γνώσιν τής κείμενης νομοθεσίας,
πρός αποφυγήν ενεργειών μή σύννομων.
Καί ώς πρώτον θέμα ένημερώσεως έπελάξαμεν τούς άνακριτικούς ύπαλλήλους.
"Εννοια.
"Ανακριτικοι ύπάλληλοι
είναι τά κρατικά όργανα, τά όποια έ
χουν άρμοδιότητα ένεργείας προανακρίσεως καί ή όποια συνίσταται εις τήν
συλλογήν τών άποραιτήτων άποδεικτικώ /
στοιχείων διά τής χρησιμοποιήσεως τών
όποιων θεδαιοΰται ή τέλεσις τής άξιοποίνου πράθεως, αί συνθήκαι τελέσεως
αύτής καί ή ταύτότης τού πράξαντος.
Οί άνακριτικοι ύπάλληλοι διακρίνονται είς γ ε ν ι κ ο ύ ς
καί ε ι δ ι 
κούς.
Γενικοί άνακριτικοι ύπάλληλοι είναι έκεινοι, οί όποιοι έχουν άρμοδιότητα ένεργείας προανοκρίσεως έπί πάσης άξ οποίνου πράξεως, ένώ οί ειδικοί ένεργοϋν προανάκριοιν έφ’ ώριομένων μόνον
έγκλημάτων, περί ών προβλέπουν ειδι
κοί νόμοι.
Γ ε ν ι κ ο ί
ά ν α κ ρ ι τ ι κ ο ι
ύπάλληλοι
είναι
οί
κα
τ ω τ έ ρ ω :
1. Οί Είρηνοδϊκαι καί Πταιοματοδίκαι.
2. Οί βαθμοφόροι τής Χωροφυλακής,
άπό τού βαθμού τού ύπενωμοτάρχου,
συμπεριλαμβανομένου, καί άνω.
Ή άρμοδιότης ένεργείας ποοανακρίσεως ύπό τών Υπενωμοταρχών καί "Ε
νωμοταρχών παρεχωρήθη ύπό τού Ν.Δ.
1160)1972, όνεξαρτήτως αν ούτοι άσκοΰν ή ού διοίκησιν, ώς ϊσχυε κατά τό
προηγούμενον τού ώς εϊρηται Ν.Δ. νο
μικόν καθεστώς.
Κατά τάς διατάξεις τού άρθοου 114
τού Ν.Δ. 3365)1955 «περί τού Κώδι-
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κος τού Σώματος τής Ελληνικής Βασι
Έ ν έλλείψει ή κωλύματι τών ανωτέ
λικής Χωροφυλοκής» οί "Ανθυπασπισταί,
ρω (περιπτ. 1, 2, 3) καί μέχρις ά/αλήΕνωμοτάρχαι καί Ύπενωμοτάρχαι εϊχον
ψεως ύπ" αύτών τής προανοκρίσεως,
άρμοδιότητα ένεργείας προανακρίσεως
αϋτη ένεργεϊτσι ύπό τού Προέδρου ή
έφ" όσον ήσκουν διοίκησιν. Έφ" όσον
Γρομματέως τής Κοινότητος, άν ύπάρύπηρέτουν ύπό τάς διαταγάς "Αξιωματι
χη κίνδυνος έκ τής άναβολής.
κού, δέν είχον τοιαύτην άρμοδιότητα.
Ό γραμματεύς προσετέθη διά τού ί
Πλήν τής έκτεθείσης διακρίσεως, τής
διου νόμου (Ν.Δ. 1 1 6 0 )7 2 )' Προηγου
άπαραιτήτου τούτέστιν ίδιότητος τού
μένως, μόνον ό πρόεδρος εϊχεν άρμο
«διοικούντος ύπαξιωματικού», δι" έτέρου
διότητα ένεργείας προανοκρίσεως.
νόμου (Α.Ν. 170)1967, αρθρον 10) είχε
Διά νά έπιληφθή προανοκρίσεως ό
παραχωρηθή ή άρμοδιότης ένεργείας
πρόεδρος ή ό γραμματεύς τής Κοινότηπροανοκρίσεως καί είς τούς έπικεφαλής
τος, δέον νά συντρέχουν αί έξής προϋ
τών περιπολικών αύτοκινήτων "Ανθυπαποθέσεις:
σπιστάς καί Ύποξιωματικούς Χωροφυλα
α ) . Νά μή ύπάρχη άνακριτικός ύπάλληκής.
λος είς τόν τόπον ένθα έτελέσθη ή
Ή άρμοδιότης αύτών έπεξετείνετο
άξιόποινος πράξις ή ό ύπαρχων νά
έφ" όλης τής όδοΰ ή περιφέρειας, έφ"
κωλύεται καί
ής ήσκείτο ή ύπηρεσία ή περιπολία, άβ) Νά ύπάρχη κίνδυνος έκ τής άνα
νεξαρτήτως τής άρμοδιότητος τής καθο
βολής τής άνακρίσεως.
ρισμένης ύπό τής χωρογραφικής κατα
Χρονικώς, ή άρμοδιότης τούτων έκνομής τής Χωροφυλακής.
τείνεται μέχρι τής
«άναλήψεως» ύπό
Διά τού νεωτέρου νόμου (Ν.Δ. 1160)
τών άνακριτικών ύπαλλήλων τού έργου
72), καταργοϋνται άπασαι αί έκτεθείσαι
τής προανοκρίσεως, οϊτινες καί θό συδιακρίσεις
καί οί Ύπαξιωματικοί τής
νεχίσουν ταύτην. ( Ή προηγουμένη διάΧωροφυλακής ένεργοΰν προανάκριοιν
ταξις τού Κ.Π.Δ. ώριΖε «μέχρις άφίξε(καί προκαταρκτικήν έξέτασιν) κατόπιν
ως» τών άνακριτικών ύπαλλήλων).
παραγγελίας τού Είσαγγελέως), άνεξαρΤό πότε ύφίσταται κίνδυνος έκ τής
τήτως άν ούτοι άσκούν ή μή διο'κησιν.
άναβολής είναι Ζήτημα πραγματικόν καί
3. Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, οί έχονάπόκειται είς τήν κρίοιν τού ύπευθύνου
τες βαθμόν τούλάχιστον Ύπαρχιφύλαπρός τούτο, όστις θά κρίνη τά περιστα
κος. Είς τούς Ύπαρχιφύλακας άνετέθη
τικά έφ" έκάστης συγκεκριμένης περιή ένέργεια προανοκρίσεως διά τού Ν Δ.
πτώσεως. Ώ ς βάσις διά τήν ορθήν έκτί1160)72, ϊνα έναρμονισθή ή διάταξις
μησιν μιας καταστάσεως δέον νά θεωτού άοθρου 33 τού
Κ.Π.Δ. πρός τάς
ρήτοι ή πιθανότης νά δυσχερανθή ή
διατάξεις τού Ν.Δ. 974)71 «περί ιεραρ
ματαιωθή ή βεβαίωσις τού έγκλήματος
χίας, προαγωγών, άπολύσεων κλπ. τών
καί ή έξακρίβωσις τής ταύτότητος τού
οργάνων τών
Σωμάτων Ασφαλείας»,
δράστου, άν π.χ. δέν ληφθή άμέσως μία
διά τού όποιου κατηργήθη ή Σχολή "Αρμαρτυρική κατάθεσις αύτόπτου μάρτυρος
χκρυλάκων καί άντ" αύτής συνεστήθη ή
ή τού παθόντος, όστις έπιθυμεϊ νά άναΣχολή Ύπσρχιφυλάκων.
κοινώση αμέσως τό όνομα τού δράστου
Ή γενική όμως αϋτη διάταξις. καθ’
ή νά ληφθή τό έκμαγεϊσν άποτυπώματος
ήν ή προανόκριοις γίνεται ύπό τών Ύποδός εύρισκομένου είς τόν χώρον τε
παρχιφυλόκων καί Ύπενωμοταοχών, πε
λέσεως τού έγκλήματος καί ύπάρχει κίν
ριορίζεται ύπό τού άρθρου 22 παρ. 6
δυνος νά καταστροφή λόγω βροχής ή
τού ίδιου ώς άνω Ν.Δ. 974)1971, είς
άλλης αίτιας, κλπ.
ό όρίΖεται, ότι οί προανάμενοι είς τούς
Οί λόγοι ούτοι τής άμέσου ένεργείας
βαθμούς τού Ύπαρχιφύλακος καί "Υπε
πρός έξασφάλισιν έκείνων τών στοιχεί
νωμοτάρχου χωρίς νά φοιτήσουν είς τάς
ων τά όποια βραδύτερον θά έχουν κα
οικείας Σχολάς δέν είναι άνακριτικοι
ταστροφή ή δέν θά ύπάρχη δυνα'ότης
υπάλληλοι.
λήψεώς των (θάνατος προσώπου), έπέ4. "Ο Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς τής
βαλον όπως οί πρόεδροι καί οί γραμμα
Κοινότητος.
τείς Κοινοτήτων ένεργοΰν τήν προανά-

κρισιν μέχρις άναλήψεώς της υπό τών
άνακριτικών ύπαλλήλων.
Δή μαρχ ος.
Ερώτημα θά γεννηθή άν εις τούς προέδρους περιλαμβάνωνται καί οί Δήμαρχοι. 'Em του ερω
τήματος τούτου ή άπάντησις είναι άρνητική. Διότι έκ τών πραγμάτων θεωρεί
ται άπίθανον νά ύπάρΕη περίπτωσις, καθ'
ήν δέν εύρίσκεται Χωροφυλακή ή Είρηνοδίκης οπού ύπάρχει Δήμαρχος. "Αν
δμως ύπήρχε περίπτωσις τελέοεως αδι
κήματος εις τόπον ένθα ύπάρχει Δή
μαρχος, ένώ δέν ύπάρχει ούτε Χωροφυ
λακή ούτε Είρηνοδίκης, τότε, λαμβάνοντες ύπ' δψιν τόν σκοπόν τού νομοθέτου, δΓ δν ώρίσθη όπως ό πρόεδρος ά
νεργη προανόκρισιν όσάκις ύπάρχη κίν
δυνος έκ τής άναθολής, θά δεχθώμεν
άναντιρρήτως, δτι θά ένεργήση καί οΰτος τήν προανόκρισιν.
5. Ό 'Ανακριτής. Οΰτος ένεργεϊ προσνάκρισιν εις τάς ύπό τοϋ νόμου ώριομένας περιπτώσεις.
6. Ό ειδικός άνακοιτής άνηλίκων,
όστις δύναται νά ένερνή τήν προσνάκρισιν κατ' αύτών κατά παραγγελίαν τοϋ
Είσαγγελέως ή όσάκις πρόκειται περί
αύτοφώοου έγκλήμστος ή όσάκις έπίκειται κίνδυνος έκ τής άναθολής τής άνακρίσεως.
7. Οί προϊστάμενοι
τών Λιμενικών
'Αρχών καί οί νόμιμοι αύτών άνσπληρωταί καί οί ύπ' αύτούς ΆΕιωματικοί καί
ΎπαΕιωματικοί τοϋ Λιμενικού Σώματος
καί οί διοικηταί Λιμενικών Τμημάτων καί

ΠΑ Ν Ο Υ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΥ

“ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,,

οί οπωσδήποτε ύπό τάς διαταγάς των
ύπηρετοϋντες ΑΕιωματικοί καί ΎπαΕιωματικοί τοϋ Λιμενικού Σώματος.
Απαντες οί άνωτέρω άνακριτικοί ύπάλληλοι ένεργοϋν προανόκρισιν ύπό τήν
διεύθυνσιν καί κατά παραγγελίαν τοϋ
Είσαγγελέως Πλημμελειοδικών. "Α ν δ
μως έκ τής άνοβολής τής άνοκρίσεως
έπίκειται κίνδυνος νά δυσχερανθή ή ματοιωθή ή θεβαίωσις τοϋ έγκλήματος καί
ή έΕακρίθωσις τής ταύτότητος τοϋ δρά
στου ή πρόκειται περί αύτοφώρου πλημ
μελήματος ή κακουργήματος, ύποχρεοϋνται νά έπιχειρώσι πάσας τάς πρός βεβαίωσιν τής πράΕεως καί άνακάλυψιν τοϋ
πράΕαντος άνακριτικάς πράΕεις καί άνευ παραγγελίας τοϋ Είσαγγελέως, είδοποιοϋντες δμως τούτον διά τοϋ ταχυτέρου μέσου καί ύποβάλλοντες εις αύτόν
άμελλητί τάς συνταχθείσας έκθέσεις.
— Οί άνακριτικοί ύπάλληλοι ύπσχρεοΰνται νά ένεργοϋν προκαταρκτικήν έΕέτασιν κατόπιν παραγγελίας τοϋ Είοαγγελέως ποός έΕακρίβωσιν αν έτελέσθη
άΕιόποινος πρδΕις. Δέν έπιτρέπεται νά
ένεργήσουν προκαταρκτικήν έΕέτασιν
δνευ παραγγελίας τοϋ Είσαγγελέως.
— Ένεργοϋν μεμονωμένος άνακριτικάς πράΕεις κατά παραγγελίαν τοϋ Είσαγγελέως ή Στρατιωτικών 'Αρχών.
— Δέχονται τάς μυνήσεις καί έγκλήσεις ιδιωτών, τάς όποιας διαβιβάζουν
εις τούς άρμοδίους Δημοσίους Κατηγό
ρους ή Εισαγγελείς. Αί μηνύσεις καί έγ-

κλήσεις γίνονται δεκτοί έστω καί άν τό
άδίκημα δέν έχει διαπραχθή εις τήν κα
τά τόπον άρμοδιότητα τοϋ δεχαμένου
ταύτας άνακριτικοϋ ύπαλλήλου, ύποχρεουμένου τούτου νά λάβη ταύτας καί νά
τάς διοβιβάοη εις τόν άρμόδιον Εισαγ
γελέα ή Δημόσιον Κατήγορον. (Π.χ. ό
Α ' προσέρχεται εις τόν ΆΕιωματικόν
Υπηρεσίας τοϋ Α ' Αστυνομικού Τμή
ματος Αθηνών καί έγχειρίΖει έγκλησιν
κατά τοϋ Β ' , όστις τόν έΕύβρισεν πρό
τριών ήμερών εις Κόρινθον. Θά ληφθή
ή έγκλησις καί θά διαβιβασθή εις τόν
Εισαγγελέα Πλημ) δικών Κορίνθου. Δέν
γράφεται δμως εις τό Βιθλίον Αδικημά
των) .
Έ κ τών άνωτέρω προκύπτει, δτι οί άνοκριτικοί ύπάλληλοι ένεργοϋν προανάκρσιν κατά τάς
άκολούθους περιπτώ
σεις:
α) Α ύ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς :
Ό 
ταν πρόκειται περί αύτοφώρου
έγκλήματος ή δταν ύφίσταται κίν
δυνος έκ τής άναβολής τής άνακρίσεως.
β) Κ α τ ά
παραγγελίαν:
Επί μή αύτοφώρου έγκλήματος.
γ) Ή π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή
έΕέτοσις ένεργείται πάντοτε κατά
παραγγελίαν τοϋ Είσαγγελέως,
ούδέποτε αύτεπαγγέλτως.
Η Λ ΙΑ Σ Ν. Ψ Υ Χ Ο Γ ΙΟ Σ
Αστυνόμος Α '

Νοιώθουμε χαρά καί περηφάνεια κάθε φορά πού ένας συνάδελφος διαπρέπει στόν έΕωαστυνομικό χώρο. 'Αφορμή γιά νά γραφτούν οί λίγες αύτές
γρομμές μάς έδωσε ή νέα έργασία τοϋ τέως 'Αστυνομικού Δ)ντοϋ Α ' κ. Πά
νου Παπαρρηγοπούλου. Ό έΕαίρετος λογοτέχνης είναι γνωστός στό Ελληνι
κό κοινό άπό παλαιότερες συλλογές του. 'Α π ' αύτές τρεις είναι ποιητικές.
«Νοσταλγικοί Ρυθμοί», «Λυρική Πορεία» καί τό άμίμητο «Τό τραγούδι τοϋ Λά
δωνα», δυό μελέτες «Λαογραωικά Καλαβρύτων» καί «Καλοβρυτινά δημοτικά
τραγούδια». Τελευταία έΕεδόθη καί συλλογή διηγημάτων του μέ τίτλο, «Πέοα
άπό τήν Πολιτεία». Τό νέο έργο τοϋ κ. Ποπαρρηγοπούλου περιλαμβάνει έπτά
διηγήματα. Οί σελίδες του μυρίΖουν τόν καθάριο άέρα καί τήν ομορφιά τοϋ Ελ
ληνικού τοπίου. Ο Πόνος Παπαρρηγόπουλος μέ τή νέα του συλλογή μεταφέρει
τόν άναγνώστη στις γνήσιες πηγές τής ύπάρΕεώς του, έκεϊ πού ό δνθπωπος
τής μηχανοκρατούμενης έποχής μας ποέπει νά γυρίση όλοταχώς, δν θέλη νά
κερδίαη τή Εωή του. Γιά τό νέο βιβλίο τοϋ κ. Ποπορρηγοπούλου, έγραψε χα
ρακτηριστικά ό I. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Μέ τό τελευταίο του βιβλίο ό Πόνος
Παπαρρηγόπουλος παρουσιάζεται καί σάν διηγηματογράφος.
Τά θέματά του
είναι παρμένα άπό τόν κόσμο πού Ζεϊ στόν ήσυχο χώρο τής ύπα'θρου, πέρα
άπό τής πολιτείας τή μουντή καί πολύβουη ατμόσφαιρα. Τά άφηγήματα ταΰτα
ψυχογραφικά κατά κύρια λόγο άναιηέρονται στήν Εωμάχικη Ζωή, πού έχει κΓ
αύτή τά ποικίλα προθλήματά της, μέ τούς καϋμούς καί τις άγωνίες, τις χαρές
καί τις λύπες». Τ ό β ι β λ ί ο
πωλείται
εις
δλα τά
κεν
τρικά
βιβλιοπωλεία
τών Α θ η ν ώ ν .
Σ.Α.
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ΔΗΜΟ ΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τοΰ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ
(Συνέχεια άπό τά προηγούμενα)
-
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-
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Συννεφιασμένος ό ουρανός. . . Κάπου - κόπου καμμιά
στόλλα βροχής κατρακυλά ανάλαφρα πάνω οτή γ η . . . Δεν
τήν καταλαβαίνεις, μά τήν βλέπεις ξαφνικά πάνω στό τΖάμι τού αύτοκινήτου, πάνω ο’ ένα τσίγκο, πάνω στην άσφαλτο. . Απλώνεις τό χέρι τεντωμένο, ύψώνεις τό βλέμμα
κατά τόν ουρανό καί ρωτάς: «Βρέχει; ... Θά βρέΕπ;” Μιά
έρώτηση γεμάτη φόβο τό Σαββατόβραδο. Γιατί ή άλλη μέρα
είναι Κυριακή. Καί Κυριακή σημαίνει, γιά πολλούς άνθρώπους, ποδόσφαιρο, έξοχή, φυγή πρός τή φύοη.
Συννεφιασμένος ό ούρανός και κάπου κάπου - καμμιά
στάλλα . Ποιος ξέρει πόοη άπόσταση διήνηοε πριν πέση
νεκρή ατό χώμα!
Καί όμως! "Ας είναι σκοτεινός ό ούρανός, κι άς
διαγράφεται ή άπειλή μιάς μπάρας. Πιό έξω τό φόντο είναι
άλλοιώτικο. Μιά μεγάλη μεταβολή έτοιμάΖεται νά γίνη στή
φύση. Μέσα άπό τά σπλάχνα της είναι έτοιμο νά ξεπεταχτή
ένα καινούργιο μωρό. Νά γεννηθή ή άνοιξη. Τό νοιώθεις, τό
αισθάνεσαι, τό μαντεύεις τό θέλεις πολύ.
Ήσυχη νύχτα. Γυμνή. Γαληνεμένη. Τά Ζευγάρια περ
πατάνε άργά - άργά, παραδομένα στήν νυκτερινή ποίηση,
χωρίς τις βιαιότητες τού καλοκαιριού καί χωρίς τά προβλή
ματα τού χειμώνας. Μιά τέτοια νύχτα είναι άδύνατον νά
μείνης στήν κάμορή σου, όπως χθές.
Τό πουλί στό μικρό κλουβί τεντώνεται νωχελικά κι ύ
στερα κουλουριάΖεται καί βάΖει τό κεφαλάκι του μές τις
φτερούγες του. Τό ρολόι έξακολουθεί νά άκκομπανιάρη τόν
χορό τών λεπτών πού φεύγουν. Παράξενος ό κτύπος του
μέσα στή νύχτα.
Ανοίγω τήν πόρτα καί άνεθαίνω στήν ταράτσα. Μπρο
στά ή πόλη μέ τ ’ αμέτρητα φώτα της, μέ τούς θορύβους
της, μέ τις χορές καί τις λύπες της. "Ενας μεθυσμένος άγωνίΖετα νά πέραση στό άπέναντι πεΖοδρόμιο τρικλίζοντας καί
τραγουδώντας φάλτσα.
Μιά γάτα, έπάνω στό πρεβάΖι τής άπέναντι πολυκατοι
κίας έχει τεντώσει τόν λαιμό της, κοιτάΖοντας παράξενα
τριγύρω. Μιά φυσαρμόνικα άκούγεται άπό μακρυά.

Έ να αύτοκίνητο σταματά, γιά νά κατεβάση δύο επι
βάτες. Σ έ λίγο, όκούγονται φωνές. Κάποιο δωμάτιο πολύ
κοντά γέμισε άπό κόσμο. Κι άπό τό πικάπ άκούγονται μον
τέρνοι ρυθμοί, πού άπλώνονται στή γειτονιά μου. Ύστερα
άλλος δίσκος, άλλο τραγούδι, άλλος σκοπός. Σ έ λίγο οί
θόρυβοι γίνονται πιό Ζωηροί καί τό γλέντι δυναμώνει. "Έτσι
περνούν τά λεπτά, οί ώρες. Περνούν τά μεσάνυχτα. Καί
οί περίοικοι άρχίΖουν νά ένοχλοΰνται άπό τό έντονο γλέντι
καί τούς ρυθμούς τού πικάπ.
Τήν συνέχεια τήν μαντεύετε. Συνηθισμένη περίπτωση.
Κάποιος θυμωμένος γείτονας παίρνει τό 100. Καί τό περι
πολικό σταματά σέ δύο λεπτά έξω άπό τήν κεντρική πόρτα
τής πολυκατοικίας μου. Κατεβαίνω άπό τήν ταράτσα καί,
λίγο πριν βρεθώ στό ισόγειο, στέκω άθελά μου ν" άκούτω
καί νά ίδώ μία σκηνή. Έ ν α ς άστυνομικός έχει κτυπήσει τήν
πόρτα τού διαμερίσματος κι ένας κύριος έχει άνο.ξει καί
στέκει άπέναντι στό όργανο τής τάξεως. Ακούω τόν διά
λογο, χωρίς νά μέ βλέπουν. "Ακούω τόν άστυφύλακα. Τί
κρίμα νά μήν έχω μαΖί μου ένα μαγνητόφωνο!
— «Χρόνια σας πολλά, κύριε. Μ έ ουγχωρεϊτε πού ήλθα
μέ τά χέρια άδειανά, άλλά βλέπετε ύπηρεσία. . .».
— «Μά, τί λέτε; Μ έ κάνετε νά ντρέπουμαι. Εύχσριστώ. . . Εύχαριστώ πολύ».
— «Μέ ουγχωρεϊτε γιά τήν μικρή διακοπή».
— «"Εμένα νά μέ συγχωρήτε πού...».
— « Ό χ ι δά, κύριε. Είναι τόσο εύχάριστη αύτή ή παρέν
θεση. Μέσα στό άγχος τής δουλειάς μας, αύτό τό χαρούμενο
γλέντι είναι καί δική μας χαρά. Μήπως θέλετε τίποτε; . . .».
— «"Εγώ; "Εγώ ν ά . . . »
— « Έ, τότε καί πάλι χρόνια οας πολλά και είμαι βέ
βαιος ότι όταν άρχίΖη νά ένοχλή τό γλέντι σας, θά βρήτε
τόν τρόπο νά σταματήσετε. Βλέπετε, ύπάρχουν γύρω καί
άρρωστοι καί μικρά παιδιά καί γέροντες καί συνάνθρωποί
σας πού θέλουν νά ξυπνήσουν πρωί - πρωί, γιά νά πάνε
στήν δουλειά τους. Δέν πρόκειται έγώ νά αάς κάνω τόν
δάσκαλο. Καλή σας νύχτα κύριε».
"Ο "Αστυφύλακας έφυγε καί ό κύριος έμεινε άρκετή
ώρα στήν πόρτα, χωρίς νά κινήτσι. Μέσα σέ πέν-ε λεπ ά,
όλα είχαν σταματήσει. Σταμάτησε ή μουσική, έσβησαν τά
φώτα. Κι" ή γειτονιά μου ξανατυλίχτηκε στή γαλήνη της.
Ό νόμος είχε έπιβληθή, καθώς οί δημόσιες σχέσεις είχαν
άνταιμώσει έναν έκλεκτό θεράποντα. Τόν άστυφύλακα τού
περιπολικού.
Τήν άλλη μέρα όλη ή γειτονιά μου μιλούσε γιά τήν
χτεοινή έπίσκεψη τού άστυφύλακα.
Σ ' αύτόν καί ατούς συναδέλφους του άφιερώνω αύτές
τις πρώτες γραμμές. "Από καθήκον καί μέ καμάρι. "Αλλά
καί γιά παράδειγμα. Παράδειγμα σαγηνευτικό. Μ έ τό έπί-

καιρό σλόγκαν, σάν λεΖάντα τής σκηνής: «Τώρα είδες. Βοή
θησε. Χαμογέλα. Μπορείς».
Αυτή είναι ή πιό ώραία πρακτική εφαρμογή τών θεω
ριών των δικών μας δημοσίων σχέσεων. Ή εύγένεια, ή καλωσύνη καί ή αποφασιστικότητα τοϋ όπλου (μά τόσον σπου
δαίου) άστυφύλακα.
. . . Κι ή νύχτα φεύγει όλόχαρη. . . Έ νας άνεμος ση
κώνεται, λές καί θέλει νά γκρεμίση τις έλπίδες μου γιά
τήν άνοιξη, πού μύρισα τήν παρουσία της αύτό τό χειμωνιά
τικο βράδυ...
Στέκω νά συνεχίσω αύτή τή στήλη. Από καθήκον, εύχαρίστηση καί μεράκι. Θέμα μας πάντοτε τό ίδιο·. Δημόσιες
Σχέσεις. Επίκαιρο, καυτό, ένδιοφέρον. Καί αύτό τό περιο
δικό παρεχώρησεν εύχαρίστως τό χώρο του, γιά μιά έλεύθερη, έπί ύψηλοϋ έπιπέδου, συΖήτηση. Γνώμες, άντιγνωμίες. Λόγοι, αντίλογοι. Ό κ. Πσπαμιχαλάκης, τόν περασμένο
μήνα, έδωσε τό σύνθημα.
Κι έμεϊς συνεχίΖουμε τις συνεντεύξεις μας — άστραπή,
μέ πρόσωπα άρμάδια στό χώρο τών δημοσίων σχέσεων.
-
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Μέχρι τώρα είχαμε τριών κατηγοριών απόψεις. Σήμερα
προστίθεται μιά τετόρτη, διαφορετική, άλλά ένδιαφέρουσα.
Τήν έκπροσωποΰν ή Κυρία Τασσώ Καββαδία— ΚαΖοντΖή καί
ό κύριος Σπϋρος Χαμπάκης.
"Α ς παραθέσουμε πρώτα ένα σύντομο βιογραφικό ση
μείωμα τής Κος Καββαδία.
Μένει στήν όδόν ΗΡΟΦΙΛΟΓ 3.
Γεννήθηκε στήν Πάτρα.
Σπούδασε: Μουσική στό 'Ελληνικό Ωδείο, Ζωγραφική,
διαφημιστικό σχέδιο καί διακόσμηση έσωτερικών χώρων στό
ΙΙαρίσι, σκηνογραφία μέ τόν Γιάννη Τσαρούχη, Υποκριτική
στή Σχολή τοΟ Καρόλου Κούν.
Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά, ’Αγγλικά, Γερμανικά.
’Από τόν πρώτο γάμο της μέ τόν Αντώνιο Σαλαπάτα, έχει
τρία παιδιά, 2 άγόρια καί 1 κορίτσι.
1950—54: Τεχνική διεύθυνση στό έργοστάσιο τοΰ πατέρα της
της ΑΘΗΝΑΪ ΚΗ ΕΡΙΟΓΡΓΙΑ.
1954— 64: Συνεργάστηκε μέ τους θιάσους: θέατρο Τέχνης,
Μίμη Φωτόπουλου, Μαίρης Άρώνη, Κυκλικό θέα 
τρο, Δημήτρη Μυράτ καί Τζέννης Καρέζη.
1954— : Έ λαβε μέρος σέ 60 έλληνικές και ξένες ταινίες.
1954— 68: θεατρικές, διαφημιστικές καί δημοσιογραφικές έκπομπές ατό Ραδιόφωνο. Στίς πρώτες σάν έκτελέστρια, στίς δεύτερες σάν συγγραφεύς καί έκτελέστρια.
1960—
: Συνεργάστηκε σέ έφημερίδες μέ καθημερινή έργασία στις καλλιτεχνικές σελίδες, καί σέ περιο
δικά μέ έβδομαδιαία ή μηνιαία συνεργασία πού
καλύπτει δλους τούς τομείς τής πνευματικής καί
καλλιτεχνικής ζωώς τού τόπου.
1959—
: Στόν τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων άνέλαβε τήν
όργάνωση Συνεδρίων, ’Εκθέσεων, ’Εγκαινίων,
Ε πιδείξεων Μόδας καί είναι τώρα 'Υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων τής ΓΕΝΙΚΗΣ· ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
1959—
: Άνέλαβε πλήθος μεταφραστικές έργασίες καί τώ
ρα είναι έκ τών βασικών μεταφραστικών στελεχών
τών έκδόσεων ΠΑΠΥΡΟΣ— ΛΑΡΟΓΣ.
1971— : "Ελαβε μέρος σέ τηλεοπτικές έκπομπές συνεχεί
ας καθώς καί θεατρικές έκπομπές.
Καί ή συνέντευξη πού είχε τήν καλωσύνη νά μάς πα
ραχώρηση :
«Κατ' άρχήν, σάς εύχαριστοϋμε θερμότατα γιατί είχατε
τήν καλωσύνην νά μάς προσφέρετε τήν πολύτιμη βοήθειά
οας, στόν νευραλγικό χώρο τών Δημοσίων Σχέσεων τής
'Αστυνομίας Πόλεων».
— «Μή μέ εύχαριστεϊτε, δεδομένου δτι ή εύχαρίστηση είναι
δική μου. Πάντοτε τό ήθελα καί έξακολουθώ νά θέλω νά βοη
θήσω τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τής ’Αστυνομίας Πόλεων
γιατί καταλαβαίνω πόσο μεγάλη είναι ώ σημασία αυτών ειδικά
τών «Σχέσεων» πού θά φέρουν τά όργανα τής τάξεως κοντά στό
πλατύ κοινό, καί τούς πολίτες κοντά στά όργανα τής τάξεως».
— «Πώς βλέπετε αύτήν τήν προσπάβειάν μας γιά τις
δημόσιες σχέσεις;»
— Ή προσπάθειά σας είναι αξιέπαινη καί γιά νά σάς άπαντήσω θά έπαναλάβω δ,τι καί άλλοτε είχα πει χρόνια πρίν:
Χάρη σ’ αύτή τήν προσπάθεια δ κόσμος θά πάψη νά συνέχεται
άπό ένα— παράλογο Ισως— δέος γιά κάθε ’Αστυνομικό».

— «Θά είχατε τήν καλωσύνη νά μάς δώσετε ενα γενικό
όριαμό τών δημοσίων σχέσεων;»
— «Γιά νά μήν χρησιμοποιήσω τόν έπιστημονικό όρο πού
καθίδρυσε ό άνδρας μου κ. Βασίλειος Καζαντζής, θά σάς πώ
άπλά - άπλά αύτό πού έγώ θεωρώ δρισμό τών Δημοσίων Σ χέ
σεων. Είναι ή προσπάθεια νά γνωρίσουν οί άνθρωποι καλύτερα,
οί μέν τούς δέ, γιά νά μπορέσουν νά συνυρπάξουν άρμονικά πάνω
στή γή».
— «Τί θά είχατε νά μάς πήτε γιά τις δημόσιες σχέσεις
στήν 'Αστυνομία Πόλεων;
— «"Οτι είναι ένας τομεύς άνεξάντλητος καί δύσκολος, μιά
καί τό προϊόν πού προσπαθείτε νά παρουσιάσετε καί νά έπιβάλλετε στδ πλατύ κοινό,— άν μοδ έπιτρέπετε νά χρησιμοποιή
σω τούς τρέχοντες όρους, — είναι δ ίδιος δ Άνθοωπος, καί δή
δ ένστολος "Ανθρωπος πού έχει σάν στόχο νά έπιβάλη τήν Τάξη
καί τούς Νόμους στους άλλους άνθρώπους οί δποϊοι, άς μή γ ε 
λιόμα στε, παντού τής γής, έχουν μιά τάση άνυπακοής μαζί
καί φόβου».
— «Τί άλλο, λοιπόν, θά ήμποροΟσε νά γινη;»
— «Πάρα πολά μπορούν άκόμα νά γίνουν σ’ αύτόν τόν το
μέα. Elvat ανεξάντλητα τά όσα σάς προσφέρονται, άλλά δυ
στυχώς περιορισμένες οί δυνατότητες. Καί έλπίζω ότι βήμα βήμα, θά φθάσετε κάποτε στόν απώτερο στόχο σας πού είναι
καί δικός μας.
— «Τί θά είχατε νά πήτε γιά τούς άναγνώστες αύτού
τοϋ περιοιδικοϋ;»
— «"Αν είστε σίγουροι πώς τό περιοδικό σας διαβάζεται,
—πράγμα πού έλπίζω νά έρευνήσατε ήδη,—θάλεγα ότι κερδίζει
κανείς πάμπολλα καί σάν γνώση καί σάν έμπειρία άπό τις
σελίδες του. Κι έμεϊς, οί όσοι άαχολούμεθα μέ τό γράψιμο θά
θεωρούσαμε τιμή μας νά προσθέσουμε τό όνομά μας στόν κα
τάλογο τών συνεργατών του».
Αύτά μάς είπεν ή Κυρία Τασσώ Καββαδία— ΚαΖαντΖή·
Τήν εύχαριστοϋμε θερμότατα γιά τήν συμμετοχή της στήν
ερευνά μας, ίιού μάς τιμά. Καί θά μάς έπιτρέψη νά κά.ουμε
χρήση τοϋ δικαιώματος πού μάς έδωκε: νά τής Ζητήσουμε
καί πάλι βοήθεια πολύ γρήγορα.
-
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Καί τώρα, άς άλλάξουμε σκηνικά. Μεταφερόμαστε σ
ένα μεγάλο έκ παιδευτικό όργανισμό, πού βρίσκεται στήν
Πλατεία Συντάγματος καί Φιλελλήνων 1. Τόν Εκπαιδευ
τικό Οργανισμό Χ Α Μ Π Α Κ Η .
Πρόκειται γιά μιά Πνευματική Κυψέλη, πού τιμά τόν
τόπο μας καί προσφέρει ύψηλές υπηρεσίες πρός τήν Κοι
νωνία.
Ανεβαίνουμε τά σκαλοπάτια τής Σχολής, ένφ νέοι καί
νέες πηγαινοέρχονται μέ βιβλία στά χέρια.
"Υστερα, βρισκόμαστε ν' άναμένουμε τόν κ. Χσμπάκη
στό γραφείο του. Καί στό διάστημα αύτό ξεφυλλίζουμε μ'
ένδιοφέρον διάφορα βιβλία τής Σχολής, παίρνοντας στοι
χεία χρήσιμα γιά τήν λειτουργία της.
'Ο ’Εκπαιδευτικός ’Οργανισμός ΧΑΜΠΑΚΗ κλείνει τά
είκοσι χρόνια ζωής του Ιφέτος. Είναι μιά άπό τίς καλύτερες
σχολές στό είδος της, είδικώτερα γιά τή θέση Συμβούλου Δη
μοσίων Σχέσεων.
Ή φοίτησις διαρκεΐ άπό 15 ’Οκτωβρίου μέχρι 30 ’Ιουνίου,
μέ δύο ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα, σέ τρία τμήματα (10—
12 π.μ .) καί 6— 8 καί 8— 10 μ .μ .).
Διδάσκουν εκλεκτοί ΚαθηγηταΙ
ειδικευμένοι, καί πρα
γματοποιούν διαλέξεις διαπρεπείς δμιληταί, ειδικοί σέ κάθε
τομέα διδασκαλίας. Γιά νά γραφή ένας στή Σχολή πρέπει άπαιραιτήτως νά έχη τούλάχισταν άπολυτήριον γυμνασίου ή άλ
λης ισοτίμου Σχολής.
Ή διδασκαλία περιλαμβάνει:
Τόν θεμελιώδη όριαμόν τοΰ θεσμού.
Πώς λειτουργούν αί Δημόσιαι Σχέσεις εις τήν Εΰρώπην
καί τήν ’Αμερικήν.
Μορφάς Δημοσίων Σχέσεων.
Πώς έργάζεται δ Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων καί τί
αποδίδει.
Ποια τά προσόντα πού δφείλει νά κατέχη.
’Επαγγελματική αγωγή.
Προγραμματισμός.
Παραγωγή, έκμετάλλευσις, προϋπολογισμός.
MARGENTING.
SALESMEN— PROMOTION.
Συνέχεια εις τήν σελ. 242

