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I.
Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η
Ή Αντικοινωνική συμπεριφορά των κοινωνικώς Απροσαρμ6ατων καί τών έγκληματούντων παίδων καί έφήβων Αποτελεί
§ν πολύπλευρον, πολύπλοκον καί δισεπίλυτον πρόβλημα τής
κοινωνικής παθολογίας, τό δποϊον έχει καταστή επί τδν ήμε
ρων μας Αντικείμενον ζωηροτάτου Επιστημονικού Ενδιαφέρον
τος δχι μόνον είς Εθνικήν Αλλά καί εις παγκόσμιον κλίμακα.
Γό τοιούτον ένδιαφέρον Εκδηλούται υπό μορφήν συστηματικής
έρεύνης τού έν λόγφ προβλήματος έντδς των πλαισίων άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων, ειδικών Επιστημονικών Ερευνη
τικών κέντρων (ώς λ.χ. τό έν Βρυξέλλαις «ΚΕντρον Ερεύνν;ς
τής έγκληματικότητος τών Ανηλίκων» καί τό «Κέντρον έρεύνης τών προβλημάτων τών Ανηλίκων» τής Ενταύθα «Εταιρείας
Κοινωνικής ’Αγωγής Εφήβων»), διεθνών όργανισμών (π.χ.
τού «’Οργανισμού ’Ηνωμένων Εθνών», τής Unesco καί τού
«Συμβουλίου τής Εύρώπης»), διεθνών ή μή δργανώσεων (οΐα
ή «Αιεθνής Εταιρεία τών δικαστών Ανηλίκων» καί ή γαλλική
«’Εθνική Ενωσις τών τοπικών Εταιρειών προστασίας τών παί
δων καί έφήβων»), πολυαρίθμων διεθνών ή Εθνικών συνεδρίων
καί διασκέψεων — συγκαλουμένων κατά καιρούς 5π’ αύτών —
καί μεμονωμένων Επιστημόνων.
Έ κ παραλλήλου, τό δλον πρόβλημά ήρχισεν Από πολλών
δεκαετηρίδων προσελκύον τό ένδιαφέρον τού Εθνικού νομοθέτου, Εμπρακτον έκδήλωσιν τού όποιου αποτελεί ή κοθιέρωσις
ποικίλων έγκληματσπροληπτικής φύσεων θεσμών, οίοι ο! τής
ειδικής ούσιαστικής καί δικσνσμικής μεταχειρίσεως τών ύποπιπτόντων είς παράβασιν τής ίσχυούσης Εκάστοτε ποινικής νο
μοθεσίας παίδων καί έφήβων, τών βοηθητικών τού δικαστοΰ
Ανηλίκων υπηρεσιών τού έπιμελητοΰ, τού παιδοψυχιάτρου, τού
παιδαγωγού καί τού ειδικευμένου Αστυνομικού σώματος', κλπ.
Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής αύτόχρημα τεράστιας είς
Εκτασιν καί Εντασιν κινήσεως ταύτης είς τό πεδίον τής θεωρίας
καί τής πράξεως, δ ρυθμός τής όποιας βαίνει δλονέν αύξανόμενος άνά τόν κόσμον, είναι 8τι Εχει ώς κοιτίδα καί Επίκεντρον τήν εύρωπαϊκήν ήπειρον. Τό κολοσσιαίου βιβλιογραφι
κόν Ολικόν Επί τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων Ανηλίκων συνιατψ τό προϊόν Ενδελεχούς, συστηματικής καί βαθείας έρεύνης
καί Επεξεργασίας τών σχετικών πρός τό περί οδ δ λόγος πρό
βλημα πραγματικών δεδομένων, στατιστικών πινάκων καί Επι
στημονικών Αρχών Εκ μέρους εύρωπαίων — κατά μέγα μέρος
—ειδημόνων, Εύρωπαϊκαί πρωτεύουσαι Αποτελούν τόν τόπον
συγκλήσεως τών πλείσιων διεθνών διασκέψεων καί συνεδρίων
περί τών τοιούτων Ανηλίκων, εύρωπαϊοι δ’ Επιστήμονες διευ
θύνουν, συνήθως, τάς πολυαρίθμους διεθνείς όργανώσεις, αϊτινες ένδιαφέρονται, άποκλειστικώς ή μερικώς, διά πΑν δ,τι
άφορΑ τούς κοινωνικώς Απροσαρμόστους Ανηλίκους.
Τοιουτοτρόπως, κατ’ ούσίαν ή «γηραιά ήπειρός» μας εί
ναι σήμερον 6 παράγων, δστις διαδραματίζει πρωτεύοντα και
Αποφασιστικόν ρόλον εις τόν τομέα τής προλήψεως τών προώ
ρων Αντικοινωνικών Εκδηλώσεων παίδων και έφήβων. 'Ανεξαρ
τήτως δέ τού γεγονότος, δτι αδτη δέν διαθέτει — Εξαιρέσει,
ίσως, σκανδιναυϊκών τινων κρατών—τήν Αφθονίαν τών Ολικών
μέσων τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορείου ’Αμερικής, πρός
άξιοποίησιν δλων τών γονίμων Επιστημονικών κατακτήαεών της
είς τό πεδίον τών πλέον προσφόρων μέσων διά τήν τελεσφόρον
Αντιμετώπισιν τών παντοειδών
παρεκτροπών τών Ανηλίκων,
κατέχει, Αναμφισβητήτως, τήν πρώτην άνά τήν ύφήλιον θέαιν δσον Αφορψ τήν δλην Εν προκειμένφ διεθνή κίνησιν, ής
ήγείται καί τήν όποιαν Εν τή πραγματικότητι παντοιοτρόπως
κατευθύνει.
Έ ν όψει τών προεκτεθέντων, γεννΑται τό Ερώτημα, περί
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τού κατά πόσον, Αρά γε, είναι δυνατή ή Ενοποίησις τών σχετι
κών πρός τούς Ανηλίκους εύρωπαϊκών ποινικών δικαίων, τά
όποια, παρά τάς Επί μέρους ποικίλας διαφοράς των, ισχύουν
είς χώρας, αυνδεσμένας πρός άλλήλας διά τού δεσμού τής
χριστιανικής — Εξαιρέσει τής Τουρκίας — θρησκείας καί τών
χαρακτηριστικών Εκείνων, Ατινα προσιδιάζουν είς τόν εύρωπαίκάν πολιτισμόν καί τό Εκ παραδόσεως εύρωπαϊκόν πνεύμα.
Τό έν λόγφ Ερώτημα Εμφανίζει τόσον θεωρητικόν δσον
καί πρακτικόν ένδιαφέρον, Ενώπιον τών μεταπολεμικών προσπα
θειών πρός δημιουργίαν μιάς «Πανευρώπης», έκδήλωσιν τών
όποιων Απετέλεσαν μέχρι στιγμής τό προμνησθέν «Συμβούλιον
τής Εύρώπης», ή «Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης», ή «Ευ
ρωπαϊκή Κοινότης ’Άνθρακος καί Χάλυβος», ή «Εύρωπαϊκή
σύμβασις τών δικαιωμάτων τού Ανθρώπου καί τών θεμελιωδών
Ελευθεριών» (γνωστή καί ώς σύμβασις τής Ρώμης» τού 1950)
καί δ συμπληρώσας ταύτην «Εύρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης»
(ύπογραφείς είς Τουρίνον χψ 1961), τό Εν Θεσσαλονίκη συνέδριον τού 1964 μέ θέμα «’Η Ενοποίησις τής Εύρώπης καί ή
Ε λλά ς», κ.Α.
Κατόπιν τών Ανωτέρω, Ιχομεν τήν γνώμην, δτι έν τφ πλαισίψ τού συγκριτικού δικαίου, ή καλλιέργεια τού όποιου
Αποτελεί προϋπόθεαιν τής ένσποιήσεως τού δικαίου, έν
γένει, ύπό τήν Εννοιαν, τής καθιερώσεως «διεθνώς δμοιομόρφου ρυθμίσεως»— καί ούχί τής εισαγωγής «διεθνώς δμωνύμων
κανόνων»—Α, ήχοι «τής διατυπώσεως δμοιομόρφων κανόνων δι
καίου διά πλείονας χώρας», είτε διά τής διατυπώσεως νέων
κανόνων, είτε δι’ Εναρμονίσεως, Επί παγκοσμίου ή περιφε
ρειακού Επιπέδου, κ.ο.κ.3, Επιβάλλεται ή — Επιγραμματική
Εστω — Ερευνα τού δλου θέματος.
Ή τοιαύτη Ερευνα θέλει έπιχειρηθή ύπό τό πρίσμα τής
διά μέσου τών αιώνων έμφανίσεως καί έξελίξεως μέχρι σή
μερον τών σχετικών πρός τούς Αντικοινωνικούς Ανηλίκους θε
σμών τού κατασταλτικού, άρχικώς, καί τού έγκληματοπροληπτικού, μετέπειτα, ποινικού δικαίου, τών ύπέρ τών κοινωνικώς
Απροσαρμόστων παίδων καί έφήβων προσπαθειών τών θερα
πόντων τής ποινικής Επιστήμης καί τών φιλανθρώπων, τών
διαφόρων Σχολών περί τού Εγκλήματος, τού έγκληματίου καί
τής ποινικής μεταχειρίσεως έν γένει, ώς καί τής συγχρόνου
εύρωπαϊκής συνεργασίας, ούτως ώστε νά καταστή δυνατή ή
συναγωγή τελικών συμπερασμάτων, περί τού κατά πόσον βαίνομεν ή ού πρός Ενοποίησιν τού ποινικού δικαίου τών Ανηλί
κων τών εύρωπαϊκών κρατών.
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Βλ. σχετικώ ς Π . Ζέπου, Ή διεθνής κίνησις πρός Ενο
ποίησή τοϋ δικαίου καί ή μοίρα τών Αστικών κωδίκων, είς «’Ε 
φημερίδα τών Ελλήνω ν Νομικών» 1966, σ. 2 έπ., μετά τής
αυτόθι παρατιθεμένης βιβλιογραφίας. Οΰτω καί Π . Βάλληνδας
(Εισαγωγή είς τό συγκριτικόν δίκαιον ,1951, σ. 121), όμιλών
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II.
ΕΜΦΑΝίΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ TOT ΠΟΙΝΙΚΟΙ’
ΔΙΚΑΙΟΓ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ή Ιστορική έπισκόπησις τού ποινικού δικαίου των Ανη
λίκων εις τάς χώρας τής Εύρώπης είναι, καθ’ ήμας, έπί τοσοΰτον χρήσιμος διά τούς σκοπούς τής παρούσης έρεύνης, καθ’
δσον θέλει καταστήση έφικτήν τήν διαπίστωσιν τής ύπάρξεως
κοινής νομοθετικής παραδόσεως καί Ομοιομόρφου ή, τούλάχιστον, παραπλήσιας διαμορφώσεως βασικών θεσμών τού έν λόγφ δικαίου άνά τούς αιώνας, έν πάαη δέ περιπτώσει τού αυτού
— κατ’ ρύσίαν— πνεύματος έν τή Αντιμετωπίσει τών Αντικοινω
νικών έκδηλώοεων τών παίδων καί έφήβων έντός τού εύρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου.
Ούτως, ή—διέπουσα κατά βάσιν Απαντα Ανεξαιρέτως τά
σύγχρονα εύρωπαϊκά ποινικά δίκαια — Αρχή τής προλήψεως
έκδηλώοεων, αί δποΐαι χαρακτηρίζουν τούς κοινωνικώς Απρο
σαρμόστους Ανηλίκους, Ανάγεται είς τό Αρχαΐον έλληνικάν δί
καιον, είναι δέ γνωστή ή τεραστία άπήχησις αύτού δχι μόνον
είς τήν έποχήν του, διά τών είς τήν λεκάνην τής Μεσογείου
έγκατεσπαρμένων Από τού Άδριατικού
πελάγους μέχρι τής
Ίβηρικής Χερσονήσου καί έπί τών παραλίων τού Εύξείνου
Πόντου πολυαρίθμων αιολικών, Αχαϊκών, ιωνικών καί δωρι
κών Αποικιών, Αλλά καί σήμερον έτι, χάρις είς τά έργα τών
μεγάλων φιλοσόφων τής έλληνικής άρχαιότητος’ .
Έ κ παραλλήλου ή ύπό τού ρωμαίου νομοθέτου έξομοίωσις
είς τό πεδίον τού καταλογισμού τών μέχρις 7 έτών συμπεπληρωμένων Ανηλίκων (infates) πρός τούς παράφρονας^ καί ή είς
έκάστην περίπτωσιν έρευνα τού Αν δ έγκληματήσας Ανηβος
(impudes) ήτο «ικανός δόλου» (doli cap ax ), προκειμένου νά
τύχη Αναλόγου μεταχειρήσεως®, έν συνδυασμφ πρός τήν έπί
Αιοκλητιανού καί Μαξιμιλιανοΰ καθιέρωσιν τής Αρχής, καθ’
ήν έπί έφήβων «ή πονηρία συμπληρώνει τήν ήλικίαν (m alitia
supplet aetatem )4 , έπανεμφανίζονται είς τά νεώτερα εύρωπαϊκά δίκαια (άρχής γενομένης Από τού γαλλικού II.Κ. τού
1810, τού ΙΙρωασικοΟ II.Κ. τού 1851 κ.Α .), τό μέν διά τής—
ρητώς ή σιωπηρώς— κηρύξεως ώς Απολύτως ποινικώς Ανευθύνων τών προσχολικής καί σχολικής ήλικίας παίδων, τό δέ
διά τής Αναζητήοεως τής ύπάρξεως ή μή Ικανότητος «διακρίσεως» (νοήσεως - βουλήσεως) παρά τώ έγκληματούντι έφήβφ,
τακτική ή όποια Ακολουθείται καί σήμερον έτι είς πολλάς
εύρωπκϊκάς νομοθεσίας (λ.χ. Αγγλικήν, αύστριακήν, γερμανι
κήν, γιουγκοσλαυικήν, ιταλικήν, πολωνικήν, τουρκικήν, τσε
χοσλοβακικήν). ’Ανεξαρτήτως δέ τού δτι αί προοδευτικώτεραι
τών εύρωπαϊκών περί Ανηλίκων νομοθεσιών είτε ούδέποτε υιο
θέτησαν (ώς λ.χ. ή έλβετική καί ή νορβηγική), είτε έγκατέλειψαν πλέον (π .χ. ή βελγική καί ή γαλλική Από τού 1912
καί ή ήμετέρα Από τού 1951) τό στοιχεΐον τής «διακρίσεως»,
Ακολουθήσασαι σταθερότερα έπιστημονικά κριτήρια — μή έχοντα αχέαιν πρός τήν έρευναν μιΑς τοιαύτης Ικανότητος — έν
τή μεταχειρίσει τών έγκληματούντων έφήβων, ή είς τήν βάσιν
τής έννοιας ταύτης ένυπάρχουσα νομοθετική Αναγνώρισις τού
έπιστηιιονικού δεδομένου, δτι είναι λίαν Αμφίβολος — Αν μή
Αδύνατος — ή κατά τήν έφηδικήν ήλικίαν έπίτευξις τής τε
νοητικής καί βουλητικής ώριμότητος, ύπήρξεν Αποφασιστική
διά τήν διαμόρφωσιν τού συγχρόνου εύρωπαϊκού ποινικού δικαίου
τών Ανηλίκων.
"Εν τών πρώτων βημάτων έγένετο πρός τήν κατεύθυνσιν
τών χρονικών όρίων μέχρι τών όποιων έξικνεΐται ή ποινική Ανηλικότης καί τού είδικωτέρου προσδιορισμού τής διάρκειας τής
έφηβείας, έν συσχετίσει πρός τήν μετεφηβικήν περίοδον ή λι
κίας, τό πέρας τής δποίας έπέρχεται διά τής Αστικής ένηλικιότητος. Ούτω, μεταξύ τών σκανδιναυϊκών δικαίων, ήδη Από
τού 1864 δ μέν προϊσχύσας σουηδικός Π.Κ., ώριαεν τό δέκατο<
πέμπτον έτος ώς δριον τού ποινικώς Ανευθύνου τών Ανηλί
κων, δ δέ παλαιός νορβηγικόε Π.Κ. τού 1842 κατά τήν έν έτει
1866 τροποποίησίν του Απέκλεισε τήν ποινικήν καταδίκην π α ί
δων μικροτέρων τών 10 έτών. 'Ωσαύτως, ό νορβηγικός νόμος
τού 1896 «περί συμβουλίων προστασίας τών Ανηλίκων» ύπήγαγεν είς τάΰτα τήν έκδίκααιν τών έγκληματησάντων παίδων
καί έφήβων 5 καί δ δανικός ΙΙ.Κ. τού 1866 καθώρισε τό 18ον
έτος ώς δριον τής ποινικής άνηλικότητος, ένφ έκ τών λοιπών
εύρωπαϊκών δικαίων δ ρωσικός Π.Κ. τού 1845 έχαρακτήρισε
μέν ώς Απολύτως Ανευθύνους ποινικώς τούς μέχρι ήλικίας 10
έτών παϊδας, πλήν δμως έθεώρηαε τήν ποινικήν άνηλικότητα
ώς συμπίπτουσαν χρονικώς μετά τής Αστικής τοιαύτης6 . Ή τα

κτική τής δπαγωγής τών έγκληματούντων Ανηλίκων είς έκ
τών προτέρων δριζαμένας έν τφ νόμφ κατηγορίας, έπί τφ τέλει
Αναλόγου διά μίαν έκάστην μεταχειρίσεως, κρατεί σήμερον είς
άπάσας τάς έν ίσχύϊ εύρωπαϊκάς ποινικάς νομοθεσίας, μέ μό
νην τήν διαφοράν δτι αύται είτε τοποθετούν τήν έωηβικήν ή λι
κίαν μεταξύ (Από) τού 12ου (σοβιετική, τουρκική), 13ου (γα λ
λική, έλληνική, πολωνική’7’), 14ου (Αγγλική, αύατριακή,
γερμανική, γιουνκοσλαυική, έλβετική, ιταλική!, ή 15ου (δα
νική, τσεχοσλοβακική, φινλανδική) καί (μέχρι) τού 15ου (σο
βιετική, τουρκική), 17ου (Αγγλική, αυστριακή, γαλλική, γερ
μανική, δανική, έλβετική, έλληνική, ιταλική, πολωνική, τσε
χοσλοβακική) ή 18ου (γιουγκοσλαυική, φινλαδική), έτους ήλι
κίας αυμπεπληρωμένου, εϊτε Αντιμετωπίζουν Από κοινού παι
δικήν καί έφηβικήν ήλικίαν (9 έως καί 15 έτών είς τό πορτο
γαλλικόν δ. τού 1925)8 , εϊτε περιορίζονται είς τόν καθορισμόν
τού πέρατος αύτής, διά τής Αναγραφής τού μεγίστου δρίου
ήλικίας μέχρι τού όποιου έξικνεΐται ή νομοθετική προστασία
(ποινική - Αστική) τών χρηζόντων ταύτης καί δή ή ιδιαιτέ
ρα μεταχείρισις τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων καί τών έγ
κληματούντων Ανηλίκων. Ή τρίτη τακτική Ακολουθείται ύπό
όλίγων νομοθεσιών, άναγραφουσών ώς τοιούτον δριον τό 16ον
(λ .χ. Ισπανική) ή τό 18ον (λ.χ. δίκαιον τού Μ.Δ. τού Λου
ξεμβούργου, νορβηγικόν δλλανδικόν, ούγγρικόν καί ρουμανικόν
δίκαιον,9, βελγικός ν. τού 1965, σουηδικός Π.Κ. 1965) έτος.
Ωσαύτως, ή κατά τόν παρελθόντα αιώνα έπιτελεσθεΐσα
έκβιομηχάνισις τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας καί έτέρων χωρών
τής ήπειρωτικής Εύρώπης, προύκάλεσε τοσαύτην αύξησιν τής
έγκληματικότητος καί τών Αντικοινωνικών έν γένει έκδηλώσεων παίδων καί έφήβων'1®, ώστε νά στραφή πρός τήν κατεύθυνσίν των ζωηρόν τό ένδιαφέρον, άρχικώς μέν τών φιλανθρώπων,
σύν τφ χρόνψ δέ τών έπιστημόνων καί έν τέλει αύτού τούτου
τού νομοθέτου, διά τής θεσπίσεως πλείστων δσων καινοτομιών,
α ίτ ιε ς συνθέτουν - δμού μετά τών Ανωτέρω παρεκκλίσεων έκ
τού κοινού δικαίου - τό ούσιαστικόν καί δικονομικόν ευρωπαϊ
κόν ποινικόν δίκαιον τών Ανηλίκων.
Ούτως, αί ήδη Από τού 17ου αίώνος σημειωθεΐσαι μεμονωμέναι προσπάθειαι διαχωρισμού τών Ανηλίκων Από τούς ένήλικας έγκαθείρκτους, διά τής έντός τών φυλακών ίδρύσεως ειδι
κών διά τούς πρώτους τμημάτων— ώς συνέβη είς "Αμστερνταμ
1. Περί τοϋ δλου θέματος βλ. έν έκτάσει Κ. Βουγιούκα, 01
κοινωνικώς Απροσάρμοστοι Ανήλικοι είς τήν άρχαίαν Ε λλάδα
(’Επιστημονική Έ πετη ρίς Σχολής Ν.Ο.ΕI. Ά ριστοτελείου
Πανεπιστημίου, τόμος Η ', «Μνημόσυνου Περικλέους Βιζουκίδου», Θεσσαλονίκη, 1960-1963, σ. 440 έ π .).
2. Βλ. λ.χ. διά τήν περίπτωσιν τής Ανθρωποκτονίας D.
48.8. (ad Legem C orneliam de sicariis e t veneficiis) 12.
3. Βλ. π .χ. διά τήν περίπτωσιν τής κλοπής D. 47.2 (de
F u rtis) 23.
4. Βλ. περί τοϋ ρωμαϊκού δικαίου: Β. P e rrin , L a m inorite penale en d ro it ro m ain et d an s les leg islatio n s europeennes a n terieu res au X IX e siecle [είς D. De V ab res M. Ancel, Le problfcme de Γ enfance d e iin q u a n te . L ’ e n fa n t
d e v a n t la loi e t la ju stic e p6nales (1947) σ. 11, 20, 27, 32, 55
καί 5 9], T h. M om m sen, R om isches S tra fre c h t (1899) σ.
76 καί σημ. 6.
5. Περί τοϋ νορβηγικοΰ δικαίου βλ.: J. A nd en aes, La
defense sociale en Norwege, είς R ev u e de Science Crim inelle, 1953 σ. 273 έπ., A. R acine, T ra ite m e n t des m ineurs
d e lin q u q a n ts (είς I n s titu t de Sociologie S olvay «L a p re 
v ention e t la repression de la d eiinquance. X X IIIe sem aine
sociale u n iv e rsita ire du 31 m ars au 5 av ril 1952, σ. 67 σημ. I )
6. Βλ. R . N illus, L a m in o rite penale d an s la legislation
et la d o ctrin e du X IX e sifecle (είς De V ab res - A ncel, op.
σ. 101).
7. Περί τοϋ πολωνικού δικαίου βλ. Η . Z ab ro d z k a , II
m a g istra to e l’ed u ca to re , είς R asseg n a di S tu d i P e n ite n z iari, S e tt. 1962 (N um ero Speciale) σ. 103 έπ.
8. Βλ. P. C a n n a t, D ro it p in a l et p o litiq u e p in ite n tia re
au P o rtu g a l (1946) σ. 28 έπ.
9. Βλ. Κ. Βουγιούκα, Συγκριτική έρευνα έπί τοϋ ποινικού
δικαίου τών Ανηλίκων (1956) σ. 12 έπ.
10. Βλ. σχετικώς: Η . Velge, Les trib u n a u x p o u r en a n ts
(1941 ) σ. 7 καί 9, N illus, op. r i t . σ. 97 καί 98.
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(1603), Ρώμην (1703) καί Γάνδην (1775)'·—άπετέλεααν τά
πρώτα βήματα, τά όποια ύπό τό κράτος των ώς άνω συνθηκών
τοΟ 19ου αίώνος ώδήγησαν είς τήν έν Γαλλίφ καί άλλαχοΰ
δημιουργίαν άαύλων διά τούς ήθικώς έγκαταλελειμμένους ή
έγκληματήααντας ανηλίκους, είς τήν έν ΙΙαριοίοις λειτουργήαασαν τφ 1833 'Εταιρείαν προστασίας τών ύφ’ δρον άποφυλακιζομένων παίδων καί έφήβων— ήτις έπεδόθη είς τό έργον
τής προστατευτικής έπιβλέψεως καί επαγγελματικής άποκαταστάοεώς των—οιαί είς τήν προϊόντος τοδ χρόνου άργάνωαιν
οϊκων καί αναμορφωτικών καταστημάτων, έντός τών όποιων
έπεδιώκετο ή κοινωνική προσαρμογή τών νεαρών κρατουμένων,
διά τής έκπαιδεύσεως, τής έργασίας καί τής θρησκευτικής
διδασκαλίας'4·. Τά αξιόλογα έπιτεύγματα ταΰτα άπετέλεααν τόν
πρόδρομον τών άπανταχοΟ τής Εύρώπης λειτουργούντων σή
μερον κρατικών, ήμικρατικών ή ιδιωτικών ιδρυμάτων, σκοπός
τών όποίων είναι ή προστασία, ή θεραπεία, ή άγωγή ή δ σω
φρονισμός τών έν ήθικφ κινδΰνφ, τών κοινωνικώς απροσαρ
μόστων καί τών έγκληματησάντων άνηλίκων.
’Εκτός δμως τών οδτω πως τεθεισών βάσεων, έφ’ ών τά
σύγχρονα εύρωπαϊκά δίκαια ώργάνωσαν τό 'αναμορφωτικόν μέτρον τής «κλειστής αγωγής», μεγάλως συνέβαλον είς τήν έν
πολλοΐς δμοιόμορφον διαμόρφωσιν τοϋ ποινικού δικαίου τών
άνηλίκων έντός τού πεδίου τής μεταχειρίσεως αύτών καί τής
έκτελέοεως τών άπαγγελθέντων έγκληματοπροληπτικών μέ
τρων, τόσον ή θετική Σχολή τών Lombroso, Garofalo3 καί
Ferri, ήτις κατέστησεν αύτούς άντικείμενον ιδιαιτέρας μετα
χειρίσεως έντός τού καθόλου οικοδομήματος τής κοινωνικής
άμύνης4 , δσον καί ή Κοινωνιολογική Σχολή τών Tarde, Garrauds κ.ά. ή δποία τούς άπεμάκρυνεν έκ τού πεδίου του ποινι
κού δικαίου έν γένει.. Εντεύθεν, τό γε νύν Ιχον, οί έγκληματούντες παϊδες καί έφηβοι ύποβάλλονται ύπό τών εύρωπαϊκών
δικαίων είς άναμορφωτικά μέτρα, έξικνούμενα άπό τής έπιπλήξεως μέχρι τής τοποθετήσεώς των είς κατάλληλον κατάστημα
άγωγής, οί έξ αύτών πάαχοντες ύπόκεινται είς θεραπείαν καί
οί ΰπερεπικίνδυνοι έφηβοι είς ίδιάζουσαν σωφρονιστικήν μεταχείρισιν6. ’Εξ άλλου, άκόμη καί δταν ποινή τις τού κοινού
δικαίου κρίνηται ύπό τινων εύρωπαϊκών νομοθεσιών έφαρμοστέα, ένίοτε, καί έπί άνηλίκων, τοιούτόν τι πραγματοποιείται
έν πνεύματι έπιεικείας, είτε διά μειώσεως τού ύψους τής ποι
νής, είτε διά μεταβολής τού είδους ταύτης. 'Ομοίως, ή έαχάτη τών ποινών δέν είναι, ώς έπί τό πλεϊστον, έπιτρεπτή, έστω
καί άν πρόκειται περί μετεφηβικής ήλικίας άνηλίκων, άλλ'
άντικαθίσταται δι’ ισοβίου καθείρξεως (Λουξεμβούργου) ή στε
ρητικής τής έλευθερίας ποινής (λ.χ. 24— 30 έτών έν Ίτα λίφ ,
10—20 έτών έν Γαλλίφ, 2— 12 έτών έν Φινλανδίφ κ .ο .κ.). 'Ο
σάκις καθίσταται δέ δυνατή κατά νόμον ή άπαγγελία ταύτης
καί είς τό πεδίον τών άνηλίκων, σπανίως έπιβάλλλεται, έξαιρέσει δλοκληρωτικών τινων κρατών, άλλά καί πάλιν μόνον
έπί περιπτώσεων έγκλημάτων στρεφομένων κατά τής ασφα
λείας των’Λ
Αί προεκτεθεΐσαι νεωτεριστικαί άντιλήψεις εύρον, έπίσης,
νομοθετικήν έκφρασιν περί τά τέλη τού 19ου καί τάς άρχάς
τού 20ού αίώνος είς μίαν κατ’ έξοχήν εύρωπαϊκήν νομοθετικήν
κίνησιν, ή δποία ένεφανίσθη ύπό δύο μορφάς.
Είδικώτερον, έν συνεχείφ πρός τήν προμνησθεϊααν σωφρο
νιστικήν προσπάθειαν διακρίσεως τών άνηλίκων άπό τούς ένηλίκους έγκαθείρκτους, τό ένδιαφέρον τού εύρωπαίου νομοθέτου
έστράφη πρός τήν κατεύθυναιν τού διαχωρισμού αύτών άπό τών
λοιπών άτόμων, πρίν ή διέλθουν τό κατώφλιον τού αναμορφω
τικού, σωφρονιστικού ή θεραπευτικού καταστήματος.
Τό βήμα τούτο έπραγματοποιήθη, διά τής καθιερώσεως
ειδικής διαδικασίας έν περιπτώσει κατηγορουμένων παίδων ή
έφήβων καί δή άρχικώς μέν ύπό τύπον ιδιαιτέρων δικασίμων
ή αιθουσών πρός διεξαγωγήν τής ακροαματικής διαδικασίας,
σύν τφ χρόνψ δέ διά τής άναθέαεως τής έκδικάσεως ύποθέσεων
άνηλίκων είς κατώτερα δικαστήρια, είς συμβούλια (έπιτροπάς)
έξ ένός δικαστού καί τινων λαϊκών μελών (σύστημα ίσχύον
ίδίφ είς τάς σκανδιναυϊκάς χώρας) ή είς ειδικευμένους δικαστάς (ώς συμβαίνει είς τήν πλειονότητα τών εύρωπαϊκών δι
καίων) , έπί τή βάσει πάντοτε ίδιαιτέοου—ούσιαστικού καί δικονομικού—ποινικού δικαίου τών άνηλίκων.
"Αξιος ιδιαιτέρας έξάρσεως έπί τοδ προκειμένου είναι δ—
περί ού έγένετο λόγος άνωτέρω—νορβηγικός νόμος τού 1896,
δατις διά τής άναθέαεως τής έκδικάσεως τών ύπό τών άνη
λίκων πραττομένων έγκλημάτων είς ειδικά -'συμβούλια προ
στασίας· αύτών, άπετέλεσε τό πρώτον άνά τόν κόσμον νομοθέτημα περί δικαστηρίων άνηλίκων®. Ειδική διαδικασία διά
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τούς άνηλίκους κατηγορουμένους καθιερώθη, έξ άλλου, ήδη άπό
τού 1862 έν Έ λβετίφ καί τοδ 1906 είς Γαλλίαν. Ό μοιως, έν
Βελγίψ περί τά τέλη τοδ δεκάτου ένάτου αίώνος οί διωκόμε
νοι ποινικώς έπί άλητείφ ή έπαιτείφ παϊδες ή έφηβοι παρεπέμποντο ένώπιον τού είρηινοδίκου— έμφανιζομένου ούτως ώς
προδρόμου τοδ θεσμού τών δικαστών άνηλίκων, διά τών συνθετουσών τήν προσωπικότητα αύτοδ ιδιοτήτων— δστις ήδύνατο νά
τούς «θέτη είς τήν διώθεσιν τής κυβερνήσεως», έπί τφ τέλει
τοποθετήσεώς των μέχρις ένηλικιώσεώς των είς φιλανθρωπι
κόν τι ίδρυμα. Είς τό αυτό μέτρον — ή τούλάχιστον είς έπίπληξιν— (καί ούχί είς κράτησιν ή πρόστιμου) ύπεβάλλοντο,
έπίσης, οί μικρότεροι τών 16 έτών άνήλικοι τού Βελγίου έν
πιεριπτώσει ποινικής διώξεώς των έπί πταίσματι, άπό δέ τοϋ
1909 καθιεροΰται αύτόθι ή έκδίκασις τών έγκληματούντων άνη
λίκων εϊτε είς ιδιαιτέρας συνεδριάσεις τοϋ άρμοδίου δικαστη
ρίου, είτε κεχωριομένως τών συνήθων συνόδων αύτοδ9. Έ κ
παραλλήλου, τφ 1906 έλειτούργησεν είς τήν άγγλικήν πόκιν
Birmingham τό δεύτερον έν Εύρώπη —μετά τό προμνησθέν
νορβηγικού τύπου—δικαστήριοιν άνηλίκων, έχον ώς πρότυπον
έκεϊνο τής αμερικανικής πολιτείας τοϋ Illinois. Τέλος, όλίγον βραδύτερον έμφανίζεται είς Γερμανίαν (1908) έτερον δ ι
καστήριο·; τοδ είδους αύτοΰ' έκτοτε δέ ή τοιαύτη κίνηαις έπεκτείνεται ταχέως είς Αύστρίαν, ’Ιταλίαν, Ισπανίαν, Ουγγα
ρίαν, Ρωσίαν καί άλλαχοϋ τής Εύρώπης, κατόπιν προσαρμο
γής τοϋ δλου θεσμοϋ πρός τό νομοθετικόν σύστημα καί τάς ιδιο
μορφίας έκάστης χώρας'Ι®.
Τήν καθιέρωσιν τών δικαστηρίων άνηλίκων κατέστησεν έπιβεβλημένην καί δ θεσμός τής έπιβλεπομένης έλευθερίας
(probation) διά τήν έφαρμογήν τοϋ όποιου άπαιτεΐται ή λει
τουργία ειδικού όργάνου, ικανού δπως παρακολουθή τήν πο
ρείαν τοδ έν λόγφ μέτρου καί κατευθύνη τήν έκτέλεσιν αύτοϋ
έπί τή βάσει τών έκάατοτε δεδομένων τής άσκουμένης έπιμελείας. Οϋτω, τό προστατευτικόν τών άποφυλακιζομένων άνη
λίκων έργον τών είς τήν περιφέρειαν έκάστου βελγικού πρω
τοδικείου λειτουργησασών όμωνύμων έταιρειών (Gomites dc
p a tro n a g e ), έπεξετάθη είς τήν συστηματικώς όργανωθεϊσαν
ύπ’ αύτών προστατευτικήν έπίβλεψιν τών άπολυομένων παίδων
καί έφήβων. 'Ομοίως, έν Ίτα λ ίφ χάρις είς τήν ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν άνεπτύχθη κατά τήν περίοδον 1905— 1910, ό θεσμός
τής προστασίας τών έγκληματησάντων νέων, τό αύτό δ’ έγέ·
νέτο καί άλλαχοΰ τής Εύρώπης, Τοιουτοτρόπως, άπεκτήθη σύν
τφ χρόνψ, ή άπαιτουμένη διά τήν νομοθετικήν ρύθμισιν τοϋ δ
λου θεσμού πείρα, ειδικά δέ νομοθετήματα ήρχισαν θεσπίζοντα τούτον είς Δανίαν (1891 καί 1905), Γερμανίαν (1900),
'Ολλανδίαν (1901) καί Ουγγαρίαν (190(9)11.
Έ κ παραλλήλου, έμφανίζεται δλίγον κατ’ όλίγον κατακτώσα έδαφος ή άντίληψις, καθ’ ήν είναι άπαραίτητος ή έπέκτασις τής άρμοδιότητος τών δικαστών άνηλίκων καί έπί ήθι
κώς έγκαταλελειμμένων ή έν ήθικφ κινδύνψ παίδων καί έ
φήβων, διά νά καταλήξη είς τήν έπί τών ήμερών μας άπανταχοΰ σχεδόν τής Εύρώπης καθιέρωσιν ταύτης, έστω καί ύπό μορ
φήν γνωματεύσεως πρός τήν κυριαρχικώς άποφαινομένην σχετικώς διοικητικήν άρχήν. Ούτως, αί πλέον σημαντικαί πρόοδοι
είς τόν τομέα τούτον έσημειώθησαν
είς Βέλγιον άπό τοϋ
1. Βλ. R acine, T ra ite m e n t des m ineurs d elin q u en ts,
είς op. cit. σ. 65 έπ.
2. Βλ. σχετικώς: Μ. D ubois, Ces e n fa n ts qui o n t failli
(1952) σ. 21, N illus, είς op. cit. σ. 100.
3. Βλ. R . G arofalo, L a crim inologie (1890) σ. 148.
4. Βλ. E. F erri, P rin c ip ii di d ir itto crim in ale (1928)
a. 764 έπ.
5. Βλ. R. G a rra u d , P recis de d ro it crim inel (έκδ. 15η,
1934) σ. 239.
6. Βλ. Κ. Βουγιούκα, Τό έν Έ λλάδι ίσχϋον έπί άνηλίκων
ούσιαστικόν καί δικονομικόν ποινικόν δίκαιον (1956) σ. 23 έπ.
7. Βλ. Μ. Sim on - D ep itre, Le regim e penal des m i
neurs, είς De V ab res - A ncel, op. cit. σ. 134 καί 135.
8. Οϋτω R acin e, T ra ite m e n t des m in eu rs d e lin q u e n ts,
είς op. cit. σ; 67 σημ. 1.
9. Βλ. D ubois, op. cit. σ. 19-25.
10. Βλ.: Velge, op. cit. σ. 10 καί 11 έπ., E. W a u te rs, Le
d ro it penal des jeu n es d e iin q u a n ts (1950) σ. 97 έπ.
11. Βλ. N illus, είς op. cit. σ. 106 έπ.

ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1891— 1892', ήδη δ’ δ ρουμανικός II.Κ. (1937) καί τδ γαλ
λικόν δίκαιον (ν. τής 30.10.1935) προβλέπουν τήν δυνατότη
τα προστατευτικής τοποθετήσεως τών ήθικώς έγκαταλελειμμένων ανηλίκων έντός ειδικών ιδρυμάτων καί δ ιταλικός II.Κ.
(1931), καθιερών δι’ άνηλίκους καί ένηλίκους τήν έννοιαν
τής «Ιπικινδυνότητος», έπιτρέπει τήν ύπ’ αυτών άπαγγελίαν
τών έκάστοτε ένδεδειγμένων έγκληματσπροληπτικών μέτρων.
'Ωσαύτως, εις Μ. Βρεταννίαν είναι δυνατή ή ενώπιον τής δ ι
καιοσύνης παραπομπή ανηλίκων έν ήθικφ κινδύνφ— ίνδειξιν
τοΟ όποιου αποτελούν ή έπαιτεία καί ή άλητεία—πρός λήψιν
μέτρων προστασίας των (C hildren and foung Persosn Act τού
1933)3, κ.ο.κ.
Τέλος, θά έδει νά προοτεθή εις τά ανωτέρω, 8τι ένιαι
χώραι, έν τή προαπαθείφ των δπως προσδώσουν δσον ένεατι πε
ρισσότερον οικογενειακήν, τρόπον τινά, ατμόσφαιραν εις τάς
συνεδριάσεις τού δικαστηρίου άνηλίκων — άς συνήθως διαταράσσει ή παρουσία τού παθόντος, αίτοΰντος τήν ύποβολήν τού
κατηγορουμένου άνηλίκου εϊς τι μέτρον, έπΐ τφ τέλει δπως
έπιτευχθή έπί τό άαφαλέστερον ή έπιδίκασις αύτψ χρηματικής
ίκανοποιήσεως ή καί άποζημιιύσεως— απέκλεισαν τήν παράστασίν του ώς πολιτικώς ένάγοντος. 'Η καινοτομία αδτη άπαν
τά εις Λουξεμβούργου (1939), 'Ελβετίαν, 'Ισπανίαν3, Βέλγιον
(άρθρ. 47 παρ. 1 ν. 8.4.1965) καί άλλαχού.

III.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ,
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟΥ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

.
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Ή διαμόρφωσις τού εύρωπαϊκού ποινικού δικαίου τών άνη
λίκων, &φ’ ήν μορφήν έμφανίζεται τούτο σήμερον, άποτελεΐ τό
προϊόν τόσον τών προεκτεθεισών έξελίξεων διά μέσου τών αιώ
νων, δσον καί πολυετών συστηματικών έπιστημονικών προσπα
θειών, προερχομένων έκ μέρους δχι μόνον μεμονωμένων ερευ
νητών τών δικαιϊκών θεσμών, άλλά καί (οργανωμένων έπιστη
μονικών όμάδων, έμπνεομένων &πό τού πνεύματος τής εύρωπαϊκής συνεργασίας έν τή άντιμετωπίσει τών προβλημάτων τών
κοινωνικώς άπροσαρμόστων άνηλίκων.
Οδτως, ή «Διεθνής Ένω σις Ποινικού Δικαίου*· (Union
Internationale de D roit P enal)— Ιδρυθεϊσα Οπό τών ν. Liszt,
Prins καί Hamel τφ 1889 έν Εύρώπη, έδρεύουσα έν Γαλλίφ,
διοικουμένη Οπό εύρωπαϊκού, κατά μέγα μέρος, συμβουλίου καί
περιλαμβάνουσα εύρωπαίους, κυρίως, ώς ένεργά μέλη της—
έν τή προσπαθείς συμφιλιώσει»; τών άπόψεων τής Κλασσικής
Σχολής πρός τάς άνθρωπολογικάς καί κοινωνιολογικάς τοιαύτας, συνέβαλε σημαντικώς είς τήν έντός τού πεδίου τών έγκληματούντων άνηλίκων διαμόρφωσιν νέων αντιλήψεων, συμφώνως πρός τάς όποιας δέον νά έπιδιώκηται δχι τόσον ή κατα
στολή δσον κυρίως ή άναμάρφωαις τού κοινωνικώς άπροσαρ
μόστου άνηλίκου' ώς έκ τούτου δ’ οδτος πρέπει νά παραμείνη
δριατικώς πλέον έκτός τού ποινικού δικαίου4 .
Τό νέον τούτο ρεύμα ιδεών είχεν ώς άποτέλεσμα δχι μό
νον τόν είς πλεϊστα δσα εύρωπαϊκά δίκαια καθορισμόν ορίου
τινός ήλικίας, κάτω τού όποιου ό άνήλικος θεωρείται &π’ αύτών καθ’ δλοκληρίαν άνεύθυνος ποινικώς, μή υποβαλλόμενος
ούδ’ είς άναμορφωτικά μέτρα (λ.χ. τό έβδομον έτος είς τήν
άγγλικήν, τό ένατον είς τήν πορτογαλικήν νομοθεσίαν κ.ο.κ.)®,
άλλ’ έτι γενικώτερον τήν άντιμετώπισιν τού έγκληματήσαντος παιδδς ή έφήβου ώς έγκληματίου sui generis, έχοντος ιδιαιτέραν ψυχολογίαν, έμφανίζοντος ϊδιομόρφους ψυχικάς
άντιδράσεις καί δντος δεκτικού βελτιώσεως διά καταλλήλου
ήθικής καί θρησκευτικής άγωγής, συνδυαζομένης, ένίοτε, πρός
άπομάκρυνσιν αύτοΰ έξ ένός ήθοφθόρου περιβάλλοντος.
’Εκτός δμως τής έπί τού εύρωπαϊκού ποινικού δικαίου τών
άνηλίκων έπιδράσεως έν τή παρατεθείση ιστορική έξελίξει τών
φιλανθρώπων, τών φιλοσόφων καί τών θεραπόντων τής ποινι
κής έπιστήμης, ιδιαιτέρως σημαντική διά τήν σύγχρονον διαμόρφωσίν του ύπήρξεν ή είς διαφόρους εύρωπαϊκάς χώρας σύγκλησις πολυαρίθμων διεθνών συνεδρίων καί διασκέψεων, έντός
τών κόλπων τών όποιων διεδραμάτιααν σπουδαιότατον— δν μή
πρωτεύοντα— ρόλον τά έκπροσωπούντα εύρωπαϊκά κράτη μέλη
αύτών.
Οδτως, ή έκ τών πλείστων δικαίων τής Εύρώπης άπάλειψις τής έννοιας τής διακρίσεως» άπό τό πεδίον τών άνη
λίκων καί ή άντικατάστασις τών διά τά ποινικώς κολάσιμα

άδικήματά των άπειλούντων κυρώσεων 8Π άναμορφωτικών, θε
ραπευτικών καί σωφρονιστικών μέτρων, δύναται νά θεωρηθή
ώς, έν πολλοϊς, άποτέλεσμα σχετικών εύχών διατυπωθεισών,
κατόπιν έμπεριστατωμένων εισηγήσεων καί μακρών συζητή
σεων είς τά πλαίσια έργασιών τών περί τά τέλη τού παρελθόν
τος αίώνος συγκληθέντων — πρωτοβουλίφ τής «Διεθνούς Ποι
νικής καί Σωφρονιστικής ’Επιτροπείας» (Commission In te r
nationale Penale et Penitentiaire) (ώς μετωνομάσθη ή «Διε
θνής ’Επιτροπή τών Φυλακών»)— διεθνών σωφρονιστικών συ
νεδρίων τής Στοκχόλμης (1878), τής . Ρώμης (1885), τής 11ετρουπόλεως (1890) καί τών ΙΙαρισίων (1895), καθώς έπίσης,
καί τών κατά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον λαβόντων χώραν
δύο έν Άμβέρση διεθνών συνεδρίων έπί τής πατρωνείας (1890
καί 1894) καί τού έν Βέρνη συνεδρίου τής είρημένης «Διε
θνούς Ένώσεως Ποινικού Δικαίου (1890)6 .
'Ωσαύτως, ή είς όλόκληρον, σχεδόν, τήν Εύρώπην καθιέ
ρωαις τού θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων οφείλεται, έν μέρει, καί είς τό έν Παρισίοις όργανωθέν τφ 1911 ειδικόν διεθνές
συνέδριον' μεγάλως δέ συνετέλεσαν είς τήν διαμόρφωσιν τών
συγχρόνων περί τού ποινικού δικαίου τών άνηλίκων άντιλήψεων τά αυνελθόντα είς Λιέγην (1905) καί Αμβέρσαν (1911)
διεθνή συνέδρια τών προστατευτικών τών παίδων καί έφήβων
έταιρειών.
Σπουδαιοτάτη, έκ παραλλήλου, ύπήρξεν ή έπί τού προκειμένου συμβολή τής έν έτει 1928 πραγματοποιηθείαης πρώτης
έπαφής τών δικαστών άνηλίκων τής εύρωπαϊκής ίδιφ ήπείρου,
ήτις ώδήγησεν είς τήν αύστασιν τής Ομωνύμου διεθνούς όργανώσεώς των
(Association Internationale des Magistrtas de
la Jeunesse) καί τήν Ικτοτε ούγκλησιν πολυαρίθμων διεθνών
συνεδρίων. Οδτω, τό πρώτον έξ αύτών (Βρυξέλλαι, 1930) συνέστησεν είς τάς κυβερνήσεις, τήν κατά τδ πρότυπον τού Βελ
γίου, τής Γαλλίας καί τής 'Ολλανδίας σύναψιν συμβάσεων ρυθμιζουσών τόν έπαναπατριαμόν τών άνηλίκων καί διετύπωσε
τήν εύχήν θεσπίσεως αύτοτελών δικαστηρίων, ή άρμοδιότης
τών όποιων νά έκτείνηται έπί παντός θέματος
(ποινικής ή
άστικής φύσεως) άφορώντος παϊδας ή έφήβους. Τό δεύτερον
συνέδριον τής Ε τα ιρεία ς ταύτης (Βρυξέλλαι, 1935) ηύχήθη
δπως καθιερωθή τό ταχύτερου κατά τό δυνατόν εύρυτέρα διε
θνής συνεργασία έπί τής καταπολεμήαεως τής άνεργίας τών
άνηλίκων, έπανήλθεν είς τήν διαπίστωσή τής άνάγκης διε
θνούς συμπαραστάσεως πρός έπαναπατριαμόν τών έγκαταλειψάντων τήν οικογενειακήν Ι-στίαν διά νά μεταβούν είς τήν
ξένην παίδων καί έφήβων καί έτόνισε τήν χρησιμότητα τών
παρά τφ δικαστή άνηλίκων βοηθητικών υπηρεσιών.
Τό είς Βέλγιον καί πάλιν όργανωθέν πρώτον μεταπολε
μικόν συνέδριον τής άνωτέρω 'Εταιρείας (Λιέγη i9 6 0 ), ύ·
πεγράμμισε τήν μεγάλην σημασίαν τής θεσπίσεως ιδιαιτέρας
προστατευτικής διά τούς άνηλίκους νομοθεσίας, καθιερώσεως
του θεσμού τού ειδικευμένου δικαστού άνηλίκων καί στενής
συνεργασίας αύτού μετά τού έπιμελητοΰ, τού παιδοψυχιάτρου,
τού παιδαγωγού καί τού ειδικού αστυνομικού σώματος. Τό δ'
άκολουθήσαν μετά τετραετίαν συνέδριον τής αύτής όργανώαεως (Βρυξέλλαι, 1954) ήσχολήθη τόσον μέ τό θέμα τών
κοινωνικώς άπροσαρμόστων άνηλίκων έν γένει, δσον καί μέ
τά κατ’ ιδίαν θέματα τών περιπτώσεων έφ’ ών ένδείκνυται ή
παρέμβασις τού οικείου δικαστού είς τάς σχέσεις αύτών μετά
τών γονέων των καί τής κοινωνίας, έν συνδυασμφ πρός τήν
άρτιωτέραν δργάνωσιν τής άρμοδίας διά τούς παϊδας και έ
φήβους ιδιαιτέρας ποινικής καί πολιτικής άμα δικαιοσύνης.
Έ ν έτει 1958 έλαβε χώραν είς Βρυξέλλας έτερον συνέ
δριου τής είρημένης διεθνούς Ε τα ιρ εία ς, έν τφ πλαισίψ τού
όποιου έξητάσθη ή άποστολή τού δικαστού άνηλίκων είς τό
πεδίον τής προλήψεως τών άντικοινωνικών έκδηλώαεων τών
προστατευομένων του, δ θεσμός τής έπιμελείας αύτών Οπό ει
δικών έπιμελητών καί ή δυνατότης συστάσεως δικαστηρίων
1. Βλ. A. Brins, Science p^nale e t d ro it po ssitif (1899)
σ. 216.
2. Βλ. W auters, op. cit. σ. 58.
3. Βλ. W auters, op. cit. σ. 25.
4. Βλ. N illu s, op. cit. σ. 104.
5. Βλ. G. V idal - J . Magnol. Cours de d ro it crim inel e t
dc science p e n ite n tia ire (έκδ. 7η, 1928) σ. 208 σημ. 1.
6. Βλ. σχετικώς Vidal - Magnol, op. cit. σ. 200 σημ. 2.
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είδικώς δΓ έφήβους'. 'Ωσαύτως, τά προτελευταίου συνέδριον
τής έν λόγφ Ε τα ιρ εία ς, συγκληθέν εις Νεάπολιν (1962), ήσχολήθη έκ νέου μέ τδ θέμα τής είδικεύαεως τοΟ δικαστοϋ
ανηλίκων καί τής ανάγκης αυνεργαοίας αυτού μετά τοδ παιδοψυχιάτρου, τοΟ έπιμελητοβ καί τοδ παιδαγωγοδ κατά τήν προ
δικααίαν καί κατά τήν έκτέλεσιν τοδ άπαγγελθέντος δπό τού
ίδιου μέτρου, διετύπωοε δέ τήν εύχήν, δπως κωδικοποιηθοΰν
άπαντα τά νομοθετήματα, τά άφορώντα έγκληματούντας ή ήθικώς έγκαταλελειμμένους ανηλίκους'1.

τούντων καί τδν κοινωνικδς άπροσαρμόστων άνηλίκων, ήτις
λειτουργεί άπό τοδ 1948 έντός τδν κόλπων τής είς Γενεύην
έδρευούσης «Διεθνούς Ένώαεως
Προστασίας τδν Άνηλίκων
(U nion Internationale de Protection de 1’ Enfance) καί συ
νέρχεται τακτικδς άνά δεκαοκτάμηνον6 . Ή αύτή, έξ άλλου,
Έ νω α ις, έκτός τδν κατά καιρούς συγκαλουμένων έν Εύρώπη
συνεδρίων τη ςί, έχει δημοσιεύσει ήδη άπό τοδ 1923 «Χάρτην»
(6πά τύπον «Διακηρύξεως τδν δικαιωμάτων τοδ άνηλίκου»
(D eclaration des Droits de 1’ Enfant) τής Γενεύης), διά τοδ
όποιου—μετά τήν έν έτει 1948 γενομένην άναθεώρησίν του—
«οί άνδρες καί αί γυναίκες δλων τδν έθνών» άναγνωρίζουν, σύν
τοΐς άλλοις, τό καθήκον τής άνθρωπότητος πρός προστασίαν
καί συμπαράστασιν τοδ άνηλίκου, κατά τρόπον ώστε «δ πάσχων νά θεραπεύηται, ό καθυστερημένος νά τυγχάνη βοήθειας
ό άπροσάρμοστος νά άναμορφώνηται, δ δ’ δρφανός καί έγκαταλελειμμένος νά εύρίσκη περίθαλψιν®.
Έντός τδν αύτδν πλαισίων κινείται καί ή έν Παρισίοις
έδρεύουσα «Διεθνής Έ νω σις τδν δργανώσεων προστασίας τδν
παίδων καί έφήβων (U nion Montiale des Organismes pour
la Sauvegarde de P Enfance et de P Adolescence)— iv τδν
συνεδρίων τής όποίας (Βρυξέλλαι, 1963) ήσχολήθη μέ τήν είς
τά κατ’ ιδίαν κράτη ίσχύουσαν νομοθεσίαν έπί τδν μέσων θε
ραπείας τδν έφηβικδν διαταραχών— ώς καί ό «’Οργανισμός
'Ηνωμένων Έθνων», δστις άφιέρωσε τό έν Γενεύη (1955)
πρώτον συνέδριον του είς τήν προστασίαν τδν έγκληματούντων, τδν έν ήθικφ κινδύνψ καί τδν έχόντων άνάγκην ειδικής
μερίμνης άνηλίκων, περιέλαβεν είς τάς έργασίας τοδ δευτέ
ρου συνεδρίου αύτοδ (Λονδίνου, 1960) τήν έρευναν τδν αίτιων,
τής προλήψεως καί τής μεταχειρίσεως τδν νέων μορφών έγκληματικότητος τδν άνηλίκων, ώς καί τδν ειδικών άστυνομικδν ύπηρεσιών προλήψεως τδν άντικοινωνικών έκδηλώσεών
των9 καί κατέστησε, μεταξύ τδν άλλων, άντικείμενον αυζητήσεως τοδ τελευταίου (τρίτου) συνεδρίου του (Στοκχόλμη 1965)
τά έντός τοδ πεδίου τής προλήψεως τής ύποτροπής ειδικά μέ
τρα προλήψεως καί μεταχειρίσεως τδν νεαρών άτόμων.

IV.
ΠΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΩΝ ΠΟΙ
ΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.
Ή άνωτέρω εύχή μάς μεταφέρει·—κατόπιν τών προεκτεθέντων— είς τό πεδίον τοδ έν αρχή τεθέντος ερωτήματος, ήτοι
τοΟ κατά πόσον δαίνομεν πρδς ένοποίηαιν τ δ ; εύρωπαϊκδν ποινικδν δικαίων τδν άνηλίκων.
Είναι, βεβαίως, γνωστόν, δτι ή υπό τδν κανόνων τού
δικαίου ρύθμιαις τής συμβιώσεως τδν μελδν κοινωνίας τινός,
πραγματοποιείται είς έκάστην πολιτείαν έπί τή βάσει ήθικο κοινωνικδν κριτηρίων, τά δποΐα αξιολογούν άφηρημένυ>ς τήν
συμπεριφοράν τδν άτόμων, ήτοι άναλόγως τοΟ άν κατά τάς
άντιλήψεις τοδ έθνικοΰ νομοθέτου αδτη κινήται ή οδ έντδς
πλαισίων, άτινα δπαγορεύονται δπό τής ανάγκης έννόμου προ
στασίας ώρισμένων άγαθδν τδν όπωσδήποτε συνδεομένων μετ’
αδτής προσώπων καί τής προαγωγής ταύτης, έν συνδυασμφ
πρδς τάς πολιτιστικάς συνθήκας της, δ ς διαμορφούνται έν δε
δομένη Ιστορική στιγμή δπδ τδν ήθδν καί έθίμων, τής θρη
σκείας, γενικώτερον κοσμοθεωρητικδν άπόψεων κ.ο.κ. Αί θε
μελιώδεις διατάξεις τδν κατ’ ίδιαν χωρδν άποτελοδν είς τό
πεδίον τοδ ποινικοϋ δικαίου τήν νομοθετικήν Ικφρασιν τδν
παραγγελμάτων τής κοινωνικής ήθικδι-, ώς λ.χ. τοδ σεβασμού
τής άλλοτρίας ζωής καί σωματικής άκιεραιότητος, τής ξένης
περιουσίας κ .λ .π .3, έμφανιζάμεναι ώς συνάρτησις τής Ιστορι
κής έξελίξεως τδν άνθρωπίνων κοινωνιδν διά μέσου τδν αιώ
νων. Οδτω, π .χ. είς Πρωσσίαν νόμος τοδ 1874 άπηγόρευεν
είς τάς μητέρας καί τάς τροφούς νά κοιμδνται μετά νηπίων
μικροτέρων τδν δύο έτδν έπί τής αδτής κλίνης, κατά δέ τδν
δέκατον τέταρτον αίδνα άγγλικός τις νόμος άπηγόρευε τήν
είς τό σχολεΐον φοίτησιν τδν έκ μή εδγενδν καταγομένιον παι
διών*.
’Εν τούτοις, διά τής παρόδου τοδ χρόνου, ή άνάπτυξις
τδν τεχνικδν μέσων πνευματικής έπικοινωνίας καί ή διευκόλυνσις τής προσωπικής έπαφής καί συνεργασίας τδν λαδν τής
γής κατέστησε δυνατήν τήν γνωριμίαν αδτδν, τήν κατανόησίν των, τήν διαπίστωσιν τδν πρός άλλήλους όμοιοτήτων καί
διαφορδν καί τήν δημιουργίαν κλίματος έμπιστοσύνης μεταξύ
τοδ πλε Ιστού τδν χωρδν τής Εδρώπης.
Λίαν σημαντική διά τήν δημιουργίαν άτμοσφαίρας τσσοδτον φιλικής δπήρξεν ή συμβολή τδν προμνησθειαδν διεθνών
δργανώσεων, διά τδν συνεδρίων τδν όποιων άπέβη δυνατή ή
σύγκρισις τδν έπί μέρους δικαίων καί έγένετο άπαρχή ένοποιήσεως τοδ ποινικού δικαίου τδν άνηλίκων, δπό τήν έννοιαν
τής όμοιομόρφου νομοθετικής άντιμετωπίσεως προβλημάτων τινδν τδν κοινωνικδς άπροααρμόστων παίδων καί έψήβων.
Είρήσθω, έπίσης, δτι τό συνελθόν κατά μήνα ’Ιούλιον
1966 είς Ιίαρισίους έβδομον συνέδριον τής ώς άνω «Διεθνούς
Ε τα ιρεία ς τδν Δικαστών ’Ανηλίκων», έκρινε καλόν, νά άφιερώση τάς έργασίας του είς τήν σύγκρισιν τδν δικαίων τδν
άνηλίκων άνά τόν κόσμον, δσον άφορφ: α) τάς βάσεις, τά δρια
καί τάς μορφάς τής δικαστικής παρεμβάσεως τδν μελών της,
6) τά παιδαγωγικά μέτρα, τάς ποινικάς κυρώσεις καί τά δφιστάμενα πρός έφαρμογήν των μέτρα, γ) τά έπιτευχθέντα άποτελέσματα καί τάς έπενεκτέας μεταρρυθμίσεις. Τό δ’ δλικόν
τοδ συνεδρίου δέν άπετελέσθη έξ ατομικών ή δμαδικών «ειση
γήσεων» (rapports), ώς συνέβαινεν άλλοτε, άλλ’ έκ τδν άπαντήσεων τδν μελών αότοδ είς ειδικόν έρωτηματολόγιον τής έν
λόγφ Ε τα ιρ εία ς, έν σχέσει πρός άπασαν τήν είς μίαν έκάστην
χώραν ίσχύουσαν ποινικήν καί άστικήν νομοθεσίαν έντός τού
πεδίου τδν άνηλίκων5 .
Μεταξύ τδν άνωτέρω προσπαθειών έπί διεθνούς έν γένει
έπιπέδου, θά έδει νά προστεθή καί έκείνη τής «Γνωμοδοτικής
επιτροπής»
(Commission Consultavine) έπί τδν έγκλημα-
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ΤΥΧΗ Ή ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
’Επιτίμου Συμβούλου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Ή θεωρία τού Μονώ περί Τύχης καί Συμπτώ
σεων, ως παραγόντων τής Ζωής.
Έξεδόθη τελευταίως ένα βιβλίον ύπό τοϋ βιολόγου
2 ά κ Μ ο ν ώ (MONOD) μέ τόν τίτλον «Ή Τ ύ χ η
κ α ί
ή
Ανάγκη»,
τό όποιον έπρακάλεσε πολλήν
περιέργειαν καί πολύν θόρυβον.
Ό κ. Μονώ έχει άσχαληθή μ' έρεύνας εις τήν μικροβιολογίον καί έχει τιμηθή μέ τό βραβεϊον Νόμπελ, διά τάς
έρεύνας του εις τήν Φυσιολαγίον καί τήν Ιατρικήν.
Θ άνέμενε, λοιπόν, ώς έκ τούτου, ό άναγνώστης τοϋ
βιβλίου του, νά πραγματευθή ό συγγραφεύς τό θέμα του
έπί τή βόοει έπιστημσνικών παρατηρήσεων καί δεδομένων.
Πλήν όμως, άντιθέτως, τόν διακρίνει μεγάλη προκατάληψις
ώς πρός τό ύπερβατικόν, μέ κριτήριον, όχι πάντοτε τήν
αύστηράν έπιστημονικήν έρευνον, καθώς έπίσης, καί με
γάλη δόαις (φαντασίας, δεδομένου ότι αποδίδει άποφασιστικάν ρόλον εις τήν Ζωήν εις τόν παράγοντα «Τύχη».
Κατά τόν Μονώ, τό κάθε φαινόμενον έχει τήν αιτίαν
του. Δέχεται, συνεπώς, τήν αιτιοκρατίαν, όχι όμως ώς α
πόλυτον «ντετερμινισμόν», άλλά μέ τήν άρχήν τής «άπροσδιοριστίσς» τοϋ ΧαίΖεμπερκ, εις τόν «μικρόκοαμον». Υπο
στηρίζει, δέ, ότι, όπως εις τήν κίνησιν των ήλεκτρονίων παρατηρεϊται άπροσδιοριστία, τήν όποιαν καί άποκαλεϊ «τύχην»,
όμοίως, τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τούς Ζώντος οργανι
σμούς.
Κατά τόν Μονώ, ή «τύχη» καί αί συμπτώσεις αποτε
λούν τόν άποφασιστικάν παράγοντα τής Ζωής.
'Εντελώς δέ άντιεπιστημονικώς, μέ άφειδή χρήοιν τής
φαντασίας, προσπαθεί νά έΕηγήση τά θαυμαστά φαινόμενα
τής Ζωής. ΦαντόΖεται, δηλοδή, χωρίς όμως καί νά φέρη
κσμμίαν άπόδειΕιν, άσφαλώς διότι δέν είναι εις θέσιν νά τό
κάμη, ότι, «κάποτε», ή γή είχεν όλος τάς προϋποθέσεις,
ώστε νά ποραχθή ή Ζωή αύτομάτως καί νά έλθουν εις φώς
Ζωντανοί όργανισμοί. Καί διά νά κάμη τήν ύπόβεσίν του
αύτήν περισσότερον πιστευτήν, φέρει ώς παράδειγμα τά
γεγονός, ότι κάποτε, εις μίαν σπάνιάν στιγμήν, συμβαίνει
νά κερδίσωμεν τόν πρώτον λαχνόν I
Μέ τό πολύ άπλοϊκόν αύτό έπιχείρημα, ό Μονώ νομίΖει, ότι έδωκε τήν λύσιν εις τό βασικώτατον κΓ έΕαιρετικώς πολύπλοκον φαινόμενον τής Ζωής. Δέν άρκεί, όμως,
τό νά ύπάρΕουν «κάποτε» οί μονοδικαί εύνοϊκσί προϋποθέ
σεις, ώστε νά δημιουργηθή έκ «τύχης»; ήτοι διό τού συν
δυασμού διαφόρων συμπτώσεων, ή Ζωή, άλλ' είναι άνάγκη
καί μετέπειτα νά είναι δυνατή ή διστήρησις τών άναγκαίων
εκείνων ιδιοτήτων, πού θά συμβάλουν εις τήν έπιβίωσιν
καί τήν βελτίωσιν τών ειδών.
Διά τούτο, ό Μονώ, μέ τήν αύτήν εύκολίαν, καταφεύ
γει καί πάλιν εις τήν άπό μηχανής θεάν - Τύχην καί τάς
συμπτώσεις. Μέ αύτόν δέ τόν τρόπον, τόν έντελώς άντιεπιστημσνικόν καί χωρίς καμμίον άπολύτως άπόδειΕιν, νομίΖει,
ότι παρακάμπτει όλας τάς δυσκολίας πού άνακύπτουν. Ού
τως, ή «Τύχη» μέ τάς «συμπτώσεις» γίνεται τό προσφιλές
σωσίβιον τού Μονώ, εις όλα γενικώς τά προβλήματα τής
δημιουργίας τής Ζωής καί τής έρμηνείας τών φυσικών καί
βιολογικών φαινομένων.
Αλλ' ή «Τύχη» τού Μονώ δέν είναι μόνον μιά άπλή
σύμπτωσις. Δέν είναι μία αύθαίρετος έπίδρασις βιολογικών
φαινομένων. Αποτελεί κι' ένα έΕαίρετον εύρημα, διότι έχει
πολυποίκιλους ιδιότητας, άλλά καί πολλάς σημασίας. Τής
άποδίδει, τούτέστι, τήν ιδιότητα τού ακαθορίστου, τού άνερμηνεύτου, τής αίτιας τής τάΕεως καί τού νόμου.
"Ητοι, μέ άλλους λόγους, ή «Τύχη», κατά τόν Μονώ,
όχι μόνον δέν είναι τυφλή, άλλά έχει καί πολλάς άπιθάνους ιδιότητας εις τρόπον, ώστε νά ήμπορή νά παραβληθή
ή όκόμη καί νά ταυτισθή πρός τό Θειον.

Κι ένώ ό Μονώ άρνεϊται τό ύπερβατικόν, ένψ άρνείται Θεόν προσωπικόν, Πάνσοφον καί Παντοδύναμον Δημι
ουργόν τού Σύμπσντος, έν τούτοις, μέ τήν θεωρίαν του,
προβάλλει ένα άλλον Θεόν, ίδικής του κατασκευής, τήν
«Τύχην», τήν όποιαν καί θεωρεί ώς δημιουργόν τού κόσμου!
Εις παρόμοιον ποράλογον συμπέροσμα καταλήγουν ό
λοι εκείνοι, οί όποιοι τής άρνούνται νά δεχθούν τήν μίαν
καί μόνην λογικήν έΕήγησιν τής δημιουργίας τού κόσμου,
διά τού Δημιουργού Θεού, είναι ύποχρεωμένοι νά καταπί
νουν τόννους εύπιστίος, ώς λέγει ό Πασκάλ καί φθάνουν
εις παραλογιαμόν.

2. Τό άβάσιμον καί παράλογον τής θεωρίας τού
Μονώ.
Ποιον δέ είναι τό κυριώτερον έπιχείρημα τής θεωρίας
τού Μονώ;
Ή σύμπτωσις τών πιθανοτήτων εις τό «μηδέν». Απο
φεύγει, όμως, νά έΕηγήση έπιστημονικώς τόν ισχυρισμόν
του αύτόν, άπλούστατα, διότι ό όκριβής προσδιορισμός τού
ισχυρισμού του είναι άντίβετος πρός τήν θεωρίαν του καί
τήν διαψεύδει παταγωδώς.
"Οταν όλα γώρω μας μαρτυρούν, ότι ύπάρχει εις τόν
κόσμον μία άΕιοθούμαστος σκοπιμότης, άρμονία καί τάΕις,
Ό τα ν όλα γύρω μας μαρτυρούν, ότι υπάρχει εις τόν
ένα άριστουργηματικόν σχέδιον ένεργείος, πού, κατά κοι
νήν λογικήν, προϋποθέτει διάνοιαν καί μάλιστα ύπερτάτην,
προικισμένην μ' έΕοχον σοφίαν καί δύναμιν άσύλληπτον, ό
Μονώ καί οί άπαδοί του έννοοΰν ν' άχρηστεύσουν τό λο
γικόν των καί ν ’ ά-πσδώσουν εις τήν τυφλήν Τύχην καί τάς
συμπτώσεις όλα τά θαυμάσια φαινόμενα τής Δημιουργίας.
Ό ταν διά τά άπλούστερα καί τά κοινότερα πράγματα
χρειάΣεται άναλογία πιθανοτήτων, ή όποια έκφράΖεται μέ
ίλιγγιώδεις άριθμούς δισεκατομμυρίων, ποιος δράγε φαντα
στικός άριθμός πιθανοτήτων χρειάΖεται διά τά περισσότε
ρον πολύπλοκα φαινόμενα τής Ζωής, τά όποια συμβαίνουν
καθημερινώς έμπρός εις τά μάτια μας;
Κατά τήν κοινήν λογικήν είναι παράλογον τό νά σκεφθη κανείς, ότι μέ τήν «Τύχην» είναι δυνατόν νά πραγμα
τοποιηθούν αί συμπτώσεις έκεϊναι, πού άπαιτεϊτοι νά συν
υπάρχουν καί διά τάς όποιας αί μαθηματικοί πιθανότητες
άνέρχονται εις άσύλληπτον άριθμόν δίς καί τρις έκατομμυρίων. Οίαδήποτε δέ παρέκκλισις έκ τούτων, κατ' άνάγκην,
θά όδηγήση εις τελείαν καταστροφήν τού άναμενομένου
αποτελέσματος.
Εις τόν ποραλογισμόν αύτόν τού Μονώ έΕανέστη καί
όπήντηαεν ένας Γάλλος συνάδελφός του, ό 'Ακαδημαϊκός
Ροστάν (I. ROSTAND), ό όποιος, έν τούτοις, δέν άνήκει
εις τήν παράταΕιν τών πιστών;
«Τό νά αποδίδεται εις τήν παρέμβασιν τής τύχης μία
τοιαύτη δημιουργική άπατελεσματικότης δέν όμοιάΖει ώσάν
νά ποραδέχεται κανείς, ότι ένα λογοτεχνικόν άριστούργημα
ήμπόρεαε νά γραφή, χάρις εις μίαν σειράν λαθών έκτυπώσεω ς;».
Κοί εις άλλο σημεϊον, λέγει: «Ή θεωρία τού Μονώ
διά τήν τυχαίαν προέλευσιν τού άνθρώπου δέν μέ ικανο
ποιεί. Αφήνει πολλά έρωτήματα άναπάντητα, όπως αύτά
τής άδελφωσύνης καί αγάπης. . .».
Διά νά γίνη περισσότερον άντιληπτός ό συλλογισμός
αύτός, θά φέρωμεν ένα παράδειγμα έφορμογής τοϋ νόμου
περί πιθανοτήτων, τόν όποιον τόσον πολύ έπικσλοϋνται οί
όπαδοί τών τυχαίων συμπτώσεων. Αφορά δέ τό παράδειγμα
τούτο τήν άκόλουθον άπλουστάτην ένέργειαν.
Λομβάνομεν 10 δραχμάς, τάς σημειώνομεν άπό τό 1
έως τό 1-0 καί έπειτα τάς άνακστεύομεν καλώς. Κατόπιν
δοκιμάΖαμεν νά τάς άναούρωμεν κατά σειράν άπό τό 1 — 10
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Η πιθανότης τοϋ ν' άνσσύρωμεν τό I είναι έν έπί τών
10. Ή πιθανάτης τοϋ ν' άνασύρωμε κατά σειράν, τό 1 καί
2, είναι έν έπί τών 100, τό 1, 2 καί 3 κατά σειράν, είναι
έν έπί 1000, τό 1, 2, 3 καί 4 είναι έν πρός 10.000 καί οϋτω
καθεξής, μέχρις δτου ή πιθανάτης τοϋ ν' άνασύρωμεν κατά
σειράν τό 1 έως 10 άνέρχεται εις 1 έπί 10 έκαταμμυρίων.
"Οταν, λοιπόν, διά τήν άπλουστάτην αύτήν ένέργειαν
χρειάζεται νά ύπάρχπ τόση άναλογία συμπτώσεων, φαντά
ζεται κανείς τί ασύλληπτος αριθμός συμπτώσεων απαιτεί
ται διό τό περισσότερον πολύπλοκα φαινόμενα καί πόσον
απίθανος σύμπτωσις συνδυασμών θά πρέπει νά ύπαρξη, ώ
στε νά παραχθοϋν τά οργανικά κοί ανόργανα όντα και νά
λειτουργούν μέ τόσην άκρίβειαν καί θαυμαστήν σκοπιμό
τητα.
Ως πρός τό θέμα τούτο, φέρομεν, έπίσης, τό ακόλου
θον ποράδειγμα: Κατά τούς βιολόγους, ή παραγωγή ένός
κοί μόνον μορίου πρωτεΐνης, τό όποιον άπαρτίΖεται άπό
δύο μόνον στοιχεία, θ' όπαιτοϋσεν όγκον ύλης τεράστιον
καί χώρον μεγαλύτερον τοϋ Σύμπαντος. Ό άναγκαϊος δέ
χρόνος διά νά παροχθή τυχαίως ένα μόριον πρωτεΐνης εις
χώρον άντίστοιχον τοϋ μεγέθους τής γής άπαιτεϊ περίπου
10.243 δισεκατομμύρια έ τ η : (") Τούτο, όμως, είναι άπίθανον νά συμβή, διότι ή περίο
δος τής ύπάρξεως τών οργανικών προϋποθέσεων διά τήν
παραγωγήν Ζωής εις τήν γήν υπολογίζεται εις ένα μόνον
δισεκατομμύριο^ έτών (2).
Έν τούτοις, άν, έστω καί καθ ύπόθεοιν, τούτο συνέ
βαινεν, πάλιν, ένα καί μόνον μόριον πρωτεΐνης δέν άρκεϊ,
άφ' ένός μέν, διότι ή πρωτεΐνη δέν είναι ένός μόνον εί
δους, άφ' έτέρου δέ, διότι ή πρωτεΐνη δέν ταυτίΖεται, ούτε
πρός τό κύτταρον, ούτε καί πρός τήν Ζωήν. ΧρειάΖεται συ
νεπώς πλήθος όμοιων μορίων καί άπειρία συνδυασμών καί
υπολογισμών, πού καθιστούν τήν πιθανότητα τής τυχαίας
έμφανίσεως τής Ζωής πρακτικώς έντελώς άδύνατσν.
Τόσον δέ πολλαί ούσιώδεις συνθήκαι διά τήν ϋπαρξιν
Ζωής εις τήν γήν μας είναι άνογκαϊαι, ώστε είναι μαθηματικώς άδύνατον όλοι αυτοί (οί ουσιώδεις συνθήκαι) κατά
τύχην νά συνυπάρξουν ύπό όλως ίδιάΖουσαν οχέοιν καί
καθ' οίανδήποτε χρόνον, εις τήν γήν μας.
Η πιθανάτης τού νά συμπέσουν μερικοί μόνον άπό τάς
συνθήκας αυτός πού άπαιτοϋνται διά τήν ϋπαρξιν τής Ζωής,
είναι κοτά τόν Μόρρισον(3) μία εις τό έκατομμύριον, ή δέ
πιθανάτης τού νά συμπέσουν όλαι δέν είναι δυνατόν νά
ύπολογισθούν ούτε μέ δισεκατομμύρια καί δέν συμβιβάζεται
μέ κανένα άπό τούς νόμους τών πιθανοτήτων. Εξ άλλου,
έχει διοπιστωθή άπό τούς έρευνητάς έπιστήμονας. ότι ή
Φύσις είναι σκοπίμως προσαρμοσμένη πρός τόν άνθρωπον
καί μάλιστα περισσότερον προσηρμοσμένη πρός αύτόν,
παρ' δ,τι ό άνθρωπος πρός έκείνην.
Ως έκ τούτου, ό κάθε λογικός άνθρωπος είναι ήναγκοσμένος έξ αύτών τών πραγμάτων νά πεισθή, ότι όλα τά
θαυμάσια φαινόμενα τής Φύσεως, πού λειτουργούν μέ τόσην
άκρίβειαν, τόξιν καί σκοπιμότητα προσαρμογής, δέν είναι
δυνατόν νά είναι έργον τύχης, άλλ' ότι έχουν ρυθμισθή άπό
μίαν άπειρον δημιουργικήν Διάνοιαν, άπό ένα Νοϋν ένός
ύπερτάτου όντος. Πανσόφου καί Παντοδυνάμου.

Ή σκοπιμότης ή οποία ένυπάρχει είς τήν Φύσιν,
διαψεύδει τήν θεωρίαν τοϋ Μονώ.
Είδικώς, ώς πρός τό θέμα τής σκοπιμότητος πού ύπάρχει είς τήν Φύσιν, παρστηροϋμεν, ότι αύτη μαρτυρεί ότι
υπάρχει σχέδιον ένεργείας καί σκοπός συγκεκριμένος πρός
τόν όποιον τείνει. Προϋποθέτει δέ, κοτά λογικήν συνέπειαν,
μίαν Διάνοιαν ύπερτάτην καί άπειρον, προικιαμένην μέ έξοχον σοφίσν καί δύναμιν όσύλληπτον.
Πλήν όθεν τών όσων έχομεν ήδη σημειώσει, έκ τών
όποιων προκύπτει ότι ή πιθανάτης τής τυχαίας έμφανίσεως
τής Ζωής είναι πρακτικώς άδύνοτος, κι ένας άλλος πρόσ
θετος βασικός λόγος ύπάρχει διά τόν όποιον ή ύπόθεσις
τού Μονώ καθίσταται έντελώς άστήρικτος. Είναι δέ ό λό
γος αύτός ή ϋ π α ρ ξ ι ς
σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς είς
τά διάφορα φαινόμενα τής Ζωής.
Ως προς τό Ζήτημα τής σκοπιμότητος, ένας διάσημος
Γερμανός Κοθηγητής τής Ζωολογίας καί έρευνητής τής Φύ
σεως άπό όντολογικής άπόψεως, ό Κ ά ρ λ
Φ ρ ι ν 
ί ρ η χ ς, βλέπων τό σύνολον τοϋ φυσικού κόσμου ώς
κάτι ώργσνωμένον καί τακτοποιημένον γράφει είς τό έργον
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του, - Οντολογία ώς Επιστήμη τής Φύσεως», μεταξύ άλ
λων καί τά έξής:
«Αί διάφοροι αύταί τακτοποιήσεις προέρχονται η μια
άπό τήν άλλην, ένφ αί άρχικαί ιδιότητες τής ύλης υπη
ρετούν τόν καθωρισμένον κύκλον πορείας των. Χωρίς τήν
αύστηράν τόξιν δέν θά ήτο δυνατόν τό πολυσύνθετον τής
ύπάρξεως. . . Είς τή ύλην καθ έουτήν έμφανίΖεται μόνον
ή αίτιότης, έ ν φ
ή σ κ ο π ι μ ό τ η ς
ε ί ν α ι
άρχή
πού σ υ ν δ υ ά ζ ε τ α ι
ίδιαιταίρως
μ ό ν ον
μέ τό
πνεύμα,
ή δ έ σκοπιμότης είς
τόν οργανισμόν είνσι αποτέλεσμα
μόνον τού ύπ' αύτού
δρώντος πνεύματος. Β λ έ π ο μ ε ν
ο λ ό κ λ η ρ ο ν
τήν
Φύσιν
γ ε μ ά τ η ν
άπό
σκόπιμους
σχέσεις.
Έξ
αύτού
σ υ μ π ε ρ α ί ν ο μ ε ν
ότ ι
ή Φύσις
ε ί ν α ι
μία
άπ ο κ ά λ υ ψ ι ς
τού μ ε γ ά λ ο υ
πνεύματος».
Ο δέ διακεκριμένος Γάλλος ιατρός, Καθηγητής τής
Ανατομίας είς τό Πανεπιστήμιον τών Πορισίων καί μέλος
τής Ιατρικής Ακαδημίας Άνρύ Μπουβιέ (Bouvier) είς ένα
άπό τά τελευταία συγγράμματά του «Ζωή καί σκοπιμότης»,
έξετόΖει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής Ζωής καί τήν
πιθανήν προέλευσίν της, έν συνεχεία δέ άναλύει λεπτομε
ρώς τό Ζήτημα τής σκοπιμότητος είς τήν Ζωικήν Βιολογίαν
γράφει μεταξύ άλλων τά έξής:
«Είς τήν υλιστικήν πίστιν, ή όντσγέννεσις άντιθετει
μίαν έξέλιξιν άναμφισβητήτως διευθυνομένην πρός προβλεφθέντα σκοπόν, ό όποιος είναι ό σχηματισμός Ζωντανού
όντος διοκρινομένου άπό όλας τάς οργανικός λεπτομέρειας
πού χαρακτηρίζουν τούς προγόνους του. Ή
Ζωή
δέν
ε ί ν α ι
καί
δ έ ν
θά
ή μ π ο ρ ο ΰ σ ε
νά
ε ί ν α ι
έ ρ γ ο ν
τ ύ χ η ς .
Είναι τό έργον μιας
δημιουργικής ύπερφυσικής σκέψεως, τοϋ Θεού. . Α λ λ ά
δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν
τήν
Ζωήν,
ό Π ο ι η τ ή ς
τής
Ζωής
τής
έ δ ω κ ε ν
ένα
σκοπόν
πρός τόν όποιον βαίνουν τά ένόργανα όντα.

Μερικοί περιπτώσεις σκοπιμότητος είς τήν Φύσιν.
Πρός άπόδειξιν τής άληθείας, ότι δηλαδή έκ τύχης
είναι άδύνατον νά ποραχθή ή άπειρία τών συνδυασμών
έκείνων πού άπαιτοϋνται ώστε νά πραγματοποιήται ή θαυμασία σκοπιμότης πού κυριαρχεί γενικώς είς τήν φύσιν, θά
σημειώσωμεν ώρισμένας παρατηρήσεις τάς όποιας ό δρ
Μόρρισον άναφέρει είς τό βιβλίον του «Ό άνθρωπος δέν
είναι μόνος». (4)
Στσχυολογούμε μερικός άπό τάς παρατηρήσεις τού
δρος Μόρρισον άπό τάς όποιας προκύπτει κατά τρόπον πειστικώτερον ότι μία θαυμασία «σκοπιμότης» βασιλεύει είς
τήν φύσιν γενικώς ή όποια προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν άνωτάτης Διανοίας.
Εάν, ώς γράφει ό ίδιος, ό φλοιός τής γής ήτο παχύ
τερος μόνον κατά 10 πόδας. ή έάν οί ώκεανοί ήσαν βαθύ
τεροι μόνον κατά όλίγους πόδας, δέν θά ύπήρχε τότε έλεύθερον όξυγόνον διό τήν συντήρησιν τής Ζωής. Ποιος
λοιπόν έπρονόησε διά τό Ζήτημα τούτο, τό τόσον άπαραίτητον διά τήν ϋπαρξιν τής Ζωής; Μήπως ή τύχη;
Έπίσης, έάν ή Σελήνη, κοτά τήν περιστροφικήν κίνησίν της πέριξ τής Γής, έκινεϊτο περί τά 50.000 χιλιό
μετρα μακρύτερον, αί παλίρροιαι θά ήσαν τόσον τρομακτι
κοί είς τόν πλανήτην μας. ώστε ή ξηρά θά έβυθίΖετο είς
τούς ώκεανούς δύο φοράς τήν ήμέραν.
Επίσης, άν ό "Ηλιος, ήτο μακρύτερα άπό τήν Γήν,
τότε θά έκαλύπτετο αύτή άπό οίωνίους πάγους. Αντιθέτως, άν ό Ή λιος εύρίσκετο πλησιέστερα είς τήν Γήν, τότε
θά ήτο ή Γή μέσα είς άληθινήν κόλασιν πυρός.
Αλλά καί είς τάς δύο περιπτώσεις, ή Ζωή θά ήτο ά
δύνατον νά ύπάρξη. Κάποια λοιπόν άνωτέρα Διάνοια έχει
προνοήσει ώστε καί είς τάς δύο αύτάς περιπτώσεις νά ύπόρχουν αί κατάλληλοι συνθήκαι διά τήν Ζωήν.
Επίσης, ον ή περιστροφή τής Γής περί τόν Ή λ ιο ν έπεβραδύνετο, τότε καί πάλιν ή Ζωή θά ήτο άδύνατος. Διότι
αί νύκτες καί σί ήμέραι θά ήσαν πολύ μεγαλύτεροι άπό
τώρα, τότε ό Ή λιος κατά τάς μσκράς ήμέρας θά κατέκαιε
τήν βλόστησιν, ένφ κάθε βλάστησις θά έπόγωνε τήν νύκτα.
Τό αύτό θά αυνέβαινεν έπίσης, άν ή σύνθεσις τών άερίων
τής άτμοσφαίρας ήτο διαφορετική.
Ή κλίσις τής Γής σχηματίΖει μέ τόν Ισημερινόν γω
νίαν 23 μοιρών. Αύτή δέ ή κλίσις δημιουργεί τάς έποχάς

μας. Εάν δέν ύπήρχεν ή κλίοις αύτή, οί πόλοι τής Γης
θά εύρίσκοντο εις ένα αιώνιον λυκόφως ή λυκαυγές. Οί
υδρατμοί θά έκινοΰντο άπό τούς ωκεανούς πρός Βορρόν
καί Νότον καί θά έσυσσώρευον πάγους εις όγκον ίσους
πρός τάς άπειρους καί θ' όφιναν πιθανώς μίαν έρημον μεταΕύ τού Ισημερινού καί τού πάγου.
Παγωμένοι ποταμοί θά κατέσκαπτον τήν Εηράν καί θά
έχύνοντο εις τόν ώκεανόν σχηματίΖοντες όγκους πολτού
καί θά έπίεΖον τούς πόλους γεγονός πού θά συντέλει ώστε
ό 'Ισημερινός νά έΕσγκωθή η νά διαρραγή ή ν' άλλάΕη κα·
τεύθυνσιν.
Ή πτώσις δέ τής στάθμης των ώκεανών θ' άπεκάλυπτε τεράστιος νέας έκτάσεις γης καί θά ήλάττωνε τήν πτώσιν των βροχών εις όλας τάς περιοχάς τής ύδρογείου μέ
φοβερά άποτελέσματα.
Εάν όλος ό άήρ ύγροποιεϊτο, θά έκάλυπτε τήν Γήν
εις ύψος 10 περίπου μέτρων ή κατά 1 :600.000 τής άκτϊνος
τής Γής.
Εάν ή άτμόσφαιρα έγίνετο πολύ λεπτοτέρα, μερικά άπό
τά μετέωρα τά όποια τώρα καίονται κατά έκατομμύρια κα
θημερινώς εις τήν έΕωτερικήν άτμοσφαϊραν, θά έβομβάρδιΖον τήν Γήν εις όλα τά μέρη καί τ' άποτελέσματα θά ήταν
κατοστρεπτικώτατα.
Ή άτμόσφαιρα έχει άκριβώς τόσον πάχος όσον άρκεί
νά άφήνη νά περνούν αί άκτϊνες πού χρειάΖονται διά τήν
βλάστησιν καί νά φονεύουν τά βακτηρίδια, νά παράγουν
τάς βιταμίνας καί νά μή βλάπτουν τόν άνθρωπον.
ΈΕ άλλο, τά κύρια βιολογικά στοιχεία είναι τό όΕυγόνον, τό ύδρογόνον, τό διοΕείδιον τού άνθρακος καί ό
άνθραΕ είτε μεμονωμένος είτε εις τάς μεταΕύ των σχέσεις.
Είναι ή βάσις έπί τής όποιας στηρίζεται ή Ζωή.
Εν τούτοις δέν υπάρχει πιθσνότης, ούτε ένός πρός
έκατομμύρια ότι θά ύπήρχαν όλ' αύτά εις μίαν καί τήν
αύτήν έποχήν έπί τής Γής εις τάς άκριβεϊς άναλογίας πού
χειάΖεται ή Ζωή.
Καθώς δέ γράφει ό Μόρισσον τό νά λεχθή ότι τά
γεγονότα αύτά είναι τυχαία άποτελεϊ πρόκλησιν διά τούς
μαθηματικούς.

