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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΡΥΟ  τάντανο έκανε, παραμονή 

■ *  Χριστούγεννα. Ό  άγέρας σάν νά- 
τσνε κρύα φωτιά κι' έκαιγε. Μά ό κό
σμος ήτανε χαρούμενος, γεμάτος κέφι. 
Ε ίχε βραδιάσει κΓ άνάψανε τά φανάρια 
μέ τό πετρόλαδο. Τά μαγαζιά ατό τσάρ
οι' φεγγοβαλούσονε, γεμάτα άπ' όλα τά 
καλά. Ο κόσμος μπαινόβγαινε καί ψού- 
νι2ε άπό τό να τό μαγαζί έβγαινε, στ' 
άλλο έμπαινε. Κι όλοι χαιρετιόντανε καί 
κουβεντιάζανε μέ γέλια, μέ χαρές.

Οί μεγάλοι κοφενέδες ήτανε γεμάτοι 
καπνό άπό τόν κόσμο πού φουμάριζε. Ό  
καφενές τ' 'Ασημένιου είχε μεγάλη φα- 
σορία, χαρούμενη φασαρία. Είχε μέσα 
δυό σόμπες καί τά τζάμια ήτανε θαμπά, 
άπ' όξω έβλεπες σάν ίσκιους τούς άν- 
θρώπους. Οί μουστερήδες είχανε βγαλ- 
μένες τις γούνες άπό τή ζέστη, κόσμος 
καλός, καλαπερασμένοι νοικοκυρέοι.

Κάθε τόσο άνοιγε ή πόρτα καί μπαί
νανε τά παιδιά πού λέγανε τά κάλαντα. 
"Αλλα μπαίνανε, άλλα βγαίνανε. Καί 

δέν τά λέγανε μισό καί σιμακούτελα, 
μά τά λέγανε άπό τήν άρχή ϊααμε τό τέ
λος, μέ φωνές ψαλτάδικες όχι σάν καί 
τώρα, πού λένε μοναχά πέντε λόγια
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μπρούμυτα κΓ όνάακελλα, καί κείνα πα
ράφωνα.

Λ *■ 1 Ν Τ ΙΚ Ρ Υ  στόν μεγάλον καφενέ τ' 
Ασημένιου ήτανε κάτι φτωχομά

γαζα, τσαρουχάδικα, ψαθάδικα καί τέ
τοια Ίσ ια  ίσια άντίκρυ στή μεγάλη πόρ
τα τού καφενέ ήτανε μικρό καφενεδάκι, 
τό πιό φτωχικό σ' όλη τήν πολιτεία, μιά 
ποντικότρυπα.

Ενώ ό μεγάλος ό καφενές φεγγοβο
λούσε καί τά τζάμια ήτανε θολά άπό τή 
ζέστη, ή ποντικότρυπα ήτανε σκοτεινή, 
γιατί ή λάμπα, μιά λάμπα τσιπλιασμένη, 
μιά άνοβε, μιά έσβηνε, όπως έμπαινε ό 
χιονιάς άπό τά σποσμένα τζάμια τής 
πόρτας. Ή  φιτιλήθρα* ήτανε στραβοβι- 
δωμένη καί τσαλαπατημένη σάν τό μού

τρο τού καφετζή, τού μπάρμπα - Γιοννα- 
κού τού Χατζή, τό φιτίλι στραβοκομμέ- 
νο, τό γυαλί σπασμένο άπό τό να μά
γουλο καί στήν τρύπα είχανε κολλημένο 
ένα κοίμμάτι ταρομαδόχορτο. Βάζε μέ 
τό νοΰ σου τί φως έδινε μιά τέτοια λάμ
πα! Κάτω, τά σανίδια ήτανε σάπια και 
τρίζανε. Στόν τοίχο ήτανε κρεμασμένα 
δυά - τρία παμπάλαια κέντρα. Καπνισμέ
να σάν άρχαϊα εικονίσματα: Τό 'να πα- 
ρίστανε τόν Μέγα Πέτρο μέοα σέ μιά 
βάρκα πού τήν έδερνε ή φουρτούνα, τ’ 
άλλο τόν μάντη Τειρεσία, πού μιλούσε 
μέ τόν Άγαμέμνονα, τ' άλλο τόν Πανα- 
γή τόν Κουταλισνό, πού πάλευε μέ τήν 
τίγρη.

*  *

η Π ΕΛ Α ΤΕ ΙΑ  ήτανε συνέχεια μέ τό 
καφενείο. Όλοι-όλοι ήτανε πέντ’

- έξι γέροι σκεβρωμένοι, σαράβαλα, μέ 
κάτι τρύπιες γούνες πού δέν τις έπιανε 
άγκίστρι. Δυό - τρεις ήτανε γιαλικάρη- 
δες, δηλαδή είχανε καμμιά σάπια βάρκα 
καί βγάζανε θαλασσινά γιά μεζέδες, πού 
τά λέγανε γιαλικά, γιατί βρίσκονται στό 
γιαλό, δηλαδή ατά ρηχά νερά. Οί άλλοι

1 Χ Β \_τΓ Μ μ ,ΙΙL m .

"Ολοι - ολοί ήτανε πέντ’ Ιξι γέροι σκεβρωμένοι. . .
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ήτανε φρουκαλάδες, δηλαδή κάνανε 
φρουκαλιές.3 "Ητανε καί κανένας νερο
κουβαλητής καί κανένας καρβουνιόρης 
Νά, αύτή ήτανε ή πελατεία.

Ό  βοριάς έμπαινε μέσα μέ τήν τρού- 
μπα, καί στριφογύριζε τή λάμπα πού κρε
μότανε άπό τό μαυρισμένο ταβάνι, κι 
άναβόαθηνε. Ά π ό  τό κρύο τρέμανε οι 
γέροι καί χουχουλίζανε τό χέρια τους, 
τό βάζανε κι άπό πάνω άπό τό τσιγάρο, 
τάχα γιά νά ζεσταθούνε. Ό  φουκαράς 
ό καφετζής, γιό νά μήν παγώσει, έκανε 
σουλάτσο, πηγαινοερχότανε άπό τό τε- 
ζάκι, ίσαμε τήν πόρτα, μέ τήν παλιογού- 
να ριχμένη άπό πάνω του έκεί πού σου
λατσάριζε, τόν έπιανε τό σύγκρυο και 
χτυπούσανε τό κατασάγονά του, κι έ
σφιγγε άπάνω του τήν παλιοπατατούκα 
του κι έλεγε : « Έ ε ε έ χ !  Μωρέ ζεστό 
πού είναι τό καφενεδάκι μας! . ·»■

Ύστερα γύριζε κι έδειχνε τόν μεγά
λο καφενέ, πού καπνίζανε κάργα οί σόμ
πες. κ' έλεγε : « Αντίκρυ, σκυλί ψοφά 
όιπό τό κρύο. . σκυλί ψοφά!». Ό  καη- 
μένος ό μπάρμπα - Χατζής! Απ όςω 
περνούσε κόσμος βιαστικός, μέ γέλια 
καί χαρές. Άπό δω κι άπό κεϊ άκουγόν- 
τανε τό παιδιά πού λέγανε τό κάλαντα 
στά μαγαζιά.

Ή  ώρα περνούσε κι άνάριευε σιγά 
σιγά ό κόσμος. Τό μαγαζιά σφαλούσαν 
ένα - ένα. Μοναχά μέσα στά μπυρμπεριά 
Εουριζόντανε άκόμα κάτι λίγοι.

Στό τσάροι λιγόστευε ή φασαρία, μά 
στοάς μαχαλάδες γυρίζανε τό παιδια μέ 
τά φανάρια καί λέγανε τό κάλαντα στά 
σπίτια. Οί πόρτες ήτανε ανοιχτές, οί νοι- 
κοκυρέοι, οί νοικοκυρόδες καί τά παιδιά 
τους, όλοι ήτανε χαρούμενοι, κ’ ύποδε- 
χόντανε τούς ψαλτάδες, καί κείνοι άρ- 
χίζανε καλόφωνοι σάν χοτζάδες:

Καλήν έσπέραν, άρχοντες, 
δν είναι δριομός σας,
Χριστού τήν Βείαν γέννησιν 
νά πω στ’ αρχοντικά σας.
Χριστός γεννδται σήμερον 
έν Βηθλεέμ τή πόλει, 
ot ούρανοί άγάλλονται, χαίρει ή 

(κτίσις δ λ η .. .

Κι άφού Ειστορούσανε όσα λέγει τό 
Εύαγγέλιο, τόν 'Ιωσήφ, τούς άγγέλους, 
τούς τσομπάνηδες, τούς μάγους, τόν 
Ηρώδη, τό σφάΕιμο τών νηπίων καί τήν 
Ραχήλ πού έκλαιγε τά τέκνα της, ύστε
ρα τελειώνανε μέ τούτα τά λόγια:

Ίβού όποό σάς εϊπαμεν 8λην τήν I- 
(στορίαν,

τοΟ ’Ιησού μας τοδ ΧριστοΟ γένησιν 
(τήν άγίαν.

Καί σάς καλονοκτίζομεν, πέσετε κοι- 
(μηθήτε,

Καί βάλετε τά ροΟχα σας, εδμορφα 
(ένδυθήτε,

στήν έκκληαίαν τρέξατε, μέ προθυμίαν 
(μπήτε.

Ν’ άκοόσετε μέ προσοχήν δλην τήν δ- 
(μνωδίαν

καί μέ πολλήν εύλάβειαν τήν θείαν 
(λειτουργίαν.

Καί πάλιν σάν γυρίσετε είς τό άρχον- 
τικάν σας,

εύθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε τό φα- 
(γητάν σας.

Καί τόν σταυρόν σας κάμετε, γευθήτε, 
εύφρανθήτε,

βότε καί κανενός πτωχού, δστις νά 6- 
στερήται.

Λότε κ’ έμας τόν κόπον μας δ,τ’ 
(είναι δρισμός σας,

καί δ Χριστός μας πάντοτε νά είναι 
(βοηθός σας. 

Καί εις έτη πολλά.

Μπαίνανε ατό σπίτι μέ χαρά, βγαίνανε 
μέ πιό μεγάλη χαρά. Παίρνανε άρχοντι- 
κά φιλοδωρήματα άπό τόν κουβαρντά 
τόν νοικοκύρη κι άπό τή νοικοκυρά λο- 
γιώ - λογιών γλυκά, πού δέν τά τρώγα
νε, γιατί άκόμα δέν είχε γίνει ή Λειτουρ
γία, άλλά τά μαζεύανε μέσα οέ μιά κα- 
λαθιέρσ.

Άβραμιαϊα πράγματα! Τώρα στεγνώ
σανε οί άνθρωποι καί γινήκανε σάν Εε- 
ρίχια άπό τόν πολιτισμό! Πάνε τά καλα 
χρόνια!

ΟΛΑ γινόντανε όπως τά λεγε τό 
τραγούδι: Πέφτανε στά ζεστά

τους καί παίρνανε έναν ύπνο, ώς πού 
άρχίζονε καί χτυπούσανε οί καμπάνες 
άπό τις δώδεκα έκκλησιές τής χώρας.
Τί γλυκόφωνες κομπάνες! Ό χ ι σάν τις 
κρύες τις εύρωπαϊκές, πού θαρρείς πώς 
είναι ντενεκεδένιες! Στολιζόντανε ό
λοι, βάζανε τά καλά τους, καί πηγαίνα
νε στήν έκκληαιά.

Σάν τελείωνε ή Λειτουργία, γυρίζανε 
στά σπίτια τους. Οί δρόμοι άντιλαλού- 
σανε άπό χαρούμενες φωνές. Οί πόρ
τες τών σπιτιών ήτανε άνοιχτές καί φεγ
γοβολούσανε. Τά τραπέζια περιμένανε 
στρωμένα μέ άσπρα τραπεζομάντηλα κ 
είχανε άπάνω ό,τι βάλει ό νοΰς σου! 
Φτωχοί καί πλούσιοι τρώγανε πλούσιο 
πάροχα, γιατί οί άρχόντοι στέλνονε άπ 
όλα στούς φτωχούς. Κι άντίς νά τρα
γουδήσουνε στά τραπέζια, ψέλνανε το 
«Χριστός γεννάται δοΕάσατε, « Η Παρ
θένος σήμερον τόν Υπερούσιον τίκτει», 
«Μυστήριον Εένον όρώ καί παράδοΕον». 
Αφού εύφραινόντανε άπ' όλα, πλάγια

ζαν Εέγνοιαστοι, σάν τ' άρνιά πού κοι
μόντανε κοντά στό παχνί, τότες πού 
γενήθηκε ό Χριστός έν Βηθλεέμ τής Ι
ουδαίος.

*

ΤΩ ΡΑ  ός πάμε τήν ίδια βραδιά στήν 
άντικρυνή στεριά, πού τρεμοσβή- 

νουνε ένα - δυό μικρά φωτάκια, πέρα 
άπό τό πέλαγο πού βογγά άπό τόν ά
γριο τόν χιονιά.

Είναι ένα μαντρί πίσω άπό μια ρα
χούλα, κοντά στή θάλασσα, φυτρωμένη 
άπό πουρνάρια. Αύτό τό μαντρί είναι 
τού Γιάννη τού Βλογημένου. Τά πρόβα
τα είναι στολιααμένα κάτω άπό τή σό
για κι άκοάγονται τά κουδούνια, τίν 
τίν, όπως άναχαράζουνε. Επειδή γεν
νάνε, οί τσομπαναρέοι παραφυλάγουνε 
καί, μόλις γεννηθή κανένα άρνί, τ' άρ- 
πονε καί τό μπάζουνε στό καλύβι καί 
τό ζεσταίνουνε στή φωτιά νά μήν πα
γώσει. Απ' όΕω φωνάζουνε οί μανάδες.

Η φωτιά Εελοχίζει καί τό καλύβι εί
ναι σάν χαράμι. ,

Εκεί μέσα βρίοκουνται εΕ - εφτά νο- 
ματέοι, καθισμένοι γύρω άπό τόν σο
φρά. Πρώτος είναι ό άρχιτσέλιγκας 
Γιάννης ό Βλογημένος, πού άμα τον 
δής θαρρείς πώς βρίσκεσαι άληθινα στο

μαντρί πού γεννέθηκε ό Χριστός. Είναι 
άρχαϊος άνθρωπος, άθώος, μέ γένεια 
μαύρα, σάν άγιος. Τά ρούχα πού φορά 
είναι βρακιά άνατολίτικα, στά ποδάρια 
του έχει τυλιγμένα πετσιά δεμένα μέ 
λαγάρες, στό σελάχι του έχει ίσκα καί 
τσακμάκι. ΚΓ οί άλλοι τσομπάνηδες εί
ναι σάν τόν Γιάννη, μοναχά πού ό Γιάν
νης κάθεται μέ τό πουκάυισο, ένψ οί 
άλλοι, έπειδή βγαίνουνε όΕω γιά νά κοι
τάζουνε τά νιογέννητα, φοράνε προβιές 
προβατίσιες μέ τό μαλλί γυρισμένο άπό 
μέσα.

Αύτοί πού κάθονται στον σοφρά είναι 
μουσαφιρέοι. Ο ένας είναι ό Πανογής 
ό Στριγκάρος, κοντραμπατζής Εακου- 
σμένος γιά τήν παλληκαριά ηάυ. Είχε 
πάει γιά κυνήγι καί νυχτώθηκε στά μαν
τρί. Μέ τόν Γιάννη γνωριζόντανε άπό 
χρόνια, κ' είχε κοιμηθεί πολλές φορές 
στή στάνη. Οί άλλοι τρεις ήτονε καρ- 
βουνιάρηδες, πού κάνανε κάρβουνα έκεί 
κοντά. Οί άλλοι δυό ήτανε ψαράδες, ό 
γέρο - Ψύλλος μέ τόν γιυό του τάν 
Κωνσταντή.

Καθόντανε λοιπόν γύρω στον ααφρα 
καί τρώγανε. Άπάνω στό τραπέζι ήτονε 
κρέατα, μυτζήθρες άνάλατες, μανούρια, 
άγίζια5, ψάρια, μπεκάτσες ψητές, τσί
χλες κι άλλα πουλιά τού κυνηγιού.

Ό  ένας ό καρβουνιόρης ήτανε άπό 
τά μπουγάζια τής Πόλης, άπό τή Μάδυ- 
το, κ' ήΕερε κ' έψελνε καλά, είχε καί 
φωνή γλυκειά, μεράκι, πού κλάψανε οί 
άλλοι πού τόν άκούγανε, κι ό Γιάννης ο 
Βλογημένος. Τό καλύβι γίνηκε σάν έκ- 
κλησιά, έλεγες πώς έκεί μέσα γεννή
θηκε ό Χριστός.

αΠ' όΕω ό χιονιάς μούγκριζε καί 
τζάκιζε τά ρουπάκια. Ό  γέρο - 

Στριγκάρος καθότανε στά σκοτεινά συλ
λογισμένος καί μασούσε τό μουστάκι 

του. Φορούσε μιά κατσούλα άπό άστρα- 
χάν, μ' όλο πού έκανε ζέστη, κ' είχε 
χωμένη τήν άπαλάμη τού κάθε χεριού 
του μέσα στ' άνοιχτό μανίκι τ' άλλουνου 
χεριού.

Γιά μιά στιγμή σωπάσανε και κουβεν
τιάζουνε. Ό  Στριγκάρος, σκυφτός, κοί
ταζε τό χώμα. Κούνησε κάμποσο τό κε
φάλι του, κι άνοιΕε τό στόμα του κ'
ε ίπ ε : . ,

«Βρέ πααιδιά, καλά έσεϊς, γιορτάζε
τε τή χάρι Του, εϊσαστε καλοί άνθρω
ποι. Ά μ · έγώ, τί ψυχή θά παροδώσω, 
πού σκότωσα καμμιά κοοαρια άνθρω- 
ασυς; Άκόμα καί γυναίκες Εεκοιλιασα, 
καί μωρά πράματα χάλασα!» _

Κανένας δέ μίλησε. Ύ στερ ' άπο ώ
ρα, σάν νά τανε μοναχός, Εανακούνη- 
σε τό κεφάλι του κι άναστέναΕε κ' είπε: 

«"Apayec υπάρχει Κόλοση και Παρά
δεισο; . . . ». _

Καί δάγκασε τό μουστάκι του. ίανα- 
κούνησε τό κεφάλι του κ είπε μέσα στο 
στόμα του, σάν νά μιλούσε μέ τόν έαυ-
τό του: . .

«Δέν μπορεί! Κάτι τις θά υπάρχει...». 
Καί δέν Εαναμίλησε.

1. ’Αγορά. „ , ,
2. ’Εδδ στήν ’Αθήνα, τή λένε «φωτιά

τής λάμπας».
3. Σκούπες.
4. ’Αραίωνε.
5. Ά γ ίζ ι είναι τό πρωτόγαλα.
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ΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  T O Y  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
τ η ς : ε π ι β ι ω ς ε ω ς  τ η ς  ψ υ χ ή ς
Κ Α Ι Τ Η Σ  Μ Ε Τ Α  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν  ΖΩ Η Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ ΑΓΚΡΙΩΤΗ
Έπιτ. Συμβ. τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

I. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΓ ΘΑΝΑΤΟΓ

Υπάρχουν πολλά βασανιστικά αινίγματα εις τήν Ζωήν 
αυτήν. Κανένα όμως δέν έχει τόσην μεγάλην σημασίαν καί 
επιβολήν εις τόν άνθρωπον, τίποτε δέν τόν πτοεί περισσό
τερον όσον ό θάνατος καί κανέν άλλο Ζήτημα δέν τόν άπα- 
σχολεί τόσον όσον άν ύπάρχη έπιβίωσις τής ψυχής καί άν 
ύπάρχη Ζωή μετά θάνατον.

Ενας μεγάλος σύγχρονος Ισπανός φιλόσοφος, εις 
ένα βιβλίον του, γράφει: «Ή  άνακάλυψις του θανάτου είναι 
τό γεγονός έκεϊνο, τό όποιον έκαμε τούς άνθρώπους καί 
τούς λαούς νά είσέλθουν εις τήν πνευματικήν έφηβίαν, διότι 
μάς άποκαλύπτει τόν Θεόν, μάς δίδει τήν τραγικήν σημα
σίαν τής Ζωής, καί γεννά τήν άνθρωπότητα εις τόν Ζώντα 
Θεόν. Η άνακάλυψις τού θανάτου σημαίνει άνακόλυψιν τής 
πείνας τής άθανασίας».

Πράγματι, τό πρόβλημα του θανάτου καί τής έπιβιώ- 
σεως τής προσωπικότητος τού άνθρώπου, τό Ζήττημα νό 
μάθωμε που πηγαίνομεν μετά τόν θάνατον καί ποια τύχη 
μας περιμένει κατόπιν έχει ύψίστην καί Ζωτικωτάτην σημα
σίαν. Ισως νά είναι τό μεγαλύτερον καί τό σοβαρώτερον 
Ζήτημα τό όποιον τίθεται στόν κάθε ένα άπό ήμάς.

Ό  άνθρωπος δέν έπαυσεν όνέκαθεν νά διερωτάται μέ 
άγωνίαν: ΤΙ σημαίνει αύτό τό άποκρουοτικόν καί οδυνηρόν 
φαινόμενον του θανάτου; Μήπως είναι ό βράχος έπάνω εις 
τόν όποιον συντρίβεται καί ναυαγεί τό εύθραυστον αύτό 
πλοιάριον τής ύπάρΕεώς μας, ή μήπως είναι ή μυστική θύ- 
ρα διά τής όποιας είοερχόμεθα εις τήν νέαν Ζωήν;

Ποια άπάντησις πρέπει νά δοθή στό αγωνιώδες αύτό 
έρώτημα;

Ιδού τό Ζήτημα, όπως έλεγε καί ό ΣαίΕπηρ εις τόν 
Αμλέτον: «Νά Ζή κανείς ή νά μή Ζή»;

'Ιδού τό μοναδικόν Ζήτημα, άπό τό όποιον έΕαρτών- 
ται όλα τό λοιπά, άκόμη καί τό Ζήτημα τής ύπάρΕεώς τού 
θεού, τό οποίον έκεϊ εύρίσκει τήν ορθήν καί άκριβή του 
άπάντησιν, όπως καί τό Ζήτημα τής Ζωής μας μετά θάνατον, 
δηλαδή τήα έπιβιώσεως τήα ψυχής.

πρώτοις, θά έκθέσωμεν όλίγα τινά ώς προς τό πρό
βλημα τού θανάτου.

Τ ί  ε ί ν α ι  ό θ ά ν α τ ο ς ;

Η τέχνη, ύπό τάς διαφόρους της έκδηλώσεις, ώς ή 
ποιησις, ή Ζωγραφική καί ή γλυπτική, κατά διαφόρους τρό- 
πους περιέγραψε τό "Εμφυτον δέος τού άνθρώπου πρός 
τόν θάνατον καί έδημιούργησεν εικόνας πού άποκαλύπτουν 
Ζωηρότατα τήν φρίκην τήν όποιαν ό θάνατος προκαλεϊ εις 
τόν άνθρωπον.

Ό  Εθνικός μας ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
ποραθολλει εις  ένα ποίημά του τόν θάνατον μέ γεωργόν, 
πού άροτριώνει τόν κόσμον καί κάτω άπό τό άροτρόν τού 
άντί αύλάκια άνοίγονται τά<^>ι:

« "Οργωνε ό χάρος, ώργωνε τήν γήν πού τόνε τρέ- 
» μει, τ' αύλάκια του είναι μνήματα, ό σπόρος του
• φαρμάκι, ώργωνε ό Χάρος ώργωνε, τά μαύρα του
* τά βώδια φυσομανούν στό κέντημα τής άσπλαχνης 
» βουκέντρας».

Τ ί είναι λοιπόν ό θάνατος; Είναι ένα βιολογικόν φαι- 
νόμενον πού παράγεται έΕ αιτίας φυσικών νόμων, ώς συ
νέπεια άνοποφεύκτων βιολογικών μετοβαλών. Διά τόν άν
θρωπον, ό θάνατος είναι τό πλέον ατομικόν καί προσωπι
κόν φαινόμενον. Είναι, κατά τόν Φρόϋντ, τό άνοπόφευκτον 
τέρμα πρός τό όποιον βαδίΖει κάθε ΰπαρΕις.

Τό παράδοΕον όμως τού θανάτου είναι, ότι, καίτοι ά-

ποτελεϊ τό μεγαλύτερον κακόν διά τόν άνθρωπον, τό όποιον 
καί φοβείται σύτος περισσότερον άπό κάθε τι άλλο, έν τού- 
τοις άνοίγει εις τόν άνθρωπον τόν δρόμον πρός τήν αιω
νιότητα. . .

Η Ζωή μας είναι γεμάτη άπό παρόμοια παράδοΕα. Επί 
παροδείγματι, ό πόλεμος, ένώ είναι ένα τρομερόν κακόν, 
έν τούτοις δημιουργεί δυνατότητας άφαντάστου αύτοθυσίας 
καί ήρωίσμού, τάς όποιας ή καθημερινή Ζωή άδυνατεϊ νά 
προσφέρη εις τόν άνθρωπον.

Συχνά ό θάνατος παροβάλλεται πρός τήν κατάοτασιν 
τού ύπνου. Αλλά ή παρομοίωσις αύτή δέν είναι τόσον έπι- 
τυχής. Μάλλον θά έπρεπε νά λεχθη, ότι ό θάνατος μετα
φέρει τόν άνθρωπον άπό τήν κατάοτασιν τής ύπνώσεως, 
όπως δύναται νά χσρακτηρισθή ή παρούσα Ζωή, εις τήν 
κατάστασιν τής πλήρους συνειδήοεως, τής πλήρους πνευ
ματικής άφυπνίαεως, όπως θεωρείται ότι είναι ή άλλη Ζωή.

Διά τόν Χριστιανόν, ό θάνατος είναι μετάστασις εις 
άλλην Ζωήν, εις τήν αιώνιον Ζωήν, είναι δηλαδή ή πύλη άπό 
τήν όποιαν άναγκαίως πρέπει νά περάση ό άνθρωπος διά νά 
είσέλθη εις τήν Ζωήν τής αίωνιότητος.

I I .  Α1Ι0ΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΓΠΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΦΎΧΗΣ

Καί έρχόμεθα τώρα εις τό δεύτερον έρώτημα:
Υπάρχει άρα γε έπιβίωσις τής ψυχής; ύπάρχει δηλα

δή Ζωή μετά θάνατον;
Αλλά διά νά ύπάρχη έπιβίωσις τής ψυχής προϋποτίθε

ται κατ' άνόγκην καί ϋ π α ρ Ε ι ς  ψ υ χ ή ς ,  ή όποια 
θά πρέπει νά είναι ό άθάνατος. Λεπτομερής έρευνα τού Ζη
τήματος αύτού προϋποθέτει βαθεϊαν άναλυτικήν μελέτην 
πολλών στοιχείων. Διά τούτο, κατ' άνάγκην, θά περιορισθώ- 
μεν νά κάμωμεν μία σύντομον έπισκόπησιν τού Ζητήματος 
τούτου, ώστε νά δυνηθώμεν νά έΕετάσωμεν κάπως λεπτο- 
μερέατερον τό Ζήτημα τής έπιβιώσεως τής ψυχής, ώς καί 
ποια είναι ή Ζωή αυτής μετά θάνατον, διότι τά δύο αύτά 
Ζητήματα αποτελούν τό κύριον θέμα μας.

Ημείς προσωπικώς θεωροϋμεν ώς δεδαμένον τήν ϋ- 
παρΕιν τής ψυχής. ΔΓ έκείνους όμως πού δέν έχουν σαφή 
καί συγκεκριμένων πίστιν διά τήν ύπαρΕιν τής ψυχής θά 
εϊπωμεν πολύ όλίγα περί τού Ζητήματος τούτου.

Τοιαΰται, χειροπιαστοί βεβαίως, δέν υπάρχουν. 'Εκείνος 
ό όποιος νομίΖει, ότι θά κατωρθώση νά συλλάβη τήν ψυχήν 
μέ τό άνατομικόν μσχαιρίδιον, ή μέ τό μικροσκόπιον, άπα- 
τατσι καί ματαιοπονεί.

Υ π ά ρ χ ο υ ν  ό μ ω ς  έ ν δ ε ί Ε ε ι ς  πολλών 
κατηγοριών άπό τάς όποιας προκύπτει ή ϋπαρΕις τής ψυγής.

Αί ένδείΕεις αύταί είναι λ ο γ ι κ ο ί ,  φ ι λ  ο σ ο- 
φ ι κ α ί  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ί  κ α ί  ψ υ χ ο λ ο γ ι 
κ ά  ί. Θά περιορισθώμεν μόνον εις ώρισμένας ψυχολογι
κός παρατηρήσεις, αί όποίαι νομίΖομεν, είναι καί αί θετι- 
κώτεραι.

Εν πρώτοις, είναι άναμφιοβήτητον καί πειραματικώς 
άποδεδειγμένον, ότι ή ψ υ χ ή  δέν είναι έντοπισμένη εις 
τόν εγκέφαλον, δηλαδή ότι αί ψυχικοί λειτουργίαι δέν έΕαρ- 
τώνται άπό ώρισμένα έγκεφαλικά κέντρα.

Οί λόγοι είναι οί έΕή ς :
α) Ούδέν έγκεφαλικόν κέντρον άνευρέθη εις τό όποιον 

νά έντοπίΖωνται αί άνωτέρω πνευματικοί καί ψυχικοί λει
τουργία), όπως ή κρίσις, ό συλλογισμός, κ.λ.π.

Διάσημοι νευρολόγοι καί ψυχίατροι, όπως οί Μενικόφ- 
σκυ, Σχίλντερ, Ντ' Έρμ ίτ , Γιιούγκ καί άλλοι άπορρίπτουν 
κατηγορηματικώς, ότι ό ψυχικός βίος τού άνθρώπου έντο- 
πίΖεται εις τά έγκεφαλικά κέντρα.

β) 'Αλλά καί εις τήν περίπτωσιν καθ' ήν ώρισμένοι ψυ
χικοί λειτουργίαι έΕσρτωντσι άπό κάποιο έγκεφαλικόν κέν-



τρον, δέν έηεται δτι καί προκαλοΰνται έκ τούτου. Δέν έκ- 
κρίνονται δηλαδή έκ τοϋ εγκεφάλου, όπως ή χολή άπό τό 
ήπαρ, άλλά έκδηλώνονται διά μέσου αυτού. Μέ άλλας λέ
γεις, ό έγκέφαλοε χρησιμεύει ώς μέσον έΕωτερικευσεως 
των ψυχικών λειτουργιών.

γ) Ή  σπουδή τών ψυχικών νοσημάτων άπέδειΕεν, δτι 
δέν οφείλονται ταύτα εις παθολογικός βλάβας τού έγκεφά- 
λου. Παρετηρήθη, μάλιστα, δτι εις τήν κυριωτέραν όμάδα 
τούτων, όπως είναι ή σ χ ι ζ ο φ ρ έ ν ε ι α ,  ό έγκέ- 
φαλοε τοϋ άσθενοϋε δέν παρουσιάζει καμμίαν άλλοίωσιν 
άλλά είναι φυσιολογικός, δπωε καί τού πλέον ισορροπημένου 
άνθρώπου.

Ε ίε  τάε περιπτώσεις τήε άπωλείαε τήε μνήμηε συνε
πείς τραύματος, παρετηρήθη ότι έκεϊνο πού χάνεται δέν 
είναι ή πνευματική ίδιότηε τήε διατηρήσεως καί άναγνωρί- 
οεω,ε τών άναμνήσεων, άλλά ή μηχανική ίδιότηε τήε άνα- 
κλήαεωε αύτών.

"Οταν άποθεραπευθή τό τραύμα, έπανέρχονται δλαι αι 
άνομνήοεις, ένιϊι αν δεχθώμεν ότι αϋτοι εϊχον έντοπισθή 
είε  τόν έγκεφαλικόν φλοιόν, δπωε υποστηρίζουν οί ύλισταί, 
όσφολώε ένα μέροε αύτών θά έπρεπε νά χαθή, πράγμα 
δμωε πού δέν συμβαίνει είε τήν πραγματικότητα.

Έ Ε  όλων τών παρατηρήσεων τούτων προκύπτει σαφώς, 
ότι ό έ γ έ φ α λ ο ς  είναι μέν άποραίτητον μέσον διά 
νά έκδηλωθοϋν αί πνευματικοί καί ψυχικοί λειτουργίας δέν 
αποτελεί δμωε καί άποραίτητον προϋπόθεσιν διά νά ύπάρ- 
Εουν αύτά.

Επ ίσης , είναι άποδεδειγμένον πειραματικούς, ότι ή ψυ
χή δέν περιορίζεται άπό τόν έγκέφαλον, άλλά τόν διαπερς, 
δηλοδή έκχειρίζει, τρόπον τινά, άπό αύτόν καί ένεργεϊ είε 
μερικός περιπτώσεις χωρίς νά τόν χρησιμσποιή ώε διά
μεσον δργανον.

Βεβαίως, ύπό συνθήκαε όμαλάε ό άνθρωπος έπικοι- 
νωνεϊ μέ τούς άλλους άνθρώπουε διά μέσου τών σωματικών 
του λειτουργιών. Εν τούτοιε ε ίε  έ Ε α ι ρ ε τ ι κ ά ς  
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  έχει διοπιστωθη ύπό τήε έπιστήμηε, 
δτι ή ψυχή τοϋ άνβρώπου δύναται νά έπικαινωνη μετά τών 
άλλων άνθρώπων άπ' εύθείαε χωρίς τήν χρησιμοποίησιν τοϋ 
σώματος, ώε ένδιαμέσου οργάνου. Τούτο συμβαίνει έπί πα- 
ραδείγμοτι στήν τ η λ ε π ά θ ε ι α ν ,  στήν ά ν ά -  
γ ν ω σ ι ν τήε σ κ έ ψ ε ω ε , στήν δ ι 6 ρ ο ο ι ν, 
αί όποιοι καταστάσεις, κατ' ουσίαν, άποτελοϋν έπικοινωνίον 
έΕ άπσστάσεως τής μιάε ψυχής μοταΕύ άλλης ψυχής, δη
λοδή έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν  ιμ ε τ ο Ε ύ ζ ώ ν τ ω ν  
χωρίς τήν χρησιμοποίησιν ύλικών μέσων.

Ά λλά , πλήν τών περιπτώσεων τούτων, υπάρχουν καί 
άλλαι έκδηλώσεια τήε ψυχής, έκ τών όποιων προκύπτει, 
δτι ύφίσταται ε ίε  τόν άνθρωπον ή ψυχή ώε αυτοτελής όνί 
τότης, ή όποια μάλιστα δρά άνεΕορτήτως τοϋ σώματος.

'Επί τη βάσει γεγονότων, τά όποια ήρευνήθησαν και 
έμελετήθησαν έπιμελώς ύπό διαφόρων ψυχικών Εταιρειών, 
άπεδείχθη, ότι δύνανται νά ύπάρΕουν ώρισμέναι έκδηλώσεις 
τήε ψυχής χωρίς τήν μεσσλάβησιν τών οίσθησεων.

Ό  μεγάλος βιολόγος A L E X IS  C A R R E L , είε τό περί- 
φημον σύγγραμμά του «ό " Α ν θ ρ ω π ο ς ,  α ύ τ ό 
τ ό  ά γ ν ω σ τ ο ν » ,  δέχεται, ότι όσοι έχουν τήν ικα
νότητα τήε διορατικότητος δύνανται νά λαμβάνουν τήν 
οκέψιν τών άλλων, νά βλέπουν γεγονότα πού γίνονται ε ίε  
μακρινόν τόπον κ.ο.κ.

Ή  νεωτέρα καί δυσχερεστέρα όλων τών 'Επιστημών, 
ή Π α ρ α ψ υ χ ο λ ο γ ί α  διαιρεί τά ψυχικά ταύτα φαι
νόμενα είε  δύο άμάδαε, ήτοι: α) είε τά π α ρ ο ψ υ χ ι ·  
κ ά καί β)  ει ς τά π α ρ α φ υ σ ι κ ά .

Καί ε ίε  μέν τήν πρώτην όμάδα κατατάσσεται ή τηλε
πάθεια, ή άνάγνωοια ή μεταβίβασις τήε σκέψεως, ή διόρα- 
οις, ό ύπνωτισμόε καί ή ψυχομετρία, είε δέ τήν δευτέραν 
όμάδα, ή τηλεκινησία, ή τηλεπλοσία, τά φαντάσματα, κλπ.

Πολλοί καί διάφοροι έρμηνεϊαι έχουν δοθή διά τήν έ- 
ι Εήγησιν τών παραψυχικών φαινομένων. Κατά τήν όρθοτέ- 

ραν δμωε άποψιν, τήν όποιαν υιοθετούν διαπρεπείς έπιστή- 
μνοεε ψυχίατροι καί βιολόγοι, όπως ό Γιούγκ, ό Ντρήεχ, ό 
"Εστερράϊχ κ .ό ., ή ψυχή ζώντων άνθρώπων έπιδρά έπί τής 
ψυχής έπίοηε ζώντων, χωρίς οίανδήποτε μεσολάβηοιν όρ- 
γάνων τοϋ σώματος.

'Υπάρχει βεβαίως καί ή δ ι ά  τ ή ς  θ ε ω ρ ί α ς  
τ ο ϋ  π ν ε υ μ α τ ι σ μ ο ύ  έ Ε ή γ η σ ι ς ,  κυρίως 
τών ψυχικών φαινομένων τής δευτέρας όμάδοε, ήτοι τών 
παραφυσικών, άλλά ή θεωρία αϋτη άπορρίπτεται άπό τήν 
Χριστιανικήν διδασκαλίαν, διότι κατά τήν Αγίαν Γραφήν 
ούδεμία απολύτως έπικονωινία μεταΕύ ζώντων καί νεκρών 

 ̂ υπάρχει.

Έ κ  τών άνωτέρω κοί μέ παλλήν συντομίαν έκτιθεμέ- 
νων προκύπτει, φρονοϋμεν, δτι ό άνθρωπος άποτελεϊται άπό 
δύο στοιχεία, άπό τό σώμα καί τήν ψυχήν, ότι ό άνθρω
πος έχει έντόε του λανθανούσας δυνάμεις, αί όποϊαι συνή
θως παραμένουν ε ίε  άδράνειαν, άλλά μετά τόν άποχωρι* 
σμόν των άπό τό σώμα τό όποιον τάς περιορίζει, έκδηλώ- 
νονται διααπώοαι τά τοπικά καί χρονικά όρια, καί έρχονται 
εις έπικοινωνίον μέ άλλος ύπόρΕειε.

Πράε άπόδειΕιν τής ύπάρΕεωε τής ψυχής θ' άναφέ- 
ρωμεν ώριαμένας μόνον ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό ς  άπο · -  
δ ε i Ε ε  ι ε .

Είναι δέ αύται:
1. Ή  τ α ύ τ ό τ η ς  τ ο ϋ  « έ γ  ώ». Ή  φυσιολο

γία μάς διδάσκει, ότι κατά τήν διάρκειαν τής ζωής του άν- 
θρώπου τά κύττορα τοϋ έγκεφάλου καί ολοκλήρου τοϋ σώ
ματός του διαρκώς άποβάλλονται διά τών έκκρίσεων καί 
άντικοθίσταντοι ύπό άλλων νέων τά όποια εισέρχονται διά 
τών τροφών. Κατά τούς φυσιολόγους (Φλουράνς), όλό- 
κληρος ό όργανισμός τοϋ άνθρώπου άνανεσΰται εις διάστη
μα ολίγων μηνών. Κατ’ άλλους δμωε φυσιοδίφας ή άνανέω- 
σις ούτή γίνεται κατά μακρότερα χρονικά διστήματα. Εν 
τούτοιε, τό «έγώ» τοϋ άνθρώπου, ή «ψυχή» του έχει σαφε- 
οτάτην συνείδησιν, δτι είναι κάτι τό σταθερόν καί όνολ- 
λοίωτον, παρ' όλος τάς σωματικός μεταβαλάς πού έγένοντο 
έν τφ μεταΕύ. Βλέπομεν γέροντας πού δέν είναι εις θέσιν 
νά φέρουν εις πέρας τάς άποφόσεις τήε ψυχής των, λόγω 
τής έΕαοθενήαεωε τοϋ σώματός των, οί όποιοι όμως διατη
ρούν τάς άναμνήσεις τών πρόΕεών των, καί αύτών άκόμη 
τών παιδικών, μολονότι ούτε ένα κύτταρον πού έδέχθη τάς 
άναμνήσεις αύτάε δέν ύφίσταται σήμερον.

Υπάρχει, λοιπόν, -κάτι» μέσα εις τό σώμα τοϋ άν
θρώπου, τό όποιον διατηρεί τήν συνείδησιν τής μονιμότη- 
τος καί τής τούτότητος παρ' άλας τάς μεταβολάς τοϋ σώ
ματος, «κάτι», πού είναι ούσία διάφορος άπό τό σώμα καί 
άφθαρτος καί αύτό τό «κάτι» όναμάζετσι ψ υ χ ή .

β)  Ό  ά ν τ α γ ω ν ι σ μ ό ς  ψ υ χ ή ς  κ α ί  
σ ώ μ α τ ο ς .  Ή καθημερινή πσρατήρησις καί πείρα μάς 
πείθουν, δτι μεταΕύ τοϋ σώματος καί τού «έγώ» — ψυχής — 
δύναται νά ύπάρΕη ισχυρός άντσγωνιομός. Ή ψυχή δύνα- 
ται νά καταπολεμήση τάε όρέΕειε καί τάς άνάγκας τοϋ σώ
ματος, νά λάβη άντίθετον κστεύθυνσιν πρός τάς παρακινή
σεις του, νά κοτοδικόση τό σώμα εις πείναν, εις κοπιαστι
κήν έργασίαν, νά τό παραδώση δέ άκόμη καί ε ίε  θάνατον 
πρός ύποστήριΕιν τών ιδεών της. Ό λ ' αύτά μαρτυρούν, δτι 
τοϋ σώματοςήφντη
τό «έγώ» -  ή ψυχή -  είναι όντάτης πραγματική, διάφορος 
τοϋ σώματος καί μάλιστα άνωτέρα αύτοϋ, άφου δταν θε- 
λήση παραδίδει τό σώμα καί εις τόν θάνατον.

γ) Τ  ό «ψ ε ύ δ ε σ θ α ι». Τό δτι σώμα καί ψυχή 
δέν ταυτίζονται άλλ' δτι έκτός τού σώματος ύπάρχει κάποια 
όντότης αύτοτελής, προκύπτει καί έκ τής περιπτώσεως τοϋ 
«ψεύδεσθαι».

Έ ά ν  τό «έγώ» — ή ψυχή ήτο άπλώς ή συνισταμένη 
τών έγκεφαλικών λειτουργιών, όπως δέχονται οί ύλισταί, 
θά έπρεπε κατ' όνάγκην ν' άποδίδη δοα έπί τοϋ έγκεφάλου 
χαράσοονται, δπωε καί ή πλάκα τοϋ γραμμοφώνου άποδί- 
δει άκριβώς δ,τι έχαράχθη έπάνω εις αυτήν. Έ ν  τούτοις 
τό «έγώ» έχει τήν δυνατότητα καί τήν πρωτοβουλίαν νά 
παραποιήση έκ προθέαεως καί συμφώνως πρός τήν ίδικήν 
του θέλησιν δλας τάς παραστάσεις κοί τάς έντυπώσεις δσας 
έδέχθη ό έγκέφαλοε καί νά τάς παροστήοπ κατά διάφορον 
καί μάλιστα κατ' άντίθετον τρόπον.

Τί άλλο άποδεικνύει ή περίπτωσις αύτή, άν μή δτι ή 
ψυχή ένεργεϊ μέ πλήρη πρωτοβουλίαν δρόσεως άπέναντι τοϋ 
έσωτερικοϋ κόσμου τών παροστάσεών της καί είναι έντε- 
λώς αυτόνομος έναντι τών έγκεφαλικών παραστάσεων;

δ) Ή ν ο ε ρ ά  ό μ ι λ ί α . Όσοι γνωρίζαμεν 
έκ πείρας τήν δυνατότητα νά όμιλούμε καί νά ψάλλωμε 
νοερώς χωρίς νά κινούμε τήν γλώσσαν τοϋ στόματός μαε. 
Καί τό γεγονός τούτο άποδεικνύει, ότι ή ψυχή έχει τόν 
ίδικόν της έσωτερικόν κόσμον, πού είναι άνεΕόρτητος άπό 
τόν ύλικόν κόσμον.

ε ) Ή  ο υ ν ε ί δ η σ ι ς . Ε ις  τόν άνθρωπον παρα- 
τηρείται τό φαινόμενον νά αισθάνεται χαράν, λύπην, τύψεις 
κλπ., δηλαδή νά έχη έσωτερικώς έπιδοκιμασίαν ή άποδοκι- 
μασίαν τών ποάΕεών του. Τούτο έπίσηε μαρτυρεί, δτι μέσα 
του ύπάρχει κάποια ίδιότης, ούχί ύλική, άλλά πνευματική, 
πού χαίρει, λυπεϊται, δοκιμάζει στενοχώριας ή τύψεις κλπ. 
έκ τών πράΕεων τοϋ έγώ.

(Συνεχίζετα ι)



•· Καθ' α άνεγρόφη εις τά -Ποινικά Χρονικά» (τ. Κ Β / 
1972 οελ. 6 5 6 ), θά πραγματοποιηθή ε ις  Βουδαπέστην 
άπό 9 — 15.9 .1974 τό XI παγκόσμιον συνέδριον τής 
Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, κατόπιν προσ- 
κλήσεως τής 'Ακαδημίας Ουγγρικών 'Επιστημών, μέ 
θέματα:

1. Έ Εέλ ιξ ις  τών ιμεθόδων καί τών μέσων τού Ποι- 
νοικοϋ Δικαίου. 2. Κατόχρησις καί διάδοσις τών ναρ
κωτικών. 3. Ή  άποΖημίωσις τών παθόντων έξ αξιο
ποίνων πρόΕεων κοί 4. Ή  καταστολή τής παρανόμου 
καταλήψεως άεροσκακρών. Πρός διευκόλυναν τού 
έργου τού συνεδρίου, άπεφασίοθη ή πραγματαποίη- 
σις καί προπαρασκευαστικών συναντήσεων εις δια
φόρους χώρας καί δή εις τέσσαρας τοιαύτας, όσα 
δηλαδή είναι καί τά περί ών πρόκειται θέματα. Μετα
ξύ τών χωρών τούτων περιελήφθη καί ή Ελλάς διά 
τό τέταρτον «περί αεροπειρατειών» θέμα.

I I .  Εν όψει τών άνωτέρω, έπραγματοαοιήθη τελευταίως 
εις τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1 —7.9 .1973 , 
ή περί ής ό λόγος προπαρασκευαστική αυνάντησις, 
ήτις ώργανώθη ύπό τής Ελληνικής Εταιρείας Ποι
νικού Δικαίου, (ήτις αποτελεί, σημειωτέον, τμήμα 
τής έν Παρισίοις έδρευούσης Διεθνούς Εταιρείας 
Ποινικού Δικαίου) καί τής Νομικής Σχολής τού Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη συμπαραστάσει κοί ένι- 
σχύσει τού Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών. 
Τάς έργασίας τού προσυνεδρίου παρηκολούθησεν 
άνελλιπώς καί ό ύπογραφόμενος, ώς μέλος τού Δ ι
οικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας.

I I I .  Δέον νά σημειωθή, ότι ή συμμετοχή έκπροσώπων εις 
τό ώς άνω προσυνέδριον ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημσν- 
τική, τόσον έΕ έπόψεως άριθμού αύτών, όσον καί έΕ 
έπόψεως προσώπων, πορσστάντων εις τό συνέδριον. 
ΤονίΖεται επίσης, ίδιοιτέρως, καί ή συμμετοχή άντι- 
προσώπων καί μάλιστα διακεκριμένων, τού άνατολι- 
κοϋ συνασπισμού. Οϋτω, πορέστησαν εκπρόσωποι τών 
κρατών Γαλλίας, Βελγίου, Ιταλίας, Σουηδίας, Ούγ- 
γαρίας, Σοβιετικής Ένώσεως, Βουλγαρίας, Πολωνί
ας, Ρουμανίας καί Ελλάδος, μέ πρόεδρον τόν δια- 
κεκριμένον ποινικολόγον - έγκλημστολόγον, έπί σει
ράν δέ έτών διοτελέσαντα πρόεδρον τής Διεθνούς 
'Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, Βέλγον Καθηγητήν κ. 
Ρ . C O R N IL , εις  τήν έπιστημονικήν προσφοράν τού 
όποιου οφείλεται, έν πολλοίς, ή άνακαίνισις καί άνα- 
διοργάνωσις τής σωφρονιστικής έπιστήμης έν Βελ- 
γίω, άντιπροέδρους τόν ήδη πρόεδρον τής ίδιας 'Ε 
ταιρείας, Γάλλον Καθηγητήν κ. Ρ . B O U Z A T  καί κ. 
Ηλ. Γάφον, πρόεδρον τής Ελληνικής 'Εταιρείας 

Ποινικού Δικαίου καί γενικόν εισηγητήν τόν Σουηδόν 
ποινικολόγον κ. I. S U N D B E R G . Δέον νά τονισθή, 
έπίσης, ότι ε ις  τό συνέδριον συμμετέσχον καί έτεροι 
ποινακαλόγοι διεθνούς κύρους καί προβολής, όπως

π.χ. οί κ. κ. πρόεδρος τού Ποινικού Τμήματος τού 
'Ιταλικού 'Ακυρωτικού καί μέλος τού διοικητικού συμ
βουλίου τής Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου 
C . E R R A , ό Ο. SZA K A C S , πρόεδρος τού Ακυρω
τικού τής Ούγγαρίας καί F . M A R K U S , Καθηγητής 
τού Ποινικού Δικαίου τού Πανεπιστημίου τής Βουδα
πέστης καί μέλος τής Ούγγρικής 'Ακαδημίας, I. ΝΕΝ- 
N O F Υφυπουργός Δικαιοσύνης τής Βουλγαρίας καί 
Καθηγητής τού Ποινικού Δικαίου τού Πανεπιστήμιου 
τής Σόφιας, ώς καί ό Ρώσσος Καθηγητής κοί Δ ιευ
θυντής τού Ινστιτούτου Ποινικών Ερευνών τής 
Μόσχας V . Κ . Z W IR B O U L . Έ κ  τών ήμετέρων άνα- 
φέραμεν τούς Καθηγητάς κ.κ. Φιλιππίδην, Βούλγαρην, 
Δασκαλόπουλον καί Ποποδάτον.

ν’· 'Εν  σχέσει πρός τάς προτάσεις αί όποιοι ύπεβλήθη- 
σαν άπό τούς έκπροσώπους τών έπί μέρους κρατών 
κοί τών συμπερασμάτων τά όποια προέκυψαν έκ τού
των καί τών συζητήσεων έν γένει τού προσυνεδρίου, 
άναφέραμεν τά έΕής γενικά:

α) Κατ' άρχήν ύπήρΕε σύμπτωσις άπόψεων, έν σχέ- 
σει μέ τήν πάταξιν τής άεροπειρατείας, ήτις έχει λά
βει, ώς γνωστόν, καί ίδια τελευταίως, εις όλόκληρον 
τόν κόσμον, έπικινδύνους διαστάσεις, τονισθέντος χα- 
ρακτηριοτικώς ότι -πρόκειται περί έγκλήματος στρε- 
φομένου κατά τού άνθρωπίνου γένους». Δι ό καί έ- 
κρίθη άπαραίτητον όπως πάσα πράΕις στρεφομένη έ- 
ναντίον τών έπιβατών ή τού πληρώματος τών πόσης 
φύσεως άεροσκαφών, έν πτήσει ή μή, πατάσσηται α- 
μελίκτως. Έτονίσθη μάλιστα καί ή άπσφις, ότι τό συμ
φέρον τής έΕασφαλίσεως έλευθέρας διακινήσεως καί 
λειτουργίας τών πολιτικών άεροσκαφών έπιβάλλει τήν 
ούδετερσποίησιν αύτών, εις τρόπον ώστε, πέραν τών 
πολιτικών προκαταλήψεων καί συναισθηματισμών, οί 
δρασται τών έγκλημάτων άεροπειρατείας, όντων ειδε
χθών καί άπστραπαίων ένίοτε, πατάσσονται άμειλί- 
κτως καί μή ύπονομεύεται ή εμπιστοσύνη τών λαών 
τού κόσμου, έπί τήν άσφάλειαν τής πολιτικής άερο- 
πορίσς.

β) Ύπεστηρίχθη καί έγένετο (έν  πολλοίς) άποδε- 
κτόν, ότι πρέπει νά θεσπισθοΰν ειδικοί ποινικοί διατά
ξεις  κοινής ύποδσχής ούσιοσπκοϋ καί δικονομικού πε
ριεχομένου, αϊτινες θά άποτελέσουν τά κληθέν «άερο- 
πορι*όν δίκαιον», ύπό τήν αιγίδα τού Ο .Η .Ε . καί ύπό 
μορφήν διεθνούς συμβάσεως, κυρωθησομένης ύπό τών 
διαφόρων κρατών, ε ις  τρόπον ώστε νά καταστή έσω- 
τερικόν αύτών δίκαιον. Διά τών διατάξεων τούτων θά 
άπειλοΰνται σύστηραί ποιναί, κατά παρανόμων πράξε
ων, ύφαρπαγής ή άσκήσεως έλέγχου έπί άεροσκαφών 
έκθετουσών εις κίνδυνον τήν Εωήν ή τήν ύγείαν προ
σώπων ή πραγμάτων ή άλλως πως πσρακωλυουσών 
τάς αεροπορικός συγκοινωνίας. Διευκρινίζεται ότι αί 
διατάξεις σύται τού «άεροπορικοϋ δικαίου» θά ισχύ
ουν παραλλήλως πρός τυχόν ύφισταμένας ήδη άνα-

956



λόγους διατάζεις εις τά διάφορα δίκαια τών έπί μέ
ρους Κρατών. Περαιτέρω, ύπεοτηρίχ'θη — μάλιστα δέ 
ύπό τής έλΑηνικής άντιπροσωπείας—ότι εις τάς πε
ριπτώσεις ταύτας ένδείκνυται ή ποινικοποίηοις όχι 
μόνον τών πράζεων τής απόπειρας, άλλά καί τών 
προπαρασκευαστικών τοιούτων, λόγω τής ιδιαιτέρας 
έπικινδυνότητος τών εγκλημάτων άεροπειρατείας. 

γ ) Ώ ς  πρός τάς δικονομικάς διατάζεις, ύπήρζαν καί ά- 
κραϊαι απόψεις, καθ' ας ένδείκνυται όπως οί υπαίτιοι 
τών έγκλημότων άεροπειρατείας καί λοιπών συνα
φών τού κοινού ποινικού δικαίου πρέπει νά έκδικά- 
Ζωνται κατά τήν συνοπτικήν διαδικοσίαν ύπό τού άρ- 
μοδίου κράτους, ώς τοιούτον δέ κατ' άρχήν δέον νά 
καθίσταται έκεϊνο, έντός τών έδαφικών ορίων τού 
όποιου λαμβάνει χώραν ή πράζις. 

δ) Θέματα, τά όποια έδημιουργήθησαν καί έπί τών ό
ποιων τελικώς δέν έπήλθε ούμπτωσις άπόψεων, είνα ι:
1) "Αν θά πρέπει ύπό τού ώς άνω κοινής αποδοχής 
νομοθετήματος (στοιχ. IV , β) νά υίοθετηθή ό θεσμός 
τής έκδόσεως καί έν καταφατική περιπτώσει ποια 
δέον νά είναι ή έκτασις αυτού καί 2) αν τά έγκλή- 
ματα τής άεροπειρατείας πρέπει νά θεωρηθούν καί 
ώς πολιτικά, οπότε κατ' άνάγκην διάφορος δέον νά 
είναι ή ποινική μετοχείρισις τών δροστών τών τοιού
των πολιτικών έγκλημότων. Είδικώτερον έπί τού Ζη
τήματος τής έκδόσεως, κατά μίαν άκραίαν άποψιν, 
αϋτη πρέπει νά άπαγορευθή τελείως, εις  τρόπον ώ
στε νά καθίσταται άρμόδιον τά κράτος, όπερ συνέ
λαβε τούς δράστας. Κατά τήν γνώμην τούτην καί 
όταν πρόκειται περί πολιτικών έγκλημότων, βάσει τής 
άρχής τής παγκοσμίου δικαιοσύνης (ήν, ώς γνωστόν, 
καθιεροϊ ό Έλλην. Ποιν. Κώδιζ έν άρθρω 8 παρ. στ' 
έως ια ' αυτού καί καθ' ήν άρμόδιον πρός έκδίκασιν 
τού δράστου καθίσταται τό σύλλαβόν αύτόν κράτος 
όπουδήποτε καί αν έτελέσθη ή πράζις καί καθ' οίου- 
δήποτε καί όν έστράφη τό έγκλημα, δέον νά έφαρ- 
μόΖηται καί τότε ό γενικός κανών, ώστε καί έν τή 
ιπεριπτώσει τούτη νά μή έπιτρέπηται ή έκδοσις. Έ - 
τέρα όποψις ύπεστήριζεν ότι ή έκδοσις δέν πρέπει 
νά άπαγορευθή τελείως έπί πολιτικών έγκλημότων, 
πολλώ μάλλον όταν τό έγκλημα πράττεται ύπό προ
σώπων ε ις  τό πρόσωπον τών όποιων συντρέχει ή στρα
τιωτική ίδιότης. Ύπεστηρίχθη, ούχ ήττον, καί μία 
ένδιάμεσος όποψις, καθ' ήν έπί περιπτώσεων άερο- 
πειρατειών τελουμένων άπό πολιτικά κίνητρα, άρμό
διον πρός έκδίκασιν αύτών δέον νά καθίσταται διε
θνές όργανον (δικαστήριον).

V . Πέραν τών άνωτέρω (νομοθετικών μέτρων) έκρί- 
θη ώς άπαραίτητος κοί ή όπό μέρους τών διαφόρων 
κρατών λήψις καί φυσικών μέτρων άσφαλείας, οία εί
ναι π.χ. ή ένίσχυσις τής άστυνομικής δυνάμεως ε ις  τά 
άεροδράμια καί ή άναγνώρισις εις τά όργανα ταύτης 
τού δικαιώματος τής όποκρούσεως τών άεροπειρατών, 
καθ' οίανδήπστε τρόπον (καί διά τών όπλων), έτι δέ 
καί τής κινητοποιήσεως στρατιωτικών δυνάμεων, πρός 
πόταζιν άρζαμένων ή έπικειμένων άεροπειρατειών 
κ .λ .π ., ό έμπεριστατωμένος καί ούσιαστικώτερος έλεγ
χος τών ταζειδιωτών ύπό έζειδικευμένου καί έμπειρου 
προσωπικού, ή έγκαθίδρυσις ε ις  τό άεροσκάφος τη
λεοπτικών συσκευών, δι’ ών νά καθίσταται εύχερής ό 
έλεγχος άντικειμένων φερομένων ύπό τών έπιβατών, 
λαμβοναμένων έκ παραλλήλου καί τών καταλλήλων μέ
τρων, εις τρόπον ώστε νά μή θίγεται τό δικαίωμα τής 
προσωπικότητος αύτών, τηρουμένης τής πρός τούτο 
απαραιτήτου έχεμυθείας κλπ.

V I .  Έ ν  τέλει δέον νά άναφερθπ ότι έπειδή δέν έπήλ- 
θεν, ώς άνωτέρω περί γράφεται, πλήρης καί άπόλυτος 
σύμπτωσις άπόψεων τών έκπροσώπων τού συνεδρί
ου, άπεφασίσθη όπως πάντες ούτοι ύποβάλλουν έγ- 
καίρως, ύπό υορφήν ύπομνημότων —εισηγήσεων, εις 
Βουδαπέστην τάς γνώμος των, ίνα ούτω διευκολυνθη 
τό συγκληθησάμενον έκεϊ τελικόν συνέδρισν, κατά 
τήν διεζαγωγήν τών, έπί τού θέματος τής άντιμε- 
τωπίσεως τών άεροπειρατειών, συΖητήσεων.

ΔΗΜ. Κ . Ν ΤΖ ΙΩ Ρ Α Σ  
Διευθυντής

Αστυνομίας Κερκόρας

ΦΙΙΙΙΙΙΑΙΑΜΑΠΥΠΑΙ 
ιον ιΐΗΕπιΐϊ ιιιηιπ

ΣΠ. Δ ΡΙΜ Υ Λ Η  
Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Αί σκέψεις, τάς όποιας προτίθεμαι νά παραθέσω, δέν 
είναι σκέψεις ένός μεγάλου, όστις έχει σκοπόν νά εϊπη ώ- 
ρισμένα πράγματα άπό καθέδρας, μέ άποφθέγματα καί ρητά, 
άλλά ένός συγχρόνου καί νέου άνθρώπου, προερχόμενοι 
έκ τής σχετικής έμπειρίας καί ώριμότητος, αί όποίαι πη- 
γάΣουν άκάμη καί άπό τήν δραματικήν άναμονήν τών δύο 
συγχρόνων Ρώσσων ήρώων τού πνεύματος Άντρέϊ Ζαχά- 
ρωφ καί Αλεζάντρ ΣολΖενίτΖιν, οί όποιοι καρτερικώς πε
ριμένουν νά κρούσουν τήν θύρα των οί άνδρες τής Κα 
Γκέ Μπέ διά νά τούς περιορίσουν, καί φυσικά πρός τό συμ
φέρον των, εις μίαν ειδικήν κλινικήν όπου τά έπικινδύνως 
οκεπτόμενα μυαλά «θεραπεύονται» άποτελεσματικώς. Τώ
ρα, άν ή θεροπεία αΰτη διαρκή μόλις 2.180 ήμέρας, νομίΖω 
ότι πταίει ή μάλλον έζηγείται έκ τής κατωτέρω άπόψεως ή 
άκριβέστερον φωνής διαμαρτυρίας.

Ένσυνειδήτως πιστεύω, ότι είναι ή φωνή τού συγχρό
νου άνθρώπου, ό όποιος, ύπό τήν δόσκολον σημερινήν εμ
πειρίαν καί εις τόν άπίθανον κόσμον τής συμβατικότητος 
τόν όποιον έδημιούργησαν τά πολλά λόγια εις τόν κόσμον 
τών ιδεών, άντιλομβάνεται τό ορθόν, όχι όπως προσπαθούν 
νά τό παρουσιάσουν οί άλλοι, άλλά όπως έκκινεϊ άπό τήν 
έμπειρίσν τής συγχρόνου λογικής. Πολλάκις έσκέφθην δια- 
τί, άφού ή καλλιέργεια καί ή μόρφωοις είναι κοινή εις τόν 
προσανατολισμόν της ε ις  όλα περίπου τά μήκη καί πλάτη 
τής γής, οί άνθρωποι νά χωρίΖωνται άπό τόσας διαφοράς; 
Τό συμπέρασμα είναι, ότι ένώ όλοι ομιλούν διά τά ίδια πρά- 
γματσ, θέλουν νά δώσουν διοφορετικήν έρμηνείαν, έπειδή 
τά κίνητρα είνοι διαφορετικά, καί διά νά γίνω πλέον σοφής, 
εις τήν Δύσιν μέ τήν τεράστιον παράδοσιν τής έλευθε- 
ρίας καί τής έλευθέρας διακινήσεως τών ιδεών, τά ιδανικά 
τού συγχρόνου άνθρώπου ώς άπορρέοντα άπό μίαν πορά- 
δοσιν αιώνων έχουν τήν δύναμιν νά γαλβανίΖουν καί έμ- 
ψυχώνουν ένσυνειδήτους χαρακτήρας, όπου καί αν εύρί- 
σκωνται.

Από τήν άλλην πλευράν τής Ανατολής, δέν τολμούν 
νά έλθουν εις άντίθεσιν μέ τάς αιωνίους άληθείας, τάς ό
ποιας καπηλεύονται ώς στάχτη διά τά μάτια τών άφελών, 
φαινομενικώς βέβαια, έφ ’ όσον εις τάς περισσοτέρας περι
πτώσεις έχουν νά άντιιμετωπίσουν λαούς οί όποιοι σκέπτον
ται μέ έλεύθερον καί δημοκρατικόν τρόπον. Προσπαθούν 
δηλ. καί αυτοί νά κάμουν μέσα εις τούς έλευθέρους τόν 
έλεύθερον καί τόν δημοκρατικόν, άλλά όπου ούτοι έγιναν 
κράτος, ή έλευθερία εις τήν χώραν των έζήλθεν άπό τό 
παράθυρον.

Καί βλέπομεν τήν τρομερά δυσάρεστον θέσιν τού έ- 
λευθέρου πνεύματος ε ις  τάς συγχρόνους δημοκρατίας, τό 
όποιον άδυνατεί νά άμυνθή κστά τής κομμουνιστικής έπιβου- 
λής. Τό τί δύναται νά συμβή όταν οί καμμουνισταί κυβερ
νούν, εις τούς άντιπάλσυς των, μάς τό δίδει τό μέτρον τού 
σκληρού καί άδυσωπήτου άλοκληρωτισμού. Ημείς οί νέοι 
δέν νομίΖω άτι εϊμεθα άρνησις, έμπεποτισμένοι άπό τήν 
πνευματικήν μας κληρονομιάν καί θετικότητα, έχομεν τήν
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δυνατότητα νά υπερπηδήσωμεν τό σύγχρονον κστεστημένον 
τό όποιον θεωρεί τόν άριστερισμάν καί τήν διαβολήν τού 
κόσμου των ιδεών, τού κόσμου τών παραδόσεων, ώς τι τό 
άναγκαίον καί άνοπόφευκτον.

Ημείς εϊμεθα ή θέσις, έχομεν τήν δύναμιν νά άντιτάσ- 
οωμεν τό ύπερήφανον όχι τής έλευθέρας μας σκέψεως καί 
συνειδήοεως. Ό  κομμουνισμός έξεπήγοσεν άπό τά κείμενα 
τών θεωρητικών καί ώς κίνημα άλλαγής κατέληξεν εις τήν 
πρά£ιν νά γίνη ή χειροτέρα μορφή τυραννίος.

ΈμφανίΖονται. οί κομμουνιστοί, συνήθως ε ις  τάς χώ
ρας τής Δύσεως ώς ύπέρμαχοι τής ίσότητος καί τής έλευ- 
θερίας προσπαθοΰντες νά κατοκτήσουν τάς ψυχάς τών λαών 
μέ τά ψεύδη. Έσκέφθη όμως κανείς, όπου αύτοί οί άνθρω
ποι έγινον κράτος, έάν έμεινε περιθώριον διά τούς άντι- 
πάλους των; Μοναδικός τρόπος διά τήν διατήρησίν των 
είναι ό όχαλίνωτος τρόμος. Πενήντα έτη καί πλέον κυβερ
νούν τήν πατρίδα τού παγκοσμίου κομμουνισμού, χωρίς κόν 
νά όκούωνται αντίθετοι φωναί, χωρίς νά φαίνωνται τά εκα
τομμύρια τών άντιθέτων καί κάπου — κάπου νά άφήνων- 
ται ώριομέναι άλήθειαι νά έκφεύγουν άπό τόν ιστόν τής 
αράχνης, ώς ή τού μαρτυρικού Άντρέί Ζαχάρωφ.

Πώς πρέπει νά σκέπτωμαι έγώ, ό σύγχρονος άνθρω
πος, όταν άπό τά 45 μέλη τού πολιτικού γραφείου τού Κομ
μουνιστικού κόμματος, τά όποια έκαμον τήν Έπανάστασιν 
τού έτους 1917, τά 43 άπεθανον άπαγχονιοθέντα ή έτυφε- 
κίσθησαν ώς προδόται; Ή  δέ συνέχεια εις τήν αίματοβαμ- 
μένην αύτήν πορείαν ήτο έκατοντάδες χιλιάδες νεκρών διό 
νά στηριχθή ή τυραννία τού τρόμου. Εκατομμύρια άθρωπί- 
νων ύπάρξεων έχοσον τήν Ζωήν των ε ις  τά στρατόπεδα 
τού Στάλιν. Η συνήθης Ζωή εις τήν χώραν τού τρόμου, 
έκκαθορίσεις, προδοσίας τυφεκισμοί, πλύσεις εγκεφάλων, 
τήν μίαν ήμέραν ό Κύρωφ ήτο πανίσχυρος καί τήν άλλην 
έξετελεϊτο άπό τόν Γιοκόντα, άρχηγόν τής Ν Ι-ΚΑ-ΒΕ-Ν ΤΕ, 
ένψ κατόπιν ό εύσυνείδητος Καμένεφ άπηγχονίΖετο ώς ό- 
μολογήσος τήν δολοφονίαν τού Κύρωφ. Συνωμοσία τών 
ιατρών, συνωμοσία τών συγγραφέων, συνωμοσία τών στρα
τηγών, καί αί συνωμοσίαι δέν εϊχον τέλος.

Μετά τόν θάνατον τού Στόλιν, έρχονται οί ίδιοι, χωρίς 
έντροπή, διά νά όμολογήσουν ότι διά πολλά χρόνια ή ιστο
ρία δέν έχει μεγαλύτερον καί σκατεινότερον παράδειγμα 
τρόμου καί βγάΖουν τόν ρεγάλαν διανοητήν των, τόν γίγαν
τα, τόν «πατερούλη· Στάλιν, άπό τό μαυσωλείο διά νά τόν 
ρίψουν εις ένα άσημον τάφον τού Κρεμλίνου.

Τό άδυσώπητον όμως τούτο καθεστώς δέν ήδυνήθη 
νά κερδίση ένα καλλιεργημένον λαόν, μέ εύγενή όνειρα 
καί φιλοδοξίας άντί νά τόν διαμορφώση, διεμορφώθη.

Εϊδομεν προσφάτως πώς κάτω άπό τάς πλέον δύσκο
λους συνθήκας ή έλευθέρα ψυχή των ήνάγκασε τήν πλη- 
γωμένην φιλαυτίαν τών ήγετών τής παγκοσμίου Μέκκας, ν' 
άνομολογήσουν τήν έπικίνδυνον άνικανότητά των καί ότι 
δέν ήδυνήθησαν έπί έτη μέ τά άπίθανα ψεύδη νά κερδίσουν 
ένα λαόν, ένώ, απεναντίας, μέ τήν δύναμιν τού σιδήρου 
προσπαθούν νά πνίΕουν τήν έλευθερίαν διά δεύτερον φοράν 
ένττός 30 χρόνων.

Πού εύρίσκονται οί κομμουνιστοί τής Τσεχοσλοβακίας 
καί ποιοι είναι Κομμουνιστοί; Οί δυστυχισμένοι ούτοι καί 
πικραμένοι ήγέται ένός πεφωτισμένου λσού, οί όποιοι έκόν- 
τες άκοντες προσποιούνται τόν Κομμουνιστήν διά νά εξευ
μενίσουν ένα άμείλικτον δυνάστην.

Μήπως αί Ζωντανοί λαμπάδες, αί φρικιαστικοί φωναί 
διαμαρτυρίας δέν άποδεικνύουν καθαρά τήν σαπίλα μιας 
άχαλινώτου τυραννίας;

Ε ις τόν άστικόν κόσμον, τόν ίδικόν μας δηλαδή κό
σμον, έάν άποτύχη ένα κόμμα ε ις  τήν διακυβέρνησιν τής 
χώρας του, είναι άπλώς έν άποτυχημένον κόμμα.

Εις τό Κομμουνιστικόν κόσμον, δέν ύπάρχει αποτυχία 
άλλά προδοσία καί προδότοι.

Τό κόμμα είναι άλάθητον. . !
Διερωτόται όμως τις, πού εύρίσκετοι ή ποιότης τών 

άνθρώπων του, ότσν όλοι εις τό τέλος θεωρούνται προδό- 
ται; Ε ις τό Ιδικόν μας λόγου χάριν κλίμα, προδότης ό 
Ζαχοριάδης, προδότης ό Ζεύγος, ό Βσφειάδης, ό Πλουμ- 
πίδης, ό Κολλιγιάννης κοί πλεϊστοι άλλοι, χωρίς τό σχοινί 
τής προδοσίας νά έχη τέλος, κοί νά σκεφθή κανείς ότι διε- 
τέλεσον ούτοι κατά καιρούς ήγέται τού κόμματος τό όποιον 
έπεθύμει μετά μανίας νά κυβερνήση τήν χώρον μας, όμο- 
λογήσαντες έν τέλει τήν ένοχή των κοί τά σφάλματά των.

Κ ι' όταν κάποιος πραγματικά ταλαντούχος άνθρωπος 
ύπερπηδήση τάς άδυναμίας τής φύσεως καί συνειδητά εϊπη 
τήν άλήθειαν, άκαλουθεί τόν δρόμον τού μαρτυρίου, έγ- 
κλείεται εις τάς φυλακάς, ταλαιπωρείται, βασανίζεται, έστω 
καί άν γνωρίΖουν όλοι ότι ή φωνή οάτού τού ανθρώπου εί
ναι ή φωνή τής άληθείας. Ποιοι όμως έχουν τήν δύναμιν 
νά άρνηθοΰν Θέσεις καί άξιώματα καί νά άκολουθήσουν τόν 
δρόμον τού σταυρού, ώσάν τόν Μ ΙΛΟ ΒΑΝ  Τ Ζ ΙΛ Α Σ ; Ή 
μαρτυρία του εις τό έργον του, Εύαγγέλιο διά τόν σύγχρο
νον ίδεαλόγον άνθρωπον, «Η Ν ΕΑ  Τ Α Ι Ι» ,  είναι έν άπα- 
ράμιλλον δείγμα άληθείας καί συνειδήοεως.

Ποιοι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν τήν δύναμιν νά στα
θούν εις τόν δρόμον πού έστάθη οΰτος; Οί περισσότεροι 
τών άνθρώπων διά τόν έαυτόν των υόνον άπεγνωσμένως 
κρατούν τάς ήγετικάς των θέσεις, έστω καί άν έπαυσαν 
νά πιστεύουν σέ κάτι.

Ποιον είναι έκεϊνο, τό όποιον δύναται νά μάς πείση, 
ότι είναι δυνατόν οί ερυθροί αύθένται νά μή βλέπουν τοιαύ- 
τας στοιχειώδεις άληθείας;

Είκοσι πέντε χρόνια ό, ήδη θανών, Ούλμπριχτ εις τήν 
Α. Γερμανίαν είχε τόν χρόνον έως σήμερον νά μορφώση 
καί διά τής βίας νά διδάΕη τόν κομμουνισμόν εις τήν χώρον 
του.

Ποια είναι ή άποδοσίς του; Ποια είναι ή κοινοκτημοσύ
νη τών άγαθών ε ις  τόν λαόν, ποια είναι ή ίσότης τών δι
καιωμάτων καί πού ύπάρχει έλευθερία;

Διατί οί Γερμανοί δέν είναι εύτυχισμένοι; Διατί αφού 
περνούν καλλίτερα, έάν άφεθούν έλεύθεροι, ή Ανατολική 
Γερμανία θά έκκενωθή; Ήναγκάσθησαν νά έγείρουν τό τεί
χος τού αίσχους διό νά σταμστήση ή άκατάσχετος αιμορρα
γία των' πλέον τών 4 έκατομμυρίων ανθρώπων, έως τήν 
ημέρα τής έγκλωβίσεώς των, έγκατέλειψαν τήν Σοβιετικήν 
Ανατολικήν Γερμανίαν καί τόν παράδεισόν της. Διά τούτο 

έφευρέθη ό τρόμος ώς μόνιμος κστόστασις, ήτις έφαρμό- 
Ζεται διά νά διατηρηθή ή κλονιΖομένη αύτοκρατορία των. 
Επί πλέον, διατί άνω τών χιλίων άνθρώπων άπώλεσαν τήν 

Ζωήν των διά νά έκφύγουν άπό τό τείχος καί τόν παράδει
σον καί νά περάσουν εις τήν κόλασιν τής καπιταλιστικής 
Δυτικής Γερμανίας; Βεβαίως έκτενέστερον θά ήδυνάμεθα 
νά έπεκταθωμεν καί ε ις  όλον τόν εύρωπαϊκόν χώρον, ή δέ 
κοτατόπισις, έφ' όσον ό κομμουνισμός είναι ένιαία άπειλή 
δι όλον τόν έλεύθερον κόσμον, ήτο άναγκοία.

Φυσικά τούτο δέν σημαίνει, ότι ή άμεσος άντίληψις 
εις τόν τόπον μας δέν είναι κάτι τό Ζωντανόν, τό όποιον 
μάς καίει, καί ότι ε ις  τήν πατρίδα μας ό χρόνος θά κάμη 
ιστορίαν αύτήν τήν φρικτήν έμπειρίαν.

"Ας ένθυμηθώμεν μερικά γεγονότα όρόσημα. "Ανθρω
ποι οί όποιοι άναμασώντες όμτχλώδεις θεωρίας προσεπάθη- 
σον νά μεταφέρουν τό σκότος τής στέππας εις τόν τόπον 
μας, μέ γνώμονα πάντοτε τό στενόν των συμφέρον, χωρίς 
πίστιν, χωρίς ιδανικά, όργονα άβουλα τών σκοτεινών ήγη- 
τάρων τού παγκοσμίου κομμουνισμού.

Κατέφερον καί έκαλλιέρνησαν μίαν σκοτεινήν καί έ
ξαλλον άντίθεσιν εις τό άστικόν μας καθεστώς καί όταν 
έσήμανεν ή ώρα τής δοκιμοσίας εις τό έρεβος τής κατοχής, 
ένώ ώφειλον νά βοηθήσουν ε ις  τήν άντίστασιν κατά τού 
κατακτητοϋ, άπέβλεπον ε ις  τόν τρόπον τής έΕοντώσεως τών 
ύγιεστέρων τέκνων τού τόπου μας.

Καί δέν έδίστασαν μέσα ε ις  τό δράμα τό όποιον άντι- 
μετώπιΖεν ό τόπος νά σκοτώσουν άγνούς ίδεαλιστάς καί 
άνθρώπους, οί όποιοι ήσσν πλησιέστερον πρός τό κλίμα 
τής Ελλάδος. Ή  μέθοδος αύτή όμοιάΖει μέ τήν γνωστήν 
καί άπσισίαν δολοφονίαν εις τό δάσος τού Κατύν, ότε ή 
άφράκρεμμα τής Πολωνικής ήγεσίας έξετελέσθη έν ψυχρώ 
άπό τούς ερυθρούς. . . Καί ήλθεν ή άπελευθέοωσις, οπότε 
εϊδον ότι εις τήν Γυάλτα διεμοιράσθη ό κήσμος, άλλά δυ
στυχώς οί Ρώσσοι Κομμουνισταί δέν έβλεπον έδραιωμένην 
τήν έπιθίωσίν των ε ις  τόν Βαλκανικόν χώρον καί διά μίαν 
είσέτι φοράν τά φερέφωνά των, οί Κομμουνιστοί τής 'Ελ
λάδος, ύπακούσντες εις τήν φωνήν τσύ κυρίου των, έδη- 
μιούργησαν τόν άπίθανο Δεκέμβρη.

Οΰτω, λοιπόν, ό ύπέρτατος νόμος τών συμφερόντων 
τής Μόσχας έλειτούργησε καί πάλιν.

Ή σ α ν  άράγε τόσο μεγάλοι αί διοφορσί καί ό Δεκέμ
βριος ήτο τόσον άπσραίτητος; Δέν τό πιστεύω, ώς έπίσης 
δέν πιστεύω ότι θά εύρίσκετό τις όστις θά ένόμιΖε τό άντί- 
θετον.
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ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Α Χ ΙΛ Λ Ε Ω Σ  Τ Σ ΙΠ Ρ Ο Υ Δ Η
’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β'

κινδύνου εύριοκόμενον, επιλογής μετσΕύ τής Ζωής διαφό
ρων προσώπων διακινδυνευόντων.

Καί όμως, ή άποψις αϋτη γίνεται δεκτή έν τή διδασκα
λία ώς ορθή, καθ' ήν ή βοήθεια τής ανάγκης εις τάς περι
πτώσεις τού κοινού κινδύνου Ζωής δέον νά επιτροπή άπε- 
ριορίστως άνεΕαρτήτως δεσμού συγγένειας μεταΕύ των εις 
κοινόν κίνδυνον περιελθόντων καί τού άμετόχου τρίτου.

Καί προχωρεί ό Νόμος λέγων διά τής 2ας παραγρά
φου τού ερμηνευόμενου άρθρου 25 ότι κατάστασις άνάγ- 
κης δέν χωρεϊ όταν ό διατελών έν κινδύνω έχει νομικόν 
καθήκον είτε έκ τού νόμου είτε έκ συμβάσεως νά έκτεθή 
είς τόν άπειλούμενον κίνδυνον καί νά προτιμήση τήν θυ
σίαν τού ίδιου δικαιώματος πρός σωτηρίαν άλλοτρίου, ώς 
λ .χ . ό πλοίαρχος ναυαγούντος πλοίου όστις καθήκον έχει 
νά μεριμνήση πρό παντός περί τής σωτηρίας των έπιβατών 
τού πλοίου, θυσιάΖων χάριν αύτής καί τήν ιδίαν αύτού Ζω
ήν, ή ό στρατιώτης ό έχων τήν ύποχρέωσιν, έν πολεμώ, νά 
διακινδυνεύση τήν ίδιον αύτού Ζωήν, ύπέρ τής σωτηρίας άλ
λων άπό τού άπειλούντος αύτούς κινδύνου, μή δυνόμενος νά 
έπικαλεοθή κατάστασιν άνάγκης διά τήν λιποταΕίαν του 
(άρθρον 220 Σ .Π .Κ .) ,  ή ό πυροσβέστης ή ή νοσοκόμος ή 
ό ιατρός κ .τ .λ ., κατά περίπτωσιν τού περιεχομένου τού ύπη- 
ρεσιακοϋ καθήκοντος καί άναληφθείσης έκ νόμου ή συμβά
σεως ύποχρεώσεως.

Ενταύθα, νομίΖομεν ότι ή απουδαιότης τού περιεχο
μένου τής έκ τού νόμου ή συμβάσεως άναληφθείσης ύπο
χρεώσεως κρίνεται θεμελιώδης άρχή καί συνεπώς άν δε- 
χθώμεν ταύτας, θά πρέπει ή θυσία τής Ζωής ή καί τής ύ- 
γείας νά μή δύναται νά άΕιωθή, όταν αϋτη θά είναι άσκο
πος, άλλά μόνον, όταν αύτη δύνσται νά έΕυπηρετήση είσέτι 
τόν ουσιαστικόν σκοπόν τής έκπληρώσεως τού καθήκοντος. 
Ταύτα άπστελούν άποψιν διαφόρων Εένων καί Ελλήνων 
συγγραφέων, μή έπικροτουμένων όμως ύπό τής ίσχυούσης 
παρ' ήμίν νομοθεσίας.

Γ ' Κατόπιν τών όσων άνωτέρω έΕετέθησαν, γεννών- 
ται τά άκόλουθα έρωτήματα:

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος.)

Τ Ρ ΙΤ Η  Π Ρ Ο Ύ Π Ο Θ Ε Σ ΙΣ

Ό  κ ί ν δ υ ν ο ς  ν ά  π ρ ο έ κ υ ψ ε ν  ά ν ε υ  
ύ π α ι τ ι ό τ η τ ο ς  τ ο ύ  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο  ν
τ ο  ς.

Αύτό σημαίνει, ότι ό κίνδυνος νά μή προέρχεται άπό 
υπαίτιον πρόκλησιν, ούτε έκ δόλου, ούτε έΕ άιμελείας τού 
κινδυνεύοντος πρός δημιουργίαν ύπ' αύτού κατοστάσεως 
άνάγκης (Χωροφά Π.Δ. 1960, σελ. 227, Τάφος Π.Δ. 1947, 
σελ. 138 — 139, ποινικά χρονικά 1953, σελ. 2 3 3 ). Βεβαί
ως, έντοΰθα έννοούμεν τήν κατάστασιν άνάγκης έκείνην 
καθ' ήν είναι άδύνατος ή συνυπαρΕις τών έν συγκρούσει 
έννόμων άγαθών όνευ τής θυσίας τού έτέρου.

Διά τήν κατά νόμον όμως έννοιαν τής ύπαιτίου κατα- 
οτάσεως άνάγκης δεχόμεθα τούτην ώς έκ δόλου καί έ£ 
άμελείας δημιουργηθεϊσαν καί έπιβάλλομεν ποινήν, διότι ό 
νόμος όμιλεϊ περί ύπαιτιότητος, έν τούτοις νομίΖομεν, ότι 
κατά τού έΕ άμελείας προκαλέσαντος τήν κατάστασιν άνάγ
κης, οσάκις πρόκειται περί θυσίας έννάμου άγαθού πολύ 
κατωτέρος άΕίας τής τού διοσωθέντος, δέν θά πρέπει νά 
έπιβάληται ποινή, ώς προσκρούουσα εις τό κοινόν περί δι
καίου συναίσθημα, π.χ. "Αν τις έΕ άμελείας γίνη αίτιος έμ- 
πρηομοΰ τής οικίας του καί πρός άποφυγήν τού έντεύθεν 
κινδύνου τής Ζωής του, θραύση, ιμή ύπάρχοντος άλλου μέ
σου σωτηρίας, τήν θύραν τού γείτονος καί είσέλθη βιαίως 
ε ίς  τήν οικίαν αύτού ή έν σπουδή κατερχόμενος τήν κλίμα
κα, άνατρέψη τινά καί τόν τραυμστίση. (Ζησιάδου Π.Δ. 
1971, παρ. 210, σελ. 327, ΤΖωρτΖόπουλος Ούσ., 1936, 
σελ. 388, 389, ύποστηρίΖων ότι ό νόμος έννοεϊ νά άπο- 
κλείση μόνον τήν έκ δόλου προκληθείσαν κατάστασιν άνάγ
κης).

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Π Ρ Ο Ύ 'Π Ο Θ Ε Σ ΙΣ

Φ ο ρ ε ύ ς  τ ο ύ  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ν τ ο ς  έν ν ό 
μ ο υ  ά γ α θ ο ύ  ό έ Ε  ά ν ά γ κ η ς  
δ ρ ώ ν  κ α ί  π ά ς  τ ρ ί τ ο ς .

Ενταύθα, λέγομεν ότι ό τρίτος δύναται νά δράση καί 
παρά τήν θέλησιν τού κινδυνεύοντος, δοθέντος ότι ή κατά- 
στοσις άνάγκης αποτελεί δικαίωμα Δημοσίου Δικαίου, έψ 
όσον όμως τό πρός διάσωσιν έννομον άγαθόν είναι ύπερ- 
τέρας άΕίας τού κινδυνεύοντος, προκειμένου όμως έπί δύο 
έννόμων άγαθών ίσης άΕίας, δικαίωμα έπεμβάσεως παρέ
χεται κατά νόμον (άρθρ 32 Π .Κ .)  μόνον είς ώρισμένα πρό
σωπα καί συγκεκριμένους είς συγγενείς άνιόντας καί κατιόν- 
τας ή άδελφούς ή συΖύγους καί είς πάντα τρίτον, π.χ. ό 
ίππος τής άμάΕης Α άφηνιάΖει καί απειλεί τήν Ζωήν τού 
έποχουμένου Β . Ό  Β πυροβολεί καί άποκτείνει τόν ίππον. 
Ό  Β δέν θά τιμωρηθή έπί φθορά Εένης περιουσίας. Αύτό 
ήδύνατο νά πράΕη καί πας έτερος. 'Ενώ έάν έν τή άκτή 
εύρίσκετται ό Δ, όστις βλέπων τούς Α καί Β έν τή λέμβω 
κινδυνεύοντας πυροβολεί καί φονεύει τόν ένα έΕ αύτών θά 
τιμωρηθή έπί άνθρωποκτονίρ, διότι κατά νόμον δέν δικαι
ούται, έκτός τών συγγενών, ώς άνωτέρω έκτίθεται.

Καίτοι σαφώς προκύπτει έκ τού νόμου, ότι φορεύς 
τού κινδυνεύοντος άγαθού δύναται νά είναι τόσον ό έΕ ά
νάγκης δρών πρός σωτηρίαν τής Ζωής του, όσον καί ο'ιοσ- 
δήπστε τρίτος, έν τούτοις άπαγορεύεται είς τόν τρίτον, 
διότι δέν είναι εύλογον καί έπιτρεπτόν ώστε νά νομίΖωμεν 
ότι ό νόμος παρέχει τό δικαίωμα, είς πάντα τρίτον έκτός

(α) Π ο ι ο ς  ό χ α ρ α κ τ ή ρ  τ ή ς  έ ν  κ σ
τ α  σ τ ά σ ε  ι ά ν ά γ κ η ς  π ρ ά Ε ε ω ς  τ ο ύ  
ά ρ θ ρ ο υ  25;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς :

Έ κ  τού ίσχόοντος άρθρου 25, προκύπτει σαφώς ότι ή 
έν κατοστόσει άνάγκης πράΕις δέν είναι άδικος, άλλά δίκαια, 
ήτις συνιστό έν δικαίωμα άνάγκης ποινικού δικαίου, ίδιον 
καί αύτστελές, ένασκούμενον καί παρά τήν θέλησιν τού είς 
κατάστοσιν άνάγκης περιελθόντος. Τό δικαίωμα δέ τούτο 
συνίστσται ή είς τήν προΕένησιν ύπό τού είς καταστασιν 
άνάγκης περιελθόντος βλάβης είς τόν έτερον, είτε ύπό τρί
του, κατά τό είδος καί τήν σπουδαιότητα σημαντικώς κατω- 
τέρας, άπό τήν όπειληθεϊσαν, ή ε ίς  τήν δισκινδύνευσιν έν
νόμων άγαθών τού έτέρου. Συνεπώς, άν τό βλαπτόμενον 
άγοθόν είναι μεγαλυτέρας άΕίας άπό τό κινδυνεΰον έννο
μον άγσθόν, τότε ή πράΕις είναι άδικος καί κατσλογιστή. 
"Αν δέ ύφίσταται άναλογία μεταΕύ τής άΕίας τών δύο άγα
θών, ή πράΕις είναι μέν άδικος όχι όμως καταλογιστή. Πάν
τως, ή βλάβη δέν δύναται ν' άφορά είς οίονδήποτε έννομον 
άγαθόν, διότι ή Ζωή δέν είναι κατωτέρα ούδενός άγα
θού. Ακόμη δέ καί έκ τού κατά νόμον δοθέντος χαρακτη
ρισμού, ότι ή έπελθούσα βλάβη πρέπει νά είναι σημαντικώς 
κατωτέρα άπό τήν όπειληθεϊσαν, συνάγεται ότι ό έν κατα- 
στάσει άνάγκης εύρισκόμενος οφείλει, όφ' ένός μέν, νά



έπιλέΕη τό σχετικώς ήπιώτερον μέσον, όφ' ετέρου δέ, νά 
χρησιμοποιη τούτο κατά τόν όλιγώτερον καταστρεπτικόν 
τρόπον διά τά προσβαλλόμενα άγαθά (δηλαδή ένταϋθα έ
χουν έφαρμογήν αί σχετικοί διατάΕεις τού άρθρου 22 περί 
άμύνης —όσον άφορά τό μέτρσν κρίοεως της ανάγκης), 
διότι άλλως δέν έχομεν πραΕιν άνάγκης καί ώς έκ τουτου 
δέν αποκλείεται ό άδικος αύτής χαρσκτήρ.

Εντεύθεν, κοτά τ' ανωτέρω, π.χ. ό Α διά νά σωθή έκ 
τής έκραγείσης πυρκαϊάς τής οικίας του κατέρχεται τήν 
κλίμακα τούτης τραυματίΖων ή φονεύων, άντί νά άπωθήση 
τόν έπίσης προαπαθούντα νά έΕέλθη Β '.

Ενταύθα, βλέπαμεν ότι δεν ένήργησε σύμφωνα μέ τά 
άνωτέρω λεχθέντα, άλλά καθ' ύπέρβσσιν τής παραγράφου 
3 τού άρθρου 25, καθ' ήν όρίΖεται «ή διάταΕις τού άρθρου 
23 έχει άνάλογον έφαρμογήν καί έν τή περιπτώσει τού πα
ρόντος άρθρου». Τούτο σημαίνει, ότι έχει κατ' άναλογίαν 
έφαρμογήν τό άρθρον 23 περί ύπερβάσεως τών ορίων ά- 
μύνης. "Αρα, ό Α ' ένήργησε καθ' ύπέρβασιν τών ορίων τής 
καταστάσεως άνάγκης καί τιμωρείται ώς εις τήν περίπτω- 
σιν ύπερβάσεως τών όρίων τής Άμύνης, καθ' ά προηγου
μένως έΕετέθησαν. Δηλαδή ή έκ προθέσεως ύπέρβασις κα
ταστάσεως άνάγκης τιμωρείτοι διά ποινής ήλαττωμένης 
(άρθρον 8 3 ), ή δέ έΕ άμελείας, κατά τάς περί ταύτης δια- 
τάΕεις.

Δέν καταλογίζεται ή ύπέρβασις καταστάσεως άνάγκης, 
άν ό ύπερβαίνων τά όρια αύτής ένήργησεν ένεκα φόβου ή 
ταραχής.

(β ) Δ ύ ν α τ α ι  ν ά  τ ύ χ ο υ ν  β ο ή θ ε ι α ς  
τ ά  έ ν ν ο μ α  ά γ α θ ά  τ ώ ν  ό π ο ι ω ν  
φ ο ρ ε ύ ς  τ υ γ χ ά ν ε ι  ο ύ χ !  τ ό  π ρ ό σ ω 
π ο  ν' ά λ  λ'  ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ό λ ό τ η ς  
κ α ί  τ ά  ό π ο ι α  π ε ρ ι έ ρ χ ο ν τ α ι  ε ι ς  
κ α τ ά σ τ α σ ι ν  ά ν ά γ κ η ς ;

Ά  π ά ν τ η ο ι ς :

Πρός καλλιτέραν κατανόησιν τού έρωτήματος, παρέ- 
χαμεν τό άντερώτηιμα: Δύναται ό βοηθός τής άνάγκης τρί
τος αύθαιρέτως ν' άπογορεύση τήν κυκλοφορίαν έφημερί- 
δος ή περιοδικού, έπί τώ λόγω ότι τό έν αύτώ άσεμνον δη
μοσίευμα προσβάλλει καταφανώς τήν δημοσίαν αιδώ ή τήν 
χριστιανικήν θρησκείον;

ΝομίΖαμεν ότι τά έννομα άγαθά τής κοινωνικής όλό- 
τητος δέν πρέπει νά τύχουν βοηθείος τρίτου, διότι περι
κλείει κίνδυνον, διά τήν τακτοποιημένην κρατικήν Ζωήν, 
πράγμα όπερ σημαίνει άνσγνώρισιν βοήθειας τής άνάγκης 
ε ις  πάντα άδιακρίτως ιδιώτην, μή πορέχοντα άπολύτως 
έναντι τών σφαλμάτων έγγύησιν. Τό άρθρον 25 παρ. 1 ναι 
μέν όμιλεί περί έπελθούσης βλάβης εις έτερον, άλλα είναι 
γνωστόν ότι νοείται ώς έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσω- 
πον, ήτοι σύγκρουσιν άγαθών τών όποιων φορείς είναι ά- 
τομικώς ώρισμένα πρόσωπα φυσικά ή άτομικά, π.χ. ή διαρ- 
πογή άραβοσίτου πρός διατροφήν τών κατοίκων τής πό- 
λεω ς ένεκα τής σιτοδείας καί τού αποκλεισμού τών άγ- 
γλσγάλλων έκρίθη νόμιμος λόγω καταστάσεως άνάγκης 
(Ε .Α . 1071/1926. Θεμ. ΛΗ, σελίς 4 7 8 ).

(γ ) Ο τ α ν  τ ά  έ ν ν ο μ α  ά γ α θ ά  τ ή ς  π ο 
λ ι τ ε ί α ς  δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν  κ α ί  π ε- 
ρ ι έ ρ χ ω ν τ α ι  ε ι ς  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  ά
ν ά γ κ η ς  έ π ι τ ρ έ π ε τ α ι  ή έ π έ μ θ α -  
σ ι ς  π ο λ ί τ ο υ  π ρ ό ς  ά π ο τ ρ ο π ή ν  
τ ή ς  ά π ε ι  λ ο υ μ έ ν η ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  
ε ι ς  β ά ρ ο ς  τ ή ς  ύ π ο σ τ ά σ ε ω ς  κ α ί  
ά σ φ α λ ε ί α ς  τ ο ύ  Κ ρ ά τ ο υ ς ;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς ;

Εφ' όσον πρόκειται περί κινδύνου παρόντος καί άλ
λως άναποτρέπτου, έπιτρέπεται κοί θεωρείται πράΕις άΕιέ- 
ποινος καί έΕαίρετος έκπλήρωσις ιδιαιτέρου πατριωτικού 
καθήκοντος π.χ. ό Α γνωρίΖων ότι ό Β έχων εις τάς χεϊρας 
του σπουδαία κρατικά μυστικά έγγραφα έπιδιώκει νά έΕέλθη 
τών συνόρων, ϊνα παραδώση ταΰτα πρός προδοσίαν, πυρο
βολεί καί τόν φονεύει. Ό  Α ού μόνον δέν θά μεμφθή καί δέν 
θά τιμωρηθή, άλλά θά τύχη καί ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως 
καί έπαίνων. (Καθηγητής Ζησιάδης).

