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0 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
καί Α πεφωτισμένη
Δεσποτεία
Ό Καποδίστριας είναι ένας διαφωτισμένος, ένας Εύρωπαϊος ήθικολόγος εύθυγράμμου προτεσταντικης
εύπρεπείας. Στερείται παντελώς της ορθοδόξου κοινοβιακότητος γιατί έζησε ώς «άλλοεθνής» εις τήν
Δύσι, γιατί προέρχεται άκόμη απ’ τά Επτάνησα καί
σημασιοδοτεΐ μέ τήν ύπαρξί του τούς νεωτέρους χρό
νους. Είναι ένας εύρωπαΐος τής ελληνικότητας, έ'νας
προτεσταντικά απλοποιημένος ορθόδοξος, ένας άναγεννητής τής σεμνότητος συνειδητά «έμβαλωματικός»,
των πληγών τοΰ Έθνους χωρίς κούφια κι’ άβασάνιστη ρητορεία, διώκτης τής ιδιοτέλειας καί τοΰ άτομικοΰ συμφέροντος.

Γ"1 Ρ Ο Ύ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ τής Δημοκρατίας
1 1 στάθηκε ή πεφωτισμένη δεσποτεία
στις ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς τήν πεφω
τισμένη δικτατορία οί προϋποθέσεις για
μιά όμαλή καί συνειδητή μετάθαοι στήν
δημοκρατική Ζωή άτονοϋν. Πρέπει πάντα
νά ύπάρχη ό Έ ν α ς , χάρις ακριβώς στήν
συνείδησι τού όποιου θά δύνονται νά έκφρασθοϋν κσί νά ύπάρΕουν οί πολλοί.
Ό Έ ν α ς τής πεφωτισμένης δεσποτείας
έχει κσθαλικότητα. Υπερνικά όχι μόνον
τήν έποχή του ή τήν τά£ι του, άλλά κα
ταφάσκει καί τά κοινωνικά αιτήματα τών
πολλών. Στήν Πεφωτισμένη Δικτατορία
ό "Ενός δέν υπάρχει γιά τήν στενή όμάδα του ή τήν κλίκα του, ύπάρχει γιά
τούς πολλούς. ΚΓ ακριβώς γιατί ή πο
λιτική συνείδησι τών πολλών είναι κα
θυστερημένη, έρχεται ό "Ενας πρός στι
γμήν νά τήν ύποκαταστήση, όχι γιά νά
τήν άναστείλη άλλά γιά νά τήν προετοιμάση ώς καθολική έντελέχεια. Έ τ σ ι ή
πεφωτισμένη δικτατορία τοϋ
Κοποδίστρια είναι παιδευτική προεισαγωγή στό
άληθινό νόημα τής Δημοκρατίας. Ό σοι
λαοί έπαιδεύθησαν ύπό τών άρχών τής
πεφωτισμένης άπολυταρχίας διατήρησαν
καί άν ή παιδεία των έκείνη δέν είχε
άποτελέσματα διάρκειας, πέραν τών στιγμιοίων παρεκτροπών των, τήν εις τάς
άρχάς τής παιδείας ταύης ψυχικήν έ
ποψήν των.
«Ύ π ό τήν πεφωτισμένην
όπολυταρχίαν άνσπτύσσεται μάλιστα κατ'
έΕοχήν καί άποκτά τά σταθερώτερα τών
μέτρων της ή πολιτική λαού τίνος Κοι
νωνία».
Οί άγωνιστές ήταν ήθικά άρτιωμένες
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ύπάρΕεις, γενναιότατοι πολεμιστές που
έΕω άπ' τούς θεσμούς τών έλληνικών
κοινοτήτων καί τόν οθωμανικό δεσποτιαμό, δέν ήΕεραν άρκετά γιά Πολιτική
Δημοκρατία. Μή Εεχνοϋμε πώς ή Γαλλι
κή Έπανάστοσις βγήκε άπό τήν εύδαιμονιστική κραυγή τοΰ ιδιώτη.
Ενώ ή
Ελληνική
Έπανάστασις
δουλεύτηκε
όρθόδοΕα στό κοινοβιοκό
ύφάδι τής
Τουρκοκρατίας. Τό παλληκάρι όσο κι'
αν είναι ή σύνθεσι λεβεντιάς καί άακητικής περίνοιας, δέν Εέρει τίποτε άπό
τήν Πολιτική Κοινωνία
κοινοβουλευτι
κού τύπου. Στις άπρόσιτες κορυφές τών
βουνών σφυρηλατεί σευνά τόν έλληνικό μύθο ώς άταΕικό ιδανικό, ώς σύν
θεσι έπικοΰ κοί άσκητικοΰ
στοιχείου.
Ά λ λ ' όταν κερδήθηκε ό άγών καί τό
έθνος συγκροτείται σ' έλεύθερη Πολι
τεία, τό παλληκάρι είναι πολιτικά άμου
σο κι' όπως συμπλέκεται μέ τά οργα
νωμένα συμφέροντα τών Φαναριωτών
καί τών λογής - λογής άπιθάνων μεγα
λοαστών καί λογιών, πρόκειται άνεπανόρθωτα νά ήττηθή. Γι' αύτό πρέπει νά
έλθη ό Κοποδίστριας.
Ώ ς άνάσχεσις
στά ποικιλότροπα συμφέροντα τών άνευθύνων μεγαλοοστών καί ώς φράγμα
στήν κομψευόμενη δισνόησι τοϋ Φανα
ριού. Μόνο ένας Ή ρ ω ς — σύνθεσις
άνδρείας καί άρετής — μπορεί ν' άντισταθη εις τά συμφέροντα τών «δυνα
τώ ν», ένας τσΕικός άποστάτης.
ΚΓ ό
Καποδίστριας γενναία τό ομολογεί:
«ΓνωρίΖει καλύτερα κι' άπ' τό Λαό τά
όποιαδήποτε συμφέροντά του». Καί μό
νη ή διστύπωσις τής ρήσεως αύτής άρ-

κεϊ γιά νά σέ πιάση ρίγος. Πρέπει νά
πούμε τήν άλήθεια: Μόνο ή έλληνική
διοικητική άριστοκρατία τής Μολδοβλα
χίας κι' ένα αφάνταστα μικρό τμήμα
τής Ίονικής — έννοώ έκεϊνο πού δέν
προσεχώρησε στόν Φραγκοπρόβλητο κατοκτητή — έπέκεινα κάθε αισθητισμού,
διαβλέπουν, τήν όμαλή άναγέννησι τοΰ
νεοελληνικού
Κράτους, σ' ένα σεμνό
αίτημα πεφωτισμένης δεσποτείας. Είναι
ή έποχή πού ύπάρχουν άκόμη λιγοστοί
«εύπατρίδαι» σάν ταΕικοί άποοτάται, αύτοί πού Ζοΰν έν όνόμοτι τής άταΕικής
ιδέας τοΰ Έθνους, καί πού γι' αύτό καί
τήν Δημοκρατία προτίθενται νά θυσιά
σουν καί τά «ύπάρχοντά» τους ύπέρ τών
πολλών. Μιά έννοια πειθαρχημένου χρέ
ους πρός τό Υψηλόν, πρός τήν άτοΕική καί ήθική έννοια τοϋ Έθνους, πρός
τήν προαστική ένότητα τών Ελλήνων,
ιδωμένη έπέκεινα τής οικονομίας, δου
λεύει ή πεφωτισμένη άριστοκρατία τών
λιγοστών (στήν προσπάθειά της νά προετοιιμάση τήν Δημοκρατία). ΚΓ αίτεϊται
τήν γεφύρωσι τοΰ ιστορικού χάσματος —
άρσις άντιθέσεως Ούμανισμοΰ καί Ό ρ θοδοΕίας, Αρχοντολογίου καί Λαού, Κο
τζαμπάσηδων καί Λαϊκών Στρωμάτων —
ώς πρωταρχικήν άνανέωσιν τοΰ νεοελ
ληνικού κόσμου.
Μέσα άπό τό χάος
τών ιδεών τής Γολλικής Έπαναστάσεως πού έπηρεάΖει τήν Εένη πρός τόν
λαό διανόησι κοί τάς έΕωτερικώς συνε
τός άλλ' ούσιαστικώς έπαναστατικάς
έπί τού κοινωνικού πεδίου έγκυκλίους
τών Πατριαρχών, καί ιδία τά κινήματα

τών καλογήρων, ή ισορροπία τοϋ νεο
ελληνικού κόσμου έχει άπαλεσθή.
Τ ό έλεύθερον πλέον κρατίδιον όμοιάΖει πρός τήν άρχαία «πόλι». Ή ισχύς
της πόλεως έγκειται εις τόν χαρακτή
ρα καί τήν άξια έκάστου τών πολιτών
της. Ό λ ε ς σύτές οί ποικίλες προσωπι
κότητες τών παλληκαριών βλέπουν στό
ελεύθερο κρατίδιο μιά έπέκτασι τής οι
κογένειας, τής μικρός κοινότητος, μιά
όνασύνθεσι τής βιοτεχνίας καί τού οικο
γενειακού κτήματος. Πολίτης σημαίνει
καί στρατιώτης τής μικρός Πολιτείας,
υπεύθυνος καί αύτός έξ ίσου μετά τών
όλλων γιά τήν άμυνα τών γεωγραφικών
της συνόρων.
Φυσικό είναι ό ήγέτης
τού άνογεννωμένου κρατιδίου νά είναι
όχι Πρόεδρος, άλλά
Κυβερνήτης καί
Πατέρας τών ποικίλων πτωχών καί τών
άδυνάμων. Τούτος είναι ό ρόλος τού
Καποδίοτρια. Μήτε μύθος Μαρμαρωμένου Βοσιληα, ούτε γδούπος άπάνθρωπης καί Ασιανής Αύτοκραταρίας, μήτε
άνόητος ή κακόηχος μιλιταρισμός, άλ
λά μόνο συμμάζεμα, περισυλλογή, σεμνότης καί έθνική αύτοσυγκέντρωσι σέ
μιά λιτή σχεδία έλληνικού βίου είναι τό
αίτημά του. Ή πεφωτισμένη δικτατορία
του δέν είναι μίγμα βαρβαρικής δυνάμεως κοί στρατιωτικής μέθης. Αντιθέτως, είναι ή στιγμή τής μετά τό Ναυαρϊνο συνέσεως πού δένει ώς άναγκαιότητα τούς άγωνιστάς μέ τάς Μεγάλος
Δυνάμεις. Ά π ό δώ καί πέρα τό κρατί
διο δέν θά κινδυνεύση τόσο άπό τούς
Οθωμανούς, όσο άπό τάς άντιθέσεις
καί τήν πίεσι τών Μεγάλων προστατίδων Δυνάμεων. Καί σ' αύτήν τήν άδήριτη πραγματικότητα — τήν τραγική,
όν θέλετε, πραγματικότητα πού έν τούτοις μάς χάρισε τό Ναυαρϊνο μέσα άπ'
τό όποιο, μή τό κρύβουμε, εισέβαλε ή
Ελευθερία — μόνο ένας Κυβερνήτης,
ό διεθνώς καθιερωμένος Καποδίστριας,
ένας φορέας καί άσκητής τής Πεφωτι
σμένης Δεσποτείας, μπορούσε μέ τήν
χαρισματική του πρωτοβουλία καί τήν
τιτανική του ήθική βούλησι νά σταθή έ
ρεισμα άντιστάσεως στις Μεγάλες Δυ
νάμεις καί πόλος κοινωνικά σωστικός
γιά τούς πολλούς, δηλαδή τούς μικρούς
καί τούς άδύνατους. Δίχως μσιρολατρεία, έπέκεινα κάθε άπιοτίας, μ' ένθουσιασμό γιά κάθε οργανωμένη προο
δευτική δράσι, ύπερόνω τής διαφθοράς,
δηλαδή μέ συνθήματα όλότελα ήθικά,
έβλεπε ό Καποδίστριας τήν Νεοελληνι
κή Άναγέννησι.
Μήν ξεχνούμε πώς ό Καποδίστριας εί
ναι ένας διαφωτισμένος, ένας Εύρωπαϊος ήθικολόγος εύθυγράμμου προτεσταντικής εύπρεπείος. Στερείται παντελώς
τής όρθοδόξου κοινοθιακότητος
γιατί
έΖησε ώς «αλλοεθνής» εις τήν Δύσι,
γιατί προέρχεται άκόμη άπ' τά Επτάνη
σα κοί σημοσιαδοτεϊ μέ τήν ΰπορΕί του
τούς νεωτέρους χρόνους. "Αν είχε όρθόδοΕη κοινοβιακότητα καί έάν ήδύνατο
— όπως ό Γκαϊτε ύπεγράμμισε— νά έμβαθύνη εις τήν ψυχή τών άγωνιστών, δέν
θά υπήρχε θέμα Πεφωτισμένης Δεσπο-
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τείος, άλλά πραγμάτώσεως τού θρύλου,
τοϋ όποιου μόνος φορεύς θά ήταν πλέ
ον αύτός. Καί ό θρύλος ήταν ή ούνθεσις τού άλυτρωτικοϋ ιδανικού τής με
γάλης ιδέας μέ τήν κοινοβιακή άντίληψι τής Ορθοδοξίας σέ μιά τρίτη ένότητα περισσότερο συγκαιρινή. "Οχι. Ό
Καποδίστριας, διπλωμάτης καί συνετός,
Ζή μακρυά άπό μιά τέτοια πσροΖάλη εις
τόν στενό άλλά καί καθάριο χώρο τής
συνενέσεως. Είναι ένας εύοωπαίος τής
έλληνικότητος, ένας προτεστοντικά άπλοποιημένος όρθόδοξος, ένος άναγεννητής τής σεμνότητος συνειδητά «έμβαλωματικός» τών πληγών τού Έθνους
χωρίς κούφια κι' άβασάνιστη ρητορεία,
διώκτης τής ιδιοτέλειας καί τού άτομικοΰ συμφέροντος, προφανώς ένας ιδα
νικός αύτόχειρας σ' ένα Βαλκανικό ο
ροπέδιο πού τό περιβάλλουν κίβδηλοι
άστοί κοί άμνήμονες γλεντσκόποι. Γι'
αύτό καί συνεχίΖει έξωτερικώς μόνο τό
πνεύμα τής Ελληνικής Κοινότητος χω
ρίς νά προχωρή σέ μιά βίαια ισόμετρη
διανομή τών οικονομικών βαρών, γεγο
νός όπερ διασπά τό βαθύτερο πνεύμα
τής Κοινότητος, τήν Αδελφότητα. Στήν
'Ελλάδα ό Καποδίστριας
ξαναβρίσκει
τόν χώρο τής προσωπικής του καθάρσεως άφοϋ εις τό παρελθόν ώς διπλωμά
της είχε τόσο άθέμιτα διαπραγματευθή.
"Αν στήν άφόρητα ίσοπεδωτική Ρωσία
τής Ζάδρουγας ή τού Μίρ είχε τήν άπόστσσι τής έξορίας, στήν ορθόδοξη Ε λ 
λάδα ξανάβρισκε τουλάχιστο τήν διάστασι μιας προσευχής σέ άνθρώπινα, έλλογα
μέτρα. Ή
Ελλάδα είναι ό χώρος τής
καθάρσεως. ΚΓ όπου ύπάρχει κάθαρσις
στον ευρωπαϊκό άνθρωπο, παρά πόδας
ϊσταται ή θυσία. Ή διαλεκτική τών συ
νόρων τού αύτόχειρος καί τοϋ ήρωος
είναι άρκούντως
δυσδιάκριτη γιά τήν
Φαουστική ινυχή τού εύρωπαϊκοϋ άνθρώπου. Καί μ' αύτήν ακριβώς τήν ψυχολο
γία, συνοδευομένη άπό μιά ένπμότητα
ασυνήθιστη, θάλεγα έλληνική, ό Καποδίστριας ορθώνεται ώς άντίπαλος όλων
εκείνων τών κοτζαμπάσηδων καί μεγα
λοαστών πού θέλουν νά
σχηματίσουν
κράτος ύπό τήν νοσταλγία ή τήν άπομίμησι τής ώμής βίας τού Οθωμανικού
Δεσποτισμοϋ.
«Ο ί
προύχοντες είναι
Τούρκοι μέ όνομα Χριστιανού» δογματίΖει ρηματικά καί παράφορα ό φορεύς
τής εύρωπαϊκής άναμορφώσεως τοϋ
κράτους. Τελικώς, όυως, καί κατόπιν
σκληρών άγώνων άπεφάσισε τό Κράτος
— έρήμην τής θελήσεως τοϋ Καποδίοτρια
— νά ύποχωρήση ένώπιον τού Έ θ νο υ ς
καί ύπεχώρησε όχι ύποταχθέν— όπως πι
στεύεται ύπό πολλών— εις τό "Εθνος,
άλλά συμβιβασθέν πρός αύτό, τοϋ συμ
βιβασμού μάλιστα τούτου γενομένου μέ
τήν ένεργό μεσολάβησι της οικονομίας,
άπό τήν κηδεμονίαν τής όποιας τελεί καί
σήμερα άκόμη τό Κράτος (τό «έλλοδικό»
τών ΚοτΖομπάσπδων διεδέχθη τό «τιμα
ριωτικό» τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας). Τό Έλλαδικόν Κράτος πού προέβη
εις τήν παροχώρηοιν αύτήν, κατέστρεψε
τήν παράδοσι τής άμέσου αγροτικής κα-

ταναλώσεως τών προκεφαλαιοκρατικών
κοινωνικών σχηματισμών αύταρκείας, έπενεγκόν φρικτήν άντιαγρΰτική νοοτρο
πία συνετελέσθη ό άπρόοπτος κοί άντιψυσιολογικός σχηματισμός τής μεγαλουπόλέως έντός τού ύδροκεφάλου τής όποιας
άνεπτύχθη ή έκόστοτε βύνοιοκρατική κό
στα τής Οικονομίας καί τής Πολιτικής.
Εις τήν θέσιν τής οϋτάρκους Αγροτικής
Κοινότητος έτοποθετήθη μέ τήν πάροδον
τών έτών όναιτιολογήτως κοί αίφνιδίως
ή βιομηχανική ληστεία τής μεγαλουπόλεως. Εύλογος συνέπεια τής έλάχιστα
συνειδητής τούτης πορείας τών
φουστανελλοφόρων στήν έννοια τής όπομονωμένης άνθρωπομόΖης καί τήν ύπερτίμησι τής μηχανής, στάθηκε ή ιδεολο
γική έγκατάλειψις τού έθνισμού, ή πο
λιτική άστάθεια καί ό άτελεύτητος σκε
πτικισμός πρός πάσαν μορφήν αύτοθεμελιώτου ελληνικής άξίας, συνάμα δέ
καί ή προβολή τοϋ άχαλινώτου συμφέ
ροντος τού ιδιώτου, ό άστικός δηλαδή
ματεριαλισμός τών θιομηχανικώς προκεχωρημένων λαών τής Δύσεως. Ό λ ε ς
ετούτες οί έπιγενόμενες συνέπειες ή
ταν άπστέλεαμα τής διαλύσεως τής Κοι
νοτικής Εστίας. Έ ά ν ό Καποδίστριας
είχε έντονώτερα όρθόδοξα βιώματα,
θά είχε κατανοήσει τήν διάφορη πνευ
ματική φυσιογνωμία τών λαών τής Βαλ
κανικής πού έντεταγμένοι στήν ΒυΖαντινή Ορθοδοξία έξειλίχθησαν δλως διά
φορα άπό τούς Λατινικούς, Αγγλοσαξο
νικούς, Καθολικούς καί Διαμαρτυρομένους λαούς τής Εύρώπης, μή σχηματίσαντες πνευματική Κοινότητα μετά τού
νεωτέρου Δυτικού πολιτισμού.
Τούτο
σημαίνει ότι ή άρχή τοϋ Sa*us populi
suprema lex esto (οί έπί μέρους νόμοι
πρέπει νά άτονήσουν γιά τήν σωτηρία
τής Πατρίδος) έγένετο πολιτικό μέσο
γιά τήν άξιοποίησι καί προβολή τής προκεφαλαιοκραπκής ιδέας τού έθνικοΟ
κοινοβίου, ή άνόρθωσις τού νέου Ελ
ληνισμού θά είχε άκολουθήσει εύτυχέστερη τροχιά, ό δέ Καποδίστριας, ώς ό
άξιώτερος όλων θά είχε διαθέσει τήν
έλευθερία του περισσότερο εύεργετικά
γιά μιά όμαλώτερη άνάπτυξι καί έξέλιξι τού νεοελληνικού κόσμου. Οί δυτικής
άποχρώσεως βάσεις τής πεφωτισμένης
Δεσποτείας πού έθεσε ό Καποδίστριας,
ηύνόησαν τήν εισβολή ένός άνευθύνου
άτομικισμοϋ— ό λιμπεραλισμός εισέβαλε
διά νά μοράνη τήν έθνική μας Ζωή —
οί δέ πολιτικοί μος σχηματισμοί, άρχομανεϊς, άουνείδητοι καί ολιγαρχικοί, προσηνατολίσθησαν άσυνέτως εις ξένα πρό
τυπα. Μέ τήν άποτυχία τής Πεφωτισμέ
νης Δεσποτείας τοϋ Καποδίοτρια ή Ε λ 
λάς μέσα άπό τήν άνευθυνότητα τών
κομμάτων, τήν έλειψι ήθικών άρχών καί
τήν κοινωνική σχετικοκρατία — άναφομοίωτες έκφράσεις τοϋ Δυτικού φιλε
λευθερισμού — τροχοδρομείται στήν έπαναστατική πράξι άπό τήν όδό τής λα
ϊκής άγανακτήσεως. ΚΓ έκτοτε ύπό λαί
λαπα καί άφροσύνη κυοφορείται τό αί
τημα τής έπαναστατικής άνογεννήσεως
τοϋ νέου Ελληνισμού.
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ΣΥΝΕΠΕΙΑ IN ΜΕΡΕΙ ΤΗ! ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Η

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΣ Μ Ε Σ Ο Ν
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
'Η τρομοκρατία, ή οποία προεκάλεσε πάντοτε ζωηράς καί δυσμενείς άντιδράσεις των κρατών, των
κοινωνιών καί τών άτόμων, υπήρξε μέθοδος κατ’
έξοχήν άντιπαθής. Είναι ένέργεια άνανδρος, υπό
διπλήν έννοιαν, δτι άφ’ ενός μεν υπάρχουν πάν
τοτε αθώα θύματα, άφ’ έτέρου δέ, δτι ό πληττόμενος στερείται μέσων άμύνης καί άντιδράσεως.

|_| « Τ Ρ Ο Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ » , ώς μέθοδος
*■ πολιτικής έπικρατήσεως,
είναι,
κατ' ούσίαν, γέννημο τοϋ οΙώνος μας
Τά «καταχθόνια μηχανήματα» υπήρξαν
ή πρώτη σύγχρονος μορφή τής κάπως
ώργανωμένης τρομοκρατίας καί αί συ
χνότεροι καί επιτυχέστεροι έμφανίσεις
της σηυειοϋνται κατά τά έτη τά όποια
προηγήθησαν τής ρωσικής κομμουνιστι
κής
έπαναστάσεως.
Έπηκολούθηοαν
πολλοί, μάλλον ασύνδετοι καί περιστασιακαί
τρομοκοατικαί
ένέργειαι, κοί
φθάνομεν πλέον εις τήν ώργανωμένην
καί κάπως υπεύθυνον δράσιν τών πα

λαιστινιών άνταρτών ή όποια είνοι ή
κυριωτέρα, άλλα όχι καί ή μόνη σύγ
χρονος μορφή ώργονωμένπς τρομοκρα
τίας.
Ή τρομοκρατία, ή όποια προεκάλεσε
πάντοτε Ζωηρός καί δυσμενείς αντιδρά
σεις τών κρατών, τών
κοινωνιών καί
τών άτόμων, υπήρξε μέθοδος κατ' έξο
χήν άντιπαθής.
Είναι ένέργεια άναν
δρος, ύπό διπλήν έννοιαν ότι άφ' ένός
μέν υπάρχουν πάντοτε άθώα θύματα,
άφ' έτέρου δέ ότι ό πληττόμενος στε
ρείται μέσων άμύνης καί άντιδράσεως.
Υπάρχει όμως εις τήν ύπόθεσιν αύτήν

καί ένα ήρωϊκόν στοιχεϊον. Συνίσταται
εις τό ότι οί τρομοκράτσι θυσιάΖουν έκ
τών προτέρων τήν ίδιαν τήν Ζωήν των.
"Οταν δηλαδή άποφασίΖουν καί έκτελοϋν μίαν τρομοκρατικήν
ένέργειαν,
γνωρίΖουν έκ τών προτέρων ότι αί πιθα
νότητες νά σκοτωθούν είναι πολύ πε
ρισσότεροι άπό τάς πιθανότητας νά έπιΖήσουν. Αύτό, κοτά τήν λογικήν των,
τούς δίδει τό ήθιικόν δικαίωμα νά θυσιάΖουν τήν Ζωήν τών
άλλων: άφοϋ
πληρώνω μέ τήν Ζωήν μου, άρα, έχω
τό δικαίωμα ν' άφαιρέσω τήν Ζωήν κά
ποιου άλλου. Τό μειονέκτημα τού συλ-

Εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας δρά άπό έτών ή όργάνωσις τών «Μαύρων Πανθήρων», ή όποια αποβλέπει εις
τό νά πείση τούς μαύρους τής ’Αμερικής, δτι αποτελούν κάτι έντελώς διαφορετικόν άπό τούς λευκούς κατοί
κους τής υπερατλαντικής συμπολιτείας. Πλέον γνωστή παγκοσμίως καί έπικίνδυνος τρομοκρατική όργάνωσις
είναι ό γνωστός «Μαύρος Σεπτέμβρης», ό όποιο; προεκάλεσε αιματοχυσίαν εις πολλά σημεία τής γής. Εις
τάς φωτογραφίας έπάνω, ό εις έκ τών τρομοκρατών τού ’Αεροδρομίου Ελληνικού καί ή Αεροπειρατίνα
Λεϊλά Χάλεντ.
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Εις τήν Νότιον ’Α φρικήν ή κυριωτέρα τρομοκρατική όργάνωσις είναι
οί γνωστοί Τουπαμάρος. Σήμερον χό
παλαιού τύπου άντάρτικο μετέφεραν
εις τάς πόλεις. Εις τήν φωτογραφίαν
θριαμβευτική πορεία παλαιών Τουπαμάρος είς τά Μοντεβιδέο.
λογισμού αύτοΰ έγκειται,
προφανώς,
είς τό ότι ό άλλος δέν έρωτάται. Δη
λαδή, τό θύμα, ουδέποτε συγκατατίθεται
νά χάοη τήν Ζωήν του έπειδή κάποιος
τρομοκράτης
συγκατατίθεται νά ριψοκινδυνεύση τήν ίδικήν του.
Τό ότι ώριόμένοι τρομοκράται είναι
έπαγγελματίαι, αύτό δέν άλλάΖει καθό
λου τά πράγματα. Ή μεγάλη πλειοψηφία είναι φανατικοί - ίδεολόγοι καί οί
έπογγελματίαι χρησιμοποιούνται καί πλη
ρώνονται άπό οργανώσεις
φανατικών
οί όποιοι πιστεύουν ότι διά τής τρομο
κρατίας έΕυπηρετούν κάποιον πολιτικόν
σκοπόν. Δέν είναι, δηλοδή, ή τρομοκρα
τία αύτοακαπός. Είναι μέσον πρός πραγματοποίησιν κάποιου άλλου σκοπού.
Καί τό μέσον αύτό χρησιμοποιείται όταν
δέν ύπάρχη κάτι άλλο τό περισσότερον
άποτελεσμοτί'κόν καί όλιγώτερον δαπα
νηρόν τής θυσίας. Είναι, συνεπώς, κατά
κάποιον τρόπον, ή τρομοκρατία ένδειΕις άδυναμίας.
Ε Ν Δ Ε ΙΞ ΙΣ Α Δ Υ Ν Α Μ ΙΑ Σ
Εκείνοι πού προσφεύγουν είς αύτήν
οίσθάνονται ότι δέν έχουν άλλην δύναμιν ικανήν ν' αντιμετωπίσουν ευθέως
καί όποτελεαματικώτερον
έκείνους έ
ναντίον των όποιων στρέφονται. Οί τρομοκράται, ή μάλλον, οί ήγέται τών τρο
μοκρατών, άντιλαμβάνονται ότι δέν έ
χουν τόν λαόν μέ τό μέρος τους. "Η
ότι δέν ήμποροϋν νά τόν
κινητοποιή
σουν. "Ισως, άκόμη νά έλπίΖουν ότι μέ
πράΕεις τρομοκρατίας θά Ευπνήσουν καί
θά ένθουσιάσουν τόν καθεύδοντα ή φοθούμενον λαόν. Δι' αύτό, ένίοτε, ή τρο
μοκρατία είναι άμφίπλευρος.
Δηλαδή,
δέν ασκείται μόνον έναντίον τών έχθρών
ένός "Εθνους ή μιας παρατάΕεως άλλά
— ένίοτε — καί έναντίον έκείνων οί ό
ποιοι θά έπρεπε νά δραστηριοποιηθούν,
νά βοηθήσουν καί ν' άντιδράσουν, άλλά
προτιμούν ν' άποφύγουν τάς εύθύνας
καί τούς κινδύνους.
Η Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ ΙΣ Τ Η Σ
ΠΡΟΟΔΟΥ

Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Σ

Γενικώς άκόμη, ήμπορεϊ νά λεχθή καί
τούτο: ότι ή τεχνική πρόοδος προκαλεϊ κοί κατά κάποιον τρόπον καλλιερ
γεί τήν τρομοκρατίαν. Διότι, χάρις είς
αύτήν, τό σύνχρονον κράτος διαθέτει
πολλούς καί αποτελεσματικούς τρόπους
διά ν' άντιμετωπίση μίαν συνωμοσίαν ή
μίαν έΕέγερσιν
συνηθισμένου τύπου.
Αλλοτε, τά όδοφράγματα π.χ. άπετέλουν ισχυρόν όπλον είς χεϊρας ένός έπαναστατημένου λαού. Σήμερον, δέν ύπάρχει όδόφραγμα τό όποιον ήμπορεϊ
ν' άνθέΕη είς τήν προέλασιν ένός ισχυ
ρού τάνκ.
"Αλλοτε, ολίγα όπλα, λαθραίως είσαγόμενα καί διανεμόμενα είς
άποφασισμένους μαχητάς ήμπορούσαν ν'
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άποτελέσουν σοβοράν άντίπολον δύναμιν διά τό ώργανωμένσν κράτος. Σήμε
ρον, οί σύγχρονοι στρατοί, άκόμη καί τά
σώματα ασφαλείας διαθέτουν τοιούτον
οπλισμόν καί τόσον τέλεια μέσα κινήσεως καί έπικοινωνίας ώστε νά είναι
είς θέσιν ν' άντιμετωπίσουν κάθε ένο
πλον έΕέγερσιν. Καί έπί πλέον, υπάρ
χουν τό συστήματα παρακολουθήσεως
τηλεφώνων καί προφορικών συνδιαλέΕεων άκόμη, πού έπιτρέπουν τήν έγκαι
ρον έπισήμανσιν κάθε, σχεδόν, σοβαρός
άνατρεπτικής
κινήσεως. ΔΓ αύτό, οί
άντιδοώντες έναντίον κάποιου καθεστώ
τος ή κάποιας έΕουσίας
έΕωθούνται,
κατά κάποιον τρόπον, πρός τρομοκρα
τικός ένεργείας, αί όποϊαι χρειάζονται
μικρόν μόνον άριθμόν αποφασισμένων
ανθρώπων, περιωρισμένον οπλισμόν καί
μικρόν ποσότητα έκρηκτικών ύλών. Καί
είς τό σημεϊον αύτό, ή τεχνική πρόοδος
βοηθεϊ τούς τραμακρστας διότι τούς έΕασφολίΖει μέσα καταστροφής μεγάλης
δυνάμεως καί είς μικρόν όγκον. Οί φάκελλοι - βόμβες π.χ. ή έκρηκτικά μηχα
νήματα μεγέθους ένός κουτιού σιγαρέττων, είναι καί αύτό προϊόντα τής τε
χνικής προόδου άπό τήν όποιαν έπωφελεϊται μέν τό κράτος, έπωφελούνται
όμως καί οί τρομοκράται. ΔΓ αύτό, εί
ναι δυνατόν νά ύποστηριχθή, ότι ή τρο
μοκρατία προσάδει
περισσότερον είς
τήν σημερινήν έποχήν τής τεχνικής προ
όδου, παρά είς τό παρελθόν.
Υ Π Ο Μ Ν Η Σ ΙΣ
Ή τρομοκρατία, σήμερον, ήμπορεϊ νά
έχη καί ένα άλλον όχι άμεσον καί όχι
συγκεκριμένον σκοπόν: νά ύπενθυμίση
τήν ϋπαρΕιν κάποιου προβλήματος καί

νά κρατήση ανοικτόν
κάποιο Ζήτημα.
Είς αύτό, σοφώς άποβλέπει ή δραοις
τών Πολαιστινίων ανταρτών οί όποιοι,
βεβαίως δέν πιστεύουν ότι μέ μερικός
άεροπειρατείας ή μεμονωμένους φόνους
Ισραηλινών θά ήτο δυνατόν νά έΕαλείψουν τό κράτος τού Ισραήλ ή νά τό έΕσναγκάσουν είς συνθηκολόγησιν. Α 
πλώς, διατηρούν τό θέιια ανοικτόν, ύπενθυμι'Ζουν είς τόν κόσμον τήν ϋπαρΕίν του, καί κατά κάποιον τρόπον, τό έπαναφέρουν είς τήν άρχικήν του μορ
φήν. Διότι, πράγματι, ή ρήΕις μεταξύ
Αράβων καί Ισραήλ, ήρχισεν ώς θέμα
άιποκαταστάαεως ένός περίπου έκατομμυρίου Παλαιστινίων προσφύγων οί ό
ποιοι είχον έκριΖωθή άπό τάς έστίας
των. Τό πετρέλαια, ή σοβιετική διείσδυσις, ό άνταγωνισμός τών μεγάλων δυ
νάμεων κλπ., ύπήρΕαν τά υοιραϊα έπακόλουθα τά όποια ώδήγησαν άπό έμπλοκής είς εμπλοκήν καί τά όποια περιέπλεΕαν τό άλσν Ζήτημα μέχρι σημείου
ώστε, σήμερον, όταν συΖητήται λύσις
τού προβλήματος τής Μέσης 'Ανατολής
νά έΕετάΖωνται πολλοί άλλαι πλευροί
του καί όχι τό θέμα τών παλαιστινιών
προσφύγων. Ή δράσις λοιπόν τών πα
λαιστινιών τρομοκρατών άποβλέπει άκριβώς είς τήν ύπόμνησιν αύτού άκριβώς
τού προβλήματος τό όποιον καί ένδιαφέρει τήν χσμένην πατρίδα τους. Καί
αύτό άκριβώς τό
επιτυγχάνουν όσον
βάρβαροι καί απεχθείς έάν είναι οί μέ
θοδοί των.
Τό μέγα δράμα τους όμως είναι τού
το: ότι ύπενθμμίΖοντες
τό θέμα πού
τούς ένδιαφέρει, δέν προωθούν τήν λύσιν του. Αντιθέτως, αύΕάνουν τόν έκατέρωθεν φανατισμόν καί καθιστούν άν-

Στρατιώται καί Αστυνομικοί Αφοπλί
ζουν έπικίνδυνον Τουποομάρος.

τιπαθή εις ολόκληρον τόν κόσμον τήν
ύπόθεσιν τών Αράβων. Δέν επέτυχαν,
άλλωστε, έως τώρα, οί Παλαιστίνιοι τρομοκράτοι νό έκτελέσουν οϋτε ένα υπεύ
θυνο ίσραηλινόν. Τα θύματά τους, ήσον
ή ίσραηλινοί πολϊται ανεύθυνοι διά τήν
πολιτικήν τής χώρας των ή Εένοι μηδεμίαν σχέσιν έχοντες μέ τήν δλην ύπάθεσιν τής Μέσης Ανατολής.
Τό άτι οί Παλαιστίνιοι άντόρται απο
λαμβάνουν ώρισμένων ένισχύσεων άπό
τό έΕωτερικόν, είναι μάλλον βέβαιον.
"Ολαι άμως αί άνά τόν κόσμον αντίστοι
χοι οργανώσεις, τό ίδιο, λίγο - πολύ,
κάνουν.
'Εκείνο όμως τό όποιον, έν
πρακειιμένω έχει τήν μεγαλυτέραν ση
μασίαν είναι όχι τόσον προέλευσις τών
έκρηκτικών ύλών ή τών χρημάτων, άλλά τό έμψυχον ύλικόν, τό όποιον, εις
τά διάφορα σημεία τού κόσμου, προσφέ
ρει κάθε ημέραν τήν Εωήν του έτοιμον
νά τήν θυσιάση χάριν μιας ιδεολογίας
λογικής ή έΕωφρενικής καί χωρίς πολλάς έλπίδας ότι ή θυσία αύτή θά χρησιεμεύση είς κάτι τό θετικόν.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Τ Ρ Ο Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α Ι
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε ΙΣ
Πριν έΕετάσωμεν τήν περίπτωσιν τών
Πολσιστινίων άνταρτών, πού ιδιαίτερα
άπασχολοϋν τόν κόσμον αύτήν τήν στι
γμήν, είναι χρήσιμον
νά ίδούμε πού
άλλου ύπάρχουν ανάλογοι τρομοκρατι
κοί οργανώσεις.
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας έχομεν
τούς «Μαύρους Πάνθηρας», οί όποιοι
άπαβλέπουν είς τό νά πείσουν τούς μαύ
ρους τής Αμερικής ότι αποτελούν κάτι
τό τελείως διοφορετικόν άπό τούς λευ
κούς κατοίκους τής ύπεραιτλαντικής συμ
πολιτείας. Είς τήν όργάνωσιν αύτήν τής
όποιας περισσότερον γνωστόν μέλος
είναι ή διαβόητος ΑντΕελα Νταίηβις,
διοκρίνεται μία πτέρυΕ άπαδών τής βίας
καί μία ή όποια είναι κεκηρυγμένη ύπέρ
τής έφορμογής ειρηνικών μεθόδων. Μία
άλλη άντίστοιχος ή μάλλον άντίθετος
όργάνωσις ή όποια δέν έχει άκόμη άναπτύΕει τήν δράσιν διά τήν όποιαν φαίνε
ται ικανή, είναι οί «Μινιοϋτμεν». Ρατσισταί, υπερσυντηρητικοί — μάλλον φασί-

σται — διαθέτουν ικανόν οπλισμόν καί
ισχυρίζονται ότι άριθμοΰν άνω τών 20.
000 μελών. Σκοπός των είναι, όπως λέ
γουν, νά σώσουν τήν Αμερική άπό τούς
μαύρους, τούς άριστερούς καί όλους έκείνους οί όποιοι ύποσκάπτουν τά θε
μέλια τού κεφαλαιοκρατικού συστήμα
τος.
Είς τήν Νότιον Αμερικήν, ή κυριωτέρα καί. . . διοφημιστικώς έπιτυχοϋσα
όργάνωσις είναι οί Τουπαμάρος. Έ ν ε φανίσθησαν καί δροϋν κυρίως είς τήν
Ούρουγουάην, άλλά έπεΕετάθησον καί
είς άλλος νοτιοαμερικανικάς χώρας ή
συνεργάζονται ατενώς μέ άλλος άντιστίχους όργανώσεις τών χωρών αύτών.
Ή πρωτοτυπία τους — κοί ή σχετική
τους έπιτυχία — συνίσταται είς τό ότι
μετέφεραν τό παλαιού τύπου άντάρτικο άπό τήν ύπαιθρον είς τάς πόλεις.
Ειδικευμένοι είς τάς άπαγωγάς, σκοτώ
νουν μόνον όταν νομίζουν ότι αύτό τούς
είναι άποραίτητον.
Είς τήν Αργεντινήν, ύπάρχουν άντάρτες τής δεΕιάς ειδικευμένοι είς τήν
τοποθέτησιν βομβών καί άντόρται τής
άριστεράς, οί όποιοι έχουν ώς στόχους
κυρίως άστυνομικούς καί στρατιωτικούς.
Είς τήν ΒροΕιλίαν, ύπάρχει βασικώς ή
«Εθνική ”Ενωσις
Απελευθερώσεως»
καί οί συγγενείς πρός αύτήν « Ομάδες
Θανάτου», οί όποϊαι
ισχυρίζονται ότι,
κατά τήν τελευταίον πενταετίαν έχουν
έκτελέσει άνω τών χιλίων άτόμων. Είς
τό ΜεΕικό, τέλος δροϋν δώδεκα διαφο
ρετικοί ομάδες τρομοκρατών οί όποϊαι
ώργάνωσαν τήν άπστυχοΰσαν έπανάστασιν τού 1968.
Είς τόν Κανοδό, ύπάρχει τό « Απελευ
θερωτικό Μέτωπο τού Κεμπέκ» άποτελούμεναν άπό
Γαλλοκαναδούς έθνικι
στός. Ώργάνωοεν άπαγωγάς.
Ε ΙΣ Τ Η Ν ΕΥ Ρ Ω Π Η Ν
Είς τήν Γερμανίαν έχομεν τήν άναρχοαριστεράν όργάνωσιν
«Μπράαντερ
- Μάίνχαφ», ή όποια τελευταίως ύπέστη σοβαρά πλήγματα, άπό τήν γερμα
νικήν άστυνομίαν. Συγγενής πρός αύ
τήν είναι ή έν Ελβετία δρώσα όργάνωσις «Μπαίντλη - Στράουστ» ή όποια ό
ριθμεί περί τά 40 άτομα.
Είς τήν Ιταλίαν έχομεν τήν « Ε ρ υ 
θρόν ΤαΕιαρχίαν», αναρχικών τάσεων, ή
όποια διαθέτει, ώς λέγεται, ογδόντα «συ
νεργεία τρομοκρατίας». Παραλλήλως, ό
μως, ύπάρχουν καί φασιστικοί όργανώσεις διαθέτουσαι αφθονον οπλισμόν κοί
καλώς έκπαιδευμένα μέλη. Αί όργανώοεις αύταί αί όποϊαι, έως τώρα, έπέδειΕαν έλοχίστην δραστηριότητα, περιμέ
νουν, ώς φαίνεται, τήν κατάλληλον στι
γμήν διά νά έκδπλωθοϋν.
Είς τήν Τουρκίαν, τέλος, ύπάρχει ό
«Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός» μέ
πλούσιον αιματηρόν δράσιν, ό όποιος ό(Συνέχε.ιι εις τήν σελ,.738)
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ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΛΗΣΤΕΙΕΣ
’Ακττυνσμ,ι-κοί εισερχόμενοι εις θωραοααιμένο δχηιμα Τραπέζης, τδ δποΐον
έληστεύθη εις Ενα δρόμον τοϋ Λονδίνου.
Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ πού βλέπετε στήν
Τ
τηλεόραση ή ατόν κινηματογράφο
σήμερα, μπορεί νά έπαναληφθοΰν
στήν
πραγυ,ατική ζωή αύριο.
Ή Σκώτλαντ
Γυάρντ πιστεύει 8τι τηλεοπτικά καί κινη
ματογραφικά σενάρια χρησιμοποιήθηκαν,
σάν πρότυπα, γιά μερικά άπό τά θρασύτερα έγκλήματα στήν ’Αγγλία. ’Αστυνομι
κοί τής Σκώτλαντ Γυάρντ είναι βέβαιοι
δτι τρεις, τουλάχιστον, ληστείες πού άπέφεραν ατούς δράστες ένα έκατομμύριο
λίρες, ήσαν πιστά Αντίγραφα κινηματο
γραφικών καί τηλεοπτικών σεναρίων.
’Ανώτατος Αξιωματικός τής Σκώτλαντ
Γυάρντ, είπε: «Φαίνεται νά ύπάρχη μιά
Ανησυχητική σχέση. Ή δμοιότητα Ανάμεσα
σέ πραγματικά έγκλήματα καί σέ έγκλή
ματα πού προβάλλονται ατόν κινηματογρά
φο καί στήν τηλεόραση, είναι κάτι πολύ
περισσότερο άπό σύμπτωση».
Μάρτυρες είναι τά γεγονότα:
Χρυσάφι καί διαμάντια Αξίας 100.000
λιρών έκλάπησαν άπό ένα δχημα αερο
πορικής έταιρίας στήν ύπόγεια διάβαση,
στή γωνία τού Χάϋντ Πάρκ τού Λονδίνου.
Είχε σκηνοθετηθή κυκλοφοριακή Ανωμα
λία γιά νά ύποχρεωθή τό δχημα νά σταματήση ανυποψίαστα. Οί δράστες δανείσθηκαν τό κόλπο αύτδ άπό τήν ταινία
«Ή ’Ιταλική δουλειά».
'Η Αστυνομία παοατώοννσ$ τίς ξεκάθα
ρες όμοιότητες Ανάμεσα στήν ίδια αύτή
ταινία καί τήν ληστεία 500.000 λιρών
άπό ένα θωρακισμένο δχημα στό Κρόϋντον. Ή τα ν μιά άπό τίς καλύτερα σκηνοθετημένες ληστείες τού είδους, στήν ’Αγ
γλία.
01 κακοποιοί έδρασαν δταν τό δχημα
σταμάτησε γιατί ένας άπό τούς φρουρούς
του Αναγκάσθηκε νά πάη γιά φυσική του
Ανάγκη. Χρησιμοποιήθηκε καί πάλι ή
σκηνοθετημένη Ανωμαλία στήν κυκλοφορία
γιά νά διευκολυνθή ή διαφυγή τών δρα
στών αύτή τήν φορά.
Μία ληστεία στά θησαυροφυλάκεια μιάς
Τράπεζας
τού Λονδίνου, πού άπέφερε
στούς δράστες 115.000 λίρες, ήταν έμπνευσιιένη Από τήν ταινία «Ή ήμέρα πού
λήστεψαν τήν Τράπεζα
τής ’Αγγλίας»
καί άπό τήν τηλεοπτική ταινία «Τό τούννελ».
Ή Σκώτλαντ Γυάρντ καί ή Ίντερπόλ,
έχουν πληροφορίες, σύμφωνα μέ τίς όποι
ες οί έγκληματίες πού χρησιμοποιούν τίς
έπινοήαεις τών σεναριογράφων είναι μέλη
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μιΑς έπαγγελματικής διεθνούς συμμορίας.
"Αν
ή άποψη αύτή τής
Σκώτλαντ
Γυάρντ είναι σωστή, τότε ή συμυορία διευ
θύνεται Από μιά όμάδα έπαγγελματιών,
πού ξέρει καλά τίς μεθόδους τών Τραπε
ζών καί τής Αστυνομίας γιά Ασφάλεια.
Τό ίδιο αύτδ «συνδικάτο» πιστεύει δτι
λήστεψε 40.000 λίρες άπό ένα χρηματο
κιβώτιο στό κέντρο τού Λονδίνου, μέρα
μεσημέρι.
’Εκπρόσωπος τής Γκώτλαντ Γυάρντ, λέ
ει: «Πληροφοριοδότες τού ύποκόσμου μάς
είπαν δτι ή ληστεία αύτή ήταν Απλώς
μιά άπό δλόκληρη σειρά πού σχεδιάζει νά
κάνη ή συμμορία. Σύμφωνα μέ δσα μάς
είπαν αύτοί οί πληροφοριοδότες, τά μέλη
τής συμμορίας θέλουν νά ληστέψουν με
ρικά έκατομμύρια λίρες καί κατόπιν νά
ζήσουν ήσυχα».
Οί Αστυνομικοί τής Σκώτλαντ Γυάρντ
πού έρευνούν τίς σχέσεις μεταξύ τών Α
στυνομικών μυθιστορημάτων, τών κινημα
τογραφικών σεναρίων καί τών πραγματι
κών έγκλημάτων (κυρίως ληστειών), ξέ
ρουν δτι ή συμμορία αύτή χρησιμοποιεί
20 «έκτελεστικά δργανα» καί δτι οί Αοχηγοί της κάνουν συχνά συσκέψεις καί Α
φιερώνουν δλόκληρους μήνες στήν μελέτη
τών μεγάλων ληστειών πού κάνουν.
'Η έγκληματική αύτή δργάνωση λει
τουργεί καί δρά έπάνω στήν ίδια βάση,
δπως κάθε άλλη μεγάλη έπιχείρηση. ’Α
ποταμιεύονται μεγάλα
χρηματικά ποσά
γιά τήν χρηματοδότηση μελλοντικής δράσεως. Τήν Αποταμίευση αύτή ή συμμορία
τήν δνομάζει «συνετή έπένδυση».
Ή κυρία Μαίρη Χουάϊτχάουζ, πού ήγείται τής έκστρατείας γιά τήν έξυγίανση
τών προγραμμάτων τής τηλεοράσεως, δέν
έχει τήν παραμικρή Αμφιβολία δτι ή Σκώ
τλαντ Γυάρντ έχει δίκηο, Αλλά προσθέτει:
«Αέν πρόκειται μόνο γιά τά μεγάλα έγ
κλήματα. ’Ακόμα καί οί μικροαπατεώνες,
οί «ψιλικατζήδες» τού έγκλήματος, έπηρεάζονται Από δ,τι βλέπουν στήν τηλεό
ραση. Κάθε άνθρωπος άλλωστε — δπως
τό ύποατηρίζω Από καιρό — έπηρεάζεται
Από δ,τι βλέπει στήν τηλεόραση. Χαίρω
πολύ πού ή Σκώτλαντ Γυάρντ έχει Απο
φασίσει νά έρευνήση τό σοβαρώτατο αΰτό
κοινωνικό θέμα. Είμαι βέβαιη δτι θά μείνη έμβρόντητη άπό δσα θά διαπιστώση.
’Ελπίζω μόνο τά πορίσματα αύτής τής έ
ρευνας καί οί συστάσεις πού θά κάνη σχε
τικά ή Σκώτλαντ Γυάρντ, νά μή κατα

λήξουν σέ κάποιο φάκελλο μέ τήν μόνιμη
ένδειξη «Πρδς μελέτην». Ή γραφειοκρα
τία είναι τό μεγάλο έμπόδιο».
Ό Πάτρικ Μάκ Γκούαν, στάρ τής τηλε
οράσεως» καί σεναριογράφος τού «Καταδί
κου», λέει:
«Κάθε χρόνο γίνονται χιλιάδες έγκλή
ματα, πού είναι έμπνευσμένα άπό ιστορίες,
οί όποιες δημοσιεύονται στίς έφημερίδες.
Κανείς, δμως, δέν ύποστηρίζει δτι πρέ
πει νά μή βγαίνουν έφημερίδες γιά νά
έλαττωθή ή
έγκληματικότητα. Νομίζω
δτι αύτό βάζει τήν κατάσταση στήν σω
στή προοπτική: δέν πρέπει νά κατηγορούνται ή τηλεόραση καί
δ κινηματο
γράφος».
Τήν Αντίληψη αύτή τού Πάτρικ Μάκ
Γκούαν, τήν Αντικρούει ή Σκώτλαντ
Γυάρντ παρατηρώντας δτι οί έφημερίδες
περιγράφουν πραγματικά καί δχι φαντα
στικά έγκλήματα. Ό κινηματογράφος καί
ή τηλεόραση χρησιμοποιούν τήν φαντασία
ίκανών σεναριογράφων καί έπινοούν κα
ταστάσεις, τίς όποιες θά ήταν γενικά Α
δύνατο νά τίς φαντασθούν οί κακοποιοί.
"Ετσι, ή τηλεόραση καί δ κινηματογρά
φος είναι σ’ αύτούς πρότυπα γιά Αντι
γραφή στήν πραγματική ζωή.
'Ωστόσο, τά έγκλήματα πού δείχνει ή
τηλεόραση, μπορεί νά στραφούν έναντίον
τών έγκληματιών. "Ενα παράδειγμα είναι
ή περίπτωση τού Σέσιλ Πάρσεϋ καί τής
γυναίκας του Ντάουν. Τό ζεύγος παρακο
λουθεί στήν τηλεόραση τή σειρά τού «Α 
γίου». "Οταν, λοιπόν, μπήκαν στό σπί
τι τους κακοποιοί καί τούς έδεσαν, δ Σέ
σιλ καί ή Ντάουν θυμήθηκαν τί είχε κά
νει δ εύνοούμενος τους διώκτης τού έγ
κλήματος, δηλαδή δ «"Αγιος», πού είχε
βρεθή σέ Ανάλογη θέση. Οί δύο γέροι σύρ
θηκαν στό πάτωμα καί κατώρθωσαν νά το
ποθετηθούν πλάτη μέ πλάτη. "Ετσι μπό
ρεσαν νά λύση δ ένας τά χέρια τού Αλ
λου— ήσαν δεμένα πίσω— καί ν’ Απελευ
θερώσουν τόν γιό τους "Αλαν, πού ήταν
κ ι' αύτός δεμένος.
Ή Απάντηση ίσως νά είναι δτι δλοι οί
Αστυνομικοί πρέπει νά παρακολουθούν στήν
τηλεόραση τήν σειρά τού «Αγίου», θά
μάθουν κ ι’ αύτοί κόλπα πού δέν τά φαντά
ζονται καί θά μπορούν νά συναγωνίζονται
τούς κακοποιούς στήν Αντιγραφή τών έπινοήσεων τών σεναριογράφων.
Α.Α.
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Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
(Αόγοι άποκλείοντες τό δδικον τής πράξεως)
Α · Αέγομεν δτι υποκειμενική ύπαιτιότης είναι ή συνά
φεια τής ένεργείας τοϋ προσώπου, ώς αιτίου, καί τοΰ έπελθόντος άποτελ έομοτος, ώς οίτιατοΰ.
Ως αίτιον δέον νά χαρακτηρίζεται ή ενέργεια έκείνπ,
ή όποια παρήγαγε τό άποτέλεσμα. Έ 6 ν τό άποτέλεομα προήλθεν έκ τής συνδρομής περισσοτέρων περιστατικών, ώς
αίτιον δέον νά χαρακτηρισθή εκείνο τό περιστατικόν, τό
όποιον κατά μεγαλύτερον λόγον καί κυρίως παρήγαγε τό
άποτέλεομα, π.χ. κατά τόν συμμοριτοπόλεμον στρατιωτικόν
άπόαπααμα εύρίσκετο έν καταυλισμφ. Στρατιώτης τις, δστις
είχεν όρισθή ώς φρουρός, δέν είδοποίησεν, ότι έπέρχονται
οί κομμουνιστοσυμμορίται Οί Κ/Σ έπέπεσαν κατά τοϋ άπο
σπάσματος, του όποιου οί άνδρες πρός άνάπαυσιν είχον άφοπλισθή, καί έπέφεραν τόν άποδεκατισμόν των άνδρών.
Έ κ των διαφόρων περιστατικών τών παραγόντων, τόν άποδεκατισμόν (καταστροφήν) τών άνδρών τοΰ άποσπάσματος,
τής μή είδοποιήσεως έκ μέρους τοϋ φρουρού, τού ότι οί
άνδρες κατελήφθησαν άφωπλισμένοι κ.τ.λ,, ώς αίτιον δέον
νά χαρακτηρισθή ή μή είδοποίησις έκ μέρους τού φρουρού.
Επομένως, δέν δύνατοι ό φρουρός νά ίσχυρισθή, ότι δέν
είναι υπαίτιος τής κατοστροφής τού άποσπάσματος, έπί τώ
λόγφ ότι συνετέλεσαν εις τούτην καί άλλα περιστατικά, τό
ότι, δηλαδή, εύρέθησαν οί άνδρες άφωπλιαμένοι κ.τ.λ.
Οΰτω καί έκ τοΰ δοθέντος ορισμού τής ύποκειμένης
ύπαιτιότητος καί έκ τοΰ παραδείγματος σαφώς καταφαίνεται,
ότι διά νά ύπάρχη ύπαιτιότης μεταξύ τής ένεργείας τοΰ
προσώπου (πρός καταλογισμόν), ώς αιτίου, καί τού έπελθόντος άπατελέαματος, ώς αίτιατού, πρέπει νά ύφίσταται
άπωσδήποτε συνάφεια ή τουλάχιστον μεταξύ τών παρεμπιπτόντων περιστατικών άλληλουχία τοιαύτη, ώστε νά μή διααπάτσι ή υφιστάμενη συνάφεια ένεργείας καί άποτελέσματος
Π.χ. ό (α ) τραυματίΖει τόν (β ) καί ένώ ό (6 ) εύρίσκεται
κλινήρης, πίπτει κεραυνός καί επιφέρει τόν θάνατον αύτού.
Ενταύθα ό (α ) δέν είναι υπαίτιος φόνου, διότι δέν
υπάρχει συνάφεια μεταξύ τής ένεργείας αύτού, ώς αίτιου,
καί τού άποτελέσματος.
Ό (α ) είναι μόνον υπαίτιος τραύματος, διότι ύφίσταται συνάφεια μετσξύ τής ένεργείας του καί τής πληγής,
ήτοι υπάρχει σχέσις αιτίου καί οίτιατοΰ, δηλαδή ύπάρχει ύπαιτιότης. Έ νώ έάν ό (α ) τραυματίση τόν (β ) καί έκ τού
τραύματος δημιουργηθή γάγραινα καί συνεπείς τούτης άποθάνει ό (β ), ύφίσταται ύπαιτιότης τού (α ) διότι ή άλλη
λουχία τών πορεμπιπτόντων
περιστατικών είναι τοιαύτη,
ώστε νά μή διοσπαται ή συνάφεια μεταξύ τής γενομένης
ένεργείας τοΰ (α ) καί τοΰ έπελθόντος άποτελέσματος, ήτοι
τοΰ θανάτου τοΰ (β ).
Β. Ούτως έχουν τά περί τής ύπαιτιότητος, άλλά πρός
καταλογισμόν τής πράξεως, πλήν τής ύπαιτιότητος, άπαιτεϊτοι καί τό καταλογιστόν, ήτοι ένέργεια τοΰ δρώντος πηγάΖουσα έκ τής έλευθέρας αύτού βουλήσεως καί συνείδησις
τών πραττομένων.
Κατά τάς θεμελειώδεις άρχάς τής Ποινικής Δικονο
μίας, ό δικαστής όφείλει νά έρευνα όχι μόνο περί τής ένο

χης, αλλα καί περί τής άθωότητος τοϋ
κατηγορουμένου
συνεπώς οφείλει νά έρευνα έάν υπήρξε λόγος τις έκ τών
άποκλειόντων τό καταλογιστόν, διότι άλλως, έάν δέν άποδειχθή τοιοΰτος λόγος, οφείλει νά δεχθή τό καταλογιστόν.
Γενικώς, παροδεχόμεθα ότι άδίκως ένεργεϊ· έκείνος,
όστις άντισρατεύειται εις απαγορευτικόν ή έπιτακτικόν κα
νόνα του Δικαίου. Έ ν τούτοις, ύφίσταται περίπτωσις — πρόξις άντιστρατευομένη εις τοιοϋτον είδος κανόνος, ήτις ύπό
περιστάσεις τινάς, «λόγοι αϊροντες τό άδικον τής πράξεως»,
δέν περιέχει βασικόν στοιχείον τοΰ έγκλήματος, δηλαδή τό
άδικον, άλλά μόνον ένδειξιν άδικου, πράγμα τό όποιον δηλοϊ, ότι ή πρόξις στερείται τών βασικών — ουσιαστικών χα
ρακτηρισμών τοΰ άδικου καί, ώς έκ τούτου, δέν πρέπει νά
χαρακτηρίζεται ώς άδικος.
Καί ήδη γενναται τό έρώτημα, ποιοι είναι οί λόγοι οί
αϊροντες τό άδικον τής πράξεως.
Θεωρητικώς τσνίΖεται, ότι αί περιστάσεις έκείναι έπι
τών όποιων συμπερασματικούς έλέχθησσν τ' άνωτέρω (Τ ά 
φος έκδ. 1948 παρ. 51, σελ. 111) άποτελοΰν τούς λόγους
οί όποιοι άποκλείουν τό άδικον τής πράξεως. Έ φ ' όσον δέ
οί λόγοι οΰτοι άντλοΰνται έκ τοΰ συνόλου τών κανόνων τού
γρσπτοΰ δικαίου καί είναι δυνατή κοί ή διαμόρφωσις τού
των δι εθίμου, καθίσταται άδύνατος ό περιοριστικός προσ
διορισμός τών τοιούτων λόγων.
Υπό τοΰ ήμετέρου έν ίσχύί ποινικού Κώδικος ρητώς,
έν τοϊς άρθροις 22 — 25, άναφέρονιτσι ώς λόγοι αϊροντες τό
άδικον, οί έξής:
α)

Ή

β)
γ)

Ή άμυνα, άρθρα 22 — 24 καί
Ήκστάστασις άνάγκης, όρθρον 25.

προσταγή, άρθρσν 21

Γ. Π Ρ Ο Σ Τ Α Γ Η

(άρθρον 21 Π .Κ .)

Δέν είναι άδικος ή πρόξις,
λεσιν προσταγής δοθείσης αύτώ
παρά τής άρμοδίας άρχής, έάν ό
προσταττόμενον νά έξετάση τό
σταγής. Εν τοιαύτη περιπτώσει,
προστάξας.
Ε ρ μ η ν ε ί α

καί

ήν έπιχειρεί τις πρός έκτέκατά τούς νομίμους τύπους
νόμος δέν έπιτρέπη εις τόν
νόμιμον τής έν λόγω προ
ώς αύτουργός τιμωρείται ό

άν άλ υ σ ι ς :

Διά τοΰ δοθέντος ώς άνω όριομοΰ τής προσταγής ύπό
τοΰ Πσινικοΰ Κώδικος, οί συντάξαντες νομοθέται εννοούν,
ότι ή προσταγή ούδέν άλλο είναι παρά παραγγελία - διατα
γή διδόμενη παρ' άνωτέρου πρός υποδεέστερον, δηλαδή υπό
προϊσταμένου πρός ίεραρχικώς ύφιστάμενον αΰτοΰ, τήν ό
ποιαν ναμικώς ύποχρεοΰται ό ύποδεέστερος νά έκτελέση
άπροφασίστως καί άναντιρρήτως.
Ενταύθα έξεταστέον, έάν ή δεσμεύουσα προσταγή άποκλείει τό άδικον τής τελεσθείσης πράξεως ή άπλώς καί
μόνο τήν ένοχήν του δράστου. Κατά κανόνα, δέν είναι
δυνατόν τό άδικον τής παρανόμου προσταγής. Ή πράξις
καθ' έαυτήν πορομένει άδικος, άνεξαρτήτως τής εύθύνης
τοΰ προστασσομένου.
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Συνεπώς, ό εις υποδεέστερον δίδων προσταγήν ανώτε
ρος πρός έκτέλεσιν άΕιοποίνου πράΕεως χαρακτηρίζεται η
θικός αυτουργός, ένω ό πρασταχθείς τιμωρείται ώς άμεσος
φυσικά ούτουργός. Π.χ. ό διοικητής ΤραπέΖης τινός δίδει
προσταγήν εις τόν Α ' υπάλληλον αύτής, όπως έκτελέση τήν
(α ) πράΕιν, ήτις φέρει τά στοιχεία τής πλαστογραφίας. Βλέπαμεν ότι ή ήθική έπίδρασις, τήν όποιαν έΕασκεί ό ανώ
τερος έπί τού ύποδεεστέρου, άποδεικνύει τόν δόλον τοϋ
όνωτέρου, ήτοι τήν σταθερόν οότοϋ άπόφασιν πρός»^έκτέλεσιν τοϋ άδικήματος.
Έ νφ τό πρόβλημα τής θέσεως τοϋ ύποδεεστέρου έναν
τι τής παρανόμου διαταγής τοϋ ανωτέρω έν τη ’Επιστημο
νική διδασκαλίρ γενικώς καί εις τάς χώρας Γαλλίαν, Γερ
μανίαν, Ιταλίαν κλπ., άπετέλεσε σοβαρόν άντικείμενον έΕετάσεως, μέ άντιτιθεμένας άπόψεις, τουναντίον παρ' ήμίν
τό πρόβλημα τούτο, συγκεκριμένως τής ευθύνης τού προσταχθέντος, ρητώς λύεται διά τής διστυπώσεως τοϋ άρθρου
21 τοϋ ίσχυοντος Π. Κώδικος.
Κατ' σύτό, κατ' έΕαίρεσιν ή εύθύνη βαρύνει έΕ ολο
κλήρου τόν προστάΕαντα (άνώτερον), έφ' όσον ό νόμος
δέν έπιτρέπη εις τόν προσταχθέντα νό έΕετόση τό κατ' ούσίσν νόμιμον ή παράνομον τής προσταγής καί συνεπώς οΰτος
έκτελών τήν προσταγήν δέν τελεί άδικον πράΕιν καί δέν
υπέχει ούδεμίον ποινικήν εύθύνην, διότι αυτουργός τής πράΕεως είναι ό προστάΕας. Εάν άλλως έπιτρέπεται εις αύτόν
ή έΕέτοσις αϋτη, τότε, οΰτος, κατά νόμον, δέν οφείλει ύπακοήν εις τήν προσταγήν, καθόσον αϋτη παύει νά είναι δε
σμευτική, ώς ούοα άδικος πράΕις καί, έπομένως, έκτελών
ό υποδεέστερος τήν κατ' ούσίαν άδικον προσταγήν είναι
ρητώς, κατά νόμον, ό αυτουργός τής πράΕεως, διότι έδει
νά θεωρηθή ώς άνώτερον πόσης προσταγής τόν νόμον, όστις τύποις διαγράφει τόν κύκλον τών ιδιαιτέρων έαυτοϋ
καθηκόντων, ό δέ προστάΕας τότε νόμω κρίνεται ώς ήθικός αυτουργός, π.χ. ό Διοι ;ητής τού Α '. Αστυνομικού Τμή 
ματος Αθηνών δίδει διαταγήν εις τόν άΕιωματικόν υπηρε
σίας Β, όπως οΰτος βοσανίση διά ροπισμάτων, λακτισμάτων
ή άλλως πως τόν κατηγορούμενον 6, ϊνα άναγκάση αύτόν
νά μαρτυρήση περί τών κλοπιμαίων καί συνενόχων. Άμφ ότεροι εύθύνονται διά σωματικός βλάβας, διότι ούδείς νόμος
άπαγορεύει εις τόν άΕιωματικόν ύπηρεοίας Β ' νά μή έ£ετάοη τό νόμιμον τής προσταγής.
" Α λ λ ο
π α ρ ά 
δειγμα.
Ό άνακριτής Α ’ τοϋ τρίτου Ανακριτικού Τμή 
ματος Εισαγγελίας Αθηνών
έκδίδει ένταλμα συλλήψεως
τύποις νόμιμον έναντίον τοϋ Β ' έπί φόνοις, όπερ διαβιβάΖει εις τήν Ύπ οδ )σ ιν Γενικής Ασφαλείας Αθηνών. Συλλαμβάνεται παρά τοϋ Αρχ)κος Δ καί προσωποκρατείται μέ
χρι νεωτέρας διαταγής τοϋ έν λόγω άνακριτοϋ.
'Ενταύθα, έάν γεννηθή Ζήτημα περί παρανόμου προσωποκρατήσεως ώς φυσικός αύτουργός τιμωρείται ό προ
στάΕας (Α να κ ρ ιτή ς), διότι ό νόμος δέν έπιτρέπει εις τόν
προσταχθέντα νά έΕετόση τό ούσία νόμιμον τής προσταγής,
δηλαδή έάν συντρέχουν αί ούσιαστικαί προϋποθέσεις τού
άρθρου 282 Κ .Π .Δ ., ύποχρεοϋται όμως νά έΕετόση τήν τυ
πικήν νομιμότητα. Διαπιστών τούτην ύποχρεοϋται νά έκτε
λέση τήν προσταγήν.
' Έτ ερον
παράδει γ μα.
Ο Διοικητής τοϋ
Ε ' Τμήματος Αθηνών Αστυνόμος Δ δίδει διαταγήν εις τόν
άΕιωματικόν Υπηρεσίας τοϋ Τμήματος
Ύπαστυνόμον Β,
όπως τόν προσαχθέντα κλέπτην ύπό τοϋ άστυφύλακος Α
καί κρατηθέντα έπί αύτοφόρω κλοπή διαρρήΕεως τοϋ έπί τής
όδοϋ Ίπποκράτους άριθ. 52 Χρυσοχοείου τοϋ Η, άφήση
έλεύθερον, καθόσον τυγχάνει άδελφός τοϋ έπ' άδελφή γαμ
βρού του. Εύθύνονται άμφότεροι, διότι ούδεις νόμος άπαγορεύη εις τόν άΕ)κόν ύπηρεοίας τοϋ Τμήματος νά μή έΕετάοη τό νόμιμον τής προσταγής
" Ε τ ε ρ ο ν
π α ρ ά 
δει γμα
εύθύνης
τοϋ
προστάσσοντος.
Κατά γενομένην νυκερινήν περίπολον, ό επικεφαλής
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αύτής Αστυνόμος Διοικητής τοϋ Δ ' Παρ)τος Ασφαλείας
Αθηνών διατάσσει τούς άστυφύλακος Α καί 0, όπως προβοϋν εις τήν σύλληψιν τοϋ έν τφ καμπαρέ «Τ Ρ Ο Π ΙΚ Α Λ »
έρευνηθέντος ύποπτου ιδιώτου Γ καί κρατηθή έν τοΐς κρατητηρίοις τοϋ Τμήματος. Εύθύνετοι έΕ ολοκλήρου ό Διοικη
τής διότι δέν πορέχεται εις τούς άστυφύλοκας άπό τόν Νό
μον (Κ .Ν . 2458/53) τό δικαίωμα έΕετάσεως τού κατ' ούσίαν
περιεχομένου τής προσταγής - διαταγής.
Δ.
Κατά ταϋτα, ή κατ' έΕαίρεσιν αροις τής εύθύνης
τοϋ προσταχθέντος έπέρχεται έφ' όσον κατά νόμον συν
τρέχουν αί κατωτέρω προϋποθέσεις, ήτοι:
α. Ή
π ρ ο σ τ α γ ή
νά δ ί δ ε τ α ι
κατ ά
τ ο ύ ς
ν ο μ ί μ ο υ ς
τ ύ π ο υ ς
π α ρ ά
τής
αρμόδι ας
Α ρ χ ή ς
πρός
ύποκειμένας
ά ρ χ ά ς, ή ύπαλλήλους Δημοσίους, Δημοτικούς ή Κοι
νοτικούς, έν γένει πρός πρόσωπα συνδεόμενα μέ ιό ν δε
σμόν τής ίεραρχικής ύπσταγής, ό όποιος οπωσδήποτε δέον
νά πηγάΖη άπό δημοσιοϋπαλληλικήν σχέσιν.
Ενταύθα, έάν θελήσωμεν νά κυριολεκτήσωμεν κατά
τάς κειμένας διατάΕεις, όφείλομεν νά δεχθώμεν, ότι ύπηρεσιακή σχέσις καί δή τοιαύτη ίεραρχικής ύποτογής προϊ
σταμένου πρός ύφιστάμενον, μετοΕύ Είσαγγελέως καί Α 
στυνομικών Αρχών, δέν ύφίσταται, έν τούτοις αύται ύποχρεοΰνται έΕ ειδικής διατάΕεως τοϋ Νόμου νά έκτελούν
τάς παραγγελίας τοϋ Είσσγγελέως, άρθρον 13 Κ .Π .Δ ., καθ'
ό « Αστυνομικοί Αρχαί καί ή Χωρ)κή οφείλουν νά έκτελοϋν
άμελητί τάς παραγγελίας τών δικαστικών καί είσαγγελικών
άρχών, δικαιούμενοι έν περιπτώσει άνάγκης νά Ζητήσουν
τήν βοήθειαν τών άρχών τούτων, ώς καί τής ένοπλου δυνάμεως, άπ' εύθείας καί χωρίς τήν μεσολάβησιν τών προϊστα
μένων αύτών άρχών» (Ζηοιάδου Π.Δ. έκδ. 1971, σελίς
281, 282). Πάντως, έάν ή σχέσις ύποτογής δέν πηγάΖη
έκ τής δημοσίας ύπηρεοίας, άλλ' έΕ ιδιωτικής τοιαυτης ή
οικογενειακού δεσμού, δηλαδή ή ύπό τών γονέων πρός τά
τέκνα, ή ύπό τών έπιτράπων ή επιμελητών πρός τους ύπο
έπιμέλειαν αύτών διατελοϋντας δοθείσα διαταγή, δέν ύφίσταται ή κατά νόμον προσταγή αϊρουσα τόν άδικον χαρα
κτήρα τής πράΕεως (Ήλιοπούλου Σύστημα Ελλην. Π.Δ.
1927, Κωστή - Μπουραπούλσυ Έρ μ . Π.Ν . Α ' 1926 § 209)'
Έ ν τή περιπτώσει τούτη καί κατά τήν Νομολογίαν τοϋ Α.Π.
πρόκειται περί όπλής προσταγής εις έκτέλεσιν άΕιοποίνου
πράΕεως, ήτις καθιστά τόν προσταχθέντα άτιμώρητσν, διότι
οΰτος δέν ύπόκειται λόγω ιεραρχίας εις τόν προστάΕαντα
τήν διόπραΕιν άδικήματος (Σχετική Γνωμ. Α.Π. 74)1894
Θεμ. σελ. 277). Π.χ. ή σχέσις ύπηρέτου πρός τόν κύριον
δέν έπιβάλλει ύπστογήν (ΝτΖιώρος Δ. Επιτομή Π.Δ. έκδ.
1973, σελίς 50 § 2 ).
β. Ή
π ρ ο σ τ α γ ή
δ έ ο ν
νό
ά φ ο ρ ρ
π ρ ά Ε ι ν
ά ν α γ ο μ έ ν η ν
ε ι ς
τ ή ν
νό
μ ι μ ο ν
άρμοδιότητα τοϋ προστάσσοντος καί νά δίδεται
κατά τούς νομίμους τύπους. Σχετικά τ' ανωτέρω δύο παρα
δείγματα, τό τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Α ’ Τμήματος καί τό τοϋ
Άνοκριτοϋ Α ' τοϋ τρίτου Άνοκριτικοϋ Τμήματος Είσαγγελείας Αθηνών. Πάντως, προσταγή πρός έκτέλεσιν παρα
νόμου πράΕεως έΕω τοϋ κύκλου τής όρμοδιότητος τοϋ προ
στάσσοντος δέν απαλλάσσει τούς έκτελοϋντας τήν προστα
γήν τής ποινικής εύθύνης.
γ. Δ έ ν
έπι τ ρέπετ αι
εις τ όν
προσ τ α σ σ ό μ ε ν ο ν
νά έΕετόση τό ούσία νόμιμον ή δεδικαιολογημένον περιεχόμενον τής προστογής, πράγμα τό
όποιον καθιστά τόν ύποδεέστερον άτιμώρητον, ώς μή πράττσντα άδίκως, διότι ή προσταγή είναι δεσμευτική διά τόν
προστασσόμενσν. (Σχετικόν παράδειγμα τό τοϋ Ανακοιτου
Α τοϋ τρίτου ' Ανοκριτικοϋ Τμήματος ή καί άρμοδίου Έίσαγγελέως Πλημ)δικών δικαιοϋντος τήν έκδοσιν έντάλματος
συλλήφεως κατά τά έν όρθροις 276 καί 277 Κ .Π .Δ. όριΖό-
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μένα, έπί των επ' αύτοφώρω κακουργημάτων καί πλημ)των
κατά του διωκόμενου δράστου (άρθρ 275, παρ. 3 ).
Τά όσα λεπτομερώς έΕετέθησαν άνωτέρω δέν σημαί
νουν, ότι ρητώς καί κατηγορηιματικώς απαγορεύεται εις τόν
ίερορχικώς ύφιστάμενον νά έΕετάση τό νόμιμον των διδό
μενων αύτώ προσταγών, καίτοι περί αύτοΰ ό έν ίσχύϊ ήμέτερος Π. ΚώδιΕ δέν κόμνει λόγον, έν τούτοις ΰφίστανται
έτεροι κλάδοι τοΰ δικαίου, οπτνες προβλέπουν καί διά διατάΕεων αυτών ρυθμίζουν τάς ύφισταμένας ίεραρχικάς σχέ
σεις καί τάς έκάστοτε διδαμένας παραγγελίας ή διαταγάς
ύπό τύπον προσταγής. Δέν είναι κατορθωτόν νά γίνη άκριβής καί άποκλειστικάς καθορισμός τών ορίων τής όφειλο,μένης ύπακοής τών δημοσίων έν γένει οργάνων έναντι
τών διαταγών τών ίεραρχικώς προϊσταμένων των, έφ' όσον,
ώς έτονίσαμεν, τό τοιοϋτον λύεται έν μέρει ύπό τών ειδι
κών κλάδων τινών τοΰ έν γένει δικαίου.
Πριν ή τό θέμα τής προσταγής θεωρηθή περαιωμένον,
γεννώνται δύο βασικά έρωτήματα:
Πρώτον, τί δέον γενέσθαι έπί προσταγής έν σχέσει μέ
τούς δημοσίους διοικητικούς ύπαλλήλους καί δεύτερον τί
δέον γενέσθαι έπί προσταγής - διαταγής κατά βαθμόν άνωτέρου πρός κατώτερον στρατιωτικόν.
Εις μέν τό πρώτον έρώτημα, άπαντώμεν, ότι, κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρθρου 45 παρ. 2 τοΰ Ν. 1811) 1951 «Περί
υπαλληλικού κώδικος», έάν ό προσταοσόμενος θεωρή τήν
προσταγήν κατ' ούσίαν παράνομον, όφείλει πρό πόσης έκτελέσεως ν' άναφέρη έγγράφως εις τόν προστάΕσντα τήν
άντίθετον γνώμην του καί έν συνεχεία νά έκτελέση τήν
προσταγήν - διαταγήν άμελητί, χωρίς νά άνομείνη τήν άπάν·
τησιν έπί τής δοθείσης άναφοράς του. Ούτως άπαλλάσσεται
πόσης εύθύνης, άλλως, έάν παράλειψη τήν έγγραφον άναφοράν, δέν άπαλλάσσεται τής εύθύνης έκ τής έκτελέσεως
τής παρανόμου προσταγής. Εις τήν περίπτωσιν όμως, καθ'
ήν ή προσταγή είναι π ρ ο δ ή λ ω ς
π α ρ ά ν ο μ ο ς
δηλαδή άντίκειται εις σαφείς καί ρητός διατάΕεις τοΰ Συ ν 
τάγματος, τών Νόμων ή τών διατογμάτων, ό προστασσόμενος ύπάλληλος όφείλει νά άρνηθή τήν έκτέλεσιν, έκτος έάν
έν αύτή διατυποΰνται σαφώς καί κστηγορημαικώς «έπείγοντες λόγοι γενικωτέρου ένδιαφέροντος», δηλαδή άντιμετώπισις πλημμύρας - σεισμών κτλ.
Εις δέ τό δεύτερον έρώτημα άπαντώμεν, ότι, κατά τό
άρθρον 70 Σ .Π .Κ ., έάν ό προσταχθείς ύπό τοΰ κατά βα
θμόν άνωτέρου του άρνηθή νά ύπακούση ή παράλειψη τήν
έκτέλεσιν οίααδήποτε ύπηρεσίας, οΰτος τιμωρείται ώς δρά
σης τοΰ στρατιωτικού έγκλήματος τής άνυπακοής, διότι ο
φείλεται τυφλή ύποκοή, χωρίς νά έζετάζεται τό κατ' ούσία
νόμιιμον τής προσταγής.
"Οπως, όκριβώς, βλέπαμεν ή έν λόγω διάταΕις τελεί
έν συναρτήσει πρός τήν διάταΕιν τού άρθρου 21 Π .Κ ., ή
όποια ευρίσκει έφορμογήν καί έπί τών στρατιωτικών άδικημάτων, έφ' όσον δέν προβλέπονται ύπό τοΰ Σ .Π .Κ . είδικαι
έΕαιρέσεις καί τοΰ άρθρου 12 Π.Κ . καθ' ό αί διατάΕεις τού
Π .Κ . έφαρμόζονται καί έπί άΕιοποίνων πράΕεων προβλεπομένων έν είδικοϊς νόμοις, έφ' όσον οί νόμοι οΰτοι δέν ο
ρίζουν άλλως διά ρητής αύτών διατάΕεως.
Έ ά ν όμως ή προσταγή του είναι παράνομος καί έκτος
τοΰ στρατιωτικού κύκλου ύπηρεσίας τότε ό
προσταχθείς
κατώτερος στρατιωτικός δύναται ν' άρνηθή τήν ύπακοήν
π.χ. ό έπικεφαλής άΕιωματικός τής φρουράς διατάσσει νά
πυροβοληθοΰν οί διερχόμενοι φιλήσυχοι πολϊται πρό τού
στρατώνος. Ενταύθα ούδεμία οφείλεται ύπακοή, άλλως οί
διατοσσάμενοι εύθύνονται ώς φυσικοί αύτουργοί, ό δέ προστάΕας ώς ήθικός αύτουργός καί έκ παραλλήλου οΰτος συμφώνως πρός τό άρθρον 110 Σ .Π .Κ . τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρι δύο έτών, διότι κατσχράται τής ύπηρεσιακής

αύτοΰ έΕουσίας έναντι ΰφισταμένου, άπευθύνων αύτώ διατογάς ή διατυπών άΕιώσεις, άλως άσχέτους πρός τήν ύπηρεσίαν.

Α '.

Α Μ Υ Ν Α

(άρθρον 22 Π .Κ .)

1. Δέν είναι άδικος ή έν άμύνη τελουμένη πράΕις.
2. "Αμυνα είναι ή ύπό τοΰ άτόμου πρός ύπεράσπισιν
άπό άδικου καί πορούσης έπιθέσεως, άπευθυνομένης
κατ' αύτοΰ ή άλλου, άναγκαία προσβολή τοΰ έπιτιθεμένου.
3. Τό άναγκαίον μέτρον τής άμύνης κρίνεται έκ τοΰ
βαθμού τοΰ έπικινδύνου τής έπιθέσεως, τοΰ είδους
τής άπειλουμένης βλάβης, τοΰ τρόπου καί τής έντάσεως τής έπιθέσεως καί τών λοιπών περιστάσεων.
Πριν ή καθορισθή ό άριθμός τής άμύνης, όστις σαφώς
προκύπτει έκ τής δευτέρας παραγρ. τοΰ άρθρου 22, κρίνεται
σκόπιμον νά γραφούν έν περιλήψει άλίγα τινά π ε ρ ί
τής
ιστορικής
καί
θεωρητικής
έΕελίΕεως
αύτής,
ώς
καί
περί
τ ής
δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ή ς
βάσεως
καί
χαρακτηρισμού
τ α ύ τ η ς.
Ό Νομικός όρος «"Αμυνα» άναμφισβητήτως έμφανίζεται άνέκαθεν εις τήν καθόλου ιστορίαν τού Ποινικού Δ ι
καίου. Κατά δέ τήν ροήν τής ιστορικής αύτής έΕελίΕεως,
αί νομικοί περί αύτής άπόψεις όντως ύπέστησαν άΕιαλόγους
διακυμάνσεις. Γεγονός όμως είναι, ότι έπεκράτησεν ή παλαιοτέρα περί αύτής άντίληψις ώς άταμικού δικαιώματος,
καίτοι ύπεστηρίζετο θεωρητικός παρ' ώρισμένων Εένων συγ
γραφέων, ιδία Ιταλών νομομαθών, ώς ύποκειμενική δικαιο
λογία τού άμυνομένου, ότι αί περιστάσεις ύπό τάς όποιας
οΰτος ένεργεί άποκλείουν τήν ένοχήν τής τελεσθείσης πράΕεως. Τελικώς, οί περισσότεροι τούτων, έπιζητούντες σταθερώτερον στήριγμα, έδέχθησαν, ότι ή άμυνα άποτελεϊ άντικειμενικήν δικαιολογίαν καί ούχί ύποκειμενικήν, ικανήν νά
Θέτη εις άποκλεισμόν τό άδικον τής πράΕεως, ώστε νά γίνη
παραδεκτόν παρά παοιν ή θεωρία περί χαρακτηρισμού, ότι
ή άμυνα είναι αύτστελές δικαίωμα, άναγνωριζόμενον ύπό
τοΰ έπισήμου Κράτους, δΓ οϋ συμπληροΰται ό κατά τοΰ α
δίκου άγών. (Γάφος έκδ. Π.Δ. 1949).
Η δ ι κ α ι ο λ ο γ ι κ ή
βάσι ς
τής
άμύ
νης
προκύπτει έκ τής έπικινδυνότητος καί άντικοινωνικότητος τοΰ έπιτιθεμένου, δοθέντος ότι πάν ό,τι τείνει νά παρομερίση τάς έπιθετικάς δυνάμεις γίνεται πρός τό συμφέ
ρον τής κοινωνίας.
Ή πολιτεία πρός τούτο έταΕεν άφ' ένός τήν 'Αστυνο
μικήν Αρχήν πρός πρόληψιν πόσης προσβολής τών δικαιω
μάτων τών πολιτών καί άφ' έτέρου τήν Δικαστικήν ΈΕουσίαν πρός καταδίωΕιν τών άδικοπραγούντων. Καί έπειδή ή
Αστυνομική Αρχή είναι άδύνατον νά ένασκή έποπτείαν έν
παντί τόπω καί χρόνω καί συνεπώς είναι δυνατόν νά συμβή,
ώστε ό πολίτης, ό ύφιστάμενος άδικον έπίθεσιν. νά κινδυνεύη νά στερηθή τών έαυτοΰ άγσθών, νά μή δύναται νά
προστατευθή ύπό τής άρμοδίας άρχής, άνεγνωρίσθη ύπό τής
νομοθεσίας τό έκ τής προσωπικότητος τού άνθρώπου, ώς
εϊπσμεν, πηγάζον δικαίωμα τής άποκρούσεως άδικου έπιθέσεως διά τών ιδίων αύτοΰ δυνάμεων. Αύτό άκριβώς, καθ'
ήμάς, άποτελεϊ τήν δικαιολογητικήν βάσιν τής άμύνης, δη
λαδή άπόκρουσις άδικου έπιθέσεως δΓ οικείας δυνάμεως
άνευ βοήθειας έτέρας άρχής, τής έπιθέσεως οϋσης παοούσης. Διά τής δικσιολογητικής βάσεως τελικός σκοπός είναι
ή ύπεράσπισις τοΰ δικαίου άπό τοΰ άδικου.
(Συνεχίζεται)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔ0Σ1Σ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΕΤΟΣ ΚΑ' ΤΕΥΧ. 448
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1973

Σύνταξις - Επιμέλεια Έκδόσεως : Υ Π Ο Δ / Ν Σ ΙΣ ΣΩ Μ Α ΤΙΚ Η Σ
ΚΑΙ Π Ν ΕΥ Μ Α ΤΙΚ Η Σ Α ΓΩ ΓΗ Σ — ΤΜ Η Μ Α ΕΚ ΔΟ ΣΕΩ Ν
•
Γ ρ α φ ε ί α : Καλλιδρομίου 12 Α Θ Η Ν Α Ι (706)
Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515.1 II έσωτ. 296

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς : Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ Αμαρουσίου 59 —
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861
•
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΗΣΙΑΙ:

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

ΤΟ ΕΞΩΦΥΑΛΟΝ ΜΑΣ
Ή έργαχικδτης, ή έξυπηρέτηαις καί
ή ευγένεια άποχελοϋν παράδοσιν διά
τούς τροχονόμους άστυφύλακας. Εις
τήν φωτογραφίαν μα; οδηγός χαιρε
τά μέ έγκαρδιόχηχα έν ύπηρεσιφ τρο
χονόμον. Μια χειρονομία απλή, άλλα
μεγάλη σέ σημασία.
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ΔΗ Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ : Η ΕΝΤΕΛΕΣΤΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
Τοδ

Δικηγόρου

κ.