Είναι όμως άτελείωτος ό άριθμός τών περιπτώσεων
εκείνων άπό τάς όποιας, σαφώς προκύπτει ότι
καί έν γένει οί φυσικοί παράγοντες πού πρέπει νά υπάρ
χουν ώστε νά είναι δυνατή ή ϋπαρΕις καί ή διατήρησις
τής Ζωής, εύρίσκονται εις τήν φύσιν κατά τοιούτον τρόπον
διαρρυθμισμένοι ώστε νά ήμπορή νά λεχθή ότι ή φύσις εί
ναι περισσότερον προσηρμοσμένη πρός τούς Ζώντας οργα
νισμούς, παρά εκείνοι πρός τήν φύσιν.
Θά ήτο δέ άντίθετον πρός τήν στοιχειώδη λογικήν τό
νά θεωρήση κανείς τήν θασμοσίαν αύτήν σκοπιμότητα πού
παρατηρεϊται εις φύσιν ώς τό άποτέλεσμα τυχα,ων συμπτώ
σεων καί όχι ότι έχουν ρυθμισθή άπό μίαν άνωτάτην Δη
μιουργικήν Διάνοιαν μέ άφθαρτον σοφίαν.
Καί ώς γράφει ό Δρ Μόρρισον, ή πιθανότης τού νά
συμπέσουν μερικοί μόνον άπό τάς προοαρμογάς πού άπαιτούνται διά νά ύπάρΕη καί νά διστηρηθή ή Ζωή, είναι μία
εις τό έκατομμύριον, ή δέ πιθανότης τού νά συμπέοουν όλαι
μαΖί δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθή, ούτε εις δισεκατομ
μύρια. . .
"Ωστε ή ύπαρΕις τής παρατηρουμένης εις τήν φύοιν
σκοπιμότητος δέν είναι δυνατόν νά συμβιβασθή μέ κανένα
άπό τούς νόμους τών πιθανοτήτων, ούτε μέ τήν έΕήγησιν
ότι όλα αύτά τά θαυμάσια φαινόμενα σκοπιμότητος έχουν
γίνει τυχαίως, άλλά ότι έχουν ρυθμισθή άπό Νούν ένός
ύπερτάτου όντος.

(1) καί (2) Γ. Μποζώνη «’Ανάγκη καί τύχη» εις περιο
δικόν «Συζήτηαις», οελ. 230.
(3) Ό Μόρρισον είναι διαπρεπής
Φυσικός έπιατήμων,
διατελέαας καί Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας των θετικών Ε π ι 
στημών τής Ν.Τόρκης καί Μέλος τοΟ ’Εθνικού Συμβουλίου
’Ερευνών τής ’Αμερικής.
(4) Dr Morrison THE MAN DOES NOT STAND ALO
NE.
(ΣυνεχίΖεται)

MIA ΕΞΟΡΜΗΙΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ό Διοικητής τής Τροχαίας Αθηνών
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ δίδει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν
καί σπουδαιότητα εις τήν κυκλοφοριακήν διαπαιδαγώγησή καί μάλιστα τών
νέων. Διά τής κυκλοφαριακής άγωγής
καί κυρίως διά τού προβληματισμού τών
νέων έπί τού άνησυχητικοΰ άριθμού τών
τροχαίων άτυχημάτων είναι δυνατόν νά
μειωθούν εις τό έλάχιστον τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα.
Τά Κράτη τής Δυτικής Εύρώπης εύρεθέντα πρό τού ίδιου προβλήματος είσήγαγον τό μάθημα τής κυκλοφοριακής
άγωγής, ώς μάθημα ύποχρεωτικόν εις
τά σχολεία τής Δημοτικής καί Μέσης
Έκπαιδεύσεως. Διά τής συστηματικής
διδασκαλίας τών κανόνων κυκλοφορίας
έπιτυγχάνεται ή δημιουργία πολιτών μέ
κυκλοφοριοκήν συνείδησιν.
Ή Αστυνομία Πόλεων είναι έκ τών
πρώτων ύπηρεσιών. οί όποίαι συνέλαβον
καί έν τώ μέτρω τού δυνατού ύλοποίησον τούτο. "Ηδη προβλέπεται ότι λίαν
συντόμως καί εις τήν Πατρίδα μας θά είσαχθή τό μάθημα τής κυκλοφοριακής ά
γωγής εις τά σχολεία. Τό Ύπουργεϊον
Ναυτιλίας — Μεταφορών καί Επικοινω
νιών αύτήν τήν στιγμήν έτύπωσε περί

τάς 250.000 βιβλίων κυκλοφοριακής ά
γωγής τά όποια θά χρησιμεύσουν ώς
διδακτικόν βοήθημα τών μαθητών.
Έ κ τής άνωτέρω άρχής έμφορούμενος ό κ. Διοικητής τής Τροχαίας 'Αθη
νών διέταΕε καί έφέτος μίαν έΕόρμησιν
ΆΕιωματικών εις τά σχολεία τής περιο
χής 'Αθηνών. Εις τό πλαίσιον τής έκστρατείας αύτής πρός ένημέρωσιν τών
νέων έπί τού προβλήματος καί τής πρω
τοφανούς άνθρωποθυσίας εις τόν βωμόν
τής άσφάλτου καί τών τροχών, ώμίλησαν ό Αστυνόμος
Β ' κ. ΕΜ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ εις τά κάτωθι σχολεία: 1)
Γ' Δημοτικόν Σχολεϊον Δάφνης, 2) Γ ’
Κέντρον Μαθητείας Οργανισμού Άπασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού, 3)
Κέντρον Λαϊκής Έπιμορφώσεως Δάφνης
καί 4) Β ' Δημοτικόν Σχολεϊον Δάφνης.
ΈΕ άλλου ό Ύποστυνόμος Α ' κ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ώμίλησεν
εις τά έΕής σχολεία τής Περιοχής Αθη
νών: 1) Γυμνάσιον Άρρένων Π. Φαλή
ρου, 2) Μικτόν Γυμνάσιον Καλαμακίου,
3) Γυμνάσιον Θηλέων Παλ. Φαλήρου,
4) Πρότυπον Γυμνάσιον Ν. Σμύρνης,
5) Ιδιωτικόν Γυμνάσιον ΛαΖαροπούλου,
6) Α ' Γυμνάσιον Θηλέων Νέας Σμύρνης
7) Σχολαί Εστίας Ν. Σμύρνης, 8) Νυ

κτερινόν Γυμνάσιον Θεοδωραπούλου,
9) Γ' Γυμνάσιον Θηλέων
Αθηνών,
10) Κ ' Γυμνάσιον Θηλέων Αθηνών (Ν.
Κόσμος), 11) Γυμνάσιον Θηλέων Καλ
λιθέας, 12) Γ Γυμνάσιον Θηλέων (Πετράλωνα), 13) Οικονομική Σχολή Έμποροϋπαλλήλων Αθηνών, 14) ΚΔ' Γυμνάσιον Αρρένων Αθηνών
(Ν. Κό
σμος), 15) Αστικόν Κέντρον Περιστε
ριού τού Εθνικού
Οργανισμού Πρό
νοιας.
Ο κ.
ΚΩΝ) ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ τελείως άνιδιοτελώς προσεφέρθη
διά τού ιδιωτικού του τεχνικού έΕοπλισμού διά τήν παρουσίασιν τών ανωτέ
ρω προβολών. ΆΕίΖει νά τονισθή ότι ή
ιδιωτική πρωτοβουλία είναι έτοιμη νά
συμβάλη άποφασιστικώς εις τήν σταυ
ροφορίαν κατά τής άπειλής τών ούτοκινητιστικών άτυχημάτων
ΈΕ άλλου τό κινηματογραφικόν συνεργεϊον τού Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πό
λεων μενόλως συνέβολεν εις τήν έπιτυχίαν τής άνωτέρω προσπάθειας τής
Τροχοίος Αθηνών.
-ΑΧ.»
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ΠΕΡΙ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕ ΛΕ Ι ΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΣΙΠΡΟΥΔΗ
Ά σ τ υ ν . Α ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ Β'
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)
Α Μ Ε Λ Ε Ι Α
Αρθρον 28.
ΈΕ άμελείος πράττει όστις ένεκεν έλλείψεως τής προ
σοχής ήν όφειλεν έκ τών περιστάσεων καί ήδύνατο νά καταβάλη, είτε δέν προείδε τό έκ τής πράΕεώς του παραχθέν
άΕιάποινον άπστέλεσμα, είτε προείδε μέν τούτο ώς δυνα
τόν, έπίστευεσε, όμως, ότι δέν θά έπήρχετο.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ
Α ' Ή άμέλεια άποτελεϊ τήν δεύτερον μορφήν τής υ
ποκειμενικής ύπαιτιότητος, διότι ή αποδοκιμαΖομένη ψυχική
σχέοις τού δράστου πρός τήν εγκληματικήν πράΕιν, ένταϋθα συνίσταται είς άδιοφσρίαν αυτού έναντι τών τιθεμένων
κανόνων έπιμελείος ύπό τοΰ δικαίου.
Ό όρισιμός τής άμελείος ώς έχει έν τώ Π. Κώδικι,
άπηχεϊ τήν γνώμην τού Καθηγητοΰ Ποιν. Δικαίου Χωραφό.
Ό δράστης δέν έπιδιώκει οϋτε άποδέχεται τό παρα
χθέν άΕιάποινον, πλήν όμως έμφανΙΖει ένοχή θουλήσεως,
οΰσα άδιάφορος έναντι τών έπιταγών τοϋ δικαίου.
Έ κ τοϋ όρισμοϋ προκύπτουν δύο τινά:
α) Είτε δέν προείδε τό έκ τής πράΕεώς του παρα
χθέν άΕιάποινον άποτέλεσμα. δηλαδή έχομεν παντελή μή
πρόβλεψιν τοϋ έγκληματικοϋ άποτελέσματος, καί
β) Είτε προείδε μέν τούτο, ώς δυνατόν, έπίστευεσε
όμως, ότι δέν θά έπήρχετο, δηλαδή έχομεν πρόβλεψιν μέν
τοϋ έγκλημοτικοϋ άποτελέσματος συνοδευαμένην άπό αίσιάδοΕον πεποίθησιν ότι τούτο δέν ήθελε πραγματοποιηθή
έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει.
ΕΙς τήν πρώτην περίπτωσιν γίνεται λόγος περί άουνειδήτου (άνευ συνειδήσεως) άμελείας οϋτω π.χ. ό άπει
ρος Ιατρός δστις έΕ έπιπολαιότητος άναλομβάνει έπικίνδυνον έπέμβοσιν μέ στοιχειώδη άγνοιαν τών έπιστημονικών
κανόνων. Έτερον ά (α) κυνηγάς πυροβολών κατά διερχομένου λαγού πρό τοϋ θάμνου είς τάν όποιον άπεκοιμήθη
προηγουμένως 6 συγκυνηγός του (β) φονεύει τάν (6) άντί
τοϋ λαγωοϋ. Είς τήν 6 περίπτωσιν γίνεται λόγος περί ένσυνειδήτου άμελείος. Οϋτω λ.χ. ό ιατρός όστις δέν λαμ
βάνει κατά τήν έγχείρησιν τά προληπτικά μέσα άσηψίας,
καίτοι προβλέπει τήν δυνατότητα τής μολύνσεως, άλλ' οίσιοδόΕως ένεργεί μέ τήν πεποίθησιν ότι δέν θά λάβη χώ
ρον έν τή συγκεκριμένη περιπτώσει μόλυνσις.
Κατά τούτο είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή ένοχή τού
δράστου στηρίΖετοι είς τό ότι δέν λαμβάνει ύπ' όψιν του
τάν άφηρημένον κίνδυνον, όστις υπάρχει είς παρόμοιας
περιπτώσεις, ένώ όν έλάμβανεν αυτόν ύπ' όψιν του θά προέβλεπε καί τό έγκλημοτικόν άποτέλεσμα. "Αν δηλαδή τό
προστατευάμενσν ένναμσν άγαθόν έΕετιμότο παρ' αύτού πε
ρισσότερον, τότε θά τάν συνεκρότει άπά τήν τέλεσιν τής
πράΕεώς. Έ ν τή β περιπτώσει ή ένοχή τοϋ δράστου συνίσταται είς τό ότι, καίτοι είχε συνείδησιν τής δυνατότητος
τού έγκληματικοϋ άποτελέσματος, έν τούτοις δέν συνεκρατήθη άπά τήν έπικίνδυνσν τακτικήν τής διαγωγής.
Β '.
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Κατά τήν κρατούσαν γνώμην καί κατά τό έΕεταΖόμε
νον αρθρον τό μέτρον τής προσηκούσης προσοχής καθορί
ζεται έν συνδυσαμώ άφ' ένός τού άντικειμενικού στοιχείου,
δηλονότι ό Δικαστής άποβλέπει είς τό άν έν τή συγκεκρι
μένη περιπτώσει ό δράστης κατέβαλε τήν έπιμέλειαν τήν
όποιαν θά κατέβαλε ό μέσος καί συνετός άνθρωπος (π.χ.
συνετός ιατρός, όδηγός αύτ)του κ.λ.π.) καί άφ' έτέρου τοϋ
υποκειμενικού στοιχείου, δηλονότι ό Δικσστής άποβλέπει
καί είς τό άν ό δράστης κατά τός προσωπικός του ίκανότητος (π.χ. μυωπίας, βαρυκοϊσς κλπ.), ήδύνατο ν' άποφύγη τό συγκεκριιμένον όπατελέαμα.
Συνεπώς ή βαρύτης τής ένοχής δέν έΕαρτάται άπό τό
είδος τού ψυχολογικού χαρακτηρισμού άλλά από τό μέγε
θος τής έπιδειχθείσης άμελείας, όπερ θό κριθή άπό τήν
ιδιαιτέραν έΕέτασιν τής κατ' ίδιαν περιπτώσεως. Δηλαδή
ό προβλέψος τό δυνατόν άλλ' άσύνηθες καί άπίθανον άπο
τέλεσμα τής ένεργείας του καί μή φροντίσας ν' άποφύγη
τούτο, έν τή οεποιθήοει ότι δέν θό συμβή, είναι όλιγώτε
ρον ένοχος άπό τόν έπιδείΕαντα τοιαύτην έπιπολαιότητα.
ώστε νά μή προίδη έν λίαν πιθανόν καί σύνηθες όποτέλεσμα τής ένεργείας του.
Ενταύθα τονίΖομεν ότι τό δίκαιον δέν πρέπει νά έχη
παραλόγους άΕιώσεις καί δέν πρέπει νά παρεμποδίζεται πά
σα έπικίνδυνος ένέργεια. Ή ένέργεια δέ έπικινδύνων πρόΕεων έντός ώρισμένων όρίων είναι έπιτετραμένη χάριν τής
ύγείας κοινωνικής Ζωής. Επομένως άΕιοί τό δίκαιον είς
τός περιπτώσεις αύτάς προσοχήν, οϋ μόνον άπό μέρους τών
χειριΖαμένων τούς έν λόγψ κινδύνους, άλλά καί έΕ έκείνων
οίτινες ύπόκεινται είς αύτούς. Διά τούτο ό Δικοστής πάν
τοτε ϊνα προσδιορίση τήν έπιδεικνυομένην έπιμέλειαν λαμ
βάνει ύπ' όψιν του καί τός συναλλοκτικάς συνηθεΐας, τός
διατάΕεις έν γένει τοϋ δικαίου, τούς έσωτερικούς ή έπαγ
γελματικούς κανονισμούς τών διαφόρων ύπηρεσιών κ.λ.π.
Γ '.

Έ κ τών δύο μορφών τής ύποκειμενικής ύπαιτιότητος
δόλου καί άμελείας κατά τ' άνωτέρω έγένετο εύρύς λόγος
Διοπιστούμεν δέ ότι ή ένσυνείδητος άμέλεια μέ τόν
ένδεχάμενον δόλον έχει κοινόν γνώρισμα τήν πρόβλεψιν
τοϋ έγκληματικοϋ άποτελέσματος, ώς δυνατού, διοφέρει
όμως κατά τούτο ότι, ένώ είς τάν ένδεχόμενον δόλον ό
δράστης άποδέχεται τό έγκλημοτικόν άποτέλεσμα, είς τήν
άμέλεισν τό αποκρούει αύτό, άλλά ένεργεί διότι αίσιοδόΕως φρονεί ότι δέν θά λάθη χώραν, δηλαδή θά τό απο
φυγή.
Επίσης διοπιστούμεν ότι ή άσυνείδητος άμέλεια απο
τελεί τό σύνσρον πρός τό τυχαϊον γεγονός (C A S U S ), άλ
λά διαφέρει αύτοϋ κατά τούτο, ότι είς τήν άσυνείδητον
άμέλειαν έόν ό πράττων κατέβαλε τήν προοήκουσαν προ
σοχήν θό ήδύνατο νά προίδη τό έγκλημοτικόν άποτέλεσμα
καί νά τό άποφύγη, ένώ είς τό τυχαϊον κοί τήν προοήκουσαν
προσοχήν καταβάλλουν δέν ήδύνατο νά τό προίδη.
Ή ένσυνείδητος άμέλεια
χορακτηριστικώς διαφέρει
τής ασυνειδήτου, καθώς εϊδωμεν, είς τό ότι κατ' αύτήν ό
δρών ένεργεί οίσιοδόΕως, ένώ κατά τήν άλλην περίπτωσιν
ένεργεί έπιπολαίως καί όπερισκέπτως.
Δ '.

"Οθεν κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής άμελείας
είναι ή παράλειψις τής έπιβεβλημένης έπιμελείος, δηλονότι
ή έλλειψις τής προσηκούσης προσοχής. Εντεύθεν γεννάται τό έρώτημα τίνι τράπω καθορίζεται ή έπιβεθλημένη έπιμέλεια, μέ άλλους λόγους ή προσήκουσα προσοχή.
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Η έλλειψις τής προσηκούσης προσοχής δέον ν' άφο
ρά συγκεκριιμένον έγκληματικόν άπστελέσμα, διότι οϋτω γί
νεται λόγος περί ύπαιτιότητος.
Ή αμέλεια τιμωρείται μόνον είς τός ύπό τού νόμου

ρητώς άναφεραμένας περιπτώσεις, ώς έν άρθροις 291, 300,
305 καί 310 Π.Κ.
Αναγκαίον νά έρευνάται ή έκάστατε τίνος τών πολυα
ρίθμων βαθμών άμελείας είνοι υπαίτιος ό πράττων, ούχί διά
τόν χαρακτηρισμόν τής πράΕεως, άλλα διά τήν διαβάθμισιν
τής ποινής.
Έ ν τή πράΕει πολλάκις παραττηρούμεν σύμπτωοιν τής
έν ένσυνειδήτω καί άαυνειδήτω άιμελείας. Οϋτω π.χ. ό (α)
άριστός σκοπευτής, έχων πεποίθηοτν εις τήν σκοπευτικήν
του ικανότητα πυροβολεί όπως ρίψη έκ τής κεφαλής του
φίλου του (β) τόν πίλον αυτού, άλλά ή σφαίρα οϋ μόνον
πλήττει τόν φίλον του έν τή κεφαλή καί επιφέρει τόν θά
νατον, άλλά πλήττει καί τόν έκεϊ πορατυχόντα (γ ), δν ό
(α) δέν είχε άντιληφθή. "Οθεν έχαμεν ώς πρός τόν (β)
ένσυνείδητον αμέλειαν, ώς πρός τόν (γ) άσυνείδητον.
Ομοίως παρατη,ροϋμεν συρροήν δόλου καί άμελείας,
δηλαδή τέλεσιν πολλών άδικημάτων έκ τών όποιων τινό
έκτελοϋντοι έκ προθέσεως, άλλα δέ έΕ άμελείος. Οΰτω π.χ.
ό (α) πυροβολεί κατά τοϋ (Ρ), όπως φονεάση αύτόν. Ή
σφαίρα παρακλίνουσα πλήττει τόν όπισθεν τοϋ (Ρ) τυχαίως ευρισκόμενον ή διερχόμενον κατ' έκείνην τήν στιγμήν
(δ). "Εχαμεν άπόπειραν φόνου καί άνθρωποκτονίαν έΕ ά
μελείας, δρα συρροήν δόλου καί άμελείας. Δηλαδή, ένταΰθα παρστηροϋμεν τήν περίπτωσιν καθ' ήν ή ένέργειο τοϋ
δράστου δέν είχε τό σκοπούμενον έγκληματικόν αποτέλε
σμα έπί έτέρου στόχου.
"Ετερον παράδειγμα, ό (α) εισέρχεται έν τή οικία τοϋ
(Ρ) έπί σκοπώ κλοπής, έκτελεϊ τήν κλοπήν καί άπερχόμενος άφήνει κηρίον άνημμένον έΕ ού μετοδίδεται τό πυρ
έν τή οίκίφ. Έ χομεν κλοπήν έκ προθέσεως κοί εμπρησμόν
έΕ άμελείας, άρα συρροήν δόλου καί άμελείας. Δηλαδή παρατηροΰμεν ότι ό δράστης έχων σκοπόν νά έκτελέση άΕιόποινον πρδΕιν γίνεται παραίτιος διά τής ένεργηθείσης πα
ρανόμου πράΕεως τής παραγωγής κοί έτέρου έγκλήμστος,
όπερ, δέν έακόπει μέν, ήδόνατο όμως νό προίδη έάν κα
τέλαβε τήν προσήκουσαν προσοχήν.
Έ τέρα περίπτωσις είναι όταν ό πράττων, έχων σκο
πόν νά έκτελέση άΕιόποινον πρόΕιν, επιχειρεί διαφόρους
άλληλσδιαδόχως ένεργείας, τό σκοπούμενον όμως άποτέλεσμα έπέρχεται ούχί έκ τών ένεργειών τών γενομένων

πρός έπΓτυχίον αύτοΰ, άλλ' έκ μεθεπομένης ένεργείας, ήν
ό πράττων δέν έπιχειρεϊ πρός έκτέλεσιν τής σκοπουμένης
πράΕεοκ;, είτε έκ πλάνης ώς τετελεαμένην έκλομβόνων
αυτήν. Οϋτω π.χ. ό (α) θέλων νά φονεϋση τόν (β) πυρο
βολεί κατ' ούτού. Ό (β) τραυματίζεται. Κατόπιν τραυμα
τίζει τόν (β) καί δΓ έγχειριδίου. Ό (β) πίπτει λιπόθυμος
Έκλαβών τόν (R1 ώς έχπνεύσαντα κοί θέλων ν ’ άποκρύ
ΨΠ τά ίχνη τού έγκλήμστος του, ρίπτει αυτόν έντός υπονό
μου, έκ τούτου δέ έπέρχετοι ό θάνατος. "Εχομεν άπόοειραν φόνου καί άνθρωποκτονίαν έΕ άμελείας.
Κοί τελευτοίως έρωτσται έάν τό άπστέλεομα τής έγκληματικής ένεργείας τοϋ δρώντος έπέρχεται έπί έτέρου
αντικειμένου καί ούχί τοϋ σκοπουμένου στόχου, ένεκα πλά
νης περί τό άντικεΐμενον έχομεν συρροήν δόλου κοί άμε
λείος; Οϋτω π.χ. ό (α) θέλων νό φονεύση τόν (β) έκλαμθάνει τόν (γ) ώς τόν (β) κοί φονεύη αύτόν τόν (γ ).
Ενταύθα έχομεν έν καί μόνον άδίκημα, συνεπώς δέν
έχομεν συρροήν δόλου καί άμελείας. "Αρα έΕετοστέον δν
τό έγκλημα έτελέσθη έκ προθέσεως ή έΕ άμελείας. Λέγαμεν
έκ προθέσεως, διότι τό έπελθόν έγκληματικόν αποτέλεσμα
άντκττοιγεϊ καθ' ολοκληρίαν πρός τήν βούληοιν τού δρών
τος, διότι ό (α) ήθέλησε νά φονεύση τόν πρό αύτού εύρεθέντα άνθρωπον κοί ούτό έπέτυχεν, ούδεμίαν δέ όΕίον
έχει τό δη ό άνθρωπος αυτός όναμάΖετοι γ καί ούχί β.
Π Η Γ A I
Σαριπόλου Ν.
Σύστημα ΙΙοιν. Νομοθετήματος
Κωστή Κων.
Ε ρμηνεία Ποιν. Νόμου
Τζωρτζοπούλου Χαραλ.
Ε γχειρίδιου περί ένοχής
Ήλιοπούλου Τιμολ.
Σύστημα Έ λλην. Ποιν. Δικαίου
Τσαούση Π.
'Επιτομή Ποιν. Δικαίου
Περί έννοιας του Δόλου καί Γεν. Ά ρχα ί Π.Δ.
Χιυραφα Ν.
Ποινικόν Δίκαιον
Γάφου Ή λία
Ε ρμηνεία Ποιν. Κώδικος
Μπουροπούλου Ά γ γ .
Ε π ίτιμ ο ς 'Ερμηνεία Ποιν. Κώδικος
Ντζιώρα Δημ.
Ποιν. Κώδιξ
Σιφναίου - Χακκιδ
Πανδέκτης Ποιν. Δικαίου
Λιμούρη Σπ.
'Ερμηνεία 'Ελλην. Π. Δικαίου
Κουράκου 1.
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Ο Τύπος, τό Ροδιόφωνον, ή Τηλο
ψία καί τά άλλα μέσα μαΖικής ένημερώσεως οφείλουν νά όποφεύγουν τήν προ
βολή τών πρόΕεων βίας, συνιστδ εις τήν
προσφάτως δημοσιευθείσαν έτησίαν έκθεσίν του ό ανώτατος έπιθεωρητής τής
Αγγλικής άστυνσμίας κ. ΤΖών Χίλλ.
Ή έκθεσις, ήτις υπογραμμίζει ότι τά
έγκλήματα βίας έχουν σημειώσει σημαν
τικήν αϋΕησιν, αποκρούει τήν θεωρίαν
ήτις άποδείδει εις τήν «ύλικήν πτωχείαν
τοϋ περιβάλλοντος» τήν άντικοινωνικήν
συμπεριφοράν τών άτόμων.
Ό κ. Χίλλ υποστηρίζει ότι τά έγκλήματα, ώς ή κακοποίησις βρεφών, ή άλητεία, ή κακοποίησις γερόντων καί άνυπερασπίστων άτόμων
χάρις «παιδιάς»
δέν σημειοϋνται μόνον εις τάς πτωχάς
τάΕεις, έχουν δέ διαφόρους αιτίας. Ώ ς
έπί τό πλεϊστον, παρατηρεί, αί δνευ λόγου κακσπσιήσεως άτόμων δέν έχουν
άλλον λόγον εί μή μίαν γενικήν δυσαρέ

σκειαν κατά τής κοινωνίας καί τοϋ συ
νόλου της.
Τά μέσα ένημερώσεως ένθορρύνουν,
ώς φαίνεται, τήν τάσιν αύτήν, λέγει ό
κ. Χίλλ, δστις προσθέτει:
« Ό Τύπος, ή τηλοψία, ό κινηματο
γράφος καί τά άλλα μέσα ένημερώσεως
έΕεγείρουν τά ένστικτα, ώθοϋν δέ τά
περισσότερον ευεπηρέαστα άτομα εις τό
νά προσπαθούν νά έφαρμόσουν εις τήν
προγιμστικήν Ζωήν έκείνα τά όποια τούς
έχουν έντυπωσιάσει εις τήν όθόνην. Ε 
κείνοι, οί όποιοι έλέγχουν τά ισχυρότατα
ούτό μέσα έπικοινωνίας, οφείλουν νά
φροντίΖουν όπως μή έμφανίΖονται ύπό
ευνοϊκόν φώς».
Ό κ. Χίλλ σημειώνει δτι αί πολιτικοί
διοδηλώσεις άπατελοΰν άκόμη «πρόσχη
μα πράΕεως βίας ύπό μιάς μεισνότητος».
«Εις μίαν δημοκρατικήν
χώραν ώς
τήν ίδικήν μας», άναφέρει ή έκθεσις.

-υπάρχει μόνιμος πάλη τών πολιτικών
ιδεών καί τούτο είναι όρθόν. Έ ν τούτοις, ή πάλη αυτή έκτραχηλίΖεται συχνά
εις πολιτικήν βίαν. Κοί τούτο, διότι πα
ρέχει εις μίαν μειονότητα τήν κάλυψην
καί τό πρόσχημα διά νά έΕοπολύη πράΕεις βίας».
Έ τερ ον πρόβλημα τό όποιον άπασχολεϊ τάς άστυναμικάς άρχάς είναι ή όμαδική υστερία ήτις καταλαμβάνει τούς
θεατός τών ποδοσφαιρικών συναντήσε
ων, τάς όποιας χαρακτηρίζει ώς «μάχας
τού άπογεύμστος τού Σαββάτου». Ή άστυνσμία, παρατηρεί ή έκθεσις, κατα
βάλλει πάσαν προσπάθειαν διά νά σταμστήση τάς συμπλοκάς, τούς τραυματι
σμούς, τόν τρόμον καί τήν βίαν, τά ό
ποια προκαλοΰν ώρισμένοι κοκοποιοί
ευρισκόμενοι έκτος τού χώρου τού ά- ί
γώνος, άλλά ή κστάστσοις δέν σημειώ- '
νει βελτίωσιν.
Έδημοσιεύθη εις τήν έφημερ. «ΕΣΤΙΑ»
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Θεολόγου

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Τ Ε Χ Ν Η
/ ϊ \ Α έτυχε κάποτε νά βρεθήτε ταπεινοί προσκυνητές του
Κυρίου Παντοκράτορος σέ κάποιο μισοσκόταδο Κυ
ριακάτικου Όρθρου ή κατανυκτικοΰ Εσπερινού ένός φα
γωμένου άπό τό πέροαμα τού χρόνου Βυζαντινού Μονα
στηριού. Καί ίσως θά άκούσστε τήν ώρα πού παλεύει τό
φώς νά διολύση τό σκοτάδι πριν άπό τήν έναρΕι τής άκολουθίας, ένα λιγνό καί μακρύ σάν κουπί Εύλο νά σημοίνη
ρυθμικά καί παράΕενα γιά τά δικά μας κοσμικά αύτιά, τό
τάλαντο — τό τάλαντο: Κ' επειδή μέσα στήν μυστηριακή
λατρεία τής ΌρθοδοΕίος μας τίποτε δέν γίνεται χωρίς ένα
βαθύτερο λειτουργικό συμβολικό νόημα, ποίηοι καί θεολογία
γεμάτο, έΕηγοϋμε διά τό τάλαντο έΕεικονίΖει μυστικώς, ό
πως ή πανάρχαια παράδοοι των άνστολικών μοναχών θέ
λει, τό Ευλοσήμαντρο έκεϊνο, πού κρατούσε στά χέρια
του ό δίκαιος Νώε κ' έοήμανε ν' άκούσουν τά πουλιά τού
ουρανού, τά Ζώα τής γής καί τά ποδιά του, γιά νά μπούν
μέσα στήν κιβωτό τής πίστεως καί νά σωθούν άπ' τόν κα
τακλυσμό τών ύδάτων, πού 40 ήμερες κοί νύκτες πλημμύ
ρισαν τή γή.
"Οπως στά παλιά τά χρόνια, έτσι κοί σήμερα κοί γιά
πάντα μία άλλη Κιβωτός τής Νέας Διαθήκης, ή Εκκλησία
τού Χριστού, καλεϊ μέ τρυφερή σκληρότητα τά παιδιά, πού
στενάΖουν κοί υποφέρουν μέσα στήν άποστασία τους, νά
μπουν στή στοργική άγκαλιά της γιά νά σωθούν όχι άπό
ύλικό κατακλυσμό — αυτό δά είναι τό λιγώτερο — άλλα
νά λυτρωθούν άπ' τήν πλημμυρίδα τού κακού κοί τις παγί
δες τών σκοτεινών δυνάμεων πού εμφωλεύουν μέσα μας
κοί γύρω μας. Ή έκκλησία δέν εϊνοι μόνον ή Κιβωτός τού
ανθρωπίνου σώματος κοί πνεύματος, αλλά ή κατ' έΕοχήν
Κιβωτός καί Σώτειρα τής Τέχνης. Ώ ! πόσοι καί πόσοι
σεμνοί τεχνίτες δέν έργάτΛηκσν κάτω άπ' τούς μοσκοβολιαμένους θόλους καί τά τόΕα ευσήμων ή άοήμων έκκλησιών; "Ετσι ή βυΖαντινή τέχνη, χωρίς νά άποτελή άρνησι,
όπως μερικοί αφελείς νομίΖουν, μέσα στόν Οικουμενικό
κύκλο τής θρησκευτικής δημιουργίας, έδωσε τό «παρών»
καί μάλιστα μέ μιά βαθειά σέ μυστικισμό θεολογική γλώσ
σα, γιά νά γίνη ή τέχνη ούτή μέ τά δικά της τά ποικίλματα
καί τήν άακητική της τεχνοτροπία τέχνη Οικουμενική καί
πανανθρώπινη. 'Ιδιαίτερη είναι ή συμπάθεια καί ή προσίρεσι
τών ανωνύμων βυΖσντινών τεχνιτών τού χρωστήρος νά ι
στορούν καί νά είκονίΖουν τό γεμάτο μητρικό γλυκασμό πρό
σωπο τής Μητέρος τού θεού. Πλουσιώτστος εϊνοι ό είκονογροφικός κύκλος τής ΒυΖαντινής τέχνης, πού άφιερώνεται σ' έκείνη τήν ούράνια κλίμακα «δΓ ής κατέβη ό θεός»,
νά γίνη άνθρωπος γιά νά θεώση τόν άνθρωπο.
«Οδηγήτρια» σέ καιρούς ειρηνικούς καί «λαοδηγήτρα»
οέ χρόνια δίσεχτα πολεμικά τήν ώνόμοσαν οί ΒυΖαντινοί
μας προπάτορες κοί τήν άπεικόνισαν μέ όρθιο τό σεμνό
της τό κεφάλι πού καλύπτεται μέ ταπεινή μεγαλοπρέπεια
άπό σκούρο μοφόριο. Ή εικόνα τής 'Οδηγήτρος διακρίνεται
άπό τούς άλλους θεομητορικούς τύπους καί ιδιαίτερα τής
Γλυκοφιλούσος, γιατί δέν γέρνει καθόλου σέ άσποσμό τού
βρέφους τό κεφάλι της. Υψηλό δείγμα Οδηγητρίας είναι
αύτή τού 14ου οίώνος, πού βρίσκεται στή μεγάλη σϊθουσα
τού ΒυΖαντινού Μουσείου τών 'Αθηνών. Μία άλλη σπάνιάς
τέχνης ψηφιδωτή θεομητορική εικόνα είναι αύτή, πού κο
σμεί τήν άψίδα τής κόγχης τού ιερού τού Όσιου Λουκά,
φέρει ή εικόνα αύτή, όπως όλες σχεδόν οί παραδοσιακές
εικόνες τής Κύριος τών Αγγέλων, τρία χρυσά άστέρια —
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δύο έπί τών ώμων καί ένα εις τό μέτωπο τής κεφαλής —
αιώνια μυστικά σύμβολα τής άειοαρθενίας της. Αν καί
έφερε στόν κόσμο ευλογημένο τόν καρπό τής κοιλίας, έ 
μεινε έψταπάρθενη, πριν άπό τόν τόκο, έν τόκω καί μετά.
Αύτά σάν έλάχιστα λόγια άπό τά πολλά πού θά είχαμε νά
είπούμε άνολύοντες τόν χαρακτήρα τών ψηφιδωτών τής
ούτοκρατορικής μονής τού Οσίου Λουκά Φωκίδος. Ή τ έ 
χνη τών ψηφιδωτών είναι λιτή, απλή μέ σκληρό σχέδιο καί
παιδική άφέλεια στήν έκφρασι. Είναι έργα τά όποια μαρτυ
ρούν βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, άσφάλεια, στοθε,ρότητα χε
ριών καί γενικά καλλιτεχνική πείρα, πού άχνοφσίνεται κάτω
όπό τήν δήθεν άπερίτεχνη καί σκληρή πρωτόγονη όψι. Οί
χρωματισμοί τών κλασσικών αύτών μνημείων τής ΒυΖαντινής ψηφιδογραφίας έχουν ονειρική γλυκύτητα.
“ Ας περάσουμε τώρα σ' έναν άλλο κύκλο θεομητορι
κών εικόνων, πού θέμα έχουν τήν Κοίμησι τής Παναγίας
μέ πολλές πσραλλογέα, πού δέν άλλοιώνουν όμως τόν βα
σικό πυρήνα τού πονηγυριΖομένου γεγονότος. Στις κλασ
σικές συνθέσεις τής Κοιιμήσεως, όπως σ' αύτό τό άριστούργημα, πού συνεχίΖει έπάΕια τήν Παλαιολόγια Παράδοοι τής
άκμής καί κοσμεί τόν άγιο Νικόλαο Αναπεωσά τών Μετεώ
ρων, βλέπουμε στό βάθος ύψηλσ κτίρια' στό κέντρο τής
είκόνος ύπάρχει στρωμένη κλίνη, όπου ή Παναγία βρίσκε
ται νεκρή μέ τά χέρια στσυρωμένα στό στήθος, άπ' όπου
άνέβλυσε τό γάλα, σάν πρώτη τροφή τού Θεανθρώπου. Στό
μέρος τής κεφαλής της στέκεται ό 'Απόστολος Πέτρος σέ
θρησκευτική στάσι θυμιάζοντας τό άκήρατο σώμα μέ πέντε
άλλους άποστόλους. Στό μέρος τών ποδιών της βρίσκεται
σέ στάσι εύλαβική ό απόστολος Παύλος. Σκυμμένος πάνωθέ της, όπως έσκυψε στό στήθος τού διδασκάλου, βρίσκε
ται ό ήγαπημένος Ιωάννης ό Εύσγγελιστής. Στή μέση άκριβώς καί πρός τά άνω τής σεβσαμίας σκηνής βρίσκεται
ό Υιός της κοί ό Θεός μος δορυΦορούμενος άπό άγγελικές
καί άρχσγγελικές τάΕεις, όπου μέ μιά μυϊκή στοργή βοστόΖει σάν πολύτιμο διαμάντι στά χέρια του τήν πόλλευκη ψυ
χή τής τνμιωτέρας τών Χερουβείμ. Επάνω άπό τούς Α
ποστόλους δεΕιά κι αριστερά τού Κυρίου είκονίΖονται οί
πρώτοι Ίεράρχαι τής άποστολικής 'Εκκλησίας: 'Ιάκωβος
τών Ιεροσολύμων, Ίερόεθος καί Διονύσιος ό Άρεπαγίτης τών 'Αθηνών καί μαΖί τους ό Τιμόθεος, τού Παύλου
μαθητής, ντυμένοι σεμνές έπισκοπνκές στολές, ψάλλοντες
τά έγκώμια τής έΕόδου. Πίσω άπό τή σεβάσμια αύτή χο
ρεία, πλήθος λαού άνεβααμένο στά δώματα τών οικιών.
Ή όλη εικόνα, άν κοί ποριστό κηδεία, δέν σπαράΖεται άπό
άγριο θρήνο καταλυτικό τής έλπίδος, άλλά άπό ένα αίσθημα
χαρμολύπης. Χαράς γιά τήν πανίσχυρη μεσιτεία που θνητοί
άποκτοϋν στούς οόρονούς εκπρόσωπο τού βροτείου γένους,
λύπης γιά τόν πρόσκαιρο πικρό άποχωρισμό τής γλυκειάο
Μάνας τής νεόφυτης Άποστολικής Εκκλησίας. Γι' αύτ' '!
ή Κοίμησι της εϊνοι πσνήγυρι κοί χαράς έορτή.
J
Σ έ πολλές εικόνες νεώτερης έπαχής βλέπουμε κ ■
τήν απόκρυφη παράστασι τού μιαρού Ίεφσνία. Μή ά ν ε χ ιβ
μένος ό Χριστιανομάχος αυτός Ιουδαίος τήν Π ανσκήρατιΐ
δόΕα τής Κεχαριτωμένης κόρης, σκέφτεται νά συλήση γιάΙ
νά μαγαρίση τό άγιασμένο σώμα της. Απλώνοντας δμωςΙ
τά βέβηλα χέρια του αισθάνεται νά κόβωνται αύτά άπόΙ
άρχαγγελική ρομφαία πυράς πάνω στόν καρπό!
I
"Ετσι βλέπει μέ τά πνευματικά της μάτια κ’ έτσι Ζή τ ό '
μυστήριο τής Θεοτόκου ή λειτουργική βυΖοντινή τέχνη.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝ έκλεισαν άκόμα τριάντα, χρόνια άπό τότε πού
Λ
άποχαιρέτηαε για πάντα τύ φως δ Τραυλαντώνης καί κοντεύει ν’ άπολησμονηθή - Κ ι’ όμο>ς ύπήρξεν
Ενας άπδ τούς στυλαβάτες τής λογοτεχνίας μας, ένας
άπό τούς πατέ,ρες τού έλληνικού διηγήματος, δπως είπε
δ Μυριβήλης.
Ό Άντώνης Τραυλαντώνης γεννήθηκε ατό Μεσο
λόγγι, καθώς κ ’ οί κατά δχτώ χρόνια μεγαλύτεροι του
Κωατής Παλαμάς m l Γεώργιος Δροσίνης κι δ λίγο
νεώτερός του Μιλτιάδης Μαλακάσης. Σπούδασε στην
’Αθήνα κ’ Ιγινε έκπαιδευτικός. Προικισμένος μ’ έρευνητικδ καιΐ κριτικό πνεύμα, μελετητής άχόρταγος, δουλευτής άκαταπόνητος, μπόρεσε να προσφέρη πολλά
καί σημαντικά στόν κλάδο του καί νά κατακτήση με
γάλα άξιώματα. 'Ως ’Εκπαιδευτικός Σύμβουλος έδωσε
τίς σωστές κατευθύνσεις στήν Παιδεία. Σ’ αύτόν δφείλεται κυριώτατα ή έγκρισις τού περιφήμου παιδικού
βιβλίου τού Παπαντωνίου «Τά Ψηλά Βουνά», πού τόσες
έθρεψε γενιές κι έξακολουθεΐ νά τρέφη άκόμα τά νιάτα.
"Οπως δλοι οί άξιόλογοι σύγχρονοί του πεζογράφοι, δ Καρκαβίτσας, δ Κονδυλάκης, οί άλλοι, πρωτοφάνηκε ,μέ διηγήματα γραμμένα στην καθαρεύουσα. Τό
πλατύ διήγημά του «Ή Έξαδέλφη», πού δημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα «"Αστυ» τό 1895, καί πολύ άργότερα, μεταφερμένο στή δημοτική καί ξαναπλασμένο, έξεδόθη στήν ’Αλεξάνδρεια, τόν καθιέρωσε. Είναι ένα
άφήγημα γεμάτο άπό πνευματικές βιταμίνες. Ό αυστη
ρός κριτικός ’Εμμανουήλ Ροίδης, δ άπρόσιτος, πού δέν
έδίσταζε νά καυτη,ριάζη έργα άναγνωρισμένων λογοτε
χνών, έγραψε γι’ αύτδ τά έξής: Ή «’Εξαδέλφη» τού
Τραυλαντώνη είναι τό πρώτο έλληνικό διήγημα πού
έδιάβασα ώς τό τέλος». ’Ηθογραφικό βασικά έργο, διαποτισμένο άπό τά μύρα τοΰ έλληνικού υπαίθρου, πλου
μισμένο μέ σπάνια διακοσμητικά εύρήματα, μέ χιούμορ
άκακο μέ λυρισμό m l μέ πλούσια ψυχογραφικά στοι
χεία, ξεπερνάει τά σύνορα τής τυπικής ήθσγραφίας καί
φτάνει στά ύψη των άπαιτητικών δημιουργημάτων.
Γιά τήν «Διετή θητεία», πού θά δημοσιευθή λίγο
άργότερα στό «"Αστυ», δ Γρηγόριος Ξενόπουλος θά
γράψη στό σηιμαντικώτερο περιοδικό τής έπσχής, τά
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«Παναθήναια» τού Μιχαηλίδη, τά έξής: Τήν «Διετή
θητείαν» τού Τραυλαντώνη έπρεπε νά άνατυπώση δ
'Υπουργός τής Παιδείας εις βιβλίον καί νά κάμη νά τήν
άναγνώσουν δλοι οί νεοέλληνες οί μέλλοντες νά θητεύσουν».
Κατά τά πρώτα χρόνια τής έπαγγελματικής στα
διοδρομίας του, δ Τραολαντώνης έζησε σέ διάφορες έλληνικές έπαρχίες, κι αυτό τόν βοήθησε νά έπικοινωνήση μέ ποικίλους άνθρώπους, νά μελετήση τούς άρχαιολογικούς καί τούς λαογραφικούς μας θησαυρούς καί πο
λύτιμα διδάγματα ν’ άντλήση. "Οταν υπηρετούσε στόν
Πύργο τής ’Ηλείας έγραψε, ύστερα άπό μιάν έπίσκεψι στήν ’Ολυμπία, ένα κομμάτι λυρικό πού περιείχε και
τίς έξής φράσεις:
«ΤΗτο Φεβρουάριος άκόμη, χειμών διά τόν άλλον
κόσμον' ή άλλη γή, ξηρά άκόμη, λευκή, γραία ρυτι
δωμένη' άλλά διά τήν θείαν κοιλάδα τό γήρας είναι
άγνωστον m l δ χειμών είναι νεότης' ήτο έφηβος
ήδη ή φύσις, άλλά έφηβος ώραΐος, σφριγηλός, ρω
μαλέος, ωσάν τόν Παντάρκη έκεΐνον, τόν ιδανικόν
τού Φειδίου. ’Ακόμη δέν είχε πνεύσει τής άκμαίας
άνοίξεως δ αύθάδης δργασμός, άκόμη τής ’Ηλείας
ή γή δέν είχε σκεπασθή καί είς τήν ξηροτέραν αυ
τής γωνίαν άπό τήν άδράν, τήν πολύχυμον χλωρίδα
τού ’Απριλίου' τής γής τό σφρίγος είχεν άκόιαη δνείρου χροιάν, πνοήν ποιήσεως, ιδεώδη μ ορ φ ή ν...» .
«Βραδύ βραδύ τδ βλέμμα μου έταξίδευεν είς τά
θεία μέλη τοΰ Πραξιτέλους— άπό τόν πόδα τδν παντέλειον μέ τήν Ιδεώδη τού δνυχος καμπύλην, μέχρι
τής κεφαλής τής θείας, τής κεφαλής τού Πραξιτέλους. Ποια ρώμη καί ποια άπλότης! Δύναμις άνευ
έντάσεως, έξαρσις άνευ προσπάθειας, υπεροχή άνευ
έπιγνώσεως. Ή ρω ς δμοΰ καί παρθένος, τέλειος
θεός καί τέλειος άνθρωπος. Καί έμύζων, έμύζων τάς
θείας καμπύλας καί δ θεός είσήρχετο έν έμοί καί έγένετο ή μόνη ύπόστασίς μου. Κόσμος δλος έξεδιώκετο έξ έμού, δ κόσμος δ ζών, τουτέστιν δ θνήσκων,
δ ρέων, δ φθειρόμενος καί άποσυντιθέμενος' καί κό
σμος άλλος είσήρχετο έν έμοί, κόσμος ’Ολύμπιος καί

μειωμάτων, χρονογραφημάτων κ' έπιστημονικών μελετημάτων, δ Τραυλαντώνης έγραψε καί μυθιστορήματα.
Τδ σημαντικώτερο είναι ή «Λεηλασία μιας ζωής» ποΰ
πρωτοδημοσιεύθηκε στήν «Νέα 'Εστία» κ’ έπειτα έξεδόθη σέ βιβλίο. Περιέχει Αξιόλογα στοιχεία δομικά, πε
ριγραφικά, ψυχολογκά καί ποιητικά, δέν μπορεί δμως
κανείς νά πή πώς είναι ισάξιο μέ τά διηγήματά του.
Αισθάνεσαι συχνά τήν Ανάγκη νά τδ ψαλιδίσης. Τδ
άλλο του μυθιστόρημα, δ «Λουκάς Σταματάς» έχει χτυπητότερες Αδυναμίες, είναι πρδ πάντων υπερβολικά
πολύλογο. Ό γοητευτικός Αφηγητής τής «Έξαδέλφης»
ήτανε σμιλευτής μικρών λογοτεχνικών έργων, μικρογραφικών κομψοτεχνημάτων θάλεγα.
"Εγραψε έπίσης δ Τραυλαντώνης μιά πεντάπρα
κτη τραγωδία μέ τδν τίτλο. «Τδ τέλος τοΰ 'Ωραίου»,
έμπνευσμένη άπδ τδν άρχαΐον κόσμο, πού τόσο καλά
τδν ήξερε. Δέν παίχτηκε ποτέ, δέν τυπώθηκε. Βρέθηκε
σ’ ένα κιβώτιο μετά τδ θάνατό του. Σ’ ένα σημείωμά
του τονίζει τά έξης: «Οί έξαιρετικά ώραΐοι, είτε άντρες
είτε γυναίκες, οί έξαιρετικά ευνοημένοι Απδ τήν ’Α
φροδίτη (δπως είναι δ Πάρις καί ή 'Ελένη), δέν Ανή
κουν ούτε σ’ ένα σύζυγο, ούτε στδν έαυτό τους" Ανή
κουν στήν ’Αφροδίτη, είναι τά όργανά της γιά τδ καλό
’Απολλώνιος, δ Αρχαίος έλληνικδς κόσμος, δ πλα
καί γιά τδ κακό, γιά νά δώσουν τήν ευδαιμονία μέ τή
σμένος άπδ φως καί μειδίαμα καί γαλήνην καί αρμο
μορφή τους, τήν καταστροφή μέ τήν ύπαρξί τους. Ή
νίαν. . . Αύτός, αιώνιος, Αγήρως, πάντοτε νέος καί
Αληθινή Αγάπη δέν μνησικακεΐ, δέν έκδικείται" θυσιά
ωραίος, πάντοτε έμπεδος καί λευκός, λίθος καί ιδέα,
ζει τά πάντα γιά τδ Αγαπημένο της, κάθε στιγμή, δσο
γαλήνη καί τέχνη, καταφρονητής τοΰ Χρόνου καί
κι άν είναι Αδικημένη καί παραπονεμένη».
καταφρονητής τής ’Ανάγκης».
«Οί υπέροχοι (άνδρες ή γυναίκες) στήν δμορφιά
ή τήν έξυπνάδα ή στήν δύναμι δέν ύπόκεινται στούς
Ei/ α τήν τύχη να γνωρίσω άπδ κοντά τδν Τραυ
λαντώνη. ΤΗταν Ινας ψηλός, πληθωρικός άντρας, μέ ηθικούς νόμους τών κοινών Ανθρώπων παρά μόνον δταν
ρόδινο βλοστρόγγυλο πρόσωπο καί μεγάλα μάτια πού παύη ή ύπεροχή τους. Καί. τότε ύποκύπτουν μέ ύπέροχη
έπίσης έγκαρτέρησι».
καθρέφτιζαν Αγνή, παιδική Θάλεγα, ψυχή. Σεμνός, σο
φός, φιλέρημος, ζοΰαε Αποτραβηγμένος στοΰ Ζωγράφου.
Ή κατοχή βρήκε έξασθενημένο καί δίχως οικο
Πολύ σπάνια μπορούσε νά τδν συνάντηση κανείς σέ λο
νομικούς πόρους τδν λογοτέχνη μέ τδ Ανώτερο ήθος,
γοτεχνική συγκέντρωσι. Μοΰ τδν σύστησε δ έξαίσιος
πού δ Σικελιανδς σέ μιά διάδεξί του είχε Αποκαλέσει
λυρικός τοΰ «Μπαταρία» Μιλτιάδης Μαλακάσης κι Αλ
"Αγιο. ’Αναγκάστηκε, αύτδς δ τόσο ευγενικός καί πε
λάξαμε λίγα λόγια. ’Αποχαιρετώντας με είχε τήν εύρήφανος, νά καταφυγή στδ Υπουργείο ζητώντας τά
γένεια νά μοΰ πή πώς θά μ’ έβλεπε εόχαρίστως στό
μέσα γιά νά έπιζήση, Αφοΰ είχε ξεπουλήσει καί πολύ
έρημητήριό του1. Λίγο Αργότερα ένας συνάδελφος μ’
τιμα Ακόμα βιβλία του, κι ούτε μπορούσε νά παίρνη τδ
έπληροψόρησε πώς ήταν άρρωστος καί πρότεινε νά πά
πενιχρό συσσίτιο πού δίνανε τότε στούς πνευματικούς
με νά τδν έπισκεφθοΰμε. Πραγματικά, τδ δειλινό τής
Ανθρώπους, γιατί ή ύγεία του δέν τοΰ έπέτρεπε νά πηγαινόρχεται στδ μέρος τής δανομής. ’Εξαντλημένος
ίδιας μέροις βρεθήκαμε στδν Συνοικισμό Ζωγράφου.
’Ήτανε μόνος, καθισμένος σέ μιά πολυθρόνα. Μάς δέ
σωματικά καί ψυχικά, μεταφέρθηκε στδν «Ευαγγελι
χτηκε έγκάρδια. Τοΰ φίλησα τδ χέρι καί τδν ρώτησα
σμό». Χρειάστηκε νά τοΰ κάψουν τδ πόδι. Τδ δέχτηκε
γιά τήν ύγεία του·. «Μικροπράγματα, Αποκρίθηκε, κάτι
στωϊκά λέγοντας: «Ή θελα καί τά δυό μου πόδια γιά
πόνοι στά π ό δ ι α. .
Μείναμε κάπου μιαν ώρα κοντά
νά φτάσω στδν προορισμό μου γρηγορώτερα, μά έστω
του. Ό Δάσκαλος είχε διάθεσι. Μιλοΰαε γιά τά σύγ
καί μέ τδ ένα, κάποτε θά φ τάσω ...» . Καθώς τδν βγά
χρονα πνευματικά ρεύματα, γιά τίς προσπάθειες των
ζανε Απδ τδ χειρουργείο ζήτησε νά τδν περάσουν Απδ
τδ θάλαμο δπου νοσηλευότανε δ Μαλακάσης. "Εσφιξε
νέων λογοτεχνών, γιά τήν έξέλιξι τής Δημοτικής.
τδ χέρι τοΰ βάρδου λέγοντας: «Ό μελλοθάνατος σέ χα ι
— Βοήθησα κ’ έγώ δσο μποροΰσα, είπε ταπεινά,
ρετάει, Μίλτο».
καί σάν έκπαιδευτικδς καί σάν λογοτέχνης, πρδ πάν
των στό ξεκαθάρισμα τής γλώσσας Απδ τά ξενικά στοι
— ’Εγώ θά προπορευτώ, τ’ Αποκρίθηκε έκείνος.
χεία. Πρέπει ν’ Αποφεύγουμε τίς Ακρότητες, νά τήν
— "Οχι, δχι. Έ γώ θά προπορευτώ, σιγοψιθύρισε
δμορφαίνουμε, νά τήν κάνουμε ένα τέλειο έκφραστικδ
στενάζοντας.
δργανο, καθώς τής Αξίζει».
Ή τα ν τά στερνά του λόγια. Πέθανε τδ δειλινό τής
"Εφυγα μαγεμένος Απδ τήν έπίακεψι καί ξενύΑλλης
μέρας, 17 ’Ιανουάριου τοΰ 1943, Ανήμερα τής
χτησα ξαναδιαβάζοντας τήν «Κρουσταλλένια», πού είχε
γιορτής του.
κυκλοφορήσει πριν Απδ είκοσι τόσα χρόνια. Είναι δυό
Τοΰ παραχωρήθηκε τιμητικώς κεντρικός τάφος
τόμοι θελκτικών διηγημάτων πού έχουν δλες τίς χάρες
τοΰ πηγαίου έκείνου πεζογράφου.
Απδ τήν Κοινότητα Ζωγράφου, πού Αργότερα έδωσε τ’
όνομά του στδ δρόμο δπου βρισκότανε τδ σπίτι του.
’Εκτός Απδ ένα πλήθος διηγημάτων, κριτικών ση
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ΠΟΠΗΣ ΚΟΥΣΗ- ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Τής Έ νώ σεω ς Ε λ λή νω ν Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρισμού

Κ Ε Φ Α Λ Λ Ώ Ν ΙΑ
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Γό λέω έτοι, γιατί όλος ό λαός τής Κεφαλλωνιάς έχει
μιά διάχι/τη τάοη νά σατυρίΖη καί διακωμωδή τόν εαυτό
του καί τούς άλλους καί γιατί έδωσε στά Ελληνικά γράμ
ματα πολλούς σατυρικούς. Ή σάτυρα, είπε κάποιος, είναι
εύγενής μορφή πού καυτηριάΖει τά άνάρμοστα. Ο σατυρι
κός άφαιρεί οπό τά αατυριΖόμενα πρόσωπα τήν λεοντή τής
ύπακρισίσς, τά παραδίδει γυμνά στήν κοινωνία καί στό έλεος
της.
Ο Κεφαλλωνίτης ξεχωρίΖει άπό τούς άλλους Επτανησιους. Είναι ριψοκίνδυνος, αποφασιστικός, θαλασσοπόρος
καί κατ εξοχήν τοπικιστής καί αποδημητικός.
Ο Όμηρος τούς όποκαλεϊ, μεγοθύμους Κεφαλλήνας.
Πρώτος ό Ηρόδοτος τήν ονόμασε Κεφαλληνία.
Οί Κεφαλήνες έτίμηοαν τήν πατρίδα τους καί διέπρεψαν ώς ευεργέτες, όπως οί Κοργιαλένηδες, Πετρίτσιδες,
Βαλιάνοι, αύτοί πού ϊδρυσσν τό μέγαρο τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης των Αθηνών καί τού Μητροπολιτικού μεγάρου.
Τόν Πανσγή Βολιάνο άποκαλεϊ ό Βλάσης Γαβριηλίδης
«Μέγαν στυλοβάτην τής ναυτιλίας μας».
Οί Σύγχρονοι εύεργέτες Π. Βεργωτής, Σπ. Μακεσίνης πού έχτισον τά χωριά τους μετά άπό τούς σεισμούς,
τά Κουρκουμελότα καί Προκοπάτα.
Πεντάμορφη, σιωπηλή, γεμάτη γνώση, συγκεντρωμένη,
άθορυβη Κεφαλλωνιά, στις έπιστήμες καί στις τέχνες έχεις
δώσει όσα δέν έδωσαν όλα άντόμα τά νησιά, λέει ή Μυρτιώτισσα. Η Κεφαλληνία έδωσε ακόμη πολιτικούς, όπως τούς
άδελφούς Ίακωβάτους, πού διέπρεψαν στήν Ίό ν ιο Βουλή
καί τόν Ιωάννη Μεταξά, πού μέ τόσο σθένος άπήντησε
στόν έκπληκτο άντιπρόσωπο τής φασιστικής 'Ιταλίας, μιάς
δυνόμεως 45 έκατομμυρίων κοτοίκων, πού τού Ζήτησε νά
περόση τά σύνορά μας, ειδεμή θά μάς έκήρυττε έντός 3
ώρών τόν πόλεμο,
Ο χ ι I
Φιλοπότρηδες οί Κεφαλλήνες συνέταξαν σώματα καί
όποβιβόστηκαν κρυφά στήν Πελοπόννησο τό 1821.
Ή Μάχη του Λάλα κρίθηκε όπ' αύτούς. Τό ίδιο πρω
τοστάτησαν κοί στήν Καταστροφή τών Τούρκων τής Άκροπόλεως.
Στήν Κεφαλωνιά, τό νησί τής σάτυρας, οί κάτοικοι φη
μίζονται γιά τό χιούμορ, μέ τό όποιο διανθίζουν τις κου
βέντες τους, όκάμα καί οί πιό απλοϊκοί, καί πού μ' αύτό
διακωμωδούν πολλές θλιβερές καταστάσεις.
Ιδίως στό
Ληξούρι, πού ό Γ. Φτέρης τό ώνόμασε κάποτε τό Μπάϋρώυτ
τού Κεφολλωνίτικου Πνεύματος.
"Ολοι οί "Ελληνες σάν έξυπνη ράτσα πού είμαστε καί
απόγονοι τού Αριστοφάνη κοί τόσων άλλων κωμικογράφων
τής Άρχαιότητος έχουμε μέσα μας τό πνεύμα τής είρωνίας. Αύτή λοιπόν, ή γενική σατυρική διάθεση στήν Ελλά
δα, μπορούμε νά πούμε πώς λίκνο της έχει τήν Κεφαλλω·
νιά στούς νεωτέρους χρόνους.
«Κεφαλλωνίτες, λέει ό Παλομάς, στ' όνομά σας έπάνω
κρέμεται τών άπαλών Επτανήσων ή άξιωσύνη».
"Οταν οί ξένοι δημοσιογράφοι πήγαν μετά τούς σει
σμούς τού 1953 νά έπισκεφθοϋν τό νησί, βρήκαν άνθρώπους άλλοιώτικους άπ ότι περίμενον.
Ιδιαιτέρως οί Ληξουριώτες, άφοϋ είδαν σέ μιά στιγμή
έρείπια ό,τι είχαν φτιάξει μέ κόπους χρόνια ολόκληρα κι'
άφού έμειναν βουβοί άπό τή συμφορά, συνήλθαν καί άντέ-
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σάτυρας

δρασαν. Τό πηγαίο χιούμορ καί ή ειρωνική διάθεση τών
πολλών έπιβλήθηκε πάνω ατούς λίγους.
Τό κέφι σιγά - σιγά μεταδόθηκε καί στούς θλιμμένους.
Καί κείνοι άν δέν γελούσαν τουλάχιστον έπαψαν νά κλαϊν.
Οί φάρσες έδιναν κι' έπαιρναν στό Ληξούρι κι' έκαναν
όλους νά γελούν χωρίς νά θέλουν.
"Οταν τούς μοίρασαν τά άντίσκηνα πού ύποχρεωτικά
έμεναν μέσα πολλοί άρχισαν νά
κάνουν φάρσες στούς
νηόπαντρους, στις γεροντοκόρες ήλικιωμένες καί χίλια δυό
άλλα πού προκαλούσαν άβίαστο γέλιο. Ωσπου πέροσε ό
καιρός καί όλα διορθώθηκαν.
Τά μεσημέρια, ήτανε Αύγουστος, οί Ληξουριώτες βουτούσανε όλοι στή θάλασσα γιά νά πλυθούν καί νά άντλήσουν άπό τό δροσερό νερό της δυνάμεις, γέλιο καί Ζωή.
Καί τό γέλιο τους άντηχοΰσε σάν ιαχή θριάμβου τού άνθρώπου πάνω στή μοίρα, πού κατόρθωσε νά τή νικήση, νά προσπεράση τις δύσκολες στιγμές, πού τού δώσε, καί νά ξανάβρη τόν ρυθμό του.
Κι' αύτά όλα πηγάΖανε άπό τόν δυναμισμό τού Κεφαλλωνίτη. Γιατί είνοι γνωστό πώς όσο άδύνατα είναι τά νεύρα
καί ή ψυχή τού άνθρώπου τόσο ή λύπη τή σακατεύει.
«Ό σκοτεινός αύτός έχθρός πού τήν καρδιά μασσά»,
όπως λέει ό Μπωτλαίρ.
Ή σάτυρα λοιπόν, πού πηγάΖει άπό τήν ψυχή τού
θαλασσοπόρου αύτοϋ λαού στούς νεωτέρους χρόνους έφθασε στό άπάγειό της μέ κορυφαίο τόν Άνδρέα Λασκαράτο
πού άγγίΖει τά ύψη τού λυρισμού, τού φιλοσοφημένου σκε
πτικισμού καί πού γίνεται κοινωνική προσφορά ή εργασία
του.
Καί γι' αύτό ό Λασκαρατος έλεγε:
«Μήν κρίνετε πριν διαβάσετε καί άφοϋ διαβάσετε σκεφθήτε. 'Αλλά μή σκεφθήτε μέ πνεύμα προκατειλημμένο. Ή
προκατάληψη θά βλάψη περισσότερο έοάς παρά έμένα».
Είναι άκόμη ό Μμπάμπης "Αννινος, γνωστότατος σα
τυρικός καί κορυφαίος. 'Ιδρυτής τής 'Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών. Έ κ τών ιδρυτών τής Εθνολογικής Εταιρείας
μαΖί μέ τόν Κων. Παπαρηγόπουλο καί ένας έκ τών δημιουρ
γών τού Εθνολογικού Μουσείου.
Ό Θέμος Αννινος πατέρας τής Γελιογραφίας, δπως
ονομάσθηκε. Συνεργαζότανε μέ άθηναϊκές έφημερίδες καί
έξέδωσε άργάτερα τό «Άστυ» ήμερησία έφημερίδα. Τις
γελιογραφίες του άναδημοσιεύουν οί Εύρωπαϊκές έφημε
ρίδες.
Ο Γεώργιος Μολφέτας άπό 22 έτών άρχίΖει νά έκδίδη
τό «ΖιΖάνιον» έφάμιλο καί σύγχρονο τού -Ρωμιού» στό Αρ
γοστόλι μέχρι 46 έτών πού πέθανε τό 1916.
Ο Σουρής θά γράψη γι' αύτόν:
« Εκείνο τής Κεφαλλωνίας τό φοβερό ΖιΖάνιο πού έχει
στίχους μουσικούς καί έχει καί πνεύμα σπάνιο. . .».
Ο Μικέλης Αβλιχος πού Ζή στό Ληξούρι, καί πού ό
Παλαμάς τού γράφει στίχους.
- Ο κόσμος σάν παραμύθι τό τραγούδι σου τ' άθάνατο
νερό. . . ».
ΚΓ άλλοι πού ό χώρος δέν μάς παίρνει, μέχρι σήμερα
ένα σωρό Κεφαλλήνες συνεχι'Ζουν τήν παράδοση μέ τό
άστείρευτο χιούμορ τους.

Κεφαλλωνιά.

Ανω:

Η εΕαίσιας ομορφιάς ύπόγειος λ'μνη Μελιοάνης. Κάτω: Τό Φανάρι. 'Ακοίμητος φύλακας τού
γραφικού λιμανιού.
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’Αναμνήσεις
άπό τήν
παλιά Άδήνα
1. Μερακλής, 6 φρουρός τών κυριών, τών νταντάδων
καί τών παιδιών. Γεννήθηκε σέ κάποιο χωριό κοντά στό
Καρπενήσι. Κατετάγη οτό εύΖωνικόν απ' όπου άπελυθη μέ
τόν βαθμόν τοΟ δεκανέως. Τό ήθος, ή διαγωγή καί ή έντιμότης πού έπέδειΕε κατά τό διάστημα τής θητείας του καί
ή σϋσταοις ενός σημαίνοντος τής τότε όποχής έκαναν νά
τόν προσέΕη ή Ζάππειος Επιτροπή Ολυμπίων καί κληρο
δοτημάτων καί νά τόν προσλάβη ώς φύλακα και φρουρον
τής τάΕεως καί τής καθαριότητας εις τόν χώρον τού Ζαππείου.
Ό Μερακλής ήταν πάντοτε κατακόθαρος, φρεοκοΕυρισμένος καί καλοκτενισμένος, έτρεφε, δέ, άρειμάνιον μύστακα.
Κάθε πρωί άνελάμβανε υπηρεσίαν. Κυριακές γιορτές
δεν είχε ό Μερακλής. Ούτε άδειαν άνοπαυσεως έπαιρνε,
διότι τότε ή Κυριακή άργία δέν είχε θεσπισθή.
Ό Μερακλής ήτο τόσον αυστηρός, ώστε είχε καταν
τήσει ό φόβος καί ό τρόμος τών κουτσαβάκηδων καί τών
μόρτηδων αλλά μόνον έάν τολμούσε κάποιος έΕ αύτών νά
πειράΕη, έστω διά λόγων καί χειρονομιών, καμμιά άπό τις
κυρίες, τις νταντάδες καί τις δασκάλες τών παιδιών πού
ουνώδευαν. Ό Μερακλής, τιμωρός, έκανόνιΖε τό θέμα διά
τής εφαρμογής τού ρητού «οπού δέν πιάνει λόγος πίπτει
ράβδος-. Υπήρχε βεβαίως καί άλλος πνεύμων εις τήν πε
ριοχήν τοΟ Ζοππείου, ό Βασιλικός Κήπος, άλλά ήτο άνοικτός διά τό κοινόν δύο φορές τήν έβδομάδα. Εις τήν πλευ
ράν τοο Ζοππείου τήν πρός τήν όδόν Ήρώδου τού Αττικού
ήσαν οι περίφημες Αγελάδες τού Σκιαδά. Εκεί πήγαιναν
οί οί μαμάδες, οί νταντάδες καί οι δασκάλες νά δώσουν ένα
φλυτΖάνι φρέσκο γάλα στά παιδιά. Σ ' αύτό τό κέντρον έαύχναΖαν καί οί γυμνασιόπαιδες γιά νά πάρουν τό γλυκό
τους ή τόν έρατεινόν (καφέ) καί νά κοπνίσουν τό τσιγαράκι τους μακριά άπό τά βλέμματα τών συγγενών ή καθηγη
τών των, όχι όμως άπό τού Μερακλή, ό όποιος τούς έμάλωνε. "Ολη αύτή ή έκτεταμένη περιοχή ήταν ύπό τήν έπίβλεψιν τού Μερακλή, ό όποιος έΕετέλει τά καθήκοντά του
μέ ευγένειαν, εύσυνειδησίον καί αύστηρότητα.
Ό Μερακλής άπέθανεν πλήρης ημερών. Εις τήν κη
δείαν του παρέστη κόσμος πολύς καί έκλεκτός.
2. Σ. Λούης, ό Όλυμπιονίκης καί νερουλάς. Η Αθή
να είχε μεγάλην έλλειψιν άπό νερό πόσιμο. Τό Αδριάνειο/
ύδραγωγεϊον δέν έπαρκούσε νά έκπληρώση ούτε τάς στοι
χειώδεις άνάγκας τού πληθυσμού. Η συγκεντρουμένη ποοότης εις τήν δεΕσμενήν Αθηνών, λόγω τών πλημμελών
συστημάτων άπολυμάνσεως δέν έΕοσφάλιΖε τό πλήρως ύγιεινόν νερό εις τούς χρησιμοποιοΰντας αύτό. Διά τούς
λόγους αυτούς οί εύποροϋντες 'Αθηναίοι άγόραΖαν άπό τό
ύγιεινόν νερό τής Πεντέλης, τό όποιον συνεκεντρώνετο καί
μετεφέρετο εις τό όπισθεν τής σημερινής Δημαρχίας Αμα
ρουσίου χώρον, όπου ύπήρχε ειδικό ντεπόΖιτο.
Οί μετοφορεϊς (νερουλάδες) άπό τά Εημερώματα τρέ
χοντος μέ τις σούστες τους έφθοναν στό ντεπόΖιτο γιά νά
γεμίσουν τις στάμνες καί έν συνεχεία ήρχαντο στήν Αθή
να γιά νά κάμουν στά σπίτια έπί πληρωμή διανομήν. Τό γε
γονός αύτό άπαιτούσε τρέΕιμο γιά νά προλάβουν εγκαίρως
ούτήν.
Οί οικογένειες τών Λούη, Πετρούτσου, Μόαχα,
Γκότση, ήταν οί κυρίως άσχολούμενες εις τήν έργαοίαν
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ούτήν. Η δουλειά αύτή τούς άφηνε σημαντικόν κέρδος ώστε
νά κτίσουν καινούργια σπίτια στό χωριό τους τό Μαρούσι
καί νά τό άΕιοποιήσουν σέ ένα ώραϊο προάστειο τών Αθη
νών. Μετά τήν μικρήν αύτήν παρέκβασιν αναγκαία έπί τού
προκειμένου, ΕαναγυρίΖουμε στό έτος 1896, έποχή πού έπρόκειτο νά γίνουν εις τό Αβερώφεισν Ολυμπιακόν Στάδιον, τιμής ένεκεν καί ύποδείΕει τού βαρώνου Kouberten,
οί πρώτοι Ολυμπιακοί άγώνες.
Ό λ α τά κράτη έτοίμαΖαν τάς ομάδας των πού θά με
τείχαν τών άγώνων προπονούντο αύτάς, καί Εοδεύοντας
άφειδώς χρήματα.
Ή μικρή καί πτωχή Ελλάς —ούτε αιών δέν είχε συμπληρωθή άπό τήν άπελευθέρωσί της —έκαμε τό παν γιά νά
εμφάνιση μίαν καλήν ομάδα. Εύτυχώς εύρέθησαν "Ελληνες
πατριώται πλούσιοι έγκατε στη μόνοι στό έΕωτερικόν καί εις
τό έσωτερικόν πού μέ δωρεάς των βοήθησον εις τήν προ
σπάθειαν αύτήν. Κατόπιν τούτου έγένετο δυνατόν νά καταρτισθή μία όμάς άποτελουμένη άπό τούς καλύτερους τότε
άθλητάς Παρασκευόπουλον,
Πέππαν, Φέτση καί διά τόν
Μαραθώνιον δρόμον τούς Λούη, Βασιλάκον, Μπελόκαν κ.ά.
Επίσης διέθετε κοί όπλσμαχητικήν ομάδα ύπό τόν καθηγη
τήν τού Πανεπιστημίου Γεωργιόδην.
Εις τό Εθνικόν άγώνισμα τού Μαραθωνίου (Τύμβος
Μαραθώνος) τού Ολυμπιακού Σταδίου, άποστάσεως 42.179
μ. έλάμβανον μέρος καί άρκετοί Εένοι δρομείς. Επειδή,
ή διαδρομή ήτο άνώμαλος, οί μέλλοντες νά μετάσχουν δρο
μείς κάθε μέρα ήακοΰντο έπιτοπίως ώστε νά είναι προετοι
μασμένοι. "Εφθασεν ή κρίσιμος ημέρα αύτοϋ. Οί δρομείς,
Εεκίνησαν άπό τόν Τύμβον τού Μαραθώνος γιά τό Στάδιον.
Ό τα ν έφτασαν στό Πικέρμι, άρκετοί εϊχον ήδη άποχωρήσει. "Εμειναν δυό άπό τούς Εένους δρομείς καί άπό τούς
Έλληνες οί: Λούης, Βασιλάκος καί Μπελόκας. Οί δύο Εένοι, άρχισαν νά παρουσιάζουν σημεία κοπώαεως. Οί Λούης
καί Μπελόκας, πού τούς στενοχωρούσαν τά άθλητικά πα
πούτσια, τά πέταΕαν καί συνέχισαν τό τρέΕιμο Ευπόλητοι.
Ό ταν λίγο μετά τόν Σταυρό ό Λούης έφθασε τόν Γάλλον
καί τού φώναΕε: «Σ' έφτασα!» έκείνος, όποκαμωμένος ί 
σως κ' έπηρεασμένος άπό τή φωνή, λιποψύχησε! Έ πειτα
άπεχώρησε τού άγώνος. "ΕΕω άπό τό Νοαοκομεϊον «Εύαγγελισμός» ό Λούης κατέφθασε τόν άλλο Εένο δρομέα καί
τού φώναΕε «Σ' έφαγα καί σένα!» Τέτοιο ήταν τό άποτέλεσμα τής νικήτριας κραυγής, ώστε ό έΕαίρετος Εένος α
θλητής νά πέση άναίσθητος! Σέ λίγο εις τήν άρχή τής
όδοϋ Ήρώδου τού Αττικού φάνηκαν οί τρεις Έ λληνες δρο
μείς μέ πρώτον τόν Λούην, δεύτερον τόν Βασιλάκον, καί
τρίτον τόν Μπελόκαν.
Ό λοι οί έπίσημοι έΕήλθον στά προπύλαια νά ύποδεχθούν τούς νικητάς. Κάνοντας τήν νικητήρια στροφή μέσα
στό Στάδιο καί οί τρεις Έ λληνες ύπό τάς ένθουσιώδεις
Ζητωκραυγάς τού πλήθους, άφοϋ
έχαιρέτιααν, είσήλθον
εις τήν κρύπτην τού Σταδίου γιά νά τούς παράσχουν τήν
καθιερωιμένην ιατρικήν περίθαλψιν.
Ό ταν ό "ΑναΕ έρώτησε τόν Λούην τί χάρι 6ά ήθελε
νά τού κάμη, έκείνος άπάντησε ότι έπιθυμεί ν άποκτήση
ένα άλογο καί μιά σούστα γιά νά κουβαλάη τις στάμνες
μέ τό νερό άπό τό Μαρούσι.
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Λ ΓΚΓΡΑ, 1943. Μαύρα σύννεφα Απει·/ * λοδν τόν πολιτικό δρίζοντα τής
Τουρκίας στό τέλος έκείνου τοδ έτους. Ή
χώρα, πού είχε μείνει ούδέτερη Από τήν
Αρχή τού πολέμου, περνούσε περίοδο 4-

ξαιρετικά λεπτή.
Οί Άγγλοαμερικανοί
άπδ τό ένα μέρος καί τδ Γ' Ρ άιχ άπδ τδ
άλλο προσπαθούσαν νά τήν προσεταιρισθοδν. «Ή Τουρκία θά μπορούσε νά παίξη Αποφασιστικό ρόλο», είχε πή δ Χίτλερ

στους στρατηγούς του, τήν έπομένη τής
φυγής τού νΕς στήν Χκωτια.
Τδ 1939, ή κυβέρνηαις τής Άγκύρας
είχε υπογράψει μέ τούς συμμάχους ένα Α
μυντικό σύμφωνο, που Βρίζε, ότι, σέ πε-
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« Ό «Κικέρων» οέ φωτογραφία τού
1969. Ή τ α ν τότε 65 ετών καί Ζοϋσε
ατό Μόναχο μέ τή γυναίκα του, ή όποια
ώς πρώην μαγείρισσα τής Βρεταννικής
Πρεσβείας τόν βοηθούσε νά φωτογραφι
κή τά έγγραφα.