(δ ) Ύ φ ί σ τ α τ α ι  ν ο μ ι Ζ ο μ έ ν η  κ α τ ά σ τ α -  
σ ι ς  α ν ά γ κ η ς ;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς :

Βεβαίως, ότσν ό δράστης τής πράΕεως έκ πλάνης έκ- 
λαμβόνη έν τη συγκεκριμένη περιπτώσει ώς ύφιστάμενος 
τά συνιστώντα τήν κατάστασιν άνάγκης πραγματικό περι
στατικά, τό όποια όμως πράγματι δέν ύφίστανται. Δηλαδή 
ό δράστης δημιουργεί έν φ, έν τή φαντασία του μία ψευδή 
παράοτασιν, μίαν πλάνην πραγμοτικήν ή νομικήν, καθ' ήν 
ό κίνδυνος δέν είναι αντικειμενικούς ύπαρκτός καί συνεπώς 
ένταΰθα έχουν έφαρμογήν αί γενικοί περί πλάνης διατά
ξεις (Μπουρόπουλος Ε .Π .Ν . άρθρ. 25, 11, 1, στ). Κατά 
τήν θεωρίαν τής σκόπιμου δράοεως εις τήν περίπτωσιν τής 
νομιΖομένης άνάγκης, ό δράστης ένεργεί δολιως καί ή κατ' 
αύτοΰ μορφή είναι άπλώς ήλαττωμένη).

Δ ' Δ ι ά φ ο ρ ο ί  Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  ά ν ά γ 
κ η ς  τ ή ς  Ά μ ύ ν η ς .

"Εχοντες ύπ' όψιν τ' άνωτέρω καί κατά τάς συγκεκρι
μένος περιπτώσεις λεγχέντα, συνόγομεν ότι αί διαφοραι 
είναι τέσσαρες:

α) Ό  κίνδυνος έπί άμύνης προέρχεται άπό άνθρωπί- 
νην ένέργειαν άδικον καί παρούσαν, ένώ έπί καταστάσεως 
άνάγκης δυνατόν νά προέρχεται οΰ μόνον έΕ άνθρωπίνης 
ένεργείας, άλλά καί έΕ άλλου συμβάντος, ώς καί έΕ όνω- 
τέρας βίας.

β) Επί άμύνης προκαλείται κοί βλάβη κατά τού άδί- 
κως έπιτεθέντος άτόμου ή προσώπου, ένώ έπί καταστάσεως 
άνάγκης ή βλάβη προκαλείται ε ις  άτομον μή πταϊσαν.

γ) Ό  έν άμύνη τελών προσβάλλει έννονον άγαθόν 
τού επιτιθεμένου, ένώ έπί καταστάσεως άνάγκης προσβάλ
λονται έννομα άγαθά άλλου τινός ή τού κοινωνικού συνό
λου καί

δ) Έπ ί άμύνης συγκρούεται τό δίκαιον πρός τό άδι
κον, ένώ έπί καταστάσεως άνάγκης συγκρούονται έννομα 
άγαθά διαφόρων δικαιούχων κσί τρίτου ή πλειόνων προσώ
πων περιερχομένων εις κοινόν κίνδυνον Ζωής ή κοινωνι
κής όλότητος, σύμφωνα μέ τά κατά περίπτωσιν άναπτυχθέν- 
τα (άποψις Καθηγητοϋ Χωραφά) εις εισηγητικήν έκθεσιν 
ίσχύουοα Π .Κ ., άντιθέτου άπόψεως τυγχάνει έπί τής βοή
θειας έννόμων άγαθών τής κοινωνικής όλότητος (ό Καθη
γητής Ζησιάδης Π.Δ. 1971 παρ. 219, σ. 3 4 0 - 3 4 1 ) .  "Εστω 
ύπ' όψιν, ότι περί έννόμων άγαθών ό ισχύων Π .Κ . εις τό 
περί καταστάσεως άνάγκης κεφάλαιον δέν κάμνει χρήσιν 
τού όρου «'Έννομον άγαθόν».

Καί κατόπιν τής τελευταίας περιπτώσεως τής διαφο
ράς γεννάται εις τόν μελετητήν τό έρώτημα ποϊαι διατά- 
Εεις έχουν έφαρμογήν έπί συγκρούσεως ούχί έννόμων άγα
θών άλλ' έννόμων καθηκόντων ή συγκρούσεων ήθικοΰ κα
θήκοντος πρός νομικόν τοιοϋτον;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς :

Έ ν  τή νομική διδασκαλία καί έπιστήμη έπί μέν τών 
δύο πρώτων περιπτώσεων γίνεται δεκτόν ότι, έπειδή ό νο- 
μοθέτης δέν δύναται νά προβλέψη άπάσας τάς νοητάς πε
ριπτώσεις καταστάσεως άνάγκης, δέον όπως ό δικαστής 
προχωρήση πέραν τού τεθειμένου δικαίου καταστάσεως 
άνάγκης πρός πλήρωσιν τών κενών τού ίσχύοντος νόμου. 
Καί τούτο, διότι διά τήν έννομον τάΕιν ή σύγκρουσις έννό
μων άγαθών καί έννόμων καθηκόντων προκειμένης άπο- 
κρούσεως τού κινδύνου διά τής έν καταστάσει άνάγκης 
πράΕεως έχει τήν ίδιαν άΕίαν, επειδή άμφότεραι αί περι
πτώσεις στρέφονται ένσντίον μιάς διατάΕεως τού νόμου. 
Ούτως εις τήν σύγκρουσιν έννόμων άγαθών, ένώ ό νόμος 
άπαγορεύει τήν έκτέλεσιν μιάς πράΕεως κσί ένδιαφέρεται 
μόνον έάν έκτελεσθή καί ούχί έάν παραλειφθή, άντιθέτως 
εις τήν σύγκρουσιν τών έννόμων καθηκόντων έπιτάσσει τήν 
έκτέλεσιν ένός καθήκοντος καί συνεπώς ένδιαφέρεται διά 
πάσαν περίπτωσιν καί θά έπέμβη είτε τό έν καθήκον παρα- 
λειφθή, είτε τό έτερον, οπότε θά έχωμεν έκτέλεσιν μιάς 
πράΕεως καί παράλειψιν ένός νομικού καθήκοντος. (Ζησιό- 
δου Κστάστασις άνάγκης 1943, σελ. 146 έπί π.χ. 1) 
Σ ύ γ κ ρ ο υ σ ι ς  δ ύ ο  ν ο μ ι κ ώ ν  κ α θ η κ ό ν 
τ ω ν ) .

Ή  ύποχρέωσις ένός μάρτυρος, όπως έμφανισθή τήν
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αυτήν ήμερον καί ώραν ένώπιον δύο δικαστηρίων ε ις  δύο 
διαφόρους πόλεις. 2) Σ ύ γ κ ρ ο υ ο κ  ν ο μ ι κ ο ύ  
κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  κ α ί  έ ν ν ό μ ο υ  ά γ α θ ο ύ) 
τήρησις ύπό δικηγόροι, τού επαγγελματικού απορρήτου καί 
όποφυγή ταύτοχρόνως βαρείας κατ' ούτοΰ κατηγορίας έπί 
έγκλήματι. . .

Αί περιπτώσεις τού είδους τουτου κρινονται επι τη οα- 
οει τών γενικών όρχών περί κοταστάσεως άνάγκης καί προ- 
κειμένου περί τής αύτιϊς άξιος θά έκτελήται τό έν έκ τών 
δύο κατ' εκλογήν τού έν καταστάαει άνάγκης περιελθόντος 
προκειμένου όμως περί άξιος, θά γίνεται ατάθμισις αύτών 
καί θά ίκανοποιήται τό σημαντικώτερον.

Έπ ί δέ τής τρίτης περιπτώσεως, γίνεται παραδεκτόν, 
ότι τό Ζήτημα γεννόται μόνον όταν τό καθήκον είναι μεγαλ- 
λυτέρας σημασίας πρός τό νομικόν καθήκον, διότι άλλως, 
είτε τής αύτής άξίας είτε μικροτέρας είναι, ή προτίμησις 
δίδεται ε ις  τό νομικόν καθήκον.

“ Ετεροι ξένοι νομομαθείς καί Ελληνες έχουν άντίθε- 
τον άποψιν καί έν ούδεμίρ περιπτώσει παραδέχονται τήν 
θυσίαν τού νομικού καθήκοντος πρός διάσωσιν του ηθικού 
τοιούτου. Πορά τούτα, παραδέχονται όπως γίνεται ιδία έ
ρευνα καί άναγνωρίΖονται έλοφρυντικά κατά περιστάσεις, 
πέραν τού τεθειμένου δικαίου.

Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ ΙΣ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Ε ' 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 σ α  τ ό ν  κ α τ α λ ο γ ι σ μ ό ν .

"Αρθρον 32.

1. Δέν καταλογίζεται εις τόν πράξαντα ή πράξις, ήν 
έκτελεϊ ίνα άποτρέψη παρόντα καί άλλως άνοπόφευκτον 
κίνδυνον άπειλούντα άνευ ϋπαιτιότητός του τό πρόαωπον 
ή τήν περιουσίαν αύτοϋ ή συγγενούς αυτού άπόντος ή κα- 
τιόντος ή άδελφοϋ ή συΖύγου, έάν ή διά τής πράξεως έπελ- 
θοϋοα εις τόν έτερον βλάβη είναι άνάλογος κατ είδος καί 
σπουδαιότητα πρός τήν άπειληθείσαν.

2. Αί διατάξεις τών παραγράφων 2 καί 3 τού άρ
θρου 25 έχουσι καί ένταΰθα έφσρμογήν.

Έ  ρ μ η ν ε ί α —Ά  ν ό λ υ σ ι ς

Κατά τ' άνωτέρω άναπτυχθέντα γενικώς περί τού δι- 
καιολογητικοΰ λόγου τής κοταστάσεως άνάγκης καί ουγκε- 
κριμένως ώς πρός τήν δικαιολογητικήν βόσιν καί νομικήν 
οημαοίον άνεφέρθησαν τρεις θεωρίαι καί έγένετο σαφής 
διάκριοις όσον αφορά τό άτιμώρητον έν άρθροις 25 και 32 
τού ίσχύοντος Π .Κ ., καθ ήν έτονίσθη ότι τό άτιμώρητον 
τής έν καταστάαει άνάγκης πράξεως έν άρθρω μέν 25 θε- 
μελιοΰται έπί τής άρχής τής σταθμίσεως τών έννόμων άγα- 
θών (Θεωρία άντικειμενική στηριΖομένη ε ις  τήν άναΖήτη- 
οιν άντικειμένων κριτηρίων τής άξίας τών έν συγκρούσει 
άγαθών καί ή κατάστασις άνάγκης άποκλείει τόν άδικον 
χαρακτήρα τής πράξεως, ύπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι 
διά τής κοταστάσεως άνάγκης πράξεως διαοώΖεται έννο- 
μον άγαθόν σημαντικής ύπερτέρας άξίας, έν άρθρω δέ 32 
τό άτιμώρητον θεμελιούται έπί τής άκαταγωνίστου ψυχικής 
πιέοεως κατά τήν έκφιχισιν τού Άριστοτέλους «ύπερτείνει 
τήν άνθρωπίνην φϋσιν καί μηδείς αν ύπαμεϊναι» έπί τής 
έπιεικείας, έπί τού έν<ττίκτου τής αύτοσυντηρήοεως (θεω
ρία ύποκειμενική στηριΖομένη εις τήν άναΖήτησιν ύποκειμε- 
νικών αιτίων) καί ή κοτάστασις άνάγκης, μή θεμελιοΰσα 
μομφήν άποκλείει τόν δόλον καί συνεπώς τόν καταλογισμόν, 
έάν ό δάλος συνιστρ προϋπόθεσιν τού κσταλογιστοΰ καί έφ' 
οσον τό θυσιαΖόμενον άγοθόν είναι άναλόγου άξίας (ίσης 
ή έλαφρώς κατωτέρας ) κατ' είδος καί σπουδαιότητα πρός 
τό άπειλούμενον. Αϋτη είναι ή νομική φύσις τής καταστά-

σεως άνάγκης τού άρθρου 3 2 Ώ .Κ . (Χωραφα Π .Δ . 1966, 
σελ. 238, 3 0 1 - 2 ) .

Κατά τήν ορθήν έρμηνείαν τού ϋπερθεν άρθρου 32 
παρ. 1, σαφώς κατοφαίνεται ότι αί προϋποθέσεις τής κα- 
τοστάσεως άνάγκης τούτου είναι αί αύταί μέ τάς τού άρθρου 
25, ήτοι κίνδυνος παρών, άλλως άναπάτρεπτος, άπειλών τό 
πρόσωπον (μέ τήν δοθεϊσαν ώς άνω έννοιαν τού άρθρου 
25 -  δικαιώματος Ζωής, σωματικής άκεραιότητος, προσω
πικής έλευθερίας, τιμής τού φύλου (αίτιολογική έκθεσις 
1933, σελ. 188 — 189) ή τήν περιουσίαν, νά μή προέρχηται 
έκ τού νόμου ή ουμβάσεως έξ άδικου έπιθέσεως άλλ έξ 
οίασδήποτε άλλης αίτιας, ό διατρέχων τόν κίνδυνον νά μή 
έχη τό νομικόν καθήκον νά έκτεθη εις τόν άπειλούμενον 
κίνδυνον, ή κατάστασις άνάγκης νά μή είναι ύπαίτιος καί ή 
άναίτιος βλάβη νά είναι άνάλογος κατ' είδος καί σπουδαιό- 
τητα πρός τήν άπειληθείσαν.

Γενικώς είπεϊν ότι έν τή κατοστάσει άνάγκης τών δια
τάξεων τού άρθρου 32 παρ. 1 καί 2 ισχύουν τά αύτά, ό,τι- 
δήπατε κατ’ άκολοοθίον μετ' άνάλογον έφαρμογήν καί έπι 
τών διατάξεων τού άρθρ. 25 παρ. 1, 2 καί 3 περί δικαιώματος 
άμύνης. ύπερβάσεως τών νομίμων ορίων άμύνης, συγκρού- 
σεως καθηκόντων, νομιΖομένης κοταστάσεως άμύνης όρ- 
μώμενοι έκ τών γενικών περί πλάνης διατάξεων καί δή έκ 
τών περί πραγματικής πλάνης τοιούτων (Ζησιάδου, ή κα- 
τάστασις άνάγκης 1943, σελ. 154 παρ. 5 ) .

Καί ήδη εύλόγως προκύπτει τό έρώτημα:
Έ κ  τής διδαμένης νομικής έρμηνείας καί άναλύσεως 

τών διατάξεων τών άρθρων 25 καί 32 τού ίσχύοντος Π .Κ . 
δέν ύφίοτανται διάφοροί ώς πρός τάς προϋποθέσεις αύτών 
παρά τήν άπόλυτον έμφανιΖομένην νομοτυπικήν όμοιότητά 
των;

Ά  π ά ν τ η σ ι ς :
Εκ τής γενομένης μετά προσοχής άντιπαραβολής τών 

δύο τούτων άρθρων 25 καί 32 τού Π .Κ . διαπιστούνται αί 
κατωτέρω διάφοροί:

α) Ώ ς  πρός τήν προϋπόθεσιν « 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 ί -  
ρ ι ο υ σ ί α ν» δισπιστούτοι ότι κατά τό άρθρον 25 έπι- 
τρέπεται ή προσβολή τής κατωτέρας άξίας έννόμου άγαθού 
πρός διάσωσιν τού άπειλουμένου μεγαλυτέρας άξίας τοιού
του, ά ν ή κ ο ν τ ο ς  ε ι ς  ο ί ο ν δ ή π ο τ ε  τ ρ ί 
τ ο ν ,  ένφ κατά τό άρθρον 32 ή προσβολή ξένου άγαθου 
επιτρέπεται νά συντελεσθή μόνον ύπέρ τρίτου σ υ γ γ ε 
ν ο ύ ς  ά ν ι ό ν τ ο ς  ή κ α τ ι ό ν τ ο ς  ή ά δ ε λ -  
φ ο ΰ  ή σ υ Ζ ύ γ ο υ .  Ενταύθα παρατηρούμεν ότι ή 
άπορίθμησις τών άνωτέρω προσώπων είναι περιοριστική 
καί άποκλειστική μή έπιτρέπουσα τήν έφαρμογήν τού άρθρου 
32 κατ' άνολογίαν καί εις άλλα πρόσωπα, διότι μόνον έπί 
τών προσώπων τούτων, λόγω τού στενωτάτου δεσμού των 
πρός τόν κινδυνεύοντα, δύναται νά έπιδράση τό ένστικτον 
τής αύτοσυντηρήοεως καί νά προκαλή τήν άκαταγώνιστον 
ψυχικήν πίεσιν τού έξ άνάγκης δρώντος (Μπουρόπουλος 
Ε .Π .Κ . 1959, άρθρ. 32, άριθ. 2 ) .

β) Κατά τό άρθρον 32 ή διά τής πράξεως έπελθούσα 
εις έτερον βλάβη νά είναι άναλόγου άξίας, ούχί όμοειδούς 
ίσης ή έλαφρώς κατωτέρας, κατ' είδος καί σπουδαιότητα 
πρός τήν άπειληθείσαν, ένω κατά τό άρθρον 25 νά είναι 
κατά τό είδος καί σπουδαιότητα σημαντικώς κατωτέρα άπό 
τήν άπειληθείσαν βλάβην.

“Οθεν, συμπεροσματικώς λέγαυεν άτι ή διοφορά έγκει
ται άφ' ένός μέν ώς πρός τήν άξίον τού θυσιαΖαμένου ά- 
γαθοΰ έν σχέσει πρός τό έκ τού κινδύνου λυτρούμενον καί 
άφ' έτέρου δέ ώς πρός τήν έκτασιν τής ύπέρ τρίτου παρε
χόμενης βοήθειας.

Τ Ε Λ Ο Σ

Οί άστννομικοί oi όποιοι μελετούν προσφέρουν όψίσχην πρός τον έαυχον 
χων και χήν πατρίδα υπηρεσίαν. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» σας προσφέρουν 
έκλεκχήν πνευματικήν τροφήν.
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ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ
Του κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιπροέδρου της Εθνικής Εταιρείας ‘Ελλήνων Λογοτεχνών

Π Η Ρ ϊΑ  στενός φίλος του άειμνή- 
στου άδελφοΰ σας», άρχιζε τό 

γράμμα, καί τελείωνε «έν αναμονή ά- 
παντήσεώς σος κ.λ.π .».

Μόλις έβαλε τήν υπογραφή του κ' έ- 
τοιμάστηκε νά τό κλείση στό φάκελλο, 
άλλαζε γνώμη. Ξέσκισε τό χαρτί, πήρε 
ένα άλλο, κ' έγραψε: «Μέ τό θάρρος 
τού παιδικού φίλου τού άλησμονήτου ά
δελφοϋ σος». Αλλά δέν προχώρησε.

— Καί αυτό είναι σαχλό, μονολόγησε.
"Αναψε ένα τσιγάρο, σηκώθηκε, κ' 

έκανε μερικές βόλτες μέσα στήν άδεια, 
ΨυΧΡή κάμαρα. Έπειτα , ξανακάθησε 
στήν καρέκλα. Εβγαλε άπό τό πορτο
φόλι του ένα μπιλιέτο κ' έγραψε άποφα- 
σιστικά κάτω άπό τ’ όνομά του: «Μέ τήν 
παρόκλησι νά μου όρίσετε ένα λιγόλεπτο 
ραντεβού». Τό φακέλλωσε καί βγήκε.

Όταν ό έπιχειρημοτίας βρήκε τόν 
καιρό νά ρίξη μιά ματιά στήν κάρτα, ξα
φνιάστηκε. Ποιος ήταν αύτός ό πλωτάρ
χης Στάθης Μίρκας, τί γύρευε; Παίδε
ψε λίγο τή μνήμη του, κ" έπί τέλους τό 
βρήκε. Μίρκα δέν λέγανε τόν παλιό φί
λο, τό συμμαθητή τού άδικοθάνατου; . .

Χτύπησε τό κουδούνι, καί στήν κοπέλ- 
λο πού έτρεξε νά πάρη διαταγές του εί
πε δίνοντάς της τό μπιλιέτο:

— Στείλε ο αυτή τή διεύθυνσι ένα 
σημείωμα πώς αύριο, κατά τις 12, θά 
τόν περιμένω.

Οταν ό πλωτάρχης μπήκε μέσα στό 
γραφείο τού έπιχειρηματία, τά "χάσε 
άπό τήν πολυτέλεια των έπίπλων. Ή  Ζε
στή, μυρωμένη του άτμόοφσιρα τού φε- 
ρε μιάν έλαφρή Ζάλη.

Άντιδρώντας πεισματικά, προχώρησε 
ώς τό βάθος, όπου πίσω άπό ένα μεγά
λο τραπέΖι γεμάτο τηλέφωνα, κουμπιά, 
κατάστιχα καί χορτιά, τόν περίμενε όρ- 
θριος ό άδελφός τού παιδικού του φίλου. 
Σφίξανε τά χέρια, κάθησαν.

Ύστερα άπό λίγα τυπικά λόγια, πού 
άλλάξονε, μπήκανε ατό θέμα: ό πλω
τάρχης ήθελε νά φύγπ μέ κάθε θυσία 
γιά τή Μέση 'Ανατολή. "Ερεβε, είπε, 
στήν σκλαβωμένη Αθήνα, τόν καιρό 
πού τόσο τόν χρειαζότανε ή πατρίδα, 
τόν καιρό πού τόσοι συνάδελφοί του 
συνεχίΖανε μέ πείσμα τόν άγώνα γιά τή 
Λευτεριά. Μά τού 'λειπαν τά μέσα.

Ο,τι είχε καί δέν είχε ξοδεύτηκε. Πού
λησε ώς καί τά βιβλία του γιά τήν έπι- 
βίωοι. Σ έ  μιά βδομάδα θά φεύγε ένα 
ύδραίϊκο καΐκι γιά τήν Αλεξάνδρεια. 
Ζητούσε, λοιπόν, ένα δάνειο γιά νά πλη- 
ρώση τά ναύλο, κ ' έδινε τό λόγο του 
πώς άν ήθελε ό θεός νά ξαναγυρίση, 
θά τό ξεπλήρωνε.

— Κι άν δέν ήθελε ό Θεός; ρώτησε 
κυνικά ό έπιχειρηματίας, άποφασισμέ- 
νος ν' άρνηθή.

Χωρίς νά δώση καμμιάν άπάντησι ό 
άξιωματικός, τού γύρισε τίς πλάτες κ' 
έφυγε, μέ μεγάλα, γοργά βήματα.

Δυό μήνες όλάκεροι πέρασαν άπό κεί
νη τήν ήμέρα. Ο Στάθης Μίρκας είχε 
καταντήσει νευρικός άπό τόν καημό 
του: όπου κι άν πήγοινε, όσες πόρτες 
κι άν χτυπούσε μένανε κλειστές. Όπου 
ένα βράδυ συναντήθηκε τυχαία μ' έναν 
παλιό του ναύτη, πού χε κάποιο πετρε- 
λαιακίνητο τής γραμμής Πειραιά - Πό
ρου. Τόν χαιρέτισε έγκάρδια, γιατί πο
λύ τόν συμπαθούσε. "Ητανε πάντα πρό
θυμος, πειθαρχικός, ξύπνιος. Μιλήσανε 
γιά τήν κατάσταση γιά τήν πείνα, γιά τή 
σκλαβιά. Καί έκεϊ πού δέν τό περίμενε ό 
πλωτάρχης, δέχθηκε μιά πρότασι:

-  Δέν άποφασίΖετε νά ρθήτε μαΖί 
μου έξω ; Φεύγω μεθαύριο μέ μιά έβραίϊ- 
κη οικογένεια, πού μέ πληρώνει καλά. 
"Εχουμε θέσι.

Τί θαύμα ήταν αύτό; Κανόνισε τίς ύ- 
ποθέσεις του δίχως νά πή τίποτε σέ κα
νένα πώς φεύγει, πήγε τήν ώρισμένη 
ώρα σ' έναν έρημικόν όρμον τής Πειρα- 
ϊκής, μά έκεϊ πού περίμενε τό σύνθημα 
γιά νά βγή άπό τόν κρυψώνα του καί 
νά πάη στό καΐκι, ακούσε κάποιο σαμα
τά κ' είδε ν' άναβοσβήνουν πολλά κλε
φτοφάναρα. Σ έ  λίγο ή νυχτερινή γαλή
νη έσχίστηκε άπό σπαραχτικές κραυγές 
άπελπισμένων άνθρώπων πού τούς έ 
δερναν άνελέητσ οί ΝαΖήδες. Οί Ε 
βραίοι είχανε προδοθήΙ Εύτυχώς πού, 
κοθώς έμαθε άργότερα, γλύτωσε ό πα
λιός του ναύτης. Τό 'σκάσε μές στήν 
άναμπομπούλα' δέν τόν πέτυχαν οί 

σφαίρες τών πιστολιών, πού πέφτανε πί

σω του βροχή, μπόρεσε μάλιστα νά φύ- 
γη γιά πέρα μ' ένα ψαράδικο, λ ίγες ήμέ- 
ρες ύστερα άπό τήν καταραμένη έκείνη 
νύχτα.

Πάει κι ούτό. Δέν ήταν φαίνεται γρα
φτό νά πραγμοτοποιηθή τ' όνειρό του. 
Τό πήρε άπόφασι, κι όπως ήταν άνθρω
πος δραστήριος, έρριξε όλο του τό βά
ρος στήν Άντίστασι. "Ιδρυσε, μαΖί μέ 
λίγους ψυχωμένους φίλους καί συναδέλ
φους, μιά πατριωτική όργάνωσι. Τή βά
φτισαν «Εμπ ρός!»  Ξεχώρισαν κάμποσο 
λεβεντόπαιδα 15-20 χρόνων πού τά βα- 
λον νά κάνουν σαμποτάΖ. 'Ημέρα δέν 
περνούσε δίχως κάποια ένέργειά τους: 
ένα χάλασμα φορτηγού, μιά λεηλασία ά- 
ποθήκης, ένα γκρέμισμα γεφυριοϋ, ένα 
ένθαρρυντικό σύνθημα γραμμένο σέ τοί
χους  ̂ ώρες νυχτερινές, ότον ή κυκλοφο
ρία ήτον άπηγορευμένη καί τά βαριά βή- 
ιματο τών βαρβάρων έκαναν τούς Αθη
ναίους ν' άνατριχιάζαυν. Ώ ς  άρχηγός 
τής όργσνώσεως είχε ορίσει νά συνε- 
δριάΖη τό συμβούλιο σέ διαφορετικά μέ
ρη, κάθε βράδυ, πότε στό ένα σπίτι καί 
πότε στό άλλο. Πήγοινσν ένας - ένας, 
σάν συνωμότες, άπό τίς έξι ώς τίς έπτά 
γιά νά μή προκαλοϋν τήν προσοχή, καί 
συνεδρίαΖσν στό φώς τού καντηλιού ή 
μιάς λουσέρνας.

'Αλλά οί μικροΖημιές πού τό « Ε μ 
πρός» έκανε στόν έχθρό δέν ικανοποι
ούσαν τόν πλωτάρχη. "Ηθελε νά πετύ- 
χη κάτι μεγάλο, καί σημαντικό. Κι όταν 
έμαθε πώς ένα έχθρικό πλοίο, πού κου
βαλούσε στή Γερμανία ό,τι πολύτιμο 
συγκεντρώναν άπό τή ληστεία τών έλ- 
ληνικών καλλιτεχνικών θησαυρών καί 
τών άγαθών τού λαού μας οί θύννοι, εί
χε άράξει στό Ναύσταθμο γιά έπισκευή, 
τού γεννήθηκε ή ιδέα νά τό ξεκάνη.

Από κείνη τή στιγμή ξανάγινε νευρι
κός ό πλωτάρχης Στάθης Μίρκας. "Ε 
χασε τόν ύπνο του, μόλις έβαξε κάτι 
στό στόμα του, κάπνιΖε πολύ, παραμι
λούσε. Τέλος ένα βράδυ, ύστερα άπό 
τήν ταχτική συγκέντρωση είπε στόν ύ- 
παρχιηγό τού «Εμπρός» πώς έπρεπε νά 
πάρη αύτός τή θέσι του προσωρινά, για
τί οικογενειακές ύποθέσεις τόν υποχρέ
ωναν νά λειψή.

Δυό μέρες άργότερα, βρέθηκε στή
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Σαλαμίνα. Ντυμένος μέ κάτι παλιάρου- 
χα, μ' άκουρευτα γένεια κοί μαλλιά, κα
θόταν άπό τήν σύγή στήν άκρογιαλιά 
κ' έκανε πώς ψάρευε, ένφ μέσα του 
πάσχιΖε νά κσταστρώση τό μεγάλο του 
σχέδιο. Είχε καλά βολευτή ο' ένα φτω
χόσπιτο κάποιας γριούλας, ησύ μέ λιγο
στά πράματα μαγείρευε κοί γιά τούς 
δυό τους. "Οταν κανένας ντόπιος έστε
κε καί τάν χόΖευε έκεϊ πού ψάρευε, τού 
'πιάνε πρόθυμα τάν κουβέντα, θέλοντας 
νά πάρη καμμιά χρήσιμη πληροφορία, μέ 
μεγάλη όμως προσοχή γιά νά μήν προ- 
διαθή.

"Οταν ένα μεσημέρι είδε ένα νέον 
άνάπηρο νά περνάη. Τάν φώναξε μέ τή 
δικαιολογία πώς ήθελε νά τού Ζητήαη 
σπίρτα. Τού χε κάνει έντύπωοι ή συμ
παθητικό καί πονειμένη μορφή του καί 
κάτι τάν έσπρωξε νά πιάση γνωριμία 
μαΖί του.

— Δέν κάθεσαι; τού είπε δίναντάς 
του τσιγάρο.

'Εκείνος δέχθηκε πρόθυμα νά τού 
κάνη συντροφιά, τού δώσε καί κάτι ό- 
δηγίες γιά τά ψάρεμα. Μιλήσανε κάπου 
μιά ώρα γιά πολλά καί διάφορα. Σ έ  μιά 
στιγμή ό πλωτάρχης είπε ατά νέο του 
γνώριμο:

— Στόν Αλβανικά πόλεμο έχασες τό 
χέρι σου;

— Ό χ ι, τού άπάντησε άναστενάΖον- 
τας, δέν είχα αύτή τήν τύχη- Πολύ πιά 
πριν μού τό πήρε ό δυναμίτης, έκεϊ πού 
ψάρευα. .  .

Είπανε πολλά, χωρίστηκαν οάν φίλοι, 
Εανοειδωθήκανε τήν άλλη μέρα καί τήν 
παράλλη- Νιώθανε μέσα τους κ' ο'ι δυό 
νά τούς δένη μιά άγάηη άληθινή.

Έ να  δειλινό ό Κουλουριώτης πήρε 
τάν άΕιωμστικά ατό σπίτι, όπου έμενε 
μέ τήν άδελφή του, τή μεγαλύτερη· "Η- 
τανε μιά συμποθητική γυναικούλα, τυλι
γμένη στ' άρπάγια τού πόνου γιατί οί 
φασίστες είχαν πιάσει τάν άντρα της 
σ' ένα μπλόκο κι' ούτε ήξερε κανείς 
πού βρίσκεται, άν ήταν κάνε στή Ζωή.

Φάγανε μιά νόστιμη κακαβιά, ήπιανε 
κ ’ ένα παγούρι κρασί - οί δυό τους. 
'Εκείνη μήτε νά τό δοκιμάση δέν θέλη
σε.

Οί δύο άντρες βγήκαν έΕω άργά, μι- 
οομεθυαμένοι καί πήγαν ώς τήν άκρο- 
θαλαασιά νά τούς χτυπήση λίγο τ 'άε- 
ράκι.

Κάθησσν έκεϊ σιωπηλοί, πολλήν ώρα. 
Ξαφνικά ό πλωτάρχης αίσθάνθηκε τήν 
άνάγκη ν’ άνοιξη τήν καρδιά του, νά 
έκμυστηρευθή στόν νέο του φίλο.

— Δέν ξέρω πώς τά βλέπεις έσύ τά 
πράγματα, άρχισε διατακτικά. Ό μω ς έ- 
γώ πιστεύω πώς ή Πατρίδα μος δέν εί
ναι γιά πάντα χαμένη. "Εχει πατηθή 
βέβαια άπά τάν "Αξονα, περνάει δύσκο
λες  ώρες όπως όλη ή Εύρώπη, μά κάτι 
μού λέει άτι ή Λευτεριά δέ θ' άργήση. 
Τή βλέπω κιόλας νά ' ρχεται άσπροντυ- 
μένη σάν τήν περιστέρα. . .

— Μπορεί νά 'χης δίκιο. Δέν ξέρω 
όμως πόσοι θά Ζήσουνε νά τήν χαροΰν.

— Θά Ζήσουνε πολλοί, οί περισσότε
ροι άπό κείνους πού τή λαχταράνε, πού 
πολεμάνε πεισματικά κάθε ιδέα ύποτα- 
γής. ΟΙ άλλοι, άς πάνε ατό διάβολο - 
γιατί τούς πρέπει. Πόσοι είναι; Πέντε - 
δέκα ατούς χίλιους;

— Μπά, πολύ λιγώτεροι. 'Υπάρχουν 
δμως κοί κείνοι πού θά δίνανε τά πάν

τα γιά χάρι της, άλλά δέν τό μπορούν. 
Γιατί είναι ταλαιπωρημένοι. Τούς έχουν 
ξετινάξει τά βάσανα, οί άρρώστιες, ή 
πείνα - αύτή πρά π ά ντω ν ...

— Γιά τούτο πρέπει νά κουραστούνε 
διπλά οί άλλοι, πού στάθηκαν τυχεροί 
καί δέν έχουν άκάμα λυγίσει. Τέτοιοι 
είμαστε κ' έμεϊς οί δυό, δέν εϊν έτσι;

— "Ετσι είναι. Δόξα στό Θεό, έχει 
μείνει γερό τό δεξί μου χέρι, κ' ή καρ
διά μου άκέρια, έκανε περήφανα ό 
κουλός ρίχνοντος μέ μιά άπότομη κίνι- 
σι τού ποδιού στή θάλασσα ένα μεγάλο 
χαλίκι πού άσπραγάλιαΖε.

"Απλωσε τά δυό του χέρια ό αξιω
ματικός, τού πιοσε τούς ώμους καί τόν 
έσφιξε στήν άγκαλιά του.

— Νά μού Ζήσης, άδερφέ μου. Σένα 
γύρευα, ξεφώνισε.

Ο άλλος σά νά ξαφνιάστηκε κομμά
τι. Τόν κοίταξε κατάματα, παοχίΖσντας 
μές στό λιγοστό σ>ώς τής άστροφεγγιας 
νά διαβάση τή σκέψι του. "Επειτα, συνε- 
παρμένος άπό ένα κύμα ενθουσιασμού 
πού ήρθε νά σαρώση κάθε άμφιβαλία, 
είπε Ζωηρά.

— Μέ γύρευες; Νά πού μέ βρήκες. 
Πές μου, λοιπόν, σάν τί μέ θέλεις καί 
δέ θά ατό άρνηθώ, άν μού είναι βολε
τό. Νά σαι σίγουρος.

"Ηταν τόσο κοθαρά, τόσο σοβαρά κι 
άντρίκια τά λόγια του, πού κάνανε τό 
Στάθη Μίρκα νά πάρη τή μεγάλη άπό- 
φασι.

— Πάμε νά κοθήσουμε στό μουράγιο; 
πρότεινε.

Ή τα ν ή ώρα περασμένη άταν θυμή
θηκαν ότι ή κυκλοφορία άπσγορεύοινταν 
κ' έπρεπε νά κλειστούν ατά σπίτια τους. 
Τά είχαν άλα εϊπή, τά είχανε συμφω
νήσει. "Ηξερε πιά ό Κουλουριώτης 
ποιός ήταν ό ψευτοψαράς μέ τ' άκσύ- 
ρευτα γένεια, κ' έκεϊνος πάλι είχε 6ε- 
βαιωθή πώς πιά δυνατό, πιά ψυχωμένο 
σύντροφο γιά νά πετύχη τό σκοπό του 
δέ θά μπορούσε νά βρή.

Τό κρασί, άντί νά τούς θαλώση τό 
μυαλό, τό είχε λαμπικάρει, έτσι καθώς 
έδιωξε μακριά τά φαντάσματα τής έ 
γνοιας κ' έκανε νά ξυπνήσουν όλα τά 
ώραϊα πατριωτικά ιδανικά.

— Αύριο τό μεσημέρι, λοιπόν, κοντά 
στό μώλο. Θά κάνουμε πώς δέ γνωρι
ζόμαστε άπό ποίν, άτι ή άγάπη γιά τό 
ψάρεμα μάς έφερε κοντά . . . Σύμφω
νοι ;

— Σύμφωνοι. Καλό ξημέρωμα.

Λ

'Εκείνη τή νύχτα δέν κοιμήθηκαν. 
Ο ένας άπό τή χαρά - ε ίχ ε  πετύχει 

έναν άνθρωπο πού μήτε νά τον φοντα- 
οθή δέν μπορούσε' κι' ό άλλος άπό τό 
πόθος γιά κάποια δράσι—τό 'χε καη
μό πού έξ αίτιος τής άναπηρίας του 
δέν πήγε στόν πόλεμο, πού είχε καταν
τήσει άκαπνος σά γυναίκο.

Βάλανε μπροστά τά σχέδιο άμέσως, 
άπό τήν άλλη μέρα. "Επρεπε νά μελε
τήσουν καλά' τό κάθε τί, νά συνάξουν 
άρκετά δυναμίτη, νά έξετόσουνε τόν 
τρόπο πού θά μπορούσαν νά φτάσουν 
ώς τό γερμανικό πλοίο. Οί ψυχές τών 
μπουρλοτιέρηδων τού Είκοσιένα ξύπνη

σαν μέσα τους άνήσυχες, άδάμαστες, 
γιγσντένιες.

Ό  πλωτάρχης πήγε μέ μιά βαρκού
λα στό Μεγάλο Πεύκο κι άπό κεϊ κατά- 
φερε ν' άνέβη στήν Αθήνα μ' ένα γκα- 
ΖοΖέν. Ή  πρώτη του δουλειά ήταν νά 
πουλήση τό μονάκριβο πολύτιμο πράγμα 
πού ήταν αποφασισμένος νά κρατήση 
μέ κάθε θυσία, γιατί τό θεωρούσε ιερό: 
τά χρυσά ρολόι τού πατέρα του. Μέ τά 
χρήματα πού πήρε καί μέ όσα μάΖεψε 
προεξοφλώντας μισθούς, έφωδιάσθη μέ 
κάτι σύνεργα καί μέ δυό έγγλέΖικες λα
στιχένιες φόρμες, πού γιά καλή του τύ
χη βρέθηκε νά χη ένας μαυραγορίτης 
τσαγκάρης, κάπου έκεϊ στό Μοναστηρά
κι.

Ό το ν  γύρισε στή Σαλαμίνα είδε μέ 
χαρά πώς ό σύντροφός του δέν είχε 
μείνει άπραγος: Κάμποσο φυσέκια δυ
ναμίτη ήταν καλά καταχωνιασμένα στή 
ρίΖα μιάς γέρικης έλιάς τού σπιτιού του. 
Ό σο γιά τήν κατάστασι έπάνω στό έ- 
χθρικό μετογωγικό, ήταν καλά πληρο- 
φορημένος: ένας ντόπιος τροφοδότης, 
πού τού πεσε ούρονοκατέβατος, άφησε 
νά τού Εεφύγουν κάτι πολύτιμες λεπτο
μέρειες, ύστερα άπό γενναία κρασοκα- 
τάνυξι στήν ταβέρνα.

Ήταν νύχτα άφέγγαρη, μ' έναν ού- 
ρανά σκεπασμένον άπό μολυβένια σύν
νεφα, όταν κάνανε τό σταυρό τους καί 
πήδησαν άρματωμένοι γερά, στήν ψα
ρόβαρκα. Είχανε πρίμο τόν καιρό κι άρ- 
μένιΖαν άθόρυβα, χωρίς κουπιά. Μήτε 
ένα φωτάκι στό γιαλό, μήτε σκαρί κα
νένα. Πέρα μακριά μονάχα τρεμόπαιΖαν 
τά μάτια τού γερμονικοΰ καραβιού —δυό 
φανάρια—τόσο, όσο νά τούς βοηθάνε 
γιά νά μή χάνουν τό δρόμο τους.

Πρέπει νά ήταν περασμένα μεσάνυ
χτα άταν κόντευαν νά φτάσουν στό τέρ
μα. Ό  Στάθης Μίρκας, πού είχε μάτι 
άστρίτη, στάθηκε γιά λίγο δίβουλος. 
Πώς έπρεπε νά δράση; Στιμάρησε τήν 
άπόστασι πού χώριΖε τή βάρκα άπό τό 
μεγάλο σκαρί, άφησε λίγο νά σιμώσουν, 
κ' έπειτα, περισσότερο άπό διαίσθησι 
παρά άπά ύπολογισμό, γιατί μέσα στό 
πηχτό σκοτάδι, πού άντί νά λιγοστέψουν 
έτόνιΖσν τά δυό μικρά φωτάκια τών κρε
μασμένων ψηλά φαναριών, βρήκε τή 
μεριά πού έπρεπε νά χτυπηθή γιά νά 
χαλάση ή μηχανή.

Κάνοντας τό σημείο τού σταυρού μέ 
τό δεξί, έδωσε μέ τ' άλλο χέρι μιά συν
θηματική σκουντιά στόν Κουλουριώτη. 
Κι αύτός, όπως έστεκε έτοιμος μέ τή 
μονάκριβη χούφτα του γεμάτη, τού 
'δώσε νά καταλάβη πώς ήταν καιρός νά 
βάλη φωτιά στά φυτίλια. Μέ μιά σβελ
τάδα άπιστευτη τ' άναψε ταυτόχρονα 
ό κοπετάνιος.

Τά φυσέκια άμολύθηκαν άπό τό δυ
νατό κ' έπιδέξιο χέρι τού δυναμιτιστή, 
σφυρίΖοντας σάν φίδια. Τ ' άκολούθη- 
σαν κι άλλα πού, χωρίς φωτιά, τά 'ρίξε 
σάν κουφέτα ό Κουλουριώτης, άλλά κι 
όσα είχε ρεΖέρβα στήν τσέπη του ό 
Μίρκας.

Δυναμώνοντας τό πανί, πού τό είχαν 
μαΖέψει, συνέχισαν μέ τόν πρίμο άκόμα 
άέρα, βοηθώντας τό τρέξιμο προσεχτι
κά μ’ άνάλαφρο κουπί.
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Η καταιγίδα δέν άργησε νά Εεσπάση 
πίσω touc : Κρότοι ακούστηκαν φοβε
ροί, φωνές, βλαστήμιες. Δέν είχαν α
λαργέψει καί πολύ, όταν άναψαν φώτα 
όυνατα κ ένας προβολέας άρχισε νά 
φοχνη τή θάλασσα. Μά ή λάμψι του 
σβηστηκε σέ λ ίγες στιγμές: κάποιο φυ
σέκι, φαίνεται, ό-πό τά πολλά πού ρί
χτηκαν στην τύχη, χωρίς ν' άνάψουν, 
πήρε από κάπου φωτιά καί τόν σμπαρά
λιασε. Η

Οι στριγγλιές των αίφνιδιασμένων 
Γερμοναράδων τού Χίτλερ, έσμιγαν μέ 
τους Εερούς κρότους των πολυβόλων, 
των τουφεκιών, των πιστολιών καί μέ 
των σειρήνων τά ούρλιαχτά, γράφοντας 
μια σελίδα σάν έκεϊνες τής Κόλασης 
ταυ Δάντη. Μιά μόνο σελίδα. Γιατί με
τά εμελλε νά γραφτή κάποια άλλη, πιό 
φοβερή. Μιά τεράστια γλώσσα άπό κοκ- 
κινόγκριΖες φλόγες, πού έσερναν μαΖί 
τους κομμάτια άπό πυρωμένο σίδερο, 
σκοινιά, Εύλα, άνθρώπινα μέλη καί πλή
θος μικροπράγματα, τινάχτηκε ψηλά κι 
αμέσως άκούστηκε ένας κρότος τρομα
χτικός. Είχε πάρει φιοτιά ή άποθήκη 
πυρομαχικών!

Πέφτοντας στή θάλοσσπ τά κοφτά 
κομμάτια σβήανε τσιρίΖοντας, κάπου - 
κάπου μάλιστα σχηματίζανε κύματα πού 
φτάνανε μοκριά καί τραμπαρίΖανε τή 
βάρκα - κι άς είχε πιά πολύ Εεμακρύνει.

Είχε άρχίσει ν' άνοίγη τά βλέφαρά 
της ή μέρα δταν οΙ δυό γενναίοι γύρι» 
cov στό νησί άργολάμνοντας μέ τά κου
πιά, γιατ' είχε πέσει έντελώς ό άέρας 
με κάμποση μαρίδα στά δίχτυα, πού εί
χαν πρόβλεψει νά πάρουνε μοΖί τους.

Τώρα πού βρέθηκαν έκεϊνα τά ψαρά
κια, μήν τά ρωτάτε. Μπροστά σ' ό,τι 
είχαν θυσιάσει καί ρισκάρει, σ' 6 ,τι εί
χαν κατορθώσει, τ' ήταν ή Ζημιά ' μιάς 
λε,ψής ψαριάς, άφοϋ μάλιστα δέν έγινε 
απο τά ταπεινό πάθος τού κέρδους, 
αλλ άπό τήν άνάγκη νά μή γεννήση 
καμμιάν ύποψία ή άπουσία του Εένου 
καί του άνοπήρου φίλου του;

Τήν άσημογάλονη θάλασσα λέρωσε 
αλαργα ένα καρβουνιασμένο παράΕενο 
πράγμα καί τόν Εεστερεωμένο μπλάβοιν 
ουρανό κάτι σάν άνοιγμένη μαύρη όμ- 
πρελλα, ή σάν όρνιο πού ΖυγιάΖσνταν 
άσάλευτο.

Ενας λιγνός γεραμποσμένος δάσκα
λος, πού άπό ημέρες ώνειρευότανε νά 
φαη μαρίδα καί τριγύριΖε στήν παρα
λία, τσακίστηκε νά βρεθή κοντά, μόλις 
είδε νά τινάΖουν τά ψάρια άπό τά δί
χτυα, γιό νά προλάβη. Τούς καλημέρισε 
ανασηκώντντας τήν όλλόκοτη, Εεβαμ- 
μένη ρεμπούπλικά του καί πρόσθεσε:

— Θα ήθελα μισήν όκάν έΕ αότών 
Πόσο στοιχίζει;

— Γιά λόγου αας τίποτα, έκανε γελα
στά ό πλωτάρχης. Σεφ τές, βλέπεις.

— Ω, σάς εύχαριστώ, πολύ, σάς εύ- 
χαριστώ, ψιθύρισε ό δάσκαλος μέ μάτια 
υγρά. "Επειτα καθάρισε τά λαιμό του κ1 
είπε δυνατά:

— Μήπως γνωρίΖετε τί συνέβη τήν 
νύκτα;

Σήκωσαν κ' οί δυό τούς ώμους λ έ
γοντας, σά νά είχαν προετοιμάσει τήν 
άπάντησι:

— ’ Ιδέα δέν έχουμε.

E ic τ*  τεϋχος τού Οκτωβρίου τού Περιοδικού «Α Π Ρ Ι
Λ ΙΟ Σ  - ΕΛΛΑΣ», έδημοσιεύθη τά κάτωθι σχόλιον:

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
Κ Α Ι  Π Α Ι Δ Ι

π  Αστυνομία είς τάς συγχρόνους κοινωνίας, δέν περιο
ρίζεται μόνον εις τήν πρόληψιν καί τήν καταστολήν τών έγκλη- 
μΛτων καί εις τήν προστασίαν τής ζωής, τής τιμής καί τής 
περιουσίας τών πολιτών. Ε πεκτείνει τήν δραστηριότητά της 
καί είς πλείστους κοινωνικούς τομείς, ώς φορεύς πολιτισμού.
S r  4  · τθυί γέ^ Γ ας’ Χ0ύς ^ χ ο ν τ χ ς ,  τούς άναξιοπα- θούντας. Ενίσχυσις τού έργου τής Εκκλησίας κα! τού Σχολείου. 
Διαπαιδαγώγησή καί μέριμνα διά τούς άποφυλακιζομένους Μέ
τρα κοινωνικά, είς τά πλαίσια έκπολιτιστικών έκδηλώσεων και 
προγραμμάτων. Είναι μερικαί πολύτιμοι έπιδόσεις τής Άστυ- 
δύ να ϊέ  *ΐ4 τβν 4π° ίων χδτη κα®ίτιαται άγαθοποιός κοινωνική

Ά λλ ’ ή πλέον άξιόλογος καί εύεργετική ασχολία τίίε Ά -
Ι Ζ ί Τ Γ )  ν έρψ '^  ϊ ΐά  τώ Πρλς τήν κατεύθυνσή
αύτήν έγένοντο πλειστα δ?α είς τήν Πατρίδα μας. Κινηματο
γραφικά! προβολαί, φυχαγωγικαί έκδηλώαεις, έκδρομαί, άθλη- 
τικαί συναντήσεις κ.λ.π. Καί ή στοργή πρός τό μικρόν Ε λ 
ληνόπουλου είναι έντυπωσιακή καί έκδηλούται μέ πολλούς τρό-

Είναι σύνηθές τό φαινόμενου έπισκέψεως παιδιών είς Α 
στυνομικά Τμήματα. Καί είναι παρήγορον καί έλπιδοφόρον τό 
γεγονός δτι δ άστυνομικός έπαυσε νά είναι 6 «μπαμπούλας» πα- 
π α ι δ ι ώ } * ^  Χαί κατέ<πΤ| Τ^λος καί προστάτης προσφιλής τού

Μίαν έπαφήν καλής θελήσεως συνέλαβε καί 6 φωτογρα
φ ία ς  μας φακός είς τήν Καλλιθέαν μεταξύ μικρού κατοίκου 
τής περιφερείας καί Άρχιφύλακος τού ΙΑ ' ’Αστυνομικού Τμή- 
ματος. Είναι δ Παναγιωτάκης, ντυμένος μέ τήν στολήν τήν 
όποιαν άγαπά. Μέ τήν στολήν τού Άστυφύλακος. 'Γάν διακρί- 
νομεν εις την είσοδον τού Τμήματος νά χαιρετά τό ν .. .  άνώτε- 
ρόν του Αρχιφύλακα μ έ . . .  δψογον τρόπον.

’,E.V ouv*X£i?. ό μικρός Παναγιωτάκης θά μεταβή είς τήν
Αστυνομικήν Γποδιεύθυνσιν, διά νά συναντήση τόν Ateu- 

θυντήν κ. Παναγιώτην Μουτζούρην. Μία γόνιμος συνεργασία.

χ ν4 ^^ρωμεν τό έργον. Καί νά έμπνευσθώμεν άπό
Τό παιδί είναι τό αύριο ν τής φυλής μας. Είναι τό μέλλον.

Η συνέχεια. Καί πάσα έπένδυσις είς τόν χώρον τούτον είναι 
διαιτέρως αποδοτική. Ή  ’Αστυνομία κατενόηαε τήν άλήθειαν. 

Τής άξίζουν συγχαρητήρια.
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Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
( Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ )

*Υ, πό
Α Ν Τ .  Κ Ο Υ Τ Σ Ε Λ Ι Ν Η  
*Εντ. ΎφηγητοΟ Ιατροδικαστι
κής και τοξικολογίας.
Ί α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ο ΰ  ’Α θ η ν ώ ν

Γ. Δ Η Μ Ο  
Χ η  μ

(Συνέχεια  έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

Ή  δξεΐα Αλκοολική ψύχωσις ή τρομώδες παραλή
ρημα έμφανίζεται συχνά έπί χρονίων Αλκοολικών, ?κ- 
δηλούμενον κυρίως κατόπιν Αποτόμου διακοπής λήψεως 
οινοπνεύματος.

Άρχικώς έκδηλοΰται δι’ ανησυχίας, Ανορεξίας 
κ.λ.π., άργότερον δέ. έγκαθίστανται διαταραχαί έκ τού 
Κ.Ν.Σ. καί τής ψυχικής σφαίρας, κατά τάς όποια: τδ 
άτομον δυσκόλως Αναγνωρίζει τό περιβάλλον του, Αδυ
νατεί νά έκτελέση άπλάς παραγγελίας, ή δέ μνήμη, 
ίδίφ προσφάτων γεγονότων, καταργεΐται. Εμφανίζον
ται έπίσης διαταραχαί του προσανατολισμού,, ένίοτε δέ 
καί έπιθετικαί τάσεις ή τάσις πρός αύτοκτονίαν.

Αί άλκοολικαί ψευδαισθήσεις Αφορούν κυρίως εις 
τήν δρασιν καί εις τήν Ακοήν. Τό άτομον παραληρεί 
πραγματικά, ώς έν δνείρω ευρισκόμενον, βλεπει φαν- 
ταστικάς παραστάσεις ζώων καί δή μυών, έρπετών, Από 
τά όποια καί προσπαθεί νά διαφυγή, ή Ακούει ύβρεις, 
άπειλάς εις τάς όποιας δμοίως ύβριστικώς άπαντά.

Ή  Αναπτυσσόμενη εις τήν Αλκοόλην Ανοχή ποι
κίλλει Από Ατόμου εις άτομον, Αλλά καί διά τό αυτό 
άτομον εις διαφόρους χρόνους. Αί διαφοραί αύται δέν 
δύνανται νά έρμηνευθοΰν έκ διαφορών εις τήν ταχύ
τητα μεταβολισμού ή Αποβολής τής Αλκοόλης, Αποδί
δονται δέ εις ειδικήν τινά, μή καθωρισμένης φύσεως, 
εύαισθησίαν τών ιστών πρός αύτήν.

Ή  Αλκοόλη λαμβανομένη μετά ήρεμιστικών ή βαρ- 
βιτουρικών ένώσεων, έντείνει τήν έπί τού Κ.Ν.Σ. κα
τασταλτικήν ένέργειαν τών φαρμάκων αύτών. Ό  συν
δυασμός δύναται ένίοτε νά προκαλέση καί τόν θάνατον.

Χαρακτηριστικά έξαρτήσεως «Αλκοολικού τύπου» 
θεωρούνται:

1 . Ψυχική έξάρτησις ποικίλου βαθμού.
2. 'Οριστική Ανάπτυξις φυσικής έξαρτήσεως, ή 

όποια δι’ έλαττώσεως τής δόσεως κάτωθεν ένός κρίσι
μου σημείου, δδηγεϊ εις Ιν χαρακτηριστικόν σύνδρομον 
(τρομώδες παραλήρημα).

3. ’Ανάπτυξις Ανοχής, ήτις είναι Ακανόνιστος καί 
Ατελής. Παρατηρεΐται ένίοτε κατά τήν διάρκειαν συνε
χούς καταναλώσεως έλαφρά Αλλά καθωρισμενη αϋξη- 
σις είς τό Απαιτούμενον ποσδν Αλκοόλης διά νά δια- 
τηρηθή Ιν δεδομένον έπίπεδον εις τό αίμα, ώς έπίσης

Π Ο  Υ  Λ  Ο  Υ
ι κ ο 0

έχει παραιτηρηθή είς έτέρας περιπτώσεις,^) έκδήλωσις 
συμπτωμάτων μέθης κατόπιν λήψεως πολύ μικροτέρων 
δόσεων. (Αντίστροφος Ανοχή).

Διά τόν περιορισμόν τής τοξικομανίας έχουν σή
μερον ίδρυθή εις διάφορα κράτη έπιτροπαι άντιαλκοο- 
λικού άγώνος, αί όποίαι σκοπόν έχουν τήν διά παντός 
μέσου διαφώτισιν τού κοινού έπί τών κινδύνων τού Αλ
κοολισμού, Αποτελεί δέ αϋτη τδ μοναδικόν ίσως προλη
πτικόν μέτρον.

Ή  θεραπεία τού χρονίου Αλκοολισμού είναι μακρα 
καί έπίπονος. Συνεχής παρακολούθησις είς ψυχιατρι
κήν κλινικήν, φαρμακευτική Αντιμετώπισις (ΑΝ 1Α- 
BUS κλ.π.) , κοινωνική μέριμνα καί ήθική συμπαρά- 
στασις, Αποτελούν τά κυριώτερα σημεία έπί τών οποίων 
βασίζεται αΰτη.

Γβ' Π α ρ ά γ ω γ α  του β α ρ β ι τ ο υ ρ ι κ ο ϋ  
οξέος .
Είναι φάρμακα υπνωτικά χρησιμοποιούμενα ευ

ρέως είς τήν θεραπευτικήν.
Ή  ταξινόμησις αύτών γίνεται κυρίως έπί τή βάσει 

τού χρόνου έμφανίσεως τών φαρμακολογικών ένεργειών 
καί τής διάρκειας αυτών. Ούτω διαιρούνται εις υπερ
βραχείας, βραχείας, μέσης καί μακράς ένεργείας βαρ- 
βιτουρικά.

Τ ά  ύ π ε ρ β ρ α χ ε ί α ς  ένεργείας βαρβιτου- 
ρικά χρησιμοποιούμενα κυρίως ώς Αναισθητικά χορη
γούνται ένδσφλεφίως (πεντσθάλη).

Τ ά  β ρ α χ ε ί α ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  χρησι
μοποιούνται ώς ύπναγωγά ή είς τήν προαναισθητικήν Α
γωγήν. Ή  δρδσις τούτων δύναται να διαρκέση έπι τρίω- 
ρον περίπου. Τό πλεονέκτημα τών φαρμάκων τής δ- 
μάδος ταύτης έγκειται είς τό δτι τήν έπομένην ήμέραν 
τό άτομον δέν αίσθάνεται ύπνηλίαν.

Τ ά  μ έ σ η ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  βαρβιτουρικά 
έχουν διάρκειαν μεγαλυτέραν τών τριών ώρών καί μι- 
κροτέραν τών έξ περίπου. Χρησιμοποιούνται υπό Ασθε
νών οί δποϊοι ξυπνούν τήν νύκτα ή ένωρις τήν πρωίαν. 
’Αφήνουν είς τό άτομον κατά τήν έπομένην ήμέραν υ
πνηλίαν.

Τ ά  μ α κ ρ ά ς  τ έ λ ο ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς
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καταλείπουν υπνηλίαν καί ηρεμίαν έπί μακρότερον χρο- 
νικάν διάστημα έκείνου των μέσης ένεργείας.

Ή  μέση υπνωτική δόσις δι’ ένήλικα κυμαίνεται 
διά τά διάφορα βαρβιτουρικά άπδ 40 mg δια τάς ύπερ- 
βραχείας, μέχρι 500 mg διά τάς μακράς ένεργείας. 
Εάν ή δόσις αύξηθή, ή δράσις μεταπίπτει άπδ τής ύ- 

πνωτικής είς τήν άναισθητικήν, ήτις είναι τρις ή τετρά
κις ύψηλοτέρα τής πρώτης.

'Ομοίως, ή μέση άναισθητική δόσις είναι λίαν έγ- 
γύς τής μέσης θανατηφόρου, ήτις διά τά πλεΐστα των 
βαρβιτουρικών δύναται νά είναι διπλάσιά τής άναισθη- 
τικής.

Κατά συνέπειαν, ύπάρχει πάντοτε τδ ένδεχόμε- 
νον διά μικράς μόνον ύπερβάσεως τής δόσεως, έκουσίας 
ή άκουσιας, νά έμφανισθοΟν συμπτώματα δξείας δηλη- 
τηριάσεως. Ακούσιος νοείται ή αυτοματική ύπέρβασις, 
δτε τδ άταμον μετά τήν λήψιν ένός ή περισσοτέρων ύ- 
πνωτικών δισκίων χάνει τήν αίαθησιν τοΟ μέτρου καί 
προβαίνει είς τήν λήψιν Ιτι περαιτέρω δισκίων. Τούτο 
δΰναται νά συμβή καί μετά κατανάλωσιν οινοπνευμα
τώδους ποτού.

Είς τδν άκολουθοΰντα πίνακα δίδονται διάφοροι 
τιιμαί βαρβιτουρικών Ιν τψ αιματι μετά τών άντιστοι- 
χουντων είς ταύτας κλινικών συμπτωμάτων.

Κατα τήν δξείαν δια βαρβιτουρικών δηλητηρίασιν, 
έπισυμβαίνουσαν κυρίως κατά τήν λήψιν ύψηλών δόσε
ων, έμφανίζσνται άρχικώς κεφαλαλγίαι, διανοητική 
σύγχυσις, τρόμος, ψευδαισθήσεις, τά συμπτώματα δέ ταΰ- 
τα άκολουθούνται ύπδ ύπνηλίας, ήτις τελικώς καταλή
γει είς άπώλειαν τών αισθήσεων καί κώμα.

Β α ρ 6  ι τ ο u ρ ι κ β ν
"Γπνος

θειοπεντάλη 0,3—0,5
Ζεκοβαρβιτάλη 0,5— 1,5
ΙΙεντοβαιρβιτάλη 0,5— 1,7
Άμοβαρβιτάλη 1,7—3,3
Άλουράτη 2,3—4,4
Άλλοβαρβιτάλη 1,0—3,0
Φαινοβαρβιτάλη 4,2— 13,0
Βερονάλη 4 ,0—10,0

Ευγκέντρωσις βαρβιτουρικών 
είς mg/100inl αίματος 

Κώμα θάνατος

1.3—  3,0 —
1.0— 5,0 —
1.0— 2,5 1,5— 7,5
3,8—8,6 2,0—8,0
3 .0— 12,5 —

2 ,0—
5.3—  17,0 10,0—35,0
8,5—20,0 5 ,0—20,0

Δυνατόν νά έμφανισθοΟν προσέτι παραισθησίαι, 
άναλγησία ή άντιθέτως άρθραλγίαι. Ή  δμιλία καθίστα
ται δυσχερής, τδ βάδισμα άταξικόν, ένψ τά άντανα- 
κλαστικά είναι είτε φυσιολογικά, είτε μειωμένα. Ό  θά
νατος τελικώς έπέρχεται έκ παραλύσεως τού κέντρου 
τής άναπνοής.

Ή  έπί μακρδν λήψις βαρβιτουρικών διά θεραπευ
τικούς σκοπούς δδηγεί είς χ ρ ο ν ι ά ν  δ η λ η τ η -  
ρ ί α σ ι ν, τά χαρακτηριστικά τής δποίας είναι ά- 
δυναμία, ίλιγγοι, πυρετός, ύπνηλία, τρόμος καί δπτικαί 
ψευδαισθήσεις, ένψ προσέτι έμφανίζονται άπώλεια τής 
δρέξεως, δυσκοιλιότης, ένιοτε δέ καί άκράτεια ούρων.

, Ή  συνεχής χρήσις είναι δυνατόν νά προκαλέση φυ
σικήν έξάρτησιν ώς πρδς τδ χρησιμοποιούμενον παρά- 
γωγον, άμφισβητουμένην δμως είσέτι ύπδ έρευνητών. 
'Οπωσδήποτε διά τής έγκαιρου διακοπής τής χορηγή- 
σεως τού φαρμάκου, τδ άτομον ταχέως έπανακτά τήν 
προτέραν φυσιολογικήν του κατάστασιν. Ή  άπότομος 
διακοπή τής λήψεως βαρβιτουρικών έπί χρονίως λαμ- 
βανόντων ταύτα άτόμων, έχει ώς άποτέλεσμα τήν παρο
δικήν βελτίωσιν  ̂τούτων διά μερικάς ώρας, μετά τήν 
πάροδον τών όποιων είναι δυνατόν νά έμφανισθοΟν συμ

πτώματα παρόμοια πρδς τά περιγραφέντα κατά τήν δ
ξεΐαν δηλητηρίασιν.

Είς σπανιωτέρας περιπτώσεις ή έξάρτησις φαίνεται 
δτι είναι περισσότερον έπικίνδυνος καί αύτής τής μορ
φίνης. Ή  έμφάνισις ψυχώσεων δέν είναι σπανία. Χα
ρακτηριστικόν τυγχάνει, δτι ή συμπεριφορά τού άτόμου 
καθίσταται έντελώς παιδική, τόσον ώστε νά έχη τοΰτο 
πάντοτε άνάγκην συνοδού.

Δ' ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται δ αί- 

θήρ, τδ χλωροφόρμιον, ή γαιζολίνη, έλαφρά ύγρά (νά- 
φθαι), ψυκτικά (FR.E0N), δ τετραχλωράνθραξ, ή κε- 
ροσίνη καί κυρίως τά διάφορα είδη «κόλλας» (GLUE).

Τά ποικίλα είδη τών GLUE περιέχουν ώς διαλυ- 
τικδν μέσον άκετόνην, τολουόλιον, ή δξικδν αίθυλε- 
στέρα, είναι δέ τά περισσότερον χρησιμοποιούμενα είς 
τήν κατηγορίαν ταύτην «ήδονιστικά». Ποσότης έξ αύτών 
συνθλίβεται έπί ένδς τεμαχίου χάρτου ή συνηθέστερον 
πλαστικού σάκκου ή μανδηλιοϋ καί είσπνέσνται οί ά- 
τμοί. Τά άποτελέσματα είναι ή έμφάνισις ευφορίας, 
ίλαρότητος καί έλαφράς διανοητικής συγχύσεως. Δυνα
τόν νά έγκατασταθοΰν δμοίως ζωηραί, πλήρεις χρωμά
των δπτικαί παραισθήσεις αί δποΐαι καί δύνανται νά 
διαρκέσουν μέχρι καί δίωρον άπδ τής εισπνοής.

Τά g l u e , ώς καί άνωτέρω άνεγράφη, ττεριέχουν 
κυρίως τολουόλιον διά τδ δποΐον καί πιστεύεται δτι εί
ναι υπεύθυνον διά τά περιγραφέντα άποτελέσματα. Οί 
είσπνέοντες συχνά υποφέρουν άπδ ναυτίαν, έμέτους, 
έμβοάς τών ώτων κ.λ,π.

Έ χουν περιγραφή ώσαύτως βλάβαι τού ήπατος 
ιδία δσάκις τδ διαλυτικόν μέσον είναι δ τετραχλωράν
θραξ ή τδ χλωροφόρμιον.

θάνατοι κατά τήν χρήσιν τών GLUE έχουν περι
γραφή είς Η ,Π Α . δφειλόμενοι ώς έπί τδ πλεΐστον είς 
πνιγμονήν, δημιουργουμένων τών καταλλήλων συνθη
κών, ώς έκ τής άποφράξεως τών έξω στομίων τών άε- 
ροφόρων δδών ύπδ τών πλαστικών σάκκων τών χρησι- 
μοποιουμένων διά τήν είαράφησιν τών δργανικών δια
λυτών.

Ή  χρησιμαποίησις ψυκτικών μιγμάτων δύναται δ
μοίως νά καταστή έπικίνδυνος, λόγψ τής άποτόμου ψύ
ξεως τού πνευμονικοΰ παρεγχύματος κατά τήν είσρδφη- 
σιν αύτών.

Ή  χρησιμαποίησις τών οόσιών αύτών ώς «ήδονι- 
στικών» άποτελεϊ δπωσδήποτε νέαν «μόδαν» διά τήν 
δποίαν δέν ύφίσταται είσέτι έπαρκής έμπειρία.

Ε' ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
Ό π ι ο ν  και  π α ρ ά γ ω γ α  αύτοδ.

Τδ δπιον άποτελεί τδν άποξηρανθέντα δπδν τών μή 
ώριμων κωδιών τής μήκωνος τής ύπνοφίρου, ή δποία 
καλλιεργείται κυρίως είς τήν Μ. ’Ασίαν, τήν Περσίαν, 
τάς ’Ινδίας καί τήν Κίναν, ένψ είς τήν Ελλάδα μόνον 
ώς καλλωπιστικόν φυτόν.

Ή  καλλιέργεια τού φυτού ήτο άπδ άρχαιοτάτων 
άκόμη χρόνων γνωστή, άναφερομένη ύπδ τού Όμήρου 
τόσον είς τήν Ίλιάδα*, δσον καί είς τήν ’Οδύσσειαν».

Τδ δπιον φέρεται είς τδ έμπάριον ύπδ μορφήν 
στρογγυλών ή άποπεπλατυαμένων τεμαχίων ίδιαζούσης
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δομής, γεύσεως πίκρας καί δριμείας. Ή  χροιά του όπίου 
άρχικώς μέν είναι λευκή, άργότερον δέ δ'.’ έκθέσεως 
είς τδν άέρα καθίσταται καστανή.

’Εκ τοΰ δπίου Ιχσυν Απομονωθη μέχρι τοΰδε περί 
τά 24 Αλκαλοειδή, διακρινάμενα είς δύο κατηγορίας, 
ήτοι είς τά παράγωγα τοΰ φαινανθρενίου καί είς τά 
παράγωγα τής ίσοκινολίνης.

’Εκτός τούτων περιέχονται έπί πλέον καί διάφοροι 
έτεραι ούσίαι ώς ρητϊναι, χρωστικαί, άλατα κ λ .π . Υ 
πολογίζεται δτι τδ 1/5 περίπου τοΰ βάρους τούτου συ- 
νίσταται έξ Αλκαλοειδών, τδ έτερον δέ Αφορά είς τά λοι
πά συστατικά.

Τδ δπιον χρησιμοποιείται εύρέως είς τήν θερα
πευτικήν ύπδ ποικίλας μορφάς ώς είς τδν παρατιθέμενον 
πίνακα έμφαίνηται, ώς έπίσης δΓ ήδονιστικούς σκοπούς, 
θεωρείται δέ δικαίως τδ βαρύτερον δλων τών ναρκωτι
κών.

Ώ ς ήδονιστικδν λαμβάνεται είτε άπδ τοΰ στόματος 
(όπιοφαγία), είτε διά καπνίσματος τούτου.

’Αμφότεροι οί τρόποι ούτοι τής λήψεως είναι είς 
τήν Ευρώπην σπάνιοι, παρ’ ήμΐν δέ άγνωστοι, καί τοΰτο 
διότι προτιμάται Αντί τής ύπδ τοΰ στόματος λήψεως 
τοΰ δπίου, ή δι’ ένέσεων λήψις τής μορφίνης καί Αντί 
τοΰ καπνίσματος τούτου τδ κάπνισμα τοΰ χασίς, τδ ό
ποιον είναι άπλούστερον, δεδομένου δτι δέν Απαιτεί τήν 
ειδικήν καπνοσύριγγα μετά τών πολυπλόκων έξαρτη- 
μάτων της καί τδν δυσχερή τρόπον χρήσεως.

’Εκ τών Ατόμων τών χρονίως λαμβανόντων δπιον, 
έάν τις έξαιρέση τούς λάγψ τής μακράς χρήσεως αύτοΰ 
διά θεραπευτικούς σκοπούς Αποκτήσαντας τήν έξιν ταύ- 
την, οϊτινες Ανευρίσκονται άπανταχοΰ, οί περισσότεροι 
τών υπολοίπων Απαντούν είς μεγαλοπόλεις, προέρχονται 
δέ έκ περιοχών ένθα ή διάδσσις τοΰ όπίου είναι μεγίστη.

Κόνις τοΟ όπίου Βενζοοδχον βάμμα δπίου
’Εκχύλισμα όπίου ΚροκοΟχον βάμμα καί
ΆπλοΟν βάμμα όπίου κόνις Δοβήρου

Οί όπιοφάγοι Απαντοΰν κυρίως είς Περσίαν, ’Αρα
βίαν, Αίγυπτον καί Μ. ’Ασίαν, ένψ οί δπιοκαπνιστοί είς 
τήν Ά π ω  ’Ανατολήν κυρίως, ήτοι είς τήν Κίναν, Ια
πωνίαν κλπ., ώς έπίσης είς τάς ’Ινδίας καί Β. Αμερι
κήν.

Ή  δίάδοσις τοΰ όπίου είναι κατά πολύ νεωτέρα 
τής τοΰ καπνού, ή χώρα δέ είς τήν όποιαν κατ’ έξοχήν 
γίνεται κατανάλωσις τούτου διά καπνίσματος είναι έξ 
δλων τών προαναφερθεισών ή Κίνα. Είναι ίστορικώς 
έξηκριβωμένον, δτι δ πρώτος δ όποιος είσήγαγε καί ύ- 
πέθαλψε δι’ έμπορικούς σκοπούς ίή ν  έξιν τοΰ καπνί
σματος τοΰ όπίου είς τήν Κίναν ήτο δ Άγγλος συντα
γματάρχης WATSON μετά τοΰ Αντιπροσώπου τών ’Ιν
διών WHEELER τδ έτος 1773, ό όποιος καί μετέφε
ρε τήν συνήθειαν ταύτην έκ τής Περσίας καί τών Ι ν 
διών ένθα άπδ τοΰ 15ου Ακόμη αίώνος έγίνετο ευρεία 
χρήσις. Ή  δίάδοσις μεταξύ τοΰ πληθυσμού ύπήρξεν ευ
θύς έξ Αρχής ταχεία, άπδ έτους δέ είς έτος οί όπαδοί 
καί τά θύματα τοΰ ναρκωτικού τούτου έπληθύνοντο 
τ,ρομακτικώς.

"Εκαστος καπνιστής καταναλίσκει καθ’ έκάστην 4 
γρ. όπίου περίπου. Πολλοί καπνισταί καπνίζουν μέχρις 
6— 7 γρ., ύπάρχουν δέ άτομα καπνίζοντα 50— 60 γρ. 
δι’ ήμέρας.

Τδ κάπνισμα τοΰ όπίου διενεργεΐται κατά περίερ
γον τψ δντι τρόπον. Άρχικώς τδ άτομον έτοιμάζει μετά

σχολαστικάττ/τος τά Απαραίτητα πρδς τοΰτο έργαλεΐα, 
ήτοι τήν καπνοσύριγγα (πίπαν), έντδς τής όποιας θα 
καπνίση τδ δπιον, συνισταμένην συνήθως έκ καλάμου 
BAMB0U, μήκους 30— 35 έκ., τήν βελόνην καθαρι
σμού, έπί Αποφράξεως τής σύριγγος, τδν δίσκον έπί 
τοΰ όποιου τοποθετείται τδ ένέχον τδ δπιον δοχείον, τδ 
πρδς έναπόθεσιν τών τμημάτων τής θρυαλλίδος έτερον 
δοχείον, τήν λυχνίαν, λαβίδας καί ψαλίδι διά τήν κο
πήν καί ρύθμισιν τής θρυαλλίδος, ώς καί βελόνας έκ 
χάλυβος, διά τών όποιων λαμβάνεται τδ δπιον έκ τοΰ 
δοχείου καί φέρεται είς τήν φλόγαν.

’Ακολούθως δ καπνιστής κατακλίνεται καί διά τής 
δεξιάς του χειρδς λαμβάνει τήν βελόνην τήν δποίαν έμ- 
βυθίζει έντδς δοχείου ένθα εύρίσκεται τδ δπιον περι- 
στρέφων δέ ταύτην παραλαμβάνει μικραν ποσότητα, τήν 
δποίαν καί φέρει είς τήν φλόγαν τοΰ λυχνου, τήν κρα
τεί δέ έκεί μέχρις δτου τδ δπιον ξηρανθή καί έξογκω- 
θή. Τήν καιομένην ταύτην μάζαν εισάγει Ακολούθως 
είς τήν ύπάρχουσαν μικράν όπήν έπί τής καπνοσυριγ- 
γος καί εισπνέει διά τοΰ διατρήτου άκρου ταυτης τους 
άναδιδομένους Ατμούς διά μακράς καί βαθείας εισπνοής.

’Ακολούθως Απορρίπτει τδ έπί τής βελόνης ψυχθέν 
δπιον καί λαμβάνει έτερον, τοΰτο δέ συνεχίζεται μέχρις 
έπελεύσεως τής μέθης.

Οί όπιοφάγοι Αντιθέτως λαμβάνουν τδ δπιον χρη- 
σιμοποιοΰντες πρδς τδν σκοπόν τούτον προϊόν υπό τήν 
φυσικήν του κατάατασιν ή έκχυλισμα η τέλος άναμε- 
μειγμένον μεθ’ έτέρων συστατικών ύπδ τήν μορφήν 
καταπστίων.

Τής δηλητηριάσεως δι’ όπίου διακρίνονται δύο κυ
ρίως μορφαί, ήτοι ή ό ξ ε ί α  κ α ί  ή χ ρ ο ν ι ά  
δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς .

Λήψις έφ’ άπαξ μεγάλων δόσεων δπίου προκαλεί 
τήν άμεσον έμφάνισιν συμπτωμάτων ό ξ ε ί α ς δ η- 
λ η τ η ρ ι ά σ ε ω ς .  Τά άτομα έμπίπτουν δια μιάς 
είς ύπνον ή όρθότερον είς τελείαν κωματώδη κατάστα- 
σιν, συνοδευομένην ύπδ τελείας Αναισθησίας. 0 θάνα
τος έπέρχεται τελικώς έν μέσφ τής κωματώδους ταυ
της καταστάσεως, ήτις ένίστε μόνον, διαταράσσεται ύπδ 
τής έμφανίσεως έλαφρών τινών σπασμών.

’Επί λήψεως μικροτέρων δόσεων τά συμπτώματα 
τής δηλητηριάσεως έπέρχονται βραδύτερον, έκτδς τών 
παιδιών τά όποια έμφανίζουν μεγίστην εύαισθησίαν πρδς 
τδ δπιον.

Πρόδρομα σημεία τής δηλητηριάσεως Αποτελοΰν 
ή ναυτία καί δ έμετος, τών έμεσμάτων άναδιδόντων 
βαρεΐαν όσμήν χαρακτηριστικήν τοΰ όπίου, ή έφ’ δσον 
έχει ληφθή λαύδανον, όσμήν κρόκου.

Γενικώς τής όξείας δι’ δπίου δηλητηριάσεως δια- 
κρίνονται δύο κυρίως στάδια, ήτοι Ιν πρώτον στάοιον 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ δποίου προεξάρχουν τά διεγερ
τικά φαινόμενα καί έν δεύτερον κατά τήν διαδρομήν 
τοΰ δποίου έγκαθίσταται τελεία καταστολή τοΰ Κ.Ν.Σ.

Κατά τδ πρώτον στάδιον Εμφανίζεται έντονος κε
φαλαλγία μετ’ Ιλίγγων, ένψ τδ πρόσωπον καθίσταται 
έξέρυθρον καί δλόκληρον τδ δέρμα ξηρόν καί θερμόν, 
καλυπτόμενον ύπδ έξανθημάτων βλατιδοειδών, συνο- 
δευρμένων ύπδ έντονωτάτου κνησμοΰ. Οί καρδιακοί παλ
μοί είναι έντονοι καί ταχείς, ή Αναπνοή έπιταχύνεται, 
αί έκκρίσεις μειοΰνται, έπερχομένης ξηρότητος τοΰ στό
ματος, τοΰ φάρυγγος καί τοΰ λάρυγγος. Επέρχονται 
προσέτι έλάττωσις τοΰ ποσού τών ούρων ή καί τελεία 
έπίσχεσις τούτων,ώς έπίσης υπερευαισθησία τών αίσθη-
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τηρίων όργάνων μετ’ έντόνου νευρικής διεγέρσεως.
Προϊόντος τού χρόνου, άρχοντα! έκδηλούμεναι αί Α

νεπιθύμητοι ένέργειαι τού δευτέρου σταδίου. Ή  διέγερ- 
σις μειούται, αί αισθήσεις Αμβλύνονται καί αί κινήσεις 
επιβραδύνονται τελικώς δέ αύται παραλύουν τελείως. 
Η δμιλία ύποδηλούται δι’ έλαφράς κινήσεως των χει- 

λέων, ένψ ή κεφαλή πίπτει, τού Ασθενούς περιπίπτον- 
τος είς βαθύν λήθαργον. "Απαντα τα Αντανακλαστικά 
καταργοΰνται, συγχρόνως δέ ή Αναπνοή καθίσταται 
ρογχωδης καί βραδεία, δ δέ σφυγμός είναι έξησθενη- 
μένος καί Ανώμαλος. ΤΑ τελευταία συμπτώματα έν μέ- 
σΨ, Tf v Οποίων έπέρχεται δ θάνατος είναι ή μυδρίασις 
xjou ή παράλυσής των σφιγκτήρων.

, Ή  διά τού ό π  ί ο υ  χ ρ ο ν ί α  δ η λ η τ ή 
ρ ι α  σ ι ς  ̂έμφανίζεται έπί Ατόμων κατόπιν έπανει- 
ληιμμένης καί κατα μικράς δόσεις, λήψεως χρονίως 
Οπίου, τούτου λαμβαναμένου, ως ήδη Ανεγράφη, διά κα- 
ταπόσεως ή διά καπνίσματος.

Οί δπιοφάγοι Αναγνωρίζονται εύχερώς. Τδ πρό- 
σωπον αύτών είναι ώχρόν, τδ σώμα ισχνόν, ή βάδισις 
ασταθής, ή σπονδυλική στήλη κεκαμμένη έν σχήματι 
ημικυκλίου, οί δέ δφθαλμοί των κοίλοι καί ύαλοειδεΐς. 
Εμφανίζονται ^έπί πλέον διαταραχαί έκ τού πεπτικού 

συστήματος. Αι φυσικαί καί ήθικαί αύτών δυνάμεις εύ- 
ρίσκονται είς τελείαν κατάπτωσιν, υποφέρουν δέ έφ’ δ- 
σον Από μακροΰ χρόνου ποιούν κατάχρησιν δπίου, έκ 
νευραλγιών, μή καταπραϋνομένων ούδέ ύπ’ αότοΰ τού 
δπίου. Σπανίως τά Ατομα δταν Απδ μικράς ήλικίας Αρ
χίσουν τήν όπιοφαγιαν φθάνουν τήν ήλικίαν τών 40 
έτώκ.

Ι α ίκ  τού καπνίσματος τού δπίου έκδηλούμενα 
συμπτώματα διακρίνονται είς τρεις κυρίως περιόδους.

Κατά τήν πρώτην περίοδον, τήν περίοδον της μυή- 
σεως είς τδ κάπνισμά, έκδηλούνται έντονος ναυτία, έμε- 
τος, κεφαλαλγία, βόμβοι τών ώτων, καταβολή τών δυ
νάμεων κλ .π .

Κατά τήν δευτέραν περίοδον, τήν περίοδον τής 
εξοικειωσεως, ή δποία δύναται να παραταθή έπί 2 καί 
3 έτη^ Ακόμη καί είς έκείνους οίτινες καπνίζουν καθη
μερινώς, έμφανίζεται Αμέσως μετά τδ κάπνισμα ή και 
Αργότερον είδος τι εύφορίας καί εύχάριστος διέργερσις 
τών σωματικών καί διανοητικών λειτουργιών, πάσα δέ 
σωματική καί πνευματική έργασία έπιτελείται εύκόλως 
καί έπιτυχώς.

, ^έλος, έπέρχεται ή τρίτη περίοδος, ή τής κατα- 
πτωσεως, κατά τήν διάρκειαν τής δποίας ή πρότερον 
διεγερσις Αντικαθίσταται υπδ μειώσεως πασών τών δυ
νάμεων, σωματικών καί πνευματικών. Ή  μείωσις αυτή 
διατηρεί έπί τινα είσέτι χρόνον εύχάριστον χαρακτή
ρα, συνοδεύεται δέ ύπδ ήδονιστικών δνείρων, τού Ατό
μου κοιμωμένου ή ευρισκομένου έν έγρηγόρσει ή δρθό- 
τερον είς κατάστασιν τινα Αμφίβολον μεταξύ ύπνου καί 
έγρηγόρσεως.

Τελικώς, είτε λόγψ λήψεως μεγαλυτέρας ποσότη
τας, είτε λόγψ μακροτέρας χρήσεως, έπέρχεται κατά- 
στασις Ανάλογος πρός τήν τών δπιοφάγων, διαφέρουσα 
μόνον δσον Αφορά είς τάς έκ τού πεπτικού συστήματος 
έκδηλώσεις, αίτινες ένταύθα δυνατόν να είναι ήπιώτε- 
ραι.

Μ ο ρ φ ί ν η .

Εκ τού δπίου τδ έτος 1805 άπεχωρίσθη ή μορφί
νη, παρασκευασθεΐσα συνθετικώς τδ 1952. Είναι λευκή, 
κρυσταλλική κόνις, Αοσμος, πικράς γεύσεως, διαλυτή 
είς τδ ύδωρ.

0 τρόπος λήψεως τής μορφίνης είναι σχεδόν πάν
τοτε δ ίδιος. Ή  εισαγωγή ταύτης είς τδν δργανισμδν 
λαμβάνει χώραν δι’ υποδορίων ένέσεων. Αί ένέσεις προ- 
κβιμένου περί τοξικομανών γίνονται συνήθως -ύπδ τών 
ίδιων, έπί τών μερών έκείνων τού σώματος έπί τών 
όποιων ή χειρ των δύναται νά φθάση, ώς είς τούς βρα
χίονας, τούς μηρούς, τήν κοιλίαν, τάς κνήμας, τδ στή
θος κ λ π .  Εκ πείρας γνωρίζουν ν’ Αποφεύγουν τά προ- 
ξενοΰντα, Αλγος μέρη τού σώματος, ώς καί έκεΐνα διά 
τών Οποίων διέρχονται έπιπόλαιαι φλέβες.

Η διά τούς ένήλικας τοξική δόσις τής μορφίνης 
δια τους μή έθισθέντας, ώς καί διά τούς έχοντας έξ ι
διοσυγκρασίας έξαιρετικήν ευπάθειαν πρός ταύτην, εί
ναι τής τάξεως τών 50— 60 mg, θανατηφόρος δέ θεω- 
ρεϊται ή τών 100— 200 mg. Διά τά παιδία βεβαίως 
ή δόσις αύτη  ̂είναι κατά πολύ μικροτέρα, καθ’ δσον καί 
icc 10 mg fj και δια |χικροτέρας εΐαέτι κοοόνηνος, εί

ναι δυνατήν νά προκληθη δηλητηρίασές. Μέ τήν συνεχή 
δμως χρήσιν Αναπτύσσεται Ανοχή, είς τρόπον ώστε δ 
όργανισμδς νά δύναται νά δεχθή δόσιν 2— 3 γραμ. Ανευ 
ούδεμιάς Ανεπιθυμήτου ένεργείας.

Τά συμπτώματα τής μορφινομανίας (χρόνιαι δη
λητηριάσεις) έκδηλούνται υπδ τήν μορφήν τών ψυχι- 
κων και λειτουργικών διαταραχών.

Κατά τάς πρώτος Αναπτύσσεται έντονος ψυχική 
διέγερσις, μετά αισθήματος εύφορίας καί ευχάριστου 
διαθέσεως, την πάροδον δμως του χρόνου καί έττιτει- 
νομένου τού πρός τήν μορφίνην πάθους, έπέρχεται έξα- 
σθένησις τού χαρακτήρος, μείωσις τής άντιλήψεως καί 

μνήμης, Ανικανότης πρός άπόκτησιν νέων γνώσεων 
καί πλήρης κατάπτωσις τού ήθικοΰ. Ενίοτε ή διανοη
τική αύτη έξασθένησις καταλήγει είς Αόριστον τινά 
μανίαν καταδιωξεως μετά ή Ανευ παραισθήσεων.

Αί λειτουργικοί διαταραχαί έκδηλούνται διά 
ξηρότητας τού στόματος καί τού φάρυγγος, έπιχρί- 
σματος τής γλωσσης, έλαττώσεως τής έκκρίσεως γατ 
στρικού ύγροΰ, ώς έπίσης καί τής δρέξεως. ’Επί' ώρι- 
σμένων περιπτώσεων τδ χρώμα τού δέρματος, λόγψ συ
νεχούς καί ηυξημένης μειώσεως τής έκκρίσεως τών 
σμηγματογόνων Αδένων, λαμβάνει γαιώδη χροιάν, ήτις 
προσδίδει είς τδν πάσχοντα καχεκτικήν δψιν. Αί τρίχες 
τής κεφαλής ένίοτε λευκαίνονται καί άποπίπτουν, ένψ 
οί δδόντες καί οί δνυχες καθίστανται ξηροί καί εύθραυ
στοι.

Η σεξουαλική δρμή μειούται σημαντικώς ή Ανα
στέλλεται τελείως, ώς έπίσης Αναστέλλεται καί ή έκ- 
κρισις τού σπέρματος, ένψ είς τάς γυν&ΐκας έμφανίζον- 
ται διαταραχαί τού γεννητικοΰ κύκλου.

Η Αϋπνία τυγχάνει έκ τών χαρακτηριστικωτέρων 
και τών μάλλον συνήθων συμπτωμάτων, δ δέ σπάνιος 
ύπνος είναι λίαν ταραχώδης, διακοπτόμενονς ύπδ τρο
μακτικών δνείρων.

Η ρ ω ί ν η  (διακετυλομορφίνη).
Η ήρωίνη, Αντιθέτως πρός τήν μορφίνην, ούδεμίαν 

θεραπευτικήν έφαρμογήν κέκτηται καί ώς έκ τούτου 
ή πώλησις ταύτης Ακόμη καί ύπδ έλεγχον είναι Αδι
καιολόγητος καί δρθώς Απηγορευμένη.

5 ’Εμφανίζει παραπλήσιας ένεργείας τής μορφίνης, 
μέ ήπιωτέραν ένδεχομένως συμπτωματολογίαν, διό καί 
ώριαμένοι ψυχίατροι κατά τήν προοδευτικήν διακοπήν 
τής μορφίνης Αντικαθιστούν ταύτην δι’ ήρωίνης καί έν 
συνεχεία διά μεθαδόνης, ώστε τά στερητικά τελικώς 
συμπτώματα νά είναι ήπιώτερα.



Ή  ήρωίνη λαμ,δάνεται πκρεντερικώς καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον. ΙΙρστιμά,ται ή ένδοφλέβιος χορήγησις λό
γψ τής ταχυτέρας δράσεως τού φσ,ριμάκου. Οί τοξικο
μανείς έν σπουδή νύσσσυν τδ σώμα των εις τδ πλέον 
προσιτόν δι’ αύτούς σημεϊον, Αδιάφορου ντε ς καθ’ δλο- 
χληρίαν διά τυχόν αιμορραγίαν ή έπιμολύνσεις δημιουρ- 
γούσας πολλαπλά; διασπάρτους έπΐ τού σώματός των 
ούλάς. Εις τήν περίπτωσιν ιδία κατά, τήν δποιαν Ιχουν 
Αρκετόν χρόνον να δοκιμΑσουν τδ ήδονιατικδν και τΑ 
στερητικά, συμπτώματα εόρίσκονται έν έξελίξει δέν προ
λαμβάνουν, έν τή σπουδή των, μόλις έξοικονομήσουν 
τήν «δόσιν», νά εΰρουν καί νΑ χρησιμοποιήσουν οόδέ κΑν 
σύριγγα, χρησιμοποιοΰντες Απλώς κοινΑς βελόνας είς 
τδ Ακρον τών δποίων προσαρμόζουν σταγονόμετρα, μέ- 
σψ δέ αυτών έγχέουν τδ ήδονιστικόν.

Ή  μορφινομανία καί ή ήρωϊναμχνία δλιγώτερον 
δέ τδ δπιον Αποτελούν σήμερον διά τίνος χώρας Αλη
θώς κοινωνικόν πρόβλημα, λόγψ τής κατ’ έτος αύξή- 
σεως τών θιασωτών τών ήδονιστικών αύτών. Είς τήν 
πόλιν τής Ν. Τάρκης μόνον, κατΑ τδ έτος 1968, Ανε- 
φέρθησαν 650 θάνατοι έξ ήρωίνης, τδν ’Ιούνιον δέ τού 
1969 έντδς μόνον ένδς διημέρου Ανεφέρθησαν 24.

Ό  θάνατος έπέρχεται συνήθως λόγψ παραλύσεως 
τού κέντρου τής Αναπνοής ή έξ έπιμαλύνσεων έκ τών 
προχείρως χρησιμοποιουμένων, ώς ήδη Ανεγράφη, βε
λονών. 'Η έξΑρτησις έκ τής ήρωίνης είναι φυσική καί 
ψυχική, τΑ δέ στερητικά συμπτώματα, έντονα ένίοτε, 
δυσχερώς Αντιιμετωπιζόμενα. Ή  Αποθεραπεία είναι έπί- 
πονος καί Ατυχώς είς πλείστας τών περιπτώσεων Ανευ 
Αποτελέσματος, ίδίφ λόγψ τής εόχεροΟς ύποτρσπής τών 
τοξικομανών αύτών. Τδ γεγονός Ακριβώς, τούτο δμοΰ 
μέ τδ τής διαρκώς αύξανομένης δόσεως τού ήδονιστι- 
κού, Αποτελεί ένα τών έπιχειρημάτων τών ύποστηρι- 
ζόντων σήμερον είς ΗΠΑ τήν νομιμοποίησιν τού χασίς. 
Κατ’ έπανάληψιν ήκούσαμεν Αμερικανούς ειδικούς έ- 
πιστήμονας νά διατυπώνουν τήν Αποψιν, δτι «είναι προ- 
τιμώτερον νΑ χρησιμοποιηθή τδ χασίς, διά νΑ σωθή ή 
νεολαία Από τήν ήρωίνην».

Π ί ν α ξ : έμφαίνων τό είδος τής δι’ έκάστην 
όμάδα φαρμάκων έγκαθιστωμένης έξαρτήσεως
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Φυσική έξάρτησις + + + + + + +

Ψυχική έξάρτησις + — + — — + —

Ά νοχή + — +  * — + +  * +

Διάθεσις πρός συ- 

νέχισ ιν λήψεως 
τού ήδονιστικοΟ.

+ + + + + + +

* Ή  άνοχή Ατελής καί Ανώμαλος.

Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Ν

A capulco gold (Panam a red) : Λίαν ΰψηλοϋ βαθμού καθα- 
ρότητος μαριχουάνα.

Acid (L .S .D .) : Διαιθυλαμίδιον τοϋ d -λυσεργικοϋ όξέος. 
Bennies : Άμφεταμϊναι (βενζεδρίνη)
Blue b irds : Βαρβιτουρικά
Brick (Kilo, Key ) : Ή  μεγαλυτέρα είς τήν Αγοράν πρότυ

πος μονάς συσκευασίας (πακεταρίσματος), μή κονιοποιη-

θείσης καί καθαρισθείσης μαριχουάνας ζυγίζουσα περίπου 
ένα kg*.

Can (Lid) : Έ ν  κατά τό μάλλον ή ήττον σταθερόν μέτρον 
ζυγίσεως τής μαριχουάνας ίσον πρός δύο οΰγγίας ή καί 
όλιγώτερον καί πωλούμενον είς πλαστικόν σάκκον ύπό 
μορφήν πλακιδίων.

Coce : Κοκαΐνη 
Cubes : L .S .D .
F lip  ou t : ’Αποτυγχάνω νά έξέλθω έκ μίας ψυχεδελικής 

έμπειρίας, εισέρχομαι ή παραμένω είς μίαν ψυχωσικήν κατά- 
στασιν συχνώς συνδεδεμένη μέ βλάβας είς τόν έγκέφαλον 
ή χρονιάν ψυχολογικήν Ανωμαλίαν έγκαθιστωμένην Από 
υψηλήν έφ’ άπαξ δόσιν ή συχνήν χρήσιν ψευδαισιογόνου. 

Footballs : Δεξεδρίνη 
Gold dw ist : Κοκαΐνη 
G rass (Pot, W eed) : Μαριχουάνα 
H orse (H, Skag, Sm ack) : Η ρω ίνη
M anicure : Άπομάκρυνσις σπόρων καί άλλων υλικών Από 

τήν μαριχουάνα καί κονιοποίησις ταύτης διά κάπνισμα. 
P early  gates : L .S .D .
Peyote : Ψευδαισθησιογόνον έξαγόμενον έξ ένός κάκτου τού 

Μεξικού. Περιέχει μεσκαλίνην καί χρησιμοποιείται είς 
θρησκευτικάς τελετάς.