ΣΠΥΡΟΥ

ΔΡΙΜΥΛΗ

«"Αν υπήρχε λαός άποτελούμενος άπό Θε
ούς θά έκυβερνάτο κατά τρόπον δημοκρα
τικόν. Τόσο τέλειον τρόπον διοικήσεως πα
ρέχει τό πολίτευμα τούτο...»
ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ

Πριν άπό έκατόν όγδόντα τέσσαρα χρόνια τήν ήμέρα δη λ.
πού έπιπτεν τό θλιβερόν σύμβολον της απολυταρχίας, ή Βαστίλλη, ή αιώρα της έλευθερίας ήρχισεν καί πάλι νά κινηται.
'Ο ένθουσιασμός της τήν έπέταξε εις τά 8ψη, είς τόν κα
θαρό καί καταγάλανο ούρανό, άνύψωσε δέ μαζί της καί τήν μα
στιζόμενη,ν ανθρωπότητα.
Ε ίς αύτά τά άινώτερα στρώματα ή άνθρωπότης άνέπνευσεν
τόν άέρα τού φιλελευθερισμού καί της δημοκρατίας.
Μέσα είς τόν καθαρό άέρα της δημοκρατίας ή έτοιμοθάνατος καί αίμώσσουσα άνθρωπότης άνέκτησεν τήν χαμένη της
έλπίδα, διά τήν ζωή, τήν εύτυχία, τήν θεία καταξίωσί της.
ΟΟτω βλέπομετν τήν Γαλλική έπανάστασι νά μάς δδηγη είς
τόν θρίαμβον τής άναγνωρίσεως τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου, άφοδ έπέβαλεν τήν πολιτική δημοκρατία, κατήργησε τά
πολιτικά προνόμοια καί άνεγτνώρισε τήν πολιτική έλευθερία.
Ή έννοια τής πολίτικης έλευθερίας ταυτίζεται μέ αυτή ν
τήν ιδία τήν φύσι τού άνθρώπου καί τήν έξέλιξί του γενικώς.
Δ ι’ αότής έπιτυγχάνεται ή έγγύηαις τών ατομικών δικαιω
μάτων καί ή χρήσις αύτών, διότι τά μόνα εμπόδια τά όποια
παρενεβάλοντο διά τήν άσκησιν τών ατομικών δικαιωμάτων
των, άνέκαθεν ήσαν αύτοί πού ένσάρκωναν τήν κρατικήν έξουσίαν. "Επρεπε λοιπόν νά έξευρεθή ένας τρόπος ώστε τά δικαιώ
ματα αύτά νά έξασφαλιαθοδν έναντι τών ύπερβασιών, τάς ό
ποιας ένδεχαμένως δ άνώτατος δρχων, ή τά όργανά του ασκού
σαν. Ή συγκατάθεσις αύτή τού λαού ή τών άντιπροσώπων του
πρός θετικήν ή άποθεματικήν συμπεριφοράν τού άνωτάτου άρχοντος, άπετέλεσε καί θά άποτελή τήν ύψίστην πολιτειακήν
βούλησιν ή πραγματικότητα, ήτις συνοψίζεται είς τήν χρυσή
λέξι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Είναι ένας μηχανισμός δ όποιος έπροτιμήθη παντός δλλου,
ίσως περισσότερον παντός δλλου, είς τήν Ιστορικήν διαδρομήν
τού άνθρώπου, ό όποιος τού έξησφάλισεν έλευθερίαν καί άνώτερον τρόπον ζωής.
"Ομως ή θεωρητική σύλληψις τής έννοιας τής δημοκρα
τίας, ούσιαστικώς, άρχίζει άπό τάς ήμέρας τού Άριστοτέλους,
δτε δ μεγάλος φιλόσοφος έσκέφθη τάς πιθανάς πολιτειακάς
μορφάς. Ή προικισμένη φυσιογνωμία του διέκρινεν τρεις 6ασικάς μορφάς καθώς καί τρεις παρεκβάσεις αύτών.
Πρώτην διέκρινεν τήν Βασιλείαν, όπου δ κυρίαρχος είναι
ένας καί κυβερνά πρός τό συμφέρον τού κράτους. ΙΙαρέκβασις
δέ αύτής τής μορφής τού πολιτεύματος είναι ή Τυραννία είς
τήν όποιαν διακρίνομεν τόν κυρίαρχον νά κυβερνά άποκλειστικώς καί μόνο, πρός τό ίδιον αύτοδ συμφέρον.
Ώ ς δευτέραν πολιτειακήν μορφήν δ ’Αριστοτέλης διέκρινεν τήν ’Αριστοκρατίαν, θεωρών τούς άρίστους νά κυβερνούν
πρός τό συμφέρον τού κράτους, ένφ παρέκβασιν αύτης έθεώρει
τήν όλιγαρχίαν, είς τήν δποίαν οί δλίγοι κυβερνούν διά τό
ίδιον συμφέρον.
Τρίτην πολιτειακήν μορφήν θεωρούοεν τήν Δημοκρατίαν,
είς τήν δποίαν οί περισσότεροι κυβερνούν πρός τό συμφέρον τού
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κράτους, έθεώρει δέ ώς παρέκβασιν αύτής τήν ’Οχλοκρατίαν,
καθ’ ήν οί πολλοί κυβερνούν πρός τό ίδικόν των συμφέρον.
Φυσικά δ ’Αριστοτέλης είς αύτήν τήν διάκριαιν όρθώς άναφέρεται είς τόν άριθμόν έκ τού δποίου άπαρτίζεται δ κυρίαρχος,
άλλά όσον αφορά τόν σκοπόν τόν δποΐον έπιδιώκει δ κυρίαρχος
πίπτει είς σφάλμα διότι δέν είναι μόνον -τό συμφέρον, απο
κλειστικός σκοπός τόν δποΐον έπιδιώκει δ κυρίαρχος ή τό κρά
τος 6t’ έαυτόν, άλλά άπειροι.
’Εν τούτοις όμως αύτή ή άντίληψις τοδ Άριστοτέλους έχει
τεραστίαν φιλοσοφικήν άξίαν καί ή έπίδρααίς της είς τήν έν
γένει διαμόρφωσιν τής πολιτικής φιλοσοφίας ύπήρξεν μεγάλη,
τά δέ διδάγματά της συνίσταται άφ’ ένός μέν είς τό ότι, σκο
πός παντός όρθοΰ κράτόυς είναι ή εύημερία τοδ συνόλου, άφ’
έτέρου δέ είς τό ότι, είναι δυνατόν ένα κράτος μέ μοναρχικήν
ή δλιγαρχικήν χροιάν νά έχη ώς άπότερον σκοπόν του τήν εύημερίαν τού συνόλου, ένφ άντιθέτως ή δημοκρατία ύπό τήν όχλοκρατική της μορφή νά μήν έχη κάν τοιαύτας προθέσεις, ώς
τούτο έκυρώθη πολλές φορές άπό τά γεγονότα παλαιοτέρων καί
νεωτέρων έποχών.
Έπιχειρήσωμεν ακόμη δ ι’ όλίγον νά παρακαλουθήσωμεν
τήν έξέλιξιν τής πολιτικής φιλοσοφίας καί είδικώτερα άς σταθώμεν είς τάς άρχάς τού περιφήμου ΙΗ ' αίώνος όπου δ δυτικο
ευρωπαϊκός πολιτισμός, «διαφωτισμένος», ύπεβοήθηαε τόν άν
θρωπο μέ τά πνευματικά του κινήματα, νά διάνοιξη τόν σκοτεινό
πνευματικό του δρίζοντα καί όμιχλώδη κοινωνικό, πρός νέας
ιδέας καί νέας κατευθύνσεις.
Ό Μοντεσκιέ, δ Ρουσσώ, δ Βολταΐρος, δ Δ. Άλαμπέρ
ήσαν έκεΐνοι οί όποιοι ύπέσκαψαν τά σεσαθρωμένα θεμέλια τοδ
τότε κοινωνικού συστήματος καί εΐσήγαγον τάς άρχάς τοδ μοτεριαλισμοΰ καί τοδ σκεπτικισμού, τής έλευθερίας τής σκέψεως,
τής προσωπικής κοινωνικής καί οικονομικής του ύπάρξεως. Είς
αύτήν τήν κασμογονικήν άνακατάταξιν πάρα πολύ ώφελήθη ή
πολιτική φιλοσοφία ή δποία ένισχυομένη άπό τάς εύχερείας
αί δποϊαι παρεχωρήθησαν άπό τήν πρωτοπόρο MAGNA CARTA
καί έν συνεχείφ τήν DECLARATION DE DROITS DE L ’
HOMME ET D U CITOTEN τού 1789 έφθασεν είς μίαν σχετι
κήν δλοκλήρωσι.
Ούτω έπί τή βάσει αύτών τών δεδομένων έπί τών δποίων βασίζεται σήμερον ή διαμορφωθεΐσα έννοια τής δημο
κρατίας, σαφώς προκύπτει έκ τής όλης διεργασίας ήτις ύπήρξεν
τό άποτέλεσμα μεγάλων άγώνων καί άνακατατάξεων, ότι ή
δημοκρατία είναι τό έντελέστερσν πολίτευμα, τό όποιον έάν
μέν, τόσον πολύ προσιδιάζει, ώς είπεν δ Ρουσσώ, πρός τούς
θεούς, πόσον μάλλον νά μή προσδιάζη καί πρός τούς άνθρώπους.
Ή κατακλείς βεβαίως είς αύτήν τήν παράθεσιν τών άπόψεών μας ίσως νά μήν ίκανοποιή καί ίσως νά μήν έξηγή τά
πράγματα ώς θά έπρεπε άλλά νομίζω
ότι δσάκις άντιμετωπίζομεν τήν έννοια τής δημοκρατίας δέν θά πρέπει νά άπαντώμεν μέ τήν ιδίαν εύχέρειαν πού θά άπαντούσαμε έάν μάς ήρώτων νά τούς είπωμεν πού εύρίσκεται τό ταχυδρομεΐον τής π ε
ριοχής μ α ς ...

ΠΡΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

Καθηγητοϋ Πανεπιστημ. Θεσσαλονίκης
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

'"Αξιόν ιδιαιτέρας μνείας είναι, ωσαύτως, τό έργον τής έν
Εύρώπη έδρευούσης «Διεθνούς Ε τα ιρ εία ς Κοινωνικής ’Αμύνης» (Societe Internationale de Defense Sociale), ή όποια
έν τή έπιδιώξει, ούν τοΐς άλλοις, «τού συντονισμού των δια
φόρων μέτρων τού ποινικού δικαίου, έπΐ τφ τέλει διαμορφώσεως, εί δυνατόν, ένιαίου συστήματος κοινωνικής άντιδράαεως
κατά τού έγκλήματος»1, διετύπωσε τήν εύχήν— κατά τό εις
Σάν - Ρέμο πρώτον αυνέδριόν της (1947)— δπως τό δίκαιον
τών ανηλίκων διέπηται 6πό των αρχών παιδαγωγικού έν τή
ούσίφ χαρακτήρος καί υπέδειξε— διά τής διατυπώσεως τών πο
ρισμάτων τού τρίτου συνεδρίου αύτής (’Αμβέρσα, 1954)— τήν
άνάγκην μελέτης τού Θέματος τής έφχρμογής ψυχοθεραπευτι
κών, αναμορφωτικών καί κοινωνικών μέτρων μετά τών προφυλακτικών καί θεραπευτικών αποτελεσμάτων των, έν δψει
μιάς όρθολογιστικής δργανώσεως τής προφυλάξεως άπό τού
έγκλήματος. Τέλος, τό εις Στοκχόλμην πέμπτον συνέδριον τής
έν λόγφ Ε τα ιρ εία ς (1958) ήσχολήθη έξ δλοκλήρου μέ τό
θέμα τής «διοικητικής ή δικαστικής έπεμβάσεως έπΐ κοινωνικώς άτφοσαρμόστων παίδων ή έφήβων» καί τό εις Βελιγράδιον
έκτον τοιούτσν (1962) έπεδόθη εις τήν έρευναν τού κατά πό
σον δικαιολογούνται αί διαφοραί τού νομικού καθεστώτος καί
τής μεταχειρίσεως τών Ανηλίκων, τών νεαρών καί τών ώριμων
έγκληματιών2.
Ε κτός δμως τών άνωτέρω διεθνών έκδηλώσεων έπί εύρωπαϊκού πεδίου, θά έδει νά μνημονευθή ιδιαιτέρως καί ή πολ
λαπλή δραστηριότης τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, διά συγκλήσεως διασκέψεων ή συγκροτήσεως ειδικών έπιτροπών3. Ούτως,
είδικώτερον, κατά τήν είς Στρασβούργον πρώτην διάσκεψιν τών
διευθυντών εύρωπαϊκών ιδρυμάτων έγκληματολογικών έρευνών
(1963) συνεζητήθη καί τό θέμα τής άντιμετωπίσεως τής έγκληματικότητος τών Ανηλίκων. 'Ομοίως, πρέπει νά έξαρθή ή
δράσις τών παρά τφ έν λόγφ Συμβουλίψ ύπο-έπιτροπών τής
Εύρωπαϊκής Ε πιτροπής διά τά έγκληματολογικά προβλήμα
τα»4 . Πράγματι.
1) "Ηρχισεν έρευνώμενον 6πό μιάς έξ αύτών τό θέμα βρα
χειών στερητικών τής έλευθερίας ποινών ώς κύρωσις κατά τών
έγκληματούντων νεαρών, ιδία δ’ ειδικών τινων μεθόδων μετα
χειρίσεως αύτών, οϊαι ή «έφηβική κράτησις» (Jugcndarrest)
τού δικαίου τής Δυτικής Γερμανίας καί ή τοποθέτησίς των είς
«κέντρα κρατήσεως» (D etention Centres) τού αγγλικού δι
καίου3. Αί συναφώς παρασχεθεΐσαι πληροφορίαι τών κρατών μελών τού Συμβουλίου τής Εύρώπης έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τής άρμοδίας ύπο - έπιτροπής αύτού, έπί τφ τέλει έπεξεργασίας σχεδίου ύποδείξεων καί υποβολής πρός τούτα έν
καιρφ.
2) Έ τέρα ύπο - έπιτροπή άσχολεΐται μέ τήν εύρωπαϊκήν
συνεργασίαν είς τό πεδίον τών έγκληματούντων άνηλίκων καί
συγκεκριμένως μέ τήν έρευναν τού κατά πόσον θά ήτο χρήσιμος
ή έπεξεργασία εύρωπαϊκής συμβάσεως, έν σχέσει πρός τήν
έπίβλεψιν τών έν ήθικφ κινδύνψ ή τών έγκληματούντων παί
δων καί έφήβων, οί όποιοι τίθενται δπό τήν προστασίαν τής
πολιτείας.
3) Τρίτη ύπο - έπιτροπή διεξήγαγεν εύρεΐαν έρευναν—
έπί τή βάσει ειδικού έρωτηματολογίου δπερ άπηύθυνεν είς τά
κράτη - μέλη τού είρημένου Συμβουλίου— δσον άφορφ τά αίτια
καί τήν μεταχείριαιν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων είς
τήν μεταπολεμικήν Ευρώπην6 . Τέλος,
4) Είς τά πλαίσια έτέρας ύπό - έπιτροπής τού αύτού ώς
άνω Συμβουλίου Αντικείμενου έπεξεργασίας Απετέλεσαν τά έρωτηματολόγια, τά δποία ύπεβλήθησαν είς τά κράτη - μέλη
του, ώς πρός τάς σχέσεις εύρείας χρήσεως μέσων ένημερώσεως
τού κοινοί! (Τόπου, ραδιοφώνου, κινηματογράφου, τηλεοράσε-

ως) καί έγκληματικότητος παίδων καί έφήβων. Τά πορίσματα
τώς τοιαύτης έρεόνης έδημοσιεύθησαν ύπό τόν τίτλον «Ή έπάρκεια τών έφαρμοζομένων προγραμμάτων πρός πρόληψιν τής έγ
κληματικότητος τών άνηλίκων»2 καί ύπεβλήθησαν κατά τό έν
έτει 1962 όργανωθέν είς ’Ιταλίαν (Frascati) σεμινάριον τού
’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών®.
’Αποφασιστικόν, ώσαύτως, βήμα πρός τήν κατεύθυνσιν τής
—ΐμιιέσως πλήν σαφώς έκδηλουμένης -—τάσεως ένοποιήσεως
τής προστατευτικής τών άνηλίκων εύρωπαϊκής νομοθεσίας, έγένετο είς τόν τομέα τού ποινικού δικαίου τών οικονομικών
συναλλαγών καί συγκεκριμένως τού άποκαλουμένου έργατικού
ποινικού δικαίου τών άνηλίκων, χάρις είς τόν «Εύρωπαϊκόν
Κοινωνικόν Χάρτην» τού 1961. Οϋτω, τά ύπογράψαντα τούτον
συμβαλλόμενα μέρη—έν οΐς καί ή 'Ελλάς— άνεγνώρισαν, δτι
«οί παΐδες καί οί έφηβοι δικαιούνται προστασίας έναντι τών
φυσικών καί ήθικών κινδύνων, είς τούς όποιους είναι έκτεθειμένοι»’ καί— περαιτέρω— δτι «ή μήτηρ καί τό τέκνον έχουν
δικαίωμα προσηκούσης κοινωνικής καί οικονομικής συμπαραστάσεως, Ανεξαρτήτως τής περιουσιακής καταστάσεως αύτών»9.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Κατόπιν τών προεκτεθέντων, καθίσταται έμφανές δπόσον
έντατική είναι ή Απανταχού τής Εύρώπης κίνησις είς τδ πε
δίον τής δμοιομόρφου ρυθμίσεως πλείστων δσων προβλημάτων,
σχετιζομένων πρός τούς κοινωνικώς Απροσαρμόστους Ανηλίκους.
θά ήδόνατο, ϊσως, νά παρατηρήση τις, δτι τό δλον θέμα
έμπίπτει είς τόν τομέα τής ένοποιήσεως τού ποινικού δικαίου
καθόλου, περί τής δποίας ήδη άπό τοό 1927 ήσχολήθη ή έν
Βαρσοβίφ διεθνής διάσκεψις, καθ’ ήν τό
ιταλικόν Σχέδιον
Ferri έθεωρήθη κατάλληλον — μετά τινων παραλλαγών καί
προσθηκών—Τνα χρησιμεύση ώς πρότυπον κατά τήν διατύπωσιν
τών νέων ποινικών νομοθεσιών1®'. Είναι δέ γνωστόν, δτι άπαααι
αί μέχρι σήμερον καταβληθεΐσαι σχετικώς προσπάθειαι, Απέδω
σαν καρπούς μόνον είς τό πεδίον τής δικαστικής συνδρομής—
κατόπιν προεργασίας τού έν ’Οξφόρδη τμήματος τού «’Ινστιτού
του Διεθνούς Δικαίου» ήδη άπό τού 1881111, τής συνελθοόσης
έν Κοπεγχάγη τφ 1935 έκτης διεθνούς διασκέψεως πρός ένοποίησιν τού ποινικού δικαίου12, κ.ά.—καί τής έκτελέσεως τών
ύπό ξένων δικαστηρίων άπαγνελθεισών ποινών, ώς μαρτυρούν
τόσον τό άπό 1ης ’Ιουλίου 1963 ίσχΰον σουηδ·κόν νομοθέτημα
τού αύτού έτους έπί τής έν προκειμένψ συνεργασίας τών πέντε
σκανδιναυϊκών χωρών 13, δσον καί πρόσφατον σχέδιον τής
οικονομικής ένώσεως τών κρατών τής Benelux έπί τού αύτού
θέματος.
Πλήν δμως, διαπιστώσεις οΐαι αί άνωτέρω δέν θά έδει νά
δδηγήσουν είς άπαισιοδόξους σκέψεις περί τών υφισταμένων
δυνατοτήτων ένοποιήσεως τού ποινικού δικαίου τών άνηλίκων
είς τήν Εύρώπην. Καί τούτο, διότι έκτός τού δτι καλλιεργεϊταν
συστηματικώς τό έδαφος έπί τού όποιου θά κατκστή δυνατή ή
πραγματοποίησις τού έν λόγφ σκοπού έν τφ μέλοντι14, δέν
πρέπει νά παραγνωρίζεται ή ίδιάζουσα φύσις τού δικαίου τού
του, δπερ δέν συνδέεται πρός κατ’ ιδίαν νομοτυπικάς μορφάς—
ώς συμβαίνει πρσκειμένου περί τού κοινού ποινικού δικαίου—
άλλά πρός γενικάς άρχάς αί όποϊαι άναφέρονται είς τήν ένοχήν, τάς ποινικάς κυρώσεις, τήν καθ’ Βλην Αρμοδιότητα καί τήν
έκτέλεσιν13. "Οθεν, έν δψει τού δτι είς τό πεδίον τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων παίδων καί έφήβων δέν Αναφύονται δυαχέρειαι σχέσιν έχουσαι πρός τό είδικόν μέρος τών εύρωπαϊκών
ποινικών νομοθεσιών, δπερ συνδέεται άναποσπάστως πρός τά
ιδιαίτερα ψυχολογικά γνωρίσματα, πρός τάς παραδόσεις, τά
ήθη καί τά έθιμα τών λαών τής Εύρώπης16, τό έργον τής ένο
ποιήσεως τού ποινικού δικαίου τών άνηλίκων δέον, καθ' ήμάς,
νά θεωρήται ώς ή κατάληξις τής έπιτελουμένης δλονέν είς
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εύρυτέραν κλίμακα δμοιομόρφου έξελίξεως ποικίλων χύτου θε
σμών.
Ή τοιαύτη δμοιόμορφος εξέλιξες διευκολύνεται σημαντι
κ ές ούχί μόνον διά τής έπί διεθνούς έπιπέδου κινήσεως— περί
ής έγένετο λόγος ανωτέρω—άλλα καί διά των πολυαρίθμων
έπιστημόνων ο'ίτινες έπιδίδονται άπό μακροΟ εις τό έργον τής
συγκριτικής έρεύνης τών έντός τοΰ εύρωπαϊκοΟ γεωγραφικού
χώρου ίσχυόντων θεσμών έπί τών κοινωνικές άπροσαρμόστων
παίδων καί έφήβων, είτε μεμονωμένους'7, είτε έντός τέν κόλ
πων ποικιλωνόμων όργανώσεων καί δργανιαμών'8. Έ κ παραλ
λήλου, σημαντικός παράγων ένοποιήσεως τοΰ εύρωπαϊκοΟ ποι
νικού δικαίου έπί τέν άνηλίκων είναι καί ή εις τήν πλειο
νότητα τών χωρών τής Εύρώπης θέσπισις αύτοτελέν νομοθετημάτων προστατευτικών τών άνηλίκων'9, δεδομένου δτι χάρις
εις ταΟτα άποβαίνει εύχερέστερον καί ασφαλέστερου τό έργον
τής συγκρίαεως τών κατ’ ιδίαν δικαίων.
"Οθεν, έν δψει τοΰ δτι, ή μέν συγκριτική έρευνα προπα
ρασκευάζει τό έδαφος πρός ένοποίησιν του δικαίου έν γένει, ή
δέ πρό όγδοηκσνταπενταετίας, περίπου, άρξαμένη διαμόρφωσις
ένός όποτυπώδους ποινικού δικαίου άνηλίκων, έξειλίχθη εις
τόν διαπιστωθέντα ήδη άνωτέρω σύγχρονον έπιστημονικόν aat
νομοθετικόν όργασμόν έντός τοΰ πεδίου τών κοινωνικές άπρο
σαρμόστων άνηλίκων καί ιδιαιτέρως είς τήν δημιουργίαν κ λί
ματος έμπιστοσύνης καί πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τών εύρωπαϊκών κρατών, έχομεν τήν γνώμην, δτι ταδτα βαίνουν βρα
δέως μέν, πλήν δμως σταθερώς, πρός όμοιόμορφον έξέλιξιν τών
έν προκειμένφ δικαίων των.
Έ φ ’ δσον τό ποινικόν δίκαιον τών άνηλίκων είναι έγκληματοπροληπτικόν καί ούχί κατασταλτικόν, έχει ώς βασικάς
αύτοΰ έννοιας τήν έπικινδυνότητα, τήν προστασίαν, τήν θερα
πείαν, τήν άγωγήν καί τόν σωφρονισμόν καί ούχί τήν ένοχήν
καί τήν ποινήν, αί δέ κατ’ ιδίαν νομοτυπικαί μορφαί τοΰ είδικοΟ μέρους το0 ποινικού κώδικος ή τών ειδικών ποινικών νό
μων άποτελούν άπλώς τήν άφορμήν, ίνα τεθή εις λειτουργίαν
ό προληπτικός μηχανισμός αύτού, τό δλσν πρόβλημα τής ένοποιήσεώς του έντός τών κόλπων τής εύρωπαϊκής ηπείρου π ε
ριορίζεται είς τήν διαπίστωσιν τών έπί μέρους διαφορών τών
έπί άνηλίκων οόσιαστικών καί δικονομικών δικαίων της, είς
τήν αίτιολόγησιν αύτών καί είς τήν προσπάθειαν άναζητήσεως
τών ύφισταμένων δυνατοτήτων άπαλείψεως τών τοιούτων δια
φορών.
Ούτως, είδικώτερον, δσον άφορφ τάς είς τό ο ό σ ι α
σ τ ι κ ό ν
π ο ι ν ι κ ό ν
δ ί κ α ι ο ν
τών άνηλίκων
διαπιατωθείσας μεταξύ τών κατ’ ιδίαν εύρωπαϊκών νομοθεσιών
βασικάς διαφοράς 2®, θά ήδυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τά
έξής:
1) Ή ποικιλία τών δρίων τής ποινικής άνηλικότητος δέν
όφείλεται τόσον είς λόγους κλιματολογικούς ή σχέσιν έχοντας
πρός τά ήθη, δσον κυρίως είς διάφορον έπιστημονικήν άντίληψιν περί τής διάρκειας τής περιόδου ήλικίας— καί δή τής έφηβικής τοιαύτης— έντός τής όποιας έπέρχεται ή πλήρης άνάπτυξις τών ψυχικών λειτουργιών τού άνθρώπου. Πάντως, ή
έκ τών προεκτεθέντων στοιχείων συναγομένη νομοθετική έξέλιξτς, φαίνεται στρεφομένη (έξαιρέσει τής σοβιετικής νομοθεσίας
τού 1935) πρός τήν κατεύθυνσιν τής άνυψώσεως τής ήλικίας
μέχρι τής όποιας δ άνήλικος ύπόκειται είς είδικάς διατάξεις,
διαπιστοδται δέ μεταξύ τών νεωτέρων περί κοινωνικές άπρο
σαρμόστων παίδων καί έφήδων νομοθεσιών (λ.χ. είς τόν πρόσ
φατον βελγικόν ν. τής 8.4.1965)21, τάσις καθορισμού τού δεκάτου όγδόου έτους τής ήλικίας ώς δρίου ένθα τερματίζεται ή
ποινική άνηλικότης22.
Έ κ παραλλήλου, ή είς τινας νομοθεσίας τής Εύρώπης
παρατηρουμένη έλλειψις έλαχίστου δρίου ήλικίας, κάτω τού
όποιου ό άνήλικος Θεωρείται παρά τών λοιπών άπολύτως α
νεύθυνος ποινικές, παρακάμπεται εύχερώς, δεδομένου δτι ή
παιδική ήλικία— περί ής πρόκειται ένταδθα — διακρίνεται
σαφέστερον τής έφηβικής, άπό δσον αδτη τής μετεφηβικής πε
ριόδου.
"Οθεν, δέν θά βραδύνη, καθ’ ήμδς, ή έντός τού πεδίου
τούτου έπίτευξις όμοιομόρφου ρυθμίσεως έκ μέρους τών εύρωπαϊκών περί άνηλίκων νομοθεσιών.
2) Έ ν σχέσει πρός τήν δλην προσωπικότητα τού άνηλίκου, τήν έπικινδυνότητα τοΰ παιδός καί τήν ύπερεπικινδυνότητα
τοΰ έφήβου, ή όποια έξακολουθεϊ—κατά τά προλεχθέντα—νά
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τοποθετήται είς τήν βάαιν τής ίκανότητος νοήσεως καί 6ουλήσεως (διακρίσεως), έκ μέρους εύαρίθμων ποινικών νομο
θεσιών, έχομεν τήν γνώμην, δτι τό δλσν πρόβλημα είναι κα
θαρές έπιστημονικόν, μή συνδεόμενον πρός ίδιαζούσας συνθήκας τών όλίγων αύτών εύρωπαϊκών χωρών, θά ήδύνατο, μάλι
στα, νά παρατηρήση τις, δτι έν τή δικαστηριακή πρακτική οί
δικασταί τών κρατών ένθα ισχύει είσέτι τό κριτήριου τής διακρίσεως, δέχονται συνήθως τήν έλλειψιν μιάς ■τοιαύτης ίκα
νότητος, πρός τόν σκοπόν έπιβολής έπί τών έγκληματησάντων
άνηλίκων άναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων καί ούχί ποι
νικών κυρώσεων τοΟ κοινού δικαίου. Επομένως, θαττον ή βράδυον καί τά δίκαια ταΟτα τής Εύρώπης θά προσαρμόσουν τάς
διατάξεις των μέ βάσιν ούχί πλέον τήν ένοχήν καί τήν ποι
νήν, άλλά τήν έπικινδυνότητα καί τά άντίστοιχα καθαρές έγκληματοπροληπτικά μέτρα τής πλειονότητος τών έτέρων εύρωπαϊκών περί άνηλίκων δικαίων.
3)
"Οσον άφορά τήν μεταχείρισιν το0 τελέσαντος άξιόποινόν τινα πράξιν παιδός ή έφήβου, είναι άληθές, δτι διαπιστοδτχ ι κλϊμαξ άναμορφωτικών μέτρων, ποικιλόντων άπό δικαίου
είς δίκαιον. Παρά ταδτα, τά έν λδγψ μέτρα συνδέονται, έν τε 
λική άναλύσει, είτε πρός τήν «άνοικτήν» άγωγήν, ύπό τό
κράτος τής όποιας οδτος δέν άπομακρύνεται τοΰ οικογενειακού
περιβάλλοντός του, είτε πρός τήν «κλειστήν» άγωγήν, ή όποια
χρησιμοποιείται μόνον δσάκις τό περιβάλλον τούτο είναι άκατάλληλον διά τήν κοινωνικήν προσαρμογήν αύτοΰ218.
Καί ένταΰθα εϊμεθα τής γνώμης, δτι έντός τών γενικών
πλαισίων τού πνεύματος τών τοιούτων μέτρων, ούδέν κώλυμα
ύφίσταται διά τήν παροχήν εύχερείας είς ένα έκαστον εύρωπαΐον νομοθέτην, δπως θέσπιση τά περισσότερον προσιδιάζοντα πρός τάς τοπικάς συνθήκας τής ιδίας αύτοΰ χώρας καί τάς
αύτόθι κρατούσας παιδαγωγικής άντιλήψεις άναμορφωτικά μέ
τρα, χωρίς τό παράπαν νά θεωρήται τό τοιοΰτον ώς άσυμβίβαστον πρός τήν έννοιαν τής ένοποιήσεως του ποινικού δικαίου
τών άνηλίκων24.
Έ ξ έτέρου, είναι άληθές, δτι καί είς τό δ ι κ ο ν ο μ ικ ό ν π ε δ ί ο ν διαπιστοΰνται έτι σημαντικώτεραι διαφοραί
μεταξύ τών έπί μέρους εύρωπαϊκών δικαίων τών κοινωνικές
άπροσαρμόστων παίδων καί έφήβων. Οδτω25:
1) Ώ ς πρός τάς περί τήν σύνθεσιν τών όργάνων τά όποια
κρίνουν τούς έγκληματοΰντας άνηλίκους παραλλαγάς — περί
ών έγένετο λόγος άνωτέρω— θά ήδύνατο νά παρατηρήση τις,
δτι, έν δψει τών «συμβουλίων» (έπιτροπών) τών σκανδιναυϊκών
χωρών, τών άπσκλειστικώς έξ ειδικευμένων νομικών δικαστών
συγκροτουμένων δικαστηρίων άνηλίκων τής πλειονότητος τών
εύρωπαϊκών κρατών καί τοΟ μή γνωρίζοντος τόν θεσμόν του
ειδικού δικαστοδ άνηλίκων— δπό τήν μορφήν τού σπουδαιότε
ρου παράγοντος προστασίας τών παρεκτρεπομένων καί τών έν
ήθικφ κινδύνψ παίδων καί έφήβων 26— Αγγλικού δικαίου, τά
κατά καιρούς συγκαλούμενα διεθνή συνέδρια, άποφεύγουν έπιμελώς νά ταχθούν ύπέρ τής μιάς ή τής έτέρας νομοθετικής
τακτικής, διατυποΟντα τά πορίσματά των, κατά τρόπον ώστε
αί ύποδείξεις των νά προσαρμόζωνται είς άπαντα τά έπί τοΰ
προκειμένου νομοθετικά συστήματα.
Καθ’ ήμάς, δν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν άνάπτυξιν τών βοη
θητικών ύπηρεσιών τού δικαστοδ άνηλίκων καί τό δεδομένου
δτι είς τάς σκανδιναυϊκάς «έπιτροπάς» άνηλίκων μετέχει καί
εις δικαστής, τό πιθανώτερον είναι, δτι έν τφ μέλλοντι ή έξέλιξις τοΰ θεσμού τούτου είς τήν Εύρώπην θά κατευθυνθή πρός
τήν θέσπισιν δικαστηρίων μικτής συνθέσεως, ύπό τύπον συγ
γενικού συμβουλίου, έντός τών κόλπων τού όποιου θά διαδρα
ματίζουν σημαντικόν ρόλον, δ έχων βαθεϊαν γνώσιν τών προ
βλημάτων τών παίδων καί έφήβων νομικός δικαστής, δ ειδι
κός έπ’ αύτών έγκληματολόγος δμοδ μετά τού είδήμονος σωφρονιστού, δ παιδοψυχίατρος καί ό παιδαγωγός, έν στενή πρός
άλλήλους συνεργασίφ, διότι δ δικαστής δέν δύναται νά είναι
παντογνώστης27.
2) Είς τό πεδίον τής κινήσεως καί άσκήσεως τής ποινι
κής διώξεως, ήτις συνάπτεται άναποσπάστως πρός τήν καθίδρυσιν δίκης καί τήν έπιβολήν ποινής 28, τά εύρωπαϊκά δίκαια
έν τή πλειονότητί των έμμένουν είς τήν άναγκαιότητα τής συμπράξεως τής κατηγορούσης άρχής, καθ’ δλα τά στάδια τής
ποινικής διαδικασίας.
Πλήν δμως, έν δψει τού δτι δ είσαγγελικός θεσμός Απο
τε λ ε ί conditio sine qua non τής κατασταλτικής δικαιοσύνης,
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τό ίέ ποινικόν δίκαιον τών Ανηλίκων εχει έγκληματοπροληπτικόν χαρακτήρα—έφ’ ώ καί τά όμώνυμα δικαστήρια λειτοοργοΟν
δπό τύπον οίκογενειακίδν συμβουλίων (έλλειψις δημοαιότητος
κ .λ.π .) — φρονοδμεν, δτι ή σδμπραξις τοδ είσαγγελέως δέν
τυγχάνει Απαραίτητος. Είναι δέ πιθανόν, δτι έν τφ μέλλοντι,
έφ’ δσον ήθελε πραγματοποιηθή γενική στροφή τών εδρωπαϊκών
δικαίων πρός τόν Ανωτέρω μικτόν τύπον τού δικαστηρίου Ανη
λίκων, ΘΑ καταστή, μΑλλον, περιττή ή ένώπιον αύτού έκπροσώπησις τής δημοσίας τάξεως καί τοδ νόμου, κατΑ τό πρότυπον
τοδ Αγγλικού δικαίου, ένθα πΑν ίδρυμα κοινωνικής προνοίας
(κρατικόν ή μή) δικαιούται νΑ Αγάγη ένώπιον τοδ δικαστη
ρίου παΐδα ή έφηβον χρήζοντα προστασίας.
3) Ή παρώστασις τής πολιτικής Αγωγής έξακολουθεί νΑ
είναι έπιτρεπτή 6πό τής πλειονάτητος τών δικαίων τής Εδρώπης. ΠαρΑ ταδτα, έν δψει τοδ δτι ή ένώπιον τών ποινικών δ ι
καστηρίων έμφΑνιαις τοδ έκ τής Αξιοποίνου πρώξεως Αμέσως
ή έμμέσως προσβληθέντος, Αποτελεί ύπόλειμμα τοδ θεσμού τής
Ατομικής έκδικήσεως, Αναγομένου εις τΑς πρωτογόνους βαθμί
δας έξελίξεως τοδ Ανθρώπου, χωρίς δέ νΑ συμβάλη οδτος αημαντικώς εις τήν ΑποκΑλυψιν τής Αλήθειας, καθίσταται 6 Α
μείλικτος πολέμιος καί διώκτης τοδ κατηγορουμένου— δεδομέ
νου δτι έκ τής καταδίκης αδτοδ έξαρτΑται κατΑ μέγα μέρος ή
ίκανοποίησις τών Αξιώσεών του πρός Ανόρθωσιν οίασδήποτε δλικής ή ήθικής ζημίας ή βλάβης— όρθώς έκρίθη δπό τινων εδρωπαϊκών δικαίων περιττή ή παράστααις τοδ πολιτικώς ένάγοντος ένώπιον τών δικαστηρίων Ανηλίκων, άφοδ, μάλιστα, οί
δικασταί τών έμμενουσών είς τόν θεσμόν τούτον εδρωπαϊκών
νομοθεσιών “παραπέμπουν—συνήθως—τΑς Αστικής φύσεως Αξιώ
σεις τοδ παθόντος ένώπιον τών πολιτικών δικαστηρίων. "Οθεν,
είναι πιθανόν, δτι ΘΑ αημειωθή καί έν προκειμένη) στροφή τοδ
εδρωπαίου νομοθέτου πρός τήν κατεόθυνσιν τής καταργήσεως
τοδ θεσμού τής πολιτικής Αγωγής είς τό πεδίον τής δικαιο
σύνης τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων παίδων καί έφήβων.
Τέλος,
4) Οδδεμία δυσχέρεια δφίσταται, καθ’ ήμΑς, δπως κατα
στούν πρότυπα πρός' μίμησιν αί εδρωπαϊκαί έκεΐναι νομοθεσίαι,
αϊτινες έπραγματοποίησαν Αποφασιστικά βήματα πρός διεδρυνσιν τής καθ’ ϋλην Αρμοδιάτητος τών δικαστηρίων Ανηλίκων,
έπΐ θεμάτων άναγομένων οδχί μόνον είς τήν προστασίαν τών
έν ήθικφ κινδόνφ παίδων καί έφήβων καί είς τήν αυμπαράστασιν τών γονέων οί όποιοι εόρίακσνται ένώπιον δυσχερών
προβλημάτων Αγωγής τών τέκνων των, Αλλά καί είς τήν Αστι
κήν προστασίαν τών Ανηλίκων, κατΑ τό πρότυπον τοδ προσφά
του βελγικού νόμου, δστις άνέθεσεν είς τΑ έν λόγψ δικαστήρια
τήν έκδίκαοιν δποθέσεων υιοθεσίας, αδθαιρέτου έγκαταλείψεως
τής οικογενειακής έστίας, χειραφεαίας, κηρόξεως έκπτώτων
Από τής πατρικής έξουαίας ήθικώς Αναξίων γονέων, κ.ο.κ.
ΚατΑ ταδτα, έν κατακλεϊδι ΘΑ ήδύνατο νΑ εϊπη τις—δπό
τόπον τελικού συμπεράσματος έπί τών προεκτεθέντων ■
—-δτι τό
εδρωπαϊκόν ποινικόν δίκαιον τών κοινωνικώς Απροσαρμόστων
Ανηλίκων, χειραφετηθέν, έν πολλοΐς, τοδ κοινού δικονομικοδ
καί— κυρίως—οδσιαστικοδ ποινικσδ δικαίου, έμφανίζει, τό γε
νδν Ιχον, μερικήν όμοιομορφίαν, ήτις διά τής παρόδου τοδ
χρόνου θέλει έξελιχθή είς καθολικήν τοιαότην, δπό τήν έν
νοιαν δτι αί αδταί γενικαί Αρχαί ΘΑ διέπουν τήν δπό τοδ νο
μοθέτου μιΑς 'Ηνωμένης Εδρώπης Αντιμετώπισιν τών Αντικοι
νωνικών έκδηλώσεων καί τών Αφορώντων τήν προστασίαν έν γένει τών παίδων καί έφήβων ποοβλημάτων, έν δψει τοδ γνωστού
δεδομένου, δτι οδτοι δέν Αποτελοδν σμικρογραφίαν τών Ανηλί
κων συνανθρώπων των κατΑ τό σώμα καί τήν ψυχήν, Αλλ’ έχουν
ιδίαν Ανατομικήν δπόστασιν, ιδίαν φυσιολογίαν καί ιδίαν ψυ
χολογίαν.
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«ΠΡΑΓΜΑ ΠΡΟΕΛΘΟΝ ΕΞ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ
ΠΡΑΞΕΩΣ» ΚΑΤ’ Δ Ρ Θ Ρ Ο Ν 394 Π. Κ.*
Τοϋ κ. Ν. Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Καθηγητοΰ Παν/ μίου ’Αθηνών

ΙΜ ΩΡΕΙΤΑ Ι κατ’ άρθρον 394
Τ
ή Αποδοχή κλπ. πράγματος
προελθάντος έξ ο ί α σ δ ή π ο τ ε
άξιοποίνου πράξεως, ή μόνον έξ έγ
κλήματος στρεφόμενου, αμέσως ή έμμέσως, κατά τής περιουσίας έτέρου;
Τό ζήτημα έχει ικανήν πρακτικήν
σημασίαν, δικαιολογούσαν τήν άκολουθοΰσαν σύντομον άνάπτυξιν:
1.
Τρεις είναι κατά βάσιν αί έν
Επιστήμη ύπαστηριχθεΐσαι γνώμαι
καθ’ δσον άφορά εις τόν λόγον τοΰ
άξιοποίνου τής «άπαδοχής καί διαθέσεως προϊόντων τοΰ έγκλήματος»
(βλ. άντί πολλών νεωστί τήν έκτεταμένην άνάπτυξιν τοΰ Miehe, Die
Schutzfunktion der Strafdrohungen
gegen Begunstigung und Hehlerei
έν Honig - Festschrift 1970, σελ. 91
έπάμ.) .
Κατά μίαν πρώτην (Gallas, Scha
fer, G eerds), οδτος έγκειται έν τή
π α ρ α σ ιτ ικ ή
έ κ μ ε τ α λλ ε ύ σ ε ι τών P ro d u c ta έκ τής τελέσεως έγκλημάτων κατά τής περι
ουσίας έν1 ευρείφ έννοίφ («δ κλεπτα
ποδόχος είναι δ προαγωγές τών κλε
πτών») . Είδικωτέρα τις ένασχόλησις
μετά τής άπόψεως ταύτης, όμως, παρέλκει, δοθέντος δτι κατά τδν ήμέτερον Π.Κ. δέν συνιστφ άπαραίτητον
προΰπόθεσιν τής τιμωρήσεως ή έπί
σκοπώ προσπορισμοΰ δ φ έ λ ο υ ς
τέλεσις τής «άποδοχής». Επομένως,
δ δράστης αυτής δέν είναι άπαραιτήτως καί «έκμεταλλευτής».
Κατά τήν δευτέραν, δλως μεμονωμένως
ύποστηριζομένην
άποψιν
( S c h r o d e r , S t r e e) , δ «άποδοχεΰς» καί «διαθέτης» τιμωρείται
διότι μ α τ α ι ώ ν ε ι τ ή ν ά ρσιν τ ής π α ρ α ν ό μ ο υ κα
τ ο χ ή ς τοΰ δράστου τής προηγηθείσης άξιοποίνου πράξεως έπί τοΰ
προϊόντος αύτής καί τήν άποκατάσιν τής νομίμου έπ’ αύτοΰ κατοχής.
Τέλος κατά τήν τρίτην άποψιν, ή-

τις είναι καί ή άπολύτως κρατούσα χθοΰν ποινικώς καί τιμωρηθούν δ
έν τε τή θεωρία καί τή '/ομολογία συναλλασσόμενος μετά τίνος έπαίτου
(άρθρ. 407 Π.Κ.) ή έκμεταλλευτοΰ
τοΰ Γερμανικού ’Ακυρωτικού, ή άποδοχή καί διάθεσις προϊόντων τοΰ έγ πορνών (άρθρ. 350 Π .Κ .), δ άποδε
χόμενος τά χρήματα, τά δποϊα έλακλήματος στρέφεται κ α τ ά τ ή ς
π ε ρ ι ο υ σ ί α ς , τής έγκληματι- βεν δ «μπράβος» Α. διά νά ξυλοκοκής αύτής ούσίας έγκειμένης έν τή πήση τόν Β. κ. ο. κ. ( ' ) . Αί ώς
άνω μορφαί συμπεριφοράς, δμως δέν
σ υ ν τ η ρ ή σ ε ι
τής
διά
ιδίαν έγκληματής π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς πρά έ χ ο υ ν
τ ι κ ή ν ά π α ξ ί α ν , άλΥ Απο
τήξ ε ω ς δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί σ η ς
π α ρ α ν ό μ ο υ π ε ρ ι ο υ σ ι α  τελούν τό πολύ μίαν γενικής ή καί
κής καταστάσεως
«θεω γενικωτάτης φύσεως «βοήθειαν», παρία τής συντηρήσεως» ή «διαιωνίσε- ρεχομένην εις τόν δράστην ένός έγ
μ ε τ ά
τήν τέλεσιν
ως». Βλ. λ.χ. IlGSt 52, 138' B g H- κλήματος
St 7 , 137- 10, 151" Κ ο h 1 r a u s- τούτου, ήτις καθ’ έαυτήν δέν είναι
c h — L a n g e , StGB 43η έκδ. άξια ποινής (2) , μόνον δέ έφ’ δσον
άγεται μέχρι πληρώσεως τών είδι1961, σελ. 565‘ M e z g e r - B l e i
Strafrecht I I , 9η έκδ. 1966, σελ. κωτέρων δρων τής «ύποθάλφεως» έγ169 έπ.' Maurach, Strafrecht, Bes. κληματίου (άρθρ. 231 Π,Κ.) δύναται νά καταστή ποινικώς διαφέρουTeil, 5η έκδ. 1969 σελ. 136" W e i z e 1, Das Deutsche Strafrecht, 11η σα.
Εις άνάλογα άτοπα δδηγεΐ, δμως,
έκδ. 1969, σελ. 396 L a c k n e r M a a s s e n, StGB 6η έκδ. 1970 προσεκτικώς παρατηρουμένη, καί ή
σελ. 559, έκ δέ τών ήμετέρων Γ ά προεκτεθεϊσα γνώμη τών S c h r o 
καί S t r e e. Κατ’ αόψ α ν , Ποινικόν Δίκαιον, Ειδικόν d e r
Μέρος τεΰχ. Ζ ' 1969, σελ. 5' Κ α τούς λ.χ. πρέπει νά τιμωρηθή κατ’
ρ α ν ί κ α ν, Έγχειρίδιον Ποινι άρθρον 394 καί δ άποδεχόμενος τά
κού Δικαίου, τεΰχ. Γ ' 1964, σελ. χρήματα δι’ ών έδωραδοκήθη ύπάλ592’ Φ ι λ ι π π ί δ η ν , έν «'Αρ ληλός τις, διότι, λέγουν, ματαιώνει
μέ νοπούλψ» ΙΔ ' σελ. 480 έπ. Κ α- τήν ύπό τοΰ άρθρου 238 Π.Κ. («δήμευσις δώρου») έπιτασσομένην άρσιν
τ σ α ν τ ώ ν η ν , Ποιν. Χρον. Κ '
τής κατοχής τοΰ δωροδοκηθέντος έπ’
σελ. 322).
2.
Προκειμένου νΰν νά έκτιμή- αυτών. ’Αλλά καί έδώ ή άποδοχή
σωμεν άσφαλώς τήν άξίαν μιας έκά- στερείται ι δ ί α ς έ γ κ λ η μ α στης τών έν τέλει δύο άπόψεων, δυ- τ ι κ ή ς άπαξίας, αί δέ ύπό τοΰ
νάμεθα νά θέσωμεν ώς άφετηρίαν τήν Π.Κ. προβλεπόμεναι (καί τό σπουδαιάκόλουθον, ένδιαφέρουσαν συγκριτι ότερον: μή έπιβληθεΐσαι είσέτι) κυ
κήν παρατήρησιν1: Τ πό δμοίαν δια- ρώσεις, οί’α ή δήμευσις τοΰ δώρου,
τύπωσιν νόμου πρός τήν τοΰ ήμετέ- μόνον εις τόν δράστην1 δύνανται νά
ρου άρθρου 394 ούδείς ποτέ ύπεστή- άφοροΰν, δχι δέ καί εις τρίτους —
ριξεν έν Γερμανία, δτι καθίσταται έξαιρουμένων, βεβαίως τών έν άρθρψ
άξιόπαινος δ άποδεχόμενος πράγμα 231 Π.Κ. διαλαμβανομένων (ματαίωπροελθόν έξ ο ί α σ δ ή π ο τ ε ά σις έκτελέσεως τής έ π ι β λ η θ ε ί
ξιοποίνου πράξεως. ’Αληθώς, τούτο σ η ς ποινής) .
Διά τούς λόγους άκριβώς τούτους,
θά είχεν ώς συνέπειαν άφόρητον διή ώς έλέχθη άπολύτως κρατούσα
εύρυνσιν τών δρίων τοΰ άξιοποίνου:
Μεταξύ άλλων θά έδει λ.χ, νά διω- * Έκ τών «Ποινικών Χρονικών».

γνώμη δέχεται,δτιή «Απο δ ο χ ή »
συνιστώ έγκλημα κ α τ Α τ ή ς
π ε ρ ι ο υ σ ί α ς , τό δέχεται δέ
έν Γ ερμα'/ία καίτοι — καί τού
το είναι ιδιαιτέρως χαρακτηρι
στικόν— ή σχετική διάταξις (παρ.
259 Γερμ. Π.Κ.) δ έ ν περιλαμ
βάνεται έκεΐ μεταξύ των έγκλημάτων κατά τής περιουσίας άλλ’ έντάισοεται υπό τού νόμου- είς ίδιον κεφάλαιον δμοΰ μετά τής «ύποθάλψεως έγκληματίου». ’Ι δ ί α ν
ίγκληματι,κήν άπαξίαν Ιχει, νομίζο
με ν, ή «Αποδοχή», τοΰ πράγματος, μό
νον
ό σ ά κ ι ς
σ υ ν ι σ τ φ
καθ’ έαυτήν συνέ χ ι σι ν
τ ή ς π ρ ο σ β ο λ ή ς , ήν ένεΐχεν ή προηγηθεΐσα Αξιόποινος πράξις’ τούτο δέ προϋποθέτει λσγικώς,
δτι ή τελευταία αϋτη ένεΐχεν δντως
προσβολήν τής περιουσίας έτέρου, δτι ένέκειτο, Ακριβέστερον, είς μίαν
παράνομον μετάθεσιν
π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ή ς Α ξ ί α ς είς
τρόπον, ώστε ή Αποδοχή νά συνιστά
μίαν παράνομον ώσαύτως π ε ρ α ι 
τ έ ρ ω μ ε τ ά θ ε σ ι ν τής ίδιας

Αξίας μέ Αποτέλεσμα τήν διατηρησιν, κατοχύρωσιν καί διαιώνισιν τής
προσβολής. Είς τοΰτο Ακριβώς προ
σέχει ή Απολύτως κρατούσα «θεωρία
τής διαιωνίσεως», καθ’ ήν ή Αξιόποι
νος πράξις έξ ής προήλθε τό γενόμενον δεκτόν πράγμα όφείλει νά εί
ναι έγκλημα «κατά τής ιδιοκτησίας»
(Κειφάλαιον Κ Γ ' Ποινικού Κωδικός
Αρθρ. 372— 384α), ή «κατά τών πε
ριουσιακών δικαίων» (Κεφ. Κ Δ ' Αρ
θρα 385— 4 0 6 ), ή, έστω, έγκλημα
τό όποιον καίτοι μή στρεφόμενον
καθ’ έαυτό κατά τών ώς Ανω έννόμων Αγαθών έπάγεται in concreto
παράνομον μετάθεσιν περιουσιακής
Αξίας (λ.χ. πλαστογραφία).
Ή Αποδοχή τών Ανωτέρω ύπό τό
κράτος τού ήμετέρου Ποινικού Κώδικος έπιβάλλεται, ναμίζομεν, Απαρεγκλίτως, δοθέντος δτι ούτος κατατάσ
σει τήν «Αποδοχήν καί δ ιάθεοι ν» με
ταξύ τών έγκλημάτων «κατά περιου
σιακών δικαίων». Ή συστηματική
αύτη κατάταξις (έπικουρουμένη καί
ύπό τών έν τή Αιτιολογία Σ χ. 1933
Αναγραφόμενων έν σελ. 597) «διότι

δρθστέρα φαίνεται ή άντίληψΊς δτι ή
τιμωρουμένη ένέργεια Απευθύνεται
κυρίως έναντίον τ ή ς π ε ρ ι ο υ 
σ ί α ς τού άδικηθέντος») δμοΰ μετά
τών ώς Ανω συλλογισμών περί τής
ratio τής τιμωρήσεως τοΰ «Αποδέ
κτου», μάς Αγουν, έπομένως είς τό
Ακόλουθον συμπέρασμα:
Κατ’ Αρθρον 394 11 Κ . καθίσταται
Αξιόποινος μόνον δ Αποδεχόμενος ή
διαθέτων πράγμα προελθόν έξ Αξιο
ποίνου πράξεως κατά τής ιδιοκτησίας
ή καπά περιουσιακών δικαίων Αμέσως
ή Ιμμέσως. Ή έν τψ νόμω έκφρασις
«έξ Αξιοποίνου πράξεως» πρέπει κα
τά ταΰτα νά έρμηνευθή συσταλτικώς.
(1) Τδ ατοπον θά έπετείνετο έν δψει
τοϋ ύπδ τοδ ήμετέρου Κώδικος καθ ιερούμένου (έν τή § 2 τοΟ άρθρου 394) αξιο
ποίνου τής αποδοχής και τών 0 π ο κ ατ α α τ ά τ ω ν
τοδ «προελθόντος» έκ
τής άξιοποίνου πράξεως άντικειμένου
(Ersatzhehlerei).

(2) Διά τδν λόγον τοδτον τείνει νά καταργηθή τό έγκλημα τής οδτω καλούμενης
«πραγματικής
ύποθάλψεως
(sachliche
Begiinstigung) τοδ γερμανικοδ ποινικοδ
δικαίου.

Προς ένοποίησιν τών ευρωπαϊκών Ποινικών Δικαίων ανηλίκων
( Συνέχεια έκ τής σελ. 717)
Συγκριτικού Δικαίου), ύπό τδν τίτλον «Le p robl^m e de P en
ce d ilin q u a n te . L ’e n fa n t d e v a n t la loi e t la ju s tic e p6nales
(E tu d e c o m p arativ e de la legislatio n re la tiv e a la delinq u an ce ju v en ile, a l’org an isatio n des trib u n a u x p o u r enfa n ts e t ά la p ro c id u re c o n c e ra n t les m ineurs» (1947).
Βλ. δμοίως, συλλογήν ευρωπαϊκών ποινικών νομοθε
σιών, έκπονηθεΐσαν παρά τοΰ «Γαλλικού Κέντρου Συγκριτικού
Δικαίου», ΰπδ τδν τίτλον «Les codes p 6 naux europeens»,
ής δ πρώτος τόμος περιέχει γερμανικόν, αυστριακόν, βελγι
κόν, βουλγαρικόν, δανικόν καί γροΛανδικόν δίκαιον καί είναι
χρήσιμος προκειμένου περί τών ποινικών κωδίκων, οί όποιοι
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικάς πρδς τούς έγκληματοΰντας
άνηλίκους. Ή τελευταία αΰτη παρατήρησις Ισχύει καί διά δύο
συλλογάς εύρωπαΐκών ποινικών νομοθεσιών, έξ ών ή πρώτη
έκδίδεται κατά καιρούς ύπό τοΰ έν F re ib u rg in B r. πανεπιστη
μιακού (’Ινστιτούτου ’Αλλοδαπού καί Διεθνούς Ποινικού Δ ι
καίου» ύπό τδν τίτλον «S am m lu n g au sse rd e u tsc h e r S tra fg esetzb u ch er in d e u tsc h e r U b ersetzu n g » , καί ή έτέρα προ
έρχεται έκ τών M ezger-Schonke - S chroder, φέρει τδν τίτλον
« D as auslandische S tra fre c h t d e r G egenw art» καί άριθμεΐ μέχρι σήμερον τέσσαρας τόμους. Βλ. έπίσης N atio n s U nies, E tu d e c o m p a r e su r la d61inquance ju v 6 n ile. D euxiftme p a rtie , E u ro p e (1952).
19.
Αύτοτελή νομοθετήματα άπαντοΰν είς ’Αγγλίαν (Chil
d ren an d Y oung P ersons A ct τού έτους 1933, ώς έτροποποιήθη τώ 1948 ύπό τοΰ C rim inal Ju stic e A c t), Αύστρίαν
Ju g en d g erich tsg esetz τού 1949). Βέλγιον (ν. της 8.4.1965
«περί προστασίας τών άνηλίκων»), Γαλλίαν (O rdonnance τοΰ
1945 «περί τών έγκληματούντων άνηλίκων» ώς αΰτη έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοΰ ν. της 24.5.1951), Γερμανίαν
(ν. τοΰ 1953 «περί δικαστηρίων άνηλίκων»), Δανίαν (ν. τού
1946 «περί κοινωνικής προνοίας»), 'Ισπανίαν (ν. τοΰ 1948),
’Ιταλίαν (ν. τοΰ 1934 «περί ίδρύσεως καί λειτουργίας τοΰ δι
καστηρίου άνηλίκων», ώς έτροποποιήθη μέχρι τοΰ 1956),
Λουξεμβοΰργον (ν. τοΰ 1939 «περί παιδικής προστασίας»)
Νορβηγίαν (ν. τοΰ 1953 περί «έπιτροπών παιδικής προστασίας»)
'Ολλανδίαν (ν. τοΰ 1961), Ούγγαρίαν (ν. τοΰ 1913 περί «προ
στασίας τών άνηλίκων»), Πορτογαλίαν (δ. τοΰ 1925), Σουη
δίαν (ν. τοΰ 1924 «περί Ιδρυμάτων προστασίας τών άνηλίκων»),

Τουρκίαν, Τσεχοσλοβακίαν (ν. τοΰ 1950), Φινλανδίαν (ν. το
1940), κ.ά. Ή Γιουγκοσλαυία, ή 'Ε λβετία, ή Ε λλ ά ς, ή Πο"
λωνία, ή Ρουμανία, ή Σοβιετική Έ νω σ ις καί άλλαι τινές χώραί
τής Ευρώπης περιέχουν είδικάς διατάξεις περί τών έγκλημα
τούντων άνηλίκων κυρίως έντδς τών ποινικών αύτών κωδίκων.
20. Βλ. σχετικώς Βουγιούκα, Συγκριτική έρευνα, σ. 7 έπ.
21. Βλ. σχετικώς F. L ox, L a loi d u 8 av ril 1965 su r la
p ro te c tio n de la jeunesse (1965) σ. 6 έπ.
22. Βλ. Κ. Βουγιούκα, Ποινική άνηλικότης, είς Π . Χρον.
Η ’ (1958) σ. 56 έπ. Υ πέρ τοΰ δεκάτου όγδόου έτους: Velge,
είς op. cit. σ. 46 ,Sim on - D ep itre, είς op. c it. σ. 122 (έμμέσως, πλήν σαφώς).
23. Βλ. συναφώς Κ. Βουγιούκα, Τ ά περί τήν πατρικήν έξουσίαν προβλήματα τοΰ ποινικού δικαίου τών άνηλίκων (’Ε πιστη
μονική Έ πετη ρίς Σχολής Ν .Ο .Ε . Άριστοτελείου Π ανεπι
στημίου, τόμος ΙΔ ' «Χαρμόσυνον Δημητρίιρ I. Καρανίκα»,
τεΰχ. β', Θεσσαλονίκη 1967, σ. 469 έ π .).
24. Υ π έρ τής συνδρομής τών προϋποθέσεων ένοποιήσεως
τών έπί άνηλίκων άναμορφωτικών καί θεραπευτικών μέτρων,
βλ. καί Καρανίκα, Ή ένοποίησις τοΰ ποινικού δικαίου, είς ορ.
cit. σ. 98 έπ.
25. Βλ. Βουγιούκα, Συγκριτική έρευνα, σ. 37 έπ.
26. Οΰτω J . P a u ly - F . P.oelm an, L ’enfance in a d a p t6 e
en d ro it beige (1956) σ. 88.
27. Βλ. Βουγιούκα. Ό δικαστής άνηλίκων καί αί παρ’ αύτώ
βοηθητικαί ύπηρεσίαι τοΰ ίατροΰ, τοΰ έπιμελητοΰ καί τοΰ παι
δαγωγού (1962) σ. 15 έπ. Πρβλ. δμως καί Δ. Καρανίκαν,
[L a re stric tio n ou l’e te n d u e de la ju rid ic lio n d u ju g e des
m ineurs (’Επιστημονική Έ π ετη ρ ίς Σχολής Ν .Ο .Ε . Ά ρισ το τελείου Πανεπιστημίου, τόμος ΙΒ ', «’Αφιέρωμα είς Χαράλα
μπον Ν. Φραγκίσταν», Θεσσαλονίκη, 1967, σ. 567 έ π .) 1,
διαφωνοΰντα πρύς τήν παρατηρουμένην σήμερον τάσιν συγκροτήσεως «έπιτροπών είδημόνων», δχι μόνον «έκ λόγων παραδόσεως καί γοήτρου τής δικαιοσύνης, άλλά καί διά λόγους
πρακτικούς καί θεωρητικούς, άπορρέοντας έκ τής φιλοσοφίας
τοΰ δικαίου καί πρδ πάντων τοΰ έν εύρυτάτη έννοια ποινικοΰ
δικαίου.».
(
28. Βλ. I. Ζησιάδου, Ποινική Δικονομία, τ. Α' (έκδ. β ,
1964) σ. 264.
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ Κ Α Θ ΕΣΤΩ Σ
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Του ’Αστυνόμου Β' κ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

U
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Εκκλησία ουδέποτε ήρνήθη τήν έννομον
·*"*· έπ ’ αύτής έπιρροήν τής Πολιτείας καί τό δικαίωμα τής
τελευταίας νά νομοθετή έπΐ έκκλησιαστικών πραγμάτων, κατά
τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας καί τάς παραδόσεις της. Τήν
διαμόρφωσιν των σχέσεων ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, άπό τής
'Ελληνικής Έπαναστάσεως μέχρι τής σημερινής των μορφής,
θά άναφέρωμεν, έν όλίγοις, πρός πληρεστέραν έπεξεργασίαν
τοΰ θέματος.
Διά τής «Νομικής Διατάξεως τής ’Ανατολικής Χέρσου Ε λ 
λάδος», ή όποια έξεδόθη τήν 20ήν Νοεμβρίου 1821 ύπδ τής εις
"Αμφισσαν αυνελθούσης συνελεύαεως τών άντιπροσώπων των έπαρχιών τής ’Ανατολικής Ε λλάδος, ώρίσθη δτι: «”Αν καί δλας
τάς θρησκείας καί γλώσσας δέχεται ή Ε λλ ά ς καί τάς τελετάς
καί τήν χρήσιν αυτών δέν έμποδίζη, τήν ’Ανατολικήν δμως τοΰ
Χριστού Εκκλησίαν καί τήν σημερινήν γλώσσαν μόνας άναγνωρίζει, ώς έπικρατούσας, θρησκείαν καί γλώσσαν τής Ε λ 
λάδος». Τό προσωρινόν πολίτευμα τής Έπιδαύρου, τής 1.1.1822,
ώριζεν 8τι: «Η έπικρατούσα θρησκεία εις τήν 'Ελληνικήν
Επικράτειαν είναι ή τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τού Χριστού
Εκκλησίας' ανέχεται δμως ή Διοίκησις τής Ε λλάδος πάσαν
άλλην θρησκείαν καί αί τελεταί καί αί ίεροπραξίαι έκάατης
αύτών έκτελούνται άκωλύτως». Τό Β.Δ. τής 23.7.1833 έκδοθέν έπί Βαυαρικής Άντιβασιλείας 6πό τόν τίτλον «Διακήρυ
ξ ή περί τής άνεξαρτησίας τής Ε λληνικής ’Εκκλησίας», τό
όποιον άνεγνώριζε τό αύτοκέφαλον αύτής καί τό όποιον άποτελεΐ τό πρώτον καταστατικόν αύτής νόμον, έρρύθμιζε τάς σχέ
σεις τής ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, καθώριζε τήν δικαιοδοσίαν
καί άρμοδιότητα τής ’Εκκλησίας εις τά έκκλησιαστικά πρά
γματα ώς καί τήν1 δκ>ίκηοιν αύτής. Έπηκολούθησε τό Σύντα
γμα τού 1844, τό όποιον ώριζεν, δτι ή έπικρατούαα θρησκεία
εις τήν Ε λλ ά δα είναι ή τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τού Χρι
στού ’Εκκλησίας, δχι ύπό τήν έννοιαν, δτι ύπερεΐχεν αδτη ώς
πρός τάς άλλας ’Εκκλησίας, άλλ’ δτι κατείχε προνομιούχον
θέσιν καί παρείχετο εις αύτήν Οπό τής Πολιτείας ιδιαιτέρα
προστασία. Δ ι’ αύτού έπίσης καθιερούται ή θρησκευτική έλευθερία, περιλαμβάνουσα τήν άτομικήν έλευθερίαν αυνειδήσεως,
τήν έλευθερίαν τής λατρείας κλπ., άπαγορευομένου τού προ
σηλυτισμού. ’Ακολούθως, άνακηρύσσεται τό αύτοκέφαλον τής
'Ελληνικής ’Εκκλησίας καί θεσπίζεται ή δογματική ένότης αύ
τής μετά τών άλλων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών. Τό Σύνταγμα
τού 1864, έκτός φραστικών τινών μεταβολών, προσέθεσε διάταξιν, κατά τήν όποιαν «οί λειτουργοί δλων τών άνεγνωρισμένων
θρησκειών ύπόκεινται εις τήν αύτήν ύπό τής Πολιτείας μεταχείρισιν, εις ήν καί οί λειτουργοί τής έπικρατούσης θρησκείας».
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Τό Ν.Δ. «περί Καταστατικού Νόμου τής Ίερ ά ς Συνόδου τής
Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος», έπέφερε δύο τροπο
ποιήσεις είς τά έως τότε έκκληαιαστικόν καθεστώς' κατ’ αύτό
άνώτατον διοικητικόν δργανον τής ’Εκκλησίας καθίσταται ή
Ιερ α ρ χία αύτής, συνιερχομένη είς περιοδικάς συνόδους, καί ή
έκλογή τών ’Επισκόπων έγένετο έπί τή βάσει καταλόγου έκλογίμων, καταρτιζόμενου ύπό τής Ιερ α ρ χία ς καί έγκρινομένου
ύπό τού Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών. Διά τού νόμου 5438
τού 1932 δρίζεται καί πάλιν ή Ιε ρ ά Σύνοδος, συγκειμένη έκ
12 μελών. Ή έκλογή τών Μητροπολιτών γίνεται ύπδ τού ΜΓπουργού τών θρησκευμάτων έκ τριών ύποψηφίων ύποδεικνυομένων ύπδ πάντων τών ’Αρχιερέων. Κατά τό διάστημα 1924—25
άφηρέθη τό δικαίωμα τής έκλογής ύπό τής Πολιτείας, εΐχεν
δμως αδτη τό δικαίωμα νά έγκρίνη τόν κατάλογον τών πρός
Άρχιερατείαν έκλογίμων, έκ τών όποιων έγένετο ή έκλογή
τών τριών ύποψηφίων καί κατόπιν έξ αύτών τούς ένός, ύπό τής
Συνόδου. "Ωστε καί κατά τήν περίοδον έκείνην καί πάλιν ή
Πολιτεία συμμετείχε καί συνέπραττεν εις τήν έκλογήν τών
’Επισκόπων. Τό Σύνταγμα τοΰ 1952 άφιέρωνε δύο άρθρα είς
τά περί τής θρησκείας καί τής Ε λληνικής Ε κκλησίας, καί,
τέλος τά Σύνταγμα τού 1968 περιέχει διατάξεις τάς όποιας θά
άναλύσωμεν είς άλλην παράγραφον.
Ή ’Εκκλησία τής Ε λλάδος έχει Άνωτάτην ’Εκκλησια
στικήν ’Αρχήν, τήν Μεράν Σύνοδον τής Μεραρχίας τής ’Εκ
κλησίας τής Ε λλάδος, συγκροτουμένην έκ τού ’Αριχεπισκόπου
’Αθηνών, ώς Προέδρου, καί τών έν ένεργείφ Άριχερέων αύτής.
'Εκπρόσωπος ταύτης είναι ή Διαρκής Ιε ρ ά Σύνοδος, συγκροτουμένη έκ τού ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, ώς προέδρου, καί τών
’Αρχιερέων Προέδρων τών Μονίμων Συνοδικών ’Επιτροπών.
Ή Πολιτεία έπικουρεϊ τό έργον τής ’Εκκλησίας καί συμμε
τέχει είς τάς έκδηλώσεις της. Ούτως, ή Διαρκής Ιε ρ ά Σύνο
δος δύναται νά ζητήση τήν έπέμβασιν τών άρμοδίων πολιτικών
καί δικαστικών ’Αρχών, πρός ένέργειαν τών κατά τούς κειμέ
νους νόμους όριζομένων, όσάκις κρίνει, δτι έντυπον πραγμα
τευόμενου θρησκευτικόν άντικείμενον, ή έργον θεατρικόν ή κ ι
νηματογραφικόν, ή διά τηλοψίας μεταδιδόμενου περιέχει τι, τό
όποιον θίγει τά Δόγματα, τά Μυστήρια, τούς ’Εκκλησιαστικούς
Κανόνας, τήν Διδασκαλίαν, τάς Ίερ ά ς Παραδόσεις, τάς τελε
τάς καί τά έθιμα τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, ή
περιλαμβάνει άνευλαβεΐς έκφράσεις κατά τής Χριστιανικής
θρησκείας καί τών λειτουργών αύτής ή προσβάλλει τά χρηστά
ήθη. ’Επίσης, ή Ιε ρ ά Σύνοδος τής Μεραρχίας τής ’Εκκλησίας
τής Ελλάδος, όσάκις κρίνει, δτι αί άποφάσεις αύτής, αί άναφερόμεναι είς τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών ύπηρεσιών

'Η προς τό Έ θνος προσφορά τής Εκκλησίας μα: είναι Ανεκτίμητος. Καί έν πολέμψ καί έν ειρήνη έστάθη
παρα τό πλευράν τής Πολιτείας, τήν όποιαν παντοιοτρόπως έβοήθησεν. Εις τάς φωτογραφίας μας δ έθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ευλογών τά νικηφόρα Ελληνικά δπλα καί δ Πατριάρχης Άθηναγόρας, μεγάλη μορφή τής ’Ορθοδοξίας.
τής ’Εκκλησίας καί των ’Οργανισμών αυτής, δέον νά περιβληθοδν ίαχύν οδσιαστικοδ νόμου, υποβάλλει αδτάς εις τόν Ύπουργόν έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, δ όποιος
έάν συμφωνή μέ τό περιεχόμενόν των, προέρχεται είς τήν έκδοσιν τού σχετικού Β. Διατάγματος, ή είσηγεϊται τήν ψήφιαιν
τοδ σχετικού νόμου. Πέραν τούτου, ή Διαρκής 'Ιερά Σύνοδος έκδίδει πράξεις ρυθμιζοόσας τήν έσωτερικήν διοίκησιν τής ’Εκ
κλησίας τής 'Ελλάδος, έντός των δρισμών τοδ Συντάγματος καί
τών νόμων καί τίΰν τούτοις αυμπορευομένων 'Ιερών Κανόνων καί
’Αποφάσεων τής Ίεράς Συνόδου τής Ιερα ρχία ς καί κατ’ εξου
σιοδότησή αύτής.
Ή Πολιτεία έκπροαωπεΐται είς τάς τακτικάς και έκτάκτους
συνεδριάσεις τής Ίερά ς Συνόδου τής 'Ιεραρχίας καί τής Διαρ
κούς Ίερά ς Συνόδου, έφ’ δσον αυζητοδνται διοικητικής φύσεως
θέματα, διά τοδ Ύπουργοδ τής ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευ
μάτων, καλοομένου πρός τούτο δπό τοδ Προέδρου αυτών πρό
τριών τοόλάχιστον ήμερών, έγγράφως καί μετ’ άνακοινώσεως
τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως, δυναμένου νά παραστή
άνευ ψήφου αύτοπροσώπως ή διά τού Γενικού Διευθυντοϋ θρη
σκευμάτων. Παράλειψις προηγουμένης προσκλήσεως τοδ Ύπουργοδ, κατά τά άνωτέρω, έπάγεται ακυρότητα τών λαμβανομένων
αποφάσεων. Κατά παγίαν Νομολογίαν τοδ Συμβουλίου ’Ε πι
κράτειας, αί πράξεις ’Εκκλησιαστικών ’Αρχών δπόκεινται είς
τόν έλεγχον αδτοδ διά πιαράδααιν νόμου ή κανόνος, διά κατάχρηαιν έξουσίας καί δι’ έλλειψιν έπαρκοδς αιτιολογίας, 8χι
δμως καί αί άποφάσεις τών ’Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.
Κατά τόν νόμον, πρός έφαρμογήν τών άποφάσεων τής Ίεράς
Συνόδου τής Ιεραρχίας καί τών λοιπών οργάνων διοικήσεως
τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, έφ’ δσον αύται είναι σύμφωνοι
πρός τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τής Πολιτείας, ή οικεία
’Εκκλησιαστική ’Αρχή δικαιούται νά ζητήση τήν συνδρομήν
τής κρατικής έξουσίας, ή όποια παρέχει ταύτην, κατά τό έφικτόν, τό ταχύτερον.
Παρέχεται ώσαύτως είς τήν ’Εκκλησίαν έξοχος Ολική έ
πικουρία διά τήν έκτέλεσιν τοδ έργου της.
Κράτος δικαίου, τό 'Ελληνικόν Κράτος εϋρίσκεται είς
πλήρη συνεργασίαν μετά τής ’Εκκλησίας, άντιλαμβανόμενον
πλήρως τήν θείαν αποστολήν καί τόν Οπέροχον προορισμόν αυ
τής. Καί ή άσκουμένη Οπό τής Πολιτείας μέριμνα καί έποπτεία
άποσκοπεΐ, ώς όρθώς υποστηρίζεται, δχι μόνον είς τήν τήρησιν τών νόμων, άλλά καί είς τήν βοήθειαν τοδ έργου τής Ε κ 
κλησίας. Καί δσον αφορά τά πνευματικά καθήκοντα τής ’Εκ
κλησίας, έπ' αδτών δέν Οφίσταται πολιτειακή έπέμβασις, δεδο
μένου δτι δέν νοείται τοιαύτη, καθ’ δσον ταδτα άπτονται δογμα

τικών άληβειών καί κανόνων. Ή Πολιτεία άντιλαμβάνεται τό
δψος τής άποστολής τής ’Εκκλησίας καί γνωρίζει δτι αϋτη
μόνον εύεργετικήν έπίδρασιν έχει έπί τοδ λαοδ.
Διά τοδτο, ποικιλοτρόπως βοηθεΐ ταύτην καί δέν διάκειται πρός τήν ’Εκκλησίαν άδιαφόρως, διότι, ώς δικαίως άναγνωρίζεται, έάν συνέβαινε τό τελευταϊον, τότε ή Πολιτεία θά έστερεΐτο τών είς χεΐρας τής ’Εκκλησίας ήθικών δυνάμεων, τάς
όποιας οΰδεμία Πολιτεία δύναται νά διαθέτη. Διά τοδτο, ή Πο
λιτεία βοηθεΐ τήν ’Εκκλησίαν καί πρέχει είς αδτήν τά άπαιτούμενα μέσα διά τήν έπίτευξιν τής ίεράς άποστολής της. ’Αλ
λά καί ή ’Εκκλησία έστάθη είς τό πλευρόν τής Πολιτείας, χω 
ρίς νά ύπολογίση κινδύνους, έχθρούς ή αντιδράσεις. «'Ύστατον
παράδειγμα, πρό τοδ όποίου ή Ιστορία άπάσης τής άνθρωπότητος ΐσταται μετ’ εδλαδείας καί οεβασμοδ, κλίνουαα όποτακτικώς τό γόνυ, άποτελεΐ ή δράσις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας
κατά τούς χρόνους τής δουλείας τών τεσσάρων αιώνων, διατηρήσασα οδτως αδτη τό δόγμα τής Όροθδοξίας άμόλυντον καί τό
μεγαλεΐον τοδ "Έθνους ύψηλά». Διακεκριμένος Πανεπιστημια
κός διδάσκαλος λ έγει: «'Η ’Εκκλησία δέν άρκεϊται είς άδιαφορίαν καί οδδετερότητα έκ μέρους τοδ Κράτους, άλλ’ απαι
τεί θετικήν άναγνώρισιν καί ένίσχυσιν τοδ έργου της καί διά
τοδτο άποκροδει τόν πλήρη άπ’ αύτοδ χωρισμόν καί τήν μετάστασίν της είς τάξιν νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ισο
τίμου πρός άπλοδν σωματεΐον, άν καί προτιμφ έκεΐνον άπό τής
ύπερβαλλούσης καί άποπνιγούσης αυτήν κρατικής κηδεμονίας
καί έπεμβάσεως. Ιδεώ δες διά τήν ’Εκκλησίαν καθεστώς είναι
ή άρμονική μετά τής πολιτείας συνεργασία, έκατέρας περιοριζομένης είς τόν κύκλον τών καθηκόντων της καί έργαζομένης
διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών της, οί όποιοι διά ταύτην μέν
είναι ή έπίγειος, δΓ έκείνην δ' ή αιώνιος εύδαιμονία τών αν
θρώπων, άλλά καί άλληλοβοηθουμένων διά τών είς τήν διάθεσίν των μέσων. "Οθεν, ή ’Εκκλησία άξιοι μέν τήν κρατικήν
προστασίαν, άλλ’ έξ άλλου άσκεΐ καί αδτη έντόνως καί πολλαχώς άγαθοποιόν διά τό κράτος καί τήν κοινωνίαν έπίδρασιν,
καθαγιάζουσα τόν γάμον, παιδαγωγούσα ήθικώς τόν λαόν καί
ιδίως τήν νεολαίαν, έκφοβίζουσα τούς έγκληματίας, ισχυρο
ποιούσα τόν δρκον κλπ.». Καί τονίζει δ συγγραφεύς, μεταξύ
άλλων, δτι ή ’Εκκλησία αυνεδέθη μέ τόν 'Ελληνισμόν στενό
τατα, χρησιμοποιήσασα τήν έλληνικήν γλώσσαν, είς τήν όποιαν
έγράφη έπί αιώνας δλοκλήρους τό μέγιστον τής συγγραφικής
παραγωγής τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, άναδείξασα συγγρα
φείς έξέχοντας είς τήν Ιστορίαν τών έκκληαιαστικών άλλά καί
τών καθ’ δλου έλληνικών γραμμάτων, ένισχύαασα καί έμψυχώσασα έπί ένδεκα καί έπέκεινα αιώνας τό κράτος τοδ μεσαιω-
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νικού έλληνισμού κατά τούς έθνικούς καί έκπολ πιστικούς του
Αγώνας, θερμάνουσα τήν ψυχήν καί κηδευμονεύσασα τά συμφέ
ροντα τοΟ "Εθνους κατά τούς χρόνους τής ξένης κατακτήσεως
καί, τέλος, πρωταγωνιστήσασα είς τήν άπό τών αρχών τού
παρελθόντος αίώνος τμηματικώς πραγματοποιηθεΐσαν άπελευθέσωσιν καί κρατικήν του άποκατάστασιν.
Ή Πολιτεία προβαίνει, λοιπόν, είς ποικίλας έκδηλώσεις
προστασίας, χορηγούσα είς τήν ’Εκκλησίαν τήν δέουσαν και Α
παραίτητον έκείνην δύναμιν, ή όποια Απαιτείται πρός ένίσχυσιν
τών προσπαθειών της διά τήν έκπλήρωαιν τού έργου της. Διά
ποινικών διατάξεων κατοχυρούνται βασικαί ΑρχαΙ τού Χριστια
νικού κηρύγματος. Κατά τόν Ποινικόν Κώδικα τιμωρείται διά
φυλακίσεως μέχρι δύο έτών δημοσία καί κακοβούλως καθ' οίονδήποτε τρόπον καθυβρίζων τόν θεόν. "Οστις δέ, έκτος τής Ανω
τέρω περιπτώσεως, έκδηλοί δημασίφ διά βλασφημίας έλλειψιν
τού σεβασμού πρός τόν θειον, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι
τριών μηνών. ’Επίσης, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο
έτών δ δημασίφ κακοβούλως καθ’ οίονδήποτε τρόπον καθυβρίζοχν τήν ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον τού Χριστού ’Εκκλησίαν ή έτέραν θρτσκείαν Ανεκτήν είς τήν ’Ελλάδα. ’Ωσαύτως, διά διατά
ξεων τού Ποινικού Κωδικός Απειλούνται αόστηραί ποιναί είς
ένόχους Αδικημάτων διαταράξεως τής ειρήνης καί τής ήσυχίας
τής θρησκείας. Κατά τόν νόμον, δ κακοβούλως προσπαθών
νά έμποδίση ή έκ προθέσεως διαταράσαων Ανεκτήν κατά τό
πολίτευμα θρησκευτικήν συνάθροισιν έπί λατρείφ ή τελετήν τι
μωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών. Μέ τήν αύτήν ποι
νήν τιμωρείται δ έν έκκλησίφ ί τόπφ ώρισμένφ πρός θρησκευ
τικήν συνάθροισιν Ανεκτήν κατά τό πολίτευμα, ένεργών πρά
ξεις ύβριστικώς Αναρμόστους. Κατά τόν Ελληνικόν Ποινικόν
Νόμον, τό πλημμέλημα τής διαταράξεως τών θρησκευτικών συ
ναθροίσεων διαπράττεται είδικώτερον διά παρακωλύσεως ή διαταράξεως τών θρησκευτικών συναθροίσεων, είτε διά βίας άπευθυνομένης κατά προσώπων, είτε δι’ Απρεπούς τρόπου, ταρασσομένης τής εύταξίας καί ήσυχίας τών πρός λατρείαν ή Αλ
λην θρησκευτικήν τελετήν συναθροίσεων.
Τούτο δέχονται οί συγγραφείς ύποστηρίζοντες έπιπροσθέτως δτι διατάραξις δύναται νά γίνη κατά πολλούς καί διαφό
ρους τρόπους, ώς π .χ. δταν τις τών εύρισκομένων είς τήν συνάθροισιν έπιτίθεται κατ’ Αλλου ή δταν εισέρχεται είς τόν ναόν
ένοπλος ή μετημωιεσμένος ή Ακόσμως κ.τ.τ. Παρατηρούν δέ,
δτι ή έξ έκτελέαεως έργασίας διατάραξις δέν είναι πάντοτε πα
ράνομος. ΟΟτως, ή διατάραξις ή προερχομένη έκ πλανοδίου
τινός μουσικού κρούοντος τό μουσικόν αύτού δργανον πρό τής
θύρας τού ναού, λέγουν, δτι είναι παράνομος. Άντιθέτως, δμως,
δέν δύναται νά λογιαθή τοιαύτη ή διατάραξις ή προερχομένη
έκ βιομηχανικού καταστήματος κειμένου παρά τόν ναόν, είς τόν
δποίον τελείται ή θρησκευτική τελετή. Διακοπήν θεωρούν καί
τήν παρακώλυσιν τής έπικειμένης ένάρξεως θρησκευτικής τελε
τής, Αδιάφορου Αν ή διακοπή υπήρξε στιγμιαία ή διαρκής. Τ ι
μωρείται, έπίσης, Οπό τού Ποινικού νόμου κατά τάς διατάξεις
περί άντιποιήσεως, έκείνος, δ δποΐος έκ προθέσεως Αντιποιείται
τήν Αακησιν δπηρεσίας λειτουργού τής ’Ανατολικής ’Ορθοδό
ξου τού Χριστού ’Εκκλησίας ή Αλλης θρησκείας γνωστής έν
Έ λ λά δι. Ό δέ δημοσίως καί Ανευ δικαιώματος φέρων τήν στο
λήν ή Αλλο διακριτικόν σημεϊον θρησκευτικού λειτουργού τ ι
μωρείται μέ φυλάκισιν μέχρις έξ μηνών ή μέ χρηματικήν ποι

