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προσπάθειαν τοΰ Ανθρώπου να πρασαρμοσθή είς τόν τε
χνολογιών του «παράδεισον» καί ν’ Απαλλαγή Από τα 
προγονικά του δεαμά προκαταλήψεων καί ιδεολογιών, 
τάς δποίας θεωρεί Αναξίας τής συγχρόνου τεχνολογικής 
φιροντίδος καί έμπόδια διά τήν κατάκτησιν ένός νέου 
ίδανικοϋ ευδαιμονίας, εις τό δποΐον δμως Αδυνατεί να 
δώση τό έπιθυμητόν περιεχόμενον. Ό  Ανθρωπος έχασεν 
ήδη τόν Ανθρώπινον έαυτόν του, διά τήν σμίλευσιν τοΰ 
όποιου έγένετο μεθοδική καί Ακάματος προσπάθεια χιλιε
τιών, Ιχασε τήν πίστιν του εις τούς υγιείς θεσμούς του 
καί οί δραματιαμοί του έγιναν Αταμικιστικοί καί ταπει
νού περιεχομένου. Ποθεί τήν Αμεσον καί ταχεΐαν κατά- 
κτησιν τής ύλιστικής ευδαιμονίας μέ σκοπόν τήν ευ- 
κολον καί συνεχή άπόλαυσιν. Ό  Γάλλος Ακαδημαϊκός 
Άντρέ - Φρανσουά Πονσέ διατυπώνει σχετικώς τήν Α
κόλουθον θρηνωδίαν του: «Ό  Ανθρωπος έχει σήμερον 
«ξεπερασθή» Από τάς έφευρέσεις του, εις Ας προσαρμό
ζεται δυσχερώς καί δΓ ών ηϋξησεν ύπερμέτως τήν κυ
ριαρχίαν του έπί τής φΰσεως. ’Αλλά ή φύσις έκδικείται 
διαταράσσουσα τάς φρένας του. Ή  ήθική του ήτόνησεν, 
ή διάκρισις τοϋ καλού καί τοΰ κακού έξηφανίσθη, ή 
αιδώς καί ή τιμή έγιναν έννοιαι κεναί, δ έρωτισμός κυ
ριαρχεί καί έκ τών βυθών τοΰ Ανθρωπίνου είναι Αναδύ
ονται τά πλέον θολά καί ταπεινά ένστικτα. Οί ιθύνοντες 
σιωπούν καί ή νεολαία εύρίσκεται πρό κλειστού όρί- 
ζοντος χωρίς ιδεώδη». Ή  παρούσα έποχή ευρίσκει τόν 
Ανθρωπον καταπεπονημένσν, Απογοητευμένον1 καί Αιτε- 
νίζοντα ;μέ δέος Ιν τεράστιον έρωτηματικόν διά τό μέλ
λον του. Κατέκτησεν δ Ανθρωπος τήν τιτάνιον πυρηνι
κήν Ισχύν, Αλλά έχασε τήν ίσχύν τής ήθικής του καί 
Αδυνατεί νά Αντιδράση εις τήν Αδιάκοπον φθοράν του. 
Αί στιβαρα! τεχνολογικοί πτέρυγες τοΰ έξησφάλισαν 
ρωμαλέαν καί μεγαλειώδη πτήσιν πρός τό Αχανές διά
στημα, Αλλά αί Ατροφικοί πτέρυγες τής ήθικοπνευμα- 
τικής του ύποστάσεως Αδυνατούν νά τόν συγκρατήσουν 
Από τήν μοιραίαν πτώσιν του εις Ιν έρεβώδες χάος. Μέ
νει έκστατικός πρό τών τεχνολογικών έπιτευγμάτων 
του, Αλλά λησμονεί δτι έπλήρωσε δΓ αυτά βαρύτατον 
τίμημα μέ τήν Απώλειαν τής ήθικής του καί τήν πρόσ- 
κτησιν Ανιάτου Αγχους. Δέν προσβλέπει πλέον μέ δέος 
πίστεως πρός τούς ουρανούς, τούς όποιους νομίζει δτι 
κατέκτησε, καί εις μάτην Αναζητεί τήν ευτυχίαν εις τά 
πυρηνικά καί διαστημικά έπιτεύγματά του.

Διά τήν σύγχρονον κρίσιν, ήν Αγνοούν οί τεχνο- 
κράται, έτερος σοφός, δ ’Αντρέ Μαλρώ, έπισημαίνει: 
«Ή κρίσις τής συγχρόνου έποχής είναι μία Ανυπέρ
βλητος κρίσις τού Ανθρωπίνου πνεύματος. '0  νέος μας 
τεχνολογικός πολιτισμός δέν ΑπεκΑλυψεν είς τόν Αν
θρωπον τόν λόγον τής ύπάρξεώς του. Ένψ τόν ώθησεν 
είς τήν κατάκτησιν τών Αστρων, δέν τόν ένέπνευσε νά 
κτίση ένα νέον Παρθενώνα. Οί καιροί τής Άποκαλύ- 
ψεως, ώς οί σημερινοί, δέν δδηγοϋν παρά είς τήν ιδίαν 
των καταστροφήν, Ιάν δέν Αντιμετωπισθοΰν δρθώς». Πε
ραιτέρω, δ Ζάκ Μονώ, ύπερθεματίζων, τονίζει: «Ό  
σύγχρονος πολιτισμός Αδυνατεί νά καθορίση νέαν ηθι
κήν καί δέν δύναται νά έξηγήση διατί δέν έπέτυχε τό 
ίδικόν του σύστημα Αξιών. ’Επιβάλλεται ή έπάνοδος είς 
τήν Αληθή ήθικήν, λίαν Απαραίτητον, Ιδίως σήμερον». 
Καί δ Έ ντ  ντέ Μπόνο Αποφαίνεται: «Ή σύγχρονος
πρόοδος έχει Ανάγκην προσαρμογής τών έξελισσσμένων 
ιδεών δΓ έξασφάλισιν ίσορρόπου έξελίξεως καί πρός 
προαγωγήν, αρμονικήν καί τοϋ ήθικοπνευματικοϋ πο- 
λτισμοΰ». Καί δ κορυφαίος Μπέρξον: «Ό πολιτισμός 
μας είναι χωλός, λόγψ έκμηδενιστικής Ατροφίας τοΰ 
ήθικοπνευματικοϋ του σκέλους».

Είς τήν σύγχρονον κοινωνίαν έπικρατεί δ παραλο- 
γισμός, δ δποίος τρέφεται Από τό κακόν καί τρέφει τού
το, έκδηλούμενον ύπό Απειρίαν μορφών, μέ πρωταρχι
κός τόν νοσηρόν έγωίαμόν καί τήν έξόντωσιν τοΰ συν
ανθρώπου. Ή  «λογική» τοΰ συγχρόνου παραλόγου Αρ- 
νείται τήν Αρμονικήν συμβίωσιν καί Αποδεικνύεται Α
νίσχυρος διά τήν μεταφυσικήν πίστιν καί τήν Αναζή- 
τησιν τής Αλήθειας. Οί πάσης φύσεως υγιείς θεσμοί 
έχουν παραμερισθή ή έχουν έκφυλισθή. Εις τήν δια
δικασίαν τής λειτουργίας τών κοινωνιών δ μηχανισμός 
των έχει μεταβληθή είς τοιοϋτον Αρνητικής Αποδόσεως 
καί ή λειτουργία του είναι Ανωφελής, λόγψ ένδογενών 
έλαττωμάτων, προκυπτόντων Από τήν παραποίησιν τών 
Αρχών τών ήθικών Αξιών. Δημιουργεΐται καπήλευσις 
τών δικαιωμάτων τού συνόλου, τόσον είς τόν ώς Ανω 
μηχανισμόν, δσον καί είς οίανδήποτε έκπροσώπησίν του. 
Είς πλείστας θέσεις, ύπαρχούσας δΓ έξυπηρέτησιν τού 
συνόλου, έπικρατεί κατά κανόνα ή Αρχή τής ένεπαρκεί- 
ας ώς καί ή Αντιστροφή τών θέσεων έξυπηρετοΰντος 
καί έξυπηρετουμένου. Οί λόγψ Αναγκών προφεύγοντες 
πρός τούς θεραπευτάς τούτων, Αντιμετωπίζουν τόν σα- 
διστικόν των χερισμόν καί τήν τυραννικήν αυταρέσκει
αν τοΰ έξυπηρετοΰντος. Τό σύγχρονον Αγχος έχει έξα- 
πλωθή έκπληκτικώς καί τούτο Αποτελεί τήν έκφρασιν 
τής Αδυναμίας προσαρμογής τοΰ Ανθρώπου είς τόν κό
σμον του, τόν δποΐον έδημιούργησεν δ ίδιος Ανευ λογι
κού σχεδίου καί προοπτικών. Ό  Ανθρωπος έχει διαγνω- 
σει τήν κρίσιν τής ύπάρξεώς του, ζών είς τόν κυκεώνα 
μάς Αλόγου έλευθερίας, ήτις τόν δδηγεΐ είς συνεχώς 
Απαμακρυνόμενον όριακόν τέρμα. Πλέει είς ώκεανόν 
Αμφιβολιών, αΐτινες θεωρούν Αχρήστους τούς έκ παρα- 
δόσεως θεσμούς, έμπνέουν τήν Ανίαν πρό τών ήρωϊκών 
προτύπων καί δδηγοϋν είς τόν χλευασμόν τών Αξιών. 
"Απαντα διέπει δ παραλογισμός, δστις ζητεί τήν ζωώδη 
εύδαιμονίαν, διά τής δημιουργίας ένός πλήρους αισθησια
κού ιδανικού. Αί .μεταφυσικοί δνειροπολήσεις, ώς Απο- 
καλεΐ τάς πνευματικάς κοοσμοθεωρίας τάς πέραν τοΰ 
αισθητού, τόν Αφήνουν Αδιάφορον καί ειρωνικόν. Αί 
Αναζητήσεις νέων δριζόντων ποδηγετοΰνται ύπό μιάς 
έπηρμένης λογικής, ήτις Αδυνατεί νά θέση ύγιεΐς σκο
πούς. Περιφρσνεί τό παρελθόν καί ζητεί νέον παρόν, 
Αρκεί νά τόν συγκλονίζη αίσθησιακώς. Σμιλεύει νέον 
«πολιτισμόν», έπιθυμών νά γέμιση δΓ αύτοΰ τό Σύμπαν, 
ένψ Αδυνατεί νά Απαλλαγή Από τό κενόν τής ψυχής 
του. ’Απαρνείται τόν εύγενή θετικισμόν, τήν αρμονικήν 
έλευθερίαν καί τήν Ανάγκην συνεχίσεως ένός έπιτυχοϋς 
παρελθόντος μέ Ιν μεγαλυνόμενον μέλλον. 'Η βραχεία 
έμπειρία του διά τόν νέον κόσμον του δμοιάζει μέ εύ
θραυστον λέμβον, δΓ ής τολμά νά έξέλθη είς τόν ώκεα
νόν μιάς ύπερκχειλιζούσης έλευθερίας, Ανευ πηδαλίου 
καί πυξίδος, ένψ οδτος έχει τήν πράθεσιν νά έξαπολύση 
κατά τού Αφρονος ναυτιλλομένου τόν αιολικόν Ασκόν 
Απείρων δεινών. Τδ Αγχος συνεχώς έπιτείνεται καί τά 
ψυχσκτόνα σωσίβια της Απογοητεύσεως καί τής Αμφι
βολίας καλούν ώς σειρήνες τόν ναυαγόν, τόν δποΐον θά 
βυθίσουν Ασφαλώς δταν θά στηριχθή έπ’ αύτών πρός 
σωτηρίαν του. Έκέρδισεν ίσως δ Ανθρωπος τόν τεχνο
λογικόν «παράδεισον», Αλλ’ έχασε τήν ψυχήν του, ήν 
μετέβαλεν είς σκωριώντα μηχανισμόν Αθύρματος, Αχρή
στου παιγνίσυ είς χεΐρας ένός παράφρονος συνόλου.

"Απαντα τά Ανωτέρω έπιμαρτυροΰν δτι δ λαμπρός 
ήλιος τής πνευματικής Ανατάσεως έδυσε καί Ανατέλλει 
τό έρεβος ένός μακραίωνος Μεσαίωνος, μέ περιεχόμενον 
Απειρίαν δεινών, λόγψ τής Απροσμετρήτου Ανθρώπινης 
πτώσεως.
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Ο “ Δ Ρ Α Κ Ο Σ ΤΟΥ Χ ΙΟ Υ Σ Τ Ο Ν , ,
Κάθε λίγο έκπληκτος στέκεται ό κόσμος μας μπρος σέ ένα καινούργιο, άποτρό- 

πανσ, άνατριχιαστικό ’έγκλημα. Μέ κομμένη θαρρείς τήν ανάσα νοιώθει ρίγος, βλέποντας 
τόν άνθρωπο νά ξεπερνά σέ άγριότητα και τά πιο αίμοβόρα θηρία. ’Αφορμή γιά νά γρα
φτούν οί λίγες αύτές γραμμές έδωσε ή δολοφονία καί ή έξ αιτίας της άνακάλυψη μιας 
τριάδος νεαρών, πού μέ αρχηγό τον 33 ετών ζαχαροπλάστη Ντήν Κόρλ σκότωσε, μέ τον 
πιο βάρβαρο τρόπο είκοσι έπτά, ίσως καί περισσότερα, άνήλικα άγόρια στο Χιούστον. 
Ή  ίστορία των τρίών τεράτων είναι γνωστή. Παρέσυραν μικρά παιδιά σέ οργιαστικά 
πάρτυ μέ τήν υπόσχεση δωρεάν ποτού καί άφθονης μαριχουάνας!.. "Οταν αυτή ή τελευ
ταία δέν υπήρχε οί μικροί «προστατευόμενοι» τού Κόρλ «τραβούσαν» άτμούς άπό δοχείο 
μέ άκρυλικό σπραίη, όσο νά «βυθιστούν». Στή συνέχεια ό σαδιστής ομοφυλόφιλος, άφοΰ 
χόρταινε τά άπαίσια βίτσια του, σκότωνε τά άδύναμα πλάσματα κι’ έθαβε σ’ ένα όμαδικό 
τάφο τά νεανικά κορμιά τους.

Τό τελευταίο έγκλημα είναι συνέχεια προηγουμένων καί έχει τά ίδια μέ έκεΐνα 
κοινά χαρακτηριστικά. "Οτι είναι όμαδικό, ιδιαιτέρως ειδεχθές ώς προς τον τρόπο πού διεπρά- 
χθη καί ότι ό δολοφόνος άπέβλεψε στήν ικανοποίηση των σεξουαλικών του διαστροφών 
καί τής έγκληματικής του φυσιογνωμίας. Τά προηγούμενα έγκλήματα, γνωστά σ’ όλό- 
κληρο τον κόσμο, είναι έκεΐνα τού Ρίτσαρντ Σπέκ, πού τό 1966 σκότωσε όκτώ νοσοκόμες 
στο Σικάγο, τού "Αλμπερτ Χένρυ Ντεσάλβο, πού στραγγάλισε δέκα τρεις άθώες γυναίκες 
καί τέλος τού Τσάρλς Μάνσον τού «Σατανά», πού κατακρεούργησε μέ τήν παρέα του 
έπτά άτομα, μεταξύ τών οποίων καί τήν ήθοποιό Σάρον Τέητ. ’Από τά έγκλήματα αυτά 
καί άπό τό τελευταίο τού «Δράκου τού Χιούστον», όπως «έβάπτισαν» οί δημοσιογράφοι 
τον Ντήν Κόρλ, μπορούν καί πρέπει νά εξαχθούν ώρισμένα συμπεράσματα, πού ένδιαφέ- 
ρουν, όχι μόνον τήν άμερικανική, άλλά γενικώτερα τή διεθνή κοινωνία. Καί πρώτα πρώ
τα, ότι τό μικρότερο κύτταρο τής κοινωνίας, ή οικογένεια, περνά μιά άνευ προηγουμένου 
κρίση. Ό  άλλοτε ιερός θεσμός, πού έπλαθε άνθρώπους καί όμόρφαινε τή ζωή, έχει γίνει 
σέ ώρισμένα κράτη περίγελως τών «προοδευτικών» καί έκείνων πού άνήκουν στις τάξεις 
τής «όργισμένης» νεολαίας. Ή  διάλυση τής οικογένειας έφωδίασε καί θά έφοδιάζη καί 
είς τό μέλλον τις φυλακές μέ «σκληρούς» έγκληματίες τής τάξεως τού «Σατανά» καί τού 
Ντήν Κόρλ. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη, ότι καί οί δράστες τών προηγουμένων έγκλημά- 
των καί τά θύματα τού τελευταίου «δράκου» ήταν παιδιά διαλυμένων οικογενειών.

Τό δεύτερο συμπέρασμα τής πρόσφατης άνθρωποθυσίας είναι, ότι ή καλπάζουσα 
έγκληματικότητα, μέ τή νέα μορφή τού συλλογικού έγκλήματος, οφείλεται στήν παντελή 
άδιαφορία, στις «προηγμένες» ιδίως χώρες, τού άνθρώπου γιά τον συνάνθρωπο. ’Αδιαφο
ρία, πού πολύ συχνά μάς άναγκάζει νά πιστέψουμε, πώς ούτε ίχνος άνθρωπισμοΰ δέν άπό- 
μεινε στο «τελειώτερο» δημιούργημα τού πλανήτη. "Οταν μιά γυναίκα πού σφάζεται στο 
δρόμο καλεΐ σέ βοήθεια, ένώ οί περαστικοί σπεύδουν νά άπομακρυνθοΰν. "Οταν ό πολί
της πού βρίσκει ένα πτώμα δέν ειδοποιεί τήν ’Αστυνομία, γιά νά μή άπασχοληθή άπό 
τή δουλειά του. "Οταν ό τραυματισμένος πεζός έγκαταλείπεται νά πεθάνη άπό αιμορρα
γία καί άργότερα τό πτώμα του γίνεται «πίττα» άπό τά διερχόμενα αύτοκίνητα. "Οταν σκο
τώνεται άνθρωπος όχι γιά «μιά φούχτα», άλλά γιά ένα δολλάριο, νομίζουμε, πώς έλάχιστη 
άπομένει αισιοδοξία, γιά μιά ευτυχισμένη άνθρώπινη κοινωνία.

"Οπως όλα τά κακά τής έποχής μας καί ή «σύγχρονη» έγκληματικότητα είναι 
, άποτέλεσμα τού άγχους, πού προκαλεΐ ή άφάρητη μηχανοποίηση τής ζωής. Ό  άνθρωπος 

τού αιώνα μας, τραγικός θά λέγαμε στρατοκόπος πάνω στή φλούδα τής γής, έχασε τά μο
νοπάτια τά πνευματικά, άναζητώντας τις πηγές τής υλικής εύημερίας. Ή  άναζήτησή του 
αυτή τον στέρησε άπό τις χαρές πού καταξιώνουν τή ζωή καί δίνουν νόημα στήν ύπαρξή 
του. Αυτή ή κρίση τών πνευματικών άξιών, ώπλισε τό χέρι τού δολοφόνου καί θά όπλί- 
ζη καί στο μέλλον τούς κάθε λογής «δράκους», τούς «σατανάδες» καί τά «τέρατα», μέχρι 
τή στιγμή πού ή άνθρωπότητα θ’ άπαλλαγή άπό τά δεσμά τής ύλης γιά νά γυρίση ξανά 
στις φυσικές καταβολές της πού δέν είναι άλλες άπό έκεΐνες, πού έκήρυξαν οί άνθρω- 

ι πιστές καί οί φιλόσοφοι τής ’Αρχαίας Ελλάδος. Σ—ς



Διό τής χειραφετήσεως τής γυναικός έγκατελείφθησαν κατά τό μάλλον κοί ήττον ώριομέναι παλαιοί παραδόσεις 
καί έθιμα σχετικά μέ τήν δροστηριότητα τής γυναικός, καθιερώθησαν νέοι θεσμοί καί έπετεύχθησαν νέα όποκτή- 
ματα π.χ. ό περιορισμός τής τεκνοποιήσεως, ή έΕ ίδιων έκλογή τοϋ συζυγικού συντρόφου καί ή κατ' ιδίαν βούλη-

σιν σύναψις έρωτικοΟ δεσμού.

Η Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Σ Ι Σ  Τ ΗΣ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Σ
Κ. Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ  
Καθηγητοΰ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  και 
Ν ε υ ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπ. ’Αθηνών

Ψυχσκοινωνικδν φαινόμενον τής τελευταίας καί 
Ιδίως τής προσφάτου έποχής είναι ή χειραφέτησις τής 
γυναίκας καί ή άνάμιξις αυτής είς τήν έξω τοΰ οίκου 
ένεργδν ζωήν, κυρίως τήν έπαγγελματικήν. Ή  χειρα- 
φέτησις τής γυναικός 6αινούσα παραλλήλως πρός τήν 
συντελεσθεΐσαν μεταποίησιν καί διαφοροποίησιν τής 
κοινωνίας καί δυναμένη νά θεωρηθή έκδήλωσις έξελί- 
ξεως έπέφερε διεύρυνσιν καί έξύψωσιν τής προσωπικό- 
τητος καί έντονωτέραν τήν αύτσσυνειδησίαν αυτής.

Διά τής χειραφετήσεως έγκατελείφβησαν κατά το 
μάλλον ήττον ώριομέναι παλαιαί παραδόσεις καί έθιμα

σχετικά πρός τήν δραστηριότητα τής γυναικός, καθιε- 
ρ ώθησαν νέοι θεσμοί καί έπετεύχθησαν νέα άποκτήματα 
π.χ. ή άπόκτησις ίσων προς τδν άνδρα νομικώ* δικαιω
μάτων, ό περιορισμός τής τεκνοποιήσεως, ή έξ ίδιων 
έκλογή τοΰ συζυγικού συντρόφου καί ή κατ’ ίδιαν βο >- 
λησιν σύναψις έρωτικοΰ δεσμού καί πλήν άλλοιν καί ώς 
κυριώτερον ή έξω τοΰ οίκου ποικίλη δραστηριότης καί 
δή ή έπαγγελματική έργασία.

Ή  χειραφετηθεΐσα γυναίκα έχει άναλάβει καί έκ- 
τελεί τουλάχιστον μέχρι τοΰδε Ιργον άμιγώς έξ αυτής 
έκπορευόμενον. Καί αότή ή χειραφέτησις άρχικώς ύ-



Ή έργοσία έΕω τού οίκου άναγ- 
κάΖει τήν γυναίκα νά παύη νά 
είναι, ώς οφείλει, αυτή οϋτη ή 
επιμελούμενη καί μεριμνώσα διά 
τήν άνατροφήν καί διαπαιδαγώ
γησή των τέκνων. ' Απουσιάσου- 
σα έκ τού οίκου άφήνει ταϋτα 
μάνα ή συνηθέστερον παραδίδει 
εις τήν μέριμναν άλλου προσώ
που, ώα έπί τό πολύ άκαταλλή- 

λσυ καί άνευβύνου.



Ή  έργαζομένη γυναίκα άναγκαζομένη νά 
άποχωρίζεται και νά έγκαταλείπη τό τέ
κνο της παραβαίνει μοιραίος καί δέν έκ- 
πληροϊ τό έν λόγω καθήκον βιολογικώς 

ύπαγορευόμενον.

πήρξεν έργον 1«ΰ άνδρός. Επίσης παρά τήν χειραφέτη- 
σιν δέν ΐχει Αποκτήσει Ιδίαν δυναμικότητα ρευματι
κήν, πολιτικήν, οίκονομικήν. Κυρίως εις τόν τομέα τής 
κοινωνικής δραστηριότητος έχει έπιτύχει Αξιόλογον Α- 
πόδοσιν. ’Οφείλει έν τσύτοις νά όμολογηθή δτι αυτή 
εύρίακεται καθ’ όδόν πρός δημιουργίαν, ή δέ έν γένει 
προσφορά της μέχρι τοΰδε είναι υπολογίσιμος.

Ή  χειραφέτησις τής γυναικός έξακολουθεί νά εί
ναι είσέτι θέμα συζητοόμενον έξ ώρισμένων τουλάχι
στον Απόψεων. ΙΙαραμένουν ως Ιρωτήματα ποια τά θε
μελιώδη γνωρίσματα τής ψυχοδιολογικής Ιδιοσυστασίας 
τής γυναικός, ποίαι αί έξ αυτής άπορρέουσαι δυνατότη
τες καί ποια δραστηριότης προσιδιάζει είς τήν σωμα
τικήν καί ψυχοβιολογικήν Ιδιοσυστασίαν αυτής.

Σχετικώς Ιχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι αί άν- 
θρωπολογικαί έπιστήμαι κυρίως ή βιολογία καί ή ψυ
χολογία έχουν διαπιστώσει τόσον είς τόν Ανδρα δσον 
καί τήν γυναίκα Ιγγενή Ανθρωπολογικά στοιχεία ώς 
ψυχοβιολσγικάς «σταθερά;» Αποδιδούσας ίδια γνωρίσμα
τα είς αυτούς καί διαφόρους τρόπους ύπάρξεως αύτών.

’Εάν ώς γενικός βασικός κανών ίσχύη δτι Ανεξαρ
τήτως ζωικού είδους είς ώρισμένον σωματοβιολογικόν 
υπόστρωμα έξαρτώμενον έκ τής δλης υφής τού σώμα
τος, Ανατομικής, βιοχημικής, ένδακρινικής, υφής τού 
κεντρικού νευρικού συστήματος κ.ο.κ., Ιχομεν Αντίστοι
χον ίδιόμορφον υφήν τού ψυχικού κόσμου, Ιπεται δτι καί 
διά τήν γυναίκα ώς βιολογικήν όντότητα δέον νά ίσχύη 
τούτο. Έ φ’ δσον δέ άναγνωρισθή δτι διάφορον είναι τό 
σωματοβιολογικόν ΰπόβαίθρον Ανδρός καί γυναικός διά
φορος δέον νά είναι ή ψυχική υφή αύτών Αντιστοιχούσα 
είς τήν σωματοβιολογικήν ιδιομορφίαν Ικάστου καί I- 
χουσα ώς Αποτέλεσμα τήν Ανάπτυξιν καθωρισμένων ψυ
χικών ιδιοτήτων καί μορφών'.

Ώ ς Ανωτέρω έλέχθη αί ποικίλαι Ανθρωπολογικαΐ 
έπιστήμαι (Ανατομία, βιολογία, ψυχολογία, παθολογία 
κ.ο.κ .), διδάσκουν περί διαφόρου υποστρώματος Ανδρός 
και γυναικός. Κατ’ Ακολουθίαν διάφορος δέον νά είναι 
καί ή υφή τού ψυχικού κόσμου έκατέρσυ τούτων καί 
ώς έκ τούτοιυ διάφοροι είναι αί προϋποθέσεις καί δυνα
τότητες δραστηριότητος αύτών.

Κατά τά διδάγματα τής ψυχολογία; πρωτεύουσα 
ψυχική λειτουργία τού άνδρός ώς έγγενές ψυχοβιολογι- 
κόν γνώρισμα είναι ή διανόησις ό «.λόγος». Είς τήν γυ
ναίκα πρωτεύουσα ψυχική λειτουργία είναι τό θυμικόν, 
ή συναισΟηματικότης. Είς τό ψυχοβιολογικόν τούτο 0ε- 
δομένον έρείδεται δτι δ Ανήρ Ιχει κλίσιν καί έπιδίδεται 
είς έργα τού «λόγου», ή δέ γυνή είς έργα ύπό τού συναι
σθήματος υπαγορευόμενα. Ό  «λόγος» τού άνδρός έκφρά- 
ζεται ώς κλίσις καί διανοητική σχέσις αύτοΰ πρός τήν

παντός είδους πραγματικότητα κυρίως τήν Αψυχον δι’ 
δ ή έπίδοσις αύτοΰ, είς τάς έπιστήμας. Ή  σχέσις τής 
γυναικός πρός τήν πραγματικότητα είναι σχέσις συναι
σθηματική καί έκδηλούται ύπό τήν έννοιαν τής Αγά
πης πρός αύτήν2. Ή  γυναίκα έχει τήν κλισιν νά Ασχο- 
λήτα μέ τά έμψυχα, τά ζώντα. Δι’ δ ή έπίδοσις αύτής 
είς έργα εύποιΐας.

’Εκ τής βιολογίας καί ψυχολογίας γνωρίζομεν έπί- 
σης δτι βάσει τού νόμου τής διπλής φυλετικότητος ό 
άνήρ καί ή γυνή δέν είναι άιμιγώς έτερόφυλα δντα άλ
λα συγκερασμένα. Ό  άνήρ σύγκειται έκ 3/4  Ανδρικών 
στοιχείων καί 1/4 γυναικείων, ή δέ γυνή άντιστρόφως 
έκ 3/4 γυναικείων καί 1/4 άνδρικών3. Επομένως ό 
άνήρ δέν είναι μόνον άνήρ καί ή γυνή μόνον γυνή, άλλά 
κατά έν μικρόν μέρος καί τό έτερον είδος4.

Τά άνδρικά ψυχοβιολογικά στοιχεία τού άνδρός 
καί τά γυναικεία τής γυναικός έκπροσωποΰν τά ποσο- 
τικώς έπικρατοΰντα στοιχεία τής συστάσεως αύτών. Ώ ς 
έκ τούτου, ώς εύλογον, είναι κυρίαρχα καί ένεργά, εύ- 
ρηνται έν τή συνειδήσει καί καθορίζουν τήν ιδιοτυπίαν 
άνδρός καί γυναικός προαδίδοντα τήν ίδιαν έκάστψ μορ
φήν, δυναμικότητα καί ύπόστασιν.

Έξ έτέρου τά άνδρικά ψυχοβιολογικά στοιχεία έν 
τή γυναικί καί τά γυναικεία έν τψ άνδρί, τά ποσοτικώς 
όλιγώτερα έκπροσωποΰν τά άνανάπτυκτα, μεμειωμένης 
δυναμικότητας στοιχεία συστάσεως αύτών καί διατελούν 
έν Ασυνειδήτψ καταστάσει.

Ή  κατά τήν όρολογίαν τής αναλυτικής ψυχολο 
γίας λεγομένη anima άντιπροσωπεύει τά γυναικεία 
στοιχεία τού άνδρός, δ animus τά άνδρικά στοιχεία τής 
γυναικός. Ταΰτα ώς στοιχεία καί λειτουργίαι τού Ασυ
νειδήτου είναι μέν ώς έλέχθη κατά τό μάλλον ή ήττον 
άνενεργά, δύνανται δμω; ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις 
νά καταστούν ένεργά καί νά προσβάλουν τήν ιδιότητα 
τής συνειδήσεως όπότε άντικειμενοποιοΰνται καί πρα
γματοποιούνται δι’ άναλόγου δραστηριότητος ώς τοιού- 
τόν τι δύναται νά συμβή ώς πρός άπάσας τάς άσυνει- 
δήτους λειτουργίας.

Κατά τ’ Ανωτέρω συναπτικώς έκτεθέντα προκύπτει 
δτι υπάρχει διάφορος Από ψυχικής Απόψεως ύφή καί 
συγκρότησις λειτουργιών παρά τή γυνακί καί τψ άνδρί 
ώστε δ,τι ύπερέχει παρά τψ Ανδρί (δ λόγος) ύστερε! 
παρά τή γυναικί καί Αντιστρόφως δ,τι υπερέχει παρά 
τή γυναικί (τό θυμικόν) υστερεί παρά τψ άνδρί. Ώς 
πρός τάς Αλλας βασικάς λειτουργίας γνωρίζομεν δτι 
π .χ. ώς πρός τήν ένόρααιν (διαίσθησιν) ύπερέχει ή 
γυνή, ώς πρός τήν λειτουργίαν τών αισθήσεων υπερέχει 
ό άνήρ. Κατ’ ούσίαν δλαι αί λειτουργίαι ένυπάρχουν 
είς Αμφοτέρους άλλ’ έκάστη τούτων είς Αλλον βαθμόν
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Ή  έκ τής έργασίας έκτος τοϋ οίκου κό- 
πωσις δέν επιτρέπει εις την έργαζομένην 
μητέρα νά άσχοληθή έπαρκώς μέ τά τέ
κνα της, ή δέ έξάντλησις και νευρική ύπε- 
ρέντασις άπηχοέν δυσμενώς έπι τής οίκο- 

γενειακής ατμόσφαιρας.

καί Ικτασιν. θ ά  ήδύνατο νά είπη τις, δτι Ιχομεν δύο 
τεμνομένους κύκλους.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων καί έφ’ δουν δέν 
δεχόμεθα πλήρη βιολογικήν καί ψυχικήν όμοιομορφίαν 
άνδρός καί γυναικός,5 δικαιολογείται πλήρως ή άπο- 
ψις.δτι διάφοροι είναι αί δυνατότητες καί ικανότητες 
τοΰ άνδρός ή τής γυναικός, έκτός έάν ήθελε τις καταλή- 
ξει εις τόν αυθαίρετον συλλογισμόν, ότι είναι δυνατόν 
ύπδ διάφορον άφετηρίαν καί διαφόρους προϋποθέσεις νά 
προκύπτη τό αύτό άποτέλεσμα. Ούδέ δυνάμεθα νά δε- 
χθώμεν 5rt έπειδή άνήρ καί γυνή Ιχουν περίπου τάς 
αύτάς ψυχικάς λειτουργίας δύνανται νά έπιτελοΰν τά 
αυτά άκρβώς έργα. Σημασίαν έχει έν τψ προκειμένψ 
ή πρωτεύουσα λειτουργία τοΰ άνδρός καί τής γυναι- 
κός διότι έξ αύτής προκύπτει τό κύριον καί χαρακτη
ριστικόν Ιργον έκάατου ως ειδοποιός διαφορά. Διάνοιαν 
Ιχουν άμφότεροι, συνασθηματικότητα έπίσης άλλ’ έτε- 
ροδύναμον έκαστος καί διαφόρου άποδοτικότητος. Δύ- 
νανται βεβαίως παρά τήν διαφοράν νά έπιτελέσουν άμ- 
φότεροι τό αύτό Ιργον, άλλά διάφορος θά είναι ή ά- 
πόδοσις παρ’ έκάατψ τούτων. Έ ν τψ προκειμένψ δέ δέον 
έπίσης νά έξετάζηται ή άπήχησις ήν Ιχει ή παρά φύσιν 
άπασχόλησις τής γυναικός καί τά έξ αύτής έπακόλουθα 
διά τε τήν ίδιαν ώς άταμον καί τήν κοινωνίαν. Ή  βα
ρεία π .χ . μυϊκή έργασία μή προσιδιάζουσα εις τήν ύφήν 
τοΰ μυϊκοΰ συστήματος τής γυναικός δύναται μέν νά έκτε- 
λήται παρ’ αύτής δέν Ιχει δμως τήν αύτήν άπόδοσιν 
συνεπάγεται δ’ έπί τούτοις έπιβλαβή διά τήν υγείαν 
έπακόλουθα. Διά τούτο, τό θέμα τής χειραφετήσεως, 
κατά τήν γενικήν του άποψιν δρθώς τοποθετείται δταν 
έξετασθή βάσει τών θεμελιωδών καί ούχί τών δευτε- 
ρευσυσών ιδιοτήτων τής γυναικός6 καί τών συναφών έ- 
πακολούθων άγαθών ή μή τής δραστηριότητός της.

“Ιδωμεν νΰν τί Ιχει συμβή άναφορικώς πρός τήν 
γένεσιν τοΰ ψυχοκοινωνικοΰ φαινομένου τής χειραφε- 
τήσεως τής γυναικός καί ποια ή έρμηνεία αύτοΰ κατά 
τά δεδομένα τής ψυχολογικής άναλύσεως καί έρεύνης.

Κατά τήν χειραφέτησιν τά έν τή γυναικί απολει
πόμενα καί έν σχετική άνενεργεία έν τψ άσυνειδήτφ 
διατελοΰντα άρμενα στοιχεία τά όποια έν τή άναλυτική 
ψυχολογία καλούνται animus καί μεταξύ άλλων έκπρο- 
σωποΰν κυρίως τήν λειτουργίαν τής δ'.ανοήσεως κατέ
στησαν ένεργά καί άνήλθον εις τήν περιοχήν τής συ- 
νειδήσεως. Ούτως, ή γυναίκα παρουσιάζει νΰν κυριαρ
χίαν τοΰ «λόγου» καί ύποχώρησιν τοΰ θυμικοΰ. Κατόπιν 
τής κυριαρχίας ταύτης τοΰ «λόγου» άνέλαβε αύτη άν
δρικά Ιργα καί διεμάρφωσεν έν πλείστοις διαβίωσιν ως 
ό άνήρ έν άλλοις λόγοις παρουσίασε τό φαινόμενον τής 
«άνδροποιήσεως». Κάτι άνάλογον συνέβη καί εις τόν

σημερινόν άνδρα. Εις τούτον Ιχουν άνέλθει εις τήν έ- 
πιφάνειαν τά γυναικεία στοχεΐα καί έδημιούργησαν τόν 
«γυναικοποιημένον» άνδρα, δστις Ιχει άναλάβει πολλά 
γυναικεία Ιργα καί αύτήν τήν περιποίησιν βρεφών καί 
τών μικρών παιδιών7.

Αλλ’ ώς έκ τής ψυχολογίας τοΰ βάθους γνωρίζο- 
μεν καί ήδη άνωτέρω έτονίσθη, τά άνδρικά στοιχεία τής 
γυναικός είναι μειονεκτικά, ώς είναι μειονεκτικά καί 
τά γυναικεία στοιχεία τοΰ άνδρός, καί ώς έκ τούτου ή 
«άνδρσποίησις» τής γυναικός καί ή «γυναικοποίηαις» 
τοΰ άνδρός πραγματοποιούνται διά μειονεκτικών ψυχι
κών λειτουργιών. Ή  γυναίκα άνδροποιουμένη άφ’ ένός 
άπωθησεν εις τό άσυνείδητον τά ούσιαστικά γυναικεία 
στοιχεία καί άφ’ έτέρου Ιφερεν εις τήν έπιφάνειαν τά 
άσυνείδητα μειονεκτικά άνδρικά. Ή  άνδροποιουμένη 
γυναίκα δέν είναι ή γνήσια κατά φύσιν γυναίκα μέ 
τάς πραγματικάς ιδιότητας καί τούς ύπαρξιακούς τρό
πους ζωής δσον καί άν διά τής συμπεριφοράς, τής έρ
γασίας, τής άνδρικής άμφιέσεως καί άλλων μέσων θέ
λει νά τονίση τήν δήθεν βιολογικήν καί ψυχικήν ισο
τιμίαν της πρός τόν άνδρα. ”0,τι έλλείπει, διά τήν 
ούσιαστικήν ισοτιμίαν πρός τόν άνδρα προσπαθεί νά ά- 
ναπληρώση συμβολικώς καί τεχνητώς διά τών άνωτέρω 
μνημονευθέντων μέσων, νομίζουσα δτι ούτω πως έπαυ- 
ξάνει τήν προσωπικότητά της8. Τά Ιργα τά όποια έπι- 
τελεϊ κατορθοί ούχί ώς γυναίκα άλλ’ ώς «άνήρ». Κατ’ 
ούσιαν δμως παραμένει ή γυναίκα καί ή μή γνήσια 
άνδρικδτης αύτής διότι «καρηκομείν φιλόσοφον ού ποι
εί».

Ή  γυναίκα άπωθήσασα ώς άνωτέρω Ιλέχθη τήν 
γυναικείαν φύσιν της καί δημισυργήσασα ούτ̂ υ τήν χει
ρ αφέτησιν κατέληξε νά άγνοή έκ παραλλήλου έν πλεί- 
στοις τόν έαυτόν της καί τάς ουσιαστικάς γυναικείας 
ιδιότητάς της, παραβαίνουσα ούτω τόν βιολογικόν νό
μον. Τούτο Ισχύει κυρίως ώς πρός τάς έπαγγελματικάς 
της άπασχολήσεις. Βάσει τής ψυχοβιαλογικής της συ- 
στάσεως ώρισμέναι μόνον έπαγγελματικαί έργασίαι προ
σιδιάζουν εις αύτήν. Ή  γυναίκα προσφέρεται κατά κύ
ριον λόγον εις έργα συναισθηματικού περιεχομένου, ώς 
είναι τά κοινωνικά Ιργα. ’Επαγγέλματα άπαιτοΰντα 
μυϊκήν έργασίαν, τεχνικάς ικανότητας μέ τούς συναφείς 
αύτοματιαμούς άπάδουν πρός τήν γυναικείαν φύσιν.

Ή  γυναίκα έξελισσομένη πρέπει νά γνωρίζη πρός 
ποιαν κατεύθυνσιν δέον νά έξελιχθή, τί πράγματι ού- 
σιώδες δύναται νά δημιουργήση καί άπό ποια στοιχεία 
τής ψυχοβιολογικής, της ιδιοσυστασίας καί τοΰ έγώ της 
δύναται νά άντλήση τάς σχετικάς προϋποθέσεις καί 
δυνατότητας .’Ισχύει καί ένταΰθα τό γενικώς ίσχΰον 
τού ΙΙαναιτίου τοΰ Ροδίου «Γένοιο οίος Ισσι μαθών».

869



Ά λλω ς μή θεμελιούσα έπί τού πραγματικού ψυχοβιο- 
λογικού βάθρου τα; ένεργείας της Απεργάζεται σκο
πούς μή εύκόλως πραγματοποιήσιμους καί ώς έκ τού
του ματαίους, Ανωφελείς καί έπιβλαβεϊς. Καθίσταται 
τούτο προφανές έάν λάβη ύπ’ δψιν καί έξετάση τα έκ 
τής χειραφετήσεως προκΰπτοντα δυσμενή έπακόλουθα 
διά τε τήν ίδιαν καί τα άτομα τά έκ τής αυτής έξαρτώ- 
(ΐενα. 'Η άπό τής πλευράς ταΰτης θεώρησις τού θέμα
τος τής χειραφέτησε ως τής γυναικός καί δή τής έπαγ
γελματικώς έργαζομένης είναι έξ ίσου άν μή περισσό
τερον ουσιώδης.

Έπέχει ώς γνωστόν θέσιν κανόνος δτι αί κατα
κτήσεις τού Ανθρώπου παρέχουν οΰ μόνον Αγαθά Αλλά 
καί κατά δταν γίγνηται κακή έφαρμογή καί χρησιμο- 
ποίησις αυτών. Διαπιστοΰμεν τούτο κυρίως ώς προς τάς 
τεχνικάς κατακτήσεις. Α λλά καί κατακτήσεις καθαρώς 
πνευματικαί καλαί δι’ έαυτάς, κακώς χρησιμοποιούμε - 
ναι συνεπάγονται έπιβλαβή έπακόλουθα. Οΰτω πως 
κρινομένη ή χειραφέτησις τής γυναικός ώς κατάκτησις 
αυτής παρουσιάζει μίαν δυσμενή πλευράν, διότι έχουν 
προκόψει έξ αύτής κλειστά δσα ζητήματα π .χ. ύγείας 
αυτής τής Ιδίας, οικογενειακά, συζυγικά, Ανατροφής 
τέκνων, γενετήσια, κοινωνικά.

’Εν πρώτοις ή χειραφέτησις συνεπέφερεν ώς ήτο 
έπόμενον έκθεσιν τής έργαζομένης γυναικός είς τήν 
έπίδρασιν περισσοτέρων παθογόνων παραγόντων συνυ- 
φασμένων μέ τήν έξω τού οίκου έργασίαν οι όποιοι 
παραβλάπτουν τήν ύγείαν ιδίως άπό Απόψεως νευρικού 
συστήματος. "Εχει διαπιστωθή δτι ώρισμέναι ψυχονευ- 
ρικαί παθήσεις είναι συχνότερα1, εις τάς έξω τού οίκου 
έπαγγελματικώς έργαζ υμένας γυναίκας.

Είτα άξιον περιασστέρας προσοχής είναι τό ζήτη
μα τής έπαγγελματικώς έργαζομένης γυναικός, έκείνης 
ήτις είναι δπανδρος καί μήτηρ καί ή όποια όφείλει νά 
έχη υπό πάσαν έννοιαν τήν φροντίδα καί τήν έπιμέ- 
λειαν τού οίκου καί κατ’ έξσχήν των τέκνων.

Ή  έργασία έξω τού οίκου Αναγκάζει τήν γυναίκα 
νά παύη νά είναι, ώς όφείλει, αύτή αΰτη ή έπιμελου- 
μένη καί ή μεριμνώσα διά τήν Ανατροφήν καί διαπαι- 
δαγώγησιν τών τέκνων. Άπουσιάζουσα έκ τού οίκου 
Αφήνει ταϋτα μόνα ή συνηθέστερον παραδίδει είς τήν 
μέριμναν άλλου προσώπου, ώς έπί τό πολύ Ακαταλλή
λου καί Ανευθύνου π .χ. συμβιούντος τίνος προσώπου ή 
έπ’ Αμοιβή είς παιδαγωγόν (Baby Sitters) ή είς τό 
νηπιαγωγείον ή τόν παιδικόν σταθμόν κ.ο.κ., τά ύπο- 
κατάστατα ταΰτα τής μητρός καί τής οικογένειας κα
θόλου. Τό τοιούτον οΰ μόνον δέν έξυπηιρετεΐ τόν έπιδιω- 
κόμενον σκοπόν τής όρθής σωματικής, κυρίως δέ τής 
ψυχικής Αναπτύξεως τών παιδιών Αλλ’ ώς θά ίδωμεν 
είναι σαφώς έπιβλαβές.

Είναι έπιστημονικώς βεβαιωμένον δτι τά πρώτα 
βιώματα, αί πρωταρχικοί έντυπώσεις αί λεγάμενα·, άρ- 
χέγονοι σκηναί, ή έμπειρία έν γένει τής πρώτης παι
δικής ήλικίας (τών πρώτων 7 έτών έκ τών όποιων 
τά τρία πρώτα είναι τά σημαντικώτερα) έγχαράσ- 
σονται Ανεξιτήλως είς τήν ψυχήν9 καί συγκαθορίζουν 
τήν ψυχικήν Ανάπτυξιν καί τήν διαμόρφωσιν τής προ- 
σωπικότητος τού Ατόμου, τήν έν τή μετέπειτα ζωή συμ
περιφοράν αύτοΰ όμαλήν ή μή όμαλήν, τήν εύδοκίμη- 
σιν ή μή έν αύτή κ.ο.κ.''0.

Τό παιδί διανύον μακράν περίοδον Ανεπάρκεια*, 
πρός αύτοβοηθησίαν έχει ένστικτωδώς Ανάγκην τής 
συμδιώσεως καί τής συμπαραστάσεως προσώπου τι-

νός κυρίως είπεϊν τής μητρός τής μόνης έκ τής 
φύσεως έντεταλμένης πρός τούτο, μετά τής όποιας δη
μιουργεί τόν πρώτον πρός έτερον τι πρόσωπον ψυχικόν 
δεσμόν τόν άπσκληθέντα «πρωτογενής Αγάπη» καί ά- 
ποτελούντα τήν Απαρχήν τής διανθρώπινης έπικοινω- 
νίας. Διά τήν όμαλήν ψυχικήν Ανάπτυξιν τού παιδίου 
είναι Αναγκαία καί Απαραίτητος ή στενή αΰτη μετά τής 
μητρός συνύπαρξις νοουμένη τόσον ώς σωματική συμ- 
βίωσις δσον καί ψυχική συνεπαφή καί έπικοινωνία μετά 
τής χορηγίας Αγάπης, στοργής καί Ασφαλείας."

Ή  μή κατά τόν δέοντα τρόπον συμβίωσις καί συνε
παφή, τών καθοριστικών τούτων παραγόντων τής ύγιούς 
ή έν έναντια περιπτώσει τής παθολογικής ψυχικής έξε- 
λίξεως τού παιδίου καί ή συμπαρομαρτούσα παραμέλη- 
σις τής διαπαιδαγωγήσεως, Αποτελούσα τό λεγόμενον 
«θεμελιώδες έλλειμμα», έχουν παθογόνον Απήχησιν έπί 
τής ψυχικής Αναπτύξεως τού ψυχικού κόσμου τού παι
δίου, έπιφέρουν Ανωμαλίας τής προσωπικότητος καί 
συνεπάγονται μεταγενεστέρως έντονωτέραν διατάραξιν 
τής ψυχικής υγείας’12. Σχετικώς πρός τούτο έπιγραμ- 
ματικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι ή υήτηρ καθορίζει 
τήν τύχην τού παιδίου έν τψ μέλλοντι.

Ή  έργαζομένη γυναίκα Αναγκαζομένη νά άποχω- 
ρίζηται καί νά έγκαταλείπη τό τέκνον της παραβαίνει 
μοιραίως καί δέν έκπληροΐ τό έν λόγω καθήκον βιολο- 
γικώς υπαγορεύομενον. Οΰτω τό παιδί ζή έν μονώσει 
μέ έλλειψιν στοργής καί Αγάπης. Ή  κατάστασις αΰτη 
στερήσεως τής μητρός συνεπάγεται έξ άντιδράσεως 
Ανάκυψιν ψυχικών Ανωμαλιών.

Ή  Ανωμαλία έν τή σχέσει τού παιδίου μετά τής 
μητρός καί αί έξ αύτής προκύπτουσαι ψυχικοί διαταρα- 
χαί καί παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται έν τή παιδική 
Ψυχιατρική ύπό τόν δρσν τού συνδρόμου έγκαταλεί- 
ψεως (Comblexed’ abandon, early Separation ma
ternal Depravation) . Ποΰαι αί διαταραχαί αί Απαρτί- 
ζουσαι τό σύνδρομον έγκαταλείψεως δέν ένδιαφέρει 
ένταύθα. Αρκεί μόνον νά τονισθή ή σημασία αυτού διά 
τήν ψυχικήν διαστρέβλωσιν τού παιδίου καί τήν δη
μιουργίαν μεταγενεστέρως Ατόμων έξηθλιωμένων, 
δυσκοινωνικών, μή κοινωνικών, Αντικοινωνικών, νευρω
τικών καί έν γένει ψυχικώς διατεταραγμένων καί δυ
στυχών.

Τό θέμα τής μή έποπτείας καί φροντίδος τών τέ
κνων παρά τής έργαζομένης μητρός δέν έχει ύπερνι- 
κηθή είσέτι παρά τάς προσφερομένας λύσεις, ώστε τό 
προσγενόμενον κακόν έξακολουθεΐ νά ύφίσταται. Η έρ- 
γαζομένη γυναίκα Αναμφιβόλως δέν δύναται νά Αντα- 
ποκριθή δεόντως εις τάς υποχρεώσεις της έναντι τών 
τέκνων διότι ώς έλέχθη έλλείπει ή στενή έπαφή μέ τά 
τέκνα καί τήν οικογένειαν. Είτα ή έκ τής έργασίας 
κόπωσις δέν έπιτρέπει είς αυτήν νά Ασχοληθή έπαρ- 
κώς μέ τά τέκνα της, ή δέ έξ αυτής νευρική ύπε ρέντα- 
σις καί έξάντλησις, Απηχούν δυσμενώς έπί τής ύγείας 
καί τής οικογενειακής Ατμόσφαιρας. Κατ’ ούσίαν ή έ
παγγελματικώς έργαζομένη έξω τού οίκου γυναίκα έκ- 
τελεϊ δύο έπαγγέλματα λόγφ τών όποιων ύπερφορτί- 
ζεται καί υποβάλλεται είς ύπέρμετρον κόπωσιν.'3 Οπό 
τάς προϋποθέσεις ταύτας ή έργαζομένη γυναίκα Από 
τής πλευράς τής ύποχρεώσεως όπως μεριμνά διά τήν 
ψυχικήν Ανάπτυξιν καί διαπαιδαγώγησιν τών παιδιών 
της Αποτελεί μειονεκτικόν κοινωνικόν παράγοντα. ’Εν 
τψ προκειμένη) έξετάζεται ουχί τί ή Ανάγκη τών πρα
γμάτων έπιβάλλει νά γίγνηται Αλλά ποιον τό δέον νά



γίγνηται. Τό δικαίωμα τής γυναικός να έργάζηται 
δεν Αποτελεί καί ύποχρέωαιν να έργάζηται έφ’ δσον 
είναι μητέρα. Τό Ασυμβίβαστον τής ίδιότητος τής μη- 
τρός καί τής έργασίας έξω τοΰ οΓκου μάλιστα δέ υπευ
θύνου, κοπιώδους καί έξαντλητικής προκύπτει έμφανώς 
έκ των συγκρούσεων τοΰ καθήκοντος έναντι τής έργα
σίας Αφ ένός καί των τέκνων καί τής οικογένειας κα
θόλου Αφ έτερου. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει τό να 
έργάζηται ή γυναίκα - μητέρα βιοποριστικής ώς «αι
σχύνην τοΰ πολιτισμού» καί θά προσέθετε τις «αισχύ
νην τοΰ Ανδρός» τήν δέ λόγψ τής έργασίας παραμέλη- 
σιν τής άνατροφής καί διαπαιδαγωγήσεως τών τέκνων 
ώς «λεηλασίαν τής ουσίας».

Ή  έργαζομένη γυναίκα λόγψ των δυσχερείων αί- 
τινες προκύπτουν έκ τής έξω τοΰ οίκου έργασίας Αναγ
κάζεται νά πρσδαίνη καί εις ένεργήματα παραβιάζον- 
τα τήν φυσιν καί ώς έκ τούτου βλαβερά διά τήν υγείαν 
της. Προβαίνει π .χ. εις συχνάς έκτρώσεις εις λήψιν άν- 
τισυλληπτικών φαρμάκων ίνα Αποφυγή νέαν έγκυμο- 
σύνην καί Απόκτησιν νέου τέκνου κ.τ.τ. Αί ένέργειαι 
αδται Αποτελούν προσπάθειαν διορθώσεως ένός κακού 
δι’ Αλλου κακού. ’Αλλά «πάντα τών Ανθρώπων νοσεί, 
κακοις δταν θέλωσιν ίάσθαι κακά». Σοφοκλέους άπο- 
σπάσματα. Παρά Σταβαίψ Ανθολογία 4 , 37 r.g.F.' (Na- 
uck Σελ. 1 4 6 ). Τό Ανωτέρω ρητόν ισχύει πολλαπλώ; 
διά τόν σημερινόν Ανθρωπον δστις προσπαθεί να διόρ
θωση τά κακά δι’ έτέρων κακών m. Ή  έπαγγελματι- 
κώς έργαζομένη γυναίκα καθίσταται εύχερώς νευρωτι
κή λόγψ τής εύαισθητστέρας καί Ασθενεστέρας κατα
σκευής τοΰ νευρικού της συστήματος μέ συμπτώματα 
τό Αγχος, τήν νευρικότητα, τήν πλήξιν, τήν δυσθυμίαν, 
τήν Απογοήτευσιν. Ή  οΰτω πως δημιουργουμένη νευ
ρωτική κατάστασις αυτής έπιδρα έν συνεχεία δυσμε- 
νώς έπί τής οικογενειακής ζωής, τών σχέσεων μετά 
τοΰ συζύγου καί ιδίως τών τέκνων. Τό προκύπτον κα
κόν περιλαμβάνει ούχί μόνον τήν γυναίκα ώς Ατομον 
Αλλά ώς συνδημισυργόν τοΰ γάμου καί τής οικογένειας 
καί τής κοινωνίας έν γένει.

Εχω τήν γνώμην δτι έκ τοΰ δλου θέματος τής χει- 
ραφετήσεως τό έπί μέρους τούτο θέμα είναι τό ούσιαστι- 
κώτερον, διότι δέν είναι Θέμα προσωπικόν αυτής ταύ- 
της τής γυναικός, Αλλά κυρίως καί τών Αλλων συμβι- 
ούντων προσώπων, τών όποιων καθορίζει αΰτη ύπευ- 
θύνως τήν τύχην καί είναι έπί τούτοι ς καί ζήτημα γε- 
νικωτέρας κοινωνικής σημασίας. Διά τούτο τά έκ τής 
χειραφετήσεως τής γυναικός δυσμενή έπακόλουθα θέ
τουν υπό Αμρισβήτησιν τήν Αξίαν ταύτης ώς πρός τήν 
πλευράν τήν σχετιζομένην πρός τήν έξω τού οίκου δρα
στηριότητα τής γυναικός, έφ’ δσσν ή τελευταία αΰτη 
είναι ταυτοχρόνως υποχρεωμένη νά δρά ώς σύζυγος καί 
μητέρα έχουσα τό χρέος τής φροντίδος καί Ανατρο
φής τών τέκνων. Ή  κοινωνική σημασία τού θέματος 
τούτου είναι τόσον ίδιΑζσυσα ώστε καί νομοθετικής θά 
έπρεπε νά ρυθμισθή κατά τόν ένδεδειγμένσν τρόπον15.

1. Αί βιολογικοί διάφοροί διοπιστοϋνται ήδη εις τό 
νεογνό τούτέστιν πριν ή έπιδράση τό περιβάλλον.

2. «Οϋτοι συνέχθειν άλλά συμφιλεϊν έφυν» διακηρύτ
τει ή Αντιγόνη Σοφοχλέους Αντιγόνη. Στίχος 523.

3. Έκ τής διαταραχής τής βιολογικής ταύτης άντιστοι- 
χίας προκύπτουν ώρισμέναι διοστροφαί τής γενετησίου λει
τουργίας.

4. Κατά τούς Ορφικούς «ό Ζεύς καί άρσην γένετο καί 
άμβροτος νύμφη».

5. Τήν μή όμοιομορφίον άνδρός καί γυναικός δέν παρα
δέχονται ώς γνηοίαν οί αμυνόμενοι τής χειραφετήσεως, λέ- 
γοντες ότι αΰτη είναι άπατέλεαμα ούχί βιολογικώς καθωρι- 
σμένον άλλά τεχνητώς δηιμουργηθέν διά τής έμποδίσεως 
της έκδηλώσεως καί άναπτΰΕεως ώρισμένων ψυχικών λει
τουργιών κοί δή τών διανοητικών καί κατ' άκολουθίαν μή 
γνήσιον. Τοιοϋτον τι άνοφέρετοι κατά κύριον λόγον άνα- 
φορικώς πρός τήν νοητικήν ύπεροχήν του άνδρός. Αντιλέ- 
γεται δηλαδή ότι ή ύπαλειπομένη λειτουργία τής διανοή- 
οεως παρά τή γυναικί δέν αποτελεί έγγενές σταθερόν γνώ
ρισμα άλλά διετηρήθη μέχρι τοϋδε άνανάπιτυκτος λόγω πα- 
ρεμποδίσεως τής γυναικός καί άοκήση ταύτην, καί ότι νϋν 
διά τής άακήσεως θά άνοπτυχθή. Τούτο όμως άντικρούεται 
πρώτον ύπό τής έν πάσιν διαφοράς άνδρός καί γυναικός 
καί είτα ύπό τού δεδομένου ότι ύπήρχεν ανέκαθεν έλευθε- 
ρία έΕοακήσεως ώρισμένων έργων παρά τής γυναικός χω
ρίς αύτη νά έχη ηροογάγη ούδόλως ταΰτα. Τό έπιχείρημα 
δηλαδή δέν άντέχει εις τό ύπό τής έμπειρίας προσφερόμε- 
νον γεγονός ότι ίδια έργα ασκούμενα ύπό τής γυναικός 
συνεχώς καί άποκλειστικώς όπό άρχαιστάτων χρόνων δέν 
προήχθησαν παρ' ούτής άλλ' έμεινον άνεΕέλικτα κοί πονο
μοιότυπα, ώς άπ' άρχής ένώ προήχθησαν άφ' ότου άνελή- 
φθηοον ύπό τών άνδρών. Τοιοϋτον έργον άείποτε άσκού- 
μενον ύπό τής γυναικός ήτο τό τής μαίας, τό όποιον διε- 
τηρήθη άνολλοίωτον άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρις 
έσχατων ένώ διεμορφώθη εις εύρύτατον κλόδον έπιοτήμης 
ότε όνελήφθη ύπό τών άνδρών.

6. Τό τοιοϋτον είναι άνάλογον πρός τόν έπσγγελμα- 
τικόν προσανατολισμόν, κατά τόν όποιον προσπαθοϋμεν νά 
διαπιστώσωμεν ποιοι προϋποθέσεις, κλίσεις καί τάσεις κοί 
κατ' άκολουθίαν ικανότητες ένυπάρχουν εις άτομόν τι ίνα 
ουναγάγωμεν περί τής κσταλληλότητος αύτοϋ δι' έπάγγελ- 
μά τι.

7. Ο τύπος τού «γυναικοποιημένου» άνδρός δέν έν- 
διαφέρει ήμας έν τώ προκειιμένω.

8. Χαρακτηριστικόν είναι σχετικώς καί τούτο, ότι δη
λαδή μεταχειρίζεται κοί τό άρθρον θηλυκού γένους εις 
τούς τίτλους ούς κατέχει διοτηρεϊ όμως τό ούσιαστικόν τού 
άρσενικοΰ γένους καί εις περιπτώσεις εις άς ύπάρχει γραμ- 
ματικώς ό τύπος τού θηλυκού. Γράφει π.χ. ή διευθυντής κ.τ.τ.

9. *Ό  γάρ νέος ούχ οίος τε κρίνειν. . . άλλ' ά άν 
τηλικοϋτος ών λάβη, έν ταίς δόΕαις δυσέκνιπτα τε καί άμε- 
τάστατα φιλεϊ γίγνεσθαι» Πλάτωνος Πολιτεία. Πάπυρος. Τό
μος Β ' κεφ. XVII.

10. «Παντός γάρ φυτού ή πρώτη βλάστη καλώς όρμη- 
θείοα πρός άρετήν τής αύτοΰ φύσεως κυριωτάτη τέλος 
έπιθεϊνοι τό πρόσφορον τών τε άλλων φυτών καί τών Ζώ
ων ήμερων καί άγριων καί άνθρώπων». Πλάτων Νόμοι Στ. 
765 Δ —766α.

11. Ή άγάπη καί ή στοργή άποτελοϋν τήν τροφήν τής 
ψυχής, ώς τά φαγητά άποτελοϋν τήν τροφήν τού σώματος.

12. Ή συγκριτική έρευνα καί ή έρευνα τής συμπερι
φοράς έχει επικυρώσει τούτο κοί ώς πρός τά Ζώα.

13. Καί ή άπλώς καί μόνον έν τώ οϊκω έργοΖομένη καί 
έπιμελουμένη τής άνατροφής τών τέκνων γυναίκα δέν άπο- 
φεύγει τήν έκ τής έργοσίας τούτης κόπωσιν τού νευρικού 
συστήματος άποτελέομα τής οποίας είναι ή δημιουργία ένο- 
χλημάτων περιλαμβανομένων ύπό τόν όρον «σύνδρομον τής 
οικοκυράς».

14. Τά έπακόλουθα τής έλευθεριότητος περί τά γενε
τήσια θέματα προσπαθοϋμεν νά διορθώσωμεν διά τών έκ- 
τρώσεων, διά τών άντισυλληπτικών, δΓ έκθέσεως τών έκ 
κλεψιγαμίας βρεφών, διά βρεφοκτονιών κ.ο.κ., δηλαδή διά 
διορθώσεως τού ένός κακού δΓ έτέρου.

15. Είναι άμφίβολον έάν όσα άνωτέρω περί τής χει- 
ραφετήαεως τής γυναικός έΕετέθηοαν θέλουσιν εϋρει άπή- 
χησιν καί κατονοηθή ύπό τών γυναικών αί όποίαι κοτέχονται 
ύπό τής ίδέος τής χειραφετήσεως. Κατά ψυχολογικόν κα
νόνα άποκρούεται καί άπωθεϊτοι πάν δ,τι δέν συμβιβάζε
ται πρός τάς συναισθηματικός μας τοποθετήσεις, καί τάς 
καθηλωμένος ίδέος, έστω καί άν τούτο άπστελή πόρισμα έπι- 
στημσνικώς κυρούμενον. Εκείνο όμως τό οποίον δέον νά 
κατανοηθή είναι ότι όοα λέγονται δέν άποτελοϋν άρνησιν 
τής άναδείΕεως τής γυναικός εις άνώτεραν έπίπεδον έΕελί- 
Εεως καί δραστηριότητος, άλλ’ ύπάδειΕιν πρός τήν όρθήν 
έΕέλιΕιν αύτής κοί πρό παντός μή άπεμπολήσεως τού θε
μελιώδους έργου κοί τής βασικής άποστολής, ήτις άποτε- 
λεϊ μίαν τών βασικών μορφών ύπάρΕεως αύτής.



Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

' Υ π ό

Α Ν Τ .  Κ Ο Υ Τ Σ Ε Λ Ι Ν Η  
Έντ. ΎφηγητοΟ Ιατροδικαστι
κής και τοξικολογίας.
Ί α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ο υ  ’Α θ η ν ώ ν
Γ. Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Χ η μ ι κ ο ύ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Ή  αίσθητικότης διαταράσσεται, έμφανίζονται δέ 
περίεργοι τψ δντι διαταραχαί της αισθητικότητας τού 
δέρματος. '0 πάσχων συνεπικουρουσών καί των οπτικών 
παραισθήσεων, φαντάζεται ύπό τό δέρμα. διάφορα ξένα 
σώματα ή καί ζώα, υπάρχοντα καί διατρέχοντα τό σώμα 
του, ώς σκώληκας,, έντοκα, μυΐας κλπ., πρσσπαθών δέ 
πολλάκις νά έκδιώξη ταΰτα συλλαμβάνει τάς σάρκας 
αύτοΰ καί άποκόπτει ούχί σπανίως τμήματα τούτων, 
φανταζόμενος ταΰτα ώς τά ξένα σώματα ή τά ζώα πού 
τόν ένοχλοΰν.

’Εμφανίζονται έπί πλέον δσφρητικαί παραισθήσεις 
ώς καί γευστικαί τοιαΰται, αί πλέον δμως σσβαραί είναι 
αί ήδη Ανάγραφε ϊσαι όπτικαί καί άκουστικαί.

Τπό τό κράτος τών τελευταίων δ κοκαϊνομανής 
άκούει διαφόρους Ανυπάρκτους δμιλίας, άφορώσας κατά 
τό μάλλον ή ήττον εις τό άτομόν του ή έρμηνεύει κακώς 
οίονδήποτε λόγον. Καθίσταται ζηλότυπος, ύποχονδρ ιατ 
κός, ή καταλαμβάνεται άπό Ιδέας μεγαλείου. Τών δια
φόρων τούτων παραισθήσεων διαρκώς αύξάνομένων, τό 
Αταμον καταλαμβάνεται, μετά πάροδον χρόνου τίνος, 
ύπό παραληρήματος καί μανίας καταδιώξιεως, δύναται 
δέ νά προβή εις διαφόρους έγκληματικάς πράξεις.

Ή  κοκαίνη φαίνεται δτι έπηρεάζει καί τήν τεκνο
ποιίαν τών κοκαϊνομανών, τά τέκνα τών όποιων γεν
νώ νταιώς έπί τό πλεΐστον διανοητικώς καθυστερημένα.

'Ως χαρακτηριστικά έξαρτήσεως «τύπου κοκαΐνης» 
θεωρούνται τά έξης:

—  ’Ισχυρά ψυχική έξάρτησις.
—  ’Απουσία φυσικής έξαρτήσεως καί κατά συνέπειαν 

έλλειψις «συνδρόμου Αποχής» έπί διακοπής τού 
φαρμάκου.

—  Α νοχή είς τό φάρμακον ένίοτε δέ καί έμφάνισις 
«Αντιστρόφου» το-ιαύτης.

—  ’Ισχυρά διάθεσις συνεχίσεως τής λήψεως.

Ββ' Ά μ φ ε τ α μ ϊ ν α ι .

Τπό τόν γενικόν δρον Αμφεταμϊναι φέρονται φάρ
μακα παραπλήσιας χημικής συντάξεως, Ασκοΰντα διε
γερτικήν έπί τοΰ Κ.Ν.Σ. ένέργειαν.

Τά πλέον γνωστά έξ αύτών είναι ή βενζεδρίνη,

ή δεξτροαμφεταμίνη (δεξενδρίνη), ή μεθαμφεταμίνη 
(μεθεδρίνη) καί ή βενζαμφεταμίνη.

Ή  Αμφεταμίνη παρασκευάσθη συνθετικώς τό έτος 
1887 Αργότερον δέ δ ALLES περιέγραψε τήν έπί τοΰ 
K.NJE. διεγερτικήν ένέργειαν. Τό έτος 1933 είσήχθη 
είς τήν θεραπευτικήν.

Αί Αμφεταμϊναι λαμβάνονται ύπό μορφίν ένέσεων, 
έπίσης ώς δισκία καί κάψουλες, δόσις δέ 5 MG. δυνα
τόν νά προκαλέση πνευματικήν διαύγειαν, νευρικήν ύ- 
περέντασιν, Αϋπνίαν, κεφαλαλγίαν, Ανορεξίαν.

.Η θεραπευτική χρήσις τών Αμφεταμινών έχει δ- 
πωσδήπστε σήμερον περιορισθή λόγφ τών έμφανιζομένων 
έξ ιδιοσυγκρασίας κυρίως Ανεπιθυμήτων ένεργειών, ώς 
έπίσης λόγφ τής δυνατότητος έμφανίσεως έξαρτήσεως 
έπί χρονιάς χορηγήσεώς των.

Ή  ίκανότης τών φαρμάκων τής δμάδος ταύτης 
πρός Ανύψωσιν τής ψυχικής διαθέσεως καί προκλήσεως 
καταστάσεως ψυχικής ευφορίας Αποτελεί σήμερον τήν 
κατ’ έξοχήν αιτίαν τής εύρείας αύτών χρησιμοποιήσεως.

'Ως έλευθέρα βάσις έχρησιμοποιεϊτο διά τήν Απο- 
συμφόρησιν τοΰ ρινικού βλεννογόνου, ένψ τά Αλατα ταύ
της έχουν χρησιμοποιηθή διά τήν θεραπείαν τής ναρ- - 
κοληψιας, διά τόν έλεγχον ποικίλων έκδηλώσεων παρ- 
κινσονικών, τήν θεραπείαν τοΰ Αλκοολισμού, τής ύπο- 
τάσεως. Τέλος έχρησιμοποιήθησαν ώς Ανασταλτικά τής 
δρέξεως έπί παχυσαρκίας ώς καί διά τήν έξάλειψιν τής 
αίσθήσεως τοΰ καμάτου.

Οΰτω πέραν τών προαναγραφέντων συμπτωμάτων 
πρακαλοΰν αισθήματα ψυχικής ευεξίας, ηύξημένης αύ- 
τοπεποιθήσεως μέχρι καί Αλαζονείας, ηύξημένην «σω
ματικήν» ένεργητικότητα ώς καί έντύπωσιν περί μεί- 
ζονος ίκανότητος Αφομοιώσεως γνώσεων καί Αντιδράσε- 
ως είς έξωτερικά έρεθίσματα.

Ή  έπί μάκροΰ λήψις Αμφεταμινών προκαλεΐ, ώς 
ήδη Ανεγράφη, χαρακτηριστικήν «έξάρτησιν» έκ τοΰ 
φαρμάκου.

Ή  μακροχρόνιος αύτη λήψις Αρχεται ή συνεχίζεται 
ώς έκ τής ψυχικής διαθέσεως τοΰ Ατόμου νά δοκιμάση 
«τό μέγιστον τής ευφορίας», διά συνεχούς δέ αύξήσ-ως 
τής δόσεως νά φθάση είς κατάστασιν συνεχοΰς διεγέρ- 
αεως καί έξάρσεως. Μεγάλαι δμως δόσεις καί προοδευ- 
τικώς έγκαθιστωμένη Ανοχή είναι δυνατόν νά Ανα
στρέψουν τάς Ανωτέρω έπιδράσεις (διέγερσιν - έξαρ-



σιν) καί νά έπακσλουθήση πνευματική κατάπτωσις καί 
κόπωσις.

Τδ ταξικόν σύνδρομσν τδ έμφανιζόμενον κατόπιν 
λήψεως ικανής ποσότητος έπί μεγάλον χρόνον χαρακτη
ρίζεται άπό ζωηράς όπτικάς καί άκουστικάς ψευδαισθή
σεις, μεταβολάς εις τήν συμπεριφοράν, άναφερομένας ώς 
«ψυχώσεις έξ Αμφεταμινών», ώς καί λειτουργικάς δια- 
ταραχάς, ήτοι Απώλειαν τής δσφρήσεως, ξηρότητα τοΰ 
στόματος, ήλαττωμένην Ικκρισιν βλέννης καί πετεχε ιώ
δεις αιμορραγίας. ’Άτομα τινά παραπονοΰνται έπίσης 
δΓ έντερικήν διάτασιν καί δυσκοιλιότητα. Ή  διούρη- 
σις άρχικώς αύξάνει, άργότερσν δέ Αναστέλλεται. Τδ 
δέρμα είναι ψυχρόν καί κολλώδες, τδ πρόσωπον καί δ 
λαιμός κατέρυθρα.

Περισσότερον δυσάρεστοι άνεπιθύμητοι ένέργειαι 
έπέρχονται δσάκις αί άμφεταμΐναι λαμβάνονται ύπδ 
άτόμων μέ ύψηλήν Αρτηριακήν πίεσιν, ύπερλειτουργίαν 
τοΰ θυμοειδούς άδένος, πρακεχωρημένην άρτηριοσκλή- 
ρυνσιν, ή δσάκις γίνεται χρήσις κατόπιν καταστάσεως 
Ανησυχίας, άϋπνίας, κοπώσεως ώς έπίσης καί δταν λαμ- 
βάνονται έξ άτόμων υπερευαίσθητων εις τήν δμάδα τού
την τών φαρμάκων. Ό  τύπος αυτός τής ιδιοσυγκρασίας 
έναντι τοΰ φαρμάκου άγνωστος πιθανώς, εις τδ άτομαν, 
δυνατόν νά πρσκαλέση Αδιαθεσίαν καί μεγάλην νευρι
κότητα, Ανησυχίαν καί παρανοϊκάς ψευδαισθήσεις άκό- 
μη καί είς μικράς δόσεις. ’Ιδιαιτέρας ’Ιατροδικαστικής 
σημασίας κέκτηται τδ γεγονός, δτι οί χρησιμοποιοΰντες 
άμφεταμίνας δυνατόν νά άπσβοΰν πρόξενοι τροχαίων 
Ατυχημάτων, άφ’ ένδς μέν λόγψ τής πρσκαλουμένης ύπδ 
τοΰ φαρμάκου διεγέρσεως, άφ’ έτέρου δέ λόγψ τής ύ
περβολικής κοπώσεως, ή δποία έπί τι χρονικόν διάστη
μα, ώς άνωτέρω άνεγράφη, άναστέλλεται ύπδ τήν έ- 
πίδρασιν τοΰ φαρμάκου, άλλα είναι δυνατόν νά έμφανι- 
σθή αίφνιδίως έξαφανιζομένης τής δράσεως τούτου εις 
μίαν τυχαίαν άγνωστον στιγμήν.

Ή  χρήσις τών Αμφεταμινών ώς διεγερτικών έχει 
αόξηθή σημαντικώς σήμερον κυρίως, ύπδ άτόμων άτινα 
καταναλίσκουν οινοπνευματώδη, βαρβιτσυρικά, ή καί 
άμφότερα, είς τινας δέ χώρας τείνει νά λάβη αδτη τε
ράστιας διαστάσεις. Ή  χρησιμοποίησις έξ άλλου τών 
φαρμάκων αύτών είς τδ dopping» έπί ιπποδρομιών, Α
θλητών κ.λ.π. Αποτελεί έν έπί πλέον σοβαρόν πρόβλημα.

Χαρακτηριστικά τής έξαρτήσεως «τύπου Αμφετα
μινών» θεωρούνται:

—  Ποικίλλουσα ψυχική έξάρτησις.
—  ’Απουσία φυσικής έξαρτήσεως καί κατά συνέπειαν 

Ελλειψις «συνδρόμου Αποχής» άν καί είναι δυ
νατόν ένίοτε νά έμφανισθή κατάστασις ψυχικής 
καί σωματικής καταπτώσεως.

—  Βαθμιαία έγκατάστασις βαθμοΰ τινδς Ανοχής έπί 
λήψεως τοΰ φαρμάκου άπδ τοΰ στόματος ή παρεν- 
τερικώς.

Γ' ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γα' Α ι θ υ λ ι κ ή  ά λ κ ο ό λ η  (οινόπνευμα)

Τδ οινόπνευμα εύρίακεται είς τδ οικιακόν περι
βάλλον ύπδ ποικίλας μορφάς, χρησιμοποιούμενον ώς 
Αντισηπτικόν, διαλυτικόν, καύσιμον κ,λ.π. ’Αποτελεί 
έπίσης τδ κύριον συστατικόν διαφόρων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων χρησιμοποιουμένων είς τήν θεραπευτικήν, 

θεωρείται ώς τδ εύρύτερσν σήμερον άνά τδν κό

σμον χρησιμοποιούμενον «ήδονιστικόν», περιεχόμενον 
είς τά διάφορα οίνσπνευματώδη ποτά ύπδ ποικίλας Α
ναλογίας, ώς είς τδν έπόμενον πίνακα έμφαίνεται.

Είς τδν πίνακα τούτον, αί περιεκτικότητες είς οι
νόπνευμα δίδονται κατ’ όγκον έπί τοΐς %, συνήθης δμως 
είναι καί ή χρησιμοποίησις τής έννοιας «PROOF».

0  βαθμός «PROOF» είναι τδ διπλάσιον τής κατ’ 
ογκσν περιεκτικότητος, ήτοι πστδν περιεκτικότητος 
45% είναι 90 «PROOF».

Ή  χρησιμοποίησις τής αιθυλικής Αλκοόλης είναι 
σήμερον, ώς άνεγράφη, εύρέως διαδεδομένη, διά τινας 
δέ χώρας δ Αλκοολισμός, ώς έκ τής έξαπλώσεώς του, 
Αποτελεί σήμερον σοβαρότατον κοινωνικόν πρόβλημα.

Πλείστα όσα ’Ιατροδικαστικά ζητήματα Ανακύ
πτουν έκ τής χρήσεως τής Αλκοόλης, μεταξύ τών όποιων 
ή έπίδρασις ταύτης έπί τής ίκανότητος δδηγήσεως Αν
τιμετωπίζεται πλέον νομοθετικώς ιδιαιτέρως είς δλας 
τάς χώρας.

Ώ  ς μ έ θ η  άπδ νομικής πλευράς νοείται ή 
κατάστασις έκείνη είς τήν δποίαν περιέρχεται άτο ιόν 
τι καταναλώσαν οινοπνευματώδες ποτδν είς ποσότητα 
ικανήν νά άποστερήση τούτο προσωρινώς τοΰ έλέγχου 
τών σωματικών ή τών πνευματικών του λειτουργιών, ή 
νά έπηρεάση ταύτας κατά τρόπον ώστε νά δύναται να 
προξενήση κίνδυνον είς έτερον άτομον ή ούσιώδη διατ 
τάραξιν τής δημοσίας τάξεως.

Τ π δ  τ ή ν  « έ π ή ρ ε ι α ν  ο ι ν ο π ν ε ύ 
μ α τ α  ς»„ έξ άλλου, διατελεί τδ άτομον τδ δποϊον, 
ώς έκ τής καταναλώσεως οινοπνευματώδους τινός ττο- 
τοΰ, έμφανίζει μείωσιν τών πνευματικών καί σωματικών 
ικανοτήτων του είς τρόπον ώστε τδ έπιχειρούμενον κατά 
έν συγκεκριμένον χρόνον έργον νά μή έκτελήται μετά 
τής άπαιτουμένης καί έκ τών περιστάσεων έπιβαλλομένης 
έπιμελείας καί Ακρίβειας.

ΙΙεριεκτικότης έπί
ς οινοπνευματώδους % είς αιθυλικήν
ποτοΒ άλκοόλην (κ.ο.)

ΖΟΘος Ελληνικός 4 — 6
» ’Αγγλικός 7 — 8
» Γερμανικός 3 — 5

Οίνος ρητινίτης' 12 — 14
» άρητίνωτος 11 — 16
» Ελληνικός γλυκός 11 — 17
» Ρήνου καί Μοζέλα ' 8  — 10
» B ordeau 9 — 10
» Πόρτο 15 — 23

Καμπανίτης 10 —  12
Μαυροδάφνη' 15 — 17
Οδζο καί Τσίπουρο 35 — 48
Μαστίχα 35 — 48
Ελληνικόν κονιάκ 40 — 48
Whiskey, brandy, Rum, gin, Wotka 50

Ή  περιεκτικότης τοΰ αίματος είς Αλκοόλην κατά 
τά διάφορα στάδια, άπδ τής Απλής έττηρείας μέχρι τής 
πλήρους μέθης, περιέχεται είς τδν άκολουθοΰντα πίνα
κα:

Στάθμη αλκοόλης
είς τό αίμα είς Έκδηλουμένη συμπτωματολογία

MG/100ML

Μέχρι 50 "Ατομον νηφάλιον
50 —  100 Ευφορία, φλυαρία, ύπερεμπιστοσύνη

100 — 150 Μείωσις ίκαν., σύγχυσις, άσυγχρονισμός



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ ΚΑ' ΤΕΥΧ. 450

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1973

" Ε κ δ ο σ ι ς :  ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

‘Υπαστυνόμος Α'

•

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

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

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
Εσωτερικού ..........................  Δρχ. 120
’Εξωτερικού ..........................Δολλ. 6
’Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 300 

Τιμή τεύχους: Δραχμαΐ 10

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. ΑΙ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοϋν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΓΛΛΟΝ ΜΑΣ

ΜοτοσυκλετισταΙ Τροχονόμοι 
παρελαύνουν είς άψογον σχη
ματισμόν κατά τήν ήμέραν τής 
’Εθνικής Επετείου τής 28ης 

’Οκτωβρίου 1940.
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150 — 200 "Ατομον παραπαίον
350 ’Αναισθησία
400 — 500 Κώμα

Αί νομσθεσΐαι δλων των χωρών χαρακτηρίζουν γε
νικώς ώς άδίκημα τήν όδήγησιν οίουδήιποτε οχήματος 
κατόπιν καταναλώσεως άλκοόλης, ορίζουν δέ νομοθετι- 
κώς καί τήν περιεκτικότητα έκείνην είς τό αίμα, δπερ- 
θεν της όποιας, τό άτομον υπέχει όπωαδήιποτε εύθύνην.

Είς τόν άκολουθοΰντα πίνακα δίδονται χαρακτηρι
στικοί τιμαί διά τα διάφορα Κράτη.

Περιεκτικότης αιθυλικές άλκοόλης 
Κράτος Ιν τφ αΐματι είς MG%

Η.Π.Α. 150
'Ελβετία 100
Φινλανδία - Νορβηγία 50

Διεθν. Γραφ. άντιαλκοολ. άγωνος 100

Είς τήν χώραν μας ή μεγίστη έπιτρεπαμένη συγ- 
κέντρωσις οινοπνεύματος έν τψ αΐματι, πέραν τής ό
ποιας τό άταμον ύπέχει όπωαδήποτε εύθύνην, είναι ή 
τών 80 MG%

Τό ποσόν περίπου τού οίνοπνευματούχου ποτοΰ τό 
όποιον πρέπει νά καταναλώση έν άτομον βάρους 70 kg- 
διά νά ύπάρξη εις τό αίμα του ή συγκέντρωσις αυτή δί
δεται είς τόν άκολουθοΰντα πίνακα:

Είδος ποτοΰ ΙΙεριεκτ. % Περιεκτ. άλκ. Καταναλωθεΐσα
είς αίθυλ. άλκοόλην είς τό αίμα ποσότης

κ.ο. MG/%
Οδζο 40% 80 100 ML
Ζδθος Έλλην. 6% » 650 »
Οίνος άρητίν. 16% » 245 »
Οίνος ρητινίτ. 14% » 280 »
Κονιάκ 48% » 80 »
Μαυροδάφνη 17% » 230 »
W H ISK Er 60% » 65 »

Ή  είσοδος τής αιθυλικής άλκοόλης είς τόν όργα- 
νισμόν λαμβάνει χώραν έκ τού γαστρεντερικοϋ κυρίως 
βλεννογόνου. Αυτή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των όλί- 
γων ίσως ουσιών, αί όποΐαι άπορροφοΰνται και έκ τοΰ 
στομάχου, ή άπορρόφησις δέ αδτη έξαρτάται καί ρυ
θμίζεται έκ πλείστων όσων παραγόντων. Ούτως, ή κε- 
νότης ή ή πληρότης τοΰ· στομάχου άποτελεΐ σοβαρόν πα
ράγοντα άπορροφήσεως, ρυθμίζοντα καί τήν ταχύτητα 
μετά τής όποιας συντελεΐται αύτη, είναι δέ γνωστόν, 
δτι έπΐ έφ’ άπαξ λήψεως οινοπνευματώδους ποτοΰ νή- 
στεως τοΰ άτόμου άπαιτεΐται μία ώρα περίπου διά τήν 
άπορρόφησιν τής άλκοόλης, ένψ άπαιτοΰνται τρεις πε- 
ρίπου ώραι διά τήν άπορρόφησιν ίσης ποσότητος, πλή
ρους τροφών δντος τοΰ στομάχου.

Σημασίαν Ιχει άκόμη τό είδος τής τροφής" είναι 
δέ γνωστόν, δτι έπί προσλήψεως λιπαράς τροφής έπι- 
βραδύνεται σαφώς δ ρυθμός ώς καί ή ταχύτης άπορ
ροφήσεως.

Πλήρης άπορρόφησις τής αιθυλικής άλκοόλης λαμ
βάνει χώραν έκ τοΰ λεπτοΰ έντέρου. ’Αμερικανοί συγ
γραφείς ύποστηρίζουν σήμερον τήν γνώμην, δτι κατό
πιν λήψεως αιθυλικής άλκοόλης άπό τοΰ στόματος πε
ρίπου 20% άπορροφοΰνται έκ τοΰ στομάχου, τά δέ 80%

έκ τοΰ λεπτοΰ έντέρου. Εφικτή, τέλος, καθίσταται ή 
άπορρόφησις καί έκ τών λοιπών βλεννογόνων, ώς τοΰ 
άπευθυσμένου, τοΰ κόλπου, τής ούροδόχου κύστεως 
κ.λ„π.

’Απορροφουμένη ή αιθυλική άλκοόλη κατανέμεται 
είς δλσυς τούς ιστούς. Ή  κατανομή αύτη λαμβάνει χώ
ραν προφανώς διά τοΰ άρτηριακοΰ αίματος, περιέχοντος 
άρχικώς μεγαλυτέραν περιεκτικότητα έκείνης τοΰ φλε
βικού, ένψ μετά πάροδον 90' περίπου, χρόνου άπαιτου- 
μένου διά τήν άποκατάστασιν ισορροπίας, τό φλεβικόν 
περιέχει μεγαλύτερον ποσόν τοΰ άρτηριακοΰ.

Ό  άκριβής μηχανισμός τοΰ μεταβολισμού τής αι
θυλικής άλκοόλης δέν είναι είσέτι άπολύτως έξηκριβω- 
μένος, ένδεχαμένως δέ πραγματοποιείται ούτος διά τής 
ένεργείας ένζυματικών τινών συστημάτων.

Ό  ρυθμός μεταβολισμού τής άλκοόλης κέκτηται 
ιδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένου δτι έξ αύτοΰ καί έκ τής 
γνώσεως τής έν τψ αΐματι περιεκτικότατος είς άλκοό
λην έν δεδομένη στιγμή καθίσταται έφικτός καί 0 κα
θορισμός τής περιεκτικότητος τοΰ αίματος είς άλκοόλην 
πρό χρόνου τινός. Τούτο κέκτηται μεγίστην ’Ιατροδι
καστικήν σημασίαν είς περιπτώσεις τροχαίων άτυχημά- 
των καί βιαίων έν γένει θανάτων.

Υπολογίζεται δτι ή όξείδωσις τής αιθυλικής άλ
κοόλης προχωρεί μέ ρυθμόν 0,1 GR/KG καί καθ’ ώραν. 
Ή  καταστροφή τής συνόλης ποσότητος τής ληφθείσης 
άλκοόλης συντελεΐται πλήρως έντός 24 ώρών, πρέπει 
δμως νά γραφή δτι έντός τών πρώτων ήδη 12 ώρών, 
τά 70% περίπου τής ληφθείσης άλκοόλης έχουν ήδη με- 
ταβολισθή.

Ή  άποβολή τοΰ οινοπνεύματος πραγματοποιείται 
διά τών ούρων, τής άναπνοής καί είς άμελητέαν σχεδόν 
ποσότητα διά τού δέρματος.

Ή  φαρμακολογική δράσις τοΰ οίνοπνεύματος ά- 
σκεΐται έπί τών γαγγλιακών κυττάρων τοΰ Κ.Ν.Σ. τών 
όποιων βασικώς προκαλεΐ προσωρινήν άναστολήν τής 
λειτουργίας των.

Κατά συνέπειαν, ή δράσις τούτου έπί τοΰ Κ.Ν.Σ. 
είναι κατασταλτική, έπί άνωτέρων φλοιωδών κέντρων, 
καταργουμένων τών φυσιολογικών άναστολών καί ούχί 
διεγερτική. Ούτως, άρχικώς τό άτομον φέρεται ύπό τήν 
έπίδρασιν κατωτέρων ύποθαλαμικών κέντρων, τών έκ- 
δηλώσεων αύτοΰ παρεχουσών τήν έντύπωσιν διεγερτι
κής έπί τοΰ Κ.Ν.Σ. ένεργείας, ένψ άκολούθως καί έπί 
μεγαλυτέρας είσέτι λήψεως, ή περιγραφεΐσα καταστο
λή είναι πλήρης καί τό άτομον περιπίπτει είς κώμα.

Τής δηλητηριάσεως δι’ αιθυλικής άλκοόλης δια- 
κρίνονται δύο κυρίως μορφαί, ήτοι ή ό ξ ε ΐ α  δ η- 
λ η τ η ρ ί α σ ι ς  κ α ί  ή χ ρ ο ν ί α .

Ή  συμπτωματολογία τής όξείας δηλητηριάσεως 
άποτελεΐ κυρίως έκδήλωσιν τών έπί τοΰ Κ.Ν.Σ. ένερ- 
γειών τής αιθυλικής άλκοόλης, δευτερευάντως δέ καί 
έπί τών λοιπών συστημάτων, σχηματικώς δέ περιγρά- 
φεται είς τέσσερα στάδια.

Κατά τό π ρ ώ τ ο ν  στάδιον, τό άτομον συμ- 
περιφέρεται μέ μεγαλυτέραν άνεσιν καί αύτοπεποίθη- 
σιν, παρ’ δλον δέ δτι ή ίκανότης τούτου διά λεπτάς έρ- 
γασίας έχει μειωθή, ή ταχύτης άντιδράσεως έχει αύ- 
ξηθή.

Ή  κατά τό στάδιον τοΰτο θρυλουμένη αΰξησις τής 
ίκανότητος πρός Ιργασίαν δέν είναι όρθή. Παρατηρεΐ- 
ται βεβαίως έλαφρά διέγερσις, λογόρροια, διευκόλυνσις
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Elc τήν πρώτην σειράν αρι
στερά: Ζυγοί ακρίβειας,
πρός Ζύγισιν ναρκωτικών 
κατασχεθέντων εις χεϊρας 
λαθρεμπόρων ναρκωτικών. 
ΔεΕιά: Λήψις κοκαΐνης
δι' ένδοφλεθίου ένέσεως. 
Ό  τρόπος ούτος προτιμα- 
ται ιδιαιτέρως άπό άτομα 
μέ ψυχοπαίθητικά στοιχεία. 
Ή  προκαλουμένη αϊσθησις, 
μεγάλης μυϊκής καί πνευμα
τικής δυνάμεως όδηγεϊ τό 
άτομον εις ύπερεκτίμησιν 
τών ικανοτήτων του, έν 
συνδυασμό) δέ καί μέ τάς 
παρανοϊκός ιδέας, ώς κοί 
τάς άκουστικάς, όπτικάς 
καί όπτικάς ψευδαισθήσεις 
μεταμορφώνουν συχνόκις 
τούτο εις έν πολύ έπικίνδυ- 
νον καί άντικοινωνικόν 
στοιχεϊσν. Κάτω δεΕιά: 
Χαρακτηριστικά στίγματα 
εις χεϊρας ναρκομανούς.
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των κινητικών λειτουργιών, ώς χειρονομίοι, έκτέλεσις 
ταχύτερον καθ1’ ύπαγόρευσιν πράξεων κλ.,π., βραχυνο- 
μένου γενικώς τοΰ χρόνου άντιδράαεως, πλήν όμως αί 
πιθανότητες λάθους κατά τήν έκτέλεσιν τών άντιδρά- 
σεων τούτων είναι περισσότερον ηύξημέναι. Διά τής πει
ραματικής ψυχολογίας, άλλωστε, έδείχθη, ότι κατά τό 
στάδιον τούτο ή μέν μνήμη έλαττοΰται, ή δέ άντίληψις 
άμβλύνεται. Τδ άτομον καθίσταται περισσότερον πρω
τόγονον καί αύθόρμητον άνευ κριτικής άντιλήψεως, ή 
άναφερομένη δέ αύξησις τής σεξουαλικής δραστηριότη
τας είναι φαινομενική. Ούδεμίαν άφροδισιακήν ένέρ- 
νειαν πρακαλεΐ τό οινόπνευμα, ή παρατηρούμενη δέ ρο
πή πρδς σεξουαλικήν ίκαναποίησιν όφείλεται είς άρσιν 
τών φυσιολογικών άναστολών, ήτοι είς άρσιν του έλέγ- 
χσυ τών πράξεων ύπό τών άνωτέρων φλοιωδών κέντρων. 
Τέλος, κατά τό στάδιον τούτο δυνατόν νά προκληθή 
άμβλυνσις τού αισθήματος τού καμάτου.