R ed b irds : Βαρβιτουρικά 
Snow : Κοκαΐνη
Speed (M ethedrine) : Διεγερτική Αμφεταμίνη γενικώς όνο- 

μαζομένη μεθαμφεταμίνη.
S tinkw eed : Μαριχουάνα
S tra ig h t : 'Τποδηλοΐ άτομον τό όποιον δέν χρησιμοποιεί 

ή λαμβάνει ψευδαισθησιογόνα.
S tuff : Ναρκωτικά καί ψευδαισθησιογόνα 
T rip : Μία ψυχεδελική έμπειρία 
T urn  on : ’Αφύπνισις μετά λήψιν ναρκωτικών 
Up tig h t : Είς μίαν κατάστασιν νευρικότητος, άγχους, έντά- 

σεως ή διαρκούς έρεθισμοΰ.
W edding bells : L .S .D .
Yellow Jack e ts  : Βαρβιτουρικά.
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Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕ

ΡΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ
ΤοΟ Ίωάννου Ξυροτύρη

Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΜ Ο Σ είναι μιά ιδιαίτερη έκφρα
ση τής δραστηριότητας τού συγχρόνου ανθρώπου, 

είναι έκφραση καί άποτέλεσμα ειδικών ανθρωπίνων ικανο
τήτων. Ωστόσο, όπως καί οί πιό παλιές άνακαλύψεις π χ 
ή φωτιά έκλειναν μέσα τους τόσο τήν εύλογία, όσο καί τήν 
κατόρα, τό ίδιο συμβοίνει καί μέ τις σημερινές άνακαλύ- 
ψεις και έφευρέσεις.

Ή  εύλογία τους γιά τόν άνθρωπο ή ή κατόρα τους 
εςαρταται απο τούς ίδιους τούς άνθρώπους κι όχι άπό τήν 
τεχνική. Σήμερα, στήν έποχή τής άταμικής ένεργείας, τό 
Βέμα αυτό δέν χρειάΖεται καμμιά ιδιαίτερη έΕήγηση ούτε 
ΟΛΛο σχόλιο. Είναι κάτι, πού τό Ζούμε καί κάτι άπό τό όποιο 
στόματα ή άναπνοή μας, παρακολουθώντας αν θά είναι εύ- 
λογία ή κατόρα αύτή ή ανθρώπινη δραστηριότητα. Πέρα 
άμακ; άπ αύτό τό πεδίο, ό τεχνικός πολιτισμός, καθώς καί 
το βιομηχανικό πνεύμα, πού όναπτύχθηκε κι άπλώθηκε άπ' 
αυτόν, σήμερα σέ μεγάλο βαθμό έπιδρούν έπόνω στόν ψυ
χικό κόσμο του ανθρώπου κατά εύμενή οέ πολλά πεδία τής 
συμβιωτικής Ζωής των άνθρώπων, άλλά καί κατά δυσμενή 
τρόπο. 1

Τό θέμα μου φυσικά άνήκει στις δυσμενείς έπάνω στόν 
ψυχ»κό κόσμο τοϋ άνθρώπου έπιδράσεις τού τεχνικού πο
λιτισμού. Είναι ένα θέμα, τό όποιο έρευνάται σήμερα πολύ
πλευρα καί πολύμερα άπό τούς κοινωνιολόγους, τούς ψυ
χολόγους καί τούς ήθικολόγους. ΟΙ διαπιστώσεις είναι 
εξαιρετικά δυσμενείς. Οί έρευνες διαπιστώνουν ατό 
πεδίο αύτό τήν άνόποδη όψη τής προσπάθειας τού άνθρώ
που να τιθασευση τό διάστημα. Μέ άλλα λόγια βγαίνει 
τό συμπέρασμα, πώς ό άνθρωπος πού δείχνει τόσο ένδια- 
φερον γιά τά πιό άπόιμακρα, γιά τά άπόρχοντα στό φεγγάρι 
Π·Χ·, κατάντησε άδιάφορος σέ δ,τι άφορα στόν πλησίον του, 
τόν συνάνθρωπό του. Έφτασε ώς τήν παθητικότητα, ώς 
τήν αδιαφορία, ή όποια τόν άποΕενώνει άπό τούς συνανθρώ
πους του. Έ γ ιν ε  άμέτοχος θεατής τών κοινωνικών ουμβαι- 
νοντων.

Οί άνθρωποι σήμερα έπόνω ατήν ύδρόγειο σφαίρα εί
ναι τόσο κοντά ό ένας στόν άλλον, παρά τις άποστάσεις πού 
τους χωρίΖουν, ώστε ό ένος νά μιλά στόν άλλον καί νά 
άκουεται άπό τή μιά άκρη τής γής ώς τήν άλλη. Νά μιλά 
προσωπικά μέ τόν άσύρματο καί μέ άλλα μέσα, νά άκούη 
μιόν είδηση ή έναν όμιλητή τήν ίδια στιγμή καί όμοια, όπως 
εκείνος πού βρίσκεται ένα μέτρο κοντά του. Νά γίνεται 
θεατής τών ίδιων πραγμάτων καί σκηνών τήν ίδια στιγμή, 
πού γίνεται έκεϊνος πού βρίσκεται μέσα στό στενό χώ ρο- 
στήν άλλη άκρη τής γής-όπου διαδραματίζονται όσα βλέ
πει ή άκούει. Καί στήν πιό άπομακρυαμένη ποιμενική καλύ
βα όκοϋς τήν ίδια στιγμή τις ειδήσεις τού άλλου ήμισφαι- 
ρίου κι άκόμη δέν ξέρουμε σέ. δέκα χοόνια τί μπορεί νά 
μας πσρουσιάση ήόνάπτυξη τοϋ τεχνικού πολιτισμού. Έ τ σ ι 
ό άνθρωπος καί τών πιό άπαμεμακρυσμένων μερών τής γής 
έχει έοθει τόσο κοντά μας, όσο βρίσκεται καί ό πιό κοντινός 
γείτονας τής πολυκατοικίας μας. Αύτό ίσως είναι μιά αι
τία, πού ό πλησίον μας σήμερα, ό στενός γείτονάς μας όπο- 
μοκρύνθηκε τόσο πολύ άπό κοντά μας, φαινόμενο, πού τό 
διαπιστώνει ή άπλή καθημερινή παρατήρηση καί πείρα, άφοΰ 
δέν Εέρομε χρόνια πώς λέγεται καί ποιός ε ίνα ι-γ ιά  νά 
μήν πώ κάτι περισσότερο—αύτός πού κατοικεί μέ τήν οί- 
κογένειά του στό διπλανό διαμέρισμα τής ίδιας πολυκατοι
κίας, όπου μένομε κι έμεϊς. "Ετσι βέβαια δέν είμαστε γεί
τονες, δέν είναι πλησίον μας.



Παρά τήν κατά θαυμαστό τρόπο συντόμευση η καλύ
τερα άφανισμό των άποστάσεων, ό άνθρωπος των βιομη
χανικών κοινωνιών υποφέρει σήμερα κάτω άπό ένα τυραν
νικό συναίσθημα μοναξιάς τέτοιας, πού, ίσως, ποτέ νά μήν 
τήν αίσθάνθηκε τόσο πιεστική ό-άνθρωπος καμμιας άλλης 
έποχής. Ό  συνωστισμός μέσα στις πόλεις «μαμουθ» επε- 
δείνωσε τήν μοναξιά καί αποξένωση τού άνθρώπου. Δεν 
άφαιρεϊ, όπως σωστά είπαν, τήν άφθονη όξυγονωμένη άτμό- 
αφαιρα άπό τά σώματα μόνο, παρά καί άπό τις ψυχές. Ο 
καθένας κλείνεται μέσα στό καβούκι του και σιτιΖεται μέ 
τήν άγωνία του, τά άγχος του, τήν άποξένωσή του από τους
άλλους. . . . .

Ό  σημερινός άνθρωπος τοϋ τεχνικού πολιτισμού είναι
έσωτερικά διχασμένος περισσότερο άπό κάθε άλλη έποχή. 
Ή  ύπαρξη τού άνθρώπου σήμερα έχει σχισθή στά δύο και 
μέσα στή διχοτομημένη ύπαρξή του χαίνει ένα χάος, που 
βρίσκεται άνόμεσα ατήν έξωτερικά άνσπτυγμένη τελειότη- 
τα καί στήν Εσωτερική άδυναμία καί πτώχευση του όνθρώ- 
ιπου Απ’ αυτό τό χάσμα όνεβαίνει ό φόβος, τό άγχος ή 
άγωνία, ή μοναξιά, ή άποξένωσή, πού έπισκιάΖουν κατά 
αινιγματώδη τρόπο τάν κόσμο τών χιλίων άσφαλειών του 
σημερινού άνθρώπου τών βιομηχανικών κοινωνιών. Μέσα 
σ' αύτή τήν άτμόσφαιρα έχουν έξοφνισθή τά στοιχεία της 
άνθρωπιάς άπό τή σημερινή Ζωή, πού τελικά οδηγούν σε 
μιά άφόρητη άνία ή άδιαφορία πρός τάν πλησίον καί απο
ξένωση άπό τάν συνάνθρωπό μας, σέ μιά αποξένωση τής 
προσωπικότητας τού άνθρώπου άπό τά πράγματα καί τον 
έαυτό του. Οί σχέσεις έχουν χάσει τάν προσωπικό τους
χαρακτήρα. _ 7-

Σήμερα ό άνθρωπος τών βιομηχανικών κοινωνιών Ζη 
τάν έαυτό του έτσι, ώστε νά γίνεται ύποτελής των πράξεων 
του τού έργου του, πού τό λατρεύει. Ζή τάν έαυτό του και 
τούς άλλους, όπως Ζή τά πράγματα, τά άντικείμενα με τις 
αισθήσεις καί τά νού, άλλά σύγχρονα χωρίς καμμιά καρπο
φόρο σχέση πρός τάν έαυτό του καί πρός τό περιβάλλον, 
γιατί έχει «άπαλλατριώσει» τάν έαυτό του. Δέν τάν αισθάνε
ται σάν κέντρο καί δημιουργό τής τεχνικής, του κατασκευα- 
σματός του, παρά σάν ύπηρέτη του. Ό σ ο  και πιο πελώ
ριες είναι οί δυνάμεις πού έχει άποδεαμεύσει, τόσο και πιο 
άδύναμο αισθάνεται τάν έαυτό του οάν άνθρώπινο ον. Τόν 
κατέχει ή ίδια ή δημιουργία του, τή στιγμή που αυτός 0 
ίδιος χάνει τάν έαυτό του.

Ζή τάν έαυτό του σάν πράγμα, άντικείμενο και δχι σάν 
ένεργητικό δν, σάν φορέα άνθρωπίνων δυνάμεων. Ό  σκο
πός του είναι, μέσα στις βιομηχονικές κοινωνίες που Ζή, 
νά πωλήση τάν έαυτό του μέ έπιτυχία στήν άγορά. Γι αυτό 
καί τή συναίσθηση τού έαυτοΰ του δέν τήν άντλεϊ άπό την 
ένεργητικάτητά του, σάν 6ν πού άγοπά καί σκέπτεται, παρα 
ά π ό  τ ά ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό - ο ί κ ο ν ο μ ι κ ό  ρ ό λ ο
τ ο υ .  Τό οϊσθημα τής άξίας του έξαρτάται άπό τήν έπι
τυχία, δηλοδή άπό τό άν μπορή νά πωλήση τάν έαυτό του 
σέ συμφέρουσα τιμή. Τό σώμα του, ή νόησή του, ή νοητική 
ικανότητα καί δυνατότητά του καί ή ψυχή του είναι τό κε
φάλαιό του.

Ό  σκοπός τής Ζωής του συνίσταται στό νά ταποθε - 
τήση αύτό τό κεφάλαιο, ευνοϊκά καί νά άποκαμίση κέρδη. 
Ανθρώπινες ιδιότητες, όπως φιλία, εύγένεια, καλωσύνη 

κ.ά ., άντικρύΖονται σάν έμπορεύματα, είδη χρήσιμα, άναγε- 
γραμμένα έπάνω στό «πακέτο τής προσωπικότητας», πού 
βοηθούν στήν άνθρώπινη άγορά νά έπιτευχθοϋν ύψηλότερες 
τιμές. "Ετσι είναι φανερό, πώς ή έκτίιμηση τών ίδιων τών 
Ιδιοτήτων του έξαρτάται άπό παράγοντες πού βρίσκονται 
έξω άπ' ούτόν, δηλαδή βρίσκονται στήν παραποιούσα κρίση 
τής άγαράς ή όποια άποφασίΖει γιά τήν άξια του, όπως 
κατά τάν ίδιο τρόπο κρίνει καί άποφασίΖει γιά ένα έμπό- 
ρευμα, δηλαδή άντικείμενα, πράγματα πού έχουν έαυτό, 
όντότητα. Έτσι οί άνθρωποι τοϋ βιομηχανικού πνεύματος 
τών κοινωνιών μας τείνουν νά χάσουν τόν έαυτό τους κάτω 
άπό τούς πολλούς ρόλους πού ντύνονται καί τις πολλές 
μάσκες πού φορούν. 4 .

Ή  τεχνοκρατία έπέφερε, είπαμε, τήν «άλλοτριωση» του 
άνθρώπου, άφαίρεαε τή γνήσια έκφρασή του, τή συμπίεσε 
στις συμπληγάδες της, τόν όποξένωσε άπό τούς άλλους 
καί άπό τόν ίδιο τόν έαυτό του. Τώρα ό άποξενωμένος άν
θρωπος Ζητά, ίσως, άλλαγή, έξοδο, πρός ένα νέο πολιτι
σμό. Αύτό Ζητούν ίσως ένστικτωδώς οί έπαναστάτες νέοι 
τών Δυτ. Δημοκρατιών. Τό πώς θά γίνη αύτό καί̂  ποιά είναι 
ή μορφή τοϋ νέου πολιτισμού δέν μπορούν νά μάς τό πούν 
κι αύτοί δέν τό ξέρουν καί έκτρέπονται στή βία. Καί τίθεται 
τό έρώτημα μήπως ό άνθρωπος κυνηγά κατά χιμαιρικό τρό
πο κανένα νέο δπιο πλέγματος; Τεχνοκρατία - Νέος Πολι

τισμός, σάν έκεϊνο πού μάγευε έπί πολλά χρόνιοι το νέο; 
Καπιταλισμός - Κομμουνισμός; Καί πού διαψεύστηκαν οι ε
παγγελίες, πώς έπικρατώντας ό κομμουνισμός θά δημιουρ
γούσε τά νέο τύπο άνθρώπου, άπολλαγμένου άπό άτελειες; 
"Αν ό άνθρωπος τών βιομηχανικών κοινωνιών, δέν «αλ
λοτρίωνε» τόν έαυτό του καί προσποθοϋσε νά σωση στόν 
τεχνικό πολιτισμό, στήν τεχνοκρατία, τις πραγματικές και 
φυσικές της διαστάσεις, δέ θά βρισκόταν ασφαλώς σε αδιέ
ξοδο, δέ θά αισθανόταν τόν έαυτό του τόσο άποξενωμένο.

' Ο ’άποξενωμένος άπό τόν έαυτό του άνθρωπος τών ημε
ρών μας δέν μπορεί νά χρησιμοποιήση τή νόησή του, ώστε 
νά κρίνη καί νά πράττη σωστά, ήθικά, διότι αν σκοπος 
τής Ζωής τού άνθρώπου είναι νά άνοπτύξη κατά πρώτο 
λόγο τήν άγάπη καί τή σύνεση καί κατά δεύτερο λογο τις 
άλλες ιδιότητάς του, δέν μπορεί, παρά ή ήθική νά άπατελη 
έτσι τό ούσιαστικό μέρος τού άτόμου. Στό άποξενωμένο 
όμως άπό τούς άλλους καί τάν έαυτό του άτομο ή ήθική 
δέν ά'ποτελεϊ τήν ούσία του, γιατί αύτό, δηλ. τό άτομο, έχει 
γίνει «αύτόματο» καί υποτάσσεται στό ένστικτώδες υποσυ
νείδητο, στις άρμές καί στις τάσεις του.

Ό  σημερινός άνθρωπος τών βιομηχανικών κοινωνιών 
καί τών μεγάλων πόλεων, δηλ. τοϋ άστικοϋ γιγαντισμού, 
διακρίνεται γιά τό άσυγκίνητο τής κορδιας του, τήν άπο- 
κρουση τής ουναισθηματικότητας. Ό  σημερινός άνθρωπος, 
μάς λένε οί κοινωνιολογικές έρευνες, γνωριΖει μόνο τό 
πάθος τού πραγματισμού καί στέκεται διατακτικό και δύσπι
στα απέναντι στή συναισθημοτικότητα. Τά όνειρα και οι έπι- 
θυμίες τοϋ σημερινού άνθρώπου τών καλά άναπτυγμένων 
βιομηχανικών κοινωνιών στρέφονται πρός έξωτερικους πάν
τα σκοπούς: έπιτυχία, πλούτο, δημοτικότητα και λοιπά
πορόμοια. Δέν είναι όμως σέ θέση να δώση στα συναισθη- 
ματά του διάρκεια, γιατί ό έσωτερικός κόσμος του είναι 
φτωχά άναπτυγμένος, παρά τήν έξωτερικά πλούσια, καθώς 
φαίνεται, Ζωή' ωστόσο άπειλεϊται σήμερα ο άνθρωπος πε
ρισσότερο άπό άλλες έποχές άπό τό φάσμα της ανίας, που 
όλο καί Ζητά τήν έντύπωση, τά «μπούγιο», για να κορεσθη, 
άλλά πετυχαίνει τό άντίθετο.

Έ ν ο  άλλο χαρακτηριστικό τής έποχής μας φαινόμενό, 
πού είναι κι αύτό σύνδρομο τής άποξενώσεώς μος άπό τους 
συνανθρώπους μας, φαινόμενο πού μαρτυρεί γιά την αδια
φορία πού κατέχει τό σημερινά άνθρωπο του τεχνικού πολι
τισμού καί τοϋ βιομηχανικού πνεύματος των διογκουμένων 
σέ μορφή «μομμούθ» μεγάλων πόλεων τής έποχής μας εί
ναι πού κοινός άγώνας καί κοινές άνάγκες δέ μάς ένωνουν 
σήμερα έτσι, όπως άλλοτε κατά προσωπικό τρόπο. Μόλις 
μπορούμε νά αισθανθούμε καί νά Ζήσουμε κάπως στενά τό 
συνολικό πεπρωμένο μας. Κ , άκόμη τόν πιό στενό οικογε
νειακό σύνδεσμο, τά πεπρωμένο τής οικογενειακής κοινό
τητάς μας δέ τό Ζή ό σημερινός άνθρωπος του τεχνικού 
πολιτισμού έτσι, όπως άλλοτε, χαρακτηριστική έπιδραση του 
βιομηχανικού πνεύματος καί άλλαγή κοινωνικού σχήματος 
καί μορφής. Στή νέα μορφή Ζωής, πού είναι άπόρροια του 
τεχνοκρατικοϋ πολιτισμού μας, οί άνθρωποι κυρίως των κα
λά άναπτυγμένων βιομηχανικών κοινωνιών, όπως παρατη
ρούν καί διαπιστώνουν οί κοινωνιολογικές έρευνες, έχουν 
γίνει παθητικοί θεατές ένός κοινωνικού φαινομένου μέσα 
στόν πλατύ κόσμο, όπου μένουν μσνοχοί, άνόμεσα σέ μο
ναχούς καί μονήρεις. ,

Τίποτε δέν έξηγεί περισσότερο αύτη τήν πραγματικό
τητα τής παθητικής οτάσεώς μας, τής άποξενώσεώς μας 
όπό τούς συνανθρώπους μας, τής άδιαφορίας μας προς τ ν 
πλησίον μας όσο μιά είδηση πού πρό πενταετίας δημοσιευ- 
θηκε στόν παγκόσμιο τύπο. Αύτή άφοροϋσε στήν βράβευση 
τής κολύτερης εικόνας, φωτογραφίας του τύπου. U I ια- 
πωνέΖος φωτορεπόρτερ Vanushi Nagon τιμήθηκε μέ το πρω- 
το παγκόαμο βραβείο γιά μιά φωτογραφία του, που δημο- 
σιεύθηκε μέ τίτλο: « Ό  αιφνίδιος θάνατος». Αυτή ή φωτο
γραφία δείχνει μιά άνστριχι αστική πραγματικότητα, τή δο
λοφονική άπόπειρα ένός φοιτητοϋ κατά του άρχηγου του 
σοσιαλιστικού κόμματος τής Ιαπωνίας Asanuma τή στιγμή, 
πού ό τελευταίος μιλούσε στό πλήθος.

Τί παρουσιάΖει, λοιπόν ή εικόνα; Έ ν α  γεγσνος_ Να 
έκεϊ κοντά βρίσκεται ένας φωτογράφος τήν ώρα που δολο
φονείται ό Asanuma καί δέν έχει τίποτε άλλο νά κάνη 
άκριβώς τή στιγμή πού βλέπει νά ξεσέρνη ο δολοφονον, 
τό πιστόλι του, παρά νά σηκώση τή φωτογροφικη μηχανή 
του καί νά πάρη φωτογραφία, τής πιό κρίσιμης για τη 
Ζ ω ή  τοϋ άλλου στιγμής. Ν ά π ά ρ η  μ ι α  ε π  ί
κ α ι ρ η  φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ,  μιά φωτογραφία έν- 
τυπώσεως, μιά φωτογραφία, γιά νά κρατήση ε ν η μ ε- 
ρ ο  τ ό  κ ο ι ν ό .  Δέν ξέρομε, βέβαια, ποσο κοντά



ΚΑΘ Ε ΧΡΟΝΟ μέ τον ερχομό τοϋ χειμώνα, όταν πέσουν οί πρώτες τούφες 
τον χιονιού γλνκόλαλη σημαίνει η καμπάνα των Χριστουγέννων. Οί άνθρωποι ολό
κληρης τής γης, με καρδιά πλημμυρισμένη από ενλάβεια, στρέφουν τα μάτια στη 
φάτνη την ταπεινή, εκεί, πού ό Θεός γίνεται άνθρωπος, για νά σώση των Ανθρώ- 
πων τό γένος. Στην έρημη μικρή σπηλιά, ατενίζει ή ανθρωπότητα μ ’ ελπίδα θερμή, 
προσμένοντας, πώς τό βαθύ μυστήριο τής ένανθρωπήσεως τού Πανάχραντου 
Θεού, θά φέρη στη γή την αγάπη, την ειρήνη, την αδελφότητα.

Π Ο ΡΦ ΥΡΑ του παίρνει τ’ άχυρα ό Βασιληάς τοϋ κόσμου. Καί τά σουραύλια 
των όπλων βοσκών γίνονται ή ουράνια μουσική, πού διαλαλεϊ τον ερχομό Του. 
'Ο Θεός φθάνει, γιά νά γίνη 6 Ιδιος άνθρωπος, νά γνωρίση την αδικία την ανθρώ
πινη, την πίκρα, τον πόνο, τον κατατρεγμό. Νά νοιώση τέλος την κρύα Ανατρι
χίλα τοϋ θανάτου, στον ξερόβραχο επάνω τοϋ Γολγοθά.

ΑΠ Ο  ΤΗ  ΣΠ Η Λ ΙΑ  τής Βηθλεέμ, τό Θείο φώς τής Γεννήσεως φωτίζει την 
ανθρωπότητα στο δρόμο τής σωτηρίας. 'Ο νεογέννητος Θεός καλεϊ τά παραστρα- 
τημένα πλάσματά Του νά οδηγηθούν στά μονοπάτια τής καλωσύνης, τής πραό- 
τητος καί τής συμπόνοιας.

« ’ΕΠ Ι Γ Η Σ  Ε ΙΡ Η Ν Η .. .»  Θ’ άντηχήση καί πάλι τις ημέρες αυτές τό τρα
γούδι τής Γεννήσεως. "Ομως αλήθεια, πόσο παράξενα θ’ άκουστή, αφού ό κόσμος 
νοιώθη κάθε στιγμή την οσμή τοϋ πολέμου. Οί άνθρωποι, από μίσος αχόρταγοι, 
Ανήμποροι νά κατανικήσουν τά κατώτερα ένστικτα, έχουν εξαπολύσει τις τρομε
ρές μηχανές τής κολάσεως. ’Εγωισμοί κι εγκόσμιες φιλοδοξίες, πάθη και συμφέ
ροντα ταπεινά, στέρησαν τούς Ανθρώπους Από τη χαρά τής Αγάπης. Ή  ξέφρενη 
άνάπτυξι τών μέσων καταστροφής, πού κάνει την Ανθρωπότητα νά Αγωνία γιά τό 
αύριο, έχει γίνει λές βίωμα γιά τούς μεγάλους τής γής. ’Έχασαν τό δρόμο τής λο
γικής. Μεθυσμένοι Από τής έπικρατήσεως καί τής κυριαρχίας τις σκοτεινές επι
διώξεις, παραγέμισαν μέ ϋλλες εκρηκτικές τά θεμέλια τοϋ ταλαιπωρημένου μας 
πλανήτη. Τοϋ μίσους τό σαράκι δέν τούς Αφήνει νά σκεφθοϋν, πώς στο τέλος καί 
οί ίδιοι θά πληρώσουν, γιά τό Αμαρτωλό τους παιγνίδι.

« Έ Π Ι Γ Η Σ  Ε ΙΡ Η Ν Η ...»  ’Ά ς  είναι νά γίνη τό Θείο τούτο μήνυμα, έστω 
καί Αργά, σωτήριο κήρυγμα στούς λαούς τής γής. Τό φώς τής σπηλιάς, ας τούς 
φωτίση νά γλυτώσουν Από τό σίφουνα τοϋ πολέμου. Τώρα, πού τά σύννεφα τοϋ 
ολέθρου υψώνονται καί πάλι Απειλητικά, άς γυρίση ή ξεατρατισμένη Ανθρωπό
τητα πίσω κι’ άς Αντλήση Από τό μεγαλείο τής ένανθρωπήσεως τη δύναμη νά βρή 
τον εαυτό της. ”Ας κωφεύση στοϋ μίσους τά κηρύγματα. ’Ά ς  συνέλθη Από τής 
ψεύτικης προόδου την πλάνη.

ΤΑ ΧΝ ΑΡΙΑ  τοϋ Κυρίου δείχνουν στον άνθρωπο τό δρόμο τοϋ λυτρωμοϋ. 
’Ά ς  ξεκινήση, σάν σύγχρονος μάγος, μέ οδηγό τό Αστέρι τής Βηθλεέμ, γιά νά συ
ν αντήση στά βάθη τής ψυχής του τό μικρό νεογέννητο Χριστούλη. Κ ι άντίς για  
δώρα πολύτιμα, άς τον ζεστάνη μέ την Ανάσα τής Αγάπης γιά  τον συνάνθρωπο, 
τον Αδελφό του. Αυτή ή Αγάπη, άς άποτελέση στούς σύγχρονους δύσκολους και
ρούς μας κανόνα ζωής.

ΣΑ Ρ. ΑΝ ΤΩ Ν ΑΚΟ Σ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’



ή μακριά στεκόταν ό φωτορεπόρτερ, ώστε νά μπορούσε νά 
κράτηση τό χέρι τού δολοφόνου τήν ώρα πού τό άπλωνε, 
γιά νά βγάλη τό πιστόλι ωστόσο -  παρατηρεί ένας έρευνη- 
τής τής στάσεως τών άνθρώπων σήμερα άπέναντι τών συν- 
αθρώπων του, πώς χωρίς αμφιβολία ,θά μπορούσε νά πε- 
ταςη τή μηχανή του στό κεφάλι τού δολοφόνου, ώστε νά 
προλάβη τό κακό ή νά φωνάξη. Τίποτε όμως άπ' αυτά Φω 
τογράφησε, ένδαφέρθηκε γιά τήν έ ν τ ύ π ω σ η  γιά 
τήν ένημερότητα. Γιά τό συνάνθρωπο, γιά τή Ζωή του πού 
μπορούσε νά σώση, άπέναντι τού συνανθρώπου του στάθη
κε παθητικά.

Αύτή είναι ή στάση πού παίρνει ό άνθρωπος σήμερα 
άπέναντι τών συνανθρώπων του. Καί έρχεται τώρα ό κριτι- 
κός των κοινωνικών φαινομένων καί διερωτόται: Είναι ά- 
λήθεια; Αυτή ή εικόνα, αύτή ή φωτογραφία, είναι πραγμα
τικά ή καλύτερη τής χρονιάς, γιά όλο τόν κόσμο; "Η μήπως 
ξεχωρίοθηκε καί διακρίθηκε γιά τό τρομερό, άποτρόπαιο καί 
ασυνήθιστο περιεχόμενό της; "Ετσι λοιπόν δέν είναι σω
στό, πώς είμαστε αδιάφοροι γιά τόν πλησίον μας, παθητι- 

®εατές τών κοινωνικών φαινομένων τού κόσμου; 
Εδω βρίσκεται ή άλλη πλευρά, όπως είπαμε, ή άνάποδη όψή 

της τιθασεύσεως τού διαστήματος' ό άνθρωπος δηλαδή πού 
δείχνει τόσο ένδιαφέρον γιά τά πιό άπόμακρα γιά τό χώρο 
του δαστήμοτος, κατάντησε άδιάφορος, έφτασε ώς τήν πα- 
θητικοτητα, έγινε άμέτοχος θεοτής τών πιό κοντινών του 
κοινωνικών συμβαινόντων, αποξενώθηκε άπό τόν συνάνθρω
πο του, άπό τόν πλησίον του.

Είναι πολλά τά έντονα χαρακτηριστικά φαινόμενα τής 
αδιαφορίας γιά τόν πλησίον μας, πού παρατηρεϊται στις ση 
μερινές τεχνακρατικές κοινωνίες μας. Δέν είναι όπως φαί
νονται, δήθεν μεμονωμένα, παρά είναι πολλά. Πρόκειται γιά 
μιά άτμόσφαιρα ά π λ ω μ έ ν η ς  ά δ ι α φ ο ρ ί α ς ,  
ή όποια περιβάλλει τό σημερινό ανθροπο τού τεχνικού πο- 
λιτισμοΰ, πρόκειται γιά ένα ήθος, πού άρχίΖει νά κυριαρχή 
στις βιαμηχονικές κοινωνίες μας. . .

Ό  σύγχρονος άνθρωπος κάτω άπό τήν έπίδραση τού 
βιομηχανικού πνεύματος άναΖητεϊ-καί σ' αύτό τόν βοη
θουν τά τηλεπικοινωνιακά μέσα -  όλο καί μεγαλύτερους 
και πλατύτερους κύκλους γνωστών. Ζητεί νά γνωρίΖη όλο 
καί μεγαλύτερη μαΖα άνθρώπων, πού κάτι νά ξέρη ή κάτι 
νά μάθη γι' αύτούς. Δέν άνοΖητεϊ τήν έντατική στενή γνω
ριμία πού νά προέρχεται άπό κοινά βιώμοτα, παρά έπιΖη- 
τει τή γνωριμία έκείνη, πού μόλις, μπορεί νά πή κανένας, 
πως άναγνωρίΖει ένα πρόσωπο, πού δέν μπορεί ποτέ νά 
μιληση γιά κάτι π.χ. βαθύτερα, γιά νά κατανοήση ή άκόμη 
πιό κάτω γιά πραγματική φιλία. Κι όλα αύτά φθίνουν, γιατί 
ή φιλία καί ή βαθύτερη γνωριμία, οί στενοί σύνδεσμοι ριΖώ- 
νουν σέ μιά βαθιά προσωπική συναναστροφή καί σέ μιά έ
σωτερική συνάντηση μέ τό νόημα τού πραγματικού δεσμού 
της πραγματικής κι άγνής κοινοτικής Ζωής τών ύποχρεώσε- 
ων και τής έσωτερικής προσοχής, γιά συμπαράσταση καί 
βοήθεια του άλλου. Τό τεχνοκριτικό πνεύμα στό δέσιμο καί 
στις στενές έσωτερικές σχέσεις τών άνθρώπων έδωκε μιά 
νέα μορφή καί νέο περιεχόμενο, τις άλλαξε. Από στενές 
έσωτερικές φιλίες καί συναντήσεις τις έκανε φιλίες ή κοι
νότητες συμφερόντων, συνεταιρικές έμπορικές φιλίες καί 
κάθε άλλο πορόμοιο, πού όδήγησε πρός τήν άποξένωση. ·

• πραγματική φιλία προϋποθέτει ή καλύτερα άπαιτεί 
μια όλική στροφή, ένα όλόκληρο δόσιμο τού άνθρώπου πρός 
τους άλλους. Σωστή φιλία είναι προγματική κατανόηση, 
κοινή βίωση όλων τών όρων τής Ζωής τού άλλου Στό ση- 
μειο όμως αύτό σκοντάφτομε, οί σύγχρονοι άνθρωποι μέσα 
στό θρίαμβο του τεχνικού πολιτισμού, ό όποιος είναι θρίαμ
βος τού όρθολογισμοϋ. Σκοντάφτομε γιατί ή έσωτερική Ζωή 
τού άνθρώπου δέν μπορεί ν' άναπτυχθή καί νά ώριμάση ά- 
πλώς καί μόνο κατά ορθολογικό τρόπο. Έ χ ε ι τους δικούς 
της όρους, τις δικές της άπαιτήσεις, πού, άν τις παραμελού
με καί δέν τις άναπτύσσουμε, όπως πρέπει, τότε παρουσιά- 
Ζετσι ένα χάσμα στήν όργάνωση τού έσωτερικοΰ κόσμου, 
που έκτός άπό τά άλλα, όδηγεϊ στήν άποξένωση, στήν άδια- 
φορία πρός τό συνάνθρωπο.

Η αδιαφορία είναι άπονέκρωση, άδειάΖει τις ψυχές μας. 
ΣκεπάΖει, καταπλακώνει τις πιό εύγενικές έκδηλώσεις τού 
έσωτερικοΰ βίου μας. Ή  φιλία όμως είναι δύναμη, πού μπο
ρεί νά δώση πραγματικό περιεχόμενο στις μεταξύ τών άν- 
θρωπων σχέσεις. Μόνο αύτή είναι ή ικανή νά μάς άποκολ- 
λήοη άπό τή μονοξιά, τήν άπσμόνωση καί τήν άποξένωσή 
μας. Όποιος δέν έχει φίλους, έχει μιά άπαισιόδοξη εικό
να τού κόσμου καί τής Ζωής, όσες άπολούσεις κι άν τού 
προσφέρη αύτή.

Μιά πραγματική φιλία — πράγμα σπάνιο σήμερα καί δύ

σκολο μέσα στις μεγαλουπόλεις τών βιομηχανικών κοινω
νιών μ α ς -  μάς προσφέρει τόσο στήν άνάγκη, όσο καί στή 
στενοχώρια χαρά κι ένα συναίσθημα ευτυχίας. Η έλλειψη 
φιλίας στις μεγαλουπόλεις κάνει τή μοναξιά, τήν άπομό- 
νωση, τήν άποξένωση σάν ένα άναπόσπαστο στοιχείο τής 
Ζωής.

Σήμερα παρατηρεϊται όλο καί λιγώτερη φιλία ή καί 
λείπει όλότελα αύτή. Οί γνωριμίες μας πολλαπλασιάζοντας 
όλλά τυποποιούνται, γι' αύτό καί έχομε όλο καί λιγώτερες 
στενές γνωριμίες, λιγώτερη εύλάβεια, μικρότερο έσωτερι- 
κό σύνδεσμο, λίγη ύποχρεωτικότητα, πιό άσθενικό συγγενι
κό δεσμό κ.λ.π.

Σ έ  όλες τις έποχές ή φιλία ύμνήθηκε σάν ένα άπό τά 
μεγαλύτερα καί ύψηλότερα άγαθά. Από παλιά κι άρχαία 
χρόνια έλεγαν, πώς όποιος τοποθετεί τή φιλία πιό κάτω 
άπό τόν πλούτο καί τή δύναμη, είναι τρελλός. Ή ξεραν έ- 
πισης, πώς ό άνθρωπος εύκολα μεταχειρίζεται τή λέξη φι
λία, άλλά ό πιστός φίλος είναι κάτι τό σπάνιο.

Ο Πλάτων καί ό Αριστοτέλης άνέθασαν τήν φιλία 
στό πιό ύψηλό της νόημα. Η Πλατωνική πολιτεία στηρίχθη- 
κε στή φιλία, στή στενή κοινότητα τής προσωπικής Ζωής· τών 
ανθρώπων. Η άρχαία έλληνική πολιτεία όφείλει πολλά στή 
φιλία, δηλαδή στή μή άποξένωση τού άνθρώπου άπό τόν 
άνθρωπο. Ό  υψηλός πολιτισμός τών άρχαίων έχει τις βά
σεις του στή μεγάλη αύτή άρετή, πού έξευγενίΖει τόν άν
θρωπο.

Σήμερα στις μεγάλες πόλεις τών βιομηχανικών κοι
νωνιών μας όλα έχουν γίνει σκοπιιμότητα. Πίσω άπό τή λε- 
γομένη φιλία κρύβεται ώς έπί τό πλεϊστον ή ιδιοτέλεια, τό 
άμεσο ή τό άπώτερο συμφέρον, τό κέρδος. Ο άνθρωπος τών 
ήμερων μας καί τής μεγάλης πόλεως έχασε τό αίσθημα τής 
κοινότητας. Ζή μέσα στό πλήθος, όπως τό τονίσαμε, κι όμως 
αισθάνεται τόν έαυτό του έρημο. "Εχασε τις δυνατότητες 
τής πίστης καί βαθιάς φιλίας. "Εγινε έπιφονειακός, άποξε- 
νωμένος, αγνοεί τό βάθος κι όλα τού ύπαγορεύονται άπό 
τή σκοπιμότητα, πού σκοτώνει κάθε ψυχική ομορφιά. Ο 
άστικός γιγαντισμός άντιμάχεται τή φιλία στήν πραγματι
κή της έννοια. Κι όμως οί άνθρωποι τών μεγάλων πόλεων 
τών βιομηχανικών κοινωνιών μας έχουν σήμερα πολύ με
γαλύτερη άνάγκη άπό τήν ψυχική αύτή έπαφή, περισσότερη 
άπό κάθε άλλη έποχή, διότι κατέχονται έντονο άπό τήν 
άρρώοτια τής άδιαφορίας καί τής άποξενώσεως άπό τόν 
πλησίον τους.

Γιά νά μειώσουμε τό κακό τής άποξενώσεως καί τής 
άδιαφορίας πρός τό συνάνθρωπο, προτείνεται σήμερα, άπ' 
όσους βλέπουν τόν κίνδυνο, μιά άγωγή πρός τήν συνανθρω- 
πιά. Προτείνεται δηλοδη νά κστσβληθή προσπάθεια δημιουρ
γίας ένός συνσνθρώπινου πολιτισμού, πολιτισμού συνανθρω- 
πιάς Προτείνεται μιά αγωγή πού νά λαβαίνη ύπόψη της τά 
πραγματικά δεδομένα τού τεχνικού πολιτισμού σέ όλη τήν 
πληρότητά τους, χωρίς ώστόοο ή άγωγή αύτή νά χάνη άπό 
τά μάτια της τόν καθαυτό σκοπό τής άνθρωπιας μέ τό βαθύ 
νόημά της. Σκοπός τής άγωγής τών άνθρωπίνων σχέσεων 
δέν είναι βέβαια μέ κανένα λόγο, νά άπλοποιήση τό πολύ
πλευρο καί πολύμερο τών σχέσεων καί νά τό έντοπίση σέ 
ορισμένους τύπους, κυρίως έξωτερικής μορφής, όπως π.χ. 
τού γλυκερού μειδιάματος άπλώς τών χειλέων καί τής ύπο- 
κριτϋκής εύγενείας, φαινόμενα ίσως κατάλληλα γιά έμπορι- 

. δουλειές καί γιά τίποτε άλλο. Σκοπός τής άγωγής πρέ
πει νά είναι ή καλλιέργεια τών άνθρωπίνων σχέσεων, τόσο 
στό σπίτι, όσο καί στό σχολείο ή έξω στή δημοσιότητα, μέσα 
στούς χώρους έργασίας καί ή άμυνα κατά τής όμοιομορ- 
φίας της τεχνοποιημένης καί μηχονικής συμπεριφοράς αύ- 
τής πού έπηρεάΖεται άπό τό βιομηχανικό πνεύμα τής έπο- 
χής μας. Σκοπός της άκόμη ποέπει νά είναι ή καλλιέργεια 
τών άνθρωπίνων σχέσεων μέ τό βαθύτερο νόημά τους καί 
ή καταπολέμηση τής έμπορικαποιήσεως τών άναγκών τού 
άνθρώπου όπως καί τής θλιβερής άντιλήψεως πώς όλα πω- 
λοΰνται καί άγοράΖονται.

Ή  τεχνική μάς έδωκε άπλόχερα καί μάς δίνει τήν έ- 
ξωτερική έλευθερία καί κίνηση άπέναντι τού περιβάλλοντος 
τών πραγμάτων, ώστόοο καθήκον μας είναι νά μή χάνουμε 
τήν έσωτερική έλευθερία μας, τήν άνθρωπιά μας.

Η τεχνική δέ μάς έδωκε τό νόημα τής Ζωής. Οί σκο
ποί καί τό νόημα τής Ζωής δέ βρίσκονται μέσα στή τεχνική, 
παρά μέσα στό νόημα τού ίδιου τού ανθρώπου. Γιά τίποτε 
δέ φταίει αύτή καθ αύτή ή τεχνική. Ή  τεχνική μπορεί νά 
ύποχρεώση μόνο τόν άνθρωπο νά σκεφθή καλά τό νόημα 
τής Ζωής καί νά συλλογισθή σοβαρά τις άξιες τής άνθρώ- 
πινης Ζωής, άν αύτός θελήση νά άφυπνισθή άπό τό θρίαμβό 
της.



Ή  νέα taKtiKn πού «αποδίδει»

01 ΑΠΑΓΩΓΕΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Ο Ι ΧΏΡΕΣ τής Λατινικής ’Αμερικής 
τείνουν νά γίνουν δ Γολγοθάς των 

διπλωματών καί ειδικά τών ’Αμερικανών. 
Τά έπαναστατικά στοιχεία ατά λατινοαμε
ρικανικά κράτη έφαρμόζουν άπό πέρυσι 
μιά νέα τακτική: τήν Απαγωγή διπλωμα
τών ποΰ άπελευθερώνονται μόνον άν άπο- 
φυλακισθούν καί φύγουν άνενόχλητοι στο 
έξωτερικδ ώρισμένοι πολιτικοί κρατούμε
νοι. 01 άπαγωγές Αρχίζουν νά παίρνουν 
μορφή έπιδημίας, Ή  πρώτη είχε γίνει 
τήν περασμένη άνοιξη καί είχε τραγική 
κατάληξη: είχε άπαχθή δ ’Αμερικανός 
πρεσβευτής καί πλήρωσε μέ τή ζωή του 
τήν προσπάθειά του ν’ άντιαταθή. Ή  έν- 
τυπωσιακώτερη άπαγωγή δπήρξε τόν Σε
πτέμβριο τού 1969 τού ’Αμερικανού πρε
σβευτή στή Βραζιλία κ. "Ελμπρικ. Οί ά- 
παγωγεΐς του έπέτυχαν τότε νά έξευτελί- 
σουν τήν δικτατορική κυβέρνηση τής Βρα
ζιλίας, Οποχρεώνοντάς την όχι μόνο ν’ ά- 
πελευθερώση ώρισμένον άριθμό πολιτικών 
κρατουμένων πού είχαν βασανιαθή, άλλά 
καί νά μεταδώαη άπδ τδ κρατικό ραδιόφω
νο σφοδρό κατηγορητήριο έναντίον της! 
Ή  βραζιλιανή κυβέρνηση είχε πιεσθή τόσο 
ισχυρά άπό τήν Ούάσιγκτον— πού ένδιαφε- 
ρόταν άποκλειστικά γιά τή ζωή τού πρε
σβευτή της—ώστε δέχθηκε τούς δρους τών 
άπαγωγέων. Ή  ύποχώρησή της αύτή έπει
σε τά έπαναστατικά στοιχεία στή Λατινι
κή ’Αμερική δτι ή τακτική τής απαγω
γής διπλωματών άποβίδει χάρη στήν πίε
ση πού θά άσκούν οί χώρες τίς δποϊες άν- 
τιπροσωπεύουν οί άπαγόμενοι. “Ετσι τά 
κρούσματα άπαγωγών άρχισαν νά πληθαί
νουν.

Τδ κακό έχει παραγίνει έφέτος. Ό  Μάρ
τιος ήταν μήνας άθρόων άπαγωγών. Στή 
Γουατεμάλα ένοπλα έπαναστατικά στοιχεία 
άπήγαγον πρώτα τόν ύπουργό τών ’Εξω
τερικών κ. Μόρ καί πέντε ήμέρες άργό- 
τερα τόν δεύτερο γραμματέα τής άμερικα- 
νικής πρεσβείας. Λύτρα γιά τήν άπελευ- 
θέρωση καί τών δύο ήταν ή άποφυλάκιαη 
καί Ανεμπόδιστη άναχώρηση στό έξωτερι- 
κδ (καί είναι χαρακτηριστικό δτι οί άπα- 
γωγεΐς ύποδεικνύουν παντού καί πάντοτε τδ 
Μεξικό) άριθμού πολιτικών κρατουμένων. 
Τά λύτρα αύτά κατεβλήθησαν γιατί γιά 
μέν τόν ύπουργό τών 'Εξωτερικών ένδια- 
φερόταν ή ίδια ή κυβέρνηση τής Γουατε
μάλας, γιά  δέ τόν ’Αμερικανό διπλωμάτη

Ό  Αμερικανός, πρεσβευτής στήν 
Βραζιλία κ. ’Ελμπρικ γίνεται δεκτός 
άπό τήν σύζυγόν του μετά τήν άπε- 
λευβέρωσίν του άπό τούς άπαγωγεΐς 

του.

ή Ούάσιγκτον, ή δποία καί δίνει μεγαλύ
τερη σημασία στή ζωή ένδς ’Αμερικανού 
παρά στό γόητρο τής κυβερνήσεως μιδς έ
στω καί συμμάχου χώρας.

Στίς 12 Μαρτίου τό σκηνικό Αλλάζει: 
τό θύμα δέν είναι τώρα ’Αμερικανός δι
πλωμάτης, άλλά Ίάπω ν: δ κ. Νομπούο 
’Οκούσι, γενικός πρόξενος στό Σάν Πάου- 
λο τής Βοαζιλίας. Καί αύτδς άνταλλάοσε- 
ται μέ πέντε πολιτικούς κρατουμένους, 
πού Αποφυλακίζονται καί φεύγουν στό Με
ξικό. 'Η άπαγωγή αύτή μάλιστα λίγο έ- 
λειψε νά έχη δραματική έκβαση γιά  τόν 
κ. ’Οκούσι, έπειδή ή βραζιλιανή κυβέρ
νηση δέν κατώρθωσε νά βρή πού ήταν οί 
πέντε πολιτικοί κρατούμενοι πού έπρεπε ν’ 
άπελευθεωρούν. Τελικά διαπιστώθηκε δτι 
έκρατούντο δχι άπό τήν ’Αστυνομίαν, άλλά 
άπό στρατιωτικές ύπηρεσίες, οί δποϊες 
καί τούς παρέδωσαν μέ Απροθυμία καί κα
θυστέρηση στήν κυβέρνηση. Μέ τίς άπα
γωγές αύτές τά έπαναστατικά στοιχεία 
τής Γουατεμάλας καί τής Βραζιλίας έπέ

τυχαν ν’ Απελευθερώσουν Αρκετές δεκάδες 
πολιτικών κρατουμένων πού ήταν ήγετικά 
στελέχη ή μαχητικοί παράγοντες τού άν- 
ταρτσπολέμου στίς δύο αύτές χώρες. Ά πε- 
δείχθη δτι ή άπαγωγή είναι Αποβοτικώτε- 
ρη άπό τήν δολοφονία — τήν προηγουμέ- 
νη δηλαδή τακτική τών έπαναστατικών 
στοιχείων, πού είχαν δολοφονήσει τά τε
λευταία χρόνια Αρκετούς ’Αμερικανούς έ- 
πισήμους στή Λατινική ’Αμερική. Μέ τήν 
τακτική τής Απαγωγής έπιτυγχάνεται καί 
κάτι άλλο: δυσαρέσκεια τής ένδιαφερομέ- 
νης λατινοαμερικανικής χώρας κατά τής 
Ούάσιγκτον, ή δποία τήν δποχρεώνει.μέ τήν 
πίεσή της νά δεχθή τούς ταπεινωτικούς 
γιά  τό γόητρό της δρους τών άπαγωγέων 
γιά νά αωθή ή ζωή ένός ’Αμερικανού δι
πλωμάτη, δποτουδήποτε βαθμού.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΓΕΤΑΙ

Τά τελευταία κρούσματα Αγγέλλονται 
άπό τήν Δομικανική Δημοκρατία καί τήν 
’Αργεντινή. Στήν πρώτη άπήχθη δ ’Αμε
ρικανός στρατιωτικός Ακόλουθο: συνταγμα
τάρχης Κρόλεϋ, καί στήν δεύτερη δ πρό
ξενος τής Παραγουάης στό Μπουένος 'Αύ
ρες κ. Άλφρέντο Σταΐσνερ. Οί άπαγωγεΐς 
τού συνταγματάρχη Κρόλεΰ Αξίωσαν τήν 
Απελευθέρωση 21 πολιτικών κρατουμένων 
καί τού κ. Σταΐσνερ δύο. Ή  περιπέτεια 
τού συνταγματάρχη Κρόλεϋ έληξε αίσια, 
άφού δ ίδιος έστειλε μήνυμα μέ τό δποΐο 
ζητούσε έπίμονα νά γίνουν δεκτοί οί δροι 
τών άπαγωγέων του γιά νά σωθή ή ζωή 
του. Καί δ έξευτελισμδς τού κράτους 6πήρ- 
ξε πλήρης, Αφού ή κυβέρνηση δέχθηκε νά 
συνοδευθούν άπό ξένους πρεσβευτάς ώς τδ 
Αεροπλάνο οί 21 πολιτικοί κρατούμενοι 
πού άπελευθερώθησαν καί έπί πλέον νά 
συνοδευθούν γιά  τήν Ασφαλή άφιξή τους, 
ώς τό Μεξικό άπό τόν καθολικό Αρχιεπί
σκοπο! Μόνον ή Κυβέρνηση τής Αργεντι
νής άπέκρουσε τούς δρους τών άπαγωγέων 
τού προξένου τής Παραγουάης, άλλά μόνο 
γιατί δ ένας άπό τούς δύο πολιτικούς κρα
τουμένους πού είχε ζητηθή ή Απελευθέρω
σή τουσ δέν βρέθηκε πουθενά —ούτε σέ 
φυλακή, ούτε σέ κρατητήριο—καί δ δεύ
τερος δήλωσε δτι προτιμούσε νά δικασθή 
παρά νά σταλή στό Μεξικό.

ALLEN DUKE



Η ΝΑΥ ΜΑΧ Ι Α  
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Του Άστυν. Δ/ντοΰ Β' 
κ. Π. MO ΥΤΖΟΥΡΗ

’Αντιπροσωπεία τοΰ Άστυν. Σώματος, άποτελουμένη 
έκ των: Αρχηγού χ. Μιχελή Σπυρίδωνος χαί των ’Α
στυνομικού Δ/’ντοΰ Β ' χ. Μουτζοΰρη Παναγιώτου, Α 
στυνόμου Α ' χ. Καφίρη ’Αποστόλου, ’Αστυνόμου Β ' χ. 
Φερέτου Εύσταθίου χαί τοΰ Τπαστ. Α ' χ . Τσιούτσα Βα
σιλείου παρέστη χαί έφέτος χατόπιν προσχλήισεως, εις 
τόν πανηγυρικόν έορτασμόν της ’Επετείου τής Ναυμα
χίας τοΰ Ναυαρίνου, δστις ελαδεν χώραν τήν 20.10.73, 
έν Πόλψ Μεσσηνίας.

’Επ’ εόχαιρίφ, παραθέτομεν κατωτέρω έμπερι στ α
τωμέ νην ιμελέτην τοΰ ’Αστυνομικού Διευθυντού Β ' χ. 
Μουτζοΰρη Παναγιώτου, σχετικήν μέ τό μέγα ιστορι
κόν γεγονός τής Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας.

LJ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΗ  έπσνάστασις τού 1821 ύπήρΕεν άναμφι- 
'  ' σβητήτως φαινάμενον τής ωριμότητας του ύποδου- 
λωμένου τετρακόσια Ολόκληρα χρόνια καί ποθοίιντος τήν 
έλευθερία του Ελληνικού λαού.

Δέν προήλβεν άπό τήν ύποκίνησιν ώριομένης κοινωνι
κής τάΕεως, ούτε άπό τήν σύγκρουσιν οικονομικών συμ
φερόντων ή όπλήν οίκσνομιικήν κακοδαιμονίαν. Τήν προε- 
κόλεσεν ή όργή ενός λαού, εις τήν ψυχήν τού όποιου έσφι- 
2εν ό πρωτοφανής εις όγκον και ποιόν ήθικοπνευματικός 
θησαυρός τριάντα αιώνων, ή τιτανική μορφή τής έλευθερίας, 
ή όποια έδημιούργησε τούς νέους Μαραθώνες.

Είχε πλέον διαμορφωθή κατά τάς άρχάς τού 19ου 
αίώνος, κατόπιν τών επαναστατικών άτυχιών τοΰ παρελθόν
τος, ή πεποίθησις, ότι μόνον διά τών ίδιων δυνάμεων έπρε- 
ι>ε νά ένεργηθή ή μεγάλη έπιχείρησις τής όπολυτρώσεως 
καί τούτο κατεδείκνυε τήν ωριμότητα τής επαναστατικής 
ιδέας καί τήν άγωνιστικήν διάθεσιν τού "Ελληνος. Έ Ε · αυ
τών καί μόνον τών παραγόντων όλόκληρος ό Ελληνικός 
λοός ήγέρθη, διότι ήθελε νά άνακτήοη τήν ελευθερίαν του.

Από τά σπλάχνα τού Ελληνικού λαού όνεπήδησαν οί 
μεγάλοι άγωνισταί, αί ήρωΐκαί έκεϊνοι μορφαί τοΰ '21, κατά 
τήν διάρκειαν τού υπέρτατου υπέρ τής έλευθερίας άγώνος.

Άπό ότομα άφανή καί όσημα μή διαθέτοντα ύλικάς δυ
νάμεις, μή έχσντα νά προσφέρουν παρά μόνον τήν ψυχήν 
των καί μή έπικοινωνούντα μέ έπιφανή πρόσωπα τοΰ 'Ε λ 
ληνικού κόσμου.

Τά όρχαϊα τρόπαια, τό θαύμα τού Ελληνικού Πολιτισμού, 
τό μεγαλεϊον τής ΒυΖσντινής αυτοκρατορίας, ό θρύλος τοΰ 
Μαρμαρωμένου Βασιληά, ή μογεία τής έννοίος 'Ελλάς, ώ- 
μίλησσν εις τάς ψυχάς τών 'Ελλήνων, καί κυρίως ή διεκ
τραγώδησα τών δεινών τά όποια ύφίστστο ή 'Ελληνική φυλή 
άπό τόν βάρβαρον δυνάστην, ή υπογράμμισα τής αισχύνης 
έκ τής παραδόαεως τής καταστάσεως αύτής καί ή προβολή 
τοΰ θείου όράματος τής έλευθερίας, έγαλβάνιΖαν τούς Έ λ 
ληνας καί τούς έχαλύβδωναν εις τήν φοβερόν άπόφασιν νά 
σπάσουν τά δεαμά ή νά άποθάνουν.

Ή  ιστορία διδάσκει, ότι δέν υπάρχει διά τόν "Ελ
ληνα τίποτε άλλο περισσότερον τίμιον καί άγιον άπό τήν 
ορός τήν Πατρίδα άγάπην, διά τήν όποιαν ό θείος Πλάτων 
έγραψεν: Πατρός τε καί μητρός καί τών άλλων προγόνων

άπάντων τιμιώτερόν έστι ή Πατρίς καί σεμνότερον καί ά- 
γιώτερσν καί έν μείΖονι μοίρα καί παρά θεοίς καί παρ' άν- 
θρώποα ταίς νούν έχουσιν.

Ή  ιστορία διδάσκει, ότι ή Ελλάς άποτελεΤ τήν κοιτί
δα τών μεγάλων έμπνεύσεων, τών ισχυρών συγκινήσεων, 
τών ωραίων έΕορμήσεων. Πάντοτε οί "Ελληνες πρώτοι, 
έχοντες έπίγνωσιν τής θέσεώς των, δέν χάνουν τήν πίστιν 
των, ένώπισν τής λογικής τών άριθμών, ούτε έν μέαψ τής 
θυέλλης, όπως τό 1821, όπου άπό τό ένα μέρος εύρίσκετο 
ή Οθωμανική Αύτοκρατορία καί άπό τό άλλο μέρος ένας 
μικρός ύποδουλωμένος Λαός τετρακόσια όλόκληρα χρόνιο, 
δίχως οικονομικούς πόρους, δίχως όπλα, δίχως μόρφωσιν, 
δίχως ήγέτιδα τάΕιν, δίχως τίποτε.

Κοτείχετο όμως ό λαός αυτός άπό τόν πόθον τής 
έλευθερίας, ό όποιος έφλόγιΖε τά στήθη των κοί άπετέλει 
τά ίσχυρότερον τών όπλων του.

Μέ τήν πίστιν αύτήν κοί μέ τό σύνθημα Έλευθερία ή 
θάνατος άπηγχονίΖετο ό Πατριάρχης Γρηγόριος. ό Ε ' , ά- 
νεττινόσσετο εις τόν άέρα μέ τά παλληκάρια του εις τήν 
Μολδοβλαχίαν ό 'Ολύμπιος, έσουβλίΖετο Ζωντανός ό Διά
κος καί όλοι έθεσαν εις τήν διάθεσιν τού Έθνους μαΖύ μέ 
τά ύπάρχσντά των κοί αύτήν τήν όπαρΕίν των.

Δέν ύπάρχει παράδειγμα κλονισμού τής Ελληνικής ψυ
χής εις τήν 'Ιστορίαν μας. Καί όταν άκόμη, κατά τό πολύ 
μακρόν παρελθόν, εις έποχάς άκμής τής βαρβαρότητος καί 
τοΰ πνευματικού σκότους, ή 'Ελλάς εύρέθη ύπό τό πέλμα 
καταχτητών καί τότε άκόμη ή Ελληνική ψυχή διετήρησε 
τήν Ζωτικότητά της κάτω άπό τά έρείπια καί ήνδρώθη εις 
κατάλληλον στιγμήν όπως ό άνογεννώμενος έκ τής τέφρας 
του φοίνιΕ, διά νά άποκτήση τήν ιδέαν τοΰ δικαίου καί τής 
έλευθερίας.

Τό άθάνατον Ελληνικόν πνεύμα, οί ήρωϊομοί τών προ
γόνων μας καί ή πίστις πρός τήν έλευθερίαν είναι έκείνα, 
τά όποϊα συνεκίνησαν τήν Εύρώπην όλάκληρον, τά εύγενέ- 
στερα πνεύματα όλων τών Λαών τής γής πού είχαν τραφή 
μέ τόν πνευματικόν θησαυρόν τής Ελλάδος καί τήν ύπε- 
χρέωσσν νά ένθυμηθή ότι μήτηρ τής 'Ελευθερίας είναι ή 
Ε λ λ ά ς . . . Ή  'Ελλάς τών προγόνων μας, ή όποια ύψώθη 
γενναία, τολμηρή, άτράμητος, έθάμβωσε τήν Εύρώπη μέ τά 
ήρωϊκά κατορθώματα τών τέκνων της καί έπί έπτά όλό- 
κληρο χρόνια ή άνθρωπότης παρίστστο έκθαμβος πρό τού 
θούματος τής άναστάσεως τοΰ Ελληνικού Έθνους.

Τόν κόσμο ή δόΕα ΕαναΖώνει.
Τό χρυσά χρόνια ΕανοΖοϋν.
Ή  γή σά φίδι Εανανιώνει.
Τά χιόνια σβήνουν καί περνούν.
Γελούν τά ουράνια καί δοΕάΖουν.

Μέ αυτά τά λόγια ό μεγάλος τής 'Αγγλίας ποιητής 
Σέλεϋ, πριν άπό τόν Σολωμόν, χαιρετι'Ζει τήν 'Ελληνικήν 
Έπανάστασιν τού 1821.

"Ολος ό πολιτισμένος κόσμος άντελήφθη πλέον, ότι 
ύπό τόν γαλανόν ούρανόν τής Ελλάδος, συνέχιΖε τά μεγά
λα πεπρωμένα της μία φυλή, ή ένδοΕοτέρα τού κόσμου καί 
τότε μόνον προσήλθεν ε ις  βοήθειάν της καί έδημιουργήθη 
τό Ν σ υ α ρ ϊ ν ο ν ,  ό ιστορικός σταθμός τής 20ης 
'Οκτωβρίου τού 1827.
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Πρό τής ιστορικής αυτής ήμέρας τό άγωνιΖόμενον 
"Εθνος είχε περιέλθει εις πολύ δυσχερή θέσιν. Ό  Ίμπραήμ 
ε ις  τήν Πελοπόννησον, ό Κιουταχής εις τήν Στερεόν, εί- 
χον κατταπνΙΕει σχεδόν τήν Έπανάστοαιν καί δέν άπέμει- 
νε πλέον εις τός 'Ελληνικός χεϊρας παρά μόνον τό Ναύ- 
πλισν, σί Νήσοι τοΰ Σαρωνικού καί σι άγωνιώδεις όπό τό 
βουνά προσπόθειαι τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη.

Ή  Ύαιηλή Πύλη ίσχιιρίΖετο, ότι δέν υπάρχει Ζήτημα 
διό τήν Ελλάδα καί ότι τό πράγματα έπρεπε νά ρυθμισθοΰν 
σύμφωνα μέ τό κατεχάμενα έδάφη ύπό τών Τουρκικών καί 
Αιγυπτιακών Δυνάμεων, όφ' ένός, κοί τών τελούντων ύπό 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν άφ' έτέρου. Καί θά είχεν άσφα- 
λώς δίκαιον ή Πύλη, έάν ή Ελληνική ύπάθεσις δέν εύρί- 
οκετο ε ις  καλάς καί ισχυρός διπλωματικός χεϊρας τοΰ Γ. 
Κάνιγκ, τότε Πρωθυπουργού τής 'Αγγλίας, δστις ύστερα 
όπό πολλάς διαπραγματεύσεις καί έπιμόνους προσπάθειας 
κατώρθωοε νά ύπογραφή τήν 24ην 'Ιουνίου 1827 εις τό 
Λονδϊνσν πρωτάκσλλον ύπό τών τριών άντιπροσώπων τών 
Μεγάλων Δυνάμεων τής Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας, 
διό τοΰ όποιου αύτσι άνελάμβανον νά έπιβάλουν άνακώχήν 
μεταΕύ τοΰ άγωνιΖομένου διά τήν 'Ελευθερίαν 'Ελληνικού 
"Εθνους κοί τής 'Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, μέ σκοπόν 
τήν διά διαπραγματεύσεων ειρηνικήν λύσιν τοΰ Ζητήματος.

Τό περιεχόμενσν τοΰ Πρωτοκόλλου άνεκοινώθη εις 
όμφστέρους τούς ένδιαφερομένους κοί ένφ οί "Ελληνες τό 
έδέχθησαν, οί Τούρκοι άπέρριψαν τούτο άνευ συΖητήσεως, 
διότι τήν έπάχήν έκείνην ό Ίμπραήμ εις τήν Πελοπόννησον 
ένέαπειρε τόν φόβον, τήν έρήμωσιν καί τήν καταστροφήν, 
εις τήν Μεθώνην είχον έκτεθή πρός πώληαιν πλήθη Έλλη- 
νίδων καί Έλληνοπαίδων έκ τών αιχμαλώτων τοΰ Μεσολογ
γίου, άλλοι αιχμάλωτοι μεταφέρσντο εις τήν ΆλεΕάνδρειαν 
καί φορτώματα άνθρωπίνων κεφαλών μεταφέροντο διό νά 
σταλοΰν ε ις  Κων)πολιν, ώς δείγματα τής μεγάλης των 
νίκης. Τήν έποχήν έκείνην πού ό Τουρκοαιγυπτιακός στό
λος ύπό τόν Ίμπραήμ ένουλοχοΟαεν εις τόν λιμένα τοΰ 
Ναυαρίνόυ καί έτοίμάΖετο μέ τός έΕ Αίγύπτου ένισχύσεις 
τός όποιας άνέμενε διά νό καταλάβη τήν Ύδραν καί κοτα- 
φέρη τό τελευταϊον κτύπημα εις τό όγωνιΖόμενον "Εθνος, 
τότε ήναγκάοθηοαν οί Ναύαρχοι τών τριών Μεγάλων Δυ
νάμεων, Κόδριγκτων τής 'Αγγλίας, Δεριγνύ τής Γαλλίας καί 
Χέϋδεν τής Ρωσίας, νά παραθέσουν τός δυνάμεις των με
ταΕύ τών έμπολέμων διά νά έπιβάλουν τήν όνακωχήν σύμ
φωνα μέ τάς έντολάς πού είχον λάβει άπό τάς Κυβερνή
σεις των. Ε ις τόν λιμένα τοΰ Ναυαρίνόυ, όστις εύρίσκετο 
ε ις  τήν Ν .Δ άκτήν τής Πελοποννήσου, πού είναι τό μεσαιω
νικόν άνομα τού λιμένος τής σημερινής Πύλου, τής Πατρί- 
δος τοΰ Νέστορος. 'Εκεί έναυμάχησαν τήν 20ην Οκτω
βρίου 1827 ή Άγγλογαλορωσική μοίρα μέ τόν ήνωμένσν 
Τουρκοοιγυπτιακόν στόλον καί τό όποτέλεσυα τής Ναυμαι 
χίας αύτής έτερμάτιοεν αισίως τόν άπελευθερωτικόν άγώ- 
να καί προεδίκασε τήν άνεΕαρτησίαν τής 'Ελλάδος.

'Εντός τοΰ κόλπου τοΰ Ναυαρίνόυ, δστις έχει τό σχή
μα ήμιπεριφερείας κοί έμπροσθεν τοΰ όποιου έκτείνεται ή 
στενόμακρος νήσος Σφακτηρία, ήσαν ήγκυροβολημέναι τήν 
ιστορικήν αύτήν ήμέραν αί δύο άντίπαλοι δυνάμεις.

Ή  Άγγλογαλορωσική μοίρα, ύπό τήν άρχηγίον τοΰ 
Ναυάρχου Κοδριγκτώνος καί τούς δύο Ύπαρχηγούς, τόν

Γάλλον Υποναύαρχον Δεριγνύ καί τόν Ρώσον Ύπονάυορ- 
χον Χέϋδεν. Καί ό Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, ύπό τήν 
άρχηγείαν τοΰ Τούρκου Ταχήρ Ποσά, μέ Ύπαρχηγόν τόν 
Αιγύπτιον Μωχάμετ - Μπέη, δστις ύπερείχεν τοΰ άντιπά- 
λου του εις πλοία καί έΕοπλισμόν.

Ό  Τουρκοαιγυπτιακός στόλος μέ τά 65 μάχιμα πλοία 
του έΕωπλισμένα διά 2.400 πυροβόλων ήτο άγκυροβολημέ- 
νος έντός τοΰ κόλπου τοΰ Ναυαρίνόυ εις τριπλήν μηνο
ειδή γραμμήν, τής όποιας τά δύο άκρα έστηρίΖοντο έπί τών 
πυροβολείων τής εισόδου τοΰ κόλπου, ήτοι έπί τοΰ Φρου- 
ρείου τοΰ Νέου Ναυαρίνόυ καί τής Σφακτηρίας καί είχον 
πλαγιοθετηθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά παρουσιά
ζουν ολόκληρον τό πυροβολικόν τής μιάς πλευράς πρός τό 
κέντρον τού κόλπου, διά τό ένδεχόμενον άντιμετωπίσεώς 
πλοίων τών άντιπάλων δυνάμεων.

Ό  Άγγλογαλαλλορωσικός στόλος μέ τά 28 μάχιμα 
πλοία του, έΕωπλισμένα διά 1270 πυροβόλων άπό τήν πρωί
αν τής 20ης Οκτωβρίου 1827 είχον είσέλθει εις  τόν λι
μένα τοΰ Ναυαρίνόυ μέ επικεφαλής τήν Αγγλικήν Ναυαρ
χίδα «Άσίο».

Αϋτη (ή Ασία) είσήλθε πρώτη καί έταποθετήθη μετο- 
Εύ τής Αίγυπτιοκής Νσυαρχίδος καί τής Τουρκικής, τά δέ 
λοιπά πλοία έλαβον θέσιν άπέναντι Τουρκικών, έπικρατού- 
σης τής οκέψεως, έν περιπτώσει ρήΕεως, νά κτυπηθή μόνον, 
ή τούλάχιστον κατά πρώτον λόγον, ό Τουρκικός στόλος, 
διότί έκεϊνος έναντίον τοΰ όποιου έστρέφετο ό πειθαναγκα
σμός διά τήν άπαδοχήν τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου ήτο ό 
Σουλτάνος καί ήλπιΖε τήν τελευταϊον έκείνην ώραν ό Κό- 
δριγκων, ότι ό ’ Ιμπραήμ θά έσπευδε νά δώση άπάντησιν 
πρός αποτροπήν τής ρήΕεως.

Ούτως είχεν ή κατάστασις τάς πρώτος άπογευματινάς 
ώρας τής ήμέρας έκείνης μέ τά πληρώματα τών έκατέρω- 
θεν δυνάμεων έν έπιφυλακή, ό δέ Κόδριγκτων άνέμενε 
τήν άπάντησιν τοΰ Ίμπραήμ, έπί τής συμμαχικής διαμαρ
τυρίας διά τάς παρ' αύτοϋ διαπρσττσμένας εις Πελοπόννη
σον φρικαλεότητας. Αίφνιδίως δμως κατά τήν κρίσιμαν έ- 
κείνην στιγμήν έλαβε χώραν τό άπρόοπτον γεγονός. Ναύ
της ένός Αιγυπτιακού πολεμικού φονεύει τόν "Αγγλον Υπο
πλοίαρχον ΦίτΖ - Ρόϋ τής φρεγάτας «Ντάρτμουθ», ά όποιος 
έπιβοίνων λέμβου καί μέ ύψωμένην λευκήν σημαίαν κα- 
τηυθύνετο πρός τό Αιγυπτιακόν πυροπολικόν διά νά Ζητήση 
πληροφορίας. Πάραυτα ή 'Αγγλική φρεγάτα άπήντησε διά 
πυκνού τυφεκιοβολισμοΰ διά νά καλύψη τήν ύποχώρησιν τής 
λέμβου της, άλλά καί άπό τών Αιγυπτιακών πυρπολικών 
σφοδρός τυφεκιοβολισμός έθεσεν έκτός μάχης — πληγω- 
θέντας ή φσνευθέντας —τούς πλείστους τοΰ πληρώματος 
τής λέμβου. Παρομοία σχεδόν σκηνή διεδραματίσθη μετ' 
ολίγα λεπτά παρά τήν Αιγυπτιακήν Ναυαρχίδα, όταν ό Κό- 
δριγκτων έστειλε τόν "Ελληνα πλοηγόν Μικέλλην πρός 
τόν Μωχάμετ - Μπέη νά διομαρτυρηθή πρός αύτούς διά τόν 
φόνον τοΰ Υποπλοιάρχου καί συστήση εις αύτάν νά άπό- 
σχη τών έχθραπραΕιών καί τηρήση ούδετερότητα εις πάσαν 
περίστωοιν καί ένφ ό "Ελλην οΰτος είχεν έκτελέση τήν ά- 
ποστολήν του καί κατήρχετο τήν κλίμακα τής Αιγυπτιακής 
Ναυαρχίδος διά νά έπιβή τής λέμβου τής Ασίας, Τούρκος 
ναύτης έΕεκένωσε κατ' αύτοΰ τό πιστόλιόν του.

Τά έπεισόδια αυτά καί τό γεγονός ότι πλοίον τουρκι
κόν ήρχισε νά βάλη άνευ προηγουμένης τινάς άφορμής 
κατά τής 'Αγγλικής φρεγάτας Ντάρτμουθ καί τής Γαλλικής 
Ναυαρχίδος Σοιρήν, ήνάγκασαν τόν Κοδριγκτώνα νά ύψώ- 
ση περί ώραν 2,40 όπογευματινήν τό σήμα τής μάχης. Ό  
λιμήν τοΰ Ναυαρίνόυ εύρέθη άκαριοίως εις τάς φλόγας έκ 
τών ραγδαίων καί άδιακόπων κανονιοβολισμών τών έκατέ- 
ρωθεν δυνάμεων, έκ τών έκρήΕεων τών βομβών καί τών 
πυρπολουμένων πλοίων καί έκ τών πυρών τών πυροβολείων 
τοΰ λιμένος Ναυαρίνόυ. Ή  μικρά μεταΕύ τών άντιπάλων 
άπόατασις έδιδεν εις τάς άμοιβαίας έπιθέσεις των τήν έν- 
τύπωσιν μοναμοχιών φοβερών θαλοσσίων τεράτων, έκ τών 
όποιων έΕήρχοντο φλόγες έν είδη πυρήνων γλωσσών. Ή  
έπιφάνεια τοΰ λιμένος, ή καλυπτομένη άπό φλέγόμενα τε
μάχια τών πλοίων, έσχημάτιΖε πήδακας ύδάτων καί φλό
γας άπό τάς έκρηγνυομένας έκεί οβίδας καί έδιδε τήν έν- 
τύπωσιν ύφαιστείου μετά πλήθους κρατήρων. Καί αύτοί οί 
Ναύαρχοι έκινδύνευσαν έκ τών πυροβολισμών.

Ό  Κόδριγκτων, διοκρινόμενος έπί τοΰ καταστρώμα
τος έκ τών έμβλημάτων τής στολής του, έπυροβολεϊτο έπ' 
άρκετόν άπό τής Αιγυπτιακής Ναυαρχίδος ύπό άκροβσλι- 
ατών Αιγυπτίων. Ό  παρ' αυτόν ύπασπιστής του έφονεύθη.
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μία σφαίρα διέτρηαε τήν μίαν έπωμίδα του καί άλλη άπε- 
στρακίαθη έπί τοΰ ώρολογίου του.

Ή  φοβερά Ναυμαχία ταχέως όπέκλινεν ύπέρ τών συμ
μάχων παρά τήν άριθμητικήν υπεροχήν τού Τουρκοαιγυ- 
πτιακοϋ ατόλου κοί τήν εύνοϊκήν διάτσΕιν τών πλοίων καί 
παρά τήν βοήθειαν τήν όποιαν είχεν από τά καί έπί τού 
λκμένος τής Σφακτηρίας πυροβολεία.

Κατά τήν 5ην άιπογευματινήν ώραν, ή Ναυμαχία εύ- 
ρίσκετο είς τό τέλος της.

Οί Τούρκοι μόλις άπαντοϋν δι' άροιών κανονιοβολισμών 
ε ίς  τό έντονον πϋρ τών συμμαχικών. Ή  πρώτη έχθρική γραμ
μή είχε καταστροφή σχεδόν έντελώς. Τά κυριευθέντα, βυ- 
θισθέντα ή άνατιναχθέντα σκάφη έΕώκειλαν είς τήν άκτήν. 
Είχαν ήδη καταστροφή έκ του Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, 
έν πλοϊον γραμμής, δώδεκα φρεγάται, είκοσι δύο κορβέται 
κοί είκοσι πέντε μικρότερα πλοία, είχον φονευθή δέ έκ 
τών πληρωμάτων των 6.000 άνδρες, ένω έκ τοΰ συμμαχι
κού στόλου έφονεύθησαν 172 καί έτραυματίσθηοαν 470, 
τά δέ πλοίο των είχαν πόθει τόσος Ζημίας, ώστε μετά τήν 
μάχην άπέπλευοαν είς Μάλταν καί Τουλώνα διά νά έπι- 
ακευααθοΰν.

Από τόν φοβερόν εκείνον στόλον, έγραφε πρός τόν 
Υπουργόν του ό Γάλλος Ναύαρχος Δεριγνύ, είς έπίσημον 

έκθεσίν του, δέν άπέμειναν επιπλέοντα μετά τήν λήΕιν τής 
Ναυμαχίας παρά ελάχιστα μικρά πολεμικά καί ταΰτα έγ- 
καταλελειιμμένα. Δέν ύπάρχει παράδειγμα είς τήν ιστορίαν 
τόσης πλήρους κατοστροφής.

Τήν ίδιαν ήμέραν τής Ναυμαχίας, μετά τήν κατάπαυ- 
σιν τού πυρός, οί τρεις Ναύαρχοι άπέατειλαν επιστολήν 
πρός τόν Ιμπραήμ καί τούς δύο Ναυάρχους τού Τουρκο- 
αιγυπτιακοϋ στόλου.

Δέν προτιθέμεθα, έλεγον, νά πρασβάλωμεν τά περισω- 
θέντα Οθωμανικά πλοία, άλλά έάν μία μόνον σφαίρα ριψθή 
έπί πλοίου ή έπί λέμβου τών συμμάχων, θά καταστρέψωμεν 
εύθύς τά λείψανα τοΰ 'Οθωμανικού στόλου, θά θεωρήσω- 
μεν δέ πάσαν νέον έχθροπραΕΙαν ώς κήρυΕιν πολέμου, τής 
όποιας τά έπακόλουθα θά ύποστσϋν ό Σουλτάνος καί οί 
Πασσάδες. Θέλομεν σαφή άπάντησιν, Εητοϋμεν δέ νά άνα- 
πετασθη έπί πάντων τών φρουρίων, πρό τής δύσεως τού 
ήλίου, ώς σημεϊον ειρήνης ή λευκτή σημαία. Ή  άΕίωσις τού 
Ναυάρχου έγένετο άποδεκτή καί ό Ταχήρ Πασσάς μετέβη 
είς τήν Ναυαρχίδα τοΰ Κσδριγκτώνοα διά νά έπικυρώσπ 
τήν άνσκωχήν διά ρητής συμφωνίας.

Τοιαύτη ύπήρΕεν ή έν Νουαρίνω Ναυμαχία, τήν όποιαν 
ή έν Εύρώπη κοινή γνώμη έχαρακτήρισε δεύτερον Μορα- 
θώνα.

Τό μέγα τούτο άπρόοπτον γεγονός, τό όποιον έλαβε 
χώραν τάς μεταμεσημβρινός ώρας τής 20ης Οκτωβρίου 
1827 έντός τού κόλπου τού Νουορίνου, έπαιΕε οπουδαίον 
ρόλον, όχι μόνον είς τάς τύχας τών άνθρώπων, άλλά καί 
ε ίς  τάς τύχας τών Κρατών, έπέδρασε δέ σοβαρώτατα έπί 
τής έΕελίΕεως τής 'Ελληνικής ύποθέαεως.

Ο Ελληνικός Λαός άνέπνευσεν, ό Ιμπραήμ τού ό- 
ποίου είχον πριονισθη οί όδόντες, δέν ήτο δυνατόν πλέον 
νά έπιχειρήοη τίποτε σοβαρόν κατά τήν μικράν παραμονήν 
του είς τήν Πελοπόννησον.

Καί διά νά όντιληφθώμεν καλλίτερον τάς εύεργετικάς 
συνέπειας τής έν Ναυαρίνω Ναυμαχίας έπί τής έΕελίΕεως 
τής έπαναοτάσεως, πρέπει πρός στιγμήν νά άναπολήσωμεν 
τήν έπ (κρατούσαν κατάστασιν έν Έλλάδι πρό τής ιστορι
κής αύτής ήμέρος, νά ένθυμηθώμεν τόν 'Ιμπραήμ, όστις 
μέ τάς Ισχυρός του δυνάμεις καί άφθονα χρήματα είχε κα- 
ταλόβη σχεδόν όλάκληρον τήν Πελοπόννησον καί ένέσπει- 
ρε, τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον.

Νά ένθυμηθώμεν άτι ή Στερεά Ελλάς, μετά τήν ά- 
λωσιν τού Μεσολογγίου κρΙ τήν πανωλεθρίαν ε ίς  τήν μά
χην του Φαλήρου, κατά τήν όποιαν μάλιστα έφονεύθη ό 
Καραϊσκάκης, είχε καθ' όλοκληρίαν ύποταχθή έκ νέου είς 
τήν Τουρκίαν.

Τό Αίγαϊον καί αί Ελληνικοί θάλασσαι, λόγω άδυναμίας 
τ°ΰ  Ελληνικού στόλου νά άντιμετωπίση τόν ίσχυρότατον 
Τουρκοαιγυπτιακόν στόλον, ήσαν έλεύθεραι είς τήν Τουρ- 
κίον καί δΓ αύτών ή μεταφορά ένισχύσεων καί έφοδίων 
πρός τάς μαχομένας είς τά διάφορα μέρη τής 'Ελλάδος 
δυνάμεις της. Υπό ούτάς τάς συνθήκας καί ή παράτασις 
ύπό τού Θ. Καλοκστρώνη τής άπεγνωσμένης είς τήν Πελο
πόννησον όμύνης του έφαίνετο όδύνστος καί συνεπώς καί 
ή τελευταία έναπσμένουσα έστία Ελληνικής άντιστάσεως 
κατά πάσαν πιθανότητα θά έσβηναν.

Ε ίς τό κρίσιμον αύτό σημεϊον τού άγώνος μας έδη-

μιουργήθη τό Νσυαρϊνον, κατά τό όποιον ό Τουρκοαιγυ- 
πτιακός στόλος όπέστη όλοσχερή καταστροφήν, αί 'Ελλη
νικοί θάλασσαι ήλευθερώθησαν, ό μικρός Ελληνικός στό
λος ήδύνατο πάλιν νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας του καθ' 
όν χρόνον ή Τουρκία ούδεμίαν σοβαρόν δράσιν όπό θα
λάσσης ήδύνατο νά άναλάβη. Ή  παραμονή τού Ιμπραήμ 
είς τήν Πελοπόννησον, μή λαμβάνοντος περαιτέρω ένισχύ- 
αεις διά τής θαλάσσης, καθίστατο όσημέραι δυσχερής, ή 
δέ κοτηγορηματικη άρνησις τής Τουρκίας νά ένδώση είς 
τά κυριαρχικά της δικαιώματα, μετά τήν πανωλεθρίαν τού 
Ναυαρίνου, είχαν ώς αποτέλεσμα τήν άναχώρησιν τών Πρε
σβευτών Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρωσίας όπό τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν καί τήν ρήΕιν τής Τουρκίας πρός τάς τρεις 
συμμάχους δυνάμεις, ώσαύτως δέ τόν Ρωσσοτουρκικόν πό
λεμον τού 1828, τήν έν συνεχείς άπόβασιν τοΰ ΜαιΖώνος 
έπί κεφαλής Γαλλικοϋ Στρατού είς τήν Πελοπόννησον καί 
τέλος τήν συνθήκην τής Ανδριανουπόλεως, ή όποια όμοϋ 
μέ τάς αποφάσεις τής συνδιασκέψεως τού Λονδίνου τού 
1829 έδημιούργηααν τό αρχικόν Ελληνικόν Κράτος, τού 
όποιου τά σύνορα άπετέλει ή γραμμή Β ό λ ο ς -  Αρτα.

Άναμφιβόλως ή δημιουργία τού έλευθέρου Ελληνικού 
Κράτους δέν θά έπρογματοποιεϊτο, έάν ό ύπόδουλος Ελ
ληνικός Λαός δέν έπονεστάτει κατά τοΰ δεσπότου καί κα- 
τακτητού, έάν δέν έπαλέμει κατ' αύτοΰ συνεχώς καί πει- 
σμόνως, παρά τάς όντιΕοότητας, τάς καταστροφάς, τάς 
δηώσεις, τάς σφαγάς καί τάς έλλείψεις έπί έπτά ολόκληρα 
έτη, έάν δέν έστηνε τρόπαια άνά τά πεδία τών μαχών, έάν 
δέν έγένετο ολοκαύτωμα.

Είναι φυσικόν ή ακέψις όλων μας νά στρέφεται εύ- 
λαβώς τήν στιγμήν ταύτην πρός τήν Ίεράν μνήμην τών 
λεοντοθύμων έκείνων άνδρών, οί όποιοι άπεδύθησσν είς τόν 
άνισον κοί σκληρόν έπταετή άγώνα, διότι έπαθλον τού ά- 
γώνος έκείνου ύπήρΕεν ή άναγνώρισις τής Ελλάδος ώς 
άνεΕαρτήτου καί έλευθέρου Κράτους.

Είναι φυσικόν τά Ελληνικόν "Εθνος νά πανηγυρΙΖη 
τήν άνάστασίν του, νά κλίνουν εύλοβώς τό γόνυ όλοι οί 

Ελληνες ένώπιον τών 'Ιερών τάφων καί μνημείων τών 
Ηρώων τής μεγάλης έποχής τού «’21», νά ένθυμοΰνται μέ 

εύγνωμοσύνην τούς γνωστούς καί άγνωστους άγωνιστάς 
του, νά ένθυμοΰνται μέ βαθυτάτην θλϊψιν τήν φοβερόν πε
ρίοδον τής Τουρκοκρατίας καί νά ύψώνουν τά βλέμμα των 
πρός τόν Θεόν, διά νά τόν ευχαριστήσουν, διότι μέσα είς 
τό θεϊκόν φώς, πού δέν ήτο, κατά τήν διαβεβαίωοιν τού 
ποιητοϋ, άπό τήν γή, ήρχετο ή. φλογώδης λάμψις τού προ
σώπου της έλευθερίας καί ώπλιΖε τά χέρια τών ήρώων πού 
έδωσαν τήν έλευθερία τοΰ Γένους.

Ο Αρχηγός Α. Π. χ,. Μιχελτ)ς, χα,ταΒέτων στέφανον 
είς τό ήρώσν τών Τριών Ναυάρχων είς Ναυαρΐνον.



Γ Ι Α Τ Ι  Ο Χ Ι Τ Λ Ε Ρ  
ΚΡΕΜΑΣΕ 

ΤΟΝ ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΗ

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ χρόνια έκλεισαν άπό χήν 
εκτέλεση τοΒ άρχηγοΰ της γερμανι

κής άντικατασκσπείας, ναυάρχου Βίλχελμ 
Κανάρη, πού ήταν ένας άπό τούς εσωτε
ρικούς έχθρούς τού Χΐτλερ καί τού καθε
στώτος του. Ή  εκτέλεσή του έγινε μέ ά- 
παγχονισμό στό χιτλερικό στρατόπεδο τού 
Φλόσσεμπουργκ, μιας μικρής κοινότητος 
τής Βαυαρίας, κοντά στά σύνορα μέ τή 
Βοημία.

Τόν Α πρίλιο τού 1945, τό ναζιστικό κα
θεστώς φυχορραγοϋσε.

ΟΙ ’Αμερικανοί προήλαυναν πρός τήν 
Βαυαρία. Λέν θ’ άργοδσαν νά φθάσουν καί 
στό Φλόσσεμπουργκ. "Αν έφθαναν στό 
στρατόπεδο, θ’ απελευθέρωναν τούς πολι
τικούς κρατουμένους.

Αύτό άκριβώς θέλησε νά προλάβη δ Χί- 
τλερ καί διέταξε τήν έκτέλεση όλων τών 
κορυφαίων χίίς έσωχερικής άνχιπολιτεύ- 
οεως, πού είχαν κατηγορηθή γιά  συμμε
τοχή στήν δολοφονική απόπειρα τής 20ης 
’Ιουλίου 1944 κατά τής ζωής τού Φόρερ 
μέσα στό Γενικό Στρατηγείο του.

Ό  ναύαρχος Βίλχελμ Κανάρις δέν είχε 
λάβει ένεργό μέρος στήν συνωμοσία γιά τόν 
βίαιο παραμερισμό τού Χίτλερ. Ε ίχε, 8- 
μως, προσχωρήσει στήν έσωτερική άντιπο- 
λίτευση, άπό τούς κόλπους τής δποίας εί
χαν τήν προέλευσή τους πολλοί συνωμότες.

"Εχοντας τήν προέλευσή του άπό τό πα
λιό αύτοκρατορικό ναυτικό τής Γερμανίας 
καί άναθρεμμένος μέ τις αύστηρές παρα
δόσεις τού σώματος τών Γερμανών άξιω- 
ματικών, δ ναύαρχος Κανάρις δέν είχε τ ί
ποτε τό κοινό μέ τούς ναζήδες γκάγκιστερς 
τής Γκεστάπο. Τόν έχώριζε άβυσσος.

Ό  ναύαρχος, πού ήδη άπό τόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο είχε γίνει δ έγκέφα- 
λος καί ή ψυχή τών μυστικών ύπηρεσιών 
τού γερμανικού στρατού, είχε σχηματίσει 
τήν πεποίθηση δτι δ Χίτλερ μέ τόν Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο δδηγοΰσε τήν Γερμα
νία στόν δλεθρο. Ή  πεποίθηση αυτή τόν 
ώθησε πρός τήν έπαφή μέ τήν έσωτερική 
άντιπολίτευαη καί μέ ώρισμένους κύκλους 
τών δυτικών δυνάμεων, είδικώτερα, 8πως 
λέγεται, μέ τήν άγγλική Ίντέλλιτζενς 
Σέρβις.

Μέ άμεσο συνεργάτη του τόν συνταγμα
τάρχη "Οστερ, πού συνελήφθη καί έξετε- 
λέσθη μαζί του, 6 ναύαρχος Βίλχελμ Κα
νάρις θεωρούσε πώς μοναδική διέξοδος γιά 
τήν Γερμανία ήταν ένας συμβιβασμός μέ 
τούς Δυτικούς συμμάχους έρήμην τού Χί
τλερ.

Ό  ναύαρχος Κανάρις άνήκε στήν τελευ
ταία «φουρνιά» τών έπιφανών προσωπικο
τήτων, πού οί ναζήδες έκλεισαν σ’ αύτό

τό στρατόπεδο. Μαζί μέ τόν συνεργάτη του 
συνταγματάρχη Χάντς "Οστερ, πού είχε, 
άλλωστε, άπολυθή άπό τήν ύπηρεσία του 
τό 1943, είχαν συλληφθή δχι γιατί είχαν 
προκόψει συγκεκριμένα στοιχεία ένοχής 
τους γιά τήν δολοφονική άπόπειρα κατά 
τού Φύρερ, άλλά γιατί οί ναζήδες άποφά- 
σισαν νά έκμεταλλευθούν τήν «συνωμοσία 
τής 20ής ’Ιουλίου 1944» σάν πρόσχημα 
γιά ν’ άπαλλαγούν άπό δλους τούς δπό- 
πτους, δλους τούς έπικινδύνους έσωτερι- 
κούς έχθρούς τους.

Τήν άπόφααη γιά τήν έκτέλεση καί τών 
«μή δραστών» τής έναντίον του δολοφονι
κής άποπείρας, δ Χίτλερ τήν πήρε στις 
5 ’Απριλίου 1945. 'Ο ναύαρχος Κανάρις, 
δπως καί δ συνταγματάρχης "Οστερ, ήξε
ραν πολλά καί δ Χίτλερ έκρινε πώς δέν 
συνέφερε νά βγή στή φόρα, σέ μιά δημο
σία δίκη, πόσο εύρύς ήταν δ κύκλος τών 
έσωτερικών άντιπάλων του. Κανείς δέν 
μπορούσε νά ξέρη τί ήταν διατεθειμέ
νος νά καταγγείλη καί ν’ άποκαλύψη δ 
ναύαρχος στήν δίκη του. Μέ δυναμιτιδα 
παρομοιαζόταν τό προσωπικό του ήμερολό- 
γιο, πού φαίνεται δτι τό είχε πάρει μα
ζί του στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. ΤΙ 
άπέγινε τό περιβόητο ήμερολόγιο τού άρ- 
χηγοΰ τής γερμανικής άντικατασκοπείας, 
πού άν περισωζόταν, θά μπορούσε νά δια
φώτιση πολλά μυστήρια τής διεθνούς πολι
τικής; "Επεσε τελικά στά χέρια τών να- 
ζήδων; Τό μόνο βέβαιο είναι δτι έξαφα- 
νίσθηκε μαζί μέ τόν συντάκτη του. Καί έ- 
πειδή δέν είχε κανένα λόγο νά τό έξαφα- 
νίση δ ναύαρχος, πού τό φύλαγε, σάν φο
βερό γιά τούς άντιπάλους του δπλο, τό 
πιθανώτερο είναι πώς φρόντισαν καί τό έ- 
ξαφάνισαν οί ναζήδες.

Σύμφωνα μέ τις δδηγίες τού Φόρερ, δ 
Καλντενμπρύνερ, ένα άπό τά ήγετικά στε
λέχη τής Γκεστάπο, συγκρότησε τό στρα
τοδικείο, πού θά «δίκαζαν» γιά τά μάτια 
τούς κυριώτερους άπό τούς πολιτικούς κρα
τουμένους τού Φλόσσεμπουργκ. Ούσιαατικά, 
δμως, τό «στρατοδικείο» είχε προκαταβο
λικά έκδώσει τήν άπόφασή του. Ε ίχε δια- 
ταχθή άπό τόν φοβερό στις έκδικήαεις του 
Χίτλερ δχι νά δικάση, άλλά νά καταδι- 
κάση.

Τό στρατοδικείο είχε συγκροτηθή άπό 
στελέχη τών "Ες - Έ ς .  Δημόσιος κατήγο
ρος διορίστηκε δ Χουπενκότεν καί πρόε
δρος τού δικαστηρίου δ "Οττο Τέρμπεκ.

Δυνάμει ένός νόμου πού είχαν συντά- 
ξει οί ίδιοι οί ναζήδες, μετά τήν άνοδό 
τους στήν έξουσία, άξιωματικούς τού στρα
τού μπορούσε νά τούς δικάση μόνο ή Στρα
τιωτική Δικαιοσύνη, ένα στρατοδικείο, 
πού ή σύνθεσή του θά στηριζόταν άποκλει-

στικά στόν στρατό. Τά "Ες - "Ες δέν μπο
ρούσαν νά έχουν καμμιά άρμοδιότητα καί 
δικαιοδοσία, προκειμένου γιά στρατιωτι
κούς.

Τόσο δ ναύαρχος Κανάρις, δσο καί δ 
συνταγματάρχης "Οστερ, ήταν στρατιωτι
κοί, έξ επαγγέλματος άξιωματικοί καί μά
λιστα Ανώτεροι. Τί έσήμαινε, δμως, γιά 
τούς ναζήδες;

Ό  Φύρερ είχε διατάξει τήν έξόντωσή 
τους καί δ σκοπός άγιάζει τά μέσα. (Η 
δυό κρατούμενοι έπρεπε νά έξοντωθούν μέ 
τόν συνοπτικώτερο, προχειρότερο καί συν- 
τομώτερο τρόπο, έκτδς δλων τών άλλων 
καί γιατί, άπό τήν μιά στιγμή στήν άλ
λη, μορούσαν νά φθάσουν στό Φλόσσεμ
πουργκ οί ’Αμερικανοί. Καί τότε, από 
κατήγοροι οί ναζήδες, διέτρεχαν τόν κίν
δυνο νά βρεθούν κατηγορούμενοι.

Ή  πρώτη συνεδρίαση τού έκτάκτου 
«στρατοδικείου» τών "Ες - "Ες έγινε στις 
8 ’Απριλίου. Πρώτος δικάστηκε δ συντα
γματάρχης "Οστερ. Παραδέχθηκε πώς συ
νωμοτούσε κατά τού Χίτλερ, άρνήθηκε, 
δμως, δποιαδήποτε συμμετοχή, έστω καί 
άπλή μύησή του, στά σχέδια γιά  τή δο
λοφονία τού Χίτλερ. Ζήτησε νά τόν στεί- 
λουν στό μέτωπο σάν άπλό στρατιώτη. 
Ή θελε νά πέση στό πεδίο τής μάχης.

Ή  «δίκη» (δικαστική, ούσιαστικά, δο
λοφονία) τού ναυάρχου Κανάρις άρχισε 
στις 8 τό βράδυ. Άρνήθηκε κ ι’ αύτός δ
ποιαδήποτε συμμετοχή του στή δολοφονική 
άπόπειρα ή στή συνωμοσία, παραδέχτηκε, 
δμως, πώς ήταν έν γνώσει δχι τών σχε
δίων τής δολοφονίας, άλλά τής συνωμο
σίας.

Ξανάφεραν στήν αίθουσα, δπου συνεδρία
ζε τό «δικαστήριο», τόν "Οστερ καί τόν 
έξέταααν κατ’ άντιπαράσταση μέ τόν ναύ
αρχο. Καί οί δυό τους έπέμειναν στήν άρ- 
χική τους κατάθεση.

"Οπως δ "Οστερ, δ ναύαρχος ζήτησε κι’ 
αύτός νά τόν άφήσουν νά πάη νά πολεμή- 
ση στό μέτωπο. Δέν τούς έπέτρεψαν νά 
έχουν συνήγορο.

'Ο ναύαρχος Κανάρις κι’ δ συνεργάτης 
του καταδικάστηκαν σέ θάνατο, δχι γιά 
τή δολοφονική άπόπειρα κατά τής ζωής 
τού Φύρερ, άλλά γιά  έαχάτη προδοσία. Οί 
«δικαστές» τους τούς παρέπεμψαν στήν 
άγχόνη, πρός τήν δποία δ ναύαρχος Κανά
ρις, δπως άλλωστε καί δλοι οί άλλοι «κα
τηγορούμενοι», έβάδισε γυμνός.