Λούντβιχ Μόουτσις. Γερμανός πράκτο
ρας πού είχε επαφές μέ τόν -Κικέρωνα». Ή τ α ν συνταγματάρχης τών "Ες Έ ς καί υπηρετούσε στή γερμανική πρε
σβεία τής Αγκυρας.
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ρίπτωαι έπιθέσεως έναντίον τής Τουρκίας,
οί Σύμμαχοι θά τής παρείχαν στρατιωτι
κή βοήθεια (υπό τόν δρο, δτι δέν θά ερχό
ταν σέ σύγκρουσι μέ τήν Σοβιετική Έ νω σι έξ αιτίας τής συμφωνίας αυτής). ’Από
τήτν άνοιξι, έν τούτοις, τού 1941, δυό άπό
τά κυριώτερα μέτωπα τού πολέμου τής
Μεσογείου— τό έλληνικό καί τό αφρικανι
κό— είχαν έπεκταθή ώς τά σύνορα τής
Μέσης ’Ανατολής. Ή Τουρκία, γιά νά αωθή, είχε άναγκασθή νά άναπτύξη καλές
σχέσεις καί μέ τοός Γερμανούς. Στις 18
’Ιουνίου 1941 ύπέγραψε ένα σύμφωνο φ ι
λίας καί μή έπιθέσεως μέ τό Γ' Ράιχ. Τό
1943 οί χιτλερικοί ήγέτες είχαν άντιληφθή, δτι οί σχέσεις μεταξύ Τούρκων καί
Συμμάχων γίνονταν, ήμέρα μέ τήν ήμέρα,
στενότερες, μέ τήν προοπτική τής αποφα
σιστικής έπιθέσεως τών Άγγλοαμερικανών έναντίον τής «Φέστουνγκ Έουρόπα»,
τοΰ «άχυρου», δηλαδή, δπως χαρακτήριζαν
τίς εύρωπαϊκές χώρες, που περιέβαλλαν
τήν αύτοκρατορία τού Χίτλερ.
Τό πρωί τής 10ης Δεκεμβρίου 1943 6
πρεσβευτής τής Γερμανίας στήν "Αγκυρα,
βαρώνος Φράντς φόν Πάπεν, παρουσιάαθηκε στόν δπουργό τών ’Εξωτερικών τής
Τουρκίας Νουμάν Μενεμένκιογλου γιά νά
διαμαρτυρηθή έκ μέρους τής κυβερνήσεώς
του. Ό Πάπεν είπε στόν Μενεμένκιογλου,
δτι στήν γερμανική πρεσβεία είχαν φθάσει
ορισμένες άνησυχητικές πληροφορίες. Οί
Άγγλοαμερικανοί σκόπευαν νά έγκαταατήσουν έπί τουρκικού έδάφους ένα σταθμό ραντάρ, που θά κατηύθυνε τά άεροπλάνα
τους έναντίον τών πετρελαιοπηγών τής
Ρουμανίας. Ό Μενεμένκιογλου τόν άκουγε
έμβρόντητος. Ή πληροφορία ήταν σωστή,
αλλά ποιός είχε ένημερώσει τόν φόν Πά
πεν; Οί συνεννοήσεις μετ&ξύ τής τουρκικής
κυβερνήσεώς καί τών συμμάχων γίνονταν
μέ άπόλυτη μυστικότητα. Τόση ήταν ή
κατάπληξις τοΰ Μενεμένκιογλου, πού στήν
αρχή δέν μπόρεσε νά άρθρώση λέξι.
Ό Γερμανός πρεσβευτής, Απαθής, συνέ
χισε καί δήλωσε, δτι δν οί πληροφορίες
ήσαν δληθινές, τότε «υπήρχε μεγάλος κίν
δυνος» τό Γ' Ράιχ νά άντιδράση αποφασι
στικά καί νά φθάαη «μέχρι βομβαρδισμού
τής Ίσταμπούλ». Τό ίδιο βράδυ ή πρεσβεία
τής Αΰτοδ Βρεταννικής Μεγάλειότητος ή 
ξερε, δτι οί Γερμανοί είχαν πληροφορηθή
κατά τρόπο μυστηριώδη, τίς μυστικές συ
ζητήσεις. Τό πρωί τής έπομένης, τό Φόρεϊν νΟφφις, άναστατωμένο, τηλεγραφούσε
στόν Βρεταννό πρεσβευτή στήν Ά γκυρα
σέρ Χιού Νάτσμπουλ - Χιούγκεσεν δτι «δ
ΙΙάπεν γνωρίζει περισσότερα άπό δσα έ
πρεπε».
Δυό ήμέρες άργότερα, δμως αντίγραφο
καί τού δευτέρου έκείνου τηλεγραφήματος
βρισκόταν έπάνω στό γραφείο τού Γερμα
νού πρεσβευτού.
"Ετσι έκανε τό «ντεμπούτο» του, τό φθι
νόπωρο τού 1943, ένας άπό τούς περιφη
μότερους κατασκόπους, πού έργάαθηκαν
γιά λογαριασμό τών Γερμανών, 6 Σλάβος
Έλυέζα Μπάζνα, πού έμεινε στήν Ιστορία
μέ τό ψευδώνυμο «Κικέρων».
*0 Έ λυέζα Μπάζνα ήταν «καβάς»,
δηλαδή καμαριέρης, γιός ένός μωαμεθα
νού δασκάλου. Ε ίχε γενηθή στίς 28 ’Ιου
λίου 1904 στήν Πριστίνα τής Γιουγκοσλα
βίας, μιά πόλι πού άπεΐχε 360 χιλιόμετρα
άπό τό Βελιγράδι καί, στίς δρχές τοΰ

αίώνος μας, άνήκε άκόμη στήν ’Οθωμανι
κή Αύτοκρατορία. Τό 1915, ή οικογένειά
του, διωκσμένη γιά λόγους θρησκευτικούς,
κατέφυγε στήν Κωνσταντινούπολή Ό πα
τέρας τού Έ λυέζα Χαφίζ 1’ιασάρ σκοτώ
θηκε έπειτα άπό λίγο σέ κυνηγετικό δυ
στύχημα (κάποιος "Αγγλος κυνηγός τόν
σκότωσε κατά λάθος). Τό 1943, χήρος
καί πατέρας τεσσάρων παιδιών, δ Έλυέζα
Μπάζνα ήταν τριάντα έννέα έτών, δνδρας
γεροφτιαγμένος, μέσου άναατήματος, μέ
έντονα χαρακτηριστικά καί μαύρα μάτια.
"Οπως πολλοί συμπατριώτες του, 6 «κα
βάς» μιλούσε άρκετές γλώσσες: τουρκικά,
γιουγκοσλαβικά, κροατικά, έλληνικά, γαλ
λικά καί λίγα γερμανικά. Τό έπάγγελμα
τού καμαριέρη, πού είχε ασκήσει στά πιό
άριστοκρατικά σπίτια τής εύρωπαϊκής πα
ροικίας, τού είχε δώσει τήν εύκαιρία νά
μάθη, αρκετά καλά, καί τά άγγλικά. Αύτό δμως θά τό άποκρύψη, άργότερα, άπό
τούς Γερμανούς πράκτορες. Μέχρι τότε δ
Μπάζνα, δ κατοπινός «Κικέρων», είχε δπηρετήσει στό σπίτι ένός πλουσίου Γερμα
νού έπιχειρηματίου, τού Ά λμπερτ Γιένκε,
στήν γιουγκοσλαβική πρεσβεία καί στήν
πρεσβεία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Οί
κύριοί του δέν ήσαν καί πολύ ένθουσιασμένοι μαζί του. 'Ο Γιένκε τόν κράτησε μόνο
μερικούς μήνες. ’Αναγκάσθηκε νά τόν άπολύαη γιατί δ «καβάς» διάβαζε τά γράμ
ματά του καί τά φωτογράφιζε.
Άντιθέτως δ Γιουγκοσλάβος πρεσβευτής
Γιάνκοβιτς άνακάλυψε δτι δ Μπάζνα είχε
ώραία φωνή τενόρου καί τόν παρεκίνησε
νά πάη στό ωδείο γιά νά σπουδάαη φωνη
τική μουσική. Ή πρώτη δμως έμφάνισις
τού Μπάζνα σέ μιά συναυλία στήν Κωνσταντινούπολι έσημείωσε παταγώδη άποτυχία.
’Απογοητευμένος καί κουρασμένος, άποφάσισε νά κάνη πάλι τό έπάγγελμα τού «κα
βάς». Προσελήφθη άπό τόν στρατιωτικό Α
κόλουθο τών Ηνωμένων Πολιτειών συντα
γματάρχη Κλάς, δέν έμεινε δμως πολύν
κιαρό σ’ αύτή τήν θέσι.
Στίς άρχές Αύγουστου 1943, χωρίς δου
λειά καί έχοντας νά θρέψη τέσσερα παι
διά, δ Έ λυέζα Μπάζνα διάβασε τυχαία σέ
μιά εφημερίδα, πού ξεφύλλιζε άφηρημένα
στό χώλλ ένός ξενοδοχείου, μιά άγγελία
τής άγγλικής πρεσβείας, πού ζητούσε άρχικαμαριέρη. Ό Μπάζνα άποφάσισε νά
παρουσιασθή. Τό μέγαρο τής πρεσβείας
βρισκόταν σ’ ένα λόφο, στήν μέση ένός
μεγάλου περιφραγμένου κήπου.
Ό Μπάζνα γίνεται δεκτός άπό τόν πρώ
το γραμματέα τής πρεσβείας Ντάγκλας
Μπάσκ καί τού άναφέρει πού είχε δπηρετήσει ώς τότε. Παρασιωπά φυσικά τό
βιομήχανο Γιένκε, γιατί δ τελευταίος είχε
νυμφευθή μιά άδελφή τού Ρίμπεντροπ καί,
δταν κηρύχθηκε δ πόλεμος, Ακολούθησε τό
διπλωματικό στάδιο καί τοποθετήθηκε στήν
γερμανική πρεσβεία τής Άγκύρας.
Ό
Μπάζνα προσλαμβάνεται μέ Ικατό λίρες
τόν μήνα. Πριν περάσουν έξη μήνες θά
κερδίαη, ώς κατάσκοπος, τό μυθώδες ποσό
τών τετρακοσίων χιλιάδων λιρών.
Κανείς δέν κατόρθωσε ποτέ νά καθορίση
πότε καί για τί δ καμαριέρης αύτός Απο
φάσισε νά γίνη πληροφοριοδότης τών Γεομανών. Στόν Γερμανό πράκτορα μέ τόν δποΐο έρχόταν σέ έπαφή (τόν Λούντβιχ Μόυτσις, συνταγματάρχη τών Έ ς - "Ες, πού
ύπηρετοδσε στήν πρεσβεία τής Ά γκύρας),

δ Μπάζνα είπε, δτι «ήθελε νά έκδικηθή
τούς "Αγγλους γιά τόν τραγικό θάνατο
τοΰ πατέρα του». "Επειτα άπό τόν πόλεμο
δ «Κικέρων» θά άρνηθή τήν έκδοχή αύτή
καί θά πή, 8τι έκανε τόν κατάσκοπο «άπό
συμπάθεια πρός τούς Γερμανούς... Στήν
Τουρκία ή γερμανοφιλία αποτελούσε παράδσσι».
Τό πιθανώτερο είναι, δτι δ Μπάζνα, έ
χοντας τέσσερα παιδιά νά θρέψη, έγινε
κατάσκοπος γιά οικονομικούς λόγους. 'Η
ιδέα, δπως θά πή δ ίδιος άργότερα στόν
Μόυτσις, τού είχε έλθη ξαφνικά τήν ήμέρα άκριβώς τής προσλήψεώς του στήν
άγγλική πρεσβεία. Φθάνοντας στή πρεσβεία
είδε στόν κήπο τήν Σεβρολέτ του γραμματέως Μπάσκ. Στό πίσω κάθισμα ύπήρχε
ένας ιιεγάλος χαρτοφύλακας άνοιχτός, γε
μάτος έγγραφα.
Ή πρώτη έμφάνισις τού «Κικέρωνος» μέ
τΙς πολύτιμες πληροφορίες του, έγινε στις
26 ’Οκτωβρίου 1943. ’Εκείνη τήν νύχτα,
δ γραμματεύς τής γερμανικής πρεσβείας
Γιένκε κάλεσε έπειγόντως στό σπίτι του
μέ ένα τηλεφώνημα τού Λούντβιχ Μόυτσις
καί τού άνέφερε ένα συνταρακτικό γεγο
νός. «Χθές τό βράδυ ήλθε καί μέ βρήκε
ένας άνθρωπος πού τόν είχα δπηρέτη πριν
άπό λίγα χρόνια. Τδτε λεγόταν Ντιέλλο.
Σήμερα ισχυρίζεται πώς τό δνομά του εί
ναι ΙΙέτρος. Περισσότερα δέν ξέρω. Μοϋ
είπε, δτι μπορούσε νά πουλήαη στήν Γερ
μανία μυστικές
πληροφορίες, πού θά έ
κλεβε άπό τούς "Αγγλους. Αύτή τήν στι
γμή βρίσκεται έδώ, στό σαλόνι, καί περι
μένει άπάντησι. Νά τού μιλήσετε έσεϊς
πού ά-νήκετε στις μυστικές ύπηρεαίες.
’Εγώ δέν μπορώ νά άνακατευθώ, δέν έχω
άρμοδιότητα».
"Επειτα άπό ένα λεπτό, δ Μόυτσις βρι
σκόταν μπροστά στόν κατάσκοπο. '0 Έλυέζα Μπάζνα, χωμένος σέ μιά πολυθρόνα
στό μισοσκόταδο τού σαλονιού, καπνίζει
νευρικά. Μιά μικρή σιωπή καί δστερα δ
Μπάζνα λέει χωρίς περιφράσεις: «’Εχω
κάτι νά πουλήσω, κάτι πολύτιμο, άλλά
θέλω χρήματα, χρήματα, πολλά χρήματα».
Ή αυζήτηαις γίνεται
χαμηλόφωνα. *0
Μόυτσις έχει μείνει
κατάπληκτος. Ό
Μπάζνα, μολονότι έκνευρισμένος, φαίνεται
σίγουρος γιά τόν έαυτό του.
«θέλετε νά μάθετε ποιός είμαι;», ρωτά
στό τέλος. «Είμαι δ προσωπικός δπηρέτης
τού "Αγγλου πρεσβευτοΰ. Ποιοι είναι οί
δροι μου; θά σάς παραδώσω ένα φιλμ μέ
φωτογραφίες μυστικών έγγράφων καί εις
άντάλαγμα θέλω 20.000 λίρες στερλίνες.
Τά ύπόλοιπα φιλμ θά μοΰ τά πληρώσετε
μόνο 15.000 λίρες τό καθένα. Σέ λίγο θά
ξημερώση ή 27η ’Οκτωβρίου. Στις 30 τού
μηνός, στί 3 μ.μ. άκριβώς θά σάς τηλε
φωνήσω στό γραφείο σας στήν γερμανική
πρεσβεία καί θά σάς ρωτήσω: Πήρατε τά
γράμματά μου; ”Αν άπαντήσετε ναί, καλά.
’Αλλοιώς. ..» .
Καί δ καμαριέρης κάνει μιάν εύγλωττη
χειρονομία πρδς τό μεγάλο παράθυρο τού
σαλονιού. Στό βάθος φαίνεται τό μέγαρο
τής σοβιετικής πρεσβείας, πού είναι κατά
φωτο. Έ π ε ιτα δ Έ λυέζα Μπάζνα χαιρε
τά καί χάνεται στό σκοτάδι τού μεγάλου
κήπου.
"Ετσι άρχισε ή «Έπιχείρησις Κικέρων».
Τήν έπομένη τό πρωί ένα κρυπτογραφικό
τηλεγράφημα φεύγει άπό τήν "Αγκυρα γιά

τό ΊΓπουργεϊον ’Εξωτερικών τού Γ' Ράιχ.
Έ χ ε ι χασακτηοιαθή «άκρως απόρρητον»
καί λέει: «"Ενας ύπάλληλος τής άγγλικής
πρεσβείας, πού ισχυρίζεται δτι είναι δ
προσωπικός ύπηρέτης τού πρεσβευτοΰ, προσεφέρθη νά μάς προμηθεύαη φωτογραφίες
μυστικών έγγράφων. Γιά τό πρώτο φίλμ,
πού θά παραδώαη στις 30 ’Οκτωβρίου ζη
τεί 20.000 λίρες στερλίνες σέ χαρτονομί
σματα. Γιά κάθε ένα άπό τά ύπόλοιπα θέ
λει 15.000 λίρες. Παρακαλούμε άπαντήσατε άν μπορούμε νά δεχθούμε τήν πρότασ! του. Σέ περίπτωαι καταφατικής άπαντήσεως, πρέπει νά στείλετε τό ποσά μέ
ειδικό ταχυδρόμο, δ δποΐος πρέπει νά βρί
σκεται έδώ στις 30 ’Οκτωβρίου. *0 ύπη
ρέτης αύτός είχε έργασθή πριν άπό λίγα
χρόνια στό σπίτι τού πρώτου γραμματέως
τής πρεσβείας μας. Περισσότερα στοιχεία
δέν εΐμεθα σέ θέσι νά σάς δώσουμε. ΙΙάπεν».
Στις 29 ’Οκτωβρίου, έθνική έορτή τής
Τουρκίας, έφθααε ή άπάντησις άπό'τό Βε
ρολίνο μέ τήν ένδειξι «προσωπικόν», «άπόρρητον»: «Δεχθήτε τήν προσφορά τού κα
μαριέρη, παίρνοντας δλα τά άναγκαϊα μέ
τρα. Ειδικός ταχυδρόμος θά βρίσκεται στήν
"Αγκυρα στις 30 τοΰ μηνός, πριν άπό τό
μεσημέρι, θ ά περιμένουμε άναφορά σας α
μέσως μετά τήν παράδοσι τών έγγράφων.
Ρίμπεντροπ».
Τήν έπομένη, στις 3 μ.μ. άκριβώς, χτύ
πησε τό τηλέφωνο τοΰ γραφείου τοΰ Μόυτσις καί άκούσθηκε ή φωνή τοΰ Έ λυέζα
Μπάζνα: «Έδώ Πέτρος. Πήρατε τά γράμ
ματά μου;». *0 Γερμανός πράκτορας, γε
μάτος συγκίνησι, μόλις κατόρθωσε νά άρθρώση ένα «ναί». «Καλά», συνέχισε δ Πέ
τρος. «θά έλθω νά σάς δώ άπόψε στις δέ
κα, στόν κήπο σας, κοντά στό γκαράζ».
"Επειτα άπό λίγο δ Πάπεν παρέδωσε
στό Μόυτσις τό δέμα μέ τις 20.000 λίρες,
πού μόλις είχε φέρει δ ειδικός ταχυδρό
μος άπό τό Βερολίνο. Μαζί μέ τά παλαιά
χαρτονομίσματα τών 10, 20 καί 50 λιρών,
είναι καί πολλά άλλα, πού μυρίζουν άκόμη τυποογραφικό μελάνι. «Πολύ καινούρ
για δέν φαίνονται;» μουρμούρισε δ πρε
σβευτής στόν Λούντβιχ Μόυτσις. Πρόκειται,
πράγματι, γιά πλαστά χαρτονομίσματα.
Είναι οί στερλίνες πού, κατά διαταγή τού
Χίμμλερ, έχουν τυπωθή στό Όριάνενμπουργκ καί πού οί ναζί σκοπεύουν νά ρί
ξουν μέ άερσπλάνα στήν ’Α γγλία γιά νά
προκαλέσουν οικονομική άναστάτωσι («Έπιχείρησις Μπέρναρντ»). Πολλά άπό αύτά
τά χαρτοναμίαιιατα, δπως άναφέρει δ Βάλτερ Χάγκεν στό βιβλίο του «'Ο πόλεμος
τών κατασκόπων», είχαν διοχετευθή στήν
’Ιταλία μέσω μερικών έμπιστων πρακτό
ρων.
Τήν δρισμένη ώρα, μέσα στήν σκοτεινή
καί κρύα νύχτα, δ Μπάζνα έκανε τήν έμφάνισί του στόν τόπο τοΰ ραντεβού: «Είμαι
δ Πέτρος. Είναι δλα έν τάξει;». Ό Μόυτσις τόν δδήγησε στό μέγαρο τής πρε
σβείας, στήν λεωφόρο ’Ατατούρκ καί τόν
πήγε στό γραφείο του. Κατόπιν, έβγαλε
άπό τό χρηματοκιβώτιο τό χαρτόδεμα καί
άρχισε νά μετρά, κάτω άπό τό άπληστο
βλέμμα τοΰ καμαριέρη, τις είκοσι χιλιάδες
λίρες. Στό τέλος δ Μπάζνα σήκωσε τό
δεξί του χέρι καί άνοιξε τήν χούφτα του:
στήν παλάμη του βρισκόταν τό ρολό ένδς
φιλμ 36 χιλιοστών. «Αύτό είναι γιά σάς»,
είπε. «Δώστε μου τά χρήματα».

Ο βαρωνος Φράντς Πόπεν, πρεσβευτής
τής Γερμανίας, στήν "Αγκυρα τήν περίο
δο τής δράσεως τοΰ «Κικέρων».

Ο Έλυέήα Μπάήνα, ώς καμαριέρης στήν
αγγλική πρεσβεία. Ένας ακόμα μεγά
λος κοτάσκοπος στό πάνθεον τοΰ αφα
νούς πολέμου.
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3Ιρός ζούς ’&}οχωΐάϊονς 3ίρόεδρον
καί 3$νΐιωρόεδρον τής 3)ημοκραίίας
κ.κ. (Τεώρχιον 3ΐαααδόωονρον καί
Όδυσσέα 'Μχχεχήν οι άνδρες ζής
’3ΐσίννομίας 3Τόρεων εϋχονίαι, εωϊ
ζη ωανηρνρική έκροχίι ζων, οχείαν καί
μακροημέρενοιν εω ’ άχαδφ ζής φιβάίης ημών 3ΐαίρίδος.
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Ή λεωφόρος Ατατούρκ οτήν Αγκυρα. Εδώ εύρίακετο ή γερμανική πρεσβεία
οπού ό Λοϋντβιχ Μόυτσις συναντήθηκε ιμέ τόν «Κικέρωνα» καί τού κατέβαλε
20.000 λίρες.

’Αλλά δ Μόυτσις δύσπιστε!. «Μιά στι
γμή», λέει. «Τά χρήματα τά είδατε. Τώ
ρα θέλω νά έλέγξω τό έμπόρευμά σας».
Καί, άφοδ κλείδωσε στδ γραφείο του τόν
«Κικέρωνα», κατέβηκε ατό υπόγειο δπου
βρισκόταν τό φωτογραφικό έργαστήριο τής
πρεσβείας. Μιά ματιά πού έρριξε στά πε
νήντα δυό φωτογραφημένα έγγραφα τοδ
ήταν αρκετή γιά νά καταλάβη δτι οί 20.
000 στερλίνες ήσαν λίγες γιά ένα τέτοιο
άπόκτημα. Σέ ένα άπό τά έγγραφα δπήρχε ή ένδειξις: «Άκρως απόρρητο. Ά πό
τό Φόρεϊν "Οφφις πρός τήν Βρεττανική
πρεσβεία». Έπρόκειτο γιά τόν πλήρη π ί
νακα τοδ δλικοδ ποδ είχαν παραχωρήσει
οί 'Ηνωμένες Πολιτείες στήν Σοβιετική
"Ενωαι Οπό τύπον δανείου καί γιά μιά έκΒεσι τοδ Φόρεϊν "Οφφις γιά τά αποτελέ
σματα τής συναντήσεως των δπουργών
Έξωτεοικών Κόρντελ Χώλ, ΤΗντεν καί
Μολότωφ, πού είχε πραγματοποιηθή στήν
Μόσχα τόν Ιδιο μήνα.
Αναστατωμένος άπό τήν συγκίνησι, δ
Μόυτσις έπέστρεψε στό γραφείο. «"Οταν
μπήκα», θά γράψη στά απομνημονεύματά
του, «δ άνθρωπος αύτός βρισκόταν στήν
ίδια άκρβώς θέσι πού τόν είχα αφήσει.
Μόνο τό σταχτοδοχείο ήταν γεμάτο απο
τσίγαρα. Δέν μοδ φάνηκε δμως οδτε ανυ
πόμονος οδτε έκνευριαμένος. Μέ ρώτησε
άπλά: «Λοιπόν;». Α ντί νά τοδ απαντήσω,
άνοιξα τό χρηματοκιβώτιο, πήρα τό χρη
ματόδεμα καί τοδ τό έδωσα. . . Ό έπιακέπτης μου έκρυψε τό δέμα κάτω άπό τό
επανωφόρι του, κατέβασε τό καπέλλο του
ώς τά μάτια καί σήκωσε τόν γιακά του. . .
«Ώρεβουάρ, μεσιέ», μοδ είπε, «αϋριο τήν
ίδια ώρα». "Εκανε μιά μικρή κίνησι μέ τό
κεφάλι του καί έφυγε. . .».
Τό πρωί τής 31ης 'Οκτωβρίου δ φόν Πάπεν έξήτασε τά πενήντα δυό έγγραφα πού
ήσαν άποτυπωμένα στό φίλμ, πρίν τά στείλη στό Βερολίνο. Ε ίχε καί αύτός άναστατωθή άπό τήν συγκίνησι καί τήν έκπληξι.
«Απίθανο», έπαναλάμβανε. «Απίστευτο!
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Ή άξια αύτών των ντοκουμέντων είναι
ανεκτίμητη». Καί, γυρίζοντας στόν Μόυτσις, προσέθεσε: «Πρέπει νά βροδμε αμέ
σως ένα δνομα γιά τόν κατάσκοπό μας.
Τό δνομα Πέτρος δέν μοδ άρέσει. ’Επειδή
τά έγγραφά του είναι έξαιρετικά εύγλωτ
τα, προτείνω νά τόν βαπτίαωμε «Κικέρωνα».
Τό ίδιο βράδυ, δ Μπάζνα, δ «Κικέρων»,
έφερε στόν Μόυτσις άλλα δυό φίλμ γιά τά
Οποία πήρε 30.000 στερλίνες. Περιείχαν
μιά σειρά τηλεγραφήματα πού είχαν άνταλλαγή μεταξύ τού ΤΗντεν καί τοδ "Αγ
γλου πρεσβευτοδ Χιούγκεσεν, μιά έκθεσι
γιά τήν πολιτική κατάστασι στήν Τουρκία,
τόν πίνακα τών Βρεταννών μυστικών πρα
κτόρων πού έργάζονταν στήν
Τουρκία,
μιά άλλη έκθεσι γιά τήν συμμαχική διείσδυαι στήν Γαλλία καί, τέλος μιά έκθεσι
γιά τήν διάσκεψι τής Καζαμπλάνκας μετα
ξύ τών Τριών Μεγάλων.
'Ο δπουργός τών ’Εξωτερικών τοδ Γ ’
Ράιχ Ρίμπεντρσπ καί δ άρχηγός τοδ R .S.
Η.Α. ('Γπηοεσία ’Εσωτερικής ’Ασφαλείας
τοδ Ράιχ) Καλτενμπροδνερ δέν άργησαν
νά βομβαρδίσουν τήν γερμανική πρεσβεία
τής Άγκύρας μέ αιτήσεις γιά τήν άποστολή καί άλλων
ντοκουμέντων, άλλά,
προπαντός, γιά νά μάθουν ποιός ήταν στήν
πραγματικότητα δ μυστηριώδης «Κικέρων».
Γιατί όνομάζεται έτσι; Ποιό είναι τό πρα
γματικό του δνομα; Ά πό πάτε βρίσκεται
στήν Τουρκία; ’Εργάζεται μόνος ή έχει
συνεργάτες; Γιατί έγινε κατάσκοπος; Τί
άλλο θέλει έκτός άπό χρήματα;
Οί συναντήσεις τοδ «Κικέρωνος» μέ τόν
Μόυτσις γίνονταν πάντα νύχτα στόν κήπο
τής γερμανικής πρεσβείας καί μέσα στό
αύτοκίνητο τοδ Γεραανοδ άκολούθου. ΤΗσαν δέ πάντα πολύ σύντομες. Ό Μπάζνα
ήταν πολύ φειδωλός στίς κουβέντες του
καί πολύ έπιφυλακτικός βταν έπρόκειτο
γιά τήν ιδιωτική του ζωή. «Δέν σάς άρκοδν αυτές οί πληροφορίες;», απαντούσε
κάθε φορά στίς έπίμονες έρωτήσεις τοδ

Μόυτσις, πού ήθελε νά μάθη λεπτομέρειες
άπό τήν ζωή του. Ά λλ ά δ Ρίμπεντροπ καί
δ Καλτενμπροδνερ έπιμένουν ζητώντας π ε
ρισσότερες πληροφορίες.
Ό «Κικέρων», πράγματι, έχει ένα συ
νένοχο ή μάλλον μία συνένοχο: μιά όμορ
φη καστανή κοπέλλα, 23 έτών, τουρκικής
καταγωγής, τήν μαγείρισσα τής άγγλικής
πρεσβείας.
Λέγεται Έ ζρά Ντυριγέ. Ό
Μπάζνα τήν έρωτεόεται καί τήν νυμφεύε
ται. "Ετσι ή νέα, άπό άγάπη, δέχθηκε νά
τόν βοηθήση.
Στήν βρεττανική πρεσβεία τής Ά γκύ
ρας τά δωμάτια τοδ προσωπικού καί ή κου
ζίνα βρίσκονται στά δπόγεια. Ό Μπάζνα
έχει τοποθετήσει στήν κάμαρά του τίς δυό
φωτογραφικές του μηχανές—μιά «Λάϊκα»
καί μιά «Κόντακ»— έπάνω σέ δυό τρίπο
δες. "Ενας προβολεύς έκατό κηρίων φωτί
ζει ένα μικρό τραπέζι, δπου τοποθετεί τά
έγγραφα πού πρόκειται νά φωτογραφήση.
Κάθε βράδυ, μετά τό δείπνο, δ "Αγγλος
πρεσβευτής άποσύρεται στήν κρεβατοκάμα
ρά του στό πρώτο πάτωμα, κουβαλώντας
μαζί του ένα χοντρό ντοσιέ μέ έμπιστευτικά έγγραφα, πού έχει πάρει άπό τό χρη
ματοκιβώτιό του. ’Εργάζεται περίπου μιά
ώρα, πίνει ένα χαμομήλι καί πέφτει νά
κοιμηθή.
Τότε δ «Κικέρων» άρχίζει τήν δράσι
του: ξυπόλυτος, γιά νά μή κάνη θόρυβο,
εύκίνητος σάιν αίλουρος, άνεβαίνει μέσα
στδ σκοτάδι στδ δωμάτιο τοδ πρεσβευτοδ,
παίρνει τά έγγραφα άπό τό φάκελλο, τρέ
χει στό υπόγειο καί άρχίζει γρήγορα τήν
φωτογράφησι: μέ τό ένα χέρι τοποθετεί
τά χαρτιά ένα ένα κάτω άπό τό φώς καί
μέ τό άλλο πατά τό κουμπί τής φωτο
γραφικής μτνανής. Μερικές φορές τό ντο
σιέ τοδ πρεσβευτοδ δέν περιλαμβάνει ένδιαφέροντα έγγραφα. Τότε δ «Κικέρων»,
μέ τήν πρόφασι δτι θέλει νά ξεσκονίση
τά ροδχα τοδ κυρίου του, τά κατεβάζει
στό υπόγειο καί παίρνει άπό μέσα τά κ λ ει
διά τοδ χρηματοκιβωτίου. Μερικές φορές,
δταν βρίσκεται μόνος στδ γραφείο τού Χιούγκεαεν, δ Μπάζνα δέν διστάζει νά χρησιμοποιήση τήν «Κόντακ» του γιά νά φω
τογραφήση τά έγγραφα έπί τόπου.
Μ' αύτό τόν τρόπο δ «Κικέρων» ■
—τίς
δυό πρώτες έβδομάδες τοδ Δεκεμβρίου τοδ
1943— έγινε κάτοχος τοδ σημαντικωτέρου
μέχρι έκείνη τήν στιγμή έγγράφου. Έ πρόκειτο γιά μιά μακροσκελή έκθεσι τοδ
Οδίνσταν Τσώρτσιλ, μέ ήμερομτνία 26 Δε
κεμβρίου καί τήν ένδειξι «άκρως άπόρρητον». Τίτλος της: «Διορισμός άνωτάτου
άρχηγοδ δλων τών έπιχειρήσεων έναντίον
τής Γεο"ανίαο». Καί άπό κάτω: «Σημείωσις τοδ πρωθυπουργού καί ύπουργοδ ’Εθνι
κής Άμύντις».
Ή παράγραφος 4, μεταξύ άλλων, έλε
γ ε: « ...Μ έ βάσι αύτή τήν άρχή φυσικό
είναι νά άνατεθή ή άρχηγία τού τομέως
τής Μεσογίου σέ Ά γ γ λ ο , καί τοδ τομέως
«Όβερλορντ» σέ Αμερικανό». Στήν πα
ράγραφο 5 ή μυστηριώδης λέξις («"Οβερλορντ») έπαναλαμβάνεται: « . . . "Αν, π α 
ρά ταδτα; δέν ληφθή ύπ’ δψι ή άριθμητική
ύπεροχή τών πολεμικών δυνάμεων, ή Ά
νωτάτη Ά ρ χη γία πρέπει νά άνατεθή σέ
Αμερικανό άξιωματικδ καί αύτός θά άποφανθή γά τήν συγκέντρωσι τών δυνάμεων
στήν Έ πιχείρησι ’ Ο βερλορντ...». Τί θά
μπορούσε νά ήταν μιά συμμαχική στρα-

τιωτική έπιχείρησις, τέτοιας έκτάσεως και
μάλιστα στό πολεμικά θέατρο τής Μεσο
γείου, &ν δχ μιά άπόβασις στήν ήπειρωτική Εύρώπη;
Μόλις έλαβαν τδ πολύτιμο αύτό ντοκου
μέντο, .καί δ Ρίμπεντροπ καί δ Καλτενμπροΰνερ θέλησαν νά μάθουν περισσότερα:
«Τί είναι τδ “Οβερλορντς ΠοΟ θά γίνη τδ
“Οβερλαρντ;». Καί δ «Κικέρων», άπαντά
μέ ένα άλλο πολύτιμο ντοκουμέντο, δτι
ή Τουιρκία, μετά τις άποφάσες πού είχαν
ληφθή στήν διάσκεψι τής Μόσχας άπδ τούς
ύπουργούς τών Εξωτερικών των Συμμά
χων, ήταν έτοιμη νά διαλύση τδ σύμφωνο
φιλίας πού είχε ύπογράψει μέ τήν Γερμα
νία καί νά ταχθή στό πλευρό τών Ά γγλοαμερικανών.
Πρόκειται γιά τδ ύπ’ άριθ. 875 κρυπτο
γραφικό τηλεγράφημα πού είχε στείλει δ
σέρ Χιούγκεσεν στίς 20 Νοεμβρίου 1943
στό Φόρεϊν “Οφφις: «Ό Μενεμένκιογλου
μέ βαβαιώνει, δτι ή κυβέρνησίς του είναι
διατεθειμένη νά μπή στδν πόλεμο μόλις
άπσδειχθή δτι οί αποβάσεις στήν Δύσι έπέτυχαν. Δηλαδή, δεκαπέντε περίπου ήμέρες μετά τήν εισβολή. Νομίζω, δτι μπο
ρούμε νά δεχθούμε αύτή τήν πρότααι, έφ’
δσον δέν είναι δυνατό νά φθάσωμε σέ άλ
λη συμφωνία. Αύτό τουλάχιστο θά έπιτρέψη τήν παράτασι τού καθεστώτος τής άβεβαιότητος γιά τδν έχθρό. 'Ο ύπουργός τών
Εξωτερικών λέει, δτι είναι έτοιμος νά
συζητήση τδ θέμα μέ τδν πρωθυπουργό γιά
νά πάρη τήν έγκριαί του».
Τις πρώτες ήμέρες τού Δεκεμβρίου, τδ R.
S.H.A. προμηθεύει στδν «Κικέρωνα» μέσψ
τού Μόυταις, ένα περίστροφο Μπράουνιγκ
μιά τελειοποιημένη φωτογραφική μηχανή
«Λάικα» καί ένα άντικλείδι τού χρηματο
κιβωτίου τού “Αγγλου πρεσβευτού. 'Ο Μπάζνα είχε πάρει τδ άποτύπωμα τού κλειδιού
μέ κερί καί ιιαστίχα.
’Εκείνη τήν έποχή δ «Κικέρων» κατόρ
θωσε νά κλέψη τά πιδ ένδιαφέροντα έγ
γραφα: μιά έκθεσι γιά τήν συνάντησι
«Ρούαβελτ - Τοώρτσιλ - Τσάνγκ Κάι Σέκ
(Κάιρο Νοέμβριος 1943), πού τερματίσθη
κε μέ τήν ύπόσχεσι τών ’Αμερικανών νά
άποβοθή ή Μαντζουρία στήν Κίνα μετά
τήν συντριβή τής ’Ιαπωνίας. Μιά άλλη
έκθεσι γιά τήν δάσκεψι τής Τεχεράνης
στις 2 Δεκεμβρίου μεταξύ Ροΰσβελτ-Τσώρτσιλ - Στάλιν, κατά τήν δποία άποωασίσθηκε ή άπόβασις στήν Εύρώπη, νά
γίνη στή Δυτική Εύρώπη, πιθανόν στήν
Γαλλία, καί δχι στά Βαλκάνια, 8πως είχε ζητήσει άρχικά δ “Αγγλος
πρωθυπουργός. Δέκα έκθέσεις ειδικών γιά
τήν πραγματική στάσι τής Τουρκίας, ή
δποία, γιά νά τονίση τήν ούδετερότητά
της, είχε συγκεντρώσει μερικές μεραρχίες
στήν ’Ανατολική Θράκη καί συγχρόνως
δεχόταν άπό τούς Άγγλοαμερικάνους με
γάλες ποσότητες πολεμικού δλικοΰ.
Παρ’ δλα αύτά, οί άρχηγοί τού Γ' Ράιχ
διατηρούσαν τίς έπιφυλάξεις τους. Υ πο
ψιάζονταν δτι δ «Κικέρων» ήταν πράκτο
ρας τών “Αγγλων καί τά έγγραφα πού
τούς διοχέτευε είχαν σκοπό νά τούς παρα
πλανήσουν. Μόνο ό βομβαρδισμός τής Σό
φιας, πού έγινε στίς 15 ’Ιανουάριου 1944
καί πού προκάλεσε τέσσερις χιλιάδες θύ
ματα μεταξύ τού άμάχου πληθυσμού, τούς
έκανε νά άλλάξουν γνώμη. Ή αεροπορι

κή έπίθεσις έναντίον τής βουλγαρικής
πρωτευούσης είχε άναγγελθή σέ ένα άπό
τά τηλεγραφήματα πού είχαν άνταλλαγή
μεταξύ Λονδίνου καί Άγκύρας. Ό «Κικέρων« τό είχε φωτογραφήσει δυό έβδομάδες νωρίτερα καί τό είχε δώσει στδν Μόυτσις.
Τούς πρώτους μήνες τού 1944, ή έντο
νη δραστηριότης τού Έ λυέζα Μπάζνα μει
ώνεται ξαφνικά καί τέλος σταματά. Ό
Μόυτσις άντιλαμβάνεται άμέσως τήν άλλαγή. Μιά ήμερα δ «Κικέρων» τού φέρ
νει ένα φίλμ έντελώς λευκό, ζητεί δμως
νά τό πληρωθή. «Φοβήθηκα πώς θά μέ ά~νακάλυπταν», είπε, «καί άνοιξα τήν μη
χανή γιά νά πάρη φώς». Μιά άλλη φορά,
δ Μπάζνα προσπαθεί νά τού πουλήση γιά
10.000 λίρες, τδν κατάλογο τών μηνιαί
ων έξόδων τής άγγλικής πρεσβείας. Στίς
διαμαρτυρίες τού Μόυτσις δ «Κικέριον»
ίσχυρίαθηκε δτι δέν γνώριζε άγγλικά καί
έπομένως δέν ήξερε τί περιείχαν τά έγ
γραφα αύτά.
Είναι φανερό, δτι, τώρα κάτι έχει άλλάξει καί πώς στό συμμαχικό στρατόπεδο,
άρχισαν νά γεννώνται ύπ ο ψ ίες... Τί συ
νέβη; Ό «Κικέρων», δλο αύτό τδν και
ρό, δέν έδειξε πολλή φρόνηαι.
Στους
Γερμανούς πούλησε 400 περίπου έγγραφα
καί πήρε 400.000 λίρες στερλίνες. Τδ δτι
τά χρήματα ήσαν πλαστά, θά άποκαλυφθή
τό 1954, δταν δ Μπάζνα θά θελήση νά τά
χρησιμοποιήση γιά δρισμένες έπενδύσεις,
δπως στήν κατασκευή ένός ξενοδοχείου
150 δωματίων.
Δυό χιλιάδες λίρες, έν
τούτοις, τίς έχει ξοδέψει γιά νά άγοράση διαμάντια καί ένα άλλο
σημαντικό
ποσό τό μετέτρεψε σέ αμερικανικά δολλάρια. Έ π Ι πλέον, έκανε μεγάλη ζωή, σύ
χναζε στά πολυτελή
νυκτερινά κέντρα,
άγόρασε χρυσό ρολόι, μερικά κοστούμια
καί ένα αύτοκίνητο, πού, έκείνη τήν έ
ποχή, δέν ήταν εύκολο νά βρεθή στήν
Τουρκία.
Στήν πραγματικότητα, δμως, έκεϊνο πού
προκάλεσε τήν ύποψία, δτι διέρρεαν πλη
ροφορίες άπό τήν άγγλική πρεσβεία, ήσαν
τά συνεχή έντονα διαβήματα τού φόν Πάπεν πρός τήν τουρκική κυβέρνησι. (Ό
φόν Πάπεν, θά δικαιολογηθή μετά τδν
πόλεμο, γράφοντας στά άπομνημονεύματά
του, δτι, έφ’ δσον είχε στήν κατοχή του
μιά πληροφορία, έπρεπε νά τήν χρησιμοποιήση. “Αλλοι δμως τδν κατηγορούν,
δτι «έκαψε» τδν μεγαλύτερο Γερμανό κα
τάσκοπο γιά νά αημειώση δική του διπλω
ματική έπιτυχία, ή δποία, έν τούτοις, δέν
έμπόδισε τήν Τουρκία νά βγή στδν πόλε
μο έναντίον τής Γερμανίας). Μελετώντας
κανείς σήμερα τδ ύπάρχον ιστορικό Ολι
κό καί τίς μαρτυρίες άνθρώπων πού έπαι
ξαν κάποιο ρόλο στήν ύπόθεσι αύτή, κα
ταλήγει στό συμπέρασμα, δτι ή συμμαχι
κή άντικατασκοπία έτέθη άμέσως σέ συ
ναγερμό έπειτα άπό τό διάβημα τού φόν
ΙΙάπεν, δ δποΐος «έγνώριζε έκεϊνο πού δέν
έπρεπε νά γνωρίζη». Τό πρώτο σύμπτω
μα έκδηλώνεται μέ τήν έξαφάνισι, στά
μέσα Δεκεμβρίου 1943, μιάς παράξενης
κοπέλλας, τής Έ λίζαμπετ Κάπ. Φαίνε
ται πώς ήταν κόρη ένός ήλικιωμένου
Γερμανού
διπλωμάτου, πού έμενε στήν
Σόφια.
Ή Έ λίζαμπετ είχε κατορθώση
νά προσληφθή ως δευτέρα γραμματεύς τού

Μόυτσις καί άμέσως είχε άρχίσει νά ένδιαφέρεται γιά τδ ψευδώνυμο «Κικέρων».
Τόν ίδιο σχεδόν χρόνο ή τουρκική πολιτι
κή άστυνομία, πού άσφαλώς θά είχε τεθή
σέ συναγερμό άπό τόν Τούρκο ύπουργό
τών Εξωτερικών, συλλαμβάνει έπ’ αύτοφώρψ τόν Μπάζνα καί τόν Μόυτσις σέ μιά
νυκτερινή συνάντησι τους.
Ό Γερμανός
πράκτορας κατορθώνει νά τό σκάση μέ τό
αύτοκίνητό του καί, έπειτα άπό μιά δρα
ματική παρακολούθησι, δδήγησε τόν «Κικέρωνα», σώο καί άβλαβή, στήν βρεταννική
πρεσβεία.
Είναι φανερό, δτι οί
Τούρκοι είχαν κατορθώσει νά έπισημάνουν, άν δχι τδν κατάσκοπο, τουλάχιστο
τό «κανάλι» μέσψ τού δποίου οί πληροφο
ρίες διοχετεύονταν ατόν φόν Πάπεν.
Τέλος, τίς πρώτες έβδομάδει- τού ’Ια 
νουάριου 1944 έτθασαν στήν “Αγκυρα, μέ
ειδικό άεροπλάνο άπό τό Λονδίνο, πέντε
ειδικοί τής άντικατασκοπίας, πού έρεύνησαν κάθε γωνιά τού μεγάρου τής' βρεταννικής πρεσβείας καί τοποθέτησαν μηχανι
σμούς συναγερμού σέ δλα τά χρηματοκιβώ
τια. "Γστερα, άναπάντεχα, ήλθε ή κατα
στροφή, Στίς 6 ’Απριλίου 1944, έξαφανίζεται μυστηριωδώς ή Έ λίζαμ πετ Κάπ καί
κανείς δέν μπορεί νά τήν βρή. Ό Μόυτσις
κρίνεται ύπεύθυνος γιά τήν έξαφάνισι καί
δ Καλτενμπροΰνερ τόν καλεί άμέσως στό
Βερολίνο γιά άνάκρισι.
’Απελπισμένος, δ Γερμανός
μυστικός
πράκτορας άναζητεϊ άλλη μιά φορά τόν
«Κικέρωνα» καί δ Μπάζνα έρχεται στό
ραντεβού:
«Ή γραμματεύς σας πέρασε
στό στρατόπεδο τών “Αγγλων», λέει άμέ
σως δ κατάσκοπος. «Αύτά είναι ή διεύθυνσίς της στήν “Αγκυρα. Τί ξέρει γιά
μένα;».
Ό Μόυτσις βασανίζεται άπό τήν άμφιβολία: «Νομίζω, δτι γνωρίζει τό ψευδώ
νυμό σ α ς ... ίσως καί περισσότερα».
'Ο Μπάζνα άκούει σιωπηλός, τρώγοντας
τά νύχια του. Σκέπτεται άρκετή ώρα καί
ύστερα σηκώνεται: «Τώρα πρέπει νά φύ
γω», μουρμουρίζει.
«Γιά πρώτη φορά», θά γράψη στά άπου,νημονεύματά του δ Μόυτσις, πού σήμερα
είναι έμπορος ύφασμάτων στό “Ινσμπουκ «έδωσα τό χέρι μου
στόν «Κικέρωνα» καί έκείνος τό
έσφιξε χαλαρά.
"Γστερα βγήκε γρήγορα άπό τό σπίτι καί
χάθηκε μέσα στό σκοτάδι. Δέν τόν ξαναεϊδα ποτέ».
Ή Έ λίζαμπετ Κάπ δμως δέν είχε κα
τορθώσει νά άνακαλύψη τήν ταυτότητα
τού «Κικέρωνα»: δ Μπάζνα παρέμεινε
στήν υπηρεσία τού Χιούγκεσεν ώς τόν
Μάιο, δπότε παραιτήθηκε γιά νά άπολαύση τίς 400.000 λίρες του. Τά στοιχεία
πού μπορούσαν νά τόν ένοχοποιήσουν —
δηλαδή τά φίλμ πού έπί τέσσερες μήνες
έδινε στούς Γερμανούς καί τά δποία φύλα
γε στό χρηματοκιβώτιό του δ φόν Πάπεν
— θά τά κάψη τόν Αύγουστο δ Μόυτσις,
δταν ή Τουρκία θά μπή στόν πόλεμο έναν
τίον τής Γερμανίας καί θά θέση Οπό πε
ριορισμό δλα τά μέλη
τής γερμανικής
παροικίας. Έ τσ ι, δ «Κικέρων» δ περιφη
μότερος κατάσκοπος τού Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου, θά σωθή.
ERRICO PASSA
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Δεξιά: Μαχητική διαδήλωσις φοιτη
τών τόν Νοέμβριον του 1929. Κατά
τήν διαδηλωσιν έτραυματίαθησαν
πολλοί άστυνομικοί ύπό λίθων ριφθέντων ύπό τών φοιτητών. Κάτω: Φοιτηταί παρακολουθούν δμιλίαν, περιστοιχούμενοι ύπό ευαρίθμων αστυνο
μικών. Λ ίγη ώρα άργότερα ή ειρηνι
κή συγκέντρωσις μετετράπη εις αίματηράν διαδηλωσιν.
Νοέμβριος
1929. ’Απέναντι: Δόκιμοι ύπαστυνόμοι τής Β ' ’Εκπαιδευτικής ΙΙεριόδου
τό έτος 1939.
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
TON «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.
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Δεξιά: 5Αστυφύλακες Αναπαυό
μενοι μετά πολύωρον υπηρεσί
αν είς τδν κήπον χοΰ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών τήν Ιην Μαίαυ 1931. Είς τδ μέσον δ Ύπαστυνόμος καί μετέπειτα Άστυν.
Δ) ντής κ. Γερανέας.

Κάτω: Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι
της Α ' Περιόδου 1938— 39 έκπαίιδευόμενοι είς τήν σκοποβο
λήν. Εόγενής προσφορά τοϋ έ.σ.
’Αστυν. Δ) ντοΟ κ. Σέττα.

Mix όμάς Αστυφυλάκων μετά τήν λήςιν μέτρων τάξεω;
εις τό γήπεδον Παναθηναϊκού κατά τήν μεγάλην πο
δοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ τών όμάδων Παναθη
ναϊκού - ’Ολυμπιακού, τήν 18.4.1931. Εΰγενής προσ
φορά τής κας Ζέρβα χήρας τού Αειμνήστου Αστυνόμου.

Ή Σχολή 'Γπκστυνόμων κατά μιαν έπίσκεψιν εις τόν
'Ιερόν Βράχον τής Άκρσπόλεως μετά τού καθηγητοΰ
τού Τουρισμού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, κ. Νι
κολάου Νέρη τόν Ιούνιον τού 1940. Προσφορά ώσαύτως τής κας Ζέρβα.

Χαρακτηριστική φωτογραφία Από τό κίνημα τής 6ης Μαρτίου 1933. Μετά τούς πρώτους πυροβολισμούς τά
πλήθη τρέχουν πανικόβλητα τήν όδόν Άκαδημίας.Πολυάριθμοι Αστυφύλακες προσπαθούν εις μάτην νά
Αποτρέψουν τόν πανικόν καί νά έπιβάλουν τήν τάξιν.
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Τήνος: Γκροβούρα τής μετεπαναστατικής εποχής

Η Π Χ Ν Χ Γ ΙΧ Τ Η Ο Τ Η Ν Ο Υ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΪ EVPETEQI ΤΗ! ΟΑΤΜΑΤΟΥΡΓΟΤ ΕΙΚΟΝΟ!
«Κατά τό έτος 1821, είς τήν άρχήν τής 'Εοεαναστάαεως, ή Θεοτόκος έφάνη κατ’ δναρ είς τινα άπλοΰν
γέροντα κηπουρόν, μπάρμπα - Μιχάλην καλούμενον,
καί τού λέει να ύπάγη είς τδ χωράφιον τού ’Αντωνίου
Δοξαρά, έξω τής πόλεως Τήνου, νά σκάψη καί νά εϋρη τήν εικόνα αυτής. Οΰτος καταπείσας τινάς χριστια
νούς, έσκαψαν καί εδρσν μερικά άρχαΐα τούβλα καί
λίθους. ’Αλλά μή εύρόντες είκόνα άνεχώρησαν. Ό γέ
ρων οδτος ήτο απλούς καί εδλαβής είς τά θεία καί
έπέμενε κηρύττων τό δραμά του, άλλ’ ούδείς πλέον
τόν έπίστευεν καί έφάνη καν ωσάν λήρος τά λεγόμενά τ ου . .
Μέ τά λόγια αδτά άρχίζει τό χρονικό
τής εύρέαεως τής θαυματουργού είκάνος τής Ευαγγε
λίστριας στήν Τήνο ό Διονύσιος Πύρρος θετταλός, ένας
άπό τούς λογιώτερους κληρικούς τής Ελληνικής ’Ορθο
δοξίας, σύγχρονος τής περιόδου τού Άγώνος τού 1821,
πού γνώριζε έξ αυτοψίας πολλά πράγματα καί πρόσωπα
τού καιρού του.
’Αλλά καί άπό περιγραφές διαφόρων άλλων καί
μάλιστα Τηνίων, γνωρίζομε δτί ό μπάρμπα Μιχάλης
αύτός — τό πλήρες όνοματεπώνυμό του είναι Μιχάλης
Πολυζώης — έκήρυττε δτι ή είκόνα πού θ’ άνευρίσκετο στό χωράφι τού Δσξαρά θά ήταν σύμβολο μεγάλου
έθνικοΰ γεγονότος. Ή άποτυχία δμως τών άνασκαφών
Ιθεωρήθη σάν διάψευσις τών ισχυρισμών του καί δλοι
τόν έθεώρησαν τρελλό. Αυτά συνέβησαν πρό τής 25ης
Μαρτίου τού 1821, ή δέ ’Βπανάστασις πού έπηκολούθησε, μέ τόν γενικό σάλο πού προξένησε, έστρεψε άλλού τήν προσοχή τού κόσμου. Ή υπόθεσις έλησμονή650

θη έντελώς, καί στήν Τήνο άκόμη γιά ένα καί πλέον
Ιτος. Στίς 3 ’Ιουνίου τού 1822 ξημέρωμα Κυριακής,
μιά μοναχή τής Παναγίας τού Κεχρσβουνιού τής Τή
νου, όνόματι Πελαγία — τό κοσμικό της δνομα Λουκία Νεγρεπόντη — είδε στόν ϋπνο της μιά γυναίκα
πανέμορφη, μεγαλόσωμη καί λαμπρσφορεμένη, ή όποια
τής είπε: «Σήκω καί πήγαινε άμέσως στόν Σταματέλλο Κανκάδη νά τού πής νά μέ ξεθάψη άπό τό χωράφι
τού Δοξαρά καί νά φρσντίση νά κτίση τό σπίτι μου
έκεΐ. Ή καλογριά ξύπνησε τρομαγμένη, άλλά δέν έτόλμησε νά κατεβή στή χώρα καί νά άνακοινώση τό
όνειρό της στόν Καγκάδη, πού ήταν δ πρόεδρος τών
δημογερόντων τής Τήνου, γιατί έφοβείτο δτι δέν θά
τόν πίστευε, καί μάλιστα μετά τά δσα συνέβησαν μέ
τόν Πολυζώη. "Ομως τό όνειρο έπανελήφθη τήν έπομένη Κυριακή, καθώς καί τήν μεθεπομένη, όπότε ή
λαμπρσφορεμένη Δέσποινα έπετίμησε σέ έντονο δφος
τήν μοναχή. Ή άδελφή Πελαγία τότε, πολύ ταραγμέ
νη, άνεκοίνωσε τά καθέκαστα στήν ήγουμένη της Μελανθία Παραακευά καί προσέθεσε δτι σέ έρωτήσεις καί
δισταγμούς της, πού υπέβαλε στήν έπισκέπτρια τού
ύπνου της, έλαβεν τήν άπάντησιν δτι δλα θά τελειώσουν
εύνοϊκά καί δτι θά κτισθή ναός μεγαλοπρεπής' κι άκόμη
δτι άκσυσε τά λόγια: «Εύαγγελίζσυ γή χαράν μεγάλην». "Ετσι ή μοναχή μέ τήν ήγουμένη έσπευσαν στήν
χώρα καί άνεκοίνωσαν τό πράγμα στόν δημογέροντα,
ό όποιος άμέσως συνεννοήθηκε μέ τόν άρχιερέα τής
Τήνου Γαβριήλ καί τούς άλλους προκρίτους καί άπό
κοινού άπεφάσισαν νέες άναισκαφές στό χωράφι τού

Αριστερά: Η Θαυματουρ
γός Είκών τής Παναγίας
τής Τήνου πανελλήνιον
προσκύνημα του ευσεβούς
λαού μας. Δεξιά. Ή Αγία
ΠελαγΙα.

Δοξαρά. Καί αύτήν τήν φορά, δμως, δέν βρήκαν παρά
τά θεμέλια ένός άρχαίου ναού καί ένα ξεροπήγαδο. Γι’
αύτό καί οί άνασκαφές έσταμάτησαν πάλι.
Μετά δυό - τρεις μήνες, δμως, πανούκλα ένέσκηψε
στήν Τήνο καί τότε άπεφασίσθη νά κτιαθή μέ έρανον;
μιά μικρή έκκλησία τής Ζωοδόχου Πηγής στό χωράφι
τοΟ Δοξαρά καί άκριβώς στήν θέσι δπου έγιναν οί
μάταιες έρευνες γιά τήν εικόνα. Κατά τήν ήμέρα τής
θεμελιώσεως τής έκκλησίας καί τήν ώρα πού έπρόκειτο νά τελεσθή ό άγιααμός, παρετήρησαν οί πιστοί
δτι τό πρό δλίγων μηνών εύρεθέν έκεΐ ξεροπήγαδο
ήταν τώρα γεμάτο κατακάθαρο νερό. Τδ γεγονός αυτό
έβεωρήθη σαν ύπόσχεσις κάποιου θαύματος. Τό κτί
σιμο τής έκκλησίας προχώρησε γρήγορα καί τό μικρό
οικοδόμημα ήταν σχεδόν τελειωμένο τόν Ιανουάριο τοΰ
1823' ή πανούκλα δμως έξαακολουθούσε νά μαστίζη τό
νησί, δπου είχαν συρρεύσει πολλοί πρόσφυγες άπό τήν
Μικρά ’Ασία, τήν Κωνσταντινούπολι καί άπό άλλα μέ
ρη τής έπαναστατημένης Ελλάδος. Έπρόκειτο τώρα νά
γίνη ή στέγασις τοΰ μικρού ναού καί ή ίσοπέδωσις των
γύρω χώρων, δταν τό θαΰμα έγινε (30 ’Ιανουάριου τοΰ
1823) . ’Αντιγράφουμε πάλι άπό τό χρονικό τοΰ Θετταιλοΰ: «Ένψ ήτο ή έορτή των Τριών Ιεραρχώ ν τοΰ
έτους 1823, πολλοί έργάται διώρθωνον τό έδαφος τής
έκκλησίας τής Ζωοδόχου Πηγής. Σκάδοντες δέ εύρον
τήν άναζητουμένην εικόνα τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεο
τόκου, μίαν όργυιάν δεξιά τοΰ φρέατος. ’Αλλά τήν
στιγμήν αυτήν οί ακάπτοντες έργάται έκτύπησαν μέ τήν
σκαπάνην τήν εικόνα καί τήν έσκισαν εις τό μέσον,
πλήν ή είκών τής Θεοτόκου καί τοΰ ’Αρχαγγέλου
Γαβριήλ δέν έβλάφθη». ’Από άλλες περιγραφές γνω
ρίζομε δτι 6 'έργάτης πού κτύπησε μέ τήν άξίνα του
τό σεπτό εικόνισμα ήταν ό τηνιακός ’Εμμανουήλ Μάτσας ή Σπανός καί δτι μόλις τοΰ συνέβη αύτό έσκυψε
άπό περιέργεια, μάζεψε τά δυό κομμάτια καί τά έκαθάρισε μέ τά χέρια του άπό τά χώματα. Μόλις άνεγνώρισε τήν εικόνα τοΰ Ευαγγελισμού κοκκάλωσε καί έν-

ατικτωδώς πρασεπάθηιαε νά τά ταιριάξη, κ’ έκεΐνα έκόλλησαν άμέσως, πράγμα πού τόν έκανε νά λιποθυμήση
άπό δέος.
Τό περιστατικό διεδόθη άμέσως σ’ δλο τό νησί καί
πλήθη κόσμου έσπευσαν στόν τόπο τής άνευρέσεως νά
προσκυνήσουν τήν πολυθρύλητην εικόνα. Τό σημαντικώτερο δμως ήταν δτι σέ λίγες ήμέρες ή πανούκλα έξηφανίσθη άπό τήν Τήνο, καί αύτό τό γεγονός έθεωρήθη ώς μεγάλο θαΰμα καί διεδόθη άστραπιαίως σ’ δλη
τήν άγωνιζομένην Ελλάδα.
Ή άνευρεθεΐσα στήν Τήνο είκών είναι μικρών
διαστάσεων: περίπου μιά πιθαμή πλάτος καί δυό μήκος
καί παριστά, δπως δλοι ξέρουμε, τόν Ευαγγελισμό τής
Θεοτόκου. Είναι άρχαιοτάτη καί άρίστης τέχνης, άν
καί έχει ύποστή κάποια βλάβη, άπό πυρκα'ίά πιθν -ώτατα. Σήμερα είναι δλάκληιρη σκεπασμένη, έκτός άπό τά
πρόσωπα τής Παναγίας καί τοΰ ’Αρχαγγέλου, μέ χρυ
σάφι καί άσήμι, καί κοσμείται μέ άναρίθμητα άφιερώματα. "Ολα αύτά τά άμυθήτου άξιος τιμαλφή είναι
πρσσφοραί, «άναθήματα» εύλαβείας, άνθρώπων πάσης
κοινωνικής τάξεως. «Τάματα», έπίσης, είναι καί τά
άλλα άναρίθμητα στολίδια καί καντήλια πού κοσμούν
τόν μεγαλοπρεπή ναόν, δπου στεγάζεται ή είκών.
Ή άπεριόριστη λατρεία πού τρέφει τό Ελληνικό
’Έθνος γιά τήν Παναγία τής Τήνου καθώς καί τά ά
πειρα θαύματά Της είναι σ’ δλους μας γνωστά, ώστε
περιττεύει νά πούμε τίποτε γ ι’ αύτά. Μόνο, μέ τήν
εύκαιρία τής έορτής Της, άς άπσθέσουμε μ’ έμπιστοσύνη κ’ έλπίδα τό φορτίο τών πόνων μας μπροστά στό
θαυματουργό εικόνισμα κι άς ψιθυρίσουν δλα τά χείλη
μέ πίατι: «Τήν δέησίν μου δέξαι τήν πενιχράν καί
κλαυθμόν μή παρίδης καί δάκρυα καί στεναγμόν, άλλ’
άντιλαβσύ μου, ώς άγαθή, καί τάς αιτήσεις πλήρωσαν'
δύνασαι γάρ πάντα, ώς παναθενοΰς Δεσπότου θεού
Μήτηρ, εί νεύσης έτι μόνον πρός τήν έμήν οίκτράν
ταπείνωσιν».
Γ.Γ.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Το Κομμουνιστικόν Κομμά Ελλάδος άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. Το Κ .Κ .Ε . ουδέποτε ένδιεψέρθη διά τά
Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας
και η παραδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

34.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Κατά τά διάστημα αύτό είχεν έφοδιασθή μέ ταυτότητα 'Γπαατυνόμου Οπό τά
στοιχεία ’Ιωακείμ Άντωνόπουλος (ύπαρκτοδ μέν Τπαστυνόμου, άλλά ούδέν γνωρίζοντος), μέ τδν δποΐον ώμοίαζε κατα
πληκτικά. Εις τάς δυσκόλους μετακινήσεις
έχρηαιμαποιείτο τδ δπηρεσιακδν αυτοκίνη
του τοδ Έ βερτ, συνοδεύετο δέ πολλάκις
άπδ τόν ΙΙαρίσην. Τήν ήμέραν του φόνου
του, είχε παραληφθή περί τά ξημερώματα
ύπδ τοδ Παρίση έκ τής οικίας ’Αλωπεκής
2, ένθα είχε διανυκτερεϋσει καί συνωδεύθη
μέχρι τής έπί τής δδοδ ΙΙατησίων 86 ύπσγείου γκαρσονιέρας. Διά τήν ιδίαν ή
μέραν είχε καθορισθή (άκυρωθείσα δμως)
συνάντησις μετά τοδ τότε Μητροπολίτου
Καρυστίας Παντελεήμονος, δν θά μετέφερεν έκ τής οικίας Βουλγαροκτόνου 30 δ
Παρίσης, τδ δέ άπόγευμα ώραν 18,30' έτέρα συνάντησις μέ τδν Παρίση έπί τής
διασταυρώσεως Κοδριγκτωνος — Άριστοτέλους πρδς συνωμοτικήν συνάντησιν είς έ
τερον σηαεΐον άξιωματικοδ τής δργανώσεως. Τίποτε άπδ αύτά δέν έπραγματοποιήθη άλλά τουναντίον ήρχισεν ή λήψις
δπδ τής δρυανώσεως μέτρων πρδς άποαυγήν καί άλλων πληγμάτων. Ό θάνατος
τοδ ήρωος Τσιγάντε, μαζί μέ ένεργείας
των νεκραναστηθέντων πολιτικών κομμά
των, τών συνοδοιπόρων καί τών Έαμοκομμουνιστών, δέν έπέτρεψε τήν δλοκλήρωαιν
τής έπιχειρήσεως «θόργολαντ» (άνατίναξις τοδ Ίσθμοδ τής Κορίνθου), κυρίως δ
μως άνέκοψε τήν δημιουργίαν τής ϊαχυράς
έθνικής άνταρτικής δυνάμεως πού θά έπέτρεπε τδ άνοιγμα δευτέρου μετώπου είς
Ε λλά δα (τοδ ΕΛΑΣ μή ύπολογιζομένου,
λόγψ τής σαφοδς άντισυμμαχικής στάσεώς
του). Αί πρώται ένέργειαι εΐχον γίνει άπο
τδν Τσιγάντε διά τών πολυαρίθμων έπαφών του μέ στρατιωτικούς καί πολιτικούς
παράγοντας. Συγκεκριμένως μάλιστα δ Σα
ράφης συναντηθείς μέ τδν Τσιγάντε είς
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τήν έπί τής δδοδ Πολυτεχνείου οικίαν γνωστοδ Ναυάρχου, παρουσία καί άλλων προ
σώπων, έν οίς καί τοδ Παρίση, έλαβε τάς
τελευταίας δδηγίας καί
τά ειδικά καί
χ ρ η μ α τ ι κ ά
μέσα (είς χρυσάς λ ί
ρας), διά νά μεταβή είς τήν περιοχήν Κόζιακα πρδς συνάντησιν τοδ έθνικόφρονος
ήγέτου άνταρτικής δμάδος Ταγματάρχου
Γεωργίου Κωστοπούλου
(άρχηγοδ τοδ
ΕΣΑΠ— ’Εθνικού Στρατού ’Απελευθερωτι
κής Προσπάθειας), μετά τού δποίου δ Τσιγάτες συνεδέετο μέ ιδιαιτέραν φιλίαν. Οί
Σαράφης— Ζέρβας καί Κωστόπουλος, μέ
τήν βοήθειαν καί τοδ έκ Μ. ’Ανατολής άφιχθέντος Ταξιάρχου Έ ντυ, θά άπετέλουν
τήν ήγεαίαν τοδ οδτω δημιουργουμένου
ίσχυροτάτου άνταρτικοδ στρατού. Έπηκολούθησαν δμως τά γνωστά γεγονότα, άτινα συνέθεταν τδ «μυστήριον Σαράφη»...
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΜΓΣΤΗΡΙΟΝ:
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Εύριπίδης
Πολύς θρύλος καλύπτει τήν προσωπικό
τητα τοδ Εύριπίδου Μπακιρτζή. ΙΙόαη είναι
ή άλήθεια καί πόσον τδ ψεύδος (συνειδη
τόν ή ώς φαντασία;) Ή πλέον έντυπωσιακή φήμη είναι έκείνη, κατά τήν δποίαν
δ άπότακτος τοδ 1935 συνταγματάρχης
Μπακιρτζής ήγεΐτο κατά τδν 'Ισπανικόν
έμφύλιον Πόλεμον τοδ περιφήμου πυροβο
λικού τών κυβερνητικών (άριοτερών) είς
τδ μέτωπον τής Μαδρίτης, πλησίον τού
στρατηγού Μιάχα.
Λόγψ τών φημών αύτών, άλλά καί έξ
ίλλω ν αιτίων, άτινα θά άναφέρωμεν έν
συνεχεία, δ Μπακιρτζής έλαβε τήν προσω
νυμίαν «δ κόκκινος συνταγματάρχης». Τοδτο ήτο σύμφωνον πρδς τήν πραγματικότη
τα; "Ας ίδωμεν:

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

ΚΟΥΒΑΣ

Ό Εύριπίδης Μπακιρτζής έτεννήθη τδ
έτος 1894 είς "Ανω Βρσντοδ Σερρών. Είς
ήλικίαν 17 έτών, δηλαδή τδ 1911, έπιτυγχάνει είς τάς έξετάσεις καί εισέρχεται είς
τήν Σχολήν Εύελπίδων.
’Ονομαζόμενος
άνθυπολοχαγός, λαμβάνει τήν ειδικότητα
τού Πυροβολικού. Μεταξύ τών συμμαθη
τών του είναι καί δ Σοφοκλής Βενιζέλος,
λαβών μάλιστα τήν ιδίαν ειδικότητα. Ή
δίνη τοδ ’Εθνικού διχασμού τδν εύρίσκει
ύπολοχαγόν, ύπηρετοΰντα είς τδ Δ' Σώμα
Στρατού, είς Καβάλλαν. Κατά τήν παράδοσιν τοδ Δ ' Σώματος είς τούς Γερμανούς
(μεταφερθενιος έν συνεχείφ έν αίχμαλωσίφ είς Γκέρλιτς), δ Μπακιρτζής μετ’ άλ
λων άξιωματικών διαφεύγει είς Θάσον,
ένθα κατατάσσονται είς τά έκεϊ γαλλικά
άγήματα καί έν συνεχεία, μετά τδ «κίνημα
έθνικής άιμύνης» τοδ Βενιζέλου έν θεα)κη,
είς τδν στρατόν τών Άμυνιτών. Κατά τά
έπακολουθήσαντα τής Μικρασιατικής κα
ταστροφής γεγονότα, άνευρίσκομεν τδν
Μπακιμτζήν, μέ βαθμόν ταγματάρχου, ώς
υπασπιστήν τοδ άρχηγοδ τής Έπαναστάσεως τοδ 1922 Νικολάου Πλαστήρα. Κα
τά τήν άντεπανάστασιν τής 22ας ’Οκτω
βρίου 1922, σπουδαίου ρόλον είς τήν άντιμετώπιαίν της έπαιξεν δ Μπακιρτζής, δστις μετείχεν δμάδος φανατικών «δημοκρα
τικών» άξιωματικών έν Θεσσαλονίκη (Μπα
κιρτζής, Μπουρδάρας, Σαράφης, Φούλης
κ .ά .). Χαρακτηριστικόν είναι, δτι δ άναλαβών τάς έπιχειρήσεις Γ. Κονδύλης έτοποθέτηαεν ώς έπιτελάρχην του τδν Μπακιρτζήν. Έ ν συνεχείφ, ώς έπιτελάρχης τοδ
Γ ' Σώματος Στρατοδ (Διοικητής δ Ά λ .
Ό θωναϊος), συνέβαλε μεγάλως είς τήν έπιτυχίαν τού κινήματος θεοδ. ΙΙαγκάλου
(1925), μετά τών Καρακούφα καί Σπανοπούλου. Μετά έν περίπου έτος, άντιληφθεις
δτι δ δικτάκτωρ τής Δημοκρατίας Πάγκα
λος έρωτοτροποΰσε πρδς τήν άντιβενιζελικήν παράταξιν τών Βασιλοφρόνων, έπεχείρησε κατ’ αύτοΰ μετά τοδ Καρακούφα
άντικίνημα (’Απρίλιος 1926) έν θεσσαλο-

"Ανω: Έ κ τής ηγεσίας τής ΠΕΕΑ, οί Μπακιρτζής Τσιριμώκος, Σιάντος. Χαρακτηριστική φωτογραφία τοϋ αριστοκρά
του - σαοιολ ιστού, έν μέσω δύο μογκουροφόρων. Νομίζει
κονείς, ότι τελεί ύπό κράτησιν. Δ εζιά : Ό μάς λογοτεχνών
τού ΕΑΜ. Δευτέρα έΕ αριστερών ή Σοφία Μαυροειδή - Παποδάκη, ή κομμουνίστρια ποιήτρια, πού έγραψε τούς στί
χους τού ύμνου τού ΕΑΑΣ «εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ελλάδα»
καί τελευταίος ό Αομπρινός πού «είδε» τό 1821 μέ τό φακό
τού Κ.Κ.Ε.

Λαϊκό Δικαστήριο (Βόσως Κατράκη). Δείγμα «προσφοράς» «πνευματικών» άνθρώπων πρός τό ΕΑΜ/ΚΚΕ! Χονδροειδής
προπαγάνδα ύπέρ τών δικαστηρίων τής έρυθράς Μαφίας τό όποια έβάφησαν μέ τό αίμα άθώων Ελλήνων πατριωτών.
Εις τό κέντρον τής Ευλογραφίας, τό δήθεν λαϊκόν αίτημα: «θάνατος», διά τούς άτυχεϊς «προδότας» τού
λαού.
Αίσχος!

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
Μ ΙΑ Σ Π Ο Λ Ε Ω Ν ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1944
Έ κ του βιβλίου του Ά ν τ ισ τ ρ . Έττιτ.
'Α ρ χ η γ ο ύ Γ. Ε. Σ . κ. Θ ρ . Τσακα λώ του
«Η

ΜΑΧΗ

|__| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Πόλεων, ώς έκ τής άποστολής της,
1 1
έγνώριΖε καλλίτερον παντός άλλου τά σχέδια καί
τάς προθέσεις των κομμουνιστών, κατά τήν περίοδον άναχωρήσεως των Γερμανών, τά όποια δέν ήσαν άλλα, άπό τήν
κστάληψιν βία τής Αρχής καί τήν έπιβόλήν τής Ερυθρός
τυραννίος καί παραδόσεως τής Ελλάδος εις τά έρυθρόν
παραπέτασμα.
Διά τάν λόγον τούτον, άπό τής περιόδου τού τελευ
ταίου έτους τής κατοχής, έν συνεννοήσει καί μέ τάς εις
Αθήνας δρώσας έθνικάς όμάδος άντιστάσεως, προπαρεσκευάΖετο διά τήν άμυναν τής κομμουνιστικής έπιβολής καί
έλάμβανεν όλα τά μέτρα, ίδια έφοδιααμού δΓ όπλων έκ
τής Μέσης Ανατολής, κατευθυνομένη καί βοηθουμένη ύπό
τού άειιμνήστου Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου, όρισθέντος ώς
Στρατιωτικού Δ)τού Αθηνών, καί τού πολυμάχου Δ)ντού
τής Αστυνομίας, Αστυνομικού Δ)ντού Έβερτ.
Έτσι, τάς πρώτας ήμέρας τού φοβερού Δεκεμβρίου,
εύρέθη, όσον αί περιστάσεις τής έπέτρεπον, έτοιμος όίπως,
ώς πρώτον τμήμα μοΖί μέ τήν Χωροφυλακήν, άντιμετωπίση
τόν φοβορώτερον έχθρόν τής Ελλάδος, τόν κομμουνισμόν,
καί τόν πανίσχυρον τότε Ε.Α.ΑΣ. καί τάς παραφυάδας του.
Αλλά καί οί κομμουνισταί έγνώριΖον άριστα ότι μονα
δικός των άντϊπολος κατά τάς πρώτας ήμέρας τών έπιχειρήσεών των πρός ύποδούλωσιν τής Χώρας ήσαν τά Σώ
ματα Ασφαλείας, καί διά τόν λόγον αύτόν τάς πρώτας
ήμέρας τού Δεκεμβρίου, όταν όπεφάσισαν νά έπέμβουν ένόπλως, έπετέθησαν, μέ άγριον ένεργητικότητα καί λύσσαν
κατά τών Αστυνομικών Τμημάτων, καί πλεϊστα τών όποιων
έΕουδετέρωσαν καί έδολοφόνησαν κατά τόν άγριώτερον
τρόπον τούς ύπερασπιστάς των.
Ώς ήμέρα έπιθέσεως έναντίον τών άστυνομικών τμη
μάτων είχεν όρι,σθή ύπό τής κομμουνιστικής ήγεσίας ή 4η
Δεκεμβρίου, 1944 ώρα 6η πρωινή. Τήν προηγουμένην 3ην
Δεκεμβρίου 1944 ημέραν Κυριακήν είχεν πραγματοποιηθη
τό ένοπλον συλλαλητήριον τών κομμουνιστών, ώς ένα είδος
προπαροσκευής τής έπιθέσεως καί πρός τόν σκοπόν όπως
έΕάψη τόν φανατισμόν καί τήν άγριότητα τών οπαδών της.
Διά νά φανατίση έτι περισσότερον τάς κομμουνιστικός όρδάς, ή κομμουνιστική ηγεσία έσκηνοθέτησε τήν πρωίαν τής
4ης Δεκεμβρίου μακάθριον κηδείαν δήθεν θυμάτων τού συλ
λαλητηρίου τής προηγούμενης, ένώ έπράκειτο περί θυμάτων
της, Ελλήνων έθνικιστών, τά όποια είχον τοποθετήσει έντός
φερέτρων καί τά περιέφερον διά τών κεντρικών οδών τής
Πρωτευσύσης μέ άκολουθούσας καί όλοφυρσμένας τάς δή
θεν μητέρας καί άδελφάς μέ μαύρα φορέματα καί μέ ένα
όχλον άλλοπρόσαλλον καί φωνασκούντα «έκδίκησις — έκδίκησις, θάνατος ατούς Μπουραντάδες, θάνατος στή ΜουρΖουσΖία».
Μεγαλιττέρα έκμετάλλευσις ιερών καί όσιων και πλέον
άηδιαστική καί ψευδεστάτη είκών δέν έχει παρουσισσθή διό
μέσου τής Ιστορίας, ούδέ τών Κάφρων άκόμη.
Διά τών δύο αστών προκαταρκτικών ένεργειών (συλ
λαλητηρίου καί «κηδείας» τού Ε.Α.Μ.), ή κομμουνιστική ή-

ΤΩΝ

ΟΛΙΓΩΝ»

γεοία προπαρασκεύασε ψυχικώς τά άλλοπρόσολλα πλήθη
καί ήτο έτοιμη διά τήν τελικήν έΕόρμησιν πρός κατάληψιν
τής έΕουσίας.
Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς :
Η έναρΕις έπιθέσεως κατά
τών Αστυνομικών Τμημάτων ήρχισε άπό τάν Πειραιά. Τήν
0600 ώραν τής 6ης Δεκεμβρίου τμήματα τού Ε.Λ.Α.Σ. έπε
τέθησαν κατά τού Άστυν. Τμήματος Κορυδαλλού, όπερ
μετά μικρόν άντίστααιν κατελήφθη, συλληφθέντος τού
Δ)τού τού Τμήματος Αστυν. Β ’ Παποκωνσταντίνου Δημ.
Τήν αύτήν ώραν έπετέθησαν κατά τού Α ' Αστυν. Τμήμα
τος Πειραιώς, όπερ μετά δίωρον ήρωϊκήν άντίστααιν κατε
λήφθη, δολοφονηθέντων μέ πρωτοφανή άγριότητα τών Διοικητού καί Ύποδ)τού τού Τμήματος, Δημ. Κολοτούρου καί
Γ. Κοντεκάκη. Ακολούθως, ίσχυραί κομμουνιστικοί δυνά
μεις έπετέθησαν κατά τών οικημάτων Αστυν. Διευθύνσεως,
Γενικής Ασφαλείας, Τροχαίας, Αγορανομίας καί τών Β,
Γ, Δ. Ε. ΣΤ, Ζ, Η καί Θ' Αστυν. Τμημάτων, άτινα μετά
ήρωϊκήν άντίστααιν ύπέκυψαν, πλήν μιας δυνάμεως 45 άνδρών τού Τμήματος έπιφυλοκής ύπό τόν Αστυν. Β ' Δ
Βαλσάμην, ήτις άμυναμένη συνεπτύχθη εις τό
Μέγαρον
Βάττη, όπου εύρίσκοντο έθνικαί δυνάμεις.
Μετά τήν έκκαθάρισιν τού Πειραιώς, οί κομμουνισταί
ήρχισαν τήν έπίθεσίν των κατά τών Άστυν. Τμημάτων τών
Αθηνών. Αί έπιθέσεις έΕεδηλώθησαν μετά άγριότητος έναν
τίον τών Αστυνομικών Τμημάτων ΙΑ ' Καλλιθέας, Β ' Πλά
κας, Η ' Άχαρνών, Σ Τ ' Πλατείας Κουμουνδούρου, Α ' τής
όδοϋ Λέκκα, τά όποια μετά ήρωϊκήν άντίστααιν, άνόλογον,
έκαστον πρός τάς δυνάμεις καί τά πυρομαχικό των, ύπέ
κυψαν φονευθέντων ή έκτελεσθέντων τών κάτωθι άΕιωματικών καί οπλιτών τής Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς .
Ι Α'
Αστυν.
Τμήματος
Καλλιθέας:
Αρχιφ. Αναγνωστάκης Ιωάν., Αστυφύλακες Τσουκανας
Ή λΙος, Παπαδσγιώργος Εύάγγ., Ποπαϊωάννου Α. καί Νικο
λάου Β .
Β'
Άστυν.
Τμήματος
Πλάκας:
Έκτελεσθέντες εις Ήλιούπολιν ύπό τών κομμουνιστών, Άστυν.
Α ' Ζαρούλης I., Αστυνόμοι Β ' Κομψάς Σ. καί Μοκροθύμιος Γ., Πήλιας Κ., Ύπαστυνόμος Ποτάκης Σ., Άρχιφύλακες Σκούρας Γ. καί Καλογεράπουλος Γ. καί άστυφύλακες
Κουλιανός Ίω όν. καί ίανθός Εύάγγ.
Η'
Άστυν.
Τ μ ή μ α τ ο ς
Ά χ α ρ ν ώ ν :
Εφονεύθησαν όπσστυν Β ' Πόνου καί όρχιφύλαΕ Λυμπερόπουλος Α.
Ε π ί θ ε σ ι ς
κ α τ ά
τού
Γ'
Ά σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α τ ο ς
Κ ο λ ω ν α κ ί ο υ ,
άπό 9ης Δεκεμ
βρίου καί έν συνεχεία έπί σειράν ήμερων άπέτυχε μετά
ήρωϊκήν άντίστασιν τού Τμήματος ύπό τόν Διοικητήν του
Άστυν. Α ' Γλύκαν Μ.

Η κηδεία τού Εθνικού μας ποιητοϋ Κιοστή Παλομά. Διακρίνονται ή Μαρίκα Κοτοπούλη, ό Σικελιανός, 6 κ. ΒενέΖης, ό τότε δ)ντής Γραμμάτων τού Υπουργείου Παιδείας Μαντούδης, ό Μελάς, κ.α. Τόν θάνατον καί τήν κηδείαν
τού Εθνικού Βάρδου, προσεπάθησε καί έν πολλοϊς επέτυχε νά έκμεταλλευθη τό Ε.Α.Μ./Κ.Κ.Ε.

νίκη. Ή ένέργειά του αδτη, μή δποβοηθείσα Οπό των λοιπών «δημοκρατικών»,
κατεστάλη ευκόλως καί τήν 13ην ’Απρι
λίου οί δύο παράτολμοι αξιωματικοί κατεδικάζοντο είς θάνατον. '0 Πάγκαλος, έν
τή παντοδυναμία του (Πρόεδρος τής Δη
μοκρατίας!), άμνηστεύει τούς δύο καταδικαοθέντας καί τούς θέτει έκτός στρατεύ
ματος. "Ομως έρχεται καί ή στιγμή τής
άνατροπής τοϋ γραφικού δικτάκτορος, δπότε δ Μπακιρτζής έπανέρχεται είς τδν
στρατόν, διά νά συνέχιση τήν δρδσιν του
υπέρ τής «δημοκρατίας». "Οταν είς τήν έξουαίαν άνήλθεν έτερος δικτάτωρ— αύτήν
τήν φοράν δμως κοινοβουλευτικός τοιούτος
— δ Ελευθέριος Βενιζέλος (1928— 1932),
δ Μπακιρτζής μετ’ άλλων δυναμικών άξιωματικών, έθιομένων είς τάς δυναιιικάς λύ
σεις, άπαμακρύνεται έκ τού κέντρου. Το
ποθετείται ώς στρατιωτικός άκόλουθος είς
Βουκουρέστιον. Μετά τήν πτώσιν τού Βενιζέλου, οί ώς άνω άνακαλούνται άπδ τάς
τιμητικάς είς τδ έξωτερικδν θέσεις των.
Ό Μπακιρτζής τοποθετείται είς τδ Δ'
Σώμα Στρατού είς Καβάλλαν, δπου τόν
εδρίσκει ή κήρυξις τού κινήματος τού 1935.
”Ηδη είχε συσπειρώσει γύρω του μερικούς
νέους «δημοκρατικούς» άξιωματικούς, αλ
λά ή έν γένει ιδεολογική τοποθέτησίς του
ύπερέβαινε τά πλαίσια τής αστικής δημο
κρατίας, ήν άπεκάλει περιφρονητικώς «άχυρένιαν δημοκρατίαν» καί είαήρχετο είς
τόν χώρον τού σοσιαλισμού. Μετά τήν κα
ταστολήν τού κινήματος, διαφεύγει είς
Βουλγαρίαν καί έκεϊθεν είς Βουκουρέστι,
ένθα παραμένει μέχρι τής χορηγήσεως άμνηστείας, ύπδ τού έπανελθόντος Βασιλέως Γεωργίου Β '. ’Επανερχόμενος δ Μπα
κιρτζής είς τήν Ε λλάδα, έκφράζει τάς
«σοοιαλιστικάς» ιδέας του έτι έμφανέστερον. Ό θρύλος τού «κόκκινου συνταγμα
τάρχη» αρχίζει νά δημιουργήται. Ή με

654

γάλη μάζα, άκόμη καί έκείνη πού είχε
«μαντρωθεί» μέσα είς τάς γραμμάς τού
ΚΚΕ καί τών εξωκομματικών του όργανο'ισεων, ήτο πολύ εύαίσθητος είς τούς θρύ
λους. Κάθε θέμα, πού είχε κάποιαν σχέσιν μέ στρατιωτικά ζητήματα, άπεδίδετο
είς τόν «κόκκινον συνταγματάρχην», ένφ
οδτος δέν ήτο κάν μέλος τού ΚΚΕ. Βε
βαίως, τδ ΚΚΕ είχε καί στρατιωτικήν όργάνωσιν (ΚΟΣΣΑ) καί στελέχη στρατιω
τικά ίδικά του. ’Αλλά ήσαν π α ν τ ε 
λώς ά γ ν ωσ τ α
ε ίς τ ά άλλα μέλη
του καί άκόμη περισσότερον είς τδ εύρύ
κοινόν.
Κατά τήν περίοδον τής 4ης Αύγούστου,
συλλαμβάνεται καί έκτοπίζεται δΓ έλάχιστον χρόνον. Τού χ ο ρ η γ ε ί τ α ι
δμως δ ι α β α τ ή ρ ι ο ν
καί προφα
νώς μεταβαίνει είς Βουκουρέστιον. Οί έρευνώντες καί μή πιστεύοντες διερωτώνται
περί τών αίτιων τής «εύνοιας» καί έγείρουν
διαφόρους ύπονοίας. Βεβαίως είναι γνωστή
ή φιλοσοφία τού Κ. Μανιαδάκη, διά τούς
διαφόρους «άντιστασιακούς ψευτοήρωες».
«“Αν τούς κρατήσουμε έδώ, θά μάς συ
κοφαντούν συνεχώς δτι βασανίζουμε τούς
τάδε πολιτικούς άντιπάλους μας. Τούς άφήνουμε λοιπόν νά πάνε είς τάς Εύρώπας
καί τήν ’Αμερική, γιά νά περάσουν αύτοί
καλά καί έμεΐς καλύτερ α...» .
Κατά τήν διάρκειαν τού ίταλοελληνικού
πολέμου έπιστρέφει είς τήν 'Ελλάδα, πλήν
δμως, ώς ήτο φυσικόν, δέν χρησιμοποιεί
ται. Είς τάς κατά τήν κατάρρευσιν καί τάς
μετέπειτα ένεργείας του, ύωίσταται άρκετή σύγχυσις καί πλείσται φήμαι. Διεδόθη
καί έγράφη, δτι ή άποχωρούσα έξ 'Ε λλά
δος μικρά άποβατική Βρεττανική δύναμις,
μετά τήν γερμανικήν νίκην, έστρατολόγησε καί τδν Μπακιρτζήν ώς ένα έκ τών συν
δέσμων μεταξύ κατεχομένης Ε λλάδος καί
ΣΜΑ (Καίρου), τή συστάσει μάλιστα τής

"Ελλης Κουντουριώτου. Πρδς τούτο, τδν
έφωδίασε μέ άσύρματον, κώδικα καί άλ
λα δλικά. ’Εν συνεχείφ, οδτος φέρεται ώς
ήγετικδν στέλεχος τής δμάδος κατασκο
πείας καί σαμποτέρ «ΙΙραμηθεΰς», είς ήν,
έκτός τών άλλων, είχον ένταχθή καί οί
Σεφεριάδης, Πελτέκης, Κουτσογιαννόπουλος κ.ά. Ή δμάς αδτη, ήτις ένεφάνιαεν
αρκετήν δραστηριότητα, έτέλει άπολδτως
ύπδ άγγλικήν έπιρροήν, ύπδ δέ τών κομ
μουνιστών έχαρακτηρίσθη ώς δμάς τής
«χρυσής άντίστασης». . . Δέον νά σημειωθή, δτι ή ώς άνω όργάνωαις έρρύθμιζε τάς
ρίψεις έφοδίων καί χρυσών λιρών είς τά
«άντάρτικα τμ ή μ α τα ...» .
Τδ πλέον δμως σκοτεινδν σημεϊον είναι,
δτι τήν ίδιαν έποχήν δ Μπακιρτζής φέρε
ται ώς μετέχων (ώς ήγετικδν στέλεχος)
καί είς έτέρας δργανώσεις, χωρίς οί δπεύθυνοι τούτων νά γνωρίζουν τήν ιδιότητά
του ώς συνδέσμου μέ τδ Σ.Μ.Α. ή τήν άνάμιξίν του είς τάς άλλας δργανώσεις.
Οδτω, φέρεται ώς άναμιχθείς μετά τών
Καρτάλη, Ψαρρού, Λαγγοοράνη καί Καψαλοπούλου είς τήν ΕΚΚΑ, έπίσης δέ είς τήν
ΑΑΑ ( ’Αγών, Άνόρθωσις, ’Ανεξαρτησία)
τών Πανοπούλου, Σαράφη, Γρηγοριάδη, όλιγομελή δργάνωσιν έκφράζουσαν τάς α
πόψεις τών παλαιοδημοκρατικών κομμά
των. Συγχρόνως είχεν έπαφάς μέ τδν Ζέρβαν, άλλά καί μέ τδ ΚΚΕ. Στελέχη τού
ΚΚΕ, άργότερον, διέδιδον, ψευδώς ή α
ληθώς, δτι οδτος έπεζήτησε νά είσέλθη είς
τδ ΚΚΕ, ύπδ τδν δρον δπως τοποθετηθή
ώς μέλος τού Πολιτικού Γραφείου (Π .Γ .),
έλαβεν δμως άρνητικήν άπάντησιν. Πιθανδν καί αί διαδόσεις αύται νά άποτελοΰν
μέρος τών κανόνων τοϋ παιγνιδιού. Τόν
Σ)6ριον 1942 φέρεται ώς διαδίδων δτι θά
μεταβή είς Μόσχαν( ; ) , διαφωνών πρδς
τήν τακτικήν τού ΚΚΕ. Πιθανόν ταύτα
καί πάλιν ν’ άποτελοΰν φληναφλήματα.

Ή ΙΙΕΕΑ jii τήν βοήβειαν «Ιχλεχτών» πνευματικών τέκνων του άνωτάτου στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε. καί. «άναμσρφωτοΰ» τής Παιδείας Δημ,ήτρη Γληνοΰ, προσεπάδrpt να έκμαυλίση καί μεταβάλλη εις κομματικούς γε
νιτσάρους, τά άγνά παιδιά τοΰ λαοΰ μας.
’Εκείνο πού κρίνεται ώς σοβαρόν είναι τό
:> γεγονός, δτι δ άφιχθείς Τσιγάντες, πρό
τοΟ θανάτου του, ίνημέρωσε τό ΣΜΑ δτι
ό ένταύθα έκπρόσωπος Μπακιρτζής 8 ι ασ τ ρ ε β λ ώ ν ε ι
τήν διατασαομένην γραμμήν. Δηλαδή ένιαχύει άφειδ<Βς τό ΚΑΜ/ΚΚΕ καί τούς παλαιοδημοκρατικοός καί άγνοεί τάς λοιπός όργανώσεις. Κατόπιν τούτου, δ Μπακιρτζής
δ ι α τ άσ σε τ α ι
άπό τό ΣΜΑ νά μεταβή πιίραυτα είς Κάϊρον, μέαψ Τουρκίας,
εις δέ τό ταξίδι του μέχρι Τουρκίας νά τόν
συνοδεύη ό έκ τών στελεχών τού Ταιγάντε
λοχαγός Παν. Ρογκάκος. Είς τό σημείον
αύτό, ή ’Αριστερά, μεταγενεατέρως, κριτι
κάρει καί υποψιάζεται:
— «δλα αύτά άποδεικνύουν δτι κατά τήν
άποχώρησιν τού άποβατικοδ άγγλικοΰ
Τμήματος τό έτος 1941, δ Μπακιρ
τζής δέν έκρίθη τ υ χ α ί α
ή άπ ρ ο ό π τ ω ς
κατάλληλος ώς
σύνδεσμος μέ τό ΣΜΑ. θά είχε ύπάρξη μυστική προεργασία π ρ I ν πολ
λά χρ ό νια ...
—θ ά πρέπει νά ήτο δ π ε ύ θ υ ν ο ν
καί άνωτέρου βαθμού δργανον τών
Βρεττανών διά νά διαταχθή ευθέως ή
παρουσίααίς του είς Κάϊρον.
Αύτά καί πολλά άλλα υποψιάζεται ή
’Αριστερά, μετά τό σβήσιμο τού θρύλου,
δηλαδή μεταπελευθερωτικώς.
Ή δραατηριότης του είς Μ. ’Ανατολήν
δέν είναι γνωστή. 'Οπωσδήποτε, άποκαθίαταται είς τό στράτευμα, λαμβάνει προαγωγάς καί άναδρομικούς μισθούς!!! Τόν
’Οκτώβριον 1943 έπανέρχεται είς Ε λ λ ά 
δα, ένθα είχεν ήδη άρχίσει δ έμφύλιος
Πόλεμος μεταξύ τών διαφόρων άντιστασιακών όργανώσεων.
Βεβαίως, ύπάρχει, δπως εϊχομεν άναφέρει, ένα ύποτυπώδες κοινόν Στρατηγείον
τών όργανώσεων ΕΛΑΣ— ΕΔΕΣ—ΕΚΚΑ.