νήν. Πέραν τούτων, προστατεύονται τά θεία καί Ιερά Αντικεί
μενα, Απειλουμένης αδστηρας ποινής διά τούς κηρυσσομένους
ένόχους Αδικήματος κλοπής τούτων. Είδικώτερον, ή άφαίρεσις
πράγματος Αφιερωμένου είς τήν θρησκευτικήν λατρείαν, έκ τό
που προωριαμένου πρός τούτην, θεωρείται ώς διακεκριμένη περίπτωσις κλοπής, δπό τούς δρους τού νόμου, καί τιμωρείται διά
καθείρξεως μέχρι δέκα έτών. Τό Αδίκημα τούτο διαπράττεται
δπό παντός, είς οίονδήποτε θρήσκευμα καί Αν Ανήκει. Ή Ιε ρ ά
Σύνοδος τής Ιερ α ρ χία ς, ή Διαρκής Ι ε ρ ά Σύνοδος καί οί έν
ένεργείφ ’Αρχιερείς τής Εκκλησίας τής ’Ελλάδος Απολαύουν
τής δπό τού Αρθρου 181 τού Ποινικού Κώδικος προβλεπομένης
προστασίας. Κατά τό Αρθρον 342 τού Ποινικού Κώδικος, τιμω
ρούνται διά φυλακίσεως τούλάχιστόν ένός έτους οί κληρικοί
οί ένεργούντες Ασελγή πρΑξιν μετά Ανηλίκου πνευματικού αύτών τέκνου. ’Επίσης κατά τόν Ποινικόν Κώδικα κληρικοί κλπ.
τιμωρούνται 0tA χρηματικής ποινής ή διά φυλακίσεως μέχρις
ένός έτους, έάν ήθελον φανερώσει ιδιωτικά Απόρρητα έμπιστευθέντα είς αύτούς ή περιελθόντα είς γνώσιν αύτών, δυνάμει τού
έπάγγελματος ή τής ϊδιότητός των. ’Επίσης, τό Αρθρον 196
τού Ποινικού Κώδικος δρίζει, δτι θρησκευτικός λειτουργός, δ
δποΐος έν τή ένασκήσει τών έργων του ή δημοσία καί δυνάμει
τής ϊδιότητός του πρσσκαλεΐ ή διεγείρει τούς πολίτας είς έχθροπΑθειαν κατά τ ί ς πολιτειακής έξουσίας ή έναντίον άλλήλων, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών. Πρός τούτο,
Απαιτείται ή πρόθεσις πρός διέγερσιν τών πολιτών είς έχθροπΑθειαν καί τό δτι άντικειμενικώς ήτο δυνατόν τούτο νά έπιτευχθή, άδιαφόρως έάν δντως έπετεύχθη τούτο.
Αΰστηρώς τιμωρείται Ακολούθως δ προσηλυτισμός. Κατά
τήν Αρχήν τής έλευθέρας έπιλογής τού θρησκεύματος, τό δποίον
έκαστος έπιθυμεΐ νά πρεσβεύη, δύναται πΑς τις νά έκφράΓη έλευθέρως τάς θρησκευτικάς του πεποιθήσεις. Καί ή Πολιτεία,
κατ’ Αρχήν, δέν δικαιούται νά έλέγχη αύτάς, ούτε νά περιορίζη είς τούς πολίτας τήν έλευθερίαν τής έκλογήσ οίουδήποτε
θρησκεύματος, ούτε νά παρακωλύη είς τάς διδασκαλίας τών
δογμάτων τού θρησκεύματος τούτου τούς οίκειοθελώς προσερχομένους είς άκρόασιν τούτων. ’Αλλά, κατά τούς συγγραφείς,
δταν διά τών δογμάτων θρησκεϋματατος τινός, Απειλείται ή
έννομος τάξις είς τήν Πολιτείαν, δταν ή διάδοσις τών δογμά
των Αλλου θρησκεύματος γίνεται δχι δι’ Απλής διδασκαλίας
Αλλά διά βίασ. Απειλής, παροχής δώρων καί Αλλων παραπλή
σιων Αθεμίτων μέσων καί τρόπων, διά τών δποίων άποπλανώνται οί πολίται πρός Αποσκίρτησιν έκ τοδ θρησκεύματός των, ή
Πολιτεία, μεριμνώσα διά τά συμφέροντά της καί προααπίζουσα
τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως τών πολιτών, κατά τής δποίας
έπιχειρεϊται παράνομος έπίδρκοις, δικαιούται καί έχει καθή
κον νά καταδιώξη τούς ένόχους τών τοιούτων πράξεων καί δ
δ ι’ αύτών ένεργούμενος προσηλυτισμός κηρήσσεται Αξιόποινος.
Οί άσκούντες δέ πολιτικόν ή έκκλησιοστικόν έπάγγελμα καί
Αποπειρόμενοι δι’ ύποσχέσεως Αμοιβών, χρηματικής παροχής
κλπ. νά διαδώσουν ή καταστήσουν έπικρατεΐς τάς θρησκευτικάς
των δοξασίας, κηρύσσοντες έπί δημοσίων τόπων κλπ., Αποβάλ
λονται έκ τής δπηρεσίας. Κατά τό Σύνταγμα, δ προσηλυτισμός
Απαγορεύεται, γενόμενος μόνον είς βάρος τής έπικρατούσης
θρησκείας.
(Συνεχίζεται)

«Έ πετηρΐς Έ λληνιιιοϋ Αθλητισμού»
Κυκλοφόρησε 6 καινούργιος τόμος της ’Επετηρίδος Ελληνικού ’Αθλητισμού πού έκδίδεται άπό τόν
κ. Π. Ρηγινό καί έπιιμελείται άπό τόν συνεργάτη μας κ. Δημήτριο Γκιουζέπη.
Στις πεντακόσιες περίπου, μεγάλου σχήματος, σελίδες του περιλαμβάνει δλη τήν άθλητική δραστηριό
τητα γιά τό Ιτος 1970. ’Εκτός άπό τό πρώτο μέρος πού προσφέρεται λεξικογραφηιμένος δ κατάλογος άθλητών καί άθλητικών παραγόντων, μπορεί κανείς νά βρήτή δραστηριότητα δλων τών άθλημάτων καί τών συλ
λόγων ή δμοσπονδιών.
Σεβαστό χώρο κατέχει ή άθλητική δραστηριότης τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
"Ενα ύπερπολυτελές φωτογραφικό Λεύκωμα τό όποιο ιμέ τις έξήντα περίπου φωτογραφίες του έρχεται
νά μάς θυμίση τις όμορφιές τοΰ τόπου μας. Τοπία, άρχαιολογικοί χώροι κι’ έκκλησίες τά θέματα. ’Αξιέπαινη
ή έργασία τοΰ κ. Δημ. Λακέρδα πού «τράβηξε» δλες αύτές τις έξοχες φωτογραφίες μά πρέπει νά θεωρηθή
άξιέπαινη καί ή έργασία τοΰ συνεργάτη μας κ. Δημητρίου Γκιουζέπη, ό όποιος έκανε τόν πρόλογο καί τήν
Ιπιμέλειά τοΰ βιβλίου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Τοΰ Πανοσ. Ά ρ χ. κ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
τήν ψυχαγω
Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ
γίαν ώς πρόβλημα. Τούτο θά

ι

φανή παράξενον είς τούς πολλούς.
Πολλοί νομίζουν, δτι ή ψυχαγωγία
δέν είναι πρόβλημα, έπειδή είναι
πλούσια, πολύμορφος, εύκολος καί
πρόχειρος, ώστε νά μήν ύπάρχη θέ
μα έλλείψεώς της. Πολλοί οί τρόποι
καί οί τόποι ψυχαγωγίας. Κινηματο
γράφος, τηλεόρασις,, θέατρο·/,, δίσκοι
ποικίλης μουσικής, έκδρομαί κέντρα
διασκέδασε ως κ.τ.τ. ΙΙαρά ταΰτα, τί
θεται τό έρώτημα: ψυχαγωγούνται
σήμερα οί άνθρωποι; Ή άπάντησις
θά φανή είς δσα θά γραφούν έν συνεχείφ.
Ό άνθρωπος κουράζεται οίανδήποτε έργασίαν καί άν κάμνη. Είτε πνευ
ματικήν είτε σωματικήν. Καί έχει άνάγκην άναπαύσεως. Τούτο είναι ιιέσα στήν φύσιν του. ’’Εχει άνάγκην
«χαλαρώσεως», κατά τδν σύγχρονον
ιατρικόν δρον. Είς, άντίδοτον τοΰ παν
τοειδούς, κόπου του προσφέρεται ή χα 
ρά, είναι άναγκαία ή ψυχαγωγία.
Κατηγόρησαν τόν Χριστιανισμόν
ώς θρησκείαν καταθλίψεως. Ούδέν
τούτου άναληθέστερον καί συκοφαντικώτερσν. Ό Χριστιανισμός είναι ή
θρησκεία τής χαράς. «Λύπην μακράν
άπόστησον άπό σού», συνιστά ή Γρα
φή (Σοφ. Σειρ. λ 23) . 'Ο ’Αρχηγός
τής πίστεώς μας, είναι δ δημιουργός
τής άληθινής χαράς, τής άναφαιρέτου, «τής πεπληρωμένης», τής χαράς
ή όποια δέν γεννά λύπην.
Διά τήν χαράν έπλασε τόν άνθρω
πον ό θεός, «καί έθετο αυτόν έν τψ
παραδείσψ τής τ ρ υ φ ή ς »
(Γεν.
β' 1 9 ). «Χαράν μεγάλην» εύηγγελίσθη δ άγγελος κατά τήν ένσαρκον
Γέννησιν τού Αιωνίου θεού πρδς τούς
απλοϊκούς ποιμένας καί ή χαρά αυτή
«Ισται παντί τψ λαψ», τούς είπε. Ώ ς
εύχάριστος άγγελία άνά τούς αιώνας
έρμηνεύεται ή Α γ ία Γραφή τοΰ ν
στιανισμοΰ. Ό ίδιος δ Κύριος συνιστά
είς τούς όπαδούς Του: «Μή γίνεαθε
ώσπερ οί ύποκριταί σκυθρωποί»
(Ματθ. ς ' 16). “Ωστε ή άρνησις τής
άληθινής χα ράς είναι υποκρισία.
Κατά τάς τελευταίας συναντήσεις
Του, δ Κύριος λέγει πρός τούς μαθητάς Του, παρηγορών αυτούς' «πά
λιν δψομαι ύμάς καί χαρήσεται ύμών

ή καρδία καί τήν χαράν ταύτην ούδείς αίρει άφ’ ύμών» (Ίωάν. ις' 22).
Ή χαρά, έντολή Χριστού: «Ταΰτα λελάληκα ίνα έχωσι τήν χαράν τήν
EMflN πεπληρωμένην έν αύτοΐς»
(Ίωάν. ιζ' 13). Καί οί γνήσιοι δπαδοί Του διακηρύσσουν: «Χαίρετε έν
Κυρίψ πάντοτε- πάλιν έρώ, χαίρετε»
(’Απ. Παύλος, Φιλιπ. δ ' 4 ). Οί Χρι
στιανοί, κατά τόν ίδιον ’Απόστολον,
φαίνονται «ώς λυπούμενοι» πράγματι
δμως «άεί χαίροντες» (Β' Κορ. ς' 10,
Ζ ' 4 ). Ή χαρά, ή Αναμάρτητος χα 
ρά, είναι «καρπός τοΰ Πνεύματος»
(Γαλ. ε' 22).
Ή έκκλησιαστική μας υμνολογία
είναι γεμάτη άπό συνθήματα χαράς.
’Ιδού μερικά: «Λαμπρυνθώμεν λαοί...
συνεωρτάσωμεν ταΐς φιλεόρτο-ις τάξεσιν. . . δεύτε άγαλλιασώμεθα τψ Κυ
ρίψ . . . Χαράς μοΰ τήν καρδίαν πλήρωσον, Παρθένε, ή τής χαράς δεξαμένη τό πλήρωμα. . . ’Αγαλλιάσθω
ούρανός, γή εύφραινέσθω, χείρας κρό
τε ίτω τά έθνη μετ’ ευφροσύνης. . .».
Έπανερχόμεθα είς τήν έρώτησιν"
«ψυχαγωγούνται σήμερα οί άνθρω
ποι ;».
Ή καθημερινή πραγματικότης ά
παντά άδιστάκτως· ΟΧΙ. Διατί; Διό
τι, άπλούστατα, δ άνθρωπος ζητεί τήν
χαράν έκεΐ όπου δέν υπάρχει. Δικαιο
λογημένη ή άναζήτησίς του, έσφαλμένος δμως δ δρόμος τής άναζητήσεως ταύτης έν πολλοϊς. Τήν ψυχα
γωγίαν
(δδηγίαν τής ψυχής, τέρψιν) οί άνθρωποι έχουν μεταβάλει
συστηματικώς είς διασκέδασιν. Καί
νά έμεναν είς τήν έννοιαν τής διασκεδάσεως τό πράγμα είχε καλώς.
Διότι κατ’ άρχάς διασκέβασις είναι
δ διασκορπισμός τοΰ σωματικού, κυ
ρίως τού ψυχοπνευματικοΰ, καμάτου
τού άνθρώπου πρός άναζωογάνησιν
τών Αντιστοίχων δυνάμεών του. ’Αλ
λά διασκέδασις κατήντησε νά σημαίνη διάλυσιν, διασκορπισμόν καί αυ
τής τής προσωπικότητος. Καί πρά
γματι: Τί είδους ψυχοσωματική ξεκούρασις θά είναι έκείνη καθ’ ήν μία
δλονύκτιος πολλάκις ύπερέντασις Α
φανίζει καί αυτάς τάς έκ τής καθη
μερινής έργασίας έναπομεινάσας δυ
νάμεις; Οί ψυχίατροι δνομάζουν τήν
κατάστασιν αύτήν «Ασθένειαν τής

Δευτέρας», διότι ή Κυριακή έχει τήν
σκληράν τύχην νά «βλέπη» τάς ψυχοφθόρσυς διασκεδάσεις πολλών. . .
χριστιανών. Τό χαρακτηριστικόν τών
διασκεδάσεων αυτών είναι, δτι «δια
σκεδάζουν» τόν άνθρωπον έν δσψ μό
νον «διασκεδάζει» καί έλάχιστα πε
ρισσότερον, ένψ αύτός έχει άνάγκην
άπό άνάπαυσιν — ευχάριστη σιν διάρ
κειας.
Ό πολύς CARREL (φιλόσοφος,
βιολόγος, άσχοληθείς είδικώς μέ τόν
πολιτισμόν μας) γράφει σχετικώς:
« . . . Τίποτε δέν είναι πιό άνόητον
άπό μίαν ζωήν ή δποία έπέρασε μέ
διασκεδάσεις.. . δ χειραφετημένος
άνθρωπος δέν μπορεί καθόλου νά
συγκριθή ,μέ ένα άετό πού πετάει μέ
σα στδ άπειρο τοΰ ουρανού.. . Γιατί
νά ζή κανείς, άν ή ζωή του άποτελήται άπό χορόν, τρελλές αύτοκινητάδες, κινηματογράφο κ.τ.τ.. . .».
Καί διά τόν κινηματογράφον τί νά
είπωμεν; Τψ 1926 ή έπίδρασίς του
είς τήν Νεολαίαν έχαρακτηρίζιετο άπό
Διευθυντήν κινηματογραφικών έπιχειρήσεων ΟΛΕΘΡΙΑ. Σήμερον τί
πρέπει νά γραφή έναντίον τοΰ κινη
ματογράφου; Καί διά τήν μανίαν τοΰ
χορού είς τόν δποΐον «δ Διάβολος παί
ζει τό βιολί» (γερμανική παροιμία)
ύπάρχει καταδικαστική άπόφασις
τής σωφρονσύσης συνειδήσεως τού
άνθρώπου. Ό χορός είναι ή βάσις τής
ήθικής έκλύσεως. Λοιπόν; Δέν θά
ψυχαγωγηθούν οί Νέοι; Βεβαίως καί
θά ψυχαγωγηθούν. Ή ψυχαγωγία
τους είναι δ περίπατος, ή φυσική Α
γωγή έν ύπαίθρψ, ή μουσική —-δχι
τά ιμοιρολόγια τών έλαφρών τραγουδιών καί τού σαρκολατρικοΰ έρωτισμού πού βρωμούν πτωμαΐνη — , ή
έκδρομή χωρίς στοιχεία ένοχής, ή γυ
μναστική πού έξευγενίζει καί δημι
ουργεί «νοΰν ύγιά έν σώματι ύγιεΐ»—
καί δχι τό μανιακό ποδόσφαρο καί
πρό πάντων τό άγαθόν Συνειδός, ή
γαλήνη τής συνειδήσεως, ή ψυχική
ήρεμία.
Μέτρον διά τήν νεανικήν ψυχαγω
γίαν άς είναι ή προτροπή τή- Γοα
φής· «ΕΓΦΡΑΙΝΟΓ, ΝΕΑΝΤΣΚΕ,
ΕΝ ΝΕΟΤΗΤΙ ΣΟΓ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΠΑΤ Ε Ι Α Μ Ω Μ 0 Σ».
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«Χ Ρ Π Μ ΕΘ Α Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΑ Ν ...»
Ή 1-6- 1973 άπετέλεσε σταθμόν εις την νεωτέραν πολιτικήν Ιστορίαν
τής Ελλάδος. 'Η κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην άνακήρυξις τής Προεδρι
κής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας ύπήρξεν ό έπίλογος μιας φάσεως τής
έθνικής μας ζωής, ή όποια ήρχισε τήν 21ην Απριλίου 1967.
Ή μεταπολίτευσις ήλθε τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν ή νέα γενεά, γαλουχηθεΐσα με τάς άρχάς τής Έπαναστάσεως, είναι έτοιμη νά δώση ουσια
στικόν περιεχόμενον, εις τήν μεγάλην του 'Εθνους άποστολήν.
Ό λαός μας ύπήρξεν άνέκαθεν δημοκρατικός. Καί βεβαίως δεν ήδύνατο
νά γίνη άλλους, διότι τό Έθνος, είς τάς χιλιετηρίδας τού βίου του άντλεΐ
τής ύπάρξεώς του τήν δύναμιν, από τήν άκένωτον πηγήν του άρχαιοελληνικοΰ κλασσικού θαύματος. Ούδείς δικαιούται νά άγνοήση ότι ύπό τήν σκιάν
τού 'Ιερού Βράχου, έζησεν ή ’Αθηναϊκή δημοκρατία, ή όποια έγινε σύμβολον και έθαυμάσθη είς τούς αιώνας. ’Εκείνης τής δημοκρατίας προϊόν ύ
πήρξεν τό «αΙώνιον θαύμα» τού «χρυσού αίώνος» τού Περικλέους. Ύπό
τής πνοής των δημοκρατικών ιδεωδών έμπνεόμενος ό «’Ολύμπιος» καί τήν
δημοκρατίαν πιστεύων, ώς τό τελειότερον πολίτευμα, «έκανε τήν ίδια τή
δημοκρατία νά γίνη έργο τέχνης, ένα αισθητικό άριστούργημα, ό Παρθενών τού πολιτικού λόγου καί λογισμού».
Τό Έθνος καί είς τάς μεγαλυτέρας άκόμη δοκιμασίας του, δέν έπαυσε
νά πιστεύη, ώς πλέον συμφέρον πολίτευμα τήν δημοκρατίαν.
Είς τήν μεγάλην της δύναμιν ήλπισεν, δτε, μετά τούς καπνούς, τά αίμα
τα καί τά έρείπια, άτινα έπεσώρευσεν ό πολυετής άπελευθερωτικός του
άγών, εϊδεν είς τό πρόσωπον τού πρώτου δημοκρατικού κυβερνήτου, τον
μεγάλον οδηγόν καί σωτήρα.
Ό Έλλην είναι έκ φύσεως, έκ πεποιθήσεως, έκ καταγωγής φιλόπατρις
καί δημοκρατικός.
Ήλπιζε πάντοτε, είς τήν έγκαθίδρυσιν τής δημοκρατίας είς τήν άρχαίαν
πατρίδα της. Αυτήν του τήν έλπίδα ύλοποίησε, κατά τον πλέον πανηγυρι
κόν τρόπον, ή ’Απριλιανή Έπανάστασις. Ή Νέα Ελληνική Δημοκρατία,
πραγματοποιεί ήδη τό μέγα άλμα προς πραγμάτωσιν τών ύψηλών δραματισμών καί έπιδιώξεων τού Έθνους. «Ή Δημοκρατία είναι δι’ όλους». "Ας τήν
βοηθήσωμεν νά εύδοκιμήση. ΤΗλθε πλέον ό καιρός, νά διακηρύξωμεν είς
τόν κόσμον, δτι «χρώμεθα πολιτείαν ου ζηλούσαν τούς τών πέλας νόμους».
«Α. X.»
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ΤΥΧΗ Ή ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
Επιτίμου Συμβούλου τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

5. Τά ένστικτα τών ζώων καί ή διέπουσα αυτά
σκοπιμότης.
'Ένα άλλο ισχυρόν επιχείρημα διά τήν σοφήν σκοπι
μότητα πού ένυπόρχει εις τήν φύσιν είναι τά « έ ν σ τ ι 
κτα»
τών Ζώων.
Τά Ζώα γενικώς είναι προικισμένα μέ μίαν ιδιόρρυθμον
αϊοθησιν, ή όποια τά βοηθή ώστε νά κάμνουν πράΕεις αί
όποϊαι είναι άπαραίτητοι διά τήν διατήρησιν τοϋ είδους των.
Ως δέ πολύ εύστοχα έχει λεχθή τά ένστικτον τών
Ζώων, άπό μιας άπόψεως άμοιάΖει πρός μίαν μοναδικήν
νότον, ώραίσν μέν κι' έντυπωσιακήν, άλλα περιωρισμένην.
'Ενώ ό άνθρώπινος έγκέφαλος έχει τήν δυνατότητα νά παράγη άλες τις νότες άλων τών οργάνων τής ορχήστρας,
καθώς έπίσης καί νά τις συνδυάΖη, ώστε νά παράγη συμφω
νίες άΕιοθαύμοστες. Τά έπιτυγχόνει δέ διότι έχει λάβει άπό
τόν Δημιουργόν τήν ικανότητα αυτήν, ή όποια τόν ΕεχωρίΖει άπ' όλα τά άλλα πλάσματα.
"Ας έΕετάσωμε λοιπόν μέ συντομίαν ώριομένα μόνον
άπό τήν μεγάλην ποικιλίαν ένστικτων.
'Ω ς γνωστόν, τά πτηνά έχουν τά έ ν σ τ ι κ τ ο ν
τ ο ΰ
π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ
καί τής μετανοστεύσεως. Μολονότι τά Φθινάπωρον μεταναστεύουν εις μέ
ρη άπέχοντα δεκάδες χιλιάδες μιλιών, έν τούτοις τήν έπομένην ΑνοιΕιν έπανέρχονται καί πάλιν στήν παλαιόν των
φωλεόν.
Ή μέλισσα, μέ τό ένστικτόν της λύει έν άπό τά δυσκολώτερα μαθηματικά προβλήματα: τό μέγιστον έν τώ ελάχι
στοι. Δηδαλή, πώς είναι δυνατόν νά τοποθετηθή ή μεγαλυτέρα ποσότης μέλι εις τόν μικρότερον χώρον. Καί τό λύει
μέ τήν κατασκευήν τού πενταγώνου σχήματος τοΰ κελλίου
τής κηρύθρας. Πλήν όμως ή τόσον εύφυής μέλισσα δέν άντιλομβάνεται τό μάταιον τής έργασίας της κοί έΕακολουθεϊ
νά ρίπτη τό μέλι της εις κελλί άπό τό όποιον έχει άφαιρεθη ό βυθός κΓ έτσι χύνεται τούτο εις τήν γήν. Από πού
λοιπόν άντλεϊ ή μέλισσα τήν τόσην εύφυΐον της καί διατί
παρά τούτα δέν άντιλαμβάνεται τά πλέον κοινά πράγματα;
Διότι ή εύφυΐσ δέν είναι ίδική της.
Ή γνώσις καί ή έπιδεΕιότης πού χρειάζεται διά τήν
λειτουργίαν τής άναοαραγωγής, τής άπό κοινού συμθιώσεως
καθώς έπίσης καί τής παραγωγής τοϋ μέλιτος είναι έμφυ
τοι εις τήν μέλισσαν. Τή ς έχουν δοθή δΓ ώρισμένον σκοπόν.
Έ Ε άλλου, αί μέλισσσι ούτε έΕελίσσονται, ούτε μεταβάλ
λονται, άλλά στερεατύπως έπαναλαμβάνονται.
Τό νεογνόν τού σ ο λ ω μ ο ϋ Ζή έπί έτη εις τήν
θάλσσσαν. Κατόπιν έπιστρέφει εις τόν ποταμόν. Καί μάλιστα
άπό τήν πλευράν όπου τρέχει ό παραπόταμος εις τόν όποιον
έγενήθηκεν. Τ ί άραγε καθοδηγεί τόν σολωμόν εις μίαν τό
σον καθωριαμένην πορείαν; Τί είναι έκεϊνο πού τόν οδηγεί
ώστε ν' άντιλαμβάνεται άμέσως τήν ορθήν πορείαν, έάν
τυχόν άκολουθήση ένα άλλον παραπόταμον καί τόν κάμνει
ν' άγωνίΖεται ώστε νά έπιστρέψη άντιθέτως πρόα τό ρεύμα
τού ποταμού διά νά έκπληρώση τόν προορισμόν του; Ασφα
λώς όχι ή ίδική του εύφυΐσ, άλλά τό ένστικτον πού είναι
τοποθετημένον μέσα του.
'Υπάρχει όμως ένα άλλο δυσκολώτερον πρόβλημα πού
Ζητεί τήν λύσιν του, στήν ακριβώς άντίθετον περίπτωσιν
ώς πρός τό χ έ λ ι .
Τά χέλια, όταν φθάνουν στήν πλή
ρη των ώριμότητα μεταναστεύουν άπό τά τέλματα καί τούς
ποταμούς τής Εύρώπης διά μέσου χιλιάδων μιλιών ώκεανού
καί πηγαίνουν εις τά βάθη πρός Νότον τών Βερμούδων νή
σων. Τεκνοποιούν έκεϊ καί άποθνήσκουν.
Τά νεογνά των, χωρίς κονείς νά τά όδηγή, παρ' ότι
εύρίσκονται εις τόν άπέρσντον ωκεανόν, έπιστρέφουν καί

εύρίσκουν τόν δρόμον πρός τήν άκτήν άπό τήν όποιαν έΕεκίνησαν οί γονείς των. Καί άπό έκεϊ μεταβαίνουν πρός τόν
ποταμόν ή τήν λίμνην ή τό τέλμα όπου έΖησον οί γονείς
των. "Οταν δέ φθάσουν εις ώριμότητα, μεταναστεύουν καί
αύτά μέ τήν σειράν των καθώς καί οί γονείς των.
Από πού λοιπόν προέρχεται ή όρμή πού κατευθύνει
τά χέλια; Τί είναι έκεϊνο πού τά οδηγεί, ώστε μέσα εις τήν
όπεραντωσύνην τών θαλασσών νά εύρίσκουν τό μόνον σω
στό μονοπάτι πού θά τά όδηγήση στό μοναδικό σημεϊον τής
κατευθύνσεώς των; Μήπως είναι ή Τύχη; Καί πώς συμβαί
νει ώστε νά μήν άλιευθή ποτέ ένα χέλι τής Αμερικής εις
τά Εύρωπαϊκά ύδατα, καί ποτέ χέλι τής Εύρώπης εις τά
Αμερικανικά; Καί πώς συμβαίνει ώστε νά φθάνουν στόν
προορισμόν των, άκριβώς κατά τόν χρόνον τής ώριμότητός
των;
Είναι όμως δυνατόν ν' άπσδοθούν όλ' αύτά εις τήν
τύχην;
"Ας παρακολουθήσωμε τώρα τήν περίπτωσιν ένός μι
κρού ψαριού τοϋ «γ κ ρ ο υ ν ι ό ν » πού τοΕιναμεϊται στήν
Ζωολογίαν εις τάς άθερίνας, καί είναι πολύ γνωστόν εις
τήν Νότιον Καλιφόρνιαν.
Τό ψάρι αότό έχει τήν παράδοΕη συνήθεια νά βγαίνη
έΕω άπό τά νερά τού ώκεανού διά νά άφίση τά αύγά του
στήν άμμουδιάν. Καί τό πραγματοποιεί μέ τόσην κανονικό
τητα ώστε αί άφίΕεις του νά προβλέπωνται πολλούς μήνας
ένωρίτερα μέ διαφοράν ολίγων λεπτών. Τό θηλυκό γρουννινόν ώριμάΖει τ' αύγά του κατά τις άνοιΕιάτικες μεγάλες πα
λίρροιες αί όποϊαι διαρκούν όσον τό νέο φεγγάρι καί τ'
άποθέτει κάτω άπό τήν έπιφάνειαν τής άμμου τής άκτής στό
ύψηλότερο σημεϊον όπου θά φθάσουν τά νερά. Θάβονται
δέ τά αύγά τήν κατάλληλον ώραν, δηλαδή όταν αί πλημ
μυρίδες πού θά έπσκολουθήσουν θά είναι διαρκώς χαμηλό
τερες, ούτε ένωρίτερα, οπότε θά πορεσύροντο στήν θά
λασσα καί θά κατεστρέφοτο, ούτε καί άργότερα, διότι θά
τά παρέσυρεν ή πλημμυρίς τής άλλης ημέρας. Τά «σοφά»
αύτά ψάρια έπωφελοΰνται τής στιγμής πού τό παλιρροϊκό
κύμα τής νύχτας πού θά γεννήσουν, θά έλθη στό ύψηλότερό του σημεϊον. Εκκολάπτονται δέ τά ούγά όταν θά Εανάλθουν αί ύψηλαί πλημμυρίδες πού θά προσκομίσουν τό άπαραίτητο νερό διά νά κολυμβήση τό νεογέννητο ψαράκι.
Βλέπομε λοιπόν ότι ή όλη αύτή ή διεργασία γίνεται κα
τά ένα τόσον τέλειον τρόπον ώστε θά ήμποροϋσε νά λεχθή
ότι άπατελεϊ ένα θαύμα συνεργασίας μεταΕύ παλίρροιας,
καί ψαριών.
Αλλά πώς είναι δυνατόν ν' άρνηθή ένας λογικός άν
θρωπος ότι ή τόσον ώρσία αυτή ρύθμισις, αύτός ό τόσον
τέλειος συντονισμός στήν φύσιν, γίνεται κατά τύχην καί όχι
άπό κάποιον ύπέρτατον Νοΰν; Τήν ρύθμισιν αύτήν τήν ύποκσλοϋμε «ένσττικτον». Ή λέΕις όμως αύτή καλύπτει άπλώς,
ένα μεγάλο κενόν άγνοιας ίδικής μας' καλύπτει ένα με
γάλο μυστήριον πού δέν μπορούμεν νά τό έΕιχνιάσωμε.
Εις όλος τάς περιτώσεις, ώς έπί παραδείγματι, τής
άιποδημίας καί τοΰ προσανατολισμού τών Ζώων καί ιδίως
τών πουλιών, τών ήχο - έντοπιστικών όργάνων τών νυχτε
ρίδων, τής γονής τών γκρουνιόν κ.λ.π., τοΰ μικρού όγκου
καί τής ταχείας φθοράς τών Ζωικών ύπάρΕεων (ώς τών
έντόμων) πού πολλοπλσσιάΖονται ταχύτητα, τής ισορροπίας
τών ειδών, φυτικού καί Ζωικού, τοϋ ύπερτάτου νόμου τής
φθοράς πού κυβερνά τόν κόσμον, πορατηρούμεν μίαν σο
φήν ρύθμισιν καί μίαν σοφήν σκοπιμότητα πού ένυπάρχει
εις αύτά.
Ή αύτή καί κατά μείΖονα λόγον σοφή σκοπιμότης καί
προσαρμογή παρατηρεϊται εις τήν λειτουργίαν τών όργάνων
τοΰ σώματος τού άνθρώπου.
Καί άνακύπτουν
μερικά άνσπόφευκτα
έρωτήματα:
«Πώς έγινε τό άΕιοθαύμαστο αύτό σύνολσν τόσον εις τόν

άνθρωπον, 6σον καί εις τά διάφορα είδη; Μήπως οφείλεται
ή άνάπτυΕίς των εις τήν τύχην; Πρόκειται μήπως διά τό
αποτέλεσμα ταχοίων συμπτώσεων μακράς σειράς γεγονό
των;
Αλλά πώς ήτο δυνατόν νά έπιΖήσουν όλα αύτά τά
είδη ένόσω ό πολύπλοκος τρόπος ένεργείας πρός δημιουρ
γίαν των διεμορφώνετο άκάμη μέ τήν διαδοχήν τών τυ
χαίων γεγονότων; Ποια λοιπόν είναι ή μόνη λογική άπάντησις ή όποια ήμπορεϊ νά δοθή εις τά ερωτήματα αύτά, εις
τά όποια παρατηρεϊται σαφώς ένας τόσον λογικός σχεδιασμός; Ή μόνη λογική άπάντησις είναι ότι ή νόησις ή όποια
φαίνεται νά ύπάρχη εις τά διάφορα είδη, αυτό δηλαδή πού
άποκσλοΰμεν ένστικτον, έδόθη εις αύτά άπό μίαν ύπερτάτην Διάνοιαν ή όποια έσχεδίασε τά πάντα μέ θαυμαστήν
άκρίβειαν καί σοφίαν ώστε νά πραγματοποιήται ό σκοπός
τόν όποιον έχει τάΕει δΓ έκαστον τούτων.

Ή σκοπιμότης εις τόν οργανισμόν τοΰ ανθρώπου
Εάν τώρα έΕετάσωμεν τ ό
σ ώ μ α
μ α ς
καί
προσέΕωμε τάς θαυμασίας ύπηρεσίας πού μάς παρέχουν κα
θημερινώς τά όργανά του θά διοπιστώσωμεν έν πρώτοις ότι
τούτο άπατελεϊ ένα έΕαιρετικά άΕιάλογον μηχάνημα. Ήμπορεϊ νά παραβληθή πρός ατμομηχανήν πού παραλαμβάνει τήν
ένέργειαν πού τού χρειάζεται άπό τήν καύσιν τοΰ άνθρακος είτε άπ' εύθείας άπό τά φυτά, είτε έμμέσως άπό τό
κρέας τών Ζώων. Επίσης, ήμπορεϊ νά παραβληθη πρός ένα
τέλειον χημικόν έργοστάσιον πού μετοσχηματίΖει μέ τήν πέψιν τάς τροφός πού παίρνει εις κρέας, δόντια, τρίχες, κόκκαλα κλ.π. Ή πέψις λοιπόν άπατελεϊ μίαν θαυμαστήν λει
τουργίαν ή όποια χωνεύει σχεδόν κάθε φαγώσιμον έκτος
τού ίδιου τού στομάχου. Επίσης, ήμπορεϊ νά παραβληθη πρός
ήλεκτρονικήν μηχανήν μέ τήν πολυπλοκώτερη διάταΕιν πού
έφαντάσθηκε ποτέ ό άνθρωπος. Αρκεί μόνον νά σημειώσωμεν ότι ό άνθρώπινος έγκέφαλος άπατελεϊται άπό 10 περί
που έκαταμμύρια νευρικά κύτταρα ή νεύρα πού ήμπορούν νά
παραβληθούν πρός ήλεκτρονικούς σωλήνας, τό καθένα δέ
μάτι μας έχει 130 εκατομμύρια ραβδία καί 7 έκατομ. κωνία
πού συνδέονται μέ τόν έγκέφαλον μέ 300.000 “τηλεφω
νικές- γραμμές. Τά κύτταρα τοΰ ματιού πού άποτελοΰν τόν
αμφιβληστροειδή χιτώνα ύπερβαίνουν τά 100 έκατομμύρια
καί επικοινωνούν μέ τόν έγκέφαλον μέ 300.000 νευρικές
ϊνες καί άγωγούς. "Οσον άφο^π δέ τό αύτί έχει τόσην έΕαιρετικά λεπτήν ίκσνότητα, ώστε εϊνοι ικανόν ν' άκούση καί τις
πιό άνεποίσθητες άποχρώσεις τοΰ τόνου. Ένψ δέ τό πιάνο
έχει 88 πλήκτρα, τό μουσικόν όργανον τοΰ αύτιού διαθέτει
περί τάς 15.000 ϊνας. Αλλά, τι νά είποΰμε διά τήν τελειό
τητα τής καρδιάς. Κατά μέσον όρον ή ύγιής καρδιά κτυπό
72 φορές στό λεπτόν καί όταν κοταβάλλεται σωματική προ
σπάθεια μέχρι 200 σφυγμούς στό λεπτόν. Μέ κανονικόν
ρυθμόν κτυπά 100.000 φορές κάθε ήμέραν εις ένα δέ έτος
40 έκατομμύρια φορές. Κατά τήν διάρκειαν μιας ολόκλη
ρης άνθρωπίνης Ζωής πενήντα έτών, κτυπό 2 δισεκατομμύ
ρια φορές χωρίς διόλου νά σταματήση δΓ έπισκευήν.
Τό έργον δέ πού κάμνει ή καρδία, μέ τό ν' άντλη τό
αίμα, συνίσταται εις τό νά ώθή 5V2 — 7 λίτρα (κυβικές πα
λάμες) αίμα εις τά άγγεϊα, κάθε λεπτό τής ώρας. Εις μίαν
δέ ήμέραν, χύνει άνω τών 11 κυβικών μέτρων εις τά αιμο
φόρα άγγεϊα. Κατά τήν διάρκειαν δέ τής Ζωής, 300 έκατομ
μύρια λίτρα, δηλαδή ποσότητα, πού θά έγέμιΖεν έντελώς
ένα σύγχρονον ούρανοΕύατην.
Τό άριστερόν μέρος τής
καρδιάς άπό τό όποιον τό αίμα άποστέλλεται στήν άορτήν,
όταν ό άνθρωπος άναπαύετοι, προγματοποιεϊ έντός μιας ήμέραα τόσον έργον, όσον ίσοδυναμεϊ διά τήν άνύψωσιν
τοΰ άνθρώπου εις ύψος 150 μέτρων στόν άέρα.
Είναι λοιπόν βέβαιον ότι μία λεπτομερής μελέτη τών
όργάνων τοΰ σώματός μας μέ όλας τάς θαυμασίας λειτουρ
γίας του θά πείση κάθε λογικά σκεπτάμενον άνθρωπον ότι
δέν είναι δυνατόν νά είναι τό προϊόν τυχαίων μεταβολών
πού έπραγματοποιήθησαν κατά τήν διάρκειαν μοκρών περιό
δων χρόνου. Έ Ε άλλου, ή αυτόματος ρύθμισις τής θερμο
κρασίας τοΰ σώματος, τό πολύπλοκσν νευρικόν σύστημα τού
ματιοΰ πού έκτελεϊ μέ τόσην τελειότητα τούς φυσικούς νό
μους τής Οπτικής, τό αύτί μέ τήν θαυμοσίαν λειτουργίαν
του, ή άκούραστη μυϊκή άντλία, δηλαδή, ή καρδιά μέ τήν
πολύπλοκη λειτουργίαν της, καθώς καί όλα τά θαυμάσια
καί τόσον σκοπίμως συντονισμένα όργανα τοΰ σώματός μας,
είναι δυνατόν νά έχουν γίνει έκ τύχης; Είναι δυνατόν νά
μήν έχουν σχεδιασθή μέ ύψίστην σοφίαν άπό μίαν ύπερτάτην, παντοδύναμον καί πάνσοφον Διάνοιαν;

ΕΕ άλλου, άν προχωρήσωμεν εις τήν έρευνάν μας καί
έΕετάσωμε κάπως βαθύτερα τό έΕοχσν φαινόμενον τής δη
μιουργίας ήτοι τό φαινόμενον τής Ζωής, θά διοπιστώσωμεν
ότι μολονότι ή Ζωή αύτή καθ' έαυτήν είναι κάτι τό άσύλληπτον καί άύλον, έν τούτοις έχει δύναμιν μεγολυτέραν καί
αύτής άκάμη τής πυρηνικής ένεργείας.
Τόσον δέ μεγάλη δύναμις ύποκρύπτεται εις τήν ύπερμικροσκοπικήν μονάδα τού πρωτοπλάσματος, κατά τόν Μόρρισον, ώστε δίδει εις τόν ά'ναπτυσσόμενον φυσικόν σπόρον
τήν ικανότητα νά διασπά καί βράχους άκάμη.
Μολονότι δέ ή Ζωντανή αύτή ύπαρΕις, τούτέστιν ό άν
θρωπος, άποτελεϊται άπό άτομα καί μόρια, δηλαδή άπό ύ
λην, έν τούτοις είναι τόσον άνώτερος τής ϋλης ώστε νά
κυβερνά όλα τά πράγματα, διότι είναι προικισμένος μέ τόπνεύμα.

Τελικόν συμπέρασμα.
Από τήν πολύ σύντομον έΕέτασιν τήν όποιαν έχομε
κάμει διεπιστώσαμεν:
Π ρ ώ τ ο ν
ότι ή Ζωή δέν είναι έργον τύχης, άλλά
είναι έργον ένός Δημιουργικού ύπερφυσικοΰ πνεύματος, τοΰ
Θεοΰ. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,
δ τ ι ό Δημιουργήσας τήν Ζωήν
τής έδωκεν ένα σκοπόν πρός τόν όποιον τείνουν όλα τά
ένόργανα όντα. Τ ρ ί τ ο ν ,
ότι εις τήν Φύσιν διακρίνομεν μίαν καταπληκτικήν σκοπιμότητα, ή όποια προϋποθέ
τει δρασιν τού Πνεύματος, ήτοι άποκάλυψιν τού Μεγάλου
καί αιωνίου Πνεύματος. Τ έ τ α ρ τ ο ν
ό τ ιό άνθρωπος
τόν όποιον ό ίδιος ό Δημιουργός έχει προικίσει μέ ένα σπιν
θήρα τής ίδικής Του Διάνοιας κατώρθωσε μέ τήν δύναμιν
τής δανοίας του νά καθυπστάΕη τάς φυσικάς δυνάμεις καί
νά κάμη θαυμάσια πράγματα, νά δημιουργήση τά θαύματα
τοΰ πολιτισμού. ΚΓ άνω κανένα ύλικόν στοιχεϊον, άτομον ή
μόριον δέν παρήγαγε ποτέ μίαν σκέψιν ή «μίαν ιδέαν», ό
άνθρωπος χάρις εις τήν δύναμιν τής διανοίος του είναι εις
θέσιν ν' άντιλαμβάνεται τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ Σύμπαντος
καί νά συλλαμβάνη έστω καί άμυδρώς τήν άνταύγειαν τής
ΔόΕης τοΰ Δημιουργού καί τών έργων Του. Ή ύπαρΕις δέ
τοΰ άνθρώπου έπί τής γής, προικισμένου μέ διάνοιαν, μέ
πνευματικές ικανότητας καί ψυχικά
χαρίσματα, άποτελει
τήν άναμφισβήτητον άπόδειΕιν ότι τεράστιον άληθώς χά
σμα ύφίστσται μεταΕύ αύτού καί όλων τών άλλων Ζώντων
οργανισμών.
'Αποτελεί έπίσης τρανήν άπόδειΕιν τοΰ άνωτέρου σκοοΰ τόν όποϊον ή Ύπερτάτη Διάνοια έχει προορίσει διά τόν
άνθρωπον, τό γεγονός ότι δύνατσι ν' άνυψώνεται οΰτος ύπεράνω τών άδυναμιών του καί τών ένστικτων του. καθώς
καί τής γοητείας τών υλικών πραγμάτων, ώστε νά εύρίσκεται εις άρμανίαν μέ τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, εις τήν έκτέλεσιν
τοΰ όποιου έγκειται καί ή πραγματική του εύτυχία.
Άδικοΰν λοιπόν τήν νοημοσύνην των καί άκρωτηριάΖουν τό πνεύμα των όλοι έκεϊνοι οί όποιοι ένώ προσπα
θούν νά είσδύσουν εις τό μυστήριον τής Ζωής καί είδικώτερον εις τό μυστήριον τής άνθρωπίνης ύπάρΕεως, άρνοϋνται τήν σκοπιμότητα, ή όποια διέπει τήν Φύσιν γενικώς καί
είδικώτερον τά τής λειτουργίας τοΰ άνθρωπίνου οργανισμού
καί θέλουν νά ύποβιβάσουν τό άριστούργημα τής Δημιουρ
γίας, τόν άνθρωπον, εις προϊόν τυχαίων συμπτώσεων άνευ
προορισμού καί σκοπού.
"Οταν όμως ό έπιστήμων έρευνητής είναι άπροκατάληπτος καί ταπεινός τό πνεύμα, φωτίΖεται δέ άπό τό φώς
τής Αλήθειας καί βλέπει τά γεγονότα ύπό τό πρίσμα τής
οίωνιότητος, τότε είναι άδύνατον νά μή συλλαβή άνταυγείας
τοΰ φωτός τοΰ Αιωνίου Πνεύματος καί νά μή κατανοήση
ότι υπάρχει ένας μεγάλος καί έΕαιρετικός σκοπός εις τήν
δημιουργίαν τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου άπό μίαν ύπερτάτην Διάνοιαν, τόν Θεόν καί νά μήν άνακράΕη μαΖί μέ τόν
ψαλμωδάν:

«Όψομαι τούς ούρανοός, έργα τών δακτύλων Σοο, σελήνην
καί Αστέρας, Σΰ έθεμελίωσας' τί έστιν Ανθρωπος, δττ
μιμνήσκη αότόν;» (η ' Φαλμός, 3— 1) καί «ΤΑ πάντα
έν σοφί$ έποίησας».
Καί τότε μέ θαθεϊαν ταπείνωσιν κΓ εύγνωμοσύνην πρός
τόν Δημιουργόν, θά έπαναλάβη τό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου:

«Λογίζομαι γάρ, δτι οδτε άξια τά παθήματα τοδ νΟν
καιρού πρός τήν μέλλονταν δόξαν άποκαλνφθήναι
είς ήμδς» (Ρωμ. η ' 18).
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ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

κ. Η Λ Ι Α Σ Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Σ

ε) Παρατηρηταί μετά άσυρμάτων
τηλεφώνων

Ζ Η Τ Η ΜΑ Τ Α

ΣΥΝ Α Θ Ρ Ο ΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Κατά τάς συγκεντρώσεις ή ’Αστυνομία διά τής στάσεως
της πρέπει νά δημιουργή την έντύπωσιν, δτι ώς Κρατική
’Αρχή, είναι αμερόληπτος και δτι ενεργεί πάντοτε άνεπηρεάστως, επεμβαίνει δε δυναμικώς τότε μόνον, or αν οί νό
μοι τής Πολιτείας παραβιάζωνται και δεν υποχωρεί προ
οίασδήποτε δραστηριότητος άναπτυσομένης υπό τοϋ δχλου.

Eic έπικαίρους Θέσεις (έΕώστας - στέΥας - παράθυρα) πλησίον τοΟ χώρου τής
συναθραίσεως, τοποθετούνται Αστυνομι
κοί μετά φορητών άσυρμάτων τηλεφώ
νων, οΐτινες πορακολουθοϋν τάς κινή
σεις τοΟ πλήθους άκούουν τά συνθήμα
τα καί διοβιθάΖουν τάς πληροφορίας
τούτος είς τά Κέντρον Τηλεπικοινωνιών,
έΕ ου πληροφορείται ό ήΥήτωρ τά συμβαίνοντα καί τάς προθέσεις τών συναθροισθέντων, ϊνα άνεργη τάς άπαιτουμένας μετακινήσεις τών
Αστυνομικών
δυνάμεων καί γενικώς νά λσμβάνη τά
προσήκοντα κατά τάς περιστάσεις μέτρα
τάΕεως καί άσφαλείας.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
Ή 'Αστυνομία, ώς Κρατική Αρχή,
παραμένει άνεπηρέαστος καί αμερόλη
πτος έναντι τών συγκεντρωθέντων. Τά
οϊτια καί οί σκοποί τής συναθροίσεως
αφορούν αυτούς τούτους τούς συναθροισθέντας καί, συνεπώς, ούδεμία πράΕις
ή έκδήλωσις έπιτρέπεται νά λαμβάνη
χώραν, δυναμένη νά προκαλέση τούς
συναθροισθέντας. 'Ιδιαιτέρα προσοχή κα
ταβάλλεται κατά τάς συγκεντρώσεις πο
λιτικού περιεχομένου, διότι έίς μορφα
σμός ή κίνησις αποδοκιμασίας ύπό 'Α 
στυνομικού δύνσται νά δημιουργήση σοβαρόν έπεισόδιον μέ δυσάρεστα άποτελέσματα. Ομοίως αποφεύγονται καί αί
έπιδοκιμασίαι.
Ή συμπεριφορά πρός τούς συναθροισθέντας πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε
νά άποκλει'η τήν δημιουργίαν συμπάθειας
πρός ούτούς άπό μέρους τού άδιαφόρου
κοινού καί άντιπαθείας έναντι τής Α 
στυνομίας.
Μεμονωμένοι ύβρεις κατά τών ' Αστυ
νομικών ή σλλαι προκλητικοί έκδηλώσεις, πρέπει νά άφίνουν τούτους άδιάφορους. Είς τοιαύτας περιπτώσεις κρίνεται ή ψύχραιμος άντιμετώπισις σοβα
ρών καταστάσεων ύπό τής 'Αστυνομίας.
Ή Αστυνομία διά τής στάσεώς της
πρέπει νά δημιουργή τήν έντύπωσιν, δτι
ώς Κρατική Αρχή, είναι άμερόληπτος
καί δτι ένεργεϊ πάντοτε ένεπηρεάστως,
έπεμβαίνει δέ δυναμικώς τότε καί μό
νον, δταν οί Νόμοι τής Πολιτείας παραβιάΖωνται καί δέν ύποχωρεϊ πρό οίασδή
ποτε δροστηριότητος άναπτυσσομένης
ύπό τοϋ δχλου.

Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Συνάθροισές έκτραιτοεΐσα είς όχλοκρατίαν πρέπει νά διαλύεται άμέσως υπό
τής ’Αστυνομίας καί δι’ δλων των είς τήν διάβεσιν της νομίμων μέσων.
Είς τήν φωτογραφίαν μας έπάνω: Διαδηλωταί άπολαμβάνουν φλέγόμε
να βαρέλια και ξύλα είς τήν δδόν Πατησίων τόν Αύγουστον τοΰ 1965.
’Απέναντι: «Λαμπράκηδες» είς μαχητικήν πορείαν.
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Κατά τάς συγκρούσεις τών διαδηλω
τών μετά τής Αστυνομίας, διαδίδονται
έσκομμένως διάφοροι ψευδείς ειδήσεις
μέ σκοπόν τήν πρόκλησιν τής 'Αστυνο
μίας είς άντεκδικητικάς ένεργείας είς
βάρος αύτών. Διαδίδουν π.χ. δτι άριθμός
τις άστυνσμικών έφονεύθη ύπό τοϋ πλή
θους ή έτραυματίσθη σοβαοώς. Εάν ή
ψευδής αϋτη εϊδησις γίνη πιστευτή ύπό
τών 'Αστυνομικών, θά
έπακολουθήση
βισία άντεπίθεσις, έΕ ής θά ύπάρΕουν
οπωσδήποτε θύμοτα.
Οί κομμουνισταί, ώς γνωστόν, ένδια-

φέρονται διά θύματα npbc έκμετάλλευσιν τούτων όπί μακράν χρόνον. ( Υπομι
μνήσκονται οί περιπτώσεις τού Σ . Πε
τρούλα καί τού Γρ. Λομπράκη' τού δευ
τέρου τάν θάνατον έΕεμεταλλεύοντο οί
όμοϊδεάται του έπί 4 έ τ η ).
Τήν 20ην Αύγούστου 1965, κατά τάς
πρώτας πρωινός ώρας, δτε οί διαδηλωτοί έπετέθησον θιαίως έναντίον τής Α 
στυνομίας καί έθεσαν πυρκαϊάς εις διά
φορα σημεία των Αθηνών, οί κομμουνισταί έθεσαν εις κυκλοφορίαν τήν πλη
ροφορίαν ότι εις ύπαστυνόμος καί δύο
άστυφύλακες είχαν φονευθή κατά τήν
σύγκρουσιν. Ή άπηρεσία άντελήφθη άμέσως τάν σκοπόν τής τοιούτης φήμης
καί έπληροφόρησε τούς Αστυνομικούς
διά τού ασυρμάτου ότι ή διάδοσις αύτη
ήτο ψευδής, προληφθέντος οϋτω παντός
άτυχούς καί λυπηρού άποτελέσματος.

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ

Γ ενικά
'Εάν οί συνσθροισθέντες έΕετράπησαν εις όχλοκρατικάς εκδηλώσεις ή άλλας διατοροσσούσας
οπωσδήποτε τήν
Δημοσίαν τάΕιν, πρέπει νά διαλύωνται
άμέσως.
Εύθύς ώς άποφασιεθή ή διάλυσις, ό
Διευθυντής τής
Αστυνομίας ή άλλος
Ή γή τω ρ τής Αστυνομικής δυνάμεως,
έν συνεργασία μετά τού έκπροσώπου τής
Διοικητικής καί
Είσαγγελικής Αρχής,
καλεϊ τούς συνοθροισθέντας όπως διαλυθώσι, καθορίΕων έν ταύτψ καί τούς χώ
ρους (πλατείας καί όδούς) άπομακρύνσεώς των.

Δίδεται λογικός χρόνος εις τό πλή
θος όπως άπομακρυνθή πριν ή άποφοσισθή ή έπέμθασις τής
Αστυνομίας. Ή
πρόσκλησις πρός διάλυσιν έπανολομβάνεται διά μεγαφώνου ϊνα τήν άκούσουν
καί οί εις τό όπισθεν μέρος εύρισκάμενοι. ( ' )
Δέν έπιτρέπειται ό έγκλωθισμός τών
συνσθροισθέντων, διότι ούτως έΕονσγκάΖονται εις προβολήν άντιστόσεως.
Κατά τό βραχύ τούτο χρονικόν διά
στημα τής προετοιμασίας, αί Αστυνο
μικοί δυνάμεις καταλαμβάνουν θέσεις,
άφ' ένός μέν έπιθόσεως καί άφ' έτέρου
προστοσίας τών νευραλγικών σημείων.
Αποφασιοθείοης τής
έπεμβάσεως
πρός διάλυσιν τού πλήθους, πρέπει νά
έκτελεσθή άμέσως, διότι όσω περισσό
τερον παραμένει τό σνήσυχον πλήθος
εις τόν χώρον τής συναθροίσεως, τόσω
έπικινδυνώτερον γίνεται. Ούδεμία άναβολή έπεμβάσεως είναι έπιτρεπτή.
Ή
Αστυνομία θά χρησιυοποιήση αι
φνιδιασμόν πρός κοτάπληΕιν τού πλή
θους καί έΕαναγκοσμόν εις τοχεϊαν διάλυσιν καί άπομάκρυνσιν έκ τού χώρου
τής συναθροίσεως, πριν τούτο προλάβη
καί προβάλη ώργανωμένην άντίστασιν.
Κατά
τ ής
—

τήν
δ ι ά ρ κ ε ι α ν
σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς :

Αποφεύγεται ή άτομική καί κατά μό-

(1) Εις χινα συνάθροιοιν, καθ’ ήν έπήλθεν δ θάνατος διαδηλωτοδ, οί έξετασθένχες μάρτυρες έδήλωσαν 8χι δέν ηχού
σαν τήν πρόακλησιν πρδς διάλυσιν, διότι
ε&ρίσκοντο εις χδ δπισθεν μέρος τοδ πλή
θους.

νας πάλη τών Αστυνομικών μετά
τών ταραΕιών. Ή έπίθεαις θά είναι
ομαδική.
— Μόνον οί άναγκαϊαι συλλήψεις θά
ένεργούνται.
Σύλληψις Αρχηγών. Οί Αρχηγοί καί
έγκάθετοι καί γενικώς τά κατευθύνοντα
τήν συνάθροιοιν πρόσωπα συλλαμβάνονται άμέσως καί άπομακρύνονται τού χώ
ρου τής συναθροίσεως. Διά τήν εύχερεστέραν τούτων σύλληψιν, ή άναγνώρισις γίνεται διορκούσης τής συναθροίσε
ως.
Πρόληψις άνασυντάΕεως.
Μετά τήν
διάσπασιν τού κυρίου όγκου τών συναθροισθέντων, μικροί Αστυνομικοί ομά
δες άπσμακρύνουν τάς μικροομάδας
διαδηλωτών πρός πράληψιν άνοσυντάΕεώς των. ΜεταΕύ τών προσώπων τού
των, μέ εύκολίαν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τούς ήγήτορας, οί όποιοι προ
τρέπουν καί ένθαρρύνουν τούς διαλυθέντας εις άνοσύνταΕιν.

Μέσα χρησιμοποιούμενα υπό
τής ’Αστυνομίας πρός διάλυσιν συναθροίσεων
Κατωτέρω εκτίθενται τά εις τήν διάθεσιν τής 'Αστυνομίας ύπάρχσντα μέσα
πρός διάλυσιν συναθροίσεων.
Ποια μέσα καί ποια ή σειρά χρησιμοποιήσεώς των, έναπόκειται
εις τήν
κρίσιν τού ήγήτορος όστις κατευθύνεται εις τήν έπιλσγήν τού προσφορωτέρου, άναλάγως τής έπιδεικνυομένης ύπό
τού πλήθους συμπεριφοράς.
Ή κατάστοσις δυνατόν νά άπαιτήαη
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τήν χρήσιν τοΰ ήπιωτέρου μέσου ή του
σοβαροτέρου ή καί προοδευτικώς άπάντων των έπιτρεπομένων νά χρησιμοποιη
θούν. Εκείνο τό όποιον πρέπει νά δε
σπότη τής σκέψεως τού ήγήτορος είναι
ή έφορμογή μέτρων άναγκαίων καί λο
γικών πρός έκπλήρωσιν τής αποστολής.
Σκοπός τής Αστυνομίας είναι ή τήρησις τής τάΕεως καί ή προστασία τής
Ζωής καί τής περιουσίας τού Κράτους
καί τών πολιτών καί πρός έπιτυχίαν
τούτου δέον νά τείνουν άπασαι αί ένέργειαι.
Ή χρησιμοποίηοις τής βίας πρέπει νά
γίνεται μέ σύνεσιν' κατάχρησις τούτης
όπσγορεύεται. Εις τήν σκέψιν τών 'Α 
στυνομικών πρέπει νά πρυτανεύη ή άντίληψις δτι ή χρησιμοποίηοις τής βίας
πρός διάλυσιν τού πλήθους πρέπει νά
γίνεται κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε οί
έκ τής συγκρούσεως τραυματισμοί νά
περιορίΖωνται εις τό έλάχιστον άριθμόν.
Τά μέσα τούτα είναι τά ακόλουθα:

α) Έπίδειξις δυνάμεως
Ώ ς πρώτον μέ+ρον πρός έΕαναγκασμόν εις διάλυσιν έφαρμόΕεται ή έπίδειΕις δυνάμεως.
Ολίγον πρό τού τέλους τής όμιλίας
τού τελευταίου όμιλητοϋ, οί Αστυνομι
κοί δυνάμεις συντάσσονται καί καταλαμ
βάνουν τάς
προκαθωριομένας θέσεις
(πέριΕ - πλησίον καί μακράν τού χώρου
συναθροίσεως).
Ή Αστυνομία άσκεϊ ψυχολογικήν έπίδρασιν έπί τού πλήθους διά τής στά
σεως καί τών κινήσεών της. Αί κινήσεις
τών Αστυνομικών
δυνάμεων δέον νά
πραγματοποιούνται κατά τούς γνωστούς
στρατιωτικούς σχηματισμούς καί νά εί
ναι ρυθμικοί ώστε νά προκαλήται τό δέ
ος καί ό σεβασμός τών παρατηρητών.
Οί συναθροισθέντες, άρώντες τήν
Αστυνομικήν τούτην δύναμιν, δυνατόν
νά παραιτηθούν τών σχεδίων των, άτινα
έν τελευταία άναλύσει, άποσκοποϋν εις
τήν διατάραΕιν τής Δημοσίας τάΕεως.
Αί ομάδες δακρυγόνων καταλαμβά
νουν θέσεις πλησίον τού χώρου συνα
θροίσεως. Αύται πρέπει νά είναι όραται
ύπό τού πλήθους δι' άοκησιν ψυχολογι
κής έπιβολής.
Τά αύτοκίνητα τά φέρσντα τούς προσωπιδοφόρους Αστυφύλακας, πρός διά
λυσήν τών μικροομάδων εις περίπτωσιν
χρήσεως δακρυγόνων, εύρίσκοντοι όπι
σθεν τών ειδικών διά τά δοκρυγόνα αύτοκινήτων. Οί έκπρόσωποι τής Είσαγγελικής καί Διοικητικής Αρχής εύρίσκονται πλησίον τού χώρου τής συναθροί
σεως.
Ή έπίδειΕις οϋτη είναι δυνατόν νά
άναστείλη τήν άπόφασιν τών συναθροισθέντων περί συγκροτήσεως διαδηλώσεως καί διατάραΕιν τής τάΕεως.

β) Ωθήσεις
"Αν οί συναθροισθέντες παρά τά αύστηρά μέτρα τής ’Αστυνομίας δέν διαλύωνται, άλλά παρομένουν εις τόν αύτόν
χώρον, έπιδεικνύοντες άνυπακοήν εις
τήν πρόσκλησιν πρός διάλυσιν, αί 'Α 
στυνομικοί δυνάμεις κινούνται κατά τού
πλήθους καί δι' ώθήοεων άπομοκρύνουν
τούτους πρός διαφόρους κατευθύνσεις,
καθωρισμένας έκ τών προτέρων.
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Η έπέμβασις πρέπει νά είναι σταθε
ρά, καλώς ύπολογισμένη καί όχι όμφιρρέπουσα.
Διαρκούσης τής έπεμβάοεως τών ’Α 
στυνομικών, διά τού Αστυνομικού με
γάφωνου θά πληροφορήται τό πλήθος
ότι ή συγκέντρωσις έληΕε καί ότι ή πα
ραμονή εις τόν χώρον ταύτης είναι πα
ράνομος καί θά άντιμετωπιοθη ώς τοιαύτη. Τούτο γίνεται ϊνα, άφ' ένός μέν
πληροφορηθούν οί μετέχοντες τής συν
αθροίσεως περί τού παρανόμου τής συγκεντρώσεως καί άφ' έτέρου ϊνα έΕουδετερωθή ή προπαγάνδα τών έγκαθέτων
καί
ύποκινητών, οϊτινες
προτρέπουν
τούς συναθροισθέντας δι' έπίθεοιν κατά
τής Αστυνομίας καί παραμονήν εις τόν
χώρον τής συναθροίσεως.
Σπουδαίαν ύπηρεσίαν προσφέρουν εις
τήν περίπτωσιν τούτην οί έν πολιτική
περιβολή άστυνομικοί οϊτινες εύρίσκονται μετοΕύ τού πλήθους. Ούτοι, μέ προ
σοχήν, προτρέπουν τούς πέριΕ αύτών
ευρισκομένους
όπως
άπομακρυνθώσι
τού χώρου τής συναθροίσεως.
Έ φ ' όσον τό πλήθος δέν βιαιοπραγεϊ
κατά τών Αστυνομικών, άποφεύγονται
αί βίαιοι ένέργειαι πρός άποφυγήν έΕάψεως τών πνευμάτων τών διαδηλωτών.
Αί ύπερβάσεις έχουν ώς άποτέλεσμα τόν
έρεθισμόν τών νσμιμοφρόνων πολιτών
καί τήν δημιουργίαν συμπάθειας παρά
τώ κοινώ, τό όποιον παρακολουθεί καί
κρίνει μετ' αύστηρότητος πάσας τάς ένεργείας τής Αστυνομίας. Δέν πρέπει
νά διαφεύγη τής προσοχής τών Αστυ
νομικών ότι τό πλείστον τμήμα τών συναθροισθέντων είναι νομιμόφρονες πολϊται καί ώς τοιοϋτοι πρέπει ν' άντιμετωπίΕωνται.
Εις τάς μεμονωμένος άναρχικάς έκδηλώσεις δέν δίδεται
ιδιαιτέρα σημα
σία. Τά πρόσωπα ταϋτα δυνατόν νά εί
ναι οί έγκάθετοι ή άλλοι, οϊτινες διά τών
ένεργειών των προσπαθούν νά προκαλέσουν τήν Αστυνομίαν εις βιαίαν ένέργειαν.
Εάν όμως τό μέγιστον τμήμα τού πλή
θους ή οπωσδήποτε ικανός άριθμός έπιδεικνύει έπιθετικήν συμπεριφοράν, ή
Αστυνομία θά
χρησιμοποιήση λελογισμένην βίαν πρός διστήρησιν τού γοή
τρου τού Κράτους, χωρίς νά λαμθάνωνται ύπ' όψιν τά ευμενή ή δυσμενή σχό
λια τού ανωνύμου καί άνευθύνου κοινού.

γ) Χρήσις ράβδων
Ή χρήσις τών Αστυνομικών ράβδων
γίνεται (κατόπιν διαταγής πάντοτε τού
έπ(κεφαλής άνωτέρου Α Ε )κο ύ ), όσάκις
συναθροισθέντες έπιτίθενται κατά τών
Αστυνομικών είτε διά τών χειρών, είτε
διά διαφόρων άντικειμένων δυναμένων
νά προκαλέσουν σωματικός βλάβας αύ
τών. Ή έπίθεσις δυνατόν νά έκδηλωθή
βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου πριν
ή συγκρουσθοϋν μετά τών Αστυνομικών
ή διότι άπωθοϋνται ύπ’ αύτών. Κατά τήν
χρήσιν τών ράβδων δέον νά άποφεύγωνται κτυπήματα δυνάμενα νά έπιφέρουν σοβαρόν σωματικήν κάκωσιν.
Είναι έπιτρεπτή εις τήν περίπτωσιν
αύτήν ή χρησιμοποίηοις δοκρυγόνων,
ϊνα έΕαναγκασθούν οί
διαδηλωταί εις
διασκόρπισιν, άλλά δέν καταφεύγσμεν
εις τό μέσον τούτο άμέσως, διότι είναι
ένδεχόμενον νά έπιτευχθή ή ταχεία διά-

λυσις διά τής χρήσεως τών ράβδων. Ή
χρήσις τών δακρυγόνων έπιτυγχάνει βε
βαίως τήν ταχεϊαν διάλυσιν, έχει όμως
έπιπτώσεις έπί τών μή μετεχόντων τής
συναθροίσεως προσώπων.
Αποτελεσματική είναι ή χρησιμοποίη
σ ή σχηματισμών πρός διείσδυσιν έντός
τού πλήθους καί διάσπασιν τού κυρίου
όγκου αύτοΰ.

δ) Χρήσις δακρυγόνων
"Α ν τό πλήθος άντιδρά πεισμόνως,
μή άπομακρυνόμενον
τού χώρου τής
συναθροίσεως, καί έπιτίθεται κατά τής
Αστυνομίας μέ λίθους καί άλλα άντικείμενα δέν ένδείκνυται ή χρησιμοποίη
σ ή τών ράβδων ή οπωσδήποτε ή έκ τού
συστάδην ένέρνεια, διότι τοιουτοτρόπως
έκτίθενται οί Αστυνομικοί εις κινδύ
νους. Επιβάλλεται ή χρησιμοποίηοις τών
δοκρυγόνων τά όποια είναι
ικανά νά
διαλύσουν πλήθος όσσνδήπστε ογκώδες
καί δροστήριον καί αν είναι τούτο, έντός
έλαχίστου χρονικού διαστήματος.
Τά χημικά μέσα είναι τό προσφορώτερον όπλον πρός διάλυσιν συναθροίσεως.
Τούτα
έπιτυγχάνουν ταχεϊαν διάλυσιν
τού πλήθους χωρίς τραυματισμούς ή άλ
λην μόνιμον βλάβην τής ύγείας.
Μειονεκτούν όμως εις τό ότι ή μόλυνσις δέν περιορίζεται εις τόν χώρον τής
συναθροίσεως, άλλά έπεκτείνεται εις
λίαν έκτεταμένην περιοχήν, άναλόγως
τής χρησιμοποιουμένης ποσότητος καί
τού πνέοντος άνέμου, μέ συνέπειαν νά
προσβόλλωνται άνθρωποι, ούδεμίαν σχέσιν έχοντες μέ τήν συνάθροισιν.
Τούτο όμως δέν πρέπει νά έπηρεά2η τήν άπόφασιν τού Ήγήτορος πρός
συχνήν χρήσιν τών δοκρυγόνων. Λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι ούδέν θύμα ύπάρχει μετά τήν άποκατάστασιν τής τάΕε
ως, ένα) άντιθέτως, καί διά τού ήπιω
τέρου μέσου, (τών ωθήσεων), δυνοτόν
νά ύπάρχουν μικρστραυματισμοί πρέπει
νά θεωρήται ώς τό μόνον άκίνδυνον καί
δραστικόν μέσον πρός διάλυσιν τών συν
αθροίσεων.
Ή άντίληψις ότι τά δοκρυγόνα είναι
σοβαρόν όπλον καί ένεκα τούτου δέον
νά χρησιμοποιήται ώς έσχατον μέσον άποκατοστάσεως τής τάΕεως
δέν είναι
όρθή. Πρέπει νά χρησιμοποιούνται εύθύς
ώς οί συνσθροισθέντες προβοϋν εις βι
αιοπραγίας
κστά τών Αστυνομικών ή
άλλας πράΕεις διαταραοοούσας τήν Δη
μοσίαν τάΕιν.
' Οτααν κατοστή συνείδησις όλων, ότι
πάσα άνυπακοή εις πρόσκλησιν τής Αρ
χής πρός διάλυσιν θά άντιμετωπίΕεται
μέ δοκρυγόνα, θά άπομακρύνωντοι τα
χέως, έγκαταλείποντες πάσαν ιδέαν όχλοκρατικής ή άλλης διοδηλώσεακ; άντικειιμένης πρός τό Σύνταγμα.

ε) Υδραντλία!
Ή χρησιμοποίηοις τού ΰδατος πρός
διάλυσιν τού ώργανωμένου πλήθους έπιφέρει έΕαιρετικά άποτελέσματα.
Εις τό μέσον τούτο δέον όπως ή 'Α 
στυνομία κατοφεύγη συχνότερον ή μέ
χρι τοϋδε. Ή διά τής Αστυνομικής ρά
βδου διάλυσις συναθροίσεως πρέπει νά
άντικαθίσταται, τούλάχιστον κατά τό
πρώτον στάδιον τής συγκρούσεως, διά

του ϋδατος, καθ' ότι είναι λίαν αποτε
λεσματικόν, ίδίρ κατά τάς ψυχρός έποχάς. Τό διά τής ράβδου κτύπημα δύναται νά έπιφέρη σοβαρόν τραυματισμόν
τοϋ δεχόμενου τούτο, ένώ άπεναντίας,
τό ράντισμα διά τού ϋδατος ούδεμίον
σωματικήν βλάβην προΕενεϊ.
Τό χρησιμαποιούμενον ϋδωρ δύναται
νά είναι καθαρόν ή κεχρωσμένον. Έ Ε
αυτών, τό μέν κοθαρόν χρησιμοποιείται
τάν χειμώνα τό δέ κεχρωσμένον τό θέ
ρος.
Ή θέα τοϋ κεχρωσμένου ϋδατος έπηρεάΖει τό πλήθος. Ή σκέψις τοϋ διαδηλωτοϋ ότι τό κεχρωσμένον ϋδωρ δυνατόν
νά θλάψη τήν ένδυμοσίαν του, θά τόν
άναγκάση νά άπομακρυνθή ταχέως έκ
τής συναθροίσεως.
Ή χρησιμοποίησις τοϋ ϋδατος τού
του θά βοηθήση προσέτι τήν ’Αστυνο
μίαν πρός έΕοκρίβωσιν τών μετασχόντων τής συνοθροίσεως προσώπων, ή δέ
χρωματισμένη ένδυμασία θά άποδεικνύη
τήν συμμετοχήν τοϋ συλληφθέντος εις
τήν συνάθροισιν.
Ή έκτόΕευσις τοϋ ϋδατος δέν πρέπει
νά γίνεται σίφνιδιαστικώς, άλλά κοτά
τρόπον προκαλοϋντα πρωτίστως τήν προ
σοχήν τοϋ πλήθους.
Πρός τούτο, ό έπικεφαλής τών Υ 
δραντλιών ένεργεϊ θεαματικήν δοκιμα
στικήν έκτόΕευσιν ϋδατος, ώστε νά άντιληφθοϋν οί συναθροισθέντες τό χρωματισμένον ϋδωρ καί νά τοίς δοθή ό
άπαιτούμενος χρόνος σκέψεως καί άποφάσεως άπομακρύνσεως.
Κοτά τήν δράσιν τών ύδραντλιών,
λαμβάνονται προστατευτικά τούτων μέ
τρα, πρός πορεμπόδισιν έπιθέσεως έναντίον των καί βλάβης τούτων.
Δέν είναι έπιτρεπτή ή χρησιμοποίησις
ϋδατος όμοϋ μετά δακρυγόνων, διότι τό
ϋδωρ άχρηστεύει τό δακρυγόνα. Τό ύ
δωρ είναι ό έχθρός τών δακρυγόνων.

στ) Χρήσις οπλών
’Em έκρύθμων καταστάσεων καί έφ’
όσον ούδέν έκ τών προαναφερθέντων
μέσων έπέβολε τήν τόΕιν, οί δέ διαδηλωταί άνασυντασσόμενοι καθίστανται βι
αιότεροι καί έφ’ όσον έκ τής προσεκτι
κής μελέτης τής καταστάσεως συνάγε
ται τό συμπέρασμα ότι πρόκειται περί έπαναστατικής έκδηλώσεως, ή Αστυνο
μία δύναται νά κόμη χρήσιν τών ό
πλων ( ' ) πρός έπιβολήν τής τάΕεως, τη
ρούσα πάντοτε τήν προβλεπομένην ύπό
τοϋ νάμου 29)1943 «περί τών περιπτώ
σεων καθ’ ός έπιτρέπεται ή χρήσις τών
όπλων ύπό τής Δημοσίας δυνάμεως(2)
διαδικασίαν, άνευ ούδομιάς ευθύνης διά
τάς συνέπειας έκ τής τοιαύτης ένεργείας.

(1) Ή έκχίμηαις τής άνάγκης προσφυ
γής εις τά δπλα ανήκει εις χήν Διοικητι
κήν ’Αρχήν, ήχις έκϊίδει έγγραφον πρός
χοΟχο ίιαχαγήν. Έ ν άπουαίφ δέ χαϋχης, ή
πρωτοβουλία ανήκει ε!ς χόν Διευθυντήν
χής ’Αστυνομίας ή χόν Διοικητήν τής Χω
ροφυλακής (άρθρον 125 Κανον. 'Υπηρε
σίας Στρατευμάτων εις πόλεις καί φρού
ρια).
(2 ) Βλέπε κατωτέρω.

Τακτική κατά τήν χρήσιν
δακρυογόνων πρός διάλυσιν
τής συναθροίσεως
Τά δακρυγόνα ρίπτονται είτε ύπό πεΕών Αστυνομικών, είτε
έπιβαινόντων
τών οχημάτων. Προσφορωτέρα θεωρεί
ται ή διά τών αύτοκινήτων ρϊψις.
Ύ π ό άλλων άστυνσμιών τοϋ έΕωτερικοϋ, ρίπτονται ύπό πεΖών ομάδων άστυναμικών. Τό σύστημα όμως τούτο μειονεκτεϊ κατά τό ότι οί πεΖοί Αστυνομικοί:
α) δέν δύνανται νά πλησιάσουν τούς
διαδηλωτάς λόγω τοϋ κινδύνου έπιθέσε
ως έναντίον των όν διατρέχουν καί 6)
διότι ή ποσότης τών δακρυγόνων τήν
όποιαν δύνανται νά φέρωσι μεθ’ έαυτών
είναι έλοχίστη, ούχί έπορκής πρός έπιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού.

Διάταξις καί θέσεις όχημάτων
Τά ειδικά αύτοκίνητα καταλαμβάνουν
θέσεις άνά δύο ή τρία. Ταϋτα άποτελοϋν
μίαν όμάδα καί δροϋν όμαδικώς. Ή διόταΕις έπιθέσεως είναι ή παράταΕις, έφ’
όσον ό χώρος τό έπιτρέπει. Η παράταΕις τών όχημάτων άφ’ ένός μέν παρέ
χει εύχέρειαν δράσεως καί άφ’ έτέρου
φράσσουν τήν οδόν διά τοϋ όγκου των
καί έμποδίΖουν τήν ομαδικήν κίνησιν τών
διαδηλωτών πρός χώρους άπηγορευμένους.
Τά οχήματα
καταλαμβάνουν θέσεις
πλησίον τής συναθροίσεως καί εις τάς
όδούς ή πλατείας έΕ ών άπαγορεύεται ή
διέλευσις τοϋ πλήθους, σχηματίζουν δέ
ήμικύκλιον. Εις τό έτερον ακάλυπτον
ήμικύκλιον εύρίσκονται αί οδοί έΕ ών
θά άπομακρυνθοϋν οί συναθροισθέντες.
Τά αύτοκίνητα, διά ψυχολογικούς λό
γους, δέον νά είναι ορατό ύπό τοϋ πλή
θους.
Η άπόστασις μεταΕύ τών ουναθροισθέντων καί τών όχημάτων δέον νά εί
ναι τοιαύτη, ώστε νά άποκλείεται ή έναν
τίον των έπίθεσις καί
κατόληψίς των
ύπό τών διαδηλωτών.
"Οπισθεν τών ειδικών αύτοκινήτων ρί
ψεως δακρυγόνων (Αύρα ς), θά ακολου
θούν λεωφορεία φέροντα άστυφύλακας
μέ προσωπίδας. Αποστολή τούτων είναι:
1) ή προστασία τών ειδικών όχημάτων
οσάκις ήθελον ύποστή έπίθεσιν έκ μέ
ρους διαδηλωτών 2) ή έπέμβασίς των
μετά τήν ρϊψιν τών δακρυγόνων πρός άπομάκρυνσιν τών παρομενόντων εις τόν
τόπον τής συναθροίσεως ομάδων διαδη
λωτών. Δεδομένου ότι αί λοιποί ’Αστυ
νομικοί δυνάμεις έχουν
άπομακρυνθή
εις σημεία μή προσβαλλόμενα ύπό τών
δακρυγόνων καί άφοϋ είναι άδύνατος ή
έπέμβασίς των όνε προσωπίδων, οί προσωπιδοφόροι ούτοι άστυφύλακες είναι ή
μόνη δύναμις ήτις δύναται νά δράση με
τά τήν ρϊψιν τών δακρυγόνων καί 3)
ή σύλληψις τών ταραΕιών.
Έ τ ε ρ α ειδικά οχήματα προστατεύουν
κτίρια έναντίον τών όποιων ύπάρχει πιθανότης νά έκδηλωθή έπίθεσις έκ μέρους
ομάδων
διαδηλωτών, συγκροτηθέντων
άλλαχού καί
κινηθέντων πρός τά ση
μεία ταϋτα ατινα είναι ό κύριος στόχος.

Άπομάκρυνσις Άστυν. Δυνάμεων
Εύθύς ώς όποφασισθή ή χρήσις δα

κρυγόνων καί πριν ή έκδοθή διαταγή
πρός ρϊψιν τούτων, ό έπικεφαλής ’Α 
στυνομικός, διστάσσει τήν άμεσον άπομάκρυνσιν τών Αστυνομικών δυνάμεων,
αϊτινες εύρίσκονται
πλησίον τοϋ χώ
ρου ένθα ή ρϊψις θά λάβη χώραν, πρός
πρόληψιν προσβολής των ύπό τών δα
κρυγόνων. Αί δυνάμεις αϋται, θά πα
ραμείνουν εις χώρους κειμένους άντιθέτως τής διευθύνσεως
τοϋ ανέμου.
Μετά τήν πραγμοτοποίησιν τής μετακινήαεως ταύτης, έκδίδεται ή διαταγή ρί
ψεως. Τά οχήματα, ώς προαναφέρεται,
έφ’ όσον τό πλάτος τής όδοΰ τό έπιτρέπει, κινούνται έν παρατάΕει καί πλησιάΖουν τό πλήθος.
Εάν ή διεύθυνσις τοϋ άνέμου είναι
εύνοϊκή, ή ρϊψις τών χειροβομβίδων γί
νεται πρό τών διαδηλωτών, ϊνα τό δημιουργούμενον νέφος παραουρθή ύπό
τοϋ άνέμου καί τούς προοβάλη.
Ενοντίον τούτων ρίπτονται χειροβομ
βίδες νούμερον 112, 115 καί 555. Αί
νούμ. 115 διά τού κρότου τόν όποιον
προΕενοϋν κατά τήν άνάφλεΕιν, δημι
ουργούν πανικόν καί άναχαιτίΖουν καί
τούς πλέον ψύχραιμους και έπιθετικούς.
Σκόπιμος είναι καί ή ρϊψις βλημάτων
βιδών νούμ. 108 (καπνογόνων) διά τήν
δημιουργίαν πυκνού
νέφους καπνού,
πρός πρόκλησιν πανικού.
Αί χειροβομβίδες δέν έπιτρέπεται νά
ρίπτωνται έπί τοϋ πλήθους πρός πρόλη
ψιν τραυματισμών.
Δέν έπιτρέπεται
ή ρίίψις βλημάτων
νούμ. 206, 219, 230, 232 ή 560 καθ
όσον ταϋτα είναι λίαν έπικίνδυνα.
Μετά τήν ρϊψιν τών πρώτων δακρυ
γόνων, δισσπόται ό κύριος όγκος τών
συναθροιοθέντων καί άπαμακρύνονται
πρός διάφορα σημεία. Τινές όμως έΕ
αύτών παραμένουν εις τόν ίδιον χώ
ρον, είτε διότι αδυνατούν νά κινηθούν,
είτε διότι έλπίΖουν εις ταχεϊαν άποκατόστασιν τής όρόοεως καί άνασύνταΕιν.
Εναντίον τούτων κινούνται οί άστυφύ
λακες μέ προσωπίδας, οϊτινες άκολουθοϋν τά ειδικά όχήματα.
Εάν είναι δύσκολος ή προσέγγισις
τών διαδηλωτών, έκταΕεύονται χειροβομ
βίδες μέ ειδικόν έκτοΕευτήρα, προσαρμοΖόμενον έπί τοϋ συνήθους όπλου έκτοΕεύσεως βλημάτων.