"Ηταν ή 9η ’Απριλίου 1945, μία Δευ
τέρα. Λίγες μέρες αργότερα έφταναν στό 
Φλόσσεμπουργκ τά άμερικανικά στρατεύ
ματα.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
« Παραστρατημένοι Ελληνες.' Νοιώστε τον κατήφορο οτόν όποιον κατρακυλάτε. 
Ίδέστε τον βόρβορο, στον όποιο πατάνε τά πόδια σας. . . Σάς καλούμε για τε
λευταία φορά: Νά διαλύσετε τά Τάγματα. . .να πάρετε τά όπλα και νάρθετε σε 
μάς. Θά σάς δεχθούμε με ανοικτάς τάς άγκάλας σαν άσωτους υιούς. . . Σάς δη
λώνουμε ανοιχτά ότι δέ πρόκειται νά σάς θίξουμε στο παραμικρό. Δίνουμε από 
τώρα άμνηστεία, σ’ όποιον φύγει από τά Τάγματα κ’ έρθει σε μάς».

Προκήρνξις ταϋ ’Ά ρη Βελουχιώτη προς τον λαόν.

38  (Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

Τ4 ΚΚΕ, δμως, δέν παρέμ,ενεν αδρα
νές. Διά νά έπιτύχη τετελεσμένου γεγο
νός, έδωκεν ένχολήν είς τάς έγκληματι- 
κάς συμμορίας χοΟ ΕΛΑΣ, δπως, δπό τήν 
’Αρχηγίαν χοΟ Ά ρ η  Βελουχιώτη, προ- 
6ο0ν είς ταχίστην καί δ ν ε υ π α ρ α -  
μ ι κ ρ ο Β  ο ί κ τ ο υ  δ ι ά λ υ σ ι ν  
κ α ί  ά φ α ν ι σ μ ό ν  τ ώ ν  Τα
γμάτων ’Ασφαλείας καί τών ’Εθνικών 
’Οργανώσεων.

Κΰμα αίματος έκάλυψεν δλόκληρον τήν 
'Ελλάδα, Οπό τήν ένοχον μάλιστα συμμε- 
τοχήν καί τών παλαιών πολιτικών, ο'ίτι- 
νες,. άναθεωρήσαντες ά ν ε ν τ ί μ ω ς  
τάς άπόψεις των διά τά τάγματα άσφα- 
λείας, συνεφώνουν μέ τά αιμοσταγές ΚΚΕ 
είς τάς κατηγορίας περί προδοσίας καί 
«Γερμανοράλληδων», διά νά έμφανισΟοΟν 
ώς δήθεν «’Αντιστασιακοί» έπί τή άναμε- 
νομένη άπελευθερωσει. . .

Χιλιάδες προκηρύξεις τοΒ "Αρη έρρί- 
πτοντο εις δλας τάς περιοχάς. "Ε γ ρ α- 
φ ο ν:

«Παραστρατημένοι "Ελληνες.
Σ ε ίς  πού με τή βία, όπό οικονομικές 

άνόγκες ή άπό άγνοια καί πίστη στις 
συκοφοντίες, βρεθήκατε ατά προδοτικά 
Τάγματα τών Γερμανοτσολιάδων, Ευ- 
πνείτε! Νοιώστε τόν κατήφορο στόν 
όποιον κατροκυλάτε. Ίδέστε τά βόρβο
ρο, στόν όποιο’ πατάνε τά πόδια σας. . . 
Σά ς καλούμε γιά τελευταία φορά: Νά 
διαλύσετε τά Τάγματα. . .νά πάρετε τά 
όπλα κοί νάρθετε σέ μάς. Θά σάς δε
χθούμε μέ άνοικτάς τάς άγκάλας σάν 
άσωτους υιούς. . . Σά ς δηλώνουμε ά- 
νοιχτά ότι δέν πρόκειται νά σάς θίΕου- 
με ατό παρομικρό. Δίνουμε άπό τώρα 
άμνηστεία σ' όποιον φύγει άπό τά Τά
γματα κι έρθει σέ μάς ή γιά νά μείνη 
ή γιά νά παραδώση τό όπλο του».

"Εμειναν δμως φωνή βοώντος. Ούδείς 
έλιποτάκτησε. Άφοδ λοιπόν οί ήρωϊκοί 
δνδρες δέν έπείθοντο διά τής προπαγάν
δας, 6 ΕΛΑΣ καί ή ΟΙΙΛΑ άνέλαδον τόν 
άφανισμόν των μέ τήν φωτιά καί τδ σί
δερο, δπό τήν θλιβεράν ύπόκρουσιν τών 
ραδιοφωνικών καί έντύπων άνακοινώαεων 
τής «Κυίερνήσεως Ένότητος» καί τών εύ- 
νοϊκών σχολίων τών έαμοκρατουμένων Ε λ 
ληνικών έκσμπών τών συμμαχικών ραδιο
σταθμών. . .

Είς τό 6ι6λίον «"Αρης Βελουχιώτης», 
(Β ' Τόμος σ. 437), συγγραφέν άπό κομ- 
μουνιστάς συντρόφους του, δμολογεΐται μέ 
κυνισμόν:

«Ό "Αρης άντιλήφθηκε άπό τήν πρώτη 
στιγμή δτι δ θανάσιμος κίνδυνος ήταν ή 
άνάπτυξη τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας. "Αν 
Ισχυροποιούνταν στά Μωριά καί στή Ρού
μελη καί στήν ’Αθήνα, ούτε δ πόλεμος έ- 
ναντίον τών Γερμανών θά μποροδσε νά συ
νεχιστή χωρίς περισπασμούς, οδτε ή μετα- 
πελευθερωτική έξέλιξι τών π ο λ ι τ ι 
κ ώ ν  πραγμάτων θά ήταν ά ν ε μ π ό -  
δ ι σ τ η». *0 άναγνώστης παρακαλεϊται
νά προσέξη τήν τελευταίαν παράγραφον. 
Είς τό ίδιο βιβλίον, σ. 446, Οπό τόν τ ί
τλον «τό ξεκαθάρισμα», δπάρχει συνοπτι
κή, άλλά μέ άπίστευτον κυνισμόν, περιγρα
φή τών μεγάλων σφαγών, πού έπνιξαν είς 
τδ αίμα, ούχί προδότας καί Γερμανοί ουλ- 
γάρους, άλλά πτωχά άγροτόπαιδα ή έργά- 
τας. Διαβάζομεν:

«Στις 8 Σεπτέμβρη 1944, ύστερα 
άπό άκαρπες προσπάθειες γιά τήν παρά- 
δσσι τών ταγματασφαλιτών, ό "Αρης διέ
ταξε τήν κατάληψη τής Καλαμάτας.

Γράφει ό έ.ά. Ύπαρχηγός Α.Π. 

κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  ΚΟΥΒΑΣ

Στ ις  σφοδρές συγκρούσεις πού άκολού- 
θησαν οί ταγματασφαλίτες είχαν σοβα
ρές άπώλειες, άλλά μεγάλο τους μέρος 
κατώρθωσε νά ύποχωρήση. "Ενα μέρος 
κατέφυγε στά Μ ε λ ι γ α λ δ, ένφ 
οί πιό πολλοί κατέφυγαν στούς Γαργα- 
λιάνους. Στ ις 13 τού Σεπτέμβρη, τό 9ο 
καί τμήματα τού 8ου Συνταγμάτων, έ- 
Εαπέλυσαν έπίθεση έναντίον τής βάοης 
τών ταγματασφαλιτών στά Μελιγαλά. 
Ή  μάχη διήρκεαε τρεις μέρες: 13, 14 
καί 15 Σεπτεμβρίου. . . Τό οχυρό τών 
ταγματασφαλιτών έπεσε. Οί ταγματα
σφαλίτες είχαν μεγάλες άπώλειες (διέ
θεταν 1500 άντρες). Καί κείνοι πού 
πιάστηκαν α ι χ μ ά λ ω τ ο ι  δ έ ν  
γ λ ύ τ ω σ α ν  (σ .σ . ένταΰθα παρα
τίθεται ή άκόλουθος άτιμος καί άηδής 
δικαιολογία): "Επεσαν κάτω άπό τά
χτυπήματα τών βασανισμένων κατοίκων 
τής περιοχής, κατά τ ρ ό π ο  π ο ύ  
δέν έ π ρ ε π ε.  . . » .

. . . « Τ ά  Τάγματα 'Ασφαλείας κύριον 
σκοπόν είχον τήν έΕυπηρέτησιν τού έ- 
χθροΰ, τόν έμφύλιον πόλεμον, τόν άλ- 
ληλοσπορσγμόν. . . » .

Κατάθεσις ’Αλεξ. Μυλωνά.

. . .«Τά τάγματα άσφαλείας ώπλίστηκαν 
κατά πρώτον λόγον όπό τούς Γερμα
νούς, Οί Γερμανοί ώπλισαν τά τάγματα 
τού Παπαδόγκωνα στήν Τρίπολι μέ πυ
ροβόλα καί λοιπόν όπλιαμόν καί τά τά
γματα ε ίς  τήν Θεσσαλονίκην».

Κατάθεσις θεμ. Τσάτσου.

. . . «Τά Τάγμοτα Άσφαλείας έστρστο- 
λογοΟσαν άνθρώπους όπό τάν ύ π ά
κ ο σ μ ο  ν καί πλιατσικολόγους. Κα
νένας καλάς άΕιωματικός δέν κατετάγη 
στά Τάγματα. . . » .
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Κατάθεσις X. Ρουχωτά.

. . .  «Τά Τάγματα έγιναν διά νά έΕυπη- 
ρετήσουν τούς Γερμανούς καί έδρασαν 
ύπό τάς δισταγάς των. . . Ή σ α ν  σώμα
τα ά ν τ ε  θ ν ι κ ά . . .  Ε ις  τήν Εύ
βοιαν τά Τ .Α . ένεργούν μέ γερμανικός 
μεθόδους. Οί Ράλληδες. . . έκεϊ έκαι
γαν σπίτια, έβασάνιΖαν, έσκάτωναν. . .» .

Κατάθεσις Π. Κόκκα, δημοσιογράφου, 
δ/ντοδ τής δημοκρατικής έφημερίδος «Ε- 
ΛΕΪΘΕΡΙΑ» έκ των ήγετών τής άποκλη- 
θείαης «χρυσής» άντιστάσεως.

. . . «Στήν Τρίπολη ό Παπαδόγκωνας έ- 
σκότωοε, έκρέμοσε, έδήωσε. . . τά Τά
γματα Ασφαλείας στάς Πάτρας. . . κρε
μούσαν πολίτες ατά Ψηλά 'Αλώνια. . . 
Πάντοτε πλησίον τών κρεμασμένων, έ- 
στέκοντο δύο τσολιάδες καί εις γερμα- 
νός. . .» .

Κατάθεσις ΙΙαναγιώτου Κανελλοπούλου.
Ήκούσθηααν δμως καί εύθαραεΐς καί έν

τιμοι φωναί:
. . . «'Ολόκληρος ό Πολιτικός κόσμος μό
λ ις έπληροφορήθη τήν άποκήρυζιν τών 
Ταγμάτων Ασφαλείος, έτηλεγράφησεν 
ε ις  τάν Γ. Παπανδρέου (ο. σ. Πρωθυπ. 
Κυβερν. Κα ΐρου): πώς είναι δυνατόν νά 
καταργήτε τά Τάγματα τήν στιγμήν πού 
κινδυνεύει ή Ζωή μας; Άντιθέτως έμείς 
έΖητήσαμεν νά ένισχυθούν τά Τάγμα
τα . . . Τά Τάγματα έθεωροϋντο οί αω- 
τήρες τού λαού. .

Κατάθεσις Γ. Στράτου.

. . .  «Τά Τάγματα είργάσθησαν διά τήν 
έμπέδωσιν τής τάΕεως καί άνάλογα εύ- 
μενή αισθήματα έδσκίμαΖε τότε όλόκλη- 
ρος ό πολιτικός κόσ μο ς .. . » .

Κατάθεσις Ί ω . θεοτάκη πρ. Πρωθυπουρ
γοί}.

. . . «Τούς ένεθάρρυνα νά άναλάβουν, 
τούς έβοηθούσα καί συνεβούλευον τούς 
Πρωθυπουργούς τής Κατοχής».

Δ. Μάξιμος πρ. Πρωθυπουργός.

. . «’y  ϊδρυσίς των ήτο σύμφωνος πρός 
τά Διεθνές Δίκαιον. . . Εάν οί δνδρες 
τών Ταγμάτων Ασφαλείας ένεδύοντο μέ 
στολάς άστυνομικών καί όχι ΕύΖώνων, 
τότε τό πράγμα θά είχε καλώς!»

Στρατηγός Γυαλίστρας.

« Εγώ έκ τών υστέρων μετανοώ, διό
τι δέν έπήγα εις τά Τάγματα».

Καλφαρέντζος, άντισυν/χης είς τόν Έ λ- 
ληνοϊταλικόν Πόλεμον.

Αί έαμόπληκτοι δμως έλληνικαί έκπομ- 
παί τών Ραδιοφωνικών Σταθμών, διά τών 
καταλλήλως είσχωρησάντων είς αύτάς 
Ελλήνων κομμουνιστών και συνοδοιπόρων, 
μετέδιδον:

« Όσοι ύπηρετοϋν ε ίς  τά Τάγματα Α
σφαλείας, θά θεωρηθούν ώς έχθρικώς 
ένεργούντες κατά τών Ηνωμένων Ε 
θνών ( !  ! ) ».

B.B.C. 17 ’Ιανουάριου 1944.
«Τό ΕΑΜ είναι ή μ ό ν η  οργάνω

ση πού άντιστέκεται στόν κατακτητή. Η 
δυνατή τσιμπίδα τού ΕΑΜ δέν άφήνει 
προδότη ή προδότρια ά τ  ι μ ώ ρ η- 
τ ο υ ς .  Οί άγωνιστές τού ΕΑΜ ένερ- 
γοΰν κεραυνοβόλα. . . » .

Α. ’Έντμαν Ρ/Σ Ν. ΊΓόρκης 15.10.43.
Τάς προαναφερθείσας κρίσεις κατά τών 

Ταγμάτων (Κόκκα, Μυλωνά, Π. Κανελλο
πούλου κ .ά .) , προβάλλει καταλλήλως είς 
τό έκ 1112 σελίδων βιβλίον του «Ή έπο- 
ποιία τής Εθνικής ’Αντιστάσεως 1941 - 
1944, δ «συγγραφεϋς» τού ΚΚΕ, Κώστας 
Μπίρκας (έκδοσις ΑΚΜΩΝ 1960, ’Αθήνα) 
καί προσθέτει άναιδέστατα τας ίδικάς του 
κρίσεις:

. .«ΆνάδειΕαν μέσα σ’ αύτά τά αί- 
μότινα γιουρούσια καί τάγματα θανάτου 
καί στελέχη καί πρωτοπαλλήκαρα, πού 
θά άναθυμάται τά όνόμστά τους ό λαός 
τής Αθήνας καί τού Πειραιώς καί θά τι
νάζεται άπό άηδία καί θά φτύνη μέ όρ- 
γή. Ακούστε μερικά:

Πανωλιάακος, ΠλυτΖανόπουλος, Πο- 
ποδόγκωνας, Μπουραντάς, Γερακίνης, 
καί άλλοι πολλοί. Δέν τούς έτιμώρησε 
κανείς μέχρι τώρα. Γαλόνια καί ποράση
μα γέμισαν τις γερμανικές στολές τους», 
(σ. 8 3 3 ).

Ό  ίδιος στρατευμένος είς τό ΚΚΕ συγ- 
γραφεΰς περιγράφει μέ περισσήν θρασύτη- 
τα τήν σφαγήν του Μελιγαλά:

(Σ ε λ . 614 - 616) .  «Οί Σκαλιώτες -  
σ.σ. κάτοικοι τού κεφαλοχωρίου τής πε
ριοχής — τό φύλαγαν μανιάτικο ατούς 
ταγμστολήτες καί τούς γερμανούς. Ε 
πέπεσαν έκδικητικά ένάντια ατούς α ι
χ μ α λ ώ τ ο υ ς  μέ τά τ σ ε κ ο ύ 
ρ ι α  τ ά  κ λ α δ ε υ τ ή ρ ι α  καί 
τις κ ό σ ε ς . . . Στό τέλος τής α ύ- 
θ ό ρ μ η τ η ς  καί θλιβερής αύτής 
σφαγής, μάΖεψαν τούς σκοτωμένους 
καί τούς έρριΕαν στά Εεροπήγαδα πού 
βρίσκοντααν έκεϊ γύρω. . .  Μέσα δέ σ 
αύτούς τούς Γερμανούς καί τους Ελλη
νόφωνους προδότας, δέν ήσαν άπλώς 
πολιτικοί μας άντίπαλοι. . .  »·

*Η πόρωσις τού «συγγραφέως» έκδηλου- 
ται είς τήν σελίδα 617. Γράφει:

«Οταν μετά τά γεγονότα, άντάμωσα 
μέ έναν φίλο μου άπό τό Μελιγαλά, τόν 
Μπορμπαθοδωρή ( ; ) , μοϋ είπε απλά καί 
κοθαρά χωρίς καμμιά λύπηση γιά την 
προσωπική του άπώλεια στό πρόσωπο 
τού γαμβρού του Σκλήφα, ταγματασφα
λίτη τών Γερμανών:

_ Ό  Σκλήφας σκοτώθηκε στοΰ Μελι- 
γολά, καλά τού κάνανε τού κέρατά, 
ντρόπιασε τό σόϊ μας. Καλά τού κάνανε.
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Αριστερά.. ΛεοκοΙ σταυρέ έπΑνω στήν αΙματοβαμμένη γη τής Πατρίδος μας, θυμίζουν είς τούς 
αίωνας το πέρασμα των Οδνων καί των ορδών τού KJK.E. Δεξιά: Ό  Σαράφης ε ίς \ό ν  Λίβανον 
Αναπαύεται υστέρα Από τούς «ήρωικούς» Αγώνες του στάβουνά, άναπηρυχθεΐςάρχηγύς τοϋ ΕΛΑΣ

δια τής γνωστής πρωτοτύπου τελετής. . .
Εγώ θά παντρέψω τήν κόρη μου Κα

τερίνα όχι γιά χήρα του».

Καί τέλος, έν είδη «μνημοσύνου» τών 
θυμάτων εις τήν σελίδα 618 γράφει:

. . . »  Ο ΕΛ Α Σ  σαν οργανωμένο κομ
μάτι αότου τοϋ άγώνα, δέν έχει καμμιό 
σχέση οϋτε ευθύνη άμεση στό συμβάν 
ούτό, πλήν απ' αυτή ίσως (σ.σ. άν μπο
ρούσε νά τό κάνει ποτέ α ύτό ί), ότι δη- 
λοδή δέν όντέστη μέ τά όπλα σφάΖοντας 
τούς Ελληνες Σκολιώτες, γιά νά σώση 
άπ τήν ι ε ρ ή  καί εκδικητική μανία 
τους τούς Γερμανούς δημίους καί τούς 
ταγματαλήτες συνεργάτες—δολοφόνους 
τους. Αν ήταν ποτέ δυνατόν!» Απο
ρεί, ό άνεικδιήγητος αύτός «συγγρα- 
φεύς» . . . .

Τήν 7ην Σεπτεμβρίου 1944 ήλθεν ή σει
ρά τίδν Ταγμάτων Πύργου, τού ’Αχλαδο
κάμπου, τών Γαργαλιάνων. Παντού αίμα, 
φωτιά καί τσεκούρι. Αί έγκληματικαί δμως 
ένέργειαι τών κομμουνιστών Ιτυχον δικαιο- 
λογήσεως δπό τού τότε Πρωθυπουργού τής 
Άπελευθερώσεως! Οδτος έδήλου έλαφρψ 
τή καρδία καί άπό τού πολυτελούς καί 
άσφαλοΰς ξενοδοχείου τού Καΐρου:

...« 'Υ π ά ρ χ ε ι όμως καί ή έπιπλοκή 
των Ταγμάτων Ασφαλείας. Καί πρέπει 
όριστικώς νά διαλυθή ή σύγχυσις. Έπα- 
ναλαμβάνομεν, ό,τι εϊπσμεν, είς τό πρώ- 
τον διάγγελμα. Τά Τάγματα 'Ασφαλείας 
έφ όσον εύρίσκονται είς τήν υπηρεσίαν 
τσϋ έχθροϋ, θ' άντιμετωπίΖωνται ώς έ- 
X θ ρ ι κ ά τμήματα. Υπό τοιαύτας 
συνθήκας, ή σ ύ γ κ ρ ο υ σ ι ς  δ έ ν  
ε ί ν α ι  α υ τ ο δ ι κ ί α ,  οϋτε έμ- 
φύλιος πόλεμος. Εΐνσι άπλώς σύγκρου- 
σις μέ τόν έ χ θ ρ ό ν . Είναι μά
χη. . .» . Ωστε ή έΕόντωσίς των ήτο νό
μιμος καί δίκαια καί μάλιστα έθνική 
πρόΕις! !

Καί δπερέβαινε κάθε δριον φαντασίας... 
Π.χ* στό Περδικάκι Βάλτου, δ καπετάν

Χάρος καθωριζεν δχι μόνον τό είδος τού 
θανάτου, άλλά καί τήν διάρκειαν τού μαρ
τυρίου! Ό  χρόνος έποίκιλεν άπό μιδς μέ
χρι είκοσιν ημέρας! Ή  άνωτάτη μάλιστα 
αύτή ποινή έπεβλήθη άπό τόν αίμοβόρον 
έλασίτην, εις τόν έθνικόφρον-α κρατούμε
νον τού ΕΛΑΣ, ιατρόν Χρ. Πάγγειον. Οΰ- 
τος, ώς αναφέρει ό έκ των ήγετών του 
ΕΔΕΣ, ιατρός Στ. Χούτας, έσύρετο έκά- 
στην πρωίαν άπό τήν Φυλακήν εις τόν τό
πον τού μαρτυρίου. Ε κ ε ί διηνοι'γο,ντο βρα
δέως διά μαχαιρών αί σάρκες του, άρχι- 
κώς τών άκρων, έν συνεχεία δέ καί τού 
δπολοίπου σώματός του. Είς τάς δημιουρ- 
γουμένας βαθείας πληγάς, έρρίπτετο άλας, 
μετά δε τήν έπίδεσίν των, μετεφέρετο έκ 
νέου είς τάς φυλακάς. Τήν έπομένην με
τεφέρετο πάλιν είς τόν τόπον τού μαρτυ
ρίου, δηλαδή τήν οικίαν τού έςωμότου τα
γματάρχου Κ. Καρακώστα. Διενοίγοντο 
πληγαί νέαι, μέ τόν ίδιον τρόπον. "Οταν 
έπλησίασεν ή 20η ήμερα, άπέκοψαν τά 
κρεουργημένα άκρα του καί τόν έτύφλω- 
ααν. Τήν 20ην ήμέραν δ μάρτυς - ιατρός 
μέ κατακρεουργημένον τό σώμα καί σ κ ω- 
λ η κ ό β ρ ω τ ο ν ,  τελών έν άφααίφ, 
έσύρθη διά σχοινιών καί έρρίφθη είς τήν 
μάνδραν Καρακώστα, δπου κατεσπαράχθη 
υπό έγκεκλεισμένων έκεΐ πειναλέων 
χ ο ί ρ ω ν » .

Είς τήν πολυπαθή έξ άλλου καί αίμα- 
τοβαμμένην Μακεδονίαν, διά τήν έξόντωσιν 
τών έθνικοφρόνων έβοήθησαν τούς Έλασί- 
τας καί οί Β ο ό λ γ  α ρ ο ι! Δέν^τό 
λέγομεν ήμεΐς. Τό δμολογεΤ δ συνεργάτης 
τού ΕΑΜ/ΚΚΕ, Διοικητής τού 26ου Συν
τάγματος ΕΛΑΣ, Κ. Κωνσταντάρας τα
γματάρχης, (ψευδών. Κ. Λογοθέτης) είς 
τά βιβλίον του «’Αγώνες καί διωγμοί», 
(σελ. 269):

«Στή σύγκρουση Ε Λ Α Σ  καί έθνικι- 
στών, ή ιστορική άλήθεια έπιβάλλει νά 
λεχθη ότι άναμίχτηκσν καί οί Βούλγα- 
ρσι. . .

. . .Σ τ ή  Νικήσιανη, δ λόχος τού ΕΛΑΣ 
πού χτύπησε έθνικιστικό τμήμα, χρησιμο- 
ποησε καί τούς Βουλγάρους πού είχε αι
χμαλωτίσει πριν λίγες μέρες στό Όρφάνι. 
Τμήμα Παρτιζάνων (σ.σ. Βουλγάρων) 3ο- 
ηθησε τό τάγμα Ιναραϊσκάκη, δταν μπήκε 
στή Χρυαούπολη. Βουλγαρικό τμήμα έγκα- 
τεστημένο στό ύψωμα Φιλίππων έρριξε 
βλήματα δλμων, πού προκάλεσαν ζημιές 
και θύματα στή Ραχτσά, δταν δ Καραϊ- 
σκάκης άρχιζε τήν έπίθεσί του κατά τών 
έθνικιστών».

Ή  ΠΕΕΑ, δηλαδή έν τή ούσίφ αυτό τού
το τό ΚΚΕ, έπιχειρεΐ συγχρόνως, πλήν 
τού αιματηρού δυναμικού έκίβιασμοΰ, καί 
έν συναρτήσει πρός αύτόν καί πολιτικόν 
τοιούτον. Προβάλλουσα δήθεν έπεισόδιον 
μεταξύ ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ (δημιουργηθέν 
σκοπίμως ύπό τού ΕΛΑΣ), ύπέβαλεν είς 
τήν Κυβέρνηαιν νέους δρους, διά τήν συμ
μετοχήν τών Έαμιτών τούς έξής:

1. Διατήρησις τοϋ Ε Λ Α Σ  ύπό τόν όν 
είχε χαρακτήρα καί όργάνωσιν καί 
συγχώνευσιν είς αύτόν τών ΕΟ ΕΑ  
(Ε Δ Ε Σ  κλπ .).

2. Διορισμός «ώρισμένου Αρχιστρατή
γου». Καί έάν μέν ούτος έγκατα- 
σταθή είς τήν 'Ελλάδα, έπιτελάρ- 
χης του νά είναι αξιωματικός τοϋ 
Ε Λ Α Σ . "Αν θά παρέμεναν είς τό 
έξωτερικόν, τότε νά διορισθή 'Αρ
χηγός τών Ανταρτών, άξιωματικός 
άνήκων είς τάς τάξεις τοϋ Ε Λ Α Σ .

3. Γενική άμνηστεία είς τούς ύπευθύ- 
νους διά τό κίνημα Μ. 'Ανατολής.

4. Παραχώρησις έπτά έκ τών 15 Υ 
πουργείων καί 'Υφυπουργείων είς 
τό Ε Α Μ /Κ Κ Ε , έν οΐς τά Υπουρ
γεία Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,  Δ ι 
κ α ι ο σ ύ ν η ς  καί τό Ύφυ- 
πουργεϊον Σ τ ρ α τ ι ω τ ι  κ ώ ν .

5. Έγκατόστασις κλιμακίου τής νέας 
Κυβερνήοεως είς τά βουνά τής Έ λ-
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Τιχ ήγετιχα στελέχη του ΕΛΑΣ. Ένα συνοθύλιευιμα. κα,τσχπλιάδων, κομμουνιστών καί. δλίγων 
άξ/κών, παραβατών τοϋ δρκου των. ΕΙς τδ χέντρον: οί "Αρης καί Σαράφης καί παραπλεύρως τού
των δ ιδρυτής τής ΟΠΛΑ Σπΰρος Κωτσάκης (Νέστορας). Είς τά δύο άκρα: άριστερά δ τ/ρχης 
θ . Μαχρίδης χαί δεξιά δ γηραλέος σμήναρχος Μϊχος, άμφύτεροι ώς άμελητέον συμπλήρωμα.

λάδος καί δή είς τήν ύπό του ΕΑΜ 
— Ε Λ Α Σ  έλεγχομένην περιοχήν.

Οι δροι οότοι, αυμφωνούαης και τής 
Βρεττανικής Κυβερνήσεως, άπερρίφθηοαν. 
Συγχρόνως είς τόν στρατιωτικόν τομέα, δ 
στρατηγός Κ. Βεντήρης, τή βοηθείφ όλι- 
γομελοΟς ΓΕΣ καί τή συνδρομή τοΰ Βρετ- 
τανοΰ Φιλέλληνος αντιστράτηγου ΙΙαίη- 
τζετ, άνασυνεκρότησε τάς διαλυθείσας I 
και II Ταξιαρχίας. Συνεκροτήθη δέ καί 
νέα, ή περίφημος II I  Ελληνική ’Ορεινή 
Ταξιαρχία. Ή  διοίκησις τής νέας ταό- 
της Μονάδος άνετέθη είς τόν γενναίου συν
ταγματάρχην (τότε) Θρασύβουλον Τσακα- 
λώτον, μέ ύποδιοικητήν τόν έπίσης γεν- 
ναϊον άντισυνταγματάρχην (τότε) Παπα- 
δόπουλον Ν. (έπονσμασθέντα Πκπποδν). 
Ή  δύναμις τής έξαιρέτου ταότης μονάδος, 
καταστάσης λίαν άξιομάχου, τόν Αύγου
στον 1944 άνήλθε περίπου είς 3.400 αξιω
ματικούς καί στρατιώτας.

Δέον νά σημειωθή, δτι άπό τάς άρχάς 
Αύγούστου 1944 εδρίσκετο παρά τφ 'Αρ
χηγέ ίφ τοδ ΕΛΑΣ Σοβιετική Στρατιωτική 
Αποστολή. Ταότης προΐστατο ό άντισυν- 
ταγματάρχης Γκρέγκορυ Ποπώφ καί με- 
τεΐχον οί ταγματάρχαι Ίβάνωφ, Τροίαν, 
Καραμάνωφ, έτεροι άξιωματικοί καί δ με- 
τέπεια έπιτετραμμένος τής ΕΣΣΔ είς ’Α
θήνας, Νικολάϊ Τσερνίτσεφ.. .

Τήν 2αν Σ/6ρίου, ώς προανεφέρθη καί 
άφοΟ 6 Γ. ΙΙαπανδρέου άπεδέχθη τόν δρον 
« ν ά  ά π ο κ η ρ υ χ θ ώ σ ι  τ ά  ά- 
παρτιζόμενα άπό πολλάς χιλιάδας νέων 
'Ελλήνων Τάγματα ’Ασφαλείας, έδέχθη τό 
ΕΑΜ/ΚΚΕ νά είσέλθη είς τήν Κυβέρνησιν 
’Εθνικής Ένότητος (προφανώς τή πιέσει 
καί τών Σοβιετικών), 8ι’ Ιξ έαμιτών Τ - 
πουργών. Έ ν τω μεταξύ, ή III Ταξιαρχία, 
μεταφερθεΐαα είς τήν ’Ιταλίαν, έμεγα- 
λούργει μετά τών Συμμάχων είς τάς μά- 
χας διά τήν κατάληψιν τού Ρίμινι, καθα- 
γιάσασα τόν θρδλον της διά τοΟ αίματος 
τών άνδρών της, οΐτινες έπεσαν είς τάς

σκληράς μάχας. Είναι οί άθάνατοι Ριμι- 
νΐτες, μέ έπικεφαλής τόν ήρωα θρ. Τσα- 
καλώτον, πού άπεκλήθησαν περιφρονητι- 
κώς άπό τόν μή άναμιχθέντα είς τήν «άν- 
τ'στααιν» παλαιοπολιτικόν Γ. Καφαντάρην 
ιπ  ρ α  ι τ ω ρ ι α ν ο I», δπως θά ίδω
μεν είς τήν έξιστόρησιν τών Δεκεμβρια
νών . . .

Ώ ς πρός τόν σκοπόν καί τάς προθέσεις 
τής ίδρύσεως τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας, 
προσθέτομεν καί τά κάτωθι στοιχεία, δια- 
φωτιστικά, διά τούς καλής πίστεως συ- 
ζητητάς καί ούχί βεβαίως διά τό ΚΚΕ μέ 
τήν «ιδιόρρυθμον» ήθικήν του καί τήν πί- 
στιν του είς τό λενινιστικόν αξίωμα: «δ 
σκοπός άγιάζει τά μέσα - έστω καί ανή
θικα. . .» .

(ΣυνεχίΖεται)

Σ η  με ί ω σ ι ς :

σ. Πάσα καλόπιοτος διόρθωσις, συμπλή- 
ρωσις, άκόμη καί άνασκευή, έκ μέ
ρους τών αγαπητών άναγνωστών 
μας, τοϋ παρόντος ιστορήματος, εί
ναι μεγίστη χαρά διά τόν υποφαι
νόμενον, δεδομένης μάλιστα τής έλ- 
λείψεως άΕιολόγων πηγών, 

β. Διευκρίνισών τούς χαρακτηρισμούς 
«έμφύλιος πόλεμος— έΕωθι έπίθεσις 
καί εισβολή», άναφέρω τά έΕής:
— "Απασοι αί ένέργειαι τοΰ Κ Κ Ε , ώς 
καί όλων τών Κ .Κ . —έΕαιρέσει τών 
τοιούτων τών δύο ήγετίδων Δυνά
μεων τοΰ Κομμουνισμού— είναι Ε ε- 
ν ο κ ί ν η τ ο ι, διότι διατάσσον- 
τοι καί έΕυπηρετοΰν, έν τελευταία 
όναλύσει, τάς έπιδιώΕεις καί τά σχέ
δια τών δύο αύτών Δυνάμεων, ύφ' 
άς τά Κ .Κ . τελούν ε ίς  σχέσιν έΕαρ- 
τήσεως, άναλόγως τής έντάΕεως 
έκόστου Κ .Κ . '

γ. Ό  έμφύλιος πόλεμος είναι τό δρα

στικόν μέσον δΓ οΰ τά Κ .Κ . έπιτυγ- 
χάνουν —μετ' έπιτυχή έκβασίν του 
— τόν όμετακίνητον τελικόν σκοπόν 
των. Δηλαδή τήν κατάληψιν τής έ- 
Εουσίας (π .χ ., ώς είς Ρωσίαν, Κ ί
ναν, άνεπιτυχώς ε ίς  "Ισπανίαν καί 
άλλαχοϋ). Πλέον όμως τούτου ή κα
τά τήν έΕέλιΕιν τοϋ έμφυλίου πολέ- 
ιμου, μεταχειρίζονται —όταν αί συν- 
θήκαι, τοπικοί καί διεθνείς τό έπι- 
τρέπουν—τήν έ Ε ω θ ι έ π ί -  
θ ε σ ι ν καί  ε ι σ β ο λ ή ν .

δ. Τούτ' αύτό συνέβη κατά τόν συμμο
ριτοπόλεμον 1946 —1949, όστις έΕ 
ύπαρχής δ έ  ύ π ή ρ Ε ε ν  έ μ 
φ ύ λ ι ο ς  π ό λ ε μ ο ς ,  ώς 'ι
σχυρίζεται τό Κ .Κ .Ε .  καί οί Συνο
δοιπόροι πρός συγκάλυψιν τής 
π ρ ο δ ο σ ί  α ς  των, άλλά έ- 
π ί θ ε σ ι ς  έΕωθι, έκ βάσεων έ- 
Εορμήσεων καί άνεφοδιασμοϋ πέραν 
τών συνόρων μας καί τή βοήθεια έμ- 
ψύχου καί άψύχου ύλικσύ έκ μέρους 
τών γειτονικών κομμουνιστικών κρα
τών. Έπίθεσις δέ ούχί έναντίον 
'Εθνικών 'Οργανώσεων, άλλά κατ 
αυτής τούτης τής Πατρίδος καί τοΰ 
Κράτους ( Εθνικού Στρατού — Σω 
μάτων Άσφολείας —  Κρατικής Δι- 
οικήσεως κ .λ .π .) . 'Αντικειμενικός 
σκοπός ύπήρΕεν ού μόνον ή κατάλη- 
ψις τής άρχής ύπό τοΰ Κ .Κ .Ε . ,  άλ
λά διά ταύτης ή πραγματοποίησις 
τοΰ προαιώνιου όνείρου τών Σλαύ- 
ων ,δηλαδή ή άπόσπασις τής Μακε
δονίας καί ή έΕοδός των είς τήν 
θερμήν θάλασσαν τοΰ Αιγαίου, 

ε . Περί τής περιόδου ταύτης θέλομεν 
άναφέρει έκτενώς είς τό οίκεϊον 
κεφάλαιον τοϋ ιστορήματος.

Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  I. Κ Ο Υ Β Α Σ  

έ.ά. Ύπαρχηγός Α.Π.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΕΠΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Ρ  ΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ των καθηκόντων μου, ώς 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, απευθύνω πρός 

άπαντας ύμάς θερμόν ’Επαναστατικόν χαιρετισμόν καί 
τάς καλλίτερος μου εύχάς.

Αί συνθήκαι, ύπό τάς όποιας αί Ένοπλοι Δυνά- 
μεις τής Χώρας άνέλαβον τήν πρωτοβουλίαν άποκατα- 
στάσεως τής ηρεμίας καί τής γαλήνης μεταξύ τού λαού, 
σάς είναι γνωστοί.

Ή  κρισιμότης Εξ άλλου τής καταστάσεως, ή όποία 
προηγήθη καί ή άνάγκη άμεσου καί άποφασιστικής 
άντιμετωπίσεως των έκ ταύτης δημιουργηθέντων προ
βλημάτων, δίδει τό μέτρον τής εύθύνης τήν όποιαν έπω- 
μίζομαι είς τόν Ιδιαιτέρως λεπτόν καί εύαίαθητον το
μέα τής Δημοσίας Τάξεως.

’Από σάς ζητώ νά παραμείνετε εις τάς έπάλξεις 
δραστηριοποιούμενοι Ιτι περαιτέρω πρός έξασφάλισιν 
τών άπαραιτήτων διά τήν εύημερίαν καί τήν πρόοδον 
τοΰ Εθνους προϋποθέσεων, τουτέσπν τής Δημοσίας 
Τάξεως καί ’Ασφαλείας.

Είς πάσαν περίπτωσιν, βοηθήσατε τόν "Ελληνα 
πολίτην νά άντιληφθή τήν Εθνικήν καί κοινωνικήν Απο
στολήν σας καί νά συμπαρασταθή είς τό εργον σας.

Καταδείξατε διά τής άψόγου συμπεριφοράς σας, 
δτι διάκεισθε φιλικώς πρός τούς πολίτας καί δτι είσθε 
τεταγμένοι νάτούς ύπηρετήτε και νά τούς προστατεύητε.

Συνεργασθήτε έν άγαστή σύμπνοια είς δλα τά κλι
μάκια τής ιεραρχίας, μέ τήν πεποίθησιν, δτι μόνον διά 
τής πλήρους καί συνεχούς συνεργασίας θά έπιτύχητε τά 
προσδοκώμενα ύπό τής πολιτείας άποτελέσματα.

Τάς έκδηλώαεις καί ένεργείας σας νά διακρίνη, 
πέραν τής εύγενείας καί τής καλωσύνης, ή σύνεσις, ή 
σεμνότης, ή ψυχραιμία, ή άμεροληψία, ή δικαιοσύνη, 
άλλά καί ή σταθερότης καί άποφασιστικότης.

Διατηρήσατε τήν πίστιν σας είς τάς άρχάς τής 
’Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967, τήν 
έφαρμσγήν τών όποιων αί "Ενοπλοι Δυνάμεις άνέλαβον 
να Εξασφαλίσουν χάριν τής Εθνικής ένότητος καί τής 
προόδου.

Είς πάσαν πρωτοβουλίαν σας, τείνουσαν είς βελτίω- 
σιν τών προσφερομένων πρός τό κοινόν ύπηρεσιών σας, 
θά μέ ευρητε ένθερμον ύποστηρικτήν καί συμπαραστά
την.

'Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΜΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

"Ρ’ ΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ τών καθηκόντων μου, ώς 
_ Αρχηγού τρΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 

έκφράζω τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου πρός τήν 
ηγεσίαν τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τόν Έξοχώτατον 
Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καί άπευθύνω πρός άπαντας

τούς ύφ’ ήμάς άστυνομικούς καί διοικητικούς ύπαλλή- 
λους χαιρετισμόν άγάπης καί αισιοδοξίας.

Ή  προσγενομένη είς έμέ τιμή είναι ύψίστη ή δέ 
εύθύνη βαρυτάτη. Συναισθανόμενος πλήρως καί τήν 
τιμήν καί τήν εύθύνην ταύτην υπόσχομαι δτι θά άνα> 
λώσω δλας μου τάς δυνάμεις διά νά άνταποκριθώ είς 
τάς ύποχρεώσεις μου καί καταστώ σΰτως άξιος τής Εμ
πιστοσύνης τών Ενόπλων Δυνάμεων, αίτινες Ενσαρκώ
νουν τήν ΰπαρξιν καί τό μεγαλείον τοΰ "Εθνους καί 
τών ύμετέρων προσδοκιών.

Βασική προΰπόθεσις διά τήν Επιτυχίαν τής Απο
στολής μου είναι ή άμέριστος καί όμόθυμος συμπαρά- 
στασις δλων σας. Αύτήν τήν συμπαράστασιν, ήτις πη
γάζει άπά τήν ύφ’ ής διακατέχεσθε πάντοτε ύψηλήν 
συναίσθησιν τοΰ πρός τήν Πατρίδα καί τά Εθνικά ιδεώ
δη καθήκοντος, Εξαιτοϋμαι καί άπό τής Θέσεως ταύτης 
καί είμαι βέβαιος δτι, δπως πάντοτε καί τώρα Θά μοΰ 
τήν παράσχετε προθύμως, μεγαλοφρόνως καί είς δλην 
της τήν εκτασιν.

Δέν Επιθυμώ νά άναφερθώ διεξοδικώς είς τά κα
θήκοντα καί τάς ύποχρεώσεις σας, ώς τοΰτο συνηθίζε
ται είς παρόμοιας περιστάσεις, διότι πιστεύω δτι τοΰτο 
θά άπετέλη μίαν ούχί άναγκαίαν έπανάληψιν.

Αισθάνομαι δμως υποχρεωμένος νά καταστήσω · 
ύμάς κοινωνούς ώρισμένων άντιλήψεών μου, αίτινες καί » 
δέον νά Αποτελούν τήν κατευθυντήριον γραμμήν δλων 
τών Ενεργειών σας.

’Αποτελεί άκράδαντον πεποίθησιν δτι τά άστυνο- 
ιμικά καθήκοντα άσκοΰνται εύχερέστερον καί άποτελε- 
αματικώτερον δταν κατά τήν Εκτέλεσίν των πρυτανεύη 
ή σύνεσις, ή μετριοφροσύνη, ή ψυχραιμία καί ή Επιεί
κεια.

Ή  περιφρούρησις τής δημοσίας καί Εθνικής άσφα- 
λείας δέον νά άποτελή τό κύριον μίλημα άπάντων τών 
άστυνομικών καί πρός τόν σκοπόν τούτον Επιβάλλεται 
δπως ούτοι Επιδεικνύουν άδιάλλακτον σταθερότητα καί 
άνεξάντλητον Επιμονήν.

Ο σεβασμός τοΰ πολίτου καί ή άπεριόρκττος άγά- 
πη πρός τούς νέους έξειδανικεύουν καί καταξιώνουν τό 
άστυνομικόν Εργον.

Καί τέλος ή έντιμότης, ή ειλικρίνεια, ή εύπρέπεια m  
καί ή Εργατικότης προσδίδουν άκαταιμάχητον δύναμιν, ■  
καταλυτικήν πάσης άντιξοότητος έν τή Ενασκήσει τοΰ I
άστυνομικοΰ λειτουργήματος. I

Περαίνων σάς καλώ δλους είς αίαν ύψηπετή σω- I  
ματικήν, ψυχικήν καί πνευματικήν Εξέγερσιν, ίνα συ- I  
νεχισθή καί λαμπρυνθή Ιτι περαιτέρω ή παράδοσις καί I  
ή ; ιστορία τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων π ρ ό ς^ Β  
δόξαν τοΰ "Εθνους καί χάριν τής ευημερίας τοΰ Έλλη- 
νικσΰ Λαοΰ. Ή  ήμετέρα άγάπη καί κατανόησις δλων 
τών προβλημάτων σας θά είναι σταθερά, συνεχής καί 1 
ειλικρινής.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  Μ

ΣΠ ίΡΙΔΩ Ν  ΜΙΧΕΛΗΣ U
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Υ ΠΗΡ Ε Σ Ι ΑΚΑ
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤ. Δ/ΝΤΗΣ Β' 

κ. Η Λ Ι Α Σ  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Σ

Σ Υ Ν Α Θ Ρ Ο Ι Σ Ε Ι Σ
Κ Α Ι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ/νου καί τέλος).

2. Δ ι ό  τ ή ν  α σ φ ά λ ε ι α ν  
τ ι ϊ ι ν  Τ ρ α π ε Ζ ώ ν

Αί ληστεία ι των τραπεΖών εις τάς 
Η .Π .Α . άπησχόλουν σοβορώς τάς κατα- 
διωκτικός όρχάς, λόγω τοϋ ίδιάΖοντος 
τρόπου ένεργείας τών γκάγκστερς. Οΰ- 
τοι είσήρχοντο έντός τών τραπεΖών, 
κατά τάς ώρας συναλλαγής καί διά τής 
άπειλής τών όπλων. ήνάγκαΖον τόν τα
μίαν νά ποραδώση τά χρήματα. Πάσα 
κίνησις, ύφ" οίουδήποτε, συνεπήγετο θά
νατον. Ή  σύγχυσις ήτις έπεκράτει πα
ρά τφ συναλλακτικά) κοινψ διηυκόλυνε 
τήν άσφαλη φυγήν τούτων. Πρός άντι- 
μετώπισιν τήζ κατοστόσεακ; ταύτηζ τά 
δσκρυγόνα έκρίθησαν ώς τά μόνον ικα
νόν μέσον ποός άνσχαίτισιν τών οϋτω 
δρώτων γκάγκστερς. Πρός τούτο, συ
σκευή έκτοΕεύσεως δακρυγόνων έγκαθί- 
στοται έντός τής οίθούσης συναλλαγής.
Η συσκευή αϋτη συνδέεται μέ μπουτόν, 

τό όποιον εύρίσκεται έπί τοϋ δαπέδου 
κοί πλησίον τών ποδών τοϋ ταμίου. 
(ύταν έκδηλωθή τοιαύτη έγκληματική 

ένέργεια, ό ταμίας πιέΖει τό μπουτόν 
άνευ πολλών κινήσεων καί τό δακρυ- 
Υόνον κατακλύζει τήν αίθουσαν ένθα οί 
λησταί. Συγχρόνως, οί θϋραι κλείουν 
αυτομάτως διά τής ίδιας κινήσεως καί 
έγκλωβίΖονται οί λησταί, ανίκανοι πλέον 
πρός δρασιν. Οί Αστυνομικοί, οϊτινες 
καταφθάνουν, φέροντες προσωπίδας, 
συλλαμβάνουν τούτους, όνευ κινδύνου 
τής Ζωής των.

3. Δ ι ά  τ ή ν  ά σ φ ά λ ε ι α ν
τ ω ν  χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν

Έντός τοϋ χρηματοκιβωτίου τοποθε
τείτο! συσκευή έκτοΕεύσεως δοκρυγό- 
νου. Έ ά ν  ό διαρρήκτης κατορθώση νά 
παραθιόση τούτο, ειδική σύνδεσις μετα
δίδει σήμα εις τό Κέντρον Τηλεπικοινω
νιών τής Αστυνομίας (διά τής όφής έρυ- 
θροϋ φωτός), ή δέ δακρυγόνος συσκευή 
έκτοΕεύει ποσότητα δοκρυγόνου, ικανήν 
νά κατοστήση άνίκανον πρός μετακίνησιν 
τόν διαρρήκτην μέχρις άφίΕεως τής ’Α 
στυνομίας.

4. Δ ι ά  τ ή ν  ά ο φ α λ ή  μ ε -  
τ α φ ο ρ ά ν  χ ρ η μ ά τ ω ν  

ΰ π ό  ά τ ό μ ο υ

Ο  χαρτοφύλσΕ, ένθα τά χρήματα, 
προσδένεται έπί τοϋ καρποϋ τής χειρός. 
Ο δράστης άρπάΖει τόν χαρτοφύλακα 

καί προσπαθεί νά τόν άποσπάση. Ή  
έλΕις όμως, άνοίγει βαλβίδα έκ τής ό
ποιας έΕέρχεται δσκρυγόνον. Ό  δρά
σ η ς  έγκαταλείπει τήν προοπάθειάν του 
κοί τρέπεται ©ic φυγήν npoc άποφυγήν 
συλλήψεώα του ΰπό παρατυχόντων πο* 
λιτών ή κοτοφθάνοντος Αστυνομικού.

5. Δ ι ά τ ή ν  κ α θ υ π ό τ α Ε ι ν  
τ ώ ν  κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  ε ι ς  
τ ά ς  φ υ λ α κ ά ς

Συχνά έκδηλοϋνται ταραχαί έντός τών 
φυλοκών μέ σοβαρός συνέπειας (Η Π Α ).

Οί κρατούμενοι αιχμαλωτίζουν τούς 
φύλακας καί τούς κρατούν ώς ομήρους, 
ϊνα έΕαναγκάσουν τάς Ά ρχάς εις πρά
ξεις ή παραλείψεις παρανόμους.

Πρός πράληψιν τών έπικινδύνων τού
των κατοστόσεων, αί μεγάλαι φυλακαί 
τών Η .Π .Α . έχουν έγκσταστήσει συ- 
σκευάς έκτοΕεύσεως δοκρυγόνων έντός 
τών έπικινδύνων χώρων. Τάς συσκευάς 
ταύτας τάς θέτουν εις ένέργειαν άπό ά- 
σφαλείς θέσεις.

Οσάκις ήθελεν έκδηλωθή ταραχή έν
τός τής φυλακής, οί φύλακες στρέφουν 
τόν διακόπτην καί όλόκληρος ό χώρος, 
ένθα οί στοσιοσταί, κατακλύζεται ύπό 
δακρυγόνου. Ή  έπίδρασις τοϋ δακρυγό- 
νου άνογκόΖει τούς στασιαστάς εις ύπο- 
ταγήν.

Π Α Ρ Α ΓΟ Ν ΤΕΣ  Ε Π ΙΔ Ρ Ω Ν ΤΕ Σ  ΕΠΙ 
Τ Η Σ  Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Ο Σ  ΤΩΝ 

Δ ΑΚΡΥΓΟ Ν Ω Ν

Α ’ Κ α ι ρ ι κ ο ί  σ υ ν θ ή κ α ι

Καιρικοί συνθήκαι έπηρεάΖουσαι τήν 
όποτελεαματικότητα τών δοκρυγόνων 
είναι:

1. Ό  " Α ν ε μ ο ς  (Κατεύθυνσις 
καί ταχύτης).

Ό  άνεμος έπηρεάΖει τά δακρυγόνα, 
διότι παρασύρει τό νέφος μακράν τοϋ

χώρου ρίψεως καί μειώνει τήν πυκνό
τητά του. Έ νεκα  τούτου, ή κατεύθυνσις 
καί ή ταχύτης τοϋ άνεμου πρέπει νά θεω
ρούνται ώς αποφασιστικοί παράγοντες 
όποτελεαματικότητος τών δακρυγόνων.

Διά τούτο, πριν ή ριφθοϋν τά δακρυ
γόνα, πρέπει νά έΕακριβοϋται ή διεύ- 
θυνσις τοϋ άνεμου, ϊνα τά όχήματα κα
ταλαμβάνουν κατάλληλον θέσιν έναντι 
τοϋ όχλου. Κατάλληλος δέ θέσις είναι 
έκείνη ή έχουσα τόν άνεμον όπισθέν 
των. Εάν τούναντίον τά όχήματα δέν 
καταλάβουν κατάλληλον θέσιν, ύπάρχει 
κίνδυνος νά προσβληθούν μόνον αί "Α
στυνομικοί δυνάμεις ύπό τών δακρυγό
νων καί όχι οί διαδηλωταί.( ’ ) .

Οοψ μεγαλυτέρα είναι ή ταχύτης 
τοϋ άνέμου, τόσω μεγαλυτέρα πρέπει νά 
είναι ή άπόστασις τής γραμμής ρίψεως 
τών δοκρυγόνων άπό τούς διαδηλωτάς. 
(Γραμμή ρίψεως είναι τό σημεϊον έπί 
τοϋ όποιου θά πίπτουν αί χειροίβομβίδες. 
Εν περιπτώσει άνέμου, απαιτείται με

γαλυτέρα ποσότης δοκρυγόνων διά τήν 
προσβολήν τού χώρου ένθα ή συνάθροι- 
σις.

Εντός τών πόλεων είναι δύσκολον 
νά καθορισθή ή διεύθυνσις τοϋ άνέμου, 
καθ' όσον αϋτη έναλλάσσετοι συχνά λό
γω τών ρευμάτων άέρος άτινα δημιουρ- 
γοϋνται έΕ αιτίας τών ύψηλών κτιρίων 
καί τών πολλών καί στενών οδών.

2. Ή  β ρ ο χ ή .  Ή  βροχή έπηρεά- 
Ζει τήν άποτελεαμοτικότητα τών δακρυ
γόνων, διότι έμποδίΖει τήν όνύψωσιν 
τού νέφους τούτων.

Επίσης τό βρόχινον ϋδωρ δύναται νά 
χρησιμοποιηθή ύπό τών προσβληφθέντων 
διά τήν πλύσιν τών οφθαλμών καί οϋτω 
νά περιορισθπ ή καί νά έΕαλειφθή ή έ- 
ρεθιστικότης τού άερίου.

3. Ή  ό μ ί χ λ η. Αϋτη καθιστά 
δυσχερή τήν ρϊψιν τών δοκρυγόνων, 
καθ’ όσον δέν δυνάμεθα νά καθαρίσω- 
μεν τήν ύπ" αύτών κσλυπτσμένην περιο
χήν, λόγω τής όμοιότητος τής όμίχλης 
καί τοϋ δοκρυγόνου νέφους.

Β" Δ ι α θ έ σ ι μ ο ς  π ο σ ό τ η ς  
δ α κ ρ υ γ ό ν ω ν .

Η διαθέσιμος ποσότης δακρυγόνων 
όποτελεϊ άποφοσιστικόν παράγοντα έ- 
παρκείας τοϋ σχεδίου διαλύσεως συνα- 
θροίσεως. Χρήσις άνεπσρκοΰς ποσότη- 
τος κοθίσταται άνοπστελεσματική, ένίο- 
τε δέ καί έπιβλοβής, έθιΖομένου τού ό
χλου εις τό μέσον τούτο. Χρησιμοποίη- 
σις μικρός ποσότητος δακρυγόνων, θά 
έχη ώς άπστέλεαμα νά μή κολύψη μέ 
πυκνόν νέφος όλόκληρον τόν χώρον έν
θα ή συνάθροισις (καί τό όποιον πρέπει 
νά διατηρηθή έπί τινα λεπτά τής ώρας) 
καί οϋτω δέν θά έΕαναγκασθοΰν οί συ- 
νοθροισθέντες εις άπομάκρυνσιν.

Ε-ίς περίπτωσιν μή ύπάρΕεως έπαρ- 
κοϋς ποσότητος δοκρυγόνων διά τήν 
άντιμετώπισιν άνασυντάΕεως τοϋ όχλου, 
σκοπι,μότερον είναι νά μή χρησιμοποιηθή 
τό μέσον τούτο πρός διόλυσιν τής συνο- 
θροίσεως.

(1) Τψ 1960 έχρηαιμοποιήβησαν δακρυ
γόνα κατά τών οικοδόμων. ’Επειδή δμως 
δέν έλήφβη 6π’ δψιν ή κατεύθυνσις τοβ 
άνέμου, ταΟτα προσέβαλον τούς ’Αστυνο
μικούς καί δχι τούς διαδηλωτάς.



Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ ΙΣ  Δ ΑΚΡΥΓΟ Ν Ω Ν  ΚΑ Ι 
Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΔΩ Ν

Χρησιμοηοιούμενον τό κάνιστρον,
δι αρκεί έν συν άλω 7 ώρας.

θμοφόρου τής Χωροφυλακής διά τήν 
έκτέλεοιν τής κοινής έντολής των.

α) Δ α κ ρ υ γ ό ν ω ν

Τ6 δακρυγόνα καί λοιπά μέσα πρέπει 
νά έναπσθηικεύωνται εις χώρον δροσε
ρόν καί Εηρόν καί έφ' δοον είναι εφι
κτόν, σταθερός θερμοκρασίας.

Τούτα πρέπει νά διατηρώνται έντος 
των κυτίων δπου είναι συσκευασμένα 
6πό τό έργοστόσιον παραγωγής των.

Εάν τά κυτία άνοιγοϋν, πρέπει νά 
κλείωνται καί νά οφραγίΖωνται καί πάλιν 
καλώς.

Εάν εύρίσκωνται έντός σίδηρων κυ
τίων ή δοχείων, ή σφράγισις γίνεται διά 
τού σιδηρού δακτυλίου.

Επί έκόστου κυτίου ή δοχείου νά ό- 
ναγράφεται τό περιεχόμενον καί ή πο- 
σότης τούτου.

Νά όναγράφεται έπίσης ό χρόνος Λη- 
Εεως ισχύος αύτών.

Η διάρκεια ισχύος τών δακρυγόνων 
ύπό εύνοϊκούς όρους άποθηκεύσεως εί- 
νοι τρία (3 ) έτη. Υπό δυσμενείς αυνθη- 
κας, ή διάρκεια μειουται.

'Υλικόν τού όποιου ή διάρκεια ισχύος 
έληΕε, δέν καθίσταται άχρηστον, άλλα 
έλαττούται ή δροάτικότης του, διό καί 
δέν καταστρέφεται, άλλά χρησιμοποιεί
ται δΓ έκποίδευσιν.

( Σ .Σ . )  Εκ τής νομοθεσίας τής άνα- 
φερσμένης εις τάς συναθροίσεις δημο- 
σιεύομεν απόσπασμα τού κανονισμού 
τής έν ταίς πόλεσι καί φρουρίοις υπη
ρεσίας τών στρατευμάτων.

3. Δ ι ο ί κ η σ ι ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κ ώ ν  τ μ η μ ά τ ω ν  δ ι α τ ε -  
θ έ ν τ ω ν  π ρ ο ς  έ ν ί σ χ υ -  
α ι ν  τ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
Πό λ ε ω ν.

Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ  ΕΝ Τ Α ΙΣ  ΠΟΛΕ- 
Σ Ι ΚΑ Ι Φ Ρ Ο Υ Ρ ΙΟ ΙΣ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ  
ΤΩΝ ΣΤΡ Α ΤΕΥΜ Α ΤΩ Ν  (άπόσπασμα)
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Έ ν Ι σ χ υ σ ι ς  Α σ τ υ ν ο 
μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  κ α ί  Χ ω-  
φ υ λ α κ ή ς  ύ π ό  τ ο ύ  Σ τ ρ α 
τ ο ύ .  Τ ρ ό π ο ς  α ί τ ή ο έ
ω ς  έ ν ι σ χ ύ σ ε ω ς .

β) Π ρ ο σ ω π ί δ ω ν

Αί προσωπίδες, έφ1 όσον έχουν το- 
σαύτην σημασίαν διά τήν προστασίαν 
τών Αστυνομικών άπό τό ίδιον αύτών 
όπλον, δέον νά προφυλάσσωνται άπό 
πόσης φθοράς ή μειώσεως τής προστα
τευτικής των ίκανότητος.

Αϋται δέον νά φυλάσσωνται εις χώ
ρον δροσερόν καί Εηρόν, σταθερός θερ
μοκρασίας. Αί μεγάλοι διακυμάνσεις τής 
Θερμοκρασίας καί ιδιαιτέρως ή ύγραοία 
δέον νά άποφεύγωνται, καθ' όσον αύται 
έπ ιδρούν δυομενώς έπί τού κανίστρου 
καί μειώνουν τήν άποτελεσμοτικότητά 
των.

Ύπό εύνοϊκάς συνθήκας άποθηκευσε- 
ως, τό κάνιστρον διατηρείται έπί 3ετίαν, 
ύπό τήν προϋπάθεσιν ότι τό κάλυμμα 
τής άπλής εισόδου τού άέρος δέν έχει 
άφαιρεθή.

Έ ν  έναντία περιπτώσει, ή άντικατα- 
στασις τού κανίστρου πρέπει νά συντε- 
λεσθή έντός έτους.

Τά άνωτέρω χρονικά όρια δέν πρέπει 
νά θεωρούνται ώς άπόλυτα λόγω τών 
καιρικών μεταβολών, αϊτινες όπωσδήπο- 
τε έπηρεάΖουν τήν θερμοκρασίαν τού 
χώρου άποθηκεύσεως τών προσωπίδων.

Ό  φέρων τήν προσωπίδα, έάν όσ- 
φρανθή δαικρυγόνον άέριον, δέον νά 
άντικαταστήση τό κάνιστρον, διότι ού- 
δεμίαν προστοσίαν θά παράσχη εις πυ
κνήν συγκέντρωσιν δσκρυγόνου νέφους.

Ή  προοωπίς φυλάσσεται έντός τής 
θήκης της. Έ ά ν  δέν υπάρχουν θήκαι δι' 
όλας τάς προσωπίδας, αύται νά άναρ- 
τώνται μέ τό κάνιστρον άνω καί τούς 
ιμάντας κάτω, πρός πρόληψιν εισόδου 
έντός τού κανίστρου κόνεως καί άλλων 
μικροαντιικειμέν.ων.

Μετά τήν χρησιμοποίησιν τής προσω- 
πίδος, νά καθαρίΖεται τό ύάλινον τμή
μα αύτής μέ Εηρόν μαλακόν ύφασμα. 
Κατά τήν κάθαρσιν, νά κρστήται άνε- 
οτραμμένη.

Όταν ή πορέμβασις τών στρατευμά
των κρίνηται άνογκαία πρός τήρησιν 
τής δημοσίας τάΕεως, ταύτα τίθενται 
ύπό τάς διαταγάς ή εις τήν διάθεσιν τού 
προϊσταμένου τής Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως ή τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής, οϊτινες φέρουν την εύθύνην πρός 
τήρησιν τής τάΕεως.

Ο Διευθυντής τής Αστυνομίας η ο 
Διοικητής Χωροφυλακής, όταν κρίνη ό
τι ή ύπ' αύτόν δύναμις είναι ανεπαρ
κής πρός τήρησιν τής τάΕεως, άπευθύ- 
νεται έγγράφως πρός τόν Διοικητήν τής 
φρουράς, Ζητών τήν άναγκαίαν δύναριν 
πρός ένίσχυσιν τής ύπ’ αύτόν δυνάμε- 
ως.

Ο άνώτερος Διοικητής τής φρουράς, 
λαμβάνων τήν αϊτησιν, ύποχρεοΰται νά 
διαθέαη τάς οίτουμένας δυνάμεις, έΕα- 
οφαλΙΖων προηγουμένως τήν φρούρησιν 
τών στρατώνων καί στρατιωτικών Κατα
στημάτων.

Δ ι ο ί κ η σ ι ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κ ώ ν  τ μ η μ ά τ ω ν  δ ι α τ ε -
θ έ ν τ ω ν  π ρ ό ς  έ ν ί σ χ υ -  
σ ι ν  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ  α-

Προκειμένου περί ένισχύσεως τής Α
στυνομίας Πόλεων ύπό στρατιωτικού 
τμήματος, ό έπί κεφαλής τού στρατιω
τικού τμήματος έΕακολουθεί διοικών το 
ύπ' αύτόν τμήμα, συμμορφούμενος προς 
τάς έγγράφους αιτήσεις τού 'Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ, τά δέ οϋτω διατιθέμε- 
να στρατιωτικά τμήματα, τελούν ύπό τάς 
διαταγάς τών οικείων ήγητόρων (στρα
τιωτικών), οϊτινες ένεργούσι συμφώνως 
πρός τάς ύποδείΕεις τών μετ' αύτών συ- 
νεργοΖομένων οργάνων τής Αστυνομίας 
Πόλεων.

Ό  Αστυνομικός Διευθυντής υποχρε- 
ούται πρός τούτο όπως έΕασφαλίΖη πάν
τοτε τήν τοιαύτην μετ' οργάνων του 
συνεργοσίαν τών διατεθέντων αύτφ 
στρατιωτικών τμημάτων. Εάν παραστή 
άνάγκη προσφυγής εις τά όπλα, τα 
στρατιωτικά τμήματα ένεργούσι πάντοτε 
ύπό τήν διοίκησιν τών ήγητόρων των.

Έ ν  περιπτώσει συνεργασίαε cic κοι
νήν εντολήν, τμημάτων τοϋ στρατεόμα- 
toc κοι τήο Χωροφυλακής έκ τών δια- 
τεθέντων πρός ένίσχυσιν τής Αστυνο
μίας Πόλεων, τήν διοίκησιν_ των ουτω 
ουγκροτουμένων τυχόν μικτών αποσπα
σμάτων, άναλαμβάνει ό κατά βαθμόν α
νώτερος ή άρχαιότερος τών βαθμοφόρων 
τού στρατεύματος καί τής Χωροφυλα
κής.
4. Π ρ ο σ φ υ γ ή  ε ι ς  τ ά  ό

π λ α .  Π ο ι ο ς  έ κ δ ί δ ε ι  
τ ή ν  δ ι α τ α γ ή ν .  Δ ι ο ι- 
κ η σ ι ς  σ υ ν ε ρ γ α Ζ ο μ ε -  
ν ω ν  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν
τ μ η μ ά τ ω ν  μ ε τ ά  Χ ω ρ ο 
φ υ λ α κ ή ς .

κ ή ς.
Τά πρός ένίσχυσιν τής Χωροφυλακής 

διατιθεμένα Στρατιωτικά τμήματα τίθεν
ται ύπό τάς διαταγάς τού Διοικητοϋ Χω
ροφυλακής, έφ' όσον οϋτος τυγχάνει ά
νώτερος ή άρχαιότερος τοϋ Διοικητοϋ 
τοϋ Στρατιωτικού τ,,Λ"ΐατος. Εν έναν
τία περιπτώσει, ό Διοικητής τού Στρα
τιωτικού τμήματος έΕακολουθεί διοικών 
τό ύπ' αύτόν τμήμα, διαθέτων τήν έκά- 
στστε εις τόν Διοικητήν Χωροφυλακής 
δύναμιν, κατόπιν έγγράφων αίτήσεών 
του, ούδέπστε όμως έπεμβαίνει ώς πρός 
τόν τρόπον χρησιμοποιήσεώς των._ Τά 
οΰτω τιθέμενα εις τήν διάθεσιν τού Δι- 
οικητοϋ Χωροφυλακής τμήματα ένερ- 
γούσι συμφώνως πρός τάς ύπ αύτοΰ 
διδομένας έντολάς, τιθέμενα πρός τού
το ύπό τάς διαταγάς τών βαθμοφόρων 
τής Χωροφυλακής, τών έντεταλμένων 
τήν έκτέλεοιν τής ύπ' αύτοΰ έντολής, 
έφ' όσον οΰτοι συγχάνουσιν ίσόβαθμοι ή 
ανώτεροι τών διοικητών τών στρατιωτι
κών τμημάτων.

Έ ν  έναντία περιπτώσει, (έάν οηλαόη 
ό Διοικητής Στρατιωτικού τμήματος εί
ναι άνώτερος τοϋ μετ' αύτοΰ συνεργα- 
Ζομένου βαθμοφόρου τής Χωροφυλα
κ ή ς ), έΕακολουθεί διοικών τό ύπ' αυ
τόν τμήμα, ύποχρεοΰται όμως νά συμ- 
μορφοϋται πρός τάς ύποδείΕεις τοϋ βα

Η έκτίμησις τής άνάγκης προσφυγής 
εις τά όπλα καί ή πρωτοβουλία τής τοι- 
αύτης ένόπλου έπεμβάσεως, άνήκει εις 
τήν Διοικητικήν Αρχήν, (ήτις έκδίδει 
έγγραφον πρός τούτο διαταγήν), ή τού
της άπούσης, εις τόν Διευθυντήν της 
Αστυνομίας ή Διοικητήν τής Χωροφυ

λακής ή τά έΕουσιοδοτημένα προς τούτο 
έκ τών πρστέρων όργανα αύτών, πλήν 
τής περιπτώσεως τής αιφνιδιαστικής ε
νέργειας ή τής άμύνης τών στρατευμά
των. .  , ..

Ε ις  περιπτώσεις προσφυγής εις τα Ο
πλα, ή διοίκησις τών στρατιωτικών τμη
μάτων έπανέρχετοι ε ις  τούς φυσικούς 
αύτών διοικητές. Έ ν  περιπτώσει συνερ
γασίας τμημάτων τοϋ στρατού μετά τοι- 
ούτων τής Χωροφυλακής, τήν διοίκησιν 
λαμβάνει ό κατά βαθμόν άνώτερος των 
συνεργαΖομένων βαθμοφόρων τού στρα
τεύματος ή Χωροφυλακής, έν ισοβαθμία 
δέ ό τής Χωροφυλακής.

Ε ις περίπτωσιν καθ' ήν άρχαιότερος 
τυγχάνει ό στρατιωτικός, άναλαμβάνων 
τήν διοίκησιν τοϋ συνόλου τής δυνάμε- 
ως, (στρατού καί Χωροφυλακής) . λαμ
βάνει ύπ’ όψιν έν τή έκττελέσει τής ά- 
ποστολής του καί τάς προτάσεις του 
διοικητοϋ Χωροφυλακής.

Τ Ε Λ Ο Σ



Δεξιά: Μαθηταί άστυφΰλακες τής 
Άατυν. Σχολής Κέρκυρας τό 1932. 
Κάτω: Ό  άείμ,νηστος ‘Αρχηγός
Αατυν. Πόλεων Θεόδωρος Ρακιντζής 

τσουγκριζων τό Παοχαλινό αυγό με
τά τού κ. Καραμιπέτσου, ’Αρχηγού έ- 
πίσης τού Σώματος. ’Απέναντι: Με
ρικοί έκ των πρώτων ήγετών τής ’Α
στυνομίας Πόλεων Ιξωθι τών Παλαι

ών ’Ανακτόρων τό έτος 1925.

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ  ΗΜ ΑΡΤΗΜ ΕΝΩΝ

Εις τό προηγούμενον τεύχος μας 
(άριθ. 450) έκ παροδρομής άνεγρόφη, 
ατι εις  τήν φωτογραφίαν τής σελ. 921 
είκονι'ίονται αστυφύλακες διανέμοντες 
είδη τροφίμων μετά τήν κατάρρευσήν τού 
μετώπου.

Τό ορθόν είναι, ότι πρόκειται περί α
στυφυλάκων άποχωρούντων έκ τού Β ' 
Αστυνομικού Τμήματος, μετά τήν κατά- 

λυψίν του ύπό τών κομμουνιστών τόν 
Δεκέμβριον τού 1944. Προηγουμένως 
ώς γνωστόν διεΕήχθη άγών μέχρις έ- 
οχάτων, κοτά τόν όποιον πλεϊστοι άστυ- 
νομικοί έφονεύθησαν.
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ΜΙΑ Π Ρ Ο ΣΦ Ο ΡΑ
TON « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ  Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

Τ Ο  Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  
Τ Η Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
Σελίδες εις τάς οποίας δημοσιεύονται κατ’ άποκλειστικό- 

τητα παλαιές Ανέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» προς τούς εκλεκτούς άναγνώστας των.
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ΕΙς άμφοτέρας τάς φωνογραφίας. Οί πρώτοι άατυφύλακιες τής πρωτευούσης, μετά τήν έγκατά- 
σιν τής Άοτυνομίας Πόλεων είς Αθήνας. ’Απέναντι: Τροχονόμος άστυφύλαιξ εις όδόν τών ’Αθη

νών τό έτος 1925.
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Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  ΤΟΥ
ΤΡΟΤΣΚΥ

Τό πιο εντυπωσιακό «οικογενειακό» περιστατικό της Ρωσικής έπαναστά- 
σεως υπήρξεν ό θάνατος ένός εκ του αρχηγού τη ς: τού Λέοντος Τρότσκυ. 
Η δολοφονική μανία τού Στάλιν τον επληξε επειτα από σαράντα άπόπειρες. 
Τό σχέδιο τής δολοφονίας κατέστρωσε ή διαβόητη Γ κ ε π ε ο ΰ σύμφωνα μέ

τις οδηγίες τού Μπέρια.

Η ΠΡΩΤΗ απόπειρα έγινε τήν νύκτα 
τής 24ης Μαΐου 1940. Ή  βίλλα 

τοΰ Κογίοακάν, τριγυρισμένη άπά έναν 
ψηλό τοίχο, θύμιζε παλαιό όχυρό. Έφρου- 
ρεϊτο δσο λίγες κατοικίες στό Μεξικό. 
’Εκείνη τήν νύκτα πλησίασαν τήν μεγάλη 
έξώπορτα είκοσι πάνοπλοι άνδρες μέ στο
λή αστυφυλάκων. 'Ο έπικεφαλής τους, 
ένας τύπος μέ πυκνά φρύδια καί κρεμα
στά μουστάκια, έκανε ένα βήμα έμπρός 
γιά νά τόν άναγωνρΐση δ φρουρός ή γιά 
νά τοΰ ψιθυρίση μερικές λέξεις. Αμέσως, 
δ Σέλντον Χάρτε, ένας γίγαντας μέ κόκ
κινα μαλλιά, μισάνοιξε τήν πόρτα. Οί 
ψευτοαστυφύλακες τρύπωσαν στην αύλή, 
γρήγορα καί σιωπηλά. Βλέποντας νά φθά- 
νη ξαφνικά αύτή ή διμοιρία έν στολή οί 
φρουροί τά έχασαν γιά μιά στιγμή,'δσο 
άκριβώς χρειάστηκαν οί άλλοι γιά νά τούς 
βάλουν τό μαχαίρι στό λαιμό καί νά 
τούς άφοπλίσουν. "Ηταν τρισήμιση τό 
πρωί. Γιά είκοσι λεπτά άκούγονταν μόνο 
τά σφυρίγματα από τΙς σφαίρες. Ή  δμά- 
δα διασκορπίσθηκε στήν αύλή. Ό  καθέ
νας εσκόπευε .ένα βρισμένο παράθυρο καί 
πυροβολοϋοε έπανειλημμένως. Μέσα στήν 
βίλλα, δ μικρός Σέβα, ξύπνησε ξαφνικά 
άπό έναν δυνατό πόνο στό πόδι. Άνακά- 
θησε στό στρώμα του καί είδε τά σεντό
νια του καταματωμένα. Φοβήθηκε καί φώ
ναξε τόν παπποΰ καί τήν γιαγιά του. Με
τά, άπό ένστικτο, ξάπλωσε πάλι στό κρε
βάτι του. Άπό τόν διάδρομο κάποιος έρ- 
ριχνε βόμβες έξω, σ’ αύτούς πού είχαν 
έπιτεθή. Ό  μικρός σκέφθηκε δτι δ παπ
πούς καί ή γιαγιά του ίσως είχαν σκο- 
τωθή καί γ ι’ αύτό δέν άπαντοΰσαν.

’Αλλά δέν είχαν πάθει τίποτα. Ή  για
γιά του Ναταλία ήταν ή πρώτη πού ξύ
πνησε, κατάλαβε τόν κίνδυνο καί έσυρε 
τόν άνδρα της κάτω άπό τό σιδερένιο 
κρεβάτι, μισοκοιμιαμένο άκόμη. ’Αμέσως 
έπειτα μιά (ξίαιη ριπή γάζωσε τόν τοίχο 
τού δωματίου. Ό  σοβάς έπεσε έπάνω στά 
έπιπλα καί στό στρώμα.

■Έτσι, λίγα μέτρα μακριά δ ένας άπό 
τόν άλλον, δυό γέροι καί ένα παιδί, κεί- 
τονταν τρομοκρατημένοι μπρούμυτα στό 
πάτωμα. Μετά οί πυροβολισμοί σταμάτη
σαν ξαφνικά δπως είχαν άρχίσει, καί οί 
άγριες κραυγές χώθηκαν μέσα στήν νύ
κτα.

Η Ναταλία καί δ άνδρας της πήγαν 
στό δωμάτιο τοΰ Σέβα, άλλά δέν βρήκαν

έκεΐ τό παιδί. Έτρεξαν γεμάτοι άγωνία 
στόν κήπο άκολουθώντας τά ίχνη τοΰ αί
ματος στόν διάδρομο. Τό παιδί δταν τε
λείωσαν οί πυροβολισμοί σηκώθηκε καί 
βγήκε έξω. Γυρνοΰσε άκριβώς έκείνη τήν 
στιγμή.

Ά πό μακριά άκούγονταν άκόμη οί τε
λευταίες κραυγές αύτών πού έπετέθησαν. 
«θάνατος στόν Τρότσκυ!» "Ηταν τέσσερις 
τό πρωί τής 24ης Μαΐου 1940.

Γιά μιά άκόμη φορά, δ Λέβ Νταβίντο- 
βιτς Μπρόνσταϊν, δ έπιλεγόμενος Τρότσκυ, 
είχε διαφύγει τόν θάνατο. Ά πό χρόνια, 
δταν σηκωνόταν κάθε πρωί, ψιθύριζε στήν 
γυναίκα του μέ κάποια ειρωνεία: «Δέν 
έπετέθησαν ούτε άπόψε, μάς χάρισαν ά
κόμη μιά ήμέρα ζωής».

Μισή ώρα άργότερα, δ συνταγματάρχης 
Σαλαζάρ, άρχηγός τής μυστικής άστυνο- 
μίας τοΰ Μεξικοΰ, παρουσιάστηκε στόν 
παπποΰ τοΰ μικροΰ Σέβα γιά νά τόν ρω- 
τήση άν δποπτευόταν ποιός είχε κάνει 
τήν άπόπειρα. Ό  ήλικιωμένος άνθρωπος 
κοίταξε πίσω άπό τά γυαλιά του τόν ά- 
ξιωματικό μέ μιά έκφρασι άμηχανίας καί 
μουρμούρισε σέ έμπιστευτικό τόνο: «Βε
βαίως, δ ήθικός αύτουργός τής άποπεί- 
ρας είναι δ Στάλιν».

Ό  Τρότσκυ ήξερε πολύ καλά δτι πίσω 
άπ’ αύτούς, πού προσπάθησαν γιά  μιά ά- 
κόμη φορά νά τόν δολοφονήσουν, κρυβόταν 
πάντα τό χέρι τοΰ Στάλιν πού ήθελε νά 
έξαφανίση άπό τήν παγκόσμια πολιτική 
σκηνή τόν μεγάλο άνταγωνιστή του, τόν 
ήρωα τής μπολαεβικικής έπαναστάσεως, 
τόν δημιουργό τοΰ Έρυθροΰ Στρατού.

Ό  άνταγωνισμδς καί ή διαμάχη τους 
είχε άρχίσει πριν άρκετά χρόνια στήν Μό
σχα τήν έπομένη τοΰ θανάτου τοΰ Λένιν. 
Ό  Τρότσκυ ήταν τό άγαπημένο παιδί τοΰ 
πατέρα τής Έπαναστάσεως, ΰπουργός ’Ε
ξωτερικών τής πρώτης μπολαεβικικής κυ- 
βερνήσεως, άρχηγός τοΰ Έρυθροΰ Στρατού. 
■Έσωσε τήν έπανάστασι καί κατετρόπωσε 
τόν Λευκό Στρατό καί τόν άντισοβιετικό 
συνασπισμό. Αύτδς δ έξυπνος καί γεμάτος 
πάθος δημαγωγός, δ πνευματικός άνθρω
πος πού μιλούσε όκτώ γλώσσες, ύποχρεώ- 
θηκε νά ΰποχωρήαη ένώπιον τοΰ Στάλιν, 
δνός δημοσίου ΰπαλλήλου ταπεινής κατα
γωγής, πού ποτέ δέν είχε βγή έξω άπό τά 
σύνορα τής Ρωσίας, ένός κυνικοΰ ρεαλι- 
στοΰ, δύσπιστου πρός δλους τούς συντρό
φους του.

Ή  ίστορία τής πολιτικής ήττας τοΰ νι- 
κητού τοΰ Λευκού Στρατού, τοΰ αύατηρού, 
μεγαλοφυούς, θεωρητικού τής «διαρκούς έ
παναστάσεως», είναι μεγάλη καί πολύ
πλοκη. Ή  πρώτη πράξις τοΰ δράματος άρ
χισε τό 1923 μέ τήν διαμάχη Στάλιν καί 
Τρότσκυ, ή δεύτερη τό 1927, δταν αύτδς 
πού δ Λένιν θεωρούσε δεξί του χέρι έκ- 
διώχθηκε άπό τά κόμμα καί έξορίαθηκε 
στήν Ά λμα Ά τα , στά σύνορα τής Μαν
τζουρίας. Ή  τρίτη καί τελευταία πράξις 
άρχισε μετά δυό χρόνια, τό 1929, μέ τήν 
έξορία τοΰ Τρότσκυ άπό τήν Ρωσία. "Οσα 
χρόνια έζησε έκτοτε, δ Τρότσκυ ήταν ά- 
ναγκασμένος νά άλλάζη συχνά τόπο δια
μονής γιά νά ξεφεύγη άπό τίς ένέδρες καί 
τίς άπόπειρες τής Γκεπεού, τής φοβερής 
πολιτικής άστυνομίας.

Τό 1929, δ Τρότσκυ χαρακτήριζε τόν 
κόσμο μέ τήν γραφική έκφρασι «ένας πλα- 
νήτης χωρίς άδεια παραμονής». Διωγμέ
νος άπό τήν χώρα του, δ λέων τής ’Ο
κτωβριανής Έπαναστάσεως, φοβίζει άκό
μη δλες τίς κυβερνήσεις, τόσο γ ι ’ αύτό 
πού άντιπροσώπευε καί άντιπροσωπεύει—ό 
άκέραιος έπαναστάτης δέν έγκαταλείπει 
τόν άγώνα, κηρύσσει τήν «διαρκή έπανά- 
στασι»—δσο καί γιατί δ Στάλιν τοΰ έκανε 
δπου καί δπως μπορούσε οικονομικό καί 
πολιτικό έκβιασμό.

Ό  Τρότσκυ κινδύνευαε πολλές φορές καί 
είχε πολλές περιπέτειες δσο ζητούσε ά
συλο. Ά πό τήν νήσο ΙΙρίγκηπο στήν θά 
λασσα τού Μαρμαρά στήν Τουρκία, δπου 
τόν είχε έξορίσει δ Στάλιν, δ Τρότσκυ ζή
τησε άσυλο διαδοχικώς στήν Μεγάλη Βρε- 
ταννία, στήν Τσεχοσλοβακία, στήν 'Ολ
λανδία, στό Λουξεμβούργο, στίς 'Ηνωμένες 
Πολιτείες. Παντού συνάντησε τήν άρνη- 
αι. Μετά τήν Τουρκία, οί άλλοι σταθμοί 
τής άνήσυχης περιπλανήσεώς του ήσαν ή 
Γαλλία, ή Νορβηγία, τό Μεξικό.

Στά ένδεκα τρομερά χρόνια τής έξορία 
του αύτδς δ κυνηγημένος, άλλά άδάμαστος 
άνθρωπος, δέν μοιάζει καθόλου νικημένος. 
Ά πό τήν στιγμή πού τόν άνάγκαααν νά 
πάη στήν Τουρκία, έγινε έπίκεντρο μιάς 
ιδεολογικής κινήσεως, ένός ρεύματος έν- 
θουσιασμοΰ πού τόν άκολούθησε σέ δλο τόν 
κόσμο. Γιά τήν άσφάλειά του φρόντιζαν 
μερικοί «γραμματείς» διαλεγμένοι άνάμε- 
σα στούς πιό πιστούς όπαδούς του. "Ομως 
δλα τά μέτρα άαφαλείας ήσαν άνεπαρκή. 
Στήν Ρωσία δ ’Ιωσήφ Στάλιν σταθεροποι-
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εΐ τήν απολυταρχική του έξουσία καί προ
βαίνει συστηματικά στήν έξόντωαι δλων 
των πολιτικών του άντιπάλων. Μέσψ τής 
Γκεπεοΰ χρησιμοποιεί μέ λύσσα δλες τις 
μεθόδους του έναντίον τοδ «άνταγωνιστοΰ» 
του καί σκοτώνει δεκατέααερεις συγγενείς 
τοΰ Τρότσκυ (μεταξύ των όποιων τήν πρώ
τη του γυναίκα, τά παιδιά του καί τούς 
γονείς του .)' “Ενας σωματοφύλακάς του 
άναφέρει δτι, ώς τδ 1935, στήν Νορβηγία, 
ή Γκεπεού είχε κάνει σαράντα δυό απόπει
ρες έναντίον τού Τρότσκυ.

Τδν ’Ιανουάριο τοΰ 1939, δ Τρότσκυ 
διωγμένος καί άπό τήν νορβηγική κυβέρ- 
νησι κατόπιν λυσσωδών πιέσεων τής Μό
σχας, πήγε στδ Μεξικό, δπου έτέθη ύπό 
τήν προστασία τοΰ προέδρου Ιίαρντένας.

Μετά άπό ένα άκριβώς χρόνο έφθασε 
άπό τό Παρίσι, μιά τραγική εΐδησις. Ό  
άγαπημένος του γιόςΑιόβα βρέθηκε νεκρός 
σέ μιά κλινική Οπό συνθήκες «δχι πολύ 
δμαλές». Ό  Λιόβα, μετά άπό πίεσι ένός 
φίλου του, χειρσυργήθηκε έπειγόντως γιά 
σκωληκοειδίτιδα στήν ρωσική κλινική τής 
δδοδ Ντιάζ. 'Η  έγχείρησις πέτυχε καί ό 
γιός τού Τρότσκυ, τριάντα δύο χρόνων τό
τε, φαινόταν δτι είχε διαφύγει τόν κίνδυ
νο καί θά θεραπευόταν, δταν, ένα πρωί, 
τόν βρήκαν μερικοί νοσοκόμοι στδν διά
δρομο γυμνό, γεμάτο άγωνία. Μετεγχειρη
τική έπιπλοκή; ’Ή  μιά ακόμη παρέμβα
σις τού Στάλιν;

Τόν Μάρτιο τοδ 1939 § Τρότσκυ έφυγε 
άπό τό σπίτι τοΰ Μεξικανού ζωγράφου 
Ντιέγκο Ριβέρα, πού τόν φιλοξενούσε ώς 
τότε, καί έγκαταστάθηκε σέ ένα σπίτι τής 
δδοδ Βιέννης στήν περιφέρεια τοΰ Κογιοα- 
κάν στά περίχωρα τής Πόλεως τοΰ Μεξι
κού. Μετά άπό πίεσι τής γυναίκας του 
καί τών φίλων του δέχεται νά πάρη περισ
σότερα μέτρα άσφαλείας, τελείως άντίθε- 
τα άπό τόν χαρακτήρα του. ’Ανυψώνουν 
τούς τοίχους γύρω άπό τήν βίλλα. Τοπο
θετούν ήλεκτροφόρα σύρματα υψηλής τά- 
σεως, δίκτυο αύτομάτου συναγερμού καί 
πολυβόλα έτοιμα νά κτυπήσουν δποιονδή- 
ποτε έπιτεθή. "Έξω άπό τήν βίλλα φρου
ρούν δέκα Μεξικανοί άστυφύλακες ένώ με
ρικοί άπό τούς πιστούς του στέκονται δια
δοχικά στήν πόρτα υ,έρα - νύκτα. Ό  Τρότ
σκυ κουνά μελαγχολικά τό κατάλευκο κε
φάλι του —  είναι περίπου έβδομήντα χρό
νων—καί σχολιάζει: «Αύτό δέν είναι πιά 
σπίτι, είναι μεσαιωνική φυλακή». Μέσα 
ατό όχυρό του δέχεται φίλους καί όπα- 
δούς, γράφει λιβέλλους καί ιστορικά έργα 
καί άγωνίζεται πάντα έναντίον τοδ Στά
λιν, πού άντικατέστησε τήν έπανάστασι μέ 
τήν στρατοκρατία, τήν έλευθερία τοδ προ
λεταριάτου μέ τήν προσωπολατρία καί τήν 
καταπίεσι, έξόντωσε άνηλεώς δλους τούς 
πολιτικούς άντιπάλους του μέ τίς περι
βόητες «μενάλες έκκαθαρίσεις» τού 1936 
- 1937 καί μέ διαδοχικές εικονικές δί
κες έναντίον δλων τών πιθανών συνωμο
τών, δπαδών τοδ Τρότσκυ. Τέλος, τό 1939 
έκανε μέ τόν Χίτλερ σύμφωνο μή έπιθέ- 
σεως. ’Από τδ 1940, αύτός δ έκ τοδ μα- 
κρόθεν άγώνας τοδ Τρότσκυ, δ όποιος έως 
τότε είχε έκφρασθή μέ πολεμική έναντίον 
τοΰ Στάλιν, άποκορυφώνεται μέ μιά κρι
τική βιογραφία τοΰ άντιπάλου του. ΤΗσαν 
οί τελευταίες σελίδες μιάς θαυμάσιας Ι
στορικής καί φιλολογικής παραγωγής.

Στίς τέσσερεις τό πρωί τής 24ης Μαΐου 
1940, οί είκοσι ένοπλοι έφυγαν άπό τήν 
βίλλα τοΰ Κογιοακάν. Είχαν ρίξει διακο- 
σίους πυροβολισμούς: ογδόντα κατατρύπη-
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Η αναπαράστασή τού φόνου. Ό  δολοφόνος (μέ τόν έπίδεσμο οτό κεφάλι) επαναλαμβάνει μπροστά 
στάν άνακριτή τήν πορεία πού ακολούθησε όπό τό κονικλστροφεΐο ώς τό γραφείο τού Τρότακυ.

σαν τόν τοίχο τοΟ ύπναδωματίου Τρότακυ. 
Τούς ακολουθεί καί δ Ρόμπερτ Σέλντον 
λ  Αρτε, δ μεγαλόσωμος κοκκινομάλλης ’Α
μερικανός πού ήταν σωματοφύλακας τοΰ 
Τρότσκυ τΙς τελευταίες έπτά έβδομάδες. 
Πρόκειται γιά  απαγωγή ένός πιστού τού 
Τρότσκυ ή γιά τήν φυγή ένός προδότη;

Τό μυστήριο αύτό ποτέ δέν ξεκαθαρί
σθηκε τελείως, ούτε δταν μετά άπό έναν 
ακριβώς μήνα βρέθηκε ήμιαποσυντεθειμένο 
τό πτώμα τοδ Χάρτε, θαμμένο κάτω άπό 
ένα σωρό χώμα μέσα σέ μιά μικρή άγροι- 
κία στό χωριό ΣάνταΡόζα. Δολοφονήθηκε 
ένας άθώος; Οί κάτοικοι τού χωριού κατέ
θεσαν δτι έβλεπαν τόν Σέλντον Χάρτε νά 
κυκλοφορή έλεύθερα καί χωοίς προφυλά
ξεις γύρω στό σπίτι. Πρόκειται γιά τήν 
έξαφάνισι ένός συνενόχου; 'Ο Τρότσκυ δέν 
πίστευε κάτι τέτοιο καί έστησε στόν κήπο 
τής βίλλας του μιά έπιτύμβια πλάκα εις 
μνήμην τού πιστού του φίλου, τού όγδοου 
άπό τούς σωματοφΰλακές του που είχαν 
τραγικό τέλος.

’Αλλά ποιός ήταν δ κύριος δργανωτής 
τής άποπείρας; Ποιός ήταν δ άνθρωπος 
μέ τά κρεμαστά μουστάκια πού διηύθυνε 
τήν έπίθεσι στήν βίλλα; Μερικοί άπό τούς 
έπιδρομείς πού συνελήφθησαν άπό τήν μυ
στική άστυνομία τοδ Σαλαζάρ, δέν τολμού
σαν νά δμολογήσουν. Ή τααν κάποιος ζω- 
γράφος, νεαρός άλλά γενναίος, πού είχε 
λάβει μέρος στόν ισπανικό έμφύλιο πόλε
μο. Λεγόταν Νταβίντ ’Αλφάρο Σικουέιρος. 
Συνελήφθη μετά μερικούς μήνες. Δέν άρ- 
νήθηκε ότι έλαβε μέρος στήν άπόπειρα 
τού Μαίου, άλλά δπεστήριξε ότι σκοπός 
του δέν ήταν νά δολοφονήση τόν Τρότσκυ, 
άλλά νά άσκήση «ψυχολογική πίεσι» γιά 
νά τόν άναγκάση νά έγκαταλείψη τό Με
ξικό καί γιά νά διαμαρτυρηθή γιά τήν 
μόνιμη παραμονή τοΰ Τρότσκυ στήν χώρα 
του. ’Αλλά ή παρουσία καί άλλων πρα
κτόρων τής Γκεπεού μεταξύ τών έπιδρο- 
μέων θέτει δπά άμφισβήτησι αύτούς τούς 
ισχυρισμούς.

Στις 28 Μαίου ’40 τέσσερις μόλις ήμέρες
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μετά τήν άπόπειρα τοΰ Σικουέιρος, δ Τρότ
σκυ έπαιρνε τό τσάι του στόν κήπο τής 
όχυρωμένης βίλλας του μέ δυό παλιούς 
του φίλους, τό ζεύγος Άλφρεντ καί Μάργ- 
καρετ Ρόσμερ. Αύτοί είχαν συνοδεύσει άπό 
τήν Γαλλία τόν έγγονό του Σέβα, δεκα
τριών έτών, όρφανό άπό μητέρα καί πα
τέρα, τελευταίο μέλος τής οίκογενείας 
τοΰ Τρότσκυ, τά μόνο πού σώθηκε άπό τό 
κυνηγητό τής Γκεπεού. Οί Ρόσμερ σύστη
σαν στόν Τρότσκυ καί στήν σύζυγό του 
Ναταλία, έναν νεαρά μέ γυαλιά, πού τόν 
παρουσίαζαν σάν «σύζυγο» τής πιστής δ- 
παδοδ τού Τρότσκυ, Σύλβιας Ά γγέλωφ. 
'Ο νεαρός Φράνκ Τζάκσον έσφιξε μέ πολύ 
σεβασμό τό χέρι τού Τρότσκυ καί τής συ
ζύγου του, μετά τραβήχθηκε κατά μέρος 
καί κοίταξε μέ ένιδιαφέρον τά δεμένα πό
δια τοΰ Σέβα. Δέν άργησε νά γίνη φίλος 
μέ τό παιδί καί τοδ ύποαχέθηκε νά τοΰ 
φέρη ένα ώραΐο πουλί καί νά τό μάθουν νά 
πέτα. Πράγματι, τήν άλλη ήμέρα κράτησε 
τήν ύπόσχεσί του. Μέ αύτό τόν διακριτικό 
τρόπο, δ Στάλιν έπέτυχε άλλη μιά φορά 
νά πλησιάση τόν μεγάλο έχθρό του.

Ποιός ήταν στήν πραγματικότητα δ εύ- 
γενικός νέος; θά πρέπει νά ξαναθυμηθοδ- 
με βρισμένα περιστατικά, μικρές λεπτομέ
ρειες πού συνέβηααν τό καλοκαίρι τοδ 1938 
στό Παρίσι. Στό μικρσσκοπικό διαμέρισμά 
της, μιά νεαρή ’Αμερικανίδα ψυχολόγος, 
ή Σύλβια Ά γγέλωφ, συζητά μέ μιά Γαλ- 
λίδα φίλη της, τήν Μαρί Κρεπώ. Ή  συ- 
ζήτησίς τους διακόπτεται άπό τό κτύπημα 
τοδ κουδουνιού καί μπαίνει ένας κομψός 
νεαρός μέ μιά άγκαλιά λουλούδια. Είναι 
Βέλγος φοιτητής πού ήλθε στό Παρίσι μέ 
ένα συστατικό γράμμα άπό μιά κοινή φίλη. 
Λέγεται Ζάκ Μορνάρ Βάν Ντέρ Ντρέ.

'Ο νεαρός είναι συμπαθητικός, καί ή 
συζήτησις πού είχε διακοπή συνεχίζεται 
σέ λίγο μέ φιλικό τόνο Ανάμεσα στούς 
τρεις νέους. Σέ λίγες έβδομάδες ένας φλο
γερός έρωτας συνδέει τήν Σύλβια καί τόν 
Ζάκ, καί ή Μαρί τούς διευκολύνει. Δέν 
θά μπορούσε νά γίνη πιό άταίριαστο ζευ

γάρι άπ’ αύτούς τούς δυό. Ό  Ζάκ είναι 
είναι δ κλασσικός τύπος τοδ «πλαίυ-μπόυ», 
Ανέμελος, διψαομένος γιά διασκεδάσεις. 
Τοδ άρέσει νά ντύνεται κομψά καί νά ζή 
πλούσια, έχει πάθος μέ τήν φωτογραφία 
καί τριγυρνά πάντα μέ τήν «Λάικά» του. 
Παραδόξως, έχει πάντοτε άρκετά χρήμα
τα, πού ίσως προέρχονται άπό τόν πατέρα 
του, «Βέλγο διπλωμάτη».