’Επί λήψεως μεγαλυτέρας δόσεως οινοπνεύματος, 
αί ζωηραί κινήσεις καθίστανται βαθμηδόν άσταθέστε- 
ραι, ή ισορροπία έν όρθια στάσει άρχεται καθιστάμενη 
προβληματική, ή δέ βάδισις είναι χαρακτηριστική, τοΰ 
άτόμου εισερχομένου πλέον είς τό έπόμενον στάδιον. 
Ή  συχνότης ώς καί τό βάθος τής άναπνοής είναι ηυ- 
ξηιμένα, ώς έπίσης έλαφρώς ηύξημένη έμφανίζεται καί 
ή πίεσις τοΰ αίματος.

Κατά τό δ ε ύ τ ε ρ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν  έγκα- 
θίσταται τελεία πλέον άπώλεια τών πράξεων, λόγψ 
πλήρους καταστολής τών άνωτέρων κέντρων, τό άτο
μον δέ έμφανίζει διέγερσιν βιαίαν καί πολλάκις έπικίν- 
δυνον, δυνάμενον κατά ταύτην νά έπιτελέση άξιοποί- 
νους πράξεις. Παρατηρεΐται άκόμη ή έμφάνισις δυσαρ
θρίας, έιμέτων, ταχυκαρδίας, σιελόρροιας, προοδευτικώς 
δέ έγκαθίσταται τό πλέον χαρακτηριστικόν σύμπτωμα 
τοΰ σταδίου τούτου, ήτοι ή πτώσις τής θερμοκρασίας 
τοΰ σώματος. Ή  υποθερμία αυτή όφείλεται είς τήν κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ πρώτου άκόμη σταδίου άρξαμένην 
ήδη άγγειοδιαστσλήν, ίδια τών άγγείων τοΰ δέρματος, 
ήτις άντισταθμίζεται διά στενώσεως τών άγγείων τών 
σπλάγχνων καί είς τήν λόγψ ταύτης άπώλειαν θερμαν
τικού.

Πρέπει νά γραφή, δτι ή άγγειοδιαστολή αυτή πα
ρέχει είς τό άτομον ψευδές αίσθημα αόξήσεως τής θερ
μοκρασίας, τό τελευταΐον δέ τούτο δύναται νά καταστή 
μοιραιον, ένίοτε ίδια είς περιπτώσεις, καθ’ άς έκτίθε- 
ταί τις είς ψύχος μετά τήν κατανάλωσιν οινοπνευματω
δών ποτών, ώς συμβαίνει είς έργάτας, γεωργούς κλπ., 
οί όποιοι έν καιρψ χειμώνας καταναλίσκουν ποσότητα 
τινά οινοπνεύματος πρό τής άναχωρήσεως διά τήν έρ- 
γασίαν των «διά νά ζεσταθούν». ’Αντίθετος, ούδεμία 
άνεπιθύμητσς ένέργεια έμφανίζεται είς τήν λήψιν οι
νοπνεύματος κατά τήν μετάβασιν τοΰ άτόμου άπό ψυ
χρού είς θερμόν περιβάλλον, ή έρμηνεία δέ τοΰ φαινο
μένου τούτου είναι προφανής. Σημαντικώς διατεταρα- 
γμένος έμφανίζεται κατά τό στάδιον τοΰτο δ ψυχισμός 
τού άτόμου. Ύπό τήν έπήρειαν τοΰ οινοπνεύματος, δ 
μεθυσθείς κλαίει ή γελά, ύβρίζει, προσεύχεται ή έρω- 
τοτροπεΐ, πολλάκις δέ όργίζεται δΓ άσημάντους άφορ- 
μάς καί έκσπά είς τό περιβάλλον του. Άναφορικώς 
πρός τάς έκδηλώσεις ταύτας πρέπει νά λεχθή. δτι αί 
ήθικαί καί κοινωνικοί άρχαί τού άτόμου, ή μόρφωσις, 
ή άγωγή, δ χαρακτήρ έχουν άσφαλώς ύψίστην σημασίαν 
ρυθμίζοντες τρόπον τινά ταύτας. Ούδέποτε άτομόν τι 
μέ τάς άνωτέρω άρχάς θά παρεκτροπή σοβαρώς, δσην-

δήποτε ποσότητα άλκοόλης καί άν έχη καταναλώσει.
Κατά τό τ ρ ί τ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν ,  ή τελεία 

άπώλεια τής συνειδήσεως είναι τό πλέον χαρακτηριστι
κόν σημεΐον. ’Άφθονοι Ιδρώτες περιλούουν τόν πάσχον- 
τα, αί κόροι τών δφθαλμών είναι διεσταλμέναι, ή δέ 
άναπνοή έχει τόν χαρακτήρα τής CHEYNE - STOKES. 
Παρατηρεΐται προσέτι έντονος άγγειοδιαστολή καί ύ- 
ποθερμία, ώς καί πτώσις τής πιέσεως τού αίματος, τέ
λος δέ κατάργησις τών άντανακλαστικών. Τό άτομον 
εύρίσκεται εις κώμα.

Τέλος, κατά τό τ έ τ α ρ τ ο ν  σ τ ά δ ι ο ν ,  
τά άνωτέρω συμπτώματα έπιδεινοΰνται, έπίκειται δέ ό 
θάνατος, λόγψ παραλύσεως τοΰ κέντρου τής άναπνοής.

Πρέπει νά γραφή, δτι, ένίοτε, έπί οξείας δηλη- 
τηριάσεως καί δή έπί λήψεως μεγάλης ποσότητας οί
νοπνεύματος έντός βραχέος χρόνου, λαμβάνει χώραν ρα
γδαία έπέλευσις τών συμπτωμάτων άνευ άκριβούς δια
χωρισμού τών σταδίων άπ’ άλλήλων.

Ή  χρονία λήψις αιθυλικής άλκοόλης είς μεγάλας 
συγκεντρώσεις δημιουργεί τοξικομανίαν, γνωστήν ώς 
«άλκοολισμόν».

Ό  άλκοολισμός άποτελεΐ βαρεΐαν κατάστασιν μέ 
σοβαράς συνέπειας έπί τού ίδιου τοΰ άτόμου, άλλά καί 
τής κοινωνίας είς τήν όποιαν διαβιοΐ. Είναι περισσότε
ρον διαδεδομένος είς προηγμένας χώρας καί εύρίσκεται 
είς άνάλογον σχέσιν μέ τό πασοστόν έγκληματικότητος.

Αί iv τφ όργανισμφ βλάβαι Αφορούν είς δλα σχεδόν 
τά δργανα, ιδιαιτέρως δέ χΑ παρεγχυματώδη τοιαΟτα καί 
δή τό ήπαρ καί τούς νεφρούς.

ΟΒτως έκ τοϋ ήπαχος έμφανίζεται λιπώδης έκφόλι- 
αις αύτοΰ, έκ τής άνχ’δραστικής δέ Αναπχύςεως ινώδους 
συνδετικόν Ιστού προκαλειται περιδρογχιαμός καί 
«στραγγαλισμός» κατ’ έπέκτασιν τοϋ ήπατικοΰ λοδίου, 
τοΟ όργΑνου λχμβάνονχος οΒχως δψιν καί Οφήν κιρρωχι- 
κήν.

Έ κ  τών νεφρών έμφανίζονται 6λΑ6αι τύπου νεφρο- 
σκληρύνσεως, ένφ έκ τής καρδίας έγκαθίσταται λιπώ
δης έκφύλισις, έπί λήψεως δέ μεγάλων ποσοτήτων Αραι
ών ώς έπί τό πλεΐστον οινοπνευματωδών ποτών προκα- 
λεΐται διεύρυνσις ταύτης, λαμβανούσης οΒτως ειδικήν 
μορφήν γνωστήν ώς «καρδίαν Μονάχου».

Αί έκ τού πεπτικού συστήματος διαταραχαί Αφορούν 
κυρίως είς τδ στόμαχον, είναι δέ συχνή ή έμφάνισις 
όξείας ή χρονιάς γαστρίτιδος.

Αί άπό τοΰ Κ.Ν.Σ. καί τής ψυχικής σφαίρας έκ- 
δηλώσεις θεωρούνται αί πλέον βαρεΐαι είς τόν άλκοο- 
λισμάν. ’Αποτέλεσμα αύτών είναι ή προοδευτική μείω- 
σις τών ψυχικών καί διανοητικών ικανοτήτων τοΰ άλ- 
κοολικοΰ καί ή έμφάνισις ψυχοπαθολογικών έκδηλώ- 
σεων. Πρώιμον σημεΐον τής προσβολής τοΰ νευρικού συ
στήματος συνιστά δ τρόμος τών άλκοολικών, δστις άρχι- 
κώς έμφανίζεται τάς πρωϊνάς ώρας συνοδεύων τούς 
πρωινούς έμέτους, άργότερον δέ μονιμοποιείται καθ’ δ- 
λον τόν χρόνον, συνοδευόμενος ύπό τής έγκαθισταμένης 
προοδευτικώς πολυνευρίτιδας.

Χαρακτηριστικοί ψυχοπαιθολογικαί καταστάσεις 
τοΰ χρονίου άλκοολιαμοΰ θεωρούνται τό παραλήρημα 
ζηλοτυπίας,, ή όξεΐα άλκοολική ψύχωσις, αί άλκοολικαί 
ψευδαισθήσεις, ώς καί ή άλκοολική άντίδρασις τύπου 
KORSAKOW.

(Συνεχίζεται)
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Λ Η Σ ΜΟ Ν Η ΜΕ Ν Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Κ ΑΘΩΣ δλαι αί μεγάλαι ίδέαι τοΰ πνευματικού κό
σμου, καί τά μεγάλα φαινόμενα τοΰ κόσμου τοΰ 

φυσικού πόσας έκδοχάς δύνανται να προσλάβουν, καί 
πόσων νοημάτων είναι έπι δεκτικά! Έ ν πρώτοις είναι 
δυνάμεις έν τοΰτω άγαθαί καί κακοποιοί, ή, κατά 
τάς περιστάσεις καθώς έκαυχάτο δ Καρα'ίσκάκης 
άλλοτε δρώσαι ώς δαίμονες, άλλοτε ώς άγγελοι. 
"Η κατά τάς περιστάσεις καί κατά τούς καιρούς, άλλοτ’ 
εύεργετοΰσαι, άλλοτε καταστρέφουσαι. Ή. φωτιά ή δ- 
ποία πρό τινων έτών κατέστρεψε τούς ναούς τής Θεσ
σαλονίκης, άπεκάλυψεν έν τούτοις πρδς χαράν τών βυ- 
ζαντινολόγων μνημεία τέχνης, τά δποΐα θά παρέμεναν 
έσαεί τεθαμμένα καί άπρόσιτα χωρίς τήν βοήθειαν τοΰ 
όλέθρου. Ή  δλοκύανος εύδία, ή χαρά τών ματιών καί 
άπόλαυσις τών περιπατητών είναι ή φάγουσα τών καρ
πών καί ή άπελπισία τών γεωργών. Ή  βροχή συμ
βολίζει κατ’ έξοχήν τδ πολυσύνθετον, πολυνόητον καί 
πολυσήμαντσν τών πραγμάτων. Κατά τούς μήνας, κατά 
τδν καιρόν, κατά τήν ώραν, κατά τδν τρόπον καί κατά 
τδν τόπον εις τδν δποΐον έμφανίζεται, καθίσταται πρό
ξενος έναλλάξ εότυχιών καί συμφορών, αισθητικών ά- 
πολαύσεων καί θετικών άπογνώσεων. Γονιμοποιεϊ, ζωο
γονεί, έξαλείφει, θανατώνει, είναι κέρας Άμαλθείας ή 
πέταλον άπδ τδ άλογον τοΰ ’Αττίλα. "Επειτα, άν τήν 
σχετίσωμεν πρδς τδν άνθρωπον τδν σκεπτόμενον καί τδν 
αισθανόμενου καί τδν άγωνιζάμενον νά σκάπτη τήν δ- 
παρξίν του, ώς νά ήτο γή διά φύτευμα καρπών ή διά 
θάψιμον νεκρών ή νά τήν σμιλεύη διά νά τήν κάμη 
άγαλμα, ή βροχή έναλλάξ καί μαζί καί κατά τάς δια
θέσεις έκάστου, τι πλήξις καί τι βάρβαρος, τί εΐκών καί 
τί ποίησις! Πόσον υποβλητική, καί μουσική πόσον! Πό
σον πεζή, άχρους, άτονος, πόσον ένοχλητική! ΕΙς τά 
φαινόμενα τοΰ κόσμου, είς τήν άπέραντον αύτήν καί 
μυριονόητον Ιδέαν τήν δποίαν καλοΰμεν <φ ύ σ ι ν, 
καθρεπτίζομεν άσυνειδήτως τά άσήμαντα ή σημαντικά 
μας ύπακείμενα' βλέπομεν τά πρόσωπά μας καί άπο- 
φαινάμεθα. Ή  φύσις δέν είναι ούτε ώραία, ούτε άσχη
μος' είναι ά ν α ι σ θ η τ ι κ ή .  Η μείς εϊμεθα οί 
έφευρέται τής ώραιότητος καί είς τήν τέχνην καθώς καί 
είς τήν φύσιν. Καί πόσον έχει δίκαιον δ μέγας φιλό

σοφος, δταν έσημείωσε τδ βαθύ τούτο, καί μόνον κατ’ 
έπιφάνειαν παραδοξολόγον ρητόν: «Πρώτον έγινε ή
τέχνη, καί 'ύστερα ή φύσις!» "Ας είναι.

Τήν περααμένην Κυριακήν, καθώς ή βροχή έξερρά- 
γη , θυελλώδης, άκάθεκτος, τήν άπεστράφην κατ’ άρ- 
χάς καί τήν έβλασφήμησα. ’Εματαίωσε τδν πρωινόν 
κυριακδν περίπατόν μου τδν άνεκτίμητον. Θά έμενα 
φυλακισμένος ,έμποδισμένος, άδρανής, άχρησιμοποίητος. 
Ό  περίπατος άναγκαστικώς μετήλλαξεν είς νωθρόν ά- 
κούμπιαμα όπισθεν ένδς παραθύρου. Καί είχε δίκαιο',* 
δ μέγας Κολοκοτρώνης (τεσσαράκοντα έτη πριν έπα- 
ναλάβη τδ ρητόν του είς τδν πρόλογον τής 'Ιστορίας τής 
’Αγγλικής Φιλολογίας δ 'Ιππόλυτος Τ αίν), νά γράψη 
είς μίαν άπδ τάς τόσον άξιαναγνώστους έγκυκλίους του 
«πρδς τήν Σεβαστήν Διοίκησιν», δτι «άπδ τδ ένα μέ
ρος ή πειθώ, καί άπδ τδ άλλο ή β ί α »  είναι ικανοί 
νά κατορθώσουν τά πάντα' δημιουργούν τήν ιστορίαν. 
Τδ άπδ τοΰ παραθύρου θέαμα άντιπαθητικδν μεταβλή- 
θη είς άξιοπερίεργον, προήχθη είς γραφικόν, άνεπτύ- 
χθη είς θαυμάσιον! Δρόμος, ουρανός, δένδρα, μάνδραι, 
σπίτια, τροχιοδρομικαί γραμμαί, πάροδοι, διαβάται, δ 
θόρυβος, ή σιωπή δλα είχαν προσλάβει διαστάσεις πρω
τοτύπους, ύποβλητικάς, πλούσιας είς έντυπώσεις, έκφρα- 
στικάς, αίσθητικάς. ’Αλλ’ άντί νά διατηρήσω τδν έαυ- 
τόν μου είς τήν άμεσον πρδς δ,τι έβλεπα έπικο·νωνίαν, 
είτε άπδ κακήν συνήθειαν, είτε άκριβώς άπδ τήν καλο
λογικήν φυσιογνωμίαν τοΰ θεάματος, ήρχισε νά ύπο- 
καθιστά λεληθότως είς τήν φαντασίαν μου τήν βροχήν 
τών στοιχείων ή βροχή. . .  τών βιβλίων. Δηλαδή, τών 
βιβλίων είς δ,τι μουσικώτερον μάς προσφέρουν. Είς τήν 
ποίησιν.

Τ,ρεϊς ποιηταί έστάθησαν έμπρός μου καί μοΰ προ- 
σέφεραν τάς άπδ τήν βροχήν δημιουργημένας εικόνας 
των. Ό  πρώτος μοΰ τήν ζωγραφίζει άσάλευτον σχεδόν, 
σιγαλήν, λυπητεράν, μέχρι τοΰ νά καταθλίβη καί τά 
πουλιά, λυγίζουσαν καταδακρυσμένα τά φυλλώματα. Οί 
βρυσούλες ταράσσονται άπδ τά τινάγματα τών τελμάτων' 
τδ μονοπάτι άπογυμνώνεται καί σκελετώνεται, δ άμμος 
κόκκινος παρασύρεται άπδ τδ νερόν, δ δρίζων δλος πε
λιδνόν παραπέτασμα, τά τζάμια σπάζουν καί άντηχοΰν 
άπδ τά βροχοσταλάσματα, τά βώδια γυρνούν μουσκεμέ
να, άργοπορημένα, ένα σκυλί ζαρωμένο τά συνοδεύει. 
Λάσπη καί καταχνιά, θλιβερώτατο πράγμα ή βροχή! 
'Ο δεύτερος τή βλέπει σάν άδελφοΰλα του, γλυκειά νά 
πετά μέ ύγρά φτερούγια, ένψ χορεύουν αί κίσσαι καί 
τραγουδούν οί κότσυφοι, ένψ δρχοΰνται τά λουλούδια 
καί ψάλλουν οί φωλιές. Τή στολίζει περιδέρα'ον άπδ 
μαργαριτάρια. Εύλσγημένη, γιατί μάς έρχεται άπδ τδν 
ουρανό. Γελά καί φιλεΐ μέ τά χείλη της τά δροσισμένα 
άπδ τά χαμοκέρασα τών δασών. Καί κλαίει, καί δλο 
κλαίει, καί ψάχνει κ’ έγγίζει μέ τά χίλια μύρια δακτυ
λάκια της' δσο πού έρχεται δ ήλιος καί σφουγγίζει μέ 
τά χρυσά μαλλιά του τά πόδια τής βροχής. 'Ο τρίτος 
δνειρεύέται καί πλάθει τδ φάντασμα τής Βροχής. Γι’ 
αύτδν τά μάτια τής Βροχής είναι ύγρά, σκοτεινιά, πλά
να, θολό τδ φόρεμά της πού τδ ύψαίνει άπδ τά σύννεφα. 
Τσιγγάνα τών ούρανών, τήν άκούει νά χτυπά τδ Θλι
βερό της ντέφι στά γυαλιά τοΰ παραθύρου. '0 τρίτος 
ποιητής μ’ ένδιαφέρει περισσότερον άπδ τούς άλλους 
ξένους λαμπρούς δμοτίμσυς του. Διότι είναι Έ λλην, 
δνομάζεται Λάμπρος Ποοφύρας καί είναι δΓ ήμάς δ 
διεισδυτικός ψάλτης τών τρεμοσβυνομένων ώραιοτήτων.

«Εμπρός» 29 ’Απριλίου 1921
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Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ

Τ Η Σ

X  Ο δοξασμένο πολεμικό μας, ό Α- 
• βέρωφ, στις 3 Δεκεμβρίου 1912, 

κλείνοντας στά σιδερένια σπλάχνα του 
τήν άδάμαστη ψυχή τοϋ στολάρχου Παύ
λου Κουντουριώτη, ανάγκασε τόν τουρ
κικό στόλο νά άποσυρθή άπό τό Αιγαίο 
πέλογος καί νά κρυφτή σάν τρομοκρα
τημένος λογάς στά στενά τής Προπον- 
τίδος. Μπροστά σέ κάτι τέτοια γεγο/ό- 
τα, πού αφοπλίζουν καί τή λογική καί 
τήν στρατιωτική έπκττήμη, δέν μπορού
με παρά νά σταθούμε έκθαμβοι καί νά 
άποδώσουμε τήν έξήγησί τους ατό μονα
δικό έκεϊνο καί προαιώνιο έλληνικό δαι
μόνιο τής ύπέρθεης τόλμης καί τής ά- 
συλλόγιστης παλληκαριάς, πού τά άποτε- 
λέαματά της έπέρχονται συνήθως πέρα 
άπό κάθε πρόβλεψι καί πού κατά μιά 
παράξενη συγκυρία δημιουργούν σωτή
ριες γιά τό έθνος μας καταστάσεις. Προ
σηλώνοντας ευλαβικά τό νοϋ μας ατή 
ναυμαχία τής "Ελλης, πώς νά μή θυμη
θούμε δικαιολογημένα τή ναυμαχία τής 
Σαλαμίνας; Στή σύγκρισι αύτή δέ μας 
σπρώχνει κομμιά προγανόπληκτη ματαιο- 
δοΕία, μήτε ή συνήθεια τής Ελληνικής 
ρητορικής πού μέ τό παραμικρό άνατρέ- 
χει στά παραδείγματα τής άρχαίας μας 
ιστορίας. Μας άναγκάζει νά συλλογι
στούμε τή γιγαντομαχία τής Σαλαμίνας 
ή άναλογία των περιστατικών πού έκαμε 
τόν έλληνικό στόλο τού 1912 νά άχρη- 
στέψη τόν ύπέρτατο στόλο τού έχθροϋ, 
όπως άκριβώς ό έλάχιστος στόλος τών 
προγόνων μας έκμηδένησε τά δεκαπλά- 
σια περσικά καράβια. Όσοι παρακολου
θήσανε στό Εθνικό μας Θέατρο τήν πα- 
ρόστσσι τών Περσών τού Αισχύλου, άπό 
τούς πιό μορφωμένους ώς τούς θεατάς

έκείνους πού πιθανόν νά μήν ήταν ιστο
ρικά καί φιλολογικά προετοιμασμένοι νά 
δεχθούν τό μεγαλεπήβολο έπικολυρικό 
δράμα τού άσυγκρίτου τραγικού τής άρ- 
χαιότητος, ένοιωσαν νά τούς συγκλονί- 
ζη μιά άνατριχίλα σ' όλη τή διάρκεια τής 
σκηνής όπου ό άγγελειοφόρος τών Περ
σών άφηγεϊται τή ναυμαχία τής Σαλαμί
νας καί παρασταίνει άνάγλυφα τό άφάν- 
ταστο κατόρθωμα τοϋ μικρού έλληνικοΰ 
στόλου. Ή ναυμαχία τής "Ελλης δέν ά- 
Ειώθηκε άκάμη νά άποκτήση τόν έπικό 
της ποιητή. Μά όταν άναλσγιστούμε τά 
άπλά μά καί τόσο μεγαλειώδη περιστα
τικά της, όταν άνστρέΕουμε στις σελί
δες τής ιστορίας πού τήν άφηγούνται, 
όταν άπλά καί μόνο άναπολήσουμε τό 
κατόρθωμα τού ναυάρχου Παύλου Κουν
τουριώτη, δέν είναι δυνατό παρά νά 
αισθανθούμε τό ίδιο ρίγος πού μάς με
ταγγίζει ή γνωστή περιγραφική σκηνή 
τών Περσών τοϋ Αισχύλου. “Οπως καί 
τότε, έτσι καί στά 1912, έτσι καί στά 
1940 στήν Πίνδο, τό στοιχείο τής ήθι- 
κής ύπεροχής, τό στοιχείο τής άσυλλό- 
γιστης τόλμης, τό στοιχείο τής έκ τών 
προπ-έρων υπολογισμένης όλσκληρωτικής 
αυτοθυσίας άνέτρεψε τήν αμείλικτη πο
ρεία τών γεγονότων, άλλαξε τό ρεύμα 
τής έλληνικής ιστορίας καί βγάζοντας 
τή φυλή μας άπό μιά κρίσιυη στιγμή τήν 
Εανασυνέδεσε άκάμη ιμιά φορά μέ τό έλ- 
πιδοφόρο της αύριο.

Τό 1912 είναι υιά μοναδική χρονιά 
μέσα σέ όλη τήν έλληνική καί βαλκανι
κή ίστοοία. Γιά πρώτη καί τελευταία φο
ρά, οί Βαλκανικοί λαοί, οί "Ελληνες, οί 
Σέρβοι, οί Μαυροβουνιώτες, οί Βούλγα
ροι λησμονώντας προσωρινά τις άμοι-

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΕΑΑΗΣ

βαϊες τους άντιθέσεις, δίνουν τά χέρια 
τους γιά νά πετάΕουν άπό τήν Εύρώπη 
τήιν Οθωμανική δεσποτεία καί νά έξα- 
σφαλίσουν στούς λαούς των εθνική έ- 
λευθερία καί κοινωνική πρόοδο. Στήν 
κοινή αύτή προσπάθεια πού τήν άνέκο- 
ψεν ύστερα άπό λίγο ή δολιότητα κ' ή 
άπληστια τών Βουλγάρων καί πού παρ' 
όλα ούτά είχε τόσο θαυμαστά άποτελέ- 
οματα γιά τούς βαλκανικούς λαούς, ή 
Ελλάδα έπαιξε ρόλο σπουδαιότατο, αν 

όχι τόν σπουδαιότερο. Μέσα στά πλαί
σια τοϋ πολεμικού ρόλου τής Ελλάδος 
έντάσσεται σέ περίοπτη θέσι καί ή ναυ
μαχία τής "Ελλης. Απαραίτητος παρά
γων γιά τήν έπιτυχία τών πολεμικών έ- 
πιχειρήσεων στά 1912 ήταν καί ή έλευ- 
θερι'α τών κινήσεων τοϋ στόλου μας στό 
Αιγαίο. Δίχως τή ναυτική κυριαρχία 
μας στό Αιγαίο, θά ήταν προβληματική 
καί ή σύντομη έπιστρότευσί μας καί οί 
στρατιωτικές μας .μεταφορές, καί πρό 
παντός θά ήταν εύκολο στόν έχθρά νά 
μετσφέρη άπό τήν 'Ασία στή Θράκη καί 
τή Μακεδονία τά πολυάριθμα στρατεύμα- 
τά του. Γιατί ό έχθρός διέθετε ισχυρά 
πολεμικό ναυτικό, πολύ πιό ισχυρό άπό 
τό δικό υας. Καί μέ τή βοήθεια τού Ισχυ
ρού πολεμικού ναυτικού θά μπορούσε νά 
έλέγχη τό Αιγαίο, νά μεταφέρπ γρήγο
ρα ένισχύσεις στά θέατρα τών έπιχειρή- 
σεων καί νά έμποδίοη τή νίκη τών βαλ
κανικών λαών καί τό διπλασιασμό τής 
Ελλάδος. Αλλά ό έλληνικάς στόλος 

κάτω άπό τις  προσταγές τού Παύλου 
Κουντουριώτη κατώρθωσε τούτο τό ά- 
κατόρθωτο: ’Επέτυχε νά κλείση σ' όλο 
τό διάστημα τών πολεμικών έπιχειρήοε-
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ων τόν τουρκικό στόλο στό στενό τών 
Δορδανελλίων καί δέν τόν άφησε νά Εε- 
μυτίση όπό κεί έως ότου ή Τουρκία άναγ- 
κάστηκε νά ύπογράψη τήν ήττα της καί 
τόν διαμελιαμό τη ς ! Κοί Κορωνίδα τών 
προσπαθειών αύτών τοϋ στόλου μας εί
ναι ή ναυμαχία τής "Ελλης.

Οί πονηροί Μωαμεθανοί είχανε σχε- 
φτή, πώς θά ήταν ίσως εύκολο νά έκ- 
μηδενίσουν τόν στόλον μας, άν τόν πα- 
ρέσερνον σέ ναυμαχία μέσα στό πεδίο 
βολής τών ώχυρωμένων φρουρίων τών 
Δορδανελλίων, πού ήταν ένισχυμένα μέ 
πεδινό πυροβολικό. Δώσανε λοιπόν στόν 
όρχηγό τους, τόν πλοίαρχο Ραμί?, τις 
σχετικές διαταγές. Τήν 1η Δεκεμβρίου 
έλαφρά τουρκικά σκάφη φανήκανε μπρός 
όπό τά Δαρδανέλλια. ΟΙ δικοί μας τότε 
υποψιαστήκανε πώς ό Τουρκικός στόλος 
θά έπιχειιροΰσε έΕοδο στό Αιγαίο κι ά- 
ποφασίσανε νά όντιιμετωπίσουνε τήν κρι
σιμότητα τής κσταστάσεως μέ όλα τά μέ
σα πού διέθεταν. Ό  έλληνικός στόλος, 
πού έχοντας όρμητήριο τό Μοϋδρο τής 
Λήμνου οεριπολοϋσε μπρός στό Δαρδα- 
νέλλια, κινήθηκε νά προϋπαντήση τόν 
έιχθρό. "Ολοι φοβόντανε τό άποτέλεομα 
τής συνσντήοεως αύτής, έκτός όπό τόν 
Ναύαρχο Κουντουριώτη πού έπόβαινε 
τοϋ ©ωρηκτοΰ Άβέρωφ καί πού είχε 
συλλάβει τήν παράτολμη ιδέα νό έπι- 
τεθή όκόθεκτος κατά τοϋ τουρκικού στό
λου καί νά τόν καταστρέψη ή νά τόν 
κλείση γιά πάντα μέσα στά στενά. Α λ 
λά ήίΤανε τόση ή ένθεη πεποίθησί του 
άτι θά νικούσαμεν, ώστε τήν μετέδωσεν 
άκόμη καί ατούς πιό διστοκτικούς. Στις 
7 καί μισή τής 3 Δεκεμβρίου φανήκανε

στόν όρίΕσντα οί μαύροι καπνοί τών 
τουρκικών πολεμικών, δηλαδή τών θω- 
ρηκτών Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα, Τουρ- 
γούτ Ρέϊς, ΜετΕητιέ καί Άσάρι - Τεφίκ, 
μερικών ελαφρών σκαφών κι' ένός πλω
τού Νοσοκομείου. Ό  έχθρικός στόλος 
έπλεε ιμέ ταχύτητα δέκα μιλλίων κ ’ έδει
χνε πώς φοβόταν ν' άπομακρυνθή άπό 
τήν προστατευτική άκτϊνα βολής τών 
φρουρίων τής Ξηρός. "Εβαλε λοιπόν 
πλώρη πρός τό άκοωτήριο τής "Ελλης. 
Τήν κίνησι αύτή τήν άκολούθησε κΓ ό 
δικός μας στόλος, πλησιάΖοντός τον ό- 
λοένα. Τότε ό Κουντουριώτης, σάν άλ
λος Θεμιστοκλής Σαλαμινσμάχος καί 
λακωνικώτατος σάν τόν Λεωνίδα καί σάν 
τούς τρομερούς θαλοασινούς τοϋ Είκο- 
σιένα, σήμανε πολεμικό συναγερμό μέ 
τήν άκόλουθη ιστορική διακοίνωσι: «Μέ 
τήν βοήθεια τοϋ Θεού, τάς εύχός τοϋ 
Βοσιλέως καί έν όνόματι τοϋ Δικαίου, 
πλέω μεθ' όρμής άκαθέκτου καί μέ τήν 
πεπσίθησιν έπί τήν νίκην έναντίον τοϋ 
έχθροΰ τοϋ Γένους». Απερίγραπτος έν- 
θουσιααμός μεταδόθηκε στά πληρώμα
τα τού στόλου μας καί πρό παντός στούς 
ναύτες κοί στούς άΕιωματικούς τοϋ Ά 
βέρωφ, πού άναπτύσσοντος δλην του 
τήν ταχύτητα ξέκοψε απ' όλα τ' άλλα 
καράβια κοί ώρμησε μόνος του καί ά- 
κράτητος έναντίον τών τουρκικών θωρη- 
κτών. 'Αψηφώντας τόν κατακλυσμό τών 
βλημάτων πού τοϋ έξακοντίϋανε τά κα
νόνια τοϋ Βαρβαρόσσα καί τών άλλων 
πολεμικών, ό Άβέρωφ πλησίασε τόν έ- 
χθρό σέ άπόστοσι λιγώτερη άπό 3.000 
μέτρα, βάλλοντας έναντίον του μέ θαυ
μαστή ακρίβεια βολής. Τότε συνέβηκε

τό θαυμοστό άποτέλεσμο πού μέ τόση 
θρησκευτική πίστι έπεδίωκε κοί περίμε- 
νε ό ναύαρχος Κουντουριώτης. 'Ολόκλη
ρος ό τουρκικός στόλος παράτησε τόν 
άγώνα καί κινήθηκε μέ μιας πρός τά 
στενό τών Δορδανελλίων. Ή ψυχή τών 
μεγάλων ούτών καροβιών, πού ήτανε 
πολύ καλύτερα άπό τά δικά μας, είχε πα- 
ραλύσει μπροστά στήν άτρόμητη έπίθε- 
σι τών Ελλήνων. Κι όλα μο?ί, σάν ένας 
σωρός, τρυπώσανε στό ώχυρωμένο κα- 
τοφύγιό τους, άφήνοντας έλεύθερο στό 
έΕής τό Αίγοϊο, καί άπερίσπαστες τις 
πολεμικές μας κινήσεις καί τις μεταφο
ρές μας. Χτυπημένα, λαβωμένα τά τουρ
κικά καράβια άράΕανε στά λημέρια τους 
μέσα στήν ασφαλισμένη Προποντίδα. 
Στά ντροπιασμένα καταστρώματά τους 
μέτρησαν οί Τούρκοι άπάνω άπό άκατό 
νεκρούς καί τραυματίες, ένώ έμεϊς δέν 
είχαμε παρά μονάχα ένα νεκρό κοί ό- 
χτώ πληγωμένους. Ολόκληρος ό 'Οθω
μανικός αύτοκρατορικός στόλος είχε ά- 
χρηστευθή άπό ένα καί μόνο πολεμικό, 
πού ήΕερεν όμως νά κυβερνά ένας ά- 
ληθινός, ένας άκέραιος "Ελληνας.

Άπό τότε, τά κύματα τού Αιγαίου πού 
Εεσπάνε στά βράχια τοϋ άκρωτηρίου τής 
"Ελλης τραγουδάνε μέ λόγια έλληνικά 
τό κατώρθωμα τοϋ Παύλου Κουντουριώ
τη. Κι όταν ή γαλήνη στρώνει τά νερό 
καί τά κάνει διάφανα ώς τό βάθος, όσοι 
περνούν άπό κεί γέρνουν μέ συγκίνησι 
πρός τόν καθρέπτη τών νερών κι άντι- 
κρύΕουν σάν όραμα τό φευγιό τοϋ έ· 
χθρικοϋ στόλου καί τό παραμυθένιο κυ
νηγητό τοϋ θρυλικού μας πολεμικού, τού 
Γεωργίου Άβέρωφ. . .
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ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΕΟΝ 
ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΟΡΙΑ

'Ο Μοριΰς είναι γνήσιος συνεχιστής τοδ Δημοτικού Πνεύματος κι’ άκριτικός δπως 
ήταν, πάντα βαλλόμενος άπό Δύσι κι’ ’Ανατολή, κατέστη λαϊκός στήν πιό έθνική 
κι’ έλληνικώτατη σημασία τού δρου άφοϋ νίκησε τις εθιμοτυπίες καί ή δποια του 
« άριστοκρατία» πήγαινε στα φτωχικά σπίτια γιά δή, νά ζή καί νά μοιράζεται τις 

άδολες χαρές καί λδπες τοδ άπλοδ κόσμου.

Ο ΤΑΝ μιλούμε γιά Μοριδ έννοούμε 
κυρίως τό βουνά καί λιγώτερο τήν 

θόλοσσα. Κακοτράχαλα είναι τά βουνά 
τοΰ Μορηδ μ' έναν άπλό, καθάριο καί 
γνήσιο Νάμο Ζωής: Μέσ' άπό τήν κλει- 
στότητα τής Οικονομίας των νά έπιβιώ- 
σουν τά Κοινοβιακό πνεύμα τής Ζωής 
των. "Ολο τό Κλέφτικο Πνεύμα τοΰ 
Μεγάλου Σηκωμοΰ πού μδς παρέδωσε 
ή Έπανάστασις δέν ήταν άρρίΖωτο πνεύ
μα «κοσμοπολίτικης έλευθερίας» πού κα
τασκευάσθηκε ατά Δυτικά έργαστήρια 
άλλ' άπόηχος μιδς λεβεντιάς Κοινοθια- 
κής, Ίδονική Πίστις των 'Αδελφών έ- 
νδς "Εθνους πού πολύ πριν άκόμα κι' 
άπό τήν γένεσι τής Μηχανής είχε Ζήσει 
κάτω άπό δικαιότερες κοινωνικές μορ
φές. Τό πνεύμα τής Έπαναστάσεως τοΰ 
21 ήτον συνέχεια τού Κινήματος των 
ΈλληνιΖόντων τού Μυστρδ. Μέ τήν μό
νη διαφορά πώς τό Κοινοτικό αίσθημα 
τών ΈλληνιΖόντων άνοβαπτίσθηκε στήν 
Κοινοβιακή Παράδοσι τής ΌρθοδοΕίας 
κΓ ό Μοριδς στάθηκε, χάρις στήν γεω- 
οικονομική του κλειστότητα, φορεύς αύ- 
τής τής Κοινοβιακής Λεβεντιάς τοΰ ά- 
δούλωτου Γένους. Γι' αύτό κΓ έκεί πού 
ύπάρχει Παράδοσις, δπως στόν Μόριά, 
δέν κατοφεύγει κανείς στά ύστεραϊα 
φλάμπουρα τής παρακμής νά τήν ύπο-
στηρίΕη·

Φωτοβολάει άπό μέσα της σάν γνή
σιος κοί αύτοπροσδιάριστός τρόπος Ζω
ής, άντρίκιος, άσοφίστευτος κοί θαρρε
τός άφοΰ έχει τήν δύναμι νά μένη φυ
τεμένος στήν κορδιά τοΰ λαοΰ της. Ή 
παράδοσις προϋποθέτει τήν μόνωσι τών 
ψηλών βουνών, τήν λαίλαπα καί τήν ά- 
φροσύνη τους. ΚΓ άπ' τις κορφές τών 
βουνών αύτών γεννοβολιοΰνται όνδρεϊ- 
ες, άδελφοποιτές ψυχές. Ένψ οί θά- 
λοσσες, άντίθετα, άγαποΟν τήν άπέραν- 
τοσύνη κοί χαμογελούν μέ τήν εύγένεια. 
Οί άναιμικές καί Εεθυμααμένες ψυχές 
τοΰ καιροϋ μας άγαποΰν τό άγνωστο, 
λιγώνονται στήν άπεραντοσύνη τοΰ ά
πειρου. Οί άνδρεϊες άδελφοποιτές ψυ
χές πού έφτιοΕαν τήν Έπσνόστασι καί 
πού βγήκαν άτόφιες άπό χώμα έλληνι- 
κό ποτέ δέν μολεύθηκαν άπό τούς άρ- 
ρΙΖωτους κΓ δγονους «φιλελευθερι-

Τ ο υ  Κ α θ η γ η τ ο υ  
κ . Δ Η Μ .  Τ Σ Α Κ Ω Ν Αι

αμούς» τής έποχής των ή τις φραγκολε· 
βαντίνικες προεκτάσεις τους. 'Ακρι
βώς γι αύτό κΓ ό όρεινός Μομίας ποτέ 
δέν κατακτήθηκε άπ' τ ' άποφόρια τών 
τριόδων τοΰ εύρωπσϊκοΰ πολιτισμού. 
Αντίθετα μάλιστα, όπεγνωαμένα υπε

ρασπίσθηκε καί κράτησε δσο μπορούσε 
πιό ψηλά τήν σωφροσύνη τής αύτοθε- 
μέλιωτης Κοινοβιακής του Ζωής. Στά 
ψηλά χωριά τοΰ Μοριδ δέν υπάρχουν 
φτωχοί έκεί πού οί «καλλίτεροι» έχουνε 
βιός. «Πλούσιοι» καί «φτωχοί» αδελφώ
νονται στόν πόνο καί μεσ' άπό τις κλει
στές οίκιοκές οικονομίες των μπορούν 
νά προβάλλουν τήν Κοινοβιακάτητσ τής 
Ζωής των. "Οπως οί Ελληνικές Κοινό
τητες τής Τουρκοκρατίας στάθηκαν προ
παντός πολιτικοί σύνδεσμοι άμοεθνών 
καί όμοδόΕων κΓ δχι σταθμοί έΕελι'Εε- 
ως τής Μεσαιωνικής οικονομίας κατά 
τό πρότυπο τής Δύσεως, έτσι καί οί ό- 
ρεινές κωμοπόλεις τού Μοριδ διατήρη
σαν τό Κοινωνικό Μήνυμα τοΰ Είκοσιέ- 
να. Είναι σχεδόν όλες τους άπομονω- 
μένα σημεία βαθύτατης πενίας κοί οδύ
νης. Κοινότητες μελλοθανάτων άδελ- 
φών πού άνταγωνίΖοντοι τήν πικρή καί 
άγωνιστική όνάγκη τής οικονομίας χά
ρις στήν Κοινοβιακή κΓ έκ τών ένόντων 
άντίληψι τής Ζωής πού έχουν. Κάτω 
άπό τό βραχνά τού θανάτου πού προσ- 
δίνει ή φτώχεια τής Υής τους καταφεύ
γουν στήν Διασπορά γιά νά έπιβιώσουν 
μέ τούς ίδιους άνθρωπιστικούς των θε
σμούς τήν γνησιότητα τής Μοραίτικης 
Ζωής των. Φτιάχνουν συντεχνίες ή συ
νεταιρισμούς, γράφει ό Καραβίδας γιά 
τούς άνθρώπους δλων τών όρεινών πε
ριοχών, πού λειτουργούν συντροφικά. 
Ό  κάθε συνέταιρος στά Εένα εύθύνεται 
προσωπικά καί άπεριόριστα γιά τήν έκ- 
τασι τής κοινής έργασίας πού είναι όλό- 
τελα κΓ απόλυτα έκτεθειμένη στήν αι

ωνιότητα. Κέρδη δέν μοιράΖονται. Ό  
καθείς είσέπραττε δ,τι γιά τό δριον τής 
όμοιομόρφου συντηρήσεως αύτού καί 
τής οικογένειας του άπαιτεϊτοι. ΚΓ ό 
κάθε μαθητευάμενος έμπαινε στήν ισχυ
ρά νεοελληνική «κομπανία» ώς ένεργός 
καί «έπί ϊαοις σύντροφος» μέσα στήν 
κολοσσιαία συχνά περιουσία τών προη- 
γηθέντων στήν όργάνωσι τής έργασίας. 
Καί άρκοΰσε γι' αύτό ό εύκολος τίτλος 
τού συγγενούς ή τοΰ άπλοΰ γείτονος 
καί συγχωριανού ένός οίουδήποτε έκ 
τών πολαιοτέρων συντρόφων. Ό  νεα
ρός έπίκουρος δέν έιοερε μαΖύ του κα
νένα άλλο κεφάλαιο έκτός άπό τήν 
αύστηρά κοινοτική άγωγή του πού ήταν 
καί έγγύησις γιά τήν άφοσίωσι καί εί- 
λικρίνειά του στήν κοινή ύπόθεσι. "Ε
τσι συναιρείται τό γνήσιο Πνεύμα τοΰ 
Μοριδ μέ τόν φιλελευθερισμό τής Δύ
σεως άπ' τόν 18ον αιώνα, καί τόν με
ταποιεί σέ κοινωνικό λειτούργημα, σ' έ- 
λεύθερο άταΕικό σχήμα. Τούτη άκριβώς 
είναι καί ή ήθική δύναμις τοΰ όρεινοΰ 
Μοριδ. "Ολα τά Εενικά σχήματα νά τά 
ιμεταποιή σέ ήθικούς δεσμούς χάρις 
στήν κοινοβιακή του παράδοσι, νά τά 
ύποτάσση στό ήθος τοΰ άνθρωπιστικοϋ 
του Λόγου.

"Αν ή κοινοβιακή άντίληψι Ζωής έρ
χεται άπ' τόν ΌρθόδοΕο Στοχασμό τών 
κολσγήρων τής 'Ανατολής καί σημαίνει 
«ήσυχααμό», θείωσι ή μεταφυσική κα- 
τάθλιψι, τό Κοινοβιακό ιδεώδες τοΰ 
Μοριδ είναι έθνική έγρήγορσι λεβεντιάς, 
άγάπης γιά τή Ζωή πού νοείται ώς έμ- 
πράγματη δικαιοσύνη. Γι' αύτό ό Σουλ- 
τανικός Δεσπστισμός πολεμήθηκε συθέ
μελα δχι άπ' τό πλούσιο κΓ έτεροκίνη- 
το χρήμα τών Νησιών άλλ’ άπ' τά στή
θη τών παλληκαριών κυρίως, πού έΖη- 
σαν ώς ήθικά έλεύθεροι άντρες στις 
μικρές καί οικονομικά άγονες κοινοτι
κές έστίες τών βουνών τους. Στέρεοι 
βράχοι, πατριώτες δλοι σεμνοί κρατή
θηκαν στήν άτοΕική έννοια τοΰ "Εθνους 
οί Μοραίτες καί πολέμησαν τις πρώτες 
έκφάνσεις τοΰ 'Ελεύθερου Κράτους όταν 
θέλησε νά συνέχιση τήν Ανατολική Φε
ουδαρχία μέ φρογκολεβαντίνικο κάλυμ
μα. Τό Ελεύθερο Κράτος γιά τόν ό-



ρεινό Μόριά έπρεπε νά σταθή παιδί τοϋ 
’Έθνους. Κοί τά "Εθνος σημαίνει άτα- 
ξική συγκρότησι, αίτείται άπελευθέρω- 
σιν τών υποδούλων άδελφών, δέν είναι 
προϊάν τής κοινωνικής τάξεως ποΰναι ή 
άπορχή τής έθνικής έξωμόσεως τών 
Νεωτέρων Ελλήνων. Ή κοινωνική τά£ις 
στόν όρεινό Μόριά νοείται μόνον ώς 
ήθική προήγησις κΓ όχι ώς οικονομική 
όλιγαρχία. Ή έννοια κοινωνική τάξις 
οτήν βιομηχανική Δυτική της συγκρότη- 
σι είναι διαμετρικά άντίθετη πρός τις 
μεγάλες έκκλησιοστικές γιορτές τοϋ 
Μόριά πού δένουν σ' άδελφικό σμίξιμο 
τούς πιστούς του. Στις έπαρχίες τοϋ 
Μόριά οί γιορτές είναι πιό έντονες καί 
στά χωριά πιό έγκάρδιες. Ή Ζεστασιά 
τής Κοινοβιοκής άδελφότητος τών μελ
λοθανάτων 'Ελλήνων Ζωογονήθηκε μέχρι 
χθές όκόμα απ' τήν 'Εκκλησία πού εύ- 
ρύνοντας τήν Πατριωτική δράσι της καί 
φέρνοντάς την σ' άμεση έπαφή μέ τήν 
καθημερινή Ζωή τών Πιστών, άρχισε 
στά τελευταία χρόνια νά σβήνη.

"Οταν μιλούμε γιά όρεινό Μόριά νο
ούμε μιάν έννοιαν διαμετρικά άντίθετη 
πρός τις όποιες μεγαλουπόλεις τών Δή
μων τοϋ λεκανοπεδίου τής Αττικής 6- 
που δλον τόν χρόνο ό κάθε άνθρωπος 
τραβά μοναχικός στήν στράτα του, ά- 
γριεμένος κοί κοχύποπτος άπ' τόν άγώ- 
να τής Ζωής. Ό  Μοριάς είναι γνήσιος 
συνεχιστής τοϋ Δημοτικού Πνεύματος 
κι' άκριτικός δπως ήταν, πάντα βαλλό
μενος άπό Δύσι κι' Ανατολή, κατέστη 
λαϊκός στήν πιό έθνική κΓ έλληνικώτα- 
τη σημασία τοϋ όρου άφοϋ νίκησε τις 
έθιμοτυπίες καί ή όποια του «άριστοκρα- 
τία» πήγαινε στά φτωχικά σπίτια γιά νά 
δη, νά Ζή κοί νά μοιράΖεται τις άδολες 
χαρές καί λύπες τοϋ άπλοϋ κόσμου.

'Αγαπώ τόν Μόριά όχι γιατί έχει θά
λασσες κοί πολλούς όρίΖοντες πού θέ
λει νά βλέπη ό Παναγιώτης Κανελλό- 
πουλος. 'Ακριβώς γιά τ ' άντίθετο. Στε
ρείται όρίΖσντος καί δέν σβήνει στής ά- 
περαντοσύνης τήν διάλυσι ποτέ. "Αγα
πώ τόν Μόριά γιατί είναι κλειστός, αύ- 
τόχθων, γηγενής, κακοτράχαλος καί 
βουνήσιος. Δέν είναι δειλός. "Εχει γνώ

μη καί παρρησία καί λεβεντιά. ΓΓ αύτό 
άκριβώς καί τό άκριτικό πνεύμα του 
συντηρήθηκε πιότερο άπό κάθε άλλο 
κομμάτι Ελληνικής γής, άφοϋ μόνο ή 
Ζωντανή ποράδοσις μπορεί μέσω τοϋ 
Κοινοβίου νά μιλρ μέ τό αιώνιο διά τοϋ 
Λαού καί άπό τόν Λαό. Καί ό Λαός στόν 
Μόριά έχει ήθική ίεράρχησι άφοϋ ή πα- 
ράδοσις νομοθετεί τήν Ζωή του. Ό  Λαός 
στόν Μόριά δέν έγινε ποτέ σκορποχώρι 
άρρίΖωτων κοσμοπολιτών.

Ά λλ ' όταν μιλώ γιά Παράδοσι δέν 
έννοώ τήν λογοτεχνική άλλά τόν τρόπο 
ιδίως εκείνον τής Ζωής πού είναι δι
κός μας, τά ήθη κοί τις  Ζωικές αντι
λήψεις τις έλληνικές, γιά τήν Νεοελ
ληνική Σκέψι καί Φιλοσοφία πού βρίσκε
ται διάχυτη στά καθαυτό δημοτικά μας 
κειμήλιο—παροιμίες, παραμύθια, τραγού
δια, παραδόσεις, βυΖσντινή καί λαϊκή 
τέχνη. ΚΓ αύτή άκριβώς ή Κοινοβιακή 
Ποράδοσις τοϋ όρεινοϋ Μόριά έμεινε 
σάν έσχατο μεταφυσικό καταφύγιο τοϋ 
Νέου Ελληνισμού.

"Αν ή 'Ελληνική άρχαιότητα πίστευε 
στό ώραϊο, οί Μέσοι αιώνες είχαν τήν 
Πιοτί, καί ή 'Αναγέννησις λυτρώνονταν 
στήν Πειθαρχία, ή Παράδοσις τού Έλ- 
ληνικώτατου Μόριά προβάλλει τό 'Ιδα
νικό τής Κοινοβιοκής Λεβεντιάς μπρο
στά στά μάτια τής ψυχής μας, ένα ι
δανικό πού ώραιοποιεϊ καί μεταμοσχεύει 
τήν κλασσική έλευθερία σ' έννοια χρι
στιανική ορθόδοξο. "Αν τό νεόπλαστο 
αύτό έλληνικό κράτος άκολουθοϋσε ύ
στερα άπό τήν Έπανάστασι τό πνεύμα 
τούτο δέν θάμενε ταπεινός Πολιτειακός 
όργανισμός καί μικροκαμωμένος πυρή
νας έθνικσπαλιτικής Ζωής. Δέν θά περ
νούσε άκόμα στις έπικίνδυνες καί ξενο
κίνητες μεταστάσεις άπ' τά «δεξιά» στ' 
«άριστερά» κοί τάνάπολιν, μεταστάσεις 
πού πέρασαν ώς έπικίνδυνη ήθική πό- 
λωσι τά τελευταία χρόνια οί άπόγονοι 
τών Βαλκανίων χοιροβοσκών πού άντί 
νά διδάσκωντοι τούς Πατέρες έμάθαιναν 
Προύστ, κΓ άντί νά μελετούν τήν σο
σιαλιστική έκφροσι τής Ελληνικής 'Ορ
θοδοξίας συγκινούνταν άπ' τήν Δυτική 
άνεμοφιλολογία τής Παροκμής άπαρνού-

μενοι τήν παράδοσι. Τούτη ή έξωθεν 
φώτισις στάθηκε ή κατοστροφή μας. Καί 
τήν κατοστροφή τούτη άνοίσχυντα τήν 
νομιμοποίησε ή άνευθυνότης τών «ξω
μεριτών» πού φθάνσντας στό 'Ελεύθε
ρο Κράτος γιά νά τό όδηγήσουν, προτού 
γίνουν Έλληνες στάθηκαν Έλλαδίτες, 
δηλοδή κάτοικοι τής Ελλάδος κΓ όχι 
φορείς τοϋ Ελληνικού πνεύματος. ΚΓ 
οί Έλλαδίτες αύτοί άντιμαχάμενοι τό ά- 
κριτικό δημοτικό πνεύμα τοϋ 'Ορεινού 
Μόριά άντί νά δέσουν τό έλεύθερο κρα
τίδιο μέ τις έγκατεσπαρμένες κοινότη
τες τοϋ Εξωτερικού σέ πανελλήνια έθνι
κή Άμφικτυονία έκτισαν πέτρινα σπίτια 
στήν Αθήνα κΓ έπαψαν νά νοιάΖονται 
γιά τούς ύποδούλους άδελφούς. «ΟΙ Έλ
λαδίτες πολιτικοί κατάντησαν νά συν
ταυτίσουν μέ τό νοϋ τους κράτος καί 
έθνος, ή, κολλίτερα, μή μπορώντας νά 
φτάσουν στή γενικότητα τοϋ «έθνους» 
έκαμαν τήν άνικονότητά τους θεωρία, 
γενίκεψαν τό νόημα «κράτος» λέγον
τας «κάθε κράτος έχει άπό ένα λαό, 
όρια καί τό έλληνικό κράτος έχει έλλη
νικό λαό καί λαός είναι κείνος πού πλη
ρώνει φόρους». Τό κρατίδιο δέν ήταν 
πιά πριόσκαιρο, δέν είχε δημιουργηθή 
γιά νά περιμοΖέψη τό έθνος γύρω του, 
δέν ήταν σταθμός πορά τέλος.

"Ο,τι είναι ορεινός Μοριάς σημαίνει 
έθνική έξσρσις καί κοινωνική δικαιοσύ
νη, άκάμη δέ κοί κοινοβιακή λεβεντιά. 
Τό Κοινωνικό Δέον τοϋ Μόριά δέν έκ- 
φράΖει τά συμφέροντα τής χαμηλοβλε
πούσας κοντόφθαλμης πολιτικής τοϋ 
Έλλσδικοϋ Κράτους. Ό  Μοριάς στέκει 
ώς έξαίρεσις άπέναντι στήν χαμηλή εύ- 
θυνολσγία τής νεσγραικύλικης Ζωής, κΓ 
άκριβώς γιατ' είναι έξαίρεσις μοιάΖει σάν 
διαρκής έπονάστασις καί άντίθεσις πρός 
όλους τούς ρημαγμένους θεσμούς τής 
καθεστηκυίας φραγκολεβαντίνικης τά- 
ξεως. Γι' αύτό κΓ ό κάθε πολίτης τοϋ 
Μόριά «πρέπει νά φαντάζεται πώς αυ
τός πρέπει νά σώση τό Έθνος του. Ό  
καθένας γεννήθηκε σωτήρας τοϋ έθνους 
του, λίγοι όμως ξέρουν πώς γεννήθη
καν τέτοιοι, δηλοδή πώς αύτοί θά τό 
σώσουν, άν θέλουν».
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Υπό ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ

Τ Ο άρθρ. 258 Π.Κ., τό όποιαν τιμωρεί τό έγκλημα τής 
ύπεΕαιρέσεως έν ύπηρεσία βασικώς εις βαθμόν πλημ

μελήματος, προβλέπει ώς έπιβορυντικήν περίπτωσιν, αύτοΰ, 
έπιοόρουσαιν ποινήν κακουργήματος, τήν περίπτωσιν καθ' 
ήν «ό υπαίτιος μετεχειρίσθη ιδιαίτερα τεχνάσματα··. Ώ ς  «ι
διαίτερα τεχνάσματα» νοούνται, κατά στερεότυπαν διατύ- 
πωσιν είλημμένην προφανώς έκ τής Αίτιολογικής Έκθέσε- 
ως τοϋ Σχεδίου Π.Κ. 1933,(’ ) «ψευδείς έγγραφοί έν βι- 
θλίοις ή λογαριααμοϊς ή άλλαι ένέργειαι άποβλέπουσαι εις 
έΕοπάτησιν τής Αρχής», (2) δΓ ών ό δράστης διηυκολύνθη 
εις τέλεσιν τής ύπεΕαιρέσεως ή άπέκρυψεν αύτήν. Τό Σχέ- 
διον Π.Κ. 1933 (άρθρον 270) χαρακτηριστικώς μάλιστα έ- 
χρησιμοποίει καί τήν φράσιν «δΓ ών κατώρθωσε τήν έπί 
μακράν όπωσδήποτε χρόνον συνέχιοιν τής πράΕεως».

Έν δψει τής Οπό τοϋ νόμου χρησι,μοποιήσεως μιάς ό- 
λως άορίστου έννοιας ώς ή έννοια «ιδιαίτερα τεχνάσματα», 
άλλά καί τής διδομένης εις αύτήν ούχί άπολύτως σαφούς 
έρμηνείος, άνέκυψε προσφάτως — καίτοι ή διάταΕις εφαρ
μόζεται άπό εικοσαετίας —εις τήν νομολογίαν τό πρόβλημα, 
κατά πόσον τά «τεχνάσματα» τούτα δύνανται νά συνιστοϋν 
καί αύτατελώς κολασίμους πράξεις (κατά κανόνα ψευδή 
βεβαίωαιν κατ' άρθρ. 242 παρ. 1, νόθευσιν κλπ. κατ' άρ
θρον 242 παρ. 2 ή πλοστογραφίαν κατ' άρθρ. 216 Π.Κ.), 
έν καταφατική δέ περιτώσει, έάν θά ΟπάρΕη άληθής συρροή 
μετοΕύ ύπεΕαιρέσεως μετ' ιδιαιτέρων τεχνασμάτων καί τοϋ 
έτέρου εγκλήματος ή έάν θά άπορροφηθή τό έτερον 
έγκλημα εις τήν ύπεΕαίρεσιν μετ' ιδιαιτέρων τεχνα
σμάτων, συντρεχούσης φσιναμένης συρροής. Ή Α. Π. 
270)1972 Ποινικά Χρονικά ΚΒ ' σελίς 509 έδέχθη 
άτι τά «τεχνάσματα» δύνανται νά συνιστοϋν καί αύτο- 
τελώς κολοσίμους πράΕεις, έτάχθη δέ υπέρ τής άλη- 
θοΰς συρροής δΓ αιτιολογίας, μέ τήν όποιαν θά άσχολη- 
θώμεν εύθύς αμέσως. Τό αυτό άπεφάνθη καί ή Α.Π. 377) 
1971 Ποιν. Χρον. ΚΑ' σελ. 749, άπορρίψασα αϊτησιν άναι- 
ρέσεως κατά τοϋ Έφετ. Άθην. 90)1971 Ποιν. Χρον. ΚΑ' 
σελ. 166 (πρότασις Άντεισαγγελέως Λ. Πσπακαρυά), τα- 
χθέντος έπίσης υπέρ τής άπόψεως τής άληθοϋς συρροής.

ΆΕιοσημείωτσν τυγχάνει έν τούτοις τό γεγονός, ότι 
μέχρι τών ώς άνω προσφάτων όποφάσεων ούδέποτε έτέθη 
εις τήν νομολογίαν τοιαύτσν πρόβλημα, ούχί βεβαίως διότι 
δέν όπήρΕαν υπάλληλοι μετελθόντες τεχνάσματα διά τήν 
διευκάλυνσιν, έΕασφάλιαιν ή άπάκρυψιν τής ύπ' αύτών τε
λεσθείσης ύπεΕαιρέσεως, άλλά διότι ή νομολογία άνευ ι
διαιτέρου προβληματισμού έτάχθη είτε υπέρ τής συρροής 
μεταΕύ ύπεΕοιρέσεως έν ύπηρεσία κατ' άρθρον 258 έδ. α' 
(εις βαθμόν πλημμελήματος) καί τοϋ έτέρου έγκλήματος(3) 
είτε έδέχθη μ ό ν ο ν  ύπεΕαίρεσιν μετ' ιδιαιτέρων τε
χνασμάτων κατ' άρθρ. 258 έδ. 6 ’ .(4) Θέμα δηλ. συρροής 
ύπεΕαιρέσεως μετ' ιδιαιτέρων τεχνασμάτων καί έτέρου έγ- 
κλήμστος, συνιστώντος ταύτοχρόνως καί τό τέχνασμα, ου
δέποτε έτέθη. Κατά τούτα, χαρακτηριστικόν τής μέχρι τοϋ- 
δε νομολογίας είναι, άτι ούδέποτε αΰτη έθεώρησε ώς «τε
χνάσματα» έν τη έννοια τοϋ άρθρ. 258 έδ. 6' Π.Κ. πρά- 
Εεις συνιστώσας αύτοτελή έγκλήματα, δΓ δ καί όπου συνέ- 
τρεχεν αύτοτελές τι έγκλημα έφήρμσσε κατά συρροήν μετ'
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αύτοϋ τό άρθρ. 258 έδ. α ' Π.Κ., ένώ όπου αΰτη έδέχθη 
ύπεΕαίρεσιν μετ' ιδιαιτέρων τεχνασμάτων κατ' αρθρ. 258 
έδ. 6' έπρόκειτο περί πράΕεων διευκολύνσεως ή συγκαλύ- 
ψεως τής ύπεΕαιρέσεως ι μ ή σ υ ν ι σ τ ω σ ώ ν  α ύ τ ο 
τ ε λ ή  έ γ κ λ ή μ α τ  ο(5).

Καί ήδη έρωτάται, διατί ήλλοΕεν ή νομολογία αΰτη 
καί μέ ποιαν δικαιολογίαν ούτως ώστε ή αύτή συμπεριφορά, 
ήτοι ή ορός διευκάλυνσιν ή συγκάλυψιν τής ύπεΕαιΐρέσεως 
γενομένη πραΕις έΕαπατήσεως, νά άΕιολογήται εις τό έΕής 
ποινικώς καί νά τιμωρήται τόσον ώς αύτοτελές έγκλημα 
(έάν συνιστό τοιούτόν τ ι) όσον καί ώς «τέχνασμα» τής 
ύπεΕαιρέσεως;

Ή Α,Π. 270)1972, Ποιν. Χρον. Κ Β ' σελ. 509 δέχεται 
κατ' άρχήν ότι «τέχνασμα» δύναται νά συνιστό καί αύτο
τελές έγκλημα, δικαιολογεί δέ τήν άληθή συρροήν μεταΕύ 
ψευδούς βεβαιώσεως, νοθεύσεως κλπ. (άρθρ. 242 παρ. 1 
καί 2 Π.Κ.) καί ύπεΕαιρέσεως έν ύπηρεσία κατ' άρθρ. 258 
έδ. β' Π.Κ. μέ τήν σκέψιν, ότι αί πράΕεις τοϋ άρθρου 242 
Π. Κ. είναι αύτατελώς κολάσιμοι, έφ' όσον «δέν άπστελοϋν 
συστατικόν στοιχεϊαν ή έπιβορυντικήν περίπτωσιν τής ύ
πεΕοιρέσεως έν ύπηρεσία, οϋτε χρησιμεύουσιν ώς άναγκαϊον 
μέσον έκτελέσεως αύτής, έκαστον τών όποιων έγκλημά- 
των προσβάλλει διάφορον έννομον άγαθόν».

Έν πρώτοις δέν άληθεύει, ότι ή συνιστώσα τό τέχνα
σμα συμπεριφορά δέν άποτελεϊ έπιβορυντικήν περίπτωσιν 
τής ύπεΕαιρέσεως έν ύπηρεσία, τήν στιγμήν καθ' ήν τά 
«ιδιαίτερα τεχνάσματα» άπστελοϋν κ α τ ά  ν ό μ ο ν  
στοιχεϊον έπιβαρϋνον τήν ποινήν. Ή ιδιορρυθμία των συνί- 
στατοι άπλώς εις τό ότι ταύτα δέν έκφράζουν εύθέως μίαν 
έπίμεμπτσν έκδήλωσιν τής προσωπικότητος τοϋ δράστου, 
ώς π.χ. συμβαίνει μέ τήν καθ' έΕιν ή κατ' έπάγγελμα τέλε- 
σιν, τό ιδιαιτέρως έπικίνδυνον ή καί τήν κατάχρησιν ίδιοι- 
τέρος έμπιστοσύνης, άλλά συνίστανται εις μίαν αύτοτελή 
πράΕιν, άκριβώς όπως καί ή χρήσις τοϋ πλαστού έπί τής 
πλαστσγρσα>ίος.

ΈΕ άλλου ή διαφορά ώς πρός τήν τελευταίαν τούτην 
συνίσταται εις τό ότι ένώ ή έπιβαρυντική περίπτωσις τής 
χρήσεως τοϋ πλαστού περιγράφεται έν τώ νόμω κατά τρό
πον συγκεκριμένον, εις τήν ύπεΕαίρεσιν έν ύπηρεσία ή έπι- 
βαρυντική περίπτωσις έκφράζεται διά τής γενικής φράσεως 
«ιδιαίτερα τεχνάσματα», ήτις δύναται νά όδηγήση εις τήν 
σκέψιν, ότι ώς τοιαύτα δύνανται νά νοούνται καί ένέργειαι 
θεμελιούσαι αύτοτελώς άΕιοποίνους πράΕεις είτε καί τσι- 
αΰται μή αύτατελώς άΕιόποινοι. (6) . Τά «ιδιαίτερα τεχνά
σματα» συνεπώς —οίαδήποτε καί έάν είναι ή διδαμένη είς 
αύτά κατά περιεχόμενον έρμηνεία — είναι κοτά νόμον έπι- 
βορυντΓΐκή περίπτωσις τής ύπεΕσιρέσεως έν ύπηρεσία καί 
έπομένως έκφράζουν καί ούτά — ε ί ς  π ε ρ ί π τ ω σ ι ν  
κ α θ '  ή ν  γ ί ν η  δ ε κ τ ό ν  ό τ ι  δ ύ ν α ν τ α ι  
ν ά  σ υ ν ι σ τ ο ϋ ν  κ α ί  α ύ τ ο τ ε λ ώ ς  ά Ε ι ο
π ο ί  ν ο υ ς π ρ ά Ε ε ι  ς —μίαν έμμεσον νομοθετικήν 
ρύθμισιν τοϋ προβλήματος τής συρροής, (7/) ύπό τήν έννοι
αν ότι ώς έπιβαρυντική περίπτωσις χάνουν τήν αύτατέλειαν 
των άπορροφούμεναι είς τό δΓ αύτών έπιβαρυνόμενον έγ
κλημα. Τούτο δέ ισχύει άνεΕαρτήτως τοϋ έάν αί συνιστώ- 
σαι τά «τεχνάσμοτα» αύτατελώς κολάσιμοι πράΕεις προσ
βάλλουν τό ούτό ή διάφορον έννομον άγαθόν, άρκεί ότι
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άποτελοϋν «τεχνάσματα» πρός διευκόλυνσιν ή συγκάλυψιν 
τής ύπεξαιρέσεως, άκριβώς όπως καί ή συμπίπτουσα μέ τήν 
χρήσιιν τού πλάστου έγγράφου άπόπειρα απάτης άπορροφεί- 
ται εις τήν πλαστογραφίαν μετά χρήσεως.(8)

Τό έτερον έπιχείρημα, τά όποιον χρησιμοποιεί ή Α.Π. 
270)1972 ένθ' άνωτ. πρός ύποστήριξιν τής αληθούς συρ
ροής, είναι άτι τά έγκλήματα τού άρθρου 242 παρ. 1 καί 2 
Π.Κ. προσβάλλουν διάφορον ένναμαν άγαθόν έν ουγκρίοει 
πρός τό έγκλημα τής ύπεξοιρέσεως έν υπηρεσία. Προφα
νώς ό Αρειος Πάγος αποβλέπει εις τό νά άποκλείση έν 
προκειμένω τό ένδεχόμενον φαινομένης συρροής ένεκα 
μή τιμωρητής προτέρος ή υστέρας πράξεως, ήτις, ώς γνω
στόν, αποκλείεται όσόκις ή προτέρα ή ή υστέρα πράξις 
προσβάλλουν διάφορον έννομον άγαθόν. (9)

Έν τούτοις, Ζήτημα μή τιμωρητής προτέρος ή ύστέρας 
πράξεως τίθεται μόνον όπου ό νόμος έπί τής σχέσεως τού
της σιωπά, όπου δηλ. έπιχειροϋνται πράξεις καθιστώσαι δυ
νατήν τήν τέλεαιν ένός έγκλήμστος, ή πράξεις έξα- 
σφαλίσεως, άξιοποιήοεως ή χρήσεως τού δΓ ένός 
έγκλήμστος κτηθέντος, περί ών — ώς πράξεων έξηρτημέ- 
νων έκ τίνος έτέρας — ούδέν ό νομοθέτης προβλέπει, 
άλλά τιμωρεί αύτάς ώς αύτστελή έγκλήματα. Μόνον έν τοι- 
ούτη ιπερίιπτώσει άνακύπτει τό έρώτημα, μήπως ή απαξία 
τών πρός διευκόλυνσήν ή έξασφάλισιν ώρισμένου έγκλή- 
ματος τελουμένων πράξεων καλύπτεται όπό τήν τιμώρησιν 
αύτού, όπότε διαμορφούνται αί προϋποθέσεις μιας τσιαύτης 
άπσρροφήσεως (συντιμωρήαεως), ήτοι ή άνάγκη προσβο
λής τού αύτού έννόμου άγαθοϋ, βαρυτέρα τιμώρησις τού 
όπορροφοϋντος έγκλήμστος κλπ. "Οπου όμως ό νομοβέτης 
κόμνει ειδικήν πρόθλεψιν διά τήν πράξιν διευκολύνσεως ή 
έξασφαλίσεως τού έγκλήμστος, ώς έν προκειμένω, ισχύει 
βεβαίως ή βσύλησις αύτού καί δέν άνακύπτει Ζήτημα μή 
τιμωρητής προτέρος ή ύστέρας πράξεως. Τοιοϋτον Ζήτημα 
θά ήδύνατο νά άνακύψη μόνον προκειμένου περί τής δυνα- 
τότητος άπσρροφήσεως τής ψευδούς βεβαιώσεως κλπ. ύπό 
τού έγκλήματος τής ύπεξαιρέσεως κατ’ όρθρ. 258 έδ. α ' 
Π .Κ .,(Ό ) ώς π.χ. άνακύπτει προκειμένου περί κοινής ύ
πεξαιρέσεως καί όπάτής, πλαστογραφίας κλπ.

Ανεξαρτήτως όμως τών ώς άνω, ή προσφυγή εις τήν 
ταύτότητα ή τήν έτεράτητα τού προσβαλλαμένου έννόμου 
άγαθοϋ προκειμένου περί έγκλημάτων συνθέτου χσρακτή- 
ρος, προσβολλόντων πλείονα έννομα άγαθά, ώς είναι ή ύ- 
πεξοίρεσις έν ύπηρεσίςι, έπίσης δέν δύναται νά δώση λύ- 
σιν εις τό πρόβλημα. Ή σκέψις τού Άρείου Πάγου, ότι ή 
ψευδής βεβαίωσις προσβάλλει διάφορον έννομον άγαθόν 
τού τής ύπεξοιρέσεως έν ύπηρεσία, καίτοι άμφότερα τά 
έγκλήματα άνήκουν εις τό Κεφάλαιον « Εγκλήματα περί 
τήν ύπηρεσίσν», στηρίΖεται προφανώς εις τήν όντίληψιν, 
ότι διά τής διατάξεως τού όρθρ. 258 Π.Κ. προστατεύε
ται τό έννομον άγαθόν τής περιουσίας τού Δημοσίου. ( ' ' )

Έν τούτοις ό λόγος τής ειδικής προβλέψεως τού έγ
κλήματος τής ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσία καί τής αύστηρο- 
τέρας τιμωρήσεως αύτού έναντι τής κοινής ύπεξαιρέσεως 
δέν είναι διότι χρήΖει τυχόν έντονωτέρας προστασίας ή πε
ριουσία τού Δημοσίου, άλλά διότι χρήΖει δι-αφυλάξεως ή 
ύπηρεσιακή χρηστότης τών ύπαλλήλων. (12) Ό  ύπεξαιρών 
ύπάλληλος τιμωρείται αύστηρότερον όφ' ένός μέν διότι 
προσβάλλει τό ύπηρεσιακόν του καθήκον, άφ' έτέρου δέ 
διότι καταχράται τής εις αύτόν άνατεθειμένης ύπηρεσίας 
πρός τέλεσιν ένός έγκλήματος. (>'3) Επομένως ή διάταξις 
αϋτη προστατεύει έν τώ μέτρω τούτω τό αύτό έννομον άγα
θόν ώς καί ή διάταξις τού όρθρ. 242 Π.Κ. 'Ακόμη δέ πε
ρισσότερον συμπίπτει τό προστατευόμενσν έννομον άγαθόν 
προκειμένου περί ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσία μετ' ιδιαιτέ
ρων τεχνασμάτων, δεδομένου ότι τό θσρύτερον άδικον τής 
πράξεως αύτής συνίσταται ούχί εις τό ότι έπλήγη κσιριώ- 
τερον διά τών τεχνασμάτων ή περιουσία τού Δημοσίου, άλλ’ 
εις τό ηύξημένον π ρ ο σ ω π ι κ ό ν  ά δ ι κ ο ν  τ ο ύ  
δ ρ ά α τ  ο υ—ύ π α λ λ ή λ ο υ .

Επομένως καί τό έπιχείρημα, ότι όταν τά τεχνάσματα 
συνιστούν έγκλημα προσβάλλουν διάφορον έννομον άγαθόν 
δύνανται νά τιμωρηθούν τόσον ώς «τεχνάσματα» τής ύπε
ξαιρέσεως όσον καί ώς αυτοτελές έγκλημα, ισχύει μόνον 
εις περιωρισμένην κλίμακα, ανεξαρτήτως βεβαίως τού γε
γονότος, ότι άντιφάακει πρός τήν έκπεφρααμένην θούλησιν 
τού νομοθέτου.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, ότι έάν γίνη δεκτόν, ότι 
τά «ιδιαίτερα τεχνάσματα» τής ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσίρ

δύναντοι νά συνιστούν καί αύτστελή έγκλήματα, τότε ή μό
νη δυνατή κοί λογική λύσις είναι ή τής άπορροφήσεως τών 
έγκλημάτων τούτων εις τό έγκλημα τής ύπεξαιρέσεως έν 
υπηρεσία μετ' ιδιαιτέρων τεχνοσμάτων, λύσις ή όποιο, έν 
όψει καί τών άνωτέρω ύπό τής νομολογίας καταβληθεισών 
προσπαθειών άποκρούσεώς της, όλίγον φαίνεται νά ίκανο- 
ποιή.

Κοί ήδη έρωτάται: ήθέλησε πράγματι ό νομοθέτης εις 
τά ιδιαίτερα τεχνάσματα» τού άρθρου 258 έδ. β ’ Π.Κ. νά 
περιλάβπ καί αύτοτελώς κολασίμους πράξεις ή μήπως διά 
τής διατάξεως τούτης ήθέληοε νά καλύψη τοιούτας πρά
ξεις διευκολύνσεως ή συγκαλύψεως τής ύπεξαιρέσεως, αϊ- 
τινες δέν θά ήδύναντο άλλως νά καλυφθούν;

Ή τελευταία θύτη έρμηνεία έμφανίΖεται έξ έπόψεως 
σκοπού τού νόμου καί εύστοχος καί δεδικαιολογημένη. Καί 
τούτο, διότι αϋτη άποδίδει εις τήν διάταξιν περί «ιδιαιτέρων 
τεχνοσμάτων» ένα εύλογον σκοπόν: τήν κάλυψιν τής άπα- 
ξίας πράξεων, αί όποιοι καθ' έαυταί μέν δέν είναι άδικοι, 
ώς μή προσβάλλουσαι έν έννομον άγαθόν κατά τρόπον ποι- 
νικώς άξιόλογον, τελούμενοι όμως πρός διευκόλυνσιν ή 
συγκάλυψιν ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσία μαρτυρούν έντονω- 
τέραν προσωπικήν άντίθεσιν τού δράστου — ύπαλλήλου πρός 
τό δίκαιον καί έκ τού λόγου τούτου έπιτείνουν τό άδικον 
τής ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσία. Ό  νομοθέτης έν προκει
μένω τιμωρεί αύστηρότερον τόν ύπάλληλον, άστις ύπεξαι- 
ρεϊ, μετοχειριΖάμενος μέσα έξαπατήσεως, άτινα δέν έκθέ- 
τουν ούτόν εις ιδιαιτέρους κινδύνους. Άντιθέτως ή άπαξία 
πράξεων τελουμένων πρός διευκόλυνσιν ή συγκάλυψιν τής 
ύπεξαιρέσεως, αϊτινες συνιστούν αύτστελή έγκλήματα, κα
λύπτεται διά τών ειδικών περί αυτών διατάξεων καί μάλι
στα λαμθαναμένου ύπ' όψιν καί τού όφέλους έκ τής διευκο- 
λύνσεως ή τής συγκαλύψεως τής ύπεξαιρέσεως, δπερ συνι- 
στά παράνομον περιουσιακόν όφελος (άρθρ. 242 παρ. 3, 
216 παρ. 3).

Ή ώς άνω έρμηνεία τών «ιδιαιτέρων τεχνασμάτων» 
φαίνεται έν τούτοις ότι ήτο καί πρόθεσις τού ιστορικού νο
μοθέτου, τού καθιερώσαντος τήν σχετικήν διάταξιν, ένδει- 
κνυομένη έκ τών έξής στοιχείων:

Έκ τής Αίτιολογικής Έκθέσεως περί τού άντιστοίχου 
άρθρου 270 τού Σχεδίου 1933 προκύπτει, ότι ό νομοθέτης 
είχε βασικώς κατά νοΰν τό άρθρ. 209 τού Γερμανικού Προ
σχεδίου Ποινικού Κώδικος τού 1909, καίτοι δέν ήκολού- 
θηοε τούτο άπολύτως κατά τήν διστύπωσιν. ( ,Ι4)

Τό άρθρ. 209 τού Γερμανικού Προσχεδίου προέβλεπεν 
έπίτασιν τής ποινής τής ύπεξαιρέσεως, έάν αϋτη «συνεδέ- 
θη μέ ψευδείς έγγραφός έν βιβλίοις ή λογαριασμοϊς ή πα
ρόμοιας ένεργείας άποβλεπούσας εις έξαπάτησιν τής άρ- 
ΧΠΟ,(’ 5) είναι δέ προφανές ότι ύπό τήν διστύπωσιν αύτήν 
ύπενόει πράξεις μή αύτοτελώς κολασίμους, ώς είναι αί 
ψευδείς έγγραφοί έπί έγγράφων τής έσωτορικής κινήοεως 
τής ύπηρεσίας, οίον τά λογιστικά βιβλία καί οί λογαρια
σμοί: Πράγματι, σύνταξις έγγράφου μέ ψευδές περιεχόμε- 
νον έστω καί ύπό ύπαλλήλου δέν τιμωρείται, έάν τό έγγρα
φον τούτο δέν είναι δημόσιον (ότε θά έφηρμόΖετο ή διά- 
ταξις περί ψευδούς βεβαιώσεως), εί μή ύπό τάς προϋπο
θέσεις τής άπάτης, ήτις όμως έν πρακειμένψ καί πάλιν δέν 
θά ήδύνατο νά ουρρεύση μετά τής ύπεξαιρέσεως, έφ' όσον 
αϋτη, έχουσα τό αύτό περιουσιακόν άντικείμενον, θά άπερ- 
ροφεϊτο ώς μή τιμωρητή ύστέρα πράξις. Επομένως τό άρ- 
θρσν 209 Γερμανικού Προσχεδίου προφανώς έθέσπισεν 
ώς λόγους έπιτάσεως τής ποινής τής ύπεξαιρέσεως πράξεις 
έξαπατήσεως τής 'Αρχής μή συνιστώσας αύτοτελώς κολα
σίμους πράξεις.

Έν πόση όμως περιπτώσει ό νομοθέτης τού ήμετέρου 
Ποινικού Κώδικος δέν ήκολούθησε τήν διατύπωσιν αύτήν, 
περιορισθείς εις τήν φρόσιν «ιδιαίτερα τεχνάσματα», αιτιο
λογεί δέ τήν μή υίοθέτησιν τής διατυπώσεως τού Γερμανι
κού Προσχεδίου περί «ψευδών έγγράφων έν βιβλίοις ή λο- 
γαριασμοϊς ή παρομοίων ένεργειών άποβλεπουσών εις έξα- 
πάτησιν τής Αρχής» μέ τήν ακέψιν, ότι «ή πρώτη όμως πε- 
ρίπτωσις θά περιέχη συνήθως συρροήν ύπεξαιρέσεως καί 
ψευδούς βεβαιώσεως έπισυρούσης ποινήν καθείρξεως 
(Σχεδ. 255 παρ. 3 καί 270), ώστε ιδιαιτέρα έξαρσις είναι 
περιττή, ή δέ δευτέρα περιλαμβάνεται έν τή ύποβαλλομένη 
διατυπώσει τού άρθρου». ( 16)

Ή έννοια τής άσφαλώς ούχί καί τόσον σαφούς τούτης 
σκέψεως τής Αίτιολογικής Έκθέσεως είναι, καθ' ήμάς, ότι 
ό νομοθέτης κρίνει περιττήν τήν έν τώ νάμω έξειδίκευοιν
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L _ |  ΑΝΑΛΗΦΊΣ των καιθηκόντων μου, ώς 'Γπουρ- 
• · γοΰ Δημοσίας Τάξεως, συμπίπτει μέ μίαν έ-
ξαιρετικώς εύαίσθητον, όσον καί άποφαστικήν διά τό 
μέλλον τής Χώρας, καμπήν.

Βαρείας ώς έκ τούτου, είναι αί εύθΰναι, τάς ό
ποιας έπωμίζομαι εις ένα τομέα μεγίστης σπουδαιότη- 
τος καί ίδιαζούσης σημασίας, ώς είναι δ τομεύς τής 

0ι Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας.
"Οσον, δμως, βαρεΐαι είναι αί εύθΰναι, τόσον ισχυ

ρά καί Αμετακίνητος είναι ή άπόφασίς μου δπως, μέ 
τήν συμπαράστασιν ύμών, φέρω εις πέρας τήν αποστο
λήν, ήτις μοί άνετέθη.

Είχον τήν ευκαιρίαν, κατά τήν διάρκειαν τής μα- 
κράς εις τήν ύπηρεσίαν τής Δικαιοσύνης θητείας μου, 
νά γνωρίσω τό εργον σας καί νά διαπιστώσω πόσον τούτο 
είναι δυσχερές καί έπίπονον.

Ή  διαπίστωσις αύτη, ένισχυομένη άπό τήν πεποίθη- 
σιν δτι έπιτελεΐτε τό καθήκον σας κατά τρόπον άψογον 
καί άποτελεσματικόν, μέ όδηγεΐ εις τήν άπόφασιν δπως, 
κατά τήν παρούσαν πρώτην Ιπικοινωνίαν μας, έκθέσω 
ώριαμένας μόνον σκέψεις μου έπί τοΰ έργου καί των έξ 
αυτού άπορρεουσών ύποχρεώσεών σας.

Ή  Κυβέρνησις άποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν είς 
τήν/Έ ννομον Τάξιν, τήν όποιαν θεωρεί ώς βασικήν 
πρφπόθεσιν διά τήν πιεραιτέρω πορείαν της, πρός έκ- 
πληρωσιν τής άπαστολής της.

’Αναγνωρίζει τήν τεράστιον συμβολήν σας εις τήν 
παγίωσιν τής Δημοσίας Τάξεως καί περιβάλλει τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας καί τό ύπ’ αυτών έπιτελούμενον Ιρ- 
γον, διά τής πλήρους έμπιστοσύνης της. 

r Ή  θέσις αυτή τής Κυβερνήσεως άποκτά Ιδιαιτέ
ραν βαρύτητα, κατά τήν παρούσαν έξόχως εύαίσθητον 
φάσιν τής πολιτικής ζωής τής Χώρας καί δημιουργεί 
προσθέτους δι’ υμάς εύθύνας καί ύποχρεώσεις. ’Επι
βάλλει τήν μετά πόσης περισκέψεως καί προσοχής με
λέτην των προβλημάτων, άτινα έκ των δημιουργουμένων 
ειδικών συνθηκών ήθελον προκύψει, καί τήν άντιμε- 
τώπισιν αύτών κατά τρόπον άμεσον καί άποτελεσματι
κόν.

Αί συνθήκαι γαλήνης, ήσυχίας καί τάξεως, τάς 
ποιας διά τής άγρυπνου δραστηριότητός σας έχετε I-

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑ- 
ΞΕΩΣ Π. ΘΕΡΑΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑ- 
ΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Π ρ ό ς
"Απαντας τούς άξιωματικούς, ύπαλλήλους 
και κατώτερα όργανα τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 

τής ’Αγροφυλακής

ξασφαλίσει εις τόν Ελληνικόν χώρον, θά άποτελέσουν 
τήν ύποδομήν, διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν τών προ
βλημάτων τούτων.

Θά άπαιτηθή, ένδεχομένως, Ιντασις δυνάμεων, ά- 
ποφασιστικότης, συνεχής έπαγρύπνησις καί ισχυρά θέ- 
λησις έκ ιμέρους δλων, μέχρις δτου φέρομεν εις πέρας 
τήν άποστολήν μας.

Σάς καλώ, δθεν, δπως, αιρόμενοι εις τό ύψος τών 
περιστάσεων, ώς πολλάκις κατά τό παρελθόν — καί έν 
πολέμψ καί έν ειρήνη— έπράξατε, άφοσιωθήτε ψυχή τε 
καί σώματι εις τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας, ώς 
ταΰτα διαγράφονται κατά τήν παρούσαν στιγμήν.

Διατηρήσατε άκλόνητον τήν πίστιν σας είς τά 
Εθνικά μας ιδεώδη καί έπιδοθήτε μέ ένθουσιασμόν είς 
τό εργον σας.

’’Εστω ύπ’ δψιν σας δτι: Ή  ίση μεταχείρισις τών 
πολιτών, άδιακρίτως κοινωνικής θέσεως ή έπαγγελμα- 
τικής άπασχολήσεως, προάγει τάς σχέσεις Κράτους καί 
πολίτου καί θέτει τάς βάσεις δημιουργικής μεταξύ των 
συνεργασίας.

Ή  άνευ διακρίσεων έφαρμογή τού Νόμου, ή μετά 
συνέσεως χρήσις τής έξουσίας καί ή άνθρωπισπκή 
πρός τούς άδικοπραγοΰντας συμπεριφορά, έδραιώνει τήν 
έμπιστοσύνην τοΰ κοινού πρός τούς έκπροσώπους τού 
Νόμου καί τής Τάξεως καί δημιουργεί τάς προϋποθέ
σεις διά τήν δπαρξιν τού Κράτους Δικαίου.

Τέλος, ή άμερόληπτος, άντικειμενική καί δίκαια 
κρίσις τών άγομένων ένώπιον ύμών ύποθέσεων τών πο
λιτών σάς φέρει πλησιέστερον πρός αύτούς καί σάς κα
θιστά άγαπητούς φίλους, πολυτίμους συμβούλους καί 
έκλεκτούς συνεργάτας των.

Εύελπιστών δτι ή μεθ’ ύμών συνεργασία θά άπο- 
δώση τούς άναφερομένους καρπούς, σάς άπευθύνω θερ
μόν χαιρετισμόν καί σάς εύχομαι, δπως τάς προσπά
θειας σας, αί δποίαι θά είναι καί ίδικαί μου προσπά
θειας στέφη πάντοτε ή έπιτυχία, έπ’ άγαθώ τής φιλτά- 
της ήμών Πατρίδος καί τού Λαού.

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΘΕΡΑΠΟΣ
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τών περιπτώσεων έπιτόσεωε τής ποινής τής ύπεζαιρέσεως 
κατά τό πρότυπον τοΰ Γερμανικού Προσχεδίου, διότι, έάν 
μέν αί περιπτώσεις αΰτοι συνιστοΰν. ψευδή βεβοίωσιν, τότε 
θά συντρέχπ συρροή ύπεζαιρέσεως καί ψευδούς βεβαιώσε- 
ως, τής τελευταίος ταύτης τιμωρούμενης μέ ποινήν καθείρ- 
ζεως λόγω τού σκοπού περιποιήσεως παρανόμου περιουσια
κού οφέλους, έάν δέ δέν συνιστοΰν ψευδή βεβοίωσιν, ώς 
εΐνοι αί έν τψ Γερμανικφ Προοχεδίω μνημονευόμενοι λοιποί 
πράζεις έζοπατήσεως τής Αρχής, αϋται περιλαμβάνονται 
εις τήν ύποβαλλαμένην διατύπωσιν τού άρθρου, προφανώς 
δηλ. εις τά «ιδιαίτερα τεχνάσματα».

Διάφορον νόημα, φρονοΰμεν, δέν δύναται νό δοθή εις 
τήν ώς άνω σκέψιν τής Αίτιολογικής 'Βκθέσεως, κυρίως 
δέ δέν δύναται νά ύποστηριχθή, άτι αΰτη θεωρεί δυνατήν 
συρροήν ύπεζαιρέσεως μετ' ιδιαιτέρων τεχνασμάτων καί 
ψευδή βεβοίωσιν, έφ' όσον διά τής φρόσεως «θά περιέχη 
συνήθως συρροήν ύπεζαιρέσεως καί ψευδούς βεβαιώσεως 
έπισυρούσης ποινήν καθείρζεως. . .» σαφώς άποδίδει τήν 
εις βαθμόν κακουργήματος τΐιμώρησιν τού δράστου ούχί εις 
τήν ποινήν τής ύπεζαιρέσεως, άλλ' εις τήν τής ψευδούς βε- 
βαιώοεως ύπό τήν έπιβαρυντικήν περίπτωσιν τού σκοπού 
περιποιήσεως άθεμίτου οφέλους.

Επομένως ό Έλλην νομοθέτης άπέφυγεν ένσυνειδή- 
τως τήν μνείαν έπιβαρυντικών περιπτώσεων τής ύπεζαιρέ- 
σεως έν ύπηρεσίρ συνιστωσών αύτοτελή έγκλήματα, ώς τό 
συνήθως συντρέχαν έγκλημα τής ψευδούς βεβαιώσεως, κρί
νος ταύτην ώς περιττήν, έφ' όσον διά τής άληθοϋς συρρο
ής θά έκολόπτετο ή άπαζία τής όλης συμπεριφοράς, έχρη- 
σιμοποίησεν δέ τήν γενικήν έκφρασιν «ιδιαίτερα τεχνάσμα
τα» πρός έπιβάρυνσιν τής ποινής τής ύπεζαιρέσεως, ϊνα 
καλύψη τήν άπαζίαν πράζεων έζοπατήσεως τής Αρχής μή 
δυναμένων νά προβλεφθοΰν κατά τρόπον συγκεκριμένον 
ούδέ νά ύπαχθούν εις αύτοτελή ποινικήν διάταζιν. Κυρίως 
δέ έννοοϋνται έν προκειμένω ψευδείς έγγραφοί εις έγγρα
φα τής έσωτερικής ύπηρεσίας τής 'Αρχής, αϊτινες άλλως 
δέν θά ήδύναντο νά καλυφθούν.