Διάλυσις μικρών ομάδων διαδηλω
τών
Δέν έπιτρέπεται ή χρήσις δακρυγό
νων πρός διάλυσιν μικρών ομάδων δια
δηλωτών κινουμένων εις σημεία άλλα,
μακράν ή πλησίον τοϋ χώρου τής συνά
θροισε ως.
Τά δακρυγόνα έχουν ώς σκοπόν τήν
διάσπασιν ογκώδους συναθροίσεως, ήτις είναι άνέφικτος νά συντελεσθή ύπό
τών τακτικών Αστυνομικών δυνάμεων.
Είναι συνεπώς άντιοικονομικόν καί άσκοπον νά ρίπτωνται δακρυγόνα πρός
διάλυσιν μιας όμάδος όνθρώπων έφ ό
σον τούτο δύναται νά έπιτευχθή ύπό ό
μάδος Αστυφυλάκων.
Μετά τήν διάσπασιν καί άπομάκρυνοιν, τά όχήματα περιπολούν πρός πρό
ληψιν άνασυντάΕεως.
Ή θέα τούτων
προκαλεϊ πανικόν.
(ΣυνεχίΖεται)
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Ι ΣΧΕΣΕΙΣ
Τοδ ’Αστυνόμου Β’ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ
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Ο
ΣΥΛΛΟ ΓΟ Σ
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
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«Η Υ ΙΟ Θ Ε Σ ΙΑ Γ Η Ρ Ο Μ Ε Ρ ΙΟ Υ Υ Π Ο Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ
Κ Α ΙΣ Α Ρ ΙΑ Ν Η Σ » Υ Π Ο κ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Α Σ Χ Α Λ Η .
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ΚΑΙ Α Λ Λ Η Τ ΙΜ Η Τ ΙΚ Η Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Σ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν
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Τ Ο Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ
Ξ ΕΝ ΕΙ Ε Γ Κ Α Ρ Δ ΙΑ .
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ΦΩΣ Α Π ’ Τ Α Σ Κ Ο Τ Α Δ ΙΑ .
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«Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν
Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν » Υ Π Ο κ. Δ ΙΟ Ν Υ Σ Η Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α , Δ.Ν .
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Μ ΙΑ ΓΝ Ω Μ Η Τ Ο Υ κ. Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ Τ Ο «Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
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ΕΝ Α Α Κ Ο Μ Η Π Ο ΙΗ Μ Α ,
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Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η
Ε Π ΙΣ Κ Ε Ψ ΙΣ Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ
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-Μ Ο Ν

Π Α Ρ Ν Ε Σ » Μ Α Σ Φ ΙΛ Ο 

Α Φ ΙΕΡ Ω Μ ΕΝ Ο

ΣΤΟ Ν

Μιά έπίσκεψη άξέχαστη. .. Γεμάτη ένδιαφέροντα. .. Ε κ 
παιδευτική έπίσκεψη (μέ πολλά μηνύματα καί πολλές συγκι
νήσεις) , τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων, στήν Γ.ΕΝ.Ε.Δ. Στή μοντέρνα αύτή πηγή αν
θρωπίνων καί δημοσίων σχέσεων, άπό τήν δποίαν ξεκινούν τα
κανάλια τής ένημερώσεως τής κοινής γνώμης. Ραδιόφωνον,
τηλεόρασις, κινηματογραφία. "Ολα τά σύγχρονα μαζικά μέσα
έπαφής, στήν ύπηρεσία τού κοινού. Συγκίνηση μάς κατέλαβε
δταν βρεθήκαμε σ’ αύτούς τούς χώρους. ’Ιδίως σέ κάποιο στούντιο ήχογραφήαεων, άπ’ δπου, χρόνια καί χρόνια ή ’Αστυνομία
Πόλεων, μετέδιδε τά δικά της ζωντανά μηνύματα. 'Η ιστορία
τής Γ.ΕΝ.Ε.Δ. είναι στενά δεμένη, (σχεδόν συμπίπτει) μέ
τήν Ιστορία τού γραφείου δημοσίων σχέσεων τής ’Αστυνομίας
Πόλεων.
Πάνω άπό 20 χρόνια ή ’Αστυνομία Πόλεων στάθηκε μέ
κατανόηση καί μέ άγάπη κοντά στό στρατιωτικό σταθμά καί
τού πρόσφερε 8,τι μπορούσε περισσότερο. Πιό πολλά άπό 20
χρόνια ή έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων ήταν άπό τις πιό
δημοφιλείς μέσα στόν Κεντρικό Ραδιοφωνικό Σταθμό ’Ενόπλων
Δυνάμεων Ε λλάδος. Είκοσι χρόνια άσταμάτητα, μέ τήν συμ
παράσταση χιλιάδων ακροατών στή μεγάλη πορεία.
Κ ι’ ήταν πάλι ή ’Αστυνομία Πόλεων, πρώτη, δταν πρωτοεμφανίσθηκε στόν 'Ελληνικό χώρο, δειλά καί άδέξια, ή Τηλεόρασις.
Πρωτοστάτησε ή ’Αστυνομία, στό έθνικό προσκλητήριο τής
21ης ’Απριλίου 1967 στό χώρο τής Γ.ΕΝ. Ε.Δ. Ε ίχε τήν τιμήν
(καί περηφανεύεται πολύ γ ι’ αύτό) νά είναι ή πρώτη «’Επανα
στατική» έκπομπή.
«’Αδέλφια, άγάπη. Νά ξεχάσουμε 8,τι μάς χώριζε. "Α
νοιξη, λουλούδια, χαρά. Κ ι’ ό θεός τής 'Ελλάδος μαζί».
Σήμερα ή Γ.ΕΝ.Ε.Δ. είναι ένας σφριγηλός, έξαίρετος δργανισμός, πού στεγάζεται σέ μοντέρνα κτίρια κΓ έχει άρτιες
τεχνικές έγκαταστάσεις. Καύχημα γιά τΙς "Ενοπλες Δυνάμεις
καί γιά τόν τόπο μας. Μπράβο σέ δσους τήν έφτασαν τόσο ψηλά.
ΚΓ έμεΐς, πού ζήσαμε τά πρώτα της χρόνια, πού περπατή
σαμε μαζί της άνήφορους καί κατήφορους, χαιρόμαστε γιά τήν
πρόοδο καί καμαρώνουμε γιατί κάποιο λιθάρι— έστω μικρό—
τοποθετήσαμε στό λαμπρό αύτό οικοδόμημα. Παντού άλματα.
ΙίαΙ πόσα ένδιαφέροντα πράγματα δέν είδαμε καί δέν άκούσαμε!
Πρώτα ή γλαφυρή καί συναρπαστική ένημέρωση άπό τόν Συν
ταγματάρχη κ. Πάτροκλο Άργυρόπουλο. Μάς κατατόπισε πλή
ρως, άπήντησε πρόθυμα στά έρωτήματά μας καί έλυσε δλες
μας τ!ς άπορίες. "Γστερα άρχισε ή έπίσκεψη άπό χώρο σέ
χώρο. — Ραδιοφωνία. — Τηλεόρασις. — Κινηματογραφία.
Μία
έπίσκεψη
πραγματικά
άξέχαστη. Καί νοιώθουμε
τών ύποχρέωαη νά εύχαριστήσουμε θερμά δλους τούς
άρμοδίους
δλων
τών
τμημάτων
καί ύπηρεσιών
τής
Γ.ΕΝ .Ε.Δ., πού τόσο εύγενικά μάς ξενάγησαν καί μέ τόσο
ένθουσιασμό μάς ύποδέχθησαν καί μάς φιλοξένησαν. Εύχαριστούμε πρώτα - πρώτα τόν άκούραστο Στρατηγό κ, Τρύφωνα Άπο-

ΣΧΕΣΕΩΝ.

στολόπουλο, Διοικητή καί ψυχή τής Γ.ΕΝ.Ε.Δ. ΚΓ άκόμα, τόν
Άντιαυνταγματάρχη κ. Μπαλάσκα, τόν Ταγματάρχη κ. Σταμάτη, τόν κ. Μαυρομμάτη, τόν κ. Χρ. Μάλαμα, τόν κ. Ά ντ.
Μπράχο, τόν κ. "Αλκή Λυμούρη, τήν Κα Σάσα Χρυασμάλλη, τόν
κ. Χρ. Καλαματιανό, τόν κ. Ά θ. Ζάρα, τόν κ. Έ λ . Τρακάδα,
τόν κ. Μιχ. Σπόρου, τόν κ. Σπυρ. Άποστολόπουλο καί δλους
τούς έκλεκτούς προϊσταμένους, δπαλλήλους καί τεχνικούς τής
Γ.ΕΝ.Ε.Δ. γιά τήν λαμπρή ξενάγηση καί τήν καλωσύνη τους.
Ξεχωριστά, εύχαριστοΰμε τούς άρμοδίους τού Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων τής Γ.ΕΝ .Ε.Δ., γιά τήν όργάνωση, μέ τέ
τοιο συναρπαστικό τρόπο, τής έπισκέψεώς μας. ΚΓ εύχόμαστε
νά συνέχιση πάντοτε τό "Ιδρυμα τήν άνοδική πορεία του, γιά
τό καλό τού τόπου μας.
Καί κάτι άλλο (σάν νοσταλγία καί σάν σκίρτημα τής καρ
διάς μας) : νά ξαναβρεθούμε καί πάλι κοντά στήν Γ.ΕΝ.Ε.Δ.,
δπως τότε, δπως προχθές, δπως χθές, δπως τόσα χρόνια.
*

Τ Ο Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ
ΞΕΝ ΕΙ Ε Γ Κ Α Ρ Δ ΙΑ .

«Μ Ο Ν

Π Α Ρ Ν Ε Σ » Μ Α Σ Φ ΙΛ Ο 

Στό Ξενοδοχείο «ΜΟΝ ΠΑΡΝΕΣ» τώρα. Στό σύγχρονο αύτό
μεγαθήριο, δπου συνδυάζεται ή άνεσις, τό γούστο, ή καλαι
σθησία, ή τεχνική τελειότης καί τό ειδυλλιακόν τοπίο τής
φύσεως. "Ενα Ξενοδοχείο πού τιμά τήν Χώρα μας καί συντελεί
στήν τουριστική της διαφήμιση. 'Ο κ. ’Ιωάννης Ραυτογιάννης
άνέλαβε μέ προθυμία νά μάς ξεναγήση καί μάς έγοήτευσε.
Μάς ώδήγησε σ’ δλους τούς χώρους τής Έπιχειρήαεως,
μάς μίλησε γιά κάθε τί σχετικό μέ τήν λειτουργία της. Ά πήντησε καλωσυνάτα στά έρωτήματά μας. ΚΓ έμεΐς δέν χορ
ταίναμε νά βλέπουμε. Δέν σταματούσαμε νά θαυμάζουμε. ΚΓ
δταν πήραμε τό δρόμο τού γυρισμού, άφήσαμε έκεί πάνω, σ’
αύτό τό παραμυθένιο κάστρο τής άνέσεως, τή σκέψη μας νά
πλανιέται μέ θαυμασμό!
θέλουμε, λοιπόν, έπίσημα, άπ’ αύτό τό χώρο, νά στείλουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στήν διεύθυνση τής Έ π ιχειρήσεως καί τις καλύτερες εύχές μας, γιά κάθε έπιτυχία
καί πρόοδο.
*

ΦΩΣ Α Π ’ Τ Α Σ Κ Ο Τ Α Δ ΙΑ .

...Φ ώ ς , πολύ φώς ξεχύθηκεν έκείνο τό μεσημέρι, μέσα
άπ’ τά σκοτάδια. Μάς έλουσε, ξεκλείδωσε τις καρδιές μας.
Ξενάγηση— Μυσταγωγία. Ξενάγηση — δνειρο. ’Επίσκεψη
στό ’Εθνικό Συμβούλιο Τυφλών Ε λλάδος, πού βρίσκεται στήν
όδόν ΚατακουζηνοΟ 10. "Ενα κύμα άγάπης, πολλά κύματα άγάπης μάς κύκλωσαν. Έπήραμε δύναμη καί έμπνεύσεις.
Γνωρίσαμε καινούργιους ωραίους, γλυκύτατους φίλους.
Μέσα στήν αίθουσα συνεδριάσεων δ Πρόεδρος—θεολόγος κοινω
νιολόγος—κ. Βασίλειος Τσούπρας, δ ’Αντιπρόεδρος-—φοιτητής
ΙΙαντείου—κ. Σωτήριος Πολυμηνέας, δ Γενικός Γραμματεύς κ.

Δημήτριος Πασαλής, φοιτητής νομικής καί τά μέλη: UI κ.κ.
Μιχαήλ Σπιθογιάννης, Σωτήριος Γαλάτσης, Δημήτριος Ράπανος καί Σταύρος Τζιώρτζης.
Συζήτηση έποικοδομητική. Γιά μας, γ ι’ αυτούς, γιά τα
κοινά προβλήματά μας. θεμελιώσαμε μιά στενή συνεργασία.
Καί δοξάζουμε τόν καλό θεό πού μάς έδωσε αότήν τήν ωραία
ευκαιρία νά γνωρίσουμε καινούργιους φίλους καί χρήσιμους
συνεργάτες στόν άγώνα τής ζωής. Σάν έπιστέγααμα τής συνερ
γασίας μας, θά μεταφέρουμε στήν συνέχεια μερικές ενημερω
τικές σκέψεις τού Συμβουλίου, δπως ακριβώς τις άναπτύσσει
στό σημείωμα πού μάς έδωσε.
Γράφει, λοιπόν, τό σημείωμα μεταξύ άλλων καί τά εξής
ένδιαφέροντα:
«1. Οί τυφλοί στήν 'Ελλάδα άνέρχονται περίπου σέ 15.000.
’Από αύτούς δαοι είναι τελείως άποροι καί είναι άνήλικες έως
18 έτών ή ύπερίληκες άνω των 50 έτών, παίρνουν έπίδομα 500
δραχμών τό μήνα άπό τό 'Γπουργεΐον Κοινωνικών Τπηρεσιών.
"Οσοι δέν παίρνουν έπίδομα (ιδίως άπό 18 έως 50 έτών) πρέ
πει νά άποκατασταθοδν εύρίακοντας μιά έργασία ή παίρνοντας
έπίδομα τυφλότητος, δπως συμβαίνει σ’ δλες τις πολιτισμένες
χώρες τής γής, δπου οί τυφλοί έχουν ήδη εδρει άποκατάστααη
καί κοινωνική έξίαωση.
2. Στή χώρα μας έργάζονται ήδη περίπου 300 σάν τηλεφωνηταί, 10 σάν δικηγόροι καί μερικοί άλλοι σέ διάφορες άλλες
έργασίες. 'Γπάρχουν άλλοι 300 έκπαιδευμένοι ή έκπαιδευόμενοι, οί όποιοι έπιθυμοΟν νά έργασθοΟν σάν τηλεφωνηταί, ίεροψάλται, κατασκευασταί, μικροπωληταί, δπως καί σ’ άλλες
έργασίες. "Ηδη έχει άπασταλή άπό τό Σωματείο Ε .Σ.Τ .Ε. σχε
τική έκκληση πρός Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., οργανι
σμούς καί έπιχειρήσεις γιά προσλήψεις τυφλών.
3. Τήν έκπαίδευση τών τυφλών στήν 'Ελλάδα έχουν άναλάβει μερικώς τά σχολεία τού οίκου τυφλών Καλλιθέας, τοΟ
Σωματείου «"Ηλιος» στήν Θεσσαλονίκη, ώς καί τό Κ.Λ.Π.Τ.
τού Φάρου τυφλών πάλι στήν Καλλιθέα.
4. Τό Ε .Σ .Τ .Ε . μέ ύπαμνήματα καί παραστάσεις, άγωνίζεται γιά τήν πνευματική άνύψωση καί έπαγγελματική άποκατάσταση τών τυφλών, ιδίως τών έξερχομένων άπό τις προαναφερθείσες σχολές. Ε κτός δμως άπό τό έργο αύτό εις τό
Ε .Σ .Τ .Ε . λειτουργεί καί δανειστική βιβλιοθήκη καί μαγνητοταινιοθήκη πρός χρήαιν τών τυφλών ιδίως τών σπουδαζόντων,
μελών καί μή τού Σωματείου, έπιχορηγουμένη ύπό τού κράτους
(Γ.ΙΙ.Σ.) Τά κυκλοφοροδντα δήθεν ύπέρ τών τυφλών πολυώνυ
μα καί τυφλώνυμα έντυπα οόδεμίαν σχέαιν έχουν μέ τό αύνολον τών τυφλών, οδτε μέ τό Σωματεϊον Ε .Σ .Τ .Ε . ή μέ τάς
σχολάς τυφλών.
5. Οί ένδιαφερόμενοι γιά οίονδήποτε θέμα σχετικό μέ τούς
Τυφλούς πρέπει νά άπευθύνωνται, είτε είς τά κατά τόπους κέν
τρα κοινωνικής πολιτικής είτε στό Σωματεϊον, ’Εθνικόν Συμ
βούλων Τυφλών Ε λλάδος, (Γραφεία ΚατακουζηνοΟ 10, Γ '
όροφος, γραφείον 4ον, τηλ. 631.471), τό όποιον εόχαρίοτως
παρέχει κάθε σχετική πληροφορία».
*

«Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν
Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν » Υ Π Ο κ. Δ ΙΟ Ν Υ Σ Η Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α , Δ.Ν .

Ό κ. Διονύσιος Μαγκλιβέρας είναι ένας έκλεκτός θεράπων
τών δημοσίων σχέσεων στήν χώρα μας. Ά πό τούς θεμελιωτάς
τού θεσμού. ’Από τούς πρώτους διδάξαντας. Καί άπ’ αύτούς πού
έμόχθησαν σκληρά, γιά νά έπιβάλλουν στήν Ε λλάδα καί νά
καλλιεργήσουν σέ βάθος καί σέ πλάτος τις Αψηλές ιδέες τών
δημοσίων σχέσεων καί νά τίς ύλοποιήσουν.
Γενικός Διευθυντής τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Ε
πιμελητηρίου Αθηνών, δ κ. Μαγκλιβέρας, είναι πολυγραφώτατος αυγγραφεύς καί οί έπιστημονικές προσφορές του είναι πο
λυάριθμες καί έγκυρες. Ό κ. Μαγκλιβέρας συνέγραψε καί έξέδωκε πρόσφατα ένα έξαίρετο έργο, πού έχει γιά τίτλο: «ΚΟΙ
ΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ», ΐ ό
έμελετήσαμε μέ προσοχή αύτό τό βιβλίο. Ρουφήξαμε τήν κάθε
γραμμή καί τήν κάθε λέξη του. Μάς συνήρπασε. Είναι γιά
δσους άσχολούνται μέ θέματα δημοσίων σχέσεων ένας πολύ
τιμος όδηγός. ’Αλλά καί γιά κάθε άνθρωπο, τής έποχής μας
είναι ένα άριστο έπιστημονικό έγκόλπιο γιά τήν κατανόηση
τών θεωριών καί τών έφαρμογών
τών δημοσίων σχέσεων,
πού άποτελοΰν στόν αιώνα μας τόν άξονα, γύρω άπό τόν όποϊον
περιστρέφεται ό πλανήτης μας. Μερικά άπό τά περιεχόμενά
του: 'Ορισμός δημοσίων σχέσεων— περιεχόμενον —θεωρητική
τοποθέτησις — Δημόσιαι Σχέσεις καί Διοικητική (MANAGE
MENT).— Ό ρόλος τής Κοινής Γνώμης είς τάς Δημοσίας Σχέ
σεις— Τά άποτελέσματα έκ τής έφαρμογής τών Δημοσίων Σχέ
σεων — Αί Δημόσιαι Σχέσεις έν 'Ελλάδι καί αί προοπτικά!
έξελίξεώς των κλπ. Γραφυρός αυγγραφεύς καί έπιδέξιος λο
γοτέχνης, δ κ. Μαγκλιβέρας, γνωρίζει τόν τρόπον νά πείθη,
νά κατακτά, νά γοητεόη. "Οσοι δέν τόν ξέρετε, έπιχειρήσατε

μιάν έπαφή μαζί του, διά μέσου τού έργου του: «ΚΟΙΝΩΝΙΟ
ΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ», θά μάθε
τε πολλά, θά χαρήτε άφάνταοτα στόν κόσμο πού σάς παρου
σιάζει. Έ ν πάση περιπτώσει, αύτό τό βιβλίο δέν θάπρεπε νά
λείπη άπό καμμιά βιβλιοθήκη. Είναι χρήσιμο δσον έλάχιατα.
*

Μ ΙΑ ΓΝ Ω Μ Η Τ Ο Υ κ. Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α Σ Τ Ο «Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν » Γ ΙΑ Τ Η Ν Δ ΙΕ Υ 
Θ ΥΝ ΣΗ ΑΘΗΝΩΝ.

Ή κοινή γνώμη δείχνει άνεπιφύλακτη άγάπη καί κατα
νόηση ατά δργανα τής Αστυνομίας Πόλεων, τά όποια δέν είναι
μόνον έφαρμοαταί τών νόμων, άλλά καί φορείς πολιτισμού καί
προόδου. Προσωπικότητες τής Κοινωνίας μας έαπευσαν πολλές
φορές νά συγχαρούν τδν καλό, τόν έντιμο, τόν εύγενικδ ’Αστυ
φύλακα, πού πρωταγωνιστεί πάνω στή σκηνή τής ζωής μ’ ένα
πολύ γοητευτικό τρόπο.
Ά ς πάρουμε γιά παράδειγμα τή ’Αστυνομική Διεύθυνση
’Αθηνών, τήν πρώτη καί μεγαλύτερη Υπηρεσία τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων.
Πολύπλευρη, πολύωρη, εΰεργετική ή δραστηριότητά της.
Ασφάλεια, Τροχαία, ’Αγορανομία, Μηχανοκίνητο, Υποδιευ
θύνσεις, τμήματα σέ πυρετό δημιουργίας. Τά πάντα γιά τόν
πολίτη. Τά πάντα στή διάθεση τού πολίτη. ’Ασταμάτητα κ ι
νούνται τά Οργανά της πρός κάθε κατεύθυνση. Γιά νά προ
λάβουν, γιά νά καταστείλουν, γιά νά έλέγξουν, γιά νά συγκεν
τρώσουν πληροφορίες, γιά νά κάνουν συστάσεις, γιά νά ύποβάλουν μηνύσεις, γιά νά διατηρήσουν τήν τάξη, γιά νά κρατή
σουν τόν ρυθμό τής πολυάνθρωπης Ε λληνικής Πρωτευούσης στά
γλυκύτατα μέτρα μιάς πολιτισμένης, σύγχρονης μεγαλουπόλεως.
"Αφθονα τά συγχαρητήρια γράμματα γιά τά δργανα τής Διευθύνσεως ’Αθηνών. Ά πό "Ελληνας καί ξένους, άπό πρωτευου
σιάνους καί έπαρχιώτας, άπό πλούσιους καί πτωχούς. 'Γψηλό,
πολύ ύψηλδ τό πνευματικό τους έπίπεδο. Τό πνεύμα τών δη
μοσίων σχέσεων κυριαρχεί στις καρδιές των καί δδηγεί τά
βήματά των. "Ετσι, στό «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ» δ κ. Διονύσης Μαγκλιβέρας συνοψίζει τόν ένθουοιααμό
του γιά τά αστυνομικά δργανα σ’ αότήν τήν φράση:
«Είναι γεγονός άναμφισβήτητον πόσον πολύ δ Αστυνο
μικός Διευθυντής Αθηνών κ. Νικόλαος Δασκαλόπουλος, έχει
έμπνεύσει τό πνεύμα τών Δημοσίων Σχέσεων στά αστυνομικά
δργανα, δλης τής κλίμακος τής ίεραχίας. Τό σημειώνουμε,
δπως έπίσης σημειώνουμε τή θαυμασία έκδοση τών «Αστυνο
μικών Χρονικών». Τιμητική άναγνώριση, πού μάς προσθέτει
ευθύνες, άλλά καί μάς έμπνέει στήν άδιάκοπη προσπάθεια νά
έπαληθεύαουμε έμπρακτα τό γνωστό γνωμικό: «'Η Αστυνομία
είναι δ καθρέπτης τού πολιτισμού τής Χώρας μας».
*

ΕΝ Α Α Κ Ο Μ Η Π Ο ΙΗ Μ Α ,
Ε Λ Λ Η Ν Α Α Σ ΤΥ Φ Υ Λ Α Κ Α .

Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο

ΣΤΟ Ν

Τό άντιγράφουμε μέ συγκίνηση άπό τήν έβδομαδιαία έφημερίδα «ΠΡΟΣΦ1ΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ— ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ», πού
τό σχετικό φύλλο της άργησε πολύ νά φθάση στά χέρια μας.
«ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΓΦΓΛΑΚΑ
Πενήντα χρόνια μέχρι σήμερα
στήν βροχή στό κρύο στήν Ζέστη
στήν αστροφεγγιά περπατά
πιστός στόν όρκο στόν καθήκον του
ό Έ λ λ η ν αστυφύλακας.
Σιωπηλές απλές άέρινες Α ρετές
μέ πόλλουσες υπερευαίσθητες στιγμές
λύπες, θλίψεις, έλπίδες, διαμαρτυρίες
διαφορές πολιτών.
Σύ Αστυφύλακα μένεις ή καρδιά τών πολιτών.
Πενήντα χρόνια μέχρι σήμερα
"Αγγελος φύλακας θεμστοφύλακας
Παραδόσεων, Αρχών, Ιδανικών
Στήθεια πύρινα, ρίΖες ιδανικές
Είναι άρχές τοϋ Έλληνα Αστυφύλακα.
Ν. Σμύρνη, Γ ΙΑ Ν Ν Η ς Μ Α Ν ΙΚ Α Σ »

Εύχαριστούμε θερμότατα τόν κ. Μανίκα γιά τά καλά του
λόγια καί συμφωνούμε άπόλυτα μαζί του δτι «δ άπλός Αστυ
φύλακας» (πού τόσο έπιδέξεια υμνεί) «είναι πλημμυρισμένος
άπό Χριστιανική, παντοδύναμη Ά γάπη πρός δ λ ο υ ς... πρός
φίλους καί πρός έχθρούς. Πρός κάθε άνθρωπο». Αύτό είναι,
άλλωστε, τό μυστικό τής έπιτυχίας του.
*

Ο
ΣΥΛΛΟ ΓΟ Σ
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
Α Ν Α Π Τ Υ ϊΕ Ω Σ
Ε Λ Λ Η Ν ΙΔ Ω Ν Τ ΙΜ Α Τ Ο Ν Η Ρ Ω Α Ο ΡΦ ΕΑ Α Β Α Τ Α Γ ΓΕ Λ Ο Ν ΚΑ Ι Τ Η Ν Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Ν Τ Ο Υ Κα ΕΛ Ε Ν Η Α Β Λ Τ Α ΓΓΕ Λ Ο Υ .

Ό γνωστός φιλοπρόοδος «Σύλλογος Πνευματικής Άναπτύ-

ξεως Έλληνίδων» είχε τήν ωραία έμπνέαη νά όργανώση μία
πολύ συγκλητική έκδήλωση. Μιά μουαικοφιλογική εκδήλωση,
γιά νά τιμήση τή μνήμη τοΟ ήρωα Στρατιώτου ’Ορφέα Άβαταγγέλου, πού έφονεύθη στόν πόλεμο τού Σαράντα. Ή έκδή
λωση έπραγματοποιήθηκε, μέ πάρα πολύ μεγάλη έπιτυχία και
παρουσία έκλεκτών ακροατών, στδ μοντέρνο θέατρο: «ΔΙΑΝΑ»
τής δδού Ίπποκράτους, πού γέμισε ασφυκτικά.
Τήν δράση τού τιμωμένου έξήρε μέ πολύ παραστατικό τρό
πο ό διακεκριμένος λογοτέχνης, κ. Γ. Ν. Κομίνης, αφού προη
γουμένως έπρολόγησε ή Πρόεδρος τού Συλλόγου «ΙΙνευματικής
Άναπτύξεως» κυρία ’Αμαρυλλίς.
’Ανάμεσα σέ πρωτοφανείς έκδηλώοεις τού κοινού, γνωστοί
καλλιτέχναι καί λογοτέχναι, στή συνέχεια, έρμήνευσαν ποιή
ματα ’Εθνικού περιεχομένου. ’Επίσης καί τά μέλη τού «Τμή
ματος Νέων» τού Σ.Ε.Λ.
Ή έκδήλωση είχεν άκόμα, σκοπό νά τιμήση τήν σύζυγο
τού ήρωα, γνωστή δημοσιολόγο καί έθνική ποιήτρια Κυρία
'Ελένη Άβαταγγέλου.
Τήν δλν έκδώλωση έπλαισίωσεν ή Μουσική τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ή δποία άπέδωαε διάφορα μουσικά κομμάτια και
έμβατήρια. Καί μέ τόν Εθνικό "Γμνο έκλεισε ή ωραία αύτή
έκδήλωση.
*

«Η Υ ΙΟ Θ Ε Σ ΙΑ Γ Η Ρ Ο Μ Ε Ρ ΙΟ Υ Υ Π Ο Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ
Κ Α ΙΣ Α Ρ ΙΑ Ν Η Σ » Υ Π Ο κ. Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Α Σ Χ Α Λ Η .

"Ενα βιβλίο, πολύ ένδιαφέρον, έπεσε στά χέρια μου. Συγγραφεύς του δ κ. Πέτρος Κ. Πασχάλης καί τίτλος του: «Η
ΠΟΘΕΣΙΑ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΤ
ΓΠΟ ΤΟΤ ΔΗΜΟΓ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». Άναφέρεται στό θέμα τής υιοθεσίας ένός άκόμη χωριού
από τόν Δήμο Καισαριανής, μέ πρωτοβουλία τού λαμπρού καί
δημοφιλούς Δημάρχου Καισαριανής κ. θεμ. Καρακάση, του
άναμορφωτού τής Καισαριανής, τού διαλεκτού "Ελληνα, τού
φωτισμένου Χριστιανού, τού άκούραστου Δημάρχου.
Ή τα ν τό τρίτο ήπειρωτικά χωριό πού υιοθετούσε ό κ.
Καρακάσης. Γιατί δ κ. Δήμαρχος είναι θερμός φίλος τής ’Η
πείρου καί έχει κατ’ έπανάληψη έκδηλώσει τό ένδιαφέρον καί
τήν άγάπην του γ ι’ αύτήν. Τό πρώτο χωριό ήταν ή Λίμνη, τό
δεύτερο ή Βήτσανη καί τό τρίτο τό Γηρομέρι. Τό χρονικό τής
υίοθεσίας αύτοΰ τού τρίτου χωριού περιγράφει μέ γλαφυρότητα,
παραστατικότητα καί χάρη δ κ. Πέτρος Πασχάλης, στό ένδια
φέρον βιβλίον του.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή στέλνουμε τις εύχές μας στό σεβα
στό καί δραστήριο Δήμαρχο Καισαριανής κ. θεμ. Καρακάση
νά τού χαρίζη δ θεός ύγεία καί ένδυνάμωοη, γιά νά συνεχίζη
τό ύψηλό έθνικό, κοινωνικό καί Χριστιανικό έργο του. Γιά τό
καλό τής Πατρίδος.
*

ΚΑ Ι Α ΛΛ Η Τ ΙΜ Η Τ ΙΚ Η Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ι Σ Π Ρ Ο Σ
Κα Σ Μ Α Ρ Α Γ Δ Α Κ Α Κ Ο Υ Ρ Α Κ Η -Ρ Α Κ Ι Ν Τ Ζ Η .

ΤΗ Ν

Ή Κα Σμαράγδα Κακουράκη, χήρα τού αειμνήστου ’Αρ
χηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων θεοδώρου Ρακιντζή έχει γρά
ψει μιά δική της ’Εθνική ιστορία, πού άρχισε στά χρόνια τής
κατοχής στήν Κρήτη, δταν άκόμη ήταν μικρά κορίτσι! "Εξυ
πνη, τολμηρή, μορφωμένη, είχε άναλάβει ύπηρεσία στόν το
μέα πληροφοριών κ ι’ οί έπιτυχίες της ύπήρξαν έκπληκτικές.
γες είναι οί γυναίκες πού προσέφεραν δσα πρόσφερε ή Κα
Ρακιντζή—Κακουράκη στό συμμαχικό άγώνα. Μόνη της χω 
ρίς καμμία βοήθεια, έμπαινε στις άπαγορευμένες ζώνες δπου
ή είσοδος πληρωνόταν μέ θάνατο. Τρύπωνε στ’ άεροδρόμια καί
στις στρατιωτικές έγκαταστάοεις τού έχθροΰ μεταμφιεσμένη σέ
άντρα. ’Εκτός άπ’ τήν ύπηρεσία της αύτή, ή Σμαράγδα είχε
κ ι’ άλλη άσχολία! 'Επαιρνε άπ’ τόν άαύρματο τά πολεμικά νέα
τής ήμέρας τά τύπωνε μέ έναν πολύγραφο καί μοίραζε τά δελ
τία ατά νωριά τής περιφέρειας πού διψούσαν γιά νέα άπ’ τόν
έλεύθερο κόσμο. Χάρις στίς πληροφορίες γιά τις κινήσεις τού
έχθρού πού συνέλεγε μέ άληθινό κίνδυνο τής ζωής της καί τίς
μετέδιδε στό Συμμαχικό Στρατηγείο διά τού άσυρμάτου τής όμάδος της, κανένα Γερμανικό καί ’Ιταλικό πλοίο δέν μπορού
σε νά ξεμυτήση άτιμώρητο άπό τίς άκρογιαλιές τής Σητείας.
"Οσα έκαναν αύτή τήν άπόπειρα δέν ήταν σέ θέσι νά τήν έπαναλάβουν. ’Αγγλικά καί Ε λλη νικά ύποβρύχια είχαν είδοποιηθή καί περίμεναν λίγο έξω άπό τό λιμάνι καί τά έβύθιζαν.
"Οταν τελείωσεν δ πόλεμος κ ι’ άρχισεν ή περίοδος τής
άνασυγκροτήσεως τής χώρας μας, ή Κυρία Ρακιντζή έπεδόθη
σέ έργα Χριστιανικής εύποιΐας καί δίκαια κατέκτησε τήν έκτίμηση καί τήν αγάπη τής κοινωνίας. Γι’ αύτό δχι μόνον 'Ε λ 
ληνικές άλλά καί ξένες όργανώσεις καί σύλλογοι τής έχουν
άπονείμει κατά καιρούς διάφορες τιμητικές διακρίσεις. ’Ανά
μεσα σ’ αύτές — ή nt0 ίσως τιμητική γιά τήν Ιδια καί τήν
Πατρίδα μας—-ήταν ή έπίδοση τού Άνωτέρου ταξιάρχου τού
τάγματος τών Ιπποτών Σταυροφόρων Φυλάκων τού Παναγίου

Τάφου. Ή σεμνή τελετή έγινε στό σπίτι της, παρουσία έκλε
κτών προσκεκλημένων, προσωπικοτήτων τής κοινωνικής, πνευ
ματικής, καλλιτεχνικής καί δημοσίας ζωής τής Ε λληνικής
Πρωτευούσης. Παρέστησαν: Ή κ. Καλλιόπη Κακουράκη. ή Δις
Μαρίνα Κακουράκη, έπίσης δ Πρέσβυς τής Αιθιοπίας κ. Ά μπέμπε, τού ’Ιράν κ. Παπαδόπουλος, δ κόμης Γνευτός, ή Δις
Φρίντα Sobeus, δ Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου καί ή
κ. Κορωνοπούλου, ή κ. Παρή Βααιλειάδου, ό Ναύαρχος καί
ή κ. Σαμαρτζή, δ Στρατηγός καί ή κ. ΙΙαυλή, δ κ. Παύλος
Κανελόπουλος, δ κ. Πηλείδης, δ κ. καί ή κ. Τζανή, δ καθη
γητής κ. Καμπάσης, ή κ. Έ μ μ υ Μαρινάτου, δ κ. καί ή κ.
Μπάλτα, δ κ. καί ή κ. Χαρτοφύλαξ, ή κ. ΙΙέπη Γαλάνη, ή κ.
Τίνα Φραγκούλη, ή κ. "Ολια Γαλενιανού, δ κ. καί ή κ. Παπαθεσδώρου, ή κ. Δασκαλοπούλου, ή κ. Λάμπρου, ή κ. Κερετσέη έκ Τεχεράνης, δ κ. καί ή κ. Νικολάου Τζοβινή, ή κ.
Ρουμελιώτη— Μαργαρίτη, ή Δις Ά ννας Μησουρίκου. ή κ. Μα
ρία Λεβίδη καί πλείστα άλλα μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας.
Πρό τής έπιδόαεωσ
τής
τιμητικής δικρίσεως,
δμιλών δ κόμης Έ μμ. Γνεφτός είπε μεταξύ άλλων— καί τά
έξής: «Είναι μεγάλη τιμή καί χαρά άπόψε, ώς άνώτερος έκπρόσωπος τού τάγματος τών ιπποτών Σταυροφόρων Φυλάκων
τού Παναγίου Τάφου νά σάς δεχθώ καί νά σάς έπιδόαω τον
Άνώτερον Ταξιάρχην τού τάγματος διά τάς πολλαπλάς σας
ύπηρεσίας τόσον κατά τόν πόλεμον ώς Δις Κακουράκη, δσον
καί κατόπιν ώς συζύγου τού άειμνήστου άρχηγού τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων θεοδώρου Ρακιντζή, δστις τόσας ύπηρεσίας προσέφερε δ ίδιος διά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως εις τήν
πρωτεύουσαν τής Πατρίδος μας.
Ή 'Ελλάς είναι καί μένη ή κοιτίς τού πολιτισμού, αιω
νίως άνανεουμένου άπό ζωή καί σφρίγος τά δποία έπικαλοΰνται καί άναζητούν δλοι οί ξένοι λαοί. Είναι πρός τήν 'Ε λλά
δα πού άποτείνονται δλαι αί βλέψεις τών φιλοσόφων, τών ποιη
τών, τών συγγραφέων, τών καλιτεχνών. Είναι πρός τήν Ε λ 
λάδα πού άνορθώνονται γεμάτες έλπίδων δλαι αί πνευματικαί
καί θρησκευτικαί βλέψεις δλων τών όρθοδόξων λαών. Καί εί
μαι πεπεισμένος δτι είναι διά μέσου τής αϊωνίας ’Ορθοδόξου
Ε λλάδος πού θά άναλάμψη καί πάλι τό ζωντανό πνεύμα τής
φιλοσοφίας, τής ’Αγάπης τού πλησίον καί τής φιλοξενίας πού
ήτο, είναι καί θά είναι ή δόξα τού Ελληνικοί) "Εθνους τής
Ε λλάδος, 'Ελλήνων Χριστιανών πού έστάθησαν πάντοτε καί
έθυσιάσθησαν ε!- τά προπύργια τής ’Ελευθερίας ύπέρ τών άλ
λων λαών καί δλοκλήρου τής Άνθρωπότητος».
Μετά τήν προσφώνησή του, δ κόμης κ. Γνεφτός έπέδωκε
τόν ταξιάρχην εις τήν Κυρίαν Ρακιντζή, τήν μπέρτα τών 'Ι π 
ποτών καί τό ξίφος.
Στιγμές άλησμόνητες καί γιά τήν ίδια καί γιά δαους τίς
έζησαν. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στήν Κυρία Κακουράκη — Ρακιντζή γιά τή δίκαιη έπιβράβευσή της καί τις θερμότερες εύ
χές μας γιά τήν έκπλήρωση κάθε εύγενικής της έπιθυμίας.
Ό θεός νά τής χαρίζη πλούσια τήν εύλογία του.
*
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ΣΧΕΣΕΩΝ.

Ή τελευταία τάξη τής Σχολής
'Γπαρχιφυλάκων είχε
πλούσιο ύλικό, πολύ ύψηλοΰ πνευματικού έπιπέδου. Οί Τπαρχιφύλακες, πού βγήκαν έφέτος άπό τήν Σχολή, προσέθεσαν νέο
αίμα στήν οικογένεια τών βαθμοφόρων τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. Πέρα άπό τά κυρίως ύπηρεσιακά των καθήκοντα, βρί
σκουν τήν εύκαιρία νά ασχολούνται καί μέ έπιστημονικά θέμα
τα. Ιδ ια ίτερ η έπίδοαή τους: οί δημόσιες σχέσεις. Μεταφέρω
έδώ μερικούς δρισμούς τους:
«Δημόσιαι σχέσεις νοούνται αί προγραμματισμέναι δραστη
ριότητες έπικοινωνίας, αί δποίαι άναπτύσαονται έκ μέρους δια
φόρων ύπηρεσιών, όργανιομών, Ιδρυμάτων κλπ., διά τήν δη
μιουργίαν άγαθών καί άνιδιοτελών σχέσεων μετ’ άλλων τοιοότων ή μετά τού εύρυτέρου κοινού έν γένει, μέ άπώτερον σκο
πόν τό κοινωνικόν δφελος».
('Γπαρχιφύλαξ κ. θάνος Βασί
λειος).
Αί δημόσιαι σχέσεις διά τήν έποχήν μας κατέστησαν άπαραίτητοι. Διά τής δδού τών δημοσίων σχέσεων έπιτυγχάνεται ή προσέγγισις καί ή σύσφιξις τών σχέσεων μεταξύ τών δια
φόρων όργανώσεων καί ύπηρεσιών. Διαφωτίζονται καί ένημερούνται οί πολίται περί τών τεκταινομένων κυρίως είς τάς
δημοσίας ύπηρεσίας, καθώς καί περί τού τρόπου λειτουργίας
αύτών. Ούτω, αίρεται τό πέπλον τού άγνώστου καί τού μυστη
ριώδους φραγμού μεταξύ ιδιωτών καί τού κρατικού φορέως μέ
άπστέλεσμα τό Ιργον τής πολιτείας νά καθίσταται εύχερέστερον καί άποδοτικώτερον». ('Γπαρχιφύλαξ κ. Σοφοκλής Γώγος).
«Δημόσιαι Σχέσεις είναι σύνολον διαφόρων έπαγγελματικών ένεργειών μέ σκοπόν τό μέν τήν διαφώτισιν τής κοινής
γνώμης διά μίαν έπιχείρησιν ή Δημοσίαν ύπηρεσίαν τό δέ τήν

(Συνέχεια, σελ. 747)

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ Υ.Π.Ε.Ν.
Παράδοσιν διά τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων Αποτελούν αί συνεχείς έπιτυχίαι των
έπι μέρους 'Υπηρεσιών, αί όποίαι καί ό
ταν γνωστοποιούνται διά τοΰ τύπου, έντυπωσιάζουν τήν κοινήν γνώμην. Είναι καί
αυτή μία κραυγαλέα άπόδειξις, περί τής
άρτιας επαγγελματικής καταρτίσεως, τής
έργατικότητος καί τοΰ ύψηλοΰ περί καθή
κοντος αισθήματος των μελών τοΰ ’Αστυ
νομικού Σώματος.
ΙΑ Σ Η Μ Α Ν Τ ΙΚ Η έηπυχία έσημείωοε πρό καιρού ή
Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νομίσματος. Πρό
κειται γιά τήν άνακάλυψι καί σύλληψι δραστών άπσπειραθόντων νά έξαγάγουν συνάλλαγμα ύψους 2 εκατομμυρίων
δραχμών. Ή έπιτυχία οφείλεται εις τήν Υ .Π .Ε .Ν . Νέου Ά ε ρολιιμένος Ελληνικού μέ πρωτεργάτας τόν Ύπαστυνόμον κ.
Σπανό, τόν Αρχιφύλακα κ. Σταυρόπουλον καί τόν 'Αστυ
φύλακα κ. Μπαντέλα. Τό έν θέιματι συνάλλαγμα όπεπειράθη
νά έΕαγάγη ό ΛιβσνέΖος ΖοΖέφ Ντίκ ετών 44. Τά χρήματα
προήρχσντο έκ πωλήσεως πολυτίμων λίθων τούς όποιους
ό όνωτέρω είσήγαγεν εις τήν 'Ελλάδα έκ Κων)πόλεως τήν
9ην Ιουνίου 1973. Τ ό ν θησαυρόν έπώλησεν έν συνεχεία
εις τόν κοσμηματοπώλην Κω ν)νον Δημάδην διά λογαριασμόν
τού ΑιβανέΖου έμπορου Μανσούρ. Ό ΛιβανέΖος δράστης
έπήρεν έπίαης καί 220.000 δρχ. άπό τόν Σωτ. Κλωνοπουλον, χωρίς όμως νά τού πωλήση έμπόρευμα. Τή ν 12 6.73
ό Εένος λαθρέμπορος έπρόκειτο νά άνοχωρήση διά Βηρυ
τόν, μοΖί φυσικά μέ τά μετρητά καί μίαν συναλλαγματικήν
άΕίος'460.000 δρχ. Κατά τόν έλεγχον εις τό Άερσδρόμιον
έδήλωσε εις τόν
Αστυφύλακα κ. Μπαντέλαν, ότι έφερε
μαΖί του 200 δρχ. κοί ένα δολλάριο. Ή δήλωσις δέν ικανο

Μ

ποίησε τόν αστυνομικό, ό όποιος θεωρήσας τόν Ντίκ ύπο
πτον άνέφερε σχετικώς εις τόν Ύπαστυνόμον κ. Σπανόν.
Αμέσως έγινε έρευνα κοί άνεκαλύφθη κατ’ άρχάς εις θή
κην τοΰ προσοψίου τοΰ Ντίκ ή συναλλαγματική τών 460.000
δρχ. Έ ν συνεχεία διεπιστώθη, ότι ή βαλίτσα είχε ειδικά
τοιχώματα, μέσα εις τά όποια βρέθηκαν έλληνικά καί Εένα
χαρτονομίσματα. Άνακρινάμενος ό ΛιβανέΖος ώμαλόγησε,
ότι τά κοσμήματα έπώλησε στό Δημάδη. Ή έρευνα εις τό
χρυσοχοεϊον τοΰ τελευταίου άπέδωσε 19 σοκκουλάκια μέ
τούς πολυτίμους λίθους. Οί τρεις δράστες, παρεπέμφθησαν
εις δίκην καί έτιμωρήθησαν μέ 8 χρόνια φυλάκισι ό Ντίκ,
μέ 3 χρόνια ό Δημόδης καί μέ 18 μήνες ό Κλωνόπουλος.
Καί οί τρεις έκλείσθηοαν στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι
κατά τήν άπόφασι τοΰ δικαστηρίου, ή έφεσίς τους δέν έχει
άνασταλτικόν αποτέλεσμα.
Πρός τούς άξιους συναδέλφους, διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν των, ώς καί πρός τούς άλλους ύπαλλήλους τής
Υ .Π .Ε .Ν . τών όποιων αί καθημερινοί έπιτυχίαι καί ή έργατικστης είναι γνωστοί, ή στήλη μας αισθάνεται τήν άνάγκην
νά άπευθύνη τά πλέον θερμά συγχαρητήρια.

Ή βαλίτσα— κρώττή— έντός τής όποιας εξώθησαν δέσμες έλληνικών καί ξένων χαρτονομισμάτων

Ή μεταπολίτευσή τής

1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1973
Αφετηρία νέας
Πανεθνικής έξορμήσεως
Του Άστυν. Β' κ. Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

A Α ΓΗΕΡΕΞΑΕΤΗΣ διάρκεια χή^
’Επαναστατικής άλλαγής της 21ης
’Απριλίου 1967, ήτις, ώς γνωστόν,
έπήλθεν ώς άναπόφευκτος κατάληξις μακράς πορείας καθολικής άντιδράσεως καπά τής καταπτώσεως καί
παρακμής, κυρίως δε τά ύψίστης έθνικής σημασίας έπιτεύγματά της κατ
τέδειξαν έναργέστατα τήν ιστορικήν
αναγκαιότητα αυτής, ή ευλογία δέ
καί ένεργός συμπαράατασις του Ε λ 
ληνικού λαοΰ έπεσφράγισαν την έν
τονον καταγραφήν της εις τήν ’Εθνι
κήν συνείδησιν, ώς διεργασίας καί
εύκαιρίας άνωτέρων έπιδιώξεων.
’Αναμφισβήτητος πλέον καθίσταται
ή ευεργετική έπίδρασις τής Έπαναστάσεως τής 21.4.1967 εις τον 'Ελ
ληνικόν χώρον καί θαρραλέα καί μο
ναδική ή παρουσία τών πρωτεργα
τών της εις ’Εθνικός προσφοράς.
— Έ ν όνόμαπι τής συνεχείας τής
’Επαναστατικής αύτής προσπάθειας,
μέχρις όλοκληρώσεως καί κατωχυρώσεως τής υψηλής άποστολής της, συνετελέσθη τήν Ιην ’Ιουνίου 1973 ή
αποφασιστική πράξις τής μεταπολιτεύσεως, διά τής έγκαθιδρύσεως έν
Έλλάδι τοΰ Πολιτεύματος τής IIροε—
δρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρα
τίας καί καταργήσεως τοΰ Πολιτεύ
ματος τοΰ Συντάγματος τοΰ 1968.
— 'Η Επαναστατική πράξις τής
1ης ’Ιουνίου 1973 αποτελεί εύλογον
συνέπειαν τών υψηλών στόχων τής
21ης ’Απριλίου 1967, άλλοις λόγοις
τής ένυπάρκτου δεσμεύαιεως αυτής έ
ναντι τοΰ ’Έθνους καί τών νέων δεδο
μένων τής Ελληνικής πραγματικότητος, χαράσσει δέ τήν νέαν λεωφόρον
εις τήν θριαμβευτικήν έκκίνησίν της.

Ή νέα πολίτική περίοδος φέρει την σφραγίδα τής με
γάλης ηγετικής προσωπικότητος τον ’Αρχηγόν τής Έ π α ναστάσεως καί πρώτον Προέδρον τής νέας *Ελληνικής Δ η
μοκρατίας τοϋ κ. Γεώργιον Παπαδοπονλον, τον εκ των
σπλάχνων τής 'Ελληνικής οικογένειας προερχομένον άγνοϋ
πατριώτον καί τιμίον στρατιώτον, τον ένσαρκωτον τής λαϊ
κής θελήσεως καί ικανόν νά δικαίωση τάς μεγάλας τον
’Έθνονς προσδοκίας.

— Ύψίστην άπόδειξιν τοΰ βαθυτέρου νοήματος καί τής σπουδαιότητος
τής ΙΙολιτειακής μεταβολής, διά τήν
περαιτέρω ζωήν τοΰ ’Έθνους, άποτε-1
λεΐ ήδη ή λαϊκή έτυμηγορία τής 29η
’Ιουλίου 1973, τό άποτέλεσμα τής δ
ποιας έσήμανε καί πάλιν τό ΝΑΙ εις
τήν όμαλότητα καί τήν νέαν σύζε"
ξιν τής ’Επαναστατικής προσπαθεί
πρός τήν λαϊκήν κυριαρχίαν.
— '0 'Ελληνικός λαός, διά των
φορέων τής ’Επαναστατικής άλλα
γής καί τής θετικής ψήφου του, έπέ-

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ

ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Τό μεγαλύτερον έγκλημα τοΰ «ήρωϊκοϋ» ΕΛΑΣ, ήτο ή σφαγή 40 άθώων άστυνομικών τής Άστυν. Δ)νσεως Πατρών τήν ημέραν του Πά
σχα (16-4-1944). Οι άτυχεΐς αστυνομικοί μετέβαινον σιδηροδρομικώς
εις Πάτρας προς άνάληψιν ύπηρεσίας εις τήν οίκείαν Άστυν. Δ)νσιν.
Μεταφερθέντες εις Σουληνάρι Καλαβρύτων άφοΰ έβασανίσθησαν φρικωδώς, έσφάγησαν κατά τον πλέον άπάνθρωπον τρόπον.
35. (Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
ΝΗΣΩΝ
X ο λ κ i δ ο ς:
Καρλατύρας Β.,
Καλαμπαλίκης Ί .
I ο τ ι α ί α ς:
Σούρας Γ.
Κ α ρ υ σ τ ί α ς :
Νιάοκος Μ. Λ ε υ κ ά δ ο ς :
Παπαστάθης Κ. (ίερεύς).
Κ ρ ή τ η ς :
Αοκούτσης Ν., Ζαχος Σ.

Είς τήν σύναξιν αυτήν τών νεροκουβα
λητών τοΰ ΕΑΜ/ΚΚΕ, τοποθετούνται ώς
προεδρεϊον οί: στρατηγός Γρηγοριάδης,
ώς Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι οί Μητροπολί
της Κοζάνης Ιω ακ είμ καί Ί . Μιχαήλ καί
κοσμήτορες οί: Δ. Μαριόλης, Λ. Καραμαούνας, Σ. ΙΙαπαπολίτης καί Μ. Σβώλου. ..
Ή Ι1ΕΕΑ καί τό Εθνικόν Συμβούλιον,
παρά τό λίαν βραχύν βίον των, παρουσία
σαν μεγάλην δραστηριότητα. Καί τοΟτο,
διότι έπρεπε έν δψει τής άπελευθερώσεως
τό ΚΚΕ νά έξασφαλίση άφ' ένός κρατικόν
μηχανισμόν έντεταγμένον είς τήν διάρθρωσίν του καί άφ’ Ιτέρου νά παρουαιάση είς
τόν έξω κόσμον παραπλανητικήν εικόνα.
Ιΐρός τοΰτο, έξεδόθησαν πλεΐστα νομοθετι
κά διατάγματα καί πράξεις. Κυρίως προσεπάθησε νά '<νομιμοποιήση>’ τήν καλουμένην Αΰτοδιοίκηαιν καί τήν
(Αλήστου
μνήμης) Λαϊκήν Δικαιοσύνην. ’Επίσης είς
τόν οικονομικόν τομέα, έξέδωσε τά άποκαλούμενα «όμόλογα», μέ τά όποια κατελήστευσε «νομοτύπως» τόν λαόν μας. Τέλος
τήν Την ήμέραν των εργασιών τοΰ Έθν.
Συμβουλίου, μέ είσήγησιν τοΰ Γραμματέως το0 ΚΚΕ Γιώργη Σιάντου, καθωρίσθηααν (προφανώς έν δψει τών αιματηρών εκ
καθαρίσεων) τά τής Εθνικής Πολιτοφυλα
κής, ή όποια ώς καμουφλαρισμένη ΟΠΛΑ,
συνέχισε τό έγκληματικόν δργιον, ώς θά
ίδωμεν.
ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθ' ήν στιγμήν τό ΚΚΕ, διά τοΰ ΕΑΜ
καί τοΰ ΕΛΑΣ, έκυριάρχει, Απολύτως μέν
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είς τήν μή κατεχομένην 'Ελλάδα, λίαν δέ
έπικινδόνως είς τήν κατεχομένην, νέαι
πολιτικαί εξελίξεις έλάμβανον χώραν.
Τάς έπιφυλακτικάς καί μάλλον υπηρεσια
κής μορφής κυβερνήσεις Τσολάκογλου καί
Λογοθετοπούλου, διεδέχετο κυβέρνησις ύπά
τόν παλαιόν πολιτικόν Ίωάννην Ράλλην.
Ό Τσιριμώκος σημειώνει:
« Ύ ι Γ αυτή τήν άποψη ή πρωθυπουρΥοποίηση τού Ίωάννου Ράλλη αποτελεί
σταθμό. "Οχι μόνο γιατί ένα σημαντικό
στέλεχος τού παλαιού πολιτικού κόσμου
διαδεχόταν ένα φιλόδοξο γεομανόφιλο
δίχως πολιτική απήχηση, άλλα γιατί ό
Ράλλης ήλθε μέ τή συνείδηση — πού δια
κήρυξε— πώς εκπληρώνει αποστολή. ΓΓ
αύτό απορρίπτει κάθε αποσιώπηση, συντηρητικότητα ή υποκρισία τών προκατόχων του καί διαφημίζει τόν «άντικαμμουνισμό» του. Μέ άλα τά έπακόλουθα. . .» .

'ϋ ς προέκυψε μετέπειτα έκ τής άποκληθείσης δίκης τών δοαιλόγων, 6 Ράλλης δέν
είχεν έπιδιώξει τήν πρωθυπουργοποίησίν
του. Προτάσεις έγένοντο πρός αύτόν υπό
τών Γερμανοϊταλών, δπότε ήλθεν οδτος είς
έπαφήν μετά τών πολιτικών Αρχηγών. 05τοι, γνωρίζοντες 8τι ό Ράλλης ήτο δεδη
λωμένος έχθρός τής 4ης Αύγούστου τού
ΟΧΙ καί διά νά κορέσουν τό άβυσσαλέον
μίσος των κατ’ αύτής, τόν προέτρεψαν νά
άναλάβη τήν πρωθυπουργίαν. Ούτως, δ Δ.
Μάξιμος κατέθεσε: «Ό κ. Ράλλης, μέ τόν
όποιον συνδέομαι Από πολλών ετών, μοΰ
άνεκοίνωσε τάς προτάσεις τών Γερμανών
καί ’Ιταλών, διά τής έκ μέρους του άνάλη
ψιν τής Κυβερνήσεως. Τού είπον νά άναλά
βη. Τόν ένεθάρρυννα καί έ γ ώ
καί ό

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

Κ ΟΥ Β Α Σ

κ. II α π α ν δ ρ έ ο υ. Τόν έβοηθήααμεν, τόν έσυμβουλεύααμεν. . . * .
Πλέον τών μυστικών έπαφών τοΰ Ράλλη
μετά τών παλαιοκομματικών Αρχηγών, οδτος είχεν έπαφάς μετά τοΰ Δαμασκηνού,
ώς έπίσης καί μέ άγγλικάς Τπηρεσίας.
Τό κυριώτερον έπίτευγμα τής πρωθυ
πουργίας Ράλλη ήτο ή ϊδρυσις τών Ταγμά
των ’Ασφαλείας. Βασικώς υπήρξαν τό άντίρροπον τής Αλματώδους άναπτύξεως τοΰ
κομμουνιστικού έρυθροΟ στρατού, δηλαδή
τοΰ ΕΛΑΣ. Έδημιουργήθηααν μάλιστα τή
έ μ π ν ε ύ σ ε ι
τών Ά γγλ ω ν, διαβλεπόντων τόν κίνδυνον τής DE FACTO ένσωματώσεως τής Ε λλάδος είς τήν Σοβιε
τικήν Αΰτοκρατορίαν καί τή έ γ κ ρ ί
σ ε ι δ λ ω ν τών Ελλήνων πολιτικών
Αρχηγών, μηδέ τοΰ Γ. ΙΙαπανδρέου έξαιρουμένου. Χιλιάδες Αγνών, πτωχών παι
διών τοΰ λαοΰ, κατετάγησαν έ θ ε λ ο ν τ ι κ ώ ς. ΟΰδαμοΟ ΰπήρξεν δποχρεωτική στρατολογία. Έ ξ άλλου τά Ολικά κ ί
νητρα ήσαν λίαν πενιχρά.
Είς τήν σχετικήν προκήρυξιν τής Γ.Δ.
Υπουργείου ’Εθνικής ’Αμύνης, ύπά ήμερομηνίαν 7.5.43, άναφέρονται αί Ιξής άμοιβαί είς κατοχικάς δραχμάς!
1)
2)
3)
4)

Στρατιώτης
Δεκανεΰς
Λοχίας
Έπιλοχίος

δρχ.
»
»

100.000
110.000
120.000
130 000

’Επί πλέον: τροφή, Ιματισμός, ύπόδησις
καί Από 10 σιγαρέττα ήμερησίως δω
ρεάν. . . » .
ΙΙοΐον ήτο λοιπόν τό οπουδαιότερον κίνητρον τής άθρόας κατατάξεως;
Κυρίως ήτο ή αιματηρά τρομοκρατία τού
ΕΛΑΣ είς τήν ύπαιθρον καί τής ΟΠΛΑ είς
τάς πόλεις. ’Επίσης, ή διαφαινομένη κομμουνισττκοποίησις, φοβίζουσα τόν πάντοτε
συντηρητικόν μέσον "Ελληνα καί κυρίως
τόν Αγρότην. Γεννάται τό έρώτημα:
—Τό ούτω προαναφερθέν Ανθρώπινον ΰ-

λικόν ήτο καλής ποιότητος καί τό κατάλ
ληλον;
Δεδομένων των έξ άντικειμένου δυσχε
ρείων τής έποχής, τοΟ μίσους καί του φό
βου πού έφωλίαζεν είς τάς ψυχάς των υ
φισταμένων τήν τρομοκρατίαν τοΰ ΚΚΕ/
ΕΛΑλ, ώς έπίσης καί τής κατά χιλιάδας
προαελεύαεως πρός κατάταξιν, δυνάμεθα
άφόβως νά διαπιστώαωμεν: Ναι! Κατά βάσιν τό υλικόν υπήρξε καλόν, μέ πολύ όλίγας έξαιρέσεις. Δέον νά σημειωθή, δτι
καί οί Αξιωματικοί, μόνιμοι τοΰ στρατοΰ
καί έφεδροι, ύπήρξαν άριστοι καί γενναίοι,
προτιμήσαντες τόν λίαν έπικίνδυνον αγώνα
άπό τήν πλαδαράν έξασφάλισίν των είς
γραφειοκρατικάς ύπηρεσίας. Ή γενναιδτης των μάλιστα ύπήρξε διπλή. Διότι δ
κίνδυνος ήτο διπλοΰς. Κίνδυνος άπό τόν
συνεχή άγώνα πρός τά ένοπλα καθάρματα
τοΰ ΚΚΕ καί άντοχή είς τάς παραπλανητικάς καί άνάνδρους κατηγορίας σκοπιμότητος έχθρών καί φίλων, δηλαδή τοΰ Κάι
ρου καί τής έντοπίου καί διεθνοΰς κομμου
νιστικής προπαγάνδας. Ή πίστις καί ή όργανωτική ίκανότης τών άξιωματικών αότών, μαζύ μέ τήν άντικομμουνιστικήν πίστιν τών κατατασσομένων παιδιών τοΰ
λαοΰ μας, έπέτρεψε τόν σχηματισμόν ισχυ
ρών μονάδων είς τάς κυριωτέρας πόλεις,
ώς είς ’Αθήνας, Πάτρας, Τρίπολιν, Καλάμας καί άλλαχοΰ. Πολλή μελάνη καί πε
ρισσότερα χολή έχΰθη
έναντίον αότών
τών σχηματισμών.
Καί δμως ήτο τοίς πάσι γνωστόν, δτι
τά Τάγματα ’Ασφαλείας δέν ήααν σχημα
τισμοί στρατιωτικοί έντεταγμένοι καί χρη
σιμοποιούμενοι Οπό τής Βέρμαχτ διά πολεμικάς Επιχειρήσεις, ώς π .χ. αί μεραρχία ι τών Ρώσσων, τών ’Ιταλών, τών Γάλ
λων, τών Βέλγων, 'Ολλανδών κ .λ .π ., αϊτινες έπολέμηααν είς τό Ρωσσικόν καί τά
άλλα μέτωπα μέ έπιπτώσεις, έστω καί μικράς, έπί τής έξελίξεως τοΰ πολέμου. Τά
Τάγματα ’Ασφαλείας ήσαν άπλώς μονάδες
’Ασφαλείας, πρός χρησιμοποίησιν έν τφ
ίσωτερικφ. Σημειωτέου μάλιστα δτι ή 'Ε λ 
λάς, δέν θά άπηλευθεροΰτο διά τής δράσεως τοΰ Ε Λ Α Σ (!!), άλλά μόνον έν τφ
πλαισίψ τών έξελίξεων τοΰ Συμμαχικού
άγώνος, δπως καί έγένετο. Ούδαμοΰ άναφέρεται δτι τά Τάγματα έβοήθησαν τούς
Γερμανούς είς οίανδήποτε π ο λ ε μ ι 
κ ήν
στρατιωτικήν έπιχείρησιν. Χαρακτηριστικώς, δ στρατηγός Γυαλίατρας κατέθεσεν είς τήν «δίκην τών δοσιλόγων»:
« . . . ’Εάν οί άνδρες τών Ταγμάτων ’Α
σφαλείας έντύνοντο μέ στολάς Χωροφυλά
κων (σ.σ. ή Αστυφυλάκων) καί δχι εύζώνων, τότε τό πράγμα θά είχεν καλώς, θά
ήτο συνεπές μέ τό διεθνές δίκαιον. ..» .
Έ πίσης δ συνταγματάρχης Νικ. Παπαδόπουλος (δ μετέπειτα θρυλικός «Παπποΰς»)
κατέθεσε: «Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1943 έκλήθην παρά τοΰ κ. Ράλλη νά Οργανώσω 2
Τάγματα στήν ’Αθήνα καί 1 στή Θεσσα
λονίκη. Έδέχθην. Κατ’ άρχάς έατρατολόγησα 400 άνδρας. Ή συγκρότησις έβαινε
καλώς. Έκλήθην δμως είς Κάϊρον, τό άνεκοίνωσα είς τόν κ. Ράλλην, δ όποιος
μοΰ είπε.—Μέ τήν εύχή μου καί ώρα κα
λή».
'Ο δέ άντισυν)ρχης Κ. Καλφαρέντζος,
δ)ντής 2ου γραφείου Άντιστρατήγου Παπάγου: «Ή σύστασις τών ταγμάτων άπεδείχθη άπαραίτητος. Έ γ ώ έκ τών ύστέρων μετανοώ διότι δέν έπήγα είς τά Τά
γματα» .
Τό δράμα τών άγνών παιδιών τοΰ λαοΰ

Τά διαβόητα ομό
λογα χών 500 δρχ.
τοΰ
«’Απελευθε
ρωτικοί) άγώνος»,
έκοοθέντα,
6πδ
τής
«Πολιτικής
Επιτροπής Ε θ ν ι
κής Άπελευθερώ-
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ποό είχον ένταχθή είς αύτά, ώς θά έξιστορήσωμεν έν συνεχείφ, αρχίζει μετά τόν
Λίβανον. Έπλήρωσαν τότε μέ τό αίμα των
τήν φιλοπατρίαν των καί τόν άντικομμουνισμόν των, ένφ οί ίδιοι οί άνέντιμοι πο
λιτικοί πού είχον έγκρίνει τών δημιουργί
αν τών Ταγμάτων, πρσσηρμασμένοι τώρα
είς τήν σκοπιμότητα, τά κατέκρινον καί έδικαωλόγουν τήν σφαγήν, διά νά ά ν απ ρ ο σ α ρ μ ο σ θ ο ΰ ν
άργότερον έκ
νέου έκ τών πραγμάτων, μετά τήν ήτταν
τοΰ ΚΚΕ τόν Δεκέμβριον καί νά τά έ ξ ύ
μ ν ο Ον είς τήν δίκην τών δοσιλόγων». ..
Διά τούς νεκρούς δμως λαϊκούς ήρωας ήτο
πλέον ά ρ γ ά ... "Ομως οί έπιζήσαντες έπρόταξαν έκ νέου τά στήθη των κατά τοΰ
ΚΚΕ, τόν Δεκέμβριον καί κατά τόν Συμ
μοριτοπόλεμον. Αύτός είναι δ λεβέντης
Ε λληνικός λ α ό ς ...
Ένταΰθα δέον δπως διευκρινισθή ένα
γεγονός διά τό όποιον πολλή μελάνη κομ
μουνιστών καί συνοδοιπόρων έχύθη καί πού
έδωσεν άφορμήν είς τό έγκληματικόν σύν
θημα τοΰ ΕΑΜ/ΚΚΕ «σκοτώνετε τούς γερμανοτσολιάδες», μέ διευκρίνησιν μάλιστα,
δτι οί πραγματικοί «ταγματαλήτες» φο
ρούσαν χακί κάλτσες, ένώ ή Φρουρά τοΰ
Μνημείου τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου λευ
κές. Ή θανατική ποινή άφεώρα τούς πρώ
τους. Τό γεγονός αύτό ήτο ή έπίθεσις τών
Ταγμάτων ’Ασφαλείας κατά τών Νοσοκο
μείων τών άναπήρων. Σκληρά ή ένέργεια
καί θίγουσα τά μύχια τής ψυχής τών 'Ε λ 
λήνων. Οί τραυματίαι καί οί Ανάπηροι τών
πολέμων τής Πατρίδος μας ύπήρξαν πάν
τοτε δι’ δλους μας κάτι τό ιερόν. 'Η φο
ρά δμως τών πραγμάτων, αί συνθήκαι τής
κατοχής, ή άνίερος προπαγάνδα, είχον
διαβρώσει μερικούς άπό τούς ήρωϊκούς Α
ναπήρους. Συγχρόνως δι’ έπιτυχοΰς ένεργείας του, τό ΚΚΕ είχεν έπιτύχει νά θέση
ύπό τήν Απόλυτον έπιρροήν του τά ώς άνω
Νοσοκομεία. Τεραστία μαύρη άγορά διεξήγετο καί τό χειρότερον τά φερόμενα ώς
ήγετικά στελέχη τών άναπή ■··- έν πολ-
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λοίς δέν ήσαν κάν ανάπηροι, άλλ’ είχον
είσαχθή κατόπιν ένεργειών τοΰ ΚΚΕ.
Άναφέρεται ή περίπτωσις άνωτέρου
στελέχους αναπηρικού, τό όποιον δμως ήτο
άπλώς ένα κομμουνιστικόν στέλεχος, Ανά
πηρον έκ γενετής καί μηδέποτε ώς έκ
τούτου στρατευθέν! ’Επίσης άναφέρεται ή
περίπτωσις τοΰ κομμουνιστικού στελέχους
Βασίλη Κύρου, τό όποιον είχεν είσαχθή
είς τό νσαοκομεΐον κατόπιν σοβαρού τραυ
ματισμού του είς τό «βουνό». Καί πολλαί
άλλαι παρόμοιαι περιπτώσεις. Τό ΚΚΕ έχαρακτήριζε τά έν λόγψ νοσοκομεία ώς
«Στρατηγεία» του καί «άπόρθητα φρούρια».
Ούδόλως δικαιολογοΰμεν τήν ένέργειαν,
τούλάχιστον ύπό τήν μορφήν ύπό τήν ό
ποιαν έγένετο. Εϊμεθα δμως ύποχρεωμένοι
ν’ άναφέρωμεν τάς πραγματικάς αυνθήκας
αϊτινες έπεκράτουν ώς καί τήν ιδεολογι
κήν παραπλάνησιν άλλά καί τήν διαφθο
ράν (μαύρη άγορά), ήν έπεχείρησε τό
ΚΚΕ είς βάρος τών πτωχών ήρωϊκών π α ι
διών τοΰ λαοΰ μας, τά δποΐα κατά τόν ά
γώνα τοΰ ΟΧΙ κατέστησαν ανάπηρα.. .
'Οπωσδήποτε ή ένέργεια κατά τών Νο
σοκομείων, άπαραίτητος ίσως άπό άπόψεως έξαρθρώσεως τοΰ μηχανισμού τοΰ ΚΚΕ,
ύπήρξεν Αρνητική άπό πλευράς συναισθημα
τικής καί προπακανδιστικώς, έπί πλέον δέ
έκ τοΰ πιθανώς άδοκίμου τρόπου ένεργείας,
έπλήρωσαν καί άνάπηοοι μή έχοντες σχέσιν μέ τό ΚΚΕ. Τήν εύθύνην δμως δι’ δλα
αύτά φέρει άποκλειστικώς τό ΚΚΕ καί
ούδείς άλλος.
ΝΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΓ ΕΛΑΣ/ΚΚΕ.
ΑΓΡΙΑ ΣΦΑΓΗ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ
Ή ΠΕΕΑ παρά τήν Αποτυχίαν τοΰ κινή
ματος Μ. ’Ανατολής, έκινητοποίησε τάς
δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ πρός δυναμικήν καί
άνευ οίκτου έξόντωσιν τών έναπομεινασών
είς Στερεάν Ε λλά δα έθνικών όργανώσεων, ϊνα έν συνεχεία δυνηθή δ συρφετός τοΰ
ΕΛΑΣ απερίσπαστος .νά έπιδοθή είς άγρί-
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αν σφαγήν τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας, π ε
ρί ών θά άναφέρωμεν εις έπόιιενον κεφάλαιον. Αί ύπδ έξόντωσιν όργανώσεις ήσαν
τδ ύπδ τδν Δ. Φ'χρρόν 5/42 Σύνταγμα καί
τδ Άντχρτικδν
Άρχηγεΐον Βάλτου τού
ΕΔΕΣ.
Εις προηγούμενον κεφάλαιον (περί ΕΚΚΑ), περιεγοάψαμεν τάς τραγικάς συνθήκας 6φ’ 8ς διελύθη τδ ήρωϊκδν 5/42 Σύν
ταγμα, τδ Πάσχα τοΟ 1944. Πολύ αίμα έχύθη καί είς τήν περιοχήν Βάλτου, αίμα
αγωνιστών τού ΕΔΕΣ, άλλά καί έθνικοφρόνων κατοίκων, έπίσης καί είς έτέρας
περιοχάς ένθα Ιδρών ΈθνικαΙ ’Οργανώ
σεις.
Τδ μεγαλότερον δμως έγκλημα τού «η
ρωικού» ΕΛΑΣ, δμαδικόν μάλιστα, ήτο ή
ΣΦΑΓΗ 40 άθώων αστυνομικών τής Άστυν.
Δ)νσεως ΙΙατρών, τήν ιδίαν «σημαδιακήν»
ήμέραν τού Πάσχα (16.4.1944). Οί άτυχεΐς αύτο! συνάδελφοί μας μετέβαινον σιδηροδρομικώς είς Πάτρας, τοποθετούμενοι,
πρδς άνάληψιν ύπηρεσίας είσ τήν οίκείαν
’Αστυν. Δ)νσιν. Ούδένα είχον ένοχλήσει
καί ούδέν είχον εί^ βάρος των.
Ή σαν οί:
Ύποστυνόμος: Σπυρ. Μολέτοης.
Άρχιφύλοκες: Ίω ό ν.
ΚαφεΖδς, Ν.
Παπαδημητρόπουλος, Ά ν τ . ΔημητρόπουAoc, Γ. Κοιλάκος, Κυρ. Μουδόκης.
Αστυφύλακες: I. Βλάχος, Σπ. Μουτήουρός, Γ. Ανδριόπουλος, Χρ. Βάρκας,
Ν. Καραγιάννης, Βλ. Φειδάς, I. Άθανασόπουλος, Κων. Τραυλός, Αλκ. Σταυρόπουλος, Ά λ . Εύστοθίου, Ε. Ποπαδοπετράκης,
Σπ. Ζάχος, I. Καρβούνης,
Παύλος Δημοκόπουλος, Νικ. Ποναγέας,
Παν. Εύσταθόπουλος, Διον. Κουτσογιάννης, Κων. Ράϊκος, Αντ. Μπιρμπίλης, Γ.
Ρϊκος, Λ. Άδομόπουλος, Β. Γκρούτσης,
Σι/μ. Πικραμένος, Γ.
Κωνστοντινίδης,
Κ. Τομαρός, Γ. Ζησιμόπουλος, Γ. Παιδακάκης, Εύ. Πετρινιώτης, Κ. Χολέβας,
Π. Ταμουρατϋής, Ανδρ. Άνδρεόπουλος,
I. Γυφτάκης, Αν. Φωτόπουλος.
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Διά τά πτωχά αυτά τέκνα τού Ε λ λ η ν ι
κού Λαού, είς τδ ύπ’ άριθ. 8 φύλλον τής
καμ)κής παρανόμου έφημερίδος «Απελευ
θερωτής», έγράφη πρδς αιώνιον αίσχος
τών άτιμων δολοφόνων:
«οί 42 αστυφύλακες όποθιβασθέντες
τής αμαξοστοιχίας, προσεχώρησαν μέ
χαράν είς τό ΕΑΜ καί κοτετάγηαον εις
τήν Πολιτοφυλακήν τής Π Ε Α . . .» .

Ή άλήθεια δμως ήτο έντελώς διαφορε
τική.
*0 ΕΛΑΣ παρά τδ Δερβένι, έςετροχίασε
τήν άμαξοστοιχίαν. Οί άστυνομικοί σ υν ε λ ή φ θ η σ α ν
άπαντες. Έ ξ αύτών
Ις έξετελέσθησαν έπί τόπου.
Ή σαν οί
πλέον τυχεροί!! Οί υπόλοιποι ώδηγήθησαν είς τδ Σουληνάρι Καλαβρύτων καί Α
φού έβασανίσθησαν φρικωδώς ΕΣΨΑΓΗΣΑΝ. Τά παραμορφωμένα πτώματα τών
άθώων αύτών θυμάτων έρρίφθησαν είς πα
ρακείμενον βάραθρον. ' ’Εκεί άνευρέθηααν
άργότερον. Αιώνιον σ τ ί γ μ α
τής
π ρ ο δ ο σ ί α ς
κ α ί
ά τ ι μ ί α ς
τού ΚΚΕ, άλλά καί μ ν ή μ η
διά τούς
έπιγενομένους συναδέλφους τών θυμάτων.
Ή ύποχρέωσίς μας δπως διατηρήσωμεν
τάς μνήμας αύτάς δέν άποτελεί, ώς ισχυ
ρίζεται τδ ΚΚΕ, τυμβωρυχίαν καί διαίώνισιν τών παθών. Ό χ ι . Είναι ιστορική καί
έθνική άνάγκη, άλλά καί καθήκον. Είναι
έμπειρία, ίσως πληρωμένη πολύ άκριβά.
Δέν μισοΰμεν. Καθορίζομεν καί έπισημαίνομεν μόνον τδν έχθρδν καί τάς μεθόδους
δράσεώς του καί γ ρ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν .
Γρηγορούμεν διά νά μή ύποστή ξανά ή
Πατρίδα μας παρόμοιας φρικαλεότητας,
διά νά μή γνωρίσουν τά παιδιά μας καί τά
έγγόνια μας τδν σαδιαμδν καί τδ έγκλημα
τού ΚΚΕ. ..
’Ενταύθα κρίνομεν σκόπιαον νά όλοκληρώαωμεν τήν περιγραφήν τού πρώτου έγκλήματος τού ΕΛΑΣ.
Ώ ς έχομεν άναωέρει (τεύχος ’Απριλίου
1973) ή έναρξις τής «έθνικής άντίστασης»

τού ΕΛΑΣ ένεκαινιάσθη μέ τδν φόνον τού
μεγαλοκτηματίου Νέου Μοναστηριού Δομοκού Μαραθέα. Κατ’ αύτού προαήπτετο άπδ
τούς χωρικούς ή κατηγορία δτι «ποτέ δέν
ένοιωσε τήν πείνα καί τήν καταπίεση καί
δέ,ν συγχωοοΰσε τήν διαρπαγή τών προϊόν
των του άπδ τούς πεινώντας συγχωριανούς
τ ο υ ...» . ’Έτσι τήν ζεστή καλοκαιρινή νύ
κτα τής 9ης Ιουλίου 1942 έπέδραμε κατά
τής άγροικίας του ή ύπδ τδν "Αρη Βελουχιώτη δμάς τού ΕΛΑΣ. Ό ίδιος δ Ά ρης
μαζύ μέ δύο στελέχη του, τδν θάνο (Φ.
Μαστροκώστα) καί τδν Ά χιλλ έα (ΛΚουμπούρα), εισέρχονται πρώτοι καί έπί
κεφαλής τών «έκδικητών τοΰ λαού» είς
τήν αγροικίαν. Μέ αιφνιδιαστικήν ένέργειαν βάζουν φωτιά είς τδ κονάκι καί κα
τακομματιάζουν τδ γέρο Μαραθέα. Μέσα
στή νύχτα πού φωτίζεται άγρια άπδ τις
φλόγες, φεύγουν άμίλητοι οί έλασίτες.
Μιά γυναίκα δμως τούς άκολουθεϊ μέ λυ
γμούς καί γοερά κλάμματα. Είναι ή σύ
ζυγος τοΰ Μαραθέα πού σάν τρελλή βλέπει
τδ κομματιασμένο άπδ τίς μαχαιριές πτώ
μα τού συζύγου της. Βλέπει καί τδ 13
χρονών άγοράκι της πού τδ παίρνουν μαζύ
τους οί άντάρτες. "Ενας άπ’ αύτούς, άγριος
είς τήν δψι,ν καί τή φωνή, τήν σπρώχνει
καί τήν ρίπτει έπάνω στό πτώμα τού Μα
ραθέα. Τής φωνάζει άγρια:
—Μωρή μή γυρίσεις ούτε νά κυττάξεις,
άν θέλεις νά ξαναδής τδν κανακάρη σου.
Ά λλοιώς τδ έχασες κ ι’ αύτό. Μείνε δώ
νά σαβανώσης τδν προδότη τδν άντρα σου
κ ι’ αύριο θά μάθης τά δικά σου τά χα μ 
πέρια. . .
Πράγματι τήν έπομένην έλαβε σημείω
μα μέ δδηγίες, γραμμένον ίδιοχείρως άπδ
τδν Ά ρη . Οί έντολές καί δδηγίες ήσαν
άπίθανες: «Νά κατεβή ή χήρα είς τάς
’Αθήνας καί νά κάμη συμβολαιογραφικήν
πραξιν ή δποία νά δημοσιευθή είς μίαν έκ
τών κατά τδν νόμον προβλεπομένων έφημερίδων, είς ήν νά βέβαιοί δτι διά τδν φό
νον τού άνδρός της ούδεμίαν εδθύνην ή σχέ-

'Απέναντι: "Ενας μεγάλος μαρμάρινος σταυρός
ατό Σουληνάρι Καλαβρύτων, στόν τόπο τοΰ μαρ
τυρίου των άστυνομικών. ΕΙς αύτή τή σελίδα:
Τέσσαρα άπό τα θύματα τής θηριωδίας τοΰ «ήρωϊκοϋ» ΕΛΑΣ. ’ Ανω άριστερά: Άρχιφύλαξ
Μουδάκης Κυριάκος. Δεξιά: Άρχιφύλαξ Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος. Κάτω άριστερά: Ά ρ χ ι
φύλαξ Δίπλαρο*. Πέτρος. Δεξιά: Άρχιφύλαξ Καφεζάς ’Ιωάννης. Ιίλήν Τοΰ Ά ρ χ. Διπλάρου, ό
όποιος έφονεύθη τήν ιδίαν ήμέραν τοΰ Ιίάσχα εις
άλλο σηιμεΐον, σί τρεις είκονιζομένοι, μέ 37 άκόμη
άλλους άστυνομικούς, μετά άπό άπερίγραπτα μαρ
τύρια έξετελέσθησαν, κατά τόν άγριώτερον τρόπον,
διά μαχαίρας.
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αιν είχον ot κολλ^γοι τοδ Μαραθέα. ’Ε π ί
σης δτι συμφώνως πρδς τήν τελευταίαν του
θέλησιν, χαρίζονται δ λ α τους τά χρέη
εις χρήμα καί ε ίδ ο ς ...» .
Οί Απίθανες καί σκληρές αύχές έντολές
έπραγματοποιήθησαν.
Ή δημοσίευαις, τυπική
καί νόμιμος
έγένετο εις τδ «’Ελεύθερον Βήμα». Ή
συνέχεια είναι φοβερή. ΓΙαρά τήν πιστήν
έκτέλεσιν των έντολόδν Από τήν χήρα Μα
ραθέα, τδ άγοράκι δέν έγύριζε. Φοβήθηκε
ή Μαραθέα καί Αρχισε μιΑν Απελπισμένη^
προσπάθεια, χρησιμοποιώντας κάθε μέσον
καί τάς παρακλήσεις πρδς τούς γνωστούς
κομμουνιστάς καί έαμίτας. Λέν πίστευε εις
τάς Απαντήσεις τών έλασιτών, δτι δήθεν
τδ παιδί δέν θέλει νά γυρίση, για τί τού
άρέσει νά μένη μέ τούς καπεταναίους. Τδ
πράγμα σιγά - σιγά έφθασεν ώς τδν Σιάντο. ’Αργότερα διετάχθησαν κομματικές Α
νακρίσεις καί βγήκε εις τήν έπιφάνειαν τδ
φοβερό μυστικό, Αλλά δέν έκοινολογήθη
λόγψ τού τρόμου πού ένέπνεεν δ "Αρης. Τί
είχε συμβή.
Τδ παιδί Αρχικά τδ είχαν κρατήσει ώς
δμηρον, Αλλά δ Ά ρ η ς καί δ Ά χιλλέα ς
«παρασύρθηκαν». Καί ή Αποπλάνησις τοϋ
παιδιού έξακσλούθησε καί ή βδελυρά σε
ξουαλική πράξις εις βάρος του έπανελήφθη πολλές φορές. “Οταν δμως έπρεπε νά
τδ έπιστρέψουν, φοβήθηκαν δτι τδ παιδί
θά δμολογο&σε εις τήν μητέρα του τά δια-

(Συνέχεια έκ τής σ ελ.7 0 9 )
μως, κατόπιν άλλεπαλλήλων πληγμάτων
τά όποια ύπέστη, παρουσιάζει μειωμένην
δραστηριότητα. "Εχει πυρήνα άπό 200
σκληρούς μοχητάς καί στποίζεται εις 5.
000 περίπου συμπαθοϋντας. Αί τάσεις
του είναι σοφώς αναρχικοί.
Ε ΙΣ Τ Η Ν Μ Ε Σ Η Ν Α Ν Α Τ Ο Λ Η Ν
Αί τρομοκροτικαί όμάδες τών Παλαι
στινίων ,οί όποϊαι αυνεκλόνησαν τόν κό
σμον καί εμφανίζουν μίαν άδίστακον ό
σον καί άκάματτον δραστηριότητα, προέκυψαν άπό παλαιστινιακός άπελευθερωτικάς οργανώσεις, ή αρχική τους δέ μορ
φή δέν είναι ή σημερινή. Ήρχισαν ώς
όμάδες καταδρομών (κομάντος) αί ό
ποιοι έξεπαιδεύθησαν καί έξωπλίσθησαν
εις διαφόρους χώρος. Έχρησιμοποιήθησαν δΓ έπιδρομάς εις τό Ίσροήλ άρχικώς, καί εις τά έδάφη τά καταληφθέντα
άπό τούς Ίσλαηλινούς έν συνεχεία. Αί έπιτυχίαι των ήσαν περιωρισμέναι καί αί
θυσίαι μεγάλοι. "Ετσι, σιγά - σιγά, μετέ
βαλαν τακτικήν καί προορισμόν. Από κα
ταδρομείς έγιναν τραμοκράται καί ή δρόσις των έπεξετάθη πολύ πέραν τών ορίων
τής Παλαιστίνης καί τής Μέσης Α ν α το 
λής. Έστράφησαν άκόμη καί έναντίον
κυβερνήσεων άροβικών χωρών αί όποϊαι
είτε έπιστεύθη ότι προδίδουν τήν ύπόθεσιν τών Αράβων, είτε δέν τούς βοηθούν
έπαρκώς, είτε άπλώς λησμονούν τό θέμα
τής άποκατοστάαεως τών Παλαιστινίων
προσφύγων άπό τό όποιον έξεκίνησε ο
λόκληρος ή ύπόθεσις τής διενέξεως τής
Μέσης Ανατολής.
Ή βασική καί άρχική όργάνωσις τών
παλαιστινιών άντορτών είναι ή « Οργάνωσις Άπελευθερώσεως τής Παλαιστίνης».
Ύπήρξεν ή ίσχυρστέρα καί χρονικώς
ή πρώτη άπό τάς παλαιστινιακός οργα
νώσεις. Κατά τήν δποψιν τών ιδρυτών
της, αύτή έξεπροσώπει τό όνευ έδάφους "Εθνος τών Παλαιστινίων, ό δέ
άρχηγός της Γιασέρ Άροφάτ άνεγνωρίζετο άπό τάς κυβερνήσεις τών άροβικών
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τρέξαντα. Προτίμησαν λοιπόν νά τδ «χα
λάσουν». Κι έτσι δ Αθώος καί ταλαιπωρη
μένος Αγγελος έξετελέσθη
μιά νύχτα.
Τπήρξεν Αθελά του τδ σκεύος τών Ανήθι
κων όρέξεων τών «έκδικητών τού λαού»
καί τδ τραγικόν θύμα των. .
Σημειοΰμεν δτι διά τδν έγκληματικόν
ΕΛΑΣ, τδν ’Απρίλιον τού 1944, έβραβεύθη
εις ειδικόν διαγωνισμόν τού τμήματος λο
γοτεχνών καί μουσικών τοΰ ΕΑΜ τδ τρα
γούδι «’Εμπρός ΕΛΑΣ», τδ δποΐον έκαθιερώθη καί ώς ύμνος του. Τούς στίχους είχεν
γράψει ή κομμουνίστρια ποιήτρια Σοφία
Μαυροειδή — Παπαδάκη καί τήν μουσικήν
δ Νίκος Τσάκωνας. "Ετερον Ασμα διά τούς
Έλασίτας ήτο τδ «στ’ Αρματα, στ’ Αρμα
τα» (Βροντάει δ 'Όλυμπος κ λ π .). Οί στί
χοι ήσαν τοΰ κομμουν ιστού λογοτέχνου Νί
κου Καρδούνη καί ή μουσική τοΰ ’Αστρα
πόγιαννου. Διά τδν Ά ρη έγράφη τδ Ασμα
«τοΰ Ά ρη». Ό στιχουργός του δέν είναι
γνωστός. Τήν μουσική έγραψεν δ «δημο
κράτης» μουσουργός Α. Ξένος. Χαρακτηρι
στικόν είναι τδ τελευταΐον τετράστιχον τοδ
«ώραίου» αύτοΰ Ασματος:
«Που γρήγορος σαν τόν αητό
σον τό γοργό τ' αγέρι,
προδότες έσφαξε πολλούς
μέ δίκοπο μ α χ α ί ρ ι » ! ! !