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Κ ΛΠ .
Ύπό Άστυν. Β' κ. Κ. ΧΡ0Ν0Π0ΥΛ0Υ
2 ΓΝΩΣΤΟΝ, Πολιτεία ή Κράτος είναι ή νομική μορφή,
Οπό τήν όποιαν έμφανίζεται έν “Εθνος (σύνολον ανθρώ
πων, συνδεόμενων διά κοινών θεσμών γλώσσης, θρησκείας καί
έν γένει φυλετικών καί Ιστορικών παραδόσεων).
— Κατά τήν πλέον ορθήν καί κρατούσαν έν τφ Δημοσίφ
Δικαίφ άποψιν, ή ΙΙολιτεια — Κράτος άποτελεΐ ίδιον νομι
κόν οργανισμόν, δστις συνεκροτήθη καί λειτουργεί πρός έπιδίωξιν ίδίου γενικωτέρου προορισμού, άφορώντος είς άπαντα
τά μετέχοντα αύτοϋ πρόσωπα.
— Βασικώς, Οπό τήν έννοιαν αύτήν, ή Πολιτεία 'έπιδιώκει
τήν έξασφάλισιν τής άρχής τοΰ σεβασμού τής ατομικής έλευθερίας, ώς άποτελούαης τήν βάσιν τής άνθρωπίνης αξιοπρέ
πειας, διά τής ένδεδειγμένης έκάστοτε κρατικής παρεμ'οάσ.ως,
πρός άπάμβλυνσιν τών έκ τοΰ έλευθέρου κυρίως άνταγωνισμοΰ
τών άτόμων προκυπτουσών όξυτήτων καί άνισοτήτων.
— Έ ν άλλοις λόγοις, ή Πολιτεία παρακολουθεί έκ τοΰ
σύνεγγυς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί ρυθμίζει αύτήν κατά
τρόπον συμβιβαζόμενον πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ γενικοΰ συμ
φέροντος καί τής εύήμερίας τοΰ συνόλου τών πολιτών της.
— Τό έργον τοΰτο έπιτυγχάνει τό Κράτος δΓ ένός τεχνικοΰ μέσου, καλουμένου κρατικού μηχανισμού, κυρίως δέ τής
Δημοσίας Διοικήαεως αΰτοΰ, τής όποιας ή πλέον έμφανής έκφρασις είναι ή γνωστή Δημοσία ΊΓπηρεσία κοινώς τά καλού
μενα κρατικά δργανα.
— Ή λειτουργία τής Διοικήαεως τοδ Κράτους, έκφράζεται, δθεν, ως ένέργεια, δράσις καί πράξις, έν άντιθέσει πρός
τάς τοιαύτας τής Νομοθεσίας καί Δικαιοσύνης, αΐτινες άποτελοΰν έκδηλώαεις βουλήσεως περί τοΰ τί δέον νά γενέσθαι.
Όρθώς δέ παρατηρεΐται δπό τής έπιστήμης τοΰ Δημοσίου Δι
καίου, δτι ή Διοίκησις τοΰ Κράτους σκοπεί, ώς λειτουργία, τήν
πραγμάτωσιν τών σκοπών αύτοΰ καί προηγείται ίστορικώς πάαης άλλης έκδηλώσεως τής Πολιτειακής έξουσίας.
(Είναι
δυνατόν — άναφέρεται χαρακτηριστικούς — νά ύπήρξεν είς τά
βάθη τής Ιστορίας Πολιτεία άνευ Νόμων καί Δικαστών, αλλά
δέν είναι δυνατόν νά υπήρξε τοιαότη άνευ Διοικήαεως, διότι
ή Διοίκησις αποτελεί τήν ζώσαν δράσιν καί ένέργειαν, ήτις
συμπληροΐ τήν ζωήν τής Πολιτείας, ώς παρά τφ άτόμψ ή
ένέργεια τής ζωής συνίσταται οδ μόνον είς βούλησιν καί σκέφιν, άλλά πρωτίστους είς δράσιν)1.
— Τό έπιτάσσειν καί ύπαγορεύειν τής Κρατικής Διοικήσεως, κατά τάς άντιστοίχους βουλήσεις τής Πολιτείας, δέν
ύπήρξεν άνέκαθεν σύνθετον καί δυσχερές (Γραφειοκρατικόν).
Ή δυσχέρεια τοδ έργου τούτου Ανατρέχει είς στάδια συνθέτου
έμφανίσεως καί έξελίξεως αύτοΰ καί δθεν συγχρόνων έποχών,
καθίσταται δέ πλέον έντονωτέρα δσον συνθετωτέ^α καθίσταται
ή άναμόρφωσις καί προσαρμογή τών θεσμών τής Πολιτείας καί
ή κρατική παρέμβασις έμφανίζεται πλέον συχνοτέρα.
— Είς τό σύγχρονον Κράτος, δπερ ΰπάρχει, κατά τόν Ά ριστοτέλην, «τοΰ ζήν ένεκα καί τοδ εδ ζήν», ή λειτουργία τής
Διοικήσεως αύτοΰ δέν περιορίζεται είς τήν άσκησιν άπλής
έξουσίας" μετατρέπεται καί δρψ ώς κοσμοθεωρία, ώς ιδεολο
γία , μέ βάσιν τήν δημιουργίαν γνωμών καί πεποιθήσεων έπί
κοινών θεμάτων καί γεγονότων, πρός πρόκλησιν ιδίων έντυπώοεων καί συναισθημάτων, καί προϋπόθεσιν τήν άρτίαν δργάνωσιν αύτής, πρός έπίτευξιν τών κοινών σκοπών.
— Καί ή όργάνωσις τής Δημοσίας Διοικήσεως καί ή ό-θή
καί Αποδεικτική λειτουργία αύτής άπετέλεσαν άνέκαθεν τόν
κύριον στόχον τής έν γένει Πολιτειακής έξουσίας καί προσπά
θειας.
(1) Μιχ. Στοσινοπούλου — Μαθήματα Διοικητικού Δίκαιου.
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— Ή ιδανική συναλλαγή Διοικήσεως καί διοικουμένων —
Κράτους καί πολιτών του— είς τήν σύγχρονον πολιτείαν, ύπήρξεν πάντοτε τό κύριον θέμα δλων τών ήγετών ή τουλάχιστον τά
σύνθημα τών διαφόρων σχεδιααμών καί προγραμμάτων των.
— Ή παρατηρουμένη καί όσημέραι αύξανομένη παρέμβασις
τοδ Κράτους, πρός ρύθμισιν τών κοινών, κατέστησε τήν λε.τουργίαν τής Διοικήσεως πλέον σύνθετον καί δυσχερή καί έδημιούργησεν άπό μακροδ τήν έννοιαν τής γραφειοκρατικής, δια
δικασίας, ώς δυσκινήτου καί άνααχετικής έν πάσει έκδηλώσει καί αχέσει, είς τρόπον ώστε νά ταυτίζηται ή λειτουργία
τής Κρατικής μηχανής — έν προκειμένφ δέ τής Διοικήσεως
αΰτοΰ— πρός ήθελημένην βραδείαν δράσιν, έκ λόγων κυρίως
γραφειοκρατικής άντιλήψεως καί τακτικής. Καί τοιουτοτρό
πως έφέρετο καί φέρεται είς τήν συνέχειαν ή άντίληψις αδτη
ώς ισχυρά κληρονομικότης καί έν τή έναλλαγή προσώπωι καί
θεσμών.
— Περαιτέρω, τό θέμα τής γραφειοκρατικής «άσθενείας»
τής Διοικήσεως όδηγεΐ είς μείωσιν τής έμπιστοσύνης τών πο
λιτών πρός τό Κράτος καί γενικώς είς διαταραχήν τών σχέ
σεων των, μέ έντόνους συνεπείας καί περιπλοκάς.
— Τ“-»τά τής άντιλήψεως αύτής καί πρός θεραπείαν τοδ
φαινομένου τής γραφειοκρατικής Αδυναμίας τής Διοικήσεως,
έλήφθησαν καί λαμβάνονται μέτρα καί άπό καιροδ είς καιρόν
έξαγγέλεται ή «πάταξις» τής γραφειοκρατίας, ΰπό τήν έν
νοιαν άπλουστεύσεως τών μεταξύ Διοικήσεως καί Διοικουμένων συναλλαγών.
—Καί έχει καταστή, άναμφισβητήτως, ή γραφειοκρατι
κ ή . . . συνέχεια χρονία Ασθένεια τοΰ Κρατικού μηχανισμού καί
θέμα— πρόβλημα άπειρων θεωρητικών ΰποσχέσεων καί προσπα
θειών τών έκάστοτε διοικούντων, περιεχόμενον δέ προγραμματιαμοΰ καί αγαθών προθέσεων πάσης τακτικής βελτιώσεως έι
γένει τής Διοικήσεως τοΰ Κράτους.
— Ή διαπίστωσις τοΰ φαινομένου είναι βεβαίως κοινή καί
Ανάλογος έκδηλοδται, κατά περίπτωσιν, τόσον ή άντίδρασις
τών διοικουμένων, δσον καί ή έπέμβασις, πρός θεραπείαν, τών
Αρμοδίων κρατικών φορέων. Καί ή έμπλοκή είς τήι έμπειρίαν
αύτήν συνεχίζεται καί Αφορά άμφοτέρας τάς θέσεις— διοίκησιν—
διοικουμένους.
— Δέν έχομεν τήν πρόθεσιν, ούτε τήν δυνατότητα, έξ Αντι
κειμένου, νά έμβαθύνωμεν είς τήν Ιστορίαν τοΰ φαινομένου
τής γραφειοκρατικής συνεχείας— Ασθενείας τής κρατικής μηχα
νής, ούδέ είς τήν άνάπτυξιν τών περί θεραπείας αύτής (πατάξεως αύτής, ώς συνήθως άποκαλεΐται ή σχετική προσπά
θεια) θεωριών καί Απόψεων.
— Έπιθυμοδμεν άπλώς, καί τονίζομεν τοΰτο, δπως έν
πνεύματι έλευθεριότητος καί έμπιστοσύνης πρός τήν Αρχήν τής
έκ τών όρθοδόξων προτάσεων—θέσεων ώφελείας, έπισημά ωμεν έξ ιδίας σκοπιάς καί δυνατοτήτων, τήν σοβαρότητα τοΰ θέ
ματος τούτου— έπικαίρου έν παντί χρόνφ— καί κυρίως προκαλέαωμεν καί τήν έλαχίστην έστω Αφορμήν, πρός περίσκεφιν ή άνάλογον ένεργητικήν δράσιν οίουδήποτε φορέως είς τά δλον κύ
κλωμα τοΰ συστήματος. Καί φρσνώμεν, δτι ή Ε λληνική πραγματικότης τής έποχής μας παρίσταται ώς ή πλέον κατάλ
ληλος διά μελέτην καί δράσιν Αποφασιστικής έν προκειμένφ
σημασίας.
— Γενικώς έπικαλούμεθα, πρός τούτο, τήν ηύξημένην, προ
σπάθειαν τοΰ Κράτους, ήτις καταβάλλεται κατά τά τελευταία
έτη, διά τόν έκσυγχρονισμόν τής Διοικήσεως αύτοΰ, είδικωτερον δέ άναφερόμεθα είς τήν χαρακτηριστικήν καί έντονον
προσφοράν, έν τή προσπάθεια ταύτη, τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως τής Ε λληνικής Πολιτείας.
Τό παρελθόν έτος 1972 έχαρακτηρίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως ώς έ τ ο ς
ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς
τ ή ς
Δ η μ ο 
σίας Δι ο ι κ ήσ ε ως ,
μέ σύνθημα «Τό Κράτος διά τόν

πολίτην» (όρδτε λόγον κ. Πρωθυπουργού εις εγκαίνια Δ.Ε.Θ.
της 28.8.1971).
«Θ ά ε ΐ μ ε θ α ε ύ τ υ χ ε ΐ ς— έτόνισεν δ κ. Πρω
θυπουργός εις σχετικήν δμιλίαν του— έ ά ν έ π ι τ ύ χ ω μ ε ν
τό Κ ρ ά τ ο ς
έ γ γ ύ ς τ S ν π ο λ ι τ ώ ν
του,
δ υ ν ά μ ε ν ο ν
νά π ρ ο σ φ έ ρ η
α ύ τ ο ΐ ς τάς
ά ν α μ ε ν ο μ έ ν α ς
ύπηρεσίας...».
— Ή Έπανάστασις τοϋ 1967 έθεώρησε, βασικώς, έαυτήν
ώς όργάνωσιν καταλλήλου κρατικού μηχανισμού, μέσψ τοϋ ο
ποίου θά κινηθή ή Ε λληνική Πολιτεία πρός τούς αντικειμε
νικούς σκοπούς, τούς οποίους έπιτάσσει ή 'Ελληνική ιδέα, ή
’Εθνική παράδοσις. Έπίστευσεν εις τήν ορθήν θέσιν, ότι ή
οικονομική άνάπτυξις, ή κοινωνική πρόοδος και ή άρμονική
συνεργασία Κράτους καί πολιτίδν θά έπιτευχθή μόνον διά τής
άπαλλαγής τής Δημοσίας Διοικήσεως έκ τής γραφειοκρατική;
τροχοπέδης.
— Γενικώς, ή παρούσα κατάστασις έπεδίωξε και έπιδιώκει τήν βελτίωσιν τής κρατικής μηχανής είς τά απαραίτητα
πλαίσια ύπευθυνότητος διοικούντων καί διοικουμένων καί κυ
ρίως έντός τίδν δυνατοτήτων τής Έ λλϊ|νικής πραγματικότητας.
— 'Οπωσδήποτε, ή όλη προσπάθεια θεωρείται παρήγορος,
ούχί βεβαίως καί ένθουσιώδης, χαρακτηριστική δέ διά τήν άποψιν ότι ή γραφειοκρατική συνέχεια, ώς αδικία, συνεχίζεται
καί δ άγων κατ’ αύτής, άντιστοίχως, έντείνεται.
— Ή διαπίστωσις αδτη καί ή ισχυρά θέλησις τής Πολι
τείας νά άντιδράαη άποφασιστικίδς κατά τής γραφειοκρατικής
άνωμαλίας—-καί οί καιροί, έπαναλαμβάνομεν, είναι τόσον εύοίωνοι πρός τούτο— δίδει περαιτέρω άφορμάς πρός διατύπωσιν
άναλόγων σκέψεων, κρίσεων, συμπερασμάτων, χάριν καί μόνον
τής έκ τής καλόπιστου κριτικής καί τοϋ ειλικρινούς διαλόγου
ώφελείας, άναφερομένων είς τήν όλην διαδικασίαν.
— Πιστεΰομεν, κατ' άρχήν, ότι ή βελτίωσις είς τόν τομέα
τής Διοικήσεως, ώς έν παντί έργω, συμβαίνει, δέν έπέρχεται
διά λόγων, προγραμμάτων καί έγκυκλίων, περί ταύτης" πρα
γματοποιείται βασικώς δι’ όρθών καί έπιβαλλομένων έκάστοτε
άποφάσεων, έφαρμοζομένης έν προκειμένφ τής διαδικασίας τα
χείας καί λελογισμένης μετάβάοεως άπό τοϋ άφηρημένου είς
τό συγκεκριμένου.
— Δεχόμεθα τήν θέσιν, ότι είς τό εύτυχές μέλλον τής έπαναστατικής άλλαγής δέν ανήκει είς τούς άδιαφόρους καί δειλούς,
άλλά είς τούς άγωνιστάς τών καιρών, τούς συνδέοντας τήν
ένόρασιν, τό θάρρος καί τάς πράξεις των μέ τήν άφοσίωσιν
πρός άνωτέρας άρχάς, ώς δεδομένου ύψίστης σημασίας.
— Ή έμπειρία τοϋ παρελθόντος καί ή έπισταμένη περαι
τέρω έρευνα τοϋ όλου θέματος τής γραφειοκρατίας όδηγεϊ είς
συμπεράσματα, μακράν τών όποιων έκινήθησαν ή κατέληξαν
αί κατά καιρούς προσπάθειαι τών άρμοδίων φορέων.
— Υποστηρίζεται, καί πρέπει τούτο νά θεωρηθή όρθόν,
ότι ή βασική αίτια τής άποτυχίας τών κατά τής γραφειοκρα
τίας άγώνων άνάγεται είς ψυχολογικούς παράγοντας καί ίδίφ
είς τήν κακήν νοοτροπίαν τοϋ γοαφειοκράτου ύπαλλήλου, έκδηλουμένγς κυρίως διά δράσεως έν πνεόματι άνευθυνότητος καί
χρονοτριβής.
— Ή καταβαλλομένη προσπάθεια καταλλήλου γραφειο
κρατικής αγωγής, διά καθορισμοΰ δλονέν καί πλειόνων κα
τευθύνσεων δράσεως τής κρατικής μηχανής, θά πίπτη συνε
χώς είς τά κενόν, έφ’ όσον δέν έπιτευχθή ή άλλαγή τής ώς
άνω νοοτροπίας τών όργάνων αύτής.
— Ή καθολική κατεύθυνσις τής δ'οικήσεως τού Κράτους
πρός πρακτικά καί κυοίως Ε λληνικά δεδομένα καί έν ταύτφ
ή έμπνευσις τών ύπαλλήλων ύπό τή; ιδέας τής ύπηρετήσεως
τοδ πολίτου— δ'οικουμένου, έπί τή βάσει τής άοχής τού σε
βασμού τών δικαιωμάτων αύτοϋ, ώς μετέχσντος τών κοινών τής
Πολιτείας καί τής έκπληρώσεως έπί τούτψ τών ύποχρεώσεών
των, έν πνεόματι άποδοτικότητος καί δικαιοσύνης, δέον νά καταστή 6 κύριος στόχος πάσης περαιτέρω προσπάθειας.
— ’Αναγκαία τακτική τοϋ άγώνος πρέπει νά καταστή ή
πίστις πρός τήν δυνατήν άλλαγήν καί ούχί πρός τόν τρόπον
έπιτεύξεως αύτής.
— Καί άπαιτεΐται πρός τούτο, πρωτίστως, ή ψυχολογική
ύποδομή τών φορέων, άνευ τής όποιας, ύπό τά σημερινά δεδο
μένα τής διαστάσεως όλων τών παραγόντων, δέν είναι κατωρθωτή ή έφαρμογή τών ποικίλης μορφής κανόνων καθορισμού
δράσεως τοϋ γραφειοκρατικού μηχανισμού τοϋ συγχρόνου Κρά
τους.
— Περαιτέρω άπαιτεΐται όπως ή έπί τούτψ άγωγή καί
άναγκαία προσαρμογή έπιδιωχθή ούχί διά τυπικών καί συνή

θων έγκυκλίων δεοντολογίας, άλλά διά κινήτρων πίστεως πρός
τήν ιδέαν, τής όρθοδόξου συναλλαγής Κράτους καί πολιτών,
κινήτρων ήθικής κυρίως ύποστάσεως, άναζητουμένων έν τφ
πλαισίφ τής διαδικασίας συναντήσεως τοϋ νομίμου αιτήματος
τού διοικουμένου μετά τοϋ άπαιτουμένου ένδιαφέροντος τοϋ διοικοϋντος.
— Φροίώμεν ότι ή Ιλλειψις τής άπαιτουμένης ψυχολογικής
έκφράσεως ίκανοποιήσεως τών παραγόντων τής συναλλαγής,
κατά τόν χρόνον τής τοιαύτης συναντήσεως τοϋ νομίμου αίτήματος μετά τοϋ άντιστοίχου ένδιαφέροντος, αποτελεί χαρακτηρστικόν δείγμα τής έπικρατούσης άνέκαθεν νοοτροπίας.
— Ή τακτική τής δήθεν άπλουστεύσεως τών διαδικασιών,
θεωρουμένη ύπό πολλών ώς ή βάσις καί τό κύριον δπλον είς
τόν κατά τής γραφειοκρατικής συνεχείας άγώνα, άπεδείχθη
έκ τών πραγμάτων άπρόσφορος, καθ’ όσον ύπερμέτρως ύπερα
κοντίζεται έκ τής περαιτέρω όσημέραι αύξήσεως τής κρατικής
μερίμνης καί παρεμβάσεως, μετά τών έπακολούθων αύτών.
— Τό πρόβλημα, δθεν, δέν άνάγεται είς τήν χρονικήν καί
ποσοτικήν τομήν τοϋ φαινομένου' σχετίζεται πρωτίστως καί
κυρίως πρός τόν δυναμικόν παράγοντα τής ψυχολογικής διαθέσεως πρός νόμιμον καί δικαίαν δράσιν. Ή ούσία τού προβλή
ματος εύρίσκεται άναμφασβητήτως είς τόν χώρον τής έσωτερικής δυνάμεως τών παραγόντων (Διοίκησις — Διοικοόμενοι),
πρός σφυριλάτησιν καί όρθήν κατεύθυναιν τών όποιων άπαιτεΐται πρωτίστως θάρρος καί εύψυχία έναντι τή ; άτομικής ή συλ
λογικής έν προκειμένφ εύθύνης.
— Ύπό τήν έννοιαν τών τοιούτων δεδομένων, άνάλογος
προκύπτει κριτική καί διά τήν θέσιν τοϋ πολίτου— διοικουμένου,
έκ τής άτόπου, πολλάκις, νοοτροπίας καί κακοβούλου έκδηλώσεως, τού όποιου τά μέγιστα περιπλέκεται τά γραφειοκρατικόν
σύστημα. Καί αύτής, έκ παραλλήλου, τής θέσεως τού πολίτου
έναντι τής Διοικήσεως τοϋ Κράτους άπαιτεΐται μεταστροφή.
— Ή άπαλλαγή τών διοικουμένων έκ τής έσφαλμένης άντιλήψεως, ότι τό Κράτος άντιστρατεύεται πρός τά συμφέρο τά
των καί ή άντίστοιχος προσπάθειά των πρός έξευμενισμδν τών
όργνάνων αύτοϋ, διά τής γνωστής μεθόδου τής δωροδοκίας ή
τής μεσολαβήσεως τρίτων, πρέπει νά καθιερωθή ώς μέτρον ούσιαστικής σημασίας καί μέσον άποφασιστικής θεραπείας τής
όλης καταστάσεως.
— Είς πλαίσιον συνθηκών άνιδιοτελείας καί έφαρμογής κα
νόνων δικαίου καί άρχών άμεροληψίας καί άντικειμενικότητος
πρέπει νά πραγματοποιήται ή οίαδήποτε συναλλαγή τών πο
λιτών μετά τής Διοικήσεως τοϋ Κράτους καί τών έν γένει
όργάνων αύτοϋ.
— Ούδέν πέραν τού δικαιουμένου πρέπει νά έπιδιώκη ή
προσδοκά δ πολίτης— διοικούμενος,. ούδέ νά προιδιάζη τούς φο
ρείς τής Κρατικής ’Εξουσίας περί μεροληπτικής ύπέρ τών
συμφερόντων του άποφάσεώς των. Καί αντιστοιχώ; ούδέν π*ραν
το ϋνομίμου καί λογικού έπιτρέπεται νά άποδίδηται ύπό τών
κρατικών όργάνων είς τόν πολίτην, ούδέ νά παρέχηται ύπ’ αύ
τών ή ένδειξις έπηρεασμοϋ των πρός μεροληπτικήν ένέργειαν.
— Τό νόμιμον αίτημα τοϋ πολίτου δέον νά θεωρήται ώς
άσκησις δικαιώματος καί ώς τοιοϋτον, νά ύποβάλληται μετά
παρρησίας καί πίστεως, ώς πρός τήν άντίστοιχον άνταπόκοιotv τής Κρατικής μερίμνης, τών όργάνων δέ αύτής ή ένέργεια
πρέπει νά έχδηλοϋται ώς ύποχρέωσις καί κυρίως ώς έκτέλεσις
ύπεράτου καθήκοντος έναντι τής Πολιτείας καί τοϋ κοινωνικού
συνόλου της.
— Ή δποψις αύτη ταυτίζεται άσφαλώς πρ*ς τό βασικόν
νόημα τής έν πολιτείαις διαβιώσεως τών άνθρώπων, γενικώτερον, τό όποιον άπετέλεσεν άνέκαθεν τήν άρχικήν καί κυρίαν
έπ'δίωξιν όλων τών δραματισμών τής ιδανικής Κρατικής μηχανής.
— Ά λ λ ’ έν τοιούτφ, ή σκέψις τοϋ περιωρισμένου τού χώ 
ρου τοϋ έγκριτου περιοδικού μας καί τού χρόνου τών έκλ«κτών
άναγνωστών του δέν έπιτρέπει περαιτέρω θεώρησιν τοϋ όλου
θέματος.
— Καταλήγοντες, καταχωρώμεν, πρός ίδ'αιτέραν έπισήμανσιν
τής σοβαρότητός του, τά ύπό τοϋ Ch. B ernard, περί τής ση
μασίας τής Διοικήσεως τοϋ Κράτους, λεχθέν:
«Τό μέλλον τής συγχρόνου Πολιτείας, καί ακόμη, αύτοϋ
τούτου τοϋ πολιτισμού, έξαρτδται έκ τής δυνατότητος άναπτύξεως μιδς έπιστήμης, Φιλοσοφίας καί πράξεως τής Διοικήσεως, ικανής νά έπιτύχη τούς σκοπούς μιδς πεπολιτισμένης
κοινωνίας».
Κ.

ΧΡΟΝΟΠΟΓΛΟΣ
’Αστυνόμος Β '
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πω τού όποιου, τό ποινικόν δικαστήριον,
διά νά άποφύγη τήν πλάνην εις βάρος
τυχόν άθώου, άμφιβάλλον, έχει ήδη διαπράΕει άλλην πλάνην. Τήν πλάνην τής
άθωώσεως τού ένόχου. Αϋτη δέ, έγγραφομένη έπίσης εις τό παθητκόν τής Δ ι
καιοσύνης, έγγράφεται ταυτοχρόνως και
εις τό παθητικόν τής Κοινωνίας, τής ό
ποιας έΕασθενοΰν αί γραμμαί άμύνης
έναντι τού έγκλήματος, μέ τόν έπανερ
χόμενον, ίδια δέ, καθ' έΕιν τυχόν έγκλη
ματίαν. Είναι δέ τούτο εις τήν μοίραν
της καί έΕ ίδιου αμαρτήματος, κατά τό
ποαοστόν τής εύθύνης αύτής, καθ' ό
καί ή ιδία έκ τών κόλπων της άνέδειΕεν
αύτόν.

ταδίκας Ξένων πρός τό έγκλημα ατό
μων, άπό τής ολιγοετούς φυλακίσεως,
μέχρι καί τής ισοβίου καθείρΕεως. "Ατινα, δμως, έΕήλθον έκ τών φυλακών, άποκατασταθέντα τούλάχιστον κοινωνικώς, κοτόπιν έπαναλήψεως τής δίκης,
διότι, ή προέκυψαν νεώτερα στοιχεία
ύπέρ τής άθωότητος αύτών, ή δ.ότι άπεκαλύφθη ό δράστης τού έγκλήματος2.
Καί οί λόγοι, οί όποιοι ουνετέλεσαν πο
τέ, ή συντελούν εις τήν άποκάλυψιν τού
πραγματικού δράστου, καί αρα καί αύτής
τής δικαστικής πλάνης, είναι κατά τήν
περίπτωσιν διάφοροι.
Από τής άπλής
συμπτώσεως καί μέχρι καί τής έΕομολογήσεως πρός τόν ιερέα3.
Ποίαι, δμως, είναι αί άγνωστοι περιπτώ
σεις θυμάτων Δικαστικής πλάνης, τά ό
ποια έΕεμέτρησαν τόν χρόνον τής κα
θείρΕεως αύτών εις τάς φυλακάς, ή ώδηγήθησαν εις τήν λαιμητόμον ή εις τό
έκτελεστικόν άπόσπασμα, μέ τήν κραυ
γήν «είμαι άθώος», ούδείς ποτέ θά γ» ω
ρίση. Ή , τούλάχιστον, τούτο γνωρίζουν
πρόσωπα εις στενόν κύκλον, ή άλλα δε
σμευόμενα εις τήν άποκάλυψν τής άληθείας έΕ έπαγγελματικής ή ώς έκ τού
σχήματος αύτών έπιβαλλομένης δεοντο
λογίας, ώς οί δικηγόροι καί οί ιερείς.
Έν τούτοις, άνοφέρονται ύποθέσεις, εις
ας έγένετο παράβασις αυτού τού χρέους
διά τό απόρρητον, πρό τής σεισμικής
δονήσεως τήν όποιαν έπιφέρει εις αύτάς
τάς ύποθέσεις ό άφανισμός τού δικαίου
καί τής αλήθειας.
Αύταί, αί άγνωστοι κυρίως περιπτώσεις
τών άγνωστων θυμάτων Δικαστικής πλά
νης, άποτελούν τό μεγάλον παθητικόν
τής Δικαιοσύνης.
Αλλά, ύπάρχει καί άλλη τις μορφή Δι
καστικής πλάνης, ώς ή άναφερσμένη εις
τήν άθώωσιν τού ένόχου. Πρός αυτήν
τήν κατεύθυνσιν συγκλίνουν συνήθως

καί αί άμφιβολίαι, αϊτινες, έλλείψει έπαρκών στοιχείων ένοχής κατά τήν έκτίμησιν τών άποδείΕεων, συντελούν τελικώς εις άθωωτικήν διά τόν κατηγορού
μενον όπόφασιν,
Μ έ τήν Δικαστικήν πλάνην τής μορφής
αύτής, δέν ήσχολήθησαν, ή έλάχιστα ήσχολήθησσν οί συγγραφείς. Κοινώς δέ
νομίΖεται, ότι δικαστικήν πλάνην άποτελεί μόνον ή καταδίκη τού άθώου, ή τού
λάχιστον τούτο νομίΖεται άπό μίαν μερί
δα τού Κοινού. Αί συνήθεις μόνον άπό
τής πλευράς αύτής κυρίως καθιστάμενοι
γνωστοί περιπτώσεις, ώς καί ή συγκλο
νιστική ύπόθεσις Ντρέϋφους, ή τόσον
εύρέως γνωοτή καί τόσον πολύ είσέτι
άναφερσμένη, έχουν άφήοει αύτήν τήν
έντύπωσιν4.
ΎπήρΕεν μεγάλο τό βάρος τών συμπα
θειών τής Διεθνούς Κοινής Γνώμης έπί
τών ώμων τού άτυχούς Ντρέϋφους. Μυ
ριάδες άλλοι ατυχείς, ώς ό Ντρέϋφους,
έπέραοαν άπαρατήρητοι εις τάς μικράς
ειδήσεις τού Τύπου. Ό πω ς καί παρ' ήμίν, πολλα'ι περιπτώσεις, ώς καί ή πμό
ετών περίπτωσις μικρού τινός βοσκού
τού Παρνασσού, φυλοκισθέντος εις τάς
άναμορφωτικάς φυλακάς Κέρκυρας, δΓ
έγκλημα, τό όποιον διέπραΕεν άλλος
δράστης, ώς ούτος τούτο ώμολόγησεν
ένώπιον τού ίερέως. Διά τούτους, δέν
εύρέθηοαν άλλοι «Ζολό», ούδέ ήκούσθησαν «κατηγορώ». Ό Τύπος δέν ήρέθισε
τά πνεύματα, ούδ' έσχολίασε μετά τήν
άποκάλυψιν.
Ά λ λ ' έάν αί εις βάρος άθώων άποκαλυπτόμεναι δικαστικοί πλάναι διέρχονται
ένίοτε άπαρατήρητοι, πολύ περισσότερον
τούτο συμβαίνει μέ έκείνας αϊτινες άφοροϋν εις τήν άθώωσιν τών ένοχων.
Ή κοινωνία, έν τη μοκροθυμία της, δέ
χεται τόν έπανερχόμενον έγκληματίαν
εις τούς κόλπους αύτής, έν τώ προσω-

Εάν διά τής καταδίκης τού άθώου ή διά
τής άθωώσεως τού ένόχου έπέρχεται ό
ολικός άφανισμός τού δικαίου καί τής
αλήθειας εις μίαν άπόφασιν Ποινικού
Δικαστηρίου, εις άλλας περιπτώσεις έπέρχεται καί ό μερικός άφανισμός, ώς
όταν καταδικασθή τις εις βαρυτέραν ή
έλαφροτέραν ποινήν, καταφανώς δυσα
νάλογον πρός τό έγκλημα, τό όποιον
πράγματι διέπραΕεν. Οπότε, έφ' όσον
πρσκύψουν νεώτερα πρός τούτο στοι
χεία, μή προσκομιοθέντα κατά τήν έκδίκασιν τής ύποθέοεως, μολονότι ύπάρχοντα νομίμως δέ βεβαιωθέντα, είναι
δυνατόν νά διαταχθή έπανάληψις τής
δίκης, ώς ή περίπτωσις τριών μαθητών
έκ Μυτιλήνης, οϊτινες καταδικασθέντες
εις ποινάς κοθείρΕεως 11 — 13 έτών δΓ
άνθρωποκτονίαν, εις γενομένην κατ' έπανάληψιν δίκην πρός τριετίας έν Σύρω,
κατεδικάσθησαν τελικώς εις έλαφροτάτας ποινάς φυλακίσεως.
Ταϋτα έν όλίγοις περί τών μορφών τής
Δικαστικής Πλάνης, εις τήν έννοιαν τής
όποιας, δέον νά σημειωθή, ότι είναι άσυμβίβοστον τό στοιχεϊον τού δόλου,
συναντώμενον εις «πεπλανημένας» ποι
νικός άποφσσεις, ίδια πολαιοτέρων έποχών5.
Εκείνο, δμως, τό όποιον παρουσιάζει ή
τρέχουσα πράΕις καί τό όποιον δέν έχει
ύπογραμμισθή δεόντως εις τά διάφορα
κείμενα, είμή μόνον άποσπασματικώς,
είναι τό ότι ή δικαστική πλάνη συναντάται, όχι μόνον κατά τήν έκδίκασιν τών
έγκλημάτων τά όποια πράγματι «έλαβον
χώραν», δηλαδή εις πραγματικά καί ύοαρκτά γεγονότα, άλλά καί εις άνύπαρκτα τοιαΰτα, τά όποια, φυσικψ τώ λόγω,
δέν έλαβον χώραν. "Η τούλάχιστον δέν
είχον έπαρκή στοιχεία διά τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τού έγκλήματος. "Η 
τοι, συναντάτοι, καί εις τά ψευδώς καταγγελόμενα άνύπαρκτα έγκλήματα, ή
εις τά ύπό τής αρχής νομιΖόμενα ώς ύπαρκτά καί τά όποια, έΕ έσφαλυένης έκτιμήσεως τών περιστατικών, έφθαοαν εις
τό ποινικόν δικαστήριον.
Καί έπί το'αύτης μορφής ύποθέσεων, άναφέρονται περιπτώσεις δικαστικών πλα
νών, αϊτινες συνετελέσθησαν «έν ψυ
χροί», ήτοι έν όνυπαρΕία έγκλήματος, ή
άπαραιτήτως, συνετελέσθησαν έπικίνδυνοι άνακριτικαί έμπλοκαί. Έπί τής άντιθέτου αύτής όψεως τού θέματος, θά
άσχοληθώμεν είδικώτερον καί διά παρα
δειγμάτων. Λέγομεν μόνον, έκ προοιμί
ου, ότι ύπάρχουν περιπτώσεις καταδί
κης άκόμη καί εις τήν ποινήν τού θανά
του, όχι μόνον διά τό έγκλημα, τό όποιον
ό άθώος κατηγορούμενος δέν έΕετέλε-
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ΣΤΕΚΟΜΟΓΝΑ μπροστά στδν καθρέπτη τοδ
Ο ΠΩΣ
σπιτιού μου, γιά νά ξυριστώ, πέρασε άπ’ τδ νοδ
μου ή ιι,ορφή ένός παλιού μου φίλου. Του φίλου μου τοδ
Χαραλάμπη, που είχα χρόνια νά τόν δώ.
Δέν πέρασε δμως έτσι φευγαλέα, δπως περνάνε οί
μισοξεχασμένοι. Αύτός ήρθε μέ φόρα καί στρώθηκε γιά
τά κ α λ ά ...
Στ’ αλήθεια γιά τά καλά, άφοϋ κάποια στιγμή μοΰ
φάνηκε πώς τόν έβλεπα κ α ί .. . μέσα στδν καθρέπτη.
Κ ι’ ήταν δπως τδν ήξερα, πρίν είκοσιπέντε χρόνια. "Οσα
χρόνια πέρασαν δηλαδή άπό τότε ποό σπούδαζε μηχανι
κός κ ι’ έτυχε νά μένουμε στδ ϊδιο σπίτι. Μόνο, πού
τά μαλλιά του μοϋ φάνηκαν ψαρά καί κάπως παράξενο
τδ χτένισμά του.
Ξαφνιάστηκα μόλις τδν είδα, για τί δέν ήξερα καί
τί θέλει άπό μένα τέτοια ώ ρ α ...
ΙΙερίεργο πράγμα! έλεγα μονάχος μου, γιά ν ά . ..
τ ’ άκούη κ ι’ αύτός. Τί νά γυρεύη άπό μένα, πρωί πρωί, δ Χριστιανός; κ ι’ έρριξα λίγο νερό στά μάτια
μου, μήπως καί δέν είχα καλοξυπνήαει. .. Τίποτα αύ
τός. Συνέχισε νά στριφογυρίζη σάν τήν βαρειά μυλόπε
τρα μέσα στδ μυαλό μου κ ι’ έκανε ν ά . . . ξαναφανή μέσα
στδν καθρέπτη. Κ ι’ ήταν τόση ή έπιμονή του, πού μ’
έκανε νά παρατήσω τά σύνεργα καί μισοξυρισμένος νά
τιναχτώ έξω πρδς τό μπαλκόνι.
Είδα πώς είχε φέξει καλά, κόντευε νά 6γή κ ι’ ό
ήλιος.
Μόνον δ Χαραλάμπης δέν ήθελε νά βγή ακόμα άπ’
τό νοδ μου καί νά μ’ άφήση ήσυχον. . . "Ηθελα οπωσδή
ποτε νά τδν άπομακρύνω, άλλά δέν τά κατάφερνα. Ά ς
έλεγε δ,τι ήθελε γιά μένα, τόν παλώ του φίλο. Τό
ί'διο θάκανε κ ι’ αύτός, άν τόθελα κι έγώ νά τοδ γίνω
φόρτωμα, πρωί - πρωί.
’Ανήσυχος δπως ήμουνα, για τί πέρναγε κ ι’ ή ώρα,
σάν κάτι νά θυμήθηκα κ ι’ έρριξα καί μιά ματιά πέρα
πρδς τό Λυκαβηττό. "Ετσι δμως πού τόν είδα κ ι’ αύτόν,
αγουροξυπνημένων, σήκωσα τά μάτια μου καί ξαναμπήκα
μέσα. ’Εκείνη τή στιγμή, έννοιωσα άλαφρωμένος, γιατί
έπί τέλ ο υ ς... έφυγε δ νοερός έπισκέπτης μου. "Εφυ
γε, άλλά μέ παίδεψε τόση ώρα, ώσπου νά μοδ δώση νά
καταλάβω γιατί ήρθε. Χαλάλι του, δμως, άφοδ τά κατάφερε, έστω καί μέ τδ ζόρι.
"Ηρθε, λοιπόν, νά μοδ θυμίση κάτι άπ’ τά περα
σμένα. Κάτι άπωθημένο σέ μιά άκρη τής πνευματικής
άποθήκης, πού είχε τδ κλειδί αύτός.
Τδ δικό μου ήταν χαμένο άπό καιρό, χωρίς νά έχω
ψάξει νά τά βρώ.
Μέσα λοιπόν έκεί, βρέθηκε ή σελίδα άπ’ τήν Ιστο
ρία μιάς λησμονημένης έποχής. Κάποιας έποχής, πού
μέναμε μαζί στδ ίδιο σπίτι.
Νέοι δπως είμαστε τότε, κάναμε πολλούς σχεδιαομούς, κ ι’ άλλάζαμε τίς άπόψεις μας μέ πολλή κατανόησι. Κι’ δχι μόνο αύτό" άλλάζαμε καί τά προϊόντα
πού κουβάλαγαν οί μανάδες μας άπό τά χωριά, θυμάμαι
άκόμη, δτι δ φίλος μου έβγαινε πάντα ζημιωμένος, κα
θώς μοδ γέμιζε τδ πιάτο άπό σδκα καί σταφίδες κ ι’ έ
παιρνε άπό μένα ρίγανη, φασκόμηλο καί τσάι τοδ 6ουνο δ .. .
Στδ σπίτι αύτό, βρέθηκε μπροστά άπό μένα δ Χα
ραλάμπης, άλλά ποτέ δέν τά πήγαινε καλά μαζί του.
Κάθε φορά πού διάβαζε γιά νά γίνη μηχανικός, δλο
καί κάτι νέο εδρισκε νά ξεφουρνίση εις βάρος τ ο υ ...
’Αλλά δέν είχε δίκιο. Τό δτι ήταν παλιό δέν έφταιγε
σέ τίποτα αύτό. Τότε πού τδ χτίσανε σίγουρα θ ά τα νε.. .
καινούργιο. Πέρασαν δμως έκατδν τόσα χρόνια άπ’ τήν
ράχι του κ ι’ αύτό τά κατάφερνε νά μείνη εκεί πού