Κατά τούτα ή άποψις, άτι ώς «τεχνάσματα» νοούνται 
πράζεις έζοπατήσεως τής Αρχής μ ή  σ υ ν ι σ τ ώ σ α ι  
α ύ τ ο τ ε λ ή  έ γ κ λ ή μ α τ α  έμφανίΖεται άνταπο- 
κρινομένη εις τήν πρόθεσιν τοΰ Ιστορικού νομοθέτου. Πρός 
ταύτην δέ ήτο ένηρμσνισμένη καί ή μέχρι τού παρελθόντος 
έτους νομολογία, ήτις έφήρμοσε τό άρθρον 258 έδ. θ' Π.Κ. 
μόνον άπου συνέτρεχαν «τεχνάσματα» μή συνιστώντα αύτο- 
τελές τι έγκλημα, ένφ όπου συνέτρεχεν αύτοτελές έγκλημα 
ψευδούς βεβαιώσεως, νοθεύσεως ή πλοοτογραφίας έδέχθη 
άληθή συρροήν τούτου, ένδεχομένως εις βαθμόν κακουργή
ματος, μέ ύπεζοίρεσιν έν ύπηρεσία εις βαθμόν πλημμελήμα
τος, ήτοι ούχί ύπό τήν έπιβαρυντικήν περίπτωσιν τών ιδιαι
τέρων τεχνασμάτων.

Πράγματι, ή τυχόν έζ έπόψεως άντεγκλημοτικής πολι
τικής άνάγκη τιμωρήσεως τού δράστου ύπεζαιρέσεως έν ύ
πηρεσία, τελέσαντος πρός διευκόλυνσιν ή συγκάλυψιν αύ- 
τής καί ψευδή βεβοίωσιν, νόθευσιν ή πλαστογραφίαν, μέ τήν 
ποινήν κακουργήματος καθίσταται δυνατή έκ τού γεγονό
τος, ότι αί πράζεις τής ψευδούς βεβαιώσεως κλπ. θά τε
λούνται μέ τόν σκοπόν περιποιήσεως περιουσιακού οφέλους 
(άρβρ. 242 παρ. 3, 216 παρ. 3 Π.Κ.).

Βεβαίως είναι δυνατόν έν πρακειμένω νά διατυπωθή 
ή άντίρρησις, ότι δέν νοείται ϋπαρζις « σ κ ο π ο ύ »  πε- 
ριπσιήσεως περιουσιακού όφέλους, έάν αί ώς άνω πράζεις 
τελούνται πρός σ υ γ κ ά λ υ ψ ι ν  τής ύπεζαιρέσεως, 
έφ' όσον τό περιουσιακόν όφελος έχει ήδη άπσκτηθή('7) . 
Ή άντίρρησις είναι βάσιμος. Πλήν όμως δύναται νά παρακαμ- 
φθή, έάν ληφθή ύπ' όψιν άτι τό περιουσιακόν όφελος έρμη- 
νεύετοι παρ' ήμίν εύρύτατα, ώς πόσα έπί τό εύνοϊκώτερον 
διαμάρφωσις τής περιουσιακής κστοστάσεως τού δρά
στου ( '®), οϊα δύναται νά θεωρηθή καί ή έζασφάλισις τοΰ 
ύπεζαιρεθέντος. ( ,Ι9)

(1) Αίχιολογική Έκθεσις 1933, έκδ. Ζαχαροποόλου, σελ.
281

(2) Οδτω π .χ . Α.Π. 270)1972 notv. Χρον. ΙΒ ' σελ. 509, 
Α.Π. 202)1964 Ποιν. Χρον. ΙΔ ' σελ. 493, Α.Π. 331)1963, 
Ποιν. Χρον. ΙΓ ' σελ. 631 κ.ο.κ.

(3) Οδχως αί Α.Π. 89)1958 Ποιν. Χρον. Η ' σελ. 333, 
Α.Π. 146)1959 Ποιν. Χρον. θ '  σελ. 406, Α.Π. 112)1962 
Ποιν. Χρον. ΙΒ ' σελ. 362, Α.Π. 393)1964 Ποιν. Χρον. ΙΕ ',  
σελ. 93.

(4) Οδχως αί Α.Π. 146)1956 Ποιν. Χρον. ΣΤ ' σελ. 363, 
Α.Π. 150)1955 Ποιν. Χρον. Ε ' σελ. 362, Α.Π. 331)1963 Ποιν. 
Χρον. ΙΓ ' σελ. 631, Α.Π. 202)1964 Ποιν. Χρον. ΙΔ ' σελ. 
493, Α.Π. 284)1964 Ποιν. Χρον. ΙΔ ' σελ. 573, Α.Π. 576)1971 
άνωτ., σελ. 149.

(5) Κατά κανόνα έπρόκειτο περί ψευδών έγγραφων »!ς 
καταστάσεις, δελτία κλπ., ήτοι περί έγγράφων προοριζομένων 
διά τήν έσωτερικήν κίνησιν τών δπηρεσιών, μή συνιατώντων 
δ η μ ό σ ι α  έγγραφα, ώστε νά τύχη έφαρμογής τό άρθρ. 
242 παρ. 1, ένφ τό άρθρ 242 παρ. 2 δέν προβλέπει τήν τοιαύ- 
την περίπτωσιν.

(6) Εις τήν παρατήρησιν αυτήν στηρίζεται τό Έ φετ. 
Άθην. 90)1971 Ποιν. Χρον. ΚΑ' σελ. 166, διά νά άποκλείση 
τήν έκδοχήν τής φαινομένης συρροής. Έ ν τούτοις τό συμπέ
ρασμα τούτο έμφανίζεται μάλλον αύθαίρετον. Διότι έάν τά 
«τεχνάσματα» συνιστούν γενικώς έπιβαρυντικήν περίπτωσιν τής 
ύπεζαιρέσεως έν ύπηρεσίφ, ώς όρθώς δέχεται τό βούλευμα, 
τότε κατά ποιαν λογικήν ώρισμένα ές αύτών, ήτοι τά συνι- 
στώντα αύτοτελή έγκλήματα, θά έξακολουθήσουν μέν νά αυνι- 
στοδν «τεχνάσματα», άλλά θά παυσουν νά αποτελούν έπιβαρυν
τικήν περίπτωσιν;

(7) Βλ. είδικώτερον Σ τ α μ ά τ η. Ή  συρροή ποινι
κών νόμων έν γένει καί ή μή τιμωρητή προτέρα ή ύατέρα πρά- 
ξις, Άθήναι 1967, σελ. 26, 168.

(8) Βλ. αχετικώς Μ π ο υ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  Έρμ. Π.Κ., 
Α' σελ. 243 έπ., Π α π π ά, Χρήσις πλαστού έγγράφου καί 
άπάτη, Ποι. Χρον. ΙΕ ' σελ. 204 έπ., Σ τ α μ ά τ η, ένθ’ 
άνωτ., σελ. 187 έπ., μετά παραπομπών είς τήν νομολογίαν.

(9) Βλ. σχετικώς Χ ω ρ ά  φά, Ποινικόν Δίκαιον, 7η 
έκδ., σελ. 343 έπ., Ά  ν δ ρ ο υ λ ά κ η, Περί συρροής 
έγκλημάτων, Β ' ’Αθήναι 1968, σελ. 74 έπ., Σ τ α μ ά τ η, 
ένθ. άνωτ., σελ. 113 έπ.

(10) Τήν δυνατότητα ταύτην όρθώς έχει άποκλείσει ή νο
μολογία. Βλ. τάς άνωτέρω έν σημ. 3 άχαφερομένας αποφάσεις.

(11) Οδτω ρητώς Έ φετ. ’Αθηνών 90)1971, ένθ. άνωτέρω. 
Βλ. καί Σ τ α μ ά τ η, ένθ’ άνωτ., σελ. 177.

(12) Οδτω π .χ . Γ ά φ ο υ, Ποινικόν Δίκαιον, Ειδικόν 
Μέρος, Γ ', σελ. 82 καί σημ. 28 αύτόθι, Μ π ο υ ρ ο π ο ύ 
λ ο υ ,  ένθ' άνωτ. Β ', σελ. 381.

(13) Οδτω χαρακτηριστικώς Schonke - Schroder, S ^ B  
Kommentar, 16η έκδ. 1972, vor § 331, άριθ. 4.

(14) Βλ. Αίτιολογικήν Έκθεσιν, ένθ’ άνωτ., σελ. 280 έπ.
Ωσαύτως άναφέρεται μεταξύ άλλων καί τό άρθρον. 350 τού 
Γερμανικού Ποινικού Κώδικος περί τού βασικού έγκλήματος 
τής ύπεξαιρέσεως έν ύπηρεσίφ, ούχί δμως καί τό άρθρ. 351 
περί βαρείας ύπεξαιρέσεως τιμωρουμένης είς βαθμόν κακουρ
γήματος. Τό άρθρον τούτο ρυθμίζει τήν βαρεΐαν ύπεξαίρεσιν 
κατά τρόπον διάφορον, καθ’ δσον τούτο άπαριθμεϊ περιοριστι- 
κώς ώς λόγους έπιβαρύνσεως πλήν τών ψευδών έγγραφών^ καί 
πράξεις έμπιπτούσας είς τήν άντίστοιχον τού ήμετέρου άρθρ. 
242 παρ. 2 διάταξιν (νόθευσιν, ύπεξαγωγήν κ λ π .) . Οδτως είς 
τό γερμανικόν δίκαιον τό πρόβλημα τής συρροής τοποθετείται 
έπί άλλης βάσεως, ήτοι έπί τού κατά πόσον ή συνιστώσα αύτο
τελές έγκλημα νόθευσις, ύπεξαγωγή κλπ., κατέστη συστατι
κόν στοιχεΐον τού έγκλήματος τής βαρείας ύπεξαιρέσεως. Κα
τά μίαν άποψιν συντρέχει φαινομένη συρροή, ήτοι ή βαρεία 
ύπεξαίρεσις άπορροφεΐ τάς πράξεις νοθεύσεως, ύπεξαγωγής 
κλπ., καθ’ δσον δ νομοθέτης κατέστησε ταύτας συστατικόν 
στοιχεΐον τού έγκλήματος τής βαρείας ύπεξαιρέσεως (οδτω 
F r a n k ,  Strafgesetzbuch, 18η έκδ. 1931, § 351 II ,
W e 1 z e 1, Das Deutsch Strafrecht, 10η έκδ. 1967, σελ. 
532), κατ’ άλλην συντρέχει άληθής συρροή, διότι αί άντικει- 
μενικαί ύποστάσεις τών συντρεχόντων έγκλημάτων δέν συμπί
πτουν πλήρως (οδτω RG 65, 104’ πρός τήν άποψιν ταύτην 
φαίνεται νά συντάσσεται καί Schonke - Schroder, ένθ’ άνωτ. 
§ 351 άριθ. 17 άνευ δμως ιδιαιτέρας έπεξηγήσεως).

(15) « . . .  w en m it der U n tersch lagung  vorsatrlich  
unrich tige Buch - oder R echnungsfuhrung  oder ahnliche 
au t. T auschung der B ehorde berechnete  veransta ltungen  
verbunden  w aren . . .».

(16) Αίχιολογική Έκθεσις, ένθ. άνωτ. σελ. 281.
(17) Οδτω σχόλιον Μ π ο υ ρ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ποιν. Χρον. 

θ '  σελ. 406 καί ή πρότασις I. Γ ρ α φ α ν ά κ η  ε ί ς  
τήν Α.Π. 270)1972 άνωτ. σελ. 512.

(18) Βλ. π .χ . Γ ά φ ο ν, ένθ’ άνωτ. Β ', σελ. 92, Γ ' 51.
(19) Τούτο έπισημαίνει καί τό Έφετεΐον ’Αθηνών 90)1971 

Ποιν. Χρονικά ΚΑ' σελ, 167,
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ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α Χ ΙΛ Λ Ε Ω Σ  Τ Σ Ι Π Ρ Ο Υ Δ Η
Αστυνομικού Διευθυντου Β'

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α. Διά νά εϊμεθα συνοπεκ: πρός τό πνεύμα τής νεω- 
τέρας έπιστημονικής διδασκαλίας, νσμίΖαμεν ότι τόν νομικόν 
όρον «Κατάστασις άνάγκης» πρέπει νά έΕετάσωμεν ύπό τήν 
εύρείαν έννοιαν, άφ' ένός μέν ώς άποκλείουοα τόν άδικον 
χαρακτήρα τής πράΕεως, άφ' έτέρου δέ ώς άποκλείουοα ά- 
πλώς τόν καταλογισμόν. ( Απόψεις Καθηγητοϋ Χωραφά ώς 
είσηγητοϋ ίσχύοντος Κωδικός).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  ά ν ά γ κ η ς  ά π ο κ λ ε ί ο υ ο α  
τ  ό ά δ ι κ ο ν .

Αρθρον 25.

1. Δέν είναι άδικος ή πράΕις, ήν έκτελεϊ τις ϊνα άπο- 
τρέψη παρόντα καί άλλως άναπότρεπτον κίνδυνον άπειλούν- 
τα τό πρόσωπον ή τήν περιουσίαν αύτοϋ ή άλλου τινός άνευ 
υπαιτιότητας του, αν ή έπελθοϋσα διά τής πράΕεως εις τόν 
έτερον βλάβη είναι κατά τό είδος καί τήν οπουδαιότητα ση- 
μαντικώς κατωτέρα άπό τήν άπειληθεϊσαν.

2. Ή  άνωτέρω διάτοΕις δέν έχει έφαρμογήν έπί τοϋ 
έχοντος τό καθήκον νά έκτεθή εις τόν άπειλούμενον κίνδυ
νον.

3. Ή  διάταΖις τοϋ άρθρου 23 έχει άνάλογον έφαρμο- 
γήν καί έν τη περιπτώσει τοϋ παρόντος άρθρου.

Δ ι κ α ι ο λ ο γ ι κ ή  β ό σ ι ς —Ν ο μ ι κ ή  σ η μ α σ ί α .

Πριν ή πρσχωρήσωμεν εις τήν έρμηνείαν καί άνάλυοιν 
τοϋ ώς άνω άρθρου 25 τοϋ Π.Κ. κρίνομεν σκόπιμον νά άσχο- 
ληθώμεν. μέ τό πρόβλημα τής άνευρέσεως δικαιολογικής 
θάσεως καί νομικής σημασίας τής άτιμωρήτου πράΕεως έν 
καταστάοει άνάγκης.

1. Δ ι κ α ι ο λ ο γ ι κ ή  β ά σ ι ς  ό τ ι μ ω ρ ή -  
τ ο υ  έ ν  κ α τ α σ τ ά ο ε ι  ά ν ά γ κ η ς  
π ρ ά Ε ε ω ς .

Έν προκειμένω περί τής δικαιολογικής βάσεως έν τή 
θεωρητική διδασκαλία γίνεται λόγος περί τριών θεωριών 
(Ζησιάδου Π.Δ. 1973, σελ. 319 παρ. 205, Γάφου Π.Δ. 1949, 
σελίς 134 παρ. 58, ΝτΖιώρα Ε.Π.Δ. 1965 καί 1973, σελίς 
74 καί 57, Κωστή Ε.Π.Ν.Τ. 19 παρ. 219 — 220, Σαριπόλου 
Ε.Π.Ν. παρ. 46, 124, 184).

α) Θεωρία 'Υποκειμενική.
β) Θεωρία Αντικειμενική.
γ) Θεωρία Μικτή ή συμβιβαστική ή τοϋ διαφορισμοϋ 

ή τής διαφόρου άποφάνσεως.
Κατά ταϋτα, διά νά άνεύρωμεν τόν δικσιολαγητικόν λό

γον τοϋ μή τιμωρητοϋ τής έν καταστάοει άνάγκης πράΕεως, 
δέν άρκούμεθα μόνον εις τήν υποκειμενικήν θεωρίαν, τήν 
άλλως λεγομένην θεωρίαν τής έπιεικείος ή τοϋ ένστικτου 
τής αύτοσυντηρήσεως, δηλαδή εις τήν άναΖήτησιν υποκειμε
νικών αίτιων (φυσικόν ένστικτον αύτοσυντηρήσεως, άκαττα- 
νίκητος βία ή ψυχική πίεσις, άδυναμία έκπληρώσεως προο

ρισμού ύπό τής ποινής κ.τ.λ.), οπότε ή κατάστασις άνάγκης 
άποτελεϊ λόγον αϊροντα τόν καταλογισμόν. Ούτε πάλιν άρ
κούμεθα μόνον εις τήν άντικειμενικήν θεωρίαν, τήν άλλως 
άποκαλουιμένην θεωρίαν τοϋ ύπερέχοντος συμφέροντος ή τής 
σταθμίσεως τών έννόμων άγοθών, δηλαδή εις τήν άναΖή- 
τησιν άντικειιμενικών κριτηρίων τής άΕίας τών έν συγκρού- 
σει άγοθών μεταΕύ τοϋ κινδυνεϋοντος καί τοϋ θυσιαΖο- 
μένου έννάμου άγαθοϋ, όπότε τό διασωθέν άγαθόν είναι 
πολυτιμότερον τοϋ θυσιασθέντος, τότε ή κατάστασις άνάγ
κης άποτελεϊ λόγον σίροντα τόν άδικον χαρακτήρα τής πρά- 
Εεως (άποψις Καθηγητοϋ Ήλιαπούλου έν τή αίτιολογ. είσηγ. 
ίσχύοντος Π.Κ.).

Επειδή, λοιπόν, οϋτε ή μία ούτε ή άλλη, έκ τών δύο 
ώς άνω θεωριών, είναι ικανή ν' άντιιμετωπίση ένιαίως καί 
όμοιομόοφως άπάσας τάς νοητός ποικίλας περιπτώσεις κα- 
τοστάσεως άνάγκης, έκρίθη άναγκαία ή άνάπτυΕκ; τής τρί
της συμβιβοστικής θεωρίας ή θεωρίας τοϋ διαωορισμού, κοθ' 
ήν χρησιμοποιείται ό τε ύποκεΐιμενικός καί άντικειμενικός 
τρόπος παρατηρήσεως. Δηλαδή κρίνομεν πότε ό δράστης 
ένήργησεν ύπό άκαταγώνιστον ή άκατανίκητον βίαν ή ψυ
χικήν πίεσιν ή πρός διάσωσιν έννόμου άγαθοϋ πολυτιμοτέ- 
ρας άΕίας τής τοϋ κινδυνευομένου ή θυσιαΖομένου. Βέβαιο, 
πρέπει πάντοτε νά λαμβάνεται ύπ' όψιν καί ή ψυχική κατά- 
στασις τοϋ δράστου κατά τήν άπόφοσίν του, ποιον έκ τών 
έν συγκροϋσει έννόμων άγοθών έπρεπε νά σωθή. (Παπακυ- 
ριακόπουλος Π.Κ. 1953, σελίς 227 Ε.Π.).

Ή  τελευταία αΰτη θεωρία είναι ή κρατούσα καί βάσει 
αύτής έχει ρυθμισθή τό όλσν πρόβλημα τής καταστάαεως 
άνάγκης έν τώ ίσχυόντι ποινικφ Κώδικι (Π.Κ. 1955 Χαλκιά — 
Σιφναίου, σελ. 34 παρ. 2).

Πρός καλλιτέραν κατανάησιν τών άνωτέρω τριών θεω
ριών άναφέρονται τά έΕής παραδείγματα:

(1) ΕΙς τήν περίπτωσιν τής ύττοοοειιμιενιχής θεωρίας.

Ό  Α καί ό Β εύρίσκσνται εις μίαν μικρόν λέμβον 
κινδυνεύουσαν νά καταθυθιοθή. Ό  Α άποκτείνει τόν Β καί 
ρίπτει αύτόν εις τήν θάλασσαν, όπως έλαφρύνη τό βάρος 
τής λέμβου καί δυνηθή νά σωθή. Ή προΕις δέν κατολογί- 
Ζεται εις τόν δράστην, άσχέτως άν οϋτη είναι άδικος καί ώς 
έκ τούτου έπιτρέπεται άμυνα, διότι όταν ό Α εύρίσκεται έν 
κινδύνω Ζωής, διεγείρεται τό όρμέμφυτον τής αύτοσυντη
ρήσεως έπί τοσοϋτον, ώστε ούτος κινδυνεύων όχι μόνον 
δέν φοβείται τήν ποινήν, άλλά καί εις σύγχυσιν τοϋ νοϋ 
περιέρχεται μέχρι βαθμού άποκλείοντος τό καταλογιστόν.
Ενταύθα τά άγαθά είναι τής αύτής άΕίας .

(2) Εις τήν περίπτωσιν τής Αντικειμενικής θεωρίας.

Ό  Α λόγω θέρους κοιμάτσι γυμνός. Συνεπείρ αιφνίδιας 
πυρκαϊάς τής οικίας έΕέρχεται, προσβάλλων ουτω τήν δη
μοσίαν αιδώ. Ή πράΕις τούτου δέν προσβάλλει τήν δημο
σίαν οίδώ, διότι δέν είναι άδικος, έπειδή τό διασωΖόμενον 
αγαθόν τής Ζωής του είναι μεγαλυτέρας άΕίας άπό τής προσ
βολής τής δημοσίας αίδούς. Δέν είναι βέβαια οϋτε καί κα- 
ταλογιστή, λόγω φόβου, τρόμου καί ένστικτου αύτοσυντη
ρήσεως.
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(3) Εις τήν περίπτωσιν τής θεωρίας τοΰ διαφορισμοΟ.

Έντοϋθα λέγαμεν, ώς έτονίσαμεν καί άνωτέρω, ότι έ
χουν έφαρμογήν τά έν τφ ίσχύσνπ Π. Κώδικι διαλαμβανό
μενο. Ούτως, ό ΚώδιΕ διά τοϋ ώς άνω μνημσνευομένου άρ
θρου 25 αυτού υιοθετεί τήν θυσίαν τοϋ εύτελεστέρου πρός 
διάσωσιν τού ύοερτέρου, έφ' όσον δέν είναι δυνατή ή ουν- 
ύπαρΕις καί σωτηρία καί τών δύο, κοί πρσχωρών διά τού 
άρθρου 32 (περίπτωσις δευτέρα, ώς άποκλείουσα τόν κα
ταλογισμόν, ήτις θ' άναπτυχθή κατωτέρω) δέχεται άτι ό 
ένεργών ύφίσταται ψυχικήν πίεσιν, ώστε νά μή δυνάμεθα 
ν' άΕιώσωμεν απ' αυτόν τήν σωτηρίαν τού Εένου άγαθού 
καί τήν θυσίαν τού ίδιικοϋ του.

Εις τήν περίπτωσιν τής θεωρίας τούτης άναφέρονται 
τά ώς άνω δύο παραδείγματα.

2. Ν ο μ ι κ ή  σ η μ α σ ί α  ά τ ι μ ω ρ ή  τ ο υ  
π ρ ά Ε ε ω ς  έ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ι  ά ν ά γ κ η ς .

Εν προκειμένω, διά τόν άκριβή προσδιορισμόν τής νο
μικής σημασίας τής άτιιμωρήτου πράΕεως έν καταστάσει ά
νάγκης, έχουσιν ύποστηριχθή οί έΕής άπόψεις:

α) Ή άποψις καθ' ήν ή έν καταστάσει άνάγκης τε- 
λεοθεϊσα πράΕις δέν είναι νόμιμος, άλλά δέν είναι καί ά- 
πηγορευμένη, πλήν όμως άπστελεϊ άπλώς λόγον άποκλει- 
αμοΰ τής ποινής (Γάφος Π.Δ. 1949 παρ. 58 σελ. 135 — 
136. ΝτΖιώρας Ε.ΕΧΙ.Κ. 1965, σελ. 75).

β) Ή άποψις καθ' ήν τό ναμικόν άποτέλεσμα τής κα- 
τοστάαεως άνάγκης είναι πάντοτε ό άποκλεισμός τής ένο- 
χής κοί ώς έκ τούτου ή πράΕις είναι μέν άδικος ούχί όμως 
καί καταλογιστή (Κωστή Ερμηνεία 1936, σελ. 398 ΤΖωρ- 
τΖοπούλου έγχειρίδιον 1936, σελ. 375 κοί 378).

γ) Ή άποψις ευρέως διαδιδαμένη καί τήν δέχεται έ- 
νιαίως ότι τό νομικόν άποτέλεσμα τής έν καταστάσει άνάγ
κης πράΕεως είναι ό άποκλεισμός τοϋ άδικου χαρακτήρας 
τής πράΕεως καί ό καταλογισμός αύτής (Καθηγητής Ήλιό- 
πουλος)' 'Ενταύθα βλέπομεν ότι κατά τήν άποψιν ταύτην 
ό λόγος τού άτιμωρήτου τής καταστάσεως άνάγκης έΕομοι- 
οΰτοι μέ τόν τής άμύνης.

Έν προκειμένω, νομίΖαμεν ότι τόσον ή δικαιολογική 
βάσις όσον καί ή νομική σημασία τής καταστάσεως άνάγκης 
είναι διάφορος τής άμύνης, δοθέντος ότι έπί μέν άμύνης 
έρχεται εις σύγκρουσιν τό δίκαιον πρός τό άδικον, ένώ 
έπί τής καταστάσεως άνάγκης έρχονται εις σύγκρουσιν 
ένναμα άγαθά μέ διάφορα δικαιώματα τών δικαιούχων καί

δ) Ή άποψις τής νεωτέρας διδασκαλίας, καθ' ήν τό 
νομικόν άπστέλβμα τής έν καταστάσει άνάγκης πράΕεως εί
ναι άλλοτε μέν λόγος άπσκλεισμοϋ τού άδικου χαρακτήρος 
τής πράΕεως, άλλοτε δέ λόγος αποκλεισμού τού καταλο- 
γιστοΰ (ένοχής).

Τήν τελευτοίαν ταύτην άποψιν τής νομικής σημασίας 
τής άτιμωρήτου έν κατοστάσει άνάγκης πράΕεως έδέχθη 
καί υιοθέτησε καί ό ήμέτερος έν ίσχύϊ Π. ΚώδιΕ.

Β. Έ ρ μ η ν ε I α —ά ν ά λ υ σ ι ς.

Καί ήδη έρχόμεθα εις τήν έρμηνείαν καί άνάλυσιν τού 
ίσχύοντος έν τώ ήμετέρω Κώδικι τοϋ άρθρου 25 περί κα- 
τοστάσεως άνάγκης άπακλειούσης τό άδικον.

Διά τήν ϋπαρΕιν καταστάσεως άνάγκης, κατά νόμον, 
Ινα μείνη άτιμώρητος ό έκτελέσας άδικον πράΕιν, άπαιτεϊτσι 
ή συνδρομή τών άκαλούθων όρων ή προϋποθέσεων τών ύπό 
τοϋ άρθρου 25 παρ. 1 άναφερομένων:

α. Π ρ ώ τ η  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς .  Κ ί ν δ υ ν ο ς  
π α ρ ώ ν  κ α ί  ά λ λ ω ς  ά ν α π ό τ ρ ε  π τ ο ς  
— "Ε ν ν ο ι ο κ ι ν δ ύ ν ο υ .

Δηλαδή, ούτό σημοίνει, ότι ή κατάστοσις άνάγκης δι- 
καιλογεϊται, άφ' ένός όταν ό κίνδυνος έπίκειτοι άμέσως καί 
άσφσλώς ή ήρΕστο καί έΕακολουθεϊ ύφιστάμενος έπ' άρ- 
κετόν χρονικόν διάστημα (δηλοδή, ό κίνδυνος) είναι διαρ
κής, π.χ. τό έτοιμόρροπον μιας οικοδομής, διότι μετά τήν 
παρέλευσιν τού κινδύνου πράΕις δέν συγχωρεϊται. ("Ιδε 
ΤΖωρτΖοπούλου Ούσ. Π.Δ. 1936, σελίς 204 καί ΝτΖιώρα 
Ε.Ε.Π.Κ., 1965, σελ. 76), καί, άφ' έτέρου, όταν ό κίνδυ
νος δέν είναι δυνατόν ν' άπστραπή κατ' άλλον τρόπον, διότι 
δέν υπάρχει άλλη όδός σωτήριος, έστω καί διά τής φυγής,

παρά διά τής βλάβης Εένου έννόμου άγαθού σημαντικώς 
κστωτέρος κατά τό είδος καί τήν σπουδαιτόητα άΕίας, ώς 
ή διάτοΕις τού άρθρου 25 παρ. 1, «ινα άπστρέψη παρόντα
καί άλλως άναπότρεοτσν κίνδυνον.........», άν ή έπελθοϋσα
διά τής πράΕεως εις έτερον βλάβη είναι κατά τό είδος κοί 
τήν σπουδαιότητα σημαντικώς κστωτέρο άπό τήν άπειλη- 
θείσαν, άλλως κατάστοσις άνάγκης δέν ύφίσταται (Ποιν. 
χρον. 1953, σελ. 548).

β. Δ ε υ τ έ ρ α  π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .  Κ ί ν δ υ ν ο ς  
ά π ε ι λ ώ ν  τ ό  π ρ ό σ ω π ο ν  ή τ ή ν  
π ε ρ ι ο υ σ ί α ν  α ύ τ ο ϋ  ή ά λ λ ο υ  τ ι -  
ν ό ς.

Έν πρακειμένψ, παρατηρούμεν ότι ό νόμος δέν όρΙΖει 
τό πόθεν πρέπει νά προέρχηται ό κίνδυνος. Συνεπώς, δυνά
μεθα νά δεχθώμεν, χωρίς περιορισμόν, ώς έπί μόνου «κιν
δύνου», ότι ή κατάστοσις άνάγκης δημιουργεϊται καί όταν 
ό κίνδυνος στρέφεται κατά τής σωματικής άκεραιότητος 
καί υγείας, τής τιμής τοϋ φύλλου (άγνείας), καί τής προ
σωπικής έλευθερίας. Αύτήν τήν έννοιαν έχει ό όρος «κίν
δυνος τοϋ προσώπου», ότι δηλαδή προδήλως, πλήν τοϋ δι
καιώματος τής Ζωής, περιλαμβάνονται καί τ ' άνωτέρω δι
καιώματα.

Έρωτόται: Περιλαμβάνεται ή τιμή ώς ένναμον άγα- 
θόν δυνάμενον νά δημιουργήση κατάστασιν άνάγκης;

Κατ' άρχήν, λέγαμεν ότι ούδε'ις ποινικός όρισμός δέν 
είναι άσφαλής διά τήν κάλυψιν όλων τών περιπτώσεων κα
ταστάσεως άνάγκης τής τιιμής. Τό ένναμον τούτο άγαθόν 
δέν περιλαμβάνεται εις τόν όρον « κ ί ν δ υ ν ο ς  τ ο ϋ  
π ρ ο σ ώ π ο υ » ,  δοθέντος ότι ή βλάβη τούτου είναι 
εύκάλως έπονορθωτή κοί δέν δύναται νά δημιουργήση κα- 
τάσταοιν άνάγκης δικαιολογούσαν τήν έκτέλεσιν άδικου 
πράΕεως.

Βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις, καθ' άς πρέπει νά 
άναγνωρισθή κατάστοσις άνάγκης τής τιμής, π.χ. θεωρού
μαι πεπλανημένως ύποπτος τελέσεως βαρέος έγκλήμοτος 
καί διά νά διοσώσω τήν τιμήν μου άφαιρώ θιαίως έν έγ- 
γροφον, έΕ οϋ άποδεικνύεται ή άθωότης μου, ή κορασίς 
κολυμβούσα εις λουτρά «ΜΠΑΤΗ» Π. Φαλήρου, τής όποιας 
έκλεψαν τά ένδύματα, άναγκάΖεται νά κλέψη Εένα, προ- 
κειιμένου ν ' άπατρέψη τήν βλάβην τής τιμής της, έκ τής 
έπιστραφής της γυμνής εις τήν έν Πσγκρατίω οικίαν της.
Επειδή αί περιπτώσεις αΰτσι σπσνίως συντρέχουν, ό νομο- 

θέτης έντελώς όσκοπον έκρινε νά άναγνωρισθη, κατά τρόπον 
γενικόν, ή κατάστοσις άνάγκης τής τιμής.

Έλέχθη άνωτέρω, ότι ύπό τού Νόμου δέν όρίΖεται ρη- 
τώς ή προέλευσις τού κινδύνου καί ώς έκ Τούτοιυ νομίΖο- 
,μεν άναγκαίως ότι πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή κατάστοσις 
άνάγκης δημιουργεϊται κατά κανόνα κοί έΕ άνωτέρας βίας 
ή θεού βίας, δηλαδή έκ τυχαίων καί έντελώς έΕσιρετικών 
συμβάντων έναντίσν τών όποιων ό άνθρωπος θεωρείται έντε
λώς άνίκανος ν' άντιστή ή άντιδράση, ώς έπί σεισμού, πλημ
μύρας, πυρκαϊάς, ναυαγίου κ.τ.λ., ή καί συγκρούσεως άμαΕο- 
στοιχιών, ώς καί δυνατόν έκ τής πράΕεως τρίτου προσώπου, 
π.χ. ό Α άπειλούμενος σοβαρώς διά μοχαίρας ύπό τού Β τρέ
πεται εις φυγήν, πλήν όμως έν τή άρμη του άνατρέπει τρίτον, 
τόν όποιον τραυματίζει, ή διά νά άποφύγη τήν έπίθεσιν τού 
Β, άπειλοϋντος τήν Ζωήν του παραβιάΖει καί καταστρέφει τήν 
θύραν τής Εένης οικίας ("Ιδε Κορανίκα Π.Δ. 1961 σελ. 91, 
Μπουροπούλου Ε.Π.Κ. 1959 άρθρ. 25, παρ. 2, 1α).

Έκ τών άνωτέρω πραδειγμάτων προκύπτει, ότι ό έν κα- 
ταστάσει άνάγκης δρών οφείλει νά γνωρι'Ζη τόν κίνδυνον 
καί τήν έντεύθεν κατάστασιν άνάγκης. Δηλαδή ένταύθα συ
νάγεται, άτι έν τή έκτελέσει τής έν καταστάσει άνάγκης πρά
Εεως πρέπει νά συνυπάρχη, άφ' ένός τό ύπσκειμενικόν 
στοιχεϊσν τής γνώσεως τοϋ κινδύνου καί άφ' έτέρου ή πρό- 
θεσις τής άποτροπής τούτου. Τό τελευταϊον συνάγεται έκ 
τής φοάσεως τοϋ νόμου «ίνα άπστρέψη παρόντα... κίνδυνον» 
καί τούτης κατ' άκολουθίαν τό υποκειμενικόν στοιχεϊον γνώ- 
οεως τού κινδύνου.

Τό όρθρον 25 παρ. 1 προχωρεί ώς πρός τά έννομα 
άγαθά καί λέγει «άπειλούντα. . .  ή τήν περιουσίαν αύτοϋ ή 
άλλου τινός» ώς πρός μέν τά προσωπικά έννομα άγαθά έγέ- 
νετο λόγος καί έτονίσαμεν ποια ύπό τού ίσχύοντος ώς άνω 
άρθρου περιλαμβάνονται.

Ώ ς  πρός δέ τήν κατηγορίαν τών έννόμων άγαθών τά 
( Συνέχεια είς τήν σελ. 934)
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"ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ , ,

Ρ  ΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ άναμφιαβήτητον, δτι δ άνθρωπος τής 
δποχής μας καθημερινώς προβληματίζεται έπί διαφόρων 

γεγονότων, τά δποία, παρουσιαζόμενα είς τδν κύκλον τών κα
θημερινών θεμάτων, δημιουργούν έντυπώοεις, αί δποΐαι έν πολ- 
λοΤς χαράσσουν τδν δρόμον τής κοινών ικότητος.

Μέσα είς αύτά περιλαμβάνεται καί ή αγωνία τοΟ άνθρώ- 
που τής σήμερον, ή δποία δέν περιορίζεται μόνον είς τήν αβε
βαιότητα τών κινδύνων τής ζωής, άλλά προχωρεί πέραν αύτών, 
είς τήν έξειδανικευμένην έκείνην μορφήν τοδ ένδιαφέροντος 
τών προβλημάτων τοο, πρδς τδν σκοπόν τής διαμορφώσεως αύ- 
τοΟ, είς άξιον νά έκπληρώση τδν θεΤον προορισμόν τοο.

Καί ώς πρώτη βασική άρχή πρέπει νά ληφθή δπ’ δφιν ή 
άναγνώριοις τής Ανθρώπινης προσωπικότητος, ή δποία Απαι
τεί τδν σεβασμόν τοβ άνθρώπου, ώς βεΐον δημιούργημα, τδ δ- 
ποΤον δικαιούται νά ζήση καί νά μορφωθή, έντδς τών πλαισίων 
μιάς κοινωνίας άνθρώπων, διεπομένων Απδ τάς ιδέας τού δι
καίου, άνευ ήθικών καί κοινωνικών προβληματισμών.

Πάσα άπομάκρυνσις άπδ αύτά καταστρέφει τήν ήθικήν τά- 
ξιν τής ζωής καί τδν σεβασμόν πρδς τάς Αξίας.

Πρωτεύοντα ρόλον, έν προκειμένψ, διαδραματίζει ή δπο- 
κειμενική άντίληψις κάθε άτόμου, έπί τών παρουσιαζομένων 
καθημερινώς προβλημάτων, ή δποία πιθανόν νά είναι βεβαρυ- 
μένη διά ποικίλων συμπλεγμάτων, μέ άποτέλεσμα κάθε κρίσις 
ή ακέψις νά Απέχη τής πραγματικότητος, τήν δποίαν μάς 
προσφέρει μόνον ή άντικειμενικότης.

Καί τά συμπλέγματα αύτά, είς τδν έσωτερικδν κόσμον 
τού άνθρώπου, μή έκδηλούμενα εύθέως είς πράξεις καθα- 
ράς, καταπιέζουν τδν άνθρωπον καί δημιουργούν ψυχικά βιώ
ματα, έξω άπδ τδν κόσμον τής κοινών ικότητος.

"Οταν αύτά έκφρασθοΰν δπδ τήν έπήρειαν τών συναισθη
μάτων μίσους, φθόνου κ.λ .π ., δημιουργούν καταστάσεις, διά τήν 
έκφρααιν Αντικειμενικής κρίσεως γεγονότος τινός, λόγψ ύπο- 
κειμενικής πρσκαταλήψεως, αί δποΐαι κατευθύνουν σκέψεις καί 
ιδέας μακράν τοδ χώρου τής πραγματικότητος.

Γίνεται λοιπόν συχνάκις δ άνθρωπος, άνευ ούδεμιάς πρδς 
τούτο έπιθυμίας ή σκοπού, άρνητής τών προβλημάτων τής ζω
ής, έφ’ δσον δέν λαμβάνεται ώς βάσις τών κατευθύνσεων αύ- 
τοδ ή άγνή προαίρεσις, ήτις πηγάζει άπδ τά διδάγματα τής 
Χριστιανοσύνης.

Διότι δσον μεγάλη καί άν είναι ή δύναμις τοδ άνθρώπου, 
δέν δύναται νά δπερβή τήν Αδυναμίαν αύτοδ, νά άντιληφθή τδ 
μέγεθος τού Ανθρωπίνου μεγαλείου, νά Αντικρύση καθαρά τήν 
άλήθειαν, μακράν τών κοινωνικών συμβατικών δποχρεώσεων 
καί έπαγγελματικών προκαταλήψεων, αί δποΐαι ύποδουλώνουν 
τδ άτομσν είς άνελευθέρας σκέψεις καί καθιστούν τούτο, έν 
πολλοϊς, Αρνητικόν στοιχεΐον, δηλαδή κοινωνικώς άρρωστον.

Δέν χωρεϊ Αμφιβολία, δτι είς τήν διαμδρφωσιν τοδ χα- 
ρακτήρος κάθε Ανθρώπου, ώς πρδς τήν έξωτερικήν αύτοδ συμ
περιφοράν, έπιδροΰν κατά τρόπον πολλάκις Αποκλειστικόν, τό
σον τδ έπάγγελμα δσον καί ή έποχή τής γεννήσεώς του δηλα
δή ή γενεά του.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν διακρίνομεν άτομα άντικοι- 
νωνικώς κινούμενα λόγφ έπηρεασμοδ των έκ τού έπαγγέλ- 
ματός των' καί ένφ έχουν τήν Απαιτουμένην πνευματικήν ώ- 
ριμότητα καί κοινωνικήν μόρφωσιν, νά γίνωνται διά τών ένερ- 
γειών των καί τών σκέψεών των, κάθε άλλο παρά ένεργά κοι
νωνικά στοιχεία.

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, σπουδαΐον ρόλον διαδρα
ματίζει ή διαφορά τοδ χρόνου, ή δποία χωρίζει τήν μίαν γενεάν 
άπδ τήν άλλη.

Καί δσο μεγαλυτέρα είναι ή διαφορά αύτή, τόσον περισ
σότερον ποικίλλουν αί έντυπώοεις καί αί σκέψεις τών άνθρώ
πων καί ώς έκ τούτου ή έξωτερική συμπεριφορά αύτών, είς τήν 
άντιμετώπισιν διαφόρων σπουδαίων κοινωνικών προβλημάτων, 
μέ άνάλογον έξωτερικήν άντίδρασιν.

ΤοΟ Άστυν. Β' κ. I. Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Είναι δύσκολον ή μία γενεά νά πλησιάση τήν άλλην, μέ 
τδ πλήθος τών βιωμάτων τά δποία διαρκώς συγκεντρώνει δ 
χρόνος, ούτως ώστε κάθε μία, Ανεξαρτήτως τών ποικίλων 
καθιερωμένων κοινωνικών ύπσχρεώσεών της, νά χαράααη τδν 

'δικό της δρόμο, δημιουργούσα τδν δικό της κόσμο.
Καί δ κόσμος αύτός, τής κάθε γενεάς, είναι τόσο μεγά

λος, δσοσ ή ζωή, διότι μέσα είς αύτδν ζή καί κινείται, κάθε 
δέ πράγμα τδ δποΐο ξεφεύγει άπδ αύτδν είναι άπαράδεκτον.

Ή  γενεά ή δική μας, ή δποία έζησεν δλη τήν φρίκη τού 
τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, τήν πείνα καί τήν έλλειψιν 
τών στοιχειωδών πραγμάτων τής ζωής, δέν είναι δυνατόν νά 
συμβιβασθή είς τάς σκέψεις καί τάς ιδέας, μέ τήν γενεά τών 
νέων τής σήμερον, οί όποιοι εύρίσκονται μακράν προβληματι
σμών, είς τά Απαραίτητα μέσα κοινωνικής διαβιώσεως, ήτοι, 
ένδύσεις καί έργασία, Αφού ύπό τής πολιτείας, παρέχεται Αφει
δώς τδ ένδιαφέρον καί ή μέριμνα δι' αύτούς.

Έχουν λοιπόν οδτοι ένα δικό τους κόσμο, δ δποΐος θά πρέ
πει νά είναι δρθός, Αφού ώριομένα κοινωνικά ταμπού τού πα
ρελθόντος, έπάνω είς ήθικά π .χ. προβλήματα, έντελώς ήλλα- 
ξαν καί έκεΐνο τδ δποΐο χθές ήτο άνήθικον καί έπεχθές, σή
μερον ούδεμίαν προκαλεΐ αϊαθησιν.

Ώ ς συνεπακόλσυθα τής διαμορφώσεως τού δλου Ανθρωπί
νου χαρακτήρος, κρινόμενα Ανεξαρτήτως Αποτελέσματος, είναι 
ή έκφρασις τού καλού καί τού κακού.

Άμφότερα είναι έξ Αντιθέτου δμοιαι. Ανήκουν είς τδν έ- 
αωτερικδν χώρον τού άνθρώπου, έκφράζονται δμως κατά διά
φορον τρόπον.

Τούτο ένυπάρχει είς τδν άνθρωπον Απδ τής γεννήσεώς του, 
δηλαδή μπορούμε νά ύπσστηρίξωμεν, δτι δ άνθρωπος γεννάται 
μέ αΰτό.

Τούτο Αποβάλλει σιγά - σιγά, διά τής γνώσεως καί τής 
διδασκαλίας.

"Οσον άνωτέρα είναι αύτη, τόσον δ άνθρωπος πλησιάζει 
τήν τελειότητα.

Τόσον τδ ένα, δσον καί τδ άλλο Αποτελούν Τδια γνωρί
σματα κάθε άνθρώπου, Αναλόγως τού τρόπου τής έκφράσεώς 
των.

Τδ κακό δύναται νά καταπολεμηθή, Αδύνατο δμως νά κα- 
τανικηθή καί πάντα θά φέρη τδ σπέρμα τής διαβολής.

Τούτο ένισχύεται Αϊτό τήν Αδιαφορίαν, τήν δποίαν παρου
σιάζει κάθε άνθρωπος μέσα του πρδς αύτό.

Πρέπει νά περάσουν πολλά χρόνια, διά νά καταλάβουμε 
τήν άλήθειαν δλων τών κρίσεων ή πράξεών μας, αί δποΐαι 
μάς έξηπάτηοαν, δπισθεν τού φάσματος μιάς ήθελημένης πολ
λάκις πλάνης.

Ό  μέγας φιλόσοφος Γκαΐτε λέγει, δτι μπορεί μέν νά εί
ναι κανείς καλός, Αλλά δταν ύπάρχουν κακοί καί τδν θίγουν, 
έχει δποχρέωσιν νά άμυνθή.

Ή  άμυνα αύτοδ Αποτελεί άμυνα τής δλότητος, διότι έστω 
καί άν δέν έχει άποτέλεσμα, θά Ανάψη τδν πυρσόν, δ δποΐος 
θά φωτίση τά σκοτάδια τής ψυχής καί θά τδν προβληματίση.

Αύτό είναι τδ σωστό, είς τήν πραγματικότητα. Χρειαζόμε- 
θα δμως διά τούτο γνώσεις.

Καί αί γνώσεις είναι Αποτέλεσμα έντατικής μελέτης καί 
μακράς διδασκαλίας ε ίς  δλα τά πλάτη, τά δποία καλύπτουν 
τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα.

Πρέπει λοιπόν δ άνθρωπος, νά προχωρή μακράν τών έπαγ
γελματικών καί προσωπικών του προκαταλήψεων, σεβόμενος 
τή άθρωπίνην δντότητα, τήν άνθρωπίνην Αξιοπρέπειαν, λαμβά- 
νων διδάγματα μέσα Από τδν πλούτον τών ρημάτων τής Χρι
στιανικής διδασκαλίας, χωρίς νά Απομακρύνεται Απδ τδν δρό
μον τδν δποΐον χαράσσει ή έξέλιξις τής ζωής, ούτως ώστε νά 
είναι πάντοτε ώψέλιμον κοινωνικόν στοιχεΐον.
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Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΓΡΑΦ ΕΙ Ο Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ  

κ. Η Λ Ι Α Σ  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Σ

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Οί φίλαθλοι Ιχουν μετατροπή etc, δχλον. Καί αύτά τά σίδερα ύποχαφοΟν, 
έμπρός εις τήν μαζικήν δύναμιν, τήν όρμητιχότητα, καί τή βιαιότητα των 

έξαγριωθέντων θεατών.

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου) 

ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τά δακρυγόνα, έμοτικά καί καπνογό- 
να, ρίπτονται διά χειροβομβίδων, βλημά
των, καλύκων καί άλλων έκτοΕευτήρων 
προσηρμοαμένων έπί οχημάτων, περιγρα- 
φομένων κατωτέρω.
Χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς  (GRENADES 

— Γκρινέϊντς)

α) FEDERAL SPEDEHEAT, (φέντε
ραλ σπέντεχιτ) Ν. 112.

Ή δακρυγόνος χειροβομβίς (Tear gas 
Grenade) εϊνοι κυλινδρικόν δοχεϊον, δια
μέτρου 0,063 μ. κοί μήκους 0,127 μ.

Ή χειροβομβίς οϋτη, 1 ' ' λεπτόν με
τά τήν άπασφάλιοιν καί ρϊψιν της, άνα- 
δίδει δοκρυγόνον νέφος άπό τάς όπάς, 
οϊτινες εύρίακοντοι εις τήν βάσιν, τήν 
κορυφήν καί τά περιφερειακά τοιχώμα- 
ματα, έπί 25 —35' '  λεπτά τής ώρας.

β) FEDERAL TRIPLE CHASER 
(φέντεραλ τράιιπλ τσέϊΖερ) Ν. 115.

Αϋτη, 2 ’ ’ λεπτά μετά τήν άπασφάλι- 
σιν καί ρϊψιν, έκρήγνυτσι καί χωρίζεται 
εις τρία τμήματα. Τά τεμάχια ταϋτα έκ- 
τινάσσονται κοί διασκορπίζονται, ένερ- 
γοϋντα ώς χωριστοί βομβίδες, άναδίδου- 
οαι δοκρυγόνον νέφος έπί 20 — 25' ' λε
πτά τής ώρας. Ή χειροβομβίς οϋτη έ- 
κρήγνυται καί χωρίΖεται, διό καί δέν έ- 
πιτρέπετοι νά ρκρθή έπί ή μεταΕύ άνθρώ
πων, διότι υπάρχει κίνδυνος νά τραυμα- 
τισθή τις έκ τής βιαίας έκτινάΕεως τών 
τριών τμημάτων.

γ) FEDERAL BLAST DISPERSION 
(φέντεραλ μπλάστ ντισπέρσιον) Ν. 121.

Αϋτη έκβάλλει δοκρυγόνον κόνιν καί 
όχι κοπνόν. "Εχει καταακευασθή ούτως, 
ώστε νά μή δημιουργήται θερμότης καί 
μετατροπή τής στερεός ουσίας εις άέ- 
ρισν. ' Ενδείκνυται αϋτη, όαάκις ό χώ
ρος ένθα πρόκειται νά ριφθοϋν δακρυ-

γόνα, περιέχει εύφλέκτους ϋλας ή ο
σάκις πνέή άνεμος. Διότι, ώς γνωστόν 
ό άνεμος παρασύρει τό δοκρυγόνον νέ
φος μακράν ταϋ χώρου συναθροίσεως 
μέ συνέπειαν νά μή πρασβάλλωνται ο! 
διαδηλωτοί.

δ) RIOT GRENADE -  IRRITA
TING AGENT, (Ράϊστ γκρινέϊτ —ip- 
ριτέϊτιντ έίτΖεντ) Ν. 555. 
(Χειροβομβίς έρεθιστική — πταρνι- 

στική). "Εχει χρώμα μπλέ καί περιέχει 
μίγμα δακρυγόνου καί πτορνιστικοϋ. Ή 
ποσότης καπνού, ήτις έΕέρχεται άπό τάς 
όπάς, εϊνοι κατά 2 — 3 φοράς μεγαλυτέ- 
ρα τής τών άλλων χειροβομβίδων. Ή 
έΕοδος τοϋ καπνοϋ άρχι'Ζει 1 ' '  λεπτόν 
μετά τήν άπασφάλιοιν καί ρϊψιν της.

Β λ ή μ α τ α  (PROJECTILES -  
ΠροτΖεκτάϊλς)

Τά δακρυγόνα βλήματα άμοιάΖουν μέ 
τά βλήματα τοϋ πυροβολικού, είναι άμως 
πολύ μικρότερα. (ΖυγίΖουν άπό 250 — 
400 γραμμάρια). Τινά έΕ ούτών είναι 
έρρυθμιαμένα νά ένεργήσουν εις προκα- 
θωρισμένον χρόνον καί άλλα, εύθύς ώς 
προσκρούσουν έπί τίνος άντικειμένου. 
Ούδέν έΕ ούτών έκρήγνυται.

FEDERAL SPEDEHEAT Ν. 206.

Τό βλήμα τούτο έχει μέγιστον βελη
νεκές 200 μέτρα (225 yards). Ή έΕο
δος τοϋ δακρυγόνου νέφους γίνεται άπο 
τάς όπάς, αϊτινες εύρίσκονται εις τά 
τοιχώματα αύτοϋ έπί 25 — 35 ’ ’ λεπτά, 
άρχίΖει δέ 4 ’ ’ λεπτά μετά τήν έκτόΕευ- 
σιν τοϋ βλήματος. Τό βλήμα κατά τήν 
πτήσιν του στρεφογυρίΖει. Τούτο χρησι
μοποιείται προκειμένου νά προαβάλωμεν 
διοδηλωτάς έκ τοϋ μακρόθεν, οσάκις 
δέν είναι δυνατή ή προσέγγισις τούτων. 
Απαγορεύεται ή ρϊψις τοιούτων βλημά

των έπί άνθρώπων, διότι είναι ικανά νά 
προκαλέσουν θάνατον. Ή ταχύτης πτή- 
αεώς των είναι (100) μέτρα κατά δεύ
τερον λεπτόν.

Οσάκις πρόκειται νά χρησιμοποιη
θούν άπό μεγάλος άποστάσεις, έκτο- 
Εεύανται κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά 
προσκρούουν πρώτον έπί τοϋ έδάφους 
καί μετά άπό πολλά πηδήματα νά φθά- 
οουν εις τόν στόχον των, δτε θά έχη 
έλαττωθή ή ωστική των δύνσμις.

SPEDEHEAT PROJECTILE, Ν. 219.

Τούτο είναι όμοισν μέ τό Ν. 206. Η 
διαφορά των έγκειται εις τό βεληνεκές. 
Τό βλήμα Ν. 219 έχει βεληνεκές 70 
μέτρων. Τούτα έ>'δείκνυτοι νά ρίπτων- 
τοι έναντίον όχλου εύριοκομένου μακράν 
τών ’Αστυνομικών, ούδέποτε άμως έπί 
τών άνθρώπων. Ή  γωνία τοϋ όπλου θά 
είναι τοιαύτη, ώστε νά προσκρούη άρ- 
χικώς τό βλήμα έπί τοϋ έδάφους καί εί- 
τα νά πλησιάΖη τόν όχλον.

FLITE -  RITE PROJECTILE (Φλάϊτ 
ράϊτ προτΖεκτάϊλ) Ν. 230 (βλήμα εύ- 
θείας βολής).

Τό βλήμα τούτο άμοιάΖει μέ τό βλή
μα Ν. 206. Είναι όμως έφωδιααμένον 
μέ τέσσερα έκτεινάμενα σταθεροποιητι
κά τής τροχιάς πτερύγια, εύριοκόμενα
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εις τό όπισθεν μέρος τοό βλήματος, τά 
όποια έκτείνονται (ανοίγουν) ευθύς ώς 
τό βλήμα έΕέλθη τής κάννης τοϋ όπλου 
διά τοϋ όποιου έκτοξευετοι, καί σταθε
ροποιούν τήν τροχιάν του πρός άποφυ- 
γήν στρεφογυρίαματος κατά τήν πτήσιν 
του. Δι' αύτών επιτυγχάνεται ακριβής 
βολή μέχρις άποστάσεως 100 μέτρων. 
Ή  ταχύτης τοϋ βλήματος είναι (100) 
μέτρα κατά δεύτερον λεπτόν καί ή ώ- 
στική του δύνομις Ικανή νά διατρυπή- 
ση κατασκευάς άπό κόντρα - πλακέ καί 
λεπτάς σονίδος, μέγιστον δέ βεληνεκές 
300 μέτρα (325 yards).

Τό βλήμα τούτο χρησιμοποιείται, ό
ταν έπιβάλλεται ή ρϊψις δακρυγόνων 
έντός οικίας άπό παράθυρα ή άλλα μι
κρά άνοίγματα, προκειμένου νά έΕαναγ- 
κασθοϋν άνθρωποι νά έξέλθουν ή νά 
κατοστοΰν άνίκανοι πρός άντίστασιν ή 
δρασιν.

Ή έξοδος τοϋ δακρυγόνου όρχεται 
4 ' '  λεπτά μετά τήν έκτόΕευσίν του καί 
διαρκεϊ έπί 25 — 3 5 ' ’ λεπτά. Ούδέποτε 
ρίπτεται έναντίον άνθρώπου, διότι ύπάρ- 
χει πιθονότης νά διατρυπήση τό σώμα 
του.

BLAST DISPERSION FLITE -  RITE 
(Μπλάστ ντισπέρσιον), Ν. 232.

Τό βλήμα τούτο όμοιάΖει καθ' όλα μέ 
τό Ν. 230. Ή διαφορά των είναι ότι τό 
μέν Ν. 230 έκβάλλει νέφος άπό τάς ό- 
πάς, τό δέ Ν. 232, κόνιν, εύθύς ώς 
πρόσκρουση έπί τίνος σκληρού άντικειμέ- 
νου.

SHORT RANGE SHELL (Σιδρτ ρέϊντΖ
σιέλλ), (Ν. 203).

Τούτο όμοιάΖει μέ τόν κάλυκα φυσιγ
γίου κυνηγεττικοϋ όπλου. Δέν περιέχει 
βλήμα. 'Εντός τοϋ κάλυκος υπάρχει ή 
χλωροσετοφενόνη, ήτις έκτοΕεύετσι άπ' 
εύθείας έκ τοϋ στομίου τής κάννης τοϋ 
όπλου εις άπόστσσιν 10 περίπου μέ
τρων. Ούδέν άλλο σκληρόν άντικείιμενον 
έΕέρχεται τής κάννης, συνεπώς δέν ύ- 
φίσταται κίνδυνος τραυματισμού προσώ
πων έν περιπτώσει σκοπεύσεως έπ' αύ
τών. Προσοχή όμως πρέπει νά καταβάλ
λεται, ίνα ή σκάπευσις γίνεται εις τό 
ύψος τής μέσης τοϋ σώματος τών άν-

θρώπων καί ούχί έπί τής κεφαλής, διότι 
ύφίστατσι σοβαρός κίνδυνος τυφλώσεως 
οίουδήποτε εύρισκομένου έντός τής Ζώ
νης τής έκτοξευομένης κόνεως.

Ύ φ ί σ τ α τ α ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  
π υ ρ κ α ϊ α ς  έ κ  τ ώ ν  δ α 
κ ρ υ γ ό ν ω ν ;

Εάν ή βομβίς ή τό βλήμα πέση έπί 
εύφλεκτων ύλών (ξηρά χόρτα, άχυρα, 
χαρτιά κλπ.) καί ιδιαιτέρως κατά τούς 
θερινούς μήνας, ύπάρχει πιθανότης ά- 
ναφλέξεως τών ύλών τούτων συνέπεια 
τής άναπτυσσαμένης θερμότητος διορ- 
κούσης τής έΕόδου τοϋ άερίου. Κατόπιν 
τούτου, οσάκις πρόκειται νά ρκρθοϋν 
δοκρυγόνα έπί ή πλησίον εύφλέκτων ύ
λών, ένδείκνυτοι ή χρησιμοποίησις τής 
βομβίδος Ν. 121 ή τοϋ βλήματος 232, 
έκ τών όποιων ούδείς κίνδυνος ένάρ- 
Εεως πυρκαϊας ύφίσταται. Αί συακευαί 
αϋται δέν δημιουργούν θερμότητα δυνα- 
μένην νά προξενήσπ άνάφλεΕιν οίασδή- 
ποτε ύλης.

Ό  π λ ο ν έ κ τ ο Ε ε ύ σ ε ω ς  
β λ η μ ά τ ω ν .

Διά τοϋ όπλου τούτου έκτοΕεύονται 
τά ώς εϊρητσι βλήματα. Είναι όμοιον μέ 
τά μονόκαννα κυνηγετικά όπλα, βραχύ- 
τερον όμως κοί στερεωτέρας κατασκευ- 
ής.

Τό μήκος τοϋ όπλου τούτου είναι 
0,74 μ.

Τό μήκος τής κάννης είναι 0,31 μ. 
Ή  διάμετρος τής κάννης του είναι 

0,038 μ. ό 1% ϊντσα. Είναι έφωδιαοιμέ- 
νον μέ κλισιοσκόπιον διά τάς άποστά- 
σεις τών 50, 70 καί 100 μέτρων. Εις 
τάς άποστάσεις αύτάς, ή ακρίβεια τής 
βολής είναι άΕιοσημείωτος.

'Επειδή ή έκπυρσοκρότησις τοϋ ό
πλου είναι λίαν ισχυρά, επιβάλλεται ό
πως στερεώνεται καλώς εις τήν ώμο
πλάτην, διότι ύφίσταται κίνδυνος έκτι- 
νάΕεως κοί διαφυγής του έκ τών χει- 
ρών τοϋ πυροβολούντος.

Διά τοϋ ίδιου όπλου έκτοΕεύονται καί 
χειροβομβίδες, άφοϋ προσορμοσθή εις 
τό στόμιον τής κάννης ειδική μεταλλι
κή συσκευή (ό έκτοΕευτήρ). Αί χειρο
βομβίδες έκτοΕεύονται μέχρις άποστά-

ΤραυιμΛτίας άστυνομιχός, έκ ριφβέν- 
τος όπό διαδηλωτών λίθου, κατά τάς 

άναρχικχς έκδηλώσεις τού 1965.

σε ως 70 — 90 μέτρων (εις τά μέτρα 
τούτα δέν περιλαμβάνεται ή άπόστασις 
κυλίσεως έπί τοϋ έδάφους τής βομβί
δος).

Έφ' όσον ή κατάστασις τό έπιτρέ- 
πει, έκτοΕεύονται βλήματα ή βαμβίδες 
δι' ένός όπλου έναλλάΕ, διότι τυχόν ό- 
μοβροντία έπιφέρει σοθαράν βλάβην 
τής ακοής. Πρός άποφυγήν τοιούτου 
σοβαρού ένδεχαμένου, έπιβάλλεται όπως 
τό έν όπλον έκτοΕεύπ βλήματα, τό δέ 
έτερον νά καθαρίΖεται.

Τό σύστημα τούτο έκτοΕεύσεως τών 
βομβίδων έφαρμόΖεται ότον ύφίσταται 
άδυναμία προσεγγίσεως τών διαδηλω
τών πρός ρϊψι,ν τών δακρυγόνων ή ό- 
σάκις λόγω τής σκληρότητος ήν έπιδει- 
κνύουν ούτοι, άδυνατοϋν οί 'Αστυνομι
κοί νά έκβάλλουν τάς χεϊρας των τού 
αύτοκινήτου πρός ρϊψιν βομβίδων λόγω 
τοϋ κινδύνου ον διατρέχουν έκ τών ρι- 
πταμένων λίθων καί άλλων άντικειμέ- 
νων.

Τό όπλον, μετά τήν ρίψιν 5 — 7 βλη
μάτων, πρέπει νά καθαρίΖεται διά τής 
ειδικής ψήκτρας, διότι υπολείμματα πυ- 
ρίτιδος καί δακρυγόνου κόνεως έπικολ- 
λώνται έπί τών έσωτερικών τοιχωμάτων 
τής κάννης, μέ συνέπειαν νά καθίστα- 
τοι δύσκολος καί παλλάκις άδύνατος ή 
έΕόλκευσις τοϋ κέιλυκος κατά τόν χρό
νον δράσεως τών Αστυνομικών, πρός 
άναχαίτιοιν τοϋ κυρίου όγκου τοϋ πλή
θους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Κατωτέρω έκτίθενται ένδιαφέρουσαι 
πληροφορίαι διά μίαν έκάστην τών προ- 
ανοφερθεισών συσκευών.

Χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς

α) Ν. 112 (CN) Ν. 113 ΓϋΜ) 
Χρώμα Ερυθρόν Πράσινον
Μικτόν βάρος 425 γρ. 369 γρ.
Βάρος γομώσεως 389 γρ. 323 γρ.
Βάρος δοκρ. κόνεως 128γρ. 132 γρ.
Διάρκεια έΕόδου άερίου 25 —35' '  λεπτά 
25 — 3 5 ' ’ λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 1 ' '  λε
πτόν, 1 ' ' λεπτόν.

Ή ρϊψις τής βομβίδος γίνεται ώς ά- 
καλούθως:

Κρατείται ό μοχλός άσφαλείας καί ά- 
φαιρεϊτοι ή άσφαλιστική περόνη. Είτα 
ρίπτεται ή βομβίς. "Εν δεύτερον λεπτόν 
άπό τής ρίψεως, ή θρυαλλίς μεταδίδει 
τόν σπινθήρα εις τήν γόμωσιν μεθ' ής 
είναι άνεμεμιγμένη ή χλωρσσετεφόνη. 
Ή γόμωσις άναφλέγεται άπό τήν καϋ- 
σιν τής πυρίτιδος, καί διανοίγει τάς ό- 
πάς άπό όπου έΕέρχεται καπνός. Ή έ
ξοδος τοϋ άερίου διαρκεϊ έπί 35 ' '  λεπτά 
περίπου. Ή  χειροβομβίς δέν έκρήγνυ- 
τοι ούδέ τέμνεται εις τεμάχια δυνάμενα 
νά προξενήσουν σωματικήν βλάβην.

Ρ) Ν. 115— (CN) Ν. 1 1 6 - (DM) 
Χρώμα Ερυθρόν Πράσινον
Μικτόν Βάρος 570 γρ. 560 γρ.
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Βάρος γομώσεως 284 γρ. 269 γρ.
Βάρος δοκρυγόνου 82 γρ. 121 γρ.
Διάρκεια έΕόδου δακρυγ. 20-25' ' λεπτά. 
20— 25 ' '  λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 2 ' '  λε
πτά, 2 ' ’ λεπτά.

Ή χειροβομβίς οϋτη ρίπτεται ώς καί 
ή προπγουμένη. Ευθύς ώς ή θρυαλλίς 
μεταδώση τάν σπινθήρα εις τήν γόμω- 
σιν, ή βαμβίς έκρήγνυται καί χωρίζεται 
εις τρία τεμάχια, άτινα ένεργοϋν ώς 
τρεις βαμβίδες. Εκτός άπό τόν χωρι
σμόν τής βομβίδος, ούδέν άλλο θραύ
σμα δημιουργεϊται. 

γ) Ν. 121 (CN)
Χρώμα Ερυθρόν
Μικτόν βάρος 284 γρ.
Μικτόν βάρος γομώσεως 181 γρ.
Βάρος δοκρυγόνου 132 γρ.
Διάρκεια έΕόδου κόνεως "Αμεσος
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 2 ' ’ λεπτά

Έκ τής χειροβομβίδος τούτης έΕέρ- 
χεται κόνις καί όχι καπνός. Ή έΕσδος 
τής χλωρασετοφενόνης συντελεϊται όμέ- 
αως, εύθύς ώς ή θρυαλλίς μεταδώση 
τόν σπινθήρα εις τήν πυρίτιδα. Ή  χει- 
ροβαμβίς αύτη ένδείκνυται νά ρίπτεται 
όσάκις υπάρχουν εϋφλευκτοι ύλαι, πρός 
πρόληψιν μεταδόσεως πυρκοϊάς.

δ) Καπνογάνος Ν. 108 (HC)
Χρώμα Κίτρινον
Μικτόν βάρος 710 γρ.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 1' λεπτόν 
Διάρκεια έΕόδου καπνού 2'h' λεπτά

Ή χειροβσμβίς αϋτη έκβάλλει μεγά- 
λην ποσότητα καπνού. Ένδείκνυται ή ρί- 
ψις της, όσάκις έπιθυμοϋμεν νά δημιουρ- 
γήσωμεν προπέτοσμα καπνού. 'Επίσης 
ρίπτονται άμοϋ μετά δακρυγόνων πρός 
δημιουργίαν πανικού.

Β λ ή μ ο τ  α

ο) Δοκρυγόνα 
Ν. 206 (CN) 
Χρώμα
Μικτόν βάρος

'Εμετικά 
Ν. 207 (DM) 

Ερυθρόν Πράσινον 
255 γρ. 255 γρ.

Μικτόν βάρ. γομώσεως 120 γρ. 130 γρ. 
Βάρος δοκρυγόνου 48 γρ. 55 γρ. 
Διάρκεια έΕόδου άερίου 25-35" λεπτά 
25—3 5 "  λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 4 ' '  λεπτά 
4 "  λεπτά.
Μέγκττον βεληνεκές 200 μέτρα
200 μέτρα.
Ταχύτης βλήματος 75 μ. κατά δεύτερον 
λεπτόν, 75 μ. κατά δεύτ. λεπτόν.

Τά άνωτέρω βλήματα δέν έκρήγνυνται 
ούδέ δηιμιουργοϋνται θραύσματα.

Διάρκεια έΕόδου δακρυγ. 25-35' ' λεπτά 
25 — 3 5 "  λεπτά.
Διάρκεια καύσεως θρυαλλίδος 4 ' ' λεπτά 
4 ' '  λεπτά.
Μέγιστσν βεληνεκές 295 μέτρα
295 μέτρα.
Ταχύτης βλήιμ. 100 μ. κατά δευτ. λεπτόν 
100 μ. κατά δεύτερον λεπτόν.

γ) Δακρυγόνα Ν. 232 (CN)
Χρώμα ’Ερυθρόν
Μικτόν βάρος 453 γρ.
Μικτόν βάρος γομώσεως 62 γρ.
Βάρος δοκρυγόνου 46 γρ.
Διάρκεια έΕόδου κόνεως άμεσος
Διάρκεια καύσεως θριαλλίδος ένεργεϊ 
κατά τήν ποόακρουσιν.
Μέγιστσν βεληνεκές 295 μέτρα
Ταχύτης βλήματος 100 μ. κατά δ. λεπτόν

Από τό βλήμα τούτο έΕέρχεται κόνις 
εύθύς ώς προσκρούση έπί τού έδάφους.

Κοί τό βλήμα τούτο είναι έφωδιααμέ- 
νον μέ σταθεροποιητικά πτερύγια, ώς τό 
Ν. 230.

δ) Δακρυγόνα Εμετικά
Ν. 203 (CN) Ν. 204 (DM)

Χρώμα Ερυθρόν Πράσινον
Μικτόν βάρ. γομώσεως 90 γρ. 90 γρ. 
Βάρος δοκρυγόνου 45 γρ. 60 γρ. 
Μικτόν βάρος 227 γρ. 227 γρ.
Βεληνεκές 9 — 12 μ., 9—12 μ.

Ο

1) Υπάρχουν καί άλλαι συσκευαΐ έκτο- 
ξεΰσεως δακρυγόνων καί έμετικών, έπει- 
δή δμως δέν ένδιαφέρουν Αμέσως τήν ’Α
στυνομίαν, δέν άναφέρονται.

ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
Ο ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

1. Υ π ό  Δ α κ ρ υ γ ό ν ω ν

Ο προσβληθείς ύπό δακρυγόνων έμ- 
φανίΖει τά άκάλουθα συμπτώματα: 

Αισθάνεται έρεθιαμόν καί φλόγωοιν 
τών βλεννογόνων μεμβρανών (στόμα
τος καί ρινός) καί ιδιαιτέρως τών ό- 
φθαλμών. Λόγω τής προσβολής τού έπι- 
οεφυκότος, αί βλεφορίδες κλείουν άκου- 
σίως έπί τι χρονικόν διάστημα, καθ' δ 
ρέουν ά<ρθονα δάκρυα. 'Επίσης αισθά
νεται κνησμόν (φαγούραν) τού δέρμα
τος.

2. ' Υ π ό  ' Ε μ ε τ ι κ ώ ν

Ό  προσβληθείς ύπό έμετικών αισθά
νεται φλόγωοιν τών βλεννογόνων μεμ
βρανών τού στόματος, ρινός καί όφθαλ- 
μών, άπό τούς όποιους ρέουν άφθονα 
δάκρυα. 'Εκτός τούτων, ό προσβληθείς 
βήχει, πταρνίζεται, άναπνέει μέ δυσκο
λίαν, έχει νουτίαν, έμέτους καί άκου- 
σίας κενώσεις (διάρροιαν).

β) Δοκρυγόνα 
Ν. 230 (CN) 

Χρώμα
Μικτόν βάρος

' Εμετικά 
Ν , 231 (DM] 

Ερυθρόν Πράσινο' 
453 γρ. 453 γρ

Μικτόν βάρ. γομώσεως 121 γρ. 121 γρ 
Βάρος δοκρυγόνου 48 γρ. 48 γρ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1. Ύ π ό  Δ α κ ρ υ γ ό ν ω ν

Ή θεραπεία έκ τής προσβολής ύπό 
χημικών μέσων είναι ή άκόλουθος:

Εάν πνέπ άνεμος, στρέψατε τό πρό- 
σωπσν πρός τήν διεύθυνσιν τού άνέμου 
μέ τούς άφθαλμούς άνοικτούς, έάν δύ- 
νααθε νά τούς άνοίΕετε. Εάν όχι, πα
ραμείνατε μέ τούς όφθαλμούς κλειστούς 
πρός τήν διεύθυνσιν τού άνέμου. Μόλις 
έΕαλειφθή ή φλόγωσις, θά άνοιΈουν ά- 
συναιοθήτως.

Εάν είναι εϋκολον, πλύνατε τούς ό- 
φαθλμούς μέ όφθονον δροσερόν ύδωρ, 
ϊνα έΕαλείψη τόν έρεθιαμόν τού έπιπε- 
φυκότος. Έάν παρά τούτα ούδεμία βελ- 
τίωσις παρατηρήται, πλύνατε τούς ό
φθαλμούς μέ άλατόνερον (έν κοχλιάρι- 
ον άλατος έντός ένός κιλού ϋδατος).

Νά ένθυμήσθε πάντοτε: ΜΗ ΤΡΙΒΕ
ΤΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ σας καί μή 
τούς καλύπτετε μέ ρινόμακτρα. Μή 
σπογγίζετε τά δάκρυα. Τό τρίψιμο καί 
τό κάλυμμα τών οφθαλμών έπιτεΐνουν 
τήν φλόγωοιν κοί τόν έρεθιαμόν.

2. Ύ π ό  Έ μ ε τ ι κ ώ ν

Τά άκάλουθα μέτρα θεραπείας πρέπει 
νά έφαρμόΖωνπαι ε ις  περίπτωσιν προσ
βολής ύπό έμετικών:

Μεταβήτε εις χώρον μή μολυσμένον 
ύπό άερίων καί άλλάΕατε τά ένδύματά 
σας.

Πλίτνατε τούς όφθαλμούς σας μέ ά
λατόνερον (έν κοχλιάριον άλατος έντός 
ένός κιλού ϋδατος).

Πλύνατε τό σώμα σας μέ χλιαρόν ύ
δωρ κοί σάπωνα.

Είσπνεάσατε οινόπνευμα ή αιθέρα πε- 
ριέχοντα μερικός σταγόνας άμμωνίας.

Λάβετε άσπιρίνην διά τήν κεφαλαλ
γίαν.

Έάν ή θεραπευτική αΰτη άγωγή ού- 
δεμίσν βελτίωσιν έπιφέρη, ή συμβουλή 
τού ιατρού είναι άποραίτητος.

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ

Τά δακρυγόνα δέν χρησιμοποιούνται 
μόνον διά τήν άντιμετώπισιν όχλοκρα- 
τικών έκδηλώσεων, άλλά καί διά τήν 
άναχαίτισιν άλλων έγκληματικών ένερ- 
γειών.

Κατωτέρω άναφέρονται περιπτώσεις 
τινές χρησιμσποιήσεως τών δακρυγόνων 
διά τούς σκοπούς τούτους.

1. Δ ι ά  τ ή ν  σ ύ λ λ η ψ ι ν  
ώ χ υ ρ ω μ έ ν ο υ  έ γ κ λ η μ α -  
τ  I ο u

Είναι πιθανόν, έγκληιματίας τις νά 
είοέλθη έντός οίκίος, νά άχυρωθή έντός 
αύτής καί νά πυροβολή κατά τών κα- 
ταδιωκόντων αίιτόν Αστυνομικών, χρη
σιμοποιούν ώς άσπίδα παιδιά ή άλλα 
άθώα άτομα.

Ή  άκίνδυνος σιιλληψις τούτου πρα
γματοποιείται διά τής χρήσεως βλημά
των Ν. 230 ή 232, τά όποια έκτοΕευό- 
μενα μέ άκρίβειαν βολής, ρίπτονται έν
τός τής οικίας ή τού κτιρίου ένθα ό 
κσταδιωκάμενος, καθιστώντα τούτον ά- 
νίκανον πρός δράσιν ή άντίστασιν.

(Συνεχίζεται)
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Ο Ρ Ι Α  Ι Σ Χ Υ Ο Σ  Τ Ω Ν  Ν Ο Μ Ω Ν
Του Άστυν. Α κ. MIX. ΛΑΟΥ

Π Σ είναι γνωστόν, αί πηγαί τοΰ θετοΟ δικαίου καί δλαι 
■“  αί δημοσιότητος χρήζουσαι πράξεις xfiSv διοικητικών άρ- 
χών καταχωρίζονται καί δημοσιεύονται εις τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυδερνήσεως, ή δποία άποτελεϊ τδ έπίσημον δργανον δημοσιεύ- 
σεως καί γνωστοποιήσεως τούτων. Αδτη ίδρύθη έν Ναυπλίφ διά 
Διατάγματος—Νόμου τής 16 Φεβρουαρίου 1833, άντικατέστη- 
οε δέ τδν «'Ελληνικόν μηνύτορα», δστις έξεδίδετο, τότε, ώς 
έπίσημος έφημερίς.

Ή  έφημερίς τής Κυδερνήσεως διαιρείται εις τέσσαρα τεύ
χη καί έκτυποδται εις τό Εθνικόν Τυπογραφεΐον, τό όποιον 
άποτελεϊ δημοσίαν ύπηρεσίαν τεχνικές φύσεως, ύπαγομένην 
εις τό Υπουργείο-; Οικονομικών.

’Εκτός τών τεσσάρων τευχών, ύπάρχει καί έτερον ειδικόν, 
δπερ άφορφ εις τά Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ώς καί 
παράρτημα τής έφημερίδος της Κυδερνήσεως.

Ή  κατανομή τής Ολης, ήτις δημοσιεύεται είς έκαστον τεϋ- 
χος τής έφημερίδος τής Κυδερνήσεως, ρυθμίζεται διά τσΟ Δια
τάγματος τής 16 Σεπτεμβρίου 1917 καί τών μεταγενεστέρως 
έκδοθέντων τραποποιητικών καί συμπληρωματικών αύτοΟ νομο- 
θετημάτων.

Διά τής δημοσιεύσεως, τό περιεχόμενον τής πράξεως τών 
όργάνων τής πολιτείας καθίσταται ού μόνον βέβαιον καί Ασφα- 
λές, άλλά καί γνωστόν είς τούς πολίτας, τών δποίων τάς έν- 
νόμους σχέσεις πρόκειται νά έπηρεάση.

Πάσα πράξις τών όργάνων τής Πολιτείας μή δημοσιευ- 
θεϊαα, κατά τά άνωτέρω, είς τήν έφημερίδα τής Κυδερνήσεως 
είναι νομικώς άνύπαρκτος, έφ’ δσον ή δημοσίευσις αύτής ήτο, 
κατά νόμον, έπιβεβλημένη. Συνεπώς ή δημοσίευσις αποτελεί 
άναγκαΐον στοιχεϊον τής νομίμου ύπάρξεως τών πράξεων τού
των. ’Από τής δημοσιεύσεως ή πράξις τού όργάνου τής Πολι
τείας άπακτφ νομικήν ύπόστασιν καί τό κείμενον αύτής κα
θίσταται αυθεντικόν, δέν έπιτρέπεται δηλονότι άμφισβήτησις 
τοΰ περιεχομένου αύτοΟ.

Ά ρ ί θ μ η σ ι ς  τ ώ ν  Ν ό μ ω ν :  Μέχρι τοΰ έτους
1913, ή άρίθμησις τών νόμων έγένετο διά γραμμάτων, προσε- 
τίθεντο δέ είς τά γράμματα τοΰ άλφαβήτου καί τά γράμματα 
κόππα ( *j = 9 0 ) καί σαμπί ( = 9 0 0 ) . Έ κτοτε ήρξατο νέα
άρίθμησις τών νόμων δι’ ’Αραβικών άριθμών είς διαφόρους σει
ράς. Ή  πρώτη έκ τών ήμερομηνιών τοΰ νόμου είναι ή ήμερο- 
μηνία κυρώσεως καί ή δευτέρα τής δημοσιεύσεως, άπό τής δ- 
ποίας άρχεται καί ή τυπική ισχύς αύτοΟ.

Τ υ π ι κ ή  Ι σ χ ύ ς :  Μεταξύ τυπικής καί ούσιαοτι-
κής ίσχύος τών νόμων γίνεται διάκρισις. Ή  τυπική ίσχύς άρ- 
χεται πάντοτε άπό τής ήμέρας καθ’ ήν δ νόμος έδημοσιεύθη 
είς τήν έφημερίδα τής Κυδερνήσεως, ώς ήμέρα δέ δημοσιεύσεως 
τοϋ νόμου θεωρείται ή ήμερομηνία τήν δποίαν φέρει τό περιέ- 
χον αύτόν φύλλον τής έφημερίδος τής Κυδερνήσεως. Ή  ούσια- 
στική ίσχύς τών νόμων δέν καθορίζεται δμοιομόρφως, ώς ή τυ
πική Ισχύς αύτών, καί άρχεται ή άπό τής δημοσιεύσεως ή άπό 
άλλης ήμερομηνίας ρητώς καθοριζομένης, ώς άναλυτικώτερον 
θά έκθέσωμεν κατωτέρω:

Ο ύ σ ι α σ τ ι κ ή  ί σ χ ύ ς :  Άντιθέτως πράς τήν
τυπικήν ίσχύν—τήν νομικήν ύπόστασιν—τοΟ νόμου, ήτις, ώς 
έλέχθη, άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου εις τήν έ
φημερίδα τίΐς Κυδερνήσεως, ή ούσιαστική ίσχύς αύτοΟ, ή κατ’ 
ούσίαν έφαρμογή τών διατάξεων τοΟ νόμου, άρχεται άλλοτε 
συγχρόνως πρός τήν δημοσίευσιν τοΟ νόμου έν τή έφημερίδι τής 
Κυδερνήσεως καί άλλοτε μετά πάροδον χρόνου τινός άπό τής 
δημοσιεύσεως ταύτης.

’Εν σχέσει μέ τό θέμα τοΟτσ, τό δρθρον 103 τοΰ Είσαγω- 
γικοδ νόμου τοΟ ΆστικοΟ Κώδικος δρίζει, δτι αύτη άρχεται 
μετά 10 ήμέρας άπό τής δημοσιεύσεως τοΟ νόμου είς τήν έ
φημερίδα τής Κυδερνήσεως.

'Η  ΙΟήμερος αδτη προθεσμία παρέχεται διά νά δοθή ή 
εύκαιρία, έξ άπόψεως χρόνου, είς τούς πολίτας νά λάδωσι 
γνώσιν τών διατάξεων τοΰ νόμου, ώστε νά μή δύναταί τις νά 
ίαχυρισθή άγνοιαν, ήτις τυγχάνει ώς γνωστόν άνεπίτρεπτος, 
δεδομένου δτι, κατά τάς γενικάς άρχάς, άγνοια νόμου δέν έ- 
πιτρέπεται.

Τό άνωτέρω άναφερόμενον ΙΟήμερσν χρονικόν διάστημα 
τής άδρανείας τοΟ νόμου (VACATIO LEGIS) ισχύει καί δ- 
ταν δ νόμος δέν όμιλή περί τής οόσιαστικής αύτοΟ ισχύος καί 
δταν δηλαδή έν ταΐς διατάξεσιν αύτοΟ ούδέν διαλαμβάνη περί 
τοΟ χρόνου ένάρξεως τής έφαρμογής αύτοΟ. Ώς είναι δμως 
γνωστόν, οί νόμοι προδλέπρυν, κατά κανόνα, περί τής ούαια- 
στικής αύτών ίσχύος καί ορίζουν, συνήθως, δτι αύτη άρχεται 
άπό τής δημοσιεύσεως είς τήν έφημερίδα τής Κυδερνήσεως, δ- 
πότε ή ούσιαστική τε καί ή τυπική ίσχύς έμφανίζονται χρονι- 
κώς συμπίπτουσαι. Πρόδηλον δμως είναι, δτι οί νόμοι δύναν- 
ται νά δρίζουν, δτι ή ούσιαστική ισχύς αύτών άρχεται μετά 
παρέλευσιν βραχυτέρου ή μακροτέρου χρονικοΟ διαστήματος τών 
10 ήμερών, δπως καθορίζεται ύπδ τών διατάξεων τοΟ άρθρου 
103 τοΟ ΕΐσαγωγικοΟ νόμου τού ΆστικοΟ Κώδικος ή τέλος νά 
έξαρτοΟν τήν έναρξιν τής ισχύος αύτών έκ τής έκδόσεως δια
τάγματος, τό δποΐον θά καθορίζη τδν χρόνον αύτής.

Ά ν α δ ρ ο μ ι κ ό τ η ς :  *0 Κανών δτι δ νόμος
δρίζει περί τοΟ μέλλοντος καί δέν έχει άναδρομικήν ίσχύν 
άνεγνωρίζετο καί είς τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον, καθ’ δ «πάς νό
μος είς τούς έφεξής κρατείτο», είμή είδικώς περί τών προλα- 
βόντων πραγμάτων έτι ήρτημένων τι διηγόρευται». Παρομοίαν 
διάταξιν περιείχε τό άρθρον 2 τοΟ ΆστικοΟ Νόμου τοΟ έτους 
1856. Τό άρθρον 2 τοΟ ίσχύοντος ΆστικοΟ Κώδικος άναφέρει 
δτι «δ νόμος δρίζει περί τοΟ μέλλοντος καί δέν έχει άναδρο
μικήν δύναμιν, διατηρεί δέ τήν ίσχύν του ένόσψ έτερος κανών 
δικαίου δέν καταργήσει αύτόν ρητώς ή αιωπηρώς».

Κατά τά ίσχύοντα τόσον είς τό ιδιωτικόν δίκαιον, δσον καί 
είς τό Δημόσιον, πάς νόμος ρυθμίζει τό παρόν καί τό μέλλον.

*0 κανών δμως τής μή άναδρομικότητος τοΟ νόμου περι
λαμβάνεται είς κοινόν νόμον, μή έχοντα δηλαδή έπηυξημένην 
τυπικήν δύναμιν καί οΰτω πλήρης κατοχύρωσις έναντι τής μή 
άναδρομικότητος τοΟ νόμου είναι Αδύνατος, δεδομένου δτι μετα
γενέστερος νόμος δύναταί ώς γνωστόν, νά τροποποιήση προ
γενέστερον καί νά προσδώση είς έαυτόν άναδρομικήν ίσχύν.

Πλήρης κατοχύρωσις ύπάρχει δταν ή τοιαύτη άναδρομική 
δύναμις τοΟ νόμου Αποκλείεται έκ τών διατάξεων τοϋ Συντά
γματος. Τοιαύτην διάταξιν περιέχει τό άρθρον 11* τοΟ Συντά
γματος 1968, τό δποΐον Αποκλείει τήν έκδοσιν νόμων οί δποΐοι 
έπιβάλλουν ποινάς τοϋ ποινικού δικαίου μέ άναδρομικήν δύνα- 
μιν καί δρίζει συγκεκριμένως, δτι «έγκλημα δέν ύπάρχει ούδέ 
ποινή έπιβάλλεται άνευ νόμου ίσχύοντος πρό τής τελέσεως τής 
πράξεως. Ούδέποτε έπιβάλλεται βαρυτέρα ποινή τής προβλε- 
πομένης κατά τήν τέλεσιν τής πράξεως». Ά ρα  νεώτερος ποι
νικός νόμος, δ δποίος θεσπίζει ποινήν βαρυτέραν ή τό πρώτον 
έπιβάλλει τοιαύτην, είναι Αντισυνταγματικός.

Συνταγματικήν ώσαύτως κατσχύρωσιν, προστατεύουσαν τό 
Ατομικόν δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, περιέχει τό άρθρον 21 τοΰ 
Συντάγματος, τό δποΐον δρίζει δτι «ούδείς στερείται άκων τής 
ιδιοκτησίας αύτοΟ, είμή διά δημοσίαν ώφέλειαν, προσηκόντως 
άποδεδειγμένην δταν καί δπως δ νόμος δρίζει, πάντοτε δέ μετά 
πλήρη άποζημίωσιν δριζομένην δικαατικώς».

Κατά συνέπειαν, νόμος προσβάλλων κεκτημένα έμπράγματα 
δικαιώματα, άντίκειται είς τήν συνταγματικήν ταύτην διάτα- 
ξιν, ή δποία Απαγόρευει τήν προσβολήν τής ιδιοκτησίας άνευ 
τών προδλεπομένων δρων τής Αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως 
καί τής ύπό τοΰ δικαστηρίου καθοριζομένης άποζημιώσεως.

’Εκτός τών περιπτώσεων τούτων, καθ’ άς άναδρομική δύ- 
ναμις Αποκλείεται, ώς έλέχθη, έκ Συνταγματικών Διατάξεων,
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εις τάς λοιπάς δ νόμος δύναται νά προσδώση εϊς τάς διατάξεις 
αύτοΰ άναδρομικήν δύναμιν καί ν4 ρυθμίζη οΒτω καί γεγεννημέ- 
νας ήδη, πρό τής ένάρξεως τής ισχύος τοο, έννόμους σχέσεις, 
δπό τδν 8ρον 8τι τούτο προκύπτει σαφώς έκ τής έννοιας αύτοΰ, 
διότι άλλως στερείται αναδρομικής δυνάμεως καί άφορψ, ώς 
εϊπαμεν άνωτέρω, μόνον εις τό παρόν καί τό μέλλον.

Άναδρομικήν δόναμιν κέκτηνται οί έρμηνευτικοί λεγόμενοι 
νόμοι, οϊτινες αΰθεντικώς έρμηνεύουν προισχύοντας νόμους Α
σαφείς.

Κατ4 τό άρθρον 86 τού Συντάγματος, ή αυθεντική έρμηνεία 
τών νόμων άνήκει εις τήν νομοθετικήν έξουσίαν. Κατ’ έφαρμο- 
γήν τού άρθρου τούτου, ή νομοθετική έξουσία δύναται ν4 έκδίδη 
έρμηνευτικούς νόμους, &7τδ> τόν δρον δτι οί προϊσχύοντες καί 
δπ’ αύτών έρμηνευόμενοι νόμοι παρέχουν Αμφιβολίας, δέν είναι 
δηλονότι σαφείς κατά τό περιεχόμενον αυτών.

Ό  έρμηνευόμενος νόμος έχει τήν άποδιδομένην δπό τού 
έρμηνευτικοΟ νόμου έννοιαν, άπό τής ένάρξεως τής ισχύος του 
καί ούχί άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού νόμου, δστις αύθεν- 
τικώς ήρμήνευσε τούτον.

Συνεπώς, δ έρμηνευτικός νόμος έχει άναδρομικήν δύνα- 
μιν, άνατρέχει εις τό παρελθόν μέχρι τής έκδόσεως τού έρμη- 
νευομένου νόμου καί ρυθμίζει, άπό τοΰ χρόνου τούτου, τάς έν- 
νόμους σχέσεις τάς περιλαμβανομένας έν τφ πλαισίφ τής έν
νοιας αότοΰ.

Λ ή ξ t ς ι σ χ ύ ο ς  τ ο ύ  ν ό μ ο υ :  '2 ς  έλέχθη
δ νόμος διέπει τάς έννόμους σχέσεις τού παρόντος καί τού μέλ
λοντος. Έ χ ε ι  συνεπώς Απεριόριστον χρονικήν ίσχδν καί παύει 
ισχύων μόνον δταν νεώτερος νόμος καταργήση αύτδν ρητώς 
ή σιωπηρώς.

Τό άρθρον 2 τοΰ Αστικού Κώδικος, ώς καί άνωτέρω έλέ
χθη, δρίζει, δτι δ νόμος «. . .  διατηρεί τήν ίσχΰν του ένόσψ έ
τερος κανών δικαίου δέν καταργήση αδτόν ρητώς ή σιωπηρώς».

Έ κ  τής άνωτέρω διατάξεως συνάγεται δτι μεταγενέστερος 
νόμος καταργεί τόν προγενέστερον έν δλφ ή έν μέρει, ρητώς 
ή σιωπηρώς.

Ρητή κατάργησις είναι ή άνοφερομένη ρητώς εϊς τδν νεώ- 
τερον νόμον, ένφ σιωπηρά είναι ή προκύπτουσα έκ τής δφιστα- 
μένης άντιθέσεως μεταξύ παλαιού καί νέου νόμου.

Είναι δυνατόν δ νόμος νά προσδώαη είς τάς διατάξεις αύ- 
τοδ περκυρισμένην χρονικήν ϊσχύν, δπότε αδται παύουν ίσχύου- 
σαι αύτοδικαίως άπό τής λήξεως τοΰ χρόνου τής ισχύος αύτών. 
Τοιαύται διατάξεις είναι γνωσταί δπό τήν όνομασίαν μεταβα- 
τικαί τών νόμων διατάξεις καί ή διάρκεια τού χρόνου ϊσχύος 
αύτών είναι έκ τών προτέρων καθωρισμένη.

Έάν δ νόμος περιήλθεν εις άχρηστίαν έκ τούτου καί μό
νον δέν είναι νοητή κατάργησις αύτοΰ, διότι ή Οπαρξις τού νό
μου δέν έξαρτάται έκ τής έφαρμογής του. "Αλλωστε τό άρθρον 
2 τού ’Αστικού Κώδικος ρητώς δρίζει, δτι διά τήν κατάργησιν 
τού νόμου άπαιτεϊται νεώτερος κανών δικαίου.