'Γπάρχουν κι Αλλα πολλά παρόμοια «λο
γοτεχνήματα». . . καί μουσικά «Αριστουρ
γήματα» καί πολλοί Αστοί «δημοκράτες»
κρατών ώς ένα είδος Προέδρου έξορίστου κυβερνήσεως. Ή διεθνώς περισσό
τερον γνωστή « Α λ Φατάχ» είναι κατά
κάποιον τρόπον παροκλάδι τής Ό ρ γα νώσεως άπελευθερώσεως Παλαιστίνης.
Διευθύνετοι καί αύτή άπό τόν Άραφάτ,
δρά εις τά άστικά κέντρα, θεωρείται όλιγώτερον έξτρεμιστική καί έχει περισ
σότερους έγγεγραμμένους άπαδούς.
Υπάρχει, έν συνεχεία, τό «Λαϊκό Μέ
τωπο Άπελευθερώσεως Παλαιστίνης».
Έ χ ε ι οργανώσει μεοικάς άπό τάς περισ
σότερον καταστροφικός καί θεαματικός
έπιχειρήσεις πού έχουν γίνει έως τώρα.
Λέγεται ότι τελεί ύπό τήν πολιτικήν έπιρροήν τών Κινέζων. Πάντως, φαίνεται ότι
έχει λάβει κάποιαν βοήθειαν άπό τήν
πλευράν αύτήν. ΜεταΕύ άλλων, ή όρνάνωσις αύτή άνέλαβε τήν εύθύνην διά
τήν σφαγήν ή όποια έγινε τόν Μάϊον εις
τό άεροδράμιον τοΰ Τ έ λ - Άβίβ όπου ρό
λον έκτελεστοΰ έπαιξαν τρεις Ιάπωνες
καμικάζι έπί τούτου μετακληθέντες.
Τό Λαϊκό Μέτωπο Άπελευθερώσεως
Παλαιστίνης ώργάνωσεν έπίσης τήν γνω
στήν άεροπειρατίον τών τριών άερσπλάνων μέ τούς 400 έπιβάτας τόν Σεπτέμ
βριον τού 1970, διά νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωσιν ώρισμένων συλληφθέντων
τρομοκρατών μελών του. Έ π ί κεφαλής
τής όργανώσεως αύτής εύρίσκεται ήδη ό
Δόκτωρ Βεντί Χαντάτ ό όποιος διεδέχθη
τόν ιδρυτήν τής όργανώσεως Δόκτορα
Ζώρζ Χαμπάς. Ό τελευταίος, καθηρέθη
τρόπον τινά διότι ύπακούων εις σοβιετι
κός συστάσεις, ήθέλησε νά καταργήση
τάς άερσπειρατείος καί έν
γένει τάς
πράξεις βίας έναντίον άθώων πολιτών.
Ο Μ Α Υ Ρ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ
"Ολαι όμως αύταί αί οργανώσεις αί
όποιοι έπί έτη άπησχόλησαν τόν διεθνή
Τόπον, έχουν έπισκιασθή άπό τόν «Μαΰρον Σεπτέμβριον», ό όποιος έγινε τραγικώς διάσημος μέ τήν
οίματοχυσίαν
τού Μονάχου καί ό όποιος, πρό και
ρού είχε σκοτώσει εις τό Κάϊρον τόν

πού συνήργησαν εις αύτά!!!
’Επίσης Ας μή ξεχνούμε, δτι τδ ΚΚΕ/
ΕΑΜ μετά μεγάλης δεξιοτεχνίας έξεμεταλλεύθη τόν θάνατον τοδ έθνικοδ μας
ποιητοΰ Κωστή Παλαμά, τή Ανοχή πολ
λών στρατευμένων ή οδ λογοτεχνών καί
Ανθρώπων τοΰ (έλευθέρου κατά τεκμήριου)
πνεύματος. Έξηκολούθησε μάλιστα τήν
σκύλευσιν καί μεταγενεστέρως, μέχρι τοδ
σημείου νά δημοσιεύση, δ «τεχνοκρίτης»
Αλλά καί φαλτσετοφόρος Νίκος Ζαχαριάδης, «μελέτην» δπδ τόν τίτλον «Ό Αλη
θινός Παλαμάς», ένθα δλως αύθαιρέτως
τόν ένέταοσεν εις τόν θεσμόν τών νεροκου
βαλητών τοδ ΚΚΕ. Καί δ μ ω ς ...
’Αναφέρω μόνον μερικούς στίχους τοδ
μεγάλου ποιητοΰ, άπδ τδ «έγερτήριο σάλ
πισμά» του:
Βοσκοί στή μάντρα τής πολιτείας,
οί λ ύ κ ο ι ,
οί λ ύ κ ο ι .
Στά όπλα άκριτες.
Μακρυά οί φαύλοι καί οί περιττοί
καλαμαράδες καί δημοκόποι
καί μ π ο λ σ ε β ί κ ο ι ,
γιά λόγους άδειους
ή γιά τομ ολέθρου τά έργα β α λ τ ο ί . .

'Ομοίως έσκύλευααν καί τούς Αφανείς
ήρωας τοδ Απελευθερωτικού άγώνος, παρουσιάζοντες κάθε έκτελεσθέντα ώς όπαδόν των.
(Συνεχίζεται)
Πρωθυπουργόν τής Ιορδανίας.
Ή όργάνωσις αύτή, τής όποιας τά
ιδρυτικά μέλη προέρχονται άπό τήν "Α λ
Φατάχ, ίδρύθη τόν Σεπτέμβριον τοΰ
1970 όταν ό Χουσεΐν, διέταξε τά στρατεύματά του νά έκδιώξουν τούς Παλαι
στινίους άντάρτας άπό τήν χώραν του
εις τήν όποιαν είχαν έπιτύχει νά έγκατοστήσουν κράτος έν κράτει. Τό όνομά
των, τό έπήραν άκριβώς άπό τά αιματη
ρά γεγονότα έκείνου τοΰ Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίαι άπαλύτως έξηκριβωμέναι
περί τής διαρθρώσεως τής όργανώσεως
αύτής, βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξουν. Ά π ό όσα όμως έχουν δημοσιευθή εις έγκυρα ξένα περιοδικά, ήμπορεϊ νά λεχθή ότι ό άριθμός τών μελών
τής όργανώσεως έλόχιστα ύπερβαίνει
τούς εκατόν καί αύτοί είναι διηρημένοι
εις δέκα ή δώδεκα αύτοτελεϊς ομάδας.
Πέραν αύτών, ύπάρχουν βέβαια οί έπιτελικοί έγκέφολοι, οί συλλέκται χρημά
των κλπ. Αύτοί όμως ουδέποτε έμφανίζονται.
Οί «μαχηταί» είναι περί τούς
έκοτόν. Είναι άδίστακτοι, καλώς έκπαιδευμένοι καί είναι αποφασισμένοι, νά
Θυσιάσουν τήν ζωήν των. Τό άπέδειξαν
άλλωστε. Διά τόν πολύν κόσμον είναι
αιμοσταγείς δολοφόνοι καί άποβρόσματα
τής κολάρεως. Διά τήν κοινήν γνώμην
τών άραβικών χωρών ή τουλάχιαον δΤ
ένα μέρος αύτής τής κοινής γνώμης,
είναι ήρωες καί σύμβολα. Αύτή ή δευτέρα κοινή γνώμη είναι ή μόνη πού τούς
ένδιαφέρει. "Ισως νά τούς ένδιαφέρη
άκόμη καί τό ότι, όπως τούς λέγουν οί
θρησκευτικοί τους άρχηγοί, θνήσκσντες
ύπέρ πίστεως καί πατρίδος έξασφαλίζουν αίωνίαν διαβίωσιν εις ένα παράδει
σον όπου ρέουν ποταμοί μέ μέλι καί γά
λα καί όπου πλανώνται χιλιάδες ούρί
εις τήν διάθεσιν τών γενναίων.
Μέ φανατικούς τοΰ είδους αύτοΰ, δέν
χωρεϊ οϋτε συζήτηοις ούτε διαπραγμάτευσις.
Γ.Δ.

Ά πό τοΰ παρόντος τεύχους τά
«’Αστυνομικά Χρονικά» προβαίνουν
εις τήν δημσσίευσιν χαρακτηριστικών
παλαιών στιγμιότυπων, σχετιζ,ομένων
άιμέσως ή έμμέσως μέ τήιν άστυνομικήν ύπηρεσίαιν. ’Eoc τούτων δ άναγνώστης δύναται νά σχηματίση μίαν
εικόνα τών έπικρατούντων τήν τότε
έποχήν καί νά συναγάγη χρήσιμα
συμπεράσματα, περί τής ύφισταμένης
σήμερον καταστάσεως.
(Εύγενής
προσφορά τής Κας Σταματίου, χή 
ρας τοΰ άειμνήστου δημοσιογράφου).

συνελαμβάνετο έπ' αύτοφώρω ό φρου
ρός τής όδοΰ Α. κλέπτων τό γάλα τοΰ
διευθυντοΰ! . . .

Τό γάλα του κ. Διευθυντοΰ

Άθηναϊκαι ήμέραι

(Έφημ. «ΤΟ ΑΣΤΥ» 17-4-1894)
"Evac λωποδύτης εις τά Τρίκαλα έ
κλεψε τόν άστυνόμον τής πάλεως. Αυτό
μοϋ ένθύμισε μίαν ώραίαν μικρόν ιστο
ρίαν πού έγεινε έδώ έπί τής στρατιω
τικής όστυνομίας. Ή τ ο τότε διεθυντής
τής άστυνομίος
ό συνταγματάρχης κ.
Β., όταν ένα πρωί έΖήτησε νά παρουσιασθή εις ούτόν ό όδοντοϊατρός κ. Τ .
Ό διεθυντής διέταζε νά τόν ίσαγάγουν
εις τό γροφεϊόν του, καί άφοϋ τόν έ
βαλε νά καθίση, ήκουσε τήν διήγησίν
του ΕεφυλλίΖων συγχρόνως μερικά έγγροφα.
Ό όδοντοϊατρός είπε εις τόν διευ
θυντήν ότι πρό τεσσάρων - πέντε ήμε
ρων κόποιος άγνωστος έκλεβε τήν μποτίλλια μέ τό γάλα, τό όποιον ό γαλατάς
τά ξημερώματα έταπαθετοϋσε όπίσω άπό
τάς κιγκλίδος τής
έΕωτερικής θύρας
τής οίκίος του. Εις τό σημεϊον αυτό ό
διευθυντής έβγαλε τά γυαλιά του καί
προσήλωσεν όλην τήν προσοχήν του εις
τόν διηγούμενον ώς νά τοΰ κατήγγελλε
τό φοβερώτερον έγκλημα.
Ό ιατρός έΕηκολούθησε διηγούμενος.
Ή συστημστίική ούτή κλοπή τοΰ γάλα
κτος τόν ήνάγκοαε έκείνην τήν ήμέραν
νά σηκωθή πριν Εημερώαη, διά νά πιάση
έπ' σύτοφώρω τόν κλέπτην. Καί όντως.
"Οταν ό γαλατάς κατά τήν συνήθειάν
του άφησε εις τήν συνειθισμένην θέσιν
τό γάλα, δέν έπέρασαν πέντε λεπτά κώί
ένα χέρι έπέρασε άπό τάς κιγκλίδας
καί άρποΕε τό μπουκάλι. Ό ιατρός έπρόβαλε τήν κεφολήν. Καί, ώ τής έκπλήΕεως! Ό κλέπτης ποιος ήτο:
— Δέν θά τό πιστεύσετε κ. διευθυντά!
— "Ε, ποιος ήτο!
— Ό φρουρός άστυφύλοξ! *
— "Ε ; Αύτό είνε! Καί νά μή τό κα
ταλάβω τόσον καιρό, έφώναΕεν ό διευ
θυντής χαρούμενος.
Ό ιατρός τόν έκύτταΕε κατάπληκτος.
Ό διευθυντής γελών, έΕηκολούθησε:
— "Ε, λοιπόν, φίλε μου, είνε περισσό
τερον καιρόν τήν ίδια ώρα, κατά τόν ί
διον τρόπον, ποΰ χάνω καί έγώ τό γά
λα μου! Καί τώρα έννοώ τό μυστήριον!
Θά μοΰ τό κλέβη καί τό δικό μου ό
φρουρός τής γειτονιάς υου!
Ό γιατρός καί ό διευθυντής άπεχαιρετίσθησον έγκορδιώτστα. Τό άλλο πρωί
Σ .Σ . 'Αντιλαμβάνεται βεβαίως ό άναγνώστης ότι πρόκειται περί άστυφύλοκος
τής περιβόητης Στρατιωτικής Αστυνο
μίας καί ούχί περί τοιούτου τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων, ήτις ίδρύθη 27 χρόνια
άργότερον.

(Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 3-6-1900)
Ν ΕΑ Ν ληστείαν έχαμεν ν' άναγγείλωμεν σήμερον, συμβοσαν καί
αύτήν
έντός τών Αθηνών. Κατά τό άστυνομικόν δελτίον προχθές τήν νύκτα μία
ολόκληρος συμμορία έπετέθη έναντίον
ένός κυρίου καί τη συνδρομή ρεβόλβερ
καί μοχαιρών τοΰ όφήρεααν όσα χρή
ματα είχε μαΖί του.
Φρονοΰμεν, ότι είνε καιρός έπί τέ
λους νά στηθή άπό ένα κανόνι εις τάς
αθηναϊκός οδούς.
*
**
ΚΑ Ι ΕΠΙ τέλους τήν έπιτήρησιν καί
έπίβλεψιν τών δρόμων οφείλουν νά έ
χουν εις τό έΕής όχι ύπάλληλοι τοΰ
Δήμου, άλλά τά «Ψαρά» αί «Σπέτσαι»
καί ή «"Υδρα».
Καί μία κανονιοφόρος!
*
**
ΕΑΝ Δ Ε Ν ληφθώοι τά μέτρα, αύτά
τάχιστα ή ληστεία θά λάβη τάς διαστά
σεις τής λειψυδρίος καί τοΰ κονιορτοΰ.
Οπότε πλέον τά ηλεκτρικά
ώρολόγια
θά παύσουν εντελώς νά δεικνύουν τά
λ επτ ά.. .

Λ
Α Λ Λ Α Π Ρ Ο Π Α Ν Τ Ω Σ ή δημοτική
Αρχή οφείλει ν' άφσιρέση άπό τούς
διαφόρους δρόμους τούς φανούς, διότι
είνε βέβοιον, ότι ματαιώνουν πάσαν ένέργειαν τών αποσπασμάτων έναντίον
τών ληστρικών συμμοριών.
Μέ τέτοια
φανάρια δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι μό
νον οί λωποδύτσι εϊνε ένθουσιασμένοι
διότι εις αύτούς πάντοτε κάτι θά φ έΕ η. . .
*
**
Λ Ο ΙΠ Ο Ν ό Δήμος τό πρώτον ποΰ έ
χει νά κάνη διά νά σωθώσιν οί δρόμοι
άπό τάς ένέδρας τών ληστών εϊνε νά
σβύση τά φανάρια. Τέλος πάντων τόν
παρακαλοϋμεν νά μή μάς σ κ ο τ ίΖ η· · ·
*
**
Α Λ Α ' ΕΑΝ Π Α Λ ΙΝ αί μεγάλοι φυσιογνωμίοι διαφόρων Νταβέληδων καί Παπακυριτσόπουλον, εϊνε άπαραίτητοι διά
τήν ποίησιν τών
άθηναϊκών δρόμων,
τότε άς τεθώσιν εις καταδίωΕιν έναντί
ον ούτών ά π ο σ π ά σ μ α τ α . . . τινα τών νέων μαλλιαρών ποιημάτων.
Εϊμεθα βέβαιοι, ότι πρό τοιούτων άπ ο σ π α σ μ ό τ ω ν . . . καί ό θηριωδέ
στερος κακούργος θά τραπή εις φυγήν.
ΙΔ Ο Υ καί τό νέον άσμα τό όποιον
ψάλλουν τώρα οί διαβάται εις τάς όδοϋς

τήν νύκτα υπό τό φέγγος τοΰ άθηναϊκοϋ
φανού:

Μαύρη εΐν’ ή νύκτα τακτικά.
Στους δρόμους πέφτει ή σκόνη.
K t’ ένφ διαβαίνεις βιαστικά.
Κ ι’ ένφ κυττφς προσεκτικά.
Τσανάκας ξεσπαθώνει!
Ξεσπαθώνει!
Λ
Φέγγουν καί οί φανοί χλωμοί
Στδ μαΟρό του μαχαίρι
Καί σέ άρπάζει ’ςτή στιγμή
Ξέρει νά βγάλη τό ψωμί
Καί νά σέ κλέψη ξέρει
Ξέρει.
*
**

Παίρνει τό δρόμο γιά βουνό
κ ι’ έρχεται νά σέ γδάρη
παλάτι έχει τό στενό
καί σκέπασμα τόν ούρανό
κ ι’ έλπίδα τό φανάρι! . . .
«Τό φανάρι! . . .

Έ ξαίσιον!!!
(Έφημ. «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 22-8-1901)
Τό διηγήθη ό ίδιος, λήσταρχος ΣθέντΖος μετά τήν σύλληψίν του, εις τόν
Νομάρχην Μαγνησίας.
Καί είναι τό έΕής:
Ο άστυνόμος
Όρμινίου κ. Στέφ.
Δούκας, θέλων νά
ποραςύρη εις τήν
παγίδα καί νά φονεύση τόν ΣβέντΖον,
εύρε δύο άνθρώπους τής εμπιστοσύνης
του, τούς όποιους έφωδίασε μέ ντουλαμάδες, μέ γκρά καί φυσίγγια, καί τούς
άπέστειλε νά συνοντήσουν τόν Σβέν
τΖον καί νά τόν πείθουν νά διαπρόΕουν
δήθεν μαΖύ μίαν ληστείαν εις μέρος ώρισμένσν έκ τών προτέρων όπου θά ένήδρευε διά τά περαιτέρω ό άστυνόμος.
Οί φίλοι όμως αύτοί καί οί έμπιστοι
τού άστυνόμου, μόλις συνήντησαν τόν
ΣβέντΖον τόσον πολύ έθέλχθησαν άπό
τις χόραις καί τήν
λεβεντιά τοΰ ληστού, καί τόσον νόστιμος τούς έφάνη
ό ληστρικός βίος, ώστε άντί νά παρα
σύρουν εις τήν στηθεϊσαν παγίδα τόν
λήσταρχον, τοΰ έΕέθηκαν έν πόση λε
πτομερείς τό σχέδιον τού άστυνόμου.
Κοί άπό τότε, καί οί δυό αύτοί κύ
ριοι, οί φοροΰντες τούς ντουλαμάδες
τοΰ άστυνόμου, έγειναν οί
πιστότεροι
σύντροφοι τού ΣβέντΖου, καί ό άστυνό
μος άντί ένός, είχε πλέον νά συλλάβη
τρεις ληστάς, τόν ΣβέντΖον, καί τούς
δύο περίφημους συμμορίτας του τόν
Νάκον καί τόν Πίτον!

Δεσμοφύλαξ Ιεροεξεταστής
(Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 7-10-1899)
Μάς κσταγγέλλσντσι καί πορά προσώ
που λίαν άΕιοπίστου άκατανόμαοτοι θηΣυνέχεια ε(ς τήν σελ. 747
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Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ
ΤΟ ΣΧΟΑΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ
ΟΣ ΜΕΣΟΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τό μεγαλύτερον μέρος τών αταξιών του παιδιού, λαμβάνουν
χώραν προς πλήρωσιν έσωτερικών άναγκών — άναγκών άναπτύξεως κυρίως. Προς τον σκοπόν λοιπόν της έλευθέρας άναπτύξεως καί ένισχύσεως του αισθήματος άσφαλείας πρέπει να ικανο
ποιείται πασα άνάγκη καί έπιθυμία του παιδιού μέχρι του 2ου
Ιως 3ου έτους τής ήλικίας του. ’Από τής ήλικίας ταύτης πρέπει
βαθμιαίως καί διαδοχικώς νά μή έκπληροϋνται ολαι αί έπιθυμίαι, έπί τω σκοπώ άναπτύξεως του συναισθήματος άνοχής
τών έκ τών περιορισμών καί άπαγορεύσεων απογοητεύσεων.

Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ κ. I Ω A Ν Ν Ο Υ Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ

|_| Α Υ Τ Ο Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΑ είναι ηροτιμωτέΠ
ρα τής επιβαλλόμενης άλλ' οίανδήπατε αυτών είναι καλλιτέρα τής άπειθαρχίας».
Από τής γεννήοεώς του, ό άνθρωπος
βαίνει βαθμηδόν άπό ενός κόσμου εις
τόν όποιον Ζή, εις ένα νεώτερον τοιοϋτον, εις τόν όποιον καλείται νά Ζήση εις
κάθε νεώτερον στάδιον Ζωής. Διά νό
ώφεληθή έκ τών εις αύτό ύπσρχουσών
εύχερειών, οφείλει νά άκολουθήση καί
νέους κανόνας Ζωής' σκοπός τών έκάστοτε νέων κανόνων διαγωγής είναι ή
αυτογνωσία άφ' ένός καί ή άποφυγή τής
καταπατήσεως τών δικαιωμάτων τών άλ
λων άφ' έτέρου.
Χρέος τών γονέων καί διδασκάλων εί
ναι νά μάθουν τά παιδιά νά Ζοΰν μέ τούς
έκάστοτε κρατούντας κανόνας Ζωής' ή
τοιαύτη καθοδήγησις
είναι ό,τι συνή
θως άποκαλεϊται πειθαρχία.
Μερικοί,
άκούοντες τόν όρον πειθαρχία, δυσφοροϋν, διότι προφανώς συνδέουν τούτον
μέ τήν ποινήν, ήτις πολλάκις άχρηστεύετσι διά τής καλής, πειθαρχίας, ήτοι διά
τής συστηματικής εφαρμογής καί άσκήσεως τών κανόνων κοινωνικής Ζωής.
Ή ποραβίασις ή μετ' άσυνεπείας έφαρμογή αυτών οδηγεί εις τήν κύρωσιν ή
τήν ποινήν. Διά τής πειθαρχίας τό παι
δί εύχαριστεϊται έκ τής συμπεριφοράς
του πρός τούς περί έαυτό καί οϋτοι ι
κανοποιούνται έΕ αύτοΰ, ώς εις τήν περίπτωσιν τής τακτικής ώρας κατακλίσεως. Διά τήν άρμονικήν συμβίωσιν τού
παιδός μετά τών έν κοινωνία βιούντων
χρειάΖεται νά άτονήσουν ή νά έΕαγνισθούν διά διοχετεύσεως φυσικοί καί ένστικτώδεις τάσεις διαγωγής καθιστώσαι
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ταύτην άτακτον καί πρωτόγονον έν έναντία περιπτώσει.
Τό παιδί αύΕανόμενον διά τού πάν
τοτε έπεκτειναμένου κόσμου έντός τού
όποιου, Ζή, δέχεται ώθήσεις καί κίνη
τρα διά τήν κατά κανόνας Ζωήν έΕωθεν κατ' άρχάς άργότερον όμως έκ τών
έσω καί μέχρι τού σημείου πού τό παι
δί θά είναι εις θέσιν, διά τής έπανειλημμένης αύτοκυβερνήσεως τής Ζωής
των νά έΕαρτάται έκ τής ίδικής του καί
μόνον κρίσεως, τότε τό παιδί καθίστα
ται κινωνικόν καί πολιτισμένον ον, ό
ταν αί μετά τών γονέων καί λοιπών άτόμων σχέσεις είναι εύχάριστοι καί ό
ταν ακόμη δέν φοβείται νά Ζή μέ κα
νόνας.
Είναι άκρως
έοφαλμένη ή πάρά
πολλών ύποστηριΖομένη άντίληψις ότι,
δέον νά άφίεται άνεμπόδιοτος καί έλευθέρα ή έκφρασις τών έσωτερικών πρω
τογόνων τάσεων τού παιδιού πρός άποφυγήν ώς λέγουν κατοπιέσεων καί έν
συνεχεία νευρώσεων' λησμονούν προφα
νώς οί γονείς ούτοι καί διδ) λοι άτι ό
σύγχρονος τρόπος Ζωής, λίαν περίπλο
κος καχαστάς, δέν άποτελεϊ είιμή άλυσιν άλληλοδιαδόχων κανόνων καί κανο
νισμών πρός συμμόρφωσιν κατ' άντίθεσιν πρός τόν πρωτόγονον τρόπον Ζήν.
Πλεϊατοι έΕ ήμών
συμμορφούνται,
οίονεί αύτομάτως πρός πράγματα τινά,
ώς οί κανονισμοί κυκλοφορίας, σεβα
σμού τής Εένης ιδιοκτησίας καί τής έλευθερίας τού λόγου τών άλλων κ.λ.π.
ίδιότης, ήτις άρχίΖει νά σταθεραποιήται άπό τού 4ου — 6ου έτους τής ήλικίας
τού παιδός.

Α Ρ Χ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ ϊΕ Ω Σ

Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΑ Σ

Δύο είναι αί γενικώταται άρχαί αύτοπειθαρχίας: Ή καλωσύνη καί ή σταθερότης. Ή δεύτερα είναι δυσκολωτέρα τής πρώτης, άλλ' ούδετέρα ένεργεϊ
μόνη. Ή σταθερότης προϋποθέτει συμ
φωνίαν τών
γονέων ή τών διδ)λων
περί τού έπιδιωκομένου σκοπού διά τής
τοιαύτης, ή τοιαύτης διαγωγής τού παιδός.
Οϋτω έλλαττούνται αί
περιπτώσεις
συγκρούσεως μεταΕύ έπιθυμιών παιδιών
καί γονέων ή διδασκάλων διά τής άσφαλοΰς γνώσεως καί έρμηνείας τών παρεχσμένων έλευθεριών καί τών τιθέμε
νων περιορισμών, τών άμοιβαίων προσ
δοκιών καί
άπαιτήσεων, ώς καί τών
περαιτέρω συνεπειών. Πρός τούτο χρειά
ζεται ή μετ' έλαστικότητος καί συνέ
πειας έφαρμοΖομένη
σταθερότης καί
περιορισμών, πάντοτε άναλόγως πρός
τάς πραγματικός τού παιδός ικανότητας.
Ή καλωσύνη
συνίσταται εις
τήν
χρήσιν ύποδει'Εεων καί έρωτήσεων μεθ'
υπομονής καί
αίτιολογήσεως
αυτών,
άντί διαταγών' τούτο
προδιαθέτει τό
παιδί ύπέρ καί ούχί κατά τού ενηλίκου
π.χ. « Τ ό
ώ ρ ο λ ό γ ι ο ν
δεί
χνει
ώραν
κατακλίσεως»,
έχει θετικώτερα
άποτελέσματα τού
« π ή γ α ι ν ε
δ ι ά
ύ π ν ο ν».
Συνίσταται εις τάς άπλάς καί σαφείς
έΕηγήσεις Καί
οδηγίας «κ ό μ ν ε
τ ο ύ τ ο »
καί ούχί « μ ή κ ά μ ν ε ι ς έ κ ε ί ν ο», ώς καί τόν
τόνον καί τόν τρόπον τής ομιλίας. Α 
κόμη συνίσταται ή καλωσύνη εις τήν
πρόληψιν τών όταΕιών. Πρός τούτο εί-

Τ6 σχολεΐσν άποτελεΐ οόσιαοτικόν
παράγοντα διαιμορφώσεως τοΰ χαρακτήρος τοΰ παιδιού. "Οσον άφορ*
είς τήν πειθαρχίαν 6 διδάσκαλος, δσον βεβαίως καί οί γονείς πρέπει νά
συνηθίσουν τά παιδιά νά ζοΰν μέ τούς
έκάστστε κρατούντας κανόνας, τούς έξ ασφαλίζοντας δμ,αλήν κοινωνικήν
συμβίωσιν.

ναι άπαραίτητον νά γνωρι'Ζπ 6 γονεύς
ή διδάσκαλος, ποιας σωματικός ικανό
τητας, ποιας
πνευματικός
ιδιότητας,
ποιαν έκτασιν
προσοχής καί πείρας,
ποιον είδος διαφερόντων
κυριαρχούν
τήν Ζωήν τοΰ παιδός εις μίαν δεδομένην ήλικίαν, ώστε νά διαρρυθμίΖη τά
πράγματα καί τούς δρους τής οικογε
νειακής ή σχολικής Ζωής κατά τοιοϋτον
τρόπον, ϊνα μή άντιτίθενται πρός τάς
δυνάμεις αυτού, άλλα νά Ικανοποιούν
τάς άνόγκας τοΰ παιδός π.χ. ό πειρα
σμός ή τό ιδίωμα τής χρήσεως κιμωλιών
καί γραφής έπί τών τοίχων μειοΰται ή
έΕουδετερούται άν ό παϊς εχη ίδιον ά
χρηστον χάρτην, δι' έλευθέραν γραφήν
έπί τοΰ πατώματος, ή τοΰ τοίχου.
Ο
μοίως προλαμβάνεται τό μελάνωμα τών
τετραδίων ή τών ρούχων, διά τής συ
χνής καθοδηγήσεως καί τής ύποδείΕεως
τών προσεκτικών μαθητών καί δή τών
φύσει καθαρών
τοιούτων. Τά παιδιά
βλέποντας, ότι αί ύποδείΕεις τών ένηλίκων πραγματοποιούνται μετ' άγαθών
άποτελεσμάτων άρχι'Ζουν νά έμπιστεύωνται εις αύτούς.
Ή καλωσύνη συνίσταται τέλος εις
τήν διδομένην έλευθερίαν πρός αύτοανάπτυΕιν' ή εΰκαιρία δΓ άνεΕαρτησίαν
έλαττώνει τάς ποοστριβάς καί προάγει
τό συναίσθημα τής εύθύνης. "Ας άφήνωμεν ποός τούτο τά παιδιά νά δοκιμά
ζουν τάς δυνάμεις των καί νά έκφράΖουν τάς δημιουργικός των δυναμικότη
τας. Δυνατόν τά
δημιουργήματα τών
παιδιών νά μήν άντσποκρίνωνται πρός
τάς απαιτήσεις τών
ένηλίκων, άλλά
προφυλάσσουν αύτά άπό τής άρνήσεως
καί τής έμφύτως ύπαρχούσης άντιστά-

σεως ούτω ή ύποτογή εις περιορισμούς
όταν ή άνάγκη άπαιτεί οικονομίαν, χρό
νον, ή όρια ένεργείας δΓ άσφάλειαν,
ή όταν αύτοί οί παϊδες Ζητούν βοήθειαν
πρός ύπερπήδησιν τών δυσκολιών, δέν
γίνονται έπαναστατικοί καί βίαιοι. "Οσον
τακτικώτερον είναι τό παιδί, τόσον όλιγωτέρας
δυσκολίας
άντιμετωπίΖει.
Ομοίως όσον
όλιγώτεραι άπραγματοποίητοι καί άόριστοι όπειλαί έκτοΕεύονται κατά τού παιδός τόσον περισσότε
ρον έμπιστοσύνην άναπτύσσει
πρός
τούς ένηλίκους. Διότι, διά νά είναι άποτελεσματική μία άπειλητική προειδοποίησις, δέον νά έκτελήται. Αλλά διά
νά έκτελήται δέον νά χρησιμοποιήται
κατ' άραιά χρονικά διαστήματα καί διά
σοβαρά συνειδητά παραπτώματα. Ούτω
άναπτύσσεται ή συνείδησις τού παιδός
περί τοΰ καλού ή τοΰ κακού, τοΰ έπιτρεπτέου ή μή, τοΰ έπιδοκιμαΖομένου
ή τοΰ άποδοκιμαΖομένου.
Μ Ο Ρ Φ Ω Σ ΙΣ Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Σ Ε Ω Σ
Τό παιδί γεννάται μέ εμφύτους δυνα
τότητας καί ούχί μέ τετελεσμένος ιδιό
τητας. Μέγα μέρος τών ένεργειών του
συνεπώς πού δημιουργούν άταΕίας δέν
γίνονται πρός τόν σκοπόν αύτόν, άλλά
γίνονται πρός πλήρωσιν έσωτερικών
άναγκών — άναγκών άνοπτύΕεωα κυρίως.
Πρός τόν σκοπόν τής έλευθέρας άναπτύΕεως λοιπόν καί πρός τόν σκοπόν
τής όναπτύΕεως τοΰ συναισθήματος άσφολείας, καί άγόπης όφείλομεν
νά
ίκανοποιοΰμεν πάσαν άνάγκην καί πό
σον έπιθυμίαν άκόμη τοΰ παιδιού τοΰ
2ου — 3ου έτους τής ήλικίας του. Από
τής ήλικίας ταύτης άρχίΖομεν νά άνα-

στέλλωμεν, ή νά ματαιοΰμεν βαθμιαίως
τάς έπιθυμίας τών παίδων, πρός τόν
σκοπόν τής όναπτύΕεως τοΰ συναισθή
ματος τής άνοχής τών έκ περιορισμών
καί άπογορεύσεων άπογοητεύσεων. Ά παραιτήτως δέ πρός άνάπτυΕιν τής συνειδήσεως τού καλού καί τού κακού με
σολαβεί ποινή καί συνδέεται αΰτη μέ
τήν διάπραΕιν τοΰ κοκοΰ.
Διά τοΰ συνειρμού τοΰ δυσαρέστου
αποτελέσματος τής ποινής
μετά τών
συνεπειών τής πράΕεως καί συνείδησιν
τοΰ μή έπιτρεπομένου — τοΰ κακού,—
ώς τάσιν προβλέψεως τών πιθανών συ
νεπειών τών πράΕεών του.
Προσθέτω ότι, ή ποινή είναι άνογκαία, διότι έάν δεχθώμεν ότι, πρός ά
νάπτυΕιν τοΰ συναισθήματος τής πει
θαρχίας
έφηρμόσθησαν αί
άνωτέρω
μνημονευθεϊσοι άρχαί, έχσμεν τό χρέ
ος νά σταματήσωμεν ένεργείας ύπερβαινούσας τά τεθέντα όρια παραδεκτής
διαγωγής.
Οϋτω ό παίς άποκτα πείραν περί τοΰ
ποϊαι πράΕεις δέν πρέπει νά έπαναληφθούν. Αύτή ή βεβαιότης περί τοΰ έπι
τρεπομένου ή μή καί τών άφευκτων συ
νεπειών δημιουργεί τό έκ τών ών ούκ
άνευ, διά τήν ομαλήν
άνάπτυΕιν τοΰ
παιδός, συναίσθημα άσφαλείας καί τό
ψυχικόν σθένος διά τόν έλεγχον τής
άπαροδέκτου διαγωγής.
Ούδείς δύναται νά άρνηθή ότι, ή ποι
νή είναι πολλόκις άναγκαία.
Οφείλει
νά μόθη ό παϊς ότι, οί γονείς καί οί φί
λοι έχουν τό χρέος καί τήν δύνομιν νά
έφαρμώΖουν τούς τεθέντας κανόνας διά
τήν άρμονίΚήν συμβίωσιν καί δΓ έΕαναγκασμού καί δΓ έπιθολής κυρώσεων.
Έ ν προσεκτικόν καί μετά ψυχραιμίας
χαστούκι εις τόν
κατάλληλον καιρόν
καί περιοδικώς όποκαθιστό τήν διαταραχθεϊσαν συναισθηματικήν ισορροπίαν
τών διά προσωπικών σχέσεων ένηλίκου
— ανηλίκου, έκ τής έφαρμογής τών κα
νόνων συμβιώσεως καί άποκαθαίρει αύτάς διά πολλάς : βδομάδας.
Γονείς καί διδάσκαλοι παραδέχονται,
ότι συχνή χρήσις τής σωματικής ποινής
καί κατά τρόπον έΕευτελίΖοντα τήν προ
σωπικήν άΕίαν τοΰ άτόμου ούδέν άποτέλεσμα ώς έκ τής έΕοικειώσεως καί
τής έΕ αύτής ψυχικής άποσκληρύνσεως
φέρει, καί ένθαρρύνει διανωγήν χαμερπή καί ύπουλον πρός άποφυγήν τής ποι
νής.
Ή σωματική ποινή
άποτελεϊ διά
τήν ψυχικήν άνόπυΕιν τοΰ παιδός μέ
σον άναλόγου άΕίας καί χρήσεως πρός
τήν έγχείρησιν έπί σωματικής άναπτύΕεως.
Η δέ έπιδοκιμασία καί ένθάρρυνσις θετικών ένεργειών διακυθερνήσεως τών έσωτερικών ώθήσεων μετά
τών μνημονευθεισών άρχών μορφώσεως
πειθαρχημένης Ζωής, παραμένουν άνσμφισβητήτου άΕίας μέσα, ομαλής άναπτύΕεως τού παιδός
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Τδ χρυσοΰν Σιγίλλιον έξεδόθη στά 1222, ή μάχη
τού Μόχατς Εγινε στά 1526, δ Λούθηρος έγεννήθη στά
1483. Ή ’Αμερική άνεκαλύφθη στά 1492, ή Ειρήνη
τής Βεστφαλίας ύπεγράφη στά 1 6 4 8 ... πότε, όμως,
Εγινε ή μάχη τού Μαραθώνας, δμολογώ δτι δέν τδ ξέρω.
Καί δμως τδ είχαμε μάθει στδ Γυμνάσιον. Κατά
τήν διάρκεια τής τοαραδόσεως τοϋ καθηγητοΰ μας τής
'Ιστορίας, μερικοί άπδ τούς μαιθητάς έκοιμώντο μ’ άνοικτά τά μάτια. Μόνο στα τελευταία θρανία έγίνετο κάτι
ζωηρότερο: Έ κεΐ, τά παιδιά Επαιζαν τρίλλιες. Έ γώ
έκαιθόμουν άκίνητος στήν θέσι μου κ’ Ιδιάβαζα Ενα μυ
θιστόρημα τού Γιόγκάϋ, πού τδ κρατούσα κάτω άπδ τδ
θρανίον, δ δέ καθηγητής Τέρρεκ άνέπτυσσε, μέ τήν
βραχνή φωνή του, τήν μάχη τού Μαραθώνας.
"Οταν, στδ τέλος τής ώρας, Ισήμανε δ κώδων,
Εχωσα βιαστικά τδ βιβλίο μου, κάτω άπδ τδ θρανίο.
’Αλλά δ καθηγητής είχε άκόμα πολλά νά είπή, γιά τήν
μάχη τού Μαραιθώνος:
— . ..Α ί Άθήναι έπλήρωσαν τήν Ενδοξον αυτήν
νίκην μέ τήν ζωήν Εκατόν Ενενήντα δύο ήρώων. . . Είς
τδ Επόμενον μάθημα, θά συνεχίσωμεν.. .
"Οταν Εδινα τάς άπολυτηρίους Εξετάσεις μου, Εγι
νε πάλιν λόγος γιά τήν μάχη τοϋ Μαραιθώνος.
Μέ ρώτησαν, γιά τδν Χρυσοΰν Σιγίλλιον, γιά τδν
Λούθηρο, γιά τήν άνακάλυψι τής ’Αμερικής, γιά τήν
μάχη τού Μόχατς καί γιά τήν Ειρήνη τής Βεστφαλίας
καί άπήντησα σ’ δλα άψόγως.
— "Ισως ν’ άρκούν α υ τά .. . έρώτησεν δ διευθυν
τής, μ’ Ενα βλέμμα πρδς τδν Επιθεωρητή τών Εξετά
σεων.
— Μόνον κάτι, γιά τήν μάχην τού Μαραθώνας
άκόμη. . . Επενέβη παρακλητικώς δ καθηγητής Τέρ
ρεκ.
*0 Επιθεωρητής δέν Εφερε άντίρρησιν κ Εγώ Εν
θυμούμενος μόνον τδ τέλος τού παλαιού μας μαθήματος,
άρχισα μέ τδ θάρρος τής άπογνώσεως:
— Αί Άθήναι έπλήρωσαν τήν Ενδοξον Εκείνην
νίκην, μέ τήν ζωήν 192 ήρώων. . .
Ξαφνικά, μ’ Επιασε Ενας δυνατδς ξερόβηχας, ή
άναπνοή μου Εκόπηκε καί φυσικά, διέκοψα ποδτ στι
γμήν. . . Α λλά ή λεπτομέρεια περί τών 192 ήρώων
Ειθριάμδευσεν: δ Επιθεωρητής Ιρριξεν Ενα Επαινετικό
βλέμμα πρδς τδν καθηγητήν Τέρρεκ καί δ διευθυντής
μ’ Εσταμάτησε:
— Καλά, παιδί μου. Α ρκεί.
Καθώς έγύριζα στή θέσι μου, Εφαινόμουν καταφουρκισμένος, διότι δ βήχας δέν μοϋ Επέτρεψε νά πώ

καί δσα άλλα,.. . δέν έγνώριζα, περί τής ιστορικής
μάχης. Ή καρδιά μου, όμως, έπήγαινε νά σπάση άπό
τήν χαρά της, διότι έκαταλάβαινα δτι είχα Εξασφαλί
σει τό « ά ρ ι σ τ α !
Ευτυχώς, άπό τώρα καί στό
Εξής, κανείς δέν θά μ’ έρωτοΰσε πλέον, πότε Ιγινεν ή
μάχη του Μαραθώ ν ο ς .. .
Καί δμως, έπειτα άπό άρκετά χρόνια, ήρθε δ και
ρός νά πληρώσω πάλι, την μάχη τοΰ Μαραθώνος:
“Εκαμνα ένα ταξιδάκι στην άνατολική Μεσόγειο
καί είχα φθώσει στάς Αθήνας. Καθ’ δλην τήν «κρουα
ζιέρα» ήταν συνταξιδιώτις μας ή μις Κήν, μία Εξαιρετικώς χαριτωμένη νεαρά Ά γγλίς. Κανείς δέν είχε
γνωρισθή μέ τήν νέαν αυτήν, κανείς δέν ήξερε άπό πού
ήρχετο. Ή τα ν θελκτική πραγματικώς, ψηλή καί κομψστάτη, μέ Ελαστικό περπάτημα. ’Αλλ’ όπως έταξ,ίδευε
όλομόναχη δέν ήθελε νά κάμη καμμίαν γνωριμίαν' καί,
γ ι’ αύτό δέν μιλούσε μέ κανένα άλλον, Εκτός τών άξιωματικών τοΰ πλοίου. Διεξήγε μόνη, μέ θαυμαστήν
ψυχραιμίαν, δλες τις άπαιτούμενες διατυπώσεις, στά
διάφορα λιμάνια' καί έδειχνε τήν ίδιαν πάντοτε άνεξαρτησία, στό τραπέζι, κατά τις ώρες τών κοινών Εστιά
σεων. Τά μάτια της έφαίνοντο ψυχρά καί ειρωνικά' άλλά τό στόμα της, τό τρυφερό Εκείνο άξιολάτρευτο στο
ματάκι, έπρόδιδε τήν θερμήν ιδιοσυγκρασία τ η ς . . .
Καθώς Επερνούσαμε, μέ τόν «Όρέστην», άπό τό
άκρωτήριον τοΰ Μαλέα, τό πλοίο μας άρχισε νά «σκαμπανεβάζη» δυνατά. Ή μις Κήν, Επάνω στό κατάστρω
μα Επαραπάτησε κι έκόντεψε νά πέση' άλλ’ δταν Εγώ
έπροχώρησα καί τής προσέφερα τό χέρι μου νά στηριχθή, μέ ηύχαρίστησε ψυχρά καί έφευγε πρός τήν καμ
πίνα της, χωρίς νά μέ κυττάξη. . .
Τήν μεθεπομένην, δμως, ή μις Κήν εύρέθηκε πάλι
δίπλα μου, στά μαρμάρινα σκαλοπάτια τοΰ ναοΰ τής
Άπτέρου Νίκης, δταν άνεβήκαμε, δλοι μαζί, στήν Ά κρόπολι τών ’Αθηνών. Δέν μ’ έπρόσεχε καί τώρα, πε
ρισσότερο άπό άλλοτε. Εύτυχώς, δμως, δέν Εφαινόταν
νά λαμβάνη ύπ’ δψιν καί τήν ΰπαρξι τοΰ φορτικού Εκεί
νου Γάλλου, που έτριγύριζε διαρκώς κοντά της, μέσα
στά Ερείπια καί δ όποιος, μάλιστα, Επάνω στόν «Όρέστην», είχε δωροδοκήσει τόν καμαρότο, γιά νά τόν βάλη
νά καθήση στό τραπέζι, δίπλα στήν ώραίαν Ά γγλίδα.
Ή μις Κήν έστέκονταν, λοιπόν, δίπλα μου κι’ έκύτταζε μέ ρεμβώδες ύφος τόν γαλανόν δρίζοντα, ένψ
ή ’Αττική αδρα άνέμιζε τά όλόξανθα μαλλιά της. Είχα
τό συναίσθημα, δτι ή μις Κήν θά ήθελε, Εκείνη τήν
στιγμή νά πιάση κουβέντα μαζί μου. Ή τα ν φανερόν,
δτι είχε βαρεθή τήν αίώνιαν έπιφυλακτικότητά της καί

έποθοΰσε, γιά μισήν ώρα τουλάχιστον, νά ξαναγίνη
γυ ν α ίκ α .. .
Ό δδηγός μας έξηγοΰαεν, Εν τψ μεταξύ, μεγαλο
φώνως :
— ’Εκεί, άπέναντι είναι δ Έλικών. Κατόπιν, έρτ
χεται ή Πάρνης, καί, δεξιώτερα τό Πεντελικόν, περί
φημο διά τά λατομεία τών μαρμάρων του.
— Καί πίσω άπό τό βουνό αύτό; έρώτησε ή μις
Κήν.
— Πίσω άπό τό βουνό αύτό, είναι ή θάλασσα καί,
μάλιστα, δ δρμος τοΰ Μαραθώνος, δπου έγινεν ή ιστο
ρική μ ά χ η .. .
Ή μάχη τοΰ Μαραθώνος;. . . Μά, Επί τοΰ θέματτος αύτσΰ, είχα νά πώ κι’ Εγώ μία λέξ,ι. Καί στρεφό
μενος πρός τόν δδηγόν, είπα:
— ·ΑΕ ’Αθήναι έπλήρωσαν αύτήν τήν ένδοξον μάχη,
μέ τήν ζωήν 192 ήρώ ω ν.. .
Ή μις Κήν έστράφη άμέσως πρός τό μέρος μου
καί μ’ ένα Ενθαρρυντικό μειδίαμα, μέ έρώτησε γλυκύ
τατα, σάν παληά φίλη:
— ”Α χ, κύριε, άφοΰ τά ξέρετε: Πότε έγινε, σάς
παρακαλώ, ή μάχη τοΰ Μ αραθώνος;.. .
Ή μάχη τοΰ Μαραθώνος!. . . ”Αν μ’ έρωτοΰσε
γιά τό Χρυσοΰν Σιγίλλιον, γιά τήν μάχη τοΰ Μόχατς,
γιά τόν Λούθηρον ή τήν ’Αμερικήν, θά μποροΰσα νά
τής άπαντήσω λεπτομερέστατα. ’Αλλ’ ήταν άνάγκη νά
μέ ρωτήση, άκριβώς, γιά τήν μάχη τοΰ Μαραθώνος;. . .
Διά μιάς, έξαναγύρισε στή μνήμη μου ή πνιγηρά άτμόσφαιρα τής αιθούσης τοΰ σχολείου μας' ή βραχνή φωνή
τοΰ καθηγητοΰ Τέρρεκ' τό μυθιστόρημα, πού διάβαζα
κρυφά. Καί, υπό τό κράτος Ενός περίεργου είρμοΰ ιδε
ών, μ’ έπιασε ξαφνικά μιά δυνατή κρίσις βηχός - άκσύσια, αύτήν τήν φορά. . . Έντρομη, μέ Εκύτταξεν ή ώραία μις καί δ δδηγός μ’ Εκτύπησεν άνήσυχος στήν
πλάτη. θ ά Εφοβήθηκε, ίσως, μήπως πέσω κι’ Εγώ νε
κρός, Επάνω στά σκαλάκια τοΰ Ναοΰ τής Νίκης, ώς
τό 193ον θύμα τής μάχης τοΰ Μαραθώνος.. .
"Οταν, τέλος συνήλθα, είδα, δτι ή μις Κήν εύρισκόταν ήδη στά σκαλάκια τοΰ Παρθενώνος. Ό Γάλλος
ήταν στό πλευρό της καί έχειρονομοΰσε ζωηρά. "Ισως,
νά τής διηγείτο διάφορα, γιά τήν μάχη τοΰ Μαραθώ
νος. Καί ή ώραία μις τόν άκουγε, μέ τό γλυκύτερο
μειδίαμά της.
Τότε, έπήρα, άπό πείσμα, τήν άπόφασι νά μή ζη
τήσω, μέχρι πέρατος τοΰ βίου μου, νά μάθω τήν χρο
νολογία τής μάχης τοΰ Μαραθώνος. Μή περιμένετε,
λοιπόν, νά τήν πληροφορηθήτε άπό μένα!. . .
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λεξεν έν καταλλήλψ ιστορική στιγμή
τό άναγκαΐον, δια τήν έπίτευξιν των
σκοπών του, πολίτευμα. Ή έπιβίωσις
καί ή άκμή τοΰ 'Ελληνικού Έθνους
δέν Ιπέτρεψαν διάφορον λύσιν ή βραδυπορείαν.
— Ή Πολιτική πράξις τής 1ης
’Ιουνίου 1973, έπικυρωθεΐσα πανηγυρικώς ύπό τοΰ Λοιοΰ τήν 29.7.1973,
σημειοΐ τήν χαρακτη
ρ ι σ τ ι κ ή ν
ά φ ε τ η ρ ί α ν
μιας νέας Πανεθνικής
έ ξ σ ρ μ ή σ ε ω ς . Έ διαδικασία
πρός τήν 'Ελληνικήν Δημοκρατίαν
έτέθη εις κίνησιν. ’Ήνοιξε τό «νέον
κεψάλαιον τής Ελληνικής Ιστορίας,
διά τό όποιον ήμεϊς μέν θά αισθανό
μενα υπερηφάνειαν καί ίκανοποίηαιν,
οί δέ άπόγονοί μας εύγνωμοσύνην».
— Ή μεγάλη μάχη διά τήν δριστικοποίησιν τής νέας καταστάσεως
ήρξατο ύπό άρίστους οιωνούς. Ή άπαραίτητος συμβολή ’Εξουσίας - Λα
ού είναι δεδομένη καί ή περαιτέρω
έξέλιξις προβλέπιεται ήρεμος καί α
σφαλής.
— Πρέπει νά κατανοηθή πλήρως,
δτι ή ύπόθεσις τής Ελληνικής Δημο
κρατίας, άποτελεί ώριμον καρπόν άντικειμενικών έξελίξεων καί νέων
πραγματικών δεδομένων, υπεύθυνον
δέ καί δικαίαν αποδοκιμασίαν άτόμων καί πράξεων, στρεφομένων κατά
τής πραγματοποιούμενης, έν ειρήνη
καί άσφαλείφ, προόδου τής Πατρίδος
μας— Ή νέα πολιτική περίοδος φέρει
τήν σφραγίδα τής μεγάλης ήγετικής
προσωπικότητος, τοΰ ’Αρχηγού τής
’Επαναιστάσεως καί πρώτου Προέδρου
τής νέας 'Ελληνικής Δημοκρατίας,
τού κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου, τού
έκ τών σπλάχνων τής Ελληνικής
πτωχής οικογένειας προερχομένου άγνού πατριώτου καί τιμίου στρατιώ
του, τοΰ ένσαρκωτοΰ τής λαϊκής θελήσεως καί Ικανού νά δικαιώση τάς
μεγάλας τού Έθνους προσδοκίας, ύπό
τά σημερινά δεδομένα.
— Κατ’ έπιταγήν διασφάλισε ως
τών ’Εθνικών συμφερόντων, έν τψ
πλαισίψ τής νέας Ελληνικής πραγματικότητος, δφείλομεν πάντες συνέχισιν τής ένεργού συμπαραστάσεως
είς τήν άναγεννητικήν προσπάθειαν

ι

τών πρωτεργατών τής νέας έποχής
καί Ιντασιν τής έπαγρυπνήσεως πρός
διαφύλαξιν τής ύψίστης αύτής εύκαιρίας.
— Ή ευθύνη δλων μας θά είναι
ιστορική. Οίαδήποτε παλινδρόμησις
είναι άπαράδεκτος καί έπιζήμιος. Ή
μεγάλη άποφασις έλήφθη. 'Η ιστορία
θά κρίνη τήν δρθάτητα καί τήν επι
τυχίαν τής νέας έπαναστατικής έξορ
μήσεως τής 1ης ’Ιουνίου 1973.
’Επί τής σημασίας τής προσφοράς
ταύτης καί τής δημιουργικής δυνάμε-

σις ύγιοΰς καί δημοκρατικής πολιτι
κής ζωής, είς τήν όποιαν είσερχόμεθα
όμαλώς καί τήν όποιαν θ’ άξιοποιήσωμεν χωρίς κλυδωνισμούς.
"Ας συνεργασιθώμεν τώρα δλοι διά
τό καλόν τής Πατρίδος εντός τών
πλαισίων τού νέου Συντάγματος, άνεξαρτήτως τής ψήφου τήν όποιαν έρρίψαμεν χθές. Αύτό έπιτάσσει ή λαϊκή
έτυμηγορία, ή δημοκρατική δεοντο
λογία καί τό συμφέρον τοΰ Έθνους.
Ή έπιτέλεισις τού καθήκοντος αυτού
Θά δπλίση τήν Ελλάδα μέ νέαν δη

«"Ας συνεργασθώμεν όλοι διά τό καλόν τής
Πατρίδος εντός τών πλαισίων του νέου Συντάγμα
τος. Αύτό έπιτάσσει ή λαϊκή έτυμηγορία, ή δημο
κρατική δεοντολογία καί τό συμφέρον τοΰ Έθνους.
'Η έπιτέλεσις τοΰ καθήκοντος αύτοΰ θά όπλίση
τήν Ελλάδα μέ νέαν δημιουργικήν δύναμιν και θά
μάς καταστήση άξιους τής εύγνωμοσύνης τών γε
νεών πού έρχονται. Ή δημοκρατία είναι δι’ όλους».

ως τής έπιτελέαεως τοΰ πρός τήν Πα
τρίδα καθήκοντος, δ Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας κ. Γ. ΙΙαπαδόπουλος, είς
τό χαιρετιστήριον μήνυμά του πρός
τόν Ελληνικόν Λαόν τής 30.7.73, το
νίζει, ιμεταξύ άλλων, χαρακτηριστικώς:
« . . . ’Αρχίζει τώρα νέα σημαντική
καί άπαφασιστική περίοδος τής μεγά
λης καί ένδόξου ιστορίας τής Ε λλά 
δος. Αί εύθΰναι τής επιλογής τής πο
λιτικής ήγεσίας μεταβιβάζονται εις
τόν λαόν. Υπάρχει συνταγματική βά-

μιουργικήν δύναμιν καί Θά μας καταστήση άξιους τής εύγνωμοσύνης
τών γενεών, πού έρχονται. Ή Δημο
κρατία πού έγκαθιδρύθη χθές διά τής
έλευθέρας ψήφου Σου, είναι δΓ δλους».
"Ας είμεθα αισιόδοξοι. Έσήμανεν
ή ώρα τής νέας μεγάλης περιόδου
τού Ελληνικού ’Έθνους. Ζήτω ή Ε λ 
ληνική Προεδρική Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία. Ή νέα Πανεθνική έξόρμησις!
Κ. ΧΡΟΝΟΙΙΟΓΛΟΣ
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

ΣΤΗΝ

ΕΑΑΑΑΑ

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
Δ ΑΙΡΠΦΕΛΔ
Ό Δαΐρπφελδ, ίσως νά μην εχη την αίγλη του Σλίμαν, τό μοναδικό τής περιπτώσεώς του, την ισχυρή φυσιογνωμία του και τό άμετακίνητο επιστημονικό του πεί
σμα. Στάθηκε δμως πολύ πιο κοντά στο νόημα «αρχαιολογική επιστήμη». Κ’ υπήρξε
κι' αυτός, με τον τρόπο του, ένας «όραματιστής άρχαιολόγος» δηλαδή ένας δημιουρ
γός νέων και άπόλυτα δικών του άπόψεων σχετικών με βασικά προβλήματα καί
έρωτήματα πού προκύπτουν άπό τή μελέτη τής άρχαίας έλληνικής ζωής καί ιστορίας.
Γ"| Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Σ μέ τόν Σλίμαν, καί
* ’ ίσως
περισσότερο «επιστήμων»
άπ' αύτόν, στέκεται ό Γερμανός αρχαιο
λόγος Γουλιέλμος Δαΐρπφελδ.
Ό πω ς
καί ό Σλίμαν έτσι καί ό Δαΐρπφελδ, πού
ούσιαστιικά τόν συνεχίΖει, δέθηκε μέ τήν
' Ελλάδα. Εδώ τόν περίμενε έργο μέγα, έδώ ήταν γραμμένη ή μοίρα του.
Στά έλληνικά χώματα, πού τόσους άρχοίους θησαυρούς κρύβουν καί πού σ'
αύτά γράφτηκε μιά άπό τις λαμπρότε
ρες ιστορίες τού κόσμου. Ό Δαΐρπφελδ,
ίσως νά μήν έχη τήν αίγλη τού Σλίμαν,
τό μοναδικό τής περιπτώσεώς του, τή
ρωμαντική καί περιπετειώδη Ζωή του,
τό αμετανόητο καί άμετακίνητο έπιστημονικό του πείσμα. Στάθηκε δμως πολύ
πιό κοντά στό νόημα «αρχαιολογική έπιστήμη». Κ' όπήρΕε κι αύτός, μέ τόν
τρόπο του, ένας «όραματιστής αρχαιο
λόγος», δηλαδή ένας δημιουργός νέων
καί άπόλυτα δικών του άπόψεων σχετι
κών μέ θοσικά προβλήματα καί έρωτή
ματα πού προκύπτουν άπό τήν μελέτη
τής άρχαίας έλληνικής Ζωής καί ιστο
ρίας. Κ' ή κυριώτερη άπό τις «όραματικές» άπόψεις τού Δαΐρπφελδ, είναι αύτή πού μας λέει ότι ή Ιθάκη πού άναφέρεται στόν "Ομηρο, δέν είναι τό νη
σί τής Ιθάκης πού ξέρουμε έμεϊς, αλ
λά είναι ή Λευκάδα.
Λευκάδα λοιπόν
ή Ιθάκη καί Λευκάδιος ό Όδυαοέας.
Πάντως κ' έδώ παρατηρούμε ότι καί ό
Σλίμαν καί ό Δαΐρπφελδ τά όρχαιολογικά τους όρόματα τά άντλησαν άπό τό
έπη τού Ομήρου. Ό Σλίμαν ένδιεφέρθη γιά τήν Τροία τού Ομήρου. Ό άλ
λος, γιά τήν Ιθάκη καί τή Λευκάδα. Ό
πρώτος στράφηκε πρός άνατολάς.
Ό
δεύτερος πρός δυσμάς. Μά καί οί δυό
άπέδωσαν καί γιά τήν 'Ελλάδα καί γιά
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τήν πσγκόσμια αρχαιολογική έπιστήμη.
Μέ τόν Δαΐρπφελδ, άλλη μιά φορά τό
γερμανικό δημιουργικό πνεύμα γονιμοποιήθηκε στήν 'Ελλάδα.
"Α ς ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στή
σταδιοδρομία του καί στήν τροχιά τής
Ζωής τού Σλίμαν, πού υπήρξε πολύμορ
φος άνθρωπος τής
δράοεως καί τής
έπιστήμης μοΖί, τής θεωρίας καί τής
πράξεως. Ή Ζωή τού Δαΐρπφελδ έχει
τήν άπλή γραμμή τής
Ζωής τού άπό
μιάς άρχής σοφού έπιστήμονος.
Είναι
άπλή Ζωή, άφιερωμένη στή σπουδή, στήν
έρευνα καί στή συγγραφή. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τής Ζωής αύτής διέρρευεσε
στήν Ελλάδα. Ό Γουλιέλμος Δαΐρπφελδ
γεννήθηκε στό Μπάρμεν τής Γερμανίας,
στά 1853. Στήν πόλι ούτή, έβγαλε τό
Γυμνάσιο. "Υστερα σπούδασε άρχιτεκτονική καί άρχαιολογία ατό Πολυτεχνείο
τού Βερολίνου. "Εκαμε δηλαδή πλήρεις
σπουδές. Καί ή άρχιτεκτονική είναι άπαραίτητη σ' έναν άρχαιολόγο. Χωρίς
αύτήν, δέν μπορεί νά καταλάβη ως τό
βάθος ένα ώρισμένο «άρχιτεκτονικό σύ
νολο». Στά 1876 ό Δαΐρπφελδ άνέλαβε
ύπηρεσία στά δημόσια έργα τής Πρωσσίας. Στά 1887 στάλθηκε στήν Ελλάδα,
δπου ώς τά 1881, είχε άναλάβει τήν
έποπτεία τών άρχαιολογικών άνασκσφών
τής Ολυμπίας, τις όποιες διενεργούσε
ή Γερμανική Αρχαιολογία.
Στά 1882
άνέλαβε τή διεύθυνση στήν άρχή σάν
δεύτερος κ' ύστερα σάν πρώτος γραμ
ματέας τού Γερμανικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου τών Αθηνών. Σ ' αύτή τή
θέσι, έμεινε ώς τά 1912. Αύτή τή χρο
νιά, έπειδή
άρρώστησε έφυγε γιά τό
Βερολίνο. Στά 1918 έγινε μέλος στήν
Ακαδημία τή Αρχιτεκτονικής τού Βερο
λίνου καί στό 1919 έπίτιιμος καθηγητής

τής άρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο τής
Ίένα ς.
Σ ' άλα αύτά τά χρόνια, δέν έπαψε
νά κάνη άναοκαφές στήν Τροία, στήν
Τίρυνθα στήν Αθήνα, στήν Πέργαμο,
στήν Πύλο καί στήν Λευκάδα. Στή δου
λειά του είχε μεγάλη μεθοδικότητα καί
άκριβέστατη παρατήρησι. Σ ' αύτήν χρω
στάμε τό ξεκαθάρισμα πολλών άρχαιολογικών προβλημάτων, τά όποια άνέπτυξε μέ μονοδική σαφήνεια στά συγγράμματά του «Τροία» (1884) κοί «Τίρυνς»
(1 8 8 6 ). Στά 1902, μάς έδωσε τό τελι
κό του σύγγραμμα «Τροία καί "Ιλιον».
Εκεί μέ θαυμαστό τρόπο άνσπαρέστησε
τήν άρχιτεκτονική ιστορία τής Τροίας
άπό τήν τρίτη π.χ. χιλιετηρίδα ώς τούς
ρωμαϊκούς χρόνους. "Υστερα καταπιά
στηκε μέ τή μελέτη τού αρχαίου θεά
τρου. Οί κορποί τής μελέτης του αύτής
συνεκεντρώθησαν στό πολύκροτο σύγ
γραμμά του
«Τό Ελληνικό Θέατρο»
(1 8 9 6 ). Σ ' αύτό τό σύγγραμμα ανέπτυ
ξε διά μακρών μιά πολύ τολμηρή θεω
ρία. Ή θεωρία αύτή, πού σήμερα πάρα
πολλοί τήν
παραδέχονται σάν σωστή,
ύποστηρίΖει πώς στό άρχοίο δράμα, οί
ήθοποιοί παίΖαν πάνω στήν
ορχήστρα
μπροστά στό
προσκήνιο, κι όχι πάνω
στή σκηνή. Τήν άποψι αύτή τού Γερμα
νού άρχαιολόγου τήν
έφαρμόΖουν έν
μέρει καί στήν Ελλάδα οί σκηνοθέτες
πού διδάσκουν τά δράματα τού Αισχύ
λου, τού Σοφοκλή καί τού Εύριπίδη άπό
τούς χώρους τών άρχαίων θεάτρων, δη
λαδή τής Έπιδαύρου, τών Δελφών, τού
Ήρώδου τού Αττικού κ.λ.π. Δηλαδή, ό
θίασος, παίΖει στόν χώρο τής ορχήστρας
άνεβαίνουν όμως μερικά πρόσωπα καί
στή σκηνή, σύμφωνα μέ τήν έξέλιξι τού
δράματος κοί μέ τήν άντίληψι ότι πρέ-

Ή σημερινή

Ιθάκη. Δέν ήταν κατά τών Δαϊρπφελδ ή πραγματική πατρίδα τοΰ Όδυσσέα.

πει νά δίδεται κάποια κίνησι ατό σύνο
λο. Γιατί ή άκινησία, ή κάθε είδους καί
πρό παντός ή καλλιτεχνική, δέν συμβι
βάζεται μέ τό πνεύμα καί τόν ρυθμό τής
έποχής μας. 'Ωστόσο, ή άποψι τοϋ Δαϊρπφελδ στάθηκε σημαντική, γιατί κάθε λε
πτομέρεια τοϋ είδους ούτοϋ, κάθε άνακάλυψι, όδηγεϊ καί στή λύσι άλλων προ
βλημάτων συναφών, πού όλα μαΖί όδηγοϋν σέ μιά πλήρη γνώσι τοϋ τρόπου πού
Ζοΰσε, έργσΖόταν καί δημιουργούσε 6
θαυμαστός άρχοϊος κόσμος.
Ή Λευκάδα, είναι ένα άπό τά πιό ω
ραία νησιά μος. Ζωσμένη όπό τό Ίό νιο
πέλογος, άγγίΖει σχεδόν άπό τή δυτική
πλευρά της, τή στερεά Ελλάδα, πού μέ
τή φύση της καί τή γλώσσα της έχει πολ
λές συγγένειες. "Εχει ψηλά βουνά μά
καί ωραίες κοιλάδες γιομάτες χοντρές
καί παμπάλαιες έλιές. Ή πάλι τής Λευ
κάδας, χτισμένη σιμά σέ μιά λιμνοθά
λασσα, έχει πρωτοτυπία καί γρσφικότητα γιά κάποια άρχοντικά της σπίτια —
ένα άπ' αύτά, τοϋ μεγάλου ποιητή Βαλαωρίτη, πού δόΕασε τή Λευκάδα — μά
καί γιά τ' άλλα σπίτια της, πού είναι
χτισμένα σέ συνδυασμό Εύλου καί λαμα
ρίνας— γιά τούς σεισμούς. Πολλά τμήμα
τα τοϋ νησιού είναι γυμνά κι' όλο πέ
τρα, άλλα όμως είνοι
κατάφυτα άπό
πεύκα. Σ ' ένα τέτοιο παροθαλάσσιο μέ
ρος πού ή βλάστησι όργιάΖει κυριολεκτι
κά, θά βρούμε τό ώραϊο χωριό Νυδρί.
Στή θάλασσα, σ' έλάχιστη άπόσταση άπό
τό Νυδρί, είναι τό νησάκι Μοδουρή, πού
άνήκε στόν Βαλαωρίτη.
Τά αιωνόβια
ψηλά κσί πυκνοφυτρωμένα πεϋκα του
οκεπάΖουν τό παλιό άρχοντικά τοϋ Βαλοωρίτη. Από τή Μοδουρή βλέπεις τό
Νυδρί νά σέ καλή μέ τούς γλυκούς κατσπράσινους λόφους του. Από τό Νυδρί

βλέπεις τή μικρούλα βαθυπράσινη Μαδουρή, καί κοθώς Εεχνιέσαι στή μαγεία
της, στιγμές - στιγμές νομίΖεις πώς πρό
κειται για ένα άπό κείνα τά μυθικά νη
σιά πού συνοντούοε ό Όδυσσέας καθώς
πάλευε μέ τά στοιχεία καί τά τέρατα τής
θάλασσας, προσπαθώντας νά
γυρίση
στήν παλυαγαπημένη του Ιθάκη.
Τήν
μικρή, βαθύκολπη καί πέτρινη 'Ιθάκη, μέ
τή λιγοστή βλάστησι: σκίνα, θάμνα, μι
κρά κυπαρισσάκια, αμπέλια πού άγκαλιάΖονται μέ τις πέτρες. . .
Εκεί, στό καταπράσινο Νυδρί, είναι
καί ό τάφος τοΰ μεγάλου Γερμανού άρχαιολόγου γιά τόν όποιο μιλάμε. Πέθανε
καί τάφηκε ό Δαϊρπφελδ στά χώματα
τού νησιού τής Λευκάδας, πού τήν πί
στεψε ακράδαντα πώς αύτή ήτον ή πρα
γματική Ιθάκη τοϋ
Ομήρου, καί όχι
ή. . . Ιθάκη πού γνωρίΖουμε. Μά δέν
τό πίστεψε αύτό μόνο. Θέλησε νά τό
άποδείΕη μέ τις έκτετομένες άρχαιολογικές άνοσκαφές πού έκαμε στή Λευ
κάδα, στήν περιοχή τοΰ Νυδριού. Σ ' αύ
τή τήν άποψι ώδηγήθηκε ό Δαϊρπφελδ
άπό τή βαθειά μελέτη πού έκαμε τών
όπών τοΰ Ομήρου καί ιδίως τής Ό δύσσειος. Ή μελέτη αύτή τόν έκαμε νά πιστέψη πώς ή περιγραφή τής Ιθάκης
πού κάνει ό "Ομηρος στήν Οδύσσεια,
δέν συμβιβάζεται μέ τή σημερινή 'Ιθά
κη, άλλά μέ τή Λευκάδα.
Πράγματι,
στήν Οδύσσεια ό "Ομηρος μάς περιγρά
φει τήν Ιθάκη σάν ένα νησί καταπράσινο κσί πολύ εύφορο. Πράγμα πού δέν
συμβαίνει βέβαια. Ωστόσο, παρά τό άληθσφανές της, ή θεωρία τού Γερμανού
άρχσιολόγου πρσκάλεσε πολλές άντιρρήσεις καί διαφωνίες. Αύτοί πού άντέκρουσαν τή θεωρία τοΰ Δοϊρπφελδ ισχυρίζον
ται πώς οί περιγραφές τοϋ 'Ομήρου εί

ναι φαντοστικές καί πώς, βέβαια, δέν
είναι σωστό νά περιμένη κανείς άπό έ
ναν ποιητή, πού ήταν μάλιστα τυφλός,
πιστή περιγροφή τής πραγματικότητας
κοί μάλιστα πλήρη γνώσι τοΰ γεωγρα
φικού χάρτη τών μυθικών έκείνων χρό
νων - χάρτη, πού σίγουρα δέν θά ύπήρχε χαραγμένος, άλλά πού τά στοιχεία
του θά τά μεταβίβοΖαν προφορικά οί
ναυτικοί, άπό γενεά σέ γενεά.
Στήν άποψι αύτήν τών «πραγματι
στών», απάντησε ό Δαϊρπφελδ — μά καί
άλλοι αρχαιολόγοι καί σοφοί — πώς ό
Ό μηρος είχε ακριβή γνώσι τών μερών
πού περιέγραφε.
Αύτή τήν άποψι, θά
μπορούσε νά τήν ένισχύση μιά πρόσφα
τα διατυπωμένη έκδοχή ένός σοφού Γάλ
λου έλληνιστή, τού Μπριόν, πού θέλει
ν' άποδείΕη πώς ό "Ομηρος είχε γεννηθή σέ κάποιο άπό τά Ίό νια νησιά, — άς
πούμε στή Λευκάδα τού Δαϊρπφελδ —
πώς τόν είχαν άπογάγει έφηβο πειρατές
καί τόν πήγαν στή Μικρά Ασία, δούλο.
Εκεί ό "Ομηρος, έπαθε τραχώματα, έ
χασε τό φώς του, κι έχοντας κλίαι στήν
οίησι έγινε άοιδός, ψέλνοντος τούς μύ
θους τής έποχής του, πού είχαν ώς βάσι
τόν πόλεμο τών Ελλήνω ν κατά τής
Τροίας. 'Έτσι, ή νοσταλγία τού Ό δυσσέα γιά τήν Ιθάκη δέν είναι παρά ή
νοσταλγία τού ίδιου τοΰ Ομήρου, πού
πέρασε τή Ζωή του στήν Εενητιά, νο
σταλγώντας τή μακρινή του πατρίδα, τό
καταπράσινο νησί του. Γι' αύτό καί τό
περιγράφει τόσο λεπτόλογα στήν « Οδύσ
σεια».
Τις πολυάριθμες μελέτες του γιά τή
Λευκάδα τις περιέλσβε ό Δαϊρπφελδ σέ
διάφορες πραγματείες του, καί τέλος
στό σύγγραμμά του «'Αρχαία Ιθά κη »,
όπου έκεί εκθέτει τά άποπελέσματα τής
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εικοσάχρονης επιστημονικής του έρευ
νας γιά τήν αρχαία Ιθάκη. Καί δπως
γιά τόν Σλίμαν πατρίδα τών αρχαιολο
γικών του όραματισμών ύπήρΕε τό "Ιλιο
καί ϋστερα οί Μυκήνες, γιά τόν Δοϊρπφελδ ούσιαστική του πατρίδα ήταν ή ώραία Λευκάδα καί ιδίως τό ήρεμο καί
ειδυλλιακό Νυδρί. Ε κ ε ί πέθανε ό με
γάλος άρχαιολόγος, στά 1940. Κοί στό
Νυδρί, ιδρύθηκε ένα μουσείο, στό όποιο
φιιλάσσονα: όλες οί άρχαιότητες πού άνοκάλυψε.
Έδ ώ κοί λίγα χρόνια, ένα αυγουστιά

τικο δειλινό, όπό τή Μοδουρή, άπό τόν
κήπο τού Βαλαωρίτη ,μέ τό μεγάλο μαρ
μάρινο τραπέΖι όπου σ' αυτό έγραφε τά
πατριωτικά του ποιήματα, έβλεπα άπέναντι τό Νυδρί, μέ τούς λόφους του
βαθυπράσινους μέσα οτό
χρυσό φως.
Μέσα άπ' τά δέντρα διακρίνονταν ό τά
φος τού όραμστιστή άρχαιολόγου. Από
λυτη ήρεμία βασίλευε. Μερικές Εανθόμαλλες κοπέλες - Εένες, Έλβετίδες καί
Γερμονίδες, κολυμπούσαν στά βαθειά
πράσινα νερά τής Μοδουρής. Τότε αίσθάνθηκα νά πνέη σ' αύτή τή μαγική

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι

περιοχή ένα πνεύμα ποιητικό τό Ιδιο
πνεύμα τής μεγάλης ποίησης τού Ομή
ρου, πού μαΖί μέ πολλά άλλα είναι καί
ένας άσύγκριτος ύμνος τών
ώραίων,
λυρικών τοπίων.
Κ' έκείνη τή στιγμή
αιίσθάνθηκα μέσα μου πώς ό Γερμανός
άρχαιολόγος πού άναπούονταν άπέναντι,
ίσως νά μήν είχε άδικο. Τέτοια θαυμά
σια μέρη μόνο σέ βοσιλιάδες καί σέ ήρωες ταιριάΖουν. Σέ βασιλιάδες δμως
σάν τόν 'Οδυσσέα. . .

Έ.

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

«ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»
ΙΙαλαίμαχσς στον πνευματικό Αγωνιστικό χώρο, & έξα,ίρετος ποιητής καί πεζογράφος κ. ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ προσφέρει μ ϊ τά « θ α λ α σ σ ι ν ά κ ε ί μ ε ν ά » του μία Ακόμη έπιμελημένη καί άξιόλογη έκδοση. Εύχυμη, σέ περιεχόμενο. Τή στιγμή, δπσυ τόσες κακότεχνες καί κακόχυμες, έτερόκλητες καί κα
τσιασμένες για να κυριολεκτήσω— μ ε τ α φ υ τ ε ύ σ ε ι ς
βλέπουμε στό φως τής δημοσιότητος, βιβλία,
σαν τά « θ α λ α σ σ ι ν ά κ ε ί μ ε ν α » είναι μία δάση, μέσα στήν πνευματική Σαχάρα! ΖοΟμε, βλέπετε,
στα χρόνια τής «Ανελέητης» καιροσκοπίας! «Φύλλα κιτρινωπά. Παράσιτα πολλά! Καί κλαράκια καχεκτικά»,—
δπως έγραψε καί παλιός συνάδελφος, πληθωρικό ταλέντο.
Τά «θ α λ α σ σ ι ν ά κ ε ί μ ε ν α » άνιστοροΰνε τις ζωντανές σελίδες, άπό τόν κατά θάλασσα
άγώνα τοΰ μεγάλου έθνικοΰ ξεσηκωμού. Φωτεινές κολώνες στά φουρτουνιασμένα κύματα, πού έδερναν τήν πα
τρίδα τών πατρίδων, ύψώνονται οί μορφές τών μεγάλων θαλασσαμάχων μας.
Μέ τή γλαφυρή Αφήγησή του ό κ. Σπ. Παναγιωτόπουλος, μάς μεταφέρει στήν πατρώα γή τής Αδούλω
της έλευθερίας, δπσυ οί Αστραπές τοΰ ήρωϊαμσΰ φωτίζουν τό δρόμο τοΰ έθνικοΰ λυτρωμσΰ. Ή σταυρωμένη
άπό τό χαΰνο δυνάστη μαρτυρική Ελλάδα γίνεται έτσι ό Ατίμητος δρομαδείγτης.
Βιβλία, σάν τ ά .. « Θ α λ α σ σ ι ν ά κ ε £ μ ε ν α», φέρνουνε Ιπάξια στό προσκήνιο τής έπικαιρό*τητος τή ζωντανή έβνική παράδοση. Προσφέρουνε τό ιστορικό υλικό, πού διαιωνίζει τήν παγκόσμια Αποστο
λή μας!
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΙΑΠΑΔΗΜΑΣ
Δημοσιογράφος

Συνέχεια έκ τής σελ. 732
Ανάπτυξιν σταθερών σχέσεων μέ τό εΰρύ κοινό, «συζητήσεις,
σεμινάρια, συγκεντρώσεις, έκδόσείς περιοδικών, τύπος, τηλεόρασις κλπ.». ('Γπαρχιφύλαξ κ. Άρμύρος Γεώργιος).
«Λέγοιντες «δημόσιαι σχέσεις», ένοοϋμεν τό σύνολον τών
ένεργειών καί προσπαθειών μιάς έπιχειρήαεως, ένός όργανισμοΰ καί γενικώς μιας υπηρεσίας, πρός δημιουργίαν προϋπο
θέσεων καί κλίματος συμπάθειας καί έμπιστασύνης τοϋ κοινοϋ
πρός αύτήν, μέ Αποτέλεσμα τήν πραγμάτωσιν τών έπιδιωκομένων στόχων καί τήν περαιτέρω πρόοδον». ('Γπαρχιφύλαξ κ.
ΙΙάππος ’Αθανάσιος).
«Δημόσιες Σχέσεις είναι ή έπιστήμη πού μετατρέπει τήν
Απάθεια ή Αντιπάθεια, σέ συμπάθεια (ή καί έμπάθεια) μέ έμ
μεσους τρόπους ή Αμεσες έπαφές, μέ τόν σκοπό τής «συνθέαεως»
δύο κοινωνικών συνόλων, πρός κοινόν όφελος». ('Γπαρχιφύλαξ
κ. Κυμπουρόπσυλος Δημήτριος).
’Αλλά ΘΑ σονεχίσουμε στό προσεχές τεϋχος τοϋ περιοδικού
μας.
*

Η Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α ΚΑΙ Η Π Α Τ Ρ Α Α Π Ο Θ Ε Ω Ν Ο Υ Ν Τ Ο
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΕ ΙΟ Ν .

Ή έπιτυχία πού έγνώρισεν έφέτος τό ’Αστυνομικόν Κινη
ματογραφικόν Συνεργείον στήν Κέρκυρα καί στήν Πάτρα ήταν,

Συνέχεια έκ τής σελ. 739
ριωδίσι, οίτινες λαμβάνουν χώρον εις
τάς ένταϋθα φύλακας τοϋ Παλαιού Στρα
τώνας.
Τώ ν θηριωδιών τούτων ήρως
τυγχάνει ό δεσμοφύλαΕ, ό όποιος έκτος
άλλων έκλειοεν εις έν άπαίσιον υπό
γειον μπουνδρούμιον, μίαν σωστήν τρύ
παν χωρητικότητος 27 μόλις κυβικών
μέτρων, έπτά δυστυχείς φυλακισμένους
μέ τήν αυστηρόν διαταγήν νά μήν άνοίγεται ούδ" έπί μίαν ώραν καβ έκάστην ή όπή οϋτη τής κολάσεως. Πόσον
δέ χρόνον νομίζετε ότι έμενον έν τή
όπή τούτη οί έπτά έκεϊνοι δυστυχείς;
' Επί
δ ύ ο
μ ή ν α ς !
Φαντάζεσθε τώρα τήν κοτάστασιν τής
υγείας τών άνθρώπων αύτών κεκλεισμένων άπό δύο μηνών εις παρομοίαν τρώ
γλην. Προχθές εις έΕ αύτών έλιποθύμησε πσρ' όλίγον δέ νά πάθη έΕ άσφυΕίας,
έαώθη δέ τή παρεμβάσει τοϋ άρχιφύλακος άνθυπολοχαγοϋ τοϋ πυροβολικού κ.
Ίωάννου Βλάσση, 6στις σπεύσας εις τό
Φρουραρχεϊον ειδοποίησε τόν κ. Μπαϊρακτάρην, ό όποιος μεταβάς εις τάς
φυλακάς τοϋ Παλαιού Στρατώνος έσωσε
τούς φυλακισμένους άπό βεβαίου θανά
του.
Είνε εις γνώσιν τοϋ άρμοδίου Υπουρ
γού πάντα τούτα;

Ό χαλκουνοπόλεμος
(Έφημ. «ΤΟ ΑΣΤΥ» 17-4-1894)
Π Α Τ Ρ Α Ι, 16 'Απριλίου.— Ίδιοίτερον
τηλεγράφημα τοϋ *” Αστεως». — Ό λ ίγ ο ν
μετά τήν έκφοράν τών έπιταφίων, τήν
γενομένην έν μέσω μεγάλης τάΕεως καί
ήσυχίας, ή πόλις οίφνιδίως άνεστατώθη
εις τήν συνοικίαν Μαρκάτο. Ή άστυνομία προσπαθήσοσα όπως περιορίση τό
βάρβαρον καί
έπικίνδυνον έθιμον τοϋ
χαλκουνοπολέμου εϋρεν άντίστασιν έκ
μέρους τών πολιτών κοί έλιθοβολήθη.
ΟΙ άστυνάμοι Καρακϊτσος καί Άρβάλης θελήσαντες τότε νά παρεμποδίσουν
μετά τινων άστυφυλάκων τήν έπανάληψιν τοϋ χαλκουνοπολέμου είς τήν συ
νοικίαν Τάσι, κατεδιώχθησαν τόσον πα
ρά τών πολιτών, ώστε
ήναγκάσθησαν
έπί προφανεϊ κινδύνω τής ζωής των νά
καταφύγουν έντός τοϋ άστυνομικοϋ στα
θμού, είς τόν όποιον έπολιορκήθησαν
πορά τοϋ πλήθους λιθοβολοϋμενοι άδια-

Αλήθεια μεγαλειώδης. Χιλιάδες θεαταί. Εκδηλώσεις πρωτοφα
νείς. ’Ιαχές, ζητωκραυγές, χειροκροτήματα, έπευφημίες. θύελ
λα χαρΑς καί ένθουσιασμοϋ. Συγκλονίζονταν κάθε βράδυ οί γ ε ι
τονιές. Συγκινητικές σκηνές έλάμβαναν χώραν. Ά νδρες γυναί
κες, παιδιά, μέ καρέκλες, μέ σκαμνάκια, μέ αύτοσχέδια καθί
σματα συνωθοϋνιτο Από πολύ ένωρίς στίς πλατείες, όπου είχε
στήσει τΙς μηχανές του τό Κινηματογραφικό Συνεργείο. 'Αλλοι
σκαρφαλωμένοι σέ δένδρα ή σέ μπαλκόνια, σέ έξώστες, σέ ταρά
τσες. Δίχως προηγούμενο τό έφετινό ξέσπασμα. Πόσο όμορφος
είναι δ λαός μας!!! Πόσο ψυχικό μεγαλείο κλείνει στήν καρ
διά του!!! Πώς ξέρει ν’ Αμοιβή τίς καλές προσπάθειες!!! ’Α
μέτρητοι φίλοι γύρω μας κάθε βράδυ. .. Χείμαρρος ή Αγάπη!. .
Πόσο εδκολα ήμπορεί κανείς νά κάνη δημόσιες σχέσεις, όταν
σέβεται τό κοινόν καί τό πείθει γιά τήν Αγάπη του!!! Σ’ όλους
πού μΑς έβοήθηααν στό ταξίδι αύτδ τής φιλίας, σέ όσους μας
πρόσφεραν τήν Αγάπη τους, στούς νέους, ατούς γέροντες, στΑ
παιδιά, στίς χιλιάδες θεατΑς τών προβολώ μας, στέλνουμε, μ’
αύτή τήν ευκαιρία, τήν εύγνωμοσύνη μας καί-, τίς θερμότερες
εύχές μας. Είναι ή Αστείρευτη πηγ-ή, Από τήν όποιαν Αντλεί
πάντοτε ή ’Αστυνομία Πόλεων τή δύναμή της.
Τό κοινό!!! *0 "Ελληνας πολίτης!!! Τό ύψηλότερο καί
γλυκύτερο ιδανικό μας. Γ ι’ αύτόν τά πάντα. Γ ι’ αότόν καί οί
κτύποι τής καρδιάς μας.
ΣΠΓΡΟΣ Κ. ΠΗΛΟΣ
’Αστυνόμος Β '

κόπως καί άνταλλάσσοντες
πυροβολι
σμούς μετά τών πολιορκητών. 'Αποτέ
λεσμα τής συμπλοκής ταύτης ύπήρΕεν ό
τραυματισμός τών άστυφυλάκων Α. Βέχρου καί Γ. Άντωνοπούλου δΓ όπλων
Γκρα, βσρέως τών Α. Νικολάου,
Β.
Τσαγκαράκη καί Γ. Ροΐτη. Εκτός δ' αύ
τών καί πλεϊστοι άλλοι
έτραυματίσθησαν διά λίθων καί είς λίαν έλοφρώς.
Μόλις περί τό μεσονύκτιον έκτακτος
στρατιωτική δύναμις κοτώρθωσε νά κατσστείλη τήν γενομένην έκ τοϋ προχεί
ρου μάχην έν ήμέρρ άγια, έν παραμοναϊς τοϋ Πάσχα.

