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Τοΰ Πανοσ. Ά ρ χ. κ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
rioioc δέν θά ήθελε νά γνωρίΖη πού πηγαίνει ό άν
θρωπος μετά τόν θάνατόν του; Ποιος δέν θά ήθελε νά μη
άποθόνη; Ούδείς επιθυμεί τόν θάνοτον τόν ίδικόν του καί
των άλλων. Πέραν του τάφου υπάρχει Ζωή καί Ζωή αιώνιος.
Ό άνθρωπος έπλάσθη όπό τόν Δημιουργόν του καί ©εάν
άθάνατος.
« Ό ©εός έκτισε τόν άνθρωπον έν άφθσρσία καί εικόνα
τής ιδίας ίδιότητος έποίησεν αύτόν (Σοφ. Σολ. β' 23),
διαβεβαιώνει ή Αγία Γραφή. Καί τοϋτο, διότι «ό Θεός
θάνατον ούκ έποίησεν, ούδέ τέρπεται έπ' άπωλεία Ζώντων...
φθόνω δέ διαβόλου θάνατος είσήλθεν εις τόν κόσμον» (Σοφ.
Σολ. α' 13 Β ’ 24). Ή πραγματική αίτια τοϋ θανάτου είναι
ή άμορτία. Ό άνθρωπος άμαρτήσας άπεμοκρύνθη τοϋ Ζωο
δότου, τοϋ Δημιουργού τής Ζωής. Συνέπεια τής αμαρτίας
ό θάνατος. Ποιος θά σώση τόν άνθρωπον όπό τόν θάνατον;
Ό Θεός. Ό Θεός ένηνθρώπησε καί διά τοϋ θανάτου του
κατήργηοε τόν θάνατον, διά δέ τής Άναστάσεώς Του έθριάμβευαε κατά τοϋ σκότους, τής όμαρτίας, τοϋ Σατανά.
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«Χριστός άνέστη έκ νεκρών, θανότω θάνατον πατήσας καί
τοϊς έν τοϊς μνήμοσι Ζωήν χαρισάμενος».
Οκτώ αιώνας πρό τής έλεύσεως τοϋ Κυρίου ήμών
Ίησοϋ Χριστού ό προφήτης Ήσαίας ευαγγελίζεται τήν άνάστασιν τών νεκρών. Γράφει: «'Αναστήσο/ται οί νεκροί
καί έγερθήσονται οί έν τοϊς μνημείοις» (Η σ . κ ς' 19). Παραστατικωτάτη καί ή όρασις τοϋ προφήτου ΊεΖεκιήλ. Ό
όραματιστής προφήτης γράφει κατά ποιον τρόπον θά γίνη
ή άνάστασις τών νεκρών:
«Τά όστά τά Εηρά άκοϋσατε λόγον Κυρίου. . . ιδού έγώ
φέρω έφ ύμάς πνεύμα Ζωής καί δώσω νεύρα καί σάρκας. . .
καί Ζήαεσθε. . . Καί είσήλθεν εις αυτούς τά πνεύμα καί
έΖησαν καί έστησαν έπί τών ποδών αυτών» (λΖ' 4, 5, 6,
1θ). Πάντοτε ό άνθρωπος άντιμετωπίΖει τόν θάνατον μέ
φόβον, παρά τά ότι όρμεμφύτως έχει τήν νοσταλγίαν τής
άθανασίας. «Διαπιστοϋται έκ τής Ιστορίας τών θρησκευ
μάτων καί τών βοηθητικών αύτής επιστημών, μάλιστα τής
(Συνέχεια εις τήν σελ. 369 )

Η Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Η Ψ Υ Χ Ο Δ ΙΑ Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Η Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Ω Σ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΘΩΜΑ
Δικηγόρου παρ’ Άρείω Πάγω

1. Έπιστημομικαΐ βάσεις.
Αί εις τόν έΕωτερικόν κόσμον εκδη
λώσεις πόσης ανθρώπινης προσωπικότη
τας, ώς πηγής Ζωής, όπως ή ομιλία, ή
θάδισις, ό χορός, ή μουσική, ή γραφή,
όρώμεναι άπό των πρώτων χρόνων τής
γενέαεώς των εις δεδομένο/ άνθρώπινον φορέα παρουσιάζουν άφ' ένός μέν
έκφρασιν καί έΕωτερίκευσιν έσωτερικών
παρορμήσεων, αϊτινες είναι καλόν μέτρον
όΕισλογήσεως τών όπισθεν τούτων ψυ
χικών λειτουργιών καί άφ' έτέρου μίαν
ατομικότητα ήτις άκολουθεί όμοιομόρφως
μίον κλίμοχα έΕελίΕεως σταθερώς βαίνουσαν πρός τήν άπόλυτον ατομικότητα.
Ούτως ή πρώτη έπαφή τού νηπίου με
τά τής όμιλίας συνίσταται εις τήν διά
τής μιμήσεως έκμάθηαιν, όπτικώς, μνημονικώς καί άκουστικώς τών απλών
φθόγγων τής μητρός του. Όσήμεραι ό
μως τό νήπιον διά τής έπαναλήψεως
καί τής συνεχούς άσκήσεως συνεπικουρούσης καί τής έμφυτου καταβολής όλονέν καί περισσότερον μυεϊται εις τήν
όμιλίον. Ό άνθρωπος ιδία μετά τήν έφηβείαν, όταν πλέον διά τής άσκήσεως
καδοίταται όμιλιτικώς ώριμος, ή ομιλία
του άποχτρ μίαν άτομικότητα, ώστε οί
οικείοι του, οί συμμαθηταί του, οί καθηγηταί του, τόν άναγνωρίΖουν έΕ αυ
τής, έστω καί άν δέν έχουν ένώπιόν των
τήν όπτικήν του παρόστασιν.
Τούτ' αύτό συμβαίνει καί μέ τήν βάδισιν. Τό νήπιον, έχον βεβαίως έντός
του έμφυτον τήν καταβολήν πρός τούτο,
έκμσνθόνει διά τής μιμήσεως καί τής
συνεχούς άσκήσεως τήν βάδισιν, κατ'
άρχάς μέν διά τών όνω καί κάτω ά
κρων, άκολούθως δέ μόνον διά τών ποδών εις θέοιν όρθίαν. 'Αργότερο/, μέ
τήν πάροδον τού χρόνου, όταν πλέον
έχη καταστή ώριμος νέος άπό άπόψεως
βοδίσεως, ή λειτουργία αύτη γίγνεται ήμιαυτομστως καί άσυναισθήτως, προσ
λαμβάνει δέ άτομικότητα τοιαύτην ώστε
οί οικείοι του, οί γνωστοί του, τόν άναγνωρίΖουν έκ ταύτης καί μόνον. Τούτ'
αύτό συμβαίνει καί μέ τόν χορόν, τό
τραγούδι, τήν
έκμάθησιν πιάνου, τήν
Ζωγραφικήν κλπ.
Έφ' όσον δηλαδή χοάνον έκμανθάνει τις χορόν, μουσικήν, Ζωγραφικήν,
προσπαθεί νά έκμάθη τά διδασκόμενα
πρότυπα (βήματα χορού, μουσικούς
φθόγγους, Ζωγραφικά σχέδια), όταν ό

μως κατοστή, διά τής συνεχούς άσκή
σεως, ώριμος εις τόν χορόν, τήν μου
σικήν, τήν Ζωγραφικήν, άπομακρύνεται
διαρκώς άπό τά δοθέντα πρότυπα καί
ό χορός του, ή έκτέλεσις ένός μουσι
κού έργου, ή Ζωγραφική δημιουργία,
προσλαμβάνουν μίαν κινητικήν όρμήν,
μίαν άτομικότητα, ήτις φέρει τήν σφρα
γίδα τής άνθρωπίνης προσωπικότητος,
έΕ ής προέρχονται, ώς ρηγής δημιουρ
γίας.
Ή γραφική κίνησις καί γενικώς ή
γραφή είναι μία έκ τών πλέον χαρα
κτηριστικών έκφροστικών έκδηλώσεων
εις τόν έΕωτερικόν κόσμον πόσης άν
θρωπίνης
προσωπικότητας, ώς πηγής
Ζωής. Είναι ή έκφρασις τής σκέψεώς
μας, ή όποια άποτυποϋται μηχανικώς
καί άσυναισθήτως έπί τού χάρτου καί ή
είκών τής δραστηριότητος τού έγκεφάλου καί τών νευροψυχικών άντιδράσεων,
ώς έκδήλωσις έΕωτερική τών άνθρωπίνων συναισθημάτων. Κατά συνέπειαν, έν
αύτη άντικατοπτρίΖονται όλα τά βασικά
στοιχεία τά συγκροτούντο τόν ψυχικόν
κόσμον καί τήν ιδιοσυγκρασίαν τού φορέως της. Αύτη, μετά τήν ομιλίαν, εί
ναι ή πλέον έκφραστική έκδήλωσις τής
άνθρωπίνης προσωπικότητος, ώς πηγής
έκφράοεως, καθ' όσον όμα τη γενέσει
της άποτυποϋται έπί τού χόρτου, κατά
τρόπον τέλειον, άκριβή καί διαρκή, ένα
σχηματικόν γραφικόν δημιούργημα άπολύτως άτομικόν καί διάφορον παντός
άλλου φορέως, όπερ νοείται άπό άπό
ψεως μέν περιεχομένου, ώς έκφρασις
διανοήματος καί λογοτεχνικής έπενδύοεως, άπό άπόψεως δέ γραφικής σχημστοποιΐας, ώς έκφρασις ψυχοφυσιολογική, ό άτομικός γραφικός χαρακτήρ του,
όστις άποτελεϊ τήν σφραγίδα τής προ
σωπικότητος 'καί άντικατοπτρίΖει τάς άτομικάς ιδιότητας κοί τά προσωπικά χα
ρακτηριστικά, ατινα συγκροτούν τόν χα
ρακτήρα τού φορέως της, ώς πηγής δη
μιουργίας.

2. Ή άτομικότης τοϋ Γραφικοδ
Χαρακτήρος.
Ή άτομικότης τού γραφικού χαρακτή
ρος, παντός φορέως, άποδεικνύεται:
α) Διά τής παρατηρήσεως.
β) Διά τού πειράματος.
γ) Διά τής κοινής πείρας.

Α)

Α π ό δ ε ι Ε ι ς
διά
παρατηρήσεως.

τ ή ς

Ό τα ν έκόστην πρωίαν λαμβά/ωμεν
διαφόρους έπιστολάς έκ τού ταχυδρο
μείου, δισπιστοϋμεν έκ τής άποτυπώσεως
έπί τού φοχέλλου έκάστης τούτων τοϋ
όνόμοτός μας καί τής διευθύνσεώς μας,
έκ ποιου προσώπου προέρχονται, διά τής
άνογνωρίσεως τού γραφικού του χαρα
κτήρος έπί τών ένδείΕεων τοϋ φαχέλλου, έάν, βεβοίως, είναι έκ προυώπου
ούτινος γνωρίΖομεν καλώς τόν γραφι
κόν χαρακτήρα, π.χ. τοϋ άδελφού, πατρός, μητριός, τού οικογενειακού ιατρού
ή ένός στενού φίλου. Ή άναγνώρισις
όμως αύτη, έκ τών ένδείΕεων τοϋ φακέλλου, σημαίνει ότι αί έπί τού φακέλλου ένδείΕεις έχουν σταθερά καί συγ
κεκριμένα ίδιάΖοντα χαρακτηριστικά άναγνωρίαεως γένους καί είδους, τά ό
ποια έΕατσμικεύουν τόν δημιουργόν των,
διαφοροποιούν τούτον έναντι παντός άλ
λου καί καθιστούν αύτόν άνσγνωριστέον, διά τής άναπολήοεως προηγουμένης
ταυτοσήμου γραφικής οπτικής είκό/ος,
ήτις ώς άναμνηστικόν έγχάραγμα είναι
κεχαραγμένη καί ταΕινσμημένη εις τήν
μνήμην μας, κατά τόν ίδιον τρόπον
Οί διδάσκαλοι τών Σχολείων τής
Στοιχειώδους καί Μέσης Έκπαιδεύοεως εύκόλως καί σχεδόν αυτομάτως άναγνωρίΖουν έκ τής γραφής εις ποιον
μαθητήν άνήκει συγκεχριμένον γραπτόν,
έστω καί άν το.ϋτο εύρίσκεται μεταΕύ
πληθύος όμοιων γραπτών.
Β)

Α π ό δ ε ι Ε ι ς
διά
τ ή ς
π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ς
όδοΰ.

Αναγράφεται έπί τού πίνακος μ άς
τών κατωτέρων τάΕεων ένός Δημοτικού
Σχολείου έν κείμενον δέκα στίχων κατά
άπλοϋν καλλιγραφικόν τρόπον. Έ ντέ\λονται οί μικροί μοθηταί όπως άντιγοάΐ'ίωσι τούτο κατά πιστήν μίμησιν τών
σχημάτων τών γραμμάτων. Ακολούθως
συγκεντρούνται τά γραπτά καί συγκρίνονται. Διοπιστοΰνται τά έπόμενα:
α) Ούδέν γραπτόν είναι άπολύτως όμο'ον πρός τό δοθέν ύπόδειγμα.
β) Ούδέν γρσπτόν είναι όυοιον πρός
τό γροπτόν άλλου μαθητοϋ.
γ) "Εκαστος μικρός μαθητής έχει ά
τομικόν γραφικόν χαρακτήρα
Συνέχεια εις τήν σελ. ( 398 )

337

"Ωρες ε λ π ί δ ω ν . . .

Την Ά νοιξι του 1827 δυο γεγονότα συντά
ραξαν τις ψυχές των άγωνιζομένων Ελλήνων.
Τό ένα χαρούμενο, μήνυμα έλπίδας για μια ευ
τυχισμένη Πατρίδα, ήταν ή έκλογή ώς Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος τοΰ Ίωάννου Καποδίστρια.
UI

ΤΑΝΕ δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Απρίλη μέ τό παλαιό ημερολόγιο,
όταν ή Εθνική Συνέλευοι τής Τροιζήνας είχε ψηφίσει τό περισσότερα άρθρα
τοϋ Συντάγματος καί διορίσει αρχηγό
τοϋ στρατού τόν "Αγγλο στρατηγό Ρι
χάρδο Τσώρτς καί τοϋ στόλου τό ναύαρ
χο Θωμά Κόχραν, επίσης "Αγγλο. Ένα
σημαντικώτατο πρόβλημα έμενε άλυτο:
Ή έκλογή Κυβερνήτη.
Οί σχετικές συζητήσεις μέσα σέ μιαν
ήλεκτρισμένην ατμόσφαιρα. Ένας πληρεΕούσιος ζήτησε τό λόγο καί είπε μέ
στόμφο:
—Ύψίστης σπουδαιότητος θέμα, τό
σης όσης καί τό θέμα τοϋ Συντάγμα
τος, θεωρώ τήν έκλογήν ήγεμόνος. Εϊμεθα νομίζω σύμφωνοι άπαΕάποντες ότι
πρέπει νά έκλειψη ή πολυαρχία καί ότι
θά παράσχωμεν σπουδαίαν ύπηρεσίαν
εις τήν χειμαζομένην Πατρίδα άν προβώμεν εύθύς άμέσως εις τήν έκλογήν
ένός άνωτάτου ά ρχοντος...
Πραγματικά, συμφωνούσαν όλοι πώς
πρέπει νά διοριστή αρχηγός τοϋ Κρά
τους. Ποιος όμως ήταν ό κατάλληλος;
Πολλοί φώναΕαν: «ό Κολοκοτρώνης!».
Ο Γέρος τοϋ Μωρία άρνήθηκε κατηγο
ρηματικά.
— Ό χ ι έγώ, είπε. Δέν τόβαλα ποτέ
στό νοϋ μου. Έγώ είμαι πολύ ανακατω
μένος, έχω έχθρούς. Χρειάζεται ένας
μεινεσμένος Εέμακρα, ένας πού νά τόν
όγκαλιάσουν όλοι.
— Ο Κουντουρώτης, είπανε δειλό
πέντ - έΕι βρακάδες.
Ο Υδραίος άρχοντας, ίσως γιατί εί
δε άπό τήν έντύπωσι πού έκανε ή πρότασι πώς δέν είχε τήν παραμικρήν έλπίδα
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έπιτυχίας, άρνήθηκε κι αύτός.
"Έγιναν πολλές συζητήσεις, άκούστηκαν οί πιό παράΕενες προτάσεις. Τέλος
πέταΕε κάποιος ένα αστραφτερό όνομα,
καί τότε άλλαζαν όλοι σχεδόν οί πληρεΕούσιοι: Καποδίστριας! "Έπρεπε όμως
γιά τήν έκλογή νά συγκατατεθή κ" ή
"Αγγλία, πού δέν πολυσυμπαθούσε τόν
Κερκυραϊον εύπατρίδη. Ο προνοητικός
Γέρος τού Μωριά τόχε κανονίσει κι αύτό. Μετά τήν ορκωμοσία τών αρχηγών
τοϋ στρατού καί τοϋ στόλου πήγε κι αν
τάμωσε τό ναύαρχο Χάμιλτων άπάνω
στήν μεγάλη φρεγάτα.
— "Έχουμε άνάγκη από κυβερνήτη,
τού είπε. Μάς δίνει ή "Αγγλία βασιλιά
ή ήγεμόνα;
- Ό χ ι.
—Ή Ρωσία, ή Πρωσία, ή Νεάπολι, ή
Ισπανία;
— Ό χ ι, όχι! Ζητήσατε νά βρήτε Έλ
ληνα.
— Μά Έλληνα δέν έχουμε άλλον
πιό άΕιον άπό τόν Καποδίστρια.
Ο ναύαρχος, πού τ' άκούγε αύτά κοι
τάζοντας συλλογισμένος πέρα, κατά τήν
ολόστρωτη γαλάζια θάλασσα, γύρισε α
πότομα τό κεφάλι. Τοϋ "ριΕε μιάν αύστηρή ματιά σωπαίνοντας. "Απτόητος ό
Κολοκοτρώνης συνέχισε:
—Ή "Αγγλία είναι ή σκέπη μας. Έ 
χουμε ναύαρχο κι άρχιστράτηγον "Αγ
γλο. Θά θέλομε καί βασιλιά "Αγγλο, μά
δέν μάς δίνετε. Μάς χρειάζεται ό Καποδίστριας.
Ό νοϋς τοϋ Χάμιλτων έλεγε όχι, ή
καρδιά του όμως, πού ήταν γεμάτη "Ελ
λάδα, έλεγε ναι. Νίκησε ή καρδιά:
—Λοιπόν, έκανε κοφτά Διαλέχτε τόν

Καποδίστρια ή όποιον διάβολο θέλετε
γιατί άλλοιώς εϊσαστε χαμένοι.
"Έτσι, κστά τά μέσα "Απριλίου, πάρθηκε οριστικά ή άπόφασι νά γίνη κυ
βερνήτης ό Ιωάννης Καποδίστριας.
ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΚΑΙΡΟ ό Καραϊσκάκης
έπάλευε στό Φάληρο μέ δυό τρομερούς
δράκοντες: τήν τεράστια Μωαμεθανική
δύναμι καί τήν «άβασταγιά», καθώς ό ί
διος έλεγε, τών "Αγγλων άρχηγών, πού
δέ μπορούσαν νά νο:ώσουν τήν ψυχολο
γία τών άταχτων "Ελλήνων πολεμιστών
καί τοΰ ζητούσαν νά κάνη έπίθεσι κατά
μέτωπο. Κι ώστόσο δέ λύγιζε έκεϊνος ό
λιγνός, άρρωστιάρης πολέμαρχος μέ τήν
άτσαλένια θέλησι, τό άκατάβλητο θάρρος
καί τόν καταπληκτικό στρατηγικό νού.
Ό λος ό έλληνικός κόσμος είχε σ’ αυτόν
στηρίζει τις έλπίδες του.
Πίστευε άκράδαντα πώς στό τέλος θά βγή νικη
τής.

ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΠΑΣΧΑ τό πέρασαν
καλούτσικα οί πληρεζούσιοι, τά παλληκάρια κ" οί κάτοικοι τής Τοοιζήνας, με
ρικοί μάλιστα φάγανε καί κρέας! Είχαν
άρχίσει νά κάνουν τήν έμφάνισί τους
μερικά τρόφιμα ύστερα άπό τήν πληρο
φορία πώς οί φιλελληνικοί κύκλοι τής
"Αμερικής έστελναν πλούσια βοηθήματα.
Ή μαύρη άγορά, πού μήτε τότε δέν έλειψε, πανικοβλήθηκε.
"Ανήμερα τοϋ "Αγίου Γεωογίου ή εύρύχωρη έκκλησία τής Τροιζήνας έγέμισε άπό κόσμο συναγμένο γιά νά τιμήση
τόν άνδρειωμένο Μεγαλομάρτυρα καί νά

...ιιΓ ά π ε λ π ι σ μ ο ϋ
To άλλο, μήνυμα ολέθρου, ήταν ό θάνατος
τοΰ Καραϊσκάκη. Ό «Γυιός τής Καλογρηάς»
είχε λαβωθή θανάσιμα στο Φάληρο καί ξεψύ
χησε ύστερα από πόνους άβάσταχτους. 'Όμως,
παρά τά δεινά της ή Πατρίδα, τήν "Ανοιξι τού
1827 άναγεννήθηκε ύστερα άπό τεσσάρων αιώ
νων άπάνθρωπη σκλαβιά.
δεηθή γιά τή Ζωή καί τό θρίομβο του
Καραϊσκάκη, πού έθεωρεϊτο, κατά τόν
ιστορικό, «τό τελευταϊον όργανον τής
Θείας Πρόνοιας» καί πού γιώρταΖε κεί
νη τήν ήμερα. Στάθηκαν όλοι άπό τόν
όρθρο ώς τό τέλος τής λειτουργίας ο
λόρθοι, άσάλευτοι, μεταρσιωμένοι. Εκ
τός άπό τις σιωπηλές, τις μυστικές δεή
σεις, ύψώνοντον κάθε τόσο μεγαλόφω
νες άπό ύπεροπτικούς κοτζαμπάσηδες,
άγριωπούς άγωνιστές, άνήλιαγους καλα
μαράδες, άπό κάθε λογής χριστιανούς.
Ό ταν ό ταπεινός, φτωχοντυμένος
—γιατί οί Τούρκοι είχαν κλέψει τ' α
κριβό του όμφια — λευίτης δεήθηκε:
«ύπέρ των κατά Εηράν καί θάλασσαν
μαχομένων άδελφών ήμών», πολλών
άνδρών βουρκώσανε τά μάτια καί πολ
λά ξεφωνητά άκούστηκαν άπό τό γυναικωνίτη.
Απόλυσε ή έκκλησία, πήρε ό κόσμος
άντίδωρο καί βγήκε έΕω, οτήν πλατω
σιά, συγκινημένος άλλά καί ψυχωμένος
άπό τή δύναμι πού δίνει ή πίστι. Κα
θώς ήτον έξαίσια μέρα κ' οί εύωδιές
τού μοσκολίβανου σμίγανε μέ τά μύρα
τοΰ χαμομηλιού καί τών άλλων άγριολούλουδων πού πλημμύριΖαν τόν γύρω τό
πο, κανείς δέν έλεγε νά φύγη. Μέναν
έκεϊ σουλατσάροντας καί συΣητώντας
όλοι, παρέες, - παρέες, λές κ* ήταν κα
λεσμένοι σέ γάμο καί προσμένανε νάρθη ή νύφη καί ν' άρχίση ή τελ ετή . . .
Επιτέλους άργότερα πήγε ό καθένας
στό κονάκι του νά φάη κάτι καί νά Εαποστάση.
Κόντευε νά βασιλέψη όταν έφτασε τό
θλιβερό μαντάτο: Ο Καραϊσκάκης εί
χε λαβωθή θανάσιμα στό Φάληρο καί

ξεψυχήσει ύστερα άπό πόνους άβάστα
χτους !
Ό λος ό κόσμος συνάχτηκε στήν πλατειούλα τοΰ χωριού στενάζοντας γοερά
καί χύνοντας δάκρυα πικρά.
Μαύροι
λογισμοί ταράΖονε τά φρένα άντρών,
γυναικών, παιδιών. Τό φάντασμα τοΰ ο
λέθρου φτερούγιΖε γύρωθε άπειλητικό,
σκορπίζοντας τήν άπόγνωσι.
Τήν όλλη μέρα πρωί - πρωί κίνησαν
όλοι γιά τό γειτονικό παραλιακό Γαλα
τά. Μπροστά τό ιερατείο κι οί πληρε
ξούσιοι, πίσω οί προετοί, οί άρματωμένοι κ' οί ντόπιοι πολίτες. Η Συνέλευσι
κΓ ή Άντικυβερνητική Επιτροπή, πού
πρόσφατα τήν είχαν έκλέξει, κάνανε
τήν κηδεία τού στρατάρχη τής Ρούμελης
χωρίς τό λείψανό του. Ε κείνο τό εί
χαν κιόλα θάψει στήν Σαλαμίνα. Ψά
λανε τή νεκρώσιμη άκολουθία δεσποτά
δες, άρχιμαντρίτες, παπάδες, κ' ένας
άπό τούς καλούς ρήτορες είπε τόν έπιτάφιο τού Καραϊσκάκη. Ό τα ν άκούστηκε τό «οίωνία ή μνήμη» Εέσπααε ένας
θρήνος φοβερός.
Από τήν άντικρυνή παραλία τοΰ Πό
ρου μαυροντυμένες μυροφόρες γυναίκες
σκόρπιΖαν άνθούς καί ροδόσταμο στήν
άκύμαντη θάλασσα, γιά νά τά πάρη τό
κύμα καί νά τά πάη στό Νέο Διγενή!
Τά μοιρολόγια τους έφταναν στό Γαλα
τά μισοσβησμένα, άκατανόητα, μυστη
ριώδη καί κάναν έναν κατανυκτικόν ίσο
σέ κείνα πού λέγαν οί Μωραΐτισσες.
"Αξαφνα γίνηκε μι' άπόλυτη σιωπή, λές
κ' ύστερα άπό άνώτερη προσταγή. Μιά
σιωπή πιό λάλα καί πιό συγκλονιστική
άπό τά σπαραχτικά ξεφωνητά Κόπηκε
ή άνάσα όλου τοΰ κόσμου. Λίγες στι

γμές άργότερα ξανάρχισε ό θρήνος, πιό
τερο τώρα πικρός. Στριγγές φωνές έακισον τόν πράον άνοιξιάτικον άέρα:
— Ανάθεμα ατούς φονιάδες. . .
—Πάει ή Ελλάδα μας! .
—Είμαστε χαμένοι!
—Μάς ώργίστηκε ή Μοίρα!
Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πού έκλαιγε παράμερα μέ λυγμούς, αίσθάνθηκε τήν άνάγκη νά παρηγορήση τόν κό
σμο. "Εκανε κόμπο τήν καρδιά του, πρό
βαλε στή μέση, καί μέ βήμα σταθερό
πήγε κι άνέβηκε σ' ένα μεγάλο αγκω
νάρι πού βρέθηκε έκεϊ δά. Μόλις, ύστε
ρα άπό τις Ζωηρές χειρονομίες του, κα
ταλάγιασαν οί φωνές, είπε μέ τή μεταλ
λική, βροντερή φωνή του:
— Αδέλφια. Ό χαμός είναι μεγάλος.
Ό Θεός όμως είναι μεγαλύτερος!
Τίποτ' άλλο. Δέν θέλησε, ίσως και νά
μή μπόρεσε, νά πή τίποτ' άλλο.
Ό το ν κατέβηκε άπό τό πρόχειρο
βήμα έβγαλε τό μαντήλι του καί σφούγ
γισε μέ τρόπο τά δακρυσμένα του μάτια.
"Επειτα, κάπως άλαφρωμένοι, οί άν
θρωποι πήρανε τό δρόμο τής ΤροιΖήνας,
κάνοντας μέσα τους προσευχές στόν
Παντοδύναμο γιά τή σωτηρία τής πολύ
παθης Πατρίδας.
Ή τα ν 24 Απριλίου μέ τό παλαιό ήμερολόγιο, δηλαδή 7 Μαΐου μέ τό νέο,
τού σωτηρίου έτους 1827, τού έτους
πού ή Ελλάδα μας άναγεννήθηκε ύστε
ρα άπό τεσσάρων αιώνων άπάνθρωπη
σκλαβιά!
ΣΠ Υ ΡΟ Σ Π Α Ν ΑΓΙΩ ΤΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
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Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ
Τοϋ κ. ΑΧ. ΤΣΙΠΡΟΥΑΗ, Άστυν. Δ)ντοΰ Β', ’Απο
φοίτου Σχολών ΠΕΠΑΠ — ΕΕΑΠ — ΚΕΑΑ. Διατελέσαντος χειριστοΰ θεμάτων Π. Α. ’Εθνικού καί
ΝΑΤΟ παρά τώ ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ. Έκπαιδευτοΰ τού
ΚΜΟΔΔ τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήαεως.

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V II.
Π ρ ο τ ά σ ε ι ς :
Κατόπιν των ανωτέρω καί έν δψει τού κινδύνου ένός θερ
μοπυρηνικού πολέμου προτείνονται όπως:
α ) ΙΙρογραμματισθοΰν καί πρακτικοί
ασκήσεις έκτός τοϋ
θεωρητικού μέρους.
β) Έ νεργήται συνεχής καί σύντομος διαφώτισις τού αμά
χου πληθυσμού έπί των κινδύνων Ινός μελλοντικού πο
λέμου καί έπί των μέτρων προστασίας του.
γ) Βασισθή τό σύστημα έγκαιρου καί αυτομάτου συναγερμού
προειδοποιήσεως είς έν πλήρες ήλεκτρονικόν σύστημα ή 
τοι τοιοΰτον έπισημάναεως διά ΡΑΝΤΑΡ καί αύτομάτου
τηλεχειρισμού των σειρήνων.
δ) Καταστή ύποχρεωτική ή κατασκευή καταφυγίων καί όρυγμάτων.
ε) Συσταθή εις τόν άμαχον πληθυσμόν διά ένημερωτικών φυλ
λαδίων Π.Α. καί διά καταλλήλων διαλέξεων, όμιλιών,
πραγματοποιηθησομένων διά τόδν τηλεοπτικών καί ραδιο
φωνικών δικτύων τής χώρας, ή δημιουργία μικρών οι
κιακών αποθεμάτων τροφίμων έν καιρφ ειρήνης, ΐνα τφ
χρησιμεύσουν ώς μέσα διά τήν συντήρησίν του, τούλάχιστον έπί δύο έβδομάδες, έν περιπτώσει έχθρικής έπιθέσεως έναντίον τής χώρας μας, δοθέντος δτι διά τήν
έφαρμογήν διανομής τροφίμων διά δελτίων θά άπαιτηθή
χρονικόν διάστημα τούλάχιστον 20 ήμερών. Τό Κράτος
δημιουργεί σταθερά Κρατικά αποθέματα άνάγκης τούλά
χιστον 60 ήμερών.
στ) Διά τάς Μ.Π.Α. τό μεγαλύτερον μέρος τού άναγκαιοΰντος όλικού θά πρέπει άπό τοΰδε νά γίνη προμήθεια, έναποθήκευσις καί συντήρησις καί νά ένεργήται έκπαίδευσις τού προσωπικού, διότι άλλως θά όπάρχη έπιχειρησιακή άνικανότης.
Νά σ υ ν τ α χ θ ή
π ρ ό γ ρ α μ μ α
έναποθ η κ ε υ τ ι κ ή ς
ύ π ο δ ο μ ή ς
καθ'
άπασ α ν
τ ή ν
χ ώ ρ α ν ,
δοθέντος δτι έν πολέμφ
ύφίστανται κίνδυνοι προσβολής τών δλικών, όπότε δημιουργούνται προβλήματα διασποράς καί έξασφαλίσεως
αύτών.
ζ) Νά έφαρμοσθή σύστημα συσκοτίσεως δπερ νά καλύπτη
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τούλάχιστον ώριαμένας σπουδαίας περιοχάς άπό έθνικής
σημασίας.
η) Νά γίνη άξιοποίησις τών υπαρχόντων σοβαρών καταφυ
γίων καί είσήγησις ύπό τών ύπευθύνων καί άρμοδίων
τοιούτων καί όρυγμάτων, ώς καταφυγίων έν καιρφ πολέ
μου καί
θ) Νά γίνη εύρυτάτη χρησιμοποίησις τών γυναικών είς Μ.
Π.Α., ώς όδηγοί όχημάτων, είς χρήσιν άσυρμάτων, κρυπτογράφησιν, άποκρυπτογράφησιν, διαχειρίστριαι, άποθηκάριοι, γραφείς, μάγειροι, μηχανικοί κτλ., δπως έγένετο
είς τόν Στρατόν τής ’Α γγλίας, τών Ή ν. ΙΙολιτειών καί
τής Σοβιετικής Ένώσεως κατά τόν Βον Παγκόσμιον Πό
λεμον. Έ φ ’ δσον σήμερον έν Έ λλάδι ή γυνή έχει πλήρη
χειραφέτησιν καί πολιτικήν ισοτιμίαν δέον νά καθιερωθή
καθολική στρατολογία τών γυναικών άπό τής συμπληρώσεως τού 21ου έτους τής ήλικίας των καί νά διαρκή μέ
χρι τού 36ου έτους. Ό γάμος αύτών νά θέτη τέρμα είς
τήν στρατιωτικήν των θητείαν, άλλά νά παραμένουν είς
τήν έφεδρείαν, έφ’ δσον δέν άπσκτήσουν τέκνα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V III.
Ε π ί λ ο γ ο ς :
Ή Πολιτική Ά μυνα πρός έκπλήρωαιν τών άντικειμενικών της σκοπών κατόπιν τής δλοκληρωτικής μορφής τοϋ συγ
χρόνου πολέμου καί τής μεταφοράς αύτού είς τό έσωτερικόν
τής Χώρας, δέον νά τύχη προπαρασκευής, άναλόγου τής τών
’Ενόπλων Δυνάμεων, συνεπώς θέμα δπερ δέον νά άπασχολήση
τάς. πολιτικάς καί Στρατιωτικάς άρμοδίας όπηρεσίας είναι ή
όλοκλήρωσις τής σχετικής
προετοιμασίας, προεργασίας είς
τρόπον ώστε νά καταστή δυνατή ή έν καιρφ πολέμου άπασχάλησις καί συνεργασία όλοκλήρου τού άμάχου πληθυσμού μέ τάς
έν λόγψ Κρατικάς όπηρεσίας πρός έπιβίωσιν αύτού καί συμ
βολήν του είς τήν ’Εθνικήν ’Άμυναν.
Πάντα τ ’ άνωτέρω κατατοπιστικώς έξετέθησαν πρός όμάς,
δσον ήδύνατο ρεαλιστικώτερον, ΐνα δώσουν ασφαλή έπιτυχίαν
είς τήν Άμυναν τού ’Αμάχου πληθυσμού είς τραγικάς στιγμάς
προκαλουμένας έκ τών άπό άέρος ή θαλάσσης έπιδρομών τού
έχθροϋ.
Νομίζομεν δτι τούτα θά άποτελέαουν στοιχεία ΐνα έκαστος
έξ όμών έν τφ κύκλψ τής άρμοδιότητός του άναλάβη πάσαν
κατά τήν κρίσιν του ένδεδειγμένην πρωτοβουλίαν έπ ’ άγαθφ
ύμών καί τού Έθνους.

Τό καταφύγιον αποτελεί τό άποτελεσματικώτερον μέοον πραιρυλάΕεως τοϋ άμαχου πληθυσμού έν περιπτώσει συρράΕεως.
Πρός τούτο είναι Ανάγκη έκαστος πρότερον νά έχη άποκτήση καί όρμέμφυτον πειθαρχίαν έκτός τής έπιβαλλομένης Οπό
των κανονισμών είς τά διαταχθέντα καί διαταασόμενα Από των
Άνωτέρων καί Αρμοδίων, διότι Αλλως τά θέματα θά είναι
πολύ περισσότερα, Ασυγκρίτως περισσότερα. Προσέτι νομίζομεν 8τι τό πνεύμα τής πειθαρχίας δέον ν' Αναπτυχθή καί είς
τήν ιδίαν ύμών οικογένειαν δι’ ΰμών, εις τόν φιλικόν κύκλον
διά τής διαφωτίσεως έκ τών δσων υμείς ήκούσατε καί είχατε
τήν εύγενή διάθεσιν καί καλωσύνην μετά προσοχής νά παρα
κολουθήσετε, τόν έλάχιστον αριθμόν τών δοθεισών διαλέξεων,
αΐτινες άφεώρων καθαρώς καί μόνον θέματα Πολιτικής Ά μύ
νης.
Μ Ε Ρ Ο Σ
ΙΕ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.
Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Εισαγωγή:
Είς τήν αρχήν τής άναπτύξεως περί II.Α. έτονίααμεν ότι
δ σύγχρονος πόλεμος δέν είναι έργον μόνον των ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, ένεργουσών είς τήν Ζώνην τών ’Επιχειρήσεων, άλλ’
Οπεισέρχεται είς πάσαν έκδήλωσιν τής δραστηριότητος μιάς
Χώρας. ’Εάν τό "Εθνος έπρόκειτο ν’ άπειληθή δι’ ένός κλασ
σικού ή πυρηνικού πολέμου θά έπρεπε νά έχη τήν ικανότητα
αμέσου κινητοποιήσεως καί αί μέν Στρατιωτικαί Δυνάμεις νά
Αναπτυχθούν τάχιστα πρός άντιμετώπισιν τής κρίσεως, τό Αν
θρώπινον καί ύλικόν δυναμικόν έντός τής Χώρας νά εγκατά
λειψη τάς συνήθεις δραστηριότητας καί νά κατευθύνη τάς ένεργείας του είς τήν αύτοάμυναν
Είς τό σημείο τούτο, μέ τόν πληθυσμόν ε&ρισκόμενον είς
σύγχυσιν, μέ τάς άνάγκας αύξανομένας, τά έφόδια καθιστάμε
να περιωρισμένα καί τήν οικονομικήν ζωήν εύρισκομένην γενι
κώς είς κρίσιμσν αημεΐον, είναι Αμφίβολον έάν θά ήδύναντο νά
λειτουργήσουν ούσιαστικώς οί Κρατικοί καί ιδιωτικοί μηχανι
σμοί, ένφ άντιθέτως τήν περίοδον τούτων θά έπρεπε δ Κρατι
κός Μηχανισμός νά κινηθή πάραυτα, ΐνα διευθύνη καί κα
τευθύνη τήν Δημοσίαν καί ιδιωτικήν προσπάθειαν πρός έξασφάλισιν τής πλέον έπωφελοδς χρησιμοποιήσεως των πόρων
διά τήν κοινήν άμυναν καί έπιβίωσιν.
Ό βαθμός συμβολής τών μή περιβεβλημένων στολήν είναι
μέγιστος.
Ή Στρατιωτική ισχύς τών ’Εθνών δέν μελετάται πλέον
μόνον διά τού μεγέθους τών Ε.Δ ., τής Ανδρείας καί τού μαχη
τικού πνεύματος τού Στρατιώτου καί τής Στρατηγικής καί τα
κτικής έπιτηδειότητος τών ήγητόρων, Αλλ’ ώς εΐπομεν καί

άλλοτε είναι πλέον συνισταμένη δλων τών παραγόντων τού
’Εθνικού Δυναμικού.
’Ακριβώς οί παράγοντες αυτοί έχουν Ανάγκην όργανώσεως,
προπαρασκευής καί συντονισμού.
Ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις πρός προστασίαν
τών συμφερόντων τοΰ Έθνους έναντι οίασδήποτε Απειλής μετά
τινα χρόνον ήρχισε νά όργανώνη τήν ’Εθνικήν "Αμυναν πρός
διασφάλιαιν τής ’Εθνικής Άμύνης καί διά τήν έπιτυχίαν τού
σκοπού αύτής Απαιτείται ή συντονισμένη Ανάπτυξις καί χρησι
μοποίησή έν ειρήνη καί πολέμψ άπΑντων τών παραγόντων τού
’Εθνικού Δυναμικού, τούτέστιν, άπασών τών δυνάμεων καί πό
ρων τής χώρας ήτοι τών πολιτικών, οικονομικών, ψυχολογι
κών καί στρατιωτικών.
Ή ’Εθνική Κυβέρνησις πρός χάραξιν τής Πολιτικής ’Εθνι
κής Άμύνης έξέδωκε τόν Α.Ν. 398)68 «περί Ι1ΣΕΑ» καί τήν
έφαρμογήν ταύτης Ανέθεσεν είς τό ΤΕΘΑ/ΑΕΔ καί τάς ύπ’
αυτό ύπαγομένας Ε.Δ. (Πολεμικόν δυναμικόν), καθώς καί είς
άπάσας τάς πολιτικάς Δυνάμεις, αΐτινες δπωσδήποτε καί καθ’
οίονδήποτε τρόπον συμβάλλουν είς τήν ’Εθνικήν Άμυναν, έ
ναντι οίασδήποτε έπιβουλής δποθενδήποτε προερχομένης.
Ό δρος ΠΣΕΑ έθεσπίαθη καί υίοθετήθη ύπό τών ’Αρχών
τού ΝΑΤΟ, Αντί τού παλαιού τοιούτου «Πολιτική Κινητοποίησις». Ή έννοια αύτοΰ είναι εύρυτέρα τής παλαιάς, καθόσον
περιλαμβάνει έκτός τής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ καί
τήν ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΜΓΝΆΝ περί τής όποιας έκτενώς εις τά
προηγούμενα διεπραγματεύθημεν. Ά ρα ή ΠΣΕΑ διαιρείται είς
δύο Κλάδους. Η μ ε ίς ένταδθα θά διαπραγματευθώμεν τόν Κλάδον «Πολιτική Κινητοποίησις».
Πολιτική Κινητοποίησις.
Ή Πολιτική Κινητοποίησις καθίσταται περισσότερον σή
μερον πάσης προγενεστέρας έποχής ζωτικώτατος παράγων πρός
πόλεμον, προπαρασκευής λόγψ τών τεχνικών έξελίξεων καί
πολυσχιδών Απαιτήσεων τού συγχρόνου πολέμου, κατά τόν ό
ποιον, ή πολεμική ισχύς καθίσταται πλέον σύνθετος καί κατά
συνέπειαν πολύπλοκος είς χειρισμόν. Διά νά δύναται νά έπιτευχθή ή πολεμική έτοιμότης τής χώρας δημιουργείται Ανα
πόφευκτος ή Ανάγκη μιάς όθρολογιστικής προετοιμασίας καί
κινητοποιήσεως άπασών τών πολτικών Δυνάμεων αύτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.
"Εννοια ΠΣΕΑ κοί Πολιτικής Κινητοποιήσεως.
Λέγοντες ΠΣΕΑ έννοούμεν τήν δργάνωσιν, προπαρασκευήν
καί κινητοποίηαιν τών πολιτικών Δυνάμεων πρός έπιβίωσιν έν
πολέμψ καί συμβολήν αύτών είς τήν ’Εθνικήν Άμυναν.
Π ο λ ι τ ι κ ή
Κ ι ν η τ ο π ο ί η σ ι ς :
Είναι ή
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τη καί ζωτικωτάτη διά τό "Εθνος καθόσον ή Ικτασις τοΰ άναμενομένου πρός έκτέλεσιν έργου της θά είναι άπιθάνως μεγά
λη, δοθέντος 8τι καίτοι είς ένδεχομένην σύρραξιν αί Κρατι
κά! καί μή Ά ρχαί καί σύμπας δ πληθυσμός θά δεχθούν τά
πλήγματα καί τό μέγιστον βάρος τής έχθρικής δραστηριότητος,
έν τούτοις θά αμυνθούν διά νά άνταπεξέλθουν είς τάς προσβολάς τού έχθροΰ, ώστε νά ένισχυθή άποτελεαματικώς καί ή Νίκη
τών Ε.Δ. καί γενικώτερον ή Ιπιβίωσίς μας ώς Έθνους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
'Οργάνωσις — Διάρθρωσις ΠΣΕΑ
Βάσει τού ίαχύοντος Α.Ν. 398)68 «Περί ΠΣΕΑ» καθορίζον
ται ώς φορείς αύτής οί έξής:

Η άγωγή τού πληθυσμού εις θέματα Πολιτικής Άμύνης, διά
νά είναι πλέον λυσιτελής πρέπει νά άρχίξη όπό τά μαθητικά
άκόμη θρανία.
προσχεδιασμένη μετάπτωσις τών πολιτικών Δυνάμεων καί τών
λοιπών πόρων τής Χώρας έκ τής καταοτάαεως Ειρήνης είς
πολεμικήν τοιαύτην κατά τρόπον δστις θά κάλυψη έπιτυχώς
τάς άνάγκας τής ’Εθνικής Άμύνης καί θά έξααφαλίαη τήν
έπιβίωσίν μας. Διακρίνεται 8έ αδτη είς γ ε ν ι κ ή ν
καί
μ ε ρ ι κ ή ν .
Είς τήν Πολιτικήν Κινητσποίησιν περιλαμβά
νονται ίδίφ ή Πολιτική έπιστράτευσις τοΰ προσωπικού, αί επι
τάξεις, αί ναυλώσεις, αί έκμισθώσεις τών μέσων καί τής έργααίας καί ή έπιβολή δεσμεύσεων περιορισμών έπί πόσης φύαεως άγαθών. Τήν εύθύνην τής κινητοποιήσεως τών Πολιτικών
Δυνάμεων φέρει έκαστον 'Γπουργεϊσν συμφώνως τή άποφάσει
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
Σκοπός Π Σ Ε A — Επιδιώξεις αύτής.
Σκοπός τής ΠΣΕΑ είναι ή μελέτη, ή όργάνωσις, προπαρασκευή καί κινητοποίησις τού Πολιτικού Δυναμικού τής Χώ
ρας πρός έπιδίωξιν θετικής συμβολής είς τήν έπιτυχίαν τού
άγώνος τών Ε.Δ. καί τής έπιβιώσεώς μας γενικώς.
Αποστολή

Π Σ Ε Α —Έκπλήρωσις αύτής.

Ή αποστολή τής ΠΣΕΑ συνίσταται εις τήν κατά σκοπόν
δργάνωσιν, προπαραακευήν καί κινητοποίησιν άπααών τών λοι
πών Δυνάμεων καί πόρων τής χώρας, πλήν τών Ε.Δ ., καί προ
σαρμογήν τών δραστηριοτήτων αυτών πρός έπιδίωξιν τού σκο
πού διά τού καταρτισμού Σχεδίων, ώς μέσων πρός έκπλήρωσιν
τής αποστολής τής ΠΣΕΑ προσδιοριαθέντων διά τής 6π’ άριθ.
3 τής πρώτης Ι θ ' 1970 άποφάαεως τού ΑΣΕΑ, ήτις λεπτομε
ρώς καθορίζει τούς αντικειμενικούς σκοπούς έκάστου θέματος,
δυναμένων νά ύλοποιηθούν πλήρως έν καιρφ πολέμου.
Πάντως έπεξηγηματικώς οί βασικοί σκοποί τής ΠΣΕΑ έξακολουθούν νά έχουν ώς άποστολήν σήμερον, ώς καί κατά τό
παρελθόν, τήν κατά τό δυνατόν μεγίστην έξασφάλισιν τής έπιβιώσεως τού πληθυσμού, τής ύποστηρίξεως τών στρατιωτικών
έπιχειρήσεων, τής προστασίας καί χρηαιμοποιήσεως τών πόρων
ζωτικής σημασίας καί ταχείας άνορθώσεως καί άποκαταστάαεως
τής Χώρας.
Σημασία τής άποστολής ΠΣΕΑ.
Ή σημασία τής άποστολής τής ΠΣΕΑ είναι σπουδαιωτά-
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α) Τό Α. Σ. Ε. Α. ( Ά ν ώ τ α τ ο ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν
’Ε θ ν ι κ ή ς
Ά μ ύ ν η ς ) , δπερ είναι τό Άνώτατον
κατ’ έξοχήν δργανον πρός λήψιν αποφάσεων έπί θεμά
των Πολιτικής Σχεδιάσεως τών Πολιτικών 'Γπουργείων.
Αί άποφάσεις τού Α Σ Ε Α καί αί έπί τή βάσει τούτων
δδηγητικαί καί συμβουλευτικά! πράξεις τοΰ Γ Ε θ Α/
A Ε Δ έκτελούνται μερίμνη τών άρμοδίων Υπουργεί
ων.
6) Τό r Ε θ Α/Α Ε Δ δ ι ά
τ ή ς A Ε Δ/Δ Π Σ Ε Α
κατευθύνει καί συντονίζει τό δλον έργον τών Πολιτικών
'Γπουργείων, Πολιτικών Υπηρεσιών. Στρατιωτικών Α ρ 
χών (ΑΣ— ΑΝ— ΑΑ) καί τών Κλάδων καί Δ)νσεων τού
A Ε Δ έπιφορτισμένων διά θεμάτων ΠΣΕΑ.
ΙΙράς τούτο τό ΓΕΘΑ/ΑΕΔ/ΔΙΙΣΕΑ δύναται νά συγκροτή
Μικτήν ’Επιτελικήν 'Επιτροπήν έξ άνωτάτων ή ά.ωτέρων ύπαλλήλων ώς καί ’Αξιωματικών διά μελέτην και
είσήγησιν έπί γενικών θεμάτων άρμοδιότητος πλειόνων
'Γπουργείων πρός άποτελεσματικωτέραν συμβολήν των
είς τήν ’Εθνικήν “Αμυναν καί τόν έλεγχον τών Νο
μαρχιών καί λοιπών περιφερειακών Κρατικών Τπηρεσιών είς δ,τι άφορφ τήν προπαρασκευήν καί πραγματο
ποίησή τής ένισχύσεώς των είς τάς ’Ενόπλους Δυνά
μεις. Είσέτι λαμβάνονται διά τήν ρύθμισιν καί παρακο
λούθησή θεμάτων Πολιτικής Σχεδιάσεως άνακυπτόντων
έκ τών δδτγιών καί κατευθύνσεων τών Πολιτικών ’Αρ
χών τού Ν A Τ Ό. Τό 1ΈΘΑ/ΑΕΔ είναι έκτελεστικόν δργανον τοΰ ΑΣΕΑ. Τό δέ ΑΕΔ/ΔΙ1ΣΕΑ είναι έκτελεστικόν δργανον άμα καί συμβουλευτικόν τοιοΰτον τού
ΓΕΘΑ καί ΑΣΕΑ έπί θεμάτων ΠΣΕΑ. Τό ΑΕΔ/ΙΙΣΕΑ
συνίσταται έκ πέντε τμημάτων.
γ) Ή Δ II Σ Ε Α /Τ π ο υ ρ γ ε ί ω ν , λειτουργεί ώς έξαρτωμένη άπό ένα άνώτατον ύπάλληλον, δστις όρίζεται
ύπό τού Υπουργείου ώς συντονιστής άποσών Υπηρεσιών
τού Υπουργείου διά τήν Πολιτικήν Σχεδίασιν καί τήν
σχετικήν έκπαίδευαιν τού Προσωπικού. Ή ΔΙΙΣΕΑ/Τπουργείων έπανδρούται διά καταλλήλου προσωπικού κατά
προτίμησιν έξ αποφοίτων τής Σχολής ’Εθνικής Ά μύ
νης.
Τά τής Όργανώσεως καί λειτουργίας τών ΔΙΙΣΕΑ/
'Γπουργείων ρυθμίζονται διά Β.Δ. έκδιδου,ένων προτάοει
τοΰ ΓΕΘΑ καί άρμσδίου κατά περίπτωσιν Τττουργοΰ.
“Απαντα τά Υπουργεία ύποχρεούνται νά έναρμονίζουν τάς
έν καιρφ ειρήνης ένεργείας των πρός τάς άνάγκας τής
’Εθνικής Άμύνης. Πρός τούτο έκαστον Πολιτικόν 'Γπουργεϊον καταρτίζει καί τηρεί Σχέδια Όργανώσεως,
κινητοποιήσεως καί δράσεως έν καιρφ πολέμου τών Υ 
πηρεσιών των, καί λαμβάνει μέτρα έξααφαλίαεως τών
άναγκαιούντων μέσων, ύλικών, έφοδίων καί πιστώσεων
μεριμνφ διά τήν έκπαίδευσν δλων τών ύπαλλήλων του
καί τών ύπηρεσιών του καί τών 6π’ αύτοΰ έκπαδευομένων Ν.Π.Δ. Δικαίου, Κοινωφελών ’Οργανισμών καί Έ 
πιχειρήσεων. Κοινοποιεί τούτα είς τάς περιφερειακάς
του 'Γπηρεαίας, μέσφ τών οικείων Νομαρχιών, Τνα κα
ταρτίσουν τά έπί μέρους, τοπικά, Σχέδια.
Συγκροτεί
Μ.Ε.Ε. ή Ο.Ε. έξ ύπαλλήλων τών άρμοδίων έμπλεκομένων (συνεργαζομένων) 'Γπουργείων διά μελέτην, είσήγησιν καί σχεδίασιν. "Απαντα τά 'Γπουργεία ύποβάλλουν είς ΑΣΕΑ διά τού ΓΕΘΑ/ΑΕΔ κατ’ έτος έκθεσιν
έπί τής προόδου τής ΠΣΕΑ ή καί έκτάκτως έφ’ δαον
ήθελε ζητηθή, ώς καί προτάσεις τών ληπτέων μέτρων
διά τήν προώθησιν ταύτης (ΠΣΕΑ). Τά Σχέδια τών
Πολ. 'Γπουργείων καταρτίζονται μέ βάαιν τό ύπάρχον

δ)

ε)

δυναμικόν. Τά σχέδια ύπογραφόμενα Οπό των Αρμοδίων .
Τπουργείων έχουν ίοχύν Τπουργικών Αποφάσεων καί
Απαιτείται δημοσίευσις εις τήν εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως.
Τμήμα
Πϊ Ε Α Νομαρχιών
(Γ Π Σ Ε Α/
Νομαρχιών).
Εις έκάστην Νομαρχίαν λειτουργεί
τμήμα ΙΙΣΕΑ, δπερ συντονίζει τάς ένεργείας άπασών τών
Ιίεριφερειακών Τπηρεσιών πρός έπίτευξιν τών σκοπών
ΙΙΣΕΑ. ΑΙ θέσεις ΠΣΕΑ τών Νομαρχιών πληροΰνται δι’
άποστράτων ’Αξιωματικών τών Ε.Λ. κατά προτίμησιν α
ποφοίτων Σχολής Ε.Α. ή Άνωτέρας Σχολής ΙΙολέμου
έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 3 έτών δυναμένη νά άνανεωθή. Κατά Νόμον δ Νομάρχης είναι υ
πεύθυνος διά τήν Πολιτικήν Σχεδίασιν έπί τή βάσει σχε
δίου καί δδηγιών τών Αρμοδίων κατά Σχέδιον Τπουρ
γείων. Πρός τοΟτο διά τών Αρμοδίων Περιφερειακών
Τπηρεσιών τών Τπουργείων καταρτίζει, τηρεί τοπικά
Σχέδια Όργανώσεως, κινητοποιήσεως καί δράσεως Απασών τών έν Νομφ Κρατικών Τπηρεσιών Νομικών Προ
σώπων Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελών ’Οργανισμών, ε
πιχειρήσεων Δημοσίων καί Ιδιω τικώ ν καί τοΰ λοιπού
μή ένόπλου δυναμικού, σχολιάζει καί λαμβάνει μέτρα
έξασφαλίσεως τών μέσων, ύλικών καί έφοδίων, αίτείται τάς άπαιτουμένας πιστώσεις, έλέγχει τήν ετοι
μότητα τής έφαρμογής τών Σχεδίων καί μέτρων ΠΣΕΑ
καί διαπιστοΐ τήν Αρμονίαν τούτων πρός τά Σχέδια καί
μέτρα τών κατά τόπους Στρατιωτικών Περιφερειακών
’Αρχών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
Συγκροτεί Μικτήν ’Επιτελικήν ’Επιτροπήν (Μ Ε Ε)
καί 'Ομάδα ’Εργασίας (Ο.Ε.) έξ ίιπαλλήλων τών Αρ
μοδίων Περιφερειακών Τπηρεσιών διά μελέτην κτλ. έπί
θεμάτων καί μέτρων Π Σ Ε Α .
Στρατιωτικών
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν ’Α ρ
χ ώ ν . At περιφερειακά! Στρατιωτικαί Ά ρχαί τών Ε.Δ.
(Σώματα Στρατού, Μεραρχίαι καί Στρατιωτικαί Διοι
κήσεις ή ισοδύναμοι Διοικήσεις τών λοιπών Κλάδων
Ε.Δ.) πρός συντονισμόν τών θεμάτων ΠΣΕΑ ένδιαφερόντων Αμέσως ή καί έμμέαως τήν στρατιωτικήν κινητοποίησιν καί άμυναν τής περιοχής των εις τάς Νομαρχίας
Ζώνης ευθύνης των Αντιπροσωπεύονται δι’ αξιωματικών.
Μετά τών Νομαρχών Αλληλογραφούν άπ’ ευθείας καί
αίτούνται τήν αναστολήν έπίσπευσιν ή τροποποίησιν θε
μάτων, άτινα κατά τήν κρίσιν των δυσχεραίνουν τήν
στρατιωτικήν άμυναν.
Εις περίπτωσιν διαφωνίας Νομάρχου καί Τοπικού
Στρατιωτικού Διοικητοΰ, αϋτη έπιλύεται δριατικώς άπό
κοινού υπό Τπουργοΰ Εθνικής Άμύνης καί τού Αρμοδίου
καθ’ ΰλην Τπουργοΰ. Μέχρι έπιλύσεως τής διαφωνίας
έφαρμόζονται αί όποδείξεις τών Στρατιωτικών Διοικη
τών, έφ’ δσον ή έφαρμογή των χαρακτηρίζεται δπ’ αυ
τών ώς μή Ιπιδεχομένη αναβολήν.

Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς :
Κατόπιν τών Ανωτέρω προκύπτει ότι δ συντονισμός ΠΣΕΑ
έπιτυγχάνεται καθ’ δλην τήν ίεραρχίαν τής διαρθρώσεώς της
εις τό έπίπεδον ΓΕΘΑ διά τοΰ Α Ε Δ / Δ Π Σ Ε Α, είς τό
έπίπεδον Τπουργείου διά τών ΔΠΣΕΑ/Τπουργείων διά συγκροτήσεως ’Επιτροπών καί έξ Τπαλλήλων λοιπών Τπουργεί
ων, είς έπίπεδον Νομαρχιών διά τών ΤΠΣΕΑ/Νομαρχιών διά
συγκροτήσεως ’Επιτροπών έξ Τπαλλήλων Αρμοδίων Πεοιφερειακών Τπηρεσιών καί συνεργασίφ Νομαρχιών μετά ’Αξιω
ματικών Αντιπροσώπων Στρατιωτικών Περιφερειακών ’Αρχών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.
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Οί γνωρίΖοντες, έστω καί απλά θέματα Πολιτικής Αμύνης,
θά δυνηθοϋν έν περιπτώσει ανάγκης νά προστατεύσουν τούς
εαυτούς των καί τούς άλλους.
τής Χώρας». *0 ’Αναγκαστικός οδτος Νόμος Τσχυε μέχρι τής
4.5.1968, δτε έδημοσιεύθη ό νΰν ισχύων Α.Α. 398)69 «περί
ΠΣΕΑ».
Αί κυριώτεραι διατάξεις τοδ προϊσχύοντος Α.Ν. 1984)39
ήσαν:
Άρθρον 1ον
Δι* αύτοΰ καθορίζεται ή δπευθυνότης τής Κυβερνήσεως
διά τήν έξασφάλισιν τής Ε θνικής ’Αμύνης άπό τοδ καιρού τής
ειρήνης.
Άρθρον 2ον
Δ ι’ αύτοΰ δρίζεται δτι ή όργάνωσις τού “Εθνους πρός πό
λεμον περιλαμβάνει τήν Στρατιωτικήν καί Πολεμικήν Έπιατράτευσιν, δτι έκατέρα τούτων δύναται νά είναι γενική ή μερική
τή άποφάσει τοδ Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
Άρθρον 3ον
Δ ι’ αύτοΰ βρίζεται δτι πάντα τά άτομα Αδιακρίτως φύλου
καί πάντες οί όργανισμοί Δημοσίου καί ’Ιδιωτικού Δικαίου
συντρέχουν καί συνεισφέρουν, υποκείμενοι είς πειθαρχίαν έν
πολέμψ.
Άρθρον 4ον
Ό μ ιλ εΐ περί έλέγχου είσαγιογών καί έξαγωγών καί περί
μή Αποζημιώσεως είς πάντα θιγέντα έκ τής Π.Ε.

Προίσχύων Ά νογκ. Νόμος περί πολιτικής Κινητοποιήσεως.
” Αρθρον 5ον
Ή άνάγκη έπιτυχίας όμαλοΰς Πολιτικής Κινητοποιήσεως
τού Ανθρωπίνου δυναμικού καί τών ’Εθνικών πόρων τής χώρας
Ιν συνδυασμφ πρός τήν Στρατιωτικήν κινητοποίησιν τοΰ πολε
μικού δυναμικοΰ (Ε.Δ .) τό πρώτον ώδήγησεν εις τήν σύντα
ξιν τοΰ Α.Ν. 861)1937 «περί όργανώσεως πολιτικής καί οι
κονομικής έπιστρατεύσεως τής χώρας». Τό έτος 1939 έδημοσιεύθη δ Α.Ν. 1962 περί αυμπληρώσεως τοΰ Α.Ν. 861)1937.
’Εν συνεχείφ τήν 21)23.9.1939 έξεδόθη δ Α.Ν. 1984 «περί
όργανώσεως τής πολιτικής καί οικονομικής Έπιστρατεύσεως

Ό μ ιλ εΐ περί δποχρεώσεων βιομηχανιών καί ιδιωτικών ε
πιχειρήσεων καί διαθέσεως τών πάντων είς τά Κράτος.
Άρθρα 6ον, 7ον, 8ον, 9ον
Δ ι’ αύτών καθορίζεται δτι τό δργανον προπαρασκευής τής
πολιτικής Έπιστρατεύσεως άπό τής ειρήνης είναι τό ΑΣΕΑ
μέ συμβουλευτικόν δργανον καί μελέτης τό Συμβούλων Πολι-
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τικής Έπιστρατεόσεως πρός δ συνεργάζονται δπαντα τά Τ πουργεΐα.

Αντικειμένων, προϊόντων βιομηχανιών κλπ. κατόπιν Αποφάσεως
τοδ Προέδρου τής Κυδερνήσεως.

"Αρθρο ν 10σν

" ΑρΘρον 19ον

Δι' αύτοδ όρίζεται ή Άνωτάτη ’Επιτροπή ’Ανεφοδιασμού
έξ Υπουργών καί Υφυπουργών.

'Ομιλεΐ περί ύποχρεώσεως έκαστου Τπουργοΰ τηρήσεως
σχεδίου έπιστρατεόσεως, ώς καί ιδιαιτέρων σχεδίων Αφορώντων
όργανισμοός.