...τοϋΆστυν.Δ/ντοϋη. Γ.Άκρίρου
τδ σκαρφάλωσαν στήν άπό δώ πλαγιά τοδ Λυκαβηττοδ,
λίγο παραπάνω άπ’ τήν δεξαμενή.
Είχε τά πόδια του στημένα στήν άκρη τής δεξαμενής
κ ι’ έπαιρνε τή δροσιά της. Είχε κ ι’ άπό πάνω τδν Ά η Γιωργη, πού τοδ χάίδευε, κάθε πρωί, τή χορταριασμένη
σκεπή του. Καί στέκονταν έκεί χρόνια καί χρόνια, χωρίς
νά φύγη οδτε πόντο άπ’ τή θέσι του. Μόνο πού τοϋλειπε
ή λαμπράδα, καθώς τδ τύλιξαν τά γηρατειά. "Εμοιαζε
μ’ ένα κάστρο, πού είχε κάποτε κ ι’ αύτό δλα τά μεγα
λεία του. "Ενα παλιό άρχοντικδ πού πήρε νά ξεπέφτη,
δπως ξεπέφτουν πάντοτε δλες οί δμορφιές. Είναι έκεϊνο
τδ σαράκι, βλέπετε, πού άρχίζει άπό μέσα καί τρώει γιά
τά καλά, ώσπου, νά κατατφέρη τδ γκρέμισμα. . . "Ετσι
τήν έπαθε κ ι’ αύτό καί χάθηκε τ’ όνομά του.
Ποιδς ξέρει, δμως πόσοι καί πόσοι μπορεί νά πέρα
σαν κάτω άπ’ τή στέγη του καί πόσοι άλλοι θά περπά
τησαν πάνω σ’ αύτήν. Κ ι’ άκόμη, π ό σ ο ι... γάτοι θά
νιαούρισαν έπάνω στά πεζούλια του καί πόσοι άλλοι
άπό κάτω θά γλύφανε τά μουστάκια τους, άπό τή ζήλεια
τους. . .
Κ ι’ δμως, δλοι δσοι μέναμε έκεί, δέν χάναμε καμμιά εύκαιρία πού νά μή τό κακολογούμε τδ καδμένο.
Σαράβαλο τό άνεβάζαμε, σαράβαλο τδ κατεβάζαμε. Καί
τοδ Μπαρμπαντώνη, τοδ ιδιοκτήτη του, τού βγάζαμε τήν
πίστη, δπως άπλωνε κάθε φορά τδ χέρι του γιά νά είσπράξη τό νοίκι του. Αύτός δμως δέν μας κρατούσε καμμιά κακία καί κάθε φορά μάς έλεγε, δτι είμαστε ή τε
λευταία σοδειά τοδ γέρικου σπιτιού μου. "Ελεγε ά-
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κόμη, δτι, μόλις θ’ δδειαζε άπ’ δλους, θά τόδινε στις. ..
φαγάνες, γιά νά πάργ] άποζημίωαι.
’Αλλά σάμπως καί παρακάλεαε κανένα νά καθήση;
’Εμείς είχαμε κουρνιάσει έκεϊ μέσα, καί δέν λέγαμε
νά τό κουνήσωμε. Μόνο έγώ καί δ Χαραλάμπης τόχαμε
πάρει στά ζεστά, πώς έπρεπε νά τά μαζεύουμε. Βαρε
θήκαμε πιά νά βλέπουμε έκεΐνα τά σκασίματα ατούς
τοίχους, στά ταβάνια καί στά κουφώματά του. Δέν άντέχαμε άλλο, πότε τό κρΒο καί πάτε τή ζέστη, πού έμ
παιναν μέσα άπδ κεϊ πού δέν τά περιμέναμε. Ούτε τις
πόρτες καί τά παράθυρά του, πού τή μιά μέρα ά νο ιγα ν...
αυτόματα καί τήν άλλη πού μαγκώνανε, ή θελα ν...
λοστό.
'Απ’ δλα δμως περισσότερο μάς είχε παραζαλίσει
έκείνη ή ξύλινη σκάλα του, πού τράβαγε γιά τή σοφίτα.
Κ ι’ δχι τόσο τδ ατέλειωτο καί σχεδόν κάθετο άνέβασμά της, δσο τδ τρίξιμό της. . . Δέν μπορεί νά φαντασθή
κανείς τί πράγμα ήταν έκείνο. Μέ τδ παραμικρό άγγισμα, χάλαγε τόν κόσμο...
Τόση ήταν ή. .. γκρίνια της, πού δέν δέχονταν έπάνω της, ούτε τή γάτα. Κανένα μυστικό δέν μπορούσε νά
κρατήση. Γύρευε τήν παραμικρή αφορμή γιά νά βγάλη...
τελάλι. Ποΰ τήν εύρισκε έκείνη τή φωνή τό έρείπιο
αύτό, κανένας μας δέν ήξερε.
Γιά δλους, βέβαια, αλλά γιά τόν Χαραλάμπη περισ
σότερο, ήταν άνυπόφορη αύτή ή κατάστασι. Δέν μπορού
σε μέ κανένα τρόπο νά χωνέψη έκείνη τήν παλιόσκαλα.
Νόμιζε, δτι κάτι. . . είχε μαζί του. Κ ι’ δσο τού φαίνον
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ταν, δτι τάχα δέν έκανε έτσι μέ μάς τούς άλλους, τόσο
δυνάμωνε τδ άχτι του γ ι’ αύτήν. Δέν τά κατάφερε ούτε
μιά φορά, δ δυσττυχής, νά τή διαβή καί νά μήν γίνη
σωστός συναγερμός. Μόλις έπαιρνε φόρα νά πατήση τδ
πρώτο σκαλοπάτι, άρχιζε αύτή σάν τήν σειρήνα. Καί
μέχρι πού νά φθάση στό τελευταίο σκαλοπάτι, δλοι οί
ένοικοι σηκώνονταν άπ’ τά κρεββάτια τ ο υ ς ...
"Ολοι ήξεραν, δτι περνάει δ Χαραλάμπης. Ήξεραν
άκόμα καί τήν παρέα πού τύχαινε καμμιά φορά νά κουβαλάη μαζί του. ’Ά μα. . . έβλεπε καί παρέα ή σκάλα,
έβγαζε τ ό . . . λαρύγγι της, καί γίνονταν δ φίλος μου
ήφαίστειο.. . Καί τότε δέν τού έφταιγε μόνο τό τρίξιμο,
αλλά κ ι’ οί χαραμάδες τού σπιτιού, πού χάσκανε πρδς
δλα τά σ η μ εία !...
ΙΙού θά μοΰ πάς 6ρέ παλιόσκαλα, κάποτε θά πέσ^ς
στά χέρια μου— έλεγε μοναχός του, ένφ έβραζε άπδ
μέσα του.
Κ ι’ αύτή ή άτοιμη, στριμμένη δπως ήταν, δέν τού
χάριζε ούτε τήν άναπονή του. Μόνο πού τόν έβλεπε κον
τά της, άρχιζε τδ τρίξομο στή διαπασών. Καί νάλεγε
κανείς, δτι ήταν σκληρός δ Χαραλάμπης καί τήν παί
δευε!! Ή ήταν μπατάλικος καί τήν πονοΰαε στή ράχη
τη ς!! "Όχι, γιατί δέν συνέβαινε τίποτα άπ’ 8λ’ αύτά.
Ό Φίλος μου, ίτα ν λιγοστός στό σκαρί του καί μόνο
ή καρδιά του ήταν βαρειά άπδ καλωαύνη... Κάτι άλλο,
λοιπόν, θά πρέπει νά. .. υπήρχε πού μόνο ή σκάλα τδξερε. Τδξερε καί δέν τδκρυβε ποτέ, άλλά ποιδς μπορούσε
νά καταλάβη τήν απαίσια γλώσσα της. Καί ποιος τολ
μούσε νά τήν ποδοπατ^ση κάποτε, έτσι γιά τιμωρία, χω 
ρίς νά ξεσηκωθή ή γ ειτο ν ιά ...
Τέλος πάντων, πρώτος ξεκουβάλησα έγώ κ ι’ ύστερα
άπδ λίγους μήνες έφυγε κ ι’ δ Χαραλάμπης πού, στό
μεταξύ, έγνε καί μηχανικός. Ά ρχισ ε τις δουλειές' του
καί πήγαινε πολύ καλά δπ’ δτι μούλεγε στό τηλέφωνο
πού μ’ έπαιρνε καμμιά φορά. Τόν έπαιρνα βέβαια κ ι’
έγώ καί τά λέγαμε άλλά κάποτε κουραστήκαμε. Βαρέ
θηκε δ ένας τόν άλλον, δπως βαρεθήκαμε κάποτε έκείνο
τδ παλιόσπιτο κ ι’ οί δυό. "Εφυγε αυτός στήν έπαρχία
γιά κάτι έργα πού θά έφτιαχνε καί πού θά τράβαγαν
πολύ. Σιγά - σιγά λοιπόν καί χωρίς νά τδ καταλάβω
ούτ’ έγώ, ούτε κ ι’ αύτός, βουβαθήκαμε. Κι’ ύστερα άπδ
'λίγα χρόνια είμαστε σχεδόν ξεχασμένοι.
"Ωσπου νά έρθη ή στιγμή, έκείνη ή στιγμή πριν λ ί
γες μέρες, πού φάνηκε μπροστά μ ο υ ...
Αύτή ήταν ή σελίδα κ ι’ αν δέν έρχονταν δ Χαρα
λάμπης νά τή βρή θά έμενε γιά πάντα κ λ εισ τή ...
"Γστερα άπ’ αύτό, έννοιωσα ύποχρεωμένος άπέναντί
του κ ι’ ήθελα νά μάθω κάτι γ ι’ αυτόν.
"Ανοιξα τόν τηλεφωνικό κατάλογο καί βρήκα τδνοιά
του. "Εσπευσα νά τού τηλεφωνήσω, άλλ’ έλειπε. Μοΰ
είπε δμως τό παιδάκι του, πώς έλειπε στήν Έκκλησιά,
γιατί τήν μέρα αύτή ήτανε κ ι’ ή γιορτή του. Τ ’ άπόγευμα βρέθηκα στό σπίτι του. Μόλις μ’ είδε ξαφνιά
στηκε περισσότερο άπ’ δτι ξαφνιάστηκα έγώ στά χαρά
ματα. Ξαφνιάστηκε, γιατί δέν περίμενε νά μέ δή, δπως
μέ είδε. Έ νφ έγώ καθόλου δέν σκοτίστηκα γιά τό πώς
θά τόν έβλεπα. Τόν είχα δή, πρωί - πρωί, σ τ ό ν ... καθρέπτη. ’Αφού τά είπαμε καλά κ ι’ έφτασε ή ώρα νά
φύγω, τόν παρακάλεσα νά μήν μοΰ ξανάρθη τέτοια δτα,
άλλά νά πρστιμάη τ’ άπόγευμα καί νάναι κ ι’ ή γιορτή
μ ο υ ...
Μούδωσε τό λόγο τής τιμής του καί τόν καληνύχτησα.
"Αν τόν σεβαστή, πού είμαι βέβαιος γιαυτό σάς ύπόσχομαι δτι δέν θά ξαναγράψω τίποτα για τόν φίλον
μου τόν Χαραλάμπη. ..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΑΚΡΙΒΟΣ
Άατυν. Δ)ντής Β ’

Δεξιά: Μέτρα τάξεως εις Πάτρας κατά τήν λειτάνευσιν τής Ίεράς Εικόνος του 'Αγίου ’Ανδρέου
τδ έτος 1922, ήτοι τδν πρώτον χρόνον τής έγκατασιάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις τήν Πόλιν. Κάτω: 'Ωσαύτως μέτρα τάξεως τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών τδ έτος 1928, κατά τάς έορτάς τών
Άπόκρεω. Άναπαράστασις Γάμου ’Αττικής.
Δεξιά: Ή ’Αστυνομία διανέμει άρτον, παρασκευατ
σθέντα ύπδ άστυφυλάκων εις έπιταχθέντα άρτοποιεϊα, κατά τήν άπεργίαν τών άρτεργατών τδ
έτος 1925.
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Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.
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"Ανω: Άστυφΰλαξ, μαθητής τής ’Αστυνομικής Σχολής Κέρκυρας
τδ έτος 1937. Εις τδ βάθος μία γραφική άποψις τής πόλεως. Εύγενής προσφορά τοΰ τ. Ύπαστυνόμου κ. Κοντογιάννη. Κάτω: Μέτρα
τάςεως κατά τά άποκαλυπτήρια τοΰ άγάλματος Δεληγιάννη έμπρο
σθεν τής Παλαιάς Βουλής τδ έτος 1928. ’Απέναντι: 'Ένας άστυφυλοιξ, μοναδικό μήνυιμα έλπίδος για μιά έλεύθερη πατρίδα, περίπο
λε! στή χιονισμένη δδδ Αιόλου τδν Μάρτιον τοΰ 1944. Είς τδ
άκρον διακρίνονται τά έμπόδια των Στρατευμάτων Κατοχής.
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Μιά κ ο ι ν ω ν ι κ ή π λ η γ ή πού άπασχολεί

ΜΑΓΟΙ
Μ Ε Ν Τ ΙΟ Υ Μ
ΜΑΝΤΕΙΣ...
Του Ύττ. Α' κ. Ά λ κ . Πατταμίχου

Εις τήν 'Ελλάδα μεγά
λος αριθμός ατόμων και
κνρίως γυναικών (καφετζοΰδες, χαρτορίχτρες,
μαντηλοΰδες, μάγοι και
μάγισσες, μέντιουμ - ε
ξαιρούμενων βεβαίως των
πραγματικών, τα όποια
ούδεμίαν σχέσιν έχουν με
την άγυρτείαν, κατακλύ
ζουν τάς συνοικίας ιδίως
τών μεγάλων πόλεων, άλ
λα και τά κέντρα τούτων,
ασχολούμενοι έπικερδώς
μέ την παρασκευήν μα
γικών φίλτρων και πε
ρίοπτων, προλέγοντες τά
μέλλοντα, τά όποια κατά
κανόνα είναι βεβαίως ευ
χάριστα γιά τον άφελή.
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«Eic 8 0 0 — 1000 ύπολογίϋονται οί Α 
θηναίοι, κατά μέσον όρον, οί όποιοι κα
θημερινώς καταφεύγουν εις τούς άστρολόγους, πνευματιστάς, μέντιουμ καί άλ
λους ύνιχνευτάς τού μέλλοντος».
Ά π ό καιρού εις καιρόν, διά τών ει
δήσεων τών έφημερίδων, έρχονται εις
φώς διάφοροι ύποθέοεις άπάτης διά τής
μεθόδου τής μαντικής τέχνης ή τής θε
ραπείας νόσου τινός διά μαγικών μέσων.
Τά γεγονός τούτο καταδεικνύει, ότι
καί κατά τήν σύγχρονον έποχήν, τής τε
ράστιας πνευματικής καί τεχνικής προό
δου, τά άτομον δέν ήδυνήθη ν' άπαλλαγή τών προλήψεων, τής προσπάθειας
προρρήσεως τού μέλλοντος καί τών πό
σης φάσεως δεισιδαιμονικών ιδεών.
Ά π ό όρχαιοτάτης έποχής μέχρι σήμε
ρον, παραμένει άνεκρίζωτος ή δεισιδαι
μονία εις όλους τούς λαούς τής γής,
ύπό μορφήν πίστεως εις διαφόρους άγύρτας, οϊτινες διά δήθεν μογικών μεθό
δων, ή δΓ έπικλήαεως υπερφυσικών δυ
νάμεων προβαίνουν εις τήν θεραπείαν
διαφόρων νόσων ή προλέγουν τά μέλ
λοντα νά συμβώσι.
Οί άρχαϊοι λαοί έπίστευον, ότι άνθρω
ποί τινες, οί μάντεις, είχον τήν δύναμιν
νά προλέγουν τά μέλλοντα, χάρις εις
ύπερφυσικήν έμπνευσιν ή διά τής εύοτόχου έρμηνείας σημείων καί φαινομένων.
Ή μαντική τέχνη κατά τήν άρχαίαν
έποχήν ήτο στενώτατα συνδεδεμένη μέ
τήν θρησκείαν. Τήν τοιαύτην πίστιν τού
λαού έΕεμεταλλεύετο τό ίερατεϊον, τό
όποιον διά τών μαντείων άπέκτησε τε
ράστιον δύναμιν καί έπέδρασε μεγάλως
εις μάχας, έκστρατείας καί εις τόν κα
θόλου πολιτικόν βίον.
Είναι γνωστοί οί σκοτεινοί κοί άσαφεϊς χρησμοί, οί όποιοι έδίδοντο ύπό τών
εύφυών ιερέων καί έφθασαν μέχρις ήμών, ώς τό «ήΕεις άφίΕεις ούκ έν πο

λέμιο θνήΕεις», τό όποιον ήλλασεν έν
νοιαν άναλόγως τής τοποθετήσεως τού
κόμματος έπί τής προτάσεως.
Τήν εύρείαν έκτασιν τής μαντικής κα
τά τήν άρχαιότητα καταδεικνύει ή ποικι
λία τών τρόπων καθ' οϋς διεΕήγετο. Τάς
προσωνυμίας αύτής συνέλεΕεν ό I. Δημάρατος (έφημ. Εμπρός 9.1.1952).
Είναι αί έΕής: Άλευρόμαντις, άλφιτόμαντις, άντίμαντις, άΕινσμαντις, άριθμόμαντις, άστρογαλόιιαντις, άστρόμαντις, άρχαιόμαντις, βελόμαντις, βροχόμαντις, έμπυρόμαντις, έντερόμαντις, ένυπνιτις έμπυρόμαντις, έντερόμαντις, ένυπνιόμαντις, θυμόμσντις, κοφέμαντις, κηρόμαντις, κληρόμαντις, κλυτόμαντις, κοσκινόμαντις, κριθόμαντις, κρυσταλλόμαντις, κυαθόμαντις, κυαμόμαντις, κυβόμαντις, λεκανόμαντις, λιβανόμαντις, λιθόμαντις, ιιουσόμαντις, νεκρόμαντις, νεφελόμαντις, νυκτόμαντις, οίνόμαντις, όνειρόμαντις, όνυχόμαντις, όρνεόμαντις, πηγόμαντις, πρωτόμαντις, πυθόμαντις, πυρόμαντις, ραβδόμαντις, σκυρόμαντις,
σπλαχνόμαντις, στερνόμαντις, στρατόμαντις, συμβολόμαντις, οφονδυλόμοντις,
τραπεΕόμαντις, τυρόμαντις, ύδρόμαντις,
ύετόμαντις, φαρμακομανής, φυλλόμαντις, χαρτόμαντις, χειρόμαντις, ψυχόμαντις, ώρόμαντις καί ώόμαντις.
Ύπήρχεν, άκόμη ή άλεκτρυσνομαντία,
ή ίατρομαντία, ή κληδονομαντία, ή όνειροοκοπία, ή θροντοσκοπία, ή ίεροσκοπία,
ή κεραυνοακοπία, ή μετωποσκοπία, ή
μορφοσκοπία, ή οίωνοακοπία, ή τερατοσκοπία καί ή ώμοπλατοσκοπία.
Ό Χριστιανισμός έΕηφάνισε πλείστας
τών δεισιδαιμονιών, διετηρήθησαν όμως
άρκεταί εις τήν Δύσιν, καθ' όλον τόν
Μεσαίωνα. Κατά τόν ΙΕ ' καί I Σ Τ ' αιώ
να άνέλσμψαν πάλιν διάφορα είδη μαντι
κής.
Τό ΙΗ ' αιώνα ό διάσημος τυχοδιώκτης

άπό τή ν άρχαιότητα άκόμη τούς διώκτας τού έγκλήματος
ΤΖουΖέπε Μπαλσόμο, γνωστός ώς «Καλλιόστρο», κατώρθωσεν έπί τριάκοντα
έτη νά έΕαπστά, διά τής μεθόδου τής
μαγείας, ολόκληρον τήν Ευρώπην καί άπετέλεσεν έπίκεντρον άπιθάνων περιπε»
τειών.
Κατά τήν νεωτέραν εποχήν (1871 —
1916), ό άκόλαστος κοί μέθυσος ψευδομοναχός Ρσσπούτιν, όστις, (χατορθώσας νά είσαχθή εις τήν αύλήν τού τελευ
ταίου Τσάρου τής Ρωσίας Νικολάου τού
Β ' μετέβαλε τούτον καί τήν σύζυγόν του
εις πειθήνεια όργανά του, άπέκτησε
τόσην δύνομιν διά τής άπάτης, ώς προ
φήτου καί θεραπευτοϋ, ώστε ήσκησε κα
ταστρεπτικήν έπιρροήν εις τόν πολιτικόν
βίον καί άπέβη ό κοκός δαίμων τής χώ
ρας του.
Τό φαινόμενον δυστυχώς καί σήμερον
έΕακολουθεϊ νά είναι παγκόσμιον. Εις
70.000 υπολογίζονται περίπου έν Γαλ
λία οί άπατεώνες θεραπευταί διά μσγγανικών μεθόδων, ώς καί οί διάφοροι
μάντεις.
Έ ν 'Αμερική καί έν Αγγλία είναι ά
κόμη μεγαλύτερος ό άριθμός των.
Έ ν Έλλάδι, καί είδικώτερον εις 'Α 
θήνας, ίκανώτστος άριθμός άτόμων καί
ιδία γυναικών (καφετΖοΰδες, χαρτορρίχτρες, μαντηλοϋδες, μάγοι καί μάγισσες,
μέντιουμ - έΕαιρουμένων τών πραγματι
κών τά όποια ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ
τήν άγυρτίαν— κοί λοιποί μάντεις), κα
τακλύζουν τάς διαφόρους συνοικίας καί
τό κέντρον άσχολούμενοι έπικερδώς μέ
τήν παρασκευήν μαγικών φίλτρων καί
περιάπτων, προλέγοντες τά μέλλοντα
καί ύποσχόμενοι έπιτυχίας εις πάν προσδοκώμενον.
'Αμαθή γραίδια, Άθιγγανίδες, τύποι
άνώμαλοι, διάφορα άλλα τυχοδιωκτικά
στοιχεία, πρόσωπα ύποκείμενα εις νευ
ρικός διεγέρσεις καί έρεθισμούς ή δερμογροφικά φαινόμενα, παρουσιάζονται
ώς θεόπνευστα ή ύπό διαφόρους έπιστημονικούς τίτλους καί έκμεταλλεύονται
τήν εύπιστίαν τών θυμάτων των.
"Ατομα άνίδεα πρός τά μεταφυσικά ή
ψυχικά φαινόμενα, στερούμενα πολλάκις
παντελώς γραμματικών γνώσεων, εύφυέστατα όμως, Ζητούν πληροφορίας σχετι
κός μέ τήν οικογενειακήν ή έπαγγελματικήν κατάστασιν ή πληροφορούνται
ύπό τών συνεργών των ή τέλος, έκ τών
προκαλουμένων άντιδρόσεων τού θύμα
τός των εις έκάστην έρώτησιν, λόγω τής
μοκρας πείρας των, κατορθώνουν νά δί
δουν άκριθή στοιχεία διά τό παρελθόν
καί τό παρόν. Έ ν συνεχεία, προλέγουν
πολλά διά τό μέλλον άόριστα καί διφο
ρούμενα, συνήθως δέ εύχάριστα.
Εις περίπτωσιν άμως άδυνομίας, τό
δήθεν μέντιουμ, θά δηλώση πρός τόν πε
λάτην του, ότι δέν είναι εις θέσιν νά
έΕιχνιάση τό μυστήριον, διότι πλόκαμοι
μυστηριωδών έπιρροών έΕαπλοϋνται έπ'
αύτοΰ, δημιουργηθέντες ύπό προσώπου
έχοντος ειδικούς λόγους νά έναντιοϋται
πρός τά συμφέροντά του.
Ή άμάθεια, ή άφέλεια, τό μυστήριον
κοί ή περιέργεια, παρέχουν πρόσφορον

έδαφος εις τούς πόσης φύσεως, τού εί
δους τούτου, άπατεώνας.
Επίσης ή άβεβαιότης τού μέλλοντος,
ή έρωτική άπογοήτευοις, ή άνάγκη παρα
μυθίας καί στηρίΕεως τής πίστεως άσθενούντων ή άπολεσάντων προσφιλή των
πρόσωπα καί ή παροχή έλπίδων εις πρό
σωπα εύρισκόμενα εις άνωμάλους ψυχι
κός καταστάσεις, άναγκάΖουν, άκομη
καί άτομα όνωτέρας μορφώσεως, νά κα
ταφεύγουν εις τούς άνωτέρω άπατεώνας,
άλλοτε μέν διά νά έπικοινωνήσουν μετά
προσφιλών νεκρών. . . , άλλοτε δέ διά νά
πληροφορηθοϋν περί έκβάσεως σοβαρός
των ύποθέσεως.
Άναλόγως δέ τής άφελείας καί τής
άνάγκης τών προσφευγόντων εις τού
τους άποσποϋν διάφορα σεβαστά χρημα
τικά ποσά, τά όποια μετατρέπσνται έν
συνεχεία εις πολυτελή διαμερίσματα,
αύτοκίνητα κλπ.
'Απειράριθμοι αί περιπτώσεις καί τά

θύματα τής έΕαπατήσεως ύπό τών άγυρτών. Ελάχιστα όμως τούτων έρχονται
εις φώς, διότι τά περισσότερα τών θυ
μάτων ή έντρέπονται, λόγω τής κοινωνι
κής των θέσεως, νά καταγγείλουν τά
συμβάντα ή άναμένουν πραγματοποίησιν
τού ποθουμένου ή τέλος κατεχόμενα έκ
δεισιδαίμονος φόβου περί πραγματοποιήσεως εις αύτά κακού τινός, άπειληθέντος ύπό τού άγύρτου, δέν τολμούν νά
προβούν εις τήν καταγγελίαν τού παθή
ματος των.
Χορακτηριστικώς άναφέρομεν περι
πτώσεις, έκ τού Αρχείου τής Δ)νσεως
Έγκλημστολογικών Υπηρεσιών.
— "Αγνωστος Άθιγγανίς, μεταβάσα
τήν 3.9.71 εις τήν παρά τήν περιοχήν
Κάτω — Πατησίων κει-μένην οικίαν τής
Ι.Θ., άπέσπασε παρ' αύτής διά τής με
θόδου τής χειρομαντίας τό ποσόν τών
3.800 δραχμών. Ή ποθούσα άνεγνώρι-

Ό διάσημος κσμπογιαννίτης—μάγος “Ελισιχ Πέρκινς «θεράπευε» κάθε άρρώστια μέ
τήν χρηαιμοποίησιν μεταλλικών ράβδων. Ή γκραβούρα είναι τοΟ 18ου αίώνος.
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ΜΑΓΟΙ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ, ΜΑΝΤΕΙΣ...
«Π ροβλέψ εις γόμ ω ν, επ ικ ο ινω νίες πνευμ ά τω ν, ψ υ χώ ν, ύποβολαί, έπ ιβ ολ α ί έν υπνώ σει
μετ’ επιδρά σεω ν — ίκανότης εμφύτου δυνάμεω ς, αστρολογίας κλπ . Π ροσέξατε περιβάλλον
φ ιλ ικ ό ν καί πολιτισμ ένον, απόλυτος μυστικότης, πλή ρ η ς κατανόησις τω ν ύποθέσεώ ν σα ς.
Έ π ισκ εφ θ ήτε μας προς τό συμφέρον σας. Έ π ί πλέον διαθέτομεν ειδικούς ρόζους ’Α γ γ λ ι
κή ς προελεύσεω ς, οί όποιοι έχου ν τη ν ιδιότητα ν ’ απορροφούν τούς πόνους ’Α ρθριτικώ ν
καί Ρ ευ μ α τ ισ μ ώ ν » !
(Δημοσίευσις εις ’Αθηναϊκήν έφημερίδα)

σεν ώς δράστιδα
Βασιλικήν Ζ.

τήν σεσημααμένην

διά νά διαπιστώση ότι δράστις τής άπάτης ήτο ή σεσημασμένη Άργυρώ Α! . .

— Εις τήν περιοχήν Ζωγράφου, τήν
Χαρακτηριστικοί έπίσης είναι καί αί
14.12.71, ή Άθιγγανίς Μαρία Σ., μεκάτωθι περιπτώσεις δημοοιευθείσαι εις
ταβάσα εις τήν οικίαν τής Α.Σ., άπέτόν Τύπον.
σποοε παρ' αυτής, ύπό τό πρόσχημα τής
— ΚαφετΖού έστοίχισε 15.850 δρα
μαγγανείας, τό ποσόν των 750 δραχμών
χμής.
καί διάφορα κοσμήματα συνολικής άΕ·ας
Η Δ.Μ. καί ή Μ.Π. ύπέβαλον μήνυ9.000 δρχ.
σιν εις τό Κ Ε ' Αστυνομικόν Τμήμα κατα
— Τήν 22.12.1971, δύο Άθιγγανίδες
τής Μ.Μ., διότι διά τής μεθόδου τής
μετοβάοοι εις τήν πορά τήν περιοχήν
καφετΖοΰς άπέσπασε
12.000 δραχμάς
Υμηττού κειμένην οικίαν τής Ι.Ε., άάπό τήν πρώτην καί 3.850 άπό τήν δευπέσποσαν παρ' αυτής τό ποσόν τών 3800
τέρον.
δραχμών καί διάφορα κοσμήματα συνο
— Σύλληψις γραίας καφετΖοΰς.
λικής άΕίας 10.000, δρχ. διά νά τής
Συνελήφθη γραία καφετΖοΰ γνωστή
έκδιώΕουν τό κακά πνεύματα. . .
ώς Άραπίνα . . . αϋτη είχε σχηματίσει
Ή ποθούσα άνεγνώρισεν ώς δράστισεβαστήν περιουσίαν.
δας τάς σεσημασμένος Αικατερίνην Κ.
— Άπέσπα χρήματα διά τής μαγγα
καί Γεωργίαν Α.
νείας.
— Τήν 13.10.71, άγνωστος άθιγγανίς,
Συνελήφθη ή Μ.Σ. έκ Πειραιώς, καθ'
μεταβασα εις τήν πορά τό ΈΕάρχεια κει
ήν στιγμήν, εις τήν οδόν Θηθών καί πα
μένην οικίαν, τής Ε.Τ., όρχικώς μέν, ώς
ρά τήν στάσιν «Μέλισσα», άπεπειράτο νά
έπαϊτις, έν συνεχεία δέ έπεισε ταύτην,
άποσπόση 1.200 δραχμάς διά τής μεθό
ότι κατέχει τήν μαγικήν τέχνην, δ π δύδου τής μαγγανείας άπό τήν Θ. Ν.
νατται νά συνομιλή μετά τών άστρων,
Διεπιστώθη, ότι ή συλληφθεϊσα είχεν
μετά τών κακών καί τών αγαθών πνευ
άποσπάσει μέχρι σήμερον 30.000 δρα
μάτων, ότι διαθέτει «μανόγαλα» (έρωτιχμάς διά τής ιδίας μεθόδου άπό τήν άκό φίλτρο τό όποιον παρασκευάζεται έκ
νωτέρω, τής όποιας είχεν έμπνεύσει τήν
γάλοκτος μητρός καί κόρης, θηλαΖουιδέαν ότι είναι άσθενής.
σών άμφοτέρων νεογνά), περίοπτα (φυ
Επί τής συλληφθείσης εύρέθη φιάλη
λακτά) περιέχοντα διάφορα μαγικά άνπεριέχουσα ύδωρ, χώμα καί τρίχες. . .
πκείμενα καί νυκτεριδοκόκκαλο κλπ.
— Μηχανικός κατέφυγε εις μέντιουμ
Άντιληφθεϊσα δέ ότι τό θύμα ένδιαφένά τού λύση τά μάγια.
ρετο Ζωηρώς διά τήν έπάνοδον τού μνη— Εις φυλάκισιν δύο μηνών κατεδικάστήρος της, όστις πρό τίνος είχε δια
σθη ή Ε. Κ. έκ Πατρών.
λύσει τόν άρραβώνα των, ήρχισεν έπιΑϋτη προσεκόμισε δίπλωμα μαντείας
καλουμένη τάς σκοτεινός δυνάμεις, άκαθώς καί διπλότυπα είοπράΕεως πού καπηόθυνεν άκατσνοήτους φράσεις «Άχνατέβαλλον οί προοερχόμενοι νά πληρορούμ, κουκουρούμ. .
Ύψώνουσα τάς
φορηθοΰν τά μέλλοντα νά συμβοΰν...
χεϊρας της, άναστρέφουσα τούς οφθαλ
Ώ ς μόρτυς ύπερασπίσεως κατέθεσεν ό
μούς της καί έΕορκίΖουσα τά κακά πνεύΓ. Μ. Πρόεδρος τής Έλ. Πνευματισπμοτα, έπροκάλεσε τό δέος καί τόν θαυ
κής 'Εταιρείας, είπών ότι αϋτη είχε λά
μασμόν εις τήν ποθούσαν, εις τήν ό
βει τό δίπλωμα κατόπιν δοκιμοσίας! !
ποιαν είπε τελικώς ότι: . . «Σ' άγαπάει
— Μήνυσιν έναντίον 29έτιδος μέντιουμ
όκόμα. . . άλλά τού έχει κάνει μάγια. . .
ύπέβαλεν ό έργολάβος οικοδομών Τ.Ζ.
μιά ψηλομελάχροινη, τ ’ όνομά της άρχίδΓ άπάτην.
Ζει άπό Β. . . "Αν δέν λυθούν τά μάγια,
Ή μηνυθεϊσα τού άπέσποσεν έντός
δέ θά γυρίση ποτέ κοντά σου. Έγώ θά
μηνάς τό ποσόν τών 16.000 δραχμών
τά λύσω καί θά σοΰ τόνε φέρω σέ τρία
καί ένα χρυσοΰν μενταγιόν άΕίας 19.000
«τέρμινα». Καί τότε θά μείνη γιά πάντα
δραχμών, χωρίς νά τόν θεραπεύοη. . .
κοντά σ ο υ .. .
άπό ψυχικήν κατάπτωσιν.
Διά τήν έπιστροφήν όμως τού άπι
στου, όπεσπάσθη παρά τού θύματος τό
— Συνελήφθη ή Ε.Β., διότι έκλεψεν
ποσόν τών 40.000 δραχμών. Καί όταν
έν χιλιόδραχμον άπό θυλάκιον τού πε
διεπιστώθη, ότι «τά τέρμινα» παρήρχοντο
λάτου της, καθ' ήν στιγμήν τού έλεγε
άπρακτα, καττέφυγε εις τήν 'Αστυνομίαν,
τήν τύχη.
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— Εις 5μηνσν φυλάκισιν κατεδικάσθη
ή μάγισσα τής Αθήνας Σ. X.
Αϋτη έΕηπάτησε δέκα άτομα καί τούς
άπέσπασε 35.000 δραχμάς διά μαγικών
μεθόδων.
— Ο Ν. Σ. έμήνυσε τό «μέντιουμ» γιά
άπάτη, διότι τού άπέσπασε 10.000 δρα
χμάς χωρίς νά τόν θεροπεύση.
— Ό X. Κ. έφόνευσε τήν σύΖυγόν του,
διότι έπίστευε ότι τού είχε κάνει μάγια.
— Τής πήρε 2.500 γιά νά τής διώΕη τά
μάγια.
Έπίσης εις έφημερίδα τών ’Αθηνών
έδημοσιεύθη ή κατωτέρω άγγελία, ή ό
ποια είναι χαρακτηριστική τού θράσους
τών άπατεώνων καί τής άφελείας τών
θυμάτων.
«■ Προβλέψεις γόμων,
έπικοινω/ίες
πνευμάτων, ψυχών, ύποβολαί, έπιβολαί
έν ύπνώσει μετ' έπιδρόσεων — Ικανό ης
έμφύτου δυνάμεως, άστρολογίας κλπ.
ΠροσέΕατε περιβάλλον φιλικόν καί πολιτιαμένον, άπόλυτος μυστικότης, πλή
ρης κατανόησις τών ύποθέσεών σας.
Έπισκεφθήτε μας πρός τό συμφέρον
σας.
Επί πλέον διαθέτομεν ειδικούς ρόΖους Αγγλικής προελεύσεως, οί όποιοι
έχουν τήν ιδιότητα ν' άπορροφούν τούς
πόνους Αρθριτικών καί Ρευματισμών»!
Όμως, παρά τάς άποκαλύψεις τής χον
δροειδούς άπάτης, παρά τάς καταδίκας,
οί άστρολόγοι, τά μέντιουμ καί οί πό
σης φύσεως άγύρται, όσημέραι πληθύνονται καί διαρκώς περισσότεροι άνθρω
ποι προσφεύγουν εις αύτούς άναΖητοϋντες βοήθειαν.
Εις 800 — 1000 ύπολογίΖονται οί
'Αθηναίοι κατά μέσον όρον, οί όποιοι
καθημερινώς καταφεύγουν εις τούς άστρολόγους, μέντιουμ, πνευματιστάς καί
άλλους «άνιχνευτάς τού μέλλοντος» καταβάλλοντες τόν βαρύν φόρον βλακείας
των.
Καί δέν είναι μόνον ή άπόσπασις σο
βαρών χρηματικών
ποσών πορά τών
θυμάτων ή ή καταρράκωσις τής άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας, εις τήν όποιαν ύποβάλλονται συνήθως οί καταφεύγοντες
εις τούς άγύρτας.
Τό θλιβερόν είναι, ότι δημιουργοΰντσι συνήθως ψυχώσεις καί νευρωτικοί
διαταραχαί εις τά άτομα αύτά καί ό επί
λογος όλο καί γράφεται μέ κάποιο κοι
νωνικό δράμα. . . ένα διαΖύγιο. . . ένα
έγκλημα... μία αύτοκτονία. . .