Άτιμίαι και θηριωδίαι
(Έφημ. «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 1-6-1901)
Εις τέσσαρας ολοκλήρους στήλας τής
σημερινής «Πρωίος» εκτίθενται
όργια
στρατιωτικού άποσπάσματος, διελαύνσντος διά τής Μαντινείας ώς άπόσπασμα
Ίμπραΐμ! ϊυλοκοποϋν άθώους πολίτας
μέχρι θανάτου, κρεμούνε άλλους κατα
κέφαλα, κτυποϋν, διώκουν, άτιμάζουν,
καί έρημάζουν! Εισέρχονται βία είς οίκοκυραίων σπήτια. παίρνουν σιτάρι προωρισμένον διά κόλλυβα καί τό χύνουν,
σφάζουν καί μαγειρεύουν κότταις, καί
όταν κλεισμένη άπό τρόμον ή οικοδέ
σποινα τολμά νά διαμαρτυρηθή, άπαντούν τά τέρατα μέ τάς άτιμοτέρας τών
προτάσεων. Κρεμούν άδελφόν φυγοδίκου κατακέφαλα καί τόν τρυποϋν — φρί
κ η ! — μέ καλάμια σουβλερά, καί αίσχη,
καί άτιμίαι, καί βοσιβουζουκισμοί, καί
άνανδρίαι, καί θηριωδίαι.
Τίποτε δέν υπάρχει είς τόν
λόγον
καυτήρισν άντάΕιον τοιούτων τερατουρ
γημάτων. Άτυχώ ς δέν έφάνη άκόμη νά
ύπάρχη οΰτε Δικαιοσύνη ϊνα έκπληρώση τάς υποχρεώσεις της άπέναντι έαυτής, άπέναντι τής Κοινωνίας έν ή ύπάρχει, άπέναντι τής Πολιτείας ήτις τήν
κατέστησε καί ίδιαν άνεΕάρτητσν έΕουσίαν! Καί ούδείς ήκούσθη ό συγκινηθείς καί κινηθείς έκ τών οργίων αύ
τών. Οί κ. Εισαγγελείς άνακριταί καί
είρηνοδϊκαι θά ομιλήσουν μόνον όταν
κληθούν ύπό τοϋ ύπουργείου ν ά ά π α ν τ ή σ ο υ ν άν είνε άληθινά τά κα
ταγγελλόμενα I
Έ ν τώ μεταΕύ τά άποσπάσματα άς
σπείρουν τοϋ Ίμπροίμ τάς άτιμίας καί
τάς θηριωδίας!

Ο ΓΥΦΤΑΚΟΣ
"Ενας μικρός μικρός ταιγκάνος τόσος SA
χάθηκ’ Απ' τδ τααντήρι του μιά μέρα
καί χώθηκε σέ κΑποια γειτονιά,
γυρίζοντας σΑν σκύλος, $ώθε πέρα.

Έ τ ρ ε χ ’ έδώ έτρεχ’ έκεΐ ήθελε νάβρη
κανέναν μ’ άνθρωπιΑ καί λίγη γνώση
ποό νΑ τοϋ δείξη πιό στρατί πρέπει νΑ
(πάρη
γιΑ νΑ γυρίση στό τσαντήρι πρίν νυχτώση.
*
·*

Ε ίχε κΓ αύτός μιΑ γύφτισσα μανοϋλα
πού δσο κΓ Αν δέν δίνη σημασία
τουλάχιστον είχε κΓ αύτή καρδούλα
πού ΘΑ πονοϋσε γιΑ τοϋ γυιοϋ τήν Απουσία.
*•*
Τοϋ κΑκου δμως πέρναγε ή ώρα
χωρίς νΑ βρή έκείνον πού ζητούσε
κΓ Αρχισε, δ δυστυχής νΑ κλαίη τώρα. ..
ΤΗταν μικρός, μ’ Αλήθεια πώς πονοϋσε...
*•*
Σκοτάδιασε!
ή μοίρα ποό
τόν έσπρωξε
πού βάλθηκε

ΣΑν τό έριμο σπουργίτη
τό σόι του μισάει
στΑ πόδια ένός Αλήτη
Απονα, σκληρά νΑ τόν χτυ(πάη.
***

Καί ΘΑτρωγε τό ξύλο τής χρονιάς του
Αν δέν περνούσε τό σωτήριο «έκατό»
νά στείλη αότόν στό στέκι τής γενιάς του
καί τόν Αλήτη έκεί πού έπρεπε, γιαυτό.
ΕΛΕΝΗ ΓΕ2ΡΓ. ΑΚΡΙΒΟΙ'

ΑΓΟΡΑ
ΤΩΝ
ΘΗΝΩΝ
Επάνω: Ή Α γορά καί τά περί αυτήν τόν
Βον μ.Χ. αιώνα. Απέναντι: Άναπαράοτασις τής ’Αρχαίας ’Αγοράς, δπως ήταν
τό δεύτερον ήμισυ τού 3ου π.Χ. αίώνος.
Τ Ρ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν τής κοινωνικής, οί·*■
κονομικής, τής
Δηιμοοίας, αλλά
καί είσέτι τής φιλολογικής, Ζωής εις τάς
αρχαίας Αθήνας ήτο ή Αγορά.
Τό κλεινόν "Αστυ δέν έφημίΖετο, ό
πως άλλαι άρχαϊαι πόλεις, διά τάς λαμ
πρός του οικίας τά ενδιαιτήματα των
3ασιλέων, τά πολυτελή άνάκτορα των
εύγενών, τάς έΕοχικάς έπούλεις κ.λ,π.
ΈφημίΖετο όμως διά τήν Αγοράν του,
εις τήν όποιαν, άλλως τε, ήσαν συγκεν
τρωμένοι όλοι αί Δημόσιοι Ύπηρεσίαι,
ώς θά έλέγομεν σήμερον. Αί Κρατικοί
αΰται Ύπηρεσίαι άπηρτίΖοντο άπό καλ
λιμάρμαρα, πολυειδή
καί
πολύμορφα
κτίρια, κατά τρόπον ώστε τό σύνολον νά
ύποβόλλη καί νά πραδιαθέτη εις σοβαράς φιλοσοφικός συΖητήσεις, επίσης δέ
καί τήν άγάπη πρός τήν ομορφιά. Πε
ρίτρανος άπόδειΕις τής
καλλιέργειας
κλίματος διά τήν λατρείαν του κάλλους
ή μοναδική καί αιώνια Ακρόπαλις καί
τά άλλα άριστουργήματα των Αθηνών.
Ή
Αγορά αποτελούσε τό κέντρον
του ιδιωτικού, άλλά καί τού Δημοσίου,
βίου τών πολιτών τής Αρχαίας 'Αθή
νας.
Εκεί έΕω άπό τά καταστήματα τής
εποχής, εις τά όποια έγένοντο αί εμ
πορικοί συναλλαγαί
τοϋ καθ' ήμέραν
βίου, ώς καί έΕω άπό τά κουρεία, χαλ
κουργεία, βυρσοδεψεία, εύρίσκοντο καί
αί περίφημοι στοαί ή περιστύλια, εις τά
όποια καθημερινώς συνηθροίΖοντο καί
συνεΖήτουν φιλόσοφοι, ρήτορες, πολι
κοί καί άλλοι λόγιοι τής έποχής. Λ,ύτός
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Τού κ. ΜΙΛΤ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Διοικητικού Αιευθυντοϋ ’Αστυνομίας Πόλεων

δέ ακριβώς είναι ό λόγος, διά τόν ό
ποιον τήν Αγοράν έλόμπρυνον τά ώραιότερα οικοδομήματα τών Αθηνών.
Διά τούτο, άλλως τε, ή λέΕις άγορά δέν
είχε τήν στενήν σημασίαν τής σήμερον,
άλλά έσήμοινε καί τόν τόπον τής συνελεύσεως τού λαού. Τό ν τόπον, δηλαδή,
τόν προωρισμένον όχι μόνον διά τό έμπόριον καί τάς έπιχειρήσεις, άλλά καί
διά τήν καλλιέργειαν τού πνεύματος καί
τών κοινωνικών σχέσεων.
Εις τήν αγοράν, λοιπόν, τήν εύρισκομένην βορειοδυτικούς τής Άκροπόλεως
καί άναταλικώς τού Αγοραίου Κολωνού
καί τού Κεραμεικού, έσύχναΖον οί πολϊται διά τάς καθημερινός των άνάγκας,
έπίσης δέ καί οί φιλόσοφοι καί οί άν
θρωποι γενικώς τού πνεύματος, οί στρα
τιωτικοί άλλά καί οί άργόσχσλοι.
Πρωί - πρωί ή Αγορά έγέμιΖε άπό
τούς χωρικούς, πού ήρχοντο άπό τάς
Άχαρνάς καί τήν Βοιωτίαν μέ πρόβα
τα, αίγας, καθώς καί κυνήγισν πρός
πώλησιν. Από τόν δρόμον τοϋ Πειραιώς
καί τού Φαλήρου έφθανον οί άλιεϊς μέ
τούς ιχθύς άπό τάς γύρω άκτάς, άλλά
καί άκόμη άπό τόν ΕύΕεινον Πόντον καί
τήν Προποντίδα. Χωρικοί μέ φρούτα καί
λαχανικά, δούλοι μέ ύφάαματα, αργυρα
μοιβοί, μέτοικοι μέ άρώματα,
πολυτί
μους λίθους καί κοσμήματα, Αστυνόμοι,
Άγορανόμοι, Μετρονόμοι, διά τήν τήρησιν τού νόμου, τής τόΕεως, τής καθαριότητος καί εύκοσμίας, καί ένα πλή
θος πολύβοον καί πολύχρωμον έΖωντάνευε καθώς ή ήμέρα
έπροχώρει. Καί

άνάμεσα εις τούς άγοραστάς καί που
λητής πού περιεφέροντο, ήρώτων, διεπραγματεύοντο καί έφιλονίκουν, οί φιλό
σοφοι. Παραγγελιοδόχοι όμοίως καί
άχθοφόροι προσέφερον τάς ύπηρεσίας
των. Φωναί κοί φιλονικίας σοβαροί συΖητήσεις, πολυποίκιλοι άγοραπωλησίαι,
άλλά καί θεάματα άκρσβατικά, συνεπλήρωναν τήν εικόνα τής 'Αρχαίας 'Α γο
ράς.
Ή Αγορά, ώς σήμερον διαγράφεται,
είναι ή άνακατασκευασθεϊσα μετά τούς
Περσικούς Πολέμους καί διομορφωθεϊσα
άπό τής έποχής τού Κίμωνος, κατά τήν
διάρκειαν τής Κλασσικής έποχής καί μετέπειτα.
Άπετελεϊτο αϋτη, δτε είχε πλήρως άναδιαμορφωθή, άπό 61 γνωστά κτίρια,
περιστύλια καί Ναούς. Περιεβάλετο σχε
δόν ύπό στοών, εις τάς περιοσοτέρας
τών όποιων, ταΕιναμπυένα κατά κατη
γορίας ειδών, εύρίσκοντο τά καταστή
ματα καί οί άποθήκαι. Τρεις έΕ αύτών
ήσαν αί πλέον όνομασταί. Ή Βασίλειος,
ή όποια ήτο ή ένιαύσιος κατοικία τοϋ
Αρχοντος Βασιλέως, ύπό τήν έποπτείαν τοϋ όποιου έτέλουν άπαντα τά θρη
σκευτικά Ζητήματα καί αί θρησκευτικοί
έορταί. Ή Ποικίλη, ή όποια ήτο Ζωγρα
φισμένη ύπό τών δισσημοτέρων Ζωγρά
φων τής έποχής Πολυγνώτου, Εύφράνορος κ.λ.π. καί ή λεγομένη Εμπορική
Στοά.
Τά κυριώτερα Ιχνη καί έρείπια, τά
όποια, έκτός τών στοών, συναντά ό ση
μερινός περιπατητής είναι:

*

►

1ον) Τό λεγόμενον Θησεϊον, τό ό
ποιον κακώς
ονομάζεται οϋτω, διότι
πρόκειται περί τόϋ Ναού τοϋ Ήφαιστου.
Οΰτος σώΖετοι εις λίαν καλήν σχετικώς
κατάστασιν καί εις τάς
μετώπας του
παρίσταντο, έκτος άλλων, καί οί άθλοι
τοϋ Ήρσκλέους καί τοϋ Θησέως.
2ον) Ή Θόλος, κυκλοτερές οικοδό
μημα, τό όποιον έχρησίμευον ώς ένδιοίτημα τών πρυτόνεων (τών βουλευτών,
ώς θά έλέγομεν σήμερον), οϊτινες ώς
γνωστόν, ένηλλόσσοντο κάθε 36 η 37
ήμέρας.
3ον) Ό τετράστυλος καί περικαλλής
Ναός τοϋ Πατρώου Απόλλωνος.
4σν) Τό Ώ δεϊον Αγρίππα. Διώροφον
κτίριον Ρωμαϊκών Χρόνων,
άποτελούμεναν όπό μίαν
μεγάλων διαστάσεων
αίθουσαν, μέ θεατροειδή διάταΕιν καί
μίαν στοάν, ή όποια περιέβαλεν γύρωθεν τήν μεγάλην αίθουσαν.
Ή στοά
αϋτη μεταγενεστέρους, άνακατασκευασθεϊσα, έστηρίΖετο εις 4 άγάλματα γι
γάντων. (Ο ί όνομαΖόμενοι μέχρι τελευ
ταίως ύπό τών περίοικων γίγαντες).
δον) Ή Στοά τοϋ Αττάλου, ήτις έκτίσθπ άπό δωρεάν τοϋ Βοσιλέως τής
Περγάμου Αττάλου τοϋ Β ', μάς δίδει
δέ σήμερον, άναστυλωμένη έσχάτως,
μίαν Ζωντανήν εικόνα μέρους τής 'Α ρ 
χαίας Αγοράς τών Αθηνών.
6ον) Τό Μητρώον, εις τό όποιον έφυλάσσοντο τά έπίσημα άρχεία τοϋ Κρά
τους, ώς καί άντίγραφα
έπίσημα τών
τραγωδιών τών τριών μεγάλων τραγι

κών, Αισχύλου, Σοφακλέους,
καί ώς
τόπος διαμονής άρχόντων ή επισήμων
Εένων.
7ον) Τό Βουλευτήριον τών πεντακοσίων, διακεκααμημένο καί αυτό ύπό διασήμων Ζωγράφων, οπερ ήτο τό κτίριον
τής Βουλής, ώς θά έλέγομεν σήμερον.
δον) Ή έννεόκρουνος κρήνη, ήτις
περιεβάλετο ύπό μικρών ναών.
9ον) Ό Βωμός τών Δώδεκα Θεών,
έκ τών άρχαιατέρων κτιαμάτων τής Α
γοράς, καί πλησίον αύτού ό μεταγενέ
στερος Βωμός, ό άφιερωμένος *τώ Αγνώστω Θεώ», έΕ άφορμής τοϋ όποιου
ώς γνωστόν, έκήρυΕε διά πρώτην φοράν
ό Απόστολος Παύλος.
Τά πλεϊστα τών κτιρίων ήσαν διακεκοσμημένα, έκτος τών Ζωγραφικών πα
ραστάσεων ή τοιχογραφιών καί διά πήλι
νων παντοειδών μικρών
καί μεγάλων
έργων τέχνης, έκτος βεβαίως τών μαρ
μάρινων άγαλμάτων, άπως τοϋ 'Αρμο
δίου καί Αριστογείτονος, άτινα
έκόσμουν τά έσωτερικά καί έΕωτερικά τών
κτηρίων, τούς δρόμους, τάς βιβλιοθήκας
καί τάς Στοάς.
"Απασα ή 'Αγορά ήτο σκιερά καί δενδρόφυτος, γεμάτη άπό κρήνας, δέν έλιπαν δέ καί βαθύσκιοι
πλάτανοι, κατά
τρόπον ώστε νά είναι πραγματική άπόλαυσις ό περίπατος εις αύτήν. Διά τού
το, άλλως τε, ή 'Αγορά τών Αθηνών
είχε καταστή πρότυπον διά τάς άλλας
Ελληνικός Πόλεις τής τότε έποχής.
Εις τήν άγοράν ουνεκεντροϋντο, ώς

έλέχθη, οί Αθηναίοι πολίτοι, δΓ άπαν
τα τά κοινωνικά των καί μή προβλήμα
τα. Εις τήν Αγοράν έψηφίΖοντο οί νό
μοι καί έγένοντο γνωστοί εις τούς πολίτας. 'Εκεί έλάμβανε χώραν ολη ή πο
λιτική δραστηριότης, άκόμη καί οί περί
φημοι έΕοστροκισμοί έκεί έτελούντο.
Εκεί ήτο τό κέντρον τής Διοικητικής
καί Δικαστικής Ζωής. 'Εκεί ήτο συγκεν
τρωμένη ή σοφία καί ή πείρα τού παρίελθόντος, δΓ αύτό καί ό διάσημος τότε
ρήτωρ Αισχίνης άπευθυνόμενος πρός
τούς Αθηναίους πολίτας είπεν: «Αί άναμνήαεις όλων τών μεγάλων σας πράΕεων εις τήν 'Αγοράν εύρίσκονται».
Σημειωτέον, ότι κατά τάς διαφόρους
άνασκσφάς τής περιοχής τής Αγοράς
τών Αρχαίων Αθηνών, άνεκαλύφθησαν
ευρήματα όπό τής νεολιθικής έποχής μέ
χρι σήμερον, ήτοι εύρήμστα καλύπτοντα τό χρονικόν
διάστημα πλέον τών
5.000 έτών.
Σήμερον ό περιπατητής, βοηθοώμενος
ύπό τής φαντοσίας καί τών διαοωθέντων έρειπίων, δύνσται νά άναπαραστήση
νοερώς καί νά ϊδη, εις όλην του τήν λσμπρότητα, τόν ιερόν έκεϊνον τόπον τών
άρχαίων χρόνων, τόν όποιον έκόσμησαν
οί άριστοι τών καλλιτεχνών καί έλάμπρυναν οί ένδοΕότεροι τών πολιτικών
άνδρών, τών φιλοσόφων καί τών ποιη
τών, έΕ όσων έγνώρισε ποτέ ή άνθρωπότης, κοταστήσαντες αύτόν κέντρον
τού πολιτισμένου κόσμου.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ
‘Αστυνομικού Δ / ντου Β'

Η ΒΙΛΛΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ιΐιΐριίιιό Ιιηνιια
ΑΘΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕ τόν καφέ του, στή βεράντα
τής έξοχικής βίλλας του, 6 κύρ Θανάσης 6 έργολάδος, συλλαβίζοντας καί τήν έφημερίδα του, κάποια
στιγμή ρώτησε τβ γυιό του, πού κάθονταν δίπλα του.
— Δέ μοΰ λές Μάκη παιδί μου, μήπως θυμάσαι
τίποτα γιά τις Φιλιππίνες;
Ό Μάκης, πού είναι μαθητής τής Τετάρτης τάξεως τού Γυμνασίου, Ικανέ πώς δέν Ακούσε τήν έρώτησι καί συνέχισε τδ ξεφύλλισμα τής δικής του Αθλη
τικής Ιφημερίδας. . .
Ό πατέρας του δμως, πού δέν τά κατάφερε νά
τελειώση ούτε το Δημοτκό, άλλα καί πού δέν τόν φτά
νει κανένας στις έργολαβίες, έπανέλαβε τήν έρώτησι
κάπως δυνατώτερα. ΚΓ έδειχνε πώς ήθελε νά ίκανοποιήση περισσότερο τή δική του Απορία καί λιγώτερο
νά δοκιμάση τις γεωγραφικές γνώσεις τοΰ κανακάρη
τ ο υ .. . "Αλλωστε, είχε πάψει Απ’ τή Δευτέρα τοΰ Δη
μοτικού Ακόμη, νά κάνη κάτι τέτοιους αιφνιδιασμούς
στδ παδΐ του.
Λέγε μου βρέ παιδί μου, ξέρεις ή δέν ξέρεις τίπο
τα γ ι’ αύτδ πού σέ ρώτησα;
Τούτη τή φορά στριμώχτηκε δ Μάκης. Δέν είναι
καί τόσο άσχημο παιδί, Αλλά μέ τήν Γεωγραφία, φαί
νονταν σάν νά μή είχε καθόλου έπαφές.
Παράτησε λοιπόν τήν έφημερίδα κΓ έβαλε σέ κίνησι τή φαντασία του γιά νά τοΰ φέρη μπροστά του τδν
■παγκόσμιο χάρτη. Συγχρόνως δάγκωνε καί τά χείλια
του, δπως τδ συνηθίζουν τά παιδιά πάνω στήν Αμηχα
νία τους. . .
’Έπρεπε δμως νά δώση τή σωστή Απάντησι στδν
πατέρα του, γιά νά μπορέση μετά ήσυχος νά συνέχιση
τδ ξεκακκάλιασμα τής έφημερίδας του. ’’Ηθελε νά ένημερωθή τδ παιδί γύρω Απ’ τά μεγάλα, τά συνταρακτικά,
τά συγκλονιστικά γεγονότα τοΰ ποδοσφαίρου. . .
Ή φαντασία του βέβαια πΑλαιψε δσο μπόρεσε, Αλ
λά στδ τέλος δέν κατάφερε τίποτα. Ή συνείδησίς του
δμως, δέν τδ σήκωνε γιά νά δώση μιά δποιαδήποτε
Απάντησι στδν πατέρα του καί νά ήσυχάση μετά. ’Έ 
πειτα δέν ήταν καί τόσο σίγουρος, γιά τδ πώς θά τδπαιρνε δ γέρος, δπως συνήθιζε νά τδν Αποκαλή δταν
κουβέντιαζε μέ τήν παρέα του . . .
Σκέφτηκε δτι δέν Αποκλείεται νά είχε Ακούσει κάτι
γιά τις Φιλιππίνες κι’ Απδ τότε νά τόδεσε κ όμ πο.. .
Κ ι’ άντε μετά νά ξεμπλέξη, Αφοΰ τδν ήξερε δτι είναι
καί λίγο παράξενος, δπως είναι οί περισσότεροι Απ’ αύτούς πού δέν ξέρουν τίποτα καί κάνουν πώς τά ξέρουν
δ λ α .. .
Γεμάτος Ανυπομονησία λοιπόν1 δ κύρ Θανάσης,

Κ
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έκανε νά παρατηρήση τδ γυιό του γιά τήν καθυστέρησι,
παίρνοντας τδ ύφος τοΰ αύστηροΰ δασκάλου . . .
— Κρίμα βρέ Μάκη, πού σέ προορίζω καί γιά τδ
Πολυτεχνείο- κρίμα ατά λεφτά πού ξοδεύω κάθε μέρα
στά φροντιστήρια, ατά βιβλία καί σ’ δλα τά χατήρια
σου!! ! . . .
— Τί δουλειά έχει ή Γεωγραφία μέ τδ Πολυτε
χνείο Θανάση, έσπευσε νά δηλώση ή κυρά Μαριγώ ή
γυναίκα του, καθώς σερβίριζε μέ φόρα τδν καφέ κι’ έ
χυνε τδν μισδν άπ’ τά νεύρα τ η ς . . . Καί συνέχισε:
— Σά δέν ντρέπεσαι καΰμένε νά τά βάζης Κυρια
κάτικα μέ τδ παιδί!
Ε πειδή ξεμωράθηκες έσύ μέ κείνη τή Φιλιππινέζα, πού νά μήν έσωνε νά ρθή, θέλεις τώρα νά μάθης
καί τις λεπτομέρειες γιά τήν πατρίδα της; Ά σ ε μας
καΰμένε ήσυχους πρωί - πρωί. Έσύ δέν ξέρεις κατά
τδ ποΰ πέφτει ή. . . Λάρισα καί τώρα σέπιασε ή δρεξι
νά μάθης καί γιά τις Φιλιππίνες, πού είναι στοΰ. . .τή
μ ά ν α .. .
— Καί πώς τδ ξέρεις έσύ δτι είναι τόσο μακριά!
Αντιμίλησε μέ είρωνικδ χαμόγελο δ κύρ Θανάσης, Ινώ
κατέβαζε τδ υπόλοιπο τοΰ καφέ του μονορούφι. . .
— Πώς τδ ξέρω μέ ρ ω τά ς.. .; Τί είπες βρέ Αγράμ
ματε, μήπως φαντάστηκες δτι ξέρω τά ίδια μέ σένα;
Έ γώ στδ κάτω κάτω τέλειωσα καί τρεις τάξεις Απ’ τδ
γυμνάσιο, κΓ άν δέν έχανα τδν πατέρα .μου, σήμερα θά
ήμουνα τουλάχιστον δικηγορικά. . . Καί δέν θά ήμουνα
στά χέρια τά δικά σου ! !!
— Τουλάχιστον δικηγορίνα. . .!! Γιατί ύπάρχει
καί παραπάνω; διέκοψε δ κύρ Θανάσης, άνάβοντας τδ
δεύτερο τσιγάρο, ένώ κύτταζε περίλυπος τδν μπάτο τοΰ
φλυτζιανιοΰ του. . .
Επάνω σ’ αύτδν τόν. . . Ακαδημαϊκό διάλογο, βρή
κε τήν εύκαιρία δ μικρός καί τραβήχτηκε παραπέρα.
ΚΓ υστέρα, χωρίς νά χάση καιρό, καβάλησε τδ και
νούργιο ποδήλατό του καί χάθηκε στδ βάθος τοΰ χωμα
τόδρομου πού τελειώνει στή θάλασσα, θ ά πήγαινε γιά
νά πάρη τδ μπάνιο του καί νά δροσισθή, μιάς κΓ έβαλε
τή φωτιά Αθελά του. ’Έ πειτα ή φαγομάρα τών γονέων
του, — γιά τοΰ. . . ψύλλου πήδημα,— του ήτανε γνωστή
Απδ καιρό καί δέν είχε καμμιά δρεξι νά παρακολουθήση καί τις νέες παραστάσεις. Αύτές τις παρακολου
θούσαν μέ τήν ήσυχία τους καί χωρίς κανένα έξοδο οί
διάφοροι γείτονες.. . "Ενας μάλιστα Απ’ αύτούς, είχε
καί τδ κέντρο.. διαβιβάσεων. Σέ καμμιά ώρα, Ακού
στηκε Απδ μακριά νά κουδσυνίζη τδ ποδήλατό του δ
Μάκης, δπως γύριζε Απ’ τή θάλασσα. Μόλις κοντοζύ
γωσε στήν αύλόπορτα τοΰ σπιτιού του κι’ είδε δτι τό . . .

θέατρο δέν τέλειωσε άκόμα, πήρε κανονικά τή στροφή
του καί ξανάφυγε. Ποιδς ξέρει ποΰ θα πήγαινε τδ παι
δάκι, για νά περιμένη μήπως καί λουφάξουν καμμιά
φορά οί γονείς του. Τούτη τή φορά μάλιστα, αισθάνον
ταν καί μιά μικρή ένοχή. Γιατί άν έδινε τήν άπάντησι
ποΰ έπρεπε, ίσως καί νά μή έπαιρνε μυρουδιά ή μητέρα
του, πού τήν ξέρει δτι ξύνει συνεχώς τά νύχια τ η ς . . .
Πλησίαζε τδ μεσημέρι, δταν δ κύρ Θανάσης κατέ
βαινε δυδ-δυδ τά σκαλοπάτια τής βίλλας, γιά νά χωθή
νευρικά μέσα στήν κίτρινη «μερσεντές» του. Τήν έβαλε
μπροστά καί ξεκίνησε, άλλ’ δπως έβγαινε βιαστικός,
τήν έξυσε καί λίγο στήν αυλόπορτα, χωρίς νά δώση
σημασία σέ τέτοια μικροπράγματα. Δυδ - τρεις χιλιάδες
στδ φαναρτζή, δέν ήταν τίποτα γ ι’ αότόν. Δέν πέρασε
πολύ ώρα πού πήρε δρόμο κΓ ή κυρά Μαριγώ, βάζοντας
σέ κίνησι τήν Ατομική της «σιτροέν». Καί καθώς έκλει

νε τήν πόρτα νευρικά σάν κάτι νά μουρμούριζε, σάν
κάτι νάλεγε δτι θά πάη σέ δικηγόρο, άλλά δέν τά ξε
χώρισε καλά. ’Εκείνο μόνο πού φάνηκε καθαρά ήταν
τδ Απαίσιο ύφος της. Τδ ύφος της, πού δέν είχε καμμιά
διαφορά άπδ έκεΐνο πού παίρνουν οι «κομάντος», δταν
διατάζουν τδν πιλότο ν’ άλλάξη τήν πορεία του. . .
Γύρω άπδ τή μιά, πού ξαναγύρισε τδ παιδί, βρήκε
τήν αυλόπορτα κλειδωμένη. Δέν έκανε νά ξαναφύγη.
Ποΰ νά πήγαινε τδ καταμεσήμερο, μέσα στή λάβα;
Μέ ένα σάλτο άπδ τήν μάνδρα, βρέθηκε άπδ μέ
σα. "Αρπαξε τδ ράντζο πού ήτανε στημένο σ’ ένα πεϋκο
καί ξάπλωσε Απογοητευμένο. Δέν μπορούσε κιόλας, νά
κάνη τίποτα άλλο. "Ηθελε νά προφυλάξη καί λίγο τήν
δική του Αξιοπρέπεια.. .
"Ηξερε καλά δτι δ πατέρας του δ έργολάβος, άπδ
τότε πού άρχισε νά μαζεύη τά χιλιάρικα μέ τ ή . . . χού
φτα, έχασε τδν έαυτό του. Δέν είχε καμμιά σχέσι μέ
τδν Θανάση τδ χωριατόπαιδο πού πούλαγε πριν άπδ με
ρικά χρόνια, τσατσάρες στήν Αιόλου. Καί πού χάριζε
κΓ άπδ καμμιά σέ κάνα γέρο, πού δέν είχε νά. . . χαλάση πεντακοσάρικο.
"Ηξερε άκόμα δτι ή κυρά Μαριγώ ή μάνα του,
αύτή ήταν γιά νάταν. . .
Ούτε πού θυμότανε ή Αθεόφοβη τδ πιατικδ πού
πέρασε άπ’ τά χέρια της, μέσα στά κάμποσα χρόνια πού
δούλεψε οικονόμα στδ σπίτι τού έφοπλιστοΰ. . .
Μόλις τά οίκονόμηαε δ άνδρας της, έγινε τδ μυαλό
της χιονοθύελλα.. . ΚΓ άρχισε νά μιμήται δλα τά πε
ρίεργα κΓ δλα τά παλαβά πού έβλεπε μπροστά της. Τόσο
πού δέ τής έφτανε ούτε ένα χιλιάρικο τήν ήμέρα, γιά
τ’ Ατομικά της έξοδα. ’Αφού έφτασε σέ σημείο νά ύπσπτεύεται καί τδν κύρ Θανάση, μήν τυχδν κι, άρπάξη
καμμιά άπ’ τά καλλιστεία καί τήν κάμη πέρα αύτή. . .
Καί δέν έδωσε δ φουκαράς, τέτοια δείγματα ποτέ. . .
’Αλλά έκεΐνο τδ παιδάκι δ Μάκης, δέν έφταιξε
καθόλου γιά νά πέση νηστικό κάτω άπ’ τδ πεύκο. Δέν
έπρεπε νά είναι τέτοια ή τιμωρία του γιά μιά δχι καί
τόσο σπουδαία παράλειψι. . . "Αν έβγαινε άπ’ τή μέση
ή τηλεόραση καί τδ ποδόσφαιρο, σίγουρα θά τά κατάφερνε καλύτερα. Τί καλά πού θάταν νά είχε λιγώτερα
άγαθά μπροστά του, άλλά νάβλεπε τούς γονείς του Α
γαπημένους. Αύτούς δμως το ύ ς .. . καβάλησε αότδς πού
γεννιέται μέσα στά πολλά χιλιάρικα. ΚΓ ύστερα σιγά σιγά τούς τράβηξε πρδς τδ μέρος τ ο υ .. .
Καί νάβλεπε κανείς τί γινότανε στδ παρακάτω ή
συχο δρομάκι. Ή κυρά Χριστίνα ή χήρα, μόλις γύρισε
άπ’ τήν έκκλησία, μαζύ μέ τά δυδ δρφανά της.
ΚΓ έπαιζαν καί γέλαγαν μπροστά στή ξύλινη παράγκα τους, ώσπου νά δράσουν τά κόκκαλα, γιά τή σού
πα τής Κ υριακής.. .
"Εξη μέρες τήν. . . περίμεναν κΓ ήταν γεμάτοι
ευτυχία.
Ό Μάκης δμως περίμενε τούς γονείς του πεινασμένος, ένψ μέσα στή βίλλα ήταν στιβαγμένα τού κό
σμου τά καλά. . .
’Αλλά άπδ κεΐ έλλειπε ή άγάπη. "Ελλειπε ή κατανόησι κι’ ή καλωσύνη.
"Οπου μαζεύονται πολλά τά χρήματα, φαίνεται δτι
παίρνει δρόμο ή χαρά καί φεύγει. . .
Καί φεύγει μέ τ’ Αεροπλάνο γιά νά μή μπορή νά
πιαστή ούτε μέ τή «Μερσεντές» τού κύρ Θανάση, ούτε
μέ τήν «Σιτροέν» τής κυρας Μαριγώς. . .
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Η ΜΑ Γ Ε Ι Α
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ»
Πρίν άπό μερικά χρόνια, όταν τό «γιόγκα» χαλούσε
κόσμο έκατοντάδες άνθρωποι άπό δλα τά σημεία τής γης
Ετρεχαν στην ’Ινδία νά μελετήσουν κοντά σ’ Εναν «γκουρού». Έπειτα ήλθε ή μόδα τής όστρολογίας μέ ήλεκτρονικούς ύπολογιστάς, πού Εφτιαχναν στή στιγμή τό ώροσκόπιο. Τώρα φθάνει ή μαγεία, δχι ή παλιά μαύρη μαγεία,
άλλά μ ιά «Επιστημονική» μαγεία μέ δλο τόν Εξοπλισμό άπό
φυλαχτά, μΰρα έρωτος καί μάγισσες πραγματικές. ΣΕ πολ
λές πόλεις τής ’Αμερικής υπάρχουν αύτή τή στιγμή Επίση
μες μάγισσες μέ πολυάριθμη και ποικιλώνυμη πελατεία.
Λ } Π Ω Σ ή αστρολογία, έτσι καί ή μαγεια γίνεται τώρα έπιχείρηση. Τό
μεγόλα μαγαΖιά έχουν τμήματα πωλήοεως «μαγικών ειδών». Καί ύπάρχουν
πλέον καί έργοστάσια, πού παράγουν
χάντρες γιά τό μάτι, κεριά ειδικά, λάδια
έρωτος.
«Δέν ίσχυριΖάμαστε ότι τά προϊόντα
μας έχουν υπερφυσικές
ικανότητες»,
λέει ή
ίδιοκτήτρια τού
έργοστασίου
Κάν, πού κάνει τεράστιες δουλειές τά
τελευταία χρόνια. « Αλλά μέ τά μαγικά
δέν Εέρει κανείς ποτέ τί γίνεται», προσ
θέτει. 'Επιμένει δέ ότι οί πελάτες της
δέν είναι μισότρελλοι ή παράΕενοι τύ
ποι, άλλά άπλοι άνθρωποι μέ μέσα εισο
δήματα.
Οί νεαρές κοπέλλες άγοράΖουν μέ μανία τά διάφορα φίλτρα καί
χάντρες έρωτος, ένώ οί παντρεμένες
γυναίκες προτιμούν τά
ειδικά λαδια,
«πού έΕαμσλύνουν τά οικογενειακά προ
βλήματα». Οί άνδρες άγοράΖουν κατά
κανόνα τόν μαύρο καθρέπτη, άπου βλέ
πουν τό μέλλον τους.
Γιατί άραγε, έπειτα άπό καταδίωΕη
τόσων αιώνων όπου δέκα έκατομμύρια
άνθρωποι τουλάχιστον
έΕετελέσθησαν
μέ τήν κατηγορία τής μαγείας, ή μυ
στηριώδης αύτή τέχνη ΕονσΖή πάλι; Γιά
νά έΕηγήσω τό
φαινόμενο μίλησα μέ
έναν πραγματικό μάγο. Τό πρώτο πρά
γμα πού έμαθα, είναι άτι οί μάγοι δέν
έχουν φύλο.
Ό μάγος ούτός, είναι ό Δόκτωρ Ραίη
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Μπάκλαν-τ, διπλωματούχος στήν άνθρωπολογία. Δέν έχει μακριά άκατάστατα
μαλλιά, δέν φορεϊ καπέλλο μάγου καί
ούτε μανδύα μέ καβαλιστικά σύμβολα.
Ζή ατό Λόνγκ "Αϊλαντ σ' ένα σπίτι, ό
που μαΖεύονται καί οί πιστοί του. Είναι
κοντός, άδύνατος καί πολύ Ζωηρός άν
θρωπος, κοντεύει τά σαράντα, έχει μαύ
ρα πυκνά μαλλιά καί γενάκι μυτερό.
«Ο ί μάγοι, δέν πιστεύουν στόν διά
βολο, έπσμένως δέν είναι δυνατόν νά
τόν λατρεύουν» λέει. «Τό Βουντού πάλι
είναι κάτι άλλο τελείως. Οί μάγοι πού
άσχολοΰντοι μέ τήν λευκή μαγεία έπιδιώκουν μόνο τό καλό. Πιστεύουν, ότι κάθε
πράγμα πού πρακαλεϊς ατούς άλλους, τό
δέχεσαι έπειτα πίσω τριπλό. 'Επομένως,
τί νόημα έχει νά κάνης τό κακό; Άπλούστστα θά πάθης χειρότερα άπ' δ,τι προΕένησες ατούς άλλους».
Πλήθος άνθρωποι άπ' όλη τή χώρα,
γράφουν στόν Δρ. Μπάκλαντ καί τού
Ζητούν νά τούς
κάνη μάγια. Ό Δρ.
Μπάκλαντ άρνεϊτοι πάντοτε, άλλά τά
γράμματα έΕακολουθοΰν νά έρχωνται.
Συνήθως προέρχονται άπό νεαρές κο
πέλλες πού Ζητούν τήν μαγική έπέμβαση τού Μπάκλαντ γιά νά εύοδωθοϋν οί
συναισθηματικές τους ύποθέσεις, ή άπό
παντρεμένες γυναίκες, πού θέλουν νά
κόψη ό άνδρας ή ό γιός τους τό ποτό.
Οί άνδρες ένδιαφέρονται κι' αύτοί γιά
τόν έρωτα, καθώς καί γιά τά μυστικά
τού μέλλοντος. 'ΕΕ άλλου, ένώ, οί κο

πέλλες συνήθως θέλουν νά γίνουν μά
γισσες, οί άνδρες ένδιαφέρονται νά μά
θουν περισσότερα γιά τήν μαγεία, προ
τού προσχωρήσουν σ' αύτήν.
ΚΓ όμως, πριν άπό λίγα χρόνια, ό
κόσμος Εέσπασε οέ ειρωνικά γέλια, όταν
ό Δρ. Μπάκλαντ δήλωσε, ότι είναι μά
γος. Τώρα, ή γενική άτμόσφαιρα έχει
άλλάΕει καί ό Μπάκλαντ
εύχαρίστως
προθυμοποιείται νά διαφώτιση τόν κό
σμο γύρω άπό ένα θέμα τόσο «πορεΕηγημένο», όσο είναι ή μαγεία. Ή μαγεία
ύπάρχει 25.000 χρόνια περίπου, είναι
δηλαδή ή άρχαιότερη θρησκεία ίσως.
Δέν μπορούν βέβοια νά άπακαλυφθούν
δλα της τά μυστικά ατούς άμυήτους, άλ
λά ό Δρ. Μπάκλαντ, θέλει νά έΕηγήοη
όρισμένα βασικά στοιχεία της.
Θά πρέπει πρώτα νά πούμε, ότι ή σύΖυγος τού Μπάκλαντ, είναι κΓ αύτή μά
γισσα, όπως έπίσης καί ό πρώτος τους
γιός, πού μυήθηκε, όταν ήταν έΕη χρονών. Ό δεύτερος γιός δέν είναι άκόμη
μυημένος. «Δέν είναι ώριμος
γιά τήν
μογεία», λέει ό πατέρας του «είναι τύ
πος πού δέν Εέρει νά κρατήοη τή γλώσ
σα του».
« Ό προπάππος μου, ήταν ό πρώτος
τής οικογένειας, πού έΖησε σέ σπίτι.
Πριν άπ' ούτόν είμαστε Τσιγγάνοι, καί
κανείς δέν Εέρει καλά τήν θρησκεία τών
Τσιγγάνων. Τό μόνο γνωστό είναι, πώς
μοιάΖει μέ τήν μαγεία. Παρεμπιπτόντως
αναφέρω, ότι τό όνομα Μπάκλαντ, προ-

έρχεται άπό τό όνομα τού πάκ, πού είναι
ό τράγος καί σύμβολο άνδρικής ρώμης
στήν γλώσσα τής μογείας».
Ό ίδιος, άρχισε νά ένδιαφέρετοι γιά
τήν μαγεία πριν άπό 20 χρόνια καί με
λέτησε τά πάντα, άπό τά φαντάσματα
ώς τόν πνευματισμό. Τελικά, κατέληξε
στήν μογεία, όταν συνειδητοποίησε, ότι
πρόκειται περί θρησκείας.
«Μεγάλωσα
ατό Λονδίνο στήν διάρκεια τοϋ Β ' Παγ
κοσμίου Πολέμου» λέει «καί δέν ήμουνα
ποτέ θρήσκος.
Ή μαγεία ικανοποίησε
μιάν άνάγκη μου, πού δέν τήν είχα ποτέ
συνειδητοποιήσει».
Αντίθετα, ή ΡόΖμαρυ Μπάκλαντ, εί
χε έξετάσει καί μελετήσει διάφορες (ορ
γανωμένες θρησκείες προσπαθώντας νά
βρή μία πού νά ίκανοποιή τις άνάγκες
της. Μετά τόν γάμο της, τό 1955, ένδιαφέρθηκε κΓ αύτή γιά τήν μαγεία. Καί
τούς δύο τούς μύησε ό ΤΖέραλντ Γκάρντνερ, ό «μεγάλος γέρων τής μαγείας»,
καί ό πρώτος άνθρωπος πού δήλωσε, ότι
είναι μάγος, όταν τό 1951, καταργήθηκε ό Νόμος, ένοντίον τής Μαγείας στήν
Μεγάλη Βρεττανία.
Οί Μπάκλαντ ήρθαν νά κατοικήσουν
στις Ηνω μένες Πολιτείες τό 1962. «Αύτό ήταν ένα άπ' τά έλάχιστα πράγματα
πού έκανα αύθόρμητα στή Ζωή μου», λέ
ει ό μάγος. Τό ίδιο έτος ίδρυσαν καί τό
«άντρο» τους, όπου συναθοοίστηκαν ό
σοι είχαν γράψει στόν ΤΖέραλντ Γκάρντερ καί τοϋ Ζητούσαν περισσότερες πλη
ροφορίες γιά τήν μαγεία. Ό Μπάκλαντ
δέν μπορεί νά ύπολογίση,
ούτε κατά
προσέγγιση πόσοι μάγοι ύπάρχουν στήν
’Αμερική, άλλά ξέρει, ότι λειτουργούν
«άντρα»
στήν Νέα Ύόρκη, τό
Νιοϋ
ΤΖέρσεϋ, τό Κεντάκυ, τήν Ούάσιγκον,
τήν Βοστόνη, τό Τσιντσινάτι, τόν "Αγιο
Φραγκίσκο, τό Τορόντο στόν
Καναδά.
"Εχει συνεργασθή μέ όλα αύτά τά κέν
τρα. "Εχει έπίσης βοηθήσει νά στηθή τό
Μουσείο Μαγείος στόν Λόνγκ "Αίλαντ
τό μόνο πού ύπάρχει στήν χώρα μας.
Είνοι γεμάτο παράξενα άντικείμενα καί
βιβλία, πού έχει βρή ό Μπάκλαντ ταξι
δεύοντας στήν Εύρώπη.
Τό πρώτο πράγμα πού κάνει ό μάγος
όταν μυηθή είναι νά πάρη ένα καινούρ
γιο όνομα. Θά είναι τό όνομα ένός μά
γου τοϋ παλιού καιρού, ή ένός μυθικού
ήρωος ή μπορεί τό όνομα αύτό νά είναι
ένας άπλός συνδυοαμός γραμμάτων. Τό
όνομα τού Δρ. Μπάκλαντ είναι Ρομπότ,
όπως λεγόταν ένας μεγάλος μάγος τού
16ου οίώνος. Κατά σύμπτωση, αν διαβοστή άνάποδα γίνεται Ταμπόρ καί ταμπόρ είναι ένα παλαιό μουσικό όργανο
πού μαΖΙ μέ τήν έβραϊκή άρπα καί τήν
πίπιΖα συνώδευε τούς νυχτερινούς χο
ρούς τών Τσιγγάνων. Ή ΡόΖμαρυ έΕ άλ
λου, λέγεται Ρόουαν, τό όνομα
μιάς
θεάς τής κελτικής μυθολογίας πού ήταν
κόρη θεάς καί ίππου. Μερικοί μάγοι Ι
σχυρίζονται, ότι άν πής ατούς άμύητους
τό μαγικό σου όνομα, ή δύναμή σου χά
νεται, άλλά ό Δρ. Μπάκλαντ άδιαφορεί
γιά τόν κίνδυνο αύτό.
Ή θοησκεία τής υαγείας έχει πολλούς
θεούς καί θεές, έχει τελετουργικό καί
ίερατεϊσν. "Ολα αύτά περιγράφονται ατό
«Βιβλίο τής Μαγείας». Τό ΰντρον τοϋ
μάγου, θά πρέπει νά έχη έναν όμοιο άριθμό άνδρών καί γυναικών. Κάθε μήνα
τήν ήμέρα τής πανσελήνου, γίνονται ώ-

ρισμένες τελετές. Στό μεταξύ, γίνονται
καί άλλες άνεπίσησες συγκεντρώσεις
πού λέγοντοι Εσμπάθ, άλλά οί οκτώ με
γάλες γιορτές λέγονται Σαμπάτ.
Ό κόσμος συνήθιΖε νά λέη, ότι στό
Χολόουεν οί μάγοι πετοΰν στόν ούρανό
καβάλλα σέ μιά σκούπα. ’Αλλά άπόδειΕη, ότι οί μάγοι δέν διαθέτουν τέτοια έκπληκτικά μεταφορικά μέσα, είναι, ότι ή
ΡόΖμαρυ Μπάκλαντ άργησε στό ρσντεβού μος, έπειδή έμπλεΕε σ' ένα μποτιλλιάριαμα τών αύτοκινήτων τής Νέος Ύ όρκης. "Α ν είχε τήν δυνατότητα νά πετάΕη στούς οίθέρες μέ τήν σκούπα της,
θά καθότον νά βασανίζεται μέ τ' αύτοκίνητα;
Ά λ λ η φήμη είναι, ότι οί μάγοι κάνουν
τά μάγια τους γυμνοί. Ό Δρ Μπάκλαντ,
τό άρνεϊται καί έΕηγεϊ, ότι τά ρούχα, δέν
έμποδίΖουν τήν μαγεία. Τά ρούχα είναι
Ζήτημα προσωπικής προτιμήσεως γιά τόν
μάγο. Αλλά άλλοτε, όταν οί μάγοι κα
ταδιώκονταν καί έπρεπε νά συναντιώνται
μυστικά, έβγαΖαν συχνά τά ρούχα τους
γιά νά μήν τούς άναγνωρίΖουν έπειδή,
όπως λέμε συχνά «τά ρούχα δείχνουν
τόν άνθρωπο». Γιά τόν ίδιο λόγο, άλει
βαν τό σώμα τους μέ λάδι. Είναι δύσκο
λο νά πιάσης ένα γυμνό άνθρωπο πού
τό σώμα του γλιστρά.
'Ορισμένα λάδια όμως, έχουν μαγικές
ιδιότητες κοί χρησιμοποιούνται σέ ειδι
κές τελετές. Έ ν α άπ' τά λάδια αύτά,

λέγεται «λάδι πού σέ κάνει νά πετάς».
Ό Δρ. Μπάκλαντ λέει, ότι μιά φορά στήν
Σκωτία, σ' ένα Έσμπάτ, δοκίμασε ένα
τέτοιο λάδι. Τό έτριψε στό μέτωπο καί
στούς κροτάφους του. «Α ρ γό τερ α », συνεχίΖει, «(μερικές άπ' τις καπέλΛες τής
παρέας είπαν, ότι είχαν πετάξει γύρω
στό δωμάτιο ή είχον σηκωθή στόν άέρα.
Φαίνεται νά είχε μεγαλύτερη έπίδραση
στις γυναίκες τό λάδι αύτό.
Εγώ αίσθάνθηκα άπλώς πολύ μεγάλη Ζέστη καί
τίποτε άλλο».
Στοιχεία μαγικά ύπάρχουν σέ όλες τις
πρωτόγονες λατρείες, λέει ό Δρ. Μπά
κλαντ. Παράδειγμα ή συμπαθητική μα
γεία, όπου ό μάγος φτιάχνει ένα άντικείμενο ή ένα πράγμα νά μοιάΖη μέ αύτό
πού θέλεις νά μαγέψης. «Ο ί άνθρωποι
τών σπηλαίων παραδείγματος χάρη, έ
καναν τό μοντέλο ένός Ζώου καί τό σκό
τωναν συμβολικά προτού βγούν έΕω γιά
κυνήγι, πιστεύοντας, ότι ή πετυχημένη
παράσταση θά τούς έΕασφάλιΖε καί καλό
κυνήγι».
Μολονότι πανάρχαιη, ή μαγεία έΕακολουθεϊ νά είνοι κάτι καινούργιο. Πέρασε
αιώνες διωγμών, άλλά τώρα ΕαναγυρίΖει σήν έπιφάνεια. Ο Δρ. Μπάκλαντ πι
στεύει, ότι έχει γίνει πάλι δημοφιλής,
έπειδή πολλοί άνθρωποι σήμερα, δέν ι
κανοποιούνται άπ' τ*ν θρησκεία καί άναΖητοϋν άλλες κατευθύνσεις.
TO M
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ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Του έ.ά. Αντ/χου Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ
κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ . Β Ο Υ Δ Ι Κ Λ Α Ρ Η
’Απαραίτητον προϋπόθεσιν τής Πο
λεμικής ’Αρετής άπετέλεσεν αεί
ποτε ή εθνική ένότης, ή απου
σία τής όποιας, όχι μόνον δεν έπιτρέπει τήν δημιουργίαν οίασδήποτε
εθνικής άρετής, άλλα μεταβάλλει
εις έθνικώς καταστροψικάς και
τάς ύπαρχούσας άτομικάς άρετάς.
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-Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ ΕΓΩ Ι Σ Μ Ο Σ » είναι
μεγάλος εις όλους τούς Λαούς
διότι είναι αχώριστος άπό τό « Ε θ ν ι 
κόν
Μ ε γ α λ ε ί ο ν». Δέν πρό
κειται όμως περί παρατύπου
Υμνολο
γίας όφειλομένης εις Εθνικήν άλαΖονείαν άλλ' όποτελεϊ έργον
αύστηράς
Δικαιοσύνης ή άνογνώρισις τού ότι -ο ί
" Ε λ λ η ν ε ς
έ χ ο υ ν
Π ο λ ε 
μ ι κ ή ν
Α ρε τ ήν » .
Ή άναγνώσις αυτή δέν είναι συμπέρασμα σύθαίρετον άλλ' έκπηδά όβιάστως έκ τών σε
λίδων τής έλληνικής πολεμικής ιστορίας
τριάκοντα όλοκλήρων αιώνων.
Αλλά ποιον είναι τό ακριβές περιεχόμενον τής Πολεμικής 'Αρετής;
Ή
Π ο λ ε μ ι κ ή
Α ρ ε τ ή
δέν είναι
τι τό άπλοΰν, δέν είναι μία Σωματική,
Πνευματική ή Ηθική ίδιότης άλλ' είναι
μία σύνθεσις τρόπον τινά
σωματικών,
πνευματικών καί πρό παντός ψυχικών
ιδιοτήτων άπσραιτήτων διά νά άνταποκριθή κανείς εις τόν ρόλον του κατά
τό τρομερόν δράμα τού Πολέμου. Π ό
λε μ ι κ ή
Α ρ ε τ ή
σημαίνει:
νά ε ί ν α ι κ α ν ε ί ς π ρ ο ε τ ο ι μ α 
σ μ έ ν ο ς
άπό τήν ιδέαν τού έργου
τό όποιον θά κληθή νά ποιΈη εις περίπτωσιν πολέμου νά δ ι ε γ ε ί ρ η
ε ις
έαυτ όν ,
νά
όποκτά,
νά
δ ι α τ η ρ ή
καί
νά
έ Ε ασ κ ή τάς άναγκαίας διά τόν πόλεμον,
δυνάμεις του καί νά άφιερώνη εις τόν
πόλεμον όλας τάς προσπάθειας του.—
Μόνον ή Πολεμική
Αρετή έπιτρέπει
εις τόν στρατιώτην νά άντιμετωπίΖη
τήν βάναυσον πραγματικότητα τής μά
χης μέ τήν κυριαρχίαν τής θελήσεώς
του έπί του ένστικτου, τής όποιας θε
λήσεώς του ή μεγαλυτέρα ή η μικροτέρα διάρκεια κοτά τήν μάχην δίδει τήν
Ν ΙΚ Η Ν ή τήν Η Τ Τ Α Ν . Μόνον ή Πολε
μική Αρετή όποτελεϊ τήν δύναμιν μέ
τήν όποιαν άντιδρά κανείς εις τάς άναποφεύκτους πολλαπλός καί διαφόρου
βαθμού « Τ Ρ Ι Β Α Σ »
τάς όποιας
ύφίσταται έν πολέμω ή πολεμική μηχα
νή τόν βασικόν καί κύριον μοχλόν τής
όποιας άπστελεί ό παράγων Α Ν Θ Ρ Ω 
Π Ο Σ . Δυνόμεθα νά εϊπωμεν ότι, ή Πο
λεμική Αρετή τούτίΖεται μέ τήν V IR T U S M IL IT A R IS τών Ρωμαίων, (τήν
Θεάν δηλαδή τών Στρατιωτικών Α ρ ε 
τώ ν), ή άκριβέστερον μέ τήν V IR T U S
Α Ν ΙΜ Ι C O R P O R IS Q U E (δηλαδή) τήν
άρετήν τής ψυχής (ήθικήν άρετήν) καί
ττοΟ σώματος). Ή Πολεμική τούτέστιν
Αρετή εϊνοι κυρίως τό άθροισμά τών
ψυχικών έκείνων ιδιοτήτων αί όποϊαι θά
έπιτρέψουν εις τό άτομαν νά άντι,μετωπίση άλύγιστον τάς
πόσης φύσεως
δύσκολους πολεμικός καταστάσεις. Τάς
ψυχικός ιδιότητας αΙ όποϊαι άπαρτίΖουν
τήν Πολεμικήν Αρετήν ούδείς δύναται
νά άπαρριθμήση λεπτομερώς
εις τήν
πρώτην όμως σειράν έρχονται:
-Η
Γ ε ν ν αι ό τ η ς ,
τό
Θάρρος,
ή Κ α ρ τ ε ρ ί α ,
ή Π ί σ τ ι ς
πρός
τό
καθήκον
καί
ή
έ τ ο ι μ ό τ η ς
πρός
π ά σ α ν
θ υ σ ί α ν
σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς
καί
τής
Ζ ωή ς
μ α ς».
Εις τήν Πολεμικήν Αρετήν όθεν πε
ριλαμβάνονται οί όρισται τών ιδιοτήτων
τού άνθρώπου αί όποϊαι στηρίΖουν κατά
τήν γνώμην μας καί τό Κοινωνικόν Ο ι
κοδόμημα. Ή Πολεμική 'Αρετή καθιστά
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V T I S παραμονές τής πτώσεως τού μο“
ναρχικοί) καθεστώτος ύπήρχαν στό
Παρίσι δέκα περίπου φυλακές. Μέ τήν έγκαθίδρυαι τών ’Αρχών τής Έπαναστάσεως,
οί φυλακές αύτές έγιναν πενήντα.
’Από τήν Φόρς ώς τήν Μπούρμπ άπό
τήν Μονή τών Καρμηλιτών, τήν Κονσιερζερί, τήν Μικρή Φόρς ώς τήν Ά γ ια 11ελαγία, τό Λουξεμβούργο καί τό Άββαεΐο
(γιά νά άναφέρωμε μόνο μερικές άπό τΙς
φυλακές αύτές) ζοδσαν κλεισμένοι χ ιλ ιά 
δες άνδρες καί γυναίκες κάθε κοινωνικής
τάξεως καί περίμεναν, επί έβδομάδες ή
καί μήνες, νά δικασθούν. Ή δίκη, δυστυ
χώς, ήταν συνήθως σύντομη καί τελείωνε
μέ μιά καί μόνο άπόφασι: «Εις θάνατον!».
Οί φυλακισμένοι, στό σύνολό τους, δέν
άνήκαν, δπως θά μπορούσε νά φαντασθή
κανείς, μόνο στήν άριστοκρατία. Ά πό τήν
ήμέραν τής πτώσεως τών Γιρσνδίνων ώς
τόν μήνα Φρυκτιδώρ, οί φυλακές φιλοξε
νούσαν πολυάριθμους εκπροσώπους δλων
τών κομμάτων. Τελικά, οί δημοκρατικοί
έγιναν περισσότεροι άπό τούς μοναρχικούς,
γενσνός πού έξηγεΐ καί τό άξιοπερίεργο
άκόλουθο φαινόμενο: τήν θρησκευτική προσήλωσι μέ τήν όποια οί φυλακισμένοι Εόρ
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ταζαν μέσα στις φυλακές δλες, ανεξαιρέ
τως, τις πατριωτικές έορτές τού νέου ήμερολογίου!
Οί περισσότερες άπό αύτές τις φυλακές
τής Έπαναστάσεως ήσαν σέ στενούς, λα
σπώδεις δρόμους, σκοτεινού)- σχεδόν δλόκληρη τήν ήμέρα. Μέ τούς μαυρισμένους
άπό τήν βροχή τοίχους καί μέ τά σιδερόφρακτα παράθυρα, πρόσφεραν ένα μελαγχσλικό θέαμα. Ή Κονσιερζερί, ιδιαίτερα,
ήταν ή πιό τρομακτική άπό δλες, καί τήν
όνάμαζαν «τελευταίο σταθμό πριν άπό τήν
λαιμητόμο».
«ΤΗταν σέ δλη της τή φρίκη», γράφει
δ Άνρύ ντ’ Ά λμεράς, «χειρότερη άκόμη
καί άπό τήν Βαστίλλη, τή χαρακτηριστική
φυλακή τού Μεσαίωνος. Γύρω άπό μιά αύλή βαθειά καί σκοτεινή σάν πηγάδι, ύψώνονταν ψηλοί τοίχοι έπάνω άπό τούς ό
ποιους μόλις διακρινόταν ένα μικρό κομάτι ούρανοΰ. Οί τοίχοι αύτοί έπνιγαν, έσφιγ
γαν τήν αύλή άπό τέσσερις πλευρές, τής
άφαιρούσαν τόν άέρα καί τό φώς. Τά πα
ράθυρα ήσαν άλλού μέ κιγκλιδώματα καί
άλλοδ κλειστά. Οί πόρτες ήσαν βαρειές,
μέ σιδερένια έπένδυσι καί μέ τεράστιες
κλειδαριές. Δέν ύπήρχε ούτε ένας διά
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δρομος πού νά μήν είναι στενός, μέ πολ
λές στροφές, καί σκοτεινός. Δέν ύπήρχε
ένα κελλί πού νά μήν είναι υγρό, δύσοσμο καί σκοτεινό. Παντού ύπήρχαν σωροί
άπό σκουπίδια καί άπό βρωμερά άχυρένια
στρώματα, γεμάτα έντομα».
Μέσα σ’ ένα άπό αύτά τά κελλιά, τριάν
τα όχτώ ετοιμοθάνατοι είχαν στοιβαχθή έ
πάνω σέ έννέα κρεββάτια. Τό τμήμα τής
φυλακής πού όνσμαζόταν «Ποντικοπαγίδα»
(S ouriciere), ήταν γεμάτο άπό ποντικούς.
Κάπάιος κρατούμενος, δ Μπωρεγκάρ, πού
έντελώς τυχαία άθωώθηκε άπό τό έπαναστατικό Δικαστήριο, κινδύνευσε νά φαγωθή
ζωντανός άπό τά ποντίκια. Γιά νά μπορέση νά κοιμηθή τήν νύχτα, άναγκαζόταν
νά τυλίγεται καλά μέ δσα ρούχα είχε, καί
ένα πρωί τόν βρήκαν κατακουρελιασμένο
άπό τις δαγκωματιές τών ποντικών!
Μιά έκθεσις πρός τόν ύπουργό τών ’Ε
σωτερικών υπογράμμιζε τήν φοβερή κατάστααι αύτής τής Φυλακής. Είχαν διαταχθή πολλές άνακρίσεις, καί δλες κατέλη
γαν στήν άνάγκη βελτιώσεως τών συνθη
κών ζωής τών φυλακισμένων. Τίποτε 8-

Απέναντι: Τό μέγαρο τής Κο/σιερΖερί,άπως φαίνεται άπό μιό γέφυρα τοϋ Σηκουάνα. Κατά τήν Έπονάστοαι είχε με
τατροπή σέ μιά άπά τις πιό τρομερές φυλακές. Επάνω άριστερά: Τό κελλί τής Μαρίας Αντουανέττας, πού μετετράπη
σέ παρεκκλήσιο τό 1816. Επάνω δεΕιά: Ό άββάς Εμερί, ήγούμενος τοϋ Τάγματος τοϋ Αγίου Σουλπικίου, ά παρήγορος
τών κροτουμένων καί μελλοθανάτων.

μως δέν γινόταν. "Ως τό τέλος ή Κονσιερζερί παρέμεινε, μαζί μέ μιά άλλη Επίσης
τρομερή φυλακή, τήν Μπισέτρ, ένας τό
πος φρίκης.
Στους απαίσιους αότούς τόπους, δπου 8ποιος έμπαινε Ιννοιωθε νά έγκαταλείπεται
άπά τούς πάντες, τό χρήμα εξακολουθού
σε νά παίζη κάποιο ρόλο. Οί δυστυχείς
κρατούμενοι, πού πεοίμεναν έκεϊ τήν ήμέρα τής κρίσεώς, δταν διέθεταν δρισμένα χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμες π έ
τρες, μπορούσαν κάπως νά ανακουφίσουν
τήν φρίκη τής ζωής τους.
Άρκούσε γΓ αύτό νά άπευθυνθούν στόν
παντοδύναμο αύθέντη των σκοτεινών αύτών φυλακών, στόν άδιαφιλονίκητο κύριο
τών Παρισινών κρατητηρίων, στόν θυρωρό
ή σατράπη.
Καθώς ή Έπανάστασις προχωρούσε καί
οί φυλακές πλημμύριζαν άπά έπίσημα πρό
σωπα, δ θυρωρός, πού είχε δικαίωμα ζωής
καί θανάτου έπάνω ατούς κρατουμένους,
έπηρεαζόταν, συνεχώς καί περισσότερο,
άπό τήν σπουδαιότητα τού ρόλου του. Ή 
ταν ένας άπό τούς πρώτους ρόλους τής
έποχής έκείνης. "Ετσι, και ό θυρωρός έμφανίζεται βυθισμένος σέ μιά πολυθρόνα,
μέ άγέρωχο ύφος.
Στό πλάι του είναι
ένα μεγάλο τραπέζι γεμάτο χαρτιά, μπρο
στά στό δποίο στέκει διαρκώς ένας δεαμοφύλακας Επιφορτισμένος νά μεταδίδη
τίς έντολές του. Στούς τοίχους κρέμονταν
Εκατοντάδες κλειδιά δλων τών σχημάτων
καί τών διαστάσεων. 'Η πόρτα τοϋ θυρω
ρείου έμενε πάντοτε
άνοικτή, ώστε νά
μή διαφεύγη άπά τό άγρυπνο μάτι τού

θυρωρού καμμιά λεπτομέρεια άπό τήν κίνησι τών Επισκεπτών. Σέ αύτόν άπευθύνονταν δλες οί Εκκλήσεις, δλες οί αιτή
σεις, κάθε ήχώ άπό τίς φιλονικίες καί τά
Επεισόδια άνάμεσα στους δεσμοφύλακες
καί στούς φυλακισμένους, ή καί άνάμεσα
στούς ίδιους τούς φυλακισμένους.
Ό θυρωρός ρύθμιζε τά πάντα σάν α
πόλυτος μονάρχης. Αποφάσιζε γιά τό συσ
σίτιο, γιά τήν τοποθέτησι τών κρατουμέ
νων μέσα στά κελλιά, γιά τήν τήρησι τής
πειθαρχίας. ’Εκείνος, έπίσης, διαπραγμα
τευόταν μέ τούς πραμηθευτάτ τήν άγορά
τών διαφόρων ειδών. Ή μεγάλη του τέ
χνη συνίστατο στό νά Εκμεταλλεύεται τούς
φυλακισμένους, νά τούς μαδά ζωντανούς,
νά τούς άποσπά καί τό τελευταίο πολύτιμο
άντικείμενο, πού οί δυστυχείς Εκείνοι έ
κρυβαν έπάνω τους, ή καί τά βοηθήματα
πού τούς έφερναν οί δικοί τους. «'Εδώ μέ
σα», έλεγε ένας θυρωρός τής Α γία ς Πε
λάγιας, «δέν έχει κανείς άπολύτως τίπο
τε δικό του». Ό άνθρωπος αύτός ικανο
ποιούσε τίς ανάγκες τών φυλακισμένων άμειβόμενος ήγεμανικά. Κέρδιζε άμύθητα
ποίσά προμηθεύοντας στά δυστυχή θύματά
του άλλοτε ένα ψητό κοτόπουλο καί άλλο
τε μιά βούρτσα, ή μιά κουβέρτα γιά νά
σκεπασθοϋν, ή άκόμη
καί ένα ζευγάρι
γυαλιά. “Αλλωστε, γιά μεγαλύτερη εύκολία, οί περισσότεροι άπό τούς θυρωρούς
αύτούς έγιναν οί ίδιοι μαγαζάτορες. Που
λούσαν άπ’ εύθείας στούς φυλακισμένους
τρόφιμα καί είδη πρώτης άνάγκης σέ δπέρογκες τιμές. ’Αποκόμιζαν έτσι διπλά όφέλη.

Ή ιστορία διατήρησε τό δνομα μερικών
άπό τά πανίσχυρα αύτά άτομα, πού άλλοτε
ήσαν σκοτεινά καί κτηνώδη, άλλοτε τρο
μεροί λωποδύτες, καί καμμιά φορά αίσθηματίες καί άνθρωπισταί. "Ενας άπό αύ
τούς, πού τόν δνόμαζαν Ά λύ, ήταν πρώην
διευθυντής θηριοτροφείου καί είχε τήν τά
σι νά μεταχειρίζεται τούς φυλακισμένους
του σάν άγρια θηρία. Μεθυσμένος δλόκληρο τό εικοσιτετράωρο, σκορπούσε τόν τρό
μο σέ δλες τίς φυλακές άπ’ δπου περνού
σε, άπό τήν Φόρς μέχρι τό ΙΙλεσαί. «Ή ταν
μικρόσωμος», μάς πληροφορεί ένας πρώην
τρόφιμός του, «άλλά δταν καθόταν στήν
πολυθρόνα του γινόταν ένας τύραννος πιό
απόλυτος καί άπό τόν αύτοκράτορα τών
Μσγγόλων στόν θρόνο του». Φορολογούσε,
μέ τό ένα δέκατο τής άξίας του, κάθε
πράγμα πού έμπαινε μέσα στίς φυλακές,
(κρασί, πουλερικά, κεριά, άσπρόρρουχα).
“Εβγαζε άπό τά μαντήλια καί τά πουκάμισσα τά άρχικά τών κατόχων τους καί
τά κρατούσε γιά τόν έαυτό του. Έ πίσης
δεκάτιζε τά χρήματα πού οί συγγενείς
τους έστελνάν στούς φυλακισμένους. Καί
δταν κάποιος άπειλοϋσε δτι θά παραπσνεθή, δ πανίσχυρος Ά λύ τοϋ άπαντούσε δτι
θά τόν στείλη στήν Μπισέτρ, τήν κατα
ραμένη φυλακή, τήν κόλασι πού δλοι έ
τρεμαν στό άκουσμά της.
"Οταν συνάδελφοί του άπό άλλες φυλα
κές τοϋ έκαναν έπίσκεψι, δ Ά λύ χαιρό
ταν νά τούς έπιδεικνύη τούς φυλακισμέ
νους του, δπως στό παρελθόν έπεδείκνυε
τά θηρία τού θηριοτροφείου του σέ περα
στικούς Επισκέπτες.
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Μοντέλλο γκιλλστίνας.

—Αύτός έδώ, έλεγε, είναι σύμβουλέ .
ατό Κοινοβούλιο. Αύτή έχει είναι δούκισσα.
Ή άλλη είναι μαρκησία. ’Εκείνος ατό βά
θος είναι ποιητής, 8πως φαίνεται. "Οπως
βλέπετε έχομε συγκεντρώσει έδ® μιά ώραία κοινωνία!
"Ενας άλλος, δ ’Ιωάννης - Βαπτιστής
Γκωτιέ, θυρωρός τής φυλακής τοΟ Δημαρ
χείου, ασκούσε κυρίως τήν τοκογλυφία.
Δάνειζε στους κρατουμένους χρήματα μέ
ύπέρογκο τόκο. Δέν τδν ένδιέφερε διόλου
ή πολιτική. ’Εκείνο πού τόν άπασχολούσε ήταν νά συγκεντρώση μιά μικρή περιου
σία. Τά είχε καταφέρει καλά, άλλά ή Έ πανάστασις δέν τόν άφησε νά χαρή τά
πλούτη του. Τόν έστειλε στήν λαιμητόμο
στίς 24 Μαίου τοδ 1794.
Ό Μπεργκό χαρακτηρίσθηκε «άγριο τέ
ρας» άπό δλους δσοι τόν πλησίασαν ,καί
6 Σερνέ, στήν φυλακή τοδ 'Αγίου Λαζά
ρου, είχε τήν φήμη μεθύσου. Τό κρασί
8μως τόν εύθυμούσε καί ή διάθεσίς του
ήταν καλή κάθε φορά πού τά έπινε.
Πλάι στους άνυπόληπτους καί τρομερούς
θυρωρούς, είναι δίκαιο νά άναφέρωμε καί
τά όνόματα έκείνων πού φέρονταν μέ εύγένεια καί άνθρωπιαμό στους τροφίμους
τους. Ό Ρισάρ, θυρωρός τής Κονσιερζερί
καί ή γυναίκα του έδειξαν νά συγκινοΰνται
βαθιά άπό τήν καρτερική καί ύπερήφανη
στάσι τής Μαρίας Άντουανέττας. Μέ κίν
δυνο νά καταγελθή, ή κυρία Ρισάρ τοπο
θετούσε κάθε πρωί λουλούδια μέσα στό
κελλί τής βασιλίσσης καί τής προμήθευε
έκλεκτά φαγητά. "Ετσι, μιά μέρα, δταν ή
βασίλισσα έξεδήλωσε τήν έπιθυμία νά φάη
πεπόνι, ή κυρία Ρισάρ έτρεξε στήν άγορά γιά νά προμηθευθή αύτό τό φρούτο.
—Μαντεύω γιά ποιάν έρχεσαι, τής είπε
μιά μανάβισσα. Διάλεξε τό ώραιότερο πε
πόνι υου καί κράτησε τά χρήματά σου.
Νά πής στήν κυρία 8τι τής τό προσφέρω.
Ή γενναία θυρωρός είχε άναμιχθή στήν
«συνωμοσία τοδ γαρυφάλλου». Τήν συνέ
λαβαν μαζί μέ τόν άνδρα της στίς 11 Σε
πτεμβρίου τοδ 1793. Μπόρεσαν 8μως νά άποδείξουν τήν άθωότητά τους καί, δυό μή
νες άργότερα, άφέθησαν έλεύθεροι. Παρ’
8λα αύτά, ή κυρία Ρισάρ είχε τραγικό τέ
λος: τήν μαχαίρωσε κάποιος φυλακισμέ
νος πού είχε καταδικασθή αέ εικοσαετή
δεσμά.
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"Ενας άλλος θυρωρός μέ ανθρωπιστικά
αισθήματα ήταν δ Νωντέ, στις φυλακές
τοδ 'Αγίου Λαζάρου. Μεταχειριζόταν τούς
φυλακισμένους του μέ μιά καλωσύνη καί μέ
μιά εύγένεια, τήν δποία, δσοι έπέζησαν,
δέν ξέχασαν ποτέ στήν υπόλοιπη ζωή τους.
"Οσο γιά τόν Μπουσάρ, θυρωρό τής φυλα
κής τής 'Αγίας Πελαγίας, συγκινήθηκε
τόσο πολύ, καθώς καί ή γυναίκα του, στήν
θέα τής κυρίας Ρολάν, ώστε τής πρόσφεραν τό ίδιο τους τό διαμέρισμα.
"Οταν ξέσπασαν οί σφαγές τοδ Σεπτεμ
βρίου, γνωρίζοντας δτι οί δολοφόνοι πού
έσφαξαν τούς φυλακισμένους
έπρόκειτο
νά καταλάβουν τήν φυλακή τους, δ κύριος
καί ή κυρία Μπουσάρ είχαν τήν τόλμη νά
ειδοποιήσουν οί ίδιοι τούς τροφίμους καί
νά τούς φυγαδεύσουν, ένω οί ίδιοι δέθηκαν
σφιχτά μέ σχοινιά καί ξάπλωσαν στό πά
τωμα. Κι δταν τήν αύγή οί αιμοχαρείς
δολοφόνοι θέλησαν νά εισβάλουν στήν φυ
λακή τής 'Αγίας Πελαγίας, βρήκαν τις
πόρτες μανταλωμένες καί, γιά νά τις άνοίξουν άναγκάστηκαν νά τις
σπάσουν.
Μπαίνοντας στό θυρωρείο, άντίκρυσαν ένα
απροσδόκητο θέαμα. Ό θυρωρός καί ή γυ
ναίκα του ήααν ξαπλωμένοι στό δάπεδο
δεμένοι πισθάγκωνα ατόν τοίχο.
— ’Αργήσατε νά έρθετε, πολίτες, φώνα
ξαν καί οί δυό μόλις τούς έλυσαν. Οί φυ
λακισμένοι μας πρέπει νά ειδοποιήθηκαν,
γιατί εισέβαλαν στό θυρωρείο, μάς έδεσαν
καί μετά δραπέτευσαν.
Οί δολοφόνοι δέν ζήτησαν περισσότερες
έξηγήσεις καί κατευθύνθηκαν σέ άλλη φυ
λακή. Τό παιγνίδι δμως πού έπαιζαν οί
Μπουσάρ ήταν πολύ έπικίνδυνο. Κάποιος
τούς κατήγγειλε άργότερα, καί μόνο χ ά 
ρις στήν 9 Βερμιδώρ γλύτωσαν τήν λαι
μητόμο.
Ή ζωή δέν κυλούσε ίδια σέ δλες τις πα
ρισινές φυλακές. Διέφερε άπό τό ένα κτί
ριο στό άλλο. Κατά κανόνα δ θυρωρός,
γιά μεγαλύτερη εύκολία, άνήγγελλε δτι
τά γεύματα θά λαμβάνωνται άπό κοινού.
Κρατώντας τις πετσέτες τους, τά πηρούνια τους, τά κουτάλια τους, καί καμμιά
φορά καί ένα μικρό μπουκάλι άκριβοπληρωμένο κρασί, οί τετρακόσιοι ή πεντακό
σιοι φυλακισμένοι έβγαιναν άπό τά κελλιά
τους μέ τόν ήχο έινός μικρού κουδουνιού,
πού χτυποδσε ένας κλειδοδχος, καί πήγαι
ναν στήν τραπεζαρία. Αύτό ήταν τό μόνο
γεύμα πού τούς δινόταν τήν ήμέρα. Προη
γουμένως, δ μάγειρος είχε κάνει έρανο
άνάμεσα στούς
συνδαιτυμόνες καί είχε
συγκεντρώσει ένα στρογγυλό ποσό πού προσετίθετο γιά τόν πλουτισμό τοδ συνηθι
σμένου συσσιτίου.
Ό Άνρύ ντ’ Άλιιεράς άναφέρει, δτι σέ
ένα τραπέζι, μέ σαράντα άτομα σερβίρον
ταν δυό σουπιέρες μέ χορτόσουπα, ένάμισυ
κιλό κρέας βραστό, ένα κιλό βοδινό συ
κώτι, τριάντα αύγά γεμιστά, μιά πιατέλλα
μέ φασολάκια καί έξήντα βερύκοκα, «τά
καλύτερα πού είχε δ μανάβης». Τό κρέας
ήταν δμως, δπως φαίνεται, πολύ αμφίβο
λης ποιότητος, τά αύγά ήσαν χαλασμένα
καί οί σάλτσες αηδιαστικές .
Στήν φυλακή τοδ Λουξεμβούργου ή τρο
φή ήταν απαίσια, καί δέν μπορούσε νά
έξααφαλίση κανείς κρασί πού νά πίνεται.
παρά μόνο άν τό άγόραζε άπό τούς δεσμο
φύλακες πού τό πουλοδααν πανάκριβα.
Στό Πλεσσί οί φυλακισμένοι γευμάτιζαν
τό καλοκαίρι καθισμένοι σέ ένα μακρύ τρα

πέζι, στήν μέση τής αύλής. Τά πιάτα ήσαν
κακοπλυμένα, καί έπάνω στό τραπέζι 6πήρχαν «τρεις πιατέλλες πού προκαλοδσαν ναυτία», άφηγεΐται ή κόμησσα ντέ
Ροάν στά «’Απομνημονεύματά της». Οί φυ
λακισμένοι ήσαν άναγκασμένοι νά άνοίγουν
τό κρέας μέ τά δάχτυλά τους: «Στερημέ
νοι άπό μαχαίρια, είχαμε αάν μοναδικά
χρήσιμα σκεύη μιά χύτρα, άπό ένα ξύλινο
πηρούνι καί κουτάλι καί ένα φλιτζάνι».
Τά τραπεζομάνδηλα, . διαβεβαιώνει ή
δούκισσα ντέ Ντυρά, δέν ήσαν ποτέ πλυ
μένα, καί καθώς χυνόταν έπάνω τους πολύ
κρασί, διατηρούσαν μιά έξαιρετικά δυσά
ρεστη οσμή.
Πολλές φορές τρίχες άπό
μαλλιά κολυμπούσαν μέσα στά π ιά τ α ...
’Αφού τέλβ.ιωνε τό φαγητό, ή τραπε
ζαρία μετεβάλλετο σέ σαλόνι καί σέ άναγνωστήριο. Βασίλευε άπόλυτη σιγή σέ β
ρισμένες γωνιές, δπου άλλοι έγραφαν καί
άλλοι διάβαζαν βιβλία, φυλλάδια καί έφημερίδες, πού είχαν κατορθώσει νά προμηθευθούν πληρώνοντας γιά κάθε άντίτυπο
πενήντα ώς έκατό λίβρες.
Σέ μιά άλλη γωνιά συγκεντρώνονταν οί
γυναίκες πού έραβαν, κεντούσαν ή έπλε
καν. Έπιτρέπονταν οί δμιλίες καί άκούγονταν καί μερικά γέλια. «Οί γυναίκες έ
παιρναν τό πιδ γλυκό τους χαμόγελο. Οί
άνδρες προσπαθούσαν νά πάρουν εύχάριστες
πόζες, έκαναν λογσπαίχνια καί έπιδείκνυαν τό πνεύμα τους στις διακριτικές θαυμάστριές τους. Συνομιλούσαν γιά νά περνά
ή ώρα».
’Ακόμη δμως καί μέσα στίς πιό σκλη
ρές φυλακές, δταν πλησίαζε άμείλικτος δ
θάνατος, ή φιλαρέσκεικ, ή άνάγκη τής
προσελκύαεως θαυμασμού, δέν έγκατέλειπε τούς φυλακισμένους. Χαρακτηριστική
άπό τήν άποψι αύτή είναι μιά περιγραφή
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σύνθεσις ενός άπό τά λαϊκά δικαστή
δο τής Γαλλικής
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τής ζωής στήν Κονσιερζερί, πού μας άφη
σε δ Μπενιό: «Οί Γαλλίδες», γράφει «δέν
είχαν χάσει τδν χαρακτήρα τους, θυσία
ζαν τά πάντα στήν έπιθυμία τους νά αρέ
σουν. 'Ο διάδρομος ήταν δ αγαπημένος μας
περίπατος. Κατεβαίναμε έκεϊ μδλις μάς
Ιβγαζαν άπό τά κελλιά μας. Οί γυναίκες
έκαναν τήν έμφώνιαί τους τήν ίδια ώρα.
Ή τουαλέττα τους διεκδικούσε τά Απαρά
γραπτα δικαιώματά της.
"Εκαναν τήν
πρωινή τους έμφάνισι ντυμένες μέ έπιμελημένη άτημελησία, προσέρχοντας νά ται
ριάζουν τά χρώματα τοΰ φορέματος μέ τά
δποδήματα καί τίς δαντέλλες τής κεφαλής
Ή τα ν τάση ή φρεσκάδα καί ή χάρις τους,
ώστε δύσκολα υποπτευόταν κανείς δτι εί
χαν περάσει τήν νύκτα τους έπάνω στδ
βρωμερό Αχυρόστρωμα τοΰ κελλιού τους.
»Μετά τήν πρωινή άτημέλητη έμφάνισι
τους, οί γυναίκες Ανέβαιναν πάλι στά κελλιά τους καί τδ μεσημέρι κατέβαιναν ντυ
μένες προσεκτικά,, χτενισμένες μέ έπιμέλεια. Οί τρόποι τους δέν ήσαν ίδιοι μέ
τοΰ πρωϊνοΰ. Είχαν κάτι τδ πιό έντονο, ένα
είδος αξιοπρέπειας. Τδ βράδυ έμφανίζονταν καί πάλι διαφορετικά ντυμένες. ’Ε πί
σημες, μέ έξωμες τουαλέττες.
«Παρατήρησα, δτι δσες γυναίκες μποροΰσαν, παρέμεναν πιστές στήν συνήθεια
τής Αλλαγής άμφιέσεως τρεις φορές τήν
ήμέρα. Οί ύπόλοιπες
συμπλήρωναν τήν
έλλειψι κομψότητος μέ δαη καθαριότητα
τούς έπέτρεψε νά έξασφαλίζουν δ τόπος
τής φυλακής.
« . . . Έ χ ω τήν πεποίθησι δτι τήν έποχή έκείνη κανένας περίπατος τοΰ Παρισιού
δέν προσέφερε συγκεντρώσεις γυναικών
ντυμένων μέ τόση κομψότητα, δση ή αύλή
τής ΚονσιερζερΙ τδ μεσημέρι. Έ μ ο ια ζε
μέ ένα παρτέρι στολισμένο μέ λουλούδια,

ρια πού λειτουργούσαν κατά τήν περίοΈπανοστάοεακ;.