Ή έμφάνισις τού Μπακιρτζή ώς ήγετικού
στελέχους τής ΕΚΚΑ δημιουργεί, ώς ήτο
φυσικόν, είς τάς τάξεις της άναταραχήν.
Διότι ούσιαστικώς καί μόνον ύπό τού ήρωϊκού 5/42, άποτελουμένου, ώς έχομεν ήδη
άναφέρει άπό γενναίους άξιωματικούς καί
δπλίτας έμφορουμένους μόνον καί μόνον
ύπό πατριωτικών καί ά ν τ ι κ ο μ μ ο υ ν ι α τ ι κ ώ ν φρονημάτων καί οϋδεμίαν
σχέσιν έχόντων μέ τά δήθεν «κοινωνικά—
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ά » φληναφήματα τού
Καρτάλη καί τού μικρού περί αύτόν κύ
κλου ψευτοδιανοουμένων. Τό Κοινόν Στρατηγεϊον, ώς είναι γνωστόν, διελύθη καί δ
έμφύλιος σπαραγμός μεταξύ τών όργανώ
σεων έντείνεται μέ θύτην τόν ΕΛΑΣ/ΚΚΕ
καί θύματά του τάς έθνικάς όργανώσεις.
Κατά τήν έπακολουθήσαοαν διάσκεψιν τής
Πλάκας καί τήν άναζήτησιν «κοινού» άρχιστρατήγου τών άνταρτών, δ Καρτάλης
προτείνει τόν Μπακιρτζή καί οί έαμικοί
τόν ά π ο δ έ χ ο ν τ α ι ,
άρνούνται δμως οί έκπρόαωποι τών λοιπών όργανώ
σεων. "Αν δμως άπέτυχεν ή ύπό τών Ά γ 
γλων προώθησις τοΰ Μπακιρτζή είς τό πό
στο τού αρχιστρατήγου τών άνταρτών,
μετ’ όλίγον έπιτυγχάνεται κάτι πλέον άπίθανον καί παράδοξον. Τοποθετείται
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς
τής έλεγχομένης άπολύτως ύπό τού ΚΚΕ Κυβερνήσεως
τών Βουνών, δηλαδή τής ΠΕΕΑ! Ό κατ’
έκείνην τήν έποχήν παντοδύναμος άρχηγός τού ΚΚΕ Γιώργης Σιάντος, τόν προω
θεί είς τό πόστο αύτό έξ άγνοιας (;) ή
έναυνειδήτως; Άργότερον, ώς θά Τδωμεν,
δ έμπαθής Ζαχαριάδης, θά δώση μίαν έξήγησιν: «ό Σιάντος ύπήρξεν άπό πολύ
παλιά μεγάλος χαφιές καί πράκτωρ τής
Ίντέλιτζενς Σ έρ β ις...» .
Μεσολαβεί, προφανώς παρά τάς προ
σπάθειας τοΰ Μπακιρτζή, ή δολοφονία τού
•Ταρροΰ, μετά τήν. δποίαν άπογοητευθείς

έξέρχεται τής ΠΕΕΑ καί έντάασεται είς
τήν ΟΜΜ ('Ομάδα Μεραρχιών Μακεδονί
ας) . Είς τά έπακολουθήααντα δραματικά
γεγονότα (άπελευθέρωσις — Δεκεμβριανά
— Βάρκιζα — προπαρασκευή συμμοριτοπολέμου), δέν διαπιστούται, έμφανής τουλάχι
στον, δραατηριότης τοΰ Μπακιρτζή. Τόν
Αύγουστον τού 1946 συλλαμβάνεται καί
έκτοπίζεται μαζύ μέ άλλους άξιωματικούς
τού Β ' πίνακος, είς ’Ικαρίαν. ’Εκεί παρα
μένει, οίκειοθελώς, είς κάποιαν άπόστασιν
άπό τούς λοιπούς έκτσπισμένους. Τόν Μάρ
τιον 1947 είς ’Ικαρίαν μεταβαίνει κλιμάκισν τού ΟΗΕ, 8Γ έρευναν τής καταατάσεως έν Έ λλά δι.
Παραδόξως, δ Ά γγ λ ο ς άντιπρόσωπος,
ώς έπίσης καί δ Σοβιετικός, έζήτησαν καί
συνωμίλησαν, ιδιαιτέρως δ καθείς, μέ τόν
Μ πακιρτζή.. .
Μετ’ δλίγας ήμέρας, άπομακρύνεται
άπό τούς λοιπούς έκτοπισμένους (Ά γ . Κήρυκος) καί μεταφέρεται είς Φούρνους. ΟΙ
σύντροφοί του διαδίδουν, δτι ή μεταφορά
του διετάχθη, διότι «είπε πολλά» είς τό
κλιμάκισν τού ΟΗΕ. Είναι άληθές ή συνέβαινε κάτι άλλο;
'Οπωσδήποτε, δ Μπακιρτζής άναχωρεϊ
συνοδεία διά Φούρνους, άφοΰ προηγουμένως
ζητεί άπό τόν έκτοπισμένσν συνταγματάρ
χην ΙΙαπαδογιάννην, δπως τού δανείση τό
πιστόλι του ( ! ) , διότι είς τούς Φούρνους
θά ήτο μόνος καί «έφοβεϊτο». ..
Είς τάς 2 Μαΐου, τό πρωί, δ Μπακιρτζής
αύτοκτονεΐ μέ τό πιστόλι τού Παπαδογιάννη! Ώ ς έπίλογος, είς τήν σκοτεινήν Αλ
λά τραγικήν ιστορίαν του, ύπήρξε έκείνο
πού έγραψε δ Κρίς Γουντχάουζ, τό άνώτατον αύτό στέλεχος τής Ίντέλιτζενς Σέρ
βις, είς τό βιβλίον του «Μήλον τής έριδοσ»;
«Ό Μπακιρτζής ύπήρξε ένας καλός πρά
κτωρ, ένας πράκτωρ πρώτης τά ξ ε ω ς...» .
Ή άπσκάλυψις δμως αδτη έκτός τού κυ-
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νισμού της, δημιουργεί καί ώρισμένα έρυ>τηματικά.
— Διατί έπιχειρεϊται (καί μάλιστα ύπευθύνως) άπό τήν Ίντέλιτζενς Σέρ
βις, ή δημοσία άποκάλυψις ένός πράκτορδς της;
—Μήπως 6 πράκτωρ αύτός ήτο διπλούς;
—Μήπως έπρόδωσε τήν Ί ν τ . Σέρβις;
’Ερωτήματα αναπάντητα. 'Η αδυσώπη
τος λήθη έκάλυψε τόν θρύλον.
"Ενα είναι βέβαιον (δπως θά άποδειχθή καί άπδ πολλά άλλα περιστατικά, έν
τή έξελίξει τοΟ ιστορήματος) :
Τό ΚΚΕ εύρίσκετο (καί Ισως καί σήμε
ρον ακόμη) είς τήν ύπηρεσίαν πολλών κυ
ρίων, εΤτε άπ’ εύθείας, είτε διά μέσου πολ
λών παραγόντων. ..
Ό Ή λίας Τσιριμώκος, σοσιαλιστής, κατηγορηθείς καί αύτός άπό τό άδίστακτον
ΚΚΕ ώς π ρ ά κ τ ω ρ
τών Ά γγλ ω ν,
είς τά δημοσιευθέντα εις τήν «Άκρόπολιν»
άπομνημονεύματά του, γράφει διά τόν Ευ
ριπίδη Μπακιρτζή:
. . . « Ή άλήθεια ήταν πώς δ Εύριπίδης
ήταν άπ’ τούς λίγους άξιωματικούς
πού είχαν έπηρεασθή άπό τό μαρξι
σμό καί τό προλεταριακό κ ίνη μ α ...
δμως μπερδεύτηκε μέ τις αγγλικές
ύπηρεσίες...» .
"Ισως αί κρίσεις αύται νά άπετέλουν §ν
είδος «σοσιαλιστικού» μνημοσύνου. . .
ΙΙ.Ε.Ε.Α. Η ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΓΝΩΝ
Τό ΚΚΕ, μή έπιτυχόν νά έκμηδενίση
τάς έθνικάς όργανώσεις καί έν τφ πλαισίψ τού στρατιωτικοπολιτικού σχεδίου του,
προέβη είς δύο σημαντικάς
ένεργείας.
Μετά τήν υπογραφήν τού Συμφώνου ΙΙλάκας, οί έκπρόσωποι τού ΕΑΜ/ΚΚΕ συνεκεντρώθησαν είς τό Χωρίον Βίνιανη Εύρυτανίας καί συνέταξαν Πρακτικόν είς δ άναφέρεται:
« . . . "Εχοντες ύπ’ δψει τή έθνικήν άνάγκην καί τήν λαϊκήν άπαίτηαιν ύπάρξεως
Κεντρικού Πολιτικού Σώματος
διά τόν συντονισμόν τού ’Εθνικού Ά
γώνος καί τήν διοίκησή τών έλευθέρων περιοχών καί τήν πρόσκλησιν τού
ΕΑΜ τής 15ης Δεκεμβρίου πρός δλα
τά κόμματα, τάς ’Οργανώσεις καί τήν
Κυβέρνησιν Τσουδερού διά τόν σχημα
τισμόν Κυβερνήσεως ’Εθνικής Α λ λ η 
λεγγύης, συγκροτούμεν
«Πολιτικήν
’Επιτροπήν ’Εθνικής Άπελευθερώσεως» προσωρινώς άπστελουμένην έκ τών
ύπογεγραμμένων μελών». Μεταξύ τών
κυρίων σκοπών της άνεφέροντο καί οί
έξής:
. . . 4 . «Έκκαθάρισις έσωτερικού Φασισμού
καί προδοτικών μονάδων». . .
Είς δέ τά καθήκοντα:
. . .2. Διοίκησις έλευθέρων περιοχών
δλων τών Τομέων, βάσει τοπικής αύτοδιοικήσεως. ..
. . .5. Προπαρασκευή Λ α ϊ κ ή ς
Κ υρ ι α ρ χ ί α ς καί ματαίωσις οίααδήποτε άντιδράσεως έμπνεομένης έκ
κομματικών ή δικτατορικών σκοπών. . .
. . . θά έξακολουθήση τάς προσπάθειας της
πρός σχηματισμόν Κυβερνήσεως ’Εθνι
κής Ένότητος».
'Ως προσωρινά μέλη Πολιτικής ’Επιτρο
πής, ύπέγραφον οί: (πρόεδρος) Ευριπίδης
Μπακιρτζής, Έ μ . Μάντακας, Γ. Σιάντος,
Ή λ . Τσιριμώκος, Κ. Γαβριηλίδης.
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Τό Πρακτικόν ΰπεγράφη τήν 14ην Μαρ
τίου 1944, έκοινοποιήθη δέ είς τήν Κυβέρνησιν Καϊρου (Τσουδερού).
Δέον νά αημειωθή, δτι διά τήν αύτοδιοίκησιν, περί ής δμιλεϊ τά Πρακτικόν, τό
ΕΑΜ/ΚΚΕ είχε κάμει προεργασίαν άπό
τού έτους 1943, δτε, κατόπιν κομματικής
έντολής, δ κομμουνιστής δημιοαιογράφος
Γεώργιος Μπέικος (σήμερον δρών είς Σοβ.
"Ενωαιν) καί δ δμοϊδεάτης του δικηγόρος
Δημήτριος Τραχανής, μετά τού δημοδιδα
σκάλου Στεφάνου θάνου, συνέταξαν έν Εύρυτανίφ τό πρώτον σχέδιον τού Κώδικος
«ΙΙοσειδών» «γιά τήν Λαϊκή Αυτοδιοίκηση
καί Δικαιοσύνη». 'Ο Κώδιξ «Πόσειδών» έφηρμόσθη ύπό τού Βελουχιώτη είς τάς
«έλευθέρας» περιοχάς τού Έαμικού Κρά
τους, μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν πλή
ρη διάλυαιν τού άστικού κρατικού μηχανι
σμού καί έπιβολήν νέου τοιούτου, όργάνου
τού ύπό έαμικήν μάσκαν ΚΚΕ.
Ή σύνθεσις δμως τής ΙΙΕΕΑ: «Μπα
κιρτζής ( ; ; ) , Μάντακας (ΕΑΜ), Τσιριμώκος (ΕΛΔ/ΕΑΜ) καί Σιάντος (Κ ΚΕ), δέν
ήτο σύμφωνος πρός τά λαϊκομετωπικά σχέ
δια τής ήγεσίας τού ΚΚΕ. ’Επί πλέσ; διά
τόν Μπακιρτζήν είχε πολλάς άμφιβολίας
καί έρωτηματικά. ΟΟτω, κατόπιν συντόνων
ένεργειών, «ανεβαίνει» είς τό βουνό δ καθηγητής Ά λ . Σβώλος, συνοδευόμενος ύπό
τών Φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν
«πολιτικών»
Ν. Άσκούταη καί Σ. Χατζήμπεη, ώς έπίσης καί άπό τούς καθηγητάς Π. Κόκκαλην (ΚΚΕ) καί Ά . Άγγελόπουλον ( ; ) .
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον νοθεύεται ή καθαρώς κομμουνιστική «οσμή» τής ΠΕΕΑ.
Πρόεδρος, μάλιστα, πρός μεγαλυτέραν έμφασιν τής άπατηλής μορφής, τοποθεΐται δ
Ά λέξ. Σβώλος, ύποβιβαζομένου τού Μπα
κιρτζή είς τήν θέσιν τού άντιπροέδρου. Ή
ϊδρυσις τής ΠΕΑΑ παρεπλάνησεν άφ’ ενός
αρκετούς ξένους, άφ’ έτέρου έδωσε δπλα
είς μέν τούς συνοδοιπόρους πρός συνέχισιν
καί δικαιολόγησιν τής παραπλανήσεως, είς
δέ τό ΚΚΕ διά νά έπιτεθή, ύπό πολιτικήν
κάλυψιν, κατά τών ’Εθνικών μας Δυνά
μεων είς Μ. ’Ανατολήν. Ό Σβώλος, έμφανίσας άπό τής προπολεμικής έποχής τήν
ιδεολογικήν του άπόκλισιν πρός τά άριστερά καί άφού, χωρίς νά είναι κομμουνιστής,
«μπόλιασε» σωρείαν άγνών νέων σπουδα
στών μέ τό μικρόβιον τού άριστερισμού,
καταστήσας ούτως αύτούς πρόθυμα καί εύ
κολα θύματα τού ΚΚΕ, κατά τά δύο πρώ
τα έτη τής κατοχής, δέν άνεμίχθη είς
παρανόμους όργανώσεις. "Ητο έξ άλλου δ
τύπος τού καλοζωισμένου καθηγητού τής
καθέδρας, μηδεμίαν σχέσιν έχοντος μέ τήν
φωτιά τών έξεγέρσεων, τά δπλα, τά δά
κρυα καί τόν θάνατον. . . Ήσχολήθη μόνον
ώς πρόεδρος τής ’Επιτροπής Μακεδόνων
καί Θρακών είς τάς ύπ’ αύτής ένεργείας
πρός έλάφρυνσιν τών έκ τής κατοχής δει
νών τής πολυπαθούς Μακεδονίας. Α πέκτη 
σε μάλιστα καί τό ψευδώνυμον Μακεδών.
Είναι έξ άλλου χαρακτηριστικόν, δτι αί
Ά ρχαί Κατοχής, έν τφ άβυσσαλέψ μίσει
των κατά τής 4ης Αύγούστου (τού ΟΧΙ),
έπεδείκνυσν άνεξήγητον άνοχήν έναντι παν
τός έχθρού τ η ς . . . Ό Τσιριμώκος είς τά
άπομνημονεύματά του γράφει, δτι «δ Σβώ
λος συμπαθούσε μέ δλην του τήν ψυχή τό
ΕΑΜ, παρακολουθούσε δέ καί ένεθάρρυνε
τήν ΕΛΔ, άλλά τόν
άπασχολούσε, τόν
άνησυχοΰσε, τό μέλλον τής Χώρας καί τής
δημοκρατίας, πού τό έβλεπε ζοφερό, άν δέν
γινόταν έθνική ένάτητα».
Αύτάς λοιπόν
τάς «άνησυχίας» του έξεμεταλλεύθη τό

ΚΚΕ κατά κόρον καί έν συνεχεία δταν δέν
τόν έχρειάζετο πλέον ή τόν έκρινεν έπιζήμιον, τόν περί έβαλε μέ τόν συκοφαντικόν
χαρακτηρισμόν τού «άγγλσπράκτορος» καί
τόν διέγραψεν άπδ τά κατάστιχα τής «άντίσ τασης...» .
Ή μετά τόν άνασχηματισμόν σύνθεσις
τής ΠΕΕΑ ήτο ή κάτωθι:
Διά τού τίτλου «Γραμματεύς», άπεκαλούντο οί Υπουργοί, ένεφάνιζε δέ ένα
συνοθύλευμα κομμουνιστών, σοσιαλιστών,
συνοδοιπόρων καί πρακτόρων τής Ίντέλ ιτζενς Σέρβις ( κ α τ ά
τ ά ς
ύ π ό
τών
ι δ ί ω ν
τ ών κ ο μ μ ο υ 
ν ι σ τ ών
άργότερον έκτοξευθείσας κα
τηγορίας) :
1. Αλέξανδρος ΣΒΩΛΟΣ, καθηγητής
Πανεπ. Αθηνών, Συνταγματικού
Δικαίου. Πρόεδρος τής Επιτροπής
(Πρωθυπουργός) καί Γραμματεύς
τών Εξωτερικών, Παιδείας, Θρη
σκευμάτων καί Λαϊκής Διαφωτίσεως.
2. Εύριπίδης ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ άντιπρόεδρος καί Γραμματεύς έπιοιτισμοΰ.
Γνωστός ώς .Κόκκινος Συνταγμα
τάρχης». Ύπό στελεχών τού ΚΚΕ
κστηγορήθη, άργότερον, ώς πρά
κτωρ τών "Αγγλων. . .
3. Ή λία ς Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Σ , Γραμμοτεύς Δικαιοσύνης. Μετά τά Δεκεμ
βριανά, όταν ή ΕΛΔ άπεχώρησεν
έκ τού ΕΑΜ, κατηγορήθη (όπως
καί άργότερον) ώς πράκτωρ τών
Άγγλων.
4. Γεώργιος ΣΙΑ Ν ΤΟ Σ, Γραμματεύς
Εσωτερικών. Κατηγορήθη ύπό τού
Ζαχαριάδη ώς «μεγάλος χαφιές»
καί πράκτωρ Εένων Δυνάμεων!
Τελικώς, προφανώς τή έντολή τού
Ζαχαριάδη, έ ξ ε τ ε λ έ σ θ η
διά καρδιακής «προσβολής», ύπό
τού ιατρού Π. Κόκκαλη. στελέχους
τού ΚΚΕ, ώς θά ίδωμεν.
5.

Εμμανουήλ ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Γραμμα
τεύς τών Στρατιωτικών. Πρόκειται
περί δονκιχωτικού «στρατηγού» τού
κινήματος τής Κρήτης έπί 4ης
Αύγούστου, διαφωνούντος καί μέ
τό ΟΧΙ τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940

6. Νικόλαος Α ΣΚ Ο Υ ΤΣΗ Σ, Γραμμα
τεύς Συγκοινωνιών.
7. Ά γγελο ς ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κα
θηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γραμματεύς
τών
Οικονομικών.
Δέν χρειάζονται σχόλια. . .
8. Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ, καθηγητής
Πονεπ. Αθηνών, Γραμματεύς τής
Κοινωνικής Πρσνοίας. (Ειδικός είς
τάς καρδιακός προσβολάς τών
«προβοκατόρων καί χαφιέδων. .» ).
9. Κώστας ΓΑΒΡ ΙΗ Λ ΙΔΗ Σ (άρχηγός τού δημιουργηθέντος ύπό τού
ΚΚΕ Αγροτικού Κόμματος ΑΚΕ).
Φανατικός κομμουνιστής. Γραμμα
τεύς Γεωργίας.
10. Σταμάτης ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ Σ, Γραμ
ματεύς Εθνικής Οικονομίας. Τα
πεινόν μέλος τής «παρέας» Γρηγοριάδη —Σαράφη.

Εις τήν ΠΕΕΑ προσέτρεξαν, ΐνα παρά
σχουν τά φώτα των, ευκαιρίας δοθείσης,
τά πνευματικά «τσιράκια» τοδ Δημ. Ι'ληνοδ καί οί ουνεχιαταί τοδ έργου τής μπολσεβικοποιήαεως τής Παιδείας καί τής νεο
λαίας, παιδαγωγοί ΙΙαπαιμαδρος, Σωτηρί
ου, ώς καί πολλοί «διανοούμενοι» κ.ά. Εις
τό δήθεν έκλεγέν
Εθνικόν Συμβούλιον,
μετεϊχον πολλά κομμουνιστικά στελέχη
(Ζεδγος, ΙΙαρτσαλίδης, Σιάντος κ.ά.) ώς
καί συφερτός συνοδοιπόρων (Γιάννης Κα
λομοίρης τής ΓΣΕΕ κ .ά .). Πρόεδρος, δ
Νεόκ. Γρηγοριάδης, Γραμματεύς δ Κ. Καραγιώργης.
Εις τάς 23 ’Απριλίου 1944 Ιλαβον χώραν
«έκλογαί» καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα, πρός
άνάδειξιν άντιπροσώπων διά τό ’Εθνικόν
Συμβούλιον. Ή οαν βεβαίως «έκλογαί— όπερέττα». Εις μέν τήν «’Ελεύθερη Ε λ λ ά 
δα» Ιλαβον χώραν κατά τό κομμουνιστικόν
σύστημα, εις δέ τήν κατεχομένην ούδείς
Ιλαβε μέρος εις αύτάς. Διά τούς τύπους,
ή ΠΕΕΑ είχε προβλέψει, δτι θά διεξήγοντο εις δύο στάδια: «Ιον στάδιο, άπό συ
νελεύσεις κατά χωριό,
συνοικία, δμάδα
κλπ., έκλέχτηκαν οί έκλέκτορες καί 2ον
στάδιο, τις 30)4 σέ γενικές συνελεύσεις
έκλεχτόρων κατά έκλογική περιφέρεια, Αναδείχτηκαν 180 Αντιπρόσωποι γιά τό ’Ε
θνικό Συμβούλιο». Αύτά ισχυρίζονται οί
ιστοριογράφοι τοδ ΚΚΕ, προσθέτοντες δτι
έψήφισαν (πραγματικά ή νοερώς) 1.800.
000 ψηφόροι... 'Ο καταμερισμός τών Fκλεγέντων κατά έκλογικάς περιφέρειας
καί κατά κοινωνικήν προέλευαιν ήτο δ
κάτωθι:
Πελοπόννησος
Αθήνα
Ά ττικοβ. —Εύβοια
Στερεά
Θεσσαλία
Ήπειρος
Μακεδονία
Σύνολον

44
20
21
21
22
14
38

ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙ ΑΣ
Αθηνών:
Σβώλος Ά λ ., Ά γ γ ε·
λάπουλος Α υυ ·, Βλατάς Δ., Κόκκαλης
Π., Σορηγιάννης Πτολ., Ζεύγος Γιανν.,
ΧατΖής Θον., Μαργιώλης Δ., Κανελλόποιιλος Σταύρος, Δεσπστόπουλος Κ.,
Σωτηρίου Κ., Καρβούνης Ν., Νισυρίου
(Ζεύγου) Καίτη, Κολομοίρης Γιάννης,
Στρατής Δ., Ποπαπολίτης Σ., Μηλιόδης
Γ., Βλοχούλης Σ., Σβώλου Μαρία.
Π ε ι ρ α ι ώ ς :
Μάντακας Έμμ.',
Ρούσσος Π., ΧατΖηβασιλείου Χρύσα,
Σημίτης Γ., Παπσγιάννης Κ., Κοι/τσογιάννης Αν., ΜπαρτΖής Αλ., ΧατΖήμπεης Σταμ.
Ά τ τ ι κ ή ς: Ράμμος Όρέστης.
©ηβών:
Μόσχος Γ., Σα,ράτσης,
Σ., Στσμάτης Γ.
Με γάρων:
Πέππας Σ.
Λ ε ι β α δ ι ας:
Πρωτούλιας Σ.,
Μπάλιος Λ.
Σ α λ αμϊ νο ς
Πάλας Δ.
ΣΤΕΡΕΑΣ
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Εις τούτους προσετέθησαν 22 βουλευταί
τής ’Αναθεωρητικής Βουλής 1936, Ανα
γνωριζόμενοι διά τής ύπ’ άριθ. 6 πράξειυς
τής ΙΙΕΕΑ «αυτοδικαίως ώς μέλη τοδ ’Ε 
θνικού Συμβουλίου», μέ τό δικαιολογητικόν
δτι «ή ’Αναθεωρητική Βουλή 1936 καταργήθηκε Αντισυνταγματικά άπό τόν Μεταξά», προσέτι δέ οδτοι διά δηλώσεώς των
ήτήσαντο τήν συμμετοχήν των εις τό ’Ε 
θνικόν Συμβούλιον. Ο&τω, τό σύνολον τών
μελών τοδ Ε.Σ. άνήρχετο εις 202. “Οσον
άφορφ τήν κοινωνικήν προέλευσιν τών Iκλεγέντων, αδτη ήτο ή έξής:
Εργάτες
Α γρότες
Στρατηγοί
Στρατιωτικοί
Καθηγηταί Πανεπιστημίου
Καθηγηταί Άνω τ. Έμπορ.
Κληρικοί
' I ατροί
Δημόσιοι ύπάλληλοι
Δικηγόροι
Βιομήχανοι
Έπαγγελ ματιές

βούλων παρουσιάζει μίαν Ινδιαφέρουσαν
εδοσμον Ανθοδέσμην κομμουνιστών, συνο
δοιπόρων, άρριβιστών, έργατοπατέρων καί
Αποτυχημένων ή Αφελών νεροκουβαλητών,
πού έπήραν στά σοβαρά τήν «όπεοέττα» τοδ
ΚΚΕ, ήτις δμως ούσιαατικώς Απετέλει μέ
ρος τοδ σχεδίου του πρός κατάληψιν τής
’Αρχής.
Παραθέτομεν τόν σχετικόν κατάλογον
τών όνομάτων των, πρός ένημέρωσιν τών
Αγαπητών Αναγνωστών μας, Αλλά καί πρός
τέρψιν των:

22
23
8
10
4
1
4
15
20
23
5
3

01 Οπόλοιποι Ακαθορίστου έπαγγέλματο ς( ! ) .
'Ο κατάλογος τών «έκλεγέντων» (τοποθετηθέντων ύπό τοδ ΕΑΜ/ΚΚΕ), ’Εθνοσυμ

Α γ ρ ί ν ι ο υ —Τ ρ ι χ ω ν ί α ς:
Ακρίδας Αν., ΚαΖανΖής Κ., Κακογιάννης ©., Πετρίδης Τόσσος. Β ά λ τ ο υ :
Καρασεβδάς Π., Σαρταούρας Κ. Δ ομ οκού:
Βελουχιώτης "Αρης, Λ οκ ρ ί δ ο ς: Θανασκκος Γ., Δ ωρ ί δ ο ς:
Κουτοάγγελου Βασιλική,
Ε υ ρ υ τ α ν ί α ς :
Θεοδωρόπουλος
Α., Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ :
Ν α υπ ο κ τ ί α C: Μοσμανίδης Σ., ϊ ηρ ο μ έ ρ ο υ: Τσέλιος Βασ. (ψευδ.
Γεροδήμος), Π α ρ ν α σ σ ί δ ο ς :
Ψαρρός Ή λίας, Λ α μ ί α ς —Φ θ ι ώτ ι δ ο ς: Τσιριμώκος Ή λίας, Μανιά
της Ή λ., Φϊτσος Τάκης, Τσιριμώκος Γ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λ α ρ ί σ σ ης: Γυιρτοδήμος Κ.
(Ψευδ. Καραγιώργης), Σταφυλάρας Α.,
Φιλιππίδου Φώτω, Κατσαρός Άθ., Ψιάρης. Δ.
Αλμυρού:
Ματίκας Κ.
Β όλου:
Ίωαννίδης Γ., Ποριρυρογένης Μιλτ. Παπακώστας Μ., Κσνταράτος
Γ., Αποστολίδης Β. ΣφέντΖος
Αν.,
Π η λ ί ου: Κουφοδήμος Ή λ. (ψευδ.
Πηλιωρίτης).
Αγ υ ι ό ς :
Καλέργης
Αεων.
Έ λ α σ σ ό ν ο ς : Δαδαλιάνης Β. Κ α ρ δ ί τ σ η ς :
Σιάντος
Γ., Καραγιάννης Γ., ΆλεΕανδρής Σό
λων, Παποδόπουλος Αθ. Κ ο λ ο μ
η ί κ ας:
Κουτσής Σ. Τ ρ ι κ ά 
λων:
Σαράφης Στ., Δεληγιάννης Δ.
ΠσποΖσχσρίος Ζ. Τ υ ρ ν ά β ο υ :
Δογάνης Γ. Φ α ρ σ ά λ ω ν :
Παπαθα
νασίου Γ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεσσαλονίκης:

Δηλαβέρης

Κ., Κωνσταντινίδης Ί . , ΜπακιρτΖής
Εύρ., Στρίγγος Λέων., Βοφειάδης Μάρ
κος, Κσραμαούνος Λ., Μιχαήλ Ί . ,
Μπαλάσκας Δ., Μαραγκός Δ., Παπαδημητρίου Ρ., Σινακος Μ., Στομστιου Μ.,
Λώλος Στ., Σταυρίδης Δ., Τονούλας
Αθαν. Δ ρ ά μ α ς: Θέος Κώστας.
Κ α β ά λ λ α ς :
Παρτσαλίδης Δ.,
Κ α σ τ ο ρ ι ά ς :
Δήμου Χρ., ΚαραμιτΖής Μ., Τσιτσίνας Διαμ. Κ ο Ζ άν η ς: Θεοδοσιάδης Σ., Πσπαδόπουλος
Φ., ΠαντοΖόπουλος Κ. Κ ι λ κ ί ς :
Γαβριηλίδης Κ., Π ο λ υ γ ύ ρ ο υ :
Κορσκούσης Π. Σ ε ρ β ί ω ν: Μη
τροπολίτης Ιωοκείμ. Σ ε ρ ρ ώ ν :
Μενύχτας. Φ λ ω ρ ί ν η ς : ΤΖήμας
Α., Σϊμος Σ.
Α ρ ν α ί α ς: Μάρκου
A. Β ο ί ο υ: Καρούτας Αθαν. Γ ρε β ε ν ώ ν:
Ήλιάδης Θεμ. Ε δ έ σ 
σης:
Γρηγοριάδης Νεόκ., Γρηγοριά
δης Σόλων, Κόστος Κ., Κοτανίδης Ξ.,
Τουρτούρης X. Κ α τ ε ρ ί ν η ς :
Λεβίδης Ίω . Β ε ρ ρ ο ί α ς:
ΙωσηφίΊω ακειδης Κ. Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν :
μίδης Ί . , ΔαμαγροτΖής Γ., Μπαμπιάνης
Ί.
Κ αρατ ό βας :
Κοντόπουλος
Κ. Λ α γ κ α δ ά :
Χρυσάφης X.
ΗΠΕΙΡΟΥ
"Α ρ τ η ς: Γκεσούλης Σ., Κοντοχρήστος X., Κολιάτσης Έ λ. Ί ω α ν ν ί ν ω ν: Λούλης Αλκ., Παπαβρανούσης Λ., Κολοβός Κ. Φ ι λ ι α τ ών:
Θεολόγης Δ. Π ρ ε β έ Ζ η ς :
ΜπουραΖάνης Κ. Ζ α γ ο ρ ί ο υ :
Τσιάντης
Ν. Κ α λ α μ ά: Ζίπας Περ. Κ ασ τ α ν ο χ ω ρ ί ω ν :
ΚοτΖιάς Δ.
Γ ο ρ τ υ ν ί α ς :
Γολανόπουλος Τ.
ν ί τ σ η ς:
Σοκελλαρίδης Β. Φ ιλ ι π π ι ά δ ο ς: Ποπαδήμας Β. Ν ικοπόλεως:
Ντούσιος Π.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πύργου
Ηλεί ας:
Μητρο
πολίτης Αντ., Πετραλιάς Σ., Άργυράκης Γ. Σ π ε τ σ ώ ν :
Παπαγεωργίου
Δ.
Ο λ υ μ π ί α ς :
Φωτόπουλος.
Ύ δ ρ α ς:
Γεωργοπαπαδάκης Ά .
Κ α λ α μ ώ ν: ΚοροτΖής Γ., Δημητρακόπουλος Ε., Δάλας Γ., Μαυροειδή
Μάχη.
Α μ α λ ι ά δ ο ς :
Άργυρόπουλος Π., Άποστολόπουλος
Κ.
Τ ρ ο ι Ζ η ν ί ας:
Κωστελένος Γ.
Κ ο ρ ι ν θ ί α ς :
Γρηγορόπουλος Ν.
Γ ο ρ τ υ ν ί α ς :
Γολανόπουλος Τ.
Κυνουρίας:
Μάστορης Ν. Γ υθ ε ί ου:
Γιαννακοϋρος Β. Ο ί τ ύλ ο υ: Σαραντάκος Γ. Μ ε γ α λ οπ ό λ ε ω ς:
Σιμόπουλος Π. Μ α ν 
τ ι ν ε ί α ς: Παπαδάκης Τιμ. Τ ρ ι 
π ό λ ε ω ς: Μύγας Γρ., Αργυρόπουλος Ίάσων. Φ ι λ ι α τ ρ ώ ν :
Σταθόπουλος Κ.,
Ανάργυρος Ή λ.
Καλαβρύτων:
Μίχος Δ. Π ατ ρ ώ ν: Λαλ. Ροϋφος,
Μανούοος
Άνδρ., Κανελλάτος Γ., Κωνσταντίνου
Θρ., ΠρεβεΖάνος Ί . A I γ ί ο υ:
ΣχίΖας Δ., Τρουπής Δ. Α ί γ ι α λ ε Ι
α ς: Γιαννόπουλος Τ. Λ α κ ε δ α ι 
μόνι ας:
Πετρσπουλάκης Πιέρρος.
Έπι δ α ύ ρ ο υ
Λιμηράς:
Μακρής Άπ. Π υ λ ί α ς:
Κανελλόπουλος Β. Μ ε σ σ ή ν η ς : Βουρνάς
Ί. Τ ρ ι φ υ λ ί α ς :
Ποπαδόπουλος Πσν.
(ΣυνεχίΖεται)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Σ Υ Ν Α Θ Ρ Ο ΙΣ Ε ΙΣ
Κ

Α

Ι

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Η ΛI Α ΨΥΧΟΓΙΟΥ
’Α σ τ υ ν ό μ ο υ Α'

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

β) Ή διανοητική μεταβίβασις
Κατά τήν λειτουργίαν τούτην, κάθε
συναίσθημα, κάθε ιδέα καί σύνθημα με
ταδίδεται μέ ταχύτητα εις δλα τά άποτελοϋντα τό πλήθος άτομα.
Τά συναισθήματα, αί ίδέαι κλπ. όχι
μόνον μεταδίδονται, αλλά γίνονται απο
δεκτά ύπό τού πλήθους άνευ βασάνου
τής λογικής κοί τής κρίσεως λόγω τής
υποβολής ήτις έμφιλοχωρεϊ. Ή μεταβίβασις είναι τόσον άκριβής καί ταχεία,
ώστε κάθε συναίσθημα καί ιδέα γίνον
ται κοινά άπό όλον τό πλήθος έντός έλαχίστου χρόνου.

γ) Ή υποβολή
Υποβολή είνοι ή μεταβίβασις ιδέας,
ή όποια γίνεται άποδεκτή ύπό τίνος άτόμου χωρίς νά θέση προηγουμένως
ταύτην ύπό τόν έλεγχον τής λογικής
καί τής κρίσεως.
Ή υποβολή προσδιορίζει ειδικούς χα
ρακτήρας εις τά άτομα τά όποια άνήκουν εις πλήθος. Οί νέοι αύτοί χαρα
κτήρες είναι έντελώς όντίθετοι τού κα
τά μόνας δρώντος στόμου. Κστ' αύτήν,
τό άτομον χάνει τήν συνειδητήν προσω
πικότητα καί ύπακούει εις άλας τάς ύποβολός αί όποίαι προέρχονται άπό αύτόν ό όποιος ήτο ή αίτια νά μεταστή εις
τήν κατάστασιν ταύτην.
Έ ντός τού όχλου τό άτομον ύφίσταται τήν ύποβολήν εύχερέστερον καί έν-
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Γονώτερον, διότι βλέπει ότι μέγα τμήμα
τού πλήθους αποδέχεται καί άσπάΖεται
τήν ίδιαν ιδέαν. Τό άτομον τό όποιον ύφίσταται ύποβολήν μεταπίπτει εις μίαν
κατάστασιν όμοιόΖουσαν μέ τήν τοιαύτην τού ύπνωτιΖομένου όταν οϋτος είναι
εις τήν διάθεσιν τού ύπνωτιστού. Ως
δέ εις τόν ύπνωτιΖόμενον παραλύει ή
συνειδητή Ζωή καί γίνεται σκλάβος των
άουνέίδήτων ένεργειών, τάς όποιας κα
τευθύνει ό ύπνωτιστής, ούτω καί εις τό
έν όχλω άτομον έΕοφανίΖεται ή συνει
δητή Ζωή καί εκμηδενίζεται ή θέλησις
καί ή ψυχική ίκανότης τού άτόμου πρός
διάκρισιν. Τά συναισθήματα καί αί σκέ
ψεις προσανατολίζονται πρός τάς κατευ
θύνσεις τάς όποιας δίδει ό Αρχηγός.
Τέλος, τό έν τω όχλω 6 t o u o v ύφίσταται χαλσρωσιν συγκρατήσεως όρμων,
ένστικτων καί έπιθυμιών, συνεπεία τής
ύποβολής.

δ) Ή μίμησις
Αί ψυχικοί μεταβολαί τού έν ψυχολο
γικά) πλήθει άτόμου οφείλονται καί εις
τήν μίμησιν. Ή μίμησις, ώς γνωστόν,
διαδραματίζει
πρωταρχικόν ρόλον εις
τήν κοινωνίαν καί γενικώς εις τάς έκπολιτιστικάς έπιτεύΕεις τού άτόμου. Αϋτη συντελεϊται άσυνειδήτως ύπό τών άνθρώπων.
Οί άνθρωποι μιμούνται τάς
πράΕεις τών άλλων. Μιμούνται τάς πα
ραδόσεις, τά ήθη καί τά έθιμα. Ή άνέλιΈις τών νηπίων οφείλεται πρωτευόντως εις τήν μίμησιν. Ταϋτα δέν διδά
σκονται, μιμούνται.

Ό πόθος επανολήψεως πράΕεων άλ
λων άνθρώπο>ν είναι πολύ ισχυρός. Μό
νον άνθρωποι έχοντες βαθεϊαν πίστιν εις
ώρισμένας άρχός δύνανται νά άντισταθούν εις τήν πίεσιν τήν όποιαν δημιουρ
γεί ό πόθος τής μιμήσεως. Συμμορφούμενον τό άτομον πρός τάς κινήσεις τού
πλήθους καί μετέχον εις τήν ουγκίνησίν του, τείνει εις τό νά έΕουδετερώση
τήν ικανότητα πρός έλεγχον τών πράΕεών του.
Καθώς ό όχλος γίνεται ένεργητικώτερος, ή επιθυμία τού άτόμου γίνεται
μεγολυτέρα, ή δέ συγκίνησις άπό τήν
όποιον κατέχεται τόν ώθεϊ άπό μιας βιοίας πράΕεως εις άλλην.
Αί ψυχικοί αΰται μεταβολαί δέν πα
ρουσιάζονται βεβαίως εις όλα τά άτομα.
Υπάρχουν άνθρωποι, οί όποιοι δέν έπηρεάΖονται πλήρως άπό τήν συγκίνησιν
τού όχλου, αύτοί δμως είναι έλάχιστοι.
Τό σημαντικόν τής τοιαύτης ψυχολο
γικής μεταπτώσεως τού έν ψυχολογικοί
πλήθει άτόμου
αποτελεί έν ισχυρόν
μέσον εις χεϊρας τών επιτηδείων άρχηγών κοί τσραΕιών, πρός έκμετάλλευσιν
τής καταστάσεακ; ταύτης, καί κατευθύνσεως τού πλήθους πρός έκτέλεσιν πα
ρανόμων πράΕεων.

Πρόσωπα έπηρεάζοντα τόν
όχλον
Ως κάθε όμάς έχει άνόγκην καθοδηγήσεως, ούτω καί πάς όχλος, πρός έ-

ΕΕς ι6 έν οχλψ ιταμόν έικιμηδενίζεται ή Θέλη3ΐς κχί ή ψυχική ίκα,νάτης του προ: διά,κρισιν. Τό χτομον κα
θίσταται -Χβουλον οργανον τοΰ άρχηγοΰ καί είναι έτοιμον διά παν τό όποιον έκεΐνος ήθελεν ύπαγορεύση. Ε ΐ;
τήν φωτογραφίαν μας νεαρός διαδηλωτής μέ σαρκαστικόν χαιμόγελον Νέρωνος έν ,μεσψ φλογών, τάς όποιας
μετ’ άλλων δμοϊδεατών του ήναψεν είς τήνπλατείαν 'Ομόνοιας τήν 20ην Αύγουστου 1965.
πίτευΕιν τοΰ σκοπού του, τίθεται ύπό
τήν αιγίδα ένός προσώπου (τοΰ αρχη
γού), όστις καθοδηγεί αΰτόν.
Αρχηγός δύναται νά είναι πόν μέλος
τοΰ πλήθους.
Ούτος, διά τών λόγων, προτροπών,
συνθημάτων καί ένεργειών του, έπιδρά
έπί τοΰ πλήθους ώς κατευθόνουσα δύνομις. Τά πλήθη δέν έπιθυμοΰν τήν α
λήθειαν.
Επιθυμούν τήν αύταπάτην.
Προτιμούν τό φανταστικόν καί όχι τό
πραγματικόν. Συγχέουν τό εν μετά τοϋ
άλλου.
Τήν άδυναμίαν ταύτην τού πλήθους
έκμεταλλεύεται ό όρχηγός, όστις, διά
τής καταλλήλου έπιλσγής καί έκφωνήοεως τών συνθημάτων, έπιδρρ ήθικώς
καί ύποβάλλει τόν όχλον. Διά τών συν
θημάτων ατινα έΕαπολύει, προσπαθεί νά
κεντρίση τόν συναισθηματικόν κόσμον
τού πλήθους καί όύχί τήν κρίσιν αύτού.
Ό Αρχηγός δέν είναι άναγκαϊον νά
κατέχη έΕέχουσαν κοινωνικήν θέσιν ή
μόρφωσιν. Τό κυριώτερον προσόν, τό
όποιον δέον νά ύπάρχη παρ' αύτώ, είναι
ή ηύΕημένη συναισθηματικότης, ώστε
διά τών έπονειλημμένων εύστοχων συν
θημάτων, διαβεβαιώσεων καί
προτρο
πών, νά έπηρεάΖη τό πλήθος καί νά ύποκούη είς τά κελεύαματά του. Ούτος,
διά τήν καλλιτέραν επιτυχίαν τού σκο
πού του χρησιμοποιεί τούς έγκαθέτους
ϊνα έπαναλα''βάνουν τά συνθήματα καί
προτρέπουν τούς διατακτικούς
πρός
δρασιν.
Ό Αρχηγός πρέπει νά έχη βαθεϊαν

πίστιν είς τήν ιδέαν τήν όποιαν πρό
κειται νά ύποβάλη, ώστε νά δύναται τήν
πίστιν αύτήν νά τήν μετοδίδη είς τό
πλήθος. Πρέπει νά έχη ίσχυράν καί έπιτοκτικήν θέλησιν, ικανήν νά όμψυχώνη
τό πλήθος, τό όποιον στερείται θελήσεως. Πρέπει νά γοητεύη. Ή γοητεία αύτή
παραλύει τήν κριτικήν ικανότητα τού έν
πλήθει άτόμου καί γεμίΖει τήν ψυχήν
του μέ κατάπληΕιν καί σεβασμόν.
Ό Αρχηγός πρέπει νά έκφράΖη τάς
ιδέας τοΰ όχλου, ή δέ καθοδήγησις αύτοΰ τότε μόνον
επιτυγχάνει, όταν αί
προθέσεις τών άτόμων δέν είναι άντίθετοι πρός τήν κατεύθυνσιν τήν όποιαν
δίδει ό Αρχηγός.
Ό Αρχηγός δύναται νά έπιδράση έπί
τοΰ όχλου όχι μόνον διά τών έρεθιστικΓών συνθημάτων, άλλά καί διά νευμά
των ή κινήσεων άκόμη, άναλόγώς πρός
τήν ψυχολογικήν στιγμήν καθ' ήν γίνον
ται ταύτα.
Ό Αρχηγός δέν πρέπει νά είναι άμφιρρέπων άνθρωπος ή άδρανής. Πρέπει
νά έχη έντονα συναισθήματα, ώστε τά
ύπ' αύτού λεγάμενα νά γίνωνται αισθη
τά ύπό τών ακροατών.

Αντίμετρα

αύΕηθή είς μεγάλον άριθμόν καί καταστή ή διάλυσις άνέφικτος.
2. Νά γίνη προσωπική άνσγνώρισις
τού Αρχηγού, τών έγκαθέτων καί γε
νικώς τών κυρισρχούντων τοΰ πλήθους
προσώπων.
3. Νά γίνη χρήσις μεγαιρώνων καί νά
διανεμηθούν προσκλήσεις, διά τών όποι
ων νά καλήται τό πλήθος νά διαλυθή
πριν ή μετατροπή είς όχλον.
4. Νά διατεθούν Αστυνομικοί έν πο
λιτική περιβαλή, οίτινες θά άναμιχθοΰν
μετά τού πλήθους καί θά προτρέπουν
τούτο νά ύπακούση είς τήν πρόσκλησιν
τής Αρχής καί διαλυθή.
5. Ταχεία παρεμπόδισις προσελκύσεως καί προσελεύσεως άτόμων είς τήν
συνάθροισιν.
6. Νά συλληφθούν άμέσως ό Αρχη
γός καί οί έγκάθετοι εύθύς ώς έκδηλώσουν τάσιν πρός μετατροπήν τής ειρη
νικής συναθροίοεως είς οχλοκρατικήν
τοιαύτην διαταρόοσουσαν τήν δημοσίαν
τάΕιν.
7. Νά γίνη χρησιμοποίησις αιφνιδια
σμού διά τήν έπιτυχή καί ταχείαν διάλυσιν τής συναθροίοεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Πρός μείωσιν τής ύπό τών έκτεθέντων ψυχολογικών πσραγόντων δραστηΓ ΕΝ ΙΚ Ο Ν ΣΧΕΔΙΟ Ν
ριοποιήσεως τού ψυχολογικού πλήθους,
ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ Σ
έπιβάλλεται ή ύπό τής
Αστυνομικής
Αρχής χρήσις τών άκολούθων μέτρων:
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
1.
Τοχεία καί δυναμική
έπέμβασις
Ο ύπεύθυνος διά τήν τήρησιν τής Δηκαί διάλυσις τού πλήθους πριν ή τούτο
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μοσίας τόξευες Ήγήτωρ τής Αστυνομι
κής Δυνόμεως κοτευθύνεται εις τάς ένεργείας του άπό τήν προσεκτικήν έκτίμησιν τής καταστόσεως. Διά τήν έπιτέλεσιν τής αποστολής, μέ ταχύτητα καί
μέ έλοχίοτας προσπάθειας καί Ζημίας,
έπιθάλλεται ή υίοθέτησις σειράς ενερ
γειών, αϊτινες δέον νά περιλαμβάνουν
τά άκόλουθα:

"Αμα τη αναγγελία τής συναθροίσεως
ΈΕακριβούνται τά κάτωθι:
— Ποιοι είναι οί όργανωταί τής συνα
θροίσεως.
— Χώρος ένθα θά πραγματοποιηθή ή
συνάθροισις.
— Ποια τά αίτια καί τό αίτημα τών συναθροισομένων.
— Ποια κατηγορία άνθρώπων θά όποτελέση τούτην.
— Υπολογιζόμενος όριθμός συναθροιοθηαομένων.
— Ποιοι θά είναι οί όμιληταί.
— Από ποιους χώρους θά έκκινήσουν
μεμονωμένοι ομάδες διά νά ένωθοϋν
μέ τόν κύριον όγκον τής ουναθροίσεως.
— Όργάνωσις, δραστηριότης καί σχέ
δια τών συνοθροισθησόμένων.
— Τοποθεσία
νευραλγικών
σημείων
μετά του χώρου τής συναθροίσεως.
— “ Αν υπάρχουν πλησίον Δημόσιοι 'Υ
πηρεσία' καί άλλα κτίρια, τά όποια
ένδέχεται νά ύποστοΰν έπίθεοιν.
— Τυχόν έκμετάλλευσις τής συναθροί
σεως ύπό προσώπων Εένων πρός
αύτήν.
— Άναμενομένη έΕέλιΕις τής καταστάοεως.
— "Αν έχουν πραγματοποιήσει κατά τό
πορελθόν συνάθροισιν τά ίδια πρό
σωπα καί ποια ή έπιδειχθεϊσα συμπε
ριφορά των.
Κοί οίοδήποτε άλλη πληροφορία, ήτις
ήθελε κριθή άπαραίτητος κατά τάς πε
ριστάσεις.
Επί τή βάσει τών άνωτέρω πληρο
φοριών, κινητοποιούνται αί άνάλογοι 'Α 
στυνομικοί δυνάμεις.
Εκείνο τό όποιον δέν πρέπει νά δια
φεύγη τής προσοχής τού Ήγήτορος καί
τών άλλων διοικούντων ΑΕιωματικών,
είναι ότι πρέπει νά άντιμετωπίΖουν τάς
συναθροίσεις πάντοτε μετά δυσπιστίας
καί νά μή έπαναπαύωνται εις τάς καθησυχοστικάς
πληροφορίας, τάς όποιας
λαμβάνουν άπό τούς πληροφοριοδότας
των.
Ή άναακάπηαις τού παρελθόντος δι
δάσκει ότι αί μέ ειρηνικούς σκοπούς συ
ναθροίσεις έΕετράπησαν εις οχλοκρατι
κός, ένώ τούναντίον, κατ' έκείνας διά
τάς όποιας ύπήρχον πληροφορίαι ότι θά
ήοαν όχλοκρστικαί, λόγω τών αύστηρών
μέτρων άτι να έλήφθησαν ύπό τής Άστυνομίος, ούδέν εκτροπον έσημειώθη.
Ώς παράδειγμα άναφέρεται ή ούγκρουσις μεταΕύ άγροτών τών πέριΕ τής
Θεσσαλονίκης περιοχών καί τής Χωρο
φυλακής, ήτις έλαβε χώραν εις Θεσσα
λονίκην τό θέρος τού 1966
Οί άγρόται τής περιοχής Θεσσαλονί
κης έΖήτησαν άδειαν συγκεντρώσεως,
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ϊνα διαμαρτυρηθοϋν διά τήν τιμήν συγ
κεντρώσεως τού σίτου.
Ή ΠΑΣΕΓΕΣ διεβεβαίωσε τάς Αρχάς ότι ή συγκέντρωσις θά ήτο ειρηνι
κή, διό καί έχορηγήθη ή αίτηθεϊσα ά
δεια. Επετράπη έπίσης καί ή κίνησις τών
άγροτών έντός τής πόλεως μετά τών
άγροτικών μηχανησάτων.
Μετ' ολίγον
όμως ή συγκέντρωσις έΕετράπη εις ο
χλοκρατικήν, διότι έγένετο έκμετάλλευσις τούτης ύπό προσώπων Εένων, μή έχόντων ούδεμίον σχέσιν μέ τούς όγρότας.

Μέτρα προ και κατά τήν
συνάθροισιν
Κατά τήν ήμέραν τής συναθροίσεως
καί πρό τής άνογγελθείσης ώρας πραγματαποιήσεώς της, ή Αστυνομία λαμ
βάνει τά άκόλουθα μέτρα:
— Δι' άναλόγου Αστυνομικής δυνάμεως καταλαμβάνει έπικσίρους θέσεις.
— Φυλάσσονται τά κτίρια εκείνα (πλη
σίον ή μακράν τού χώρου τής συν
αθροίσεως) , έναντίον τών όποιων ύπάρχει πιθανότης νά έκδηλωθή έπίθεσις τών διαδηλωτών.
— Ασφαλίζονται τά καταστήματα πωλήσεως όπλων, έκρηκτικών ύλών καί
άλλων άντικειμένων, δυναμένων νά
χρησιμοποιηθούν ύπό τών διαδηλω
τών κατά τής Αστυνομίας.
— Φυλάσσονται οί χώροι όπου ύπάρχουν
λίθοι καί ιδιαιτέρως αί άνεγειρόμεναι οίκοδομαί, ϊνα έμποδισθοϋν οί
διοδηλωταί άπό τού έφοδιασμοΰ των
διά σκληρών άντικειμένων καί χρηοιμοποιήσεως τούτων κατά τών Α
στυνομικών.
Κοτό τήν διάρκειαν τής συναθροίσε
ως, έκτός τών άλλων γενικών μέτρων
ατινα λαμβάνονται, άπαραίτητα είναι καί
τά κωτωτέρω έκτιθέμενα, άποσκοπούντα εις τήν άνογνώρισιν τών κυριαρχούντων τής συναθροίσεως προσώπων, ώς
καί τών προβαινόντων εις πράΕεις βίας
κατά τών Αστυνομικών ή άλλων προσώ
πων.
Τούτα είναι:

συναθροίσεως, άλλά συνελήφθησαν άλ·
λαχοΰ, διότι είναι γνωστοί εις τήν Α
στυνομίαν λόγω τών φρονημάτων των.
Μία τοιαύτη δικαιολογία δέν θά εύσταθήση, έάν ό φωτογραφικός φακός έχη
φωτογραφήσει τούτους δρώντας έντός
τού πλήθους.
Αί λομβανόμεναι φωτογραφίαι είναι
γενικής καί ειδικής άπόψεως. Πάσα με
μονωμένη έκδήλωσις άντικειμένη εις τό
πνεύμα τής ειρηνικής συναθροίσεως καί
δυνομένη νά παρασύρη τό πλήθος εις
παρανόμους πράΕεις, ώς ή προτροπή δι'
έπίθεοιν κατά τής 'Αστυνομίας ή ή ρίψις λίθων καί άλλων άντικειμένων .πρέ
πει νά προκαλή καί συνογείρη τήν προ
σοχήν τού φωτογράφου, όστις καί άποτυπώνει ταύτας.
Τ η λ ε φ α κ ο ί .
Ή καλλιτέρα άποτύπωσις τής φωτογραφουμένης καταστάσεως επιτυγχάνεται διά τής χρήσεως τηλεφακών. Ούτοι προσαρμόζονται
εις τάς μηχανάς λήψεως, δύναται δέ ό
φωτογράφος νά λάβη φωτογραφίας άπό
μεγάλην άπόστοσιν άνευ ούδενός κιν
δύνου, προερχομένου έκ μέρους τών
διοδηλωτών.
Ώς είναι γνωστόν, κατά τόν χρόνον
τής συγκρούσεως μεταΕύ Αστυνομίας
καί διαδηλωτών, οί φωτορεπόρτερς άποπομοκρύνονται τού χώρου τής ουγκρούσεως, άποφεύγοντες ούτω τήν έναντίον
των έπίθεοιν ή τόν τραυματισμόν των
ύπό λίθων, Εύλων καί άλλων άντικειμένων ριπτομένων ύπό τών διαδηλωτών.
Ό άστυνομικός όστις χειρίΖεται τήν
φωτογροφικήν ή κινηματογραφικήν μη
χανήν, εύρισκάμενος εις άσφαλή σημεία,
δεσπάΖοντα τού χώρου τής συναθροίσε
ως (τοράτσες, παράθυρα καί έΕώστας)
ή έπί θωρακισμένων αύτοκινήτων, θά
δύνανται νά άποτυπώνη έν πόση λεπτο
μέρεια πάσαν άναρχικήν δραστηριότητα
είτε πρό τής συγκρούσεως, έχουσαν ώς
σκοπόν ή άπστέλεσμα τήν έκτροπήν τής
ειρηνικής συγκεντρώσεως εις οχλοκρα
τικήν, είτε κατά τήν διάρκειαν αύτής.
Γενικώς καταβάλλεται προσπάθεια ύπό
τού φωτογράφου διά τήν φωτογράφησιν
τών λίαν δροστηρίων προσώπων.

α) Φωτογράφοι

Ρ) Κινηματογραφισται

Εις δεσπάΖοντα τής συναθροίσεως ση
μεία (έΕώστος, οτέγας, παράθυρα), οί
Αστυνομικοί φωτογράφοι καταλαμβά
νουν θέσεις καί λαμβάνουν φωτογρα
φίας τής συναθροίσεως, οσάκις τούτο
καθίσταται άνογκαϊον καί χρήσιμον. Ι
διαιτέρα φροντίς καταβάλλεται ύπό τού
των διά τήν φωτογράφησιν τών κυριορχούτων προσώπων ώς καί τών έπιδεικνυόντων ιδιαιτέραν δροστηριότητα, ϊνα
άργότερον άναγνωρισθοΰν καί συλληφθοΰν, έάν ή συνάθροισις έκτροπη εις
οχλοκρατικός έκδηλώσεις.
Ή φωτογραφία είναι άλάθητον μέσον
άποτυπώσεως καί άναγνωρίσεως προ
σώπων, διό καί έπιβάλλλεται όπως ή Α
στυνομία χρησιμοποιή τήν φωτογραφι
κήν μηχανήν κατά τήν διάρκειαν τών
συναθροίσεων.
Κατά τό παρελθόν, άτομα μετέχοντα
οχλοκρατικών έκδηλώοεων συνελήφθησαν καί πορεπέμφθησαν εις τό Δικαστήριον ώς υπαίτια βιοιοπρσγιών κατά
τών Αστυνομικών.
Οϋτοι προέβαλον
τήν δικαιολογίαν ότι δέν μετεϊχον τής

' Απαραίτηττος τυγχάνει ή κινηματο
γραφική μηχανή εις τάς συναθροίσεις.
ΔΓ αύτής λομβάνονται φωτογραφίαι
τής συναθροίσεως, καί ιδιαιτέρως άφ'
ής στιγμής εκδηλωθούν ταραχαί. Ή κι
νηματογραφική ταινία άπεικονίΖει έπακριβώς πάσας τάς
λεπτομέρειας μιας
καταστάσεως. Διά τού μέοου τούτου θά
έΕακριβωθούν οί πρωταίτιοι τών Ταρα
χών, έναντίον τών όποιων θά έπαγγελθη κατηγορία διά τήν έκτροπήν τής ει
ρηνικής συνοθροίσεως εις οχλοκρατι
κήν.
Επίσης, ή μετά τήν σύγκρουσιν μελέ
τη όλων τών φάσεων ταύτης, θά διευκολύνη τούς ήγήτορας εις τήν μόρφωσιν γνώμης περί τών ασθενών σημείων
τά όποια παρουσιάΖει ή Αστυνομία καί
τήν λήψιν τών άνογκσίων μέτρων θερα
πείας τούτων εις μελλοντικήν άντιμετώπισιν συνοθροίσεως.
Η κινηματογραφική ταινία θά χρησιμεύση ώς σπουδαίον άποδεικτικόν τής
ένοχής τών κατηγορουμένων στοιχεϊον
κατά τήν έπ' άκροστηρίω διαδικασίαν.

Τό «χαμόν συμμορφαύμενον πρός χάς κινήσεις χοΟ πλήθους καί μεχέχσν εις χήν συγκίνησιν χου, χείνει εις χό
νά έξουδεχερώστί) χήν ικανότητα πρός Ιλεγχαν τών πράξεών χου. Ή συγκίνησις άπό χήν όποιαν κχχεχεχαι χό
ώθει άπό χής μιας βιαίας πράξεω; είς χήν άλλην. Εις χήν φωτογραφίαν σκελετός πυρποληθένχος αύχοκινήχου είς όοόν χών Αθηνών χόν Αύγουστον χοΰ 1965.
Ούδείς θά δυνηθή νά άμφισβητήση
συμμετοχήν είς οχλοκρατικήν διαδήλωσιν, όταν ό κινηματογραφικός φακός
έχη όποθσνατίοει τοΰτον βιαιοπραγούντα.
Αί λομβανόμεναι φωτογραφίαι διό τής
μηχανής θά προβάλλωνται είς ειδικήν
αίθουσαν ή καί είς αίθουσας κινηματο
γράφων. Τήν προβολήν καλούνται νά
παρακολουθήσουν οί 'Αστυνομικοί. Κατ'
αυτόν τόν τρόπον θά λαμβάνουν οϋτοι
γνώσιν των πρό, κατά καί μετά τήν σύγκρουσιν λσβόντων χώραν. Οϋτω θά δίδε
ται μία καλή ευκαιρία είς τούς ήγήτορας καί τά λοιπά άστυνομικά όργανα
ϊνα άντιληφθοϋν τά τυχόν διαπραχθέντα
σφάλματα.
Επίσης θά έντοπισθοϋν καί έκείνοι οϊτινες έπέδειΕαν ολιγωρίαν κοτά τήν άναχαίτισιν τών διαδηλωτών, καίτοι ήσαν
τετογμένοι πρός τούτο.
Αί ταινίαι αΰται θά άποτελοϋν επίσης
άντικείυενον
διδασκαλίας είς τάς Α
στυνομικός Σχολάς.

γ) ’Αστυνομικοί μεταξύ τών συναθροισθέντων
Κατά τάς συναθροίσεις, διατίθενται
Αστυνομικοί έν πολιτική περιβολή, οϊτινες άναμιγνύονται μετά τών προσώπων
τών συγκρστούντων τήν συνάθροισιν. Τινές έΕ ούτών λαμβάνουν θέσιν πλησίον
τών όμιλητών, τών όργονωτών καί γε
νικώς τών κατευθυνόντων τήν συγκέντρωσιν προσώπων.
Αποστολή τών Αστυνομικών τούτων
είναι ή παροκολούθησις τών όμιλητών
κοί Αρχηγού, καί ή κοταγραφή (έφ' ό
σον δύναται) τών συνθημάτων καί τών
περικοπών έκείνων (τών όμιλιών), αί
όποϊαι είναι προκλητικοί καί προτρεπτι
κοί είς άναρχικάς έκδηλώσεις. Έφ' ό

σον τούτο είναι δυνατόν, εφοδιάζονται
καί μέ μικρά φορητά μαγνητόφωνα, όπακρυπτόμενα ευκόλως, διά τών όποιων
καταγράφονται οί λόγοι καί τά συνθή
ματα τών όμιλητών.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον, οσάκις οί συναθροισθέντες παρεκτρέπονται έΕ αιτίας
έμπρηστικών συνθημάτων, θά είναι δυ
νατή ή καθ' ώρισμένων προσώπων άπαγγελία κατηγορίας. Οί κατηγορούμενοι έν
τη περιπτώσει ταύτη, δέν θά δυνηθούν
νά άποφύγουν τάς κυρώσεις τού νόμου.
Οί Αστυνομικοί οϋτοι πρέπει νά έπιλέγωνται μετσΕύ τών νοημονεστέρων,
καθ' όσον ή υπηρεσία ήτις τοϊς άνατίθεται είναι διανοητική. (Μνήμη—άποτύπωσις καί συγκράτησις φυσιογνωμιών διά
τήν μετέπειτα άναγνώρισιν μεταΕύ συλληφθέντων).
Πρέπει έπίσης νά
προετοιμάΕωνται
διά τήν συγκάλυψιν τής ταυτότητάς των,
έφ' όσον ήθελε παροστή τοιαύτη άνάγκη. Πρός τούτο, άπαροίτητος τυγχάνει
ή έκ τών πρστέρων γνώσις τών αιτίων
καί σκοπών τής συναθροίσεως, ούτως
ώστε, αν ήθελον προκλπθή είς συΕήτησιν, νά δύνανται νά άπαντήσουν, πρός
αποφυγήν υποψιών ώς πρός τήν ταυ
τότητά των.
Οί Αστυνομικοί αύτοί, σκόπιμον κρίνεται όπως μή φέρουν μεθ' έαυτών Α
στυνομικήν ταυτότητα, συρίκτραν καί άλ
λα αντικείμενα, έκ τών όποιων είναι δυ
νατή ή όνογνώρισίς των ύπό τών δια
δηλωτών ή όχλοκρατών. Μία τοιαύτη
άνογνώρισις είναι δυνατόν νά έχη οοβαράς συνέπειας είς βάρος των.
Εύθύς ώς έκδηλωθή ή έπίθεσις έναντίον τών Αστυνομικών, δέν παραμένουν
είς τόν χώρον τής συγκρούσεως, άλλά
άπομακρύνονται είς σημεία άποκλείοντα
τόν τραυματισμόν των. Έκ τών άσφαλών τούτων σημείων, παρακολουθούν

τά έπιδεικνύοντα μεγαλυτέραν δραστη
ριότητα πρόσωπα καί μετά τήν άπομάκρυνσίν των έκ τού χώρου τούτου, τούς
άκολουθοϋν κοί τούς ύποδεικνύουν είς
τούς έν στολή Αστυνομικούς οϊτινες
τούς συλλαμβάνουν. Ό ύποδεικνύων άστυνομικός μεταβαίνει είς τό αύτοκίνητον κρατητήριον καί συντάσσει μόνος
του τό δελτίον συλλήψεως.
Ή περιβολή τών άστυνομικών τούτων
δέον νά είναι άνάλογος μέ τήν κατηγο
ρίαν τών προσώπων τών συγκρστούντων
τήν συνάθροισιν.

δ) Διόπτραν
Διά τήν καλλιτέραν παρσκολούθησιν
τού πλήθους, ένδείκνυται ή χρησιμοποίησις τών διοπτρών. Αστυνομικοί μέ διό
πτρας καταλομβόνουν θέσεις πλησίον
τών φωτογράφων οί όποιοι εύρίσκονται
είς τούς έΕώαπας καί στέγας οικιών καί
πολυκατοικιών. Αποστολή τούτων είναι
ή προσεκτική παρατήρησις καί παρακολούθησις τών κινήσεων τών προσώπων
έκείνων τά όποια έπιδεικνύουν ίδιάΖουσσν δροστηριάτπτα ή υπόπτους κινήσεις.
"Αν συνεπώς, ό πορακολουθών 'Αστυ
νομικός διαπιστώση πράΕιν τινά. ήτις δυ
νατόν νά έχη έπίδροσιν έπί τής ειρηνι
κής διεΕαγωγής τής συναθροίσεως,
λομβόνει αμέσως φωτογραφίαν, ϊνα καταστή δυνατή ή μετά τήν άποκατάστασιν τής τάΕεως άνογνώρισις καί σύλληψις τού υπαιτίου.
Αί διόπτραι πρέπει νά χρησιμοποιούν
ται κοί είς τάς συγκεντρώσεις έκείνας
(τελετάς, παρελάσεις, δαίΕολογίας) καθ'
άς προσέρχονται ύψηλά πρόσωπα (πρόε
δρος, πρωθυπουργός κλπ.) διά τάν έγ
καιρον έντοπισμόν καί άναχαίτισιν πόσης
έγκληματικής ένεργείας έναντίον τών
έπισήμων τούτων προσώπων.
(Συνεχίζεται)
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟΤΗΣ
ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ
Τοδ Άστυν. Β' κ. Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η αναδρομή εις τήν Φιλοσοφικήν θεώρησιν τών διαφόρων κοινωνικών συστη
μάτων, όδηγεί ασφαλώς εις τήν διαπίστωσιν, δτι οί κατά καιρούς στοχασταί καί
ίδεολόγοι δέν διέφυγον τόν κίνδυνον
μιας άναλόγου ουτοπίας, οί δέ έφαρμοσταί τών θεωριών αύτών δέν ήδυνήθησον νά ύπερνιικήσουν τήν φοράν πρός
τήν όλιγαρχικήν έκφρααιν κοί εμπειρί
αν.
Γενικώς δέ, εις δλας τάς έπιδιώΕεις
έφαρμογής κοινωνικών συστημάτων ιδα
νικής μορφής, τό άποτέλεομα δέν ύπερέ&η τό δεδομένον τών τοΕικών κοινω
νιών, τούτέστιν τήν παρατηρηθείσαν
διαφοροποίησιν τών συμβιούντων εις
άρχοντας κοί άρχσμένους καί έν γένει
εις τάΕεις διαφόρου θέσεως καί βαθμού
άντιθέσεων, ίδια άαον άφορά τήν κατα
νομήν καί άπόλαυσιν τών πόσης φύσεως
κοινωνικών άγαθών.
Έ ν παντί, ή κοσμοθεωρία των παρέμεινεν άδρανής, ή πρακτική δέ μορφή
των περιωρίσθη κυρίως εις τήν προσπά
θειαν έΕολείψεως ή περιορισμού τών
άντιθέσεων τής κοινωνικής πραγματικό
τητας, έπί τή βάσει τών άντιλήψεων καί
άρχών περί ήθικής καί κοινωνικής δι
καιοσύνης.
Διά τήν σύγχρονον έποχήν, ή διαπίστωσις αΰτη καθίσταται πλέον έκδηλος
καί πειστική, όταν ή άνόλογος θεώρησις
άφορά εις τήν κομμουνιστικήν ιδεολο
γίαν κα ίκοσμοθεωρίαν, ή έφαρμογή τών
όποιων έπεδιώχθη τό πρώτον εις τόν
χώρον τής Ρωσίας, διά τής γνωστής
μεθόδου τής δικτατορίας τού προλετα
ριάτου.
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Ή κομμουνιστική ιδεολογία, ώς διετυπώθη βασικώς ύπό τού ΜόρΕ καί τού
συνεργάτου του Έ γκελς, ύπεσχέθη τήν
έπίλμσιν τού ύπορΕιακοΰ προβλήματος
τής άρμονικής καί έν ισονομία συμβιώσεως τών άνθρώπων έν κοινωνίαις, έφ ’
όλων τών διαστάσεων αύτού. Καί, κυ
ρίως, διείδε, διά τήν έφαρμογήν ταύτης,
τήν έγκαθίδρυσιν τής άταΕικής κοινω
νίας, ήτις θέλει προελθεί έκ τής διερ
γασίας έπιβολής τής προλεταριακής καταστόσεως.
Περαιτέρω, ώς γνωστόν, ή έπιβολή
τού ΜαρΕισμοΰ έστηρίχθη εις τήν τακτι
κήν τής έπαναστάσεως τού προλεταριά
του, ώς διομορφώθη αΰτη ύπό τού Λένιν
καί τών όπσδών του, μέ βασικήν έκδήλωσιν τήν έπανάστοσιν τών Μπολσεβί
κων τής Ρωσικής Αύτοκρατορίας τφ
1917.
Φορεύς τού νέου αύτού μηχανισμού
άνεδείχθη έκ τών πραγμάτων τό Κομ
μουνιστικόν κόμμα τών Μπολσεβίκων.
Τά μετέπειτα γεγονότα καί αί έπιχειρηθεϊσοι διαφοροποιήσεις τής κομμουνι
στικής κοσμοθεωρίας καί ένοράσεως άπέδειΕαν πανηγυρικώς καί τήν ο ύ τ ό
π ι α ν αύτών καί τήν χαρακτηριστι
τού προλε
κήν π α ρ έ κ κ λ ι σ ι ν
ταριάτου εις
όλιγορχίαν επικινδύνου
μορφής.
Ή τοιούτη διάψευσις τής ΜαρΕιστικής θεωρίας κατέστη ήδη ίστορικώς άνομφισβήτητος.
Έ ν τοσούτω, ή προσπάθεια ύλοποιήοεως τής κομμουνιστικής
ιδεολογίας
συνεχίΖεται ύπό τών φορέων τού διε
θνούς κομμουνισμού διά τής γνωστής

τακτικής τού συνωμοτισμού καί τής τε
χνικής άνστραπής καί καταστροφής τού
γνωστού άντιπάλου, δηλαδή τής «καπι
ταλιστικής κοινωνίας».
Η κατάκτησις όλων τών λαών τής
γής ύπό τής κομ-κής κοσμοκυριαρχίας
αποτελεί είσέτι τόν κύριον στόχον τού
διεθνούς κομμουνισμού, τής «γραμμής»
άλλως είπεϊν, τήν όποιαν καθώρισεν ό
Λένιν διά τό Παγκόσμιον Καμ-κόν Κί
νημα καί διά τόν ήγετικόν ρόλον τού
Ρωσικού Κομ-κοϋ Κόμματος εις τήν όλην προσπάθειαν.
Ιδιαιτέραν σημοσίαν εις τήν έΕέλιΕιν τών προγμάτων τής κομμουνιστικής
θεωρίας καί τής τακτικής τού διεθνούς
κομμουνισμού ένέχει ή τεχνική τής προπρσπαγάνδας.
Ή σύγχρονος
προπαγάνδα, άλλως
είπεϊν ή τεχνική διοδόσεως ιδεών πρός
έπηρεασμόν τής κοινής γνώμης, αποτε
λεί, κατά κοινήν ομολογίαν, κατασκεύα
σμα τών Ρώσων άρχικομμουνιστών, ό
Λένιν δέ θεωρείται έν προκειμένω ό
θεωρητικός θεμελιωτής της, ώς μονίμου
θεσμού τής κομ-κής τακτικής.
Ή ύπονάμευσις καί άνατροπή τής κα
πιταλιστικής θέσεως έπιδιώκεται σήμε
ρον ύπό τών ιθυνόντων κομμουνιστών
διά παντός προπαγανδιστικού μέσου καί
τρόπου. Ή δημιουργία έπαναστατικών
συνθηκών καί συγκρούσεων, ή αύΕησις
τής βίας καί άναρχίας κατευθύνονται άριστοτεχνικώς ύπό τού Διεθνούς κομ
μουνισμού καί άποσκοποΰν εις τήν διάβρωσιν καί άποδιοργάνωσιν όλων τών
έλευθέρων λαών.

Έ ύπονάμευσις καί ανατροπή τής χαταπιταλιστικής θέσεως έπιόιώκετα,ι σήμερον ύπό των ιθυνόντων κομ
μουνιστών διά παντός προπαγανδιστικού μέσου καί τρόπου. Πολλάκις καί αυτοί αί δεξιώσεις εις τάς πρεσβείας
δίδουν Αφορμήν διά προπαγανδιστικήν καί κατασκοπευτικήν δράσιν. Εις τήν φωτογραφίαν μας, δ τέως Πρω
θυπουργός τής ΕΣΣΔ Ν. ΚοΟταεφ είς μίαν δεξίωσιν τής Γαλλικής Πρεσβείας, καπά τήν όποιαν, ως έκ των δστέρων άπεκαλΰφθή πράκτορες τής Κά - Γκέ - Μπέ άπεκόμησαν σήμαιντικά κατασκοπευτικά ώφέλη.
Υπό πλήρη κάλυψιν λειτουργεί παν
τού μία «έρυθρά πέμπτη φάλογξ», τήν
όποιαν διευθύνουν έπιτυχιϊκ; Ρώσοι, Κινέδοι κλπ., όρχιανατροπεϊς κομμουνισταί. Ό Ιδιος ό τρομερός Στόλιν έκήρυΕε τόν ειδικόν αυτόν πόλεμον των
άνατροπέων, πρός «διαρκή δημιουργίαν
έστιών άνατοραχής, άβεβαιότητος, δυ
σφορίας κλπ.», είς τάς δυτικός κυρίως
χώρος.
Τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τού φο
βερού τούτου προπαγανδιστικού - άνατρεπτικού μηχανισμού τών κομμουνι
στών, ή στρατολογία καί έκπαίδευοις
τών καταλλήλων πρακτόρων, αί συνω
μοτικοί μέθοδοι δρόσεως αύτών κλπ. δέν
είναι δυνατόν νά έκτεθούν έν τη πα
ρούσα, έστω καί δΓ ολίγων.
Οπωσδήποτε, όμως, δέν δύναται νά
διοφεύγη, έπί μακράν, τής κοινής γνώ
μης τών έλευθέρων λαών ή συνέχιαις
τού σατανικού διαβρωτικοϋ πολέμου τών
κομμουνιστών, έπί παγκοσμίου κλίμακος
καί κατά κύριον λόγον τά παντοίας μορ
φής άποτελέομστα αύτοΰ. Οί έπίλεκτοι
τού έρυθρσύ φασισμού σχεδιάζουν έν
παντί τήν δημιουργίαν τών καταλλήλων
διά τήν έπέκτασίν των συνθηκών, ώς
βίαιων έκδηλώσεων, αιματηρών συγ
κρούσεων, τρομοκρατικών ενεργειών,
άνταρταπολέμων κ.λ. κ.λ. καί άγωνίΖονται σθεναρώς καί ύπούλως διά τήν έΕαθλίωσιν τών λοών τού έλευθέρου κό
σμου. Άνογκαία, όθεν, καθίστται ή κατ'
αύτών συνεχής δμυνα καί δεδικαιολογημένη προβάλλει ή άνσλογος ένημέρωοις
παντός έλευθέρου ότόμου. Ό κομμουνι
στικός κίνδυνος στρέφεται όμέοως κατά

τής άνθρωπίνης αξιοπρέπειας κοί έλευθερίας καί ό ύπέρ αύτών άγών άποτελεϊ
ύψίστην έπιταγήν.
Είς τό άξι άλογον έργον «ντοκουμέντον» τού Τ2. Μπέρνορντ Χάλτον «οί άνατροπεϊς τής έλευθερίας», έκδοσις τής
Ελληνικής μεταιρράσεως τού όποιου έγένετο ύπό τού έκδοτου κ. Γ. Εύαγγελίου,Πατησίων 5 Αθήναι, τηλ. 529.679,
άποκαλύπτοντοι, έπί τη βάσει μοναδικών
στοιχείων, μέθοδοι δρόσεως καί ύλοποιήσεως τών σατανικών σχεδίων τού
διεθνούς κομμουνισμού πόσης άποχρώσεως.
Λόγω τής απουδαιστητος καί τής ένημερωτικής σημασίας τών έν λόγω στοι
χείων «ντοκουμέντων», τή εύγενεί δέ
προσφορά κοί άδεια τού ώς άνω έκδο
του, παραθέτω κατωτέρω—ώς έχουν —
όπασπόαμστα έκ τού τελευταίου κεφα
λαίου τού προμνησθέντος βιβλίου, ύπό
τόν τίτλον «Τό Μέλλον»:
». . . Τά έθνη τά όποια σέβονται περισ
σότερο τήν έλευθερία είναι τά μεγαλύ
τερα θύματα τής άνατρεπτικής δράσεως.
Κτηνώδη βία καί περιφρόνησι κάθε ήθικής
αξίας, είναι τά δπλα τών πρωτογόνων αν
θρώπων. Οί βάρβαροι μπορούν νά κατα
στρέφουν τήν κουλτούρα καί τόν πολιτισμό.
Οί άνατροπεϊς σκόπιμα δημιουργούν καί
διαδίδουν τήν βαρβαρότητα. Ή έρυθρά πέμ
πτη φάλαγγα έχει πρόθεσι νά καταστρέψη τόν Δυτικό Κόσμο.
Μιά δημοσία πραειδοποίησι είναι άχρη
στη άν δέν τήν προσέξουμε. "Ομως ή Ιστο
ρία δείχνει δτι είναι δύσκολο νά προκαλέσουμε συναγερμό τού κοινού έπικαλού-

μενοι έπικειμενο κίνδυνο. Ή άπειλή τής
έρυθρδς πέμπτης φάλαγγας δέν είναι εύκο
λο νά άποδειχθή, καί ένα κοινό πού βομ
βαρδίζεται μέ έντυπώσεις άπό τίς έφημερίδες, τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόρασι ε ί
ναι άπό τή φύαι του σκεπτικό. Πολλοί άρνούνται νά πιστέψουν δτι μιά κόκκινη σέ
παγκόσμια έκτασι συνωμοσία είναι κατορ
θωτή . . .
*0 άνατροπέας, ένα μόνο στόχο έχ ει: Νά
καταστρέψη τό καπιταλιστικό σύστημα τού
Δυτικού κόσμου. Αύτό τού ανοίγει πλατειές
προοπτικές. ' Ο τ ι δ ή π ο τ ε ,
άμεσα
ή έμμεσα, κάνει φτωχότερο ένα έθνος,
τόν φέρνει πλησιέστερα στήν οικονομική
άποσύνθεαι. Ταραχές και πόλεμος, σαμποτάζ καί καταστροφή τής ιδιωτικής καί δη
μοσίας ιδιοκτησίας, γενική
άναστάτωαι
καί ήθική παρακμή, δλα συμβάλουν στόν
κύριο άντίκειμενικό σκοπό τού άνατροπέα.
'0 έκπαιδευμένος Ρώσος ή έρυθρός Κινέ
ζος άνατροπέας έχουν τό δάκτυλό τους χω 
μένο παντού. ’Αναθέτει δουλειά ατά μέλη
τού παρανόμου δικτύου του, πού άποτελείται άπό άτομα πού έχουν τήν έθνικότητα
τής χώρας στήν όποια αύτός δρά. Ασκεί
σιδερένιο έλεγχο πάνω στά μέλη τού δι
κτύου του. Μέσψ τού άνατροπέα καί τού
δικτύου του, ή Μόσχα άσκεΐ άποφααιστική έπίδρασι πάνω άπό μιά τόσο μεγάλη
ποικιλία όργανώσεων, δπως οί άναρχικοί,
ή ’Οργισμένη Ταξιαρχία, οί θρησκευτικές
όργανώσεις, οί Μαύροι Πάνθηρες, οί Τροτακιστές, οί ένοικιαστές, δ ’Ιρλανδικός Δη
μοκρατικός Στρατός, καί δεκάδες άλλες
όργανώσεις, μέ τό κατάλληλο πριόνισμα
τής δράσεως αύτών τών άρχηγών μέσα σ’
αύτές τίς όργανώσεις, ό άνατροπέας μπο-
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Ηρωες καί Μάρτυρες τής Αστυνομίας Πόλεων. Μερικοί
εκ των υπερασπιστών τοϋ Β ' Αστυν. Τμήματος Αθηνών.
Αγωνισθέντες μέχρις έσχατων έναντίον τών ορδών rou
Ε.Λ.Α.Σ. καί μέ έλάχιστα πολεμοφόδια, άπέκρουσαν στήθος
πρός στήθος εις τό κτήριον τοϋ Τμήματος τούς πάνοπλους
κατοοπλιάδες.
Συλληφθέντες τελικώς αιχμάλωτοι, έΕετελέσβησσν εις Ήλιούπολιν έπειτα άπό απερίγραπτα βασανι
στήρια. Επάνω άριστερά: Αστυνόμος Β ' Κομψός Σπυρί
δων. ΔεΕιά: Αστυνόμος Α ' Ζσρούλης Ιωάννης.
Κάτω
άριστερά: Άρχκρ. Καλογερόπουλος Γεώργ. ΔεΕιά: Ύπαοτ.
Α ' Ποττάκης Σταύρος.