"ΑρΘρον 11 ον '

"ΑρΘρον 20ον

Δ ι’ αυτού καθορίζεται ή Αρμοδιότης τών Τπουργών διΑ
τήν προπαρασκευήν καί έκτέλεσιν τής Πολιτικής Έπιστρατεύσεως κατόπιν ΆποφΑσεως Προέδρου τής Κυβερήσεως.
"ΑρΘρον 12ον
Δ ι’ αύτοδ δρίζεται δτι διάφοροι ίιπηρεαίαι και έταιρικαί
έπιχειρήσεις μεταφορών——διαβιβάσεων τίθενται ΰπό τήν δικαιο
δοσίαν ένδς καί μόνον Υπουργού.
ΑρΘρον 13ον
'Ο μιλεΐ περί χρηαιμοποιήσεως προσώπων μή ατρατευομένων ύπό ώριαμένων Τπουργών.
"ΑρΘρον 14ον
Δ ι’ αύτοδ καθορίζεται ή Αρμοδιότης τών περιφερειακών
Κρατικών ’Αρχών (Νομάρχου) διά τήν προπαρασκευήν καί έκτέλεσιν τής πολιτικής έπιστρατεόσεως εις δς οί Διοικηταί τών
Σωμάτων Στρατού, ’Ανεξαρτήτων Μεραρχιών ή Αλλων ισοδυνά
μων Μονάδων Αντιπροσωπεύονται δι’ Ά ξ)κώ ν.
"ΑρΘρον 15ον
Δι’ αύτοδ δρίζεται δτι παρ’ έκάστη Νομαρχίφ συνιστδται
Ιδιον γραφεΐον Πολιτικής Έπιστρατεύοεως καί Νομαρχιακόν
Συμβοόλιον Πολιτικής Έπιστρατεόσεως ώς συμβουλευτικόν
δργανον Νομάρχου.
"ΑρΘρον 16σν
Ό μ ιλ εΐ περί Αναθέσεως εις Νομάρχας, κατόπιν Αποφάσεως τών οικείων Τπουργών Απασών τών έντολών σχέσιν έχουσών μέ τήν προπαρασκευήν καί έκτέλεσιν ζητημάτων Πολιτι
κής Έπιστρατεόσεως καί Αρμοδιοτήτων αύτών.
"ΑρΘρον 17ον
'Ο μιλεΐ περί Αναθέσεως εις ώρισμένα πρόσωπα έργασίας
διά τήν προπαρασκευήν τής Πολιτικής Έπιστρατεόσεως καί
περί κλήσεως Ατόμων περιοδικώς δι’ έκπαιδευτικάς Ασκήσεις
Ανεξαρτήτως φύλου καί ήλικίας.
"ΑρΘρον 18ον
Ό μ ιλ εΐ περί Απογραφής προσώπων, κτηνών, Ολικών

ή

Δ ι’ αύτοδ όρίζεται δτι αί Αποφάσεις Προέδρου Κυβερνήαεως καί Τπουργών δημοσιευθεΐααι εις ΦΕΚ, δτε ισχύουν. ΑΙ
τού Νομάρχου ή Κρατικών περιφερειακών ’Αρχών τοιχοκολλώνται έν τφ καταστήματι τής ’Αρχής καί Ανακοινούνται διά
τού τόπου οικείας περιφέρειας.
Αρθρα 21 ον, 22ον, 23ον
'Ομιλούν περί ποινικών διατάξεων καί καταργήσεως νόμων
τινών.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ V.
Τήν 21)9)5.10.39 έξεδόθη δ Α.Ν. 1986 περί ρυθμίσεως
ζητημάτων τής πολιτικής καί οικονομικής έπιστρατεόσεως τής
Χώρας. Έ ν συνεχείφ τήν 5)6.10.39 καί 4)6.10.1939 έξεδόθησαν οί Α.Ν. 2005 καί 2006 «περί όργανώσεως καί στελεχών
τού έν ειρήνη Στρατού» καί «περί τροποποιήαεως καί συμπληρώσεως τοδ Ν. 4442)29 «περί έπιτάξεων στρατιωτικών καί
ναυτικών εισφορών καί ναυλώσεων». Έπηκολοόθησεν ή έκδοσις Α.Ν. 450)7.7.45, Ν.Δ. 379)9)15.12.47, Ν.Δ. 2387)53,
Ν. 3111)31.12.1954 γενικώς περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοδ Α.Ν. 1984)39.
Ενταύθα πληροφοριακώς τονίζεται δτι ύπό μικτής έπιτροπής έκπροσώπων ΪΈΘΑ/ΑΕΔ/ΔΠΣΕΑ καί Πολιτικών Τπουργείων ΔΙ1ΣΕΑ έπεξειργάσθη σχέδιον Νόμου (Ν.Δ.) ύπό τόν
τίτλον «περί δεσμεόσεως καί έπιτάξεων Πολιτικού Τομέως»
πρός Αντιμετώπισιν καί ίκανοποίησιν τών
δημιουργουμένων
Αναγκών εϊς τΑ πολιτικά Τπουργεΐα - Νομαρχίας - Τπηρεσίας
ή ’Οργανισμούς Δημοσίου έν περιπτώσει μερικής ή γενικής έπιστρατεόσεως ή κηρόξεως τής χώρας εις κατάστασιν έκτακτου
Ανάγκης διά δεσμεύσεων καί έπιτάξεων τών Αναγκαιοόντων
προϊόντων καί Αντικειμένων έκ τών ιδιωτικών πόρων.
Ε π ίσ ης ύπό ΜΕΕ τών τριών Κλάδων τών Ε.Δ. καί έκ
προσώπων τού ΑΕΔ/Γ' Κλάδου/4η ΜΕΟ έπεξειργάσθη νέον Σχέ
διον Νόμου ύπό τόν τίτλον «Κώδιξ περί στρατιωτικών—Ναυτι
κών— ’Αεροπορικών εισφορών καί Ναυλώσεων» Αποτελοόμενον
έκ 310 Αρθρων.
ΤΑ Ανωτέρω Ιλαβον χώραν καθ' δσον ή έν ίσχύΐ ύφισταμένη Νομοθεσία 4442)29 καί 2687)53 δέν καλύπτει πλήρως
κατά τά σημερινά δεδομένα καί έξελίξεις δλας τάς δημιουργουμένας είδικάς καί γενικάς περιπτώσεις. Τά έν λόγψ νομοθετήματα συντόμως θά ψηφισθοΰν ύπό τής
Συμβουλευτικής
Ε πιτροπής καί ένδέχεται νά έχουν έν τφ μεταξύ ψηφισθή καί
νά ισχύουν.
(ΣσνεχίΖεται)

Οί αστυνομικοί, οί όποιοι μελετούν σονεχωρ προσφέρουν ύφίστην
πράο τοόο εαυτούς των καί την ποτρίόο ϋπηρεοίον. Τό «’Αστυνομι
κά Χρονικό», έπογγελρατικόν όργανο τής Άοτυνορίος Πόλεων, παρέ
χουν εκλεκτή ονευροτική τροφή τόσον επί αστυνομικών, όσον καί έπί
γενικωτέρων Αεράτων.
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Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΤΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Υπό Άστυν. Α κ. Κ. ΚΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ εις τήν έγκληματικότητα
γενικώς, ναμίζομεν δτι πρέπει νά ένδιαψέρη καί
νά άπασχολή ημάς το μέτρων, τό όποιον έκάστοτε πρέπει νά λαμβάνηται, ώστε νά άποτρέπωνται
γενικώτερον τά άτομα άπό τοΰ έγκληματεΐν. Καί ώς
τοιοϋτον μέτρον, κατ’ άρχήν, μόνον ή άνύψωσις της
Παιδείας είναι δυνατόν νά προταθή είς τήν Χώραν μας.
Θά πρέπει νά άποτρέπηται δ έγκληματίας έξ ηθικών
έσωτερικών λόγων καί ούχί έκ τών έπαπειλουμένων
ποινών έκ τών δποίων μόνον είς τήν συγκεκριμένην
περίπτωσιν, ήν άντιμετωπίζει τό άτομον, είναι δυνατόν
νά έπιτύχωμεν πιθανήν άποτροπήν άπό τής, τελέτεως
έγκλήματος. Δηλαδή διά μέν τής Παιδείας δημιουργεΐται χαρακτήρ τοΰ άτόμου, ό όποιος, χαραικτήρ, άσχέτως άπειλουμένων ποινών, συγκρατεΐ τό άτομον άπό τού
έγκλή,ματος, διά δέ τών άπειλουμένων ποινών άπλώς
άπστεινόμεθα είς έγκληματικήν φυσιογνωμίαν, ή είς
προδιατεθειμένον άτομον πρός τό έγκληματεΐν, τό όποιον
έλπίζομεν δτι έξ έξωτε ρικών λόγων, ήτοι τής ποινής,
θά άποτρέψωμεν άπό τήν τέλεσιν τοΰ έγκλήματος. Έ άν
τούτο σταθμισθή δεόντως, άναμδισβήτητο; θά πρόκυψη
ή κοινωνική ωφέλεια. Βεβαίως, δεν νομίζομεν δτι είναι
δυνατόν ποτέ νά έχωμεν τελείαν περιστολήν τής έγκληματικότητος, έστω καί είς Κοινωνίαν ύψηλώς πεπαιδευμένην, τούναντίον θά εχωμεν είς πάσαν Κοινωνίαν
τούς έκ περιστάσεως έγκληιματοΰντας ή καί έστω έκδηλώσεις άντικοινωνικών άτάμων, άλλά τά έγκλήματα
τούτων θά όφείλωνται είς αίφνιδίαν έξαρσιν τοΰ θυμικοΰ των, τό δέ κέρδος τοΰ κοινωνικού συνόλου θά είναι
πράγματι τεράστιον.
Εύκταΐον θά ήτο νά ήδυνάμεθα νά προτείνωμεν
μέτρα μειώσεως τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων,
ή αύςησις τής δποίας θά πρέπει ήμάς τοόλάχιστον ιδι
αιτέρως νά άπασχολή. Αί μεταπολεμικαί έν γένει κοινωνικαί συνθήκαι έπηρέασαν δυσμενώς τήν ζωήν τών
άνηλίκων. Ή φαντασία των έξήφθη καί έξάπτεται έκ
πλείστων δσων αιτίων, περιέρχονται δέ οί άνήλικοι είς
πλήρη σύγχυσιν τής έννοιας τής άρετής, τής ήθικής
καί τής υποχρεωτικής έν τή κοινωνία συμπεριφοράς.
ΙΙλεΐστα δσα -μέτρα θά έπρεπε πρός περιστολήν τής έγ
κληματικότητος νά είχον λη-φθή. Έ χομεν βεβαίως έν
Έλλάδι Δικαστήρια ’Ανηλίκων, ταΰτα δμως δέν έχουν
τήν δΰναμιν, ούδέ καί τήν έξουσίαν πρός καθολικόν
έλεγχον τής ζωής τών άνηλίκων καί τήν άποτελεσματικήν προστασίαν αυτών. Δέν έχομεν καν ειδικά διά
τούς άνηλίκους ’Αστυνομικά Τμήματα, τά δποΐα θά ήσκουν στοιχειώδη έποπτείαν τής ζωής, τών νεαρών άτόμων. Φρονοΰμεν καί ήμεΐς, ώς δ κ. Ε.ίσαγγελεύς Διο
νύσιος Κατεβαίνης, δτι ή άπασχόλησις μικρού ή μεγά
λου άριθμοΰ ειδικών Άστυνομκών ύπαλλήλων διά τόν
έλεγχον τής ζωής τών άνηλίκων, δέν θά άπήτει δαπά
νην μή δυναμένην νά άντιμετωπισθή ύπό τοΰ Κράτους,
τό δέ κέρδος τής Πολιτείας έν γένει έκ τής το-αύτης
ένεργείας της θά ήτο πράγματι τεράστιον. ’Αλλά καί ή
προτεινομένη ύπό τοΰ Δημ. Μπογδανσπούλου άποκατά-
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στασις τοΰ παραστρατημένου παιδιού θά έπρεπεν ίσως
νά άπασχολήση περισσότερον τήν Πολιτείαν. Διότι ή
δημιουργηθεΐσα Εταιρία Προστασίας τών ’Ανηλίκων
καί τά χορηγηθέντα είς αυτήν μέσα κρίνονται παρ’ ήμών τούλάχιστόν άνεπαρκή.
’Εκτός δμως τής παιδείας, θά έπρεπεν ίσως νά
ύπήρχον Είδικοί Ποινικοί Δικασταί, τών δποίων ή έγκληματολογική μάρφωσις θά έπέτρεπεν δπωσδήπατε τήν
καλλίτερα άντιμετώπισιν τών έγκληματιών καί κατ’ έπέκτασιν τοΰ έγκλήματος. Ή γνώμη αϋτη καί είς τό
παρελθόν όπεστηρίχθη καί έν έτει 1933 ήρξατο λει
τουργών έν Άθήναις κύκλος έγκληματολογικών σπου
δών, έπί τρίμηνον, κατά τούς θερινούς μήνας, τών δ ά
κοπών τών Δικαστηρίων, μέ άκροατάς Δικαστάς, Εισαγ
γελείς, Δικηγόρους, ’Αστυνομικούς, Σωφρονιστικούς ύπαλλήλσυς καί άλλους.
Δυστυχώς καί ή προσπάθεια αΰτη άπό τοΰ έπομένου έτους κατη,ργήθη, πολύ δέ περισσότερον είς τήν
σκέψιν δημιουργίας Ειδικών Ποινικών Δικαστών δέν
έδάθη συνέχεια. Παρά δέ τό δτι έπανειλημμένως έγένοντο ύπό διαφόρων διαμαρτυρίαι διά τήν ύπερβολικήν
βραδύτητα έκδικάσεως τών ποινικών ύποθέσεων, ή δποία βραδύτης άμβλύνει τόν παραδειγματισμόν δστις
θά ήδύνατο νά άσκήση έπιρροήν είς τήν περιστολήν τής
έγκληματικότητος, έξακολουθεΐ είσέτι ύπάρχουσα ή
γραφειοκρατία, είτε λόγψ τοπικών άναρμοδιοτήτων τών
άνακριτικών ύπαλλήλλων, είτε λόγψ έλλείψεως καί δι
καστών. Τήν βραδύτητα τής άπονομής τής ποινικής
δικαιοσύνης έπιτείνσυν καί αί θεσπισθεΐσαι ύπέρ τών
κατηγορουμένων διατάξεις, διά τών δποίων οδτοι έπιτυγχάνουν παρέλκυσιν τής έκδικάσεως. Σαφώς, έπομένως, έκ τών άνωτέρω, έξάγεται τό συμπέρασμα δτι
πλήν τής παιδείας θά πρέπει πρός περιστολήν τής έγ
κληματικότητος νά ένισχύσωμεν τό δυναμικόν τών Δι
καστηρίων άπό άπόψεως ύπαλλήλων .καί Δικαστών,
ώστε νά έπιταχυνβή δ ρυθμός έκδικάσεως τών ποινι
κών ύποθέσεων καί νά δημιουργηθή ποτέ Ειδικόν Δι
καστικόν Σώμα έκ Ποινικών καί μόνον Δικαστών. Τοΰτο δέν σημαίνει δτι είναι δυνατόν νά άρνηθή τις τήν
μεγαλειώδη προσπάθειαν, ήν καταβάλλουσιν οί Δικασταί, οί Εισαγγελείς,, οί Δικαστικοί ύπάλληλοι, αί ’Α
στυνομικοί Ά ρχαί καί παν Σωφρονιστικόν όργανον.
Αύτό δμως καί μόνον δέν είναι άρκετόν.
Δ ΙΟ ΡΘ Ω ΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Είς τό προηγούμενον τεϋχος μας, είς τήν σελίδα
297 στήλη 1η, στίχ. 62, έκ τυπογραφικής αβλεψίας
ούχί όρθώς διετυπώθη ή φράσις. . . ακριβής αριθμός
τών έν Έλλάδι ήρωϊνομανών δέν υπάρχει κλπ. Τό
όρθόν έχει ώς έΕής: « Ακριβής άριθμός τών έν Έ λ
λάδι ήρωϊνομανών δέν υπάρχει, άλλά είναι άναμφισβήτητον, άτι παλαιστερσν ό άριθμός ήτο σημαντι
κός. Ούδεμία όμως περίπτωσις ήρωϊνομανοϋς έσημειώθη μετά τό 1967, διότι μετά τό έτος τούτο δέν
είσήχθη καθόλου ήρωΐνη είς τήν χώραν ούδέ παρασκευάσθη καί ή έλαχίστη ποσότης έν θύτη».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Σύνταξις - Επιμέλεια Έκδόσεως : Υ Π Ο Δ /Ν Σ ΙΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

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

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

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΗΣΙΑΙ:

Εσωτερικού ............................ Δρχ. 120
Εξωτερικού
.................... Δολλ. 6
’Οργανισμών,Συλλόγων κλπ. Δρχ. 300
Τιμήτεύχους:Δραχμαί 10
•
Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοΰν τήν πνευματικήν
έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΓΛΑΟΝ ΜΑΣ
Ή Βαϊφόρος. Τοιχογραφία τή: Τέ
ρας Μονής 'Αγίου Νικολάου Άναπαυσά εις Μετέωρα. Τού Κρητός ζω
γράφου Θεοφάνη Στρελίτζα περί τα
1527.
(Έ κ τοΰ 'Ημερολογίου τής
Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος
του έτους 1968) .
Η Δ ' -ΕΕΩΦΓΛΛΟΓ ΜΑΣ
Μια λουλουδισμένη γωνιά άπό τον
ασύγκριτο πίνακα τής Ελληνικής
Άνοίξεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (Σ - ς)
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ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έ ν τή Αενάψ έξελίξει τού δικαίου ήρξατο διαμορφοόμενος κυρίως Από τοΟ 1901 καί έφεξής, εις είσέτι κλάδος αυτού,
δυνάμενος νά καταταχθή μεταξύ ποινικού άφ’ ένδς καί Αερο
πορικού δικαίου άφ’ έτέρου, ύπό τήν έννοιαν τού συνόλου των
νομικών κανόνων οΐτινες έμπεριέχουν τάς νομοτυπικάς μορφάς
έγκλημάτων δπωσδήποχε Αναφερομένων (ύποκειμενικώς ή άντικειμενικώς) είς τήν Αεροπορίαν καί καθορίζουν τό έφαρμοσχέον έπ’ αύτών ούσιασχικόν καί δικονομικόν ποινικόν δίκαιον.
Τό νεώχαχον δίκαιον τούτο, γνωστόν ώς Αεροπορικόν ποι
νικόν δίκαιον (L uftstrafrecht είς χήν γερμανικήν, droit penal
aerien είς χήν γαλλικήν κ.ο.κ. βιβλιογραφίαν), δύναται, καθ’
ήμΑς, νά όνομασθή καί ποινικόν δίκαιον τής πολιτικής Αερο
πορίας, πρός διάκριαίν του Από τού άφορώντος μόνον τά στρα
τιωτικά Αεροσκάφη ποινικού δικαίου.
Οί δριαμοί τού Αεροπορικού ποινικού δικαίου, όμού μετά
τών δημοσίου διεθνούς, διοικητικού, έργατικοΰ καί οικονομι
κού δικαίου διατάξεων τού Αεροπορικού δικαίου καθ’ δλου, Α
ποτελούν τό δημόσιον Αεροπορικόν δίκαιον, αυμπληρούμενον διά
τού ιδιωτικού (Αστικού -’ έμπορικού) Αεροπορικού δικαίου. Έ κ
παραλλήλου, ή δδηγήσασα είς τήν διαμόρφωσιν αυτού νομοθε
τική προσπάθεια μείζονος διχαφαλίσεως τής ίκανοποιήσεως τής
κοινωνικής Ανάγκης χρησίμοποιήσεως των Αεροσκαφών ώς μέ
σων συγκοινωνίας κλπ., διά τής ποινικής προστασίας τού έννάμου Αγαθού τής Ασφαλείας τής Αεροπορίας, καθιστά τό έν
λόγψ δίκαιον κλάδον τού ποινικού δικαίου έν γένει. Καθ’ δ
δέ τμήμα του διατυπούται έντός ειδικών περί τήν πολιτικήν
Αεροπορίαν νομοθετημάτων, έμπίπτει, είδικώτερον, είς τό πεδίον τού ποινικού δικαίου τών ειδικών ποινικών νόμων. Έ χ ο μεν, μάλιστα, τήν γνώμην, δτι ή Αεροπορική οόσιαατική ποι
νική νομοθεσία δύναται νά θεωρηθή— καθ’ δν τρόπον ή στρα
τιωτική καί ή ναυτική τοιαύτη, ό τελεωνειακός, ό δασικός καί
δ άγορανομικός κώδιξ, τό ποινικόν δίκαιον τού τύπου καί τών
Ανηλίκων, κ.ο.κ. — ώς γενικόν συμπληρωματικόν ούσιαατικόν
ποινικόν δίκαιον, ύπό τήν έννοιαν τών εκτός τού ποινικού κω
δικός νόμων, οί όποιοι δέν περιορίζονται είς τήν διατύπωσιν
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μιάς ή πλειόνων νομοτυπικών μορφών καί τήν Αναγραφήν Αν
τιστοίχων ποινικών κυρώσεων, Αλλά συνιστοΰν ή, έν πάση περιπτώσει, θά ήδύναντο νά Αποτελόσουν διά τής κωδικοποιήσεώς των, έν πλήρες νομοθέτημα, διεπόμενον ύπό ίδιου πνεύ
ματος καί δλως ιδιαιτέρων κατευθυντηρίων Αρχών. 'Γπέρ τής
ήμετέρας άπόψεως συνηγορεί, Αλλωστε, καί τό γεγονός δτι τό
Αεροπορικόν δίκαιον καθ’ δλου θεωρείται σήμερον δχι μόνον ώς
δ πλέον πρόσφατος δικαιικός κλάδίος, Αλλά καί άφ’ ένός μέν
ιδιόρρυθμον, συνεπείφ τού χώρου (Ατμόσφαιρα) καί τού μέσου
(Αεροσκάφος) Ατινα Αποτελούν Αντικείμενου ρυθμίσεώς του,
άφ’ έτέρου δ’ αυτόνομον (κρατούσα δόξα), δεδομένου δτι, διε
πόμενον ύπό ίδίου πνεύματος, περιέχει νέας Αρχάς καί κα
νόνας, έπί τφ τέλει τής προσηκούαης ρυθμίσεώς καταστάσεων
όφειλομένων είς τάς τεχνικάς, οϊκονομικάς, κοινωνικάς καί
πολιτειακάς συνθήκας, αί δποϊαι διεμορφώθησαν διά τών προ
όδων τής Αεροπορίας.
Έ ν δψει τών Ανωτέρω, καθίσταται έμφανές, δτι πηγαί
τού νεαρού ποινικού δικαίου τής πολιτικής Αεροπορίας είναι:
α) τά ρυθμίζοντα ταύτην ειδικά νομοθετήματα, έφ’ δσον Απει
λούν διά ποινικών κυρώσεων τήν μή ουμμόρφωσιν πρός τάς
έαυτών ύπαγορεύσεις, αϊτινες Αποτελούν, οδτω πως, τό «δίκαιον
τής Αστυνομίας τής Αεροπορίας» (D roit de la Police A erienne),
θεωρούμενου ύπό τινων συγγραφέων ώς τό μόνον κατά κυριολε
ξίαν Αεροπορικόν ποινικόν δίκαιον, β) αί Αναφερόμεναι είς τόν
έναέρισν χώρον καί τά Αεροσκάφη, ώς καί αί σκοπούσαι τήν
προστασίαν τής Ασφαλείας τών —διεθνών ίδίφ— Αεροπορικών
συγκοινωνιών—τάναγομένης τοιουτοτρόπως είς ιδιαίτερον δικαιικόν Αγαθόν — διατάξεις τών ουσιαστικών ποινικών κωδίκων,
γ) αί άναγάιιεναι είς τήν κατά τόπον Αρμοδιότητα, προκειμένου περί τών έπί Αεροσκάφους τελεσθέντων έγκλημάτων,
διατάξεις τού κώδικος ποινικής δικονομίας, καί δ) οί περί
τοπικών δρίων ισχύος τών ποινικών νόμων όρισμοί τού ποινικού
κώδικος ή, ένδεχοιμένως, τού κώδικος ποινικής δικονομίας, έν
αυνδυασμφ πρός τάς σχετικάς διατάξεις τής ειδικής Αεροπορι
κής νομοθεσίας, διαμορφουμένου, ούτω πως, τού άποκαλου-

μένου διεθνούς άεροπορικού ποινικού δικαίου, δπερ άποσκοπεϊ
είς τήν προσαρμογήν τών περί τήν αύγκρουσιν τών ποινικών
νόμων καί δικαιοδοσιών γενικών διατάξεων, πρός τάς ιδιαι
τέρας συνθήκας τής πολιτικής άεροπορίας. Σημειωτέου, δτι
ένεκεν των δφισταμένων δμοιοτήτων μεταξύ άνοικτής θαλάσ
σης καί Οπερκειμένοο ταύτης ατμοσφαιρικού χώρου, εύλόγως
τδ ναυτικών διεθνές ποινικόν δίκαιον κατέστη ή βάσις, έφ’
ής άνεπτύχθη βαθμηδύν — ώς ιδιαίτερος κλάδος τού διεθνούς
ποινικού δικαίου— τό διεθνές αεροπορικόν τοιοΰτον. ’Ακόμη δέ
καί σήμερον, παρά τήν προαχθεΐσαν αύτονομίαν τού άεροπορικού έναντι τού ναυτικού δικαίου, ταύτα δέν παύουν νά τε
λούν είς στενήν σχέσιν πρός άλληλα έντός τού ποινικού πε
δίου, συνεπείφ τής άπά πλευράς ποινικής μεταχειρίαεως μεγά
λης δμοιότητος τού αεροσκάφους πρός τό πλοϊον, ώς προκύπτει
έκ τής έκ μέρους τών ποινικών κωδίκων θεσπίσεως κοινών
διατάξεων δι’ άμφότερα.
Τέλος, δσον άφορφ τάς συγκροτοΰσας τό διεθνές αεροπορι
κόν ποινικόν δίκαιον διατάξεις, είδικώτερον, θά έδει νά προστεθή, δτι τά πρσσφερόμενα είς τόν νομοθέτην, πρός άντιμετώπιαιν τών περί τό διεθνές ποινικόν δίκαιον καθ’ δλου προ
βλημάτων, συστήματα (ή άρχαί) τής παγκοσμίου δικαιοσύνης,
τής έδαφικότητος, τής προαωπικότητος ή έθνικότητος (ή, άλ
λως, τής ένεργητικής δπηκοότητος) καί τό πραγματικόν ή
προστατευτικόν σύστημα (ή, άλλως, άρχή τής παθητικής ύπηκοότητος)— άκολουθούμενον ύπό τών κατ' ιδίαν ποινικών νο
μοθεσιών καί τού ήμετέρου ποινικού κωδικός—άποκτοΰν ένδιαφέρον καί διά τόν έν λόγψ κλάδον τού δικαίου. Καί τούτο, διότι
έν τφ πλαισίφ αύτού γεννώνται παρεμφερή, ούσιαστικά καί
δικοναμικά προβλήματα, ρυθμιζόμενα, έννοεΐται, ύπό τό πρί
σμα τού διεθνούς χαρακτήρος τών άεροπορικών μεταφορικών
μέσων, ώς άποτελέσματος τής άσυγκρίτως μεγαλυτέρας, έν
σχέσει πρός τά χερσαία καί θαλάσσια τοιαύτα, ταχύτητάς των

καί έν δψει τού δτι άντιμετωπίζονται έγκλήματα σχέσιν Iχοντα πρός τά αεροσκάφη.
Β Α Σ ΙΚ Α Ι ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ Υ
I. Γενικά! πορατηρήσεις
Ή έντός τών κόλπων τού άεροπορικοΰ δικαίου διαμόρφωσις τού ποινικού δικαίου τής πολιτικής άεροπορίας, καθιστφ άναγκαΐον τόν προσδιορισμόν ώριομένων βασικών έννο ών,
αί δποίαι είναι άπαραίτητοι πρός πλήρη κατανόησιν καί έπίλυσιν τών κατ’ ιδίαν προβλημάτων αύτού. Οϋτω, τό άεροσκάφος καί ή έθνικότης αύτού, ή άτμσσφαίρα καί τό διάστημα
άποτελούν δρους, τών όποιων τό περιεχόμενον θέλει έξετασθή έν όλίγοις αμέσως κατωτέρω.
II. Ή έννοια τοϋ αεροσκάφους
'Ορισμόν τού άεροσκάφους (Luftfahrzeug, aircraft, aeronef,
aeromobile) παρέσχε τό πρώτον ή προμνησβεϊσα σύμβασις τών
Παρισίων, είς τήν έννοιαν τού δποίου περιέβαλε «δέσμια καί έλεύθερα αερόστατα,... αερόπλοια καί άεροπλάνα». Έ ξ άλ
λου, είς τήν επιστήμην δ δρος ουτος χρησιμοποιείται «πρός
χαρακτηρισμόν πάσης πτητικής συσκευής (αερόστατα καί άεπλάνα), δι’ ής έπιτυγχάνεται ή δ ι’ άέρος μεταφορά προσώπων
ή πραγμάτων».
Αί βάσει ποικίλων κριτηρίων διακρίσεις τών άεροσκαφών
δέν είναι άμοιροι πρακτικών συνεπειών, δεδοιεένου δτι αί διε
θνείς συμβάσεις καί τά κατ’ ιδίαν νομοθετήματα, περί ών έγένετο άνωτέρω λόγος, εύρίσκουν κατά κανόνα, πεδίον έφα-ρμογής έπί τών πολιτικών άεροσκαφών, ύπό τήν έννοιαν τών
ιδιωτικών καί τών τούτοις έξαμοιουμέώων. ΟΒτως, ή σύμβασις
τών Παρισίων προαέδωσεν έν άρθρ 30 τόν χαρακτηρισμόν τών
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ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΑΙΚΑΙΟΝ
Μ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ Π Ο ΙΝ ΙΚΟ Υ Α ΙΚΑ ΙΟ Υ
«κρατικών», άφ’ §νώς μέν είς τά στρατιωτικά άεροσκάφη (Οπό
τήν κατ’ άρθρ. 31 αυτής εύρεϊαν έννοιαν των κυβερνωμένων
παρά πρδς τοΟτο έντεταλμένων στρατιωτικών), άφ’ έτέρου 8’
εις τά άεροακάφη τά άποκλειστικώς προοριζόμενα «διά τινα
κρατικήν ύπηρεσίαν, ώς: ταχυδρομεία, τελωνεία, αστυνομία»,
θεωρήσασα περαιτέρω— κατ' άντιδιαστολήν— πάντα τά λοιπά
άεροσκάφη ώς «ιδιωτικά», έστω καί άνήκοντα εις τδ κράτος
(έξαιρέσει τών στρατιωτικών, τελωνειακών και άστυνομικών),
προκειμένου νά τά ύπαγάγη είς τάς ίδιας αότής διατάξεις.
'Ομοίως, κατ’ άρθρ. 3 τής— ρητώς χαρακτηριζομένης ώς περί
τής διεθνούς «πολιτικής» άεροπορίας —συμβάσεως τοϋ Σικά
γου, θεωρούνται ώς κρατικά άεροσκάφη τά στρατιωτικά καί
τά τιθέμενα είς τήν ύπηρεσία,ν τοΰ τελωνείου ή τής αστυνο
μίας άεροπλάνα’ τά δέ πληρώματα τών αεροσκαφών τούτων,
άπολαύνουν, κατ’ άρχήν— ώς παρατηρεΐται—έπί τοΰ ξένου ε
δάφους, ώριαμένων προνομίων, τά δποΐα άπδ πολλοϋ αναγνω
ρίζονται είς τά πληρώματα τών έκτδς τών χωρικών ύδάτων
τοΰ κράτους τής έθνικότητός των πολεμικών πλοίων. Ιίίρήοθω, ούχ ήττον δμως, δτι μεταξύ τών έθνικών περί τήν άεροπορίαν νομοθεσιών, δ γαλλικός νόμος τοΰ 1924 άπέχει άπδ
οίασδήποτε διακρίοεως μεταξύ στρατιωτικών καί ιδιωτικών άεροπλάινων, τδ δέ κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρθρ. 60 αύτοΰ έκδοθέν
δ. τής 19.5.1938 άφορφ— ώς νομολογεϊται— τόσον τούς στρα
τιωτικούς δσον καί τούς πολιτικούς άεροπόρους.
Παρ’ ήμΐν, δ νομοθέτης τοΰ ν. 5017)1931 «περί πολιτικής
άεροπορίας», θεωρεί ώς «άεροπορίαν» μέν τήν «χρήσιν οίουδήποτε άεροσκάφους είτε έπί είτε Οπερθάν τής γηίνης έπιφανείας» (άρθρ. 1 § 2 ) , ώς «άεροσκάφος» δέ «πδν μηχάνημα
δυνάμενον νά τηρήται έν τφ άτιμοσφαιρικφ χώρφ ατηριζόμενον
έν αύτφ διά τής στατικής ή δυναμικής έπενεργείας τοΰ άέρος έπ’ αύτοΰ» (άρθρ. 1 § 1 ). "Οθεν, είς τήν δευτέραν τού
την έννοιαν έμπίπτουν, καθ’ ήμάς, ούχί μόνον τά χρησιμοποιοΟντα κινητήρα καί έλικα άεροπλάνα, ύδροπλάνα καί έλικόπτερα, άλλά καί τά άεριοωθούμενα άεροσκάφη, τά άερόστατα, τά άνεμοπλάνα κ.ο.κ.
'Ωσαύτως, δ νομοθέτης τοΰ αύτοΰ ώς άνω ν. 5017)1931
διακρίνει τά — έφ’ ών έφαρμόζεται οδτος— πολιτικά άερο
σκάφη, είς κρατικά καί άστικά (άρθρ. 1 § 3 και άρθρ. 3 ),
χωρών, περαιτέρω, είς διευκρίνισιν τών έν λόγφ έννοιών.
Οΰτω: α) «κρατικά πολιτικά άεοοσκάφη, ήτοι τά είς τδ κρά
τος άνήκοντα άεροσκάφη, πλήν τών πολεμικών τοιούτω ν...
δυνατόν νά είναι τά άστυνομικά, τελωνειακά, χαρτογραφικά,
γεωργικά, συγκοινωνιακά, ταχυδρομικά κλπ. άεροσκάφη, έφ’
δσον δέν κυβερνώνται ύπδ στρατιωτικών βαθμοφόρων έν έΐνεργείφ καί άνήκουσιν είς τδ κράτος» (άρθρ. 1 § 5 περ. α )' (S)
•άστικά» άεροσκάφη είναι «πάντα τά μή είς τδ κράτος άνή
κοντα» (άρθρ. 1 § 5 περ. β), διακρινόμενα είς ι) «έμπορικά»,
ήτοι «έκτελοΰντα άεροπορικά έργα έπ’ άμοιβή καί άνήκοντα
είς έταιρείας ή ίδιώτας (ταΰτα δυνατδν νά είναι συγκοινωνια
κά, ταχυδρομικά, χαρτογραφικά, διαφημιστικά, γεωργικά
κλπ.)» καί ιι) «ιδιωτικά», ήτοι «τοιαΰτα άνήκοντα είς δργανιομούς, έταιρείας, λέαχας, ή ίδιώτας καί χρησιμοποιούμενα
8ι’ άθλητικούς ή τουριστικούς σκοπούς ή καί πρδς άτομικήν
χρήσιν τών ιδιοκτητών αΰτών, ούχί δέ πάντως πρδς έμπορίαν».
Τά άεροσκάφη ταΰτα άποκαλοΰνται ύπδ τοΰ νόμου καί «άερο
σκάφη περιηγήσεως» (άρθρ. 1 § 6 περ. α -6).
"Οθεν, καί παρ’ ήμϊν τά μέν πολεμικά άεροσκάφη, διερχόμενα (καί προσγειούμενα ή προσθαλασσούμενα), άπολαύνουν
τών προνομίων τών πολεμικών πλοίων (μέ μόνην τήν διαφο
ράν .δτι έπ’ αύτών άπαιτεΐται ρητή άδεια πτήσεως καί προσγειώαεως έκ μέρους τοΰ κυριάρχου κράτους, ήτις δέν άπαιτεΐται προκειμένου περί πολεμικών σκαφών), τά δ’ έμπορικά άε
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ροσκάφη ύπάγονται είς τούς έκάστοτε δριζομένους ύπδ διε
θνών συμβάσεων καί νόμων κανόνας.
III. Ή έννοια τής έθνικότητός τοϋ άεροσκάφους
Άνεξαοτήτως τοΰ δτι έθνικότητα κέκτηνται κυρίως είπεΐν
μόνον τά φυσικά πρόσωπα, ή άνάγκη ρυθμίσεως τών έκ τής
άεροπορίας άναφυομένων προβλημάτων διά τής Απαγωγής αότών sic τδ δίκαιον μιας ή πλειόνων χωρών, ήγαγε τόν νομοθέτην είς τήν καθιέρωσιν τής ύποχρεώαεως, δπως έκαστον
άεροσκάφος καταχωρήται είς τά οικεία μητρφα κράτους τινός,
κατ’ άναλογίαν τών ίσχυόντων προκειμένου τόσον περί πλοίων,
δσον καί περί αΰτοκινήτωΙν.
Έ νφ δμως θά άνέμενέ τις, δπως έκαστον άεροσκάφος έχη
τήν έθνικότητα (ύπδ τήν έννοιαν τής ύπαγωγής είς τήν δικαιικήν τάξιν) τοΰ κράτους τής έγγραφής αύτοΰ (δίκαιον τής
σημαίας), ή βιβλιογραφία δέν είναι σύμφωνος περί τή(ν σκο
πιμότητα προσδόσεως είς τδ άεροσκάφος τής έθνικότητός τοΰ
κράτους καταχωρήσεώς του, αύτοΰ τούτου τοΰ κυρίου ή τοΰ
τόπου τής κατοικίας του, τής έθνικότητός τοΰ κυβερνήτου (έπί
τφ τέλει προασπίσεως έκ τοΰ κινδύνου κατασκοπείας τοΰ ύπδ
τδν άτμοσφαιρικάν χώρον κράτους), τοΰ έκάστοτε κατόχου ή
έκμεταλλευομένου τούτο, ή, ένδεχομένως, τοΰ τόπου ένθα είναι
μονίμως έγκατεστημένον ή έχει κατασκευασθή. Σημειωτέον δ’
δτι πλεΐστοι δσοι έπιστήμονες ύπεστήριξαν τήν έξάλειψιν τού
θεσμοΟ τής έθνικότητός έκ τοΰ πεδίου τοϋ αεροπορικού δικαίρυ, έν τή άντιλήψει δτι ή έννοια ταύτης είναι δλως άααφής
καί παραπλανητική.
Καί ώς πρδς τήν κατάργησιν μέν τοΰ έν λόγφ ΘεσμοΟ, δρθώς τονίζονται αί σπουδαΐαι ύπηρεσίαι τάς δποίας προσέφερεν
οδτος τόσον έν καιρφ ειρήνης δσον καί έν καιρφ πολέμου καί
ή χάρις είς τοΰτον διευκόλυναις τής έπιλύσεως σοβαρών προ
βλημάτων, άτινα δημιουργοΟνται έκ τής έναερίου κυκλοφορίας,
έν οίς καί δ καθορισμός τής διά τά άεροσκάφη ποινικής δι
καιοδοσίας.
"Οσον δ’ αφορά τήν διαφωνίαν περί τά άκολουθητέα κρι
τήρια πρδς καθορισμόν τής έθνικότητός τών άεροακαφών, ή
γενικώς κρατήσασα σχετικώς — πρό πάντων δ' έν Γαλλίφ —
άποψις, έτάχθη ύπέρ τοΰ προσδιορισμού ταύτης συμφώ.ως πρδς
τήν ιθαγένειαν τοΰ κυρίου των. "Ηδη ή προμνησθεΐσα σύμβασις
τών Παρισίων ώριζεν άρχικώς (άρθρ. 6 καί 7, έν συνδυασμφ
πρδς τδ παράρτημα Α' ταύτης), δτι ή καταχώρησις είς τδ οίκεΐνον μητρφον, πραγματοποιουμένη μόνον έφ’ δσον πάντες οί
ίδιοκτήται τοΰ άεροσκάφους άποτελοΰν ύπηκόους τοΰ τηροΰντος τοΰτο κράτους, προσδίδει τήν έθνικότητα αύτοΰ. ΣυμμορφουμέΝη δέ καί ή Ε λ λ ά ς— ώς, άλλωστε, καί δλαι σχ-δδν αί
χώραι— πρδς τήν έπιταγήν ταύτην, διετύπωσε τδ άρθρ. 22 τοΰ
προειρημένου ν. 5017)1931. Πλήν δμως, τοιοΰτόν τι έθεωρήθη έκ τών ΰστέρων λίαν δεσμευτικόν διά τά συμβαλλόμενα
κράτη, διό καί κατηργήθη, ούτως ώστε έκαστον αύτών νά δύναται νά καθοοίζη έλευθέρως πλέον τά κριτήρια έγγραφής είς
τδ έν λόγφ μητρφον. 'Γπδ τδ πνεύμα τοΟτο συνετάχθη, έξ άλ
λου, καί τδ άρθρ. 19 τής άκολουθηαάσης συμβάσεως τοΰ Σι
κάγου, δρίζον, δτι ή τοιαύτη καταχώρησις ώς καί ή μεταφορά
τής καταχωρήσεως άπδ τδ μητρφον κράτους τινδς είς τδ μη
τρφον έτέρου, θέλει διενεργεΐται συμφώνως πρδς τούς νόμους
καί τούς κανονισμούς αύτοΰ.
Ή σημασία τού προσδιορισμού τής έθνικότητός τού άερο
σκάφους διά τούς σκοπούς τοΰ άερπορικοΟ ποινικού δικαίου, κα
ταφαίνεται καί έκ τών προβλημάτων, άτινα άναφύονται έν οχεσει πρδς τήν περίπτωσιν ένδεχομένης διπλής ή πολλαπλής
έθνικότητός αύτοΰ. Τοιοΰτόν τι θά συνέβαινε- προκειμένου είτε
περί μικρών άεροπορικών έπιχειρήσεων διαφόρων κρατών, αί
δποΐαι δέν είναι κατά μόνας οίκοναμικώς βιώσιμοι, είτε περί
μικρών κρατών άτινα έπιθυμοΰν νά μετέχουν είς τάς έναεριους
συγκοινωνίας. Οδτω πως, δύναται νά έμφανισθή τδ φαινόμενον ήνωμένών. άεροπορικών γραμμών, ένθα ή διπλή ή πολλα
πλή έθνικότης τών δύο ή πλειόνων κυρίων των νά καθιστφ άναγκαίαν τήν έγγραφήν τών άεροσκαφών αύτών είς τά ειδικά
μητρφα τών άντιστοίχων κρατών. Μεταφερσμένου δέ τοΰ δλου
προβλήματος είς τδ πεδίον τοΰ άεροπορικοΰ ποινικοΰ δικαίου,
θά πρέπει έπί τοιούτων περιπτώσεων νά άναζητηθή, ώς στοιχεΐον κρίσιμον διά τδν καθορισμδν τής έφαρμοστέας ουσιαστι
κής καί δικονομικής νομοθεσίας, ή έθνικότης τοΰ περί οδ πρό
κειται έκάστοτε άεροσκάφους μεταξύ δύο ή πλειόνων κρατών
(λ .χ. ήνωμέναι άεροπορικαί γραμμαί τής Κεντρικής Ά μερικής ή τής 'Ηνωμένης ’Αραβικής Δημοκρατίας).
Τδ ώς άνω πρόβλημα άπησχόλησε κατ’ έπανάληψιν τήν

έντός τών κόλπων τής «'Εταιρείας Διεθνοδς Δικαίου» λειτουρ
γούσαν μόνιμον «’Επιτροπήν αεροπορικοί) δικαίου» (Air Law
Comm ittee) καί διάφορα συνέδριά της, χωρίς νά έπιΐευχΒή
μέχρι σήμερον σϋμπτωσις άπόψεων, λόγφ τής άσαφείας τού
άρθρ. 77 τής συμβάσεως τοΟ Σικάγου, δπερ έπιτρέπει μέν εις
δυο ή πλείονα συμβαλλόμενα μέρη, δπως προβοΰν εις τήν αύμπηξιν ήνωμένων όργανισμών Αεροπορικών μεταφορών ή διε
θνών άεροπορικών έταιρειών καί έπεκτείνουν τάς άεροπορικάς
πτήσεις των πρός πάσαν κατεύθυνσιν ή περιοχήν, χωρίς, οϋχ
ήττον δμως, νά διευκρινίζη, άν ή διπλή, πολλαπλή ή ήνωμένη έγγραφή θά προσέδιδεν είς τά αεροσκάφη διπλήν ή πολ
λαπλήν έθνικότητα, ή νά έξουσιοδοτή, τυχόν, τήν «Όργά,ωσιν ΔιεθοΟς Πολιτικής ’Αεροπορίας», δπως προβαίνη είς «διε
θνή καταχώρησιν» (international registration).

ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΑΙΚΑΙΟΝ
!)Σ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ Π Ο ΙΝ ΙΚΟ Υ Α ΙΚΑ ΙΟ Υ

Ή έννοια καί τά δρια τοδ χώρου έντός τοδ όποιου πρα
γματοποιούνται αί διεθνείς άεροπορικαί πτήσεις, έπι τφ τέλει
καθορισμοδ τοδ κατά πόσον έν δικαιικώς ένδιαφέρον συμβάν—
δρα καί τό έγκλημα— έλαβε χώραν είς τήν ήμεδαπήν ή είς
τήν άλλοδαπήν, προκειμένου νά δποβληθή είς τήν έφαρμυγήν
τοδ αντιστοίχου δικαίου, συγκαταλέγονται μεταξύ τών πλέον
έριζομένων θεμάτων τόσον είς τήν θεωρίας δσον καί εις τήν
πρδξιν.

Ή έν λόγφ θεωρίφ, κρατούσα είς τήν διεθνή — κατά
τά Ανωτέρω—καί ήμεδαπήν βιβλιογραφίαν, εδρε νομοθετικήν
Απήχησιν τφ 1911 είς Μ. Βρεττανίαν, τφ 1912 είς Ρωσίαν,
τφ 1924 είς Γαλλίαν, τφ 1931 παρ’ ήμΐν, κ.ά. Διατυποδται
δέ καί είς τό πρώτον δρθρον τών συμβάσεων Παριαίων καί
Σικάγου, παρεχσμένης, ούχ ήττον, είς τάς ύπογραψάαας ταύτας
χώρας τής εύχερείας, δπως διά διμερών ή πολυμερών συμβά
σεων παραιτηθούν έν μέρει τής άναγνωριζομένης αδταΐς πλή
ρους καί Απολύτου κυριαρχίας έπί τοδ ύπερκείμενου τοδ έδάφους των Ατμοσφαιρικού χώρου, έπιτρέπουσαι είς ξένα Αερο
σκάφη τήν ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις έλευθέραν αυτόθι διέλευαιν καί προσγείωσιν.

Οϋτως, έπί τοδ πρώτου θέματος, έναντι τής κρατοδσης είς
τήν ποινικήν έπιστήμην δόξης, καθ’ ήν δ έναέριος χώρος άποτελεί τμήμα τής χώρας (ήμεδαπής), ώς όρίζει ταύτην τό
δημόσιον διεθνές δίκαιον, άντιπαρατάσσεται ή μειοψηφοδαα άποψις, τής δποίας οί γερμανοί έκπρόσωποι δμιλοδν είτε περί
«ήμεδαπής Οπό τήν έννοιαν τοδ ποινικοδ δικαίου», είς ήν Ο
πάγουν «τόν Οπεράνω τής κρατικής περιοχής έκτεινόμενον έναέριον χώρον άπεριορίστως», είτε περί «λειτουργικής έν.οίας»
(funktioneller Begriff) τής ήμεδαπής, ήτις ■
—έν δψει τών
ιδιαιτέρων προβλημάτων τοδ διεθνοδς ποινικού δικαίου— θεω
ρείται, ώς «ή περιοχή έντός τής δποίας τό γερμανικόν ποινι
κόν δίκαιον ασκεί τήν ρυθμιστικήν λειτουργίαν του, βάσει τής
Οπάτης κρατικής κυριαρχίας».
"Οσον αφορά τό έτερον θέμα τών δρίων μέχρι τών όποιων
έκτείνεται πρός τά δνω ή κρατική έξουσία, έπί τφ τέλει προσ
διορισμού τοδ νομικοδ καθεστώτος τού έναερίου χώρου, διετυπώθησαν τρεις θεωρίαι, γνωαταί ώς τής «έλευθερίας τοδ άέρος», τής «άπολϋτου κυριαρχίας» αδτοδ καί τών «έναερίων
ζωνών».
Είδικώτερον, κατά τήν πρώτην — Ιστορικής πλέον μόνον
σημασίας —θεωρίαν, θεμελιωθεΐσαν, άρχομένου τοδ εικοστού
αίώνος, παρά τοδ γάλλου Fauchille — ύπό τήν έπήοειαν τοδ
δόγματος τής έλευθερίας τών θαλασσών (mare liberum) τοδ
Hugo Grotius— ή έκ μέρους τοδ άσκοδντος τήν έδαφικήν κυ
ριαρχίαν κράτους έλλειψις οίασδήποτε δυνατότητος έξουσιάσεως τοδ ύπερκειμένου άντιατοίχως έναερίου χώρου, ήτις περιο
ρίζεται είς τήν λήψιν Αμυντικών τινών μέτρων, συνεπάγεται
τήν Αδυναμίαν καί τής νομικής έξουσιοδοτήσεως αδτοδ, καθιστώσαν τοδτον res omnium communis. Ό θεν, τού άέρος δντος
έλευθέρου, έλευθέρα είναι καί ή Αεροπορία. Όρθώς, δμως, Αντετάχθη κατά τής έν λόγφ θεωρίας, δτι ούδέν κράτος είναι
δυνατόν νά Ανεχθή, δπως ίπτανται Απεριορίστως ξένα Αεροσκά
φη Οπεράνω αδτοδ, είς βάρος τοδ θεμελιώδους συμφέροντος
αδτοσυντηρήσεώς του, χωρίς νά έκθέση είς σοβάρωτάτους κιν
δύνους έαυτό καί τούς Οπηκόσυς του.
Κατά τήν δευτέραν θεωρίαν, ό έναέριος χώρος είναι μέν
έλεύθερος, έφ’ δσον ύπέρκειται πολιτειακώς άαυντάκτων π ε
ριοχών καί τής Ανοικτής θαλάσσης, δχι δμως καί Βπερθεν τής
χερσαίας περιοχής ούδέ τής αίγιαλίτιδος ζώνης— συμπεριλαμ
βανομένων καί τών Αποικιών, τών κειμένων είς έτέραν ήπει
ρον—δεδομένης τινός χώρας, τής δποίας Αποτελεί τμήμα καί
δή άπεριορίστως. ΤοΟτο δέ, έπειδή, παρ’ δτι δ Αήρ διαφεύ
γει— ώς καί ή Ανοικτή θάλασσα— οίασδήποτε κυριαρχίας, έν
τούτοις, ένφ τό πλοΐον Αδυνατεί νά βομβαρδίση τό έδαφος πέ
ραν ώρισμένης άποστάσεως Απ’ αδτοδ, άντιθέτως τό άεροπλάνον δύναται νά ρίψη έκρηκτικάς ϋλας είς τήν γήν Από οίουδήποτε Οψους. Οδτω, τό ύπερκείμενον τής ξηράς καί τών χω ρι
κών ύδάτων τμήμα τής Ατμόσφαιρας, έξομοιοδται πρός τό έδα
φος άπό πλευράς ποινικής δικαιοδοσίας, ύποκείαε-νον είς τό
Αστυνομικόν καί κατασταλτικόν δίκαιον τοδ κυριάρχου αδτών
κράτους.

Τέλος, μεταξύ τών μικτής θεωρητικής τοποθετήσεως Από
ψεων, ώς πλέον ένδιαφέρουσα έμφανίζεται ή «θεωρία τών ένα
ερίων ζωνών», ήτις ύπσδεικνδει τήν— κατ’ Αναλογίαν πρός τήν
αίγιαλίτιδα ζώνην τοδ δημοσίου διεθνοδς· δικαίου—χάραξιν δριζοντίων ζωνών ϋπερθεν τοδ έδάφους καί τών χωρικών ύδά
των, οδτως ώστε δ Αντίστοιχος έναέριος χώρος μέχρις ώριαμένου Οψους νά τελή ύπό τήν κυριαρχίαν τοδ ύποκειμένου κρά
τους, πέραν δ’ αδτοδ νά ά ποτέ λ ή— ώς καί ή άνο-κτή θάλασσα
— πολιτειακώς έλευθέραν περιοχήν. Τό Οφος τοδτο, κυμαινόμενον είς τήν παλαιοτέραν βιβλιογραφίαν Από 300 μέχρι 1000
μέτρων, ή μέχρι σημείου είς δ δύναται νά φθάση ή βολή πυρο
βόλου, Αναβιβάζεται σήμερον «μέχρι τών έσχάτων δρίων, ένθα
δφίσταται δυνατότης έπιθέσεως καί άμύνης».
Είναι Αληθές, δτι καί έναντίον τής ένδιαμέσου ταύτης
θεωρίας Αντιτάσσεται τό έπιχείρημα, δτι τά σύγχρονα Οψη
πτήσεως τών Αεροσκαφών καθιστούν πρακτικώς Ανευ αξίας δ ά
τήν Ασφάλειαν τοδ Ασκοδντος κυριαρχίαν έπί τής χερσαίας καί
θαλάσσιος περιοχής κράτους τινός τάς έν λόγφ ζώνας. ΙΙαρά
ταδτα, ύπό τήν έπίδρασιν τών κατά τά τελευταία ιδίως έτη
αημειουμένων συστηματικών προσπαθειών πρός έξερεύνησιν τού
διαστήματος καί έκμετάλλευσιν αδτοδ δ ι’ ειρηνικούς σκοπούς
(λ.χ. τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι) καί τής διαπιστώσεως δτι
ή πέραν ώρισμένου Οψους έλλειψις βαρύτητος δέν έπιτρέπει
διαρκή σχέσιν μεταξύ ώρισμένου τμήματος τής γηΐνης έπιφανείας καί ύπερκειμένου ταύτης χώρου, μερίς τις συγγραφέιον
άγεται είς τό συμπέρασμα, δτι ή καθ’ ύψος έκτασις τής κυ
ριαρχίας ένός κράτους περιορίζεται μέχρι τοδ ύπεράνω τής
έπικρατείας αδτοδ στρώματος, ένθα δ μικρός βαθμός πυκνότητος τοδ άέρος καθιστφ Αδύνατον τήν πτήαιν Αεροσκαφών.
Όρθώς δέ παρατηρείται, έπιπροσθέτως, δτι ή συνάρτησις τοδ
έναερίου χώρου μετά τής ύποκειμένης χερσαίας περιοχής έξικνεΐται μέχρι τής ατμόσφαιρας, δεδομένου δτι μόνον δ 6t’ ά
έρος πεπληρωμένος χώρος συνδέεται τοσοδτον στενώς μετά τής
έπί τής γής ζωής, ούχί δμως καί δ στερούμενος τοιούτου χώ 
ρος τοδ διαστήματος. Ούτως, έν κατακλεΐδι, γίνεται μέν δε
κτόν, δτι δέν καθίσταται δυνατή ή χάραξις καθέτων γραμμών
άνωθεν έκάοτης έπικρατείας— Αποκλεισμένης, κατ’ Ακολουθίαν
καί τής δυνατότητος προσδιορισμού τοδ κατά πόσον έν δικαιικώς ένδιαφέρον συμβάν έχει λάβει χώραν είς έθνικόν τινα
έναέριον χώρον ή είς τό διάστημα, πλήν δμως συνιστάται, δ
πως τά δρια τούτα ρυθμισθοδν διά διεθνοδς συμβάσεως, Αφού
άκουσθοδν αί σχετικοί Απόψεις ειδημόνων τής έπιστήμης, τής
οικονομίας, τοδ στρατεύματος καί τής πολιτικής, Ανεξαρτήτως
τοδ άν θά έπιτευχθή ή ού Ακριβής Αντιστοιχία πρός τά δεδο
μένα τής Φυσικής. Σκοπός τής συμβάσεως ταύτης θά είναι,
ούχί ή Αποτελεσματική προστασία τοδ χερσαίου έθνικοΰ χώρου
έξ Απειλών προερχομένων έκ τοδ διαστημικού τοιούτου— διότι
ούδέν δριον θά ήτο ικανόν νά τάς άπστρέψη— άλλ, δ προσδιορι
σμός τοδ άν δικαιικώς ένδιαφέρουσα Ανθρώπινη συμπεριφοοά
τις, πραγματοποιήται είς τόν έναέριον ή τόν διαστημικήν χώ 
ρον.

IV. Ai εννοιαι της ατμόσφαιρας καί τού διαστήματος

349

ΕΚΛΕΚΤΑΙ
ΣΥ ΝΕΡΓΑ ΣΙΑ I

ΤΗΣ Κ“? ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗ
Δ/ΡΟΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ . Σ Ι Κ Α Γ Ο Υ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΥΝΙΑΝΣΕΟΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΕΓΚΛΗΝΙΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1960-1970
Συνέχεια

έκ

τοϋ προηγουμένου
τέλος

καί

Έ κ των υπαρχόντων στατιστικών στοιχείων
δέν προκύπτει αυξησις έν Έ λλάδι των εγκλη
μάτων βίας, των ληστειών ή τής άνευ λόγου
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Παρατηρεΐται δμως
αυξησις τών εις τήν χρήσιν, έμπορίαν καί
κατοχήν ναρκωτικών άναφερομένων αδικη
μάτω ν, ώς καί τών έξ άμελείας δι’ αύτοκινήτου προκαλουμένων άνθρωποκτονιών.
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Διά ν6 διερευνήσωμεν έάν ύφίστανται ποιοτικοί μετοβολαί εις τήν έγκλη·
ματικότητα τών τελευταίων έτών, δέον
άκολουθοϋντες τήν καθιερωμένην εις τάς
κοινωνικός έπιστήμας μέθοδον, νά έκκινήσωμεν, έΕ ώρισμένων ύποθέσεων, τών
οποίων έν συνεχεία νά έπιχειρήοωμεν
τήν έπαλήθευσιν, ϊνα καταλήΕωμεν εις
τήν αποδοχήν ή άπόρριψίν των. Εις τήν
παρούσαν μελέτην έκρίναμεν σκόπιμον
νά βασισθώμεν έφ' ώρισμένων άπόψεων
διατυπωθεισών ύπό τοϋ γνωστού Αγ
γλου έγκληματολόγου, καθηγητού έν τω
Πονεπιστημίω τοϋ ΚαϊμπριτΕ, Radzinowicz. Οϋτος ισχυρίζεται ότι εις τάς συγ
χρόνους κοινωνίας τής άφθονίας καί τά
κράτη προνοίος τό έγκλημα ήλλαΕεν
-φυσιογνωμίαν». Αναφέρει δέ τά έξης
οκτώ χαρακτηριστικά, τά όποια αποτε
λούν prima facie άπόδειΕιν τής θέοεώς
του: α) τήν ασκοπον φθοράν Εένης ίδοκτησίας, β) τήν αΰΕησιν
διαφόρων
μορφών βίας, γ) τήν τέλεσιν νέων μορ
φών κλοπής, όπως είναι αί κλοπαί αύτοκινήτων καί αί κερδοφόροι ληστεϊαι,
δ) τήν στροφήν πρός άκοινωνικήν συμ
περιφοράν καί κατανάλωσιν ναρκωτικών,
ε) τήν έΕάπλωσιν τοϋ έγκλήματος μετοΕύ τών έργαΕαμένων καί νομοταγών
πολιτών, στ) τήν μεγαλυτέραν συμμετο
χήν τής μεσαίας κοινωνικής τάΕεως εις
τό έγκλημα ή τής κατωτέρας, Ζ) τήν
αϋΕησιν τής έγκληματικότητος μεταΕύ
τών άτόμων νεαρός ήλικίας καί η) τήν
σχετικώς μεγαλυτέραν συμμετοχήν εις
τό έγκλημα τών κατά πρώτον έγκληματούντων ή τών ύποτρόπων('6) .
Άναμφισβητήτως, αί ύπό τοϋ Radzinowicz διατυπούμεναι υποθέσεις είναι
δυνατόν νά άποτελέσουν τήν βάσιν σει
ράς όλοκλήρου έρευνών. Έκ τών άνά
χεϊρας στατιστικών δεδομένων, μέρος
μόνον τών ώς όνω ύποθέσεων δυνάμεθα
νά έρευνήσωμεν καί δή :
1) Εάν ύφίσταται έΕαρσις εις ώρισμένα είδη έγκλήματος, ώς τάς φθοράς
Εένης ιδιοκτησίας, τάς ληστείας, τήν
χρήσιν, έμπορίον καί κατοχήν ναρκωτι
κών κλπ.
2) ’Εάν έπήλθε μεταβολή εις τήν σχέσιν έγκληματικότητος καί έπαγγέλματος,
καί
3) Έάν ηύΕήθη ή έγκληματικότης τών
άτόμων νεαρός ήλικίας.
Προσέτι, θά ήτο εύκταϊον νά έρευνηθή, άφ' ένός μέν ή αύΕησις τής ύποτροπής, άφ' έτέρου δέ ή αϋΕησις τών ύπό
πλειόνων άπό κοινού τελουμένων έγκλημάτων, κοίτοι ή κατηγορία αϋτη δέν άναφέρεται ύπό τοϋ ώς όνω συγγραφέως.
Έν τούτοις τά ύπό τής Ε.Σ.Υ.Ε. παρε
χόμενα στοιχεία δέν
έπαρκοϋν πρός
τοϋτο.
Ώ ς πρός τούς ύποτρόπους έχομεν
είδικώτερσν
νά παρατηρήσωμεν τά
έΕής : Έπί μίαν έΕαετίαν
(άπά τοϋ
1963 - 1969) έλλείπουν τά στοιχεία
περί ύποτροπής τών Ποινικών Δικαστη
ρίων 'Αθηνών - Πειραιώς. Άπό δέ τού
1969 προστίθενται μέν τούτα προφανώς
—διότι ένώ τό σύνολον τών ύποτρόπων
τοϋ έτους 1968 είνοι 8.155, τό έτος
1969 ό άριθμός τών ύποτρόπων φθάνει
εις τούς 34.296( 17) —εις τούς άναλυτικούς όμως πίνακας, οι όποιοι άκολουθοϋν('8) άναφέρεται δίς ότι δέν συμπεριλαμβάνονται τά δεδομένα Αθηνών
καί Πειραιώς. Είναι εύνόητσν, ότι ώς

ΠΙΝΑΞ 3 ♦
Κατηγορίαι ’Αδικημάτων___________________________________Ή έπί τής Εγκληματικότητος 'Αναλογία τών ’Αδικημάτων
1960| ι % η
1962| “ 1963] “ T9S41 1 ^ 5 Γ Ϊ966| 1967| 1968
\l,i
12,9
13,2
14,0
ii,4
13,5
13,2
14,1
11,5
Σωματικοί β λ ά β α ι.......................................................................
8,9
11,4
11,4
12,5
12,9
7,3
Έ γκλ. κατά τής Ι δ ιο κ τ η σ ία ς .................................................... : 1,5
9,5
7,1
9,5
8,7
8,5
8,2
8,5
6,7
6,6
5,9
Έ γκλ. κατά τής τ ι μ ή ς ................................................................ 10,0
2,6
2,4
2,8
2,4
2,3
3,8
2,4
Έγκλ. κατά τής προσωπικής, έλευθερίας
........................
1,7
3,3
2,2
2,0
2,0
2,6
Έγκλ. κατά περιουσιακών δ ικ α ίω ν..........................................
2,0
1,4
1,7
1,7
1,7
0,9
2,0
2,0
Επιβουλή τής θρησκευτικής ε Ι ρ ή ν η ς ............................ ... .
1,9
1,7
3,2
1,4
1,8
1,6
1.4
1,3
Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα
............................................
1,3
1,5
1,8
1,2
1,2
1,5
1,9
0,9
0,7
0,8
Προσβολαι κατάζτής πολ. έξο υ σ ία ς........................................
1,2
1,0
1,3
1,3
1,1
1,4
0,8
1,4
1,4
Έ γκλ. περί τόν γάμον καί ο ικ ο γ έ ν ε ια ν ................................
1,0
1,3
1,3
1,0
Μ
1,1
0.9
0,8
0,9
0,9
0,6
0,8
0,9
0,8
0,7
Έγκ. περί τήν άπονομήν δ ικ α ιο σ ύ ν η ς....................................
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,8
0,9
0,8
0,6
Έγκλ. κατά τών ήθών ............................................................
0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
1,3
1,0
Έγκλ. κατά τής ζωής
............................................................
1,0
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Έγκλ. κατά άσφαλείας συγκοινωνιών κ.λ.π............................
0,2
0,3
0,2
0,5
0.4
0,3
0,8
0,7
0,6
0,5
Επαιτεία καί ά λ η τ ε ία ...............................................................
0,5
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Επιβουλή τής δημοσίας τάξεως
........................................
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,6
0,4
0,5
0,9
0,7
0,5
ΈγΚλ. περί τό νόμισμα κλπ......................................................
0,5
0,6
0,6
0,2
0,2
Έγκλ. περί τήν υ π η ρ ε σ ί α ν ....................................................
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,2
0.1
0,0
Έγκλ. λοιπών κεφαλαίων Π.Κ.................................................
0,2
0,0
0,0
0,1
0,1
2,3
4,9
1,8
5.0
’Αδικήματα Στρατιωτικού Π.Κ..................................................
2,0
1,9
2,5
2,3
3,0
17,0
16,2
21,6
Παραβάσεις Άγορανομικοϋ Κ ώ δ ικ ο ς.................................... 13,7
12,9
9,7
13,6
16,0
11,4
14,6
10,6
15,2
8,3
10,5
Παραβάσεις Νομοθεσίας Ε ργατικής Π ρ ο ν ο ία ς .................... 14,2
16,0
18,8
8,1
12,7
10.7
7,8
Παραβάσεις Νομοθεσίας περί Αυτοκινήτων
....................
8,2
10,9
10,1
8,3
5,9
11.1
12,0
9,4
11,7
13,0
Λοιπαΐ παραβάσεις είδικών Ποινικών Ν ό μ ω ν .................... 11,2
12,8
13,3
11,6
11,1
7,6
—
5,8
—
—
—
—
4,4
4,3
Παραβάσεις τής περί Δημ. Υ γείας Ν ο μ ο θ ε σ ία ς ................
Χαρτοπαικτικαί Λέσχαι Kat τυχερά π α ί γ ν ι α ........................
—
—
—
—
—
—
0,0
0,0
Έγκλ. έσχάτης προδοσίας κ.λ.π..............................................
ο,ι
Έγκλ. κατά έλευθέρας άσκήσεως πολιτικών δικαιωμάτων
—
—
—
0,0
0,0
0,0
—
—
—
Σύνολον .......................................................................................
100
100 100
100 | 100 | 100
100 ! ιοο 1 100
Σύνολον' καταδικασθέντων (άπόλυτος άριθμός) ................ 82.6491 79.955! 82.084 83.776 70.936 73.059| 93.405 92.644| 66.685.

1969
12,7
7,2
6,0
2,1
1,5
1,2
1,2
0,9
1,3
0,9
0,8
ι,ι
0,1
0,2
0,1
0,6
0,2
0,0
2,3
20,5
7,9
9,8
11,5
8,4
1,5
0.0
0,0

1970
12,6
7,6
6,1
2,1
1,5
0,9
6,3
0,8
1,1
0,7
0,9
1,2
0,2
0,2
0,0
0,5
0.1
—
2,7
22,7
7.3
7,3
6,8
8,3
,1,6
0,1
0,0

100

100

78.866|72.393

* Π η γ ο ί: Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , Ετους 1963, σ. 46, Ετους 1968, σ. 44. Ετους 1970, σ. 42

παρέχονται τά στοιχεία ταϋττα είναι α
πρόσφορα πράα έπιστημονικήν έρευναν.
Χαρακτηριστικά, έΕ άλλου, μιας επι
κινδύνου έΥκλημάτικότητοα άποτελοΰν,
ώς γνωστόν, αί έγκληματικαί συμμορίαι καί τό ώργανωμένον έγκλημα.
Πληροφορίαι όμακ περί τού έάν τό έγ
κλημα έτελέσθη ύπό πλειόνων ή ύφ’ έ·
v0c μόνον δέν παρέχονται δυστυχώς ύπό
τής έλληνικής έγκληματαλογικής στατι
στικής, παρ' δλον ότι τά δεδομένα αυ
τά παρουοιόΖουν νϋν ηύΕημένον έγκληματολογικόν ένδιαφέρον. Ά λ λ ' ούτε καί
κατά προσέγγιση/ δυνατοί τις νά ύπολογίση τόν άριθμόν τών έγκληματιών τών
συμμετεχόντων είτε ώς συνεργών είτε
ώς αύτουργών εις τήν τέλεσιν έγκλημάτων. Τόσον ή παράβασις τοϋ άρθρου
186 Π.Κ. περί προσκλήσεως καί προσ
φοράς εις τέλειον κακουργήματος, όσον
καί του άρθρου 187 περί συστάσεως καί
συμμορίος δέν άναφέρονται ύπό τής Ε.
Σ.Υ.Ε. κεχωρισμένως, άλλ' εις μίαν κα
τηγορίαν ή όποια περιέχει πάσας τάς
λοιπός κατά τής δημοσίας τάΕεως στρεφομένας άΕιοποίνους πράΕεις.
1.

Ύ φ Ι ο τ α τ α ι
έ Ε α ρ σ ι ς
ε ι ς
ώ ρ ι σ μ έ ν α
ε ί δ η
έ γ κ λ η μ ά τ ω ν ;

Ώ ς προκύπτει έκ τοϋ πίνακος 3, ό
όποιος δεικνύει τήν έπί έκστόν κατοδικασθέντων άνολογίαν 25 εύρέων κατη
γοριών άδικημάτων, αισθητήν αϋΕησιν
παρουσιάΖουν μόνον αί διάφοροι παρα
βάσεις τών διατόΕεων τοϋ Άγορανομικοϋ Κώδικος(119) . Έδιπλααιάσθησαν έπίσης κοτά τήν τελευταίαν πενταετίαν
καί αί άνσφερόμεναι εις τήν νομοθεσίαν
περί δημοσίας ύγείας παραβάσεις(Μ ) .
ΗύΕήθησσν δέ ώς άνεμένετο καί αί πα
ραβάσεις τής περί αυτοκινήτων νομοθε
σίας (2:1) ιδιαίτατα κατά τά έτη 1965 1968 διά νά ύποστοΰν σημαντικήν πτώσιν τό έτος 1970. Τό αύτό έτος έτετραπλασιάσθησον τά «κοινώς έπικίνδυνα έγκλήματα», έΕ αύτών δέ ή ήσσονος ση

μασίας κατηγορία τών «λοιπών κοινώς
επικινδύνων έγκλημάτων» ηύΕήθη εις τό
πεντηκονταπλόσιον άπό τοϋ έτους 1960.
Συγκεκριμένως τό έτος 1960 ή κατη
γορία αϋτη περιείχε 68 καταδίκας(22)
τό δέ έτος 1970 3.409 (“ ). (Εις τήν
κατηγορίαν ταύτην άνήκουν αί παραβά
σεις περί τάς εκρηκτικός ϋλας, ή κοι
νώς επικίνδυνος βλάβη, ή άρσις άσφαλιστικών έγκστοστόσεων, ή πρόκλησις
ναυαγίου κλπ.). ΈΕ άλλου αί άλλοι ση
μαντικοί κατηγορίαι άδικημάτων ώς αί
σωματικοί βλάβαι, τά έγκλήμστα κατά
τής ιδιοκτησίας καί τά έγκλήμστα κατά
τής τιμής ύπέστησαν κάμψιν, άλλοτε
μικρόν, ώς εις τήν περίπτωση/ τών σω
ματικών βλαβών, καί άλλοτε μεγαλυτέραν, ώς εις τήν περίπτωσιν τών έγκλη
μάτων κατά τής ιδιοκτησίας καί κατά
τής τιμής.
Είδικώτερον ή εις τούς άναλυτικούς
πίνακας τής
έγκληματολογικής στατι
στικής όνοδρσμή καί άναΖήτησις τών
ύπό τοϋ Radzinowicz άνσφεραμένων ώς
συνεχώς αύΕανομένων έγκλημάτων εις
τάς συγχρόνους καταναλωτικός κοινω
νίας δίδει τά
άκόλουθα άποτελέσματ α : ( 24) .
Εν Έλλάδι παρατηρεϊται αϋΕησις τών
έγκλημάτων τών άφορώντων εις τήν
χρήσιν, έμπορίσν καί κατοχήν ναρκωτι
κών. Συγκεκριμένως κατά τήν τελευταί
αν δεκαετίαν έδιπλαοιάσθησαν σχεδόν
αί καταδίκαι οί άνσφερόμεναι εις τά άνωτέρω έγκλήμστα (165 καταδίκαι δια
τό 1960 έπί συνόλου καταδικασθέντων
82.649 καί 307 καταδίκαι διά τό 1970
έπί συνόλου κατοδικσσθέντων 72.393.
Κατά τό έτος 1968 δέ οί καταδίκαι ήσαν 350 έπί συνόλου καταδικασθέντων
έτι μικροτέρου, ήτοι 66.675).
Επίσης
ηύΕήθησαν ώς θά άνεμένετο, τόσον αί
έΕ όμελείας δι' αύτοκη/ήτου άνθρωποκτονίαι (265 τό έτος 1960 καί 328 τό
έτος 1970), όσον καί αί έΕ άμελείας δΓ
αύτοκινήτου σωματικοί βλάβαι
(2.703
τό έτος 1960, 3'985 τό έτος 1968 καί
3.434 τό έτος 1969). Κατά τό έτος

1970 παρατηρεϊται έν τούτοις σημαντι
κή μείωσις (2.211) τών τελευταίων.
Άντιθέτως δέν σημειοϋται αϋΕησις,
έν σχέσει πάντοτε πρός τό έτος 1960,
οϋπε εις τά έγκλήμστα βίας, ούτε εις
τάς φθοράς Εένης ιδιοκτησίας, ληστείας
καί κλοπάς. Τά κατά τήν άποψιν τοϋ
Γορδίκα συνηθέστερα έγκλήμστα βίας έν
Έλλάδι, ήτοι άφ' ένός μέν τά άπρομελέτητα τραύματα, αί άδικοι επιθέσεις καί
αί αύτοδικίαι, άφ' έτέρου δέ αί έΕυβρίσεις καί τά λοιπά έγκλήμστα κατά τής
τιμ ή ς(ί5 ) ύπέστησαν κάμψιν κατά τήν
τελευταίαν δεκοετίαν. Συγκεκριμένως,
ένώ τό έτος 1950 κατεδικάσθησαν 7.386
δι' άπλήν καί έπικίνδυνον σωματικήν
βλάβην, τό έτος 1970 κατεδικάσθησαν
μόνον 3.475. Κατά τό ήμισυ καί πλέον
ήλαττώθησαν καί αί αύτοδικίαι (1.740)
τό έτος 1960 καί 721 τό έτος 1970),
μικρόν δέ μείωσιν ύπέστησαν καί αί κατσδίκαι διά παράνομον βίον (46 τό έτος
1960 καί 31 τό έτος 1970). Αισθητήν
κάμψιν ύπέστησαν ώς έλέχθη ήδη καί τά
κοτά τής τιμής έγκλήμστα. Ένδεικτικώς
όνοφέρεται ότι, ένώ τό έτος 1960 κατεδικάσθησον 7.635 δι' έΕύβρισιν, τό έ
τος 1970 κατεδικάσθησαν μόνον 4.032
διά τό αύτό άδίκημα.
Ώ ς πρός τάς περιπτώσεις φθοράς Εέ
νης περιουσίας έχομεν νό παρατηρήσωμεν τά έΕής: Έκ τών πορεχουένων στοι
χείων δέν είναι δυνατόν νά γίνη διάκρισις μετοΕύ άσκοπου καί άνευ ιδιαιτέ
ρων κινήτρων φθοράς Εένης ιδιοκτησίας
καί έσκεμμένης τοιαύτης. Έν πόση περιπτώσει όμως αί εις τό άδίκημα τούτο
άνσφερόμεναι καταδίκαι γενικώς ύπέοτησαν μείωσιν. (556 τό έτος 1960 καί 450
τό έτος 1970).
Κάμψις παρατηρεϊται καί εις τάς κλο
πάς πόσης φύαεως πλήν εύτελούς άΕ:ας
(2 .870(2«) τ ό έτος 1960 καί
2 674
τό έτος 1970), αί δέ καταδίκαι διά λη
στείαν είνοι ούτως ή άλλως τόοον περιωρισμέναι (12 τό έτος 1960 καί 19
τό έτος 1970), ώστε δέν δύναταϊ τις νά
συναγάγη χρήσιμα πορίσματα.
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ΠΙΝΑΞ 4
Επάγγελμα

Άπογραφή 1961 Έ πί 100
Απόλυτος άρ. οίκ. ένεργ.

Καταδικασθέντες 1960
’Απόλυτος άρ.
%

Καταδικασθέντες 1970
’Απόλυτος άρ.
%

1. Τεχνικοί, πρόσωπα μέ έλεύθερον
έπάγγελμα κ.λ.π.................................

125.160

3,4

998

1,2

1.183

2. Διευθύνοντες καί άνώτερα στελέχη

26.609

0,7

54

0,6

3.447

3. Υ πάλληλοι γ ρ α φ ε ίο υ ....................

144.017

4,0

4. Π ω λ η τ α ί............................................

221.956

6,1

1,9
17,0
20,6

654
19.208
10.914

0,9
26,5
15,1

5. Γεωργοί, κτηνοτρόροι κ.λ.π. . . .

1.955.671

53,8

125

0,1

114

0,2

6. Τεχνίται, έργάται όρυχείων κ.λ.π. .

18.479

0,5

8.665

10,4

7.646

10,6

7. Εργαζόμενοι είς μεταφοράς κ.λ.π. .

108.065

3,0

17.285

20,9

13.629

18.8

8. Βιοτέχναι, τεχνϊται καί έργάται . .
βιομηχανίας, χειρώνακτες κ.λ.π. .

678.944

18,6

4.666

5,6

2.043

2,8

246.734

6,8

112.966

3,1

1.648
14,153
17.051

1,6
4,8

9. ’Ασχολούμενοι είς παροχήν ύπηρεσιών, είς άθλητισμόν, ψυχαγωγίαν
10. Πρόσωπα μή δυνάμενα νά ταξινο
μηθούν κατ’ έπαγγέλματα . . . .
11. ’Ασχολούμενοι είς ύπηρεσίας Έθν.