Ασήμαντη, άχρωμη καί άσχημη, ή Σύλ- 
βια είναι δ κλασσικός τύπος τής «διανοου- 
μένης» καί «στρατευμένης κοπέλλας». Κά
νει μέ τήν φίλη της Μαρί Ατελείωτες πο
λιτικές συζητήσεις, ένώ δ Ζάκ στραβομου
τσουνιάζει καί φεύγει άρκετά ενοχλημέ
νος. Δέν τοδ Αρέσει ή πολιτική. Ή  Σύλ- 
βια είναι ένεργό μέλος τής τροτσκι- 
κής κινήσεως, όργανώνει συγκεντρώ
σεις, παρίσταται σέ σπουδαίες συνε
λεύσεις, είναι γνωστή ώς ένθερμη όπαδός 
τοδ Τρότσκυ, δ δποίος έχει γραμματέα τήν 
άδελφή της. Ά λλά δέν καταφέρνει νά 
πρασηλυτίση τόν έραστή της. Οί γεμάτες 
πάθος συζητήσεις της μέ τήν Μαρί Αφή
νουν Αδιάφορο τόν Ζάκ.

Οί σχέσεις τους βμως γίνονται θερμότε
ρες. "Οταν ή Σύλβια έχη οικονομικές δυ
σκολίες, δ Ζάκ φροντίζει νά τής βρή Αμέ
σως δουλειά, άναθέτσντάς της νά γράψη 
μιά σειρά άρθρων περί ψυχολογίας γιά λο
γαριασμό ένός Βέλγου έκδότη. 'Ενός έκ- 
δότη λίγο παραξένου, γιατί δλα τά άρθρα 
γίνονται δεκτά καί πληρώνονται πριν Α
κόμη δημοσιευθοδιν.

"Γστερα, άπό λίγους μήνες, τό 1939, ή 
Σύλβια Αναγκάζεται νά γυρίση στις 'Ηνω
μένες Πολιτείες, άλλά δ Ζάκ τής ΰπό- 
σχεται δτι γρήγορα θά συναντηθούν. Τόν 
Σεπτέμβριο, δ Ζάκ προτείνει στήν Μαρί, 
τήν πιστή φίλη τής Σύλβια, νά τής πλη- 
ρώση τό ταξίδι καί νά τόν αυνοδεύση στήν 
Αμερική. Ά λλά ή κοπέλλα άρνεϊται καί 
δ Ζάκ φεύγει μόνος. 'Η  Σύλβια τόν βλέ
πει νά έμφανίζεται στήν Νέα Ύόρκη &r 
Ανταποκριτής μιάς σπουδαίας βελγικής 
φημερίδος. Δυστυχώς, Οπάρχει μιά δυσ *



Ή  τελευταία φωτογραφία τού Τρότσκυ μέ τούς συνεργάτες του τό καλοκαίρι του 1940

λία. ’Επειδή ήταν στρατεύσιμος στήν χώ
ρα του, δέν τοΟ έδωσαν διαβατήριο καί ύ- 
ποχρεώθηκε νά 6γάλη ψεύτικο. Γι4 λίγο, 
ώσπου νά ξεχασθή ή ύπόθεσις, πρέπει νά 
παρουσιάζεται ώς Καναδάς μέ τό ψεύτικο 
δνομα Φράνκ Τζάκσον. Μετά άπό ένα μή
να, 6 Ζάκ Μορνάρ ή Φράνκ Τζάκσον, ά- 
νακοινώνει στήν φίλη του δτι θά άλλάξη 
έπάγγελμα. Δέν τοΟ ταιριάζει ώ δημοσιο
γραφία. ’Ασχσλεΐται μέ τό έμπόριο πε
τρελαίου καί γίνεται άντιπρόσωπος μιάς 
μεγάλης έταιρίας είααγωγών - έξαγωγών 
άκαθάρτου πετρελαίου. Παρουσιάζεται κι 
άλλο έμπόδιο. Πρέπει νά μετατεθή στό 
Μεξικό.

Τάν ’Ιανουάριο τοϋ 1940, δηλαδή μετά 
δυό μήνες, ή Σύλβια παίρνει ένα άπελπι- 
αμένο γράμμα άπό τήν Πόλι τού Μεξικού. 
Ό  Ζάκ νοιώθει μόνος, είναι ύποχρεωμένος 
νά ζή σέ μιά χώρα άπολίτιστη, χωρίς κα
νένα φίλο. Καί ή έρωτευμένη Σύλβια, προ
θυμοποιείται νά τόν παρηγορήαη. Φυσικά 
ή κοπέλλα έπωφελεΐται τής εύκαιρίας γιά 
νά ύποβάλη τά αέβη της στόν δάσκαλό της 
Τρότσκυ, αλλά δ Ζάκ προφασίζεται δτι 
βέν μπορεί νά τήν αυνοδεύση, γιατί άφ’ 
ένός δέν τόν ένδιαφέρει καθόλου ή πολι
τική καί άφ’ έτέρου είναι πολύ άπηαχο- 
λημένος. Τήν συνοδεύει μόνο μέχρι τήν 
πόρτα τής βίλλας τού Κογιοακάν, μέ τήν 
πολυτελή ΜπουΙκ τού πρακτορείου.

Ή  Σύλβια μένει δυό μήνες μέ τόν Ζάκ 
στήν Πόλι τού Μεξικού" καί έπισκέπτεται 
συχνά τόν Τρότσκυ στόν δποΐο διαβιβάζει 
μηνύματα ’Αμερικανών τροτσκιατών καί 
τόν βοηθεΐ ώς γραμματεΰς του. Κάθε φορά 
δ Ζάκ τήν συνοδεύει μέ τό αύτσκίνητό 
του ώς τήν είσοδο καί συχνά τήν περιμέ
νει. Γιά νά περάση ή ώρα πιάνει συζήτη- 
σι μέ τούς άστυφύλακες πού φρουρούν τήν 
βίλλα.

Τόν Μάρτιο, ή Σύλβια είναι ύποχρεωμέ- 
νη νά έπιστρέψη στήν δουλειά της στίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες. Υπόσχεται στόν 

■ Ζάκ νά γυρίαη γρήγορα καί τόν συνιστά 
< ατό ζεύγος Ρόσμερ, στενούς φίλους τού

λετό τών γυαλιών του, ζητεί τήν συμβου
λή του γιά ένα άρθρο πού σκοπεύει νά 
γράψη γιά τήν 4η Διεθνώ πού όργανώθηκε 
άπό τόν Τρότσκυ τό 1938, ώς άνττιπερι- 
σπααμός στήν 3η Διεθνή, πού είχε συγκα- 
λέσει δ Στάλιν καί ή δποία είχε ύποδου- 
λωθή τελείως στίς θελήσεις του. *0 γη
ραιός άνδρας άποσπά τό βλέμμα του άπό 
τήν φωλιά τών κουνελιών, βγάζει τά γάν
τια του καί δδηγεί τόν Τζάκσον στό γρα
φείο του.

Είναι 17 Αύγούστου 1940. Βγαίνουν a t 
οί δυό άπό τό γραφείο μετά μισ+ ώρα καί 
δ Τρότσκυ χαιρέτα τόν Τζάκσον μάλλον 
άπότομα. Φαίνετααι κουρασμένος. Δ ιηγεί
ται στήν γυναίκα του Ναταλία δτι δ «σύ
ζυγος» τής Σύλβιας έπέμενε νά διαβάση 
μερικές άσυνάρτητες φράσεις, κακογραμμέ
νες. ’Αλλά, συνέχισε δ Τρότσκυ, αύτό πού 
τόν κούρασε περισσότεοο είναι δτι ένώ 
διάβαζε, δ Τζάκσον στεκόταν δρθιος δίπλα 
στήν καρέκλα του καί τόν παρατηρούσε 
σιωπηλός. *0 Τρότσκυ δέν μπορούσε νά 
φαντασθή δτι έπρόκειτο άπλώς γιά μιά 
«πρόβα τζενεράλε», μιά γενική δοκιμή.

"Ύστερα άπό τρεις ήμέρες, στίς 20 Αύ
γούστου 1940, δ Τζάκσον πηγαίνει στήν 
βίλλα τού Κογιοακάν τήν ίδια ώρα, στίς 
τεσσερεσήμιση τό άπόγευμα. "Αν καί κά
νει πάρα πολλή ζέστη, φορά πάλι τό ά- 
διάβροχο. Ή  Ναταλία παρατηρεί δτι τό 
πρόσωπο τού νεαρού είναι κατακίτρινο καί 
τρέμει δλόκληρος. Μέ τήν συνηθισμένη πε- 
ριποιητικότητά της, ή σύζυγος τού Τρότ
σκυ τόν ρωτά άν αισθάνεται καλά.

*0 Τζάκσον σφίγγει τό άδιάβροχό του 
καί ζητά ένα ποτήρι νερό. "Οταν ή Να
ταλία τού προσφέρει τσάι, άρνεϊται. θέλει 
μόνο ένα ποτήρι νερό.

Καί πάλι δ Τρότσκυ είναι άπορροφημέ- 
νος μέ τών άγαπημένη του άσχολία, τά 
κουνέλια. ’Αλλά ποίν τρείς ήμέρες είχε 
δώσει μιά δπόσχεσι: νά ξαναδιαβάση τδ 
άρθρο πού δ Τζάκσον δέν δυσκολεύθηκε νά 
διορθώση σύμφωνα μέ τΙς ύποδείξεις τού 
Τρότσκυ. Ό  γηραιός έπαναστάτης κλείνει

Τρότσκυ, πού συνόδευσαν στό Μεξικό τόν 
έγγονό του καί οί δποϊοι έμεναν στήν βίλ
λα τού Κογιοακάν.

"Οταν ή Σύλβια γυρίζη στήν Πόλι τού 
Μεξικού μετά δυό μήνες, δ Ζάκ τής ά- 
ναγγέλει κάτι ανέλπιστο ! Γνώρισε τόν 
Τρότσκυ καί τόν βρήκε μιά προσωπικότητα 
γοητευτική, έναν άνθρωπο έξαιρετικό. Συ
νέβη τελείως τυχαία, ένα άπόγευμα πού 
πρότεινε στούς Ρόσμερ νά πάνε περίπατο. 
Ό  Τρότσκυ τόν δέχθηκε εύγενικά καί τόν 
κράτησε μαζί του. "Ετσι έγινε φίλος καί 
μέ τόν μικρό Σέβα, καί τού χάρισε ένα 
πουλί. ..

Είναι ’Ιούνιος τού 1940, Μόνο δυό μή
νες ζωής μένουν στόν Τρότσκυ.

Τά μέτρα άσφαλείας έχουν πολλαπλα- 
σιασθή στήν βίλλα τού Κογιοακάν μετά 
τήν άπόπειρα τού Μαίου. Καινούργια πα
ρατηρητήρια, πόρτες θωρακισμένες καί 
καγκελλόφρακτα παράθυρα. «Ωραίο παρά
δειγμα πολιτισμού καί προόδου», έλεγε δ 
Τρότσκυ καί κουνούσε τό κεφάλι του. “Ο
ταν κάποιοι φίλοι τού χάρισαν ένα άλε- 
ξίσφαιρο γιλέκο, ποότεινε νά τό φορέση δ 
φρουρός τού παρατηρητηρίου.

*0 Φράνκ Τζάκσον είχε πή σέ έναν άπό 
τούς φρουρούς: «Δέν νομίζω δτι ή άλλη 
άπόπειρα θά είναι τόσο θορυβώδης σάν τήν 
προηγουμένη! “Ισως ή Γκεπεού άκολουθή- 
ση τελείως διαφορετική μέθοδο». *0 φρου
ρός δέν έδωσε καμμιά σημασία σ’ αύτά τά 
λόγια. Τά ξανασκέφθηκε δμως μετά άπό 
δυό μήνες. Τήν ίδια έκείνη ήμέρα, στίς 
18 ’Ιουνίου τού 1940, δ Τρότσκυ είπε τήν 
τελευταία άπό τίς παράξενες προφητείες 
του. «’Ασφαλώς θά ξαναγίνιη άπόπειρα. 
Δέν ξέρω μέ ποιόν τρόπο. "Ισως νά είναι 
ένέργεια κάποιου τόν δποίον έμπιστεύο- 
μαι».

Κάθε ήμέρα δ Τρότσκυ άφιερώνει δυό 
ώρες στήν άγαπημένη του άσχολία, τήν 
έκτροφή κουνελιών. *0 Τρότσκυ άφοσιω- 
μένος ταίζει τά κουνέλια του, ένώ δ Τζά- 
κασν μέ ένα άνοικτόχρωμο άδιάβροχο καί 
σκοτεινό βλέμμα πίσω άπό τόν χρυσό σκε
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Προς τον νέον ’Αρχηγόν, καταλαβόντα έπαξίως τό όψηλόν κρατικόν λειτούργη
μα, τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται, έκ μέρους τών άνδρών τοΰ Σώματος, 

υγείαν και μακροημέρευσιν επ’ άγαθω του Σώματος και τοδ λαοϋ μας.

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Μ Ι Χ Ε Λ Η Σ
Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



χΐς φωλιές τόδν κουνελιών, σηκώνεται δρ- 
θιος, λίγο κουρασμένος. Νοιώθει τό αίμα 
νά κτυπά βίαια στους κροτάφους του. Ε ί
ναι έβδομήντα ένός έτών. Στά γαλάζια 
μάτια του πίσω Από τό μικρό σκελετό τών 
γυαλιών του άπό ταρταρούγα, λάμπει ή 
παλαιά καί άκαμπτη ένθουσιώδης έπανα- 
στατική φλόγα. 'Ένα γηραλέο λεοντάρι 
στήν 8ύσι του πού ποτέ δέν έχασε τήν αί
γλη του, μιά άπό τΙς τέσσερις, πέντε, ί 
σως δέκα προσωπικότητες τού αϊώνος του 
πού θά μείνουν στήν Ιστορία. Ό  Τρότακυ 
κοιτά έπίμονα αυτόν τόν ώχρό, κακόκεφο 
νεαρό, βγάζει τά γάντια του, βουρτσίζει τό 
μπκέ σακκά/,ι του καί χαϊδεύει μέ τό χέρι 
του τήν άκατάστατη γενειάδα του. Μετά 
οδηγεί άργά τόν έπισκέπτη του στό γρα
φείο. Είναι 5 ή ώρα τής 20ής Αύγούστου 
1940.

Μετά τρία λεπτά, ή ήσυχία τού κήπου 
τοΰ Κογιοακάν σχίζεται άπό μιά σπαρακτι
κή κραυγή. 'Η Ναταλία καί οί γραμμα- 
τεϊς τρέχουν στό γραφείο καί βρίσκουν τόν 
Τρότακυ Ακουμπισμένο στό κατώφλι τής 
πόρτας μέ τό πρόσωπο γεμάτο αίματα. 
Ό  πληγωμένος καταφέρνει νά πή μιά λέ- 

«Τζάκσον», καί πέφτει έξαντλημένος. 
Τί είχε συμβή σ’ αύτά τά τρία λεπτά; 

Ένώ 6 Τρότακυ άρχισε τήν άνάγνωσι, ό 
Τζάκσον - Μορνάρ έβγαλε κάτω άπό τό ά- 
διάφροχό του μιά Αξίνα τήν σήκωσε ψηλά, 
καί —  σύμφωνα μέ τήν κατάθεσί του— 
«έκλεισα τά μάτια καί τήν κατέβασα ·ιέ 
8λη μου τήν δύναμι στό κεφάλι τού Τρότ- 
σκυ». Προφανώς, είχε υπολογίσει δτι τό 
θ&μα του θά πέθαινε Αμέσως ώστε νά μπρο- 
ρέση νά άπομακρυνθή άπ’ τό γραφείο καί 
τήν βίλλα πριν άνακαλυφθή τό πτώμα.

’Αλλά δ Τρότακυ άντέδρααε άπρόοπτα. 
Μέ τό κρανίο συντετριμμένο καί τό πρό
σωπο καταματωμένο, σηκώθηκε δρθιος κι 
έβγαλε μιά τρομερή κραυγή («θά θυμά
μαι σ’ δλη μου τή ζωή αύτή τήν κραυγή», 
είπε δ Τζάκσον) καί πέταξε στό δολοφό
νο δ,τι βρήκε μπροστά του, τό μελανοδο
χείο, βιβλία, άκόμη καί τό ντικταφόν. 
Μετά δρμησε έναντίον του, καί τοδ δάγκω
νε τό χέρι δυνατά. ΤΗταν μιά τελευταία 
άπελπιαμένη προσπάθεια νά ζήση. Μόνο 
δταν καταλαβαίνη δτι οί δυνάμεις του τόν 
έγκαταλείπουν, τό γέρικο λεοντάρι σέρνε
ται πράς τά πίσω, γιά νά μήν πέση στά 
πόδια τοΟ δολοφόνου του, καί άκουμπά 
στό κατώφλι τής πόρτας. ’Αλλά είχε τήν 
προνοητικότητα νά πή στους πιστούς του, 
πού δρμησαν νά πυροβολήσουν τόν Μορνάρ 
μέ τά περίστροφά τους!

«Μήν τόν σκοτώσετε. Πρέπει νά μιλή- 
ση!».

Ή ταν 5 .5 ' τής 20ής Αύγούστου 1940. 
Άπό έκείνη τήν στιγμή ή ύπόθεσις τής 
δολοφονίας τού Τρότσκυ διαιρείται σέ δυό 
παράλληλες ιστορίες. Ό  Τρότσκυ θά πε- 
θάνη στις 21 Αύγούστου 1940, είκοσι έξη 
ώρες μετά τήν άπόπειρα, σ’ ένα νοσοκο
μείο τής Πόλεως τοδ Μεξικού.

Παρ’ δλο πού τό χτύπημα τής άξίνας 
είχε κυριολεκτικώς διαλύσει ένα μέρος 
τοδ έγκεφάλου, δπως θά άποδειχθή άργό- 
τερα στήν νεκροψία, δέν έχασε τις αισθή
σεις του. Μέσα στό γραφείο του, πριν με- 
ταφερθή στό νοσοκομείο μουρρμουρίζει 
στήν γυναίκα του: «Ναταλία, σ’ άγαπώ». 
Μετά παοακαλεί τούς φίλους νά κρύψουν 
τόν θάνατό του άπό τόν μικρό έγγονό του 
Σέβα γιά νά μήν τόν ταράξουν. ’Αργότε
ρα, διετύπωσε μιά σύντομη πολιτική ύπο- 
θήκη: «Σάς παρακαλώ πήτε στούς φίλους 
μας, δτι είμαι βέβαιος γιά τήν νίκη τής 
4ης Διεθνούς. Πάντα έμπρός!»

Πέφτει σέ κώμα κατά τις Ιπτάμιση καί

Ο δολοφόνος του Τρότσκυ ΤΖάκσον 
Μορνάρ.

πεθαίνει 22 ώρες Αργότερα, μετά άπό έ
ναν τελείως άχρηστο τρυπανισμό τοδ κρα
νίου. Δέν ξαναβρήκε τις αισθήσεις του. 
Έ  άξίνα τοδ Μορνάρ είχε φθάσει σέ βά
θος έπτά έκατοστών. Ή  νεκροψία Απέ
δειξε δτι δ Τρότσκυ είχε ένα έγκέφαλο 
Ασυνήθιστα μεγάλο, «έξαιρετικά μεγάλο», 
βαρύτερο άπό ένα κιλό, καί μιά καρδιά 
«πολύ μεγάλη».

Συγχρόνως μέ τό Ασθενοφόρο πού πήρε 
τόν Τρότσκυ, έφυγε άπό τήν βίλλα ένα 
άλλο φορείο μέ τόν Μορνάρ. "Οταν Αργό
τερα τόν Ανέκρινε δ συνταγματάρχης Σα- 
λαζάρ, 6 Μορνάρ ύπέγραψε ένα γράμμα 
στό όποιο βεβαίωσε δτι ήταν ειλικρινής 
τροτσκιστής, πού Απογοητεύθηκε άπό τόν 
δάσκαλό του. Αύτή ή «μεγάλη Απογοήτευ
α^» τόν ώθησε στήν πράξι του. Κατάλα
βε δτι δ Τρότσκυ δέν ήταν 6 ήγέτης τής 
έργατικής τάξεως δπως πίστευε, Αλλά 
ένας έγκληματίας άντεπαναστάτης, πού 
τόν υποκινούσε νά γυρίση στήν Ρωσία γιά 
νά Αποπειραθή νά σκοτώση τόν Στάλιν.

Ό  Μορνάρ - Τζάκσον έξακολούθησε νά 
ΰπσστηρ [ζη αύτή τήν παράλογη έκδοχή 
Ακόμη καί στήν δίκη, πού κράτησε έπάνω 
άπό δυό χρόνια, καί άπέκρυψε τήν πρα
γματική του ταυτότητα καθώς καί τούς 
έντολείς του. Δέν διέψευσε οδτε έτέθη σέ 
άντιπαράστασι μέ τήν Σύλβια, πού έπαθε 
νευρικό κλονισμό καί φώναξε κατά πρόσω
πο στόν έραστή της: «Γουρούνι, δολοφόνε, 
πράκττορα τής Γκεπεού, δέν θέλω νά σέ 
ξαναδώ!

’Αλλά ποιός κρυβόταν στήν πραγματι
κότητα κάτω Από τό ψεύτικο δνομα τοδ 
Φράνκ Τζάκσον καί τοδ Ζάκ Μορνάρ;

Ο συνταγματάρχης Σάντσεζ Σαλαζάρ 
καί δ συγγραφεύς Τζούλιαν Γκόρκιν ήσαν 
οί πρώτοι πού έκαναν λεπτομερή έρευνα. 
"Ηλθαν στό φώς πολυάριθμες λεπτομέρειες 
«πού προκάλεσαν σύγχυσι» ώς πρός τήν 
πραγματική ταυτότητα τοδ Μορνάρ-Τζάκ- 
σον. Σύμφωνα μέ τις έρευνές τους—  τις 
όποιες δ Μορνάρ ποτέ δέν έπεβεβαίωσε— 
τό Αληθινό δνομα τοδ δολοφόνου τοδ Τρότ
σκυ ήταν Ραμόν ντέλ Ρίο Μεοκαντέρ. Έ - 
πρόκειτο γιά  τόν γιό μιάς γνωστής Κα- 
ταλανής μαχητικής κομμουνιστρίας, τής 
Καριτάντ Μερκαντέρ ντέλ Ρίο, πού είχε 
λάβει ένεργό μέρος στόν ισπανικό έμφύ- 
λιο πόλεμο. Τά δακτυλικά Αποτυπώματα 
τοδ Ραμόν Μερκαντέρ ντέλ Ρίο, πού βρέ
θηκαν στήν Ισπανία, δπου ό νεαρός έπα- 
ναστάτης είχε αυλληφθή τό 1935 ώς μέ
λος μιάς κουμμουνιστικής δμάδος, συνέπι
πταν Απόλυτα μέ έκεΐνα τοδ Ζάκ Μορνάρ.

Σύμφωνα μέ τις Αποκαλύψεις τοδ Γκόρ- 
κιν, δλη ή έπιχείρησις τοδ Μερκαντέρ - 
Μορνάρ - Τζάκσον, είχε προγραμματιστή, 
μελετηθή καί διοργανωθή στήν Μόσχα, 
άπό τήν Γκεπεού καί τόν Αρχηγό της Λαυ- 
ρέντι Μπέρια.

’Αλλά δέν είναι μόνο αύτό. Έκείνη τήν 
ήμέρα, τής 20ής Αύγούστου 1940, ή μη
τέρα Καριτάντ καί ένας Αξιωματικός τής 
Γκεπεού περίμεναν τόν Ραμόν σέ ένα αύ- 
τοκίνητο έξω Από τήν είσοδο τής βίλλας 
τοδ Κογιοακάν. Πολλοί είδαν τό αύτοκί- 
νητο νά Απομακρύνεται δταν τά δυό Ασθε
νοφόρα βγήκαν Από τήν βίλλα, γεγονός 
πού Απεδείκνυε δτι κάτι δέν είχε πάει 
καλά στά σχέδια τοδ Ραμόν.

Ή  Αλήθεια γιά δλα αύτά τά συμπερά- 
συατα, ιδιαίτερα δσα έχουν άμεση σχέσι 
μέ τήν πράξι τοδ Μερκαντέρ, ή δποία 
προετοιμάσθηκε σχολαστικά καί έπί μεγά
λο χρονικό διάστημα Από τήν σοβιετική 
Γκεπεού, άκόμη καί σήμερα δέν Αμφισβη
τείται.

Ή  δίκη τοδ Μορνάρ τελείωσε στήν 
ΙΙόλι τοδ Μεξικού στις 16 ’Απριλίου 1943. 
Τό δικαστήριο τόν κατεδίκααε σέ φυλάκι- 
σι είκοσι έτών καί μιάς ήμέρας, τήν με
γαλύτερη ποινή πού προβλέπουν οί μεξι- 
κανικοί νόμοι γιά  φόνο έκ προθέσεως. Ό  
Μορνάρ ύποχρεώθηκε νά έγκαταλείψη τό 
άνετο καί πολυτελές κελλί του μέ τό 
γραμμόφωνο, τά βιβλία, τά γλυκά καί τά 
φαγητά άπό τό καλύτερο έστιατόριο και 
τήν γυναικεία συντροφιά τις νύκτες καί 
μεταφέρθηκε σέ ποινικές φυλακές. Τά 
πρώτα χρόνια τής φυλακίσεώς του, κατά 
πάσαν πιθανότητα, ή Γκεπεού έκανε προ
σπάθειες άποδράσεώς του, άλλά δ Μορ
νάρ, ίσως έπειδή θυμόταν τά τέλος τοδ 
Σέλντον Χάρτε, προτίμησε νά μή φύγη. 
Έλάμβανε συνεχώς Από άγνωστη πηγή 
σημαντικά ποσά χρημάτων, πού τοδ έπέ- 
τρεπαν να ζή πιδ εύχάριστα στήν φυλα
κή του.

'Ο Τζάκσον - Μορνάρ άποφυλακίσθηκε 
δταν έξέτισε δλη τήν ποινή του, τό φθι
νόπωρο τοδ 1960. Παρά τήν καλή διαγω
γή του δέν τοδ χάρισαν ούτε μιά ήμέρα. 
"Εξω Από τις φυλακές τόν περίμενε ένα 
αύτοκίνητο, πού τόν δδήγησε στό Αερο
δρόμιο τής Πόλεως τοδ Μεξικοδ, δπου τόν 
περίμενε, έτοιμο νά Απογειωθή, ένα αε
ροπλάνο μέ προορισμό τήν Κούβα. ’Από 
έκεϊ δ Μορνάρ πήγε στήν Τσεχοσλαβακία. 
Μάλλον έκεί βρίσκεται Ακόμη σήμερα.

Τρία χρόνια μετά τήν Αποφυλάκισί του, 
δ Χρουστσώφ άνεκάλεσε τόν τίτλο τοδ 
«Ήρωος τής Σοβιετικής Ένώσεως», πού 
τοδ είχε άπονείμει δ Στάλιν.

Σήμερα έχει πεθάνει καί ή Ναταλία, 
ή σύζυγος τοδ Τρότσκυ, ένώ ή υποτιθέμε
νη μητέρα τοδ δήθεν Μορνάρ, ή Καριτάντ 
Μερκαντέρ, ζή στό Παρίσι μαζί μέ μιά 
κόρης της. Στό σπίτι τής λεωφόρου Βιέν
νης, στό Κογιοακάν, μένει δ Βσελοντώφ 
Βολκώφ, δ μικρός Σέβα, πού έχει γίνει 
ένας Αξιόλογος χημικός, είναι παντρεμέ
νος μέ μιά νεαρή Μεξικάνα, έχει τέσσερα 
παιδιά καί δέν Ασχολείται μέ τήν πολι
κή.

Στόν κήπο τής βίλλας, μιά σχισμένη 
κόκκινη σημαία κυματίζει στόν τάφο τοδ 
Τρότσκυ. Κι’ ίσως κάποιος τραγουδά άκό
μη τις στροφές τής ρωσικής μπαλλάντας: 

«Ό Τρότσκυ πέθανε δολοφο
νημένος,

μιά φρικτή βραδιά, 
γιατί είχε σκεφθή, 
άργά ή γρήγορα, νά έκδικηθή».

LEANDRO CASTELLANI
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Περίφημο έργο τοΰ Ζάκ-  
Λουί  Δαβίδ,  διαστάσεων 
162 X 125 έκατ. Φιλοτεχνή- 
θηκε τό 1793. Φυλάσσεται 
στο Βασιλικό Μουσείο Κα
λών τεχνών τών Βρυξελλών.

Τ Ο άστρο τοΰ Ζάν-Πώλ Μαρά ελομψε 
λίγο περισσότερο οπό ένα χρόνο, 

άπό την επιστροφή του στό Παρίσι όπο 
τήν Αγγλία, οπού είχε κσταφύγει για 
χιλιοστή φορά, τόν Μάρτιο τοΰ 1792, 
ώς τις 13 'Ιουλίου τοΰ 1793, όπότε βρέ
θηκε σκοτωμένος στό λουτρό. Από πα
τέρα άπό τήν Σαρδηνία καί άπό μητέρα 
Έλβετίδα, διδόκτωρ τής Ί  σηρικής, πο
λιτικός, βίαιος δημοσιογράφος^ καί ρή- 
τα>ρ, (pAoycpoc έπανσστστη<2 , άκαμπτ<χ: 
ύποστηρικτής τής θανατικής καταδίκης 
τοΰ Λουδοβίκου Ι Σ Τ ' ,  πρόεδρος των 
'Ιακωβίνων, έπεστράπευσε όλη του τήν 
πειθώ γιά νά συνηγορήση υπέρ μιας λαϊ
κής δικτατορίας στήν υπηρεσία τής Ε- 
ηαναστάσεως, γενόμενος ένα είδος συμ
βόλου, εκδικητικής ρομφαίας, επανα
στατικού δόγματος. Τόσο, πού μιά νεα
ρή γυναίκα οπό τήν Κάν, ή Καρλόττα 
Κορνταί, φλογερή Γιρονδίνη, βλέποντας 
σ' αυτόν τήν δαιμονική έκφρασι τής 
τρομοκρατίας, τόν σκοτώνει μέ έγχειρί- 
διο. Ό  θρύλος τού Μαρό άρχίΖει όπο 
αυτή τήν στιγμή κοί διαρκεί καί τώρα 
άκόμη.

Είναι κάλλιστα κατανοητό έπειτα πώς 
ένας Ζωγράφος, πού ήταν άπό τούς πιό

γενναίους συνηγόρους τής Επαναστάσε- 
ως, φίλος τού Ροβεαπιέρου καί οπαδός 
τοΰ Σαίν - Ζύστ, ό Ζόκ - Λουί Δοβίδ, έμ- 
πνεύσθηκε τόν περιφημότατο πίνακά 
του άπό τήν δολοφονία τοΰ Μαρά.

Ό  Δαβίδ, όταν Ζωγράφισε αύτόν τόν 
πίνακα, ήταν ήδη άπό μερικά χρόνια ό 
άδιαμφισβήτητος αρχηγός τής γαλλικής 
Ζωγραφικής, καί ήταν έπίσης ένας άπό 
τούς πιό διάσημους καλλιτέχνες τής 
Ευρώπης καί άπό έκείνους πού περισσό
τερο τόν έμιμούντσ. Οι θεωρητικές του 
ιδέες καί οί άπόψεις του γιά τό στύλ 
σχετικά μέ τήν τέχνη έγιναν δόγμα. Οι 
πίνακές του, μεταξύ τών όποιων ο 
«"Ορκος τών Όρατίων» καί ό «Θάνατος 
τοΰ Σωκράτους», προκαλοΰααν τόν εν
θουσιασμό τοΰ κοινού καί τής κριτικής, 
έναν ένθουσιααμό πού σέ ορισμένες στι- 
γές έφθανε τόν φανατισμό.

Γεννηθείς στό Παρίσι τό 1748, μαθη
τής τοΰ Β ιέν , οπαδός τού Μπουσέ καί 
τού Φραγκσνάρ, φιλόδοξος, πείσμων, 
τραυλός, άρχικά δυσκολεύθηκε νά έπι- 
βληθή. Οί καλλιτεχνικές ιδέες του συ
νέπιπταν μέ τό γενικό πνεύμα τού κλασ- 
σικισμάύ, πού ήτσν τότε τής μόδας.

"Ολα αύτά συνέπιπταν έπίσης μέ τις

νέες ιδέες τοΰ ώραίου πού διατυπώθη
καν άπό τόν Βίνκελμαν, άπό τόν Λέο- 
σινγκ, άπό τόν Κάυλους, καί βρίσκον
ταν σέ άντίθεσι μέ τις άρχές τής τέ
χνης τοΰ μπαρόκ. Καί όταν ή Επανά- 
στασις ήλθε, ό Δαβίδ μπήκε στήν ύπη- 
ρεσία της ώς άνθρωπος καί ώς καλλι
τέχνης, διαποτισμένος άπό ένα άδιόλλα- 
κτο ένθουσιααμό. Εξύμνησε μέ τά έρ
γα του τούς ήρωες αύτών τών χρόνων 
καί πήρε μέρος στά δημόσια πράγματα 
ώς μέλος τής Συμβατικής καί τής Επι
τροπής Κοινής Σωτηρίας.

Ζωγράφος μέ πενιχρή φαντασία καί 
μέ λίγες ιδέες, υπήρξε, άντιθέτως, έ 
νας άπό τούς πιό αύστηρούς, τούς πιό 
διαυγείς, τούς πιό εύκλείδιους στήν 
άκριβολογία του, καί έπίσης τούς πιό 
πλαστικούς καί σίγουρους τού α'ιώνος. 
Σ ’ αύτόν τόν πίνακα, καί άν άκόμη θά 
θέλαμε νά θεωρήσωμε υπερβολικό τόν 
ένθουσιοσμό τού Μπωντλαίρ, πού έγρα
φ ε : «Σκληρός όπως ή πραγματικότης, 
ό πίναξ αύτός έχει όλο τό άρωμα τοΰ 
ιδεώδους. . . Σ ' αύτό τό έργο ύπάρχει 
κάτι τό τρυφερό καί τό σπαρακτικό μα- 
Ζί' στόν κρύο άέρα αύτοΰ τού δωματί
ου, στούς κρύους τοίχους, γύρω σ' αύ
τό τό κρύο καί πένθιμο λουτρό φτερου- 
γίΖει μιά ψυχή», δέν είναι, έν τούτοις, 
δυνατόν νά μή συμφωνήσουμε, τουλάχι
στον, ότι υπάρχει άληθινά ή πελιδνή 
καί παγερή αϊσθησις τής τραγωδίας.

«Σκληρός δπως ή πραγματικότης, ό πίναξ αυτός έχει δλο τό άρωμα τοΰ 
ιδεώδους.. .  Σ’ αυτό τό έργο υπάρχει κάτι τό τρυφερό και τό σπαρακτικό

μαζύ»-
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΑΚΟΣ

Ο κόσμος έφωτίσθη άπό τό αθάνατον Ελληνικόν φως, τό 
όποιον προετοίμασαν λαμπερόν καί ζωογόνον τά Γυμνάσια 
και τά στάδια της Ελλάδος, τά όποια έκαλλιέργησαν και 
άνέπτυξαν την άρετήν τής ψυχής και τοΰ σώματος. Εις 
αύτά διεπλάσθη καί εσφυρηλατήθη ό υπέροχος εκείνος σω
ματικός τύπος, τον όποιον σήμερον βλέπομεν εις τά Μου
σεία ως τον Δ ι σ κ ο β ό λ ο ν  τοΰ Μυρων ος ,  Η ν ί ο 
χ ο ν  τ ων  Δ ε λ φ ώ ν ,  Ε ρ μ ή  του Π ρ α ξ ι τ έ λ ο υ ς .

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σωματική Αγωγή είναι κόβε κίνηαις 
τού σώματος, πού γίνεται μέ σκοπόν τήν 
ψυχική καί σωματική θελτίωσιν τοΟ αν
θρώπου καί όκόμη μέ σκοπόν τήν έξι- 
σαρρόπησιν τών τριών βαοικών στοι- 
χείων τής άνθρωπίνης όντότητος, του 
ψυχικού, τού πνευμοτικοΰ καί τοϋ σωμα
τικού στοιχείου.

Η Σωματική Αγωγή περιλαμβάνει 
έκτός της Γυμναστικής και τού κλασσι
κού Άθλητιομού καί όλα τά άλλα είδη 
τών αθλημάτων, ήτοι όλα τά S P O R TS , 
πού άπατελούν τούς κλάδους της.

Βέβαια βάσις όλων αύτών τών κλά
δων τής Σωματικής Αγωγής είναι ή 
Γυμναστική καί οϋτη ένεκα τούτου δέν 
πρέπει νά παραμελήται, διότι τότε κτί- 
Ζομεν έπί τής άμμου. Έκτός αύτοϋ τά 
S P O R T S  χωρίς γυμνοστική είναι έπι- 
κίνδυνα.

Διά τής Γυμνοστικής είναι γνωστόν, 
ότι έπιτυγχάνομεν μέ φυσικός καί μή 
φυσικός κινήσεις, τήν σύμμετρον καί ί- 
σόρροπον άνάπτυΕιν όλων τών μελών 
τοΰ σώματος καί τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τών συστημάτων, πού συνιοτούν 
τόν άνθρώπινον όργανισμόν.

Διά τής Γυμναστικής καί τού Αθλη
τισμού διοτηρούμεν καί ίσχυροποιοϋμεν 
όχι μόνον τήν σωματικήν εύεΕίαν, άλλα 
καί τήν ψυχικήν καί τήν πνευματικήν 
τοιαύτην.

Τούτο δέ είναι φανερόν, ότι συντελεί 
εις τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυΕιν τοΰ 
άνβρώπσυ εις όλους τούς τομείς τής 
δράσεώς του, όπως είναι ή έπιστημονική 
καί ή τεχνική έρευνα καί ό άγών διά 
ένα καλύτερον αϋριον.

Οί άστροναύται καί οί έρευνηταί τών 
βυθών τής θαλάσσης, διά νά έπιτύχουν 
εις τήν προοπάθειάν των-, πρέπει νά έ
χουν δύναμιν ψυχής, πνεύματος καί σώ
ματος.

Πρέπει νά έχουν όπλιοθή μέ τόλμην 
ισχυρόν, αύτσπεποίθησιν σταθερόν καί 
άντοχήν άδάμαστον, πού μόνον μέ τήν

συνεχή καί έντονον ασκησιν τοΰ σώμα
τος δύνανται νά έπιτύχουν. ΧρειάΖεται 
νά ασκηθούν, νά άποκτήσουν μεγάλην 
άντίληψιν καί έτοιμότητα. Νά υπερνι
κούν εμπόδια φυσικά καί τεχνικά. Νά 
δύνανται νά άλλάΖουν άποτόμως κατα
στάσεις περιβάλλοντος καί διατροφής, 
ύπνου καί άκινησίας, θερμότητος καί 
ψύχους, καθώς καί τόσα άλλα γεγονό
τα, πού διά πάντα κοινόν καί άγύμνα- 
στον άνθρωπον θά ήοαν σχεδόν άκατόρ- 
θωτα.

Ομοίως οί άεραπόροι, οί ώκεανογρα- 
φοι, οί τοπογράφοι κλπ. πρέπει, διά νά 
έπιτύχουν εις τούς καθωριαμένους σκο
πούς των, νά γυμναοθοΰν έντατικά, έπί- 
μονα, μεθοδικά.

Καί οί άατρονάμοι συνηθίΖουν κατά 
τάς παροτηρήσεις των, νά βαθμολογούν 
τούς έαυτούς των, άΕιολιογοΰντες οϋτω 
τήν σωματικήν, ψυχικήν καί πνευματικήν 
των κστάστασιν κατά τήν ήμέραν καί 
τήν στιγμήν κάθε παρατηρήσεως.

ΥπενθυμίΖω ότι ύπάρχουν επιστημονι
κά μετροτεχνικά όργανα, πού μετρούν 
καί έκτιιμοΰν τήν άντίδρασιν τών αισθή
σεων τών άνθρώπων έν δεδομένη ατι- 
γμη καί ύπό διαφόρους συνθήκας, πού 
είναι πολύ χρήσιμα διά τούς άθλητάς 
καί διά τούς άεροπόρους, άστροναύτας, 
δοκιμαοτάς αύτοκινήτων κλπ.

Χάρις λοιπόν εις τήν σωματικήν άσκη- 
σιν έπιτυγχάνει ό άνθρωπος, νά ύπερνι- 
κό τόσα καί τόσα έμπόδια, διά νά έπι- 
τύχη τήν έπιστημονικήν καί τήν τεχνικήν 
του έΕέλιΕιν καί πρόοδον.

Είναι γνωστόν, ότι ύπάρχει σχέσις εύ- 
θέως άνάλογος μεταΕύ τής ύγείας καί 
τοΰ πνεύματος τού άνθρώπου.

Ό  Λατίνος Ίουβενάλλης είπε «MENS 
SANA IN C O R P O R E  SAN O -, άλλά 
πολύ πιό πριν άπό ούτόν οί "Ελληνες 
τούτο τό είχαν ώς νόμον καί θρησκείαν. 
Αυτοί πρώτοι έπρόσεΕαν τήν τεράστιον 
έπίδραοιν τής Γυμναστικής άσκήσεως 
έπί τής διαπλάσεως τοΰ καθόλου άτό-
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μου καί έουστηματοποίησαν αυτήν καί 
έθεσμοθέτησαν νόμους υποχρεωτικούς 
διά κάθε πολίτην.

Ή  Γυμναστική καί ό 'Αθλητισμός ή- 
σαν μέσα εθνικής δημιουργίας καί προό
δου.

Ή σ α ν  μέοα άγωγής, πολύτιμα διά 
τήν δημιουργίαν «καλών καί άγαθών» 
πολιτών, όπως έλεγον.

Τό νά γυμνάΖεταί τις, ήτ» άναγκαίον 
καί έθεωρεϊτο τούτο ίδιον τών ελευθέ
ρων άνθρώπων. Ή  άγυμνασία ήτο δου
λικόν πράγμα καί θηλυπρεπές.

Ό  'Αγησίλαος τής Σπάρτης διά νά 
φρονιματίση τούς στρατιώτες του, έγύ- 
μνωοε τούς πολυπληθείς αιχμαλώτους 
βαρβάρους, διά νά ϊδουν πόσον λευκά 
καί πλαδαρά σώματα είχον οΰτοι έκ τής 
αγυμνασίας (Πλουτάρχου Ά γ η σ ιλ .) .

Ε ις τήν Σπάρτην μάλιστα έθεωρεϊτο 
αισχρόν κοί διά τούς πρεοβυτέρους έάν 
δέν έσύχναΖον εις τά Γυμνσστήρια καί 
τά Στάδια.

Νά έπανέλθη έκεϊνο τό πνεύμα πού 
μάς άφησαν οί αρχαίοι Σπαρτιάται άπά 
τάς συγκεντρώσεις των « Ά μ ές  ποκ' ή
ρες, όλκιμοι νεανίαΓ άμές δέ γ' είμέν, 
οί δέ λής πείραν λαβέ' άμές δέ γ' έσοό- 
μεθα πολλώ κάρρονες* καί τού Πλάτωνος 
πού λέγει εις τούς Νόμους του, ότι οί 
πολίται πρέπει νά γυμνάΖωνται «έκ παί- 
δων διά βίου».

Γνωστόν είναι πόσην σημασίαν άπέ- 
διδον οί άρχαϊοι "Ελληνες εις τούς α
γώνας. Ο στέφανος τής νίκης ήτο πο
λύτιμος δΓ όλους, καί έθεωρεϊτο εύτυ- 
χής έκεϊνος, ό όποιος θά τόν άπέκτα. 
Διά τούτο οί παλαίστρσι, τά Γυμνάσια 
καί τά Στάδια έσυχνάΖοντο άπ όλους 
τούς "Ελληνας καί έκεϊ μέσα διεπλάο- 
σετο τό Έθνος ολόκληρον, διά νά χαλ· 
κευθή, σύν τώ χρόνω, ό περίφημος Ελ
ληνικός Πολιτισμός, τό άθόνατον Ελλη
νικόν πνεύμα.

Οί νικηταί τών άγώνων καί ιδίως τών 
Πανελληνίων άγώνων (Πυθίων, Νεμέων, 
Ίσθμιων καί ’Ολυμπίων) έχαιρον μεγά
λης δόΕης καί άπήλαυον έΕαιρετικών 
τιμών.

ΈκρήμνιΖον αί πόλεις τά τείχη, διά 
νά είσέλθουν οί νικηταί οότοι στεφανω
μένοι, διότι καθώς λέγει ό Πλούταρχος 
«ώς ού μέγα πόλει τειχών όφελος άν- 
δρας έχούση μάχεσθαι δυναμένους καί 
νικάν».

Τό «κάτβανε ώ Διαγόρα ούκ ές  "Ολυμ
πον άνοβήσει» τού ένθουσιώντος Λάκω- 
νος πρός τόν γέροντα καί πολλάκις Ό - 
λυμπιονίκην Ρόδιον Διαγόρα, περιφερό- 
μενον εις τάς χεϊρας υπό τών δύο νικη
τών υιών του, Δαμογήτου καί Άκουσι- 
λάου εις τό 'Ολυμπιακόν Στάδισν, δει
κνύει εις ήμάς καθαρά, όποια ήτο ή ση- 
μοσία τής Νίκης καί τών άγώνων. Καί 
ό Σόλων εις τούς νόμους του, ώρισε 
διά τούς νικητάς τών Πανελληνίων Α
γώνων, πλήν τής κρημνίσεως τών τει
χών τής πόλεως, νά σιτοϋνται δωρεάν 
εις τό Πρυτανεϊον. Ή  σίτισις αύτη είχε 
τήν έννοιαν άπονομής τιμής καί εύγνω- 
μοσύνης ύπό τής πόλεως πρός τούς νι- 
κητάς. Δέν άπενέμετο δέ αϋτη πρός 
τούς έχοντας άνάγκην, ώς ύλική άμοι- 
βή, άλλά ώς έποθλον τιμής.

Οί Σπαρτιάται όμως περισσότερον ί- 
δεαλισταί, ώρισαν «ό Βασιλεύς νά χωρή 
εις τήν μάχην, έχων μεθ' έαυτοΰ στε- 
φανίτην άγώνα νενικηκότα».

Ό  Δ κιχ σβόλος τού Μύρωνος (Ε ' αί.π.Χ .) Ρώμη, Μουσείο θερμών.
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_ H τιμή δέ αυτή ήτο λίαν έπι'Ζηλος. 
Mac αναφέρει ό Πλούταρχος εις τόν 
Λυκούργον τό έξης περιατατικόν: Κάπο
τε έγινε απόπειρα νά δωροκηθή πολαι- 
ατής Σπαρτιάτης, διά νά άφίση τόν άν- 
τίπαλόν του νά τόν νικήση.

Αυτός όμως ήρνήθη καί άγωνισθείς 
κατεπάλαιοε τόν άντίπαλον, έρωτηθεϊς 
δέ τί έκέρδισε μέ τήν νίκην, άπήντη- 
σε «πρό τού Βασιλέως τεταγμένος μα- 
χαύμαι τοίς πολεμίοις».

Ολοι οί πόλειβ διά νά δείξουν τήν 
μεγάλην τιιμήν καί ευγνωμοσύνην τήν ό
ποιον πρός τούς νικητάς έτρεφον, κα- 
τεακεύαιΖον άνδριάντας αύτών, διά τών 
όποιων έκόσμουν τάς άγοράς καί τά ιε
ρά τής πόλεως.

Υμνοι δέ έπί τούτω συνετάσσοντο 
διά νά ύμνηθή ό νικητής.

ΓνωρίΖαμεν δέ, δτι ή ύπέροχισς πτή- 
σις τού Πινδάρου μέ τόν γαργόπτερον 
Πήγαοσόν του έγένετο υπέρ τάς στε
φανωμένος κεφαλάς τσισύτων νικητών.

Ο Στέφανος τής νίκης, κατά τούς ά- 
γώνας αύτσύς, δέν είχεν ούδεμίαν ύλι- 
κήν άξίαν. Ή τ ο  βραθείον σωματικής καί 
ψυχικής υπεροχής.

Ητο έπαθλον ’Αρετής. Διά τούτο οί 
άθληταί έθυαίαΖον καί τήν Ζωήν των 
χάριν τής Νίκης αύτής, όπως συνέβη 
μέ τόν Άρραχίωνα εις τήν 'Ολυμπίαν, 
φιλοτιμηθέντα, ώς γνωστόν, άπό τήν πε- 
ρίφημον φρόσιν τού Γυμναοτου τού Έ - 
ρυξία «Καλόν έντάφιον τό έν Ολυμπία 
μή άπειπεϊν».

Τούτο φαίνεται, ότι άντελήφθη καί ό 
Πέρσης Τριανταίχμης, όταν άνεφώνησε 
πρός τόν Μαρδόνισν τό γνωστόν έκεϊ- 
νο έπίκλημα φόβου «Παπαί Μαρδόνιε, 
κοίους έπ' άνδρας ήγαγες μαχεσσμέ- 
νους ήιμέας, οί ού περί χρημάτων τόν ά- 
γώνα ποιούνται, αλλά περί άρετής».

Γενικώτερον διά τών άγώνων έπεδιώ- 
κετο ύπό τών Ελλήνω ν ή καλλιέργεια 
καί ή άνάπτυξις τής εύγενοΰς άμίλλης, 
τού θάρρους, τής καρτερίας καί τής αύ- 
ταπεποιθήαεως.

Τό «αίέν άριατεύειν καί ύπείροιχον έμ- 
μεναι άλλων» είναι τό χαρακτηριστικόν 
τού άρχαίου Ελληνικού πνεύματος.

Μέ τό πνεύμα αύτό έλάμπρυναν οί 
Ελληνες τήν Πατρίδα καί έδωσαν πρώ

τοι τό νόημα τού Πολιτισμού καί τής 
Ελευθερίας.

Χάρις ε ίς  τό πνεύμα αύτό καί τήν ά- 
γωγήν αυτήν, τό Ελληνικόν "Εθνος έ- 
ατάθη βράχος ακλόνητος είς τά φοβερά 
κύματα τών έπιδραμέων είς τά όποια άλ
λοι λαοί πολυαριθμότεροι καί αρχαιότε
ροι κατεποντίσθησαν καί άφανίσθησαν.

Χάρις είς τό πνεύμα αύτό καί τήν ά- 
γωγήν αύτήν έξεπήδησαν άπό τά Γυ
μνάσια, τάς Παλοίστρας καί τά Στάδια, 
οί μεγαλύτεροι φιλόμουσοι καί σοφοί Σω 
κράτης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Πυθα
γόρας, Αρχιμήδης, Ηράκλειτος, Δημό
κριτος, Εύκλείδης, οί άφθαστοι συγγρα
φείς καί ποιηταί, Αισχύλος, Σοφοκλής, 
Πίνδαρος, οί θαυμασιώτεροι καλλιτέχναι 
Φειδίας, Πραξιτέλης, Ικτίνος καί οί έν- 
δοξότεροι στρατηγοί καί ναύαρχοι Μιλ
τιάδης, Αγησίλαος, Αλέξανδρος, Θεμι
στοκλής, Κίμων, Λύσσανδρος καθώς καί 
τόσοι άλλοι, τών όποιων τά ονόματα 
κοσμούν καί δοξάξουν τήν ιστορίαν τού 
Έλληνίικισΰ "Εθνους.

Καί ό Μαραθών, αί Πλαταιαί, αί Θερ- 
μσπϋλαι, ή Σαλαμίς.

Ο κόσμος έφωτίοθη άπό τό άθάνατον 
Ελληνικόν φώς, τό όποιον προετοίμα

σαν λαμπερόν καί Ζωογόνον τά Γυμνά- 
σια καί τά Στάδια τής Ελλάδος, τά ό
ποια έκαλλιέργησαν καί άνέπτυξαν τήν 
άρετήν τής ψυχής καί τού σώματος,

Ε ίς αύτά διεπλάσθη καί έσφυλατήθη 
ό υπέροχος εκείνος σωματικός τύπος, 
τόν όποιον βλέπομεν σήμερον μέ θαυ
μασμόν είς τά Μουσεία μαρμάρινον ώς 
Ερμήν τού Πραξιτέλους, ή χάλκινον ώς 

έφηβον τών Αντικυθήρων.
Τά Εθνη τά όποια έπίστευσαν ε ίς  τήν 

δύναμιν τής Σωματικής Αγωγής, ούδέ- 
πατε μετενόησαν, άλλά προώδευσαν και 
έμ ε γ αλούργ ησ αν.

Ο Ξενοφών είς τήν Κύρου Παιδείαν 
μάς λέγει, ότι τό μεγαλείον τού Κύρου 
καί τών Περσών τής εποχής έκείνης, 
ώφείλετο είς τήν ύποχρεωτικήν σωματι
κήν άσκησιν, είς τήν λιτότητα καί τήν 
έγκράτεΐιαν.

Αλλά καί αύτοί μόλις έπαυσαν νά ά- 
σκοϋνται, διαφθαρέντες άπό τήν τρυφη- 
λήν Ζωήν, παρήκιμασαν καί σχεδόν έξε- 
φυλίσθησαν.

Αλλά καί είς τά σύγχρονα έθνη φαί
νεται καθαρά ή έπίδρασις τής Σωματι
κής Αγωγής.

Ό λα  τά Πανεπιστήμια τού Κόσμου 
είναι προπάντων φυτώρια άθλητών καί 
καλλιεργούν τήν Σωματικήν Αγωγήν 
μετά συνειδήσεως καί πίστεως, ώς κάτι 
τό βασικόν διά τόν σκοπόν τους καί συ
νεισφέρουν πρός τούτο όχι μόνον τό 
Κράτος, άλλά καί οί ίδιώται.

Ή  λέξις  σπόρτσμαν διεθνώς δέν ση
μαίνει μόνον έκεϊνον, ό όποιος έπιδί- 
δεται είς τά S P O R T S , άλλά κυρίως τόν 
άνθρωπον μέ τόν άδάμαστον χαρακτή
ρα, ό όποιος γνωρίΖει νά νικά, άλλά καί 
νά ήττάται είς τόν άγώνα τής Ζωής. 
Σπόρτσμαν είναι συνώνυμον πάντοτε μέ 
τήν τιμιότητα, τήν εύθύτητα καί έν γέ- 
νει πάσαν άνδρικήν 'Αρετήν.

Κάθε κράτος μέ πολιτισμόν καί δύνα- 
μιν έχει ώς βασικήν φροντίδα τήν άνά- 
πτυξιν καί τήν καλλιέργειαν τής Σωμα
τικής Αγωγής τών μελών πού τό συγ
κροτούν.

Ό  Γυμναζόμενος ή ό άθλών είναι ό- 
λιγώτερον νευρικός καί καθόλου μεμψί
μοιρος καί έχει ψυχικήν, πνευματικήν 
καί σωματικήν ύγείαιν, πού σημαίνει 
προσφορά περισσοτέρων ώρών έργαοίας 
είς τήν οικονομίαν τής πατρίδος του, ό- 
λιγώτερα φάρμακα καί μεγαλυτέραν ά- 
ποδοσιν, τόσον είς τήν ποσότητα, όσον 
καί ε ίς  τήν ποιότητα τών παραγομένων 
άγαθών. Δηλαδή είναι άποδοτικώτερος 
καί παραγωγικώτερος. Μέ τόν τρόπον 
αύτόν βοηθεϊ τόν έαυτόν του καί τούς 
άλλους.

Μέ τόν Αθλητισμόν καί τάς αγωνι
στικός άσκήσεις καλλιεργοΰμεν τήν εύ- 
γενή άμιλλα καί διαμορφώνομεν χαρα
κτήρα ίπποτικόν, μέ φρόνημα ύψηλόν 
καί παύομεν νά θαυμάΖωμεν τούς κατερ- 
γορέους καί τούς άναρριχωμένους σα- 
λιγκαρέους τής Ζωής. Αποκτώμεν τό 
αύτοσυναίσθημσ καί τήν αύτοπεποίθησιν 
καί γνωρι'Ζομεν τάς δυνάμεις μας είς 
πασαν στιγμήν καί περίατασιν. Όξύ- 
νομεν τήν άντίλπ'Μίν μας καί άντι- 
δρώμεν άμέσως καί εύχερώς είς πά
σαν περίστασιν είς τήν έργασίσν μας 
καί είς τήν Ζωήν μας έν γένει. Θά έχω- 
μεν πεισθή διά τήν δύναμιν μας καί θά

είμεθα αισιόδοξοι έπιδιώκοντες τά ύψη- 
λότερα, χωρίς νά πιστεύωμεν ότι ή ά
ξιο τού άνθρώσσυ καί ή δύναμίς του εί
ναι τό πορτοφόλι, όπως δυστυχώς σή
μερον πολλοί πιστεύουν καί άρκετοί τό 
τραγουδούν.

Ο καθένας είς τόν τομέα του, άς 
πράξη τό καθήκον του, χάριν τής κοινω
νίας, χάριν τού συνόλου.

Οσα χρήματα κι' άν δαπανηθσύν διά 
τόν σκοπόν αύτόν, θά είναι τίποτε ένώ- 
πιον τής μεγίστης ώφελείας, πού θά ά- 
ποφέρουν.

Επίσης μεγάλη θά είναι ή ώφέλεια, 
έάν καθιεροϋτο ή Γ υμναστική άσκησις 
των έργαΖομένων είς τάς βιομηχανίας 
καί τά λοιπά έργοτάξια, διότι θά ηϋξα- 
νε τόν συντελεστήν άποδόσεως τών έρ
γαΖομένων, τόασν τού έργατοτεχνικοϋ 
προσωπικού, όσον καί τού έπιστημονι- 
κοϋ καί τού διοικητικού τοιούτου.

Γυμναζόμενοι συνεχώς δυνάμεθα νά 
αύξάνωμεν τάς ικανότητας καί τάς έπι- 
δόσεις μας.

Καί ώς είναι γνωστόν διά τής μακρας 
καί έντόνοσ άσκήσεως τού σώματος καί 
δή διά τής είδιικεύσεως τών άσκήσεων, 
δυνάμεθα νά βελτιώσωμεν τάς έπιδόσεις 
τών άθλητών σημαντικώτατα. "Οσον δέ 
ή τεχνική τού παλμού καί τού στύλ τε
λειοποιείται, τόσον μεγαλυτέρα είναι καί 
ή έπίδοοις, τό ρεκόρ. Τούτο φαίνεται 
άμέσως, άν συγκρίνωμεν τά ρεκόρ τών 
Ολυμπιακών Αγώνων τού 1906 μέ τά 

σημερινό. Θά φέρωμεν παράδειγμα μό
νον διά τρία άγωνίσματα.

1906
Αλμα έπί κοντώ 

Δισκοβολία έλευθ. 
"Αλμα είς ϋψος

1972
Αλμα έπί κοντώ 

Δισκοβολία έλευθ. 
Αλμα είς ύψος

Ρ Ε Κ Ο Ρ
3,50 μ·

39,28 μ·
1,90 μ·

Ρ Ε Κ Ο Ρ
5,50 μ. περίπ,
69 μ.
2,28 μ.

Επομένως, ή άνθρωπίνη προσπάθεια 
και ή άνθρωπίνη δυναμικότης διαρκώς 
σύξάνεται, διαρκώς τελειοποιείται καί 
διαρκώς προσαρμόζεται πρός τήν τεχνι
κήν έξέλιξιν, άλλοτε άκολουθούσα αύ
τήν καί άλλοτε προπορευομένη αύτής.
Υπάρχει άλληλεπίδρασις άνθρωπίνου 

δυναμισμού καί τεχνικής.
Δέν πρέπει νά τό άγνοοΰμεν, ούτε νά 

τό παρσμελοΰμεν κλείνοντες τούς ό- 
φαθλμούς είς μίαν πραγματικότητα. Κα
θήκον μας καί συμφέρον μας εΐνσι νά 
ένισχύωμεν τόν άνθρώπινσν αύτόν δυ
ναμισμόν, τόν πόσης φύσεως δυναμι
σμόν, πού συντελεί είς τήν τελειοποίη- 
σιν καί τήν άνύψωσιν τού πολυσυνθέτου 
συνόλου, πού λέγεται ά ν θ ρ ω π ο ς .

Η Σωματική 'Αγωγή είναι τό μοναδι
κόν μέσον καί ό άπαφασιστικώτερος πα
ράγων διά νά τό έπιτύχωμεν.

Αύτός άλλως τε πρέπει νά είναι ό 
σκοπός οίασδήποτε άγωγής, ή δημιουργία 
τελειοτέρων άνθρώπων. Διά τών τελειο- 
τέρων αύτών άνθρώπων θά έπιτευχθή ή 
όρθή Πρόοδος.

Τήν καλυτέραν οδόν πρός τούτο θά 
τήν εϋρωμεν ε ίς  τήν Σωματικήν 'Αγω
γήν.

Ά ξίΖ ε ι δέ διά τούτο κάθε κόπος καί 
κάθε θυσία.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ . Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Α Κ Α Κ Ο Σ
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ΤΟ ΛΩΡΟ TOY  
ΤΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Φίλε μου,

Έδιάβασα πρό καιρού μίαν χαριτω
μένων όλληγορίον. Σοΰ τήν παραθέτω 
έδώ αυτούσια:

«Στόν ούρανό έγινε κόπιοίτε ένας 
διαγωνισμός. Ό  Θεός εϊπεν εις τούς 
άγγέλους νό τοΰ φέρουν τό πιό πολύτι
μα πράγματα πού υπάρχουν εις τήν γην. 
Οί άγγελοι ξεκίνησαν καί έψαξαν ολό
κληρη τήν γην. Πολλοί έφεραν πολλά 
ώραϊα καί πολύτιμα ομολογούμενως 
πράγματα, Ιεχώρισαν όμως τρεις. Ό  έ
νας έφερε καί άπέθεσε εις τόν θρόνον 
τοΰ Θεοϋ ένα ώραιότατο μαργαριτάρι. 
Ή τα ν  μία σταγόνα, ίδρώτος. Είχε πέαει 
άπό τό μέτωπο κάποιου σοφού, πού έρευ- 
νοϋσε κάτι σπουδαίο ν' άνακαλύψη εις 
τό έργαστήριόν του.

— Ωραίο τό εύρημά σου, εϊπεν ό 
Θεός, άλλά ύπάρχει καί πιό ώραίο άπό 
αύτό.

Ή λ θ ε  τότε δεύτερος άγγελος. Αυτός 
άπέθεσε μέ σεβασμό μπροστά εις τόν 
Θεόν ένα κατακόκκινο ρουμπίνι. Ή τα ν  
μία σταγόνα αίματος ήρωος πού είχε 
πέσει εις  τό πεδίον τής τιμής. Οί άγ
γελοι έμειναν έκστατικοί. Ασφαλώς 
αύτός θά έκέρδιΖε τό βραβείον.

— Υπάρχει κάτι πιό πολύτιμο άκόμη, 
εϊπεν ό Θεός. Τότε όλοι έστράφησαΐν 
πρός τό μέρος τοΰ τρίτου άγγέλου, πού 
έκείνην τήν ώραν ήρχετο καί μέ εύλά- 
βεια άφησε νά κυλήση εις τόν θρόνον 
τοΰ Θεοΰ ένα άστραφτερό διαμάντι, πού 
όμοιο μέ αύτό ποτέ δέν είχαν ίδή. Ή 
ταν ένα δάκρυ κάποιου άμαρτωλοΰ, πού 
γονατιστός ώμολογοΰοε τις άμαρτίες του 
μπροστά εις τόν Πνευματικόν.

— Αύτό είναι ,τ ό π ι ό  π ο λ ύ 
τ ι μ ο  π ρ ά γ μ α ,  εϊπεν ό Θεός, 
καί τό βραβείον δόθηκε εις τόν τελευ- 
τσϊσν άγγελον».

Τ  ό δάκρυ ένός άμαρτωλοΰ. . . Αύτό 
είναι ικανό νά πλύνη μία λερωμένη άπό 
τήν άμαρτίσν ψυχήν. Κουράζεται εύκο
λα ό άνθρωπος. "Οχι μόνον σωματικά. 
Κυρίως ψυχικά. Ή  άμαρτία τόν κουρά
ζει. Καί τούτο διότι τόν φέρει μακριά 
άπό τόν Θεόν. Καί ό Θεός είναι ή άπό-

λυτος καθαρότης. Είναι ή πραγματική ά- 
νάπαυσις. Τό διαβεβαιώνει ό ίδιος, όταν 
λέγπ = «Δεύτε πρός Με πάντες οί κο- 
πιώντες καί πεφαρτιαμένοι, κάγώ άνα- 
πούσω υμάς» (Ματθ. ια' 2 8 ). Καί όπως 
ε ις  τό λουτρόν τού σώματος ξεκουράζε
ται ό άνθρωπος καί άνακουφίΖεται σω
ματικά, έτσι καί μέ τήν μετάνοιαν καί 
τήν Ίεράν Έξομολόγησιν έν συνεχεία 
ή κουρασμένη ψυχή καί ή άμαρτωλή 
καρδιά ξεκουράζεται καί δροσίΖεται καί 
καθαρίΖεται ολοκληρωτικά. Τά δάκρυα 
είναι έκδήλωσις μιας πραγματικής με
τάνοιας. Καί ή πραγματική μετάνοια 
ολοκληρώνεται εις τήν Ίεράν Έξαμο- 
λόγησιν. Ή  Έξομολόγησις είναι έπιτα- 
κτική άνάγκη πόσης πονεμένης ψυχής. 
Τήν Ζητεί κάθε ψυχή. Ά λλά  ή Έξομο- 
λόγησις διά νά μάς χαρίση τήν άφεσιν 
τών άμαρτιών μας πρέπει νά γίνπ ένώ- 
πιον Ίερέω ς Ορθοδόξου, καλουμένου 
Πνευματικοΰ ή Έξαμολόγου. Τοιουτο
τρόπως ή Έξομολόγησις είναι μία τελε
τή 'Εκκλησιαστική. Ένα  Μυστήριον. 
Άπό τά έπτά Μυστήρια τής Εκκλησίας 
μας. Τό Μυστήριον τούτο συνέστησε καί 
ϊδρυσεν αύτός ό Κύριος, όταν εϊπεν ε ις  
τούς 'Ιερούς Μαθητάς Του: «Λάβετε
Πνεύμα 'Άγιον' άν τινων άφήτε τάς ά- 
μαρτίας άφίενται αύτοϊς, όν τινων κρα- 
τήτε, κεκράτηνται». (Ίωάννου κ ' 23 ). 
Δηλαδή «Εις όποιους συγχωρήσετε τάς 
άμαρτίας, τούς συγχωροΰνται αΰται καί 
άπό τόν Θεόν' εις όποιους δέ τάς κρα
τείτε άσυγχωρήτους, θά μείνουν διά πάν
τα κρατημένοι» (Έρμην. Τ Ρ ΕΜ Π ΕΛ Α ). 
Καί τόν βαρυσήμαντον αύτόν λόγον 
ό Κύριος δέν τόν εϊπεν ούτε εις τούς 
άγγέλους, ούτε εις τούς Αρχαγγέλους, 
άλλά ε ις  τούς άνθρώπους. Ε ις τούς Ι ε 
ρούς Αποστόλους Του καί δι' αύτών εις 
τούς διαδόχους των Επισκόπους καί 
Πρεσβυτέρους. «Καί άπερ άν έργάσων- 
ται κάτω οί Ιερείς, ταΰτα ό Θεός άνω 
κΟροϊ». ('Ιωάννης ό Χρυσόστομος).

Ή  πείρα μάς πείθει, φίλε μου, ότι δέν 
άρκεϊ μία άπλή μετάνοια διά νά άπαλλα- 
γώμεν άπό τάν έλεγχον τής συνειδήσεως 
καί άπό τό βάρος τής άμαρτίας. ΧρειάΖε- 
ται γά έπακολουθήση άπαραιτήτως καί ή 
Ιερά Έξομολόγησις ένώπιαν τού Πνευ

ματικού τής έκλογής μας. "Οπως ό δηλη
τηριασμένος πρέπει νά βγάλη τό δηλητή- 
ρισν άπό μέσα του άμέσως μέ τήν βοή
θειαν τοΰ Ιατρού, έτσι καί ό Χριστιανός 
πρέπει νά άπαλλαγή άπό τήν δηλητηριώ
δη άμαρτίσν διά τοΰ Ίερέω ς. Ό  Θεός 
θά μάς συγχωρήση. Δέν συγχωρεϊ ό Ίε -  
ρεύς. Ό  Πνευματικός Ίερ εύ ς  διαβιβάΖει 
τήν πραγματικήν μας μετάνοιαν εις τόν 
Θεόν καί κατοβιβάΖει έκ Θεοΰ τήνάφεσιν 
τών άμαρτιών μας. Μάς δίδει τό πιστο- 
ποιητικάν τής θεραπείας μας, τής συγ- 
χωρήσεώς μας.

Καί σύ, φίλε μου, πού διαβάΖεις τώρα 
αύτό τό Φυλλάδιο ΜΗ Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε ΙΣ  ού
τε στιγμή νά άποθέσης εις τό Έξομο- 
λογητήριον τό πολύτιμο διαμάντι τής 
μετανοημένης κορδίας σιόυ. "Α ς τό α
νέσυρες ίσως άπό τήν σκόνην ή καί άπό 
τήν λάσπην τής άπροσεξίας σου. Τά δά
κρυα τής μετάνοιας σου θά τό ξεπλύ
νουν καί θά τόν ξελαμπι,κομίσουν. Θά 
γίνη τότε εύπράσδεκτο εις τόν θρόνον 
τοΰ Άγιου Θεού, δπως καί τό δώραν 
τοΰ τρίτου άγγέλου.

Κ . Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ Ο Υ 
Αρχιμανδρίτης

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Α  
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,

Διά τοΰ Δημοσιογραφικού Σα ς οργά
νου, πρός δόξαν τοΰ ονόματος τοΰ Κυ
ρίου καί πρός οικοδομήν καί ώφέλειαν, 
άς μάθη τό Χριστεπώνυμσν Ποίμνισν καί 
ό Κόσμος ολόκληρος, πώς ή Εκκλησία 
μας ή Αγία, διά τών Αντιπροσώπων 
Της τών Ιερών, τάς άπογευματινάς ώ
ρας τής 16ης πορελθ. μηνάς, έπεσκέφθη 
τά Αναμορφωτικά μας Σχολεία Α θ η 
νών καί Κορυδαλλού καί σκόρπισε χαρά, 
δύναμι κι' εύλογίες πλούσιες καί πώς 
οί καρδιές όλων μας, τροφίμων καί Υ 
παλλήλων, μαλάκωσον, γλυκάθηκαν καί 
άνακουφίστηκον σφόδρα!

Ποιοι βλάσφημοι, ποιοι ιερόσυλοι, ποι
οι άσεβεϊς, άσεβέστατοι, άνευλαβείς καί 
άνευλαβέστατοι, ξεστσμίΖουν ή τολμουν 
νά ξεστομίσουν, κατά καιρούς, κατ ι
δίαν ή καί δημοσία, φράσεις βαρειές 
καί άνοίκειές διά τούς Ιερω μένους μας 
τούς Σεβαστούς, είτε Αρχιερείς, είτε 
Ιερείς, είτε Ίεροδιάκανοι είναι Αύτοί, 

πώς δήθεν ξέφυγαν τοΰ Υψηλού Των, 
τοΰ Ύψηλοτάτου Των σκοπού, τοΰ εύ- 
λογημένου προορισμού Των καί τής ίε- 
ρωτάτης Των Αποστολής, όπου ή ρίΖα 
της ή βαθειά είναι Αύτός ό Χριστός;

"Ενα μικρό δείγμα τής άπεράντου ά- 
γάπης τής Εκκλησίας μος τής Αγίας 
πρός τόν συνάνθρωπο καί δή πρός τό 
απολωλός, ένα δείγμα τής συμπαρσστά- 
σεώς Της διά τών Αντιπροσώπων Της 
τών δυνατών καί τών άφωσιωμένων, 
μιά Ζωντανή διδαχή καί μία έμπρακτη 
έφσρμογή τής ρήτρας τού Ιερού Εύαγ- 
γελίου καί τοΰ Μεγάλου Διδοσκάλου καί 
Άρχιποιμένος Χριστού, ήτσν ή έπίσκε- 
ψις μιάς Αγίας συντροφιάς έξ όγδοή- 
κσντα περίπου λειτουργών τοΰ Ύψκττου 
μέ έπί κεφαλής Των δύο Σεβαστούς 
Αρχιερείς, τόν Σεβασμιώτστον κ. κ. 

Παντελεήμονα Μητροπολίτην Σάμου καί 
Ικαρ ίας καί τόν Σεβασμιώτατσν κ. κ. 
Ίωάννην Μητροπολίτην Σιδηρακά- 
στρου, οϊτινες, μέ τήν είσήγησιν καί τόν 
θερμόν Πατρικόν Χαιρετισμόν τοΰ Ά γ ι
ου Σάμου καί τήν έμπνευσμένην όμιλίσν 
τοΰ Πανοσιολσγιωτάτου Αρχιμανδρίτου 
κ .κ . Ή λία  Μοστρογισννοπούλου, σκόρ
πισαν χαρά, εύχαρίστησι, εύλογία καί 
πλούσια χάρι στά παιδιά τών Αναμορ
φωτικών μας Σχολείων!

Μέσ' άπ' τήν καρδιά μας, Προσωπι
κόν καί τρόφιμοι, άπάντων τών ώς άνω 
κοινωνικών μας Ιδρυμάτων καί τών άρ- 
μοδίων τοΰ Σεβαστού μας 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης έκφράΖουμε καί δημοσίως 
τάς άπειρους ευχαριστίας μας, τή συγ- 
κίνησί μας καί τή χαρά μας τήν άπερί- 
γραπτη, πρός τόν Προκαθήμενον τής 
Έλλαδικής Εκκλησίας, τήν Ίερ ά ν Σ ύ 
νοδον, τήν Σεπτήν Ίεραχίαν καί σύμ- 
παντα τόν Ιερ ό ν  Κ  λήρον τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος.

Μετά τιμής
καί άγάπης Χριστού πολλής

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Δ. Β Α Ί 'Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Θεολόγος -  Καθηγητής -  ΊεροκήρυΕ
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Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α  
Λ Η  Μ  Ο Σ  I  S  Η  
Σ  X  £  Σ  Ε  Ω Η

ΑΙ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΕΦ Α Ρ Μ Ο ΓΗ Σ  ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Ο πολίτης επιζητεί άπο τον αστυνομικόν την φρούρησιν τής τιμής και τής περιουσίας του' 
Εφ όσον όμως ή άντίληψις τοΰ πολίτου περί του αστυνομικοί) όργάνου είναι τοιαύτη» 

οφείλει ό πολίτης νά συμπεριφέρεται προς τά αστυνομικά όργανα με άνάλογον τρόπον και 
νά καθίσταται κοινωνός και συμπαραστάτης τοΰ πολυμόχθου έργου των. ’Επίσης νά συ
νεργάζεται μετ αυτών διά τήν δικαίαν και άνευ διακρίσεων έφαρμογήν τοΰ νόμου, την 
ήσυχον, άρμονικήν και αδιατάρακτον κοινωνικήν συμβίωσιν, και γενικώς τήν έξυπηρέ-

τησιν τοΰ κοινοΰ συμφέροντος.

Τ ο υ κ. Σ  Π Υ  Ρ Ο Υ
Ζ  Ο Μ Π A  Ν A Κ Η
Σ  Υ Μ Β Ο Υ  Λ Ο Υ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

Αί άρχαί τών Δημοσίων Σχέσεων δέν 
δύνανται νά έφορμοσθούν πλήρως καί 
έπιτυχώς εις τήν Αστυνομίαν, έάν προη
γουμένως δέν υπάρξουν ώρισμέναι προ
ϋποθέσεις, οί όποϊαι μορφοποιοϋντοι, έ- 
Εαρτώνται κσί καθορίζονται άπό τήν πρ- 
λιτικήν άνωνήν, τήν συμπαράστασιν τού 
Κράτους πρός τήν Αστυνομίαν καί, τέ
λος, άπό τήν πίστιν τοΰ συνόλου τών 
άστυνομικών οργάνων εις τάς Δημοσίας 
Σχέσεις  καί τάς άρχάς τάς όποιας υπη
ρετούν αΰται.

Ή  ϋπορξις τών προϋποθέσεων αυτών 
δημιουργεί τήν άνάλογον υποδομήν, άλ- 
λά καί τά απαραίτητα πλαίσια έντός τών 
όποιων θά κινηθούν οί φορείς τών Δη
μοσίων Σχέσεων, διά τήν έφαρμογήν 
αυτών εις τήν Αστυνομίαν. Περί τών 
προϋποθέσεων αυτών θά γίνη ευθύς ά- 
μέσως λόγος.

Α · .  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  ΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστόν, ότι σί όπαιτήσεις τοΰ 
κοινοΰ άπό τήν Αστυνομίαν είναι πολ
λοί, διότι ό πολίτης βλέπει εις τό πρό- 
σωπσν τοΰ άστυνομικοΰ οργάνου αύτό 
τούτο τό Κράτος, άπό τό όποιον έπιΖη- 

'  τεϊ συμπαράστασιν άλλά καί τήν έπίλυ- 
σιν τών διαφόρων αιτημάτων του.

Ούτως ό πολίτης έπιΖητεϊ άπό τόν ά- 
στυναμικόν τήν φρούρησιν τής τιμής 
καί τής περιουσίας του, τήν βοήθειαν 
ε ις  ώρας άβεβαιότητος, φόβου ή άπελ- 
πισίας, τήν όνημέρωσίν του έπί θεμάτων 
τά όποια τόν άποσχολοΰν. Τέλος, ό πο
λίτης βλέπει εις τό πρόσωπον τοΰ άστυ- 
νομικοΰ οργάνου τόν φύλακα τής δημο
σίας ειρήνης καί τάΕεως καί τόν προ
στάτην τών πολυτιμωτέρων του άγαθών.

Έ φ ' όσον όμως ή άντίληψις τοΰ πο
λίτου περί τοΰ άστυνομικοΰ όογάνου εί
ναι ταύτη, κσί έφ' όσον άποδίδει αυτήν 
τήν σπουδαιότητα καί σημασίαν εις τό 
ύπό τής Αστυνομίας συντελοόμενον εις 
όλους τούς τομείς τής εθνικής Ζωής 
έργον, οφείλει νά συμπεριφέρεται πρός 
τά άστυνομικά όργανα μέ άνάλογον τρό

πον καί νά καθίσταται κοινωνός καί 
συμπαραστάτης τοΰ πολυμόχθου έργου 
των. Επίσης νά συνεργάζεται μετ' αυ
τών διά τήν δικαίαν καί άνευ διακρίσε
ων έφαρμογήν τών νόμων, τήν ήσυχον, 
άρμονικήν καί αδιατάρακτον κοινωνικήν 
συμβίωσιν, καί, γενικώς, τήν έΕυπηρέ- 
τησιν τοΰ κοινοΰ συμφέροντος.

Ε ις τήν προσπάθειαν ταύτην θά συν- 
τελέση μεγάλως ή κατάλληλος άγωγή 
τοϋ πολίτου, τήν όποιαν καλούμεν πο
λιτικήν άγωγήν καί ή όποια θά θέση τάς 
όρθάς βάσεις έφ' ών θά στηριχθοΰν αί 
καλαί σχέσεις πολίτου - άστυνομικοΰ.'

Ή  άνάγκη παροχής τών ειδικών γνώ
σεων αί όποϊαι συνθέτουν τήν έννοιαν 
τής πολιτικής άγωγής είναι σχετικώς 
νέα, κατέστη δέ κοινή συνείδησις ή ώ- 
φελιμότης της μόνον κατά τούς νεωτά- 
τους χρόνιους. Σήμερον εις όλας τάς 
χώρας τοΰ έλευθέρου κόσμου, ή πολιτι
κή άγωγή άποτελεϊ τόν κεντρικόν σκο
πόν τής έκπαιδεύσεως.

Εάν όμως ή πολιτική άγωγή έκρίθη 
άνογκαία κατά τούς νεωτότους χρόνους, 
τούτο δέν σημαίνει ότι αΰτη δέν άπησχό- 
λησε τόν άρχαϊον κόσμον, δηλαδή τούς 
άρχαίους "Ελληνας. Οΰτοι έπίστευσαν 
ότι ό σκοπός τής άγωγής τοΰ πολίτου 
καλύπτει ολόκληρον τόν άνθρώπινον 
σκοπόν τής άγωγής. Κατά τούς άρχαί
ους Έλληνας, καλός πολίτης έσήμαινε 
καλός άνθρωπος. Η πολιτική ίδιότης 
τοΰ άνθρώπου είναι, κατά τούς άρχαίους 
Έλληνας, έκείνη πού καταξιώνει καί 

στερεώνει τήν άνθρωπίνην ιδιότητά του. 
Βασική άποστολή τής πολιτικής άγωγής 
ε ις  τάς χώρας τοΰ έλευθέρου κόσμου 
κατά τήν νεωτέραν άντίληψιν είναι νά 
παράσχη εις τόν πολίτην τήν μόρφωσιν 
καί εμπειρίαν, αί όποϊαι είναι άπαραίτη- 
τιοι διά νά κατανοήση ούτος τόν δημο
κρατικόν τρόπον διακυθερνήσεως καί 
νά πιστεύση εις αυτόν.2 Ιδιαιτέρως νά 
καλλιεργήση τάς άτομικάς τοϋ ικανότη
τας, αί όποϊαι θά τόν βοηθήσουν νά έ- 
νεργή έντός τοΰ Κράτους ώς νοήμον 
άτομον καί νά συμβάλλη εις τό καλόν
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τού κοινωνικού συνόλου. Τέλος, ή πολι
τική όγωγή θά τού δημιουργήση τήν «συ- 
νείδηοιν τού πολίτου» ώστε νά αισθάνε
ται, νά σκέπτεται, νά βούλεται καί νά ά
νεργη ώς καλός πολίτης, εμφορούμενος 
άπό τό αίσθημα τού πολιτικού χρέους 
καί τήν έπίγνωσιν τής πολιτικής εύθύ
νης·3

Οϋτω θά παύση νό άντιδική μέ τό 
Κράτος, θά γνωρίΖη τούς σκοπούς τούς 
όποιους επιδιώκει τούτο, πώς λειτουργεί 
καί τί τού προσφέρει. Επίσης θά γνωρί
Ζη καί τί οφείλει ούτος εις τό Κράτος. 
Διότι, ώς έλεγε καί ό άείμνηστος Αμε
ρικανός Πρόεδρος J .  F . Kennedy, «δέν 
πρεπει νά διερωτάτοι ό πολίτης τί όφεί- 
λει τό Κράτος πρός αύτόν, άλλά τί ο
φείλει αύτός πρός τό Κράτος».

Διά τής πολιτικής άγωγής θά κατα- 
νοήση έπίσης καί τόν ρόλον τόν όποιον 
διαδραματίζουν γενικώς τά άστυνομικά 
όργανα, είδικώτερον δέ εις τάς σχέσεις 
των μετά τού πολίτου καί θά συμπερι- 
φέρετοι μέ τόν άνάλογον τρόπον πρός 
αύτά. Κατ' αύτόν τόν τρόπον ή έπικοι- 
νωνία, ή ένημέρωσις, ή έπίλυσις τών 
διαφόρων προβλημάτων διά τής πειθοΰς 
καί τού διαλόγου θά καθίσταται εύχερε- 
στέρα καί θά δημιουργήται εύκολώτε- 
ραν μεταξύ αύτοΰ καί τών αστυνομικών 
οργάνων τό κλίμα τήα άμοιβαίαα κατα* 
νοήσεως καί καλής θελήσεως.

Επίσης διά τής πολιτικής άγωγής, ό 
πολίτης θά συνειδητοποιήση καί τό γε
γονός, ότι έρχόμενος εις έπαφήν μετά 
τού Κράτους διά τών αστυνομικών ορ
γάνων καί γενικώς δι' όλων τών οργά
νων αυτού, πρέπει νά δισπνέεται άπό 
τό αίσθημα τής πολιτικής εύθύνης καί νά 
μή ποιήται κατάχρησιν τών δικαιωμάτων 
τά όποια τού παρέχει ή Πολιτεία.

Διαπνεόμενος άπό τό αίσθημα τής πο
λιτικής εύθύνης δέν θά διαταράσοη τάς 
σχέσεις του μετά τής Αστυνομίας χρη- 
οιμοποιών τόν «μεσάΖοντα», διό τήν έ- 
πίλυσιν τών διαφόρων Ζητηρότων του.
Ο καλός πολίτης γνωρίΖει, ότι τό δί

καιον αίτημα είναι νόμιμον, όταν δέ τό

αίτημα είναι νόμιμον δέν έχει άνάγκην 
ούδεμιάς όιαμεσολαβήσεως, διότι συμ
παραστάτης τού δικαίου αιτήματος είναι 
ό νόμος καί τό Κράτος.

Προσέτι θά βασίΖη τάς σχέσεις του 
μετά τής Αστυνομίος έπί τής άληθείας 
καί ειλικρίνειας, διότι δέν δύναται νά ύ- 
πάρΕουν καλοί σχέσεις μετοΕύ άστυνο- 
μικοΰ οργάνου καί πολίτου, όταν ό τε- 
λευτοϊος προσπαοθή νά έΕαπατήση τό ά- 
στυνομικόν όργσνον.

Αλλά ή πολιτική άγωγή θά συντελέ- 
ση καί εις τήν συμμόρφωσιν τού πολίτου 
πρός τάς διατάΕεις τών νόμων, όχι τό
σον άπό τόν φόβον τής έπαπειλουμένης 
τιμωρίας εις ηερίπτωσιν παρεκτροπής 
του, όσον άπό διάθεσιν πηγάΖουσαν άπό 
τό οϊσθημα τού πολιτικού χρέους καί τήν 
έπίγνωσιν τής πολιτικής εύθύνης.

Έ Ε  άλλου, ή διά τής πολιτικής άγω
γής δημιουργία τού «ιδανικού πολίτου» 
θά έχη έπιητώσεις καί έπί τής 'Αστυνο
μίας, θά συντελέση δέ εις τήν περαιτέ
ρω άνύψωσιν τής ήθικής, έπαγγελματι- 
κής κοί πολιτικής στάθμης τού άστυνο- 
μικοϋ.

Τούτο είναι άπολύτως λογικόν, διότι 
ή έπικοινωνία, ή συνεργασία καί ή παρο
χή ύπηρεσιών εις πολίτην τοιαύτης πε
ριωπής προϋποθέτουν καί τήν ϋπαρΕιν 
άναλόγου άστυναμικοΰ οργάνου.

Εις τήν προσπάθειαν διά τήν παρο
χήν τών ειδικών έκείνων γνώσεων αί ό
ποιοι συνθέτουν τήν έννοιαν τής πολι
τικής αγωγής, συμβάλλει καί ή 'Αστυνο
μία γενικώς, ιδίως δέ παρ' ήμϊν ή Χω
ροφυλακή.

Ώς γνωστόν, ή άρμοδιότης τής Ελ
ληνικής Χωροφυλακής έκτίνεται εις δ- 
λην τήν ύπαιθρον χώραν, διά δέ τόν άν
θρωπον τής έλληνικής ύπαίθρου ό ίε- 
ρεύς, ό διδάσκαλος καί τό άστυναμικόν 
όργανσν έκφράΖουν ώς τρίπτυχσν τήν 
βασικήν καί υποτυπώδη έννοιαν τού 
Κράτους, είναι δέ έκεϊνοι, οί όποιοι 
συντειλούν εις τήν διάπλασιν τού χαρα- 
κτήρος τών ανθρώπων τής έλληνικής ύ
παίθρου. Συμβάλλουν έπίσης μεγάλως,

εις τό νά καταστούν αί ύπ' αύτών πα
ρεχόμενοι έπί θεμάτων πολιτικής άγω
γής γνώσεις κινητήριος δύναμις, κατευ- 
θύνουσα τόν προσανατολισμόν τών ά- 
γροτών πρός τά έλληνοχριστιανικά ιδεώ
δη
Β ' Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ  ΤΟ Υ Κ Ρ Α 

Τ Ο Υ Σ  Π Ρ Ο Σ  ΤΗΝ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Ν

Παρ' όλον ότι ή πολιτική άγωγή είναι 
μία σοβαρά προϋπόθεσις διά τήν έφαρ- 
μογήν τών άρχών καί τού πνεύματος 
τών Δημοσίων Σχέσεων εις τήν Αστυ
νομίαν, έν τούτοις όιμως είναι άναγκαία 
καί ή συμπαράστοσις τού Κράτους. Αύ- 
τη έκφράΖεται διά τής δημιουργίας συν
θηκών, αί όποϊαι θά επιτρέψουν τήν έ- 
πάνδρωσιν τής Αστυνομίας διά τού κα- 
τολλήλου έμψύχου ύλικοΰ, τής παροχής 
δυνατότητος έΕειδικευμένής μορφώσεως 
άπαραιτήτου διά τήν άοκηοιν τής άπο- 
στολής τού άστυνομικού τής σήμερον 
καί τής άναλόγου πρός τήν θέσιν του 
μισθοδοσίας. Επίσης έκφράΖεται αΰτη 
καί διά τής δημιουργίας συνθηκών έ- 
ηαγγελματικής έΕελίΕεως, γενικώς διά 
τών μέτρων έκείνων, τά όποια θά συμ
βάλουν εις πήν άνύψωσιν τής μορφωτι
κής καί έπαγγελματικής στάθμης τήό 
Αστυνομίας καί τήν καλυτέρσν άσκησιν 

τής όποστολής της.
"Οασν άφορρ τήν στρατολογίαν καί έ- 

πιλογήν τού καταλλήλου προσωπικού 
τούτο είναι θέμο, τό όποιον δέν όποσχο- 
λεί σήμερον μόνον τήν 'Αστυνομίαν έν 
Έλλάδι άλλά καί τάς τοιαύτας τών χω
ρών τού ελευθέρου κόσμου. "Αλλωστε 
ή φύσις τών κοθηκόντων τού άστυνομι- 
κοΰ τής σήμερον προϋποθέτει τήν έπάν- 
δρωσιν τής 'Αστυνομίος μέ προσωπικόν 
διαθέτον πολλά προσόντα.

Πρός έκπλήρωσιν τού δυσχερούς καί 
πολυσχιδούς άστυνομικού έργου άποι- 
τοΰνται άνδρες πολλών προσόντων καί 
έπιμελούς έπαγγελματικής μορφώσεως 
καί άγωγής. Απαιτείται, δηλαδή, «άκμή 
σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων, οω- 
(Συνέχεια είς τήν σελ. 1020)
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Ονομάσθηκε «Κεραμεικός», ό δρόμος και ολόκληρος ή περιοχή γύρω — καθώς 
μαρτυρουν τά σωζόμενα πέτρινα σημάδια με την επιγραφή «ΗΟΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» — 

γιατί φαίνεται πώς, τά πολύ παλιά χρόνια, εδώ ήσαν εγκατεστημένα τά περισσότερα 
κεραμεικά εργαστήρια των ’Αθηνών.
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Κ Ε Ρ Α Μ Ε Ι Κ Ο Σ
Ή Λεωφόρος των 8εών καί τών ηρώων

Έ να πρωινό του 150 μ.χ. ένας ακαταπόνητος περιηγητής, ό Παυ
σανίας, εφθασε και στήν ’Αθήνα μαγεμένος άπό τήν δόξα και την ό- 
μορφιά τοΰ Κλεινού ’Άστεως. Ξεκινώντας άπό τήν ’Ακαδημία πέρασε 
τήν λεωφόρο τοΰ Κεραμεικοΰ, δπου δεξιά καί άριστερά έθάπτοντο οί με
γάλοι τής πόλεως άνδρες. Στο άρθρο πού άκολουθεϊ περιγράφεται ή πο
ρεία τοΰ Παυσανία και δίνεται στον αναγνώστη ή ευκαιρία νά καμαρώ- 
ση και έκεϊνος με τής ψυχής του τά μάτια τά άνεπανάληπτα μνημεία, 
πού άντίκρυσε ό περιηγητής.

Τ ο υ  ΚΩΣΤΑ ΚΙΟΥΠΚΙ  ΟΛΗ

Ε ΙΝΑΙ καλοκαιριάτικο πρωινό της 
Αττικής καί ή Αθήνα φαντά- 

2ει σάν «Ζαφειρόπετρα στής Υής τό δα
κτυλίδι». Ό  Ιερός Βράχος μέ όλα τά 
μαγέμοτα τής τέχνης, ακόμη άχάλαστα 
κι ολόρθα, στεφανώνει τήν μαρμάρινη 
πολιτεία. Στά βορειοδυτικά κράσπεδά 
του άπλώνεται ή πολύβουη άγορά, δπου 
σφύΖει ή καθημερινή Ζωή τής πόλεως, 
ό Ζωντανός κόσμος μέ τις έγνοιες του. 
Λίγο πιό πέρα, βορειότερα πάντα, προ
βάλλει ή λαμπρότερη πύλη τού Μεγά
λου Τείχους, πού περιΖώνει καί προστα
τεύει τό κλειστό άστυ: τό περίφημο
Δ I π υ λ ο .

Έδώ , λοιπόν, έφθααε τό πρωινό τού
το, τού σωτήριου έτους 150 μ .Χ ., ένας 
μεγάλος περιηγητής, πού χρόνια τώρα' 
γυρίΖει στήν Ελλάδα καί καταγράφει τά 
μνημεία τού παλιού της μεγαλείου, τά 
άγάλματα, τούς ναούς, τις στοές, τά 
δημόσια οικοδομήματα, τούς δημόσιους 
καί ιδιωτικούς τάφους καί ό,τι άπαθα- 
νάτισε ά άρχαϊος γλύπτης μέ τήν σμίλη 
του. Ό  Παυσανίας ήλθε άπό τόν Πομ
πικό μεγάλο δρόμο, τήν λεωφόρο τού 
Κεραμεικοΰ, ξεκινώντας άπό τήν Ακα
δημία τού Πλάτωνος, τόν όμορφο Ε 
λαιώνα τής κοιλάδος τού Κηφισού, 
έπάνω άπό ένα χιλιόμετρο άπόσταοι 
άπό τό «Δίπυλο».

Δέν βιάΖετοι νά μπή στήν άγορά τής 
πόλεως, πού τώρα άργοΕυπνά. Έ χ ε ι  
πολλά προηγουμένως νά δή καί νά μάς 
περιγράψη γιά τόν Εακουστό αύτό δρό
μο, τόν « Έ ξ ω  Κεραμεικό». 

f Ονομάσθηκε «Κεραμεικός», ό δρό
μος καί όλόκληρη ή περιοχή γύρω — 

k καθώς μαρτυρούν σωΖόμενα πέτρινα
Β  σημάδια μέ τήν έπιγραφή «Η Ο ΡΟ Σ

Κ Ε Ρ Α Μ Ε ΙΚ Ο Σ »  -  γιατί φαίνεται πώς, 
τά πολύ παλιά χρόνιο, έδώ ήσαν έγκα- 
τεστημένα τά περισσότερα κεραμεικό 

. έργοστήρια τών Αθηνών. Ίσω ς καί 
γιατί ήταν ιερός χώρος τοΰ ήρωα Κ ε 
ράμου.

Ή  λεωφόρος, πράγματι, άρχιΖε άπό 
τό Δίπυλο κοί κατέληγε στήν είσοδο της 
Ακαδημίας τού Πλάτωνος. ΔεΕιά καί 

άριστερά θάπτονται όλοι οί μεγάλοι άν

δρες τής πόλεως, άλλά καί όλοι οί πο- 
λεμισταί πού έπεσαν κατά καιρούς στά 
διάφορα πεδία τών μαχών, στήν ξηρά 
καί στήν θάλασσα, γιά τήν τιμή καί τήν 
δόξα τής πόλεώς μας.

Θαμπώνεται άπό τήν γύρω μεγαλο
πρέπεια ό περιηγητής μας. Βλέπει στήν 
9ΡΧΠ τοϋ δρόμου τόν ιερό χώρο του 
-Περιβόλου τής Άρίστης καί Καλλί- 
στης», τού Διονύσου τοΰ Έλευθερέω ς 
καί άλλων θεών τ' άγάλματα. Οί θεοί 
τής Ελλάδος θά Ζήοουν μέ δύναμι καί 
κάλλος, μέ άνθρώπων σώμα. Οί ιδεώ
δεις τους μορφές παίρνονται άπό τήν 
πραγματικότητα, τήν φύσι, μέ άνθρώπι- 
νη πολλές φορές ψυχή, πού ταράσσεται 
άπό τά αισθήματα καί τά πάθη.