ΛΕΝΙΝ
Η «γραμμή», τήν οποίαν καθώρισεν διά
τό Παγκόσμιον Κομμουνιστικόν Κίνημα,
της κατακτήοεακ; δηλονότι όλων τών
λαών τής γης όπατελεϊ είοέτι τόν κύ
ριον στόχον τού διεθνούς κομμουνισμού.
pet νά αυγχρονίση λαϊκές
αναταραχές.
Μπορεί άκόμα νά δημιουργήαη προστριβές
Ανάμεσα στίς όργανώσεις καί δηλητηρίαση
δύσκολες καταστάσεις δπως ot συγκρού
σεις μεταξύ έχθρικών όργανυισεων των
σπουδαστών πού ξεκίνησαν τό κύμα τής
βίας τών σπουδαστών στή Γαλλία τό 1968.
Στή Μεγάλη Βρεταννία καί στίς ΗΙ1Α,
οί άνατροπεις βασίζονται πολύ πάνω στά
προνόμια πού δ νόμος παρέχει σέ δλους τούς
πολίτες. Στίς χώρες αύτές δέν αποτελεί
άδίκημα δταν οί άνθρωποι κάνουν διαδήλωσι, δταν κάνουν δημόσιες δμιλίες ή κα
τεβαίνουν σέ άπεργία. 'Ο πολίτης είναι
έλεύθερος νά προτρέπη έργάτες κλειδιά
νά κατέβουν, γιά δποιοδήποτε λόγο σέ ά
περγία, δσο παράλογη κι άν είναι καί δν
άκόμα αύτό έχει σάν άποτέλεαμα χ ιλ ιά 
δες έργάτες νά σταματήσουν τή δουλειά
τους. Στήν δλοκληρωτική 'Ισπανία, τέ
τοιους ταραχοποιούς τούς αρπάζει ή άστυνομία γιά άνάκρισι.
Οί άρχιανατροπείς καί τά παράνομα δ ί
κτυά τους, δπως καί τά έπίσημα κομμου
νιστικά κόμματα πού νόμιμα λειτουργούν
στό Δυτικό κόσμο, παραμένουν εύσυνείδητα
μακρυά άπό τήν βία καί τήν αναταραχή.
ΙΙοτέ δέν διακινδυνεύουν παραβίασι τού
νόμου. Τό άποσχιαμένο τμήμα τού Δημο
κρατικού Στρατού τής ’Ιρλανδίας, οί Μαύ
ροι Πάνθηρες, ή ’Οργισμένη Ταξιαρχία
καί δεκάδες άλλες οργανώσεις στις όποιες
έχουν είαχωρήση οί άνατροπεις πού διαπράττουν τήν βία καί παίρνουν τή μορφή.
*
**
’Εναντίον τού Δυτικού κόσμου δέν έπιτίθενται ένας άλλά δυό στρατιές άνατροπέων πού κατευθύνονται άπό τήν Μόσχα
καί τό Πεκίνο. "Εχουν τόν ίδιο κύριο άντικεμενικό σκοπό. ’Αλλά ένώ συναγωνίζον
ται γιά τήν άπόχτησι τής έπιρροής στίς
χώρες πού δρούν, έπιτίθενται έναντίον τού
αύτού στόχου. Τό Πεκίνο πρώτα είσήγαγε
τήν τρομοκρατία στό πολιτικό σαμποτάζ,
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άλλά καί ή Μόσχα δέν πάει πίσω στή χρησιμοποίηαι τής βίας καί τού φόνου, δπως
άνέφερε στή Βουλή τών Κοινοτήτων δ Γε
νικός Είσαγγελεύς σέρ ΙΙέττερ Ράουλινσον, στις 8 ’Οκτωβρίου 1971.
Ό Γενικός Είσαγγελεύς άναφέρθηκε
στήν καλά ντοκουμενταριομένη περίπτωσι
τού Δρα Βλαντίμηρ Κατσένκο, δ δποϊος ζή
τησε πολιτικό άσυλο, στό Λονδίνο. Ή Μό
σχα μάντεψε τις προθέσεις του καί συνελήφθη καί φυλακόαθηκε, άπό ύπαλλήλους
τής ρωσικής πρεσβείας. ’Αργότερα, προ
σπάθησαν νά τόν φυγαδεύσουν κρυφά μέ
ένα άερσπλάνο τής Άεροφλότ καί νά τόν
πάνε στήν Μόσχα. ’Αλλά άξιωματικοί τής
βρεταννικής άσφαλείας έπαγρυπούσαν, έπενέβησαν καί τόν σώσανε, παίρνοντάς τον
μέ συνοδεία. "Ομως οί πρασπάθειές των
άπέτυχαν, δ Κατσένκο ήταν σοβαρά άρρω
στος καί οί Βρεταννοί γιατροί πού τόν
έξέτασαν τελικά άνακάλυψαν δτι τού είχαν
κάνει ένεσι μέ ένα βραδείας ένεργείας
μοιραίο δηλητήριο. Στήν προσπάθειά τους
νά σώσουν τή ζωή τού Ρώσου άποστάτου
ένα συνεργείο ειδικών έψαξαν νά βροΰν
ένα Αντίδοτο στό δηλητήριο. 'Ο χρόνος
περνούσε καί λίγη πρόοδος είχε γίνει καί
ή σοβιετική πρεσβεία εύγενώς προσφέρθηκε νά «κουράρη» τόν Κατσένκο άν τής τόν
παραδίνανε! Κάθε άπολίτιστο κράτος θά
έκανε τό πάν γιά νά άποσπάση πληροφο
ρίες άπό τόν Ρώσο πριν πεθάνει, άντί νά
προσπαθή νά τού σώση τή ζωή. "Ομως οί
πολιτισμένοι Βρεταννοί ύποχώρησαν ατόν
ρωσσικό βορβαδισμό. Γιά νά σωθή δ Κα
τσένκο, τόν παρέδωσαν στή ρωσική πρε
σβεία. "Οπως έδειξαν τά πράγματα ή ε
νέργεια αύτή μπορεί νά ήταν άφύσικη,
γιατί δ Κατσένκο έκτοτε δέν άκούστηκε
ξανά:
Τό πολιτικό σαμποτάζ πού έμπνέουν οί
άρχιτρομοκράτες έχει φτάσει σέ τέτοιο ση
μείο πού άρνεϊται δλες τις άξιες τής άνθρωπίνης ζωής. Τόσο βίαια είναι τά πάθη
στή Βόρειο ’Ιρλανδία πού κατάντησε νά
έπιζητείται ή έκτέλεσις μιάς ψυχρής δο
λοφονίας. Νέα παιδιά, ντυμένα στρατιωτι
κά, στέλνονται άπό τήν Α γ γ λ ία νά άναλάβουν μιά άχαρη ύπηρεσία δολοφονώντας
μέ τηλεσκοπικά δπλα. Λίγα έγκλήματα
είναι χειρότερα άπό τό νά πυροβολήται έ
νας άνθρωπος στήν πλάτη άπό έναν κα
κούργο πού βρίσκεται σέ άσφαλές μέρος,
άλλά τά αισθήματα πολλών ’Ιρλανδών πα
τριωτών έχουν φτάσει στό στιιεΐο νά θεω
ρούν τόν φόνο τιμητική π ρ ά ξ ι...
*
**

Ή έρυθρά πέμπτη φάλαγγα πού δρά στόν
Δυτικό κόσμο είναι μιά τρομερή καί κα
ταστροφική δύναμις. Μπορεί νά πολεμηθή;
Πολλοί προσπάθησαν νά δώσουν Απάντησι
σ’ αύτό τό έρώτημα άλλά άπέτυχαν. "Ισως
νά μήν ύπάρχει άπάντησις. Υ πάρχει φάρ
μακο νά σκοτώσουμε τό μικρόβιο πού κάθε
μέρα άναπτύσσεται πιό φοβερό.
"Ομως, πρέπει κάποια μέτρα νά παρθούν γιά νά μειωθή ή έκταοις τής δια
φθοράς τών άνατραπέων.
Γιά νά έμπσδιστή ή Απαγωγή διπλωμα
τών καί ή κατάληψις αεροσκαφών μέ τούς
έπιβάτες τους οί κυβερνήσεις τού κόσμου
μπορούν νά συμφωνήσουν δτι
π ο τ έ
δέν θά ύποκύψουν στις άπαιτήσεις άπαγωγέων καί άεροπειρατών. . .
"Οταν οί άνατροπεις ένεργοΰν σέ περιο
χές έκρηκτικών παθών, τούς είναι εύκολο
νά προκαλούν βία. Αύτό έγινε μέ τις άνα-

ταραχές τών νέγρων καί τών σπουδαστών
στήν ’Αμερική, μέ τούς Γκουεβαρινούς στή
Βολιβία καί τήν Κεϋλάνη, μέ τούς άγρότες τής Βεγγάλης στό ’Ανατολικό Πακι
στάν καί μέ τούς Γάλλους σπουδαστάς στό
Παρίσι. Πιό κοντά στή Μεγάλη Βρεταννία,
ή βία στή Βόρειο ’Ιρλανδία, έφτασε σέ
νέες Ακρότητες Απανθρωπιάς πού τίποτα
δέν μπορεί νά δικαιολογήση.
Τό πιό ένδεικτικό χαρακτηριστικό τής
ιρλανδικής τραγωδίας είναι τό γεγονός,
δτι οί περισσότεροι στρατευμένοι τρομο
κράτες έχουν άμυδρά μόνο άντίληψι γιά
τό ποιός είναι δ Αντικειμενικός σκοπός.
Είναι περισσότερο εύκολο γιά τούς άνατροπεϊς νά ρίξουν Ακόμη περισσότερο λάδι σέ
τέτοια Αναμμένη φωτιά. Ή σφοδρά έπιθυμία παρέχει στούς στρατευμένους τά οικο
νομικά μέσα καί μέ χαρά έποπτεύουν τήν
Αφθονία τής εισροής έξσπλισμοϋ άπό δλα
τά μέρη τής Εύρώπης.
Στήν 'Ολλανδία, στίς
16 ’Οκτωβρίου
1971, οί δυνάμεις άσφαλείας άνακάλυψαν
μιά Αποστολή πάνω άπό τρεις τόννους δλμοβόλα, έκσφενδονιστάς ρουκεττών καί μι
κρών δπλων. Ή τα ν Ακριβώς ένα μικρό
μέρος τής μεγάλης Αποστολής δπλων τσε
χοσλοβακικών καί τά δποΐα είχαν άγοραστή άπό τόν Ντέϊβιντ Ο’ Κόννελ, Αρχηγό
τού ’Επιτελείου τού άποσχισθέντος Τμή
ματος τού Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρα
τού. Δυό μέρες Αργότερα Αξιωματικοί τού
Ειδικού Τμήματος τής Ίντέλιτζενς Σέρ
βις, άνακάλυψαν έξτ μεγάλα κιβώτια, πού
ξεφορτώθηκαν άπό τό πλοίο τής γραμμής
τού Σαουθάμπτον. Περιείχαν ένα νέου τύ
που δπλο γιά τούς Αντάρτες τής πόλεως
πού μπορεί νά άποσυνδεθή καί νά αυναρμολογηθή σέ λίγα λεπτά. Μιά μεγάλη πο
σότητα ύπερμοντέρνων δπλων έφθαααν
στούς τρομοκράτες τής Βορείου ’Ιρλανδίας.
Οί «ιδεαλιστές» αύτοί πού τά πήραν στήν
κατοχή τους, είχαν πεισθή άπό τούς άνατροπείς δτι πρέπει νά δημιουργήσουν πά
νω άπό τήν Ιρλανδία Αναταραχές, τέτοιες
Αναταραχές πού είχαν δημιουργήσει οί άνατροπεΐς Ανάμεσα στις ’Ινδίες
καί τό
Πακιστάν. ’Αποσπάσματα ’Ιρλανδών τρο
μοκρατών προκαλούν μεθοδικά έπεισόδια
τςά δποΐα Αποβλέπουν στό νά δδηγήαουν τή
Βρεταννία καί τήν ’Ιρλανδία σέ ένοπλη
σύγκρουσι. Οί βόμβες τού 1971 στό Τ α
χυδρομείο τού Λονδίνου σκοπό είχαν νά
προκαλέσουν άπάντησι άπό τήν ’Αγγλία.
"Ισως χρειαστούν πολλά χρόνια ώσπου
νά σιγήση ή βία πού μαίνεται σήμερα στή
Βόρειο ’Ιρλανδία άλλά ατό μεταξύ, τό πε
ρισσότερο μέρος τού πληθυσμού θά ύποφέρη καί πολλοί άλλοι θά έχουν σκοτωθή.
Ή δαπάνη αύτή Ανθρωπίνων ύπάρξεων,
δέν έχει καμμιά σημασία γιά τούς άνατροπείς. Αύτοί, Αντικειμενικό σκοπό έχουν νά
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΓΝ τόν Δυτικό Κόσμο. Οί
λόγοι γιά τούς όποιους διεξάγουν τόν Αν
ταρτοπόλεμο ή πόσοι Απ’ αύτούς θά πεθάνουν, δέν ένδιαφέρει τούς άνατροπεις.
*
**
Τό νομισματικό σύστημα τών Δυτικών
χωρών προσφέρεται γιά εύκολη διάβρωσι
άπό τούς άνατροπεις. Ή Σοβιετική Ρωσία
καί ή Έρυθρά Κίνα δέν έχουν τίποτα νά
φοβηθούν άπό ένα παγκόσμιο πληθωρισμό.
Μέσα στά δρια τά δικά τους, τό χρήμα
χρησιμεύει Απλά σάν μέσο Ανταλλαγής τών
Αγαθών. Τό Κεφάλαιο ΔΕΝ Αποτελεί κ ί
νητρο στό οικονομικό τουι" σύστημα. Μπο
ρούν νά παραχαράξουν νομίσματα τών Δυ
τικών χωρών καί νά θέσουν σέ κυκλοφορία,

ξέροντας 8τι αύτό δέν μπορεί νά έχη καμμιά ύποτιμητική έπίδρασι στό δικό τους
οικονομικό σύστημα. Μόλις πρόσφατα, ή
Μεγάλη Βρεταννία είσήγαγε τό δεκαδικό
νομισματικό σύστημα. Καί δμως, ανακαλύ
φτηκαν πλαστά χαρτονομίσματα των 50 λ ι
ρών πού μπορούν νά τά διακρίνουν μόνο
ειδικοί καί χρησιμοποιώντας όργανα έργαστηρίοο καί τά όποια κυκλοφορούν.
Τεράστιες ποσότητες άπό πλαστά νομί
σματα καί έπίσημα ντοκουμέντα είναι άποθηκευμένα πάνω σ’ όλη τήν Εΰρώπη καί
τΙς ΗΙΙΑ. Είναι έτοιμα γιά διανομή σέ
μιά κρίσιμη στιγμή διεθνούς έντάσεως.
Μόνο πολύ δαπανηρά καί μελετημένα άμυντικά άντίμετρα μπορούν νά ληφθοΰν
άπό τΙς Δυτικές Δημοκρατίες.
•
*·
Ή πιό εύτελής άνατρεπτική τακτική
είναι ή έσκεμμένη διάδοαι των ναρκωτι
κών. Αύτό άπειλεΐ τις μελλοντικές γενε
ές παρά τΙς σύγχρονες, γιατί προσβάλλει
τά παιδιά μας.
Ή ’Ερυθρά Κίνα άνοιχτά γρησιμοποιεϊ
τή διάδοσι τών ναρκωτικών σάν μιά μέ
θοδο τού πολέμου στό Βιετνάμ. 'Ο Τσού Έ ν
Λάϊ, μίλησε γιά τό σχέδιο τής Έρυθράς
Κίνας νά διαδώση τώ χρήσι τών ναρκωτι
κών στούς ’Αμερικανούς στρατιώτες, δταν
συνάντησε τόν Νάσερ στήν ’Αλεξάνδρεια
έξη χρόνια πριν.
Ό Τσού Έ ν Λάϊ πρόσθεσε:
«"Οσο περισσότερο στρατό στέλνουν οί
’Αμερικανοί στό Βιετνάμ, τόσο καλύτερα
γιά μάς. θά τούς έχουμε κάτω άπό τήν
έξουσία μας καί θά πάρουμε τό αίμα τους».
Ή άπειλή πραγματοποιήθηκε. Τό Πεν
τάγωνο άπορεϊ άπό τήν έκτασι πού έχει
πάρει ή χρήσις τών ναρκωτικών μεταξύ
τών Αμερικανών στρατιωτών καί τρόμαξε
μέ τήν άνοδο τής χρήσεως ήρωΐνης. Οί
άνθρωποι πού βρίσκονται πίσω άπό τή
διάδοσι τής χρήσεως τών ναρκωτικών εί
ναι οί άνατραπεΐς. Αύτοί κανονίζουν ώστε
οί προωθητές νά έφοδιάζωνται άπό τό έξωτερικό μέ ναρκωτικά, σέ χαμηλές τι
μ έ ς ...
•
·*
Οί άνατροπεΐς προστατεύονται άπό μιά
πολύ Ικανή ύπηρεσία κατασκοπείας. ΙΙροσφάτως, δταν ένα πρακτορεΐον έλέγχου έ
στειλε ένα κατεπεΐγον ραδιομήνυμα στή
Μυστική Υπηρεσία τής
Μόσχας, δτι ό
"Ολεγκ Λυαλίν, μόλις λιποτάχτησε στή

Δύση, τό Ειδικό Τμήμα Άνατροπέων, έ
στειλε τήν παρακάτω ντερεκτίβα στούς
άρχιανατροπεϊς του σέ δλο τόν ’Ελεύθερο
Κόσμο:
«ΑΓΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΓΣΙΣ — ΚΑΨΙΜΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΕΓΘΓΝΑ ΧΕΡΙΑ.
Ή προβοκατορική δράαις τών "Αγγλων
πρακτόρων άποκορυφώθηκε μέ τήν έπικείμενη άποπομπή Ρώσων διπλωματών. Αύτό
είναι μιά συνωμοσία πού ύπονομεύει τήν
έμπιστοσύνη τών πρακτόρων μας γιά τήν
άσφάλειά μας. 'Η Δυτική άντικατασκοπεία κάνει μιά συστηματική προσπάθεια
νά είσδύση στά παράνομα δίκτυά μας. Αυ
στηρή συμμόρφωσι μέ τά καθιερωμένα μέ
τρα ασφαλείας είναι τό μόνο μέτρο άσφα. λεία μας.
Σέ καμμιά περίπτωαι δέν πρέπει νά πραγματοποιήται προσωπική έπαφή άνάμεσα
στούς άρχιανατροπεϊς, τούς ήγέτες τών
δικτύων καί τά παράνομα δρώντα μέλη
μας. Κάθε έπικοινωνία πρέπει νά περιο
ρίζεται στις δοκιμασμένες μέθοδες έπαφής πού μέ λεπτομέρειες, περιγράφονται
σέ προηγούμενες διαταγές
περί μέτρων
άσφαλείας:
1. ’Επαφή μέσψ συνθηματικού κώδικα,
μέ καταχώρησι σέ ειδικές έφημερίδες.
2. Χρήσις άτομικού κώδικα γραμμένου
σέ έγχρωμη ταχυδρομική κάρτα πού στέλ
νεται στήν διεύθυνοι γιάφκα καί άπό κεΐ
μεταβιβάζεται μέ τόν προδιαγεγραμμένο
τρόπο.

ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ
ΈκήρυΕε τόν πόλεμον τών άνατροπέων,
πρός «διαρκή δημιουργίαν έστιών άναταραχής,
άβεβοιότητος,
δυσφορίας
κ.λ.π.», εις τάς δυτικός κυρίως Χώρας.

ΑΓΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ! ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΓΣΙΣ! — ΚΑΨΙΜΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΕΣΗ ΣΕ ΑΝΕΓΘΓΝΑ ΧΕΡΙΑ».

5. Στήν παραμικρή ύποψία δτι πράκτο
ρες τής άσφαλείας ύποπτεύτηκαν κάποιο
μέλος τού δικτύου ή κάποιον πράκτορα
πρέπει άμέσως νά σταλή είδοποίησις καί
δ λ ό κ λ η ρ ο
τό δίκτυο νά σταματήση
άμέσως κάθε δράσι, καί νά μπή στήν πα
ρανομία.

Ή άνθρωπότητα διαιρέθηκε έναντίον τοΰ
εαυτού της. Τά ιδανικά τά δποϊα μιά 6μάδα λατρεύει, μιά άλλη όμάδα τά περιφρονεϊ, καί ένστερνίζεται άντιμαχόμενα
ιδανικά. Ή μόνη έλπίδα γιά τό μέλλον
τής άνβρωπότητας είναι, δτι ή φρόνησις
καί ή λογική θά νικήσουν τό τυφλό πά
θος.
Γιά νά υπεράσπιση τόν πολιτισμό της καί
τά ιδανικά της, ή Δύσις πρέπει πάντα νά
είναι σέ έπιφυλακή έναντίον τής Έρυθράς
Πέμπτης Φάλαγγας, τοΰ έσωτερικοΰ έχθροΰ της. ’Αλλά δλοι οι άνθρωποι, άνεξαρτήτως ένθικότητος, χρώματος, θρησκεί
ας, ή πολιτικής γνώμης, πρέπει πάντα νά
είναι έπιφυλακή έναντίον τού έχθροΰ πού
βρίσκεται άνάμεσά τους».

Ή μόνη άσφάλειά τών άρχιανατροπέων
μας καί τοΰ παρανόμου άνατρεπτικοϋ δι
κτύου άπό τούς Δυτικούς πράκτορας, είναι
ή πλήρης συμμόρφωσις μέ τά μέτρα άσφα
λείας.

Διότι, δυστυχώς, αυτή είναι ή ώμή
πραγμστικότης όπισθεν του παραπετά
σματος τής κομμουνιστικής ιδεολογίας.
Σατανικοί σχεδιασμοί καί συνωμοσίαι
κατά τών έλευθέρων άνθρώπων τών
«καταπιταλισπκών» κοινωνιών.

3. Χρησιμοποίησις γιάφκας.
4. "Οταν έπείγουσα έπαφή είναι άναγκαία, χρησιμοποίησις ειδικά καθορισμένων
τηλεφωνικών κλήσεων, μέ τή χρήσι ή χωρίς τήν χρήσι τού Κώδικα, μά μόνο σέ
έξαιρετική άνάγκη.

Έ λληνα άστυφύλακα. Μή λησμονής τήν ίεράν Αποστολήν σου. Νά είσαι δί
καιος, τίμιος, έργατικός. Προς τόν πολίτην νά συμπεριφέρεσαι μέ ευγένειαν, πραό
τητα και καλωσύνην. Έτσι θά έπιτύχης καλύτερα εις τό έργον σου.
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Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος
Ενδεικτικώς θά άνοφέρω μερικά μόνον ονόματα έκ
τούτων οι όποιοι ήσαν έκ πεποιθήσεως μελετηταί τής Βί
βλου: "Οπως ό Κοπέρνικος, ό Κέπλερ, ό Αμπέρ, ό Βολτ,
Γαλβάνη, ΛαβουαΖέ, Λαμάρκ, ΛάϊμπνιτΖ, Λινναίος, Σίλλερ,
Μιχαήλ "Αγγελος, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, Βάγκνερ,
Μπετόβεν, Λίστ, Μπάχ, Έλλιότ, Κίρκεγκαρντ, Ζίντ, Μπερτιάεφ, Μίλτον, Βουνιόνος, Κέμπ, Κορνέϊγ, Ρακίνας, Φενελόν, Ποσκάλ, Βοοσονέ, Σατομπριάν, Λαμαρτϊνος, Κλωντέλ, Έρνέοσος Ψυχάρπς, Μωριάκ ντ' Έρμίτ, Ντυαμέλ,
Μπλουνά, Μαροέν, Ζόμ, Μπερνσνός, ΜπουρΖέ, Μπρεμόν, Μυράτ, Ώντά, Χαροσόν, Αλλά, ΜπερΖέ, Μεγέ, Λωράντ, τούτο
δέ συμβαίνει καί μέ άρκετούς άλλους, ώς τούς Φιλοσόφους
Κάντ, Γιακόμπι, Σέλιγκ, ΛότΖε, Γκυγιό, Σεκρετάν, Ναβίλ,
Ρενουβιέ, Μπουτρού, Πάουλοεν, "Οϊκεν, Σπίττα, Χούσερ,
Σέλλερ, Ρίχλ, Κλάγκες, Μοριταίν, Ντρίς, Πλάνκ, Σόφτεσμπουργκ, Φαττέρστερ, Κορλάϋλ, Λίστ, Χάϊντιγκερ κοί άλλους
οί όποιοι έκφράΖονται όπεριφράστως διά τήν άΕίαν τού Χρι
στιανισμού καί τήν εύεργετικήν έπίδροοιν τού Εύαγγελίου
πρός τήν άνθρωπότητα.
Πολλοί έκ τών άρνητών τής θεότητος τού Χριστού καί
έχθροί τού Χριστιανισμού μή θέλοντες νά έκθέσουν τό κύ
ρος των, διά τής άρνήσεως τής ιστορικής προσωπικότητος
τού Χριστού άναγκάΖονται νά άμολογήσουν τήν ιστορικήν του
ϋπαρΕιν. Τούτο συμβαίνει μέ τούς Στράους, Ρενάν, Σαμπατιέ, Κάλτχοφ, Μπουσιέ, Νικόλσκη, ΜπόγοραΖ, Μπαρμπύς
κλπ.
Εις έκ τών πλέον οεριβοήτων
έχθρών τής Αγίας
Τροφής ό πατριάρχης τής όποστασίας Βολταϊρος έκαυχάτο
καί έλεγεν ότι έπειτα άπό έκατόν έτη τό Εύογγέλιον δέν θά
ύπάρχη πλέον εις τόν κόσμον. Ά λ λ ' ή προφητεία του διεψεύσθη παταγωδώς. Πορήλθον τό έκατόν έτη καί τό Εύαγγέλιον όχι μόνον δέν έΕηφανίσθη, άλλά καί πρός τραγικήν
ειρωνείαν τού άπιστου ή οικία του έγινε βιβλιοπωλεϊον τής
Αγιος Γραφής! . .
Ό Ρενάν, ό Γάλλος όρνητής τής Θεότητος τού Χρι
στού, όμολογεί τήν έπίδροοιν τής Βίβλου έπί τής άνθρωπότητος.
Ό Αϊστόϊν εις δημοσιευθείοαν όμολογίσν του εις
τούς έκκλησιαστικούς Τάϊμς τοΰ Λονδίνου είπεν: «. Μό
νον ή Εκκλησία στηριΖομένη εις τάς άρχάς τής Αγίας
Γραφής έστάθη άντιμέτωπος εις τήν έκστρατείον τού Χίτλερ, πρός κατόπνιΕιν τής αλήθειας. Δέν είχον ποτέ προη
γουμένως ιδιαίτερον ένδιοφέρον διό τήν Χριστιανικήν Εκ
κλησίαν, άλλά τώρα αισθάνομαι μεγάλην συγκίνησιν καί
θαυμασμόν, έπειδή μόνη της είχε τό θάρρος καί τήν έπιμονήν νά υπεράσπιση τήν αλήθειαν τού πνεύματος καί τήν
ηθικήν έλευθερίον. Ούτως είμαι άναγκοαμένος όπως ομολο
γήσω άτι έκεϊνο τό όποιον άλλοτε κατεφρόνουν ήδη τό
έκτιμώ, χωρίς κομμίαν έπιφύλαΕιν».
Ό ΜάΕ Νορντάου διαπρεπής συγγροφεύς, αρχηγός
Σιωνιστής λέγει: «Ό Ιησούς είναι ή ψυχή τής ψυχής μας,
καί σάρΕ έκ τής σαρκός μας. Ποιος λοιπόν σκέπτεται νά
τόν έκβάλη άπό τόν λαόν τού 'Ισραήλ; Περιποιεϊ τιμήν
εις τήν φυλήν μας, καί τόν θεωρούμεν όπως καί τό Εύαγγέλια ώς άνθη τής'Ιουδαϊκής φιλοσοφίας-,
"Ας εϊπωμεν όμως κοί γνώμας άντιπόλων τής Βίβλου
καί μετέπειτα οπαδών της.
Ό άρχηγός τής'Αμερικανικής άρχαιολογικής αποστο
λής Συνταγματάρχης Λύντς λέγει, ότι όταν έπεχείρει οΰτος καί οί συνοδοί του τάς άνοακαφάς παρά τόν Ίορδάνην
ποταμόν δέν έπίστευον καθόλου εις τάς άφηγήσεις τής
Βίβλου μετά όμως άπό έρεύνος διάρκειας 22 ημερών όλοι
άνεΕαιρέτως έπκττευσαν εις τήν άλήθειαν τής Βιβλικής
Ιστορίας.

Δύο φίλοι, οί Λόρδοι Λύτλετον καί Γουέστ, πόρο πολύ
μορφωμένοι κοί οί δύο, κατόπιν μιάς έπιπολαίας μελέτης
τής Αγίας Γραφής ένόμισαν ότι ήτο γεμάτη άπό άνοκριβείας. Πιστεύοντες εις τήν πλάνην των τούτην έΖήτησαν
όπως άποκαλύψουν τήν άπάττην. Διά τήν έχθρικήν κριτικήν
των έπέλεΕαν ό μέν Γουέστ τό θέμα:
«Άνάστασις τοΰ
Χριστού», ό δέ λόρδος Λύτλετον τό θέμα: - Επιστροφή
τοΰ Παύλου». Υπό τοιαύτας συνθήκας ήρχισαν τό έργον
των έμποτισμένοι άπό προκαταλήψεις καί γεμάτοι περιφρόνησιν πρός τήν Βίβλον. Ό καθείς χωριστά είργάσθη μέ
πάθος διά νά έκμηδενίση τήν άλήθειαν τού Χριστιανισμού.
Μετά παρέλευσιν όμως άρκετοΰ χρόνου συνηντήθησαν,
όχι διά ν' απολαύσουν τήν εύχαρίστησιν τής όποκαλύψεως
τής άπάτης, άλλά διά νά κλάψουν τήν παραφροσύνην των
καί νά συγχαρούν τόν έαυτόν των διότι έπίστευσαν ότι η
Βίβλος είναι αληθής.
Τό άποτέλεαμα τής βαθείας ταύτης μελέτης των ήτο
ότι ή Βίβλος είναι ό λόγος τού Θεού. Μάς έδωσαν δύο
μελέτας μεγάλης άΕίας. Ή μία τιτλοφορείται: «Αί παρα
τηρήσεις τού Αποστόλου Παύλου» καί ή άλλη: «Αί παρα
τηρήσεις έπί τής Άναστάσεως τοΰ Χριστού».
Ό Γάλλος ιστορικός καί πολιτικός Φρανσουά Πιερ ΓκιΖώ ήτο όρθαλογιστής (δηλοδή άθεος), μέχρι τής στιγμής
κατά τήν όποιαν ήτοίμαΖε νά τυπώοη μίαν έκδοοιν τού
Γκιμπόν. Αί άνογκαϊαι όμως έρευναι τάς όποιας έκαμε δια
νά συμπλήρωσή τάς σημειώσεις του τόν ώδήγησαν όπως
όποδεχθή τήν πίστιν εις τήν Αγίαν Τροφήν, θεωρών τόν
Χριστιανισμόν, ώς ένα σύστημα τό όποιον δέν ήμπορεϊ νο
έΕηγηθή μόνον μέ τήν άνθρωπίνην λογικήν.
Ο Μέγας Ναπολέων εις τήν έΕορίαν του ευρισκόμε
νος εις τήν νήσον τής Αγίας 'Ελένης μελετών τήν Αγίαν
Γραφήν έγινε πιστός Χριστιανός. "Ελεγε δέ πλήν τών άλ
λων ότι τό Εύαγγέλιον κοί ό Χριστιανισμός όπως άποκαλύπονται διά τού 'Αγίου Πνεύματος εις τήν Βίβλον άπέχουν άπείρως άπό κάθε έτέρον γνωστήν θρησκείαν.
Συνήθως έπικρατεϊ διά τούς ιατρούς ή άντίληψις ότι
ούτοι ρέπουν μάλλον πρός τόν ύλισμόν. Ά λ λ ή άντίληψις
αύτη άνήκει εις τό παρελθόν δτε ή ιατρική εϊχεν άρνηθή
τήν ύπαρΕιν τής ψυχής. Μέ τήν κατοπληκτικήν όμως έΕέ·
λιΕιν τής ιατρικής ή σύγχρονος ιατρική έπιστήμη διά διαοήμων έκπροσώπων της καλεϊ τούς άνθρώπους νά έπιστρέψουν εις τόν Θεόν, τόν άποκαλυπτόμενον διά τής Βίβλου.
Μεγάλοι σύγχρονοι ιατροί κοθηγηταί Πανεπιστημίων,
άπσσών τών ειδικοτήτων καί ιδιαιτέρως νευρολόγοι καί ψυ
χίατροι, όχι μόνον αναγνωρίζουν ότι ούδεμία άντίθεσις ύφίσταται μεταΕύ ιατρικής καί Ά γ ια ς Γραφής άλλά καί ομο
λογούν τήν μεγάλην σπουδαιότητα τήν όποιον έχει ή θρησκευτικότης εις τήν θεραπείαν τών νευροψυχικών ασθενει
ών, αί όποϊαι έλαβον τόσην όκτοσιν κατά τήν έποχήν μας,
έκδηλουμένη διά πίστεως εις τόν Χριστόν. Ταύτα διακη
ρύσσουν μεταΕύ έτέρων καί ό σύγχρονος σοφός καθηγη
τής τής Ψυχιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου Ζυρίχης Γιούγκ, ό
Ολλανδός σοφός καθηγητής τής Ψυχιατρικής Μπλέτς, ό
Γερμανός καθηγητής τής Ψυχιατρικής Μπέργκμαν, ό Γερ
μανός καθηγητής τής Ψυχιατρικής Κάπ, ό Εβραίος διάση
μος καθηγητής ψυχιατρικής τού Πανεπιστημίου Βιέννης
Έργουϊν Πώλαν, ό "Αγγλος καθηγητής ψυχιατρικής τού
Πανεπιστημίου τής ΌΕφόρδης Χάντφιλντ, ό "Αγγλος καθη
γητής ψυχιατρικής εις τό Πανεπιστήμιον
Εδιμβούργου
Κλάντον, ό Γερμανός καθηγητής Πανεπιστημίου Φόν Μονάκοου, έκ τών κορυφαίων νευρολόγων, ό παγκοαμίου φημης καθηγητής Πανεπιστημίου χειρούργος Ζάουερμπρουχ,
κατέχων τήν πρώτην καθηγητικήν έδραν τής ιατρικής έν
Γερμανία ό διάσημος καθηγητής τής ιατρικής Λόρδος Χόρντερ, ό Λίστερ ό πατήρ τής νεωτέρας χειρουργικής, ό διό

σημος καθηγητής Πανεπιστημίου τής ιατρικής Σίμψον, 6
πρώτος χρησίιμοποιήσας τό χλωροφόρμιον.
Τήν έπίδρσσιν τής μελέτης καί τής έφαρμαγής τού πε
ριεχομένου τής Αγίας Γραφής εις τήν πνευματικήν καί ψυ
χικήν υγείαν τών άνθρώπων διεκήρυΕαν έκατοντάδες
διασήμων νευρολόγων - ψυχιάτρων, καθηγητών
Πανε
πιστημίου καί Διευθυντών Κλινικών, ώς καί Αρχιάτρων,
μεταΕύ τών όποιων είναι οί: Μπέρκερ, Γιόκομπι, Κράπολλ,
Κρέγκενμπεργκ, Λόερ, Μόκ, Νόννε, Πφάίφφερ, Πλάττο,
Ρώς καί πολλοί άλλοι έδήλωσαν δέ εις δημοσιευθέν διε
θνούς κύρους «Ψυχιατρικόν καί Νευρολογικόν Περιοδικόν»
μεταΕύ τών έτέρων καί τάς έΕής»: ΑντιμετωπίΖσμεν κα
θημερινώς τάς βαθύτατος άνάγκας τής ψυχής καί άποτρέπομεν έπειγάντως καί σοβαρώς οίανδήποτε χαλάρωσιν τής
πίστεως εις τόν Ίησούν Χριστόν, έστω καί όλίγον καί προσ
θέτουν άτι ή Χριστιανική Θρησκεία ή άποκαλυπτομένη έν
τή ' Αγίςι Γραφή είναι πάντοτε καί θά μείνη ή μόνη φιλοσο
φία, ή μόνη ψυχολογία, ή μονή Ηθική, ό μόνος Κοινωνισμός».
Οί σύγχρονοι έπιστήμονες "Εντιγκτον, Κόνκλιν, Λούϊ,
Μή, Μόρτιν, Μίλικαν, Μπικουρντάν, Κλώντ, καί άλλοι δια
κηρύσσουν άτι αί Φυσικοί Έπιστήμσι είναι ανίκανοι νά μορ
φώσουν τελείω ς τόν άνθρωπον καί ότι μόνον ή έν τή Αγία
Γραφή άνευρισκαμένη Χριστιανική Θρησκεία δύναται νά θεραπεύση πλήρως τούς ψυχικούς κοί τούς πνευματικούς πό
θους τού άνθρώπου.
Δέν παραλείπσμεν ν' όναφέρωμεν τήν γνώμην ένός
έΕόχου άνδρός τής νεωτέρας Ελλάδος, τού 'Αδαμάντιου
Κοραή, Διδασκάλου τού Ελληνικού Γένους, ό όποιος καταγινόμενος μέ τήν μελέτην τής Αγίας Γραφής διεκήρυΕεν
ότι: «Μόνον τό Εύαγγέλιον δύναται νά σώση τό "Εθνος
ημών, ώς καί ό τι: Τό Βιβλίον τούτο είναι ό χάρτης καί
τής έπιγείου καί τής έπουρανίου Βοσιλείας».
Μεγάλος τυγχάνει ό αριθμός καί τών διασήμων Στρα
τιωτικών όνδρών, οϊτινες διακηρύσσουν τήν βαθεϊσν πίστιν
των εις τόν Χριστόν, ώς καί εις τήν άΕίαν τής Αγίας
Γραφής.
Ό Στρατάρχης Φός, ό νικητής τού πρώτου παγκοσμίου
πολέμου ήτο πιστός Χριστιανός καί εύσεθής στρατηγός,
έμπνεόμενος άπό τήν Αγίαν Γραφήν.
Ομοίως καί ό Στρατάρχης Σμάτς ήτο πιστός Χριστια
νός άνθρωπος τής προσευχής καί έμελέτα τήν Αγίαν Γρα
φήν.
Ο απελευθερωτής τής Γαλλίας Στρατηγός Ντέ Γκώλ
έδήλωσεν ότι ώς σκοπόν τής πολιτικής του έθετεν τήν άναδημιουργίαν τής Χώρας του ύπό πνεύμα καθαρώς Χριστια
νικάν, έκπηγόΖον έκ τής Αγίας Γραφής.
Ό ένδοΕος Βρεττανός Στρατάρχης Μοντγκόμερυ ήτο
πιστός Χριστιανός. Οί "Ελληνες γνωρίζουν τόν Αγγλον
άρχιστράτηγον τής Νίκης, άφ' άτου εις “ Ελ' Αλαμέϊν ήνόγκασε τούς Γερμανοίταλούς νά τραπούν όχι πρός τήν
Ανατολήν άλλά πρός τήν Δύσιν, έστρεψε δέ καί τήν νίκην
πρός τούς Συμμάχους.
Εκείνο πού χρειάζεται νά αημειωθή έδώ είναι ή Χρι
στιανική πίστις καί ή εύσέβεια τού Μοντγκόμερυ μέ τήν
όποιαν άνετράφη άπό νηπιοκής ήλικίας. Τόν είρωνεύθησαν
οί Γερμανοί διά τάς προοευχάς του, άπό τάς όποιας έΕήρτησε τήν έκπόρθησιν τού περιφήμου «τείχους τού Ατλαντι
κού».
Ά λ λ ' ό Μοντγκόμερυ, « Ανθρωπος τής
προσευχής,
καί μελετητής τής Αγίας Τροφής», ώμολόγησεν: διαβάΖω
κάθε ήμέρα τήν Βίβλον μου καί σάς συνιστώ νά κάνετε και
οείς τό ίδιο», έλεγεν δέ εις τούς έππ-ελείς του κατά τήν
ένορΕιν τής έκστρατείας εις τήν Βόρειον Αφρικήν άτι έκτιμά ιδιαιτέρως κάθε προσευχόμενον. Καρπός δέ τής έκτιμήσεώς του αύτής είναι καί τό μήνυμά του πρός τούς άν·
δρας τής 21ης Στρατιάς, μέ τό όποιον έστειλε καί τήν
έπομένην προσευχήν, άκριθώς πρό τής μάχης τού Κλήβς.
Μερικά λόγια τής ώραίας αύτής προσευχής θά σημειώσωμεν κατωτέρω:
«Μείνε μαΖύ μου, Κύριε! Γύρω μου όλα είναι μαύρα. .
"Ολα είναι παγερά. . . Νά καί ή τελευταία σπίθα τού
θάρρους μου σβήνει. . . "Ω! τί μεγάλη νύχτα! Μείνε
κοντά μου Θεέ μου γιά νά μέ δυναμώνης. . . Σέ ικε
τεύω, δώσε μου λίγο θάρρος! Σύ είσαι πού έγαλήνευσες θαυματουργικά τήν θάλοσσα στή Δουνγκέρκη
κι' έσωσες τούς δούλους σου. Πόσον θαυμαστά είναι
τά έργα σου Κύριε, Σύ έβόδισες εμπρός μας καί σέ
ήκολουθήσαμεν, σάν καλόν οδηγόν, εις τόν σκληρόν
άγώνα. . . Θά σού Ζητήσω, Κύριε, μιά χάρι. Σύ πού
είσαι όλος δύναμι κΓ άγάπη, σύ πού μ' έπλασες έλεύ-

θέρον, μήν άφήσης σκλάβος ποτέ νά γίνω. ΚΓ ένα
άκάμη: Βοήθει με, τόν φόβον τού θανάτου νά περι
γελάσω καί τό ώχρό μου πρόσωπο νά μήν τό λογαριά
σω. Καί άν στή μάχη έπάνω πέσω—άν κΓ αύτό χρειασθή —ή ψυχή μου έλεύθερη στά ούράνια παλάτια άς
άναβή».
Ό Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ό θρυλικός ήρως τής Ναυμαχίας τής Έλλης, ήτο πιστός Χριστιανός καί
διακήρυττε τούτο πάντοτε κατά τόν έπισημότερον τρόπον.
Μέ καύχημα δέ άμαλογεϊ ε ις τήν διαθήκην του άτι έΖηοεν
«ώς πιστόν τέκνον τής ΌρθοδάΕου Χριστιανικής Θρησκείας,
μελετών τήν Αγίαν Γραφήν».
Στρατιά όλάκληρος σοφών, έκ κάθε χώρας καί κάθε
έποχής, ύποκλίνετοι μέ σεβασμόν καί εύλάβειαν έμπρός εις
τό ήθικόν κύρος καί εις τήν ιστορικήν άΕίαν τής Αγίας
Γραφής.
Μεγάλοι έπιστήμονες φιλόσοφοι, λογοτέχναι, άρχηγοί
Κρατών, διάσημοι Στρατιωτικοί, ώς καί έν γένει πνεύματα
έΕοχα τής άνθρωπότητος, όχι μόνον δέν διστάΖουν άλλά
θεωρούν ύποχρέωσίν των νά διακηρύΕουν δημοσίρ τόν βαθύτατον σεβασμόν των, τήν άπειρον έκτίμησίν των καί τήν
όκλόνητον πίστιν των πρός τά 'Ιερόν τούτο Βιβλίον.
ΈΕ όλων τών προσνσφερθέντων άγόμεθα εις τό συμ
πέρασμα ότι καί σήμερον εις τόν αιώνα αύτόν τού άχαλινώτου μηχανικού πολιτισμού, κατόπιν τόσον έπιθέσεων καί
πολέμων έναντίον του έΕακολουθεϊ νά θεωρήται βιβλίον
Ζωντανόν, βιβλίον τό άποϊον περιέχει τήν άποκάλυψιν τών
βουλών καί τών σχεδίων τού Θεού, διά τόν άνθρωπον.
Διαπιστώνσμεν ότι άντέχει εις κάθε έλεγχον καί εις
κάθε είδους δοκιμασίαν, όχι μόνον τής Κριτικής καί τής
Επιστήμης, άλλά καί τής ψυχής καί τής συνειδήσεως τού
καθενός μας, έΕέρχεται δέ νικηφόρον άπό κάθε είδους έ 
ρευναν καί άνατομίαν τήν όποιον ύφίσταται.
Ή άΕιαπιστία του, ή είλικρίνειά του, τό κύρος του,
άντί νά κλονίΖωνται άπό τήν δοκιμοσίαν καί τήν έρευναν,
άντιθέτως ένισχύσνται καί κραταιώνονται άκόμη περισσό
τερον.
Τί σημαίνει αύτό τό άποτέλεσμα;
Πώς ήμποροΰμε νά τό έΕηγήσωμεν;
Η μόνη έΕήγησις είναι άτι ό πειραματισμός δέν γί
νεται έπάνω εις νεκρόν όργανιομόν, ώς κάτι τό άψυχον καί
τό βαλσομωμένον, άλλά εις όλοΖώντανη δύναμιν, ή άποία
Ζωοποιεί, έμψυχώνει καί φέρει τήν ήθικήν άναγέννησιν εις
τόν ίδιον τόν πειραματιΖόμενον. Ούδείς δέν διεψεύσθη έως
τώρα εις τάς προσδοκίας του, ούτε καί μετενόησεν έπειδή έπίστευσεν εις τήν Αγίαν Γραφήν καί έθεσε τούς λό
γους της ώς κατευθυντήριον γραμμήν εις τήν Ζωήν του!
Τούτο τούλάχιστον άποδεικνύει ή πείρα μυριάδων άνθρώπων καί τό διακηρύσσουν αί μεγαλύτεροι πνευματικοί
κορυφαί τής άνθρωπότητος!
Ή πείρα μάς διδάσκει ότι πάντα τ' άνθρώπινα συ
στήματα είναι μεταβλητά καί πρόσκαιρα! Μόνον ή Βίβλος
παρσμένει άκλάνητος βράχος τών Αιώνων, ώς Φάρος Πνευ
ματικός άσάλευτος καί τούτο συμβαίνει,
διότι δέν είναι
κατασκεύασμα άνθρώπινονΙ "Εχει άπαντα τά δικαιώματα καί
τούς τίτλους όπως όδηγή τά πνεύματα καί τάς καρδίας τών
άνθρώπων πρός τήν οίωνίαν Αλήθειαν!
Είναι άνόγκη ν' άρχίσωμεν όλοι μας νά τρεφώμεθα
άπό τόν Λόγον τού Θεού, ό όποιος θά μάς τονώνη πνευμα
τικούς καί θά μάς δίνη παρηγοριάν, φώς καί οδηγίαν εις
κάθε περίατασιν τής Ζωής μας!
Είναι ιερά ύποχρέοοσις δΓ ήμάς τούς "Ελληνας, οί ό
ποιοι έχομεν τήν Αγίαν Γραφήν γραμμένην εις τήν γλώσ
σαν μας, νά τήν καταστήσωμεν κτήμα μας πραγματικόν, νά
τήν έχωμεν ώς πνευματικόν μας έγκόλπιον, ώς μοναδικήν
πνευματικήν πυΕίδα, ή όποια νά μάς προσανατολίΖη πρός
τήν « Αλήθειαν καί τήν Ζωήν», ήτοι πρός τόν Χριστόν!
Κατ' αύτόν τόν τρόπον μόνον θ' άναγεννηθώμεν ψυχικώς, θ' άναμορφωθώμεν πνευματικούς, θά στηρίΕωμεν τήν
Ελληνικήν Οικογένειαν έπί άσφαλοΰς βάσεως καί πάντοτε
άρθοτομοΰντες τόν λόγον τής Θείας άληθείας θά γίνωμεν
πιστοί θεματαφύλακες τής ΌρθοδόΕου πίστεώς μας καί ά
γρυπνοι φρουροί τών έθνικών παρσδόσεών μας, ώστε κρα
τούντες ώς λάβαρον τήν Αγίαν Γραφήν καί ώς σύμβολον
τήν γαλανόλευκον, νά καταστήσωμεν τό Έ θνος μας λαόν
έκλεκτόν τού Θεού καί οϋτω θά προγματωθή εις όλους μας
ό διοκαής πόθος τού μεγάλου μας έθνικοΰ ήγέτου ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Χ Ρ ΙΣΤ ΙΑ
ΝΩΝ».

Ν. ΠΕΤΜΕΖΑ - ΛΑΥΡΑ

ΝΥΧΤΑ
ΑΓΩΝΙ ΑΣ
Διήγημα
πρδς τδ παράθυρο καί παραμέρισε λίγο τήν κουρτίνα.
Π ΗΓΕ
’Ανάμεσα άπό τά χαράκια τής γρίλλιας είδε πώς κόντευε

νάβγη δ ήλιος. 'Ερχόταν καί τούτη ή ήμερα δμοια κι άπαμάλλαχτη οάν δλεςτίς περασμένες νά φέρη τά ίδια, νά δουλέψη
γιά τδ μοιραίο πού έφτανεν άμάχητο, ανεμπόδιστο κι αμείλι
κτο μέ τδ βέβαιο καί σταθερό του βήμα μέσα σ’ αυτή τήν κά
μαρα. . .
Γύρισε καί ξαπλώθηκε πάλι στήν πολυθρόνα μέ σταυρω
μένα τά χέρια, σημάδι άδυναμίας καί άπόγνωαης έμπρδς στδ
άναπόφευκτο. "Εριξε μιά ματιά κατά τδ προσκέφαλο τού κρεββατιοΟ πλάϊ του. Τδ μαραμένο καί αύλακωμένο πρόσωπο τής
γριάς, μέ λίγες τούφες ψαρά μαλάκια ξέχυτα ατά πλάγια τής
λευκής σκούφιας, ήταν άναπαυμένο γαλήνιο κι ατάραχο. Ή
άνάσα της μέσ’ τήν άκρα σιγαλιά άπηχοδσε κανονική, ήρεμη
καί ρυθμική.
Δίπλα στδ τραπεζάκι άστραφτε στδ λιγοστό φώς τού καν
τηλιού ή σύριγγα μέ τή βελόνα, πού τής είχε χαρίσει δυδ
τρείς ώρες ύπνο κι άνάπαυσι στδ βαριόμοιρο τυραγνισμένο κορ
μί, κ’ είχε πραύνει κι άποκοιμήσει τούς άβάσταχτους πόνους.
Σέ λιγάκι θ’ άρχινήση π ά λ ε ... είπε χαμηλόφωνα, μα
σώντας μέσ’ τά δόντια του τΙς λέξεις μία - μία δ Δημήτρης
Σκλέπας, δ μοναχογιός της, κουνώντας άπελπιστικά τδ κε
φάλι του. "Ως π ό τ ε ... ώς πότε πιά θά μαρτυράη έτσι. ..
"Ηταν ή φρικτή άρρώστια άνίκητη κι άπάρθητη ακόμα άπ’
τήνέπιστήμη, τδ άγνωστο γιά τούς γιατρούς, δίχως άντίδοτο
καί φάρμακο, πού τής σπάραζε τά σπλάχνα, τ-Jlc έτρωγε τίς
σάρκες, σάπιζε τίς Τνες, έκσπτε τούς μυώνες, τά νεύρα, άνοίγοντας μέ βήμα στέρεο κι άσφαλτο τδ δρόμο πρδς τδ τέρμα
πού θάτανε γρήγορα μιά μέρα κι άλάθευτο.
"Ισαμε πότε θά τρα βά η ... θά βασανίζεται έτσι ξαναψιθύρισε. ..
Τήν άγάπαγε καί τήν λάτρευε αύτή τή μάνα, πού τοδχε
χαρισμένα καί θυσιασμένα τά πάντα, γ ι’ αύτόν.
Λίγο - λίγο έξαντλημένος άπδ τδν κόπο καί τήν άγωνία
έγειρε τδ κεφάλι στδ μαξιλάρι τής πολυθρόνας κ’ έκανε νά
κοιμηθή, μά δέν τούρχόταν δ ύπνος. Μέσ’ άπ’ τίς κατεβασμένες βλεφαρίδες σπίθιζαν κάτι οάν κόκκινες φωτοβολίδες, πού
τού καίγαν τά μάτια καί μπαίναν καί τού τρύπαγαν τά μυαλά.
"Ενοιωθε έτσι, έναν πόνο βαθιά στά ματόνευρά του.
— Πονώ κ’ έγώ, συλλογίστηκε καί τού φάνηκε πώς αύτδ
μίκραινε, περιμάζευε λίγο τδ άλλο, τδν πόνο τής ψυχής γιά
τδ μαρτύριο τής μάνας του.
Βήμα - βήμα νικούσε δ κόπος, ή άγρύπνια, ή έξάντληαι
τού κορμιού, κι αδυνάτιζε ή άντίδρασι τής σκέψης.
Παραδινόταν άνεπαίσθητα σέ μιά κατάστασι θαμπού δνείρου άνάμεαα στδν ύπνο καί στδν ξύπνο του. Άρχίνησε νά
δραματίζεται, νά διαβαίνουν καί στά μάτια του τά πονεμένα,
γραμμή κι απανωτά, οί μήνες, τά χρόνια, οί σβησμένες ώρες
τής περασμένης ζ ω ή ς ... Ή μικρή έπαρχία. . . "Ενα σχολειό,
ένα άπαλδ χέρι νά τδν ξυπνάη τδ πρωί μέ τδ χάδι στδ ιιέτωπο,
κ’ ένα χαμόγελο νά τοδ στέλνη τδ «Καλημέρα Δημήτρη»! Τδ
άναμμα ·τοΰ μικρού λυχναριού στδ στρογγυλό τραπέζι, τδ βι
βλίο του, τδ πρωινό διάβασμα... Οί χειμωνιάτικες αύγές στή
μικρή πολιτεία, τδ ξεπροβάδισμα τής μητέρας ώς τά σκαλο
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πάτια έξω στδ δρόμο. Τά χιόνια τά στρωμένα, τδ κουκούλωμα,
μ’ ένα σαλάκι στδ κεφάλι καί τίς πλάτες, τδ πανεράκι μέ τδ
λιτό φαγί τού μεσημεριού, τά μάλλινα τσουράπια πλεγμένα μέ
τά χέρια της, καί κεΐ στή γωνιά πού έστριβε, ένα φιλί σταλ
μένο μέ τ ’ άκροδάχτυλά της άπό μακρυά.
Μετά, περνούσαν ή ζωή του στήν ’Αθήνα, οί σπουδές, τδ
Πανεπιστήμιο, τ’ άπόμακρο καμαράκι του, τά βερεσέδια κ’ ή
πληρωμή μέ τδ κομπόδεμα έκείνης πού τδλυνε σιγά - σιγά καί
τοδστελνε... δλο τοδστελνε, γιά νάρθη μιά μέρα νά τδν δή,
καί νά τδν καμαρώση μεγάλο, ξακουσμένο, φημισμένου, έναν
καλό γιατρό μέσ’ τήν ’Αθήνα. . . "Υστερα, ή Εύρώπη, τά τρία
χρόνια στδ Παρίσι. Τδ κομπόδεμα τελείωσε. Καί πήγε κατόπι
τ ’ άμπέλι, τδ χωράφι, τδ σπίτι καί τέλος τ ’ δνειρό της πού
άλήθεψε. Γύρισε καί στερέωσε μιά θέσι στή μεγάλη πολιτεία,
μέ δνομα, μέ πελατεία, μέ κέρδη.
Τήν είχε μέσ’ τά πούπουλα, στήν καλοπέρασι, μέ τδ λου
σάτο μεγάλο σπίτι, μέ τίς ύπηρέτριες, μέ τήν πολυτέλεια, μέ
τ’ άμάξι καί τούς περιπάτους της καί περισσότερο μέ τήν περηφάνεια νά τόνε βλέπη έτσι τρανό καί ξακουσμένο, καί νά
νοιώθη τούς κόπους της, τίς στερήσεις νά πλερώνωνται δπως
τδ περίμενε τόσα χρόνια καί τ ’ ώνειρευόταν στή ζωή της. Καί
τώρα, πού τ ’ άνταπόδινε, νάρθη τδ μεγάλο κακό νά τούς χτυπήση μέσα στήν περιχαρή ζωή καί τήν εύτυχία τους. «Πώς
γίνονται έ τ σ ι... πώς έρχονται τά πράγματα στή ζωή;».
Μέσα στδ γλάρωμά του, σάν σέ δνειρο, άκουσε τδ πρώτο
βογγητό. .. Πετάχτηκε δλόρθος καί σίμωσε τδ κρεββάτι τού
πόνου της. "Επιασε τδ ξέσαρκο χέρι της μέ τίς φουσκωμένες
σάν σκοινιά φλέβες καί τδ φίλησε. Δεύτερο βογγητό άκολούθησε. Ό τύραννος ξχνάπαιρνε πάλι τή δύναμί του, πού τοδχε
άρπάξει πρόσκαιρα τδ εύλογημένο ναρκωτικό.
Ό πόνος κυρίευε πάλι τδ κορμί, τά σπλάχνα, κι άπλωνόταν σ’ δλο τδ σύστημα, νά τδ ταράξη, νά τδ βασανίση. Τά
βογγητά άκολούθησαν άπανωτά τδνα στ’ άλλο, γιά νά τελειώ
σουν σ’ ένα μικρόσυρτο μουγγητδ σά μιάς άγελάδας πού 'καλεΐ
τδ μοσχαράκι τ η ς .,.Τ δ κορμί μαζεύτηκε, αυσπάστηκε, κ’ ύ
στερα τινάχτηκε πάνω στά στρωσίδια, καί τά δυδ ξεσκλιάρικα
χέρια μ’ άφάνταστη δύναμι άρπαξαν αωιχτά τά σίδερα τού
κρεβδατιοΟ κ’ ένας κρύος ίδρώτας σημάδεψε τδ κερένιο μέ
τωπό της μέ κόμπους πού γυάλιζαν κάτου άπ’ τδ χλωμό φώς
τοδ καντηλιού πού τρεμόπαιζε σβήνοντας στδ εικονοστάσι, ται
ριάζοντας μέ τδ σύνολο έκεΐ μέσα, σά σύμβολο στά τι ερχόταν. ..
"Επνιξε κι αύτδς ένα στεναγμό μέσ’ τά δόντια του. Κράτκγε
πάλι τά χέρια σταυρωμένα, ανίκανα κι άπραγα μπρδς στδν
παντοδύναμο κι άδάμαστο άντίμαχό του, πού τόσες φορές τδν
πάλεψε, καί τώρα έσκυψε τδ κεφάλι αντίκρυ του, ταπεινωμέ
νος, νικημένος δλότελα, ξαρμάτωτος γιά νά τδν πολεμήση πιά.
Τή χάϊδεψε άπαλά καί τής σφούγγισε τδν ιδρώτα μ’ ένα
φουλάρι' τής μίλησε κάνα δυδ λόγια παρηγοριάς νά τήν έγκαρδιώση, πού τάξερε μάταια κι αύτά σάν δλα τ ’ άλλα. .. Ξύπνη
σε τή νοσοκόμα πού άνάπαυόταν, καί μαζί της βόλεψαν τήν
άρρωστη σέ μιά ατάσι πού νόμιζε αύτδς πώς θά ύπόφερνε λιγώτερο. "Γστερα, μέ σιγαλά βήματα, τραβήχτηκε πρδς τήν
πόρτα. Βγήκε έξω καί κατέβηκε στδ ισόγειο στδ γραφείο του.
Δέχτηκε τούς αρρώστους πού περίμεναν xt άρχίνησε τήν

έξέτααι. Κάθε τόσο τοΟ φαινόταν πώς άκούει ένα βόγγο, ένα
μουγγάνισμα, μιά κραυγή σπαρακτική νά τοΰ τρυπάη τ' αύτιά
καί νά τού τριβελίζη τό μυαλό. Τιναζόταν σά νά τόν βασάνιζε
αυτόν τόν ίδιον τό μαρτύριο τής άρρώστιας, σά νά τοΰ σπάραζε
τά δικά του σπλάχνα.
Τελείωσε μέ τή δουλειά του. Παράγγειλε νά μή δεχθούν
κανόναν άλλον. ’Ανέβηκε τή σκάλα τρία - τρία τά σκαλοπάτια,
μπήκε στήν κάμαρά της καί κάθησε δίπλα στό κρεββάτι. Είχε
λίγο ήρεμήσει κι αύτή, είχαν λιγοστέψει οι τρομερές μαχαι
ριές καί συνέφερε κομμάτι σ’ ένα προόσκαιρον άναπαμό,
“Εστρεψε καί τόν κοίταξε μ’ ένα σβημένο μάτι, καί
πάσχισε νά τοΰ χαμογελάοη, — ένα άχνό χαμόγελο πού κράταγε
άκόμα κάτι άπό τή σύσπααι τού πόνου στά χείλια. — Κάνε με
καλά, τοδπε ξεψυχισμένα. Γιάτρεψέ με, γλύτωσέ με άπό τό
μαρτύρεμα. ’Εσύ τό μπορείς. . . έσύ. .. τά μπορείς 8λα!
“Ενοιωσε τό χτύπημα μέσα του βαθιά.
Τ ’ άκουσε σάν
ειρωνεία, σάν ένα σαρκασμό γιά τήν άδυναμία του. Τραύλισε
ένα ξεψυχισμένο: θά γίνης καλά. “Εννοια σου, μήν απελπίζε
σαι, μανούλα. . . θά σέ κάνω έγώ καλά».
Παράξενα βάαταγε αύτή ή πρόσκαιρη καλυτέρεψι. Καθιστή
κι άκουμπώντας στά προσκέφαλα, ρούφηξε λίγες γουλιές γάλα.
Μέα’ άπ’ τις βαθουλωμένες κόχες, οί σβησμένες καί ξέθωρες
κόρες των ματιών οτρέψαν καί τόν κοίταζαν. Χαμογέλασε θλι
βερά, κι άνάγειρε πάλι τό κεφάλι στά μαξιλάρια. ’Εκείνος
γιά μιά στιγμή πίστεψε πώς μπορούσε νά γίνωνται θαύματα
καμμιά φορά. "Γψωσε τό βλέμμα πρός τό εικονοστάσι ποδκαιγε
μπροστά του τ’ άσβηστο καντήλι. ’Εξέτασε τούς Ά γιους μέ
τούς φωτογύρους στό κ ε φ ά λ ι... Τίποτα. ΟΙ ασκητικές και
σκληρές μορφές τού δήλωσαν πώς τά πάντα είναι πόνος καί
βασανισμός έδώ κ ά το υ ...
Βράδυαζε κ’ έπεφτε τό χειμωνιάτικο δειλινό. Οί ίσκιοι α
πλώνανε καί κυρίευαν λίγο - λίγο τις άκρες τής θλιβερής κρεββατοκάμαρας. "Γστερα σκοτείνιασε όλάτελα. Λές καί πρόαμενε
αύτή τή στιγμή γιά νά ξαναθυμηθή τό φριχτό του έργο, κατάφερε τήν πρώτη μαχαιριά 6 φοβερός έχθρός.
Ή πρώτη κραυγή άντήχησε μέσα ατούς τοίχους τής πέν
θιμης κάμαρας. Τό κίτρινο μισόφωτο τής σκεπασμένης λάμπας
έρριχνε τό θλιβερό χλωμό φως στό ξέσαρκο πρύσωπο, στά λακκουβιασμένα μάγουλα, στά γουρλωμένα μάτια, πού ατένιζε έκ
πληκτα σά ν’ άντίκρυζαν τόν έχθρό πρόσωπο μέ πρόσωπο, καί
στά πανιασμένα χείλη τά στριμμένα σ’ ένα μορφασμό πόνου κι
άγωνίας. Μόλις πρόλαβε ανάμεσα στούς σπασμούς, τά τινάγματα, τό μάζωμα τού τυραγνισμένου κορμιού, νά ξεστομίση, κομ
μένα άπ’ άναστενάγματα καί βόγγους, λίγα λόγια. . . τά ίδια
λόγια π ά λ ι...
— Γλύτωσέ με. . . “Ωχ, “Ωχ! Μπορείς, έσύ τό μπορείς. Χώ
σε με! Κάνε με καλά, γιάτρεψέ με, Δ η μή τρη ...
’Εκείνος δίστασε μιά στιγμή, ταλαντεύτηκε κ' έπειτα χύμηξε μέ μιάς στό κομοδίνο, άρπαξε βιαστικά τή σύριγγα, τή
βύθισε στό μπουκαλάκι καί τράβηξε τήν κανονισμένη δόαι. Τής
έπιασε μέ τό ζερβί χέρι τό μπράτσο, τέντωσε τό δέρμα καλά,
κι άδειασε, πιέζοντας μέ τό μεγάλο δάχτυλο, τρυπώντας τή
σάρκα, τό εύλογημένο ύγρό, τό μοναδικό γιατρικό πού τού
άπόμενε!

Σέ λίγο σιγά - σιγά, μέ στεναγμούς πού ’δειχναν μιαν
άνακούφισι, ή γλιούλα γαλήνεψε, ήρέμησε καί παραδόθηκε
πάλι στό βαθύ λήθαργο, τή μόνη κατάστασι ήσυχίας πού γνώ
ριζε.
*0 γιατρός Σκλέπας κάθησε δίπλα στό προσκέφαλο. Κοί
ταζε τό ώχροκίτριρνο προσωπάκι πού ξανακέρδιζε τήν πρόσκαι
ρη γαλήνη. . . κι άξαφνα ξέσπασε σέ δάκρυα ακράτητα, μέ
λυγμούς κι άναφιλητά, δπως έκλαιγε σάν ήταν παιδάκι δταν
δέν τής έκανε τό θέλημά της καί τόν μάλωνε. ’Αντηχούσαν
σάν σφυριά τά λόγια της, τά παρακάλια της, ή απελπισμένη
Ικεσία της. . . «Κάνε με καλά. . . Γιάνε με. Έσύ τό μπορείς. ..
τό μπορείς!».
Άκούμπησε τούς άγκώνες στά γόνατα κ’ έπιασε σφιχτά
τό κεφάλι του, πού μέσα του στριφογύριζε πεισματικά μιά σκέψι καί μιά ιδέα ριζωμένη πού τήν έτρεμε κι 6 ίδιος.
— Τ ώ ρ α ... καλά! Μά σέ τρεις τέσσερες ώρες πάλι τά
ίδια. Κ’ έτσι αύριο καί μεθαύριο, καί τις άλλες μέρες καί
ν ύ χ τ ε ς ...
Νά περιμένη; Τί έχει νά προαμένη; Στή μάταιη καί ά
σκοπη αύτή άπαντοχή έκεϊνο πού έρχότανε τό ήξερε. Τιποτ’
άλλο δέν έμελλε νάρθη. Κι αύτή νά περιμένη νά γίνη κ α λ ά .. .
νά τή κάνη αύτός καλά!
— Μά τούτο είναι μαρτύριο καί γιά τούς δυό. Τούς είχε
άρπάξει καί τούς πιλάτευε, τούς ταλάνιζε.
’Ανασήκωσε τό κεφάλι, κ’ έστρεψε τά μάτια ατό κρεββάτι.
Κοιμόταν, αναπαυόταν ωραία. “Ισως νάβλεπε καί όνειρο. Ποιός
ξέρει; Τήν παλιά της ζωή, κάποιες στιγμές πού τής δώσανε
λίγη χαρά καί εύτυχία. Μιά μικρή άγάπη, Ινα παλληκάρι, τό
χτυποκάρδι της γιά μιά ματιά, πού μπροστά της χαμήλωνε
τά μάτια της ντροπαλά;
“Εβλεπε τό μικρό ξέσαρκο κορμί πού μόλις ξεχώριζε κά
του άπ’ τά σκεπάσματα' κοίταζε τό ένα μπράτσο, βγαλμένο καί
άπλωμένο έξω άπ’ τις κουβέρτες, κοκκαλιάρικο, μαυροκίτρινο,
μέ λίγες σάρκες, σέ δέρμα πλαδαρό' κρεμασμένο πλάγια τό
πρόσωπο τό κερένιο, τή σουβλερή μύτη καί τό γυριστό πηγούνι,
τά βαθουλωμένα μάτια καί τό κίτρινο μέτωπο, τις άριές τρί
χες τών μαλιών πού άπλώνονταν στό προσκέφαλο σά σταχτερά
φιδάκια πού τής τύλιγαν τόν άσαρκο λαιμό, τ’ άχρωμα πανια
σμένα χείλη πού γράφονταν άπάνου τους Ινα άόριστο κι άχνό
χα μ ό γελο ... Σίγουρα θά δνειρευόταν ωραίους κόσμους.. . Τ ’
δνειρο όμως θά κοπή, θά ξανάρθη ό τύραννος πιό άνελέητος,
γιά νά πάρη τήν έκδίκησt γιά τών πρόσκαιρη ξεφυγή της, γιά
τό προσωρινό ξεγλύτωμα άπ’ τά νύχια το υ ...
Αύτό δά έκεϊ τό χούφταλο, τ’ άσαρκο κουφάρι, αύτό λοι
πόν ήταν τ’ όμορφο λυγερό κυπαρισσένιο κορμί ποδχε σφίξει κι
αγκαλιάσει μικρός; ’Εκείνα τ’ άχαμνά καί μπασμένα στήθια
είναι όπούχε άπογείρει άλλοτες καί νανουριζόταν; Αύτά είναι
τά χείλη πού τοδχαν δώσει όλα έκείνα τά φιλιά τής αγάπης,
τής λαχτάρας, τής στοργής; Κι όλα τά γλυκόλογα καί τά πα
ραμύθια άπό κεϊ βγαίναν, κ' έφκιαναν τούς ωραίους κόσμους
πού μέσα τους άποκοιμιόταν γλυκύτατα;
Ό γιατρός Σκλέπας σηκώθηκε άπάνου δστερ’ άπό έπίμονη
σκέψι πού θά κράταγε ώρες δλάκερες. “Ολο τό γυρόφερνε
μέα’ στό νού του, τό βασάνιζε, τό έξέταζε, τό ζύγιζε καί μέ
τις δυό παλάντζες, τήν άθρώπινη καί τή θεϊκή. Τόν έπειθε
τόν έαυτό του, κι άνάπαυε γιά μιά στιγμή τήν ταραγμένη συνείδησί του. "Γστερα. . . άνατρίχιαζε, τόν έπιανε ίλιγγος σά
νά στεκόταν μπροστά σέ μιάν άβυσσο κι έβγαζε τό πόδι του
στό κενό. Σουλάτσερνε μέσα στήν κάμαρα μέ τά χέρια δεμένα,
πίσω, τό κεφάλι άναγερτό καί τό μέτωπο ψηλά, μέ τήν άπόφασι σφιχτοδεμένη, παρμένη πιά δίχως δισταγμό. “Ενοιωθε
κάτι πού τού ψιθύριζε: «Ναί, ναί. “Ετσι π ρ έ π ε ι...» . “Ελυνε
τά χέρια του καί πέφταν άδύναμα, παραλυμένα πλάι στό κορμί
του. Σταματούσε τό περπάτημα, καί τά μάτια του άπορημένα
μέσα στήν άγωνία του, έδειχναν τό φοβερό άγώνα, τήν τρο
μαχτική πάλη άναμεταξύ στις δυό σκέψεις, σέ δυό ιδέες τό
ίδιο δυνατές. Ή καρδιά του σφυροκοπούαε άκράτητα, κι οί παλ
μοί μετάδιναν τό σφοδρό χτυποκάρδι σ’ άναπετάγματα στό
στέρνο του. Αίσθάνθηκε νά τού λείπη δ άέρας, ένοιωσε νά
πνίγεται. "Ωρμηοε πρός τό παράθυρο καί τ’ άνοιξε. Κατά
στερος κι δλόλαμπρος ούρανός. Τ ’ άστέρια τραβούσαν τό δρό
μο τους ισορροπημένα κι άτάραχα. Μερικοί χαροκόποι περνού
σαν μεθυσμένοι τραγουδώντας καί χτυπώντας παλαμάκια μέ
ρυθμό. "Γψωσε τή ματιά του πρός τό λαμπρότερο άστέρι στό
στερέωμα. Τού φάνηκε πώς ήταν ένα μάτι έκεί ψηλά πού τόν
θωρούσε αινιγματικά κι αύτόν. Δέν τοδδινε καμμιάν άπόκρισι
στό έρώτημά του' καμμιά λύσι στό φρικαλέο πρόβλημα. . .
— Λοιπόν ύστερ’ άπό δυό τρεις ώρες, είπε, πάλι τά ίδια !. .
“Ετσι άτελείωτα θά ξαναγυρίζουν, θά ξαναγίνωνται. . . Κ’ έκείνη ή φωνή θά ξαναλέη τά ίδια άπαράλλαχτα. «Κάνε με
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καλά. Ι'ιάνε με, γλύτωαέ με, Δ η μή τρη ... Γλύτωσε με!>.
Ταχύς, δρμητικός δπως κ’ ή ακέψι, χύμηξε πρός τό τρα·
πεζάκι. Τά μάτια του άλάνοιχτα, Ολοστρόγγυλα, πεταμένα $ξυ>
σάν τών τρελλών. "Αρπαξε μέ δία μή τυχόν καί μετανοιώαη
τή σύριγγα, τό μπουκαλάκι, καί τρά βη ξε... Τράβηξε καί γιόμισε τό σωλήνα άπάνου κι άπάνου. Μέ τά μάτια ώρθωμένα,
τό βλέμμα άγ-ριεμένο, ξώφρενος, άλαλιασμένος, κυριευμένος άπό
μιά διέγερσι τρομαχτική που τοδίινε άδάμαστη δυναμι καί μέ
σταθερή τήν άπόφααι, πήδησε μεμιάς σιμά στό κρεββάτι, άρπα
ξε άπότομα τό ξέσαρκο έκεΐνο μπράτσο, τδσφιξε δυνατά καί
βύθισε τή βελόνα αδειάζοντας ώς τόν τελευταίο κόμπο τά σω
λήνα. "Γστερα ξανάκανε τό ίδιο δεύτερη φορά, γρήγορα, μέ
κινήματα τρελλοΰ, ξεχύνοντας μέσα στή μαρτυρημένη σάρκα
τή γλυκειά γ α λ ή ν η ... τό λυτρωμό!
Έ π ειτα , έπιασε τά δυά ξεσκλιάρικα χέρια, έπεσε άπάνου
τους at άρχισε νά τά βρέχη, νά τά πστίζη μέ δάκρυα. Έ κ λα ιγε
μ' άναφιλητά, τινάζονταν, κ’ οι ώμοι του άνεβοκατέβαιναν
μέ τούς λυγμούς καί άναστεναγμούς. . . Τώρα, ήταν πιά τό
άνεπανόρθωτο! Κι άν δέν έπρεπε;. . . Κι άν γινότανε κάνα θαύ
μα; ΓΙοιός τά ξέρει αύτά; Ή ζωή είναι 8λο μυστήρια. Κι άν
σέ δυό μήνες, σ’ ένα, σέ λίγες μέρες άκουγόταν πώς βρέθηκε
τό άντίδοτο; "Ολοι δουλεύουν γ ι’ αύτό νύχτα - μέρα' άν βρι
σκότα ν!... Μά τότε λοιπόν τή σκότω σε!... «Είμαι ένας φο
νιάς, ό φονιάς τής μάνας μ ο υ ...» .
Τό ναι καί τό όχι. Τόν ξεγέλασε λοιπόν τό πρώτο! Και
τώ ρ α .. . δέν παίρνει πιά γιατριά' δέν παίρνει ούτε μετάνοια.
Δέν ξεγίνεται 8,τι έγινε.
’Εκεί μπροστά, τό ζαρωμένο προαωπάκι, τά ώχρά χείλη!
Τώρα γράφουν ένα χαμόγελο ξεκαθαρισμένο όλότελα. Σίγουρα
θάβλεπε κάτι καινούργιο κι άναγάλιαζε. θάταν παίχαρη κ’
εύχαριοτημένη πού τήν πήρε άπό τό χέρι καί τήν ώδήγησε
έ κ ε ΐ... Ν ά ... τώρα λοιπόν άνοιγαν τά έπουράνια καί τή δεχόντουσαν. Σιγά - σιγά μέ τά στρωτό της βήμα, έτσι δπως
περπατούσε μέα’ τό σπίτι, θάμπαινε στούς άγνωρους τόπους
καί θά ψιθύριζε μέ τή σβημένη φωνή της. «Μ’ έφερ’ εδώ τό
παιδί μου, τό παιδάκι μου, κρατούντας με άπ’ τό χ έ ρ ι...» .
Τινάχτηκε άπάνου' τά μάτια του όρθάνοιχτα, πεταμένα
δξω, τριγύριζαν έδώ κ’ έκει όλόγυρα ατήν κάμαρα απλανή κι
άγριεμένα άναζητώντας κάτι πού τά περίμενε σάν άπόκρισι
στήν αγωνία τ ο υ ... «"Οχι, δέν ήτανε φονιάς κι 8,τι έπραξε
τδκανε ορθά καί καλά».
Τίποτα δέν έρχόταν νά τού άποκριθή. . . Τ ίπ ο τα !..
Ό γιατρός Σκλέπας μάταια πιά πάλευε μέ τά γιό Σκλέπα,
μέ τό. . . Δημήτρη νά τόνε πείση δτι «έτσι ήταν. . . αύτό ήταν
τό σωστό νά γίνη». Κι δ Δημήτρης ένοιωθε τήν καρδιά του νά
σφυροκοπα τρελλά καί τό μυαλό νά γυρίζη, νά θολώνεται, καί
σύγκαιρα ένας κόμπος νά τού αφίγγη, νά τού πνίγη τό λ α ιμ ό .. .
Μιά κραυγή άγρια, ένα ούρλιασμα, ένας βρυχηθμός σάν άγριου
θηρίου λαβωμένου άντήχησε, έσκισε τό σιγαλόν αέρα, κ’ έφτα
σε 8ξο> στό διάδρομο, στ’ άλλα δωμάτια, σ' δλο τά σπίτι! Σά
μπήκαν μέσα, ή νοσοκόμα, οί ύπηρέτες, μόλις πρόλαβαν νά τόν
κρατήσουν έκει στό πρεβάζι τού άνοιχτού παράθυρου σκυφτόν,
έτοιμον νά ζυγιάζη τό πήδημα σά μονάχη λύσι στό φρικαλέο
του δίλημμα.
ΕΚΕΙ, δξω στό ψυχιατρείο, δ γιατρός Δημήτρης Σκλέπας,
τό νούμερο 48, είναι ό πιό ήσυχος. Πράος καί γαλήνιος τρό
φιμος. Μιλεί μαλακά, συζητεί λογικά μέ τόν διευθυντή, τούς
γιατρούς, τό φύλακα. "Εχει τή μανία νά ξομολογιέται, τάχα,
σ’ δλους καί περισσότερο στόν ιερέα τού άσύλου. Τόν άναζητάει
συχνά.
— Σκότωσα τή μάνα μου, κύριοι! Σκότωσα τή μάνα μου.
Μάλιστα! Έ κανα καλά;
’Εκείνοι χαμογελούν άκοόοντάς τον.
—Αύτή είναι ή τρέλλα του, λέει ό διευθυντής. Τίποτ’
άλλο!
"Ενα χαμόγελο τού άπαντάει πάντα.
Άποτραβιέται μονάχος στό περιβόλι. Κάθεται κάτου άπό
μιά γέρικη έλιά, δένει τά χέρια του στά γόνατα, κοιτάει ψηλά
στόν ούρανό, κι άκούγεται νά μουρμουρίζη μέ σιγανή φωνή:
—Κανένας. . . μωρέ, κανένας νά μήν μπορή νά μού δώση
ά π όκρ ισ ι!... Ούτε ό ίδιος δ θεός!
Κ’ οί άλλοι άκούνε κ α ί . . . γελάνε!
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 24ωρο

ΑΛΑΟΥ ΓΟΝΕΙΡΟ ΚΓ ΑΛΛΟΥ ΤΟ ΘΑΥΜΑ
Τεμπέλης ήταν ό άνθρωπάκος, αλλά τά βόλευε
•καλά. Είχε βλέπετε τόν τρόπο του. Χωρίς νά δουλεύη
— αύτό δέν ήταν τοΰ χαρακτήρα του— κατάφερνε νά τά
φέρνη γύρα καί μάλιστα νά καλοπερνά.
ΙΙώς; Μά. . . δπως τόσοι καί τόσοι σ’ αύτό τόν
κόσμο. Μή βιασθήτε νά βάλετε κακό στό νοΰ σας. Δέν
ήταν κανένας απατεώνας, καταχραστής, λαθρέμπο
ρος. . . Δέν ήταν τίποτα άπ’ δλα αύτά. Καί αύτό ήταν
τό παράπονό του. "Οτι δέν μπόρεσε νά «προκόψη» στή
ζωή του. Γιατί κύτός ήταν άπλούστατα ένας μικρός,
άισήμαντος, άγνωστος κλεφταράκος. Διαρρηκτάκος γιά
νά κυριολεκτήσουμε. Τά «Ινδιαφέροντά» του δέν έφτα
ναν καί πολύ μακρυά. Τόν άρκοϋσε καμμιά μικροδιαρρηξούλα. Δέν είχε άντικλειδια, δέν έσπαγε πόρτες. . .
’Έμπαινε στά «μαλακά». Καί ήταν πάντα εύχαριστημένος. Καί μέ τά πολλά καί μέ τά λίγα. Δόξαζε τό
Θεό, πού τόν «γλύτωνε» άπό τά νύχια τής Αστυνομίας.
Ό Θανάσης δμως, έτσι έλεγαν τό συμπαθητικό «καλό»
καί «προκωμένο» οικογενειάρχη είχε ένα μικρό, μικρό
έλαττωματάκι. "Οταν τά χρήματα τοΰ φαίνονταν λίγα,
άφηνε στον καταστηματάρχη ένα «καλογραμμένο» σημειωματάκι, μέ τό όποιο, άφοΰ πρώτα τοΰ ζητούσε συγ
γνώμη γιά τήν «Ινόχληση», τόν παρακαλοΰσε έπειτα
νά άφήνη κάτι πάρα πάνω στό ταμείο. "Ετσι κυλούσε
ή ζωή του Θανάση, ώσπου κάποτε ήλθε— φυσικό ήταν
άλλωστε— τό μοιραίο. Ό βολικός θκνασάκης «χτύ
πησε» στό μεγάλο ποτοποιείο τής γειτονιάς του. Μήνες
περνώντας άπ’ έξω τό «κόρταρε», περιμένοντας τήν
κατάλληλη στιγμή. Και, «δταν ήλθε τό πλήρωμα τοΰ
χρόνου» έξαπέστειλε δ Θανάσης, τήν οικογένεια νά κοιμηθή. . . Ή «έπιχείρηση» άρχισε λίγο μετά τά μεσά
νυχτα. "Ομως στάθηκε γιά άλλη μιά φορά άτυχος. Τσέ
πωσε λίγα μόνο κέρματα κ α ί. . . έγραψε τό απαραί
τητο σημειωματάκι. 'Ωστόσο σκέψτηκε νά μήν άφήση
τή βραιδυά νά πάη χαμένη. Κανένα ποτό, δέν ήταν
άσχημο. Ούζάκι, βερμουτάκι, ούϊσκάκι, κρασάκι, δτι
ήθελε ήταν δικό του. Πρωτίτερα προτίμησε νά δοκιμάση
κΓ δλας. Μπορεί νά μήν ήταν καλής ποιότητας. . . "Ε
τσι δοκιμή στή δοκιμή ήλθε στό . . .κέφι. 'Ό τι χρεια
ζόταν ήταν ένας καλός ύπνος. Τό άτύχημα γιά τόν
καλοκάγαθο Θανάση υπήρξε, δτι ό ύπνος τράβηξε πε
ρισσότερο άπ’ δτι χρειαζόταν.
Τό πρωί τόν ξύπνησε δ καταστηματάρχης. Καί
μαζί του δύο εύγενικοί άστυφύλακες τόν. . . βοήθησαν
νά καθίση στήν άναπαυτική πολυθρόνα τοΰ περιπολι
κού. Ό Θανάσης ώδηγήθηκε στό Τμήμα διά τά περαι
τέρω . . .
II. ΟΙΚΟΝΟΜΛΚΟΣ
Άρχιφύλαξ

ΠΟΙΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΕΒΟΗΘΗΣΑΝ
ΕΙΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΖ. Δ Ε Λ Η Ο Λ Α Ν Η
Άρχιφύλακος
Υπό τό σύγχρονον πνεύμα τής κοιγωνίας των άνθρώπων, (be πολιτισμός
νοείται ή άρμονική καί ευχάριστος, υ
λική καί πνευματική, διαβίωοις του άνθρώπου εις ένα περιβάλλον ίσορραπημένον, φυσικώς καί κοινωνικώς.
Έ ν τή καθόλου έννοια τής λέΕεως πο
λιτισμός πραγματοποιείται ή διαπλάτυνσις τής έννοιας τής στιγμής καί οϋτω
συνδέεται δΓ όμοιβαίου τρόπου, τό πα
ρελθόν καί τέλλσν ολοκλήρου τής άνΘρωπότητος.
Κατά τό διδάγματα τής όντολογίας,
ό άνθρωπος ένυπάρχει εις τήν φύσιν ώς
μία Ζώσα (ένεργός) δύναμις καί ύπόστοσις. Έ χει έμφυτον καί ένυπάρχουσαν τήν έπιθυμίαν πρός τό είδέναι καί
είναι φύσει έπίτεχνος πρός τό μαθείν.
Ή άνάπτυΕις τού όνθρωπίνου νοός εί
ναι διττή, ήτοι ύλική καί ειδολογική, καί
έχει άμεσον σχέσιν πρός τήν άνάπτυΕιν
δημιουργικού έργου, καθ' όσον οΰτος
προβάλλεται εις τό παγκόσμιον στερέω
μα ύπό τήν τριπλήν ύπόστασιν των
Γραμμάτων, τών 'Επιστημών καί τών Τε
χνών.
Αφετποία διά τήν περαιτέρω έΕελεικτικήν πορείαν τής πολιτιστικής άναπτύΕεως τών λαών τής γής, ύπήρΕεν ή έπινόησις τής γραφής, διά τής όποιας έθεμελιώθη ή γνώσις κοί άνεπτύχθησαν τό
γράμματα καί ή Παιδεία έν γένει.
Ή ακένωτος φωτοπηγή τής Ελληνι
κής άρχαιότητος διά μέσου τών Ελλη
νικών γραμμάτων, έφώτισεν όλους τούς
λαούς καί μεγάλος προοήνεγκεν ύπηρεσίας εις τήν διάδοσιν τού πολιτισμού,
Πλήν τών 'Ελλήνων καί άλλα "Εθνη
άνθρώπων (Χαλδαϊοι, Σουμέριοι, Αιγύ
πτιοι κ.λ.π.), συνέθαλον μεγάλως εις
τήν άνάπτυΕιν τών γραμμάτων διά τού
πολιτισμού των.
Έγκύπτουοα λοιπόν έπί τών συγγρομμάτων τών τότε σοφών τού κόσμου, ή
'Επιστήμη άνιχνεύει, έρευνα άνακαλύπτει.
'' Εκτοτε ό άνβρώπινος νους έτελειοποιήθη εις μέγα βαθμόν καί τελειοποι
είται είσέτι κοί πλεϊσται όσαι άνακαλύψεις καί έπινοήσεις ήλθον εις φώς.

Τό γεωμετρικόν σχήμα τού κύκλου
παρεκίνησε τόν άνθρωπον τών άρχαϊκών
χρόνων εις τήν έπινόηοιν τού τροχού,
διά τού όποιου διέτρεΕεν καί έκινήθη εις
άποστάσεις μυριάδων χιλιομέτρων.
Ή άνακάλυψις όμως τής Τυπογραφί
ας ύπό τού GOTEBERG, προσέφερεν
άνεκτιμήτους άΕίας εις τόν άνθρωπον
καί θεωρείται ώς ή κατ' έΕοχήν σπουδαι
ότατη τών έφευρέσεων.
"Εν παλαιόν πιεστήριον, χρησιμοποιούμενον διά τήν άπόσταΕιν καί παρασκευ
ήν τού οίνου, έχρησίμευσεν ώς τυπο
γραφική μηχανή, διά νά τυπωθή τό πρώ
τον βιβλίον, ή « Αγία Γραφή*.
Ή διάδοσις τής τυπογραφίας ύπήρ
Εεν ταχυτάτη' βιβλία έντυπα, έφημερίδες, έΕετυποΰντο, ώς καί σήμερον, κατά
άπειρον άριθμόν άντιτύπων. Ή διάδοσις τής γνώσεως συνετελεϊτο κατά τόν
πλέον έπαγωγόν τρόπον.
Ό 19ος αιών έχει βέβαια χορακτηριοθή ώς αιών τών ανθρωπίνων άνακαλύψεων, άλλά καί ό 20ος δέν ύστερεϊ εις
έφευρέσεις καί έπιτεύγματα. Ό άνθρώπινος νους μοχθεί, πειραματίζεται, άγωνιό καί έλπίΖει.
ΈλπίΖει εις τήν μηχανήν, τήν μηχα
νήν πού θά τιθασσεύση τόν άφρισμένον
ώκεονόν, πού θά ύψωθή ύπερήφανη εις
τόν ούρανόν καί θά έκμηδενίση τάς άποστάσεις, τάς μεταΕύ τών κρατών τής
γής.
Οϋτω, έπιτυγχάνει ή ενεργός προσπά
θεια τού Γάλλου μηχανικού FOULTON
καί τό πρώτο κινούμενον άτμόπλοιον, τό
CLERMON, όπερ ό ίδιος κατασκεύασεν
διασχίΣει τήν θάλασσαν τής Μάγχης.
Καί σήμερον, θαυμαστοί ύπερωκεάνιοι
γίγαντες όοθώνουν ύπερηφάνως τό άνάστημά των εις τήν μανίαν τού Ατλαν
τικού καί τών άλλων θαλασσών τής Υ
δρογείου.
Ακόμη θά πρέπει νά άναφεθρούν αί
άνακολύψεις τού JAMES VATT, τού καταοκευαστοΰ τής
Ατμομηχανής, τού
STEVENSON διά τήν πρώτην σιδηροδρο
μικήν μηχανήν κοί τού Γάλλου Κ ΙΝ ΙΩ
διά τό πρώτον αύτοκίνητόν του.
Γενικώς είπεϊν τά μέσα συγκοινωνίας

έφερον τόν κόσμον εις μεγαλυτέραν συ
νάφειαν, έΕεμηδενίσθησαν αί άποστάσεις
τών μελών, άνεπτύχθη εις μέγα βαθμόν
τό έμπόριον κοί, έκ τού συγχρωτισμού
τών μελών τής μιας καί τής έτέρας πο
λιτείας, διεδόθη έπί τά βελτίω ό πολιτι
σμός.
Ή ιστορία τού μεγαλυτέρου έφευρέτου τών αιώνων EDISSON, ό όποιος ώς
μάς λέγει ό βιογράφος αύτού, είχε συγ
κεντρώσει χίλια τετρακόσια διπλώματα
έφευρέσεων —είναι μιά συνεχής προσπά
θεια έπινοήσεως τών καλλιτέρων μέσων
Ζωής τού άνθρωπίνου πολιτισμού.
Θά έχρειάΖετο ύπεράφθονος γραφική
ύλη διά νά περιγράψή κανείς τόν πλού
τον τών έφευρέσεων τού άνβρώπου αύτοϋ. Ένδεικτικώς άναφέρομεν τήν άνακάλυψιν τής ήλεκτρικής λυχνίας, τού
κινηματογράφου, τού φωνογράφου κλπ.
Εις τά μετέπειτα έτη, ό άνθρώπινος
πολιτισμός έπλουτίσθη διά νέων μέσων
καί άνακαλύψεων. Ή ιατρική έπιστήμη
σημειώνει άλματώδη πρόοδον, (ΠΑΣΤΕΡ, ΡΑΙΝΤΓΚΕΝ, ΚΙΟ ΥΡΙ, ΦΛΕΜ ΙΓ Κ ).
Καί νέα αϋΕησις τών έφευρέσεων εις
τάς συγκοινωνίας.
Ό Γάλλος Μπλεριό πέτα μέ τό πρώ
τον άεροπλάνο του, όπό τήν Γαλλίαν εις
Αγγλίαν.
Ή μεγάλη έφαρμογή τού ήλεκτρισμοϋ
εις τήν βιομηχανικήν καί τήν οικιακήν
οικονομίαν, άλλάσσει τόν ρυθμόν τής
Ζωής καί κατ' άκολουθίαν τού δείκτου
τής πολιτιστικής στάθμης τού αίώνος
μας.
Διά τόν άταμικόν αιώνα εις τόν όποιον
ό άνθρωπος κατώθρωσε νά θέση πόδα
έπί τού Σεληνισκού έδάφους καί νά γυρίση νικητής καί τροπαιούχος τού μεγαλεπηβόλου έπιτεύγματός του, δέν χω
ρούν σχόλια καί έπεΕηγήσεις' ό άνθρώ
πινος πολιτισμός μεγαλουργεί.
Βεβαίως, ή κατάκτησις τής σελήνης
δέν άποτελεί τό τέρμα τής άνθρωπίνης
προσπάθειας. Ή άνθρωπότης συνεχώς
προχωρεί καί εις κάθε ήμέραν πού πα
ρέρχεται πραγματοποιεί καί έν είσέτι
βήμα έπί τά βελτίω.

Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α
Μάς έοτάλη τό πανηγυρικό τεύχος τών «Αστυνομικών Χρονικών», πού έξεδόθη μέ τήν ευκαι
ρία συμπληρώσεως 20 χρόνων έκοοτικής ζωής τής συμπαθούς έπιθεωρήσεως. Τό τεύχος είναι πλού
σιο σέ περιεχόμενο καί έξ αιρετικά καλαίσθητο καί έντυπωσιακό σέ Ιμφάνιση. Σ’ όλους όσοι μοχθούν
για τήν έκδοσή του άπευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια γιατί έξω άπό τά αύστηρώς υπηρεσιακά πλαί
σια προσφέρουν μιάν άνεκτίμητη κοινωνική υπηρεσία καθολικής άδελφώσεως τού Πολίτου μέ τόν
’Αστυνομικό, τόν άκοίμητο φρουρό τής ήσυχίας, τής γαλήνης καί τής τάξε ως.
«Έφημερΐς τών Ειδήσεων» Κέρκυρας
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
Ε Λ Λ A A A
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Εις τό προηγούμενον άναφέραμεν, ότι τά απασχολούν
το τούς πέντε έφόρους Ζητήματα, τά άφορώντα εις τά ήθη,
ήσον όλίγα εις τήν άρχαίαν Σπάρτην, άφού οϋτε μοιχείαι
έλάμδανον χώραν, οϋτε άρπογαί, οϋτε βιασμοί, οϋτε τέλος
τό έταιρικόν στοιχεϊον έκαρποφάρησεν εις τήν μητρόπολιν
τών Δωριέων ώς τούτο συνέβη εις τάς άλλας πόλεις τής
άρχαιότητος. Αλλά ποιας άρμοδιότητας είχον οί πέντε άνώτατοι τής πόλεως άστυναμικοί άρχοντες ώς έπαπτευοντες τά ήθη τών συμπατριωτών των; Εις τάς οπουδαιοτέρας
έξ αυτών δύνσνται νά συμπεριληφθούν, ή κατοδίωΕις καί ή
τιμωρία τής άγαμίας, τής όψιγαμίας καί τής καικογαμίας, ή
παρακολούθησις τής άνατροφής τών νέων καί τής διαγωγής
τών Σπαρτιατών, ή έπαπτεία τών πενθών καί τών θυσιών
καί τέλος ή άπογόρευσις τής άποδημίας καί ή έκδίωΕις έκ
τής Σπάρτης τών υπόπτων νά διαφθείρουν τά ήθη τών πο
λιτών, Εένων.

1) Ά γ α μ ία , όψ ιγαμία, κακογομία.
Ελέχθη, άτι ή άλιγονθρωπία κατέστρεψε τήν Σπάρτην.
Είναι άλήθεια, πώς άοετέλεσε πράγματι τό αιώνιον πρό
βλημα διά τήν πόλιν τού Λυκούργου καί διά τόν πρόσθετον
λόγον, άτι οί Σπαρτιάται εύρέθησαν μετά τήν κατάκτησιν
τής Λακωνίας, όλίγοι έν μέσω πολυπληθεοτέρων έντοιπίων.
Τούς χρόνους τών Μηδικών πολέμων οί έλεύθεροι πολϊται
ήοαν 8.000. Τό έτος 371 π.Χ. έφθοσαν νά είναι μόνον
1.500. Τήν έποχήν τού Άριστστέλους ό άριθμός των έμειώθη εις 1.000 καί έπί "Αγιδος (244 —243) μόνον 700 γνή
σιοι Σπαρτιάται έΖων ύπό τήν σκιάν τού Ταϋγέτου. Αύτός
βοσικώς ύπήρΕε καί ό λόγος, ώστε νά ληφθούν σκληρά
καί διά τούς άλλους Έλληνας άκατονόητα νομοθετικά μέ
τρα, άπσβλέποντα εις τήν μέ κόθε τρόπον άντιμετώπιοιν
τού όΕυτάτου δημαγραφικού προβλήματος. ΜεταΕύ τών μέ
τρων τούτων, ήτο καί ή καταδίωΕις καί ή αυστηρά τιμω
ρία όσων δέν ένυμφεύοντο. Ή άγαμία άπετέλει έγκλημα
στρεφόμενον κατά τού κράτους, άφοΰ ό γάμος σκοπόν είχε
νά γεννηθούν διά τήν Σπάρτην «χρήσιμα καί γενναία σώ
ματα» κατά τήν έκφρασιν τού Ξενοφώντος. Ακριβώς διά
τόν λόγον τούτον, οί νέοι έδει νά ένυμφεύοντο κατά τήν
άκμήν τής ήλικίας των. « . . . Ό νομαθέτης έταΕεν άκμαϊς
τών σωμάτων τούς γάμους ποιεϊσθαι». Ώ ς κατάλληλον διά
γάμον ήλικίον οί Σπαρτιάται έθεώρουν τό 30ον έτος διά
τούς άνδρας καί τό 20ον διά τάς γυναίκας. Όσοι δέν ένυμ
φεύοντο έτιιμωροΰντο ύπό τών έφορων διά τής λεγομένης
«γραφής άγαμίου». Δέν είχον δικαίωμα ψήφου καί δέν ήδυναντο ίσοβίως νά καταλάβουν δημόσιον λειτούργημα. Περιεφρονούντο ύπό πάντων καί δέν άπελάμβανον, ούδέ εις
γεροντικήν ήλικίαν, τού όφειλομένου πρός τούς γέροντας
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σεβασμού. Νεαρός Σπαρτιάτης δέν ήγέρθη πρό τού ένδόΕου στρατηγού Δερκυλίδα, ό όποιος ήτο άγαμος, καί έδήλωσε πρός τούτον άτι δέν ύπεχρεούτο νά έχη σεβασμόν
πρός άνθρωπον, ό όποιος δέν θά άπέκτα τέκνα, ώστε αύτά
κάποτε νά άπονείμουν εις αύτόν άνάλογον σεβασμόν.
Ώ ς νά μή έφθανσν όλα ούτά, οί άγαμοι ύπεβάλλοντο
καί εις άλλας άτιμωτικάς ποινάς. Δέν είχαν δικαίωμα νά
πορακολουθοϋν τούς γυμνικούς άγώνας καί τά άλλα δημόσια
θεάματα καί, τό άκόμη χειρότερον, ύπέκειντο εις τήν λεγομένην πομπήν. Κατ’ αύτήν, οί δυστυχείς άγαμοι έν καιρω χειμώνος, περιήρχοντο έντελώς γυμνοί τήν άγοράν, περιπατοΰντες κυκλοτερώς καί όδσντες. Εις τό άσμα έλεγον,
άτι δικαίως ύφίστανται τήν τιμωρίαν αύτήν, έπειδή παρεβίοσαν τούς νόμους. Αλλά καί εις ένα άκόμη έΕευτελιομόν
ύπέκειντο οί άγαμοι. Καθώς άναφέρει ό Αθήναις, εις μίαν
έορτήν αί γυναίκες τής Σπάρτης τούς έρράπιΖον καί μέ
κάθε τρόπον τούς κσκομετεχειρίΖοντο, διά νά τούς άναγκάσουν ίσως νά ύπανδρευθούν.
“ Οχι μόνον τήν άγαμίαν, άλλά καί τήν κακογαμίαν
έτιμώρουν οί Έφοροι. Κακογαμία δέ έθεωρεϊτο ύπό τού
Σπαρτιατικού νόμου ή σύναψις γάμου μετά γυνοικός, ή
όποια ήτο κατωτέρα τοϋ άνδρός, ώς πρός τήν σωματικήν
διάπλασιν, άλλά καί έΕ άπόψεως γένους καί φυλής. Ή αύστηρότης τών Εφόρων, έν προκειμένω έφθανε καί μέχρι
τών βασιλέων. Οϋτω, ό Λεωνίδας Β ' έΕέπεσε τής άρχής,
διότι ένυμφεύφθη Εένην, ένώ ό Αρχίδαμος κατεδικόσθη
εις πρόστιμον, έπειδή ή σύΖυγός του ήτο μικρόσωμος. «Άρχίδαμον τόν βασιλέα έΖημίωσαν (οί "Εφοροι) χρήμασιν, ότι
μικρόν τό μέγεθος γυναίκα γόμω λαβείν ύπέμεινεν έπειπόντες ώς ού βασιλέας, άλλά βασιλίσκους παραοχεϊν αύτοϊς
διενοεϊτο».
Οί “ Εφοροι έτιμώρουν άκόμη, διά τής λεγομένης «γρα
φής όψιγαμίου», καί τούς μή νυμφευθέντας έντός τών ύπό
τού νόμου προδλεπομένων όρίων. Τέλος, έτιμωροΰντο όσοι
ύπανδρεύσντο δύο φοράς, έκτός έάν ή μία γυναίκα ήτο
στείρα, ώς καί όσοι όνευ λόγου έγκατέλειπον τήν σύΖυγόν των. Ό στρατηγός Λύσσανδρος έτιμωρήθη, διότι έγκατέλειψε τήν γυναίκα του διά νά ύπανδρευθή μίαν ώραιοτέραν.

2) ’Ανατροφή τώ ν νέω ν.
Ύπό τήν σκιάν τών Εφόρων καί τήν άτεγκτον Λυκούργιον νομοθεσίαν άνετρέφοντο οί νέοι, εις τήν Σπάρτην.
Σκοπός τής όλης άγωγής ήτο, ώς χαρακτηρισπκώς άναφέρει ό Πλούταρχος «νά μάθουν οί νέοι νά ύποτάσσονται
εις τήν έΕουσίαν νά υπομένουν τούς πόνους καί νά νικούν
εις τάς μάχας». « Η δ' άλλη πόσα πάδεία πρός τό άρχεσθαι
καλώς έγίνετο καί καμτερεϊν πονοϋντα καί νικάν μαχόμενον». Τήν άγωγήν τών παίδων είχον οί λεγόμενοι παιδονόμοι, άρχοντες μέ μεγάλην έΕουσίαν καί έκλεγόμενοι έκ

τών άριστων πολιτών. Τά άφορώντα eic τήν έν γένει άγιυγήν τών Σπαρτιατοποίδων είνοι βεβαίως εις όλους γνω
στά καί δέν χρειάΖεται νά έπαναληφθοϋν έντούθα. "Εν
όμως σημείον τής άγωγής τούτης έχει ιδιαιτέραν άπό άστυνσμικής πλευράς σημασίαν. Τό ότι, δηλοδή, οί -όλκιμοι νεανίαι» τής πατρίδος τοΰ Λεωνίδα κοί τοΰ Αγησιλάου έΕαιπεδεύοντο εις τήν κλοπήν! . .
Εις τήν Λακεδαίμονα δέν
ύπήρχεν αδίκημα κλοπής, άλλά αδίκημα άτέχνου κλοπής.
«Ό εϊρην», άνσφέρει ό Πλούταρχος, δηλοδή ό άρχηγός
τής όμάδος τών παίδων, «διατάσσει μέν τούς μεγαλοσωμοτέρους νά φέρνουν Εύλα, τούς δέ μικροτέρους λάχανα.
Καί αύτά πού φέρνουν, τά κλέπτουν, άλλοι μέν εισερχόμε
νοι εις τούς κήπους, άλλοι δέ είσχωροΰντες εις τά συσσί
τια τών άνδρών μέ πολλήν πανουργίαν καί προφύλαΕιν. Διότι
όποιος συλληφθή δέρεται πολύ μέ τό μαστίγιον, έπειδή
θεωρείται ότι κλέπτει μέ νωθρότητα καί άδεΕιότητα. Κλέ
πτουν δέ καί άπό τά φογητά, ό,τι ήμποροϋν, μανθάνοντες
μέ εύφυά τεχνάσματα νά έπιτίθενται έναντίον εκείνων, οί
όποιοι κοιμώνται καί φυλάττουν νωθρώς. Εις έκεϊνον δέ, πού
συλλαμβόνετοι κλεπτόμενος, ώς τιμωρία έπεβάλλετο τό Εύλον καί ή νηστεία. Διότι εις αύτούς δίδεται πενιχρόν δεϊπνον
διά νά άναγκάΖωνται μόνοι των νά παλαίουν κατά τής πείνης, νά είνοι τολμηροί καί νά καταφεύγουν εις τήν βίαν».
Ή κλοπή, ή όποια καί ύπό τοΰ Ομήρου καί ύπό του
Ησιόδου δέν έθεωρεϊτο πράΕις άνήθικος (Ίλ ιά ς Ε 268.
Ω 24), άλλά δείγμα πολυμηχανίας καί έπιδεΕιότητος, τόν
αύτόν άκριβώς σκοπόν είχε καί εις τήν Σπάρτην. Διότι ό
μέλλων νά κλέψη καί κατά τήν νύκτα άγρυπνά καί κατά
τήν ήμέραν ένεδρεύει καί γίνεται πανουργότερος καί έπιτηδειότερος καί έν τέλει ίκανώτερος πολεμιστής. Μεγάλη
καταισχύνη έθεωρείτο διά τόν Σπαρτιάτην νά συλληφθή
κλέπτων. Αναφέρεται περίπτωσις, κατά τήν όποιαν κάποιος
νέος, άφοϋ έκλεψεν ένα σκύμνον (μικρόν άλεπού) τόν
έβαλε εις τόν κόρφον του. "Οταν ή άλεπού ήρχισε νά τοΰ
οχίΖη μέ τά δόντια της τήν κοιλιά, ό νέος Σπαρτιάτης, παρά
τούς άβάστακτους πόνους, δέν έφανέρωσε τό Ζώον, διά
νά μή άποκολυφθή, άλλά προτίμησε νά πεθάνη άπό τήν
αιμορραγίαν.
Γενικώς, οί πέντε Εφοροι, δι όλων τών μέτρων, τά
όποια έλάμβανον, σκοπόν είχαν νά δημιουργήσουν τούς τε 
λείους Σπαρτιάτας, αύτούς, οί όποιοι θά «όπετέλουν τόν
διαρκή, τόν άδιαλείιπτως γρηγοροϋντα καί τυφλώς πειθαρχοΰντα στρατόν τής πολιτείας, οΐτινες έπί τούτω έγεννώντο, έπί τούτω άνετρέφοντο, έπί τούτω έΖων, ουδεμίαν άλ
λην έχοντες έπί γής άσχολίαν καί ήδονήν ή τό προπολεμεϊν
ύπέρ πατρίδος καί ύπέρ ούτής θνήσκειν».

γήν τών συμπολιτών των, τψωροϋντες διά πράγματι αύστηρών ποινών πάντα Σπαρτιάτην «ποιοϋντά τι αισχρόν». Πολ
λοί χαρακτηριστικοί περιπτώσεις άνοφέρονται μνημονευόμε
νοι ύπό άρχαίων συγγραφέων. Οϋτω π.χ. έτιμώρησαν τόν
μουσικόν Τέρπσνδρον καί τόν ύπεχρέωσαν νά κρεμάση τήν
λύρον του εις τόν τοίχον, διότι έτάλμησε νά προσθέση καί
άλλην χορδήν. Άργότερον, δέν έπέτρεψαν εις τάν έπίσης
μουσικόν Τομόθεον, νά διαγωνισθή εις τήν Σπάρτην, προτοΰ
άφαιρέσουν άπό τήν λύρον του δύο προσθέτους χορδάς,
αί όποίαι έθεωρήθησαν σκάνδολον.
Καί τήν ιδιωτικήν Ζωήν τών πολιτών παρηκολούθουν,
άφοΰ αύτή έρρυθμίΖετο έπακριβώς, ύπό τών νόμων τοΰ
Λυκούργου, ώστε νά είναι σύμφωνος πάντοτε πρός τό συμ
φέρον τής πολιτείας. Εάν έβλεπον κάποιον, τοΰ όποιου ή
κοιλία έφούσκωνεν όπρεπώς τόν έΕευτέλιΖαν δημοσίρ, ή
τόν έΕώριΖαν άπό τήν Σπάρτην.
«Δέν πρέπει», άνέφερε
όρθρον τής Σπαρτιατικής νομοθεσίας, «νά μένουν οί πολϊται εις τό σπίτι των, έΕηπλωμένοι εις πολυτελή άνάκλιντρα
ή λαμπρός τροπέΖας, παραδίδοντες έαυτούς εις τάς χεϊρας
τών προμηθευτών καί τών μαγείρων καί νά παχύνωνται ώς
λαίμαργα κτήνη».
Οί πέντε "Εφοροι παρηκολούθουν άκόμη τούς συμπολίτας των, νά είναι έγκρατεϊς καί ήρεμοι. Ή οινοποσία καί
ή διασκέδασις, όπως έγίνοντο εις τάς Αθήνας καί τάς άλ
λος πόλεις ήσαν άγνωστα καί έτιμωροΰντο εις τήν Σπάρ
την. Πολλές φορές ύπεχρέωναν μερικούς Είλωτας νά πί
νουν πολύ κρασί, διά νά διαπιστώνουν οί παλϊται πόσο
ανόητο καί έπιβλαβές πράγμα είναι ή μέθη. Αλλά καί έκείνους, οί όποιοι άδικαιολογήτως έΕενευρίΖοντο, εϊχον δικαί
ωμα νά τιμωρούν. Οί άληθινοί Σπαρτιάται έπρεπε νά είναι
γαλήνιοι καί νά μή έρεθίΖωνται, όπως άκριβώς έπραΕε καί
ό νομοθέτης, όταν κάποιος νεαρός άριστοκράτης, ό "Αλκανδρος, τοΰ έβγαλε τόν ένα οφθαλμόν. Ό Λυκούργος,
«άντί νά πτοηθή ή νά άποβαρρυνθή άπό τό δυστύχημα αύτό, έσταμάτησε καί έδειΕε εις τούς συμπατριώτας του τόν
έΕωρυγμένον οφθαλμόν του. Εκείνοι κατάπληκτοι ήσθάνθησαν έντροπήν πρό τοΰ θεάματος καί παρέδωσαν τόν "Αλκανδρον εις χεϊρας του, διά νά τόν τιμωρήση. Ό Λυκούρ
γος, άφοϋ ηύχαρίοτησε αύτούς, τούς έδιωΕε όλους, πλήν
τοΰ Αλκάνδρου. Τόν "Αλκονδρον έπήρε εις τήν οικίαν του,
όπου είχε τήν εύκαιρίαν νά γνωρίση έκτος τοΰ ήπιου καί
ήρεμου χορακτήρος του, τήν έΕαιρετικήν του έγκράτειαν
καί έργατικότητα. Καί έτσι ό έχθρός έγινε φίλος καί θαυμα
στής καί έλεγε εις τούς φίλους καί συγγενείς του, ότι ό
Λυκούργος ήτο ό άγαθώτερος καί ήπιώτερος χαροκτήρ τού
κόσμου».

3) Διαγωγή τών Σπαρτιατών.

4) 1Εποπτβία πενθών καί θυσιών

Οί πέντε "Εφοροι παρηκολούθουν τήν έν γένει διαγω

Εις τά κοθήκοντα τών

Εφόρων, ώς άστυνσμικών άρ-
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Κατ ά
τού
Α
Αστυν.
Τ μ ή μ α τ ο ς
Ο μ ο ν ο ί ο c ή έπίθεσις ήρχισε τήν πρωίαν τής 12ης
Δεκεμβρίου, άλλά οί άΕιωματικοί καί όπλϊται του τμήματος
τούτου ύπό τόν γενναϊον Διοικητήν των Καραμπέτσον Ευάγ
γελον μετέπειτα Αρχηγόν τής Αστυνομίας άπέκρουον άπόσας τάς έπιθέσεις καί ούτως οί κομμουνισταί δέν κστώρθωοσν νά καταλάβουν τό τμήμα τούτο, όπερ έν συνεχεία
έβοήθησε εις τήν τελικήν έκκαθάρισιν τής περιοχής Ομό
νοιας. Κατά τάς επιχειρήσεις έφονεύθησαν ό ΆρχιφύλαΕ
Κ. Κουτοουράς καί οί άστυφύλακες I. Κόκκαλης καί Α.
Πέτσας. Έτραυματίσθησαν ό Δ )τής τού Τμήματος Καραμπέτσος Εύάγγελος καί οί ύποστυνόμοι Κ. Μαθιουδάκης καί
I. Κασίμης.
Ηρωική ύπήρΕεν ή άμυνα καί τών κάτωθι Τμημάτων,
άτινα λόγου τής μικρός των δυνόμεως καί έλλείψεως όπλισμοΟ καί πυραμαχικών, ύπέκυψαν τελικώς, συμπτυχθέντα
εις κεντρικωτέρας θέσεις, όπου ύπήρχον τμήματα πεΖικοΰ
καί δυνάμεις Αγγλικοί.
α. Ύ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς
Τροχαίας
ύπό τόν
Δ)ντήν Οίκοναμάκον Α., φονευθέντος κατά τάς μάχας άπό
4 μέ 12 Δεκεμβρίου τών Αστυνόμου Σπανουδάκη, ύπαστυνάμων Πράσσου Γεωργ. καί Σκόρδα Γεωργ., ύπαρχιφύλακος
Φαρδούλη Π. καί άστυφυλάκων Τσιφτσή Ν., ΜατΖαμόρτα,
Κιντή Λ. καί Κονταπούλου Γεωργίου.
β. Δ '
Αοτυν.
Τμήμα
μέ Διοικητήν τόν Άστυν.
Δ)ντήν Β ' Κανελόπουλον Α., φονευθέντων τών ύπαστυνόμου Κουμουρά Α., άστυφυλάκων Χριστοφαράτου Γ., ΚαρούΖου Δ. καί Μαρτίνη Δ.
γ. Ε' Α σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Ίπποκράτους) μέ
Δ)τήν τόν Αστυν. Α ' Δημόπουλον Λ.
δ. Ζ'
Α σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Κυψέλης), μέ Δι
οικητήν τόν Αστυνόμον Β ' Βάλλαν Σ. καί ύποδιοικητήν
τόν Αστυνόμον Μαϊτόν, όστις συλληφθείς ύπό τών κομμου
νιστών έδαλοφσνήθη άγρίως ύπό τούτων.
ε. Θ'
Αστυν.
Τ μήμα
(Θησείου), μέ Διοικη
τήν τόν Αστυν. Α ' Κωστόπουλον Γ. Τό τμήμα τούτο ήμύνθη
σθεναρώς κατά τών κομμουνιστών, συνεπτύχθησαν δέ έν
αύτφ καί οί Χϊτες τού Συνταγματάρχου Γρίβα, λόγψ όμως
τής μεγάλης δυνόμεως τών κομμουνιστών, διεσώθησαν τ ε 
λικώς ύπό Αγγλικών άρμάτων, άτινα καί τούς μετέφερον
μετά τών χιτών εις τά Παλαιό Ανάκτορα.
Εφονεύθησαν κατά τάς μάχας οί άστυφ. Δημ. Μαρτίνος
καί Ε. ΆλεΕανδράκος.
Διάφορος ύπήρΕεν ή τύχη τού Αστυν. Σταθμού ΓκαΖοχωρίου, ύπαγομένου εις τό Θ' Τμήμα. Δέν ήδυνήθησαν νά
άντισταθούν ή νά έΕέλθουν τού οίκίματος τού Σταθμού. Ό
Δ)τής του Αστυν. Β ' Εύαγγελόπουλος Δημ. καί οί περισ
σότεροι τής δυνάμεώς του συνελήφθησαν καί ώδηγήθηοαν
εις όμηρίαν όπου έΕετελέσθησαν.
στ. Γ
Α ο τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Παγκρατίου), με
Δ)ντήν τόν Μουτογιάννην Π., μετά μικράν άντίστασιν διεσώθη ύπό Αγγλικών άρμάτων πρός τό κέντρον τής πόλεως.
Ζ ΙΓ '
Α σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Νέου Κόσμου),
μέ Δ )τήν τόν Αστυνόμον Α ' Καρκανίδην Παν. μετά μι
κρόν άντίστασιν συνεπτύχθη κατά τήν νύκτα συλλη,φθέντων
καί έκτελεσθέντων ύπό τών κομμουνιστών τών Αστυν. Β'
Μαρίνου Ν. καί Μελετιάδην X.
η. ΙΔ
Αστυν.
Τμήμα
(Αμπελοκήπων), μέ
Δ)τήν τόν 'Αστυνόμον Β ' Παπακωνσταντίνου Εύάγγελον,
μετά μικρόν άντίστασιν συνεπτύχθη κατά τήν νύκτα πρός τό
κέντρον άνευ απωλειών.
θ. ΙΕ' ' Α σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Καλωνοϋ), μέ
Δ)τήν τόν Άστυν. Α ' Κουτόν Γ., συνεπτύχθη πρός τό κέν
τρον.
ι. ΙΖ '
Ά στ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Περιστεριού), μέ
Δ)τήν τόν Άστυν. Β ' Μ. Σορώκον. Τό τμήμα τούτο παρ
όλον ότι εύρίσκετο μακράν τού κέντρου ήμύνθη ήρωϊκώς,
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τελικώς όμως ύπέκυψεν, ελλείψει πυραμαχικών, τού Διοικητοϋ τού Παραρτήματος Άστυν. Β ' Γεροστάθου Ε. δολοφονηθέντος κατά τόν άγριώτερον τρόπον ύπό τών κομμου
νιστών, οϊτινες περιέφερον τό πτώμα του συρόμενον έν
μέσω τών όδών τής πόλεως.
ια. IΣ Τ ' Ά σ τ υ ν .
Τ μ ή μ α
(Πατησίων), μέ
Δ)ντήν τόν Αστυνόμον Α ' Τσουλοϋφον I. Εναντίον τού
Τμήματος τούτου έπετέθη λόχος έλασιτών καί μετά μικράν
άντίστασιν τό κατέλαβε, 5 άΕιωματικοί καί 11 άστυφύλακες
συλληφθέντες ώδηγήθηοαν εις περιοχήν Οΰλεν, όπου έΕε
τελέσθησαν διά σφαγής κατά τόν πλέον άπάνθρωπον τρόπον.
ιβ' Τά Τμήματα Ν. Σφαγείων, Καισαριανής καί Νέας
Σμύρνης, άπομεμοκρυσμένα άπό τό κέντρον καί μέ μικράν
δύναμιν ύπέκυψαν εις τάς ύπερτέρας δυνάμεις τών κομ
μουνιστών καί συνεπτύχθησαν όνευ απωλειών πρός τό κέν
τρον.
ιγ. Σ χ ο λ ή
Ύπαστυνάμων καί Άρχιφυλάκων (Πα
λαιό Ανάκτορα) μέ Διοικητήν τόν Άστυν. Α ' Γιαννοΰτσον
καί Κάλλιαν Δ., δυνόμεως 360 άνδρών άνέλαβε τήν φρούρησιν τών Παλαιών Ανακτόρων καί προέβη εις τήν έκκαθάρισιν τής περί τήν πλατείαν Συντάγματος περιοχής καί
τής περιοχής Μακρυγιάννη φονευθέντων κατά τάς επιχει
ρήσεις ταάτας τού άρχιφύλακος Οίκονομίδη Α. καί ύπαστυνόμου Εύτυχιάκου Σ.
ιδ. Μ η χ α ν ο κ ί ν η τ ο ν
Τμήμα,
μέ
Δ )τήν τόν Άστυν. Α ' Μπουραντόν Νικ. Ή δρόοις τού τμή
ματος τούτου ύπήρΕε σημαντικωτάτη κοτά τών κομμουνι
στών κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής έΕ σΰ καί ή μεγάλη
έχθρότης έναντίον του καί ή συστηματική προπαγάνδα ώς
συνεργατών δήθεν τών Γερμανών. "Αμα τη άπελευθερώσει διά διαφόρων συκοφαντιών κοί μέ τά συνθήματα «νά
φύγουν οί Μπουραντάδες» έπέτυχσν τήν φυλάκισιν τού Διοικητοϋ των καί διάλυσιν Τμήματος.
Κατά τήν έκδήλωοιν τής κομμουνιστικής άνταρσίας, τό
Μηχανοκίνητον άπετελεϊτο άπό μικράν δύνομιν ύπό τόν
Άστυν. Β ' ΚαραντΖουβόλην I., στεγαΖόμενον έπί οικημά
των τής όδοϋ Πατησίων. Οί κομμουνισταί τήν νύκτα τής 5ης
Δεκεμβρίου έπετέθησαν καί μέ λύσσαν έναντίον του, άποκρουσθέντες μέ σοβαρός άπωλείας, έσυνέχισαν δέ τάς έπιθέσεις των μέχρι τής 11ης Δεκεμβρίου όνευ άποτελέσματος.
Τήν 11 ην Δεκεμβρίου προσεπάθησαν νά θέσουν δυναμίτιδα είς τό οίκημα, άλλά οί ήρωϊκοί άνδρες τού Μηχα
νοκινήτου διά σφοδρός άντεπιθέσεως, τούς άπεμάκρυναν
καί συνέλαβον 46 αιχμαλώτους.
Τήν 13ην Δεκεμβρίου ό Δ )τής τού Μηχανοκινήτου,
λόγω έλλείψεως πυρομαχικών καί τροφίμων άπεφάσισε νά
συμπτυχθή πρός τήν Γεν. Ασφάλειαν καί τάς άπογευματινάς ώρας μαχόμενοι ήρωϊκώς έπέτυχον τούτο τη βοηθείρ
καί ένός άγγλικοΰ άρματος. Κοτά τόν ΙΟήμερον ήρωϊκόν
άγώνα τό Μηχανοκίνητον είχε τάς κάτωθι άπωλείας είς
νεκρούς:
Άστυν. Β ' Ν. Οίκονομόπουλος, ύπαστ. Β ' Γαλιώτος
Σ., Άρχιφύλακες Κ. Γκίρος, Α. Μαρνέρης, Δ Σαρδής,
Ύπαρχιφύλακες Γ. Μουστάκας, Γ. Κοκοτός, Ν. Μποκόλας,
Κ. Λαμπρόπουλος, Γ. Άνδρεάπουλος, Σ. Εύτυχιόκος, Γ.
Μπόγδης, Β. Κούτσικος. Επίσης έτραυματίσθησαν 38 άΕιωματικοί καί όπλϊται.
Οϋτω, τό τόσον άδίκως δυσφημισθέν ύπό τών κομμου
νιστών Μηχανακίνηττον Τμήμα τΐής Αστυνομίας έπολέμησεν ήρωϊκώτατα έναντίον των καί έσχε τάς περισσοτέρας
άπωλείας κατά τούς σκληρούς άγώνας τού
Δεκεμβρίου.
Κοτά τήν άνωτέρω δρόσιν τού Μηχανοκινήτου διεκρίθη ό
ύπαστυνάμος Άδαμόπουλος Χρίστος, όστις μετά τών άλ
λων άΕιωματικών έχων παρά τό πλευράν του καί τόν εθε
λοντήν 16ετή ιδιώτην Ά γγελον Ντόντον, διακριθέντα διά
τήν εύψυχίαν του, ώς τέως "Εφεδρος ΆΕιωματικός ΠεΖικοϋ, γνωρίΖων καλώς τήν τακτικήν τού ΠεΖικοϋ καί τήν
χρήσιν τών όπλων, συνέβαλε άφ' ένός τά μέγιστα είς τήν
όργάνωσιν τής όμύνης, τήν έκτέλεσιν τών άντεπιθέσεων
καί τήν σύλληψιν τών αιχμαλώτων άφ' έτέρου δέ έπέτυχε
τήν τελικήν σύμπτυΕιν πρός τήν Άστυν. Δ)νσιν είς τό Κέν
τρον τής πόλεως, μέ έλοχίστας άπωλείας.

χόντων έπί των ήθών, δυνάμεθα νά περιλάβωμεν καί τήν
ύπό τούτων παροκολούθησιν των κηδειών καί τάς σχετικός
μέ τά πένθη εκδηλώσεις, αί όποιοι βεβαίως έπρεπε νά γίνωνται συμψώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ Λυκούργου.
Κατ' άρχάς, οί "Εφοροι είτε αύτσπροσώπως, είτε διά τών
υποδεεστέρων άρχάντων, παρηκολούθουν μήπως κατά τόν
έντοφιασμόν τών νεκρών συνθάπτωντοι πολύτιμα ή μή άν*
τικεί'ΐενα, ώς συνέβαινεν εις τάς άλλας έλληνικάς πόλεις.
Ή ταφή έπρεπε νά είναι λιτή, όπως λιτή ήτο καί ολόκλη
ρος ή Ζωή τοΰ θονόντος. Ο νεκρός περιελίσσετο δΓ έρυθρού σαβάνου καί έθόπτετο μετά κλάδων έλαίας. Κατά τάς
κηδείας, αί όποϊαι έγίνοντο έκτός τής πόλεως, καί ιδίως
κατά τήν εκφοράν τού νεκρού, συνελομβάνοντο ύπό τών
'Εφόρων καί έτιιμωροϋντο οί συγγενείς, οί όποιοι έκραύγοΖαν θρηνωδώς καί ώδύροντο διά τήν απώλειαν τοΰ προσ
φιλούς των προσώπου, διότι τούτο
έθεωρεϊτο άντίθετον
πρός τήν έγκράτειαν, τό θάρρος καί τήν άΕιοπρέπειαν, ή
όποια έπρεπε νά κοαμή τούς παλίτας τής Σπάρτης. Θρήνοι
μόνον κατά τήν ταφήν τών βασιλέων έπετρέποντο. Τότε
αί γυναίκες περιήρχοντο τήν πάλιν κρούουσαι χάλκινους
λέβητας, καί ιππείς άνήγγελλον τό συμβάν εις όλόκληρσν
τήν Λακωνίαν. Πλήν τών βασιλέων, θρήνοι έπετρέποντο έκ
μέρους τών μητέρων διά τούς υιούς των οί οποίοι άπέθανον
άδόΕως καί ύπήρΕαν άνάΕια τέκνα καί αύτών καί τής πατρίδος! . .
.
'Αλλά καί τόν χρόνον τού πένθους παρηκολουθουν οι
πέντε Έφοροι. Τούτο δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση πέραν
τών δέκα ήμερών. Τήν δεκάτην ήμέραν άπό τοΰ θανάτου
έλύετο ύποχρεωτικώς, άφοΰ, προηγουμένως, έγένοντο θυοίαι πρός τιμήν τής Δήμητρας. Καί οί έπικήδειοι λόγοι κατά
τήν ταφήν ήσαν άπηγορευμένοι. Μόνην έΕαίρεσιν άπετέλουν οί έν Θερμοπύλαις πεσόντες, εις μνήμην τών όποιων,
κατ' έτος, οί Σπαρτιάται έΕεφώνουν λόγον έπιτάφιον καί
έτέλουν καί άγώνα. 'Ωσαύτως καί αί έπιγραφαί έπί τών
τάφων τών νεκρών ήσαν άπηγορευμέναι, πλήν έκείνων, οί
όποιοι ένδόΕως ύπέρ πατρίδος έπεσαν καί τών γυναικών,
αί όποϊαι άφιεροΰντο εις τήν λατρείαν των θεών.
Τέλος, τά μνήματα καί τά νεκροταφεία ήσαν έντός τής
πόλεως καί ούχί έκτός τών τειχών, ώς συνέβαινεν είς τήν
άλλην Ελλάδα, καί τούτο, διά νά συνηθίΖουν οί νέοι τήν
θέαν τών νεκρών καί νά μή φοβούνται, όταν τούς έγγίΖουν, ή διέρχωνται πλησίον τών τάφων. Καί οί θυσίαι πρός
τούς θεούς παρηκολουθούντο ύπό τών Εφόρων. Αί θυσίαι
αΰται, γινόμενοι πρό ένόπλων πάντοτε άγαλμάτων, έπρεπε
νά είναι λιταί καί όλιγσδάπανοι. Ο λόγος δέν ήτο κυρίως ή
οικονομία, άλλά τό ότι αί πολυτελείς θυσίαι έθεωροΰντο
άπαρχή τρυφηλοΰ βίου, άφοΰ μετά τήν τελετήν ήκολούθει
διανομή καί βρώσις τών σφαγίων, πολλάκις δέ καί οινοποσία.

5) Ξενηλασία — Ά παγόρευσις άποδημίας.
Τά ήθη, όμως, τών Σπαρτιατών, έκινδύνευαν όχι μό
νον έσωθεν, άλλά καί έΕωθεν. Αύστηροί νόμοι καθώριΖαν
τάς προϋποθέσεις, ύπό τάς όποιας ένας Λακεδαιμόνιος ή-

Ή Έπανάστασις τών Ειλώτων. (Πίνας τού ’ Αλλα /
Στιούοφτ). Οί δυστυχείς ΕΟ-ωτες άγρυπνοι: παρηκολουθοΰντο καί χρείας συντρεχοΰσης έξωντώνοντο ύπό
τής Σπαρτιατικής, ’Αστυνομίας, διά τής μεθόδου τής
Κρυπτείας.
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δύνατο νά ταΕιδεύση έκτός τής Σπάρτης, ή ένας Εένος νά
παραμείνη είς αύτήν. Μόνον διά κρατικός ύποθέσεις καί υέ
τήν άδειαν τών Εφόρων έπετρέπετο ή άπαδημία. Ή άνευ
άδειας φυγή έκ τής Σπάοτης έτιμωρεϊτο μέ θάνατον. Πε
ρισσότερον αύστηρά μέτρα έλαμθάνοντο ένοντίον τών ευρι
σκομένων είς τήν πόλιν Εένων. Οί Εένοι έθεωροΰντο πάν
τοτε ύποπτοι διαφθοράς τών ήθών καί ώς τοιοΰτοι άντιμετωπίΖοντο. Η παραμονή αύτών είς τήν Σπάρτην άπηγορεύετο παντελώς. «Ξένοις δ’ έμβιούν ούκ έΕεοτιν έν Σπάρ
τη». ΈΕαίρεαις έγένετο μόνον, έάν ό Εένος ήτο οίκέτης,
ώς ιπ.χ. ό Αλκμάν, ό όποιος έτύγχονεν οίκέτης τοΰ Αγησίδου, ή έάν έπρόκειτο περί Εένων, έκτελούντων διπλωμα
τικήν άποστολήν, ή, τέλος, έάν είχε χορηγηθή άδεια έκ
μέρους τών Εφόρων. Οί Εφοροι έπέτρεπον τήν έλευσιν
Εένων είς τήν Σπάρτην, κατά τήν έορτήν τών «Γυμνοπαιδιών», κατά τήν όποιον, όπως άναφέρει ό Θουκυδίδης, «οί
Εενηλάται
Σπαρτιάται συνεχώρουν είς
τούς Εένους νά
προσέρχωνται είς τήν Σπάρτην πρός παροκολούθησιν της
έορτής, διά νά παρακινήσουν καί τούς άλλους Ελληνας
είς μίμησιν τοΰ Ελληνικού τούτου έθίμου, πράγμα τό όποιον
καί κατώρθωσαν, διότι τοΰ λοιπού όλοι οί Ελληνες έγυμνάΖοντο καί ήγωνίΖοντο παντελώς γυμνοί». Γενικώς, έπαναλαμβάνομεν, τόσον ή άπαγόρευσις τής άποδημίας, όσον
καί ή Εενηλασία δέν άπέβλεπον είς λόγους δημοσίας ασφα
λείας, άλλά είς τό νά διατηρηθούν άμόλυντα τά άγνά ήθη
τών Σπαρτιατών. «. . .όπως μή ροδιουργίαις, οί πολϊται άπό
τών Εένων έπίπλαντο». «Τό Σπαρτιατικό σύστημα», γράφει
είς τήν ιστορίαν του ό W ill Duratn, έπειδή έφοβεϊτο τήν
έκ τοΰ έΕωτερικοΰ μόλυνσιν, ήτο άνευ προηγουμένου άφιλόΕενον. Οί Εένοι σπανίως έγένοντο δεκτοί εύχαρίστως. Συ
νήθως τούς έδίδετο νά έννοήσουν, ότι αί έπισκέψεις των
έπρεπε νά είναι βραχείαι. Έάν παρέμεναν πολύ, ή άστυνομία τούς συνώδευε μέχρι τών συνόρων. Είς τούς ίδιους
τούς Σπαρτιάτας άπηγορεόετο νά ταΕιδεύσουν άνευ άδειας
τής κυβερνήσεως καί διά νά άμβλυνθή ή περιέργεια των
έκαλλιέργουν μίαν ύπεροπτικήν άποκλειστικότητα καί ούτε
κάν ώνειρεύοντο, ότι τά άλλα έθνη θά ήμποροΰοαν νά τούς
διδάΕουν ό,τιδήποτε. Τό σύστημα αύτό έπρεπε νά είναι α
γενές, διά νά προστατευθή. Μία πνοή άπό τόν άποκλειαμένον κόσμον τής έλευθερίας, τής πολυτελείας, τών γραμμά
των καί τών τεχνών, θά ήμπορούσε νά άνατρέψη αύτήν τήν
παράδοΕον καί τεχνητήν κοινωνίαν, όπου τά δύο τρίτα τοΰ
λαού ήσαν δουλοπάροικοι καί όλοι οί κύριοι ήσαν σκλάβοι».

β) ’Αστυνομία ’Αγορανομίας.
Κοί τήν άγορονσμικήν ύπηρεσίον τής άρχαίας Σπάρ
της εϊχον οί "Εφοροι, βοηθούμενοι ύπό κατωτέρων άστυνομικών άρχάντων, οι όποιοι ώνομάΖοντο Ειμπέλωροι καί
Αγορά νόμοι. Τά άγορανομικά Ζητήματα, τά άπασχολοΰντα
τούς Έμπελώρους, ώμοίοΖον βεβαίως
πρός τά άνάλογα
σημερινά, πλήν όμως ήσαν άσυγκρίτως όλιγώτερα καί ά·
πλούστερα, διότι καί ή οικονομική δραστηριότης είς τήν
πόλιν τού Λυκούργου ένεφανίΖετο ούχί έντονος καί ή αύστηρότης τών νόμων ήμπάδιΖε τήν διάπραΕιν άγορανομικών
άδικημάτων. Κατ' άρχάς, ήτο άδύνατον έκ τών πραγμάτων
νά διαπραχθούν έγκλήματα, άφορώντα είς τό νόμισμα. Το
Σπαρτιατικόν νόμισμα ήτο σιδηροϋν καί σχεδόν άχρηστον,
διότι, καθώς άναφέρει ό Πλούταρχος, έχρειάΖετο άποθήκη
ολόκληρος διό τήν φύλαΕιν νομισμάτων άΕίας 10 μνών, δια
δέ τήν μεταφοράν των άπητεϊτο άμαΕα, συρομένη ύπό δύο
βοών. Τά χρυσά κοί άργυρό νομίσματα άπηγορεύθησαν ύπό
τού νομοθέτου, ό όποιος «άκυρώσας πάν νόμισμα χρυσούν
καί άργυροΰν, μόνω χρήσθαι τώ σιδήρω προσέταΕεν». Ο
συλλαμβανόμενος νά κατέχη χρυσόν ή άργυρον, έτιμωρεϊτο
διά θανάτου. Μόνον κατά τόν Πελοπονησιακόν πόλεμον η
Σπάρτη έκοψε νομίσματα, όταν έγένετο κοινός διά τούς
πολίτας ό χρυσός καί ό άργυρος. Οί Λακεδαιμόνιοι τότε
διεφημίσθησαν ώς οί πλέον φιλοχρήματοι έ£ όλων τών Ελ
λήνων. Κατόπιν τούτων, τό σπουδαιότερον καθήκον των
Έμπελώρων ήτο ή τήρησις τής τάΕεως καί εύκοσμίας εις
τήν άγοράν καί κυρίως ή τιμωρία τών αίσχροκερδουντων
έμπορων, ή πωλούντων όκστάλληλα πρός βρώσιν τρόφιμα.
Πολλοί, μεταΕύ τών όποιων καί ό Γίλβερτ, ύποστηρίΖουν, ότι,
πλήν τής άγορανομίας, οί Έμπέλωριοι εϊχον τήν όλην άστυνομίαν τής Σπάρτης, ύπό τήν έπίβλεψιν βεβαίως τών Εφό
ρων. Τούτο όμως δέν δύνσται νά ύποστηριχθή, διότι έΕ ού
δεμιάς πηγής προκύπτει. Περί τών Έμπελώρων όμιλε! ο
Ησύχιος, δΓ ένός βραχέος γλωσσήμοτος.
« Εμπέλωρος.
Αγορανόμος. Λάκωνες».
ΣτηριΖάμενοι είς τό γλώσσημα
I

τούτο καί εις έηιγροφάς τής ρωμαϊκής εποχής, δυνάμεθα
νά συμπεράνωμεν, ότι Έμπέλωρος ήτο ή αρχαία ονομασία,
Άγορανόμος δέ ή νεωτέρα. Ή σμνορχία καί τών Έμπελώρων καί τών Άγορανόμων άπετελεϊτο άπό οκτώ άνόρας,
διοριΖομένους δΓ ένα έτος. Τής συναρχίας προίστατο ό λε
γόμενος πρέσβυς. Εις μίαν επιγραφήν άναφέρεται ένας 'Α 
γορονόμος καί έπτά σύναρχοι. Ό εις άλλην επιγραφήν άναφερόμενος « Αγορανόμος
αιώνιος» ήτο τίτλος απλώς
πρός τιμήν διδόμενος. Τό άγορανομικόν άΕίωμα έθεωρεϊτο
λίαν τιμητικόν, ύπεστηρίχθη δέ, ότι άπετέλει απαραίτητον
προϋπάθεσιν διά τήν εισαγωγήν εις τήν Γερουσίαν.

γ ) Δημοσία άσφάλεια.
Είπαν, ότι ή Σπάρτη δέν είχε τείχη, επειδή τείχη άπόρθητα ήσαν τά σώματα τών παλληκαριών της. "Οσο καί
άν δέν μπορούμε νά άμφισβητήσωμε τις πολεμικές ικανό
τητες τών Σπαρτιατών, έν τούτοις ή άνυπαρΕία τειχών πρέ
πει νά άνοΖητηθή εις τό γεγονός, ότι ό κίνδυνος διό τήν
Σπάρτην εύρίσκετο εις αυτήν ταύτην τήν πάλιν, ένεδρεύων εις κάθε στιγμήν νά έΕοφανίση τήν ολιγάνθρωπον δω
ρικήν πεντάπαλιν. Ό πραγματικός κίνδυνος διά τήν πάλιν
τού Λυκούργου ήσαν οί Είλωτες καί Περίοικοι, οί χιλιάδες
Είλωτες, οί όποιοι εύρίσκοντο έγκατεαπαρμένοι εις ολόκλη
ρον τήν Λακωνίαν. Ό κίνδυνος τών Ειλώτων έκανε τήν
Σπάρτην μόνιμο έκτεταμένο στρατόπεδο. Πρός άποτροπήν
τού κινδύνου έκείνου καί πρός κατάπνιΕιν πόσης φιλελεύ
θερος κινήσεως έκ μέρους τών δυστυχών Ειλώτων, έκινοΰντο τά πάντα εις τήν Σπάρτην.
Αλλά, δέν ήτο άρκετός πρός άντιμετώπισιν τού έσωτερικοϋ έχθρού μόνος ό στρατός τής Σπάρτης. Οί Σπαρτιάται έγνώριΖον καλώς τήν τεράστιον δύναμιν τών Ειλώ
των καί έγνώριΖον έπίσης κολώς, ότι ή καλυτέρα άμυνα εί
ναι ή έπίθεσις. Έσκέφθησαν, ότι δέν θά μπορούσαν ποτέ
οί Είλωτες νά σηκώσουν κεφάλι, αν κάθε φιλελευθέρα κίνησίς των έγίνετο έγκοίρως γνωστή καί κατεπνίγετο πριν
προφθάση νά έκδηλωθή. Κατόπιν τούτου, έπρεπε νά άσκήται συνεχής, στενή, άλλά καί μυστική παρακολούθησις καί
έποπτεία τών πολυπληθών Ειλώτων καί χρησιμοποίησις
έστω καί άπανθρώπων μέσων, οσάκις έπέβαλλε τούτο τό
συμφέρον τής πολιτείας. Τό έργον αύτό, πού δέν ήτο άλλο
άπό έκεϊνο τών σημερινών άστυνομιών τών ολοκληρωτικών
καθεστώτων, είχαν καί πάλιν έΕ ολοκλήρου οί "Εφοροι.
"Ητο ένα έργον τόσο δύσκολον εις τήν πράΕιν, όσο σημοντικόν διά τήν έπιβίωσιν τού Σπαρτιατικού Κράτους. Δύ
σκολον, όχι μόνον διότι οί Είλωτες, κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς, έφθαναν τός διακοσίας χιλιάδας, άλλά
καί διότι οί κεκηρυγμένοι αύτοί έχθροί τού κράτους, ήσαν έγκατεσπαρμένοι εις ολόκληρον τήν Λακωνικήν καί τήν Μεσση
νίαν. Ή παρακολούθησις τούτων προϋπέθετε τήν όργάνωσιν ένός τελειοτάτου διά τήν έποχήν δικτύου πληροφοριών,
έΕηπλωμένου εις μίαν μεγάλην έκτασιν. Τούτο, φαίνεται,
είχαν έπιτύχει οί Έφοροι, άφοΰ ήδύναντο εις κάθε
περίτωσιν νά γνωρίΖουν τάς διαθέσεις τών Ειλώτων, τούς
πλέον έπικινδύνους έκ τούτων, καθώς καί τούς άρχηγούς
των, τούς όποιους καί όταν έκρίνετο σκόπιμον, ήδύναντο
άφονώς νά έΕοντώσουν.
"Ομως, δέν ήτο ή άπλή παρακολούθησις ή ή δολο
φονιά μεμονωμένων άτόμων, έκ τών άποτελεσματικωτέρων
μέτρων, τά όποια ή Σπαρτιατική άστυνομία έλάμβανε, προς
προστασίαν τής δημοσίας άσφαλείας.
Κάτι περισσότερον
διά τό κράτος καί κάτι πολύ χειρότερον διά τους Είλωτας
ήταν ή λεγαμένη Κρυπτεία. "Ητο τό άποτελεαματικώτερον
μέσον εις χεϊρας τής Σπαρτιατικής Αστυνομίας, διά νά έΕοντώνη σέ μικρό χρονικό διάστημα τούς έχθρούς τής πο
λιτείας καί διά τού αίματος νά έπιβάλλη τήν σιωπήν καί
τήν ύπαδούλωσιν. Τί ήταν, όμως, άκριβώς καί πώς έγίνετο
ή περιβόητος Κρυπτεία; Οί Έφοροι, άμέσως μετά τήν έκλογήν των, ύπέσχοντο δΓ όρκου, ότι θά προφυλάΕουν τήν
πόλιν άπό ποντός κινδύνου, προερχομένου έκ τής αύΕήσεως
τού άριθμού καί τής δυνάμεως τών Ειλώτων. Κατόπιν τού
του, έκήρυσσον έναντίον των πόλεμον, ώστε ή θανάτωσίς
των νά είναι νόμιμος καί νά μή δύναται δΓ αύτόν τόν λόγον
νά διωχθή οίοσδήποτε έλεύθερος Σπαρτιάτης, ό όποιος θά
έφόνευε Είλωτα. «Ό Αριστοτέλης μάλιστα λέγει», άναφέρει ό Πλούταρχος εις τούς «Παραλλήλους Βίους», «ότι καί
οί Έφοροι, ευθύς μόλις έγκαταστσθούν εις τήν άρχήν,
κηρύττουν τόν πόλεμον κατά τών Ειλώτων, διά νά θεωρήται νόμιμον τό νά τούς φονεύσουν». Αμέσως έπειτα οι
πέντε “ Εφοροι έΕέλεγον τούς καλυτέρους κατά τό σώμα

καί τούς πλέον νοήμονας έκ τών νέων Σπαρτιοτών. Ούτοι,
άφού ώπλίΖοντο μέ έγχειρίδια καί έλάμβονον τροφήν πολ
λών ήμερών, έΕοπελύοντο εις τάς πόλεις καί τάς κώμας
τών Ειλώτων, ύπό τήν άρχηγείαν βεβαίως καί τήν καθοδήγησιν τού «έπί τής Κρυπτείας τετογμένου». Οί νέοι τής
Κρυπτείας, τήν ήμέραν έκρύπτοντο εις δασώδεις καί άπροσίτους τόπους, καί τήν νύκτα κατήρχοντο εις τάς κώμας
καί τά χωρία καί έσφοΖαν τούς Είλωτας έκείνους, οί όποιοι,
κατά τάς πληροφορίας τών Εφόρων, έθεωρούντο έπικίνδυνοι διό τήν Σπάρτην. Ομοίως, διά Κρυπτείας έΕωντώνοντο καί όσα άλλα πρόσωπα έκτος τών Ειλώτων έκρίνοντο
καθ' οίονδήποτε τρόπον, ύποπτα.
Ή Κρυπτεία ένηργεϊτο, κατ' άλλους μέν κατ' έτος,
κατ' άλλους δέ κατά περιόδους «διά χρόνου» καί όταν κατά
τήν κρίσιν τών Εφόρων ή δύναμις τών Ειλώτων είχε αύΕηθή εις σημείον έπικίνδυνον. Έπίσης, βέβαιον είναι, ότι
Κρυπτεία έγένετο καί εις περιόδους, κοτά τάς όποιας, ένε
κα πολέμων ή άλλων λόγων, ή δύναμις τής Σπάρτης έφαίνετο έΕησθενημένη.
Περί τού χρόνου, κατά τόν όποιον ή Κρυπτεία έχρησιμοποιήβη ώς μέθοδος έπιτηρήσεως καί έΕοντώοεως τών
Ειλώτων, δέν ύπάρχει ομοφωνία μεταΕύ τών συγγραφέων,
άρχαίων καί συγχρόνων. Ούτως, ό Αριστοτέλης ύπεστήριΖε, ότι ούτη προεβλέπετο ύπό τής νομοθεσίας τού Λυκούρ
γου. Τήν ίδιον γνώμην είχε καί ό Ήρακλείδης ό Ποντικός,
ό όποιος ήκμασε περί τό 340 π.Χ. καί άναφέρει, ότι έπί
τών ήμερών του ένηργεϊτο ή Κρυπτεία καί ότι, ώς ύπάρχει
φήμη, αϋτη είσήχθη ύπό τού Λυκούργου.
Αντιθέτως, ό
Πλούταρχος, έχων ύπ' όψιν άφ' ένός μέν τόν σκληρόν καί
άπάνθρωπον χαρακτήρα τής Κρυπτείας, άφ' έτέρου δέ τήν
δικαιοσύνην, τήν προότητα καί τό ήθος τού Σπαρτιάτου νομοθέτου, άρνεϊται νά παροδεχθή ταύτην ώς έπινόημα τού
Λυκούργου. « Εγώ τουλάχιστον», γράφει, «δέν δύναμαι νά
άποδώσω εις τόν Λυκούργον τό τόσον μιαρόν έργον τής
Κρυπτείας, συμπεραίνων άπό τήν άλλην πραότητα καί δι
καιοσύνην τό ήθος του, τό όποιον έπεβεβαίωσε καί ό θεός».
Τό μάλλον βέβαιον είναι ότι ή Κρυπτεία έπενοήθη καί
έφηρμόσθη μετά τό έτος 467 π.Χ., έπί βασιλέως Άρχιδάμου, όταν, λόγω τού μεγάλου σεισμού, κατά τόν όποιον
έφονεύθησαν περισσότεροι τών 20.000 άνθρώπων, οί Εί
λωτες έπανεστάτησαν καί έπετέθησαν έναντίον τών Σπαρ
τιατών μαΖί μέ τούς Μεσσηνίους, έπροΕένησαν
μεγάλος
καταστρσφάς καί ήπείλησαν μέ τόν έσχατον τών κινδύνων
τήν Σπαρτιατικήν πολιτείαν. Αλλ' όμως, όχι μόνον ό χρό
νος έμφονίσεως τής Κρυπτείας, άλλά καί ό σκοπός τούτης
δέν εύρίσκει συμφώνους τούς άσχοληθέντας μέ τήν ιστο
ρίαν τής Λακεδαίμονος. Ό Πλάτων, τού όποιου βεβαίως,
δέν πρέπει νά λησμονώνται τά φιλοσπαρτιατικά αισθήματα,
έβεώρει ταύτην ώς όποβλέπουσαν εις τήν στρατιωτικήν καί
μόνον άσκησιν τών νέων, διότι ούτω καί εις τήν κόπωσιν
έσυνήθιΖον καί καρτερικοί έγίνοντο, άφού τόν χειμώνα περιεφέροντο ανυπόδητοι καί έκοιμώντο εις τό έδαφος καί
έφρόντιΖαν μόνοι διά τόν έαυτόν των καί εις ολόκληρον

Ό Εύρώτας μέ τόν Ταΰγετον εις τό βάθος. Ύπό τήν
σκιάν του υπερήφανου βουνού, εζησε τό πιό παράξενον
ίσως είς τόν κόσμον δλοκληρωτικόν καθεστώς μέ τόν πιό
ίδιότυπον κρατικόν μηχανισμόν.
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τήν χώραν περιεπλονώντο νύκτα καί ήμερον. Εκ τών συγ
χρόνων, ό Μύλλερ, έπιζητών νά εμφάνιση ίδεωδώς καλήν
τήν Σπαρτιατικήν πολιτείαν, προοεπόθησε, στηριζόμενος.
κατά βάσιν εις τήν προαναφερθεϊσαν γνώμην τού Πλάτω
νος, νά άποδείΕη, ότι ή Κρυπτεία ήτο θεσμός πρός στρα
τιωτικήν έκπαίδευσιν τών Σπαρτιαταπαίδων. "Αλλος συγγραφεύς, ό Κ. Φ. Χέρμαν, ύπσθέτει καί αύτός, ότι άρχικός
σκοπός τής Κρυπτείσς ήτο ή άσκησις, άλλα έπειτα έΕώκειλε εις συστηματικήν δολοφονίαν τών Ειλώτων. Τέλος ό
Κόπστατ θεωρεί τήν Κρυπτείσν ώς μέσον έΕοντώσεως τών
Ειλώτων, άλλα τοϋτο ϊσχυε διά τήν έπαχήν μετά τόν Γ'
Μεσσηνιακόν πολέμιον.
Τό ότι καί ή όσκησις ήτο έκ τών σκοπών τής Κρυπτείας, ούδείς δύναται νά σμφισβητήση. Παρά ταϋτα, βασικώς, ή Κρυπτεία παρέμεινε μιά άστυνομική μέθοδος έΕον
τώσεως τών έχθρών τοϋ καθεστώτος καί μιά κηλίς εις τήν
ένδοΕον ιστορίαν τής Σπάρτης. Έ ν τούτοις, έάν πρέπει νά
εϊμεθα δίκαιοι καί νά μή κρίνωμεν ύπερβολικώς αυστηρά τήν
μεγάλην πατρίδα τοϋ Λεωνίδα, είναι άνάγκη νά άναλογισθώμεν, ότι εις τήν πάλιν έκείνην, χάριν τής ύοερτάτης
ιδέας τής πατρίδος, ύτιεχώρουν καί ούτά τά ώροιότερα,
τά ύψηλότερα εις τόν άνθρωπον συναισθήματα: τό συζυ
γικόν, τό πατρικόν κοί αύτό όκόμη τό μητρικόν φίλτρον.
* Η τάν ή έπί τάς» έλεγον αί Σπαρτιάτιδες μητέρες στά
παιδιά τους. Κατόπιν τούτου, ποια άληθώς έπιείκεια καί
άγόπη ήτο δυνατόν νά άναμένη κανείς διά τούς δυστυχείς
Είλωτας;
Οί πέντε "Εφοροι, εις τό πολύμορφον άστυνοιμικόν
έργον των, έβοηθούντο, όπως είναι φυσικόν, καί ύπό τών
κατωτέρων άστυνσμικών άρχόντων κοί όργάνων. Πλήν τών
Παιδονόμων κοί τών 'Αγορονόμων περί τών όποιων ώμιλήσαμεν ήδη, άναφέρανται εις Σπάρτην οί Αρμόσυνοι, οί
Πεδιανόμοι, οί Βίδεοι, οί Πατρονόμοι καί ό Άγορόχος.
Οί Αρμόσυνοι, τών όποιων τό όνομα παράγεται έκ
τοϋ ρήματος άρμόττειν, ήτοι άρμόζειν, ήτο άστυνομική άρχή, έπί τής εύκοσμίας τών γυναικών. Περί τούτων όμιλεϊ
ό Ησύχιος. « Αρμόσυνοι άρχή τις έν Λακεδαίμονι έπί τής
εύκοσμίας τών γυναικών». Ούτοι, κυρίως, άπέβλεπον, ό
πως αί Σπαρτιάτιδες μή φέρουν πολυτελείς άμφιέοεις ή
πολύτιμα κοσμήματα, πράγμα τό όποιον έθεωρείτο έκφυλιαμός καί άδικαιολόγητος πολυτέλεια. ΑΙ γυναίκες τής Σπάρ
της δέν είχαν άλλη εις τήν ζωήν άποστολήν, όπό τοϋ νά
γεννούν παιδιά κοί διά τήν πατρίδα εύχαρίστως νά τά θυ
σιάζουν. Κάποτε, μιά Έλληνίδα έπιδεικνύουσα τά βαρύτι
μα κοσμήματά της σέ μιά Λύκαινα καί θέλουσα νά τήν είρωνευθή, έζήτηοε νά τής έπιδείΕη καί έκείνη τά ίδικά της,
γνωρίζουσα άσφαλώς, ότι τέτοια δέν ύπήρχον. «Ανάμεινον» ,τής είπε ή Λάκαινα κοί μετ' ολίγον έφθασε μέ τούς
τρεις υιούς της. « Ιδού», είπε. «Αύτά είναι τά ίδικά μου
κοσμήματα».
Ή περιθολή τών γυναικών έπρεπε νά είναι όμοιόμορφος, ύπεχρεοϋντο δέ αύταί νά φέρουν καί σκέπην ή καλύπτραν. Γενίκώς, άποστολή τών 'Αρμοσύνων ήτο ή συγκράτησις τών γυνοικών άπό τής άκολασίας καί τής τρυφηλότητος. «Τά σώματα τών παρθένων», γράφει ό φιλολάκων Πλούταρχος, «ένίσχυσε (ό Λυκούργος) μέ τήν ασκησιν εις τόν δρόμον, τήν πάλην καί τήν ρϊψιν δίσκου καί
άκοντίου. Τοϋτο, δέ, διά νά λαμβάνη δυνατήν άρχήν εις
δυνατά σώματα ό σπόρος τών γεννωμένων καί νά βλαστάνη
καλύτερον, αί ίδιοι δέ νά υπομένουν τούς τοκετούς μέ καρ
τερίαν. Άφήρησε δέ κάθε μαλθακότητα καί συνήθισε τάς
νέας όχι όλιγώτερσν άπό τούς νέους καί εις τάς πομπός
νά λαμβάνουν μέρος γυμνοί καί εις μερικούς ναούς νά χο
ρεύουν καί νά τραγουδούν, ένώ ήσαν πορόντες οί νέοι καί
τάς έβλεπον».
Παρά ταϋτα, γεγονός άναμφισβήτητον είναι, ότι εις
ώριομένας περιόδους τής Σπαρτιατικής ιστορίας καί ιδίως
εις μακροχρονίους πολέμους, όταν οί άνδρες άπουσίαζον
όπό τήν Σπάρτην, αί γυναίκες έζων βίον έλεύθερον και
ίσως καί άκόλαστον, ώς προηγουμένως άναφέραμεν.
Πλήν τών έντιμων γυναικών, οί Αρμόσυνοι έπέβλεπον
καί τάς έταίρας, αί όποιοι προερχόμενοι έκ τών Ειλώτων ή
τών Περίοικων, ήσαν ολιγάριθμοι καί ένεφανίσθησαν εις τήν
Σπάρτην κατά τούς όψιμωτέρους χρόνους. Αί έταϊραι ύπε
χρεοϋντο νά φέρουν ένδύματα «άνθινά», διά νά διακρίνωνται άπό τών έντιμων γυναικών.
Εκτός τών Αρμοσύνων, ώς αστυνομικός έπί τής έποπτείας τών γυναικών άναφέρεται καί ό Αγορόχος, διά τόν
όποιον όμως δέν γνωρίζομεν περισσότερα. Οί Πεδιανόμοι,
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τών όποιων τήν ϋπαρΕιν εις Σπάρτην μανθάνσμεν έΕ έπιγραφών, ήσαν άστυνομική άρχή, ή όποια, κατά τόν Γίλβερτ,
είχε τήν άστυνόμευσιν τής ύποίθρου. Ένεφανίσθησαν μάλ
λον εις ύστερωτέρους χρόνους καί κοτά μίαν γνώμην έπί
Κλεομένους Γ '. Οί Βιδιαϊοι, καλούμενοι καί Βίδεοι καί Βίδυοι, τελοϋντες ύπό τάς διαταγάς τών Παιδονόμων, έφρόντιζαν διά τήν άγωγήν τών παίδων καί τήν όργάνωσιν τών
άγώνων. Οί Βιδιαϊοι, κατά μίαν αποψιν, άντικατέστησαν τούς
παλαιοτέρους "Αμπαιδες. ΈΕελέγοντο ύπό τοϋ λαού καί
ήσαν πέντε τόν άριθμάν, όσαι καί αί -φυλαί τής Σπάρτης.
Πλήν τής φροντίδος διά τήν άγωγήν τών παίδων, έφύλοττον καί τούς ψηφιζαμένους νόμους, διά τοϋτο καί νομο
φύλακες έκαλούντο. Τό άρχεϊαν των, τό όποιον είδεν ό
Παυσανίας, εύρίσκετο εις τήν Αγοράν, πλησίον τοϋ αρχείου
τών Εφόρων.
Εκτός τών ύπαδεεστέρων άστυνομικών άρχόντων, ύ
πήρχον εις τήν Σπάρτην κοί άνάλογα αστυνομικά όργανα,
τά όποια έΕετέλουν εις τάς λεπτομέρειας της τήν άστυνομικήν ύπηρεσίαν. Τά όργανα τούτα ήσαν οί τρεις Ιππαγρέται καί οί τριακόσιοι Ιππείς. Οά Ίππογρέται έΕελέγοντο
κατ' έτος ύπό τών Εφόρων έκ τών πλέον έπιλέκτων τής
Σπάρτης. Αύτοί, μέ τήν σειράν των, έΕέλεγαν τριακοοίους
νέους όπλίτας, έκ τών νεωτέρων λογάδων (έπιλέκτων), οί
όποιοι έκαλούντο Ιππείς. Κατά τήν έκλογήν των τούτην,
οί Ιππαγρέται έπρεπε νά δικαιολογήσουν διατί έΕέλεΕαν ώς
Ιππείς τούς μέν, άπέκλεισαν δέ τούς άλλους. Τούτο, διότι
έθεωρείτο μεγίστη τιμή ή έκλογή τινός ώς Ίππέως, με
γίστη δέ έντροπή ή άπόρριψίς του. Ένεκα τούτου, οί μή
έκλεγέντες συνήπτον μάχας πρός τούς προτιμηθέντας, ϊνα
οϋτως άποδείΕουν εις τούς ' Ιππαγρέτας, έάν ένίκων, ότι
έσφαλον εις τήν έκλογήν των. Οί ' I ππεϊς άπετέλουν τα
κατ' έΕοχήν άστυνομική όργανα, τά όποια πάντοτε εύρίσκοντο έν έπιφυλακή, έτοιμα νά έκτελέσουν διά ταχυτάτης ένεργείας τάς διαταγάς τών Εφόρων. Ούτω. λόγου
χάριν, καθώς άναφέρει ό Ξενοφών, οί 'Ιππείς συνέλαβον
τά μέλη συνωμοσίας έκ μέρους Ειλώτων καί Περίοικων,
ή όποια άπεκαλύφθη τό έτος 397 π.Χ., ύπό τήν άρχηγίαν
κάποιου Κυνόδωνος. Η συνωμοσία αύτή ολίγον έλλειψεν,
έάν δέν άπεκαλύπτετο έγκοίρως, νά άνατρέψη τό ολιγαρχι
κόν πολίτευμα τής Σπάρτης. Έ ν καιρώ πολέμου καί πάλιν
άστυναμικά, κατά κανόνα .καθήκοντα είχον οί Ιππείς, παροκολουθοϋντες τούς στρατευθέντας Περίοικους καί Είλω
τας. Έ ν περιπιτώσει στρατοπεδεύσεως, οί Είλωτες έμενον
έκτός τοϋ στρατοπέδου, έιπιτηρούμενοι ύπό τών Ιππέων.
Τό συμπέρασμα έκ τής έΕιστορήσεως τής όργανώσεως καί τής δράσεως τής σπαρτιατικής άστυνσμίας, είναι,
ότι ή παντοδύναμος καί άνεΕέλεγκτος ύπηρεσία εις έλάχιστα καί άσήμαντα σημεία προσωμοίαζε μέ τάς άστυνομίας τών σημερινών δημοκρατικών πολιτειών. Οί άστυνομικοί τής Σπάρτης άρχοντες, φύλακες άγρυπνοι τοϋ καθε
στώτος, δύνανται, έν πολλοϊς, νά παραλληλισθοϋν πρός τάς
άστυνσμικάς υπηρεσίας τών σημερινών όλοκληρωτικών κρα
τών. Οί Έφοροι, οί Παιδονόμοι, οί Άρμοσύνοι, οί Βιδιαϊοι,
οί Αγορανόμοι, οί Πεδιανόμοι, ό Άγόραχος, οί τρεις Ιππαγρέται καί οί τριακόσιοι Ιππείς, ούδεμίαν άλλην είχον
άποστολήν ή τό μεγαλεϊον τής Σπάρτης. Πρό τοϋ υψηλού
τούτου έργου έπνιγαν, ώς προείπομεν, καί αύτήν τής συνειδήσεως τήν φωνήν. Δέν έγνώριζον τήν συμπόνοιαν, τήν
αγάπην, τήν φιλαλληλίαν, έφ ’ όσον τά άνθρώπινα ταϋτα
συναισθήματα ήσαν άντίθετα πρός τά ιδεώδη τού Λυκούρ
γου. Υπέρτατος νόμος ήτο ή σωτηρία τής πατρίδος. Υ
πέρτατος άρχων ήτο ή νομοθεσία τοϋ Λυκούργου. Η νο
μοθεσία έκείνη, τήν όποιαν όσον οί Σπαρτιάται έφήρμοζον
ή Σπάρτη έμεγαλούργει, ένώ, όταν έφθασε νά είναι γράμ
μα κενόν, ή δοΕασμένη πολιτεία έτάφη ύπό τό όλίγα, τά
πτωχικά κτίοματά της στις όχθες κοντά τοϋ δονακοτρόφου
Εύρώτα. «Τοϊς μέν ούν Λυκούργου χρωμένη νάμοις ή πό
λις καί τοίς όρκοις έμμείνασα, έπρώτευσε τής Ελλάδος
εύνομία καί δόΕη χρόνον έτών πεντακοσίων' καί ολίγον δέ
παραβαινομένων καί φιλοπλουτίας καί πλεονεΕίας παρεισδυομένης, καί τά τής δυνάμεως ήλαττοϋτο. . . ώς ού παντάπασιν ύπεριδόντες τήν Λυκούργου νομοθεσίαν ύπό τών
ιδίων πολιτών έτυραννεύθησαν μηδέν έτι σώζοντες της πα
τρίου άγωγής καί παραπλήσιοι τοϊς άλλοις γενόμενοι τήν
πρόσθεν εύκλειαν καί παρρησίαν άπέθεντο καί εις δουλείαν
μετέστησαν καί ύπό Ρωμαίους καθ’ όπερ οι άλλοι Ελληνες
έγένοντο».
2ΑΡΑΝΤ0Σ ΑΝΤϋΝΑΚΟΣ
'Γπαστυνόμος Α'

Βρέ μυστήρια πράμματα πού συμβαίνουνε. Δέν πρόλαβα καλά καλά ν’
αρχίσω νά γράφω τις Ε π ι σ τ ο λ έ ς μου καί νά οί ζουλιάρηδες πού θέ
λουνε νά μοΰ πάρουνε τήν τέχνη. ’Επιστολές γράφεις έσύ, Άρχιφύλακα, έπιστολές κι’ έμεΐς!!
Καί 'μάλιστα έπιστολές πού κρύβουν μέσα τους μιά μικρή ύπόνοια συαφέροντος.
Πές μας αυτό. Βρές μας έκεϊνο. Τί νά κάνουμε μέ τό άλλο; Κι ένα σωρό
έρωτηματα. Τί να κάνω λοιπόν, κι’ έγώ. Πήρα μολύβι καί χαρτί κ α ι . . .
ΦΙΛΟΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Μοΰ γράφης πώς θά προτιμούσες ή στήλη μου
νά ήταν στήλη ήλεκτρική ή στήλη άλατος ή στύλοι τής Δ.Ε.Η. ή δτι άλλο έκτος
απ’ αύτό πού ε ίν α ι... Ε . . . τί νά σοΰ πώ ΦΙΛΕ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. "Οταν
έχω τέτοιους φίλους. . . δέ φοβάμαι τίποτα!!!
ΑΝΩΝ1Μ0Ν: Μέ ρωτάς τή γνώμη μου γιά τά μακυρά μαλλιά.............
Τρίχες!!!
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΝ Κ.Β.Ξ.: Πρόβλημα, λοιπόν, ή γυναίκα σου φίλε μου.
Τρεις έκπαιδευτές και τόν έξεταστη τοΰ 'Γπουργείου κόντεψε νά σκοτώση, μέχρι
να γινη σωφερίνα και μόλις πήρε τό Ιρμο τό δίπλωμα σ’ έχει ρημάξει στό νά
πληρωνης τα πρόστιματά της. Ολο σου τό μισθό τόν δίνεις γιά νά πληρώνης
τις κλήσεις της. Καί τ’ αυτοκίνητο, λές, τδχει ρημάξει, μέρα, παρά μέρα,
συνεργείο!! Τ ί νά σοΰ πώ. . . ’Εγώ στή θέση σου θ’ άφηνα τή γυναίκα μου
ένέχυρο στό 'συνεργείο καί θ’ άλλαζα τ’ αυτοκίνητο μ’ ένα πλυντήριο, μιά κου
ζίνα, ένα πλυντήριο πιάτων καί. γιά νά μή μοΰ λειψή κι’ ή μουρμούρα, θάπαιρνα
καί μιά τηλεόραση ! !!
ΜΑΚΡΓΝΗΝ A i ΑΔΕΡΦΗΝ ΑΣΤΓΦΓΛΑΚΑ: Καί πού θά σοΰ βρώ
έγω ένα γαμπρό βρέ πουλάκι μου; ’Εμένα βρήκες νά κάνης προξενήτρα;
Χώθηκαν τά γραφεία συνοικεσίων; Μήτε καί τήν κυρά Κατίγκω τήν
καφετζσΰ ξέρεις;
Ακου λέει, νά τής βρώ γαμπρό. Πού άν έβρισκα καί κανέναν, έδώ πού
τα ^λέμε, θά φρόντιζα νά κουκουλώσω τή θεία μου τή Μαγδάλω, ποδχει μπόι
καί κορμί λαμπάδα, 1,15 ή άφιλότιμη κι’ άπό πάχος πιά δέν πιάνεται, άφοΰ
νά φανταστήτε κάποτε είχαμε ραντεβού στή στάση τοΰ λεωφορείου καί είδα κ ’
έπαθα νά τήν άνακαλύψω πίσω άπ’ τό στύλο πού έγραφε Σ Τ Α Σ ΙΣ !!! Καί νά
σάς ^ξομολογηθώ καί κάτι, άλλά μεταξύ μας. "Εναν καλό γαμπρό θά τόν έκανα
προξενειό καί τής γυναίκας μου τής κυρά - θοδώρας μέ τήν κρεατοεληά στό
κούτελο.. . ’Αλλά μήιν τής πήτε τίποτα γιατί χάθηκα!!!
ΑΡΧΙΦΓΛΚΑΝ Ν .Ι.Ρ.: Μοΰ γράφεις δτι ή κόρη σου φοράει ένα ύπερ
βολικό μ ί ν ι καί δτι έσύ «παλαιών άρχών», δέν θέλεις νά τό δεχτής.
Φίλε μου! Στήν έποχή μας δλα άλλαξαν.. . Τώρα πιά τό πρωί, τήν ώρα πού
ξεκινάει γιά τή δουλειά της ή κόρη, σου θά πρέπει νά τής λές:
. . .Γδύσου κόρη μου καί φΰγε γιά νά μήν άργήσεις!!!
ΔΟΚΙΜΟΝ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ: Νέε μου. Σοβαρό τό πρόβλημα μέ τή μνη
στή σου ή όποια άλλάζει κάθε μήνα χρώμα μαλλιών.
Δύο λύσεις υπάρχουν1. ’Ή ν’ άλλάζης κάθε μήνα μνηστή, γιά νάχης πάντα
ξανθιά, μιά καί σοΰ άρέσουν οί ξανθιές, ή νά τήν κουρέψης.. . γουλί. Γράψε
μου νεώτερα.
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ΜΗ ΓΡΟΝ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΝ: Μήτρο μου, θέλεις λέει νά γίνης άστυφύλακας καί γ ι’ αύτό διαβάζεις κάθε τι πού έχει σχέση μέ τήν άστυνομία.
"Ετσι άνακάλυψες καί μένα τόν ταλαίπωρο. Καί θέλεις λέει νά είσαγάγης νέες
μεθόδους στό Σώμα.
Πέστε μου τώρα κι’ έσείς φίλοι άναγνώστες, τί νά τοΰ άπαντήσω τοΰ Μήτρου. Είδε λέει δτι οί αστυφύλακες κρατάνε κάτι ραβδάκια (γκλδπς) καί κατά
τή γνώμη του είναι πολύ μικρά καί δυσκολόχρηστα. Αυτός λέει, γνωρίζει έκ
πείρας, τσοπάνης είναι, δτι μόνο μέ γ κ λ ί τ σ α μπορεί νά κάνη κανένας
σωστή δουλειά. Γι’ αύτό είσηγεΐται νά έφοδιασθοΰν οί άστυνομικοί μέ γ κ λ ί τ σ ε ς ! !! Τί νά τοΰ πώ; "Οποιος μέ φωτίσει κερδίζει μία. . . γκλίτσα!
Αύτά κ αί . . . θά δούμε πάτε θά ξαναπαντήσω σέ
νέες έπιστολές.. .
Ό συνταξιούχος Άρχιφύλακας Περίανδρος Κατσαμπρόκος
καί διά τήν άντιγραφήν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΓΖΕΠΗΣ
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Α Π Ο ΤΑ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ

ΕΞΑΠΛΟΣΕΟΣ

ΤΗΣ

ΠΑΝΟΑΟΥΣ

«Ειδοποιεϊσθε ή φιλογένειά σας κατά χρέος και προσκαλεΐσθε νά λάβητε τά άνήκοντα
προφυλακτικά μέτρα προς προφύλαξιν τής νήσου σας από τήν άνθρωποφθόρον έπιδημικήν νόσον, τά συμπτώματα τής όποιας δίδουν υπόνοιαν, δτι είναι ή πανώλης
νόσος».

Α Ι1ΡΩΤΑ μετεπαναστατικά
Τ
χρόνια ή ύποτυπωδώς όργανωμένη ’Αστυνομία τών νεοαπελευθερωθέντων Ελληνικών χωρών είχεν έπιφορτισθή καί μέ καθήκοντα υγειονο
μική; υπηρεσίας, προσπαθούσα, μέ ό
σα πενιχρά μέσα είχεν εις τήν διάθεσίν της νά πραστατεύση τήν δημο
σίαν υγείαν, έκ τών μεταδοτικών
ιδίως ασθενειών, αί δποίαι, τήν έποχήν έκείνην ήσαν κατ’ έξοχήν έπικίνδυνοι. Μιά τέτοια περίπτωσις άναφέρεται τον Φεβρουάριον τού 1824,
δταιν έξεδηλώθησαν πολυάριθμα κρού
σματα πανώλης εις τήν Έρμιόνην.
Τήν τρομεράν άσθένειαν μετέφεραν
πιθανώτατα ναυτικοί έκ του έξωτερικοΰ.
Πρό του μεγάλου κινδύνου, ή Διοίκησις προσεπάθησε νά λάβη ώρισμένα προφυλακτικά μέτρα κυρίως

αποκλεισμού τής προσβληθείσης πε
ριοχής καί νά είδοποιήση τάς τοπικάς άρχάς περί τής σοβαρότητος τής
καταστάσεως. Ό Τπουργός τής ’Α
στυνομίας, δ πολύς Παπκφλέσσας έ
πειτα άπδ άναφοράν τού αστυνόμου
Κρανιοίου έσπευσε νά είδοποιήση
τούς Προκρίτους τών πλησιεστέρων
νήσων καί τούς Προεστούς, τών κοινο
τήτων τής περιοχής νά προετοιμα
στούν πρός άντιμετώπισιν κατά τό δυ
νατόν τής τρομεράς ασθένειας. Μετα
ξύ τών έγγράφων — διαταγών τού
ΙΙαπαφλέσσα, συνταχθέντων, ύπδ τδ
αύτδ πνεύμα καί μέ τδν ίδιον τύπον
παραθέτομεν τδ άποσταλέν ύπδ ήμερομηνίαν 12 Φεβρουάριου πρδς τούς
Προκρίτους τής "Γδρας. Τδ έγγρα
φον τούτο (Γ.Α.Κ.Φ. 14) έχει ώς
έξής:

Περίοδος Β '
Αριθ. 13
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Ύηουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τούς φιλογενεϊς Προκρίτους
τής Νήσου Ύδρας.
Πληοοφορούμεθα σήμερον, δτι εις τό
χωρίον Έρμιόνην (Κοστρί), άπό τίνος
ημέρας έΕακολουθεί μίο άσθένεια τά
συμπτώματα τής όποιας δίδουν υπόνοι
αν, ότι είναι ή πονώλης νόσος. Είδοποιεϊσθε λοιπόν ή φιλογένειά σας κατά
χρέος καί προσκαλεΐσθε νά λάβητε τά
άνήκοντα προφυλοκτικά μέτρα πρός
προφύλαξιν τής νήσου σας άπό τήν άν
θρωποφθόρον τούτην έπιδημικήν νόσον.
Έ ν Κρανιδίω τή 12 Φεβρουάριου 1824
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Άνάλογον έγγραφον —άναφορό J

Φωτοτυπία τής διαταγής τοΰ Υ π ο υ ρ 
τής ’Αστυνομίας πρός τούς
Προκρίτους τής Νήισου 'Τδρας. Εις
τό τέλος τοϋ έγγράφου ή υπογραφή
τοΰ Τπουργοΰ Γρηγορίου Δικαίου —
Παπαφλέσσα και ή σφραγίδα τοΰ Μινιοτερίου (Υπουργείου) τής Αστυ
νομίας.
γ ε ίο υ

ύπέβαλεν δ Παπαφλέσσας καί πρός
τά δύο Σώματα τδ Βουλευτικόν καί
τδ Εκτελεστικόν προτείνων τήν με
ταφοράν τής έδρας των είς Κρανίδιον. Είς τήν άναφοράν του ό Υπουρ
γός τής ’Αστυνομίας έτόνιζεν ιδιαι
τέρως, δτι ή μεταφορά τών δύο Σω
μάτων άποτελεΐ έθνικήν ανάγκην, δοθέντος δτι, παρά τά ληφθέντα μέτρα,
ή έπιδημική νόσος ήτο δυνατόν νά έπεκταθή καί νά κινδυνεύση ή κεφα
λή τής Χώρας.
Καί τό έγγραφον τοΰτο (Γ.Α.Κ.
Φ 1 4 ) , χαρακτηριστικόν τοΰ προκληθέντος πανικού έχει ώς κάτωθι:
Άριθ. 10
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Ύπουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τό Βουλευτικόν Σώμα
ΈΕ άναφορδς τοΰ έδώ Αστυνόμου
μέ μεγόλην του λύπην πληροφορείται τό
Ύπουργεϊον τοΰτο, ότι είς τήν Ερμιόνην (Καστρί) έπιπολάΖει νόσος θανα
τηφόρος καί μεταδοτική ήτις κατά τήν
περιγραφήν τών συμπτωμάτων τά όποια
τήν συνοδεύουν, φαίνεται, δτι είναι πανώλης ή άλλη τις συγγενής τής πανώλους. Τό Ύπουργεϊον κατά χρέος έλα
βε τά δυνατά προφυλαχτικά μέτρα. Μό
λον τοΰτο, έπειδή είναι ένδεχάμενον
καί έδώ νά διαδοθή τό μίασμα, νά μεταδοθή τό κακόν καί είς τά ύποκείμενα τής
Διοικήσεως, καί έκ τούτου νά κινδυνεύ
σουν τά συμφέροντα τοϋ Εθνους, διά
τοΰτο είναι άνάγκη μεγάλη νά γίνη όσον τάχιστα σκέψις καί άπόφασις περί
μεταβάσεως ένταΰθα τής Διοικήσεως
τήν όποιαν μετάβασιν καί άλλοι πολλοί
γνωστοί είς τό Βουλευτικόν Σώμα λό
γοι δεικνύουν άνσγκαιστάτην.
Περί τούτου άναφέρομεν καί είς τό
Εκτελεστικόν Σώμα.
Περιμένομεν όσον τάχιστα τήν περί
τούτου άπόφαοίν σας.