Συνεπώς, ή άχρηστία δέν είναι δυνατόν νά έπιδράση καταρ- 
γητικώς έπί τών διατάξεων τού νόμου.

ΤΟ ΕΘΙΜΟΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΙΣΧΓΣ ΑΡΤΟΙ-:

Πρός συνοπτικήν δλοικλήρωαιν τοΰ κεφαλαιώδους θέματος 
τών χρονικών δρίων ισχύος τών νόμων, προσθέτομεν στοιχεία 
τινά έν σχέσει μέ τό έθιμον καί τήν καταργητικήν αύτοΰ δύ- 
ναμιν.

Έ  ν ν ο ι  α: "Εθιμον είναι δ κανών δικαίου, δσας
παράγεται δπό τών μελών κοινωνίας τινός καί έκδηλοΰται διά 
μακράς καί δμοιομόρφου άσκήσεως αύτοΰ ώς κανόνος δικαίου.

Διά τήν Βπαρξιν τοΰ έθίμου Απαιτούνται δύο κυρίως στοι
χεία :

α) Τό έξωτερικόν - άντικειμενικόν στοιχείον, ή μακρά 
δηλαδή καί δμοιόμορφος άσκησις καί

β) Τό έσωτερικόν - δποκειμενικόν στοιχείον, δπερ συνί- 
σταται είς τήν πεποίθησιν τοΰ πράττοντος, δτι Ακολουθεί τόν 
κανόνα έκ νομικής άνάγκης (OPINIO NECESSITATIS).'

Ή  χρονική διάρκεια τής άσκήσεως τοΰ κανόνος δέν είναι 
ώρισμένη, έπαφΐεται δέ αΒτη εϊς τήν κρίσιν τού δικαστού. Πρέ
πει πάντως ή χρονική αΒτη διάρκεια νά είναι τοιαύτη, ώστε 
νά δύναται έξ αύτής νά δημιουργηθή πεποίθησις περί τής δια- 
μορφώσεως δικαίου.

Ε ί δ η  έ θ ί μ ω ν :  Τά έθιμα διακρίνονται εϊς καθο- 
λ'.κά καί ι,τπικά Τά πρώια ισχύουν καθ' άπασαν τήν Ε πικρά

τειαν, ένφ τά δεύτερα ισχύουν είς μέρος ταύτης. Περαιτέρω 
δρώμε,α ταΰτα δπό διάφορων άπόψεων, δύνανται νά διαιρε
θούν άφ' ένός εϊς έθιμα γενικά, έφαρμοζόμενα δηλαδή έπί πάν
των τών συναλλαοσομένων, καί είς έθιμα ειδικά, έφαρμοζόμενα 
είς ώρισμένην κατηγορίαν έξ αύτών καί άφ’ έτέρου είς έθιμα 
συμπληρωματικά καί έθιμα καταργητικά νόμου.

Γ ά  έ θ ι μ ο ν  ώ ς  π η γ ή  δ ι κ α ί ο υ :  ΙΙηγαί
τοΰ δικαίου είναι δ νόμος καί τό έθιμον.

Ή  δυαδική αδτη περί τών πηγών τού δικαίου άποψις δύ- 
ναται νά θεωρηθή μάλλον κρατούσα, είναι δέ σύμφωνος μέ τήν 
διάταξιν τοΰ άρθρου 1 τοΰ ’Αστικού Κώδικος, ή δποία δρίζει 
δτι «οί κανόνες τοΰ δικαίου περιλαμβάνονται είς τούς νόμους 
καί τά έθιμα».

Κατά τήν άνωτέρω διάταξιν, πηγή δικαίου είναι έκτός 
τοΰ νόμου καί τό έθιμον. "Αρα τό έθιμον είναι πηγή δικαίου 
καί μάλιστα πρωτογενής είς τάς ίδιωτικάς έννόμους σχέσεις, 
έπί τοΰ θέματος δέ τούτου αί γνώμαι τών νομικών συμπίπτουν 
καί τά συμπεράσματα αύτών δέν έναντιοΰνται πρός άλληλα. 
Άναφορικώς μέ τόν χαρακτήρα τού έθίμου ώς πηγής τοΰ δη
μοσίου δικαίου, δφίσταται διαφορά άπόψεων μεταξύ τών συγ
γραφέων. Έ νιο ι δέχονται, δτι τό έθιμον είναι κανών δικαίου 
ώς καί δ νόμος καί έπομένως πηγή δικαίου ισότιμος πρός αυ
τόν, ένφ άλλοι ύποστηρίζουν, δτι τούτο άποτελεΐ πηγήν τού 
ιδιωτικού δικαίου, άλλά δέν άναγνωρίζεται γενικώς ώς πηγή 
τοΰ δημοσίου δικαίου. Είδικώτερον, ο ίένασχολούμενοι μέ τό δι
οικητικόν δίκαιον, ύποστηρίζουν, κατά τό πλεΐστον, δτι τό 
έθιμον δέν άποτελεΐ πηγήν τού κλάδου τούτου τοΰ δημοσίου 
δικαίου, διότι έπί θεμάτων διοικητικών ή βούλησις τής πολι
τείας έκδηλοΰται, κατά κανόνα, διά γραπτών κανόνων δικαίου, 
έκτός τών περιπτώσεων καθ’ άς δ διοικητικός νόμος ρητώς 
παραπέμπει είς ύφιστάμενον έθιμον.

Έ ξ άλλου, είς τόν χώρον τοΰ ποινικού δικαίου τό έθιμον 
άποκλείεται ώς πηγή κανόνων δικαίου θεμελιούντων ή έπαυ- 
ξανόντων τό άξιόποινον, συνεπείφ τής άρχής «NULLUM GRI- 
ΜΕΝ NULLA POENA SINE LEGE», πλήν δμως είναι δυνα
τόν νά χρησιμεύση έμμέσως πρός θεμελίωσιν ή έπαύξησιν τού 
Αξιοποίνου, δταν δ νόμος χρηαιμοποιή ώρισμένας Αξιολογικός 
έννοιας, π .χ . «Ακόλαστος πράξις, Ασελγής πράξις» κ.λ.π. ή νά 
χρησιμεύση πρός μείωσιν ή κατάλυσιν τοΰ Αξιοποίνου, ένφ είς 
τούς λοιπούς κλάδους τοΰ δημοσίου δικαίου (Συνταγματικόν, 
Δημόσιον Διεθνές) κ .λ .π ., τό έθιμον Αναγνωρίζεται ώς πηγή.

Κ ά τ α ρ γ η τ ι κ ή  Ι σ χ ύ ς  τ ο ύ  έ θ ί μ ο υ :  Τό
έθιμον, νομίμως δημιουργούμενον, δύναται ού μόνον νά συμπλη- 
ρώση άλλά καί νά καταργήση κανόνας τοΰ γραπτού δικαίου. 
Τούτο συνάγεται έκ τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ ’Αστικού 
Κώδικος, τό δποΐον δρίζει δτι «δ νόμος καταργείται διά νεω- 
τέρου κανόνος δικαίου», έν συνδυασμφ πρός τάς διατάξεις τού 
άρθρου 1 τού ίδίου Κώδικος τό δποΐον δρίζει δτι «οί κανόνες 
τού δικαίου περιλαμβάνονται είς τούς νόμους καί τά έθιμα».

Έ κ  τών άνωτέρω συνδεδυαομένων διατάξεων, τδ έθιμο-; έμ- 
φανίζεται ισοδύναμον πρός τόν νόμον, ώς πρός τήν καταργητι
κήν δύναμιν. Περαιτέρω δμως, τό άρθρον 2 τοΰ Διατάγματος 
τής 7/10 Μαΐου 1946 «περί άποκαταστάσεως τού ’Αστικού Κώ
δικος», δρίζει δτι τό έθιμον δέν καταργεί νόμον. Εντεύθεν 
προέκυψεν άμφισδήτησις περί τής ισοτιμίας τού έθίμου καί τοΰ 
νόμου καί έγεννήθη τό έρώτημα έάν καί κατά πόσον δύναται 
τούτο νά έπιδράση καταργητικώς έπί τών κανόνων τοΰ θετού 
δικαίου. Έ π ί τοΰ προβλήματος τούτου ύφίαταται διαφορά γνω
μών.

Κατά μίαν γνώμην, τό έθιμον, ώς Απόρροια ιδιωτικής 
βουλήσεως, άδυνατεΐ νά καταργήση κανόνας τού γραπτού δ ι
καίου, διότι τοιαύτη κατάργησις άντίκειται είς θετικήν 8ιά- 
ταξιν τοΰ άρθρου 2 τού προμνησθέντος Διατάγματος τής 7/10 
Μαΐου 1946, τδ δποΐον δρίζει δτι τδ έθιμον δέν καταργεί νόμον.

Κατ’ άλλην γνώμην, ή δποία είναι, μάλλον, κρατούσα, τό 
έθιμον κέκτηται καταργητικήν ϊσχύν έν τφ πεδίψ τοΰ ένδοτικού 
δικαίου καί έπομένως δύναται τούτο νά καταργήση νόμους έν- 
δοτικοΰ δικαίου—JU S DISPOSITIVUM— άλλά δέν δύναται νά 
καταργήση νόμους άναγομένους είς τήν δημοσίαν τάξιν.

Τούτο κατά τούς ύποστηρίζοντας τήν γνώμην ταύτην, συνά
γεται έκ τής διατάξεως τοΰ άρθρου 3 τού ’Αστικού Κώδικος, τό 
δποΐον δρίζει δτι διά τής Ιδιωτικής βουλήσεως δέν δύναται 
νά άποκλειαθή ή έφ αρμογ ή κανόνων δημοσίας τάξεως.

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΛΑQZ 
'Αστυνόμος Α'
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ΙΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓίαΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
LJ  ΤΑΝ δέν ήταν τριαντάρης ό ψηλός 
* *  στιγνός τοΕιδιώτης, μέ τά πυκνά 

κοκκινωπά μαλλιά, τις μακρυές φαβορί
τες καί τή οουβλερή μύτη, πού μόλις 
άνέβηκε ατό πλοίο καί Ζήτησε τόν κα
μαρότο γιά νά τοΰ παραδώση τά τρία 
κιβώτια καί τή μεγάλη δερμάτινη βαλί
τσα πού κουβαλούσε.

Ό  Κερκυραϊος καμαρότος Τόσος Λια
νός παρουσιάστηκε, πρόθυμος νά τόν έ- 
Ευπηρετήση.

—Πρέπει νόχω πρόχειρα τά πράγμα
τά μου γιά νά βγάΖω κάτι έγγραφα καί 
νά τά μελετώ στό τοΕίδι, είπε κοφτά 
μέ σπασμένα ιταλικά.

Ό  Λιανός, πού ήΕερε τή γλώσσα «λί
γο, όσο νά μπορή νά συνεννοήται», κα
θώς έλεγε, τόν έψαΕε μέ τή διαπερα
στική ματιά του άπό πάνω ίσαμε κάτω, 
τοϋκανε έντύπωσι τό ντύσιμό του - μο
νόχρωμο κεραμίδι σοκκάκι, φσνέλλα πο
λύχρωμη στολισμένη δεΕιά μέ μιά στε
νόμακρη ταινία πού άπάνω της ήταν Ζω
γραφισμένα σχήματα άλλόκοτα, μαύρη 
κυλόττα καί ψηλές κίτρινες μπότες.

— Ίταλιόνο; τόν ρώτησε μ' ένα χα
μόγελο πλάνο.

— Σί, σί, άπάντησε ό Εένος, καί του 
γύρισε τις πλάτες.

«ΠαράΕενο πράυα, σκέφτηκε ό καμα
ρότος. Τί σόι 'Ιταλός είν' αύτός πού δέν 
Εέρει ιταλικά; "Ισως όμως νδχη Ζήσει 
πολύν καιρό μακρυά άπ' τόν τόπο του».

’Ενώ φρόντιΖε νά βάλη κάποια τάΕι 
στις άποσκευές τών έπιβατών, όκουσε 
μιά βαρειά γυνακεία φωνή νά τόν γυ- 
ρεύη. "Εκανε σβέλτα μερικά βήματα καί 
βρέθηκε μπροστά σέ μιά στρουμπουλή 
μελαχροινή καπέλλα μέ παχειά χείλη ή- 
δονικά καί μέ μαϋρα φλογερά μάτια, πού 
μόλις είχε άνέβει στό καράβι κ' έστεκε 
δίπλα σέ τρία - τέσσερα κιβώτια σιγου- 
ρεμένα μέ πλατιά τσέρκια. Μέ τόνα της 
χέρι κρατούσε ένα παλιωμένο σάκ βουα- 
γιάΖ κοί μέ τόλλο μιά μακριά πίπα, πού 
στήν άκρη της σκορπούσε τούς τελευ
ταίους του καπνούς ένα μισοσβυσμένο 
τσιγάρο. Τού μίλησε κ' έκείνη μέ κάτι 
ιταλικά τής κακίας ώρας:

— Αύτά τά δέματα έχουν πράγματα

μεγάλης άΕίας. Βόλτα Εεχωριστά μέ 
πολλή προσοχή.

Καθώς είχαν σηκώσει τή σκάλα καί 
τό πλοίο άρχισε νά μετακινήται, οί πε
ρισσότεροι έπιβάτες στέκανε στήν κου
παστή τού καταστρώματος καί χαΖεύα- 
νε τό παρδαλό άνθρωπολόϊ τού λιμανιού. 
Οί άλλοι, πού δέν έδιναν δεκάρα γιά 
τό θέαμα, βρισκόντανε κάτω, στις καμ
πίνες τους, στό σαλόνι, στό μπάρ. Με
ρικοί είχαν κιόλα στρωθή στό πράσινο 
τροπέΖι καί παίΖανε χαρτιά πίνοντας 
παγωμένα ποτό.

Ένφ τό πλοίο άνοίγσνταν καί τό 
ΜπρίντεΖι, τυλιγμένο στις ροδογάλαΖες 
γάΖες τού δειλινού, φαινότανε σάν Εε· 
θωριασμένη Ζωγραφιά, ό καμαρότος Τά
σος Λιανός, καθισμένος σ' ένα χαμηλό 
δέμα κάποιου έπιβάτη, ΕεκουραΖότανε 
φουμάροντας τήν άγριακεραοένια του 
πίπα. Είχε δουλέψει σκληρά τό άπομεσή- 
μερο. Πολύς ό κόσμος κ' ή φοσαρία πιό 
πολλή. Μοθημένος ήτονε, θά πής, είχε 
συνηθίσει άπό μικρός νά μή φοβάται τή 
δουλειά. 'Από τόν καιρό πού έχασε μά
να καί πατέρα σέ αύτοκινητιστικό δυστύ
χημα κ' έμεινε στούς πέντε δρόμους, 
ώς τότε πού άΕιώθηκε νά μπαρκάρη, κά
που δώδεκο χρόνια πιό πριν, όλο σακκιά 
καί μπόγους φορτωνότανε στις πλάτες 
καί τά πήγαινε στά Εενοδοχεϊα ή οτά 
σπίτια γιά ένα κομμάτι ψωμί. Στό πλοίο 
όλοι είχαν νά κάνουν μέ τήν προθυμία 
του καί τήν αντοχή του. Μαθημένος ή
τονε, μά νά, τώρα πού κόντευε νά σα- 
ραντήση, οά νάνοιωθε τις δυνάμεις του 
νά λιγοστεύουν.

Είχαν άρχίσει νά γλαρώνουν τά μάτια 
του, ό καπνός είχε σβήσει μέσα στήν 
τρύπα τοΰ τσιμπουκιού, τά φώτα, τοΰ 
διαδρόμου ήτανε πιά λιγοστά, όταν ένα 
πλάσμα μακρουλό σά μαδέρι σίμωσε 
περπατώντας άνάλαφρα έκεϊ πού είχαν 
τοποθετηθή τά μεγάλα κι άβολα δέμα
τα, στό μέρος δηλαδή πού ό καμαρότος 
είχε βρή κατάλληλο ν' άκουμπήση. "Ή
ταν ό «Ιταλός» ταΕιδιώτης. Καθώς τόν 
είδε, κρυμμένος άθέλητα άπό τήν πίσω 
μεριά, παραΕενεύτηκε καί πονηρεύτηκε. 
Τί γύρευε τέτοιαν ώρα αυτός ό άνθρω

πος κοί γιατί οιγοπερπατώντας κοίταΖε 
συνωμοτικά δεΕιά κι άριστερά αν τόν 
βλέπη κανένα μάτι;

ΜαΖεύτηκε στή θέαι του κάνοντας 
τόν ψόφιο.

Ό  παράΕενος ταΕιδιώτης, άφοϋ σχη
μάτισε τήν πεποίθησι πώς τριγύρω δέν 
ήτανε ψυχή, πήγε στά πράγματά του κι 
άρχισε νά ψσχουλεύη. ΆνοιΕε τή μεγά
λη δερμάτινη βαλίτσα κι' έβγαλε κάτι, 
όταν ή μελαχροινή κοπέλλα, ντυμένη μ' 
ένα μαύρο άδιάβροχο πού ή κουκούλα 
του μισόκρυβε τό πρόσωπό της, πρόβα
λε Εαφνικά σάν φάντοαμα. Κοντοστάθη- 
κε λίγο, έφερε βόλτα τή ματιά της, κ' 
έπειτα προχώρησε άποφασιοτικά μέ γορ
γά. άντρίκια βήματα πρός τό μέρος του.

«"Ωστε έχουν νταραβέρια οί δυό τους 
είπε μέσα του ό καμαρότος. Κ' έκαναν 
πώς δέν γνωρίζονται...».

Οί ύποψίες του γίνηκαν πιό Ζωηρές. 
«Κάτι τρέχει έδώ πέρα», σκέφθηκε καί 
βάλθηκε νά παροκολουθή τις κινήσεις 
τους. Είχε άποτινάΕει τό μαρτύριο τής 
νύατος, όλες του οί αισθήσεις ήτανε 
σ' έγρήγορσι.

Καθώς είχε πλησιάσει ή γυναίκα κι 
άπλωνε νά πιάση άπό τά χέρια τού συν
τρόφου της ένα στρογγυλό δέμα, βαρύ 
ή πολύ εύθραστο, όπως φαινόταν άπό 
τόν τρόπο πού τό κρατούσε αύτός, βή- 
χος δυνατός άνάγκασε τόν Τάσο Λιανό 
νά προδώση τήν παρουσία του. Ο Εένος 
άντρας ορποΕε νευρικά τό δέμα, τόβαλε 
στή θέαι του κ' έκλεισε βιαστικά τή βα
λίτσα. "Επειτα στράφηκε στόν καμαρό
το, ποΰχε σηκωθεί, καί μέ τόν πιό βά
ναυσο τρόπο τόν ρώτησε τί έκανε έκεϊ 
πέρα.

— Φυλάω τά πράγματά σας, τού άπο- 
κρίθηκε φροντίζοντας νά διστηρήση τήν 
ψυχραιμία του.

— Δέν είναι έδώ ή δουλειά σου, μούγ- 
γρισ' έκεϊνος.

— Αύτό τό Εέρει μόνον ό κυβερνήτης. 
"Αν θέλετε, πάμε νά τόν ρωτήσουμε.

— Νά λείπη, έκανε καταγανακτισμέ- 
νος.

"Επιοοε όρμητικά άπό τό μπράτσα τή
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Η ΜΕ Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΟΝ κ. ΝΙΚ. ΔΑΣΚΑΑΟΠΟΥΑΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΦΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Η Α Έ . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
μοί Επεφύλαξε τήν ύψίστην τιμήν να μοί άνα- 

θέστζ] τήν εύθύνην τής ήγεσίας τού ’Αστυνομικού· Σώ-
[ΐΛΤΟζ ·

Άναλαμβάνων τα καθήκοντα τοΰ ’Αρχηγού τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί ύπείκων είς Εσωτερικήν ψυχι
κήν παρόρμησιν, Απευθύνω πρός δλους ΊΓμάς, παλαιούς 
καί νεωτέρους συνεργάτας μου, θερμόν καί Εγκάρδιον 
χαιρετισμόν.

Άναμιμνησκόμενος τήν στιγμήν ταύτην εύγνω- 
μόνως παλαιών καί προσφάτων άγώνων καί θυσιών τοΰ 
’Αστυνομικού Σώματος, Ατενίζω τό μέλλον μέ Εμπιστο
σύνην καί πληρούμαι Ελπίδων. Συναισθάνομαι άπολύ- 
τως τό ΰψιστον χρέος, άλλά καί τάς βαρυτάτας εύθύ- 
νας τών καθηκόντων ,μου, τα όποια Επωμίζομαι. Δια
κατέχομαι Εν τούτοις ύπό Απολύτου αισιοδοξίας καί πί- 
στεως διά τό άναληφθησόμενον Ιργον.

Προσβλέπων μετά βεβαιότητος είς τήν Ίδικήν σας 
συμπαράστασιν καί συνδρομήν, προσδοκώ Εν εύτυχέστε- 
ρον μέλλον.

Είμαι πεπεισμένος, δτι κοσμεΐσθε ύπό γενναιαφρό- 
νων αισθημάτων, ύπηρεσιακής εύσυνειδησίας, καί λίαν 
ύψηλοΰ Εθνικού φρονήματος, άρετών τάς όποιας δέν θά 
διστάσητε, ώς μέχρι τούδε Επράξατε, νά Επιδείξητε καί 
είς τό μέλλον, προκειμένου τό 'Ιστορικόν Σώμα τής 
’Αστυνομίας τών Πόλεων νά γνωρίση καλλιτέρας ήμέ- 
ρας.

Είμαι Αποφασισμένος ν’ άγωνισθώ μεθ’ υμών, ών 
βέβαιος, δτι μόνον δτε αί προσπάθειαί μου συμπορεύ
ονται μέ τάς ίδικάς σας άρετάς Εξασφαλίζεται ή άπό- 
λυτος Επιτυχία είς τό πρό ήμών Ιργον.

Διά νά Επιτευχθή δμως τούτο θά χρειασθή νά Αρ- 
θώμεν Απαντες ύπεράνω άντιξοοτήτων καί δυσχερειών, 
ύπεράνω προσωπικών ή πρόσκαιρων βλέψεων καί υπο
λογισμών. θ ά  χρειασθή νά συνεχίσωμεν τάς ώραίας πα
ραδόσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ αίσιοδοξίαν, συ
νέπειαν καί αύτοπεποίθησιν. θ ά  χρειασθή νά Αντιτά- 
ξωμεν είς τάς Αντιξοότητας τής στιγμής γεναιοφροσύ- 
νην, σύνεσιν, ψυχραιμίαν, μετριοπάθειαν καί σωφροσύ
νην.

Μόνον οδτω, καί μέ γνώμονα πάντοτε τό εύρύτε- 
ρον Εθνικόν καί υπηρεσιακόν συμφέρον, θά Επιτύχωμεν, 
ώστε τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά γνωρίση Εποχήν μεγα- 
λυτέρας εύδοκιμήσεως.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων, ώς παν- 
ταχόθεν Αναγνωρίζεται, Επετέλεσε πάντοτε είς τό Α
κέραιον καί εύόρκως τό καθήκον του καί Απέδωσεν Ιρ- 
γον θαυμαστόν είς τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν καί τήν 
Πατρίδα. ’Ιδιαιτέρως άξιοζήλευτον είναι τό Ιργον τό 
όποιον έπετεύνθη κατά τήν τελευταίαν Επί τής ’Εθνι
κής ’Επαναστάσεως Εξαετίαν καί τούτο χάοις είς τόν 
ίδικόν σας θερμόν ζήλον, νάρις είς τήν Ατοσίωσίν σας 
πρός τό καθήκον καί τά Εθνικά ίδεώδη. Είναι γεγονός, 
δτι τό ’Αστυνομικόν Σώαα κατά τήν περίοδον αυτήν 
Εσημείωσεν Εξαιρετικάς Επιδόσεις είς δλους άνεξα’ρέ- 
τως τούς τομείς τής δραστηριότητός του, αί όποΐαι καί 
Εδοαίωσαν περαιτέρω τήν πανταγόθεν Επιδεικνυομένην 
πρός ύμάς έκτίμησιν καί άναγνώρισιν. Διά τό Ιργον

αύτό δικαιούσθε νά είσθε υπερήφανοι.
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν συγκίνησιν καί θεωρώ Εαυ

τόν ιδιαιτέρως ευτυχή, διότι ή άνάληψις τών νέων μου 
καθηκόντων συμπίπτει μέ τήν Ανατολήν μιας νέας πε
ριόδου 'μεστής Ελπίδων διά τό μέλλον τού ’Έθνους.

Είμαι πεπεισμένος, δτι Τμεις οί όποιοι ένεστερνί- 
σθητε τό βαθύτερον νόημα τής Αλλαγής, τό όποιον έ- 
σήμανεν ή αυγή τής 21ης ’Απριλίου 1967, θά Ενστερνι- 
σθήτε καί τώρα τό ιδιαίτερον νόημα τής περαιτέρω 
πορείας τού ’’Εθνους, καί θά θελήσητε νά τάξητέ Εαυ
τούς είς τήν πρώτην γραμμήν τού άγώνος, διά τήν 
εύάδωσιν καί δλακλήρωσιν τής έπιδιωκομένης ’Εθνικής 
καί κοινωνικής άναμορφώσεως.

Δέν θά Επιχειρήσω Ενταύθα νά Απευθύνω πρός 
Υμάς είδικωτέρας συμβουλάς καί παραινέσεις διά τήν 
καλήν καί ευσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων σας.

Γνωρίζω καλώς τά αισθήματα ύπό τών όποιων 
διακατέχεσθε, τήν ύπηρεσιακήν σας Επάρκειαν, τήν Αρ
τιότητα τής Επαγγελματικής σας καταρτίσεως, τήν ευ
συνειδησίαν καί τήν άφσσίωσίν σας πρός τό καθήκον 
καί τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη. Γνωρίζω τήν φιλοτιμίαν καί 
τάς Εν γένει Αρετάς σας καί αισθάνομαι ύπερήφανος δι’ 
αύτάς.

’Επιθυμώ δμως νά έπιστήσω ιδιαιτέρως τήν ποο- 
σοχήν σας Επί ώρισμένων άρετών καί θεμελιωδών Αρ
χών, ή τήρησις τών όποιων Αποτελεί παράδοσιν διά τό 
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τάς όποιας θά πρέ
πει πάντοτε νά Ιχητε πρό όφθαλμών.

Ή  πειθαρχία, ή εύσυνειδήτως καί λελογισμένως 
έκτέλεσις τού καθήκοντος, ή εύγένεια, ή σεμνότης, ή 
άντικειμενικότης, ή Αμεροληψία, ή ψυχραιμία, ή σύνε- 
σις, ή ύψηλοφροσύνη, ή πολιτισμένη καί Αψογος συμπε
ριφορά, δ σεβασμός καί ή Αγάπη πρός τόν πολίτην, δ 
Αλληλοσεβασμός καί ή συναδελφική Αλληλεγγύη, είναι 
Αρεταί αί όποΐαι πρέπει νά κοσμούν πάσαν έκδήλωσίν 
σας καί νά συνοδεύουν πάσαν Ενέργειαν καί δραστηριό- 
τητά σας.

Έ χετε ώσαύτως πάντοτε ώς γνώμονα, δτι ή άνα- 
γνώρισις τού Εργου σας ύπό τού κοινού Εξαρτάται κατα 
πολύ Εκ τής προσφοράς σας είς τήν προστασίαν τής 
νεότητος, καί τήν διατήρησιν ταύτης μακράν πάσης 
ψυχοβόρου Επιρροής.  ̂ 1

Πρέπει, Εν τέλει, νά Ιχητε ύπ’ δψιν σας, δι*. ή 
ειλικρίνεια, ή τιμιότης, ή Αξιοπρέπεια,^ εύπροσηγο- 
ρία καί τό εύυπόλητον τού Ατομικού καί ύπηρεσιακοΰ 
βίου, είναι Εκ τών Αρετών Εκείνων, αί όποΐαι πρέπει να 
διακρίνουν τόν Αστυνομικόν.

Είμαι Απολύτως βέβαιο:, δτι θά συνειδητοποιήσ
τε καί θά ύλοποιήσητε πλήρως τάς προεκτεθείσας άρ- 
χάς καί θά θελήσητε νά καταστήτε ειλικρινείς καί πο
λύτιμοι συνεργάται μου είς τήν νέαν μου θέσιν, ως 
ΕπράΕατε μέχρι σήμερον.

Σάς ύπόσχομαι, δτι θά άγωνισθώ διά τά προβλή- 
ματά σας καί τά προβλήματα τού Σώματος, τό μεγαλεΐον 
τοΰ όποιου θά φωτίζη τήν σκέψιν μου καί θά καθοδηγή 
τά βήματά μου Εν τή Ενασκήσει τών καθηκόντων μου.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
N I K .  Α Ρ . Δ Α Σ Κ Α Α Ο Π Ο Γ Α Ο Σ
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γυναίκα καί μουρμουρίζοντας άκατανόη
τες βλαστήμιες, πήγαν κατά τήν πρύμνη.

Λ

Η ΝΥΧΤΑ πέραοε ήσυχα. Ή ταν άπα- 
νεμιά, μ' έναν ουρανό σκεπασμένον άπό 
σύννεφα βαριά γεμάτα φοβέρα. Είχαν 
καλμάρει όλοι οί θόρυβοι, τό σαλόνι εί
χε όδειάσει, οί ταξιδιώτες ξαπλώσανε 
στις στενές τους κουκέτες. 'Εκτός άπό 
τό προσωπικό τής υπηρεσίας, μόνον ό 
καμαρότος Τόσος Λιανός άγρυπνοϋσε. 
Αύτό πού είχε δει τόν άνηουχούσε πο
λύ, τόν έκανε νά μή θρίσκη γαλήνη.

Είπε νό πάη στόν πλοίαρχο γιά να 
τόν κατατόπιση, όλλό μετόνοιωσε. Δέν 
είχε τίποτα συγκεκριμένο ν' άνοφέρη. 
Μπορούσε νά μπλέξη. "Αν τοϋλεγε τί 
σέ νοιάΖει έσένα τί κάνει ό άλλος ατά 
μπαγκάΖια του, γιατί κάθεσαι σά γριά 
κουτσομπόλα κοί παρακολουθείς τις κι
νήσεις τών ταξιδιωτών, τί θ' άπαντούσε;

Φύλαξε τό μυστικό μέσα του, μά δέν 
έπαψε νά παραμονεύη. Γιό νά μήν προ- 
δοθή, βρήκε ένα πολύ βολικό σημείο 
κοντά στή στριφτή σκάλα, πού τόν έκρυ
βε μά δέν τόν έμπόδιΖε νά βλέπη. Κ' 
έμεινε έκεϊ ώρες όλάκερες χωρίς ν' ά· 
νάψη τήν πίπα του, χωρίς νά σαλέψη.

'Αργά, κατά τά χαράματα, πού έξ αι
τίας τής συννεφιάς ήταν κατασκότεινα, 
άκουσε έναν άνεπαίσθητο θόρυβο πού 
τού φάνηκε δμοιος μέ τά πατήματα γά
τας. "Ενα τίποτα, πού ώστόσο τάπιασε 
τό άφτί του.

Τά μάτια του, συνηθισμένα ατό βαθύ 
σκοτάδι, εϊδσνε πρώτα τή μακρουλή σι- 
λουέττα τού «Ιταλού» μέ τις φαβορίτες, 
κ' έπειτα τήν άλλη τής κοντοπάχουλης 
γυναίκας, πού άκολουθοϋσε σέ μιά μι
κρήν άπόστασι.

Λούφαξε περισσότερο κ' έβγαλε άπό 
τήν τσέπη του τά περίστροφο, πού όταν 
ό καταραμένος ό βήχας έκανε τούς δυό 
ξένους νά μή αυνεχίσουν τις ένέργειές 
τους, είχε τρέξει καί πάρει άπό τή βα- 
λιτσούλα του.

Μ' ένα κλεφτοφάναρο πού μόλις έχυ
νε μιά φωτεινή κλωστή ίσια μπροστά, ό 
παράξενος έπιβάτης σίμωσε στά πράγμα
τά του, κι' άφού τό παρόδωσε στά χέρια 
τής γυναίκας έβγαλε τά κλειδιά άπό τήν 
τσέπη του καί άνοιξε τή μεγάλη βαλί
τσα σιγά - σιγά, γιά νά μήν κάνη θό
ρυβο. Επειτα πήρε μέ τά δυό του χέρια 
τό βαρύ ή εόκαλόθραυστο δέμα.

'Εκείνη άκριβώς τή στιγμή βρήκε κα
τάλληλη γιά νά δράση ό καμαρότος, πού 
κανείς δέν θά μπορούσε νά τού βγάλη 
άπό τό νοΰ πώς είχε νά κάνη μέ κακο
ποιούς. "Αναψε μέ μιάς τά μεγάλα φώ
τα τής σκάλας καί μέ ύψωμένο τά πε
ρίστροφο έκροξε ιταλικά:

— Στάν τόπο. Τά χέρια ψηλά!
Ξαφνιασμένοι καί τρομοκρατημένοι οί

δυό συνωμότες, έκαναν κότι κινήσεις 
γιά νά βγάλουν τά όπλα τους, όμως έ- 
κεϊνος βιάστηκε νά φωνάξη:

— Πυροβολώ. Ψηλά τά χέρια!
Τά σηκώσανε τρέμοντας κι ό Τόσος 

Λιανός έτρεξε κοντά τους.
'Αφού τούς άφώπλισε, έβγαλε μέ τόνα 

του χέρι τό περιτύλιγμα τής μπάλας έ- 
νώ μέ τό άλλο δέν έπαψε νά κρστάη, 
στραμμένο άπόνω τους, τό περίστροφο.

Στά μεταξύ τ' άναπάντεχα άναμμένα 
φώτα είχαν προκσλέσει τήν προσοχή δυό 
άλλων ναυτικών. Ξαφνιασμένοι, φτάσα
νε γοργά τή στιγμή πού ό καμαρότος 
άκουμποΰσε τό ύποπτο μηχάνημα σ' ένα 
κ σοσόνι.

— Πιαστε τους, πρόστσξε σά νάτανε 
προϊστάμενος. Κρατάτε τους γερά.

Οί δυό μαρνέροι υπακούσανε, κι ός 
μήν ήξεραν τί τρέχει. Κι αύτός τότε άρ
χισε νά περιεργάζεται άπ' άλες τις με
ριές τή μπάλα, πού ήταν άπό λεπτή λα
μαρίνα καί πλαστική ύλη κ' είχε κάτι 
κόκκινα σημάδια.

Σ' ένα νεαρό μούτσο, πού φάνηκε 
άπόνω - άπόνω στή ακάλα, είπε ό Λιανός 
νά πάη σβέλτα στή γέφυρα νά είδοποιή- 
ση τό δεύτερο πλοίαρχο.

Λίγα λεπτά άργότερα έφτασε έκεϊνος 
άντάμα μέ τόν κυβερνήτη, πού άπό κά
ποιο προαίσθημα είχε ξυπνήσει νωρίς 
κ' έτοιμαΖότανε νά κστέβη.

— Τί συμβαίνει; ρώτησε αύστηρά ό 
πλοίαρχος.

Κότι θέλησε νά πή ό ψευτοϊταλός άλ- 
λά ό καμαρότος τόν έκοψε. Εξήγησε 
μέ λίγα λόγια τή στάσι του, είπε πώς 
είχε παρακολουθήσει άπό τό βράδυ τις 
ύποπτες κινήσεις τών δυονών τους καί 
τούδειξε τή μπάλα.

Μέ μιά ματιά πού τής έρριξε ό κα
πετάνιος, έκατάλαβε άμέσως γιά τί ά
κριβώς πρόκειται. "Ετυχε νάχη ίδεϊ πα
ρόμοια φονικά μηχανήματα στό άεροδρό- 
μιο μιας ξένης χώρας, δταν πριν άπό 
μήνες βρέθηκε στήν άνόγκη νά πάη γιά 
τήν ύγεία του στήν 'Αμερική. Τά είχαν 
άνσκαλύψει αί άρχές στις άποσκευές 
ένός άνορχικού.

Αφού σφιχτοδέθηκαν καί φυλακίστη
καν οί δυό συνωμότες, έγινε έρευνα 
στά δέματά τους. Καί τί δέ βρέθηκε μέ
σα σέ δαΰτα; Κάμποσο έπαναληπτικά 
όπλα τελευταίου τύπου, μικρές καί με
γάλες έκρηκτικές μπόμπες, ψεύτικες 
σφραγίδες γιά ταυτότητες καί γιά δια
βατήρια, προκηρύξεις τυπωμένες άπό 
μιά διεθνή παράνομη όργάνωσι, πού πα
ρακινούσαν τόν έλληνικό λαό ν' άγωνι- 
στή τάχα «γιά τά δημοκρατικά του δι
καιώματα», χαρτονομίσματα έλληνικά 
καί ξένα, γράμματα πού άπευθύνονταν 
σέ μυστηριώδη πρόσωπα πού όναματίΖον- 
ταν μέ άριθμούς ή ψευδώνυμα.

Ό  κοπετόνιος ήταν άνθρωπος έξυ
πνος, μορφωμένος καί πολύπειρος. 'Αλ
λά δέ μπορούσε νά κοταλόβη γιατί αύτοί 
οί κακοποιοί είχαν όποφασίσει νά δρά
σουν μέσα στό καράβι. Ή όργάνωσι 
τους ήταν φανερό πώς είχε σκοπό ν' 
άναστστώση τήν έλληνική πρωτεύουσα. 
Πώς λοιπόν έκεϊνοι δείξανε τά χαρτιά 
τους τόσο νωρίς; Τ' είχανε νά κερδί
σουν; "Οταν τέλειωσε ή έρευνα καί 
κλειδωθήκανε τά όπλα καί τά έγγραφα, 
είπε νά τού φέρουν τούς φυλακισμέ
νους γιά νά τούς άνσκρίνη. Δέν κρότη
σε κοντά του πορά μόνο τό δεύτερο 
πλοίαρχο καί τόν καμαρότο, πού τόν 
είχε θερμά συγχαρή καί τούχε ύποσχε- 
θή πώς θά φροντίση γιά τήν ήθική καί 
τήν οικονομική άμοιβή του.

"Εχοντας μπροστά του τά δυά ψεύτι
κα διαβατήρια ό καπετάνιος, άρχισε νά 
έξετάΖη πρώτα τόν άσουλούπωτο άντρα 
μέ τις μακρυές φοβορίτες. Αύτός σώ- 
παινε. Στις έπίμονες έρωτήσεις γιά τήν

πραγματική του ταυτότητα έλεγε όλοέ- 
να δείχοντας τό διαβατήριο:

— "Εκο.
— "Ωστε είσαι ’ Ιταλός;
- Σ ί ,  σι.
Ο Τόσος Λιανός παρακάλεσε ταπεινά 

τόν προϊστάμενό του νά τού έπιτρέψη 
ν' άπευθύνη μερικές έρωτήσεις στόν 
κρατούμενο. Πήρε τήν άδεια καί στρέ
φοντας σ' ούτόν Ζήτησε νά τού έξηγή- 
ση γιατί δέν ήξερε τή μητρική του γλώσ
σα.

— Μιλάω καλαβρέΖικα, τού άποκρίθη- 
κε.

Κ' ίσια - ίσια τά καλαβρέΖικα ήταν 
πού ήξερε καλούτσικα ό καμαρότος. 
Τάχε μάθει άπό έναν 'Ιταλό γεμιτΖή πού 
ή τύχη του τόν έρριξε στήν Κέρκυρα 
ύστερα άπό ξαφνικό θάνατο τού πατέ
ρα του, όταν πήγαιναν άντάμα στήν 'Α
λεξάνδρεια μ' ένα φορτηγό. "Εμεινε στό 
νησί ό δυστυχισμένος κ' έκανε θελήμα
τα στό λιμάνι, καθώς κι ό ίδιος. Ή ταν 
ήσυχος κ' εύγενικός νέος, καί πολύ τόν 
συμπαθούσε ό Λιανός, πού κι αύτός, ό
πως είπαμε, είχε όρφανέψει. Τοϋκανε 
συντροφιά, κ' ένώ τόν μάθαινε έλληνι
κά, φρόντιΖε κ' έκεϊνος νά πλουτίΖη τά 
ιταλικά του.

Στις έρωτήσεις πού τού έκανε, δέν 
μπορούσε ν' άπαντήση παρά μ' έντελώς 
άσχετα κι άσυνάρτητα λόγια. Ή ταν φα
νερό πώς ήξερε μόνο λίγα στοιχειώδη 
ιταλικά, όπ' αύτά πού μαθαίνουν οί του
ρίστες στις παλιοφυλλάδες.

"Υστερα άπό υιός ώρας άνάκρισι ό 
πλοίαρχος, έκνευριαμένος, στράφηκε 
στή γυναίκα. Μά καί κείνη κρατούσε 
κλειστό τό στόμα της, κι δταν τό άνοιγε 
καμμιά φορά δέν έλεγε παρά μόνον άνα- 
κρίβειες. Πρόστσξε νά τούς ξανακλεί- 
σουν στή φυλοκή καί βάλθηκε νά έξετά
Ζη καλά τά έγγραφα. Μά καί πάλι δέν 
μπόρεσε νά βγάλη κανένα συμπέρασμα.

Ξσνακάλεσε τούς κρατουμένους τό με
σημέρι. Γιά νά τούς έξαναγκάση νά μι
λήσουν τούς είχε άφήσει νηστικούς καί 
χωρίς καπνό. Στό δεύτερο καί στόν 
καμαρότο είπε νά φουμάρουν όλοένα, 
κ' έκανε τό ίδιο κι αύτός.

Ή  γυναίκα, πού ήτανε πολύ θερια- 
κλού, λύγισε έπιτέλους. Είχε πολλές ώ
ρες νά καπνίση, αύτή πού μήτε στιγμή 
δέν άφηνε τήν πίπα άπό τό στόμα της. 
Ποραδέχτηκε πώς ήταν Έλληνίδα άπό 
τήν Τρούμπα, πώς είχε άδερφό έναν φυ
λακισμένο άναοχικό καί πήγαινε νά τόν 
έλευθίερώση μέ κάθε θυσία. Δέν θέλησε 
όμως ν' όποκαλύψη τόν πυρήνα τής συ
νωμοσίας, κι ό πλοίαρχος τήν έστειλε 
ξανά στή φυλακή μέ τή διαταγή νά μήν 
τής έπιτρέψουν τό κάπνισμα.

Λ

ΑΡΓΑ ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ συνεχίστηκε ή 
άνάκρισι. "Υστερα άπό τήν όμολσγία 
τής γυναίκας κοί τήν κατηγορηματική 
δήλωσι τού καπετάνιου πώς ή έρευνα ή
ταν άπακαλυπτική, είχαν χάαει κ' οί δυό 
τό ήθικό τους. Ό  άσουλούπωτος άντρας 
ήτανε χλωμός σάν θειαφοκέρι.

— 'Εμπρός, πές τήν άλήθεια, ποιός 
είσαι! βρυχήθηκε ό πλοίαρχος.

— Ρασπή μέ λένε, Γιάννη Ρασπή.

894



Γεννήθηκα στό Διδυμότειχο όπό πατέρα 
'Ανατολίτη.

— Πότε έφυγες γιά τήν 'Ιταλία;
— Πάνε μήνες.
— Γύρισες όπό τότε στήν Ελλάδα;
— Ναι, πριν όπό πέντε βδομάδες.
— Γ ιστί;
— Κουβάλησα μπόμπες καί γράμματα. 

ΜοΟ τάχε παραδώσει στό ΜπρίντεΖι ή 
όργάνα>σι.

Καί σέ ποιόν τάδωσες;
— Σέ κάτι νέους μαστόρους πού δέν 

τους ήΕερα καί σ' ένα γηραλέο γιατρό, 
πεθαμένον τώρα.

— Αύτοί οί μαστόροι ποΰ βρίσκονται;
— Στή φυλακή. Τούς πιάσαν όταν έρ- 

ριΕον μιά μπόμπα έΕω άπό κάποια πρε
σβεία.

— Καί γιατί θελήσατε νά μάς χτυπή
σετε στό καράβι;

— Είχαμε τέτοια ένταλή. Μάς είπαν 
ότι έπρεπε ν' άναστατώσουμε τό πλοίο, 
νά τρομοκρατήσομε τόν κόσμο καί νά 
σάς άνογκάσουμε νά μάς πάτε σ' ένα 
άπόμερο λιμάνι τοά Αιγαίου, όπου θά 
περιμέναμε κάτι συντρόφους, κι όπό κεϊ 
νά φύγουμε μοΖί τους καί νά πάμε στόν 
Πειραιά μέ βενΖινόπλοιο πού είχαν έΕα- 
σφαλίσει.

— Είναι έδώ μέσα κι άλλοι συνωμό
τες;

Ό  Γιάννης Ροσπής έκόμπιασε, τελι
κά όμως ώμολόγπσε πώς συντοΕιδεύανε 
μέ τρία άπό τ' άνώτερα στελέχη τής 
όργνάνωσης. "Ητονε στήν πρώτη θέσι, 
ντυμένοι τής ώρας καί παριστάνανε τούς 
Άμερικάνους.

Είπε, άφοϋ τόν πιέσανε πολύ, τά ο
νόματα —τά ψευδώνυμα πιό σωστά — 
κοί φυσικά, τούς πιάσανε κι αύτούς καί 
τούς κλείσανε στ' άμπάρι. Τίποτα δέν 
μαρτύρησαν στήν άνάκρισι, μάλιστα ό 
ένας ΕεφώνιΖε πώς όταν πάνε στόν Πει
ραιά θά Ζητήση άπό τόν πρόΕενο νά τι- 
μωρηθή ό πλοίαρχος γιά τήν συμπερι
φορά του. Μά έκείνος τόν Εεσκέπασε 
γιατί είχε Ζήσει δυό χρόνια στήν 'Αμε
ρική κοί μιλούσε θαυμάσια τή γλώσσα. 
Μέ τά πολλά, τόν έκανε νά όμολογήση 
πώς ήτον Αθηναίος, άνακατωμένος σέ 
άνστρεπτικές επιχειρήσεις καί καλοπλη
ρωμένος άπό Εένους, έχθρούς τής χώ
ρας μος, πού μ' έδρα μιά βορεινή πρω
τεύουσα δουλεύανε συστηματικά έΕω γιά 
τήν έπικράτησι τών άναρχικών τους 
σκοπών.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ τού έλληνικού έμ· 
πορικοΰ, πού πάρα λίγο νά πέση στά 
χέρια τών κακούργων, έκράτησε τό λό
γο του. Πήρε προαγωγή ό θαρραλέος 
κι' έΕυπνος κσμαρότος Τάσος Λιανός, 
έγινε άνώτερος έπόπτης στό καράβι καί 
φροντίΖει γιά τήν άσφάλειά του, τήν 
καλή λειτουργία τής κουΖίνας καί τήν 
ψυχαγωγία τών έπιβατών.

ΣΠ. π α ν α γ ιω τ ο π ο υ λ ο ς

0 Π Α Ν Σ Ε Ξ Ο Υ Α Α Ι Σ Μ Ο Σ  
ΚΑΙ 01 Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι  ΤΟΥ

Τοδ Ππίλλυ Γκράχαμ

Ό  Μπίλλυ Γκράχαμ είναι ένας Εύαγ- 
γελικός λαϊκός ίεροκήρυΕ, εις τάς Ήν. 
Πολιτείας. Πρόκειται περί ένός ίεροκή- 
ρυκος μέ μοντέρνας ιδέας, μέ μοντέρ
νους τρόπους έκφράσεως —τόν όποιον 
άκούουν εις Στάδια καί μεγάλους άνοι- 
κτούς χώρους έκατομμύρια Αμερικανών 
καί τόν όποιον σέβονται δλαι αί επίση
μοι Έκκλησίαι τής Χριστιανωσύνης.

Εις τάς Ήν. Πολιτείας παρατηρεϊται 
τελευτοίως, μεταΕύ τής Νεολαίας, μία 
έκλυσις ήθών.

'Επί τού θέματος αύτοΰ ό κ. Γκράχαμ 
γράφει τά έΕής:

Τ ΙΣ προάλλες, φόρεσα. μαδρα γυαλιά 
καί καπέλλο καί πήγα σ’ ένα άπό 

τά γνωστά κέντρα διασκεδάσεως τής Νέας 
'Γόρκης.

Πίστευα, πώς ή Σουηδία είναι ή χειρό
τερη χώρα στόν Κόσμο, άλλά διεπίατωσα 
8τι ή Σουηδία δέν έχει φθάσει στό Οψος 
τής σεξουαλικής παραφροσύνης, πού έχου
με φθάσει έμείς. Είμαι βέβαιος δτι πολ
λοί νέοι τής χώρας μας έχουν φθάσει σέ 
τέτοια ήθική κατάπτωσι, πού νομίζω δτι 
είναι άδύνατο νά έχη τό προηγούμενό της 
στήν 'Ιστορία. Στά Σόδομα καί τά Γόμο
ρα, στήν Πομπηία καί στή Ρώμη, δέν εί
χαν τά πορνογραφικά βιβλία καί τις κινη
ματογραφικές ταινίες πού έχουμε σήμερα.

Ή  ιστορία μάς διδάσκει δτι δσα έθνη 
άκολούθησαν τό δρόμο αότό τής καταπτώ- 
σεως, πού άκολουθοδμε σήμερα, δέν έζη- 
σαν γιά πολύ. Πιστεύω, δτι ή μεγαλύτερη 
άπειλή έναντίον τής Δημοκρατίας μας εί
ναι ή ήθική κατάπτωσις. Βεβαίως, ή με
γάλη πλειονότης τοδ άμερικανικοδ Λαοδ 
δέν άκολουθεί ώρισμένους νέους στό ήθικό 
κατρακύλισμά τους. ”Αν καί πιστεύω δτι 
ή έπιβολή λογοκρισίας είναι κάτι πολύ 
έπικίνδυνο, νομίζω δτι καλό θά είναι νά 
λάβωμε μέτρα έναντίον τοδ «πανσεξουα- 
λισμού».

Ό  θεός δέν ήθελε, βέβαια, νά φοροδν 
ροδχα οί άνθρωποι. Τούς ήθελε γυμνούς.

’Αλλά τότε, οί άνθρωποι βρισκόντουσαν 
σέ κατάστασι άθωότητος. ’Αργότερα ή ά- 
μαρτία δηλητήριασε τόν άνθρωπο. Τό πρώ
το πράγμα πού έκαμεν 6 Άδάμ καί ή 
Εδα, μετά τήν άνταρσία τους έναντίον τοδ 
θεού, ήταν νά προσέξουν τή γύμνια τους. 
Ντράπηκαν καί πήραν φύλλα αυκής γιά 
νά σκεπάσουν τό σώμα τους. Άπό τότε, 
6 άνθρωπος είναι άναγκααμένος νά ντύ
νεται. Αύτό, βέβαια, δέ σημαίνει δτι μιά 
νέα κοπέλλα πρέπει νά φορή φουστάνι πού 
νά φθάνη ώς τούς άστραγάλους της. Μία 
γυναίκα ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνά δτι εί- 
vat γυναίκα. Τό γυναικείο σώμα είναι πολύ 
δμορφο. Ά λ λ ’ ή έμφασις πού δίνεται σή
μερα στή γύμνια, ή δποία διεγείρει τόν 
αισθησιασμό, είναι δυνατό νά καταατρέψη 
δποιαδήποτε κοινωνία.

"Οταν ήμουν 17, 18, 19, 20 έτών, έν- 
διαφερόμουν πολύ γιά  τό σέξ. Ά ν  τότε 
ζοδσα τή σημερινή «σεξουαλική» άτμό- 
σφαιρα, δέν ξέρω άν θά μπορούσα νά άν- 
τισταθώ. Σκέπτομαι τά παιδιά μου, άγόρια 
καί κορίτσια, καί είμαι βέβαιος δτι πολ
λοί γονείς ανησυχούν γιά τό κλίμα μέσα 
στό όποιο μεγαλώνουν τά παιδιά τους. Ό  
άνθρωπος δέν είναι δυνατόν νά άντιατα- 
θή σέ δλους αύτούς τούς πειρασμούς πού 
τόν περιβάλλουν σήμερα συνεχώς.

Τό σέξ είναι δώρο τοδ θεού. Στή Βικτω
ριανή περίοδο τό είχαμε παρακάμει. Κρύ
ψαμε τό σέξ σά νά ήταν άπηγορευμένο. 
’Αλλά δέν είναι άπηγορευμένο. Είναι κάτι 
πού μάς χάρισε δ ίδιος 6 θεός. Πρέπει 
νά μιλούμε γ ι’ αύτό καί νά μή ντρεπώμα- 
στε. Οί νέοι έχουν πολύ λαθεμένες ιδέες 
γιά τό σέξ. Μέσα στό γάμο, είναι ή πιό 
ωραία έμπειρία. Είναι κάτι παραπάνω άπό 
«άνάγκη γιά τήν διακύνισι τοδ είδους». 
Σ’ αύτό διαφωνώ μέ τόν Πάπα. Τό σέξ δέν 
είναι μόνο γιά  νά κάμνουμε παιδιά. Τό 
σέξ είναι εύχαρίστησις, άπόλαυσις μέσα 
στό γάμο, 'Ολοκληρώνει τήν ένωσι τού 
άνδρός καί τής γυναικός. Είναι ή ύπέρ- 
τατη δλοκλήρωσις τής ένότητος τών δύο 
συζύγων.

Εκείνο πού μέ άνησυχεί είναι τό δτι 
πολλοί κληρικοί ύποστηρίζουν δτι ή λεγο- 
μένη «Νέα Ήθική» δέν είναι κακή. Λέ
γουν δτι ζούμε σέ μιά «νέα» έποχή καί 
πρέπει νά άλλάξουμε τά πάντα, άκόμη καί 
τό Νόμο τοδ θεού. Υποστηρίζουν δτι ή 
μοιχεία δικαιολογείται δταν ε ίν α ι . . ,  έπι- 
δερμική, δηλαδή δταν δέν συνοδεύεται άπό 
αίσθηματικό δεσμό. ’Αλλά ή άποψις αύτή 
είναι τούλάχιστόν εξωφρενική.

Σήμερα βλέπουμε τήν «άναστάτωσι τής 
τάξεως τοδ Κόσμου» πού προβλέπουν οί 
Γραφές. ■

Είναι άπίστευτο πόσα καί τι είδους πορ
νογραφικά περιοδικά καί έφημερίδες ύπάρ- 
χουν καί κυκλοφορούν έλεύθερα μεταξύ 
τών νέων. Στά «Ζητείται» τών έφημερί- 
δων αΰτών διαβάζει κανείς πράγματα τά 
δποία θά άγανακτοϋσαν άκόμη καί τόν 
πλέον φιλελεύθερο άνθρωπο. ’Αγοράζουμε 
σήμερα τό σέξ, δπως άγοράζουμε άπό τόν 
κρεοπώλη μας τό κρέας. Ή  κατάπτωσις 
αύτή ίσως ν'ά μάς δδηγήση στήν κατα
στροφή. Γι’ αύτό τό λόγο ζητώ πάντα άπό 
τούς άκροατάς μου νά άκολουθήσουν τόν 
Χριστό, ό όποιος αάς διδάσκει τήν ’Αγά
πη καί τήν Κατανόησι.

ΜΠΙΛΛΓ ΓΚΡΑΧΑΜ
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Η  Α Λ Λ Η  Ο Ψ Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Ο Σ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ

Τοΰ τ. ’Αστυν. Διευθυντου Α' κ .  Η. Χ Α Ϊ Δ Ε Μ Ε Ν Ο Υ

Τό έτος 1953 άπετέλεσεν όρόσημον είς τήν έν γέ- 
νει οικονομίαν. Διότι, κατ’ αύτό, άπό τάς διαδεχθεί- 
σας πολιτικός δυνάμεις, κατηργήθη ή Κρατική ’Α
γορά ήλευτερώθη τό ιδιωτικόν έμπόριον και έπανή- 
λθεν ή διακίνησις των άγαθών είς τήν φυσικήν αυ
τών κοίτην. Ταΰτα δέ έν συνδυασμω μέ τήν νομι
σματικήν όναπροσαρμογήν. Καί πρέπει νά όμολο- 
γηθή, δτι, αν μή τι άλλο, είς τούτο συνετέλεσεν ή 
τόλμη. Ούτως, έτέθησαν καί αί βάσεις διά τήν πε

ραιτέρω άνασυγκρότησιν τής χώρας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Πείνα καί στερήσεις έξηκολούθησαν 
νά μαστίζουν τόν Ελληνικόν λαόν 
καί μετά τήν άπελευθέρωσιν, παρ’ δ- 
λα τά έκ τσϋ έξωτερικσδ έφάδια,. Είς 
τήν φωτογραφίαν μας παιδάκια είς 
άναζήτησιν τροφής, κατά τήν προα- 
ναφερθείσαν έποχήν κάπου είς τήν 

’Αθήνα.

A  I ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, τάς όποιας έγνώρι- 
”  σεν ό Ελληνικός Λαός κατά τήν 
διάρκειαν τής Κατοχής, δέν έΕέλιπον με
τά τήν άπελευθέρωσιν, παρ' δλα τά έκ 
τοΟ ΈΕωτερικοΟ Εφόδια. Τά έφόδια ό
μως αύτά, δέν είχον καμμίαν οχέσιν μέ 
τήν «Έλευθέραν» καλουμένην τοϋ ιδιω
τικού Εμπορίου, τήν γνωστήν Αγοράν. 
Τό ίδιον τό Κράτος είχε τήν διακίνησιν 
καί τήν προώθησήν είς τήν κατανάλωσιν 
αυτών τών έφαδίων, διά τοϋ συστήματος 
τών δελτιακών διανομών. Ούτως, είχε 
δημιουργηθή ένος πολυπρόσωπος καί 
πολυδάπανος γραφειοκρατικός όργανι- 
σιμός, καί μία άλλη υπερτροφική Κρατι
κή ’Αγορά Κλειστής καταναλώσεως. 
'Από δέ τήν άφύσικον συΖυγίαν αυτών 
τών δύο άγορών είς τόν ούτόν κατα- 
ναλωτί'κόν χώρον, καί ώς έκ τής πορα- 
κρατήσεως ύπό τής Κρατικής άγαθών, 
άλλως άνήκόντων είς τήν Έλευθέραν, 
έΖωογονεϊτο ή τρίτη μορφή 'Αγοράς, ή 
καλουμένη «Μαύρη», γνωστή άπό τάς 
πρώτος ημέρας τής Κατοχής. Τό δέ κα
θεστώς αύτής τής Τριπλής Αγοράς έ- 
πεκράτησε μετά τήν άπελευθέρωσιν καί 
μέχρι τό 1952.

Αύτή ή περίοδος, καί ώς έκ τής έν 
τω μεταΕύ συμπεσούσης άνταρσίας, δέν 
ύστέρησεν είς Εθνικός περιπέτειας τής 
προηγηθείσης πολεμικής καί κατοχικής 
περιόδου, όπως καί είς δοκιμασίας καί 
στερήσεις τοϋ Ελληνικού Λαού. Αΰτοι 
όμως, καί ώς προς τό βιοτικόν έπίπε- 
δον δέν προήρχοντο έκ τών συνθηκών 
τοϋ συμμοριτοπολέμου τόσον, όσον κυ
ρίως έκ τής ύπό τοϋ ίδιου τοϋ Κράτους 
συντηρουμένης Τριπλής 'Αγοράς.

Μετά τήν καταστολήν τής άνταρσί
ας, ένώ ήτο δυνατή, συντρεχούσης καί 
τής ώς έκ τούτου γενικής ψυχολογικής 
εύφορίας, καί θά ήτο καί έπιβεβλημένη 
έΕ αύτών τών πραγμάτων, ή έπαναφο- 
ρά τής διακινήσεως τών άγαθών είς τήν 
προπολεμικήν αύτών κοίτην, ούδέν περί 
τούτου έγένετο. Ή το  δέ αϋτη, ύπό τό 
καθεστώς τού κρατούντες αίκονομικοϋ 
φιλελευθερισμού, ή μ ί α  καί μ ό- 
ν η 'Αγορά, ή τοϋ ιδιωτικού έμπορίου, 
ή ύπό τήν κστεύθυνσιν καί τόν έλεγχον 
τοϋ Κράτους πάντοτε λειτουργούσα καί



ηροσφέρουσα τά άγαθά της εις έλευθέ
ραν κατονάλωσιν, εις ποικιλίαν καί έ· 
πιλογήν. ' Αντιθέτως, τό Κράτος, έπέμε- 
νεν εις τήν διατήρησιν καί τής ίδικής 
του Κλειστής Αγοράς, παραπλεύρως 
τής ιδιωτικής καί άνοψικής Έλευθέρας. 
Ταΰτα δέ, καθ' δν χρόνον τά Κράτη 
τής Δύσεως προήρχοντο εις τήν όπο- 
τίναξιν τού Ζυγού τής πολεμικής οικο
νομίας καί τήν έπαναφοράν αυτής εις 
τά προπολεμικά ούτής πλαίσια. Καί τό 
άποκορύφωμα αυτής τής πολιτικής, ήτο 
ή κατά Φεβρουάριον τού 1951 γεναμένη 
σύσκεψις έ.πί υψηλού έπιπέδου, καθ' ήν 
άπεφασίσθη ή διεύρυνοις τών δελτιακών 
διονομών, ή ίδουσις άποθηκών διά τήν 
συγκέντρωσιν έγχωρίων προϊόντων, ή 
όποια όμως άπέτυχεν καί ή διά μέσου 
τού συστήματος τούτου διακίνηοις αυ
τών εις τήν κστονάλωσιν, έπί πλέον τών 
'Εφοδίων τού 'Εξωτερικού. Παραλλή- 
λως πρός ταϋτα, έγένετο καί ή μετονο- 
μασία τού άρμοδίου 'Υπουργείου εις « Ε
φοδιασμού κοί διανομών».

Εϊχεν έν τούτοις τό Κράτος τήν άΕίω- 
σιν άπό τήν Ελευθέραν 'Αγοράν, ύπο- 
χρεουμένην άλλωστε νά κολόπτη τά 2/3 
τών άναγκών τού πληθυσμού, όπως 
προσφέρη τά άγαθά της εις έπάρκειον 
καί εις προοιτάς τιμάς, καθ' δν χρόνον 
τό ίδιον, ήρχετο νά άποατερήση αύτήν 
τούτων εις τάς πηγάς των, διά τής συγ- 
κεντρώσεως καί άπορρίψεως αυτών εις 
τόν κοιάδα ένός άλλου άντιοικσναμικοϋ 
συστήματος, τό όποιον έδιδεν εις δεο
μένους καί μή δεομένους. Καί τούτα, 
ένώ, κοί άνεξαρτήτως τών έλαττωμάτων 
τού συστήματος, εϊχεν άποδειχθή, δτι 
τό ίδιον τό Κράτος, ήτο καί άνίκανον εις 
τήν διαχείριση/ καί διοφύλαΕιν τών έ- 
φσδίων άπό πόσης διαρροής, φθοράς καί 
άλλοιώσεως. Τόσον, δέ, ώστε ταϋτα κα
θημερινώς καθίσταντο βορά τών ποντι
κών εις τάς άποθήκος, καί τών ιχθύων 
εις τά βάθη τού Σαρών ικού, άπορριπτό- 
μενα ώς «άκατάλληλα πρός βρώσιν», 
λόγω άλλοιώσεως έκ τής κακής συντη- 
ρήσεως. Ένψ, έΕ άλλου, κτήνη άναπα- 
ραγωγής, μή προωθούμενα εις τάς 'Ε
παρχίας κοί φυλοσσάμενα εις τούς πε
ρί τά Σφαγεία άνοικτούς χώρους, άπέ- 
θνησκον έκ πνευμονίας. Οΰτω, δέ, εις 
έν πρόβλημα προσετίθετο καί άλλο, καί 
έν προκειμένω τό πρόβλημα τής άπορρί
ψεως τών πτωμάτων χωρίς κινδύνους 
διά τήν δημοσίαν ύγείαν.

Καί τά προβλήματα καθημερινώς έ- 
πολλοπλοσιόΖοντο εις βάρος τού βιο
τικού έπιπέδου, χωρίς νά ύπόρχουν έν 
προκειμένω λύσεις.

Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ τών άγαθών, πραγματι
κή ή μή, οί άνατιμητικαί τάσεις εις τήν 
άγοράν,ίπρός δέ καί ή κοτά καιρούς έπ-ι 
κοάτησις τής άποκληθείσης «Μαύρης ά- 
γοράς», ύπήρΕαν φαινόμενα συνεχή ή έ- 
παναλαμβανόμενα, άπό τάς πρώτας ήμέ- 
ρας τής Κατοχής, δτε καί ένεφανίσθη- 
σον μέ μεγάλην όΕύτητα, όφειλόμενα εις 
γνωστούς, άλλά κοί ποικίλους παράγον
τας καί συντελεοτάς. Καί τά μέτρα διά 
τήν άντιιμετώπισιν ούτών ήσαν άλλοτε 
άλλα, ή δέν ύπήρΕαν μέτρα.

"Ηδη δμως, μετά τήν καταστολήν τής 
άντορσίας, τά έν προκειμένω μέτρα εί- 
χον άπορροφήσει δλην τήν Κρατικήν 
δραστηριότητα εις ένο άγώνα διά τήν

συγκράτησιν τού βιοτικού έπιπέδου συνε- 
χή κοί χωρίς άποτέλεσμα. Τό άγχος τού 
καταναλωτοϋ συνηγωνίΖετο τήν άγωνίαν 
τού ίδιου διά τήν άπόκτησιν τών άνογ- 
καίων τής Ζωής, εις μίαν περίοδον εις 
τήν όποιαν οί στερήσεις συνεβάδιΖον 
μέ τήν σπατάλην κοί τήν χλιδήν. Ό  κα
θημερινός Τύπος καί τά οικονομικά πε
ριοδικά συνεχώς άνέγροφον εις τάς στή- 
λας των άρθρα, σχόλια καί γνώμας τών 
ιδίων ούτών συντακτών, ιδιωτών, ή έγ- 
κεφάλων τής οικονομίας.

Κοί τό Κράτος, άνενδότως ήκολούθει 
τήν χοραχθεϊσαν γραμμήν, τής διατηρή- 
σεως δηλαδή καί τής ίδικής του 'Αγοράς 
καί ώς δπλον έναντίον τών έλλείψεων 
καί τών άνατιμητικών τάσεων τής Έλευ- 
θέρας εις τήν όποιαν, έν τούτοις, τά ά- 
στυνομικά κατασταλτικά μέτρα τά όποια 
έφήρμοΖεν, ήσαν άνίσχυρα νά συγκροτή
σουν τάς τιμάς, ώς έκ τής ύπό τού ί
διου άμμέσου άποδυναμώσεως αύτής. 
Πρός δέ, καί ώς έκ τών ποικίλων γρα
φειοκρατικών καί παρεμβατικών διατυ
πώσεων εις τό είσογωγικόν έκ τού έξω- 
τερικού έλεύθερον έμπόριον.

Συνεπείς δλων τούτων, μία διαρκής 
μάχη εις τό μέτωπσν τής Έλευθέρας Α
γοράς, ή άποκληθεϊσα μ ά χ η  τών 
τ ι μ ώ ν ,  εύρίοκετο συνεχώς έν έξε- 
λίξει μέχρι καί τού 1952, ήτοι εις πε
ρίοδον ή όποια διακρίνεται, σύν τούτοις 
καί άπό άπνοιαν Κρατικής δραστηριότη- 
τος εις άλλους τομείς.

Αί Κυβερνώσαι πολιτικοί δυνάμεις, έ- 
κέρδισαν τήν μάχην τοϋ Γράμμου καί τού 
Βίτσι μαΖί μέ τό σύνολσν τών 'Εθνικών 
Δυνάμεων, άπώλεσαν δμως τήν μάχην 
τών Τιμών εις τό μέτωπσν τών 'Αθηνών.

Τό έτος δμως 1953 άπετέλεσεν όρό- 
οημον εις τήν έν γένει οικονομίαν. Διό
τι, κατ' αύτό, άπό τάς διαδεχθείσας πο
λιτικός δυνάμεις, κατηργήθη ή Κρατική 
Αγορά, ήλευθερώθη τό ιδιωτικόν έμπό

ριον, καί έπανήλθεν ή διακίνηοις τών ά
γαθών εις τήν φυσικήν αύτών κοίτην. 
Τούτα δέ, έν συνδυασμώ μέ τήν νομισμα
τικήν άναπροσορμογήν.

Καί πρέπει νά όμολογηθή, δτι, άν μή 
τί άλλο, εις τούτο συνετέλεσεν ή Τόλμη.

Ούτως, έτέθησαν καί αί βάσεις διά 
τήν περαιτέρω άνσσυγκρότησιν τής Χώ
ρας.

Η ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ έκείνη πολιτική τής 
ύπό τού Κράτους διαχειρίσεωο καί δια- 
κινήσεως τών άγοθών εις τήν κατανά
λωση/, εύρισκει τήν έΕήγησίν της νομί- 
Ζαμεν εις τό κλίμα τής έποχής. Πράγμα
τι δέ, ύπήρΕαν τότε πολλοί οί άναμη- 
ρυκάΖοντες τά περί «κοινωνικής δικαιο
σύνης» καί «δικοίας κατανομής τών ά
γοθών», ούχί δέ άνευ λόγου. Διότι, έν 
μέσω τών πολλών στερήσεων έπί μίαν 
δεκαετίαν δέν άπέλιπε καί ή εύμάρεια. 
Πορεσύροντο δμως εις άκράτητας διότι, 
έλεγον, δτι «όλοι οί άνθοωποι πρέπει νά 
τρώνε τά ίδιο καί μέ τό ίδιο κουτάλι». 
"Η "νά φορούν τά ίδια ρούχα». ΈΕ ού, 
πιθανώς καί ή πρόσκλησις έΕ 'Αγγλίας 
ειδικού τυποποιού ύφοσμάτων.

Πάντες δέ οΰτοι. παρεδέχοντο δτι ά- 
πέτυχε τό σύστημα τής Κρατικής 'Αγο
ράς, άλλά δέν πορεδέχοντο δτι εύθόνε- 
τοι αύτό τούτο τό σύστημα, άλλά ή ύπαλ- 
ληλοκρατία, ή όποια έκαλεϊτο νά τό έ- 
φαρμόση.

Είναι προφονές, δτι, μία κακώς έννο- 
ουμένη σοσιαλιστική σκέψις, έκπορευο- 
μένη άπό κεφαλάς «χρησίυων ήλιθίων», 
ώς οί τύποι ούτοι εϊχον άποκληθή εις τήν 
Δύσιν, έβάρυνεν εις δλην αύτήν τήν ύ- 
πόθεοιν. 'Ολίγοι ήσαν έκεϊνοι οί ρεαλι- 
στοί, οί όποιοι, άγνοούντες τήν πρόκλη- 
σιν άπό τήν άντιπέραν όχθην, μετά παρ- 
ρησίος ύπερησπίΖοντο τήν Κεφαλαιοκρα- 
τίαν, καί τό κρατούν σύστημα έλευθέρας 
οικονομίας, ύπό τό όποιον δέν ήτο δυνα
τόν νά γίνη άλλως, παρά νά έπικρατήση 
ή γηραιά καί πανούργος Έλευθέρα 'Αγο
ρά καί τό Έλεύθερον έμπόριον, κατορ- 
γουμένου οίουδήποτε άλλου συστήματος 
δακινήσεως τών άγαθών. Νά έπικρατή
ση ή γηραιό έκείνη 'Αγορά, ή όποια ού- 
δέποτε έπαυσε νά είναι καί νέα καί άν 
κοί πανούργος, ούδέποτε έπαυσε νά εί
ναι κοί καλής θελήσεως, καί όπωσ- 
δήποτε, νά προσφέρη τά άγαθά της 
ε ις  έλευθέραν κατανάλωσιν, εις ποι
κιλίαν καί έπιλογήν εις τόν έλεύθερον 
άνθρωπον. 'Όπως καί ή Δημοκρατία τάς 
έλευθερίας ούτού, προτιμωμένη μεταξύ 
τών άλλων πολιτικών συστημάτων, παρά 
τά έλαττώμστα ούτής.

'Αλλά ή πράκλησις εϊχεν έπικαθήσει 
καί ώς μία άχλύς, εϊχεν έπισκιάσει πολ
λών τάς ψυχάς καί τάς καρδίας εις τόν 
έλεύθερον κόσμον, υέ μίαν μοιρολατρι
κήν ένατένισιν πολιτικών, κοινωνικών 
καί οικονομικών θεμάτων.

Κοί έν μέσω τού κλίματος τούτου, οί 
«χρήσιμοι» διά τήν άντιπέραν όχθην, καί 
«ήλίθιοι» διά τήν έντεΰθεν, οί, άν μή τί 
άλλο, κούφοι ίδεολόγοι κοί ούτοπιοταί, 
ώς Δούρειοι ίπποι έντός τών τειχών, 
κεκαλυμμένοι δέ μέ διάφορα κοινωνι- 
κοπολιτικά συνθήματα, εύρισκον γόνιμον 
έδαφος διά τήν προβολήν τών ιδεών των, 
διά τής μαγείας περιετέχνων έννοιών 
καί λέΕεων. Ώ ς, π.χ., αί έντυπωσιακαί 
λέξεις κοί έννοιαι, ή «κεφαλαιοκρατία» 
καί έΕ άλλου «σοσιαλισμός» καί κοινω
νική δικαιοσύνη» καί «Κράτος δικαίου», 
δπως καί βραδύτερον δΓ άλλους στό
χους καί αί περίτεχνοι λέΕεις «τό κα- 
τεστημένον» κοί ή «άΕιοκρατία», ήτοι 
λέξις μή άνοφερομένη ούδέ εις ούτά 
τά έγκυκλοπαιδικά λεξικά.

Αλλά, τά μέτρα διά τήν έπίτευξιν τών 
κατά τά λοιπά άγιων αύτών κοινωνικών 
αιτημάτων, ήσαν άντιόικονομικά καί δέν 
άπέκλειον κοί αύτήν τήν κοινωνικήν ά- 
δικίσν.

Ύπ' αύτό τά κλίμα, άρχομένου τού 
1951, έπισημοποιήθη ή πολιτική τών 
Κρατικών διανομών, έπεκταθείσα καί εις 
τά έγχώρια προϊόντα, ή όποια δμως ώς 
πρός αστό όπέτυχεν έν τή γενέσει της. 
'Οπωσδήποτε, πορέμεινεν ό Κρατικός 
μηχανισμός τών διανομών διά τά έκ τού 
έξωτερικού έφόδια, καί ό όποιος δέν 
ήτο τίποτε άλλο, είμή ένα μή συμβατι
κόν, πρωτότυπον καί άναποτελεσματικόν 
δπλον, εις μίαν διαρκή μάχην διά τήν 
συγκράτησιν τού βιοτικού έπιπέδου καί 
τών τιμών καί ή όποα, καταργηθέντος 
τοϋ Κρατικού -μηχανισμού, άδόξως έλη
ξε μέ τά μέτρο τού 1953.

Εις τήν πραγματικότητα, δμως, ή μάχη 
τών τ ι μ ώ ν  δΓ άλλων συμβατικών 
όπλων καί ή όποια άντικατοπτρίΖει τό 
άγχος καί τήν άγωνίαν τού δραχμοδιαί- 
του καταναλωτού, δέν πρόκειται νά λή
ξη ποτέ.
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Τό χορηγικόν μνημεϊον τοϋ Αυσικράτους, όπως είναι 
σήμερα.

Τό μνημείο, όπως ήταν στήν αυλή της Μονής τών 
Καπουτσίνων.

Π ΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ στά γραφικά στενοσόκακα τής 
Πλάκας, κάτω άπό τή οχιά τοϋ θείου Παρθενώ

να,, άξίζει νά δούμε για λίγο τό μικρό κομψό αύτό οι
κοδόμημα, πού βρίσκεται στή μικρή πλατεία, τήν ά- 
φιερωμένη <πό δνομα τοϋ Αυσικράτη. «Φανάρι τοϋ Διο
γένους» τό λέει ό πολύς κόσμος. «Χορηγικό μνημείο τοϋ 
Αυσικράτους», είναι τό έπίσημο όνομά του.

Χτίστηκε άπό άγνωστο καλλιτέχνη γύρω στα 334 
π-Χ. Είναι άφιέρωμα τοϋ Αυσικράτη, ό όποιος θέλησε 
μ’ αύτό τόν τρόπο νά γιορτάση τή νίκη χορηγού. Μια 
δμορφη συνήθεια στήν άρχαία ’Αθήνα, πού έγινε μέ 
τόν καιρό νόμος τοϋ κράτους, ύπεχρέωνε τούς πλούσιους 
’Αθηναίους νά χρηματοδοτούν τό χορό ένός δραματικού 
άγώνα. Ό  χορηγός συντηρούσε μέ δικές του δαπάνες 
καί δσο διάστημα διαρκοϋσε ή διδασκαλία, τούς χορευ
τές, τούς ήθοποιούς καί τό χοροδιδάσκαλο.

Παρά τό γεγονός, δτι οί δαπάνες γιά τήν προετοι
μασία τού χορού ήταν ύπέρογκες, οί ’Αθηναίοι θεωρού
σαν Ιδιαίτερη τιμή νά τούς άνατεθή τό ύψηλό τού χο
ρηγού λειτούργημα. Μάλιστα οί περισσότεροι κατέβα
λαν Ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε νά έμφανιαθή ή δμάδα 
τους, δσο πιό πολύ γινόταν μέ πολυτελέστερα καί κομ
ψότερα ένδύματα. Χαρακτηριστικά άναφέρει δ Άντιε- 
ράνης σέ μιά κωμωδία του, πώς πολλοί χορηγοί στήν 
προσπάθειά τους νά ντύσουν μέ χρυσά τό χορό τους, 
έμεναν οί ίδιοι στά κουρέλια.

Πρέπει δμως νά λεχθή, δτι αύτή τους ή προσφορά 
πρός τό Δήμο ήταν πραγματική εύεργεσία, άφοΰ τό 
θέατρο άποτελοΰσε τό λαϊκό πανεπιστήμιο, στό όποιο 
«Ιδιδάσκοντο» οί τραγωδίες, μέ τό άπαράμιλλο ήθικό 
τους μεγαλείο καί τή μοναδική ήθικσπλαστική τους δύ
ναμη. Ή  χρηματική ένίσχυσις τού χορηγού έπέτρεπε 
στους ’Αθηναίους πολίτες νά γνωρίσουν τή δύναμη τού 
πνεύματος καί νά κρίνουν τήν ύψηλή φιλοσοφία τού 
Αίσχύλου, τοϋ Σοφοκλή καί τού Εύριπίδη.

Μέ τό τέλος τής παραστάσεως μιά έπιτροπή έκρινε 
τό καλύτερο έργο βραβεύοντας τόν συγγραφέα καί τόν 
χορηγό.

Ό  τελευταίος έπαιρνε ώς βραβείο ένα χάλκινο τρί
ποδα. Πολλοί άπό τούς χορηγούς είς άνάμνησιν τής νί
κης τους έχτιζαν μικρά οικοδομήματα, σάν τό μνημείο 
ττοϋ Αυσικράτους. Τέτοια βρίσκονταν πολυάριθμα στό 
διάστημα τού δρόμου, πού ώδηγοϋσε άπό τό θέατρο 
τού Διονύσου στό Πρυτανείο. ’Αλλά, άς ξαναγυρίσουμε 
στό μόνο σωζόμενο σήμερα χορηγικό μνημείο τού Λυ- 
σικράτους, πού δπως είπαμε στή λαϊκή γλώσσα δνο- 
μάζεται «Φανάρι τού Διογένους». Στό έπιστήλιό του μιά 
έπιγραφή μνημονεύει τά όνόματα παραγόντων τής με
γάλης έκείνης νίκης στό δύσκολο καλλιτεχνικό στίβο 
τοϋ πιό άπαιτητικού κοινού τού άρχαίου κόσμου.

«Λυσικράτης Λυοιθέου Κικυνεύς έχορήγει.
Άκαμαντίς ποίδων ένίκα. Θέων ηϋλει.
Λυσιάδης 'Αθηναίος έδίδοσκε. Εύαίνετος ήρχε».
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Τό μνημείο, παρά τή μεγάλη φθορά πού ύπέστη 
διά μέσου τών αιώνων, διατηρεί άκόμα δλη τήν αίγλη . 
τής τέχνης του. Μοναδική κομψότητα τοΰ χαρίζουν τά 
Ιξ κορινθιακά ήμικιόνια, πού υποβαστάζουν τή μονοκόμα- 
τη στέγη του. Τήν κορυφή στολίζει μέ άπαράμιλλη 
μαεστρία, τονίζοντας πιδ πολύ τήν έλαφρότητα τοΰ κτη
ρίου, §να χαριτωμένο ακανθωτό έπίθημα. Έδώ πάνω 
είχε τοποθετηβή δ χάλκινος τρίποδας, τό μεγάλο έπα
θλο τής νίκης τοΰ χορηγού Λυσικράτους. “Ομως, Ιδιαί
τερη έντύπωση άπό αυτό τό έξαίσιο κατάλειπο τής κλασ
σικής μας κληρονομιάς, προξενεί ή ζωφόρος τοΰ θριγ
κού. Ή  παράστασις άναφέρεται, δίπως άλλωστε συνέ- 
βαινε μέ τά περισσότερα μνημεία τής έποχής, σέ μυ
θολογικό θέμα. Τήν περιπέτεια τοΰ θεού Διονύσου, δταν 
ήταν αΙχμάλωτος τών Τυρρηνών πειρατών. Τό μύθο, 
πού είναι γνωστός άπό ένα δμηρικό ύμνο, άναφέρει καί 
ό ’Απολλόδωρος σέ μιά άφήγηση. Σύμφωνα μέ 
τήν άφήγηση τοΰ ’Απολλοδώρου, ό θεός τοΰ οίνου, 
ταξίδευε κάποτε μέ ένα πειρατικό πλοίο άπό τήν 
’Ικαρία στή Νάξο, Οί πειρατές δμως, χωρίς νά 
ξέρουν ποιός είναι δ έπιβάτης τους, σκέφτηκαν νά 
πάνε στήν ’Ασία, νά τόν πωλήσουν ώς δούλο. Ό  εύ
θυμος θεός ώργίστηκε καί μετέτρεψε τά κουπιά τοΰ κα
ραβιού σέ φίδια. Μαζύ φύτρωσαν άμέτρητοι κισσοί πού 
τό περιτύλιξαν. Οί πειρατές, μπρός στή θεϊκή δργή, 
έπεσαν στή θάλασσα γιά νά σωθούν. Ό  θεός δμως τούς 
μεταμόρφωσε σέ δελφίνια. Ό  γλύπτης τής ζωφάρου 
στό μνημείο τοΰ Λυσικράτους ξέφυγε τελείως άπό τις 
λεπτομέρειες, πού συνθέτουν τή δομή τοΰ μύθου. Ό  Διό
νυσος φαίνεται έδώ καθισμένος πάνω σ’ ένα βράχο, γυ
μνός καί μέ λυμένα τά πλούσια μαλλιά του. Γαλήνιος, 
άδιάφαρος γιά δσα γίνονται γύρω του, παίζει μέ τόν 
άγαπημένο του πάνθηρα. Κοντά του οί άφωσιωμένοι σύν
τροφοί του οί Σάτυροι, άπολαμβάνουν άφθονο κρασί άπό 
μεγάλα άγγεία. Οί ύπόλοιποι τής σκηνής ,μέ χαρακτη
ριστικά έντυπωσιακές κινήσεις προσπαθοΰν νά έξουδε- 
τερώσουν τούς πειρατές κτυπώντας τους μέ ρόπαλα, μέ 
κλαδιά, μέ θύρσους καί δάδες. Οί περισσότεροι πειρα
τές, ριγμένοι στήν άμμουδιά έχουν δεθή πισθάγκωνα, 
ένψ δλοι έχουν πέσει στή θάλασσα, παρουσιάζονται με
ταμορφωμένοι άπό τή μέση καί πάνω σέ δελφίνια. Τήν 
παράστασι διακρίνει πέρα ώς πέρα κίνησις καί ρυθμός 
γνωρίσματα ούσιαστκιά τής μεγάλης τέχνης τών ’Αθη
ναίων καλλιτεχνών.

Τό άφιέρωμα τοΰ Λυσικράτους, μνημείο καί στήν 
έποχή του καί σήμερα, δίνει τόν τόνο τοΰ κλασσικοΰ 
κάλλους στή «συνοικία τών θεών», τήν δμορφη Πλάκα. 
“Ομως άλήθεια, πόσοι άπό μάς έρριξαν κάποτε, έστω 
καί μιά γρήγορη ματιά, σάν δ δρόμος μάς έφερε στά 
πλακιώτικα στενά, στό «άγνωστο» «Φανάρι τοΰ Διογέ
νους»; Στής Πλάκας τίς άνηφαριές...», Χώρια άπό τίς 
χαριτωμένες τίς πλακιώτισσες καί τήν ξανθιά ρετσίνα, 
ύπάρχουν καί κάποιοι «φτωχοί» πετρωμένοι θαρρείς 
τροβαδούροι; πού τραγουδούν τήν παλιά, τήν πολύ πα
λιά ’Αθήνα. ’Αξίζει τόν κόπο νά τούς άκούσουμε λίγο. 
Έ χουν τόσα καί τόσα νά μάς π ο υ ν .. .  Σ.Α.

Τό μνημείο, όπως ήταν τό 1830, δταν είχε πλέον 
Υκρεμιστή ή Μονή τών Καπουτσίνων.

Κοντά στό μνημείο είχε κτισθή τήν έποχή τής Φραγ
κοκρατίας Μονή τών Κοπουτσί.νων μοναχών. Στή φω

τογραφία χαρακτηριστική γκραβούρα.

Μία άκόμη γκραβούρα. Τό «Φανάρι τού Διογένους» 
έν μέσω οικιών καί άλλων κτισμάτων.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Γ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Το Κομμονηστικόν Κόμμα rΕλλάδος άπετέλεσεν ανέκαθεν τροχοπέδην εις την 
πρόοδον και την ευημερίαν τής Πατρίδος. To Κ .Κ .Ε . ουδέποτε ένδιεφέρθη διά τα 
’Εθνικά προβλήματα. ’ Αντικειμενικός σκοπός του ύπήρξεν ή κατάληψις τής εξουσίας 
και ή παράδοσις τής χώρας μας εις τούς όνυχας τοϋ ερυθρού ολοκληρωτισμού.

L_____________________________J
37. (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) 

ΛΙΒΑΝΟΣ — ΚΑΖΕΡΤΑ

'Η ϊδρυσις τής ΠΕΕΑ, χά δραματικά γε
γονότα τής αίματηρής δράαεως τοϋ ΕΛΑΣ 
καί τής ΟΙΙΛΑ καί τέλος χδ έπαίαχυντον 
κίνημα τής Μ. ’Ανατολής, έπί xf) προό- 
ψει καί χών τελικών στρατιωτικών έπι- 
χειρήσεων διά χήν συντριβήν χοϋ Άξο- 
νος, κατέστησαν άναγκαίας χάς νέας πο- 
λιχικάς έξελίξεις. Καί ήλθεν ή ώρα χοϋ 
Γεωργίου Παπανδρέου.

Οδχος μή έπιχυχών, ένεκα έσωγενών και 
έξωγενών αίχίων, νά άναλάδη, ώς άνα- 
φέρει δ Σαράφης, ώς Πρωθυπουργδς τής 
Κυδερνήσεως των Βουνών, κατήλθε, xf) 
έγκρίσει χών νεκρανασχηθένχων παλαιο- 
κομμαχικών άρχηγών, εις Κάϊρον από τής 
15ης ’Απριλίου 1944, καθ’ ήν σχιγμήν 
καχεσχέλλεχο χδ κίνημα εις έλληνικάς 
σχραχιωχικάς Μονάδας καί εις χδ Πόλε* 
μικδν Ναυχικόν.

Τήν 23ην ’Απριλίου, καχόπιν Συμμαχι
κής ύποδείξεως, παρηχήθη ή &πδ χδν Σο
φοκλή Βενιζέλον Ελληνική Κυδέρνησις 
καί χήν 26ην χοδ ίδίου μηνδς άνεχίθεχο 
δ οχημαχιομδς νέας κυδερνήσεως είς χδν 
Γ. Παπανδρέου. Οδχος έξήγγειλε χάς γνω- 
σχάς πραγραμμαχικάς δηλώσεις χου καί 
έκάλεαε χά πολιχικά κόμμαχα καί χάς 
δργανώσεις άνχισχάσεως, νά άποσχείλουν 
άνχιπροσώπους είς Κάϊρον. Ή  εδκαιρία 
αδχη ύπήρξεν ή πρώχη έπίσημος έμφά- 
νισις χοδ Σδώλου είς χήν πολιχικήν σκη
νήν. Ό  Τσιριμώκος έπιμένει δχι δ Σβώ
λος είχε κυριευθή άπδ χήν έμμονον ιδέαν 
χής έπιχεύξεως, πανχί χρόπφ, χής πολυ- 
θρδληχης έ ν ό χ η χ ο ς .  Δέν χδ άμ- 
φισδηχοϋμεν. "Ομως Οπάρχει ή έξής δια
φορά: "Αν χά θεμέλια χής ένόχηχος ήσαν 
όπονομευμένα άπδ χδ ΚΚΕ πρδς έπίχευ- 
ξιν χοδ άμεχακινήχου σκοποδ χου (δηλα
δή χής διαίας καχαλήψεως χής έξουσίας) 
καί αί σχεχικαί συμφωνίαι πρδς ένόχηχα 
άπεχέλουν άπλώς χμήμαχα χής χακχικής 
χου, χόχε ή «δνόχης» θά κατέληγε χελι- 
κώς είς διάψευαιν χής πραγματικής έννοι

ας χης καί θά διευκόλυνεν άπλώς χήν έπι- 
χυχίαν χής στρατηγικής καί χακχικής χοδ 
ΚΚΕ. θά  ήχο δέ δύσκολον είς χδν Σβώ
λον νά χδ έννοήαη, άσχέχως χής ένχιμό- 
χηχος καί χών καλών προθέσεών χου, ένε
κα χής ειδικής ψυχασυνθέσεως καί τρό- 
που σκέψεως, πού θά είχε διαμορφώσει 
καχά χήν πολυεχή θηχείαν χου είς χδν 
χώρον χοδ σοσιαλισμού, δηλαδή είς χήν 
συνοδοιπορίαν. ’Επί πλέον δ Σβώλος, παρά 
χήν άναμφισβήχηχον αϊγλην χου, έκαμνεν 
ήδη χήν πρώχην ύποχώρησιν, σύμφωνον 
πρδς χήν προαναφερθεϊσαν νοοχροπίαν. 
Έδέχεχο μέν νά μεχαδή έπικεφαλής χής 
άνχιπροσωπείας χής ΠΕΕΑ, άλλ’ ούχί ά- 
δέσμευχος. Μεχέβαινε, δυσχυχώς, δεσμευ
μένος μέ ρηχούς καί μάλισχα γ ρ α 
π χ ο ύ ς δρους χής κομμουν ισχοκραχου- 
μένης 1ΙΕΕΑ καί οδχω χωρίς κανένα πε- 
ριθώριον διαπραγματεύσεων καί έλιγμών.

'Οπωσδήποτε, άμα χή άφίξει χής άντι- 
προσωπείας χής ΠΕΕΑ, έσπευσε ν’ άπο- 
σχείλη πρδς χδν Παπανδρέου έπισχολήν 
είς ήν καχεδίκαζε χδ κίνημα χής Μ. Ά - 
ναχολής, άπευθύνων δμως καί μίαν σοσια
λιστικήν «μπηχτή». Τοϋ έγραφε δηλαδή 
μεταξύ χών άλλων:

«. . .  "Εχοντεκ; ύπ' όψει ότι, ό π ω ς  
ι μ δ ς  Α ν α κ ο ι ν ώ σ α τ ε ,  ή α
φετηρία καί τ6 έ λ α τ ή ρ ι α  τ ο ύ  
κ ι ν ή μ α τ ο ς  ή τ α ν  τ ό  ί δ ι ο  
π α ν ε λ λ ή ν ι ο  α ί τ η μ α  τ ή ς  
έ θ ν ι κ ή ς  έ ν ω σ η ς  καί ότι, 
συνεπώς Ανεξάρτητα Από τΑ μέσα πού 
χρησιμοποιήθηκαν κι' Απ' τά τΑσα λυπη
ρά Αποτελέσματα, δ έ ν  ή σ α ν  ά ν 
τ ε  θ ν ι κ ά. . .».

(Η. Τσιριμώκου «Από τόν Λίβανο στήν 
ΒάρκιΖα» 'Ακρόπαλις 18)2)73).