Μετά τά Ιερά αύτά καί_ τις σκέψεις 
του έπάνω στούς θεούς τής Ελλάδος, 
ό Παυσανίας προχωρεί πρός τό «δημό
σιον σήμα», τό περιφημότερο μνημείο 
στό «κάλλιστον προάστιον τής πόλεως». 
Περνά άπό τούς δημόσιους τάφους πού 
ύπήρχαν στις δυό πλευρές τοΰ δρόμου. 
Συναντά πρώτα - πρώτα τόν τάφο του 
Θρασυβούλου: -άνδρός τών ύστερον
καί όσοι πρό αυτού γεγόνασι Άθηναί- 
οις, λόγιμσι, τά πάντα άρίστου τυραννί
δα γάρ έπαυσε τών Τριάκοντα καλου- 
μένων».

Νά ένας άνδρας μέ δημοκρατικές πε
ποιθήσεις καί άρχές, νά ένας αληθινός 
άγωνιστής τής δημοκρατίας. Δυό φορές 
ύψωσε τό άνάστημά του κοί τήν ρομ
φαία τής δημοκρατίας έναντίον εκείνων 
πού τήν έπιβουλεύθηκαν. Τήν μιά τό 
411 π.Χ. μέσα στήν θύελλα τοΰ Πελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου, όταν κατέστειλε 
τό πραξικόπημα τών Τετροκοσίων ολι
γαρχικών, καί τήν άλλη τό 403, όταν 
χτύπησε άνελέητα τούς Τριάκοντα τυ
ράννους πού έγκατέστησαν οί Σπαρτιά
τες. Υπήρξε φωτεινό διοικητικό καί 
στρατηγικό πνεύμα. "Οταν άποκατέστη- 
σε τήν δημοκρατία, ή μετριοπάθειά του, 
ή σύνεσίς του, έσωσαν πολλούς ολιγαρ
χικούς άπό τό μένος τής έκδικήσεως 
πού είχαν οί δημοκρατικοί. "Οσο κι αν 
οί τύραννοι, καθώς λέει ό ρήτωρ Ισο
κράτης, «έφόνευσαν σέ τρεις μήνες τό

σους Αθηναίους πολίτες, όσους ή δη
μοκρατία δέν είχε φονεύσει έπί ένα αι
ώνα», όμως ό Θρασύβουλος τούς ά- 
μνήστευσε. Πολέμησε γιά τήν πατρίδα 
ώς τήν τελευταία του πνοή καί βρήκε 
τό θάνατο στό πεδίο τής μάχης.

«Πρώτος μεν οΰν έστιν οΰτος τάφος 
έπί δέ αύτφ καί Περικλέους».

ΑντικρύΖάντας τόν τάφο τοΰ Περι- 
κλέους ΕαναΖή κανείς τήν έποχή τής 
άθηναϊκής δόΕης, λέγει ό Παυσανίας.

Είναι σάν νά τόν βλέπωμε έπάνω 
στό βήμα τής Πνυκός νά ύψώνη τό δε
ξιό του χέρι δείχνοντας τήν ' Ακρόπο
λη καθώς τά πλήθη έχουν έπάνω του 
προσηλωμένα τά βλέμματά τους. Ακού
ουν τούς μελίρρυτους έκείνους φθόγ
γους του, πού καί σήμερα ήχοΰν ώς 
προφητεία μέσα στό σκοτάδι τοΰ άνο- 
δήγητου κόσμου. «Χρώμεθα οΰν πολι
τεία ή δημοκρατία κέκληται. . .» . Έ χ ο 
με ένα πολίτευμα πού τό όνομάΖομε 
δημοκρατία, γιατί δέν στηρίΖεται στούς 
λίγους, άλλά στόν λαό. . .

Ποτέ τό κλεινό άστυ δέν ήταν περισ
σότερο ένωμένο καί ισχυρό, ποτέ ή αυ
τοκρατορία του, μέσα στόν μεσογειακό 
έλληνικό χώρο, δέν τοΰ είχε άποφέρει 
τόσα· οφέλη καί τόσο γόητρο, άπό τήν 
έποχή αύτή πού, στό έσωτερικό, τό δη
μοκρατικό πολίτευμα λειτουργούσε πα
ραδειγματικά. Είναι τά χρόνια τοΰ Πε- 
ρικλέους πράγματι, πού ό μεγάλος κίν
δυνος τής δημοκρατίας, ή δημαγωγία, 
ήταν κάτι τό έντελώς άγνωστο. Ο Ο
λύμπιος συγκροτεί τό πλήθος χωρίς νά 
θίγη τήν έλευθερία του. Είναι ή έπο
χή, πού ή χαρά τών φτωχών μεγάλωνε 
μαΖί μέ τήν λύπη τών ολιγαρχικών, ένώ 
ή πνευματική αίγλη τών Αθηνών άκτι- 
νοβολεϊ σέ όλη τήν Μεσόγειο κάτω άπό 
τόν ειρηνικό, τόν δημοκρατικό καί κα
θάριο γαλανό ούρανό της. Ή  'Αθήνα 
αύτή αποτελούσε, μέ άλλα λόγια, τήν 
ψυχή τής 'Ελλάδος. Καί τήν ψυχή των 
'Αθηνών άποτελοΰσε ό Περικλής.

Δέν ήταν τίποτε άλλο παρά τό υπό
δειγμα τοΰ 'Αθηναίου πολίτη. Διαφέν
τευε τις έλεύθερες ψυχές τών συμπο
λιτών του μέ τήν πειθώ, καί όχι μέ τήν
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
ΖΕΡΒΟΛΕΑΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Α ΣΤΥΝ.  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Προς τόν νέον Ύπαρχηγόν τής ’Αστυ
νομίας τό Περιοδικόν μας άπευθύνει τά 
πλέον ειλικρινή του συγχαρητήρια εύχό- 
μενον έπιτυχίαν εις την νέαν ήγετικήν 
θέσιν τής Ιεραρχίας τοϋ Σώματος.

τήν Ελλάδα, ώς φιλοξενούμενος τού τότε ’Αρχηγού A JI. *. Γιαννούλη, δ 
Α,ρχηγδς τη , Αστυνομίας τής Κολωνίας Dr. Jur. Manfred Gundlach, συνοδευόμενος ϋπδ τοϋ ύποδιοικητοΟ Ά - 

« H f  ̂  χ. Manfred Gante. Ό  κ. Μ. Gundlach έπανειλημμένως έξεφράσθη ύπέρ τής^Έλλάδος καί διεβεβαίΐσε, πε
ριττών φιλικών αισθημάτων τής πλειονότητος τοΰ Γερμανικού λαού πρδς τήν Χώραν μας. Προς τιμήν τού Γερμα-

Τ “ > Τ  εί5 τούς ^ ω ^ έ ρ ο ο ς  αρχαιολογικούς χώρους έδόθη γε^ ία  ύπό τοΰ κ. Γιαν.
νουλη είς παραλιακόν κέντρον των Αθηνών, κατα τδ δποΐον δ ξένος συνάδελφος εσχε τήν εύκαιρίαν νά έκφράΛι 
τδν θαυμασμόν του δια τήν έπικρατουσαν είς την Ελλάδα τάξιν καί τδ έπιτελούμενον ύπδ τής Άστυνομία^Πό- 

Λεων Ιργον. Είς τήν φωτογραφίαν μας, χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον





’Απέναντι άριστερά: Ο περίφημος
Δεξίλεως. Είκονίζεται ’Αθηναίος ίπ- 
πεύς, κατανικών Σπαρτιάτην δπλί- 
χην. Δεξιά: ’Επιτύμβια στήλη τού 
Εύφήρου. Κάτω: Η Δημητρα και η 
ΙΙαμφίλη (4ος αιών 1Ι-Χ.) . Είς αύ- 
τήν τήν σελίδα δεξιά: Τβ περίφημο 
ανάγλυφο της Ήγησοΰς. Κάτω: Ό  
ταύρος, άπβ τά έντυπωσιακώτερα 

μνημεία τού Κεραμεικοΰ.



δία τά δβουλα σώματά τους. Αύτό ύπήρ- 
£ε τό θαύμα τού άριστού πολιτεύματος 
πού έδημιούργησε τό ελληνικό πνεύμα. 
Στήν προσωπικότητα τού 'Αθηναίου 
πολίτη ταυτίζονταν άρμονικά ή άξιοπρέ- 
πεια, ή έλευθερία, καί ό ενθουσιασμός 
μέ τήν πεποίθησι ότι ή πόλις τής Παλ
λάδας είναι «Ποίδευσις τής Ελλάδος».

Ο ξεναγός μας προχωρεί στόν δρό- 
μο του, γιατί καί άλλα υπάρχουν ξακου
στά ονόματα νά δή, καί τήν ιστορία τους 
νό θυμηθή. Καθώς βαδι'Ζει, βρίσκεται 
μπροστά στόν τάφο τού Κλεισθένους, 
τού άλλου άθηνοίου ευπατρίδη, άπό τήν 
γενιά τού όποιου καταγόταν καί ό Πε
ρικλής. Εξοχο πνεύμα ό Κλεισθένης 
έκπροσωπεϊ στήν πράξι τό ίδιο τό πνεύ
μα των Αθηνών. Οί άπόψεις του βρή
καν στήν συνείδησι καί τήν ευφυΐα των 
συμπολιτών του τήν άναγκαία ύποστήριξι 
καί τήν πλήρη κατανόησε Καί τό θαύ
μα συνετελέσθη. Ένα  πολίτευμα τέλειο 
γεννήθηκε κι ένας πολιτισμός άνεπανά- 
ληπτος ύπήρΕε ή άμεση συνέπειά του.

Τέλος τού 6ου αιώνα. Ό  Κλεισθένης 
δίνει στήν Δημοκρατία, πού άγωνιΖόταν 
άπό καιρό έναντίον τών εύπατριδών 
καί έναντίον τών τυράννων Πεισιοτρα- 
τιδών, διά μιάς όλα τά όπλα πού είχε 
άνάγκη. Μέ τήν μεταρρύθμισί του έγι
νε μιά άληθινή δημοκρατική έπανάστα- 
σις καί άρχισε μιά νέα έποχή. Είμαστε 
στό έτος 508 π.Χ. Στό έΕής ή δημοκρα
τία είναι έφοδιασμένη μ' ένα χάρτη, 
πού καθιερώνει τήν ισότητα όλων τών 
πολιτών καί έπιδάλλει έπάνω στά έρεί- 
πια τής παραδόρεως τήν βασιλεία τού 
νόμου, έκφρασι τής λαϊκής θελήσεως.

Ο Ηρόδοτος ύπογραμμίΖει πώς ή έ 
λευθερία πού θεμελίωσε τό νέο σύντα
γμα τού Κλεισθένη ύπήρΕε ή κυρία αι
τία τού μετέπειτα άθηναϊκοΰ μεγαλείου.
“ Ο T°C φυλάς καί τήν δημοκρατίαν 
Άθηναίοισι καταστήσας», λέγει ό Παυ- 
σανίσς, παίρνοντας στό στόμα του τά 
λόγια τού Ηρόδοτου.

Καί νά τώρα, μπροστά στόν τάφο τών 
-Τυραννοκτόνων». Είναι οί δυό Αθη
ναίοι λαμπροί πολίτες, ό 'Αρμόδιος καί 
ό Αριστογείτων, πού πέρασαν στήν ι
στορία ώς τυραννοκτόνοι. Ή  πράΕις 
τους ήρωποιήθηκε, γιατί συνετέλεσαν ν' 
άπαλλαγή ή πόλις τους άπό τό στυγνό 
τυραννικό καθεστώς τών Πεισιστρατι- 
δών, τού Ιππία καί τού "Ιππάρχου, πού 
διαδέχθηκαν τόν τύραννο πατέρα τους.

Μιά αύγουστιάτικη, λοιπόν, ημέρα τού 
514 π .Χ ., κάτω άπ' τόν καυτερό ήλιο 
τής Αττικής, ένώ άρχιΖαν οί τελετές 
γιά τά Μεγάλα Παναθήναια, συνεννοή- 
θηκαν οί δυό νεαροί Αθηναίοι καί οί 
φίλοι τους κι αποφάσισαν νά δολοφονή
σουν τούς τυράννους. Τήν πρώτη ήμε
ρα της μεγάλης γιορτής, άλλωστε, συγ
κεντρώνονταν όλοι οί ένοπλοι πολίτες 
καί έπαιρναν μέρος σ' αύτή. Οί συνω
μότες, λοιπόν, ύ πελάγισαν ότι άνάμεσα 
στό πλήθος αυτών τών ένοπλων καί 
τών άλλων θεατών θά βρίσκονταν πολ
λοί πρόθυμοι νά πάρουν μέρος στό έρ
γο τής άπελευθερώσεως. Τήν καθορι
σμένη, όμως, ώρα ό Αρμόδιος καί ό 
Αριστογείτων είδαν έναν άπό τούς μυη- 

μένους φίλους του νά συναμιλή σέ φι
λικό τόνο μέ τόν Ιππία. Νόμισαν πώς 
πραδόθηκαν καί έχασαν τήν ψυχραιμία 
τους. Τότε, θέλοντας μέ κάθε τρόπο νά 
έκδικηθούν, τουλάχιστον έκεϊνον πού

τούς προσέβαλε, έξαπολύθηκαν νά 
βροΰν τόν Ίππαρχο. Τόν βρήκαν, πρά
γματι, στό Λεωκόριο, όπου έφρόντιΖε 
γιά τήν έκκίνησι τής πομπής. Του έπε- 
τέθηοαν καί τόν έπλήγωσαν μέ τά Είφη 
τους θανάσιμα.

Τήν ίδια στιγμή, οί δορυφόροι σκό
τωσαν τόν Αρμόδιο έπί τόπου.

Ο άλλος τυραννοκτόνος κατόρθωσε 
νά Εεφύγη μέσα στό πανδαιμόνιο πού 
δημιουργήθηκε, άλλά πιάσθηικε λίγο άρ- 
γότερα. Βασανίσθηκε σκληρά καί, τέ
λος, κατά τήν δημοκρατική παράδοση 
κατήγγειλε, λίγο πριν πεθάνη, ώς συνε
νόχους του τούς καλύτερους φίλους 
τών Πεισιστρατιδών. Ή τ α ν  ό άποτελε- 
σματικώτερος τρόπος γιά νά άποδεκα- 
τίση τις τάξεις τών τυράννων. Καί τό 
έπέτυχε. Φάνηκε πώς μιά καθαρή δη
μοκρατική πίστις ένέπνεε τις πράξεις 
τού δευτέρου αύτοϋ τυραννοκτόνου. 
Καί οί δυό γρήγορα πέρασαν στήν ά- 
θανασία. Ή  ποίησις, ή τέχνη, τούς κα
τέστησαν ινδάλματα. Τά άγάλματά τους 
σώθηκαν άνάμεσα ατούς άλλους ήρωες, 
στήν άγορά στόν «"Εσω Κερσμεικό», 
γιά τόν όποιο θά μιλήσωμε παρακάτω. 
Ή σ α ν , (οαίνεται, τά πιό γνωστά καί ώ- 
ραιότερα, άφοϋ άλλωστε τά Ζήλεψε ό 
ϊέρ ξη ς  καί τά πήρε στά Σοϋσα, όταν

άποχωρσϋσε μετά τήν ήττα του στήν 
Σαλαμίνα. Ό  Άντίοχος, ό βασιλεύς 
τών Αλεξανδρινών χρόνων, τά έστειλε 
πίσω.

Αλλά καθώς έβλεπε όλα αύτά καί πε- 
ριδιάβαινε σιωπηλός, ό περιηγητής μας, 
έγειρε ό ήλιος κάτω στήν Αίγινα καί ή 
άττική νύχτα άπλωσε τά πέπλα της. Δ ιέ
κοψε κι ό Παυσανίας τόν περίπατό του 
γιά νά συνέχιση τό άλλο πρωινό.

Μαξί του, λοιπόν, άπό τον "Εξω Κε- 
ραμεικό, πού βιοστικά γνωρίσαμε, περ
νούμε τώρα τό Δίπυλο καί μπαίνουμε 
στόν χώρο τής 'Αρχαίας Αγοράς, πού 
απλώνεται κάτω άπό τά βορειοδυτικά 
κράσπεδα τής Άκροπόλεως. Ακολου
θούμε τόν « Έσω  Κεραμεικό», τήν πλα- 
τειά καί ώραία λεωφόρο μέ στοές, πού 
διασχι'Ζει τήν άγορά καί φθάνει ώς τά 
Προπύλαια. Σύμφωνα πάντα μέ τόν άρ- 
χαϊο μας ξεναγό, πού περιγράφει άνα- 
λυτικά τό τμήμα αύτό τής πόλεως τών 
άρχαίων Αθηνών, φαίνεται ότι ό «'Έσω 
Κέραμέικός» είχε στίς δυό πλευρές 
του μνημεία άξιολογώτερα. Τόν κοσμού
σαν στοές, άγάλματα, οικοδομήματα 
πού λάμπρυναν τήν 'Αγορά. Τά λείψανα 
αύτών τών μνημείων αναστηλώνομε μέ 
τήν βοήθεια τών άρχαιαλόγων μας καί

τήν φαντασία μας, άλλά καί τήν άγάπη 
μας στόν κόσμο αύτόν πού έφυγε.

Ο Παυσανίας, κοθώς είδαμε, μάς δί
νει τήν εικόνα τής Αγοράς στά μέσα 
τού 2ου μ.Χ. αίώνος, όταν ή Αθήνα 
είναι ύπσταγμένη στίς ρωμαϊκές λεγε
ώνες καί άπστελεϊ άπλώς μιά έπορχία 
τού άπέραντου Romani Imperii. Τά μνη
μεία αύτά, πού έδημιούργησε ή έλεύθερη 
ελληνική καλλιτεχνική πνοή, στέκονται 
έκεϊ άνέγγιχτα, άψευδεϊς μάρτυρες τού 
ένδοξου παρελθόντος. Ωστόσο τό γνή
σιο τραγούδι τής καλλιτεχνικής έμπνεύ- 
σεως καί ή άδέομευτη σκέψις, δέν άν- 
τηχοϋν πλέον στήν ύποδουλωμένη χώ
ρα. Ή  τέχνη γιά νά Ζήση καί νά δη- 
μιουργήση άποΖητά κλίμα έλεύθερο καί 
αύτό δέν ύπάρχει πλέον.

Ξεχάσαμε, όμως, τόν περιηγητή μας 
έκεϊ στό Δίπυλο, πού δέν άργεϊ νά μάς 
θυμίση τήν παρουσία του, λέγοντας: 
«Μπροστά μας τώρα είναι τά οικοδομή
ματα πού συνθέτουν τό συγκρότημα τού 
Πομπείου. Μέσα έδώ γίνονταν οί προ
ετοιμασίες γιά τις ετήσιες πομπές καί 
τις άλλες γιορτές. Αύτός ό ναός είναι 
άφιερωμένος στήν θεά Δήμητρα. Νά τό 
αγλαμά της, καί τής κόρης της Περσε- 
φόνης καί Ιάκχου πού κρατά τήν δά
δα. Είναι όλα άριστουργήματα γλυπτικής 
τέχνης. Στήν βάσι τού ένός διακρίνο- 
με τό όνομα τού ξακουστού γλύπτη 
Π Ρ Α Ξ ΙΤ Ε Λ Η  Ε Π Ο ΙΕ Ι. . .

«Μετά τό Πσμπεϊσν, καθώς άνεδαί- 
νομε τόν Κεραμεικό, συναντούμε τήν 
Βασίλειο Στοά καί τήν Στοά τού Ε λ ε υ 
θερίου Διός, μέ τό άγαλμα τού Διός 
Ελευθερίου καί στήν συνέχεια τόν ναό 

τού Πατρώου Απόλλωνος καί τό Μη- 
τρώσν, όπου φυλάγονταν τά δημόσιο 
έγγραφα.

« Έ ν α ς  πλούτος καλλιτεχνημάτων 
μάς περιβάλλει καθώς πλησιάζομε σ' 
άλλο οικοδόμημα, Τό Βουλευτήριον τών 
Πεντοκοσίων. Πλούσια είναι ή διακόσμη- 
οίς του άπό τούς ξακουστούς Ζωγρά
φους Πρωτογένη καί Όλβιάδη. Έδώ 
είναι τό ιερό τού Διός Βαυλαίου καί 
τής Άθηνάς Βουλαίας, άκόμη καί βω
μός τής Εστίας Βουλαίας. Οί θεοί κα
λούνται συνήγοροι καί βοηθοί, ώστε οί 
βουλές (οί άποφάσεις τών βουλευτών) 
νά είναι ορθές καί νά έξυπηρετούν στ' 
άλήθεια τό συμφέρον τής πόλεως!

•Έδ ώ , λοιπόν, στεγαΖόταν ή Βουλή», 
στέκεται στοχαστικά ό Παυσανίας καί 
προσθέτει: «Ή  Βουλή αύτή αποτελούσε 
τήν εικόνα τού όστεως σέ μικρογραφία. 
Ή τα ν  ή πιστή άπεικόνισις τών δυνά
μεων κοί τών φυλών τής πόλεως, τό 
συμβούλιο τών Κοινοτήτων. Ή  ιστορία 
της ταυτι'Ζεται στήν άρχαία Αθήνα μέ 
τήν ιστορία τού δημοκρατικού της πο
λιτεύματος. Τό άπόγειο τής δόξης τής 
Βουλής είναι ταυτόχρονα καί τό άπόγειο 
τής δημοκρατίας καί τής άθηναΐκής ναυ
τικής δυνάμεως».

Στά μέσα τού 5ου αίώνος, ένώ στό 
έξωτερικό όργανώνεται ή αύτοκρατορία 
τών 'Αθηνών, στό έσωτερικό λειτουρ
γούν κατά ύποδειγματικό τρόπο ή Βου
λή καί ή Εκκλησία τού Δήμου καί λα
ξεύουν μεγαλόπρεπο, σάν τόν Παρθε
νώνα καί τό άγλαμα τής Προμάχου 'Α
θήνας, τό πνευματικό καί πολιτικό οι
κοδόμημα τού κλεινού όστεως.

Κύρια άποστολή τής Βουλής ήταν νά 
«προβουλεύεται», νά έξετάΖη τήν ναμι-
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μάτητα καί τό περιεχόμενο καί νά ύπο- 
βάλλη στήν συνέχεια έκθεσι στήν Εκ
κλησία τού Δήμου έπάνω σέ κάθε σχέ
διο ψηφίσματος ή νόμου. Απαγορευό
ταν στόν Πρόεδρο τής Βουλής «τόν 
'Επιστάτη τών Πρυτάνεων», νά πρασά- 
γη, «είοφέρειν», στήν Εκκλησία κάθε 
σχέδιο τό όποιο προηγουμένως δέν θά 
έΕέταΖε ή Βουλή, «ιμηδέν άπροβούλευ- 
τον». Σ έ  περιπτώσεις πού ή Βουλή έ- 
δήλωνε τήν άρνησί της νά έκφράση εύ- 
μένή γνώμη έπάνω σ' ένα σχέδιο νό
μου, άπσλλασσόταν όπό κάθε εύθύνη 
καί τό ιμεταβίβαζε στήν Συνέλευσι τού 
λαού, ιμέ μόνο ούτό τό συμπέρασμα. 
« Ό ,τ ι όποφασίσει ό λαός θά είναι τό 
καλύτερο». ("Ο ,τι άν ούτώ δακεϊ άρι- 
στσν είνα ι). Μιά δημοκρατική άρχή πού 
θά τή Ζήλευαν καί τά πλέον δημοκρα
τικά καθεστώτα σήμερα. Καί νά ακε- 
ψθή κανείς πώς αυτή ή άρχή, αύτός ό 
τρόπος τού Ζην καί πολιτεύεσθαι, γέν
νησε τόν λαμπρότερο πολιτισμό. Καί 
όταν ή άρχή αύτή κστμπατήθηκε γιατί 
παρουσιάστηκαν αυτόκλητοι -σωτήρες 
τής πατρίδάς», σκοτάδι μεσαιωνικό έ- 
κάλυψε τόν κόσμο.

Καθώς άντίκρυΖε, λοιπόν, τό Βσυλευ- 
τήριο, δέν μπόρεσε ό Παυσανίας νά νι- 
κήση τόν πειρασμό καί νά μή μας πή 
τις σκέψεις του. Αλλά ή άποστσλή του 
τόν άναγκάΖει νά συνέχιση τήν Εενά- 
γησι. "Ετσι συνεχίζοντας, λέγει πώς τό 
διπλανό ατό Βουλευτήριο κτίριο είναι 
ή Θήλος. "Ενα κτίριο κυλινδρικό μέ ό- 
ροφή θολωτή καί πέτρινη. ΣτεγάΖει πολ
λά μικρά άγάλματα θεών άπό άργυρο. 
Χρησιμέυσε ώς έστιστόριο γιά τά κοι
νά συσσίτια τών Πρυτάνεων καί ώς χώ
ρος πού προσέφεραν θυσίες. Εδώ βρί
σκονται καί οί άνδριάντες τών « Επωνύ
μων ήρώων» τών δέκα φυλών τών Α
θηνών. Καί πιό πέρα, τού Λυκούργου, 
τού Δημοσθένους, του Πινδάρου καί τών 
τυρρανοκτόνων Αρμοδίου καί Άριστο- 
γείτονος.

Καί τώρα, πλησιάζοντας πρός τόν 
λόφο του Άρείου Πάγου, καθώς περ
νούμε όπ' τήν Εακουστή Έννεάκρουνο 
Κρήνη καί τόν ναό τής Εύκλειας, πρός 
τιμήν τών Μαραθωνομάχων, μπαίνομε 
στήν Ποικίλη, τήν Ζωγραφισμένη δηλα
δή Στοά. Οί Ζωγραφικές συνθέσεις εί- 
νοι έμπνευαμένες όπό θέματα ιστορικά. 
Διακρίνεται ή μάχη τού Θησέως μέ τις 
ΆμσΖόνες, ή άλωσις τής Τροίας, ή 
μάχη του Μαραθώνος μέ τούς πολεμάρ
χους Καλλίμοχο καί Μιλτιάδη, έργα 
τών περιφημοτέρων Ζωγράφων Πολυ
γνώτου, Μίκωνος κοί Παμφίλου.

Στό οικοδόμημα αύτό, είναι άνηρτη- 
μένες οί όσπίδες τών Σκιωναίων άπό 
τήν Θράκη καί τών Λακεδαιμονίων, τις 
όποιες πήραν οί Αθηναίοι, δταν κατέ
λαβαν τήν Σφακτηρία τό 425, στήν 
διάρκεια τού Πελαποννησισκοϋ πολέμου.

Στόν χώρο αύτό, οί Τριάκοντα Τύ
ραννοι, τό 404, έσφαζαν χίλιους πεν- 
τακοσίους Αθηναίους δημοκρατικούς 
πολίτες. Στήν Ποικίλη Στοά, έπίσης, ά 
Ζήνων ίδρυσε τήν περίφημη σχολή του, 
πού πήρε γι' αύτό καί τήν έπωνυμία 
Στωϊκή Σγαλή.

"ΕΕω άπό τήν «Ποικίλη Στοά», βρί
σκονται οί βωμοί τής Αίδοϋς, τής Φή
μης καί τής Ορμής καί ό άνδριάς τού 
Σόλωνος τού 'Αθηναίου. Ό  λαμπρότε
ρος ναμοθέτης τών 'Αθηνών, ό άνθρω

πος πού πέρασε στήν ιστορία ώς ό πρώ
τος κοινωνικός μεταρρυθμιστής καί ά- 
διάλλοκτος έχθρός τής τυραννίας. Έ 
θεσε νόμους κοινωνικούς καί πολιτι
κούς, πού άνοιΕαν τόν δρόμο τού με- 
τέπειτα άθηναϊκΟΟ μεγαλείου. Είμαστε 
στό 594/3 π.Χ. καί όΣόλων διατυπώνει 
άλήθειες πού δέν έπρόκειτο πλέον νά 
έπισκιάσει ό χρόνος. 'Ογδόντα χρόνων 
γέρος πιά, τήν ώρα πού ό Πεισίστρατος 
έπιβοσλεύεται τό πολίτευμα τών Αθη
νών γιά νά γίνη τύραννος, ό Σόλων ύ- 
ψώνει τήν φωνή του κατά τής τυραν
νίας. «'Από ένα σύννεφο βγαίνει ή δύ- 
νσμις τής χιονοθύελλας καί τού χαλα- 
Ζιοΰ καί ή βροντή γεννιέται όπό τήν 
λαμπρή αστραπή. Ή  πόλις καταστρέφε- 
ται όπό τούς ισχυρούς καί ό λαός άπό 
άγνοια περιέρχεται στήν έΕουσία τών 
τυράννων. "Οταν τό πλοίο άνοιχθή πολύ 
μακριά στό πέλαγος δέν είναι εύκολο 
ν άγυρίση στό λιμάνι. Καί όλα αύτά πρέ
πει νά τά καταλαβαίνη κανείς όσο είναι 
καιρός. . .» .

!

Άγγείον jii παράστασιν γάμου.

Στό «Πρυτανείο» είναι άνηρτημένοι 
οί νόμοι του άνάμεσα ατά άγάλματα τής 
Ειρήνης καί τής Εστίας. Τά μνημεία 
αύτά δέν ύπάρχουν σήμερα. Τό πνεύμα 
τους, όμως, Ζή καί δείχνει στήν άνθρω- 
πότητα τόν δρόμο πού πρέπει ν' άκο- 
λουθήση γιά νά βγή άπό τό σημερινό 
της άδιέΕοδο. Είχαν συνείδησι, άλλω
στε, γι' αύτό οί δημιουργοί τους καί τό 
διεκήρυΕαν. «Μετά μεγάλων δέ σημεί
ων καί ού δή τοι άμάρτυρόν γε τήν δύ- 
ναμιν πσρασχόμενοι, τοϊς τε νϋν καί 
τοϊς έπειτα θσυμασθησόμεθα». Σας πα
ρουσιάσαμε τό μεγαλείο, πνευματικό 
καί καλλιτεχνικό, μέ μεγάλες άποδεί- 
Εεις καί μάρτυρες καί σάς λέγομε, ότι 
θά είμαστε άντικείμενο θαυμασμού καί 
τών συγχρόνων μας, άλλά καί τών άν- 
θρώπων πού θά έλθουν ύστερα άπό 
μάς στούς αιώνες.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ ΙΟ Υ Π Κ ΙΟ Λ Η Σ
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Γιά φύλλου π ή δη μ α ...

Τοδ Άρχ. κ. Παύλου^ίκονομάκου
..

Πολλές καί ποίκιλες οί ύποχρε- 
ώσεις μας. Εάν όμως βρούμε λίγο 
καιρό, σπεύδουμε νά τόν έκμεταλ- 
λευτοϋμε. Πού άλλοΰ; Μά ατά... 
μπουΖούκια. . . ΜπουΖούκια λέμε 
καί εννοούμε κανένα υπόγειο κου- 
τούκι, πού δίνει κάποια ψυχαγω
γία. 'Εκεί ταυτίΖουμε τις καρδιάς 
μας τις νότες μέ τό. . . μπουΖου- 
Είδικο καί τούς θαμώνες του.

Καί μέ τά τραγούδια φυσικά, 
άφοϋ γι' αύτά άλλωστε Εενυχτά- 
με, ύποφέρουμε άπό τήν τσιγαρί- 
λα, Εσδεύουμε τά όμορφα χιλιάρι
κά μας, πιό κάτω δέν ύπάρχει τα- 
ρίφα. Χαλάλι όμως στά καφετιά 
χαρτονομίσματα. Χαλάλι, άφοϋ τό 
ένα σουΕέ μετά τό άλλο μάς άπο- 
Ζημιώνει. ΣουΕέ είπα. Θέλετε α
λήθεια νά άναφέρω μερικά; Μά 
δέν είναι δύσκολο. Τό «τίρη. . 
τίρη», έγώ προσωπικά τό θεωρώ 
πρώτο. Είναι ή άδυναμία μου. 
Μού άρέσει άκόμη έκεϊνα τό ά- 
μίμητο «θά πάω στή Γερμανία». 
"Οταν είμαι στενοχωρημένος με
λετώ τά βαθειά νοήματα τού στί
χου καί ομολογώ πώς. . . Εεκου- 
ράΖομαι.

Στή συμβία μου, ούτε καί έδώ 
δέ μπόρεσα νά συμφωνήσω μαΖύ 
της, άρέσει τό άλλο άριστούργη- 
μα «τόν ψύλλο τόνε πιάσανε». 
Δέν μπόρεσα τελικώς νά μάθω 
ποιός έκανε τήν τιμή στόν κύριο 
ψύλλο νά τόν πιάση, άλλά δέν 
πιστεύω πώς ό ήρωας ήταν κα
νένας άστυφύλακας. Καί άφού 
ό λόγος γιά ψύλλο, σάς βεβαιώ
νω, πώς σέ μπουΖουΕίδικο δέν 
Εαναπατάω έτσι γ ι ά . . .  ψύλλου 
πήδημα. Ό  λόγος; Τό ψυλλοτρά- 
γουδο, πού έγινε αίτια νά πληρώ
σω παρά λίγο μέ τή σωματική μου 
άκεραιτότητα, όταν δύο έκατέρω- 
θεν εύρισκόμενοι θεριακλήδες έ- 
ΕεσφενδόνιΖαν, δίκην χαρτοπόλε
μου, μπουκάλια, ποτήρια πηρού- 
νια. . . Σοκολάτες άλήθεια θά πε- 
τοϋσαν;

Ό  καυγάς άρχισε άκριθώς γιά 
. . .τού ψύλλου τό πήδημα. Ό  έ
νας πρόσταζε τή βεντέτα, σημειω- 
τέον τήν ώρα έκείνη μασούσε 
τήν τσίχλα της, νά τραγουδήση τό 
φουκαρά τόν «ψύλλο πού τόν πιά
σανε». Ό  άλλος ήθελε τις δια
βόητες «βεργοΰλες». Τελικά, ού
τε οί βεργοΰλες, πού ώς γνωστόν 
δέρνουν, τραγουδήθηκαν, ούτε ό 
. . . ψύλλος πιάστηκε.

Πιάστηκαν μόνο οί θερμόαιμοι 
παλληκαράδες μας καί ώδηγήθη- 
κσν στό κρατητήριο γιά νά συνε- 
χίσουν τόν ψυλοπόλεμό τους. 'Ε 
κείνο πού δέν έμαθα είναι άν κα
τάλαβαν πώς δέν άΕίΖει νά χα- 
λάη κανείς τή βραδυά του γιά . . . 
ψύλλου πήδημα.
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ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ
IUI Ε ΣΚ Ο Π Ο  νά καταστρέψη τά έν
, * 1 Άθήναις γραφεία τής E L  - A L  

καί νά σκοτώση τούς ύπαλλήλους, έφθα- 
οε στήν Αθήνα τήν 19.7.73 Παλαιστί
νιος κομμάντος. Κρατώντας ένα σύτό- 
ματο καί χειροβομβίδες έπλησίασε τήν 
11 .20' ώραν τά εις τήν πλατείαν Συν
τάγματος γραφεία τής E L  - A L , άποφα- 
σιομένος νά μή άφήοη ούτε ένα Ζωντα
νό.

Τήν κρίσιμη στιγμή καί ένφ όλων τό 
αίμα είχε κυριολεκτικούς παγώσει στις 
φλέβες, ό ήρωίσμός, ή αύταπάρνηοις 
καί ή αυτοθυσία τοϋ σκοπού άστυφύλα- 
κος, έσωσαν τήν κατάσταση.

Ο άστυφύλαΕ κ. Νικόλαος Σπαιντιδέ- 
ος τού Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, 
ευρισκόμενος έν πολιτική περιβολή έν- 
τός τής αιθούσης κατώρθωσε μέ προφα
νή κίνδυνον τής Ζωής του καί μέ άστρα- 
πιαίαν ταχύτητα κοί ένφ τό όπλσν τού 
κομμάντος ήτο έστρσμμέναν έναντίον 
του νά κλείση τήν θύραν άοφαλείας καί 
νά άναγκσση μέ τήν άπειλήν τοϋ περι
στρόφου του τόν Παλαιστίνιον νά έγ- 
καταλείψη τό εγχείρημά του.

Ο ευσυνείδητος, ό άποφαστκττικός, 
ό εύστροφος, ό ήρωίκός άστυνομικός, 
είχε γιά άλλη μιά φορά κάνει τό θαύμα 
του.

Ο άστυφύλαΕ Σποντιδέας είχε σώσει 
άνθρώπινες Ζωές είχε προφθάσει μιά 
νέα τραγωδία.

Εις ένδειΕιν έλοχίστης τιμής καί ευ
γνωμοσύνης πρός τόν άστυφύλακα 
Σπαντιδέα καί πρός όλον τό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων τοϋ άπενεμήθη ει

δικόν βαρύτιμον χρυσοϋν μετάλλιον, τού 
όποιου κατωτέρω παραθέτομεν φωτογρα
φίαν. Υπό τής έταιρείας E L  - A L  έδη- 
μσσιεύθη άνοκοίνωσις διά τού τύπου, 
τής όποιας παρατίθεται φωτοτυπία κοί 
τέλος ύπό τού έν Άθήναις Δ/ντοϋ τής 
ίδιας έτσιρείας κ. Ντόβ Σοϋμερ άπε- 
στόλη πρός τόν Δ/ντήν τού Κέντρου 
Αλλοδαπών Αθηνών έπιστολή τής ό

ποιας τό κείμενον έχει ώς έΕής:

ελάχιστης έκδηλώσεως τιμής ή έκφρασις 
των θερμών εύχαριστιών τής Εταιρείας 
μας πρός τήν Ύμετέραν Οπηρεσίαν καί εϊ- 
δικώτερον πρός τόν ’Αστυφύλακά σας κ. 
Νικόλαον Σπαντιδέαν, δστις, ένφ άπό και
ρού είχεν έπισύρει τήν προσοχήν μας διά 
τής έν γένει συμπεριφοράς του, δηλούσης 
τύπον τελείου άνθρώπου καί λειτουργού 
δημοσίου, τήν 19.7.73 κατά τήν ύπό Ά  
ραβος τρομοκράτου έπίθεσιν έναντίον των 
γραφείων μας έφθασε τήν τελείωσιν, δσον 
είναι δυνατόν νά φαντασθή κανείς περί 
τοΟ ρόλου τοϋ ’Αστυνομικού. Έ ν διατετα- 
γμένγ, Οπηρεσίφ εύρισκόμενος έντός τών 
γραφείων μας έπεδείξατο άξιοθαύμαστον 
ψυχραιμίαν καί αποφασιστικότητα, θάρρος 
καί έτοιμότητα, ώστε εύθύς ώς ό τρομο- 
κράτης, μέ προτεταμμ,ένον τό αύτόματόν 
του ήνοιξε τήν έξώθυραν, άστραπιαίως ϊ- 
θεσεν είς λειτουργίαν τό σύστημα άσφα- 
λείας μέ συνέπειαν νά κλείση ή έσωτερική 
θύρα καί νά μή δυνηθή νά εισέλθη έντός 
τών γραφείων πρός πραγμάτωσιν τής σφα- 
γής πέντε άθώων άνθρώπων. Έ ν συνεχείφ 
έξήγαγεν τό περίστροφόν του είς τήν θέ
αν τοΰ όποιου, άντιληφθείς ό Άραβας 8τι 
πρόκειται περί άστυναμικού, έτράπη είς 
φυγήν.

Τέλος διά τής άμέσου καί ακριβούς έ- 
νημερώσεως τής Άμέσου Δράσεως έπί τού 
συμβάντος καί τής πορείας τοΰ δράστου 
συνετέλεσεν εις τήν έγκαιρον καί αποτε
λεσματικήν έπίσημανσίν του.

Τί έτερον θά ήδύνατο νά πράξη είς ά- 
στνυομικός δ ι ά  ν ά  χ α ρ α κ τ η -  
ρ ι σ θ ή  ή ρ ω α ς ,  έ ν  τ ή  έ κ τ ε -  
λ έ σ ε ι  τ ο ύ  κ α θ ή κ ο ν τ ό ς  
τ ο υ ;

Ή  πράξις του, νά είσθε βέβαιοι, τιμφ 
αύτόν, τιμά τήν Οπηρεσίαν σας, τ ι μ $ 
τ ό  ' Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν  σ ώ μ α ,  έ- 
< ι σ ό ρ ε ι δ έ  τ ό ν  θ α υ μ α 
σ μ ό ν  κ α ί  τ ή ν  ε ύ γ ν ω μ ο σ ό -  
ν η ν μ α ς .

Τέλος S.C μάς έπιτραπή νά εϊπωμεν 8τι 
ή πράξις αϋτη έσχεν άπήχησιν καί έκτός 
τών όρίων τής Ελλάδος.

τόν κ. Σπαντιδέαν καί τόν βεβαιώνουν, 
ότι ή πράΕις του συγκινεϊ όλους άνε- 
Εαιρέτως τούς συναδέλφους καί τούς 
κάνει νά αίσθάνωνται ύπερήφανοι, διότι 
ύπηρετοϋν τήν Αστυνομίαν Πόλεων, 
Σώμα, τό όποιον διαθέτει έτοιμους νά 
θυσιασθοϋν είς τόν βωμόν τοΰ καθήκον
τος ύπαλλήλους.

«Α.Χ.»

χχχχχχχχχχχχχχχ

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α
Π Ρ Ο Σ

Μ I Μ Η Σ I Ν
IUI ΙΑ Ε Υ ΓΕΝ Η Σ  χειρονομία πού άΕί- 

Ζει νά εύρη μιμητός κοί πού άσφα- 
λώς δείχνει τά άνώτερα αισθήματα άν- 
θρωπισμοΰ ύπό τών όποιων διακατέχον
ται οί όνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων, 
είναι έκείνη τού Άρχιφύλακος κ. Δελή 
Φωτίου.

Ό  έν θέμοτι ΆρχιφύλαΕ δΓ ίδιων έ- 
Εόδων καί έκ τοΰ ύστερήματός του ή- 
Υόρασεν όκτώ καινουργείς ένδυμσσίας 
τάς όποιας έδώρησεν ε ίς  άντίστοιχα 6 
πορα παιδάκια, τού υίοθετηθέντος ύπι 
τής Αστυνομίας Πόλεων άκριτικοϋ χω
ρίου Αμάραντος.

Διό τήν πράΕιν του αύτήν, τού άπενε
μήθη ή εύαρέσκεια τού κ. 'Αρχηγού 
Αστυν. Πόλεων. Τό περιοδικόν μας συγ

χαίρει τόν έΕαίρετον άστυνομικόν καί 
άνθρωπον καί τόν προβάλλει ώς παρά
δειγμα είς όσους δύνανται διά τής συμ
βολής των νά βοηθήσουν τόν αναξιοπα
θού ντα συνάνθρωπον.

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. Δελής μέ 
τά έπτά άπό τό όκτώ παιδάκια τού 
Άμαράντου.

Π ρ ό ς
Τόν Διευθυντήν τού Κέντρου 
’Αλλοδαπών ’Αθηνών

Ε ν τ α ύ θ α

Κύριε Διευθυντά,
θά άπετέλει έκ μέρους μας έκδήλωσιν

Διατελοδντες 
μετά τιμής 

ΝΤΟΒ ΣΟΓΜΕΡ 
Δ/ντής EL - AL

έν Άθήναις

Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν

ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΙΣ
Έκπροοωπών τός Ίοραπλινας Αεροπορικός Γρομμάς EL AL καί τούς 
υπάλληλους των εύχαριατώ τήν Ελληνικήν Αστυνομίαν Αλλοδαπών, 
διό τήν θσρραλέαν της οτάοιν κοτό τήν διάρκειαν τής όνεδοφίκής 
όποηείρας έπιβέσεως έναντίον τών έν Αθήναις γραφείων τής EL AL. 
Επίσης ευχαριστώ τήν Ελληνικήν 'Αστυνομίαν δια τό συνεχές καί 

όμέριστον ένδιαφέρον της. διό τήν όοφαλειαν τών έηιβστών. των 
υπαλλήλων καί τών έγκαταοτόοεων τής E l  AL.
Η αύτοθυοία όλων αυτών τών Αστυνομικών, ο! όποιοι έν τ() έκτελέοει 

των καθηκόντων των. είναι έτοιμοι διά πόοαν θυσίαν μάς ουγκινεί

Ντόβ ΣοΟμερ
Εκπρόσωπος διό τήν Ελλάδα 

των Ιοροηλινών Αεροπορικών 
Γραμμών EL A L

J

«Α .Χ .» .
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ΤΑ Μ Ε Γ Α Λ Α  
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ  
Σ Υ Σ Τ Η  Μ Α Τ Α
(ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ)

Έ μ μ .  I. Δ α ρ ζ έ ν χ α
Α ρ ι σ τ ο ύ χ ο υ  Πτυχ. Νομ. Σχολής 
Αθηνών Διπλ/χου Έ γ κ λ / λ ο γ ί α ς  
Νομικής Σχολής N a n c y  Γαλλίας.

Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΕΝ Ε Υ Ρ Ε ΙΑ  έννοια. Ποινικήν επιστήμην άπά- 
γετααι καί ή Σωφρονιστική επιστήμη, ή άλλως πως 

καλούμενη ποινολόγια ή φυλοκολογία.' Σκοποός καί λόγος 
ύπάρΕεως ταύτης τυγχάνει: ή πρόληψις των έγκλημάτων 
διά τού σωφρονισμού τών εγκληματιών.2

Πολλοί άμφιβολίαι διετυπώθησαν εσχάτως, Οπό τό πρί
σμα μιας άπαισιοδόΕου, καί διατί όχι, φυγόμαχου τάοεως, 
έπί τού έφικτοΰ τής βελτιώσεως τών εγκληματιών. Δέν α
ποτελεί καινοτομίαν, τό νά λεχθή ότι πολλόκις τά σωφρο
νιστήρια όποτελοΰσι σχολάς τελειοποιήσεως των άπειρων 
έγκληματιών. Εις τούτο όμως δέν πταίει ή Σωφρονιστική 
έπιστήμη, άλλ' ή πλημμελής έφαρμογή τών έπιταγών της, 
ήτις οφείλεται πολλάκις καί εις μίαν άγνοιαν. Δέν πρέπει 
νό λησμονήται, ότι σκοπός τής Σωφρονιστικής επιστήμης 
είναι ή κοινωνικαποίησις καί ή έπαναπροοαρμσγή τών άδι- 
κησάντων. Σκοπός όστις πρέπει νά επιδιώκεται μετ' άνθρω- 
πιαμοϋ καί ύπομονής, νά έμφορήται δέ ύπό πνεύματος έπι- 
στημονικού.

Ε ις τούς άρχοίους πολιτισμούς ή φυλακή, γνωστή ούσα, 
δέν είχε τόν σημερινόν της χαρακτήρα, ήτοι τήν στέρη- 
οιν τής έλευθερίας.

Ή  φυλακή έχρηαιμοποιεϊτο πρός «φύλαΕ'.ν» τών κατα
δίκων πρό καί κατά τήν διάρκειαν τής δίκης3.

Ούτως, έν Ρώμη π.χ., ή φυλακή είχεν ώς ρόλον τήν 
πρόσκαιρον «φύλαΕιν» τών δούλων, τών οφειλετών, τών 
εις θάνατον κσταδικαΖομένων κ.ο .κ .4 Έ Ε  ού καί τό περί- 
φημον χωρίον τού Ούλπιανοϋ: «Career enim ad continendos 
Homines non ad Puniendos Habezi debet». Τό όποιον, gros- 
so modo, θά ήδύνατο νά άποδοθή ώς ακολούθως: «Διότι 
ή φυλακή οφείλει νά φυλάοση τούς ανθρώπους καί ούχί νά 
πατάσση τούτους».

Τό γνωστόν, έΕ άλλου, άπόφθεγμα: «Ecclesia abhoret 
a sauguine» ( Ή  Εκκλησία όπεχθάνεται τό αίμα) ήγαγεν 
τό κανονικόν δίκοισν εις τήν καθίδρυσιν ποινών, αίτινες 
είχον πρό πάντων, χαρακτήρα μετάνοιας, και αϊτινες έΕε- 
τίοντο εις κελλία.

Ή  μετάνοια, θεωρουμένη ώς ή μόνη οδός ήθικής έΕυ- 
ψώοεως καί άνορθώσεως τού άμαρτήσαντος Χριστιανού, 
συνεπάγεται τήν μόνωσιν έντεύθεν δέ καί ή αύστηρά άπο- 
μόνωσις εις ήν ύπέκειντο σί άμορτήααντες. Αείποτε βε
βαίως, ύπήρχεν ή άρωγή ιερέων, οϊτινες προσεπάθουν νά 
έπανογάγουν τόν άμαρτήσαντα εις τήν οδόν τής Σωτηρίας.

Τό κοινόν Ποινικόν δίκαιον, μιμούμενον έν τούτω τό 
Ρωμαϊκόν, έχρησιμοποίει τάς φυλακάς, κοτ' άρχήν ώς μέ
σον «φυλάΕεως» τών έγκληματιών καί δλως κατ' έΕαίρε- 
οιν ώς ποινήν.

Έ ν  Γολλία ούτως, άκάμη καί κατά τά τέλη αυτού τού
του τού 18ου αίώνος, εις διάσημος ποινικολόγος ό Jousse, 
αποδίδει εις τάς φυλακάς "ρόλον, τελείως δευτερεύοντα. 
Έ Ε  οΰ καί άπέρρευσεν, ώς φυσική συνέπεια, ή πλήρης ά- 
διαφορίσ τών άρμοδίων περί τήν κατάστασιν εις ήν εύρί- 
οκοντσ οί φυλοκαί αύταί, κστάστασις ήτις είχεν άκρως δυ

σμενείς έπιπτώσεις έπί τών κρατουμένων καί ήτις ώφείλε- 
το καί μεταΕύ άλλων, εις τήν άργίαν, εις τήν έν κοινώ 
κράτησιν, εις τάς πλημμελείς συνθήκας θερμάνσεως κ .ο .κ .5

ΎπήρΕαν βεβαίως καί λαμπροί έΕσιρέσεις, ώς τό έν 
Amsterdam άνεγερθέν σωφρονιστήριον κατά τά τέλη τού 
17ου αίώνος, ή τό έν Ρώμη άσυλον τού Αγίου Μιχοήλ ά- 
νεγερθέν κατά τόν 1 δον αιώνα® όπερ ϊδρυσεν ό Πάπας Κλή- 
μης ό 11ος καί όπερ προωρίΖετο διά τήν άναμόρφωοιν ά- 
νηλίκων καί διά τήν περισυλλογήν άσθενών ύπερηλίκων.

" Απσντα τά άνωτέρω ιδρύματα ήκολούθουν τό όπομο- 
νωτικόν σύστημα.

Εις άνθρωπος όμως, έλάμπρυνε μέ τήν προσωπικότη 
τάν του τήν σωφρονιστικήν έπιστήμην. Ό  John Howard 
(1726 — 1790) «Sherrij» τοϋ Bedjord, άφοσίωσεν ολόκλη
ρον τόν βίον του, εις τήν βελτίωσιν τών συνθηκών ύφ' άς 
διεβίουν οί κρατούμενοι. Έπέστησε τήν προσοχήν τού 
Βρεττανικοΰ Κοινοβουλίου έπί τών συνθηκών τούτων, έπέ- 
τυχε τήν νομοθετικήν ρύθμισιν πολλών προβλημάτων, έδη- 
μοσίευσε βιβλία έπί τοϋ θέματος, κ.ο.κ.

Ό  Howard ύπήρΕε θερμός θιασώτης τοϋ άπομονωτι- 
κού συστήματος, τό όποιον καί έφηρμόσθη έν συνεχεία εις 
τήν πολιτείαν τής Πενσυλβανίας έν Βορείω 'Αμερική.®

ΤΟ Π ΕΝ ΣΥ Λ Β Α Ν ΙΚ Ο Ν  ΣΥ Σ ΤΗ Μ Α

α) Τώ 1787 ίδρύθη ή περίφημος έιταιρεία τής Φιλα
δέλφειας, ήτις είχεν ώς σκοπόν τήν βελτίωσιν τών συνθη
κών διαβιώσεως τών κρατουμένων τής Πενσυλβανίας.

Τώ 1790 κατόπιν άποφάσεως τού νομοθετικού σώμα
τος τής Πενσυλβανίας, ίδρύθη ή περίφημος φυλακή ήτις 
καί έφήρμοσεν τό άπομονωτικόν σύστημα.

Ή  φυλακή σύτη ήτο κατανεμημένη εις τριάκοντα κελ
λία. Ή  χωροτσΕική των διαρρύθμισις ήτο άκρως μελετη
μένη, ούτως ώστε νά άποτρέπητοι πάσα μετά τού έΕω κό
σμου έπικοινωνία, δίχως βεβαίως οί κατάδικοι νά στερούν
ται φωτός καί άέρος.

Οί κατάδικοι διέμενον ένταύθα νυχθημερόν έν άργία 
καί μονώσει τελσϋντες καί άσχολούμενοι, θεωρητικώς τού- 
λάχκττον, περί τήν ήθικήν βελτίωσιν των.

β) Τό Πενσυλβάνιον σύστημα, έπιβάλλον τήν έν σιγή 
μόνωσιν αποφεύγει τά ολέθρια άπστελέαματα τής έν κοινώ 
κρατήσεως, ήτις άγει εις άγελοποίηοιν τών κρατουμένων 
καί εις άδιάκριτον συγχρωτισμόν.

Ή  μόνωσις, ή σιγή, ή περισυλλογή, εις ήν, ύποτίθεται 
άγεται ό κατάδικος έχουσιν ώς άπστέλεσμα τήν συνειδητο- 
ποίησιν τοϋ σφάλματός του καί τήν μετάνοιαν. Οί κατάδι- 
κοι έν τη μονώσει, άποφεύγοντες τόν ουναγελασμόν, μεθ' 
όλων τών γνωστών ψυχοφθόρων άποτελεσμάτων άτινα συ- 
νεπάγετοι, διαισθάνονται τήν βαρύτητα τής πράΕεώς των 
κοί άγονται ούτως εις μίαν ήθικήν έΕύψωσιν.7

Διά τής μονώσεως έΕ άλλου, έπιτυγχάνεται εύκολώ- 
τερον ή έΕατομίκευσις τής ποινής, μέτρον άληθώς πολύτι
μον.
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Μετ ολίγον όμως, έφάνησαν κοί τά άρνητικά άποτε- 
λέαματα του συστήματος.8 Ή  νυχθημερόν άποιμόνωσις επι
φέρει σοβαρός ψυχικός διαταραχάς,9 διότι οί κρατούμενοι, 
ανευ τής απαραιτήτου επαφής μετά τών συνανθρώπων των, 
δέν δύνανται εύκόλως νά μεταμσρφώσωσι καί νά μετου- 
σιώσωσι τήν αύστηράν άπαμόνωσιν εις έργον περισυλλογής 
καί αυτογνωσίας. Τήν μόνωσιν, ελάχιστοι, έκ τών πνευμα
τικούς ύγιών άνθρώπων, δύνανται νό ύποφέρωσι, καί δΓ 
ούτούς πολλόκις άπστελεί εν Privilegium odiosum. Από 
άπόψεως έΕ άλλου καθαρής ιατρικής, ή αύοτηρά άπομόνω- 
οις άγει εις ποικίλας παθήσεις, δημιουργεί ψευδαισθήσεις, 
τάσεις πρός αύτοκτονίαν, κ .ο .κ .110

Η μακροχρόνιος έτέρωθεν διαβίωσις ύπό τό Πενσυλ- 
θάνιον σύστημα, συνεπαγόμενη μίαν απολύτως έτερόνο- 
μον ρύθμισιν τού καθημερινού βίου τών κρατουμένων άγει 
εις μίαν φαιάν μονοτονίαν, ήτις συνεπάγεται μίαν βαθμιαίαν 
άπαλλοτρίωσιν τών δημιουργικών ικανοτήτων τού άνθρώπου.

Παρουσιάσθη, έΕ άλλου, τό άκρως περίεργον φαινόμε- 
νον τής «δεσμωτηριοφιλίας» (Desmoteriophilie), τό όποιον 
οφείλεται άκριβώς ε ις  τήν προοδευτικώς δημιουργουμένην 
άνικσνότητα προσωπικής άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων 
τού καθ' ήμέραν βίου.

γ) ΈΕετάσωμεν νυν, έν τάχει βαβαίως, τήν έφαρμο- 
γήν τού Πενσυλβανίου συστήματος.

Εν Βελγίω, εϊς δημβοογράφος, γενόμενος ύστερον 
γενικός διευθυντής φυλακών, ό Ducpetiaux, ύπήρΕεν θερ
μός θιασώτης τού άνωτέρω συστήματος, ούτω δέ συνετέ- 
λεσεν εις τήν δημιουργίαν τού γνωστού σωφρονιστηρίου έν 
Louvain, τφ 1860.

Βεβαίως, ή βαθμηδόν έδραιουμένη συνείδησις περί τών 
άρνηπκών άποτελεσμότων τού άκραιφνοϋς Πενσυλβανίου 
συστήματος ήγαγεν τούς Βέλγους εις τήν σταδιακήν έγκα- 
τάλειψίν του καί άπό τού 1945 κατηργήθη τελείως διά τάς 
μακροχρονίους στερητικός τής έλευθερίας ποινάς.

Εν Γαλλία έπίσης, τό Πενσυλβάνιον σύστημα έγνώρι- 
σεν ημέρας αίγλης. Από τού 1840 ήρΕατο ή άνοικοδόμηοις 
κελλίων, παρ όλα ταΰτα όμως τό Πενσυλβάνιον, παρά τήν 
δόΕαν άπό τής όποιας έκαλύπτετο, προσέκρσυσεν εις ποι
κίλας δυσχερείας. 11

Τφ 1939 π.χ., έπί τών 75 έν ένεργεία φυλακών μόνον 
αί 50 ήκολούθουν τό άπομονωτικόν σύστημα. Έ Ε  άλλου, 
άκόμη καί εις τάς φυλακάς αύτάς, λόγω τού πληθωρικού 
άριθμοϋ τών καταδίκων, ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι 
τήν εφαρμογήν τούτου.

ΤΟ  Ω Β Ο Υ Ρ Ν Ε ΙΟ Ν  ΣΥ Σ Τ Η Μ Α

α) Τφ 1816 έν Νέρ Ύόρκη, ώκοδαμήθη έν Auburn 
φυλακή, ήτις συνέδεσε τό όνομα αύτής, μετά τής ιστορίας 
τής Σωφρονιστικής έπιστήμης.

Τό Ώβούρνειον σύστημα άπστελεί μίαν V ia  media, 
μεταΕύ τού Πενσυλβανίου συστήματος κοί τής άδιακρίτως, 
έν κοινφ κρατήσεως.

"Ας μή νομισθή όμως ότι τό 1816, άμα δηλαδή τή έ- 
νόρΕει τής λειτουργίας τής νέας αύτής φυλακής, ήρΕατο 
έφαρμοΖάμενον καί τό Ώβούρνειον σύστημα. Πολ- 
λού γε καί δεϊ, δεδομένου άτι άρχικώς έκράτει τό σύ
στημα τής έν κοινφ κρατήσεως μέ ύποχρέωσιν σιγής έκ 
μέρους τών καταδίκων112. Κελλία έκτίσθησσν τφ 1819. Από 
του έτους 1821 έως 1822, έφηρμόσβη τό Πενσυλβάνιον 
σύστημα.

Διαπιστωθέντος όμως, τού μεγάλου άριθμοϋ τών κρου
σμάτων παραφροσύνης τφ 1823, έφήρμοσαν διά πρώτην 
φοράν τό περίφημον Ώβούρνειον σύστημα, τό όποιον συνί- 
σταται εις μίαν όπομόνωσιν κστά τήν νύκτα καί εις έν κοι- 
νφ έργασίον κατά τήν ήμέραν, μέ τήν ύποχρέωσιν σιγής.

β) Χάρις εις τήν έν κοινφ έργασίαν κατά τήν διάρκει
αν τής ήμέρας, τό Ώβούρνειον σύστημα προφυλάσσει τούς 
καταδίκους άπό τάς ψυχώσεις έκ τής καθείρΕεως, χάρις 
δέ ε ις  τήν ύποχρέωσιν σιγής (Silence System) τούς προφυ- 
λάσσει έκ τού συγχρωτισμού.

Ο κατάδικος διαβιοϊ έν κοινφ τήν πρωίαν καί ύπακού- 
ει όμαύ μετά τών ύπολοίπων, εις ένιαϊον σύνολον πειθαρχι
κών κανόνων.

ΈργάΖεται, άοκεί συνεπώς μίαν δραστηριότητα. 'Ιδού, 
δύο βασικώτατοι παράγοντες, οίτινες καθιστούν τό Ώβούρ- 
νειον πολύ περισσότερον «Κοινωνικόν» τού Φιλαδελφείου

καί οίτινες συντελοΰσιν εις τήν μάχην κατά τής δεαμστη- 
ριοφιλίας.13

Βεβαίως, τό σύστημα τούτο εγκλείει καί ένα μεγάλον 
κίνδυνον. Παρά τόν κανόνα τής σιωπής, όστις έπιβάλλεται 
κατά τήν διάρκειαν τής πρωινής έργοσίας, αί έπαφαί μετα
Εύ τών καταδίκων δέν δύναται νά άποφευχθώσιν. Ό ς , έΕ 
άλλου, παρατηρεί ό καθηγητής κ. Μπακατσούλας:

Ή  παρατεταμένη σιγή προκαλεί άφόρητον καταπίεσιν 
καί τόν διερεθίΖει ή διαρκής προσπάθεια πρός τήρησιν τής 
άπαγορεύσεως τού συνδιαλέγεσθαι. Διό καί ούδαμοϋ κα- 
τωρθώθη τούτο, όσονδήποτε βαρείαι καί άν ύπεβάλλοντο 
πειθαρχικοί κυρώσεις.14

"Ας μή λησμονήται έπίσης, ότι κατάδικοι οίτινες πα- 
ρεβίαΖον τήν ύποχρέωσιν αύτήν, έτιμωρούντο βαρύτατα, 
πράγμα έλάχιστα σύμφωνον πρός τήν όλην προσπάθειαν 
βελτιώσεώς των.

ΤΟ  Π Ρ Ο Ο Δ ΕΥ Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Α ) ΈΕετάσαντες, έν μεγίστη συντομίφ βεβαίως, τά δύο 
μεγάλα συστήματα τής Σωφρονιστικής έπιστήμης, έτονίοα- 
μεν τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα έκάστου.

Ή  άνθρωπίνη όμως έφευρικότης, έν τή προσπάθεια 
της πρός έΕεύρεσιν τής καλυτέρας δυνατόν λύσεως εις τό 
άκανθώδες πρόβλημα, όπερ συνίσταται εις τήν ρύθμισιν τού 
βίου και τών σχέσεων τών καταδίκων μεταΕύ των15 δέν 
ήρκέσθη εις τά δύο προαναφερθέντα συστήματα.

Ούτως, έδημιουργήθη τό περίφημον «προοδευτικόν σύ
στημα», όπερ καί έφηρμόσθη διά πρώτην φοράν τφ 1840, 
ύπό τού πλοιάρχου Maconochie, εις τήν έν Norjolk (Βρετ- 
τανική νήσος) φυλακήν, ε ις  ήν έκρατοϋντο λίαν έπικίνδυ- 
νοι κατάδικοι (couvicts).

Ό  Maconochie, διαπιστώσας τήν έλλειψιν πειθαρχίας, 
ήτις έκράτει έν Norjolk, έσκέφθη νά έπιτύχη τήν βελτίω- 
σιν καί ύπακοήν τών καταδίκων, άποτεινόμενος εις τήν φι- 
λοπονίαν αύτών. Καθιέρωσεν οϋτω σύστημα: «προσδιορι
σμού τής διάρκειας τής ποινής δΓ ώρισμένου ποσού έργα- 
σίας καί καλής διαγωγής άπό μέρους τού καταδίκου.16 'Υ 
πήρχε συνεπώς μία κλίμαΕ «βαθμών», οίτινες κατενέμον- 
το άναλόγως τής κολής ή πλημμελούς έπιδόσεως τών κρα
τουμένων.

"Εκαστος κατάδικος έχρεούτο, άμα τή άφι'Εει του δΓ 
ώρισμένου ποσού «Βαθμών» καί όταν, χάρις εις τήν καλήν 
του διαγωγήν συνεγκέντρωνε τούτους, καθίστατο έλεύθε- 
ρος.

Ό  Maconochie έλεγε συγκεκριμένως, ότι: όταν εις 
άνθρωπος κρατή τό κλειδίον τής φυλακής του, τάχιστα 
άποφασίΕει τήν χρήσιν του (groisomodo). 17

Αναλυτικώτερον, τό προοδευτικόν σύστημα διαιρείται 
εις τρία στάδιο ( 18) (έΕ σΰ καί τό όνομα αύτού).

α) Καθεστώς πλήρους, νυχθημερόν, άπομονώσεως έν 
κελλίω. Κατά τήν διάρκειαν τού σταδίου τούτου, όπερ δέον 
νά είναι οϊον ένεστι βραχύτερΟν, ό κατάδικος ύφίσταται 
διάφορα tests, καί καταβάλλεται πόσα, έν γένει προσπάθεια 
πρός έΕιχνίασιν τής προσωπικότητός του (observation).

β) "Υστερον κατατάσσεται εις μίαν ώρισμένην έκ τών 
προτέρων κατηγορίαν κρατουμένων, βάσει άκριβώς τών έν- 
δείΕεων τάς όποιας παρέσχε κστά τήν διάρκειαν τής άπο
μονώσεως. Κατά τό στάδιον τούτο, έφαρμόΕεται τό Ώ- 
βούρνειον σύστημα, ήτοι έργασία έν κοινφ κατά τήν ήμέραν, 
μόνωσις δέ κατά τήν νύκτα. Τό σύστημα τής βαθμολογίας 
έφαρμόΕετοι, ώς είκός, κατά τό στάδιον αύτό.

γ) Τό τρίτον στάδιον, όπερ καλείται «φάσις έμπιστο- 
σύνης» συνίσταται εις μίαν έλάφρυνσιν καί αισθητήν βελ- 
τίωσιν τής θέσε ως τού κρατουμένου. Κατά τό στάδιον 
τούτο παρέχονται άδειοι έργοσίας καί έΕόδου, άπόλυσις ύπό 
όρον (ticket of leave) κ .ο .κ .1'8

Β )  Τό προσωπικόν σύστημα, άπστελεί τήν βάσιν τής 
συγχρόνου σωφρονιστικής έπιστήμης (ή ποινολογίας κατά 
τά J .  Leau te ).

"Απόντες σχεδόν οί ειδικοί έπιστήμονες, τό θεωρού- 
σιν ώς τό πλέον κατάλληλον πρός έπίτευΕιν τών σκοπών 
τής σωφρονιστικής προσπάθειας.19

Δέν άπέφυγεν όμως καί τάς κριτικός.
Συγκεκριμένως:
(α ) Τού καταλογίζεται άτι κστά τό δεύτερον στάδιον 

ό κρατούμενος ύφίσταται τούς έκ τού συγχρωτισμού μετά 
τών ύπολοίπων κινδύνους, ώς κοί εις τό σύστημα τής έν 
κοινφ κρατήσεως.
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(β ) Τοϋ καταλογίζεται έπίοης, ότι κατά τό πρώτον 
οτάδιον (τής παρατηρήσεις, του κρατουμένου τελοΰντος 
έν μονώσει) δέν τοϋ παραχωροϋνται τά άπαραίτητα προνό
μια, τά όποια ώς κίνητρο θά ήδύνσντο νά προτρέψωσι τού
τον πράς μίαν σοβαρόν προσπάθειαν αύτοβελτιώσεως.

ΔΓ άπαντας τούς άνωτέρω λόγους, τό προοδευτικόν 
σύστημα ύπέστη καί ύφίσσταται πολλάς άλλαγάς καί βελτιώ
σεις. Οϋτω, έν Η .Π .Α ., τφ 1869 έδημιουργήθη τό άναμορ- 
φωτικό σύστημα (Rejormatory systam,20 όπερ καί έφηρμό- 
αθη εις τήν Πολιτείαν τής Νέος Ύόρκης έπί τών Βελτιώ
σιμων (amendables) έγκληματιών. Τά βοσικά χαρακτηριστι
κά τοϋ συστήματος τούτου, είναι τά έξη ς : 21

(α ) Ή  προσπάθεια άναμορφώοεως τοϋ κρατουμένου 
ύησκαθιστρ τάς ποινάς.

(β ) Η άόριστος κατοδίκη ύποκαθιστό τήν συγκεκριμέ- 
νην τσιούτην.

(γ ) Καταβάλλεται σοβαρά προσπάθεια κοινωνικής άνα- 
προοαρμογής τοϋ κρατουμένου.

Τό σύστημα τούτο άπέδωκε τούς άνομε νομένους 
καρπούς, καί τούτο όποδεικνύεται, έκ τού χαμηλού ποσο
στού ύποτροπών μεταξύ τών άπολυομένων καταδίκων.

Παρ' ήμίν άκολουθεϊτοι, ύπό τοϋ Ελληνικού σωφρονι
στικού κώδικος, τό άνωτέρω, έν τάχει, περιγραφέν σύστη
μα. Έ ν  Δανίρ, Νορβηγίςι, Ίτσλίρ , Ούγγορία, έφορμόΖεται 
έπίοης τό άνωτέρω σύστημα.

Σπουδαία καί άδήριτος τυγχάνει ή άνάγκη όπως, διά 
τής ποινής, έπιτύχωμεν τήν πραγματικήν βελτίωσιν τού ύ- 
φιαταμένου αύτήν.

Λόγοι άνθρωπιστικοί καί κοινωνικής σκοπιμότητος συν- 
τελοϋσιν ε ίς  τήν άνάγκην, όπως ή καλλιέργεια τής σωφρο
νιστικής έπιατήμης καταστή πραγματικότης καί κτήμα, ούχί 
μόνον τών εύαρίθμων έπαϊόντων, άλλ' άπάντων τών ένδια- 
φερομένων εις τάς έν γένει έγκληματολογικάς έπιστήμας.

"Α ς  μή ληαμονήται έξ άλλου ή φράσις τοϋ καθηγητού 
κ. I. Μ. Δασκαλοπούλου: « Ό  άνθρωπος έτι καί σκολιούμε- 
νος έν τφ έγκληματείν—ένίοτε δέ μόνον τότε—δύναται ά- 
λισθαίνων πράς κρημνόν, νά καταγνώσηται τό φώς τής 
άληθείας.22

Οί περί τάς έγκληματολογικάς έπιστήμος ένασχολού- 
μενοί πρέπει συνεπώς νά έλαύνωνται ύπό πνεύματος αισιο
δοξίας καί έμπιστοσύνης ώς πράς τό έφικτόν μιάς πραγμα
τικής άναμορφώοεως τών έγκληματιών.

Τό ρητόν: nemo des perandus est όποτελεϊ πραγματι
κόν άξονα τής δράσεως τών άνθρώπων οϊτινες αφιερώνουν 
μόχθους καί έτη όλόκληρα τοϋ βίου των είς άγώνας κατά 
τοϋ έγκλήματος καί τής άμαρτίας έν γένει.

1. Ν. Α. Χωραφδ: Ποινικόν Δίκαιον, γενικαί άρχαί, τόμος 
Α ', 8' έκδοσις, ο. 14 έ.

2. Μ. Μπακατσοόλα: Γενικαί Ά ρχαί Σωφρονιστικής, 1971.
3. J. Leant0: Les prisous P .U .F ., σ. 9 έ.
4. Μ. Μπακατσοόλα, ilbidem, σ. 139 έ.
5. Βλ. J. Leaut0, ibidem, σ. 10 έ.
6. Βλ. Stejani urs =  Criminologie et Science Penilen- 

tiaire, a. 360. έ.
7. Διά τήν πληρεστέραν έξέτασιν άπάντων τών ανωτέρω 

βλ. Μ. Μπακατσοόλα, ilidem, σ. 145 I.
8. G. Stephani, ibidem, σ. 361.
9. Μ. Μπακατσοόλα, ibidem, σ. 147.

10. R. Merle —  A. V itu: Traite de Droit Criminel R. 
528.

11. Βλ. K. P. Γαρδίκαν, Σωφρονιστικήν, σ. 309 έ.
12. G. Stephani, ibidem, σ. 362.
13. J . Leaut6, ibidem, p. 27.
14. G. Stephani, ibidem, p. 363.
15. Μ. Μπακατσοόλα: ibidem, σ. 149 έ.
16. R. Merle — A. vitu, ibidem, σ. 151.
17. Μ. Μπακατσοόλα, ibidem, σ. 151.
18. J . Lcaute, ibidem, σ. 34.
19. J . Larguier: Criminologie, σ. 62.
20. j .  Leaute: Criminologie et Science Peniteuciaire, o. 

95.
21. Βλ. Κ. Γ. Γαρδίκαν, ibidem, o. 329 έ.
22. Κ. Γ. Γαρδίκαν, ibidem, σ. 27.
23. Μ. Μπακατσοόλαν, ibidem, σ. 158.
24. I. Μ. Δασκαλοποόλου: Περί τής βαθυτέρας Φόσεως τοδ 

έγκλήματος Άθήναι.
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ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Ν ΑΣΤΓΝ . ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΣ Γ Γ Ε ΙΑ Σ /Ε .Τ .Γ .Α .Π .

Άριβ. ΙΙρωτ. 3976 Φ. 042.2

Π ρ ό ς

Άπάσας Άστυνομικάς 'Γηρεσίας 
«Ένημέριυσις τών ήσφαλισμένων μελών τοΟ Κλάδου 'Γγείας, 

έπί τής οικονομικής κινήσεως καί τών πεπραγμένων τοό 
Ταμείου, κατά τοός μήνας Αόγουστον καί Σεπτέμβριον 
1973, άντιστοίχως:

Α ) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  6 μ ΐ ν  8 τ ι :

α) Κατά μήνα Αόγουστον 1973 όπό τοΟ Κλάδου 'Γγείας 
έπραγματοποιήθησαν:

1) ΚαταβολαΙ ήρφαλισμένων δρχ. 655.014—
I I )  Πρόσοδοι Περιουσίας » 7.163—

Σ ό ν ο λ ο ν  ’ Ε σ ό δ ω ν  * 662.177
« έ ξ ο δ α  » 552.214—
Π λ ε ό ν α σ μ α
β) Κατά μήνα Σεπτέμβριον 
1973, μερίμνη τοϋ Ταμείου:

1) ’Εξττάσθησαν: 
ι) 'Γπό ιατρών τής έκλογής 

των οίκοι
ιι) είς ιατρεία τής έκλογής των 

ιι ι )  είς ιατρεία καί έργαστήρια τής 
'Γγειον. 'Γπηρεσίας ’Αθηνών—
— Πειραιώς (έξετάσεις παθολογι- 
καί ή παρακλινικαί) 

ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί 
κατόπιν παραπομπής όπό τοϋ 
Ταμείου πρός παθολογικήν 
καί παρακλινικήν έξέτασιν 
ή θεραπείαν

υ) όπεβλήθησαν είς όδοντια- 
τρικήν θεραπείαν εις ίατρεΐ- 
ον Κλάδου 'Γγείας 

υι) παρεπέφθησαν είς όδοντια- 
τρεϊα τής άρεσκείας των

2) 'Γπελήθησαν είς όδοντ/κήν
θεραπείαν έν Πάτραις καί 
Κέρκυρφ

3) Είαήχθησαν είς Νοσοκομεία
καί Κλινικάς τής έκλογής των

4) Είσήχθησαν είς Μαιευτήοια
καί Ιχεκον αί σύζυγοι

5) Έχορηγήθησαν όρθοπεδικά ε ί
δη άξίας 2.853 δραχμών είς

Ή τ ο ι  συνολικώς περιεθάλπηααν

6) Έξετελέσθηακν είς Φαρμακεία 
τής έκλογής τών μελών 
9.868 συνταγαί.

Διά τήν ’Ακρίβειαν 
’ Εν Άθήναις τή 5 ’Οκτωβοίου 1973 

Ό  Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΝΤΟΓΡΙΩ ΤΗΣ 
Άστυν. Δ/ντής Α '

Ό  Ά  ρ χ η γ ό ς
Ώς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Γγείας Α .Π . 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΓΛΟΣ

1.849 Μέλη 
6.343 »

5.776 »

2.372 »

260 » 

460 »

35 »

198 »

25 Μελών 

7 Μέλη 

17.325 Μέλη
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Το κτήριο, δπου τΐς^μ,χΰρες ήμέρε; τής κομψΛυνΐοτικής άνταρσίας έστε- 
γάζετο τό ΙΑ Αοτυν. Τμ,ήμ,α ’Αθηνών, δπως είναι σήμερα.

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
Τοΰ Ύπ. Α' κ. Α.

«. . .  Ό  θεός έπείρααε τόν ’Αβραάμ καί 
είπεν αύτφ ’Αβραάμ, ’Αβραάμ. . . λάβε τόν 
υιόν σου τόν Αγαπητόν. . .  καί πορεύβητι 
εις τήν γήν τήν δψηλήν...

. . . Καί ώκοδάμησεν έκεί ’Αβραάμ τό θυ
σιαστήριον καί έπέθηκε τά ξύλα, καί συμ- 
ποδίσας 'Ισαάκ τόν υιόν αότοϋ, έπέθηκεν 
αυτόν έπί τό θυσιαστήριον έπάνω των ξύ
λων' καί έξέτεινεν ’Αβραάμ τήν χεΐρα αύ- 
τοΟ λαβεϊν μάχαιραν σφάξαι τόν υίόν αύ- 
τοΰ .. .».

Γένεσις Κεφ. ΚΒ.' (στιχ. 2—11)
« . . .  Τό παιδί είναι δικό μου. Τό ό- 

ρίΖω. Σφάχτε το. . . ».
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 4 4 . . .
Μιό τραγική έποχή. . Μιό έποχή α

ξέχαστης μνήμης. . .
Σόν τρομερές βροντές άντήχηααν οί 

παραπάνω φράσεις, έκεϊνο τό χειμωνιά
τικο δειλινό. . .

Αλήθεια ποιά άσύληπτη δύναμη έ 
σπρωχνε τόν τρογικό πατέρα, νά πάρη 
αύτή τή φοβερή άπόφαοη; ΠαιΖόταν 
μήπως κάποια άρχαία τραγωδία, ή μή
πως ό Θεός ήθελε νά βάλη ξανά σέ 
δοκιμασία τήν πίστη του άνθρώπου αυ
τού, όπως είχε κάνει τότε μέ τόν Α
βραάμ, καί τού Ζητούσε νά θυσιάαη τό 
μονάκριβο γυιό του; Ό χ ι. Ούτε άρχαία 
τραγωδία παιΖότον, ούτε ό Θεός Ζητού
σε αύτή τή θυσία.

Αύτή τή θυσία τή Ζητούσε άπ' τόν 
τότε Αστυνόμο Γεώργιο Παπαδόπουλο 
ή 'Αστυνομία Πόλεων. Τή Ζητούσε ή 
'Ελλάς. Τή Ζητούσε ή Ελληνική Φυλή, 
πού περνούσε τό φοβερότερο κίνδυνο, 
στήν τρισχιλιάχρονη ιστορία της.

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 4 4 . . .
Ή  Ελλάς μόλις έχει λυτρωθή άπ' τό

ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ
βροχνά τού μαύρου φασισμού. Σιγά - 
σιγά προσπαθεί νά όρθοποδήση. Δένει 
πρόχειρα τις πληγές της καί φροντίΖει 
νά ακεπάση τή γύμνια της μέ τά λίγα 
κορέλια πού τής άπέμειναν. Σηκώνει 
τό μέτωπό της ψηλά καί έτοιμάΖεται νά 
βαδίοη τό δρόμο των μεγάλων πεπρω
μένων τ η ς . . .

Ο λαός τής Αθήνας, πριν λ ίγες μέ
ρες είχε ξεχυθή, μέ ξέφρενη χαρά, 
ατούς δρόμους, γιά νά γιορτάση τό λυ
τρωμό του. Ό λοι σκέπτονται, πώς τό 
χτές άνήκει στό μακρυνό παρελθόν.

Σκέπτονται πώς θά κοιμούνται ήσυ
χοι πιά καί δέ θά ξανακούσουν τή 6 α- 
ρειά μπότα τού Γερμανού στό πεΖοδρό- 
μιο. Θά έπιδσθοϋν στά ειρηνικά τους 
έργα, τώρα. Θά ξαναχτίσουν τά έρεί- 
πια. . .

. . . Σκέπτονται. . . Χωρίς νά γνωρί- 
Ζουν, ότι τήν ίδια στιγμή ένας τρομερό
τερος κίνδυνος τούς άπειλεϊ.

"Ενα απαίσιο τέρας. Ό  κόκκινος 
δράκοντας, πού σέρνεται ύπουλα καί 
περισφίγγει τήν 'Αθήνα σ' ένα θανάσι
μο άγκάλιααμα.

Η ύπόλοιπη χώρα βρ'τκεται κάτω 
άπ' τά νύχια του. Έπ ί τρία ολόκληρα 
χρόνια σπέρνει στό πέρασμά του τή 
συμφορά, τόν όλεθρο καί τήν καταστρο
φή. Ποτάμια τό αίμα πού χύνει. "Οσοι 
θέλησαν ν' άντισταθοϋν κατασπαράχτη
καν. Ό  Ψαρρός σκοτώθηκε. Ό  Θεο- 
χαράπουλος γδάρθηκε. Ό  Τσιγάντες 
προδόθηκε ατούς 'Ιταλούς. Ό  Γαλάτης 
στούς Γερμανούς. . . 'Αχόρταγος, όμως 
Ζητά κι άλλο αίμα, θέλει πιό πολύ αί
μα. Θέλει αίμα άθώων νά ξεδιψάση.

Ό  μαύρος φασισμός έφυγε. Ό  κόκ
κινος έφτασε.

Γενειοφόροι καπεταναϊοι, μέ χιλιάδες 
πλιατσικολόγους συντρόφους, πάνοπλοι 
μέ ντουφέκια, μέ γιαταγάνια, μέ σταυ 
ρωτά φυσεκλίκια, μέ πολυβόλα καί κο 
νόνια άπειλούν γή καί ούρανό. Θέλουν 
νά φέρουν τή «λευτεριά». Τή δική τους 
«λευτεριά», μέ φωτιά καί λεπίδι στούς 
άντιθέτους.

«Εμπρός! "Ολοι έπί ποδός πολέμου! 
Γιά τήν τελική νίκη, γιά τήν κατάχτη
ση τής Α θ ή ν α ς ...» . ΟύρλιάΖουν οί 
κόκκινοι λύκοι, μέ τά «χωνιά».

« . . .  Γιά τήν τελική νίκη! Γιά τήν έ- 
ξουσία τών Σ ο β ιέ τ ! ! !» .

Τή στιγμή πού ό κόσμος έτοιμάΖεται 
σέ λίγες μέρες νά γιορτάση τή γέννη
ση τού Χριστού, αύτοί έτοιμάΖουν τή 
σταύρωση τού έλληνικού λοοϋ 
Εμπόδιο όμως στά σχέδια τους στέκε

ται ή μόνη (οργανωμένη δύνομη στήν 
Αθήνα, τήν έποχή έκείνη, ή Αστυνομία 

Πόλεων.
Ή  Αστυνομία Πόλεων πού οί άν- 

δρες της στάθηκσν στό πλεσρό τού Α
θηναϊκού λαού καί μαΖί του ανέβηκαν 
τό μαρτυρικό Γολγοθά τής κατοχής.

ΜοΖί του πείνασαν, ταλαιπωρήθηκαν, 
ταπεινώθηκαν, διώχθηκαν, άλλά παρέ- 
μειναν πιστοί τηρηταί τού όρκου τους 
καί τόν βοήθησαν μ' όλες τους τις δυ
νάμεις. Τήρησαν τήν τάξη, κυνηγώντας 
άδίστοχτους κακοποιούς, σχεδόν άο
πλοι. Φυγάδευσαν "Αγγλους στρατιώ
τες. Έφωδίασαν μέ πλαστές ταυτότητες 
κατοΖητουμένους άπό τούς κατακτητάς. 
Οργάνωσαν δίκτυα πληροφοριών. Ένί- 

σχυσαν δίκτυα κατασκοπείας κατά τού 
έχθρού καί πολλοί άπ' αύτούς έδωσαν 
καί τή Ζωή τους στό βωμό τού καθή
κοντος.

Αυτοί οί άνδρες, λοιπόν, τής 'Αστυ
νομίας Πόλεων έκλήθησαν. γιά μιό α
κόμη φορά, νά προστάξουν στά στήθη 
τους στήν καινούργια άπειλή σφανιαμοϋ 
τής Ελληνικής Φυλής.

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 4 4 . . .
Ιημέρω νε ή 3η Δεκεμβρίου. Ό  'Υ 

ποδιοικητής τού ΙΑ Τμήματος, Γεώργι
ος Παπαδόπουλος, έχει διαταχθή μέ δύ
ναμη τού Τμήματος ν' άνέβη στό Σύν
ταγμα, γιά νά λάβη μέτρα τάξεως στό 
συλλαλητήριο πού οργανώνουν, παρά 
τήν άπογόρευση, οί Κομμουνισταί. Σάν 
έτοιμάσθηκε, χαιρέτησε τή γυναίκα του 
καί άγκαλιάΖοντας τό μικρό γυιό του, 
πού παραπονιέται πώς δέν τόν παίρνει 
μαΖί του, τόν σηκώνει ψηλά καί φιλών
τας τον υπόσχεται πώς θά τού φέρη 
κάποιο παιχνίδι στό γυρισμό. Είναι ό μο
ναδικός γυιός του. Είναι τό καμάρι του. 
Πόσα καί πόσα όνειρα δέν κάνει γι' 
α ύ τό ν .. .

Φεύγοντας, συλλογιέται τή σημερινή 
μέρα καί πιστεύει πώς όλα θά τελειώ
σουν ήσυχα καί θά γυρίση στό σπίτι του. 
Πιστεύει, ιπορά τις άντίθετες πληροφο
ρίες, πώς δέν θά γίνουν ταραχές. Ό  
κόκκινος δράκοντας, όμως, έβγαλε τι 
προσωπείο καί μετέβαλλε τό, άθώο δή
θεν, συλλαλητήριο σέ έπανάσταση.

Οί άνδρες τής 'Αστυνομίας δέχονται 
τις δολοφονικές σφαίρες. Τά πρώτα θύ
ματα τής Δεκεμβριανής θηριωδίας πέ
φτουν. Παρά τήν πίεση πού δέχεται, ή 
'Αστυνομία κατορθώνει νά έπιβάλη τήν 
τάξη στό σημείο έκεϊνο. ΟΙ ένισχύσεις 
πού έχουν έρθει άπ' τά διάφορα Τμή
ματα γ υ ρ Ι Ζ ο υ ν  σ τ ι ς  θ έ 
σ ε ι ς  τ ο υ ς . .

Ό  Αστυνόμος Γεώργιος Ποιιαδόπου-



λος κοί oi άνδρες του διανυκτερεύουν 
στό Β Αστυν. Τμήμα κοί τήν έπομέ- 
νη, τό πρωί 4 .12 .44 , γυρίΖουν στήν Καλ
λιθέα. Σάν πλησιάΖουν στό τμήμα, βλέ
πουν τούς περίοικους νό τούς κοιτά
ζουν τρομαγμένοι καί δέν Εέρουν πού 
ν' άποδώσουν τό φόβο τους. Μά σά 
μπαίνουν στό Τμήμα μαθαίνουν τήν αι
τία.

Στή χθεσινή ώπουσία τους, οί καμ- 
μουνισταί, κατά τήν γνωστή τακτική 
τους, διέδωσαν δτι «ό Παπσδόπουλος 
μέ τούς άνδρες του ματοκύλισαν στό 
Σύνταγμα τή λαϊκή συγκέντρωση»... Με
τά άπ' τή διάδοση αύτή, στίφη Έλα- 
σιτών κύκλωσαν τό Τμήμα καί Ζητού
σαν τήν παράδοση «τού προδότη τού 
λαού». . .

Ο Διοικητής τού τμήματος Αστυνό
μος Αύγερινός μάτοια προσπαθεί νά 
τούς πείση δτι οί διαδόσεις ήσαν ψεύ
τικες. 'Αποσύρθηκαν προσωρινά μόνο 
σάν βεβαιώθηκαν πώς ό Παπσδόπουλος 
δέν είχε έπιστρέψει. Κ ι' ένώ πληροφο
ρούνται αύτά πού έγιναν χτές, γύρω στις 
12 ή ώρα (τής 4 .12 .44 ) τό Τμήμα κυ
κλώθηκε καί πάλι. Οί κομμουνισταί Ζη
τούν τήν παράδοση τού Τμήματος. Θέ
λουν μιά εύκολη νίκη. Είναι τό πρώτο 
Τμήμα πού προσπαθούν νά καταλάβουν. 
Ή  Καλλιθέα έκείνη τήν έποχή είναι ή 
μικρή Μόσχα. Εκεί κατοικούν ό Αρχη
γός κοί ό Ύπαρχηγός τής «Ο .Π .Λ .Α .» . 
Στό ίδιο μέρος καί ό έπικίνδυνος έ- 
χθρός τους ό Παπαδόπουλος. Τό τμήμα 
πρέπει νά τό καταλάβουν πόση θυσία.

Ό  Διοικητής τού Τμήματος συγκεν
τρώνει τούς άνδρες του καί τούς έρω
τά άν θέλουν νά πολεμήσουν ή νά φύ
γουν' καί τότε όλοι μαΖί, μέ μιά φωνή, 
άπαντοΰν «θά πολεμήσουμε δέν έγκατα- 
λείπομε τό Τμήμα».

Στ ις  12,30 ή μάχη άρχίΖει. Μά οί Εε- 
νοκίνητες όρδές τού Σλαυϊσμοΰ σπά- 
Ζουν τά μούτρα τους στή γρανιτώδη ά
μυνα τών ύπερασπιστών τού Τμήματος. 
Οί κόκκινοι λύκοι φρυάΖουν, λυσσομα- 
νοϋν. Δέν περίμεναν τέτοια άντίσταση. 
"Αλλα τούς είχαν είπεϊ, καί τώρα βλέ
πουν πώς δέν είναι εύκολη «ή κατάχτη
ση τής έΕουσίας».

Μά 6 .τι δέν μπορούν νά τό πετύχουν 
μέ τά όπλα, θά τό πετύχουν μέ άλλα 
μέσα. Είναι άνήμερα θεριά. Είναι άδί- 
σταχτοι. . .

Τό άπόγευμα τά χωνιά σωπαίνουν, οί 
ντουφεκιές σταματούν. Τί νά έτοιμά- 
Ζουν άραγε; Σ έ  λίγο μιά σκληρή κι' ά- 
πάνθρωπη φωνή άκούγετοι άπέναντι άπ' 
τό Τμήμα.

« . . .  Παπαδόπουλε, ή παραδίνεις τό 
Τμήμα σέ μισή ώρα ή σφάΖουμε τό 
γυιό σου καί σού στέλνομε τό κεφάλι 
του . . . ».

Τά έκπληκτα μάτια τών ύπερασπιστών 
τού Τμήματος, τών περίοικων, τού τρα
γικού πατέρα, άντικρύΖουν στήν άπέ- 
ναντι μεριά τούς φοβερούς κακούργους 
νά κρατούν στό λαιμό ένός άθώου παι
διού τά μαχαίρια τους καί ν' άλλαλάΖουν 
φοβερίΖοντας σάν καννίβαλοι.

Οί πάντες άνατριχιάΖουν. Οί πάντες 
βουβαίνοντσι, έκτός άπ' τά τσοκάλια 
πού συνεχίΖουν τό άπσίσιο ούρλιοχτό 
τους.

Τί θά κάνη τώρα ό Γεώργιος Παπα- 
δάπουλος; Τί θά άπαντήση ό πατέρας; 
Μπρός άπ' τά βουρκωπένα μάτια τού 
τραγικού πατέρα, πού έχει μίνει άκίνη- 
τος στή θέσι του, παιρνοΰν σάν άστρα- 
πή φευγαλέες εικόνες. Βλέπει τό γυιό

του σάν γενννήθηκε. Μέ πόση χαρά τόν 
περίμενε. Τόν βλέπει σάν άρχίΖει νά 
μεγαλώνη. Τόν βλέπει στά πρώτα δει
λά βηματάκια του. Ακούει τό πρώτα 
λογάκια του. Ξανοφέρνει στή θύμησή 
του τις σκέψεις πού έκανε γι αύτόν, 
πού είναι ή προέκταση τού έαυτοΰ του, 
πού είναι τό χτές καί τό αύριο καί σπα- 
ράΖει ή καρδιά του άπ' τόν πόνο.

Σκέφτεται όμως πώς δέν είναι μονά
χα ό πατέρας. Σκέφτεται πώς είναι ό 
Αστυνόμος Γεώργιος Ποπαδόπουλος. 
Βλέπει γύρω του πώς έχει τόσους άν
δρες πού περιμένουν τήν άπάντησί του. 
Καί οί χθεσινοί νεκροί; Καί οί κάτοι
κοι τής περιοχής του; Βλέπει άκόμη νά 
τόν τριγυρίζουν χιλιάδες οί σκιές τών 
προγόνων καί άκούει νά τού φωνάΖουν 
. , . πατρός τε καί μητρός καί τών προ
γόνων άπάντων καί έν μείΖονι μοίρα, 
καί παρά Θεοϊς καί παρ, άνθρώποις, τι- 
μιώτερον καί άγιώτερον έστίν ή πα- 
τρίς. . .

Καί αύτή τή φορά δέν κινδυνεύει μο
νάχα ή περιουσία, ή Ζωή, ή Πατρίδα. 
Κινδυνεύει όλόκληρη ή Ελληνική Φυλή. 
Τό Τμήμα αύτή τή στιγμή άντιπροσωπεύ- 
ει τις παραδόσεις, τή θρησκεία, τις ρί- 
Ζες τής Φυλής, τό αύριο, τήν Ελλάδα. 
Αύτό είναι τό μεγάλο έμπόδιο στό κόκ
κινο θεριό τής Άποκαλύψεως. Ό  Πα
παδόπουλος πρέπει νά λυγίση. Νά πα- 
ραδώση τό Τμήμα, ώστε κανείς νά μήν 
έλπίΖη πουθενά, νά σκύψουν οί πάντες 
τό κεφάλι καί νά δεχτούν τήν καινούρ
για σκλοβιά. πού έτοιμάΖουν στόν Ελ
ληνικό λοό οί πρόσκοποι τών Σλαύων.

Καί σάν λυγίσει ένας, είναι πιό εύ
κολο γιά τούς άλλους μετά.

Ό χ ι. Ό  Παπαδόπουλος δέν πρέπει 
νό λυγίση. Αύτή τή στιγμή δέν είναι α
πλώς ό Αστυνόμος μιάς περιοχής. Ε ί
ναι ό μοχητής πού στέκει στις έπάλ- 
Εεις τού Ελληνισμού, σάν άλλος Πα- 
λαιολόγος. Ο Παλαιολόγος, τότε πού 
ό Μωχαμέτης τού Ζητούσε νά τού πα- 
ραδώση τήν Πόλη, γιά νά τού χαρίση 
τή Ζωή καί τά ύπάρχοντά του. Αλλά 
έκεϊνος προτίμησε τόν έντιμο θάνατο 
άπό τήν ντροπιασμένη Ζωή, απαντών
τας. . . «Τό δέ τήν πόλιν σοί δούναι, 
ούκ έμόν έστίν σύτ άλλου τών κατοι- 
κούντων ενταύθα' κοινή γάρ γνώμη πάν
τες αύτοπροαιρέτως όποθανοΰμεν μή 
φειδόμενοι τής Ζωής ήμών. . . »  δέν έ- 
φείσθηκε τής Ζωής του, κΓ έπεσε, κι έ
γινε θρύλος, κι έγινε ό φωτοδότης ή
λιος στά μαΰμα σκοτάδια τού Ελληνι
σμού. . . Ή  φοβερή πάλη συνεχίΖεται 
στήν καρδιά τού πατέρα. Ο πατέρας 
καί τό καθήκον. Ποιός θά νικήση; Τή 
δική του Ζωή άν τού Ζητούσαν τή θυ- 
σίαΖε εύχσρίστως, άδιαμσρτύρητα. Τή 
Ζωή όμως αύτοΰ τού άθώου πλάσματος 
έχει τό δικαίωμα νά τή θυσιάση;

Ό  χρόνος κυλάει γοργά, άδυσώπη- 
τσς, σκληρός.

Είναι μεγάλη ή θυσία πού τού Ζητά 
ή 'Αστυνομία Πόλεων. Είναι ή μεγάλη 
ή θυσία πού Ζητά ή 'Ελλά ς. . . ΧρειάΖε- 
ται, όμως. . .

Καί τότε, όπλίΖεται μέ άφάντοστο 
θάρρος, ορθώνεται σάν ήμίθεος καί σάν 
άλλος Λάμπρος ΤΖαβέλλας, φωνάΖει μ' 
όση δύναμη έχουν τά στήθια του. «Τό 
παιδί είναι δικό μου. Τό όρίΖω. Σφάχτε 
το, δολοφόνοι. Τό τμήμα όμως δέν τό 
όρίΖω. Μοΰ τό παρέδωσε ή 'Ελλάς, δέν 
τό παραδίνω στούς Σλαύους.