γίας περί τοΰ πρακτέου. Ή άναφορά
τοΰ Άστυνόιμου Ναυπλίου (ΓΑ .Κ .
Φ. 14) πρός τό Τπουργείον τής ’Α
στυνομίας έγραφε χαρακτηριστικώς:

Έ ν Κρανιδίω τή 12 Φεβρουάριου 1824
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό Γενικός Γρομμστεύς
Γ. Γλαράκης

■

Καί μετά τήν πανώλη μιά κάποια
λιγώτερο ζοφερή νότα στόν περίπατο
μας στά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους.
Τό έγγραφο πού άκολουθεΐ είναι άναφορά τοΰ ’Αστυνόμου Ναυπλίου
Γεωργίου Χατζηκοτσάκη πρός τό Τ πουργεΐον τής ’Αστυνομίας, μέ τήν ό
ποιαν άναφέρει είς τήν προϊσταμένην
του άρχήν, δτι κρατεί είς τήν φυλα
κήν κάποιον, έπειδή έξαναγκασθείς
υπό τών Τούρκων ήρνήθη τήν δρθόν>ξον πίστιν. Έ ν ταυτφ ζητεί δδη-

Περίοδος Α '
Αριθ. 345
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Πρός τό ΈΕοχον Ύπουργεϊον τής
Αστυνομίας
"Ενας νέος όνόματι Αντώνιος Γεωρ
γίου Μπούκα ΤΖαντσρλιώτης, είς τήν
καταστροφήν ΤΖανταρλίου, συλληφθείς
παρά τών έχθρών καί βιασθείς ήρνήσατο τήν ΌρθόδοΕόν μας θρησκείαν. "Ε
πομένως λαβών καιρόν άνεχώρησεν έκεϊθεν, καί παρρησιασθείς είς τήν έν
ταΰθα άστυνομίαν, ώμολόγησε τά συμ
βάντα του Ζητών παρ' ήμών έφοδιαστικόν, ότι είναι Έλλην καί ΌρθόδοΕος.
Ημείς κατά χρέος έφωνάΕαμεν άλλους
πατριώτας του διά νά πληροφορηθώμεν
άν άληθώς λέγει, οϊτινες γνωρίΖοντές
των ώμολόγησσν ότι είναι τφ όντι Όρθό
δοΕος. Τόν όποιον έχομεν ύπό φύλαΕιν

καί άναφερόμενοι άκαρτεροΰντες έΕοχον διαταγήν μένομεν.
Ναύπλιον 1824
τήν 2: Ιανουάριου
Ό Γενικός ’Αστυνόμος Ναυπλίου
Γεώργιος ΧστΖηκοτσάκης

Είς τήν ώς άνω άναιφοράν μετά
τρεις ήμέρας άπό λήψεως ήτοι τήν
5ην Φεβρουάριου 1824 άπήντηισε τό
Τπουργείον, διατάσσων τόν Γενικόν
’Αστυνόμον Ναυπλίου νά έλευθ'ερώση
τόν συλληφ&έντα. Ή διαταγή τοΰ Τ 
πουργοΰ Παπαφλέσσα (Γ.Α.Κ.Φ.14)
άναφέρει:
Περίοδος Β '
Αριθ. 475
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Ύπουργεϊον τής Αστυνομίας
Πρός τόν Γενικόν Αστυνόμον Ναυπλίου
Ή άπάντησις είς
άναφοράν του.

τήν ύπ' άριθ. 345

Επειδή καί ό Αντώνιος Γεωργίου
Μπούκα ΤΖανταρλιώτης, ό έκ τής κατα
στροφής τής ίδιας πόλεως, άπαρνησάμενος τήν πατρώαν θρησκείαν, έγνωρίσθη καί άπεδείχθη παρ' άλλων όμοπάτριδών του, άτι τούτος είναι "Ελλην καί
ακολούθως ΌρθόδοΕος, τούτου ένεκα
διορίΖεσαι, ϊνα άπολύσης αυτόν τής φυ
λακής καί έόοης Ζήν έν έλευθερίρ.

ρίου έκ τοΰ όποιου κάτοικοι άλλου
γειτονικού χωρίου διά τής βίας άρπα
ξαν διάφορα πράγματα καί πολλά
ζώα. Τό έγγραφον, ένδιαφέρον διά
τήν κατάστασιν, είς, τήν όποιαν εύρίισκετο ή δημοσία τάξις τήν έποχήν
έκείνην έχει ώς Ακολούθως:

Έ ν Ναυπλίω τή 5 Ιανουάριου 1824

Αριθ.: 2
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Ύηουργεϊσν τής Αστυνομίας

Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιός
Ό Γενικός Γραμματεύς
Γ. Γλαράκης

Τό τελευταίο σημερινό έγγραφό
μας είναι καί αυτό διαταγή τοΰ Υ 
πουργείου τής Αστυνομίας, μέ τήν ό
ποιαν ό Αντιστράτηγο; Νικήτας Δί
καιος έντέλεται να άποδώση τό δί
καιον είς άδικηθέντας κατοίκους χω 

Πρός τόν Αντιστράτηγον κύριον
Νικήταν Δίκαιον
Από τό εσώκλειστον ίσον άναφοράς
τοΰ έπιτρόπου τοΰ χωρίου Μπάστα Γε
ωργίου Γεωργοπούλου πληροφορείσαι,
ότι οί Βρωμοβρυσαϊοι έπάτησαν τό χωρίον Μπάστα καί ήρπασαν άπό τούς κα
τοίκους τοΰ χωρίου
τούτου διάφορα
πράγματα καί πολλά Ζώα κατέσφαΕαν καί
ότι οί πρωταίτιοι τούτου τοΰ κακού εί
ναι οί Καβουραίοι.

Προσκαλείσαι λοιπόν ή γεναιότης σου
νά έΕετάσπς άκριθώς τούς Καβουραίους
καί νά μάθης παρ' αύτών (οί όποιοι άνομφιβάλως καί γνωρίΖουν) τούς άρπαγας, καί τούτους νά ύποχρεώσης νά α
ποδώσουν τά όσα ήρπασαν καί νά πλη
ρώσουν κοί τά όσα Ζώα κατέσφαΕαν. Έν
ταύτώ δέ νά ένεργήσης ώστε οί Βρωμοβρυσαϊοι νά μήν ένοχλοΰν είς τό έΕής
τούς κατοίκους τοΰ χωρίου Μπάστα.
Έν Κρανιδίω
Τήν 4 Φεβρουάριου 1824
Ό Υπουργός τών Εσωτερικών
καί προσωρινώς τής Αστυνομίας
Γρηγόριος Δίκαιος
Ό Γενικός Γρομμοτεϋς
Γ. Γλαράκης

Σχόλια έπί τών προαναφερθέντων
νομίζαμεν, δτι περιττεύουν.
ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α '

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Αίμα, αίμα, αίμα ρέει παντοΰ. Φυσικά όχι στό μακρυνό
Βιετνάμ, ή στήν Μέση Ανοτολή. Οΰτε καί σ' αύτό τό Μπέλ
φαστ. Δέν είναι απαραίτητο νάχωμε πόλεμο γιά νάχωμε καί
αίμα. Καί ή άσφαλτος τώρα τό καλοκαίρι βρίσκει τόν τρόπο
νά δροσι'Ζεται. Καί τό τίμημα τής «δροσιάς· είναι δυστυχώς
βαρύ. ΔροσίΖεται μέ άθώο αίμα άνθρώπων πού κινούνται
ή περπατούν πάνω σ' αύτήν.
Αίμα άνθρώπων πού φυσιολογικά χύνεται στόν βωμό
της, έφ' όσον δέν μπορούν νά έκλείψουν, άπό τόν άνθρω
πο όρισμένα λάθη καί άπό τά όχήμοτα μηχανικές βλάβες.
Γιά όλα αύτά ύπάρχει μιά κάποια δικαιολογία. Ή δι
καιολογία τοΰ άτυχήματος. Γιά τό αίμα όμως πού ρέει άπό
πρόθεσι στά πάρκα, στά κέντρα, ατά διαμερίσματα καί άλλαχοϋ, άπό κάποιο δίκοπο μαχαίρι ή άπό κάποιο πιστόλι ή
τέλος πόντων κάποιο άλλο αιχμηρό ή συμπαγές άντικεί,μενο, τί δικαιολογία μπορεί νά ύπάρΕη;
Οί στήλες τών έφημερίδων τακτικά μάς πληροφορούν
καί ένα άθώο θύμα νά θυσιάΖεται άσκοπα. Καί στις πιό πολ
λές περιπτώσεις, άν όχι όλες, είναι τό γυναικείο αίμα.
Δέν μπορεί νά άπαριθμηθοΰν όλοι οί φόνοι γυναικών.
Η μπορεί όμως νά κοτανεμηθοϋν σέ κατηγορίες βάσει τών
αίτιων πού προΕενήθηκαν.
Σκότωσε ό Α τήν δείνα διότι ύποψιάΖετο ότι τόν άπατοΰσε. Ό Β τήν Γ διότι δέν ένέδινε στις άπαιτήσεις του.
Ό μέν τήν δέ διά λόγους τιμής! ή άπό Ζήλεια, ή διότι τήν. . .
ήγάπα! ή ,—τό πιό ειδεχθές, τό πιό απαίσιο, τό πιό άποτρόπαιο—άπό σεΕουαλική άνωμαλία!
Οί πιός πολλές περιπτώσεις, άν προσέΕη κανείς, στηρίΖονται σέ δυό βασικά κίνητρα. Τήν Ζήλεια και τήν άγάπη.
Καί σέ τελευταία άνάλυσι ή πρώτη είναι έκείνη πού έπη-
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ρεάΖεται άπό τήν δεύτερη. Ποιος μπορεί νά άμφισβητήση
ότι ή Ζήλεια δέν είναι νόσος; Πού άρρωσταίνει τήν άγάπη
καί τήν καταστρέφη μέ μανία, καί οδηγεί τόν άνδρα στήν
παραφροσύνη; Καί ή παραφροσύνη αύτή τόν οδηγεί πολλές
φορές στό έγκλημα, νομι'Ζοντας πώς μέ τόν τρόπο αύτό θά
έΕιλεωθή, θά άπαλλαγή, ή θά τονώση τόν πληγωμένο άνδρισμό του. Καί δέν είναι πάλι λίγες οί φορές πού όταν άπολογοϋνται μπροστά στήν θέμιδα νά τονίσουν: «Τήν άγαοΰσα κ. Πρόεδρε καί τήν άγαπώ, μετσνιώνων γιά ό,τι έκα
να. . .». Τί φταίει όμως αύτή ή άθώα τρυφερή ϋπαρΕις πού
έστειλες στόν άλλο κόσμο, χωρίς νά χαρή τήν Ζωή καί τόν
έρωτα; Τί έφταιΕε καί τήν άγάπησες; Δοκίμασε τήν άρρω
στη» ιέ νη άγάπη καί τής στοίχισε τήν Ζωή. Δέν είναι έρωτας
αύτός, ούτε είναι άγάπη. Είναι μαρτύριο πού ή θά τό ύποατή ή θά τό πληρώση μέ τό αίμα της, κάπου, σέ κανένα
πάρκο, σέ κανένα άπάκεντρο ή κεντρικό μέρος, σέ κορμιά
αύλή.
Είναι δύσκολο νά άποφύγης τόν έρωτα, άλλά πρέπει
πάντα νά προέχη ή λογική. "Οταν όμως άφίνεις νά πορασύρεοαι άπό συναισθηματισμούς καί κυριαρχούν μέσα σου
έκδικητικά ένστικτα, έπειδή δέν βρίσκεις μιά κάποια άνταπάκρισι, τά πάντα μπορούν νά συμβοΰν.
Ή άγάπη είναι τέχνη, είναι πρόβλημα. Φτιάχνεται καί
λύνεται. Πάντοτε μέ «Ειρηνικά» μέσα. Καί όταν δέν είναι
αμοιβαία, είναι σάν νά μή ύπάρχη. Καί είναι άδιανόητο νά
σκοτώνης μιά άθώα ϋπαρΕι πού σκυφτά σέ ικ ετεύ ει: «Τί
σοϋφταιΕα καί μ' άγαπάς!».
Α Ν Α ΣΤ Α ΣΙΟ Σ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΆστυφύλαΕ

λ:θρόα συνεχίζεται ή πρός τό πε
ριοδικό μας άπαστολή συγχαρητηρί
ων έπιστολών καί τηλεγραφηιμάτων,
διά των δποίων Ιξαίρεται ή μεγάλη
προσφορά τών «Αστυνομικών Χρονι
κών» είς τήν Ελληνικήν έπιστημονικήν έρευναν, τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων καί τήν κοινωνίαν. Χαρακτηρι
στικά είναι έπίσης καί τά δημοσιεύ
ματα πολλών ’Αθηναϊκών καί Ε πα ρ
χιακών ’Εφημερίδων, τόσον διά τά
«’Αστυνομικά Χρονικά», όσον καί διά
τήν ’Έκθεσιν Δραστηριότητας ’Αστυ
νομίας Πόλεων 1971, της όποιας ή
έκτύπιυσις, άρίστη άπό πλευράς έμφανίσεως, έγένετο υπό του Περιοδι
κού. Κατωτέρω παραθέτομεν χαρακτηριστικάς περιπτώσεις:
Eic τήν έφημερίδα « Ελληνική Ωρα»
Πειραιώς τής 4ης 'Ιουλίου 1973 έδη-μοαιεύθη τό έΕής σχόλιον:
Πέρασε μιό όλόκληρη εικοσαετία άπό
τότε πού τόν περιοδικό μας τύπο προσετέθη ένα περιοδικό μέ ενδιαφέρον όμως
περιεχόμενον. Πρόκειται, γιό τά « Αστυ
νομικά Χρονικό», τό πρώτο έπίσημο δη
μοσιογραφικό όργανο τού εύγενικοϋ Σώ
ματος τής Αστυνομίας Πόλεων, τών ά
γρυπνων φρουρών τής ττιμής κοί τής
περιουσίας τών Ελλήνων πολιτών, τής
τάΕεως έκείνης τών δημοσίων ύπαλλήλων, πού όσάκις τό ύπηρεσιοκό καθήκον
καί ή πρός τό "Εθνος καί τήν πατρίδα
άφοσίωσίς τους τό άπήτησε, δέν έδίστασαν νά θυσιάσουν στόν ιερό βωμό τής
Ελλάδος καί τόν ίδιο τόν έαυτό τους,
"Εχω όλόκληρη τή σειρά τού ωραίου
τούτου δημοσιογραφικού όργάνου πού
νεογέννητο όκόμη τότε, μέ μοναδικό
περιεχόμενό του τά έπογγελματικά τού
"Αστυνομικού Σώματος Ζητήματα, πήρε
κάποια θέσι μέσα στόν περιοδικό τύπο
μας όμέσως μέ τήν πρώτη του έμφόνισι,
Κοθ" όλα όΕιοι άΕιωμστικοί τής "Αστυ
νομίας, μέ πολυσύνθετη μόρφωσι καί πί
στη στήν άποστολή τους, τό παρουσία
σαν ατό άναγνωστικό κοινό, μέ τήν βε
βαιότητα ότι τό περιοδικό τούτο, Εεπερνώντας τά πρώτα του βήματα μέ τις φυ
σικές δυσκολίες πού δέν λείπουν σέ τ έ 
τοιες έκδόσεις, θό άπστελέση σημαντι
κό σταθμό καί άΕιόλογο βήμα προόδου
γιό τό "Αστυνομικό σύνολο, αλλά καί
ένα Εεχωριστό έπιστημονικό βήμα πού
θ' άκουσθοϋν άπό αύτό
πραγματικές
πνευματικές πανδαισίες μέ πολύτιμες έ 
ρευνες καί κατευθύνσεις πρός τό κοινω
νικό σύνολο. Καί πράγματι:
Εκείνοι πού μέ κόπους τό έφερσν
στό φώς καί μέ ύπερηφάνεια τό σπαρ
γάνωσαν, πολύ γρήγορα τό είδαν νά μεγαλώνη, νά άποκτό προσωπικότητα, νά
διεκδική ιδιαίτερη θέσι μέσα στήν πλη
θώρα τών κυκλοφορούντων έντύπων, καί

τελικό καμάρωσαν τό έκλεκτό τής πνευ
ματικής μας πυραμίδος, μέ τήν πολυτε
λή έμφάνιοί του, τή δημοσιογραφική άρτιότητά του, τόν πλούτο τών έπιοτημονικών θεμάτων πού άπό τών στηλών του
άναπτύσσουν ειδικοί έπιστήμονες, καί
τήν έγκάρδια ύποδοχή πού έδειΕε καί
δείχνει ίδιοίτερα τά τελευταία χρόνια,
τό άναγνωστικό κοινό, βρίσκοντας στις
σελίδες του τήν πνευματική έκείνη παν
δαισία πού έλάχιστα περιοδικά έχουν τή
δύναμη νά προσφέρουν σήμερα. Δέν τό
κρύβω, ότι τρέφω μιά ιδιαίτερη άγόπη
καί πρστίμησι στό περιοδικό τούτο, γιατί
σέ περασμένα τεύχη του μέ εύχαρίστησι
προσέφερα τή συνεργοσία μου, γνωρί
ζοντας καί εκτιμώντας τούς έθνικακοινωνικούς σκοπούς πού έχει τάΕει άπό
τήν ήμέρα πού πρωτοκυκλοφόρησε, άλλά καί γιά τό λόγο ότι άποτελεϊ τόν καθρέπτη τής Ζωής καί τών πολυτίμων υ
πηρεσιών τού
"Αστυνομικού Σώματος
πρός τήν πατρίδα καί τήν κοινωνία μας.
Ή στήλη μου συγχαίρει όλους έκείν,ους πού συνέβαλαν έως τώρα στήν
όλματώδη τούτη πρόοδο τών « Αστυνο
μικών Χρονικών» καί εύχεται ή πνευμα
τική ώφέλεια καί ή ψυχική χαρά πού
χαρίΖει τό έκλεκτό τούτο περιοδικό, νά
φθάση γρήγορα σέ κάθε έλληνική γωνιά,
σέ κάθε έλληνικό σπίτι.
ΕΜΜΑΝ. ΤΣΑΚΑΜ ΗΣ
*
Είκοσι έτη Ζωής έχει τό δημοσιογρα
φικόν καί επαγγελματικόν όργανον,
« Αστυνομικά Χρονικά», τό όποιον έκ
τού άσφαλούς έχει καλύψει σοβαρώτατον κενόν, είς τόν τομέα τών δημοσίων
σχέσεων κοί τής έπιιμορφώοεως όχι μό
νον τών άστυνομικών μας, άλλά καί τής
"Ελληνικής κοινωνίας καί τής νεολαίας,
τής χρυσής έλπίδος τού "Εθνους μας:
Είς τάς σελίδας τού έν λόγω περιο
δικού θέματα παντοία έφιλοΕενήθησαν,
μελέται ήλεγμέναι, γνώμαι καί άπόψεις
διαπρεπών επιστημόνων κστεχωρήθησαν
έχάντων πείραν, διακρινομένων διά τήν
βαθείαν των έρευναν, τόν φιλοσοφικόν
των στοχασμόν καί τήν φιλολογικήν των
γλαφυρότητα καί έπιτυχόντων νουθεσί
αν, δημιουργικόν προβληματισμόν, πα
ραδειγματισμόν διά τήν
λυσιτελή καί
σώφρονα άντιμετώπισιν τών άντΓΕοοτήτων τής Ζωής έν τη λαβυρινθώδη σημε
ρινή κοινωνία.
Ομολογουμένως τά
«Αστυνομικά
Χρονικά» δέν είναι μόνον τηλαυγής
φάρος, αλλά καί ανθών, έν ώ εύρίσκει
τις άνθη θάρρους, πίστεως, ύψηλών ι
δεών, άρετών, άς άφθόνως έχει καί
δαψιλώς προσφέρει καί χαρίΖει ή μικρά
τήν έκτασιν άλλά υεγάλη τό φρόνημα
Χώρα μος.
Διό έπί τή συμπληρώσει εικοσαετίας
άπό τής έκδόσεως τού έν λόγω περιο
δικού όχι μόνον χαιρόμεθα άλλά καί έπαινοΰμεν, όχι μόνον έορτάΖομεν, άλλα

καί αυγχαίρομεν όλους τους συμμετασχόντας είς τήν έκδοσιν καί άρτιωτέραν
έμφάνισίν του καί ώς άπλούς συνεργά
της εύχομαι μοκράν σταδιοδρομίαν τών
« Αστυνομικών Χρονικών έπ" άγαθω τής
Πατρίδος καί τής συμπαθέστατης τάΕεως
τών άγρύπνων "Αστυνομικών μας.
Μέ βαθυτάτην άγάπην
Χ Ρ ΙΣΤΟ Σ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ
Φιλόλογος Β. Γυμνασιάρχης
Ζ" Γυμνασίου θηλέων "Αθηνών
Πύλου κοί Μοναστηριού
"Ακαδημία Πλάτωνος
"Αθήναι. Τ.Τ. 208
★
Η έφημερίς: «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟ
ΔΗΜΩΝ» έδημοσίευσε τό έΕής σχόλιον
διό τήν "Εκθεσιν Δραστηριότητος τής
"Αστυνομίας Πόλεων:
«ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΕΚΔΟ ΣΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΙΑΝ Δ Ρ Α ΣΤ Η Ρ ΙΟ 
ΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ».
«Τό Άρχηγεϊον "Αστυνομίας Πόλεων,
έΕέδωσε πρσσφάτως πολυτελές βιβλίον,
τύπου Λευκώμοτος, ύπό τόν τίτλον « Έκθεσις Δραστηριότητος "Αστυνομίας Πό
λεων», (έΕ 178 σελίδων μεγάλου με
γέθους) , είς τό όποιον άπεικονίΖεται ή
δροσηριότης αύτής, μετά στατιστικών
στοιχείων έπί τής έγκληματικότητος, μέ
σχολίασιν, άνάλυσιν ούτών, έπίσης ή έν
γένει δραστηριότης τών "Υπηρεσιών Γε
νικής Άσφαλείσς, "Αγορανομίας, Τρο
χαίας, "Αμέσου Δρόσεως, Τουριστικής
"Αστυνομίας, Προστασίας Εθνικού Νο
μίσματος, Ελέγχου Διαβατηρίων, Σωμα
τικής καί Πνευματικής "Αγωγής, Δημο
σίων Σχέσεων, έκτελέσεως καταδιωκτι
κών κλπ. έγνράφων, τέλος δέ ή παντοία
κοινωνική καί άνθρωπιστική δράσις τής
"Αστυνομίας Πόλεων δι" αιμοδοσιών ά
στυνομικών κλπ.
«Ή “ Εκθεσις τής Δραστηριότητος "Α
στυνομίας Πόλεων», πλαισιώνεται μέ
θαυμαοίας έγχρωμους φωτογραφίας άπό
άΕιοθέατα τών Αθηνών κλπ., όμοίως
μέ μίαν σπάνιάν φωτογραφίαν άρχαίου
«Χάλκινου στρατηγού» άνακαλυφθέντος
προσφάτως, είς Θεσσαλίαν καί διασωθέντος, όπως καί τόσων άλλων άρχαίων
λειψάνων τής προγονικής μας κληρονο
μιάς, ύπό τής "Αστυνομίας Πόλεων, ή
όποια, ώς γνωστόν, στελεχούται καί μέ
Είδικάς "Υπηρεσίας διά τήν δίωΕιν τής
άρχαιοκαπηλίας,
αί όποϊαι έπιτελοϋν,
όντως, μέγιστον "Εθνικόν έργον.
Είς τόν άΕιότιμον "Αρχηγόν τής "Α
στυνομίας Πόλεων κ. Κων. Β. Γιαννούλην, διακρινόμενον διά τήν άρτιωτότην
μόρφωσιν, τήν εμπειρίαν καί τό έγνωσμένον ήθος του, ώσαύτως είς τήν έΕ
ΑΕιωματικών Επιτροπήν τού "Αρχηγεί
ου "Αστυνομίας Πόλεων, πού έπεμελήθηοαν τήν θαυμασίαν άλλά καί όντως
ηολύτιμον αύτήν έκδοσιν, άπευθύνομεν
ειλικρινή καί έγκάρδια συγχαρητήρια».
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X IΠΠIΣΜΟΣ
Η ΝΕΑ ΜΟ Ρ Φ Η
ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ
άπό λίγο καιρό ακόμη, οί μίνι ·
Π ΡΙΝ
φούστες προκαλοΰσαν τήν θυμη
δία των πολλών, ένώ οί μακρυμάλληδεε έΕακολουθούν νά γίνωνται στόχος
πολλών έπ «κρίσεων. ΜσΖί μέ τις γυναί
κες καί οί όνδρες τώρα, οί νέοι βέβαια,
τολμούν καί φορούν παρδαλά έκκεντρικό ρούχα, πού κουβαλούν έπάνω τους
τήν έτικέττα τού χιππιαμού.
Ωστόσο, κάνοντας μιάν άνοδρομή
στό παρελθόν θά διαπιστώσουμε ότι ή
λατρεία αυτή τής υπερβολής, στό ντύ
σιμο άλλά καί στούς τρόπους, δέν είναι
καινούργια. Οί δανδήδες τού παλοιού
καιρού είχαν άκριβώς τόν ίδιο σκοπό:
νά προκαλοΰν μέ τήν εμφάνισή τους,
είτε γιά λόγους προβολής, είτε καί γιά
νά καυτηριάΖουν τά υπάρχοντα ήθη καί
έθιμα. Η διάθεση τού άνθρώπου, άλλω
στε, νά άπελευθερωθή άπό τούς ίσχύαντες κανόνες, υπήρχε πάντα, σέ όλες
τις εποχές κι' έτσι δέν μπορούμε πιά
νά κατατάσσουμε τόν χιππιομό—τουλά
χιστον στήν έΕωτερική του όψη —στόν
χώρο μιας νέας, πρωτάκουστης έπαναστάσεως.
ΟΙ ΤΡΕΛΛΟΙ «ΠΡΟΓΟΝΟΙ»
Έ τσ ι ή όλλοιώς κανείς δέν μπορεί νά
αμφισβητήση ότι χρειάΖεται άρκετό θάρ
ρος σ' έναν πρωτοπόρο μιας ύπερβολής,
γιά νά έπιΖήση καί νά έπιθληθή άκόμη.
Πρέπει, έπίσης, ν' άναγνωρίαουμε ότι
αύτή ή μορφή άμωιοβητήοεως δέν είναι
πάντα άνώφελη. Χωρίς νά ύπερβάλουμε
κι' έιμεϊς πολύ, θά πρέπει νά παρσδεχτούμε ότι οί μεγάλες άνακαλύψεις τής
άνθρωπότητος προήλθαν συχνά άπό άνθρώπους, πού θεωρήθηκαν παράλογοι
άπό τούς συγχρόνους τους καί πού, έ
χοντας όρνηθή δεδομένες ιδέες, άδιαφόρησαν εντελώς νιά τήν άποδοκιμασία
πού γνώριΖσν καί γιά τις απόπειρες άπαμονώσεώς τους.
Κατά τήν διάρκεια τών αιώνων, πολ
λές ύπερβολές μεγάλων άνδρών έχουν
περάσει στήν Ιστορία. Ό τσάρος Πέ
τρος Α ' τής Ρωσίας ή ή Χριστίνα τής
Σουηδίας, ό Νέρων ή ό διάσημος Σεβάλ κ.λ.π. Ό λοι αύτοί ύπήρΕαν, κατά
κάποιο τρόπο «πρόνονοι» τών σημερινών
«ιμπήτνικς» καί ό καθένας άπ' αύτούς εί
χε γίνει διάσημος στήν έποχή του γιά
κάποια μανία του, καί τόν έκκεντρισμό
του γενικό.
Σ ένα βιβλίο πού κυκλοφόρησε πρόσ

φατο στή Γαλλία, άνοφερεται η περίπτω
ση τού λόρδου Αρσούϊγ, πού τού έδωοον τόν τίτλο «Βασιλιάς τού καρναβα
λιού» στά 1835, στήν Μπελβίλ, κατά τήν
διάρκεια μιας μεγάλης λαϊκής έορτής.
Ο Αρσούϊγ είχε γίνει πλούσιος σέ ήλικία 27 έτών, άπό μιά κληρονομιά καί
δέν κατάφερε ποτέ νά Εεφύγη άπό τό
περιβάλλον χαμηλής στάθμης, όπου εί
χε συνηθίσει. "Ετσι, στά γεύματα πού
έδινε στήν καινούργια του πολυτελή κα
τοικία τής λεωφόρου Καπυοίν, τού ά
ρεσε νά άναμιγνύη όλες τις κοινωνικές
τάΕεις, τοποθετώντας έναν έργάτη δί
πλα σ' ένα μεγαλοαστό κι' ένα πρίγκηπα
δίπλα σ' ένα γελωτοποιό.
Ο Αρσούϊγ έγινε κυρίως γνωστός
επειδή λάνσαρε τό κάν - κάν, πού έθεωρεϊτο τότε απαγορευμένος χορός άπό
τις όρχές. Τό 1838 ό έκκεντρικός άριστοκράτης τόλμησε νά κάνη μιά έπίδειΕη κάν - κάν στόν «Χορό τών Βαριετέ»
κατά τήν διάρκεια μιας πολύ διακριτικής
καντρίλλιας. Τόν συνέλαβαν, άλλά τό
κάν - κάν γνώρισε άπό τότε μιά λαμπρή
καρριέρα, πού δέν έσβησε παρά μέ τό
τέλος τής Μπέλ Έπόκ. Φυσικά, όπως
πολλοί άλλοι έκκεντρικοί, ό λόδρος πέθσνε έγκσταλελειιμμένος άπό όλους στήν
πιό μεγάλη άθλιότητα.
Στήν άρχή τού 19ου αίώνος ό πρίγκηπας τής Ούαλλίας, πού θασίλευσε άργότερα στήν Αγγλία μέ τό όνομα τού
Γεωργίου IV, γνώρισε ένα νεαρό άγνω
στο μόλις 18 έτών, πού ήτσν πολύ ω
ραίος καί ή διακριτική του κομψότητα
ταίριαΖε τόσο μέ τό άνέκφραστό του
πρόσωπο, ώστε τροβούσε αμέσως τήν
προσοχή. Ο ιμέλλων μονάρχης γοητεύθηκε απ' τόν
ύπέροχο αύτόν όνδρα,
πράγμα πού όπετέλέσε τήν άρχή τής κα
ταπληκτικής καρριέρας τού ωραίου
Μπροϋμελ.
Από τότε όσοι ήθελαν νά τού μοιάσουν έπρεπε νά καθαρίΖουν τις μπόττες
τους μέ σουπάνια νά φορούν κολώνιες,
ώραίες γραβάτες καί κομψότατα ρούχα.
Ειδικά τό δέσιμο τής γραβάτας τού
Μπρούμελ απαιτούσε τρία τέταρτα τής
ώρας καί πολλές φορές χρειαΖόταν καί
20 έπσναλήψεις γιά νά τήν τυλίΕη στόν
λαιμό του, μέχρι νά έπιτύχη τό άποτέλεσμα πού ήθελε. Φυσικά, σέ κάθε απο
τυχία δοκίμαΖε καί νέα γραβάτα.
Ωστόσο, ό «πιό ώραϊος μεταΕύ τών
ώραϊων» δέν είχε στήν γκαρντσρόμπα
του παρά έλάχιστα κοστούμια, όλα στήν

ίδια γρσμμή. Επί 20 χρόνια επαναλάμ
βανε συνεχώς ότι γιά νά είναι κανείς
κομψός, δέν χρειάΖεται νά έντυπωσιάΖη, πράγμα πού μοιάΖει παράδοΕο γι
αύτόν.
Κι' αύτός, όμως, όπως ό λόρδος Άρσούϊγ, είχε θλιβερό τέλος. Είχε μισοτρελλαθή παίΖοντας μέ μανία τόν ρόλο
τού δανδή, παρ' όλο πού είχε πιά γεράσει καί είχε χάσει όλη του τήν γοητεία.
Πολλά βράδυα, πρός κατάπληΕιν όλων,
διέτασσε νά τού έτοιμάσουν τό διαμέρι
σμά του, δυό δωμάτια σ' ένα Εενοδοχείο
τού Καλαί, λές καί έπρόκειτο νά γιορτάση κάποιο γεγονός. Ντυνόταν μέ τά
ωραιότερα ρούχα τής νεανικής του ήλικίας, κι' έπειτα τόν άκουγαν ν' άναγγέλλη τόν πρίγκιπα τής Ούαλλίας, τήν πριγκίπισσα Κορολίν τού Μιπρούνσβιγκ, τόν
Ούέλλιγκτσν κλπ. Τέλος, όταν τό δια
μέρισμά του γέμιΖε φαντάσματα, τότε
εϋρισκε πάλι Εαφνικά τά λογικά του καί
σωριαΖότον σέ μιά πολυθρόνα, όπου Εεσποΰσε σέ κλάματα.
ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ωστόσο, ό ώραϊος Μπροϋμελ έμεινε
στήν ' Ιστορία σάν άντιπρόσωπος τού
δανδιομού, πού δέν έχει λείψει άπό κορ
μιά έποχή.
Στήν ίδια κατηγορία άνήκουν: ό πρίγ
κιπας Πάηλερ, Γερμανός δανδής, ό Ρόμπέρ ντέ Μσντεσκιέ. ό Ό σκαρ Ούάϊλντ,
πού ήθελε νά κάνη τήν Ζωή του έργο
τέχνης. ΚΓ άκάμα μεταΕύ τών όπαδών
τής ύπερβολής συγκαταλέγονται καί πολ
λοί σύγχρονοι
έκκεντρικοί, δανδήδες
καί
πλαίη μπόϋς, όπως ό Σαλβατόρ
Νταλί, ό βαρώνος Μπάρκλεϋ, ό άδελφός τής Φομπιόλα, ό Γκύντεο Ζάκς κλπ.
Έ τσ ι πρέπει νά ομολογήσουμε ότι ή
έΕαλλωούνη μιας μερίδας νέων, πού άσπάΖονται τόν χιππιομό στήν έΕωτερική
του μορφή καί υιοθετούν μ' εύχαρίστηση
ρούχα παρδαλά καί φερσίματα προκλητι
κά, πού ντύνοντοι μέ φανταχτερά χρώ
ματα, ύφάαματα, δέρματα, πού άκολουθούν συνήθειες «άνάρμοστες» γιά τούς
άλλους, πού φορούν κοσμήματα καί γί
νονται στόχος περιέργειας, δέν διαφέ
ρουν άπό παλαιότερης μορφής ύπερβο
λές.
FRANCOIS PERRON

«Ή νεότης δέν έπλάσθη διά τήν ήδονήν, άλλά διά τόν ήρωΐσμόν καί τήν
δημιουργίαν».

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ
Τ

Ω

Ν

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Οί άρχές αυτές έμπνέονται κατά
Εύρώπη έξαμερικανίζεται συ
νεχώς καί σέ δλα—άκόμη καί ένα μέρος, άπό τά αποτελέσματα μιας
έρευνας πού έγινε στή Δανία τό
στή μόδα τής τοξικομανίας. ΙΙρίν από
λίγα χρόνια οι δυτικοευρωπαϊκές χώ 1968, άποτελέσματα πού δείχνουν
ρες, δέν είχαν ουσιαστικά πρόβλημα τήν έκταση τού προβλήματος. Κατά
τοξικομανών. Σήμερα, τό πρόβλημα τήν έρευνα αυτή, έπί 350.000 νεα
δχι μόνον υπάρχει, άλλα καί Ιχει άρ- ρών μαθητών, 42.000 περίπου είχαν
χίσει να γίνεται απειλητικό. Ή νέα πάρει ναρκωτικά ή είχαν έθιαθή σ’
γενιά ιδιαίτερα άναζητεΐ, δλοένα πε αυτά. ’Από τούς 42.000 αυτούς 4000
ρισσότερο, «φυγή»—άλλά ποιά φυγή; είχαν γίνει πραγματικοί τοξικομα
—καί ή έπικίνδυνη αυτή τάση αναγ νείς, δηλαδή λιγώτεροι άπό 10%, ύκάζει πλέον τις κυβερνήσεις ν' αντι πολογίζεται όμως δτι σήμερα τό πο
μετωπίσουν άποφασιστ.κώτερα τό σοστό αύτό έχει φθάσει σέ 20%. Τό
ναρκωτικό πού έχρησιμοποιεΐτο στά
πρόβλημα.
90% τών περιπτώσεων ήταν ή ινδική
Α ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ή Ευρώπη τά κάνναβις, άλλά 17% είχαν άναζητήήξερε ήδη. Καί μάλιστα από σει ισχυρότερο ναρκωτικό έπειτα άπό
πολύν καιρό, άφοΰ ίχνη, πού χρονο χρονικό διάστημα πού έποίκιλε άνάλογούνται άπό τον άνθρωπο τής λίθι λογα μέ τά άτομα. Τό ποσοστό τών
17% δείχνει,, δτι, άντίθετα μέ δ,τι
νης έποχής, δείχνουν δτι έχρησιμοποιοΰντο ναρκωτικά στήν Ελβετία βεβαιώνεται συχνά, ή Ινδική κάννα
πριν άπό 60 αιώνες — άπό 6.000 βις δημιουργεί μιάν άνάγκη «αίσθήχρόνια. Στήν Αίγυπτο, ένας πάπυρος σεως», «έντυπώσεως» καί άποτελεΐ
ηλικίας 3.500 έτών συμβούλευε νά τό πρώτο σκαλοπάτι στήν κατάχρη
δίνεται δπιο για «νά έμποδίζωνται τά ση ναρκωτικών. Ά πό τήν ινδική κάνπαιδιά νά κλαϊνε». ΙΙοτέ δμως ή ναβι φθάνουμε στις άμφεταμίνες, στό
τοξικομανία δέν είχε πάρει τις δια δπιο καί στά παράγωγά του, ιδιαίτε
στάσεις άληθινής Ιπιδημίας δπως ρα στήν ήρωίνη, πού 6 έβισμός της
συμβαίνει σήμερα στις δυτικές χώρες,. είναι συχνότατα άθεράπευτος.
Τό πρόβλημα τής ήρωϊνομανίας
Ή έκταση τού προβλήματος είναι
τέτοια, ώστε οι υπουργοί δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σοβαρό στήν Α γγλία .
τών χωρών - μελών τού Συμβουλίου Τό 1959 ό άριθμός τών γνωστών πε
τής Ευρώπης είχαν σχετικώς μακρά ριστατικών ήταν 68 καί τό 1968 ή
συζήτηση κατά τήν τελευταία συνο ταν 2.240. Καί πρέπει νά σημειωθή
δό τους στή Χάγη. Οί υπουργοί αφού δτι ή γνωστή τοξικομανία υπολογίζε
έμελέτησαν προσεκτικά τό πρόβλημα, ται δτι είναι τό δέκατο μόνο τής συ
έμειναν σύμφωνοι γιά τις, άρχές μιας νολικής τοξικομανίας. Στήν Α γγλία
κοινής πολιτικής άπέναντι στήν τοξι έπίσης ή αύξηση τού άριθμού τών κά
τω τών 20 χρόνων νέων πού χρησι
κομανία. Οί άρχές αυτές είναι:
μοποιούν
ναρκωτικά είναι ένόεικτική,
α) Διάκριση ανάμεσα στις λιγώτερο έπικίνδυνες μορφές τής τοξικομα άφοΰ έχει φθάσει τά 70% μεταξύ
νίας καί στις δραστηριότητες πού 1960 καί 1969.
Ένδαφέρει νά σηυειωθή δτι σέ ό
τήν ένθαρρύνουν.
λες
τις δυτικές χώρες διαπιστώνον
β) Συνεργασία τών ιατρικών, κοι
ται
τέσσερες
νέοι σταθεροί συντελενωνικών, δικαστικών καί ένημερωτισταί στό θέμα τής τοξικομανίας:
κών τού κοινού υπηρεσιών.
1. Οί νέοι είναι κυρίως έκεΐνοι πού
γ) ’Εξέταση τής σκοπιμότητος νά
γίνεται διάκριση άνάμεσα στις διά παίρνουν ναρκωτικά.
2. Οί νέοι αύτοί παίρνουν συχνά
φορες κατηγορίες ναρκωτικών άνάλογα μέ τούς κινδύνους πού παρουσιά πολλά ναρκωτικά (πολυτοξικομανία)
Ινώ άλλοτε οί τοξικομανείς έπαιρναν
ζουν.

Η

Τ

ένα μόνο καί τό ίδιο ναρκωτικό.
3. Τά ναρκωτικά παίρνονται σέ
νέα μορφή: κάπνισμα συχνότατα δμαδικό, μέ μικτές όμάδες καί ένδοφλέβιες ένέσεις.
4. Στήν άρχή οί περισσότεροι νέοι
πού έπαιρναν ναρκωτικά ήσαν φοιτηταί ή άνήκαν σέ καλλιτεχνικούς κύ
κλους. “Επειτα μολύνθηκαν καί άλ
λες όμάδες πού άνήκουν σέ ώρισμένο
τύπο πολιτιστικής ύπαναπτύξεως.
Γιατί δλοι αύτοί οί νέοι παίρνουν
ναρκτωκά; Δέν έχει άκόμη βρεθή ή
αιτιολογία τής καταχρήαεως ναρκω
τικών, είναι δμως πιθανόν δτι συνδέ
εται μέ τό γεγονός, δτι ή πολύ γρή
γορη άλλαγή τού περιβάλλοντος όπου
ζή δ άνθρωπος προκαλεί αύξηση τών
περιπτώσεων κοινωνικής δυσπροσαρμογής. Οί μισοί άπό τούς νεαρούς το
ξικομανείς προέρχονται πραγματικά
άπό οικογένειες πού έχουν προβλήμα
τα, άπό χωρισμένους ή άλκοολικούς
γονείς, άπό οικογένειες πού συνωστί
ζονται σέ στενόχωρες κατοικίες.
’Έ χει, δμως, διαπιστωθή έπίσης, δτι
περισσότεροι άπό τό ένα τέταρτο τών
νεαρών τοξικομανών δέν είχαν κανένα
ειδικό λόγο νά καταφύγουν σέ ναρ
κωτικά καί δτι είχαν φθάσει στήν το
ξικομανία άφοΰ «έκαναν μιά δοκι
μή» ’Εκτός άπό τις συχνά ολέθριες γιά
τήν υγεία συνέπειες τής τοξικομανί
ας, διαπιστώθηκε, στήν έρευνα πού
έγινε στή Δανία, δτι 70% άπό τούς
νέους πού καπνίζουν τακτικά χασίς
δέν έργάζονται πλέον, γιατί καταν
τούν ράθυμοι. Οί νέοι αύτοί διέπραξαν έγκλήματα, πού έχουν άμεση σχέσι μέ τά ναρκωτικά καί κυρίως κλο
πές, πλαστογραφία ιατρικών συντα
γών καί παραβάσεων τής, νομοθεσίας
περί ναρκωτικών.
Παρατηρήθηκε, ώστόσο, δτι ή
πορνεία— άρρένων καί θηλέων— είναι
συνηθιο;ιένη συνέπεια τής χρήσεως
ναρκωτικών. Διαπιστώθηκε, τέλος,
σαφής αύξηση τού άλκοολισμού στούς
νεαρούς τοξικομανείς.
.1. Ρ. L O l’VIKHS
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Δράσις
Ύ π ο δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς
Γεν.
' Ασφαλε ί α ς,
μέ Δ )τήν τόν 'Αστυνόμον
Λίνορην Γεώργιον.
Ή δράσις τής Ύποδ)νοεως Γεν. Ασφαλείας ύπήρξε
ίσαξία μέ τήν τοιαύτην τοϋ Μηχανοκινήτου Τμήματος. Οί
κομμουνισταί έτρεφον ιδιαίτερον μίσος πρός τό τμήμα τού
το ώς έκ τής προηγούμενης δράσεως έναντίον των καί τό
έθεσεν ώς πρώτον στόχον έξοντώσεως κατά τό Δεκεμβρια
νόν κίνημα.
Οϋτω τήν πρωίαν τής 5ης Δεκεμβρίου έττετέθησαν δΓ
ισχυρών δυνάμεων κατά τού οικήματος τής Ύποδ)νσεως
έπί τής συμβολής τών όδών Στουρνόρα —Πατησίων, κατόπιν
ισχυρός προπαραοκευής διά πυρών πόσης φύσεως. Παρά
τήν λύσσαν τών επιτιθεμένων οί ηρωικοί ύπεραοπισταί ού
μόνον τούς αποκρούουν, άλλά δΓ όρμητικής άντεπιθέσεως
συλλαμβάνουν 63 καμμουνιστάς
μεταξύ τών όποιων εις
Γερμανός 'Αξιωματικός καί εις Βούλγορος ύπαξιωματικός.
Έ ν τφ μεταξύ ή Στρατιωτική Δ)σις 'Αθηνών όπέστειλε ώς ειδικούς καί ένίσχυσιν τούς Ταγματάρχας Πεξικοΰ
Χστξηλίαν Δημ. καί Καλλοναν Στυλιανόν καί τόν Λοχαγόν
Κορκιλήν. Οί κομμουνισταί άνασυνταχθέντες καί ένιαχυθέντες έξαπέλυσαν δέ τάς έπιθέσεις των ταύτας μέχρι τής
13ης Δεκεμβρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, χάρις εις τόν
άιοθαστόν ήρωϊαμόν άξιωματικών καί αστυφυλάκων. Μετά
τών 'Αστυνομικών έμάχετο κσί τό μικρόν τμήμα "Αγγλων
ύπό τόν άξιωματικόν Ρίτσαρντσον.
Παρά τήν έπιτυχή άμυναν τής Ύποδ)νσεως Γεν. 'Α 
σφαλείας τήν 12ην ώραν τής 14ης Δεκεμβρίου άνεκοινώ-

θη εις τόν Αστυνόμον Τσογκλήν Νικ. άπόφασις τού Αγγλι
κού Στρατηγείου όπως έγκαταίλειφθή τό κτίριον καί ή δύναμίς του συμπτυχθή εις τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν.
Η σύμπτυξις ήρξστο τήν 2αν όπογευματινήν καί τά
τμήματα μαχόμενα διά τών όδών Πατησίων καί Πανεπι
στημίου έφθασαν εις τήν Αστυνομικήν Δ)νσιν.
Κατά τήν σύμπτυξιν έφονεύθησαν οί Αστυνόμοι Οίκονομόπουλος Νικ. καί Κοσκινάς X. καί ό άρχιφύλαξ Μιχαλόπουλος Ίωάν.
Κατά τάς προηγουμένας μάχας εϊχον φονευθή ό άστυφύλαξ Πρωτόπαπας Κ. καί ό ιδιώτης Πεξας X., μαχόμενος μετά τών άστυνομικών. Τό έμπιστευτικόν άρχεϊον τής
Ύποδ)νσεως Ασφαλείας διεσώθη δΓ άγγλικών αύτοκινήτων κατά τήν σύμπτυξιν. Κατά τό έπόμενον μέχρι τής άπελευθερώσεως τών Αθηνών διάστημα οί αξιωματικοί καί όπλίται τής Αστυνομίας Πόλεων έδρασαν
ποικιλοτρόπως
κατά τών κομμουνιστών, βοηθούντες τά τμήματα Στρατού
πρός τελικήν συντριβήν τού κομμουνιστικού τέρατος τό ό
ποιον καί ύπέκυψε τελικώς τάς πρώτος ήμέρας τοϋ Ιανουά
ριου.
Ανήκει πάσα τιμή καί δόξα εις τούς ήρωϊκούς νεκρούς
άξιωματικούς καί όπλίτας τής Αστυνομίας Πόλεων, έπιβόλλεται δέ όπως εις τό τελούμενον εις Μακρυγιάννη μνημόσυνον τής Χωροφυλοκής μνημονεύεται ίσαξίως καί ή
δράσις τής Αστυνομίας Πόλεων, ή όποια παρ' όλον ότι δέν
είναι μοχόμενον τμήμα, έν τούτοις έπαλέμησεν ήρωϊκώς καί
λίσν άπστελεαμοτίικώς έναντίον τών προδοτών τής Πατρίδος
μας κατά τόν έρυθρόν Δεκέμβριον τού 1944.

«Σ ύ σ τη μ α τ ή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Π οινικής Δ ικ ο νο μ ία ς»
Εις τό Περιοδικόν «Έπιθεώρησις Συγκοινωνιακού Δικαίου», έδημοσιεύθη ή κάτωθι βιβλιοκρισία όνοφερομένη
εις πρόσφατον έργοσίαν τοϋ συνεργάτου μας Άστυν. Δ)ντού Α ' κ. Ντξιώρα:
«Έκυκλοφόρησεν κατ’ αύτάς τό «Σύστη
μα τής Ε λληνικής Ποινικής Δικονομίας»
τοδ ’Αστυν. Δ)ντοδ Α' κ. Ντζιώρα γνωστοΟ
καί έκ πλείστων άλλων έπιστημονικών έργααιών, αυγγραφέως, έπί σειράν έτών Καθηγητοδ τοδ Π. Δικαίου είς τάς ’Αστυνομι
κές Σχολάς, μέλους τής Νομοπαρασκευα
στικής ’Επιτροπής τοδ Υπουργείου Δικαιο
σύνης, ένεργως συμμετέχοντος καί ούαιαστικώς συμβάλλοντος είς τήν άνάπτυξιν
έν γένει τοδ παρ’ ήμίν ίσχύοντος Ποινιχοδ Δικαίου.
Διά τής κυκλοφορίας τοδ ώς άνω έργου,
συμπληροβται καί τό έτερον σκέλος τής έπιτυχοδς προσπάθειας τοδ αυγγραφέως πε
ρί παροχής δλοκληρωμένου έργου κατά τε
τήν Ιρμηνείαν καί έφαρμογήν τοδ Ποινι
κού μας Κώδικος καί τής Ποινικής μας
Δικονομίας.
Είναι ήδη γνωστόν τό άπό τοδ έτους
19G8 κυκλοφορήσαν άρτιώτατον σύγγραμ
μα τοδ ώδε αυγγραφέως «Ερμηνεία τοδ
Ποινικού Κώδικος», έκ σελίδων 748.
Διά τίΐς προσφάτου ώς άνω έπιστημονι*ή; εργασίας, δ αυγγραφεύς πρωτοτύπων,
προβαίνει είς τήν συστηματικήν τφ δντι
κατάταξιν καί έπιτυχή άνάπτυξιν τής Ποι
νικής μας Δικονομίας καί δή ούχί κατ’
άρθρον, άλλά κατά Κεφάλαιον τοδ Κώδι
κος Ποινικής Δικονομίας, καί είναι τό μο
ναδικόν έργον, δπερ είναι απολύτως ένημερωμέον μέ τάς ϊχ ρ ι τοδδε έπελθούσας
τροποποιήσεις καί συμπληοώσεις τοδ παρ’
ήμΐν ίσχύοντος Κώδικος Ποινικής Δικο
νομίας.

Τό έργον διαιρείται είς τά έξής μέρη: φανίζει μετά ταύτα τό έν λόγψ έργον καί
έπιτελεΐ τελείαν έπιτυχίαν τοδ σκοπού του.
Ε ι σ α γ ω γ ή ,
(είσαγωγικαί έπί
τού Ποινικού Δικονομικοδ Δικαίου, έννοι- Γίνεται έπίσης έξοχος παράλληλος άνάαι, τά γενικώτερα τής Ποινικής Δικονο πτυξις δπου κρίνεται άναγκαϊον, τών συ
μίας Προβλήματα, 'Ελληνική Βιβλιογρα ναφών διατάξεων τοδ ούσιαστικοδ Ποινικού
Δικαίου, τοδ Συνταγματικού καί τοδ ’Α
φία, σελ. 2 5 ).
στικού Δικαίου ώς καί τοδ Στρατιωτικού
Τ μ ή μ α
I: Ποινικά Δικαστήρια Ποινικοδ Κώδικος κατά τρόπον, ώστε νά
καί Δικαστικά Πρόσωπα (Κεφ. Α — Γ ), καλύπτωνται αί άνάγκαι τής πρακτικής
σελ. 25— 103.
καί είς τόν τομέα τών κλάδων τούτων τοδ
Τ μ ή μ α
I I : Ποινική Δίωξις (Κεφ. Δικαίου καί ίδίφ τοδ Στρατιωτικού Ποι
Α— Σ Τ ), σελ. 135—224.
νικού Κώδικος καί τής Στρατιωτικής Ποι
Τ μ ή μ α I I I : Πολιτική άγωγή (Κεφ. νικής Δικονομίας.
Φρονοδμεν άδιστάκτως, δτι πρόκειται
Α καί Β) 225—227).
Τ μ ή μ α
γ : Αρμοδιότητες (Κεφ. περί λίαν χρησίμου βοηθήματος, άπολύτως
Απαραιτήτου διά τούς κ.κ. Δικαστάς, Ε ι
A— Ε ), σελ. 276— 351.
σαγγελείς, διά τούς άνακριτάς καί άνακριΤ μ ή μ α
V I: Δικαστικαί πράξεις τικούς έν γένει Οπαλλήλους (Αστυνομι
(Κεφ. Α, Αποφάσεις καί Πρακτικά, (σελ. κούς κ .λ .π .), διά τούς Συμβολαιογράφους
387—495), Κεφ. Γ: Κοινοποιήσεις, ’Ε πι καί έν γένει διά πάσαν Νομικήν Βιβλιο
δόσεις (σελ. 395— 419), Κεφ. Δ: Προθε- θήκην.
σμίαι (σελ. 419— 432), Κεφ. Ε : Ακυρό
’Αξίζει δέ κάθε έπαινος είς τόν συγ
τητες (σελ. 432— 4 5 8 ), μεθ’ έρμηνείας γραφέα διά τήν συστηματικήν, σοβαράν,
τών σχετικών διατάξεων καί πλουσίαν πα ύπεύθυνον καί λία χρήσιμον ταύτην έπιραπομπήν είς τήν Ε λληνικήν Βιβλιογρα στημονικήν έργασίαν του, ήτις πέπρωται
φίαν καί τήν Πρόσφατον Νομολογίαν ίδίφ νά βοηθή καί καθοδηγή έπί μακράν σει
τοδ ’Αρείου Πάγου.
ράν έτών τούς μέ τά θέματα τοδ ζωτικωΤό έργον πλαισιώνεται δπό ποικίλλων τάτου τούτου κλάδου τής ’Επιστήμης τοδ
παραδειγμάτων έκ τής πρακτικής καί μέ Δικαίου άσχολουμένους».
βάσιν τήν εύτυχή συγκυρίαν τής έν τφ
προαώπφ τοδ αυγγραφέως συνδρομής τής
Ε π ' εύκαιρία τά « Αστυνομικά Χρονι
τε μακράς άνακριτικής του πείρας καί τής κό», συγχοίρουν τόν έκλεκτόν άστυνοέπί μακρόν παρ’ αύτοδ διδασκαλίας τοδ μικόν καί διανοούμενον καί τού εύχον
Ποινικού Δικαίου καί τής έντεδθεν άρτιω- ται περαιτέρω έπιτυχίας πρός τό καλόν
τάτης θεωρητικής του συγκροτήσεως, έμ- τού Σώματος καί τής Επιστήμης.
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ΔΙΗΓΗΜΑ

Τ Ο Υ

ΕΛΛΕΡΥ
ΚΟΥΗΝ

ΜΙΑ ΘΕΣΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
U MS2NT ΡΑΊ'ΑΝ έπαιξε τό μεγαλύτερο
*■·* ρόλο τής καρριέρας της, όχι στή
σκηνή τού Μπρόντγουαίη, άλλά στό σπίτι
της τής Μάντισον Άβενιου, μιά καλοκαι
ρινή νύχτα, μέ σκηνικό μιά κατακλυσμιαία
βροχή, αστραπές καί βροντές. Ή διακοπή
τοδ ήλεκτρικοΰ ρεύματος (Αποτέλεσμα τής
καταιγίδας) στήν περιφέρεια τού Σέντραλ
ΙΙάρκ, δπο’ΐ βρισκόταν τό διαμέρισμα τή;
Μώντ, τήν ανάγκασε νά παίξη τή σκηνή
της καί κάτω άπό τό έπιβλητικό καί μυ
στηριώδες φώς τών κεριών.
Ή Μώντ ήταν μέχρι τώρα πολύ άτυχη
στήν αισθηματική της ζωή. Καί γιά τό
λόγο αύτό δέν είχε άκόμα παντρευτή. Ο!
άνδρες πού τής άρεσαν θαύμαζαν τήν έπιβλητική της όμορφιά, τήν Εξυπνάδα της,
τό αναμφισβήτητο ταλέντο της τής ήθοποιοδ, άλλά προτιμούσαν πάντα κάποια
ασήμαντη ξανθούλα, απ' αύτές πού άραδιάζουν τή μιά γκάφα πάνω στήν άλλη.
Κ ι’ κύτους πού επιθυμούσαν νά τής αφιε
ρώσουν τή ζωή τους — Ανούσιοι, κομψευόιιενο: δανδήδες, ξεπεσμένοι Αριστοκρά
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τες ή διοπτροφόροι φοιτηταί μέ έντονο τό
μητρικό κόμπλεξ— ή Μώντ δέν ήθελε νά
τούς δή στά μάτια της.
Καί ξαφνικά έκανε τήν έμφάνισί του 6
άνδρας των δνείρων» της. Σέ τριπλή έκδοσι δμως! Γιατί στήν πραγματικότητα,
δέν έπρόκειτο γιά έναν «ονειρεμένο Ανδρα»,
Αλλά γιά . . . τρεις! Καί ή τριανδρία αύτή
Απασχολούσε άπό καιρό τόν αισθηματικό
της όρίζοντα. Ή τα ν κάτι πού μπορούσε
νά συμβή μόνο σ’ αύτήν. Καί τό κουτσομ
πολιό έδινε κΓ έπαιρνε στούς καλλιτεχνι
κούς κύκλους τού Μπρόντγουαίη, γιά τό
ποιός θά ήταν τελικά δ εύτυχής έκλεκτός.
Ό Τζάκ Σάνβιλ (τό νούμερο ένα) ήταν
δ πρωταγωνιστής τής καινούργιας κωμω
δίας τής Μώντ. "Ενα έργο εποχής, πού
διαδραματιζόταν στή Βενετία τού Μεσαίω
να. 'Ο ρόλος έμοιαζε κομμένος καί ραμ
μένος στά μέτρα του, για τί, έκτός Από τό
κλασσικό προφίλμ τοδ δόγη, τό πονηρό
μάτι καί τά μακρυά πόδια (Απόλυτα κα
τάλληλα γιά τό μεσαιωνικό κοστούμι), δ
Σάνβιλ ήταν καί άσσος στό νά δηλητηριά-

ζη καί νά δολοφονή μέ μαεστρία, έπί σκη
νής, συζύγους καί Εραστές. Στήν ιδιωτι
κή του ζωή ύπήρχε μιά κ. Σάνβιλ (ή
ΙΙέρλ, τέως ηθοποιός τετάρτης κατηγορί
α ς), πού δέν Αποτελούσε δμως πρόβλημα
γ ι’ αυτόν. Ά πό καιρό, τό ζευγάρι βρισκό
ταν σέ διάστασι, παρ’ δλο πού Εξακολου
θούσε νά συγκατοική. Καί τελευταία, με
τά τήν έμφάνισί τής Μώντ, δ Τζάκ είχε
κατορθώσει νά πείση τή γυναίκα του νά
τοδ δώση διαζύγιο.
Δεύτερος ύποψήφιος, δ Κίντ Κάττ, ένας
γεροδεμένος τύπος μέ πυκνά φρύδια καί
παιδική καρδιά. Ή γροθιά του ξάπλωνε
κάτω στή στιγμή καί τόν πιό σκληρό αν
τίπαλο. Ή σωματική του δύναμι ήταν δ
θεός του καί τά σπόρ τό πιστεύω του.
Γι’ αύτό Απέφευγε καί τις γυναίκες. "Οταν
δμως γνώρισε τή Μώντ, τήν ερωτεύτηκε
Αμέσως, μέ τό Αγριο πάθος ένδς τραππιστή
μοναχού, πού υποκύπτει στδν πειρασμό.
Καί τό νά χαλιναγωγή τό ώραϊο αύτό νεα
ρό κτήνος, ήταν γιά τήν ήθοποιό μιά πρω
τόγνωρη καί κολακευτική έμπειρία.

σπίτι, κατευθυνόταν άγκαλιασμένο πρός
*0 Ρίτσαρντ Βάν "Ολντε, τέλος, ήταν
τό πρώτο αότοκίνητο τής σειράς. Μπήκε
ένας μεσόκοπος τύραννος, μέ λίγα λόγια
μέσα, έβαλε μπροστά κ ι’ άπομακρύνθηκε,
καί πάμπολλα δολλάρια. ’Απαρηγόρητος
ένώ δ "Ελλερυ έπαιρνε θριαμβευτικά τή
χήρος άπά δώδεκα χρόνια, δέν έδινε αηθέσι του.
μααία σέ καμμιά γυναίκα. 'Η Μώντ Ραί
Μεσάνυχτα καί είκοαιπέντε!. . Ε ίχε χά 
αν δμως τόν είχε ξετρελλάνει κ ι’ είχε βά
σει τουλάχιστον δέκα λεπτά προσπαθώντας
λει σκοπό τής ζωής τοο νά τήν παντρευτή,
νά παρκάρη. Ή πόρτα τής πολυκατοικίας
πάση θυσία.
ήταν μισάνοιχτη. Τήν έσπρωξε κ ι’ ώρμησε
'Ο Τζάκ Σάνβιλ αυγκινούαε τήν Μώντ
στό πυκνό σκοτάδι τού πελώριου χώλ.
Ράϊαν. Ό νεαρός Κάττ τήν έρέθιζε, δ Βάν
Διακοπή ρεύματος προφανώς. Μόνο αύτό
"Ολντε τώ γοήτευε. . . Καί δέν μπορούσε
έλειπε τώρα! ..
ν’ άποφααίση, ποιόν άπό τούς τρείς νά δια—θυρωρός, φώναξε ό "Ελλερυ, μ’ δλη
λέξη.
τή δύναμι τών πνευμόνων του.
Τό τηλέφωνο κουδούνισε έπίμονα καί έκΔιέκρινε ένα τρεμάμενο φώς καί δ θυ
νευριατικά, μέσα στή νύχτα. Ό "Ελλερυ
ρωρός έμφανίστηκε άπό τό βάθος, κρατών
Κοήν, πού κοιμόταν τόν ύπνο τού δικαίου,
τας ένα κερί.
άνασηκώθηκε ατό κρεββάτι του, έτριψε τά
— Τί θέλετε; ρώτησε άπρόθυμα.
μάτια του, άναψε τό φώς κ ι’ έρριξε μιά
—Τή μίς Ράϊαν, τελευταίο πάτωμα. Μέ
νυσταγμένη ματιά ατό ρολόι: Περασμένα
περωένει. Τό άσανσέρ φυσικά δέν θά λειμεσάνυχτα. "Απλωσε τεμπέλικα τό χέρι
τουργή; είπε άνυπόμονα δ Κουήν.
καί πήρε τό άκουστικό.
— Ούτε τό άσανσέρ, ούτε τό θυρομεγά— "Ελλερυ, έαύ; ’Εδώ, Μώντ Ράϊαν.
φωνο.
— Μώντ! ΤΙ θέλεις
τέτοια ώρα; Ό
— ΙΙού είναι τότε ή σκάλα; ούρλιασε δ
"Ελλερυ, καί ή Μώντ ήταν παληοΐ γνωστοί.
"Ελλερυ.
Δέν μπορούσε δμως νά φαντασθή τό λόγο
— Δέν ύπάρχει άλλη, άπό τή σκάλα τής
αύτοΰ τού μεταμεσονυκτίου τηλεφωνήμα
ύπηρεσίας. Περάστε άπ’ έδώ.
τος. Τ ί συμβαίνει; ρώτησε άνήσυχος.
Ό "Ελλερυ ώρμησε σάν βολίδα πρός
— "Ελλερυ, έχω φασαρίες, άπάντησε έτήν κατεύθυνσι πού τού έδειχνε δ θυρωρός,
κείνη, μέ σιγανή καί τρεμάμενη φωνή.
γιά νά πέση στήν άγκαλιά κάποιου, πού
Συμβαίνει κάτι τό πολύ σοβαρό. Μπορείς
κατέβαινε δλοταχώς τά τελευταία σκαλιά.
νά έρθης άμέσως; Σέ παρακαλώ ...
Ό "Ελλερυ, στό φώς τού ήλεκτρικού του
— Φασαρίές; Τί φασαρίες; Μήπως πρό
φακού, πού είχε βγάλει άπό τήν τσέπη
κειται γιά τό γάμο σου;
του (καί πού δέν τόν έγκατέλειπε ποτέ),
— Ναι. . , ΙΙήρα σήμερα τήν άπόφααί
είδε έναν άνδρα, μ’ ένα πολύ φαρδί σταυ
μου καί. . . '"Ελλερυ, δέν μπορώ νά σοϋ μι
ρωτό άδιάβροχο καί μιά ρεπούμπλικα, 6αλήσω τώρα. Δέν είμαι μ ό ν η ... "Ελα, 8σο
θειά χωμένη στό κεφάλι. Ό άνααηκωμένος
μπορείς πιό γρήγορα.
γιακάς τού άδιαβρόχου τού έκρυβε σχεδόν
— Μώντ, πές ιιου τουλάχιστον ποιός εί
δλο τό πρόσωπο. 'Ο άγνωστος τού έδωσε
ναι αύτού μαζί σ ο υ ... Μ ώντ!..
μιά δυνατή
σπρωξιά κ ι’ έξηφανίστηκε,
Ή Μώντ είχε δμως κιόλατ κλείσει. Ό
τρέχοντας μέσα στό σκοτάδι πρός τήν έ
"Ελλερυ κατέβασε δρμητικά τό άκουστικό
ξοδο. Ό "Ελλερυ σκέφθηκε γιά μιά στι
καί πήδησε άπό τό κρεββάτι του. Σέ 8υό
γμή νά τόν κυνηγήση. Βιαζόταν δμως νά
λεπτά ήταν έτοιμος καί βρισκόταν μέσα
φτάση στή Μώντ. Καί χύθηκε ατίς σκά
στό αύτοκίνητό του.
λες, μέ μιάν ένδόμυχη προσευχή νά μήν
"Εξω ή βροχή έπεφτε αάν καταρράχτης.
τελειώση ή στήλη τού φακού του, πρίν
01 πλημμυρισμένοι δρόμοι έμοιαζαν μέ πο
φτάση έπάνω.
τάμια καί τό αότοκίνητο τού "Ελλερυ προ
"Οταν έφτασε στό ένδέκατο πάτωμα,
χωρούσε μέ δυσκολία πρός τό Σέντραλ
άναγκάστηκε νά σταματήση γιά νά πάρη
Πάρκ. ’Αφού διέπλευσε τή διασταύρωσι
άναπνοή. "Ολα ήταν θεοσκότεινα. Βρήκε
τής Πέμπτης Λεωφόρου καί τής Μάντισον
τήν πόρτα τής Μώντ. Δοκίμασε τό χερού
"Αδενιου, έστριψε τή γωνία ψάχνοντας νά
λι. Δέν ήταν κλειδωμένη καί άνοιξε άμέ
βρή μιά θέσι γιά νά παρκάρη. Τά ατασως.
ματημένα δμως
αύτοκίνητα σχημάτιζαν
'Ο "Ελλερυ προχώρησε στή μικρή κου
μιάν άτέλειωτη σειρά καί άπό τίς δύο
ζίνα τής ήθοποιού. "Ενα κερί άκουμπισμέπλευρές τού δρόμου.
νο πάνω στό ψυγείο τή φώτιζε άμυδρά.
Λίγο πρίν άπό τό σπίτι τής Μώντ, δ
— Μώντ; φώναξε δ Κουήν.
"Ελλεού είδε μέ άνακούφιαι μιάν άδεια
Δέν πήρε καμμιάν άπάντησί. Βγήκε στό
θέσι. Ή χαρά του δμως δέν κράτησε πολύ.
διάδρομο, πέρασε στό λίβινγκ - ρούμ, φω
Ό κενός χώρος ήταν γιά τή στάσι τών λε
τισμένο κ ι’ αύτό μέ δυό κεριά κ ι’ έφτασε
ωφορείων. Βρίζοντας άνάμεσα άπό τά δόν
στό ύπνοδωμάτιο. ’Εδώ τό φώς ήταν πιό
τια του, πάτησε πάλι γκάζ καί προχώρη
δυνατό. Δύο κηροπήγια τοποθετημένα στά
σε. Μπροστά στό σπίτι τής ήθοποιού τρία
κομοδίνα, τό φώτιζαν ύποβλητικά. Καί πά
αύτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα στή σειρά.
νω στό χαλί, μπροστά στό κρεββάτι, ήταν
Καί δίπλα στό μεσαίο, στααατημένο άντιξαπλωμένη ή δμορφη Μώντ, ντυμένη μέ
κανονικά σέ διπλή γραμμή, κ ι’ ένα τέταρ
μιά κομψή μεταξωτή πυτζάμα. "Ενας κατο, μέ ιατρικό σήμα στό μπαρμπρίζ.
τακόκκινος λεκές άπλωνόταν στό σακκάκι,
στό μέρος τής καρδιάς. Τό ύφασμα τριγύ
Ό "Ελλερυ σκέηθηκε νά μιμηθή τό γ ια 
ρω ήταν καμμένο, στό σημείο πού είχε
τρό καί ν’ άφήση τό αύτοκίνητό του στή
μπή ή σφαίρα.
μέση τού δρόμου. Σκέωτηκε δμως καί τό
'Ο "Ελλερυ γονάτισε κ ι’ έπιασε τό σφυ
πρωινό πού θά έχανε στό δικαστήριο, ύ
γμό της. Χτυπούσε ακόμα. . . "Ηταν δμως
στερα άπό τήν κλήσι πού θά τού έδιναν
τόσο άδύνατος καί άβέβαιος, δσο καί τό
δπωσδήποτε, κ ι’ άλλαξε γνώμη. "Αρχισε
®ώς τών κ ερ ιώ ν...
νά κάνη μιά, δύο, τοείς, φοοές τό γύρο
τού τετραγώνου, βράζοντας άπό τό κακό
του. Στόν τέταρτο, παρ’ όλίγο νά ξεφωνήση άπό τή χαρά του. "Ενα ζευγαράκι
Ό Κουήν ώρμησε στό τηλέφωνο. Μέ με
πού είχε βγή προφανώς άπό τό άπέναντι

γάλη του έκπληξι διαπίστωσε δτι τό σύρμα
δέν ήταν κομμένο. "Εκανε δυό τηλεφωνή
ματα; τά ένα στό σταθμό Πρώτων Βοηθει
ών καί τό άλλο στόν πατέρα του. Ύστερα,
διέσχισε τρέχοντας τό διαμέρισμα καί κα
τρακύλησε σάν σίφουνας τά ένδεκα πατώ
ματα.
"Αν πεθάνη, σκεπτόταν, δλα τά αύτοκί
νητα πού βρίσκονται σταματημένα έδώ τρι
γύρω, πρέπει νά τιμωρηθούν σάν συνένοχοι
τού δολοφόνου. Τά δέκα λεπτά πού είχε
χάσει, προσπαθώντας νά παρκάρη, θά ή 
ταν ίσως αρκετά γιά νά αωθή ή Μώντ
Ράϊαν. Φτάνοντας στό δρόμο, διαπίστωσε
δτι τίποτα δέν είχε άλλάξει. Τά τρία αύ
τοκίνητα βρισκόταν πάντα μπροστά στήν
είσοδο, μέ τό παράνομα παρκαρισμένο αύτοκίνητο τού γιατρού, δίπλα στό μεσαίο.
Καί φυσικά, δέν ύπήρχε ίχνος άπό τόν
άνθρωπο μέ τό άδιάβροχο.

ΛΟΙΠΟΝ, Βιαζέμσκυ, είπε δ επιθεωρη
τής Κουήν στόν τρομοκρατημένο θυρωρό,
σύμφωνα μέ τά λεγόμενά σου, τά πράγμα
τα έγιναν περίπου έτσι: "Ησουν τής ύπη
ρεσίας, άπό τίς τέσσερις τό απόγευμα μέ
χρι τά μεσάνυχτα. ’Αναγκάστηκες δμως νά
παραμείνης στό θυρωρείο, γιατί ή θύελλα
έμπόδισε τόν νυκτερινό θυρωρό νά έρθη.
Δέν κούνησες καθόλου άπό τή θέσι σου καί
κανένας δέν θά μπορούσε νά περάση, χ ω 
ρίς νά τόν άντιληφθής.
— Μάλιστα, κύριε έπιθεωρητά. Ή μίς
Ράϊαν γύρισε μόνη άπό τήν πρόβα της,
μέ ταξί, γύρω στις επτά. Κατά τίς οκτώ,
έφυγε ή καμαριέρα της, δπως κάθε βράδυ.
Μεταξύ όκτώ καί ένδεκα, πέντε άνθρωποι
μπήκαν καί βγήκαν άπό τήν πολυκατοικία.
"Ολοι παληοί ένοικοι. Στίς ένδεκάμιση ήρ
θε δ κύριος μέ τό άδιάβροχο. "Γστερα άπό
πέντε λεπτά, δ γιατρός, πού είχαν καλέσει
έπειγόντως γιά τήν ήλικιωμένη κυρία τού
πέμπτου, πού είναι πολύ άσχημα.
Μού
ζήτησε μάλιστα νά προσέχω τό αύτοκίνη
τό του, γιατί είχε άναγκαατή νά τό παρ
κάρη παράνομα, δίπλα σ’ ένα άλλο. Βρί
σκεται άκόμα έπάνω. Φαίνεται δτι ή καϋμένη ή γριά δέν θά βγάλη τή νύχτα!. .
— "Ας δούμε, λοιπόν, τόν κύριο μέ τό
άδιάβροχο. Δέν έφτασε, δπως λές, μέ τα
ξί. Δέν κατώρθωσες νά τόν δής καλά, γ ια 
τί τά φώτα ήταν σβηστά καί είχε καί άνασηκωμένο τό γιακά του καί τό καπέλλο
χωμένο μέχρι τά μάτια. Μιλά μέ βραχνή
φωνή, σάν νά έχη πονόλαιμο καί λέει δτι
έχει ραντεβού μέ τή μίς Ράϊαν. Επειδή τό
άσανσέρ καί τό θυρομεγάφωνο δέν λειτουρ
γούν καί βαρυέσαι ν’ άνεβής μέ τίς σκά
λες τά ένδεκα πατώματα γιά νά τήν είδοποιήσης, τόν άφήνεις νά περάση άπό τή
σκάλα τής ύπηρεσίας.
—Παρατήρησες, οώτησε δ "Ελλερυ τόν
θυρωρό, άν τό άδιάβροχο καί τό καπέλλο
τού κυρίου αύτοΰ ήταν πολύ βρεγμένα, ό
ταν μπήκε στήν πολυκατοικία;
— "Οχι περισσότερο άπό τά δικά σας, κ.
Κουήν, άπάντησε ό Βιαζέμσκυ.
— Ή καμαριέρα λέει, έξακολούθησε ό
"Ελλερυ, δτι μόλις έφθασε στό σπίτι, ή
κυρία της έκανε τρία τηλεφωνήματα: ένα
στόν Κίντ Κάττ, ένα στόν κ. Σάνβιλ καί
τό τελευταίο στόν Βάν "Ολντε. Δέν άκουσε δμως καμμιά άπό τίς συνδιαλέξεις καί
γ ι’ αύτό δέν μπορεί νά πή σέ ποιούς ή μίς
Ράϊαν έδωσε τά «παπούτσια στό χέρι».
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Κανένα νέο άπό τό νοσοκομείο; ρώ
τησε ό πχτέοας Κουήν.
Ή κχτάστχσι τής Μώντ είναι πάντα
κρίσιμη,^ Απάντησε δ γιός του. ΙΙρός τό
παρόν, είναι Αναίσθητη καί δέν μπορεί φυ3!κά νά μιλήση.
Τότε, πρέπει νά δοόμε τί μπορούμε
νά βγάλουμε άπό τούς τρεις υποψηφίους.
ΚΙναι φανερό ότι ό κύριος μέ τό αδιάβρο
χο είναι δ ένας άπό τού- δύο πού έδιωξε
ή Μώντ καί πού έσπευσε νά έκδικηθή. Ποιός άπ δλους δμως; "Εστειλα νά τούς φέ
ρουν εδώ. Φαντάζομαι δτι θά θέλης νά
είσαι καί 3ύ παρών, δταν θά τούς Ανακρί
νω.
' Κχω κάτι νά κάνω έπειγόντως,
μουρμούρισε ό "Ελλερυ κΓ έφυγε βλοταχώς.

-Τ Ι Σ δύο καί είκοσι τό πρωί, ό έπιθεωρητής Κουήν είχε τελειώσει τήν άνάκρισι
καί τού τελευταίου υπόπτου.
Στράφηκε
πρός τόν "Ελλερυ, πού έμπαινε εκείνη τή
στιγμή.
Ελπίζω νά είχες περισσότερη τύχη
άπό μένα, αναστέναζε. ΙΓοΟ πήγες, αλή
θεια;
— Παρκάρισα τό αύτοκίνητό μου κάπου
άλλοΟ καί έκανα καί μερικά τηλεφωνήματα
σέ φίλους καί γνωστούς τής Μώντ. Κανέ
νας δέν έχει τήν παραμικρή ιδέα, ποιόν
είχε αποφασίσει τελικά νά διαλέξη.
Ο έπιθεωρητής φώναξε έναν άπό τούς
Αστυνομικούς, πού φύλαγαν στό χώλ.
— Εαναφέρτε μου έδώ τούς τρεϊς αότούς
κατεργαραίους. Καί τούς τρεις μαζί. " Ι
σως βγάλουμε τίποτα μέ τήν αντιπαρά
στασή
Ο Σάνβιλ εκανε τήν είσοδό του, ατάρα
χος, μέ τό σατανικό του χαμόγελο στά
χείλη.
Τί είναι πάλι; ρώτησε περιφρονητικά.
Μήπως πρόκειται ν’ Αρχίσουν τώρα τά
μαρτύρια;
Οσο γιά τόν Κίντ Κάττ, φαινόταν τε
λείως εξουθενωμένος. "Αφησε τόν έαυτό
του νά πέση μ' ένα γδούπο πάνω στή/
καρέκλα που τού έδειχνε ό έπιθεωρητής,
κ ι’ έμεινε νά κυττάζη Ανέκφραστα τό πά
τωμα μπροστά στά πόδια του.
Ποιός τή σκότωσε, βρυχήθηκε σέ μιά
στιγμή, ύψώνοντας Απειλητικά τή γροθιά
του. Πέστε μου μόνο, ποιός άπ’ αότούς
τούς δύο, νά τόν κάνω αμέσως κομμάτια!
Ο Βάν "Ολντε ήταν έκτός έαυτού. Τό
συνήθως χλωμό του πρόσωπο ήταν τώρα
πράσινο άπό τό θυμό του καί τά γαλανά
του μάτια πετούσαν σπίθες.
—Είναι Ανήκουστο, φώναξε. Νά φέρεσθε
μ’ αύτόν τόν τρόπο σ’ έναν άνθρωπο σάν
καί μένα. Δέν ξέρετε ποιός είμαι; Ή μ’
Αφήνετε νά φύγω Αμέσως ή θά τηλεφωνή
σω στούς δικηγόρους μου καί στόν ίδιο
τόν ύπουργά, πού είναι φίλος μου. Καί
τότε Αλλοίμονό σ α ς!..
— Μήν έξάπτεσθε, κύριε, Απάντησε ή
ρεμα 6 έπιθεωρητής. Δέν καταλαβαίνετε
δτι πρόκειται γιά Απλή ρουτίνα; Καί τώ
ρα, Αφήστε με νά πώ καί ατούς τρεις σας
δύο λόγια: Ξέρουμε καλά δτι ό καθένας
σας ήθελε νά παντοευτή τήν μις Ράϊαν. Καί
ο! τρεις λάβατε άπόψε ένα τηλεφώνημά
της. Γιά τόν έναν, ήταν ή ύπόαχεσι τής
εότυχίας. Γιά τούς Αλλους δύο, τό τηλε
φώνημα αύτό σήμαινε δτι έπρεπε νά χ ά 
σουν κάθε έλπίδα. Διατείνεσθε δλοι δτι

βρισκόσασταν άπόψε άπό νωρίς στό κρεββάτι σας. Καί παρά τήν έρευνα πού κάναμε
στά σπίτια σας, δέν μπορέσαμε νά βρούμε
ούτε τά τριανταοχτάρι, άπ’ δπου έφυγε τό
βλήμα, πού χτύπησε τή μις Ράϊαν, ούτε τό
αδιάβροχο, ούτε τά καπέλλο. Καί ό καθέ
νας σας βεβαιώνει δτι αότός είναι ό άνθρω
πος πού διάλεξε ή μις Ράϊαν. Είναι φανε
ρό δτι δυό από σάς λένε ψέματα. Πρέπει
δμως νά ξέρετε, κύριοι, έξακολούθησε ή 
ρεμα ό έπιθεωρητής, δτι τά πιστόλια, τά
Αδιάβροχα καί τά καπέλλα, έχουν τήν κα
κή συνήθεια νά ξαναεμφανίζωνται, Αργά ή
γρήγορα! Καί τό άλλοθι σας γιά τήν ώρα
τού έγκλήματος δέν «στέκεται» γιατί κα
νένας δέν μπορεί νά διαβεβαιώση δτι βρι
σκόσαστε πραγματικά στά κρεββάτια σας,
τήν ώρα πού ό μυστηριώδης τύπος μέ τό
Αδιάβροχο πυροβολούσε τή μις Ράϊαν. Οι
δύο είσθε έργένηδες. Τό ίδιο Ισχύει καί
γιά σάς, κ. Σάνβιλ, έφ’ δσον κοιμάστε σέ
χωριστό δωμάτιο Από τή γυναίκα σας.
— Μπαμπά, είπε δ "Ελλερυ, δέν βλέπω
τό λόγο νά ταλαιπωρούμε
περισσότερο
τούς κυρίους. Μου φαίνεται δτι δλοι έχου
με Ανάγκη άπό ύπνο.
Ο πατέρας του τόν κύτταξε κατάπληκτος.
Σύμφωνοι, είπε τέλος. Ηά τά ξανκποΰμε αύριο. Κύριοι είσθε έλεύθεροι πρός τό
παρόν τουλάχιστον!..
Μόλις, δμως, βρήκαν, οί τρεις ύποπτοι,
ξέσπασε:
—Δέν μου λές, κύριε έγκέφαλε, τί μύγα
σέ τσίμπτσε; Περιμένω ν’ άκούσω τήν κα
ταπληκτική Ανακάλυψι πού πρέπει νά έ
κανες, γιά νά μιλάς έτσι!
— "Αν προσπαθούσες νά σκεφθής κΓ έσύ
λιγάκι, είπε κουρασμένα ό "Ελλερυ, θά έ
βλεπες πόσο άπλά είναι δλα. ΙΙώς έφθασε
έδώ δ άνθρωπος μέ τό Αδιάβροχο; "Οχι μέ
ταξί. Τό βεβαιώνει δ θυρωρός. Ούτε καί
μέ τά πόδια, γιατί άλλοιώς θά ήταν μού
σκεμα Από τή βροχή, ένώ δέν ήταν περισ
σότερο βρενυένος άπό μένα, πού χρειάστη
κε νά κάνω δύο μόνο πηδήματα Από τό
αύτοκίνητό μου μέχρι τήν πόρτα. "Αρα,
δ κύριος μέ τό Αδιάβροχο ήρθε μέ τό δικό
του αύτοκίνητό, πού πάρκαρε μπροστά στό
σπίτι, Ακριβώς δπως κΓ έγώ.
Τώρα, τά αύτοκίνητα πού βρίσκονται
άπ’ έξω, μπροστά σ’ αύτήν τήν πολυκα
τοικία, είναι τέσσερα; τό δικό μου, τά δύο
πίσω άπό τό δικό μου καί τό αυτοκίνητο
τού γιατρού, δίπλα στό μεσαίο. Ποιδ είναι
τό αύτοκίνητό τού κυρίου μέ τό αδιάβροχο;
"Ας δούμε τά πράγματα μέ τή λογική:
φυσικό είναι, μόλις δ δολοφόνος βγήκε άπό
τήν πολυκατοικία νά τρέξη στό αύτοκίνητό
του, νά βάλη μπροστά καί ν’ άπομακρνυθή
δλοταχώς. Τό έκανε δμως; "Οχι, φυσικά,
έφ’ δσον δταν βγήκα στό δρόμο, μετά πού
Ανακάλυψα τή Μώντ χτυπημένη, δλα τά
αύτοκίνητα ήταν στή θέσι του. Γιατί δ
τύπος δέν πήρε τό αύτοκίνητό του γιά νά
έξαφανισθή; Γιατί άπλούστατα θά έπρεπε
νά ήταν τό μεσαίο, πού δέν μπορούσε νά
μετακινηθή, μέ τό αύτοκίνητό τού γιατρού
δίπλα του.
—Τώρα καταλαβαίνω,
παρατήρησε δ
πατέρας του, γιατί πήγες νά παρκάρης
Αλλού τό αύτοκίνητό σου. Γιά νά δώσης
στό δολοφόνο τή δυνατότητα νά πάρη τό
δικό του καί νά φύγη.
— ’Ακριβώς, είπε δ "Ελλερυ. Καί περι
μένω νά τόν δώ νά έμφανισθή. Πρέπει δ

μως νά σού πώ, δτι είμαι απόλυτα βέβαιος
γιά τήν ταυτότητά του!.

ΣΤΙΣ τέσσερις τά πρωί, μιά σκιά
γλυστρούσε μέ χίλιες προφυλάξεις μπρο
στά στό σπίτι τής Μώντ Ράϊαν. "Ερριξε
γύρω μιά φοβισμένη ματιά καί πήδηξε μέ
σα στό αύτοκίνητό, πού βρισκόταν δίπλα
σ’ αύτό τού γιατρού, παλεύοντας μέ νύχια
καί δόντια γιά ν’ Απαλλαγή άπό τά σιδε
ρένια χέρια τών δύο αστυνομικών, πού περίμεναν κρυμμένοι μέσα στό αμάξι.
Ή ταν Ακριβώς τό πρόσωπο, πού είχε
υποδείξει δ "Ελλερυ.

ΟΤΑΝ τελείωσαν οί διατυπώσεις καί ό
ένοχος, μετά τήν ομολογία του, δδηγήθηκε στή φυλακή, οί Κουήν μπήκαν στό αύ
τοκίνητο τού Έλλευρυ καί κατευθύνθηκχν
πρός τό νοσοκομείο γιά νά δούν τήν Μώντ.
— ’Οφείλεις νά δμολογήσης, "Ελλερυ,
είπε δ έπιθεωρητής, δτι δέν είμαι ήλίθιος.
ΚΓ δμως Ακόμα δέν μπόρεσα νά καταλά
βω π ώ ς. . .
— Παρηγορήσου μπαμπά, Απάντησε ό
"Ελλερυ. ’Εσύ δέν είδες τόν άνθρωπο μέ
τό Αδιάβροχο.
"Οταν στάθηκε για μιά
στιγμή δίπλα μου, πριν τρέξη πρός τήν
έξώπορτα, κάτι στήν έμφάνισί του μέ παραξένεψε. ’Αργότερα κατάλαβα τό γιατί.
Τό σταυρωτό άδιάβροχό του μέ τό διπλό
κούμπωμα, ήταν κουμπωμένο
Αριστερά.
Καί είναι γνωστό δτι οί άνδρες κουμπώ
νουν τά κουμπιά τους, πάντα άπό τήν άλ
λη πλευρά. Έ τσ ι κατάλαβα δτι ό κύριος
μέ τό Αδιάβροχο πρέπει νά ήταν γυναίκα,
μεταμφιεσμένη σέ άνδρα. ΙΙοιά γυναίκα;
Ό Βάν "Ολντε είναι χήρος. Ό Κίντ Κάττ,
έργένης καί ούτε δ ένας ούτε δ άλλος έ
χουν αισθηματικό δεσμό. Ό Τζάκ Σάνβιλ
δμως είναι Ακόμα παντρεμένος. Γι’ αύτό
καί ή Πέρλ Σάνβιλ μοΰ φάνηκε αμέσως ύ
ποπτη. "Οπως (ομολόγησε ή ίδια, είχε α 
κούσει τό τηλεφώνημα τής Μώντ καί ήξε
ρε δτι γ ι’ αύτήν κάθε έλπίδα είχε πεά
χαθή. ’Αγαπούσε πάντα τόν άνδρα της,
παρά τό γεγονός, δτι τήν είχε Αναγκάσει
(ποιός ξέρει μέ τί τρόπο) νά τού δώση
διαζύγιο. Ή λ π ιζε ίσως δτι, άν έλειπε ή
Μώντ Από τή μέση, δ Τζάκ θά ξαναγύριζε σ’ αύτήν. Πήγε νά τήν παρακαλέαη, νά
τήν μεταπείση, νά τήν Απειλήση μέ τό
πιστόλι. Καί στήν Απελπισία της, πυρο
βόλησε. . .
Είχαν φτάσει έν τψ μεταξύ στό νοσο
κομείο. Οί Κουήν Ανέβηκαν στό δωμάτιο
τής Μώντ Ράϊαν. "Ολα πήγαιναν εύτυχοις
καλά. Ή Μώντ θά σωζόταν. Είχε ανακτή
σει κιόλας τις αισθήσεις της κ ι’ ένα μόνον
πράγμα τήν Απασχολούσε τή στιγμή αύτή: δτι δέν θά μπορούσε πιά νά φορά 6α·
θειά σκαμμένα βραδυνά της φορέματα μέ
τό σημάδι τής σφαίρας στό Αγαλματένιο
της στήθος. Καί σκόπευε νά μηνύση τήν
Πέρ Σάνβιλ, γιά τήν καταστροφή τού πε
ρίφημου ντεκολτέ της!
Γυρίζοντας χαρούμενος στο αύτοκίνητό
του, δ "Ελλερυ σταμάτησε Απότομα, Αφή
νοντας νά τού ξεφύγη μιά βρισιά: πάνω
στό παρμπρίζ, βρισκόταν μιά κλήσι γιά
παράνομο παρκάρισμα!. .
ΕΛΛΕΡ1

ΚΟΙΉΝ

Ύπ’ άριθ. Γ1)5242 Υγειονομική Διάταξις
«Περί τροποποιήοεως καί συμπλη,ρώοεως της ύπ' άριθ. Γ1 /
320/12.1.1973 Υγειονομικής ΔιστάΕεως «περί υποχρεω
τικού έφοδιασμού δι' ύλικού πρώτων βοηθειών κ.λ.π.».