Ή  συνάντηοις πρδς έξεόρεσιν λύσεως 
δι' έθνικήν ένόχηχα έλαδε χώραν είς Λί-

Γράφει ό Άστυν. Διευθυντής Α' 

κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  ΚΟΥΒΑΣ

δανον. Είς χδ ξενοδοχείου «Δάσος τής 
Βουλώνης», τοϋ δροσερού θερέτρου Ντούρ— 
έλ Σάουερ, ήρχισαν αί συζητήσεις χήν 
17ην Matou 1944. Σύνεδροι ήσαν:

Πρόεδρος Κυδερνήσεως: Γεώργιος 11α- 
πανδρέου, Κόμμα Φιλελευθέρων: Σοφο
κλής Βενιζέλος, Κων. Ρένχης, Γερ. Βα- 
σιλειάδης, Γ. Εξηντάρης, Λαϊκόν Κόμμα: 
Δημ. Λόνχος, Εθνικόν Λαϊκδν Κόμμα: 
Σπυρ. θεοχόκης, ΚΚΕ: Π. Ροϋασος, Προο
δευτικόν Κόμμα: Γ. Σακαλής, Άγροχικδν 
Δημοκρατικόν Κόμμα: Ά λ. Μυλωνάς,
"Ενωσις ’Αριστερών: Ί .  Σοφιανόπουλος, 
’Εθνικόν Ένωχικδν Κόμμα: Παν. Κανελ- 
λόπουλος, ’Ανεξάρτητος: Φίλ. Δραγούμης, 
ΠΕΕΑ: Ά λ. Σβώλος, Ά γγ . Άγγελόπου- 
λος, Ν. Άσκούτσης. ΕΑΜ: Μιλχ. Πορφυ- 
ρογένης, Σχ. Σαράφης, Δημ. Στρατής, 
ΕΔΕΣ: Ιίομν. Πυρομάγλου. ΕΟΕΑ: Σχ. 
Μεχαξάς. ΕΚΚΑ: Γ. Καρχάλης, Έθνικαί 
Δυναμικαί ’Οργανώσεις — ΕΔΟ: Κ. Β εν 
χήρης, Α. Σχαθάχος.

Τδν έναρκχήριον λόγον έξεφώνησεν δ 
Πρωθυπουργδς. Έχαρακτήρισεν πρώτον 
ώς έ γ κ λ η μ α  κατά τοϋ "Εθνους χδ 
κίνημα χής Μ. ’Ανατολής. Έ ν συνεχείφ 
έτόνισεν, δάλλων πρδς δλας χάς κατευθύν
σεις:

«Κόλασις είναι σήμερον ή κατάστασις 
χής πατρίδος μας. Σφάζουν οί Γερμανοί, 
σφάζουν χά Τάγματα ’Ασφαλείας, σφά
ζουν καί οί άνχάρχαι. Σφάζουν καί καί- 
συν. . . »  Έπετέθη άκολούθως καχά χοϋ 
ΕΑΜ, ώς μονοπωλοϋντος χδν έθνικδν α
γώνα καί καχέληξεν είς καταδίκην χών 
Ταγμάτων ’Ασφαλείας, χήν ϊδρυσιν χών 
δποίων δ ίδιος είχεν έγκρίνει, μέ χήν ά- 
κόλουθον δήθεν διαπίσχωσιν, περί Γερμα
νών καί έμφυλίου πολέμου:

«Μέ χήν τρομοκρατικήν δμως αύτήν 
δράσιν χοϋ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, έδημιουργήθη δυ
σχυχώς χδ ψυχολογικόν κλίμα, χδ δποϊον 
έπέτρεψεν είς τούς Γερμανούς νά έπιτύ- 
χουν είς χδ τρίτον έτος χής δουλείας, δ,χι 
δέν είχαν κατορθώσει κατά χά δύο πρώτα 
έτη: χήν κατασκευήν χών Ταγμάτων ’Α
σφαλείας, προορισμός χών δποίων είναι δ 
έ μ φ ό λ ι ο ς πόλεμος.. .». Έπεράτω-
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οε δέ τόν λόγον του μέ μίαν χαρμόσυνου 
διαπίστωσιν καί προσδοκίαν:

«’Από τάς συνομιλίας αύτών τϋδν ήμε
ρων μέ τούς παρισταμένους έκπροσώπους 
καί τοδ ΚΚΕ καί xoO ΕΑΜ καί τής Πο
λιτικής ’Επιτροπής (σ.σ. τής ΠΕΕΑ), έ
χω Αποκομίσει τήν έντύπωαιν 8τι έρχονται 
μέ τήν πρόθεαιν, δχι νά άντιταχθοδν, Αλ
λά νΑ ένταχθοδν εις τό "Εθνος». Ώμίλη- 
σαν έν συνεχείς καί οί Αλλοι έκπρόοωποι. 
*0 έκπρόσωπος τοδ ΚΚΕ, Πέτρος Ροδσ- 
σος, είπε θρασύτατα μεταξύ τίδν Αλλων, 
«8τι έκφράζει τήν λύπη του γιατί ύστερα 
Από τρία χρόνια Αγώνων τού Ελληνικού 
Λαού, δέν έγινε πλατειά γνωστή ή Ε λ 
ληνική έποποιΐα τής Αντίστασης (σ.σ. 
δηλαδή, τό έγκληυατικδν έργον τού ΕΑΜ/ 
ΕΛΑΣ) πού είναι τουλάχιστον ί σ Α
ξ ι α  έκείνης των ’Αλβανικών βουνών!!». 
Κατεδίκασεν ώς προδοτικήν τήν στάσιν 
«ώρισμένων Ελλήνων πού κατατάσσονται 
ή ένισχόουν τά προδοτικά Τάγματα ’Α
σφαλείας, πού δολοφονούν έκατοντάδες 
Ελλήνων, ένω ταυτοχρόνως προσποιούνται 
καί τδν φίλον τών Συμμάχων...» ’Απεδο- 
κίμασε πολύ χλιαρά τό κίνημα Μ. ’Ανα
τολής, έζήτησε τήν δημιουργίαν «ένιαίου» 
έθνικού στρατού καί άνεφώνησε: «Τήν 'Ε λ 
λάδα τήν θέλουμε Λαϊκή Δημοκρατία». 
Τήν δευτέραν ήμέραν δ Γ. Βασιλειάδης 
(Φιλελευθέρων) Απεκάλυψε δήλωσιν τοδ 
Σιάντου: «ΠΑς μή έαμίτης — Γκεσταπί- 
τη ς!». ’Εν συνεχείφ, ώμίλησεν δ έκπρδ- 
σωπος τοδ ΕΑΜ Μιλτιάδης ΙΙορφυρογένης, 
Ανώτατου στέλεχος τοδ ΚΚΕ. Οδτος άνε- 
μάσησεν 8σα είχε εϊπει δ Ροδσσος. Τού
τον διεδέχθη δ έκπρόσωπος τοδ ΕΔΕΣ 
Κομνηνδς Πυρομάγλου, δστις προέβη είς 
όξυτάτην έπίθεσιν κατά τοδ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ 
καί κατήγγειλεν 8τι δ ΕΛΑΣ τρομοκρα
τεί τήν ύπαιθρον, έξαπολύσας πραγματι
κόν έμφύλιον πόλεμον. Τήν τρίτην ήμέ
ραν ώμίλησαν έαμικά στελέχη. Ό  Σα
ράφης Ανέπτυξε τήν δράσιν τοδ ΕΛΑΣ καί 
Απέδωσε δλας τάς συγκρούσεις τοδ ΕΛΑΣ 
μέ τάς έθνικάς δργανώσεις, εις «άπρο- 
κλήτους έπιθέσεις» έκ μέρους αύτών!

Μία παρένθεσις: Ό  Γιάννης Πετσόπου-

λος είς τδ βιβλίου του γράφει διά τδν 
ΕΛΑΣ καί τδ ΚΚΕ:

• Ο ύ τ ε  τ ό  α ν τ ά ρ τ ι κ ο  
ε ί ν α ι  ο ρ γ ά ν ω σ η  κ α ί  
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  τ ή c π γ ε· 
σ i a c τ  ο 0 Κ. Κ. Ε. ’Αντίθετα 
ή κομματική ήγεσία κλώτσησε στήν αρ
χή! Ή εμφάνιση τών πρώτων άντάρτι- 
κων ομάδων στά Γεράνια, χ τ υ π ή 
θ η κ ε .  Τό Κ.Κ.Ε. υιοθετούσε τήν 
ίδια μέ τήν αντίδραση άποψη, γιά τό 
άσκοπο καί επιβλαβές τών σαμπστάέ καί 
τοϋ άνταρτοπολέμου καί ήθελε μονάχα 
άγώνα γιά τό ψωμί καί τήν έπιβίωση. 
Μόνον όταν τό ραδιόφωνο τής Μόσχας 
χαρακτήρισε τήν άνατίναΕη τής ΕΣΠΟ 
σάν μιά άπό τις πιό χαρακτηριστικές 
πράξεις άντίστασης κατά τής κατοχής, 
(ένφ τό Κ.Κ.Ε. τήν είχε χαρακτη
ρίσει ώς «Φασιστική Προβοκάτσια»), 
τό Κ.Κ.Ε. βγήκε νά διόρθωση τήν ά
ποψή του, έπιρρίπτοντας τήν κατάκρι- 
ση τής πράΕεως στόν «γκεστσπίτη Καρ- 
βούνη». Στό άντάρτικο, ό "Αρης καί ό 
Όρέστης βγήκαν μόνοι, δ ί χ ω ς  
τ ή ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  έ γ κ ρ ι 
ση  τ ή ς  κ ο μ μ α τ ι κ ή ς  ή γ ε- 
σίας».

Προσθέτομεν:
Ούτε καί τήν άνατίναΕιν τής γέφυ

ρας τού Γοργοποτάμου άπό άντάρτας 
τοϋ Ζέρβα καί Βρεττανούς σαμποτέρ έ- 
νέκρινε τό Κ.Κ.Ε., παρά τό γεγονός 
άτι ύπεχρεώθη καί ό "Αρης Βελουχιώ- 
της νά διάθεση είς ύπσστήριΕιν τού 
έγχειρήματος μίαν άπό τάς όμάδας του. 
’Αντιθέτους, έπετιμήθη ό Αρης διά τήν 
συμμετοχήν του είς τήν άνατίναΕιν τού 
Γοργοποτάμου. Μόνον όταν ή Μόσχα 
πάλιν όνεφέρθη καί είς τό γεγονός αυ
τό, τό Κ.Κ.Ε. ήρχιοε καπηλευόμενον 
τό ήρωϊκόν κατώρθωμα.

Τήν τετάρτην καί τελευταίαν ήμέραν, 
δ Παπανδρέου προέβη είς μακράν άνακε- 
φαλαίωσιν καί διαπιστώσεις. Τέλος τήν 
έπομένην έξεδόθη Ανακοινωθέν, εις 8 ά- 
νεγράφετο 8τι έπήλθε πλήρης συμφωνία 
καί ύπεγράφη δπδ πάντων τδ σχετικδν έγ-

Φυλλάδιο τής ύπό τού Ελληνικού Απε- 
λευθεοωτικοϋ Συνδέσμου (Ε.Α.Σ.) όρ- 
γανωθείοης είς Κάϊρον «όντιστασιακής 
έκθεσης» μέ τήν όποιαν τό Κ.Κ.Ε. προ- 
σεπάθησε νά προβάλη τό «έπος τής άν- 
τίσταοης». Διά τήν έπιτυχίαν τής έκθέ- 
σεως έβοήθησε καί ό «δημοκράτης» 
ποιητής, πού ήταν έπί κεφαλής τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας Τύπου τής 'Ελληνι

κής Κυβερνήσεως

γραφον. Πρόκειται διά τδ άποκληθέν 
«Συμβόλαιον τοδ Λιβάνου».

Κατόπιν τών Ανωτέρω, δλα έφαίνοντο 
8τι έβαινον δμαλώς, δτι ή ένότης είχε 
πραγματοποιηθώ) καί δτι έπέκειτο δ σχη
ματισμός Κυβερνήσεως ’Εθνικής Ένότη- 
τος. "Ομως νέαι δυσκολίαι έδημιουργοΰν- 
το. Οί Αντιπρόσωποι τής ΠΕΕΑ—ΕΑΜ καί 
ΚΚΕ ύπέγραψαν τήν Συμφωνίαν χωρίς 
προηγουμένην συνενόησιν μέ τάς «προϊστα- 
μένας των Άρχάς» !!

Τά άνταλλαγέντα τηλεγραφήματα μετα
ξύ ΙΙΕΕΑ καί Σβώλου είναι λίαν ένδια- 
φέροντα.

Τδ πρώτον έξ αύτών μεταξύ Αλλων ά- 
νέφερε: «Έπιμένσμεν ένότητα βάσει τών 
γραπτών δδ-^νιών μας . . .  Μπακιρτζής». 
Ό  Σβώλος άπελογεϊτο: «Έπήλθε συμφω
νία έπί προγράμματος. Χάριν έθνικής έ- 
νότητος συμφώνως άρχάς μας, προέβημεν 
Αναγκαίας ύποχωρήσεις. ’Αποστείλατε δ- 
νόματα Υπουργών άνά τρία: Κ.Κ.—ΕΑΜ, 
—ΙΙΕ Ε Α ...» .

Τήν 23.5.44, Αφού είχεν ήδη ύπογρα- 
φή Από 3ημέρου ή Συμφωνία, ή ΠΕΕΑ 
κατακεραυνώνει τούς Σβώλον —  Πορφυρο- 
γένην — Ροδσσον:

«Έλάβομεν μοναδικόν τηλεγράφημά 
σας. Στάπ. Όποιον άναφέρετε έπήλθε 
συμφωνία μέ ίδικάς σας ύποχωρήσεις, ό
ποιας παραλείψοτε γνωρίσετε. Στόπ. 
Ραδιοφωνηθέντες οροί συμφωνίας, είναι 
έΕω καί ένσντίον γραπτών όδηγιών μας. 
Στόπ. Εντολή σας αύστηρώς καθορι
σμένη διά συμφωνίαν έΕοσφαλίΕουσαν έ- 
πιδιώΕεις όγωνιΖομένου 'Έθνους (σ.σ. 
δηλαδή τοϋ ΚΚΕ) Στάπ. Άναμένομεν 
έπειγόντως έΕηγήσεις. Μπακιρτζής — 
ΧατΕής — Σ ιόντος».

Δι’ έτέρου μακροσκελούς τηλεγραφήμα- 
τός του καί δΓ έπιστολής του πρδς Μπα- 
κιρτζήν, δ Σβώλος Απολογείται ταπει- 
ν ώ ς .. .

Έν συνεχείφ ή ΠΕΕΑ άπέστειλε νέον 
τηλεγράφημα, 6tA τού δποίου διέτασσε τήν 
Αντιπροσωπείαν νά έπιμεΐνη άνενδότως δ- 
πω ς: Τμήμα τής Κυβερνήσεως έγκαταστα- 
θή είς τά «βουνά», λάβη ή ΠΕΕΑ μεταξύ 
τών Αλλων Υπουργείων καί τά τών Ε σω 
τερικών καί Στρατιωτικών, ώς αί γραπταί 
δδηγίαι καί τέλος γίνει α μ έ σ ω ς  
κατηγορηματική άποκήρυξις τών Ταγμά
των ’Ασφαλείας, τάσσουσα προθεσμίαν δια- 
λύσεως, μετά μ ε γ ί σ τ η ς  δημοσιό- 
τητος. Είς τάς 13 ’Ιουλίου 1944 δ Σβώλος 
μέ τήν ύπ’ αύτοδ Αντιπροσωπείαν,, έπέστρε- 
ψαν είς τήν έδραν τής ΠΕΕΑ καί ήρχισε 
μίαν προσπάθειαν έξομαλύνσεως τής κατα- 
στάσεως. Τέλος, Αφού παρενεβλήθη άπο- 
τυχοδσα δυναμική καί πολιτική προσπά
θεια τής ΠΕΕΑ, άναφεροηένη είς τδ έπό- 
μενον κεφάλαίον, τήν 29.7.44 ή ΠΕΕΑ, 
τδ ΕΑΜ καί τδ ΚΚΕ διά τηλεγραφήματος 
πρδς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν είς Κάι
ρου, άπεδέχοντο τήν Συμφωνίαν τοδ Λιβά
νου καί προέτειναν ώς Υπουργούς των, 
τούς ’Αλ. Σβώλον, Νικ. Άσκούτην, Ήλίαν
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Μερικοί έκ τών συνέδρων, κατά τήν συνάντησιν τού Λιβάνου: ΈΕ άρκστερών. Στρατής, Πορφυρσγέννης, 
Αγγελόπουλος, Σβώλος, Ροΰσσος, Σαράφης κα! Άακούτης.

Ταιριμώχον, Γιάννην ΖεΒγον καί Μιλτ. 
Πορφυρσγένην, ύπό Πρωθυπουργόν έτερον 
πρόσωπον καί ούχί τόν Παπανδρέου (προ
φανώς λόγφ τής όξύτητος τών προγραμ
ματικών του δηλώσεων). Εις τάς 7 Αύγου
στου έλήφθη ή άπάντηαις άπό τό Κάϊρον, 
δι* ής προσεκαλοΟντο οΐ δρισθέντες δπως 
άναλάδουν τά 'ΓπουργεΤα Οικονομικών, 
Συγκοιωνίας, Γεωργίας, Εθνικές Οικονο
μίας καί ’Εργασίας. "Ομως ό Τσώρταιλ 
διά τού πρεοβευτού του Ρ. Λήπερ, δέν έ- 
δέχετο άλλαγήν τού προσώπου τού Πρω
θυπουργού. ΟΒτω παρέμεινεν ό Παπανδρέ- 
ου, άφού καί τό «βουνό» άπέσυρε τάς Αν
τιρρήσεις του, διά τηλεγραφήματός του άπό 
16.8.44.

ΟΙ Υπουργοί τού ΕΑΜ—ΚΚΕ—ΠΕΕΑ 
έφθασαν εις Κάϊρον τήν 30 Αύγούστου, εις 
δέ τάς 2 Σεπτεμβρίου ώρκίαθησαν. ’Ανα- 
φέρεται μόνον δτι δ Σβώλος έαχολίασε δυ- 
αμενώς τόν τόπον τού δρκου, διότι τού ένε- 
θύμιζε τήν μ ι σ η τ ή ν  4ην Αύγοό- 
στου. . .

Τό πρώτον δεκαήμερον τού Σεπτεμβρίου, 
ή κυβέρνησις μεταφέρεται εις τήν ’Ιταλι
κήν κωμόπολιν Κάβα ντέΐ Τιρέννι, εις ά- 
πόστασιν 80 περίπου χιλιομέτρων άπό τήν 
Καζέρταν, ένθα είχε τήν έδραν του τό 
Συμμαχικόν Στρατηγεϊον. Είς τήν Καζέρ
ταν έπαίχθη ή τελευταία οελίς τού δράμα-
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τος τής ξενητιάς. ’Εκεί τήν 26ην Σ)βρίου 
1944 ύπεγράφη τό Σύμφωνον τής Καζέρ- 
τας, δΓ οΰ δλαι αί άνταρτικαί όργανώσεις 
αΐτινες έδρων είς 'Ελλάδα έτίθεντο Οπό 
τάς διαταγάς τής 'Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως καί δι’ αύτής ύπό τάς άμέσους δια- 
ταγάς τού Στρατηγού Σκόμπυ, ώς «στρα
τηγού διοικούντος τάς έν Έλλάδι δυνά
μεις».

Τό Σύμφωνον τής Καζέρτας, έξουθενωτι- 
χόν διά τούς κομμουνιστάς, ήτο Αποτέλεσμα 
τού Συμβολαίου τού Λιβάνου, άμφότερα δέ 
ήααν καρποί τής Βρεττανικής δραστηριό- 
τητος, έχοόσης τήν κυρίαν πολεμικήν καί 
πολιτικήν εύθύνην είς τήν Ελληνικήν πε
ριοχήν, βάσει τών Συμφωνιών τών Μεγά
λων. Τά στελέχη τού ΚΚΕ άντελήφθησαν 
πάραυτα τόν κίνδυνον, άλλά ή εύκαιρία 
είχεν ήδη παρέλθει. Ή  κατάληψις τής 
πρωτευοόσης καί διά ταότης ούσιαστικώς 
τής έξουσίας ύπό τού ΕΛΑΣ ήτο πλέον Α
νέφικτος. Αί κρίσεις τού "Αρη διά τάς 
Συμφωνίας ήσαν:

— «Τά κεφάλια μας δέν στέκουν κα
λά . . .» .

— «Τώρα τό ένα πόδι μας είναι στάν 
τάφο. . .».

Ό  Πεταόπουλος γράφει χαρακτηριστικώς 
(τά πραγματικά αίτια τής διαγραφής μου 
άπό τό ΚΚΕ» σελ. 253) διά τήν συμφω

νίαν τής Καζέρτας: «Ή Καζέρτα ήταν τό 
δεύτερο στάδιο γιά τήν προετοιμασία τής 
έπέμβασης. Στήν Καζέρτα ζητήθηκε νά μή 
μπή δ ΕΛΑΣ στήν ’Αθήνα. Καί νά νομιμο- 
ποιηθή ή εϊαοδος ’Αγγλικών στρατευμάτων. 
Μπορούσε νά είναι τ ό  ά ν τ ί θ ε τ ρ .  
Είχαμε δλη τή δύναμη. Μά ύπογράψαμε 
τήν ά τ ι μ ω τ ι κ ή αύτή συμφωνία. 
"Ετσι βάλαμε προκαταβολικά τόν ΕΛΑΣ 
έκτός νόμου. Ή  συμφωνία τής Καζέρτας 
έμπόδισε νά μπή δ ΕΛΑΣ στήν ’Αθήνα, δ- 
που οί Ε γγλέζοι ήοθαν 5 μέρες μετά τήν 
Αποχώρηση τών Γερμανών. "Αν μπαίναμε 
μέ τόν ΕΛΑΣ, δν σέ 2 μέρες κ α θ α ρ ί- 
ζ α μ ε  δ λ ο υ ς  τούς δοαιλόγους καί 
τούς προδότες (σ.σ. δς μή ξεχνούμε τό 
«πδς μή έαμίτης - γκεσταπίτης, τού Σιάν- 
του. . . ) , δν προκαλοΰσαμε μετασχηματι
σμό τής κυβέρνησης Παπανδρέου έπί τό βη- 
μσκρατικώτερο, ή Χώρα μας θά είπε μπή 
άπό τότε στήν δμαλότητα (σ.σ. προφανώς 
έννοεί τήν «δμαλότητα» πού δημιουργεί δ 
κομμουνιστικός δδσστρωτήρ.. . ) .  θά 
προκαλούσαμε ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η  
δ λ ω ν  τ ώ ν  π ρ ά ξ ε ω ν  τού ΕΑΜ 
καί τής ΠΕΕΑ κατά τόν έθνικδν Αγώνα, 
ά μ ν ή σ τ ε υ σ η  δ λ ω ν  τ ώ ν  
Α δ ι κ η μ ά τ ω ν  έκείνης τής περιό
δου, π λ ή ν τής συνεργασίας καί τής 
προδοσίας...» .



Μία άκάμη φωτογροφία τών «άντιστασιακών» συνέδρων τοϋ Λιβάνου. Είναι άληθές, άτι πολλοί έΕ αυτών 
έμύριΖαν «πολιτικήν ναφθαλίνην». . .

Έ ξ άλλου (εις τήν σελ. 152) Αποκαλύ
πτει:

«Ή ΠΕΕΑ είχε διορίσει Διοικητική 
Επιτροπή Αθηνών — Πειραιώς — ’Ατ

τικής. "Η μ ο υ ν ένα άπό τά τρία 
μέλη αυτής τής 'Επιτροπής. Άπό τις 8 
Σ)βρη βρισκόμασταν έξω άπ' τήν 'Αθή
να, στά Κρώρα, στήν έδρα τοϋ 34ου 
Συντάγματος (ο.ο. τοϋ ΕΛΑΣ). Π ρ ό 
γ ρ α μ μ α  τής 'Επιτροπής ήταν ν ά 
μ π ή στήν 'Αθήνα μέ τόν ΕΛΑΣ, νά 
π α ρ α λ ά β η  κ α ί  ν ά  ά σ κ ή -  
σ ε ι  τ ή ν  έ ξ ο υ σ ί α ν, τηρών- 
τος αύστηράτατα τήν τάΕη, προστατεύ
οντας Ζωή καί περιουσία όλων άνεξαι- 
ρέτως τών πολιτών άπό κάθε αυτοδι
κία, σ υ λ λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  κ α ί  
π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ς  τ ί ς δ ή Ι Ο  
χιλιάδες προδότες καί δοσιλόγους, γιά 
νά δικασθοΰν άμέσως μέ τήν δφιΕη τής 
κυβέρνησης έθνικής ένό τη τας(.. Ό  
διορισμός έν τψ μεταξύ τοϋ Σπηλιωτό- 
πουλου, ή άφιξη άποστολών άπό χιλιά
δες (σ.σ. δέν ύπάρχει μεγαλύτερο ψέμ- 
μα) αυτόματα όπλα πού υοιράΖονταν 
στούς ταγμστολήτες καί τούς Χϊτες, γε
νικά δλα τά μέτρα πού έπαιρνε ό Σπη- 
λιωτόπουλος άποκαλύπτουν ( . . . )  τά 
μελετημένο σχέδιο ένάντια στήν άριστε- 
ρά. Αύτό μάς έδιδε τήν εύκαιρίο καί

τή δικαιολογία πέρνοντας χωρίς συΖήτη- 
ση τήν δσκηση τής κυβερνητικής έξου- 
σίας στά χέρια μας καί καταγγέλοντάς 
τήν προδοσία τοϋ Παπανδρέου, ν ά 
τ ή ν  κ ρ α τ ή σ ο υ μ ε  άν θέλαμε 
νά παρασπσνδήσουμε κι' έμεϊς κ α ί 
ν ά  έ π ι β ά λ ο υ μ ε  π ρ ο λ ε 
τ α ρ ι α κ ή  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α . . . » .

’Επί πλέον εις τήν οελ. 101, γράφει:

ό τ ι  μ ω τ  ι κ ό γιά τόν ΕΛΑΣ δρο 
νά μή μπή στήν 'Αθήνα ο ΰ τ  ε γιά 
παρέλαση. . .» .

Τά ώς άνω, μαζίι μέ τά άναφερόμενα 
εις τό κεφάλαιον «Άπελεοθέρωσις» τοϋ 
παρόντος ιστορήματος, δηλαδή τήν άπο- 
κάλοψιν τοϋ καταρτισθέντος δπό τοϋ Α' 
Σώματος Στρατού τοϋ ΕΛΑΣ, Από τοϋ Φθι
νοπώρου 1943, Σχεδίου διά τήν κατάληφιν 
τών 'Αθηνών καί τήν Ανάληψιν τής έξου- 
σίας, διαγράφουν εύκρινώς τά έγκληματι- 
κά σχέδια τοϋ ΚΚΕ. Πάντα ταϋτα άποδει- 
κνύουν τήν χρησιμότητα τών Συμφωνιών 
Λιβάνου καί κυρίως τής Καζέρτας, παρά 
τάς σημειωθείσας παραλείψεις καί 6πο- 
χωρήσεις. Ή  εύκαιρία διά τό ΚΚΕ νά 
Αξιοποίηση τήν βίαν καί τό έγκλημα, είχε 
χαθή. ’Αργότερσν οί έρίζοντες Οπεύθυνοι 
τής ήγεαίας του, θά Απέδιδον τήν ήτταν 
εις π ρ ο δ ο σ ί α ς  τών ήγετικών στε
λεχών, εις έ γ κ α τ ά λ ε ι ψ ι ν τοϋ 
ΚΚΕ όπό τής «μάννας» Σοβιετικής Ένώ- 
σεως κατά τάς διαπραγματεύσεις τών Με
γάλων καί εις έπιτυχίαν τών βρεττανικών 
ένεργειών, ώς καί πρακτόρευσιν τούτων 
παρά άνωτάτων κομματικών στελεχών, έμ- 
φανιζομένου οδτω τοϋ «ήρωϊκοΟ» ΚΚΕ, ώς 
βόθρου προδοτών καί πρακτόρων.. .

(ΣυνεχίΖεται)

«Τό ΕΑΜ έπρεπε νά είναι ΕΑΜ καί 
όχι «άριστερά». "Επρεπε νά δείΕη καί 
στή διάσκεψη τού Λιβάνου καί κατόπιν, 
τήν πολυτοέική του σύνθεση, κι' όχι νά 
παρουσιάΖει άντιπροσώπους πού μπορού
σαν νά θεωρηθούν σδν μαριονέττες (καί 
τέτοιο ρόλο δυστυχώς έπαιξαν) τών σκο
πών τοϋ ΚΚΕ γιά τή λαϊκή δημοκρατία. 
"Αλλο πράγμα ή λαϊκή δημοκρατία, άλ
λο πράγμα ή κυβέρνηση έθνικής ένότη- 
τας. Ό  Λίβανος ήταν ή πρώτη διπλωμα
τική άπστυχία τοϋ ΕΑΜ. . . Ή  πυξίδα 
μας ποτέ δέν δείχνει τό βορηδ. ” Η θά- 
ναι 90 μοίρες ά ρ ι σ τ ε ρ ώ τ ε ρ ά  
ή 90 μοίρες δ ε ξ ι ώ τ ε ρ α .  Σέ 
κάθε άριστερή παρέκκλιση άπσνταμε μέ 
μιά δεξιά. Στήν ΓκαΖέρτα κάναμε παρ
έκκλιση δ ε ξ ι ά .  Δεχθήκαμε τόν
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ΗΜΕ Ρ ΗΣ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. KQN/N0Y ΓΙΔΝΝΟΥΛΗ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

T J  ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ πρός τό ένδοξον Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων άγάπη καί άφοσίωσίς μου καί 

ή μακρά θητεία ,μου εις αύτό έπιτάσσουν εις έμέ τό ιερόν 
καθήκον, όπως κατά τήν έπίσημον ταύτην υπηρεσιακήν 
στιγμήν, καθ’ ήν άπέρχομαι τής ένεργοϋ υπηρεσίας, 
άπευθύνω πρός όλους υμάς, τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς, 
βαθμοφόρους, άστυφύλακας καί διοικητικούς ύπαλλή- 
λους, τήν παρούσαν.

Παραδίδων τήν άρχηγίαν εις τόν άξιον καί ίκανώτα- 
τον συνάδελφον, έπιθυμώ κατ’ άρχήν νά έκφράσω πρός 
όνα έκαστον έξ υμών τήν άκραν εόαρέσκειάν μου διά 
τήν εύσυνείδητον έργατικότητα καί ένεργητικότητα καί 
έπιτυχή 'υπηρεσιακήν άπόδοσιν, τής όποιας τούς αγλαούς 
καρπούς ήσυχίας καί τάξεως γεύεται ό φιλόπονος καί 
εύγενικός έλληνικός λαός σήμερον.

Πλήρης συγκινήσεως καί εύγνωμοσύνης πρός τό 
’ εύγενές ’Αστυνομικόν Σώμα, άναμιμνήισκομαι τών λαμ

πρών σελίδων τάς όποιας κατά τόν ύπερπεντηκονταετή 
βίαν του έγραψε ν είς περιόδους άλλοτε λαμπράς καί άλ
λοτε λίαν κρίσιμους, διά τό Ελληνικόν Έθνος, καθ’ δς 
έπί τών έπάλξεων τού καθήκοντος, διά τήν προστασίαν 
τών άγαθών τών πολιτών καί τής γαλήνης τής κοινω
νίας, προσέφερεν έκατάμβας συναδέλφων, όπου καί όταν 
τούτο άπήτησαν αί περιστάσεις.

Μολονότι ώς νεοπαγής άατυνομικός όργανιαμός 
έστερεΐτο ιστορίας καί παραδόσεων, έν τούτοι ς„ 
άνταπεκρίθη πάντοτε είς τάς προσδοκίας τού Έθνους 
κατά τρόπον άπαράμιλλον, υπηρέτησε ν ύπερόχως 
τά συμφέροντα τής έλληνικής κοινωνίας καί καινο- 
τομήσας έδείχθη άξιος τής άποστολής αύτοΰ έν τή πρό
σταζα τής πολιτείας άπό παντός, κινδύνου. Καί έγραψε ν 
ώραίαν ιστορίαν, κατά τήν πρώτην πεντηκονταετίαν 
τού βίου του.

Οί ιεροί άγώνες τών νέων άστυνομικών καί ή τε- 
τιμημένη ιστορία τού υπηρεσιακού μόχθου τών προσφά

ι ρών καί θυσιών των υπέρ τού κοινωνικού συνόλου έκλη- 
ροδότησαν είς δπαντας ημάς τήν Εεράν ύποχρέωσιν νά 
έργαζώμεθα άενάως έν άγαστή σύμπνοια καί πίστει, ΐνα 
διακονώμεν τόν "Ελληνα πολίτην, έκ τής, άγάπης τού 
όποιου άντλεΐται ή δύναμις ήμών. Καί έχει καταστή 
κοινή συνείδησις, δτι ή άγάπη τού πολίτου πρός τόν ά- 
στυφύλακα άπετέλεσε τό βάθρον έπί τού όποιου έστήθη 
τό νέον σύμβολον τού ’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον

άκτινοβολεΐ καί ύποδειγματίζει τούς πάντας.
Ούτως, ή ’Αστυνομική ’Ιδέα, ή ’Αστυνομία Πό

λεων, είς τά νάματα τής όποιας έβαπτίσθησαν δύο γενε- 
αί, έδραιωθεΐσα καί καταγραφεΐσα είς, τάς δέλτους τής 
Ιστορίας τής 'Ελληνικής Διοικήσεως χρυσοΐς γράμμα- 
σιν, θά έμπνέη καί θά μαγνητίζη έσαεί τούς έπερχομέ- 
νους καί άνανεουμένη θά βαδίζη με σταθερόν βήμα τήν 
όδόν τού προορισμού της.

Συσπειρωθήτε ιμέ έμπιστοσύνην, πειθαρχίαν καί 
άφσσίωσιν πέριξ τής άξίας νέας ήγεσίας σας καί μέ 
ήνωμένας τάς δυνάμεις ύπηρετήσατε τόν πολίτην καί 
έξυψώσατε, έτι περαιτέρω, είς τό έπιζητούμενον υπό τής 
κοινωνίας μέτρον, τόν άστυνομικόν θεσμόν.

’Αντλείτε πάντοτε ήθικήν δύναμιν, ήν άπαιτεΐ ή 
έκτέλεσις τού καθήκοντος, έκ τής σταθεράς θελήαεως νά 
παρέχητε έαυτούς υπόδειγμα καλού πολίτου καί εύάρκου 
δημοσίου λειτουργού.

Είμαι υπερήφανος διότι ύπηρέτησα τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα καί έδωσα είς αύτό δ,τι ήδυνάμην κατά τό 
καλλίτερον διάστημα τής ζωής μου.

"Ηδη άπέρχομαι λίαν εύγνώμων πρός ύμάς άπαν- 
τας, διότι μου έδώσατε κατά τό διάστημα τής ’Αρχη
γίας μου τήν μεγάλην ίκανοποίησιν διά τής πειθαρχίας 
καί απαράμιλλου ψυχικής συνοχής καί ένώσεως δλων 
ύμών καί διότι τό Σώμα εύρίσκεται είς άοιστον ση- 
μείον άποδόσεως καί έπιτυχσύς έκπληρώσεως τής άπο
στολής του.

"Εχετε πάντοτε ύπ’ δψει σας, ότι ή καλλιτέρα έ- 
ξυπηρέτησις τού σκοπού μας καί τού συμφέροντος τού 
Σώματος προέρχεται έκ τής πειθαρχίας καί τής ψυχι
κής ένώσεώς σας μετά τών προϊσταμένων καί συναδέλ
φων σας. Τό κατ’ έμέ, είμαι καί θά παραμείνω είς τήν 
μεγάλην άστυναμικήν οικογένειαν, δπου άπό τοΰδε κα- 
ταλέγομαι, άκλονήτως ψυχικώς ήνωμένος μεθ’ ύμών.

Εύχομαι διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων συνέχισιν 
τής λαμπράς παραδόσεώς της, ής τήν πρώτην πεντη- 
κονταετηρίδα πρό τίνος περιλάμπρως έωρτάσαμεν, καί 
είς έκαστον έξ ύμών προσωπικήν καί οικογενειακήν εύ- 
τυχίαν καί ύπηρεσιακήν προκοπήν.

Ό  ’ Α ρ χ η γ ό ς

ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΓΛΗΣ
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«Δέν υπήρχε σέ κέντρο ή σέ έρημιά μυστικό πού νά έμενε άγνω
στο στους Ναζί. Ή  έμπιστοσύνη μεταξύ πατέρα και γιου, ή ιερή 
σχέσις του γάμου, τό άπαραβίαστο μυστικό τής έξομολογήσεως 
τούς όφοροΰσε. Τά όργανα τής Γκεστάπο καταργούσαν τά πάντα, 

εισχωρούσαν παντού. Καθήκον τους ήταν νά ξέρουν».

Π ΡΙΝ άπό τόν πόλεμο οΐ έθνικσσοσια- 
λισταί είχαν έγκαθιδρύσει στήν χώ 

ρα τους ένα τυραννικό καθεστώς. Ό  Χίτλερ 
μιλούσε γιά  τή «Φυλή τδν Κυρίων» μέ τρό
πο έξοργιστικό. Ό ργανά του είχε: τά "Ες 
"Ες (όργανωμένος στρατός τού Ναζιστι- 
κού κόμματος), τά "Ες Ντέ (Υπηρεσία 
Ασφαλείας) καί τήν περιώνυμη Γκεστάπο 
(Μυστική Κρατική ’Αστυνομία). Μέ τήν 
συνεργία όλων αύτών έγιναν οί δμαδικές 
δολοφονίες στά στρατόπεδα συγκεντρώσε- 
ως, ή στρατολογία ξένων έργατών γιά 
καταναγκαστική έργασία, οι ίεροεξεταατι- 
κές άνακρίσεις, τά άπάνθρωπα πειράματα 
σέ άνθρώπους πειραματόζωα. ΟΙ φρικαλεό
τητες πού διέπραξαν δέν θά λησμονηθούν 
ποτέ.

Στό βιβλίο του «Ό  ’Αγών μου» δ Χίτλερ 
είχε γράψει: «Μιά ισχυρότερη φυλή θά 
παραμερίση τις άσθενέστερες. Διότι ή ά- 
νάγκη τής ζωής θά καταρρίψη τελικώς 
τούς φραγμούς τού λεγομένου άνθρωπισμοΰ 
τών άτόμων καί θά παραχωρήαη τήν θέσι 
του ατόν άνθρωπιαμό τής φύαεως, ή δποία 
καταστρέφει τούς άσθενεΐς γιά νά δώαη 
τήν θέσι τους ατούς Ισχυρούς».

'Η θέσις αύτή, πού είχε πάρει δ Χίτλερ, 
άποτελούσε πέρα γιά πέρα ένα νόμο τής 
ζούγκλας. Ή  έφαρμογή του δημιούργησε 
στήν ανθρωπότητα μιά άπδ τις μεγαλύ
τερες τραγωδίες τής ιστορίας της. Μιλών
τας στήν δίκη τής Νυρεμβέργης γιά τις 
ναζιατικές ώμότητεΓ δ σέρ Χάρτλεύ Σώ- 
κρος, είπε: «Σύμφωνα μέ τούς μετριωτέ- 
ρους ύπολογισμούς, 12 έκατομμύρια άν- 
δρες, γυναίκες καί παιδιά θανατώθηκαν. 
Ό χ ι  στήν μάχη, δχι σέ μιά έκρηξι πά
θους, άλλά μέ τήν ψυχρά ύπολσγιαμένη 
πρόθεοι καταστροφής έθνων καί φυλών. 
Δώδεκα έκατομμύρια φόνοι! Τδ έγκλημα 
είχε πάρει τήν μορφή βιομηχανικής μαζι
κής παραγωγής».

Τό φθινόπωρο τού 1931 έγινε στήν Βαλ- 
τρούντερινγκ τής Βαυαρίας μιά αυγκέντρω- 
σις άστυνομικών, τήν δποία διηύθυνε δ άρ- 
χηγός τών "Ες "Ες Χάινριχ Χίμμλερ. 
’Εκεί έκλήθη καί δ Ράινχαρντ Χάιντριχ. 
Ή ταν ένας ψηλός καί ξανθός νέος, ήλι- 
κίας 27 έτών, μέ εύγενική φυσιογνωμία. 
Προηγουμένως είχε ύπηρετήσει ώς άξιω- 
ματικός τού γερμανικού πολεμικού ναυτι
κού, άλλά είχε άποταχθή γιατί κακοποίη

σε τήν κόρη ένός έφοπλιστού. Ό  Χίμμλερ, 
στήν συγκέντρωσι έκείνη, ζήτησε άπό τόν 
Χάιντριχ νά καταστρώαη τό σχέδιο μιδς 
ύπηρεαίασ πληροφοριών. Οί Ναζί τότε εί
χαν στήν Γερμανία έντεκα έκατομμύρια 
ψηφοφόρους περίπου καί έτοίμαζαν τήν τε
λική έπιβολή τους. Ό  Χάιντριχ μέσα σέ 
είκοσι λεπτά τής ώρας έκανε τήν πρότα- 
σί του. Σύμφωνα μέ αύτή, θά μπορούσε 
νά συγκροτηθή μιά άστυνομία κατά τά άγ- 
γλικά πρότυπα. «Στήν ’Αγγλία», είπε, «ή 
μυστική άστυνομία δέν είναι έργο πληρω
μένων άξιωματικών, άλλά έργο πατριω
τών. Κάθε τίμιος "Αγγλος έργάζεται γιά  
τήν μυστική άστυνομία, χωρίς νά χρειάζε
ται νά συμμετέχη έπισήμως. θεωρεί κα
θήκον του νά άναφέρη δ,τι ξέρει».

Ή  μυστική αύτή άστυνομία πού πρότει- 
νε δ Χάιντριχ, όνομάσθηκε «Υπηρεσία ’Α
σφαλείας». ’Ανεφέρετο μέ τά στοιχεία "Ες 
Ντέ καί τήν άποτελούσαν άξιωματικοί τών 
"Ες "Ες. Ή  κατασκοπία, σύμφωνα μέ τό 
σχέδιο τού Χάιντριχ καί τήν έν γένει διάρ- 
θρωσι αύτού τού σώματος, θά άπλωνόταν 
παντού: στό σπίτι, στό γραφείο, στόν δρό
μο. Οί διάφοροι έπιτελείς τού κόμματος, 
καί μαζί μέ αύτούς δ Γκαϊρινγκ, έντυπω- 
σιάσθηκαν. Ή  μυστική αύτή άστυνομία θά 
μπορούσε νά προσφέρη σοβαρώτατες έξυ- 
πηρετήσεις στό κόμμα, άρκεί νά άποκτού- 
σε καλή όργάνωσι καί νά λειτουργούσε 
χωρίς ήθικούς δισταγμούς.

Τήν εύκαιρία γιά τήν έφαρμογή τού 
σχεδίου αύτού τήν βρήκε δ Γκαϊρινγκ τόν 
’Ιανουάριο τού 1933, δταν δ Ναζισμός κα- 
τέκτησε τήν έξουσϊα καί δ ίδιος αύτός έ
γινε πρωθυπουργός τής Πρωσσίας. ’Εκπρο
σωπώντας τδν Χίτλερ, έπρεπε νά έργασθή 
γιά τό κόμμα καί νά έξασφαλίση μιά πλή
ρη δπωσδήποτε νίκη στις έκλογές τού έ- 
πομένου Μαρτίου. ’Επικαλούμενος τόν κίν
δυνο μιδς έπικειμένης κομμουνιστικής άν- 
ταρσίας, δ Γκαϊρινγκ έπέτρεψε μέ ψήφι
σμα σέ 25.000 άνδρες τών "Ες Ά ,  15.000 
δνδρες τών ’Έ ς "Ες καί 10.000 τής πο
λεμικής όργανώσεως «’Ατσάλινα Κράνη» 
νά άναλάβουν τήν Οπηρεσία δημοσίας τά- 
ξεως τού Βερολίνου. Κάθε βλήμα πού βγαί
νει άπό ένα πιστόλι τής άστυνομίας είναι 
ένα δικό μου βλήμα», έλεγε. «"Αν αύτό 
σδς φαίνεται δολοφονία, δ δολοφόνος εί
μαι έγώ, γιατί έγώ τδ διέταξα καί παρέ

χω τήν έγκρισί μου. ’Αναλαμβάνω τήν εύ- 
θύνη χωρίς κανένα φόβο».

Μέ αύτή τήν «ήρωϊκή» βεβαίωσι άνδρώ- 
θηκε ή Γκεστάπο. Φραγμοί δέν ύπήρχαν. 
Ό  Ναζισμός τής έδινε τις εύλογίες του. 
Ή  δήλωσις τού Γκαϊρινγκ, βίαιη καί άν- 
τιδημοκρατική, έξόργιοε δλα τά έθνη. Ό  
Γκέραλντ Ράιτλινγκερ γράφει: «Μέ τήν 
διαταγή τής 27ης Φεβρουάριου άρχισε μιά 
έκστρατεία φοβίας, πού παρόμοια δέν είχε 
δή ποτέ άλλοτε δ γερμανικός λαός». Έ ρ 
γο τής ύπηρεαίας δέν ήταν ή πρόληψις καί 
ή διαλεύκανσις τών έγκλημάτων, άλλά ή 
κατάργησις κάθε άνεξάρτητης πολιτικής 
σκέψεως καί ή έξάλειψις κάθε άντιπολι- 
τευτικής κτήσεως πρδς τό καθεστώς.

Πλησίαζαν οί έκλογές τού Μαρτίου. Ό  
Χίτλερ είχε ήδη στά χέρια του τά μέσα 
πού θά τού έπέτρεπαν νά κυβερνά δαο διά
στημα ήθελε. Τό βραβείο πού δ Γκαϊρινγκ 
ζήτησε άπό τόν Φύρερ ήταν ή θέσις τού άρ- 
χηγού τής πολιτικής άστυνομίας καί τής 
μυστικής πρωσικής άστυνομίας. «"Εχω 
δημιουργήσει μέ δική μου πρωτοβουλία», 
έλεγε στις 26 ’Απριλίου 1933, «τδν ιδρυ
τικό νόμο τής μυστικής κρατικής άστυνο
μίας. Σ’ αύτήν όφείλεται ή έξάλειψις τού 
κομμουνιστικού κινδύνου άπό τήν Γερμανία 
καί τήν Πρωσσία».

Γιά τόν νέον όργανιομό χρειαζόταν μιά 
έδρα καί ένα δνομα. Στήν άρχή έξελέγη 
ένα κτίριο στό κέντρο τού Βερολίνου. "Η
ταν μιά πρώην Σχολή Καλών Τεχνών, τήν 
δποία είχαν κλείσει γιατί ύποπτεύονταν 
πώς ήταν κέντρο δημοκρατικών συναντή
σεων. Τό κτίριο, ψηλό, σκοτεινό, μελαγ
χολικό, μέ φθαρμένους έξωτερικά τούς 
τοίχους, βρισκόταν στόν άριθμό 8 τής δ- 
δού πρίγκηπος Αλβέρτου. Γιά τήν όνομα- 
σία τής νεοσύστατης άστυνομίας δ Γκαΐ- 
ρινγκ βρισκόταν σέ άμηχανία. Ή θελε νά 
τήν όνομάση «Μυστική Πολιτική Τπηρε- 
σία» («Geheime Polizei Amt»), άλλά τά 
άρχικά G .P.A.) έμοιαζαν πολύ μέ τά G. 
P .U . (τής ρωσικής άστυνομίας Γκεπεού). 
"Ενας ύπάλληλος τού ταχυδρομείου, έπι- 
φορτισμένος νά έτοιμάση σφραγίδα άτελεί- 
ας, πράτεινε τήν νέα όνομασία πού έπρό- 
κειτο νά άποκτήση τόση τραγική διαση- 
μότητα: «Geheine Staatspolizei» («Μυστι
κή ’Αστυνομία τού Κράτους»). Καί συντε- 
τμημένα: Gestapo (Γκεστάπο).



'Ο πρώτος άρχηγδς τής Γκεστάπο ήταν 
δ ΡοΟντολφ Ντίελς, πρώην ύπάλληλος στήν 
αστυνομία τοΰ Βερολίνου. Είχε νυμφευθή 
μιά έξαδέλφη τοΟ Γκαΐρινγκ, τήν “Ιλσε. 
Ή  Ανήθικη ζωή τής κυρίας Ντίελς ήταν 
γνωστή. Ή  “Ιλσε ήταν νυμφομανής καί 
Αλκοολική.

Ό  Ντίελς είχε σχέσεις μέ τά κατώτα- 
τα κοινωνικά στρώματα τοδ Βερολίνου. ’Ε
πέτυχε νά είσχωρήση στδν κύκλο τοΰ “Ερ- 
νεστ Ραίμ, άρχηγοΰ τών “Ες “Α, καί νά 
άποκτήση τδ φυλλάδιο πού δ Ραίμ έστελνε 
στους «ειδικούς φίλους». Στδ φυλλάδιο δ 
Ραίμ έγραφε τΙς δικές του σκέψεις. Ό  
Ντίελς παρέδωσε τδ φυλλάδιο στδν Γκαΐ- 
ριγκ, δ δποΐος είχε άναλάβει έναν Αγώνα 
έξοντώσεως έναντίον τοΰ Ραίμ. Σάν άντάλ- 
λαγμα, δ Ντίελς έπέτυχε νά άναλάβη τήν 
αρχηγία τής Γκεστάπο.

Ή  άπάντησις τών “Ες “Α δέν άργησε. 
Ή  άντιζηλία μεταξύ τών διαφόρων άξιω- 
ματούχων τοΰ Ναζισμοΰ άγγιζε έκείνη τήν 
έποχή τά δρια τοΰ θανάσιμου μίσους. ΟΙ 
έπιτελεΐς τοδ Ράιχ συναγωνίζονταν στήν 
κούρσα τών τίτλων καί τών βραβείων. Μέ
τρο κρίσεως τής απονομής των δέν ήταν 
ή άξια, άλλά ή διάθεσις τής στιγμής. Κά
θε δπηρεαία προσπαθούσε νά ξεπεράση τήν 
άλλη καί ή άντιζηλία ήταν ισχυρότερη 
μεταξύ ύπηρεσιών σχετικής δραστηριότη- 
τος, βπως οί διάφορες διοικητικές Αστυ
νομίες, πολιτικές και μυστικές.

Τά “Ες “Α, τά δποΐα διοικούσαν διάφορα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, άρχισαν ατούς 
κόλπους τοδ κόμματος μιά υποκριτική έκ- 
στρατεία έναντίον τοΰ Ντίελς. Τδν κατη
γορούσαν δτι μετήρχετο βιαιότητες ατούς 
φυλακισμένους τών «Λάγκερ» («Lager») 
πού διηύθηναν τά "Ες “Ες. Μιά άναφορά 
έστάλη στδν πρόεδρο Χίντεμπουργκ. Σ' 
αύτήν κατηγορείτο, μεταξύ άλλων, δ Ντί
ελς δτι ήταν άλκοολικδς παρά τδ γεγο
νός δτι ή μέθη, καθώς φαινόταν, ήταν 
ένα βασικό στοιχείο στήν ιδεολογία τοδ 
Ναζισμοΰ.

Ό  Γκαΐρινγκ άναγκάσθηκε νά άντικα- 
ταστήση τδν Ντίελς μέ τδν Πάουλ Χίν- 
κλερ, άνθρωπο τρομερό καί έπικίνδυνο. Ό  
Χίνκλερ είχε ήδη δικασθή γιά  φόνο καί 
είχε άπαλλαγή λόγφ «πνευματικής άναπη- 
ρίας». Φυσικά ήταν κι αύτδς άλκοολικδς.

Μέσα σέ ένα μήνα άντικατεστάθη καί αύ- 
τός. Τδν ’Οκτώβριο τοδ 1933 ύποχρεώθη- 
καν νά Ανακαλέσουν τδν Ντίελς, δ δποΐος 
είχε φύγει άπό τήν Γερμανία καί είχε 
εγκατασταθή στήν Πράγα.

Αύτές οί συνεχείς άλλαγές δέν ώφε- 
λοΰσαν τδν Γκαΐρινγκ. Γιά νά έδραιώση 
τήν δική του έξουσία άπεφάσισε νά πάρη 
τήν Γκεστάπο άπδ τήν δικαιοδοσία τοδ 6- 
πουργείου ’Εσωτερικών καί νά τήν ύπα- 
γάγη στήν δική του μόνο Αρμοδιότητα. Τδ 
έγχείρημα ήταν δύσκολο. *0 Χίμμλερ καί 
δ Χάιντριχ δέν έμειναν άδρανεΐς. Σέ αύτδ 
τδ διάστημα δ Χίμμλερ είχε ήδη έδραιώ- 
σει τήν έξουσία του. Είχε δνομασθή πρώ
τα άρχηγδς τής Αστυνομίας τοδ Μονάχου, 
ΰστερα άρχηγδς τής Αστυνομίας τής Βαυα
ρίας, καί τέλος είχε Απορροφήσει τήν μιά 
μετά τήν άλλη τις Αστυνομίες τής "Εσσης, 
τοΰ “Ανχαλτ, τοδ 'Αμβούργου, τής θου
ριγγίας, τής Λυβέκκης, τίίς Βυρτεμβέργης, 
τοΰ Μπάντεν.

Στις Αρχές τοδ 1934 περιήλθαν στδν Χίμ
μλερ καί οί Αστυνομίες τής Σαξονίας, τοδ 
Όλδενμβούργου καί τής Βρέμης. Στδν 
Γκαΐρινγκ έμενε μόνο ή Πρωσσία. “Εχον
τας τήν προστασία τοδ Χίτλερ, δ Χίμμλερ 
ζήτησε τότε άπδ τδν μελλοντικό στρατάρ
χη τοδ Ράιχ, νά τοδ παραδώση τήν Γκε
στάπο, π α τ ί «ήταν σωστό καί Απαραίτητο 
νά καταδιωχθοΰν οί έχθροί τοδ κόμματος 
μέ τις ίδιες μεθόδους, σέ δλόκληρο τδ 
κράτος».

Στις 20 ’Απριλίου 1934 έγινε ή μετα- 
βίβασις τών έξουσιών στδν Χίμμλερ καί 
τδν Χάιντριχ. Ή  Γκεστάπο, ξεπερνώντας 
τά δρια τής Πρωσαίας, έπεξέτεινε τις άρ- 
μοδιότητές της σέ δλόκληρο τδ κράτος καί 
έγινε ένας έθνικός όργανισμός. Συγχρό
νως δημιουργήθηκε καί δ «Ιδρυτικός νό
μος τής Γκεστάπο». Στδ άρθρο 1 άνέφερε: 
«Ή  Γκεστάπο έχει καθήκον νά άποκαλύ- 
πτη δλες τις ένέργειες πού θέτουν σέ κίν
δυνο τδ κράτος, νά ένεργή έναντίον τών 
ένεργούντων κατ’ αύτδν τδν τρόπο, νά χρη- 
σιμοποιή τά Αποτελέσματα τών Ανακρίσε
ων, νά ένημερώνη τήν κυβέρνησι, νά εχη 
κδρος καί νά είναι σέ θέσι νά δίνη τις κα
τάλληλες συμβουλές».

Τί έννοοδοε μέ τήν Ασαφή φράαι: «νά 
άποκαλύπτη δλες τις ένέργειες», τδ έξή-

Ό  Χίτλερ, ό Γκαΐρινγκ (δεξιά του) καί 
ό Ραίμ (αριστερά του) ποζάρουν σέ αύ- 
οτηρό ϋφοο σέ μιά συγκέντρωσι στή Νυ
ρεμβέργη. Ό  Ραίμ τελικώς έξοντώθηκε 
άπό τόν Χίμλερ μέ ψευδείς κατηγορίες 

τής Γκεστάπο.

γησε σέ λίγες ήμέρες δ ίδιος δ Γκαΐρινγκ 
λέγοντας: «Πέντε ώρες πριν στροφή κά
ποιος έναντίον Αντιπροσώπου τής έθνικής 
κινήαεως ή τοΰ ίδίου τοδ κράτους, νά ξέ- 
ρη δτι θά χάση τήν ζωή του Αμέσως. ’Α
κόμη καί έάν Αποδειχθή πώς είχε τήν 
πρόθεσι μόνο ή πώς ή ένέργειά του δέν 
είχε θανατηφόρο Αποτέλεσμα».

Τ πδ τδν Χίμμλερ καί τδν Χάιντριχ ή 
Γκεστάπο έγινε ένα φοβερδ Αστυνομικό 
δργανο. Τήν έποχή έκείνη, τδ 1934, ήταν 
ίσως τδ τελειότερο τοδ κόσμου. Γιά πολ
λά χρόνια, οί Απαίσιοι μαυροφόροι μέ τούς 
Χάιντριχ καί Χίμμλερ έπικεφαλής, εξα
πέλυσαν ένα πρωτοφανές κύμα τρόμου στήν 
Εύρώπη. Πριν άπδ τδν πόλεμο, έργο τους 
ήταν νά διαφυλάξουν τδ ναζιστικδ καθε
στώς. Γιά τόν σκοπό αδτό, δεκάδες χ ιλ ιά 
δες προσεκτικά μάτια καί αδτιά παρακο
λουθούσαν κάθε κίνησι, άκουγαν καί με
τέδιδαν κάθε ψίθυρο τών Γερμανών πολι
τών. Τδ κόμμα κατάφερε νά στρέψη Αδελ
φούς έναντίον Αδελφών, παιδιά έναντίον 
γονέων, αύτόχθονες έναντίον 'Εβραίων.

Στήν δίκη τής Νυρεμβέργης ένας άπδ 
τούς ’Αμερικανούς δικαστάς, δ Ντόντ, εί
πε: «Δέν ύπήρχε σέ κέντρο ή σέ έρημιά 
μυστικδ πού νά έμενε άγνωστο ατούς Να
ζί. Τδ γύρισμα ένδς κουμπιού τοδ ραδιο- 
φώνου, ή Αποδοκιμασία πού φαινόταν στήν 
έκφρασι ένδς προσώπου, ή έμπιστοσύνη με
ταξύ πατέρα καί γιοδ, ή ίερή σχέαις τοδ 
γάμου, τδ Απαραβίαστο μυστικό τής έξο- 
μολογήσεως, τούς Αφορούσε. Τά δργανα 
τής Γκεστάπο καταργούσαν τά πάντα, εισ
χωρούσαν παντού. Καθήκον τους ήταν νά 
ξέρουν».

Στά γραφεία τής δδοδ πρίγκιπος ’Αλ
βέρτου τά δελτία τών προσωπικοτήτων ή
ταν ταξηνομημένα σέ μιά τεράστια βιβλιο
θήκη κυκλοειδή. Ή  χωρητικότης της έ
φθανε τά 500.000 δελτία καί τήν διηύ- 
θυνε ένας μόνο χειριστής, μέ ήλεκτρικδ 
αύτόματο μηχάνημα. Άρκούσε μιά Απλή 
πίεσις ένδς πλήκτρου γιά  νά βρεθή ή κάρ
τα πού ζητούσε.

’.Αλλά ή όργάνωσις δέν είχε φραγμούς. 
Κατασκόπευε τούς πάντες καί μέ κάθε μέ
σον. Ό  ίδιος δ Χάιντριχ έθεσε τδ σέξ στήν 
ύπηρεσία τής Γκεστάπο, έπινοώντας τδ 
«σαλόνι Κίττυ». Ό  ύπαρχηγδς τής Γκε
στάπο είχε προσέξει πώς οί πελάτες τών 
κακοφήμων σπιτιών δημιουργούσαν συχνά 
στενές σχέσεις μέ τις κοινές γυναίκες. 
'Ετοίμασε, λοιπόν, έναν «οίκο Ανοχής», 
τδν δποϊο έθεσε στήν ύπηρεσία τοδ Ράιχ. 
Ή ταν ένα ξενοδοχείο, πολυτελώς διακο
σμημένο, στδ δποϊο σύχναζαν τά μέλη τοδ 
διπλωματικού σώματος καί οί ξένοι δημο
σιογράφοι. Οί γυναίκες ήταν είδικώς δια
λεγμένες' “Ομορφες, έξυπνες, μέ πνευμα
τική καλλιέργεια καί μέ γνώσεις ξένων 
γλωσσών. Στδ μπάρ, στά χώλ καί στις

905



κρεβατοκάμαρες είχαν τοποθετηθή μικρό
φωνα. 'Ωραίες ναζίστριες προσέφεραν, αάν 
Ιερόδουλες, τις υπηρεσίες τους στό «σα
λόνι τής Κίττυ».

Χάρις στό σύστημα ύψηλής κατασκοπίας 
τό όποιο έφήρμοσε, ή Γκεστάπο έγινε τό 
κυριώτερο όργανο καί δ κύριος συντελε
στής των τρομακτικήν καί αιματηρών έπι- 
τευγμάτων τοδ Γ ' Ράιχ. Δέν έφθασε μόνο 
δ έςοργιστικός κατάλογος τών προσωπικο
τήτων (ύποτιθεμένων ύπόπτων), πού έςον- 
τώθηκαν τήν «νύχτα των μεγάλων μαχαι
ριών», στίς 30 Ιουνίου 1934. «Ή ταν μιά 
ένέργεια έναντίον τών έχθρών τού κρά
τους», είπε απολογούμενος δ Γκαϊρινγκ 
στήν Νυρεμβέργη. Α λλά μόλις δ Χίτλερ 
έπεδίωξε νά άναλάβη τήν άνωτάτη διοί- 
κησι τής Βέρμαχτ, τδ 1938, ή Γκεστάπο 
προετοίμασε τήν μισητή δολοπλοκία κα
τά τοδ στρατάρχου Βέρνερ φδν Μπλόμπερ- 
γκ, καί τοδ στρατηγού Βέρνερ φδν Φρίτς, 
τών δύο άρχηγών τού στρατού.

Ό  φδν Μπλόμπεργκ, έβδομήντα Ινδς έ- 
τών, είχε νυμφευθή τήν νεαρωτάτη ιδιαι
τέρα γραμματέα του Έρνα Γκρούν. Τδν 
γάμο είχε εύλογήοει δ Χίτλερ, δ δποίος 
είχε παραστή καί ώς μάρτυς κατά τήν τέ- 
λεσί του. Μετά τό γάμο ή Γκεστάπο άπε- 
κάλυψε ότι ή Γκρούν είχε έργασθή σέ ένα 
ύποπτο «σαλόνι μασσάζ». Είχε ποζάρει 
γιά άσεμνες φωτογραφίες καί ήταν «γνω
στή» στήν άστυνομία. Έλέχθη άπδ ’Αμερι
κανούς έρευνητάς πώς τήν Έρνα Γκρούν 
είχε τοποθετήσει ή ίδια ή Γκεστάπο γιά 
νά παγιδεύση τδν φδν Μπλόμπεργκ. Ό  
στρατάρχης άποστρατεύθηκε καέ δ Χίτλερ 
τδν διέγραφε άπδ τήν τάξι τών άξιωματι- 
κών.

Ό  φδν Φρίτς ήταν γνωστός μισογύνης. 
Τδν κατηγόρησαν γιά δμοφυλόφιλο. Τήν 
παγίδα έστησε ένας Βαυαρός, δ Χάινριχ

Μύλλερ, δ δποίος έγινε άρχηγδς τής Γκε
στάπο κι έμεινε γνωστδς μέ τδ παρατσού
κλι «Γκεστάπο Μύλλερ». Φυσικά, πίσω 
άπδ τδν Μύλλερ βρισκόταν δ Χίμμλερ. 
"Ενας ψευδομάρτυρας έπεβεβαίωσε τήν κα
ταγγελία. "Επρεπε νά άποταχθή άπδ τδν 
στρατό δ φδν Φρίτς. Τδν έπόμενο χρόνο 
πέθανε μυστηριωδώς στήν Πολωνία έπικε- 
φαλής τού σύντάγματός του.

Ό  Φρίτς κατέφυγε στδ «δικαστήριο τ ι
μής». Ό  Γκαϊρινγκ, πού λυπόταν γιατί 
είχε χάσει τήν μυστική του άστυνομία, ύ- 
ποχρέωσε τδν μάρτυρα νά παραδεχθή ότι 
ή Γκεστάπο τδν είχε άπειλήαει μέ έκτέ- 
λεσι άν δέν κατηγορούσε ψευδώς τδν στρα
τηγό φδν Φρίτς, δ δποίος τελικά άπηλλά- 
τη·

Τδ 1939 ή Γκεστάπο καί τά Έ ς  Ντε 
οργάνωσαν τήν έπίθεσι τών δήθεν Πολω
νών κατά τής Γερμανίας, δίνοντας τό έ- 
ναυαμα τοδ πολέμου. Στις 22 Αύγούστου 
1939 δ Χίτλερ είχε πή μιλώντας στούς 
Γερμανούς άξιωματικούς: «Ή καταστροφή 
τού πολωνικού κράτους άποτελεϊ τήν ά
μεση έπιδίωξι. θά χρησιμοποιήσω ένα προ
παγανδιστικό πρόσχημα γιά  τήν έξαπόλυσι 
τοδ πολέμου, άδιάφορο άν θά είναι π ι
στευτό ή όχι. Ό  νικητής δέν θά έρωτηθή 
άργότερα άν είπε τήν άλήθεια ή ό χ ι . . .  
Φοβάμαι μόνο μήπως τήν τελευταία στι
γμή κάποιος δυτικός χοίρος κάνη καμμιά 
πρότασι μεσολαβήσεως.. .  Ό  δρόμος είναι 
άνοικτδς γιά τδν στρατιώτη άφοδ προβώ 
έγώ στις πολιτικές προετοιμασίες».

Σκηνοθετήθηκαν τότε συνοριακά έπεισό- 
δια. "Ηταν ή έπίθεσις τοδ ραδιοσταθμού 
τοδ Γκλάιβιτς, κοντά στά πολωνικά σύνο
ρα. Τίτλος τής έπιχειρήσεως: «Έ πιχεί- 
ρησις Χίμμλερ». ’Αντικειμενικός σκοπός 
της ήταν νά έμφανιοθοδν οί Πολωνοί ώς 
έπιτιθέμενοι. Ό  Ράινχαρντ Χάιντριχ δί

νοντας έντολές στούς άξιωματούχους έλε
γε: «Χρειαζόμαστε μιά άπόδειξι, δτι οί
Πολωνοί μάς έπετέθησαν πρώτοι. Μιά ά- 
πόδειςι γιά  τδν ξένο τύπο καί γιά προπα
γανδιστικούς σκοπούς στό έσωτερικδ τής 
Γερμανίας».

Τήν άπόδειξι σκηνοθέτησε ή Γκεστάπο. 
Ό  Χάινριχ Μύλλερ, άρχηγδς τής Γκε
στάπο, πρότεινε νά χρησιμοποιηθούν κατα
δικασμένοι έγκληματίες ώς Πολωνοί στρα
τιώτες. θά τούς έντυναν μέ πολωνικές 
στολές καί θά τούς έγκατέλειπαν νεκρούς 
στόν τόπο τής έπιχειρήσεως. Πρώτα θά 
τούς είχαν θανατώσει μέ ένεσι καί μετά 
θά τούς πυροβολούσαν. Ό  συνθηματικός 
χαρακτηρισμός τών άνδρεικέλων αύτών ή
ταν : «κονσερβοποιημένα προϊόντα».

Τό έπεισόδιο τής Γκλάιβιτς έγινε τήν πα
ραμονή τής γερμανικής εισβολής στήν Πο
λωνία. Τό μεσημέρι τής 31ης Αύγούστου 
1939 έδόθη άπδ τδν Χάιντριχ τδ σύνθημα 
γιά τήν έπίθεσι, ή δποία πραγματοποιή
θηκε τδ βράδυ τής ιδίας ήμέρας. "Ενα 
«κονσερβοποιημένο προϊόν» μετεφέρθη στόν 
ραδιοφωνικό σταθμό. Ό  σταθμός κατελή- 
φθη. "Evac Γερμανός έξεφώνηοε πολωνι
κά ένα λόγο στόν δποΐο άνέφερε: «Πολω
νικέ λαέ, έφθασε ή στιγμή γιά  τήν σύρ- 
ραξι μέ τήν Γερμανία». Στις παραμονές 
τής έκρήξεως τοδ πολέμου δ Χίμμλερ είχε 
ένώσει τήν Γκεστάπο καί όλες τις άλλες 
άστυνομίες σέ ένα μόνο δργανισμό. Τδν 
όνόμασε «Κεντρικό Γραφείο ’Ασφαλείας 
τοδ Ράιχ». Τά άρχικά του ήταν R.S.H.A. 
Ό  Χάιντριχ έγινε άρχηγδς μέ έπίσημο 
διορισμό στις 27 Σεπτεμβρίου 1939. Τδν 
διορισμό ύπέγραψε δ Χίμμλερ, δ δποίος σάν 
Ράϊχσφύρερ τών Έ ς  Έ ς  παρέμενε άνώ- 
τερός του καί συνέχιζε νά τοδ δίνη έντο
λές. Ή  R.S.H.A. ήταν χωρισμένη σέ τέσ
σερα γραφεία. Ή  Γκεστάπο ήταν τό τέ-
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'Απέναντι: Τό κτίριο τής όδοϋ πρίγκη- 
πος 'Αλβέρτου στό Βερολίνο, όπου ή 
έδρα τής Γκεστάπο τό 1936. ΔεΕιά: Ή 
ούλληψις ένός άντιναΖιστοΰ στή Γερμα
νία τό 1933. Κυριώτερο έργο τής Γκε
στάπο ήταν ή έΕαφάνισις τών δυναμικών 

άντιπάλων τού Νοζιστι.κοϋ κόμματος.

ταρτο άπ’ αυτά. Τήν διηύθυνε δ Χάινριχ 
Μύλλερ.

Ή  Γκεστάπο έγινε έπισήμως ένεργητι- 
κή υπηρεσία., έφοδιασμένη μέ έκτελεστι- 
κή δύναμι, μέ δικαίωμα συλλήψεως πολι
τών καί διενεργείας άνακρίσεων καί έρευ
νών. ΤΗταν χωρισμένη στά έξής τμήματα:

1. Τμήμα έχθρών τοδ Ναζισμού, μαρξι
στών, κομμουνιστών, Αντικατασκοπίας καί 
γενικών μέτρων άσφχλείας.

2. Τμήμα πολιτικής δραστηριότητος τών 
καθολικών καί προτεσταντικών έκκλησιών, 
αιρέσεων, Εβραίων, μασσόνων.

3. Τμήμα έσωτερικής προστασίας, προ
ληπτικών φυλακίσεων, άνακρίσεων.

4. Τμήμα κατακτηθεισών περιοχών καί 
ξένων έργατών.

’Αρχηγός αΰτοδ του τμήματος ήταν δ 
Κάρλ Χέινζ, δ δποίος δπήρξε δ συντάκτης 
τοδ ψηφίσματος «Νύχτα καί δμίχλη», βά
σει τοδ δποίου, δσοι σύμμαχοι, στρατιώτες, 
ναύτες καί άεροπόροι, συλλαμβάνονταν 
παρεδίδοντο στά Έ ς  Ντέ καί στην Γκε
στάπο γιά  «ειδική μεταχείρηαι».

5. Τμήμα αντικατασκοπίας.
6. Τμήμα άστυνσμίας συνόρων, διαβα

τηρίων, ταυτοτήτων καί άστυνομεύσεως 
τών ξένων.

Στό δεύτερο τμήμα τής Γκεστάπο ανή
κε καί δ ’Αδόλφος Ά ιχμαν, δ δποίος διηύ
θυνε τήν έπιχείρησι γιά τήν «τελική λύσι 
τοδ έβραϊκοδ προβλήματος». Ή ταν ή «λύ- 
σις» πού θανάτωνε έκατομμύρια Εβραίους 
Ή  «λύσις» πού άπέβλεπε στήν πλήρη έξο- 
λόθρευσι τής έβραϊκής φυλής.

Τά προνόμια τής Γκεστάπο τά είχε δώ
σει δ ίδιος δ Χίτλερ, μέ προσωπικές του 
διαταγές. Σέ μιά άπ’ αδτές άνεφέροντο τά 
έξής: «’Απαγορεύω σέ βλες τις δπηρεσίες 
τοδ κόμματος, νά διενεργούν έρευνες ή ά- 
νακρίσεις σέ περιοχές ot δποΐες άνήκουν 
στήν άρμοδιότητα τής Γκεστάπο. 'Οποιο- 
δήπστε γεγονός ένδιαφέρει, τήν μυστική 
πολιτική άστυνομία, άκόμα καί μυστικό 
τοδ παρελθόντος, θά πρέπη νά άναφέρε- 
ται στήν Γκεστάπο. ’Επιμένω είδικώς στδ 
γεγονός, δτι κάθε συνωμοσία ή προδοσία, 
ή δποία θά πρέπει νά γίνη γνωστή στδ 
κόμμα, θά πρέπει νά άναφέρεται άμέσως 
στήν μυστική κρατική άστυνομία. Ή  πρω
τοβουλία τών έρευνών καί τών άνακρίσε
ων άνήκει στήν Γκεστάπο».

Μέ αύτδ τό διάταγμα ή μυστική κρατι
κή άστυνομία άποκτοδσε τεράστια δύναμι. 
Έτσποθετεΐτο έπάνω άπδ κάθε άλλη ύπη
ρεσία, γινόταν άνώτερη καί άπδ τήν δι
καστική έξουσία. Ο! νομομαθείς τοδ Γ ' 
Ράιχ συνοφρυώθηκαν. "Ενας άπό τούς πιδ 
μεγάλους Γερμανούς δικαστάς, δ ναζιστής 
Γκέρλαντ, ύπεστήριξε πώς ή δικαστική έ
ξουσία έπρεπε νά παραμείνη σεβαστή. 
Κομματικοί παράγοντες είχαν άπό τό 1935 
έκφράοει μιά γνώμη γιά τήν φύσι καί τά

καθήκοντα τής μυστικής άστυνομίας τών 
Ναζί. Ύπεστήριζαν δτι δέν έπρεπε νά ύ- 
πόκειται στήν τακτική δικαιοσύνη. "Ενα 
χρόνο άργότερα αδτή ή γνώμη έγινε νό
μος. Οί διαταγές τής μυστικής άστυνομίας 
δέν δπέκειντο στήν κρίσι τών διοικητικών 
δικαστηρίων. Μιά διαταγή προληπτικής 
φυλακίσεως τής Γκεστάπο δέν μποροδσε 
νά άμφιαβητηθή άπό τό δικαστήριο. Τόν 
Μάρτιο τοδ 1936 ένας πάστωρ προτεστάν- 
της κατηγόρησε σέ κήρυγμά του γνωστόν 
έπίσκοπον πώς είχε γίνει δργανο τών Να
ζί. Ή  Γκεστάπο συνέστησε στόν πάστορα 
νά έγκαταλείψη άμέσως τήν περιοχή. Ό  
ίερεύς άρνήθηκε καί κατέφυγε στήν δικαιο
σύνη, δποστηρίζοντας πώς ή διαταγή ήταν 
παράνομη. Φυσικά έχασε τήν ύπόθεσι. Οί 
δικασταί άπεφάνθησαν δτι: «Μιά διαταγή 
τής Γκεστάπο δέν χρειάζεται έπικύρωσι 
άπό τά δικαστήρια. Επομένως δέν ύπάρ- 
χει δικαίωμα νομίμου άνκκοπής».

Ή  δύναμις τής μυστικής κρατικής ά
στυνομίας ήταν ήδη τεράστια. Ό  Ιδιος δ 
Γκαΐρινγκ, τό 1940, έξομολογήθηκε στόν 
Οδρλιχ φόν Χάσσελ: «Ή Γκεστάπο μοδ
πρσκαλεϊ έναν παραλυτικό φόβο» (τό άνα- 
φέρει δ φόν Χάσσελ στό ήμερολόγιό του).

Στδ κορύφωμα τής δραστηριότητός της 
τά μέλη τής δπηρεσίας έφθαναν τίς 40.
000. Ή  δίκη τής Νυρεμβέργης άπέδειξε 
δτι ήταν 50.000, μέ 25 κεντρικές θέσεις 
καί 75 περιφερειακές.

Τά δργανα τής Γκεστάπο τά διάλεγε τό 
Ράιχ μεταξύ τών νεαρών Ναζί, οι δποΤοι 
είχαν μόλις Αποφοιτήσει άπό πανεπιστή
μιο ή τά Έ ς  Έ ς . Έ πρεπε νά είναι μέλη 
τοδ κόμματος. Τό ποσοστό έπιλογής ήταν 
10—15%. Στούς 100 οί 85—90 δέν ένε- 
κρίνοντο. Στούς έγκριθέντες έρευνοδααν τό 
πολιτικό δελτίο τών γονέων, τών Αδελ
φών (κοριτσιών καί άγοριών), καί τό γε

νεαλογικό τους δένδρο μέχρι τό 1750. Τά 
δργανα τής Γκεστάπο έπρεπε νά άνταπο- 
κρίνωνται στό φυσικό πρότυπο τοδ Ναζι- 
σμοδ, νά έχουν πλήρη ύγεία καί νά μήν 
υποφέρουν άπό κληρονομικές Αρρώστιες.

Στά μελλοντικά αύτά δργανα τής μυστι
κής άστυνομίας γινόταν ειδική έκπαίδευ- 
σις. Τό έκλεκτό σώμα τοδ γερμανικοδ λα- 
οδ έπρεπε νά έτοιμάση τήν «έκλεκτή ρά
τσα», πού δ Χίτλερ προόριζε γιά νά κυ- 
βερνήση τόν κόσμο.

Τό πρωινό ρόφημα ήταν ή παλαιά γερ
μανική τροφή: γάλα καί πολτός δημητρια
κών. Στό γεδμα δέν έπιναν μπύρα ή κρα
σί, άλλά αεταλικό νερό. Τό μενού ήταν 
αύστηρά ύπολογισμένο. Περιείχε τίς βιτα
μίνες καί τίς θερμίδες πού δριζε τό κόμ
μα. Ή  έκπαίδευσίς ήταν αύστηοι^, σιδερέ
νια, σύμφωνα μέ τήν πρωσσική παράδοσι. 
Ή  σοβαρότης, τό δψηλδ φρόνημα, ή άκαμ
πτη στάσις, ή ίσχυρογνωμοσύνη, ή έλλει- 
ψις κριτικοδ πνεύματος, ή μέχρι παραλογι- 
αμοδ αΐσθησις τής δυνάαεως, ή ααδιστική 
διάθεαις, δ μαζοχισμός, καί έπάνω άπ’ 
δλα ή τρομακτική Αλαζονεία γιά τήν «με
γάλη φυλή», ήταν τά ιδανικά πού έδιδά- 
σκοντο στίς σχολές τής Γκεστάπο.

Πρίν άναλάβουν ύπηρεσία, οί μαθητευδ- 
μενοι έπρεπε νά περάσουν άπό δυό και
νούργια στάδια πρακτικής άσκήσεως. Πρώ
τα τούς έστελναν γιά τέσσερις μήνες στήν 
«Κρίπο» («Άστυνομία έγκληματιών»). Ή  
«Κρίπο» ήταν έγκατεστημένη στό γραφείο 
5 τοδ Κεντρικοδ Γοαφείου ’Ασφαλείας τοδ 
Ράιχ. "Ηταν μιά ύπηρεσία μέ έκτελεστι- 
κή δύναμι σέ έγκληματικές ύποθέσεις. Ε ί
χε 1200 πράκτορες καί ήταν χωρισμένη 
στά έξής τέσσερα τμήματα:

1. Τμήμα έγκληματολογίας καί άσκή
σεως προληπτικών μέτρων.

2. Τμήμα έρευνών.
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3. Τμήμα έγκληιιάτων.
4. Έγκληματολογικδ τεχνικό ινστιτού

το.
Ό  άρχηγός τής 'Γπηρεσίας "Αρθουρ 

Νέμπε άπαγχσνίσθηκε άργότερα άπδ τήν 
Γκεστάπο. Ε ίχε λάβει μέρος στήν άπόπει- 
ρα έναντίον τού Χίτλερ.

Μετά τήν άποφοίτησι άπό τήν Κρίπο 
φοιτούσαν τρεις άκόμα μήνες στήν «Sicher- 
heitsdienst». Ή ταν ή ύπηρεσία, τήν δ- 
πο£α έφεδρε δ Χάιντριχ τδ 1931 καί ή 
όποια είχε δπαχθή στό Κεντρικό Γραφείο 
’Ασφαλείας. Ό  δόκιμος μάθαινε έκεΐ νά 
τηρή δπωοδήποτε μυστικότητα. Σέ κάθε 
γραφείο δπήρχε μιά κάρτα, ή δποία έγρα
φε: «Δέν πρέπει νά γνωρίζης περισσότ:- 
ρα άπό έκεΐνα πού ένβιαφέρουν τήν ύπη
ρεσία σου, καί αύτδ πού μαθαίνεις πρέπει 
νά τδ κρατάς μόνο γιά τδν έαυτό σου». Ό  
κανονισμός περιείχε τέσσερα βασικά ση
μεία. Καί τά τέσσερα άνεφέροντο στήν μυ
στικότητα:

1. Κανείς δέν πρέπει νά έχη γνώσι τδν 
μυστικών τά δποία δέν έμπίπτουν στήν άρ- 
μοδιότητά του.

2. Κανείς δέν πρέπει νά έπιχειρή νά 
μάθη περισσότερα άπό τά άπολύτως άπα- 
ραίτητα γιά τήν δική του αποστολή.

3. Κανείς δέν πρέπει νά μεταδίδη μυ
στικά σέ έξαρτωμένες ύπηρεσίες, έάν δέν 
είναι άπαραίτητο καί περισσότερα άπό δσα 
είναι άπαραίτητα γιά μιά άποστολή.

4. Κανείς δέν πρέπει νά μαθαίνη, πριν 
χρειααθή, τις ύποχρεώσεις, οί δποΐες τδν 
άφοροδν.

Ή  δρκωμοσία τδν όργάνων τής Γκεστά
πο γινόταν νύχτα στδν καθεδρικό ναό τοδ 
Μπρούνσβικ. Οί λόγοι τής νυχτερινής αύ- 
τής τελετής ήταν ψυχολογικοί. Τδ σκη
νικό έμοιαζε μέ σκηνικό θεάτρου. 'Ο δρ- 
κος δινόταν μπροστά στήν σαρκοφάγο τού 
Γερμανού αύτοκράτορος Ερρίκου Α ', τού 
δνομαζόμενου Κυνηγού ή Σάξονος.

Έ λ εγε : «Άδόλφε Χίτλερ, Φύρερ καί 
Καγκελλάριε τού Ράιχ, έγώ σοΰ δρκίζομαι 
πίστι καί τιμή. 'Γπόσχομαι άποκλειστικά 
σέ σένα καί σέ 8,τι μοβ έχεις προσφέρει, 
ύπακοή μέχρι τδν θάνατο, μέ τήν βοήθεια 
τού θεού».

’Ακολουθούσε ή απονομή τδν άγχε ιρ ι
δίων. Τά δργανα τής Γκεστάπο είχαν δι
καίωμα νά τά χρησιμοποιούν γιά «νά πλέ
νουν στό αίμα τις προσβολές τής τιμής 
τοδ Γ ' Ράιχ».

Στις 4 ’Ιουνίου 1942 πέθανε στήν Πρά
γα δ έπιτελής τής Γκεστάπο Ράινχαρντ 
Χάιντριχ. Ήταιν 38 έτδν. Τδ αύτοκίνητο 
πού τδν μετέφερε έδέχθη τήν έπίθεσι δύο 
Τοέχων πατριωτών στις 27 Μαΐου. Μιά 
βόμβα έσκασε στις ρόδες του. Ό  Χάιντριχ 
πληγώθηκε σοβαρά καί προσεβλήθη άπό 
σηψαιμία. Πέθανε λίγες μέρες μετά στό 
νοσοκομείο. Τδ πτώμα του τοποθετήθηκε 
σ’ ένα φέρετρο στή αίθουσα δεξιώσεων έ- 
νός πύργου, μέ τιμητική φρουρά. Δυδ μέ- 
ρες άργότερα τδ λείψανο μεταφέρθηκε στό 
Βερολίνο. Κατά τήν έπίσημο έκφορά ή τε
λετή έγινε στήν Καγκελλαρία τοδ Ράιχ, δ 
Χίτλερ καί δ Χίμμλερ έξεφώνηααν τδν έ- 
πικήδειο. Καί οί δυδ μίλησαν γιά «τδν άν
θρωπο μέ τήν σιδερένια καρδιά». *0 φδν 
Κανάρης, έκλαψε.

Παρ’ 8λα αύτά, ή δολοφονία τοδ Χάιν- 
τριχ παρέμεινε μυστηριώδης. Οί δολοφό
νοι δέν άνεκαλύφθησαν. Αύτδς δ άνθρωπος 
αποτελούσε τδν άξονα γύρω άπό τδ δποΐο 
περιστρεφόταν τδ ναζιστικό καθεστώς. Τά 
τελευταία χρόνια ή έχθρότης τοδ Χίμμλερ

Φόν Μπλόμπεργκ
Η Γκεστάπο έχάλκευσε ένα σκάνδαλο 

άναφερόμενο στήν ιδιωτική του Ζωή. 
Έπειτα άπ' αύτό άναγκάστηκε νά πα- 
ραιτηθή άπό τήν άρχηγια τού γερμανικού 

στρατού.

καί τοδ Μπόρμαν έναντίον του ήταν έμφα- 
νής. Ό  Χάιντριχ δέν μπορούσε νά τήν ά- 
ποκαλόψη στδν Φύρερ. Ή  πειθαρχία ήταν 
ή τιμή τοδ Ναζισμού.

Μέ τδν θάνατο τοδ Χάιντριχ ή θέσις 
τού άρχηγοδ τοδ Κεντρικού Γραφείου ’Α
σφαλείας έμεινε κενή γιά έξη μήνες. Μετά 
τήν 31 ’Ιανουάριου 1943 δ Χίμμλερ κά- 
λεσε τδν Αύστριακδ Έρνεστ Καλντεν- 
μπροδννερ. Ή ταν 41 έτδν, γιδς δικηγόρου, 
δικηγόρος καί δ ίδιος, καί άπδ τήν πε
ριοχή τού Λίντς, άπδ τήν δποία καταγό
ταν καί δ Χίτλερ.

Φηλός, 1,90, μέ μακρύ, αύστηρό καί 
σκεπτικό πρόσωπο, γεμάτο ούλές καί ση
μάδια άπό μονομαχίες, είχε γίνει άμέ- 
σως, μετά τήν ύποταγή τής Αύστρίας, ύ- 
πουργδς ’Ασφαλείας τής χώρας του. Σάν 
άνθρωπος ήταν βίαιος καί μανιακός. Κά
πνιζε 90—100 τσιγάρα τήν ήμέρα, ήταν 
πάντα μεθυσμένος καί άρχιζε νά πίνη άπδ 
τά χαράματα. Τδ κονιάκ καί τήν σαμπά
νια τοδ τά έστελναν άπδ τήν Γαλλία. Γιά 
τδν Καλτενμπροδννερ ένας πρώην άξιωμα- 
τικός τής Γκεστάπο, δ Χάνς Μπέρντ Τζι- 
σέβιους, είπε στήν Νυρεμβέργη:

«’Αναρωτιόμαστε άν θά βρισκόταν ένα 
άλλο τέρας σάν τδν Χάιντριχ. Ή λθε δ 
Καλτενμπροδννερ καί δλα χειροτέρεψαν. 
Οί έγκληματικές παρορμήσεις ένδς άπλοδ 
δολοφόνου, 8πως δ Χάιντριχ, ήταν λιγώ- 
τερο έπικίνδυνες άπδ τήν λογική, τήν πα
γωμένη κομψότητα ένδς δικηγόρου πού 
κρατούσε στά χέρια του ένα τόσο φοβερό 
δργανο, δπως ή Γκεστάπο».

Ή  άνάθεσις τής άοχηγίας στδν Καλτεν- 
μπροδννερ συνέπεσε μέ τήν άνακάλυψι τδν 
συνωμοτών τοδ «Κόκκινου Ρόδου» (άντινα- 
ζιστική δργάνωσις τδν άδελφδν Χάνς καί 
Σοφίας Σκόλ), μέ τήν σΰλληψι τδν μελών 
τής λέσχης τοδ Κρεϊφάου, μέ τδν άγώνα 
τής Γκεστάπο έναντίον τής Στρατιωτικής 
'Γπηρεσίας Πληροφοριών, τήν δποία διηύ- 
θυνε δ ναύαρχος φόν Κανάρης. Μέ τδν 
Καλτενμποοδννερ έπί κεφαλής, ή Γκεστά
πο. έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στις έρευνες 
πού έγιναν μετά τις άπόπειρες δολοφονίας 
έναντίον τοδ Χίτλερ καί στδ σχέδιο έξον- 
τώσεως τδν αιχμαλώτων Γάλλων άξιωμα- 
τικδν.

Στή δίκη τής Νυρεμβέργης άνεγνώσθη 
τδ περιεχόμενο ένδς γράμματος, τδ δποΐο 
ύπέγραψε δ Καλτενμπροδννερ καί άπευθυ- 
νόταν στδν Χίμμλερ: «30 Δεκεμβρίου 1944. 
’Αφού έξετάααμε τις συνθήκες καί συζη

τήσαμε μέ τούς άρχηγούς τδν στρατοπέ
δων τδν αιχμαλώτων πολέμου, προτείνο- 
με: 1.—Κατά τήν διάρκεια τής μεταφο
ράς πέντε στρατηγών, μιά σκηνοθετημένη 
άπόπειρα δραπετεύσεως. 2 .— Στδ αύτοκί
νητο πού θά τούς μεταφέρη νά άφήσωμε 
νά είσχωρήση άνθρακικό δξύ άπδ μικρές 
δπές. Τά τζάμια καί ή πόρτα θά είναι έρ- 
μητικά κλεισμένα καί δέν θά άνοίγουν. 3. 
— Ή  τροφική δηλητηρίασις έχει άποδειχθή 
8τι δέν προσφέρει τις άπαραίτητες έγγυή- 
σεις».

Ή  Γκεστάπο διοικούσε, μαζί μέ τά "Ες 
"Ες, καί τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 
Ό  Ζόζεφ Σπάτσιλ, άξιωματικός τοδ Γρα
φείου ’Ασφαλείας, άνέφερε στήν Νυρεμ
βέργη, πώς στις συναντήσεις δ Μύλλερ ρω
τούσε συχνά τδν Καλτενμπροδννερ άν ήταν 
άνάγκη νά χρηαιμοποιήαη τδ «ειδικό σερ
βίρισμα». Δηλαδή τήν δολοφονία μέ άέρια, 
πού ήταν ποοσφιλέατερη στούς Ναζί. Ή  
συζήτηαις γινόταν συνήθως έτσι: Ό  Μύλ
λερ ρωτούσε:

—Καλτενμπροδννερ, σάς παρακαλώ,
χρειάζεται ή δχι νά έφαρμοσθή στήν περί- 
πτωαι Β τδ «ειδικό σερβίρισμα»;

Ό  Καλτενμπροδννερ άπαντοβσε:
—Ναί.
Ή  καί άλλοιώς:
— Ρώτησε τδν Ράιχαφόρερ τών "Ες- "Ες.
"Αλλοτε δ Μύλλερ άνέφερε:
— Δέν έχει φθάσει άκόμη ή άπάντησις 

τοδ Χίμμλερ, γιά  τήν χρησιμοποίηαι τού 
«ειδικού σερβιρίσματος» στήν περίπτωσι Α.

Καί δ Καλτενμπροδννερ:
— Σάς παρακαλώ, παραπονεθήτε, παρα- 

πονεθήτε. . .
Μιλούσαν πάντα συνθηματικά καί διασκέ

δαζαν μέ τδ γεγονός, δτι δσοι ήταν μπρο
στά δέν τούς καταλάβαιναν.

Ή  μοίρα τής Γκεστάπο ήταν ή μοίρα 
τοδ Ναζισμού. Στις τελευταίες ήμέρες τοδ 
Γ ' Ράιχ δ Χίμμλερ έγινε ύπουργός ’Εσω
τερικών. Τδ 1945 δ Βάλτερ Σέλλενμπεργκ 
αρχηγός τής γερμανικής ’Αντικατασκοπί
ας, τδν έπεισε νά συναντηθή μέ τδν κό- 
μητα Μπερναντόττε, τοδ Σουηδικού ’Ερυ
θρού Σταυρού, καί νά ύπογράψη άνακωχή. 
Προδομένος καί έγκαταλελειμμένος άπ’ 8- 
λους, δ Χίμμλερ κρυβόταν μέχρι τδ τέλος 
τοδ πολέμου. Μετά έπεχείρησε νά δραπέ
τευση, άλλά συνελήφθη άπδ τούς "Αγ
γλους στδ Λούνεμπουργκ καί αύτοκτόνησε 
μέ ύδροκυάνιο. Ό  Καλτενμπροδννερ, μετά 
τήν πτώσι τοδ Βερολίνου, έπεχείρησε νά 
διαφύγη στις "Αλπεις, άλλά συνελήφθη 
καί άπηγχονίσθη στήν Νυρεμβέργη τδ 
1946. Ό  ’Αδόλφος "Αιχμαν έπέτυχε νά 
διαφύγη στήν ’Αργεντινή. Τδν άνεκάλυ- 
ψαν κατάσκοποι τοδ ’Ισραήλ πολλά χρόνια 
άργότερα. Δικάστηκε στδ ’Ισραήλ καί κα
ταδικάσθηκε στδν δΓ άγχόνης θάνατο. Ό  
«Γκεστάπο Μύλλερ» έξαφανίσθηκε μυστη- 
ριωδώς 8ταν ή Γερμανία παρεδόθη. Λέγε
ται πώς αύτοκτόνησε μέ δηλτιτήριο ή πώς 
συνελήφθη άπδ τούς Ρώσους καί ύπηρέτη- 
σε σάν κατάσκοπος στήν Σοβιετική "Ενωσι.