—

18.004
_

21,7
_

7.448

10,3

393

0,5

—

12. ’Ασχολούμενοι είς οίκιακά, σπουσταί είσοδηματίαι, συνταξιούχοι,
13. Μ α θ η τ α ί............................................
14.

Δ η μ ο σ ιο γρ ά φ οι................................
Σύνολον . . ’ ' ' ' ' ' I '
(*) Πηγαί : 1 τ α

2.

—
3 6 3 8 601

4.768

6,6

—

—

846

1,2

—
82,640

—

100

0.1

100.0
ή έ π ι τ η ρ t ς τής Έ λ λ α δ ο ς i 9^1, σ. 112 Τ V κ /. η μ α I ο λ ο γ 1 1 η ί : α : ι σ τ ι κ 1] ίΐτος 1460
σ. 118 καί Σ τ α τ ι a τ ι κ ή τ f) ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δτους 1970 σ. 44.

Έ π ή λ θ ο ν
μ ε τ α β ο λ α ί
ε ι ς
τ ά ς
σ χ έ σ ε ι ς
έπα γ γ έ λ μ α τ ο ς
καί
έγ·
κληματι κότ ητος;

Ό Radzinowicz προβαίνει εις τήν ύπόθεσιν οπ ή μεσαία κοινωνική τάΕις
συμμετέχει περισσότερον
εις τήν έγ·
κληματικότητα
παρ' ό,τι ή κατωτέρα.
Κατά τόν γνωστόν 'Αμερικανόν κοινω
νιολόγον W arner χρήσιμα κριτήρια διά
τήν κστάτοΕιν άτόμων εις τάς κοινωνι
κής τάζεις αποτελούν: τό επάγγελμα,
ή πηγή τοϋ εισοδήματος, τό είδος τής
κατοικίας, καί ή περιοχή ένθα εύρίσκεται αύτη (27J). Ελλείψει περισσοτέρων
στοιχείων καί μελετών έπί τής έλληνικής κοινωνικής διαστρωματώσεως θά
μελετήσωμεν έντσύΒα κυρίως τάς σχέ
σεις έπαγγέλματος καί έγκλημοτικότητος ( 28) κοί δευτερευόντως καί μετά
πολλών έπκρυλάΕεων θά άναφερθωμεν
εις τάς σχέσεις έγκληματικότητος και
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων (29).
Σημειωτέον ότι λαμβάνομεν έν άντί τεσ
σάρων κριτηρίων ύπ' όψιν καί ότι ή ύπό
τής Ε.Σ.Υ.Ε. ταζινόμησις έπαγγελμάτων,
μή όποσκοποϋσα εις τήν μελέτην τής
κοινωνικής διαστρωματώσεως, άκολουθεϊ τήν διεθνή τυποποιημένην ταζινόμησιν τών έπαγγελμάτων καί ώς έκ τού
του κατατάσσει εις τήν αυτήν κατηγο
ρίαν άτομα διαφόρου οικονομικής ισχύ
ος π.χ. εις τήν κατηγορίαν γεωργών, άλιέων, ύλοτόμων καί λοιπών συναφών
έπαγγελμάτων συγκαταλέγονται τόσον
οί γεωργοί καί προϊστάμενοι γεωργικών
καί κτηνστροφικών έκμεταλλεύσεων ό
σον καί οί γεωργικοί καί κτηνοτροφικοί
έργάται. Επίσης εις τήν αύτήν κοτηγορίαν τών έλευθερίων έπαγγελμάτων εύ-
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ΗΗ).

ρίσκανται μετά τών ιατρών καί δικηγό
ρων αί νοσοκόμοι καί μαϊα ι ( 3,0).
Έκ τού παρστιθεμένου πίνσκος 4, εις
τόν όποιον ύπελογίσαμεν, άφ' ένός μέν
εκατοστιαίας άναλογίας τοϋ οίκονομικώς
ενεργού πληθυσμού τής άπογραφής
1961 (31), άφ' έτέρου δέ τών καταδικασθέντων κατά τό ότος 1960 (διά τό
έτος 1970 αί έπί 100 καταδικασθέντων
άνολογίαι έχουν ήδη ύπολογισθή ύπό τής
Ε.Σ.Υ.Ε.) προκύπτουν τά έζής:
Κστά τήν τελευταίαν δεκοετ,αν ηύζήθησαν ιδιαζόντως αί κατοδίκαι τών «πωλητών» δηλ. τών έμπόρων κοί έπιχειρηματιών χονδρικού καί λιανικού έμπορίου
ασφαλιστών, έμπορικών άντιπροσώπων,
διαθετών (πλοσιέ) κλπ.(32). Τό ποσοστόν τούτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερον τοϋ ποσοστού τών οίκονομικώς ένεργών άτόμων τής αύτής κατηγορίας.
Τό έτος 1960 έπί 100 καταδικασθέντων
17 όνήκον εις τήν κατηγορίαν τών «πωλητών» κατά δέ τό έτος 1970 τό ποσοστόν άνήλθεν εις 26,5%. Σημειωτέον
ότι συμφώνως πρός τά δεδομένα τής άπογραφής τού έτους 1961, έπί 100 οίκοναμικώς ένεργών άτόμων μόνον 4 άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών «πωλητών». Έν τούτοις, έζ όσων δυνάμεθα
νά συμπερόνωμεν έκ τών στοιχείων τού
έτους 1960 (3,3) , τού μόνου έτους διά
τό όποιαν υπάρχουν άναλυτικά δεδομένα,
τό μέγιστσν τμήμα τών έγκλημάτων, τά
όποια διαπράττουν άτομα τής κατηγορί
ας τούτης (11.038 έκ συνόλου 14.153)
όφορά τάς παραβάσεις ειδικών ποι
νικών νόμων, δηλαδή μετοζύ άλλων
καί
τάς
παραβάσεις
ύγειονομ:κών
διατάζεων, ή διατάΕεων άφορωσών εις
ήμεραμίσθια έργατών, ώρας έργασίας,
έργασίαν, γυναικών καί άνηλίκων ΐ'λπ.

(Μ ), μικρός δέ μόνον άριθμός (714
έπί συνόλου 14.153) άφορά τά έγκλήματα κατά τής ίδιοκτησ.ας, έτι δέ μικρό
τερος τάς σωματικός βλάθας (680) καί
τά έγκλήματα κατά τής 2ωής(35).
Έκ τών άνωτέρω δημ.ουργεϊται ή έντύπωσις ότι, ώς ύποθέτει ό Radzinowi
cz, ύπάρχει αύΕησις έγκληματικότητος
μετοΕύ τών έργαΕομένων καί νομοταγών
πολιτών καί ότι ή μεσαία κοινωνική τά
Εις συμμετέχει περισσότερον ή άλλα.ε
εις τό έγκλημα. Πάντως τά ύπάρχοντα
στοιχεία δέν έπαληθεύουν ώς πρός τήν
Ελλάδα τήν έτέρσν ύπόθεσιν, ότι δηλ.
ή μεσαία κοινωνική τάΕις συμμετέχει
περισσότερον εις τήν έγκληματικότητα
ή ή κατωτέρα. ΈΕ άλλου, παρ’ ολην τήν
αϋΕησιν τής έγκληματικότητος τών «διευθυνόντων καί άνωτέρων στελεχών»
(βλ. πίνακα έκ τού όποιου προκύπτει ότι
τό έτος 1960 έπί 100 καταδικασθέντων
0,6 ήσαν «διευθύνοντες καί άνώτερα
στελέχη», ένώ μετά τήν δεκαετίαν τό ποσοστόν τών έγκλημστούντων άνωτέρων
στελεχών όκταπλασιάσθη) ή κατηγορία
αύτη άποτελεϊ μόνον τό 5% τών όλων
καταδικασθέντων, περιλαμβάνει δέ προ
φανώς κυρίως άτομα άνήκσντα εις άνώ
τερα καί ούχί μεσαία κοινωνικοοικονο
μικά στρώματα.
Σχετικός χρησίμους πληροφορίας δυ
νάμεθα νά άντλήσωμεν καί έκ τού Πίνακος. 5. Τόν πίνακα τούτον συνετάΕομεν
λαμβάνοντες στοιχεία έκ τής άπογραφής τοϋ 1961, ώς καί τών καταδικών
τών έτών 1960 καί 1970 σχετικά μέ τήν
θέσιν εις τό έπάγγελμα τόσον τών οίκο
νομικώς ένεργών άτόμων όσον καί τών
καταδικασθέντων. Προσέτι ύπελογίσαμεν
έκατοστιαίας άναλογίας διά πάντα τά
μεγέθη τά παρεχόμενα ύπό τής Ε.Σ.Υ.

Ηλικία

Άπογραφή 1961
’Απόλυτος άρ.

%

Υπολογιζόμενος
πληθυσμός 1969

ΠΙΝΑΞ 6·
Η λικία
%
καταδ/θέντων

0 -4

791.795

***

761.184

***

5-9

719.276

...

732.924

***

10 - 14

732.891'

10,0

726.578

9,3

622.877

8,5

697.289

7,9

9,7

**

2,3

2.074

2,9

451

0,5

403

0,6

716.484

3.343

4,0

2.513

3,5
7,4

9,2
21 - 24

25 - 29

720.580

9,8

569.330

7,3

708.214

9.7

663.958

8,5

25 - 29
30 - 34

35 - 39

525.048

7,2

666.948

8,5

40 - 44

453.265

6,2

628.722

8,0

45 - 49

502.720

6,8

474.937

6,1

5.705

7,0

5.388

10.655

12,9

8.402

11,6

11.686

14,1

10.201

14,1

8.428

10,2

7.117

8,6

20.013

27,6

6.716

8,1

5.742

6,9

16.140

22,3

3.689

4,5

5.024

6,1

5.591

7,7

12.221
82.649

14,8
100,0

1.668
72.393

2,3
100,0

35 - 39
40 - 44
45 - 49

50 - 54

467.512

6,4

438.065

5,6

55 - 59

395.958

5,4

474,069

6,0

1.023.503

14,0

50 - 54
55 - 59

1.284.370

16,4
60 καί άνω

Σύνολον
Ποινικ.
ένηλίκων

8.388.553

***

8.834.858

***

7.289.130

_

7.785.246

_

Ά γνωστος

82.649

72.393

* Π η γ α ί: Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή Έ π ε τ η ρ ί ς έτους 1971, σ. 22, Έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή 1960 σ, 86 Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς 1970, σ. 40
** ’Ανήλικοι ύποβληθέντες είς άναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα
*** Ύπελογίσθησαν μόνον αΐ άνω τοΟ 7ου έτους.

Ε. ύπό μορφήν άπολύτων άριθμών. Δυ
στυχώς καί πάλιν μεταβαλαί είς τάς κα
τηγορίας δημιουργούν δυσχερείας είς
τάς συγκρίσεις. Έν πάση περιπτώσει έκ
τών δεδομένων τούτων παρατηροϋμεν,
δτι ένώ έμειώθηοαν κατά πολύ αί είς
τούς έργάτας όναφερόμεναι καταδίκαι
(άπό 20,2% κατά τό έτος 1960 είς 8,6%
κατά τό έτος 1970) δέν έμειώθηοαν άντιστοίχως καί οί καταδίκαι τών ύπαλλήλων, άλλ' άντιθέτως ηύΕήθησαν κατά
τι (άπό 2,9% κατά τό έτος 1960 είς
6,7% κατά τό έτος 1970).
3.

Η ύ Ε ή θ η
τ ι κ ό τ η ς
ν ε α ρ ό ς

ή έ γ κ λ η μ α τών
άτόμων
ή λ ι κ ί α ς :

Ώ ς γνωστόν, ή Ε.Σ.Υ.Ε. είς τήν καΓάταΕιν τών καταδικασθέντων κατά ήλι-

κίον λομβάνει, ώς βάσιν, άφ' ενός μέν
τάς περί άνηλίκων διατάζεις τού Ποινι
κού Κώδικος, άφ' έτέρου δέ τάς όμάδας
ήλικιών, αί όποϊαι παρουσιάζουν είτε ένδιαφέρον άπό άπόψεως έγκλημοτολογικής είτε όμοιογένειον άπό άπόψεως ψυχοδιολογικής άναπτύΕεως. Συγκεκριμένως καθιερεϊ 9 άμάδας ήλικιών: 13 —17,
1 8 -2 0 , 2 1 -2 4 , 2 5 -2 9 , 3 0 -3 4 , 3 5 44, 45 —59, καί 60 καί δνω.
Είναι φανερόν έν τούτοις, δτι συγκρί
σεις μεταΕύ τών διαφόρων ομάδων ήλι
κιών δέν είναι πάντοτε έφικταί, δεδομέ
νου δτι μόνον τέσσσρες όμάδες καλύ
πτουν πενταετίαν, αί ύπόλοιποι δέ κα
λύπτουν τριετίαν, δεκαετίαν, δεκαπεντοετίαν, κλπ. Πάντως είς ώρισμένας δια
πιστώσεις δυνάμεθα νά προδώμεν έζετάζσντες τόν πίνακα 6. Είς τόν πίνακα
τούτον ουμπεριελόβομεν, άφ' ένός μέν
στοιχεία τής άπογροφής τού έτους 1961

%

1.872

13 - 17

30 - 34

60 καί
δνω

Καταδ/θέντες 1970
’Απόλυτος άρ.

7-12

18 - 20
724.914

%

13 - 17-

15 - 19
20 - 24

Καταδ/θέντες 1960
’Απόλυτος άρ.

καί τού ύπολογιζομένου πληθυσμού διά
τό έτος 1969, άφορώντα είς τούς άπολύτους άριθμούς τών διαφόρων ομάδων
ήλικιών, άφ' έτέρου δέ τά σχετικά στα
τιστικά δεδομένα, τά άνοφερόμενα είς
τάς κατοδίκας τών έτών 1960 καί 1970.
Είς τόν αύτόν πίνακα άνεγράψαμεν καί
τούς ύπολογισμούς είς τούς όποιους
προέθημεν προκειμένου νά συγκριθοΰν,
πρώτον αί καθ' όμάδας καταδίκαι τής
άρχής καί τού τέλους τής δεκαετίας καί
δεύτερον έκάστη όμάς, ήλικιών καταδικοσθέντων πρός τήν άντίστοιχον ομάδα
τού παρόντως ένηλίκου πληθυσμού τού
αύτοϋ έτους.
Άντιθέτω ς πρός δ,τι ύποθέτει ό Radzinowicz, έν Έλλάδι δέν φαίνεται νά
ύφίσταται ιδιαιτέρα αϋΕησις τής έγκλη
ματικότητος τών άτόμων νεαρός ήλικίας.
ΑϋΕησις παρατηρεϊται κυρίως είς τά ά
τομα τά άγοντα ήλικίαν 35 — 44 έτών
(18,8% τών καταδικασθέντων κατά τό
έτος 1960 άνήκον είς τήν κατηγορίαν
ταύτην, ένώ κατά τό έτος 1970 τό ποσοστόν ηύΕήθη είς 27,6%) ώς καί είς
τά άτομα τά δγοντα ήλικίαν 45 —59 έ
τών (19,5% τών καταδικασθέντων κατά
τό έτος 1960 άνήκον είς τήν κατηγορίαν
ταύτην ένώ κατά τό έτος 1970 τό ποσοστόν ηύΕήθη είς 22,3%).
ΈΕ άλλου, ή αϋΕησις τού ποσοστού
τόσον τών άνηλίκων, οί όποιοι ύπεβλήθησαν είς άναμορφωτικά ή θεραπευτικά
μέτρα (2,3% κατά τό έτος 1960 καί
2,9% κατά τό έτος 1970) δσον καί τών
άνηλίκων μεταΕύ 13 —17 έτών, οί όποιοι
κατεδικάσθησαν, είναι ανεπαίσθητος. Έκ
τής συγκρίσεως προκύπτει έπίσης δτι ή
πλέον έπιρρεπής πρός τό έγκλημα πε
ρίοδος τής ζωής παοαμένει ή τής ήλι
κίας 30 —34 έτώ ν(36).

τής

ΠΕΡΙΛΗΨ ΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τό όλονέν αύΕανόμενον κύμα τής
παγκοσμίου έγκληματικότητος δικαιολο
γεί άνησυχίας καί έπιθάλλει τήν μελέ
την τών συγχρόνων διακυμάνσεων τής
έγκληματικότητος είς τήν χώραν μας.
Πορ' όλα τά μειονεκτήματα, τά όποια
παρουσιάζει ή έγκληματολογική στατιστι
κή έν γένει καί ή έλληνική τοιαύτη είδικώτερον, διά μέσου τής ένδικου στα
τιστικής δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν έντυπώσεις, αί όποϊαι, ναι μέν δέν άνταπακρίνονται πλήρως πρός τήν πραγματι
κότητα, πλήν όμως τήν πλησιάζουν.
Τά έλλείποντα στοιχεία περί ύποτροπής δυσχεραίνουν ιδιαιτέρως τήν συνα
γωγήν συμπερασμάτων. Έν πόση περιπτώσει δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν ότι
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν δέν πα
ρουσιάζεται ποσοτική αϋΕησις τής έγκλη
ματικότητος, είς τόν έλληνικόν χώρον,
άλλ' άντιθέτως, λαμβανομένου τού έτους
1960 ώς βάαεως, κατά τά έτη 1968,
1969, καί 1970 ή έγκληματικότης εύρίσκεται είς έπίπεδα κατώτερα τού 100.
Διά τήν διερεύνησιν τών ποιοτικών με
ταβολών είς τήν έγκληματικότητα τών
τελευταίων δέκα έτών, μεταβολών αί ό
ποιοι καί πολυάριθμοι καί πολυσύνθετοι
είναι, έκκινήσαμεν έκ τής θέσε ο ι; τού
Radzinowicz, προτείνοντες κριτήρια βά
σει τών όποιων διαπιστούται ή αλλαγή
είς τήν «φυσιογνωμίαν» τού συγχρόνου
έγκλήματος.
Βάσει τών υπαρχόντων στατιστικών
στοιχείων, ή έν Έλλάδι έγκληματικότης
δέν φαίνειτσι νά άκολουθή πιστώς, πρός
τό παρόν τούλάχιστον, τά πρότυπα τών
βιομηχανικώς άνεπτυγμένων κρατών.
Έκ τών δεδομένων τούτων δέν προκύ-
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Π I Ν Α Ξ
θέσις είς έπάγγελμα

Οίκον.
’Απόλυτος

5.

ΈνεργοΙΚατα,δ/ντες 1960 % Κατ/τες 1970
άρ. % ’Απόλυτος άρ.
% ’Απόλυτος dtp.

%

Έ ρ γ ο δ ό τ α ι...................

7.701

9,3

3.138

4,3

’Εργαζόμενοι 8ι* ίδ ι
ον λογαριασμόν.........

37.863

45,8

27.752

38,3

ΣυμβοηθοΟντα καί μή
άμειβόμενα μέλη οι
κογένειας ...................

28,6

—

—

—

—

Μισθωτοί ......................

1.219.981 31,9

—

—

—

—

Μή δηλωθείσης θέσεως είς τό έπ ά γγελ μ α ..

101.278

3,2

—

—

—

—

Έ ργάται ........................

—

—

16.652

20,2

6.225

8,6

Υπάλληλοι ........................

—

—

2.429

2,9

4.865

6,7

"Αγνωστος θέσις είς
έπάγγελμα ...................

—

—

18.004

21,8

24.722

34,2

—

—

"Ανευ έπαγγέλματος
Σύνολον .......................
*Π ηγαί:

1.041.813

..

3.638.601 100

—

5.691

7,9

100

92.393

100

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή
’ Ε π ε τ η ρ ί ς
τής
Ε λ λ ά δ ο ς
1971
σελ. 132 έ γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ή
Στατιστική
έτους
1960 σελ. 118 καί έπ. Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή
τής Δ ι κ α ι ο σ ύ 
νης
έτους 1970 σελ. 4

πτει aOErgJic τών έγκλιγμάτων βίας, τών
ληστειών ή τής άνευ λόγου φθοράς Εένης ιδιοκτησίας. Πσρατηρεϊται όμως αϋΕηοις τών είς τήν χρήσιν, έμπορίαν καί
κατοχήν ναρκωτικών άναφερομένων α
δικημάτων, ώς καί τών έΕ άμελείας δΓ
αυτοκινήτου προκαλουμένων ανθρωπο
κτονιών.
ΑΕίσ μνείας είνοι καί ή αισθητή αϋΕησις τών παραβάσεων του Άγορανομικοϋ Κωδικός, ώς καί τών περί δημοσίας
ύγείσς διστάΕεων, καίτοι αΰται έκφεύγουν τών ύπό τοΰ ώς άνω συγγραφέως
όνσφερσμένων ύποθέσεων. Πάντως κα
τά τό έτος 1970 πλέον τοΰ 30% τών
όλων καταδίκων ώφείλοντο είς τοιαύτας
παραβάσεις.
Καίτοι κατά τό έτος 1970 ή έγκληματικότης έσημείωοε κάμψιν έν συγκρίσει
πρός τό έτος 1960, ώρισμέναι κστηγορίαι έπαγγελμάτων, ώς ή τών "πουλη
τών» (δηλ. έμπορων, έπιχειρηματιών
χονδρικού καί λιανικού έμπορίου, έμποροϋπαλλήλων κλπ.) καί ή τών «διευθυνόντων καί άνωτέρων στελεχών» έσημείωσαν αϋΕησιν ύποδηλοϋσαν προφα
νώς αϋΕησιν τής έγκλημοτικότητος μεταΕύ τών έργαϋομένων καί νομοταγών
πολιτών, ώς καί μεταΕύ τών ατόμων τών
όνηκόντων είς μεσαία καί άνώτερα κοι
νωνικοοικονομικά στρώματα. Είς τούτο
συνηγοοοϋν καί τά στοιχεία τά δηλοϋντα
τήν «θέσιν είς τό έπάγγελμα» τών καταδικασθέντων, έάν δηλαδή οΰτοι έχουν
θέσιν έργοδότου, μισθωτού, έργάτου, υ
παλλήλου κλπ. Εκ τών δεδομένων τού
των προκύπτει μείωσις τών καταδικών
τών έργατών, δηλ. άτόμων όνηκόντων
είς τάς κατωτέρας οικονομικός βαθμί
δας.
"ΕνδειΕις προϊούσης έγκληματικότητος είς μίαν χώραν άποτελεί καί ή αϋΕησις τής έγκλημοτικότητος μεταΕύ τών
άτόμων νεαρός ήλικίας. Τοιαύτη όμως
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ένδειΕις δέν πσρατηρεϊται είς τά στατι
στικά δεδομένα τών τελευταίων έτών
τής δεκαετίας 1960—1970 (37). Ά ντιθέτως αύΕήσεις έσημειώθησαν είς τάς
κατάδικος τών άτόμων τών άγόντων ήλικίαν 35 έτών καί άνω.
Έν κατακλεϊδι δυνόμεθα νά παρατηρήσωμεν, ότι ή παρουσιαΖομένη είς τόν
ελληνικόν χώρον έγκληματικότης, καίτοι
δέν σημειοϊ π ο σ ο τ ι κ ή ν
αϋΕησιν, δέν έπιτρέπει τελείως αίσιοδόΕους
προβλέψεις καί έφησύχασιν. Κυρίως δέ
είς τό άνωτέρω συμπέρασμα άγόμεθα
έκ τών διαπιστωθέντων π ο ι ο τ ικ ώ ν μεταβολών είς τήν έγκληματικότητα τών τελευταίων έτών. Ύποθέτομεν δέ ότι έμπεριστατωμέναι έγκληματολογικαί έρευναι άφορώααι είς τόν mo
dus operandi τών έγκληματιών, είς τήν
έγκληματικήν συμπεριφοράν τών φερόντων λευκόν περιλαίμιον (white collar
criminals) , είς τούς λεγομένους «έγκληματίας τών όδών»(38), ώς καί είς τήν
έγκληματικότητα τών ύποτρόπων, δύνανται νά μάς όδηγήσουν είς άσφαλέστερα συμπεράσμστα, ικανά νά δώσουν
κατευθυντηρίους γραμμάς διά μίαν έπί
έπιστημονικών βάσεων έρειδομένην άντεγκληματικήν πολιτικήν.

(16) Radzinowicz, Ideology and Crime
1966, σελ. 65 - 66.
(17) Στατιστική της Δικαιοσύνης, έτους
1969, σελ. 41. Βλ. καί άνωτέρω ύποσημείωσιν 14.
(18) Έ ν θ ’ άνωτ. σελ. 74, 79. Βλ. ίδια
ύποσημείωσιν σελ. 76 καί 79.
(19) Ε ίς αύτάς ή Ε Σ Υ Ε ' περιλαμβάνει τό
Ν .Δ. 136/1946, τόν A. Ν. 782/1948, τό
Ν. Δ. 2408/1953, τόν Ν. 2838/1954, καί
τό Ν. Δ. 3986/1959.
(20) Ε ίς τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμ
βάνονται οί Νόμοι 248/1914, 3032/1922,

4107/1929 ό A. Ν. 2520/1940 6 Ν.
290/1943 αί A. Υ. Κοιν. Προνοίας 1105/
1955 καί 3310/1955 τό Β.Δ. 575/1960
ό Ν. 4085/1960 καί τό Ν. Δ. 4085/1960.
(21) Ν. 4841/1930, Ν. Δ. 2 2 /7 /1 9 3 3 ,
Ν. 6063/1934, Α .Ν. 6 /6 - 1935, Α.Ν.
412/1936, Ν. 1197/1938, Ν.Δ. 86/1946,
Α.Ν. 1348/1940. Ν. 1795/1951, Ν. 2119/
1952, Ν. 2367/1953, Ν. Δ. 2396/1953,
Ν. 3100/1954, Β.Δ. 27/2 - 3 1 /5 /1954.
Ν. 3216/1955, Ν .Δ. 35555/1956, Ν.Δ.
4354/1964. Ν. 419/1964, καί A. Ν.
170/1967.
(22) Έ γκληματολογική Στατιστική, έ
τους 1960 σελ. 44.
(23) Στατιστική της Δικαιοσύνης, έτους
1970.
(24) Στοιχεία έλήφθησαν έκ της Σ τα τισ τι
κής τής Δικαιοσύνης διά τό έτος 1970 καί
έκ τής Έ γκληματολογικής Στατιστικής
διά τό έτος 1960. Τ ά δύο αύτά έτη έπελέγησαν ώς σημειοϋντα τήν άρχήν καί τό
τέλος μιας δεκαετίας. Ε ίναι ένδιαφέρον τό
ότι τό έτος 1970 ήτο έτος γενικώς μειωμέ
νης έγκληματικότητος έν σχέσει πρός τό
έτος I9 6 0 , έπομένως πάσα αΰξησις ώρισμένης κατηγορίας έγκλημάτων παρουσιαζομένη είς τό 1970 άποτελεί έπαρκή
ένδειξιν αύξήσεως, καθιστά δέ περιττόν
τόν δι’ έκαστον είδος έγκλήματος υπολο
γισμόν τοΰ έπί 100 καταδικασθέντων
ποσοστού.
(25) Βλ. Γαρδίκα, Έ γχειρίδιον ’Ε γκλη
ματολογίας 1945 σελ. 314.
(26) Διά τό έτος 1960 προσετέθησαν αί
άπό 1 - 7 άναγραφόμεναι κατηγορίαι διά
νά έπιτευχθή σύγκρισις μεταξύ τοΰ έτους
τούτου καί τοΰ έτους 1970.
(27) W a rn e r, Social Class in A m erica,
1960.
(28) Τό θέμα τοϋτο διεξοδικώς άνοπτύσσει ό Γαρδίκας είς τό δέκατον κεφάλαιον
τής ’Εγκληματολογίας σελ. 216 - 241.
Πλέον πρόσφατα στοιχεία άναφέρονται έν
C. D. S pinellis, Crim e in c o n tem p o rary
G reece, T ech n ical R e p o rt 13, A th en ian
I n s titu te of A n th ro p o s, σελ. 37 καί έπ.
(29) Ή γερμανίς έγκληματολόγος H ilde
K a u fm a n n διαχωρίζει τήν μελέτην τής
σχέσεως έπαγγέλματος καί έγκληματικό
τητος άπό τήν μελέτην τής σχέσεως κοι
νωνικής διαστρωματώσεως καί έγκλημα
τικότητος, θεωρεί δέ δτι είναι λίαν άμφισβητούμενον κατά πόσον δέον νά βασισθή
τις είς τό έπάγγελμα. καθ’ έαυτό καί κατά
πόσον είς τήν κοινωνικήν τάξιν. Η . K auf
m an , K rim inologie, I, 1971, σελ. 240.
(30) Έ γκληματολογική Στατιστική, έ
τους 1960 σελ. 118 καί έπ.
(31) Στατιστική Ε π ετη ρ ίς τής Ε λ λ ά 
δος, 1971 σελ. 132. Τά στοιχεία τής τε
λευταίας άπογραφής δέν έδημοσιεύθησαν
δυστυχώς είσέτι.
(32 ) ’Αναλυτικοί πίνακες κατηγοριών καί
κλάσεων έπαγγελμάτων εύρίσκονται είς
τήν Έ γκληματολογικήν Στατιστικήν, έ
τους 1960, σελ. 118 καί έπ.
(33) Έ ν θ ’ άνωτ. σελ. 122 - 123.
(34) ’Έ νθ ’ άνωτ., σελ. 19.
(35) Στατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1970 σελ. 43.
(36) Ά ντιθέτω ς κατά τήν πενταετίαν
1928 - 1932 ή όμάς 22 - 30 είχε τήν μείζονα έγκληματικότητα, Γαρδίκα, ’Ε γκλη
ματολογία, Τόμος I, 1966, σελ. 640 ώς καί
644.
(37) Σ τατιστική τής Δικαιοσύνης, έτους
1970, σελ. 43.
(38) Βλ. W ille t, C rim inal on th e R oad,
1964.

ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΤΑΝΕ Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ
Τοϋ κ. Δημήτρη Γκιουζέπη

ΥΡΩ ΣΤΑ 1.800. Ο ΜΩΡΙΑΣ μέ
τούς Κολακοτρωναίους του, ή
Μάνη μέ τούς Μαυρομιχαλαίους κ' ή
λεβεντογέννα ή Ρούμελη μέ τά παλληκάρια της, είχανε τήν άνάσα κρατημένη
καί τά μάτια στραμυένα πάνω, κατά τήν
Ήπειρο, στής Πίνδου τά Σούλια καί
τά Παρασούλια. Δυό λιοντάρια πάλευαν
έκεϊ κι' άνοιγαν τό δρόμο γιά τό μεγά
λο 21. Ό
Α λ η Π α σ ο ο ς μέ
τούς Αρβανίτες του κι' οί Σ ο υ λ ι ώ 
τ ε ς
οι
α δ ο ύ λ ω τ ο ι .
"Ηταν τά χρόνια πού ό Ρωυαϊκός
λαός, πονεμένος, ματωμένος, μά έχον
τας βαθειά ριΖωμένη μέσα του τήν πί
στη ότι «πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πά
λι δικά μας θάναι», πέρναγε άπό τήν
στοιχειώδη
έκπαίδευση, στή βοοική.
Πειρατές άλώνιΖαν τις θάλασσες πού
βρέχουν τόν τόπο μας καί μέσα οτά
καράβια τους μαθητεύανε, οί αύριανοί
Μιαούληδες καί Κανάρηδες, τήν τέχνη
τού πολέμου στή θάλασσα. Αρματωλοί
καί
κλέφτες διαφεντεύανε κομμάτια
έλληνικής γης, χωριά, έπαρχίες, όπου
πάνω στις συμφωνίες καί διαφωνίες,
ατούς χορούς κοί στόν κλεφτοπόλεμο
μέ τ' άφεντικά τους, τούς Τούρκους,
μαθαίνανε τήν ταχτική τοϋ πολέμου τής
έποχής καί τοϋ τόπου, ένός είδους πο
λέμου, τοϋ μόνου πού θά τούς λευτέ
ρωνε.
Ό Αλή ΓΙοσσας κι' οί Σουλιώτες.
Δυό λιοντάρια τό ίδιο έΕυπνα, τό ίδιο
δυνατά, τό ίδιο σίγουρα ότι θά νικήσουν
τόν οχτρό. Τούλάχιστον Σουλτάνος ή
θελε νά γίνη ό Αλή Πασσας. Τό μόνο

Γ

πού Ζητούσαν οί
Σουλιώτες ,ήτον νά
Ζοϋνε έλεύθεροι στόν τόπο τους. "Ενας
πόλεμος πού όσο κΓ άν κράτησε, όπως
κι' αν έληξε, τό ίδιο τίμησε τούς δυό
άντιπάλους καί πάνω άπ' όλα ώφέληοε τό Μεγάλο Σηκωμό τού Γένους.
Δεβεντογεννηά οί Σουλιώτες, πάνω
στά κακοτράχαλα βουνά τους είχαν χτί
σει ένα δικό τους κόσμο, πού τούς εί
χε φέρει ή πσράδοση άπ' τά χρόνια τά
πολύ παληά κι' άπ' τό ΒυΖάντιο.
Ζωντανή ή Χριστιανοσύνη τους κι' ή
Ελληνικότητά τους, θέριευαν τις καρ
διές τους καί άτσάλωναν τήν πίστι τους
νά Ζήσουν λεύτεροι. Τά παιδιά τους,
μόλις γεννιόνταν τά τύλιγαν μέσα σέ
κίτρινα σπάργανα (έχουν νά λένε, πώς
αύτό γίνονταν σ' άνάμνηση τής βυΖαντινής σημαίας πού είχε λείψει) καί τάβσΖαν μέσα σέ κούνιες πού είχαν στούς
στύλους τους σκαλισμένους δικεφάλους
άητούς. Τά ίδια αύτά σπάργανα, είχαν
κεντημένσν
έπάνω τους, ένα μεγάλο
σταυρό μέσα σέ κύκλο καί στις δύο κά
θετες άκριες τοϋ σταυρού άπό ένα δι
κέφαλο άητό, (φκιαγμένα όλ" αύτά,
γιά νά συμβολίζουν τό ΒυΖαντινό Στέμ
μα).
Μόλις τά παιδιά μεγάλωναν λιγάκι κι"
άρχιΖαν νά καταλαβαίνουν, πήγαιναν
κοντά στούς
παπάδες νά μάθουν τά
πρώτα γράμματα. Τά πινακίδια (στίχοι
τοϋ 103ου ψαλυοϋ τοϋ Δαυίδ πού διδά
σκονταν χειρόγραφοι) τ' Όκτωήχι (ή
Οκτώηχος τοϋ
Ίω . Δαμασκηνού, τό
πρώτο έντυπο βιβλίο τής έποχής) καί τό
Ψαλτήρι (Οί Ψαλμοί τοϋ Δαυίδ, συμ

πλήρωναν όλη τήν κλίμακα τής μόρ
φωσης τής τότε έποχής καί όποιος τά
υόθαινε όλα, μπορούσε νά γίνη ακόμα
καί ποππάς ή γρομματικός.
Πιό ύστερα, γύρω στά 12 μέ 15 τους
χρόνια, τά Σουλιωτόπουλα, μόλις άποχτοΰσαν καί τή σωματική άνάπτυξη γιά
νά όπλοίοορήσουν, παίρναν τήν πρώτη
χαρά ή τόν πρώτο γόμο όπως τόν έλε
γαν.
Ντύνονταν μέ τις ποσχαλιάτικες
φορεσιές τους, έπαιρναν τά όπλα τους
(πατρογονικά ή λάφυρα ή άγορασμένο)
καί πήγαιναν στήν έκκλησιά. Εκεί, κά
νανε συλλειτουργό μέ δυό ή τρεις πα
πάδες, γιά νά λειτουργηθούν, νά εύλογηθούν καί νά πάρουν τήν άπαραίτητη
ιερότητα τ' άρματά τους κι' ύστερα μέ
τις εύχές τών γονιών τους καί όλου
τοϋ έκκλησιάσματος τά φορούσαν. 'Ά ν
μάλιστα οί γονείς ήταν καί καπετανέοι,
γίνονταν γιορτή.
"Υστερ' άπ' αύτό, πρώτη καί κύρια
επιδίωξη γιά κάθε Σουλκοτόπουλο, ή
ταν νά πολεμήση μέ Τούρκο καί νά τοϋ
πάρη τό κεφάλι. Καμαρωτό γϋριΖε τό
παλληκάρι καί παράδινε έπιδειχτικά οτόν
κύρη του ή στόν άρχηγό τής οικογέ
νειας τό «τουρκοκέφαλο». Ό πατέρας,
περήφανος καί χαρούμενος παρουσίαΖε
τό ένδοξο παιδί του καί τό «τουρκο
κέφαλο» στή Δωδεκάρα (κοινοτικό συμ
βούλιο πού ίσοδυνομοϋσε μέ Κυβέρνη
ση τοϋ τόπου) κΓ έκεϊ τό άναγνώριΖαν,
επίσημα, πιά, μεταξύ τών άντρείων τοϋ
Σουλιοϋ κΓ άκόμα άποχτούσε καί τό
δικαίωμα τοϋ γομπροϋ. Οί πατεράδες
αύτών τών παιδιών, τ' άγκάλιαΖαν, τά
φιλούσαν καί τούς εύχονταν νά φέρουν
τό κεφάλι τοϋ Πασσό τών Ίωαννίνων...
Αργότερα, άντρες πιά, λεβέντες,
παλληκάρια,
"Ελληνες καί Χριστιανοί,
μιά κΓ όλα τόμαθαν, τάνοιωοαν, τά Ζήσσν, ένα σκοπό βάΖανε στή Ζωή τους:
«Νά μείνουν πάντα λεύτεροι καί πάντα
τιμημένοι».
ΚΓ ακόμη νά μή τούς τύχη ποτέ ή
ώ ρα
ή θ υ λ ι κ ή
(μιά ύπέροχη
σουλιώτικη έκφραση γιά τή δειλία πού
ήταν γυναικείο γνώρισμα) νά χάσουν τήν
άντροσύνη τους καί νά πιαστούν αιχμά
λωτοι. Κείνο τόν καιρό ή αιχμαλωσία
θεωρούνταν όχι μόνο χειρότερη άπ' τό
σκοτωμό μά καί άτιμωτική. Ό αιχμάλω
τος, έχανε όλη τή δόξα τής προηγού
μενης άντρείας του.
Καί τήν άσύγκριτη αύτή λεβεντιά τών
Σουλιωτών, τήν κράτησε
άθάνατη τό
δημοτικό μας τραγούδι, γιά νά τήν φέρη μήνυμα λευτεριάς άπό γενιά σέ γε
νιά :
«"Ετσι τώχει ή Πατρίδα μας, έτσι τό
(ΣοΟλι τώχει,
άπό ντουφέκι καί σπαθί κανείς νά μήν
(γλυτώση,
8πως οί πατεράδες μας, έτσι καί μεΐς
(θά π ά μ ε ...»
ΔΗΜΙΙΤΡΗΣ ΓΚΙΟΓΖΕΙΙΙΙΣ
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X N e C T H

IT 'ΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, όταν μέ τή μοσχοβολιά των λουλουδιών φτάνει τό "Αγιο
'^ Π ά σ χ α από έλπίδα πλημμυρίζουν οί καρδιές καί οί λογισμοί φτερουγίζουν
στο μεγαλείο των Παθών καί τής Άναστάσεως Εκείνου. Εκείνου πού ήρθε
στη γη μας ταπεινός στρατοκόπος, γιά νά σώση τον χειμαζόμενο άνθρωπο,
νά τον λυτρώση από τής αμαρτίας τό βόρβορο καί νά τον όδηγήση στά μο
νοπάτια τά πνευματικά.
ΤΟ ΠΑΣΧΑ, ιδιαίτερα σήμερα, πού τά ερείσματα τά ήθικά τής άνθρωπότητος
έχουν κλονιστή, πού τά ιδανικά καί τά ιδεώδη άποτελοϋν γιά πολλούς άφορμή
ειρωνείας, δίνει στήν άνθρώπινη ψυχή τό άμετακίνητο, τό σίγουρο σημείο
προσανατολισμού της.
ΤΟ ΠΑΣΧΑ τό χριστιανικό έρχεται κάθε φορά τούτη τήν όμορφη εποχή,
γιά νά θυμήση στον ταλαιπωρημένο άνθρωπο τό είναι του τό άληθινό, γιά
νά τού δώση τήν ευκαιρία νά γυρέψη, σάν άλλος άσωτος, τον Πανάγαθο, τον
Αιώνιο, τον Μεγαλόκαρδο πνευματικό του Πατέρα.
ΤΟ ΠΑΣΧΑ θά βοηθήση σίγουρα, μέ τό βαθύ, τό τέλειο νόημά του τήν αν
θρωπότητα νά ψάξη στά απύθμενα τού καιρού μας βάθη νά βρή τήν αιτία τής
δυστυχίας της καί συνάμα νά άναζητήση τό υπήνεμο λιμάνι τού λυτρωμοΰ της.
Τό μήνυμα τής Άναστάσεως, μήνυμα συμπόνοιας κι’ αγάπης τού Μεγάλου
Θεού στά ταπεινά πλάσματά Του, άς γίνη βίωμα γιά κάθε άνθρώπινη ψυχή.
Τό θείο φως τού Πάσχα, άς φωτίση μέ τό ούράνιο φως του τή λεωφόρο τής
άρετής.
Τό γλυκόλαλο «Χριστός Άνέστη», σύμβολο αγάπης καί ειρήνης, άς τό πάρουν
οί καμπάνες οί χριστιανικές νά τό σκορπίσουν στής οικουμένης τά πέρατα,
γιά νά τ’ άκούσουν οί λαοί σ’ ολόκληρη τή γή. "Ετσι, πού νά πάψουν λίγο
τά πυροβόλα νά βομβοΰν, νά διαλυθούν οί καπνοί τού πολέμου, ν’ αγκαλια
στούν οί ψυχές σ’ ένα αιώνιο αδελφικό αγκάλιασμα, όπως προστάζει ή θεϊκή
τού άνθρώπου φύση κι’ όπως έδίδαξε ό σταυρωθείς καί άναστηθείς Ναζωραίος.
Χριστός Άνέστη αδελφοί!...
«Χριστός άνέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, όλοι μικροί μεγάλοι, έτοιμαστήτε'
μέσα σταΐς έκκλησίαις ταϊς δαφνοφόραις μ έ τό φως τής χαράς συμμαζω χτήτε'
ανοίξετε άγκαλιαϊς είρηνοφόραις ’μπροστά στους Ά γ ιο υ ς και φιληθήτε
φιληθήτε γλυκά χείλη μέ χείλη, π έσ τε: Χριστός Ά ν έ σ τη , εχθροί καί φίλοι».

Σ -ς

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ ΑΙ
ΠΑΛΑΙ ΩΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Η Α Α Α Η ΟΨΗ Τ Ο Υ
ΑΓΟΝΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ

'Υπό ΗΛ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ χ. Άσχυν. Δ/νχοΰ Α'

Μεχά χήν τρικυμία ή γαλήνη. Ή ζωή γύρω
άπό χά ερείπια άναζηχάει χή ζωή. Ή νεκρή
άγορά. Ή έπαρχία και χό δεύτερο φίλημα τής
ζωής. Πνοή, ζωή καί κίνηση τής νεκραναστη
μένης άγορας. Τό πρώτο έλεύθερο Πάσχα. Ό
έχθρός καραδοκεί. Ή καταράκωση τής πίστεως, ή έξουθένωση τής δραχμής καί τό με
σουράνημα τής λίρας. Καθολικές άνατιμήσεις
των ειδών. Τά συμβατικά όπλα τής Αγορανο
μίας σέ άχρηστία. Ό Δούρειος "Ιππος τής Α 
στυνομίας καί ή πτώση τής λίρας καί τών τι
μών. Οί πρώτες καταθέσεις στις Τράπεζες.

Γ νωστή

συνηθισμένη

σκηνή κατά τούς χρ ό 
νους τής μαύρης κατο
χής. Ά να ζή τη σ ις «τρο
φής» στά θλιβερά άπορρίμματα.Τά χρόνια πού
έπηκολούθησαν, δέν ή
ταν λιγότερο όδυνηρά...
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ΡΕΜΗ κ Γ άθόρυβη άναδυόταν ή
Ζωή μέσ' άπ' τούς καπνούς καί τά
έρείπια κοθώς όνέτελλε τό 1945, αντίθε
τα μέ τήν ασυνήθιστη έκείνη όχλοβοή
πού, πριν, καθώς έρχόταν ό Δεκέμβριος,
ήταν κάτι σάν προμήνυμα τής καταιγί
δας πού πλησίαΖε.
Μιό όπέρσντη έρήμωση κάτω άπό τήν
Ακρόπολη καί τόν Παρθενώνα έδειχνε,
πώς τό πρόβλημα στήν άρχή, δέν ήταν
πώς θ' άνσστηλωθούν τά έρείπια, άλλά
πώς θά έπιβιώση ό πληθυσμός, γιά ν'
άρχίση απερίσπαστος άπό τό άγχος τής
καθημερινής βιοπάλης στήν άνσστήλωση
τών έρειπίων.
Πραγματικά, τό έπίπεδο Ζωής είχε ύποστή κάθετο πτώση, καί ό λεγόμενος
τιμάριθμος, δέν είχε άντικείμενο ώστε
νά παρουσιάση τή διαμόρφωση τών τ ι
μών κάποιας Αγοράς, νεκρής ήδη γιά
δεύτερη φορά, όπως τόν χειμώνα τού
'41 - '42 πού ήταν ή πρώτη(’ ). Τότε
όμως, ή Ζωή σκελετωμένη άναΖητοϋσε
τή Ζωή κάτω άπό τό σκοτάδι τής δου
λείας. Τώρα, τήν άναΖητά κάτω άπό τό
φώς τής 'Ελευθερίας.
"Οπως τότε, καί τώρα, ή Ζωοδότρα
Έπαρχία καί τό χωριό δώσανε τό «φί
λημα Ζωής», τήν πνοή τής Ζωής.
Ή 'Ελληνική έπαρχία καί τό χωριό,
ιδιαίτερα δέ ή ορεινή, Ζούσε πάντοτε
μέ στερήσεις καί σ' ούτά τ' απαραίτη
τα είδη κοθημερινής διατροφής, ένώ τό
τε, περισσότερο άπό άλλοτε, ήταν γυμνή
καί άνυπόδητη.
"Ετσι λοιπόν, παρ' όλο αύτό τό βά
ρος, καί πρός έΕισορρόπηση τών στερήσεών της, στις άρχές τού '45, άρχισε
νά προσφέρη ά,τι μπορούσε άπό τ' άγαθά της, καί, κρατώντας τις δραχμές τού
μόχθου της, σημείωσε μέ Ζωηρότητα τήν
παρουσία της στό Κέντρο, γιά νά προμηθευθή είδη οικιακής χρήσεως ένδύοεως καί ύποδήσεως.
Κι' άπ' αύτή τή Ζωηρή παοουσία, τήν
π ρ ο σ φ ο ρ ά
άλλά καί τήν Ζήτηση
τής Επαρχίας, άρχισε νά κινήται ή Α
θηναϊκή 'Αγορά. 'Α λλη πηγή προσφο
ράς άγαθών δέν ήταν παρά τά Κρατικά
άπό τό έΕωτερικό έφόδια, μέσω μ:άς
όργανώσεως τής EM. ΕΛ, στήν άρχή,
καί κατόπιν τής ΟΥΝΡΑ, μέ τις άροιές
κρατικές διανομές άσχετες μέ τήν «Έλευθέρα» τού ιδιωτικού έμπορίου, τή
γνωστή άγορά, πού έπρεπε νά καλύπτη
τ' όλιγώτερο τά 213 τών άναγκών τού
πληθυσμού. 'Ό χ ι γιατί τά έφόδια ήσαν
λίγα, άλλά γιατί είχαν περάσει σ' έναν
πολυδάπανο καί δυσκίνητο γραφειοκρα
τικό Κρατικό μηχανισμό, τών διανομών,
καί σιγά, σιγά, λίμνοΖαν στις άποθήκες,
μέ φυσική συνέπεια τή φθορά, τήν αλ
λοίωση καί τή διαρροή.
Οπωσδήποτε όμως, τό πρώτο Πάσχα
τής 'Ελευθερίας, βρήκε τήν Αθηναϊκή
Αγορά σέ σχετική έπάρκεια άγαθών, όν
λάβωμε ύπ' όψι καί τό λυτοδίαιτο τής τό
τε Ζωής. Καί καθώς άλλα νέφη, έκτος
άπό έκεϊνα πού κατέλιπε ή συμφωνία τής
ΒάρκιΖας, δέν είχαν συσσωρευθή άκόμη
στον Ελληνικόν όρι'Ζρντα, παρά τόν άλ
λο χρόνο, αύτό ηό Πάσχα γιορτάσθη μέ
κάποια συγκρατημένη ειρηνική αίσιοδοΕία, καί γιά ένα καλΐιτερο έπίπεδο Ζωής.
"Ομως, τή Μ. Σαρακαστή, καί καθώς
πλησίαΖε, πέφταν πολλές δραχμές στις
καθημερινές συναλλαγές, καί τό Ζήτημα
ήταν, τί θά γινόταν οί δραχμές άφοϋ πέ-

Η

Τ4 πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσιν χρόνια πολλά! δργανο'ισεις, μεταξύ τών όποι
ων κυρίως ή γνωστή ΟΓΝΡΑ έβοήθησαν μέ τρόφιμα τό λαό μας. Εις τήν φωτο
γραφίαν έκφόρτωσις άπασταλέντων Οπό τής ΟΓΝΡΑ έφοδίων.
ρασον οί γιορτές. Τό πράνυατα έδειχναν
καθαρά τί θά γινόταν, άκόμα καί πριν
περάσουν, όφοϋ ήταν γνωστό πώς καροδοκοϋοε μιά δραχμοβόρα Έρινύα, ή
Χρυσή λίρα, «φριχτή γέννα» τής κατο
χικής νύχτας.
Ό κίνδυνος εΤχεν έγκαίρως έπισημανθή, άλλά κάποιες προσπάθειες καί κά
ποιες έπαφές, δέν είχαν σάν άποτέλεομα, παρά μόνο τή διαπίστωση τού έπερχομένου κινδύνου, ή άπειλή τού όποιου
δέν ήταν κάτι τό νέο. Άπλούστατα, ή
ταν προμήνυμα καθολικής άναστατώσεως μέ όΕύτητα καί είχε παρουσιασθή καί
λίγες μέρες μετά τήν άπελευθέρωοη,
καί μάλιστα ύπό μορφή πανικού. Άλλά
τότε, οί λόγοι ήταν άλλοι, καί λιγώτερο
ή λίρα. *Ητον ή οχλοκρατία κάτω άπό
ένα άνορχούμενο πολιτικό στερέωμα,
καθώς καί οί λαϊκές έπιτροπές τού
ΕΑΜ, πού είχε κατακλύαει τήν άναιμική, άλλά πάντα θρασεία καί δειλή, δπως
καί ή λίρα, άγορά, κάνοντας έλεγχο τι
μών. Ή τα ν άκάμη καί τά σέ τρισεκατομ
μύρια νέα πληθωρικά χαρτονομίσματα
τής Κυθερνήσεως «'Εθνικής ένότητος».
Τώρα όμως, άρχές τού '45, τήν κα
θημερινή άνοστάτωση έφερνε άποκλεισπκά ή λίρα μέ τήν καθημερινή άνοδική πορεία της, πού άπό 5400 τήν 1η
'Απριλίου έφθασε στις 26.000 τήν 23η
Μαΐου. "Ετσι, πορέσυρε καί τις τιμές
τών ειδών, κυριώτερα τών Βιομηχανι
κών, πού άλλάΖον άπό τή μιά μέρα στήν
άλλη, ατά πρατήρια καί ατά καταστήμα
τα τής Σταδίου καί Αιόλου. Ό έπηρεαομός καί τών ειδών διατροφής είχε καταστή άναπόφευκτος.
Λ

Κράτος μέ τις βραχύβιες Κυβερνήσεις
δέν είχε χαράΕει εισαγωγική πολιτική
τών τιμών. Ή γραμμή του ήταν πάνω
στά έφόδια τού έΕωτερικοϋ, γιά λογα
ριασμό τής Κρατικής 'Αγοράς τών δια
νομών. Καί αύτή τή γραμμή τήν κράτη
σε ώς τις άρχές τού '53 μέ μεσοδια
στήματα άκραίων θέσεων στά χώρο τής
έλευθέρας καταναλώσεως, πότε άσύδοτης εισαγωγικής έλευθερίας καί πότε
άποπνικτικοΰ Κρατικού παρεμβατισμού.
ΚΓ έτσι, άνερμάτιστο καί χωρίς γραμ
μή πλεύσεως, καί πρό παντός χωρίς πί
στη τού Ελληνικού Λαού στή δραχμή,
έπεσε ατή δίνη τής άνταρσίας.
Πριν απ' όλα αύτά, ό Γεώργιος Βλά
χος έγραφε στήν «Καθημερινή», γιά τό
«κομπόδεμα» τής μικρής
ύπηρετρίας
πού έΕανεμίσθηκε, κι' ό Η. Τσιριμώκος
έγραψε στά άπαμνημονεύματά του,
« . . . άφθονη δημοκοπία πάνω στά Ζήτη
μα τών μικροκαταθετών. "Ισως μέ τήν
καθολική τιμιότητα τού καθηγητή (Σβώ
λου) γιά εύκολο στόχο. . . » ( 2) . Εδώ,
δέν τό έΕετάΖουμε τούτο τό Ζήτημα.
Βλέπουμε όμως, πώς κείνο τό «κομπό
δεμα» έγινε άλλος κόμπος πού ήρθε
στό χτένι τό Μάιο τού '45, μέ τήν κα
ταρράκωση τής πίστεως, τήν έΕουθένωση τής δροχμής καί τό μεσουράνημα τής
λίρας. Καί, ό Γ. Βλάχος έπανέρχεται,
καί Εαναγράφει, πώς τίποτε δέν γίνεται
μέ τή «σπάθα» τού χωροφύλακα στήν
Άριστείδου, ούτε μέ τόν "Εβερτ άν έ
βγαινε τάχα, κι' έπιανε τή λίρα νά τήν
κλείση στά υπόγεια τής άστυνομίας, καί
Ζητούσε τόν Κ. Βαρβορέσο νά ρθή άπό
τό έΕωτερικό νά διορθώση τήν κατάστα
ση.

ΜΕΣΑ σ' αύτήν τήν άνοστάτωση, οί
Άγορανομικές υπηρεσίες τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων είχαν βρεθή σέ δυσχερέ
στατη θέση, άφοΰ κανένα μέτρο αστυ
νομικό ή ρυθμιστικό, άπό τήν καθολικότητα τού φαινομένου τών καθημερινών
άνατιμήοεων ήταν άπστελεσματικό. Τό

ΑΥΤΑ τά θέματα, τής πίστεως καί τής
λίρας, δέν ήταν βέβαιο θέματα τής ά
στυνομίας, μολονότι τά έβλεπε άπό τήν
σκοπιά της.
"Ήταν όμως άμεσο θέμα
της οί τιμές, κοί έμμεσα καί αύτά τό
βιοτικό έπίπεδο, καί δρα, καί αύτή ή

λίρα, ώς ένα σημείο, άφοϋ τόσο πολύ
έπηρέαΖε τις τιμές καί τό έπίπεδο Ζω
ήςΚαί τή στιγμή πού πρό τών πυλών
της βοούσε ή δημοσία κραυγή, δέν
μπορούσε
μοιρολατρικά νά περιμένη
τόν άπό μηχανής Θεό νά σώση τήν κα
τάσταση. ΚΓ αφού τά συμβατικά όπλα
τής άστυνομίας ήταν άνίσχυρα γιά τήν
άντιμετώπιση τής καταστάσεως, μήπως
αρα γε, άντί νά κλειστή στά άχυρά της,
έπρεπε νά περάση σέ κάποια άντεπίθεση; Νά γίνη πανούργα, νά κλειστή
σέ Δούρειους ίππους, καί νά βγή στήν
'Αγορά, καί σ' αύτή τή χρηματαγορά
μέ άλλα άγνωστα καί ύπουλα όπλα;
Μήπως έπρεπε μέ κανά όπλο θγαλμένο μέσ' άπ' τούς κανόνες τού ψυχο
λογικού πολέμου, νά βρή μ' αύτά τό
κατάλληλο τρόπο νά πλήΕη τήν δραχμοβόρα λίρα στό μαλοκό της ύπογάστριο,
πού καθώς ήΕερε ήταν ή δειλία, κι' ά
κόμα ήΕερε πώς οί ψυχολογικοί παρά
γοντες παι'Ζαν μεγάλο ρόλο σ' αύτά τά
θέματα;
"Ολ' αύτά φαινόταν σά νεφελώμα
τα στήν άρχή, άλλά, κοθώς έδειΕαν τά
γεγονότα πού άκολούθησαν, δέν ήταν.
Μιά άναλομπή ο'ισιοδοΕίας βγαλμένη
μέσ' άπό τήν ίδια τήν 'Αγορά, μέ μιά
διακήρυΕη τών κρεοπωλών πώς θά
κρατήσουν τις τιμές, ήταν άφορμή γιά
μιά εύρύτερη έκδήλωση π ί σ τ ε ω ς
στή δ ρ α χ μ ή
όλων τών έπογγελματιών καί τών βιοτεχνών, ή όμσσπονδία τών όποιων μέ έΕαιρετική προθυ
μία καί μαεστρία άνέλαβε νά τήν όργανώση.
"Ετσι, μέ τήν άδεια τής Άστυνομί
ας, καί κάτω άπό τήν αιγίδα τής Α 
γορανομίας, πραγματοποιήθηκε συγκέν
τρωση μέσα στό χώρο τής Κεντρικής
Αγοράς στις 25.5.45 ήμέρα άργίας τής
κρεαταγοράς, μέ όμιλίες έκπροσώπων
τών έπαγγελματιών καί βιοτεγνών, τού
έργστικοΰ κέντρου καί τού Δήμου, πού
διατράνωναν τήν πίστη τους στή δραχμή.
Καί τά άποτελέσμστα αύτής τής έκδηλώσεως, πού έφθσσαν ώς τις θυρίδες
τών τραπεΖών μέ μικροκαταθέσεις τών
έπαγγελματιών, ύπήρΕσν άμεσα καί γιά
τή λίρα καί γιά τις τιμές. Ή λίρα, άπό
26.000 Γ23 Μαίου) έπεσε στις 17.000
(25 Μαΐου) καί μετσΕύ 17.000-20.000,
διατηρήθηκε γιά πολύ χρόνο μέ μεσο
διαστήματα πτώσεως καί κάτω τών
17.000.
Ανάλογη καθολική πτώση σημείωσαν
καί οί τιμές όλων τών ειδών, Βιομηχα
νικών καί ειδών διατροφής.
Καί αύτές οί καταθέσεις τών έπαγγελματιών στις-τράπεΖες, ήταν οί πρώ
τες καταθέσεις μετά τήν άπελευθέρωοη.
(11 Γ ι’ αύτή τήν πρώτη φορά γράψαμε
σ’ Ινα δλλο σύντομο χρονικό, πού ύπό τόπο
έπιστολής δημοσιεύθη στήν «’Ακρόπολι»,
στίς 14.2.73, κα! άναδημοσιεύθη στό ύπ’
άριθ. 442 τεύχος τών «'Αστυνομικών Χρο
νικών».
(2) ’Απομνημονεύματα Η. Τσιριμώκου,
«’Ακρόπολις» 11.3.73.
(3) Λεπτομερής περιγραφή τών έκδηλώσεων μέ εικόνες άπό τόν χώρο τής συγκεντρώσεως κα! τό συνωστισμό τών έπαγ
γελματιών πρό τών θυρίδων τών τραπεζών
γιά καταθέσεις, στό φύλλο τής «’Ακροπόλεως» 26.5.45.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Λ

Γ
Το Κομμουνιστικόν Κόμμα 'Ελλάδος, άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. To Κ .Κ .Ε . ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τά
’Εθνικάπροβλήματα.’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τους όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

J

V

31.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

«Ή πρώτη έπαφη πού προσπάθησε νά
έπιτύχη ήταν μέ τόν "Αρη Βελουχιύτη. Ό τελευταίος ά ρ ν ή θ η κ ε
καί έπαφή καί ένίσχυσι».
«Στήν Κολοκύθια πληροφορηθήκσμε
κατά ούμπτωοιν, δτι έκτακτος άπεσταλμένος ήρχετο πρός συνάντησιν τοϋ "Α 
ρη Βελουχιώτη έκ μέρους τής Κεντρι
κής Επιτροπής τοϋ ΕΑΜ, μέ σκοπό νά
τόν πείση όχι μόνον νά μήν λάθη μέ
ρος οτήν έπιχεΐρησι έναντίον τής γέ
φυρας τοϋ Γοργοποτόμου, άλλά καί άν
ήταν δυνατόν νά τήν ά π ο τ ρ έΨ Π» · · .
'Η έπιχείρηαις έλαβε χώραν τήν νύκτα
τής 25ης Νοεμβρίου. Μετά δύο ώρών μά
χην ή γέφυρα άνετινάχθη. Γεγονός τεραάτίας σημασίας καί στρατιωτικής καί
προπαγανδιστικής. Τότε έξεδόθη Οπό των
’Αρχών Κατοχής ή έπικήρυξις ώς «ληστοδ» τοδ στρατηγοδ Ζέρβα. Μεταπελευθερωτικώς είς τάς έκδοθείσας δπό διαφόρων
ταπεινών κολάκων καί υμνητών βιογρα
φίας τοΰ Ά ρ η , παρουσιάζεται ούτος ώς δ·
ήρως τοδ Γοργοποτάμου, ή δέ έπιχείρησις
ώς ή πρώτη άπελευθερωτική ένέργεια τοδ
«ήρωϊκοδ» ΕΛ Α Σ/Κ Κ Ε... Έ π ’ αδτής τής
βάσεως ή Έ αμική προπαγάνδα είργάσθη
καί τότε είς τήν σκλαβωμένην Ε λλά δα καί
μ ετέπ ειτα ... Τήν ιδίαν έποχήν ή ήγεσία
τοδ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ άπέστειλε πλησίον τοδ “Ά 
ρη διά νά τόν παρακολουθεί καί τόν χ α 
λιναγωγεί, ώς π ο λ ι τ ι κ ό ν
κα
θ οδηγητήν,
τό έμπιστον στέλεχος
τής Νέας Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ, ΕΟάγγελον Παπαδάκην (κομματικόν ψευδώνυμον Τάσος
Λευτεριάς). 'Η Βρεττανική Στρατιωτική
’Αποστολή, κατέβαλε προσπάθειας πρός
συνεννόησιν καί συνεργασίαν μεταξύ τών
δύο όργανώσεων ΕΑΜ καί ΕΔΕΣ, άνευ 8μως έπιτυχίας, λόγψ τής δποόλου καί αρ
νητικής στάσεως τών κομμουνιστών. Είς
τάς 6 Δεκεμβρίου αημειοδται ή πρώτη δ-
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μαδική λιποταξία άπδ τόν ΕΑΑΣ. Φεύγουν
κατά τό διάστημα τής νυκτός άπό τό τμή
μα τοδ "Αρη 27 άντάρται μέ έπικεφαλής
τόν άνθυπαστιστήν Γαβρίλον Καραμπέτσον.
Μεταξύ αυτών δ στρατιωτικός καί δ κα
πετάνιος τής δμάδος Παρνασσίδος, Γκέκας
(Κωστορίζος) καί Νικηταράς, δ ένωμοτάρχης Καλυμάγειρας καί δ Χωροφύλαξ
Γερακιανάκης. Σκοπός των ή ένταξίς των
είς τάς έθνικιστικάς δμάδας Κωστοπούλου,
αΐτινες εδρών είς τήν Δυτικήν Θεσσαλίαν.
Είς τάς 14 Δεκεμβρίου είς τό Ι’αρδίκη Ό μιλαίων, δ Ά ρη ς συγκαλεΐ γενικήν συνέλευσιν τών άνταρτών. ΙΙροεδρεϊον δ Μπελής, Πελοπίδας καί δ περιβόητος Παπα κουμπούρας. “Εδώ άς μοί έπιτραπεί μιά
μικρά πχρένθεσις. "Ισως οί άγαπητοί άναγνώσται νά διερωτηθώσι ποια σχέαις εί
ναι δυνατόν νά ύπάρξη μεταξύ τών λειτουρ
γών τοδ 'Γψίστου, δηλαδή τών κηρύκων
τής ’Αγάπης καί τών αιμοσταγών δολο
φόνων τοδ ΕΛΑΣ; Δυστυχώς ένας έλάχιστος άριθμός ατόμων περιβεβλημένων τό
τιμημένον ράσσον (οί κομμουνιαταί τούς α
ναβιβάζουν ψευδώς είς 30, ένψ είς· τήν
πραγματικότητα είναι πολύ δλιγώτεροι),
έλησμόνησε τήν ίεράν κληρονομιάν τής
’Εκκλησίας τής Ε λλάδος, άλλά καί τόν
υψηλόν προορισμόν τών άντιπροαώπων τοδ
θεού έπί τής γ ή ς ! Τήν άγάπην καί τήν
καλωσύντ. Τά άτομα αυτά έφερον μέν τό
ράσαν έξωτερικώς ή ψυχή των δμως είχε
παραμείνη άγροΐϊιος καί πρωτόγονος. Έ νδεικτικώς άναφέρομεν ένίους έξ αύτών, ώς
παραδείγματα πρός άποφυγήν.
Ά πό τό χωρίον Κολοκυθιά — Φθιώτιδος δ ίερεύς Κώστας Τζιβελέκας έντάσσεται, είς τάς όρδάς τοδ Βελουχιώτη καί

Γράφει 6 Άστυν. Διευθυντής Α'
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

λαμβάνει τό ψευδώνυμον παπά - Κουμπού
ρας. Τό τέλος του ήταν άντάξιον τής πο
λιτείας του, τόν ’Οκτώβριο 1943.
Στάν ΕΛΑΣ κατετάγη δ ίερεύς Δημήτριος Χολέβας άπό τήν Τσούκα Φθιώτιδας,
τοποθετηθείς είς τό Ά ρχηγεΐον Δομοκοδ.
’Επίσης δ ήγούμενος τής Μονής Ά γά θωνος Τ πάτης, Γερμαινός Δημάκης, τοπο
θετηθείς είς τό Άρχηγεΐον τοδ "Αρη (ψευ
δώνυμον Πάτερ - ’Ανυπόμονος!)
Ό άρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πέπας
είς τήν 5ην Ταξιαρχίαν τοδ ΕΛΑΣ καί δ
ήγούμενος Μονής Μουτσάλα Σφηκιά; Βερροίας, ’Ιωάννης Βακρατσάς, είς τό Ά ρ 
χηγεΐον ΕΛΑΣ ΙΙιερίων. Δέον νά σημειωθή δτι πλείστοι έκ τών ένταχθέντων ήσαν
άπλοϊκοί καί έιν πολλοίς άγράμματοι πτω
χοί λευΓιαι, είς ένίους δέ έξ αύτών είχε
κάμνει καταπληκτικήν έντύπωσιν δ μεγά
λος άργυροδς σταυρός πού έφερεν έπί τοδ
στήθους του δ ά θ ε ο ς
"Αρης, τά χ ε ι
ροφιλήματα τών γερόντων καί τά μεγαλο
πρεπή σταυροκοπήματά του, δταν έτελοδντο εύλογίες τών δπλων τοδ ΕΛΑΣ. ’Ε
κείνο δμως πού έπαιξεν άποφασιστικόν ρό
λον καί μεγίστην έπιρροήν έπί τών άπλοϊκών ψυχών τών έλασιτών - Ιερέων -δτο ή
προσχώρησις είς τόν έγκληματικόν καί αίματόδρεκτον ΕΛΑΣ δύο αρχιερέων, τοδ
Μητροπολίτου Κοζάνης Ιω α κ είμ καί τοδ
Μητροπολίτου ’Ηλείας ΙΙαντελεήμονος.
Οί έν λόγψ άνώτεροι κληρικοί, ζηλεύσαντες τήν αμφίβολον δόξαν τών δποτεταγμένων είς τό Κόμμα, άρχιερέων τοδ
Παραπετάσματος, προαεχώρησαν είς τάς
έρυθράς δρδάσ. χρησιμοποιούμενοι έπί πλέ
ον Οπό τοδ άδιστάκτου ΚΚΕ καί διά τήν
παραπλάνησαν καί προσέλκοοιν πλείστων
άφελών καί αθώων χριστιανών τής 'Ε λλη
νικής δπαίθρου. "Εναντι δμως δλων αύτών
τών άμαρτωλών έπιδιώξεων καί ένεργειών, ώρθώθη τήν ιδίαν έποχήν μία δλόκληρος στρατιά άγνών ιερέων, άληθινών
χριστιανών καί 'Ελλήνων, Ιερέων ταπει
νών καί ταλαιπωρημένων. Είναι αύτοί πού

θυσίασαν καί τήν ζωήν των ακόμη, έκτελεσθένχες ύπό τών κατακχητων καί
τίδν έαμοβουλγάρων. Αύτοί οί άπλοι ήρωες μέ τά πτωχικά καί τριμμένα ράσα, δέν
έζήλευσαν «φυσεκλίκια, σφυροδρέπανα καί
χαντζάρες». Στάθηκαν δίπλα στδν δποφέροντα λαόν μας, τού άπάλυναν τόν πόνο
καί τήν δυστυχία, τόν ένεψύχωσαν καί τόν
προστατέυσαν. Ή μνήμη των άς είναι αίωνία. ’Αλλά καί οι Αληθινοί αρχιερείς,
προσέφεραν τάς ύπιηρεσίας των κατά τόν
ίδιον τρόπον καί άναλόγως τής έπιρροή;
' των, άπσσπάσαντες πολλούς έκ τίδν έκτελεστικίδν αποσπασμάτων.
Μετά τήν μικράν άλλ’ άναγκαίαν αύτήν παρένθεαιν, συνεχίζομεν τό ιστόρημά
μας.
Ή «Συνέλευσις» κατεδίκαοε τήν λιπο
ταξίαν καί άπεφάσισε νά έπιδιωχθή ή αύλληψις καί ή τιμωρία τους. Έ ξελέγη πεν
ταμελές Ά ρχηγεΐον άποτελεσθέν έκ τίδν
"Αρη, ώς Αρχηγού, Λευτεριά Πολιτικού
καθοδηγητού, Νάκου Μπελή ύπαρχηγοΰ,
Ιίωστούλα καί Δημητρίου
(Νικηφόρου)
ώς μεελόδν. "Ετσι, παρά πάσαν έννοιαν
στρατιωτικής ιεραρχίας άλλά καί τ ιμ ή ς, δ μόνιμος άξιωματικό<- (Ανθυπί
λαρχος) τού ΈλληνικοΟ Στρατού Μήτσος
Δημητρίου (Νικηφόρος), έτέλει Οπό τάς
διαταγάς τοΰ έπαγγελματικοΰ κομμουνιστι
κού στελέχους καί ψευδοταγματάρχου
Θανάση Κλάρα, ώς επίσης καί τσύ. . . ληστάρχου Νάκου Μπελή, ώς ύπαρχηγοΰ.
Δυστυχώς, δχι μόνον δ Δημητρίου, άλλά
καί άλλοι τινές.
Τά Χριστούγεννα 1942 δ "Αρης στρατοπέδευαεν είς Τοπόλιανα. ’Εκεί τήν θείαν
λειτουργίαν έτέλεσειν δ ά σ ε 6 ή ς Πα
πά - Κουμπούρας!!
ΤΟ ΜΓΣΤΗΡΙΟΝ ΣΑΡΑΦΗ
«Άνηγορεύθης άρχηγδς τού ΕΛΑΣ δι’
έμπτυσμοΰ»
Γ. Καρτάλης
Εισερχομένου τού 1943, έλαβε χώραν ση
μαντικόν γεγονός. Είναι ή περίπτωσις τοΰ
Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη.
Οδτος Απότακτος ών τού κινήματος
1935, συνέπηξε τδιν Νοέμβριον τοΰ 1942
είς ’Αθήνας μετά τών Αποτάκτων συναδέλ
φων του Γρηγοριάδη Νεοκόσμου, Χατζήμπεη Σταμ. Μανέτα Κων)νου καί Βλάχου
Σίμου μίαν Από τάς πολλάς μικράς άντιστασιακάς όργανώσεις. Ή όργάνωσις δέν
ήτο κομμουνιστική-, άλλά δημοκρατικών
φιλελευθέρων Αρχών μέ Απελευθερωτικούς
σκοπούς. Είς ταύτην δμως κατ’ έντολήν
τού ΚΚΕ εΐχεν είσδύσει ώς ιδρυτικόν μέ
λος δ γνωστός ώς «κόκκινος συνταγματάρ
χης» Εύοιπίδης Μπακιρτζής (κατηγοοηθείς Αργότερου ύπά τών κομμουνιστών καί
ώς πράκτωρ τής Ίντέλιτζενς Σέρβις!). Ή
όργάνωσις ούδέν Απολύτως τό άξιόλονον
ένεφάνισε, Αργότερου δέ ένια τών ίδουτικών μελών της άνέλαβον ύπευθύνους θέσεις
είς τόν ΕΛΑΣ, ώς θά εϊδωμεν. Ό Σαοάφης τόν ’Ιανουάριον 1943 είχε κατορθώσει
νά Αναλάβη ώς ύπαρχηγός τού δπό τόν
Ταγματάρχην Μηχανικού Κωστόπουλον
Γεώργιον, Η ν ι κ ο 5 Α ν τ ά ρ τ ι 
κ ο ύ τμήματος. Τό τμήυα αύτό συγκροτηθέν τόν Φεβρουάριον 1942 είς τήν δρεινήν Θεσσαλίαν, εΐχεν Αναπτύξει σοβαράν
δράσιν κατά τοΰ κατακτητού, ώς έπ'θέσεις
κατά τών ’Ιταλών (Κουτσούφλιανη, Κα
λαμπάκα κ.ά.) καί σαμποτάζ. Ό Κωστό-
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Η Γέφυρα Γοργοποτάμου κστεστραμένη έκ τοΰ σαμπστάΖ τών Εθνικών Α ν 
τάρτικών Ομάδων Ζέρβα, παρά
τήν
άντίδρασιν τοΰ ΕΛΑΣ — Κ.Κ.Ε.