“Ανω Αριστερά: Μία κλασσική περίπτωσις άπατης. Ά θιγγανίς «λέει τήν μοίρα» είς Αφελή ήλικιωμένην γυναί
κα. ’Άνω δεξιά: Ή χαρτορίχτρα. Κάτω: Ό . . μάγος. Έ να ς Ακόμη «Ανιχνευτής τού μέλλοντος».

οεν, άλλά καί δΓ έκείνο, τό όποιον ου
δέποτε έΕετελέσθη, διά τό άνύπαρκτον
έγκλημα: (διπλή πλάνη).

ΤΟ Θ ΕΜ Α τών Δικοστικών Πλανών δέν
έχει μελετηθή παρ’ ύμϊν έπαρκώς. Τούτο
δέ προκύπτει άπό τόν άπλούστατον λό
γον, ότι δέν παραμένουν γνωστοί αί πε
ριπτώσεις έκ τής Ελληνικής πραγματι
κότητας.
Μία άΕιόλογος μελέτη, δημοσιευθείσα
πρό τινων έτών, καί άοχολουμένη είδικώς μέ τό θέμα, στηρίζεται έπί έγκληματολογικοϋ καί δικσστηριακοϋ ύλικοϋ,
καθολοκληρίαν είσαχθέντος έκ τής άλλοδαπής6.
Αντιθέτως, άλλη τις νεωτέρα άΕιόλογος
έκδοσις στηρίζεται
έΕ ολοκλήρου έπί
παραδειγμάτων ή περιπτώσεων ποικίλης
ύλης, έκ τής προκτικής τών Ελληνικών
δικαστηρίων7. Καί μολονότι δέν παρου
σιάζεται ώς άοχολουμένη είδικώς μέ τό
θέμα τών δικαστικών πλανών, άλλ' ώς
άποτελοόσα
«άπομνημονεύματα»
τού
συγγραφέως, ορθοτομεί έν τούτοις καί
τάς μορφάς τής δικαστικής πλάνης, ή
όποια, καί αν ώς έπί τό πολύ δέν φαί
νεται πραγματωθείσα εις τάς παρουσιαζομένας ύποθέσεις, γενικώς όμως,
φαίνεται νά πλανόται ύπέρ αύτάς. Τό
σον, ώστε νά νομίζη κανείς, ότι ό βα
θμός τής ίκανότητος τοΰ δικαστοϋ εις
τήν «άναζήτησιν τής άληθείας έν τή έκτιμήσει τών όποδε.Εεων» είναι ένα καί
τό αύτό μέ τόν βαθμόν τής ίκανότητος
αύτοϋ εις τήν άπόκρουσιν τών κινδύνων
τών όποιονδήπστε μορφών δικαστικής
πλάνης.
Αί ώς άνω άΕιόλογοι έκδόσεις άποτελοϋν άφετηρίαν περαιτέρω έΕετάσεως
καί σπουδής του ζέοντος τούτου θέμα
τος καί άνοπτύΕεως τής σχετικής πρός
αύτό άναιμικής Ελληνικής φιλολογίας.
Ιδίως δέ, ή νεωτέρα, διότι περιέχει, έν
προλόγω «ύποθήκην» κορυφαίου καί πα
λαιμάχου λειτουργού τής Δικαιοσύνης
πρός τούς «έπιγεναμένους» καί ώς «άντιφάρμακον» έναντι τών κινδύνων τής
πλάνης αυνιστό τήν « Α Υ Τ Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Ν » .
Πράγματι δέ, πρόκειται περί ένδημούσης
«νόσου», ή όποια κατατρώγει τόν κορ
μόν τής Δικαιοσύνης, ή δέ «αύτοκριτική», θά ήτο ένα άποτελεσματικόν φάρμοκον διά τόν περιορισμόν τών κρου
σμάτων αύτής. Θά ήτο μία άσφαλιστική
δικλείς, διά νά έΕέλθουν οι άτμοί τού
μαρασμού καί τής στασιμότητος, δΓ ένα
θέμα τόσον πολύ ζέον, καί τόσον πολύ
άγνοούμενον.
Άσκουμένη δέ εις τήν
πραΕιν, θά διήνοιγεν τήν οδόν, εις τήν
έτι μάλλον ένεργόν άντιμετώπισιν τού
ζητήματος, καί διά περαιτέρω χρησίμων
διαπιστώσεων καί δΓ άλλων τρόπων.

ΤΟ Θ ίΜ Α τούτο είναι έκτεταμένον καί
πολύπλευρον.
Αποτελεί τό τεράστιον
πρόβλημα τής ποινικής δικαιοσύνης, τό
όποιον, όμως, δέν έντσπίζεται μόνον
έντός τοΰ ποινικού δικαστηρίου, καί ή
όνοζήτησις λύσεων δέν δύναται νά προέλθη έκ τής καταστρώσεως αύτού μόνον
εις τόν χώρον αύτόν. Συνεπώς, αύτή
Π άσκησις εις τήν «αύτοκριτικήν», θά
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αφορά άσφαλώς καί εις άλλους παρά
γοντας καί όχι μόνον εις τούς δικαστάς.
Κυρίως δέ, θά άφορα καί εις τούς άνακριτικούς ύπαλλήλους έν γένει, τούς
κατ’ έζοχήν μετά τό έγκλημα έχοντας
τό βάρος καί τήν εύθύνην τής άνακαλύψεως αύτού, καί τής συγκεντρώσεως τοΰ
άποδεικτικού ύλικού, τό όποιον, έστιν
ότε, είναι κατόστικτον άπό τά σφάλμα
τα τών ίδιων, καί περιέχει τά σπέρματα
τοΰ κινδύνου τής- πλάνης. Διότι, άλλως,
όταν ό δικαστής καλήται νά άσκήοη
«αύτοκριτικήν», καθ' όν χρόνον άλλοι
παράγοντες δέν άσκούνται εις αύτήν,
άλλ' άντιθέτως ορθώνουν πρό αύτού τήν
πυρομίδα τών σαθρών ένδείΕεων καί έΕ
ιδίων σφαλμάτων, τότε, θά ήτο δύσκο
λος εις αύτόν ή όντιμετώπισις, μέ όλην
τήν άσκησιν εις τήν «αύτοκριτικήν» ύπό
τού ίδιου, τών άπειλούντων κινδύνων.
Αλλά, δέν άρκεϊ μόνον ή «αύτοκριτική»
διά νά καταστήση όλιγώτερα τά κρούσμα
τα τής πλάνης, έστω καί άν αϋτη άσκήται τοκτικώς καί ύπό περισσοτέρων πα
ραγόντων. 'Απαιτούνται καί άλλοι, ώς
εϊπομεν τρόποι. Οί δέ τρόποι αύτοί νά
άποβλέπουν εις τήν διάγνωσιν τής άφορμής τού κινδύνου εις τήν ρίζαν αύτοΰ. Ό χ ι βεβαίως διά τήν άποτροπήν του
εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν, άφού
ήδη συνετελέσθη ή πλάνη, άλλά διά τήν
συσσώρευσιν έμπειριών πρός πρόληψιν
καί άποτροπήν αύτής εις άλλας περιπτώ
σεις.
Οϋτω όμως, προβάλλει ώμον τό ζή
τημα τής έΕετάσεως καί τής άΕιολογήσεως τών περιπτώσεων εκείνων, αϊτινες
παρουσιάζουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον,
καί ή Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η έπ’ αύτών. Αϋτη δέ άποτελεϊ καί άντικειμενικήν τοποθέτησιν
έναντι τών προβλημάτων, άντιθέτως, άλ
λά καί συμπληρωματικώς πρός τήν Α Υ 
Τ Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Ν , ή όποια είναι μία ύποκειμενική διεργασία. Καί ή όποια, θά
ήτο λίαν χρήσιμος διά τάς ύποθέσεις
έκείνας, διά τάς όποιας δέν προέκυψε
μέν δικαστική πλάνη, άλλά πλανόται
ύπέρ αύτάς μετά τήν καταδίκην ή τήν
άθώωσιν καί διά τούς παράγοντας έκεινους εις τούς όποιους αί ύποθέσεις αΰται κατέλιπον κρίσιν ουνειδήσεως.
Ή δέ έΕέτασις καί ή Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η έπί τών
περιπτώσεων, δέον νά γίνεται άπό τής
κορυφής, καί άπό τού δικαστηρίου, τό
όποιον τελικώς ήσχολήθη μέ τήν ύπόθεσιν, μέχρις έκείνου εις τό όποιον έπραγματώθη ή πλάνη, καί άπό τούτου, διά
μέσου τών σκοπέλων τής προδικασίας,
μέχρι τής άστυνομίας καί αύτού τοΰ έγκληματολογικσϋ έργαστηρίου8. Καί άκριβώς μέχρι τού σημείου τής έκκολάψεως
τοΰ κινδύνου εις τήν πρωτογενή αύτού
μορφήν. Τούτο δέ, πρός άναζήτησιν τών
αίτιων, καθώς καί τών συντελεστών αύτοΰ.
Δηλαδή, διά τήν άντιμετώπισιν τής νό
σου τής δικαστικής πλάνης, καθίσταται
άναγκαία ή έΕέτασις καί ή άνατομία τών
περιπτώσεων, άπαράλλακτα όπως τούτο
συμβαίνει καί μέ τάς άσθενείας τού άνθρωπίνου οργανισμού. Οπότε, διά τής
έΕετάσεως αύτής, θά διαγνώσωμεν τάς
αίτιας έΕ ών άφορμώνται οί κίνδυνοι,
έΕ άλλου δέ, τούς παράγοντας ή τούς

ΑΠΟ
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συντελεστάς αύτών τών κινδύνων.
Θά ίδωμεν δέ, ότι, έμμέσως, θετικώς
ή όποθετικώς τά αίτια καί αί άφορμαί
είναι διάφοροι λ ό γ ο ι ,
ώς ή παραληφθεϊσα ή ή πλημμελώς γενομένη αύτοψία, ή μή ορθή έρμηνεία τού πράγματος
καί ή έοφαλμένη γνωμάτευσις, ή έσφαλμένη άναγνώρισις, ή ψευδής μαρτυρία,
ή ψευδής ομολογία, αί σαθροί έν γένει
ένδείΕεις κλπ.
Παράγοντες δέ ή συντελεσταί είναι
πρόσωπα,
ώς κατηγορούμενοι μάρ
τυρες, σνακριτικοί ύπάλληλοι, πραγματογνώμονες, καθώς καί οί άπό έδρας πα
ράγοντες, εισαγγελείς, δικασταί κοί έ
νορκοι.
Επίσης, θά συναντήσωμεν καί ένα άλ
λον, κύριον, άόρατον, άλλά συνηθέστατον καί άΕιολογώτστον, παράγοντα, τήν
Κοινήν Γνώμην, ή όποια, έκ τών έπάλΕεων συνήθως τού Τύπου, ή έΕ αύτής
τής αιθούσης τοΰ δικαστηρίου, ένθα καί
τό προκεχωρημένον κλιμάκιόν της, έκπέμπει τά κύματα τών παλμών αύτής,
ένσταλάζουσα τήν προκατόληψιν εις
τούς παράγοντας τής δίκης.
Αλλά, όσα άνεφέραμεν ένταύθα περί
δικοστικής πλάνης, καί δή ώς πρός τήν
έΕέτασιν καί τήν άΕιολόγησιν τών περι
πτώσεων, ισχύουν καί διά τά έγκλήματα
έκεϊνα, τά όποια αί άδυναμίαι τής άνακρίσεως έκράτησαν εις τό σκότος, ή
δΓ έκεϊνα, ή άποκάλυψις τών όποιων ύπήρΕεν ιδιαιτέρως δυσχερής, ή προήλθεν
άπό έπιτυχή τινά προσπάθειαν, ή άστυνομικήν έπιτηδειότητα, ή ιδιαιτέραν τινά άνακριτικήν μέθοδον, έπιστημονικήν
ή τεχνικήν.
Καί τών έγκλημάτων αύτών, ή κατά τήν
περίπτωσιν έΕέτασις, θέλει συσσωρεύσει
πλούσιον ύλικόν έκ τών δεδουένων τής
πράΕεως, έκ τών θετικών καί τών άρνητικών διαπιστώσεων, χρήσιμον διά
τούς άσχολουμένους μέ τήν δίωΕιν τού
έγκλήματος καί τόν κολοσσόν αύτού9.

Α Υ Τ Η Σ τής έΕετάσεως καί άΕιολογήσεως τών περιπτώσεων, έλαχιστότατον δεί
γμα χρησίμων έΕ αύτών έμπειριών, άποτελοϋν αί κατωτέρω ποροδειγματικώς σημειούμεναι διαπιστώσεις έκ τής τρεχούσης πράΕεως.
* Τό «άλλοθι» τοΰ κατηγορουμένου εί
ναι μία ένδειΕις καί αποτελεί κοινήν έμπειρίαν, ότι οΰτος είναι Εένος πρός τό
έγκλημα, όταν, κατά τόν κρίσιμον χρό
νον, άποδεδειγμένως, εύρίσκετο εις άλ
λον, άπομεμακρυσμένον τού έγκλήματος
τόπον. Ή τρέχουσα όμως πράΕις διδά
σκει, ότι ούτε τούτο είναι πάντοτε άπόλυτον, άλλ' ούτε καί τό ότι ή διάψευσις
τών ισχυρισμών τοΰ «άλλοθι» είναι κατ'
άνάγκην βάσιμος ένδειΕις διά τήν ένο
χή ν αύτοϋ.
* Τό ότι, π.χ., ό έκ καρδιακής προσβο
λής θάνατος δέν άποκλείει καί τήν έγκληματικήν ένέργειαν, είναι καί τούτο
μία κοινή έμπειρία. Ομοίως, ό έκ πνι
γμού, ό έκ πτώσεως, ή ό έΕ άλλου τινός
ύποτιθεμένου δυστυχήματος. Αλλά, τό
πώς άπεκαλύφθη τό γεγονός ότι πρό
κειται περί έγκλήματος άποκαλυφθέν-

Ανω: Η «παρέα» των χίππιδων τοΰ άντρου του Κουκακίου εις χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον. Κάτω: Μεριχά άπό τά «σύνεργα» τής δουλειάς. Χασίς, λουλάδες, «σκήπτρο», άσεμνες φωτογραφίες, λά.μπες πετρελαίου
κηροπήγια χ ά .
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Ναρκωτικά, άσεμνες ταινίες, έρωτες...
ΕΤΣΙ ΘΕΛΗΣΑΝ "ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ
Α Ν Η ΣΥ Χ ΙΕΣ,, ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ
ΤΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΝΕΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΟΑΑΠΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ
Έντονη μυρωδιά του χασίς έπικρατοϋσε στο σαλόνι μέ
σα στο όποιο δεν υπήρχε τίποτε άλλο, από ένα τραπε
ζάκι και ένα κηροπήγιο με αναμμένα μικρά κεριά. Κάτω
στή ζεστή χωριάτικη φλοκάτη «βρέθηκαν» ξαπλωμένοι
πάνω σε μαξιλαράκια είκοσι νέοι άνθρωποι, είκοσι νέα
παιδιά... Είχαν «βρή» τό δρόμο το υ ς... Άρκοΰσαν γι’
αυτό δυο-τρεις ρουφηξιές... Καί ή «ευτυχία» ήταν όλη
δική τους. . .
τεύχθη έκ τής παροκολουθήσεως ύπόΙΑ Α Κ Ο Μ Α έπιτυχία ήλθε νά πρσσπτως κινούμενων νεαρών, οί όποιοι έθέση στό ένεργητικό της ή Γενική
σύχναΖαν σέ διαμέρισμα τής έπί τής ο
Ασφάλεια Πειραιώς. Πρόκειται γιά την
δού Ανδρούτσου 5 οικίας. Κατά συνή
άποκάλυψι άντρου χασισοποτών καί τήν
θειαν ή παρέα διεσκέδαΖε προηγουμένως
σύλληψη τών δραστών, έκ τών όποιων
σέ κέντρα καί άλλα «στέκια» τής Πλά
οί περισσότεροι Έλληνες, καί παιδιά
καλών οικογενειών. Ή περίπτωσις χα κας, όπου έγνωρίΖετο μέ άλλοδαπούς
ρακτηρίζεται ώς οπανία γιά τά Ελλη τουρίστες, οί όποιοι μέ τή σειρά τους
γίνονταν μέλη τής όμάδος τών 'Ελλή
νικά έγκλημστολογικά χρονικά καί φέρ
νει άσφαλώς στή μνήμη μας τούς τε νων Χίππις. Ή είσοδος στό άντρο έγένετο μέ συνθηματικό χτύπημα τού
κέδες τών παληών καλών καιρών. Έάν
κουδουνιού τής έΕωτερικής πόρτας.
δέ στή χρήσι τών ναρκωτικών προσθέ
Μετά άπό έπισταμένη όπως προαναφέσουμε τήν προβολή άσέμνων ταινιών
ρομε πσρακολούθησι τού σπιτιού τή νύ
καί τις οργιώδεις έρωτικές έπιδόσεις,
χτα τής 3.2.1973, έγινε ή αιφνιδιαστι
εύρισκόμεθα πρό ένός φαινομένου πού
κή είσοδος τών άστυνομικών τής Ύπομέχρι σήμερα ήταν σχεδόν
άγνωστο
διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Πει
στήν Ελλάδα. Οί δράστες πού έπεΖήραιώς άπό τήν όποια διεπιστώθη ότι:
τηοαν «νά έκφράσουν τις άνησυχίες»
α) "Εντονη ήταν ή μυρωδιά τού χα
τους μέ τά ναρκωτικά, τις άσευνες ται
σίς άπό τή στιγμή πού οί άστυνομ.κοί
νίες καί τόν πρωτόγονο έρωτα είναι οί
βρέθηκαν στό χώλ τού διαμερίσματος.
έΕής:
1)
Μιχ. ΤΖούγας, έτών 26 άρχιτέκτων, έγγαμος έν διαστάοει.
2)
Άνδρ. Κανελλόπουλος, 24 έτών,
άεργος.
3)
Νικ. Δημητριάδης, 22 έτών, άερ
γος.
4) Νικ. Χριστοδούλου 20 έτών καί
5)
Αικατερίνη Άποστολάκου, 19
έτών.

Μ

Ά π ό τούς προανοφερθέντες ό Νικ.
Δημητριάδης είχε καί παλαιότερα άπασχολήσει τήν ύπηρεσία γιά ύπό2εσι ναρ
κωτικών.
Τήν παρέα τών Ελλήνων ναρκωμανών συμπλήρωναν οί Γερμανοί Χίππις Έϊτελ Γκόρμπα, 31 έτών, Βόλφγκανγκ "Αϊγκενμαν, 22 έτών καί ή Ελβετίς Οϋρσουλα ΚσνΖιάνι, 22 έτών. Ή
τελευταία είχε καταδικασθή στή Βηυυτό γιά κατοχή νορκωτικών καί στήν Ελ
λάδα γιά άλητεία. Ή ούλληψίς των έπε-

Μιχαήλ Τζούγας. Έ τών 26 άρχιτέκτων.
Ό άρχηγδς του Χίππικου άντρου.

β) Στό σαλόνι δέν ύπήρχε άλλο έ
πιπλο έκτος άπό ένα μικρό τραπεΖάκι
καί πάνω του ένα κηροπήγιο μέ άναμμένα μικρά κεριά.
γ) Στό πάτωμα πού ήταν στρωμένο
μέ φλοκάτες, ήταν Εαπλωμένοι πάνω
σέ μικρά μαΕιλοράκια έΕ γυναίκες καί
δέκα τέσοαρες άνδρες
πού κάπνιΖαν
χασίς.
δ) Οί δυό Γερμανοί καί ή Έλβετίς
είχαν 17 πλάκες χασίς τουρκικής προελεύσεως. Στούς ταΕειδιωτικούς σάκκους
τών ίδιων βρέθηκαν έπίσης λουλάδες
σύριγγες καί μικρά κηροπήγια.
Κατά τήν έρευνα πού συνεχίστηκε,
βρέθηκαν έπίσης άσεμνες φωτογραφ ες,
διαφάνειες (σλάϊτς) ένα «σκήπτρο» καί
μιά κινηματογραφική μηχανή προβολής.
Έπίσης στό δωμάτιο τού Εενοδοχε ου,
όπου έμενε ό "Αίνκενμαν βρέθηκαν 19
πλάκες χασίς βάρους 2 περίπου κιλών.
Έ κ τών 20 συλληφθέντων οί 12 άφέθησαν μετά τήν προανάκρισι έλεύθεροι
γιατί διεπιστώθη, άτι πήγαν στό άντρο
χωρίς νά γνωρίΖουν περί τίνος άκριβώς
έπρόκειτο. Οί ύπόλοιποι, οί πέντε Έ λ 
ληνες καί οί τρεις άλλοδαποί παρεπέμφθησαν διά παράβασιν τού νόμου περί
ναρκωτικών καί τού νόμου περί άσέ
μνων».
Πρός τόν Διευθυντήςν τής Δ)νσεως
Πειραιώς κ. Άδαμόπουλον, τόν Δ)ντήν
τής Γενικής Ασφαλείας κ. Οίκονομόπουλον, τόν προϊστάμενον τού τμήματος
διώΕεως ναρκωτικών
Αστυνόμον κ.
Γιαννούλην καί πρός όλους τούς άστυνομικούς τού Τμήματος, πού έργάστηκαν
μέ άληθινή αύταπάρνηση, ώστε νά λει
ψή μία «κόπρος τού Αύγείου», άπό τήν
πρωτεύουσα ή στήλη μας αισθάνεται τήν
ύποχρέωσιν νά άπευθόνη τά πλέον θερ
μά της συγχαρητήρια.
«Α.Χ.»
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«Τινές των συμπατριωτών σας μέ βίαν έξεγύμνωσαν
τον Πέτρον, παραγιόν του κυρίου Σταματέλου Ά ν τωνοπούλου περνόντά από τον Πόρον. Φαίνεται, ότι
τινές εξ υμών τών προκρίνων είναι αίτιοι και συμ
μέτοχοι ταύτης τής άρπαγής. "Οπως και αν έχη τό
πράγμα ή ύπόθεσις αΰτη σας προξενεί μεγάλην άτιμίαν, διότι ή ευγένειά σας δεν πρέπει ποτέ νά συγχωρεϊτε, άλλα έξεναντίας νά πασχίζετε, νά εμποδίζετε
τά τοιαΰτα άτοπα και παράνομα έργα».
( Ό 'Υπουργός τής ’Αστυνομίας Γρηγόρνος Δίκαιος προς τούς
Προκρίτους τοΰ Πόρου).

0 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΙΑΙΤΥΝΟΜΙΑΙΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ϋΚΜΟΣ
ΠΑΠΑΦΑΕΙΙΑΙ ΑΠΗΝΗΣ ΑΙΟΚΤΗΙ ΤΟΝ « Ο Ν
Τήν 9ην ’Ιανουάριου 1822 ή συνελθοΰσα εις τήν ’Επίδαυρον Εθνική
Συνέλευσις, έψήφισε τό προσωρινόν
Πολίτευμα τής Ελλάδος, συμφώνως
πρός τό όποιον τήν διακυβέρνησιν τής
χώρας είχον δύο σώματα, τό Βουλευ
τικό καί τό Εκτελεστικό. Ή δ.οίκησις τοΰ νεσσυσταθέντος Κράτους, άνετέθη είς τό Εκτελεστικόν, τό όποιον
άπετελεΐτο έκ πέντε μελών. Είς, τό
Σώμα τούτο άνετέθη ή σύνταξις γε
νικού δργανιαμοΰ τής διοικήσεως, τών
Ελληνικών ’Επαρχιών καί δ διορι
σμός όκτώ Υπουργών, οί όποιοι καί
θά έπεφορτίζοντο μέ τήν διεξαγω
γήν τών υποθέσεων τής Πολιτείας.
Πράγματι, μετά τήν συγκρότησιν
τοΰ ’Εκτελεστικού, διωρίσθησαν οί
όκτώ Υπουργοί, οί όποιοι καί ώνομάσθησαν Μινίστροι. Οί Μινίστροι
ήσαν δ άρχιγραμματεΰς τής έπικρατείας καί έπί τών έξωτερικών, τών
έσωτερικών, τής οικονομίας, τών
στρατιωτικών, τοΰ δικαίου, τών θρη
σκευτικών, τής άστυνσμίας καί τρι
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μελής έπιτροπή έπί τών ναυτικών.
Ή έξασφάλισις τής δημοσίας τάξεως άνετέθη ώς είναι φυσικόν, είς
τόν Υπουργόν τής ’Αστυνομίας, ύπό
τάς διαταγάς τού όποιου έτέλουν κα
τά έπαρχίας οί άστυνόμοι, διοριζόμε
νοι υπό τής. διοικήσεως. Βεβαίως, είς
τάς έπαρχίας ύπήρχον καί οί δημο
γέροντες, άλλ’ αύτοί δέν έ/άμβανον
μέρος είς τήν ασκησιν τής άστυνομικής υπηρεσίας. Είχον καθήκοντα
διοικητικά καί δικαστικά. Τήν διοίκησιν τής έπαρχίας είχεν δ ’Επαρ
χος, δ όποιος κατά τήν άσκηοιν τής
έξουσίας του διέθετε άνάλογον έκτελεστικήν δύναμιν, ή όποια κατά μέν
τά δύο τρίτα διωρίζετο ύπό τής διοικήσεως, κατά δέ τό ένα τρίτον έλαμβάνετο έκ τών κατοίκων τής έπαρ
χίας. Ό ’Έπαρχος ύπεχρεοΰτο νά
συνδράμη τόν άστυνόμον δι’ άναλόγου δυνάμεως, δταν προέκυπτε ανάγ
κη πρός τούτο. Μεταξύ τών καθη
κόντων τών άστυνόμων είδικώς καί
τών Έπαρχων γενικώτερον περιελαμ-

βάνετο βεβαίως καί ή προστασία τής
περιουσίας τών πολιτών. Τό έργον
τοΰτο ήτο δχι απλώς δύσκολον, άλλ’
είς πολλάς περιπτώσεις άνύπαρκτον,
λόγω τών έπικρατουσών συνθηκών,
τών όποιων χαρακτηριστικά γνωρί
σματα ήσαν ή άναρχία, ή άνασφάλεια, ή φτώχεια ή ανυπαρξία δργανώσεως καί δ συνεχής σκληρός πό
λεμος. Έ ν τούτοις, μέ τά πενιχρά
μέσα πού διέθετε τό αρμόδιον διά
τήν άσφάλειαν 'Γπουργεΐον τής ’Α
στυνομίας κατέβαλε προσπάθειαν νά
περισώζη δ,τι ήτο δυνατόν καί νά
προσατεύση τήν περιουσίαν τών άδικουμένων πολιτών.
Χαρακτηριστικά τοΰ άγώνος, τής.
τότε άστυνομικής άρχής νά περιστείλη τήν κλοπήν καί νά προφυλάξη τά
άγαθά τών έπαναστατημένων Ε λ λ ή 
νων είναι καί τά έγγραφα πού άκολουθοΰν, τά όποια, δπως πάντα, προ
έρχονται άπό τά άνέκδοτα ’Αρχεία
τοΰ Κράτους.
Είς τό πρώτον έγγραφον, ύπό ή-

μερσμηνίαν 27 Νοεμβρίου 1823, δ
Ευστάθιος Καίκας, ή ’Ανατολίτης άναφέρεται πρδς τόν Τπουργδν των
Εσωτερικών καί πρασωρινώς, τής ’Α
στυνομίας, Γρηγόριον, Δίκαιον (11απαφλέσσαν), παραπονούμενος, διά τόν
λόγον, ότι, ένψ δύο Ά ργεΐτες, δ Μπά
κας Γιαννάκης καί δ Γεωργοΰντζος,
είσήλθον βιαίως εις την οικίαν του
καί Ικλεψαν τα ύπάρχοντά του καί
ένφ άνέφερε τήν κλοπήν εις τδν Έ 
παρχον τοΰ ’Άργους καί τδν Πολιτάρ
χην, έν τούτοις, δέν έδικαιώθη, έπειδή καί οί δύο, δ ’Έπαρχος καί δ Πο
λιτάρχης, άδιαφόρησαν. Κατόπιν τού
του, ζητεί άπδ τδν Τπουργδν τής Ά στυνομίάς να τδν «εύσπλαχνισθή καί
νά μή τδν άφίση να άδικεΐται αδί
κως».
Τδ έγγραφον—άναφορά—τοϋ παθόντος πολίτου πρδς τδν Παπαφλέσσαν (Φ. 14 'ϊπουργ. ’Αστυνομίας),
έχει ώς έξής:
ΈΕοχώτατεΙ
Κστά τός 10 Νοεμβρίου τούτον τόν
χρόνον, όντας καί έγΰ> ό πτωχός κατοικημένος εις "Αργος, μέ τήν πτωχήν
φαμελίαν μου, διά νυκτός έμβήκαν εις
τό όσπήτιον οπού έκαθόμουν δύο άργεϊτες, τών όποιων τά όνόμστα: τού
μέν Μπάκας Γιαννάκης, τού δέ ΓεωργοΰντΖος, καί έκλεψαν όλο τό σπίτι μου,
όποϋ κοί έγώ ό δυστυχής μέ μεγάλον
κίνδυνον έγλύτωσα, άπό
τήν άδικον
άρπαγήν τών τυρράνων. Τού όποιου έΖήτησα καί εις τόν Έπαρχον τοϋ "Αργους
καί εις τόν Πολιτάρχην. Μ ’ ολον τούτο
καί άπό τούς δύο έκαταφρονήθην καί
δέν μοϋ έδόθη τό δίκαιόν μου. "Οθεν
προστρέχω είς τό έλεος τής εύσπλαχνίας σου, νό μέ εύσπλαχνισβής καί νά
μή μ' άφίσης νά άδικηθώ άδίΚως. Καί
μένω μέ βαθύτατσν σέβας.
Τη 27 Νοεμβρίου 1823
Ναύπλισν
Ό δούλος σου
Εύστάθιος
Καΐκας

Μετά τήν άναφοράν τοΰ παθόντος
Ευσταθίου Καίκα φαίνεται, δτι δ Τ πουργδς τής ’Αστυνομίας διέταξε τδν
’Αστυνόμον Ναυπλίου νά έξετάση τήν
ύπόθεσιν καί νά ένεργήση άναλόγως.
Είς τήν διαταγήν δμως αυτήν τοΰ
Υπουργείου δ Γενικός ’Αστυνόμος
Ναυπλίου Γεώργιος Χατζηκοτσάκης
άπήντησεν, δτι δ δράστης Γιαννάκης
Μπάκας είναι στρατιώτης υπηρετών
είςτδ φρούριον Τ ντζ - Καλέ τοΰ Ναυ
πλίου καί δτι κατόπιν τούτου είναι
άδύνατον νά συλληφθή καί νά τιμωρηθή. Είς τήν πρδς τδν Τπουργδν
τής ’Αστυνομίας άναφιοράν του δ Γε
νικός ’Αστυνόμος Ναυπλίου γράφει:
(Φ. 14 Τπουργ. Ά σ τυ ν.).

Ή Κόρινθος, όπως ήταν τούς χρόνους τής
έποχής.

Περίοδος Β '
Αριθ. 342
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
Πρός τό Έξοχον Ύπουργεϊον τής
'Αστυνομίας
Ή ύπ' άριθ. 463 Διαταγή τοΰ Έ ξ ο 
χου Υπουργείου έλήφθη. Ό Γιαννάκης
Μπάκα άργεϊος είναι στρατιώτης είς τό
"ΙντΖ - Καλέ. "Οθεν ήμεϊς δέν ήμποροϋμεν νά τόν πάρωμεν καί σναφερόμενοι μένομεν.
*
Ναύπλιον 1823
Τήν 29 Δεκεμβρίου
Ό

Γενικός 'Αστυνόμος Ναυπλίου
Γεώργιος ΧατΖηκοτσάκης

’Εκτός δμως τής άναφοράς του
πρδς τδ Τπουργεΐον τής ’Αστυνομί
ας, δ Γενικός ’Αστυνόμος Ναυπλίου,
φαίνεται, δτι άπηυθύνθη καί πρδς τδν
Έ παρχον Ά ργους, άπδ τδν δποΐον
καί έζτήησεν σχετικάς μέ τήν ύπόθεσιν διευκρινίσεις καί πληροφορίας.
Ό Έ παρχος Ά ργους Δημήτριος

Τουρκοκρατίας.

Γκροβούρα

τής

Κοντόσταυλος άπήντησεν, δτι είναι
άποδεδειγμένη ή κλοπή καί δτι οί
δράσται ώμολόγησαν, πλήν δμως δέν
άναφέρει ούδεμίαν ένέργειαν είς τήν
δποίαν νά προέβη πρδς άποκατάστασιν τοΰ θύματος. Ή άπάντησις τοϋ
Έπάρχου ’Άργους πρδς τδν Γενικόν
Άστυνάαον Ναυπλίου έγραφε χαρα
κτηριστικά τά έξής:
Περίοδος Β ’
Άριθ. 456
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Έπαρχεϊσν "Αργους
Πρός τόν Γενικόν 'Αστυνόμον Ναυπλίου
Κύριον Γεώργιον ΧατΖηκοτσάκην
Έπαρρησιάσθη είς ήμάς ό Εύστάθιος
Ανατολίτης, ό όποιος μάς έΖήτησεν άπόδοσιν περί τής κλοπής τών φορεμά
των του. "Οταν συνέβη ή κλοπή τών
φορεμάτων, έστενοχωρήσαμεν τόν ΓεωργοϋτΖον 'Αργείον, κατά τήν μαρτυ
ρίαν τών γειτόνων του, καί αύτός μό
νος ώμολόγησεν, ότι συμμέτοχος τής
κλοπής ήταν κοί ό Γιαννάκης Μπάκας,
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Τό Μπούρτζι τοδ Ναυπλίου δπως είναι
σήμερα.