Οί κόκκινοι βρυκόλοκες ούρλιάΖουν, 
όρμούν Εανά καί χτυπούν μ' άλα τά μέ

σα πού διαθέτουν. Τό ηθικό όμως αύ- 
τών πού ύπεροοπίΖουν τό Τμήμα, ύστε
ρα μάλιστα άπ' τήν ήρωϊκή άπάντηση 
τού Ύποδιοικητοΰ των, έχει φτάσει στά 
ούρόνια. Ό λ ες  οί έπιθέσεις τών κομ
μουνιστών τσοκίΖονται. Ο Παπαδόπου
λος άψηφά τόν κίνδυνο κι' έκτίθεται, 
λές σκόπιμα, στά φονικά πυρά, χωρίς 
ν' άκούη τις παρακλήσεις τών άνδρών 
του, νά φυλοχτή. Σ έ  κάποια στιγμή, 
ένα βόλι τών δολοφόνων τόν βρίσκει 
στή μέση καί τόν περνά πέρα - πέρα. 
Δέ λυγίΖει, όμως, δένει πρόχειρα τό 
τραύμα του καί τρέχει όπου ύπάρχει ά- 
νάγκη.

ΟΙ άνδρες τού Τμήματος πολεμούν 
σάν λεοντάρια. Σ έ  κάθε άπειλή καί 
πρόταση γιά παράδοση, άπαντοΰν μέ τήν 
ιαχή άέρα. . . Είναι λίγοι όμως. Κι εί
ναι χιλιάδες οί έχθροί πού τούς έχουν 
Ζωσμένους. Θά άντέΕουν άραγε; . . .

Σ έ  πρόχειρο πολεμικό συμβούλιο, ά- 
ποφασίΖεται νά Ζητηθή ένίσχυση τού 
Τμήματος. Μέ τί μέσον, όμως; Τά τη
λέφωνα έχουν κοπή. Οί άνδρες είναι 
λίγοι. "Ηδη ύπάρχουν οί πρώτοι νεκροί. 
Υπάρχουν καί τραυματίες πού παρά τά 

τραύματά τους δέν έγκαταλείπουν τις 
Θέσεις τους, γιατί είναι όλοι άπαραίτη- 
τοι. Καί τότε μιά γυναίκα, ή γυναίκα 
τού Πσποδόπουλου, πού βρίσκεται στό 
Τμήμα καί βοηθά όπου ύπάρχει άνάγ- 
κη, παρά τήν τρομερή ψυχολογική κα
τάσταση πού βρίσκεται, παίρνει μιά ή- 
ρωική άπόφσση. Ανεβαίνει πάνω σ' ένα 
ποδήλατο κΓ ένώ τά έχθρικά βόλια σφυ- 
ρίΖουν γύρω της, σαν άλλη Σουλιώτισ- 
σα, περνά άνάμεσα άπ' τις έχθρικές 
γραμμές καί φτάνει στήν Αστυνομική 
Διεύθυνση, Ζητώντας ένίσχυση γιά τό 
τμήμα. Παίρνει όμως άρνητική άπάντη
ση. Ή  ένίσχυση αύτή τήν ώρα είναι ά- 
δύνατη. . .

Στήν Καλλιθέα, ή μάχη συνεχίΖεται 
αιματηρή, σκληρή, χωρίς τελειωμό. . . 
Τά πυραμοχικά, όμως, τών ύπερασπι- 
στών τού Τμήματος φτάνουν στό τέλος 
καί τότε, άναγκάΖονται νά κάνουν έΕο- 
δο. Όρμούν όλοι έΕω καί πολεμώντας 
φτάνουν στό ’ Ιωσηφόγλειο, πού βρί
σκονται οί "Αγγλοι. Από κεϊ προωθούν
ται στήν 'Αστυνομική Διεύθυνση, γιά νά 
συνεχίσουν τή μάχη, όπου χρειάΖονται...

Οί κόκκινες ύαινες δέν έτόλμησαν 
νά πραγματοποιήσουν τήν άπειλή τους, 
νά σφάΕουν τό παιδί. "Οχι γιατί θά ήταν 
ή πρώτη φορά πού θά έβαφαν τά χέ
ρια τους μέ τό αίμα ένός άθώου παιδιού, 
άλλά γιατί φοβήθηκαν τόν Παπαδόπουλο 
Ζωντανό.

Ή  μάχη γενικεύτηκε καί συνεχίστη
κε φοβερή κοί στά υπόλοιπα Τμήματα 
τής 'Αθήνας.

Οί άνδρες τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
έγραψαν μέ τό αίμα τους καινούργιες 
σελίδες δόΕης, ήρωΐσ.μοϋ καί τραγικής 
αύταθυσίας καί μέ τά κορμιά Ύών 138 
άνδρών της ή 'Αστυνομία έγινε ό κυμα
τοθραύστης στήν Εενοκίνητη κόκκινη 
πλημμύρα. "Εδωσε άκόμη μέ τίς θυσίες 
της τήν εύκαιρία στό κράτος νά όργα- 
νωθή καί ν' άντιμετωπίση τόν κίνδυνο 
τού άφανισμοϋ τής 'Ελληνικής φυλής.

Ή  ήρωϊκή αυτοθυσία τών άνδρών 
τής 'Αστυνομίας καί τό τραγικό μεγα
λείο τής αύταπαρνήσεως πρός τήν πα
τρίδα καί τά έθνικά ιδεώδη τού Αστυ
νόμου Γεωργίου Παπαδοπούλου, θά πα
ραμένουν φωτεινό παράδειγμα στις έ- 
περχόμενες γενεές. "Οσο ύπάρχουν άν
θρωποι. "Οσο ύπάρχουν " Ε λ λ η ν ε ς .. .
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«Σ’ έλέγχει ή πέτρα πού κρατείς»
ΣΟΛΩΜΟΣ

Η ΑΛΩΣΙΣ, ώς προϊόν έσωτερικής πλησμονής, ώφει- 
λε νά κεντρίση τήν συνειδοτοποίησιν τών πνευματι

κών πεπρωμένων τοΰ Γένους. ΤΗτο άρραβών όδύνης δυ- 
νάμενος να στεγάση τήν άνάπτυξιν τοΰ Νεοελληνικού 
Μύθου, δστις ύπήρξεν άνθρωπιστικός έν σχέσει πρός τήν 
Ελλάδα. ’Αλλά τό άνυδρον πνευματικήν περιβάλλον τοΰ 
Λογιωτατισμοΰ, άπολιθωμένον καί άναιμικόν, πού έχει 
ήδη παραλύει τήν ηθική εύαισθησία τοΰ λαοΰ μας, άδυ- 
νατεΐ νά προσβλέψη είς τήν Κωνσταντινούπολή, ώς Τ- 
εράν Πόλιν τοΰ 'Ελληνισμού, πού δέν είναι απλώς δ 
άμφαλός τής οικουμένης, δσον δ τόπος δπου συμπυκνω- 
μένη παρουσιάζεται ή σύνθεσις τοΰ παλαιοΰ κόσμου, τοΰ 
δποίου δ θάνατος θά δώση ζωήν είς τδν νέον. "Ετσι ή 
"Αλωσις δέν ύποστασιοποιεΐται είς γεγονός πνευματι
κόν. Καί ή έποχή ιμας δμοάζει ώς νά έχη λησμονήσει 
δχι π ο ι α  ή τ α ν  ή συνεπείς ταύτης άποστο- 
λή τοΰ Ελληνικού πνεύματος, άλλα καί δτι ύ π  ή ρ- 
χ  ε κάν μία τοιαύτη άποστολή. Έ τσι ή έπιταγή πού 
ευθέως προβάλλει είς τήν ήθικήν συνείδησήν τοΰ πα
ρόντος, ή συνειδητοποίησις τ.ε. τής ’Εθνικής μας ζωής 
είς γεγονός πνευματικόν, συνυφαίνεται μέ τόν έρωτα 
τής θυσίας τοΰ Ενός πρδς πάσαν άτομικήν αύτοΰ έπι- 
δίωξιν ούτως ώστε νά ζή κατ’ έ ξ α ί ρ ε σ ι ν πρός 
δ,τι άνιστόρητσν καί πέραν τοΰ Νεοελληνικού Μύθου 
κείμενον συμβάν. Διότι δ κανών κείται πέραν τής Πα- 
ραδόσεως. Είς άλλους λαούς είχαμε προβλήματα πού 
έδημιουργήθησαν άπδ τήν καθυστέρησιν τής συνειδή- 
σεως, ιδίως τής μεγάλης μάζης τών άνθρώπων άπέν- 
αντι είς τήν Τεχνικήν. Διά τόν Νέον Ελληνισμόν, δ- 
στις έζησεν ώς Κ ο ι ν ό τ η ς καί δέν έθίγη, άμέ- 
σως, τά τοιαΰτα προβλήματα δέν υπήρξαν κ ά ν  δ ι 
λ ή μ μ α τ α ,  διότι ή ιστορική συνείδησις έγινε χρο
νογραφία τά κλασσικά κείμενα συντακτικό, έκεΐνοι πού 
έδίδασκον τάς Έπιστήμας δέν ήταν είς θέσιν νά ζ,ωο- 
γονήσουν τήν άξίαν τής σπουδής καί καμμιά έλλογος 
νομοτέλεια δέν προαδιώρισε τήν ά ν α γ κ α ί α ν  
καί δ ο θ ή ν διαμόρφωσιν τοΰ Νεοελληνικού Μύθου, 
δστις άρχεται μέ τήν “Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
τψ 1453.

’Εάν ύπήρχον πνευματικοί άνθρωποι πού ήδύναντο 
νά άκούσουν τόν πόθον των ώς έκφρασιν οίμωγής πλειό- 

1 νων πλασμάτων, έάν μετουσίωναν αύτόν είς άδιάκοπη 
λαχτάρα καί πόθον έλευθερίας πνευματικής, ή μυστική 
σχέσις τοΰ Έλληνος μέ τήν ιδανικήν μορφήν τής 'Α- 
λώσεως θά άντικειμενοποιεΐτο. Συνεπεία τούτου δ νο
μικισμός, ή φιλολογική στειρότης καί ή χρονογραφία 
δέν θά άναζωογονσΰντο καί τό Έθνος θά διέθετε μνήμην 
πού θά έκειτο πέραν τών έπεισοδιακών συλλήψεων τής 
ζωής. Ή  διανόησις δέν θά ύφίστατο έρήμην τής 'Α- 
λ ώ σ ε ω ς, διότι άτομική λύτρωσις δέν χωρεΐ έξω 

! άπό τήν κοινότητα τοΰ αίματος. .’Αλλ’ ή κοινότης αύτή

προϋποθέτει Ινα Νόμον ζωής πού μπορεί νά θεμελιώ- 
νη ψυχές καί νά στερεώνη έθνη. Έ φ ’ δσον δμως ή Πα- 
ράδοσις έγκατελείφθη ώς μή συμβιβαζσμένη πρός τόν 
Ευρωπαϊκόν συρμόν, τό χάσμα τοΰ Πνευματικού ’Αν
θρώπου πρός τό κοινωνικόν δέο τοΰ Έλληισμοΰ ηύ- 
ρύνθη. Διότι ’Εκείνος πού υπάρχει κατ’ έπέκτασιν τής 
ιστορικής παραδόσεως ζ  ή κ α τ ’ έ ξ α ί ρ ε σ ι ν  
καί βυθίζεται είς μόνωσιν δραματικήν: Νά ύπάρχη ά
σχετα πρός τήν «έποχήν» του. Νά «ύπάρχη» άντικρύ- 
ζοντας έναν κόσμον άλλο καί ή «έποχή» νά περνφ γύρω 
του τραυλίζουσα είς τήν γλώσσαν τής μεταβολής τόν 
ξένον δι’ Αύτόν σκοπόν της, χωρίς νά βλέπη πώς στέκει 
έκεΐ σημεΐον ήθικής άναγωγής, άποτραβηγμένο είς τό 
μυστικό τής μοναξιάς του, ένψ ή δύναμις τών άνευθύ-
νων πράξεων δδεύει έρήμην του.

**♦

Διεφώνησα κάποτε ώς πρός τήν στάσιν τοΰ Πα
ναγιώτη Κανελλόπουλσυ έν σχέσει πρός τό Βυζάντιον. 
Πρέπει νά διακατέχεται κανείς άπό μεταφυσική ύστε- 
ρία πρός τό άγνωστον, γ ί γ ν ε σ θ α ι ,  γιά νά μπορή 
ν’ άγαπά τό Βυζάντιον δχι ώς ά ν ά μ ν η σ ι ,  άλλ’ 
ώς α ι ώ ν ι ο ν  π α ρ ό ν .  Χίλια έτη συνειδητής 
ιστορικότητας δέν βαστάζονται στσύς ώμους ένός ποιη- 
τοΰ, δέν έχουν κάν άνάγκην νά βασταχθσΰν, δταν ή 
χαρά άποκτάται μέ τόν πόνον, ή πίστις λυτρώνει τόν 
άνθρωπο καί ή προσωπική σχέσις πρός τόν θεόν elvat 
δ δρος διά νά πιστέψη δ άνθρωπος στόν έαυτό του. Συμ
φωνώ πώς δύσκολα σηκώνεται δ άθλος μιάς τέτοιας 
αλύτρωτης ζωής κι’ ιάκόμα πιό δύσκολα μπορεί κανείς 
νά τήν κάμη δική του. “Οταν δμως οί όδύνες της προε
τοιμάζουν τόν τοκετό μιάς ν έ α ς  έ κ φ ρ ά σ ε ω ς  
τοΰ Ελληνικού Πνεύματος, ο ί  κ ο ι ν ο β ι α κ ο ί  
θ ε σ μ ο ί  της συμπυκνώνουν δλων τις κοινωνικές 
άρετές σέ μιά έντασι άλλά καί σέ μιά ένότητα άνυ- 
πέρβλητη καί ή α υ θ ε ν τ ί α  τ ο ΰ  ’Α π ο λ ύ 
τ ο υ  άνάμεσα στά Συναξάρια καί στή συγκίνησι γκρε
μίζει τό άντικεμιενκώς ώραΐον γιά ν’ άντικρύση τόν 
θάνατο, άξίζει νά τήν κάνη κανείς ώς α ι ώ ν ι ο  
π α ρ ό ν ,  περιεχόμενο καί ρυθμό τής ζωής του. Δέν 
είναι έτσι πού τοποθετείται άμεσώτερα πρός τήν Ιστο
ρική Μοίρα τοΰ Νέου Ελληνισμοΰ (ιδίως δταν θέλη 
νά λέγεται ’Ορθόδοξος Χριστιανός ή “Ελληνας) δσο 
διότι ή έκτασις έμβαιθύνσεως αίνιγματοποιεΐ τήν έλευ- 
θερία, ήθικοποεί τήν κλασσική άρχτεκτονική τής ήθι
κής είς ένα χώρον δοκιμασίας, καί αΐρουσα τήν έπιφά- 
νειαν περισφίγγει τό έσώτερον βάθος πού μάς άποκα- 
λύπτει τήν αιωνιότητα δχι είς τήν τρέχουσαν ζωήν, άλ
λά είς, τήν μ ε τ α φ υ σ ι κ ή ν  τ η ς . '  "Αν αυτοί 
είναι οί λόγοι πού ώθσΰν τό ύποκείμενον είς μίαν σχέ- 
σιν έρωτος πρός τό Βυζάντιον, οί άντικειμενικοί λόγοι 
δέν είναι όλιγώτερον σημαντικοί. Διότι τό Βυζάντιον
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
E 'c  τό προηγούμενον άνεφέραμέν, ότι ή σπουδαιότερα 

ε ' ι  TQC „Αΰηνας αστυναμική άρχή ήσαν οί αστυνόμοι μέ ποί
κιλα καθήκοντα καί προεΕέχσν βεβαίως εκείνο τής τηρή- 
σεως τής δημοσίας τάΕεως. Έ κ  τών καθηκόντων τών ά
στυνάμων δυναμεθα κυρίως νά τονίοωμεν, πλήν τής τηρή- 
σεως τής τάΕεως καί τής εόκοαμίας, τήν προστασίαν τής 
περιουσίας, τήν έπίβλεψιν τής εφαρμογής τών οικοδομικών 
κανονισμών, τήν τήρποιν τής καθαριότητος, τήν φροντίδα 
° '°  7 ους έν δημοσιοις τάποις άποθνήσκοντας, τήν έποπτεί- 
αν έπί των ηθών, καί τέλος τήν φύλοΕιν τών διαθηκών, 
περί έκαστης έκ τών προαναφερθεισών άρμοδιοτήτων τών 
όστυνόμων δυνανται νά παρατηρηθούν τά όκόλουθα:

1' Η τ ή ρ η σ ι ς  τ ή ς  τ ά Ε ε ω ς ,  κ α ί  
ε υ κ ο σ μ ί α ς .

Σοβαρότατον διά τήν Αθηναϊκήν άστυνομίαν πρόβλη
μα άπετέλει ή διστήρηοις τής τάΕεως, τόσον εις τό αστυ 
όσον και εις τόν Πειραιά. Ή  Αθήνα ήτα μία έκ τών πολυ- 
ανθρωποτερων πόλεων τού τότε γνωστού κόσμου καί ή πο- 
λυανθρωποτέρα τής ηπειρωτικής Ελλάδος. ΎπολογίΖεται, 
Οτι τον_Ε  αιώνα π.Χ. ένας πληθυσμός 350.000 άτόμων 
κατοικούσε τήν Αττική. Ό  Ξενοφών ύπολογίΖει τόν άρι-

πππων· ΑΚσ? ΙΚ'£ ν έντός τοΰ τείχους τών Αθηνών εις 
10.000. Αν ληφθή υπ' όψιν ό μεγάλος πληθυσμός, δστις 
εκτός των άλλων ήτο παντάπασιν έτερογενής, άφοϋ υ
πήρχαν ελεύθεροι πσλϊται, Εένοι καί δούλοι, ή μεγάλη έμπο- 
ρι,κή κινησις τής Πόλεως, ή προβολή της ώς πνευματικού 
κέντρου και ή στενότης τοϋ έντός τών τειχών χώρου είναι 
ευκολον νά άντιληφθή κανείς τό μέγεθος τών δυσκολιών 
Οιά τήν διατηρησιν τής τάΕεως. Εις τά ανωτέρω πρέπει νά 
προστεθούν το εϋΕαπτον τοϋ Αθηναϊκού λαού, τό φιλελεύ- 
θερον φρόνημα καί αί πολιτικοί έλευθερίαι τών όποιων ά-

ΠολτΓείας€ ^  ^  ° χεδ0ν τ6ν βίον ^  Αθηναϊκής

Ιδιαίτερα θέματα τάΕεως έγεννώντο κατά τάς μεγά- 
λας έορτάς, τά Διονύσια, τά 'Ανθεστήρια, τά Λήναια, τά 
Αρρηφορια τά Θοργήλια καί κυρίως τά Παναθήναια, όταν 

χιλιοδες Αθηναίοι, άλλά καί Εένοι, συνεκεντρούντο εις τήν 
πολιν, διά νά θαυμάσουν τό μεγαλεϊον της καί νά προσκυ
νήσουν τήν προοτάτιδα θεάν της. Τήν τάΕιν, κατά τήν έορ-

τήν τών Παναθπναίων καί ιδίως κατά τήν μεγάλην πομπήν 
έτήρουν οί άστυνόμοι μέ τήν βοήθειαν τών λεγομένων Το- 
Εστών ή Σπευσινίων, οϊτινες κατά κανόνα ήσαν δούλοι άπό 
τήν Σκυθίαν, τήν Φρυγίαν, ή άλλας χώρας.

Τήν απόλυτον τάΕιν, ή όποια έχαρακτήριΖε τήν πομ
πήν, παρέστησε ωραιότατα ό μεγάλος Φειδίας, εις τήν πε- 
ρίφημον Ζωφόρον τού Παρθενώνος. Έ ν  παρόδω πρέπει νά 
άναφερθή, ότι εις μίαν πλάκα τού μεγαλουργήματος έκεί- 
νου τής άνθρωπίνης τέχνης, φυλοσσομένην εις τό Μουσεϊον 
τής Ακροπόλεως (άριθ. 8 6 3 ). είκονίΖεται ένας ταΕινόμος. 
ΤαΕινόμοι έτοποθετοΰντο κατά διαστήματα εις όλον τό μή
κος τής πομπής, φροντίΖοντες διά τήν έσωτερικήν τούτης 
τάΕιν.

Καί ε ις  τήν ύπόλοιπον πόλιν, τάς οδούς, τάς πλατείας, 
καί γενικώς τούς δημοσίους χώρους, τήν εύθύνην τηρή- 
σεως τής τάΕεως εϊχον οί άστυνόμοι χρησιμοποιοϋντες καί 
έν πρσκειμένω τούς τοΕότας.

Αλλά καί ή έΕσσφάλισις τής εύκοσμίας ήτο εις πολ- 
λας περιπτώσεις, καί ιδίως κστά τάς έορτάς καί πανηγύ- 
ρεις, έργον τών δέκα άστυνάμων. Κατά τάς προαναφερθεί- 
σας έορτάς καί πανηγύρεις έφρόντιΖον νά διακοσμώνται 
καταλλήλως αί όδοί καί πλατεϊαι, έκ τών όποιων θά διήρχε- 
το ή πομπή, οί πομπικοί καλούμενοι. Καί οί ναοί καί οί πέ- 
Ρ1Ε χώροι έκοαμσύντο φροντίδι τών άστυνάμων. Εις ψήφι
σμα τού 3 2 0 ', ύποχρεοϋνται οί άγορανόμοι, πρός τούς ό
ποιους μετεβιβάοθησαν άρμοδιότητες τών άστυνάμων, νά 
έπιμεληθοϋν, διά τήν εύκοομίαν τών όδών καί τών πλατει
ών, έκ τών όποιων θά διέλθη ή πρός τόν Δία Σωτήρα καί 
τόν Διόνυσον πομπή. - Επειδή δέ καί ή τών άστυνάμων έ- 
πιμέλεια προστέτσκται τοϊς άγορ(α)νόμοις, έπιμεληθήναι 
τούς άγορανάμους τών όδών καί πλατειών ή ή πομπή πορεύε
ται τώ Διί Σω τή(ρι κα)ί τφ Δΐισνύσω, όπως όν όμαλισθώ- 
σιν καί κατοσ(κ)ευασθώσιν ώς βέλτιστα' (τ (ά ) δέ άν(αλ) 
ώματα ε ϊν (α )ι εις ταύτα έ (κ )  το (ϋ ) άργυρίου οΰ ο (ί ά)γο- 
ρανόμοι διαχειρίΖουσιν' έπανσγκαΖόντων δέ καί τούς τόν 
(χ ) οϋν κατα( β ε ) βληκότας εις τάς όδ(ούς) ταύτας (ά) 
αι (ρ )ε ΐν  τ(ρ)όπω  ότω έπίστων(ται)».

Εις άλλο ψήφισμα τού 284/3,2 άναφέρεται ή ύποχρέω- 
οις ώσαύτως τών άστυνάμων, νά έπιμεληθοϋν τοϋ ιερού τής 
Πανδήμου 'Αφροδίτης, όταν πραγματοποιηθή ή πρός τόν 
ναόν τής θεάς πομπή. « Ό π (ω )ς  αν οί άστυνό>μοι οί άεί λαν-
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χ(ά )ναντες έπ ι μέλει ον ποιώντα(ι) του ιερού τής Αφρο
δίτης τής Πανδήμου κατά τά πάτρια—τούς αστυνόμους τούς 
όεί λαχόντας, όταν ή πομπή τή Αφροδίτη τή Πανδήμω, πα- 
ρασκευάΖειν ε ις  καθαροί (ν  τ)οϋ ιερού περιστεράν καί πε- 
ριαλε(ϊψα)ι τούς βωμούς καί πιστώσαι τάς (όρυφάς) καί 
λοϋσαι τά έδη παρασκευ(άσαι δέ κα )ί πορφύραν όλκήν...».

2. Ή  π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ή ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς .

Πολλοί άθηναίκοί νόμοι έσχετίΖσντο μέ τήν προστασίαν 
τής περιουσίας των πολιτών καί βεβαίως τού δημοσίου. Τό
σον οί άστυνόμοι, όσον καί οί άλλοι άρχοντες κατεδίωκον 
καί έτιμώρουν τούς κλέπτας γενικώς, τούς ίεροσύλους τούς 
προκαλοϋντας καθ' οίονδήποτε τρόπον φθοράς κ.λ.π.

Κλέπται εις τάς Αθήνας, όπως κοί εις τάς άλλας 
πόλεις τής άρχαίας 'Ελλάδος, πλήν τής Σπάρτης, όπου έ- 
πετρέπετο ή έντεχνος κλοπή, ύπήρχον πολυάριθμοι. Άνα- 
φέρονται έν πρώτοις οί κλέπται οικιών, όνομαΖόμενοι τοι- 
χωρύχοι. Τήν όναμασίαν των έλαβον έκ τού γεγονότος, ότι 
προκειμένου νά είσέλθουν ε ίς  μίαν οικίαν δέν έχρειάΖετο 
νά παραβιάσουν τήν θύραν, άλλά ήνοιγον οπήν ε ίς  τόν τοί
χον, άφοϋ είς τό μεγαλύτερον μέρος του ήτο έκτιαμένος άπό 
ώμάς πλίνθους. «Κλέπτουσι τοιχωρυχοϋσι, βαλαντιοτομού- 
σι» αναφέρει ό Πλάτων. 5 Είναι φανερόν όμως, ότι καί άπό 
τά παράθυρα καί όπό τήν θύραν είσήρχοντο οί κλέπται, ό- 
σόκις ή τελευταία παρέμενε άφύλοκτος καί όπό τήν κα
πνοδόχο άκόμη. Πολλοί οίκίαι διέθετον θυρωρούς, πράγμα, 
όπερ έδυσχέραινε τό «έργον» τών διαρρηκτών. Τήν πλη
ροφορίαν μάς δίδει ό Πλάτων στόν «Πρωταγόρα». Στόχον 
τών κλεπτών άπετέλουν κυρίως οί οίκίαι τών πλουσίων καί 
κατά προτεραιότητα ό γυναικωνίτης, είς τόν όποιον εϋρι- 
σκον καί όταν βεβοίως οί γυναίκες άπουσίαΖον κοσμήματα, 
άρώματα, πολύτιμα ένδύματα κ.ά. Οί πλέον ολιγαρκείς έκλε- 
πτον Εηρούς καρπούς, έλαιαν, οίνον καί άλλα είς τήν οι
κίαν άποθηκευμένα τρόφιμα. Πολλάκις καί όταν τυχόν άνε- 
καλύπτοντο ήναγκάΖοντο, πρό τού κινδύνου νά συλληφθοΰν 
νά δώσουν μάχην μετά τού οικοδεσπότου, φθάνσντες κά
ποτε καί είς τό έγκλημα.

Οί κλέπται οικιών, έδροϋσαν κυρίως κατά τήν νύκτα, 
ε ίς  ώρας χειυώνος καί όταν οί ένοικοι έκοιμώντο, ή συνε- 
κεντροϋντο περί τήν έστίαν. Δεδομένου δέ ότι, έπειδή ό 
ήμερήσιος ύπνος σπανίως έσυνηθίΖετο είς τάς Αθήνας,

Του ‘Υτταστ. Α ' κ. ΣΑ Ρ . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ
θεωρούμενος ώς σημείον ένοχλήσεως σώματος, άδημοσύ- 
νης ψυχής, ή όργιας, ή άπαιδευσίας, όσοι έκοιμώντο τήν 
ήμέραν έθεωροϋντο νυκτοκλέπται. Ύπ ' αύτήν τήν έννοιαν 
τούς τελευταίους ό Ησίοδος όνομάΖει ήμεροκοίτους άν- 
δρας .4  Ε ίς μερικός περιπτώσεις οί νυκτοκλέπται έκρύπτοντο 
άπό τήν ήμέραν είς άπομεμονωμένον σημείον τής οικίας ά- 
ναμένσντες τήν έλευσιν τού σκότους διά νά δράσουν. Πολ
λάκις δέν έχρειάΖετο νά διαρρήΕουν τόν τοίχον, ούτε νά 
διακινδυνεύσουν κστ' άλλον τρόπον είσοδον είς τήν οικίαν. 
ΈΕεμεταλλεύοντσ ώρισμένα περιστατικά, όπως κηδείαν, γό
μους, γέννησιν καί ιδίως συμπόσιον, διά νά άφαιρέσουν μέ 
μικροτέρους κινδύνους καί μεγαλυτέρας πιθανότητας, ότι 
ήδύναντο καί καθ' όν χρόνον οί ουνδαιτημόνες έπεδίδοντο 
είς τήν διασκέδασιν καί τό πστόν. Πολλοί κλέπται κατεχρών- 
το καί αύτής άκόμη τής φιλοΕενίας. Προσποιούμενοι τόν 
Εένον καί δυστυχή, είσήρχοντο είς τήν οικίαν, έκ τής όποιας 
άνεχώρουν μετά τό μεσονύκτιον συνσπακομίΖοντες ό,τι έ- 
κρινον αύτοϊς συμφέρον.

Ε ίς  τήν άρχαιότητα, όπως καί σήμερον, πολλοί ήσαν οί 
όρνιθοκλέπται καί είς τήν ύπαιθρον οί Ζωσκλέπται.

Μία άλλη κατηγορία κλεπτών ήσαν έκεϊνοι τής άγο- 
ράς, οί όποιοι έπωφελούμενοι τής μεγάλης κινήσεως άφαι- 
ροΰσαν φρούτα, κρέατα, τυριά, λαχανικά, άκόμη καί όπλα 
καί άγγεϊα καί οικιακά σκεύη.

Τέλος δέν ήτο άσύνηθες τό φαινόμενον τών βαλαντια- 
τόμων, τών σημερινών πορτοφολάδων. Οί βαλαντιατόμοι 
(κλέπται τού βαλαντίου - πορτοφολιού) έδροϋοαν ώς είναι 
φυσικόν είς σημεία ένθα παρετηρείτο συνωστισμός καί κυ
ρ ίω ς, είς τήν άγοράν, τό θέατρον, τάς συνεδριάσεις τής 
βουλής, τάς έορτάς καί πανηγύρεις κλπ. ΈθαυμάΖετο ή 
δεΕιότης των είς τό νά άφαιρούν διά καταλλήλων κινή
σεων τών δακτύλων τό πορτοφόλιον έκ τών θυλακίων τού 
θύματός των. Τό ρήμα βαλαντιοτομώ κατήντηοε νά σημαίνη 
τήν έπιτηδειότητα είς τό κλέπτειν τό βαλάντιον τινός: 
Μνείαν τών βαλαντιστόμων ποιούνται ό Πλάτων, 5 ό Αρι
στοφάνης6  κ.ά.

'Εκ  τών κλεπτών οί πλεϊστοι ήσαν δούλοι καί μέτοι- 
κοι καί έλάχιστοι Αθηναίοι πολϊται. Πολυάριθμοι κλοπαί έ- 
σημειοΰντο ύπό τών δούλων είς τούς χώρους τής έργα- 

(Σώνέχεια σελ. 1021)
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Τήν 3ην τρέχοντος μηνός καί άπό 10.30 ώρας εις τό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής Μοκρυγιάννη έωρτάσθη ή 'Επέ
τειος τών μαχών των Σωμάτων Ασφαλείας έναντίον τών 
κομμουνιστών, κατά τήν Δεκεμβριανήν άνταρσίαν τού 1944. 
Μετά τήν έπιμνηιμόσυνον δέησιν, τελεσθεϊοαν ύπό τοϋ Σε- 
βοσμιωτάτου Μητροπολίτου Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολά
ου, ώμίλησεν ό Υπουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Τσουμάνης, όοτις 
είπε μεταξύ τών άλλων καί τά έξής χαρακτηριστικά:

«Σεβασμιώτατε,

Μέ έθνικήν δπερηφάνειαν καί βαθεΐαν ουγκίνησιν, παρι- 
στάμεθα σήμερον εις τόν Ιερόν τούτον χώρον, Ινα, έκπληροΟν- 
χεν ΧΡέος έθνικόν, Αποτίσωμεν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύ- 
νης πρός τούς ήρωϊκούς μαχητάς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Τούς μαχητάς έκείνους, οί όποιοι, κατά τό έθνοκτόνον 
Δεκεμβριανόν κίνημα τού 1944, άντέστησαν σθεναρως έναντίον

Οί Αρχηγοί τών Σωμάτων Ασφαλείας πρό τοϋ κενοτα- 
φείου τών πεσόντων κατά τάς έναντίον τών κομμουνιστών 
μάχας εις τήν περιοχήν Πρωτευούσης τόν Δεκέμβριον τοϋ 

1944.

τών έπιδρομέων κομμουνιστών καί προσέφερον έαοτούς θυσίαν 
διά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος.

, , ,  ; Ανι κ̂ε| eLe τού« Ιστορικούς τού έθνους ή εύθύνη τής σχο- 
ιασεως καί τής κριτικής τών γερόντων τής έποχής έκείνης.
. , Είζ άνι κ̂ει ^ δποχρέωσις καί μάς περιποιεΐ τιμήν

νά άναμνησθώμεν τής εύψυχίας καί τής αύτοθυσίας τών ύπε-

?ήΓθ°^ί>α ςτ?ωνέ ‘Χ?ίς ^  ^  νΑ έκτί^ ωΙΛεν τύ μεΤ«λεΐον

Όφείλομεν νά στρέψωμεν εύγνώμονα τήν σκέφιν μας πρός 
τους άνόρας τδ ν Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί όποιοι! μόνοι σχε- 

χον ν αντιπαλαίσουν πρός ένα δπουλον, καλώς έξωπλι- 
σμενον καί φανατισμένο-; ξενοκίνητο-; έχθρόν. *

Τό Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, τό Μηχανοκί
νητον Τμήμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αί Σχολαί Χωροφυλα- 
ής καί τής^ Αστυνομίας Πόλεων, τά Άστυνοσικά Τμήματα 

τής Πρωτευούσης, τό Άρχηγείον Πυροσβεστικού Σώματος καί 
ΓπγίΡ=3ί* ί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, υπήρξαν έατίαι 

τιστάσεως καί τόποι αύτοθυσίας καί ήρωϊομού. Οί ήρω'ίκοί 
ύπερασπισταί τών ’Αθηνών, έμπνεόμενοι άπό τήν ρήσιν τών 
Προγόνων μας «Είς οιωνός άριστος άμύνεσθαι περί ΙΙάτρης» 
Παωτρ«αφΡ° υΡΙθν λπώρ6ητον τού« έ<χυ'τοΰ« των καί Ισωσαν ΐή ν

·νέθί Χίίε ®30‘ δέν έγνώρισαν τήν φρίκην
κ ο ά ν ^  Γ Υ  ? ε S£V1XilS κατοΚ *· 8301 *έν έχουν τήν πι- 
Ζ τ ε  φρικαλεοτήτων, αί δποΐαι διεπράχθησαν
τότε ύπό τού ξενσκινήτου κομμουνισμού, καλούνται σήμερον νά

,τ ά ,άναγκα, ια ®ι«άγ ματα, τά όποια θ’ Αποτελόσουν 
Ασφαλή 8ι αύτους δδηγόν, είς τήν μελλοντικήν των πορείαν 
ως ύπευθυνων Ελλήνων πολιτών.

Ή  νίκη τών έθνικών Δυνάμεων δέν έθεσε τέρμα είς τάς 
άπωτέρας έπιίιωξεις τού Κ.Κ. Άπόδειξις τούτου ύπήρξεν ή
ο ε ίσ Γ  5ς ν ^ μθρΐτΟπ° λέμ0υ’ 8 δποΤο« τόοα ίεινά έπεσώ- ρευσεν είς τήν Χωράν, ως καί ή μετέπειτα τακτική του. ’Αλλά
δ κομμουνισμός δέν θά περάση πάντοτε, θά ήττάται, διότι οί 
φυλακές άγρυπνούν.

Ηδη, τά Σώματα ’Ασφαλείας συμπορεύονται μετά τών Έ -
ΐ« ς  Έπαμν α ^ !,νφεων. ^  *'"**ΐμ««»ΡΪ«ήν προσπάθειαν τής Επαναστάσεως καί έγγυώνται τήν γαλήνην, τήν τάξιν καί 
τήν Ασφάλειαν τού Ελληνικού λαού.

ΐρ , · ^ Α?ε δ ο 2 Τ θ^ εν ε1ς τούς νεκΡ°ύ« τΰη  Σωμάτων ’Ασφα- 
*voa<f  «μεν Βλας μας τάς δυνάμεις διά τήν ήσυ- 

χιαν καί τήν Αναγέννησιν τής Πατρίδος.

__ Λ Αζ ®10ΐ ε8κιώσωμεν τού« όπιζώντας μαχητάς, 8τι θά δια- 
τηρήσωμεν αλωβητον τό ’Εθνικόν Μεγαλείον, τό όποιον έκεϊ- 
νοι καί τόσοι άλλοι έκληροδότησαν είς τό Έθνος.

,Αε εύχγ1θ®μεν' Χέλ°ε- 8πωί  ή μνήμη τών ήρωϊκώς πεσόν
των αγωνιστών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας είναι αίωνία.

Εις τήν σεμνήν τελετήν παρέστησαν ό Πρωθυπουργός 
κ. Ανδρουτόπουλος, δστις καί κατέθεσε στέφανον, οί Υ 
πουργοί Δημ. Εργων κοί Βιομηχανίας, οί Υφυπουργοί 'Ε 
σωτερικών, Συντονισμού, Οίκονμικών, Παιδείας καί Περιφ 
Διοικητής Αττικής κοί Νήσων, ό Αρχηγός Ενόπλων Δυ- 

° ' ·  Α? χηγο' .Ν α^ικού, Αεροπορίας, καί ό Δ/τής 
Α2.ΔΕΝ , οι Αρχηγοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, οί έ σ 
Αρχηγοί των Σωμ. 'Ασφαλείας, ό Δήμαρχος 'Αθηναίων άν· 

τιπροσωπειαι τών Σχολών Ε .Δ . καί Σ .Α ., έν ξωή μσχηταί έκ 
των άγωνισσέντων είς τήν περιοχήν πρωτευούσης, συγγε
νείς των πεσόντων καί πλήθος κόσμου.
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Μ11Μ1ΙΥ11Η E li 
ΑΕΓΒΕ1Ι K1PIIBIAI

Την 29 .11 .73 καί ώραν 12 .30 ' έτελέσθη εις Δερβέ- 
νιον Κορινθίας τό καθιερωμένον έτήσιον μνημόσυνον, εις 
μνήμην τών έκεϊσε άγρίως ύπό τών κομμουνιστών έκτελε- 
σθέντων, τόν 'Απρίλιον τού 1944, άστυναμικών.

Εκ μέρους του Σώμοτας τής Αστυνομίας Πόλεων, 
παρέστη πολυμελής άντιπροοωπεία ύπό τόν Αστυν. Δ/ντήν 
κ. Καραθανάσην Χρήστον, όστις, μετό τή·ν δέησιν, κατέθε- 
σεν έπί του ήρώου στέφανον, είπών τά έΕής συγκινητικά: 
«Αίδεοιμώτατοι, κ. Νομάρχα, κ. Στρατιωτικέ Διοικητά, Κυρίαι 
καί Κύριοι,

Ώς ευλαβείς καί ταπεινοί πρασκυνηταί προσήλθομεν είς τό 
γραφικόν αύτό σημείον, τό όποιον έπελέγη ώς μόνιμος κατοι
κία τών μαρτύρων τής Μεγάλης Πέμπτης τού 1944, είς Ζά- 
χωλην Κορινθίας, ϊνα Αποτίσωμεν φόρον τιμής καί εδγνωμο- 
σύνης τόοον τούτων δσον καί τών λοιπών συναδέλφων μας μαρ
τύρων τής ήμέρας τής Άναστάσεως τοδ ίδιου έτους είς τό 
«Κατίν τής Ελλάδος», Σουληνάρι Καλαβρύτων.

’Αγαπημένοι μάρτυρες συνάδελφοι,
Ή  φιλοξενία πού μάς παρέχετε είς τήν πτωχικήν άλλ’ 

έπιβλητικήν δμως κατοικίαν σας, φέρει είς τήν φαντασίαν μας, 
εΙκόνες τής Αλησμόνητης έκείνης έποχής.

Σάς βλέπομε νά ξεκινάτε άπό τήν ’Αθήνα μέ προορισμόν 
ττν Γιόλιν τών Πατρών μέ μοναδικόν σκοπόν, ώς νέοι βλαστοί 
τού ’Αστυνομικού Σώματος οί περισσότεροι, νά Οπηρετήσετε τόν 
λαόν, τήν θρησκείαν, τήν Πατρίδα.

Σάς βλέπομε νά πλάθετε δνειρα μέσα στήν μοιραίαν αμα
ξοστοιχίαν καί νά σχεδιάζετε τήν εδρεσιν τοδ καλλιτέρου τρό
που βοήθειας τοδ στενάζοντος λαού μας, κατά τήν δύσκολον 
εκείνην εποχήν τής έπαράτου Κατοχής. >

Βλέπομε τήν Αμαξοστοιχίαν νά έκτροχιάζεται σέ λίγη άπ 
έδώ άπόατασιν καί τό προγραμματισθέν ταξίδιόν σας νά είναι 
άνευ τού έπιθυμητού τέρματος.

Βλέπομε μπροστά μας προτεταμένες κάννες δπλων, άκού- 
με πυροβολισμούς καί ριπές πολυβόλων Ανάμικτες μέ οόρλια- 
κτά άνθρωπομόρφων λιονταριών.

Βλέπομε τέλος νά δρμούν έναντίον αα,ς καί νά σάς συλ
λαμβάνουν μέ τά μισαρά των χέρια, Ανάλγητοι, Απάνθρωποι, 
στυγνοί έγκληματίαι καί άπαρνηταί καί τοδ έλαχίστου ακόμη 
Ανθρωπίνου γνωρίσματος.

ΤΗτο έβδόμη περίπου ώρα τής 9ης ’Απριλίου 1944 καί 
λίγο πιό πέρα οί καμπάνες τής έκκλησίας ήχοδσαν χαρμοσύ- 
νως καλοδοαι τό χριστεπώνυμου κοινόν, ΐνα προαέλθη είς 
τόν οίκον τοδ θεοδ καί Ακούαη τό «’ 2 σανά έν τοίς 'Γψίστοις, 
εδλογημένος δ έρχόμενος. . . »  καθ’ δ έορτή τών Βαίων.

Αύτήν τήν Αγίαν ήμέραν έπέλεξαν οί Αρνηταί τών Ιερών 
καί όσίων νά σάς στείσουν δπουλον ένέδραν καί νά σάς ύπο- 
χρεώσσυν Ακολούθως δπως, μέ έμπαιγμούς, προπηλακισμούς 
καί πρωτοφανή βασανιοτήρια, Αρετε τόν Σταυρόν τοΰ μαρτυρίου 
σας καί Ακολουθήσετε πλέον Ινα νέον Γολγοθά.

Προκείμενοι νεκροί,
Άρχιφύλακες Ματζουρέ Σπυρίδων, Παπαδημητρόπουλε Νι

κόλαε, Δημακόπουλε Παύλε,
Αστυφύλακες Σιδέρη Γεώργιε καί Σταματόπουλε Ιρη- 

γόριε καί Χωροφύλαξ Άγγελόπουλε Θεόδωρε, 6πό τό βάρος 
τών τραυμάτων σας, Αντέξατε νά Ακολουθήσετε τήν μακάβριου 
πομπήν μέχρι τού χωρίου Ζάχωλη, δπου, έπειτα Από μυρίους 
δσους βααανισμούς καί μαρτύρια Αφήσατε τήν τελευταίαν σας 
πνοήν κάτω Από τά δολοφόνα χέρια τών μισαρών δημίων σας, 
τήν Μεγάλην Πέμπτην 13 ’Απριλίου 1944. Διά τούς ύπολοι- 
πους ουλληφθέντας μαζί σας συναδέλφους μας, ό δρόμος του 
μαρτυρίου έμελλε σχεδόν νά είναι Ατελείωτος. Προπηλακιζό- 
μενοι καί βασανιζόμενοι διήλθσν δλόκληρον σχεδόν τήν δρει-

( Συνέχεια είς τήν σελ. 1021 )

"Ανω· Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου άπό τόν χώρον τής 
τελετής. Κάτω: Ή  μαθήτρια τοϋ Γυμνοσίου Δερβενιού 
Δέσποινα ΧατΖημάρκου άπαγγέλουσο πρό του ήρωου των 

πεσόντων όστυναμικών.
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ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ- 
ΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΕΙΡ/ΩΝ

Δυνάμει τής ύπ' άριθ. 40 Φ. 626/4/26.9.1973 άποφά- 
σεως τού Υπουργού Δημοσίας ΤόΕεως, συνεστήβη -Σχολή 
μετεκπαιδεύσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων έπί θεμάτων 
ασφαλείας αερολιμένων καί αεροσκαφών ώς καί άντιμετω- 
πίσεως άεροπειρατειών».

Ή  Σχολή ήρξατο λειτουργούσα τήν 15.10.73 εις αί
θουσαν εύγενώς παραχωρηθεϊσαν όπό τού Αθλητικού Κέν
τρου Αγίου Κοσμά.

Τό ένορκτήριον μάθημα παρηκολούθησαν έκπρόοωποι 
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, τής Υ .Π .Α ., τού 
Κ .Α .Α . καί τής 'Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Τήν έναρΕιν έκήρυΕεν ό Διευθυντής τής Η ’ Άστυν. · 
Ύποδ)νσεως, Αστυν. Δ )ντής Β ' κ. Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ  Ιω
άννης, δστις μετοΕύ τών άλλων έτόνισε καί τά έΕή ς :

«Κύριε έκπρόσωπε τής Άστυν. Δ)νσεως Αθηνών, Κύριε 
Άερολιμενάρχα, Ύποαερολιμενάρχα, Κύριε Πρόείρε τού Α 
θλητικού Κέντρου Ά γ . Κοσμά,

Εύχαρ ιστών θερμώς διά τήν καλωσύνην τήν δποίαν είχα
τε νά τιμάτε τήν στιγμήν αύτήν τήν έναρξιν τών μαθημάτων τής 
Σχολής μετεκπαιδεύσεως Άστυν. Υπαλλήλων έπί θεμάτων προ
στασίας άεροδρομίων καί Αεροσκαφών, ώς καί άντιμετωπίσεως 
άεροπειρατειών, Σάς διαβεβαιώ, δτι ή παρουσία σας ένθαρ- 
ρύνει άπαντας τούς έργασθέντας διά τήν κατάρτιαιν τού προ
γράμματος καί έπαυξάνει τάς ύποχρεώσεις αύτών διά τήν πε
ραιτέρω έπιτυχή δλοποίησ ιν τούτου καί έ ξ α ι τ ο ύ μ α ι  
τήν δπομονήν σας νά μέ άκούαητε έπ’ ίλίγον, άπευθυνύμενον 
εις τούς έκπαιδευομένους.
Κύριοι,

Ώ ς είναι γνωστόν, κατά τά τελευταία έτη εις τόν Ε λ 
ληνικόν χώρον καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια άναδιοργα- 
νώσεως τού Κρατικού Μηχανισμού καί έπιμορφώσεως τών όρ- 
γάνων αύτοΰ.

2ς καί at λοιπαί Δημόσιαι 'Γπηρεσίαι, ούτω καί ή Α 
στυνομία Πόλεων, κατ’ έξοχήν Σώμα προοδευτικόν, κατέβαλεν 
δλως ιδιαιτέραν προσπάθειαν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην καί 
έπραγματοποίηαε μέχρι τούδε θετικόν βήμα προόδου.

Κατενόησεν ΐδίορ. δτι, πρός Αντιμετώπισιν τών πολυσυν
θέτων Αστυνομικών προβλημάτων, τά όποια όσημέραι πολλα
πλασιάζοντας είναι άναγκαία ή άπόκτησις πολλών γενικών 
καί ειδικών γνώσεων.

Πρός τούτο, πέραν τών παραγωγικών Σχολών, αϊτινες άπό 
μακρού λειτουργούν, παρέχουσαι άρτίαν έπαγγελματικήν — γε
νικήν —  κατάρτιαιν είς τούς Αστυνομικούς Υπαλλήλους, ή 
Αστυνομία Πόλεων συνέστηαε καί διαφόρους άλλας Σχολάς ή 
Κέντρα μετεκπαιδεύσεως, ώς όνομάζσνται, ήτοι: Σχολάς Του
ρισμού, ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ’Αγορανομίας, Τροχαίας, Ξένων 
γλωσσών, δι’ ών παρέχονται έξειδικευμέναι γνώσεις.

Ή  ίδρυαις καί λειτουργία τών Ανωτέρω σχολών, ήτο, τφ 
δντι, απαραίτητος, καθ’ δσον αί σύγχρονοι άνάγκαι Απαιτούν 
άπό τήν Αστυνομίαν ταχείαν καί Αποτελεσματικήν δράσιν, είς 
τήν διατιθεμένην δύναμιν αύτής.

"Ομως, διά νά έπιτευχθή ταχεία καί Αποτελεσματική ’Α
στυνομική δράσις, έπιβάλλεται όρθολογική καί έπιστημονικής 
βάσεως όργάνωσις τής ’Αστυνομίας καί συνεχής μετεκπαίδευ
σή καί είδίκευσις τού προσωπικού αύτίΐς, συμφώνως πρός τάς 
συγχρόνους τεχνολογικάς έξελίξεις, τάσεις, ιδέας καί κατευ
θύνσεις.

Είς τά πλαίσια τού ώς άνω περιγραφέντος έπιμορφωτικού 
έργου τής ’Αστυνομίας συγκαταλέγεται καί ή Οδρυσις τής πα- 
ρούσης Σχολής, διά τήν δποίαν έπιλέγητε, μετ' άξιολόγησιν 
τών προσόντων σας καί είς τήν δποίαν θά φοιτήσητε έπί 45 
ήμέρας.

Πριν δμως είσέλθω είς τό κύριον θέμα τής σημερινής 6-

μιλίας, δηλαδή είς τήν Ανάπτυξιν τού σκοπού τού παρόντος 
προγράμματος μετεκπαιδεύσεως σας, κρίνω σκόπιμον νά εϊπω 
ολίγα τινά περί τών Αστυνομικών προβλημάτων τών Αερολι
μένων γενικώς καί είδικώτερον τού Κεντρικού Άερολιuivoc 
’Αθηνών (Κ.Α.Α.).

Κύριοι, δ εικοστός αιών θά μείνη είς τήν Ιστορίαν ώς 
δ αιών τής κατακτήσεως τού Αέρος καί τού διαστήματος.

Είς τάς άρχάς τού αϊώνος τούτου δ Ανθρωπος Ανεκάλυψε 
τά κατευθυνόμενα Αερόστατα, δστερα δέ άπό δλίγα χρόνια προ
σπαθειών καί μόχθων, τό άεροπλάνον, τό όποιον προεκάλεσε 
πραγματικήν έπανάστασιν είς τήν ζωή τού Ανθρώπου. Χάρις 
είς τό Αεροπλάνον, αί Αποστάσεις έξεμηδενίσθησαν καί οδτως 
δ άνθρωπος ένίκησε τούς αιωνίους Αντιπάλους του, τόν χρόνον 
καί τό διάστημα.

Ώς ήτο έπόμενον, ή σημαντική άνάπτυξις τού Αεροπλάνου, 
ώς μέσου μεταφοράς Ανθρώπων καί άγαθών, προεκάλεσε καί 
τήν παράλληλον Ανάπτυξιν τών Αεροπορικών έγκαταστάσεων.

Από Απλά γήπεδα, (κανά νά δεχθούν τά Αεροπλάνα τών 
έτών 1920—1930, τά σύγχρονα Αεροδρόμια καταλαμβάνουν με- 
γάλας έπιφανείας γής, ίκανάς νά δεχθούν καί έξυπηρετήσουν 
Αεροσκάφη 100—150 τόννων.

Ό  Άερολιμήν ’Αθηνών (Κ.Α.Α.) ήκολούθησε τήν ιδίαν 
πορείαν. Κατέστη κόμβος Αεροσυγκοινωνιών καί ώργανώθη κατά 
τρόπον σύγχρονον καί άρτιον διά τήν έξυπηρέτησιν τών Αερο
μεταφορών. ’Αποτελεί σπουδαϊον συγκοινωνιακόν κόμβον, άφ’ 
ένός λόγψ θέσεως, καθ’ δσον εύρίσκεται είς σημεΐον τό δποΐον 
Ινώνει 3 ήπείρους καί άφ’ έτέρου λόγψ κλίματος, διότι ού- 
δέποτε κλείνει λόγψ καιρικών συνθηκών.

’Εντός τού άερολιμένος έχουν δημιουργηθή αοβαραί έγκα- 
ταστάσεις έδάφους καί λειτουργούν διάφοροι ύπηρεσίαι, άπα- 
σχολούσαι 9.000 χιλιάδας περίπου άτομα.

Οπως άντιλαμβάνεσθε, δ έν λόγψ άερολιμήν Αποτελεί ζω
τικόν ’Εθνικόν χώρον.

Άπό στατιστικάς τής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 
προκύπτει δτι κατά τό έτος 1972 διήλθον έκ τού Άερολιμέ
νος Ελληνικού 5.480.479 έπιβάται καί 87.666 Αεροσκάφη καί 
μετεφέρθησαν 63.184.837 χιλιόγραμμα άγαθών - έμπορευμά- 
των.

Ως είναι φυσικόν, ή διέλευσις τόσων έπιβατών καί ή κί- 
νησις έντός τού περιωρισμένου χώρου τού άερολιμένος τόσων 
έργαζομένων, δημιουργεί πολλά καί ίδιάζοντα Αστυνομικά 
προβλήματα, Αναγόμενα είς τήν τάξιν, Ασφάλειαν, τροχαίαν, 
τουρισμόν κ.λ.π.

Πρός άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τούτων, λειτουρ
γούν έντός τού Αερολιμένος διάφοροι Αστυνομικά! ύπηρεσίαι, 
ήτοι: τό ΚΗ Αστυνομικόν Τμήμα, ΚΗ' Παράρτημα Ασφα
λείας, Αστυν. Σταθμός Ανατολικού Άερολιμένος, Υπηρεσία 
Ε λέγχου Διαβατηρίων, Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νο
μίσματος καί Υπηρεσία Τουρισμού.

Τόν συντονισμόν δέ τών ύπηρεσιών τούτων, έπί τφ τέλει 
έπιτεύξεως δμοιομόρφου έμφανίσεως καί συμπεριφοράς τών 668 
Αστυνομικών ύπαλλήλων, άμφοτέρων τών φύλλων, οϊτινες έρ- 
γάζονται έπί 24ώρου βάσεως, έχει ή Η ' Αστυνομική Ύποδ) 
νοι£’ τής δποίας ή έδρα εύρίσκεται έπίσης έντός τού Άερολι
μένος.

Τελευταίως, είς τά Αναρίθμητα Αστυνομικά, ώς προελέ- 
χθη; προβλήματα τού άερολιμένος, προσετέθησαν καί έτερα, 
πολύ σοβαρότερα.

Πρόκειται περί τών γνωστών κρουσμάτων Αεροπειρατειών 
καί άλλων τινών έγκληματικών ένεργειών είς τούς χώρους 
τού άερολιμένος.

Ώ ς γνωρίζετε, αί Αεροπειρατείαι ένεργούνται κυρίως 
ύπό Αναρχικών στοιχείων, είτε διά λόγους έκδικήσεως, είτε 
πρός έπιτυχίαν διαφόρων ώφελημάτων.



Αί ένέργειχι αόται, ώς άπτόμεναι τής ζωής αθώων έπι- 
βχτών, των πληρωμάτων των Αεροσκαφών καί τής Ασφαλείας 
των Αεροσυγκοινωνιών, διαταράσσουν τόν δμαλόν ρυθμόν τής 
κοινωνικής ζωής τής χώρας καί φέρουν είς Αδιέξοδον τάς 
Ά ρχάς τού Κράτους, λόγψ τών τιθέμενων ύπό των άεροπειρα- 
τών εκβιαστικών δρων, κλονίζουν δέ τήν εμπιστοσύνην τοδ έ- 
πιβατικοΟ κοινού, ώς πρός τήν Ασφάλειαν τής δι’ Αεροσκαφών 
διακινήσεώς του.

Πρός Αποτροπήν τών Ανωτέρω, έλήφθησαν είς τούς Αερο
λιμένας διάφορα προληπτικά μέτρα, περί ών θά γίνη ειδικός 
λόγος είς Αλλην ώραν.

’Επίσης κατηρτίσθησαν Οπό τών Αρμοδίων Αρχών διάφορα 
σχέδια προδλέποντα διάφορα κατασταλτικά μέτρα. Είς τά κα
τασταλτικά μέτρα συγκαταλέγεται καί ή συγκρότηαις Τμημά
των ’Αμέσου Έπεμβάσεως.

Πράγματι, τοιοϋτον Τμήμα Ιδρύθη καί λειτουργεί είς τό 
ΚΗ' ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Διά νά λειτουργήση δμως εύρύθμως τό, ώς προείρηται, 
Τμήμα, είναι Ανάγκη νά έπανδρωθή ύπό είδικώς έκπαιδευμένων 
Αστυνομικών.

Είς τήν έκπαίδευσιν λοιπόν τοιούτων Αστυνομικών άπο- 
σκοπεϊ ή λειτουργία τής σχολής σας, ήτις φέρει τόν τίτλον 
«Σχολή Μετεκπαιδεόσεως ’Αστυνομικών έπί θεμάτων προστα
σίας Αερολιμένων καί Αεροσκαφών, ώς καί άντιμετωπίσεως Αε
ροπειρατειών».

Ή  Σχολή αδτη θά σάς προσανατολίση ώς πρός τήν ύπη- 
ρεσίαν τήν όποιαν μετά τήν άποφοίτηοίν σας θά κληθήτε νά 
προσφέρητε καί είδικώτερον θά σάς μεταδώση τάς Αναγκαίας 
διά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας σας γνώσεις.

’Εκλεκτοί όπάλληλοι τής Υπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπο
ρίας καί Όλυμμπιακής Αεροπορικής Ε ταιρείας, ώς καί έξαί- 
ρετοι ’Αξιωματικοί τοΟ Στρατού καί ’Αστυνομίας, θά σάς Α
ναπτύξουν διάφορα θέματα, ήτοι: τοπικαί συνθήκαι καί διακί- 
νησις άεροσκαφών, Αναγνώρισις τύπων Αεροσκαφών καί εύπα- 
θή σημεία τούτων, διαδικασίαι έξυπηρετήσεως Αεροσκαφών, 
μέθοδοι προσεγγίσεως άεροσκαφών, δακρυγόνα καί λοιπά Αέ
ρια, μέσα θωρακίσεως, καταστροφαί καί έξουδετέρωσις βομβών 
κ.λ.π.

Κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώς σας, θά έχετε τήν 
εύκαιιρίαν νά έπισκεφθήτε τάς έγκαταστάσεις τού Άερολιμέ- 
νος είς τρόπον, ώστε νά σχημαίσητε σαφή άντίληψιν περί τού 
τρόπου λειτουργίας τούτου.

Επίσης θά μεταβήτε είς τό πεδίον βολής Μεγάλου Πεύ
κου καί σκοπευτηρίου Καισαριανής, ΐνα άσκηθήτε είς τήν χρή- 
σιν διαφόρων ειδικών δπλων.

Περαίνων, αισθάνομαι τήν Ανάγκην νά σάς εϊπω, δτι 6- 
πηρετούμεν είς τόν πλέον νευραλγικόν καί σημαντικόν τομέα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

"Οθεν, ζητώ Από όμάς Αψογον έμφάνισιν, άρίστην συμπε
ριφοράν, ψυχραιμίαν καί θετικότητα είς τάς ένεργείας σας.

Δέν πρέπει έπ’ ούδενί νά λησμονώμεν, δτι οί πολΐται, ήμε- 
δαποί καί Αλλοδαποί, διερχόμενοι έκ τοδ άερολιμένος, μάς 
συγκρίνουν μέ τούς συναδέλφους μας Αστυνομικούς τών Αερο
δρομίων έκ τών όποιων προέρχονται ή διήλθον.

’Επίσης, Ας μή λησμονώμεν, δτι πλησίον ήμών έργάζον- 
ται καί Αλλοι όπάλληλοι διαφόρων Κρατικών καί μή όπηρε- 
σιών, έναντι τών δποίων καί προσήνειαν πρέπει νά δεικνύω- 
μεν καί κατανόησιν τών προβλημάτων των.

Δίδομεν καθημερινώς έξετάαεις διά τών ένεργειών μας, 
άντιδράσεών μας, έμφανίσεώς μας καί γενικώς τής παραστά- 
σεώς μας.

’Επίσης, ζητώ όπό δμάς νά τιμήσητε τούς έκπαιδευτάς 
σας διά τής Αρμοζούσης προσοχής, τής δποίας είναι Αξιοι νά 
τύχουν, καθ’ δσον πρόκειται περί ίκανοτάτων είς τούς τομείς 
των στελεχών.

Εύχαριστώ

ΕΚΒΕΣΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΠΟΛΕΩΝ

1972

1-^ ΙΣ  Π Ο Λ ΥΤΕΛ ΕΣΤΑ ΤΟ Ν  τόμον τών 180 σελίδων έκυ- 
1J  κλοφόρησεν ή έτησία «"Εκθεσις Δράστηριότητος 
Αστυνομίας Πόλεων 1972». Ή  Έ κθ εσ ις , την όποιαν προ
λογίζει ό Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων κ. Μιχελής, πα

ρέχει σαφή εικόνα τών κατά τό παρελθόν έτος δραστηριο
τήτων τού Σώματος. Δίδονται διά στατιστικών δεδομένων 
στοιχεία τού προληπτικού καί κατασταλτικού έργου τής 
Αστυνομίας Πόλεων. Ό  ειδικός έπιστήμων, άλλα καί ό 

οίοσδήποτε πολίτης ήμποροΰν άναδιφώντες τάς σελίδας τής 
«Έκθέσεω ς Δραστηριότητας» νά συμπεράνουν, περί τής τε
ράστιας συμβολής τής Αστυνομίας ε ίς  τήν ευημερίαν τού 
λαού μας. διά τής έΕασφαλίσεως είς αύτόν προϋποθέσεων 
τάΕεως καί άσφαλείας. Η όλη έκδοσις τυπωμένη είς χάρτην 
πολυτελείας τών 1 2 0  γρ. ίλλουστρασιάν, διακρίνεται διά τήν 
σαφήνειαν μεθ’ ής έχουν διατυπωθή τά σχετικά κείμενα 
καί τήν καλαισθησίαν είς τήν δομήν τών σελίδων. Πολυά
ριθμοι φωτογραφίαι έγχρωμοι καί άσπρόμαυροι πλαισιώνουν 
τάς σελίδας.

Τής έφετεινής Έκθέσεω ς Δραστηριότητας», όπως καί 
εκείνης τού παρελθόντος έτους, έπεμελήθη ώς πρός μέν 

τά κείμενα ή Β ' Δ/νσις τού Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων 
(Ά στυν . Δ/ντής Σ . Κστσιμπόρος, Άστυν. Γ . Δρακόπουλος, 

Άστυν. Ε . Ρεβελόκης καί Ύ π . Ν. Μπαλάσκας), ώς πρός δέ 
τήν έκτϋπωσιν, σελιδοποίησιν καί καλλιτεχνικήν έπιμέλειαν 
ή Ύποδ/νσις Σωματικής καί Πνευματικής Αγωγής (Ύ π . 

Σ . Άντω νάκος).
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«ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» 10-7-85
Δέν πρόκειται περί παρωνυχίδος. Ή  

κατάστασις αυτή εϊνε αφόρητος καί θά 
είν-ε έν τώ μέλλοντι άπελπιστική. Ή- 
κούσατε τήν Κατιλίνειον συνωμοσίαν, ήν 
άνεκάλυψεν ευτυχώς ό Διευθυντής τής
Αστυνομίας. Σπείρα κλεπτών πόσης φυ

λής, ήλικίας καί έθνικότητος ουνήλθεν 
εις έκτακτον συνέλευσιν καί εόρεν ότι 
δύναται νά λεηλατήση έν μια νυκτί ά
παντα τά μεγάλα έμπορικά καταστήματα 
τής πόλεως, έν ώρισμένη έποχη τοΰ έ
τους, περί τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου 
μέ τά πρωτοβρόχια. Ή  πράτασις έγένε- 
το παιμψηφεί άποδεκτή, καί μόλις έπε- 
κυρώθηοαν τά πρακτικά τής συνεδριά
σ ε ις  οί έταϊροι ήρχιααν τάς προπαρα- 
σκευοστικάς εργασίας. Έπενόησαν νά 
άντι καταστήσωοι τά καρφία, άτινα οί έμ
ποροι περώοιν ε ις  τά φύλλα τής θύ- 
ρας καί προσαρμόΖουσι τούς μοχλούς 
όταν κλείωσι τά κατάστημά των, δι' άλ
λων καρφιών, ών ή κεφαλή ένεοφη- 
νοΰτο δι έλικος, ώοτε νά δύνανται έν 
μιρ στιγμή, άφαιροϋντες τάς κεφαλάς 
τών καρφιών, νά άνοίΕωοι τάς θύρας ά- 
κόπως καί 6 νευ τοΰ έλαχίστου κρότου. 
Καί άντικατέστησαν ήδη τινά έΕ ούτών' 
άλλ εύτυχώς ή στυγερά συνωμοσία ά- 
νεκαλύφθη —πιθανώτατα διά προδοσίας 
— καί. . . έλπίΖομεν τούλάχιστον άτι τά 
σχέδιον έματσιωθη. Δείγματα τών καρ
φιών τούτων εύρέθησαν έν τινι παντο
πωλεία! πορά τό θέατρον τό χειμερινόν 
καί δέν ένθυμούμεθα πού άλλαχοΰ.

ΕργάΖονται λοιπόν άπό κοινού οί λω- 
ποδϋται προοκαλέσαντες καί σιδηρουρ
γούς έΕα>θεν καί προσεταιρισθέντες 
πολλούς έντευθεν βοηθούς καί συνεργά- 
τας. Καί πρωίαν τινά τις οΐδεν αν έΕε- 
γερθέντες τού ύπνου δέν εϊδομεν πά
σας τάς θύρας τών οικιών ήνεωγμένας 
κοί πολλάς οικίας όνευ έπίπλων! "Ισως 
εϊμεθα άλίγον υπερβολικοί, άλλ’ ή σ υ 
ν ω μ ο σ ί α  τ ώ ν  κ α ρ φ ι ώ ν  
λέγει ότι δέν εϊμεθα τοιοϋτοι. Όφείλο- 
μεν άμως νά έπαινέσωμεν τόν Ζήλον 
τοΰ κ. Κατσανδρή, διότι κατώρθωσε νά 
φανή Προμηθεύς καί ούχί Έπι,μηθεύς, 
πραλαμβάνων τό προμελετηθέν φθινο
πωρινόν πραΕικάπημα.

Δέν θά ληφθή έν τούτοις όριστικόν 
τι μέτρον εις άπέλοσιν τών άνθρώπων 
τούτων καί δέν θά άπαγορευθή έν τώ 
μέλλοντι ή έΕοδος έκ τοΰ άτμοπλοίου 
εις όλήτας καί άέργους μηδέν πιστο- 
ποιητικόν φέροντας περί τού έπαγγέλμα- 
τος καί τής διαγωγής των;

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 11-5-87
Χθές περί 3ην πρωινήν ώραν άγνω

στος, μεθοδικώς ήσκημένος εις τό κλέ- 
πτειν, άφήρεσε διάφορα ένδύματα κλπ., 
καινουργή καί μή, άΕίας 400 περίπου 
δραχμών, έκ τοΰ ύπογείου δωματίου τής 
κοτά τήν οδόν Νίκης κατοικίας τών έκ 
Πόρου ραπτριών άδελφών 'Αναστασίας 
καί Μαριγώς Βαρβάχη, άνασύρας ταΰ- 
τα δι άγκιστρου έΕωθεν έκ τής τεθραυ- 
σμένης ύέλου τοΰ κιγκλιδωτοϋ παραθύ
ρου, έφ' ού άνημμένον προσεκόλληοε 
κηρίον. Τόν έπιδέΕιον νυκτοκλέπτην κο· 
μίΖσντα τήν έπιμελώς συλλεγεϊσαν καί 
έντός μικρός σινδόνης τοποθετηθεϊσαν 
λείαν του, συνήντησαν εύτυχώς περί 
τήν 4ην πρωινήν ώραν έκεϊθεν τοΰ ’ I- 
λισσοΰ παρά τόν κήπον Καρακιούτη οί 
κλητήρες τοΰ σταθμού Βαθρακονησίου, 
άλλά μόλις ήρΕαντο έΕετάΖοντες αύτόν, 
οΰτος έτράπη εις φυγήν άφείς εις χεϊρας 
τών κλητήρων έκτος τών κλοπιμαίων 
καί τόν έπενδύτην (σακκάκι) καί τόν 
πίλον του, έΕ ών έλπι'Ζεται, ότι θά άνα- 
γνωριοθή. Εν τώ θυλακίω τοΰ λωποδύ
του τούτου άνευρέθη τό χρησιμέυσαν εις 
τήν κλοπήν καί γνωστόν έκ τού παρελ
θόντος άγκιστρον. Τά κλοπιμαία παρεδό- 
θησαν εις άς όνήκον.

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 23-6-87
Πρό ολίγων ήμερών έν Μεοολογγίω διε- 
πράχθη άνθρωποκτόνον έγκλημα ύπό 
τού θεωρουμένου ώς τοΰ μάλλον ύπο- 
μονητικοΰ τών Ζώων, ήτοι ΰφ' ένός ό
νου, καταρρίψαντος χαμαί τόν κύριον 
αυτού Ίωάννην Καρκανιάν όναμαΖόμε- 
νον, ένώ προσεπόθει νά έπισάΕη αύτόν 
καί δακόντος θηριωδώς εις διάφορα μέ
ρη τοΰ σώματος. Τά τραύματα θεωρούν
ται καίρια καί έπικίνδυνα, διότι ού μόνον 
εις τήν κεφαλήν, τόν λαιμόν καί τάς 
χεϊρας, δι' ών ήμύνετο, έπήνεγκε δή
γματα βαθύτατα, άλλά καί τρεις πλευ
ράς έκ τοΰ στήθους άπέσπασε καί τά 
έντόσθια ήθελε καταφάγει,έάν δέν κα- 
τέφθανον καί έσωΖον τούτον. Βεβαιοΰ- 
ται, ότι καί τόν πρώην κύριον αύτού ε ί
χε έπιβουλευθή ό όνος οΰτος, έπιτεθείς 
πρότινος χρόνου καί κατ' αύτού, όστις 
όμως διεσώθη, είσδύσας έν τινι μικρή 
δεΕομενή ΰδατος (βούτα) καί έπί ώρας 
προφυλαττόμενος ούτως έκ τών έπιθέ 
οεων, δι' ό καί μετά τούτα ήθελε νά φο 
νεύση αύτόν, ότε ό υιός τοΰ τελευταί 
ου δηχθέντος ήγόρασεν αύτόν εις εύτε 
λή τιμήν, έλπι'Ζων, ότι ήθελε καταδαμά 
σει τάς άνθρωποφάγους αύτοΰ όρέΕεις

120Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

'Από 4 — 7.11 .73 διεΕήχθη εις 'Αθή
νας τόν 1 2 ον Αστυνομικόν Πρωτάθλη
μα Σκοποβολής μέ έΕαιρετικάς έπιδό- 
σεις. Συμμετέσχον ·αί όμάδες τών Δ ) 
νσεων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Κερ- 
κύρας καί τών Αστυνομικών Σχολών. 
Τήν όργάνωσιν, άψογον άπό πάσης 
πλευράς εϊχεν τό Τμήμα Αθλητισμού 
τής Ύποδ)νσεω ς Σωματικής καί Πνευ
ματικής Αγωγής τοΰ Α .Α .Π .

Τά άποτελέσματα λίαν έντυπωσιακά 
έχουν κατά γενικήν βοθμολογίαν ώς 
έΕής:

1η. Άστυν. Δ )νσ ις  Πειραιώς.
2α. Άστυν. Δ )νσ ις Αθηνών.
3η. Άστυν. Δ )νσ ις Πατρών.
4η. Δ )νσ ις Άοτυν. Σχολών καί 
5η. Αστυν. Δ )νσ ις  Κερκύρας.
Μετά τήν λήΕιν τών αγώνων τάς άπο- 

γευματινάς ώρας τής 17.11.1973 έπρα- 
γμστοποιήθη εις τήν Σχολήν Ύπαστυ- 
νάμων ή άπονομή τών έπάθλων καί ή- 
κολούθησε δεΕίωσις. Παρέστησαν: Ό  
Αρχηγός Α .Π . κ. Μιχελής οί Δ/νταί Α

θηνών καί Πειραιώς κ.κ. Χρηστολουκάς 
καί Λάμπρου, ό Δ )ντής τών Σχολών κ. 
Οικονόμου πολλοί άΕιωματικοί τής Α 
στυνομίας εκπρόσωποι τών τριών όπλων 
τών Ε .Δ . τής Χωροφυλακής καί τοΰ Πυ
ροσβεστικού κ.ά.

Τήν τελετήν άπονομής τών έπάθλων 
έτίμησσν ώσαύτως ό Γεν. Γραμματεύς 
Σ .Κ .Ο .Ε . ,  ό Δ )ντής Αθλητισμού Α ερ ο 
πορίας Αντισμήναρχος κ. Παππάς, ό 
Δ/ντής τοΰ Πανεπιστημιακού Γυμναστηρί- 
ου κ. Τσοΰτσος κοί ό προϊστάμενος τοΰ 
έν Ελλάδι Αμερικανικού γραφείου Ναυ
τικής ΎποστηρίΕεως κ. Cheifer. Πρό 
τής άπονομής τών έπάθλων πρός τούς 
πσρισταμένους ώμίλησεν ό Δ )ντής τής 
Υ .Σ .Π .Α . κ. Τσιπρούδης, όστις είπε τά 
έΕής:

Κε Αρχηγέ,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Εύχαριστο&μεν ύμάς θερμώς διά τήν τ ι
μήν πού μάς έκάματε νά παραατήτε εις 
τήν τελετήν ταύτην.

Έπιτρέψατέ μοι, παρακαλώ, πρό τής 
άπονομής ιών επάθλων είς τούς νικήτας 
τού 12ου ΠαναατυνομικοΟ Πρωταβλήματος 
Σκοποβολής νά κάμω μίαν μικράν ένημέ- 
ρωσιν έν οχέσει μέ τήν διεξαγωγήν καί 
τ ’ άποτελέσματα αύτού.

_ Κατ’ Ιτος όργανοΰται καί διεξάγεται με- 
ρίμνη καί τή γενική έποπτείφ τής Ύποδ/ 
νσεως Σωματικής καί Πνευματικής ’Αγω
γής τού Α.Α.Π. έν ’Αθήναις τό ’Αστυνομι
κόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής, 8περ καθιε- 
ρώθη άπό τού έτους 1962 Οπό τού Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ συμμετοχήν 
τών σκοπευτικών δμάίων τών Άστυν. Δ/ 
νσεων Αθηνών — Πειραιώς—  Πατρών — 
Κερκύρας καί Δ/νσεως ’Αστυνομικών Σχο
λών.

Ή  έπιλογή τών σκοπευτών έκάστης δ- 
μάδος συντελεΐται κατόπιν προηγουμένων 
έσωτερικών άγώνων καί καθολικής άσκή- 
σεως δλων τών 'Αστυνομικών έκάστης Δι- 
ευθύνσεως.
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Διά τού τρόπου τούτου έπιτυγχάνεται ή 
εις βάθος έκπαίδευαις όλοκλήρου τής δυ- 
νάμεως έκάστης συμμετεχούσης Αστυνο
μικής Διευθύνοεως.

Έ κ  των άντιπροσωπευτικών δμάδων των 
Δ/ναεων Αποκλείονται οΐ διατελέααντες ή 
διατελούντες μόνιμα μέλη των σκοπευτι
κήν δμάδων τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων, οϊτινες έπιτρέπεται νά συμμετά- 
αχουν τών άγώνων άλλοτε όμαδικώς καί 
άλλοτε άτομικώς, πλήν δμως ή βαθμολο
γία τούτων είναι Ανεξάρτητος πρός τήν 
τοιαύτην τών αντιπροσωπευτικών δμάδων.

. ΟΙ Σκοπευτικοί Αγώνες ήρχισαν άπδ τής 
παρελθούσης Κυριακής 4ης Νοεμβρίου ,έ.
5. έν Άθήναις, άφ’ ένδς είς τδ Εθνικόν 
Σκοπευτήριο·; ΤμηττοΟ (Κασαριανής) καί 
άφ’ ετέρου είς τδ κλειστδν Σκοπευτήριον 
(Ε A Κ Ν) Έθνικδν Κέντρον Νεότητος 
'Αγίου Κοσμά καί έληξαν αισίως τήν με
σημβρίαν σήμερον.

Είς τδ πρόγραμμα περιελαμβάνοντο 
τά έξής άγωνίοματα:

α) Τυφέκιον (καραμπίνα) 0,22 άκρι- 
βείας STANDARD τριών στάσεων.

β) Περίστροφου 0,38 (’Αστυνομικόν) 
άκριβείας - ταχείας βολής.

γ) Τυφέκιον άεροβόλον.

δ) ΙΙιστόλιον.

Έ κ  τούτων τά μέν δύο πρώτα διεξή- 
χθηααν είς τδ Σκοπευτήριον Καισαριανής, 
τά δέ δύο έτερα άεροβόλα είς Σκοπευτή
ριον Ά γ . Κοσμά.

Τά άποτελέσματα γενικώς τών άγώνων 
δμολογουμένως ύπήρξαν λίαν Ικανοποιητι
κά μέ έξαιρετικάς έπιτυχίας καί νέα ρε
κόρ.

01 Παναστυνομικοί Σκοπευτικοί ’Αγώνες 
άποτελούν σημαντικόν αθλητικόν γεγονός 
άπό άπόψεως έκδηλώσεων είς τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διότι διά τών 
έκδηλώσεων τούτων, ώς καί διά τής γενι
κής έκπαιδεύαεως είς τήν σκοποβολήν, ή 
δποία πραγματοποιείται κατ’ έτος, άπο- 
σκοπείται είς τό νά καταστήσουν τόν ’Α
στυνομικόν άριστον χειριστήν τών δπλων 
καί Ικανόν προασπιστήν τής έννόμου τά- 
ξεως.

Οί άγώνες οδτοι σκοπούν είσέτι είς τό 
νά διατηρούν τόν άστυνομικόν πάντοτε είς 
διαρκή έτοιμότητα έναντι τού πολυμόρφου 

.κακοποιού.
Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων κα

ταβάλλει Αξιόλογου προσπάθειαν είς τόν 
τομέα γενικής άθλήαεως διά τών ’Α
στυνομικών Σχολών, ΐνα έπιτυγχάνη τήν 
προετοιμασίαν τών μελών του άπό άπόψεως 
σώματος καί ψυχής.

Ή  προσπάθεια αδτη, έκ παραλλήλου 
πρός τήν έκτεθεΐσαν γενικήν έπιδίωξιν τής 
καθολικής προπαρασκευής τών άστυνομι- 
κών, παρέχει είς ήιιάς τήν εύχέρειαν νά 
παρουσιάζωμεν άθλητικόν δυναμικόν λίαν 
ϋπολογίσιμον είς δλους τούς έπί μέρους 
τομείς άθλητικής δραατηριότητος καί ού- 
τω νά δυνάμεθα νά διατηρώμεν άξιολόγους 
άθλητικάς δμάδας, είς τήν σκοποβολήν,

Ό  'Αρχηγός Α .Π . κ. Μιχελής συγχαί- 
ρων σκοσεύτριαν αστυφύλακα, κατά τήν 
άπανομήν τών πτυχίων είς τούς νικήτας.

τόν στίβον, τήν καλαθοσφαίρισιν, τήν κο- 
λύμβηαιν, καί μεμονωμένους άθλητάς είς 
τήν πάλην, τήν πυγμαχίαν καί τήν άρσιν 
βαρών.

Πιστεύομεν, δτι δ άστυνομικός, πέραν 
τής άπασχολήαεως είς τό καθαρώς άστυ
νομικόν του έργον, πρέπει νά έπιδίδεται 
καί είς άλλας έκδηλώοεις έντός τών κοι
νωνικών πλαισίων καί μεταξύ τών καλλι- 
τέρων άπασχολήσεων, ύπό τήν έννοιαν ταύ- 
την, θεωρούμεν τάς άθλητικάς τοιαύτας, 
διότι «Νούς ύγιής έν σώματι 6γιεΒ».

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων πα
ρά τό δύσκολον, άλλά σπουδαίο·;, έργον 8- 
περ έπιτελεί είς τάς μεγαλουπόλεις είς 
8ς καθιερώθη ό θεσμός αύτού, συμβάλλει 
έπιτυχώς καί είς τόν ’Εθνικόν 'Αθλητι
σμόν, διαθέτου σεβαστόν άριθμόν σκοπευ
τών είς ’Εθνικήν Σκοπευτικήν 'Ομάδα καί 
άλλους είς έτέρας άθλητικάς Έθνικάς δ
μάδας.

Καί τελειώνων όφείλω ν’ άναφέρω δτι 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής διεξαγωγής 
τών ’Αγώνων ύπό τών άγωνιζομένων σκο
πευτών άστυνομικών, κατά τήν άθλητικήν 
ταύτην άναμέτρησιν, έπεκράτησεν ύγιές 
άθλητικόν πνεύμα, έπεδείχθη εύγενής ά
μιλλα, ή δέ συμπεριφορά αύτών, γενικώς, 
ύπήρξεν έξόχως άθλητική, πειθαρχημένη 
καί άξια παντός έπαίνου, ώς Ακριβώς, Αρ
μόζει είς ’Αστυνομικούς ύπηρετούντας τι- 
μίως καί εύσυνειδήτως είς τό πολιτισμέ
νου Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Εύχαριστούμεν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ - 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Τήν 8 .11 .73 έοραγ μ άτοποι ήθη συνάν- 
τησις μεταξύ τής ποδοσφαιρικής Όμά- 
δος τού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλε
ων καί τής όμάδος τής Καλλιθέας, έν

τώ πλοισίω τών άθλητικών έποφών καί 
έκδηλώσεων τοϋ τμήματος Αθλητισμού 
τοϋ Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων. 
Ό  άγών υπήρξε συναρπαστικός καί πα
ρουσίασε τεχνικήν τελειότητα καί θεα
ματικόν ενδιαφέρον. Συναρπαστικοί φά
σεις πρό τών δύο έστιών συνεγέλεσάίν 
ώστε οί φίλαθλοι νά άπολαύσουν δνον 
όθλητικώτστον όγώνα καί νά χειροκρο
τήσουν άμωότερα τά συγκροτήματα. Νι
κήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Αστυνο
μίας Πόλεων διά τερμάτων 1—0.

— Έ ξ  άλλου τήν 15.11.73 είς τό γή- 
πεδον Περιστεριού διεξήχθη φιλική πο
δοσφαιρική συνάντησις τής ποδοσφαιρι
κής όμάδος τής Αστυνομίας Πόλεων 
μετά τής άντιστοίχου τοιαύτης τού Ά - 
τραμήτου Περιστεριού. Μετά άπό ένα 
θαυμάσιο παιγνίδι τό όποιον διέκρινε 
τεχνική τελειότης καί έναλλαγή τών συ
ναρπαστικών φάσεων, νικήτρια όμάς ά- 
νεδε'χθη ή όμάς τού Α ΤΡΟ Μ Η ΤΟ Υ διά 
τερμάτων 1 —0 .

- Τ ή ν  11.11.73 ή όμάς Καλαθοσφοι- 
ρίαεως τοϋ τμήματος Αθλητισμού τού 
Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων, άντα- 

ποκρινομένη είς σχετικήν αϊτηαιν τού 
Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Υ  ΤΗ Λ ΕΠ ΙΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν  
ΕΛ Λ ΑΔ Ο Σ (Ο .Τ .Ε .) ,  μετέσχε τών έορ- 
ταστικών έκδηλώσεων τού άνωτέρω όρ- 
γανισμού (Ο .Τ .Ε .) ,  έπ' εύκαιρίρ έορτα- 
αμοϋ τής 'Ημέρας τών Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος κοί συμμετέσχεν άγώνος Καλα- 

θοσφαιρίσεως μεταξύ τών όμάδων 'Α 
στυνομίας Πόλεων καί Ο ΤΕ είς τό Πα
ναθηναϊκόν Στάδιον.

Ό  άγών υπήρξε θεαματικός καί συ
ναρπαστικός γοητεϋσας τάς χιλιάδας 
τών θεατών. Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς 
τοϋ 'Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων 
καί τής άπενεμήθη παρά τοϋ Γενικού 
Διευθυντοϋ τοϋ Ο .Τ .Ε . καθηγητοϋ κ. 
Κόρσου τό ύπό τού Διοικητοϋ Ο ΤΕ  Λ. 
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ άθλοθετηθέν βα
ρύτιμον έπαθλον.

Π. Κ Α Τ Σ Ε Ρ Η Σ
Ύπαστυν. Α '
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φροούνη, έγκράτεια, νηφαλιάτης, χαρα- 
κτήρ αδωροδόκητος, ευσυνειδησία πα- 
ρατηρητικότης, έρευνητικότης, μνήμη, 
εύκρισία καί δεξιότης. Προσέτι ευστρο
φία πνεύματος, πρόνοια, δράστηριότης, 
άπαφαοιστιικότης, επιβλητική έμφάνισις, 
γνώσις καί πείρα τών ανθρώπων καί τού 
έν τή κοινωνία βίου αυτών κ .λ .π » . 4

Οΰτω τό Κράτος ενισχύει τάς προ
σπάθειας τής Αστυνομίας, ϊνα διά δια
φόρων επιστημονικών μέσων προβαίνη 
εις τήν επιλογήν τοϋ καταλλήλου προ
σωπικού, τό όποιαν δέον όπως προσέρ
χεται εις τήν Αστυνομίαν ούχί μόνον 
ορός βιοπορισμόν, άλλά καί διά νά ύπη- 
ρετήση μίαν ιδέαν.

Ε ις παλλάς χώρας τίθενται εις ένέρ- 
γειαν, εις τήν περίπτωσιν τούτην, ή τε
χνική καί τά μέσα τών Δημοσίων Σ χ έ 
σεων, διά τήν στρατολογίαν τοϋ προσω
πικού τής 'Αστυνομίας.

Διά τού τρόπου τούτου, έπιδιώκεται 
ή πληροφόρησις τών ύπΟψηφίων άστυνο
μικών οργάνων περί τών έπιδιωκομένων 
ύπό τής Αστυνομίας σκοπών καί ή 
πρασέλκυσις νέων μέ έπίγνωσιν τού ρό
λου καί τής ύψηλής της αποστολής. 5

Εξ όλλου, είναι επιβεβλημένη καί ή 
ένίσχυσις τής Αστυνομίας έκ μέρους 
τού Κράτους, διά* τήν παροχήν έξειδι- 
κευμένης μορφώσεως εις τούς Αξιωμα
τικούς, Ύπαξιωμστικούς καί τά κατώτε
ρα ίεραρχικώς όργανα, άπαραιτήτου διά 
τήν άσκησιν τής άποστολής τοϋ άστυ- 
νομικοΰ τής σήμερον.

Ούτως, έκτός άπό τήν βελτίωσιν τών 
κτιριακών έγκαταστάσεων τών παραγω
γικών καί τών άλλων σχολών καί τόν 
έξσίπλισμόν ούτών δι' όλων τών συγχρό
νων έποπτικών μέσων διδασκαλίας, τά 
Κράτη τού έλευθέρου κόσμου ένισχύουν 
τάς προσποθείας τής 'Αστυνομίας διά 
τήν δημιουργίαν ειδικών σχολών καί σε
μιναρίων πρός παροχήν έξειδικευμένων 
επαγγελματικών καί έπιστημονικών γνώ
σεων . 6

Παρ' ήυϊν, τό Κράτος έχει ένισχύαει 
τάς προσποθείας τών Αστυνομικών Σω 
μάτων εις τόν ώς άνω τομέα διά τής 
ίδρύσεως σχολών μετεκποιδεύοεως καί 
σχολών ειδικών γνώσεων (π.χ. Τροχαί
ας, Τουρισμού, Αγορανομίας, 'Εθνικής 
Ασφαλείας, Ξένων Γλωσσών, κλπ.) καί 

διά τής άποστολής Αξιωματικών εις τό 
έξωτερικόν πρός μετεκπαίδευσιν ή εί- 
δίκευσιν ή πρός συλλογήν χρησίμων 
στοιχείων όργανώαεως καί λειτουργίας 
τών Αστυνομιών άλλων Κρατών.

'Αλλά είναι άποροίτητος καί ή έκ μέ
ρους τής Πολιτείας εύεργετική μέριμνα 
καί φροντίς ύπέρ τών άστυνομικών. Τού
το δέ, διότι ή έπιστημονική έξύψωσις τοϋ 
έπαγγέλματός των καί ή οικονομική έ- 
νίσχυσις τής θέσεως αύτών άποτελοϋν 
άποφασιστικόν παράγοντα διά τήν αΰ- 
ξησιν τής ένεργητικότητός των καί τήν 
έντιμον διαχείρισιν τής έξουσίας των. 7

Τό Κράτος πορ' ήμϊν περιέβαλε κατά 
τά τελευταία έτη μέ ιδιαιτέραν στοργήν 
τήν Αστυνομίαν, έντός δέ τών ύπαρχου- 
σών δυνατοτήτων προέβη εις τήν βελ- 
τίωσιν τής οικονομικής καταοτάσεως τών 
άστυνομικών οργάνων καί συνέβαλεν 
ε ις  τήν έπιστημσνικήν έξύψωσιν τοϋ έ- 
παγγέλματός των.

Προσέτι τά Κράτη τού έλευθέρου κό
σμου συντρέχουν τήν προσπάθειαν τής

Αστυνομίας, ή οποία όποσκοπεϊ εις τήν 
δημιουργίαν κινήτρων καί συνθηκών έ- 
παγγελματικής έξιελίξεως. Επίσης ένι
σχύουν αύτήν ϊνα προμηθευθή τά τελειό
τερα μέσα καί όργανα διά νά παράσχη 
εις τούς πολίτας καλυτέραν έξυπηρέτη- 
σιν.

Αλλά έπιβεβλημένη είναι επίσης καί 
ή έκ μέρους τοϋ Κρότους τού έλευθέ
ρου κόσμου συμβολή εις τήν προσπάθει- 
άν της, όπως προβή εις τήν όργάνωσιν 
τών ύπηρεσιών της μέ βάσιν τάς νεωτέ- 
ρας έπί τού θέμοτος έπιστημονικάς έξε- 
λ ίξεις καί τή βοήθεια τών νεωτέρων ή- 
λεκτρονικών καί μηχανογραφικών οργά
νων.

Τέλος, εις όλα τά Κράτη τοϋ έλευ
θέρου κόσμου καταβάλλεται προσπάθεια 
διά τήν δημιουργίαν τών συνθηκών έ- 
κείνων, αί όποϊαι θά έπιτρέψουν εις τήν 
Αστυνομίαν νά πραγματοποιήση τήν ά- 

νοκαίνισιν καί γενικώς τήν καλαίσθητον 
έμφάνισιν τών κτιριακών της έγκατα
στάσεων.

Ούτως αί άστυνομικαί υπηρεσίαι τών 
ξένων Κρατών, είτε είναι έξηρτημέναι 
έκ τών Δήμων είτε έκ τοϋ Κράτους, 
στεγάζονται εις οικήματα τά όποια έχουν 
είδικώς σχεδισσθή καί άνεγερθή διά νά 
έξυπηρετήσουν τάς συγχρόνους άνάγ- 
κας έκάστης έξ αύτών. 9

Εσχάτως ήρχισε καί παρ' ήμϊν μέ τήν 
συμπαράστασιν τοϋ Κράτους μία προσ
πάθεια διά τόν εύπρεπισμόν τών ήδη ύ- 
παρχόντων άστυνομικών οικημάτων, άλ
λά καί διά τήν οίκοδάμησιν ιδιοκτήτων 
τοιαύτων, τόσον εις τήν περιοχήν τών 
Αθηνών, όσον καί εις τάς Επαρχίας. 

Τά άνεγειρόμενα κτίρια είναι καθ' όλα 
σύγχρονα καί κατάλληλα διά τάς ύπηρε- 
σιακάς άνάγκας.

Αλλά τό Κράτος τοϋ έλευθέρου κό
σμου φροντίζει, σύν τοϊς όλλοις, καί 
εις τό νά παρέχη εις τούς άστυνομικσύς 
τά μέσα διά τήν δημιουργίαν λεσχών, 
βιβλιοθηκών, χώρων ψυχαγωγίας, ώς έ 
πίσης καί τά άναγκαϊα τοιαϋτα διά μίαν 
εύπρεπή καί καθ όλα σύγχρονον καί πε- 
πολιτισμένην έμφάνισιν. Ούδεμία άμφι- 
θολία χωρεϊ, ότι ή άψογος έμφάνισις 
καί παράστασις τοϋ άστυνσμικοϋ συμ
βάλλει εις τήν αϋξησιν τοϋ προσωπικού 
του κύρους άλλά καί τοϋ γοήτρου τοϋ 
Σώματος εις τό όποιον άνήκει οΰτος. ' 19

Γ ' Π ΙΣ Τ ΙΣ  ΤΟ Υ ΣΥΝ Ο Λ Ο Υ ΤΩΝ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Ο ΡΓΑΝ Ω Ν  Ε ΙΣ
Τ Α Σ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ  ΚΑ Ι
Τ Α Σ  Α Ρ Χ Α Σ  Τ Α Σ  Ο Π Ο ΙΑ Σ Α ΥΤΑ Ι
ΥΠ Η ΡΕΤΟ ΥΝ

Η τελευταία άλλ' έξ ίσου σημαντική 
προϋπόθεσις διά τήν έφαρμογήν τών Δη
μοσίων Σχέσεων εις τήν Αστυνομίαν, 
είναι ή πίστις τοϋ συνόλου τών άστυνο
μικών οργάνων εις τάς άρχάς τάς όποι
ας ύπηρετοϋν αύται καί εις τήν ωφέλει
αν τήν όποιαν προσπορίζει ή έφαρμογή 
αύτών.

"Ανευ τής πίστεως τών άστυνομικών 
οργάνων εις τάς Δημοσίας Σχέσεις  δέν 
γεννάται ό έθουσισσμός ούδέ τελεσιουρ- 
γεϊται ή πνευματική δημιουργία έκφρα- 
ζαμένη διά τής συλλήψεως πρωτοτύπων 
ιδεών, τής έπινοήσεως εύρημάτων, τοϋ 
προγραμματισμού έκδηλώσεων κ.λ.π. 
Ανευ τής πίστεως έπίσης εις τάς άρχάς 

καί τό πνεύμα τών Δημ. Σχέσεων, τό ά- 
στυνομικόν όργανον δέν δύναται νά έ-

φαρμόση τήν τεχνικήν καί τά μέσα τό 
όποια αύται χρησιμοποιούν, διά νά έπι- 
κοινωνήση μέ τόν πολίτην.

Αλλά καί διά τήν δημιουργίαν της 
κολής «είκόνος» είναι άπαραίτητος ή πί- 
στις τοϋ συνόλου τών αστυνομικών ορ
γάνων εις τάς άρχάς τών Δημοσίων 
Σχέσεων, διότι αύτη, ώς έλέγχη, είναι 
ή συνισταμένη όλων τών στοιχείων τά 
όποια αποτελούν τήν Αστυνομίαν από 
τοϋ Αρχηγού έκάστου άστυνομικοϋ Σώ 
ματος μέχρι καί τοϋ τελευταίου εις τήν 
ίεραρχίσν οργάνου.

Έ ξ  άλλου καί διά τήν έφαρμογήν τών 
Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων, είναι 

άπαραίτητος ή ώς άνω πίστις, άνευ τής 
όποιας δέν είναι δυνατόν νά έφαρμο- 
σθοϋν καί τελεσφορήσουν αί άρχα'ι τών 
Δημοσίων Σχέσεων εις τό κύκλωμα τών 
σχέσεων μεταξύ άνωτέρων πρός κατω
τέρους, κατωτέρων πρός άνωτέρους ώς 
καί μεταξύ όμοιοβάθμων.

Καθήκον συνεπώς τών καθηγητών 
τών Δημοσίων Σχέσεων εις τάς σχολάς 
τής Αστυνομίας είναι τά έμπνεύσουν 
τήν πίστιν κα τόν ένθουσιααμόν πρός 
τούς μαθητάς των όσον άφορά τούς σκο
πούς τούς όποιους ύπηρετοϋν αί Δημό
σιοι Σχέσεις  ε ις  τήν Αστυνομίαν καί 
τήν έν γένει προσφοράν των εις τούς 
διοφόρους τομείς τής έθνικής ζωής.