Αλλά φραγμένο μέ κάγκελλα. Ή Γαλλία
είναι, πιθανόν, ή μόνη χώρα καί οί Γαλ
λίδες οί μόνες γυναίκες τοΰ κόσμου, πού
είναι ικανές νά προσφέρουν συνδυασμούς
τόσο παράξενους καί νά μεταφέρουν δ,τι
τδ πιδ έλκυστικό, τδ πιδ αισθησιακό ατούς
κόλπους τοΰ πιό Αποτρόπαιου καί άποκρουστικοΰ περιβάλλοντος.
Μέ τήν συγκατάθεσι τοΰ θυρωροΰ, δριαμένες ήμέρες έπιτρεπόταν μιά μικρή ψυ
χαγω γία στούς φυλακισμένους.
Ποιηταί
διάβαζαν στίχους τους, τραγουδιαταί έκτελοΰσαν
κάποιο σκοπό, στήν Φόρς ένας
κρατούμενος έπαιζε φλάουτο. Παίζοντας
έπίσης μικρές βουβές θεατρικές σκηνές
μέ βάαι διάφορα αινίγματα (C h arad es),
άλλά οί άκροστοιχίδες είχαν τήν μεγαλύ
τερη έπιτυχία.
Σέ Αντιστάθμισμα ήταν τρομερή ή στι
γμή σέ δλες τίς φυλακές, δταν έμφανιζόταν τδ κάρρο πού έστελνε δ Φουσέ Τενβίλ
γιά νά μεταφέρη τούς δποδίκους στδ έπαναστατικδ δικαστήριο, δηλαδή στδ θάνατο.
«"Ενας τρομακτικός
θόρυβος αντηχούσε
κάτω άπδ τίς καμάρες», γράφει ένας αύτόπτης μάρτυς. «"Ενα μεγάλο κάρρο έμ 
παινε στήν αύλή. Τδ έσερναν τέσσερα ά
λογα καί τδ Ακολουθούσε ένα τμήμα χω 
ροφυλακής. “Ενας άνθρωπος μέ δύσμορφο
παρουσιαστικό κατέβαινε
άπδ τδ κάρρο
κρατώντας ένα μεγάλο κατάστιχο στά χ έ 
ρια του. Ή τα ν κλητήρας τοΰ επαναστατι
κού δικαστηρίου. Δίνει έντολή νά χτυπήση ή καμπάνα καί νά κατεβή δλος δ κό
σμος στήν αύλή. Ή έντολή του έκτελεϊται χωρίς καμμιά χρονοτριβή. "Ολοι οί
φυλακισμένοι συγκεντρώνονται μπροστά
του καί οί περισσότεροι Απ’ αύτούς τρέ
μουν γιά τήν τύχη πού τούς Αναμένει. Οί
γυναίκες κρατοόν άπό τδ χέρι τούς άνδρες
τους, τούς Αδελφούς ή τίς Αδελφές τους,
τούς έραστάς ή τούς φίλους τους. "Ολοι οί
φυλακισμένοι, συγκεντρωμένοι, άποχαιρετιοΰνται γιά τελευταία φορά. "Οσοι δέν
περιλαμβάνονται στδν φοβερό κατάλογο,
πού τούς ξέχασε δ θάνατος στήν συγκομιδή
αύτή, καί πού έχουν τδ σθένος νά Οπερνικήσουν αύτή τήν δοκιμασία, μόλις Αρχί
ζουν ν’ Ανασαίνουν μέ άνακούφισι, σπεύ
δουν νά προσφέρουν βοήθεια στίς γυναίκες,
στούς ήλικιωμένους, στίς κοπέλλες καί
στά παιδιά. Συχνά, δύο, τρία καί τέσσερα
άτομα λυποθυμοΰσαν Απδ έκπληξι καί τρό
μο, καθώς Ακόυαν νά προφέρεται τδ όνο
μα ένός συγγενούς ή φίλου. 'Ο θυρωρός
φώναζε τδν κατάλογο των ύποδίκω, καί
Απδ καιρό σέ καιρό δ κλητήρας έπαναλάμβανε μέ βροντώδη φωνή τά ονόματα των
θυμάτων πού προορίζονται γιά τδ μαρτύ
ριο. Οί μελλοθάνατοι Ανέβαιναν παραπα
τώντας στδ Αποτρόπαιο κάρρο».
Πολλές ψυχές άποκαλύφθηκαν Αδάμα
στες δταν αήμανε γΓ αύτές ή έσχατη ώρα!
ΙΙολλά υπήρξαν τά παραδείγματα μεγαλεί
ου, ένεργητικότητος καί Αφοσιώσεως! Υ 
πάρχει τδ περιστατικό τοΰ Ντέ Λουαζερόλ,
ένδς Ανθρώπου έξήντα έξη έτών. Βρισκό
ταν στήν ΚονσιερζερΙ κλεισμένος μαζί μέ
τδν γιό του. "Οταν άπό λάθος τοΰ κοινο
ποίησαν τδ ένταλμα πού Απευθυνόταν στδν
γιό του, δέν είπε τίποτε Αλλά έτρεξε στδ
δικαστήριο μέ δση ταχύτητα τοΰ έπέτρεπαν τά Αδύνατα γεροντικά πόδια του, μέ
τδν φόβο δτι δ γιός του θά άρνιόταν τήν
χαρά τής θυσίας, ν’ άντικαταστήαη τδ παι
δί του στδ θάνατο.

Σίδερα μέ τό όποια δένοντον μέσα ατό
κελλιά τους οί κρατούμενοι.

'Γπάρχει έπίσης ή περίπτωσις τής νεα
ρής Σελί ντέ Μπουά Μπερανζέ, δταν δλοι
οί συγγενείς της δδηγοΰνταν στήν λαι
μητόμο. Αύτή Αρνήθηκε νά μείνη καί φώ
ναξε! θέλω καί έγώ νά πεθάνω!
ΟΙ φύλακες δέν τήν άφηναν νά Ανέβη
στδ κάρρο. Έ κείνη δμως τούς παραμέ
ρισε καί σκαρφάλωσε έπάνω διά τής βίας,
άφοό πρώτα χαστούκισε τδν κλητήρα τοΰ
έπαναστατικοΰ δικαστηρίου.
Οί κρατούμενοι προσπαθούσαν μέ κάθε
τρόπο νά έπικοινωνήαουν μέ τούς συγγε
νείς καί τούς φίλου: τους πού είχαν δια
τηρήσει τήν έλευθερία τους. Πολλοί χρη
σιμοποιούσαν γιά τδν σκοπό αύτό γυμνα
σμένους σκύλους. Σύντομα δμως τδ τέχνα
σμα άποκαλύφθηκε καί οί φύλακες σκό
τωσαν αύτά τά σκυλιά. ’Αξίζει νά άναφέρωμε ένα Απδ τά έξυπνα αύτά τετράποδα,
πού είχε τεθή στήν ύπηρεσία τής Μαρίας
Άντουανέττας καί τήν Ακολουθούσε άπδ
φυλακή σέ φυλακή. Τδν έδιωξαν άπό τήν
ΚονσιερζερΙ, δταν μετέφεραν έκεϊ τήν βα
σίλισσα, καί δ σκύλος έμεινε έπί ήμέρες
μπροστά στδ κατώφλι Απ’ δπου είχε πε
ράσει ή κυρία του. Πότε - πότε ένας χω 
ροφύλακας ή ένας δεσμοφύλακας τοΰ έδι
νε μιά κλωτσιά. Ό σκύλος Απομακρυνόταν
γιά λίγο καί μετά έπέστοεφε.
"Εμεινε έκεϊ ώς τδ θάνατο τής Μαρίας
Άντουανέττας, ή όποια βγήκε Απδ μιά
άλλη πόρτα γιά νά δδηγηθή στήν λαιμη
τόμο. Έ μ εινε έκεϊ, μπροστά στήν είσοδο
τής φυλακής, πολλούς μήνες μετά τήν έκτέλεσι τής κυρίας του, καί κατόπιν, ξα
φνικά, μιά ήμέρα έξαφανίσθηκε. Φαίνε
ται δτι είχε τρυπώσει σέ κάποια γωνιά
γιά νά ξεψυχήση.
Οί αισθηματικοί δεσμοί ήσαν έξαιρετικά
έντονοι μέσα στδ περίεργο αύτό περιβάλ
λον τών φυλακών. Ή συζυγική Αγάπη, δπως άναφέραμε ήδη, προσέφερε δψηλά
δείγματα Αφοσιώσεως. 'Γπήρχαν δμως καί
άνδρες καί γυναίκες, πού δέν άπέφευγαν
νά Αναζητήσουν Αλλοΰ κάποια παρηγοριά.
Ή Ανάγκη νά ξεσκάσουν, νά διώξουν τδν
φόβο τοΰ θανάτου, τούς κυρίευε καί τούς
έσπρωχνε νά Αφιερώνουν στδν έρωτα τίς
τελευταίες ώρες πού τούς άπέμεναν νά
ζήσουν. Ή ιστορία Αναφέρει μερικές Απδ
τίς περιπέτειες αύτές τής μιάς ήμέρας ή
(Συνέχεια είς τήν σε) 7 7 0 1
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Δεξιά: Όμάς αστυνομικών προ
του Αγνώστου Στρατιώτου τό
έτος 1935 μετά τήν λήξιν μέ
τρων τάξεως. Κάτω: ’Αξιωμα
τικοί καί άστυφύλακες τοϋ Ζ
Άστυν. Τμήματος τά Χριστού
γεννα τοϋ έτους 1928. (Εύγενής
προσφορά τοϋ Άρχ. κ. Μιχ.
Άντωνιάδη). ’Απέναντι: Οί
άνδρες τοϋ Α' Άστυν. Τμήμα
τος ’Αθηνών τήν ήμέραν τοϋ
Πάσχα τοϋ 1928 εις Άγ. Πα
ρασκευήν.

758

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ»

Η
Ο

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Φ

Μ Α Σ

Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ

Ο Π Ο Σ
Ι Κ Ο Σ

Τ Η Ν
Φ

Ε Ι Δ Ε

Α Κ Ο Σ

ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ
ΤΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΠΟΛΕΩΝ
Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ άποκλειστικότητα παλαιές ανέκδοτες φωτογραφίες άπό τήν ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μιά προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.
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Επάνω: ’Αστυνομικοί εκπαιδεύονται εις την όδήγησιν αυτοκινήτου. ’Ιανουάριος
1940 (εύγενής προσφορά τοΰ τ. Άστυν. Διευθυντοϋ κ. Σέττα). Κάτω: Ή Σχολή
Ύπαστυνόμων εις τό πεδίον βολής τής Σχολής Εύελπίδων μετά πραγματοποιηθεϊσαν
βολήν τό έτος 1939. ’Απέναντι: Ό πρώτος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, μετά τοΰ
Άστυν. Διευθυντοϋ Άριστ. Κουτσουμάρη.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟ
ΔΙΗΓΗΜ Α
ΤΟ Υ
ΝΤΕ Ι ΒΙΝΤ
ΣΤΡΙΝΓΚΕΡ
«Τ ά
μοναδικά δα
κτυλικά άττοτυπώματα
πού βρέθηκαν άνήκαν
σέ έναν άνθρωπο ύπεράνω κάθε υποψίας.
Έτσι ό δολοφόνος μάς
κοροΐδευε,
μπροστά
στά μάτια μ α ς ...» .
/"Λ ΦΟΝΟΣ τού Λάγκεν έγινε τήν έπομένη πού γύρισα άπό τις διακοπές
καί ή ιστορία του στάθηκε μοναδική στά
χρονικά τής άοτυνομίας. Ό Κάρσον Λάνγκεν ήταν ένας γεροπαράξενος, πού είχε
κάτι μεταλλεία στό Τέξας κ ι’ δταν τόν
πήραν τά χρόνια μάζεψε τά λεφτά τοο,
ήρθε στήν Καλιφόρνια a t’ άγόρασε ένα
μεγάλο κτήμα κοντά στή θάλασσα, άποφααισμένος νά περάση τά τελευταία χρόνια τής ζωής του κάτω άπό τόν ζεστό
ήλιο τής πολιτείας μας.
Ά πό τήν πρώτη στιγμή πού έγκαταστάθηκε στήν πόλη μας άρχισε νά γκρινιάζη καί νά διαμαρτύρεται. Συνεχώς έγρα
φε γράμματα καί παραπονιόταν στόν δήΜ·*ρχο. "Ο,τι δήποτε κ ι’ άν γινόταν στήν
πόλη μας ήταν στραβό. "Αν ένας δρόμος
ήταν ήλεκτροφωτιαμένος, τότε ήταν πάρα
πολλά τά φώτα καί γινόταν σπατάλη ήλεκτρικοδ. "Αν δέν είχαμε προφτάσει νά
ήλεκτροφωτίσουμε άκόμη κάποιον άλ
λο δρόμο, τότε έφταιγε πάλι τό δημοτικό
συμβούλιο, πού άδιαφοροδσε κα! ξόδευε
ιά χρήματα τοδ Δήμου άλλοδ. ΙΙαραπονιόταν γιά τόν θόρυβο πού έκαναν τά κλά
ξον τών αύτοκινήτων καί ήταν ό πρώτος
πού θά έβλεπε μιά λακκούβα, μόλις θά
άνοιγε σ’ ένα δρόμο.
Μέ λίγα λόγια ήταν άνυπόφορος. Είχε
παντρευτή έξη φορές καί ή καλύτερη άπό
τις γυναίκες του δέν είχε κατορθώσει νά
ζήση μαζί του πάνω άπό έξη μήνες. Ή
τελευταία του γυναίκα πέθανε ξαφνικά,
λίγους μήνες μετά τό γάμο τους, κ ι’ έτσι
γλύτωσε άπό τήν τυραννία του.
Ά πό τούς γάμους του δέν είχε άποκτήσει παιδιά. Μόνο ή τελευταία γυναίκα του
ή Μαίρη Σκόρμπιν Λάνγκεν, είχε ένα γιό
άπό προηγούμενο γάμο. Λεγόταν Γκάρυ.
"Ηταν ένας καλοφτιαγμένος νέος, ψηλός
άδύνατος, μέ σκόδρα μαλλιά καί μιά δλάϊ-
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σια μύτη, σάν έλληνικοδ άγάλματος. "Ολη
του ή φυσιογνωμία
γενικά ήταν πολύ
συμπαθητική καί μόνο έγώ άπό τήν πρώ
τη στιγμή, είχα τήν έντύπωση πώς κάτι
δέν μοβ άρεσε σ’ αδτόν τόν νέο. Τελικά
κατέληξα πώς ήταν τά ρουθούνια του, πού
ήταν πολύ άνοικτά καί μοδ έδιναν τήν
έντύπωση μιάς άπληστίας καί άναίδειας
μαζί. Α λλά αύτό ήταν μιά τελείως προ
σωπική γνώμη, πού δέν στηριζόταν που
θενά.
Τόν αντιπάθησα άπό τήν πρώτη στιγμή,
άλλά καταλαβαίνοντας πώς μιά τέτοια
διάθεση θά μπορούσε νά δυσχεράνη τήν
κρίση μου σάν άστυνομικοδ, παραμέρισα
τά προσωπικά μου αισθήματα κ ι’ άπεφάσισα νά είμαι δσο πιό άντικειμενικός μπο
ρούσα.
Μέχρι τόν ®όνο ζούσαν μαζί στά κτήμα
δ γέρο - Λάγκεν καί 6 Γκάρυ. Ό Γκάρυ
ήταν πού άνεκάλυψε τόν νεκρό, μάς τη
λεφώνησε καί μάς περίμενε νά φτάσουμε.
Στεκόταν ήσυχα, μέ μιά παράξενη ψυχραι
μία, στήν πόρτα τού σπιτιού.
’Εγώ πήγα έκεί μέ τόν βοηθό μου, τόν
Μάρτυ Σίμς, καί σέ ένα άλλο αύτοκίνητο
ήταν δ Ράϊνολντ, άπό τό χημείο τής άστυνσμίας καί δ δρ. Τζέκινς, δ ιατροδικα
στής.
ΤΟ ΣΙΙΙΤΙ ήταν μεγάλο, δίπατο καί
άσχημο. Ό Γκάρυ Σκόρμπιν στεκόταν έ
κεί, άκουμπώντας στήν άνοιχτή έξώπορτα
καί κυττώντας μας άδιάφορα. Α ργά, σχε
δόν προκλητικά, έβγαλε τό τσιγάρο πού

κρεμόταν άπό τά μισάνοιχτα χείλη του καί
τό πέταξε ατό πλακόστρωτο.
— Ό γέρος είναι έκεί μέσα, μάς είπε.
Μάς άκολούθησε μέσα στό σπίτι, πού
μπήκαμε τρέχοντας δ Μάρτυ κ ι’ έγώ. Τό
έσωτερικό τοδ σπιτιού ήταν σκοτεινό καί
τά έπιπλα σκόδρα καί βαριά, μεγάλα καί
άταίριαστα μέ τό χαρούμενο κλίμα τής
Καλιφόρνιας.
— Ά π ’ έδώ, είπε πάλι δ Γκάρυ, προ
χωρώντας μπροστά καί δείχνοντας μας ά
διάφορα πρός ένα εδρύχωρο δωμάτιο, πού
χρησίμευε γιά γραφείο.
Υπήρχαν κάτι δερμάτινες πολυθρόνες
κ ι’ ένας καναπές έκεί μέσα, κάτι ράφια
μέ βιβλία στούς τοίχους, ένα βαρύ παλιό
γραφείο καί πίσω του, στόν τοίχο, τό χρη
ματοκιβώτιο, πού ήταν άνοιχτό.
— Φύλαγε τρείς μέ τέσσερις χιλιάδες
δολλάρια έκεί μέσα, είπε πάλι δ Γκάρυ.
’Εγώ τόν είχα προειδοποιήσει. . .
Ό Λάγκαν ήταν πεσμένος μπρούμυτα,
κάτω σχεδόν άπό τό γραφείο του, καί τά
κεφάλι του άκουμπούσε μέ τό ένα μάγου
λο έπάνω στό χαλί. Μιά καί μόνη σφαίρα
είχε τρυπήσει τό πίσω μέρος τοδ κεφαλιού
του καί είχε σφηνωθή στό κρανίο του.
"Ηταν πολύ ήσυχα μέσα ατό δωμάτιο δ
ταν μπήκαν δ Ράϊνολντ καί δ δρ. Τζέκινς.
Ό Ράϊνολντ μέ μιά κιμωλία χάραξε πάνω
στό χαλί τήν θέση τοδ πτώματος, καί μετά
δ δρ. Τζέκινς γονάτισε κ ι’ άρχισε νά έξετάζη τδν νεκρό.
— 'Γπολογίζω πρόχειρα δτι θά πέθανε
πριν άπό τρεις, τό πολύ τέσσερις ώρες, εί
πε μέσα άπ' τά δόντια του δ δρ Τζέκινς.

Χωρίς άικριβολία δ θάνατός του έπήλθε α
καριαία μέ τήν είσοδο τής σφαίρας στό
κρανίο του.
Στό μεταξύ ό Μάρτυ έψαχνε παντού γιά
τδ 8πλο.
— Δέν ύπάρχει τδ δπλο εδΰ> μέσα, είπε
στό τέλος.
Ό Ράϊνολντ, άπδ τήν άλλη μεριά, είχε
πάει στδ χρηματοκιβώτιο καί κύτταζε γιά
δακτυλικά άποτυπώματα. "Εκαμα νόημα
στόν Γκάρυ Σκόρμπιν νά μέ άκολουθήση στδ
διάδρομο. Υπάκουσε γρήγορα, χωρίς νά
προσπαθήση δμως νά κρόψη τήν ένόχλησή
του γ ι ’ αύτό.
***

— ΠΕΙΡΑΞΕΣ τίποτα έκεΐ μέσα ή τά ά
φησες 8λα δπως τά βρήκες; τδν ρώτησα
μόλις βγήκαμε.
— Μπά. .. έτσι ή τ α ν .. .
— Δέν άγγιξες τίποτα;
Άνααήκωσε τούς ώμους του βαριεατημένα.
—Μόνο τδν γ έ ρ ο ... ύποθέτω. Τδν άνασήκωσα, είδα πώς είχε πεθάνει καί τδν
άφησα νά πέση πάνω, στδ χαλί. Μετά πή
γα καί είδα ατό χρηματοκιβώτιο, αλλά δέν
τδ άγγιξα. Σκέφτηκα πώς θά θέλατε νά
ψάξετε γιά άποτυπώματα.
— Υ πηρέτες; "Εχετε δπηρετικδ προσω
πικό έδω;
— Μπά. .. μόνο τήν γριά παραδουλεύ-

— Τί έκανες δλο τ’ άπόγευμα;
— Ή π ια μπάρα. Κύτταξα κάτι ψαράδες.
Κολύμπησα στήν πλάζ. Μετά γύρισα πίσω
σπίτι, βρήκα τδν γέρο ξερό καί τηλεφώ
νησα στήν άστυνομία.
Ό τόνος τής φωνής του ήταν αδιάφορος
σάν νά μοΟ έλεγε μ’ αύτό τδν τρόπο πώς
άν ήθελα άς τδν πίστευα κ ι’ άν δέν ήθελα
άς μή τδν πίστευα. ’Εκείνη τήν στιγμή
τουλάχιστον δέν μπορούσα νά κάνω διαφο
ρετικά καί τδν πίστεψα.
—Καυγαδίζατε συχνά μέ τδν Λάνγκεν;
— "Ολη τήν ώρα.
— Γιά τί πράγμα;
—-Γιά λ εφ τά .. . γιά νά βρώ δουλειά.. .
γ ιά ...
— Καλά, δέν δουλεύεις;
— ’Εγώ ; "Οχι, για τί; Έ χ ε ι. .. είχε αρ
κετά λεφτά.
— Ξέρεις, είναι ένα θαύμα πού δέν σ’
έδιωξε μέχρι τώρα, είπα μή ξέροντας τί
άλλο νά πώ.
Τδ γέλιο του έδειξε πόσο λίγο μέ φοβό
ταν ή πόσο δπελόγιζε τήν γνώμη μου.
— Μπά, είπε. Ά ν τδβλεπε τδ πράγμα
κανείς, σωστά, δ γέρος φοβόταν μή μέ χ ά 
ση. "Ημουν δ μόνος πού τόλμησε ποτέ νά
τού άντιμιλήση. Σ’ δλη του τήν ζωή δέν
έκανε άλλο άπδ τδ νά διώχνη δποιονδήποτε άνθρωπο πού τδν είχε πλησιάσει. ’Εγώ
ήμουν δ μόνος πού είχε άπομείνει.
'Ο Γκάρυ σήκωσε τδ χέρι του καί τδ έ-

έγκλημα
τρα, πού έρχεται μέρα παρά μέρα καί κα
θαρίζει. Σήμερα δέν είναι ή μέρα τ η ς ...
θά έρθη αύριο.
— Καλύτερα νά μού πής τί έκανες σή
μερα.
Καί πάλι άνασήκωοε τούς ώμους του
κατά τρόπο άρκετά έκνευριστικό.
— Ξύπνησα τδ πρωί, άρχισε νά λέη. Ό
γέρος είχε ξυπνήσει άρκετά νωρίτερα. Με
τά καυγαδίσαμε, δπως συνήθως. Τού ε ί
πα νά πάη στδ διάβολο καί μετά κατέδηκα
στή θάλασσα.
— "Εμεινες δλη τήν ήμέρα έκεί;
— Ή τα ν μεσημέρι πιά, μέ διώρθωσε.
— Είδες κανέναν έκεί πού νά τδν ξέρης;
’Ανασήκωσε γιά μιά άκόμη φορά τούς
ώμους του.
— Γιατί; Ή τα ν άνάγκη; Δέν τδ ήξερα
πώς θά τίναζε τά πέταλα. Δέν έχω άλ
λοθι, άν έννοήτε αύτό. Υποθέτω πώς θά
πρέπει νά μέ είδαν διάφοροι στήν πλάζ,
άλλά δέν έχω ιδέα ποιοι μπορεί νά είναι.
— Σού συνιστώ νά ψάξης νά βρής ένα δυδ άπ’ αύτούς. Γιά τδ καλό σου.
Μέ κύτταξε γιά λίγο στά μάτια χωρίς
νά πή τίποτα. Ε ίχε κάτι μαύρα, μεγάλα
μάτια μέ μακριές βλεφαρίδες, πού θά τίς
ζήλευε καί ή πιδ όμορφη γυναίκα.
— ’Εσείς τούς θέλετε, έσεΐς νά ψάξετε
νά τούς βρήτε, μού είπε μέ άναίδεια. ’Εγώ
δέν είμαι δποχρεωμένος νά άποδείξω τί
ποτα, έτσι δέν είναι;
Συγκρατήθηκα μετά βίας νά μή τού άστράψω μιά μέ τήν άνάποδη τού χεριού
μου.

φερε στδ στόμα του, πού άνοιγε σ’ ένα με
γάλο χασμουρητό.
— Τίποτε άλλο; είπε.
— ΙΙρδς τδ παρόν μάλλον δχι. Μήπως εί
δες τίποτα άγνώστους έδώ γύρω; Τίποτα
ύπόπτους;
—Μπά.
—Μήπως είδες κανένα νά φεύγη άπδ τδ
σπίτι δταν έρχόσουν έσύ;
— Μπά.
— Μήπως έχεις καμμιά ιδέα ποιδς μπο
ρεί νά τδκανε;
— Μπά.
— Ποιδς άλλος ήξερε γιά τδ χρηματοκι
βώτιο έκτδς άπδ σένα καί τδν Λάνγκεν;
—Πού θέλετε νά ξέρω; Φαντάζομαι δλος δ κόσμος. Ξέρετε τώρα πώς διαδίδετε
ή φήμη δτι ένας μαζεύει χρήματα στδ σπί
τι του.
— Ναί, άλλά συνήθως αύτοΰ τού είδους
οί άνθρωποι δέν κάθονται νά διαλαλούν
πού φυλάνε τά χρήματά τους.
— Πάντως, στήν περίπτωση τού γέρου
αύτό ήταν κοινό μυστικό κΓ εγώ τδ έλεγα
σ’ δλους, είπε δ Γκάρυ κ ι’ δ τόνος τής φω
νής του φανέρωνε πώς δέν είχε καμμιά
διάθεση νά συνέχιση τήν κουβέντα.

κάποιον παράδοξο τρόπο, είχε κάτι πού
μέ φόβιζε τδ άθώο του πρόσωπο, περισσό
τερο παρά άν είχα μπροστά μου ένα κοινό,
άνεγνωρισμένο έγκληματία. Δέν μού ήταν
καθόλου δύσκολο νά τδν φανταστώ, νά π η 
γαινοέρχεται στήν πλάζ, λέγοντας σ’ 8λους
γιά τήν τσιγγουνιά τού γέρου καί γιά τδ
πού ήταν τδ χρηματοκιβώτιό του καί πό
σες χιλιάδες δολλάρια έκρυβε έκεί μέσα.
Λόγω τής δουλειάς μου δέν έντυπωσιάζομαι εύκολα, άλλά αύτό πρέπει νά πώ
πώς μού έκανε έντύπωαη. Αΰτή ή καθαρή
πρόκληση γιά δποιονδήποτε παλιάνθρωπο
νά έρθη νά ληστέψη καί νά σκοτώση τδν
γέρο, δσο άντιπαθητικός, κ ι’ άν ήταν σέ
8λους μας, είχε κάτι πού μέ φόβιζε. '’ Η
ταν ένας τρόπος κακόβουλος καί δειλός,
δοο έξυπνος κ ι’ άν ήταν, καί, τδ χειρότερο,
δ Γκάρυ, νομικώς τουλάχιστον, ήταν έν
τάξει. Δέν μπορούσε κανείς νά τού κατα
λογίση καμμιά εύθύνη.
— Μέ θέλετε τίποα’ άλλο; είπε στδ τέ
λος. Ά ν μέ χρεισθήτε θά μέ βρήτε κάτω
στδ μοτέλ, στήν πλάζ.
“Οταν έφυγε, ήρθε καί μέ βρήκε δ Ράϊνολντ γιά νά μού πή πώς δέν είχαν βρεθή
δακτυλικά άποτυπώματα στδ χρηματοκι
βώτιο. "Οποιος τδ είχε άνοίξει, είχε φρον
τίσει νά τδ σκουπίση μετά. Βρέθηκε δμως
τδ δπλο τού έγκλήματος. Ή τα ν πεταμένο
σέ ένα ύπόνομο, λίγο έξω άπδ τδ κτήμα.
Ή τα ν ένα περίστροφο τών 32 καί τού
έλειπε μόνο μιά σφαίρα. ’Αργότερα άνακαλύψαμε πώς τδ δπλο δέν ήταν δηλωμέ
νο, πράγμα πού έκανε άκόμη πιδ δύσκολη
τήν άνακάλυψη τού ιδιοκτήτη του.
Καί τδ δπλο, δπως άλλωστε καί τδ χρη
ματοκιβώτιο, δέν είχε κανένα απολύτως
δακτυλικό άποτύπωμα. Μετά, δ Ράϊνολντ,
μέ τήν τόσο γνωστή του μεθοδικότητα, ά
νοιξε τδ περίστροφο, έριξε πάνω στδ τρα
πέζι τίς άχρησιμοποίητες σφαίρες κΓ άρ
χισε νά τίς έξετάζη μιά, μιά. “Ενα δακτυ
λικό άποτύπωμα βρέθηκε πάνω σέ μιά μόνο
σφαίρα.
Μετά, δ δρ Τζέκινς μάς έφερε τήν σφαϊ-.
ρα πού είχε σκοτώσει τδν Λάγκεν καί ήταν
αύτή άκριβώς πού έλειπε άπδ τδ περί
στροφο τών 32 πού είχαμε βρή.
Δέν μάς έμεναν παρά δύο πράγματα νά
κάνουμε τώρα. Κατ’ άρχήν νά ψάξουμε στα
άρχεϊα μας γιά νά βρούμε τά δακτυλικά
άποτυπώματα πού ύπήρχαν πάνω στή σφαί
ρα καί μετά ν' άρχίσουμε ένα συστηματικό
«χτένισμα» τής περιοχής.
Καί οί δυό προσπάθειές μας στέφθηκαν
μέ άπστυχία. Στά άρχεϊα τής περιοχής ή 
ταν άδύνατο νά βρεθούν δακτυλικά άποτυ
πώματα πού νά ταιριάζουν μ’ έκεΐνα πού
είχαμε βρή, κΓ άπδ τήν άλλη μεριά, δσο
κ ι’ άν ψάξαμε, δέν βρήκαμε κανένα ύποπτο
πού νά τριγύριζε έκεί κοντά κατά τήν ήμέρα τού φόνου.
Στδ μεταξύ, δ Γκάρυ Σκόρμπιν έμενε στδ
μοτέλ, στήν πλάζ, καί περνούσε τίς ήμέρες του πίνοντας μπύρα καί κολυμπώντας,
ένώ τίς νύχτες χόρευε καί έρωτοτροπούσε
μέ διάφορες μικρές πού σύχναζαν στήν
πλάζ.

*
·*

ΕΤΣΙ
δπως στεκόταν τώρα άπέναντί
μου χι»ρ!ς νά μιλάη, τδ πρόσωπό του είχε
κάτι τδ παιδικό. ΚΓ αύτές οί μακριές
βλεφαοίδες τού έδιναν μιά πρόσθετη έντύπωση άθωότητος. Πρέπει νά παραδεχθώ
πώς είχε κάτι πού μέ φόβιζε. Ναί, κατά

ΜΗ ΞΕΡΟΝΤΑΣ πιά τί άλλο νά κάνω,
έστειλα φωτογραφία τών δακτυλικών άποτυπωμάτων στήν Ούάσιγκτον καί δέν άργη
σε νά έλθη ή άπάντηση.
’Ανήκαν σ’ ένα άνδρα όνόματι Ινλήμεντ

(Συνέχεια εις τήν σελ.769 )
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Είς τήν Απέναντι σελίδα: Πο
λεμιστή; από τόν Ναόν τη" Α 
φαίας είς Αίγιναν. ’Απέναντι:
Ο Λεωνίδας μέ τούς Τριακοσίους πρά τής Μάχης τών Θερ
μοπυλών. ”Ανω: Ό Αύτοαράτωρ Νικηφόρος Φωκάς. Φωτει
νά σύμβολα τής Πολεμικής ’Α
ρετής τής Φυλής.
ο

τόν Στρατιώτην όχι μόνον Ηρωικόν άλλά κάτι περισσότερον, Άδιόφοραν, 'Α 
σύνεταν, Ψύχραιμον, Νηφάλιον καί ι
κανόν νά έκτελέση πρόΕεις
άκαίρου
τόλμης τάς όποιας αποφασίζει μόνον
ενθουσιώδης Στρατηγική Μαζών κοσμου
μένων μέ Πολεμικήν Αρετήν,
Ή Πο
λεμική Αρετή είναι ή Θεία εκείνη δύνσμις ή όποια έπιτρέπει είς τόν στρα
τιώτην νά ύψωθή ύπεράνω τοΰ προσω
πικού του «Ε Γ Ω » χάριν τής Ελευθερίας
καί Δόξης τής Πατρίδος του.
Αί Ηθικοί Δυνάμεις πσρέμειναν αμε
τάβλητοι κστά τήν διαδρομήν τών αιώ
νων, ή έΕέλιΕις όμως τοΰ οπλισμού καί
ή μορφή τών πολέμων τάς κατατάσσει
έκάστστε κατά διάφορον σειράν.
Είς τόν Πόλεμον γίνεται ακόμη χρήσις καί ποικίλλων τεχνικών μέσων. Αί
Ήθικαί καί Υ λικοί δυνάμεις είναι άναποσπάστως συμπεπλεγμέναι μεταΕύ των
καί κάθε προσπάθεια άποιμσνώσεως τών
μέν άπό τάς δέ όχι μόνο είναι άδύνατος άλλά καί επικίνδυνος διά τήν λήψιν
οίασδήποτε άποφόσεως. Ή ΣφίγΕ όμως
άπεφάνθη έν
προκειμένω ότι, «ο ύδ έ π ο τ ε
τό
π ο λ ε μ ι κ ό ν
ύλ ι κόν
έχει
πρωτεραι ότ η το
έ ν α ν τ ι
τοΰ
σ τ ρ α 
τ ι ώ τ ο υ
ώς
Αν θ πώπο υ » .
Ή άπάδοσις οίουδήποτε πολεμικού έργαλείου έΕαρτόται άπό τόν άνθρωπον
πού τό χρησιμοποιεί. Δέν πολεμούν αί
μηχαναί, πολεμούν οί άνθρωποι, δέν φο
νεύει τό πολυβόλον άλλ" ό πολυβολητής.
Τ ό ύλικόν μόνο του είναι άδρανές καί
λαμβάνει άΕίαν είς τάς χεϊρας τοΰ άνθρώπου. Ό έχθράς δέν πολεμαται μέ
στρατιωτικός στολάς, όσονδήποτε ώραϊ-

αι καί πολυπληθείς καί έάν είναι αΰται,
πρέπει εντός τών στολών νά υπάρχουν
άνθρωποι πιστεύοντες ότι ή Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
είναι κοθήκον έπιβαλλάμενον είς πάσαν
έποχήν ό δέ έπί τού φόβου θρίαμβος
δεικνύει τήν ψυχικήν καί ήθικήν άνωτερότητα τού άτάμου. Πρωταρχική δη
λαδή άνάγκη τοΰ υλικού είναι νά στηριχθή είς έν στοιχεϊον εύγενέστερον τό
όποιον όνομάζαμεν «άνθρώπινον δυναμι
κόν».
Ο "Ανθρωωπος δέν είναι ούτε Α γ 
γελος ούτε κτήνος, εϊπεν κάποτε ό Γίασκάλ. Η μ ε ίς λέγαμεν ότι είναι κράμα
Αγγέλου καί κτήνους διότι άπστελεϊται
άπό ψυχήν καί άπό τό σώμα. Είς τάς δύ
σκολους περιπτώσεις καί ιδιαιτέρως είς
τόν πόλεμον όπου θά άπαιτηθή συχνά ή
θυσία τής ζωής, τό κτήνος κυριαρχεί
τοΰ Ά γέλλου.
Μόνον οί Ήθικαί Δυνάμεις θά ώθήσουν τήν ψυχήν μας είς τήν άπόκτησιν
τής υπεροχής της έπί τοΰ σώματος καί
ό "Αγγελος θά έπικρατήση τού κτήνους.
Τώ ν ήθικών τούτων δυνάμεων, μέ τάς
όποιας άντιδρώμεν είς τήν κάμψιν τοΰ
σώματος, τήν πρώτην άποτελεϊ ή πο
λεμική Αρετή. Ύπογραμμίζομεν ότι, ή
πάλη σώματος καί ψυχής συνεχίζεται
καί έν Ειρήνη μέ έναλλαγάς αί όποϊαι
άποτελοΰν τήν άνθρωπίνην ζωήν.
Τό σώμα όμως δέν δύναται νά θέση
ύπό περιοριορισμόν τήν ψυχήν όπως τό
δεσμά δέν δΰνανται νά θεραπεύσουν
παρόφρονα. Δένδρον μέ ώραϊον φλοιόν
παρασύρεται καί όποσαθροΰται ύπό τής
θυέλλης έάν τό έσωτερικόν του δέν εί
ναι ισχυρόν καί σταθερόν.

Τό « Έ θ ν ι κ ό ν
Π ν ε ύ μ α»,
— τό όποιον έκπηγάζει άπό τήν Φ ιλ ο π α τ ρ ί α ν
ή όποια είναι ό
Α ύ τ ο σ ε β α σ μ ό ς
τ ής
Φυ λ ή ς, — έπιτρέπει είς τήν
πολεμικήν
άρετήν νά άφαμοιώνη καί νά καθισιό
ένιαϊαν τό σύνολον τών Ψυχικών ή
Ήθικώ ν Δυνάμεων αί όποϊαι είναι κατονεμημέναι είς τό διάφορα άτομα τοΰ
αύτοΰ " Εθνους.
Τό Ηθικόν ένός Στρατού είναι τό
ήθικόν τοΰ Έθνους του ή δέ άΕία του
έγκειται κυρίως είς τό Π ν ε ΰ μ ά
του» .
Είς τήν έποχήν μας ίδια αί άτομικαί άρεταί έχουν άΕίαν μόνον όταν
μεταβληθοΰν είς όμοδικάς
άρετάς, ό
πόλεμος μαζών άπαιτεϊ καί αρετήν μα
ζών.
Ό άνθρωπος ό ύποτάσσων τόν χαρα
κτήρα του είς ύψηλοτέρας άπαιτήσεις, ό
ικανός νά ύποφέρη, νά σκέπτεται καί
νά δρό όταν καί αύτό τό θηρίον έγκαταλείπει έαυτό ώς άπωλεσθέν, ό "Αν
θρωπος — ό Στρατιώτης δηλαδή αυτός
θά είναι πάντοτε ό κυρίαρχος τοΰ πεδίου
τής μόχης.
Στρατός έχων πολεμικήν "Αρετήν, μέ
νει ήρεμος καί ύπερήφανος κατά τήν
Νίκην, είναι πειθαρχικός καί θαρρσλέος
έν τη άποτυχία, ύποβάλλεται χωρίς μεμψιιμοιρίας είς τάς τροχυτέρας προσπά
θειας καί τάς σκληροτέρας στερήσεις,
παραμένει απρόσβλητος άπό οίονδήποτε
φαντοστικόν φόβον, διεκδικεϊ τό έδαφος
βήμα πρός βήμα καί ύπό τόν μεγαλύτερον κίνδυνον, διατηρεί τούς σχηματι
σμούς του άπό τό φοβερώτερον έχθρικόν
πΰρ, δέν σκέπτεται παρά μόνον τήν Νί
κην καί είναι έτοιμος πρός πάσαν θυ-
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
ΕΛ AAAA
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Εις τά προηγούμενα όλοκληρώσαμεν τήν περί των άστυνομικών θεσμών τής αρχαίας Σπάρτης έρευνα. Ή δ η θά
μάς άπασχολήση ή έξέλιξις τοϋ θεσμού εις τάς 'Αθήνας,
ένθα καί οί άστυνομικοί άρχοντες ήσαν πολυπληθέστεροι καί
ό τρόπος διεξαγωγής τής άστυναμικής υπηρεσίας τελείως
διάφορος, άφοϋ εύρισκάμεθα εις έν ούχί ολοκληρωτικόν,
άλλ' άκραιφνώς δημοκρατικόν κρότος. Προηγουμένως καί
πρός ένοργεστέραν άντίληψιν τοϋ ύπό έρευναν θέματος,
τυγχάνει σκόπιμος μία κατά τό δυνατόν σύντομος θεώρησις τών παραγόντων εκείνων, οί όποιοι άμέσως, ή έμμέσως
ουνέβαλον εις τήν διαμόρφωσιν τών άστυνομικών πραγμά
των τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Ώ ς τοιοϋτοι δύναντσι νά θεωρηθούν βεβαίως τό ποινι
κόν δίκαιον, τά δικαστήρια αί ύπό τούτων καταγιγνωσκόμεναι ποιναί, ό τρόπος έκλογής τών άρχόντων αί εύθϋναι τού
των, ή διάρκεια τής θητείας κ.ά.

α) ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ
Γενική είναι ή έντύπωσις, άτι εις τήν άρχοίαν Ελλάδα
τό δίκαιον όλίγην έλαβεν άνάπτυξιν καί άτι οί Ρωμαίοι είναι
έκείνοι, οί όποιοι έκαλλιέργησαν καί άνήγαγον εις έπιστήμην τούς κανόνας τοϋ δικαίου. "Α ν καί δέν είναι δυνατόν
νά παραγνωρισθή ή εις τόν τομέα τούτον συμβολή τών με
γάλων Ρωμαίων νομοδιδασκάλων, έν τούτοις δίκαια κρίσις
έπιβάλλει νά άναγνωρισθή, ότι ή Ελλάς καί ιδίως αί Ά θ ή ναι, δέν υπήρξαν μόνο κοιτίς τών τεχνών καί τών γραμμά
των, άλλά παραλλήλως έθεράπευσαν καί τήν Θέμιδα. Αν
καί τό Α ττικόν δίκαιον τοϋ 5ου καί τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος
δέν διεκρίνετο διά τήν ευρύτητα καί τήν «πρακτικότητα» θά
λέγαμε τοϋ Ρωμαϊκού, όμως έστηρίχθη έπί άρχών, αί όποϊαι
διετυπώθησαν ύπό τών 'Ελλήνων φιλοσόφων καί αί όποϊαι
ακριβώς είναι έκεϊναι, αϊτινες έπιτρέπουν τήν άνεύρεσιν τών
βάσεων έφ’ ών στηρίζεται ή σωστή θεώρησις τών κανόνων
τοϋ δικαίου.
Τό Αθηναϊκό δίκαιο, χαρακτηριζόμενο ώς τό πλέον
φιλάνθρωπο τής έ-ποχής του, αν καί έδωσε πρωτεραιότητα
εις τόν γραπτόν νόμον, δέν έθιξε διόλου τά ίσχύοντα έθιμικά νόμιμα, διότι ουτω άποκτοϋσε μεγαλυτέραν έλαστικότητα καί δυνατότητας άναλσγικής έρμηνείας. Ή έξέλιξις τοϋ
Αττικού δικαίου άκολούθησε έν γενικοϊς γραμμαϊς έκείνην
τών άλλων έλληνικών πόλεων. Εις τήν άπωτάτην έποχήν οί
κανόνες καλής συμπεριφοράς, άποτελοϋντες ύποτυπώδη μορ
φήν δικαίου περιεβλήθησαν τόν τύπον θρησκευτικής έντολής. Πίστευαν οί Αθηναίοι, όπως καί οί άλλοι Έλληνες,
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ότι ό Θεός, ό Δίος έν προκειιμένω ήτο ό έμπνευστής τής
νομοθεσίας, ή όποια έπρεπε άπαρεγκλήτως νά έφαρμόΖεται,
έπισύρουσα έν έναντία περιοτώσει τήν οργήν τής Θεότητος.
Μέ τήν πάροδον τών αιώνων, οί κανόνες τοϋ έθιιμικοϋ δι
καίου, άρχίΖουν νά υποχωρούν πρό τής έπιμονής τοϋ άρχηγού τής πόλεως καί έν συνεχεία τών άντιπροσωπευτικών
σωμάτων, νά συγκεντρώσουν εις χεϊρος των τήν ναμοθετκήν έξουσίαν. Τό δίκαιον ιδίως μετά τόν 7ον π.Χ. αιώνα
γίνεται γραπτόν, καί άποτελεϊ πλέον, όχι μόνον τόν ρυ
θμιστήν τής δημοσίας καί ιδιωτικής Ζωής τών πολιτών, άλλά
πρό πάντων ώρθοϋται ώς φραγμός, εις τάς αύθαιρεσίας τών
διοικούντων καί τών κρατικών έν γένει οργάνων. Εϊπομεν
προηγουμένως, ότι μετά τόν 7ον π.Χ. αιώνα πολλαί διατά
ξεις τοϋ άγράφου έθιιμικοϋ δικαίου διετυπώθησαν γραπτώς.
Πράγματι εις τόν αιώνα έκείνον άνήκουν οί μεγάλοι νσμοθέται, ό Λυκούργος εις τήν Σπάρτην, ό Χαρώνδας εις τήν
Σικελίαν, ό Δράκων εις τάς Αθήνας. Ό τελευταίος αύτός
έγινε κυρίως όνομαστός λόγω τής αύστηρότητος ώριομένων ποινικών νόμων καί ιδίως τών άφορώντων, εις τήν
προστασίαν τής Ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος. Ή
αύστηρότης αϋτη έξηγεϊται έκ τοϋ γεγονότος, ότι ή πολι
τεία άρχισε νά διεκδική πλέον υπέρ έαυτής τό δικαίωμα
νά τιμωρή τόν δράστην τής έκ προθέσεως άνθρωποκτονίας, έργον, όπερ προηγουμένως, ύπεχρεοϋντο νά φέρουν
εις πέρας οί συγγενείς τοϋ παθόντος.
Παρά τήν άναμφισβήτητον όμως πρόοδον, τήν όποιαν
έσημείωσεν ή Δρακόντειος νομοθεσία εις τήν όλην έξέλιξιν
τοϋ Αττικοϋ δικαίου, έν τούτοις δέν έπαυσε καί αϋτη νά
διέπετσι ύπό τών άρχών τοϋ Θεοκρατικού δικαίου εις πολλάς τούλάχιστον διατάξεις της.
Ό Σόλων, ό μεγαλύτερος έκ τών Αθηναίων νομοθετών, έκλεγείς όρχων τό 594 π.Χ., παρά τήν έπιθυμίαν
του νά άναθεωρήση έκ βάθρων τήν νομοθεσίαν τής πόλεως,
άπέφυγε νά τό πράξη, φοβούμενος
τήν όντίδρασιν τών
συμπολιτών του εις τάς τολμηρός κοινστομίας του. Διετήρηοε
πολλάς διατάξεις τοϋ Δράκοντος καί ίδίαχ; τόν περίφημον
περί φόνου νόμον, άλλά κατώρθωσε έν τέλει νά άπαλλάξη
τό δίκαιον άπό τάς θεοκρατικός του ρίΖας καί νά έξαλείψη
έντελώς τήν άρχήν τής έκδικήσεως καί τής θρησκευτικής
έξιλεώσεως τοϋ παθόντος, πράγμα τό όποιον δέν έπέτυχεν
ό Δράκων. Τήν έννσμαν τάξιν δικαιούται ό οίοσδήποτε πο
λίτης νά προστατεύση, άφοϋ τοϋ δίδετε τό δικαίωμα νά καταδιώκη καί νά τιμωρή τόν έγκληματήσαντα, όχι πλέον ώς
έκδικητής, άλλά ώς έκπληρών ϋψιοταν πρός τήν πολιτείαν
καθήκον. Ή σπουδαιοτέρα όμως διάτοξις έκ τής νομοθεσίας
τοϋ σοφού Σάλωνος είναι ίσως έκείνη τής έφέαεως ένώπιον τών δικαστηρίων. Πορείχετο δηλονότι εις τούς Πολίτας τό δικαίωμα νά έφεσιβάλουν τάς άποφάσεις τών άρ
χόντων έφ’ όσον έπίστευαν, ότι οϋται ήσαν παράνομοι ή
ύπερβολικά αύστηραί. Τά δικαστήρια άπεφάσιΖσν τελεσιδί-

κως, ή δέ άπόφασίς των ήτο ύποχρεωτικώς εκτελεστή. Βλέ
παμεν έδώ μέ άλλους λόγους τόν πρόγονον του σημερινού
Συμβουλίου τής Επικράτειας.
Διά τός ποροβόσεις τών νόμων του ό Σόλων έΘέσπισε
ποινός έλαφροτέρος έκείνων τού Δρόκονττος, όλλά πάντως
αυστηρός. Διά νά γίνη γνωστή ή νομοθεσία του έγράφει
έιπί Ευλίνων κυλίνδρων εις τήν ουλήν τού άρχοντος βασιλέως, οί όποιοι έδιαβάΖαντο περιστρεφόμενοι. Οί Αθηναίοι
οίώνας έσεβάσθησαν καί έφήρμσσαν τήν νομοθεσίαν τού
Σόλωνος τροποποιήσαντες ταύτην μόνον εις ώρισμένα ση
μεία λόγω κυρίως των έπελθουσών κοινωνικών καί οικονο
μικών μεταβολών τών μεταγενεστέρων έτών.
Μετά τόν Σάλωνα σημαντικό νομοθετικό έργο έπραγματοποίησε ό Κλεισθένης, (τέλος τού 6ου π.Χ. αίώνος)
τροποποιήσας ιδίως καί έκσυγχρονήσας διατάΕεις τού ιδιω
τικού δικαίου. Τό ποινικόν πάντως δίκοιον, τό όποιον έν
προκειμένω μάς ένδιοφέρει, δέν όνεπτύχθη άναλόγως πρός
τούς άλλους κλάδους τού δικαίου εις τάς Αθήνας. Ή
σύγχρονος άρχή: ούδέν έγκλημα, ούδεμία ποινή άνευ νό
μου, ϊσχυε μόνον μερικώς, άφοϋ ούδείς ήδύνατο νά κατηγορηθή δι' έγκλημα, άν δέν τό προέθλεπαν οί ίσχύοντες
νόμοι. Ό σ ο ν αφορά ιδιαιτέρως τά ποινικά άδικήματα ταύτα
διεκρίνοντο εις δημόσια καί ιδιωτικά.
Τά δημόσια έστρέφοντο, ώς είναι φανερόν κατά τής
πολιτείας τής όποιας τήν ύπόστασιν ήπείλουν, ένώ τά ιδιω
τικά άφεώρων τούς ίδιώτας. Τά δημόσια άδικήματα είσήγσντο εις δίκην κατόπιν έγγράφου καταθέσεως πολίτου, ό
όποιος κατά κανόνα ήτο γνήσιος Αθηναίος, κατ' έΕαίρεσιν
δέ τη έγγράφω καταθέσει Εένου, μετοίκου, ή καί δούλου καί
όσάκις αυνέτρεχον ειδικοί τινες καταστάσεις. Επειδή ή έπί
δημοσίων άδικημάτων καταγγελία έγένετο έγγράφως, ή διά
τήν έκδίκασιν τούτων δικαστική ένέργεια έκαλεϊτο «Γραφή»
Προκειρένου περί ιδιωτικών έγκλημάτων έγένετο λόγος περί
«Δίκης».
Έ κ τών ύπό τού Αττικού Δικαίου προβλεπομένων δη
μοσίων έγκλημάτων ώς σπουδαιότερα δύνατοι νά θεωρηθούν
τά έΕής;
1. Π ρ ο δ ο σ ί α .
Ώ ς προδοσία έθεωρούντο αί
κατά τού Δήμου στρεφόμενοι ένέργειοι. Ό δράστης έτιμωρείτο μέ θάνατον καί καταστροφήν τής οικίας του. Ακόμη
καί ή σορός του άπεμακράνετο έκ τής Αττικής.
2.
Απάτ η
τού
Δήμου.
Καί διά τό αδίκη
μα τούτο ή καταγνωστέο ποινή ήτο ό θάνατος.
3.
Α σ έ β ε ι α .
Περιελάμβανε τήν άρνησιν τών
Θεών τήν καταστροφήν τών λατρευτικών άγαλμάτων, τήν
άποκαπήν ελαίας φυτευθείσης εις τάφον ήρωος, τήν βεβήλωσιν καθ' οίονδήποτε τρόπον τών θρησκευτικών τελετών,
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τήν παραβίαοιν τού άπορρήτου τών μυστηρίων κ.ά. Ή προβλεπομένη ποινή ήτο ό θάνατος, ή φυγή καί ή δήμευσις.
4. Κ λ ο π ή
δ η μ ο σ ί ο υ
χ ρ ή μ α τ ο ς .
Καί διά τό αδίκημα τούτο προεβλέπετο θάνατος, όσάκις ή
πράΕις ήθελε λάβη χώραν εις τό Λύκειον, τήν Ακαδημίαν,
ή άλλους δημοσίους χώρους. "Αλλως ό δράστης έτιμωρεϊτο
διά τής καταβολής διπλής άποΖημιώσεως πρός τό δημόσιον.
5. Π ο λ ι τ ι κ ή
αδι αφορί α.
Η ούδετερότης εις τός πολιτικός διαμάχας έθεωρεϊτο έπίοηο δημόσιον
άδίκημα καί έτιμωρεϊτο διά τής ποινής τής άτιμίας.
6. Ύ 6 ρ ι ς. Περιελάμβανε τήν διά λόγων ή ση
μείων έΕύβρισιν τών κρατικών λειτουργών.
Αντιστοιχεί
πρός τήν σημερινήν περιύβρισιν αρχής. Η τιμωρία ήτο ή
άτιμία.
7. Δ ι α φ θ ο ρ ά
ν ο μ ί σ μ α τ ο ς .
(ΠαραχάραΕις κιβδηλεία). Καί διά τό έγκλημα τούτο, τό όποιον
έθεωρεϊτο έκ τών σοθαρωτάτων, ή προβλεπομένη τιμωρία
ήτο ό θάνατος.
8. Δ ω ρ ο δ ο κ ί α .
Έτιμωρεϊτο μέ άτιμίον καί
δήμευσιν τής περιουσίας. Εάν συνέτρεχε καί μέ άπόπειρσν
προδοσίας έπεβάλλετο ή ποινή τού θανάτου.
9.
Α δ ί κ η μ α
Α γ ραφο υ
Μετάλλου.
Τό άδίκημα τούτο είχε σχέσιν μέ τάς έκ τών όρυχείων
άργύρου προσόδους τού δημοσίου. Τά άργυρορυχεϊα άνήκαν
είτε εις τό Κράτος, είτε εις ίδιώτας. Καί άν μέν άνήκον
εις τό δημόσιον, οί έκμεταλλευάμενοι ταύτα έπλήρωνον μί
σθωμα άνάλογον πρός τό έΕογώμενον μέταλλον. "Αν άνή
καν εις ίδιώτας, οί τελευταίοι, μέρος τού μετάλλου έδιδαν
εις τήν Πολιτείαν. Ή άπόκρυψις τού έΕαχθέντος μετάλλου
καί εις τήν μίαν καί εις τήν άλλην περίπτωσιν συνιστούσε
τό προκείμενον άδίκημα. ΈΕεδικάΖετο ύπό τών Θεσμοθε
τών, οί όποιοι κατεγίγνωσκσν τήν ποινήν τής άτιμίας, έκτος
έάν ή άδικοπραγίσ όπέβλεπε καί εις τήν ωφέλειαν Εένης
δυνάμεως, όπότε έπεβάλλετο θάνατος.
10.
Α δ ί κ η μ α
Α γ ρ α φ ί ο υ. Εις τούτο ύπέπιπτον οί όφειλέτοι τού Δημοσίου, οϊτινες έΕήλειφον τό
0vou0 των έκ τού πίνοκος τών οφειλετών, πριν ή έΕοφλήσουν τό χρέος των. Ο πίναΕ έφυλάσσετο εις τήν Ά κρό πολιν έΕ οϋ καί ή φράσις «έγγεγραμμένος έν τή Ακροπόλει», έσήμοινε τόν πρός τό Κράτος οφειλέτην.
11. Δ ω ρ ο Ε ε ν ί α .
Εις τό άδίκημα τούτο ύπέπιπταν μόνον Εένοι, οϊτινες δΓ απατηλών μέσων κατώρθωνον
νά άποκτήσουν τήν Αθηναϊκήν ιθαγένειαν. Ο άποκαλυφθείς
έτιμωρεϊτο διά τής πωλήσεώς του ώς δούλου.
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'Ο Σόλων υπήρξεν δ μεγαλύτερος έκ
Εκλεγείς αρχών τό 5J4, παρά ιό
με ία τήν ’Αθηναϊκήν νομοθεσίαν. —
νομών του.
12.
Ε τ α ί ρ η σ ι c. Διεπράττετο μόνον υπό άνδρών κοί συνίστατο eic τό ότι οί δράσται έπεδίδοντο εις
παιδεραστίαν έπί χρήμοσι, αν καί ήσαν ελεύθεροι πολϊται.
Η προβλεπομένη ποινή ήτο ή ατιμία, οί δέ καταδικασθέντες
δέν ήδύναντο νά ομιλήσουν pic τήν Βουλήν καί τήν Εκ
κλησίαν τού Δήμου καί νά είσέρχωνται εις τούς ναούς. Οί
παροβάται των τελευτοίων τούτων διατάξεων έδικάΖοντο ύπό
των θεσμοθετών κοί κατεδικόΖοντο εις θάνατον.
13. Δ η μ ό σ ι α
άδι κήμ ατ α.
Έθεωρούντο
καί τά έχοντα σχέσιν μέ τό στράτευμα καί τήν στρατιωτικήν
υπηρεσίαν. Ή τ ο έκ των σοβαρωτέρων, άφοΟ τό πρός τήν
πατρίδα καθήκον τής ατρατεύσεως έθεωρεϊτο ιερόν.
Εις
ταϋτα περιλαμβάνεται ή άστρατεία, ή λιποταξία, ή άποστρατεία, ή άναυμαχία, ή δηλεία, τό όδίκημα τοΰ τήν *άσπίδα
άποβαλλεϊν» κ.α. Τούς δρόστας των ανωτέρω εγκλημάτων
εδικαιούτο ό οίοσδήποτε πολίτης νά καταγγείλη. Κατά τήν
έπιμέτρηαι,ν της ποινής, ή όποια συνήθως ήτο ή άτιμία καί
ή άπογόρευσις εισόδου εις τήν άγοράν τούς νοούς κλπ.,
έλαμβάνοντο ύπ’ άψιν αί ιδιαίτεροι συνθήκαι διαπράΕεως
τού έγκλήματος καί ό πρότερος βίος τοΰ καταδικασθέντος.
Ποραλλήλως πρός τά δημόσια, πλήθος ιδιωτικών άδικημάτων προεβλέποντο ώς προείπομεν ύπό τοΰ Αττικού
Δικαίου. Τά άδικήματα τούτα, αν κοί έατρέφοντο εναντίον
ιδιωτών ένδιέφερον αμέσως τήν Πολιτείαν, άποβλέπουοαν
εις τήν διοσφάλισιν τής έννόμου τάξεως Έ κ τών σπουδαιοτέρων δύναντοι νά θεωρηθούν τά έξης:
1. Ό
φόνος.
Πρόκειται περί τής έκ προθέσεως
άνθρωπακτονίας. Έτιμωρείτο μέ θάνατον κοί δήμευσιν τής
περιουσίας. Εις ώριαμένας περιπτώσεις ό καταδικασθείς έδικοιούτο νά Ζητήση τήν έκ τών Αθηνών ισόβιον έΕορίαν,
άειφυγίον, όπως έλέγετο. Ή μετατροπή τής ποινής έναπέκειτο εις τήν κρίσιν τού προεδρεύοντος τού δικαστηρίου. Ό
εις άειφυγίον καταδικασθείς, έπανερχόμενος εις τάς Αθή
νας έν άγνοια τών άρχών, ήδύνατο νά φονευθή ύπό τών
συγγενών τού παθόντος, άλλά κοί ύπό οίουδήποτε άλλου
πολίτου.
2. Ό
άκού σ ι ο ς
φόνος.
Ή τ ο ι ή άνθρωπακτονία έΕ άμελείας. Ό δράστης έΕωρίΖετο έπί τοσούτον
χρόνον, όσος άπητεϊτο διά νά έΕηλεωθή τό άγος κοί νά
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διασκεδασθη ή έκ τού φόνου έντύπωσις εις τούς οικείους
τού θύματος.
3. Π ρ ο μ ε λ ε τ η μ έ ν α
τραύματα.
Έκ
προθέσεως βαρεία σωματική βλάβη. Έτιμωρείτο ώσαύτως
μέ έΕορίαν.
4. Έ Ε α ν δ ρ ο π ο δ ι σ μ ό ς ,
ήτοι ή πώλησις
έλευθέρου πολίτου ώς δούλου. Έπεβάλλετο ή ποινή τοΰ
θανάτου καί τής άτιμίας.
5.
Έ Ε ά μ β λ ω σ ι ς
( ά μ β λ ω σ ι ς )
καί
έ κ τ ρ ω σ ι ς. Καί τούτα έτιμωροϋντο μέ έΕορίαν. Μετά
τά ώς άνω άδικήματα, τά όποια άφεώρων εις τήν Ζωήν
καί τήν σωματικήν ακεραιότητα άκαλουθοϋν τά έγκλήματα
κατά τών ήθών. Εις τούτα περιλαμβάνεται ή έΕύβριοις καί
γενικώτερον ή αίσχίνη, ώς κοινώς έλέγετο ή πάσης φύσεως
προσβολή τής τιμής καί ή μοιχεία. Ή αίσχίνη έτιμωρείτο
διά χρηματικής άποΖημιωσεως τού παθόντος. Ή διά τήν
μοιχείαν προβλεπομένη ποινή ήτο ή άτιμία. Εδικαιούτο όμως
ό προσβληθείς σύΖυγος νά φσνεύση τόν μοιχόν έφ' όσον
ήθελε κατολάβη τούτον έπ' αύτοφώρω. Εναγόμενος διά
τόν φόνον έτιμωρείτο δ ϊ έλαφράς μόνον ποινής, άναγνωριΖαμένης πλήρους συγχύσεως. Η μοιχεία έθεωρεϊτο έκ τών
βαρύτερων εγκλημάτων, άφοΰ ό γάμος ήτο ιερός καί η
άγαμία ύπό τε τού κράτους κοί τής κοινωνίας κατεκρίνετο
« Ή μοιχεία, άναφέρει έΕέχων συγγραφεύς έθεωρεϊτο προ
πάντων, ώς καταστροφή τής οικιακής ειρήνης καί οί μοιχοί
ώς λυμαντήρες τής πρός τούς άνδρας αύτών φιλίας τών
γυναικών. Συλλαμβανάμενοι
έπ' αύτοφώρω άπεκτείνοντο
νηποινεί ύπό τού παθόντος, λαμβάνοντος ούτως άμεσον δί
κην τής προσγενομένης αύτώ ούχί τόσον ύβρεως καί προσ
βολής, άσον τής εις Εένα δικοιώματα έπεμβάσεως καί καταργήσεως τού γαμικοΰ συμβολαίου ού κύριος σκοπός ήν ή
νόμιμος παιδοποιΐα γνησίων τέκνων καί πολιτών».
Ή μοιχαλίς άπεπέμπετο έκ τοΰ συΖυγικοϋ οίκου καί
έπωλείτο ώς δούλη, παριακρατουμένης τής περιουσίας της
ύπό τού συΖύγου.
Πλεϊστα ήτο κοί τά κατά τής περιουσίας προβλεπόμενα
άδικήματα μέ σπουδαιάτερον βεβαίως τήν κλοπήν καί τήν
πυρκαϊάν. Ή πυρκαϊά, τούτέστιν ή κατοστροφή διά πυράς
τής περιουσίας έτέρου έτιμωρείτο διό θανάτου γεναμένη έκ
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Ό περί φόνου νόμος τού Δράκοντας.
«Διόγνητος Φρεχρριος έγγραμάτευε' Διακλής ήρχε. ’Έοοξε τη βουλή καί τφ όημω. Ακαμανχίς επρυτάνευε,
Διόγνητος έγραμμάτευεν Εύθύδικος έπεστάτει. Άθηνοφάνης είπε' τόν Δράκοντος νόμ,ον τόμ. περί φόνου άναγραψάντων οί όίναγραφείς τών νόμων, παραλαβόντες παρά τοΰ κατα πρυτανείαν γραμματεως τή , βουλής, εν
σχήλη λίθινη καί καταθέντων πρόσθεν τής στοάς τής βασιλείας. Οί δε πωλητα,ι άπομισθωσαΆΐον κα,ά .ο/
νόμον- οί δέ Έλληνοταιμίαι δόντων τδ άργΰριον.
Πρώτος άςων. Καί έάμ μή εκ πρόνοιας, κτείνη τις τινα, φεύγειν. Δικάζειν δέ τούς βασιλέας αιτιών φόνου
ή βουλεΰσεις τούς αεί βασιλεύοντας».
(Απόσπασμα ά,ποφάσεως έκ λίθινης στήλης)
καταγωγήν. Εις τόν άριθμόν τών Αρεοπαγιτών οίτινες, ήσαν ισόβιοι προσετίθεντο καί οί έννέα άρχοντες, άφοϋ προη
γουμένως έδιδον τόν κεκανονισμένον άρκον. Εις τούς Ά ρεοπαγίτας ήτο άπηγορευμέναν νά άσκοϋν έπόγγελμα τό όποιον
ήτο όνόρμοστον πρός τήν θέσιν καί τό άΕίωμά των. Τό
όνώτατον δικοστήριον τών Αθηνών είχε δικαστικήν, διοι
κητικήν καί εις ώριαμένος περιπτώσεις καί νομοθετικήν έ·
Εουσίαν. Ή ύπερτάτη έΕουσία τοϋ Αρείου Πάγου ήλαττώθη από τής εποχής κυρίως τοϋ Δράκοντος. Μέρος τών δι
καστικών του αρμοδιοτήτων μετεβιβόσθη εις τούς έφέτας
καί τά άλλα δικαστήρια. Ό
Αρειος Πάγος έδίκοΖε πλέον
συνήθως τά φονικά άδικήματα, τάς έφέαεις τών πολιτών
β) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
έπί τών αποφάσεων τών κατωτέρων δικοστηρίων, έφύλασσε
τούς νόμους καί έπ-ιτηροϋοε τούς δημοσίους λειτουργούς
Θαυμααμόν προκαλεϊ σήμερον ό όριθμός, ή όργόνωοις
«όπως κατά τούς νόμους άρχουσιν». Αλλά καί τά ψηφί
καί οί αρμοδιότητες τών δικοστηρίων τών Αθηνών. Εις τήν
σματα τοϋ Δήμου έδικαιοϋτο ό "Αρειος Πάγος νά έλέγχη
πόλιν τής Πολλάδος, πλήν τών κυρίων ύπήρχον καί έπί μέ
άν είναι σύμφωνο πρός τούς νόμους καί ιδίως, άν συμφέ
ρους δικαστήρια διά τήν έκδίκααιν είδικωτέρων έγκλημά·
ρουν τήν Πολιτείαν. Ή δύνομις τοϋ 'Αρείου Πάγου, ό όποιος
των. Έ κ τών δικαστηρίων, ώς σπουδαιότερα δύνανται νά
έθεωρεϊτο θεσμός ολιγαρχικός, ύπέατη νέον πλήγμα έπί δη
θεωρηθούν τά έΕής:
μοκρατίας. Παρά τούτα πορέμεινε, κότα τήν μακραίωνα ι
1.
Ό
"Α ρ ε ι ο ς Π , y ο ς, Ή τ ο τά άρχαιό- στορίαν τών Αθηνών τό μαγαλύτερον καί σεμνότερον δικατερσν καί μεγολύτερσν δικαστήριαν τών Αθηνών. Εκαλείτο
στήριον.
"Αρειος Πάγος καί έΕ ’Αρείου Πάγου Βουλή. ΣυνεδρίοΖεν
2.
Ο ί Έ φ έ τ α ι. Άπετέλουν δικοστήριον έκ
εις τόν γνωστόν καί σήμερον λόφον κάτωθι τής Ακροπόπεντήκοντο δικαστών. Ή καθιέρωσίς των έχει τήν αρχήν
λεως. Ό σ ο ν άφορα εις τήν ονομασίαν τοϋ λόφου ούτος
της εις τήν προσπάθειαν νά μετριοσθή ή δύνομις τοϋ 'Αρείου
έκλήθπ Αρειος έκ τού Θεού "Αρεως, όστις εκεί έδικάοθη,
Πάγου, ό όποιος όμως έδικοιοϋτο νά κρίνη κατ' έφεσιν
διά τόν φόνον τοϋ υιού τοϋ Ποοειδώνος. Τό ν υιόν τοϋ
τάς αποφάσεις των. "Ολοι οί Έφέται κατενέμοντο εις είδιΠσσειδώνος έφόνευσεν ό πολεμικός Θεός, διότι ό πρώτος
κώτερα δικαστήρια μέ συγκεκριμένο όντικείμενο. Τά δικα
έπεχείρησε νά βιάση τήν θυγατέραν τοϋ δευτέρου καθ' ον
στήριο τών Έφ ετών ήτο τό Δελφίνιον, τό Πσλλάδιον, ή
χρόνον εκείνη μετέφερε ν έπί ύδρίος ύδωρ έκ τοϋ Ίλισσοϋ.
Φρεοττύς καί τό Πρυτανεϊον.
Κατά μίαν άλλην έκδοχήν ό λόφος έκλήθη ούτως, έκ τοϋ
Τό Δελφίνιον (τό έπί Δελφινίιμ δικοστήριον) έδίκαΖε
"Αρειος, οπερ έσήμαινε φόνιος καί ακριβώς διότι έκεί έδιτήν έκ ηροθέοεως ανθρωποκτονίαν, έφ' όσον ό δράστης εις
κάΖοντο τά φονικά άδικήματα. Ασχέτως τών προαναφερπροηγηθείσον άνόκριαιν ώμολόγησε μέν τό έγκλημα, ίσχυθέντων, παλαιόθεν ό λόφος έθεωρεϊτο ιερός καί ανέκαθεν
ρίΖετο όμως, άτι έπρεπε νά μείνη ατιμώρητος, είτε διότι α'ι
έκεί συνήρχετο έν συνεδρία τό όνώτατον δικοστήριον τών
πραγματικοί ουνθήκαι ύπό τάς όποιας έτελέσθη ή πραΕις
Αθηνών. Ο Αρειος Πάγος, έκαλεϊτο φύλοΕ τών νόμων
αίρουν τόν άδικον τούτης χαρακτήρα, ώς θά έλέγομεν σή
καί έπίσκοπος πάντων. Σ'«νεκροτειτο έκ δικαστών άριστίνμερον, είτε διότι τό δικαίωμα νά φονεύοη τοϋ τό παρείχε
δην έκλενσμένων. Οί Αρεοπογϊται έπρεπε νά διακρίνωνται
ό νόμος (άμυνα, μοιχεία κ.ά .). Εάν οί ισχυρισμοί τοϋ δρά
διά τήν μόρφωσιν, τό ήθος, τόν χαρακτήρα καί τήν εύγενή

ηροθέοεως, διά χρηματικής δέ ποινής, έόν ή πράΕις έλαβε
χώρον έΕ όμελείας. "Οσον άφορα εις τήν κλοπήν, ή ποινή
έποίκιλε όναλόγως τής όΕίας τοϋ κλοπέντος άντικειμένου
τοϋ χρόνου τόν όποιον έΕετελέσθη άν δηλοδή ήτο νύκτα ή
ήμέρα καί άλλων ιδιαιτέρων συνθηκών. Εκτός τών προανοφερθέντων κυρίων αδικημάτων, τά όποια προεβλέποντο
ύπό τής νομοθεσίας τοϋ Σόλωνος καί τών μετέπειτα κωδί
κων τοϋ Αθηναϊκού Δικαίου, ύηήρχον καί άλλα θεσπιζόμενα
υπό τών θεσμοθετών καί δικαΖόμενα ύπό τών ιδίων ή τών
άλλων αρχόντων.

στου άαεδεικνύοντο άβάσιιμοι, έτιμωρεϊτο μέ τήν ποινήν τής
εκ ηροθέσεως άνθρωποκτονίσς.
Τό Πολλάδισν έδίκαζε τάς ανθρωποκτονίας έξ άμελείας
και τον έκ προμελέτης φόνον έφ' όοον ό δράατης ήτο μέτοικος.
'
y
Η Φρεαττύς, έδίκαζε τούς έκ πραθέαεως άνθρωποκτόνους, οϊτινες φυγοδικήσαντες έν άρχή, έπανηλθον άργότερον. Το δικαστήριον αύτό τών Έφετών συνεδρίαζε εις τήν
Φρεαττύδα τοΰ Πειροιώς. Οί δικαζόμενοι έκάθηντο έπί
λέμβου.
Πρυτονείον έδίκαζε καί έπεδίκοζε αποζημιώσεις έπί
ζίίμιων προελθουσών έκ φθορών, ή άλλων αδικημάτων.

3) Ηλ ι α ί α
Τήν ονομασίαν του τό δικαστήριον τούτο, κατ' άλλους
μεν οφείλει εις τό ότι συνεδρίαζεν έν ύπαίθρω καί ύπό τόν
ήλιον, κατ άλλους δέ εις τό ρήμα «άλλάζεσθοι», όπερ ση
μαίνει συναθροίζεσθαι, δεδομένου όντος, άτι ό άριθμός τών
δικαστών, τών Ή λ ι αστών όπως έλέγαντο ήτο μέγας ( Εξ
χιλιάδες). Πρό τής άναλήψεως τών καθηκόντων των ώρκίζοντο δη «δέν θά κρίνουν ένεκα χάριτος ή έχθρας» καί
ότι «θα ακούσουν τών τε κατηγόρων καί τών κατηγορου
μένωνΗ Ηλιαία, τής έποχής τού Σόλωνος, ένώ κατ'
αρχάς εδικαζε τάς έφέσεις τών πολιτών κατά τών απο
φάσεων τών άρχόντων μέ τόν καιρόν άπέκτησε τεράστιον
δυναμιν, μεταβληθέν εις λαϊκόν δικαστήριον καί έπιλαμβανόμενον όλων τών υποθέσεων, πλήν τών ύπαγομένων εις
τήν άρμοδ,ότητα τού Αρείου Πάγου. Παρά τό γεγονός, ότι
ή Ηλιαία ύπερτεροόσε εις πολλά σημεία τών άλλων δικα
στηρίων, μειονεκτοϋσε έν τούτοις εις τό σπουδαιότερον, τού
οτι δηλαδή ήτο όδύνατος ή έκλογή τών καλλιτέρων δικα
στών.
4) Μ ι κ ρ ό τ ε ρ α

δ ικ α σ τ ή ρ ια

Πλήν τών ηροαναφερθέντων κυρίων δικαστηρίων ύφίσταντο καί άλλα μικροτέρας σημασίας μέ άρμοδιότητας έπί
συγκεκριμένων ζητημάτων. Οί δικασταί κατά κανόνα ήτο
καί οί αστυνομικοί άρχοντες, δικάζοντες τάς άστυνομικάς
παραβάσεις. Εις τά δικαστήρια ταϋτα περιλαμβάνονται.
°)
Τ 6 δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν
τ ώ ν
άγοραν ό μ ω ν. Έδίκαζεν εις τήν 'Αγοράν τάς μικροδιαφοράς τών έμπορων καί τών πελατών, β)
Τό
δικαστήριον
τών
οι τ οφυλ άκων .
Έδίκαζε διαφοράς
έμπόρων σίτου, άρτοποιών, καί πελατών, γ )
Τ ο
δ ικ α ο τ ή ρ ι ο ν τώ ν
Ε π ι μ ε λ η τ ών .
Εδίκαζε
τας έκ τών εισαγωγών καί έξαγωγών προκυπτούσας διαφο
ράς. δ)
Τό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν
τ ών
μ ε τ ρ ο 
ν ό μ ω ν .
Έδίκαζε παραβόοεις περί τά μέτρα καί τά
σταθμά, ε)
Τό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν
τ ών
j ν δ ε
κ α·
Εδίκαζε κυρίως τούς έπ' ούτοφώρω συλλομβανομένους κλέπτας, άλλά καί άλλο αυτόφωρα ποινικά άδικήματα.
στ)
Τό
ν α υ τ ο δ ι κεϊον.
Έίτελαμβάνετο έπί τών
ναυτικών ύποθέσεων. ζ )
Τό
κι ν ητ όν
δικαστή
ρ ι ο ν. ΓΙεριεφέρετο εις τούς δήμους τής Αττικής καί
έδίκοζεν έπί τόπου τάς σναφυσμένας μικροδιαφοράς, η)
Τό
σ τ ρ α τ ο δ ι κ εϊον.
Έδίκαζε τά στρατιωτικά
άδικήματα. θ)
Τό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν
τών
Θ εσ
μοθετών.
Θεαμοθέτοι ήτο οί έξ έκ τών έννέα άρχόν
των, άπστελούντες συναρχίαν. Κατ' άρχάς ή άρμοδιότης των
συνίστατο εις τό νά παρακολουθούν τούς νόμους. Ά ργότεραν εις τό σώμα τούτο, τό όποιον άπελόμβανεν έξαιρετικών
τιμών καί σεβασμού έκ μέρους τών πολιτών, άνετέθη καί
ή έκδίκασις σημαντικών ύποθέσεων. ι)
Τ ό δ ι α ι τ η 
τ ι κ ό ν
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν ,
τό όποιον έδίκαζεν εις
τελευταίαν φάσιν άσπκάς μόνον διαφοράς.
Αί άποφάσεις τών δικαστών έπρεπε νά είναι σύμφωνοι
πάντοτε πρός τούς νόμους, ή δέ προσπάθειά των συνίστατο,
ώς είναι φανερόν, εις τήν άνεύρεσιν τής άντικειμενικής
άληθείας. Εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή νομοθεσία
ένεφάνιζε κενά, ό δικαστής, έδικαιοϋτο καί ύπεχρεοϋτο,
κατ έλευθέραν κρίσιν καί έκτίμησιν τών πραγματικών περι
στατικών νά δικόση «τη γνώμη τη δικαιότατη», ή κατά τήν
διατύπωσιν τού Αριστοτέλους «γνώμη τή άρίστη». Αί άποφάσεις τών κατωτέρων δικαστηρίων ήοαν πάντοτε «έκληταί», ύπέκειντο δηλαδή εις έφευιν ενώπιον άνωτάτων δικα
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στηρίων καί ιδίως ένώπιον τού ,Αρείου Πάγου. Ί ν α μία υπόθεσις όχθη εις τό δικαστήριον έπρεπε ό ένάγων, όσιτς
έκαλεϊτο «διώκων» νά καλέση τόν έναγόμενον
ό όποιος
έκαλεϊτο «φεύγων» νά παρουσιαοθή ώρισμένην ήμέραν εις
τόν δικαστήν. Το πρώτον αύτό στάδιο τής διαδικασίας άρ
χιζε μέ ένα εισαγωγικό δικόγραφο, ονομαζόμενο «δημοσία
γραφή», άν ό ένάγων ήτο άρχων, «ιμήνυσις» δέ, άν ό ένάγων
ήτο ιδιώτης. Μετά τήν υποβολήν της γραφής άρχιζε ή άνάκρισις έκ μέρους ώρισμένων δικαστών καί έν συνεχείς προοδιωρίζετο δικάσιμος μετά πέντε ημέρας. Τόσον ό ένάγων,
όσον καί ό ένογόμενος ύπεχρεούντο νά όρκισθούν. Ό όρκος
τού πρώτου έκαλεϊτο «διωμοοία» τού δέ δευτέρου «άντωμοσία-, Τά σπουδοιότερον άποδεικτικόν μέσον ήτο οί μάρ
τυρες. Τά έγγραφα καί οι άλλοι άποδείξεις ένεφσνίσθησαν
μέ τήν πάροδον τού χρόνου. Εάν ό μάρτυς όσα κατέθετε
τά έγνώριζε έξ άκοής παρά μή ζώντος προσώπου (άκοήν
μαρτυρείν), ή κατάθεσίς του άπετέλει άπλήν ένδειξιν. Οί
μάρτυρες, οί όποιοι παρίσταντο κατά τήν σύναψιν ώριομένων δκαιοπραξιων, μέ σκοπόν νά βεβαιώσουν ένώπιον τοΰ
άρχοντος, αν προέκυπταν διάφοροί, έκαλούντο «μνήμονες».
Ούδείς ήδύνατο νά άρνηθή τήν μαρτυρίαν, έκτός έάν ένόρκως έβεβαίωνεν, ότι ούδέν έπί τής περιπτώσεως έγνώριζεν.
Ο άρνούμενος μάρτυς κατεδικάζετο εις πρόστιμον ύφισταμένης καί δίκης λιπομαρτυρίου. Η μαρτυρία δούλου ούδεμίαν άποδεικτικήν άξίαν είχεν, έκτός όν έλαμβάνετο μετά
προηγούμενον βοσανισμόν. Οί διάδικοι έφρόντιζον διά τήν
προώθησιν τής διαδικασίας καί κυρίως ούτοί ώφειλαν νά
φέρουν τούς μάρτυρας ένώπιον τού δικαστηρίου. Οί μάρ
τυρες μέχρι τών άρχών τού 4ου π.Χ. αίώνος κατέθεταν
αυτοπροσώπως εις τό δικοστήριον. Αργότερον ή κατάθεσίς
των έγένετο γροπτώς κατά τήιν προανόκρισιν, διεβιβάζετο
δέ εις τό δικαστήριον ύπό τού γραμματέως. Οί μάρτυρες
δέν έξητάζοντο, ώς συμβαίνει σήμερον πρό τών διαδίκων,
άλλά συγχρόνως, παρεμβαίνοντες όσόκις έπρεπε νά διευκρινισθή κάποιο σημείο τής διαδικασίας. Οί διάδικοι παρισταντο προσωπικώς. Εις έξοιρετικάς περιπτώσεις τό δι
καστήριο έπέπρεπε άντί τού διαδίκου νά άγορεύση ό «συνή
γορος». Μετά τάς άγορεύσεις άκολουθούσε ή ψηφοφορία,
ή όποια ήτο μυστική. "Αν ό ένάγων δέν συνεκέντρωνε ούτε
τό πέμπτο τών ψήφων κατεδικάζετο μέ πρόστιμο καί άλλας
ποινάς. Η έτυμηγορία τού δικαστηρίου ύπέκειτο εις έφεοιν,
ώς προανοφέραμεν, τόσον διά παραβάσες τύπου, όοον καί
διά παραβάσεις ούσίας. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν έπανελαμβάνετο ή άνάκρισις, ένώ εις τήν δευτέραν ή ύπόθεσις
παρεπέμπετο εις άνώτερσν δικαστήριον. Τελευτώντες μέ τά
δικαστήρια πρέπει ιδιαιτέρως νά τονίσωμεν, ότι γενικώς
κρατούσα άρχή διέπουσα τάς αποφάσεις των ήτο, ότι σήμε
ρον βλέπομεν άναγεγρομμένον τά άνακριτικά γραφεία τών
άστυνσμικών υπηρεσιών
καί τά δικοστικά καταστήματα.
«Μ η δ ε ν ί
δίκην
δι κάσης
πρι ν
ά μ φ ο ϊν
μ ύ θ ο ν
άκούσης.