Αριθ. 478
Προσωρινή Διοίκηαις τής Ελλάδος
Τό Ύπουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τόν γενναιόταταν Φρούραρχον
Ναυπλίου
Ό Εύστάθιος Καίκας Αργείος φεύγων άπό τάς χεϊρας τών Τούρκων μετά
τής φομελίας του καί μέ όσον πράγμα
του ό δυστυχής ήδυνήθη νά διάσωση,
ήλθεν είς τό "Αργος. Είς τό όσπίτι τού
του διά νυκτός έμβήκαν ό Μπάκας Γιαννάκης μεθ' έτέρου τινός καί τοϋ ήρπασαν όλα τά πράγματα καί άφησαν αύίόν
πάντι γυμνόν. Τόν Μπάκαν έκραΕεν ή
ένταϋθα γενική Αστυνομία, διά νά τόν
ύποχρεώση νά έπιστρέψη τά όποια ήρποσε πράγματα, ώς μαρτυρούν οί γεί
τονες καί ώς φαίνεται άπό φορέματα
τοϋ Καΐκα, τά όποια ό Μπάκας φορεϊ,
ούτος δέ δέν ήθέλησε νά ύπακούση.
"0 6 εν προσκαλεϊσθε ή γενναιότη σας
νά έπιτάΕητε καί αύτόν καί τόν κσπιτάν
Δημήτρισν ΤΕόκρην, είς τόν οποίον εύρίσκεται ό ρηθείς Μπάκας, διά νά τόν
παροδώση είς τήν ένταϋθα Γενικήν 'Α 
στυνομίαν, διά νά έΕεταχθη ή ύπόδεσις
αϋτη κοί λάθη ό άδικηθείς άργεϊος τό
δίκαιόν του.
Δέν άμφιδάλομεν λοιπόν, ότι ή φιλογένειά σος δέν ύποφέρετε νά άδικηθή ό άνθρωπος ούτος, όστις έΕ αύτών
τών πραγμάτων έλπίΕει νά θρέψη τήν
φαμίλιαν του.
όσης έπώλησε τά κλεφθέντα φορέματα
tic "Υδραν καί Κοοτρί, κατά τήν μαρτυ
ρίαν του ένταϋθα Κωνσταντίνου ΣαμαρτΖή Αργείου.
Πρός τούτοις, ό ρηθείς Εύστάθιος 'Α 
νατολίτης έγνώριοεν αύτά τά ίδιά του
φορέματα έπάνω είς τόν Γιαννάκην Μπά
καν, τά όποια είσέτι έχει έπάνω του.
Αύτά γινώσκοντες, καθυποβάλλομεν
εις τήν Αστυνομίαν Σας καί άναφερθεϊτε όπου άνήκει.
3 Ίανουορίου 1824
Έ ν "Αργεί
Ό "Επαρχος "Αργους
Δημήτριος Κοντόσταυλος
Ό Γενικός Γραμματεύ,
Κωνστοντϊνος Λαμπούκης
"Ισον άποράλλοκτον
τφ πρωτοτυπώ

"Οταν δ Γενικός ’Αστυνόμος Ναυ
πλίου, έλαβε τδ έγγραφον τοΰ ’Ε
παρχου ’Άργους, τδ διεβίβασε μετά
δύο ήμέρας, ήτοι τήν 5 ’Ιανουάριου,
είς τδ Τπουργεΐον τής ’Αστυνομίας,
άναμένων διαταγάς, διά περαιτέρω
ένεργείας. Εις τήν Αναφοράν του δ
’Αστυνόμος Ναυπλίου έγραφε: (Φ.
14 Ύπουργ. Ά σ τυν.).
Περίοδος Β ’
Αριθ. 346
Προσωρινή Διοίκηαις τής
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Ελλάδος

Πρός τόν "ΕΕοχον Ύπουργεϊον τής
Αστυνομίας
Μ έ άναφοράν μας, ύπ' άριθ. 343, άνεφέρθημεν περί τής δαφορδς τού Ίωάννου Μπάκα καί Ευσταθίου Ανατολίτου. "Ηδη δέ σας έσωκλείομεν ίσον μαρ
τυρικήν τοϋ Επαρχείου "Αργους, άπό
τό όποιον πιστοποιείται τό έΕοχον ύπουργεϊον περί τής κλοπής. Καί άναφερόμενοι περιμένομεν έΕοχον διαταγήν
καί μένομεν.
Ναύπλιον 1824
Τήν 5 Ιανουάριου
Ό Γενικός Αστυνόμος Ναυπλίου
Γεώργιος ΧατΕηκοτσάκης

Δύο ήμέρας μετά τήν λήψιν τής
Αναφοράς τοΰ Γενικού ’Αστυνόμου
Ναυπλίου, τδ Ύπουργείον τής ’Αστυ
νομίας άπέστειλεν διαταγήν πρός τδν
Φρούραρχον Ναυπλίου, είς τήν δποίαν Αφού περιγράφει τά συμβάντα σχετικώς μέ τήν κλοπήν, διατάσσει τού
τον νά παραδαθή (έκδαθή) δ δράστης
Μπάκας είς τήν ’Αστυνομίαν διά νά
Ασκηση αυτή δίωξιν καί νά ικανόποιηιθή δ παθών Καίκας. Τήν διατα
γήν υπογράφει καί πάλιν δ Προσω
ρινός Υπουργός της ’Αστυνομίας δ
Γηργόριος Δίκαιος. Είς ταύτην άναφέρονται χαρακτηριστιχώς τά έξης:

Έ ν Ναυπλίω τή 7 Ιανουάριου 1824
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Δέν γνωρίζομεν τί άπέγινεν δ κλέ
πτης Μπάκας καί αν δ παθών Καίτας πήρε πίσω τά κλοπιμαία. ’Εκείνο
όμως πού έχει σημασία, είναι ή προ
σπάθεια, ή δποία έξ δλων τών πλευρών κατεβλήθη, ώστε νά προστατευθή τό δίκαιον καί ή Ακολουθητέα
διαδικασία είς τάς ένεργείας, είς τάς
όποιας ένυπάρχουν καί στοιχεία ποι
νικής δικονομίας.
Α λλά τών κλοπών έπεται συνέ
χεια. Τό έγγραφο πού Ακολουθεί εί
ναι μία διαταγή τοΰ ΙΙαπαφλέοσα
πρός τούς Προκρίτους τού Πόρου. Είς
αυτήν δ Δίκαιος άφοΰ τονίζει, δτι ή
ληστεία είς βάρος ένός ξένου, δ ό
ποιος εύρέθη είς τήν νήσον των Ατι
μάζει δλους καί δτι μερικοί έκ τών
ίδιων είναι ένοχοι «τής κακουργίας»
τούς διατάσσει νά παραδώσουν τά
κλοπιμαία είς τούς στρατίώτας, τούς
όποίους ή διοίκησις θά άποστείλη.
Τό έγγραφον — διαταγή τοΰ Παπαφλέσσα Αναφέρει τά έξής:

*0 Βράχος δπου τό Φρούριο ”1ντς - Καλέ
τοδ Ναοπλίοο.

Αριθ. 3.
Προσωρινή Διοίκησίς τής 'Ελλάδος
Τό Ύπουργείον τής 'Αστυνομίας
Πρός τούς προκρίτους τής νήσου Πόρου
Από άνοφοράν (τής όποιας ίσον σας
έγκλειστοι τοϋ Έπάρχου τού "Αργους
πληροφορεϊτοι ή Διοίκησις, ότι τινές
τών συμπατριωτών σας μέ βίαν έΕεγύμνωσαν τόν Πέτρον, παρογιόν τοϋ
κυρίου Στομέλου Αντωνοπούλου περνόντα άπό τόν Πόρον καί κατά τήν μαρ
τυρίαν (ώσούτως άληθή) ένός τών κλε
πτών, όστις όνομάΖεται Μήτρος Ποριώ
της γομπρός τού Πέτρου Ζαβόκου καί
όστις κρατείται εις φυλακήν εις τό Έ παρχεϊον "Αργους, φαίνεται, ότι τινές
έΕ ύμών τών προκρίτων είναι αίτιοι καί
συμμετέχοι ταύτης τής όρπαγής.
'Όπως καί άν έχη τό πράγμα ή ύπόθεσις αϋτη σάς προΕενεϊ μεγάλην άτιμίον, διότι ή εύγένειά σας δέν πρέπει
ποτέ νά συγχωρήτε, άλλά έΕεναντίας
νά πασχίζετε νά έμποδίΖετε τό τοιαϋτα
άτοπα καί παράνομα έργα. Καί άκάμη
περισσότερον σάς προΕενεϊ ότιμίαν, ή
ύπόβεσις αϋτη, διότι κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοϋ
ρηθέντος Πέτρου Ποριώτη
(έάν άληθεύη ή μορτυρία αϋτη) ή κακουργία αϋτη όνάγετοι εις όνομα τών
προκρίτων. Διά τούτο διατάττεσθε νά
ύποχρεώσετε τούς συνσμώτας εις τήν
κακουργίαν τούτην νά άπαραδώσουν τά
άρπαχθέντα χρήματα καί λοιπά πράγμα
τα εις τούς έπ' αύτό τούτο άποστελομένους στρστιώτας.
Εν τούτω όμως ό
είρημένος Μήτρος Ποριώτης κρατείται
εις φυλακήν έως νά έπιστραφοϋν τά
πράγματα.

Τμήμα τοδ δπ’ άριθ, 478 έγγραφου. Υπογράφεται Οπό τοδ 'ΓπουργοΟ των ’Εσωτε
ρικών καί Προσωρινώς τής ’Αστυνομίας Γρηγορίου Δικαίου— Παπαφλέααα.

Έ ν Κρανιδίω
τήν 4 Φεβρουάριου 1824
Ο Υπουργός τών 'Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής 'Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό

Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Τά σχόλια ναμίζαμεν, 8τι περιτ
τεύουν. Εκείνο μόνο πού πρέπει καί
πάλι νά τονισθή είναι ή αγωνιώδη;
προσπάθεια τής Προσωρινής Διαικήσεως καί Ιδιαιτέρως τοΰ «Μπουρλοτιέρη» Παπαφλέσσα, νά έπικρατήση
τάξις στή νεοσύστατη Πολιτεία, άνευ
τής δποίας ήταν φανερό, δτι έκινδύνευε τόν έσχατον τών κινδύνων.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τποστυνόμος Α '
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Μέ ι ό ι ι α ρ υ ο φ ί λ ι βτό χ έ ρ ι
uai ιό τ ρ α γ ο ύ δ ι στην ιιαρδιά.
Ό Καραϊσκάκης εις τήν Ά ράχω χα. (Πίναξ το0 Ρ. V .
H ess).

Λαογραφικά
τού Είκοσιένα
Λ

ήρωϊκός άπόλογος τού Είκοσιένα, αντηχεί άπό τή μιά ώς
τήν άλλη άκρη τής Πατρίδος μας. Τραγούδι διθυραμβικό,
παιάνας νικητήριος πού ξεκινάει άπδ τή φωτιά καί τό μεγα
λείο τής ’Εθνεγερσίας, γιά νά ξεχυθή μέσα στό χρόνο καί στήν
ιστορική πορεία τού Γένους, μεθυστική πανδαισία, πανάρχαιος
καί άτέλειωτος λυτρωτικός ύμνος. Τά τετρακόσια χρόνια τής
σκλαβιάς τής πολόπικρης πύκνωσαν τήν έλπίδα, τήν προσμονή
καί τή θέλησι καί άνόψωσαν τήν έλληνική παλληκαριά, μέ τό
Είκοσιένα, σέ έπος παγκόσμιας άκτινοβολίας.
Στό σύντομο αύτό μελέτημά μας θά γνωρίσωμε μερικά άπό
τά πάμπολλα καί χαρακτηριστικά λαογραφικά στοιχεία τοδ
’21, στοιχεία που άποκαλύπτουν, παράλληλα μέ τήν αθάνατη
παλληκαριά τών άγωνιστών καί τήν πλούσια εύαισθησία τής
καρδιάς τους καί τήν όμορφιά πού έδενε τό πάθος τής έλευθερίας μέ τή λαχτάρα τοδ έθίμου. Είναι δ λαογραφικδς θη
σαυρός πού ανθοβολούσε στήν καρδιά τους καί γινόταν άπόλογος
καί κατάλαγμα σοφίας, τραγούδι ήρωϊκδ καί πασίχαρο.
Είναι γνωστή ή παροιμία πού καί σήμερα λέγεται: «Γά
μος χωρίς σφαχτά δέν γένεται». Στό Μεσολόγγι έχει τή ρίζα
της ή παροιμία, άπό τις πικρές ώρες τής μεγάλης πολιορκίας,
8ταν στά γιουρούσια των τουρκαλβανών οί "Ελληνες άπαντούσαν μέ τό βόλι καί τό γιαταγάνι. Τότε, πάνω στής μάχης τόν
καπνό πού ή παλληκαριά άνυψωνόταν ώς τά μεσούρανα, πολ
λοί άγωνισταί πότιζαν μέ τό αίμα τους τό δέντρο τής έλευθερίας. Κ’ οί συμπολεμιστές τους έλεγαν τήν παροιμία αύτή.
"Οπως δηλ. γάμος χωρίς σφαχτά δέν γίνεται, έτσι κι άγώνας
γιά τήν έλευθερία τής πατρίδος, χωρίς θυσίες. Τόν ίδιο λόγο
είπε κι ό. γέρος Τράκας, παλληκάρι άπό τά πρώτα στό ντου
φέκι, τό χορό καί τό τραγούδι, σάν έφεραν σκοτωμένο τό παιδί
του, έναν λεβεντονιό κοντά δυό μέτρα. Τόν κοίταξε κάμποση
ώρα, φίλησε τό μέτωπό του, σκούπισε μέ τήν ανάστροφη τοδ
χεριοδ του τά δάκρυα άπό τά μάτια κ’ είπε άργά, σά νάλεγε
κάποιο παλιό κλέφτικο τραγούδι: «Γάμος χωρίς σφαχτά δέν
γίνεται».
Είναι εδρύτερα γνωστή ή συνήθεια τών άγωνιστών νά Εξε
τάζουν τήν πλάτη τοδ ψημένου άρνιοδ καί νά βγάζουν διάφορα
συμπεράσματα. Ό Φωτάκος μάς διασώζει πολύτιμες πληρο
φορίες γιά τά «σημάδια» τής πλάτης: «"Εβλεπαν έπάνω είς
τήν πλάτην αύτήν κατά τό μέρος, δπου έχει ένα κόκκαλον κατ’
εύθεΐαν γραμμήν όρθόν, καί άν πλησίον αδτοδ καί eic τό κέντρον έφαίνετο μαυρίλα στρογγυλή, έλεγαν δτι θά λάβουν λά
φυρα. Ά ν δέ αύτή ή μαυρίλα ήρχετο άπό κάτω πρός τά άνω,
τότε έλεγαν 8τι έρχονται Εχθροί καί θά έχωμεν πόλεμον, καί
τούτο πολάκις άλήθευεν. "Αλλοτε πάλιν οί καπεταναίοι άπό
τήν άλλην ήμέραν διέδιδαν δτι αδριον θά έχωμεν πόλεμον,
διότι ή πλάτη τό έδειξεν. Έ άν δέ τυχόν οί Τοδρκοι ήρχοντο
καί συνέπιπτε νά νικήσωμεν αύτούς, ή πρόληψις τότε έστερεοδτο. Είς δέ τό μέρος τής πλάτης, δπου δρχεται τό τρυφερόν
καί είναι τό διπλοδν κόκκαλον, τό μέρος αύτό σχηματίζει ένα
κακοκαμωμένου σταυρόν καί τούτο οί "Ελληνες είχαν ώς ίδικόν των, είς δέ τήν άντικρύ δκραν, ή όποια είναι καί όλίγον
ύψηλοτέρα τής άλλης, είχαν τούς Εχθρούς των».
Γιά τό έξέτ&ρμα τής πλάτης άπό τδν Κολοκοτρώνη, έχουμε
μιά έντυπωσιίίκή μαρτυρία τοδ Ν'ικηταδά, τοδ- Φουρκολέκσ
καθώς τόν άποκαλφΡσαν: «Είς τΑ 'Λιοντάρι ίφτιασα μια βουλα
άπό βολίμι καί έπάταγα, γράφει. Ε ίχα καί τό Δημητράκη
Μήτζα πού ήξερε ταχτικά τήν δούλευσιν. ’Εκεί στοδ Πάπαρη
άνέβηκα καί είπα:
’Ελάτε νά άσπασθήτε τήν ’Ελευθερίαν.
"Ηλθαν δλοι, γυναίκες καί παιδιά καί Ιφιλοδσαν τήν μπαντιέραν. Έ χώ ριζα χωριά καί τούς έστελνα καραούλι. Τή μεγάλη
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Λαμπρή είχαμε χιλιάδες άρνιά καί ψήναμε. Πιάνει μιά πλάτη
6 γέρος—θά σκοτωθή ένας σημαντικός άπό έμάς σήμερα. Οί
Τούρκοι έβγήκαν. Κυνηγούν τόν Κυριακούλη καί τόν Άντώνη
Νικολόπουλο, 71 χρονω·, 3 ώρες. Ό Άντώνης σώνει τά φουσέκια, τά έρριξε δλα. Τό στερνό μέ τή βέργα τό έρριξε. "Επειτα
τόν έσκοτώαανε. Έγυρίσαμε καί πάμε στό Βαλτέτσι».
"Ενα άλλο σχετικό περιστατικό συνδέεται μέ τόν Καραϊσκάκη. Μάς τό διασώζει δ Βλαχογιάννης στήν «'Ιστορική
’Ανθολογία» του: «Ό φιλέλληνας τακτικός Μωραντής, στρα
τηγός άργότερα στή Γαλλία, διηγότανε σ’ ένα φίλο του τό
1857, ένα άνέκδοτο περίεργο γιά τδν Καραϊσκάκη, πού συνέ
βηκε μπροστά στά μάτια του τό 1826. 'Ο Φαδιέρος μέ τούς
τακτικούς του κι δ Καραϊσκάκης μέ τούς άτάκτους του, χτυ
πούσανε τούς Τούρκους στό Χαϊδάρι, χωριό βορειοδυτικά άπό
τήν Αθήνα, πού τήν πολιορκούσε δ Κιουταχής. Δυό μέρες
βαστοΰσε δ πόλεμος χωρίς άποτέλεσμα. Τό δεύτερο βράδυ δ
Καραϊσκάκης, άνήσυχος, μάζεψε τούς καπεταναίους καί είπε
νά ψήσουν ένα άρνί. Τό ψήσαν, τό λιανίσαν κι δ Στρατηγός
παίρνει τήν πλάτη, βγάνει τό ψαχνό, τήν ξύνει καί τή μελε
τάει μέ προσοχή. "Γστερα κάνει τις παρατηρήσεις του. Ή
πλάτη περνάει άπό χέρι σέ χέρι στούς άλλους, κι δλοι είναι
σύμφωνοι πώς κακά μηνύματα τούς παραγγέλνει ή πλάτη. Τά
σημάδια της γράφουνε γ ι’ αύριο χαλασμό τών 'Ελλήνων καί
νίκη τών έχθρών. ’Αμέσως παραγγέλνουνε στό Φαβιέρο νά
παρατήση κάθε ίδέα γιά μάχη καί νά ύποχωρήσουν. Ή πλάτη
αύτό λέει! Καί δ Φαδιέρος δέν άκούει, καί τήν άλλη μέρα
ήρθε ή καταστροφή».
Στό πέρασμα λαγού, σάν κινούσαν γιά μάχη, έδιναν ιδιαί
τερη σημασία. Πίστευαν πώς άν τδν σκότωναν ή τόν έπιαναν
ζωντανό, ή νίκη ήταν σίγουρη. «"Οταν έκίνησα διά νά ύπάγω
είς τό Βαλτέτσι —διηγείται δ Κολοκοτρώνης— είς τόν δοόμον
έβγήκαν τρεις λαγοί καί τούς έπιασαν ζωντανούς οί "Ελλη
νες· τότε τούς είπα: «Ή νίκη, παιδιά, είναι δική μας». Είχαν
πρόληψι οί "Ελληνες δταν έβλεπαν λαγούς καί έπερνοΰααν
άπό τό στρατόπεδο καί δέν τούς έσκότωναν ή δέν τούς έπιαναν,
•δ καρδιά τών Ελλήνων έκρύωνε δτι θά χάσουν τάν πόλ~μο».
"Εχουν νά λένε πώς σάν τ ’ άακέρι τού Άντρούτσου πήγαινε
γιά τό χάνι τής Γραβιάς, πετάχτηκε μπροστά του ένας λαγό:.
Κάποιος σήκωσε τό καρυοφύλλι νά τόν σκοτώσω, μά τδν προ
λαβαίνει δ Όδυσσέας. «"Αστόν», λέει. Καί τόν παίονει σ*ό
κυνήγι ώσπου τόν έπιασε, έτσι γοργοπόδαρος πού ήταν. Τό
γεγονός θεωρήθηκε άπ’ δλους καλό σημάδι γιά τή μάχη πού
έπρόκειτο νά δώσουν. Καί βγήκε άληθινό.
’Αλλά καί στά πετάγματα τών πουλιών έδιναν σημασία.
Λένε πώς σάν δ Καραϊσκάκης βρισκόταν στήν ’Αττική καί
περπατούσε κοντά στούς λόφους τού Δαφνιού, μιά πέρδικα πα
τάχθηκε άξαφνα κ’ ήρθε καί κάθησε πάνω στό γαϊτανογίλεκό
του. Κοίταξε τά γιαταγάνια καί τά βαριά στολίδια τής ντυμασιάς του καί ξαναφτερούγισε τρομαγμένη κατά τό λόγγο.
Κι δ Καραϊσκάκης, πού έδωσε σημασία στόν έρχομό της, εΤπ»,
κάνοντας τρεις φορές τό σταυρό του: «Καλό σημάδι είναι
τούτο τό περδικοπέταγμα, άδέλφια. Νίκη περίτρανη δ θεός
μάς τ^ιραγγέλνει. /'Αν μάς άξιώση δ θεός νά δούμε λεύτερη
τήν Αθήνα, θάρθρυμε- νά λειτουργηθούμε στό κοντινό τό μονα* στήρί».
μάχη τής ίδιας μέρας κερδήθηκε καί ή Αθήνα
λευτερώθηκε“ Μα'δ-4ίαρουίσκάκης δέν άξιώθηκε νάρθη νά λειτουργηθή: Σκοτώθηκε^ήί^φήν πατρίδα.
/
Πολλές φράσεις έπίσης τ«Ν Αγωνιστών/καθιερώθηκαν καί
μένουν γιά τήν μεστότητα πού π ΐή ι^ είο υ ν .
Παρουσιάζουμε
δυό άπ’ αύτές: «Δέν είχε πού νά μέ 6ααΐρ»|ίΤή χρησιμοποίησε

δ Μακρυγιάννης ytdc νά δείξη τήν εγκαρδιότητα, τή φιλία καί
τήν υποδοχή πού τοδκαμε δ Άντρούτσος, σάν Ανταμώθηκαν
κοντά στδ μοναστήρι τοΰ "Οσιου Λουκά. «'Ο κάλπικος παράς
μένει στδ νοικοκύρη του». Λόγος τοδ Κολοκοτρώνη, σάν έμαθε
πώς κάποιος τδν κατηγορούσε άδικα. Χαρακτηριστικά έπίσης
είναι καί τά παρατσούκλια πού χρησιμοποιούσαν. «Γύφτο» άποκαλούσαν τδν Καραϊσκάκη, για τί ήταν μελαψός κι Αδύνα
τος, «Ξυνογαλδ» τδν Γκΰργο Τσιόγκα γιατί καταγόταν Από
τούς Σαρακατσάνους, «Τσεκοόρα» τδν Καρατάσο γκ3ε τήν σκληρότητά του, «Χουλιάρα» τδν Άντροΰτσο γιά τδ μάλωμά του
μέ διάφορους καπεταναίους, «Κίτσο - παγούρα» τδν Κίτσο Τζαβέλλα, γιατί έπινε τδ ρακί μέ τδ παγούρι κ.δ.
Δεμένα μέ τήν Αθάνατη παλληκαριά των Αγωνιστών τά

λαογραφικά στοιχεία τού Είκοσιένα, έχουν λεβεντιά, εύαισθησία καί πυκνότητα στοχασμού. Είναι δ βαθύς Αντίλαλος τής
Απαράμιλλης έλληνικής δμορφιΑς, πού βροντοχτύπαγε στά στή
θη τών ήρώων, στδν ίδιο παλμδ μέ τδ τραγούδι τής ’Ελευθε
ρίας. "Ανθρωποι Απλοί ήταν οί άγωνισταί, οί περισσότεροι
Αγράμματοι, μά ή δοκιμασία τής σκλαβιΑς είχε Ακονίσει τή
διορατικότητά τους, τδν αύθορμητισμό τους καί πάνω Απ’ δλα
τούς δυνάμωσε τήν θρησκευτική τους πιοτί, πού ήταν τόσο
Απαραίτητη γιά τήν ψυχική προετοιμασία τής ’Εθνεγερσίας.
"Ετσι τδ έθιμο πού συνδέεται μέ- τή δρΑσι τους έχει τήν 6αθειά έκείνη ψυχική προεργασία, πού συγκροτεί μιάν Αλλη δφτ
τής έλληνικής παλληκαριδς.

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
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Η ΜΑΣΤΙΓΓΑ
ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ

ΤΑ IUAPKOTIKA ΚΑΙ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ
Στην Αγγλία ό μέσος ορος ζωής των ναρκωμανών μειουται διαρκώς. Έτσι, ενώ πριν άπό τό 1965 ό μέσος
δρος ήταν 30 χρόνια και τρισήμισυ μήνες, σήμερα έχει
φθάσει στα 24 χρόνια καί έννιάμισυ μήνες. Στήν αύξη
ση τής χρήσεως ναρκωτικών στή Μεγάλη Βρεταννία
συνετέλεσε πολύ τό κακό παράδειγμα τών διαφόρων
καλλιτεχνών, ήθοποιών, τραγουδιστών κ.ά., οί όποιοι
έχουν γίνει άτυχώς ινδάλματα τής νεολαίας.

Ε ΕΝΑ πύργο λίγα μόλις χιλιό
μετρα έξω άπό τό Τσίτσεστερ,
πού ανήκε στόν Μπράϊαν Τζόουνς
δινόταν ένα πάρτυ καί ή αστυνομία
είχε πληροφορίες, πώς γινόταν χρήσις ναρκωτικών. Οί πληροφορίες άποδείχτηκαν βάσιμες. Συνελήφθησαν
πολλά αστέρια, ά',άμεσα στά όποια
καί ή γνωστή τραγουδίστρια Μαρίαν
Φαίηθφουλ, στήν όποια, δμως, δεν
στάθηκε δυνατόν να άπαγγελθή κα
τηγορία για χρήσι ναρκωτικών. Λιγώτερο τυχεροί ήσαν δ Μίκ Τζάγκερ,
άρχηγός τοΰ συγκροτήματος καί ό
Κεϊθ Ρίτσαρντ, πού συνελήφθησαν
Ιπ αυτοφώρψ. Στή δίκη, πού έπακολουθησε καί προκάλεσε πάταγο
στην Αγγλία καί σέ δλόκληροι τόν
κόσμο, τά δυό άστέρια τοΰ μουσικού
πενταγράμμου καταδικάστηκαν σέ
φυλάκισι ένός, έτους, Ή ποινή ήταν
άρκετά μεγάλη γιά παρόμοιες περι
πτώσεις καί προκάλεσε τις διαμαρτυ
Τ6 κακό παράδειγμα τών μεγάλων α ρίες τών φίλων τοΰ συγκροτήματος
στέρων τής Αγγλίας, τά όποια κάμνουν σέ δλόκληρο τόν κόσμο. Ό Τζάγκερ
χρήσιν ναρκωτικών έμιυήθησαν πολλοί
νέοι μέ τραγικά έπακόλουθα. Τούτο, καί ό Ρίτσαρντ έκαμαν έφεσι. Πρόε
διότι παρασύρονται
εύκολώτερον τών δρος τοΰ έφετείου ήταν ό άνώτατος
ήλικιωμένων καί κυρίως έκ τής άγνοι ’’Αγγλος δικαστής, λόρδος Πάρκερ,
ας τών κινδύνων τούς όποιους ή χρή- ό όποιο- άφησε έλεύθ-ερους τούς δυό
οις τών «ηδονιστικών» φαρμάκων έγκυέδωσαν τό
μονεϊ.
Εις τήν φωτογραφίαν ό ΤΖών κατηγορουμένους, αφού
Λέννον καί ή Πάκο Ό ν ο οδηγούνται λόγο τους δτι δέν θά ξανάκαναν χρή
eic τό δικοστήριον μέ τήν κατηγορίαν σι ναρκωτικών καί πλήρωσαν καί ένα
τής παραβάοεως τού περί ναρκωτικών μεγάλο ποσόν ώς Ιγγύησι.
σχετικού 'Αγγλικού νόμου.
^ Λίγες βδομάδες άργότερα ένας
άλλος Στόουν, δ Μπράϊαν Τζόουνς,
δικαζόταν μέ τόν ίδια κατηγορία.
Γιά μιά άκάμη φορά έπεβλήθη μιά
αύστηροτάτη ποινή
(έννέα μήνες)
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καί πάλι έγιναν διαμαρτυοίες γιά νά
άρθή τελικά καί γιά δευτέοα φορά ή
ποινή. Ό συνήγορος τοΰ Τζόουνς,
διάσημος ποινικολόγος Τζέημς Κόμυν, παοεκάλεσε τό δικαστήριο νά
δώση στόν πελάτη του τήν ευκαιρία
νά ξεσυνηθίση τά ναρκωτικά καί νά
έπιστρέψη στόν δμαλό βίο. Τόν χα
ρακτήρισε έναν «Ιδιοφυή νέον, μέ ύπερευαίσθητον ψυχικό κόσμο, πού
είχε βρεθή έντελώς άπρόσμενα πολύ
ψηλά στήν κορυφή τής έπιτυχίας».
Μιά καταδίκη, όμως, θά τοΰ προξε
νούσε ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα καί
θά κατέστρεφε δπωσδήποτε τήν ιδιο
φυία του. ’Έτσι, τελικά γλύτωσε καί
0 Μπράϊαν μέ άναστολή καί πλήρω
σε χίλιες λίρες Α γγλία ς, γιά νά άφεθή έλεύθερος. “Οταν πριν άπό ένα
χρόνο ώδηγήθηκε ξανά στά δικαστή
ρια μέ τήν ίδια κατηγορία, οί δικα
στές δέν έλαβαν ύπ’ δψιν του τήν ά
ναστολή, έδειξαν γιά μιά άκόμη φο
ρά έπιείκεια, καί καταδίκασαν τόν
Τζόουνς σέ χρηματική ποινή.
Ή άστυνομία, δμως, δέν σταμάτη
σε νά καταδιώκη τούς καλλιτέχνες,
πού χρησιμοποιούσαν ναρκωτικά. Ό
τραγουδιστής Τζώρτζη Φέημ κατηγορήθηκε γιά χρήσι ναρκωτικών γλύ
τωσε, δμως, τελικά. Ή διάσημη τρα
γουδίστρια λαϊκών τραγουδιών Τζούλυ Φέλιξ συνελήφθη στό άεροδρίμιο
τοΰ Λονδίνου μέ δισκία ναρκωτικών,
τιμωρήθηκε, δμως, μέ μιά άσήμαντη
χρηματική ποινή. Ό διάσημος Ντόνοβαν είχε καταδικασθή πριν άπό
άρκετό καιρό γιά χρήσι ναρκωτικών.

Οί τίτλοι των έφημερίδων δεν δίστα
ζαν νά άναφέρουν διάσημα δνόματα
κάδε φορά πού άπεκαλύπτετο κάποιο
μεγάλο σκάνδαλο ναρκωτικών.
Τό κακό παράδειγμα των μεγάλων
άστεριών μιμήθηκαν πολλοί νέοι μέ
τραγικά έπακόλουθα, Ή χρήσις ναρ
κωτικών άπειλεί νά έξαπλωθή σέ ο
λόκληρη την ’Αγγλία. ’Ιδιαίτερα
ευπρόσβλητοι άπό τά ναρκωτικά εί
ναι τά νέα παιδιά, πού δέν γνωρί
ζουν τούς πραγματικούς κινδύνους,
καί παρασύρονται δπως είναι έπόμενο πολύ εύκολα. Ό πάμπλουτος γυιός
τοΰ τραπεζίτου Ρόμπερτ Φρέηζερ,
πού είχε σπουδάσει στό Μίτον, μέ
λος τής υψηλής άγγλικής κοινωνίας
σύρθηκε στό δικαστήριο τοΰ Τσ.'τσεστερ, μέ τήν κατηγορία τής κατοχής
ήρωίνης. Ή Μπρίτζετ Μάϋνορ, μιά
έργάτρια δέκα έννιά χρόνων κόρη
μιας πολυμελούς πάμφτωχης οικογέ
νειας, βρέθηκε λίγες μέρες πριν άτό
τό Πάσχα ετοιμοθάνατη στό ρείθρο
τοΰ δρόμου. Ή Μπρίτζετ είχε «μπλοκαρισθή», δηλαδή, σύμφωνα μέ τήν
Ά ργκώ τών τοξικομανών, είχε πά
ρει πολύ μεγάλη δόσι ναρκωτικών.
Είναι γεγονός δτι, στούς «πόπ»
καί στούς «μπήτ», τά ναρκωτικά κα
τέχουν ξεχωριστή Θέσι. Σέ πολλά
άπό τά τραγούδια αύτών τών συγκρο
τημάτων έξυμνοΰνται τά ναρκωτικά,
άλλο αν οί άπλοι άνθρωποι δέν μπο
ρούν νά καταλάβουν στήν ουσία τό
νόημα αύτών τών στίχων. Οί συνέ
πειες αυτής τής τραγικής καταστάσεως διαγράφονται παραστατικώτατα
στό παράδειγμα τής βρεταννικής πά-

' Αριστερά:

Ό τραγουδιστής Τ2ών Χά-

λεως Βέλβυν Γκάρντεν Σίτυ. "Ολοι ρισον, μέ τή γυναίκα του. Έτόλμησε
οί γονείς τής πόλεως πήραν γράμ νά ύποστηρίΕπ τήν νομιμοποίησιν τών
ματα, στά όποια τούς γινόταν σύστα- ναρκωτικών. ΔεΕιά: Ό άρχηγάς τών
σι νά προσέχουν τά παιδιά τους. Τά Ρόλλινγκ Στάουνς προσερχάμενος εις
δικαστήριο, τό όποιον τόν κατοδίκαγράμματα αύτά άπεστάλησαν άπό τό
σε διά χρήσιν ναρκωτικών εις φυλάκισιν
τούς καθηγητάς τών έξη γυμνασίων
ένός έτους.
τής πόλεως, διότι στό Βέλβυν Γκάρ
ντεν Σίτυ, ή «έπιδημία» τών ναρκω
τικών κάνει κυριολεκτικά θραΰσι.
Ιδρύθηκε μάλστα στήν πόλι ειδική
κλινική άπστοξινώσεως, άπό τήν ό
ποια έχουν περάσει μέχρι σήμερα άμέτρητοι νέοι άνθρωποι, άνάμεσα ταμίνες», πού θεωρούνται γενικά ώς
στούς όποιους καί ένα άγόρι δέκα άκίνδυνα. Χαρακτηριστικό είναι τό
τριών έτών καί μιά κοπέλα δέκα πέν παράδειγμα τοΰ ΙΙήτερ Σπάκμαν,
τε έτών.
πού μεγάλωσε μέσα σέ ένα άρκετά
Τελευταία στήν ’Αγγλία γνωστές καλό καί πολιτισμένο περιβάλλον.
προσωπικότητες άρχισαν μιά μεγά Σέ ήλικία δέκα τεσσάρων έτών άγάλη κίνησι γιά τήν νομιμοποίησι τής ρασε τό πρώτο δισκίο «πέπ». Σέ ήλι
μαριχουάνας. Οί προσωπικότητες αυ κία δέκα δκτώ έτών είχε δηλώσει:
τές, στόν κύκλο τών όποιων περιλαμ «Στά είκοσι χρόνια μου θά έχω πεβάνονται δ’άσημοι ιερωμένοι, λογο θάνει». Καί πράγματι έτσι έγινε. Ή
τέχνες, έκδότες, γιατροί καί πολιτι ίατροδικαστκή έρευνα έπί τοΰ πτώ
κοί, δπως έπίσης καί οί δυό Μπήτλς ματός του έκανε καί τήν έξής διαΧάρρισον καί Πώλ Μάκ ΚάρτνεΟ, ύ- πίστωσι:
«Κανένα είδος ναρκωτικών δέν
πεστήριξαν μέ πύρινα άρθρα τους
στις έφημερίδες τήν νομιμοποίησι μπορεί γενικά νά χαρακτηρισθή ώς
τής ·μαριχουάνας. Τά έπιχειρήματα άπολύτως άκίνδυνον. "Ολα δδηγοΰν
τών άνθρώπων αύτών στηρίζονται άσφαλώς πρός τόν θάνατον.
Ό μέσος δρος ζωής τών τοξικομα
κυρίως στό δτι ή μαριχουάνα σέ άντίθεσι μέ άλλα ναρκωτ'κά δέν γίνε νών διαρκώς μειοΰται στήν Μεγάλη
ται έξις στόν όργανισμό. Ή. άποψις Βρεταννία. Πριν άπό τό 1965 δ μέ
αύτή δέν είναι σωστή διότι έχει δια- σος δρος ήταν 30 χρόνια καί τρισήπιστωθή ίατρικώς δτι δ δργανισμός μιση αήνες. Σήμερα έχει κατέβει στά
ζήτα συνήθως, μετά τήν μαριχουά 24 έτη καί έννιάμιση μήνες. Ό
να άλλα δραστικώτερα ναρκωτικά, Μπράϊαν Τζόουνς ήταν 25 έτών καί
πού καταστρέφουν τόν όργανισμό. 4 μηνών, δταν πέθανε.
Τό ίδιο άκριβώς ισχύει καί γιά τά
ΕΝΤΑ ΧΟΠΠΕ
δισκία «πέπ», γνωστά καί ώς «άφε235
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καί του δράστου αύτοϋ, ή τ υ 
χόν άντιθέτως, τό ότι ουδέποτε άπεκαλύφθη, άλλ' έτάφη μέ τόν χαρακτηρισμό*
ένός συνήθους συμβάντος, όλα τούτα,
είναι πέραν τών
συνήθων έμπειριών.
Καί συνθέτουν ένα θέμα έκ τής σπουδής
καί άΕιολογήσεως τών ιιεριπτώσεων, τό
όποιον θά ήτο δυνατόν νά ύπαχθή ύπό
έν Κεφάλαιον τής Έφηρμοσμένης 'Αστυ
νομικής καί Άνακριτικής, ώς, ας τό έπιγράφωμεν, «Τό συνήθως σηιιειούμενον
γεγονός καί τό μή άποκλειόμενσν έγ
κλημα».
'Αλλά, τό θέμα τούτο θά μάς άπασχολήση είδικώτερον, διότι μάς άπακαλύπτει τήν Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Ν ΠΛΑΝΗΝ, ή
όποια άπστελεϊ τόν μείΖονα τών εις τόν
χώρον τής άνακρίσεως έκκολοπτομένων
καί πραγματουμένων κινδύνων.
* Καθ' όμοιον τρόπον βλέπομεν, ότι
αί άρνητικαί διοπιστώσεις κατά τήν αυ
τοψίαν δέν πρέπει νά
δίδουν πίοτιν,
κατ' άρχήν, περί άνυπαρΕίας πραγματι
κών καί άντικειιμενικών ενδείξεων, ι
χνών, πειστηρίων κοί διαγνωστικών σημε:ων. Δότι στοιχεία τής άφώνου μαρ
τυρίας συμβαίνει ένίοτε νά άνευρίοκωνται μετά πολλοστήν αυτοψίαν, ή όποια,
έν τούτοις, ήτο δυνατόν καί νά μή είχε
διεΕαχθή, άφοϋ προηγήθησσν όλλαι μέ
άρνητικόν άποτέλεσμα.
Αί άρνητικαί διοπιστώσεις κατά τήν αύτοψίαν δίδουν πίστιν, μόνον εις τό ποι
νικόν δικοστήριον.
toc

* Ομοίως, βλέπομεν, ότι ή τρέχουσα
πράΕις παρουσιάζει καί τήν πλέον πει
στικήν άμολογίαν καί πορά ταϋτα ψευδή.
Τήν άμολογίαν έκείνην, καθ' ήν, ό κατ'
άρχήν ύποπτος όχι μόνον πορεδέχθη
έαυτόν ώς δράστην τού έγκλήματος, τό
όποιον δέν διέποοΕεν, όλλά καί ώδήγησε τάς άρχάς έπί τόπου, άφοΰ προηγου
μένως περιέγραψε λεπτομερώς αύτόν
τούτον τόν τόπον.
Καί έν τοιούτη περιπτώσει, ίδια δέ, έφ'
όσον έπηκολοάθηοε καταδίκη εις τήν
ποινήν τού θανάτου, κατά δέ τήν έκτίμησν τών άποδείΕεων έβάρυνε κυρ:ως
ή όμολογία, οπωσδήποτε καί άν έχη άποσπασθή, παοομένουν ερωτήματα, τά
όποια έκπηγάΖουν άπό αύτήν ταύτην τήν
άμολογίαν, καί άπό τόν τρόπον τής διεΕαγωγής τού μέσου τούτου διά τήν άποκάλυψν τών γεγονότων καί τήν άπόδειΕιν τής ένοχής.
"Οσον δέ περισσότερον προχωρούμε*
εις τήν έΕέτασιν τών περιπτώσεων, συναντώμεν καί τά πλέον άπίθανα γεγονό
τα νά συγκλονίζουν τό δικαστήριον.
Συναντώμεν αύτούς τούτους τούς παρά
γοντας ή τούς συντελεστάς δικαστικών
πλανών, συνήθως άφανεϊς, εις τινας ήδη
περιπτώσεις ορατούς καί μέ τήν μάλλον
Ζωηρόν παρουσίαν.
Συναντώμεν δέ καί αύτήν τήν Κοινήν
Γνώμην, κατά τινα δέ περίπτωσιν, γονυ
πετή έντός τής αιθούσης τού δικαστη
ρίου καί, μέ χριστιονικήν πραότητα, νά
δέεται εις τήν Θεάν Θέμιδα διά τήν κα
ταδίκην τού κατά τήν κρίσιν της ένο
χου, πράγματι δέ άθώου κατηγορουμέ
νου καί μάλιστα δΓ άνύπαρκτον έγκλη
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μα, ώς προέκυψε μετά τήν καταδί
κην10.
'Αλλά, είναι πολλαί αί ενδιαφέρουσα! πε
ριπτώσεις, αίτινες θά έπρεπε νά άποτελοΰν τήν φροντίδα 'Επιτελικού τινός
τής 'Αστυνομίας, ή Ειδικού τινός τής
Δικαιοσύνης Γραφείου, διά τήν συγκέντρωσιν, κστάταΕιν καί άΕιολόγησιν τού
άλλως νεκρού έγκληματολογικοϋ, άνακριτικού κοί δικαστηριακού ύλικοϋ, πρός
όφελος τών άσχολουμένων μέ τήν δ ωΕιν τού έγκλήματος καί τόν κολασμόν
αύτοϋ. Αλλως, αί δυσχέρειαι θά είναι,
πάντοτε αί αύταί, παρ' όλας τάς προό
δους εις έπιστημονικάς καί τεχνικός έπιδάσεις εις τόν χώρον τής άνακρίσεως
καί τής αστυνομίας.
Καί παρ' όλον τό κρατούν σύστημα τής
«ηθικής άποδείΕεως», εις τό όποιον δεσπόΖει ή αύθεντία τού Δικαστοϋ μέ κο
ρωνίδα τήν «ένδάμυχον» αύτοϋ πεποίθησιν, άπηλλαγμένην νομικών δεσμεύσε
ων κατά τήν ύπό τούτου έκτίμηαιν τών
άποδείΕεων, ή ένδημοϋσα Δικαστική
Πλάνη, άνυποχώρητος πάντοτε, θά κατατρώγη τόν κορμόν τής Δικαιοσύνης.
Καί ή Δικαιοσύνη, τόσον συνήθως καί
τόσον πολύ, θά δοκιιμάΖεται άπό τήν νό
σον αύτήν, όσον πολύ φιλεϊ τήν 'Αλή
θειαν.