πουλος δμως δέν είχε λάβει τά άναγκαία
μέτρα π ρ ό ς ά π ο φ υ γ ή ν δ ι ε ι σ 8 ύ σ ε ω ς ε ! ς
τ δ τ μ ή μ α
ι ο ΐ) τ ώ ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν .
’Έτσι κατέστη δυνατόν νά διεισδύσωσι καί
νά άναλάβωσι «πόστα» κομμουνισταί, ώς δ
ύπασπιστής του ύπολοχαγδς Κατσαντώνης
(μέλος τοδ ΚΚΕ, κατά τδν Πυρομάγλου,
«Δούρειος "Ιππος», σ. 56) Παπαβασιλείου
κ.ά. Καί ένφ δ Ά ρη ς έκαλεϊτο τδν Φε
βρουάριον 1943 εις Αθήνας δπδ τής Ιν.Ε.
τοδ ΕΑΜ καί τοδ ΕΛΑΣ, διά νά δώση εξη
γήσεις ώς πρδς τάς έπαφάς του μέ τδν
Ζέρβαν, τήν μή έξόντωσιν είσέτι τών ’Ε
θνικών αντάρτικών τμημάτων καί δργανώσεων καί τέλος πρδς λήψιν νέων δδηγιών, τήν ιδίαν έκείνην έποχήν, 6 Σαρά
φης άφικνεΐτο τήν 5ην Φεβρουάριου εις
Αύλάκι Βάλτου. Σκοπός του ή συνάντησις
του μέ τούς Ζέρβαν καί Έ ντυ, πρδς ένοποίησιν τών καθαρώς ’Εθνικών 'Ομάδων.
Τήν 7ην Φεβρουάριου έπέστρεφεν εις Θεσ
σαλίαν, είς τδ τμήμα Κωστοπούλου, εις
8 εΐχον ένταχθεΐ καί οί λιποτάκται τοδ
Ά ρ η , Οπδ τδν Κωστορΐζον, πλήν ένδς όνόματι Κονδύλη καί τοΰ νεολαίου Κλεο
μένη οΐτινες έπανήλθον είς τδν ΕΛΑΣ. Ό
Πυρομάγλου είς τδ προαναφερθέν βιβλίον
του (σ. 71) άναφέρει διά τδν Σαράφην
καί τήν συνάντησιν Σαράφη — νΕντυ είς
Μεσόπυργον, τά έςή ς: «Μοδ έφάνη Ικδηλα
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άντικομμουνιστής.
Ά πδ τήν άλλη δμως
πλευρά, ήταν άγανακτισμένος μέ τήν νοο
τροπία πού έπεκράτει στάς ’Αθήνας, ιδι
αίτερα γιά τήν άπάθεια καί τήν α δ ι ά 
φορη σ τ ά σ η
π ο λ ι τ ι κ ώ ν
κ α ί
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν .
Πα
ρουσίασα τδν Σαράφη στδν Ταξίαρχο Έ ντυ. Τδ σχέδιο δράσεως πού έπρότεινε στδν
τελευταίο συνοψίζεται ατά έςής:
α) Συντονισμός τού ’Εθνικού Άγώνος.
6) Όργάνωσις τού Άγώνος στις περιο
χές ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Ρούμελης.
γ) Διοίκησις: Ζέρβας στήν
"Ηπειρο.
Σαράφης στή Θεσσαλία. Ψαρρδς στή Ρού
μελη.
δ) "Ενα Γενικό ’Επιτελείο άπδ τούς
τρεις Διοικητάς, θά έκπονεΐ καί θά κατευθύνη τις έπιχειρήσεις, σέ συνεργασία
μέ τήν Βρεττανική Στρατιωτική ’Αποστο
λή.
ε) Άναγνώρισις τής άνωτέρας Διοικήσεως άπδ τδ Στρατηγεΐον Μέσης ’Ανατο
λής (ΣΜΑ).
στ) Ένσωμάτωσις,
κατόπιν έλέγχου,
δλων τών άνταρτικών δμάδων τών έπηρρεαζομένων άπδ τδ ΕΑΜ—-ΕΛΑΣ. Έ ν άνάγκη δ ι ά λ υ σ ι ς
αδτών.
ζ) Άφσμοίωσις τοΰ ΕΑΜ, κατόπιν ει
ρηνικής έκκαθαρΐσεως καί
περιορισμού

τών στοιχείων έκείνων τού ΚΚΕ πού θά
ήνώχλουν ή θά διέσπων τδν άγώνα».
Κατά τήν άναχώρησίν του δ Σαράφης,
ύπεσχέθη δτι θά ήρχετο είς έπαφήν μέ
τδν Ψαρρόν, πρδς πραγματοποίησιν τών άποφασισθέντων.
Έ ν τφ μεταξύ δ Έ ντυ διατάσσει τδν
Κρίς νά μεταβή είς ’Αθήνας, δπου εδρίακετο καί δ Ί ω . Τσιγάντες, νά έλθη δέ
είς έπαφήν μετά τών άντιστααιακών πα
ραγόντων δεξιών καί κομμουνιστών.
Πράγματι τήν 14ην ’Ιανουάριου 1943
δ Κρίς συνοδευόμενος άπδ τδν έδεα [τη
Κωτσόόολον, δστις έξετέλει χρέη δδηγοΰ
καί μεταμφιεσμένος, κατήλθεν είς Άθήνάς καί παρεδόθη είς τδ στέλεχος τής
Όργανώσεως «Προμηθεύς II», Ίωάννην
Πελτέκην. Οδτος τδν έφερεν είς έπαφήν
μέ διαφόρους στρατιωτικούς. Είς τάς 2
Φεβρουάριου έκινδύνευσε νά συλληφθή άπδ
τούς ’Ιταλούς έντδς τής οικίας (Σημαν
τήρα 2 ), ένθα έλειτούργει δ άσύρματος
τής Όργανώσεως. Έ ν συνεχείφ ήλθεν είς
έπαφήν μέ τδν έκπρόσωπον τοδ ΕΑΜ, άνώτατον στέλεχος τοδ ΚΚΕ, Άνδρέαν Τζήμα (Σαμαρινιώτην). Οδτος τδν έφοδίααε
μέ πλαστήν ταυτότητα καί έμερίμνησε διά
τάς έπαφάς του μέ Σιάντον καί Τσιριμώκον, έτέθη δέ είς τήν διάθεσίν του άσύρ
ματος μονταρισθείς ύπδ τοδ Καθηγητοϋ
Άναστασιάδου. Αί συζητήσεις πρδς ένοποίησιν τοδ άγώνος, δέν εύωδόθησαν λόγφ τής άρνητικής στάσεως τών κομμουνι
στών. Κατόπιν τούτου δ Κρίς συνοδευόμε
νος άπδ τδν Χατζηπαναγιώτην (θωμά)
σύνδεσμον τής Κ.Ε. τοδ ΕΑΜ μέ τδν Άρην
καί μεταμφιεσμένοι είς έμπορομανάβηδες,
έταξίδευσαν μέχρι Καλυβιών ’Αττικής έπ’
αύτοκινήτου, μεταφέροντος κενά κιβώτια
καί κοφίνια.
Έ κεΐθεν συνέχισαν μέχρι
Λειβαδιάς, δπου ή τοπική δργάνωοις διά
τοδ δασονόμου Επαμεινώνδα Κονσόλα τοδ
έπρομήθευσε στολήν δασονόμου. Τήν 20ην
Φεβρουάριου εΐχεν έπιστρέψει είς τδν Ζέρ
βαν. Ό θωμάς έξ άλλου, δστις είχε παραμείνη είς Λειβαδιάν, λαμβάνει έντολήν
νά μεριμνήση διά ταξίδιον τοδ Ά ρη είς
’Αθήνας. Έ τσ ι είς τάς 10 Φεβρουάριου
δ "Αρης εύρίσκετο είς Έ λικώ να, μέ τήν
δμάδα άσφαλείας του. "Εμεινεν είς τδ χωρίον Ζαγαρά. Είς τήν Μονήν τής Φυλής,
άπέβαλε τήν στολήν τοδ άντάρτου καί έφόρεσε ράσα, μετααφιεσΦείς είς ιερέα, ώς
έπίσης καί δ Πελοπίδας (Π. Λιάσκος, κα
πετάνιος Α ρχηγείου Παρνασσίδος), δστις
θά τδν συνόδευεν είς ’Αθήνας. Οί έτεροι
δύο συνοδοί του Λέων (Γιάννης Νικόπουλος) καί Γαρδικιώτης, ένεδύθησαν πολιτι
κά. Είς Μαγκουφάναν παρέλαβεν αύτούς
δ προαναφεθρείς σύνδεσμος τής Κ.Ε. τοδ
ΚΚΕ θωμάς (Χ ατζηπαναγιώτης).
Ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΓΧΙΩΤΗΣ Ε ΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ό θωμάς εΐχεν έντολήν νά δδηγήση
τδν "Αρη καί τούς συνοδούς του είς μίαν
οικίαν έμπίστου προσώπου είς Ν. Σμύρνην.
Ά πδ τδ Άμαρούσιον έπιβαίνουν αύτοκινήτου, είς τδν σωφέρ τοδ δποίου λέγουν δτι

Ό Ιωάννης Τσιγάντες νεκρός. Ό η
ρωικός Ταγματάρχης έφονεύθη ύπό
Ιταλών Καραμπινιέρων, κατόπιν προ
δοσίας.

είναι δύο Ιερείς έξ έπαρχίας φιλοξενούμε
νοι τοΰ ’Οργανισμού Διοικήσεως ’Εκκλη
σιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ) και ήλθον
διά περιουσιακήν ύπόθεσιν. “Οταν Ιφθαοαν
είς ’Αθήνας καί κατήλθον τού αύτοκινήτου
ώς οί συνωμωτικοΐ κανόνες έπιβάλλουν,
διά νά έπιβοϋν έτέρου πρός μετάβασιν είς
Ν. Σμύρνην, άντελήφθησαν δτι δ Λέων καί
δ Γαρδικιώτης είχον λησμονήση έντδς τοΰ
αυτοκινήτου δέμα μέ χειροβομβίδας.
Ό
"Αρης, έθύμωαε, πρδς στιγμήν μάλιστα ύπωπτεύθη τδν Γαρδικιώτην, περί τού δποίου είχεν πληροφορίας δτι συνεπάθει τδν
Ζέρβα. 'Οπωσδήποτε, ΰποχρεώθτιααν μετά
τού Πελοπίδα νά ένδυθοΰν πολιτικά καί νά
ξυρίσωσιν τάς γενειάδας των, διότι άν δ
σωφέρ παρέδιδε τδ δέμα είς τάς Ά ρχάς,
πάν πρόσωπον φέρων Ιερατικόν σχήμα θά
ήτο δποπτον.
Ό σωφέρ δμως ήτο ώργανωμένος. Ά νέφερε τήν άνεύρεσιν τδν χειροβομβίδων
δχι είς τάς Ά ρχάς, άλλά είς τήν όργάνωσιν τού ΚΚΕ, συγχρόνως δέ παρέδωσε τδ
δέμα είς τάς Ά ρχάς, φοβηθείς μήπως ή
έγκατάλειψις τοΰ δέματος ήτο σκηνοθετημένη. Ά λλά διατί δ Ά ρη ς είχεν κληθή είς
Α θήνας; Ε ίχε κληθή διά νά άπολογηθή
έπί διαφόρων κατηγοριών, δς είχον δημιουργήση οί κομματικοί δπεύθυνοι περιοχών
καί κυρίως δ άντικαταστήσας τδν Γιαταγάναν, Μανιάτης Ή λία ς. Καί διά νά λάβη
νέας δδηγίας. Είναι άλήθεια, δτι είς σει
ράν συσκέψεων δ “Άρης κατώοθωσε διά τής
εύστροφίας του νά απόσειση τάς κατηγο
ρίας, ένφ άκόμη καί κατά τήν κάθοδόν
του πρδς Αθήνας, ε ί χ ε
έκτελέσ ε ι πέντε μέλη τής δμάδος ΕΛΑΣ τδν
Άγουριδαίων. Είς τάς συσκέψεις Ιλαβον
μέρος οί Σιάντος, Ίωαννίδης, Τζήμας,
Μανιάτης, Δανιηλίδης (τής Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ) κ.ά. Είς μίαν σύσκεψιν, πλήν τδν
άνωτέρω, Ιλαβον μέρος καί οί Ταγματάρ
χης Θεόδωρος Μακρίδης, στρατιωτικός
σύμβουλος τοΰ Π.Γ.
(ψευδ. "Εκτορας),
Ταγματάρχης Ζούλας Εύθ. καί λοχαγός
Φοίβος Γρηγοριάδης (ψευδ. Φώτης Βερμαΐος), υίδς τοΰ Νεοκόσμου Γρηγοριάδη.
Άπεφασίσθη, προφανώς πρδς χαλιναγώγησιν τοΰ Ά οη , νά συγκροτηθή νέον Ά ρχηγεΐον Στερεάς, είε δ δ Ά ρη ς έτοποθετεΐτο
ώς καπετάνιος, δ Τάοσος Λευτεριάς, ώς
πολιτικός καθοδηγητής καί μέλη οί Ή 
λίας Μανιάτης, Ζούλας Εύθ. καί Φωτ. Γρη
γοριάδης. ’Επίσης, άπεφασίσθη ή έξουδετέρωσις δλων τδν άλλων δργανώσεων άντιστάσεως, διά τοΰ ΕΛΑΣ. Τήν 9ην Μαρ
τίου 1943 είς τρία γειτονικά σπίτια, είς
Περιστέρι, αυγκεντροΰνται πρδς άναχώρησιν έξ Αθηνών δ Ά ρης καί οί λοιποί.
Πράγματι, πρίν άνατείλει δ ήλιος έκκινοΰν, συνοδευομένοι μάλιστα καί άπδ Ινα
ήμίονον φορτίομένον δρβυλα. Τδ άπόγευμα
φθάνουν είς Κρδρα καί τήν Ιπομένην είς
Πύλην, ένθα διενυκτέρευσαν είσ τήν οικίαν
τοΰ Προέδρου τής κοινότητος, ζωεμπόρου
Τσεβδ.
Έ ν τφ μεταξύ, σημαντικά γεγονότα έσημειώθησαν, άποδεικνύοντα τήν ά τ ί
μ ι α ν τδν κομυουνιστδν. Περί τά τέλη
Φεβρουάριου, δ καπετάνιος Αρχηγείου Δ.
Θεσσαλίας, Νικηταράς (Κ. Καφαντάρης),

συνέλαβε τδν συνεργάτην τοΰ Ιίωστοπούλου, ταγματάρχην Κ. Άντωνόπουλον, δστις προσεπάθει νά άναπτύξη άνταρτικδν
τμήμα είς τήν περιοχήν Νευροπόλεως.
Ό Κωστόπουλος διεμαρτυρήθη, τή μεσολα
βήσει δέ τοΰ Σαράφη (ένεργοΰντος έν κα
λή πίστει ή κατ’ έντολήν τοΰ ΚΚΕ;) ώρίσθη προσωπική συνάντησις Κωατοπούλου
μέ τούς ήγέτας τοΰ ΕΛΑΣ Νικηταρδν καί
Κόζιακαν, πρδς ρύθμισιν τοΰ θέματος. Τήν
Ιην Μαρτίου 1943. δ Κωστόπουλος μέ τδ
Τμήμα του άφικνεΐται είς τδ χωρίον Βου
ν! (Μορφοβοΰνι) τοΰ δψιπέδου Νευροπό
λεως, δπου είχεν δρισθή ή συνάντησις. Γ ί
νεται ένθουσιωδδς δεκτός άπδ τούς. . . άντάρτας τοΰ ΕΛΑΣ. Οί δπεύθυνοι τοΰ ΕΑΜ
τοΰ χωρίου κατανέμουν τούς δνδρας τδν
Κωστοπούλου — Σαράφη εις τρία κατα
λύματα έντδς τοΰ χωρίου. . Αί συνεννοή
σεις αρχίζουν καί οί Έ λασίτες Οποκρίνονται δτι άποδέχονται τάς προτά
σεις τδν συνομιλητών των. Τδ μεσονύκτι
ον, δμως, ε ί δ ι κ δ ς σ υ σ τ α θ ε Τ
σ ά ι
δ μ ά δ ε ς
τ ο ΰ Ε ΛΑ Σ
σ υ λ λ α μ β ά ν ο υ ν αίφνιδιαστικ δ ς κ α ί
ά φ ο π λ ί ζ ο υ ν
δλ ο υ ς
τούς ά ν δ ρ α ς
τ οΰ
Τ μ ή μ α τ ο ς ,
πλήν τριών, οϊτινες
κατώρθωσαν νά διαφύγουν. Συλλαμβάνονται βεβαίως καί οί Κωστόπουλος, Σαρά
φης, Άντωνόπουλος, οί 'Γπολοχαγοί Χον

δρός Ν. καί Καραμπέτσος καί δ Νικ. Κωστορϊζος, ήρως αεροπόρος τοΰ πολέμου τοΰ
40, καί άλλοι, μετάγονται δέ είς Κολο
κύθια Φθιώτιδος, ένθα τήν ΙΟην Μαρτίου
καταφθάνουν οί Άνδρέας Τζήμας καί ’Ά 
ρης. *0 Πυρομάγλου είς τδ προαναφερθέν
βιβλίον του (σ. 7 2 ), γράφει:
«Κατά πληροφορίας πού έκυκλοφόρησαν άργότερα, ή ένέργεια ώφείλετο οέ
οδηγίες ά π’ ε ύ θ ε ί α ς
άπό τό
Πολιτικό Γραφείο τοϋ ΚΚΕ, οί οποίες
δέν διεθιβάσθησαν μέσα) Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ».
Είς δέ τήν σ. 84, συνεχίζει:
«Οί άΕιωματικοί τών Ομάδων Σαρά
φη — Κωστοπούλου μετήχθησαν δ έσ μ ι ο ι καί ύπό συνοδείαν στήν Κολοκυθιά, δπου εύρίσκετο τό Στρατηγεϊον
τοϋ Ε Λ ΑΣ. . .
Ύπό τήν άπειλήν τής
έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς
έΖητήθη άπό τούς
αξιωματικούς νά προσχωρήσουν είς τό
ΕΑΜ καί νά ένταχθοϋν είς τόν ΕΛΑΣ.
Στόν Σαράφη έπροτάθη έπί πλέον νά
άναλάβη τήν στρατιωτικήν ήγεσίαν τοϋ
ΕΛΑΣ. Οί πληροφορίες φέρουν ό λ ο υ ς
τούς άΕιωμστικούς ά π ο ρ ρ ί ψ α ν τ α ς τήν πρόταοι τοϋ ΕΛΑΣ, π λ ή ν
τοϋ Σαράφη, ό όποιος Ζήτησε μικρό πε
ριθώριο χρόνου γιά νά σκεφθη. "Ετε
ροι πληροφορίαι άναφέρουν ότι άπαντες
οί συλληφθέντες άΕιωματικοί καί όνδρες
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ύπέστησαν έξευτελισμούς καί προπηλακισμούα, μέχρις εμπτυσμού».
Ά πό τοΰ σημείου αύτοδ καί πέραν, α!
πληροφορίαι καί αί είκασίαι άλληλοαυγκρούονται. Ά λ λ α ι φέρουν τόν Σαράφην άποδεχθέντα τήν πρότασιν τοΰ ΕΛΑΣ (δστις
είχεν άνάγκην προβολής ένός στρατιωτι
κοί) άρχηγοΰ, ούχί γνωστοΟ κομμουν ιστοδ)
ύπό τήν α π ε ι λ ή ν
π ε ρ ι σ τ ρ ό 
φου.
Έ τερα ι όμως φέρουν τούτον ώς
έκτελοδντα, έν συμπαιγνίφ μέ τδν Ά ρην,
σχέδιον προπαρασκευασθέν είς ’Αθήνας έν
συνεννοήσει μέ τδ ΚΚΕ. Πάντως, ή συνέ
χεια είναι λίαν διαφωτιστική. *0 Σαρά
φης έξουσιοδοτεϊ τδν Τζήμαν (ΣαμαρινιώΧην) νά άναφέρη είς τήν ήγεσίαν τοΟ
ΚΚΕ, 8τι αποδέχεται τάς προτάσεις. Τήν
ΙΟην ’Απριλίου 1943 συνοδευόμενος άπδ
τδν Τζήμαν άναχωρεϊ εις ’Αθήνας, ένφ δ
Άρης έξεκίνει διά τήν Δυτικήν Στερεάν,
άφοδ προηγουμένως διαπράττει δύο φοβερά
έγκλήματα. ’Αφ’ ένδς έ κ τ ε λ ε ί τδν
ήρωα Κωστορΐζον καί άφ’ έτέρου κατα
κρεουργεί τ ρ ι ά ν τ α Γερμανούς στρατιώτας α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς . . . Εις
πρότασιν τού Ά ρη πρδς τδν Γερμανόν Α
ξιωματικόν των νά διχπραγματευθή τήν
άνταλλαγήν τού ίδιου καί τών στρατιωτών
του μέ καταδίκους κομμουνιστάς τών Φυ
λακών Λαμίας, δ αιχμάλωτος Αξιωματικός
Ινώπιον τών στρατιωτών του καί τών Αν
ταρτών άπήντησε: «Ποτέ Γερμανδς Αξιω
ματικές δέν θά καταδεχθή νά διαπραγματευθή μέ άτάκτους».
*0 Σαρά®τ' είς τδ βιβλίον του δ «ΕΛΑΣ»
περιγράφει τήν κάθοδόν του πρδς ’Αθή
νας. Καθ’ δλην τήν ΙΟήμερον διαδρομήν
ώ μ ί λ ε ι είς συγκεντρώσεις Ανταρτών
καί κατοίκων, ώς νά ήτο έντεταγμένος είς
τδν ΕΛΑΣ καί τδ ΚΚΕ!!! Τήν 5ην πρωι
νήν τής 21ης ’Απριλίου ή συνοδεία τοΰ
Σαοάφη εισέρχεται άπδ τά Λιόσια είς τάς
’Αθήνας. Προηγούνται δύο δδηγοί, σταλέντες άπδ τήν Κ.Ο.Α., Ακολουθεί είς άπόστασιν 50 περίπου βημάτων δ Σαράφης καί
δπισθεν αύτοδ δ Τζήμας.
«Περάσομε τά πάνω Λιόσια πίσω άπό
τις αποθήκες Πυρσμαχικών καί πριν
καλά - καλά άρχίσει μεγάλη κυκλο
φορία μπήκαμε σ' ένα σπήτι στό Πε
ριστέρι. Τά βράδυ μ' ένα αύτοκίνητο ό Μπαρμπαγιάννης μέ μετέφε
ρε σ' ένα απήτι στοϋ Κυπριάδη ό
που έμεινα μερικές μέρες καί κατό
πιν στό σπήτι Γράβαρη στήν όδό
Δέρπφελδ. Εκεί έμεινα περίπου εί
κοσι μέρες, ένώ στό διπλανό σπήτι
έμεναν Γερμανοί».
Ό Σαράφης, άπδ τής έπομένης τής άφίξεώς του, ήρχισε τάς έπαφάς του. Συνηντήθη μέ τούς Σιάντον, Ίωαννίδην, καί
άλλα μέλη τής ήγεσίας τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ
ΚΚΕ, οΐτινες καί τδν κατετόπισαν σχετικώς.
Ό Ιδιος γράφει είς τδ προμνησθέν 6ιβλίον του τά Ιξής Αποκαλυπτικά:
«Ζήτησα νά μάθω τις έπιδιώΕεις τού
ΕΑΜ καί ιδιαίτερα τοϋ ΚΚΕ. Α ν έ 
πτυξαν τις έπιδιώΕεις του ΕΑΜ για
τήν άπελευθέρωση καί τήν άποκατάσταση τών λαϊκών έλευθεριών καί
ότι γιά τόν όγώνα αύτόν ήταν έτοι
μοι νά συνεργασθοϋν μέ όλα τά κόμ
ματα καί τις
οργανώσεις πού θά
είχαν τούς ίδιους σκοπούς καί άκό-
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μη νά σχηματίσουν Κυβέρνηση στό
βουνό, κάτω άπό τήν Προεδρία Πο
λιτικού άρχηγοΰ πού θά ήταν έτοι
μος νά δ ε χ θ ή, όπως άφηνε
νά ύπονοηθή ό κ. Ποπανδρέου. Οί
απώτεροι αντικειμενικοί σκοποί τοϋ
ΕΑΜ ήταν ή λ α ϊ κ ή
δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α
πράγμα πού θά έπεδίωκαν μέ πολιτικά μέσα. . .'Ύστερα
άπό τή συΖήτηση αύτή π ι σ τ έ ψ α άπόλυτα στήν ειλικρίνεια τού
ΕΑΜ καί τοϋ Κ Κ Ε . . . Συναντήθη
κα μέ τόν
στρατηγό
Γρηγοριάδη
καί τόν ένημέρωοα πάνω στήν κα
τάσταση.
Επίσης συναντήθηκα μέ
τόν πολιτευόμενο Σταμάτη ΧατΖήμπεη καί μέ τούς δυό, πού ήταν στή
διοικούσα έπιτροπή τών «ΑΑΑ». Μ εί
νομε άπόλυτα σύμφωνοι γιά τή συμ
μετοχή μου στον ΕΛΑΣ καί τήν άνάγκη νά συνεργαοτή ολόκληρη ή
όργάνωσις μέ τό ΕΑΜ. Τόν συντα
γματάρχη Σϊμο Βλάχο δέν είδα, για
τί καί δυσκολοκίνητος ήταν καί έξακολουθοϋσε νά έχει τή γνώμη πώς
δέν πρέπει νά άναμιχθούμε στό άντάρτικο. Τόν άστυνομικό Γιάννη
Πανόπουλο ά π έ φ υ γ α
νά
συναντήσω,
γιατί
έ Ε α
κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε
νά ε ί ν α ι
κ α τ ά
τής
σ υ ν ε ρ γ α σ ί 
ας
μέ τό ΕΑΜ. Παρεκάλεσα όμως
τούς Ν. Γρηγοριάδη καή Σ. ΧατΖήμπεη νά συΖητήσουν μαΖύ τους καί νά
τούς πείσουν γιά τή συνεργασία. Ε
πίσης νά ένημερώσουν σχετικά τούς
δημοκρατικούς άρχηγούς Σοφούλη
καί Καφαντάρη κλπ., γιατί δέν μοϋ
ήταν δυνατό νά τούς δώ όλους. 'Ύ
στερα συναντήθηκα μέ τόν Γ. Παπανδρέου στό σπήτι τοϋ φίλου του πολιτευομένου Δυτικής Μακεδονίας κ.
ΠαπαλαΖάρου. Φάγαμε μαΖύ τό βρά
δυ στό σπήτι, μοΖί μέ τόν φιλοξε
νούντο καί τήν μητέρα του καί συ
ζητήσαμε τόσο τό βράδυ όσο καί τήν
άλλη μέρα. Στή συΖήτηση είμαστε
μόνοι χωρίς νά είναι παρών κανέ
νας έομίτης ή κομμουνιστής. . .
Τόν διαβεβαίωσα γιά τις καλές προ
θέσεις τών έαμιτών καί
κομμουνι
στών, πράτεινα τό σχηματισμό κυβερνήσεως στό βουνό ύ π ό τ ή ν
Προεδρί α
του,
άν δεχότα
νε, όπως είχα έντολή γ ι’ αύτό καί
τόν παρεκάλεσα νά ένημερώσει καί
τούς άλλους πολιτικούς άρχηγούς.
Χάρηκε έΕαιρετικά μέ τήν πρότασή
πώς
μου, μέ δ ι α β ε β α ί ω σ ε
ή τ α ν
σέ
δ ι α π ρ α γ μ α 
τ ε ύ σ ε ι ς
μέ
τό
Ε ΑΜ
καί
τ ό Κ Κ Ε
καί θά έκανε
ό,τι ήταν δυνατό γιά νά γίνει σ υνεργασία
καί κ υ β έ ρ ν η σ η στό βουνό καί μέ σ υ γ χ άρ η κ ε
γιά
τήν
άπόφασ ή μου.
Ύστερα συναντήθηκα μέ τούς
Συνταγματάρχες Ν. Παποδάκη, Γιάν
νη Στεφανόκο, Σπϋοο Λελούδα,
τούς έΕήγησα τήν κατάσταση καί τήν
άνάγκη τόσο αύτοί όσο καί άλλοι όΕιωματικοί ν ά
σ π ε ύ σ ο υ ν
νά β ο η θ ή σ ο υ ν
τό
ΕΑΜ
καί
π λ α ι σ ι ώ σ ο υ ν
τόν
ΕΛΑΣ.
"Υστερα άπό τις συναν
τήσεις αύτές, συναντήθηκα δυό φο
ρές υέ τόν άδελφό του Εύριπίδη, στό

σπήτι τοϋ άντισυνταγυατάρχου Κ.
Αναργύρου καί τοϋ διευθυντοϋ έργοστοσίου Βασιλειάδη,, Τρύφωνα Φαρμ ά κ η ... Άφοϋ τέλειωσαν οί συΖητήσεις παρευρέθηκα σέ συνεδρίαση
τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ καί ΕΛΑΣ. Πή
ραν μέρος οί συναγωνιστές Γ. Σιάντος, Γιάννης Ίωαννίδης, Ήλ. Τσιριμώκος, Άθαν. ΧατΖής, Δανιηλίδης,
συνταγματάρχης Ν. Παπασταματιάδης, άντισυντ. Πυροβολικού Στ. Δεληβοριας καί ταγματάρχης ©εοδ. Μακρίδης. . . Τέλος δήλωσα πώς είμαι
στή διάθεση τοϋ ΕΑΜ —ΕΛΑΣ, έτοι
μος ν' άναλάβω όποιαδήποτε υπηρε
σ ία. . . Άποφασίστηκε ή συγκρότηση
Γενικού Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ μέ
τριμελή διοίκηση, άπό μένα σάν στρα
τιωτικό άρχηγό, τόν "Αρη Βελουχιώτη σάν καπετάνιο καί τόν Βασίλη
Σαμαρινιώτη Γσ.σ. δηλαδή τόν κομ
μουνιστή ΤΖήμα) σάν έκπρόσωπο τοϋ
ΕΑΜ. Σχετικά μέ τόν στρατηγό Ν.
Γρηγοριάδη άποφασίστηκε νά άναλάβη πρόεδρος στήν Κεντρική Επιτρο
πή τοΰ ΕΛΑΣ».
Αυτά γράφει. Έ τσ ι ό Απότακτος κινη
ματίας συνταγματάρχης Στέφανος Σαράφης άνηγορεύθη ’Αρχηγός τοΰ έγκληματικοΰ ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστικούς καί επιγραμ
ματικούς ό Αντιστασιακός ήγέτης Αείμνη
στος Καρτάλης, αποτεινόμενος πρός τόν
Σαράφην σημείο!:
— «Άνηγορεύθης Αρχηγός τοΰ ΕΛΑΣ
8 Γ έ μ π τ υ α μ ο ϋ . . . » (Άκρόπολις
18.2.73, σελίς 9, στήλη 6 η ). Τό αίνιγμα
δμως τοΰ Σαράφη παραμένει. “Ισως λυθή
μετά πάροδον ετών άπό τήν άδέκαστον ' Ι 
στορίαν.
Ή ταπεινή μας γνώμη κλίνει μάλλον
πρός τών έκδοχήν τής κομμουνιστικής
σ υ μ π α ι γ ν ί α ς .
Στοιχεία συνηγοροΰντα είναι ή τακτική καί αί ίδέαι τοΰ
Σαράφη πρά τής κατοχής καί ή σκόπι
μος άνάληψις ύπ’ αΰτοΰ Όργανωτ-κής ήγετικής θέσεως είς τάς δμάδας Κωστοπούλου. Ή προώθησις τοΰ Νεοκόαμου Γρη
γοριάδη είς τό «πόστο» τοΰ Προέδρου τής
Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ καί ή έξοδος είς τό βου
νό καί προσχώρησις είς τό ΕΛΛΣ δπου Α
μέσως άνέλαβε ήγετικήν θέσιν τοΰ υίοΰ
τοΰ Ν. Γρηγοριάδη, (μονίμου Αξιωματικού
Φοίβου Γρηγοριάδη, δράσαντος έν συνεχείφ
ύπό τό ψευδώνυμον Φώτης Βερμαΐος). Ί 
σως άποτελει μέρος καλώς όργανωμένου
σχεδίου καταλήψεως νευραλγικών θέσεων
τοΰ ΕΛΑΣ ύπό προσκειμένων πρός τόν Σα
ράφην στελεχών, δεδομένου δτι άμφότεροι
ήσαν στενοί συνεργάται καί φίλοι του, α
μέσως έπτοοεαζόμενοι ύπ' αύτοδ. Τά γεγο
νότα αύτά μάς δημιουργούν Αμφιβολίας ώς
πρός τό «Απρόοπτον» τής αυλλήψεως τοΰ
Σαράφη ύπό τοΰ ΕΛΑΣ καί τής γνωστής
κωμικοτραγικής συνεχείας. . .
ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΓΣΤΙΙΡΙΑ
Παραλλήλως, πρός τό «μυστήριον» Σα
ράφη, πρέπει νά άναφ|ρθώσι καί έτερα
τοιαδτα , είδικώτερον δέ, ή άνεξ-χνίαστος
μέχρι σήμερον ύπόθεσις τοΰ λοχαγού Ί ωάννου Τσιγάντε, ή όποια, τις οίδε, π ι
θανόν νά είχε έμμεσον μέν σχέσιν μέ τήν
ύπόθεσιν Σαράφη, άμεσον δέ καί καταλυτι
κήν διά τήν περα'.τέρω πορείαν τών αν
τιστασιακών όργανώσεων.
(ΣυνεχίΖεται)

Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΜ ΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ! ΑΠΟ
ΤΟ Κ. Κ. Ε. ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρωμένοι άπό τήν Ε.Λ.Α. «άπεργοί» φοιτηταί εις παλχιωτέρκν μαχητικήν
διαδήλωοιν. Τά ουνθήματα δείχνουν ακριβούς τδν σκοπόν τής απεργίας.
Τά τελευταία χρόνια πρό τής 21ης 'Α 
πριλίου είχαν γίνει τής μόδας αί διάφο
ροι πολιτικοί συγκεντρώσεις, σωματεία
καί έργατικαί άπεργίαι, μερικοί τών ό
ποιων όργανοϋνται καί καθοδηγούνται
άπό άτομα, είτε πολιτικά ή έργατικά,
κομμουνιστικών ιδεών, μέ οκοπόν άτομικά καί πολιτικά οφέλη, περισσότερον,
δέ τήν δυσφήμησιν καί άνατροπήν τών
έκόστοτε Κυβερνήσεων καί τών Σωμά
των Ασφαλείας.
Η άπεργία είναι δικαίωμα κάθε εργα
ζομένου, τό όποιον οΰτος χρησιμοποιεί
έναντίον τού έργοδότου του πρός έπιτυχίαν εύνοϊκωτέρων όρων έργαοίας καί
άνύψωσιν τού βιοτικού έπιπέδου.
Σκοπός τής άπεργίας δέν είναι ή κα
ταστροφή τού κεφαλαίου έΕ έχθρότητος,
άλλ' ή δικαιοτέρα κατανομή τών κερδών
μεταξύ τών δύο συντελεστών τής παρα
γωγής, δηλαδή τής έργαοίας καί τού
κεφαλαίου, ένώ σκοπός τών ολίγων Εενοκινήτων εις Ελλάδα είναι ή γενική
καταστροφή τού κεφαλαίου, ή δυστυχία
τού κοινού καί ή δημιουργία έχθρότητος
μέ τούς έργοδότας καί τό Κράτος. Ένώ
ύπάρχουν πόμπολλοι νομοταγείς τρόποι
πρός περιφρούρησιν τών συμφερότων
τών έργαΖομένων καί τών οικογενειών
των.
Είναι εις όλους μας γνωστόν ότι τά
Σώματα Ασφαλείας είναι έκτελεστικά
διά τήν έφαρμογήν τών νόμων τού Κρά
τους, λαμβάνοντα έντολάς τών έκάστοτε νομίμων Κυβερνήσεων καί ότι προέρ

χονται άπό έλληνικάς οικογένειας, ή δέ
έκτελουμένη παρ' αύτών ύπηρεσία είναι
γενική καί όχι άτομική. Καί όμως, πόσοι
αστυνομικοί δέν έπλήρωσαν μέ τήν Ζωήν
τους τήν προστασίαν τής ίδικής μας καί
τής περιουσίας μας. Αύτούς τούς άφανεϊς ήρωας, πού άποτελούν τήν σπονδυ
λικήν στήλην τού Κράτος, θέλει νά άνατρέψη καί νά δυσφημήση τό Κ.Κ.Ε., μέ
πυροβολισμούς, μέ πέτρες καί διάφορα
άλλα σιδηρό άντικείμενα, μέ άθρόας μη
νύσεις ,μέ έκατοντάδας τραυματισμούς,
έκμεταλλευόμενον τάς διαφόρους έργατικάς άπεργίας καί συγκεντρώσεις δια
μαρτυρίας.
Διό τήν καταφανή καί άδιάψευστον
εύθύνην τών άνατρεπτικών ένεργειών
τού Κ.Κ.Ε. καί τάς προγραμματισμένος
συγκρούσεις μετά τών Σωμάτων Ασφα
λείας πρός δυσφήμησιν αύτών, άναφέρω
τά έΕής συγκεκριμένα γεγονότα καί τούς
τραυματισμούς άστυνομικών τών τελευ
ταίων έτών. Στάς 21.4.62 εις συγκέντρωσιν τής Ε.Κ., εις τά γραφεία Χρή
στου Λαδά, έτραυματίσθησαν άπό κομμουνιστάς 82 άστυνομικοί διαφόρων βα
θμών καί 71 πολϊται. Στάς 17.7.62 εις
συγκέντρωσιν τής νεολαίας τής Ε.Κ. εις
τό θέατρον ΣαμαρτΖή, 2 άστυνομικοί καί
δύο πολϊται. Στάς 11.10.62 εις συγκέντρωσιν οικοδόμων, εις τό θέατρον Σα
μαρτΖή έτραυματίσθησαν 18 άστυνομικοί
καί 33 ίδιώται. Στάς 16.2.62 εις συγκέντρωσιν φοιτητών διά τό 15%, 5 άστυνομικοί καί 3 ίδιώται. Στάς 24.5.63 καί

25 5.63, διά τόν τραυματισμόν τού Γρηγορίου Λαμπρόκη, 3 άστυνομικοί καί 17
πολϊται. Στάς 25.5 63, εις παράνομον
συγκέντρωσιν τής ΕΔΑ, εις Πειραιά καί
εις Πλατεία Κοραή, έτραυματίσθησαν 3
άρχιιφύλακες καί 13 άστυφύλακες. Στάς
16.7.63 καί 18.7.63, εις συγκέντρωσιν
οικοδόμων, εις τό θέατρον ΣαμαρτΖή,
έτραυματίσθησαν 8 άστυνομικοί καί 4
ίδιώται, ριφθέντων καί πυροβολισμών.
Καί εις τάς 5.9.63, εις συγκέντρωσιν
τής Ε Κ, εις Πλατείαν Κλαυθμώνος, 1
άστυνομικός καί 2 ίδιώται. Στάς 2.4 65,
εις προαύλιον τού Πανεπιστημίου, Φοιτη
τική συγκέντρωσις ΕΦΕΕ, διαμαρτυρία
διό βομβαρδισμούς Βιετνάμ, έτραυμα
τίσθησαν 9 άστυνομικοί. Στάς 16.7.65
Κεντρικόν Συμβούλιον ΕΦΕΕ, Πανεπιστήμιον, διά τήν παρόβασιν τού Συντά
γματος, έτραυματίσθησαν 53 άστυνομικοί. Στάς 21.7.65 Πανεπιστήμισν, διά
παύσιν Κυβερνήσεως, έτραυματίσθησαν
23 άστυνομικοί καί έπροξενήθη καί ό
θάνατος τού φοιτητοΰ Πέτρουλα. Στάς
20.8.65 εις συγκέντρωσιν τής Ομοσπον
δίας ΈργαΖομένων Τύπου Ελλάδος, έ
τραυματίσθησαν 40 0crruvouiKoi καί 70 ίδιώται. Εις τάς άνωτέρω συγκεντρώσεις
τόσον ή Κυβέρνησις, όσον καί ό έκάστοτε παρευρισκόμενος Είσαγγελεύς, εις τάς
διαφόρους νομίμους συγκεντρώσεις καί
ή άστυνσμία, παρεκάλουν τούς συγκεντρωθέντας όπως διαλυθούν ήσύχως,
πλήν όμως οΰτοι έπετίθεντο έναντίον
τών άστυνομικών διά πυροβολισμών καί
διαφόρων άλλων άντικειμένων, τραυμα
τίζοντας αύτούς, οί όποιοι είναι έντεταλμένοι διά τήν περιφρούρησιν τής τ ι
μής, τής Ζωής καί τής περιουσίας τών
πολλών καί όχι τής άτομικής αύτών πε
ριουσίας. Διά τήν δημιουργίαν τών έπεισοδίων, τό Κ.Κ.Ε. έχει ειδικούς διά τήν
έναρΕιν, όταν δέ άρχίΖη ή γενίκευσις,
άποχωρούν πρώτοι, συνεχίΖουν δέ οί
παρασυρόμενοι. Εις τάς καθαρός ίδικάς
των συγεκντρώσεις, οί κομμουνισταί άποφεύγουν τελείως τήν δημιουργίαν έπεισοδίων.
Εις τήν κηδείαν τού Γρηγορίου Λσμπράκη καί ένώπιον πρωτοφανούς συγκεντρώσεως 100.000 άτόμων, ή Κομμουνι
στική ήγεσία ύπεσχέθη καί έδωσεν αύστηράν έντολήν εις τούς οπαδούς της,
λόγω δέ καί τ"~ κομματικής έκμεταλλεύσεως τού θσνόντος, ότι έπεισόδιον δέν
έπρόκειτο νά δημιουργήση.
Κατόπιν αύτοΰ, είναι καθαρά όμολογία, ότι τά δημιουογούμενα έπεισόδια
εις βάρος τών Σωσάτων
Ασφαλείας
προγραμματίζονται άπό τό Κ.Κ.Ε.
ΜΠΑΜ. ΣΤΑΜ

1’ ΤΟΤΕΛΟΣ
Τή ρέμβη τού κόσμου τούτου τήν
είχε στα, δυό του μάτια να δλοένα Ανέ
βαινε κατακόρυφα στδ πάθος. Τή λεφτεριά τοΰ κόσμου τούτου τήν είχε
στα δι>ό του χέρια, στις πληγιασμέ
νες του παλάμες, κι δλοένα πεζο
δρομούσε πρδς τήν έναγώνια λύση.
Τή δίψα τοΰ κόσμου τούτου τήν έ
νοιωθε στα δυό του χείλη κι ένας λυ
γμός πλανιόταν καί μιά πίκρα Ασωστη δλοένα κυνηγιόταν στα δυό του
μάτια για τήν άνίερη πράξη τών Αν
θρώπων.
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(Μακριά δσο λογχίζει τδ μάτι,
ένα πλήθος παράταιρο Ανηφόριζε
κοντά Του, διψασμένο για λύτρωση,
έτοιμο καί περίεργο να δει τδ τέλος
τοΰ παιγνιδιού. Κρατούσαν πριν λί
γες μέρες τά βάγια τοΰ θριάμβου,
σήμερα τδ ίδιο τούτο πλήθος είναι μιά
όργισμένη γροθιά πού ύψώνεται ένάντια, στδ βάθος είναι ή ούσία τοΰ
Ανθρώπου πού κινεί τά νήματα τού
της τής Αδιαλλαξίας. ’Ίσως δ μεγά
λος φόβος πού φέρνει τήν Αντίδρα-
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ση σέ κάθε τί νιόφερτο στα κοινά
μέτρα τοΰ άνθρώπου. Τδ κοπάδι μουγγανίζει άπδ κάτω συνθήματα δρνής
καί παραλογισμοΰ, ύπάρχει άνάμεσά
τους ένας διακαμδς υπαρξιακής άγωνίας που είναι φτιασιδωμένος γιατί
φοβάται καί γ ι’ αύτδ ξεσπά σέ βρι
σιές καί ραπίσματα. Υπάρχει ή δ.'ψα
για βεβαίωση καί για αύτοόπαρξη.
«ΤΑρον, άρον σταύρωσον αυτόν» φω
νάζουν καί θέλουν να ποΰν «άρα ύπάρχουμε». Μέσα άπδ τδ Θάνατο Θά
ξεπηδήσει ή ζωή των άλλων, ή σι
γουριά τοΰ νά υπάρχουν. Υπάρχει ή
λύτρωση μές στδ μαρτύριο τής έθελοντικής θυσίας).
Αύτδς δλοένα άνεβαίνει, φορτωμέ
νος τδ Σταυρδ τής ευθύνης, τέλεια
μόνος, ντυμένος τδ έπίσημο ένδυμα
τής μοναξιάς καί τής αύτάρκειας.
Γνωρίζει καλά ποΰ πηγαίνει. Μέσα
του κυκλοφορούν ποτάμ’α άγάπης γ ι’
αύτδ τδ κοπάδι πού σκουντουφλάει
στά πόδια του, 2,Tt είχε νά πει τδ
είπε. Ό Σταυρδς είναι ένα προσωρινδ τέλος, ένας μικοδς σταθμός στδν
άγώνα γιά τήν κατάκτηση τής άνθρώπινης καρδιάς, σέ λίγο, δταν θά
’ρθει ή ώρα τοΰ «τετέλεαθαι», θ’ άοχίσει ή μάχη γιά τήν στήριξη τής
άνθρώπινης ύπαρξης.
(Ό ’Ιεζεκιήλ είναι ένας φουκαράς
πού τοΰ ’δωσαν ένα σύνθημα καί τδ
πιπιλάει. ’Ανεβαίνει κι αύτδς καθώς
τδν σπρώχνει τ’ άνθρώπινο κοπάδι
κι άλαλιάζει καί παθιάζεται καί
κραυγάζει τήν άγανάκτησή του. ’Α
όριστα νοιώθει πώς αύτδς δ ίδιος δέν
έχει τίποτε μ’ αύτδν ποΰ πάνε νά
σταυρώσουν, δμως τρέχει γιατί δλοι
τρέχουν, είναι μιά διέξοδος, νοιώθει
νά υπάρχει έτσι, δ λογισμός του είναι
γαντζωμένος σέ χαμηλές πράξεις
καί στδ βάθος— βάθος τοΰ αρέσει δλη
αυτή ή ιστορία, θά ’χει τόσα νά πει
πώς είδε καί πώς έκανε) .
Ό Σταυρός είναι ένα σύνορο, λοιπόν’ σηκώνει τδ ξύλο μέ πολύ κόπο,
δμως ή καρδιά του είναι ένα αλώνι
δπσυ γίνεται ξεφάντωμα χαράς, κα
θώς νοιώθει πώς σέ λίγες στιγμές θά
φτάσει στδ τέλος τοΰ ταξιδιού. Ναι"
ύπάρχει ένα τέλος σ’ αύτδ τδ γήινο
ταξίδι κι οΐ παλάμες του στραφταλίζουν έκταση καί φώς καθώς νοιώθει
πώς μέσα σ’ αυτές ύπάρχει άτόφιος
δ έπαινος τοΰ Πατέρα, γιά δ,τι έκα
νε, γιά δ,τι είπε κι εύαγγελίστηκε.
Ό κόσμος πλάθεται δλοένα. Κάποτε
θά καταλάβει.
(Τδ πλήθος είναι ένας άνεμοδεί
κτης καί φυσάει κατά πώς τδν κυ
βερνούν οί άνεμοι. Φουσκώνει καί ξεσπάει, παθιάζεται καί βοά, έκπορεύεται καί έξαγιάζεται μέσα στδ χρόνο

καί τδ χώρο καί παθαίνει χίλιες με
ταμορφώσεις. "Ετσι καί τώρα. Σπρώ
χνεται γύρω άπδ τδ πρόσωπο τής
ήμέρας καί λεηλατεί τ’ ανοιξιάτικο
τοπίο μέ τή βέβηλη παρουσία του
καθώς άνίερα ζητάει θάνατο καί κά
θαρση. Ά πδ τδ πάθος δυδ βήματα
φτάνουν καί δέν φτάνουν γιά τή λύ
τρωση, μά τ’ άνθρώπινο λεφούσι ξέ
ρει πολύ καλά πώς δ Θάνατος τού
άλλου είναι ή άπόδειξη ή χειροπια
στή τής νίκης, έστω κι άν αύίή είναι
μιά νίκη πήλινη, χωρίς νόημα. Ό
’Ιεζεκιήλ, δ Γαλλίων, δ Σήμ, δ Νικάνωρ, δ "Αμμων, δ καθένας ποΰ υ
πάρχει μέσα σ’ αύτδ τδ πλήθος είναι
θαμπωμένος άπδ τδ μέταλλο τής νί
κης αυτής πού ήχεΐ όμως κάλπικα,
μά τόσο κοντινά. Κι δ Βαραββάς ξε
καρδίζεται στά γέλ ια ).
Δύο βήματα μόνο άπδ τδ τέλος κι
δ Γολγοθάς παραμονεύει τδ θάνατό
του νά γίνει διάσημος στδν αιώνα.
Χαμογελάει πικρά’ τδ παιγνίδι τε
λειώνει κάπου έδώ κι δ άλλος θά ζη
τήσει «μάτ», σέ μιά δυδ κινήσεις. Τδ
παιγνίδι τούτο είχε πολύ άγώνα κι
άγωνία, θυσίες, νίκες καί θριάμβους,
είταν ωραίο σά Θάνατος σ’ Ανοιξιάτι
κη ώρα. Σέ λίγες στιγμές Θά κάνει
τή μοιραία κίνηση καί θά δώσει τή
ζωή του «λύτρον άντί πολλών». "Ο
μως, ή νίκη στδ παιγνίδι αύτδ Θά
’ναι δική του, αύτδς τδ ξέρει καλά,
τό ’χει συνειδητοποιήσει κι δ πατέ
ρας έκεΐ πάνω καί γύρω χαμογελάει
μ’ άγάπη καί περιμένει.
(Ό Κεντυρίων νοιώθει πώς είναι
ένα νούμερο, ένα πιόνι σ’ αύτδ τδ μοι
ραίο παιγνίδι. "Αλλοι τδν έσπρωξαν
κι αύτδς λυγιέται στδ ρυθμό πού τοΰ
παίζουν. Κι αύτδς συνεχίζει, ντρέπε
ται γ ι’ αυτό, περισσότερο γιατί δέν
είναι άξιος ν’ άντιδράσει. Τρέμει τήν
ύπαρξη τοΰ σαρκίου. Σηκώνει τό
μαιστίγιο καί χτυπάει τήν άθωότητα
καί ξέρει πολύ καλά πώς σημαδεύει
έτσι τδ τέλος του. Ή προδοσία είναι
άδυναμία, μά ή έλλειψη αύτάρκειας
είναι θάνατος. Τδ νά πλένεις τά χέ
ρια σου δέν είναι πάντα— δέν είναι
ποτέ— ή μόνη λύση).
"Ολα είναι μεγαλόπρεπα στδ θάλ
πος τοΰ δειλινού. Καί τραγικά. Τδ
παιγνίδι τής ζωής καί τοΰ θανάτου
Θά τελειώσει κι ύστερα δσοι πάρουν
τδ δρόμο τής έπιστροφής Θά γυρίσουν
μ’ άδεια -μάτια, μ’ άδεια ψυχή, χω 
ρίς άποσκευές, μόνο στδ χώρο τής
καρδιάς θά ύπάοχει ένα ένοχλητικδ
«γιατί» πού δσο Θά περνούν οί αιώ
νες Θά πολλαπλασιάζεται. "Ισως δ
μως κάποτε μάθουν. "Ισως. . .
Α ΝΤ.ΔΕΛ Ω ΝΗ Σ
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Κατά την άντιμετώπισιν των συναθροίσεων δέον ή ’Αστυνομία νά έχη ύπ’ δψιν της, δτι
αύται άποτελοΰν σπουδαΐον δπλον εις χεΐρας των αναρχικών καί ιδιαιτέρως των κομ
μουνιστών προς έπίτευξιν τών ανατρεπτικών σχεδίων των εις βάρος τής έννόμου τάξεως.

Γενικά
I J ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ έχει ώς αποστολήν
^ * τήν πρόληψιν καί καταστολήν τών
εγκλημάτων, ώς καί τήν διασφάλισιν τής
ήσυχίας καί ειρήνης τών πολιτών καί
τής δημοσίας τάΕεως.
Ή ειρήνη, ’ όμως, ή ήσυχία καί ή τάΕις, ώς είναι γνωστόν εις τούς διαβιοΰντας εις τήν πρωτεύουσαν, κατά τόν πρό
τής έπαναστάσεως τής 21 'Απριλίου
1967 χρόνον καθημερινώς διεταράσαοντο ύπό τών συναθροισμένων, οί όποιοι
συχνά μετέτρεπον τάς συγκεντρώσεις εις
διαδηλώσεις ή όχλοκρστικάς έκδηλώσεις θέτοντες εις σοβαρόν κίνδυνον τήν
δημοσίαν τάΕιν. Μετά τήν έπανάστασιν
τής 21 Απριλίου 1967, οί Αθηναίοι,
άλλά περισσότερον οί 'Αστυνομικοί, οί
όποιοι καθημερινώς εύρίσκοντο έπί ποδός, άπηλλάγησαν άπό τάς άναρχικάς
έκδηλώσεις,
άφεθέντες ούτως άπερίσπαστοι καί οί μέν καί οί δέ ϊνα άσχοληθοΰν μέ τά ειρηνικά των έργα.
Αί συναθροίσεις άποτελοΰν δικαίωμα
τών πολιτών προστατευόμενσν ύπό τού
Συντάγματος, ύποχρέωσις δέ τής Αστυ
νομίας είναι όπως προστατεύση τούς
συμμετέχοντας πολίτας κατά τήν ένάσκησιν τού δικαιώματος τούτου.
Κατά τήν άντιμετώπισιν τών συνα
θροίσεων δέον ή 'Αστυνομία νά έχη ύπ'
όψιν της ότι αύται άποτελοΰν σπουδαίον όπλον καί μέσον εις χεΐρας τών άναρχικών καί ιδιαιτέρως τών κομμουνι
στών πρός έπίτευΕιν τών άνατρεπτικών
σχεδίων των εις βάρος τής έννόμου τά
Εεως.
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Οΰτοι δρουν βάσει προδιαγεγραμμέ
νου σχεδίου, τό όποιον κατατείνει εις
τό νά παροσύρη τούς συναθροισθέντας
εις πράΕεις άντιβαινούσας πρός τούς άρχικώς έΕαγγελθέντας σκοπούς τής συνοθροίσεως, εκμεταλλευόμενοι τάς άδυναμίας καί τήν ψυχολογίαν τών έν συνα
θροίσει εύρισκσμένων άτόμων, παρασύ
ρουν ταΰτα, εις μεμονωμένος ή ομαδι
κός παρανόμους πράΕεις καί είδικώτερον εις βιαιοπρογίας κατά προσώπων ή
πραγμάτων, έπί τώ σκοπώ όπως προκαλέσουν τήν βιαίαν άντίδραοιν τής Αστυ
νομίας, μέ τά γνωστά έκ τής το αύτης
ένεργείας άποτελέσματα.
Τά άποτελέσματα ταϋτα είναι δυνα
τόν νά έπέλθουν οίονδήποτε καί άν είναι
τό κοινούν έλστήρισν (πολιτικόν, οικο
νομικόν, συνδικαλιστικόν κ.α ).
Εις άπάοας τάς περιπτώσεις συναθροί
σεων, οίοσδήποτε καί αν είναι ό σκοπός
τούτων καί οιοιδήποτε είναι οί όργανωταί καί τά αιτήματα, ή Αστυνομία θά
©εωρή ταύτας μετά τίνος καχυποψίας,
έστω καί άν υπάρχουν σοβαροί διαβε
βαιώσεις περί τής ειρηνικής διεΕαγωγής
των ύπό τών ύπευθύνων. Διότι πολλά
είναι τά παροδείγματα, καθ' α ύπήρχο/
αί προλεχθεϊσαι διαβεβαιώσεις, καί όμως
αί συναθροίσεις έΕετρόπησαν εις οχλο
κρατικός.
Μέσα στό πλήθος πάντοτε ύπάρχει ό
νους τού όχλοκράτου ή τού αναρχικού,
ό όποιος θά προσποθήση νά έπιτύχη τού
σκοπού του.
Ή προσοχή λοιπόν τής Αστυνομίας
δέον νά έντείνεται εις μέγιστον βαθμόν
πρός πρόληψιν παντός σοβαρού άπστελέαματος.

Έννοια Συναθροίσεως
Συνάθροισις καλείται
ή συνέλευσις
πολλών ατόμων εις τόν αύτόν χώρον
μετά προηγοαμένην συνεννόηαιν πρός
σύσκεψιν, λήψιν αποφάσεων καί κοινήν
ένέργειαν.
Οί συναθοοιξόμενοι δυνατόν νά απο
βλέπουν εις τό νά ακούσουν ρήτορα τινα,
νά συζητήσουν κοινήν ύπόθεσίν των, νά
έπιδοχιμόοουν ή άποδοκιμόσουν ένέργειάν τινα τής Κυβερνήσεως ή άλλης
Αρχής, νά έκδηλώοουν πολιτικά φρονή
ματα ή νά έξασκήσουν τό δικα.ωμα τού
άναφέρεσθαι πρός τάς άρχάς.
Ή συνέλευσις τών προσώπων είναι
προσωρινή άνευ ίδρύσεως νομικού τινός
δεσμού μεταξύ των. καθ' ότι άφ' ένός
μέν άποτελοΰν γεγονός μικρός χρονικής
διάρκειας, άφ' έτέρου δέ ό σκοπός της
είναι συγκεκριμένος, μετά τήν έπίτευΕιν τού όποιου οί συναθροισθέντες δια
λύονται.
Δέν άποτελοΰν συνάθροισιν, κατά τήν
έννοιον τού συντάγματος, αί δημόσιοι
συναθροίσεις αί πραγματοποιούμενοι άποκλειστικώς πρός τέλεσιν θρησκευτικών
τελετών ή πρός συμμετοχήν εις τήν θει
ον λατρείαν ή πρός έκπλήρωσιν έμπορικών ή ψυχαγωγικών έν γένει σκοπών
ή πρός παρακολούθησιν δημοσίων θεα
μάτων ή άθλητικών ή άλλων έν γένει
άγώνων.
Περί τών συναθροίσεων προβλέπει τό
άρθρον 17 τού Συντάγματος, όπερ άναφέρεί:
1. -Οί "Ελληνες έχουν τό δικαίωμα
όπως συνέρχωνται ήσύχως καί άόπλως,
ώς ό νόμος όρίΖει.

2. Μόνον εις τάς δημοαίας συναθροί
σεις δύνοται νά παρίοταται ή Αστυνο
μία. Αί δημόσιοι συναθροίσεις πρέπει νά
γνωστοποιούνται δεόντως εις τήν Α
στυνομικήν Αρχήν τεσσαράκοντα οκτώ
ώρας πρός τής πρσγματοποιήσεώς των.
Αί έν ύπαίθρω συναθροίσεις δύνανται νο
άπαγορευθούν αν έκ τούτων έπίκειται
κίνδυνος διά τήν δημοσίαν τάΕιν καί άσφάλειαν».
Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς
σ υ ν α θ ρ ο ί 
σεων.
Έκ τής διατυπώσεως τού άρ
θρου 18 τού Συντάγματος προκύπτει ή
διάκρισις τών συναθροίσεων εις δ ημ ο ο ί α ς καί ί δ ι ω τ ι κ ά ς.
Δημόσιοι είναι αί συναθροίσεις εις
τάς όποιας δύνοται νά προσέρχεται καί
παρευρίακεται οίοσδήποτε έλευθέρως.
(Τό έλευθέρως δέν έρμηνεύεται ύποχρεωτικώς ώς δωρεάν δυνατόν νά καταβληθή δικαίωμα εισόδου, άν ή συνάθροισις πραγματοποιήται εις κλειστόν
χώρον).
Περαιτέρω, αί δημόσιοι συναθροίσεις
διακρίνονται εις τάς έν ύ π α ί θ ρ ω
καί έ ν κ λ ε ι σ τ φ
χ ώ ρ ψ.
Έν ύ π α ί θ ρ ω
συνάθροισις ύφίσταται όταν αΰτη πραγματοποιήται εις
άνοικτόν χώρον, μή περιτοιχισμένον,
ούτως ώστε ή προσέλευσις καί ή συμμε
τοχή εις αύτήν οίουδήποτε προσώπου
νά είναι έλευθέρα, άνευ τούτέστιν πε
ριορισμού τινός.
Κατά τόν νόμον, (Ν.Δ. 794)1970),
ώς δημοσία συνάθροισις έν ύπαίθρω
θεωρείται καί ή πραγματοποιουμένη εις
μονίμως περιπεφραγμένον, άλλ' άσκεπή
χώρον, έφ' 6σον τό πλήθος, όπερ οΰτος
ώς έκ τής έκτάσεως ή τής διαρρυθμίσε-

Πολύ συχνά αί συναθροίσεις άποτελοΰν
σποοδαΐον, δπλον εις χεϊρας τών άναρχοκομμουνιατών πρός έπίτευξιν τών ανόμων
σχεδίων των. Είς τήν φωτογραφίαν δ·.ά·
λυσις παρανόμου συγκεντρώσεως είς Πει
ραιά κατά τήν προεπαναστατικήν «καλήν»
έποχήν.
ώς του δύνοται νά περιλόβη, ύπερβαίνει τάς δέκα χιλιάδας προσώπων.
Ή έν κ λ ε ι σ τ φ
χώρω συνάθροισις πραγματοποιείται είς περιτοιχιομένον χώρον, άσχέτως άν οΰτος είναι
έστεγασμένος ή μή (π.χ. τό γήπεδον),
ή αίθουσα τού κινηματογράφου, τού Θεά
τρου καί άλλοι κλειστοί χώροι). Ό περι
τοιχισμένος άλλά όσκεπής χώρος πρέ
πει νά είνσι πανταχόθεν μονίμως περιπεφρογμένος είς ύψος δύο τούλάχιστον
μέτρων καί κατά τήν διάρκειαν τής συν
αθροίσεως νά είναι προσιτός μόνον έΕ
εισόδων έκ τών πρατέρων καθωρισμένων, τά άτομα δέ τά όποια δύναται νά
περιλόβη ό περιπεφραγμένος καί άσκεπής χώρος νά μή δύναται νά ύπερβοΰν
τάς (10.000).
Επομένως, συνάθροισις πραγματοπαιουμένη είς τό γήπεδον τού Παναθηναϊ
κού ή Καραίσκάκη, λόγω τού άτι ταΰτα
δύναται νά περιλόβουν πλέον τών 10.
000 προσώπων, θεωρείται ότι πραγμα
τοποιείται έν ύπαίθρω καί ούχί έν κλει
στώ χώρψ.
Τό κύριον λοιπόν γνώρισμα, κατά τά
άνωτέρω, μεταξύ τής έν ύπαίθρω καί
έν κλειστώ χώρω συναθροίσεις είναι τό
περιτοιχισμένον ή μή τού χώρου ένθα
αΰτη πραγματοποιείται, (παρέκκλιοιν άπο
τής γενικής τούτης άρχής είσήγαγε τό

367

Ν.Δ. 794)1970, ώς έν τη προηγουμένη
παραγράφω έκτίθεται).
Ι δ ι ω τ ι κ ή
είναι ή συνάθροισις
ή όποια πραγματοποιεϊτοι εις ιδιωτικόν
χώρον, ιιή προσιτόν τοίς πάοιν καί εις
τήν όποιαν οί συνερχόμενοι προσκα
λούνται διά προσωπικών προσκλήσεων.
Ούδεμίον έπίδρασιν άσκεϊ έπί τού χα
ρακτηρισμού τής ιδιωτικής συναθροίσεως ή καταβολή εισιτηρίου ύπό τών προσερχομένων.
Ώ ς ιδιωτική θεωρείται επίσης ή συνάθροισις ή οποία πραγματοποιείται εις.
δημόσιον κλειστόν χώρον (ώς εις καφενείον, κινηματογράφον ή θέατρον), άλλά
εις τήν όποιον γίνονται δεκτοί μόνον οί
διά προσωπικών προσκλήσεων κληθέντες. Πας μή προσκληθείς δέν έχει δι
καίωμα παρευρέσεως εις ιδιωτικήν συν
άθροιση/. Ή όργάνωσις καί ή πραγμα
τοποίησή τών ιδιωτικών συνοθροίσεων
εις ούδένα ύπόκεινται περιορισμόν.

Ή παράστασις τής ’Αστυνομίας είς
τάς συναθροίσεις - Καθήκοντα αυτής
—Είς τάς ιδιωτικός συναθροίσεις δέν
δικαιούται νά πορίσταται ή 'Αστυνομία.
Ύποχρεοΰται όμως νά λαμβάνη μέτρα
προστασίας τών συναθροισμένων.
—Είς τάς δημοσίας συναθροίσεις, εί
τε έν κλειστώ χώρω τελούνται αΰται εί
τε έν ύπαίθρω, δύναται πάντοτε νά παρίσταται ή 'Αστυνομία.
Τά είς τάς δημοσίας συναθροίσεις όριΣόμενα 'Αστυνομικά όργανα δέν έπιτρέπεπαι νά μετέχουν ένεργώς τής συναθροίσεως, άνεχόμενα οίασδήπστε ένεργείας ή έκδηλώοεις, δικαιούνται δέ νά
παρεμβαίνουν μόνον πρός καταστολήν
διαπιστωθείσης τυχόν ύπ' αύτών παραβάσεως τών κειμένων νόμων ή κατόπιν
δεδικαιολογημένης αίτήσεως τού προέ
δρου τής συνοθροίσεως.
Ή 'Αστυνομία δύναται νά διατάΕη τήν
άπομάκρυνσιν έκ τής δημοσίας συναθροίσεως παντός παροκωλύοντος ή διαταρράσσοντος κοθ' οίονδήποτε τρόπον
τήν όμαλήν διεΕαγωγήν αυτής.
Προκειμένου περί συναθροίσεως σκοπούσης είς τήν ποοβολήν κοινών αιτη
μάτων τών μετασχόντων, δύναται ή 'Α 
στυνομία νά διατάΕη τήν άπομάκρυνσιν
παντός προσώπου άσχέτου ή Εένου
πρός τόν ύπό τής συνοθροίσεως έπιδιωκόμενον σκοπόν, ή συμμετοχή τού όποιου
δύναται νά προκαλέση διατάραΕιν τής
τάΕεως.

Ποιοι δέν έχουν δικαίωμα διοργανώσεως δημοσία; συναθροίσεως.
Τό δικαίωμα τού συνέρχεσθαι παρέ
χεται είς τούς "Ελληνος πολίτας. Δύναται νά έσιτροπή ή συνάθροισις καί είς
'Αλλοδαπούς, άλλά είς τήν περίπτωοιν
ταύτην είναι έπιτρεπτός οίοοδήποτε πε
ριορισμός, όστις ήθελε κριθή αναγκαίος,
άνεπίτρεπτος όμως δι' "Ελληνας πολίτας.
Κατ' έΕαίρεσιν δέν έχουν δικαίωμα
διοργανώσεως δημοσίας συναθροίσεως
οί κάτωθι:
α) Οί στερηθέντες τού δικαιώματος
τής έλευθερίας τής συναθροίσεως
δι' άποφάσεως τού Συνταγματι
κού Δικαστηρίου, έφ' όσον διορκεϊ ή στέρησις αϋτη.
β) ΟΙ βουλευταί κόμματος διαλυθέντος δι' άποφάσεως τού Συντα
γματικού Δικαστηρίου.
γ) Τά κόμματα τών όποιων τό κατα
στατικόν δέν ένεκρίθη ύπό τού
Συνταγματικού Δικαστηρίου.
δ) Τά νομικά πρόσωπα ή αί ύφ' οίανδήπατε μοοφήν ένώσεις προσώ
πων, τών όποιων ό πρόεδρος ή
μέλος τι τής διοικήσεως ή όπωσδήποτε έκπρόσωπος τούτων έμπίπτει είς τινα τών περιπτ. (α) καί
(6).
ε) Πας όστις ώς άντικείμενον τής
δημοσίας συναθροίσεως έΕογγέλλει τήν προαγωγήν τών σκοπών
διαλυθέντος κόμμστος ή οίασδή
πστε ύποκαταστάτου αύτοϋ όργανώσεως ή όργανώοεως έπιδιωκούσης όμοιους σκοπούς.