γ) ΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Αί ύπό τού Αττικού Δικαίου προβλεπόμεναι ποιναί ήοαν
ποικίλοι καί κατά κανόνα αύστηραί. Ώ ς σπουδαιότεροι άναφέρονται αί έξής:
'
Η ά τ ι μ ί α. Ή τ ο ή στέρηαις τών πολιτικών
δικαιωμάτων καί ή άπαγόρευσις εισόδου τοΰ καταδικαοθέντος εις ναούς, τελετάς, τήν άγοράν καί άλλους δημοσίους
τόπους.
2.
Η φ υγή.
Διηρεϊτο εις πρόσκάρον καί διαρκή,
ήτις έκαλεϊτο άειφυγία.
3.
Τ ό δ ε σ μ ω τ ή ρ ι ο ν. Τούτέστιν ή φυλάκισις, ή όποιο σπανίως έπεβάλλετο.
4.
Η ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς. Ή τ ο χρηματική ποινή
αποβλέπουοα εις τήν ύλικήν ίκανοποίησιν τοΰ παθόντος.
5. Ή
δ ή μ ε υ σ ι ς. Ποινή κατά τής περιουσίας
σκοπόν έχουσα νά ίκανοποιήση είτε άπσιτήσεις τής πολιτείας
είτε άπσιτήσεις ζημιωθέντος πολίτου.
6. Ή π ώ λ η σ ι ς
τινός
ώς
δούλου.
Κατεγινώσκετο σπανίως δΓ ώρισμένα άδικήματα καί μόνον
προκειμένου περί ξένων.
7. Ό
θά ν α τ ο ς .
Έπραγμστοποιεϊτο διά βρόγ
χου, άποτυμπανισμοΰ ρίψεως εις βάραθρον, άποκεφαλισμοϋ
μέ ξίφος, σταυρού καί κώνειου.
(Συνεχίζεται)

(Συνέχεια έκ τής σελ. 763)
Σμίθ, πού ζοβσε στδ Ό χάϊο. Κατά τή διάρ
κεια τού πολέμου είχε έργαστή οέ μιά
ναυτική βάση στήν Φλορίντα καί έκεΐ τού
είχαν πάρει τά δακτυλικά άποτυπώματα.
Φυσικά, ήταν ύπεράνω κάθε ύποψίας. Τώ
ρα ήταν ένας εύπρεπέστατος πολίτης. Σ’
έναν άστυνομικδ έπιθεωρητή πού τύν έπισκέφθηκε, είπε πώς πρώτη φορά άκουγε
τδ δνομα τού Κάρσον Λάγκεν καί πώς δέν
είχε έρθει ποτέ του στήν Καλιφόρνια.
Μέ λίγα λδγια, αύτδς δ άνθρωπος ήταν
ύπεράνω κάθε ύποψίας, ήταν γνωατδς σ’
δλδκληρη τήν κοινωνία τής πόλεώς του
καί μπορούσε νά απόδειξη δ,τιδήποτε έλε
γε. Καί τήν ήμέρα τού φόνου τού Λάγκεν,
αύτδς δ κ. Σμίθ συμμετείχε στή συνεδρία
ση τού διοικητικού συμβουλίου τής εται
ρίας του καί δπήρχαν έπτά Αξιόλογοι μάρ
τυρες ποό βεβαίωναν πώς δλη έκείνη τήν
ήμέρα βρισκόταν στδ γραφείο του.
Τδ άποτέλεσμα δηλαδή ήταν πώς τά δα
κτυλικά άποτυπώματα πού βρήκαμε ήσαν
έντελώς άχρηστα γιά μάς. Στήν άρχή δ
νους μου πήγε στδ δτι κάποιος θά έκανε
κάπου ένα λάθος, άλλά δέν άργησε νά άποδειχθή πώς δέν Οπήρχε τέτοια περίπτω
ση. Είχαμε καί δεύτερο μήνυμα άπδ τήν
Ούάσιγκτον, πού μάς έπιβεβαίωνε τδ πρώ
το. Τά δακτυλικά άποτυπώματα τής σφαί
ρας άνήκαν στδν κ. Κλήμεντ Σμίθ.
Μετά άπδ αύτδ κάναμε ένα πρόχειρο
συμβούλιο, προσπαθώντας νά βρούμε κάποια
λύση, άλλά ήταν τελείως άδύνατο νά κα
ταλήξουμε πουθενά. 'Ο Ράϊνολντ έπέμενε
πώς έπρεπε νά έπιμείνουμε ατά δακτυλικά
άποτυπώματα, ένώ δ Σίμς, δ άλλος βοηθός
μου, έπέμενε πώς έπρεπε νά δούμε τήν
ύπόθεαη άπδ άλλη σκοπιά καί νά ξεχάσουμε τά άποτυπώματα.
— Στδ κάτω τής γραφής ύπάρχουν καί
πράγματα πού ή έπιστήμη δέν μπορεί νά
έξηγήαη, είπε θυμωμένα δ Σίμς.
— Ή έπιστήμη μπορεί νά έξηγήση δ,τιδήποτε, φτάνει νά ύπάρχουν άρκετά στοι
χεία, έπέμενε δ Ράϊνολντ. "Αν δέν ύπάρχη
έξήγηαη, είναι έπειδή τά σ το ιχ εία ...
Τδ κακό μέ δλους έσάς, πού κυττάζετε
μόνο μέσα άπδ τά μικροσκόπια, είναι πώς
χάνετε τήν ουσία ψάχνοντας γιά λεπτομέ
ρειες καί μετά 8,τι δέν βρίσκετε τδ ρίχνε
τε στήν έλλειψη στοιχείων.
Τούς διέκοψα, γιατί έβλεπα πώς δ καυ
γάς τους δέν ώδηγοΰσε πουθενά.
— ’Εγώ, είμαι σίγουρος, τούς είπα, πώς
τδν γέρο - Λάγκεν τδν σκότωσε δ πρόγο
νός του, δ Γκάρυ. Κ ι’ βαο περνάει δ και
ρός φαίνεται καί πιδ καθαρά. "Αν έπρόκειτο γιά ένα κοινό φόνο γιά ληστεία, κάτι
θά είχε φτάσει μέχρι τ’ άφτιά μας, ή κά
τι θά είχε διαφανή 8λο αύτδ τδν καιρό
καί ιδίως μέ τδν τρόπο πού παρακολουθού
με δλη τήν περιοχή. ’Εγώ μάλιστα ξέρω
καί πώς σκάρωσε δλη τήν ύπόθεση. "Αρ
χισε νά τρέχη έδώ κ ι’ έκεί στήν πλάζ
καί νά διαδίδη πώς δ γέρος μάζευε καί
φύλαγε μεγάλα χρηματικά ποσά στδ σπί
τι του, στδ χρηματοκιβώτιο πού είχε στδ
γραφείο του, καί μ’ αύτό, τδν τρόπο δη
μιούργησε ένα άλλοθι γιά τδν έαυτό του
καί σέ μάς τήν. έντύπωση πώς, κάποιος
άπ’ δσους τδν είχαν άκούσει, θά πήγε καί
θά σκότωσε τδν γέρο. ’Εκείνος δμως τήν
ήμέρα τού φόνου έξαφανίστηκε γιά λίγο
άπδ τήν πλάζ, γύρισε πίσω στδ σπίτι του,
σκότωσε τδν γέρο καί μετά άνοιξε τδ χρη
ματοκιβώτιο φορώντας γάντια καί πήρε

άπδ μέσα δλα τά χρήματα άφήνοντάς το
όρθάνοιχτο, γιά νά μάς δώαη τήν έντύπω
ση τής ληστείας. Μή μέ ρωτάτε τ£ έκανε
τά χρήματα. Μπορεί καί νά τά έκαψε. Γι’
αύτόν, τδ ποσό αύτδ δέν ένει καμμιά άξια
μπροστά στήν περιουσία πού περιμένει νά
κληρονομήση άπδ τδν γέρο. Καί νάμαστε
τώρα έμείς μέ τά γέρια δεμένα, μή μπο
ρώντας νά κάνουμε τίποτα, μή έχοντας τδ
παραμικρότερο στοιχείο έναντίον του.
— Καλά αύτά πού λές, μέ διέκοψε δ Σίμς.
Ά λλά γιατί δέν προσπαθούμε νά τδν πιάσουμε άλλιώς;
— Πώς; έκανα έγώ. "Αν είχε προσπαθή
σει νά φτιάξη ένα άλλοθι γιά τδ τί έκανε
τήν ήμέρα τού φόνου, τότε έμείς δέν θά εί
χαμε παρά τά δούμε πώς νά τού τδ καταρρίψουμε. ’Εκείνος δμως είναι πανούργος,
δέν μάς έχει δώσει κανένα στοιχείο καί
δέν τδν κρατάμε άπδ πουθενά. Δέν έχου
με άλλοθι, ούτε μάρτυρας καί 8,τι μάς
είπε γιά τις σχέσεις του μέ τδν γέρο Λάνγκεν είναι άπάλύτως
άληθινό. Δέν
έχουμε κανένα στοιχείο έναντίον του καί
τώρα έκεϊνος πίνει τήν
μπύρα του καί
τώρα κρλυμπάει στήν πλάζ.
Σηκώθηκα καί προχώρησα
πρδς τήν
πόρτα.
— Έ λ α Μάρτυ, είπα. “Αν θέλης έλα
μαζί μου νά δούμε πώς μπορούμε νά «σπά
σουμε» αύτδν τδν νεαρό.
— Καί τί θά γίνη μέ τά δακτυλικά ά
ποτυπώματα; ρώτησε δ Ράϊνολντ, πού δέν
μπορούσε νά τά βγάλη άπδ τδ νοΰ του.
— θά δούμε πώς θά τά βολέψουμε κ ι’
αύτά, είπα, στήν πραγματικότητα δέν ή 
μουν καθόλου σίγουρος.

Λ
ΑΠΟ ΜΑΚΡΓΑ τδν είδαμε πού κολυμ
πούσε ξέγνοιαστος στήν καταγάλανη θά
λασσα.
— Γκάρυ, φώναξα, κάνοντας τά χέρια
μου χωνί γιά ν' άκουστή ή φωνή μου μέ
χρι έκεΐ πού ήταν. Γκάρυ!
Μάς άκουσε καί γύρισε κολυμπώντας
νωχελικά πρδς τδ μέρος πού στεκόμασταν
στήν άμμουδιά. "Ηρθε καί στάθηκε έκεΐ
μπροστά μας μέ τδ ένα πόδι του σχεδόν
μέσα στδ νερό.
Πήρε τήν πετσέτα του
πού ήταν στήν άμμο, σκούπισε τά χέρια
του καί μετά πήρε τδ κουτί μέ τά τσι
γάρα του. Έ βγα λ ε ένα καί τδ άναψε.
— Τακτοποίησες τίποτα γιά τδν πατρυιό
σου, Γκάρυ; τδν ρώτησα γιά νά πώ κάτι.
— Ή κηδεία μπορεί νά γίνη καί αύριο
άν δώσετε έσεΐς τήν άδεια, είπε δ νέος
άδιάφορα. Έ χ ω ήδη συνενννοηθή μέ τδ
γραφείο κηδειών.
— Δέν θά μάς ρωτήσης γιατί είμαστε
τώρα έδώ κ ι’ άν συλλάβαμε κανένα;
— Μά τήν άλήθεια δέν μέ νοιάζει κα
θόλου. Δέν μ’ ένδιαφέρουν οί συλλήψεις
σας.
— Αύτή έδώ θά σ’ ένδιαφέρη.
—Ναί;
— Ναί, γιατί πρόκειται νά συλλάβουμε
έσένα καί νά έλέγξουμε τά δακτυλικά σου
άποτυπώματα στδ τμήμα.
Έ ρριξε μιά γρήγορη ματιά πρώτα
στδν Μάρτυ καί μετά σέ μένα.
— "Αν προσπαθήτε νά
μέ τρομάξετε,
καλύτερα νά τ ’ άφήσετε αύτά τά κόλπα.
•— Τί μέ πέρασες γιά νά νομίζης πώς
πάω νά σέ τρομάξω; Γκάρυ. Κ ι’ έκτδς
αύτοΰ, έσύ τδ σκούπισες μετά τδ δπλο καί
δέν ύπάρχουν άποτυπώματα έκεΐ.

— Καί τί σχέση έχουν τά δακτυλικά ά
ποτυπώματα μ’ αύτά πού λέτε;
— "Ισως μέ τδ δπλο νά έχτς δ ίκ ιο ...
άλλά πάντως κάποιος τδ γέμισε αύτό τδ
δπλο πριν άπδ καιρό καί, παρ’ δλο πού
θυμήθηκε νά τδ σκουπίση μετά τδν φόνο,
πάνω στήν ταραχή του ξέχασε πώς μπορεί
νά ύπήρχε κάποιο άποτύπωμα σέ μιά άπ’
τις σφαίρες.
Έκανε ένα βήμα πρδς τά δπίσω πετώντας τδ τσιγάρο του στήν θάλασσα.
— Τί είδους μπλόφα είναι πάλι αύτή;
άρχισε νά λέη, καθώς δ Μάρτυ έκανε κ ι’
αύτδς ένα βήμα πρδς τδ μέρος του κ ι’ έγώ
άπλωνα τδ χέρι μ ο υ .. .
Δέν προφτάσαμε δμως. Πιδ γρήγορος έκεΐνος έδωσε μιά κλωτσιά στήν άμμο καί
σήκωσε ένα δλόκληρο σύννεφο καί τδφερε
στά μούτρα μου, ένώ ταυτόχρονα έστριβε
καί τδβαζε στά πόδια. Έ τρ εχ ε μέ τέτοια
ταχύτητα, πού ούτε δ Μάρτυ, ούτε έγώ θά
μπορούσαμε νά τδν προφτάσουμε. "Ετρεχε
καί πλησίαζε ήδη στδ ξεσκέπαστο σπδρ
αύτοκίνητό του. 'Ο Μάρτυ προχώρησε δυδ
βήματα στήν άμμο, γονάτισε καί σημάδε
ψε μέ τδ δπλο του πάνω στδ κεφάλι τού
Γκάρυ. Ό πυροβολισμός δμως ήταν σάν νά
έδινε καινούργια φτερά στά πόδια τού νέ
ου. Αύτή τή φορά είδα τδν Μάρτυ νά σκοπεύη πιδ προσεκτικά καί ή σφαίρα του νά
ξεσχίζη τδ μαγιό τού Γκάρυ. "Ηταν τόσο
τέλεια ή σκόπευση τού Μάρτυ, πού ήταν
άλλωστε καί δ καλύτερος σκοπευτής πού
είχαμε στδ Σώμα, ώστε δέν μπόρεσα νά
συγκρατήσω μιά φωνή θαυμασμού βλέπον
τας τήν σφαίρα νά ξεσχίζη τδ μαγιό καί
νά σφηνώνεται κάτω στήν άμμο. Αύτή τή
φορά δ Γκάρυ ξαπλώθηκε πάνω στήν άμ
μο. Ή τα ν φανερό πώς δέν είχε καμμιά
διάθεση νά διακινδυνεύση άλλο.
*

**

ΔΙΌ μέρες αργότερα δ Γκάρυ Σκόμπιν,
κλεισμένος στδ κελλί του, σκέφθηκε πώς
θά ήταν προτιμότερο νά τά δμολογήση δλα
καί, πραγματικά, ή ιστορία πού μάς είπε
συνέπιπτε λίγο - πολύ μέ τις δικές μας ύποθέσεις. Ά λλά κ ι’ αύτδ πιά δέν ήταν άπαραίτητο, για τί στδ μεταξύ τού είχαμε
πάρει τά δακτυλικά άποτυπώματα, πού ταί
ριαζαν άπολύτως μέ έκεΐνα πού είχε βρή
δ Ράϊνολντ στήν σφαίρα.
Καί τότε, τά δακτυλικά άποτυπώματα
τού Κλήμεντ Σμίθ, αύτού τού άγνώστου
πού βρισκόταν μίλια μακριά καί δέν είχε
έρθει ποτέ του στήν Καλιφόρνια;
Ή άπάντηση είναι πολύ άπλή. Καί τά
δικά του δακτυλικά άποτυπώματα ταίρια
ζαν μέ έκεΐνα πού βρέθηκαν πάνω στήν
σφαίρα.
"Ισως νά έχετε άκουστά πώς κ ι’ δ ίδιος
δ Μπερτιγιόν, δ διάσημος άνθρωπολόγος
πού έθεσε πρώτος τις βάσεις αύτού τού συ
στήματος τών άπστυπωμάτων, παραδέχθη
κε τήν μαθηματική πιθανότητα τής συμπτώσεως δύο ίδιων δακτυλικών άπστυπω
μάτων σέ διαφορετικούς άνθρώπους. Μέ
μόνη διαφορά, πώς αύτδ συμβαίνει μιά φο
ρά στδ δισεκατομμύριο.
"Ε, λοιπόν, αύτδ άκριβώς συνέβη καί
στήν περίπτωση τού Γκάρυ Σκόρπιν καί
τού Κλήμεντ Σμίθ. Ή τα ν μιά περίπτωση
στδ δισεκατομμύριο καί αύτή έτυχε σ’ έμένα, έτσι δπως μ ’ άκούτε, καί μάλιστα
τήν πρώτη ήμέρα πού γύρισα πίσω στδ
γραφείο μετά τις διακοπές μου!
DAVID STRINGER
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τής μιάς νύχτας. ’Αναφέρει έπίσης πολλά
πικάντικα έρωτικά περιστατικά πού προεκλήθησαν άπδ τήν άναγκαστική προσέγγισι τών κοινωνικών
τάξεων μέσα στους
τοίχους τών φυλακών. Ε κ ε ί πολλοί άν
θρωποι το0 λαού βρέθηκαν μαζί μέ μέλη
τής αριστοκρατίας. Ή κοινωνική άπόστασις πού τούς χώριζε άλλοτε είχε τώρα
έξαφανιαθή. "Ενας παντοπώλης, πού τδν
δνόμαζαν Κορτέ, είχε κλεισθή στήν φυλα
κή τής 'Αγίας Πελάγιας ώς συνένοχος τού
βαρώνου ντέ
Μπάτζ. Ή μαρκησία ντέ
Πόνς τόν συνέλαβε μιά μέρα νά στέλνη
κρυφά φιλιά στήν πριγκίπισσα τού Μονα
κό.
— Πρέπει νά έχετε πολύ κακή άνατροφή, κύριε Κορτέ, τού είπε αύστηρά ή κυ
ρία ντέ Πόνς, γιά νά έξοικειώνεσθε μέ μιά
κυρία αύτής τής σειράς! Δέν είναι διόλου
έκπληκτικό πού θέλουν νά σάς καρατομή
σουν μαζί μας, μιά καί σείς- θεωρείτε τόν
έαυτό σασ γιά ίσο μέ μάς.
Καί πραγματικά, δ Κορτέ δδηγήθηκε
μετά άπδ τρεις ήμέρες στΤιν λαιμητόμο
μαζί μέ μιά φουρνιά άπδ άριστοκράτες.
*0 ΆνρΙ ντ’ Ά λμεράς άναφέρει περι
στατικά άτόμων πού θά μπορούσαν νά δνομασθοΰν «οί Ιδιόρρυθμοι τής γκιλλοτίνας».
"Εδειχναν φαντασία καί πνεύμα άκόμη καί
άντίκρυ στδν θάνατο— καί σέ τί θάνατο!
"Ενας άπδ αύτούς, δ Γκοσεναί, είχε ύπηρετήσει στδ σώμα τών ούσσάρων τού Μπερσενύ, δέν έκρυβε διόλου τά φιλοβασιλικά
του αισθήματα καί είχε άφήσει νά τδν
συλλάβουν χωρίς νά προβάλη άντίστασι.
Ή τα ν εδθυιμος τύπος. 'Η λικίας μόλις εί
κοσι έπτά έτών, γεμάτος κέφι καί οίστρο.
'Η φυλακή άντηχούσε δλη μέρα άπδ τά
βακχικά του τραγούδια. ’Εξαιρετικά περιποιημένος στήν έμφάνισί του, εύγενής δπως δλοι οί στρατιωτικοί τού παλαιού κα
θεστώτος, είχε κινήσει τό ένδιαφέρον μιάς
νέας κυρίας πού έρχόταν νά τόν έπισκεφθή στήν Κονσιερζερί καί είχε κάνει τδ
πάν γιά νά τδν σώαη. Ε ίχε δοθή άπδ κά
ποιο ύψηλδ πρόσωπο ή ύπόσχεαις, δτι τδ
δικαστήριο θά τόν έκρινε μέ έπιείκεια δν
δ Ιδιος φερόταν μέ αύνεσι. Δυστυχώς δμως
ή σύνεσις δέν ήταν τδ κύριο γνώρισμα τού
Γκοσεναί. "Οταν τού παρουσίασαν τδ άντίγραφο τού κατηγορητηρίου, σύμφωνα μέ
τήν συνήθεια, δέν έλαβε κδν τδν κόπο νά
τδ διαβάαη. Τσαλάκωσε τδ έγγραφο, τδ
έφερε κοντά σ’1 ένα άναμμένο κερί καί μέ
τήν φλόγα του άναψε τήν πίπα του. Λίγο
πρίν δδηγηθή στδ δικαστήριο, παρήγγειλε
νά τού φέρουν στρείδια καί άσπρο κρασί
καί στρώθηκε στδ φαγητό :καί στδ πιοτό
μέ τούς συγκρατοοιιένους του.
"Οταν βρέθηκε μπροστά στούς δικαστάς,
δήλωσε δτι δλα έκείνα γ ιά τά δποία τόν
κατηγορούσαν ήσαν άληθινά καί φώναξε
στδν δικηγόρο του:
— Σού άπαγορεόω νά μέ ύπεμασπισθής.
"Ας μέ δδηγήσουν στήν λαιμητόμο!
Καταδικασμένος σέ θάνατο, σύμφωνα μέ
τήν έπιθυμία του, λίγο πρίν άνεβή στδ
κάρρο φώναξε κάποιον δεσμοφύλακα μέ
τδν δποίο είχε συνάψει φιλικές σχέσεις:
— Καλέ μου φίλε, πρίν χωριστούμε δς
πιούμε ένα ποτήρι μέ καλό ρακί.
"Οταν έφθασε μπροστά στδ ικρίωμα, κοί
ταξε περιφρονητικά τδν δχλο πού ούρλιαζε.
— ’Επί τέλους, αώναξε, έφθασε ή στι
γμή πού τόσο έπιθυμούσα!
"Αλλος ιδιόρρυθμος τύπος τής τραγικής
έκείνης έποχής ύπήρξε δ Πουζώ ντέ Μον-
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ζουρνταίν, είσπράκτωρ φόρων. Λίγο πρίν
άπδ τήν σύλληψί του, είχε τελέσει τούς
γάμους του μέ μιά χαριτωμένη γυναίκα.
Μετά τήν καταδίκη του σέ θάνατο χωρίς
νά χάνη καιρό, κάθησε καί συνέθεσε ένα
έλεγείο γιά τήν γυναίκα του πού άρχιζε
μέ αύτά τά λόγια: «Πλησιάζει ή ώρα τού
θανάτου μ ο υ ...» . Πιδ κάτω συνεβούλευε
τήν γυναίκα του νά ξαναπαντρευθή, καί
τής ύπέδειξε μάλιστα ποιόν νά πρατιμήση άπδ τούς γνωστούς του. Ή νεαρή χή 
ρα άκολούθησε πιστά τίς έντολές τού μα
καρίτη συζύγου της. Τέσσερις μήνες μετά
τήν κατατόμησι τού Μονζουρνταίν παντρεύθηκε τδν άνθρωπο πού έκείνος τής είχε
ύποδείξει.
01 ιερείς πού κυκλοφορούσαν μέσα στίς
φυλακές ήσαν δλοι τους πιστοί καί δρκισμένοι στήν Έπανάστααι. Χρειάσθηκε ή
δραστηριότης καί τδ δνευ προηγουμένου
σθένος τού άββά Έμερύ, ήγουμένου τού
Τάγματος τού 'Αγίου Σουλπικίου, γιά νά
δργανωθή, μέσα άπό άπειρες δυσκολίες,
ένα είδος ιεραποστολής στίς έπαναστατικές φυλακές. Μέ τό χάρισμα μιάς σπάνιας
ένεργητικότητος, παρά τδ λεπτοφυές παρουσιαστικό του, αύτδς δ ιερωμένος τών
πενήντα έπτά έτών είναι μιά άπδ τίς ώραιότερες μορφές τής έποχής.
"Οταν διαλύθηκε ή ιερατική σχολή πού
διηύθυνε, δ άββάς ’Εμερύ περιπλανήθηκε
σέ διάφορα σπίτια στδ Παρίσι, μέχρις δτου συνελήφθη στίς 19 Μαίου τού 1793 καί
δδηγήθηκε στήν φυλακή τής 'Αγίας Πε
λάγιος. Μέ διάφορα διαβήματα, ή μαρκη
σία ντέ Βιλλέτ έπέτυχε νά άφεθή έλεύθερος, άλλά δχι γιά πολύ καιρό. Στίς 15
τού έπομένου ’Ιουλίου δ άββάς ’Εμερύ συ
νελήφθη καί πάλι καί δδηγήθηκε πρώτα
στήν φυλακή τής Μονής τών Καρμηλιτών
καί έν συνεχείφ στήν Κονσιερζερί.
Μέσα σ’ αύτήν τήν θλιβερή φυλακή, δπου δσοι έμπαιναν γνώριζαν δτι τούς άναμένει άμετάκλητα δ θάνατος, άποκαλύφθηκε δλο τδ ψυχικό μεγαλείο τού άββά.
Μέ τήν άδάααστη θέλησί του, παραμέρισε
δλα τά έμπόδια, χρησιμοποίησε δλα τά τε
χνάσματα καί, ύπερνικώντας πραγματικά
τεράστιες δυσκολίες, κατόρθωσε νά άναλάβη τήν κατεύθυνσι τής συνειδήσεως δλων τών Καθολικών φυλακισμένων τών πα
ρισινών φυλακών, έκτελώντας μέ τήν βο
ήθεια διαμέσων δλα τά χρέη τού λειτουργήματός του καί δίνοντάς τους τήν θεία
μετάληψι.
Στίς άρχές τής περιόδου τής Τρομοκρα
τίας, τότε πού ή έκτέλεαις δέν έπραγματοποιεΐτο άμέσως μετά τήν έκδοσι τής άποφάσεως άπδ τδ δικαστήριο, δ άββάς ’Ε
μερύ καί οί βοηθοί του είχαν τδν άπαιτούμενο χρόνο γιά νά άσχοληθοΰν μέ τήν
ψυχική προετοιμασία τών μελλοθανάτων.
Συνήθως περνούσαν μαζί μέ τούς μελλοθα
νάτους τήν τελευταία νύχτα, καί οί δυστυ
χισμένοι αύτοί είχαν τήν παρηγοριά νά
αίσθάνωνται στδ πλευρό τους έναν εύσπλαγχνικδ κληρικό πού τούς έδινε θάρ
ρος, τούς έμψύχωνε, άπομάκρυνε άπδ τήν
ψυχή τους τόν τρόμο καί τών άπελπισία,
καί, δν τδ έπιθυμούσαν, τούς έδινε τήν
θείαν μετάληψι.
Σέ λίγο δμως, δταν ή διαδικασία ατό
έπαναατατικδ δικαστήριο έγινε συνοπτική,
δταν δέν έξετάζονταν πιά μάρτυρες καί
καταργήθηκαν οί άγοοεύσεις τών συνηγό
ρων, δσοι παραπέμπονταν σέ δίκη ήσαν
έκ τών προτέρων καταδικασμένοι σέ θά
νατο, καί τδ φρικτδ κάρρο τούς άνέμενε

στήν έξοδο τού δικαστηρίου γιά νά τούς
δδηγήση άπ’ εύθείας στδ ικρίωμα. "Επρε
πε λοιπόν νά γίνεται ή ψυχική προετοιμα
σία τών δυστυχισμένων πρίν άπδ τήν δίκη
τους. "Ομως γιά νά τδ κάνη αύτό, δ άβ
βάς Έμερύ ήταν άναγκασμένος νά γνωρίζη κάθε μέρα τδν κατάλογο τών κλητευομένων. Καί πραγματικά, πρίν άκόμη άνατείλη δ ήλιος, δ κατάλογος αύτδς ήταν
στά χέρια τού άδάμαατου άββά!
"Εστελνε τότε τούς βοηθούς του άββάδες ντέ Σανμπυσύ, Ρενώ, Φιλιμπέρ, ντέ
Κερραβενάν, οί δποΐοι, άγνωστο πώς, κα
τόρθωναν νά εισχωρούν σέ δλες τίς παρισι
νές φυλακές καί νά προσφέρουν ψυχική
άνακούφισι στούς μελλοθανάτους. "Οταν οί
κατάδικοι δέν είχαν προφθάαει, πρίν ξε
κινήσουν γιά τδ ικρίωμα, νά λάβουν τήν
θεία μετάληψι, δ «μεγάλος άββάς» τούς
πληροφορούσε μέ άσφαλή τρόπο, δτι στδ
τάδε σημείο τής μοιραίας διαδρομής κά
ποιο μέλος τού κλήρου θά βρισκόταν στδ
πέρασμά τους γιά νά τούς δώση άπδ μα
κριά τήν πολυπόθητη δφεσι.
Τά τελευταία άτομα στά δποία προαέφερε τήν βοήθεια τής
θρησκείας μέσα
στήν Κονσιερζερί ύπήρξαν δ δούξ καί ή
δούκισσα ντέ Μουσύ, έκείνος ήλικίας έβδομήντα έννέα έτών καί έκείνη έβδομήντα. ’Ανέβηκαν μαζί στδ ικρίωμα τόν ’Ι
ούνιο τού 1794. Τήν έποχή έκείνη δ «με
γάλος άββάς» μεταφέρθηκε στδ κολλέγιο
τού Πλεσαί, πού είχε γίνει οίκος τής Ί σότητος.
Στδ θλιβερό έκείνο μέρος είδε νά πα
ρελαύνουν τά περισσότερα τών μελών τού
κοινοβουλίου τού Παρισιού καί τής Του
λούζης, πού στέλνονταν στήν λαιμητόμο
μόνο καί μόνο έπειδή είχαν διαμαρτυρηθή
έναντίον βρισμένων άποφάσεων τής Συνελεύσεως. Εβδομήντα έπτά βουλευταί έκτελέσθηκαν τότε στήν πλατεία τής Έπαναστάαεως καί στήν πύλη τού Άνατραπέντος
θρόνου. Σέ δλους δ άββάς Έμερύ προσέφερε τήν βοήθεια τής θρησκείας.
'Ο ίδιος άνέμενε τήν δίκη του άπδ τήν
μιά στιγμή στήν άλλη. Ά πδ καιρό είχε
έξοικειωθή μέ τήν ιδέα τής λαιμητόμου,
πού τού φαινόταν μιά φυσιολογική κατάληξις τής ύπάρξεώς του. Πρίν κλεισθή
στίς φυλακές, είχε παρασταθή σέ πολλές
έκτελέσεις, συνοδεύοντας μελλοθανάτους
ώς τδ ικρίωμα τής λαιμητόμου. Έ λέγετο
μάλιστα δτι είχε κατασκευάσει μέσα στδ
κελλί του μιά μικροσκοπική λαιμητόμο
γιά νά έχη συνεχώς μπροστά στά μάτια
του τδ δργανο τού μελλοντικού του μαρ
τυρίου.
Ή τύχη του δμως δέν ήταν δπως τήν
φανταζόταν. 'Ο άββάς Έμερύ έξήλθε ζων
τανός άπδ τίς φυλακές τής Έπαναστάσεως. "Οπως καί σέ τόσους άλλους, τού είχε
σώσει τήν ζωή ή 9η θερμιδώρ. Μπόρεσε
έτσι νά Ιπανέλθη στήν κατοικία του, στήν
ιερατική σχολή. 'Ο άββάς Έμερύ πέθανε
σχεδόν δγδόντα έτών, στίς 2 Απριλίου τού
1811.
Τέσσερις ή πέντε φορές δ παλαιός ήγούμενος τής Μονής τού Α γίου Σουλπικίου Ιπρόκειτο νά κληθή σέ δίκη καί κάθε
φορά, τήν τελευταία στιγμή, ή δίκη του
άνεβάλλετο. Καί τελικά, σώθηκε, δπως
καί τόσοι άλλοι, δταν ή λαίλαψ σταμά
τησε καί τά άγρια πάθη, σιγά σιγά, έξαφανίσθηκαν.
JU L ES BERTAUT
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Έπιστολαι — Έγγραφα
Δημοσιεύσεις
Υπό του έν συντόξει Αστυνόμου Α '
κ. Φωτίου Τσοκάνου, άπεστάλη πρός
τόν Αρχηγόν τής 'Αστυνομίας Πόλεων
ή έξης έπιστολή:
Αξιότιμε καί αγαπητέ Κύριε Αρχη
γέ, θεωρώ υποχρέωση/ μου νά σας έκφράσω τός εύχαριστίας μου διά τήν εύγενή σας πρωτοβουλίαν τήν όποιαν έδείξατε πρός τούς άπομάχους τού Σώ 
ματος, ώστε νά άποστείλητε πρός αύτούς τό βιβλίον « Εκθεσις δραστηριότητος Άστυνομίος Πόλεων έτους 1971»,
πρός ένημέρωσίν των,
πράγμα τό ο
ποίον άοοδεικνύει ότι διατηρείτε μετά
τών μελών τού Σώματος
θερμόν τόν
ψυχικόν σύνδεσμον καί τήν έπαφήν
πρός τούς απομάχους' έπί τούτοις εϋχομοι εις ύμάς πάσαν έπιτυχίαν καί εις
τά μέλη τού Σώματος πρός έκπλήρωσιν τής άποσταλής σας έπ' ώφελεία τής
φιλτάτης Πατρίδος
καί του Σώματος
τής Αστυνομίας Πόλεων.
Μετά τιμής καί σεβασμού Φώτιος Β.
Τσόκανος — Αστυνόμος Α ' έ.ά., Ά ρ ιστοφάνους 28 — "Ανω Χαραυγή Τ .Τ .
455.
★
Ό κ. N IC IA S R E C K A S ,
Αμερικα
νός, κάτοικος Καλλιφορνίας, άπέστειλε
πρός τόν Γερουσιαστήν κ. Ν. P E TR IS ,
Βουλήν Πολιτείας τής Καλλιφορνίας
(Σακραμέντο - Καλλιφόρνια 95814) έπισσλήν, εις τήν όποιαν άνσφέρει — με
ταξύ άλλων— καί τά έξής:
«Κατά πρώτον είχον τήν εύχαρίστησιν καί τό προνόμιον νά συναντηθώ μέ
τόν κ. Α ρ χ η γό ν τής Αστυνομίας Πόλε
ων, ' μέ μέλη τού έπιτελείου του καί νά
έπισκεφθώ τάς Ά σ τυν. Σχολάς. Γερουσιαστά, αύτοί οί άξιωματικοί είναι άφοσιωμένοι άνδρες τών όποιων μοναδικόν
των ένδιαφέρον είναι τό μεγαλεϊον τής
Ελλάδος. Αύτοί οί άνδρες οί όποιοι έ
καμαν τάς οδούς τών Αθηνών, πόλεως
2 έκατομμυρίων άτόμων, τάς πλέον άσφαλεϊς εις τόν κόσμον. Αύτό τό έτος
(1973) πλέον τών τριών (3 ) έκατομμυ
ρίων τουριστών έρχονται όμαδικώς εις
τήν Ελλάδα γνωρίζοντας ότι θά είναι

άσφαλεϊς όποιονδήποτε ώραν τής ήμέρας ή τής νυκτός, έστω καί εις τάς πλέ
ον σκοτεινός καί στενάς οδούς τής Πλά
κας, τής παλαιός πόλεως τών Αθηνών.
Γερουοιαστά, πώς μπορούμε νά συγ
κρίνουμε τάς Αθήνας μέ μίαν άλλην
Αμερικανικήν πόλιν ίδιου μεγέθους εις
τήν όποιαν συνέβησαν 64 φόνοι έντός
9 ήμερων;
'Επαναλαμβάνω Γερουσιαστά, 64 φό
νοι εις 9 ήμέρας. Πώς δύναται ή επικρα
τούσα εις Αθήνας ήσυχία νά συγκριθή
μέ τάς φοβερός βιαιόητας αί όποϊαι συμ
βαίνουν καθημερινώς εις τάς οδούς καί
εις τά σύτοκίνητα τού SAN F R A N C I
S C O ;» .
¥
Ό Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστι
κών καί Αθλητικών
Σωματείων άπέστειλεν εις τήν
Αστυνομικήν Δ )νσ ιν
Αθηνών τό έξής έγγραφον:
«Τό
Διοικητικόν
Συμβούλιον
τού Σ Ε Γ Α Σ αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν όπως έκφράση πρός ύμάς
τάς θερμός αύτού εύχαριστίας διά τό
έξαιρετικόν ένδιαφέρον τό όποιον έπεδείξστε διά τήν διεξαγωγήν τού X
Κλασσικού Μαραθωνίου Δρόμου τής
6ης Απριλίου 1973 ώς καί διά τήν
ούοιώδη συμβολήν σας εις τήν έπιτυχίον τής άθλητικής ταύτης έκδηλώσεως, ήτις διά τής άπό έτους εις
έτος εύρυτέρος
συμμετοχής ξένων
άθλητών προσλαμβάνει ιδιαιτέραν ση
μασίαν καί προβάλλει
διεθνώς τήν
Χώραν μας».
*
Ό Πρέοβυς τών Ηνωμένων Πολιτει
ών Αμερικής κ. H E N R Y J. T A S K A , άπέστειλε πρός τόν Αστυν. Δ )ν τή ν Α 
θηνών κ.
Νικόλαον
Δασκαλάπουλον
τήν έξής έπιστολήν:
« Αγαπητέ κύριε Δασκαλόπουλε,
Θά έπεθύμουν νά έκφράσω τάς προ
σωπικός μου εύχαριστίας
πρός ύμάς
καί πρός όλους τούς ύφ' ύμάς ύπαλλήλους τής ’Αστυνομίας
Αθηνών διά
τήν έξοίρετον συνδρομήν τήν όποιαν
παράσχετε τόοον έξ άπόψεως άοφαλείας
όσον καί ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας
κατά τήν δεξίωσιν τήν δοθείσαν εις τήν

κατοικίαν μου, τήν 4ην 'Ιουλίου, ήμε
ρον τής 'Εθνικής 'Εορτής. Ό κ. Δημήτριος Καραγιαννόπουλος, Δ )ν τ ή ς τής
'Υπηρεσίας Τροχαίας Αθηνών καί οί ύπ'
αύτόν τροχονόμοι, άξίξουν ιδιαιτέρας
μνείας διά τήν έμφάνιοιν καί δραστηριότητά των κατά τήν ρύθμισιν τής ύπερ
βολικής κυκλοφορίας τών όχημάτων ήτις άπέβη τψ όντι ομαλή, άποφευχθείσης οίασδήποτε συμφορήσεως. Ή τοιούτη ύπηρεσιακή ίκονότης τών άστυνομικών τούτων καί ή έξαίρετος δραστηριότης των ένεποίηοεν άρίστην έντύπωσιν
εις τούς
πολυπληθείς έπιφανεϊς
προσκεκλημένους μου, οϊτινες δέν άπέκρυπτον τήν εκδηλον ίκανοποίησίν των.
Παρακαλώ διοβιβάσετε τάς προσωπικός
μου εύχαριστίας εις άπαντσς. Διά τήν
ύμετέρον
συνεργασίαν καί
βοήθειαν
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, ώς έπίσης καί διά πόσον προγενεστέραν τοιταύτην, θεωρώ έουτόν λίαν ύποχρεωμένον».
★
Ό κ. Άνδρέας Βάρλας— Φαβιέρου
19 — 21, άπέστειλε
πρός τόν 'Αστυν.
Δ )ν τή ν Α ' κ. Βασίλειον Λάμπρου, Δ )
ντήν Υπηρεσίας Αλλοδαπών, τήν κάτω
θι έπιστολήν».
« Αξιότιμε Κύριε Δ )ντά , Μετά βαθυτάτης οδύνης έπληροφορήθην τήν άνανδρον καί άδικον έπίθεσιν εις τόν άερολιμένα τού Ελληνικού. Πληροφορούμαι
συγχρόνως ότι μεταξύ τών άτυχών θυ
μάτων ύπάρχουν καί άνδρες τής ύφ' ύ
μάς ύπηρεσίας έλέγχου διαβατηρίων.
Κατόπιν τούτου θέτω εις τήν διάθεσιν ύμών τήν ύπ' άριθ. 73324)6.8.73 έπιταγήν έκ δρχ. 10.000. Παρακαλώ όπως τό
ανωτέρω ποσόν διατεθή κατά τήν κρίσιν
σας, μεταξύ τών άνωτέρω θυμάτων άστυνομικών οργάνων τής ύπηρεσίας έλέγχου
διοβατηρίων, σύν τή εύχή μου, όπως
ό Θεός τούς χαρίση συντόμους τήν ύγείαν των.

Ψ
Ή
Αλλοδαπή M A D A M E F O N T Y
άπέστειλε πρός τήν Τουριστική 'Αστυ
νομία τής 'Αστυνομίας Πόλεων τήν άκόλουθον έπιστολήν;
«Κύριε Διοικητά,
Έπιστρέφοντας εις τήν Γαλλίαν, θεω
ρώ ύποχρέουσίν μου νά σάς κάνω γνω
στόν τά αίσθήματά μου διά τήν ύπηρεσίσν σας καί νά εύχαριστήοω τούς άστυφύλοκας πού μέ έξυπηρέτησαν στήν όδόν Βρμού καί στήν 'Ακρόπολι.
Είχα χάσει τό πορτοφόλι μου τό ό
ποιον περιείχε τήν ταυτότητά μου, τα
ξιδιωτικός έπιταγάς καί άλλας προσω
πικός μου σημειώσεις, τό όποιον εύρέθη ύπό τής ύπηρεσίας μετά 10 ώρας
καί μοί παρεδόθη καίτοι περιείχε χρή
ματα.
Θέλω νά πιστέψετε τήν εύγνωμοσύνη μου γιαυτό καί νά σάς παρακαλέσω
νά δεχθήτε τούς πλέον διακεκριμένους
μου χοιρετισμούς καί τά πλέον ειλικρι
νή μου αισθήματα.
¥
Κύριον Σηφάκην
Δ )τή ν τής Δ)νσεω ς Αμέσου Δράσεως
Σταδίου 10, Άθήναι
Αξιότιμε Κύριε,

Είμοι ιατρικός σύμβουλος Γερμανικής
έταιρείας, ή όποια έχει τμήμα καί έν
Άθήναις.
Τή ν νύκττο τής 9 — 10 ’ Ιουνίου έλάμβονε χώρον διατάραΕις τής νυκτερινής
ήουχίος άπό τό παροπλεύρως κτίριον,
συνεπεία ένός «πάρτυ», έΕανογκααθεϊς
νά καλέίσω τό 100. Έδ ει νά δώσω νά
άντιληφθοΟν τί ήθελα εις τήν Α γγλι
κήν, διότι δέν τό καιτοφέρνω εις τό Ελ
ληνικά. "Οταν ό τηλεφωνητής τοΰ 100
άντελήφθη ότι έγώ όμιλώ μόνον 'Α γ 
γλικά ή Γερμανικά αμέσως μέ συνέδεσε
μέ ένα συνάδελφό του ό όποιος ώμιλούσε πολύ καλά Αγγλικά. Εις έκεϊνον έ
θεσα ύπ' όψιν τό παράπσνόν μου κοί έκεϊνος μέ διεβεβοίωσεν ότι θά έστελνε
έν όσυρματοφόρον άλλά έδει νά περιμέ
νω πρό τής οικίας μου. Ευθύς ώς τό
περιπολικόν όφίχθη, ό έν υπηρεσία α
στυνομικός έσταμάτησε τήν ένόχλησιν
άμέαως. Δυστυχώς, δέν έφύλαΕα τό ό
νομά του, κατά ουνέπειαν δέν δύναμαι
νά τόν εύχαριστήσω, ώστε νά τακτο
ποιηθώ μέ τήν συνείδησίν μου.
Σός στέλνω αύτές τις γραμμές διά
νά έκφρόσω τήν ίκανοποίησίν μου διότι
έγενόμην άπό τούς υπαλλήλους άντιληπτός καί ίκσνοποιήθην κατά ένα εύχάριοτον τρόπον.
Κατά συνέπειαν, θά έπιθυμοϋσα νά
έκφράσω τάς εύχσριστίας μου εις ύμάς
πρασωπικώς, τούς ύπολλήλους σας καί
μέ ίκανοποίησίν διαβιβάζω τούς χαιρετι
σμούς μου.
Μετ' ειλικρίνειας
D O C T O R Η. H A U S S EN
Στουρνάρα — Σουλτάνη 19 Τ .Τ . 147

¥
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Χ Α Λ Κ Ο Υ
ΚΑ Ι Κ Α Λ Ω Δ ΙΩ Ν Α.Ε.
Οδός Πειραιώς 252 Αθήναι.
Τηλ. 4813.651.
Έ ν Αθήναις τη 24η 'Ιουλίου 1973
Πρός
Τή ν Διοίκησιν 'Αμέσου Δράσεως
Αστυνομικής Δ)νσεω ς 'Αθηνών
Σταδίου 10
ΆΕιότιμοι Κύριοι,
Αίοθανόμεθα τήν άνάγκην νά σας εύχαριστήσωμεν έγγράφως διά τήν προ
θυμίαν καί τήν άμεσον πράγματι ένέργειάν σας τής ύφ' ύμών ύπηρεσίας ήτις
άπέτρεψεν μεγάλην Ζημίαν εις τό έργοστάσιόν μας, έπί τής
όδοΰ Πειραιώς
252.
Συγκεκριμένους, τήν 23.7.73 καί ώ
ραν 18.00 μ.μ. εις τό έργοστάσιόν μας
διερράγη μία δεΕαμενή έντός τής όποιας
ύπήρχον 22 τόννοι ύδροχλωρικοΰ όΕέο»ς, τό όποιον ήρχισεν νά διαρρέη εις
τούς θαλάμους τοΰ εργοστασίου, όπου
παράγονται προϊόντα άφορώντα κυρίως
τόν έφοδιασμόν τών οργανισμών κοινής
όφελείας ΔΕΗ καί Ο ΤΕ , μέ κίνδυνον
καταστροφής τόσον τών προϊόντων όσον
καί τών μηχανημάτων καί ύποσταφμών
τής ΔΕΗ .
. ΑΙ συνέπειαι ίμιας Ζημίας θά είχον
έπιπτώσεις άκάμη καί εις καθυστέρησιν
τών ύποχρεώσεών μας έναντι τών άνωτέρω όργανισμών καί καταστροφήν με
γάλων ποσοτήτων τών έν θέματι προϊ
όντων εύρισκομένων έντός τοΰ έργοστασίου.
Ή άνόσχεσις τής μεγάλης ώς άνω
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Ζημίας ήδύνατο νά πραγματοποιηθή έάν
μετεφέρετο εις τό έργοστάσιόν μας μία
άντλία μέ σωλήνας
ειδικούς άπό τόν
χώρον τού έργσταΕίου έγκαταστόσεως
καλωδίων τών 150 K V , τό όποιον εύρίοκετοι εις τήν περιοχήν Ψυχικού.
Ή μετάβασίς μας άπό τήν οδόν Πει
ραιώς 252 εις Ψυχικόν εις ώραν συμφορήσεως τής κινήσεως εις τήν πόλιν
καί ή έπιστροφή -μας εις τό έργοστάσιον θά άπήτει χρόνο ό όποιος θά άπέβαινεν μοιραίος διά τήν Ζημίαν.
Κατόπιν τών όνωτέρω, άπετάνθημεν
εις τό «100». Άνελύσαμεν εις τόν άΕ)
κόν ύπηρεσίας, ύπαοτυνόμον κ. Κ Ρ ΙΚ Ε Λ Α Ν Κ., τό Ζήτημα καί τόν παρεκαλέσαμεν νά διαθέση όχημο διά νά μεταβώμεν εις Ψυχικόν καί παραλάβωμεν
τήν άντλίαν.
Εις χρόνο όντως «μηδέν» τό όχημα
τοΰ «100» εύρέθη εις τό έργοστάσιόν
μας. Έπέθημεν ούτοΰ καί εις διάστημα
έλάχισταν μετεφέραμεν τήν άντλίαν μέ
τήν όποιαν όπερροφήθη τό όΕύ.
Ή συμβολή τής ύπηρεσίας εις τήν
όνωτέρω περίπτωσιν μάς ύποχρεώνει νά
έπαναλάβωμεν τάς εύχαριστίας μας τό
σον διά τόν
ύπαοτυνόμον κ. Κ Ρ ΙΚ Ε Λ Α Ν , όσον καί διά τήν όλην έργασίαν
τής Αμέσου
Δράσεως, ήτις έπιτελεϊ
έργον έπωφελές εις όλους τούς τομείς
μετά τόσης προθυμίας καί ταχύτητος,
όΕιον έποίνου καί συγχαρητηρίων.
Μετά τιμής
Τ .Σ . Υπογραφή
★
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
ΙΕ Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ
Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν ΚΑΙ Ν ΙΓ Ρ ΙΤ Η Σ
Πρός
Τό Περιοδικόν «Ά σ τυ ν . Χρονικά»
ΕΙς 'Αθήνας

Θεωρώ ύποχρέωσίν μου όπως καί δη
μοσία έκφράσω τήν βαθυτάτην κοί αίωνίαν εύγνωμοσύνην μου πρός τόν μεγαλόψυχον άστυνομικόν κ. Δημητροκόπουλαν Ίω άννην τοΰ Α ' Ά σ τυν. Τμή 
ματος διότι εις προκεχωρημένην ώράν
τής νυκτός προθυμότατα καί μέ καλωσύνην πού δέν θά Εεχάοω ποτέ προσήλθεν εις τό Κρατικόν Νοσοκομεϊον καί
έδωσε αίμα εις τό
κινδυνεΰον παιδί
μου.
ΈκφράΖω έπίσης τά
αισθήματα εύγνωμοσύνης καί πρός τούς προϊσταμέ
νους τού σωτήρος τοΰ παιδιού μου καί
γενικώτερα πρός τό εύγενέστατο σώμα
τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Κέρκυρα 16.7.1973
Ό εύγνωμσνών πατήρ
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν Γ Α Ο Υ Τ Σ Η Σ
γεωργός κάτοικος Ά γ ιω ν Θεοδώρων
Στρατιάς
Έδημοσιεύθη εις τήν έφημερίδα
«Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ι Κ Η »..
*
Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Ι Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
« Τ Ο ΤΜ Η Μ Α Δημοσίων Σχέσεων τής
Αστυνομίας Πόλεων προσφέρει άναμφισβητήτως ύπηρεσίας εις τό κοινόν. Μέ
τήν παρουσίαν ροδιοφωνικών προγραμ
μάτων καί τηλεοπτικών έκπομπών, τήν
διοργάνωσιν δωρεάν καλλιτεχνών παρα
στάσεων κοί κινηματογραφικών προβο
λών, τήν μετάδοσιν οδηγιών έπί θεμά
των κυκλοφορίας καί άλλων, δέν έκλαΐκεύει μόνον τό έργον τής Αστυνομίας
Πόλεων, άλλά καί παρέχει μορφωτικόν
υλικόν εις τό κοινόν. Καί όλα αύτά χω
ρίς κομμίαν προσωπικήν προβολήν τών
έπικεφσλής τού Τμήματος οί όποιοι πρω
τοστατούν καί κατευθύνουν τήν τόσον
γόνιμον αύτήν προσπάθειαν.

ΆΕιάτιμε Κύριε Διευθυντά,
Από άρκετών έτών τό Άρχηγεϊον
Αστυνομίας Πόλεων μός κάμνει τήν τι
μήν νά άποστέλλη εις τήν Ί . Μητρόπολιν τό περιοδικόν «'Αστυνομικά Χρονι
κά. 'Εγκαίρως έγράψαμεγ εύχαριστοΰντες διά τήν τιμήν.
Έπαναλαμβάνσμεν
καί πάλιν τάς θερμοτάτας εύχαριστίας
μας διά τήν τακτικήν κοί άνελλιπή άποστολήν τού Περιοδικού. Εις πολλά ση
μεία τοΰ περιεχομένου του, τό Περιοδκόν σας βοηθεϊ καί τήν ίδικήν μας ήθικοθρησκευτικήν διοκονίαν μέ τά διά
φορα στατιστικά στοιχεία καί λοιπά έπίκαιρα άρθρα καί μελέτας. 'Ιδίως άΕιοπρόσεκτος είνοι ό συνδυασμός πού
κάμνετε εις τά λίαν έπιτυχή θρησκευτι
κά άρθρα σας μέ τήν συμβολήν τής
Θρησκείας εις τήν ύψηλήν τοΰ τίμιου
αστυνομικού άποστολήν. Σός συγχαίρομεν θερμότατα καί διά τήν περισπούδαστον ύλην καί διά τήν έκτύπωσιν καί
διά τήν έμφάνισιν τού περιοδικού καί
εύχόμεθα άπρόακοπτον
συνέχισιν τής
τόσον φιλότιμου καί πατριωτικής προ
σπάθειας σας.
Μετά πολλών εύχαρισπών καί τιμής
Ό Μητροπολίτης
+ Ο Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν ΚΑ Ι Ν ΙΓ Ρ ΙΤ Η Σ
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Σ Χ Ο Λ ΙΟ Ν έφημερίδος «Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ » τής Τρίτης 24ης 'Ιουλίου 1973
¥
Τό έκκλησιοσικόν συμβούλιον τού I.
Ν. Ά γ . Αίμιλιανοΰ (Λ . ΣκουΖέ), άπέστειλε πρός τόν Διοικητήν τοΰ ΙΕ ' Α 
στυνομικού Τμήματος τό άκόλουθαν έγ
γραφον :
«Τ ό Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοΰ
Ι.Ν . Ά γ . Αίμιλιανοΰ (Λ . ΣκουΖέ) αισθά
νεται ύψίστη ύποχρέωσίν νά εύχαριστήση
ύμάς, έκ βάθους καρδίας διά τήν καλωσύνην πού είχατε νά
παρευρεθήτε
κατά τήν τέλεσιν τής πανηγύρεως τού
Ιερού Ναού μος, καί νά λαμπρύνετε διά
τής παρουσίας σας τήν έορτήν μας, καί
έπιπροσθέτως διά τά μέτρα
πού έλάβατε ώστε διά τής άπασταλής άναλόγου
άριθμοΰ άστυνσμικής δυνάμεως νά διακριθή άψογος τάΕις καί κατά τάς ώρας
τών τελετών έν τώ Ίερώ Ναώ καί έτι
περισσότερον κατά τήν λιτάνευσιν τής
Ίερά ς Είκόνος τοΰ 'Αγίου μας.
Τό έκκλησιαστικόν
συμβούλιον καί
πάλιν εύχαριστεϊ ύμάς καί διά τούς άνδρες τού ύπό τήν Διοίκησιν οας Τμήμα
τος καί εύχεται εις άπαντας οικογενεια
κήν ύγείαν καί εύτυχίαν καί πάσαν παρά
Θεού εύλογίαν.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝ0Π0ΥΑ0Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΕΣΗΣ

Τή ν 9.8.73 άπεβίωσεν ό τ. Αστυνό
μος Β ’ ΤΖανέτος Λεωνίδας. Ό έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1908 εις Βάστα
Μεγαλοπόλεως 'Αρκαδίας. Εις τό Σώμα
κατετόγη τό 1930 ώς άστυφύλαΕ. Τό
1943 προήχθη εις Ύπαστυνόμον Β ' Τό
1947 εις Ύπαστυνάμον Α ' καί τό 1959
εις 'Αστυνόμον Β '. Απεστρατεύθη τό
1964 καταληφθείς ύπό του ορίου ήλικίας. Τήν κηδείαν του, ή όποια έγινε
εις τό Νεκροτάφεϊον Κοκκίνου Μύλου
παρηκολούθησε πλήθος κόσμου έκ τών
συγγενών καί φίλων του, καθώς καί
πολυάριθμοι άστυνομικοί. Τό ν έκλιπόντα
προέπεμψεν εις τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν έκ μέρους τής Ά στυν. Πόλεων
άντ«προσωπεία κοί κατετέθη στέφανος
έπί τής σοροΰ του.
Τό
χώμα
τής
Α τ τ ι κ ή ς
γ ή ς
πού
τ ό ν
σ κ έ π α σ ε ,
ας
είναι
έλαφρό. Ή
μνή
μη
τ ο υ
δς
ε ί ν α ι
α ι ώ 
ν I α.

Τήν 3.8.73, άπεβίωοε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ του Νεκροταφείου
Κοκκίνου Μύλου ό τ. Αστυνόμος Β '
Κσραγισννόπουλος Σπυρίδων. Εις τήν
τελευταίαν του κατοικίαν τόν άείμνηστον
συνάδελφον προέπεμψαν πολυάριθμοι
συγγενείς φίλοι καί συνάδελφοι, όσοι
έγνώρισαν τόν έκλεκτόν
Αστυνομικόν
καί άνθρωπον. Εκ μέρους τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων
πορέστη όντιπροσωπεία
καί κατετέθη στέφανος έπί τής σοροϋ
του. Ό Σπυρίδων Καραγιαννόπουλος έγεννήθη τό 1905 εις Χώρα Τριφυλλίας.
Εις τήν Αστυνομίαν κατετόγη ώς άστυφύλαΕ τό έτος 1929. Τό 1937 προήχθη
εις Ύπαστυνάμον Β ', τό 1943 εις Ύ παστυνόμον Α ' κοί τό 1949 εις 'Αστυ
νόμον Β '. Έ κ τού Σώματος άπεχώρησε
τή αιτήσει του τό 1957 μέ τόν βαθμόν
του 'Αστυνόμου Α '. Διεκρίνετο διά τήν
έργατικότητο τήν εύθύτητα τού χαρα
κτήρες, έκτιμώμενος ύπό άνωτέρων καί
κατωτέρων. Πρός τήν οίκογένειάν του
τό *Α.Χ.» εύχονται τήν έΕ ύψους πα
ρηγοριάν. Ή
ι μνήμη
τ ο υ
ας
ε ί ν α ι
α ι ώ ν ι α .

Τή ν 14.8.73 άπεβίωοε καί τήν έπομένην έκηδεύθη έκ τού Νεκροταφείου
Ηλιουπόλεως ό τ. ΑρχιφύλοΕ Καμπέσης Δημήτριος. Ό έκλιπών ύπηρέτησεν
εις αλας σχεδόν τάς ύπηρεσίας τής 'Α 
στυνομίας, διακριθείς διά τήν προσήλω
σήν εις τό καθήκον, τήν πειθορχίαν καί
τήν τιμιότητα.
Τήν κηδείαν τού άειμνήστου συναδέλ
φου παρηκολούθησαν οί συγγενείς καί
οί φίλοι καί πολυάριθμοι άστυνομικοί έν
ένεργεία καί έν συντάΕει. Τή ν 'Αστυνο
μίαν Πόλεων έΕεπροσώπησεν άντιπροσωπεία. Έ π ί τής σοροϋ του κατετέθη στέ
φανος. Ή στήλη μας εύχεται πρός τούς
οικείους του τήν έΕ ύψους παρηγοριάν.
Τό
χ ώμ α
πασε
ας
Ή
μ ν ή μ η
α ι ώ ν ι α .

π ο ύ
τ ό ν
σ κ έ
ε ί ν α ι
έλαφρό.
τ ου
άς
ε ί ν α ι
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σίον, συμηεριλαμβαναμένης καί τής ζω
ής του άκόμη — ένω όπεροαπίζεται τήν
Εθνικήν του Ελευθερίαν κοί Τιιμήν. Εις
τός σελίδας τής Ελληνικής Πολεμικής
Ιστορίας, θά άνακσλύψη κανείς περιπτώ
σεις ώς οί ανωτέρω, — εις τούς κατά
ξηρόν, θάλασσαν καί άέρα άγώνας μας,
— αί όποιοι έπιβεβαιούν τήν ϋπαρξιν
πολεμικής 'Αρετής εις τούς "Ελληνας.
Πολεμικήν Αρετήν θά άνεύρωμεν καί
υπό τά τείχη τής Τροίας, καί εις τούς
Μηδικούς πολέμους, κοί εις τήν κάθο
δον των μυρίων ύπό τόν Ξενοφώντα,
καί εις τήν εκστρατείαν τού Μεγάλου
Αλεξάνδρου, καί εις τάς πάσης φύσεως
συγκρούσεις κατά τήν μακράν Ιστορικήν
περίοδον τού Βυζαντίου, καί εις τούς
άγώνας υας τού 1821, καί εις τούς Βαλκονικούς πολέμους 1912— 1913, καί εις
τάν πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον, έν
Μακεδονία καί Ούκρανία ( 1917— 1919)
καί εις τήν Μικρασιατικήν έκστρατείαν
( 1 9 1 9 — 1922) κοί εις τήν έποποιΐαν τού
40 — 41, ότε τούς "Ελληνας στρατιώτας
είχε καταλάβει ή Ιερά εκείνη μανία πού
ούτε συζητεϊ ούτε λονικεύεται, καί εις
τάς κορυφάς τοϋ Γράμμου καί τοϋ Βίτσι
τό 1949 καί εις τήν μακρυνήν Κορέαν
τοϋ 1952. . .
Ή πολεμική Αρετή όμως δέν είναι
π ρ ο ν ό μ ο ια ν μόνον τών
Ελλήνων άλλ'
έχουν δικαιώματα έπ' αυτής καί αί Έ λ ληνίδες άπό τών αρχαίων γυνοικών τής
Σπάρτης
μέ τό « τ ά ν
ή έ π ί
τάς»
μέχρι τών ήρωΐδων τής Μεγά
λης μας Έιποναστάοεως τοϋ 1821 καί
τών χθεσινών
πολεμιστριών τών άποκρύμνων κλιτύων τής Πίνδου. Ό ρθότερον λοιπόν θά ήτο νό όμιλοϋμεν περί
Π ο λ ε μ ι κ ή ς
Α ρ ε τ ή ς
τής

Ε λ λ η ν ι κ ή ς
Φυλής.
Έ ν κατακλεϊδι τονίζω τό έξή ς: Ή
Πολεμική Αρετή ώς πάσα άρετή είναι
διδακτή. « Π ά ν τ α
τά
πρ ο τ ε 
ρήματα
δύναντοι
ν ά άποκ τ η θ ώ σ ι
δι ά
τ ή ς
έ Ε ασ κ ή σ ε ω ς» είπεν ό Σωκράτης. Μό
νον μία στερεά άγωγή θά έπιτρέψη (όχι
μόνον έν πολεμώ άλλά καί έν Ειρήνη),
εις τόν "Αγγελον νά έπικρατή έκάστοτε
εύχερώς καί ταχέως τοϋ κτήνους. Σκο
πός όθεν πάσης άγωγής πρέπει νά είναι
ή σφυρηλάτησις τής ψυχής παρά ή έπίπλωσίς της πράγμα πού θά έπιτευχθή
διά τής δημιουργίας αγωνιστικού ήθικοϋ
καί μαχητικής θελήσεως.
Είδικώτεραν εις τάς ημέρας μας, ότε
αί άνάγκαι τής εύημερίας έχουν τόσον
γενικευθεϊ χρειάζετοι ιδιαιτέρα προσπά
θεια διά τήν άντιμετώπιαιν τών διαλυτικών έοιδράσεων τών άνσγκών τής καλοπερόσεως καί διά τήν διστήρησιν άνεπόφων τών αισθημάτων τής φιλοπατρίας
καί τής τιμής τά όποια καί μόνον έπιτρέπουν εις έν "Εθνος νά διατηρή τήν
έν τω κόσμω θέσιν του. Ή καλλιέργεια
τού ύ λ ι σ μ ο ϋ καί τού σ κ ε 
π τ ι κ ι σ μ ο ύ
χαλαρώνει τά νεύρα
καί διαφθείρει τάς κορδίας τήν δέ άποσυνθετικήν των νόσον δέν δύνανται νά
θεραπεύσουν οίοιδήποτε ρητορικοί πλη
θωρισμοί. Ό χ ι δΓ άφρόνων κομπασμών
καί ρητορισμών, άλλά μόνον δΓ ένδελεχούς κολλιεργείσς εύγενών ψυχικών ι
διοτήτων έπιτυγχάνεται
άνύψωσις τοϋ
Εθνικού Φρονήματος καί έπίρρωσις τής
Εθνικής ·£υνειδήσεως. Ό
φ ε ν α κ ισ μ ό ς
ή ύ π ο κ ρ ι σ ί α ,
τό
ψ ε ύ δ ο ς
καί ή προσπάθεια νά είσδύση πανταχοϋ κιβδηλία, δέν δημιουρ

γούν σφρίγος άλλά προπαρασκευάζουν
ταπείνωσιν κοί καταστροφήν. Τό έχει είπει ήδη ό Μέγας Βασίλειος, «ούδείς καθεύδων τρόπαιον έστησεν, ούδείς τρυ
φών καί καταυλούμενος στεφάνοις κατεκοσμήθπ, ούδείς μή δραμών άνείλετο
βραβεϊον καί μόνον πόνοι γεννώσι δό
ξαν, κάματοι δέ προνεούσι στεφάνους».
Κάθε Αρετή τέλος προϋποθέτει τήν
θέρμην ένός Ιδεώδους. Τό 'Ιδεώδες τό
όποιον αποτελεί τήν ζωοποιόν δύναμιν
τής πολεμικής
Αρετής εϊνοι «Π ΑΤ Ρ I Σ - Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ I Α ». Μό
νον άπό τό βαθύ φρέαρ μιάς άδιακόπου
καί ισχυρός πίστεως εις τό Ιδεώδες αύτό δύναται νά άντλή συνεχώς τό ατομον
τάς ψυχικός - ήθικάς δυνάμεις μέ τάς
όποιας θά άνταποκρίνεται έκάστοτε εις
τήν οίανδήποτε άποστολήν του. Τήν άπαραίτητον δέ προϋπόθεσιν τής Πολεμι
κής Αρετής οίουδήποτε "Εθνους άπετέλεσεν αείποτε ή
Ε θ ν ι κ ή
τ ου
Ε ν ό τ η ς
ή άπουσία τής όποιας όχι
μόνον δέν έπιτοέπει τήν δημιουργίαν οίασδήποτε έθνικής Αρετής άλλά μετα
βάλλει εις Έθνικώς κατοστροφικάς καί
τάς ύπαρχούσας άτομικάς άρετάς.
Ο Σοφός μας Δημόκριτος πρό είκοσιτεσσάρων αιώνων είπεν: « Από άμονοίας τά μεγάλα έργα καί ταϊς πόλεσι
πολέμους δυνατόν κατεργάζεσθαι, όλλως
δΓ ού». Ταϋτα έχαντες ύπ' όψιν οί πρα
γματικοί "Ελληνες όφείλομεν νά προχω
ρούμε ν ήνωμένοι κάτω άπό τά Εθνικά
μας Σύμβολα διότι μόνον έτσι θά σταθώμεν όρθιοι κοί θά άντιμετωπίσωμεν
έπιτυχώς τούς
μανιασμένους άνεμους
τής 'Ιστορίας πού φυσσοϋν τριγύρω μας
καί προσπαθούν νά μάς έξαφανίσουν.
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1. Αύτόνσμοι έταιρειοι, ίδρυθεϊσαι εις Γένοβαν διά τήν έκμετάλλειισιν «τών Ελληνικώ ν Χωρών» καί τήν άποΖημίωσιν τών ΓενοβέΖων έκ Ζημιών περιουσιών των εις
Eέvαc Χώρας — Ενίοτε, τά αποτελέσματα της έχουν
δυσάρεστα άποτελέσματα. ( Ονομαστική).
2. Αίθουσα άναμονής τοϋ Αγ. "Ορους κααστραφεϊσα κατα
τήν μεγάλην πυρκαϊάν τάν Οκτώβριον τοϋ 1968.
3. Τό έπώνυμον φονευθέντος εις τροχαίον άτύχημα διασήμου στάρ τοΰ Χόλλυγουντ, γνωστού άτιό τήν ταινίαν
« Ανατολικά τής Έ δ έ μ ». — Σημερινή ονομασία τής άρχαίας Γαλλικής πόλεως "Αγκινουν, τήν όποιαν οί "Ε λ
ληνες όνάμαΖον Αγκινόν.
4. Κατά τήν παράδοσιν, εις τήν νήσον αυτήν τών Κυκλά
δων έγεννήθη ό Ό μηρος (α ίτ.) — ϊενική τηλεφωνική
άνταπόκρισις — ' Αντί στρό φως, παραπέμπει.
5. Αρχικά Ζακυνθινοϋ ποιητοΰ, γνωστοτάτου άπό τά έργα
του « Ωδές» καί «Λύρα» — Ξενικής προελεύσεως γυνοικεϊον όνομα, άπαντώμενον καί έν Έλλάδι (ά ν σ τ ρ .).—
'Εποναλαμβανόμενον άπονόμεται είρωνικώς.
6. Ή μεταξύ άνθρώπων προσφερομένη φιλία, κατά τήν
όποιαν ό εις έπιθυμεϊ τό κακόν τοΰ άλλου.
7. Φθόγγος τής ΒυΖαντινής μουσικής — Προηγείται . . .
τού Ωνάση — Τό έπαναλαμβάνουν οί βαρήκοοι.
8. Εδρεύει εις πάλιν τής Πελοποννήσου (άρχικά) — Μυ
θική θεότης τοϋ Όλυμπου, άδελφή καί σύΖυγος τοϋ
Διός (άνστρ.) — Διά νά «β γ ή ». . . γδύνεται.
.9 'Ινδική θεότης, προοτάτις τής μαθήσεως καί τού έρωτος
— Τό έκατοστόν νομισματικής μονάδος τής Ο λλαν
δίας.
10. Συμπληροϋν τάν εξοπλισμόν πολλών γραφείων.
11. Επισκοπική έδρα τών ΒυΖαντινών χρόνων έπί τής Μι
κρασιατικής όκτής έναντι τής Σάμου — Γένος στρουθοειδών πτηνών τής οικογένειας κορσκιδών, κοινώς ή
«κλέφτρα».

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Εις τήν λεζάνταν τής φωτογραφίας τής αελίδος 664
τοδ προηγουμένου τεύχους μας (447) έκ τυπογραφικού
σφάλματος έγράφη, δτι δ είκονιζόμενος είναι δ Λένιν,
ένφ πρόκειται περί τοΰ Κάρλ Μάρξ. 'Ωσαύτως έκ τυπο
γραφικού σφάλματος έτυπώθη λανβασμένως ή φωτογρα
φία τής αελίδος 688, εις τήν δποίαν φαίνονται οί νέοι
Τπαρχιφύλακες δρκιζόμενσι μέ δψωμένην τήν άριατεράν.
Διά τάς ώς άνω άδλεψίας, ζητούμεν τήν συγγνώμην τών
άναγνωστών μας.
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Ι.Έκδηλοϋται διά βίαιων άντιδρόσεων — Εορτή τών Ε 
βραίων εις άνάμνησιν τής άοελευθερώσεώς των έκ τής
Αιγυπτιακής αιχμαλωσίας.
2. Εκκλησιαστική τελετή κατά τήν όποιαν εύλογοΰνται
καί τεμαχίζονται πέντε άρτοι, διανεμόμενοι
εις τούς
πιστούς. (Α ίτ .).
3. 'Ό ρ ο ς τής Ν. Εύβοιας, ένθυμίΖον τραγικόν άεραπορικόν δυστύχημα (α ίτ.) — Έκόαμει άλλοτε τά πέντε τών
άνδρικών ένδυμασιών (άρχ.).
4. Ξενική άρνησις — Ρήμα προϋποθέτον άκοήν — Ύ π ε ρήφσνον Ζώον.
5. Υποθετικόν — Είναι τά έκ τής παρανομίας προερχόμε
να — Λέγεται καί αύγαριά.
6. Τό άπέκτησε καί τό Μέτσοβον.
7. Εις τήν μουσικήν διατονικήν κλίμοκα κατέχει τήν Τ ε 
τάρτην θέσιν — Ό τ α ν άφορρ τήν Ζάχαρην, ό καφές
δέν είναι γλυκός — Αμερικανική συγκατόβασις.
8. Οί άρχαϊσι "Ελληνες τήν είχον προσωποποιήσει καί τήν
έλάτρευον ώς θεάν (όναμαστική) — Μας καλεϊ — Προη
γούμενα τού 4α όριΖσντίως μάς δίδουν εις τήν αιτια
τικήν τό οναμα ώδικοϋ πτηνού, γνωστού καί ώς σπίΖα.
9. Τώ ν μαθηματικών είναι τετραγωνική — 'Απλούται εις
τά δεξιά τού λόφου τού Άρδητοϋ καί όπισθεν τών στη
λών τοΰ Ολυμπίου Διός.
10. Έκδηλοϋται μέ ύψηλόν πυρετόν, ρίγη, έμετον καί έξανθήματα εις ολόκληρον τό σώμα (γ ε ν .).
11. Οί εις τό τέλος τού Όρθρου τρεις τελευταίοι ψαλμοί
τοϋ Δαυίδ — Τοποθετούνται διά τήν χρησιμοποίησιν
τοΰ άνέμου ώς κινητήριου δυνάμεως τών σκαφών.
(I. Κο .)
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ΔΙΤΣ

Ό δρόμος τής κολάσεως είναι τόσο
φαρδύς, πού δέν μπορείς νά τόν πής
δρόμο: είναι μιά κστηφοριά.
ΠΩ Λ Κ Λ Ω Ν ΤΕ Λ

f

Έγώ Έδνικό

Έγώ Λαϊκό

Υπάρχει ένα πράγμα πιό φοβερό από
τή συκοφαντία: Ή αλήθεια.
Τ Α Λ Λ Ε Ύ 'Ρ Α Ν Δ Ο Σ

Χωρίς
σφάλμα.

μουσική, ή Ζωή θά ήταν ένα
ΝΙΤΣΕ

Ό άνθρωπος είναι τό μόνο Ζώο πού
είναι φίλος έκείνων τών Ζώων πού πρό
κειται νά φάη.
Μ Π Α ΤΛ Ε Ρ
Λ
Ή μόδα είναι τόσο άνυπόφορα άσχη
μη, πού πρέπει ν' άλλάΖη κάθε έΕ μή
νες.
ΟΣΚΑΡ Ο ΥΑ ΤΛΝ Τ
»
"Οταν τά παιδιά είναι μωρά τρέφωντοι άπό τήν μητέρα τους καί όταν είναι
μεγάλα άπό τόν πατέρα τους.

PE-γ·
Λ
Οί περισσότεροι άνθρωποι δέν προ
σεύχονται. Ζητιανεύουν.
Μ ΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ ΟΥ
Λ
Ή σιωπή είναι υιά άπό τις δασικές
αρχές τής συΖητήσεως.
Χ Α Λ Ζ ΙΤ

έΐΐαροιμίες
Ό κ ν ό ς νέος, φτωχός γέρος.
(Σοφ ής)
Ποτέ του αύγό δέν έδωσε μήτ' τ' ά|πού ΑαΖάρου (Λέγεται γιά τούς φιλάρ'υρους καί άναίσθητους άνθρώπους).
Λ
Μαχαίρι καί φωτιά μή τά πολυσκαλίΙις. (Στοάς πολύ όργίλους άνθρώπους,
Ιν πρέπει ν' άπευθύνουμε ερεθιστικούς
)γους.
I*'
·*
Κάλλιο χέρι πού κρατεί παρά πού γυύει. (Σ θ " 'Α' Ί .
*
**
|Ό καιρός πουλεϊ τά λάχανα κι ό Μάτά λουλούδια.
(σαφής)
•
ΡΚάλλιο όστις Εέρει πάρ’ όστις έχει,
μάτι οί γνώσεις άντίθετα μέ τά έχη
Βν χάνονται).
[Τ ό κρασί τήν κάρα (κεφάλι) σεί.
(σαφής)
Λ
[Πότ αύγά, πότε τυρί, δέν μάς λείή άρτυμή. (Λέγεται γ ι’ αύτούς πού
Κύπτουν τις άνάγκες τους έΕ ίδιων).

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
KAT ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ (ΤΕΤΡΑΣ)

Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
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3.000
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2.000
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»
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1.000
50.000
»
» 320.000
8.000
40
Κυκλοφορεί εις 64άδας

ΚΕΡΔΗ
'Ένας λαχνός

2.000.000
•

"Επτά λαχνοί

1.000.000
έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί
μέ σημαντικά ποσά

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 64άδος

ΑΩΡΟΝ
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ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ

ο Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ο i
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος
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Ζ

τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.

—

Αρίστο, σέ Ζητάνε γιά αλκοτέστ.

— Δέν φθάνει η χειρονομία. Πρέπει
νά συνοδεύεται καί μ' ένα: όρσε όρνιο!

«δΙΠΤΪβθΚΙΙΚΒ
— Νά μου αλλάξετε κελλί.
σου λέω ποντίκια. . .

— Φεύγα, Ζάν, θά τά κανονίσω έγώ
μέ τόν τροχονόμο. . .
ΓΚ.

κα

Εδώ έχει

— Μήπως μπορείτε νά περάσετε άλ
λη μέρα: Απόψ ε έχουμε πάρτ υ. . .

Τήν 18.3.73 εις τήν έν Νέα
Φιλαδέλφεια
Ά,στυνομι κ ή ν ρ
Σχολήν ’Αστυφυλάκων έλαβε
χώραν όρκωμοσία 99 νεοεισελθάντων μαθητών τοΰ 246 ’Εκ
παιδευτικού Τμήματος. Εις τήν
φωτογραφίαν μας αΕ νέοι δόκι
μοι έμπροσθεν τής Σχολής, με
τά τοΰ Αιοικητοΰ τών ’Αστυνο
μικών Σχολών κ. Οικονόμου,
τοΰ Αιοικητοΰ τής Σχολής Ά στυφυλάκιον κ. Καρβουνάκη,
τοΰ 'Γποδιοικητοΰ κ. Δημοπούλου, Καθηγητών καί ’Αξίωμα
τικών.

<

*
«
■
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1

Από 18— 21.7.73 έγένοντο εις
Πάτρας Αγώνες Καλαθόσφαι
ρας Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτων ’Ασφαλείας 1973.
Τήν όργάνωσιν τών Αγώνων
εΐχεν ή ’Αστυνομική Α) ναις
[Ιατρών, έν συνεργασία με τό
Τμήμα ’Αθλητισμού τής Ύποδ)
νσεως Σωματικής καί Πνευμα
τικής ’Αγωγής τοΰ ’Αρχηγείου
Αστυνομίας Πόλεων. Εις τήν
φωτογραφίαν ή όμάς τής ’Α
στυνομίας, ήτις κατέλαβε τν
βαν θέσιν μετά τοΰ προπονητοΰ
κ. Στεφανίβη καί τοΰ Τπαστυνόμου τοΰ Τμήματος Άθλητισμοΰ. κ. Κατσέρη.

Τήν 27.7.73 έορτήν τοΰ 'Αγίου
Παντελεήμονος εις τήν έν Έ κάλη «Παιδικήν Στέγην» τοΰ
Ο .Φ Α . ’Αθηνών, έλαβε χώ 
ραν Θεία λειτουργία εις τόν
έκεΐ όμώνυμον ναόν καί περι
φορά τής εικόνας τοΰ 'Αγίου.
Είς τήν φωτογραφίαν χαρα
κτηριστικόν στιγμιότυπου.

«ΜΕΜΝΗΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣ....»
Στρατηγού ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ
Προέδρου του Πανεπιστημίου Πατρών
Ν ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ δεΐγμ.α τής αιωνίου άνθρωπίνης
Ε
σκέψεως είνοα το βαθύτατα φιλοσοφικόν έργον
«Εις έαυτόν» τοΰ διανοουμένου Ρωμαίου αϋτοκράτορος
Μάρκου Αύρηλίου, τής σεβαστής, άλλα καί τραγικής
αυτής μορφής τοΰ «φιλοσόφου έν άλουργίδι».
Τούτο είναι μοναδικόν, καί διότι προήλθεν άπό
ένα αύτοκράτορα καί δή διώκτην των Χριστιανών, παρ’
δλον δτι φιλοσοφικώς ώμοίαζε μέ τούτους, άλλα καί
διότι δίδει τήν πλέον έντυπωσιακήν είκόνα τοΰ αιωνίου
τραγικού τριμόρφου τής άνθρωπίνης ζωής, τό όποιον
περιλαμβάνει τόν άγώνα: διά τήν άμβλυνσιν τού Πόνου,
διά την συμφιλίωσιν μέ τήν Προσπάθειαν καί διά τήν
άποφυγήν τοΰ άρπακτικού Πολέμου.
Εντός τής λαίλαπας τοΰ κολασμένου βίου τής έποχής του έζήτησεν δ αύτοκράτωρ αύτός τήν παρηγοριάν
εις τήν έλληνικήν φιλοσοφίαν, μέ σκοπόν νά έξασφά
λιση τήν διαύγειαν τού πνεύματός του καί τήν ήρεμίαν
τής ψυχής του. Παραδέχεται δτι τά πάντα γίγνονται
κατά φύσιν καί έπομένως πάς τις έπρεπε νά δέχεται άγογγύστως τά πάντα, ώς φυσικάς διαφοροποιήσεις. ’Α
πορρίπτει δμως τάς πεπλανημένας δοξασίας τών συγ
χρόνων του περί ζωής, ιδίως τήν σχετικήν μέ τήν προ
σωπικήν προβολήν καί δόξαν, καί ευρίσκει πλήρη ίκανοποίησιν διά τής κατατάξεως παντός άνθρώπου, ώς
δρώσης ύπάρξεως, είς τήν μεγαλοπρεπή καί άφθαρτον
άρμονίαν τού συνόλου τοΰ κόσμου.
Τό μέγα τοΰτο μήνυμα τής παγκοσμιότητας, εις
τήν δποίαν πρέπει νά είναι έντεταγμένοι δλοι οί άνθρωποι, άπό τής καταβολής των μέχρι τοΰ άπωτάτσυ μέλ
λοντος, περιλαμβάνεται είς τό φθέγμα του:
«Μέμνηαο τής αυμπάσης Ούσίας, ής δλίγισταν
μετέχεις καί τοΟ σύμπαντος Αίίδνος, οδ βραχύ
καί άκαριαίόν not διάστημα (έπί τής Γής) άιρώρισται καί τής Ειμαρμένης, ής ποστόν εΤ μέρος».

’Αλλά ή πλέον κατηγορηματική καταδίκη τοΰ έπί
μέρους άνθρωπίνου έγωϊσμοΰ, τού έπιδιώκοντος προβο
λήν αιωνιότητας, ώς καί τού γεννήτορος τού προσωπικού
συμφέροντος, δπερ συμφέρον διαλύει τήν άρμονίαν τής
όλότητος, άνευρίσκεται είς τό έτερον μεγαλειώδες φθέ
γμα του:
«Ό περί τήν ύστεροφημίαν έπτοημένος ού φαντά
ζεται δτι έκαστος τ(δν μεμνημένων αύτοΟ τάχιστα
καί αύτός άποθανεΐται' είτα πάλιν δ έκεΐνον
διαδεξάμενος, μέχρι καί πάσα ή μνήμη άποσβή
δι’ άπτομένων καί σβεννυμένων προϊοΟσα. 'Γπόθοο
δ’ δτι καί άθάνατοι μέν οί μεμνησόμενοι, άθάνατος δέ ή μνήμη' τ£ οδν τούτο πρός σέ

’Επιθυμεί δ φιλόσοφος αύτοκράτωρ διά τών άνωτέρω νά παρηγορήση έαυτόν διά τό αμίκριστον τής έπιγείου ζωής καί διά τό παροδικόν παντός μεγαλείου καί
δόξης διά τόν μεμονωμένον άνθρωπον καί ιδίως τόν τα
γόν τοιοΰτον. Ή μεταβίβασις δμως τούτων είς τήν 'Ο 
λότητα, τής όποιας ή διάρκεια είναι άπεριόριστος, τοΰ
δίδει τήν παρηγοριάν καί τόν άπαλλάσσει άπό τό «4νδόμυχον μαρτύρων», ώς λέγει δ Έρνέστος Ρενάν καί
«τοΰ δίδει τόνωσιν καί ήσυχίαν», ώς συμπεραίνει δ
Φρειδερίκος Νίταε. Τήν διδαχήν του τάύτην, τόσον άποτελεσματικήν δι’ έαυτόν, τήν άπευθύνει πρός δλους
τούς άνθρώπους, τούς άγωνιώντας διά τό Ιφήμερον τής

ζωής των.
Τήν διηνεκή ταύτην άνθρωπίνην άγωνίαν διά τό
έφήμερον τής ζωής δέχεται καί δ Πίνδαρος διά τού
συμπεράαματός του: «Ειμεθα δντως έφήμεροι». Καί συ
νεχίζει διά παρηγοριάν του: «’Αλλά τί είναι ό άνθρω
π ο ς ; .. .
’Αλλά καί τί δέν ε ίν α ι;...» . Τήν μετάπτωσιν έκ
τού έφημέρου τής ζωής είς τήν, μετά τήν λήξιν ταύτης,
αιωνιότητα δέχεται δ Πυθαγόρας είς τά «Χρυσά έπη»
διά τού φθέγματός του: «’Ή ν δ’ άπολείψας σώμα είς
αιθέρα έλεύθερον έλθης. Έσαεαι άθάνατος, θεός άμβροτος, ούκέτι θνητός!. ..» .
Μετά τήν λήξιν τής έφημέρου ζωής έκλείπει τό
έπί ,μέρους πρόσωπον καί τό όλίγιοτον τής συμπάσης
Ουσίας, δπερ τοΰτο κατείχε ζών, έπανέρχεται είς ταύτην.
"Οπισθεν του, έπί τής Γής, έγκαταλείπει τήν ζώσαν
έμβιον 'Ολότητα είς τήν δποίαν καί άνήκουν τά κατά
τήν ζωήν του άγαθά έπιτεύγματά του, τά δποΐα ώς άγαθά έπιζοΰν έπί αιώνας. Καί τοΰτο πρέπει νά δίδη άνακούφισιν είς τόν άπερχόμενον έν συνδυααμψ μέ τήν έπιστροφήν του είς τήν σύμπασαν Ούσίαν, έκ τής όποιας
προήλθε κατά τήν γέννησίν του.
"Ας ένθυμηθώμεν ένταΰθα τάς άστραπηβόλους σκέ
ψεις τοΰ μεγάλου ποιητοΰ Βίκτωρος Ούγκώ, τάς στε
φανωμένος μέ τήν αίγλην τής αίωνιότητος, τάς όποιας
Ιγραψεν όλίγον πρό τοΰ θανάτου του: «"Οσον πλησιάζω
πρός τό τέλος, τόσον σαφέστερον αισθάνομαι τάς άθανάτους συμφωνίας τών κόσμων, αί δποΐαι μέ προσκαλούσι πρός έαυτάς. Τούτο είναι τόσον θαυμάσιον καί
τόσον άπλοΰν. . . Ή δίψα μου πρός τό άπειρον άποδεικνύει τήν ύπαρξιν τοΰ άπειρου καί ό πόθος διά τήν
αιωνιότητα πείθει περί τής αίωνιότητος τοΰ άνθρώπου.
Μετά τόν θάνατόν μου θά πορευθώ νέος πρός τήν αιω
νιότητα, πρός τό ιδεώδες κάλλος, ώς πνεΰμα, πρός τόν
Θεόν πατέρα μου».
'Ως ή έπάνοδος είς τήν έστίαν του ένός πλάνητος
ταξιδιώτου, ιδίως μετά λίαν μακροχρόνιον άπουσίαν είς
άξένους τόπους, άποτελεΐ διά τούτον εύδαίμονα Ινταξίν του είς τήν κοινωνικώς άρμονικήν του θέσιν, ούτω
καί ή έπάνοδος τού δλιγίστου τής συμπάσης Ούσίας,
δπερ έφερεν έν τή έπιγείψ του ζωή δ πλάνης έν αύτή
άνθρωπος, είς τήν άρμονικήν του θέσιν έν τή Ούσίφ τοΰ
σύμπαντος Κόσμου, πρέπει νά χαρίση εις τόν ταλαίπωρον ταξιδιώτην τού γηίνου βίου τήν ευδαιμονίαν τής
αίωνιότητος. Σχετικώς δ φιλόσοφος Πλωτΐνος μάς ύπενθυμίζει: «. . . Φεύγομεν δέ φίλην είς Πατρίδα. . . ΙΙατρίς δέ ήμΐν, δθεν παρήλθομεν' καί Πατήρ έ κ ε ϊ...» .
Έ κ εΐ, είς τήν πραγματικήν Πατρίδα, ύφίσταται ή παγ
κόσμιος άρμονία, όπου καί δύναταί τις νά άνεύρη τήν
πηγήν τής ’Αλήθειας καί τήν λογικήν τής παγκοσμίου
’Αρχής, ώς συμπεραίνει τό άλάθητσν άρχαιοελληνικόν
•πνεύμα, διά τής σκέψεως τοΰ ’Αναξαγόρα.
Ή άπό τά βάθη τών αιώνων ύπόμνησις τού φιλο
σόφου - αύτοκράτορος «Μέμνησο τής συμπάσης Ούσίας,
ής μετέχεις. . .» ας άποτελή παρηγοριάν διά πάντα άν
θρωπον, ιδίως κατά τήν σύγχρονον έποχήν τού άγχους,
καί ίσχυρότατον δπλον δι’ έπιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ
άγώνός του είς τήν κονίστραν κολάσεως τής έπιγείου
ζωή?·