(2) Διαχαχθείσης έπαναλήψεως τής δ ί
κης δι’ έν έγκλημα ανθρωποκτονίας, διαπραχθέν μεταξύ κτηνοτροφών τού Έλ·κώνος, ήθωώθη πρό έτών τινών Οπό τού Κακουργοδικείου Πειραιώς δ Γ. Κάντας, δατις
είχε καταδικααθη έπί τη βάσει σαθρών ένδείξεων διά τό έγκλημα αύτό είς 20ετή
κάθειρξιν, άφού παρέμεινεν είς τάς φυλακάς έπί 4 έτη : Τόπος.
Έ ξ άλλου, τό Έφετείον Ναυπλίου έκήρυξεν άθώον κατηγορούμενον δι’ άνθρωποκτονίαν, έχοντα καταδικααθη εις 6αρεΐαν ποινήν, καθ’ δαον, ώς άπεκαλόφθη,
τήν πράξιν έξετέλεαεν άλλος δράστηςι
«ΑΠΟΓΕΓΜΑΤΙΝΗ» 26.11.70.
(3) Άνχφέρεται περίπτωσις, έλθοΰσα
προσψάτως είς τό φώς τής δημοσιότητος,
τού ’Ιταλού Άντιόχου Σκάντζια, δ όποιος,
πρό τινων έτών, έξήλθεν έκ τών φυλακών,
άφοό παρέμεινεν είς αύτάς έπί 25 έτη, δι’
έγκλημα, τό όποιον έξετέλεαεν άλλος δρά
στης, ώς οότος άπεκάλυψεν τούτο είς τόν
’Επίσκοπον Σαρδηνίας: «ΕΣΤΙΑ» 15.1.70.
(4) Τήν όπόθεσιν αύτήν λεπτομερώς ι
στορεί δ συγγραφέας «ΟΓ'ΓΛΙΑΜ Σ ΙΙΈ Ρ
είς συνεχείς έπιφυλλίδας της «ΒΡΑΔΙ
ΝΗΣ», είς μίαν τών δποίων (7.2.1973)
διαφαίνεται, δτι κατάλοιπα τού διχασμού
τής Γαλλικής Κ. Γνώμης, ώς πρός τήν ένοχήν τού Ντρέϋφους, ύπάρχουν άκόμη καί
σήμερον.

(5) Λέγεται, π .χ ., ύπό τινων μελετη
τών περί τής καταδίκης τού ’Ιησού, δτι
πρόκειται περί τής «συνταρακτικώτερης»
πλάνης τής Ιστορίας. Ή δτι δ Σωκράτης
«ύπήρξεν έν έκ τών πολλών θυμάτων τών
δικαστικών πλανών». 'Γπάρχει δμως καί
ή άντίθετος γνώμη, δτι άποτελούν περι
πτώσεις «κεκαλυμμένων φόνων», καί δχι
δικαστικών πλανών, διότι είς τάς συγκλονιστικάς αύτάς ύποθέσεις, καί είς άλλας
πολλάς περιπτώσεις ιστορικών δικών, ύπάρχει τό στοιχεΐον τού δόλου, τό όποιον
είναι άσυμβίβαστον μέ τήν έννοιαν τής
πλάνης.
«I. ΠΑΠΑΚΓΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΓ» «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ» 1962 σ. 7.
(6) I. ΠΑΠΑΚΓΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΓ:
ΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ» 1962.

«ΔΙ-

(7) ΑΓΓΕΛΟΓ Κ. ΤΣΟΓΚΑΛΑ: « ...κ α ί
ή δικαιοσύνη άπενεμήθη».
(8) Α λλά, ούδέ αύτά τά άποτελέσματα
της «κατ’ έπανάληψιν» δίκης ήσαν γνω
στά είς άρμοδίαν τινα ύπηρεσίαν τού Α.Π.
μολονότι ή δίκη αύττι άποτελεί συνηθεστάτην ένασχόλησιν τών ποινικών δικαστη
ρίων. Κατά τά έτη δέ 1952— 1953, έπί
129 αιτήσεων έπαναλήψεως τής διαδικα
σίας, έγένοντο δεκταί ύπό τού Α.Π. 39.
I. ΠΑΠΑΚΓΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΓ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ» 1962 σ. 77.
(9) Π .χ., τίνα διδάγματα προήλθον άπό
τήν προσπάθειαν άνακαλύψεως έγκλημάτων, ώς δ κατατεμαχισμός τού έργολάβου
Άθανασοπούλου, είς τόν συνοικισμόν Χα
ροκόπου (1931). Ώ ς δ στραγγαλισμός τής
Καίτης Γαζή είς τό κατάστημα αύτής, τής
δδού Πατησίων (1946). Ώ ς τό κατά τού
γέροντος Κουράση καί τής αδελφής αύτού,
είς Ν. Σμύρνην (1958). Ώ ς τό κατά τού
τραπεζίτου Ά ζαρία καί τής συζύγου αΰτού Σάρρας έν Βερροίφ (1961). Ώ ς τό
κατά τής Έλληνοαμερικανίδος Κολλάτου
έν Λαρίσαη (1961). Ώ ς τά έν ΣΕΊ'Χ —
ΣΟΓ θεσαλονίκης κλπ.;
(10) Άναφερόμεθα είς μίαν παλαιάν
ύπόθεαιν καταδίκης είς ΙΟετή κάθειρξιν
ύπολοχαγού τινός έν Γαλλίφ, δι’ άπόπειραν βιασμού, ήτοι διά πράξιν, ή όποια ούδέποτε έξετελέσθη, είμή είς τήν φαντα
σίαν μιας έκ καταλήψιας καί ύπνοβααίας
πασχούσης νέας. Κατά τήν έκδίκααιν τής
ύποθέσεως αύτής είς τό δικαστήριον τού
Σηκουάνα, καθ’ ήν παρέστησαν δ Β. Ούγκώ,
δ Μπαλζάκ, ή Γεωργία Σάνδη καί πολλαί
κυρίαι τής Παρισινής αριστοκρατίας, έκ
τών τάξεων τής δποίας προήρχετο καί ή
δήθεν παθούσα, είς άπαγόρευσιν ύπό τού
προέδρου τού δικαστηρίου τών όρθιων, αί
έν λόγφ κυρίαι παρηκολούθηααν τήν δίκην
στηριζόμεναι έπί τών γονάτων.
ΡΕΝΕ ΦΛΟΡΙΟ: «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑ
ΝΑΙ» «ΤΟ ΒΗΜΑ» 19.3.68.
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Η ΥΠΟΘΕΣΕΣ
ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ
Ό πατέρας τού Σοβιετικού στρατού
σολλαμράνεται όηό τον Ζτόλιν καί τυφεκίζεται

·0 ·Μ

Λ ΙΓΟ πρίν άπό τά Χριστούγεννα τοϋ
■^*1936, δ Χάυντριχ μαθαίνει άπό έναν
Ρώσο έμιγκρέ, πού έμενε στδ Παρίσι, τδν
στρατηγό
Νικόλα Σκομπλίν, βοηθό τοϋ
στρατηγοϋ Μίλλερ, άρχηγοδ τής διεθνούς
όργανώσεως τών έξορίστων Ρώσων άξιωματικών, 8τι ό στρατάρχης Μιχαήλ Τουχατσέφσκυ, δ βασικός δημιουργός τοϋ πα
νίσχυρου Έρυθροϋ Στρατού, είχε έλθει σέ
συνεννόησι μέ τά γενικά έπιτελεΐα τής
Ρωσίας καί τής Γερμανίας γιά νά άνατρέψη τόν Στάλιν.
Χωρίς κάν νά προσπαθήση νά έξακριβώση άν ή πληροφορία αύτή ήταν άληθινή, χωρίς νά άκούση έναν άπό τούς συμ
βούλους του, τόν Γιάνκε, πού τοϋ λέει
δτι δ Σκομπλίν παίζει διπλό παιχνίδι, α
ποφασίζει νά δράση. Είναι γεγονός, δτι
δ Σκομπλίν είχε συμφωνήσει μέ τήν ΝΙ Κά - Βέ - Ντέ (μυστική σοβιετική αστυ
νομία) τά έξής: ή Νι - Κά - Βέ - Ντέ
θά έξαφάνιζε τόν Μίλλερ, καί δ Σκομπλίν
θά έπαιρνε τήν θέσι του. Σέ αντάλλαγμα,
δ Σκομπλίν θά φρόντιζε νά βρή τις άποδείξεις δτι δ Στάλιν έπεδίωκε νά καταδικάση τόν Τουχατσέφσκυ. Ό Χάυντριχ
σκέπεται, δτι δν ένεργήση σωστά θά μπορέση νά καταφέρη στήν ήγεσία τοϋ σο
βιετικού στρατού τέτοιο πλήγμα, ώστε νά
μή μπορή νά συνέλθη γιά πολλά χρόνια.
Σπεύδει λοιπόν νά πληροφορήση τόν Χ(τλερ, δ όποιος άπό καιρό γύρευε έναν
τρόπο γιά νά έξουδετερώση τόν κίνδυνον
τοϋ Έρυθροϋ Στρατοΰ.
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Γιά τόν Χάοντριχ, ή ύπόθεσις αύτή πα
ρουσιάζει ένα άλλο πλεονέκτημα. Ε νοχο
ποιώντας τοός Γερμανούς στρατηγούς, ό
πως τόν Μπλόμπεργκ, ύπουργό τότε τής
Ε θνικής ’Αμύνης, πού έχει ταχθή υπέρ
τής στρατιωτικής συνεργασίας μέ τήν Ρω
σία, θά ιχπορέση νά συνέχιση τόν άγώνα
του έναντίον τής ήγεσίας τοΰ γερμανικού
στρατού.
Ό Τουχατσέφσκυ δέν είναι άγνωστος
στήν· Γερμανία. Σέ Ιφαρμογή τής συμφω
νίας τού Ραπάλλο (1923) έχει έπισκεφθή
έπανειλημμένως τό γερμανικό έπιτελεΐο
καί παρακολούθησε ασκήσεις έπ'ι τού χάρ
του. ’Εξ άλλου, αύτδς ύπέγραψε μέ τόν
.στρατηγό φόν Ζέεκτ τήν συμφωνία πού έπέτρεπε στήν Γερμανία νά έπανεξοπλισθή.
Ό Τουχατσέφσκυ καταγόταν άπό άριστροκρατική οικογένεια τής Μόσχας καί
όνειρευόταν νά γίνη δ Βοναπάρτης τής
νέας Ρωσίας. Χάρις στόν φίλο του Λέοντα
Τρότσκυ άνέβηκε πολύ γρήγορα τήν κλίμα
κα τής στρατιωτικής Ιεραρχίας.
Ό Στάλιν δέν τοΰ είχε έμπιστοσύνη.
’Αναγνωρίζοντας δμως τΙς έξαιρετικές ίκανότητές του, τόν έχρησιμοποίησε γιά νά
δημιουργήση ένα ισχυρό στρατό. "Αν τόν
προήγαγε στόν βαθμό τοΰ στρατάρχη, τό
έκανε γιά νά τόν άπομονώση καί νά τόν
συντρίψη, σέ μιά δεδομένη στιγμή.
"Ολα αύτά δ Χάυντριχ τά γνωρίζει.
Βέβαια, δέν έχει καμμιά διάθεσι νά παίξη τό παιχνίδι τοΰ Στάλιν, έκτός άν αύτό

Ό Στάλιν αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές ικανότητες τοΰ Τουχατσέφσκυ τόν έχρησιμοποίησε γιά νά δημιουργήση ένα ισχυρό στρατό. Ποτέ
όμως δέν είχε εμπιστοσύνη στον αριστοκράτη αύτό, πού ονειρευόταν νά
γίνη ό Βοναπάρτης τής νέας Ρωσίας. Έ τσι μέ αφορμή μερικά πλαστά
έγγραφα τής Γερμανικής άντικατασκοπείας ό Τουχατσέφσκυ καί έπτά
άλλοι στρατηγοί έξετελέσθησαν ητΐς 12 ’Ιουνίου ώς ένοχοι έσχατης
προδοσίας. Ή ταν καί αυτοί μερικά άπό τις χιλιάδες θύματα τών «έκκα____________________
θαρίσεων» τοΰ «πατέρα» Στάλιν.
μπορή νά έξυπηρετήση τις προσωπικές
του έπιδιώξεις.
Ό φάκελλος, πού δ στρατηγός Σκοπλίν
παρέδωσε στόν Χάυντριχ, είναι
μάλλον
ισχνός. Αέν περιέχει καμμιά άπόδειξι γιά
τήν συμμετοχή τής Γερμανίας^ στήν συνω
μοσία τοΰ Τουχατσέφσκυ. Καί πώς θά
μπορούσε νά περιέχη, δταν ή μεγαλύτερη
διαφωνία μεταξύ τοΰ Στάλιν καί τοΰ στρα
τάρχη του προέρχεται άπό τό γεγονός,
8τι δ ήγέτης τής Σοβιετικής Ένώσεως
είναι ύπέρ μιας προληπτικής έπιθέσεως
έναντίον τής Γερμανίας καί δέν δέχεται
νά κρίνη κανείς τήν πολιτική του;^
Οί ύπτηοεσίες δμως τής Έ ς - Ντέ θά
χαλκεύσουν ψεύτικα στοιχεία γιά νά μπο
ρέσουν νά θεμελιώσουν τήν κατηγορία.
Στά άρχεΐα τοΰ γερμανικού έπιτελείου
τής Μπέντλερστραασε ύπάρχουν παλιά έπίσημα έγγραφα, πού φέρουν τήν δπογραφή τοΰ Τουχατσέφσκυ καί άλλων Σοβιε
τικών άξιωματικών.
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"Αν δ Χάυντριχ κατορθώση νά προμηθευθή αύτά τά έγγραφα, τά παραπο.ήση
δπως θέλει καί τά διοχετεόση στόν Στά
λιν άπό πλάγιους άλλά σίγουρους δοόμους,
δ σκοπός του θά έπιτύχη.
Τό πρώτο λοιπόν πού έχει νά κάνη εί
ναι νά ίδιοποιηθή τά άρχεΐα τοΰ γερμανι
κού έπιτελείου.
,
Ή "Ες - Ντέ διαθέτει άνθρώπους έμ
πειρους στό άνοιγμα τών χρηματοκιβωτίων.
Είναι παλιοί κακοποιοί, πού τώρα βρί
σκονται στήν ύπηρεαία της. Καί αύτοί οί
άνθρωποι τά καταφέρνουν μιά χαρά. Γιά
νά καλύφουν τήν διάρρηξι βάζουν φωτιά.
Ή πυρκαϊά έξαφανίζει κάθε ένοχοποιη-

Δώδεκα όπό τά θύματα τής θηριωδίας
τοϋ Στόλιν. Στρατιωτικοί καί πολιτικοί
έκκαθαρισθέντες άπό τόν δικτάτορα τό
1937.

Γ Κ Ρ ΙΝ Κ Ο

ΤΟΥΧΑΤΣΕΦ ΣΚΥ

τικό στοιχείο καί τούς έπιτρέπει συγχρό
νως νά τό σκάσουν χωρίς νά τούς άντιληφθή κανείς.
Δεύτερη φάσις τοΰ έχγειρήματος, πού
είναι καί ή πιό δύσκολη: ή παραποίησις
τ®ν έγγράφων. Ιναί αύτό γίνεται μάλιστα
μέ πολλή δεςιοτεχνία. "Οσοι γνωρίζουν
άπό τέτοια πράγματα τήν θεωρούν έργο
τέχνης.
Ο Χάυντριχ £χεt άναθέσει τήν έκτέλεοι τού σχείίου στούς δύο έμπιστους δνδρες
του, τδν Νάουγιοκς καί τόν Μπέρενς. Ό
φάκελλος θά περιέχη:
* Δέκα πέντε περίπου σημειώσεις καί
γράμματα που θα απεδείκνυαν τις μυστι
κές σχέσεις μεταξύ τής O.K.W. καί τού
Ερυθρού Στρατού, τήν καταγραφή πλα
στών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ
άξιωματικών τού γερμανικού έπιτελείου.
Αντίγραφα έπιστολών καί σημειώσεων
στρατιωτικών ύπηρεσιών, πού είχαν δήθεν
ύπεξαιρεθή.
* "Ενα πλαστό γράμμα τού Τουχατσέφσκυ.
Γιά νά δοθή μεγαλύτερη αληθοφάνεια
στήν δλη ύπόθεσι, δ φάκελος θά έφερε τήν
σφραγίδα τού ναυάρχου Κανάρη, τού άρχηγοΰ τής ύπηρεσίας πληροφοριών τού
γερμανικού στρατού καί θά περιείχε καί
ένα προσωπικό σημείωμα τοΰ τελευταίου
πρός τδν Χίτλερ.
Ό Κανάρης, μέ τδ σημείωμα αύτό, θά
έκανε πρότασι στδν Φύρερ νά έλθη σέ έπαφή μέ τούς ύποπτους άξιωματικούς γιά
νά μάθη 8λες τις λεπτομέρειες τής συ
νωμοσίας, τά σχέδια καί τούτ στόχους της.
2τό^ σημείωμα τού φδν Κανάρη, δ Χίτλερ
θά άπαντούσε δτι δέχεται τήν πρότασι καί
δτι άνέθετε τδ έγχείρημα στδν Μάρτιν
Μπόρμαν.
’Από δλα τά ντοκουμέντα τού φακέλλου,
τό ιιόνο αύθεντικδ στοιχείο θά είναι τδ
γράμμα τού Χίτλερ, δ δποϊος, από τήν
άρχή, έγινε συνένοχος τού Χάυντριχ στήν
ύπόθεσι Τουχατσέφσκυ.
Τέλος, δ φάκελλος θά δλοκληρωθή μέ
ένα σημείωμα τού Μάρτιν Μπόρμαν ποδς
τδν Χάυντριχ, μέ τδ δποϊο θά τδν παρακαλή νά θέση ύπδ παρακολούθησι δρισμένους άξιωματικούς τής Βέο'ΐαχτ, πού τά
όνόματά τους ύπήρχαν σ’ έναν συνημμένο
κατάλογο.
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Γιά τά συνεργεία τής "Ες - Ντέ, πού
άπδ καιρό έχει άσκηθή σέ τέτοια πράγματα, ή χάλκευσις 8λων αύτών τών πλαστών
στοιχείων είναι παιχνιδάκι.
Τό μόνο πού άπομένει είναι νά διοχετευθή δ^ φάκελλος στδν Στάλιν. Είναι ή
τελευταία φάσις τής έπιχειρήσεως, άλλά
καί ή πιό έπικίνδυνη. Ό ίδιος ό Χάυντριχ
δέν δποτιμά τις δυσκολίες της. Δέν πρέπει γιά κανένα λόγο νά αμφιβάλλουν οί
Ρώσοι, έστω καί κατά τό έλάχιστο γιά τήν
άξια τών ντοκουμέντων. Καί θά άμφέβαλλαν ασφαλώς άν διοχετεύονταν κατ’ εύθεΐαν άπδ τδν Σκομπλίν ή τήν σοβιετική
μυστική άστυνομία.
Γιά νά μήν γεννήση ύποψίες, δ Χάυντριχ σκέπεται νά χρησιμοποιήση γιά τδν
σκοπό του, τις δπηρεσίες μιας ξένης ύψηλής προσωπικότητος, πού δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τήν ύπόθεσι, άλλά διατηρεί
φιλικές σχέσεις μέ τδν Στάλιν.
Ή προσωπικότης αύτή ήταν δ Έδουάρδος Μπένες. ΤΗταν δ καλύτερος πού μπο
ρούσε νά βρεθή. Ό πρόεδρος τής Τσεχο
σλοβακικής Δημοκρατίας, θεωρείται άν
θρωπος συνετός καί σοβαρός.
"Επειτα άπδ έκμυστηρεύσεις, πού προέρ
χονται άπδ διαφορετικές πηγές, δ Μπένες
πείθεται.
Τόν ’Απρίλιο τού 1937 είναι
άπολότως βέβαιος, δτι δ στρατάρχης Του
χατσέφσκυ, σέ συνεργασία μέ τις γερμα
νικές δπηρεσίες, συνωμοτεί γιά τήν άνατροπή τού Στάλιν.
”Αν οί Ρώστοι στρατιωτικοί, σκέπτεται,
κατορθώσουν νά έλθουν σέ συνεννόησι μέ
τούς ήγέτες τής Μπέντλερστρασσε, ή ρωσοτσεχική συμμαχία θά καταρρεύση καί
έπομένως καί ή ίδια ή Τσεχοσλοβακία.
Φανερά τρομοκρατημένος άπδ αύτή τήν
προοπτιική καί έπιθυμώντας ίσως νά ύποχρεώση τδν Στάλιν, δ Μπένες τδν πλη
ροφορεί γιά τις φήμες περί συνωμοσίας,
πού κυκλοφορούν, καί τοΰ ύποδεικνύει τδ
όνομα ένός πράκτορος, στό Βερολίνο, πού
θά μπορούσε νά τού δώση τις άποδείξεις.
Ό Στάλιν στέλλει άμέσως στό Βερολίνο
έναν έμπιστό του μέ τήν έντολή νά διαπραγματευθή τήν άγορά τού φακέλλου.
Ό Χάυντριχ, πού ποτέ δέν είχε σκεφθή
δτι ή ύπόθεσις θά μπορούσε νά είχε καί
οικονομικό ένδιαφέρον, έκπλήσσεται γιά

Ανω αριστερά. Ναύαρχος Κανάρης.
Αρχηγός τής Γερμανικής Άντικαταακαπείας. Δεξιά: Ό στρατηγός Σκαμπλίν. Διπλός πράκτορας. Κάτω: Ράϊνχαρτ Χάϋντριχ. Ύπερηφανεύετο ότι οί
υπηρεσίες του άπεκειράλισαν τόν έρυθρό δράκο.

μ_ιά στιγμή. Συνέρχεται δμως άμέσως καί
ειδοποιεί τδν πράκτορά του νά ζητήαη τρία
έκατομμύρια ρούβλια.
Ό άπεσταλμέ,ος
τού Στάλιν τού καταβάλλει άμέσως τδ πο
σό.
Ό στρατάρχης Τουχατσέφσκυ καί έπτά
στρατηγοί συλλαμβάνονται στις 1 ’Ιουνίου
1937. Ή δίκη τους γίνεται κεκλεισμένων
τών θυρών στις 11 ’Ιουνίου.
Τήν έπομένη, 12 ’Ιουνίου, ένα λακω
νικό άνακοινωθέν τού Τάς άναφέρει, δτι
έξετελέσθησαν ώς ένοχοι έσχάτης προδο
σίας. Τούς έπομένους μήνες, τριάντα
πέντε χιλιάδες άξιωματικοί
είχαν τήν
ίδια τύχη.
Ό Βάλτερ Σέλλενμπεργκ, πού ύπήρξε
ένας άπδ τούς κυριώτερους συνεργάτες τού
Χάυντριχ, καί άργότερα άρχηγδς τής ναζιστικής άντικατασκοπείας, διηγείται στά
«’Απομνημονεύματά» του, πώς άναγκάσθηκε νά καταστρέψη έν συνεχείφ τό μεγαλύ
τερο μέρος τών τριών έκατομμυρίων ρουβλίων πού είχαν καταβάλει οί Ρώσοι.
Τδ ποσό αύτό άπετελείτο άπδ μεγάλα
χαρτονομίσματα, τών δποίων τούς άριθμούς είχε κρατήσει ή Γκεπεού.
"Οσοι
πράκτορες τών γερμανικών ύπηρεσιών εί
χαν προσπαθήσει νά έξαργυρώσουν κανένα
άπδ αύτά στό σοβιετικό
έδαφος, είχαν
συλληφθή.
Ό Χάυντριχ πάντως έτριβε τά χέρια
•του. "Ελεγε μέ ύπερηφάνεια δτι οί ύπηρεσίες του είχαν άποκεφαλίσει τδν έρυθρδ
δράκο. ΙΙράγματι, δ Στάλιν είχε χρησι
μοποιήσει τά πλαστά στοιχεία τής "Ες Ντέ γιά νά θεμελιώση μιά κατηγοοία, πού
είχε ήδη κατά νού άπδ τδ 1936. Καί χω 
ρίς τόν Χάυντριχ, είναι πολύ πιθανόν, δτι
δ Τουχατσέφσκυ θά τουφεκιζόταν.
Πάντως, είναι
γνωστό, δτι δ Ρώσος
στρατάρχης άποκατεστάθη μετά τδ Δεύτε
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί άπεδείχθη,
δτι τά έγγραφα στά όποια στηρίχθηκε ή
καταδικαστική άπόφασις είχαν χαλκευθή
άπδ τήν γερμανική άστυνομία.
Γεγονός έπίσης είναι, δτι ή ύπόθεσις
Τουχατσέφσκυ άπετέλεσε τήν άπαοχή τής
συγκρούσεως τής Έ ^-Ν τέ μέ τήν Β«ρμαχτ
πού, σέ πολλές περιπτώσεις, πήρε δραμα
τικό χαρακτήρα.

HENRr ANNEVILL
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1 2.1973, μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν έόό&η εις τήν αίθουσαν τοΰ Ε 
στιατορίου «Ελληνικόν», ή συνεστία
σής τών μελών τής Πανελληνίου 'Ο 
μοσπονδίας Άποστράτων ’Αξιωματι
κών ’Αστυνομίας Πόλεων. ΤΗταν άληθινά συγκινητική στιγμή να βλέπη κανείς τούς, πρωτεργάτας τοΰ Σώ
ματος είς μίαν Αδελφικήν συνάντησιν κατά τήν δποίαν άντηλλάσεοντο
ασπασμοί καί ή χαρά έφθανε μέχρι
δακρύων. Ή ωραία αίθουσα ήτο κα
τάμεστος έκ τών σεβαστών παλαιών
’Αξιωματικών καί τών συζύγων των.
Μεταξύ τών παρευρεθέντων διακ,ρίναμεν: Τούς τ. ’Αρχηγούς ’Αστυνο
μίας Πόλεων κ.κ. Νέρην,, Καραμπέτσον, Τασιγιώργον, τόν τ. 'ϊπ α ρ χη γόν κ. Στρατήν, τούς. κ.κ. Βρανόπουλον, Κοντογεώργον, Παρίαην, Δόσην,
Παπακωνσταντίνου, Μιχαηλίδην, καί
άλλους πολλούς τών όπο’ων τα ονό
ματα μάς διαφεύγουν πράγμα διά τό
όποιον καί ζητοϋμεν συγγνώμην. Τήν
σεμνήν έκδήλωσιν έκ μέρους τών έν
ένεργεία "Αστυνομικών έτίμησαν διά
τής παρουσίας των ό ’Αρχηγός τή;
Άστυν. Πόλεων κ. Γιαννούλης, ό 'Γ
παρχηγός κ. Καλτσάς, δ ’Αστυνομι
κός, Δ) ντής Πειραιώς κ. Άδαμόπουλος καί Αντιπροσωπεία τοΰ Σώματος
έξ δλων τών βαθμών ύπδ τόν ’Αστυ
νομικόν Δ) ντήν κ. Οικονόμου.
Παρέστησαν έπίσης δ ,Πρόεδρος
τής Όμοσπονδ'ας Συν) χων ΙΙολ. Υ 
παλλήλων κ. Πετρουτζή- καί δ Πρόε
δρος τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας
Συν) χων Σωμάτων Ασφαλείας καί
τοΰ Συνδέσμου Συν) χων ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Γιαλακίδης. Τόν εύθυμο
τόνο στήν ώραίαν έκδήλωσιν έδωσε
ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πό
λεων ύπό τόν Ά ρχ· φύλακα κ. Ά νδρικόπουλον. Τραγούδησαν οί Αστυ
φύλακες κ.κ. Τσερκάνος Μεϊντάνης
καί Μπεγδεμές καί ένεθουσίασε δ μί
μο: Αστυφύλαξ κ. Γκότσης.
Τήν δλην Ιορτήν έκάλυψε τηλεοπτικώς καί φωτογραφικώς τό συνέρ
γειαν τοΰ Τμήματος Δημ. Σχέσεων

τοΰ Α.Α.Π. ύπό τόν ’Αστυνόμον κ.
Πηλόν τοΰ δποίου ή συμβολή είς τήν
έπιτυχίαν τής ώραίας βραδυάς ύπήρξεν Αποφασιστική καί Ανεγνωρίσθη
ύπό τών παρευρεθέντων. Έ ν άρχή
ώμίλησεν δ Γενικός Γραμματεύς τής,
'Ομοσπονδίας κ. Παρίσης, δ δπαίος
μεταξύ τών άλλων, έκανε καί τήν
παρουσίαν τών παρευρεθέντων. Έ ν
συνεχείφ έλαβε τόν λόγον δ τ. ’Αρ
χηγός καί Πρόεδρος τής Π .Ο Α Λ .
Α.Π. κ. Νέρης, δστις είπε χαρακτη
ριστικούς μεταξύ τών άλλων καί τά
έξής:
«Κάθε φοράν πού συναντώμεθα δμαδικώς, αισθάνομαι και νομίζω δτι τό αίσθάνεσθε δλοι, δτι γυρίζω πίαω τόσα χρό
νια, δαα χρειάζονται νά φθάσω είς τήν
άρχήν τής γνωριμίας μου μέ τόν καθένα
άπό Σάς.
Είναι ή πρώτη φορά πού δ Σεβαστός
Ε π ίτιμ ο ς Πρόεδρός μας κ. ’Ιωάννης Καλυβίτης, διά προληπτικούς
λόγους άπό
τυχόν άσθένειαν δέν εύρίσκεται κοντά μας.
Τή έντολή του σάς διαβάζω τόν συναδελφικόν χαιρετισμόν του και δτι νοερά εύρίσκεται έδώ.
Είς τήν θέσιν του δμως παρακάθηται δ
Νεώτερος τών ’Αρχηγών μας δ έν ένεργείφ
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. ΚΩΝ)ΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ, έν τω προσώπφ τού όποιου
ύποδεχόμεθα δλόκληρον τό ’Αστυνομικόν
Σώμα.
Παρακάθηται έπίσης μαζύ μας καί ’Αν
τιπροσωπεία έξ δλων τών βαθμών τοΰ ’Α
στυνομικού Σώματος καί τοΰ Γυναικείου
τοιούτου, ώς καί τών Δοκίμων ’Αστυνομι
κών διά νά γνωρίσουν έν τφ προσώπφ σας
τό χθές καί νά γνωρίσωμεν καί ήμεϊς έν
τφ προσώπφ των τό μέλλον.
'Η πρόοδος δλων Σας κύριε ’Αρχηγέ καί
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος τό δποϊον έτάξαμεν ώς σκοπόν τής ζωής μας είναι πιστεύσατε ή μοναδική ήθική ίκανοποίησις
καί χαρά.
'Γποδεχόμεθα έπίσης μέ συγκίνησιν καί
χαράν τούς παρακαθημένους κ.κ. τόν Πρόε
δρον τής Α.Δ.Ε.Δ.Γ. κύριον Ζαφ. Παπαμιχαλόπουλον, τόν Πρόεδρον τής
’Ομο
σπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίων 'Επαλ
λήλων τής 'Ελλάδος, κύριον
Κων)νον
Πετρουτζήν, τόν Πρόεδρον τής 'Ομοσπονδί
ας Συνταξιούχων Σωμάτων ’Ασφαλείας ώς
καί
Πρόεδρον Κατωτέρων Συνταξιούχων
Συνδέσμου ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθηνών,
κ. Γεώργιον
Γιαλακίδην, δλους άξιους
συνεργάτας τών προσπαθειών μας, κα
θώς έπίσης καί τούς έκπροσώπους τοΰ
’Αστυνομικού καί Συνταξιουχικοΰ Τύπου

καί τούς εύχαριστοΰμεν δλους διά τήν έδώ
παρουσίαν των.
Πολλοί έξ δμών, ίσως θά σκέπτεσθε δτι
άραιώνουν αί τάξεις μας. Τούτο φυσωλογικώς συμβαίνει. Πυκνώνουν δμως παραλλήλως τάς τάξεις μας οί άπερχόμενοι έκ
τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος.
ΟΙ Παλαιοί δι’ αύτό είναι Νέοι δΓ ήμάς, οί δποϊοι θά μάς διαδεχθούν είς τήν
έν άποστρατείφ ήγεσίαν.
Δέν είναι άλλως τε σήμερον ή ήμέρα
άπολογισμοΰ ή μνημοσύνου, είναι ώρα ψυ
χαγω γίας καί χαράς έκ τής Συνεστιάσεως
έπί τφ αύτφ Παλαιών καί Νέων Συνεργα
τών τής ’Αστυνομίας.
'Γπάρχουν πολλοί οί όποιοι φοβούνται
τήν άποστρατείαν καί δυσκόλως προσαρ
μόζονται πρός αύτήν’ αύτό είναι Λ ά θ ο ς .
Κάθε ήλικία έχει τις χαρές της καί δ
Συνταξιούχος τήν μεγάλην χαράν δτι είναι
έλεύθερος καί άνεξάρτητος, άρκεϊ νά έχη
Υγείαν.
Αυτήν τήν 'Γγείαν καί τήν χαράν εύ
χομαι είς δλους ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
είς δέ τούς έν ένεργείφ μαζύ μέ αύτά καί
καλήν πρόοδον.
Σάς εύχαριστώ καί π ρ ο π ί ν ω
είς
Υγείαν δλων Σας, Κυρίαι καί Κύριοι.

Μετά τόν κ. Νέρην, ώμίλησεν δ
’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Γιαν
νούλης, δ όποιος έτάνισεν ιδιαιτέρως
μεταξύ τών άλλων, δτι οί έν ένε,ργείφ Αστυνομικοί αισθάνονται Απε
ριόριστον σεβασμόν, αγάπην καί έκτίμησιν πρός τούς έν, συντάξει συν
αδέλφους, οί όποιοι υπήρξαν σοφοί δι
δάσκαλοι, έκλεκτοί συνεργάται και
προϊστάμενοι. Συνεχίζουν δ κ. ’Αρχη
γός καί απευθυνόμενος π,ρό-; τούς Α
σπρομάλληδες, οί δποϊοι μέ άνυπόκριτον συγκίνησιν τόν παρηκολούθουν,
τούς ύπενθύμισεν, δτι οί ύπηρετοΰντες
συνάδελφοι καί διάδοχοί των τους
θεωρούν πάντοτε έν ένεργεία καί
χρειάζονται τήν συνδρομήν καί τάς
σοφάς συμβουλάς των.
Πρός τούς σεβαστούς συνταξιούχους
μας εύχόμεθα καί ήμεϊς υγείαν, χα
ράν καί κάθε ευτυχίαν. Τόν έπόμενο
χρόνο νά έορτάσωμεν καί πάλιν καί
νά μάς δώσουν τήν χαράν νά τούς κα
μαρώσουμε ξανά καί νά χαροΰμε γιά
τήν επιβλητική, τήν πολύτιμη παρου
σία τους.
«Α. X.»
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Δ IA B A Ζ Ω.... Β Λ Ε Π Ω.... Α Κ Ο Υ Ω....
-*

Ο Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Τ Κ Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ Κ Α Ι ΤΟ Κ Ο ΙΝ Ο Ν Γ ΙΑ
ΤΗ Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Κ Α Ι Τ Ο Ν Ο Μ ΙΛ Ο
ΦΙΛΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ .

-*

Κ Λ ΙΜ Α Κ ΙΟ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ Μ ΕΤ ΣΟ Β Ε ΙΟ Υ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ Υ Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Ε Τ Α Ι Τ Α Σ Υ 
ΝΟ ΡΑ .

-*

Η Κ Α Π Ν Ο Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ
Α.Β.Ε.Σ.

.Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ »

Ύπό Αστυνόμου Β ' κ. Σ Π Υ Ρ . Π Η Λ Ο Υ

-*

Ο Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Γ Κ Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ Κ Α Ι ΤΟ Κ Ο ΙΝ Ο Ν ΓΙΑ
ΤΗ Ν Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Κ Α Ι ΤΟ Ν Ο Μ ΙΛ Ο
ΦΙΛΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ .

— Ό Κερκυραϊκός τύπος αφιέρωσε ενθουσιώδη σχόλια
καί εύμενέστατες κρίσεις γιά τήν δραστηριότητα τοΰ νεο
σύστατου Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Κερκύρας καί τής
Αστυνομικής Διευθύναεως Κερκύρας.
Έτσι, ή ήμερησία Κερκυραϊκή έφημερίς: «ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ»
έγραψε μεταξύ τών άλλων καί τά έξής:
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ
ΑΣΤΓΝ. ΓΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝ. Δ) ΝΣΕΩΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ.
Μεγαλειώδης καί ύπό πλήρους έπιτυχίας έστέφθη ή έορτή
διανομής δώρων εις τά τέκνα τών ύπαλλήλων τής ’Αστυνομικής
Δ)νσεως Κερκύρας, ήτις έλαβε χώραν είς τδν κινηματογρά
φον «ΟΡΦΕΤΣ».
Διά πρώτην φοράν ή ’Αστυνομική Δ)νσις, τή συμπράξει
καί τού νεοσυαταθέντος 'Ομίλου Φίλων Κυριών τής ’Αστυνο
μίας Κερκύρας, προέβη είς τήν διοργάνωσιν μιδς τοιούτου εί
δους έορτής, ήτις έσκόρπιαε χαράν είς τάς ψυχάς τών μικρών
προσκεκλημένων.
'Ο κινηματογράφος «ΟΡΦΕΤΣ», δπου έγένετο ή έορτή έπαρουσίαζεν έορταστικήν δψιν. Ή έορτή έγένετο παρουαίφ τών
Αρχών τής πύλεως καί προσκεκλημένων έξ έκπροσώπων τοΰ
τύπου καί τού έκπαιδευτικού κόσμου καί ήρξατο τήν 10.30' ώ
ραν, &μα τή πρσσελεύαει τοΰ κ. Νομάρχου, ή άφιξις τού δποίου
είς τήν αίθουσαν έχαιρετίσθη μέ ζωηράς έκδηλώσεις τών παρευρισκομένων.
Ακολούθως ή χορωδία Άλκίμων, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
καθηγητοΰ κ. ΣΚΑΦΙΔΑ απέδιδε διάφορα τραγούδια. ’Εν συ
νεχείς άνήλθεν είς τό βήμα 6 Διευθυντής τής Αστυνομίας Κερ
κύρας ’Αστυνομικός Δ)ντής Α' κ. Χρήστος Κωστήρης, τού ό
ποιου τόν ώραΐον λόγον έκάλυψαν ζωηρά χειροκροτήματα έκ
μέρους άπάντων τών παρευριακομένων καί άκολούθως άνήλ
θεν είς τό βήμα ή Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου Κυριών Φίλων τής
’Αστυνομίας Κερκύρας, άναφερθεΐσα έν γενικαίς γραμμαϊς είς
τούς σκοπούς τού 'Ομίλου».
Κοί τά λόγια τής Προέδρου τοϋ Ο Κ Φ Α Κ έκάλυψαν
Ζωηρά χειροκροτήματα καί διάχυτος ήτο ή ώραία έντύπωσις
άπό τήν έμφάνισιν τοΰ Ομίλου, τοϋ όποιου τό μέλλον προβλέπεται λαμπρόν. Έ ν συνεχεία ήρξοτο ή διανομή δώρων
συμβολικώς ύπό τών Αρχών, άρχής γενομένης ύπό τοϋ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί τού κ. Νομάρχου, ύπό τά
ένθουσιώδη χειροκροτήματα τών παρευριακομένων. Καί ένω
είς τήν αίθουσαν ή χορωδία Αλκίμων έσυνέχιΖε τά έορταστικά τραγούδια είς τό μπάρ τοΰ κινηματογράφου παρετί
θετο μικρά δεξίωσις είς τούς προσκεκλημένους. Μετά τήν
χορωδίαν Αλκίμων προεθλήθη ταινία Μίκυ Μάους μικρού
μήκους, ή όποια έπροκάλεσεν άφθονα γέλια είς μικρούς
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καί μεγάλους. Καί ή ώραία έορτή έσυνεχίσθη μέ τήν δια
νομήν τών δώρων ύπό τών κυριών τοΰ Ομίλου καί λοιπών
προσκεκλημένων, ώς καί τών Αξιωματικών τής Αστυνομι
κής Δ)νσεως.
Περατωθείσης τής διανομής ή ώραία έορτή έληξε άφοΰ
προεκάλεσε Ζωηράν έντύπωσιν καί τά ευμενή σχόλια άπάν
των τών παρευρεθέντων, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει ότι
τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων δέν άποτελεϊ μόνον τόν
άκοίμητον φρουρόν τής άσφαλείας καί τής γαλήνης τοΰ
Ελληνικού Λαού, άλλά καί μίαν οικογένειαν άρρήκτως συνδεδεμένην καί ίσταμένην είς λίαν ύψηλόν έκπολιτιστίκόν
καί κοινωνικόν έπίπεδσν».
Έ Ε άλλου, ή έφημερίς:
σίευσε τά έξής .-

« Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α ΓΚΗ», έδημο-

«ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ.
'Ο Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πόλεων Κερκύρας μετά
τού Διοικητοϋ τού ’Αστυνομικού Σταθμού Άερολιμένος Κερκύ
ρας κ. Πριονα, καί άνδρών τού Σταθμού, έπεσκέφθησαν τό εν
ταύθα ’Εθνικόν Οίκοτροφείον, καί διένειμον είς τούς τροφί
μους του, έπί τψ Νέψ Έ τ ε ι γλυκίσματα καί διάφορα βιβλία,
ένεχείρισαν δέ είς τόν Διευθυντήν τού Οικοτροφείου ποσάν δρα
χμών 1.400 διά τήν άγοράν βιβλίων πρός έμπλουτισμόν τής
βιβλιοθήκης των Οίκοτρόφων.
0 κ. Σάββας Σαβόπουλος ηύχαρίατησε τούς εύγενεΐς δωρητάς, οί όποιοι τόν συνεχάρησαν διά τήν καθαριότητα καί τάξιν πού χαρακτηρίζει τό ίδρυμα».
Τέλος, είς τήν έφημερίδα « ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΙΑ » τής Κερκύ
ρας, έδημοσιεύθη τό έξής εύχαριστήριον:
«'Ο Διευθυντής, οί ύπάλληλοι καί οί μαθηταί τού Σω
φρονιστικού Καταστήματος ’Ανηλίκων Πτυχίας, θεωρούν ύποχρέωσίν των δπως καί δημοσίφ έκφράσωσι τάς άπειρους και
θερμάς ευχαριστίας των πρός τό λαμπρόν Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων Κερκύρας, ώς καί τό Συμβούλων τού νεοσυαταθέντος 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν
δωρεάν προσφοράν των είς τό Κατάστημα μιας συσκευής τηλεοράσεως καί πολλών άλλων δώρων, άποδεικνύοντες οϋτω έμπράκτως, μέ τά φιλάλληλα Χριστιανικά καί άνθρωπιστικά των
αισθήματα, τό ενδιαφέρον των διά τό ύπό τού Καταστήματος
έπιδιωκόμενον έργον τής άναπλάσεως τών μαθητών. Ό Διευθύνων τού Σωφρ. Καταστήματος ’Ανηλίκων Πτυχίας».
-*

Κ Λ ΙΜ Α Κ ΙΟ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν ΤΟ Υ Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ Μ ΕΤ Σ Ο Β Ε ΙΟ Υ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ Υ Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Ε Τ Α Ι ΤΑ Σ Υ 
ΝΟ ΡΑ .

. . .Πολλή πνευματική δύναμη καί χάρη, άπειρες εύγε·
νικές συγκινήσεις, πολλές εύτυχισμένες στιγμές κλείνει αύτη

ή έκθεση πού έλάβαμε. Μιά "Εκθεση περιγραφική τού εκλε
κτού Εκπαιδευτικού κ. Πέτρου Θεοδωροκάκου, Καθηγητ°ύ
-Γενικο ύ Έπιθεωρητοΰ Σωματικής "Αγωγής τού Ε.Μ. Πο
λυτεχνείου.
Ό κ. Θεοδωρακάκος είχε τήν χορό καί τήν τιμή νά ήγη·
θή μιας Αποστολής (τής 26ης) Σπουδαστών τού Ε.Μ.
Πολυτεχνείου στά Σύνορά μας. Μιά συντροφιά χριστιανική
πού έμοίρασε σημαίες καί δέματα καί άγάπη καί άκτίδες άπό
τόν Ήλιο τής Αιώνιας Ελλάδος, στά χιονισμένα άκρα τής
Χώρας μας. Στεκόμαστε μέ σεβασμό μπροστά σέ τέτοιες
εύγενικές πρωτοβουλίες. Στεκόμαστε αέ στάσι προσοχής.
Καί νοιώθουμε συγκίνηση πολλή, καθώς διαβάζουμε στήν
λαμπρή αύτή έκθεση τού κ. Θεοδωροκόκου, φράσεις σάν:
«Πάντες έζήσαμεν σχιγμάς ’Εθνικής έξάραεως, ευγνωμο
σύνης καί θαυμασμού διά χδ πνεύμα ήρωϊσμού καί αΰχοθυσίας
χών προμάχων τής Ε λληνικής Ελευθερίας καί ιδιαιτέρως συνεκινήθημεν άπό χό άσύγκριτον Μεγαλείου χοΰ έπιδειχθενχος
αϊσθήμαχος ’Εθνικής Τιμής καί ’Αξιοπρέπειας χών θυαιασθένχων καί ύποστάντων χά πάνδεινα καχοίκων καί μαχηχών χής
«Ίεράς ΙΙόλεως».
«Ή Ιπομένη είναι παραμονή χών Χισχουγέννων. Έ χοιμαζόμεθα διά χήν έπίσκεψιν χών Συνόρων μας. Δέν πχοούμεθα
άπό χήν πίπχουσαν βροχήν. Άδημονοΰμεν νά έλθη ή αύγή διά
νά εδρεθούμε κονχά εις χούς Σχραχιώχας μας καί χούς κατοίκους χής μεθορίου, χούς Άκρίχας μας».
Καί ή έφημερίς: « Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Α ΝΕΑ», άναφερομένη
στήν έΕόρμηση αύτή τών Σπουδαστών τού Πολυτεχνείου
μας, έγραψε, μεταξύ τών άλλων:
«Ύπήρξεν δπερήφανον μήνυμα χοΰ ακμαίου έθνικού φρονήμαχος χής σπουδαζούαης νεόχηχος, ή έπίσκεψις χών σπουδασχών καί σπουδασχριών χοΰ ’Εθνικού Μετσοβείου Πολυχεχνείου
εις χάς έπάλξεις χών συνόρων, — έπίσκεψις— προσκύνημα πού
πραγμαχοποιεΐχαι επί 25 έχη συνεχώς, ώς μία λαμπρά καί ανε*
κχίμηχη παράδοσις.
Οί άξιοι αύχοί βλασχοί χής νέας γενεάς χής Φυλής, έπέσχρεψαν γεμάχοι ένθουσιασμόν καί αί ένχυπώσεις χων συνοψίζονχαι εις χούς ωραίους λόγους, πού άπηύθυνεν, είς χαιρεχισχήριον μήνυμά χου ό "Αρχηγός χής Αποσχολής καθηγηχής
κ. ΙΙέχρος Κ. θεοδωρακάκος, δ όποιος, μεχαξύ άλλων τονίζει:
«Αίσθανόμεθα χαράν καί ύπερηφάνειαν άπό χό πολλαπλούς
διαπισχωθέν αψηλόν φρόνημα χών φρουρών χών Συνόρων μας
καί έκφράζομεν χόν θαυμασμόν μας ώς καί χά συγχαρηχήριά
μας πρός χούς Άξιωμαχικούς καί Ό πλίτα ς χών παραμεθορίων
φυλακίων χής περιοχής, ’Ηπείρου, διόχι διά χοΰ παραδείγματος
χων καί χής έν γένει συμπεριφοράς χων, ένέπνευσαν είς ήμάς
αίσθήμαχα ’Εθνικής Υπερηφάνειας καί ’Ασφαλείας χά όποια
είναι χόσον άπαραίχηχα δΓ δλους χούς "Ελληνας, κυρίως δε
διά χούς νέους μας καί ιδιαιχέρως διά χούς Σπουδασχάς μας».

Οί φοιτηταί τού Πολυτεχνείου κατά ·τήν έπίσκεψιν των είς
τά άκριτικά φυλάκια δέν παρέλειψαν νά τιμήσουν διά τής
καταθέαεως στεφάνου είς τό μνημεϊον τού Καλπακίου τούς
ηρωας τού 1940.

Είς τήν σταυροφορίαν αύτήν, 26ην κατά σειράν μετέσχον
80 σπουδοσταί, ή Μικτή Χορωδία τού Ιδρύματος μέ έπικεφαλής τόν έμπνευστήν τών εξορμήσεων αύτών καθηγητήν
κ. Πέτρον Θεοδωρακάκον, πλαισιωμένον άπό τούς καθηγητές
κ.κ. Στέφ. Σϊνον, Άρχοντούλαν Μουρίκη, Νικόλαον Δικαιουλάκον καί τόν διευθυντήν τής χορωδίας κ. Βασίλειον Μακρίδην, οί όποιοι έέη°υν στιγμάς ιερών συγκινήσεων, άλλά
καί ήσθάνθησαν τήν παρουσίαν των είς τά σύνορα, ώς μίαν
πανηγυρικήν βεβαίωσιν τής ήθικής ύπεροχής των ώς έμπνευσμένων οδηγών τής νεότητος.
-*

Η Κ Α Π Ν Ο Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ « Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ »
Α.Β.Ε.Σ.

Έ Ε άφορμής τής έκπαιδευτικής έπισκέψεως, τήν όποιαν
έπραγματοποίησε τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, μέ έπι κε
φαλής τόν Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Άχιλ. Τσιπρούδην,
στήν Καπνοβιομηχανία: «Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ », μάς άπεστάλη
ένα πάρα πολύ ένδιαφέρον κείμενον, πού άναφέρεται στήν
δραστηριότητα τής Βιομηχανίας αύτής. Εύχαρίστως μετα
φέρουμε έδώ μερικά άποσπάσματα:
«'Η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» Άνών. Βιομ. Έ ταιρ. Σιγαρέχχων
ίδρόθη χό θέρος χού 1930, ένφ χό πρώχον Έργοσχάσιόν χης
ήρξαχο λειχουργούν άπό χοΰ θέρους χοΰ 1931. Ή βιομηχανική
αϋχη μονάς, μελετηθεϊαα καχά χό πρόχυπον χών λειχουργουσών
είς προηγμένα βιομηχανικώς κράχη χής Εύρώπης συναφών βιο
μηχανιών, άπεχέλεαεν ιστορικόν σχαθμό διά χήν χεχνολογικήν
έξέλιξιν καί πρόδρομον χής έν Έ λλάδι προαγωγής χής βιο
μηχανίας σιγαρέχχων.
Τήν πρωχοποριακήν θέσιν ή «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» Α.Β.Ε.Σ.
διεχήρησε άναλλοίωχον εις χήν διαδρομήν χών έχών καί χά
προϊόντα χης, άσυναγώνισχα εις ποιότητα καί τεχνικήν, έχουν
έπιβληθή είς χήν έσωχερικήν άγοράν, διατηροδντα χήν πρώτην
καταναλωτικήν θέσιν καί έχουν καταστή γνωστά καί άνταγωνιστικά είς χάς διεθνείς άγοράς, είς χάς όποιας άρίσχην ένχύπωαιν καί εύμενέστατα σχόλια προκαλοδν. Συγκεκριμένως,
σήμερον διοχετεύονται σιγαρέχτα μας καί καταναλίσκονται είς
χάς Χώρας: Γερμανία, Γαλλία, 'Ελβετία, Αύσχρία, Η.Π.Α.,
Καναδά, Σκανδιναυϊκαί Χώραι, 'Ολλανδία, Αύστραλία, Γιβραλ
τάρ, Μάλτα, Ρουμανία, Ισραήλ κλπ. ’Επίσης, καί είς χάς
άγοράς χής ’Αφρικής καί ’Ασίας, ή παρουσία χών σιγαρέχχων
μας είναι αισθητή, χά όποια καί άντιπροαωπεύουν έπιχυχώς
τήν ύψηλήν στάθμην χής έθνικής μας παραγωγής είς χόν τομέα
χής Καπνοβιομηχανίας».
«Ή παραγωγή μας άφορψ σιγαρέττα 19 διαφορετικών έμπορικών σημάτων, μετά φίλτρου καί άνευ, διαφόρων αυσκευασιών καί δλων τών ύπό χοδ Νόμου προβλεπομένων κατηγοριών.
Τιμή πωλήσεώς χων: 5— 16 δρχ. άνά κυτίον χών 20 αιγαρέτχων».
Ό ρόλος τής Καπνοβιομηχανίας « Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ » ,
δέν περιορίζεται μόνον είς τόν έπιχειρηματικόν τομέα. Έκ-

Είς τό πρόγραμμα τών έηισκέψεων τών φοιτητών τού Πο
λυτεχνείου μας είς τήν παρομεθόριον περιοχήν τής Ηπεί
ρου περιελαμβάνοντο καί σχετικοί ένημερώσεις. Είς τήν
φωτογραφίαν άΕιωματικός άναπτύσσει τό ιστορικόν τής
μάχης Καλπακίου τό 1940.
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τείνεται εύρύτατα καί εις τ6ν κοινωνικόν. Αλλωστε, εις
τόν κύκλον τής επιχειρησιακής δραατηριότητος, ή θεμιτή έπιδίωξις διά οικονομικήν άνάπτυΕιν καί προκοπήν δέν έχει
τήν έννοιαν μόνον τοϋ οικονομικού στόχου, άλλά καί τού
κοινωνικού παραλλήλους λειτουργήματος. Συμβαδίζει σαφέ
στατα καί πάντοτε μέ τήν ελληνικήν ανθρωπιστικήν άντίληψιν διά τήν Ζωήν καί τήν δημιουργικήν άντιμετώπισιν τών
ήθικών προβλημάτων τής έργασίας. Σταθερόν δέ οημεϊον
προσανατολισμού όλων τών οικονομικών επιδόσεων τής
Εταιρείας «Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ » , εις τήν διαδρομήν τού χρό
νου, ήτο ή προσπάθεια διά περισσότερόν κοινωνικήν δικαιο
σύνην καί άλληλεγγύην. Διά τήν έΕυπηρέτησιν τού έργατοϋπαλληλικοϋ προσωπικού της, (γενικόν σύνολον 1650) έλα
βε καί λομβάνει συνεχώς τά άπαραίτητα μέτρα, ή εφαρμο
γή τών όποιων έσχε γενικωτέραν μορφήν. Αλλά, ή «ΠΑ
Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ » Α.Β.Ε.Σ. δέν περιώρισε τήν
κοινωνικήν
δρσστηριότητα της εις τά πλαίσια άποκλειστικώς τής έπιχειρήσεως καί τού προσωπικού της. Πρώτη εις τούς έράνους καί εις τάς εισφοράς, εις κάθε γενικωτέραν κοινω
νικήν καί έθνικήν ανάγκην. Παραλλήλως ίδρυσε καί ένιοχύει Παιδικούς Σταθμούς εις τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά,

Παπαστρατείους
Σχολάς, Περίπτερον τού
Νοσοκομείου
« Α Σ Κ Λ Η Π Ε ΙΟ Ν » τής Βούλας, τό Πάρκον Αγρίνιου μέ τό
πρότυπον περίπτερόν του κλπ.
Κατά τό 1972 ή ήμερησία δυναμικότης παραγωγής τής
Εταιρείας άνήλθεν εις 25.000 κιλά. Καί ήδη, άμεσοι στό
χοι τής « Π Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ » είναι:
— Ή έγκαιρος προετοιμασία της διά τήν άντιμετώπισιν
τού επικειμένου δασμολογικού άφοπλισμού τής έλληνικής
άγορας σιγαρέττων, συνέπεια, τής συνδέσεώς υας υέ τήν
Ε.Ο.Κ.
— Ή ίδανικωτέρα, κατά τό δυνατόν, άντσπόκρισις τών
προϊόντων της εις τάς προτιμήσεις τοϋ καταναλωτικού κοι
νού καί εις τάς άπαιτήσεις τής συγχρόνου ύγιεινολογίας.
— Ή ένταοις τής έΕσγωγικής προσπάθειας διά τήν διάθεσιν τών προϊόντων της εις τάς άγοράς τού έζωτερικσϋ.
— Η διατήρησις τής έπιχειρηματικής, τεχνητής καί κοι
νωνικής πρωταπορείας εις τόν
'Ελληνικόν Βιομηχανικόν
Χώρον».
Σ Π Υ Ρ . Κ. Π Η Λ Ο Σ
Αστυνόμος Β '

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συνέχεια έκ τής σελ. 213
Τρόπος λειτουργίας τοϋ Γραφείου.
Γραφεΐον Τύπου.
Τμήμα Πληροφοριών.
Ενημερωτικόν έντυπον.
Διάφοροι συμπληρωματικά! γνώσεις κλπ., κλπ.
’Επίσης: Έμπόριον — Λογιστική — 'Αλληλογραφία —
Δημοσιογραφία
νΕκδοσις έντυπων — Τυπογραφία — Πιε
στήρια
Διαφήμησις — Διακόσμησις — Συγκοινωνία: —
Τουρισμός — Διεθνείς Συμβάσεις — Ρητορική — Σεμινάρια
^ Εθιμοτυπία
- Τηλεόρασις — Ραδιόφωνον — Κινηματο
γράφος — Νομικές γνώσεις κλπ.
_’Εκτός από τά μαθήματα καί τις διαλέξεις, γίνονται συ
ζητήσεις έπι τών διδασκομένων θεμάτων καί πραγματοποιούν
ται κινηματογραφκαί προβολαί.
Ή παραμονή μας στή Σχολή μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά
μάθουμε πολλά ένδιαφέροντα πράγματα, μέ τά όποια θ’ ασχο
ληθούμε μιά άλλη φορά, μέ πρώτη εύκαιρία.
Σέ λίγο, ήλθεν δ κ. Χαμπάκης τοϋ εξηγήσαμε τόν λόγο
τής έπισκέψεώς μας. Έφάνη πρόθυμος ν’ άπαντήση στις έρωτήαεις μας.
Εξαίρετος, έμπειρος, σεμνός δ κ. Χαμπάκης, άποφεύγει
τις προβολές καί τήν δημοσιότητα. Μας έδήλωσεν δμως δτι
έκτιμφ τις προσπάθειές μας στόν ειδικό αύτό τομέα. 'Ύστερα
μάς παρεχώρησε, μέ πολλή εύγένεια τήν συνέντευξη πού ζητή
σαμε, απαντώντας στις σχετικές έρωτήσεις μας:
— Κατ' άρχήν, σας εύχαριστοϋμε θερμότατα γιατί εί
χατε τήν καλωσύνην νά μας προσφέρετε τήν πολύτιμη βοήθειά σας, στό νευραλγικό χώρο τών Δημοσίων Σχέσεων τής
Αστυνομίας Πόλεων.
— «Δέν πρόκειται περί βοήθειας άλλά ύποχρεώσεως πρός
τό κοινωνικόν σύνολον, δλων τών άσχολουμένων μέ τάς Δημοσίας^ Σχέσεις. Χαίρομεν ιδιαιτέρως μάλιστα διότι μάς δίδεται
ή εύκαιρία, νά άκουσθή διά μίαν ακόμη φοράν ή φωνή τού
έκπαιδευτηρίου μας, είς τόν i0oov νευραλγικόν αυτόν τομέα
μέοψ τού θαυμασίου καί άρτιοτάτου περιοδικού τής ’Αστυνο
μίας».
— «Πώς βλέπετε αύτή τήν έρευνά μας;»
— "Η έρευνά σας θά ποέπει νά έχη μάλλον κατατοπιστι
κή προσπάθειαν δοθέντος δτι ώς θεσμός αί Δημόσιαι Σχέσεις
έχουν καταλάβει καί έδώ ίήν θέσιν πού κατέχουν εις δλας τάς
πολιτισμένος χώρας τού κόσμου. Επομένως ή έπιτυχία τής
έρεύνης τού περιοδικού σας, έγκειται ώς πρός τήν διάδοσιν τών
Δημοσίων Σχέσεων είς τό εύρύ κοινόν καί ιδίως πρός έκείνους πού έχουν ύποχρέωσιν νά καλλιεργούν τάς σχέσεις τού
άνθρώπου πρός άνθρωπον είς οίανδήποτε κοινωνικήν, έμπορικήν καί πάσης άλλης μορφής συναλλαγήν.
— «Θά εϊχοτε τήν καλωσύνη νά μάς δώσετε ένα γενικό

242

ορισμό καί νά μάς έκθέσετε σέ ποιό σημείο βρίσκονται σή
μερα στόν τόπο μας;»
, — «"Ενας καί μόνον γενικός δρισμός έπί τών Δημοσίων
Σχέσεων δέν υπάρχει. Κάθε μεγάλος οργανισμός, δλαι σχε
δόν αί ’Οργανώσεις Δημοσίων Σχέσεων τού κόσμου καθορίζουν
κατά τόν πλέον κατατοπιστικόν τρόπον τόν θεσμόν καί άποφθεγματικώς δλοι συγκλίνουν εις τό νόημα τής ανάγκης νά πλη
σιάζουν δ ένας τόν άλλον μέ κατανόηαιν καί καλήν προαίρεσιν
πρός έξυπηρέτησιν τού αμοιβαίου συμφέροντος. Είς τόν τόπον
μας σήμερα, αί Δημόσιαι Σχέσεις θεωρούνται ήδη ώς κλάδος
απαραίτητος διά τούς μεγάλους ’Οργανισμούς καί επιχειρήσεις,
έφ’ δσον είναι καλώς όργανωμένος καί μέ τούς καταλλήλους
άνθρώπους».
— «Τί θά ήμπορούσατε νά μάς πήτε γιά τις Δημόσιες
Σχέσεις στήν Αστυνομία Πόλεων;»
— «Παρά τό άναλλοίωτον τής έννοιας τών Δημοσίων Σχέ
σεων εις δλους τούς τομείς ,τό Δημόσιον παρουσιάζει πά,τοτε
κάποιαν ιδιομορφίαν μέ προέκτασιν τής ιδιομορφίας αυτής είς
κάθε του Γπηρεσίαν. Έ ν προκειμένψ διά τήν ’Αστυνομίαν τό
κράτος «πωλεΐ» άαφάλειαν.
Αύτό πρέπει νά γίνη αντιληπτόν άπό τό εύρύ κοινόν διά
νά έκτιμήση άναλόγως τήν προσπάθειαν αύτήν πού άποβλέπει
πρός τό συμφέρον του, ώστε νά προσφέρη τήν συνεργασίαν του
πρός έκείνους πού τού έξασφάλίζουν τήν άσφάλειάν του.
Διά νά γίνη δμως αύτό άντιληπτόν πρέπει πρώτον τό κρά
τος νά φροντίση διά τών Δημοσίων Σχέσεων νά προσέλκυση τό
ένδιαφέρον τού κοινού καί νά τό μεταβάλη είς στενόν του συν
εργάτην.
Διά νά έπιτευχθοΰν δμως αύτά άπαιτεΐται έκπαίδευσις κα
ταλλήλων άνθρώπων οί όποιοι θά καταλάβουν τελικά .τά ς κα
ταλλήλους θέσεις.
— «Τί θά ήταν δυνατόν ακόμα νά γίνη στό χώρο τών
δημοσίων σχέσεων τής Αστυνομίας Πόλεων;»
— «Συμπληρωματική έκπαίδευσις. ’Ιδίως κατωτέρων όργάνων πού έρχονται είς άμεσον έπαφήν μέ τό μεγάλον κοινόν.
Τά κύριον θέμα, κατά τήν γνώμη μας, είναι συγκερασμός έκ·
τελέσεως διαταγών, τάξις, πειθαρχία, ευπρέπεια καί εύγενής
συμπεριφορά τών ’Αστυνομικών Υπαλλήλων καί έν ταύτφ πλή
ρης ίκανοποίησις τού κοινού. "Ο,τι δηλαδή συμβαίνει είς κάθε
έκδήλωσιν Δημοσίων Σχέσεων μέ τροποποιημένην κάπως μορ
φήν άναλόγως τών περιστάσεων».
— «Καί γιά τό περοδικό μας τί θά είχατε νά μας πήτε;»
— «Διά τό περιοδικό σας δέν έχομεν νά προσθέσωμεν τίποτε
άλλο, πλήν τών συγχαρητηρίων».
Σ Π ΥΡ . Κ. Π Η Λ Ο Σ
Αστυνόμος Β '

Μ έ τις ειλικρινείς εύχαριστίες μου σάς
χαιρετώ.
Μέ πολλήν έκτίμησιν

Α Π Ο Μ Η Ν Α ΣΕ Μ Η Ν Α

M A P I Κ Α Μ Π Α Μ Π ΙΛ Η
Συγγραφεύς- Ποιήτρια- Δημοσιογράφος
★

ΤΑ

ΝΕΑ ΜΑΣ

Έπιστολαι
— Ή Σχολή 'Εθνικής Αμύνης ευχα
ριστεί διά τήν παροσχεθεϊσαν ύφ' ύμών
συνδρομήν τόσον κατά τήν προπαρασκευήν, όσον καί κατά τήν έκτέλεσιν
τοϋ εκπαιδευτικού αύτής ταΕιδίου εις
τήν πάλιν των Πατρών.
Τήν άνωτέρω εύχαριστήριον έπιστολήν
άπέστειλε πρός τό Ά ρχηγεΐον Άσχυνομ Ι
ος Πόλεων— Γ ' Σ)6ρίου 11, δ Υποναύαρ
χος κ. Λ. Εΰγενίδης, Διοικητής Σχολή;
’Εθνική; Άμύνης.
★
— Θεωρώ χρέος μου νά έκφράσω τάς
θερμός εύχαριστίας μου πρός τό Σώμα
τής Αστυνομίας Πόλεων, όργανα τής
όποιας ένεργήσαντα ταχύτατα μέ διέ
σωσαν ίσως άπό βέβαιον θάνατον.
Συγκεκριμένους τήν 9ην τρέχοντος,
λόγω έγκεφαλικοϋ έπεισοδίου τό όποιον
ύπέστην εις τό Γραφεϊον μου, παρέστη
άνάγκη άμέσου μεταφοράς μου εις τόν
Σταθμόν Πρώτων Βοηθειών. Έκλήθη
πρός τούτο τό «100», έντός δέ βραχυτάτου χρόνου κατέφθοσε τό ύπ' άριθ. Α.Π.
774 Περιπολικόν μέ άστυνομικούς Ν.
455 Κολιοκουδάκην Κ. καί Ν. 844 Μελίτην Ν., οϊτινες μέ έσήκωσαν εις τάς
χείρας των μέ καιτεβίβασαν έκ τού Γ '
ορόφου, μέ έπεβίβσσαν εις τό περιπολικόν καί μετά μεγάλης προσοχής μέ με
τέφεραν εις τόν Σταθμόν Πρώτων Βοη
θειών. Παρά τό κρίσιμον τής καταστάσεώς μου, συνεκίνηοαν βαθύτατα τό ένδιαφέρον των, ή στοργή των, ή άψογος
συμπεριφορά των, ή προσεκτικότης των
καί έν γένει ή στάσις των, άτινα συνετέλεσαν εις τήν διάσωσιν μου, δεδομέ
νου, ότι παρέμειναν εις τό έν λόγω Στα
θμόν μέχρις ότου μέ έπεβίβσσαν εις άσθενοφόρον καί μέ μετέφερον εις τόν
Ευαγγελισμόν. Τοιαύτα όργανα τιμούν τό
Αστυνομικόν Σώμα τοϋ όποιου ήγεϊσθε.
Τήν άνωτέρω ευχαριστήριον έπιστολήν
άπέσχειλε πρός χδν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας
Πόλεων κ. Κων)νον Γιαννούλην, δ κ. Πέ
τρος Καβούρης, Δ)ντής τύπου, Δημοσίων
Σχέσεων— Γενικής Γραμματείας ’Αθλητι
σμοί).
★
Πρός τόν Αρχηγόν Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κων. Γιαννούλην άπεστάλη ή
έΕής εύχαριστήριος έπιστολή:
«ΆΕιότιμε

Κύριε Γιαννούλη,

Εύχοριστώ τό Αρχηγείο Αστυνομίας

Πόλεων, πού μέσα άπό Σας, μέ τήν
ιδιότητά σας ώς Αρχηγού τοϋ Σώματος
μοϋ έδωσε τήν τιμή νά έρθω σ' έπαφή
μέ τήν πολυσχιδή δραστηριότητά της,
μέσα άπό τις σελίδες τής «Έκθέσεως
Δραστηριότητος
Αστυνομίας Πόλεων
1971».
Σάν πολίτης, σας εύχαριστώ γιά τήν
τιμητική άποστολή. Σά λογοτέχνης σας
συγχαίρω γιά τήν καλαίσθητη καί γεμάτη
ούσία έκδοση.
Εύχομαι τό Σώμα τής Αστυνομίας
Πόλεων νά προσφέρη πάντα τέτοιες έκδόσεις, ώστε νά γίνεται μπορετό νά έρ
χεται αέ έπαφή μέ τήν δραστηριότητά
της ένα μεγάλο μέρος τοϋ καλλιτεχνικού
καί πνευματικού κόσμου τοϋ τόπου μας.
Ό περιορισμός τής έγκληματικότητος
καί ή διαφύλαΕη τής πνευματικής καί
σωματικής άκεραιότητος τοϋ πολίτη,—
έργο βασικό τής Αστυνομίας — άποτελεί
θεμελιακή προϋπόθεση γιά τήν άνάπτυΕη τοϋ Ενός καί τών Πολλών. Βρίσκο
μαι σέ θέση νά γνωρίζω καλώς τήν έπιτυχία τής δικής μας Αστυνομίας πάνω
σ' αύτό.
Μετά τιμής
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ ΙΑ Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
*
Ή συγγραφεύς - ποιήτρια - δημοσιο
γράφος δίς Μαοίκα Μπομπίλη, άπέστειλε πρός τόν Αρχηγόν Αστυνομίας Πό
λεων κ. Κων. Γ ιαννούλην τήν έΕής εύχαριστήριον έπιστολήν:
■ Αγαπητέ κ. Γιοννούλη,
"Ελαβα άπό καιρό τό ώραϊο σας βι
βλίο, πού πραγματεύεται τόσο άριστοτεχνικά τή δραστηριότητα κατά τό 1971
τής Αστυνομίας Πόλεων, τής όποιας ήγείσθε.
Δυστυχώς όμως, λόγω μακρας ασθέ
νειας μου, άπό γρίππη, ή όποια μέ τα
λαιπώρησε καί άκόμα δέν θέλει νά μ'
έγκαταλείψη οριστικά, δέν κατώρθωσα
νά σας εύχαριστήσω γιά τήν εύγενική
σας αύτή προσφορά, έγκαίρως. Έστω
καί καθυστερημένα, μαζύ μέ τις θερμές
εύχαριστίες μου σάς εύχομαι όπως ό
καινούργιος χρόνος σάς χαρίση κάθε
χαρά καί εύτυχία καί έπί πλέον ύνεία
καί έπιτυχή συνέχισιν τής γονίμου δρα
στηριότητος τής ύφ' ύμός Αστυνομίας
Πόλεων, έπ' άγαθφ όλων μας.