Οί άρχηγοί τής Γκεστάπο τελείωσαν τήν 
ζωή τους δπως τήν είχαν δνειρευθή. Στδν 
φρικτδ οργανισμό τής μυστικής άστυνομίας 
πού είχε έπινοήσει δ Χάιντριχ, έπέτυχαν, 
δπως είπε δ διάσημος ’Αμερικανός δικα
στής Τζάκσον στήν Νυρεμβέργη, «νά με
τατρέψουν τδν κόσμο σ’ Ινα τεράστιο τόπο 
μαρτυρίων». Δέν έμενε πιά άπδ αύτδν πα
ρά μιά μακρυά, άτελείωτη σειρά έγκλη- 
μάτων.

GIUSEPPE MAPDA
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Δ Ρ Ο Σ Ι Ν Η

Τ ή ς
’Α κ α δ η μ ί α ς  ’Α θ η ν ώ ν

Ο ΥΠΕΡΠΛΟΥΤΟΣ ΗΡΩΔΗΣ
( 0  ΑΤΤΙΚΟΣ)

Ε ΝΑ Ζήτημα πού μέ όποσχολοϋσε 
πάντα ατούς περιπάτους μου 

πρός τά ψηλώματα τής Πεντέλης, δπο- 
τε γύριΖα τά μάτια πρός τήν Κηφισιά 
καί τούς δρόμους τού Μαρουσιοΰ, ήτα- 
νε: πού νά είχε κατοικήσει ό Ηρώδης 
ό 'Αττικός, άπό πού κι ώς πού ν' δηλώ
νονταν τ' άπέροντα χτήματά του;

Ό  δεσμός μου μέ τήν Κηφισιά μ' έ
κανε νά Εεοκαλίσω δ,τι ήταν σχετικό μέ 
τήν Ιστορία της. Δέν εύρήκα πουθενά 
ν' άναφέρεται τ ' δνομα της παρά μόνον 
έΕ αίτιος τού Ηρώδη. "Αν δέν τύχαι- 
νε έκεϊνος νά τήν διαλέΕη γιά διαμονή 
του, δέν θά ΕεχώριΖε τίποτε τ ' όνομα 
τής Κηφισιάς άπό τών άλλων γειτονι
κών της χωριών, τού ΜαρουσιοΟ, τού 
Χαλανδρίου' καί τοΰ Ηρακλείου. 'Αλ
λά:

«Κ’ οί τόποι έχουν τή μοίρα τους 
τοΟ ένός ή μοίρα γράφει 
νά γ[νη δόξας αΰμίολο, 
κι ά λ λ ο ς ... μόνο χωράφι».

Ποιος θά ήΕερε τόν Μαραθώνα χωρίς 
τήν νίκη τών 'Αθηναίων, καί τό στενό 
τών Θερμοπυλών χωρίς τούς Τριακο- 
σίους τοΰ Λεωνίδα; Καί άπό τά νεώτερα 
χρόνια ποιός θά ήΕερε τό Χαϊδάρι χω
ρίς τόν Καραϊακάκη καί τά Δερβενάκια 
χωρίς τόν Κολοκοτρώνη;

Οί βιογράφοι τοΰ 'Ηρώδη, άρχαϊαι καί 
νέοι, έΕυμνοΰν τής Κηφιοιδς τις φυσι
κές όμορφιές, πού μάγεψαν τόν κοσμο- 
γυρισμένο καί μυριόπλουτο φιλόσοφο νά 
τήν προτιμήση άπό τόν Μαραθώνα. Τή 
λένε «εύάρεστσν δασιν έν τή έρήμω 
Αττική», μέ τίς  πολλές δροσερές πηγές 
της, τά κάθε λογής καρπερά δέντρα της. 
τά δάση, τούς έλσιώνας, τά πλατάνια,

τίς λεύκες καί τά κυπαρίσσια της. Καί 
ΘεωροΟν τόν 'Ηρώδη ε ύ δ α ι μ ο ν έ -  
σ τ α τ ο ν γιά τήν Ζωή του στήν Κη
φισιά, δν δέν είχε τίς  οικογενειακές ά- 
τυχίες, πού έρριχναν τόν μσύρσν ίσκιο 
τους έπάνω του. Έχοσε τήν πρώτη του 
γυναίκα καί τόν πρώτο γιό του. Πήρε 
δεύτερη γυναίκα του τή Ρηγίλλα καί 
πάλι πέθαναν πρόωρα δυό άπό τά τέσ
σερα παιδιά τους. "Υστερα πέθανε καί 
ή Ρηγίλλα, καί ό θάνατός της έγινεν 
αφορμή νά κατηγορηθή ό Ηρώδης καί 
νά δικασθή άπό τή Ρωμαϊκή Σύγκλητο. 
Τόν κατηγόρησαν πώς είχε βάλει ένα 
δούλο του έμπιστευμένο, γιά κάποια ά- 
οήμαντη οίτία, νά τή δείρη, κ' έκείνη 
άπό τά χτυπήματα, στόν προτελευταίο 
μήνα τής έγκυμοσύνης, πέθανε. Καί ή 
τελευταία του πολυογαπημένη κόρη Ε λ 
πινίκη μετά Ήέντ - έΕι χρόνια άκολούθη- 
σε τή μητέρα της. Ό  μόνος γιός του 
'Αττικός δείχτηκεν όνάΕιος τής γενιάς 
του, άνόητος, παραλυμένος καί μέθυ
σος.

Ό  Ηρώδης άθωώθηκε άπό τή Σύγ
κλητο καί πένθησε καί τής γυναίκας του 
καί τής κόρης του τό θάνατο μέ τρόπο 
ύπερβολικό καί έπιδεικτικό. "Εβαψε μαύ
ρα τά μάρμαρα τοΰ σπιτιού του γιά νά 
μή φαίνεται χαρωπή ή άοπράδα τους. 
Καί αύτό έδωσεν άφορμή σέ κάποιον 
διαβατικόν σοφιστήν, πού είδε τό μάγε- 
ρα τοΰ Ηρώδη νά έτοιμάΖη γιά τό τρα- 
πέΖι ραπάνια νά πή μέ απορία:

— Πώς ταιριάΖει μέ τή μαυρίλα τοΰ 
πένθους ή κατακόκκινη δψι τών ρσπα- 
νιών;

Ό  Ηρώδης ήρθε τότε ατά λογικά του 
καί πρόσταΕε νά καθαρίσουν τά μαυρι- 
σμένα υάρμαρα.

Στήν Κηφισιά έστησεν άγαλμα τής

Ρηγίλλης μέ τήν έπιγροφή: Ά  π π ι ά
Ά  ν ν I α Ρ η γ ί λ λ α  Ή ρ ώ- 
δ ο υ  γ υ ν ή ,  τ ό  φ ώ ς  τ ή ς  
ο I κ I α ς. Καί τής 'Ελπινίκης τόν 
τάφο στόλισε μέ μαρμάρινο μνημείο. Ή 
μυθιστορική Ζωή του καί τής Ρηγίλλης 
έπρεπε νά έχουν δώσει άφορμή σέ κά
ποιες Κηφιοιώτισσες πού κρατούν άΕια 
τήν πέννα νά Εεσκαλίοουν τίς σχετικές 
πηγές καί νά γράψουν ή νά μιλήσουν 
ατό ραδιόφωνο γιά τήν Ρωμαία Κηφι- 
σιώτισσα. 'Αλλά καί ή κοινότης Κηφι
σιάς είχε καθήκον νά δείΕη τήν εύγνω- 
μοσύνη της σ' έκείνον πού έγινε αίτιος 
νά διαλαληθή τ' όνομά της.

Στήν κειντρικώτερη πλατεία της θά 
ταίριαΖε τό όνομα τοΰ 'Ηρώδη πολύ πε
ρισσότερο άπό τά άλλοπρόσαλλα καί ά- 
νόητα όνόμστα πού διαβάΖονται στις 
πρόστυχες πινακίδες τών δρόμων της. 
Κι άκόμα, μέ Κηφισιώτικον έρανο, θά 
μπορούσε νά στηθή σέ κάποιο πλατύ μέ
ρος τοΰ δρόμου πρός τό Μαρούσι ένα 
μαρμάρινο άντίτυπο τής προτομής του, 
πού έχει βρεθή στήν Κόρινθο, μέ τήν 
τόσο ταιριαστή έπιγροφή: « Έ ν θ ά-
δ ε  ' Η ρ ώ δ η ς  π ε ρ ι ε π ά τ ε ι » .

ϊαναγυρίΖω στό άρχικό ρώτημα: Ποΰ 
νά ήταν ή κατοικία τοΰ Ηρώδη μέ τίς 
στοές καί τά λουτρά της; 'Από ποΰ κι 
ώς ποΰ ν' άπλώνονταν τ' άπέροντα κτή
ματά του, άληθινός παράδεισος;

Δέν Εέρω γιατί καί χωρίς καμμιά σχε
τική μαρτυρία ό νοΰς μου πάει πάντα 
στ' Άνάβρυτα, τό μεγάλο κτήμα τού 
Συγγροΰ, πού είνοι τώρα Γεωργική Σχο
λή. Κι ή φοντοσία μου βρίσκει πιθανό 
παιγνίδι τής μοίρας, ύστερα άπό δεκα
επτά οίώνες, νά φέρη έκεΐ σάν κληρο
νόμο τοΰ Ήοώδη τοΰ 'Αττικού, έναν 
Η ρ ώ δ η ... Χιώτηί
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Η Ο X Ρ A Ν A 

ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ 

ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

γΠ Α ΡΧ Ο ΓΝ  νεκροί πού δέν τούς ά- 
φήνουν ν’ άναπαυθοΰν. Ό  Μπέρναρ- 

ντ Σώ Ικανέ αύτήν τήν αύτοκριτική, 8ταν 
μετά τήν πρεμιέρα τού δράματός του «'Α
γία ’Ιωάννα» τόν ρώτησαν γιατί είχε ά- 
σχοληθή μ’ αύτδ τό θέμα πού είχε ήδη 
χρηαιμοποιηθή τόσο συχνά.

Στήν πρώτη σειρά τών νεαρών αότών, 
πού κάθε τόσο άνασταίνονται άπό συγγρα
φείς, δραματουργούς, σεναρίστες, βρίσκον
ται 4 άρχιδούξ Ροδόλφος τών Άψβούρ- 
γων καί ή έρωμένη του Μαρία Βεταέρα, 
πού αύτοκτόνησαν, σκοτώθηκαν, ή δολο
φονήθηκαν—θά γνωσθή, άραγε, ποτέ ή ά- 
λήθεια;— τό 1889 ατό Μάγερλιγκ, καθώς 
καί ή μητέρα τού Ροδόλφου, ή αύτοκράτει- 
ρα ’Ελισάβετ τής Αυστροουγγαρίας (ή 
θρυλική Σίσση, πού ένσαρκώθηκε στήν ό- 
θόνη άπό τή Ρόμυ Σνά'ίντερ), πού δολο
φονήθηκε άπό έναν άναρχικό έννέα χρό
νια άργότερα, τό 1898, στή Γενεύη.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΧΡΑΝΑ

Τή στιγμή πού δύο Γερμανοί συγγρα
φείς, ή Μαρία Άτράϋ κ ι’ ό Άνσβαλντ 
Κρύγκερ, έχουν έκδώσει, έπειτα άπό τόσα 
άλλα γιά τό ίδιο θέμα, ένα βιβλίο 400 
σελίδων γιά τό «δράμα στήν δχθη τής λί- 
μινης», ώρισμένα στοιχεία αρχίζουν νά 
βγαίνουν άπό τά τσαρικά άρχεϊα καί προ
χωρούν πολύ πιό μακριά άπό τήν άφή- 
γηση τού βιβλίου, πού δέν προσθέτει κα
νένα νέο στοιχείο γιά τήν δολοφονία τής 
’Ελισάβετ.

Τά στοιχεία αύτά — πού, μαζί μέ άλ
λα, δ Πολωνός Ιστορικός Τσερβίνακι σκο
πεύει νά τά έξετάση πρώτα λεπτομερώς 
καί νά τά άντιπαραθέση μέ τΙς έκθέσεις 
καί τίς καταθέσεις πού ύπάρχουν—βεβαι
ώνουν δτι τό χέρι τού ’Ιταλού άναρχικοΰ 
Λουκένι, τού δολοφόνου τής ’Ελισάβετ, 
είχε όπλισθή άπό τήν Όχράνα, τήν πε
ριβόητη τσαρική άστυνομία.

Γιά ποιό σκοπό; Ή  ρομαντική ’Ελισά
βετ δέν είχε άσχοληθή ποτέ μέ τήν πολι
τική κι’ δ θάνατός της δέν μπορούσε ν’ 
άλλάξη τίποτε, ούτε στήν εσωτερική κα
τάσταση τής Αυστροουγγαρίας (αντίθετα 
μέ τήν περίπτωση τού γιοΰ της, τού δια
δόχου άρχιδουκός Ροδόλφου), ούτε στήν 
ευρωπαϊκή πολιτική. -

Τό πρόβλημα ήταν, ώστόσο, περισότερο 
περίπλοκο, σύμφωνα δέ ακριβώς μέ ώρισμέ
να μυστικά στοιχεία τών τσαρικών άρχεί- 
ων, πού ήσαν ώς τώρα άγνωστα, ή Ρωσία 
θά είχε διπλό κέρδος άπό τή δολοφονία 
τής Ελισάβετ:

1·— θά προκαλοΰσε άμόφωνη άγανάκτη- 
ση κατά τών άναρχικών κινήσεων στήν 
Εύρώπη, πού άσκούσαν τή δράση τους καί 
στή Ρωσία, δπου ήσαν κυρίως ύπεύθυνες γιά 
πολυάριθμες έπιτυχείς ή ανεπιτυχείς ά- 
πόπειοες. Μετά τήν δολοφονία τής ’Ελι
σάβετ, πού δλοι τήν έκτιμοΰσαν καί τήν 
συμπαθούσαν, τό τσαρικό καθεστώς μπο
ρούσε νά έλπίζη βάσιμα (δπως αύτό πρα
γματικά συνέβη, τούλάχιστον γιά ένα διά
στημα) δτι τά άναρχικά αύτά δίκτυα θά 
καταδιώκονταν καί θά έκμηδενίζονταν αύ- 
στηρότερα καί δτι οϊ πληροφορίες πού θά 
συγκεντρώνονταν γιά  τά μέλη τους θά δια
βιβάζονταν στήν τσαρική άστυνομία, τήν 
Όχράνα.

2.— Ή  δολοφονία τής συζύγου του θά 
ήταν σκλιηρότατο ήθικό πλήγμα γιά τόν 
αύτοκράτορα Φραγκίσκο ’Ιωσήφ (ήταν τό
τε 68 χρονών), πού ίσως μάλιστα νά τόν 
έκανε νά έγκαταλείψη τόν θρόνο του χάρη 
τού διαδόχου κα! άνεψιού του Φραγκίσκου 
Φερδινάρδου (αύτοΰ πού δολοφονήθηκε τό 
1914 στό Σεράγιεβο), μέ τόν όποιον ή Ρω
σία καί ή Σερβία, ή πραστατευόμενή της 
στά Βαλκάνια, θά μπορούσαν εύκολώτερα 
νά συνεννοηθούν.

Οί σκοποί αύτοί, έκτάς άπό έφήμερη έν

τονη άγανάκτηση, δέν πραγματοποιήθη
καν. Ό  Φραγκίσκος Ιωσήφ δέν συγκλο
νίσθηκε ύπερβολικά άπό τή δολοφονία τής 
συζύγου του, έφ’ δσον μάλιστα είχε μιά 
έρωμένη πολύ πιό νέα καί ώραία άπό τήν 
ήλικιωμένη πλέον ’Ελισάβετ (ήταν 62 
χρονών δταν σκοτώθηκε), τήν ήθοποιδ 
Καταρίνα Σράττ. Ό  Φραγκίσκος ’Ιωσήφ 
έζησε, μάλιστα, περισσότερο καί άπό τόν 
διάδοχόν του, τόν άρχιδούκα Φραγκίσκο 
Φερδινάνδο (πού ή δολοφονία του τό 1914 
άπό έναν Σέρβο φοιτητή πρσκάλεσε τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο) καί πέθανε τό 
1916 σέ ήλικία 86 έτών.

Η ΜΑΤΑΙΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Ό  δολοφόνος Λουκένι, ένας ούτοπιστής 
άναρχικός, πού ύπήρξε άπλώς νευρόσπα- 
στο στά χέρια τής Όχράνα, κατάλαβε άλ
λωστε κ ι’ δ ίδιος δτι τόν είχαν έκμεταλ- 
λευθή. ’Επειδή ή ποινή τού θανάτου δέν 
ύπήρχε στήν Ελβετία—δπου είχε γίνει ή 
δολοφονία τής ’Ελισάβετ—δ Λουκένι είχε 
καταδικασθή σέ ισόβια καί έπειτα άπό 12 
χρόνια πού έκανε στή φυλακή αύτοκτόνη- 
σε, δχι μόνο γιατί δέν άντεχε πλέον (ήταν 
καί φυματικός), άλλά κυρίως γιατί ένας 
συγκρατούμσνίς του τού παρουσίασε άπο- 
δείξεις δτι είχε γίνει, χωρίς νά τό ξέρη, 
όργανο άλλων: τής τσαρικής άστυνομίας.

θά πρέπει, φυσικά, νά περιμένουμε τήν 
δημοσίευση τών άγνώστων στοιχείων άπό 
τά τσαρικά άρχεϊα καί τών άποδείξεων 
πού περιέχουν, γιά  νά κρίνουμε, άν καί 
πόσο είναι σοβαρή ή έκδοχή αύτή, πού θά 
ρίξη νέο έντελώς φώς σ’ αύτό τό άνεξή- 
γητο διαφοοετικά καί παράλογο δράμα, 
γιά τό όποιο δέν έχει άκόμα είπωθή δλη 
ή άλήθεια, παρά τά βιβλία καί τίς ταινίες 
πού άόχολήθηκαν ώς τώρα μαζί του.

SERGE GLEBOV
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Ο ΤΑΝ έπιχειροδμε νά έξετάσουμε τίς 
μεθόδους άντιμετωπίαεως Από τήν 

κοινωνία ένός καταδίκου, ΘΑ πρέπει νΑ έ
χουμε 6π' δψη μας δτι ΑρχικΑ τό σύστη
μα στηριζόταν στήν ιδέα δ τ ι. δ έγκλη- 
ματίας πρέπει ν’ Απομακρυνθώ Από τήν 
κοινωνία, είτε μέ τήν έκτέλεαή του, είτε 
μέ έκτοπισμό, είτε μέ φυλΑκιση.

Ή  βασική καί μόνη Αρχή δπου στη
ριζόταν τό σύστημα τού δικαίου, ήταν δτι, 
Αν ή τιμωρία είναι ΑρκετΑ αύστηρή καί 
δ ένοχος Απομακρυνθώ Από τήν κοινωνία, 
τότε οί υπόλοιποι Ανθρωποι ΘΑ Αποφεύγουν 
νΑ διαπράξουν κι' αδτοί τό ίδιο έγκλημα.

Σήμερα, οί μέθοδοι είναι λίγο πιό έξε- 
λιγμένες, ή διαδικασία τής καταδίκης έ
χει γίνει πιό περίπλοκη. Δέν μΑς Αρκεί 
πλέον νΑ είναι ή καταδίκη Ανάλογη μέ 
τό έγκλημα, διότι μπορούμε νΑ έφαρμό- 
σουμε τιμωρίες πού είναι συγχρόνως καί 
σοβαρές, ΑλλΑ ύπηρετούν καί Αλλους σκο
πούς.

Η «ΔΙΚΑΙΑ ΠΟΙΝΗ*

Ή  θεωρητική 6Αση, δπου στηρίζεται 
σήμερα τό δίκαιο, πλησιΑζει περισσότερο 
τήν προαπΑθεια προλήψεως τού έγκλήμα- 
τος Από τήν τιμωρία του. ΆρχικΑ, δ βα
σικός στόχος τής τιμωρίας ήταν ή ποινή, 
έπρεπε, δηλαδή, νΑ τιμωρηθώ τό Ατομο μέ 
τρόπο Ανάλογο μέ τό έγκλημά του. Ή  «δί
καια ποινή», δμως, έχει καί τΑ μειονε- 
κτήματΑ της, διότι Αν είναι Απολύ
τως ΑνΑλογη μέ τό Αδίκημα καί δχι βα
ρύτερη, δέν έπιδρΑ Ανασταλτικέ στΑ δπό- 
λοιπα Ατομα τής κοινωνίας.

Συγχρόνως, δμως, ή καταδίκη έπιδιώ- 
κει νΑ σωφρσνίση δλο τό κοινωνικό σώμα. 
ΚαμμιΑ φορά, μΑλιστα, ή ΑνΑγκη τοδ γε
ν ικώτερου σωφρονισμού είναι τόσο ισχυρή, 
ώστε τό δικαστήριο Αποφασίζει μιΑ κατα
δίκη έντυπωσιακή.

Παραδείγματος χΑρη, στήν ’Αγγλία: 
"Οταν έγινε ή «Μεγάλη ληστεία τού τραί
νου», τό δικαστήριο έξέδωσεν ΑπσφΑσεις πού 
ήταν πολύ βαρύτερες Από τις ποινές γιΑ 
φόνο. ’Επίσης, δταν δημόσιοι ύπΑλληλοι 
καί λειτουργοί, δπως, π .χ . Αστυνομικοί, 
καταχρασθούν τΙς δυνατότητες πού έχουν 
γιΑ σκοπούς έγκληματικούς, τότε ή κατα
δίκη τους είναι πολύ βαρύτερη, πρΑγμα 
πού δείχνει δτι τό δικαστήριο θεωρεί τό 
ΑδίκημΑ τους χειρότερο Από ένα δμοιο Α
δίκημα, πού ΘΑ διέπραττε ένας Απλός πο
λίτης. Τό δικαστήριο, δηλαδή, έπιδιώκει 
μι Α Ισορροπία Αν Αμεσα στίς γενικώτερες 
ΑνΑγκες τής κοινωνίας καί στίς ειδικές 
συνθήκες τού Αδικήματος.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΦυσικΑ, ή ιδέα τού σωφρονισμού δλων 
τών πολιτών συνδυάζεται μέ τήν ίδέα τού 
σωφρονισμού τού Ατόμου. Παράδειγμα οί 
ποινές φυλακίσεως τών νέων σέ σωφρονι
στήρια. Ή  φυλάκιση, έξ Αλλου, έξααφαλί- 
ζει δτι δ έγκληματίας ΘΑ βρίσκεται γιΑ 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά Από 
τήν κοινωνία καί δέν ΘΑ έχη, έπομένως, 
τήν δυνατότητα νά έπαναλάβη τό Αδίκημά 
του.

ΣιγΑ - σιγά, δμως, έχει προστεθή μιά 
νέα Αντίληψη πού προσδιορίζει τίς ποινές. 
Ή  Αντίληψη δτι δ έγκληματίας θ’ Αποφυ
γή νέα έγκλήματα, Αν ή πολιτεία τού δώ- 
ση τίς γνώσεις καί τΑ μέσα γιΑ ν’ Αποκτή- 
ση μιΑ Αξιοπρεπή έργασία καί νΑ μπορέση

ΓΙΝΑΜΕ ΕΠΙ Ε Ι ΚΕ Ι Σ  
ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ;

νΑ ένταχθή Αργότερα κι' αύτός στό κοινω
νικό σύνολο. Αύτή είναι ή ίδέα τής «άπο- 
καταστάσεως».

θεωρητικά, τό καλύτερο θά ήταν νΑ έ- 
ξετάζαμε τήν ψυχολογία τού Ατόμου πού 
διαπράττει ένα έγκλημα κ ι’ έπειτα νά 
δούμε ποιά δικαστική διαδικασία άκολοα: 
θεί. Αύτό, δμως, είναι έργο μακρδς πνοής 
καί γ ι’ αύτό είναι πιό πρακτικό νά έξετά- 
σουμε τίς ύπάρχουσες μεθόδους άντιμετω- 
πίσεως τοδ έγκληματία.

Πρώτον, ύπάρχουν τΑ πρόστιμα καί ή έ- 
πιβολή ποινής φυλακίσεως μέ Αναστολή, 
μέσα, δηλαδή, πού δέν καταδικάζουν τόν 
έγκληματία σέ παραμονή στήν φυλακή. 
Τόν τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθή ή 
έντύπωση δτι οί βραχυχρόνιες φυλακίσεις 
δέν έχουν σημαντικό Αποτέλεσμα καί ύ- 
πάρχει ή τάση νά Αντικαθίστανται Από βα
ρύτερα πρόστιμα καί Από ποινές μέ Ανα
στολή. Ή  αύξηση τών προστίμων όφείλε- 
ται συγχρόνως καί στήν αύξηση τών Απα
γορευτικών διατάξεων τής σύγχρονης κοι
νωνίας.

'Οπωσδήποτε, Αν πάρουμε τό παράδει
γμα τής Απάτης, βλέπουμε δτι π .χ . στήν 
Γερμανία τό 1882 τΑ 11% τών περιπτώ
σεων έτιμωροΰντο μέ πρόστιμο, ένφ τό 
1932 έτιμωροδντο μέ πρόστιμο τΑ 47,5% 
τών περιπτώσεων. Βλέπουμε, δηλαδή, δτι 
βαθμιαία τό πρόστιμο Αντικαθιστά τίς ποι
νές φυλακίσεως. Αύτό συμβαίνει, διότι ή 
οικονομική ποινή μπορεί εύκολώτερα νά 
πρασαρμσσθή στό μέγεθος τής Απάτης καί 
στίς οικονομικές δυνατότητες τοδ Ατόμου. 
Συγχρόνως, Αποτελεί κρατικό έσοδο. Πρά
γματι, τό πρόστιμο είναι ποινή συμφέρου- 
σα Απ’ δλες τίς Απόψεις καί συγχρόνως 
δικαία, γιατί τό δικαστήριο μπορεί νά δ- 
ρίση μεγάλο πρόστιμο γιΑ τόν πλούσιο καί

μικρότερο γιΑ τόν φτωχό.
’Αλλά δημιουργεΐται συχνά τό πρόβλη

μα τού προστίμου πού μένει Απλήρωτο. 
Στίς ’Ινδίες, 90% τών Ατόμων πού τιμω
ρούνται μέ πρόστιμο δέν είναι σέ θέση νά 
τό πληρώσουν. Καί δταν ένας μεγάλος Α
ριθμός Ατόμων δέν θέλουν, ή δέν μπορούν, 
νά πληρώσουν τά πρόστιμα, τότε Αναγκα
στικά ΘΑ αύξάνωνται οί βραχυχρόνιες φυ
λακίσεις, πρΑγμα πού, δπως είπαμε, θεω
ρείται Ασύμφορο. Πρέπει, δηλαδή, ή έπι- 
βολή προστίμου νά συνοδεύεται Από τήν 
ειλικρινή Απόφαση τοδ Ατόμου νά έπιβά- 
λη στόν έαυτό του μιά πειθαρχία.

ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Στό Λονδίνο, τό πρώτο ειδικό «Κέντρο 
Παρακολουθήσεως» Ιδρύθηκε τό 1950 καί 
δέκα χρόνια Αργότερα είχε άναλάβει τήν 
παρακολούθηση τού 10% τών Ανηλίκων 
πού είχαν διαπράξει ποινικά Αδικήματα, 
Απ’ αύτά πού συνεπάγονται τήν ποινή φυ
λακίσεως γιΑ τούς ένηλίκους. Ή  βασική 
ίδέα είναι νά δώσουν στούς νέους ένα «έ- 
λαφρό τράνταγμα», μέ μεθόδους Απλές, 
δπως, π .χ ., σκληρή σωματική Ασκηση με
ρικές ώρες τήν Ιβδομάδα. Στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες ύπάρχουν, έπίσης, τέτοιου εί
δους κέντρα, καί έχει Αποδειχθή δτι έχουν 
λαμπρά Αποτελέσματα.

Στά «Κέντρα» αύτά έκπαιδεύονται Ατο
μα, πού τό μυαλό τους είναι πρόθυμο νά 
δεχθή τήν ίδέα τής δικαίας τιμωρίας. 
Στίς περιπτώσεις, δμως, πού τό μυαλό 
τού Ατόμου δέν δέχεται πλέον καμμιά ί
δέα τιμωρίας, τό σύστημα αύτό Αποδει- 
κνύεται Ακαρπο, γιατί δ έγκληματίας π ι
στεύει δτι τόν Αφησαν έλεύθερο καί δέν 
παραδέχεται καθόλου τήν έξουσία τοδ εί-
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δικού άξιωματικού, πού έχει άναλάβει τήν 
έπαπτεία του.

Γενικά, δμως, τό σύστημα τής τιμωρίας 
μέ αναστολή, άλλά μέ σύγχρονη έποπτεία, 
είναι έξαίρετο, γιατί δίνει τήν δυνατότη
τα στήν πολιτεία νά χειρίζεται τόν κάθε 
έγκληματία άτομικά καί νά έπιχειρή νά 
τοΰ διαλέξη τόν αξιωματικό παρακολου- 
θήσεως πού ταιριάζει καλύτερα στήν ψυ
χολογία καί τήν ιδιοσυγκρασία του.

MESA STHN ΦΓΛΑΚΗ.. .

Sήμεpα, οί περισσότερες διχογνωμίες 
δημιουργοΟνται γύρω άπό τά συστήματα 
τών φυλακών. Κυριαρχεί γενικά ή άντί- 
ληψη δτι σέ ώρισμένες φυλακές έπικρα- 
τοδν συνθήκες «έγκληματογόνοι», πού αύ- 
ξάνουν, δηλαδή, τήν προδιάθεση τοΟ άτό- 
μου γιά  ποινικά άδικήματα.

Γενικά, στίς φυλακές σήμερα γίνονται 
πολλές προσπάθειες, ώστε νά μετατραπούν 
τά Ιδρύματα αΰτά άπό τόπους άπλής τιμω
ρίας σέ τόπους πού προετοιμάζουν τό ά
τομο γιά  νά ένταχθή καί πάλι στήν κοι
νωνία.

Τό βασικό πρόβλημα είναι πώς θά μπο- 
ρέαη τό άτομο, πού κατεδικάσθη ν’ άπο- 
μακρυνθή γιά ώριομένα χρόνια άπό τό κοι
νωνικό σύνολο, νά έπιστρέψη κάποτε σ’ 
αύτό. Είναι άναμφισβήτητο δτι ώρισμένες 
έμπειρίες πού έχει τό άτομο μέσα στήν 
φυλακή εύνοοδν τήν «ύποτροπή» τού έγ- 
κλήματος.

Πρώτον, μέσα στήν φυλακή μπορεί νά 
έλθη σ’ έπαφή μέ άτομα πολύ πιό Εγκλη
ματικής φύσεως άπ’ δ,τι είναι δ ίδιος. 
Γιά νά άποφευχθή αύτό έχουν έφαρμοσθή 
διάφορα συστήματα, άπό τήν άπομόνωση 
—πού άποδείχθηκε ύπερβολική καί τρομε
ρά πολυέξοδη— ώς τήν φυλάκιση κατά ό- 
μάδες τοΰ ίδιου βαθμού άδικήματος.

Υπάρχει, βέβαια, πάντοτε παρακολού
θηση μέσα στις φυλακές, άλλά συγχρό
νως δημιουργείται ένα είδος «κρυφής κοι
νωνίας», πού έχει τούς δικούς της «νό
μους» καί «κανόνες», βασικά άντικοινωνι- 
κούς καί άντιδραστικούς πρός τήν διοίκη
ση τών φυλακών. Καί αύτό μπορεί ν’ άπο- 
τελέση καταστροφική έπιρροή γιά τόν φυ
λακισμένο. Μερικοί, μάλιστα, έρευνηταί 
τοΟ θέματος ισχυρίζονται δτι στήν φυλακή 
δημιουργείται μιά ψυχολογία τέτοια, ώστε 
δ φυλακισμένος δέν μπορεί πλέον ποτέ νά 
ξαναμπή άρμσνικά στό κοινωνικό σώμα

Ά ρα, δσο περισσότερο ζή ένας φυλακι
σμένος σ’ αύτήν τήν άτμόσφαιρα, τόσο πε
ρισσότερες πιθανότητες ύπάρχουν δτι βγαί
νοντας θά κάνη πάλι έγκλημα. Αύτό, βέ

βα ια , είναι ύπερίολικά άπλοποίηση, γιατί 
ύπάρχουν άφθονα παραδείγματα φυλακι
σμένων πού βγήκαν άπό τά Ιδρύματα αύτά 
άρτιοι πολίτες. Πάντως, δμως, τό πρόβλη
μα ύπάρχει καί πρέπει νά έξετάζεται.

"Ένα άλλο πρόβλημα είναι, φυσικά, ή 
άντίθεση πού αισθάνεται τό σώμα τών φυ
λακισμένων άπέναντι στό σώμα τών δεσμο
φυλάκων. Τέλος, ύπάρχει τό φαινομενικά 
άλυτο πρόβλημα τής έκ νέου έντάξεως 
στήν κοινωνία ένός άτόμου, πού ζή σέ κα
τάσταση βυλακίσεως. Οί δυνατότητες νά 
καλλιεργηθούν τά αυναισθήματά του καί ν’ 
άποκτήση Ικανότητες νά κερδίζη έντιμα 
τήν ζωή του είναι έλάχιστες μέσα στήν 
φυλακή.

«ANOIKTES ΦΓΛΑΚΕΣ»

Τί μπορεί νά γίνη γιά νά καταπολεμη

θούν αύτοί οί έγκληματογόνοι παράγον
τες; Προφανώς πρέπει πρώτα νά μελετη- 
θή καλά ή έπίβραση τού καθενός άπ’ τούς 
παράγοντες αύτούς, στό κάθε είδος έγκλη- 
ματίου, καθώς καί ή έπίδραση διαφόρων 
χρονικών περιόδων φυλακίσεως ατά διά
φορα είδη φυλακών. "Ο τελικός σκοπός θά 
είναι νά γεφυρωθή τό χάσμα μεταξύ κρα
τουμένων καί δεσμοφυλάκων. Αύτό θά μπο
ρούσε ίσως νά γίνη, άν δλοι λάβαιναν, κα
τά κάποιον τρόπο, μέρος στήν διοίκηση 
τής φυλακής, άν βελτιωνόταν ή έπικοινω- 
νία καί άν μοιραζόνταν οί εύθύνες.

"Γπάρχει μιά γενική τάση νά μειώνε
ται δ άριθμδς τών πολύ αύστηρών φυλα
κών καί ν’ αυξάνεται δ άριθμός τών φυ
λακών δπου οί έγκληματίες ζούν μέ μικρή 
παρακολούθηση ή άκόμη καί τών «άνοι- 
κτών φυλακών», δπου ζούν σχεδόν έλεύθε- 
ροι.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ή ψυ
χιατρική φυλακή «Γκρέντον Άντεργουντ», 
πού έχει κάνει πολύ πρωτότυπη δουλειά 
στήν ’Αγγλία. Έχουν γίνει πολλά πειρά
ματα δμαδικής ψυχοθεραπείας μέσα στήν 
φυλακή αύτή κι’ έχουν άποδώσει καλά ά- 
ποτελέσματα.

Έ ξ άλλου, γενικά, οί φυλακές προσπα
θούν ν’ αύξήσουν τίς ώρες έπισκέψεως καί 
μερικές φυλακές έξααφαλίζουν στόν έγκλη- 
ματία τήν δυνατότητα νά έπισκεφθή καί δ 
ίδιος τήν οίκογένειά του, ώστε νά μήν 
κοπούν τελείως οί οικογενειακοί δεσμοί.

θά  έπρεπε, έξ άλλου, δλες οί φυλακές 
νά προετοιμάζουν τόν έγκληματία γιά τήν 
δουλειά πού θ’ άναλάβη μετά τήν άποφυ- 
λάκισή του, καί νά δίνεται ιδιαίτερη προ
σοχή στήν έποχή πού προηγείται τής ά- 
πσφυλακίσεως καί τήν έποχή πού έπεται 
καί πού είναι ή μεταβατική περίοδος άνά- 
μεσα στήν φυλακή καί στήν κοινωνία. 'Ο
πωσδήποτε, μέσα στίς φυλακές δημιουρ- 
γείται πάντα τό μεγάλο πρόβλημα τής ά- 
εργίας, γιατί δέν είναι καθόλου εύκολο 
νά βρεθή έργασία ούσιαστική γιά δλους 
τούς τροφίμους. Αύτό θά μπορούσε νά λυ- 
θή άν οί φυλακές άποκτοδσαν μιά όργά- 
νωση βιομηχανική, πράγμα οικονομικά ω
φέλιμο άπ’ δλες τις άπόψεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Πιθανώς νά έφθασε πλέον δ καιρός νά 
μειωθούν γενικά οί ποινές φυλακίσεως καί 
νά στέλλωνται στήν φυλακή δσο τό δυνα
τόν λιγώτερα άτομα, ένφ τά ύπόλοιπα θά 
τιμωρούνται μέ άλλα συστήματα. Φυσικά, 
δμως, ύπάρχει ένα δριο στό θέμα αύτό καί 
ίσως τό καλύτερο σύστημα θά ήταν νά δ- 
ρίζωνται ποινές φυλακίσεως μικτές καί δ 
έγκληματίας νά παραμένη έλεύθερος μό
νον δσον καιρό άποδεικνΰει τήν καλή του 
θέληση ν’ άναμσρφωθή. Τέτοια μικτά συ
στήματα έχουν ήδη έφαρμοσθή καί τό πιό 
ένδιαφέρον ίσως είναι έκεϊνο πού ισχύει 
στό Βέλγιο, δπου γιά ώρισμένες ποινές 
φυλακίσεως, τό άτομο ζή δλη τήν έβδομά- 
δα στό σπίτι του καί έργάζεται στήν δου
λειά του, άλλά τά Σαββατοκύριακα τά 
περνά στή φυλακή.

Γενικά, γίνεται πολλή συζήτηση καί 
πολλές προσπάθειες σ’ δλα τά κράτη γιά 
νά βελτιωθούν αί συνθήκες πού έπικρα- 
τούν στις φυλακές. Καί ή πρόοδος είναι 
σημαντική. ’Αλλά δέν πρέπει ποτέ νά ξε
χνάμε δτι έγκληματικά δνειρα καί έγκλη· 
ματικές τάσεις έχουμε μέσα μας δλοι.

JOHN BALM

ΑΣ ΤΥΝΟΜΙ ΚΟ 24ΩΡΟ
ΤοΟ Αρχ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Τό «χόμπυ» τοΰ Βαγγέλη, ή 
Βαγγέλα, ή Βόγγου, ή Βαγγελά- 
ρα, ήταν νά χώνη τά χέρι του otic 
ξένες τσέπες. «Αδυναμία» του οί 
έπιβάτες τών λεωφορείων, τών 
τρόλλεϋ, του ήλεκτρικοϋ. Στά άε- 
ροπλάνα δέν έφτασε άκόμη. Πρός 
τά εκεί σκοπεύει μάλλον νά Επε
κτείνει τίς «δουλειές» του. Τό 
μέλλον άνήκει πλέον στήν άερο- 
οειρατία, έλεγε σέ κάποιο «στενό» 
του κύκλο' πρός τό παρόν δμως 
άρκεϊτοι στά «ψηλά». Νά δμως, 
πού καί γιά αύτά τά όλίγα ή τύχη 
δέν τόν βοηθούσε πάντοτε. Τήν 
περασμένη Κυριακή καθώς «δού
λευε» στό λεωφορείο τής γραμ
μής 'Αθηνών - Βούλας, ό «πεπει
ραμένος» Βαγγέλας, ό «δάσκα
λος» τής νέας γενεάς τών πορτο
φολάδων πιάστηκε σάν τόν ποντι
κό στή φάκα. «Δέν μέ πειράξει ή 
φυλακή κ. αστυφύλακα, έξωμο- 
λσγήθηκε στόν άστυνομικό, πού 
τόν δπιασε. Τό ρεζιλίκι σκέφτομαι. 
Αδύνατο νά σκάσω μύτη στήν 

«πιάτσα». Καί ό άστυφύλακας: 
«Μή στενοχωριέσαι Βαγγέλη. Τά 
παιδιά, τά παιδιά, τά μαθητούδια τά 
παλιά, δέν σοϋ δίνουν σημασία, 
σημασία πιά κορμιά. "Ετσι όπως 
τήν πάτησες. . .».

Ό  τροχονόμος σταματά τό βια
στικό όδηγό, πού πλαγιοβάλοντας 
μιά χαριτωμένη «γιωταχιτζοϋ» ξέ- 
χασε πώς ύπάρχουν κα ί. . .  τά ά· 
όρατα μάτια τής Τροχαίας. «Δέν 
έκανα καμμιά παράβασι», έπιμένει 
ό νεαρός καρδιοκυνηγός. «Πώς, 
περάσατε μέ κόκκινο», άντιλέγει 
ό τροχονόμος. « Όνομα, έπώνυ- 
μο, έπάγγελμα. . .». «Είμαι διαφη
μιστής τής τηλεοράσεως», άπαντά 
λίγο ξσναμμένος ό παραβάτης. 
«Τότε άσφαλώς, πρέπει νά έχετε 
άμπισταούνη στά. . . τηλεοπτικά 
μάτια», βεβαιώνει μέ αύτοπεποί- 
θησι ό τροχονόμος.

Ό  άνθρωπάκος βρέθηκε στό 
κοατητήριο, χωρίς νά καταλάβη 
πώς. Λίγο άφελής ήταν, περισσό
τερο άπονήρευτος καί άρκετά 
βροδύστροφος. Στό ίδιο κελλί οί 
«ότσίδες» «Τρία παιδιά . . . Πει
ραιώτικα». Ό  άφελής μας είδε 
καί έπαθε, ώσπου νά άντιληφθή 
τή γκάφο του. Μέ πολύ τάκτ καί 
άνάλογη Οπαμονή τού έξήγησε ό 
άξιωμστικός ύπηρεσίας τό κόλπο 
τών «άετονύχηδων». Τόν χρησιμο
ποίησαν γιά μπουζουργιέρα, ήταν 
υπάλληλος στό κατάστημα ήλε- 
κτρικών ειδών, γιά νά μή κινή
σουν τίς ύποψίες τών γειτόνων. 
Τό μεσημέρι φόρτωσαν κάμποσο 
πλυντήρια, έκεϊνα πού τό μαγαζί 
είχε άφήσει στό πεζοδρόμιο. Ό  
«ξύπνιος» υπάλληλος, δχι μόνο 
δέν άντελήφθη τίποτα, άλλά έβα
ζε καί ένα χεράκι στό φόρτωμα. 
Μή χειρότερα. . .
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p 1 ΓΡΑΦΆΝ τδ έξής διά κάποιον εύσυνεί- 
δητον ιατρόν. Έδέχθη αργά τήν νύκτα 

χωρικούς γειτονικού χωρίου, περίπτωσις 
Ασθενούς ύπερεπείγουσα. 'Ο ίατρδς έσπευ- 
αε. Τόν συνώδευσαν βροχαί, καταιγίδες, 
άνεμοι, σκοτάδι πυκνό. Παρών δ άληθινδς 
έπιστήμων. Ή  κατάστασις τού ασθενούς ά- 
πελπιστική. Χρειάζεται μετάγγισις. Ού- 
δείς δμως χωρικός προσφέρει. Τήν λύσιν 
δίδει δ ιατρός. Αίμοδότης δ ίδιος δ Ιατρός. 
Αίδει 500 γραμμάρια αίματος. Ό  άσθενής 
μας σώζεται. . .

Συγκινείσαι, βεβαίως, φίλε μου άπό τήν 
αύτσθυσίαν τού Ιατρού. ’Ασύγκριτη δμως ή 
άγάπη τού θεανθρώπου Κυρίου μας δ δποΐ- 
ος πρσσέφερεν δλο τδ Αίμα Του διά νά 
σωθούμε δλοι έμεΐς άπδ τδν αιώνιον θάνα
τον. Καί δέν παύει νά μάς προσφέρη Τού
το, σάν άλλο ούράνιο νέκταρ, μαζί μέ τδ 
Πανάχραντο Σώμα Του, διά νά τοέφη, καί 
μάς ζωογονή πνευματικά. Λαμβάνει δ δρ- 
θόδοξος χριστιανός τήν ούρανίαν αύτήν 
τροφήν, «τδν "Αρτον τής ζωής», έν τφ έκ- 
κλησιαστικφ μυστηρίψ τής ΘΕΙΑΣ ΕΓΧΑ- 
ΡΙΣΤΙΑΣ «είς άφεσιν Αμαρτιών καί είς 
ζωήν αιώνιον». Γεύεται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
Πηγής ’Αθανάτου. Διότι λαμβάνει έντός 
του Αύτόν τδν ’Αθάνατον Λόγον ΠΡΑΓΜΑ
ΤΙΚΑ. Τδν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΚΓΡΙΟΝ ή- 
μδν ΙΗΣΟΓΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Μή ζήτει δμως 
τδ πώς. Πρόκειται περί θεσσυστάτου Μυ
στηρίου. Τδ ΐδρυσεν Αύτδς δ Κύριος κατά 
τήν Ιστορικήν νύκτα τής Μεγάλης Πέμ
πτης. Κατά τόν Μυστικόν Δείπνον. Ίδοΰ 
οί Ιδρυτικοί λόγοι Του: ΛΕΒΕΤΕ, ΦΑΓΕ- 
ΤΕ, ΤΟΓΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΏΜΑ ΤΟ ΓΠΕΡ 
ΓΜΩΝ ΚΛΩΜΕΝΟΝ. ΤΟΓΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ. Καί τους 
μοιράζει τόν "Αρτον, άφοΰ προηγουμένως 
ηύχαρίστησε τδν θεόν - Πατέρα. Λαμβάνει 
δμοίως τδ Ποτήριον, εύχαριστεί τόν θεόν 
- Πατέρα, τούς τδ προσφέρει καί παραν- 
γέλλει είς τούς Μαθητάς του' ΙΙΙΕΤΕ ΕΞ 
ΑΓΤΟΓ ΠΑΝΤΕΣ· ΤΟΓΤΟ ΓΑΡ ΕΣΤΙ ΤΟ 
ΑΙΜΑ ΜΟΓ ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗ
ΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΓΝΟΜΕ- 
ΝΟΝ. ΤΟΓΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ» (Ματθ. κ ς \  Μάρκ. ιδ ',

ΠΗΓΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ 

ΓΕΥΣΑΣΘΑΙ!..

Του Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτου κ. Κωνστ. Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ Ο Υ

Λουκ. κ β '. Α' Κορ. ια ') .  "Ετσι δ Κύριος 
συνέστησε τδ Μυστήριον ώς αιώνιον θεσμόν 
διά νά τελήται είς τήν ’Εκκλησίαν Του 
μέχρι τής συντέλειας τών αιώνων. Τελεί
ται κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, κατά τήν 
μεγάλην στιγμήν τής Μετουσιώσεως. "Ο
ταν ψάλλουν οί ψάλται τό- «Σέ ύμνοΰ- 
μ εν ...»  τότε άκριβώς συντελεΐται τδ μέ- 
γα θαύμα. *0 ίερεύς εύλογεΐ τά Τίμια 
Δώρα, τδν άρτον καί τδν οίνον. ’Επικα
λείται τήν χάριν τού Παναγίου Πνεύματος. 
Τό Πνεύμα τδ "Αγιον κατέρχεται καί με
ταβάλλει διά τής χάριτός Του τδν άρτον 
καί τόν οίνον είς ΑΓΤΟ ΤΟ ΑΧΡΑΝΤΟ 
Σ Ω Μ Α  καί είς ΑΓΤΟ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ 
Α Ι Μ Α  ΤΟΓ ΚΓΡΙΟΓ ΚΑΙ ΘΕΟΓ ΚΑΙ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΓ ΧΡΙΣΤΟΓ. Με
ταβολή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, δχι συμβολική. 
"Οχι άπλή άνάμνησις. Τούτο διαβεβαιώ- 
νει αύτδς δ Κύριος, λέγων:

«’Αμήν, άμήν λέγω δμϊν, έάν μή φά- 
γητε τήν σάρκα τού Πού τού άνθρώπου καί 
πίητε αύτοΰ τδ Αίμα, ούκ έχετε ζωήν έν 
Ιαυτοϊς. Ό  τρώγων μου τήν σάρκα καί π ί
νων μου τδ Αίμα έχει ζωήν αιώνιον. . .  ή 
γάρ σάρξ Μου ά λ η θ ώ ς βρώσις έστί 
καί τό αΐηα μου ά λ η θ ώ ς έ σ τ ί...  
Έ γώ  είμί δ "Αρτος δ ζών δ έκ τού ούρανοΰ 
καταβάς. Καί δ "Αρτος δν έγώ δώσω ή 
σάρξ Μου έστί (’Ιωάν, ς ' 51—-57).

Τδ δώος καί τδ μεγαλείον τού Μυστηρίου 
τούτου αισθάνεται όποιος μετέχει τακτι- 
κώς είς αύτδ καί «άκατακρίτως, μετά κα
θαρού συνειδότος, μετά φόβου θεού, πίστε- 
ως καί άγάπης». Δέν δύναται νά τδ έννοή- 
ση δ νοΰς τού άνθρώπου. «Είναι Μυστήρι
ον τών Μυστηρίων, καί τέλος δλων τών 
Μυστηρίων» (Διονύσιος δ ’Αρεοπαγίτης) 
— «φάρμακον άθανασίας, άντίδοτον τού μή 
άπσθανεΐν» (’Ιγνάτιος δ θεοφόρος)— «τό 
άθανατισθέν ύπδ τού θεού Σώμα έν τφ ή- 
μετέριρ γενόμενον δλον πρδς έαυτδ μετα
ποιεί καί μετατίθησιν» δηλ. ή θεία  Εύχα- 
ριστία είναι ή άπαρχή καί τό μέσον τής 
θεώσεώς μας. «Τρώγομεν Αυτού τήν Σάρ
κα καί πίνομεν Αύτού τδ Αίμα, κοινωνρί 
γενόμενοι διά τής ένανθρωπήσεως. . , » 
(Μέγας Βασίλειος).

Ή  θεία  Εύχαριστία μάς ένώνει μετά 
τού Κυρίου. *0 ίδιος είπε: «Ό τρώγων μου 
τήν σάρκα καί πίνων μου τδ αίμα έν έμοί 
μένει κάγώ έν αύτφ».

Ή  θεία  Εύχαριστία μάς ένώνει καί με
ταξύ μας. Ά πδ τήν πρώτη στιγμή τής συ- 
στάσεως τής Εκκλησίας οί πιστοί «προσ- 
καρτερούντες τή κοινωνία καί τή κλάσει 
τού "Αρτου.. .  είχον άπαντα κοινά» (Πράξ. 
β' 42).

Ό  Άρτος — Χριστός, δ δ ποιος διά τής 
θείας Κοινωνίας διαμοιράζεται χωρίς νά 
χωρίζεται, προσφέρεται δλόκληρος είς δ- 
λα τά μέλη τής ’Εκκλησίας καί καθιστά 
τούς πιστούς «8ν σώμα» (Α' Κορ. Γ 17) 
καί «μέλη έκ μέρους» (Α' Κορ. ιβ' 27).

Ή  θεία  Κοινωνία τού Δεσποτικοΰ Σώ
ματος καί Αίματος είναι τροφή άπαραίτη- 
τος διά τδν άγωνιζόμενον Χριστιανόν. Κα
τηγορηματικός δ λόγος τού Κυρίου μας: 
«’Εγώ είμί δ Ά ρτος δ ζών». Ή  θεία  Κοι
νωνία είναι τδ Μυστήριον τής νίκ^'·. Κατ’ 
έχθρών δοατών καί άοράτων. Δέν νοείται 
Χριστιανός, δστις δέν προσέοχεται τακτι- 
κώς καί μετά τής δεοόσης προπαρασκευής 
είς τό Μυστήριον τής θείας Κοινωνίας. 
Τ α κ τ ι κ ώ ς. "Οχι άπαξ ή καί τετρά
κις του έτους. Τούλάχιστον άπαξ τού μη- 
νός. Οί πρώτοι Χριστιανοί έκοινώνουν πολ- 
λάκις τής έβδομάδος ή καί καθημερινώς. 
Διά τδ αίδέσιμον δμως τού Μυστηρίου καί 
διά τήν άνθρωπίνην άσθένειαν, διά νά μή 
συνηθίσωμεν καί έπιπολαίως προσερχώμεθα 
έπειδή δέν είμεθα πάντοτε καί άρκούντως 
έτοιμοι, αυνιστάται άπαξ τού μηνός. ’Αλ
λά καί μετά τής δεούσης προπαρασκευής. 
Δηλ. συστηματική Ιερ ά  Έξομολόγησις, 
έντονος προσευχή, αύτοσυγκένρωσις, νη
στεία—κατά τάς δδηγίας τού Πνευματικού 
— καθαριότης σώματος.

’Αγαπητέ άναγνώστα. "Ακούσε τήν πρόα- 
κλησιν τής Εκκλησίας' «ΓΕΓΣΑΣΘΕ ΚΑΙ 
ΙΔΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 ΚΓΡΙΟΣ», «ΠΗ
ΓΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΓ ΓΕΓΣΑΣΘΕ». "Ας μή 
χάσωμεν τήν τιμήν καί τήν εΰκαιρίαν.

+  ’Αρχιμανδρίτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ
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ΗΜΕΡΗΣΙ Α  
Δ I Α Τ Α  Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕ- 
ΡΑΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗ, ΕΠΕΤΕΙΩ, 
ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τά δημιουργικά καί πολιτισμένα Έθνη δφείλουν 
να έχουν Εστραμμένα τά βλέμματα των πρός τα Εμπρο.,, 
χωρίς ταυτοχρόνως να λησμονοΰν τας μεγάλας έθνικάς 
των Ιπετείους καί τάς ίστορικάς των Επιτεύξεις.

Είναι, ώς έκ τούτου, έπιβεβλημένον εις ήμάς τούς 
"Ελληνας, να άνατρέξωμεν εις τό παρελθόν, πλήρεις δέ 
υπερηφάνειας νά φέρωμεν εις τήν μνήμην μας τό άθά- 
νατον έπος τό όποιον Εδημιούργησεν ή γενεά τοϋ 40, ήτις 
τήν πρωίαν τής 28ης ’Οκτωβρίου, διά τού στόματος τού 
έθνικοΰ της Κυβερνήτου Ίωάννου ΜΕΤΑΞΑ, έβροντο- 
φώνησεν, ώς αί ίστορικαί έπιταγαί καί αί παραδόσεις έ- 
πέβαλον — ΟΧΙ—  εις τάς παραλόγους καί προκλητικάς 
άξιώσεις των Εταίρων τοΰ "Αξονος.

Τό ΟΧΙ τοΰ 1940 υπήρξε καί παραμένει μία ήρωϊ- 
κή άπάντησις πρός έκείνους, οί όποιοι, Επιλησμονες τή, 
τρισχιλιετούς Ελληνικής 'Ιστορίας γενόμενοι, διενοήθη- 
σαν να άπειλήσουν τήν Εθνικήν μας άνεξαρτησίαν.

Εις στιγμήν κατά τήν όποιαν δλόκληρος δ κό
σμος Ιβλεπε κατάπληκτος κράτη νά καταρρέουν τό Εν 
κατόπιν τοΰ άλλου πρδ τήε δρμής τοΰ πανίσχυρου ’Άξο- 
νος, τό Ελληνικόν 0  XI έπέπρωτο νά λάβη τεράστιας 
είς αιγλην διαστάσεις είς τόν χώρον τής παγκοσμίου 
ιστορίας.

Ή  λακωνική άλλά μεστή έννοιας αυτή άπάντησις 
άντήχησεν είς τά πέρατα τής οικουμένης ώς ένα νέον 
«μόλων λαβέ» καί συνετέλεσεν είς τό ν’ άνατραπή άρδην 
ή Ικβασις τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου, είς τήν κρισιμω- 
τέραν καμπήν του.

*0 "Ελλην κατέστη έκ νέου τό παράδειγμα τοΰ Εθνι- 
καΰ μαχητοΰ, καθώς ή ίαχή τής νίκης άπό τά πολυδοξα- 
σμένα βουνά τής Πίνδου άνυψοΰτο Εκθαμβωτική εις τόν 
διεθνή δρίζοντα, δχι ώς Εντυπωσιακόν πυροτέχνημα τής 
στιγμής, άλλά ώς μόνιμος τηλαυγής φάρος φιλοπατρίας. 
Φάρος, δ δ ποιος έφώτισε καί Θά ΕξακολουΘή νά φωτίζη 
τούς λαούς τής γής είς τήν πορείαν των, ποός άπόκτησιν 
ή διατήρησιν τοΰ πολυτιμοτέρου άνθρωπινου ιδανικού, 
τής ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΣ.

Δαφνοστεφείς αί Ένοπλοι Δυνάμεις μας κατετρά- 
πωσαν διαδοχικώς τάς πολυάριθμους στρατιάς τοΰ άντι- 
πάλου των καί τά κατορθώματά των άπετέλουν μηνύ

ματα αισιοδοξίας πρός τούς λαούς τής γής, Ενψ ταυτο
χρόνως έδωσαν τήν εύκαιρίαν είς τούς συμμάχους των 
νά προπαρασκευασθοΰν διά τήν τελικήν νίκην.

Τό μεγαλεΐον τής γενεάς τοΰ ’40, ή δποία είχεν 
έπωμισθή άρχικώς είς τό ’Αλβανικόν μέτωπον τόν υπέρ 
πάντων άγώνα, έλαμψε βραδύτερον καί είς τά δχυοά 
τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, άλλά καί τάς πεδιάδας 
τής Κρήτης, δταν ώρθωσεν αυτή τό άνάστημά της είς 
τόν Χιτλερικόν πολεμικόν χείμαρρον. Ή  ιστορική αύτή 
Επιτυχία τών ύπεραξίων τής εύγνωμοσύνης τοΰ ’Έθνους 
μαχητών Εξυμνήθη ύπό τών ήγετών τοΰ Ελευθέρου κό
σμου, οί πνευματικοί δέ διδάσκαλοι τής Εποχής Εκείνης 
έδυσκολεύοντο είς τήν άνεύρεσιν καταλλήλων λέξεων 
διά νά Εκφράσουν τόν σεβασμόν, άλλά καί τόν θαυμασμόν 
των πρός τό μεγαλεΐον καί τό ψυχικόν σθένος τών Ε λ 
λήνων.

Είς τήν δημιουργίαν τοΰ ίστορικοΰ έπους τοΰ 1940 
συνέβαλον ουσιαστικώς καί τά Σώματα ’Ασφαλείας τής 
Χώρας, τά δποΐα συνεπολέμησαν μετά τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων είς τά πεδία τών μαχών, συνετέλεσαν δέ 
άποφασιστικώς είς τό νά παγιωθή ή τάξις καί ή Εσωτε
ρική άσφάλεια καί. νά διατηρηθή άκμαΐον τό Εθνικόν 
φρόνημα.

Επιβάλλεται, λοιπόν, νά στρέψωμεν σήμερον τόν 
νοΰν μας μέ υπερηφάνειαν πρός τάς λαμπράς ήμέοας 
τής Εποποιίας τοΰ 1940 καί νά τιμήσωμεν τήν μνήμην 
Εκείνων, οί δποΐοt έπεσαν ύπέρ τής Ελευθερίας δλο- 
κλήρου τοΰ κόσμου. Ηνωμένοι δέ καί δμονοοΰντες, ώς 
είς άνθρωπος, άς δώσωμεν ύπόσχεσιν ίεράν πρό τών 
σεπτών σκιών αύτών, δτι ποτέ δεν θά άφήσωμεν άνυπε- 
ράσπιστον τήν γήν, τήν όποιαν διά τής θυσίας των μάς 
παρέδωσαν έλευθέραν.

Ζήτω τό "Εθνος
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΘΕΡΑΠΟΣ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 

Ε Λ A A Δ A

(συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

Αρχοιότοτον πολίτευμα τών Αθηνών, όπως βεβαίως, 
καί τών άλλων Ελληνικών Πόλεων ήτο ή βασιλεία. Ό  βα
σιλεύς, περιβεβλημένος τήν άνωτάτην έΕουσίαν έφρόντιΖε 
καί διά τήν έΕοσφάλισιν τής τάΕεως καί τήν προστασίαν τής 
Ζωής καί τής περιουσίας τών υπηκόων του. Ή το  άλλοις 
λόγοις ό μόνος άστυνσμικός άρχων, διαχειριΖάμενος κατ' 
όπολύτως υποκειμενικήν κρίσιν τήν αστυνομικήν έΕουσίαν, 
όσκών τούτην μέ τήν βοήθειαν ροπολοφόρων νέων έΕ όλων 
τών φυλών.

Περί τά μέσα τού Η ' αίώνος π.Χ. τούς κληρονομικούς 
βασιλείς αντικατέστησαν άρχοντες δεκαετούς θητείας. Τήν 
όλλαγήν ταύτην, ή όποια κατά πληροφορίας άρχαίων χρονο
γράφων πρέπει νά έγινε τό έτος 753/752 π.Χ., άναφέρει καί 
ό Αριστοτέλης, έπισημαίνων τό γεγονός, ότι αί άρχαί έΕε- 
λέγοντο διά δέκα έτη. Πρέπει όμως νά δεχθώμεν ώς μάλ
λον βέβαιον, ότι ό Αριστοτέλης έννοοΰσε τάς άρχάς, αί 
όποίαι ίδρύθησαν άργότερον καί ήσαν έτήσιαι.

Αί έτήσιαι αύταί άρχαί, εις τάς όποιας μετεβιβόσθη ή 
καθ' όλου διοίκησις τής Πολιτείας ήσαν οι έννέα άρχοντες. 
Ό  έκ τού παλαιού πολιτεύματος ποραμείνας βασιλεύς, πε- 
ριορισθείς εις θρησκευτικά μόνον καθήκοντα, ό πολέμαρχος, 
αρχηγός τών πολεμικών, οί έΕ θεομοθέται (νομοοέται) καί 
ό έπώνυμος άρχων, έκ τού όνόματος τού όποιου ώρίΖετο 
καί έχρονολογεϊτο τό έτος τής άρχής. Οί έννέα άρχοντες 
κοτ' άρχάς έΕελέγοντο έκ τής τάΕεως τών εύγενών. Μετά 
τήν έκδημοκρατικοποίησιν όμως τού πολιτεύματος, σημειω- 
θεϊοαν τήν έπομένην τής μάχης τού Μοραθώνος καί κυρίως 
άπό τού όστροκιαμού τού Ιππάρχου (448 π.Χ.), οί έννέα 
έκληρώνοντο έΕ έκάστης φυλής. Δεδομένου όμως ότι αί 
φυλαί ήσαν δέκα, ώς δέκατος άρχων καθιερώθη ό γραμμα- 
τεύς τών θεσμοθετών. Φαίνεται όμως, ότι οί πρότερον ισχυ
ροί αιρετοί άρχοντες, καταστάντες πλέον «κυαμευτοί» (έ- 
κλεγόμενοι διά κλήρου), έχασαν ένα μεγάλο μέρος τής έ- 
Εουσίας των, άφοΰ αί πολιτικοί ύποθέσεις μετεβιβάσθησαν 
εις τήν βουλήν, οί δέ στρατιωτικοί εις τούς στρατηγούς.

Τέλος, έντός τής νέας Αθηναϊκής δημοκρατίας, οί έννέα 
άρχοντες άπετέλουν σκιάν πλέον τού πολιτεύματος, χωρίς 
ούδεμίαν ούσιοστικήν έΕουσίαν. Παρά ταϋτα ή άρχή των 
διετή ρήσε τήν πλαιάν της αίγλην, οί δέ πολϊται έΕόχως τούς 
έσέθοντο καί τούς έτίμων. Εις τούς προαναφερθέντας άρ
χοντας, μετεβιβόσθη, ώς είναι φυσικόν, μετά τήν κατάργη- 
σιν τής βοσιλείας καί ή άστυνομική έπιμέλεια. Μέ οίονεί ά- 
στυνομικάς άρμοδιότητας ήσαν έπιφορτισμένοι ό έπώνυμος, 
οί έΕ θεομοθέται καί ό πολέμαρχος.

Ό  έπώνυμος, τού όποιου τό άρχεΐον εύρίακετο εις 
τό πρυτανεϊον, όπετέλει τόν δημόσιον τρόπον τινά έπίτρο- 
πον, έπιβλέπων όπως μή άδικοϋνται οί μή δυνάμενοι νά 
ύπερασπισθούν έαυτούς, κατά τών αύθαιρεσιών τών ίσχυ-

ροτέρων. 'Ιδιαιτέρα έτιμωρούοε, διά τής ύπό τών νόμων 
προβλεπομένης ποινής τά τέκνα, τά όποια έγκατέλειπον τούς 
άνικάνους νά έργασθούν, ή άσθενεϊς γονείς, έπροστάτευε 
τά ορφανά καί τάς περιουσίας τούτων, διορίΕων οσάκις πα- 
ρίστατο άνάγκη έπιτρόπους καί περιέθαλπε καί παντοιοτρό- 
πως ένίοχυε τάς χήρας καί τάς έγκύους, τών όποιων ό 
άνδρας είχεν άποθάνει. Ό  έπώνυμος τέλος είσήγεν εις 
δίκην περιπτώσεις άναγομένας εις τό οικογενειακόν δίκαιον 
καί κυρίως τοιαύτας διαθηκών, προικών καί κληρονομιάς.' 
Λόγω τής σπουδαιότητος τού άΕιώματός του, άν έφωράτο 
νά είναι μεθυσμένος έτιιμωρεϊτο μέ θάνατον.2 Εις τούς θε- 
σμοθέτας είχεν άνατεθή κατ' άρχάς τό κοθήκον νά άναγρά- 
φουν τά θέσμια, δηλαδή τάς περί απονομής τού δικαίου ίοχυ- 
ούσας παλαιόθεν έθιμικάς διατάΕεις μετά τών σχετικών δι- 
κονσμικών συνθηκών, αίτινες μέχρι τότε ήσαν άγραφοι. 
Μετά τήν καταγραφήν οί θεσμοθέτοι καί οί διάδοχοί των 
έφύλασσον τάς ναμικάς ρήτρας, πρός χρήσιν τών ένδιαφε- 
ραμένων. Μετά τήν νομοθεσίαν τού Σόλωνος οί έΕ θεσμο- 
θέται άνεθεώρουν κατ' έτος τούς ύφισταμένους νόμους.3 
ΑπεφάσιΖον έν συνελεύσει εις τό άρχεΐον των τό λεγόμενον 

Θεσμοθετεϊον καί Θεσμοθέσιον εύρισκάμενον εις τήν Αγο
ράν τών Αθηνών πλησίον τού Πρυτανείου καί τής Βασιλείου 
Στοάς, «...θεσμοθέτοι δ' εϊχον τό θεσμοθετεϊον, έπί δέ 
Σόλωνος άπαντες εις τό θεσμοθετεϊον συνήλθαν»4.

Έκ τών σπουδαιοτέρων έργων των, ήτο πλήν τών προ- 
αναφερθέντων καί ό καθορισμός τών ήμερών, κατά τάς ό
ποιας θά έδίκαΖον τά ήλιοστικά δικαστήρια. Πολλαί «γρα- 
φαί» καί δίκαι ένεχειρίΖοντο εις αύτούς. Οί ίδιοι τάς είσή- 
γον εις τά καθ' ύλην άρμόδια δικαστήρια, τών όποιων καί 
προήδρευον.

ΈΕ έπόψεως άστυναμικών άρμοδιοτήτων εϊχον τήν καθ' 
όλου άστυνομίαν τάΕεως εις τάς Αθήνας. Περιήρχοντο τήν 
πόλιν ήμέραν καί νύκτα φροντίΖοντες διά τήν εύταΕίαν καί 
ήσυχίαν καί τιμωροϋντες τούς παρσβάτας τών νόμων.5 Γε
νικώς εϊχον τά καθήκοντα τών μετέπεντα άστυνόμων.

Ό  Πολέμαρχος, ό δεύτερος έκ τών έννέα άρχόντων, 
έκτος τής διευθύνσεως τών πολεμικών, άοτυνόμευε τούς 
Εένους καί μετοίκους, έπιλύων τάς μεταΕύ των διαφοράς 
καί παρακολουθών τούτους, εις περιπτώσεις ένεργειών των 
στρεφομένων κατά τής άσφαλείας τής Πολιτείας.6 Τήν έδραν 
του ό πολέμαρχος είχεν εις τό Έπιλύκειον, όνομοΖόμενσν 
παλαιότερον Πολεμάρχεΐον,7

Άστυνομίαν όμως μέ τήν σύγχρονον τού όρου έννοιαν 
συναντώμεν εις τήν πόλιν τής Παλλάδος, μετά τόν 5ον π.Χ. 
αιώνα, ότε ύπό τό πνεύμα τής ύπερόχου Αθηναϊκής Δημο
κρατίας καί παραλλήλως πρός τήν άνθησιν τών τεχνών, τών 
έπιστημών, τού έμπορίου καί τής βιομηχανίας, κατεβλήθη 
προσπάθεια βελτιώσεως καί τού διοικητικού μηχανισμού τού 
κράτους. Πρός τούτοις, τότε οί Αθηναίοι περισσότερον άπό 
κάθε άλλην έποχήν, ήσθάνθησαν τήν άνάγκην νά περιχαρα-
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*0 Ναμοθέτης Σόλων.
Ρωμαϊκό Αντίγραφο χάλκινης προτομής των αρχών τοΰ 
Γ' αίώνος π.Χ. Ό  Σόλων Ανασυνέταξε τό πολίτευμα 
καί δια τής σοφής νομοθεσίας του έθεσε τα θεμέλια τής 

Ακμής τοΰ Αθηναϊκού ΚρΑτους.

Του Ύπαστ. Α ' κ. ΣΑΡ. Α Ν ΤΩ ΝΑ Κ Ο Υ

κώσουν τά αγαθά του δημοκρατικού των πολιτεύματος, όχι 
μόνον μέ τήν θέσπιοιν νέων νόμων καί τήν πιστήν εφαρμο
γήν των παλαιών, άλλά καί μέ τήν όνόθεσιν έπιθλέψεως 
ύπακοής εις τούτους, εις νέους άρχοντας, οί όποιοι όμως, 
όπως προσναφέραμεν, έτέλουν ύπό τόν αύστηρόν έλεγχον 
τής συνελεύοεως τοΰ λαού, δηλαδή τής Εκκλησίας τοΰ 
Δήμου. Τήν όρχήν τήν έπκρορτισμένην μέ τήν έφαρμογήν 
των νόμων καί κατ’ έπέκτασιν τήν διαφύλαΕιν τής πόλεως, 
τοΰ άστεως, οί Αθηναίοι καί οί άλλοι “ Ελληνες ώνόμασαν 
αστυνομίαν.

« . . .  καλοΰσι δ’ άστυνομίσν οί πλεϊστοι τήν τοιούτην 
όρχήν» έγρσφεν ό ’Αριστοτέλης.® Ή πρός τούς αστυνομικούς 
άρχοντας έκτίμησις καί ό σεβασμός των Αθηναίων πολιτών 
ήτο απόρροια τής μεγάλης πρός τόν νόμον αγάπης των, τόν 
όποιον έθεώρουν ώς ψυχήν τής πόλεως κοί ούσίαν τής δυ- 
νάμεώς της. «Ό  νόμος, είνοι εύρημα καί δώρον Θεοΰ» έλε
γε ό Δημοσθένης. Επίστευον, άτι καλοί νόμοι, όταν έφαρμό- 
Εωνται, θεμελιώνουν τήν τάΕιν καί τήν άσφάλειαν, πράγμα
τα άποροίτητα διά τήν άταμικήν εύημερίον, τήν κοινωνικήν 
πρόοδον καί τήν άνάπτυΕιν τοΰ πνεύματος καί τοΰ πνευ
ματικού πολιτισμού. Άνεπανορθωτον άντιθέτως κακόν διά 
μίαν πολιτείαν έθεωρεϊτο ή όνυπαρΕία νόμων, ή ή μή έφαρ- 
μογή των, συνεπαγόμενη τήν άναρχίαν τής όποιας «μείίον 
ούκ. έστιν κακόν».

Ύπ’ αύτάς τάς θέσεις ή ’Αθηναϊκή Δημοκρατία έγκα- 
τέστηαε πολυαρίθμους άστυνσμικούς άρχοντας, έπιφορτι- 
σθέντας μέ τήν περιφρούρησιν τών βασικών άγσθών των 
πολιτών της καί τήν έΕασφάλισιν ομαλού κοινωνικού βίου, 
ό όποιος διεταράχθη μόνον εις περιπτώσεις σοβαρών έσω- 
τερικών κλυδωνιαμών ή έΕωτερικών κινδύνων. ΑΕιοσημείω- 
τον τυγχάνει, ότι αί άστυνομικαί άρμοδιάτητες εις τό σύνο- 
λόν των είχον άνατεθη, όχι μόνον εις άρχάς κατά κυριο- 
λεΕίαν άστυνομικάς, ώς έννοούμεν ταύτας σήμερον, άλλά 
καί εις άλλας, τών όποιων άλλότρια τών αστυνομικών ήοσν 
τά κύρια καθήκοντα. Παρά τούτα καί παρά τό άτι οργανι
κή συνοχή δέν ύπήρχεν εις τάς έπί μέρους άστυνομικάς^ ύ- 
πηρεσίας, ούτε μονιμότης τών άστυναμικών άρχόντων, ούτε 
σχετική έκπαίδευσις, ούτε ιδιαίτερα προσόντα, έν τούτοις 
ή άστυνομική δρσστηριότης έκάλυπτε τόν χώρον μιάς συγ
χρόνου ώργανωμένης άστυναμίας.

Εις τάς ’Αθήνας ουνοντώνται ιδιαίτεροι άστυνσμικοί 
άρχοντες διά τήν τάΕιν, άλλοι διά τήν άγοραναμίαν, άλλοι 
διά τά ήθη, άλλοι διά τούς λιμένας, άλλοι διά τήν δημοσίαν 
ασφάλειαν κ.ο.κ.

Εις τήν πορείαν τής έρεύνης μας κοί πρός καλυτέραν 
κατανομήν καί διόταΕιν τής ύλης κρίνεται σκόπιμσν, νά θεω- 
ρήσωμεν τήν αστυνομικήν όργάνωοιν τών άρχαίων Αθηνών 
μέ γνώμονα τά σημερινά δεδομένα διαιροΰντες τήν άστυνο-
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Ό  'Αρμόδιος καί δ ’Αριστογείτων ένεσα>  
κωναν διά τούς ’Αθηναίους τήν Ακαταμ,ά- 
χητον Αγάπην των προς τό ιδεώδες τής δη
μοκρατίας. Αί πρός τι μήν των έκδ η Χώ
σει ς υπήρξαν πρωτοφανείς. ’Ανδριάντες, 
θυσίαι καί έλευθέρα σίτισις των Απογόνων 
των εις τδ Πρυτανεΐον. Ύπδ τδ πνεύμα τής 
όπερδχου ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας Ανε- 
πτύχθη μία Αξιοθαύμαστος καί διά τήν έ
ποχήν μας άκδμη Αστυνομική υπηρεσία.

μικήν υπηρεσίαν τής πατρίδος τού Περικλέους εις αστυνο
μίαν τάζε ως, αστυνομίαν άγορανομίας, άοτυνομίαν έπί τών 
ηθών, άοτυνομίαν έθνικής ασφαλείας, άστυνομίαν λιμένων, 
δικαστικήν άοτυνομίαν καί τέλος ειδικήν άοτυνομίαν, ή όποια 
ήτο έπιφορτιαμένη μέ καθήκοντα άγνωστα εις τήν έποχήν 
μας. Εις ιδιαίτερον κεφόλοιον θά μάς άπασχολήσουν οί ό- 
στυναμικοί ύπηρέται, τά κατώτερα δηλαδή άστυνσμικά όρ
γανα, χρησιμοποιούμενο ύφ' όλων σχεδόν τών άστυνομικών 
άρχόντων.
Α ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑΞΕΩΣ

ο) ' Α σ τ υ ν ό μ ο ι
Εις τάς 'Αθήνας, πάλιν μέ χιλιάδας κατοίκων κοί πλη

θυσμόν κατά κανόνα άνσμοισγενή, μέ άκράζον έμπόριον καί 
βιοτεχνίαν, μέ προβλήματα χώρου, ύδρεύσεως καί καθαριό- 
τητος, είναι φυσικόν νά έγενννώντο σοβαρώτατα ζητήματα 
τάΕεως, τά όποια, όσον καί ον σήμερον φοίνωνται άπλά, ήσαν 
διά τήν έποχήν εκείνην δισεπίλυτα. Πρός τήν κστεύθυνσιν 
τής διατηρήσεως τής τάΕεως, άλλά καί τής εύκοσμίας καί 
τής ύγκεινής γενικώς κατεστάθησσν μετά τούς Μηδικούς 
Πολέμους ιδιαίτεροι άστυνομικοί άρχοντες τούς όποιους εις 
τάς 'Αθήνας, άλλά καί εις άλλας έλληνικάς πόλεις ώνόμα- 
οαν άστυνόμους. Πληροφορίας περί τού άριθμοϋ κοί τών 
έργων τών άστυνόμων άρυόμεθα έκ πολλών άρχαίων συγ- 
γροφέων καί κυρίως έκ τού Ίσαίου, τού Πλάτωνος καί τού 
Άριστστέλους. Δέκα ήσαν οί άστυνόμοι τών 'Αθηνών, έκλε- 
γόμενοι κατ' έτος διό κλήρου, εις έΕ έκάστης φυλής. 'Εκ 
τούτων, οί πέντε υπηρετούν εις τό "Αστυ καί οί άλλοι πέντε 
εις τόν Πειραιά. «Κληροϋνται δέ καί αστυνόμοι δέκα' τούτων 
πέντε μέν όρχουσιν έν Πειραιεί, πέντε δ' έν σστει·.9

Ό  άριθμός τών άστυνόμων δέν παρέμεινε ό αύτός 
κοθ' όλον τό χρονικόν διάστημα τής άκμής τής Αθηναϊκής 
Πολιτείας. Κατά στάδια, τά όποια σαφώς δέν γνωρίζομεν 
έμειώθη σημαντικώς, διά νά φθάση εις δύο, κατά τούς λε
γομένους χρόνους τής αύτσνσμίας καί έν συνεχεία νά κα- 
ταργηθή ό θεσμός έντελώς τόν 3ον μ.Χ. αιώνα. Εις μίαν 
περίοδον τά καθήκοντα τών άστυνόμων, άγνωστον διά ποιαν 
λόγον, άνετέθησαν εις τούς άγορανόμους. Εις ψήφισμα τού 
320 άναφέρεται χαροκτηριατικώς «'Επειδή δέ καί ή τών 
άστυνόμων επιμέλεια προστέτακται τής άγορ(α) νό- 
μοις. . . ».Ό

Τήν έδραν των οί άστυνόμοι είχον εις οίκημα καλού- 
μενον άστυνόμιον. Οάδείς πολίτης, κληρωθείς έδικαιοϋτο νά 
άρνηθή τήν ύπηρεσίσν του άστυνόμου. Επ' ούδενί έπετρέ- 
πετο ή έπανεκλογή εις τό ίδιον όΕίωμα. Οί άστυνόμοι, άπστε- 
λοϋντες τούς κατ' έΕοχήν άστυνομικούς άρχοντας τής 'Αθη
ναϊκής Δημοκρατίας, ήσαν έπιφορτισμένοι μέ πολλά καί ποι
κίλα καθήκοντα, έκ τών όποιων ώς σπουδαιότερα δύνανται 
νά θεωρηθούν, ή έπιτήρησις τών δημοσίων κτηρίων, ή έπίβλε- 
ψις τής έφαρμογής τών οικοδομικών κανονισμών, ή έπιακευή 
ή ή κατεδάφισις τών έπικινδύνων οικοδομών, ή έπίβλεψις καί 
συντήρησις τών δημοσίων όδών, ή τήρησις τής τάΕεως καί 
τής εύκοσμίας, ή τήρησις τής καθσριότητος, ή φροντίς διά 
τούς εις δημοσίους χώρους άποθνήσκοντας, ή έπίλυσις δια
φορών άναφερσμένων εις τό όρια τών κτημάτων, ή άποτροπή 
ζημιών έκ μέρους άνθρώπων καί ζώων, ή έπιμέλεια τών τει
χών τών κρηνών κοί τών λιμένων, ή έποπτεία τών ήθών, ή 
έπιμέλεια τής εύκοσμίας κστά τάς έορτάς καί πανηγύρεις καί 
τέλος ή φύλαΕις τών διαθηκών.

Περί έκάστης έκ τών προανοφερθεισών άρμσδιοτήτων 
τών δέκα άστυνόμων θά γίνη λόγος εις τά έπόμενα.

1. Γίλδερχ. Έγχειρίδιον ’Αρχαιολογίας too δημοσίου βίου. 
Μετάφρασις Ν. Πολίτου. Τ. Α ', σελ 312. ”Ιρ6ινγ Κ. 'Ελληνική 
Ά ρχαιλογία. Μετάφρ. Σ. Άντωνιάδου, ο. 21. Smith λεξ. Ά ρ- 
χων.

2. “Ιρβινγ. *Ενθ. άν.
3. Ά ντιφδν. 6, 35. ’Αριστοφάνης. Σφήκες 775. Άριστο- 

τέλους. Άθην. Πολιτ. 3, 10. Πλουτάρχου Σόλων 25.
4. ’Αριστοτέλης Ινθ. άν. 3, 5. Πλουτάρχου ’Ηθικά σ. 13 Β.
5. ’Ίρβινγ. Ινθ. άν. σ. 21.
6. 'Ηροδότου σ. 109. Άριστοφάνους Σφήκες. 1042. Λυσίου 

23, 3. Άριστστέλους Άθην. Πολιτ. 3, 2.
7. Άριστστέλους Ινθ. άν. 3, 5. Πολυβίου 4, 79, 5.
8. Άριστοτέλους Πολιτικά, 1321 6. 23.
9. Άριστοτέλους Πολιτικά 50, 2.

10. Παρά Dittenlerger 337 (CIA IV, 2, 192 σ. 59).
(Συνεχίζεται)
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Περί τοϋ πώς οί νεκροί άνίστανται 
καί πώς οί χωροφύλακες έκτελοϋοι τά 
θαύματα τοϋ Θεανθρώπου.

Τό πράγμα συνέβη έν Θεσσαλία, κατά 
τήν διήγησιν τής ομωνύμου έφημερίδος. 
Ή  διαπράΕοσα πρό τίνος έν τψ χωρίω 
Τσανερλή ληστροπραΕίσν συμμορία κα- 
τεδιώκετο δραστηρίως ύπό τών άπασπα- 
αμάτων. Κατά τήν κατοδίωΕιν, συνέβη 
τό έΕής έπεισόδιον. Βλαχοποιμήν τις, 
κατηγορούμενος έπί ληστεία, θέλων νά 
διαφύγη τήν σύλληψιν προσεποιήθη τόν 
τεθνεώτα, έΕετάθη ύπτιος, οί δέ συγ
γενείς του περιεστοίχισαν αύτόν όλοφυ- 
ρόμενοι. Τό άπόσποσμα (ρθάσαν έστη 
μετά σεβασμού πρό τής θλιβερός έκεί- 
νης σκηνής' άλλά χωροφύλαΕ τις πονη
ρότερος τών άλλων ύποπτεύσας τόν δό
λον, πλησιόσας κατήνεγκεν άσεβώς δύο 
ροπίσματα εις τό πρόσωπον τού νεκροϋ. 
Αμέσως δέ —ώ τού παραδόΕου θαύμα

τος! — ό νεκρός άνέΖησε καί άναστάς 
άπήχθη έν πομπή διά νά γευθή ακόμη 
τάς ήδονάς τής πρόσκαιρου τούτης Ζω- 
ής.

Εύχάριστον είνε άτι καί ή χωροφυλα
κή έχει τοιούτους λίαν χρησίμους θαυ
ματουργούς άνδρος.

Λ
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Τό Ζήτημα τής ύπάρΕεως τών λωποδυ
τών έν Πειροιεϊ κατήντηαεν άλυτον ώς 
τά θεολογικά Ζητήματα. Εις τάς έπισή- 
μους διαψεύσεις τής άρχής, άποντώοιν 
οί ποθόντες πολίται σαφώς κοί κατηγο- 
ρηματικώς έκθέτοντες τά πράγματα. 
Δύσκολος όπωσοΰν είνε ή έπι τοϋ προ- 
κειμένου κρίσις' έν τοσούτω περιήλθεν 
εις τάς χείρος μας έγγραφον εύφυές, 
άν δέν είνε άληθές δυνόμενον νά χρη- 
σιιμεύση ώς μαρτυρία άΕιόλογος, καί νά 
διαφώτιση τήν κατόστοσιν. Τό έγγραφον 
τούτο είνε επιστολή αύτόγραφος πρός 
ήμας άπευθυνομένη λωποδύτου ύπογρα- 
φομένου μέ τό ψευδώνυμον Pick - po
cket, άλλά λωποδύτου έγγραμμάτου, εΰ 
ήγμένου, έχοντος καί γνώσεις φιλολο
γικός καί άναγνώσαντος πρός τοϊς όλ- 
λοις καί τό κάλλιστον μυθιστόρημα τοϋ 
Dickens " Ο λ ι β ε ρ  Τ ο υ ί σ τ .  
Ό  εύγενής λωποδύτης διαμαρτύρεται 
λίαν εύγλώττως κατά τών γραφαμένων 
εναντίον τών άμστέχνων του, οϋς ύπε- 
ρασπίΖει κάλλιστα, οίτιάται δέ τούς ά- 
στυνομικούς κλητήρας, άναφέρων μάλι
στα ώρισμένον γεγονός περί τής άΕιο- 
θρηνήτου διαγωγής ένός αύτών, δν και 
όνομάΖει.

Οί ένδιαφεράμενοι άς λάβωσιν ύπ' ό- 
ψει καί τήν μαρτυρίαν τούτην, αν θέ- 
λωσιν. Ημείς έν τούτοις εύχαριστοϋ- 
μεν τόν έπιστέλλοντα διά τάς παρεχο- 
μένας πληροφορίας καί τόν παρακαλοΰ- 
μεν νά έΕακολουθήση παρέχων ήμίν ή- 
μιεπισήμους κάν—διότι οί έπίσημοι πι
θανόν νά Ζημιώσι τά συμφέροντα τών 
συναδέλφων —πληροφορίας περί τών έρ- 
γασιών τής συντεχνίας, περί άς φαίνε- 
τοι τόσον ένήμερος, διατηρών τό ψευ
δώνυμον καί τό προσωπεϊον, ένόσω διαρ- 
κεϊ ή άλλόκοτος αϋτη κατόστασις.
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Τις διηγήσεται τά θαυμάσια τής άστυ- 
νομίας; Τά κρατητήριά της κατήντησαν 
μικρά Βαστίλλη' έν ούτοϊς καθείργονται 
έπί ημέρας ολοκλήρους μυστηριώδεις 
δεσμώται, χωρίς οί περίεργοι καί μικρο- 
λόγοι δημοσιογράφοι νά λόβωοι γνώσιν. 
'Εκ τών Σ η μ ε ρ ι ν ώ ν  Κ α ι 
ρ ώ ν  τοϋ Αίγιου μανθάνσμεν π.χ. δτι 
ό έκ Πατρών δημοτικός σστυρογράφος, 
ό δημοσιιεύων έκάστοτε εύφυή σατυρικά 
ποιήματο, έΕ ών τινας στίχους έδημο- 
σιεύσαμεν άλλοτε κοί ήμείς, μόλις άπε- 
βιβάσθη εις Πειραιά πρό τινων ήμερών 
συνελήφθη ύρό άστυνομικών κλητήρων 
καί ώδηγήθθη εις τάς φυλακάς τής ά- 
στυνομίας, ένθα έκρστήθη έπί τέσσαρας 
ήμέρας, διατρεφόμενος δι' άρτου, τυρού 
καί ύδστος! Μετά ταϋτα ώδηγήθη μέ- 
χρις 'Ελευσϊνος ύπό συνοδείαν καί ό- 
φέθη έκεϊθεν νά έπιστρέψη πεΖός εις 
Πάτρας!

Ή ρηθεϊσα έπαρχιακή έφημερΐς δέν 
άναφέρει τόν λόγον τής καθείρΕεως, 
ώστε άγνοοϋμεν άν πρέπη ν' άναΖητή- 
σωμεν τήν οίτίαν τής καταδιώΕεως τού
της εις τάς δημοσιευθείσας παρά τού 
ουλληφθέντος σστύρας. Ό  θαυματουρ
γός πάσσαλος τού Μυλωνά, ό κατορθώ- 
σος νά διασκορπίση τήν περιβάλλουσαν 
τήν άστυνομικήν ένέργειαν ομίχλην, άς 
άρη καί τόν πέπλον τού μυστηρίου τού
του.
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Φαίνεται δτι γενικώς έν Έλλάδι ό θε
σμός τής άστυναμίας δέν εύδοκιμεϊ ό
σον πρέπει. Ή έν Πάτραις έκδιδομένη 
συνάδελφος Ε π ο χ ή  περιγράφει 
ώς έΕής τήν στολήν τών αστυνομικών 
κλητήρων τής δευτερευούσης τούτης πό- 
λεως τής 'Ελλάδος: «Βλέπει τ ις  πολ
λούς μέ τό ένδυμα τής άρχαϊκής φου- 
στανέλλας, έτέρους μέ πεπαλαιωμένην 
στολήν άποστράτου, άλλους φέροντας Εί- 
φη, άλλους ρόπαλα, άλλους βούνευρα 
ώς διακριτικόν σημεϊον, άλλους μόνον 
πίλον κλητήρος καί ένδυμασίαν πολιτι
κήν' τέλος τό άστυναμικόν τών κλητή
ρων μας σώμα όρθώς δύναταί τις νά 
όναμάση σώμα Άρλεκινικόν».

"Ωστε παντού έν Έλλάδι είνε πάρο- 
χος εύθυμίας καί ίλαράτητος ή άστυνο- 
μία' άΕιοσημείωτσν όμως είνε δτι, ώς 
έμφαίνεται έκ τών άνωτέρω, τό βούνευ- 
ρον είνε απαραίτητον πρός έΕάσκησιν 
τών άστυνομικών καθηκόντων, δν οίονεί 
τό ούμβολον τής άστυναμικής ισχύος, 
καί θά βοσιλεύση τούτο πάντοτε δυστυ

χώς, ένόσω ό Έλλην δεικνύεται δΕιος 
αύτού.

Λ

Καί ή κατωτέρω έκ Λεβαδείας άπέ- 
ριττος καί άνδρός προκτικοΰ άφήγησις 
περί τών συμβάντων εις τόν κατάδικσν 
Αγναντιώτην καί αί διηγήσεις οί δημο- 

σιευθείσαι εις τάς άλλας έφημερίδας έ- 
λέγχουσι προφανώς ότι τό ϋψιστον τού
το δικαίωμα τής Πολιτείας δέν λειτουρ
γεί, δέν έφαρμόΖεται καλώς. Εϊμεθα έκ 
τών φρονούντων ότι είναι άναγκαϊον κα
κόν ή έσχατη ποινή πρός τά παράφρο- 
να καί θηριώδη όντα τά φονεύοντα τόν 
πλησίον αύτών μεμελητημένως, ψυχρώς, 
ούχί έκδικοΰντα τήν τιμήν αύτών, άλλά 
διά λόγους ταπεινούς, μετ' άγριότητος 
απίστευτου βυθίΖοντα εις άπελπιοίαν οι
κογένειας, καί άφαιροΰντα άπό τά τέ
κνα τόν πατέρα' άλλά τόν νόμον τόν έκ- 
δικοΰντα τήν κοινωνίαν, τόν άμυνόμε- 
νον κατά τών θηριωδών τούτων ή παρα- 
φρόνων όντων, τόν έχσντα ώς τελικόν 
σκοπόν τόν παραδειγματισμόν, έπιθυμού- 
ιμεν νά λειτουργή έκ τής άνωτάτης τού
της περιωπής, κοί αί λεπτομέρειαι περί 
τήν έκτέλεσιν αύτού νά μή έΕεγείρωσιν, 
άντί αισθήματος όνακουφίσεως έπί τή ά- 
παλλανη τής κοινωνίας έκ κακοποιού 
όντος λυσσώντος κυνός, άγριου έχθροϋ 
αύτής, αισθήματα συμπάθειας καί συγ
γνώμης πρός τό θηρίσν τούτο.