Όργάνωσις δημοσίων συναθροί
σεων—’Αναγγελία τούτων είς τήν
’Αστυνομικήν ’Αρχήν.
Ο διοργσνώνων δημοσίαν συνάθροι
ση/ εϊνοι καί πρόεδρος αύτής.
Εάν ό διοργανώνων είναι νομικόν
πρόσωπον ή ένωσις προσώπων, ύφ' οίανδήποτε μορφήν, πρόεδρος τής συνα
θροίσεως θεωρείται πάντοτε ό πρόεδρος
τού διοικητικού συμβουλίου ή τό άσκοϋν
καθήκοντα προέδρου όργονον διοικήσεως τού νομικού προσώπου τής ένώσεως.
Ό πρόεδρος τής δημοσίας συναθροί
σεως δικαιούται νά όρίΕη καί ειδικήν
όργονωτικήν έπιτροπήν τής συναθροίσεως. Τά μέλη τής έπιτροπής ταύτης, ώς
καί οί όρισθέντες όμιληταί τής συνα

θροίσεως, δέον νά μή έχουν στερηθή τού
δικαιώματος τής έλευθερίας τής συνα
θροίσεως δι' άποφάσεως τού Συνταγμα
τικού Δικαστηρίου, ώς έπίσης νά μή εί
ναι βουλευταί κόμματος διαλυθέντος δι'
άποφάσεως τού αύτοϋ Δικοατηρίου.
Ό Πρόεδρος τής δημόσιός συναθροί
σεως, τά μέλη τής όρισθείσης τυχόν ύπ'
αύτοϋ όργανωτικής έπιτροπής, ώς καί
οί όμιληταί τής συναθροίσεως, ύπέχουν
πάσας τάς νομίμους ύποχρεώσεις καί
εύθύνας.
Προκειμένου περί δημοσίας συναθροί
σεως διοργσνουμένης ύπό νομικού προ
σώπου ή ένώσεως προσώπων, τάς ύποχρεώσεις καί εύθύνας ταύτας ύπέχουν
ομοίως καί τά συμπράΕσντα μέλη τών
διοικητικών αύτών συμβουλίων.
Γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ ι ς
συνα
θ ρ ο ί σ ε ω ς :
Ή συνάθροισις, ώς
δικαίωμα προβλεπάμενον ύπό τού Συν
τάγματος, δέν έπιτρέπεται νά ύποβληθή
είς προηγουμένην άδειαν τής
Αρχής.
Ύποχρεοΰται όμως ό πρόεδοος τής ουναθροίσεως νά γνωστοποιήση έγγράφως
τούτην είς τήν
'Αστυνομικήν 'Αρχήν
τού τόπου, έν τώ όποίω ή συνάθροισις
πρόκειται νά πραγματοποιηθή, τεσσαρά
κοντα όκτώ τούλάχιστσν ώρας πρό τής
ώρας πραγματοποιήσεώς της, ϊνα δοθή
ό άπαιτοόμενος χρόνος καί λάβη τό
προσήκοντα μέτρα τάΕεως, άσφαλείας
καί προστασίας τών συναθροισμένων.
Ή έγγραφος αΰτη γνωστοπο'ησις τής
δημοσίας συναθροίσεως έπιδίδεται είς
τήν άρμοδίαν 'Αστυνομικήν 'Αρχήν, έπί
άποδείΕει, είς ήν βεβαιούται ή ήμερομηνία καί ώρα έπιδόσεως καί δέον νά περιλαμβάνη:
α) Τό όνοματεπώνυμον καί τήν διειίι
θυνσιν τού προέδρου τής συνα
θροίσεως, τά μέλη τής όρισθείσης
τυχόν ύπ' αύτοϋ όργονωτικής έπι
τροπής καί τούς όμιλητάς τής
συνοθροίσεως.
β) Τήν ήμερομηνίαν καί ώραν τής
συναθροίσεως.
γ) Τόν άκριβή τόπον είς όν ή συνάθροισις πρόκειται νά πραγματοποιηθή ή έν περιπτώσει κινουμένης συναθροίσεως (πορείας) τήν
άφετηρίαν, τό τέρμα καί τήν δια
δρομήν τήν όποιον αϋτη θά ακονουθήση, καί
δ) Τόν ειδικόν σκοπόν τής συναθροί
σεως.
(Συνεχίζεται)

Έ λ λ η ν α Αστυφύλακα,
Κατά τήν έκτέλεσιν της υπηρεσίας σου νά άποφεύγης την υπερβολήν, ή την
αδικαιολόγητον αύστηρότητα. Δείξε κατανόησιν και επιείκειαν, δταν τούτο
είναι άποτελεσματικώτερον τής ποινής.

368

---------------01 Ν ΕΟ Ι
ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΤΩΝ
«Ελεύθερος χρόνος καί νεανική δημιουργία» είναι
ιό θέμα τό όποιον κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης
διαφόρων έπιτροπών έπέλεξεν ή Διοίκησις τοϋ Σώμα
τος Ελλήνων Άλκίμων ώς κεντρικόν Θέμα συζητήσεων
καί Ανταλλαγών Απόψεων της συνερχσμένης εις Θεσ
σαλονίκην τήν 30ήν Μαρτίου έ.έ., «Β' Πανελληνίου
Συναντήσεως Στελεχών Σ.Ε.Α.».
Είς τήν έπιλογήν τοΰ Θέματος κατελήξαμεν μετά
τήν διαπίστωσιν — γνωστήν Αλλωστε τόσον είς τήν
χώραν μας, δσον καί είς τάς προηγμένας ίδια χώρας
τής Δύσεως— δτι δ σύγχρονος νέος Αναζητεί— πολλάκις
διά βίαιων καί έξωκοινωνικών έκδηλώσεων— διεξόδους
αί όποΐαι Θά Αντικαταστήσουν τά παραδεδεγμένα έθνικά, κοινωνικά καί οικονομικά σχήματα, είς τήν προσ
παθειών του διά τήν δημιουργίαν ένός καλλιτέρου κό
σμου.
Δέν ήτο δυνατόν μία όργάνωσις Ασχολουμένη με
τούς νέους, ώς είναι τό Σώμα Ελλήνων Άλκίμων τοΰ
όποιου ή ύπερπεντηκονταετής Ιστορία είναι πλήρης
προσφορών καί Εθνικών Αγώνων, νά άποτρέψη τούς
όφθαλμούς είς δσα σήμερον συμβαίνουν είς τήν ψυχήν
τών νέων Ανθρώπων.
ΠροσπάθειΑ μας είναι νά δώσωμεν τήν δυνατότητα
είς Αξιους έκπαιδευτικούς, πνευματικούς, καί κοινωνι
κούς παράγοντας νά έκφέρουν τάς Απόψεις των έπί ένός
τόσον ζωτικού θέματος ούτως ώστε νά εχωμεν μίαν πληρεστέραν Αποτύπωσιν τών συμπερασμάτων δσον τό δυ
νατόν εύρυτέρας όμάδος ειδικών.
Τό θέμα μας έκκινεΐ Από τήν1 διαπίστωσιν δτι ό
σύγχρονος Ανθρωπος διαθέτει σήμερον, λόγψ τών πο
λιτιστικών καί τεχνολογικών έπιτευγμάτων, περισσότε
ρον χρόνον καί μεγαλυτέραν Ανεσιν πνευματικών ή
κοινωνικών ένασχολήσεων. Παρά ταΰτα δμως παρατηρεΐται ή Αντινομία δτι δλοι κατεχόμεθα Από τό Αγχος

τοΰ χρόνου καί της συνεχούς ύπερεντάσεως.
Οί νέοι διαμαρτύρονται δτι αί πολύπλοκοι κοινωνικαί καί έπαγγελματικαί συνθήκαι τούς υποχρεώνουν
είς ένα σκληρώτερον Αγώνα διά τήν κοινωνικήν ή τήν
έπαγγελματικήν των έπικράτησιν καί Αποκατάστασιν.
Άντιστοίχως δυστροποΰν μέ τά ύφιστάμενα σχή
ματα, Απέχουν ώς έπί τό πλεΐστον Από τάς καθιερωμένας έκείνας Εδιωτικάς πρωτοβουλίας ώς είναι οί Σύν
δεσμοι, αί Ενώσεις, τά Σωματεία, αί Καλλιτεχνικαί
καί Πνευματικοί Κινήσεις, οΕ όποιοι διατηρούν τόν παλ
μόν μιας σημαντικής παραλλήλου κοινωνικής δραστη
ριότητας.
Τί δυνάμεθα νά προτείνωμεν είς τούς νέους διά νά
βελτιώσουν—πέραν τών γνώσεων τοΰ σχολείου καί τοΰ
έπαγγέλματος—-τάς πνευματικάς καί κοινωνικός συνθήκας των;
Τί είναι έκεΐνο τό όποιον θά Εκανοποιήση τάς φι
λοδοξίας καί τάς Ανησυχίας τών Ανθρώπων τής νέας
γενεάς; Πώς δ έλεύθερος χρόνος τών νέων, δρθολογικά
όργανούμενος, μέ τάς υποδείξεις καί συμβουλάς έμπει
ρων έπιστημόνων θά χρησιμοποιηθή έπωφελώς διά νά
τούς δώση τήν δυνατότητα νά Αναπτύξουν Ανανεωαένας
πρωτοβουλίας διά νά συνεχίσουν μέ νέον παλμόν τό
κύτταρον τής έθνικής ζωής;
Είς αύτά τά έρωτήματα καί τούς προβληματισμούς
καλείται νά δώση Απάντησιν ή Β ' Πανελλήνιος Συνάντησις Στελεχών τοΰ Σώματος Ελλήνων Άλκίμων είς
Θεσσαλονίκην.
Μέ τήν Αναμενομένην συμπαράστασιν έκατοντάδων
ειδικών έπιστημόνων τόσον τοΰ κέντρου, δσον καί τής
έπαρχίας φιλοδσξοΰμεν δτι θά καταλήξωμεν είς χρήσιμα
συμπεράσματα.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 336 )
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, δτι άφ ής ύηάρχει έπί τής γης άνθρωπος
υπάρχει καί πίστις είς τήν Ζωήν μετά θάνατον. . . Ή όθανοοία τής Ζωής είναι πίστις πανανθρώπινη καί πανσιώνιος»
(Λέων. Φιλιππίδου, Θρησκεία καί θάνατος, σελ. 11). «Ό
άνθρωπος έν γένει, πλήν τινών παθολογικών έξαιρέσεων,
ουδέποτε, άπό καταβολής κόσμου, έπίστευσεν, ότι μέ τήν
νέκρωσιν τοΰ σώματός του έληξε καί ή Ζωή» (αύτάθι).
ΈΕ άλλου, τά νεκρικά έθιμα κατά έποχάς προδίδουν
τήν τοιαύτην πίστιν τών λαών.
Ό Θεάνθρωπος Κύριος διεκήρυΕεν αύθεντικώς:
«‘Εγώ είμί ή άνάστασις καί ή Ζωή. Ό πιστεύων είς
Έμέ καν άποθάνη Ζήσεται» (Ίω άν. ια' 25, 26). Ό "Ιδιος
άνέστησε διά μόνου τοΰ λόγου Του τον υιόν τής χήρας τής
Ναΐν, τήν θυγατέρα τοϋ Ίαείρου ,τόν φίλον Του ΛάΖαρον.
Άνεστήθη καί ό Ίδιος «αύτεΕουσίως».
Περί τής μελούσης Κρίσεως κατά τήν Δευτέραν καί
ένδοξον Αύτοϋ Παρουσίαν, τής άνσστάσεως τών νεκρών
καί τής αιωνίου Ζωής μάς πληροφορεί ό Κύριος (Ματθαίου
κ ε ' 31 —46).

« Αναστήσονται οί νεκροί», όπως ό κόκκος τοΰ σίτου,
ό όποιος θάπτεται είς τήν γήν, «άποθνήσκει», καί έπειτα
«πολύν καρπόν φέρει» (Ίω άν. ιβ' 24).
Τό ΣΩΜΑ καί τό ΑΙΜΑ τοΰ ΚΥΡΙΟΥ, τό όποιον μεταλαμβάνομεν είς άφεσιν άμαρτιών καί είς Ζωήν τήν αιώ
νιον, είναι έντός ημών τό σπέρμα τής άναστάσεως. Ό
χριστιανός ό όποιος κοινωνεϊ τών Άχράντων Μυστηρ'ων
έχει έντός του τόν Ζωοδότην, όσης είπεν: « Ό τρώγων
Μου τήν Σάρκα καί πίνων Μου τό Αίμα έχει Ζωήν αιώνιον,
καί ΕΓΩ άναστήτω αύτόν έν τή έσχάτη ήμέρα» (Ίω άν.
ς ' 54).
Ό βίος μας είναι πρόσκαιρος καί μάταιος. Μάς έδόθη
ώς προετοιμασία διά τήν άλλην Ζωήν, τήν αιώνιον, «τήν
τρισευδαίμονα καί τρισποθητήν». «Ού γάρ έχομεν ώδε μένουοαν πόλιν άλλά τήν μέλλουσαν έπιΖητοϋμεν» ('Εβραίους
ιγ ' 14). «"Ενθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός,
άλλά Ζωή άτελεύτητος».
' Ας καλλιεργήοωμεν τήν φυσικήν νοσταλγίαν τής άναστάσεώς μας καί τής άθαναοίας καί άς έτοιμαΖώμεθο
καθημερινώς δΓ αύτάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Πρόεδρος τοΰ Σώματος Ελλήνων Άλκίμων
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ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΗΤΑΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ πού είχαν
Δ ΕΝ
παντρευτή. Ή Φωτούλα καί δ Μάνθος. Τώρα,
είχαν γυρίσει άπδ τδ γαμήλιο ταξίδι τους— είχαν κάνει
Ινα γύρο σέ νησιά του Αιγαίου, Ρόδος, Σαντορίνη,
Μύκονος—γεμάτοι έντυπώσεις θαυμάσιες καί σχέδια γιά
τή νέα ζωή τους, πού δέν είχε άκόμη άρχίσει, γιατί
ουσιαστικά ή ζωή γιά τούς παντρεμένους αρχίζει μετά
τδ γαμήλιο ταξίδι. Α ρχίζει δχι π ιά μ έ «δνειρα τρελλά»,
δπως λέει τδ τραγουδάκι, άλλά μέ σχέδια πρακτικά καί
λογικά, προσαρμοσμένα στήν οικονομική πραγματικότη
τα του ζεύγους— γιατί στήν έφαρμογή αυτών των σχε
δίων βασίζεται καί ή ευτυχία τού γάμου. Ή Φωτούλα
έργαζόταν στδ Λογιστήριο ένβς μεγάλου έργοστασίου
υφαντουργίας καί δ Μάνθος είχε μιά καλή θέσι στήν
γνωστή Τράπεζα «Αδελφοί Χαριλάου». Τδ άθροισμα
δυδ καλών μισθών καί κάποιο μικροεισόδημα πού είχε
δ Μάνθος άπδ ένα κτήμα του στδ Μόριά, θά τούς έπέτρεπε νά ξεκινήσουν μέ καλούς οιωνούς στή ζωή τους.
— Έ , Φωτούλα μου, τής φωνάζει δ Μάνθος άπδ
τδ διπλανό δωμάτιο, καθώς ξυριζότανε νά πάη στή
δουλειά του κ ’ ή Φωτούλα τακτοποιούσε τις βαλίτσες
τους, γιατί μόλις χτές τδ βράδυ είχαν γυρίσει. Τδ ξέ
ρεις πώς άπόψε μάς έχει τραπέζι στά «Πέντε Πηγά
δια» δ Διευθυντής μου; Καλά πού τδ θυμήθηκα. Τδ
είχα ξεχάσει μέσα στή φούρια τού ταξιδιού μας!
— Πώ, πώ, τί θά παθαίναμε, φωνάζει καί ή Φω
τούλα, γιατί κ’ έγώ τδ είχα ξεχάσει!Καί νά μάς έχη
καλέσει δ Διευθυντής σου, πού σέ συμπαθεί τόσο. . .
— Μά ναί, είναι ένας περίφημος άνθρωπος, τδ ξέ
ρεις αύτδ Φωτούλα μου! Ή Τράπεζα πολλά έχει ώφεληθή άπδ τήν έργασία του, μά καί κάθε υπάλληλος
πού δουλεύει μέ συνείδησι καί τιμιότητα. . . "Αντε τώ
ρα ,νά φεύγουμε, καί τδ βράδυ, θά συναντηθούμε μέ
τδν κύριο Τσένη στά «Πέντε Πηγάδια».
— Βλέπεις, είστε λίγο μελαγχολικά ή Φωτούλα,
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δέν έχουμε άκόμη αύτσκίνητο! Δέν έχει ούτε δ κύριος
Τσένης, γιατί είναι άνθρωπος παλαιών άρχών! ’Αλλά...
αν είχαμε, θά τδν παίρναμε νά πηγαίναμε κάπου πιδ
έ ξ ω .. .
— Καλά, καλά παιδί μου, μή στεναχωριέσαι γ ι’
αυτό! Δέ θ’ άργήσουμε ν’ άποκτήσουμε αυτοκίνητο!
’Έ χω κάτι άποταμιεύσεις—θά τις δώσουμε, θά πάρου
με τδ σαραβαλάκι μας, καί τά υπόλοιπα μέ δόσεις.. .
Τδ βράδυ ήταν καθισμένοι καί οί τρεις στδ τρα
πέζι πού είχε κρατήσει δ κύριος Τσένης. Τδ κέντρο
ήταν πολύ ώραΐα διακοσμημένο. Στδ τραπέζι τους ένα
βάζο μέ λουλούδια έφερνε μέσα τήν άνάσα τού κήπου
καί τά δυδ κεριά, άναμμένα, έκαναν τις σκιές νά τρε
μοπαίζουν στά ποτήρια καί στά πιάτα. Οί νιόπαντροι
λαμποκοπούσαν άπδ χαρά καί δ κύριος Τσένης, μέ τδ
καλωσυνάτο ύφος του καί τήν πολύ εύγενική έκφρασι τών ματιών του, φαινόταν νάναι σάν άγαθδς προ
στάτης τους. Τδ κρασάκι πού είχαν πιει, τούς είχε
κεντρίσει τδ κέφι καί συζητούσαν θερμά γιά τδ ένα καί
γιά τδ άλλο.
— "Ωστε λοιπόν, κυοία Δήμου (Δήμου ήταν τδ
έπίθετο τού Μάνθου) , άπ’ δλα τά νησιά πού γυρίσατε
σάς· άρεσε περισσότερο ή Μύκονος; Καί ή Ρόδος; Ή
ωραία μας Ρόδος, δέν σάς άρεσε;
— "Αν μού άρεσε ή Ρόδος; Ξετρελλαθήκαμε καί
στή Ρόδο κ’ έγώ κι δ Μάνθος! Σωστή Ευρώπη! Μεγά
λα ξενοδοχεία, ώργανωμένες πλάζ, στύλ, γενικώς, υ
ψηλού τουριστικού πολιτισμού! Μά ή Μύκονος; "Εχετε
πάει, κύριε Τσένη;
— ”Ω δχι, δχι άκόμη . . . καί φαντάζομαι πώς
μάλλον δέν θά πάω ποτέ. "Οπως άκούω, είναι ένα νησί
γιά τή νεότητα! Κ’ έγώ, καθώς βλέπετε. . . Μά πές τε
μου, τί άκριβώς σάς άρεσε τόσο στή Μύκονο. . .
— Πολλά, πολλά, κύριε Τσένη, άλλά κυρίως μ’
άρεσε ή άρχιτεκτονική της! Αύτά τά σπιτάκια της!

Μικρά, κάτασπρα, σχεδόν κουκλίστικα, μέ τήν πέτρινη
σκαλίτσα τους, τό κοκκινοβαμμένο μπαλκσνάκι τους, τή
μεγάλη αίθουσα στό κέντρο με τήν καμάρα, καί γύρω
τίς καμαρούλες πού μοιάζουν βαπορίσιες! Τά βλέπετε
άπέξω αυτά τά σπιτάκια καί νομίζετε πώς είναι πλά
σματα ζωντανά! Τό καθένα, έχει τό δικό του ύ φ ο ς.. .
κ α ί. . . καί νομίζετε πώς οί τοίχοι τους κρατούν Ακόμη τ’ άποτυπώματα τού τεχνίτη πού τά σκάρωσε! ’Ά χ ,
νά είχα ένα σπιτάκι στη Μύκονο! Είναι τ’ δνειρό μου!
— Δέ νομίζω, κυρία Δήμου, πώς πρόκειται γιά
ένα δνειρο Απραγματοποίητο, αν κ α ί. . . αν κ α ί. . . χμ
. ..ν α ί, ξέρω, πώς έχουν Ακριβήνει πολύ τώρα αύτά
τά σπιτάκια! 'Ωστόσο, μέ μιά Αποταμίευσι! Μέ μ ά λε
λογισμένη Αποταμίευσι, θ ά .. .
— ΤΩ, κύριε Διευθυντά μου, διέκοψε δ Μάνθος,
πού τόση ώρα Ακουγε περήφανος τίς περιγραφές των
Μυκονιάτικων απιτιών άπό τή γυναίκα του. . . ξέρετε
. . .βέβαια. . . μάς περισσεύει κάτι κάθε μήνα καί τό
βάζουμε στήν Τράπεζα. . . ’Αλλά τώρα ό σκοπός μας
είναι ν’ Αγοράσουνε ένα αυτοκίνητο! Τό θέλει τόσο ή
Φωτούλα! Τό θέλουμε τόσο κ’ οί δυό. . .
Ό κύριος Τσένης ήπιε μιά γουλιά Ασπρο κρασί,
Αφησε τό ποτήρι του σιμά στό βάζο μέ τά λουλούδια
καί χαμογέλασε.
— Αύτσκίνητο.. . Φυσικά, αυτοκίνητο! Δέν Αντι
λέγω, Αγαπητοί μου. ’Άλλωστε, ξέρετε, έγώ είμαι ένας
Ανθρωπος μέ πολύ μετριοπαθείς ιδέες! Μοΰ Αρέσει όμως
νά βαδίζω σέ θετικό έδαφος καί π ά ν τ α .. . πάντα, κά
πως προγραμματισμένα! Ναί, δέν λέγω, τό αυτοκίνητο,
είναι τό φρούτο. . . είναι δ μαγνήτης τής έποχής μας!
Δέν Αντιλέγω ποσώς! Μά γιά τή δική μου νοοτροπία
(φυσικά, δέν θέλω νά σάς τήν έπιβάλω, Α, δχι) . . .
Δηλαδή Αν Ιγώ ήμουν έσεϊς, καί μάλιστα έτσι στήν Αρ
χή τής νέας ζωής σας. . . αυτές τίς Αποταμιεύσεις θά
τίς συνέχιζα ως δτου έξασφάλιζα τήν Αγορά μιάς στέ
γης, δπως λέμε! Ε νός διαμερίσματος, έστω μικρού μέ
δυό ή τρία δωμάτια. Μιάς «φωλίτσας», έ, πώς νά τό
πούμε λίγο πιό ζεστά. . πιό ποιητικά! Αυτό κατ’ έμέ
προέχει γιά κάθε νιόπαντρο ζευγάρι πού δέν διαθέτει
ιδιόκτητη στέγη! Μιά φωλίτσα, σεμνά καί καλά έπιπλω μ ένη.. . Μιά ζεστή φω λίτσα.. . καί Αμέσως έπει
τα, ναί δέ λέω τώρα, Αμέσως έπειτα, τό αυτοκίνητο.. .
ή τό σπιτάκι στή Μύκονο! Τό κατ’ έμέ, θά Αφηνα
πάλι τελευταίο τό αυτοκίνητο, Αλλά Ιπί τέλους, Αφού
είναι κι αυτό άπαίτησι τής έποχής μας, θά δοκίμαζα
νά φτάσω καί ως τό αυτοκίνητο! ’Αλλά πρώτα τό σπί
τι! Τό σπίτι στήν πόλι πού μονίμως έργαζόμεθα καί
ζοΰμε. . . Καί, βεβαίως, μετά τό σπίτι τής έξοχικής
μας πρστιμήαεως.. .
Ό κύριος Τσένης είχε Αφεθή στήν άνάπτυξι τού
Αγαπημένου του θέματος. Τό ζευγάρι τόν Ακουγε μέ
πολή προσοχή, γιατί σεβόταν πάρα πολύ τίς γνώμες
του καί τήν πείρα του. 'Ο Μάνθος κοίταζε τή Φωτού
λα καί ή Φωτούλα τό Μάνθο, σά νά λέγαν, «έχει δίκιο
ό κ. Τσένης». Δέν τό είπαν βέβαια έκείνη τήν ώρα,
γιατί μιά μικρή όρχήστρα Αρχισε νά χύνη εύθυμους
σκοπούς στήν αίθουσα. Δέν Αποκλείεται δμως νά Ακο
λούθησαν τίς συμβουλές τού κυρίου Τσένη, πού παράΥΥελνε τώρα στό γκαρσόνι φρούτα καί σαμπάνια γιά τόν
«Ανθόσπαρτο βίο» τού νέου ζευγαριού. ’Ίσως κιόλας μέ
τά μάτια τής πείρας πού διέθετε, νά τούς έβλεπε πολύ
γρήγορα στεγασμένους, στό δικό τους πιά σπιτάκι. . .

ΠΕΡΙ
ΛΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ*
Παρετηρήθη προσφάτως, δτι καταστημάτάρχαι,
έμποροι, έπιχειρηματίαι καί έργοστασιάρχαι δακρινόμενοι διά τήν οικονομικήν των έπι ράνει αν έπχε:ροΰν
καί δυστυχώς έπιτυγχάνουν νά μετατοπίζωσι τάς (ποι
νικός) εύθύνα: των διά παραβάσεις τού Άγορανομικού
Κώδικος, διορίζοντες ένα τών υπαλλήλων των, δι’ Απλής
δηλώσεώς των εις τάς ’Αστυνομικός καί ίδια Άγορανομικάς Ά ρχά ς, ό>ς ’Αγορανομικώς Υπεύθυνον τής ής
τυγχάνουν κύριοι, έκμεταλλευταί, διαχειρισταί έπιχειρήσεως ή καταστήματος κλπ. 'Ο διορισμός οΰτος βε
βαίως, έρειδάμενος είς τήν διάταξκν τού Αρθρου 36 παρ.
2 Ν. Δ)τος 136) 1946 «περί Άγαρανομικού Κώδικος»,
καθ’ ήν «ή διά συμβάσεως άνάληψις τής ευθύνης υπό
ύπαλλήλων τής έπιχειρήσεως δέν Απαλλάσσει τόν Προϊ
στάμενον τού υπαλλήλου ή τόν διευθυντήν τής έπιχειρήσεω ς...» , τυγχάνει κατά πάντα νόμιμος. Ή δπαρζις δμως Αγορανομικώς υπευθύνου, κατά τήν προμνησθεϊσαν διάταξιν, δέν Αναιρεί, ούδ’ έκμηδενίζει τήν ευ
θύνην τών προδιαληφθέντων προσώπων. (’Ίδετε ταύτα
έν αρθρ. 36 παρ. 1 Άγορανομικού Κώδικος) , δταν ταύτα
τελώσιν έν γνώσει τής παραβάσεως, δηλονότι δ Απο
κλεισμός τής ευθύνης τού έμπόρου, έπιχειρηματίου έργοστασιάρχου κλπ. (ύπάρχοντος Αγορανομικώς υπευθύ
νου) περιορίζεται είς τάς παραβάσεις, αϊτινες έτελέσθησζν έν Αγνοια του. 'Ως τοιαΰται παραβάσεις δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν καθ’ ήμάς αί τελεσθεϊσαι ίδια
!ν Απουσία τών Ανωτέρω έν σχέσει πρός θέματα δευτερευούσης ή Ορθότερου ήσσονος σημασίας ή δι’ ών έπιμαρτύρεται ή μή (Ανεργός) Ανάμιξίς των. Δέν δύναται συνεπώς νά ύποστη,ριχθή ή Αποκλειστική ευθύνη
τού Αγορανομικώς υπευθύνου ή Αλλως τό παντελώς Α
νεύθυνου τού έμπόρου, έπιχειρηματίου κλπ. είς θέμα
πρωταρχικής σημασίας, δι’ δ Απαιτείται ή Αποφασιστι
κή γνώμη τών τελευταίων (ως π.χ. προκειμένης αυξήσεως τών τιμών προϊόντων έμπορικής ή βιομηχανι
κής έπιχειρήσεως, Ανευ σχετικής Αδειας τού Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, ήτοι κατά παράβασιν τού
Ν. Δ)τος 918)1971, ώς έτρσποποιήθη διά Ν. Δ)τος
1082) 1971, Αποψις προβληθείσα είς δίκην τού ένταΰθα
Άγορανομικού Δικαστηρίου. Τονιστέον ώδε δτι ή ποι
νική εύθύνη καί ή έν συνεχεία ταύτης καταδίκη τούτου
ή έκείνου θ’ Απασχολήση περαιτέρω τόν ποινικόν δικα
στήν, έν δψει τού δτι κατά τήν μετατροπήν τών ποινών
τής έλευθερίας, κατ’ Αρθρον 82 Π. Κώδικος, λαμβάνονται ύπ’ αυτού ύπ’ δψιν οί οικονομικοί δροι τού καταδικασθέντος, δτε, ώς είκός, Αλλοία θέλει είναι ή μεταχείρισις τού Αγορανομικώς ύπευθύνου (Απλού ύπαλλήλου)
τής τού έπιχειρηματίου, έμπόρου κλπ. ταύτης. ΙΙέραν
τούτων ή μετατόπισις τής ευθύνης ύπό οίκονομικώς ι
σχυρών καί ή έπΐρριψις ταύτης είς (πτωχούς κυρίως),
υπαλλήλους, προσκρούει προερχόντως είς τό περί δι
καίου αίσθημα.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΕΣΙΡΗΣ
Εϊσαγγελεύς ’Αγορανομίας ’Αθηνών
* Έκ τοΟ περιοδικού «Ποινικά Χρονικά»
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Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Π Α Λ Α Μ Α Σ
(ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ)
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V

ΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ήδη τριάντα
γεμάτα χρόνια άπό τήν έποχή τής
κατοχής πού ό ποιητής του "Εθνους αυ
τή ή έπιβλητική καί ύψίστης έθνικής ση
μασίας μορφή έφευγε άπό τόν κόσμον
τών θνητών γιά νά συγκατοικίση μέ τούς
άθανάτους Έλληνας, μέ τούς μύστας
τής "Ελληνικής ψυχής.
"Ο Παλαμάς ήτο ή γνήσια, ή φλογερή
καί πάντα εύαίσθητη ποιητική ψυχή, πού
^

άδιάσπαστον Ιστορικήν ένότητα τού γέ
νους μας, «μέσα στις συ"'τορές τις δια
σπάσεις τις έπιμειΕίες τά τρόπαια, τούς
άγώνες ύπάρΕεως χιλιετηρίδων καί πό
σον σφιχτά κρατήσαμε τό νήμα τής ιστο
ρίας μας μέσα εις τούς έναντίους άνέμους».
Τόν Ιανουάριον τού 1895, είδε τό
φώς τής Ζωής, ό μεγαλύτερος "Ελλην
ποιητής τών νεωτέρων χρόνων καί εις
τών μεγαλυτέρων ποιητών όλων τών έποχών. Έαπούδοσε καί έμελέτησεν όλα
τά φιλοσοφικά συστήματα καί προσεπαθησε νά γίνη γνώστης όλων τών μυστη
ριοκών άληθειών. Ή πολυμάθειά του ώς
έπίσης καί ή πολυγνωσία του άφηναν
άναύδους τούς πνευματικώς έπικοινωνούντας φίλους του.
"Αφού ήρχισεν μέ τήν έΕέτοσιν τού
άνθρωπίνου πόνου, άνήλθεν εις τό ένθεον όραματισμόν. Ή διονυσιακή ιδιο
συγκρασία του μάς παραλαμβάνει άπό τό
πέλαγος τών άνθρωπίνων ποθών καί
πόνων διά νά μάς άνυψώση εις τά ύπέργεια εις τό ούρανόν καί εις τό αι
ώνιον.

«’Ηχήστε, οί σάλπιγγες.
Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα
πέρα ως πέρα...
Βογγήστε, τύμπανα πολέμον.
Οί φοβερές σημαίες,
ξεδιπλωθείτε στον αέρα!»
”Α γγελο ς Σ ικέ λιανός

Ό Παλαμάς δέν ήκολούθησεν μίαν
συγκεκριμένην φιλοσοφικήν σχολήν. Έπίστευεν ότι ό κόσμος έκπηγάΖει έκ μιάς
καί μόνης άρχής καί αίτιας, τόν Θεόν,
έκ τού όποιου προέρχονται τόσον ό πνευ
ματικός όσον καί ό ύλικός κόσμος.
Ό Θεός είναι μία δύναμις αιώνια, άσύλληπτος, άόρατος καί μή νοητή, έκδηλουμένη ώς ύλη καί πνεύμα, ώς άρμονία καί ώς ώραιάτης, ώς σοφία καί άγάπη εις πάσαν έκδήλωσι τού ύλικοϋ
καί πνευματικού κόσμου.
ΔΓ αύτόν τόν λόγον ό ποιητής ώς
φυσιολάτρης καί ώραιολάτρης άλλά καί
εύσεβής πρός τόν Θεόν, δσπς παντού
καί πάντα έκδηλοΰται -ύμνεϊ κάθε τι ώραϊον οπουδήποτε κι" άν ύπόρχη, κάθε
έκδήλωσις Ζωής ήρωίσμού ή δυνάμεως
καί πάσαν πνευματικήν ή καλλιτεχνικήν
ικανότητα καί δπυιουργιικότητα μέ στί
χους πού όμοιάΖουν μέ λουλούδια καί
μπουκέτα γεμάτα φώς, χρώματα
καί
άρώματα μέ νικάς καί παιάνας σαλπί
σματα πόθους, όνειρα.
Μέ ιδιαιτέραν δέ προσοχήν ύμνεϊ τήν
Ελλάδα, ώς φύσιν καί ιδέαν διότι εις
αύτήν έΕεδηλώθησαν
έντονώτατον αί
θεϊσαι ίδιότηται τής δυνάμεως τής σο
φίας τής αρμονίας καί τού κάλλους.

μέ τό λαίμαργο καί όΕύ πνεύμα της ύπηρέτησεν δσον ούδείς τών νεωτέρων
Ελλήνων τήν θείαν μούσαν, τήν κατεΕοχήν ιμούσον τών Ελλήνων, τήν πο!ησι.
Ή πολυκύμαντη πνευματική Ζωή του άγκόλιαοε όλες τις πνευματικές μορφές
τής ιστορικής Ζωής τών "Ελλήνων. Ή
ψυχή του όλόκληρη ήτο γεμάτη μέ τήν
δόΕαν "Ελλάδα. "Ολόκληρο τό έργο του
ήτο μία προσπάθεια διά νά τονίση τήν

Εις αύτό τό σημείον άς άναφερθώμεν
όποκλειστικώς εις τόν φιλόσοφο Παλαμά κι" άς έπισημόνωμεν τάς άπόψεις
του ή μάλλον τάς ιδέας του περί τού
κοσμογονικοϋ προβλήματος. Κατ' αύτόν
ό άνθρωπος είναι διφυής ΰπσρΕις, ύλη
καί πνεύμα. Ή ψυχή του ώς καθαρόν
καί άϋλον πνεύμα έχει θείαν προέλευσιν.
Περιωρισμένη εις τό σώμα τού άνθρώπου έΕελίσσεται καί τελειοποιείται έπί
τό τελειότερον μέ άπώτερον σκοπόν τήν
συνάντησι μετά τού Θεού" καί δύναται
τούτο νά γίνη άν ό άνθρωπος μορφωθή
καί τελειοποιηθή αίσθητικώς καί ήθικώς
Ή άνθρωπίνη ψυχή, όταν τό θελήση,
είναι έλευθέρα άπό τά έπίγεια πάθη καί
δύνοτοι νά ϊδη όσα δέν βλέπει ό άνθρώπινος όφθαλυός. Εις *τά μάτια τής
ψυχής μου» τήν συλλογή πού τόν κα

θιέρωσε πλέον ώς πνευματικόν πρωτα
γωνιστήν γράφει:
Στά βάθη τής ψυχής μου πού πάθη ταπεινά
δέν έχουν τόπο, νοιώθω δυό μάτια φωτεινά
καί βλέπω τά κρυμμένα, τ’ άθώρητα θωρώ.
Τά υπέρ αίσθησιν, τόν πνευματικόν
κόσμον καί τήν πνευματικήν ώραιό.ητα
δύναται κανείς νά ϊδη μέ τό πνεύμα λέ
γοντας :
Καί δείχνεται τό μέλλον άκόμη τό κρυφό
ατά μάτια τής ψυχής μου σάν αστραπή κ ι’
(αύτό.
Οί μύστοι τού πνεύματος, δΓ αύτό,
καί τής τέχνης εύρίσκονται εις άμεσον
ψυχικήν έποφήν μέ τό θειον καί δέχον
ται άπ" αύτό παροτρύνσεις, ιδέας, έμπνεύσεις. Αί τελειοποιηθεϊσοι ψυχαί δια
φωτίζουν άνυψώνουν πνευματικώς τόν
άνθρωπον μέ άπώτερον σκοπόν νά τόν
σώσουν. Αύτό βεβαίως είναι μία μεγά
λη προσφορά άΕία τής άνθρωπίνης εύγνωμοσύνης.
Καί εις τάς 27 Φεβρουορίου τού 1943
τό πέρασμα τού ποιητοϋ εις τήν αίωνίαν
Ζωήν ευρίσκει τήν Ελλάδα μας ύπό τόν
Ζυγόν τών «μεγάλων» κατσκτητών Γερ
μανών.
Ή στιγμή ήταν θεία, ολόκληρο τό
Έθνος Εεχνώντας δι" ολίγον τήν θλι
βερή του μοίρα βρήκε τό κουράγιο νά
συνοδεύση τό σεπτό σκύνωμα τού ποιητοϋ εις τήν αίωνίαν κατοικίαν του. Εις
τό φέρετρσν εμπρός τραγουδήθηκαν
παιάνες. Παιάνες πού δείχνουν πόσον
έντονη ήτο ή παρουσία αύτοϋ τού λαμ
πρού τέκνου τής νεωτέρας "Ελλάδος.
«Κι’ έπεσες καθώς άπό σεισμό
πέφτει μιά μαρμάρινη κολώνα
κάποιου πανάρχαιου ναοϋ.
Σά ναός όπου χτυπιέται
άπ’ τά βόλια τών Βαρβάρων"
σάν τόν Παρθενώνα
ΤΗρωα ποιητή τοδ Α ιώ να;..
γονοτιστός ό ποιητής Σκίπης, έμπρός εις τόν τάφο τού ποιητοϋ άνέκραΕεν.
"Ακόμη έπίσεμα Γερμανικά χέρια μέ
μεγάλη συναίπθκ1 καί σεμνό ιητς. έναπέθετον ένα μεγ( λτ στεφάνι ώς ένδε1Ει σεβασμού «π. άναγνωρίσεως τού με
γάλου αύτού πνευματικού μας τέκνου,
όταν άκόμη πχνά τά λόγια του σύγκορ
μα διαπερνούσαν αύτούς τούς βέβηλους
τής άνθρωπίνου άΕιοπρεπείας.
Αύτό τό λόγο θά σάς πώ
δέν έχω άλλο κανένα
μεθύστε μέτ" άθάνατο
κρασί τού Εϊκοσιένα.
Είθε λοιπόν σύΤή ή φυσιογνωμία ή
όποια διατρανώνει τόν άκατάλυτο σύν
δεσμον πού υπάρχει μεταΕύ τών παρ
ελθόντων συγχρόνων καί μελλόντων
Ελλήνων, νά
κστευθύνη τούς νέους
πνευματικούς μας ήγέτας εις τόν όρθόν τόν γνήσιον τόν "Ελληνικόν δρόμον
δι" ύψηλά ιδεώδη Ζωής διά τό παρόν
καί τό μέλλον τού "Έθνους μας.

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΔΡΙΜΥΛΗΣ
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Η Σ Α Ϊ Α Σ
Ό Ιεράρχης πού έπεσε
στην ’Αλαμάνα
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

« Ό Άρχιερεύς Ήσαΐας, γονιμώτατον και κα
τάλληλον ευρών έδαφος έν Παρνασσίδι και
άκραιφνέστατον πατριωτισμόν και εις άπαντα
μεν τά τέκνα αυτής, άλλ’ Ιδίως εις τούς πρού
χοντας, δεν έβράδυνε νά καταστήση την χώ
ραν ταύτην άριστον κέντρον και αποθήκην
οπλών καί πολεμοφοδίων, άναγκαιοτάτων
κατά την εποχήν εκείνην προς έκρηξιν και
εύόδωσιν τοΰ άγώνος».
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ΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕ1ΑΚΗ, θρεμμένη μέ τόν ά/έρα
των ρουμελιώτικων βουνών, ήρωας
καί μάρτυρας της ελευθερίας, δ ’Επί
σκοπος Σάλωνων Ήσαίκς, συγκατα
λέγεται στούς κορυφαίους καί τούς
πρωτσκάθεδρους της ’Εθνεγερσίας.
'Υψηλός καί επιβλητικός, πού μέσα
στή ζωηρή λάμψιν τών ματιών του
καθρεκτιζότανε τό πάθος τής έθνικής
λυτρώσεως, ρήτορας φλογερός καί
έμψυχωτής, έδωσε δείγμα τής υψη
λής του εύτολμίας, προσφέροντας και
τή ζωή του στήν πρώτη περίοδο τής
έπαναστατικής θύελλας, γιά τήν άνάστασι τοΰ Γένους.
Ό δεσπότης Σαλώνων Ήσαΐας,
γιός παπά, γεννήθηκε στή Δεσφίνα
τής Παρνασσίδας τά 1778. Δόκιμος
άρχικά στό μοναστήρι τοΰ Προδρό
μου, χειροτονήθηκε άργότερα Εεροδιάκονος στήν περίφημη μονή τοΰ 'Οσίου
Λουκά. Ε κ ε ί πύργωσε μέσα στήν
καρδιά καί τήν ψυχή του άκατανίκη
τη λαχτάρα τής λευτεριάς.
Ό διάκονος τότε τοΰ Όσιου Λου
κά Ήσαΐας είχε συνειδητοποιήσει δ:ι
γιά τήν έθνική λύτρωσι χρειαζόταν
ή μόρφωσι δλων έκείνων πού θά προ
ετοίμαζαν τήν Έπανάστασι. Ή μόρ
φωσι θά πύκνωνε τήν έπικοινωνία
τών ήγετών, θά κατώρθωνε νά προετοιμάση καί τό λαό, άναφτερώντας
μέσα του τή λαχτάρα τής Ιλευθερίας.
’Από τή στιγμή πού συνειδητοπο.ησε
αυτό, δ Ήσαΐας είχε ήδη περάσει
στούς θεμελιωτές καί τούς μάρτυρες.
Μέ τήν ύπόσχεσι νά δουλέψη γιά
τό Γένος, φεύγει στά Γιάννενα, δπου
καί παρακολουθεί ειδικές έκκλησιαστικές σπουδές. Χάρι στήν ευφυΐα
του, άλλά καί τήν φήμη τής οικογέ
νειας του, βρίσκει Αποτελεσματική
συμπαράστασι άπό τόν ’Αλή ΙΙασά.
Σύμφωνα μέ κάποια τοπική παράοοσι
ό πατέρας τοΰ Ήσαΐα, δ παπά - Στά
θης, είχε φιλοξενήσει άρρωστο τόν
Ά λή στό σπίτι του, στά νεανικά του
χρόνια κι δ Ά λής θέλησε νά ξεπληρώση έτσι τό παλιό του χρέος. Γεγο
νός πάντως είναι πώς δ Ήσαΐας, μέ
τήν μεσολάβησι τοΰ ’Αλή πασά, ταξί
δεψε στήν Κωνσταντινούπολι, καί
γνωρίσθηκε μέ τόν πατριάρχη' Γρηγόριο τόν Ε ', δ δποίος καί τόν χει
ροτόνησε έπίσκοπο Σαλώνων στά
1818.
Ή πρώτη αυτή έπαφή ύπήρξε ευ
εργετική γιά τήν Ελλάδα. Ό πατρι
άρχης καί δ δεσπότης συζητοΰν, μέ
τόν ίδιο καημό, τά δεινά τοΰ Γένους
καί υπόσχονται νά είναι έτοιμοι νά
συμπαρασταθούν σέ κάθε άπελευθερω-

Φ

τική προσπάθεια. Ενδυναμωμένο:, έ
τσι δ Ήσαίας, Ιπιστρέφει στήν ’Ά μ 
φισσα. Καί ή ώρα πού πρόσμενε δέν
άργησε νά φανή. Τον έπόμενο κιόλας
χρόνο γίνεται Φιλικός καί έργάζεται
μέ ’υ ποδειγματική συνέπεια καί μόχθο
για τήν όργάνωσι τοϋ έπαναστατικοΰ
κινήματος.
«Ό δέ άρχιερεύς Ήσαίας — γρά
φει 6 Αναστάσιος Γούδας — γονιμώτατον καί κατάλληλον ευρών έδαφος
έν ΙΙαρνασσίδι, καί άκραιφνέστατον
πατριωτισμόν καί εις άπαντα μέν τά
τέκνα αυτής, άλλ’ ιδίως εις τούς πρού
χοντας, δέν Ι&ράδυνε να καταστήση
τήν χώραν ταύτην άριστον κέντρον
καί αποθήκην δπλων καί πολεμοφο
δίων, άναγκαιοτάτων κατά τήν έποχήν έκείνην πρός έκρηξιν καί εύόδωσιν τοΰ άγώνος».
Στήν όμορφιά τής συγκλονιστικής
του μέθης, είναι πια βυθισμένος δ Δε
σπότης. Ή Επισκοπή γίνεται κέν
τρο κατηχήσεως, ένψ στά σπίτια δλο
άποθηκεύονται δπλα πού φέρνουν
άπό λιμάνια τής Ευρώπης, τά γαλαξειδιώτικα καράβ'α. ΤΗταν δ άνθρω
πος πού χρειαζόταν γιά νά γίνη σω
στά καί άποτελεσματικά ή προετοιμα
σία. Καί είναι χαρακτηριστική, πά
νω άκριβώς σ’ αυτό, ή μαρτυρία τοΰ
Γούδα:

r
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« ’Ά ξιον δέ πολλής μελέτης και προσοχής είναι, orι ή Θεία
Πρόνοια ένέπνενσε άπάσας τάς προς άπελενθέρωσιν τής Πατρίδος άρετάς εις πολλά των τέκνων τής Παρνασσίδος. Και
πρώτον πάντων τον καθ’ άπαντα άξιον των περιστάσεων εκεί
νων άρχιερέα, τον Πρωτομάρτυρα τής 'Ελληνικής ’Επαναστάσεως Ησαΐαν... Ε ’ικάζομεν δτι ήτο έτερος ανεκτίμητος Π απαφλέσσας».
'

ναντηθή τήν ίδια αέρα, pi tot Θανα
ση Διάκο καί τδν Βασίλη Μποΰσγο.
Στή συνάντησι αύτή θά συζητηθούν
δλα τά σχετικά μέ τήν κήρυξι τής
Έπαναστάσεως.
Ά πδ τήν στιγμή έκείνη άρχιζε τδ
ήράκλειο έργο τοΰ Δεσπότη Σαλώνων
Ήσαία. Μέ φλογισμένο νοΰ καί καρ
διά, φτάνοντας στήν ’Άμφισσα, αντα
μώνει τούς προκρίτους καί τούς άναγγέλει τδ τελικό σχέδιο τοΰ ξεσηκωμοΰ. Καί τδ μπαϊράκι στήνεται
στδν "Οσιο Λουκά, στις 26 Μαρτίου
1821. Κι δ έπικδς άγώνιας άρχίζει.
Ό δεσπότης μπαίνει στδ άσκέρι
τοΰ Πανουριά, πολεμιστής μέ φυσε
κλίκια, πιστόλια καί γιαταγάνια. Καί
πολεμάει παλληκαρίσια. Καί μαγεύει
τδν κόσμο καί τούς μιλάει γιά τή

λευτεριά. Καί τραβάει στητδς καί πε
ρήφανος τδ δρόμο τής άνό&ευτης παλληκαριάς καί τής θυσίας.
Στήν ’Αλαμάνα θά πολεμήση, τδν
Απρίλιο τοΰ 1821, καί κεΐ θά σκοτωθή ό θρυλικός δεσπότης, λίγο πριν
πέση στά χέρια τών Τούρκων δ Θα
νάσης Διάκος.
Σύμφωνα μέ τις ίστοοικές μαρτυ
ρίες, τδν δεσπότη τδν πρόλαβαν ζων
τανό οί Αρβανίτες, γυρμένο σ’ ένα
βράχο, καί τδν άπεκεφάλισαν μέ τά
γιαταγάνια τους. “Ετσι έκλεινε τδν
κύκλο τής ζωής του δ φλογερός Τεοάρχης, πού καθώς έγραψε καί δ άδελφός του ήγούμενος Θεοδόσιος στήν
άναφορά του πρός τδ υπουργείο τής
Θρησκείας μέ ήμερομηνία τρεις Μαί( Συνέχεια είς τήν σελ. 402 )

«“Αξιόν δέ πολλής μελέτης καί
προσοχής είναι δτι ή Θεία Πρόνοια
ώσπερ καί εις άλλας ούκ δλίγας πό
λεις τής Ελλάδος προπαρασκεύαζεν
έν τή άπείρψ αυτής σοφία πρδ πολλοΰ τούς ικανούς νά άναδείξωσιν τήν
πατρίδα ήμών καί αδθις έλευθέραν
καί ένδοξον, ούτως ένέπνευσεν άπάσας
τάς πρός τοΰτο άρετάς καί εις πολλάς των τέκνων τής Παρνασσίδος.
Καί πρώτον πάντων έδωρήσατο αύτοΐς καθ’ άπαντα άξιον των πεοιστάσεων έκείνων άρχιερέα τδν Πρωτο
μάρτυρα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Ή σαίαν. . . Είκάζομεν δτι ήτο
έτερος άνεκτίμητος ΙΙαπαφλέσσας».

"Ολα είναι πιά καλά προετο μασ,ιένα. Τδ μόνο πού άπομένει είναι νά
έχη μιά τελευταία καί άμεση έπικοινωνία μέ τδν πατριάρχη. ΤΙ ανάγκη
αύτή τδν φέρνει στις άρχές τοΰ 1821
στήν Κωνσταντινούπολι, δπου καί θά
παραμείνει κάμπσσες μέρες. Γιά νά
μήν προκαλέση μάλιστα τήν υποψία
των Τούρκων, διέδωσε πώς υποθέσεις
τοΰ μοναστηριού τοΰ Όσιου Λουκά
τδν ύπεχρέωσαν νά πραγματοποιήση
αύτδ τδ ταξίδι στήν Πόλι. Ά πδ τήν
Κωνσταντινούπολι δ Ήσαίας θά έπιστρέψη στις 11 Μαρτίου καί θά συ-

Ο Αθανάσιος Διάκος καί ό Σαλώνων Ήσαίας στήν Αλαμάνα (άπό πίνακα τοϋ
Παν. Ζωγράφου, πού φιλοτεχνήθηκε μέ θάσι τις πληροφορίες τοϋ Μακρυγιάννη),
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νομικά Χρονικά» υποβάλ
λουν, chμόροοοτων άνΰρώντοϋΣώματοοτηο’Α
στόν. Πόλεων, τάρ πλέον
έγΗορΟίουοεϋχάυτων, ΰΓ
υγείαν καί μοΗροημέρευσινέπ’άγοΟώτοΓΕΒνουο.
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Δεξιά: Μίτρα τάξιεως τής Αστυνο
μίας ’Αθηνών, κατά τά άποκαλυπτήρια τού άγάλματος Δεληγιάννη προ
τής Παλαιάς Βουλής τά έτος 1927.
Κάτω: Μέτρα τάξεως καί άσφαλείας
κατά τήν άφιξιν είς ’Αθήνας τδ έτος
1938 των Υπουργών ’Εξωτερικών
τής Τουρκίας, Σερβίας καί Ρουμανί
ας. Μεταξύ των δ ’Εθνικός Κυβερνή
της ’Ιωάννης Μεταξάς. ’Απέναντι:
’Εκπαιδευτική Ιπίσκεψις τής Α ' περιδδου τής Σχολής Άρχιφυλάκων εϊς
τήν Άκρόπολιν τδν Μαίαν τοϋ 1940.
Μεταξύ τών μαθητών δ τότε ’Αστυν.
Δ)ντής κ. Νέρης, μέ τά πολιτικά, δ
’Αστυνόμος κ. Κόλλιας καί δ Ύπαστυνόμος Βερελής.

.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TQN «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ
Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΟ

ΦΑΚΟΣ

ΑΛΜΠΟΥΜ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές ανέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς εκλεκτούς άναγνώστας των.
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ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ

Επάνω: Δόκιμοι Άρχιφύλακες τόν Μάϊον χοΰ 1944 έμπροσθεν χών Παλαιών Άνακχόρων. Κάχω: Γεΰμα χών α
στυνομικών χής Τποδ) νσεως Γενικής 'Ασφαλείας ’Αθηνών χήν 5ην Μχίου 1939 είς χό κένχρον «ΙΙαναθήναια»
χέρμα ΙΙαχησίων. Διακρινονχαι δ Άσχυν. Δ) νχής Καλαμαράς, δ Άσχυν. Δ) νχής Ζαγκλής, δ ’Αστυνόμος Γιαννκκόπουλος κ.ά. Εύγενής προσφορά χοΰ Άσχυν. Δ) νχοΰ κ.Καρανάσου. Άπένανχι: ’Επάνω αριστερά: Άρχιφύλαξ μεχά
'Ά γγλ ο υ Ά ξ) κοΰ είς χά προκεχωρημένα φυλάκια Λυκαιββηχοΰ χήν 20.12.44, έποχήν χής κομμουνιστικής, άνχαρσίας. Επάνω δεξιά: Άγγλοελληνική άσχυνομική περιπολία είς χάς οδούς χών ’Αθηνών χδ εχος 1945. Εύγενής
προσφορά χοΰ χ. Ύπ. κ. Β. Κονχογιάννη. Κάχω: Μέχρα χάξεως, καχά χήν χέλεσιν χής Θείας Λειχουργίας έπι χοΰ
βράχου χοΰ Άρείου Πάγου, χδ εχος 1925.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
Ε Λ Λ A A A
Ό λαμπρός Μινωϊκός πολιτισμός κατεστράφη, κατά
τήν δποψιν τά>ν συγχρόνων ερευνητών άπό τήν μεγάλην
έκρηξιν του ηφαιστείου τής Θήρας, ή όποια γύρω ατά 1500
π.Χ. συνοδευομένη, ύπό τρομοκιτικών οειομών καί ήφαιοτειακών κυμάτων έσάρωσε εις τήν κυριολεξίαν τάς άκτάς τής
Κρήτης καί κατέστρεψε τούς Μινωικούς οικισμούς. Ή νή
σος έδέχθη έν συνεχεία τούς "Ελληνας Αχαιούς διά νά
ύποταχθή τελκκώς τόν IΒ ' π.Χ. οίώνα εις τούς Δωριείς.
Τήν περίοδον τής Δωρικής κατοκτήσεως τής Κρήτης έπραγμοτοποιήθη εις τήν νήσον αξιόλογος εις τάς καθ' έκαστον
πόλεις διοικητική όργάνωσις, ή όποια, προκύπτουσα έκ πολ
λών πηγών, επιτρέπει μίαν άρκοϋσαν κατά τό δυνατόν διερεύνησιν καί τών άστυνομικών πραγμάτων τής νήσου. Οί
Δωριείς, κσταλύσαντες τάς βασιλείας, έγκαθίδρυσαν άριστοκροτικά πολιτεύματα εις τάς πόλεις, έκάστη τών όποιων
μετά τής πέριξ περιοχής άπετέλεοε έν κοινόν, μίαν πολι
τείαν. Βεβαίως, τό πολίτευμα καί αί άρχαί ήσαν αί αύταί

Κχτά τούς Μυκηναϊκούς χρόνους καΗήκοντα χοτυνομικών έςετέλουν οί στρατιώτες τοΰ βασιλέως. Εις τήν φωτογραφίαν πολεμισταί τής τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου, έπί κρατήρος
τής Άκροπόλεως τών Μυκηνών. (Έ κ τής Ιστορίας τοΰ "Ελ
ληνικού "Εθνους).
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εις όλος τάς πόλεις, άλλ' έκάστη άπετέλει ίδιον άνεξάρτητον κράτος μέ ίδιους νόμους, ίδιον νομισματικόν σύστημα,
ίδιους προστάτας θεούς κλπ.
Τήν άνωτάτην διοίκησιν εις τάς πόλεις είχον οί λε
γόμενοι Κόομιοι ή Κόσμοι.
Ή σ αν δέκα καί έξελέγοντο
κατ' έτος έκ τών άριστων τής π όλεω ς('). «Ούκ έξ άπάντων, γράφει ό Αριστοτέλης,
αίροϋνται τούς Κόσμους,
άλλ' έκ τινων γενεών». Τό όνομά των έλαβον κατά μίαν
άποψιν, έκ τού ότι έπρεπε διά τής έν γένει χρηστής διοικήσεώς των νά κοσμούν τήν πολιτείαν. Οί Κόσμοι άπετέλουν συμβούλιον καλούμενον Εύνομίαν καί συνεδρίαΖον εις
οίκημα όνομαΖόμενον Ανδρείαν (2) . Εις έκ τών Κόσμων
ήτο ό προϊστάμενος τών δέκα καί έδιδε τό όνομά του εις
τό έτος τής άρχής του, ήτο δηλοδή έπώνυμος. Εις μεταγενεστέραν έποχήν έκαλεϊτο Πρωτόκοσμος(3) . Τού έπωνύμου τό όνομα έτίθετο έπικεφαλής όλων τών νόμων καί τών
ψηφισμάτων ώς έξή ς: «Κοσμοϋντος έν Γόρτυνι Κυδάτου,
έδοξε Γορτυνίων τοϊς Κόσμοις καί τή πόλει».
Μετά τό τέλος τής άρχής των οί Κόσμοι έδιδον λόγον
τών πράξεων των, έγένετο δηλαδή ή λεγομένη δοκιμασία.
Καί έιο' όσον μέν έκρίνετο, ότι καλώς διεχειρίσθησαν τήν
άνατεθεϊσαν αύτοϊς έξουσίαν έτιμώντο καί κατετάσσοντο εις
τήν βουλήν. Τουναντίον, έν περιπτώσει κακοδιαικήσεως ήδύναντο νά εκ,πέσουν πριν ή τελείωση τό έτος τής άρχής
των. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν, καλουμένην ακοσμίαν, την
πολιτείαν έκυβέρνα ή βουλή, μέχρις τής έκλογής νέων κό
σμων. Οί έν Κρήτη Κόσμοι άνσιστοιχούσαν πρός τους άρ
χοντας τών Αθηνών καί τούς Εφόρους τής Σπάρτης(4).
Είναι έν προκειμένω εμφανές, ότι όχι μόνον οί Κό
σμοι, άλλά καί τό άλλα στοιχεία τού Κρητικού Πολιτεύ
ματος, ώμοίαΖον τόσον πολύ πρό τό τής Σπάρτης, ώστε
έοιστεύθη άπό τής άρχαιότητος άκόμη, ότι οι Σπαρτιόται
τό έδανείσθησαν έκ Κρήτης. Μάλιστα ύπεστηρίΖετο, ότι ό
Λυκούργος έλθών εις Κρήτην έγνώρισε τά νόμιμα τών Κρη
τικών πόλεων καί τά είσήγαγεν εις τήν Λακεδαίμονα. Τού
ναντίον άλλοι ύπεστήριξαν, ότι οί Κρήτες παρέλαβον την
σοφήν νομοθεσίαν άπό τούς Σπαρτιάτας. Πάντως είναι πολύ
δύσκολον νά άποφανθώμεν «όν ή Κρήτη έδίδαξε τήν Σπάρ
την ή ή Σπάρτη τήν Κρήτην. 'Ίσως καί τά δύο κράτη νά
ήσαν παράλληλα άποτελέσματα παρομοίων συνθηκών — ή
έπισφαλής Ζωή μιας ξένης στρατιωτικής άριστοκρατίας ανά
μεσα εις ένα ιθαγενή έχθρικόν πληθυσμόν δουλοπαροί
κων» (5) .
Οί Κόσμοι, ώς καί οί Έφοροι έν Σπάρτη είχον τήν
άνωτάτην έξουσίαν, έκυβέρνων τήν Πολιτείαν καί ήοαν άρχηγοί τού στρατού έν πολέμω. Πρός τούτοις ήτο περ:6εβλημένοι μέ τήν άνωτάτην δικαστικήν καί άστυνομικήν έξου
σίαν. Εϊς τινας Κόσμους φαίνεται, ότι άνετίθεντο ειδικά
καθήκοντα. Εις έπιγραφήν τών Λυττίων εϋρηται ό όρος
«έπιμελούμενος». Ούτως άναφέρεται ό ξένιος, άσκών ά
στυνομικήν δικαιοδοσίαν έπί τών άλλο5απών(6), ό έπιμελού
μενος τά στρατιωτικά, καλούμενος στρατηγίτης κ.ά. Όσον
άφορό ιδιαιτέρως τάς αστυνομικός τών Κόσμων άρμοδιότητας αύται άφεώρων κυρίως εις τήν προστασίαν τών πα
ραδόσεων, τήν αύστηράν έπιτήρησιν έπί τών ήθών,
τήν άγωγήν τών παίδων καί γενικώς τήν
έφαρμογήν τών νόμων. Δέν άναφέρονται κατώτεροι ύπάλληλοι, άσκοΰντες χρέη αστυνομικών υπηρετών,
ύπό

τάς δισταγάς τών Κόσμων, τούτο όμως είναι μάλλον πιθα
νόν, άφοΟ καί εις τάς άλλας Δωρικός πόλεις καί ιδίως
την Σπάρτην ύφίσταντο καί κατώτεροι αστυνομικοί άρχοντες
(Άγορανόμοι, έμπέλωροι, παιδονάμοι κλπ) καί άστυνομικοί ύπηρέται (300 ιππείς).
Ή αγωγή τών παίδων έν Κρήτη τήν όποιαν ώς εϊπομεν παρηκολούθουν ώς υπέρτατη αστυνομική αρχή οί Κό
σμοι, δέν διέφερε ούσιαστικώς άπό τήν έν Σπάρτη τοιαύιην.
Οί Κόσμοι τιμωρούσαν δι’ άναλόγων ποινών τούς μή
πειθαρχοϋντας νέους, τούς μή σεβομένους τούς γονείς καί
τούς γεροντοτέρους, όσους ανευ άδειας έλόμβανον τόν λό
γον ή ήσον πολύλογοι καί όσους δέν ύπήκουον εις τόν αρ
χηγόν τής αγέλης τών νέων, τόν καλούμενον άγελάτην.
Οί Κόσμοι παρηκολούθουν επίσης τήν λειτουργίαν τών συσ
σιτίων, τών όνδρείων όπως τά έλεγον, εις τά όποια οί πολϊται έτρωγον, ότον μετά τήν έζόσκηαίν των εις τάς άγέλας κατετάσσοντο, εις τάς λεγομένας Εταιρείας. Πλήν τών
νέων οί Κόσμοι κατ' άναλογίαν πρός τούς Εφόρους τών
Σπαρτιατών έπώπτευον τήν έν γένει διαγωγήν των πολιτών,
ώστε νά είναι αότη σύμφωνος πρός τά Δωρικά νόμιμα. Τι
μωρούσαν τούς έπιδιδομένους εις τέχνας ή άοχολίας μή
προοιδιαΖούσας πρός τήν ιδιότητα τού μονίμου στρατιώτου,
τούς μή νυμφευομένους, τούς κοθ’ οίονδήπατε τρόπον άκοσμοΰντας κλπ.
Καί ή έποπτεία τών ήθών ήτο έργον τών Κόσμων.
ΈφήρμοΖον καί έν προκειμένω τήν Κρητικήν Δωρικήν νο
μοθεσίαν, τής όποιας σημαντικόν τμήμα, άφορών κυρίως εις
τό Αστικόν Δίκαιον, άνεκαλύφθη εις τήν περίφημον Επιγρα
φήν τής Γόρτυνος. Ή έπιγραφή αϋτη, ή μεγαλυτέρα καί
σπουδαιότερα τών έλληνικών έπιγραφών, άνήκουοα εις τόν
Σ Τ ' π.Χ αιώνα καί γεγραμμένη βουστροφηδόν μέ γράμμα
τα τού κρητικού άρχαίκού άλφαβήτου, περιέχει καί οτοιχεϊα ποινικού δικαίου και κυρίωα νόμουα άναφερομένουα
εις έγκλήμστα κατά τών ηβών. ’Εκ τών στοιχείων τούτων
δυνόμεθα κατά προσέγγισιν νά καθωοίσωμεν ώς κάτωθι τάς
σχετικός μέ τά ήθη άρμοδιότητας τών Κόσμων.
α) Ατιμώρητον όφηνον τήν μοιχαλίδα, διότι, όπως καί
εις τήν Σπάρτην ή μοιχεία ήτο έγκλημα άγνωστον, άφοΰ
εις τάς σχέσεις τής γυναικός έδίδετο πλήρως ελεύθερα,
σκοπόν έχουσα τήν μεγαλυτέραν παιδοποιΐαν. «Παρά Λα
κεδαιμονίου καί έκδόσθαι γυναίκα τινί τών φίλων καλόν
καί ούνηθες(7). Τούναντίον καί τούτο προκαλεϊ δεδικαιολογημένην απορίαν έτιμωρσϋντο οί άρρενες συνευρεθέντες
μεθ' ύπάνδρου γυναικός. Ή ποινή όμως ήτο πρόστιμον καί
όχι φυλάκισις ή άλλη σωματική τοιαύτη. Οΰτω μέ έκατόν
στατήρας έτιμωρείτο ό μοιχεύσας έλευθέραν γυναίκα εις
τόν οίκον τού πατρός, ή τού άδελφοΰ, ή τού συΖύγου, μέ
πεντήκοντα δέ, αν ή μοιχεία έλοβε χώραν εις άλλον οίκον.
Ή διόκριοις οφείλεται εις τήν ύβριν τού ιερού θεσμού τής
οικίας, ή όποια είναι βεβαίως βαρυτέρα εις τήν πρώτην περίπτωοιν. Δούλος μοιχευθείς μέ έλευθέραν έτιμωρείτο μέ
είκοσιν στατήρας, έάν δέ μέ δούλην μέ πέντε στατήρας.
β) Πλέον αύστηραί ποιναί προεβλέποντο διά τό έγκλη
μα τού έΕαναγκασμοϋ εις άσέλγειαν τόσον τής κατά φύσιν όσον καί τής παρά φύσιν τοιαύτης. Ό έΕαναγκασμός εις
άσέλγειαν περιλαμβάνεται εις τήν Β ’ στήλην τής έπιγραφής τής Γόρτυνος. Διακρίνοντσι δέ διάφοροι περιπτώσεις
καί διάφοροι ποιναί τής πράΕεως άναλόγως τής καταστά-

σεως τού δράστου, ή τού παθόντος. Ούτως: Έάν έλεύθερος βιάση έλευθέραν ή ελεύθερον τιμωρείται διά χρημα
τικής ποινής έκατόν στατήρων.
«α ι κ α
τ ο ν
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν
ε τ α ν
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν
κ α ρ τ ε ι
ο ι π ε ι
εκατόν
σ τ α τ ε ρ α ν ς
κ α τ α σ τ α σ ε ι »
Έάν δούλος
βιάση έλεύθερον ή έλευθέραν ή ποινή είναι διπλάσιά, δη
λαδή 200 στατήρες, « α ι δ έ κ α
δ ο λ ο ς τ ο ν
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν
ε ταν ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν
δι πλει
κ α τ α σ τ α σ ε ι » .
Έάν δούλος βιάση παϊδα ή κόρην
άπελευθέρου τιμωρείται μέ 20 στατήρας.
Έάν έλεύθερος βιάση οίκέα ή οίκέσν (οί παλαιοί κά
τοικοι τής Κρήτης πρό τής Δωρικής κστακτήσεως τιμωρεί
ται μέ πέντε δραχμάς. Έάν οίκεύς βιάση τόν οίκέα ή τήν
οίκέα τιμωρείται μέ πέντε στατήρας, «α ι δ ε
F ι κ ε
υ ς F ι κ ε α ε ο ι κ ε α ν
π ε ν τ ε
σ τ α τ ε 
ρανς».

Εις έπίκαιρα σημεία τοδ μυκηναϊκοί) κράτους έτοποθετοβντο
φύλακες (δροφύλακες), ώς μόνιμοι φρουράί. Εις τήν άποκρυπτογραφημένην πινακίδα τή ς’Πύλου (έπάνω) άναγράφεται κα
τάλογος άκτοφυλάκων καί τών διοικητών τους. (’Εκ τής Ι 
στορίας τοΰ 'ΕλληνικοΟ “Έ θνους).
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Εάν κανείς βιάση δούλην τιμωρείται μέ τέσσσρας
δρχ. έφ όσον ή δούλη είναι παρθένος. Εάν όχι, τιμωρείτοι μέ ένα οβολόν διά ιήν ημέραν μέ δύο δέ διά τήν νύ
χτα.
Καί οί έγκληματοΰντες κατά τής περιουσίας έτιμωρούντο ύπό των Κόσμων, διότι εις τήν Κρήτην δέν ϊοχυεν
έν προκειμένψ, ότι καί εις τήν Σπάρτην καί κυρίως έντελώς άσυγχώρητος ήτο ή κλοπή, ή όποια εις τήν μητρόπαλιν
τού Δωρισμού έμενε άτιμώρητος έφ' όσον ήτο έντεχνος.
Τέλος καί ή έπίβλεψις τής άγορας καί ή Αστυνομία των
ξένων άνήκεν εις τούς Κόσμους, οί όποιοι όμως, όπως καί
ή σχετική νομοθεσία διεπνέοντο άπό φιλόξενο πνεύμα καί
ήσαν άσχετοι πρός τήν όκαμπτον Σπαρτιατικήν ξενηλασίαν.