Τό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού I.
Ναού Αγίου Μάρκου τοϋ Εύγενικοϋ Κ.
Πατησίων, άπέστειλε πρός τόν Αρχηγόν
Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων)νον Γιαν
νούλην τήν κάτωθι εύχαριστήριον έπι
στολήν:
«Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ
I. Ναού Αγίου Μάρκου τοϋ Εύγενικοϋ
Κ. Πατησίων, εύγνωμόνως έκφράΖει
πρός Υμάς καί δΓ Υμών πρός τό ένδοΕον Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων
τάς θερμστάτας εύχαριστίας ήμών καί
τών κατοίκων τής συνοικίας τών Θυμαρακίων διά τήν συμμετοχήν τμήματος
Αστυφυλάκων εις τόν Πανηγυρικόν Ε
ορτασμόν τοϋ Πολυούχου τής 'Ενορίας
μας τοϋ Αγίου Μάρκου Εύγενικοϋ. Εύχόμενοι όπως Κύριος ό Θεός διά Πρε
σβειών τοϋ Αγίου Μάρκου ένδυνσμώνη, σκέπη καί διαφυλλάττη Υ μ ά ς εις
τό Κοινωνικόν καί εκπολιτιστικόν "Εργον Σας».
★
Τδ Δ. Συμβούλιον τής Βασιλικής ’Ιστιο
πλοϊκής 'Ομοσπονδίας 'Ελλάδος, άπέατειλε πρός χδν ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
κ.* Κων. Γιαννούλην τήν κατωτέρω ευχα
ριστήριον έπιστολήν:
«Τό Δ. Συμβούλιον τής Ομοσπονδίας
μας αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήση υμάς καί δΓ ύμών τόν Διευ
θυντήν τής Αστυνομίας Πόλεων Α θ η 
νών κ. Ν. Δαοκαλόπουλον, διά τήν παροχώρησιν Ραδιοτηλεφώνων, άτινα συνετέλεσον εις τήν άρτίαν διοργάνωσιν
τών V I Βαλκανικών Αγώνων Ιστιοπλο
ΐας 1972. "Ανευ τής ΰμετέρας συμπαραστάσεως ή άναληφθεϊσα
παρά τής
Ομοσπονδίας μας ύποχρέωσις όργανώσεως τών άγώνων τούτων θά καθίστα
το προβληματκή.
Τοιαϋται έκδηλώσεις μας ένιοχύουν
εις τήν πρσπάθειόν μας άναπτύΕεως τοϋ
άθλήματος τής Ιστιοπλοΐας έπ’ ωφε
λείς τής Ναυτικής Πατρίδος μας».
★
Εις εύχαριστήριον έπιστολήν τού κ. Γε
ωργίου
Παντή Παπακυριάκη, πρός τόν
'Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Ν. Δασκαλόπουλον, άναφέρονται τά έξής:
«Βαθύτατα ουγκινημένος άπό τόν θάνοτον τοϋ πατρός μου, τέως Άρχιφύλακος Παντή Ποποκυριάκη καί έχων ά
γνοιαν τού καθήκοντος μου ένημερώσεως τοϋ Σύκιατος, μέσω τοϋ ο'κείου Α
στυνομικού Τμήματος, εύρέθημεν μετά
τής μητρός μου έκπληκτοι πρό τιμητι
κού άποσπάαματος καί ώραιοτάτου στε
φάνου κατά τήν έκφοοάν τοϋ άγαπητςϋ
μας νεκρού εις τό Νεκροταφεϊον Βύ
ρωνος.
Έπιθυμοΰμεν, ή μητέρα μου καί έγώ,
νά έκφράσωμεν προσωπικώς εις Ημάς
τήν συγκίνησιν τήν άναγνώρισιν, τάς
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εύχαριστίας μας, διά τήν τόσον συναδελφικήν καί άνθρωπίνην άπότισιν τοϋ
ίστάτου φόρου τιμής, εις τόν νεκρόν
μας, τοϋ όποιου τό πένθος καί τήν οδύ
νην, έμοιράσθητε μεθ' ύμών, δΓ αυτής
τής χειρονομίας.
Έπιθυμούμεν όκόμη, μέσψ Ύμών, νά
κοινοποιηθώσι τά αίσθήματά μας εις τόν
Διοικητήν τοϋ ΙΘ ' ’Αστυνομικού Τμήμα
τος άρχιφύλακα, Κοραλήν Δημήτριον,
καί τούς όνδρας τοϋ άπσσπάσματος κα
θώς καί εις τόν άΕιωματικόν ύπηρεσίας
τοϋ ώς άνω τμήματος τής 5ης τρέχον
τος άρχιφύλακος, Κοραλήν Δημήτριον,
δστις ένεργών έΕ ίδιας πρωτοβουλίας
καί κινούμενος έΕ ύπερόχων αισθημά
των, έκινητοποίησεν τόν μηχανιοιμόν έγ
καιρου ένημερώσεως οας, άποκαθιστώντας με εις τήν δγνοιάν μου πρός ένημέρωσιν».
★
Ύπό χοΟ ’Αστυνομικοί) Δ)ντοΟ Πειραιώς
κ. Τ. Άδαμοποόλσυ άπεστάλη πρός τήν
Πρόεδρον τοΟ Ο.Ιί.Φ.Α. Πειραιώς ή κά
τωθι έπιστολή:
«Σεβαστή μας Κυρία Πρόεδρος.
Ώ ς Διευθυντής Αστυνομίας Πειραι
ώς, θεωρώ καθήκον έπιτοκτικόν νά άπευθύνω διά τής παρούσης πρός Υμάς,
ώς Προέδρου τού Ομίλου Κυριών Φί
λων Αστυνομίας Πειραιώς καί δι’ Ύ 
μών πρός άπαντα τά έκλεκτά μέλη τοϋ
Ομίλου, νά έκφράσω τάς θερμοτάτας
ευχαριστίας καί τήν άπειρον ευγνωμο
σύνην τών όΕιωμστικών καί κατωτέρων
υπαλλήλων τής ύπ’ έμέ Διευθύνσεως διά
τά όσα προσεφέρατε κατά τό παρελθόν
καί έΕακολουθεϊτε νά προσφέρετε μέχρι
σήμερον εις τόν Αστυνομικόν κόσμον
τού Πειραιώς.
Ή άγάπη όλων, ή στοργή, τό Ζωηρόν
ένδισφέρον, ή άλληλεγγύη καί ή θερμή
καί άνιδιοτελής πάντοτε αυμπαράστασις
πρός τούς όστυνομικούς τοϋ Πειραιώς
μάς συγκινούν βαθύτατα καί μάς τονώ
νουν τό ήθιικόν, διά νά συνεχίσωμεν τό
έπίπονον, άλλά ώραϊον καί ύψηλόν έργον μας πρός τήν Ελληνικήν κοινωνίαν.
Ιδιαιτέρως ήθελα νά τονίσω ότι τό
έκδηλωθέν ένδιαφέρον διά τής οοβαρας
οικονομικής συνδρομής έΕ 100.000 δρα
χμών ώς πρός τήν όργάνωοιν τής παι
δικής έορτής τής όποιας ή έπιτυχία ένεποίηοεν άρίστην έντύπωσιν εις όλους
τούς παρευρεθέντας, συνέσφιΕεν έτι
περισσότερον τούς υφισταμένους ισχυ
ρούς δεσμούς τών άστυναμικών τοϋ
Πε'οαιώς κοί τών οικογενειών των μεθ’
Ύμών.
Μάς έδίδαΕε διά πολλοστήν φοράν ό
τι εις τό διεΕαγόμενον σκληρόν άγώνα
μας διά τήν έΕασφάλισιν τής δημοσίας
τάΕεως, τής ειρήνης καί ήσυχίας τών
πολιτών δέν εϊμεθα μόνοι, άλλά περιβολλόμεθα καί ένισχυόμεθα άπό λαμπρά
μέλη τής Πειραϊκής κοινωνίας, άπό τάς
ύπερόχους ίερείας τοϋ Ναού τής κοινω
νικής άλλπλεγγύπς καί τής φιλαλληλίας
αί όποιοι άποτελοϋν σήμερον τόν ύποδειγματικώς δροστήριον, άλλά κοί γονιμώτατον εις έργα εύποιίας
Όμιλον
Κυριών Φίλων Αστυνομίας Πειραιώς.
Είθε τό παράδειγμά σας νά μιμηθοΰν
κοί άλλα μέλη τής κοινωνίας.
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Τόσον έγώ όσον καί άπαντες οί ύπάλληλοι τής ύπ' έμέ 'Αστυνομικής Διευθύνσεως εύχόμεθα όλοψύχως εις ά
λας Υ μ ά ς καί τάς οικογένειας σας ύγείαν καί πάσαν εύτυχίσν, ώοτε άπερίσπαστοι νά συνεχίσητε τό θεάρεστον
έργον σας καί ό Θεός τής άγάπης είθε
νά άνταμείβη Υμάς.
"Ολως Ύμέτερος
Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Η Σ Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Άστυν. Δ)ντής Α »

τας εύχαριστίας μου καί τήν έκφρασιν
της έκτιμήσεώς μου».
★

Α Ρ Χ Η Γ Ε ΙΟ Ν Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
ΑΡΧΗΓΟΣ
Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ’
Κύριον Δημήτριον Καραγιαννάπουλον
Διοικητήν
Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως,

★
Ό Πρέσδυς τοδ Καναδά κ. MICHEL
GAUVIN, άπέατειλε πρός τόν Άστυνομικόν Δ)ντήν Α' κ. Βασ. Λάμπρου, τήν έξής ευχαριστήριον έπιστολήν:
«Σάς όπευθύνω τήν παρούσαν σχετικώς μέ πρόσφατον περίπτωσιν νεαρός
άλλοδαπής, προφανώς
ποσχούσης έΕ
αμνησίας, μέ τήν περίθαλψιν καί τήν
έΕακρίθωσιν τής ταυτότητος τής όποιας
ήσχολήθη τό Κέντρον ’Αλλοδαπών Πει
ραιώς. Τελικώς διεπιστώθη ότι έπρόκειτο περί τής ψυχοπαθούς M A U R E E N
P A T R IC IA M C C U IR E , Καναδής ύπηκόου ήτις, λόγω τής σοβαρότητος τής
καταστάσεως της, έπρεπε νά είσαχθή
εις ψυχιατρικήν κλινικήν πρός θερα
πείαν. Οϋτω, μέ τήν βοήθειαν άστυνομικών οργάνων, ή άσθενής διεκομίσθη
τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1972 άπό τό έν
Πειραιεϊ Φιλανθρωπικόν ’Ίδρυμα "Αγιος
Νικόλαος, όπου έφιλοΕενείτο, εις τήν
κλινικήν Σινούρη Κηφισσιας.
Σκοπός τής παρούσης μου είναι νά
σάς γνωρίσω καί νά έΕάρω τήν έν προκειμένω πολύτιμον συνεργασίαν τοϋ Κέν
τρου Αλλοδαπών Πειραιώς μετά τής ήμετέρας Πρεσβείας. Ώ ς πληροφορούμαι
πρό τής έΕακριβώσεως τής έθνικότητος
τής άσθενοϋς, ή έν λόγω Υπηρεσία έμερίμνησεν περί αύτής, τήν έφωδίασε
μέ ρουχισμόν καί τελικώς τήν έτσποθέτησεν εις τό φιλανθρωπικόν ίδρυμα.
Μετά τήν έΕακρίβωσιν τής ταυτότητάς
της, καί τήν δισπίστωσιν ότι έπεβάλλετο ή εισαγωγή της εις κλινικήν, ή ιδία
Υπηρεσία διέθεσε όργανά της διά νά
τήν συνοδεύσουν κοτά τήν μεταφοράν.
Λόγω μανιακής καταστάσεως εις τήν ό
ποιαν εύρίακετο τότε ή Δεσποινίς M C 
G U IR E , ή συνδρομή χων αύτή ύπήρΕε
πράγματι πολύτιμος.
Γράφω έπίσης καί πρός τόν κ. Μιχ.
Λόον, Διοικητήν τοϋ Κέντρου Αλλοδα
πών Πειραιώς, μέ τήν παράκλησιν όπως
διαβιβάση τάς εύχαριστίας μου εις τούς
ύπ’ αύτόν άΕιωματικούς οϊτινες έπέδειΕαν στοργικόν ένδιαφέρον διά τήν άσθενή. "Εχω ύπ’ όψιν μου συγκεκριμένως τούς κ. κ. Ίωάννπν Ψυχογυιόν,
Παναγιώτην Καοαγιάννην καί Ίωάννην
Πετρόπουλσν. Αλλά καί δύο άστυφύλακας τοϋ Κέντρου Αλλοδαπών, τούς κ.
κ. Κυριάκον Κολοβόν, καί ΆλέΕανδρον
Μσριολήν, οί όποιοι τήν συνεκράτησαν
κοί τήν συνώδευσαν εις τήν κλινικήν,
ένώ εύρίσκοντο έκτος ύπηρεσίας. ΓνωρίΖω καλώς ότι δέν είναι ή πρώτη φορά
κατά τήν όποιαν άστυνσμικά όργανα,
εύριακόμενα έκτος ύπηρεσίας, διέθεσαν
τόν έλεύθερον χοόνον των διά νά προσ
φέρουν τήν συνδρομήν των εις άλλοδαπούς, κοί έπιθυμώ νά έΕάρω τούτο.
Παροκαλώ νά δεχθήτε τάς θερμοτά

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντά,
Αισθάνομαι βαθεϊσν τήν ύποχρέωσιν
όπως έκφράσω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου πρός ύμάς προσωπικώς καί
τούς ύφ’ ύμάς ύπαλλήλους, τούς διατεθέντας τήν 21 ην τρέχοντος μηνός διά
τήν λήψιν τροχονομικών μέτρων πρό τοϋ
Ίεροϋ Ναού Αγίου Διονυσίου Άερσπαγίτου εις δν έΤελέσθησαν οί γόμοι τής
θυγατρός μου ’Αγγελικής καί έν συνε
χεία εις τόν πρό τής Λέσχης ΆΕιωματικών ’Ενόπλων Δυνάμεων χώρον, ένθα
έδόθη πορά τοϋ ύποφαινομένου δεΕίωσις πρός τιμήν τών προσκεκλημένων.
Διά τών ληφθέντων έΕαιρετικών μέ
τρων τροχαίας έπετεύχθη ή άνετος, άκώλυτος καί ταχεία διακίνησις τών προσκληθέντων έν οίς Κυβερνητικοί προσω
πικότητες καί ή Ήγεοία τών Ενόπλων
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων
Ασφα
λείας.
Μ ετ’ αισθημάτων έΕαιρέτου τιμής
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ Κ Α Ρ Α Β ΙΤ Η Σ
Αντιστράτηγος
*
Πρός τόν ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ.
Τσιπρούδην, δστις — έπί κεφαλής άντιπροσωπείας — μετέβη εις περιοχήν Κονίτσης, ένθα, διένειμε δέματα πρός τους
ακρίτας μας, άπεστάλη ή έξής έπιστολή:
«Κύριε Διευθυντά,
Θά μοϋ έπιτρέψητε έκ μέρους τών
ΆΕιωματικών καί οπλιτών τοϋ 583 Τ.Π.
νά έκφράσω πρός ύμάς τάς θερμάς εύχαριστίας μας, διότι διά τής έπισκέψεώς
σας εις ήμέτερα τμήματα κοτά τάς Α 
γίας ήμέρας τών Χριστουγέννων άποδείΕατε έμπρόκτως τήν άπεριόριστον άγάπην καί στοργήν ήν τρέφετε πρός τούς
φρουρούς τών συνόρων.
Ή παρουσία ύμών μάς συνεκίνησε
ικαί μάς έδωσε μεγάλην χορόν. Είναι
σϋτη μία άπόδειΕις τοϋ άμερίστου ύμετέρου ένδιαφέροντος.
Παρακαλώ διαβιβσσητε έκ μέρους έμοϋ,
τών ΑΕιωματικών καί όπλιτών τάς θερ
μάς εύχαριστίας εις τούς συνοδεύσαντας
ύμϊν, έτι δέ διά τά προσφεοθέντα δώρα,
εύχόμενοι τέλος εύτυχισμένον τό νέον
έτος 1973, έπ’ άγα9ώ ύμών, τών οτκογενειών σας καί τής Πατρίδος γενικώτερον.
Μ ετ’ έκτιμήσεώς
(Τ.Σ.Υ.)
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ο Υ
Ά ν τ)ρ χ η ς ΠεΖικοϋ»

Π

Ε

Ν

Δ)ντήν 0' κ. Καραθανάσην, δ δποΐος καί
κατέθεσεν στέφανον έπί τής σοροδ, περιγράψας συγχρόνως διά συγκινητικών λό

ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΚΗΣ

Τήν 1G.2.73 άπεβίωσε ένταύθα δ έ.σ.
’Αρχηγός Άστυν. Πόλεων Βασίλειος Πετρουλάκης. *0 έκλιπών έκηδεόθη εις τό
Γ ' Νεκροταφεΐον, δπου τόν προέπεμφαν εις
τήν τελευταίαν του κατοικίαν οί συγγε
νείς, οί φίλοι του καί οί συνάδελφοι, δσοι
έγνώρισαν καί έξετίμηααν τόν έκλεκτόν
άατυνομικόν καί άνθρωπον. Έ κ μέρους τής
’Αστυνομίας Πόλεων παρέατη άντιπροσωπεία Οπό τόν ’Αστυνομικόν Δ)ντήν κ. Οίκονομάκον, δ όποιος άπεχαιρέτησεν τόν Α
είμνηστον συνάδελφον καί κατέθεσε τιμής
ένεκεν άνθινο στεφάνι έπί τής σορο3 του.
*0 Βασίλειος Πετρουλάκης έγεννήθη είς
Μαυρομμάτι Μεσσηνίας τό 1892. Διά τής
έργατικότητος, τν',ς ίκανότητος καί τοΟ άψόγου ήθους καί γαρακτήρος του άνήλθεν
έπαξίως δλας τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας
τοδ Σώματος άποατοατευθείς τό 1953 μέ
τόν βαθμόν τοδ Αρχηγού.
Πρός τούς οικείους του ή στήλη μας εδχεται τήν έξ Οφους παρηγοριάν. Ό Π αν ά γ α θ ο ς θ ε ό ς , ά ς ά ν α π α ό
ση τ ή ν ψ υ χ ή ν τ ο υ . Ή μ ν ή 
μη του, ά ς ε ί ν α ι
αίωνία.

γων τάς άρετάς καί τήν προσφοράν τοδ
αειμνήστου συναδέλφου πρός τήν ’Αστυνο
μίαν Πόλεων καί τήν Πατρίδα. Ό Διονύ
σιος Τζΐνος έγεννήθη είς Ζαχάρω ’Ολυμ
πίας τό έτος 1912. Είς τήν ’Αστυνομίαν
κατετάγη τό έτος 1936. Είς τόν βαθμόν
τοδ Ύπαστυνόμου Β ' προήχθη τό 1941, εις
Ύπαστ. Α' τό 1943, είς ’Αστυν. Β ' τό
1950, είς ’Αστυν. Α' τό 1957, είς Άστυν.
Δ)ντήν Β ' τό 1963 καί τέλος είς Δ)ντήν
Α' τό 1966. Τπήρξεν έκ τών άριστων Α
ξιωματικών τοδ Σώματος, διακρινόμενος
διά τήν προσήνειαν, τήν έργατικότητα καί
τήν άκεοαιότητα τοδ χαρακτήρος του.
Πρός τήν οίκογένειάν του τά «Αστυνομι
κά Χρονικά» εύχονται τήν έξ ϋψους παρη
γοριάν. Ή μ ν ή μ η
τ ο υ άς εί 
ναι αίωνία.

Η

ού τοδ Νεκροταφείου Καλλιθέας. *0 Γε
ώργιος Μπέλλης έγεννήθη είς Τσούκα Λα
μίας τό έτος 1899. Είς τήν Άστυ ομίαν
κατετάγη ώς άστυφόλαξ τό 1924. Κατέλαβεν έπαξίως τους βαθμούς τής Ιεραρ
χίας μέχρι τοδ Άστυνομικοδ Δ)ντοδ Β '
είς τόν δποΐον προήχθη τό 1952. Τήν Α 
στυνομίαν Πόλεων Αγάπησε είς τά πρώτα
βήματά της μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής
του καί ήγωνίσθη δαον δλίγοι διά τήν
έπιτυχίαν τοδ νεοπαγούς θεσμοδ. Είς τήν
τελευταίαν του κατοικίαν τόν Αείμνηστον
Διευθυντήν προέπεμφαν πολυάριθμοι συγ
γενείς καί φίλοι. Τό Αστυνομικόν Σώμα
έξεπροαώπησεν Αντιπροσωπεία έξ δλων τώ;
βαθμών, ύπό τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν Β '
κ. Μουντζούρην, δστις μετά τόν έπικήδειον
λόγον κατέθεσεν στέφανον έξ ά.θέων. Συμμεριζόμενοι καί ήμεΐς τήν άφατον θλΐψιν
τών οικείων τοδ έκλιπόντος έκφράζομεν
πρός αότούς τά θερμότατα συλλυπητήριά
μας καί προσευχόμεθα διά τήν άνάπαυσιν
τής ψυχής του.
"Α ς ε ί ν α ι
έ λ α φ ρ ό
τό
χ ώ μ α πού τόν σκ έ π α σε .

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑ’ΓΣΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΑΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΖΙΝΟΣ
Τήν 9.2.73 άπεβίωσεν δ έ.σ. ’Αστυνομι
κός Δ)ντής Α' Διονύσιος Τζΐνος. *0 έκλιπών έκηδεόθη τήν Ιπομένην εις τό Α' Νεκροταφεϊον ’Αθηνών. ’Εκτός τών συγγενών
του πολλοί φίλοι καί έν ένεργείφ καί συντάξει συνάδελφοι παρηκολούθησαν τήν έκφοράν. Έ κ μέρους τοδ ’Αστυνομικού Σώμα
τος, τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν αντιπρο
σωπεία μέ έπικεφαλής τόν ’Αστυνομικόν

Θ

"Ενα έκ τών παλαιοτέρων μελών της
έστερήθη ή Αστυνομία Πόλεων. Πρόκειται
περί τοδ έ.σ. Αστυνομικού Δ)ντοδ Β ' Γε
ωργίου Μπέλλη. Άπεβίωσε τήν 4.2.73 καί
τήν Ιπομένην έκηδεόθη έκ τοδ 'Ιερού Να

Τήν 12.1.73 άπεβίωσεν είς Π ειρ α δ καί
τήν Ιπομένην έκηδεόθη δ έ.σ. 'Γπαστυνόμος Α’ Χρήστος Καραΐσκος. Ό έκλιπών
ήτο έκ τών πρώτων καταταγέντων είς τό
νεοσύστατον Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων. Έγεννήθτ) τό 1896 είς τό Άϊδίνιον
τής Μ. Α σίας. Είς τήν Σχολήν Αστυφυ
λάκων είσήλθεν τό 1924. Τό 1943 προή
χθη είς Άνθυπαστυνόμον. Τό 1943 είς
Τπαστυνόμον Β ' καί τό 1953 είς 'Γπαστυνόμον Α ', μεθ’ δ καί άπεστρατεύθη.
Πρός τούς οικείους του εΰχόμεθα τήν
έξ δψους παρηγοριάν. Ή ψυχή του άς ταχθή έν ακηναίς δικαίων. Τό χώμα τής
Α ττικής γής πού τόν σκέπασε, άς είναι
έλαφρό. Α ί ω ν ί α τ ο υ ή μ ν ή -
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ερευνών ποικιλοΟ
τρόπως τόν έναστρον ουρανόν
θέτει διάφορα έρωτήματα καί προ

σπαθεί νά δώ'ση άπάντησιν εις αυτά.
Ενα έρώτημα βασικόν είναι τοΰτο:
Μόνη ή Γη μας, άπ’ όλους τούς κόσμους τού ουρανού, έχει τό έξαιρετικάν προνόμιον νά κατοικήται από
έμβια δντα έπί κεφαλής τών όποιων
έτοποθετήθη ό άνθρωπος; ”Η μήπως
και άλλοι άστέρες τοΰ ουρανού —
πλανήται καί άπλανεΐς — κατοικούνται καί αυτοί άπό ζωντανούς δργανισμούς ή καί λογικάς υπάρξεις; Καί
έάν υπάρχουν καί εις τούς κόσμου:
Υ Π Ο ΔΗΜ . Κ Ω Τ Σ Α Κ Η , Κ Α Ο Η Γ Η Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η  έκείνους λογικά δημιουργήματα, εί
Μ ΙΟ Υ Α Θ Η Ν Ω Ν — Π Ρ Ο -Ι-Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Υ Α ΣΤΡ Ο Ν Ο Μ .
ναι όμοια, άνώτερα ή κατώτερα άπό
ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο Υ ΕΘ Ν. Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ε ΙΟ Υ Α Θ Η Ν Ω Ν
ήμ*ς;
Ειδικώτερον έρωτά: Μήπως οί
Πλανήται κατοικούνται άπό έμβια
Ημείς οί άνθρωποι τής μικροσκοπικής δντα; "Ας έξετάσωμεν τούς όρους
καί τάς συνθήκας πού έπικρατούν εις
Γης δεν θά πρέπει νά φανταζώμεθα τούς τά ουράνια αύτά σώματα. Καί συγ
έαυτούς μας, ως τά μοναδικά δντα, τά ό κεκριμένος τά έξής:
α) ΙΙοία είναι ή φυσική κατάσταποια έφερεν εις την ΰπαρξιν ό Δημιουρ
γός και όπως γράφει ό μέγας Ά γγλος ά- σις τής έπιφανείας των, αν δηλαδή
ή έπιφάνειά των είναι στερεά ή ρευστρονόμος Έντινγκτον, «τά μόνα όντα, τά στή.
β) "Αν έχουν άτμόσφχιραν καί
όποια έπροικίσθημεν με τό μυστήριον τής ποια ή χημική σύστασις καί πυκνόσυνειδήσεως». ’Ασφαλώς εις τό τεράστιον της αύτής. γ) ΙΙοία θερμοκρασία έκαι μεγαλειώδες Σύμπαν θά υπάρχουν πο πικρατεΐ έπί τής έπιφανείας των καί
λυάριθμα σώματα επάνω εις τά όποια άν- δ) Εάν έπάνω εις τά σώματα αύτά
ύδωρ εις ύγράν κατάστασιν.
θεΐ ή ζωή, ύπό μορφάς παρόμοιας ή και ύπάρχη
Ιδιαιτέρως πρέπει νά έρευνηθή τό
πολύ διαφορετικός εκείνων, τάς όποιας συ- ζήτημα τής παρουσίας ΰδατος καί ο
ναντώμεν εις τον πλανήτην μας.
ξυγόνου, διότι τά στοιχεία αύτά εί
ναι άπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τήν
έμφάνισιν καί διαβίωσιν άνωτέρων
μορφών ζωής, ιδιαιτέρως δέ τού
άνθρώπου.
Ό πλησιέστερος πράς τόν "Ηλιον
πλανήτης είναι ό Ε ρ μ ή ς .
’Α
πέχει άπό αυτόν κατά μέσον όρον
58.000.000 χιλιόμετρα. Ή άπόστασίς του άπό τήν Γήν είναι άλλοτε 76
καί άλλοτε 220 έκατομμύρια χιλιόμε
τρα. Περιφέρεται περί τόν "Ηλιον
Σ χ. 2. Φωτογραφία
εις
διάστημα 88 ήμερων, περί τόν ά
τοΰ δορυφόρου Φόβος
ξονα
του δέ εις 59 ήμέρας. Ή έπιφάτου πλανήτου Ά ρεω ς
νειά του όμοιάζει μέ τήν έπιφάνειαν
ληφθεΐσα τήν 30.11.
τής Σελήνης. Είναι γεμάτη μέ κρα
71 έξ άποστάσεως
τήρας.
Ή άτμόσφαιρά του είναι πάρα
5.540 χιλ. κατά τήν
πολύ άραιά (περιέχει ίχνη άργοΰ) ,
34ην περιφοράν περί
ένεκα δέ τούτου καί τή: έγγύτητός
τόν πλανήτην τοΰ
του
πρός τόν "Ηλιον, ή θερμοκρασία
«Μάρινερ 9».
του κυμαίνεται μεταξύ +400° Κελσίου κατά τήν ήμέραν καί — 100° κα
τά τήν νύκτα.
Είναι φανερόν ότι ύπό τοιαύτας
συνθήκας δεν είναι δυνατόν νά ύπάρξη οίαδήποτε μορφή ζωής έπί τού
Έρμου.
Καί τώρα ή ’Α φ ρ ο δ ί τ η .

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ
ΤΟ Σ Υ Μ Π Α Ν ;
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Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ω Ν

ΑΡΙΘ.

7 1

ΚΑ Θ ΕΤ Ω Σ

11
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ
1. Μέγας πολιτικός, στρατηγός καί ναύαρχος τών άρχαίων Αθηνών (525 ή 5 2 7 -4 6 1 π.Χ.).
2. Φυτικοί ϊνες, παραγόμεναι έκ του φυτού άγαύη, χρη
σιμοποιούμενοι ώς κλωστικόν ύλικόν. — Τά φύκια καί
ή φάκα. . . τά έχουν κοινά.
3. Φίλος... φίλης Χώρας.
4. Ή άδυναμία τού ήθοποιοΰ Ρίτσαρντ Μπάρτον — Μ ο
νός μετρήσεως τής άτμοσφαιρικής πιέσεως, έχουσα
σύμΟολον τό (β).
5. Ρήμα άπό γνωστήν φράσιν τού Σωκράτους, δηλωτικήν
τής μετριοφροσύνης του (άνστρ.)— Σημαίνει καί προ
κοπήν (δημ.).
6. Πόλις τού Βελγίου, ίδρυθεϊσα, κατά τήν παράδοσιν, ύπό
τού άγιου Μονούφλου — Ή κατώτερα ίεραρχικώς φι
γούρα τής τράπουλας (γεν. άνστρ.).
7. Τό ψευδώνυμον τού δράσαντος κατά τήν κατοχήν ση
μερινού Βουλευτού τής Μ. Βρεταννίας ΓούντχάουΖ
(ένάρθρ.) — Έκδήλωσις ένθουσιασμοΰ εις ποδοσφαι
ρικός κυρίως συναντήσεις.
8. Διά τόν Ηράκλειτον καί τόν ΑναΕαγόραν είναι ή ύπερτάτη άρχή καί τό μόνον ύπαρχον, διά τόν Πλάτωνα
τό «λογιστικόν» (αίτ. πληθ.) — Τό. . . έΕαμαρτεϊν ούκ
άνδρός σοφού.
9. Προσωπική άντωνυμία α ' προσώπου.
10. Διακριτικά αύτοκινήτων — Αντιληπτόν διά μιας τών
αισθήσεων (δημοτ.).
11. Τό 1822, μαΖύ μέ τήν Κολομβίαν καί τόν Ισημερινόν
άπετέλεσε τήν Δημοκρατίαν τής Νέας Γρανόδας έως
τό 1830, ότε άπεσχίσθη καί έγινεν άνεΕάρτητον Κρά
τος (ένάρθρως).

Δ ι ό ρ θ ω σ ι ς

ή μ α ρ τ η μ έ ν ω ν

Εις τό προηγοόμενον τεύχος μας καί εις τήν
σελίδα 151 ό «δαίμων τού τυπογραφείου», κάτωθι
φωτογραφίας έκ τής διανομής εκπαιδευτικών βίβλ ων
εις τήν Σχολήν Αστυφυλάκων έτοποθέτησεν άσχε
τον λεΖάνταν, άντί τής ορθής τοιαύτης έχούσης οϋτω: ΠαράταΕις δοκίμων άστυφυλάκων εις τό προαύλιον τής Σχολής κατά τήν διανομήν τών έκπαιδευτιικών βιβλίων.
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1. Μεγάλη Ελληνική πόλις, ίδρυθεϊσα τό 316 π.Χ. ύπό
τού Κασσάνδρου διά τής συγκεντρώσεως 26 μικρών οι
κισμών πέριΕ τής άρχαίας πόλεως Θέρμη.
2. Προηγοόμενον προσωπικής αντωνυμίας, άναλόγως άνήκει (δημοτ.) — Ό νομα Έλληνογάλλου ποδοσφα ριστού, δημοφιλούς εις οπαδούς Πειραϊκοΰ συγκροτήμα
τος.
3. Γνωστή συμμαχία, ύπογροφεϊσα μετά τήν κατάρρευσιν
τού Ναπολέοντος, μεταΕύ Τσάρου τής
Ρωσίας ΆλεΕάνδρου Α ', τού αύτοκράτορος τής Αύστρίας Φραγκί
σκου Α ' καί τού βασιλέως τής Πρωσσίας Φρειδερίκου
Γουλιέλμου Γ '.
4. Ή σύγκρισις τών έσόδων — έΕόδων καί τού ένεργητικοΰ — παθητικού μιας έπιχειρήοεως (αίτ.).
5. Φθόγγος μουσικής, άλλά καί καταφατικόν τής Ιτ α λ ι
κής — Αναφορικόν τής καθορευούσης (γεν. θηλ.) —
Ό Ό ρέστης καί ό ορειβάτης τά έχουν. . . κοινά.
6. Ή έθνική μουσική τού βορειοαμερικανικού λαού τών
μαύρων, διαδοθεϊσα εις ολόκληρον τόν κόσμον — ΜεΕικανός ποιητής έκ τών άριστων άντιπροσώπων τού έκσυγχρονισμού τής τέχνης εις τήν πατρίδα του (1853 —
1928).
7. Έχει καί αύτός τάς σκέψεις του (άντιστροφως) —
Μ έ ένα «ν» ή «νά» εις τό τέλος γίνεται στεγανόποδον
πτηνόν εύρέως διαδεδομένον — "Αρθρον.
8. ΔΓ αύτοΰ έΕασφαλίΖεται ή έπιθυμητή θέρμονσις ή ή
ψύΕις ένός χώρου (γεν.).
9. Μαλόκιον τής θαλάσσης προσκολλώμενον καί Ζών μονίμως έπί τών οστράκων.
10. Διά τήν συμπροφοράς των δίδουν ένάρθρως μακαδρίαν
σκηνήν — Νεωτέρα ονομασία τού χωρίου (Αγροσυκιές
έν τώ Νομώ Λαρίσης (άνστρ.).
11. Προχείρως εκπονούμενα σχεδιαγράμματα, κυρίως κατά
τάς στρατιωτικός έπιχειρήσεις.
(I. Κο.)
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.
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Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν συνεστίασιν τη: Πανελλήνιου Ομοσπονδίας Λποστρατων Ας) κών
Άστυν. Πόλεων. ’Άνω: Ό Πρόεδρο; τή; 'Ομοσπονδία; κ. Νέρη; ομίλων. Κάτω: 'Ο Γεν. Γραμματεΰ; κ.
ΙΙαρίση; σόρει τδν χορόν. Διακρίνονται δ ’Αρχηγό; Α.Π. κ. Γιαννουλη;, ο ε.σ. Αρχηγό, Α.ΙΙ. κ. Λέρη,, ο
'Γπαρχηγό; κ. Καλτσά; και δ ’Αστυν. Δ) ντή; Πειραιώ; κ. Άδαμόπουλο;.

Sx. 1. *0 πρώτος στερεογραφικάς χάρτης τής νοτίου πολικής περιοχής τού Ά ρεω ς έπΐ τή βάσει φωτογραφιών τοδ «Μαρι5 » ; 6 6ποιος' περιεφέρετο έπΐ μήνας πέρις τού "Αρεως. Λιακρίνεται ή λευκή περιοχή έκ πάγου καθώς καί μεγάλο
πλήθος κρατήρων.

Αυτή προσείλκυσεν Ανέκαθεν τδ ένδιαφέρον των Ανθρώπων, μάλιστα
τών Αγροτών, των γεωργών καί τών
ποιμένων. Ά π δ τής αρχαιότητας εί
ναι γνωστή ύπδ δύο όνόματα. 'Ως
Α ύ γ ε ρ ι ν δ ς
ή Ε ω σ φ ό 
ρ ο ς , δταν έμφανίζεται τδ πρωί,
καί ώς Έ σ π ε ρ ο ς ή ’Α π ο 
σπε ρί της,
δταν φαίνεται εις
τδν δυτικόν δρίζοντα μετά τήν δύσιν
τοΰ Ήλιου. Ή δ η , ή ΙΙαλαιά Διαθή
κη τήν Αναφέρει μέ τδ δνομα 'Έσπε
ρος, δταν γράφη: «'Ο ποιων Πλειά
δα καί 'Έσπερον καί Άρκτοΰρον»
(’Ιώβ θ ' 9 ).
Πρόκειται περί ένδς καί τοΰ ίδιου
Πλανήτου, τής ’Αφροδίτης, δπως είχον ήδη διαπιστώσει οί ’Αρχαίοι Ελ
ληνες. Είναι εις μέσην άπόστασιν
άπδ τού Ήλιου 108 έκατομμυρίων
χιλιομέτρων, ή άπόστασίς τη: άπδ
τής Γής κυμαίνεται μεταξύ 40 και
260 έκατομμυρίων χιλιομέτρων. '0

Γαλιλαίος τήν παρετήρησε τδ 1610
μέ τηλεσκόπιον καί είδεν, δτι παρου
σιάζει φάσεις, ώσάν τήν Σελήνην.
Ή ’Αφροδίτη έχει έρευνηθή πολύ
μέ τά τηλεσκόπια έκ τής Γής. Τδ
1962 τήν έπλησίασε τδ διαστημόπλοιον «Μάρινερ 2» καί τήν έμελέτησεν άρκετά. ’Ακόμη καλλιτέραν
έρευναν έκαμαν τδν ’Οκτώβριον 196 ■
τδ «Βενέρα 4» καί «Μάρινερ 5». Τδ
πρώτον έξ αύτών έρριψε μικράν συ
σκευήν έπί τής ’Αφροδίτης, ένω τδ
δεύτερον διήλθεν έξ άποστασεως
4.000 χιλιομέτρων. Καί τά διαστη
μόπλοια «’Αφροδίτη 5», «’Αφροδίτη
6» τοΰ 1969, καθώς καί τά «’Αφρο
δίτη 7 καί καί 8» (1970, 72) μάς
έδωσαν πολύ ένδιαφερούσας πληρο
φορίας.
Τί Απέδειξαν δλαι αύταί αί έρευναι; "Οτι ή ’Αφροδίτη έχει πολύ πυ
κνήν Ατμόσφαιραν. Πολλά νέφη σκε
πάζουν τήν έπιφάνειάν της καί δεν

δυνάμεθα νά ίδωμεν τί είναι κάτω
άπδ τά νέφη. Ή θερμοκρασία της εις
μέρη Φωτιζόμενα πλήρως ύπδ τοΰ
Ήλιου είναι 50 — 60 βαθμοί Κελσιου, κατά δέ τήν νύκτα πίπτει εις Ο31.
Αί θερμοκρασίαι αύταί άναφέρονται
εις τά νέφη τής ’Αφροδίτης, κάτω δέ
άπδ αυτά ή θερμοκρασία θά είναι άνωτέρα τών + 4003 Κελσιου. Η με
γάλη θερμοκρασία της οφείλεται εις
ένα «φαινόμενον θερμοκηπίου» τδ ό
ποιον δημιουργούν τά νέφη τής ’Α
φροδίτης, διότι αυτά έμποδίζουν τήν
θερμότητα νά άκτινοβοληθή είς τδ
διάστημα.
Καί τδ συμπέρασμα ποιον είναι;
’Αποκλείεται νά ύπάρχη όργανική
ζωή έπ’ αυτής, ύπδ οίανδήποτε μορ
φήν, γνωστήν είς ήμάς.
Ά ς έλθωμεν είς τδν " Α ρ η V.
'0 "Αρης έχει πολλάς δμοιότητας μέ
τήν Γήν, δι’ αύτδ καί έπιστεύθη δτι
πιθανώτατα κατοικεΐται ύπδ έμβιων
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