Δυστυχώς έκ τών άφηγήσεων, ώς ά
νωτέρω εϊπομεν, τών συμβάντων εις τήν 
έκτισιν τής ποινής τού ' Αγναντιώτου, 
ούδεμία μέριμνα έτηρήθη έκ τών κατω
τέρων οργάνων τής διοικήσεως. Ο άν
θρωπος ύπήρΕεν άνηλεής κακούργος, 
άλλ' ή κοινωνία έν τή μιεγαλειότητι αυ
τής ώφειλε νά δειχθή άνωτέρα αύτού. 
Εκείνος έφόνευσεν, άλλ' αύτή τόν έβα- 

σάνισεν έπί ήυέρας. Ό  όνολογιΖόμενος 
τί ύπέστη ό άθλιος αύτός έπί τρεις ή 
τέσσαρας ήμέρας συνοδοιποοών μετά 
τής λσιμητόμου, άναπαυόμενος! έπί 
τών σανίδων τοϋ ικριώματος, δέν δύνα- 
ται ή νά φρίΕη. Μετά τήν τιμωρίαν τού
την, ό θάνατος δέν είναι ποινή, είναι 
άνάπαυσις. "Αν τις δέ άναλογισθή ώς 
ήμείς άδιστάκτως πιστεύσμεν, δτι ούδείς 
καθ' ήν στιγμήν διαπράττει τό έγκλημα, 
μικρόν ή μέγα, έχει σώας τάς φοένας, 
άνογκαίως φθάνει εις τό συμπέρασυα ότι 
ή Πολιτεία, ή σωφρσνοΰσα, όφείλει νά 
δείκνυτοι αυστηρά, άλλ' ούχί άγρια καί 
άνεπιεικής πρός τούς άδικοϋντας αύτήν 
ποοάφοονος. ΈΕεύραμεν δτι ούδέν νέον 
γράφομεν, δτι άπενοντίας τά άνωτέρω 
είναι μετριώτατα πρό τών γραφεισών 
μέχρι τοϋδε εύγλωττων σελίδων. 'Αλλ' 
ένομίσαμεν καθήκον ήμών νά μή άφήσω-

( Συνέχεια εις τήν σελ. 933 )



Γ

Δεξιά: ’Αστυφύλακες άακούντχι εις τήν 
σκοποβολήν διά περιστρόφου τόν ’Οκτώ
βριον τσϋ 1943. Κάτω: Ή  Β ' έκπαιδευτι- 
κή περίοδος τής Σχολής Ύπαστυνόμων, 
μετά των Αξιωματικών τής Σχολής τό Ιτος 
1940. ’Απέναντι: Στιγμιότυπον άπδ τήν 
διδασκαλίαν εις αίθουσαν τής Σχολής. Είς' 
τήν έδραν δ τότε ’Αστυνόμος καί μετέπειτα 
Δ/ντής Αείμνηστος Νικ. ’Αρχιμανδρίτης. 
Είς τόν πίνακα ό δόκιμος Ύπαστυνόμος 
Στρατής ’Αθανάσιος. Τδ μάθημα περί Κομ
μουνισμού. (Εύγενής προσφορά τού ί ή .

’Αρχηγού A JI. κ. Στρατή ’Αθανασίου).
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ΜΙΑ ΠΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ .
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ Αποκλειστικό
τητα παλαιές ανέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς έκλεκτούς άναγνώστας των.
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’Απέναντι έπάνω: Διασκέδασις άστυνομι- 
κών εις τό κέντρον «Άλυασίδα» τό έτος 
1937. Κάτω: Δόκιμοι 'Γπαστυνόμοι τό 
1940 πρό ττ)ς Σχολής, μετά τοΰ Καθηγη- 
τοΰ τοΰ Συνταγματικόν Δικαίου Κούμαρού. 
Δεξιά: ’Αστυφύλακες διανέμοντες είδη
τροφίμων έκ των άποθηκών εις πτωχός οι
κογένειας, μετά τήν κατάρευσιν τοΰ μετώ- 
που. Κάτω: Ό  άστυνόμος δρομεύς κ. Βα- 
φόπουλος μέ τους Μαραθωνοδρόμους Κυ- 
ριακίδην καί Ραγάζον εις Βοστώνην, κατά 

τόν Μαραθώνιον δρόμον τοΰ 1947.



Τό γραφικό Ποντηκονήσι «σήμα κατατεθέν» τής όμορφης πολιτείας.

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α
Τό νησί τής ομορφιάς, τής μουσικής και 
τής γαλήνης... Ή  πολιτεία μέ τό έντονα 
Βενετσιάνικο χρώμα. Μέ τά πλούσια 
μνημεία της, την πολυκύμαντη ιστορία 
της, την έξαίσια φύση της καί τούς χα
ρούμενους κατοίκους της, αποτελεί πα
γκόσμιός γνωστό τουριστικό κέντρο. Μέ 
τής ψυχής μας τά μάτια, ας κάνουμε ένα 
όμορφο ρομαντικό ταξίδι μέχρι την πό
λη, πού ύπήρξε, έκτός τών άλλων ή κοι
τίδα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ή ά- 
φετηρία, γιά την κατάχτηση τών ώραί- 

ων στόχων τοΰ Σώματος.
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’Απέναντι κάτω: ’Αστυφύλαξ περιπολεΐ εις ένα δρόμον τής Κέρκυρας, τίς πρώτες ήμερες τής έγ- 
καταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων στήν Πόλη τών Φαιάκων. ’Επάνω: Τό παλαιό Φρούριο, 
άπό τά χαρακτηριστικά μνημεία τής Κέρκυρας. Κάτω : Κερκυραία μέ τήν χαριτωμένη τοπική

φορεσιά της.

"Οταν ό μεγάλος Παλαμάς, Ζύ
γωσε μέ της ψυχής του τά μάτια, 
τό Ίόνιο  πέλαγος, πού «λάμπει σά 
νά 'ναι άπό διαμάντια», πρωτάρ
χισε νά τραγουδήση τά «'Εφτά
νησα, πού ή «έφτόδιπλη όμορφά- 
άπό τήν Κέρκυρα, τήν άσύγκριτη, 
δα τους έφτάφωτη είναι πούλια» 
τή μοναδική Κέρκυρα «τού νοΰ 
καί τής καρδιάς τή μαγεύτρα». 
Τήν άμορφη νύφη τού Ίσνίου 
ψάλλανε, άπό τά χρόνια τής Γα
ληνότατης Βενετικής Δημοκρα
τίας ώς σήμερα, άλλοτε μέ τό 
στίχο, άλλοτε μέ τό χρωστήρα κι' 
άλλοτε μέ τή θεία τού 'Απόλλωνα 
λύρα, αναρίθμητοι σπουδαίοι καί 
άσημοι θαυμαστές της, Εένοι καί 
ντόπιοι. «Εις τό βορειότερον ά- 
κρον τής 'Ελλάδος, έγροφε στήν 
« Ελληνική Δημιουργία» ό Γεώργι
ος Τοοκάπουλος, έκεϊ δπου τά έλ- 
ληνικά νερά άδελφώνονται μέ τά 
κύματα τού Άδρία, ή Κέρκυρα ύ- 
ψώνεται μέσα άπό τόν Πόντον, 
όπως ή άναδυρμένη 'Αφροδίτη. 
Ό  Όδυσσεύς τήν ηΰρεν εις τόν 
δρόμον του καί ό "Ομηρος, όταν

923



ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΣΚΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ, ΕΠΕΤΕΙΩ, 
ΤΗΣ 28Ηί ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τήν '28ην Οκτωβρίου 1940 είς μίαν κρίσιμον επο
χήν άγώνος όλοκλήρου τοΰ έλευθέρου κόσμου, κατά τοΰ 
φασισμού, ή Ελλάς έκλήθη, διά μίαν είσέτι φοράν, νά 
άποδείξη, δτι ίσταται διά μέσου των αιώνων ώς κυμα
τοθραύστης, έπί τοΰ όποιου συντρίβεται οίαδήποτε προ
σπάθεια καταλύσεως τής έλευθερίας, τοΰ πνεύματος καί 
τών πανανθρώπινων Ιδεωδών.

ΤΗτο ή έποχή, κατά τήν όποιαν τό στρατόπεδον 
των έλευθέρων λαών έκαλύπτετο ύπό πυκνοΰ ζόφου καί 
αί ψυχαί τών άνθρώπων συνείχοντο ύπό άγωνίας, πρά 
τοΰ σιδηροφράκτου "Αξονος.

Η, άμυνα μεγάλων Εθνών έκονιοτροποΊεΐτο, έντός 
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος. Ή  Ε λλάς, δμως, 
πρό τοΰ πανίσχυρου έπιδρομέως, ώρθωσεν ύπερηφά- 
νως τό μικρόν είς άριθμητικήν δύναμιν ανάστημά της 
καί μέ τό Ιστορικόν «ΟΧΙ» κατέπληξε τήν ύφήλιον. 
Σύσσωμον τό ’Έθνος, άντιπαρερχόμενον μέ αϋταπάρ- 
νησιν τήν έκβασιν τοΰ έπιβληθέντος άνίσου άγώνος 
έστάθη άκλόνηττον είς τάς δρεινάς έπάλξεις τής πα
τρώας γής καί μέ πίστιν καί θάρρος ένίκηαε τήν υλι
κήν δύναμιν τοΰ έχθροΰ.

Είς τόν ιστορικόν συναγερμόν τοΰ «Ο X I», ό 
όποιος έδόνησεν άστραπιαίως δλόκληρον τόν Ελληνι
κόν χώρον, σόμπας δ Ελληνικός λαός ώρθώθη ώς μία 
ψυχή, διά νά γράψη τό άθάνατον "Επος τής ’Αλβανίας, 
τό 1940, τό όποιον συνεκλόνισε τήν άνθρωπότητα, ώς 
φωτεινός σταθμός άνυπερβλήτου μεγαλείου τής νεωτέ- 
ρα* Ελλάδος.

Τό νόημα τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940 δέν ήτο 
κλαγγή δπλων ένός πολεμοχαρούς λαού, άλλά δ άντί- 
λαλος τής Ελληνικής Ιστορίας, ή έπανάληψις τοΰ 
«Μόλων λαβέ». Ή  Ελλάς, μετά άπό μίαν σύντομον 
περίοδον αμυντικού άγώνος, άντεπετέθη μέ ελάχιστα 
πολεμικά μέσα, έτρεψε τόν εισβολέα είς έπαίσχυντον 
φυγήν, έγραψε νέα ήρωίκά κατορθώματα καί έγινε διά 
μίαν άκόμη φοράν τό ίνδαλμα τών Έλευθέρων Εθνών, 
διά τής πρώτης ηθικής καί ουσιαστικής ΝΙΚΗΣ τών 
συμμάχων.

ΤΟ ΟΧΙ τής Ελλάδος ήνάγκασεν επιφανείς, ξέ
νους ήγέτας νά όμολογήσουν, δτι, άπαξ έτι, ή Ελληνι

κή φυλή, συνεπής πρός τήν πρααιωνίαν μοίραν αυτής, 
έσωσε τόν πολιτισμόν καί τάς πανανθρώπινους άξίας.

Η νίκη τής Ελλάδος ήτο νίκη διά τής πίστεως είς 
τόν Θεόν καί τήν ιερότητα τοΰ άγώνος της.

Ειίς τό Εθνικόν Προσκλητήριον τοΰ 1940 τό Σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων έδωκεν ύπερήφανον παρόν καί 
προσέφερε πολυτίμους πρός τήν Πατρίδα ύπηρεσίας. Ή  
συμβολή του ύπήρξεν έξαίρετος καί άνεγνωρίσθη έπι- 
σήμως.

Κλινοντες, σήμερον, εύλαβικώς τό γόνυ πρό τών 
ιερών σκιών τών πεσόντων τοΰ 1940 καί στρέφοντες 
πλήρη Εθνικής ευγνωμοσύνης τά βλέματά μα: πρός 
τούς έπιζώντας ήρωας τής μεγάλης έκείνης Εθνικής, 
έποποιίας, τιμώμεν δχι μόνον έκείνους, άλλά καί ήμάς 
αύτσύς. Διότι άξιοι τής Εθνικής των Ιστορίας καί κλη
ρονομιάς είναι μονον όί λαοί έκεΐνοι, οι όποιο δέν άπώ- 
λεσαν τήν Ιστορικήν των μνήμην, άλλά έξαίρουν καί 
ττμοΰν, είς θέσιν φωτεινού παραδείγματος πρός μίμη- 
σιν, τούς θυσιάσαντας τήν ζωήν των είς τούς έθνικούς 
βωμούς, διά νά δύνανται οί έπιγενάμενοι νά άναπνέουν 
έλεύθεροι καί νά ζοΰν ύπερήφανοι.

Οί Νέοι τής σήμερον όφείλουν δχι μόνον ν’ άκο- 
λουθήσουν τά βήματα τής γενεάς τοΰ 1940, άλλά καί 
νά προχωρήσουν έτι περαιτέρω πρός πραγμάτωσιν τών 
ύψηλοτέρων Εθνικών φιλοδοξιών των καί ύλοποίησιν 
τών ευγενεστέρων όνείρων καί έλπίδων των είς τά πλαί
σια μιας άναγεννωμένης Ελλάδος, ύπό τήν έμπνευσμέ- 
νην ήγεσίαν τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Γεωρ
γίου Παπαδοπούλου.

’Αξιωματικοί καί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Διαφυλάσσοντες ώς κόρην όφθαλμοΰ τήν ύπέροχον 

κληρονομιάν τής γενεάς τοΰ 1940, άς βαδίσωμεν, πλαι- 
σιούμενοι ύπό τών 'Ιερών σκιών τών άτελευτήτων φα- 
λάγγων τών Εθνικών μας ήρώων, τήν λεωφόρον τών 
ωραίων καί μεγάλων πεπρωμένων τής φυλής. "Ας οίκο- 
δομήσωμεν τήν νέαν, τήν μεγάλην Ε λ λ ά δ α .

Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940 
Ζήτω τό "Εθνος.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΔΑΣΚΑΛΟΙΙΟΓΛΟΣ
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Άχίλλειον: Τό &γαλιμα 
τοΰ Άχιλλέως

Γενική δ,ποφις τοΰ Πα
λαιού Φρουρίου.

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α
έολησίσσε τόν ήρωά του εις τάς 
άκτάς τής νήσου αυτής, ήοθάνθη 
τήν όνάγκην νά γινη λυρικός. 
Κσί έγινε θαυμάσιος όπως ήδύ- 
νατο κοί ήξευρε νά γίνεται ό ποιη
τής εκείνος, ό όποιος κατώρθωσε 
νά χύση όπό τήν ψυχήν του τήν 
ποίησιν ένός λαού».

Χάρμα όφθολμών καί άνάταση 
ψυχής είναι ένα τοΕείδι μέχρι τά 
νησί τών Φαιάκων. Μήν ψάξεται 
όμως νά βρήτε τό λιμάνι, πού ά- 
ποβιβάστηκε καροβοτσοκισμένος ό 
Όδυσσέας. Ούτε τή Ναυσικά, ού
τε τόν ’Αλκίνοο, οϋτε τά λαμπε
ρά άνάκτορά του. . .  Φαίνονται ά- 
λήθεια τόσο μοκρυνά όλα αύτά, 
τόσο «δευτερεύοντα», άψού ή 
Κέρκυρα, θά σοϋ χαρίοη ή πλα- 
νεύτρα χιλιάμσρφες κοντεινές ι
στορίες καί χιλιόκαλλες γνώριμες 
ομορφιές. "Αν όμως έπιμένης στό 
μακρυνό της παρελθόν δέν έχεις 
παρά νά γυρίσης κάμποσους αιώ
νες πίσω καί νά σταθής οτόν πο
λύχρονο έκείνο άδελφοκτόνο σπα
ραγμό, πού οί ιστορικοί τόν βά- 
φτησαν πόλεμο Πελοποννησιακό. 
Στις σελίδες αύτής τής άγριας 
περιόδου θά συναντήσης μιά Κέρ
κυρα προοδευμένη, πλούσια καί 
δυνατή. Τή θέση τής άξιόλσγης 
έκείνης πολιτείας, πού άπετέλεσε 
μήλο τής έριδος μεταξύ τών δύο 
οικονομικών γιγάντων τής άρχαιό- 
τητος, τών Αθηνών καί τής Κό
ρινθου ένετόπισον οί έρευνητές, 
κοντά στό άνάκτορο τού «Μόν 
Ρεπό». Πρώτος ό άείμνηστος Κα- 
ραπάνος, συνεπαίρανε άπό τή με
λέτη πολλών ειδωλίων, πού βρή
κε στό γραφικό Κανόνι, πώς στήν 
Κέρκυρα ή Αφροδίτη λατρεύτη
κε, σάν θεά τής φύσεως καί τού 
κυνηγιού καί όχι σάν ή ωραία 
προστάτιδα τού έρωτα, ή άμυαλη 
άγαπημένη τών Θεών καί τών άν- 
θρώπων, ή άνίκητη Εελογοιάστρα.

"Ομως ξέχωρα άπό τό κλασσι
κό τό προχρισπανικό της παρελ
θόν, πού δέν είναι κΓ αύτό εύκα- 
ταφρόνητο, ή Κέρκυρα είναι πάνω 
άπ' όλα μιά Ζωντανή μεσαιωνική 
παρουσία. «Ό λοι οί δρόμοι οί 
στενοί κοί ακανόνιστοι, τά πανύ
ψηλα σπίτια, τά όποια νσμίΖει κα
νείς, ότι θ' άφήσουν τάς στέγας 
των ν ’ άγκολιοστοΰν εις τά σύν
νεφα, τό πλήθος τών ’Εκκλησιών, 
οί κώδωνές των, πού Ζητούν—νο- 
μίΖεις—άφορμήν νά σημαίνουν, οί 
παπάδες, οί όποιοι προβάλλουν 
εις κάθε γωνίαν δρόμου, τά μαρ
μάρινα οικόσημα πού στεφανώ
νουν μερικός θύρας, οί πινακίδες 
τών δρόμων μέ τά παράδοξα ονό
ματα, αί μεγάλοι στοαί, κάτω άπό 
τάς όποιας περιπατεί τό πλήθος, 
όπως εις τήν Βενετίαν καί εις τό 
Μιλάνον, όλα αύτά δίδουν εις τήν 
πόλιν βαθύ καί έντονον μεσοιωνι
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κόν χρώμα. 'Οταν τό βράδυ-βρά- 
δυ, άπό τούς δρόμους πού φέρ
νουν πρός τήν Σπιανάδαν, κατέρ- 
χωνται οί κάτοικοι βραδείς καί 
πυκνοί, εις τήν αμφιβολίαν τής 
άμφιλύκης, θά ένόμιΖε κανείς άτι 
είναι οί ίππότοι πού έπεβιβάσθη- 
οαν ένα βράδυ εις τάς τετρακό
σιας όγδοήκοντα γαλέρας τού 
Δσνδόλου, διευθυνόμενοι εις τούς 
Άγιους Τόπους».

Ή Σπιανάδα άπαπ-ελεϊ κούχημα 
κοί περηφάνεια γιά τούς Κερκυ- 
ραίους. Εδώ χαίρεσαι τούς ωραί
ους εκείνους ανθρώπους, άταν, 
πίνοντος νωχελικά τόν καφέ τους, 
σιγατραγουδοϋν, όστείΖονται ή ά- 
κοϋνε άμορφες ρωμαντι,κές καν
τάδες, άπό γραφικούς πλανόδιους 
τροβαδούρους.

Άπό τή Σπιανάδα μπορείς νά 
Εεκινήσης γιά μιά γνωριμία μέ τήν 
Κέρκυρα, πού θά σου μείνη αλη
σμόνητη σ' ολόκληρη τή Ζωή.

Απέναντι, τό κάστρο τού Ά 
γιου Γεωργίου, χιλιόχρονο οικο
δόμημα, έντυπωσιάΖει μέ τό βά
ρος καί τόν όγκο του. Χαριτωμέ
νη πινελλιά στό γκριΖόμαυρο με
σαιωνικό φόντο, άποτελεϊ ό κατα- 
πράσινος λόφος τής Γορίτσας δε
ξιά, μέ τό κάτασπρο χωριό Μπε- 
νίτοες, πού φαντάξει άληθινό 
στέμμα πάνω ατά χλοερά άνθισμέ- 
να λιβάδια. Στό φρούριο τού Ά 
γιου Γεωργίου, όπως καί στό κά
στρο, στό νησάκι Βϊδος, μπορεί 
νά διοβάση κανείς ολόκληρη τήν 
πολεμική ιστορία τής Κερκύρας, 
ιπού άρχίΖει κυρίως, άπό τότε, 
πού οί Βενετοί μέ τό ΜοροΖίνπ, 
τήν έκσνον κτήμα τής Ένετικής 
Δημοκρατίας, μ οξύ ιμέ τά υπό
λοιπα νησιά τού Ίονίου.

Στή Σπιανάδα τά μνημεία είναι 
άφθονα, άρκούντως έντυπωσισκά. 
"Ενα έχει άφιερωθή στό Βενετό 
ναύαρχο Σούλεμπουργ, πού έσω
σε τήν πόλη άπό τούς Τούρκους. 
"Ορθιος ό νικητής ναύαρχος άτε- 
νίΖει πέρα μακρυά τή θάλασσα, 
άπό δπου παρουσιάστηκε ή θανά- 
σιυη απειλή. Λέγεται, πώς ό Ά 
γιος Σπυρίδων, βεβαίωσε τόν 
Σούλεμπουργ γιά τή νίκη του, ό
ταν μιά νύχτα ό ήρωας είδε στόν 
ύπνο του τόν θαυματουργό Ά γ ιο . 
Λίγο μοκρύτερα προβάλει μεγαλο
πρεπές τό μνημείο τού Μαίτλανδ, 
όλόκληρος χαριτωμένος ναΐσκος 
Ιωνικού ρυθμού. Ό  Άγγλος έ- 
κεϊνος άρμοστής δέχτηκε στήν 
Κέρκυρα τούς Έλληνες τής Πάρ- 
γας, όταν τήν τελευταία πούλησε 
ή Άλβυών στήν Τουρκία.

Τή Ζωντανή ιστορία τής Σπια- 
νάδας συμπληρώνει τό άγαλμα 
τού Καποδίστρια καί ή προτουή 
τού Μαβίλλη. Ό  Κερκυραϊος πο
λιτικός τυλιγμένος στόν εύρύχω-



’Αντιπροσωπευτικό πα
λαιό άρχοντικδ τής Κέρ

κυρας.

Άχίλλειον: AS έννέα 
Μοδσαι.

ρο μανδύα του, φαίνεται θυθισμέ- 
voc σέ σκέψεις.

"Αν άφήσουμε τήν ιστορική 
πλατεία, ένας περίπατος ατά όνε- 
πανόληπτα καντούνια μάς έπιφυ- 
λόσσει σίγουρα πολλές έκπλήΕεις. 
Σπίτια, έκκλησίες, μέγαρα, στοές, 
συνθέτουν τό ιδιαίτερο έκεϊνο 
χρώμα, πού δίνει στην Κέρκυρα 
ή έντονα διατηρημένη Βενετσιά- 
νικη μορφή της. "Εξω καί γύρω 
άπό τήν Σπιανάδα πάμπολλα ι
στορικά κτήρια, άξίΖουν τής προ
σοχής τού έπιακέπτη. Στά χιλιο- 
τραγουδισμένα Μουράγια βρίσκε
ται τό σπίτι, πού έΖησε καί πέθα- 
νε ό Διονύσιος Σολωμός. Τό δη
μαρχείο είναι ένα άλλο σπουδαίο 
κεφάλαιο τής Κερκύρας. Πρόκει
ται γιά κτίσμα τού 17ου αιώνα. 
Οί Βενετοί τό προώριΖαν στήν 
άρχή γιά στοά, loggia όπως έλε
γαν, πού ήταν ένα είδος έμπορι- 
κοϋ χρηματιστηρίου. Οί ίδιοι άρ- 
γότερα τό μετέτρεψαν σέ λυρικό 
θέατρο. Τό San Giacomo, αύτό 
ήταν τό επίσημο όνομά του, ύ- 
πήρΕε άπό τό πρώτα θέατρα στήν 
Ευρώπη στά όποια άνεβάστηκαν 
μελοδράματα.

Στό Πλατύ Καντούνι, μπορού
με νά γνωρίσουμε τό ιστορικό Ι
δρυμα, όπου συνεδρίαΖε ή Ίόνιος 
Βουλή καί όπου ψηφίστηκε ή ένω
ση τής Έπτανήσου μέ τήν Ελλά
δα.

Καί τώρα τό περίφημο «Αχίλ
λειο». Λίγο έδω άπό τήν πόλη σέ 
μιά στροφή τού δρόμου πρός τό 
Γαστούρι, ένας κάτασπρος έπιβλη- 
τικός όγκος δεσπόΖει τής άπέ- 
ρσντης πρασινοθάλσσσος.

Ή  διούγεια τής ατμόσφαιρας, 
ό μυρωμένος άέρας, οί παράδο- 
Εοι κυμστισμοί τού έδάφους μέ 
τις άναλλαγές τού πρσσίνου, ή 
πόλη στό βάθος μέ τή μεσαιωνι- 
κή της σιλουέττα, συνθέτουν όλα 
λές τό σκηνικό, πού ταίριαΖε γιά 
νά δώση δύναμη γιά Ζωή καί νά 
παρηγορήση κάποια πονεμένη άρ- 
χόντισσα.

«Πουθενά δέν αισθάνεται κα
νείς τό ιδανικόν νά τόν διαπερά 
άπό όλους τούς πόρους τής Ψυ
χής, όσον είς τό ύψος έκεϊνο τής 
απολύτου σιγής τής ύπερτάτης ή- 
ρεμίας, τής άταρόκτου γολήνης, 
είς τό ύψος αύτό πού νσμίΖει 
κανείς χωρισμένον άπό τούς όν- 
θρώπους, άηράσιτον είς τό πάθη 
των, άφθαστον άπό τάς κακίας 
των, όμόλυντον άπό μίση καί άπό 
βέλη καί άπό δηλητήρια. Δέν εί
ναι μέγαρον, ούτε έπαυλις άπλή 
τό «Άγίλλεισν» είναι μιά ύψηλή 
προσφορά πρός τόν ύπέροχον άρ- 
χηγόν τών Άχοιών, δπιος έκείναι 
πού προσέφεραν οί 'Αθηναίοι είς 
τόν Δελφικόν 'Απόλλωνα άπό'τό 
περσικά λάφυρα. Είναι ένας ναός 
υπέροχος τής φύαεως, δαμοσθεί- 
σης άπό τόν άνθρωπον καί τού 
άνθρώπου, άπλωθέντος είς τήν 
φύσιν. “ Αν είναι άφιερωμένος ό 
ναός είς τόν Άχιλλέα, τόν Ά - 
χιλλέα πρέπει νά τόν δεχθώμεν 
ώς μίαν έκδήλωσιν φυσιολατρικήν 
άπό έκείνας πού ένέπνευσαν τήν 
θεογονίαν τού Ησιόδου».

._____



Χαρακτηριστική πλατεία 
τής Κερκύρας.

Λειτανία του σκηνώματος 
τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος 
είς τήν Κέρκυραν. (Πα- 

λαιά γκραβσύρα).



01 « K D Y T I A B A K H A E ! »  Σ ΤΗΝ

Του Β

Τ6 στήθια μου κατάντησαν 
βασάνων κατοικία 
ηού κατο»κοΰν οί λέοντες 
καί τ ' άγρια θηρία, άχ! βάχ!

Ή ταν ή έπωδός ένός τραγουδιού 
τών «κουτσαβάκηδων» πού έλυμαί- 
νσντο τήν παλιά ’Αθήνα, ιδίως τή 
συνοικία τού Ψυρρή. Κουτσαβάκηδες 
είχαν όνομασθή, γιατί έκούτσαιναν 
τεχνητά βαδίζοντας, παριστάνοντας 
τούς «νταήδες». Ή  ’Αθήνα καί οί γει
τονιές της ύπέφεραν άπύ αύτούς τά 
πάνδεινα άπό τήν έποχή της βασιλεί
ας τού "Οθωνος έως τις πρώτες δεκα
ετίες τής δυναστείας τού Γεωργίου 
τού Α '.

Ά λ λ ’ άς δώσουμε πρώτα μιάν ει
κόνα αυτών τών περίφημων παλληκα- 
ράδων ή «τραμπούκων», δπως λεγόν
τουσαν. Στρατολογηιμένοι άπό άνερ
γους νέους, θρασείς καί προκλητικούς, 
οί όποιοι άπστελοΰσαν τήν άρχή τις 
στρατιές τών «μπράβων» τών κομμά
των, έξελίχθησαν σιγά - σιγά σέ δυ
νάστες τού φιλήσυχου κόσμου. Ή  έμ- 
φάνισή τους ήταν άρκετά περίεργη 
καί έξεζητημένη. Φορούσαν μαύρο 
σακκάκι καί ριγέ χρωματιστό ή μέ 
μεγάλα καρρέ πανταλόνι. Ή  μέση 
τους τυλιγόταν μέ μεγάλο πλατύ ζου- 
νάρι πού άρχιζε άπό τό στήθος καί 
τέλειωνε κάτω άπό τόν άφαλό, στις 
πτυχές τού όποιου έκρυβαν τό δπλο- 
στάσιό τους: τή διμσύτσουνη (πιστό
λι μέ δύο κάννες), τό μαχαίρι, διάφο
ρους σουγιάδες μαζί ,μέ τήν καπνο- 
σακκούλα, τό τσακμάκι κ.ά. Τό παν
ταλόνι κατέληγε «τζσγέ», δηλαδή στε- 
νώτατο στούς άστραγάλους, ένώ γιά 
παπούτσια φορούσαν στιβάλια μέ ψη
λό τακούνι, στενά καί μυτερά, μέ τή 
μύτη πρός τά πάνω, τά «στενόχωρα 
πατούμε να» δπως τά έλεγαν. Τά στι·*· 
βάλια ήτανε -πάντα μαύρα, άλειμμένα 
μέ χοιρινό λίπος καί έπρεπε νά τρί
ζουν. Είναι γνωστό δτι τό παλιό ύ- 
ποδηματσποιεΐο τού Μπέη, στήν όδό 
Σταδίου μέ σήμα: «Ενας είναι δ Μπέ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑ I ΡΑΚΤΑΡΗΣ 
Ό  γραφικός Δ/ντής τής Στρατιωτικής 

Αστυνομίας.

ης», είχε ώς έβλημά του τά έξής: 
«Κομψότης στερεότης καί τριζότης».

ΚΟΜΜΩΣΗ

Καιρός δμως νά δούμε καί τήν κόμ
μωση τών «κουτσαβάκηδων», πού ά- 
πατελοΰσε τό «άκρον - άωτον» τής 
παλληκαριάς τους. Μαλλιά μακριά, 
παααλειυμένα μέ λίπος πού συνήθως 
βρωμούσε, χτενισμένα «χωρίστρα» μέ 
άφέλειες πού κατέβαιναν στο μέτωπο 
καί σκέπαζαν χαρακτηριστικά τό ένα 
μάτι, πού τό ξεσκέπασε ό κούτσαβος, 
μέ άρειιμάνια χειρονομία, δταν άπει- 
λούσε τό σύμπαν. “Αλλο συνθετικό 
τής «όμορφιάς» τους ήταν τό μεγάλο 
μουστάκι, πού δσο μεγαλύτερο γινό
ταν, τόσο τό καμάρωναν καί προσπα
θούσαν νά τό ένώσσυν μέ τό γένι πού 
έτρεφαν στό μάγουλο.

Φορούσαν πάντα ρεπούμπλικα ή 
«καβουράκι» -μέ «χλίψη». Έτσι έλε
γαν τήν πλατιά μαύρη κορδέλλα πού 
περί έβαλε τό καπέλλο, ένδεικτικό κι 
αύτό παλληκαριάς, πού έδειχνε δτι 
πενθούσε γιά τό θάνατο κάποιου 
«τραμπούκου» πού έπεσε «ήρωϊκά».

ΠΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Έβάδιζαν πάντα έλαφρά κουτσαίνον- 
τας («.κουτσαβάκηδες»), φτύνοντας 
ήχηρά, βήχοντας μεγαλόφωνα, κοιτά
ζοντας περιφρονητικά τούς διαβάτες 
καί ζητώντας άφορμή γιά παρεξήγη
ση καί καυγά. Πολλοί «τραμπούκοι» 
φορούσαν τό σακκάκι τους -μόνο μέ τό 
ένα μανίκι, ένω τό άλλο τό κρατού
σαν ριχτό στό δεξιό ώμο.

Τό πέρασμα τών νοικοκυραίων άπό 
τις δδούς καί τις παρόδους τού Ψυρ
ρή ήταν άθλος, γιατί οί κούτσαβοι 
παραμόνευαν γιά νά πρσκαλέσουν 
τούς διερχαμένους ή νά τούς πετάξουν 
διάφορες άκαθαρσίες τής άγοράς.

Η ΚΑΘΑΡΣΗ

Τήν κάθαρση άπό τό άγος τών 
«κούτσαβων» τήν έφερε δ Δημήτριος 
Μπάίρακτάρης, διευθυντής τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών, διωρισμένος άπό 
τό μεγάλο "Ελληνα πολιτικό Χαρί
λαο Τρικούπη, μέ τήν έντολή νά έ- 
ξυγιάνη τήν περιοχή πρωτευούσης. 
Ό  Μπαϊρακτάρης, δίκαιος, αύστη- 
ρός καί άδέκαστος, άρχισε νά έφαρ- 
ιμόζη ένα σχέδιο χωρίς νά λαμβάνη 
ύπ’ δψιν τις συστάσεις ή τις έπιρρο- 
ές τών κομματικών παραγόντων. Κα
τά τό σχέδιο, ή καλύτερη μέθοδος θε
ραπείας είναι δ έξευτελισμός.

"Ετσι, αφού έξήντλησε πρώτα τό 
κεφάλαιο τών συστάσεων καί τών σην  
βουλών, συγκέντρωσε τούς τραμπού
κους στό προαύλιο τής διευθύνσεως 
τής ’Αστυνομίας, πού βρισκόταν τότε 
στή μεσημβρινή πλευρά τής πλατείας 
Κλαυθμώνος. Στή μέση τής αυλής εί
χε στηθή ένα σιδερένιο άμόνι, άπό 
αύτά πού υπάρχουν ατά σιδεράδικα 
καί δίπλα ένα μεγάλο σιδερένιο σφυ
ρί. Φώναζε έναν - ένα τούς «άντάμη- 
δες» δ Μπαϊρακτάρης καί τούς διέ
τασσε νά άφησουν δίπλα στό άμόνι 
τόν δπλιαμό τους, δηλαδή πιστόλια, 
μαχαίρια, γιαταγάνια, κάμες κ ά ., 
πάνω στόν όποιον ήταν γραμμένοι στί
χοι «περιπαθείς», άπειλές καί άνα-
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στεναγμοί « Ά χ !  Βάχ!», Άφοΰ Άφη
νε -civ όπλισμό -του, Επαιρνε νεώτερη 
διαταγή να τόν σπάση, μέ τα ί'δια του 
τα χέρια, χτυπώντας τον μέ τή βα
ρεία πάνω ατό άμόνι. "Οποιος δυσ- 
τροπούσε δεχόταν στο κεφάλι του τδ 
βαρύ βούρδουλα τοΰ Μπαϊρακτάρη 
καί υποτασσόταν, άλλιώς θά τόν πή
γαιναν «σηκωτό» στό νοσοκομείο Από 
τό ξύλο. Προσβολή μεγάλη για τούς 
«κούτσαβος», πού τήν Απαθανάτισαν 
στό δίστιχο:

Μιά ξυλιά μέ τό καμτσίκι
εϊν' οϊώνιο ρεδιλίκι. . .

Ή  δεύτερη δοκιμασία Αφοροΰσε 
τήν κόιυμωση καί τήν ένδυμασία των 
«τραμπούκων». Μιά .μεγάλη ψαλίδα 
—πού τή χειριζόταν ειδικός κουρέας 
—έκοβε τις λιγδωμένες αφέλειες των 
μαλλιών καί τις μύτες άπό τά «στε
νόχωρα», δηλαδή τά παπούτσια. "Γ- 
στερα έρχόταν ή σειρά τοΰ σακκα- 
κιοΰ καί τοΰ ζουναριοΰ. ’Επειδή φο
ρούσαν τό ένα μανίκι τοΰ σακκακιοΰ 
καί τό άλλο τά κρατούσαν «ριχτό» 
στόν ώμο, ή ψαλίδα τούς έκοβε τό ρι
χτό μανίκι. ’Επίσης τούς έκοβε τά 
περισσεύματα τοΰ ζουναριοΰ.

Οί κακοποιοί, ύστερα άπό αύτά τά 
«καζάνια», άπελύοντο, άλλά δεν ήθε
λαν νά βγοΰν έξω, γιατί φοβόντουσαν 
τόν έξευτελισμά καί τήν ταπείνωση 
καί ζητοΰσαν νά τούς κλείσουν στη 
φυλακή. Ά πό τότε δέ χρονολογείται 
τό δίστιχο:

Τά σίδερα τήσ φυλακής
είναι για τούς λεβέντες. . .

'Ύστερα άπό τις ταπεινώσεις, αυ
τές, οί κουτσαβάκηδες, πού σχεδόν 
στήν όλότητά τους ήταν θρασύδειλοι, 
δέν μπορούσαν νά ξαναποκτήσουν τήν 
παλιά τους αίγλη. Οί υ,εγάλοι «ντα- 
ήδες» πού έκαναν καυγά γιά ένα πέ
ταγμα μύγας καί άπειλοΰσαν μέ φό
νο κάθε περαστικό πού νόμιζαν δτι 
τούς, στραβακοιτούσε, έβαλαν τήν ού
ρα κάτω άπό τά σκέλη καί μεταβλή
θηκαν σέ «κορέους».

Ό  βούρδουλας τοΰ Μπαϊρακτάρη 
καί ή άτεγκτη αύστηρότητά του εί
χαν σάν Αποτέλεσμα νά Απαλλάξου  ̂
τήν πρωτεύουσα άπό τά κακοποιά 
στοιχεία πού τήν πλημμύριζαν. Μετά 
τήν Αποχώρηση τοΰ Μπαϊρακτάρη, 
οί «τραμπούκοι» Αναθάρρησαν, άλλά 
χωρίς τήν παλιά τους δύναμη καί τό 
θράσος.

Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Ξ
α ύ τ ό c ό ά ν θ ρ ω π ο ς

Ά ν  υπήρχε περίπτωσις νά Αξιολο
γηθούν οί προσφορές στήν κοινωνία 
δλων τών ύπαλλήλων καί τών υπη
ρεσιών τοΰ Κράτους, ή προσφορά τής 
Αστυνομίας καί βασικά τοΰ Αστυφύ
λακα, θά έπαιρνε δπωσδήποτε μιά 
έξέχουσα θέσι. Προσφέρει Αφειδώς 
τις υπηρεσίες του καί μέ προθυμία 
στήν κοινωνία. Ή  άμεση έπαφή του 
μέ τό ευρύ κοινό τόν έχει κάνει Α
παραίτητο, δέν θέλει νά τόν άπσχω- 
ριστή, έχει γίνει μιά συνήθεια, θέλει 
τήν παρουσία του παντού. Αύτός δ 
άνθρωπος έχει τάξει τήν ζωή του νά 
υπηρέτηση τόν νόμο καί τόν συν
άνθρωπό του, μέ κάθε θυσία, Αψη
φώντας κάθε κίνδυνο.

θ ά  τόν δήτε νά ρυθμίζη τήν κυ
κλοφορία πεζών καί όχημάτων μέ 
μαθηματική Ακρίβεια, μέσα σ’ ένα 
πλήθος αυτοκινήτων πού οί δδηγοί 
είναι πάντα βιαστικοί καί νευρικοί. 
Καί σ’ ένα πλήθος πεζών πού Ανυ
πόμονοι θέλουν νά περάσουν στό Α
πέναντι πεζοδρόμιο. Ό  θόρυβος, τά 
καυσαέρια, δ ήλιος, ή ζέστη, τό κρύο, 
ή βροχή, δέν μποροΰν νά τόν λυγί
σουν.

θ ά  τόν δήτε στό περιπολικό νά πε- 
ριπολή νύχτα μέρα δλη τήν πόλι, δ- 
ταν οί άλλοι έχουν κλείσει τά γρα
φεία τους καί τά καταστήματά τους 
καί κοιμούνται Αμέριμνοι καί ήσυχοι, 
ξέροντας πώς κάποιος προστατεύει 
τήν περιουσία τους.

θ ά  τόν δήτε νά περιπολή πεζή τήν 
νύχτα μέ τόν ήλεκτρικό φανό, έρευ- 
νώντας στό μισοσκόταδο μήπως κά
ποιος άφησε τό κατάστημά του Ανοι
κτό καί έκτεθειμένο. θά  δδηγήση 
τόν σίνόφλυγα καί θά τόν προ*τατεύ- 
ση στό τμήμα, θ ά  συλλάβη τόν κλέ
πτη, τόν κακοποιό, μέ κίνδυνο τής 
ζωής του προστατεύοντας τήν περιου
σία τών πολιτών, θ ά  τόν δήτε νά πε
ρί πολή μέρα, νά παρατηρή τά κακώς 
κείμενα καί νά Αποσπά τήν έκτίμη- 
σι καί τόν θαυμασμό τών πολιτών 
γιά τήν εύγένειά του καί τήν σοβαρή 
στάσι του. Παρέχει πρόθυμα κάθε 
πληροφορία γιά δ,τιδήποτε, Ανοίγει 
καί συμβουλεύεται τόν δδηγό του γιά 
νά είναι Ακριβής ή πληροφορία πού 
θά δώση. Καί δλα αύτά πάντα μέ 
χαμόγελο καί εύδιάθεσι, γιατί έτσι 
τόν θέλει τό κοινό.

θά  τρέξη δταν τού τό ζητήσουν 
καί δταν καταπατούνται τά δικαιώ
ματα τών άλλων. Είναι πανταχοΰ 
παρών, διά νά δώση λύσεις, νά ίπι- 
ληφθή. Τό ραδιόφωνο τοΰ Α ένοχλεί 
τόν δείνα κατά τις ώρες κοινής ήσυ- 
χίας. Ό  Β' υβρίζει τόν Γ, καί 6 μέν 
τραυματίζει τόν δέ. Στό πρόσωπο 
τού Αστυφύλακος βρίσκουν τόν άμεσο 
προστάτη καί οί Αδικηθέντες καί οί 
Ανήμποροι.

Μέ κάθε προθυμία θά προσφέρη 
τήν βσήθειά του, δταν τοΰ ζητηθή 
κι’ δταν πρόκειται Ακόμη νά σώση 
έναν άνθρωπο. Τό Αλτρουϊστικό του 
πνεύμα καί έντσικτο είναι Ισχυρό.

θά  σπεύση νά προσφέρη σέ πά- 
σχοντας καί κινδυνεύοντας συνανθρώ
πους του τό αίμα του πού τδ έχουν 
μεγάλη Ανάγκη, καί πού κρίνεται ή 
τύχη τής ζωής των.

θά  τόν δήτε νά μετέχη ένεργώς 
στήν κοινωνική ζωή, στις κοινωνι
κές έκδηλώσεις πού σέ πολλές Απ’ 
αύτές διακρίνεται διά τήν έπιτυχή 
παρουσία του καί γίνεται Αντικείμενου 
ευμενών σχολίων, θά  τόν δήτε νά 
τρέχη στά στάδια μέ τά έθνικά μας 
χρώματα καί νά κερδίζη, νά γίνεται 
Αντικείμενο θερμών έκδηλώσεων. Νά 
παίζη ποδόσφαιρο καί νά συναρπά- 
ζη τά πλήθη, νά πχλεύη, νά πυγμα- 
χή , νά κολυμβά, νά παίζη Μπάσκετ, 
βόλλεϋ καί πάντα νά κερδίζη. Νά 
είναι Απλησίαστος καί Ανίκητος στήν 
σκοποβολή. Νά διαιτητεύη Αγώνες καί 
τό φίλαθλον κοινό νά έχη πλήρη έμπι- 
στσσύνη γιά Αντικειμενική διαιτησία.

θ ά  τόν δήτε νά μετέχη καί στήν 
πνευματική καί καλλιτεχνική ζωή 
τοΰ τόπου μας. Νά συγγράφη καί νά 
έκδίδη βιβλία. Νά μετέχη καί νά δι- 
ευθύνη χορευτικούς καί μουσικούς δ- 
μίλους.

Αυτός είναι δ Αστυφύλαξ, δ Ακοί
μητος φρουρός τού νόμου καί τής τά- 
ξιεως. Ό  Ινσαρκωτής τής έμπιστο- 
σύνης καί τοΰ δικαίου. Ό  πάντα χα
μογελαστός καί πρόθυμος, φίλος δλων 
ανεξαιρέτως τών πολιτών.

Ό  Έ λλην ’Αστυφύλαξ

ΑΝΑΣΤ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
’Αστυφύλαξ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΣΑΕΖΑΡ
U  ΝΙΚΗ δέν ήταν στό σπίτι, δταν ήρθε τό τηλεφώνημα, και 
■*··* ή φίλη της, μέ τήν δποία μοιραζόντουσαν τό διαμέρισμα 
ποό έμενε, πήρε τό μήνυμα γιά κείνην. Τής Ικανέ τόση Ιντύ- 
πωση αυτό πού άκουσε, ώστε δέν μπόρεσε νά βγάλη λέξη. Αέν 
ήταν σίγουρη πού άκριβώς δ Γούλφ είχε δή τήν Νίκη νά παίζη. 
ΤΗταν σ’ αύτό τό Ιργο πού είχε παίξει έκεΐνο τό καλοκαίρι; 
"Η μήπως ήταν δ μικρός ρολάκος, πού είχε σέ μιά διαφημι
στική ταινία στήν τηλεόραση; ’Αλλά τί σημασία είχε τώρα 
αύτό; Σημασία είχε τό μήνυμα πώς ή Νίκη έπρεπε νά βρί
σκεται στίς τέσσερις άκριβώς στό θέατρο «Μπρόουντχορστ», γιά 
νά τής δώσουν νά δοκιμάση ένα ρόλο. Ή  Νίκη, δταν τάκουσε, 
πήδησε μέχρι τό ταβάνι καί σηκώθηκε καί βγήκε άπό τό σπί
τι της, γιά  νά πάη στό θέατρο, χωρίς κάν νά σκεφτή νά ρίξη 
μιά ματιά στόν καθρέφτη, χωρίς καν νά χτενίση τά μαλλιά
της·

■'Ήταν μόνο πέντε άνθρωποι πάνω στή σκηνή, δταν μπήκε 
ή Νίκη στό θέατρο καί οΐ τέσσερις ούτε κδν πού σήκωσαν τό 
κεφάλι τους, νά δούν ποιός έμπαινε, δταν έκείνη προχώρησε 
διστατικά πρός τά παρασκήνια. Ό  πέμπτος, ένας νέος αδύ
νατος άνδρας μέ πουλόβερ, προχώρησε πρός τά μέρος της. Ή  
Νίκη ήξερε πώς αύτός ήταν δ Γούλφ, δ σκηνοθέτης, πού, άφού 
είχε δουλέψει μέ έπιτυχία σέ διάφορα θέατρα, έκανε τώρα τό 
ντεμπούτο του μ’ αύτό τό έργο στό Μπροντγουαίη.

— Σάς ξέρω, τής είπε. Είστε ή Νίκη ΙΙόρτερ. Εύχαριστώ 
πού ήρθατε.

— ’Εγώ σάς εύχαριστώ κ. Γούλφ, άπάντησε έκείνη ντρο
παλά, χωρίς ώστόσο νά ξεχάση πώς ή βαθειά, πλούσια φωνή 
της. ήταν άπό τά μεγαλύτερα άτού πού είχε.

—Λοιπόν, θά σάς πώ περί τίνος πρόκειται, είπε δ Γούλφ 
Υπάρχει δ ρόλος μιάς νέας χήρας, πολύ νέας, καί. . .  καί δέν 
θάλεγα πώς είναι άκριβώς δ τύπος τής πολύ θλιμμένης χή 
ρ α ς ...  Δέν πρόκειται γιά  μεγάλο ρόλο, μικρός είναι, άλλά 
έχει κάτι πού τόν προσέχει τό κοινό. Είναι ένδιαφέρον.

Ή  Νίκη είχε πάρει στά χέρια της τό σενάριο καί τό 
ξεφύλλιζε.

— Δοκιμάστε νά άπαγγείλετε αύτά ποό λέει στήν σελίδα 
12, τής είπε δ Γούλφ. Ή  Μαίρη - Λού, ή χήρα, είναι από τις 
Νότιες Πολιτείες, άλλά προσέξτε τόν τόνο τής φωνής σας, 
είναι δύσκολο νά μιμηθή κανείς τήν προφορά τού Νότου.· Πρέ
πει ν’ άκούγεται, χωρίς δμως ύπερβολές.

Ό  Γούλφ σταμάτησε λίγο έτοιμος νά γυρίση έπάνω στήν 
σκηνή, άλλά κοντοστάθηκε μιά στιγμή κυττώντας τήν Νίκη 
καί μετά συνέχισε:

— Κύτταξε μόνο Νίκη. Μπορώ νά σέ λέω Νίκη, έτσι δέν 
είναι; Πρέπει νά ξέρης δ τ ι . . .  σταματήσαμε τις πρόβες αύτοΰ 
τού ρόλου τήν περασμένη Παρασκευή. 'Ο μόνος ρόλος, γιά  τόν 
όποιο είχα μερικές άμφιβολίες, ήταν αύτός καί σχεδόν είχαμε 
βρή κάποιαν. . . Μετά θυμήθηκα πώς σέ είχα δή σέ κάτι δια
φημιστικό, στήν τηλεόραση νομίζω, καί άποφασίσαμε νά σέ 
δοκιμάσουμε.

Τό μέρος πού τής δώσανε νά διαβάση στήν σελίδα 12 
είχε κάποιο ένδιαφέρον νόημα καί ή Νίκη ήξερε πώς διάβαζε 
καλά. "Οταν τέλειωσε, μιά γυναίκα μέ μπλέ παντελόνια ποό 
καθόταν στά πίσω καθίσματα, έβγαλε ένα άναστεναγμδ καί 
χτύπησε παλαμάκια.

—Λοιπόν, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! είπε καί ό Γούλφ 
εύχαριστημένος. Δέν θά σέ παιδέψουμε πολύ ώσπου νά πάρουμε 
τήν άπόφαση. Οί πρόβες άρχίζουν τήν έρχόμενη έβδομάδα.

**·
ΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ στό δρόμο, δ κρύος άέρας καί τό βρεγμένο 

γλιστερό πεζοδρόμιο τήν φέρανε πίσω στήν πραγματικότητα. 
Ναί, τούς είχε άρέσει καί θά τής δίνανε τόν ρόλο. Γύρισε τά 
κεφάλι της καί κύτταξε τις μεγάλες διαφημίσεις τού έργου 
πού ήταν κολλημένες στόν τοίχο, έξω άπό τό θέατρο καί δταν 
είδε τήν κοπέλλα στό ταμείο νά τήν κυττάζν μέ περιέργεια, 
τής ήρθε νά πάη καί νά πέση στήν άγκαλιά της καί νά τής 
τά διηγηθή δλα. Συγκρατήθηκε καί γύρισε παίρνοντας τόν 
δρόμο πρός τήν καφετερία πού ήταν στή γωνία. Ή ταν έτοιμη 
νά παραγγείλη καί δεύτερο καφέ, δταν πρόσεξε, δυό τραπέζια 
πιδ πέρα άπό αΰτήν, τή νέα γυναίκα μέ τά μπλέ παντελόνια 
πού τήν είχε χειροκροτήσει στό θέατρο, νά στέκεται καί νά 
τήν κυττάζη σάν νά περίμενε νά τής κάνη νόημα ή Νίκη νά 
πάη νά καθήση μαζί της.

Ή  Νίκη τής χαμογέλασε καί ή κοπέλλα, χωρίς νά πε- 
ριμένη τίποτα παραπάνω, προχώρησε πρός τό μέρος της.

—θά ήθελα νά σάς μιλήσω γιά ένα λεπτό, είπε πάλι ή 
ξένη.

—Βεβαίως, είπε ή Νίκη, μαζεύοντας τήν τσάντα της, άπό 
τό διπλανό κάθισμα, γιά νά καθήση ή κοπέλλα. Μά, σάς θυ
μάμαι άπό τό θέατρο.

—Ναί, είπε ή άλλη καθώς καθότανε. Ήμουνα έκεϊ, άλλά

1 ,  λοιπ όν, Οό
σάς παρακαλώ μήν πήτε τίποτα στόν κ. Γούλφ. Είμαι ξέρετε 
ή Τζίλ Γιάρμπορω, ίσ ω ς ... νά σάς μίλησε γιά μένα δ κ. 
Γούλφ.. .

— "Οχι, δέν μοβ είπε τίποτα.
—ΜοΟ κάνει έντύπωση πού δ κ. Γούλφ δέν σάς είπε τίποτα 

γιά μένα. Γιατί, ξέρετε, σχεδόν μοΟ είχε ύποσχεθή αύτόν τόν 
ρόλο τήν περασμένη Παρασκευή. Τόν ρόλο τής Μαίρη- ΛοΟ.

—Λυπάμαι πολύ δεσποινίς... δεσποινίς...
— Γιάρμπορω. Λέγετέ με δμως, Τζίλ. ’Εσάς σάς λένε 

Νίκη, έτσι δέν είναι;
—Ναί.
Ή  κοπέλλα καθόταν άπέναντι άπό τή Νίκη γελώντας νευ

ρικά. Ξαφνικά τά γέλιο της σταμάτησε καί τό πρόσωπό της 
πήρε μιά σοβαρή έκφραση:

-—Μή πάρης αΰτή τή δουλειά, Νίκη. Τηλεφώνησε στόν 
Γούλφ καί πές του πώς δέν τόν θέλεις. Πώς έχεις κάποιο άλλο 
συμβόλαιο καί δέν μπορείς.

Ή  Νίκη άνοιγόκλεισε τά μάτια της, σάν νά ήθελε νά 
συνέλθη άπ’ αύτά πού άκουγε. Ή  πρόταση ήταν άδιάντροπη. 
Τίποτ’ άλλο.

— Δέν τό λές σοβαρά; ρώτησε.
—Μά πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Είμαι καλύτερη άπό 

σένα, Νίκη. "Εχω δουλέψει πολύ σκληρότερα. Αέν τόν άξίζεις 
αύτό τόν ρόλο δσο έγώ.

—Μά κι’ έγώ έχω άνάγκη αύτή τή δουλειά. Δέν μπορείς. .
— Δέν τήν χρειάζεσαι δσο έγώ. "Οχι. Δέν τήν χρειάζεσαι ι 

δσο έγώ.



Ή  Τζίλ έκλεισε τά μάτια της σάν νά ήθελε μ’ αύτόν τόν 
τρόπο νά δώση τήν έντύπωση κάτι τοΟ τελειωτικοΰ. Ή ταν 
δμως άνακούφιση γιά τήν Νίκη δτι αύτή ή ματιά δέν ήταν 
πιά καρφωμένη έπάνω της. Μετά τά μάτια ξανανοίξανε καί 
τό κορίτσι μίλησε καί πάλι:

— "Αν τόν πάρης αυτόν τδν ρόλο, θά σέ σκοτώσω. 'Ο 
θεός νά μέ βοηθήση, Νίκη, άλλά θά τό κάνω καί ατό λέω.

Ή  Νίκη άνοιξε τό στόμα της καί έπεσε πίσω στή καρέ
κλα της μή μπορώντας νά πή λέξη. Ή  άλλη δμως συνέχισε 
άνελέητα:

— θά σέ σκοτώσω καί μετά θά σκοτωθώ κ ι’ έγώ. Τδχω 
σκεφτή αΰτό έδώ καί πολό καιρό. Τδχα σχεδόν άποφασίσει ν’ 
αύτοκτονήσω καί τώρα έδωσα μιά τελευταία ευκαιρία στόν 
έαυτό μου. Καί δέν θέλω νά χάσω αύτήν τήν εύκαιρία.

"Ανοιξε μέ χέρια ποό τρέμανε τήν τσάντα της καί έβγαλε 
άπό μέσα ένα μικρά μπουκαλάκι ποό στήν έτικέτα του ήταν 
άρκετά ευδιάκριτα χαραγμένη ή νεκροκεφαλή καί τά δυά σταυ
ρωτά κόκκαλα ποό όποδηλώνουν δηλητήριο.

— Δέν μπορείς νά μέ φοβίσης έτσι. Δέν έχεις τό δικαίω
μα. Αΰτό είναι έκβιασμός! φώναξε ή Νίκη.

— Δέν θέλω νά σέ φοβίσω οδτε καί σοδ κάνω έκβιααμό. 
Σου λέω μόνο τί πρόκειται νά συμβή.

Σηκώθηκε βιαστικά άπό τό τραπέζι, γυρίζοντας τό κε
φάλι της άπό τήν άλλη μεριά σάν νά ήθελε νά κρύψη τά δά- 
κρυά της καί μαζεύοντας τήν τσάντα της έκανε πώς έφευγε. 
Μετά γύρισε πίσω κι’ άφησε μισό δολλάριο στό τραπέζι γιά 
τόν καφέ της καί γύρισε καί χάθηκε στόν κόσμο ποό έμπαινε 
έκείνη τήν ώρα.

ΓΙΑ τήν Νίκη δέν όπήρχε κανένα δίλημμα. Στό βάθος τοδ 
μυαλοϋ της, χωρίς κ ι’ ή ίδια νά τό έχη καταλάβει, είχε πά
ρει τήν άπόφασή της.

Τό έπόμενο πρωί στις δχτώμιση, χτύπησε τό τηλέφωνο. 
Ή  Νίκη μισοκοιμισμένη άκόμη άπλωσε τό χέρι της κάτω άπό 
τά σκεπάσματα καί πήρε τό ακουστικό.

—Νίκη; Έδώ δ Κάρλ Γούλφ...
Έ κλεισε τά μάτια της καί άπό μέσα της είπε μιά προ

σευχή.
— "Αν τόν θέλης αύτόν τόν ρόλο, έμείς πάντως σέ θέλου-

ιέ  σκοτώ σω !
με. θά έχουμε τήν πρώτη δοκιμή τήν Τρίτη τό πρωί στις δέκα. 
Μπορείς νά είσαι στό θέατρο;

—Μά, βέβαια, είπε ή Νίκη δσο πιό φυσικά μπορούσε.
Μετά, άφού άποχαιρέτησε τόν σκηνοθέτη κι’ έκλεισε τό 

άκουστικό, έτρεξε στό δωμάτιο τής φίλης της σάν τρελλή.
— Ξύπνα χα ζή ! τής φώναξε μή μπορώντας νά συγκρατηθή 

άλλο. Ξύπνα! Τήν πήρα τήν δουλειά!
Τήν Τζίλ Γιάρμπορω τήν ξέχασε έντελώς μέ τό νά δια- 

βάζη γιά νά μάθη άπέξω τόν ρόλο της.

***

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ τά βράδυ γύρισε σπίτι της άπό τό θέα
τρο κουρασμένη άλλά έξακολουθώντας νά είναι πάντα εύχα- 
ριστημένη. Ή  Τερέζα ήθελε νά βγοδνε έκεϊνο τό βράδυ μέ δυά 
φίλους της, άλλά ή Νίκη είχε άρνηθή. "Οταν μπήκε, τό δια
μέρισμά τους ήταν σκοτεινό. Ή  Τερέζα είχε φύγει. Ή  Νίκη 
γδύθηκε καί ξάπλωσε στόν καναπέ μ’ ένα βιβλίο. Ξαφνικά 
χτύπησε τό κουδούνι καί σηκώθηκε ν’ άνοιξη χωρίς τδν πα- 
ραμικρότερο δισταγμό, γιατί είχε ξεχώσει έν τφ μεταξύ τήν 
Τζίλ Γιάρμορω, πού άνοίγοντας τήν είδε νά στέκεται μπροστά 
της.

— Δέν ήταν εύκολο νά σέ βρώ, είπε. Στό τέλος ρώτησα 
τόν θυρωρό τοδ θεάτρου.

— Σέ παρακαλώ, μήν κάνης φασαρίες τώρα, ψιθύρισε ή 
Νίκη. "Ολα έχουν τελειώσει καί δέν θά ώφελήση σέ τίποτα

νά κάνης σκηνές. Σάς παρακαλώ, μις Γ ιάρμπορω ..., πρόσθεσε 
στό τέλος δσο πιό ψυχρά μπορούσε.

—-Λέγε με Τζίλ, δπως μέ φώναζες ώς τώρα.
Ή  Τζίλ προχώρησε καί μέ τή ματιά της πέρασε σχεδόν 

δλο τό διαμέρισμα. Μετά έβγαλε τό παλτό της άρκετά ήρεμα 
καί γιά μιά στιγμή ή Νίκη νόμισε πώς δέν θά είχε φασαρίες.

—Βάζω στοίχημα πώς δέν πήρες στά σοβαρά αύτά πού 
σοδ έλεγα στήν καφετερία. "Οτι σκόπευα νά σέ σκοτώσω καί 
νά σκοτωθώ κ ι’ έγώ.

Μά σέ παρακαλώ, είπε ή Νίκη, ξέχααέ τα τώρα αύτά.
—Νόμισες πώς σέ κορόϊδευα. "Εκανες δμως, λάθος. Είμαι 

πολύ καλύτερη άπό σένα γ ι’ αύτόν τόν ρόλο. Είμαι καλύτερη. 
Ξέρεις τί είναι τό λάθος μέ σένα; Βάζεις δλη σου τήν ήθοποιία 
στή φωνή. Παίζεις μόνο μέ τή φωνή καί καθόλου μέ τό ύπό- 
λοιπο σώμα σου.

Μετά άνοιξε τήν τσάντα της κ ι’ έβγαλε άπό μέσα τό μικρό 
μπουκαλάκι πού είχε δείξει στή Νίκη, μέσα στήν καφετερία. 
"Αρχισε νά τό παίζη νευρικά στά δάκτυλά της.

— θά σέ κάνω νά τό πιής αύτό, πρόσθεσε.
Ή  Νίκη πετάχτηκε έπάνω έξαλλη.
-—θά φωνάξω, είπε. Τήν παραμικρότερη κίνηση νά κά

νης καί θά φωνάξω. Τπάρχουν άνθρωποι στό διπλανό διαμέ
ρισμα. . .

— Δέν είσαι άξια, είπε ή Τζίλ κάνοντας ένα μορφασμό πε- 
ριφρονήσεως. Δέν είσαι διατεθειμένη νά παλαίψης γιά  μιά 
δουλειά δπως έγώ. Γιά νά πάρης δουλειά στό θέατρο πρέπει 
νά είσαι καί λίγο έξαλλη, τρελλή. Πρέπει νά θέλης τόσο πο
λύ ώστε νά τά παίζης δλα γιά δλα. Γι’ αύτό είμαι καλύτερη 
άπό σένα, Νίκη.

Μέ άργές κινήσεις ξεβούλωσε τό μπουκαλάκι.
— Έ ξω  άπό δώ! Έ ξω  άπ’ τό σπίτι μου! φώανξε ή Νίκη 

έξαγριωμένη.
Ή  Τζίλ σηκώθηκε καί σάν νά περπατούσε μέσα σέ δνειρο, 

έκανε δυό βήματα πλησιάζοντας τήν Νίκη.
—Αύτό είναι γιά  σένα, Νίκη, είπε δίνοντάς της τό μπου

καλάκι. Γιά σ ένα ...
Ή  Νίκη στρίγγλισε.
Ή  Τζίλ σταμάτησε καί ή έκφραση τού προσώπου της είχε 

άλλάξει. Έφερε τό χέρι της πού έτρεμε στό μέτωπό της. 
Ξαφνικά είχε χαθή ή λάμψη πού είχε στά μάτια της. "Εφερε 
τό μπουκαλάκι στό στόμα της καί γέρνοντας τό κεφάλι της 
πίσω άδειασε τό περιεχόμενό του. Τό κατάπιε μέ δυσκολία, 
μέ πόνο σχεδόν καί μετά άφησε τό μποκαλάκι νά πέση καί νά 
κυλήση στό χαλί. Τής Νίκης τής ξέφυγε άκόμη μιά στριγγλιά 
καθώς σκέπαζε τά μάτια της μέ τά χέρια της καί μετά έτρεξε 
πρός τήν Τζίλ ποό στεκόταν στήν ίδια θέση σά πετρωμένη.

— "Ασε με τώρα έμένα, τής είπε βραχνά ή Τζίλ. ΙΙέτυ- 
χες αύτό πού ήθελες, άσε με τουλάχιστον νά. . . θεέ μου, 
πονάω. . .

Δίπλωσε τά χέρια της πάνω στό στομάχι της καί σωριά
στηκε στόν καναπέ.

—θά φωνάξω ένα γιατρό, κατώρθωσε νά προφέρη ή Νίκη.
—Μήν κάνης τίποτα, τήν πρόσταξε ή άλλη.
θά  πρέπει νά πονοΰσε πολό, γιατί τό πρόσωπό της είχε 

γίνει κάτασπρο καί τό σώμα της τρανταζότανε άπό τούς σπα
σμούς. Ή  Νίκη άπλωσε τό χέρι της καί πήρε τό τηλέφωνο.

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ κι’ δ νοσοκόμος πού έτρεξαν καί πήρανε τήν 
άπό τόν καναπέ καί τήν ξαπλώσανε στό κρεββάτι τής Νίκης 
ήταν κ ι’ οί δυό τους ψύχραιμοι καί μεθοδικοί. Γιά μισή ώρα 
ή Νίκη άκουγε πίσω άπό τήν κλειστή πόρτα τού ύπνοδωματίου 
της τις Φωνές καί τήν άγωνία τής ξένης κοπέλλας. Σέ λίγο 
βγήκε έξω δ γιατρός καί άπό τήν έκφραση τοδ προσώπου του 
ή Νίκη κατάλαβε πώς τά πράγματα ήτανε κάπως καλύτερα.

— Σέ δυό - τρεις μέρες θά είναι άπολότως καλά, τής είπε 
έκεΐνος καθησυχαστικά. Τής κάναμε πλύση στομάχου καί τής 
δώσαμε καί ένα υπνωτικό γιά νά περάση πιό ήσυχα τήν νύχτα.

Ή  Νίκη τόν κύτταζε μέ τό στόμα όρθάνοιχτο. "Ολα αύτά 
τής ραινόντουσαν τόσο παράξενα, τόσο ξένα. 'Ο γιατρός άναψε 
ένα τσιγάρο καί κάθησε στήν πολυθρόαν άπέναντί της.

— θέλω δμως κάτι νά σας ρωτήσω. Κάτι πολύ σοβαρό.
Ναι; είπε μόνο ή Νίκη.
— Ή  κοπέλλα ισχυρίζεται πώς νόμισε δτι έπινε ένα σι

ρόπι γιά τόν βήχα καί πώς δλα γίνανε κατά λάθος. ’Ε σ ε ίς .. .  
πέστε μου, έσεϊς ήσασταν έδώ δταν έγιναν αύτά;

—Ναί, έδώ ήμουν.
*0 γιατρός τήν κύτταξε σκεφτικός.
— Ξέρετε, άν μάς λέη ψέματα καί τό κατάπιε έπίτηδες 

αύτό τό δηλητήριο, θά πρέπει νά τό δηλώσουμε στήν άατυνο- 
μία. Στήν χώρα μας ή αύτοκτονία θεωρείται έγκλημα.

—θέλετε νά πτήε πώς θά τήν συλλάβουν;
— Δέν ξέρω δν θά φθάσον μέχρις έκεΐ. Πάντως, θά τής 

γίνη μιά ψυχιατρική θεραπεία, παρακολούθηση. "Ισως νά τήν



στείλουνε καί αέ καμμιά κλινική. Ot άνθρωποι πού δοκιμά
ζουνε μιά φορά ν’ αύτσκτοινήσουν μπορεί νά τύ ξαναεπιχειρή- 
σουν. ’Εσείς, δεσποινίς, τ ί έχετε νά πήχε; Είναι δλα όπως 
μάς χά είπε;

— Ναί, άπάνχησε ή Νίκη, άποφεύγονχας χ6 βλέμμα χοϋ 
γιαχροΟ. Πρόκειται γιά  άχύχημα. Λέν είχε κανένα λόγο.

"Οταν έφυγαν δ γιαχρός καί δ νοσοκόμος, ή Νίκη πήρε 
σχδ χηλέφωνο χό Θέαχρο. Ή θελε νά μιλήση αχδν Κάρλ Γούλφ 
άλλά χέχοια ώρα κανείς δέν ήχαν έκεί. Βρήκε χδν Αριθμό χοΰ 
σπιχιοΟ άπδ χδν καχάλογο. Άπάνχησε δ ίδιος σχδ χηλέφωνο 
καί χήν άκουγε προσεκχικά καθώς χοΰ έξηγοΰσε:

— Μοΰ συνέβη κάχι χδ χελείως άπροσδόκηχο. . . Πρέπει νά 
λείψω γιά δυδ έβδομάδες άπδ χήν Νέα 'Γόρκη καί καταλα
βαίνετε πώς. . . νά, Θέλω νά πώ, πώς Θά είναι άδύναχο νά 
είμαι έδώ γιά χίς πρόβες. Γι’ αΰχό κ ι’ αποφάσισα νά σάς 
πάρω καί νά σάς χδ πω χέχοια ώρα. Πολύ λυπάμαι κ. Γούλφ, 
άλλά δέν μπορώ νά κάνω χίποχα.

—Καχάλαβα, είπε δ Γούλφ. Πολύ λυπάμαι, Νίκη. Κρίμα, 
γιαχί νομίζω πώς ήσουνα πολύ καλή γ ι’ αύχό νχόν ρόλο. "Ισως 
μιά άλλη φορά.. .

Sxlc μύχες χών ποδιών χης πήγε μέχρι χδ διπλανδ δωμά- 
χιο, δπου ή Τζίλ κοιμάχαν άκόμη σχδ κρεββάτι χης. Κουνήθηκε 
λίγο σχδ πλησίασμα χής Νίκης, άνοιξε χά μάχια χης καί χήν 
είδε.

— Τηλεφώνησα σχδν Κάρλ Γούλφ, είπε ψυχρά ή Νίκη. 
Μ’ άκοΟς, Τζίλ; Τηλεφώνησα αχδν Κάρλ Γούλφ χού είπα πώς 
δέν ήθελα χδν ρόλο. Είναι δλος δικός σου.

Ή  Τζίλ Γιάρμπορω χαμογέλασε άπδ χδ μαξιλάρι πού 
ήχαν βουλιαγμένο χδ κεφάλι χης.

—Είμαι καλύτερη άπ όαένα, Νίκη. Αύχδς δ ρόλος μοΰ 
άξίζει. Δέν σχδ άπέδειξα άλλωσχε; Πές μου ,δέν αοΰ χδ απέ
δειξα;

—Τί έννοείς; ρώχησε ή Νίκη.
—Μά σχεδόν πέθανα, είπε ή Τζίλ καί μεχά ξέσπασε σέ 

γέλια. ’Εσύ θά μπορούσες νά καχαπιής σκέχο νερό καί μεχά 
νά πεθάνης; ’Εγώ κόνχεφα νά πεθάνω. Νερό, Νίκη! Νερδ σκέχο 
ήχαν! ’Εσύ θά χδκανες ποτέ σου αύχό; θά  χδ έκανες γιά ένα 
ρόλο;

HENRr SLESAR

ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ύπό τού κ. Γ. Κοντογεώργου Αρχηγού Α.Π. έ.ά. pac 

όπεστάλη ή κάτωθι επιστολή, δημοσιευθεϊσα εις τήν έφημε- 
ρίδσ «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ -  ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΗΧΩ».

Άνέγνωσα χδ εις χδ φόλλον χής 12ης χρέχ. δημοσίευμα 
δπδ χδν χίχλον «ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» καί έχαράχθην κά
πως, έκ χοΰ περιεχομένου χής μακροσκελούς έπισχολής, χοϋ χ. 
Εϊσαγγελέως καί πρώην δπλαρχηγού ’Εθνικής Άνχισχάσεως 
κ. Γ. Ξενάκη, διά χής δποίας χαρακχηρίζονχαι ώς «κοινωνικά 
άπροβράσμαχα», άμα δέ καί ώς προδόχαι χής παχρίδος, οί συμ- 
μεχασχόνχες γενικώς εις χά έν λόγψ χάγμαχα οθς μάλισχα 
δέν θά έδει νά εύνοήση δ καχά χδ 1969 έκδοθείς Γενικός 
Νόμος 179 «περί έθνικής άνχισχάσεως», χροποποιών δήθεν χάς 
δικαίας διατάξεις χής 6π’ άριθ. 6)1945 Συνχακχικής πράξεως 
χού Ν. 533)45 κ.λ.π.

Είναι γνωσχδν χοΐ- πάσι, δχι έπιθυμία χών συμμάχων καί 
χοΰ Ελληνικού Σχραχηγείου Μέσης Ανατολής ήχο ή άπδ 
κοινού ύπδ χών άνχαρχικών δμάδων άνχιμεχώπισις χοΰ έχθροϋ, 
πλήν έν χή πράξει άπεδείχθη χοϋχο άνεφάρμοσχον, διόχι σκο
πός μέν χών έθνικών δμάδων ήχο ή ειλικρινής συμβολή χων 
εις χδν γενικόν άγώνα πρδς άντιμετώπισιν χοϋ καχακχηχοΰ διά 
χήν άπελευθέρωσιν χής παχρίδος, ένφ χών άνχεθνικών ήχο ή, 
έπ’ εύκαιρίφ χής ύποδουλώσεως χής χώρας, δημιουργία χών 
καχαλλήλων προϋποθέσεων διά χήν έν καιρφ ύπαγωγήν χαύ- 
χης εις χδ κομμουνισχικδν μπλόκ, δ ι’ δ συνέφερεν εις χού- 
χους έν πολλοίς ή διευ-.-ιδλυνσίς χοϋ καχακχηχοΰ.

Πρδς έπιχυχίαν χοΰ σκοπού χων, αί χελευταϊαι έθεσαν άπδ 
χής πρώχης σχιγμής εις έφαρμογήν σχέδιον άποβλέπον εις χήν 
έπί νέων βάσεων άνασύσχασιν χοϋ ύπδ χοϋ άειμνήσχου Μανιαδά- 
κη διαλυθένχος μηχανισμού χων καί δή εις χάς μεγάλας πό
λεις, εις άς, μεχαξύ χών άλλων, συνέστησαν καί χάς περιφή- 
μους δολοφονικάς δμάδας «ΟΠΛΑ» πρδς άποσχολήν εις χδν 
άλλον κόσμον χών δήθεν προδοχών, οΐχινες δέν ήσαν άλλοι άπδ 
χούς άγνούς έκείνους έθνικόφρονας μεχαξύ χών δποίων καί ή 
πλειάς χών άνδρών χών Σωμάχων ’Ασφαλείας καί χών άξιω-

μαχικών χοϋ διαλυθένχος σχραχεύματος, οΐχινες έφ’ δσον θά 
έξουδεχεροΰνχο, δ ύπόλοιπος λαός θά ήχο πλέον πειθήνιον δρ- 
γανον χών κομμουνιστών, διά χήν εις καχάλληλον στιγμήν πρα- 
γμαχοποίησιν χοϋ μεγάλου σκοποϋ χων, ώς άπεδείχθη έκ χών 
ύσχέρων, διά χοϋ Δεκεμβριανού κινήματος καί χοϋ Συμμοριχο- 
πολέμου.

Καί οί μέν ’Αστυνομικοί καί ’Αξιωματικοί ήσαν ύπόχρεοι 
έξ άγράφων Νόμων νά προστατεύσωσι καχά πρώτον λόγον χήν 
ζωήν αύχών καί χών οικογενειών χων, έν ταύτφ δέ καί χήν 
χοϋ δπσδούλου 'Ελληνικού Λαού.

Πλέον αύχών καί πλειάς Ελλήνων έχαυχίζεχο ώς πρδς χούς 
σκοπούς αύχών καί έδει νά ένωθή πρδς άνχιπερισπασμδν τού 
μεγάλου αύτοΰ έχθροϋ, τού Κομμουνισμού, καχά πρώτον μέν 
λόγον καχά μέτωπον, άφανώς δέ έκ χών πλαγίων, διά χής 
ένιαχύσεως έκ τού κέντρου χών έθνικών άνχαρχικών δμάδων, 
μή (οργανωμένων εις χάς πόλεις, χής έξουδετερώσεως χών κομ
μουνιστών δπως άποστέλωαι συναδέλφους χων εις χήν Μέσην 
’Ανατολήν καί γενικώς διά χήν διατήρησιν δγιοϋς δμάδος 
Ελλήνων διά χήν έν καιρφ δράσιν, ώς έγένετο είς χά Τάγμα
τα ’Εθνοφυλακής Μακρυγιάννη, 'Ιερός Λόχος κ.λ.π.

Οϋτως έδημιουργήθησαν οί Μπουραντάδες, οί Χίτηδες χοϋ 
Γρίβα, χά μικρά Τάγματα χοϋ Κουρκουλάκου, Νχερχιλή καί 
Πληνζανοπούλου, παρόμοιαι δργανώσεις έν χή Χωροφυλακή, ώς 
καί άλλαι μικρότεραι δμάδες είς χάς μεγάλας πόλεις, έκ κα- 
ταστάαεως άνάγκης βεβαίως, ύποστηριζομένας μόνον Οπό χών 
κατοχικών κυβερνήσεων καί χή άνοχή χών στρατευμάτων κα
τοχής, έφ’ δσον χαΰχα δέν έζημιοΰντο, διόχι χά αυνέφερε χό 
«διαιρεί καί βασίλευε». Δέν έπεχαι δμως δχι αί δμάδες αδχαι 
αυνειργάζοντο μέ χδν έχθρόν ή έφερον Γερμανικάς σχολάς, διόχι 
ήσαν "Ελληνες, έάν δέ χαρακχηρίζωνχαι ύπδ χών Κομμουνι
στών ώς προδόχαι καί μέ χδν κακόηχον έκεϊνον τίτλον «Τα- 
γμαχήχαι» χοϋχο άπαιχεί χδ συμφέρον χων, διόχι έζημιώθησαν 
μεγάλως καί δή περισσότερον καί άπδ αύχάς χάς Έθνικάς 
άνταρτικάς δμάδας.

Βεβαίως μεχαξύ δλων αύχών καί είς χδ μέσον χής άνατα- 
ραχής νά παρεισέφρησαν καί ώριαμένοι (έλάχιστοι) μιγάδες 
χήν ψυχήν καί χδ αίμα καί νά έχήρησαν μεχαξύ χών άρχών 
κατοχής στάσιν προδοτικήν. "Ομως τούτους, ούδείς τούς συνε- 
χώρηοεν ούτε θά τούς αυγχωρήση, τοιοϋτοι δέ ένεφανίσθησαν 
καί εις χάς Έθνικάς δμάδας. "Ομως ή ένοποίησις τούτων μέ 
χήν πλειάδα χών παλαισάντων καχά χών Κομμουνιστών καί 
ένισχυσάντων τόν έθνικδν άγώνα ποικιλοτρόπως, ύπό χδν γε
νικόν χαρακτηρισμόν χοϋ προδότου, άποτελεί μεγίστην άδικίαν 
καί δπαρξιν παρά τφ γράφονπ μή καλής πίατεως.’

Άβάσιμος ώσαύχως είναι δ ισχυρισμός τού έπιστολογρά- 
φου δχι ούχί δρθώς έχει δ Ν. 179)1969 άντιτιθέμενος είς χήν 
βούλησιν χών Ελληνικών Συνεδρίων χής Μέσης ’Ανατολής, ίδίφ 
χοϋ Λιβάνου, ώς καί χών σχετικών χοΰ 1955 Νόμων.

Νομίζω δχι δέν είναι πρέπον νά άσχοληθώ μέ χά έν χή 
Μέση ’Ανατολή, ίδίφ είς χδν Λίβανο·; καί έν συνεχείφ διά χά 
μέχρι τού 1946 Νομοθετήματα, διόχι δλοι οί παλαιοί ένθυμού- 
μεθα χήν σύνθεσιν χών Νομοθετών.

'Ο Νόμος δμως 179)69 «περί έθνικής άνχισχάσεως» είναι 
δ δικαιότερος, διόχι βάσει αύσχηρών κριτηρίων άποδίδεται δ 
τίτλος χοϋ άγωνιατοΰ έθνικής άνχισχάσεως είς χδν άγωνι- 
σθένχα πρδς άποκαχάσχασιν χής έξουσίας χοΰ 'Ελληνικού Κρά
τους έπί Ελληνικού χώρου, μέ έχθρόν χά στρατεύματα χής 
κατοχής καί χάς άντεθνικάς δμάδας.

Έάν ώρισμένοι χών άνχαρχικών δμάδων έλαβον χδν χί
χλον, παρά χά άνωτέρω, βάσει χών Νόμων χοϋ 1944 καί 1945 
έκ χοϋ παραθύρου, δρθώς θά άποβάλουν χοΰχον, Τνα χδν λάβουν 
έκεΐνοι, οΐχινες έδωσαν χδ είναι χων ώς "Ελληνες.

Κατ’ άκολουθίαν ύπήρξεν άτυχές χό γεγονός χής δημο
σιεύσεις χής έν λόγψ έπισχολής, ήχις έζημίωσε καί χδν έπι- 
στολογράφον, μέ χδν δποΐον, ώς Εισαγγελέα Πειραιώς πάλαι 
ποτέ συνιειργάσθην έγώ, ώς οικείος Αστυνομικός Διευθυντής, 
δπου σημειωτέο·; ώς Διοικητής χής Νίκαιας άπδ 30.12.1944 
μέχρι 30.8.1945 έξήγαγον 350 πτώματα βαναύσως ύπδ τής 
«ΟΠΛΑ» έκχελεσθένχων Ελλήνων πατριωτών καί δύναμαι νά 
γνωρίζω καλλίχερον παντός άλλου έπί χής πραγμαχικόχηχος 
ήν ένιαχύει καί τδ γεγονός τής συμμετοχής δλοκλήρου τής πα
τριωτικής οικογένειας μου είς τόν άγώνα χής Έθνικής Α ντι
στάσεως.

Έ π ί χούχοις φοβούμαι δχι, έάν πολλοί ήσαν έπιφυλακτικοί 
έναντι χής καχά χδ 1968 γενομένης άπολύσεως χοΰ κ. Είσαγ- 
γελέως, ήδη μεχά χήν έπιστολήν, δέν θά είναι, άφού μάλισχα, 
ώς άναφέρετε είς χδ τέλος χοΰ δημοσιεύματός σας, άπηγορεύ- 
θη είς χοΰχον ύπδ χής Κυβερήαεως ή έξοδος εις χδ Εξωτερικόν.
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μεν άνευ έλέγχου τά γενόμενα τάς ήμέ- 
pac ταύτας. Ή  ποινή τοΰ θανάτου είναι 
αναγκαία, όλλά νά έκτελήτοι αμέσως, 
σοθαρώς, άνευ προσθέτου άγριάτητος.

Λ

Έφημερνς «ΣΤΟΑ» 3 - 7 - 8 4

Έν ΛΕΒΑΔΕΙΑ, τή 1 'Ιουλίου 1884 
Χθές τό έσπέρας άφίκετο ή άπαισία 

λσιμητόιμος, μετά τοΰ καταδίκου Εύαγ- 
γέλη Αγνσντιώτου, ϊνα έκτελεσθή ή θα
νατική ποινή τούτου τήν πρωίαν τής αϋ- 
ριον. Σήμερον δέ τήν πέμπτην ώραν τής 
πρωίας άφίκετο έκ Θηθών καί ό δρα
στήριος Είσαγγελεύς κ. Καρύδας. "Αμα 
τή είσάδω τοΰ καταδίκου τούτου έν τή 
πόλει, γενική ούτως είπεϊν άγανάκτησις 
κατέλαβε τούς πολίτας, άναλογιΖομέ- 
νους τά έγκλήματα δτινα διεπράΕατο ό 
κακούργος οΰτος, οστις έΕ αισχροκέρδει
ας έσφοΕε τόν αδελφόν αύτοϋ, καί τό 
δωδεκαετές κσράσιον τούτου, καί πρός 
τί; ϊνα κληροναμήση τήν εύτελή τού ά- 
δελφοϋ του περιουσίαν! ! Εκτός δέ τού
του τού άποτροπαίου έγκλήματος, είχε 
διαπράΕει καί πλείστα ληστρικά κακουρ
γήματα, ήτο δέ φύσει κακούργος καί ά- 
ποτρόπαιος τήν θέαν. Αλλ' ήτο πεπρω- 
μένον φαίνεται ϊνα μή κορεσθή ή τοΰ 
κοινού περιέργεια' διότι ή κακούργος 
αϋτη ύπαρΕις σήμερον περί τήν 5ην ώ
ραν έΕέπνευοε, πιθανώς έΕ άσφυΕίας, 
καθόσον όπότε ή στρατιωτική δύνομις 
είσήλθεν εις τήν ειρκτήν τής Χαλκίδος, 
ϊνα παραλαβή καί μεταφέρη τούτον έν- 
ταύθα, ούτος ώπλισμένος διά προστυχόν- 
τος κοπτεροΰ όργάνου, ήθελε φονεύσει 
τάν πρώτον προστυχόντα, άλλ' ίδών 
πολλούς ύπαΕ κυματικούς Ειφήρεις, ϊνα 
τόν συλλάβωσιν, έρρίφθη εις τό έν τή 
αυλή τής φυλακής φρέαρ, έΕ οΰ έν ά- 
σφυκτική κσταστάσει τόν έΕέβαλον. Μετά 
δίωρον δέ ιατρικήν προσπάθειαν, έπα- 
νήλθεν έν τή Ζωή, καί ή άπαισία αϋτη 
συνοδεία, καθ' άς ήρύοθην πληροφορί
ας, έκκινήσασα, έκ Χαλκίδος τήν πρωΐ- 
ον τής Παροσκευής, άφίκετο ώς προέ- 
φην, χθές τό έσπέρας ένταϋθα. 'Επί 
τοΰ πτώματος τοΰ κακούργου διετάχθη 
ήδη ή δέουσα νεκροψία, ήτις θ' όποκα- 
λύψπ τά αϊτια τού αιφνίδιου τούτου θα
νάτου. Ή  περιέργεια έγέννησε πολλάς 
έρωτήσεις. Άπέθανεν έΕ άσφυΕίας; έκ 
πλήΕεως; έκ φόβου; έκ δηλητηριάσεως; 
Άνεπιφυλάκτως τάσσομαι ύπέρ τής 
πρώτης έρωτήσεως, άτι οΰτος άπέθανεν 
έΕ άσφυΕίας, τοΰθ' δπερ καί ή διατα- 
χθεϊσα νεκροψία θέλει άποδείΕει ώρι- 
σμένως. Μετά τήν νεκροψίαν τό πτώμα 
θά ένταφιοσθή. Περί δέ τών δημίων τί 
νά εϊπω; Οΰτοι γνωματεύουσιν ϊνα καί 
ήδη γείνη εΕωθι τοΰ Εενοδοχείου έν ώ 
κρατούνται οί δήμιοι, ή καρατόμησις! ! 
ϊνα μή χόσωσι τήν άμοιβήν καί ϊνα μή 
λησμσνήσωσι τήν φιλάνθρωπον αύτών 
τέχνην I ! Καί έκ τούτων έΕ άλλων πεί
θεται τις περί τής έλεεινής διανοητικής 
καταστάσεως τών έλεεινών αύτών ύπάρ-

Εεων. Τό δέ πεορωμένον ώθεϊ άμφοτέ- 
ρους εις όποισίσν τινά κρίσιν. ΕΙς τού
των κατά τήν έμήν γνώμην ταχέως θέλει 
έκλείψει, διότι έρίΖοντες πρός άλλήλους 
δι' έπουσιώδη τινά πράγματα, βιοΰσι χω
ριστά ήδη, άπό στιγμής δ' εις στιγμήν, 
άπειλεϊται ή έλεεινή αύτών ϋπαρΕις. .Η 
άπαισία δέ συνοδεία τής λαιμητόμου, α
ναχωρεί έντεΰθεν τήν πρωίαν τής αϋρι- 
ον, καί διά Χαλκίδος μεταβαίνει εις Ναύ- 
πλιον, έκεϊθεν δέ ποραλομβάνουσα κατα
δίκους, μεταβαίνει εις Γύθειον, Πύργον 
καί Λευκάδα, ένθα θά έκτελεσθώσι θα
νατικοί ποιναί.

Π.

Λ

Έκ τοΰ ’Αστυνομικού δελτίου 
Έφημερΐς «ΣΤΟΑ» 10- 7-84

Τό Σάββατον έν τώ παρά τήν άγίαν 
Τριάδα καφενείω τοΰ X. Φουλόκη, ό Γε
ώργιος Σεβδικαλής, ύποδηματοποιός, έκ 
Σμύρνης, έτραυμότισε κατόπιν έριδος 
δΓ έγχειριδίου (φολτοέτσας) τόν Αν
τώνιον θρήσκον. Ό  αύτουργός συνελή- 
φθη ύπό τής περιπόλου τής έφιππου 
χωροφυλοκής, ό δέ παθών μετηνέχθη 
εις τό δημοτικόν νοσοκομεϊον, ένθα ά- 
πεβίωσεν έκ τών τραυμάτων του.

—Προχθές τήν 8 ώραν τής έσπέρας 
έν τινι έπί τής όδοϋ Αιόλου ύποδηματο- 
ποιίω άστειευάμενοι κατ' άρχάς δύο 
συντεχνίται τού αύτοΰ καταστήματος καί 
άντσλλάσσσντες φιλοφροσύνας "διά μιας 
φαλτσέτας καί ένός καλαποδιού, έπλη- 
γώθησαν όμφότεροι ό μέν διά τοΰ κα
λαποδιού, δπερ έρριψεν ό έτερος, έλα- 
φρώς, ό δέ διά τής φαλτσέτας, ήν έρ- 
ριψεν ό έτερος, καιρίως κατά τάς πλευ
ράς.

— Προχθές τή 10 ώρα τής νυκτός, 
κατά τήν όδόν Άδριανοΰ, ό Γεώργιος 
Φ. Γεωργιάδης, πρώην ύπάλληλος, κω
φός, έτραυμότισε δΓ έγχειριδίου κατό
πιν έριδος τόν Σωτήριον Τσεβάν, έλα- 
φρώς κατά τήν άριστεράν χεϊρα. Ό  αύ- 
τουργός συνελήφθη εύθύς ύπό τών άστυ- 
νομικών οργάνων τοΰ Α ' τμήματος καί 
έκρατήθη.

— Προχθές τήν πρωίαν νέα τις δεκα- 
πενταέτις, κατοικούσα μετά τού πατρός 
αύτής κατά τήν συνοικίαν Ραγκαβδ πα- 
σουσισσθεϊσα ένώπιαν τοΰ ύπαστυνόμου 
τοΰ Α ’ τμήματος κατήγγειλεν ιατρόν τι- 
να, κσθήμενσν εις τό άνω πάτωμα τής 
αύτής οικίας, δτι χθές τήν 5ην ώραν 
μ.μ., άναβδοα εις τήν κατοικίαν αύτοΰ 
ϊνα τώ δώση ύδωρ, έπετέθη καί έβίαοεν 
αύτήν. Ό  βοηθός τοΰ τμήματος έκράτη- 
σεν εις τήν άστυνομίαν τόν κατηγορού
μενον καί ενεργεί τήν δέουσαν άνάκρι- 
σιν, ό δέ ιατρός κ. ΓούΖαρης παρηγγέλ- 
θη νά έκτελέση αύτοψίαν.