ΜΥΚΗΝΑ ΓΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Αν μετά τήν Δωρική Κρήτη κάνουμε ένα μεγάλο χρο
νικό άλμα πρός τά πίσω θά πρέπει γιά λίγο νά σταθούμε
οτόν εξαίσιο Μυκηναϊκό Πολιτισμό, ό όποιος καλύπτει μιά
περίοδο από τό 1600—1100 π.Χ. περίπου. Τά γενικά πλαί
σια έντός των όποιων άνεπτύχθη ό πολιτισμός έκεϊνος εί
ναι βεβαίως τοϊς πόσιν γνωστά καί έκφεύγουν τού παρόν
τος, τού όποιου άποκλειστικός καί μόνον σκοπός είναι ή
ψηλάφησις εις τήν άπωτάτην έκείνην έποχήν τών ολίγων
στοιχείων, τών άφορώντων εις τόν διοικητικόν μηχανισμόν
τού Μυκηναϊκού Κράτους καί κατ' έπέκτασιν τής άστυνομικής έξουσίας.
Τά πρώτα έτη τής Μυκηναϊκής ιστορίας τόν ΙΣ Τ ' δη
λαδή και τόν ΙΕ' π.Χ. αιώνα, τά πλούσια ταφικά κτερίσματα και κυρίως έκείνα πού βρέθηκαν ατούς βασιλικούς τά
φους μάς βεβαιώνουν, πώς τά μεγαλύτερα μυκηναϊκά κέν
τρα, διοικούντο ύπό μιας βασιλικής δυναστείας, ή όποια
έστηρίΖετο έπί δημοχρατικωτέρας βάσεως άπό έκείνη τής
Μινωϊκής Κρήτης. Τήν άπόλυτον έξουσαν ήσκει ό βασιλεύς,
μέ τήν βοήθειαν συμβούλων έκ τής τάξεως τών εύγενών.
Μπορούμε νά ύποθέσουμε, ότι εις ένα έκ τούτων είχε άνατεθεϊ καί ή άστυνομική δικαιοδοσία άσκουμένη έν άνόματι
τού βασιλέως καί συμφώνως πρός τό αγραφον έθιμικόν δί
καιον Είναι φυσικόν, ό έπιφορτισμένος μέ άστυνομικά κα
θήκοντα αρχών, νά έβοηθείτο ύπό κατωτέρων οργάνων, τά
όποια δέν πρέπει νά ήσαν άλλα, άπό άριβμόν έκλεκτων
στρατιωτών τού ήγεμόνος. Η ύπαρξις τής άστυνομικής τού
της δυνάμεως ήτο άναγκαία, άν μή τί άλλο, τούλάχιστον
διά τήν τήρησιν τής τάξεως κατά τήν διεξαγωγήν τών
ταυρομαχιών, τών άθλοπαιδιών, τών χορευτικών έπιδείξεων καί άλλων ψυχαγωγικών έκδηλώσεων τάς όποιας οί Μυκηναίοι όπως καί οί Μινωίτες έπεΖήτουν μέ ιδιαιτέραν άγάπην. Οι στρατιώτες —άστυνομικοί θά προήρχοντο μάλλον,
όχι άπό τούς όπλισμένους μέ τή βαρειά όκτώσχημη ασπίδα
καί ώς έκ τούτου δυσκινήτους, άλλά άπό τούς «ψιλούς»,
τούς τοξότας καί τούς σφενδονίτας. Ιδιαιτέρα άστυνομι
κή υπηρεσία θά ύπήρξεν, ώς φαίνεται έπιφορτισμένη μέ τήν
παρακολούθησιν τού έμπορίου, τό όποιον ήλεγχε ό βασιλεύς
όπως συνέβαινε προηγουμένως καί εις τήν Κρήτην.
Τόν ΙΓ ' π.Χ. αιώνα, ό όποιος καί άποτελεί τόν σπουδαιότερον σταθμόν τής μυκηναϊκής άναπτύξεως ή πολιτι
κή διάρθρωσις τής Ελλάδος, έμφανίΖεται μέ τήν μορφήν
τών ομοσπονδιακών θά έλέγομεν σήμερον κρατών. Υφίαταντο δηλαδή κατά περιοχός ήγεμονίαι, τάς όποιας συνέ
δεε κάποιος πολιτικός σύνδεσμος.
Τήν διοίκησιν τού «όμοσπονδιοκού» κράτους είχεν ό μο
νάρχης, ό ννάναξ, όπως τόν όνομάΖουν αί μυκηναϊκοί πινα
κίδες. Ο μονάρχης ήτο ό άρχηγός τού στρατού, ό μόνος
ρυθμιστής τής έμπορικής κινήαεως καί ό άνώτατος δικα
στής. Τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν εις τό Κράτος άνέθετε
εις τόν λανναγέτα τόν άρχηγόν δηλαδή τού στρατού, ό ό
ποιος, έκτος τής κεντρικής δυνάμεως διέθετε καί φρου
ράς εις τά πλέον έπίκαιρα σημεία τής περιοχής. Ιδιαιτέρα
άστυνομική δύναμις διετίθετο διά τήν άσφάλειαν τού ήγε
μόνος καί τών άνσκτόρων. Χρέη άγορανομικής άς πούμε
ύπηρεσίας φαίνεται πώς ήσκουν οί λεγόμενοι τελεσταί, άφού
αύτοί ήτο τά άνώτατα μετά τόν βασιλέα έκτελεστικά όργα
να καί άφού ό τελευταίος ήτο ό άπόλυτος ώς εϊπομεν ρυ
θμιστής τού έμπορίου καί τής βιοτεχνίας. Τήν μυστικήν
Αστυνομίαν τού μονάρχου άποτελούσαν, κάτι άνάλογο πρός
έκείνην τού βασιλέως τών Περσών, οί egeta (έπέται) έξαρτώμενοι άπ' εύθείας έκ τού κεντρικού άνακτόρου καί διε
σπαρμένοι. μερικοί τούλάχιστον εις τάν χώρον τής μικρός
άλλωστε Επικράτειας.

ΑΡΧΑ I KOI ΧΡΟΝΟΙ
Τόν λαμπρόν Μυκηναϊκόν πολιτισμόν ήκολούθησε, μετά
τήν μετανάστευσιν τών Ελληνικών φύλλων στήν Ελλάδα,

ό λεγόμενος « Ελληνικός Μεσαίων», ό όποιος ώναμάστηκε
έτσι γιατί οί πρώτοι αιώνες τής μεταμυκηναϊκής έποχής ύστερούν αίσθητώς ώς πρός τό πολιτιστικό επίπεδο έν σχέσει μέ τήν Μυκηναϊκή περίοδο. Έν τούτοις όμως οί αιώ
νες αύτοί άπετέλεσαν έξ άλλης πλευράς σταθμόν τής κα
θόλου Ελληνικής ιστορίας, διότι κατ' αύτό τό διάστημα
τό Ελληνικόν Έθνος άπέκτηοε πανελλήνιον έθνικήν ουνείδησιν, διά τής καθιερώσεως τού ονόματος Έλληνες, διά
τής ίδρύοεως τών 'Ολυμπιακών άγώνων, τών άμφικτυονιών
κλπ. Από τό 1100 έως τό 800 π.Χ. έδημιουργήθησαν εις
τόν Ελληνικόν χώρον κράτη, τά όποια έστηρίχθησαν κατά
βάσιν εις τήν φυλήν, άνωτέραν βαθμίδα κοινωνικής όργανώσεως, κατά τήν περί ής ό λόγος έποχήν. Τό αρχαϊκό
αύτό κράτος κυβερνούσε ένας άρχηγός, ό όποιος εις τούς
μετέπειτα αιώνας έλέγετο ταγός, άργαχέτας καί βασιλεύς.
Η έξουσία τού βασιλέως έπήγαΖεν έκ τής συνελεύσεως τών
πολεμιστών. Κατά τήν όσκησίν της ύπεχρεοΰτο νά τηρή τούς
άγράφους νόμους τής φυλής. Ή το ό άρχηγός τού στρα
τού, άνώτοτος διοικητικός όρχων καί δικαστής, ύπεύθυνος
διά τήν προστασίαν τής Ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας
τών ύπηκόων του.
Κατά τήν διάρκειαν τού Η ' καί άργότερον τού Ζ ' αίώνος, πολλά έλληνικά κράτη άπέκτησαν τά χαρακτηριστικά
τού κράτους «πόλις». Στή νέα μορφή κράτους, τού όποιου τά
όρια ήτο περιωρισμένα έμετώθηκε ό προηγούμενος ρόλος
τών φυλών καί τών φρατριών, τό άτομο συνεδέθη σιενώτερον μέ τό κράτος καί ηύξήθη τό αίσθημα τού τοπικού πα
τριωτισμού. Τό κράτος πήρε τή μορφή τής «πόλεως» όταν
κυρίως πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές άλλαγές,
όπως τό αιρετό τών άρχόντων καί τών μελών τής βουλής,
ή σύγκλησις τακτικών συνελεύσεων καί ό άποφασιστικός
ρόλος τής βουλής ώς νομοθετικού σώματος. Η έμφάνισις
τού κράτους «πόλεως» είχε ώς συνέπειαν νά σημε ωθή κατά
τόν Η ' π.Χ. αιώνα αϋξησις τής δυνάμεως τών εύγενών
μέ άντίστοιχον μείωσιν τού κύρους τών βασιλέων. Οί εύγενεϊς κατώρθωσαν νά έπιβάλλουν όσας θεσμικός καινοτο
μίας τούς έχρειάΖοντο, διά νά αύξήσουν τήν πολιτικήν έπιρροή των καί νά πάρουν τελικώς εις χεϊρας των τήν διοίκησιν τής Πολιτείας.
Η έκτελεστική έξουσία καί κατ' έπέκτασιν ή άστυνόμευσις τών πολιτών καί ή φροντίς διά τήν άσφάλειαν καί
τήν τάξιν εις τό κράτος έξέφυγαν πλέον έκ τής δικαιοδο
σίας τού μονάρχου καί περιήλθον εις τήν συνεχώς ένδυναμουμένην άριστοκρατίαν. Εις έκ τού συλλόγου τών εύγενών
ήτο έπιφορτισμένος μέ τήν αοκησιν τής άστυνομικής ύπηρεσίας, άσκουμένης, ούχί πλέον έν όνόματι τού βασιλέως,
άλλά έν όνόματι καί πρός τό συμφέρον τής πολιτείας.
Από τό 700 έως τό 500 π.Χ. ή βασιλεία είχε καταλυθή εις τά περισσότερα έλληνικά κράτη καί ό κληρονο
μικός μονάρχης είχε άντικατασταθή άπό ένα αιρετό άρχον
τα προερχόμενον, όπως προαναφέραμε έκ τών εύγενών.
Μέ τήν πάροδον τού χρόνου, ό άνώτατος αιρετός άρχων,
τού όποιου συνήθως ή θητεία ήτο μαχροτάτη άντεκατεσταθη
ύπό περισσοτέρων, συνήθως τριών. Η σημαντική αύτή με
ταβολή εις τήν διοίκησιν τών άριστοχρατικών πολιτειών έπεβλήθη έκ δύο βασικώς οίτίων. Πρώτον έκ τού κινδύνου
νά ένισχυθή άπέναντι τής βουλής ό αρχών καί έκ τούτου
νά καταστή άπόλυτος κύριος, τύραννος, όπως έλεγον και
δεύτερον έκ τής άνάγκης νά άσκήται καλύτερον ή διοικησις, άφού αί ηύξημέναι ύποχρεώσεις, άντετίθεντο εις περισ
σότερα τού ένός πρόσωπα, τών όποιων ή όπόδοσις ήτο
όναμφιβόλως άσυγκρίτως καλυτέρα. Παραλλήλως πρός τούς
τρεις άνωτάτους άρχοντας ένεφανίσθησαν εις τά όψιμα άριστοκροτικά καθεστώτα καί κατώτεροι
άρχαί, οί όποϊαι,
συγκροτούμενοι έκ περισσοτέρων τού ένός προσώπων, εϊχον έπιφορτισθή μέ περιωρισμένον καί έξειδικευμένον τμή
μα τής δημοσίας διοικήσεως. Μεταξύ τών συλλογικών τού
των οργάνων περιλομβάνοντο οί άστυνόμοι, οι γυναικονόμοι, οί άγορανόμοι καί άλλοι, μέ άλλην έκάστοτε ονομασίαν
εις τάς καθ' έκαστον πόλεις. Πρόκειται ώς παρατηρούμεν,
διά τήν έμφάνισιν άρχών, αί όποϊαι ώς άποχλειστικόν των
πλέον έργον είχον τήν όσκησιν τής άστυνομικής έξουσίας,
όπως έννοούμεν τούτην σήμερον. Πεοί τών άστυνοσικων
τούτων άρχών, ώς έκάστη διεμορφώθη εις τάς πόλεις κράτη τής άρχαίας Ελλάδος, τάς κυοιωτέρας έξ αύτών,
θά άσχοληθώμεν εις τό έπόμενον, άρχίΖοντες έκ τών ήγεμονίδων πόλεων τού Ελληνικού κόσμου τήν Σπάρτην καί
τάς Αθήνας.
ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος A

Τοξείϋιο στην όμορφη ΈλλάΟα μαη
Κανένας
πολιτισμός
μέχρι σήμερα
δεν παρουσίασε,
δσο ό Μινωϊκός, τό
εντελώς μοναδικό «ά
ρωμά τής λεπτότητος και
τή συγκεντρωμένη κομψό
τητα στη ζωή και τήν τέχνη».

ΊΙυγμάχοι». Ρυτό-; τού 1(ίου χίώυος.

ΣΤΗ Ν ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ Μ ΙΝ Π Α
Κνωσός:

Ή Βόρεια Είσοδος στην Πολιτεία τού Μίνωα.

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
« Υπάρχει μία χώρα πού λέγεται
Κρήτη, στή μέση τής σκοτεινό
χρωμης θάλασσας, μιά όμορφη
καί πΛούσια χώρα, τριγυρισμένη
άπό νερό' καί έκεί ύπάρχουν α
μέτρητοι άνθρωποι καί ένενήντα
πόλεις».
Έτσι περιέγραφε τόν ένατον
π.Χ. οίώνα ό Όμηρος τό μεγάλο
νησί, άναφερόμενος προφανώς
στον έΕαίσιο Μινωϊκό Πολιτισμό,
πού άνθησε στην Κρήτη πολλές
έκατονταετηρίδες πριν. Ό Πολι
τισμός έκεϊνος, τού όποιου τό
μοναδικά στόν κόσμο μνημεία κά
νουν σήμερα τήν Κρήτη πρώτης
γραμμής τουριστικό κέντρο, θα
μάς άποσχολήση στό σημερινό
άνοιΕιάτικο ταΕείδι μας. Θά προ
σπαθήσουμε μέ τής ψυχής μας τό
μάτια νά νοιώθουμε, όσο μπορού
με πιό πολύ, τό μηνύματα τού ύπερόχου έκείνου κόσμου, πού άνοιΕε άληθινά τήν αύλαία τού Μυ
κηναϊκού κΓ έπειτα τού κλασσι
κού "Ελληνικού θαύματος.
Αιώνες κοιμήθηκαν, άφωνοι
μάρτυρες, κάτω άπό τή φιλόΕενη
κρητική γή, τό λείψανα τού χιλιό
χρονου πολιτισμού, μέχρις ότου ή
σκαπάνη τού Αλλου άρχαιολόγου
Έβανς έτάραΕε τόν ύπνο τους.
Τό έτος 1900, ό μεγάλος έκείνος μύστης τής έπιστήμης άγόρασε ένα άγράκτημα κοντά στό
"Ηράκλειο, στή θέση, όπου ό άλ
λος γίγας τής άρχαιολογίας, ό
Σλήμαν, τοποθετούσε τήν Κνωσό,
τήν πρωτεύουσα, όπως έπιστεύετο τού μυθικού Μίνωα. Ψάχνον
τας μέ θείο πάθος τήν Εερή γή,
πέτυχε ένα άπό τά σπουδαιότερα
κατορθώματα τής σημερινής έπιστημονικής έρευνας. "Ανακάλυψε
καί πραγματοποίησε έτσι τό ώραιότερο όνειρο τής Ζωής του, τό
μεγάλο άνάκτορο, πού ή γόνιμη
φαντασία του τό άφιέρωσε στό
Μίνωα, τό σύντροφο καί φίλο τού
μεγάλου Δία. Ή άνακάλυψη τού
Έθανς Εεσήκωσε τούς μελετητές
όλου τού κόσμου, πού έτρεΕαν
στήν Κρήτη γιά νά πάρουν μέρος,
σάν σέ Εεφάντωμα, στό νέο παράΕενο καί πρωτόγνωρο πανηγύρι
τής έπιστήμης. Μιά όμάδα άπό Ι
ταλούς έσκαψε στήν "Αγία Τριάδα
καί έπειτα στή Φαιστό. "Αμερικα
νοί έρεύνησαν τή
Βασιλική, τή
Μόχλο καί τά Γκουρνιά. Οί Κρη
τικοί, ό Ξανθουδίδης καί ό ΧατΖηδάκης άνακάλυψαν σπήλαια
καί τάφους σέ πολλά σημεία τού
νησιού. Καί τά εύρήματα; "Ενα
πλήθος άπό σφραγίδες, άγγεϊα,
πινακίδες, κοσμήματα, έργα όλα
άπαράμιλλης τέχνης, δείγματα
κάποιου άνώτερου πολιτισμού,
πού τόν χαρακτήριΖαν ή εύγένεια
ή λεπτότητα καί ή άγόπη στήν
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Ό Πρίγκιψ pi χχ Κρίνα Μουσεΐον Έρχκλείου.
«Άγρόχαι». Παράσχαοις έτχί ρυχοΰ. Μουσεΐον Έρακλείου.

ομορφιά τής ζωής Από τά εύρη
ματα, πού έφεραν ατό φώς οι 6νοσκαφές μπορούμε μέ λίγη φαν
τοσία νά σκιαγραφήσουμε σέ γένι
κό πλάνο τόν ύπέροχο Μινωϊκο
πολιτισμό.
Ό Μινωίτης Κρητικός προσπα
θεί νά ζή Μέ όση περισσότερη ά
νεση μπορεί, χωρίς νά παραμελή
τήν πνευματική του καλλιέργεια
Χτίζει θέατρα, ένα βρέθηκε
στή Φαιστό καί τό άλλο στήν Κνω
σό, γιά νά παροκολουθήση θέαμα
υψηλής ύποκριτικής τέχνης. Οί
τοιχογραφίες μάς διέσωσαν άκρο
οτές νά παρακολουθούν τις σκη
νές αύτές καί άλλες, γυναίκες μέ
πολύχρωμα φορέματα καί πλού
σιες πλεΕούδες, νά χορεύουν κά
ποιο έντόπιο χορό. Ή μουσική
ήταν χτήμα τού
Μινωίκοΰ άνθρώπου, πολύ πριν ό Τέρπανδροα,
άνακαλύψη, όπως ήθελαν οί "Ελ
ληνες, τήν έπτάχορδη λύρα του
Ή
Εέγνοιοοτη καί χαρούμενη
ζωή του έμπνέει καί τήν τέχνη
του. Φτιάχνει έγχειρίδια καί Είφη στολισμένα μέ ζώα καί φυτά,
πού είναι χρυσός, άργυρος, ή έλεφαντόδοντας κολλημένος πάνω
στό μέταλλο. Σάν άγγειοπλάστπς είναι μοναδικός. Φτάνει σέ
σημείο νά λεπτύνη τόσο πολύ τόν
πηλό του, ώστε νά καταφέρη τά
τοιχώματα τών άγγείων του νά
μή Εεπερνοΰν τό ένα χιλιοστό
τού μέτρου. Τέτοια αγγεία, πού
οί αρχαιολόγοι τά είπαν ώοκέλυφα, αύγότσοφλα
θά λέγαμε έμεϊς, βρέθηκαν στό σπήλαιο Κα
μάρες, οπό όπου έπεκράτησε νά
λέγωνται Καμαραϊκά .
Στά έπόμενα χρόνια, ό Κρητι
κός άγγειοπλάστης βελτιώνει άκόμη τήν παραγωγή του, πού τώ
ρα έΕάγεται σέ ολόκληρη τή Με
σόγειο.
Αγαπάει τή φύση, τή
ζωντανεύει στά έργα του μέ χα
ριτωμένα λουλούδια, μέ παράΕενα ζώα μέ ψάρια καί κυανούς
χρωματισμούς.
Ή άγγειοπλαστική ποράδοση
τής Κρήτης θά παροκμάση μαζύ
μέ τό θάνατο τού Μινωίκοΰ Πο
λιτισμού καί θά Εαναζωντανέψη σέ
άναλογία, ύστερα άπό
αιώνες,
στά έογσστήρια τής Κορίνθου καί
τής Α ττικής.
Αλλά καί ή ζωγραφική είναι
ένα άκόμη άΕιοθαύμαστο στοιχείο
τής Μινωϊκής κουλτούρας.
Τέ
λεια δείγματα τής εύγενοΰς τέ
χνης μάς διέσωσαν οί χιλιετίες
στούς τοίχους τών άνακτόρων,
σέ σαρκοφάγους καί σέ άλλα ση
μεία. Μέσα στις σκοτεινές αίθου
σες τών σπιτιών, ό μακρυνός έκεϊνος τοιχογράφος ζωγραφίζει
πάνω στό σοβά μέ βούρτσα καί
νερομπογιά, νάρκισσους, κρίνους
καί τουλίπες τρισχαριτωμένες.
Ανακαλύπτει, όπως καί ό άγγειογράφος τή φύσι, στις πιό όμορ
φες, τις πιό γλυκειές άναλαμπές
της. "Ομως καί τό άνθρώπινο
σώμα ένδιαφέρει τόν Κρητικό
κολλιτέχνη. Στή Μέση Μινωϊκή
έποχή ζωγραφίζει άνθρώπινες

Κνωσός:

Αί άποβήχαι πρός τήν δυτικήν πλευράν.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
ιπι m i lo m u τον m ill

V 1 ΙΣ ΙΟ Σ ΛΝΕΣΤΗ! II Κτισις απασα, άγγέλων τό σύστημα και άνθρωπων τό γένος, ευφραίνεται καί
ή * πανηγυρίζει έπί τψ χαρμοσύνψ μηνύμαχι τής Άναστάσεως τοΰ Γίοΰ τοΰ Θεού καί Σωτήρος χών αν
θρώπων.
Τό φαιδρόν άγγελμα μεχαδίδεχαι από στόμαχος εις στόμα, απ' άκρου εις άκρον της Γης καί κυλά ώς
χείμαρρος εις τά κράτη καί τούς λαούς, διά νά μεταδώση ειρήνην, έλπίδας, άγάπην καί εύλάβειαν.
’Αντηχεί μελωδικώς δ χαιρετισμός τοΰ νίκησαντος τόν θάνατον καί χαρισαμένου τήν αιωνιότητα εις
τό γένος τών άνθρώπων θείου Ναζωραίου!
« Χ Α ΙΡ Ε Τ Ε »

Μετά τά πάθη, τήν σύλληψιν, χάς άράς, τήν προδοσίαν, τήν καταδίκην, τήν φρικτήν δοκιμασίαν, τήν
άγωνίαν, τόν_ σταυρόν, άνατέλλει ό ήλιος τής, Χαράς, τής Δικαιοσύνης, τής Λυτρώσεως. Καί καταυγάζει τήν
Παγκόσμιον 'Ιστορίαν, δίδων εις αύτήν περιεχόμενον καί άξίαν.
’Ανοίγονται αί ΙΙΰλαι τής ’Αθανασίας καί ένοΰνται τά ούράνια μέ τά έπίγεια.
Ό Σταυρός γίνεται Σύμβολον καί "Οπλον άκαταμάχητον. Ό τάφος αφετηρία διά τήν Αιωνιότητα.
Ό πόνος αγαθοποιός, άκατάβλητος δύναμις.
Τά μαρτύρια πηγή έμπνεύσεως διά πάντα άνθρωπον, έρχόμενον εις τόν κόσμον.
Καί έκ τοΰ τάφου,, έξέρχεται ή Ζωή. Καί έξ αυτής καί διά μέσου αυτής συντρίβεται τό κράτος τού
θανάτου.
«Πάσχα Κυρίου, εύφρανθώμεν λαοί. Πάντα τά Εθνη κροτήσατε χείρας».
Ί ο Αναστασιμον Φως διαλύει τα σκότη τών παθών. Ανέρχεται θ’ Κύριος εις τούς ουρανούς καί πί
πτει έξ ούρανοΰ τό «μάνα» τής λυτρώσεως.
Προσκυνούν τόν Άναστάντα θεάνθρωπον, εύγνωμόνως, τά Έ θνη καί γεννάται ή νέα θρησκεία τής
Αγάπης, ήτις ^μεταβάλλει τόν ροΰν τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας καί δανείζει τάς άκαταλύτους αξίας της καί
τά υψηλά ιδεώδη της, διά νά δημιουργηθή καί νά λάμψη ό νέος πνευματικός πολιτισμός τής Χριστιανικής
άνθρωπότητος.
Ext τής παγκοσμίου Ιστορίας τίθεται η σφραγίς τοΰ Σταυροΰ καί μία νέα πραγματικότης, μία νέα
ιστορική περίοδος άρχιζε ι διά τούς λαούς τής Οικουμένης.
« Χ ρ ι σ τ ό ς ’Α ν ί α τ η ! »
’Αντηχεί δ γλυκύτατος ύμνος τής χαράς, εις μίαν έποχήν άναγεννήσεως τής φύσεως, χρωμάτων,
άνθέων καί έαρινής πανδαισίας.
Πανηγυρίζει δ Ελληνικός Λαός καί τιμά, μέ άγνόν ένθουσιασμόν, τήν μεγάλην αύτήν έορτήν τής
Χριστιανοσύνης, τήν «έορτήν τών έορτών». Καί δίδει εις τούς εορτασμούς του σπανίας ώραιότητος οψιν, διά
τών γραφικών παραδόσεων καί έθίμων του.
Ηνωμένος, ευτυχής καί μέ ύψηλόν φρόνημα δ λαός μας, έμπνεόμενος έκ τοΰ έθνικοΰ σαλπίσματος
τής 21ης ’Απριλίου, χαίρεται άπερίσπαστος τήν ίεράν αύτήν Χριστιανικήν έπέτειον.
Τήν Ιδίαν ώραν, οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων προσφέρουν τόν μόχθον των, διά νά έξασφαλίσουν τάξιν καί άνεσιν εις τά έορτάζοντα πλήθη. Καί, ώς Χριστιανοί, συμμετέχουν εύλαβώς εις τόν καθολι
κόν εορτασμόν. Ή θρησκεία τής αγάπης στερεώνει τά βήματά των εις τήν δ0όν τοΰ Καθήκοντος.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Διοικητικοί υπάλληλοι.
Επ ευκαιρία τής Μεγάλης αύτής Ημέρας, σάς απευθύνω Χριστιανικόν χαιρετισμόν καί τάς θερ
μοτέρας τών εύχών μου.
Είθε τό Άναστάσιμον Φώς νά θερμαίνη καί νά φωτίζη πάντοτε τάς καρδίας μας καί νά πληροί ταύτας
μέ ειρήνην καί εύτυχίαν.
Εις υμάς καί τάς οικογένειας σας εύχομαι χαράν, πρόοδον καί εύημερίαν.
« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ A Ν Ε Σ Τ Η»
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Αί άποΟήκαι πρός τήν δυτικήν πλευράν.

φιγούρες, δυό τέτοια δείγματα
έφτασαν ώς έμάς. Ό πρίγκηπας
μέ τούς κρίνους τό ίδιο Ζωντα
νός, όπως πριν τέσσερες χιλιά
δες χρόνια άπό σήμερα εντυπω
σιάζει μέ τή «δαχτυλιδένια» μέ
ση του, τό μακρύ, σάν μίσχο λου
λουδιού σώμα καί τό τέλειο άπό
κάθε άποψη κεφάλι. Τί νά πή ό
μως κανείς γιά τήν περίφημη κυ
ρία, τήν «ΠσριΖιάνα», όπως τήν
ώνόμασαν οί άρχαιολόγοί; "Ενα
πορτραίτο, πού στέκει άνετα δί
πλα στή ΤΖοκόντα τού Ντά Βίντσι, μέ τήν παιδική μά προκλητι
κή γοητεία, τό τονισμένο στήθος,
τόν καλλίγραμμο λαιαό, τήν περι
φανή μύτη καί τά φιλήδονα, τά
γεμάτα θηλυκότητα χείλη;
Ή γλυπτική δέν προσέχτηκε
πολύ στή Μινωϊκή Κρήτη. Λίγα
δείγματα φύλαΕαν οί
αιώνες.
Ενα όμως απ' αύτά, τό περίφη
μο κεφάλι τοϋ ταύρου, προκαλει
τόν θαυμασμό τού έπισκέπτη ατό
Μουσείο τού Ηρακλείου. Τά ά·
νοιχτά ρουθούνια πού άναπνέουν
δυνοτά, ή γλώσσα πού τρέμει καί
τά άγρια σάν μανιασμένα κύματα
μάτια, δίνουν ατό άριστούργημα
έκεϊνο μιά έκπληκτική Ζωντάνια
καί δύναμη, πού δύσκολα θά έπιτύχουν καί αύτοί άκόμη οί μεγά
λοι τής γλυπτικής ατά χρυσά χρό
νια τής Ελληνικής τέχνης.
"Αν πρέπει νά ρίΕουμε μιά σύν
τομη ματιά καί στή Μινωϊκή άρχιτεκτονική, είναι άνάγκη, χωρίς
αμφιβολία νά σταθούμε στό άντιπροσωπευτικώτερο δείγμα της τό
βασιλικό άνάκτορο. Στό μεγαλύ
τερο άπ' αύτά τό άνάκτορο τής
Κνωσού, πού ήταν διοικητικό καί
συγχρόνως θρησκευτικό κέντρο,
συνεργάζονται μέ τόν άρχιτέκτονα, ό γλύπτης, ό άγγειοπλάστης,
ό Ευλουργός καί ό Ζωγράφος, γιά
νά δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο
καί πολυσύνθετο οικοδόμημα, τό
όποιον οί μεταγενέστεοοι θά ονο
μάσουν Λαβύρινθο. Ο Λαβύριν
θος τής Κνωσού έχει τά ίδια σχε
δόν χαρακτηριστικά μέ τά άλλα
μικοότερα άνάκτοοα. πού βρέθη
καν στήν ύπόλοιπη Κοήτη. Μιά
μεγάλη τετράγωνη αύλή στή μέ
ση καί γύρω σέ ύψος τεσσάρων
όοόφων πολυάριθμα δωμάτια, πού
είναι δημόσια γραφεία διαμερί
σματα αύλικών, ύπνοδωμάτια, αί
θουσες τελετών, φυλάκια καί άποθήκες. Σέ ίδιαίτεοο χώρο βσίσκεται ή αίθουσα τού θρόνου καί
ό πέτρινος «θρόνος τοϋ Μίνωος»
τριγυοισμένος άπό χαρακτηριστι
κά δείγματα τής Μινωϊκής Ζωγρα
φικής. Όπως καί τά ύπόλοιπα
δωυάτια στολίζονται μέ περισσή
τέχνη καί μσεστοία. ΔιαΖώματα μέ
τρίγλυφα καί ρόδακες τοποθετούν
ται ατούς τοίχους, έπενδύσεις άπό
κατεργασμένο Εύλο, καί κομψά

ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
αντικείμενα συμπληρώνουν αισθη
τικά τό χώρο. Πάνω άπ' άλα στέ
κεται βεβαίως ό Ζωγραφικός διά
κοσμος, πού δίνει τήν πιό χαρού
μενη φιέστα ατό άνήλιαγο πολλές
φορές δωμάτιο. «Βλέπουμε έκει
νά κουβεντιάζουν εις ένα σαλόνι
αί κυρίαι μέ τά γαλάΖια, μέ κλασ
σικά χαρακτηριστικά, μέ τορνευ
τά μπράτσα καί ώραία στήθη' ά
γροί μέ λωτούς, κρίνους ή έλ ές'
κυρίαι εις τήν όπεραν καί δελφί
νια πού κολυμπούν άκίνητα μέοα
εις τήν θάλασσαν.
Υπάρχει πρό παντός ό άρχοντικός Άγγειοφόρος, εύθυτενής
καί δυνατός, πού μεταφέρει κά
ποιαν πολύτιμον άλοιφήν μέσα εις
ένα λεπτόν γαλάΖιον άγγείον. Τό
πρόοωπόν του έχει σμιλευθή άπο
τήν άνατροφήν καθώς καί άπό τήν
τέχνην».
Τό άνάκτορο άποτελούσε όπως
είπαμε διοικητικό καί θρησκευτικό
κέντρο τού Κράτους, άλλά καί
κατοικία τού βασιλέως, τού Μίνωα. Τό όνομα δέν φαίνεται νά
άνήκε οέ κάποιο μονάρχη, όλλ'
ήταν μάλλον τίτλος, κάτι άνάλογο, μέ τούς Φαραώ τής Αίγύπτου.
Ό Μίνως είναι ό πολιτικός καί
θρησκευτικός άρχηγός τού κρά
τους. ΊσχυρίΖεται, γιά νά στερεώοη τήν κυριαρχία του, ότι κατάγε
ται άπό τόν πατέρα τών θεών,
τό Δία. Κυβερνά μέ ένα πλήθος
άπό ύπαλλήλους. Διαχειρίζεται ό
ίδιος τό έμπόριο, έπιβλέπει γιά
τήν έφορμογή τών νόυων καί άπονέμει τή δικαιοσύνη. Καθιερώ
νει τέλος σάν έμβλημα τής κυριαρχίος του τόν διπλό πέλεκυ καί
τόν κρίνο. Γύρω του, γύρω άπό
τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα κινούν
ται χιλιάδες ύπήκοοι, όνδρες καί
γυναίκες, πού φυλετικά οί άρχαιολόγοι τούς κατατάσσουν στή λεγομένη Μεσογειακή φυλή. Είναι
κοντού άναστήματος, άθλητικοί
καί άρκετά ήλιοκαμένοι. Οί γυ
ναίκες όντίθετα άποφεύγουν τόν
ήλιο, έπιδιώκουν νά είναι άσπρες
ώχραίνουν τά πρόσωπα έτσι, ό
πως τό ήθελε ή μόδα τής έπο-

Τό διαμέρισμα τή; βασιλίσση;.

xnc.
Αύτές οί γυναίκες Εοδεύουν
καθώς φαίνεται πολλά, γιά νά με
γολώσουν τή γοητεία τους. Από
τά γυναικεία κοσμήματα σώθηκε
ένας μεγάλος άριθμός, όπως δια
δήματα άπό πολύτιμους λίθους
χάντρες γιά τό λαιμό, δαχτυλίδια.
βραχιόλια, πόρπες χρυσές στολι
σμένες μέ Ζώα καί λουλούδια και
ένα σωρό άλλα λεπτουργήματα
πού προκαλούν τό θαυμασμό. Και
οί άνδρεα στολίΖουν καί έκεϊνοι
κάποτε κάποτε τά χέρια τους με
πολύτιμα δαχτυλίδια πάνω στά ο
ποια έχουν χαραχτή μέ άπαράμιλ
λη τέχνη σκηνές ολόκληρες απο
μάχες ή άπό κάποιο ρωμαντικο

as τ

Φαιστός: Ή μεγάλη κεντρική αυλή των Ανακτόρων.
Φαιστός: Τμήμα θεάτρου.

περίπατο, γιά κυνήγι στά δάοη
του νησιοϋ. Κοντά στήν αγάπη
tou c γιά τή Ζωή καί τήν προσπάθειά τους νά ωραιοποιήσουν, ότι
έχει σχέση μ' αύτή, οι χαρούμε
νοι εκείνοι άνθρωποι ήταν καί ε
ξαιρετικά φιλόθρησκοι. Ο Μινωϊτης Κρητικός λατρεύει, ότι νομίΖει, πώς τού έπηρεάΖει τή Ζωή.
Εξαιρετικό όμως σεβασμό τρέφει
στή μεγάλη θεά - μητέρα, τής ό
ποιας τή γονιμοποιό δύναμη νοιώ
θει σάν τό μεγαλύτερο έχθρό τού
θανάτου. Στά ειδώλιά του τήν
παρουσιάΖει μέ πλούσια στήθη καί
εξαιρετικά έξωγκωμένες λαγάνες.
Καί ό Δίας άνήκε στούς μεγά
λους θεούς τού Κρητικού πανθέ
ου. Οί ιερείς του, οί Κουρήτες ό
πως έλέγοντο τόν λατρεύουν μέ
χορούς, μέ άτελείωτες προσευχές,
μέ θυσίες καί ιερά σύμβολα. Κά
ποτε αύτός ό μεγάλος θεός μετα
μορφώνεται σέ ταύρο καί γνωρί
ζεται μέ κοινές θνητές. Καρπός
μιάς τέτοιας γνωριμίας του μέ τήν
γυναίκα τού Μίνωα τήν Πασιφάη,
ήταν ό περίφημος Μινώταυρος.
Η άοχαιολογική σκοπάνη δέν άνακόλυψε ναούς σ' ολόκληρη τή
Μινωϊκή Κρήτη. Οί θεοί λατρεύ
ονταν σέ βωμούς, πού βρέθηκαν
διασκορπισμένοι, όχι μόνο
στό
χώρο των άνακτόρων, άλλά καί
στήν ύπαιθρο.
"Οπως καί στήν
Ελλάδα στά Μυκηναϊκά καί τά ύστερότερα χρόνια, έτσι καί στήν
Κρήτη λατρεύονται οί νεκροί.
Στόν αιώνιο ύπνο τους συντρο
φεύονται άπό τά προσφ λή τους
άντικείμενα,
πού τοποθετούνται
μέ ιδιαίτερη φροντίδα στόν τάφο.
Ό Μινωϊκός κόσμος φαίνεται
πώς έξέλειπε άπό κάποια τραγι
κή καταστροφή, γύρω στόν 14ον
π.Χ. οίώνα. Παλαιότερα πίστευαν
πώς ήταν άποτέλεσμα έχθρικής
εισβολής.
Νεώτερες έρευνες άπέδειξαν,
ότι ό άνεπανάληπτος έκεϊνος πο
λιτισμός. ήταν ένα άπό τά μεγα
λύτερα θύματα τής οργής τού ήφαιστείου τής Θήρας.
"Οπως όμως καί νά έχουν τά
πράγματα-, όσο μεγάλη κι' αν ή
ταν ή καταστροφή, όσοι αιώνες
κι' άν πέρασαν καί όσοι άκόμη
θά άκολουθήσουν, έκεϊνο πού έ
μεινε, χωρίς νά επιδέχεται άμφισβήτηση είναι τούτο. Ό τ ι κανέ
νας λαός μέχρι σήμεοα δέν πα
ρουσίασε, όσο ό Μινωϊκός, τό έντελώς μοναδικό «άρωμα ^τής λεπτότητος καί τή συγκεντρωμένη
κομψότητα στή Ζωή καί τήν τέ 
χνη».
Αύτό είναι άκριβώς τό μεγάλο
μήνυμα τής Κρήτης στούς δικούς
μας σύγχοονουα θολούς καιρούς.
Ένα μήνυμα πού φτάνει άπό τά
βάθη των αιώνων άληθινός πνευ
ματικός παράδεισος στήν έρημο
τής ταραγμένης έποχή μας.
Σ. Α.
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ΗΛΙΚΜΜΕΝΟΙ H O ΒΟΛΑΝ
V ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ χώρες, δ νόμος δέν βάζει δριο ή^
λικίας γιά τήν απόκτηση διπλώματος δδηγήαεως. ’Α
παιτεί μονάχα νά είναι δ υποψήφιος ύγιης καί αρτιμελής καί
νά μήν έχη κάποια ασθένεια ή αναπηρία, ή δποία νά τόν έμποδίζη στήν δδήγηση. Υποβάλλεται, λοιπόν, αέ ιατρική έξέταση,
πού σπάινια διαρκεϊ περισσότερο από 10 λεπτά τής ώρας,
ένώ θά έπρεπε νά γίνεται έπιμελέοτερα, έξονυχιστικώτερα, μέ
ψυχοτεχνικά τέστ, μέτρηση τής ταχύτητος άντιδράσεως, κλπ.
Έ τσ ι, οί περισσότεροι ήλικιωμένοι μπορούν νά δδηγήσσυν
αύτοκίνητο. ’Αλλά — γιά νά ξαναγυρίσουμε στό άρχικό ερώ
τημα — είναι έπικίνδυνοι;
Στίς περισσότερες περιπτώσεις, δ ήλικιωμένος δδηγός έχει
στό ένεργητικό του πολλά χρόνια πείρας, πού μπορεί, ώς ένα
σημείο, νά άναπληρώση τά ενδεχόμενα φυσικά του μειονεκτή
ματα, καθώς καί τήν έλαττωμένη ταχύτητα των ανακλαστικών
του. Οί στατιστικές τών θανατηφόρων αύτοκινητικών δυστυ
χημάτων, σέ σχέση μέ τήν ήλικία τών δδηγών, παοέχουν ένδιαφέρουσες ενδείξεις. Ά π ’ αύτές συνάγεται δτι ή πιό επικίν
δυνη ήλικία (ή υπεύθυνη, δηλαδή, γιά τά περισσότερα δυστυ
χήματα) είναι ή μεταξύ 30 καί 45 έτών, ένφ ή λιγώτερο έπικίνδυνη είναι τά 60— 65 χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, νά συμπεράνουμε δτι δσο προχωρούν τά
χρόνια τού δδηγού, τόσο λιγοστεύει δ κίνδυνος; Ό χ ι βέβαια. . .
Οί στατιστικές έχουν πάντα ελαττώματα καί άτέλειες. Τό μειο
νέκτημα δέ αυτής πού μάς απασχολεί έδώ είναι δτι δέν υπο
λογίζει τόν άριθμό τών χιλιομέτρων πού διανύει κάθε δδηγός
μέσα σ’ ένα έτος. Οί δδηγοί τών 30— 45 έτών, δχι μόνο είναι
πιό πολυάριθμοι άπό τούς ηλικιωμένους, αλλά καί εργάζονται
περισσότερο άπ’ αύτούς, κινούνται, ταξιδεύουν, είτε γιά επαγ
γελματικούς λόγους, είτε γιά ψυχαγωγία. Συνεπώς, έχουν μαθηματικώς μεγαλύτερες πιθανότητες νά τούς αυμβή κάποιο α
τύχημα.
"Ενα σοβαρό φυσικό μειονέκτημα τών ήλικιωμένων άφορψ
τήν δράσή τους. "Οταν, δηλαδή, θαμπωθούν άπό έ;α έκτυφλωτικό φώς, τά μάτια τους χοειάζοηαι περισσότερη ώρα άπό
δση τά μάτια τών νέων γιά νά ίδοΰν καί πάλι καθαρά. Τό
χρονικό αύτό διάστημα τής «άχρηστεύσεως» τών ματιών φθά
νει τά 3—10 δευτερόλεπτα, ένφ στούς νέους δέν υπερβαίνει
συνήθως τά 6.
Απ’ αυτά συμπεραίνουμε δτι οι ήλικιωμένοι πρέπει νά
αποφεύγουν δσο τό δυνατόν τή νυκτερινή δδήγησι, γιατί κινδυ
νεύουν ιδιαίτερα άπό τά φώτα τών αυτοκινήτων, πού τούς
θαμπώνουν.
Πρέπει νά άναφέρουμε άκόμη δτι τό μειονέκτημα αύτό
είναι πιό έκδηλο στούς έρασιτέχνες, πού δδηγοΰν σπάνια, καθώς
καί σ’ εκείνους πού έχουν πάρει πρόσφατα τό δίπλωμα, ένφ
οί έπαγγελματίες, πού έξασκούν συνεχώς τά μάτια τους, πα
ρουσιάζουν μεγαλύτερη άντοχή στό θάμπωμα.
Τήν ίδια διαφορά έχουν έπαγγελματίες καί έρασιτέχνες
στό χρόνο τών ανακλαστικών. Πάντως— δπως είπαμε καί πιό
πάνω — οί αντιδράσεις δλων γενικά τών ήλικιωμένων σέ κάθε
έξωτερικό έρεθιομό είναι βραδύτερες.
Οί σχετικές μετρήσεις μπορεί νά γίνουν στό ψυχοτεχνικό
έργαστήριο, μέ μηχανήματα πού απομιμούνται τά φρένα καί
τό γκάζι τού αύτοκινήτου. Έ τσ ι, διαπιστώθηκε δτι δ εξετα
ζόμενος χρειάζεται κατά μέσον δρο 50 έκατοστά τού δευτερο
λέπτου γιά νά οηκώση τό πόδι του άπό τό γκάζι καί νά πατήση φοένο. "Αν τό πόδι βρίσκεται ήδη πάνω στό φρένο, χρειά
ζεται 29 έκατοστά τού δευτερολέπτου γιά νά τό πατήση δταν

άντιληφθή κίνδυνο. Οί χρόνοι, λοιπόν, αύτοί γιά τόν ήλικιωμένο δδηγό είναι έλαφρά ηύξημένοι, κατά 2—4 έκατοστά τού
δευτερολέπτου. Συγκεκριμένα, γιά ένα δδηγό 50 έτών, είναι
άντιστοίχως 52 καί 31 έκατοστά τού δευτερολέπτου.
"Αν ρωτήσετε τούς «δασκάλους», τούς έκπαιδευτάς δδη
γών, θά σάς πούν δτι οί ήλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερα
μαθήματα άπό τούς νέους. Κάποιος μάλιστα άπ’ αύτούς ύπολογίζει δτι απαιτούνται τόσα μαθήματα, διάρκειας μισής ώρας,
δσα είναι τά χρόνια τού μαθητού. II.χ. ένας νέος 20 έτών
θέλει 20 μαθήματα, ένφ ένας πενηντάρης θέλει 50 κατά μέ
σον δρο. Πάντως, σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά είναι
λιγώτερα άπό 16— 18 τά μαθώαατα.
Ό μαθητής μπορεί νά θεωρηθή αρκετά έξησκημένος, δταν
κυττάζοντας μπροστά του, είναι συγχρόνως σέ θέση νά «βλέπη·
δεξιά, αριστερά καί πίσω. Έ φ ’ δσον αποσπά τά μάτια του άπό
τόν δρόμο γιά νά κυττάξη τό λεβιέ ή τά πεντάλ πού πρόκειται
νά χρησιμοποιήση, πρέπει νά θεωρηθή έπικίδυνος δδηγός.
"Ας έρθουμε, δμως, τώρα σέ ένα άλλο θέμα, σχετικά μέ
τήν ιατρική έξέταση τών δδηγών. Καί άς υποθέσουμε δτι γ ί
νεται ή έξέταση αυτή μέ δλους τούς κανόνες, μέχρι σχολαστι
κότητας, καί άποδεικνύει τήν σωματική καί ψυχική ύγεία καί
καταλληλότητα τού έξεταζομένου. ’Αρκεί αύτό γιά νά κλείση
τόν κίνδυνο ένός δυστυχήματος άπό υπαιτιότητα τού οδηγού;
Ό χ ι , βέβαια. Γιατί δ γιατρός άποφαίνεται άπλώς δτι δ
υποψήφιος είναι κατάλληλος καί Ικανός έ κ ε ί ν η τ ή
στι γμή.
Πώς μπορεί ποτέ νά βεβαιώση δτι θά έξακολουθήση νά είναι, σέ ένα μήνα ή σέ ένα χρόνο; "Οπως ξέρουμε δέ,
έπί 5— 10 χρόνια (άναλόγως τής ήλικίας του), δ δδηγός δέν
είναι ύποχρεωμένος νά ξαναεξετααθή.
"Ας υποθέσουμε δτι ένας σωφέρ χτυπάει στό ένα μάτι καί
δδηγεί μέ τό μάτι δεμένο. Γίνεται ξαφνικά — προσωρινά έστω
-—«μσ;όφθαλμος», βλέπει μόνο μέ ένα μάτι. Βέβαια, μπορεί νά
δδηγήση καλά καί ένας μονόφθαλμος, έφ’ δσον έξασκηθή μέ
τόν καιρό καί μέ τήν πείρα νά ύπολογίζη αονστά τις άποστάσεις. ’Εκείνος, δμως, πού στερείται ξαφνικά τή χρήση τού
ένός ματιού του (άπό μιά κοινή μόλυνση, άς πούμε) δέν ξέρει
νά ύπολογίζη τις άποστάσεις καί μπορεί, συνεπώς, νά κάνη
μοιραία λάθη. Ωστόσο, δ νόμος δέν δρίζει δτι άφαιρείται τό
«δίπλωμα» άπό δποιον χτυπήσει στό μάτι, ούτε καί άπό δποιον
σπάση τό χέρι ή τό πόδι του.
’Επίσης, μπορεί νά είναι προσωρινά άνίκανος γιά δδή
γηση έκείνος πού βρίσκεται αέ άνάρρωση, ή έχει δυνατό πυρε
τό, ή έχει κρυολογήσει, ή πήρε ώρισμένα φάρμακα πού επι
δρούν στό νευρικό σύστημα. Καί δμως, δλες αυτές οί περιπτώ
σεις δέν προβλέπονται άπό τό νόμο.
Τέλος, είναι άδύνατο νά προμαντεύση ό έξεταστής για 
τρός τίς ξαφνικές αδιαθεσίες πού μπορεί νά προκαλέση στον
δδηγό δ διαβήτης ή οί κυκλοφοριακές διαταραχές ή άλλες πα
θολογικές άνωμαλίες. "Ολες αύτές οί καταστάσεις μπορεί νά
έμφανίσθηκαν μετά τήν ιατρική έξέταση, ή νά υπήρχαν άπό
τότε σέ έλαφρά καί άκίνδυνη μορφή καί νά χειροτερέψουν λίγο
άργότερα.
Τί πρέπει, λοιπόν, νά γίνη; Ή μόνη λύση είναι νά άποκτήσουν οί δδηγοί συνείδηση τής εύθύνης τους καί, έφ’ δσον
έχουν περάσει μιά ώρισμένη ήλικία, νά πηγαίνουν τακτικά
στόν γιατρό τους γιά μιά γενική έξέταση, πολύ δέ περισσότερο
δταν αισθανθούν μιά ένόχληση. ’Αρκεί μιά πολύ υψηλή ή πολύ
χαμηλή άρτηριακή πίεση γιά νά προκαλέση Ισως μιά ξαφνι
κή κακοδιαθεσία στόν δδηγό, μέ δλέθριες συνέπειες.
PAUL DONAT
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Διά τήν ευταξίαν τής αγοράς πρέπει νά γένη
προς τοΐς άλλοις προσοχή νά μή πωλώνται τά φα
γώσιμα οΰτε εις ύπερόγκους τιμάς, ούτε μέ ζύγια
έλλειπή.
"Ολα τά γράμματα καί τά εισερχόμενα καί τά
έξερχόμενα χωρίς έξαίρεσιν νά λαμβάνωνται καί
νά παρρησιάζωνται εις τό Ύπουργεΐον τής 'Αστυ
νομίας.
"Οσοι έρχονται έξωθεν νά παρρησιάζωνται άμέσως εις τήν ’Αστυνομίαν καί νά έξετάζωνται μέ
όλην τήν άκρίβειαν.
Έάν κανείς μετακόμιση όποιονδήποτε είδος
ζωοτροφίας εις τό Ναύπλιον είναι υποκείμενος εις
τήν ποινήν του προδότου τής πατρίδος,
ΙΊαλαιδν Πατρών Γερμανός. Υπήρξε θύμα τοδ εμφυλίου διχχσμοϋ.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΖ Α Π ΪΝ Ο Μ ΙΑ Ι ΤΟ ΕΤΟΖ1824
Τδ έτος 1824 Απεχέλεαε πραγμα
τική κηλίδα διά τήν 'ιστορίαν τοΰ υ
πέρ τής Ανεξαρτησίας ίεροΰ άγώνος,
γιατί υπήρξε Αληθινά έτος έθνικής
τραγωδίας, άφοΰ κατά τδν χ,ρόνον
αυτόν έσημειώθη δ έπάρατος, έμφύλιος πόλεμος, δ δποΐος λίγο έλειψε νά
σωριάση σέ έρείπια, δ,τι μέ τόσο κό
πο καί τόσο αίμα είχαν οί έπαναστατημένοι "Ελληνες έπιτύχει. Ή δια
μάχη βέβαια έγένετο γιά τά πρω
τεία, τήν κατάληψι τής έξουσίας, έλάττωμα προαιώνιο τής φυλής. "Ε
λαβαν χώραν γεγονότα, τά δποία δι
καίως επιτρέπουν στδν ιστορικό νά
διερωτηθή, άν αυτοί οί ίδιοι άνθρω
ποι ήσαν οί προ ολίγου δημιουργοί
τοΰ Ελληνικού θαύματος. Γενναίοι άγωνισταί συνελαμβάνοντο καί έφυλακίζοντο, άλλοι, δπως δ ΙΙάνος Κολοκοτρώνης, έπεφταν κάτω άπδ τά Α
δελφικά βόλια καί άλλοι έδικάζοντο
ώς κοινοί έγκληματίαι. Σεπτοί ιεράρ
χες, δπως δ Παλαιών ΙΙατρών Γερ
μανός έσύροντο σιδηροδέσμιοι καί έξευτελίζοντο. Καί τδ χειρότερο έπικρατοΰσε πλήρης στη χώρα Ακυβερ
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νησία, Αφοΰ υπήρχαν δύο άντιμαχόμενες καί έχθρικές μεταξύ τους κυ
βερνήσεις δύο δπως έλεγαν ’Εκτελε
στικά Σώματα. Τδ ένα παλαιό, μέ
Πρόεδρο τδν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη καί έδρα τδ Ναύπλιο καί τδ άλ
λο, τδ νέο, μέ Πρόεδρο τδν Γεώργιο
Κουντουριώτη καί έδρα τδ Κρανίδι.
Μέλη τοΰ νέου Εκτελεστικού ήσαν
δ I. Κωλέττης, δ Γκίκας Μπότασης
καί δ Ν. Λάντος. Ό Παπαφλέσσας
έν τψ μεταξύ Ανήκε εις τδ ύπδ τδν
ΓΙετρόμπεη ’Εκτελεστικό κατέχων τδ
Υπουργείο τών ’Εσωτερικών καί προσωρινώς τής ’Αστυνομίας. ΙΙαραμένων
δμως εις Ναύπλιον, δέν έκανε άλλο
τί, παρά νά παραικολουθή τά μέλη
τοΰ ’Εκτελεστικού, τά δποία τδν θεω
ρούσαν πιστό φίλο καί πρόσωπο τής,
Απολύτου εμπιστοσύνης των καί νά
Αναφέρη τά γενόμενα λεπτομερώς,
εις τδν μυστικόν του φίλον καί Πρόε
δρον τοΰ νέου ’Εκτελεστικού Γεώργι
ον Κυντουριώτην. Τελικώς δ Παπαφλέσσας προσεχώρησε στδ νέο Ε κ 
τελεστικό καί άνέλαβε καί πάλι γιά
ένα διάστημα τδ Υπουργείο τών ’Ε

σωτερικών καί προσωρινώς τής ’Α
στυνομίας. 'Ως Υπουργός τής ’Αστυ
νομίας άπηύθυνε άπδ τδ Κρανίδι δια
ταγήν προς τδν προσωρινόν Γενικόν
’Αστυνόμον "Αργους, διά τής δποίας
τοΰ παραχωρεί εις τήν κυριολεξίαν
έκτάκτους έξουσίας κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων του. Μεταξύ τών
άλλων τοΰ έφιστόϊ τήν προσοχήν εις
τδ θέμα τοΰ έπισιτισμοΰ χαρακτηριζων έκεΐνον, δ δποΐος θά μετέφερε
τρόφιμα εις τδ Ναύπλιον (τήν έδραν
τοΰ παλαιού ’Εκτελεστικού) ούτε λί
γο ούτε πολύ, προδότην τής Πατρί
δος! . . .Τδν διατάσσει έπίσης νά προσέχη τήν Αγοράν, ώστε νά μή πωλσΰνται τρόφιμα εις ύπερόγκους τ μάς
ή έλλειποβαρή, νά έλέγχη Αδιακρί
τως τήν Αλληλογραφίαν καί νά διαβιβάζη τάς έπιστολάς εις τδ Ύπαυργεΐον τής ’Αστυνομίας, νά άπαγορεύη
απολύτως τήν μετάβασιν εις τδ Ναύπλιον, νά άνακρίνη μέ αυστηρότητα
τούς έξερχομένους καί εΐσερχομένους
εις τήν πόλιν κ.ά.
Ή διαταγή τοΰ ΙΙαπαφλέσσα (Γ.
Α.Κ. Φ. 14 Ύπουργ. Άστυν.) , πρα-

Τμήμα τού "Αργους, όπως
είναι σήμερα. Τό 1824 ή
πόλις εύρίσκετο στα χέρια
τής Κυβερνήοεως Κρανιδίου ύπό τόν Γεώργιον Κουντουριώτην. Τόν αστυνόμον
Αργους ό Υπουργός των
Εσωτερικών καί προσωρινώς τής Αστυνομίας Γρηγόριος Δίκαιος - ΓΙαπαφλέσσας, περιέβαλε μέ εκτά
κτους έΕουσίας, πρός άντιμετώπισιν τής καταστάοεως

γματικό ντοκουμέντο διά τήν ταρα
χώδη έκείνη έποχήν άνέφερεν έν λε
πτομέρεια τά έξης:

πρέπει νά γένη πρός τοίς άλλοις προ
σοχή νά μή πωλώνται τά φαγώσιμα ού
τε εις ύπερόγκους τιμάς, ούτε μέ Ζύγια
έλλειπή.

Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

Δον) "Ολα τά γράμματα καί τά εισερ
χόμενα καί τά έΕερχόμενα χωρίς έΕαίρεσιν νά λαμβάνωνται καί νά παρρηοιάΖωνται εις τό Ύπουργεϊον τούτο.

Τό Ύπουργεϊον τής 'Αστυνομίας
Πρός τόν Προσωρινόν Γενικόν Αστυνό
μον Αργους.
Τό Ύπουργεϊον τούτο σ' έδιώρισεν
προσωρινόν Γενικόν 'Αστυνόμον τής ένταϋθα πόλεως. Είσαι λοιπόν ύπόχρεως
νά έκπληροίς μέ όλην τήν ακρίβειαν τά
χρέη τού ύπουργήματός σου. Πρός τουτοις άφιερώνοντσι εις τήν φροντίδα σου
καί τά χρέη τού Άγορανάμου. Πρό πάν
των δέ είναι άνάγκη εις τήν παρούσαν
κατάστοσιν τών πραγμάτων νά προσηλώσης τήν προσοχήν σου εις τά έφεΕής:
Αον) Νά γίνη καταγραφή άκριβώς
τών ένταϋθα εύριοκομένων στρατιωτών
τής Διοικήσεως καί ύπό τινα άΕιωματικόν τής Διοικήσεως εύρίσκεται έκαστος
τούτων. Σημειωτέον, ότι έκαστος τών
στρατιωτών τής Διοικήσεως πρέπει νά
έχη έγγραφον άπό τόν άΕιωματικόν ύπό
τόν όποιον εύρίσκεται.
Βον Νά λάβης εις σημείωσιν όλους
τούς μή έντοπίους, όσοι κατοικούν εις
καπηλεία καί εις
καφενεία έγγραφον
διαμονής, έάν είναι άνθρωποι ήσυχοι
καί δέν είναι έκ τού μέρους τών αύτοδιοικητών. ( Εννοεί τό καθαιρεθέν ύπό
τού Βουλευτικού
Εκτελεστικόν Σώμα
ύπό τόν Πετρόμπεην).
Γον) Διά τήν εύταΕίαν τής άγορός

Εαν) "Οσοι έρχονται έΕωθεν είτε
στρατιωτικοί είτε άπλοι πολϊται πρέπει
αμέσως νά πσρρησιάΖωνται εις τήν Α
στυνομίαν καί νά έΕετάΖωνται μέ όλην
τήν άκρίβειαν.
Εάν είναι στρατιωτικοί
νά καταγράφωνται αμέσως εις όποιον
θέλουν έκ τών Καπεταναίων τής Διοικήσεως.
"Αλλως νά όποδιώχνωνται
άπ' έδώ. Έάν είνσι άπλώς πολϊται καί
δέν είναι τού μέρους τών αυτοδιοίκητων,
νά λαμβάνουν έγγραφον διαμονήν, άφοΰ
δώσουν κάποιαν έγγύησιν.
ΣΤ) "Οσοι έΕέρχονται, είτε στρατιω
τικοί, είτε άπλώς πολϊται πρέπει νά έΕετάΖωνται μέ όλην τήν αύστηρότητα. Έάν
είναι στρατιωτικοί, χωρίς έγγραφον ά
δειαν τού άρχηγοΰ των δέν έχουν τήν
άδειαν νά έΕέλθουν. Έάν είναι άπλώς
πολϊτσι χωρίς διοβατήριον τής Γενικής
Αστυνομίας δέν έχουν ομοίως τήν ά
δειαν νά έΕέλθουν.
Ζον) Είναι ολωσδιόλου άπηγορευμένον νά μετακόμιση τις όποιονδήποτε εί
δος Ζωοτροφίας εις τό Ναύπλιον καί ό
παραβάτης τούτου είναι ύποκείμενος εις
τήν ποινήν τού προδότου τής ΓΙατρίδος.
Ηον) Είναι άπηγορευμένον ένταύθα
νά είσέρχωντοί τινες εις Ναύπλιον.
Θον) Νά διορίσης έκ τής όποιας έ
χεις φρουράς τρεις φυλακάς εις τάς

τρεις κυριωτέρας εισόδους τής πόλεως
τούτης.
Ιον) Τά ούσιωδέστερα τών άνω είρημένων νά κοινοποιήσης εις τόν λαόν μέ
διακήρυΕίν σου.
Έν "Αργεί τή 16 Μαρτίου 1824
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προοωρινώς τής 'Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό

Γενικός Γρομμστεύς
Γ. Γλαρόκης

"Ενα· άλλο σπουδαιότατο καί
αύτό έγγραφο τοΰ Υπουργείου τής
Αστυνομία; πρός τό νέο Εκτελεστι
κό είναι τό άναφερόμενο εις τό «ζή^
τη μα Περούκα», όπως τό χαρακτήρι
σε δ Διονύσιος Κόκκινος. Ό Δηιμήτριος Περούκας όργανο τοΰ παλαιού
’Εκτελεστικού πήγε στην ’Ιταλία καί
έν συνεχεία στη Γενεύη δτου συνήντησε τόν Καποδίστρια, τόν όποιον καί
έκάλεσε έκ μέρους τοΰ ΙΙαλαιοΰ ’Εκ
τελεστικού νά κατέλθη στην Ελλάδα.
Τό Βουλευτικό φίλα προσκείμενο
πρός τό ύπό τόν Κουντουριώτη ’Εκ
τελεστικά, έξέδωκε τήν 3ην Φεβρουά
ριου ψήφισμα εις τό όποιο άνέφερε
μεταξύ τών άλλων καί τά έξής: «Ό
Δημήτριος Περούκας . . . έλαβε καί
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τινα σοστοοστικά γράμματα παρά των
καθαιρεθέντων μελών του Εκτελεστι
κού πρός τούς έν Ευρώπη φιλογενεΐς
καί φιλέλληνας, δθεν ένδεχόμενον νά
βουκολήση πολλούς καί χρηματολογή
σω έπ’ όνάματι τής Διοικήσεως καί
εις λογαριασμόν τού ’Έθνους. Τό
Βουλευτικόν ά,ρα ειδοποιεί περί τού
του τό Σ. Εκτελεστικόν δπως λάόη
τήν άνήκουσαν πρόνοιαν καί έμποδίση τής περουκικής κακοβουλίας τά
παράνομα τολμήματα εις άποφυγήν
άτιμίας πρός τήν Διοίκησιν καί βλά
βην πρός τό ’Έθνος». Ό Περούκας έ
τσι έπισήμως διεκηρύσσετο, δτι άνιεστρατεύετο πρός τά συμφέροντα τής
πατρίδος καί ώς τοιοΰτος έπρεπε νά
τύχη άναλόγου μεταχειρίσεως. Τήν
έξουδετέρωσιν τού προδότου κατά
τήν άποψιν τού Βουλευτικού Περού
κα έπωμίσθη βεβαίως τό Ύπουργείον τής ’Αστυνομίας. Ή αναφορά τού
ΙΙαπαφλέσσα πρός τό Εκτελεστικόν
Σώμα άνέγραφε, δτι ό Περούκας έλάμβανε μέρος εις τάς συνεδριάσεις
τού Εκτελεστικού εις τό Ναύπλιον,
δτι ή έπίθεσις τού Πάνου Κολοκοτρώνη τού Νικηταρά καί άλλων έναντίον
τού Βουλευτικού εις τό ’Άργος τήν
26ην Νοεμβρίου ήτο έργον οδικόν
του, δτι προσεπάθησε νά ματαίωση
τό ’Αγγλικόν δάνειον κ.ά. ΤΙ άναχορά τού Υπουργού τής ’Αστυνομίας
ΙΙαπαφλέσσα πρός τό Εκτελεστικόν
(Γ.Α.Κ. Φ. 14 Τπουργ. Ά στυν.),
άνέφερε χαρακτηριστικώς:

νά άποσταλή εις τήν Εύρώπην μέ έπιταγάς καί συστατικά γράμματα τών καθηρημένων εκτελεστών, τά όποια ταύτα
έγγραφα έΕεδόθησαν κυρίως μετά τήν
καθαίρεσιν τών έκτελεστών, φέρουσι δέ
ψευδώς προηγουμένην ήμερομηνίαν.
Ό σκοπός τών
έγγράφων τούτων
(μεταξύ τών όποιων είναι καί διάφορα
συστατικά πρός τόν Κοραήν καί πρός
άλλους ομογενείς) καί ό σκοπός τής
άποστολής αύτού τού Περούκα είν α ι:
Διά νά κηρυχθή διά τών έφημερίδων,
ότι τό νεοσυστσθέν Εκτελεστικόν Σώ
μα είναι παράνομον καί όλα τά παρ' αύ
τού έκδιδόμενα έγγραφα άκυρα καί πρό
πάντων νά κηρυχθή, ότι τό εις Λόνδραν
ένεργούμενον δάνειον δέν είναι μέ τήν
έγγύησιν τού Έθνους καί οϋτω νά έμποδισθή καί έπομένως μέ τήν έλλειψιν
τών χρηματικών μέοων, νά διαλυθή ή
Διοίκησις, νά ύπερισχύση ή φατρία του,
ήτις έχει βόσιν τήν άναρχίαν καί κακοήθειαν καί τό Έθνος νά άπωλεσθή.
Πρός τοϊς άλλοις δυναστικώς, διά τών
πρώην έκτελεστών, έβίασε τόν 'Υπουρ
γόν νά δώση εις αύτόν διαβατήριον πεεις
ριέχον, ό τ ι ά π έ ρ χ ε τ α ι
τήν
Εύρώπην
διά
μυστι
κός
ύ πο θ έ σ ε ι ς
τής
Ελ
λ ά δο ς ,
τό όποιον όμως δέν φέρη
τήν ύπογραφήν τού γενικού γραμματέως καί έπομένως είναι παράνομον. "Ο 
λα ταύτα, ώς σημαντικά καί άφορώντα
εις τήν ϋπορΕιν τού Έθνους, άναφέρει
κατά χρέος τό Υπουργεϊον, διό τά ό
ποια πρέπει νά λάβη ή Διοίκησις, όσον
τάχιστα δραστηριώτερα μέτρα.
Τό Υπουργεϊον θεωρεί τά έγκλήματα τούτα, ώς έσχάτην προδοσίαν.
Εκ φήμης μανθάνομεν, ότι ό Περού
κας ούτος έφθασεν εις ΓλαρέντΖαν καί
ίσως ήδη έπέβη εις πλοϊον, διά νά απέλθη όπου σκοπεύει.

Τό Υπουργεϊον τής Αστυνομίας

Ό αύτός έτόλμησε καί ήρπασε τά άρχεϊα τού Υπουργείου τής Οικονομίας,
διά τό όποιον τούτο διεμαρτυρήθη ό Γε
νικός Γραμματεύς τού ρηθέντος Υπουρ
γείου διά μέσου τού Υπουργείου τών
Εσωτερικών.