8. HYOSCINE —N —BUTYL BROMIDE δισκία (10)
9 7 C HLO RO — 1, 3 —D IH YD R O — 1 —METYHL 5 -P R E N G E - 2Η —1. 4 —BENZODIAREPIN 2 —ΟΝΕ δισκία (10) δέκα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οί Ια τροί θά είναι ύπεύθυνοι διά τήν έπόρκειαν τής
ποσότητος. τήν διαφύλαΕιν, άλλοίωσιν, καταλληλότητα καί
Εχοντες ύπ' όψει:
θεραπευτικότητα τών ύπ' αύτών χορηγουμένων φαρμάκων.
α) Τόν Α Ν. 2520/1940 «περί Υγειονομικών ΔιατάΕεων».
Είδικώτερον τό πρατήρια ΒενΖίνπς έκτος τών άνωτέρω
β) Τήν ύπ άριθ. 379966/10.11.52/Φ.Ε.Κ. 235/52 τ.
θά είναι έφωδιασμένα και δΓ άτομικής όβίδος όΕυγόνου.
Β
Υγειονομικήν ΔιάταΕιν «περί ύγειονομικών μέτρων έπί
2. Τά άνωτέρω είδη άναλιοκόμενα θά συμπληρούντών πόσης φύσεως μεταφορικών μέοων κ.λ.π.-.
ται άνελλιπώς.
γ) Τόν Νόμον 3155/11.3.55 άρθρ. 2 καί 3 «περί χα
3. Κοτά τά λοιπά θέλει ίσχύσει ώς έχει ή τροποποιουρακτηρισμού τών οδών».
μένη ώς άνωτέρω διάταΕις.
δ) Τήν ύπ άριθ. Γ1/320/12.1.73 Φ.Ε.Κ. τ. Β ) 167)73
Η παρούσα δημοσιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής
προγενεοτέραν ήμών ύγειονομικήν διάταΕιν
Κυβερνήοεως.
ε) Τήν ύπ' άριθ. 40/73/19.4.73 γνωμοδότησιν τού Ε.
Σ. τού ΚΕΕΦ καί
Έ ν Άθήναις τη 11 Μαίου 1973
στ) Τήν είοήγηοιν τής ύπηρεοίας, άποφασίΖομεν:
1.
Τροποποιούντες κοί ουμπληρούντες τήν ύπ' άριθ.
Ό Υπουργός
Γ1/320/1 2.1.73 προγενεοτέραν ήμών ύγειονομικήν διάταΕιν
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ
άντικαθιστώμεν τό άρθρον (α) ταύτης, ώς άκολούθως:
"Α ρ θ ρ ο ν 1.
Εντός έΕ (6) μηνών άφ' ής άρχε*
ται ή ισχύς τής παρούσης τροποποιητικής διατάΕεως, άπαν
τα τά έπιβατικά Ι.Χ. αύτοκίνητα, ώς καί τά έπί τών Εθνι
Τά λοιπά άρθρα τής τροποποιουμένης ώς άνω διατάκών καί Επαρχιακών οδών πρατήρια ΒενΖίνης, δέον νό εί
Εεως έχουσιν ώς κάτωθι:
ναι έφωδιασμένα διά προχείρου ύγειονομικοΰ ύλικοΰ παρο
χής πρώτων βοηθειών ήτοι:
"Αρθρον 2.
1. Οινόπνευμα μετουσιωμένον γραμμ. 200.
Τό περιέχον τά έν άρθρω (1) είδη ύγειονομικού ύλι2. Τέσααρες άτομικοί έπίδεσμοι καί εις αίμοστοτικός.
κοΰ κιβωτίδιον, θά είναι κατοσκευοσμένον έκ στερεός καί
3. Έ ν πηνίον λευκοπλάοτ.
άνθεκτικής ύλης μή προσβαλλομένης ύπό τής θερμοκρασίας
4. Έ ν σωληνάριον
άντιϊστομινικής άλοιφής καί δι
καί τής ύγρασίας, ύπό μορφήν κυτίου ή έΕ άδιαβρόχου ύέγκαύματα.
φάσματος ή πλαστικού ύπό μορφήν σακκιδίου, άναλόγου
5. ΓάΖαι άποστειρωμέναι 4 κυτία.
χωρητικότητος.
6. Έ ν ποκέττον βάμβακος ύδροφιλου άντισηπτικοΰ
Τούτο θά φέρη τήν έγγραφήν «Κιβώτιον Πρώτων Βοη
τών 100 γρσμμ.
θειών» καί θά φυλάσσεται έν τώ αύτοκινήτω εις θέοιν έΕα7. Έ ν φιαλίδιον περιεκτικότητος τούλάχιστον 50 γρομ.
οφαλίΖουσαν εύχέρειαν άμέσου χρησιμοποιήσεώς του, άπαMERCUROCHROME.
γορευμένης τής άσφαλίσεως αύτοΰ διά κλείθρου, ώς καί
8. Σύριγγες έφ' άπαΕ χρήσεως (3) τρεις καί έν πριοτής τοποθετήσεως έντός αύτοΰ οίουδήποτε έτέρου άντικεινίδιον.
μένου.
9. Φύσιγγες καρδιοτονωτικοί (3) τρεις.
Κοτ έΕαίρεσιν τά ύπό τών ιατρών χρησιμοποιούμενα
Ι.Χ. αυτοκίνητα θά είναι έφωδιασμένα εκτός τών άνωτέρω
καί μέ τά κάτωθι είδη πρός άντιμετώπισιν τών τυχόν έκτάκτων άνογκών.
1. DIACTHYLAMIDE - PYRIDIN - 3 -C A R B O 
XYLIC ACID φύσιγγες τρεις.
2. ATROPINE SULFATE φύσιγγες (3) τρεις.
3. Ν — PYENYL— Ν —BENZYL - 4 - Α Μ Ι Ν Ο - 1
METHYL — P IP E R ID IN —άλοιφή Σωληνάριον (1).
4. CLORPROMAZINE HYBROCHLORIDE φύσιγγες
(3) τρεις.
5. ACETYLSALICYLIC ACID Δισκία (10) δέκα.
6. D IC HLO RO XYQ U IN O LD IN κυτίον (1) έν.
7. TRINITRINE 1% σωληνάριον (1) έν.

"Αρθρον 3.
Υπεύθυνοι διά τήν τήρηοιν τής πορουσης είναι οί ιδιό
κτητοι καί άδηγοί τών οχημάτων, οί δέ παραβάται διώκονται
κοί τιμωρούνται κατά τάς διατάΕεις τού Π.Κ. έφ όσον δι
άλλης τινός διατάΕεως δέν τιμωρούνται βσρύτερον.
"Αρθρον 4.
Ή ισχύς τής παρούσης, έχούσης έφαρμογήν καθ άπασαν τήν Επικράτειαν, άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς της
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήοεως, πόσα δέ προγενεστέρα διάταΕις άντικειμένη τή παρούση καταργεϊται.
Έν

Αθήναις τή 12

Ιανουάριου 1973

Oi ά σ τυ νο μ ικ ο ΐ οί ό π ο ιο ι μ ελετούν σ υ ν ε χ ώ ς π ρ ο σ φ έρ ο υ ν υ π η ρ εσ ία ν εις τό ν έαυτόν τω ν καί τήν Π α τρίδα . Τ ά « Α σ τυ ν ο μ ικ ά Χ ρο νικ ά » δ ίδ ο υ ν έκλεκτή π νευ μ α τικ ή τροφή.

687

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΝΕΩΝ

YflAPXD ΛΑΚΏΝ

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπων από τήν τελετήν τής
όραωμωσίας. Οί νέοι ΊΓπαρχιφύλακες μέ ύψωμένην τήν
δεξιάν, δίδουν τόν προς τήν πατρίδα νενομιομένον
όρκον.

Τήν 10 00 ώραν τής 5 )7)73 παρουσία τού Αρχηγού τής Αστυνομίας κ. Κων. Γιαννούλη, τού
αυτής κ Γεωργ. Καλτσά, άνωτάτων και Ανώτερων Αξιωματικών τού Σώματος, τών Ενόπλων Δυνάμεων
ωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπειών τών Παραγωγικών Σχολών τών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
ως και των συγγενών τών νέων Ύπαρχιφυλόκων, έλαβε χωράν ή ορκωμοσία τών 86 Υπαρχιφυλόκων της
δευτικής Περιόδου 1972 —73.

Υπαρχηγου
καί λοιπών
Ασφαλείας
Α
Εκπαι

Κατ α ρ χ ή ν το ύ ς παρατεταγμένους ύπαξιωματικους έπεθεώρησεν ό Αρχηγός τοϋ Σώματος, ακολούθως δέ,
χοροστατοϋντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολάου, ήρχισεν ή ακολουθία ορκωμοσίας
μετά τήν λήζιν τής όποιας οί νέοι Ύπορχιφύλακες έδωσαν τόν νενομιομένον όρκον.
Μετά τήν όρκωμοσίαν άνεγνώοθη ή Ημερήσια Διαταγή τού Διοικητοϋ τής Σχολής Άστυν. Δ)ντοϋ Α ' κ.
Οικονόμου, όοτις μεταξύ τών άλλων έτόνιοεν ιδιαιτέρως καί τά έΕής:

«ΝΕΟΙ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ!
Διά τήν έπιτυχίαν χοδ έργου 3*; καχασχήχε πρότυπα κοσμιόχηχος, σωφροσύνης, ένχιμόχηχος, πειθαρχικόχηχος καί ευ
συνειδησίας καί νά είσθε βέβαιοι δχι θά Ιπιβληθήχε εύχερέατερον καί οί Υφιστάμενο! σας θά οάς μιμηθοΰν, ίιόχι ένφ ή
ευγένεια Υποχρεώνει, χό καλόν παράδειγμα χοΟ βαθμοφόρου
άκχινοδολεΐ είς χά πέριξ τής Υπηρεσιακής χου δράσεως καί
δημιουργεί ισχυρούς χαρακχήρας μεταξύ χών κατωτέρων, χούς
όποιους έμψυχώνει, χαλυβδώνει καί καθοδηγεί άποχελεσμαχικώς.
Διδάξατε χούς πολίχας χήν εύσυνείδηχον Υπακοήν είς χούς
Νόμους, χούς όποιους θέχει ή Ιίολιχεία διά νά ρυθμίση χήν
κοινωνικήν συμπεριφοράν χών άχόμων καί νά έπιχύχη χήν ομα
λήν καί ειρηνικήν συμβίωσιν χών άνθρώπων έν χή Κοινωνίφ.
Έ ν χή διαχειρίσει χής έξουσίας έπιδείξαχε δικαιοσύνην,
άνχικειμενικόχηχα, ήπιόχηχα, ανθρωπισμόν καί άμεροληψίαν,
μακράν συμπαθειών ή άνχιπαθειών πρός χά πρόσωπα καί χά
πράγματα, μακράν πάσης χοπικιστικής ή κομμαχικής έπιρροής,
αί δποίαι Υπήρξαν άνέκαθεν ή αχίλλειος πχέρνα χής Ε λ λ η ν ι
κής Αιοικήσεως καί θλιβερά καχάλοιπα χών χαλεπών καιρών
χοϋ παρελθόντος.
Ή πίσχις πρός χήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν καί πρός χήν
Ν’έαν θωρακισμένην 'Ελληνικήν Δημοκρατίαν άποτελεΐ άπαραιτητον προϋπόθεσιν διά ν’ άντιληφθήτε τό ’Εθνικόν καί Κοι
νοτικόν πλαίσιον ένχός τού όποιου θά κινηθήτε καί θά έπιτύχητε, ώς έπίσης ή έμμονή είς τά ’Εθνικά ιδεώδη καί χάς
παραδόσεις καί ή αγάπη πρός χήν Παχρίδα σάς όπλίζουν μέ

απεριόριστον ψυχικήν δύναμιν, Υψηλόν φρόνημα καί μέ χά
άνεκχίμηχα έκεΐνα ιδανικά, δχινα ώς χηλαυγεΐς φάροι καθίστανχαι άπαραίχητα διά χό μέλλον.

ΝΕΟΙ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ!
Μία νέα έποχή ήρξαχο διά χήν Ε λλά δα καί δυνάμεθα
νά όπερηφανευθώμεν διότι έδώσαμεν τό παρών πάντες κατά τήν
άρχήν της, ή δέ ’Αστυνομία Πόλεων έχει τήν Υποχρέωσιν, αλλά
καί χήν φιλοδοξίαν, νά διαδραματίση τόν ρόλον της είς χάς
έξελίξεις τής Νέας ’Εποχής, κατά τήν άδιάκοπον πορείαν τού
ρεύματος τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, φαινσμένη άνταξία τών
περιστάσεων.
Μέ τήν πεποίθησιν δτι θά φανήτε άνχάξιοι χών ιστορικών
συνθηκών, τών προσδοκιών τού ’Έθνους καί τών απαιτήσεων τής
Κοινωνίας, άλλά καί τών λαμπρών αστυνομικών μας παραδό
σεων, ακλόνητοι είς χάς έθνικάς θέσεις, αδέκαστοι είς τό κα
θήκον, άνυποχώρητοι έναντι τών κοινωνικών εχθρών καί πιστοί
μαχηταί τής Ε θνικής ’Αναδημιουργίας καί τής Ε λληνικής
Δημοκρατίας, σάς άποχαιρετώ ώς Διοικητής τής Σχολής,
σάς εδχομαι πάσαν έπιτυχίαν είς χό Ιργον σας καί Υπηρεσιακήν
πρόοδον, ώς καί πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν,
έν πνεύμκτι αγάπης καί ’Εθνικής ένότητος καί σάς καλώ νά
άναφωνήσωμεν δλοι μαζί:
ΖΗΤίί ΤΟ ΕΘΝΟΣ».

Πρός τούς νέους βλαστούς τής Αστυνομίας εύχεται καί ή στήλη μας καλήν πρόοδον καί έπιτυχίαν είς τό ύψηλόν έργον των, πρός τό καλόν του Σώματος καί τού εύγενούς λαού μας.
«ΑΧ, .
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Οί οκοπευταί αστυνομικοί τής νικήτριας όμάοος τής
’Αστυνομίας ΙΙόλεων, εχοντες εις τό μέσον τόν 'Αρχη
γόν ’Αστυνομίας ΙΙάλεων κ. Γιαννούλην, τόν Γεν. Γραμ
ματέα ’Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρον καί τόν Δ) ντήν Β '
Κλάδου ΑΕΔ Υποπτέραρχον κ. Οικονόμου,
Από 23 έως 30 Ιουνίου 1973 διεΕήχθη τό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ε,Δ. καί Σ.Α.
Η Ομάς τής Α,Π. συμμετεϊχεν εις άπαντα τά αγωνίσματα, διακριθεϊσα εις πλείστα έ£ αυτών.
Εις τούς άγώνας ή Ό μάς τής Α,Π. επέτυχε τάς περισσοτέρας άτομικάς καί ομαδικός νικάς, άνακηρυχθεϊσα
οϋτω Πρωταθλήτρια Ελλάδος.
Κατά τήν απονομήν των επάθλων, ήτις έπραγματοποιήθη τήν 11 ην ώραν τής 30.6.73 εις Ε.Σ.Υ., παρέστηοαν: Ο Αρχηγός Άστυν. Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλης, ό Γεν. Γραμματεύς Αθλητισμού κ. Γ. Βλαδήμηρος, ό Δ)ντής Β ’
Κλάδου ΑΕΔ Υποπτέραρχος Οίκονόμάυ Περ., έκπράαωποι Αρχηγείου Στρατού, ΤαΕίορχος Μιχαλάκης Κων., Ναυ
τικού Αρχιπλοίαρχος Σιδερομένος, Αεροπορίας ΤαΕίορχος Φωτιάδης, Χωρ)κής ΤαΕίαρχος Μαρούσης, Λιμ. Σώματος
Ύπορχηγός Αρχιπλοίαρχος ΜαΖαράκης, ό Πρόεδρος τής ΣΚ.Ο.Ε. Αντιστράτηγος έ.ά. Μαλικούρτης I., πολλοί άΕιωματικοί, κοθηγηταί Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καί πλήθος κόσμου.
Πρός τούς έπισήμους καί προσκεκλημένους ώμίλησε δΓ ολίγων ό Αστυν. Δ)ντής Β ' κ. Τσιπρούδης Αχιλλεύς, είπών τά έΕής:
Κε ’Αρχηγέ,
κ. Γ. Γραμματεΰ Γεν. Γραμματείας ’Αθλητισμού,
κ. 'Υποπτέραρχε ΑΕΔ/ΕΕ/ΑΣΑΕΔ,
Κυρίαι καί Κύριοι,
ΙΙρό τής Απονομής των έπάθλων είς τούς νικήτας, έπιτρέψάτέ μοι, παρακαλώ, v i σΑς κΑμνω μίαν σύντομον ένημέρωαιν, έπΐ τού διεξαχθέντος πρωταθλήματος τής σκοποβολής.
Κατ’ έτος έν Άθήναις διεξάγεται τό πρωτάθλημα σκοπο
βολής τών Ε,Δ. καί Σ.Α.
"Οπως πέρυσι οδτω καί έφέτος ή Δ)νσις ’Αθλητισμού τού
Α.Ε.Δ. δι’ έγγραφου της Ανέθεσε τήν διοργάνωσιν τού πρωταθλήματος σκοποβολής είς τό Άρχηγεΐσν ’Αστυνομίας Πό
λεων.
Τό πρωτάθλημα ήρχισεν Από τής παρελθούσης Κυριακής
24 ’Ιουνίου καί έληξε σήμερον μέ τήν έπίδειξιν πιστολιού
ταχείας βολής κατ’ Ανδρεικέλων τήν όποιαν πρό όλίγου παρηκολουθήσατε.
ΤΑ Αγωνίσματα έν συνόλψ ήσαν έξ (6 ), ήτοι:
1. ’Αγώνισμα καραμπίνας (τυφεκίου 0,22 Ακρίβειας τριών
στάσεων έξ Αποστάσεως 50 μ. (Ατομικόν).
2. ’Αγώνισμα πιστολιού 0,22 Ακρίβειας έξ Αποστάσεως 50
μ. (Ατομικόν).
3. ’Αγώνισμα πολεμικού τυφεκίου Ακρίβειας τριών στάσεων
έξ Αποστάσεως 300 μ. (Ατομικόν καί όμαδικόν).
4. ’Αγώνισμα πολεμικού τυφεκίου ταχείας βολής τριών στά
σεων έξ Αποστάσεως 300 μ. (Ατομικόν καί όμαδικόν).
5. ’Αγώνισμα περιστρόφου 0,38 Ακριβείας καί ταχείας βολής

έξ Αποστάσεως 25 μ. (Ατομικόν καί όμαδικόν).
6. ’Αγώνισμα πιστολιού 0,38 ταχείας βολής (Ατομικόν καί
όμαδικόν).
Είς τους Αγώνας συμμετείχαν ΑντιπρσσωπευτικαΙ δμάδες
τού Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής, Λιμενικού
Σώματος καί ’Αστυνομίας Πόλεων.
Τ ’ Αποτελέσματα τών Αγωνισμάτων, έν αυγκρίσει μέ τά
Αποτελέσματα τού πρωταθλήματος σκοποβολής τού έτους 1972
δμολογουμένως, υπήρξαν Αρκετά ικανοποιητικά, παρ’ δτι αί
έφετειναί καιρικαί συνθήκαι ήσαν δυσμενείς λόγψ τού δυνα
τού πνέοντος Ανέμου.
’Οφείλω, όμως, ν’ Αναφέρω, δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν
τής διεξαγωγής τών Αγώνων ύπό τών άγωνιζομένων σκοπευ
τών έπεδείχθη εύγενής Αμιλλα, ή δέ συμπεριφορά αύτών γ ε 
νικώς δπήρξεν έξόχως Αθλητική καί Αξία παντός έπαίνου, πειθαρ-'ημένη, ώς Ακριβώς Αρμόζει είς στρατευμένους Αθλητάς,
οί όποιοι Αποτελούν τό παράδειγμα τού καλώς καί τιμίως ά
γων ίζεσθαι.
’Επίσης, σας Αναφέρω, δτι κατά τούς τελεσθησομένους
διεθνείς άγώνας σκοποβολής Από 5— 11 ’Ιουλίου έ.έ. είς Σό
φιαν Βουλγαρίας, είς τήν Εθνικήν 'Ομάδα Σκοποβολής θέ
λουν συμμετάσχει, κατόπιν προτάσεως τής (ΣΚ.Ο.Ε.) Σκοπευ
τικής 'Ομοσπονδίας 'Ελλάδος, οί έξής σκοπευταί:
Έ κ μέρους τού Στρατού, δ Ταγματάρχης κ. Τζαμαλούκας.
Έ κ τής Χωρ)κής, δ Μοίραρχος κ. Κοτρώνης καί Χωρ)
λαξ κ. Τιτάκης.
Έ κ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Τραγουδάρας, Παπαχρήστου, Σιώμος καί ΕΟαγγελίου».

Ή Γενική Βοθμολογία καί κατάταΕις τών ομάδων έχει ώς έΕής:
1η
2α
3η
4η
5η
6η

Ομάς
»
»
»
»
»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ...........................................................................
ΣΤΡΑΤΟΥ ϊΗ Ρ Α Σ .......................................................................................
ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ...........................................................................
ΛΙΜ. ΣΩΜΑΤΟΣ ...........................................................................................
ΠΟΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ .........................................................................................
ΕΛΛΗΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ..............................................................................

βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
’βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

116
78
48
24
12
6
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Επ' ευκαιρία πρέηει νά άναφερθή, ότι ή δραοτηριότης τής σκοπευτικής άμάδος τής Αστυνομίας Πόλεων χρονο
λογείται όπό τοϋ έτους 1938. Τό επόμενον έτος, ώς καί κατά τό 1940 συμμετεϊχεν εις διαφόρους σκοπευτικούς α
γώνας, εις το,ύς όποιους καί διεκρίθη. Μετά τήν κατοχήν έπανεμφανίσθη καί πάλιν τό 1946 μέ έτι μεγαλυτέραν πρόο
δον. 'Εκτατέ καί μέχρι σήμερα ή σκοπευτική όμάς τής Αστυνομίας έχει τήν πρωτοπορίαν, εις όλους σχεδόν τους σκο
πευτικούς άγώνσς.
Κατά τά τελευταία έτη καί νΰν τό 70% των εθνικών ομάδων άποτελεϊται έ£ αστυνομικών, μερικοί τών όποιων
ένεφάνισον έκπληκτικάς επιδόσεις. Ως μικρόν δείγμα εύγνωμοσύνης πρός τούς θεμελιωτάς τού άθλήμστος τής σκο
ποβολής εις τήν Αστυνομίαν, δημοσιεύαμεν τάς κατωτέρω δύο φωτογραφίας, αί όποίαι αποτελούν εύγενή προσφοράν
τού έ.ά. Αρχηγού Αστυν. Πόλεων κ. Παντ. Γεωργακοπούλου. όστις κοί ύπήρΕεν έκ τών παλαιοτέρων στελεχών τής
όμάδος.

Η ακσπευτική όμάς της Αστυνομίας Πόλεων τα πρώτα
ετη τής συγκροτήσειυς της. Διακρίνονται οί: Αστυνό
μοι Γεωργα,κόπουλος Παντελής, Σορώτος,, Μιχαήλ και
Κάουλας Θεοφάνης, 6 Ά νθιμος Φούφας Νικόλ., οί
Αρχιφ. Μκκρυγιαννάκης Έ μ. καί Κόβας Ευάγγελος
καί οί ’Αστυφύλακες Κατσαντώνης Στυλιανός, Σεργεντάνης ’Ιωσήφ, Τριανταφυλλόπουλος, Νικ. καί Μπήλιας
’Αλέξανδρος.

II Αστυνομική Σκοπευτική 'Ομάς παρελαύνσυσα τό
έτος 194Η ότε έπρώτευσεν εις τούς Πανελληνίους σκο
πευτικούς άγώνας. Διακρίνονται: '0 ’Αστυνόμος, Γεωργακόπουλος, 6 Άνθ) μος Φούφας, οί Άοχιφύλακες
Μαρκογιαννάκης καί Κόβας καί οί ’Αστυφύλακες Κα
τσαντώνης καί Σεργεντάνης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔATΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α .
Από 8 —10)6)73 διεζήχθη εις Χίον τό Πρωτάθλημα κολυμβήσεως - ύδατοσφαιρίσεως Ε.Δ. καί Σ.Α. Εις τό έν
λόγω πρωτάθλημα ουμμετειχον δΓ άμάδων ό ΣΤΡΑΤΟΣ, τό ΝΑΥΤΙΚΟΝ, ή ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, τό ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ, ή
ΑΣΤΥΝ ΠΟΛΕΩΝ καί διά μεμονωμένων άθλητών τό ΠΥΡ. ΣΩΜΑ.
Εις τούς άγώνος κολυμβήσεως ή ομάς τής Αστυν. Πόλεων επέτυχε τάς περισοοτέρας άτομικάς καί όμαδικάς
νικάς άνακηρυχθείσα Πρωταθλήτρια Ελλάδος μέ γενικήν βαθμολογίαν ώς ακολούθως:

'η
2α

3η
4η
5η
6η

Ομάς

ΑΣΤΥΝ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ...........................................
ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ........................................
ΠΟΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΝ .............................
ΕΛΛΗΝ. Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ ΙΑ ......................
ΠΥΡ ΣΩΜΑ

...................

βαθμοί
»
I»

87

63
59
42
22
10

Εις τό άγώνισμα τής ύδατοσφαιρίσεως κατέλαβε τήν 3ην θέσιν.
Ό Ύπαρχηγόα Αστυν. Πόλεων κ. Γεώργιος Καλτσάς, όστις παρηκολούθησε τούς άγώνας τής τελευταίας
ημέρας, συνεχάρει άπαντα τά μέλη τής Αστυνομικής Ομάδος διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν τήν όποιαν έσημείωσαν
Η Αστυν Ομάς άποτελείτο έκ τών Αστυφυλάκων ΒΟΥΛΤΣΟΥ Εύαγγέλου, ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Νικολά
ου, ΠΑΝΤΑ Μιχαήλ, ΕΓΩΓΙΑΝΝΗ Πέτρου. ΠΛΑΤΑΝΟΥ Θεοδώρου, ΤΟΜΠΡΑ Δημητρίου, ΑΓΟΥΡΙΔΗ
Κων)νου,
ΚΑΛΤΣΙΔΗ Παρασκευό ΧΑΣΕΚΙΟΓΛΟΥ Παροσκευά. ΠΑΛΗΟΥ Ιωόννου, ΜΙΧΑΛΟΥ Παν., ΙΩΑΝΝΙΔΗ Σπυρ . καί
ΠΙΛΑΛΑ Ηλιο.
ΔΗΜ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ
' Ανθυπαστυνόμος
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ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΑ

ΝΕΑ ΜΑΣ

Έπιστολαί
Πρός τό Αρχηγείον Αστυνομίας Πό
λεων, όηέστειλε ή δημοσία κατώτερα
τεχνική σχολή Πειραιώς τό έξής έγγρα
φον :
«Διά τής παρούσης, ή ήμερησία δημο
σία κατωτέρα τεχνική σχολή Πειραιώς
σάς έκφράξει τάς θερμάς ευχαριστίας
καί τήν ευγνωμοσύνην αυτής διά τό έπιδειχθέν ύφ υμών ένδιαφερον καί τήν
εύγενή προσφοράν τών γερανοφόρων
οχημάτων πρός μετοφοράν τών αυτο
κινήτων τής καθ' ήμάς Σχολής.
Ύπό τοϋ κ, Βοσιλείου
Στρογγυλή
(Μ. Αλεξάνδρου 19 Ν. Σμύρνη) άπεστάλη πρός τάν κ. Αρχηγόν τής Α
στυνομίας Πόλεων ή κάτωθι επιστολή:
«Κύριε Αρχηγέ, μόλις συνελθών έκ
προσφάτου οικογενειακής περιπέτειας,
προελθούσης έκ τών συνεπειών διαρρήΕεως ή όποια διεπρόχθη εις τήν οικίαν
μου,πορά τή Ν. Σμύρνη, αισθάνομαι τήν
θαθεϊαν άνθρωπίνην ύποχρέωσιν ν' άπευθυνθώ εις υμάς προσωπικώς καί δι
ύμών εις τά όργονά σας τού Παραρτή
ματος Ασφαλείας Ν. Σμύρνης διά νά
συγχαρώ καί νά εύχαριστήοω είλικρινώς
τούς έξαιρέτους αύτούς συνανθρώπους
μου, ύπαλλήλους σας.
Πράγματι τόσον ό Διοικητής τοϋ Πα
ραρτήματος κύριος Κ. Μηχιώτης, όσον
κι' οί άριστοι ϋπ' αύτόν κ.κ. I. Παγκαλάκης, Π. Ανδριόπουλος καί Α. Κολέρης, όχι μόνον έοπευσαν άμέσως εις τήν
κλήσιν βοήθειας μου, άλλά διά τών κε
ραυνοβόλων ένεργειών των, ένετόπιοαν
έντός έξ (6) καί μόνον
ώρών τούς
δράστας τής κλοπής, έξεύρον τά κλαπέντα έκ τής οικίας μου άντικείμενα ό
τι να καί μοί έπεστράφησαν ήδη. Τούς
εύχαριστώ θερμώς.
Θ' όποτελοϋσε όμως παράλειψιν αν μέ
ιδιαιτέραν έμφασιν δέν έμνημόνευα ένταΰθα τήν άψογον συμπεριφορά πάντων
τών άνωτέρω έναντι έμοΟ καί τής οι
κογένειας μου, ή όποια όντως ύπήρξεν
αδελφική καί αύτόχρημα συγκινητική.
ιστεύω ότι θά τήν έΖήλευε ό κάθε πο
λίτης καί τής πλέον πολιτισμένης κοινω
νίας.
Γιά τήν άγόπη μου καί τήν έκτίμηαι
μου Κύριε Αρχηγέ πρός τό Σώμα σας,
έδικαιώθην πλήρως
Ομολογώ ότι αισθάνομαι άοφαλής,
άπό κάθε άποψιν, εύρισκόμενος ύπό τήν
προστασίαν τοιαύτης ίκανότητος καί ή
θους αστυνομικών
υπαλλήλων, ώς οί
προμνημονευθέντες

Πράς τόν Αρχηγόν τής Αστυνομίας
Πόλεων κ Κων)νον Γιαννουλην, ό Ό 
μιλος Κυριών Φίλων
Αστυνομίας Πει
ραιώς, άπέστειλε τό κάτωθι έγγραφον:
« Επί τή λήξει τών μοθημότων τής
σχολής κοπτικής —ραπτικής τού Ομίλου
Κυριών Φίλων τής Αστυνομίας Πειραι
ώς, τό Διοικητικόν Συμβούλιον σάς άπευθύνει τάς Εύχαριστίας του διά τό
πάντοτε τιμητικόν σας ένδιαφέρον διά
τά έργα τού Ομίλου καί σάς κοθιστά
γνωστόν ότι έφέτος δέν θά γίνουν έξετάσεις εις τήν σχολήν, διότι κατά τήν
κρίσιν τής διδασκολίσσης των αί μαθήτριαι δέν είναι άκόμη άπολύτως έτοιμοι
διά νά λάβουν δίπλωμα.
Επί τή εύκαιρίρ σάς εύχόμεθα καλό
καλοκαίρι, ύγείαν καί εύδαιμονίαν γενι
κήν καί οικογενειακήν».
♦
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΛΠΑ)
Οδός Μεσογείων 2 —Άθήναι (610)
Εν Άθήναις τή 4η Ιουλίου 1973
Πρός τήν
Αστυνομικήν Δ)νσιν
Σταδίου 10

Αθηνών
Ενταύθα

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Η Οργανωτική Επιτροπή τοϋ 21ου
Ρόλλυ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» έπιθυμεί νά ύποβόλη τάς θερμάς της εύχαριστίας πρός
Υμάς ώς καί τούς ύφ' Υμάς κ.κ. Α
ξιωματικούς καί λοιπά όργανα διά τάς
λίαν πολυτίμους υπηρεσίας άς εύερεστήθητε νά παρέξητε κατά τήν τέλεσιν τής
έν λόγω διεθνούς άνωνιστικής έκδηλώσεως, ήτις ώς πιθανόν γνωρι'Ζητε έτυχε διεθνούς διά τοϋ τύπου, ραδιοφω
νίας καί Τηλεοψίας προβολής.
Χάρις εις τά ύπό τών Σωμάτων Α
σφαλείας ληφθέντα άριστα μέτρα άστε·
ναμεύσεως, ό Αγών οΰτος διεξήχθη ό
χι μόνον έπιτυχώς άλλά καί χωρίς νά
σημειωθή δυστύχημά τι, ή δέ έπιτευ
χθείσο τάξις προξένησε τόσον εις τούς
ήμεδαπούς όσον καί εις τούς άλλοδαπούς Ζωηρόν έντύπωσιν.
ΔΓ όλους τούς άνωτέρω λόγους, άλλ
έπί προσθέτως καί διά τήν προθυμίαν
καί προσήνειαν τών Σωμάτων Ασφα
λείας, παροκαλοϋμεν όπως δεχθήτε τάς
θερμοτέρας τών εύχαριστιών μας.
Μετά πόσης τιμής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΔΟΥΦΑΣ
Πρόεδρος
Οργανωτικής Επιτροπής

Ο κ. JACK PASTER, έξ Ηνωμένων
Πολιτειών, άπέστειλε πρός τόν Διευθυν
τήν τής Τουριστικής Αστυνομίας, 'Αστυ
νομικόν Δ)ντήν κ. Παναγόπουλον, τήν
έξής έπιστολήν:
-Θά έπιθυμοϋσα, έπί τή εύκαιρία αύτή, νά εύχαριστήοω ύμάς καί τούς δνδρας τού τμήματός σας, διά τήν εύγένειαν, περιποίησιν, βοήθειαν καί προσο
χήν, κατά τήν διάρκειαν τών προσφά
των διακοπών μας εις τήν Χώραν σας.
Ή βοήθειά σας άφ ένός εις τό νά
εύρητε δι ήμας διαμονήν εις Αθήνας,
Μύκονον καί Ρόδον καί αί όδηγίαι σας
άφ έτέρου εις τό νά έπισκεφθώμεν τά
άξιοθέστο τής Ελλάδος, ήσαν άνεκτίμητοι.
Έπεσκέφθημεν τήν Ιταλίαν, Τουρκίαν
καί Ελλάδα. Ή Ελλάς ήτο εις κάθε
περίπτωσιν η κολλιτέρα καί εις τήν πρα
γματικότητα είνοι ολίγα όσα σάς λέγω.
Εάν είμαι τόσον τυχερός καί σχεδιάσω
ένα άλλο ταξίδι εις τό μέλλον, ή Ελ
λάς θά είναι ή έκλογή μου. Ή τ ο πρά
γματι μεγαλεϊον
Καί πάλιν σάς εύχαριστώ διά τάς άβρότητάς σας καί έλπίΖω νά άνταποδώσω τάς φιλικός μου προθέσεις εις τούς
Έλληνας πού έπισκέπτονται τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας».

*
Ή Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής έπιμορφώσεως Νομού ' Αχ αίας άπέστειλε
πρός τήν Αστυνομικήν Δ)νσιν Πατρών
τό έξής έγγραφον:
«Ή Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής έπιμορφώσεως (ΝΕΛΕ) Ν. Αχαίας, δι'
όποφάσεώς της, περιληφθείσης εις τήν
ύπ' άριθ. 1)17.4.73 πράξιν αύτής, έκφράΖει πρός ύμάς τήν άκραν ίκανοποίησιν αύτής καί τάς θερμάς της εύχαριστίας, διά τήν ούσιοστικήν συμβολήν ύ
μών εις τήν έπιτυχίαν τών ύψηλών σκο
πών τής Λαϊκής Έπιμορφώσεως.
Η διόθεσις ύφ' ύμών τοϋ Κινηματο
γραφικού συνεργείου τής ύμετέρας ύπηρεσίας καί μάλιστα δΓ έπανειλημμένων
έπισκέψεων εις τά έπιμορφωτικά κέν
τρα τού Νομού καί ή προβολή ύπ' αύτού εις αύτά μεγάλου άριθμοϋ ταινιών
Εθνικού, Πολιτιστικού, μορφωτικού καί
ψυχαγωγικού περιεχομένου σοβαρώς συνέβαλεν εις τήν άνοδον τού πνευματι
κού καί πολιτιστικού έπιπέδου τών κα
τοίκων τών διαφόρων κοινοτήτων τού
Νομού.
Ή ώς άνω στενή συνεργοσία τού έν
λόγω Κινηματογραφικού συνεργείου με
τά τών Διευθυντών τών έπιμορφωτικών
κέντρων τού Νομού, έστέ βέβαιοι, ότι
κατέστησεν τήν ύπηρεσίαν ύμών έτι
συμπαθεστάτην καί άγοπητήν εις τούς
κατοίκους τής ύπαίθρου».
★
Πρός τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν
Κερκύρας ή Καθολική
Αρχιεπισκοπή
Κερκύρας — Ζακύνθου —Κεφαλληνίας
άπέστειλε τό έξής έγγραφον:
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Έπιτρέψατέ μου διά τής παρούσης
μου νά σάς έκφρόσω τάς πλέον θερμάς
μου εύχαριστίας διά τήν έκπροσώπησίν
σας καί διά τήν αποστολήν άνδρών τής
Υμετέρας ύπηρεσίας έπί τή τελετή τής
Λιτανείας τής Α ΓΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ.
Πλήν τών εύχαριστιών μου, έπιτράψετέ μου νά σάς έκφράσω καί τά ταπεινά
μου συγχαρητήρια εις Υμάς καί εις τούς
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ύφ' ύμάς ύπηρετούντας άνδρας, διά τήν
άνεργόν συμβολήν των εις τήν έπιτυχίαν
τής τελετής ταύτης.
Εύχομαι όπως ό Θείος διδάσκαλος,
Θεός τής άγόπης καί τής ειρήνης, επι
δαψιλεύει άφθονους τάς χάριτος καί ευ
λογίας του έφ' ύμών, έπί τής οικογέ
νειας οας, έπί τού φιλοχρήστου ήμών
Στρατού, έπί τής φιλτότης μας Πατρίδος
Ελλάδος έπί των ιθυνόντων ήμάς καί
τού κόσμου όλου.
¥
Η Ένωσις Ά ρμενικής Νεολαίας όπέστειλε πρός τήν Ύποδιεύθυνσιν Σω
ματικής καί Πνευματικής
Αγωγής τού
Άονηγείου Αστυνομίας Πόλεων τό έξής έγγοαφον:
«Τό Διοικητικόν συμβούλιον τής ένώσεως 'Αρμενικής Νεολαίος, συνελθόν
εις τήν τακτικήν αυτού ουνεδρίαοιν τήν
20ην Μαϊου 1973, άπεφάσισεν όμοφώνως, όπως έκφράση διά τής παρούσης
τάς θερμός ευχαριστίας αύτοΰ, ώς καί
ολοκλήρου τής Ένώσεως, εις Υμάς,
διά τήν συμμτοχήν τής ύφ' ύμάς Φιλαρμονίικής εις τήν τελετήν
κατσθέσεως
Στεφάνου έπί τού Μνημείου τού Αγνώ
στου Στρατιώτου ύπό τού ήμετέρου Συλ
λόγου έπ' ευκαιρία τής 55ης έπετείου
τής Αρμενικής 1Ανεξαρτησίας».

Εύχαριστήριον
Θεωρώ ύποχρέωοίν
μου όπως καί
δημοσία έκφράσω τήν βαθυτάτην καί
αίωνίαν εύγνωμοσύνην μου πρός τόν μεγαλόψυχον άστυνσμικόν κ. Δημητρακόπουλον Ίωάννην τού Α ' Ά σ τ. Τμήματος
διότι εις πρακεχωρημένην ώραν τής νυκτός προθυμώτατα καί μέ καλωσύνην
πού δέν θά ξεχάοω ποτέ προσήλθεν εις
τό Κρατικόν Νοσακομεϊον καί έδωσε
αίμα εις τό κινδυνεΰον παιδί μου.
ΈκφράΖω έπίσης τά αισθήματα εύγνωμοσύνης καί πρός τούς προϊσταμέ
νους τού σωτήρα τού παιδιού μου καί
γενικώτερα πρός τό εύγενέστστο σώμα
τής Αστυνομίας Πόλεων.
Κέρκυρα 16.7.1973
Ο εύγνωμονών πατήρ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΟΥΤΣΗΣ
γεωργός κάτοικος Αγίων Θεοδώρων
Στρατιάς

Προαγωγαι
Διό Β.Δ., έκδοθέντος έν Αθήναις τήν
19.5.73 καί δημοσιευθέντος εις τό ύπ'
όριθ. 167 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ) τής 23.5.73,
βάσει: 1) Τών διατόΕεων τών άρθρων
13, 18, 19, 23 καί 45 τού Ν.Δ. 139)69
(Α ' 57) καί 2) τών ύπ' όριθ. 4 τής 5.
3.73 κοί 6 τής 7 καί 8.3.73 Πρακτικών
τού Συμβουλίου Αστυν. Πόλεων, προηχθησαν οί κάτωθι 'Αξιωματικοί Αστυν.
Πόλεων, έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων προα
κτέων τού έτους 1973, πρός κάλυψιν ύφιστομένων κενών όργανικών θέοεων,
ώς άκολούθως: 1) Εις τόν βαθμόν τού
Χημικού Αστυν. Δ)ντού Α ' ό Χημικός
Αστυν. Δ)ντής Β ' Κορνηλάκης Μ ενέ
λαος, κατ' έκλογήν καί 2) Εις τόν βα
θμόν τού Ύγειον.
Αστυνόμου Α ', οί
Ύγειον. Αστυνόμοι Β ' Κωνσταντόπουλος Ή λίας,
Κατσιρούμπας
Ιωάννης,
Μουσοϋρος Αντώνιος,
Ανυφαντάκης
Κων)νος, ΝεράντΖης Χρίστος, κατ' έκλογήν καί Κον*τογιάννης Παναγιώτης,
κατ' άρχαιότητα.
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Διά τής ύπ όριθ. 1834 Φ 216.10 άποφάοεως τού κ. Αρχηγού, έκδοθείσης
έν Αθήναις, τήν 2.6.73 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ' όριθ. 186 Φ.Ε.Κ. (τ.
Γ ’ ) τής 12.6.73, βάσει: 1) Τών διατά
ξεων α) τού Ν.Δ. 649)70, β) τού Ν.Δ.
974)71, 2) τού ύπ' όριθ. 4 άπό 26.6.72
Πρακτικού τού, δυνάμει τού άρθρ. 33
τού ανωτέρω Ν.Δ., συγκροτηθέντος
Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως
Ύπαξιωματικών Αστυν. Πόλεων καί 3)
τής ύπ' όριθ. 22738Φ 216.10 άπό 12.8.
72 άποφόοεως περί κυρώσεως συμπλη
ρωματικών πινάκων κρίσεως Άρχιφυλάκων, έτους 1972, καταρτισθέντων ύπό
τού Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου Κρίσε
ως Ύπαξιωμοτικών Άστυν. Πόλεων,
προήχθη, πρός κάλυψιν κενής οργανικής
θέσεως, ό Άρχιφύλαξ Άγγελόπουλος
Κων. εις τόν βαθμόν τού Άνθυπαστυνόμου, κατ' εκλογήν, έκ τών έν ίσχύϊ
πινάκων προοκτέων έτους 1973.
Διά τής ύπ' όριθ. 2132 Φ 216.10 άποφάσεως τού κ. Αρχηγού, έκδοθείσης έν
Αθήναις τήν 25.6.73 καί δημοσιευθείσης εις τό ύπ' όριθ. 204 ΦΕΚ (τ. Γ ')
τής 26.6.73, βάσει: 1) τών διατάξεων
α) τού Ν.Δ. 649)70, β) τού Ν.Δ. 974)
71, 2) τού ύπ' όριθ. 4 άπό 16.4.73 Πρα
κτικού του, δυνάμει τού άρθρ. 28 τού
άνωτέρω Ν.Δ., συγκροτηθέντος Πρωτο
βαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως Ύπαξιωματικών τής Αστυν. Πόλεων καί 3) τής
ύπ’ όριθ. 17730 Φ 216.10 άπό 26.4.73
όποφάσεως περί κυρώσεως Πινάκων κρίοεως Αρχιφυλάκων έτους 1972, καταρτισθέντων ύπό τού Πρωτοβαθμίου Συμ
βουλίου κρίσεως Υπαξιωματικών Αστυν.
Πόλεων, προήχθη πρός κάλυψιν κενής
οργανικής θέσεως, ό Άρχκρ. Κοντογιάννης Δημήτριος εις τόν βαθμόν τού Ά νθυπαστυνόμου, κατ' έκλογήν, έκ τών έν
ίσχύϊ πινάκων προοκτέων, έτους 1973.
Επίσης, δΓ άποφάσεων τού κ. Αρχη
γού, προήχθηοαν 1) εις τόν βαθμόν τού
Άρχιφύλοκος οί Ύπαρχ.
Καραμάνος
Μενέλαος, Γουλής Στυλ., ΆντΖουλάτος
Άνδρ., Λιάπης Γεώργ. Κοτσαύτης Ιω
άν., Σπυρόπουλος Γεώργ.,
Αρβανίτης
Εύθ. κοί 2) εις τόν βαθμόν τού Ύπαρχιφύλοκος οί Άστυφ. Φωτεινός Δημ.,
Γεωργίου Γεώργ., Τσαλίκης Δημ., 'Αθα
νασίου Ά ν τ., Καπούτσης Δημ., ΤεάΖης
Μιχ.,
Λιναρδάτος Γερ., Μπατσαλιάς
Δημ., Μηλιώτης Θεοφ., Καλογερόπουλος
Χρϊστ. ΚαρκατΖούλης Σπυρ., Εμμανου
ήλ Νικ. Ντεβές Γεώργ., Τσούνας Γεώργ.
Λώνης Δημ.

Άμοιβαι
ΔΓ όποφάσεως τού κ. Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως, έχορηγήθη ύλική άμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς 1)
Αρχιφ. Πλοτήν Δημ. καί 2) Αστυφ.
ΜπεΖαίτην Δημ., Χαραλάμπους
Ιωάν.,
Δελασούδαν Αντ., Γαλάνην Ανδρ. καί
Πελέκην Γεώργ., διότι ύπό τήν άμεσον
καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών προϊστα
μένων των 'Αξιωματικών, έργασθέντες
μετά Ζήλου καί προθυμίας, πολύ πέραν
τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας,
ήξιοποίησαν καταλλήλως πορασχεθεϊοαν
αύτοϊς πληροφορίαν καί έπέτυχον τήν
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού σεξουα
λικούς ανωμάλου ΜΟΥΝΤΗ Νικολάου,
όστις τάς βραδυνός ώρας τής 15.1071
έφόνευσεν έν Καβουρίω Αττικής τήν
Αγγλίδα ύπήκοον ΤΣΑΜΠΑΝ ΑΝΝΥ

ΝΤΟΡΟΘΥ, έτών
23 άνταποκρίτριαν
τού Αγγλικού Ροδ-κού Σταθμού B.B.C.
καί τήν παραπομπήν τούτου εις τήν Δι
καιοσύνην, προκαλέοαντες διά τής επι
τυχίας των τούτης, τά εύμενή σχόλια
τούτε κοινού κοί τού τύπου, ύπέρ αύτών
καί τού Αστυν. Σώματος γενικώτερον.
Ωσαύτως, άπενεμήθη έπαινος εις
τούς 1) Αστυν. Δ)ντάς Β Οίκονομόπουλον Νικ. καί Καττοούρην Στυλ., 2)
Αστυνόμον Α ' Γιοννούλην
Ιωάν., 3)
Ύπαστ. Α ' Κανοκάρην Κων. καί 4) Ύποστ. Β ' Λιουνέαν Ίω άν., διότι ύπό τήν
άμεσον καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών
πρώτου καί δευτέρου τών άνωτέρω, όντων Διεθυντού κοί Ύποδ)ντού, άντιστοίχως, τής Ύποδ)νσεως Γεν. Ασφα
λείας Πειραιώς, συνέβαλον εις τήν ά
νακάλυψιν καί σύλληψιν τού άνωτέρω
σεξουαλικώς άνωμάλου ΜΟΥΝΤΗ Νι
κολάου.
ΔΓ έτέρας όποφάσεως τού κ. Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως, έχορηγήθη ύλική
όμοιβή καί άπενεμήθη έπαινος εις τούς
Αστυφ. ΓαΖήν Ίω άν., Οίκονομάκον Παναγ., Παναγόπουλον Βασίλ.,
Σκεμπέν
Γεώργ. Ζερβάκην Στυλ., Άναστασάκην
Έμμ.,
Νικολόπουλον Κων. Καλαράν
Εύθ., Καρέλαν Ανδρ., Μακρυγιάννην
Νικ. κοί Πονογιωτόπουλον Σπυρ., διότι
έγροσθέντες μετά Ζήλου καί μεβοδικότητος, ύπό τήν άμεσον καί έπιδεξίαν καθοδήγησιν τών Προϊσταμένων των άξιωματικών, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, έπέτυχον τήν 21.
1.73 τήν σύλληψιν μελών σπείρας άλλοδοπών έμπορων ινδικής καννάβεως, τήν
κατάσχεσιν τής ύπ' αύτών κατεχομένης
ποσότητος δέκα έπτά χιλιόγραμμων καί
177 γραμμαρίων ινδικής κανάβεως, καί
τήν παραπομπήν τούτων εις τήν Δικαιο
σύνην, προκαλέοαντες διά τής έπιτυχίας
των τούτης τά εύμενή σχόλια τού τε
κοινού καί τού τύπου ύπέρ αύτών καί
τού Αστυν. Σώματος γενικώτερον.
Ωσαύτως άπενεμήθη έπαινος εις τούς
1) Αστυν. Β ' Λιάπην Μιχαήλ καί Κιαχτύπην Νικόλαον, 2) Ύπαστυν. Α Στάμου Κων., Μαυροειδήν Γεώργ., Μητρόπουλον Θεοχ. καί Στάμου Ίω άν., διότι
έργασθέντες μετά Ζήλου καί προθυμίας
πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών
έργασίας καί κατευθύναντες έπιδεξίως
τούς ύπ' αύτούς ύπαλλήλους, συνέβαλον
άποτελεσματικώς εις τήν σύλληψιν τής
άνωτέρω σπείρας έμπορων ινδικής καν
νάβεως.
Επίσης, δι όποφάσεως τού κ. Αρ
χηγού, άπενεμήθη έπαινος εις τόν 'Α 
στυν. Δ)ντήν Β ' Κοτσιμπάρον Σωτήρι
ον, διότι ούτος, παραλλήλως πρός τά κύ
ρια καθήκοντά του, κατέθαλεν άξιέπαινον προσπάθειαν, έργασθείς φιλοτίμως
καί έντατικώς κοτά τάς έκτος ύπηρεσίας ώρας, καί έξεπόνησεν —άφιλοκερδώς — διδακτικόν βιβλίον διά τούς μαθητάς τής Σχολής Ύπαρχιφυλάκων, ύπό
τόν τίτλον «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ», όπερ ύπό τής άρμοδίας έπιτροπής έκρίθη ώς άριστον άπό πάηης
πλευράς καί άντοποκρινόμενον πλήρως,
εις τά σημερινά δεδομένα τής έπιστήμης καί τής πρακτικής, δυνάμενον δέ
νά καταστή πολύτιμον βοήθημα διά πάν
τα άστυνσμικόν πρός έπιτυχή άντιμετώπισιν τού έγκλήμστος καί τού έγκληματίου.

Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Π

Ε

Ν

θμόν τοϋ 'Γπαστυνόμου Α' προήχθη τό
1967. Διεκρίνετο διά τήν εύθότητα τοϋ
χαρακτήρος, τήν έργατικότητα καί τήν Α
γάπην πρός τόν συνάνθρωπον. Πρός τούς
οικείους του ή στήλη μας εύχεται τήν έξ
δψους παρηγοριάν. 'Ο Π α ν ά γ α θ ο ς
θ ε ό ς
Ας Αν α π α ύ σ η
τήν
ψ υ χ ή ν του.

Κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 8.7.73 Απεβίωαεν καί τήν έπομένην
έκηδεύθη έκ του Α' Νεκροταφείου ’Αθη
νών δ έ.ά. ’Αρχηγός ’Αστυν. Πόλεων ΣπυρΟπουλος Νικόλαος. Εις τήν τελεοταίαν
του κατοικίαν τόν Αείμνηστον ’Αρχηγόν
προέπεμψαν πολυάριθμοι συγγενείς, φίλοι
καί συνάδελφοι, δαοι, έγνώριααν τόν έκλεκτδν Αστυνομικόν καί Ανθρωπον. Έ κ μέ
ρους τής Αστυνομίας Πόλεων παρέστη Αν
τιπροσωπεία δπδ τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν
κ. Τζαβέλλαν, δστις κατέθεσεν στέφανον
έπί της σοροΟ καί διά συγκινητικών λόγων
Απεχαιρέτησε τόν έκλιπόντα συνάδελφον.
*0 Νικόλαος Σπυρόπουλος έγεννήθη εις
Νερατζές Αίγιου τό έτος 1900. Εις τήν
’Αστυνομίαν κατετάγη μέ τόν βαθμόν τοϋ
'Γπαστυνόμου Β ' τό έτος 1925. Τά 1929
προήχθη είς 'Γπαστυνόμον Α τό 1934 εις
’Αστυνόμον Β ', τό 1942 είς Άστυν. Α ', τό
1948 είς Δ)ντήν Β' καί τό 1952 είς Δ)ν
τήν Α '. Άπεστρατεύθη τό 1958, καταλη
φθείς Οπό τοϋ όρίου ήλικίας.
Ή τ ο πτυχιοϋχος τής Νομικής καί διεκρίνετο διά τήν εύρεΐαν έπαγγελματικήν
καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν. 'Γπηρέτησεν είς νευραλγικάς Οπηρεσίας τής ’Αστυν.
Πόλεων.
Πρός τήν οίκογένειάν του τά
«Α.Χ.», εδχονται τήν έξ Οψους παρηγο
ριάν. Ή μ ν ή μ η τ ο υ Ας ε ί ν α ι
(ι ωνί α.

ΘΕΟΦ. ΜΠΟΥΣΗΣ

Τήν 28.6.73 άπεβίωσε β έν ένεργείφ
Άνθυπαστυνόμος Ιίουλόπουλος Κων)νος
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1931 είς Ή λέκτρα Μεσσηνίας. Είς τό Σώμα κατετάγη
τό 1956. Τπήρξε έκλεκτόν μέλος τής ’Α
στυνομίας καί πρό πάντων έξαίρετος Αν
θρωπος.
Ό θάνατός του έβύθισε είς τό
πένθος τήν ’Αστυνομικήν Δ)ναιν Πειραιώς,
ένθα τελευταίως, ύπηρετούσε. Ή σορός του
μετεφέρθη καί έτάφη είς τήν ιδιαιτέραν
του πατρίδα. Είς τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν τόν προέπεμψαν οί συγχωριανοί του
καί αντιπροσωπεία τής ’Αστυν. Πόλεων.
Τό χ ώ μ α τ ή ς
Μεσσηνίακ ή ς γ ή ς που τόν σ κ έ π α σ ε
Ας ε ί ν α ι
έλαφρό.
Ή μνή
μη
του,
Ας ε ί ν α ι
α ί ων ί α.

Θ

Η

μακραίναμε κατά τό Νοτιά
καί χανόμαστε
πίσω άπ’ τά θερισμένα σταροχώραφα
καί τ’ άσημόχρωμα λιοστάσια....
θυμάμαι χ τ έ ς .. .
τ’ άσάλευτα δεντρόφυλλα άπό τής
θλίψης
τόν πέτρινο άγέρα,
καί τά πουλιά πού φύγαν στά ρουμά
νια άλαφιααμένα
άπό τό άτέλειωτο θρηνολόϊ
καί τόν άχό τής καμπάνας τό λυπη
τερό . . .
θυμάμαι χτές. . .
τοΰ σπαραγμού τό ξέσπασμα
καί τό πλατάγισμα τής δδύνης
στό «Δεύτε τελευτάΐον άσπασμόν»
γιά τόν άνθό πού μαράθηκε
τό παλληκάρι πού μίσεψε
σέ ταξίδι χωρίς γυρισμό.. .
Χτές άπό τοΰ χωριού μου τις ρούγες
κάλπασε δ θρήνος
καβάλλα στ’ άτι τού σπαραγμού
πού γκρέμιζε καρδιές στό πέρασμά
του.
Κ ι’ εγινε άνεμος.. . κι’ έγινε χαμός
νυχτιάτικη νεκροπουλιών μπαλλάντα
πού φώλιασε στά δασειά κυπαρισσόκλωνα
καθώς περνούσε τήν άνοιχτή ταφόπορτα
στό κοιμητήρι τ’ "Αη - Νικόλα. . .
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Υπομοίραρχος

ΠΑΝΑΓ. ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΣ

Στη μνήμη του άλη σμόνη του
φίλου Κ ώ στα ΓΙουλόττουλου

I

ΐ Έ ν α έκ ιών έν ένεργείφ μελών της έασερήθη ή ’Αστυνομία Πόλεων. Πρόκειται
περί τοϋ 'Γπαστυνόμου Α' Μπούση θεοφάνους. Άπεβίωσε τήν 9.7.73. Ή σορός του
μετεφέρθη είς τήν ιδιαιτέραν του πατρί
δα Πέτα Ά ρτη ς, ένθα καί έκηδεύθη. Έ κ
μέρους τοΰ Σώματος παρέστη Αντιπροσω
πεία, Οπό τόν Αστυνόμο/ κ. Βαΐτσην, ό
δποΤος κατέθεσε στέφανον καί έξεφώνησε
τόν έπικήδειον.
Ό Αείμνηστος συνάδελφος κατετάγη είς
τήν ’Αστυνομίαν τό έτος 1933. Είς τόν 6α-

θυμάμαι τ ό τ ε . . .
ήταν άπαμεσήμερο καλοκαιριού
μέ ήλιο καφτερό στοΰ βλεφάρου τήν
θλίψη,
όταν φορτωμένοι τής έλπίδας τό δισάκα ι
καί τής άγουρης νιότης τις προσδοκίες,
κινήσαμε μαζί γιά τ’ άνηφόρι τής
ζω ής. . .
Αφήσαμε ξοπίσω μας
τή σιωπή στήν ασάλευτη ματιά τοΰ
πατέρα
καί στό κεφαλομάντηλο τής μάνας
σφιχτοδεμένο τόν καϋμό πού ξεσηκώθη
σέ κλάμα άπελπισιάς,
δταί'/ έμεις περνώντας τοΰ χωριού τ’
άκρόσπιτα
καί τήν παγερή ίσκιάδα τών κυπα
ρισσιών
σιμά στό κοιμητήρι τ’ "Αη - Νικόλα,

Τήν 1.7.73 άπεδιωσε είς Πάτρας δπου
ύπηρετούοε καί τήν έπομένην έκηδεύθη ό
έν ένεργεία Τπαρχιφύλαξ Παναγιώτης
Μαρτσούκας.
Ό έκλειπών έγεννήθη τό
έτος 1923 είς Άνθόφυτον Ναυπακτίας. Είς
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατετάγη τό
1945 είς Ύπκρχιφύλακα προήχθη τό 1972.
ΤΗτο έργατικός καί έξετιμάτο Οπό άνωτέρων καί συναδέλφων του. Πρός τήν οί
κογ ένειάν του εύχόμεθα τήν έξ Οψους πα
ρηγοριάν. Ή ψυχή του Ας ταχθή έν σκηναϊς δικαίων. Τ ό χ ώ μ α π ο ύ τ ό ν
σκ έ π α σε ,
Ας ε ί ν α ι
έ λ α 
φρό.
Ή μ ν ή μ η του,
Ας
ε ί ν α ι
αίωνία.

Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ 01 ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ
Λ ΠΟ τά χρόνια τά παλιά τής κλασσικής Λόξας, τότε που
■'* ό Πίνίαρος Υμνολογώντας λυρικά τήν ’Αθήνα τήν έλεγε
•πολιτεία στεφανωμένη μενεξέδες», «φωτεινό στήριγμα τής ε
λευθερίας» καί «δαιμόνιου πτολίεθρον», τότε πού ό Σοφοκλής,
άηδόνι δ ίδιος, τραγουδούσε μέ τό χορικό τρΰ «Οίδίποβος επί
Κολωνφ» τήν ιερή έλιά καί τήν πρασινάδα τού θρησκευτικού
άλσους, μέσα άπό δλους τούς αιώνες πού κύλησαν, πάντα, ώς
τήν ώρα αύτή πού μιά μεγάλη καί πολυάνθρωπη πολιτεία χύ
νεται άπό τά πόδια τού ιερού βράχου καί χάνεται ώς πέρα στο/
κάμπο τής ’Αττικής, ή ’Αθήνα, ή πάντα νέα καί σφριγηλή
’Αθήνα, δέν έπαψε νά είναι «ή άγαπημένη πόλι τών ποιητών».
Ή φύσις τής έτοίμασε τό ωραιότερο λίκνο, τή γωνιά τούτη τής
’Αττικής. 'Η ιστορία τή θέλησε συνώνυμη τής έλευθερίας καί
τής Λημοκραΐτίας. Τό πνεύμα τής Τέχνης καί τού Λόγου, το
πνεύμα τής καλλιτεχνικής τελειότητος τή διάλεξε γιά εικόνα
του δλική. Ναό τήν έκαμε καί μόνιμη κατοικία της ή ΙΙρόμαχος Άθηνά, ή θεά τής Σοφίας καί τής Ιϊχρθενίας. "Οσα
μπορεί νά συμβολίση τό φώς καί ή διαύγεια, ή συμμετρία και
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τό κάλλος, ή γαλήνη τών θεών καί τό μεγαλείο τών άνθρώπων, στήν ’Αθήνα θά τά γυρέψουμε. Είναι ή ’Ιδέα τού Πλά
τωνος, πού διάλεξε γιά μάτια της τό Α ττικό φώς καί γιά
σώμα της τό ΙΙεντελήαιο μάρμαρο, κ’ έγινε ναός, μνημείο, ά
γαλμα, πολιτεία καί πολιτειακός θεσμός. ’Εκστατικούς μάς
συνεπαίρνει δταν τήν φανταζόμαστε μέσα άπό τά λαμπρά της
άπομεινάρια. ’Ακολουθούμε τούς αιώνες τής ζωής της μέσα
άπό δλα τά άνεβάσματα καί τά σκοτάδια τής ιστορίας. Τή
χάνουμε καί τήν ξαναβρίσκουμε στή Ρωμαϊκή περίοδο, στό
Βυζάντιο, στό Μεσαίωνα. Τή βλέπουμε νά ξυπνά
τό σάλπι
σμα τού <21», συμμαζεμένη καί φτωχή γύρω άπό τό βράχο τού
Παρθενώνα. Είναι ή «καινούργια Αθήνα», τής Νέας Ε λ λ ά 
δος ή Πρωτεύουσα, πού γρήγορα θά γίνη ή παλιά Αθήνα.
Γιατί μιά καινούργια Αθήνα θά ξεπεταχθή μέσα άπ’ τήν «Πα
λιά- , θά μεγαλώαη μέ γοργότατο ρυθμό καί θά γίνη ή σημε
ρινή μας άπέραντη, κάτασπρη καί σπαρταριστή άπό ζωή πολι
τεία. Μά δπως καί νά τή δούμε, σ’ δποια στιγμή καί φάσι τής
ιστορίας της, φτάνει νά πούμε τ ’ δνομά της μονάχα γιά νά γε-
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Αμερικανός άστροναύτης, μέλος του πληρώματος
-ΑΠΟΛΛΩΝ 7», έκτοξευθείς εις τό διάστημα τήν 11.
10.68 —Τό τρίχωμα της καμήλου έν Τουρκίρ καί Ιράν.
2. ΜαΖύ μέ τάς γύρω νησίδας άποτελεϊ έπαρχίαν τού Νο
μού Κεφαλλήνιος— Αρχαία φυλή νομάδων Σκυθών τής
Θράκης, κατά τόν Όμηρον δίκαιοι καί φιλήσυχοι.
3. "Ετσι όνομάΖεται συνήθως ή Ελληνική Έπανάοτασις
τού 21 (άντιστρόφως) — Πολλάκις λαμβάνοντσι καί
διά Θεραπευτικούς σκοπούς.
4. Μετσφορικώς σημαίνει σκληρά, άπάνθρωπα — Γράμ
ματα άπό τήν. . . Σεούλ — Εις τόν ήλεκτρισμόν τό δτομον στοιχείου πού άποκτά ή χάνει ήλεκτρόνια καί έΕέρχεται τής ηλεκτρικής ούδετέρας καταστάσεώς του.
5. Κατά τήν μυθολογίαν, εις τήν βρεφικήν του ήλικίαν
έπνιξε δύο όφεις πού έστειλαν ή Ζυλότυπος 'Ήρα διά
νά τόν θανατώσουν —Ή Νόρα καί ή Ν τά ρ α ... τό έ 
χουν κοινά.
6. Εις τήν Αγγλικήν Αυλήν. . . είναι πολύ τής μόδας.
7. Έάν έπσναληφθή, γίνετοι πρόσωπον λατρείας τών άρχαίων Αιγυπτίων — Αρχαίος ιθαγενής πληθυσμός τού
Μεξικού, κατσικών εις τήν Γκουαναχουάτο (πληθ.
ένάρθρ.).
8. Πρώτον συνθετικόν πολλών τοπωνυμιών, άπαντώμενον
καί εις τήν Αττικήν — Μ' ένα «Ρ» μεταξύ τού δευτέ
ρου καί τού τρίτου. . . θερμαίνει —Μία τών προθέσεων.
9. Σημαίνει καί καταναγκασμός (άντιστρόφως) — Μερι
κοί, εκδικούμενοι, τ ό . . . «θγάΖουν» (δ η μ ο τ).
10. Περίφημος έπιτύμβιος στήλη, μέ άνάγλυφον παράστααιν καθημένης γυναικάς, έν τών ώραιοτέρων έργων
τής Κλοσσικής τέχνης τού 5ου π.Χ. αίώνος, εύρισκομένη εις τό Μουσεϊον τών Αθηνών — Βασιλεύς τών
Ινδιών, ή εποχή τού όποιου θεωρείται ώς ό χρυσούς
αιών τών Ινδιών (άνστρ.).
11. Ποταμός τής Κεντρικής Αφρικής, έκβάλλων εις την
λίμνην Τσάντ — Είχε πατέρα τόν Προφήτην Αμών.
ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Σημαίνει καί δοξάΖω (Ρήμα) — Κατά τήν αρχαιότητα
άπετέλει, μετά τών Δήμων Μαραθώνος, Προβαλίνθου
καί Τρικορύθου, τήν Αττικήν Τετράπολιν (γεν.).
2 Εχρησίμευοεν ώς φρούριον κατά τούς Α ' καί Γ' Μεσσηνιακούς
πολέμους — Θεωρούνται αί ήμέραι τού
Πάοχο (δημ άνστρ.).
3 Τουρκικής προελεύσεως λέξις, πού σημαίνει μεταφορι(594
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κώς τιποτένιος άνθρωπος — Ανήκει εις τό ισχυρόν
φΰλον (καθαρ.).
4. Συνδικσλιστικώς ήγείται (άρχικά) — Εις τήν άποοτολήν. . . προηγείται — Επαναλαμβανόμενον
σημαίνει
άντιθέτως (άνστρ.).
5. Παρά τήν ήτταν του εις τό Γκέττυσπεργκ, θεωρείται ώς
ό μεγαλύτερος στρατηγός τού Εμφυλίου Αμερικανικού
πολέμου καί έθνικός ήρως τών Η.Π.Α. (έπών.) — 'Υ
φίσταμαι ήθικήν μείωσιν (ρήμα).
6. Κωμόπολις έπορχίας Επίδαυρου Λιμηράς, τού Νομού
Λακωνίας (αίτ. πληθ.).
7. Είναι συνήθως τά σημερινά παιδιά (κυριολ.). — Παρακελευσπκόν μόριον.
8. Βασιλεύς τής Ούγγαρίας, παραμείνας διάσημος ώς ό
Ίουλιανός τής Δύσεως — Αντιστρόφως, αναφορική
άντωνυμία (δοτική πληθ.) — Προηγούμενα τού 4γ όριΖοντίως δίδουν τό ξύλον άκαΖού (μαόνι) εις τήν έξ·
ελληνισμένην μορφήν τής όνομοσίας του.
9. Εις τήν Ταϋλάνδην άπηγορεύθη διά νόμου — Τό σύνολον τών προσώπων πού απέχουν τών πολεμικών έπιχειρήσεων καί προστατεύονται ύπό ειδικών κανόνων ι
τού διεθνούς δικαίου.
10. Τών ύποψηφίων διά τάς παραγωγικός Σχολάς έξετάΖεται — Αγγλική μονάς μήκους, καλουμένη καί δά
κτυλος.
11. Αντιστρόφως, άρχαία όνομασία Θεσσαλικής περιοχής,
όπου κατώκουν οί Πενέσται (τό νεκρόν γράμμα είναι
Α) — Κατά τόν "Ομηρον συνηγωνίΖετο εις ήρωϊσμόν
τόν Άχιλλέα.
(I. Κο.)
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ΔΠ ζ

Ό Κίμων, ό λαμπρός Αθηναίος πο
λιτικός, γιός τοϋ ένδοξου νικητού τού
Μοραθώνος Μιλτιάδη, ήταν τελείως α
διάφθορος καί άδωροδόκητος. Κάποτε,
όταν κάποιος Πέρσης Δοιοάκπς όνόματι άπεστάτηαε άπό τόν βασιλιά τών Περσών καί ήρθε στήν Αθήνα μέ πολλά
χρήμοτα, κατέφυγε στόν Κίμωνα ζητών
τας τήν βοήθεια του, Γιά νά δελεάση
τον Αθηναίο πολιτικό έβαλε κοντά στήν
πύλη τής αύλής του δύο δοχεία, τό ένα
γεμάτο μέ άσημένιους δαρεικούς καί τό
άλλο μέ χρυσούς. Μόλις είδε τά χρή
ματα ό Κίμων χαμογέλασε καί ρώτησε
τόν Πέρση άν προτιμούσε νάχη τόν Κί
μωνα φίλο ή μισθωτό. Κι όταν έκεϊνος
άποκρίθηκε πώς τόν ήθελε φίλο, τού άπήντησε: «Λοιπόν, φύγε, καί πάρε τα
μαζί σου, γιατί άιηού είμαι φίλος σου,
θά τά μεταχειρισθώ όταν θά έχω όνόγκη«.
Λ
Ό χιουμορίστας Σασά Γκιτρύ, άνοίγοντας τό μάτια του ύστερα άπό μιά χ~
ρουργική έπέμβασι που τού έκαναν, ψι
θύρισε: « Αχ, γ ια τρ έ ... Λίγο έλειψε
νά σας χάσω!

τΤνωμικά
Δέν είναι τό ίδιο πράγμα νά κάνης
πνεύμα καί νό έχης πνεύμα.
ΠΩΛ ΚΛΩΝΤΕΛ

Καί μήν ξεχνάτε
Κάθε 3 μήνες ΕΘΝΙΚΟ
Κάθ εβδομάδα Λ Α ΪΚ Ο
ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΛΑΪΚΟΥ Λ Α Χ Ε ΙΟ Υ
Κ Α Τ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ι Ο Ν (ΤΕΤΡΑΣ)

Λ

Λος

Πρέπει νά μιλάς δυνατά γιά νά σέ
καταλάβουν. Πρέπει νά μιλάς σιγανά γιά
νά σ'άκούσουν.
ΠΩΛ ΚΛΩΝΤΕΛ

Βος

Τό μεγαλύτερο μαρτύριο γιά τή γυ
ναίκα είναι νά κρατήση ένα μυστικό.
ΣΑΙΞΠΗΡ

Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
»
» 100.000
100.000
»
»
50.000
50.000
Γος
»
50.000
10.000
5
Λαχνοί
»
»
50.000
5.000
10
»
»
300 0
60.000
20
Μ
»
60.000
2.000
30
»
»
1.000
50.000
50
» 320.000
»
40
8.000
Κυκλοφορεί εις 4Θάδας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 48άδος
Δικαιοσύνη είναι τό δικαίωμα τού πιό
αδυνάτου.
Ζ. ΖΟΥΜΠΕΡ

4.800.000

ΙΑ ΔΙΠΛΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

έΚαροιμίες
Κάλλια πέντε κάρβουνα, παρά χίλια
πρόβατα. ("Ο τι σέ κάποια στιγμή, άκόμη καί τά λίγα είναι προτιμώτερα άπ' τά
πολλά πού δέν χρειάζονται»)
Ό Θεός φωτίζει κι ό Θεός σκοτίζει.
( Ή τιμωρία είναι έκ Θεού).
Ποιος γελάει καί γιοματίζει δέν ευρί
σκει νά δειπνήση
ί Ό τ ι είναι δύσκολο νά έΕαπατάς συνε
χώς) .
Τό καλό στομάχι κονομάει, ό,τι κι αν
λάχη. (σαφής).

ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
"Ε ν α ς λ α χ ν ό ς

2000.000
•

"Ε π τά λ α χ ν ο ί

1.000.000
έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί
μέ σημαντικά ποσά

ΑΩΡΟΝ

Ό?
ν®1

οΝ

5. 000.000
ΚΡΑΤΙΚΑ Α ΑΧΕΙ A

ο Α ΟΛΗ ΤΙΟΛΟ £
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος
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τώρα,ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό..

Π ΡΟ π ο

ΣΤΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟ
— Κάτι συμβαίνει μέ τον ωρολογιακό του
μηιχανιαμό. " Επρεπε νάχε έκραγή πρό ήμισείας
ώρας. . .
_

Θά κάνετε ενα μεγάλο τσΕίδι

iSglfWiQfttSQ
- Περιΰβρκιις άρχής;
«μανούλι μου». . .

I

Εγώ είπα απλώς

'

— "Οχι, δέν θέλω άπό οένα.
μας τώρα;

ΜεταΕύ

— Πηγαίνετε οτό κρεββάτι σας. Δέν μ άρέσει νά μέ κυττάΖουν όταν δουλεύω. . .
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μισούν τά μάτια μας φως, δπως γέμισαν καί τού Κωστή Παλαμά, δταν τήν τραγούδησε στούς έξαίαιους στίχους τής «Φλογέ
ρας τοδ Βασιλιά», άποκρυσταλλώνοντας σ’ αιώνιο ποιητικό τύ
πο τή φωτεινώτητά της:
«ΙΙρωί, καί λιπερίχυτη καί λιύκαλ’ είναι ή μέρα,
κ’ ή ’Αθήνα ζαφειρόπετρα στής γής τό δακτυλίδι.
Τό φως παντού κι δλο τό φώς, κ ι’ δλα τό φώς τά δείχνει
καί στρογγυλά καί σταλωμένα, κοίτα, δέν αφήνει
τίποτε θαμποχάραγο νά μή τό ξεδιαλύνη,
δνειρο άν είναι ή κι αχνός ή άν είναι κρουστό κάτι.
Περήφανα καί ταπεινά, κι δλα φαντάζουν ίδια.
Καί τής Πεντέλης ή κορφή καί τ’ άχαμνό σπερδούκλι,
κι δ λαμπρομέτωπος Ναός καί μιά χλωμή άνεμώνη,
τά πάντα, δμοια βαραίνουνε στή ζυγαριά τής πλάσης.
Κι δλα σιμά τά φέρνεις, φώς, κι δλα τό φώς τά δείχνει
μέ μοίρα σά|ν ξεχωριστή. Τής Αίγινας 6 κόρφος
άσπρογαλιάζει δλόχυτος, λαμποκοπά, τόν πάει
σιμά πρός τούς κυματιστούς καί σά γραμμένους λόφους'
καί τό βαθύ άκροούρανιο σημαδεμένο μόνο
άπό τό μαύρο ένός πουλιού καί τ ’ άσπρο ένός αυγνέφου
τά πάει πρός τά βουνόπλαγα καί τού βουνού τή ράχη. ..» .
θάλεγε κανείς πώς στούς στοίχους αύτούς δ ΙΙαλαμάς μάς
παρουσιάζει τόν ’Απόλλωνα έτοιμο νά μεταμορφωθή σέ Διόνυ
σο, μεθυσμένος καθώς είναι άπό τό ίδιο του τό φώς, έτοιμο νά
σπάση τήν κατάφωτη άκινησία τής ’Αττικής Φύσης καί νά βάλη τά κομμάτια νά χορεύουν σάν έμψυχα δντα. Μά τό μεθύσι
αύτό πού δ ποιητής δραματίζεται διάχυτο τόν έξωτερικάν κό
σμο μέ κέντρο τήν ’Αθήνα, είναι αισθητικό, λυρικό μέ φύσι,
είναι ή χαρά τού πνεύματος πού απολαμβάνει τόν Ιαυτό του
λυτρωμένο μέσα στό άπόλυτο φώς τής ’Αττικής. Αύτή τή χαρά
τραγουδάει δ ΙΙαλαμάς στό γνωστότατο σονέττο του γιά τήν
’Αθήνα:
«’Εδώ δ ούρανός παντού κι δλοΰθε ήλιου αχτίνα
καί κάτι δλόγυρα σάν τού Υμηττού τό μέλι,
βγαίνουν άμάραντα άπό μάρμαρο τά κρίνα,
λάμπει, γεννήτρα ένός Όλόμπου, ή θεία Πεντέλη.
*

Στήν όμορφιά σκοντάβει σκάφτοντας ή άξίνα
στά σπλάχνα άντί θνητούς θεούς κρατά ή Κυβέλη,
μενεξεδένιο αίμα γοργοστάζει ή ’Αθήνα
κάθε πού τή χτυπούν τού δειλινού τά βέλη.
·*
Τής ιερής έλιάς έδώ Ναοί καί οί κάμποι
άνάμεσα στόν δχλο έδώ πού άργοσαλεύει
καθώς άπάνου σ’ άσπρολούλουδο μιά κάμπη,
*
**
δ λαός τών λειψάνων ζή καί βασιλεύει
χιλιόψυχος’ τό πνεύμα καί στό χώμα λάμπει,
τό νοιώθω- μέ σκοτάδια μέσα μου παλεύει».
Μ’ αύτό τό φώς στά μάτια καί τήν ψυχή τραγούδησαν οί
ποιητές μας τήν άγαπημένη τους πολιτεία. Ό Μιλτιάδης Μαλακάσης στό γλυκύτατο «Τραγούδι τής ’Αθήνας» μεταγγίζει
τήν δυνατή νοσταλγία του γιά τήν άγαπημένη του πολιτεία,
καί διατυπώνει τήν έπιθυμία του δταν πεθάνη, νά γίνη πνοή
στόν έλαιο'ινα τών ’Αθηνών:
«Νοσταλγικό τό χώμα σου, γλυκειά μου ’Αθήνα, ’Αθήνα!
Κι άν είναι άκόμα τάφος,
τό φώς βγάζει άπό μέσα σου- ρόδα, ζουμπούλια, κρίνα,
καί γίνεται ζωγράφος
τής άερένιας σου όμορφιάς' γλυκειά μου Αθήνα, ’Αθήνα,
πώς θέλω νά πεθάνω,
κάτω άπό τ ’ άλαφρόδετα διάφανα φύλλα, έκεΐνα
πού ή δόξα μένει απάνω!
Στήν άσημιά τους χλωρασιά, μέσα στόν έλαιώνα,
γλυκειά μου ’Αθήνα ’Αθήνα!
Πνοή νά πνέω, σκόνη χρυσή νά λάμπω στόν αιώνα,
σέ μιά τού ήλιού σου α κ τ ίν α ...» .
Τήν Ιδια νοσταλγία τονίζει στό δικό του Τραγούδι τής
’Αθήνας» ό έξοχος αισθητικός, πεζογράφος καί ποιητής τών
«θείων Δώρων» Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Στις μελωδικές αύτές στροφές, πού νομίζει κανείς πώς γράφτηκαν γιά νά συνται
ριαστούν μέ μιά έλαφριά μουσική νοσταλγίας, περνάει κι δλη
ή ζωή ένός ’Αθηναίου πού ήξερε V’ άγαπήση καί νά χαρή τήν
πόλι του σέ κάθε της γραφικότητα:
«Στόν ύπνο μου άπόψε πώς ξάφνου ζωντάνεψες!

Γιά σένα στά ξένα χτυπούν οί παλμοί μου,
’Αθήνα, δπαρξί μου,
έσύ πού μ’ άν'άστησες καί πού μέ πλάνεψες!
Στό φώς σου θαρρώ πώς άνοίγω τά μάτια μου.
Δροαοΰλες φυσούνε σέ πεύκα άναμμένα
καί, μ’ δλο πού τρέμω νά δώ περασμένα,
στούς δρόμους σου ψάχνω νά βρώ τά κομμάτια μου!
Βροντούνε στά τζάμια σου τά πρωτοβρόχια,
τά λίγα στεγνά σου ρυάκια φουσκώσανε...
Τά χέρια, σχολειό πού πηγαίνω, παγώσανε,
φωτιά καί βιβλία μοΰ τάρνήθηκε ή φτώχεια.
Έσύ μέ τά χάδια σου καί μέ τήν κάκια σου
μέ πήρες, τής νειότης γλυκειά ξεγελάστρα.
Γυρεύοντας ρίμες, όνείρατα κι άστρα,
ξενύχτης έγύρισα μές στά σοκάκια σου
Γενήκαν δικά μου οί χαρές σου κι ο! πόνοι σου,
οί δόξες σου, οι πλάνες σου! Νύχτα καί μέρα
χυμένη ή ζωή μου θέ νάναι στή σκόνη σου
πού παίζει ξανθή καί τρελλή στόν άγέρα.
Οί πρώτες οί φτώχειες σου ποδναι κ’ οί χάρες σου;
Σέ κάποιες λιγνές πιπεριές άπό κάτω
σπιθίζει τό άΛρίκιο σου τό ρεταινάτο
καί μές στό σκοτάδι βογγοδνε οί κιθάρες σου.
’Από τό άγεράκι σου απόψε χαϊδεύομαι.
Τί τρέλλα! Στόν ίσκιο μιας λεύκας πού τρέμει,
διαβάζοντας στίχους στρωτούς τοδ Πολέμη,
κατάκλειστη κόρη τολμώ κι ονειρεύομαι.
Μά δαο δ καιρός δ προδότης κι άν σ’ άλλαξε,
δέν χάνονται οί δρόμοι πού μ’ έχουν πληγώσει.
Ή άνία κ’ ή τύψι έδώ μ’ έχουν δαγκώσει,
έδώ τής καρδιάς μου τό αίμα άργοστάλαξε.
’Αθήνα! τόν πόθο μου κράτα καί τ’ άχτι μου!
Σέ δύσες ρουμπίνια, γαλάζια χαράματα,
βουνά φλογισμένα, έρείπια, δράματα,
οί αύρες σου άς ρίξουνε σκόρπια τή στάχτη μου».
Τό νοσταλγικό αύτό ποίημα τού Παπαντωνίου, μέ τις κ ι
θάρες του καί μέ τά σοκάκια του, μάς προετοιμάζει ν’ άκούσουμε τούς ωραίους στίχους ένός άλλου υμνητή τών ’Αθηνών,
τού Νικολάου Πετιμεζά - Λαύρα. Είναι δ ποιητής πού τραγού
δησε ύποβλητικά τήν καρδιά τής ’Αθήνας, τήν Πλάκα, τήν ρο
μαντική παλιά συνοικία πού ή γραφικότητά της καί δ τύπος
τής ζωής της στά πρώτα χρόνια μετά άπό τήν άπελευθέρωσι
τήν ύψωσαν σέ θρύλο. Τόν θρύλο αύτόν τραγουδά κι δ Λαύρας
άπλά, σιγαλά, σά νά ξαναζή μυστικά τις στιγμές ένός «χα
μένου παραδείσου». Διαβάστε τό «Ξαναγύρισμα»:
«Χηράμενη τοδ Ροδακιού, νοικοκυρά τοδ Ρούμπη
καί σύ ψυχοκορούλα όμορφονιά,
πού άναφτες Σαββατόβραδο τό φούρνο μας μέ θρούμπι
καί μοσκοβόλα ή γειτονιά'
’Αρχόντισσα τού Ραγκαβά, τ ις Πλάκας άνεράϊδα
μέ τ ’ άλικο φεσάκι σου στραβά,
πού τέτοιο νάζι λαγγερό ποτές μου δέ ματάειδα,
κάτι σέ σάς κρυφό, πώς μέ τραβά!
Καί σύ, γλυκελάρυσμα τής βρύσης ατό ντεραέκι,
τής γειτονιάς μου τής παλιάς,
καί σύ, κισσέ, πού άνάμπλεκες τά φύλλα σου παρέκει
μέ τ’ άνθια τής τριανταφυλλιάς...
Κ ι’ άν τό νερό σου στέρεψε, γλυκειά παλιά μου δρύαι,
μ ’ άκόμα στήν ψυχή μου 'ρέει καί χύνεται.
Ρούγες, σοκάκια, αύλόπορτες, λιγνό μου κυπαρίσσι,
Τό αίμα νερό δέ γίνεται!».
♦Τό αίμα νερό δέ γίνεται», άλήθεια! Καί μέ αίμα άληθι
νής συγκίνησης τραγουδά δ Λαύρας τούς πρώτου; καημούς πού
αίσθάνθηκε, παιδί τής Παλιάς ’Αθήνας:
«Μέ ξεγελάς καμμιά φορά
τάχα πώς είναι τότε
καί λέω γιά νάθρω νά σέ βρώ.
παλιέ καημέ μου πρώτε!
Μά πάντα γλυκοθύμητοι
κ’ οί στεναγμοί κ’ οί πόνοι,
ψυχή μου, δπως θωρούσαμε
κάποιο μικρό μπαλκόνι. . .
Κ' είχε σγουρά βασιλικά
κι είχε καί δυό γεράνια,
πού τά θωρούσες κ’ έλεγες
πώς ξεπετάς στά ούράνια!. ..».
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