Ή διεύθυνσις τής διοικητικής 'Αστυ

νομίας 'Αθηνών καί Πειραιώς, ταραχθεϊ- 
σα έΕ δσων έγράφηααν περί τοΰ άτυ- 
χήματος τοΰ κ. Ροίδου, προσεκάλεσε 
πάντας τούς άμαΕηλάτας καί προέβη εις 
τό δριμύ καί άνήκουστον μέτρον τοΰ νά 
δώση άδειας πρός έΕάσκησιν τοΰ έ- 
παγγέλματός των εις τούς μή συμμορ- 
φωθέντος έτι πριός τάς αιώνιας έκείνας 
προϊστορικός διστάΕεις αύτής. Από τοΰ- 
δε πλέον εϊμεθα ήσφαλισμένοι, δτι πάν- 
τες οί άμοΕηλόται θά μας άνατρέπουν 
μέ δίπλωμα. Δέν ήρκέσθη μόνον εις τού
το ή διεύθυνσις τής 'Αστυνομίας, άλλ' 
άπήτησε νά έφαρμοσθή καί τό βίαιον μέ
τρον τής άναρτήσεως τοΰ τιμολογίου 
εις τήν ράχιν τοΰ εμπρόσθιου καθίσμα
τος' έπειδή δ' έθεώρησεν, ότι τούτο μό
νον του δέν ήρκει νά δώση φιλάνθρω
πον διεύθυνσιν εις τούς τροχούς τής ά- 
μάΕης, ήνάγκοσε νά σημειώσωσιν εύκρι- 
νώς δΓ έρυθροΰ χρώματος έπί τών φα
νών τόν άριθμάν τής άμάΕης των. Γνω- 
ρίΖομεν, δτι πάντοτε ή πρώτη πρδΕις, 
δΓ ής οί νέοι διευθυνταί δεικνύουσιν 
εις τόν λοόν τής πρωτευούσης τήν περί 
τής Ζωής καί ήθικής αύτών μέριμναν, εί- 
νε ή επιβολή τοΰ τιμολογίου εις τούς 
άμοΕηλάτας' άλλά κατά τί τώρα τό φα
εινόν ούτό μέτρον άσφαλίΖει ύμδα άπό 
τοΰ κινδύνου καί τίνα σχέσιν έχει πρός 
τό άτύχημα τοΰ κ. Ροίδου;

Λ

Έπιστέλλουοιν ήμϊν έκ Πατρών, δτι 
άνεκαλύωθη συνεννόησις μεταΕύ τών έν 
ταϊς φυλσκαϊς τοΰ Ρίου καταδίκων καί 
τινων έν Πάτραις προσώπων, σκοπούσα 
τήν άπόδροσιν τών πρώτων. Ή άπόδρα- 
σις έμελλε νά έπιχειρηθή διά στάσεως 
κατά τής φρουράς. Πρός τούτο ύπό τών 
έν Πάτραις φίλων μετεφέροντο κρύφα 
αύτοίς όπλα, ότε εύτυχώς ουνελήφθη- 
σαν φωραθέντες οί τά όπλα μετακομί- 
Ζοντες. Διετάχθησαν άμέοως άνακρίσεις, 
έπαύθη δέ ό έπιστάτης τών φυλακών.

Λ

Κύριε Διευθυντά τής Έφημερίδος

Λωποδύτης έκτακτου καί μοναδικής 
έπιτηδειότητος κατώρθωσεν, δτε διηρχό- 
μην ένώπιαν τοΰ καφενείου ή Θ έ μ ι ς, 
ή τήν Νέαν Αγοράν ωθούμενος ύπό δια
βατών νά μοί άφαιρέση τό πορτοφόλιόν 
μου, νά κρατήση τάς έντός αύτοΰ δρχ. 
125 εις χαρτονόμισυα, έν τών 100 καί 
έτερον τών 25 δρχ., καί νά έπαναφέρη 
εις τήν αύτήν τΖέπην τοΰ στήθους τό 
παρτοφόλιαν. Τώ ύπάσχομαι τιμίως καί 
ένόρκως, δτι τόν συγχωρώ καί παραι
τούμαι πόσης άΕιώσςως έ π  ι α τ ρ ό -  
φ ή ς τών χρημάτων μου καί τώ ύπό- 
σχομαι ότι δέν θά τόν κ α τ α δ ι ώ- 
Ε ω ποινικώς, άρκεϊ μόνον νά εύχορι- 
οτήση τήν περιέργειάν μου, πώς κατώρ- 
θωσε τό πράγμα' τούτο νά μοί εϊπη.

'Αθήνησι, τή 20 Φεβρουάριου 1885.

ΓΕΩΡ. I. ΚΛΑΔΟΣ
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
MIXΕΛΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣ Τ Υ Ν.  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Προς τόν νέον 'Υπαρχηγόν ’Αστυνομίας 
Πόλεων τά «’Αστυνομικά Χρονικά» άπευ- 
θύνουν τά πλέον ειλικρινή των συγχαρη
τήρια και εύχονται πάσαν έπιτυχίαν εις 
τά νέα του καθήκοντα.

Ή8ικαί Άμοιβαί
" Ε χοντες ύπ 6ψιν: 1) Τό αρθρον 77 τού Κωδ. Νόμου 2458/1953 «περί Οργανισμού Αστυνομικού Σώμα

τος» 2) άναφοράν τής παρ’ ήιμϊν Ύποδ/νσεως Σωματικής κσί Πνευματικής ’Αγωγής «περί χορηγησεως επαινου_ εις 
συνεργάτας τού περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» καί έπί Tf i συμπληρώσει εικοσαετίας άπο της εκδοσεως του έν 
θέματι περιοδικού, έπαινούμεν τούς κατωτέρω άστυνομικούς υπαλλήλους, διότι παραλλήλως προς τα κυρία 
υπηρεσιακά των καθήκοντα, άνέπτυΕαν όΕιόλογσν πνευματικήν δραστηριότητα καί διεκριθησαν-διό της " W K . w r a  
τήν τελευταίαν πενταετίαν, έκλεκτών έπιστημσνικών εργασιών πρός τό περιοδικόν « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α » _8tu- 
πηρετήοοντες τό μέγιστα τούς σκοπούς τής έκδόαεως, γενάμενοι οϋτω πρόΕενοι ευμενέστατων σχολίων, υπέρ του Α 

στυνομικού Σώματος:

10381 -ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΝ Κων.
12939 — ΣΗΦΑΚΗΝ Εμμανουήλ

■ 12532—ΠΗΛΟΝ Σπυρίδωνα
■ 15211 -ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΝ Κων.
• 14919 —ΓΙ ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ Ίωάν.ί 
-14823 — ΣΤΑΜΑΤΗΝ Χοράλ.
-14759 — ΚΑΝΝΗΝ Κων/νον 
- 1 4 6 9 6 - ΠΑΤΣΗΝ Νικόλαον
■ 17783-ΑΝΤΩΝΑΚΟΝ Σαράντον 
-1 7 7 4 3 -ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΝ Π. 
-12405—ΠΑΠΑΜΙΧΟΝ Άλκιβιόδην 
-17863 — ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΝ Ιωάν.
17690 —ΟΙ ΚΟΝΟΜΑΚΟΝ Παϋλ. 
18524 — ΔΕΛΗΟΔΑΝΗΝ ΛόΖορον 
19320 —ΤΡΙΒΙΖΑΝ Κων/νον J 
19847 — ΚΑΤΣΟΥΛΗΝ Ναπολ. 
16072 -ΚΟ Ν ΤΕΑΝ  Ίωάννην

ΤΣΙΠΡΟΥΔΗΝ Αχιλλέα καί Ύπαστυνόμον Α ' -  17783 — 
πρώτος ώς Διευθυντής τής Ύποδ/νσεως Σωματικής και 
Εεως τού Περιοδικού, έπέδειΕαν έκτακτον δραστηριότητα,

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΝ Αλέξανδρον, Ύπαρχκρύλακα Ρ 225 
1 3 5 -1 2 5 2 1  -ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΝ Γεώργιον, Ρ 287-12598 
ΚΟΝ Γεώργιον καί Ρ 188- 17065 -ΣΤΕΦΑΝΗΝ Νικόλαον, 
ων συνέβαλον έκαστος άπό της θέσεώς του εις τήν επιτυχίαν

Ύπηρεσίαι παρ' αίς οΰτοι ύπηρετοϋοι, παρακαλοϋονται κ.λ.π.

Ο Α ρ χ η γ ό ς

ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

1. Αστυν. Δ/ντήν Α ' — 7572— ΚΟΥΒΑΝ Σωτήριον. 18. » Α ' -
2. Α ' — 9612— ΝΤΖΙΩΡΑΝ Δημήτριον. 19. » Α ' -
3. Διοικητ. » Α ' _  Β Ρ ΑΝΟΠΟΥΛΟΝ Μιλτ. 20. » Β ' -
4. Αστυκτ. » Α ' -1 5 1 2 3 -  ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΝ Πέτρον21. Β ' -
5. 'Αστυν. Β ' — 8699 —ΠΑΤΣΟΥΡΗΝ Χρηστόν 22. » Β ' -
6. » » Β ' — 9626 — ΝΤΟΝΤΟΝ Αγγελον 23. w Β ’
7. Β' — 7575—ΤΣΙΠΡΟΥΔΗΝ Αχιλλέα 24. Μ Β ’
8. Β ' — 11451— ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΝ Σωτήρ. 25. Ύπαστυνόμον Α'
9. » » Β' — 11313 —ΑΚΡΙΒΟΝ Γεώργιον 26. Α ' -

10. 'Αστυνόμον Α -10204  -ΣΩΤΗΡΧΟ Ν Γεώργιον 27. * Α ' -
11. Α  — 9727 —ΨΥΧΟΓΙΟΝ Ήλιον 28. » Α ' -
12. Λ  — 10044 —ΝΙΑΣ ΚΟΝ Κων)νον 29. η Β'
13. Α ' — 9958 — ΣΤΑΘΑΡΑΝ Ίωάννην 30. ' Αρχι φύλακα —
14. Α' — 12680 —ΤΟΤΩΝΗΝ Γεώργιον 31. * —
15. Α — 14110— ΡΑΊ'ΚΟΝ Ίωάννην 32. » —
16. » Α _  13443—ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΝ Παναγ. 33. » —
17. Α —11656 — ΚΕΧΡΗΝ Ήλίαν 34. Αστυφύλακα

Έκ τών άνωτέρω τούς: Αστυν. Δ/ντήν Β ' -7 5 7 5 - 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΝ Σαράντον έπαινούμεν έπίσης, διότι ό μέν 
Πνευματικής Αγωγής, ό δέ δεύτερος ώς διευθυντής συντά 
ώστε νό σημειωθη ασυνήθης πρόοδος εις τήν έκδοσιν τούτου. 

Πρόςτούτοις έπαινούμεν: τούς: Αρχιφ. Ρ 57 — 8879 —
— 12464 — ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ Βασίλειον, Αστυφύλακας Ρ
— ΤΡIΑΝΤΟΠΟΥΛΟΝ Διονύσιον, Ρ 17 2 -1  2699-ΕΥΓΕΝΙ 
οϊτινες όποτελοΰντες τό προσωπικόν τού Τμήματος έκδόσε 
τού σκοπού τών «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ».

Τό καθ' ήμάς Τμήμα Μητρώου καί οί Αστυνομικοί
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Τ ΟΝ Νοέμβριο του 1912 έπεφτε, πολεμώντας ή- 
ρωϊκά στό Δρίσκο, δ ποιητής Λορέντζος Μαβί

λης, γράφοντας μέ τό αίμα του τδ καλλίτερο ποίημα τής 
ζωής του.

Ή  βαθύτατα εύγενική του ψυχή άντικατοπτριζό- 
ταν σέ μια βαθύτατα εύγενική φυσιογνωμία. Οί φίλοι 
του τδν άποκαλοΰσαν «’Αρχάγγελο». Καί τού ταίριαζε 
τό όνομα έτσι καθώς είχε παράστασι έπιβλητική, μέ 
ξανθά μαλλιά, μέ γαλανά μάτια καί μέ μια έφεσι γιά 
γενναίες πράξεις.

Είχε γεννηθή τό 1860 στήν ’Ιθάκη. ’Αλλά ή κα
ταγωγή του ήταν ισπανική: Ά πό τόν δμώνυμο παππού 
του, 'Ισπανό πρόξενο, πού είχε πάρει κερκυραία άρχον- 
τοπούλα. 'Ωστόσο, ό ποιητής είχε ζωηρότατα έλληνική 
συνείδησι καί ή ψυχή του ήταν δοσμένη δλόκληρη στή 
Ελλάδα καί μόνο σ’ αύτή.

Τά γυμνασιακά μαθήματα είχε παρακολουθήσει 
στήν Κέρκυρα, στό όνομαστό έκπαιδευτήριο «Καποδί- 
στριας», τού Λεωνίδα Βλάχου. ΤΗταν έκεί γυμνασιάρ
χης ό σοφός έλληνιστής καί 'ιστοριογράφος ’Ιωάννης 
Ρωμανός. Αότός, λοιπόν, είχε προσέξει άπό τήν πρώτη 
στιγμή τά πνευματικά χαρίσματα τού μαθητή του. Κι’ 
άμέσως τόν σύστησε στήν «’Αναγνωστική Εταιρεία»: 
Τό έντευκτήριο έκεΐνο δλων των πευματικών προσωπι
κοτήτων τής Κέρκυρας έκείνου τού καιρού. Άνάμεσά

τους καί δ ’Ιάκωβος Πολυλάς, δ σοφός κριτικός, πού 
άσκησε τεράστια έπίδρασι στή διαμόρφωσι τής ψυχής 
τού νεαρού ποιητή, τόν εμύησε στή μεγάλη σολωμική 
παράδοσι καί τού καλλιέργησε άπό τούς πρώτους τήν 
άγάπη στήν πατρίδα καί στήν ιδέα τού έλληνιαμοΰ.

’Αφού τέλειωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στήν 
Κέρκυρα, δ Μαβίλης ένεγράφη στή Νομική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. ’Αλλά τόν έπόμενο κιόλας 
χρόνο έφυγε στή Γερμανία, δπου ό φοιτητικός τρόπος 
ζωής, μέ τήν ξεχωριστή παράδοσι, τούς «κώδικες τι
μής» καί άλλα παρόμοια, άακοΰσαν στήν ψυχή του α
κατανίκητη γοητεία.

Δεκατέσσερα δλόκληρα χρόνια εζησε δ ποιητής 
στή Γερμανία τή ζωή τού φοιτητή. Είχε τήν εύκαιρία 
νά φοιτήση σέ πολλά γερμανικά πανεπιστήμια. Σπού
δασε φιλολογία καί φιλοσοφία. ’Έμαθε πέντε ξένες 
γλώσσες. Καταπιάστηκε άκόμη καί μέ τήν σανσκριτι
κή: Ά π ’ δπου, μάλιστα, μετέφρασε τό ινδικό έπος 
«Νάλας καί Νταμαγιάντις». Εργασία, πού συμπλήρω
σε άργότερα δ Κωνσταντίνος Θεοτόκης.

Ά λ λ ’ οί μεταφραστικές του έπ(δόσεις τής έποχής 
αυτής ήταν ευρύτερες. Απλώνονταν σέ κλασσικά κεί
μενα δχι μόνο άπό τήν έλληνική καί τή γερμανική άλλά

καί άπό τή λατινική, τήν ιταλική, καί τήν άγγλοσα- 
ξωνική φιλολογία.

Καί ή πατρίδα; ’ Ω, δέν τήν λησμονούσε δ ποιη
τής. Ό  νούς καί ή καρδιά του ήταν πάντα σ’ αύτή. Καί 
δέν ήταν δ πατριωτισμός του μόνο στίχοι. Μέσα του, 
έπαιρνε τις διαστάσεις άληθινής θρησκείας. Γινόιαν 
πράξι.

’Έτσι: "Οταν ξέσπασε στά 1896 ή έπανάστασι 
στήν Κρήτη, ήταν άπό τούς πρώτους πού έτρεξε νά κα- 
ταταγή έθελοντής καί νά πολεμήση στά κρητικά βουνά. 
Καί τήν έπομένη χρονιά, μόλις κηρύχτηκε δ έλληνο- 
τουρκικός πόλεμος, συγκρότησε σώμα άπδ έβδομήντα 
περίπου Κερκυραίους έθελοντάς, τό ώπλισε μέ δικά του 
χρήματα καί ξεκίνησε γιά τήν ’Ήπειρο.

Πρώτος στούς κινδύνους καί στις κακουχίες τής 
έκστρατείας, πήρε μέρος σέ πολλές μάχες, ώσπου, στή 
φονικώτατη μάχη τών Πέντε Πηγαδιών, τραυματίστηκε 
στό μπράτσο καί στόν βουβώνα καί χρειάστηκε νά τόν 
μεταφέρουν άμέσως γιά έπέμβασι στό πλησιέστερο χει
ρουργείο.

Τό άτυχο τέλος τού πολέμου εκείνου τόν έλύπησε 
βαθύτατα. Δέν έχασε, ωστόσο, τήν πίστι του στά πε
πρωμένα τού ’Έθνους. Καί τήν πίστι του αύτή ήρθαν, 
έπί τέλους, νά έπαληθεύσουν οί νικηφόρες έξορμήσεις 
τών βαλκανικών πολέμων.



Στα. 1910, υστερ’ άπό έπίμονη προτροπή των φί
λων του, έβαλε υποψηφιότητα καί έξελέγη βουλευτής. 
Μνημειώδεις δέ παρέμειναν οί άγορεύσεις του στη Βου
λή για τό γλωσσικό ζήτημα, πού βρισκόταν τότε σέ με
γάλη δξύτητα.

Ά λλα  οί αγώνες τού είδους αυτού δεν έμελλε νά 
διαρκέσουν για πολύ. Τό καινούργιο έθνικό προσκλη
τήριο τοΰ 1912 τδν ξεσήκωσε άπό τούς πρώτους. Καί 
τόν έφερε για μιά άκόμη φορά, τήν ύστατη, στό πεδίο 
τής μάχης. .  , , ,

Βέβαια, δ ποιητής 5έν είχε τώρα τις οικονομικές 
δυνατότητες να συγκρότηση, δπως άλλοτε, δικό του 
έθελοντικό σώμα. Πήγε, λοιπόν, καί κατατάχτηκε στό 
σώμα των Γαριβαλδινών. Ζήτησε, μάλιστα, νά τόν πά
ρουν σαν άπλό στρατιώτη. Κι’ άς είχε περάσει πια τά 
πενήντα. "Ομως, δ ’Αλέξανδρος Ρώμας, ένας άπό τούς 
άρχηγούς τοΰ σώματος, έπέμενε: τουλάχιστο νά τόν έ
καναν άξιωματικό, νά τούδιναν τό βαθμό τοΰ λοχαγού. 
"Ετσι —  σκεφτόταν ό Ρώμας —  δ ποιητής, σάν άξιω- 
ματικός, θά άπόφευγε μερικές, τουλάχιστο, άπό τις κα
κουχίες τοΰ πολέμου.

Ή ταν λάθος του' δ Μαβίλης δέχτηκε τελικά νά 
γίνη λοχαγός. Α λλά συμμερίστηκε δλες τις ταλαιπω

τό άλλο. Ένοιωσε, νά κλονίζεται. Λίγο πιό πίσω ήταν 
στιγμή τά πνευματικά χαρίσματα τοΰ μαθητή του. Κι’ 
ένα έκκλησάκι, πού είχαν μετατρέψει σέ πρόχειρο χει
ρουργείο. Γιά μιά στγμή, λοιπόν, δοκίμασε νά τραβή- 
ξη κατά κεΐ, νά τοΰ προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. 
Δεύτερο βόλι τόν πέτυχε. Στό λαρύγγι αυτή τή φορά. 
Καί τό δεύτερο αυτό τραύμα ήταν άκόμη πιό σοβαρό 
άπό τό πρώτο. ’Ασυγκράτητο πηδούσε τό αίμα άπό τήν 
άναικτή πληγή. Κι’ δ ποιητής - πολεμιστής σωριάστη
κε κατά γής. Ό  ’Αλέξανδρος Ρώμας έτρεξε κοντά του:

— Σέ συγχαίρω, τοΰ είπε. Καί έσκυψε άπάνω του 
συγκινημένος.

Ό  Μαβίλης τόν κοίταξε μέ σβησμένη ματιά. ’Ή 
θελε κάτι νά ψελλίση, μά δέν μπορούσε. Μέ νεύματα 
ζήτησε χαρτί νά γράψη. ’Αλλά ούτε καί γι’ αύτό προ
λάβαινε. Ό  θάνατος, πού φτερούγιζε κιόλας.γύρω του, 
βιαζόταν νά σύρη τήν αύλαία μιας ωραίας ζ ωή ς . . .

’Έσκυψε δ Παπα - Φώτης, δ ιερέας τοΰ σώματος, 
καί, βουρκώνοντας, τοΰ ’κλείσε τά μάτια. . .  Δίπλα του, 
δ Πιπϊνος Γαριβάλδης στάθηκε σέ στάσι προσοχής καί 
χαιρέτησε στρατιωτικά. Οί άλλοι, περίγυρα, σπαυρο- 
κοπήθηκαν.. .

Ή  ποίηση τοΰ Μαβίλη άντιπροσωπεύεται κυρίως

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΔΡΙΣΚΟΥ

Τού Σ τ ά θ η  K A P P A

άπό έξήντα δεκατετράστιχα σσνέττα, πού κάλλιστα 
μπορούν νά συγκριθοΰν μέ τά καλύτερα άντίστοιχα ξέ
νων ποιητών. Σονέττα του δπως ή «Λήθη», τό «Μού
χρωμα», ή «’Ελιά», δ «’Άνθρωπος», συγκίνησαν καί έ- 
ξακολουθοΰν νά συγκινοΰν.

Νά τό τελευταίο άπό αυτά, δ «"Ανθρωπος»:

«Σάν ή ψυχή δόξας φορεϊ στεφάνια 
κα γιά πλούτο ή γιά δύναμη φουσκώνει, 
ενάντια λόγο ή νόημα δέ σηκώνει, 
συχώριο δέ γνωρίξει ή περιφάνεια.

ρίες τών στρατιωτών του. Μοιράστηκε μαζί τους δλες 
τις κακουχίες. Διηγούνται, μάλιστα, πώς σάν βρέθηκε 
κάποτε στις δχθ'ες τοΰ Μπαλντοΰμα, τοΰ παραπόταμου 
τοΰ "Αραχθου, καί βρήκε τό γεφΰρι γκρεμισμένο, μπή
κε καί κείνος μαζί μέ τούς στρατιώτες του στό νερό, 
πού έφτανε ώς τό στήθος, μή θέλοντας νά περάση τό 
ποτάμι καβαλλάρης, μιά καί οί φαντάροι του, γιά νά 
τό περάσουν, θά μούσκευαν ώς τό κόκκαλο.

Τέλη Νοεμβρίου τοΰ 1912, οί ΓαριβαλδινοΙ βρί
σκονταν στά υψώματα τοΰ Δρίσκου, πού είχαν κατα
λάβει υστερ’ άπό σκληρές μάχες. Μά οί Τούρκοι συγ
κέντρωσαν ένισχύσεις, καί έκαμαν άντεπίθεσι. Οί Γα- 
ριβαλδτνυί, λιγώτεροι καθώς ήταν, βρέθηκαν σέ θέσι δύ
σκολη. Οί δβίδες άπό τό πυροβολικό τοΰ έχθροΰ έσκα
ζαν στις θέσεις τους ή μιά κοντά στήν άλλη, άληθινή 
καταιγίδα. Πώς νά κρατούσαν; Κι’ ώς πότε;

Τό βράδυ τής 28ης Νοεμβρίου έγινε πολεμικό συμ
βούλιο. "Ολοι έλεγαν πώς ή κατάστασι ήταν δύσκολη 
καί πώς τό καλύτερο πού είχαν νά κάμουν, ήταν νά συμ- 
πτυχθοΰν. Μόνο ένας διαφώνησε: Ό  Μαβίλης.

— ’Εγώ θά μείνω, είπε.
Κι’ έμεινε.
Α λλά ή μάχη, πού έπικολούθησε έμελλε νάναι μοι

ραία γιά τόν ποιητή. Ή  πρώτη σφαίρα τόν πέτυχε στό 
πρόσωπο, μπήκε άπό τό ένα μάγουλο καί βγήκε άπό

Μά άπό άψύτερη κάίεται κακοφάνια 
κοι υποψία προσβολής τή φαρμοκώνει 
καρδια πού άδικοσέρνεται στή σκόνη 
καί πικραπαραδέρνει στήν όρφάνια.

Καί τούτη συμποθάει τί, δσο τή στάξει 
πλειό άλύπητα ό καημός, τόσο καθ' άλλη 
έγνοια έγδικήτρα μέσα της λουφάξει.

Καί χάνεται, σά σπίθα στήν άθαλή,
Εεσπάει άγνάντια στήν όχτρότητα καί στ' άχτι 
μόνη ή άγόπη, άγνή φλόγα, άπό τή στάχτη».

Κρίνοντας τόν ποιητή καί τόν άνθρωπο, δ Γρηγό- 
ριος Ξενόπουλος έγραψε: «Ό Μαβίλης, στάθηκε άπό
τούς σπάνιους έκείνους ποιητές, πού τό καλύτερό τους 
ποίημα είναι ή ζωή τους».



(Συνέχεια έκ τής σελ. 886)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ 
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τάς πρωινός ώρας τής 27.10.1973 εις τήν αίθουσαν 
τελετών τού Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων έπραγματοποιήθη 
σεμνή τελετή έπί τή Εθνική Έπετείω τής 28ης 'Οκτωβρίου 
1940. Κατ' αυτήν πρός τούς πολυαρίθμους συγκεντρωθέντας 
αξιωματικούς καί κατωτέρους τού Αρχηγείου, ώμίλησεν διά 
τό νόημα τής Εορτής ό Δ/ντής τής ΥΣΠΑ Άστυν. Δ/ντής 
κ. ΤΣΙΠΡΟΥΔΗΣ Άχιλλεύς όοτις έν μέσω ένθουσιωδών έκ- 
δηλώσεων τών παρευρεθέντων είπε μεταξύ τών άλλων και 
τά έξής:

Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 χαρακτηρίζεται ώς ιστορική καί 
Αποφασιστική ήμερα 8ι* όλόκληρον τό Ελληνικόν "Εθνος. ’Εφέ
τος έορτάζομεν τήν 33ην έπέτειον ταύτης, ή όποία αποτελεί ένα 
μέγα σταθμόν εις τήν νεωτέραν ιστορίαν τοΟ "Εθνους μας καί 
ταύτοχρόνως ένα Αξιόλογου γεγονός διά τήν Παγκόσμιον 'Ιστο
ρίαν τών νεωτέρων χρόνων.

Ή  28η ’Οκτωβροίυ 1940 δπήρξεν ένας πανελλήνιος άγων 
εις τόν όποιον μετέαχον άπαντες οι "Ελληνες, ανεξαρτήτως 
φύλου, έπαγγέλματος, μορφώσεως καί κοινωνικής θέσεως. "Ολοι 
οί "Ελληνες έδωσαν τά πάντα εις αυτόν τόν υπέρτατου υπέρ 
πάντων άγώνα, δ όποιος διήρκεσε μέ τήν κατοχήν (4) περίπου 
έτη γεμάτα άπά αίμα καί δάκρυα, άλλά καί άπό ήρωϊσμοός καί 
νίκας, γεμάτα άπό καταστροφάς καί όλοκαυτώματα, άλλά καί 
δόξαν καί μεγαλεΐον.

Εις τό ’Εθνικόν προσκλητήριον τοϋ 1940 τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, έχόιμενον στερρώς τών λαμπρών καί ήρωϊ- 
κών παραδόσεων, δέν όστέρησεν εις τήν προσφοράν αίματος καί 
θυσιών καί προσέφερε καί πολλάς άλλας πολυτίμους όπηρεσίας 
εις τόν κοινόν άγώνα τής σωτηρίας τής Πατρίδος μας, τεθέν 
πάνοπλον καί άξιόμαχον παρά τά πλευράν τών Ενόπλων Δυνά
μεων καί εις τήν διάθεσιν καί δπεράσπισιν τοϋ άγωνιζομένου 
Έλληνικοδ λαοϋ.

"Ανευ αύτής τής ένότητος, ή νίκη δέν θά ήτο δυνατή.
Αύτά είναι τό μέγα δίδαγμα τής εποποιίας τοδ 1940, τό 

όποιον έδωσε θάρρος καί έλπίδα εις τους καταπεπτοημένους 
τότε λαούς.

Τποαχόμεθα δτι θά κρατώμεν έσαεί ύψηλά καί άνημμένην 
τήν δάδα τής έλευθερίας καί θά εϊμεθα άξιοι συνεχισταί τών με
γάλων κατορθωμάτων διά τήν αιώνιον έλευθερίαν τοδ Έλλη- 
νικοδ "Εθνους.

Ή  θυσία αύτών πρέπει νά μάς δδηγή καί νά ιιάς φωτίζη 
τόν δύσκολον δρόμον τής άρετής καί τού δπερτάτου καθήκοντος.

Τιμή καί δόξα εις τούς πρωτεργάτας τής Νίκης, είς τό Ε λ 
ληνικόν "Εθνος, τό όποιον γνωρίζει νά παλαίη καί νά μή ύπο- 
τάσσεται. Τιμή καί δόξα γενικώς είς τους τιμημένους νεκρούς, 
είς τούς τιμημένους τραυματίας, Αναπήρους καί μαχητάς τοδ 
1940, οί όποιοι συνετέλεσαν είς τό νά έξακολουθώμεν ν' άνα- 
πνέωμεν καί σήμερον τόν άέρα τής τιμής καί έλευθερίας.

Καί τελειώνων λέγω, δτι ήμεΐς οί ’Αστυνομικοί, πιστοί είς 
τό νόημα τοδ 1940, ώς "Ελληνες φρουροδμεν, μέ τάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις, μέ γρανιτώδη, συνεχή καί άκλόνητον πίστιν πρός 
τά πεπρωμένα τής φυλής, άγρύπνως τήν έλευθερίαν τής Χώρας 
μας, διαφυλάττομεν τάς έθνικάς μας άρχάς καί παραδόσεις, κα- 
ταπολεμοδμεν τόν έθνοπροδροτικόν κομμουνισμόν καί έργαζόμεθα 
διά τήν άνάπτυξιν, προκοπήν καί εδημερίαν τοδ τόπου μας, διά 
τής οίκοδομήαεως τής Νέας Δημοκρατικής πολιτείας, τήν ό
ποιαν έθεσεν ώς ιδανικόν στόχον της ή 21η ’Απριλίου τό 1967, 
δν ύλοποίησε, καί είναι ή συνέχεια καί όλοκλήρωαις τοδ 
«ΟΧΙ» τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, πρός τόν Κομμουνισμόν, τήν 
φαυλοκρατίαν καί τήν παρακμήν.

Καί διατρανοδμεν τήν άπόφασίν μας, έάν ποτέ παραστή Α
νάγκη καί πάλιν νά φανώμεν άξιοι τής μεγάλης καί ήρωίκής 
γενεάς τοδ 1940. Μέ όδηγόν μας τάς άρχάς καί τό παράδειγμα 
τής γενεάς αύτής, θά βαδίζωμεν πάντοτε άπό νίκης είς νίκην.

Ζήτω τό "Εθνος
Ζήτω ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου καί αί Ε.Δ.
Ζήτω ή ’Αστυνομία Πόλεων».

συνιστώντα τήν έννοιαν τής περιουσίας «. . .  ή τήν περιου
σίαν αύτοΰ», λέγομεν ότι νοητέα τυγχάνουν καί ή νομή καί 
ή κατοχή. Καί ένώ ό νόμος λέγει, ότι τό απειλούμενου έν- 
νομον αγαθόν δύναται ν' όνήκη είς τόν δρώντα πρός άπο- 
τραπήν τοϋ κινδύνου, προχωρεί καί προσθέτει» . . . ή  άλ
λου τινός». Αύτό σημαίνει, ότι δύναται νά όνήκη καί εις 
τρίτον οίονδήποτε πρόσωπον, φυσικόν ή νομικόν (προκειμέ- 
νου περί περιουσιακού άγαθοϋ), άδιάφορσν έάν ό τρίτος θέλη 
ή όχι ν' άποφύγη τόν κίνδυνον. ( Ίδ ε  Μπουρόπουλος Ε.Π.Κ. 
άρθρ. 25 παρ. 2, έδ. 1 γ ) . Οϋτως, έχομεν τήν καλουμένην 
βοήθειαν τής ανάγκης, τής όποιας «προϋπόθεσις έπιτρεπτού 
είναι ότι ό τρίτος δικαιούται νά προσβολή δυνασανόγως μι- 
κρότερον ένναμον άγαθόν τού έτέρου πρός διάσωσιν ίδιου 
αύτοΰ έννόμου ύπερτέρας άξίας». (Ζησιάδου Π.Δ. 1971 σ. 
338 παρ. 217).

Κατόπιν τών όσων άνωτέρω έξετέθησαν περί τής έν
νοιας τού κινδύνου έννόμου άγαθού δυναμένου νά περιέλθη 
είς κατάστασιν άνάγκης, εύλόγως είς τούς έν άνεπτυγμέ- 
νη καί πολιτισμένη κοινωνία συμβιοΰντας άνθρώπους γεννά- 
ται τό έρώτημα καί ή αμφιβολία, έάν ό νόμος έχει έπεκτα- 
τικήν έφαρμογήν καί έπί τών έξής ένδεικτικώς άναφερομέ- 
νων περιπτώσεων:

(1) Επί τής περιπτώσεως τής θεραπευτικής άμβλώ- 
σεως καί όν ακόμη δέν βεβοιωθή ή άνάγκη αύτής καί διά 
πιστοποιήσεως έτέρου ιατρού.

(2) Επί τής περιπτώσεως άντικαταστάσεως τού αίμα
τος νεογνού ή έτέρου πάαχοντος έκ καρκίνου αίματος, οσά
κις ό κίνδυνος είναι παρών καί όλλως άναπότρεπτος, πλήν 
όμως ό έχων τήν έπιμέλεισν πατήρ άρνεϊται.

(3) Επί τής περιπτώσεως βραχείας στερήσεως τής 
έλευθερίας.

(4) Επί τής περιπτώσεως συνάψεως χρέους, έξοφλη- 
τέου έπί τώ λόγω τιμής έντός τοκτής προθεσμίας καί πρός 
έξόφλησιν διαπράττει ό οφειλέτης μίαν κλοπήν χρημάτων, 
διότι δέν δύναται κατ' άλλον τρόπον νά έξοικονοιμήση τά 
χρήματα, τού όφειλαμένου χρέους.

(5) Έπί τής περιπτώσεως μοιχείας, ήτις διαπράττεται 
ύπό τής ύπάνδρου γυναικός, κατόπιν απειλής τού τέως έ- 
ραστού ότι θά άποκαλύψη τήν τελεσθεϊσαν πράξιν είς τόν 
σύΖυγόν της, έάν δέν δεχθή τήν έπανάληψιν τών μετ' αύτοΰ 
σαρκικών σχέσεων.

(6) Επί τής περιπτώσεως ψευδορκίας, ήτις διαπράτ- 
τετοι πρός διάσωσιν είτε τής ίδιας αύτοΰ τιμής είτε τής 
τιμής έτέρου προσώπου.

Ενταύθα, ναμίΖαμεν ότι έπί ,μέν τών περιπτώσεων (1 
καί 2) δύναται νά έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις περί κο- 
ταστάσεως άνάγκης, έφ' όσον δέν είναι δυνατή ή έγκαιρος 
ιατρική πιστσποίησις πεοί τής ύπάρξεως άναποτρέπτου κιν
δύνου τής Ζωής π τής ύγείας τής κυοφορούοης (ποινικά 
χρονικά 1962 σελίς 512) καί οσάκις κίνδυνος παρών καί 
άλλως άναπότρεπτος απειλεί τήν Ζωήν τού νεογνού ή πάα
χοντος έκ καρκίνου έτέρου προσώπου, παρά τήν άρνησιν 
τού έχοντος τήν έπιιμέλειαν.

Ενώ έπί τών λοιπών περιπτώσεων ναμίΖομεν ότι όρθώς 
έλέχθη άνωτέρω, ότι ούδείς ποινικός ορισμός δέν είναι ά- 
σφαλής διά τήν κάλυψιν άπασών τών περιπτώσεων καταατά- 
αεως άνάγκης τής τιμής καί έοειδή ό κίνδυνος διά τήν ά- 
σφάλειαν τού δικαίου καθίσταται άκόμη μεγαλύτερος διά τά 
άδικήματα τών περιπτώσεων αύτών, δέν θά πρέπει νά μεί
νουν άτιμώρητοι αί περιπτώσεις αόται.



Η Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Η ΣΧΟΛΗ ΓΠΑΣΤΓΝΟΜΩΝ, έντός των πλαισίων τής γενι- 
κωτέρας μορφώσεως των δοκίμων, έπραγματοποίησεν άνά 

τήν 'Ελλάδα κατά τδν μήνα Σεπτέμβριον έ.έ. τήν καθιερω- 
μένην έτησίαν 20ήμερον έκδρομήν.

Ή  Σχολή άνεχώρησεν έξ Αθηνών τήν Ιην Σεπτεμβρίου καί 
διελθούσα έκ Μεσολογγίου, έφθασεν αυθημερόν είς Κέρκυραν. 
Διήλθεν δμως, έν τφ μεταξύ, καί έξ ’Αγρίνιου καί 'Αμφιλο
χίας, έπεακέφθη δέ καί τό παρά τόν Λούρον δμώνυμον ύδροη- 
λεκτρικδν έργσστάσισν τής Δ.Ε.Η.

Είς τήν ώραιοτάτην νήσον των Φαιάκων συγκινητική 
ύπήρξεν ή υποδοχή, ήν έπεφύλαξεν εις τήν Σχολήν ή 'Αστυνο
μική Δ/νσις Κερκύρας, τής όποιας δ προϊστάμενος ’Αστυνομι
κός Δ/ντής Α ', κ. Κωστήρης Χρήστος, παρέθεσε, τήν έπομένην 
τής άφίξεως ήμών, μικράν δεξίωσή είς τήν Λέσχην τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως. Κατ’ αύτήν άντηλλάγησαν εύχαί καί ένε- 
χειρίσθη ήμΐν άναμνηστική «πλακέττα».

’Εκ Κερκύρας καί μέσψ Ήγουμενίτσης μετέβημεν είς Ι 
ωάννινα, ένθα καί καταλύσαμεν, παραμείναντες έπί δύο ήμέρας.

Έ ξ Ίωαννίνων καί μετά προηγουμένην έπίσκεψιν είς 
Μετέωρα, διά μέσου Τρικάλων καί Λαρίσης, μετέβημεν είς 
Θεσσαλονίκην. Είς τήν συμπρωτεύουσαν οι δόκιμοι ύπαστυνόμοι 
έπεσκέφθησαν τούς Βυζαντινούς 'Ιερούς Ναούς Άγιου Δημη- 
τρίου καί Ά για ς Σοφίας, τήν Ίεράν Μονήν Βλαντάδων, τήν 
«Ροτόντα» καί τήν άψίδα τού Γαλερίου, τό Ιπταπύργιον καί τέλος 
τό άρχαιολογικόν μουσεϊον. Πλήν δμως των αρχαιολογικών χώ 
ρων καί λοιπών άξιοθεάτων, είχον τήν εύκαιρία νά έπισκεφθούν 
καί τήν Διεθνή Έκθεσιν καί νά θαυμάσουν τά εκθέματα.

Μετά τήν Θεσσαλονίκην καί διελθόντες έκ τών πόλεων 
Ξάνθης, Κομοτηνής καί Άλεξανδρουπόλεως, εύρέθημεν είς τό 
άκριτικόν φυλάκιον τών Κήπων 'Έβρου. Έ κ  τού φυλακίου 
τούτου καί άφ’ οδ διενυκτερεύσαμεν είς Καβάλαν, εύρέθημεν 
τήν έπομένην ήμέρα είς έτερον φυλάκιον, είς τό φυλάκιον 
Κούλας τής ένδόξου περιοχής ΡΟΓΠΕΛ. Ή  ύπό άξιωματικών 
τού Στρατού καί δι’ όλίγων ένημέρωσις ήμών, δσον άφορά 
τήν ιστορίαν τής περιοχής άπό τών Βυζαντινών χρόνων 
μέχρι τής σήμερον, έπλημμύριαε τάς καρδίας δλων δι’ Ε θ ν ι
κής δπερηφανείας.

Κατά τήν πρός τό φυλάκιον τών Πρεσπών πορείαν διήλ- 
θομεν έκ τής περιοχής Λαχανά, ένθα οί τρισένδοξοι «τσολιάδες» 
είχον κατατροπώσει, κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τούς 
έχθρούς τής Πατρίδος, καταγαγόντες περιφανή νίκην. ’Επίσης 
διέβημεν καί έκ τών πόλεων Βερροίας, Ναούσης καί Εδέσσης. 
Αί τρεις αδται πόλεις ένεποίησαν είς πάντας μεγίστην έντύπω- 
υΐν διά τήν άφθονίαν τών δδάτων, τό άπέραντον τού πρασίνου 
καί τήν καλλιέργειαν μεγάλων έκτάσεων δι’ δπωροφόρων δέν-

Οί έκδομείς Δόκιμοι Ύηαστονόμοι, πρό τοίί αγάλματος 
τών ΕύΖώνων είς Καλπάκι.

δρων. Διερχόμενοι έκ Βερροίας έπεσκέφθημεν τήν Ίεράν Μονήν 
«ΙΙαναγία Σουμελά», διερχόμενοι έκ Ναούσης έγευματίσαμεν 
είς περικαλλή έξοχικήν τοποθεσίαν ύπό τήν όνομασίαν «"Αγιος 
Νικόλαος» καί τέλος διερχόμενοι έξ Εδέσσης άπεθαυμάσαμεν 
τούς φερωνύμους καταρράκτας.

Ή  άνά τήν ’Ηπειρωτικήν Ελλάδα έκδρομή έλαβε τέλος 
είς Λάρισαν, άφ’ οδ διήλθομεν καί έκ τών πόλεων Φλωρίνης, 
ένθα καί διανυκτέρευαις, Καστοριάς, Κοζάνης καί Έλαααόνος.

Έ κ  Λαρίσης, καί μετά 24ωρον άνάπαυαιν είς Αθήνας, 
μετέβημεν άτμοπλοϊκώς είς Κρήτην. Είς τήν Μεγαλόνησον 
έξηντλήσαμεν τά χρονικά δρια τής έκπαιδευτικής έκδρομής, έ- 
πισκεφθέντες άλληλοδιαδόχως δλας τάς άρχαιότητας καί τά 
λοιπά αξιόλογα μέρη τής νήσου. Τά πολύφημα Μινωϊκά άνά- 
κτορα τής Κνωσαού καί Φαιστού έκαμαν τήν μεγαλυτέραν έν- 
τύπωσιν. Έ ξ άλλου τό Αρχαιολογικόν Μουσεϊον 'Ηρακλείου 
άπεκάλυψεν είς ήμάς θησαυρούς άμυθήτου άρχαιολογικής 
αξίας.

Διερχόμενοι έκ Ρεθύμνου έπεσκέφθημεν καί τήν ήρωϊκήν 
Μονήν Άρκαδίου. Άντικρύσαντες τά Ιερά έκεϊνα χώματα καί 
άναμνησθέντες τού μεγαλειώδους όλοκαυτώματος ήσθάνθημεν 
τήν καρδίαν πάλλουααν, έκλίναμεν τό γόνυ εύλαβώς καί έκά- 
μαμεν δλοι τήν ένδόμυχον εύχήν: «Εϊθε ή θυσία τών κρητών 
ήρώων νά άποτελή δι’ ήμάς τούς έπιγενομένους φωτεινόν πα
ράδειγμα πατριωτισμού, άνδρείας καί αΰτοθυσίας.

Τά άξιοθέατα όρσπέδια τού Λααηθίου καί τού 'Ομαλού, τό 
περίφημον Φοινικόδασος (Β άϊ), ό "Αγιος Νικόλαος, ή Σητεία, 
τό Ακρωτήριου, ένθα καί οί τάφοι τών Βενιζέλων τούς όποιους 
είδικώτερον έπεσκέφθημεν, δέν έξέφυγον τής προσοχής ήμών.

Πάντως τήν μεγίστην έντύπωσιν καί τόν περισσότερον θαυ
μασμόν προεκάλεσεν ή παρά τάς Μοίρας Ιερ ά  Μονή, ή κα- 
λουμένη «Παναγία Καλυβιανή». 'Ο σεβασμιώτατος Μητροπολί
της κ. Τιμόθεος είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά ύποδεχθή έντός 
τής Μονής τήν Σχολήν καί νά έπιτρέψη τήν ξενάγησιν είς δλους 
τούς χώρους τού Μοναστηριού, τό όποιον κυριολεκτικώς δμοιά- 
ζει πρός κυψέλην, περιλαμβάνσν έπί έκτεταμένου πως χώρου 
’Ορφανοτροφείου, Γηροκομείου, "Ιδρυμα προστασίας παιδιού, 
Οΐκσκυρικήν Σχολήν, Πλεκτήριον, Εργαστήρια χειροτεχνίας, 
Τυπογραφείου, Οίκον Αγιογραφίας κ.λ.π. Ό  κ. Τιμόθεος έπί 
τή ευκαιρία λήψεως άναψυκτικού, μεταξύ άλλων, έτόνισεν βτι 
τό δλον έργσν—τό όποιον σημειωτέου όφείλεται άποκλειστικώς 
είς τάς άόκνους προσπάθειας τού ίδιου, προσφέροντος συχνάκις 
καί προσωπικήν ϊτ ι χειρωνακτικήν έργασίαν—άποσκοπεί είς 
τήν άνεύρεοιν τής άληθούς έννοιας τού άνθρώπου καί είς τήν 
άπόδειξιν τής παρουσίας τού θεού.

Τήν 20ην τού αύτού μηνός είς τήν πόλιν τών Χανιών έκλει- 
σεν δ κύκλος τής έκπαιδευτικής έκδρομής τής Σχολής Ί π α - 
στυνόμων.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκδρομής έπεκράτησεν ένθου- 
σιασμός αμείωτος. Οί μεταξύ τών δοκίμων αστεϊσμοί καί τά 
έντός τών όρίων εύπρεπείας σκώμματα έδημιούργησαν άτμό- 
σφαιραν χαράς καί ψυχικής εύφορίας. Είς τούτο συνέβαλε μεγά- 
λως καί ή αύθόρμητος συμμετοχή τών έπί κεφαλής ήμών κ.κ. 
άξ-κών. Έ ξ  άλλου τό πρόγραμμα τής έκδρομής ήτο κατά τοι- 
ούτον τρόπον κατηρτισμένον, ώστε νά περιηγηθώμεν τά πλεΐστα 
τών άξιοθεάτων τής πατρίδος, καίτοι όμολογουμένως πολλάκις 
μετά κόπου πολλού καί άνευ άναπαύσεως.

Έ ν ένί λόγφ, ή έκδρομή άπεδείχθη άπό πάσης άπόψεως 
άρτια.

Διά πάντα ταΰτα εύχαριστοΰμεν θερμώς τόσον^τόν Δ/τήν ή
μών Αστυνομικόν Δ/ντήν Α' κ. Οικονόμου Νικόλαον, δστις ουμ- 
μετέσχεν όλοψύχως είς τήν έκδρομήν, δσον καί τόν κοσμήτορα 
τής Σχολής Άστυν. Α ', κ. Λαμπαδιάρην Ίωάννην, δστις έπίσης 
συνώδευσεν ήμάς, συμβαλών σπουδαίως είς τήν δημιουργίαν 
«κεφιού», τή συμπράξει δέ τού ώς διμοιρίτου ήμών συμμετα- 
σχόντος τής έκδρομής ΊΓπαστυνόμου Α' κ. Τζιγκουνάκη Μιχαήλ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μιά άληθινά συγκινητική βραδυά 
πέρασαν δσοι βρέθηκαν στην έκδή- 
λωσιν πού έμπνεύσει τοΰ ’Αρχηγού 
A JI. κ. Δασκαλοποΰλου έλαβε χώραν 
πρός τιμήν τών άπομάχων τού Σώμα
τος. Τήν 20.10.73 εις τήν αίθουσαν 
Τελετών τού έπΐ τής δδοΰ Γ' Σεπτεμ
βρίου 11, οικήματος τοΰ ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων, σεβάσμιες μορ
φές, μορφές πού χάραξαν τβ δρόμο 
τών πεπρωμένων τής ’Αστυνομίας, 
τόνισαν μέ τήν παρουσία τους τήν 
άλληλεγγύη, τήν άγάπη καί τή συμ
παράσταση τών παλαιών πρός τούς 
νεωτέρους, καί τήν πίστη δλων στήν 
ιδέα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν ό
ποιαν, έκεϊνοι μέν υπηρέτησαν, οι 
δέ νεώτεροι έξακολουθσΰν να υπηρε
τούν. Διακριτικά κρατήσαμε τα δά- 
κρυά μας, δάκρυα χαράς καί συγκι- 
νήσεως, καθώς νοιώθαμε κοντά μας, 
αύλακωμένες άπό τό χρόνο γνωστές 
φυσιογνωμίες, άνθρώπους, πού υπήρ
ξαν για μας σοφοί διδάσκαλοι, πολύ
τιμοι όδηγοί, άλησμόνητοι συνεργά
τες. Μέ τής ψυχής μας τά μάτια ά- 
ναλογιστήκαμε, βλέποντας έκείνους

πού 52 δλόκληρα χρόνια έγραψαν 
τήν ιστορία τής ’Αστυνομίας, τούς ά- 
γώνες, τή δράση καί τή μεγάλη προσ
φορά τού Σώματος στόν άνθρωπο καί 
τήν πολιτεία. Μάς άγκάλιασαν σάν 
παιδιά τους καί ήταν φανερή ή προ
σπάθεια πολλών νά κρύψουν τή συγ- 
κίνησί τους.

Πιστεύουμε, πώς έστω γιά λίγες 
στιγμές τούς κάναμε νά νοιώσουν, 
πώς οί καρδιές δλων μας χτυπούν 
στδ ίδιο ρυθμό, δταν πρόκειται, γιά 
τό καλό τής Υπηρεσίας, στή διακο
νία τής όποιας κατηνάλωσαν δλόκλη- 
ρη τή ζωή τους.

’Ασφαλώς ή άπόφασις τού κ. ’Αρ
χηγού νά τιμήση άπ’ άρχής άκόμη 
τής άναλήψεως τής ήγεσίας τοΰ Σώ
ματος, τούς άσπρομάλληδες συντα
ξιούχους, άνωτέρους καί κατωτέρους, 
έχει σκοπό νά τονίση, δχι μόνο, δτι 
οί δεσμοί μεταξύ ήμών καί Ικείνων 
παραμένουν άναλλοίωτοι, άλλά καί 
δτι ή συμπαράστασίς τους στόν ευγε- 
νή άγώνα τής ’Αστυνομίας είναι πο
λύτιμη .

Στήν έκδήλωσιν παρέστησαν άπό 
μέρους τών έν ένεργεία, δ Τπαρχηγός 
κ. Μιχελής, πλεΐστοι Άστυνομ’κοί 
Δ/νταί καί άλλοι ’Αξιωματικοί, ένψ 
άπό τής πλευράς τών συνταξιούχων, 
έκτός τών άλλων οί τ. ’Αρχηγοί κ.κ. 
Άρχοντουλάκης, Τασιγιώργος, Γα- 
λανόπουλος καί Ttαννούλης, δ τ. 
Άστυν. Δ/ντής καί. Υπουργός κ. 
Βρανόπουλος, οί Τπαρχηγοί κ. κ. 
Στρατής, Τσιοΰγκος, Καλτσάς ν.Α.

Τήν ώραίαν έκδήλωσιν έκλεισαν 
οί ευχές δλων πρός τόν νέον ’Αρχη
γόν κ. Δασκαλόπουλον, δι’ έπιτυχίαν 
εις τό Ιργον του καί πρόοδον διά τήν 
’Αστυνομίαν. Ή  στήλη μας, αισθάνε
ται έπ’ ευκαιρία τήν άνάγκην νά 
διαδηλώση τά αισθήματα άγάπης καί 
βαθυτάτου σεβασμού τών νεωτέρων 
πρός δλους τούς συνταξιούχους, τούς 
όποιους αίσθανόμεθα ώς έν ένεργεία 
συναδέλφους καί τών όποιων ή άστυ- 
νομική πείρα μάς είναι πολύτιμος, μέ 
τήν ευχή γιά κάθε χαρά καί ευτυχία.

«Α.Χ.»
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Πρός τιμήν τοδ άποχωρήααντος έκ τής ένεργοδ υπηρεσίας 
Α.Α.Π. κ. Γιαννοόλη, δ τ. Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Τσούμ- 
πας, έδωκε δεξίωσιν ε!ς τήν αίθουσαν τελετών τής Σχολής 
Ύπαατυνόμων. Εις τήν φωτογραφίαν δνω αριστερά χαρακτη
ριστικόν στιγμιότυπου. Διακρίνεται δ κ. Ταοόμπας, δ ’Αρχηγός 
Α.Π. κ. Δασκαλόπουλος, οί τ. ’Αρχηγοί Α.Π. κ.κ. Καραμπέ- 
ταος, Σακελλαρίοο, Γαλανόπουλος καί Γιαννούλης, δ Δ/ντής 
τής Σχολής κ. Οικονόμου κ.δ. "Ανω δεξιά: Ό  προϊστάμενος τοδ 
Μικτοδ Επιτελείου τοδ Γ.Δ.Τ. Άντιστοάτηγος κ. Βαρνάβας, 
συνοδευόμενος Οπό τοδ Οπααπιστοδ του ’Αστυνόμου κ. Τσουραπδ, 
χαιρέτα άξ/κοός τοδ Μικτοδ ’Επιτελείου, εις δοθεΐσαν δεξίω- 
σιν είς τήν Σχολήν 'Γπαστυνόμων. Δεξιά: Τήν 'Γποδ/νσιν Τρο
χαίας Αθηνών έπεσκέφθησαν άξ/κοί τών 'Γπηρεαιών Τροχαίας 
τών Πόλεων Τόκυο, Ναγκασάκι καί Χιροσίμα τής ’Ιαπωνίας 

καί ένημερώθησαν έπί θεμάτων τροχαίας.

Κατά τήν έτηαίαν έκπαιδευτικήν έκδρομήν των οί Δόκιμοι 
ΊΓπαστυνόμοι έπεσκέφθησαν μεταξύ τών άλλων καί τήν Κέρ
κυραν, ένθα έδόθη πρός τιμήν των δεξίωσις δργανωθεΐσα Οπό 

τής ’Αστυνομικής Διευθόνσεως Κερκύρας.

Αί γνώσεις τών δοκίμων άστυφυλάκων έπί θεμάτων τουρισμοδ, 
δλοκληροδνται πλήν τής θεωρητικής διδασκαλίας καί διά τής 
έπιακέψεως άρχαιολογικών χώρων, τόπων γενικωτέρου τουρι
στικού ένδιαφέροντος, ξενοδοχειακών μονάδων κλπ. Είς τήν 
φωτογραφίαν ξενάγησις Οπό άξιωματικοδ τής ’Αστυνομίας, πρό 

τοδ Ναού τής Άπτέρου Νίκης.
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ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Έκδήλωσις είς τήν Σχολήν 
'Υπαστυνόμων

Τήν 8.10.1973 καί άπό 18ης έως 
20.30 ώρας, έν τη μεγάλη αιθούση τής 
Σχολής Υπαστυνόμων, έλαβε χώραν 
καλλιτεχνική έκδήλωσις του θεατρικού 
θιάσου τού κ. "Αρη Μυτιληναίου.

Τήν έν λόγω έκδήλωσιν παρηκαλού- 
θησαν ό Διοικητής των Αστυνομικών 
Σχολών, "Αστυνομικός Δ)ντής λ" κ. 
Οικονόμου Νικόλαος, είς όν ανήκε ή 
πρωτοβουλία τής έκδηλώσεως, μετά τής 
συΖύγου του, άπαντες οί κ.κ. Αξιωματι
κοί τής Δ)νσεως "Αστυνομικών Σχολών, 
μετά τών συΖύγων τα>ν, οί δόκιμοι Ύ- 
ααστυνάμοι, Ύπαρχιφύλακες καί "Αστυ
φύλακες, οί βαθμοφόροι καί κατώτεροι 
υπάλληλοι τών Σχολών καί πλείστοι 
τών οικείων τούτων.

Ή έκδήλωσις περιλάμβανε πατριωτι
κούς διαλόγους, απαγγελίας πατριωτι
κών ποιημάτων, κωμικούς διαλόγους, 
σάτυραν, χορευτικά νούμερα, μουσικήν 
καί τραγούδια.

"Απόντες οί λοβόντες μέρος καλλιτέ- 
χναι ύπερέβαλσν έαυτούς, κατά τή,ν έκ- 
τέλεσιν τού προγράμματος, μέ αποτέλε
σμα νά δημιουργήσουν άτμόσφαιραν χα
ράς, ένθουσιασμοΰ, τέρψεως καί πατριω
τικής έξάρσεως, διό καί κατεχειροκρο- 
τήθησαν.

Τοιοϋται έκδηλώσεις, λίαν άπαραίτη- 
τοι, διά τήν ψυχαγωγίαν τών δοκίμων, 
πρωτοβουλία τής σεβαστής διοικήσεως 
τής Σχολής, έλσβον χώραν καί κατά τό 
παρελθόν, ή περί ής όμως ό λόγος ύπε- 
ρέβη κάθε προηγουμένην.

Θεωρούμεν, ώς έκ τούτου, ύποχρέω- 
οιν νά εύχαριστήσωμεν όλους έκείνους, 
οϊτινες συνέβαλον είς τήν πραγματοπσί- 
ησιν τής έν λόγω καλλιτεχνικής έκδη
λώσεως καί ε σαλπιστούμε ν, ότι καί είς 
τό μέλλον θά έχωμεν τήν χαράν νά πα- 
ρακαλουθήσωμεν παρεμφερείς έκδηλώ- 
σεις.

ΝΙΚ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ 
Δόκιμος Ύποστυνόμος

Έπιστολαι
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3ης Σεπτεμβρίου 48 —Μάρνη

" Α θ ή ν α ς
"Αγαπητέ Κύριε,

Είς τό τέλος μιας άλλης λίαν έπιτυ-

χοΰς εποχής έργασιών είς τήν Κέρκυ
ραν, σάς γράφω διά νά έκφράσω τάς 
εύχαριστίας μας διά τήν έξυπηρέτησιν 
καί τήν βοήθειαν άπό όλας τάς "Υπηρε
σίας τού "Αεροδρομίου τής Κερκύρας 
καί ιδιαιτέρως ύπό τών κ. κ. ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ καί ΚΟΜΙΑΝΟΥ.

Η βοήθειά των είς τήν ύπερπήδησιν, 
όσον είναι δυνατόν, μικρών δυσκολιών 
αί όποϊαι παρουσιάζονται είς τούς του
ρίστας μας, έξετιμήθη μεγάλως.

Είλικρινώς ύμέτερος
I. Ν. ΤΣΑΜΠΝΙΣ 
Δ/ντής "Εργασίας

+

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ. ΜΩΡΑΊ ΤΗΣ 
"Υπάλληλος έπί 6ω βαθμώ 
Κλάδου A3 (Τηλεπικοινωνιακών) 
"Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
Ύπουργεϊον Συγκοινωνιών 
ύπηρετών ε ίς :
Κραττικόν "Αερολιμένα Κερκύρας

Κέρκυρα 11.10.1973

Πρός: Τό Ύπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων "Αστυνομίας

" Α θ ή ν α ς

Αισθάνομαι βαθείαν τήν ύποχρέωοιν 
νά εύχαριστήσω καί δι" "Υμών τούς "Α
στυνομικούς τής "Υπηρεσίας "Αμέσου 
Δράσεως "Αστυνομίας Πόλεων Κερκύρας 
κ.κ. X. 38 ΣΚΟΡΔΙΛΗΝ "Αλέξανδρον 
καί Τ. 22 ΧΑΤΖΑΚΗΝ Εμμανουήλ, οί 
όποιοι έκτελοΰντες ύπηρεοίαν είς περι- 
πολικόν όχημα τήν νύκτα τής 10ης 
πρός 11 ην "Οκτωβρίου έπελήφθησαν 
τροχαίου άτυχήματός μου.

Βαθύτατοι γνώσται τής ψυχολογίας 
τού ύποστάντος όλικόν τροχαίον άτύχη- 
μα όδηγοϋ, έξετέλεσαν κατά γράμμα τό 
υπηρεσιακόν των καθήκον, άλλά καί διά 
τής μεθόδου άντιμετωπίσεως τού συμ
βάντος άπέδειξαν ότι τό σύνθημα τής 
Τροχαίας: -Φίλε μας Οδηγέ» είναι πρα- 
γματικότης.

Ταιαϋτα "Αστυνομικά "Όργανα κο
σμούν καί τιιμοΰν τήν "Αστυνομικήν Δ/ 
νσιν Κερκύρας, άλλά καί "Υμάς ώς προϊ 
σταμένους, καθοδηγητάς καί έκπαιδευ- 
τάς τών άάκνων αύτών "Υπαλλήλων τής 
τιμημένης καί ένδόξου "Αστυνομίας Πό
λεων.

Παρακαλώ καί πάλιν όπως δεχθήτε 
τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν 
ποιότητα, τό ήθικόν καί τό φρόνημα τών 
ύφ" "Υμάς "Αστυνομικών "Υπαλλήλων.

★

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ
Τό "Αρχηγείον "Αστυνομίας Πόλεων 
Γραφεϊον Δημοσίων Σχέσεων

Εύχαριστοϋμεν ύμάς θερμώς, διότι 
εύγενώς προσφερθέντες άνταπεκρίθητε 
είς τό αίτημα τής Δημοτικής Αρχής, 
διά τής συμμετοχής τής ύμετέρας Φι
λαρμονικής, είς τάς έορταστικάς έκδη- 
λώσεις τού Ιερού Ναού "Αγίου Εύθυ- 
μίου, δι" ής έδόθη πανηγυρικώτερος 
τόνος είς ταύτος.

Ό  Δήμαρχος 
ΠΑΝ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

★  ·

Επιθυμώ όπως καί διά τού Τύπου έκ
φράσω τήν ίκανοποίησιν καί τάς εύχα 
ριστίας μου πρός τό ΙΑ" "Αστυνομικόν 
Τμ. Καλλιθέας, διά τό ένθερμον ύπηρε- 
σιακόν ένδιαφέρον όπερ έπέδειξεν, είς 
τήν διαλεύκανσιν ύποθέσεώς μου καί ι
διαιτέρως τόν άσχοληθέντα άξιωματικόν 
Παραρτήματος "Ασφαλείας, όστις ένερ- 
γών μετά σεμνότητος καί άθορύβου δρα- 
στηριότητος έπεβεβαίωσε διά μίαν είσέ- 
τι φοράν τήν ικανότητα καί προοήλωσιν 
ορός τό καθήκον τών αξιωματικών τής 
"Αστυνομίας Πόλεων.

ΣΠ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
Δικηγόρος 

Πανεπιστημίου 69

Έδημοσιεύθη είς τήν Εφημερίδα 
-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» τής 16.10. 
1973.

¥

Κύριον
"Αρχηγόν "Αστυνομίας Πόλεων 

" Ε ν τ α ύ θ α

"Αξιότιμε Κύριε "Αρχηγέ,
"Επί τή αίσια λήξει τού 2ου ΔΙΕ

ΘΝΟΥΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ, έπιθυμούμεν νά 
άπευθύνωμεν Ύμϊν τάς θερμός μας εύ- 
χαριστίας διά τήν πρόθυμον συμπαράστα
ση/ τής "Αστυνομίας Πόλεων, ήτις ύπήρ- 
Εεν άποτελεσματική καί συνέβαλεν είς 
τήν έπιτυχίαν τής ώς άνω έκδηλώσεως.

Ιδιαιτέρως, "Αξιότιμε Κύριε "Αρχηγέ, 
κάμνωμεν μνείαν διά τήν συμπαράστα
σήν τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας "Α
θηνών καί Πειραιώς.

"Επί τούτοις, διατελοϋμεν,
Μετά τιμής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
Πρόεδρος
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Π Ε Ν Θ Η
ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Την 19.9.1973 άπεβίωφεν εις Αθή
νας καί τήν έπομένην έκηδεύθη ό έ.ά.
Αστυνόμος Β' Γραμμένος Μιχαήλ. Τήν 

κηδείαν του, γεναμένην εις ιδιαιτέραν 
Κατά τήν διάρκειαν τής έν τφ Άστυνο- 

του πατρίδα Συναράδες Κερκύρας πα- 
ρηκολούθησε πλήθος έκ τών φίλων καί

συγχωριανών τού έκλιπόντος. Έκ μέ
ρους τής Αστυνομίας Πόλεων, παρέοτη 
ό Αστυνόμος Α ' κ. Πέππας Βασίλειος 
καί άντιπροσωπεία όστυνομικών έΕ ό
λων τών βαθμών. Τόν νεκρόν άπεχαιρέ- 
τησεν ό Αστυνόμος κ. Χαλβατζής, ό 
όποιος καταφανώς συγκεκινπμένος, εί- 
πεν μεταΕύ τών άλλων καί τα έΕής:

’Αγαπητέ καί άείμνηστε συνάδελφε, 
Μιχάλη,

Σήμερον, προσήλθαμεν εϊς τόν ιερόν τοΟ- 
τον χώρον μέ βαθυτάτην όδόνην, ΐνα, μετά 
τών βχρυπενθούντων οικείων καί φίλων 
σου, σέ άποχαιρετίσωμεν, δΓ Οστάτην φο
ράν καί σέ συνοδεΰσωμεν εις τήν τελευ- 
ταίαν έπί του κόσμου τούτου κατοικίαν 
σου.

Ό  θάνατος είναι κοινός άνβρώπινος 
κλήρος καί προνόμιον ή εόθανααία, πρός 
ήν δδεύεις σήμερον.

Ό  πρός Κόρων έκδημήσας, ’Αστυνόμος 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, έγεννήθη ένταδθα, 
τό έτος 1902 καί κατετάγη, ώς ’Αστυ- 
φύλαξ, εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό έτος 
1924. Προήχθη είς τόν βαθμόν τού Άν- 
θυπαστυνόμου τό έτος 1943 καί τό αυτό 
έτος είς Τπαστυνόμον Β '. ’Εν συνεχεία 
τό έτος 1951 προήχθη είς τόν βαθμόν τοδ 
'Γπαστυνόμου Α '. Άπεστρατεύθη τό έτος 
1956, λόγψ δρίου ήλικίας καί τφ άπενε- 
μήθη ό βαθμός τοδ ’Αστυνόμου Β '. 
μικψ Σώματι Οπηρεσίας του, Οπηρέτησεν

εύδοκίμως είς τάς Άατυνομικάς Δ/νσεις 
’Αθηνών, ΙΙειραιώς καί Κέρκυρας, εϊς δς 
είργάσθη μετά ζήλου καί αύταπαρνήσεως.

Έτιμήθη διά διαφόρων Μεταλλίων, ώς 
τοδ ΈλληνοϊταλικοΟ καί Έλληνογερμανι- 
κοΰ πολέμου 1940 — 1941 καί τοιοότων 
’Αστυνομικής ’Αξίας. Ωσαύτως, άπενεμή- 
θησαν είς τούτον διάφοροι εδαρέσκειαι διά 
παρασχεθείσας έξαιρέτους δπηρεσίας.

Διερμηνεύων τά αισθήματα οδύνης άπό 
τά όποια διακατέχονται τά μέλη τοδ Ά - 
στυνομικοδ Σώματος καί άπευθύνων τόν δ- 
στατον χαιρετισμόν, καταθέτων στέφανον έκ 
μέρους τοδ Άστυν. Σώματος, είς ένδειξιν 
έλαχίστου φόρου τιμής καί ευγνωμοσύνης 
διά τάς προσφερθείσας πολλαπλάς δπηρε
σίας σου, πρός τε τήν Πατρίδα καί τό 
’Αστυνομικόν Σώμα καί εύχομαι δπως δ 
Πανάγαθος θεός τάξη * τήν ψυχήν σου έν 
σκηναΐς Δικαίων, είς δέ τήν σύζυγόν σου 
χαρίση τήν έξ δψους παρηγοριάν.

"Ας είναι έλαφρόν τό χώμα τής Κερ- 
κυραϊκής γής τό δποΐον μετ’ ολίγον θά 
σκεπάση τό σεπτόν σκήνωμά σου.

Αίωνία σου ή μνήμη άγαπητέ συνάδελ
φε Μιχάλη.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται 
πρός τούς οικείους του τήν έΕ ύψους 
παρηγοριάν. " Α ς  ε ί ν α ι  έ λ α -  
φ ρ ό  τ ό  χ ώ μ α  π ο ύ  τ ό ν  
σ κ έ π α σ ε .

«Α.Χ.»

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ό  Αθηναίος πολιτικός Φωκίων, ένώ 

είχε πολύ εύγενικό χαρακτήρα, έν τού- 
τοις, στήν έμωάνισι έδειχνε άνθρωπος 
σκυθρωπός καί δύσκολος. Κάποτε, λοι
πόν, σέ μιά συγκέντρωσι τού Αθηναϊ
κού Δήμου, ό στρατηγός Χάρης τόν κο
ροΐδεψε γιά τά πυκνά του φρύδια, πρά
γμα πού προκάλεσε τά γέλια τών δημο
τών. Καί τότε ό οώφρων πολιτικός τού 
όπήντησε:

«Αύτά τά φρύδια δέν σάς έκαναν ποτέ 
νά λυπηθήτε ένώ τά γέλια αύτών έδώ, 
έκαναν πολές φορές τήν πόλι μας νά 
κλάψη».

Ό  Διογένης ό Σινωπεύς, ο γνωστός 
κυνικός φιλόσοφος, ταΕιδεύοντας κάπο
τε μέ πλοίο συνελήφθη άπό πειρατάς, 
πού, κατά τήν σκληρή έκείνη συνήθεια 
τής άρχαιότητος, τόν πούλησαν ώς δού
λο, στήν Κρήτη. "Οταν ένας άγοραστής 
ό Κορίνθιος Ξενιόδης, ρώτησε τόν Διο
γένη τί τέχνη Εέρει, έκεϊνος τού άπήν- 
τησε περήφανα: « Ανθρώπων όρχειν»
(νά κυβερνώ άνθρώπους). Καί πράγματι 
ό Κορίνθιος τόν άγόρασε καί τού έμ- 
πιστεύθηκε τήν άνατροφή τών παιδιών 
του.

Σέ κάποια μάχη οεταΕύ Βοιωτών καί

Δημητρίου τού πολιορκητού, τού αύθά- 
δους καί βίαιου βοαιλέως τών Μακεδό- 
νων, έσκοτώνοντο πολλοί στρατιώτες 
τού τελευταίου, καθώς αύτός τούς έΕη- 
νάγκαΖε νά έπιτίθενται άκατάπαυστα κα
τά τών έχθρών τους. Ό  Αντίγονος, ό 
γιός τού πολιορκητού, βλέποντας νά 
σκοτώνωντοι τόσοι πολλοί, έτόλμησε νά 
ρωτήση τόν πατέρα του.

— «Γιατί, πατέρα, άφήνεις καί χάνον
ται χωρίς άνάγκη τόσοι άνθρωποι;» Καί 
τότε ό Δημήτριος τού όπήντησε ώργι- 
σμένα: «Καί σύ τί σπενοχωρεϊσαι; ή μή
πως είσαι ύποχρεωμένος νά θρέψης 
τούς πεθαμένους»;

"Ενας σπουδαστής τηλεγραφεί στόν 
άδελφό του:

— Άπέτυχα έΕετάσεις, προετοίμασε 
μπαμπά.

Σέ λίγο φτάνει ή έΕής άπάντησις:
— Μπαμπάς έτοιμος. Ετοιμάσου καί

σύ. . .
**

Μιά κυρία τής όποιας ό άνδρας ήταν 
βαριά άρρωστος, κάλεσε τρεις άπ' τούς 
διασημότερους γιατρούς τών Παρισίων 
γιά νά κάνουν ιατρικό συμβούλιο. Ά - 
τυχώς, όμως, σέ λίγο ό άνδρας της πέ- 
θανε. "Οταν, λοιπόν, τήν ρώτηοαν πώς 
έγινε αύτό, απάντησε:

— Τί θέλατε νά κάνη ένας έναντίον 
τριών! , ,

Η σκηνή στό ΤέΕας. Σ' ένα μπάρ κ' 
ένώ όλοι οί κάου μπόυς σιγοκουβεντιά- 
Ζουν, μπαίνει μέσα ό ΤΖό ό φοβερός, 
παραγγέλνει ένα ούΐσκυ καί φωνάΖει:

— "Οταν πίνω έγώ, πίνουν όλοι. 
Αμέσως σηκώνονται όλοι φοβισμένοι

καί πίνουν ένα ποτήρι ούΐσκυ. Σέ λίγο 
ό ΤΖό πορογγέλνει άλλο ένα ούΐσκυ καί 
σηκώνοντας τό ποτήρι Εαναλέει:

— 'Όταν πίνω έγώ πίνουν όλοι. 
Πράγματι, θέλοντας καί μή όλοι κα-

τεβάΖουν άλλο ένα ούΐσκυ. 'Ικανοποιη
μένος ό ΤΖό βγάΖει ένα άσημένιο δολ- 
λάριο τό πετά στόν πάγκο καί λέει ά
γρια:

— Ό ταν πληρώνω έγώ πληρώνουν 
. . . όλοι. . . !

"Αν ή φτώχεια είνοι ή μητέρα τού έγ- 
κλήματος, ή σκληρή άνάγκη είναι ό 
πατέρας του.

Λα Μπρυγιέρ

Δέν ύπάρχουν έγκληματίες' ύπάρχουν 
μόνον άνθρωποι έλαττωματικοί, πού 
γίνονται κατόπιν έγκληματίες.

Κ. ΛομπρόΖο

"Ενα έγκλημα συγκαλύπτεται διά τής 
έκτελέσεως ένός άλλου.

Σενέκας

941



Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  ΑΠΟ ΔΟ ΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ Μ Η Ν Ο Σ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

1973 ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟ Υ Μ Η Ν Ο Σ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

19 7 3 19 7 2
Α' ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ: — —

1. Τραυμοτισμοί έΕ αυτοκινήτω ν......................................... 470 494
2. Εκτυφλωτικά φώτα ........................................................ 2 3
3. Συμμετοχή ανηλίκων εις τεχνικά Γταίγνια .................... 2 1
4. Επαιτεία — Α λ η τε ία ....................................................... — _
5. Οικοδομικά! παροβάσεις ................................................... 97 60
6. Στέρηοις άδειας ίκανότητος άδηγοϋ ............................ 39 _
7. Καταγγελία κλοπών 259 _
8. Διάφορα πλημμελήματα .................................................... 33 322

Συνολον 902 880

Β' ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ: Μηνύσεις —  Συστάσεις -— Μηνύσεις —  Συστάσεις

1. Υπερβολική τα χ ύ τ η ς ....................................................... 85 1 83
2. Παραβίοσις λωρίδων κυκλοφορίας................................... -----  34 912 57 916
3. Παραβίασις έρυθρών σημάτω ν......................................... ........  246 134 284 112
4. Παράνομος στόθμευσις ..................................................... 2.106 678 2.228
5. Παραβίασις πινακίδων κυκλοφορίος................................ . . . .  170 601 211 648
6. Κουσαέρια ......................................................................... ......... 7 381 24 541
7. "Ασκοπος χρήοις ήχητικών οργάνω ν.............................. . . .  20 — 45 _
8. Θόρυβος άποσιωπητήρος.................................................. . . . .  59 — 46 _
9. ΔιατάραΕις κοινής ήουχίας .............................................. ......... 498 — 332 _

10. ΔιατάραΕις (έντός κατοικιών) ....................................... ......... — 454 — 354
11. Παραβάσεις περί καθσριότητος....................................... ......... 55 408 40 359
12. Στερούμενοι άδειας κυκλοφορίας................................... -----  2 42 16 50
13. Αθεώρητοι άδειοι ίκανότητος ........................................ ........  4 263 3 410
14. Δέν έφερον άδειαν ίκανότητος....................................... ........  8 431 12 541
15. Δέν έφερον άδειαν κυκλοφορίος ................................... -----  3 315 9 435
16. Διάφοροι ποραβάσεις εις βαθμόν πταίσματος............... ......... 34 7.096 46 7.177

Σύνολον 2.176 13.228 1.804 13.854

Γ' ΣΓΜΒΑΝΤΑ:

1. Πυρκαίαί .............................................................................. ......... 82 64
2. Συγκρούσεις μέ ύλικάς Ζ η μ ία ς ....................................... ........  849 785
3. "Ελεγχος κέντρων τεχνικών ποιγνίων .......................... ......... 66 60
4. Παροχαί Α Βοηθειών ...................................................... . . .  639 686
5. Περιουλλογαί οίνοφλύγων ............................................... ......... 123 143
6. Προσαγωγοί άτάμων έκ διαφόρων αιτιών .................... ......... 1.581 1.951
7. Άνεύρευσις κλαπέντων οχημάτων ................................ . . . .  29 38
8. Διάφορα συμβάντα καί έπεισόδια ................................... . . . .  16.033 19.068

Σύνολον 19.402 22.795
9. Αναφοραί δΓ ήχητικά όργανα κοί έναλλαγή λωρίδων ......... 3 46

Γενικόν Σύνολον 35.711 39.381

Έκλήθημεν διά παροχήν βοήθειας εις τό τηλέφωνον 
μηνάς παρελθόντος έτους.

-100» εις 16.927 περιπτώσεις, έναντι 16.134 περιπτώσεων ίδιου

Έν Άθήναις Tfj 3 Οκτωβρίου 1973
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Αστυνομικός Δ/ντής Β'
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1. Eic τούς νεωτέρους χρόνους, άνακηρύσσονται επισή
μους ύπό τής Συνόδου εις τήν Ανατολήν καί ύπό τών 
Παπών εις τήν Δύσιν — "Εχει τήν σημασίαν τοΰ «λόγω 
τιμής».

2. Εύρίοκεται εις τά σπάργανα.
3. Μεταφορικούς σημαίνει καί πρόοδος ή έπιτυχία — Γερ

μανός φιλόσοφος έκ τών μεγαλύτερων τών νεωτέρων 
χρόνων, ό δημιουργός τοΰ «κριτικισμού» (1724 — 1804).

4. Παράλιος πόλις τής Μ. Ασίας, ίδρυθεϊσα, κατά τήν μυ
θολογίαν ύπό τού αργοναύτου Πολυφήμου ή τού Κίου 
(δοτ.) — ΈγγίΖει τήν νοητήν γραμμήν τής σκοπεύσεως 
(δημ.) — Τρία γράμματα ένας άριθμός.

5. Είναι, εις τήν κυριολεξίαν, ή γέννησις τού Χριστού.
6. Τά γράμματα αύτά, συνήθως, είναι απειλητικά ή ύβρι- 

στικά.
7. Οί βαρόκοοι τό επαναλαμβάνουν — Ό  τρίτος τού «Τρίο 

ΣτοΰτΖες».
8. Θεός τών Φοινίκων καί Σύρων, ένθυμίΖων τό. . . καρφί 

(γεν.) — Αποξηρανθείσα τό 1929 άρχαία λίμνη τής 
Ν. 'Ιταλίας, ένθα σήμερον όμώνυμος κώμη.

9. Προδίδει δυσταγμόν (άνστρ.) — Ρυπαρόν οίκόσιτον.
10. Εις τόν αιώνα αυτόν έπεκράτησεν ό ρομαντισμός εις 

τήν λογοτεχνίαν. — ΣχηματίΖει τήν «μείΖονα τρίτην» 
τής κλίμακος τού Ντό.

11. Περιλαμβάνει έκατόν μέσα ήλιακά έτη — Τμήμα τής 
άλάσεως άγκυρας μήκους 30 περίπου μέτρων.

ΚΑΘΕΤΩΣ

1. "Εγγραφα διά τών όποιων γνωστοποιείται ή άνάκλησις 
Πρεσβευτού.

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ω Ν  A Ρ I  θ.  7 9

2. Αποτελούν, ένίοτε, έκδήλωσιν οαρκοσμού — "Αρθρον 
τής 'Ιταλικής — Συνεχόμενα εις τό Αλφάβητον.

3. Λέγονται καί άμεμπτοι (άνστρ.) — Ή ήμερος όνομά- 
Ζεται καί σουρβιά ή αύγαριά.

4. Πσλαιά ονομασία τής Σπερχειάδος — Εύρίοκεται έντός 
τοΰ κύτους τού θώρακος καί περιβάλλεται διά τού ύπε- 
Ζωκότος.

5. Ό  άριθμός 15 — Σημαίνει άροτριώ, όργώνω.
6. 'Υποκοριστικόν άνδρικοΰ ονόματος εις τήν αιτιατικήν.
7. Ηχητικούς . . . σκανδαλίΖει — Συνιστδ τό ιδιαίτερον 

γνώρισμα τοΰ λόγου (άνστρ.).
8. Τό 1949 έΕελέγη Πρόεδρος τής Γερμανικής Λαϊκής 

Δημοκρατίας (έοων.) — Κατά νόμον τής Φυσικής ά- 

π ωθούνται.
9. Ή το  καί ή Φρύνη τής άρχαιότητος — Τόν 'Οκτώβριον 

τοΰ 1946 κατεδικάσθη ύπό τού Δικαστηρίου τής Νυ
ρεμβέργης εις ισόβια δεσμά ώς έγκληματίας πολέμου.

10. Όταν δέν προέρχεται έκ σταωυλών χαρακτηρίζεται, 
έπισήμως, ώς τεχνητός (άνστρ.) — Προσδιορίζουν μέ
ρος τού 24ώρου — "Ο,τι καί τό προηγούμενον.

11. Παράλληλος κατάστασις (κυριολεκτικούς).

(I. Κο )

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Α Ρ Ι Θ .  7 8
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Η ΑΠΡΟΣΜ ΕΤΡΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΤΩΣΙΣ
Σ τ ρ α τ η γ ο ύ  Ά χ ι λ λ έ ω ς  Τ ά γ α ρ η  
Προέδρου Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Πατρών

1_  ΝΩ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ άνθρωπίνην δραστηριότητα, 
r *—  μεμονωμένην ή συλλογικήν, τίθεται πάντοτε 

είς σκοπός ταύτης, δν άκολουθςϊ όργάνωσις καί έκτέ- 
λεσις, μέ άποτέλεσμα όρθολογικόν καί ώφέλιμον, είς 
τήν ύψίστην άνθρωπίνην δραστηριότητα, τόν Πολιτι
σμόν, τό πάν γίνεται τυχαίως, άνερμαπίστως καί τερα- 
τωδώς, μέ συνέπειαν τόν πολιτιστικόν κυκεώνα τοΰ 20οΰ 
αίώνος. Πράγματι, ό αιών ουτος έμπερικλείει, μέχρι τοΰ- 
δε, Απολογισμόν φρίκης καί Ικχυδαϊσμοΰ, άνευ προη
γουμένου. Οί δύο μακροχρόνιοι παγκόσμιοι πόλεμοι εϊ- 
χον ώς προϊόν όδύνης πολλάς δεκάδας έκατομμυρίων 
νεκρών, έκατοντάδας έκατομμυρίων άναπήρων καί τραυ
ματιών, καί άνυπολογίστους ψυχολογικός καί ήθικάς 
καταστροφάς καί έπΐ7ττώαιεις καί ύλικάς ζημίας. Οί άν
θρωποι τοΰ αίώνος τούτου έχουν, γενικώς, έκχυδαϊσθή, 
ζώντες είς καθεστώς συνεχούς παραλογισμοΟ, μέ συνέ
πειαν να έπικρατοΰν τα ένστικτα τής βίας, τοΰ φιληδο- 
νισμοΰ καί τοΰ άκράτου έγωϊσμοΰ. Αί έσωτερικαί άξίαι 
φθίνουν καί περιφρονοΰνται.

Οί σύγχρονοι «σοφοί» άπσκηρύσσουν πομπωδώς τά 
ήθικοπνευματικά έπιτεύγματα τών παρελθουσών χιλιε
τιών καί ή νέα γενεά, δεχόμενη άμέσως τάς απόψεις 
των, συμπεραίνει, δτι τό πάν έπιτρέπεται καί άχαλίνω- 
τος παραδίδεται είς τήν παντός είδους άκολασίαν. Λη
σμονούν οί θαυμασταί τών πυραύλων, τής πυρηνοδυνά- 
μεως καί τών διαστημοπλοίων δτι πραγματικός πολιτι
σμός δέν είναι ή έκμηχανοποίησις καί μεταβολή είς 
ρομπότ τών πάντων, άλλα ό έξανθρωπιαμός τών μελών 
τοΰ κοινωνικού συνόλου, ή προαγωγή τών ήθικών ά- 
ξιών, ή έπιδίωξις ύψηλών ιδεωδών καί ή πίστις είς τάς 
πνευματικός άξιος.

Ή  ιστορική έμπειρία άποδεικνύει δτι ή πολιτιστι
κή πορεία τής άνθρωπάτητος δέν είναι συνεχώς άνσδι- 
κή, άλλα διακόπτεται άπό ζοφερούς Μεσαίωνας, οί ό
ποιοι δημιουργούν συνθήκας άποτελματώσεως καί όπι- 
σθοδρομήαεως. Ή  άνθρωπότης, μετά τήν σκοτεινήν 
προϊστορίαν της έδημιούργησε τήν φωτεινήν περίοδον 
τής άρχαιότητος, δτε, μέ πρωτοπόρον τήν Ελλάδα, ήν- 
θησεν ύπερμέτρως δ πνευματικός πολιτισμός. ’Επηκο- 
λούθησεν δ έρεβώδης χιλοετής Μεσαίων. Τοΰτον διεδέ- 
χθη ή φωτεινή ’Αναγέννησις, καί ήδη άπό έκατόν πε
ρίπου έτών, άπό τής έποχής τής βιομηχανικής «Ιπανα- 
στάσεως», είσερχάμεθα είς ένα νέον Μεσαίωνα, σκοτει- 
νότερον είς περιεχόμενον τοΰ προηγουμένου καί λίαν 
πιθανόν πολύ διαρκέστερσν τούτου, λόγψ πλέον δυσμε
νών παραγόντων, ώς είναι ή πληθυσμιακή έκρηξις, τά 
μέσα καταστροφών καί ή μηχανοκρατία. Τόν νέον τοΰ
τον Μεσαίωνα προέβλεψεν άπό τοΰ 18ου αίώνος δ ’Ι
ταλός σοφός Τ ζ. Βίκο, προφητεύσας δτι ή άνθρωπότης 
λίαν προσεχώς θά έξεβαρβαρίζετο καί θά έξαγριοΰτο, 
λόγψ τοΰ ύλιαμοΰ καί τοΰ έγωϊσμοΰ. Αί μηχαναί, δη- 
μιουργηθεΐσαι δι’ έξυπηρέτησίν μας, μάς «έδώρησαν» 
τό άγχος τής ταχύτητος καί τής άπληστίας. Είσήλθο- 
μεν, ούτως, είς τόν πολιτισμόν τών μηχανών, δν χαρα
κτηρίζει ή παγερότης καί ή άναισθησία τών ρομπότ.

Ό  καθηγητής τοΰ Χάρβαρντ Τ ζ. Γκάλμπραιηθ άπεφάν- 
θη προσφάτως δτι τόσον είς τήν σκέψιν, δσον καί είς 
τήν δράσιν Ιχομεν μεταβληθή είς δούλους τών μηχανών. 
Οί έθελστυφλοΰντες τεχνοκράται, άτενίζοντες μέ κομ
πασμόν τά έφευρήματά των, δν μεταδίδουν ώς θαυμα
τουργόν έκπληξιν είς τάς μάζας τών άδαών, δέν έχουν 
άντιληφθή τήν τρομακτικήν κρίσιν πολιτισμού ήν 
διανύομεν. Οί άνθρωποι έχουν έξαγριωθή καί αί έκδη- 
λώσεις έπιθετικότητος καί ώμής βίας ύπερβαίνουν τάς 
τών άγριων ζώων, ώς άποδεικνύουν οί σοφοί Κ. Λώ- 
ρεντς καί Τ . Γκρήν, μέ πρωτοπόρα τά κράτη, είς τάς 
σχέσεις των, άτινα ώς άπρόσωποι δντότητες έχουν κα
κίαν άφάνταστον, ώς τονίζουν οί μελετηταί Φόξ καί 
Τάϊγκερ. Οί άνθρωποι δέν πιστεύουν είς ιδανικά, πε- 
ριφρονούν τήν θρησκείαν, τήν κοινωνικήν άλληλεγγύην, 
τά εύγενή ιδεώδη. Οί τεχνοκράται προσπαθούν ν’ άπο- 
δείξουν, δτι αί αίώνιαι ήθικαί άξίαι είναι μεταβληταί 
καί δτι αί τεχνικαί έξελίξεις θά δημιουργήσουν νέας, 
άρμονικάς πρός ταύτας. Τούτο άποδεικνύει τήν πλήρη 
τύφλωσιν καί κώφωσίν των άπό τάς λάμψεις καί τούς 
κρότους τών πυρηνοβομβών καί τών πυραύλων. Δέν έξη- 
γοΰν δμως ποΐαι ήθικαί άξίαι, τεχνοκρατικού τύπου, 
θά άντικαταστήσουν τήν άγάπην, τήν δικαιοσύνην, τήν 
έλευθερίαν. 'Ο σύγχρονος άνθρωπος δλισθαίνων συνεχώς 
πρός τόν βάραθρον τοΰ έκχυδαϊσμοΰ του, έχει χάσει τήν 
αισθητικήν του συνείδησιν καί δέχεται, χωρίς δυνατό
τητα κριτικής τήν έπιδρομήν «καλλιτεχνικών» έκτρω- 
μάτων, ώς είναι τά προϊόντα τών συγχρόνων «καλών» 
τεχνών, ζωγραφικής, μουσικής, χορού, γλυπτικής, ποιή- 
σεως κλπ., άτινα χαρακτηρίζονται άπό άσυναρτησίαν 
καί παρανοϊσμόν. "Απασαι αί μοντέρνοι τεχνοτροπίαι 
έμπνέονται άπό τήν έπιστροψήν είς τήν ζούγκλαν καί 
τά σπήλαια. Αί έκδηλώσεις αύται έμπνέουσαι τήν νεο
λαίαν έχουν δημιουργήσει δι’ αυτήν ώς ιδανικά τάς 
παρακρσύσεις τών χίππυς καί λοιπών κοινωνικών ύπο- 
προϊόντων. Κατά τήν ύλοποίησιν τών ιδανικών αύτών 
άμιλλάται ή σωματική άκαθαρσία μέ τήν ψυχοπνευμα- 
τικήν δυσωδίαν, μέ έκδηλώσεις τόν ζωώδη έρωτα, τήν 
χρήσιν ναρκωτικών, τάς δολοφονίας καί τήν άρνησιν 
τοΰ παντός. Τών στρατιών τής παραστρατημένης νεο
λαίας, προηγούνται αί στρατιαί τών ώριμων νέων μέ τάς 
άνταλλαγάς συζύγων, διαδηλώσεις σέξ, τήν μέθην, τό 
χαρτοπαίγνιον καί τόν έξαλλον φιληδονισμόν. Καί οί 
πρεσβύτεροι έντρυφοΰν είς τήν πορνογραφίαν (βιβλία, 
έκθέσεις), καί τά άσεμνα θεάματα, διά νά εύρεθοΰν συν
τονισμένοι είς τό δυσώδες κοινωνικόν χάος. Ό  Τ ζ. 
Ούώλντ, καθηγητής τοΰ Χά($6αντ, ειδοποιεί: «Ζώμεν τήν 
χειριστήν έποχήν τής άνθρωπότητος, τήν πλέον άπει- 
λητικήν άπό τής γενέσεώς της» καί «πρέπει ν’ άσχολη- 
θώμεν μέ τήν δημιουργίαν άνθρώπων ποιότητος διά νά 
μήν έξευτελισθή δ Ανθρωπισμός». Καί οί καθηγηταί 
Φόξ καί Τάϊγκερ έπισημαίνουν: «Ουδέποτε ή άνθρω
πότης άντιμετώπιαε τόσον θανάσιμον κίνδυνον, ώς σή
μερον».

Ή  έποχή μας χαρακτηρίζεται άπό τήν άγχώδη
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τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.



Σ’ ένα μόνον τυχερό

6.000.000
Καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά κέρδη

ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΑΡΧ.50

2m .

ΕΝΙΚΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟΝ RIXEI0N
κληρωςις: 31 Δεκεμβρίου



Έπΐ τή ένάρξει των μαθημάτων έτελέσθη εις τήν Σχολήν ΊΓπαστυνόμων δ καθιερωμένος αγια
σμός. Είς τήν φωτογραφίαν Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι έν παρατάξει, νατά τήν διάρκειαν τής τελετής.

Είς τήν ’Ιαπωνικήν ’Αστυνομικήν άποστολήν, ή δποία έπεσκέφθη τήν Τροχαίαν Αθηνών καί 
ένημερώθη έπΐ κυκλσφοριακών ζητημάτων, έδωρήθη κράνος τροχονόμου άστυφύλακος, τδ διποΐον 

παραλαμβάνει μέ Ικδηλον εύχαρίστησιν δ έπικεφαλής άξιωματικός.