Πρός τό ’Εκτελεστικόν Σώμα

Εν Κρανιδίω τήν 4 Φεβρουάριου 1824

Άριθ. 5.
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

Ό Δημήτριος Περούκας, όστις έΕ αρ
χής τού Ιερού Άγώνος διέτριβεν ένθεν
κακεϊθεν έκτος τής
Επικράτειας τής
Ελλάδος, ήλθε πρό ολίγου (δέν ήΕευρομεν άπό ποιον άγγελον . . παρακι
νούμενος) εις Ναύπλιον καί ήρχισε νά
συνεδριάΖη μέ τούς έκεϊ πρώην εκτελε
στός, χωρίς νά λειψή ούτε μίαν στιγμήν
καί νά ενεργή πάντοτε πρός διαστροφήν
τού πνεύματος τής Διοικήσεως. "Οσα
συνέβησαν εις τό "Αργος άτακτα καί
άπαίσια έσχεδιάσθπσαν παρ' αυτού. Πρός
τούτοις καί όσα συνέβησαν εις Ναύπλιον έναντίον τών Υπουργών καί τό έμπόδιον τής άπό Ναύπλιον άναχωρήσεώς
των καί ή έπιχείρησις τού νά άρπαχθούν
τό άρχεία τών Υπουργείων, όλα ταύτα
ένηργήθησαν διά συμβουλής αύτοϋ. Ύ 
στερον άφοϋ είδε ματαιουμένους τούς
σκοπούς του, κατέφυγεν εις άλλο δυνατώτερον μέσον, διά τού όποιου δύναται, ώς νουίΖει νά άνατοέψη τήν Ελ
ληνικήν Διοίκησιν καί μέ τούτο νά φέρη
τόν όλεθρον τής Ελλάδος. Ένήργησε

Ο Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ο Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Καιρός δμως νά άφήσουμε για λί
γο τό όλέθριο παιχνίδι τού διχασμού
καί νά παραθέσουμε δύο ακόμα έγ
γραφα, πού βρίσκονται πιό κοντά στά
άστυνομικά πράγματα. Τό πρώτο εί
ναι έγγραφο διορισμού 'Αστυνόμου.
Τό δεύτερο άναφέρεται στην αιτησι
άλλου ’Αστυνόμου, δ όποιος διά τού
Υπουργείου τής ’Αστυνομίας, πα.οακαλεΐ τήν Διοίκησιν νά τού πληρώση
καθυστερημένους μισθούς έπτά μη
νών. Τό κείμενο τής διαταγής,— διο
ρισμού (Γ.Α.Κ. Φ 14 Ύπουργ. Αστυν.) , έχει ώς κάτωθι:

Αριθ. 15
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Υπουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τόν κύριον Αναγνώστην Δέδαν
Ή Διοίκησις μέ διαταγήν της ύπ' ά
ριθ. 434 τής όποιας άντίγραφον έγκλείεται ένταύθα σ' έδιώρισεν Αστυνόμον
Κρονιδίου. Σέ συγχαιρόμεθα έπευχόμενοι νά φανής άΕιος τής έκλογής καί τής
όποιας ή Διοίκησις τρέφει διά τό ύποκείμενόν σου ύπολήψεως.
Τή 26 Φεβρουάριου 1824
Έν Κρανιδίω
Ο Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό

Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Στο άλλο έγγραφο, τής καταβολής
τών αποδοχών, εις τόν ’Αστυνόμον
Τήνου, (Γ.Α.Κ. Φ. 14 Τπουργ. Ά 
στυν.) , άναφέρονται τά εξής:
Περίοδος Β '
Αρ. 17
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Υπουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τό Εκτελεστικόν Σώμα
Ό κύριος Νικόλαος ΖέΖας, διορισθείς
παρά τής Διοικήσεως Γενικός Αστυνό
μος εις τήν νήσον Τήνον, έμεινεν έκεϊ
μήνας έπτά έκπληρών τά τού Αστυνό
μου χρέη. ΔΓ όλον δέ αύτό τό διάστη
μα τού χρόνου, δέν έλαβεν ούτε τό ιιαραμικρόν διά μισθόν του, ώς πληροφο
ρείται τό Εκτελεστικόν Σώμα άπό τόν
άνά χείρας του εύρισκόμενον λογαρια
σμόν τού πρώην Έπαρχου τής ρηθείτης
νήσου κυρίου Εύσγγέλου ΜαντΖαράκη,
εις τόν όποιον είναι περασμένοι καί οί
μισθοί τού Αστυνόμου.
Ό αύτός κύριος Νικόλαος ΖέΖας, διά
τού Υπουργείου τούτου, παρακαλεϊ το
Εκτελεστικόν Σώμα νά διατάΕη όπου άνήκει νά τού δοθώσιν οί μισθοί, διότι
στερείται τών άναγκαίων.
Τή 3 Μαρτίου 1824
Έν Κρανιδίω
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό

Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Ό περίπατός μας στούς σκονισμέ
νους, φακέλλους τών Α ρχείων τού
Κράτους, τά όποια άνα,μφιβόλως απο
τελούν τή ζωντανή φωνή τής 'Ιστο
ρίας μας., θά συνεχισθή στό επόμενο
τεύχος μας.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Λ '

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ

01 ΧΑΖΟΜΠΑΜΠΑΔΕΣ
C N A ΑΠΟ ΤΑ συγκινητικώτερα, άλλα καί ά*— στειότερα πρόσωπα του καθ' ήμέραν βίου,
είναι ό λεγόμενος «Χαζομπαμπάς». Ό εύτυχής
άνθρωπος, δηλαδή, πού άπέκτησε υιόν καί, μετά
τήν συμπλήρωσιν τοϋ πρώτου έτους, άνακαλύπτει ότι παρήγαγε τό «παιδί - θαύμα». Δέν ύπάρχει μπαμπάς πού νά μήν είναι βέβαιος ότι τό παιδί
του —κατά προτίμησιν δέ τό άρσενικό —είναι έκκολαπτομένη μεγαλοφυΐα, ή όποια πρόκειται νά
διαπρέψη καί νά παίΕη σημαντικό ρόλο στό μέλλον
τή ς... φυλής. "Ο,τι καί νά πή, ό,τι καί νά δ:απράΕη ό κανακάρης, είναι δείγμα προώρου πνευμα
τικής άναπτύΕεως καί πρωτοφανούς έΕυπνάδας.
—Φαντάσου! Δεκατριών μηνών καί είπε. . .
τσά!
Όταν προχωρήση τό βρέφος δυό — τρία
έΕάμηνα άκόμη καί περιέλθη στήν κατάστασι τού
νηπίου, φανερώνει νέα δείγματα τής καταπληκτι
κής του μεγαλοφυϊας.
—Τοϋ πήρα, κύριοι, ένα αύτοκινητάκι καί τί
νομίζετε ότι έκανε;
—Τόβαλε νά τρέΕη.
— Όχι. Τό διέλυσε άμέσως. Γιά νά δή πώς
είναι φτιαγμένο. Ό γιός μου έχει ταλέντο μηχα
νικού.
Αύτό τό ταλέντο πού έχουν όλοι οί πιτσι
ρίκοι. Νά διαλύουν τά παιχνίδια τους, μέ τό έν
στικτο τής περιεργείας καί τής καταστροφής πού
τούς διακρίνει.
Ό χαζομπαμπάς είναι πάντοτε έφωδιασμένος μέ φωτογραφίες τού γιόκα του, τις όποιες
καί έννοεϊ νά έπιδεικνύη εις πάντας, ανευ άποχρώντος λόγου:
—Τόν είδατε τόν Τοτό; Προχθεσινή φωτο
γραφία στήν πλάζ. Δυό χρονών κ' έφαγε μιά ο
λόκληρη ντομάτα!
Καί διηγείται τά κατορθωματά του, τις κου
βέντες του, τις άταΕίες του.
Ο γιός μου, λοιπόν, θά γίνη μουσικός.
—Πώς τό κατάλαβες;
—Κοπάναγε έχτές τό πιάνο!
Ό χ ι άπλώς μουσικός. Μπετόβεν. Ό πατήρ
δέν συμβ;6άζεται παρακάτω. 'Όλοι οί πιστιρϊκοι
τών δύο, τριών καί πέντε έτών είναι, κατά τάς
έπιδόσεις των, αύριανοί Μεγάλοι Ναπολέοντες,
Αϊνστάιν, "Εδισσον, Νεύτωνες, ή Τσάρλι Τσά-

πλιν —όν έχουν τή συνήθεια νά κάνουν γκριμάτσες.
Διασκεδάζουμε μ' αύτούς. Αλλά δέν ύποπτευόμεθα ότι όλοι διατελέσαμε, είμαστε ή θά
γίνουμε χαζομπαμπάδες. Είναι ένα στάδ:ο άπό τό
όποιο περνούν όλοι οί παραγωγοί τέκνων, πολύ
περισσότερο δέ οί μή άποκτήσαντες τοιούτον
άκόμη.
Θυμάμαι ένα φίλο μου, φανατικό έχθρό τού
παιδοκόσμου, όταν ήταν άνύπαντρος. Ελεεινολο
γούσε τούς μπαμπάδες πού έσερναν τό καρροτσάκι μέ τό βρέφος.
—Σάν δέν τρέπονται λίγο!
—Μή τό λές, Χρήστο—τού είπαμε —μήν καταντήσης κ' έσύ έτσι!
— Εγώ, διεμαρτύρετο μέ σαρκαστικούς καγ
χασμούς. "Αμ δέν πάω νά πνιγώ καλύτερα, πού
θά φτάοω σ' αύτή τήν γελοιοποίησι!
Τριετία μόνον παρήλθε. Καί ό σαρκαστής έφθασε σ' αύτό τό σημείο τής. . . γελοιοποιήσεως
καί τό ύπερέβη μάλιστα. Κατεσκεύασε μπέμπη,
τόν όποιον έβγαζε κάθε άπόγευμα περίπατο στό
Ζάππειο, ύπερήφανος. Καί όχι μόνον τούτο, άλλά
διεπληκτίζετο μέ τήν μαμά, διεκδικών αύτός τήν
ύψηλή εύχαρίστησι νά σύρη τό καρροτσάκι.
—’Εγώ θά τό πάω! ..
Είχαν άλλάΕει τά πράγματα. Καί ό αύστηρός
καί σοβαρώτατος φίλος είσήλθε στό στάδιο τού
χαζομπαμπό' έχωνε ύπερηφάνως στήν τσέπη του
ολόκληρο... άλμπουμ άπό φωτογραφίες τού μω
ρού, σέ όλες τις πιθανές καί άπίθανες στάσε:ς.
Όπως καί νάχη τό πράγμα όμως ό χαζο
μπαμπάς είναι ένας τύπος συμπαθής πού δέν μπο
ρεί νά μή σέ συγκινήση. Θαυμάζει τό γιό του καί
πιστεύει ότι όλοι συμμερίζονται τό θαυμασμό του.
Ακόμη κ' έκεϊνος ό πατήρ ό όποιος, ύπερηφανευόμενος κάποτε γιά τόν κανακάρη του, είπε
πρός γενικήν κατάπληΕιν:
—Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε τί έΕυπνος
είναι ό γιός μου. Δέκα χρονών παιδί καί Εέρετε
τί μοΰ είπε χτές;
—Τί σοϋ είπε;
—Μπαμπό, μοΰ λέει, ό Πειραιάς. . . άνθρω
πος είναι;
Ατσίδα τό άφιλότιμο!
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Ό μεγαλύτερος καιάοκοιτος
τοΰ

ΝΑ Π ΟΛ Ε ΟΝΤ ΟΙ
'Ο μυστικός πράκτωρ του Ναπολέοντος ήταν πανούργος,
άλλα και γενναίος. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία, πράγμα σπά
νιο γιά κατασκόπους. Παρά τη μεγάλη δύναμή του και τις
έπιτυχίες του πέθανε πάμπτωχος.

Α

ΠΟ τήν έποχή τού Καρόλου τοΰ Με
γάλου, ή ’Αλσατία αποτελούσε τό
μήλο τής Ιριδος άνάμεσα ατούς Γάλλους
καί στους γείτονές τους. Μέ τόν τρόπο πού
οί διάφοροι στρατοί έρχονταν κι έφευγαν,
ή περιοχή είχε γίνει «ξέφραγο άμπέλι»
καί κάθε Άλαατός διάλεγε τήν έθνικότητά
του, δπως τόν βόλευε καλύτερα. *0 πό
λεμος είχε πάρει τήν μορφή έπικερδοΰς
έπιχειρήσεως. "Οποιος πλήρωνε περισσό
τερα, κέρδιζε καί περισσότερα: δπλα, διά
φορα άλλα πράγματα καί έκδουλεύσεις.
Ό νεαρός Κάρλ Λούντβιγκ Σουλμάιστερ
προτίμησε καί τά άγαθά καί τίς έκδουλεύσεις. Ή αύστηρή του άνατροφή— ήταν δεύ
τερος γιός προτεστάντου Ιερωμένου — δέν
τόν ΐμπόδισε νά αομμετάσχη στό παράνο
μο έμπόριο, άπό τήν τρυφερή ήλικία του.
Ά ρχισε τό λαθρεμπόριο καί τήν κατασκο
πίαν πρίν άκόμη συμπλήρωσή τά δέκα του
χρόνια, καί ώς τό τέλος τοΰ αϊώνος είχε
κερδίσει πολλά χρήματα άπό τούς Αύστριακούς, άλλά καί άπό τούς Γάλλους...
Στό μεταξύ, είχε παντρευθή καί είχε άνοίξει κατάστημα ατό κέντρο τοΰ Στρασ
βούργου. Ή τα ν ένα παντοπωλείο, πού άποδείχθηκε πολύ χρήσιμο γιά νά καλύπτη
τίς παράνομες συναλλαγές του, άλλά καί
γιά τό έμπόριο άγαθών, πολύ δυσεύρετων
ίκείνη τήν έποχή.
Γιά πολύν καιοό, τά πράγματα πήγαι
ναν θαυμάσια. Ό μικρός γιός τοΰ Κάρλ
Λούντβινκ είχε μπή μέ τήν σειρά του στό
«κόλπο» αέ ήλικία 12 έτών, τήν ίδια π ε
ρίπου πού είχε καί ό πατέρας του δταν εί
χε άρχίσει νά άψτ>φά πότε τίς γαλλικές
πότε τίς αύστριακές περιπόλους...
Μιά νύκτα, δ Σουλμάιστερ σύρθηκε μέσα
σ' ένα γαλλικό καταυλισμό, μέ τόν γιό
του δπως πάντα ατό πλευρό του. Μέτρησε
τουφέκια, άποθήκες, άνδρες καί έφόδια.
Πήρε γρήγορες σημειώσεις, έκανε δια
γράμματα, μέτρησε τήν άπόστααι άνάμεσα

στίς σκοπιές, βρήκε ποΰ φυλάγονταν οι
χάρτες καί οί διαταγές έπιθέσεως. Κα
ταμετρούσε μιά όμάδα άπό στρατιώτες,
πού είχαν μεθύσει γύρω άπό κάποια φω
τιά, δταν άκουσε βαρειά βήματα πίσω του.
"Εσκυψε πάνω άπό τό γιό του, έκρυψε δλα
τά ένοχοποιητικά χαρτιά στήν ζώνη τοΰ
παιδιού καί βιάστηκε νά τό σκάση άπό τό
στρατόπεδο. Ή τα ν δμως, πολύ άργά. Μό
λις είχε προλάβει τό παιδί νά γλιστρήση
μέσα στό σκοτάδι μαζί μέ τίς πολύτιμες
πληροφορίες, δταν δ Σουλμάιστερ ένοιωσε
τήν μύτη μιάς ξιφολόγχης νά άκουμπά στό
πετσί του. Σταμάτησε, σήκωσε ψηλά τά
χέρια καί προσπάθησε, μέ τήν άλσατική
διάλεκτο, νά δικαιολογήση τήν παρουσία
του, τραυλίζοντας. *0 λοχίας ήταν Κορ
σικανός καί μισούσε καθεένα πού καταγό
ταν άπό περιοχές βορείωσ τής Μασσαλίας.
"Εκλεισε τόν αιχμάλωτό του πίσω άπό τά
σίδερα καί τόν κράτησε έκεΐ γιά πολλές
ώρες.
"Εκανε κρύο μέσα σέ αύτό τά πρόχειρο
μπουντρούμι, πλάι στά βαρέλια μέ τήν πυ
ρίτιδα. Έ π ί πλέον δ Κάρλ πεινούσε. Κα
τά τό ξημέρωμα, δ φόβος του μεγάλωσε.
"Ενας ουλαμός πλησίαζε τό κελλί του.
Βιαστικά έψαξε σέ μιά κρυφή τσέπη, στό
έσωτερικό τοΰ παντελονιού του, καί τρά
βηξε ένα κομμάτι ρυτιδιασμένο γιδοτόμαρο. Ό λοχίας, δ ίδιος πού τόν είχε συλλάβει, έρριξε μιά ματιά μέσα άπό τά σί
δερα καί σχεδόν δέν πίστευε στά μάτια του.
Σίγουρα, δέν ήταν αύτός δ άνθρωπος πού
είχε αυλλάβει, ί μήπως τό άψέντι τού εί
χε θολώσει τό μυαλό; Έ δωσε διαταγή στόν
ούλαμό νά οταματήση, ξεκλείδωσε
τήν
πόρτα, έρριξε άλλη μιά ματιά μέσα, όπισθοχώρησε βιαστικά καί τήν ξανακλείδωσε πίσω του. *0 έπό'ΐενος έπισκέπτης, πού
φάνηκε δμως πολύ άργότερα, ήταν ένας
άΕιωαατικός. *0 Κάρλ είχε στό μεταξύ
τρομάξει. Ε ίχε χάσει τό ήθικό του.

Ό λοχαγός ήταν εύγενικός, δπως κάθε
άξιωματικός τής ύπηρεσίας πληροφοριών.
Τόν άνέκρινε, άλλά μέ περίεργο μάλλον
τρόπο. Φαινομενικά, αύτό πού κυρίως τόν
ένδιέφερε ήταν νά πληροφορηθή σχετικά
μέ τό μεθύσι κάποιου λοχία, πού τού είχε
άναφέρει δτι δ Κάρλ είχε δραπετεύσει.
’Ενώ— είπε δ λοχαγός— είναι τώρα φανε
ρό δτι τοΰ είχε πή ψέματα.
Ό Σουλμάιστερ άπάντησε δτι πράγματι
αύτό ήταν φανερό καί δτι δ λοχίας δέν
ήταν μόνο μεθυσμένος δταν τόν συνέλαβε,
άλλά έπί πλέον παραληρούσε καί φαινό
ταν άνάξιος νά φέρη τόν βαθμό του. Ό
άξιωματικός τόν εύχαρίστησε θερμότατα
γ ι’ αύτή τήν πληροφορία. "Επειτα προ
χώρησε σέ μιά άλλη έρώτησι: έφ’ δσον
είχε περάσει πιά ή ώρα τού γεύματος τί
θά έπιθυμοΰσε δ Κάρλ γιά τό δείπνο;
Τού σέρβιραν ένα πλουσιοπάροχο δείπνο
στό φώς Ινός κεριού, άπό έκείνα πού δ
Ιδιος δ Κάρλ προμήθευε στά γαλλικά στρα
τεύματα. Μύριζε άνυπόφορα καί τού χά 
λασε έντελώς τήν έντύπωαι τοΰ «Πατέ ντέ
φουά - γκρά τοΰ Στρασβούργου». Τήν ώρα
τών έπιδορπίων δ άξιωματικός τής ύπη
ρεσίας πληροφοριών τού άνεκοίνωσε βρι
σμένες πληροφορίες πού είχαν έπίσης ά
μεση έπίδρααι στό πεπτικό σύστημα τού
Κάρλ. Οί άποδείξεις γιά τίς κατασκοπευ
τικές του ένέργειες ήταν άρκετά πειστι
κές. Μιά καταδίκη σέ θάνατο δέν άποκλείεται. Στήν πραγματικότητα έπρεπε νά άναμένεται.
"Ολα αύτά δ άξιωματικός τής ύπηρεσίσίας πληροφοριών (δπως συνηθίζουν δλοι
οί άξιωματικοί αΰτής τής ύπηρεσίας) τά
άνακοίνωσε μέ ένα χαμόγελο. Μέ τό ίδιο
χαμόγελο, έπίσης, άφησε νά τού ξεφύγη
ένας τυχαίος ύπαινιγμός πρίν βγή άπό τό
δωμάτιο. Ό άρχηγός τής άστυνομίας τού
Στρασβούργου, καθώς καί άλλα ένδιαφερόμενα πρόσωπα, πού τυχαίως βρίσκονταν

Μάχη τής Οϋλμ: Οί πληροφορίες τού
Σουλμάιστερ εξασφάλισαν γιά άλλη μιά
φορά τή νίκη του Νοπολέοντος.

στό στρατόπεδο, θά διαπραγματεύονταν ευ
χαρίστως τήν ζωή του έναντι μερικών πλη
ροφοριών. Ό Κάρλ άπάντηαε δτι θά χ α ι
ρόταν ιδιαίτερα, θά ήταν μεγάλη του τ ι
μή νά συναντήση τόν άρχηγό τής άστυνομίας τού Στρασβούργου.
Τόν δδήγησαν σέ ένα δωμάτιο αύστηρό.
Ωστόσο, δυό βελούδινες πολυθρόνες καί έ.α
μεγάλο τραπέζι σκεπασμένο μέ άκριβό τραπεζομάντηλο, δπου βρίσκονταν δυό ασημένια
κηροπήγια, μαρτυρούσαν δτι είχε βιαστικά
έτοιμασθή γιά νά δεχθή κάποιους διακεκρι
μένους έπισκέπτες. Στήν πραγματικότητα,
οΐ έπισκέπτες ήσαν περισσότερο άπό δια
κεκριμένοι. ’Εδώ καί κάμποσο καιρό, ή
σαν έκεΐνοι πού καθοδηγούσαν καί διαμόρ
φωναν τΙς τύχες τής Εύρώπης. Οί δυό
άνδρες πού στέκονταν πλάι στόν άρχηγό
τής άστυνομίας τού Στρασβούργου διέφε
ραν στό δψος, άλλά δχι στήν συμπεριφο
ρά. Ό ένας ήταν ό ’Ιωακείμ Μυρά, ήδη
στρατάρχης τής Αύτοκρατορίας, γερουσια
στής, πρϊγκιψ καί μεγάλος ναύαρχος τής
Γαλλίας.
Ό πιό κοντός ήταν ό Ν απολέων...
Ή συνθήκη τής Ά μιένης (1802) είχε
άποδειχθή μάταιη. ΟΙ "Άγγλοι έπιχειρηματίες είχαν άπογοητευθή άπό τούς δα
σμολογικούς περιορισμούς
τών Γάλλων,
ιδίως μετά τήν άγορά τής Λουϊζιάνας άπό
τήν 'Ισπανία καί τήν έπαναπώλησί της
στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες έναντι μεγάλης
ποσότητος χρυσού. Οί Γάλλοι φαίνονταν
σχεδόν έτοιμοι γιά τήν οίκοδόμησι μιάς
μεγάλης άποικιακής αύτοκρατορίας. "Αλ
λωστε, δέν ήταν λιγώτερο έπιχειρηματικοί άπό τόν Τζών Μπούλ.
Ή τα ν φανερό δτι μιά ειρηνική συνύπαρξις ήταν άδύνατη καί ένα άγγλικό τε
λεσίγραφο τού 1803, δέν έπέτρεπε άλλη
λύσι άπό τόν πόλεμο. Έ νφ , ωστόσο, δ Να
πολέων προετοιμαζόταν νά είσβάλη στήν
t ’Αγγλία καί δ Νέλσων τόν είχε κάνει νά

άλλάξη γνώμη μέ τήν μάχη τού Τράφαλγκαρ, μιά νέα συμμαχία είχε άναφυή με
ταξύ τών Ρώσων, τών Αύστριακών καί
τών Βρεταννών.
Αύτό ύποχρέωσε τόν Ναπολέοντα νά
στραφή πρός τόν Ρήνο, τόν Μάιν καί τόν
Δούναβι, γιά νά άντιμετωπίση έκείνο πού
έξυφαίνετο πίσω άπό τήν ράχη του. Ό
Κάρλ Μάκ φόν Λάιμπεριχ, δ Αύστριακός
στρατηγός μέ τούς 80.000 στρατιώτες, άπειλούσε σοβαρά τούς Γάλλους, πού ήσαν
λιγώτεροι.
’Επειδή ήθελε νά μάθη άπό πρώτο χ έ 
ρι τίς προθέσεις τού στρατηγού Μάκ, δ
Ναπολέων μαζί μέ τόν πιστό του Μυρά
άποφάσισε νά μεταβή αύτοπροσώπως στήν
προχωρημένη αύτή προφυλακή τού Στρασ
βούργου.
Ή συνάντησις υπήρξε σύντομη. Αύτό
πού βασάνιζε ιδιαίτερα τόν Ναπολέοντα
ήταν: Τί άκριβώς είχε πρόθεση νά κάνη
δ Μάκ; Ό Κάρλ είπε δτι θά τό άνακάλυπτε, άν βέβαια δ Μάκ δέν είχε πρόθεσι
νά κινηθή σύντομα. Αύτού τού είδους οί
έπιχειρήσεις, τόνισε δ Κάρλ, χρειάζονται
δπωσδήποτε χρόνο.
Ό κοντός άνδρας άπό τήν Κορσική καί
δ εύθυμος παχύς μπακάλης άπό τό Στρασ
βούργο έδειξαν δτι τά πήγαν θαυμάσια.
Ό Σουλμάιστερ έμεινε μόνος στό δωμά
τιο, προκειμένου νά συλλάβη ένα σχέδιο
δράσεως. 'Ωστόσο, δταν δ αύτοκράτωρ γύ
ρισε πίσω καί έψαξε νά βρή τήν πρόσφα
τη γνωριμία του, δ τελευταίος, λές καί
είχε γίνει άφαντος!
"Ενα άλλο πρόσωποξ άπαίσιο, μελαχρι
νό, μέ ύφος τραχύ στεκόταν πίσω άπό τό
τραπέζι. Ό αύτοκράτωρ τά έχασε, άλλά
δχι γιά πολύ. Ό Κάρλ χαλάρωσε τό πρό
σωπό του, έβγαλε τήν περρούκα καί έκανε
μιά ταπεινή ύπόκλισι.
Ε ίχε τρελλάνει
ήδη ένα λοχία— είπε— άλλά δέν θά σκε
πτόταν ποτέ νά τρελλάνη τάν νέο του ά-

φέντη. θέλησε μόνο νά τόν έντυπωσιάση
μέ ένα άπό τά τεχνάσματά του!
Ό Ναπολέων έντυπωσιάσθηκε. Έ βα λε
τόν Σουλμάιστερ στόν κατάλογο τών ύφισταμένων του καί, καθώς περνούσαν τά
χρόνια, αύξησε τό μισθό του. Ά πό καιρό
σέ καιρό, έπίσης, έκανε επιπλέον επιχο
ρηγήσεις, άλλά προτιμούσε νά άγνοή ποιοι
καί γιά ποιό λόγο τίς χρησιμοποιούσαν.
"Οπως σέ δλες τίς περιπτώσεις έπιτυχημένων κατασκόπων, έτσι καί στήν περίπτωσι τού Σουλμάιστερ, δέν είναι άπόλυτα άληθινές δλες οί Ιστορίες πού συν
δέονται μέ τό δνομά του.
Ωστόσο ύπάρχει μιά πού άντέχει άκόμη καί στήν πιό έξονυχιστική έρευνα, γ ια 
τί στηρίζεται στίς έπισημες άναφορές τών
ιδίων τών θυμάτων. Ό στρατηγός Κάρλ
Μάκ φόν Λάιμπεριχ άπέδωσε τήν όλέθρια
ήττα του στήν Ούλμ, λίγες ημέρες άργότερα, σέ σοβαρές διαρροές στό σύστημα άσφαλείας του.
Ό εύφυής γενειοφόρος στρατηγός μέ τό
μονόκλ είχε χρειασθή κάμποσο καιρό γιά
νά φθάση στό αύστριακό έπιτελεϊο, στήν
Ούλμ. Προσωπικός άπεσταλμένος τού
αύτοκράτορος ’Ιωσήφ Β ', δπως άνάφεραν
τά διαπιστευτήριά του, δ στρατηγός Κάλκνερ είχε περάσει μέ άνεση άνάμεσα άπό
τίς διάφορες μονάδες πού φρουρούσαν τήν
κυρίως στρατιωτική δδά καί είχε μάθει
άρκετά πράγματα.
Δέν είχε έλθει γιά νά ζητήση πληροφο
ρίες, είπε στόν στοατηγό Μάκ καί ατούς
συναδέλφους του. Ή θελε τίς απόψεις τους
σχετικά μέ τό δυναμικό τών Γάλλων καί
πώς σκέφτονταν νά τούς άντιμετωπίσουν.
Καί έξήγησε δτι ήταν έπιφορτισμένος νά
μεταβιβάση στόν αύτοκράτορά του τίς πα
ραπάνω πληροφορίες.
Οί Αύστριακοί έξέθεσαν τίς άπόψεις
τους. 'Ωστόσο, στήν διάρκεια τής συνεδριάσεως, οί άξιωματικοί άρχισαν νά άναρρωτιούνται: "Οσο ύψηλό πρόσωπο καί
άν ήταν δ αύτοκρατορικός άπεσταλμένος,
είχαν τό δικαίωμα νά τού άποκαλύψουν
μερικά άπό τά πιό σπουδαία μυστικά τους;
Ή έκτη αϊσθησις τού Κάρλ, πού είχε
γίνει δξύτερη δλα αύτά τά χρόνια τών
ριψοκίνδυνων άποοτολών, τόν προειδοποίη
σε γιά τόν κίνδυνο. Έ γκατέλειψ ε ήσυχα
τό έπιτελεϊο καί έτρεξε γρήγορα στό πιό
κοντινό κουρείο.
Κάθησε άνετα σέ μιά
πολυθρόνα καί είπε νά τού κουρέψουν δια
φορετικά τήν γενειάδα του. Ξαφνικά άκουσε θόρυβο έξω καί ρώτησε τί συνέ^αινε. Τού είπαν δτι ειδικές μονάδες έψα
χναν γιά κάποιο ψευτοστραττγό πού είχε
καταφέρει νά διεισδύση στό έπιτελεϊο τής
περιοχής. Έ δειξε δτι ή ύπόθεσις τόν ά
φηνε άδιάφορο καί ζήτησε άπό τόν κου
ρέα νά τού βάλη περισσότερη ααπουνάδα
στά γένεια τ ο υ ...
"Ηταν δ Σουλμάιστερ διπλός πράκτο
ρας;
"Ηταν, άπό μιά άποψι.
Καθώς τό άστρο τού Ναπολέοντος άνέβαινε, μεγάλωνε καί ή δύναμις τού Σουλ
μάιστερ. Διορίσθηκε άρχηγός τής άστυνο
μίας στήν Βιέννη καί κατόπιν γενικός δι
ευθυντής τής ’Αστυνομίας τής ’Ανατολι
κής Πρωσσίας. Ό στρατηγός Σαβαρύ, άρ
χηγός τής αύτοκρατορικής άστυνομίας, έ
τρεφε γ ι ’ αύτόν μεγάλη έκτίμισι. Ά λλά
ποιά ήταν ή γνώμη τού ίδιου τού Ναπο
λέοντος γιά τόν μεγαλύτερο κατάσκοπό

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΑΙ. ΠΟΛΕΩΑΙ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ THE 21η& ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Ε ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΙΤΝΩΜΟΣΙΓΝΗΣ προς τόν Θεόν καί έθνικής υπερηφάνειας χιμά σήμερον χό Παν
Μ
ελλήνιον χήν 'Ιστορικήν ’Επέτειον χής ’Εθνεγερσίας χής ’2 1ης Απριλίου 1967. Τιμά χούς γενναίους
οίχινες άνέλαόον αποφασισχικώς χήν ευθύνην χής σωτηρίας χής Πατρίδος, ύπείκοντες εις χήν έπιχαγήν χοϋ
'Εθνους καί χήν ένχολήν χοΰ σκληρώς δοκιμαζομένου Ελληνικού Ααοΰ.
Τιμά χόν δημιουργικόν μόχθον εξ έτών. Τά έπιτεύγμαπα, τάς ήθικάς καί κοινωνικάς νίκας χου, χήν
άνοδικήν πορείαν του πρός χήν δικαίωσιν καί χήν δόξαν. Καί αισθάνεται υπερηφάνειαν καί ίκανοποίησιν, διότι
ή Έπανάστασις ένεσάρκωσε καί υλοποίησε τά αιτήματα καί τούς ’Εθνικούς πόθους, θέσαοα άκλονήχους δόσεις
δι’ Ιν εύτυχές μέλλον.
"Οταν αί Ένοπλοι Δυνάμεις άνέλαβον τάς εύθύνας διακυβερνήσεως τής Χώρας, πόντες ήσθάνοντο χήν
άνάγκηνμιάς στιβαράς έπιεμβάσεως διά χήν συγκράτησιν τής Πατρίδος άπό τόν κατήφορον τής κρατικής παραλύσεως, τής οικονομικής καταρρεύσεως καί τής άδελφοκτόνου αιματοχυσίας, εις τήν όποιαν δέον νά προατεθή καί
μία πάλη, πάλη μεταξύ των όμάδων της κοινωνίας, ή όποια είχεν άναχθή είς μορφήν πάλης τών τάξεων κατά
τήν μορφήν έκείνην τήν ότιοίαν είχε περιγράφει δ πατήρ τού κομμουνισμού διά νά προπαραακευάση τήν κατά
ληψιν τών κοινωνιών όπ’ αυτού. Άπόδειξιν άκλόνητον αυτής τής καθολικής προσδοκίας άπστελεΐ δχι μόνον
ή άναίμακτος έπικράτησις τής Έπαναστάσεως, αλλά καί ή έφεξής συμπαράστασις σύμπαντος τού Ελληνικού
λαού είς τήν άναγεννητικήν προσπάθειάν της. Καί είναι γνωστόν τοίς πάσιν, δτι χωρίς τήν λαϊκήν έπιδοκιμασίαν καί συμπαράστασιν, ούδεμία ριζική άλλαγή συντελεΐται.
“Εξ Ιτη παρήλθον. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα, τό Έ θνος ήνωμένον ώς εις άνθρωπος επεδόθη μετά ζήλου καί πίστεως είς τήν προσπάθειαν άναγεννήσεως τής Ελλάδος. Καί ή μεγαλειώδης αύτη
προσπάθεια άπέφερε καρπούς πλουσίους. Έ πί τών έρειπίων ώκοδομήθη ό Ναός τής συγχρόνου ισχυρός καί
άκτινοβολούσης Ελλάδος, Ιντός τού όποιου εισέρχονται — ευλαβείς προσκυνηταί — έκατομμύρια ξένοι κατ’
έτος, διά νά θαυμάσουν τήν πρόοδον, τήν ευταξίαν, τό κάλλος της, διά νά έμπνευσθούν. Έτέθησαν άκλονήτως
τά θεμέλια τού Ελληνικού μέλλοντος. Ένώθη ή σύγχρονος Ε λλάς μέ τό ένδοξον παρελθόν της καί αί Τψηλαί φιλοσοφικαί θεωρίαι τών προγόνων της άπετέλεσαν τήν πρώτην ύλην τού Ελληνικού βίου.
Ή δ η , ή Ε λλάς άπστελεΐ δασιν έν μέσω ένός κόσμου πρωτοφανώς τεταραγμένου— άνεξαρτήτως μορ
φής διακυβερνήσεώς του. Ή έσωτερική γαλήνη της, ή συνεχής υλική άνοδός της, δ έκσυγχρονισμός τώ;
θεσμών της, είναι άπταί άποδείξεις τής συντελεσθείσης άποφασιστικής άλλαγής είς τήν ζωήν τού Έθνους, άπό
τό όποιον ούδεμία θυσία έζητήθη καί είς τό όποιον ούδεμία στέρησις έπεβλήθη.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δπερ πολλαπλώς δσκιμασθέν καπά τήν προεπαναστατικήν περίο
δον εύρέθη έκ τών πρώτων είς τάς φάλαγγας τής ’Εθνικής ’Επαναστάσεως, είργάσθη δι’ δλων αύτού τών δυνά
μεων διά τήν ύλσποίησιν τών στόχων της καί έξυπηρέτησιν τών ιδεωδών της.
Αί προσφοραί του είς τόν σπουδαΐσν τομέα τής ήαυχίας, τής τάξεως καί τής άσφαλιείας υπήρξαν πο
λύτιμοι. Παραλλήλως, τελούν, ώς πάντοτε, είς συνεχή Ιγρήγορσιν έθνικής — άστυνομικής συνειδήσεως καί
αύτσγνωσίαν, έπέτυχε τόν έκσυγχρονισμόν τών μέσων καί τήν άνανέωσίν του, ώστε σήμερον νά άποτελή πιστόν
διάκονον τού Έλληνος πολίτου καί άποφασιατικόν συντελεστήν γαλήνης καί προόδου τής Πατρίδος μας.
"Εξ έτη ’Επαναστατικής δραστηριότητος κατεχωρίσθήσαν είς τάς δέλτους τής 'Ιστορίας. Μέ αισιοδο
ξίαν καί πίστιν, εισέρχεται ή Πατρίς μας είς τό νέον ’Επαναστατικόν Έ το ς, πορευομένη πρός έτι ύψηλοτέρας
κατακτήσεις. Τά έπιτεύγματα κατωχυρώθησαν καί άξισποιοΰνται καί μία νέα έποχή εύημερίας καί προόδου
άναπέλλει. Τά τέκνα ιμας καί τά τέκνα τών τέκνων μας, οί αύριανοί "Ελληνες πολΐται, θά ίστανται είς τούς
αιώνας μέ συγκίνησιν πρό τής ίεράς αυτής έπετείου τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί θά αίσθάνωνται τήν ύποχρέωσιν νά τήν τιμούν.
’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Διοικητικοί Υπάλληλοι.
’Επιθυμώ καί αύθις, έπ’ ευκαιρία, νά έκφράσω πρός υμάς τήν άκραν εύαρέσκειάν μου, δι’ δσα έπετελέσατε καί. νά σάς διαβεβαιώσω, δτι αί προσφοραί σας έπισήμως καί δεόντως άναγνωρίζονται.
Υπήρξατε άξιοι τής Πατρίδος καί έχω τήν άκλόνητον βεβαιότητα, δτι θά συνεχίσητε, μετά τού
αύτού ένθουσιασμού, τό υψηλόν έργσν σας, περιφρουροΰντες τά άγαθά τού ύπερόχου λαού μας καί ύλοποιοΰντες άδιακόπως τάς έπαναστατικάς άρχάς, αΓτινες έχουν ώς μοναδικόν στόχον των τό συμφέρον, τήν πρόοδον
καί τό μεγαλεΐσν τού Έθνους μας.
Σάς εύχομαι ύγείαν καί ένδυνάμωσιν καί τήν εύλογίαν τού Θεού είς τόν υπηρεσιακόν καί οικογενεια
κόν σας βίσν.
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
Ζ Η Τ Ω Η 2 1 η ’Α π ρ ι λ ί ο υ
1967
Ρ λ Ι ϊ
*
ΚΩΝ) ΝΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΤΑΗΣ
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Ή γέφυρα του "Ελσιγγεν.
Προέλοοις του ΝαπολέονToc. Ό ρόλος τού Σουλμάϊστερ ύπήρίε πάντα πο
λύτιμος.

του; 'Ορισμένες φορές ήταν γενναιόβορος
ατούς έπαίνους του: «Ό Σουλμάιστερ εί
ναι τόσο πολύτιμος γιά μένα όσο καί δποιοσίήποτε στρατάρχης μου», συνήθιζε νά
λέη. 'ΰστόσο, όταν έγινε πρότασις νά τιμηθή δ Κάρλ μέ τδ «Παράσημο τής ’Α
ξίας», είπε όρθά - κοφτά: «"Οχι». Νά αέ
τί διαφέρουν οί κατάσκοποι άπδ τούς στρατάρχες.
Ό Κάρλ δέν ήταν μόνο παμπόνηρος.
Ή τα ν έπίσης
άναμφιοβήτητα γενναίος.
Δέν είναι γνωστό κάτω άπό ποιές συνθή
κες βρέθηκε στήν μάχη τοϋ Φρίντλαντ,
τδν ’Ιούλιο τού 1807, δπου οί Ρώσοι νι
κήθηκαν άπδ τδν Ναπολέοντα. Τό γεγο
νός δμως είναι δτι πολέμησε γενναία και
τραυματίσθηκε σοβαρά στδ κεφάλι. 'Οπωσ
δήποτε οί μάχες δέν τδν διασκέδαζαν,
έκτδς καί δν συνδεόταν μέ κάποια άπδ τις
κρυφές του δραστηριότητες. "Οπως έκείνη
πού άνέλαβε λίγο πρίν άπδ τήν μάχη τής
Οδλμ, γνωστή σάν «έπεισόδιο ’Ελσιγγεν».
Τδ ’ Ελσιγγεν ή τδ Ό μπερέσλιγγεν, εί
ναι ένα Βαυαρικό χωριουδάκι πέρα άπδ
τίς πλαγιές τού Ίούρα, βορείως τοΰ Δούνάβεως. Τδ κεντρικό σημείο άμφισβητήσεως ήταν μιά γέφυρα τοϋ Δουνάβεως.
Έ κ εΐ άκριβώς δ στρατάργν'- Νέυ περιήλ
θε αέ άπελπιστική κατάστασι, στίς 14 ’Ο
κτωβρίου 1805.
Ή γέφυρα άνατινάχθηκε καί οί Αύατριακοί άπδ τήν άλλη πλευρά τοϋ ποταμοϋ
μέ τά άποτελεααατικά διασταυρούμενα πυ
ρά τους έδειξαν καθαρά δτι δέν έβλεπαν
τδν λόγο νά έπιδιορθωθή ή γέφυρα έκείνη
τήν στιγμή. Στήν πραγματικότητα, ή προ
σπάθεια τών Γάλλων νά κατασκευάσουν
μιά πρόχειρη γέφυρα άπέτυχε παταγωδώς.
Στίς τάξεις τίδν Γάλλων στρατιωτίδν κυ
κλοφορούσε ή παροιμία δτι ήταν καλύτε
ρα νά πεθάνη κανείς στεγνός, κρατώντας
ένα τουφέκι, παρά βρεγμένος δουλεύοντας
μέ ένα σφυρί. ..
Ή έπιμονή τών Γάλλων ύπερίσχυσε καί
οί έργασίες γιά τήν κατασκευή τής γεφύρας προχωρούσαν άνάμοσα σέ σωρούς
άπό πτώματα. Τέλος, άκόμη καί δ Νέυ
άντελήφθηκε δτι ήταν καιρδς νά αταματήση. Δέν είχε άλλους άνδρες γιά χάσι
μο. Οί σαλπιγκταί Ιτοιμάζονταν νά σημάνουν ύποχώρησι, δταν είδαν νά πλέη
στόν ποταμό μιά μεγάλη σανίδα άπδ τήν
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άλλη δχθη του πρδς τήν κατεύθυνσι τής
γέφυρας. Τήν άκολουθοϋσε άλλη μιά σα
νίδα, κ ι’ άλλη, κι άλλη, άτρωτες κάτω
άπό τίς σφαίρες καί τίς χειροβομβίδες,
πού τσουρούφλιζαν τήν τραχειά τους έπιφάνεια.
"Γστερα φάνηκε τό χαμογελαστό κόκκι
νο πρόσωπο τοΰ Σουλμάιστερ πού διάβαινε
τδν ποταμό ταλαντευόμενος έπάνω σέ
τρεις σανίδες δεμένες μεταξύ τους, χρη
σιμοποιώντας σάν κουπιά τά χέρια του.
Τελικά, οί Γάλλοι πέρασαν άπδ τήν άλ
λη πευρά, χωρίς άλλες σοβαρές αίματοχυσίες.
Ό Νέυ μετά άπδ αύτή τήν νίκη του δναμάσθηκε δούκας τοΰ ’Ελσιγγεν. Ό Κάρλ
Αούντβιγκ Σουλμάιστερ, ωστόσο, πρόαθεσε άπλως στά άλλα του προσόντα καί τδν
τίτλο τοϋ άρχιμάστορα κατασκευαατοϋ γεφυρίδν: μιά ικανότητα πού τήν χρειάσθηκε αέ άλλη μιά κρίσιμη περίπτωσι: Ή ταν
’Απρίλιος τοΰ 1809 καί δ γαλλικός στρα
τός πού είχε συγκεντρωθή στδ Λάντσουτ,
πληροφορήθηκε δτι δ άρχιδούκας Κάρολος
μέ 80.000 άνδρες, είχε σκοπό νά τούς παγιδεύση άπδ τδν δρόμο τοΰ Ράτισμπον.
Υπήρχε μόνο μιά διέξοδος: νά περάσουν
τδν ποταμό Ίζέρ , παραπόταμο τοϋ Δουνάβεως. Μιά γέφυρα στδ Ίζέρ κινδύνευε
άπδ τούς Αύστριακούς, οί δποίοι ήσαν έ
τοιμοι νά τήν άνατινάξουν. Μιά αύστριακή
περίπολος είχε κατορθώσει νά περάση κά
τω άπδ τίς καμάρες καί ένα φυτίλι φαι
νόταν ήδη νά καίγεται πρδς τδ μέρος ένός
βαρελιού μέ πυρίτιδα.
’Ανάμεσα ατούς καπνούς, πρόβαλε πάλι
τδ σκανδαλιάρικο κόκκινο πρόσωπο τοΰ
Σουλμάιστερ.
(’Αργότερα έγινε γνωστό
δτι είχε έξαπατήσει τήν αύστριακή περί
πολο μεταμφιεσμένος σάν ψαράς).
Τδ φυτίλι έξακολουθοΰσε νά καίγεται,
νά πλησιάζη τδ βαρέλι. Ό Σουλμάιστερ
βούτηξε κάτω άπδ τίς καμάρες τής γεφύρας καί έσυρε τδ βαρέλι μαζί μέ τδ φυ
τίλι μακριά άπδ τήν γέφυρα.
Ή έκρηξις έγινε στδν άέρα. Οί στρα
τηγοί ήσαν τώρα ύποχρεωμένοι νά διεκδικήσουν τήν γέφυρα μέ καθαρώς στρατιω
τική τακτική.
’Αργότερα, τό έτος 1849, μιά άμαξα
μέ έφιππη συνοδεία, σταματούσε έξω άπό
ένα φτωχικό καπνοπωλείο σέ μιά λαϊκή

συνοικία τοΰ Στρασβούργου.
Ό έπισκέπτης ήταν δ πρόεδρος τής
Γαλλικής Δημοκρατίας αύτοπροσώπως, ό
Ναπολέων Γ ', πού βρισκόταν σέ έπίσημη
έπίσκεψι στήν ’Αλσατία.
Ή έπίσκεψις
αύτή άποτελοϋσε ϋστατο φόρο τιμής πρδς
τδν άνθρωπο, πού δ Μέγας Ναπολέων είχε
κρίνει άπαραίτητο, κάποτε, νά καλοπληρώνη άν καί ποτέ δημοσίφ.
’Ενώ δ Ναπολέων περνούσε πικρές ήμε
ρες στήν έξορία τής ’Ελβας, δ Σουλμάι
στερ κατηγορήθηκε μαζί μέ άλλους γιά
συνωμοσία, προκειμένου νά έπαναφέρουν
στδ Παρίσι τδν Ναπολέοντα καί είχε άναγκασθή νά κρύβεται. Τδν συνέλαβαν με
τά τδ Βατερλώ καί πέρασε πολύ καιρό
στήν φυλακή. "Οταν άφέθηκε έλεύθερος,
άρχισε νά βυθίζεται δλο καί περισσότερο
μέσα στά χρέη. Στδ τέλος κατέληξε αέ ένα
μικρό καπνοπωλείο. Ή τα ν τδ τελευταίο
δχυρό κάποιου πού άγωνίσθηκε πάρα πο
λύ, πού έμαθε πάρα πολλά, καί, δμως,
τώρα δέν έβρισκε καμμιά άγορά γιά νά
έμπορευθή δ,τι είχε άποκτήσει αέ γνώ
σεις.
Ό Κάρλ Αούντβιγκ Σουλμάιστερ ζοϋσε
τώρα χρόνια «ισχνών άγελάδων».
Είχε
πουλήσει τδ μέγαρο καί τά κτήματά του
κοντά στδ Στρασβούργο, δπου είχε ζήσει
πολλά χρόνια μέ τά κέρδη του καί είχε
φιλοξενήσει μέ γενναιοδωρία τά έπίλεκτα
μέλη τής παρισινής άριστοκρατίας, μέ τήν
έλπίδα δτι δ ήρωας πού είχε ύπηρετήσει θά ξαναγύριζε σύντομα στήν έξουσία.
Λίγο πρίν πεθάνη, έτυνε νά δα ΐά ση
ένα βιβλίο γιά τδ πρόσωπό του καί γιά
τίς δραστηριότητές του, γραμμένο άπδ
ένα Γερμανό συγγραφέα. 'Ο Κάρλ μ’ δλο
πού ήταν άρρωστος καί ήλικιωμένος, ζή
τησε νά αυναντήση τδν συγγραφέα καί τοΰ
έδωσε ένα χαστούκι στδ πρόσωπο. ’Αν
κάποτε — δπως παρατήρησε — είχε αχέαι
μέ τήν μυστική ύπηρεσία πληροφοριών,
αύτδ άποτελοϋσε μέρος τής στρατιωτικής
του δραστηριότητος.
’Αλλά δέν δεχόταν
νά τδν άποκαλή κανείς κατάσκοπο κατά
πρόσωπο. «Ήμουν ένας πατριώτης, στήν ύ
πηρεσία ένδς μεγάλου άνθρώπου καί μιάς
μεγάλης χώρας, συνήθιζε νά λέη. Ίσ ω ς
είχε πείσει τδν έαυτό του δτι, πράγματι,
ένας τέτοιος άνθρωπος ύπήρξε. ..
JA C Q U ES RANCINAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΖΗΤΕΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Α Π Α ΙΤ Ε ΙΤ Α Ι ή ενεργός βοήθεια
«κάθε άνθρωπίνου όντος εις τόν
κόσμον», διά νά έπιλυθή τό συνεχώς περιπλεκόμενον πρόβλημα τής χρήσεως
τών ναρκωτικών, μάς λέγει ένας κορυ
φαίος ειδικός έπί τών ναρκωτικών τών
Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο JOHN Ε. INGERSOLL, Διευθυν
τής τού γραφείου διώΕεως τών ναρκω
τικών καί τών έπικινδύνων φαρμάκων,
εϊπεν εις τούς δημοσιογράφους τήν 8ην
Φεβρουάριου εις τήν Γενεύην:
« Εάν νομίΖετε ότι όποιοδήποτε Δη
μοσία Ύπηρεοία μέ τό νά γίνη 'Α 
στυνομία ή Συμβούλιον έπί τής
διώΕεως τών ναρκωτικών ή καί
αύτός άκόμη ό 'Οργανισμός 'Ηνω
μένων 'Εθνών, είναι δυνατόν νά
έπιλύαη αύτό τό κοινωνικόν πρό
βλημα χωρίς τήν βοήθειαν κάθε άνθρώπου εις αύτόν τόν Κόσμον,
εϊσθε πολύ γελοσμένοι. ..
"Οταν οί άνθρωποι άποφασίσουν νά
μή άνέχωνται πλέον τήν χρήσιν
τών ναρκωτικών έντός τής καθημε
ρινής των Ζωής, τότε μόνον θά
όρχίσωμεν νά έπιλύωμεν τό πρό
βλημα τούτο».
Ό Κύριος INGERSOLL, Πρόεδρος
τού Συμβουλίου διώΕεως τών νορκωτικών, ώμίλησε κατά τήν διάρκειαν μιας
συνεδριάσεως ή όποια ήρχισεν εις τάς
22 Ίανουορίου.
Ούτος εϊπεν, ότι τό σπουδαιότερον
καθήκον τής 25ης
συνεδριάσεως τού
Συμβουλίου είναι νά εύρη «πού εύρισκόμεθα όοον αφορά εις τάς προσπά
θειας μας διά τόν έλεγχον, τήν μείωσιν καί πού κάποιαν ήμέρον έλπίΖομεν
τήν έΕάλειψιν τού προβλήματος τής χρή
σεως τών ναρκωτικών, τό όποιον, άν
καί δεικνύει μερικά ένθαρρυντικά ση
μεία έλλατώσεως εις ώριομένα μέρη
τού κόσμου καί εις ώριαμένας περκ>χάς Κρατών, άκόμη συνεχίΖει νά παίρνη διαστάσεις εις δλον τόν Κόσμον γε
νικώς.
Ή χρήαις τών ναρκωτικών λαμβάνει
ι

διαφόρους μορφάς εις όλόκληρον τόν
Κόσμον. Εις ώριαμένας χώρας γίνεται
χρήσις κυρίως τών παραγώγων τής καννάβεως, έκ τών όποιων τό «πλέον τρο
μακτικόν» είναι τό THC (S IC ), λόγω
τής μεγάλης δροστικότητος του, παράγωγον γνωστόν ώς ψυχεδελικόν συστα
τικόν τής καννάβεως.
Εις αλλας χώρας τά παράγωγα τού
οπίου δημιουργούν έν μεγάλο πρόβλη
μα. Εις τήν Β. Αμερικήν ή ήρωίνη εί
ναι πολύ διαδεδομένη, εις τήν Σκανδιναυΐαν αύΕάνει συνεχώς ή προτίμησις
διά τήν μορφίνην, εις τήν Δ. Εύρώπην
ή ήρωίνη, εις τήν Ασίαν δέ καί ιδιαι
τέρως εις τήν Νοτιοανατολικήν Ασίαν
ηύΕήθη ή χρήσις τού όπίου καί πιθα
νώς καί τής άκατεργάστου μορφίνης.
Συνθετικοί καί ψυχοτροπικαί ούσίαι
λαμβάνονται εις ώριομένας χώρας τής
Δ. Εύρώπης καί εις ώριαμένας άλλας
αί όποιοι είναι ύπό άνάπτυΕιν.
«ΑύΕάνεται συνεχώς ό άριθμός τών
άτόμων τά όποια δέν περιορίζονται εις
τήν χρήσιν ένός
ναρκωτικού μόνον,
άλλά λαμβάνουν καί έτερο τοιαΰτα»,
εϊπεν ό κ. INGERSOLL. «Τό ίδιον συμ
βαίνει καί μέ ομάδας άτόμων».
Κατά τήν συΖήτησιν τών προβλημά
των, τά όποια έχουν άμεσον σχέσιν μέ
τήν χρήσιν τών ναρκωτικών, εϊπεν ότι
χρειοΖόμεθα όσον τό δυνατόν περισσό
τερον συγχρόνους καί έπσκριβεϊς πλη
ροφορίας, ή έλλειψις τών όποιων έμποδι'Ζει τόν κατά τών ναρκωτικών άγώνα.
"Οσον βελτιοϋται ή διεθνής συνεργα
σία τόσον μεγαλυτέρα προσοχή δίδεται
εις τάς πηγάς τών παρανόμων ναρκω
τικών.
Ή έπιτρσπή τών Ηνωμένων Εθνών
έχει στοδιακώς έφαρμόσει μίαν έκ τών
πλαγίων προοέγγισιν τού προβλήματος,
προσέθεσεν ούτος. Εις τήν συνεδρίασιν
έΖητήθη ή δημιουργία μιας ύποεπιτροπής διά τήν έγγύς καί Απω Ανατολήν,
μέ σκοπόν νά δυνηθοϋν αί Κυβερνήσεις
τών χωρών αύτών νά έργοσθοϋν όμοΰ

διά νά σταματήσουν τήν παράνομον κυ
κλοφορίαν τών ναρκωτκών.
Τά μέλη
αύτής θά είναι τό Αφγανιστάν, τό 'Ι 
ράν, τό Πακιστάν, ή Τουρκία καί ή
Σουηδία.
Επί τούτου, έδημιουργήθη μία έπιτροπή, άποτελουμένη έΕ έΕ Κρατών
μελών — Αύστραλίας, 'Ινδίας, 'Ινδονη
σίας, 'Ιαπωνίας, Ταϋλάνδης καί 'Αγγλί
ας — τής όποιας σκοπός είναι νά έπισκεφθή 16 Άσιατικάς
χώρας καί νά
άναφέρη κολλιτέρους τρόπους αύΕήσεως τής συνεργοσίος εις τόν άγώνα κα
τά τής παρανόμου κυκλοφορίας (τών
ναρκωτικών) εις αύτός τάς περιοχάς.
Ή έπιτροπή έπίσης ένέκρινε τήν άναφοράν 4 άλλων μελών (τής Αργεντι
νής, ΒραΖιλίας , Χιλής καί Περού), ή
όποια άνέφερε, άτι έχει άρχίσει έν Συμ
βούλιον μέ σκοπόν νά καθορισθή τρό
πος μέ τόν όποιον θά κατευθύνεται ό
όγών τής Λατινικής 'Αμερικής κατά τής
παρανόμου κυκλοφορίας τών ναρκωτι
κών.
«Κοθώς αί Εθνικοί Κυβερνήσεις έ
χουν τήν αρχικήν εύθύνην ν' άντιμετωπίσουν τήν παράνομον κυκλοφορίαν τών
ναρκωτικών, τήν παραγωγήν καί τήν κατανάλωσιν, θά πρέπει νά βοηθηθοϋν μέ
μίαν παγκόσυιον συνεργασίον», εϊπεν ό
κ. INGERSOLL.
Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής εϊπεν,
ότι βλέπει «ένθαρρυντικά σημεία» εις
τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμ
βούλιον τών Ήνωμ. Εθνών (ECOSOC)
καί εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν καί ότι
τό κοινόν ένδ'αφέρεται άρκετά διά τό
έν λόγω πρόβλημα.
Ούτος άπήντησεν εις δεδομένην έρώτησιν, ότι ύπήρχε «τρομακτική αϋΕησις
εις τήν Ζήτησιν» παρανόμων ναρκωτικών
κατά τά μέσα τού 1960, συνοδευομένη
ύπό «πολύ μεγάλης αύΕήσεως τού αρι
θμού τών ότόυων» τά όποια ήσαν πρόθυ
μα νά άναλάβουν τούς κινδύνους οί ό
ποιοι ένυπάοχουν εις τήν κυκλοφορίαν
τών παρανόμων ναρκωτικών, μέ οκοπόν
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τό κέρδος. Ή τότε όντίδρασις τοϋ κοι
νού πρός αυτήν τήν ροπήν δέν ήτο «ά
μεσος» καί τώρα μόλις τό κοινόν άρχίζει νά δεικνύη μερικά ικανοποιητικά ση
μεία μεταστροφής.
Επί παραδειγματι, προσέθεσεν ούτος,
ότι δέν γνωρίζει νά ύπάρχη πουθενά
εις τόν κόσμον κάποιο άποτελεσματικό
πρόγραμμα προλήψεως, όοον άφορά
εις τήν χρήσιν των ναρκωτικών.
Ο πρόσφατος μεγάλος άριθμός κα
τασχέσεων παρανόμων ναρκωτικών είναι
άποτέλεσμα τών έπηυΕημένων δραστι
κών ένεργειών τής όστυνομίας, τών άποτελεοματικών πληροφοριών καί νόμων
εις μερικός περιπτώσεις, «άλλά αύται
αί δραστηριότητες μόλις ήρχισαν νά άπτωνται τού
προβλήματος, τό όποιον
ήτο καλώς κρυμμένον διά πάρα πολύ
καιρόν».
Ο κ. INGERSOLL έτόνισεν, ότι διά
νά άντιμετωπισθή τό πρόβλημα τών όγροτών, εις άπολιτίστουα σχετικώς περιοχάς, οί όποιοι βασίζονται
εις τήν
καλλιέργειαν τών φυτών τών παρανό
μων ναρκωτικών μέ σκοπόν τό κέρδος,
ή Επιτροπή τών Ηνωμένων Εθνών διά
τόν έλεγχον τών ναρκωτικών χρηματο
δοτεί έν μέγα πρόγρομμα εις τήν Ταϋλάνδην, διά νά κατορθωθή ή άντικατάστασις αύτών τών φυτών.
Επίσης, έχουν γίνει συζητήσεις με
ταξύ τής Κυβερνήσεως τής Μποϋρμα
καί άρμοδίων ύπαλλήλων τών Ηνωμέ
νων Εθνών μέ τήν έλπίδα νά έφαρμοσθή καί έκεϊ έν παρόμοιον πρόγραμμα.
Τό δέ Αφγανιστάν, ύπάρχουν ένδείΕεις ότι είναι πρόθυμον νά δεχθή παρομοίαν βοήθειαν.
Ακόμη είπεν, ότι ό ρόλος τής 'Επι
τροπής τών Ηνωμένων Εθνών όσον άφορρ τήν χρησιμοποίησιν τού κεφαλαί
ου είναι νά άναθεωρήση τό πρόγραμμα
καί νά τό ϊδη ώς σύνολον άντί νά άποφασίση έπί ώρισμένων σχεδίων ή νά
προβλέψη τήν άπό ήμέρας εις ήμέραν
κίνησιν τού κεφαλαίου. Διά τόν λόγον
αύτόν, αί διαχειριστικοί τροποποιήσεις
αί όποιοι έπροτάθησαν ύπό τοϋ Γενικού
Γρομματέως τών
Ηνωμένων 'Εθνών,
KURT W ALDHEIM, συμπεοιλαμβανομένου καί τού διορισμού ένός διευθυντοΰ
έπί τών οικονομικών δέν έπιδρα έπί τού
ρόλου ή έπί τής εύθύνης τής 'Επιτρο
πής.
Κατά τήν διάρκειαν τής Συσκέψεως
τοϋ Συμβουλίου τό ποοόν τών 50.000
δολλαρίων τό όποιον έδόθη ύπό τής Αύστραλίας καί άλλοι μικρότεροι συνεισ
φορά! ύπό τής Αργεντινής, Μάλτας καί
'Ισπανίας, έφεραν τό συνολικόν κεφάλαιον τό όποιον συνεκεντρώθη ύπό 23
Κυβερνήσεων, εις τόν τελικόν άριθμόν
τών 4.547.526 δολλαρίων, έκ τών όποι
ων τά 3.000 000 έδόθησαν
ύπό τών
Ηνωμένων Πολιτειών.
'Επειδή ή Επιτροπή έπιδιώκει νά έντείνη τάς έργασίας της, άπεφάσισε κα
τά τήν διάρκειαν τού Συνεδρίου νά ζητήοη ύπό τού «Οικονομικού καί Κοινω
νικού Συμβουλίου» νά τής έπιτραπή νά
συγκαλέαη ειδικήν
σύσκεψιν κατά τό
έπόμενον έτος.
Τακτικώς ή 'Επιτροπή συνεδριάζει
κάθε 2 έτη, διά τούτο ή έπομένη συνεδρίασις έπρόκειτο νά συγκληθή τό
1975.

Μετάορασις έκ τής 'Αγγλικής ύπό τής
Αιοικ. Υπαλλήλου Άστυν. Πόλεων δίδος ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ.

(Συνέχεια έκ τής σελ. 337 )
Τό πείρομα έπαναλσμβάνεται άνά διμηνον μέ τούς αυτούς μαθητάς. Τά γρα
πτά συγκεντρώνονται καί συγκρίνονται
Διαπιστούνται τά έπόμενα:
α) Ό λα τά γραπτά όλονέν καί πε
ρισσότερον άπομακρύνονται σταθερώς άπό τό δοθέν ύπόδειγμα.
β) Ούδέν γραπτόν είναι όμοιον πρός
τό γραπτόν άλλου μαθητού.
γ) Μαθητής, όστις κατά τήν πρώτην
δοκιμασίον έχάραΕε γραφήν κατιούσσν, έΕακολουθεί νά έχη κατιοΰσαν γραφήν, έτερος όστις τό
πρώτον ήκολούθησε άνιοϋσαν κατεύθυνσιν θά χαράση κατά άνιούσαν φοράν κ.ο.κ.
δ) Έτερος μαθητής, όστις τό πρώτον
έγραψεν εύαναγνώστως καί έπιμελώς μέ περιθώρια δεΕιά καί άριστερά, θά έΕακολουθήση νά γράφη κατά τόν ίδιον τρόπον. Τούτ'
αύτό παρστηρεϊται μέ όλους τούς
μαθητάς.
Ή παρακολούθησις τών ιδίων μαθη
τών κατά περιόδους, μέχρι τής περατώσεως τών Γυμνοσιοκών των σπουδών,
θά άποδώση τά έΕής άποτελέσματα:
α) Έντασιν τών άταμικών γραφικών
συνηθειών.
β) Προοδευτικήν άπαλλαγήν άπό τά
γροφικά σχηματικά πρότυπα,
β) Αύτομστοηοίησιν τής γραφής, ύπό
τήν έννοιαν ότι αύτή καθ' έαυτήν
πραγματούται άνευ πνευματικής
προσπάθειας, ήτις συγκεντρούται
πλέον εις τήν άπόδοσιν τού νοή
ματος, ή τήν λογοτεχνικήν έπένδυσιν.
Γ)

Ά π ό δ ε ι Ε ι ς
διά
κ ο ι ν ή ς
πείρας.

τής

α) Υπάρχει κοινή πεποίθησις εις τήν
λαϊκήν συνείδησιν, ότι ή ιδιόχειρος έ
καστου άνθρωπίνου φορέως γραφή εί
ναι έντελώς άτομική καί άποτελεϊ τήν
έκφροσιν καί τόν άντικατοπτρισμόν τής
προσωπικότητος καί τού χαρακτήρος
του, δΓ ό παρατηρεϊτοι παντού ζωηρά
έπιθυμία όποκτήσεως αύτογράφου ένός
προσώπου, έκ τής πεποιθήσεως ότι τού
το έκφράζει καί άντικαταπτρίζει τόν ί
διον τόν γράψοντα. Τήν πίστιν τούτην,
τής άντικατοπτρίσεως
δήλον ότι τής
προσωπικότητος φυσικού τίνος προσώ
που έπί τής γραφής, του διαδηλοϊ καί ή
λαϊκή ψυχή διά τού στοίχου «Γράψε γρα
φή καί πέψε μου, μά νάνοι τών χεριών
σου».
6) Ο γραφικός χαρακτήρ έκάστου
άνθρωπίνου φορέως, όστις άποτελεϊ καί
τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς του,
παρομένει κατά τά κύρια καί βασ κό έσωτερικά καλούμενα χαρακτηριστικά, άτινα είναι ικανά σημεία πρός άναγνώριαιν, ό αύτός καθ' όλα τά στάδια τής
άνθρωπίνης ζωής.
γ) Ό γραφικός χαροκτήο δεδομένου
συγγραφέως παραμένει ό αύτός κατά τά
κύρια αύτού γνωρίσματα, έστω καί άν
ή γραφή ήθελε γίνει διά τής άριοτεράς
χειρός, τού ποδός ή τού στόματος, καθ'
όσον ή συμβολή τής γοαφούσης χειρός
εις τήν περίπλοκον διαδικασίαν τής γρα
φής, ήτις είναι συνάρτησις πολλών πα
ραγόντων, ώς σύλληψις καί διαμόρφωσις τής έννοιας, άνάπλασις ήχητική καί
οπτική τής παροστάσεως τών άπαραιτήτων λέΕεων κλπ., είναι έντελώς συμπτωματική καί δευτερεύουσα.

Πασχαλινά

Τ Ο Δ Ω Ρ Ο Δ Ε Ν ...
Α Ν Ο ΙΓ Ε Τ Α Ι

ΤΙς γιορτές καί κυρίως τΙς πιο μεγάλες
άπ’ αυτές Αρρωσταίνουμε στ’ Αλήθεια άπό
Ανυπόφορο πονοκέφαλο. Ό λόγος; Τά. . .
προβλεπόμενα δώρα. Καί τό χειρότερο.
Ποιό πρέπει νά είναι τό δώρο πού θά κά
νουμε; Τό «φλέγον» πρόβλημα μάς ταλαι
πωρεί ώρες καί ήμέρες, μέχρι πού νά έρθη κάποτε 6 άπό μηχανής θεός νά μάς
βγάλη άπό τό Αδιέξοδο. Καί γιά νά έξηγούμεθα. θά δωρίσουμε έκεΐνο που. . . μάς
δώρηοαν. Μέ προσοχή βέβαια, γιατί κατά
τόν νόμον τής σχετικότητος είναι δυνατόν
τό δώρον νά αομπέαη ώς έπιστρεπτέον εις
τ ό ν ... δωρήσαντα. Καί δν μέν είναι στά
μέτρα του έχει καλώς. "Αν δμως τόν στε
νεύει τ ό τ ε ... πού νά τό άλλάξη; Άπλούστατα θά τό φυλάξη γιά κάποιον άλλον
έορτάζοντα, δν έν τφ μεταξύ δέν έπωφελήθηκε δ σκόρος. Αύτά γιά τά δώρα πού
δ έ ν ... τρώγονται. Τά πρόβλημα έντοπίζεται στά δώρα (πακέττα), πού τρώγον
ται ή πίνονται. Ά λλά καί γ ι’ αύτά βρί
σκεται κάποια λύσις. Τά στοιβάζουμε στην
άποθήκη άζητήτων καί περιμένουμε τις
γιορτές, όπότε άρχίζει καί ή. . . διανομή.
Βεβαίως δ τυχερός θά είναι έκεΐνος, πού
θά τολμήση νά άνοιξη πρώτος τό πακέττο. .. Ά λλ ά αύτό είναι σπάνιο, πολύ σπά
νιο. Στήν άστατη έποχή μας καταργήθηκε
ή παλιά παροιμία πού έλεγε π ώ ς ... τό
δώρο δέν δωρίζεται. Τώρα ισχύει κάποια
άλλη σύμφωνα μέ τήν δποία τ ό δ ώ 
ρο δ έ ν ά ν ο ί γ ε τ α ι .

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
Άρχιφύλαξ

ΤΟ “ΦΑΡΜΑΚΟ TOY ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ,,

Η

Α ΣΠ ΙΡ ΙΝ Η

ταξίδευε μαζί μέ τού; Αστρο
Κ ΑΘΩΣ
ναύτες πρός τήν Σελήνη, κλεισμέ.η
ατό μίνι - φαρμακείο τοδ «’Απόλλων—11»,
ή άσπιρίνη έώρταζε τά έβδομήντα της χρό
νια. Ναί, τό Απλό αύτό, καθαρό φάρμα
κο, πού από τΙς Αρχές ήδη τοδ εικοστού
αίώνα ήταν τό πιό διαδεδομένο ατή διε
θνή αγορά καί έξ ίσου γνωστό ατούς Έ σκιμώους καί ατούς λαούς τής αφρικανι
κής ήπέίρου, περιλαμβανόταν μεταξύ τών
έλαχίστων πού είχαν μαζί τους οί πορθηταΐ τής Σελήνης “Αρμστρονγκ, “Ωλντριν
καί Κόλλινς, γιά νά έξαλείψουν ένα πο
νοκέφαλο, ν’ άντιμετωπίσουν ένα κρυολό
γημα ή νά άνακουφισΟοϋν άπό τούς μυϊ
κούς πόνους πού τούς προκαλούσε ή πολύ
ωρη ακινησία τους.
Σέ μιά τηλεοπτική συνέντευξή του, '£
ιατρικός διευθυντής των Αμερικανικών
διαστημικών πτήσεων δόκτωρ Charles
Berry, άπεκάλυψε ποιά ήσαν τά «μυστη
ριώδη φάρμακα» πού περιείχε τό μίνι φαρμακείο τοδ ’Απόλλων — 11». Τό κου
τί αύτό, διαστάσεων 12X12X20, περιεί

χε:
Σταγόνες γιά τά μάτια καί τή μύτη,
δύο κομπρέσσες, δώδεκα τσιρότα, ενα
θερμόμετρο, ’Αντιβιοτικά, ’Ασπιρίνες.
«Ή άσπιρίνη, είπε, σίγουρα θά χρηαιμοποιήται σάν φάρμακο αιωνίως».
Σήμερα ένα νέο φάρμακο κερδίζει τό
ένδιαφέρον μας γιά πολύ ή λίγο χρονικό
διάστημα γιατί, συνήθως, σύντομα ένα άλ
λο, νεώτερο, περισσότερο βελτιωμένο ή έξευγενιαμένο, παίρνει τή θέση του. Μέ
τήν άσπιρίνη δμως δέν συμβαίνει τό ίδιο,
Παραμένει, έδώ καί 70 χρόνια— άπό τότε
πού άνεκαλύφθη στά έπιστημονικά έργαστήρια τοΒ οίκου Μπάγιερ— τό πιό διαδε
δομένο φάρμακο ατόν κόσμο.
'Η Ιστορία τής άαπιρίνης έχει τίς ρί
ζες της στήν άρχαία Ε λλάδα. Τό 440
π.Χ. δ Ιπποκράτης, στήν Κώ, έγνώριζε
τήν Αναλγητική καί Αντιπυρετική ένέργεια
τοδ φλοιοδ τής Ιτιάς. Δύο χιλιάδες δια
κόσια χρόνια άργότερα, τό 1823, δ Γάλ
λος έρευνητής Leroux θά άνεκάλυπτε μιά
κρυσταλλική οδσία, τό salicin (σαλικυλικόν όξύ), πού θ’ άποτελοδσε τή βάση στις
έρευνες πού άκολούθησαν ώς τήν παρα
σκευή τής χημικής ούσίας πού, ώς φαρ
μακευτικό προϊόν, πήρε, χάριν άπλοποιήσεως, τό δνομα άσπιρίνη. ’Αλλά άς πά
ρουμε ιτέ κάποια σειρά τά πράγματα.
Τό 440 π.Χ. δ Ίπποκοάτης άνακαλύπτεΓ, δπως σημειώθηκε πιό πάνω, δτι ατόν
φλοιό τής ιτιάς ύπήρχε κάποια ούσία πού
μπορούσε ν’ άνακουφίζη τόν άνθρωπο άπό
τούς πόνους καί τόν πυρετό.
Κατά τόν 19ον αιώνα, δταν έπαυσε νά
είσάγεται στήν Εύρώπη ή κινίνη, ή έπιστήμη άρχισε νά χρησιμοποιή τίς πρακτικές
γνώσεις πού ώς τότε δπήρχαν γύρω άπό
τά βότανα.
Τό 1803 δ Γάλλος Leroux, ύστερα άπό
μελέτη δημοσεύματος τοδ «Willkinson»

τίς θεραπευτικές ιδιότητες τοδ άκετυλοσαλικυκοδ όξέος καί βέβαιος πιά, βτι είχε
φθάσει στό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα, προ
χώρησε στή νομική διασφάλιση τής άνακαλύψεώς του στή Γερμανία, ’Αμερική καί
’Αγγλία.
Τό έπόμενο βήμα ήταν οί κλινικές έρευ
νες. ’Άρχισαν μέ πρωτοβουλία τοδ γενκού
διευθυντοδ τής Μπάγιερ. Ή άνακάλυφη
ένός άγνοδ, Αναλλοίωτου άκετυλοσαλικυλικοδ όξέος ήταν γεγονός. Τό διαπίστωναν,
καθημερινά πιά, γιατροί, φαρμακολόγοι
καί Ασθενείς, έντυπωσιασμένοι άπό τά Α
ποτελέσματα. Τό σπουδαιότερο πλεονέκτη
μα τής δραστικής αύτής ούσίας ήταν ή
καλή άνεκτικότης της έν αυγκρίσει μέ τίς
Ο δόκτωρ Χόιρφμαν. Άνεκάλυψε τήν
άλλες σαλικυλικές συνθέσεις. Καί είχε τά
άσπιρίνη.
ίδια Αποτελέσματα τόσο στούς ρευματοπαθεΐς, δσο καί στούς πάσχοντας άπό πονο
κεφάλους καί όδονταλγίες. Στή νέα αύτή
χημική ούσία, τό άκετυλοσαλικυλικό όξύ,
(θέμα «Cortex Saicis Latifoliae», άρχισε
δόθηκε, χάρη άπλοποιήσεως, τό δνομα ά
μιά σειρά έρευνών, πού κατέληξαν στήν
σπιρίνη.
άνακάλυφη τής saicin τό «σαλικυλικόν δξύ». Πηγές ααλικυλικοδ όξέος άνεκαλύΤό «Α» προέρχεται άπό τήν λέξη «Άφθησαν λίγο άργότερα καί στά αιθέρια έ
κετυλο», τό δέ ύπόλοιπο τής όνομασίας
λαια διαφόρων καρπών.
άπό τήν «spiraea ulmaria», άπό τήν δπο'α
Τό 1853 δ Γερμανός χημικός Kolbe,
παρήχθη τό πρώτο σαλικυλικό όξύ. Ή
καθηγητής στό Μάρμπουργκ, δστερα άπό
άσπιρίνη κατεχυρώθη ώς σήμα κατατ=θέν
έπίμονες έρευνες βρήκε τόν άκριβή χημικό
τοδ οίκου Μπάγιερ στή Γερμανία τό 1899.
τύπο τοδ ααλικυλικοδ οξέος καί συνέθεσε
Τό ίδιο έτος άρχισε ή παραγωγή της. Καί
γιά πρώτη φορά τό ο - όξύ - βενζοϊκόν
ήταν τό πρώτο φάρμακο τής έποχής σέ
όξύ, έκ φαινολικοδ νατρίου και άνθρακικοΰ
μορφή δισκίων.
όξέος. ΤΗταν, ή άνακάλυψή του, μιά πρώ
Τό 1906 έπετεύχθη ή καταχώρηση τοδ
τη νίκη τής χημείας στήν μακροχρόνια
σήματος τής Ασπιρίνης σέ διεθνή κλίμακα.
προσπάθειά της νά παρασκευάση σαλικυλι
Σήμερα ή άσπιρίνη είναι σήμα κατατεθέν
κόν όξύ μέ χημική σύνθεση γιά ν’ άντιμετοδ οίκου Μπάγιερ σέ περισσότερες άπό 70
τωπισθή ή τεραστία ζήτηση πού υπήρχε.
χβρεςΣτά χρόνια πού άκολούθησαν, οί έρευνες
Ποιά είναι, λοιπόν, ή δράση τοδ φαρμά
γιά τήν παρασκευή ααλικυλικοδ όξέος συκου αύτοδ, τό δποΐο καί στή σημερινή έπονεχίσθηκαν, γιατί ή σύνθεσή πού είχε έπιχή είναι τόσο έπίκαιρο; Ή δράση του έπί
τύχει δ Kolbe είχε άκατάλληλη γεύση καί
τών ρευματικών παθήσεων Ανάγεται στήν
προξενούσε έμετό στούς πάσχοντας άπό
άντιπυρετική, άντιφλογιατική καί Αναλγη
ρευματισμούς.
τική ένέργεια, ή δποία άποδεικνύει δτι ή
Ό χημικός τής Μπάγιερ δόκωρ Φέλιξ
άσπιρίνη δρδ σέ διαφόρους ρυθμιστικούς
Χόφμαν ,τοδ δποίου δ πατέρας έπασχε άπό
μηχανισμούς τοδ σώματος. Ή άποτελεσμαρευματισμούς, άρχισε τότε, μέ αδτή τήν
τικότητα τοδ φαρμάκου έπί τών πονοκεφά
άφορμή, νά άσχολήται έντατικά μέ έρευ
λων βασίζεται στήν κεντρικώς κατασταλ
νες γιά σαλικυλικά σκευάσματα στά έπιτική ένέργειά του καί στή ρυθμιστική του
ατημονικά έργαστήρια τοδ οίκου Μπάγιερ.
ένέργεια έπί τών Αγγείων.
“Ήθελε νά φθάαη σέ μιά βελτιωμένη, εύ
Έ π ί πονοκεφάλων Αγγειακής αιτιολο
ληπτη σύνθεση, πού νά μή προκαλή έμετό.
γίας,
ή άσπιοίνη, παρεμποδίζοντας τήν
Τό 1897 δ Φέλιξ Χόφμαν βρήκε, έπί τέ
δημιουργία βραδυκινίνης, έπαναφέρ«ι ποός
λους, τήν λύση σέ μιά πολύ ένδιαφέρουσα
τό φυσιολογικό τήν έλαττωμένη αίμάτωση
χημική ένωση, τό άκετυλοσαλικυλικό όξύ,
καί τήν ηύξηυένη διαπερατότητα τής κυτ
πού πριν 44 χρόνια είχε παρασκευάσει και
ταρικής μεμβράνης. Ακόμη, αύξάνει τήν
έγκαταλείφει δ χημικός G erhardr, επει
κατανάλωση τοδ όξυγόνου. Ή άσπιρίνη εί
δή ή ούσία αύτή διεσπατο σύν τφ χρόνφ.
ναι καλώς Ανεκτή καί σέ άτομα μεγάλης
'Ο Χόφμαν έπέτυχε νά παρασκευάση τήν
ήλικίας, μέ εύαίσθητο στομάχι έφ’ δσον
λησμονημένη αδτή ούσία σέ καθαρή καί
λαμβάνεται μετά τό φαγητό μέ Ινα ποτήοι
διατήρηαιμη μορφή. 'Ο πατέρας του ήταν
νερό.
άπό τούς πρώτους πού θεραπεύθηκαν μέ τό
“Ισως δικαίως ό 'Ισπανός οοιλόσοφος
παρασκεύασμά του.
Ortega Γ Gasset ώνόμασε τόν 20ό αίώνα
Μέ τήν συνεργασία τοδ δόκτορος Ντρέώς «αίώνα τής Ασπιρίνης».
σερ, πού ήταν προϊστάμενος^ των φαρμακο
λογικών έρευνών τοδ οίκου Μπάγιερ, δ
A. Α.
Χόφμαν έκανε μιά σειρά πειραμάτων γιά
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ΑΡ1Σ Ο ΦΕΤΕΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Γεμάτος κρύα, χιόνια,
αστραπόβροντα καί μπόρες, άργοκόλησε. Ή καρδιά μας
δμως ήταν γεμάτη ζεστασιά, καθώς βασίλευε πάντα ή άνοιξι
«στό μικρό οίκημα τής δδοδ Βατάτζη 37».
Καί νοιώθεις πραγματικά τήν άνοιξι, νά σέ κυκλώνη γύ
ρω σου, είσαι κοντά σέ άνθρώπους πού έταξαν σάν σκοπό τής
ζωής τους τήν ’Αστυνομική ’Ι δ έ α ... "Οταν ζής καί κινείσαι
σ’ αύτή τή μικρή κυψέλη έργασίας, που λέγεται Τμήμα Δη
μοσίων Σ χέσ εω ν... "Οταν βλέπης νά ξεχύνωνται άθόρυβα άν
θρωποι, δλες σχεδόν τις ώρες τοδ εικοσιτετραώρου, γιά νά
βοηθήσουν κάποιο συνάνθρωπό τους, γιά νά έπισκεφτοδν κάποιο
συνάδελφό τους, γιά νά φέρουν κάποιο μήνυμα χαράς και έλπ ίδ α ς ... "Οταν χιλιάδες άνθρωποι άπό κάθε γωνιά τής 'Ε λ 
λάδος βρίσκουν καταφύγιο σ’ αύτό τό μικρό Σταθμό Πρώτων
Κοινωνικών Β οηθειώ ν...
Γιά 8λα, δμως, αότά, ίσως έπανέλθωμε κ ά π ο τε...
Μιλήσαμε πιό πάνω γιά ά ν ο ιξ ι... 'Ο πρώτος μήνας της
κόντευε νά φόγη, χωρίς νά τόν πάρουμε καθόλου εΐδηαι. . .
’Εμείς μπορεί νά τδ ξεχώσαμε. Ό ’Αστυνόμος μας, δμως,
δχι "Ετσι έδωσε τό σύνθημα. 'Εκδρομή μέ στόχο τήν ’Αρχαία
’Ολυμπία.
Οί προετοιμασίες άρχισαν, πρίν 10 ήμέρες περίπου. Οί
πάντες είς τάξιν μάχης. Στδν καθένα έκτός άπό τήν Οπηρεαία
του άνετέθη καί κάποια έργασία. "Ετσι έφτασε ή πολυπόθητη
ήμέρα.
Σάββατο 31 Μαρτίου 1973.
Είναι δειλινό. .. ένα συννεφιασμένο, μελαγχολικό δειλινό.
Οί πρώτες στάλες τής βροχής κυλούν άργά - άργά, τεμπέλικα
θάλεγε κανείς, πρός τή γή. "Ενα σωρό, δμως, άνθρωποι τρέ
χουν βιαστικά έξω άπ' τά Προπύλαια τού Σταδίου, πού περιμέ
νει ένα όλοκαίνουργο, πολυτελέστατο, έκδρομικό λεωφορείο.
"Ενα «πούλμαν» δπως συνηθίσαμε νά τό λ έ μ ε ...
Είναι δ τόπος συναντήοεως. Τά ταξί άδειάζουν συνέχεια.
Είναι δλοι ακριβείς στήν ώρα τους. ’Ακόμη καί οί προσκεκλη
μένοι μας. Γιά μάς δέν γίνεται πιά λόγος. Γίνεται ταχυτάτη
καί πειθαρχημένη έπιβίβασι. Ό καθ’ ένας στή θέαι του. "Γστερα δ θαυμάσιος δδηγός μας, δ κ. Κωνσταντέλιας, βάζει μπροστά
τή μηχανή καί ξεκινάμε. Σέ λίγο 6 κ. Πηλός στό μικρόφωνο.
Πρέπει νά γίνουν οί άπαραίτητες συστάσεις, σήμερα φιλοξενού
με άρκετούς καινούργιους στή συντροφιά μας.
Είναι ό διαπρεπής δικηγόρος κ. Γεώργιος Σούρλας μέ
τήν τόσο εύγενική καί συμπαθή σύζυγό του. Είναι δ έπίσης έκλεκτός δικηγόρος κ. Δραγασάκης μέ τήν μνηστή του, δίδα Ρένα
Χορμόβα, ό βοηθός ΚαθηγητοΟ Πανεπιστημίου κ. ΣπΟρος Μπρέκης, δ κ. ’Ιωάννης "Ισαρης μετά τής δίδος Μοσχούλας Ραγκούση, ή δίς Ρένα Σαραντίδου, τό έκλεκτό τρίο Εύφραιμίδη,
μέ τήν φύλακα άγγελό τους τήν μητέρα τους, τήν κ. Εύφραι
μίδη, καί άρκετοί άλλοι, οί όποιοι άς μοΰ συγχωρήσουν τήν
παράλειψι δέν τούς ένθυμοΰμαι γιά νά τούς άναφέρω. ’Από
’Αστυνομικής πλευράς δ κ. Πηλός μέ τήν ακούραστη καί εύγε
νική σύζυγό του (ή δποία ήταν ή οικοδέσποινα τού πούλμαν)
καί τούς δυό γυιούς τους, δ ’Αστυνόμος κ. Βέργης καί οί 6πάλληλοι τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ τών δποίων
δ ύπογράφων, οί Άρχιφύλακες κ.κ. Κοτταρίδης καί Νάκος,
καί πολλοί αστυφύλακες.
Μέ εύγενικά λόγια δ κ. Πηλός μάς καλωσορίζει γιά λο
γαριασμό τού ’Αστυνομικού Σώματος, μάς μεταφέρει τίς εύχαριστίες καί τήν άγάπη τού Σώματος καί μάς εύχεται νά
περάσουμε μιά χαρούμενη κι εύχάριστη έκδρομή. Λές καί ή
εύχή του εισακούστηκε καί τά σύννεφα άρχίζουν νά διαλύωνται.
Ό ήλιος σκορπίζει τίς δλόχρυσες άκτίνες του καί κάνει τή
χαρά μας άκόίμα πιό μεγάλη. Γιατί θά έχουμε όμορφο καιρό.
Ό πάγος έχει λυώσει μετά άπό τόσο όμορφα καί ζεστά λόγια.
Δέν ύπάρχουν πλέον άγνωστοι μεταξύ τους, άλλά μιά άγαπημένη οικογένεια. Κι δστερα τό σύνθημα γιά τοαγούδι. Στόν
γράφοντα άνατέθηκε ή ξενάγησι. Τιμή καί χαρά. Τό αύτοκίνητο τρέχει γοργά. "Ολα γύρω μας περνούν βιαστικά καί χ ά 
νονται. Κάθε λίγο τά σκηνικά άλλάζουν. Μέσα στό αύτοκίνητο έχει άνάψει τρικούβερτο γλέντι. Τραγούδια κάθε λογής.
Τό μικρόφωνο περνάει άπ’ δλα τά χέρια. ’Ανέκδοτα. Πειρά
γματα. Ξενάγησι καί πάλι τραγούδι. Τό έκλεκτό τρίο Εύφραι
μίδη σκορπίζει μιά τρικυμία κεφιού κι ένθουσιασμοΰ. Είναι άνάγκη δπως νά διακόψουμε γιά λίγο τό γλέντι μας, έχουμε
φτάσει πιά στόν Ισθμό καί τά στομάχια διαμαρτύρονται. Στάσι
λοιπόν άναγκαστική γιά φαγητό. Μετά τό φαγητό, έπιβίβασι
καί πάλι. Έ χουμε μπή πλέον στόν Μωρηά. 'Η άνοιξι σ’ δλο
τό μεγαλείο της. Μιά καταπράσινη θάλασσα ξεχύνεται μπρο-
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στά στά μάτια μας. Ή ξενάγησι τώρα ταξιδεύει μέ τή φαντασία
μας σέ κόσμους μακρυνούς. Φέρνει στή θύμηα! μας ξεχασμένες
σελίδες μύθων, θρύλων, καί Ιστορίας. Σίσυφος, Βελλεροφόντης,
Περίανδρος, Μέγας ’Αλέξανδρος, ’Απόστολος Παύλος. .. Τρανή,
ένδοξη, άτέλειωτη ιστορία ή Κόρινθος. "Ομως πρέπει νά τή<
άφήσουμε... ’Αριστερά μας τώρα δ Άκροκόρινθος στέκει έκεϊ
επιβλητικός, σά μυθικός γίγαντας, γιά νά θυμίζη στις έπερχόμενες γενεές τήν αύτοθυσία τοδ Λέοντα Σγουρού, πού γκρε
μίστηκε άπ’ τό ύψος του, τό 1208, γιά νά μήν πέση στά χέρια
τών Φράγκων. Καί τδ ταξείδι συνεχίζεται. Ά σ σ ο ς ... Βραχ ά τ ι . . . Β έλ λ ο ... Κ ιά το .. . Ξυλόκαστρο. .. Ζευγολατιό.. .
Διακοφτό.. . Α ϊγ ισ ν ... Λ α μ π ίρ ι... Ψαθόπυργος. .. Άραχωβίτικα. . . Καί, έπί τέλους, ή Πάτρα. ..
Ή πόλι πού σέ μαγεύει, πού σέ σκλαβώνει, μέ τούς θαυ
μάσιους δρόμους της, τίς ύπέροχες έκκληαίες της, μέ τό ατί
μητο στολίδι της, τόν "Αγιο Άνδρέα. Τίς όμορφες πλατείες
της. Τό Βενεταιάνικο κάστρο της. Τίς έξοχές τ η ς ... Τή
διασχίζουμε βιαστικά καί τρέχουμε γιά τήν Ά χ ά ϊα - Ιίλάους.
Πρέπει νά τήν προλάβουμε άνοιχτά γιά τήν ξενάγησι, δπως προ
βλέπει τό πρόγραμμα. Φθάνουμε τώρα στήν Ά χ ά ϊα - Κλάους,
περνάμε τή μεγάλη έξώθυρα πού μοιάζει μέ καστρόπορτα καί
βρισκόμαστε στό μεγάλο αύτό οίνοποιητικό συγκρότημα, πού
τιμά τή χώρα μας. 'Η εύγενεστάτη κυρία Ε λένη Μάλλιου,
άναλαμβάνει τήν ξενάγησι μας. Μέ πόση χάρι, μέ πόση ζέστη,
μέ πόσο δμορφα λόγια, μάς έξηγεϊ τό κάθε τι. Μάς δείχνει τίς
τεράστιες δεξαμενές πού πιάνουν 20.000 τόνους κρασιά... Μάς
δείχνει τά διάφορα μηχανήματα έπεξεργασίας τελευταίου τύ
που. Τούς χώρους άποθηκεύσεως. Τά μεγάλα βαρέλια. Δοκιμά
ζουμε τήν ξακουστή μαυροδάφνη. Εύχαριστούμε τήν ξεναγό μας
καί κατηφορίζουμε πρός τήν Πάτρα. Μιά μικρή στάσι στά Φ’ηλά
Α λώνια κρίνεται άπαραίτητη άπό δλους μας γιά άναψυκτικά
καί καφεδάκι. Κ ι’ δστερα ξανά στό πούλμαν γιά νά συνεχίσουμε τό ταξείδι μας. Στό πέρασμά μας άφήνουμε πίσω μας
διάφορα γραφικά χωριουδάκια πού τά έντοπίζουμε άπ’ τά φώ
τα τους. Καί νά τώρα δ Πύργος. Νύκτα πιά. ’Εδώ θά διχνυκτερεύσουμε άπόψε. Γρήγορα μέ ζηλευτή τάξι καί ακρίβεια
τακτοποιούμαστε στά πολυτελή ξενοδοχεία. Συγκεντρωνόμαστε
καί πάμε γιά φαγητό. Ό Άστυφύλαξ κ. Δημήτριος Μικελόπουλος, γνώστης τών πραγμάτων, για τί κατάγεται άπ’ τήν
περιοχή τοδ Πύργου, μάς δδηγεΐ στό προάστειο Λαστέϊκα. Καί
νά, βρισκόμαστε σ’ ένα θαυμάσιο, ήσυχο, δλοκάθαρο κεντράκι
τήν «Αίγλη». Καταλαμβάνουμε σχεδόν τό μισό κέντρο. Δέν
είμαστε καί λίγοι, 50 άτομα μέ τά μικρά. "Ωσπου νά τακτο
ποιηθούν οί άλλοι, οί τής δπηρεσίας έπί τό Ιργον. Ά πό τό
αύτοκίνητο κατεβαίνουν μικρόφωνα, μεγάφωνα, ένισχυταί, μα
γνητόφωνα κλπ. Έ κπληκτοι οί θαμώνες τού κέντρου μάς βλέ
πουν καί άπορούν. Ό Άρχιφύλαξ κ. ’Ιωάννης Φιλιππαΐος έπιβλέπει στήν έγκατάστασι. 'Η τοποθέτησι γίνεται σέ χρόνο ρε
κόρ. Τό τραπέζι έτοιμάζεται. Τά φαγητά πηγαινοέρχονται. Κι
δστερα δ κ. Πηλός παίρνει τό μικρόφωνο. Κάνει μιά πρόποση
ύπέρ τής Αστυνομίας καί άπευθύνει χαιρετισμό στούς κατοίκους
τού Πύργου. ’Ενθουσιάζει. Συγκινεί. ’Εντυπωσιάζει, καθώς μέ
τήν άπαλή καί ζεστή φωνή του, άναφέρεται στούς σημερινούς
κατοίκους τοδ Πύργου, στό αδριο, στούς ήρωϊκούς προγόνους.
Δονεί τίς ψυχές τών πκρισταυένων καθώς άπαγγέλει στίχους,
γιά τόν ’Ισόθεο Διαγόρα. Ή άτμόσφαιρα ήλεκτρίζεται καί
ξεσπά θύελλα χειροκροτημάτων.

ΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
M id χαρούμενη έκΰρομη τού Τμήμοτοβ Δημοσίων Σχέσεων τού Αρχηγείου Άοτονομίοβ Πόλεων, μαζ'ι με έκΑεστούβ φίλουβ τήβ
Άοτονομίοβ στην ’Α ρ χ α ί α ’Ολυμπί α.

Στήν πόλι τό πληροφορούνται χι* Αρκετοί γλετζέδες τού
Πύργου καταφθάνουν καί γίνονται ένα μέ τή συντροφιά μας.
Έπίσκεψι Αβροφροσύνης μάς κάνει καί δ Διοικητής ’Ασφαλείας
χοΟ Πύργου, μιά καί μεΐς, λόγφ τού προκεχωρημένου τής ώρας
δέν μπορέσαμε νά χδν έπισκεφθοδμε, σάν φτάσαμε σχδν Πύργο.
Τόν εύχαριατοδμε θερμόχαχα. Τδ γλένχι συνεχίστηκε μέχρι τΙς
δύο. Τδ δμορφο ταξείδι μας συνεχίζεται τήν άλλη μέρα χό
πρωί. Τδ λουλουδιααμένο Ε λληνικό τοπίο σκορπάει σπάταλα
χήν δμορφιά του. Καί νά μπροστά μας προβάλλει μιά εικόνα
άνείπωχης όμορφιάς. Ή ’Ολυμπία.
’Ο λ υ μ π ί α , δ ιερός χώρος πού συντελέσθηκε δ θρίαμ
βος χοδ κάλλους σχήν πλήρη ένότητα τοδ πνεύματος μέ χό σώμα.
Τ ί θά μπορούσε νά πή κανείς γιά τούτη χήν Αρμονική, χή γα 
λήνια, χήν ειδυλλιακή τοποθεσία. Τό χώρο πού ταίριαζε πρα
γματικά γ ι’ αύτό τό σκοπό ή δμορφη κοιλάδα πού κλείνεχαι
Ανάμεσα σέ δυό ποτάμια, χόν ’Αλφειό, καί χόν Κλάδεο. ’Ενώ
δ Κρόνιος λόφος, φαντάζει δυαθεώρατος μέσα σχό άνυπέρβληχο
μεγαλείο πού ύψωσαν αχούς πράποδές του οί πρόγονοί μ α ς ...
Σταματάμε έξω άπ’ χό Μουσείο. ’Εδώ μάς περιμενει ά ξενα
γός μας. *0 εύγενικός καί μελίρρυτος, κ. "Αγγελος Κούτρας.
Μαζί του μπαίνουμε εύλαβικά σχό Μουσείο. Σχόν ύπέροχο αύτό
ναό τής τέχνης. "Ενα δέος πλημμυρίζει τώρα τΙς καρδιές μας.
"Αφωνοι στεκόμαστε θαυμάζοντας χά Αριστουργήματα τής Αρ
χαίας τέχνης. ’Ακούραστος δ ξεναγός μας μάς έξηγεϊ τό κάθε
τι μέ κάθε λεπτομέρεια. Γοητευμένοι, φθάνουμε στό Στάδιο. . .
Τοδ Έθνικοδ μας ποιητή έρχονται στό νοδ οί σ τ ίχ ο ι...
«’Αρχαίο πνεύμα Αθάνατο, άγνέ πατέρα τοδ ώραίου, τοδ
μεγάλου καί τ’ άληθινοδ...
Στό δρόμο καί στό πάλεμα καί στό λιθάρι, στών εύγενών
άγώνων λάμψε τήν δρμ ή »...
...Υ π ή ρ ξ ε Αλήθεια κάτι πιό τρανό, πιό μεγάλο, πιδ δ
μορφο, άπό τό στεφάνωμα μ’ ένα κλωνάρι Αγριελιάς, σέ τούτο
τό Στάδιο; Συνεπαρμένοι Απ’ τό 'Ολυμπιακό ιδεώδες, αποφα

ΐϋ Ν .

,*

> .·

'v

$

$

* * ', &

*

it

σίζουμε στή στιγμή ν’ Αναβιώσουμε τούς ’Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βέβαια σήμερα δέν θάχουν τή μεγαλοπρέπεια τών παλαιών
χρόνων, θάναι δμως ένα ευλαβικό δείγμα στό ’Ολυμπιακό
πνεύμα .. . "Ομως, θά κάνουμε μιά παρατυπία. Οί γυναίκες
θά παρακολουθήσουν τούς Αγώνες, παρ’ δτι Απηγορεύετο στήν
Αρχαιότητα. Μάλιστα θά είναι ή 'Ελλανόδικος ’Επιτροπή!
'Ο κ. Πηλός στά γρήγορα συγκεντρώνει καί δσους ξένους
ύπάρχουν αύτή τή στιγμή στό Στάδιο. ’Αμερικανούς, Γερμα
νούς, "Αγγλους, Γάλλους. Οί Αγώνες λοιπόν θά γίνουν έπί
«διεθνούς έπιπέδου»... Άποφααίζεται έπίσης νά γίνουν Αγώ
νες παίδων καί Αγώνες Ανδρών...
’Αμέσως ή πρώτη δμΑδα παίρνει θέσι. Δίνεται τό σύνθημα
καί οί Αθληταί ξεκινούν. Τρέχουν καί τερματίζουν. Τώρα ή
σειρά τής δεύτερης δμάδος. Είναι ή δική μας σειρά. Παίρ
νουμε θέσι καί μέ τό σύνθημα Αρχίζουμε νά τρέχουμε. Τρέχου
με μ’ ένα ένθουσιασμό καί σοβαρότητα. Κανένα ίχνος, καμμιά
διάθεσι γ ι’ Αστείο. Στόν ιερό χώρο πλανιούνται οί σκιές τόσων
ήρώ ω ν...
Τά στεφάνια σήμερα δέν ΘΑναι άπό «καλλιατέφανη άγριεληά», θάναι άπό Αγριολούλουδα μαζεμένα Απ’ τόν ίερό χώρο.
Συγκινητική ή στιγμή τής Απονομής τών βραβείων. Οί
έλλανοδίκες μας άπεδείχθησαν Αριστοι...
Συγκινημένοι παίρνουμε τό δρόμο τού γυρισμού,. Ή θεά
τών γκρεμισμένων μνημείων μάς γεμίζει Ακόμη μιά φορά άπό
μελαγχολικές σκέψεις γιά τήν τύχη τους. Τί δμως κι Αν βάρ
βαροι γκρέμισαν καί κούρσεψαν τούς θησαυρούς τής χώρας μας.
Τό Ε λληνικό πνεύμα θά παραμένη Αθάνατο, Ανεπανάληπτο,
Αφθαρτο, γιά νά φωτίζη τίς έπερχόμενες γ ε ν ιέ ς ...
"Ομως ή ’Ολυμπία θά παραμείνει γιά πάντα δ μεγάλος
σταθμός, στό πέρασμα τοδ Ανθρώπου Απ’ τή γή. "Οσο πιδ πολ
λές φορές έρθη κανείς στήν ’Ολυμπία, τόσο περισσότερη ψυχι
κή AvAxaot νο ιώ θει...

·'**»
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Τό μεσαιωνικό κάστρο «Χλεμούτσι» τό δποΐον έκτός τών Αλλων έπεσκέφθησαν οϊέκδρομείς.
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’Επιβιβαζόμαστε στό λεωφορείο καί δρόμο πάλι. Τδ τρα
γούδι Ιχει άνάψει γιά καλά. Περνάμε τδν Πύργο καί κατευθυνόμαστε στήν Κυλλήνη. Μετά άπδ ένα ύπέροχο γεύμα μέ φρέ
σκο ώάρι άναχωρθύμε καί πάλι. Ά πδ τήν Κυλλήνη πηγαίνουμε
στδ χωριό Κάστρο. Σέ λίγο φθάνουμε στδ άνεμοδαρμένο «Χλεμούτσι». Είναι άπ’ τά έπιβλητικώτερα μεσαιωνικά κάστρα τού
Μωρηά. Έ δώ σ’ αΰτδ τδ Κάστρο έμεινε γιά τέσσερα χρόνια
άπδ τδ 1428— 1432· δ τελευταίος αύτοκράτοράς μας δ Κων
σταντίνος Παλαιολόγος, (δπως μάς πληροφορεί μιά πλάκα πού
έχει έντοιχιαθή πρόσφατα στήν έσωτερική πύλη) πριν φύγη
γιά τή Βασιλεύουσα. Γιά τδ μαρτυρικό του θάνατο.. .
Ή θέα άπ’ τδ σημείο τούτο είναι άνυπέρβλητη. Νοιώθουμε
ιερή συγκίνησι καθώς βλέπουμε τδ έργο τής άναστηλώσεως
τού Κάστρου, (πριν λίγα χρόνια στέγαζε τδ κοπάδι ένδς τσο
πάνου), πού έχει άναλάβει ή ’Εθνική μας Κυβέρνησις. Εύγε
της, χίλιες φορές, εύγε της. Δέν κατασκευάζει μονάχα γεφύρια, ναυπηγεία, έργοστάσια, δρόμους... ’Αναστηλώνει καί τά
έθνικά μας μνημεία, τονώνει τδ έθνικδ αίσθημα, μάς γεμίζει
μέ έθνική περηφάνεια καί συνδέει τδ χτές μέ τδ σήμερα αφυρηλατόντας ένα ισάξιο, μέ τδ χτές, α ύ ρ ιο ... Elvat δειλινό.
"Ενα γλυκό δειλινό, σάν κατεβαίνουμε άπ’ τδ Χλεμούτσι. 'Ο
ήλιος στέλνει τις τελευταίες χρυσές άχτίδες του, καθώς κρύ
βεται πέρα στ’ άντικρυνά βουνά τής Ζακύνθου. Οί πρώτες σκιές
τυλίγουν τδ Κάστρο καί καθώς ξεμακραίνουμε ένα άπόκοσμο
βουητό ά κ ο ύ γετα ι... Ν ίναι δ άνεμος πού δέρνει αλύπητα τδ
Κάστρο; Νάναι δ θόρυβος άπ’ τήν καστρόπορτα πού άνοίγει νά
περάσουν οί άντειωμένοι;. .. Νάναι τάχατες τδ ποδοβολητό των

(Συνέχεια έκ τής σελ. 375 )

ου 1825, «έκίνησε εις τά άσματα, τού;
λαού;, πολλών έπαρχιών τή; ’Ανατο
λική; Ελλάδος, ώ; γνωστόν τοΐς πάσιν, καί ήθέλησε νά δείξη καί πρα
γματικοί; τόν υπέρ πατρίδο; ζήλον,
διό καί λαβών τά άρματα έτρεξεν είς
τήν έν θερμοπύλαι; γενομένην περίφημον μάχην μετά τοΰ Αοιδίμου Διά
κου, δπου συναγωνισθείς μετ’ αύτοΰ,
έπεσε ν ένδόξω; υπέρ πατρίδο;».
«Γνήσιον τέκνον τοΰ Παρνασσού —
θά γράψη δ Γεώογιο; Κρέμο;— εύόρκω; τά πάντα διεπράςατο καί άνεδείχθη «ακεΰο; έκλσγής» άριστον τφ πα
τριάρχη, τή ’Εκκλησία, τψ Έλληνικφ Έ θνει, μαρτΰριον άντί παντό;,
άλλου άλανθάστου έστω τούτο- δτι έθυσεν έαυτόν δ μεγαλοκίνδυνο; άνήρ
τοΰ ’'Εθνους, μαχόμενο;». Τή θυσία
τών δύο κορυφαίων τή; ’Αλαμάνας,
τοΰ Ήσαία καί τοΰ Διάκου, θά κάμη
ήρωϊκδ τραγούδι κι δ Βαλαωρίτη;,
έτσι καθώ; μέσα στήν πανελλήνια άποθέωσι άνεβαίνουν μαζί στά μεσού
ρανα οί ψυχές του;:
«’Ανέβηκαν μεαουρανίς. Πετούν. Πετούν
(άκόμα
’Αφήνουν πίσω τους βουνά καί πέλαγα
(κι άστέρια
Τρυγόνια διαβατάρικα, πού πήγαιναν
(στή Δύσι
τούς άπαντοΰν στά σύγνεφα καί τούς
(καλησπερίζουν.
*
**

Ό Διάκος τά χαιρέτησε, τά ’βλόγησε
(δ Δεσπότης
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άλόγων μέ τούς πιστούς τού Αύτοκράτορα, καθώς τρέχουν κατά
τή βασιλεύουσα;...
Τδ εύλαβικδ προσκύνημα τελ είω σ ε...
( ’Αλλά γιά τδ
Χλεμούτσι θά έπανέλθουμε έκτενέστερα). Κ ι’ ύστερα ξανά στδ
πούλμαν. 'Η έκδρομή μας δλο συνεχίζεται μέ περισσότερο κέ
φι. "Ολο μαθαίνουμε κάτι καινούργιο. "Ολο πλουτίζουμε τις
γνώσεις σ α ς ... "Εξω άπ' τήν Πάτρα μιά εύθυμη νότα. Κατ’
άπαίτησι τών μικρών έκδρομέων, κατεβαίνουμε γιά ποδόσφαιρο.
Κ ι’ ύστερα νάμαστε πάλι στδ λεωφορείο τής άγάπης καί
τής φ ιλ ία ς ... άκολουθοώντας τδ δρόμο τού γυρισμού... Πά
τρα. . . Κόρινθος. . .
Ή νύχτα φεύγει δλόχαρη, άνάμεσά αέ άνέκδστα, άστεία,
πειράγματα καί νοσταλγικά τραγούδια. . . Κάποτε δμως δλα
τελειώ νουν... Λίγη άπόστααη μάς χωρίζει άπ’ τήν Α θ ή ν α ...
Τδ δνειρο... τέλειωσε. . .
Τ έλ ειω σ ε... μά άφησε τόσα πολλά πράγματα στις καρ
διές μας!!! Καί ίσως μιά νοσταλγία θά σφίγγη τήν καρδιά μας.
Νοσταλγία γιά δτι άφήσαμε πίσω μας. . . Μά καί γιΑ δτι κερ
δίσαμε. ..
Ή ’Αστυνομία κέρδισε άκόμα μερικούς διαλεχτούς φί
λ ο υ ς... Κέρδισε τήν άγάπη τους. Τούς έφερε κοντά της. Τούς
έφερε χωρίς νόμους καί διατάξεις. Τούς έφερε μέ τδ λεωφο
ρείο τής Φιλίας. Μέ μιά δμορφη έκδρομή. ’Απίστευτο, άλλά
άληθινό! θά θυμούνται γιά πολύ, καιρό τις δμορφες στιγμές
πού πέρασαν άνάμεσά μ α ς. . .
ΑΛΚ. ΠΑΙΙΑΜΙΧΟΣ
'Γπαστυνόμος Α'

καί τά ρωτά πού θά σταθούν νά ξεκαλο(καιρέψουν,
κ ’ έκείν’ άπολογήθηκαν: «Στά Σάλωνα,
(στή Γκιώνα,
στή Λιάκουρα τή δροσερή, στής Γκού(ρας τ ’ άκροβούνια».
*
**
— «’Αλλάξετε τδ δρόμο σας, πουλιά μου
(εύλογημένα,
σύρετε άλλού νά ζήσετε καί νά ζευγα(ρωθήτε.
’Εκεί θολώσαν τά νερά, είναι φωτιά τ’
(άγέρι
καί δέ θά βρήτε γιά φωλιά ούτε κλωνί
(χορτάρι».

Καί τά πουλιά μπορεί νά μή βρή
καν κείνο τδ χρόνο χορτάρι, έτσι κα
θώ; ή πατρίδα ήταν δοσμένη ατδν άγώνα καί τή φωτιά. Μά δέν άργησε
νά ξαναφανή πανέμορφη ή όροσεράδα
τής γής, ζωντανεμένη άπδ τδ αίμα
τών μαρτύρων τή; Ιλευθεοίας καί τοΰ
Γένους, πού άνάμεσά τους βρίσκεται
καί δ θρυλικό; δεσπότη; Σαλώνων
Ή σαία;, δ φλογερός έμψυχωτής, δ
έθνεγέρτης.
Μέσα στήν άνοιξιάτικη όμορφιά,
στδ φανταχτερδ πανηγύρι τών λου
λούδι ών, τήν ώρα πού άνθοβολοΰσαν
κορφές καί κάμποι κ’ έδεναν στά δέν
τρα πάνω οί πρώτοι καρποί καί πλημ
μύριζαν άπδ τή λαχτάρα τής λευτε
ριά; οί έλληνικές καρδιές, δ δεσπό
της Σαλώνων Ή σαία; έκλεινε τά μά
τια του, μέ ίκανοποίησι γιά τδ χρέος
πού ξεπλήρωνε. Μέσα στδ μεθύσι τής
μάχης, καθώς βαριά χτυπημένος άπδ

τδ βόλι άνακάθησε στά ριζά τοΰ βου
νού κι άγνάντευε τδν κάμπο, καθώς
έλαμψε στδν ήλιο τδ γιαταγάνι ποΰφερε τδ χαμό, είπε έκεΐνο τδ χαρα
κτηριστικό λόγο πού ή ιστορική μαρ
τυρία διασώζει: «Παναγία μου, σώσε
τουλάχιστον τήν Πατρίδα». Ή τα ν δ
λόγος πού πύκνωνε τήν στερνή ώρα
τήν πίστι καί τήν έπλίόα τοΰ πολεμι
στή καί τοΰ Ιθνομάρτυρα.
Ό Σαλώνων Ήσαίας υπήρξε δ έμπνευσμένο; δδηγητή;, δ φλογερός
έμπνευστής τή ; ’Εθνεγερσίας, πού
στερέωσε μέ τδ έργο του τή δύναμι
καί τή φωτιά τοΰ λόγου του. "Οταν δ
Διάκο; άποφάσισε νά πολεμήση στήν
’Αλαμάνα, δέ δίστασε νά συμμερισθή
τδν μεγάλο κίνδυνο. «Πολλοί τδν ήκολούθησαν — γράφει δ δπλσοχηγδς
τοΰ Είκοσιένα Χριστόφορο; Περραιβδ;— άλλά παρουσιασθέντος τοΰ κιν
δύνου, όλιγώτατοι τδν έμιμήθησαν,
έξαιρέτω; δ σεβασμιώτατο; έπίσκοπο;
Σαλώνων Ή σαία;, δστι; καί έλαβε
τδν ’ίδιον στέφανον τής δάξη; μέ τδν
Διάκον, φυλάξα; τήν θέσιν του κατά
τδ εύώνυμον τοΰ Δ:άκου, δπου δ Iχθρδς διέβαινε τδν πόρον τοΰ ποτar
μοΰ' καί άφοΰ έθυσίασεν ικανούς, άπέθανε καί αύτδ; μαχόμενο; ύπέρ πίστεω; καί πατρίδο; καί ύπέρ τών ι
δίων λογικών του προβάτων».
Έ μεινε έκεΐ. κ’ έδωσε μέ τήν αύτοθυσία του τδ ύψηλδ πα,οάδειγμα πού
τόσο τδ χρειαζόταν τδ Γένος στις άρχές τοΰ ’Αγώνα, ένα παράδειγμα
πού τδν άνύψωσε στήν αιώνια ευγνω
μοσύνη τοΰ ’Έθνους,

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ)ΚΗΝ
ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΙΝ Κ ΕΡΚ ΥΡΑΣ
Ως λαμπρόν κοσμικόν γεγονός έχαροκτηρίσθη, κατά γενικήν άυολογίαν, ή
χοροεσπερίς τοϋ Ομίλου Κυριών Φίλων
Αστυνομίας Κερκύρας, ήτις έλαβε χώ
ραν τήν 8ην Μαρτίου τρέχοντος έτους,
εις τήν αϊθουσον τοϋ κοσμικού κέντρου
«ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ». Εις τήν χοροεσπερίδα
παρευρέθησον οπασαι αί τοπικοί Άρχαί,
μέ έπικεφαλής τόν κ. Νομάρχην,
καί
τριακόσιοι (300) προσκεκλημένοι, οί ό
ποιοι διεσκέδοσαν μέ άμείωτον εύθυμίαν
μέχρι τών πρωινών ώρών. Χαιρετισμόν
άπηύθυνσν πρός τούς παρευρεθέντας ή
Πρόεδρος τοϋ Ο.Κ.Φ.Κ. κ. Δεσύλλα καί
ό Διευθυντής Αστυνομίας Πόλεως Κέρ
κυρας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΗΡΗΣ. Τά
πάντα, χάρις εις τάς φροντίδας καί τάς
άοκνους προσπάθειας τών Κυριών τής
'Οργανωτικής 'Επιτροπής, ήσαν τακτο
ποιημένα εις τήν έντέλειαν καί ή άτμόσφαιρα πού έδημιουργήθη ήτο καθαρώς
άποκρηότικη, αέ σημεϊον μάλιστα πού ένεθύμιοε τις πολαιές κεφάτες Άποκρηάτικες βραδυές τής Πόλεως. Πλούσιο
μενού, καταπληκτικό κοτιγιόν, είδικώς
παραγγελθέν πρός τούτο εις Αθήνας,
καί ποικϊλλον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα,

ήσαν τά στοιχεία πού συνέθεσαν τήν
προσφοράν τής εύθυμίας καί τοϋ γλεντιοϋ. Δέν έλειφε καί ό αοκολατοπόλεμος
όσπς έλαβε χώραν άπό παρέας Πατρινών προσκεκλημένων.
ΑΕίξει ένα θερμόν εύγε εις τόν λαμ
πρόν νεοσύστατον Όμιλον, όστις, άπό
τάς μέχοι τοϋδε δραστηριότητάς του,
άποδεικνύει, ότι άποτελεϊ ένα μεγάλο
Κεφάλαιον εις τόν τομέα τής κοινωνι
κής δράστηριότητος τής Πόλεώς μας.
*
**
Εις τήν Κερκυραϊκήν ’Εφημερίδα
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» τής 20.3.1973, έδημοσιεύθη αχόλιον είς τό δποΐον άνεφέροντο με
ταξύ τών άλλων καί τά Ιξής:
«ΑΡΙΣΤΑ μετ’ έπαίνων! Είναι δ βαθμός
πού όμόφωνα δόθηκε άπό τήν κερκυραϊκή
δημόσια γνώμη ατά μέτρα τάξεως τής πο
δοσφαιρικής αυναντήσεως, προχθές, μετα
ξύ τού Α.Ο. Κερκόρας καί τού ΙΙ.Α.Σ.
Γιάννινα: Μέ τά δποΐα ή ’Αστυνομική Διεϋθυνσις Κέρκυρας έφθασε στύ ιδανικό δψος άστυνομεύσεως μιας έκδηλώσεως πού
τό ξετύλιγμά της 8λα τό προμήνυαν νά
γίνεται
μέσα σέ άτμόσφαιρα πολλών
«μπωφόρ». Τέτοιαν εικόνα δπηρεσιακής

συναγερμοποιήσεως δέν έχουν ποτέ άλλο
τε νά θυμηθούν οί Κερκυραίοι, δαο κ ι’ άν
βυθίσουν τις αναζητήσεις τους ακόμα καί
στις πιό ταραχώδεις ώρες τής ποόαφατης
ιστορίας μας. Δέν έμεινε αξιωματικός, βα
θμοφόρος, άστυφύλακας,' πού νά μή χρηαιμοπριηθή γιά τήν ύπόμνηαι αέ δλους,
έγχώριους καί έπισκέπτές, τής παρουσίας
τού .'Νόμου, δέν άπουσίασε άπό τήν περίπτνάι έστω καί ένα ασυρματοφόρο περιπο
λικό τετράτροχο ή δίτροχο, δέν ξεχάστηκαν οί φορητοί ασύρματοι, δέν έλειψαν τά
μεγάφωνα «χειρός». Κοντά σ’ αύτά δέν
παραλείφθηκε ένέργεια, κίνησις, άναδίπλωαις, σύμπτυξις, άνάπτυξις, δλες μελε
τημένες ατό έπακρο, δλες έφαρμοαμένες μέ
τρόπο πού έντυπωοίαζε— θά μπορούσε κα
νείς νά πή πού γοήτευε! ’Αποτέλεσμα,
φυσιολογικό: Δέν έγινε έστω καί ύπόνοια
έκτρόπου, δέν «άνοιξε ρουθούνι» κατά τήν
κοινή έκφρασι, δέν δόθηκε έστω καί γιά
μιά στιγμή εύκαιρία άποχαλινώσεως τών
θερμόαιμων. ΤΗταν μία πραγματικότης πού
σού τόνωνε τά αίσθημα τής άσφαλείας,
πού σέ γέμιζε έμπιστοσϋνη γιά τούς άξιου;
φύλακες τής κοινωνικής γ α λ ή ν η ς...» .

Τούς άΕ)κούς καί υπαλλήλους τής Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρας ένημέρωσεν έπί θεμάτων Εθνικής Ασφαλείας ό
Αστυν. Δ)ντής κ. Κουβάς μετά τοϋ Αστυνόμου κ. Τσουραπά. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό σχετικήν ομιλίαν
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Εις την έφημερίδα «ΚΑΘΟΛΙΚΗ» έδημοσιεύθη τό εξής σχόλιο του κ. Στεφ. Ρόδη :
της διευθύνσεως της έφημερίδος, άλ
Σ ΤΑλα ΧΕΡΙΑ
καί στα χέρια μου, περιήλθε μιά άξιόλογη
καί έξαιρε τικής έκτυπώσεως έκδοσις. Πρόκειται για
έκδοσι τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, ιδιαίτερα
έπιμελημένη έξ δλοκλήρου OFFSET, πού δεν είναι άλ
λο άπό τήν «’Εκθεσι της Δραστηριότητας ’Αστυνομίας
Πόλεων έτους 1971».
Εύγενής, προσφορά τοΰ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
Πόλεων, κ. Κων) νου Β. Γιαννούλη, ή έκδοσις αυτή.
Ευχαριστούμε τόν κ. ’Αρχηγό, διαβάζουμε τό περιεχό
μενο, άπολαμβάνουμε τίς έξ αιρετικής έπιτυχίας έγχρω
μες καί άσπρόμαυρες φωτογραφίες καί άγόμεθα σέ συμ
περάσματα πού μάς κάνουν ν’ άποκαλυπτώμεθα άπό σε
βασμό μπροστά στά όργανα καί γενικώς στό Σώμα τής
’Αστυνομίας.
Δεν είναι έκτελεστικόν τών έντολών δργανον δ
άστυφύλαξ. Δέν είναι δ έντολοδόχος πού άλλο σκοπό
δέν έχει άπό τό να έφαρμόζη αυστηρά τίς άστυνομικές διατάξεις. Δέν είναι ούτε δ άτεγκτος καί άλύγιστος
άνθρωπος πού, φορώντας τή στολή ή όχι, σάς κυττάζει
άφ’ ύψηλού, σάς άποβλέπει, σάς υποπτεύεται, σάς έλέγχει. Είναι δ φίλος, μάλιστα, δ φ ί λ ο ς . Ό φρου
ρός τής περιουσίας μας καί τής σωματικής, άκεραιότητός μας. Ό συμπαραστάτης μας όσες φορές ζητήσουμε
τή συμβουλή καί τή συμπαράστασί του. Μέ τό χαμό
γελο τής, άδελφικής άγάπης θά δή νά τόν πλησιάζετε.
Μέ τό ίδιο χαμόγελο θά σάς κόμη τό σχήμα τού χα ι
ρετισμού. Καί μέ μιά έλαφρά ύπόκλισι τού κεφαλιού,
πού σημαίνει πώς είναι στή δάθεσί σας, θά σάς ρωτήση σέ τί θέλετε νά σάς έξυπηρετήση. Ούτε μιά ούτε δυό
φορές κατέφυγα στό άστυνομικό τμήμα τής περιφερείας
μου, δπως καί στην ύποδιεύθυνσι τής Τροχαίας ’Αθη
νών, άναζητώντας τό δίκαιο πού άλλοι δέν μοΰ άπέδιδαν. Πόσο καταδεκτικοί ήσαν στήν έπίσκεψί μου οί άστυνόμοι τής υπηρεσίας! Καθόμουν στό κάθισμα πού
μοΰ ύπεδεικνύετο, δεχόμουν, τήν εύγενή προσφορά τού
τσιγάρου καί τά λέγαμε μέ τόση φιλική έγκαρδιότητα,
ώστε δέν μού «έκανε καρδιά» νά σηκωθώ νά φύγω.
Πόση έμπιστοσύνη πρέπει νά έχωμε στόν άστυφύλακα, γιά νά έλθω πάλι σ’ αυτόν. Γιά τά παιδιά
μας πού πηγαίνουν στό σχολείο καί ξέρουμε δτι θά πε
ράσουν άπό τήν διασταύρωσι τών δρόμων τής έπίτη404

ρήσεώς του. Γιά τούς γέρους, πού ή άστάθεια τοΰ βή
ματός των καί ή δφθαλμική τους άδυναμία τούς φέ
ρουν άνίκανους νά διακρίνουν τόν Σταμάτη καί τόν Γρηγόρη τής δδικής διασταυρώσεως καί περιμένουν τό χέ
ρι τού άστυφύλακος νά τούς δδηγήση «εις τήν άπέναντι
όχθην».
’Αλλά καί πόση κατανάησις διακρίνει τούς άστυφύλακες! Θυμάμαι τήν περίπτωσι αυτή, πού μού δίδε
ται τώρα ή άφορμή νά τή φέρω στή δημοσιότητα: ΙΙρό
καιρού σέ κεντρική δδό καί σέ ώρα αιχμής κινήσεως
τροχοφόρων. Αύτοκίνητο μέ ύπερβολική ταχύτητα δ έ
σχιζε τήν δδό, χωρίς νά δίνη σημασία στά κόκκινα σή
ματα τής σταθμεύσεως. Ώργισμένος δ άστυφύλαξ τής
τροχαίας, πού πρόσεξε τόν άριθμό τού αυτοκινήτου,
έβγαλε τό μπλόκ γιά .νά γράψη τήν παράβασι καί νά
καταγγείλη τόν παραβάτη. Τό άστυνομικόν δργανον
είχε μέν συγκρατήσει τόν άριθμό, άλλά δέν είχε παρα
τηρήσει τό σήμα τού πρασίνου σταυρού στό τζάμι τού
πίσω μέρους τοΰ αυτοκινήτου— 'δηλωτικόν ότι τό όχη
μα άνήκε σέ κάποιο γιατρό. Τό είχα προσέξει Ιγώ καί
είχα άμέσως συμπεράνει δτι ό γιατρός έσπευδε κορνάροντας προφανώς κάποιον γιά νά σώση. Είπα τό συμ
πέρασμά μου, μέ τήν αίτησι τής συγγνώμης, στόν άστυφύλακα. Καί έκεΐνος χαμογελώντας, συνεφώνησεν,
άπεχώρησε κάνοντάς μου τό σχήμα καί δέν άνέγραψε
τήν παράβασι.
Θά ήταν παράλειψίς μου αν δέν άνέφερα τίς υ
πηρεσίες πού προσφέρει ή υπηρεσία τής ’Αμέσου Δράσεως. ’Άμεση ή παρουσία της μόλις κληθή άπό τηλε
φώνου δ άριθμός 100. Γιά κάθε λόγο, γιά κάθε σκοπό.
Γιά τήν κλοπή πού έσημειώθη στό κατάστημά σας ή
στό σπίτι σας. Γιά τήν άμεση μεταφορά ένός άσθενοΰς
στό νοσοκομείο. Γιά τήν άνεύρευσι αίματος. Είμαι δέ
πλέον ή βέβαιος δτι δέν θά έσημειοΰτο ή δμαδική σφα
γή στό μαγευτικό κέντρο «Νεράιδα τής ’Αθήνας» πού
μάς έκανε ν’ άνατριχιάσουμε πρό ημερών, έάν οί Ιδιοκτήται τού κέντρου ζητούσαν «άμα τή έμφανίσει» τών
ύπόπτων τύπων πού άπεδείχθησαν σφαγείς, τή συνδρο
μή τής «’Αμέσου Δράσεως». ’Εκείνη δηλαδή πού έχει
χαράξει σαφώς τό γνώμονά τής καί πού μέ τήν άμεση
βοήθειά της έχουν έλθει καί νέοι βλαστοί στόν κόσμο».

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ
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I ΓJEA ΜΑΣ

'Ομιλία εις Τροχαίαν
Τήιν 12.30' ώραν τής 24.3.1973 εις
τήν αίθουσαν διαλέΕεων τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως
Αθηνών
ώμίλησεν εις σσγκέντρωσιν τών άστυνομικών υπαλλήλων έπί τη Εθνική Έπετείω τής 25ης Μαρτίου 1821 ό Αστυ
νόμος Β ' κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ. Ό ομιλητής κατά τρόπον εϋστοχον καί γλαφυρόν άνεφέρθη εις τό ήρωίκά κατορθώματα τών άγωνιστών τής
Εθνικής Παλιγνενεσίας καί συνήγαγε
χρήσιμα συμπεράσματα δι' ύμάς τούς
κληρονόμους τής κτηθείσης έλευθερίας
διά πολλών αιμάτων καίέ ύπερόχων θυ
σιών. Τό τέλος τής ομιλίας τού κ. Χρ.
Παναγαπούλου έκάλυψαν θερμά χειρο
κροτήματα τών συγκεντρωθέντων.
Ακολούθως ό Διοικητής κ. ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Άστυν. Δ ίντής Α ', άτροϋ συνέχαρη τόν όμιλητήν
άνεφέρθη δι' ολίγον εις τό μέγα νόημα
τής Εθνικής Επετείου.
ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ύπαστυνόμος Α '

Τήν 17.3.73 άπεβίωσεν ένταϋθα καί
τήν έπαμένην έκηδεύθη έκ τού Γ ’ Νε
κροταφείου Αθηνών ό έ.σ. Ανθυπαστυνόμος Δρούγος 'Ιωάννης. Τήν έκφοράν
παρηκολούθησαν οί οικείοι του, πολλοί
συγγενείς καί φίλοι καθώς καί άντιπροσωπεία τού Αστυνομικού Σώματος ύπό
τόν Αστυνόμον κ. Παπαδόπουλον Μιλτ.
όσπς διά συγκινητικών λόγων άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν καί κατέθεσε στέφα
νον έπί τής οοροϋ του. Ό έκλιπών κατετάγη εις τήν 'Αστυνομίαν Πόλεων τό
έτος 1937. Προήχθη εις άρχιφύλακα τό
έτος 1946 καί εις Άνθυπαστυνόμον τό
1960, άπελθών τής Υπηρεσίας τό 1963.
Κατά τήν έν τώ Σώματι παραμονήν του
είργάσθη φιλοτίμως καί άποδοτικώς
πράγμα τό όποιον ύφ' όλων γενικώς άνεγνωρι'Ζετο.
Ή στήλη μας συμμετέχουοα εις τό
βαρύτατον πένθος τών οικείων του, εύ
χεται εις τούτους τήν έΕ ΰυιους πσρηγορίαν καί κατάταΕιν τού θανόντος έν σκηναϊς δικαίων.
Ή μνήμη
του
άς ε ί ν α ι
αιώνια.
¥■

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΟΥΓΑΣ

Τήν 27.3.73 άπεβίωσεν ό ΎπαρχιφύλαΕ Παππάς Χρήστος. Έκηδεύθη τήν έπομένην έκ τού Β ' Νεκροταφείου Αθη
νών. Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν
οί συγενεϊς καί φίλοι του καί πολλοί συν
άδελφοι μέ έπικεφαλής τόν Δ)ντήν τής
Υ.Γ.Α. 'Αθηνών παρ' ή ύπηρέτει τελευ
ταίως ό έκλιπών. 'Εκ μέρους τής 'Αστυ
νομίας τόν νεκρόν
άπεχαιρέτησε καί

κατέθεσε στέφανον έη'ι τής οοροϋ τού
ό 'Αστυνόμος κ. Μπάμπαλης. Ό Χρη
στός Παππάς κατετόγη εις τό άστυνομικόν Σώμα τό έτος 1946. Τό έτος 1971
μετά πολυετή εύδόκιμον υπηρεσίαν προήχθη εις Ύπαρχιφύλακα. Ως αστυνομι
κός καί άνθρωπος ύπήρΕεν έΕαίρετος καί
είχε κερδίσει τήν άγόπην καί έκτίμησιν
τών συνοδέλφων του. Τό «'Αστυνομικά
Χρονικά», έκφράΖοντα τό συλλυπητήρια
εις τήν όπορφανισθεϊσαν οίκογένειάν
του, εύχονται τήν έΕ ύψους παρηγοριάν
καί τήν κατάταΕιν τού αειμνήστου συνα
δέλφου μετά τών δικαίων. Τό χώμα τής
Αττικής γής ας εϊνοι έλαφρόν εις τόν
αιώνιον ύπνον του.
Αι ώνι α
αύτοϋ
ή μνήμη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΗΣ

Η στήλη μας άναγκάΖεται κάποτε κάποτε νά άπευθύνη τό ύστατο χαϊρε,
όχι μόνο σέ άστυνσμικούς, άλλά καί σέ
ιδιώτες, φίλους καί συνεργάτες τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων. Αύτός είναι ό λό
γος, πού γράφοντοι οί λίγες αύτές γραμ
μές στή μνήμη τού Εύαγγέλου Ρόδη
συνιδιοκτήτου τού τυπογραφείου Άφών
Γ. Ρόδη, εις τό όποιον άπό τής έκδόσεώς των τυπώνονται τό «'Αστυνομικά Χρο
νικά». Ό έκλιπών ύπήρΕε άκέραιος έπιχειρηματίας, προοδευτικός καί πρό πάν
των άνθρωπος. "Οσοι τόν έγνώρισαν
έκλαψαν άληθινά γιά τόν πρόωρο χα
μό του. Ή Αστυνομία έχασε ένα άληθινό φίλο καί άνεκτίμητο
συνεργάτη.
Στήν κηδεία του, πού έγινε στόν Ά γ ιο
Νικόλαο Άχαρνών παρέστη ό 'Αρχηγός
τής 'Αστυνομίας κ. Γιοννσύλης, ό έπίτιμος 'Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ.
Γαλανόπουλος, παλαιοί καί οί δύο Δ)νταί
ΣυντάΕεως τών «'Αστυνομικών Χρονι
κών», ό τ. Άστυν. Δ )ντής κ. Κατσιμαγκλής, ό Αστυνόμος κ. Ράϊκος καί άντιπροσωπεία έκ τού Προσωπικού τών « Α 
στυνομικών Χρονικών». Στή μνήμη τού
έκλιπόντος κατετέθη έκ μέρους τού Α ρ 
χηγείου Αστυνομίας Πόλεων στέφανος.
Πρός τήν οίκογένειάν του τά « Αστυνο
μικά Χρονικά», εύχονται τήν έΕ ύψους
παρηγοριάν. " Α ς ε ί ν α ι
έ λ αφρό
τό
χώμα,
πού
τ ό ν
σ κ έ π α σ ε.
«Α.Χ.»

405

ΤΟ ΘΕΙΟΝ
όπως τά είδε
ψηφιδο

Το Θείο Πάθος καί ή ’Λνάστααις
είναι άπό τά θέματα έκεϊνα, πού πολύ
ένωρίς έγιναν προσφιλή στή Βυζαν
τινή εικονογραφία. Είτε σάν φορητές
εικόνες, είτε σάν τοιχογραφίες είτε
τέλος σάν ψηφιδωτά οί σκηνές τού
Μαρτυρίου καί τής Άναστάσεως τού
Θεανθρώπου βρίσκονται στις Βυζαν
τινές έκκλησίες άπδ τή Μακεδονία
ώς τήν Κρήτη.
Μεταξύ των τριών βεβαίως μορ
φών τής τέχνης Ιδιαίτερα έντυπωσιάζουν οί εικόνες τών ψηφίδων πού μέ
τήν έντονη λάμψη τών μικρών, πολυχρόμων πετραδιών δίνουν στό έργο
ζωντάνια καί ξέχωρη ζεστασ ά. ’Από
τά ψηφιδωτά πού σώθηκαν σέ ναούς
τής Ελλάδος καί πού τό Θείο Δράμα
καί ή Άνάστασις τονίστηκε ιδιαίτε
ρα, είναι καί έκεϊνα τοΰ Όσιου Λου
κά τού περίφημου Μοναστηριού, πού
οί αιώνες φύλαξαν σχεδόν απείραχτο
κάτω άπό τά πόδια τού Έλικώνα.
Τά μωσαϊκά τοΰ Όσιου Λουκά,
άποτελοΰν τό παλαιότερο, άλλά καί
τό πιό καλοδιατηρημένο παράδειγμα
λειτουργικού είκονογραφικού κύκλου,
δπως αύτός δαμορφώθηκε τή δεύτερη
περίοδο τής άκμής τής Βυζαντινής
τέχνης, μετά τά χρόνια τής είκονομαχίας.
Ή νίκη τοΰ μονασχισμοΰ στόν είκονομαχικό σάλο, πού συνετάραξε τό
Βυζάντιο, είχε σάν άποτέλεαμα νά
έπηρεάση ριζικά τή μνημειακή τέχνη
καί νά έπισκιάση έκείνη πού πήγα
ζε άπό τήν Ελληνιστική παράδοση.
Τά μωσαϊκά τού Όσιου Λουκά δια
κρίνει ή γραμμική τεχνοτροπία καί
ή άπλότητα στή σύνθεση πράγματα
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΩΝ

3.

4.

5.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Μεταφορικώς σημαίνει ό κακός δρόμος.
2. Υπό τοΟ Αριστοτέλους έθεωρεϊτο ώς τό πέμπτο/ κοαμογονικόν στοιχεϊον, τό όποιον οί μεταγενέστεροι ώνόμοσον πεμπτουσίαν —Λέγονται καί άγιοι.
3. Όνομαστός παιδαγωγός, συγγραφεύς καί διδάσκαλος
έκ Σμύρνης συμβολών, ώς Γεν. Γραμματεύς τού Υ
πουργείου Παιδείας, εις τήν εισαγωγήν τής δημοπκής
εις τά Δημοτικά Σχολεία (δ σ τ.)—ΜαΖύ μέ τό Ζεν,θ
άποτελοϋν τούς δύο πόλους, έπί τού αΕονος τών ό
ποιων είναι κάθετον τό έπίπεδσν τού όρίΖοντος (άστρονομ.).
4. Τό Φάληρον καί τό τάληρον. . . τά έχουν κοινά —Πα
λαιό όνομασία τής Σπερχειόδος.
5. Τήν τεχνητήν επιτυγχάνουν διά τής ναρκώσεως τών
αισθήσεων τού άσδενοΰς κατά τήν διάρκειαν τής χει
ρουργικής έπεμβόσεως (α ίτ .).
7. Ή τελική έπικράτησίς της δημιουργεί νέον δίκαιον
(όνομ)κή).
8. Ή άκουσία σπαομωδική κίνησις ώρισμένων μυών, κυ
ρίως τού προσώπου —Προηγούμενα τού 4α όριίοντίως
δίδουν τήν όναμασίαν διαφόρων φυλών τής Νοτιοανα
τολικής Αφρικής (αίτιατ. ένικ.).
9. Μετά τήν άποχώρησιν τών "Αγγλων τό 1967 άπετέλεσε, μετά τών γειτονικών Σουλτανάτων, τήν Λαϊκήν
Δημοκρατίαν τής Ν. Υεμένης — Φιλοξενεί ποίμνια.
10. Μεταφορικώς σημαίνει ύπερβολική κόπωσις —Εις τήν
αιτιατικήν ό βαρύς ύπνος, ή νάρκη
11. Ή τού Χριστού έορτάΖεται όπό τής ’Ορθοδόξου Εκ
κλησίας τά μεσάνυκτα τού Μ. Σαββάτου πρός τήν Κυ
ριακήν τού Πάσχα.

Αρχαία όνομασία τής συνοικίος
θηναίοι έώρταΖον τά πρός αύτήν
τρος καί Περσεφόνης— Ωρισμέον
διαδρομής (Εεν.).
2. Αντικατέστησε τήν όκάν — Τό
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8.

9.

10.

11.

Μέτς, ένθα οί Α
μυστήρια τής Δήμητμήμα ποδηλατικής
δεύτερον μετά τό

7 3

«Σάντα Μαρία» πλοίον τού Χρ. Κολόμβου κατά τό
πρός άνοκάλυψιν τής Αμερικής ταΕίδιάν του.
Θεά τής άρχοιότητος, πρός τιμήν τής όποιας άφιερώθη ό Παρθενών — Δενδρύλλιον τής οικογένειας τών
αίγακληματιδών, τά άνθη τού όποιου έχουν φαρμα
κευτικός ιδιότητας, κοινώς ή κουφωΕυλιά (γεν. πληθ.)
"Αρθρον εις τήν αιτιατικήν — 'Επαναλαμβανόμενον
δίδει
Ελληνικόν πέλαγος — Κτητική
άντωνυμία
(πληθ.).
Διακρίνονται εις τούς άγώνας (κυριολ.) — Εις πολ
λά μέρη τής Ελλάδος λέγεται καί άρνάδα (καθ.).
Αρχαίος Δήμος τής Αττικής, άποτελών μεθ' έτέρων
τριών τήν Αθηναϊκήν Τετράπολιν — Γνωστότατον με
λόδραμα τού Βέρντι.
Επιστημονική όνομασία τής στρουθοκαμήλου τής Ν
Αμερικής, τά άρσενικά τών όποιων κλωοσούν τά αύγά — Εταιρικός όρος—Σοβιετικόν Πρακτορεϊον Ειδή
σεων.
Απειθάρχητος συρφετός, έπιδιδόμενος κυρίως εις βι
αιοπραγίας (πληθ.) — Μεταφορικώς, ή σωματική διάπλασις, ή κράσις .
Σημαίνει καί ιερός, άγνός (άνστρόφ.) — Έθεωρεϊτο
ό άνώτερος θεός τών άρχαίων Λατίνων, επόπτης και
φρουρός τών πυλώνων, τών θυρών καί διόδων.
Όροπέδιον τής Δυτ. Ασίας περιλαμβάνον τμήμα τού
Ιράκ, τήν Περσίαν, τό Δυτ. Αφγανιστάν καί τό Βελουχιστάν — Πρισματοειδές Εύλινον ή μετάλλινο/ τεμάχιον, αιχμηρόν κατά τό άκρον, χρησιμεϋο/ πρός
διαχωρισμόν δύο σωμάτων ή τών μερών ενός σώματος.
(I. Κο.)
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Ή έβδομός των παθών!

_ "ο λ ο τ ° ΧΡόνο μάς έζυπηρετεΤτε, κύριε τροχονόμε
Ελάτε νά σάς δώσουμε τό «φιλί τής ’Α γάπ ης»!..

— Μ έ συγχωρήτε κύριε Διοικητά.
Ο ικογενειάρχης, β λέπ ετε!..

ΠΑΘΟΣ

ΑΝΑΙΤΑΙΙΙ
ό Β υ ζα ντινός
γράφος

απαραίτητα, γιά μνημειώδη έργα,
όπως είναι τά ψηφιδωτά.
Τά έξαίσια αυτά δημιουργήματα
δέν ένδιαφέρει ή αλήθεια τη; σκηνή;.
Ό καλλιτέχνη; έπιδιώκει καί τδ πε-,
τυχαίνει άπόλυτα, νά έκφραση μέ α
πλά μέσα συναισθήματα θρησκευτικά
καί νά δώση στί; μορφέ; του περιεχό
μενο πνευματικό. ’Ιδιαίτερη θέση
στδν κύκλο των ψηφιδωτών εικόνων
τού Όσιου Λουκά κατέχουν έκεΐνα
τοΰ νάρθηκα, πού άναφέρονται, δ 'ω ;
προείπαμε στη Σταύρωση, στό Νιπτήρα καί στήν ’Ανάσταση. Μέ τό
μνημειώδη ρυθμό του; άποπνέουν ι
σχυρή τήν έκφραση τοΰ πάθου;. Ή
Σταύρωσις μέ τό νεκρό Σώμα τοΰ
Χριστοΰ πάνω στό Σταυρό, καί έκατέρωθεν τδν ’Ιωάννη καί τή Μητέρα
Παναγία, άποτελεΐ μοναδική στό είδο; της σκηνή, πλημμυρισμένη από
τραγικό πέρα ως πέρα μεγαλείο. Στό
Νιπτήρα μέ κεντρικό πρόσωπο τόν ταπεινωθέντα Χριστό στό μέσο, έπιτυγχάνεται μια τέλεια έκμετάλλευση τοΰ
χώρου. Στήν ’Ανάσταση τέλος, δπου
καί πάλι δεσπόζει γιγαντιαία ή μορ
φή τοΰ νικητή Ναζωραίου μέ τόν τε
ράστιο Σταυρό στό χέρι, δίνεται μέ
άριστουργηματικό τρόπο,, ή σκηνή τή;
σωτηρίας τοΰ πεσόντος στήν αμαρτία
άνθρώπου. Νοιώθει κανείς, πώς άκούει τόν άγνωστο ψηφιδογράφο νά τρα
γουδά κάτω άπό τούς θόλους τής ό
μορφης έκκλησίας, μαζύ με τούς
λαμπροφορεμένους Ιερείς τόν νικητή
ριο παιάνα τής, Άναστάσεως.
«Χριστός ’Ανέστη έκ Νεκρών, θανάτω θάνατον Πατήσας καί τοΐς έν
τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
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