Έπίσης έχουν καθήκον καί οί φυσικοί 
φορείς τών Δημοσίων Σχέσεων εις τήν 
Αστυνομίαν, ήτοι τά Τμήματα Δημοσίων 

Σχέσεων, κατά τήν έκτέλεοιν τών δια
φόρων προγραμμάτων νά συνεγείρουν, 
παροτρύνουν καί ένθουοιάζουν τό σύ· 
νολον τοϋ προσωπικού τής Αστυνομίας, 
ϊνα καθίσταται μετά πίστεως καί ζήλου 
φορεύς τών Δημοσίων Σχέσεων.

Οφείλουν τά ώς άνω τμήματα έπίσης, 
διά σεμιναρίων, φυλλαδίων καί άλλων 
μέσων ένημερώσεως νά τονίζουν εις τό 
προσωπικόν τών Σωμάτων τά όποια ά- 
πστελοϋν τήν Αστυνομίαν τόν συλλογι
κόν χαρακτήρα τής έφαρμογής τών Δη
μοσίων Σχέσεων, τήν ύπεύθυνσν, θετι
κήν καί δημιουργικήν προσφοράν έκά- 
ατου άστυνομικοϋ οργάνου εις τήν κα
θολικήν προσπάθειαν ταύτην.

Είναι άποδεδειγμένον άτι διά νά έκ- 
τελεσθή μία αποστολή εις τό άκέραιον 
δέν χρειάζεται πολλάκις ούτε οί βαθμοί 
ούτε ή μεγάλη μόρφωσις' χρειάζεται πε
ρισσότερον ή θερμουργός πνοή τής πί
στεως έπί τήν σκοπιμότητα καί γενικώς 
τήν ώφέλειαν τής ώς άνω άποστολής.

Διότι, έάν κάποιος δέν πιστεύη εις 
τήν ιδέαν τήν όποιον ύπηρετεί ,δέν δύ- 
ναται νά άποδώση έργον ώφέλιμον, οϋ- 
τε διά τήν ύπηρεσίαν του, άλλ' ούτε καί 
διά τό κοινωνικόν σύνολσν. Μόνον ή 
πίστις διά τήν άξίαν καί τήν ώφελιμότη- 
τα τοϋ έργου διεγείρει τόν ένθουσια- 
σμόν, τήν δραστηριότητα καί τόν ζήλον, 
ώθεϊ δέ τόν άνθρωπον εις τήν δημιουρ
γίαν καί έν γένει εις τήν έκτέλεοιν τής 
άποστολής του, κατά τόν πλέον πρόσ- 
φορον καί έπωφελή τρόπον.

Ή  όνάλογος όθεν άγωγή τοϋ πολί
του, συμπληρουμένη άπό τήν συμπαρά- 
στοσιν τοϋ Κράτους, έτι δέ ή πίστις τοϋ 
συνόλου τών άστυνομικών οργάνων εις 
τάς άρχάς τών Δημοσίων Σχέσεων καί 
τούς σκοπούς τούς όποιους ύπηρετοϋν 
αύται άποτελοϋν τάς κυριωτέρας προϋ
ποθέσεις τής έφαρμογής αύτών εις τήν 
Αστυνομίαν.
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αίας των. (Οικίαν, άγρόν, έργαστήριον κ .λ .π .). Πρός τούτο 
οί κύριοι έφθοναν κάποτε εις τό νά λαμβάνουν άπάνθρωπα 
μέτρα. Αναφέρεται π.χ. περίπτωσις κατά τήν όποιαν, διά 
νά εμποδίσουν τούς δούλους τούς εργαζομένους εις Ζαχα
ροπλαστεία νά τρώγουν τήν Ζύμην, ή τά γλυκίσματα, έτοπο- 
θετούοαν περί τόν λοιμόν των ένα χαλκά, ώς φίμωτρο, 
ώστε νά μή δύνανται νά πλησιάσουν τήν Ζύμην. Πλήν τών 
κλεπτών οί άστυνάμοι έκόλαΖον καί οσους προεκάλουν έκ 
προθέσεως, ή έΕ άμελείας, Ζημίαν εις άλλοτρίαν, κινητήν 
ή άκίνητον περιουσίαν. Τοΰτ’ αύτό ίσχυε προκειμένου καί 
περί κυρίων Ζώων, έάν τά τελευταία διέφευγον τής προ
σοχής των καί πρΟεκάλουν άγροΖημίαν.

Τέλος οί άστυνάμοι παρηκολούθοειν τά όρια τών κτη
μάτων, άπαγορεύοντες τήν μετακίνησίν των ύπό τών γειτ- 
νιαΖόντων. « . . .  καί τών ορίων τών πρός άλλήλους, όπως 
άνεγκλήτως έχωσιν, καί όσα τούτους άλλα τής έπιμελείας 
όμοιότραπα». Εν περιπτώσει άμφισθητήσεως, ώς πρός τήν 
θέσιν τών άρίων συνεπεία μετακινήσεώς των, ή διαφορά έ- 
λύετο ύπό τών άστυνόιμων. Τό έν προκειμένω κείμενον του 
άθηναϊκού νόμου δέν διεσώθη πλήν τριών λέΕεων σημαι
νόντων «Τόν όρον μή ύπέρβαινε». Φαίνεται όμως, ότι ό 
Πλάτων συνεπλήρωσε τόν νόμον, ότι έγραφε ότι: «Πρώτος 
έστω νόμος οϋτος: μηδείς θιγέτω εις τά όρια, τά χωρίΖοντα 
τόν άγρόν αύτοϋ άπό τού άγρού τού γείτονος μηδείς πει- 
ραθήτω νά διασείοη τόν μικρόν λίθον, τόν όρίΖοντα τήν 
φιλίαν καί τήν έχθρον, τόν λίθον όν ένόρκως ύπεσχέθη- 
σαν, έν μέσω τών θεών νά τηρήσωσιν, έν ή άρχήθεν έτέθη 
θέσει».

3 . Έ π ί β λ ε ψ ι ς  έ φ α ρ μ ο γ ή ς  ο ικ ο δ ο 
μ ι κ ώ ν  κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν .

Οί δέκα άστυνάμοι ήοαν εις τάς Αθήνας έπιφορτιομέ- 
νοι καί μέ τήν οικοδομικήν θά έλέγομεν άστυναμίαν, τούτέ- 
στιν εϊχον άπαντα καί μάλιστα έπηυΕημένα τά καθήκοντα τού 
σημερινού Γραφείου Πολεοδουίας. Έ ν  πρώτοις λόγω τής 
στενότητος τών όδών καί διά νά διευκολύνεται ή κυκλοφο
ρία άπηγόρευον τήν οίκοδόμησιν έΕωθι τής οικοδομικής 
γραμμής. Πρός τούτοις άπηγόρευον τήν πρός τό μέρος τών 
όδών κατασκευήν έΕωστών, ή οχετών μετεώρων έκβαλόν- 
των εις τήν όδόν. Τέλος άπηγόρευον τό ηρός τήν όδόν 
άνοιγμα τής θύρας. Ό  νόμος οΰτος ίσχυοε εις νεωτέρους 
χρόνους, διότι ώς όναφέρει ό Πλούταρχος παλαιότερον αί 
θϋραι τών λαϊκών κυρίως οπιτιών άνοιγαν πρός τά έΕω, 
οπότε οί ένοικοι πριν έΕέλθουν τής οικίας των έκτυποΰσαιν 
έσωθεν, διά νά μή τραυματίσουν κανένα περαστικό έάν ά
νοιγαν Εαφνικά τήν πόρτα.

«Καί τάς οδούς κωλύουσι (οί άστυνάμοι) κατοικοδο- 
μείν καί δρυφάκτους ύπέρ τών όδών ύπερτείνειν καί οχε
τούς μετεώρους εις τήν όδόν έκρουν έχοντας ποιεϊν καί 
τάς θυρίδας εις τήν όδόν άνοίγειν8 . . .» .

Οί άστυνάμοι έπέθλεπον καί διέτασσον τήν έπισκευήν 
ή τήν κατεδάφισιν κτιρίου, τό όποιον ήτο έτοιμόρρσπον καί 
ώς έκ τούτου επικίνδυνον « . . .  καί τών πιπτόντων οικοδο
μημάτων, γράφει ό Αριστοτέλης, καί τών όδών σωτηρία καί 
διόρθωσις».

Ή  έπισκευή ωσαύτως καί ή συντήρηοις τών εντός της 
πόλεως όδών έβάρυνε τούς όστυνόμους. Πρός τούτο διε- 
τίθεντο δημόσιοι ύπηρέται, ώς καί οημαντικόν ποσόν έκ τού 
δηιμοσίου χρήματος, κατά μίαν όποψιν τού Γίλβερτ.9, Φαίνε
ται πώς καί τά δημόσια κτίρια τής πόλεως παρηκολούθαυν 
οί άστυνάμοι, ώστε νά μή ύφίστανται βλάβας, τιμωρουντες 
ούστηρώς τούς πσροβάτας.
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νήν Κορινθίαν καί άφοΰ καθ’ όδόν, οί δήμιοί των, ώς νέοι 
’Ιουδαίοι, διεμοίρασαν τά ίμάτιά των, κατέληξαν τήν ήμεραν 
τής Άναστάσεως, 16 ’Απριλίου, είς απρόσιτον περιοχήν τών 
Καλαβρύτων δπου όμαδικώς καί δμού μεθ’ έτέρων άθώων πο
λιτών οτρατοπέδου τινός εδρον τραγικόν θάνατον, θάνατον, τόν 
όποιον άνέμενον ώς λύτρωσιν πλέον.

Ώ ς ήμέρα έκτελέσεως έπελέγη ή τοιαύτη τής Αναστα- 
σεως τού θεανθρώπου καί τής άγάπης. Τήν άγίαν αδτήν ημέ
ραν,* αντί τών καθιερωμένων ασπασμών, οί δήμιοι έακορπιζον 
τόν θάνατον καί άντί εύχών τά πυρωμένα βόλια των.

ΙΙοίον, Ισως νά διερωτηθή καί δ άπλούστερος άκόμη άν
θρωπος, τό έγκλημά σας τό όποιον έπέσυρε τοσαύτην μήνιν 
τών δημίων σας;

"Ένα καί μόνον,
Τό δ,τι δπείκοντες εις τήν φωνήν, τής σπαραζουσης _υπο 

τόν ζυγόν τής τριπλής κατοχής πατρίδος μας καί έπικινδύνως 
άπειλουμένης υπό τών έντολοδόχων τοϋ διεθνούς Κομμουνι
σμού έντοπίων μιαθάρνων του έδέχθητε νά υπηρετήσετε εις τα 
Σώματα ’Ασφαλείας, τά όποια, τήν έποχήν έκείνην απετέλουν 
τήν υποτυπώδη μέν, μοναδικήν δμως Εκφρασιν τής έννοίας τού 
Κράτους.

Μάρτυρες συνάδελφοι, , ,
Τό άκάνθινο στεφάνι πού έφορέσατε, δ Σταυρός που έαυ- 

ρατε, δ Γολγοθάς πού άκολουθήσατε, τά βασανιστήρια πού υ- 
πέστητε, τό αίμα μέ τό όποιον έποτίσατε τήν φιλόξενη τούτη 
γή δέν άπέβησαν έπί ματαίφ.

Όμού μέ τό αίμα χιλιάδων τέκνων τής φιλτάτης μας πα
τρίδος, πού έχόθη έπί μίαν όλόκληρον 5ετίαν μετά τό ϊδικον 
σας μαρτύριον, άπετέλεσαν τόν πΰρινον καί καταρακτώδη πο
ταμόν ό όποιος έσάρωσε κυριολεκτικώς τά στίφη τών έδω έν
τολοδόχων τού διεθνούς Κομμουνισμού.

Ώ ς έχων τήν μεγάλην τιμήν νά έκπροαωπώ τήν στιγμήν 
ταύτην τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δπερ πλέον ή εόόρ- 
κως υπηρετήσατε, αδς μεταφέρω τό μήνυμα τής άγάπης καί 
εύγνωμοσύνης τού κ. ’Αρχηγού μας καί άπάντων γενικώς τών 
συναδέλφων μας καί σάς ύποσχόμεθα δτι, ή σκιά σας ως καί 
ή τοιαύτη δλων τών νεκρών τού ’Αστυνομικού Σώματος, άπό 
τού πρώτου θύματος τού καθήκοντος, Άστυφύλακος Καζή Ιω- 
άννου, άπανθρακωθέντος τήν 25ην ’Ιουνίου 1922 έν τή προ
σπάθεια του νά διααώση κινδυνεύοντας συνανθρώπους έξ έκρα- 
γείσης μεγάλης πυρκαϊάς έν Πάτραις, μέχρι καί τού τελευταίου 
τοιούτου, άστυφύλακος Δημητρίου Πεγιά, σφαγιασθέντος την 
25.2.73 έν Άθήναις, ύπό αίμοσταγοΰς δολοφόνου Νικ. Κοεμτζή.

Ε π ι τ ά σ σ ο υ ν
είς δλους ήμάς τούς διακονούντας ήδη τό ’Αστυνομικόν *,ώμα, 

Ό π ω ς ,
Β α σ ι ζ  ό μ ε ν ot είς τήν άποκτηθεΐσαν πείραν μισού και
πλέον αίώνος. , ,  „ ,

Π ρ ο σ γ ε ι ο ύ μ ε ν ο ι  πρός τά σημερινά δεδομένα, 
κ α τ α κ τ ώ ν τ ε ς  τήν ψυχήν τών Ελλήνων πολιτών και 
ά κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ε ς  πιστώς τήν ύπό τών Ενόπλων Δυ
νάμεων άναληφθεΐοαν Εθνοσωτήριου πρωτοβουλίαν, συνεχισω- 
μεν μέ πίστιν, θάρρος, αύτοπεποίθησιν, ηύξημένην τής Απο
στολές μας εύθύνην, ύψηλόν φρόνημα καί ισχυράν θέλησιν τόν 
σκληρόν άλλ’ ώραίον δρόμον μας καί καταστήσωμεν τήν Αστυ
νομίαν Πόλεων, ώς τήν καλυτέραν τοιαύτην, μεταξύ δλσκλή- 
ρου τού πεπολιτισμένου κόσμου.

Ή  μνήμη σας, άς είναι αιώνια».
Μετά τήν όμιλίαν τού κ. Δ/ντού ύπό τής μαθήτριας 

τής Σ Τ '  τάΕεως τοϋ Γυμνασίου Δερβενιού Δεσποίνης Χα- 
τΖημάρκου άπηΥΥέλθη άπό στήθους τό γνωστόν πολεμικόν 
ποίημα τοϋ Τυρταίου.

Πλήν τοϋ κ. Καραθανάση, στέφανον κατέθεσαν ό Νο
μάρχης Κορινθίας κ. Κύτταρης, ό Στρατ. Διοικητής Κοριν
θίας Συντ/ρχης κ. Σερέτης, ό έκπροσωπών τόν Ανωτερον 
Δ/'τήν Χωροφυλακής Πελοποννήσου άντισυνταγματάρχης κ. 
Άγγελάκης καί ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Δερβενιού, κ. 
ΚαροϋΖος. Παρέστησαν, έπίσης, ό Διοικητής Χωροφυλακής 
Κορινθίας κ. Μαργαρίτης καί πλήθος κόσμου έκ τών πέριΕ 
κοινοτήτων. Τήν όλην τελετήν έκάλυψεν είδησεογραφικως, 
τό Κινηματογραφικόν - Ραδιοφωνικόν Συνεργειον του Α .Α . 
Π. τό όποιον έν συνεχεία άνεχώρησεν είς Πάτρας.

Τ ώ ν  ά ε ι μ ν ή σ τ ω ν  ο υ ν α δ έ λ φ  ων  ή 
μ ν ή μ η  ά ς  ε ί ν α  α ι ώ ν ι α .  Τ ό  χ ώ μ α  
τ ή ς  Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ή ς  γ ή ς ,  π ο υ  τ ο υ ς  
σ κ έ π α σ ε ,  ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό .  .

«Α.Χ.»

1021



έναφμονίζει τήν Πειθαρχίαν μέ τήν Ελευθερίαν, τήν 
δικαιοσύνην μέ τήν δύναμιν καί τήν σοφίαν μέ τόν ή- 
ρωϊαμόν: ένα ηρωισμόν πού δσο καί αν δέν είναι δρα- 
τός καί συγκεκριμένος, τό Αλογο πάθος του σχεδιάζε
ται κάποτε σύμφωνα πρός τά Ελληνικά μέτρα.

Αύτδ λοιπόν τό μετακλασσικό παρόν, ή μετά τήν 
"Αλωσιν πνευματική καί πολιτική ζωή, αί θεολογικαί 
σπσυδαέ καί ή έν γένει ύπόστασις τοΰ "Εθνους ώφειλαν 
να τό άνεύρουν διά μιας έπιστροφής εις τό Βυζάντιον.
Επρεπε να ζήσουν έκεΐ τό άδελφικό σμίξιμο των Πι

στών, τις έκκλησιαστικές έορτές, τόν πλούτο τοΰ θρη
σκευτικού συναισθήματος, τήν κοινοβιακή διαμόρφωσι 
τής Αγροτικής ζωής καί να έπιστρέψουν ύστερα εις τόν 
έαυτόν τους, στις ρίζες τής φυλής των, εις τήν πλέον 
τιμίαν καί άγνήν έκδήλωσιν τής ψυχής τού λαού μας, 
που στάθηκε ή 'Ελληνική ’Επανάστασις (διά νά συντε- 
θή καί νά διαμορφωθή δ Ε θ ν ι κ ό ς  χ α ρ α κ τ ή 
ρ α ς  μ α ς). Χάρις είς τό ήθος μιας τέτοιας πορείας 
τό Βυζάντιο θά έγένετο ζωή, καί ή συνέχεια τής Ε θνι
κής μας ένότητος θά έφάνταζε Αδιάσπαστος. Ά λλ’ ή 
πορεία τής έπιστροφής δχι μόνον δέν έπεχειρήθη—άπό 
ποιους άλλωστε ήτο δυνατόν νά έπιχειρηθή;—Αλλ’ ού- 
δέ κάν συνελήφθη ως αίτημα. Ούτως, αί ρίζαι τής ΙΙαρα- 
δάσεως τοΰ Νέου Ελληνισμού άπεκόπησαν καί δύο μετά 
ταυτα έπιφαινόμενα ως Αναγκαία συνέπεια, ένεφανί- 
σθησαν: ό Λογιωτατισμός καί ό Λεβαντινισμός.

Ο Λ ο γ ι ω τ α τ ι σ μ ό ς ,  (κοινωνιολογικώς 
προσδιορίζεται άπό τήν φεουδαρχίαν) μέ τήν παράθε- 
σιν Αρχαίων γραμματικών τύπων, άνευ ούδεμιάς σχέ- 
σεως πρός τό πνεΰμα τής ’Αρχαίας Ελλάδος, αίτεΐται 
τήν Απόδειξιν τής βιολογικής συνεχείας τής φυλής χά
ρις είς τήν γλώσσαν. ΟΕ έκπρόσωποί του, μή δυνάμε- 
νοι νά ύποπτευθοΰν κάν τάς εύρείας Αλληλουχίας τοΰ 
Πνεύματος, είναι εύτυχεϊς, καθ’ ότι δέν Ιλαβον συνεί- 
δησιν τής μικρότητός των. Χάρις είς τήν μακαριότητά 
των, τήν τυποποίησι τής μηχανικής άπομνημονεύσεως 
καί τήν έλλειψιν κάθε έρωτικοΰ οίστρου πρός τήν Ά -  
λωσιν καί τό Βυζάντιον, άδυνατοΰν νά ζήσουν κάθε 
δράμα, νά κατανοήσουν τις δργιαστικές Αντιθέσεις πού 
κλείνει τό Αντικείμενο δταν πρόκειται νά γίνη Αληθής 
πνευματική ζωή. Είς χεΐράς των τό Βυζάντιον περιέ- 
πεσεν «είς βιοποριστικώς διδακτέα ύλη» ή είς βάναυσο 
τέχνασμα. Ένψ τό Βυζάντιον είναι ερμηνεία ψυχής καί 
ήθικό θέμα στήν διακονία τοΰ Ελληνικού Πνεύματος. 
Αύει χάρις στήν αύτάρκειά του δχι μόνο τά ηθικά 
προβλήματα τοΰ νέου Ελληνισμού, Αλλά καί τά κοινω
νικά του.

'Ο Λ ε β α ν τ ι ν ι σ μ ό ς  είναι καθολικό κίνη
μα πνευματικής υπαγωγής τής έν γένει Παιδείας είς 
τούς ξένους πνευματικούς συρμούς τής Ευρωπαϊκής πα
ρακμής διά μεθόδων αίτινες Ανεπτύγθησαν είς τήν 
Δύσιν μετά τήν ’Αναγέννησιν: Κοινωνιολογικώς έκεΐ 
πού δ Λεβαντινισμός έχει δ υ τ ι κ ά ς έπιδράσεις 
φορεύς του γίνεται ή μεγάλη Αστική τάξις, έκεΐ δμως 
πού έπικρατεΐ ή νωχέλεια τών στοιχείων τής ’Ανατο
λής (Αμανές κλπ.) έκπροσωπεΐται άπό τήν έργατική 
τάξι καί πιό συγκεκριμένα άπό τό μέρος της Ακριβώς 
έκεΐνο πού έσχηματίαθη μακράν τής δημοτικής παρα- 
δάσεως, έπί δέ τοΰ πολιτιστικού ύπό τής κεφαλαισκρα- 
τίας. Ή  μεγάλη Αστική τάξις καί σημαντικόν μέρος, 
τοΰ προλεταριάτου είς τήν Ελλάδα, Αν καί Αντιθετι
κοί κοινωνικοί σχηματσμοί, συνεμάχησαν κατά τά με
ταπολεμικά ϊτη στήν μορφή τοΰ πολιτισμού των. Διότι 
Ασχέτως πρός τάς πολιτικός των προσδέσεις (οί έργά-

ται συνδέονται μέ τό Κ.Κ.Ε. καί οί μεγάλοι Αστόί μέ 
τήν Κέντρο - Δεξιά), Α π ο δ έ χ ο ν τ α ι  τήν κοι
νήν Ιδεολογίαν τοΰ ύλισμοΰ, ρέποντες πρός έξωγενή καί 
δάνεια πολιτιστικά σχήματα κατά τρόπον αυτόχρημα 
πηθικιστικόν.

"Ετσι καί ή κοινωνική διαπάλη τών δύο αυτών 
μορφών τοΰ Αεβαντινισμοΰ, δηλαδή ή άντίθεσις τζάζ 
καί Αμανέ, συντελείται έκτός τοΰ κοινωνικού χώρου 
τοΰ νέου έλληνιαμοΰ μας. Προφανώς οί δύο αύτές κοι
νωνικές τάξεις δέν Αντιμάχονται γιά  τήν κοινωνικο- 
πσίηοι Αλλά γά τήν έγωϊστικώτερη ίδιοποίησι τών μέ
σων τής παραγωγής καί τής οικονομίας γενικώτερον. 
Μόνον οί μικροί Αστοί, οί Ακτήμονες χωρικοί καί οί προ
πολεμικοί φορείς τοΰ μεσοαστικού έθνισμού μέ τούς 
νέους Αξιωματικούς λόγψ φύσεως καί θέσεως παρακο
λουθούν τό έθνικό - κοινοτικό ιδεώδες τοΰ 'Ελληνισμού 
σέ σοσιαλιστικές έκσυγχρονσμένες Αναλογίες.

Ό  «δυτικός» Λεβαντινισμός καί ό Λογιωτατισμός 
συνεμάχησαν είς τήν έπιστημονικήν μέθοδον. Είς τήν 
εύκολον καί Απλήν ά π ο μ ό ν ω σ ι ν  καί ά ν ά -  
λ υ σ ι y Αναπέθεσαν δλον τόν φόρτον καί τήν εύ- 
θύνην τού πνευματικού Δημιουργού. Ή  ψυχή χωρίς τό 
αίσθημα τής στενής Αλληλουχίας τών προβλημάτων τής 
Ανθρώπινης ύπάρξεως, μακράν τοΰ φόβου τής μονομέ
ρειας καί τής Πνευματικής όλιγαρκείας, άπεμονσΰτο 
είς μερικάς Αναλύσεις καί έτελείωνε. Ή  διαρκής ά- 
V η σ υ χ  ί α καί ά μ φ ι β ο λ ί α διά τήν ύπερ- 
τίμησιν ή ύποτίμησιν γεγονότος τινός τής "Πνευματι
κής ζωής, ή Α γ ω ν ί α δ ι ά  τήν σύλληψιν καί άνάπλοσιν 
πσλυσημάντου κοινωνικής κατασκευής, άπεμπολήθησαν. 
Τ ό Πνεΰμα Απώλεσε τόν π ο λ ε μ ι κ ό ν  χ α ρ α κ τ ή -  
ρά του, διότι ή συνείδησις έπαυσε νά μάχεται ή καί νά 
φρουρή τήν Αλήθειαν. ’Από «ένώπιος ένωπίψ» ό Ανθρω
πος έγινε ένώπιος τών χαρτιών καί τών ρημαγμένων 
φυλλάδων. Ή  σκέψις δμως δέν είναι απλή ή Αδιάφο
ρος θεωρητική ένέργεια, Αλλ’ είναι κατ’ έξοχήν έκ- 
δήλωσις δ ρ ά σ ε ω ς. ’Αντιπροσωπεύει μίαν πλου- 
σίαν είς έντασιν καί πλάτος ζωήν, πού ζητεί νά αύτο- 
πραγματοποιηθή καί έξωτερικώς, όπως έσωτερικώς έχει 
γίνει πραγματικότης. Αί σχέσεις συνεπώς τών πρα
γμάτων δέν νοούνται μέ τήν τυπικήν λογικήν ή τήν 
Ανάλυσαν, Αλλά κ α τ α κ τ ώ ν τ α ι  εις τήν συνεί- 
δησίν μας, είς τήν διαπάλην πρός τόν ίδιον τόν έαυτόν 
μας. Είτα καθίστανται διά τοΰ γενικού νοηταί, πραγμα
τικόν δμως είναι 'μόνον τό Ατομικόν. Π έ ρ α ν  α
κριβώς άπό τήν άνάλυσιν κεΐται τό νόημα, πολυσήμαν- 
τον, Αγωνιώδες καί έρωτηματικόν, έμπλεον Αμφιβολί
ας καί πόνου, δπου μόνον μία ώρθωμένη πνευματική 
συνείδησις δύναται νά παραβιάση τό μυστικόν του καί 
νά τό γνωρίση κατ’ άποκάλυψιν. Ή  μέθοδος τών φυσι
κών έπιστημών δέν είναι είς θέσιν νά συλλάβη νονόμα
τα, διότι δέν είναι είς θέσιν μέ τά μέσα τής όρθολογι- 
στικής Αναλύσεως νά προχωρήση ή έπιστήμη είς τόν 
έσωτερικόν, τόν ύποκει,μενικόν κόσμον τών Α ξ ι ώ ν ,  
είς τάς όποιας άναφέρονται τά νοήματα.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας, ή μετά τήν Ελληνικήν 
’Επανάστασιν πνευματική ζωή ύπήρξεν ένα άσύστολον 
ψεύδος. Οί Νέοι, περισσότερον έπιρρεπείς είς έπίκρισιν 
τών κρατουντών, κατεφέρθησαν έναντίον τής Παραδό- 
σεως. "Επεσαν κατ’ Ανάγκην θύματα τοΰ Δυτικοΰ ή ’Α
νατολικού Αεβαντινισμοΰ, διότι τά πνευματικά ιδρύμα
τα δέν έλύτρωναν πόθους ψυχής, δέν διάνοιγαν προο- 
πτικάς καί δέν έπέλυαν ήθικά προβλήματα. ΤΗταν σχο
λές έπαγγελματιών, ήθικά ξερριζωμένων Ανθρώπων.



Α Π Ο Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α

Τ Α rJ E A  Μ Α Σ
ι _______________________________

Τόν παρελθόντα μήνα Οκτώβριον, 
εις  τήν περιοχήν τής δικοιοδοοίας τής 
Ύποδ/νσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθη
νών, έσημειώθησαν 826 τροχαία άτυχή- 
ματα.

Αί συνέπειαι τών τροχαίων αύτών α
τυχημάτων ήσαν ή πρόκληοις μεγάλων 
άλικων Ζημιών, ό τραυματισμός 558 ά- 
τάμων καί δυστυχώς ή θανάτωσις όκτώ 
( 8 ) συνανθρώπων μας. Παροθέτομεν 
τόν μακάβριον κατάλογον τών τελείως 
άδικαιολογήτως άπολεσθέντων άνθρωπί- 
νων ύπάρΕεων καί έκφράΖουεν τήν συμ
πάθειαν καί τά συλλυπητήριά μας πρός 
τούς οικείους των:

1. Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ  Δημήτριος, έτών 75.
2. ΓΑ ΓΑ Ν Α Σ Άριστείδηο, έτών 27.
3. Β ΙΔ Ο Σ  Νικόλοος, έτών 55.
4. ΣΟ Υ Λ Η Σ  Αντώνιος, έτών 55.
5. Ο ΡΦ ΑΝ Ο Σ Τρύφων, έτών 14,
6 . Π ΑΝ ΑΓΗ Σ Βασίελιος, έτών 8 .
7. Α Ν ΤΩ Ν Α ΚΟ Σ Αντώνιος, έτών 31 

καί
8 . Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Η Σ  Σπυρίδων, έτών 19. 
Έ κ  τής προανακρίσεως προέκυψεν,

ότι όλα τά άνωτέρω τροχαία άτυχήματα 
ήμποροΰσαν νά μή εϊχον συμβή, έάν ο
δηγοί καί πεΖοί έσέβοντο τούς κανόνας 
κυκλοφορίας κοί έτήρουν αύτούς μετά 
σχολαστικότητας καί θρησκευτικής εύ- 
λαβείας.

Όπως διαπιστώνει κανείς, εις τόν κα
τάλογον τών θυμάτων, τά άτομα αύτά 
άνήκουν ε ις  μέσην ήλικίαν. Χάνονται 
άπό τήν Ζωήν τήν στιγμήν κστά τήν ό
ποια θά ήδύνσντο νά προσφέρουν εις τά 
κοινωνικόν σύνολον.

Δυστυχώς, ή άνθρωποθυσία εις τόν 
Μολώχ τής άσφάλτου καί του τροχού 
αυνεχίΖεται χωρίς άνάπουλαν. Οί όρθώς 
φρονοΰντες τί πρέπει νά πράΕουν; "Εν 
καί μόνον. Νά έκδιώΕουν τούς έπικινδύ- 
νους όδηγούς άπό τάς όδούς καί νά 
φροντίσουν, ώστε νά διαπαιδαγωγηθώ- 
μεν κυκλοφοριακώς. Ή  έπικρατοϋοα κα- 
τάστοσις είναι πλέον άπαράδεκτος διά 
τήν Χώραν μας.

ΑΘΑΝ. I. Κ Α ΡΑ Ν ΤΩ Ν Η Σ 
Ύπαστυνόμος Α '

Έπιστολαι
Αίσθάνομοι βαθεϊαν τήν ύποχρέωσιν 

νά εύχαριστήσω καί δημοσίως τούς δια
κεκριμένους 'Αστυνομικούς τής 'Υπηρε
σίας Αμέσου Δράσεως τής Διευθύνσε- 
ως Κερκύρας, κ ,κ . EMM. ΧΑΤΖΑΚΗ Ν

καί Α Λ ΕΞ. Σ Κ Ο Ρ Δ ΙΛ Η Ν , οί όποιοι έκ- 
τελοϋντες υπηρεσίαν μέ περιπολικόν ό
χημα τήν νύκτα τής 1 0 ης πρός 1 1 ην 
Οκτωβρίου έπελήφίθησαν τροχαίου άτυ- 

χήματός μου. Βοθύτατοι γνώσται τής 
ψυχολογίας τού οδηγού ό όποιος έχει 
μόλις πρό ολίγου ύποστή τροχαϊον άτύ- 
χημα έΕετέλεσαν μέ άψογον τρόπον τό 
ύπηρεσιακόν των καθήκον, άλλά καί διά 
τής μεθοδικής άντιμεττωπίσεως τού συμ
βάντος άπέδειΕαν ότι τό σύνθημα τής 
Υπηρεσίας Τροχαίος Κινήσεως «Φίλε 

μας όδηγέ. . .»  είναι ουσιαστικού περιε
χομένου. Απευθύνω θερμόν «ΕΥΓΕ» 
εις τήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Κερκύ
ρας, ή όποια περιλαμβάνει εις τούς κόλ
πους της άΕια Στελέχη ώς οί προανα- 
φερθέντες Αστυφύλακες.

ΕΛΕΥΘ . Μ Ω ΡΑ Ί Τ Η Σ  
Υπάλληλος Υ .Π .Α .

★

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

ΙΙρός: Τά Άρχηγεϊον ’Αστυνομίας Πόλεων 
Τποδ/νσιν Σωματικής καί Πνευμα
τικής ’Αγωγής Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων.

’Αθήνας
Τποβάλλομεν ύμΐν τάς θερμοτάτας εύ- 

χαριστίας τής Δημοτικής ’Αρχής διά τήν 
διάθεσιν τηλεοπτικού - φωτογραφικού 
συνεργείου κατά τήν πραγματοποιηθεϊααν 
άπά 12—14.10.1973 πανηγυρικήν έπίσκε- 
φιν τού Δήμου είς τήν ύπ’ αύτοδ υίοθετη- 
θεϊσαν Κοινότητα Φιλαδελφείου Λαγκαδά 
καί είς τό συνοριακόν Φυλάκιον Δοϊράνης, 
δπερ τά μέγιστα συνετέλεαε διά τήν προ
βολήν τής ώς άνω εκδηλώσει’)- μας.

' °  δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟΣ

*

Πρός

Τά Τπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως
Άρχηγεϊον Ά-στυν. Πόλεων ’Αθηνών 
’Αστυνομικήν Δ/νσιν ’Αθηνών, Σταδίου 
10.
Τποδ/νσιν Γενικής ’Ασφαλείας, Μεσο
γείων 14.

Τήν παρά τή Τποδ/ναει Γεν. ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, Τπηρεσίαν ναρκωτικών, πλα

στογραφίας, άπάτης, Μεσογείων 14.
’Αθήνας

Έπανελθών έξ 'Ελλάδος είς Τορόντο - 
Καναδά ένθα άπά Ιδετίας τυγχάνω έγκα- 
τεατημένος, αισθάνομαι ζωηροτάτην ύπο- 
χρέωσιν δπως έκφράσω τάν θαυμασμόν μου, 
τήν εόγνωμοσόνην μου καί τήν πλήρη I- 
κανοποίησίν μου πρός τήν παρά τή Τπο- 
διευθνύσει τής Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών, 
ύπηρεσίαν διώξεως ναρκωτικών, πλαστο
γραφίας καί άπάτης, τάν Προϊστάμενον αύ- 
τής ’Αστυνόμον κ. Μιχ. Λιάπην καί ίδίφ 
τάν έπιληφθέντα Τπαστυνόμον κ. Γεώρ
γιον Μαυροειδήν, ϊτ ι δέ καί πρός δλόκλη- 
ρον τά Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων Ε λ 
λάδος διά τήν ταχυτάτην, έντάς ένάς 24ώ- 
ρου, έξιχνίασιν τής είς βάρος έμοδ τήν 3ην 
’Οκτωβρίου 1973 κατά τήν δλιγοήμερον 
διαμονήν μου έν Άθήναις γενομένης Οπό 
δύο άτόμων δ ι’ άπάτης άφαιρέσεως παρ’ 
έμοδ ποσοδ δραχμών όκτώ χιλιάδων 
(8.000), τήν σύλληώιν τών δραστών, τήν 
άφαίρεσιν παρ’ αύτών καί τήν είς έμέ πα- 
ράδοσιν τοδ έν λόγφ χρηματικού ποσοδ τήν 
5ην 'Οκτωβρίου 1973.

Είλικρινώς διαβεβαιώ Τμάς δτι καί διά 
τήν αιτίαν ταύτην σεμνύνομαι έπί τά δτι 
τυγχάνω Έ λλην.

Μετά τιμής 
PETER APOSTOLOU 

BOX. 130 POST. STATION Η 
TORONTO 13 ONT CANADA

¥

AMBASSADE DU JAPON 
EN GRECE

Άθήναι, 18 ’Οκτωβρίου 1973 
Πράς τόν Κύριον Διοικητήν,
Τποδ/νσιν Τροχαίας Κινήσεως,
Άγιου Κωνσταντίνου 38,

Έ  ν τ α δ θα
Κύριε Διοικητά,

’Εκ μέρους τής Ιαπωνικής Πρεσβείας, 
έπιθυμώ νά έκφράσω θερμάς εύχαριστίας 
διά τήν ευγένειαν καί πρόθυμον έξυπηρέ- 
τησιν μέ τήν δποίαν ή &φ’ Τμάς Τπηρε- 
σία ύπεδέχθη τήν δμάδα τών ’Ιαπώνων 
Αξιωματικών τής Τροχαίας τοδ Τόκυο 
τήν ΙΟην τρέχοντος μηνός.

Μετά τιμής 
TASUO TAKAHASHI 

Β ' Γραμματεός

Έν Άθήναις τή 29.9.1973 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Είμαι τακτικάς άκροατής τής πρωινής 
Ραδιοφωνικής έκπομπής σας, τής άίφιερω- 
μένης είς τήν κυκλοφοριακήν κίνησιν τών 
Αθηνών.

Εκπομπές σδν κ ι’ αύτή μεγάλως συμ
βάλλουν είς τήν διευκόλυνσιν τής κυκλο
φορίας καί τήν πρόληψιν τών άτυχημά- 
των, μέ τάς καθημερινάς συμβουλάς καί 
συστάσεις πρός τούς δδηγούς, γ ι’ αύτά καί 
θεωρώ χρέος μου νά άπευθύνω συγχαρη
τήρια σ’ δλους δσους συνέβαλον καί συμ
βάλλουν διά τήν καθιέρωσιν τής έν λόγω- 
έκπομπής.

Μέ άφορμήν τήν σημερινήν σας έκπομ- 
πήν διά τήν έπικίνδυνον όλισθηρότητα τών 
βρεγμένων δρόμων, θά ήθελα νά σάς παρα-
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καλέσω νά ένεργήσητε διά τήν άραιν μιάς 
έπικινβύνου καταστάσεως πού καθημερινώς 
καί έγώ άλλά καί πλήθος άλλων δδηγών 
Αντιμετωπίζουν.

Λόγψ τής έργοοσίας μου, κατέρχομαι κα
θημερινώς τήν δδόν Ίπποκράτους περί ώ
ραν 7ην πρωινήν καί καθημερινές σχεδόν 
άλλά δλως ιδιαιτέρως τΙς ήμέρες Παρα
σκευήν καί Σάββατον δ δρόμος (καί κυ
ρίως τδ τμήμα αύτοΟ μεταξύ Κομνηνών καί 
Διδότου) είναι βρεγμένος, άπό τό πλύσιμο 
των πεζοδρομίων πού πραγματοποιούν οί 
θυρωροί τών πολυκατοικιών καί οί όποιοι 
Αφειδώς έξαπολύουν νερδ στό δρόμο, άνα- 
μεμιγμένο συνήθως μέ διάφορα είδη άπορ- 
ρυπαντικών τά δποία καθιστούν έτι μεγα- 
λυτέραν τάιν όλισθηρότητα.

Λόγψ δέ τής κατωφερείας τής δδού 
Ίπποκράτους, ή δημιουργουμένη κατάστα- 
σις Αποτελεί καθημερινώς πραγματική πα
γίδα διά τούς δδηγούς, οί δποΐοι πολλές 
φορές έχουν γίνη θύματα τής έπικινδύνου 
αύτής καταστάσεως.

θά παρακαλούσα λοιπόν νά ληφθούν τά 
κατάλληλα μέτρα διά νά μή συνεχίζεται 
ή έπικίνβυνος αύτή κατάστασις μέσα στό 
κέντρο τών ’Αθηνών.

Εύχαριστώ μετά τιμής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΑΠΠΟΣ 

Έρατούς 46 Χολαργός—Άθήναι 
Τηλ. 6513399

♦

Πρός
Τάν κ. Γενικόν Διοικητήν Τροχαίας

’Αθηνών, 'Αγίου Κων/νου 38

Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς άναφέρω διά 
τής παρούαης, δτι σάν άκροατής τής ρα
διοφωνικής έκπομπής σας, «περί δδικής 
κυκλοφορίας», έκφράζω τό παράπονον, δτι 
ή έκπομπή μεταδίδεται κατά άραιά χρο
νικά διαστήματα, ένώ θάταν σωστότερο ή 
έκπομπή τής Τροχαίας μέ συστάσεις καί 
δδηγίες, νά γίνεται ήμέραν παρ’ ήμέραν, 
ούτως ώστε άκούγοντας οί 'Οδηγοί νά γί- 
νωνται πιό προσεκττικοί, άν δχι κάθε μέ
ρα. ’Επιδρά ψυχολογικές.

2ον Υποχρεώστε τούς δδηγούς δταν 
πρόκειται νά στρίψουν Αριστερά ή δεξιά, 
ν’ άνάβουν φλάς άπό 20—40 μέτρα πριν.

3ον Νά μή άνάβουν προβολείς δταν οί 
δρόμοι είναι φωτισμένοι, γιά  νά διευκολύ
νεται ή κυκλοφορία γιατί οί προβολείς 
τυφλώνουν.

4ον Νά μήν ψαρεύουν πελάτες οί δδηγοί 
ταξί σέ σημεία δπου ύπάρχει μεγάλη κίνη
σε-

5ον Συστάσεις καί τιμωρία στις άνεξε- 
λεγκτες ύβρεις δλων σχεδόν τών δδηγών 
ταξί. ·

6σν Υποχρεώστε δλα τά μηχανάκια νά 
μή κυκλοφορούν χωρίς φώτα καί νά έχουν 
περιορισμένο δριο ταχύτητος μέσα στις 
πόλεις, γιά  νά μή προκαλούν άτυχήματα.

7ον Νά άπογορευθή, καθ’ δλοκληρίαν, τό 
προσπέρασμα στις στροφές, έφ’ δσον τό 
άπαγορεύει ή διπλή λουρίδα.

8ον Νά γίνουν συστάσεις διά τήν έλλει- 
ψιν κατανοήσεως ώς πρός τήν χρήσιν προ
βολέων, διά νά άποφευχθοΰν τ ’ άτυχήμα
τα . καί δυστυχήματα.

’Εάν μεταδίδωνται ήμέραν παρ’ ήμέραν 
δδηγίες εις δλους τούς δδηγούς, θά γίνω- 
με δλοι πιδ προσεκτικοί, θά αυνηθίσωμε 
νά σεβώμεθα τις διατάξεις, καί τις άπα- 
γορεύσεις καί αύτό θά είναι καί άτομικό,

καί γενικό καλό, καί θά σέβεται δ ένας 
τόν άλλον.

Είμαι όδηγδς τριάντα χρόνια καί ύπο- 
λογίζω τά πάντα καί δέν είχα ποτέ Ατύ
χημα- , , ,

Βοηθήστε μας μέ συχνές εκπομπές να 
γίνωμε δλοι άκόμα πιό προσεκτικοί.

Παρακαλώ δ άνθρωπος γιά τόν άνθρω
πον.

Έ ν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1973 
Εύχαριστώ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Λέσβου 35, Α γία  Ζώνη 

Τηλ. 841.248
Σάς τά γράφω αύτά, σάν δδηγός καί 

έγώ, έπειδή έχουνε δει πάρα πολλά τά 
μάτια μου, άτυχήματα καί δυστυχήματα, 
έντός, μά προπαντός έκτός, ’Αθηνών.

Ό  Δυτικός κόσμος υπονο
μεύεται άπό τις άπεργίες έ- 

πικίνδυνα.
Α '. Έ νφ  ή άπεργία αποτελεί έπανα- 

στατικό έφεύρημα τού KARL MARX («’Α
στυνομικά Χρονικά», ’Ιανουάριος 1973, α. 
8 6 ), τό δποϊον δμως δέν συγχωρεΐ δ Σο
βιετικός ’Αστικός Κώδιξ τού 1961, άρθρον 
33 § 4, έν τούτοις ή Δύσις τήν εύλαβεΐται, 
χωρίς νά ύποπτεύεται, άφελώς, τδ μέγεθος 
τού έκ ταύτης κινδύνου: Γενική άπεργία 
στήν ’Ιταλία, γενική άπεργία στην ’Αγ
γλία καί γιά πρώτη φορά στό προπύργιον 
αυτό τού 'Αστικού - Κοινωνικού Καθεστώ
τος καί αύτών τών Δημοσίων Ίπαλλήλων, 
μέ αποτέλεσμα οί λαθρέμποροι νά άποκα- 
λούν τήν ’Αγγλία «παράδεισο τής λαθρεμ
πορίας», συνεπείφ άπεργίας τών τελωνεια
κών ύπαλλήλων.

Β '. Ή  άπεργία είναι έπαναστατική 
εισβολή στήν άστικήν κοινωνίαν καί άστι- 
κήν νομοθεσίαν, χάρις στήν άνοησία ή μάλ
λον ύπουλότητα τών συνοδοιπόρων. Είναι 
δωρεά τού KARL MARX, δχι στούς Σο
βιετικούς, άλλά στούς Δυτικούς. . . διά νά 
τούς παραλύση. Ή  «Άκρόπολις» στί 10 ’Α
πριλίου Ανήγγειλε θανάτους "Άγγλων άπό 
τήν άπεργία ύγειοναμικών ύπαλλήλων. 
θέτω ώμά, ωμότατα, τό ζήτημα: άν δ Δυ
τικός Κόσμος σκέπτεται νά έπιζήση άπό 
τή σημερινή κοινωνική θύελλα (έκτός τής 
Ε λλάδος), πρέπει νά άναθεωρήση τή στά- 
σι του άπέναντι τής άπεργίας, ή δποία τόν 
κλονίζει, χωρίς νά τό Αντιλαμβάνεται, 
δεόντως' πρέπει νά προβή σέ περιορισμούς 
στενοτέρους, πού έπιβάλλουν οί σημερινές 
έξελίξεις. "Αλλως θά είναι αύριο άργά, 
πολύ άργά, γιά  έπανόρθωσι.

Γ '. Ή  άπεργία Απεργάζεται τήν όπέ- 
ρογκον άνατίμησιν τών ειδών, δπως σήμε
ρα στήν ’Αγγλία, δπου έλλείπουν έκ τού 
λόγου τούτου 230.000 τόννοι σιδήρου. Βλ. 
Εφημερίδα «ΝΕΑ» τής 26 ’Απριλίου 1973' 
έκ τούτου έπήλθε άνατίμησις 20%—25% 
τού χάλυβος κατά τάς διαπιστώσεις τής 
αύτής έφημερίδος. Αύτό είναι τό τρομερό 
οικονομικό Αποτέλεσμα τής κηρύξεως τής 
άπεργίας, στρεφόμενο καί κατά τών λαϊ
κών τάξεων.

Δ '. Πρός τί ή άναγνώρισις τής άπερ
γίας, Αφού τά Συντάγματα παρέχουν έν- 
νομον προστασίαν πρός διεκδίκηαιν .τού δ ι
καίου τών έργατοϋπαλλήλων; Πρβλ. ΙΙρω- 
τοδ. ’Αθηνών 16953/65 (Ε.Ε.Ν. 32/842).

Ε '.  "Αν πάλιν Αποβλέπουν εις μή νό- 
μψ προστατευόμενα δίκαια, τότε δέν διεκ-

δικούν έννομα συμφέροντα, άλλά προπαρα
σκευάζουν Ανατροπήν τής καθεστηκυίας 
τάξεως, τής γενικής δπεργίας, κατά τόν 
Βενιζέλον, άποτελούσης έπανάστασιν, 6λ. 
ήμάς έν τφ ίδίψ περιοδικψ 1973, αελ. 86.

ΠΑΓΑΟΣ MIX. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ

Φωνή διαμαρτυρίας
Αγαπητοί,

"A c άποκαλυφθοϋμε καί πρέπει νά ά- 
ποκαλυφθούμε καί νά σταθούμε μέ σε
βασμόν άπένοντι στά 32 γενναία Ελλη
νόπουλα, τά όποια πιστά καί άφωσιωμέ- 
να στόν νόμον καί στις διαταγές τών 
άνωτέρων τους έδέχθησαν τις τόσον κα
τάπτυστα, τόσον δολοφονικά, τόσον ά
νανδρα έκσφενδονισθεϊσες πέτρες, τις ό
ποιες οί διαδηλωταί τής προχθεσινής 
Κυριακής έΕεσφενδόνισαν κατ' έπάνω 
τους.

Καί γεννάται τό εύλογον έρώτημα:
Γιαττί τόσον άνανδρα άρπαΕες άπό τήν 

γή, ή άλλο χέρι σοϋ έδωσε, τό λιθάρι 
καί τό έΕεσφενδόνισες έναντίον συναν
θρώπων σσυ, οί όποιοι μέ τόσην ευγέ
νειαν καί καλωσύνην σού συνέστησαν 
νά διαλυθής μέ ησυχίαν καί νά έπιστρέ- 
ψης γερός στό σπίτι σου, στήν έργασία 
σου, άφού έΕεπλήρωσες, κατά τήν γνώ
μην σου, τήν άποστολήν σου;

Γιατί τόσον κατάπτυστα καί άνανδρα 
άρπαΕες τό λιθάρι καί τό πέταΕες καί 
σύ έκρύφθης στήν πλάτη κάποιου άλλου, 
όμοιου σσυ βέβαια, που έστέκετο έμ- 
πρσσθέν σου χαοκογελώντας γιά τό κα
τόρθωμά σου! χωρίς νά έχης τό θάρρος 
νά παρακολούθησης καί νά ίδής τό άπο- 
τέλεαμα τού έγχειρήμστός σου;

Γιατί δέν έλαβες ύπ' δψει σου άτι αυ
τός πού τώρα, σϋ, έπωφελοϋμενος τής 
περιστάσεως, τόσον δολοφονικά έπεχεί- 
ρησες νά έκδικηθής, είναι συνάνθρωπός 
σσυ;

Δέν έλαβες ύπ' όψει σου άτι αυτός 
πού τώρα σύ, τόσον κατάπτυστα έκδι- 
κεϊσσι, είναι έκεϊνος, ό όποιος τήν ώ
ραν κατά τήν όποιαν σύ ύπνώττεις στό 
κρεββατάκι σου, Εοπλωμένος ήσυχα καί 
άσφολισμένα, καί ίσως ρογχαλίΖεις, ή 
τήν ώραν κατά τήν όποιαν σύ περιδια
βάζεις στούς δρόμους καί στά σοκάκια 
τής πρωτευούσης, ή γυρίΖεις στά κέν
τρα καί στά καταγώγια, κατασπαταλών
τας τις τίμιες στερήσεις καί οικονομίες 
τής δύστυχης οικογένειας σου, σου έΕα- 
σφαλίΖει τήν Ζωήν σου καί σού διαφυ- 
λάττει τήν τιμήν σου, τήν ύπόληψίν σου 
καί τρέχει νά σέ ύπεραοπισθή, δταν τού 
Ζητήσης τήν συνδρομήν του, χωρίς κάν 
νά σέ ήΕεύρη ποιος είσαι, πόθεν είσαι, 
άπό πού κρατιέται ή σκούφια σου; καί 
τόν όποιον σύ τώρα εύρες τήν ευκαιρίαν 
νά πετροβολήσης, έπειδή έκεϊνος έΕα- 
καλουθεϊ νά σού φέρεται τόσον εύγενι- 
κά;

Τό τοιοϋτον τό λέγεις καί τό νομίΖεις 
άνδρεία σου ή έΕυπνάδα σου καί μάλι
στα εις έποχήν τού αίώνος μας, κατά 
τήν όποιαν ό Δημιουργός μας έχάρισε 
στόν άνθρωπο τις γνώσεις καί τήν δυ
νατότητα νά πατήση τό πόδι του στήν 
σελήνη; Καί ήδη νά κατοβόλλη τις 
προσπάθειές του καί σέ άλλους άπό τόν 
Δημιουργόν μας δημιουργηθέντας πλα
νήτες νά πστήση;
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Θέλεις λοιπόν νό λέγεσαι άνθρωπος 
οέ στιγυή, κατό τήν οποίαν κατέβασες 
τόν άνθρωπο σέ τόσο χαμπ'ό έτ τεδο;

Είναι αίσχος νά θεωοήσι νΡ .,πος, 
διό τόν όποιον ή σίκογένει ή
κοινωνία πλάθει τά όνειρ, ;.ισαι 
μορφωμένος καί σπουδάζεις ανώτερα 
μοθήματα, γιά νά διοπλάσης τόν χαρα- 
κτήρά σου καί τό πρωί νά σου έμπιστευ- 
θοϋν τήν οκυτόλη, νιά νά διαπαιδαγώ
γησης καί νά όδηγήσης τήν κοινωνία εις 
άνώτερα, ύψηλά καί εύγενή έπί-πεδα!

Τό τοιοϋτον δέν λέγεται οϋτε δύναται 
νά θεωρηθη άνθρωπιάί

Αν πάρης στό χέρια σου ένα καθρέ

φτη καί κυττόΕης σ' αυτόν τό πρόσω
πό σου, θά συχαθής τόν έαι/τό σου.

Διότι θά έχης μέν τά χαρακτηριστικά 
άνθρώπου, άλλά θά στερήσαι παντελώς 
τά στοιχεία τού άνθρωπιομοϋ.

Αφησες τά μαλλιά σου καί έμεγάλω- 
σαν καί τά γένεια σου επίσης, μέ τήν δι
καιολογία καί τήν φαντασία σου νά προ- 
σαμοιόσης μέ άνώτερα προηγμένα πρό
σωπα καί μέ τούς ανδρείους καί ένδό- 
Εους μαχητάς του ιερού μας άγώνα, οί 
όποιοι ήγωνίσθησαν καί έχυσαν τό αίμα 
τους, γιά νά σοΰ παραδώσουν τήν γω
νίαν τής γης, τήν όποιαν πατεϊς, έλευ·

θέρον καί άδούλωτον, άλλά όχι σάν έ- 
σένα.

Είχαν τό θάρρος καί τήν τόλμην νά 
άντιμετωπίσουν τάν άντίπαλό τους μέ 
θάρρος καί τόλμην.

"Α ς ευχηθούμε τέλος εις τούς άνα- 
δειχθέντας Έλληνας, ταχείαν οποθερα
πείαν καί έπάνοδον εις τά καθήκοντα 
των.

Επί τούτοις εύχαριστώ διά τή$ φιλο- 
Εενίσν.

Μετά τιμής
Έ να ς πολιτ. συνταΕιοϋχος 
Τέμενη τή 9π Νοεμβρίου 1973

Προς τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων

’Αρχηγέ μου, Έ  ν τ  α 0 9 #

m i  τρι'ετιαΤ ε*“  τ$ ν τ Τ-ήν άποστέλετε τό περιοδικόν τοΰ Σώματος της ’Αστυνομίας
Πόλεων « Αστυνομικά Χρονικά». Μαζυ μέ τάς θερμάς ευχαριστίας μου, παρακαλώ να δεχθήτε καί τά ειλι
κρινή συγχαρητήρια μου τόσον διά τήν καλαίσθητον Ιμφάνισιν, δσον καί διά τήν έκλεκτήν καί ένδιαφέρου- 
σαν αυτου ύλην. 1 ΎΥ
, Όμολογουμένως ή ποικίλου Ενδιαφέροντος πνευματική προσφορά τοΰ Περιοδικού καθιστά τούτο 
ωφέλιμον και ευχαριστον συγχρόνως Ανάγνωσμα εις πάντα πνευματικόν άνθρωπον. Δέν περιορίζεται' είς τά 
στενά ως ειπωμεν, πλαίσια τοΰ καθαρώς Αστυνομικού ένδιαφέροντος, άλλά προσφέρει πλήθος γνώσεων καί 
πραγματεύεται θέματα έξαιρετικώς ένδιαφέροντα τόν πολίτην, τόν Αστυνομικόν, τόν ιστορικόν, τόν παιδαγω
γόν, τόν ^Ελληνα και έν γένει τόν σύγχρονον άνθρωπον τόν διψώντα διά μάθησιν.

Ε ί ν α ι  κ α ι  τ ο ύ τ ο  Α κ ό μ η  μ ι ά  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  Π ό λ ε ω ν  
£ 1 ζ  τ γ ) ν , κ ο ι ν ω <ν ι α /  θ  α ?> τ ή ν  Π α τ ρ ί δ α  μ α ς .

ΙΙολλα άρθρα καί μελέται τοΰ Περιοδικού σας θά ήτο πολύ χρήσιμον νά έλάμβανον εύρυτέραν δημο
σιότητα πρός γνωσιν και φρονηματισμόν των νέωνΈλλήνων.

, Πρέ^ 1 είο0ε υπερήφανοι τόσον υμείς, ’Αρχηγέ μου, δσον καί οί έκλεκτοί συνεργκται σας διά τήν 
τοιαυτην εκδοσιν κατα μήνα των « Αστυνομικών Χρονικών». Δέν είναι ύπερβολή Ιάν ύπενθυμίσω δτι δέν Ινο- 
μεν^ πολλά παρόιμοια περιοδικά σήμερον, τά όποια νά σέβωνται τήν Αποστολήν των καί έκείνους node τού' 
όποιους Απευθύνονται. γ *

Γράφω δέν Ιχομεν πολλά! μακάρι νά εϊχομεν καί όλίγα μέ συνέπειαν, σοβαρότητα καί πνευματικό
τητα. Δυστυχώς τα πολλά περιοδικά Αρκοΰνται μόνον είς τόν τίτλον τοΰ έξωφύλλου μέ κτυπητά χρώματα, ή 
μέ εικόνας των κατωτέρων ένστικτων τού άνθρώπου, ένψ έσωτερικώς άσφυκτιοΰν Από τόν κονιορτόν άσχε
τον πρός τόν τίτλον τοΰ έξωφύλλου. ’ Λ

Τό περιοδικόν τούτο τής Αστυνομίας Πόλεων τιμά καί τό Σώμα καί τόν Ελληνικόν τύπον, δΓ δ καί 
πάλιν συγχαιρομεν είλικρινώς. ' ’

Μετά τιμής

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ
_______________________ Καθηγητής— Γεν. ’Επιθ/τής Σωμ. ’Αγωγής τοΰ E.M JI.

D EP A R TM EN T  O F C L A S S IC A L  
AND O R IE N T A L  LA N G U A G E S  

G IA N N A R IS

«’Αστυνομικά Χρονικά»
Τμήμα ’Εκδόσεων 
Καλλιδρομίου 12 
Άθήναι 706

Κύριε Διευθυντά,

Q U EE N S COLLEGE
of The C ity U n iversity  of New Y ork F lushing -New 

Y ork 11367

Νέα Ύόρκη, Νοεμβρίου 12, 1973

Τό καλοκαίρι πού ήμουν στήν ’Αθήνα ώς προσκεκλημένος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως στό Α ' Παγκό-

V"  ά γ° ρά3ω " π 6  περ'ίπ" ερ° *  & α ι> μ ά σ 1 0  περί{>δίΧό σ α ί K’w
ΤΛ1- ?  ^έρω βκ_^® ρ^σαμε νά Αποκτήσουμε δλα τά τεύχη τοΰ περιοδικού Από τόν Ιούνιο
του 1953 ως τά τελευταίο του 1973 άοετα. Αν είναι όμως δεμένα σέ τόμους πάλι στείλτε μας δλα τά τεύχη 
για να τα τοποθετήσουμε στην έδω βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου μας, δσο τό συνταμώτερο γίνεται— μέ καρά
βι προφανώς—καί παραλλήλως στείλτε μας τό σύνολο τής τιμής. Ρ
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Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

"Ενας ακόμη έκλεκτός τής 'Αστυνο
μικής οικογένειας μας έφυγεν, ό έ . ο. 
Ύπαρχηγός Κωνσταντίνος Σταυρόπου- 
λος. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο τήν 
31 .10 .73 εκ τοΰ Ίεροϋ Ναού του Α' 
Νεκροταφείου Αθηνών, παρηκολούθη- 
σαν, έκτος τών οικείων καί φίλων του, 
πολλοί έν ένεργεία καί έν συντάΕει α
στυνομικοί καί άντιπροοωπεία του Σώ 
ματος, μέ έπικεφαλής τόν Αστυν. Δ ) 
ντήν Α ' κ. Κωτσόπουλον Δημήτριον, 
δοτις κατέθεσε στέφανον έπί τής σο- 
ροϋ του καί έΕεφώνησε τόν έπικήδειον.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις τό "Αργος 
Άργολίδος τό έτος 1913. Κατετάγη εις 
τό Σώμα τό έτος 1936, ώς ΆστυφύλαΕ- 
Προήχθη εις τόν βαθμόν τού Ύπαστυ- 
νόμου Β ' τό 1943. "Εκτοτε, προαχθείς 
κανονικώς, άνήλθεν τήν ιεραρχίαν καί 
άπεστρατεύθη τό 1970, μέ τόν βαθμόν 
τοϋ Ύπαρχηγοϋ. ΎπήρΕεν έΕαίρετος 
ώπό πόσης πλευράς άνθρωπος. "Οπου 
ύπηρέτησεν άφήκε τάς καλλιτέρας έν- 
τυπώσεις, διά τό πρόον καί μειλίχιον 
τοΰ χαρακτήρος του. Εύγενής καί ευ
προσήγορος πρός όλους, αστυνομικούς 
καί πολίτας, πάντοτε γελαστός, εϋχαρις 
καί συνετός. Ε ις δύσκολους στιγμάς διά 
τήν πατρίδα, τόσον κατά τήν άλήστου 
μνήμης κατοχήν, όσον καί μετέπειτα, 
κατά τάς δύσκολους περιόδους, τοϋ έ- 
ποράτου κινήματος τών μίσθαρνων ορ
γάνων τοϋ Κομμουνισμού καί καθ' όλην 
τήν περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου τών 
έκβαρβαρισμένων ορδών του, ύπήρΕε 
ένας γενναίος μαχητής καί πολύτιμος 
σύμβουλος τών ύπηρετησάντων ύπό τάς 
διαταγάς του άστυνσμικών. ΎπήρΕε γνή
σιος "Ελλην, ό όποιος έτίμησε τό Αστυ
νομικόν Σώμα καί τήν Πατρίδα.

Είθε τό Αττικόν χώμα, τό όποιον σκε
πάζει άνάλαφραν τόσους άΕίους μνήμης 
νεκρούς, νά είναι καί διά τόν έΕαίρετον 
συνάδελφον όλαφρόν.

Ή  Αστυνομική οικογένεια, συμμετέ- 
χουσα ε ις  τό βαρύ πένθος,· τών οικείων 
του εύχεται τήν έΕ ϋψους παρηγοριάν.

Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ ,  ά ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α.

ΑΛ. Α Θ Α Ν Α ΣΑ ΚΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ

Π Ε Ν Θ Η
Γ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

Τήν 26.10.1973 όπεβίωοεν ό έ. ο. 
Αστυν. Δ )ντής Α ' Γεώργιος Ταμιωλά- 

κης. Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν 
έπαμένην έκ τού Ίεροϋ Ναού Νεκροτα
φείου Ζωγράφου, παρηκολούθησαν πολ
λοί έν ένεργεία καί συντάΕει Αστυνομι
κοί, πολλοί συγγενείς καί φίλοι του. Τό 
Αστυν. Σώμα άντεπροσώπεσε όντιπρο- 

σωπεία ΆΕιωμοτικών μέ έπί κεφαλής 
τόν Αστυν. Δ)ντήν Α ' κ. Κουβάν Σω 
τήριον, όστις καταθέτων έπί τής σοροΰ 
στέφανον, είπε συγκεκινημένος μεταΕύ 
τών άλλων καί τά έΕής:

«’Αξέχαστε συνάδελφε,
Μέ βαθεΐαν οδύνην οί συνάδελφοι, οί 

συγγενείς σου καί οί φίλοι σου, προσήλ- 
θομεν είς τόν ιερόν αύτόν χώρον, διά νά 
έπιτελέσωμεν ένα θλιβερόν καθήκον. Νά 
σέ άποχαιρετήαωμεν καί νά σέ συνοδεύσω- 
μεν είς τήν τελευταίαν σου κατοικίαν, άπό 
τόν μάταιον καί πρόσκαιρον αύτόν κόσμον.

Ή  θλίψις μας είναι Βαθεία, διότι σέ 
έγνωρίσαμεν ώς ένα έκλεκτόν μέλος τής 
μεγάλης 'Αστυνομικής Οικογένειας μας 
καί ώς ένα πράον, μειλίχιον καί άγαθόν 
άνθρωπον.

Διεκρίθης διά τά πνευματικά καί μορ
φωτικά προσόντα σου καί τήν πίστιν σου 
είς τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη. Ή  πίστις σου είς 
τήν δικαιοσύνην, τήν άλήθειαν καί τήν κα- 
λωσύνην σέ είχε καταστήσει άγαπητόν 
καί σεβαστόν είς δλους.

*0 Γεώργιος Ταμιωλάκης έγεννήθη τό 
έτος 1912 είς Ψυχρό Λασηθίου Κρήτης. Τό 
έτος 1935 κατετάγη είς τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων ώς Άστυφύλαξ. Τό έ
τος 1940 άπεφοίτησεν έκ τής Σχολής Ύ- 
παστυνόμων καί άπό τοΰ βαθμού τού Ύπα- 
στυνόμου Α' μέχρι καί τού βαθμού ’Αστυ
νομικού Δ/ντού Α' προήγετο κατ’ εκλογήν. 
Έκέκτητο πτυχίον Νομικής, ώμίλει τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν καί έφοίτησε έπιτυχώς 
είς τήν Σχολήν ’Εθνικής Άμύνης. Έ τι- 
μήθη διά πλείστων παρασήμων καί μεταλ
λίων.

’Αξέχαστε συνάδελφε,

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων συμ- 
μετέχον είς τό βαρύ πένθος έπί τφ άδο- 
κήτψ θανάτφ σου, καταθέτει δι’ έμοϋ έπί 
τής σορού σου τό στέφανον αύτόν, δείγμα 
άγάπης καί έκτιμήσεως.

Τό χώμα τής ’Αττικής πού μετ’ όλίγον 
θά σέ σκεπάσει νοτισμένο καί άπό τά δά- 
κρυά μας άς είναι έλαφρόν.

Αίωνία σου ή μνήμη, άξέχαστε συνάδελ
φε».

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» έκφράΖουν 
τήν εύχήν όπως ό ϋψιστος παρηγόρη
ση τούς οικείους καί κατατάΕη τήν ψυ
χήν του έν σκηναϊς δικαίου. Ή  μ ν ή- 
μ η  τ ο υ ,  ά ς  ε ί ν α ι  α ι ώ 
ν ί,α .

MIX. ΑΣΠΡΑΑΑΚΗΣ

Τήν 12.11.73, άπεβίωσε δ έ.σ. ’Αστυν. 
Δ)ντής Β' Άσπραδάκης Μιχαήλ. Τήν κη
δείαν του, γενομένην τήν έπομένην έκ τοΰ 
'Ιερού Ναού τού Α' Νεκροταφείου ’Αθη
νών, παρηκολούθησαν πολλοί έν ένεργεία 
καί συντάξει αστυνομικοί, καθώς καί άντι- 
προσωπεία τοΰ Σώματος, μέ έπικεφαλής 
τόν ’Αστυν. Δ)ντήν Β' κ. Πετρόπουλον Εύ- 
θύμιον, δστις κατέθεσε στέφανον έκ μέ
ρους τού Σώματος καί διά συγκινητικών 
λόγων προέπεμψε τόν νεκρόν. Ό  Μιχαήλ 
Άσπραδάκης έγεννήθη τό έτος 1911 είς 
τό χωρίον Βαϊδιά Ίεραπέτρας Κρήτης. Είς 
τό Σώμα κατετάγη τό έτος 1934. Προή
χθη είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπαστυνόμου Β ', 
τό έτος 1943 καί άπεστρατεύθη μέ τόν βα
θμόν τοΰ ’Αστυν. Δ)ντοΰ Β '. Ύπηρέτησεν 
είς διαφόρους δπηρεσίας καί άφήκεν τάς 
καλλιτέρας τών άναμνήσεων. Υπήρξε ι
κανός καί πράος ’Αξιωματικός.

Τά ’Αστυνομικά Χρονικά έκφράζουν τήν 
εύχήν τής παρηγορίας είς τούς οικείους 
του καί εύχονται άνάπαυσιν τής ψυχής αύ- 
τοΰ.

Ά ς  είναι αίωνία ή μνήμη αύτοΰ.
«Α.Χ.»
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Κ. ΠΕΤΡΕΤΗΣ

Τήν 7.11. <3 καί ώραν 15.45' έγένετο 
έκ τοθ Ιερού Ναού τού Α' Νεκροταφείου 
ή κηδεία τοϋ έ.α. Αστυνόμου Β ' Πετρετή 
Κωνσταντίνου. Τήν έκφοράν παρηκολούθη- 
σαν πολλοί έν ένεργείφ καί συντάξει Α
στυνομικοί, καθώς καί Αντιπροσωπεία τοΟ 
Σώματος, μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. 
Δ)ντήν Β 'κ. Κατσέλην Χαράλαμπον, δστις 
κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τοδ Σώμα
τος καί Απεχαιρέτησε τόν νεκρόν.

Ό  Κώσταν τίνος Π-ετρετής έγεννήθη εις 
Κέρκυραν τό έτος 1912. Κατετάγη εις τδ 
Σώμα τδ έτος 1933, ώς Άστυφόλαξ, προή- 
χθη δέ είς Τπαστυνόμον Β ' τδ 1948 καί 
Απεστρατεύθη μέ τδν βαθμδν τοδ Αστυ
νόμου Β '. ΤΗτο έγγαμος. 'Γπήρξεν δπη- 
ρεσιακδς καί δίκαιος, Αφήσας καλάς Ανα
μνήσεις είς δσους δπηρέτησαν μαζί του.

ΤΑ Αστυνομικά Χρονικά συμμετέχουν 
είς τό πένθος καί εδχονται είς τους οικεί
ους αύτοϋ τήν έξ δψους παρηγορίαν καί 
ΑνΑπαυσιν τής ψυχής αύτοδ έν σκηναίς δ ι
καίου.

«Α.Χ.»

Α. ΤΙΓΚΑΣ

"Ενας Ακόμη Απεχώρηοε τής ’Αστυνομι
κής Οικογένειας. Ό  έ.α. Άνθυπαστυνόμος 
ΆσημΑκης Τίγκας. Τήν κηδείαν του, γε-

νομένην τήν 23.11.73 έκ τοδ Ίεροδ ΝαοΟ 
τοθ Νεκροταφείου Νέας Φιλαδέλφειας πα- 
ρηκολοδθησαν, έκτός τών συγγενών καί φί
λων του, πολλοί Αστυνομικοί έν ένεργείφ 
καί συντάξει.

Ό  ΆσημΑκης Τίγκας έγεννήθη τδ 1912 
είς τδ χωρίον"Ισαρι Μεγαλοττόλεως καί 
κατετΑγη είς τδ Άστυν. Σώμα τδ έτος 
1934, ώς Άστυφύλας. Άπεχώρησε τούτου 
μέ τόν βαθμόν τοθ Άνθυπαστυνόμου. Ή  το 
έγγαμος. Υπήρξε καλός Αστυνομικός καί 
έςαίρετος Ανθρωπος, διό καί Αφήκε τάς 
καλλιτέρας τών Αναμνήσεων.

Είθε νά είναι έλαφρδν τδ χώμα τής 
Α ττικής, πού τδν έσκέπασε.

Τά Αστυνομικά Χρονικά, συμμετέχοντα 
είς τδ πένθος, εύχονται παρηγοριάν είς 
τούς οικείους του καί ΑνΑπαυσιν τής ψυ
χής αύτοδ.

Ή  μνήμη του Ας είναι αϊωνία.
«Α Χ .»

Θ. ΜΑΟΥΝΗΣ

-Λ* Λ
Τήν 8.10 .1973 σηεβίωσεν ό Αστυ- 

ψόλαΕ Θεοδόσιος Μαούνης. Ή  κηδεία 
του έγένετο τήν έπομένην έκ τοϋ Ιε 
ρού Ναού Άγιου Μάρκου Κάτω Πατη
σίων (Θυμαράκια). Παρέστησαν, έκτός 
τών συγγενών καί φίλων του, άντιπρο- 
σωπεία τοϋ Σώματος, καθώς κοί πολλοί 
έν ένεργεία καί συντόΕει συνάδελφοι. 
Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1926 είς 
Αντίπαρον Κιικλάδων. Είσήχθη είς τήν 

Άστυν. Σχολήν τήν 31 .5 .1950 κοί έ- 
Εήλθεν ταύτης τήν 11.11 .1950. Ύπήρ- 
Εεν εύγενής, έργατικός, προσηνής καί 
πειθαρχικός άστυναμικός υπάλληλος. 
Ε ίς όσος υπηρεσίας ύπηρέτησεν άφήκε 
τάς καλλιτέρας έντυπώσεις καί άναμνή- 
σεις.

Τά «'Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χοντα τοϋ πένθους, εύχονται είς τούς 
οικείους του τήν έΕ ύψους παρηγοριάν 
καί τήν άνάπσυσιν τής ψυχής αύτοΰ έν 
σκηναίς δικαίων. Ά ς  είναι έλαφράν τά 
χώμα τής Αττικής γής πού τόν έσκέ
πασε. Α ϊ ω ν ί α  ά ς  ε ί ν α ι  α υ 
τ ο ύ  ή μ ν ή μ η .

Ε Ν Ο Ρ ΙΑ Κ Ο Σ  ΙΕ Ρ Ο Σ  ΝΑΟΣ 
Π ΑΜ Μ ΕΓΙΣΤΩ Ν  Τ Α Ξ ΙΑ Ρ Χ Ω Ν  
ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ Κ Ο ΡΥΔ Α Λ Λ Ο Υ

Τώ άΕιοτίμω
Άρχηγφ τής Αστυνομίας Πόλεων 

Ε ί ς  Α θ ή ν α ς  

'Εντιμότατε Αρχηγέ,

Διά τής παρούσης ύπό τήν ιδιότητά 
μου ώς Προέδρου τοϋ 'Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου Ιερού Ναού Παμμεγίστων 
ΤοΕιορχών Κορυδαλλού, αισθάνομαι βα
θύτατα τό χρέος νά άπευθύνω πρός τήν 
Υμετέραν έντιμότητα θερμστάτας εύχα- 

ριστίας, διότι ήγοθύνθητε νά άποστείλη- 
τε κατά τήν πανήγυριν τών παμμεγίστων 
ΤοΕιορχών, Πολυούχων Κορυδαλλού τήν 
Φιλαρμονικήν τοϋ Εύγενούς Σώματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων, ήτις όμολο- 
γουμένως έλάμπρυνε έτι μάλλον τήν 
εορτήν τοϋ Ιερού ήμών Ναού.

Ειπαναλαμβσνοντες καί αΰθις έκ βα- 
θέων τάς εύχαριστίας ήμών καί δεόμε
νοι, άπως οί Αγιοι ΤαΕιάρχαι φρουρούν 
κοί σκέπουν υμάς καί τήν οικογένειαν 
Υμών, ώς καί τό ύπό τήν Αρχηγίαν 
Υμών εύγενές Σώμα τής Αστυνομίας 

Πόλεων.

Μετ' εύχών κοί βαθείας τιμής 

Ό  Πρόεδρος
Τοϋ εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

Αρχιμ. Γερμανός Άδρακτάς

★
Πρός
Τήν Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Αθηνών 
( Υπηρεσίαν άμέσου έπεμβάσεως—1 0 0 ) 
Σταδίου 1 0 .

' Ε ν τ α ύ θ α

Τήν Τετάρτη τό έσπέρας περί ώραν 
Την ήσθένησεν αίφνιδίως τό άρρεν τριών 
μηνών τέκνον μου, διά τήν μεταφοράν 
τού όποιου είς τό Νοσοκομεϊον τών 
Παίδων, άπηυθόνθην τηλεφωνικώς πρός 
τόν Στοθμόν Πρώτων Βοηθειών ζητήσας 
τήν δΓ άσθενοωόρου αύτοκινήτου του 
μεταφοράν αύτοΰ.

Μή έμωανισθέντος, κοίτοι έπί μακράν 
άνέμενον, άσθενοφόρου αύτοκινήτου τού 
άνωτέρω στοθμοϋ, άπηυθύνθην τηλεφω
νικώς πρός τήν Υμετέραν ύπηρεσίαν 
καί πριν ή πορέλθη πεντάλεπτον άπό 
του τηλεφωνήματός μου ούχί έν άλλά 
δύο αυτοκίνητα τής υπηρεσίας σας προ- 
σήλθον ε ίς  τήν οικίαν μου. ΔΓ ένός τών 
όποιων μετεφέρθη τό άσθενήσαν τέκνον 
μου είς τό άνωτέρω Νοσοκομεϊον.

ΈΕ ύποχρεώσεως άλλά καί καθήκον
τος ποράκολώ νά δεχθήτε τάς όλοψύ- 
χους ευχαριστίας μου διά τήν τσιαύτην 
πρόθυμον έΕυπηρέτησιν, έκ τής όποιας 
διεσώθη όντως τό τένκον μου, βεβαιω- 
θέντος διά μίαν ακόμη φοράν τοϋ σπου- 
δαιστάτου κοινωνικού σκοπού τόν όποιον 
ή Ύμετέρα υπηρεσία έπιτελεϊ.

Μετά βαθυτάτης εύγνωμοσΰνης 
Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ ΖΕΜ ΠΗΣ

κάτοικος Αθηνών 
'Ερυθραίας 25 (Πολύγωνον)
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ :

1. Είχε διαταχθή ύπό τοϋ Ήρώδου έκ 

φόβου άπωλείος τοϋ θρόνου του.

2. "Ητο «λαμπρό» καί έχρησίμευεν ώς 

όδηγός πορείας τών Μάγων, πρός 

τήν Φάτνην, ένθα έγεννήθη ό Χρι

στός.

3. Συμβολίζουν τήν άρχήν καί τό τέ

λος — Υποθετικόν.

6 . Προσωπική άντωνυμία πρώτου προ

σώπου.

7. "Εν έκ τών προσφερθέντων δώρων 

εις τόν Χριστόν υπό τών είκονιΖο- 

μένων (δηιμστική).

8 . Ώ ς  ρήμα σημαίνει μοιράΖω, ώς ό

νομα ένθυμίΖει γνωστόν ήρωα τοΰ 

'Ιουλίου Βέρν ε ις  τήν δοτικήν — 

Ή  γνωστή Αποθήκη τής ’Αστυνο

μίας.

9. ΎπήρΕε μεγάλη πολιτική προσωπι- 

κότης τής τελευταίας είκοσιπεντα- 

ετίος (έπώ ν.).

10. Πορ’ άρχοίοις ήτο προσωποποιημέ- 

νη καί έλατρεύετο ώς Θεά — Ση 

μαίνει καί τό περιεχόμενον πνευ

ματικού έργου (γεν. άνστρ.) —Πρό- 

θεοις πρό φωνήεντος.

11. Χώρος χορού (γ εν .) — Ή  βσοίλισ- 

σά του «έγυρίσθη» εις κινηματογρα

φικήν ταινίαν.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ :

1. Ε ις έκ τών Μάγων πού έπεσκέφθη- 

σον πρώτοι τό Χριστόν μετά τήν 

’ γέννησίν του — Τά άρχικά μας.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡΙΟ. 80

2. Περιλαμβάνει τούς μήνας Μάρτιον, 

Απρίλιον κοί Μάϊον (δοτ.).

3 . Ύπαδιαίρεσις τοΰ άρχαίου ταλάν

του (γ εν .) .

4. Φθόγγος τής μουσικής κλίμακος — 

Πρόσωπον τής Π. Διαθήκης ένθυμί- 

Ζσν τά Σόδσμα καί Γόμορα.

5. Επαναλαμβανόμενον «Εεπουλά» — 

Καί αυτή άστυνομεύει (άρχικά).

6 . Μετά τής προθέσεως «κατά» σημαί

νει καί κυριεύω —Ή  καβουρδισμένη 

κριθή διά τήν παρασκευήν Ζύθου 

(γ εν .) .

7. Ήχητικώς ό βαθύς αΰλαΕ ε ις  τήν 

δοτικήν — ’ Αντιστρόφους, τό άθυρ

μα τής βρεφικής διαλέκτου.

8 . Ομοια γράμματα, συμβολίΖοντα τό 

μεγάλο ροκέ εις τό σκάκι —Νέα. . . 

άπό τήν Αγγλίαν.

9. Από τό όνομα ήρωος τού Ντίσνεϋ.

10. Αντικατέστησε τόν Οργανισμόν 

Έκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (άρ

χικά).

1 1 . Τό δικαίωμα νά άρνήται ό άρχηγός 

τής εκτελεστικής έΕουσίας τήν κύ- 

ρωσιν νόμου ή διατάγματος.

( I .  Κ ο .)

Λ Υ Σ Ι Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  ΑΡΙΟ . 79
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α
Μέ μια σφαίρα στην καρδιά.

Ο ΔΡ Χαλετζιάν ξυριζόταν στό δωμάτιό 
του, στόν πρώτο όροφο τοΰ ξενοδο

χείου, όταν άκουσε μιά γυναίκα νά ούρλιά- 
ζη: «Βοήθεια»! Φορώντας βιαστικά τή 
ρόμπα του, δ Δρ Χαλετζιάν έτρεξε έξω 
στόν διάδρομο. Στήν πόρτα τοΰ δωματίου 
23 μιά γυναίκα έκλαιγε μέ λυγμού; καί 
φώναζε. Άφοδ τής αυνεστήθη, δ Δρ Χα
λετζιάν δρριξε μιά ματιά μέσα άπό τήν 
άνοιχτή πόρτα καί διέκρινε έναν άνδρα 
ξαπλωμένο σέ μιά πολυθρόνα. Μιά γρή
γορη έξέτασι άπεκάλυψε ότι είχε μόλις 
σκστωθή μέ μιά σφαίρα στήν καρδιά.

—Φροντίστε νά ήρεμήσετε καί νά μοΟ 
έξηγήσετε τί συνέβη, τής είπε δ Δρ Χα- 
I λετζιάν.

—Λέγομαι Κλάρα Οδφνερ, είπε άνάμε- 
| αα στους λυγμούς της ή γυναίκα. Λίγα λε
πτά πριν, άκοοαα ένα χτύπημα στήν πόρ
τα. Μιά φωνή είπε: «Τηλεγράφημα». Ά - 
νοιξα τήν πόρτα καί βρέθηκα μπροστά σ 
έναν άνδρα μέ μάσκα, πού κρατούσε ένα 
περίστροφο στδ γαντοφορεμένο του χέρι. 
ΙΙυροβόλησε τόν σύζυγό μου, έπειτα πέτα- 

|ξε τό πιστόλι στδ δωμάτιο κΓ έφυγε.
Ό  Δρ. Χαλετζιάν πρόσεξε, ότι τδ αΰ- 

| τόματο πιστόλι, πού είχε μείνει πάνω στδ 
πάτωμα, ήταν έφωδιασμένο μέ σιγαστήρα. 
Γύρισε στδν διάδρομο, πρόσεξε μιά πόρτα 
στδ βάθος, πού έφερε τήν έπιγραφή: « Έ 
ξοδος». Έπιστρέφοντας στδ δωμάτιο, ά- 
κοόμπησε τδ πόδι του σέ κάτι σκληρό. 
Ή ταν ένας κάλυκας άπδ σφαίρα. Πιδ κεί, 
άριστερά, ήταν ένας άλλος. Καί οί δυδ 
άντιστοιχοΰσαν στδ διαμέτρημα τοΰ πιστο
λιού. Σφηνωμένη στδν τοίχο, καμμιά έ- 
ξηνταριά έκατοστά πάνω άπδ τδ πτώμα, δ 
Δρ Χαλετζιάν άνεκάλυψεν άλλο ένα κά- 

Iλυκα.
-Γ ιά σταθήτε, κυρία Οδφνερ. θέλω νά 

ΙμοΟ πήτε τήν άλήθεια! Γιατί αΰτά, πού 
μοδ είπατε ώς τώρα, δέν είναι παρά ψέ- 

| ματα. . .
Ό  Δρ. Χαλετζιάν δέν πίστεψε τήν κ.

|Οδφνερ. Γιατί όμως;

"Αν δέν μπορέσετε ν’ άπαντήσετε, κυτ- 
| τάξτε τήν λΰσι.

Λ Γ Σ Ι Σ

•moju ικκ φ»3 35  Τ1  3<?d“  33κηΥ?κ 3(!01 
UaiOCjd οιαιτίριη» ? ι  :pd3ioidp , ι
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Κέρκυρα ...................................................................................
Λορέντζος Μαβίλης ...............................................................

134
136
138

140
169

194

228
274
278

286

298
301

914
329
333
336
339
355
364
374
383
390
444
472
488
489 
494 
499 
666 
544 
546 
582 
634 
638 
650

678
698
700
704
744
748
780
798
818
825
878
898
909
913
922
934

VII. Λογοτεχνία
Παιδικά Δώρα ...................................
Φώτα στό Πέλαγος ..............................
Απέναντι στόν «Κοσμοκαλόγερο» . . .
Μπόρις Π άστερνακ................................
Μιά τέχνη πού χ ά ν ε τ α ι.....................
Παραμοναί ............................................
Ή  Λογοτεχνία καί ή "Α νο ιξ ις.........
Λαογραφικά τοΟ Είκοσιένα ...............
Άκριτικά τραγούδια ..........................
Τό Ζευγάρι ........................................
θάλασσα καί ποίηση .........................
Γεύματα καί Συμπόσια ......................
*0 Ποιητής Ί .  Πολέμης ....................
Ή  Αθήνα καί οί ΠοιηταΙ της -----
Ό  Πεζογράφος Τραυλαντώνης ........
Αναμνήσεις Από τήν παλιά Αθήνα 
Νύχτα Αγωνίας ...............................

13
22
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135
181
191
192 
232 
294 
370 
436 
483 
568 
622 
636 
640 
668
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Πέτα Χρυσή Σαΐτα . . .
Ή  Βροχή .......................
Επικίνδυνοι Ταξιδιώτες

837
877
893

VIII. Νομικά θέματα
Παραβάσεις τοΟ Ν. Δ. 743/1970 Άναγόμεναι εις τήν

χρήαιν τών Ναρκωτικών οόσιών ...................................
Τδ Ν.Δ. 4000/1959 καί αί περιπτώοεις έφαρμογής του 
Αί διά τοΰ Ν.Δ. 1234/1972 έπελθοΰσαι τροποποιήσεις 

εις τόν Ποινικόν Κώδικα. Ζητήματα έκ τής έφαρμο-
Τής του ..............................................................................

Πραγματογνώμονες ...................................................
Ή  Δικαστική Γραφολογία (Αναζητήσεις έπί τής γρα

φικής δλης) ......................................................................
Ή  δδήγησις όχήματος παρά μή κεκτημένου άδειαν ί- 

κανότητος δδηγοΰ τιμωρείται πάντοτε εις βαθμόν
πλημμελήματος ...............................................................

Ή  Δικαστική πλάνη (άπό ’Αστυνομικής κα! Άνακριτι-
κής σκοπιάς) ....................................................................

Σύγχρονα τεχνικά μέσα διερευνήσεως τοΰ εγκλήματος
κα! τής προσωπικότητος τοΟ κατηγορουμένου ...........

Ένημέρωσις έπί θεμάτων Δικονομίας ...................  200,
Ή  Άνακριτική πλάνη ...................................................... ’
Τά ίδιάζοντα γραφικά χαρακτηριστικά ..........................
Ή  Δικαστική Γραφολογία — Ή  Ψυχοδιαγνωστική Γρα

φολογία ώς ’Επιστήμη ..................................................
Τδ Αεροπορικόν Ποιν. Δίκαιον ώς Δίκαιον τού ’Αερο

πορικού καί τού Ποιν. Δ ικ α ίου ......................................
Περί Άγορανομικού Υπευθύνου .......................................
Η Αληθής "Έννοια τού αότοφώρου έγκλήματος ...........

Ή  έκ τής έξετάσεως τών χρωμάτων διακρίβωσις τής 
ταυτότητος τού ύπαιτίου τής συγκρούσεως όχήματος

’Αστυνομία κα! Προανάκρισις ...........................................
Δικαστήρια: Πολιτικά — Ποινικά — ’Αποφάσεις κ.λ.π.
Περί Δόλου κα! Άμελείας ....................................... 564,
Πρδς ένοποίησιν τών Εόρωπαϊκών Ποινικών Δικαίων

τών ’Ανηλίκων ........................................................  624
Προσταγή— “Αμυνα καί Κατάστασις ’Ανάγκης 711, 806,’
«Πράγμα προελθόν έξ άξιοποίνου πράξεως» κατ' άρθρον

394 Ποιν. Κώδικος ..........................................................
Τό Νομικόν Καθεστώς τών Σχέσεων ’Εκκλησίας καί 

Πολιτείας ...............................................................  γ20
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21

60
91
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126
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178
284
255
280

337

346
371
424

439
450
452
632

715
885

718

821

Ή  Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη άπό τής άπόψεως
τού θετού έν Έλλάδι Δικαίου .......................................

Χρονικά "Ορια τής ’Ισχύος τών Νόμων ...........

IX . Πένθη
Δημ. Κάππος, Νικ. Άργύρης ...........................................
Κωστής Μπαστιάς ........... ...................................................
Βασ. Πετρουλάκης, Διον. Τζίνος, Γεώργ. Μπέλλης Χρ.

Καραΐσκος ...........................................................................
Δημήτριος Πεγιάς ................................................................
Γρηγ. Πράττης, Ίω . Γιαβρούτας, Χρ. Καπσγιαννόπουλος
Ίω . Δρούγας, Χρ. Παππάς, Εύάγ. Ρόδης ...................
Δημήτριος Πλέσσας, Δημήτριος Διονυσόπουλος ...........
’Ιωάννης Σπόρου, Νικόλαος Γκιλιπάθης ........................
Νικ. Σπυρόπουλος, θεοφ. Μπούσης, Κων. Πουλόπουλος

Παναγιώτης Μαρτσούκας.................................................
Λέων. Τζανέτος, Σπ. Καραγιαννόπουλος, Δ. Καμπέσης
Σπυρίδων Βούζας ...........................................
Γ. Μιχαλέας, Μιχ. Άντωνιάδης, Έμμ. Παναγιωτάκης 
Μιχαήλ Γραμμένος ................................................................

801
891

85
86

245
276
325
405
533
612

693
773
853
854 
941

X . Σταυρόλεξου
Ύπ. άριθμούς 69 — 80 ( Ί .  Κο) τεύχη ...............  440,

X I. Εύθυμα καί Σοβαρά
Τρίχες .....................................................................................
’Ασυμφωνία χαρακτήρων ......................................................
Τους Μπεκρήδες κΓ δν δικάσουνε ..................................
*0 φίλος μου δ Χαραλάμπης .............................................
Ή  Δασκάλα τής Κατοχής ...............
Τό Καλάμι ..........................................................
0! Χαζομπαμπάδες ...............................................................
Τό Δώρο δ έ ν ...  άνοίγεται .......................................
Ή  δδός τών θαυμάτων ....................................................
«Προσαγωγή Οίνοφλύγων» ..................................................
Ή  Λαμπρή καί ή έξοδος .....................................................
Πρός τή «Μαρία μέ τά κίτρινα...» ..................................
«Ό χάρος βγήκε παγανιά...» .........................................
Αδτό τό καλοκαίρι ...............................................................
Πρός τήν «θεία Ό λγα» ένταύθα .............................. ..
’Αλλού τ ’ δνειρο κΓ άλλού τό θαύμα ............................
Ή  βίλλα τού έργολάβου ......................................................

451

28
160
201
216
279
292
393
398
455
487
498
505
573
577
593
670
750

Β \  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ
A

Ά γγελής Όδυσσεύς ( ’Αντιπρόεδρος Δη
μοκρατίας) : σ. 617.

'Αγία (Γραφή) : σ. 537, 666.
Άγκορτζάς Ίωάνννης: σ. 285.
’Αεροπορικόν (Ποινικόν Δίκαιον) : σ. 346.
Αθλητισμός (εις Α.Π.) : σ. 530, 589, 689.
’Ακάλεστος Δημήτριος: σ. 420.
Άκρίβος Γεώργιος: σ. 216, 292, 498, 577, 

770.
’Ακριβού 'Ελένη: σ. 747.
Άλεξιάδης Στέργιος: σ. 54.
Άλεξόπουλος Βασίλειος: σ. 421.
Άλμπουμ (’Αστυνομίας Πόλεων) : σ. 14, 

110, 218, 311, 376, 508, 594, 646, 
758, 840, 918.

’Αμάραντος (Κονίτσης) : σ. 521.
Άμυνα (Πολιτική) : σ. 9, 105, 186, 264, 

341, 468, 575.
Άναγνωστάκης Στέφανος: σ. 65.
Άνάστασις (Χριστού) : σ. 329, 334.
Άνδρουλάκης Νικόλαος: σ. 424, 718.
’Ανέκδοτα: σ. 279.
Άντωνάκος Σαράντος: σ. 6, 64, 69, 89, 

140, 169, 228, 249, 287, 306, 329, 
380, 383, 390, 499, 512, 547, 590, 
672, 678, 764, 834, 865, 898, 914.

Άντωνιάδης. Μιχαήλ: σ. 854.
’Αρετή (Πολεμική τών Ελλήνων) : σ. 

700.
Άργύρης Νικόλαος: σ. 85.
Αρχιμανδρίτης Νικόλαος: σ. 413.

Ασπιρίνη (Άνακάλυψις) : σ. 399. 
Αστυνομία (εις τήν Άρχαίαν Ελλάδα) : 

σ. 306, 380, 512, 590, 672, 764, 834, 
914.

Ατύχημα (τροχαϊον) : σ. 38.
Αύτοκίνητον (Όδήγηαις) : σ. 389.

Β
Βαϊόπουλος Χρίστος: α. 567.
Βασιλόπουλος Στέφανος: σ. 422.
Βατζιδς Δημήτριος: σ. 537, 666.
Βία: σ. 159.
Βούζας Σπυρίδων: σ. 853.
Βουγιοόκας Κων)τίνος: σ. 18, 178, 346, 

456, 551. 624, 715.
Βουδικλάρης Θεόδωρος: σ. 700, 780. 
Βράβευσις (Τροχονόμων) : σ. 81. 
Βρανόπουλος Μηλτιάδης: σ. 44, 748. 
Βρυζάκης Ε . : σ. 96.
Βυζαντινή (Αστυνομία) : σ. 69.
Βύρων (Λόρδος) : σ. 301.

Γ
Γαρδίκας Κων)τίνος: σ. 783.
Γερμανός (Παλαιών Πατρών) : σ. 390. 
Γέροντας Ά γγελος: σ. 640.
Γεωργίου Βασίλειος: σ. 423.
Γιαβρούτας ’Ιωάννης: σ. 325.
Γιαννόπουλος ’Ιωάννης: σ. 887.
Γιαννούλης Κων)τίνος (Άοχηγός Α.Π.) : 

σ. 4, 250, 333, 416, 522.
Γκεστάπο: σ. 904.
Γκιλιπάθης Νικόλαος: σ. 612.
Γκιουζέπης Δημήτριος: σ. 355, 423, 505, 

593, 677.

Γκράχαμ Μπίλλυ: σ. 893.
Γραμμένος Μιχαήλ: σ. 940.

Δ
Δαίρπφελδ Γουλιέλμος: σ. 744. 
Δανιλούδης Χρίστος (Δικηγόρος) : σ. 21. 
Δασκαλόπουλος Νικόλαος (Αρχηγός Α. 

Π.) : σ. 777, 938.
Δεληολάνης Λάζαρος: σ. 120, 671. 
Δελώνης Αντώνιος: σ. 364, 541. 
Δημόσιαι (Σχέσεις) : σ. 36, 127, 212,

288, 480, 578, 730.
Διάγγελμα: Βλ. Κεφ. III (Διαγγέλματα 

κ .λ .π .) : Γεν. Εόρ.
Διαταγή (Ημερήσια) : Βλ. Κεφ. III 

(Διαγγέλματα κ .λ.π .) Γεν. Ε6ρ. 
Διάταξις (Υγειονομική Γ1)5242) : σ. 

687.
Διήγημα (Αστυνομικόν) : σ. 161, 269,
684, 762, 930.
Διονυσόπουλος Δημήτριος: σ. 533.
Δόξας Τάκης: σ. 131.
Δούκας Κων)τίνος: σ. 536.
Δριμυλής Σπύρος: σ. 194, 373, 714. 
Δροσίνης Γεώργιος: σ. 909.
Δρούγας ’Ιωάννης: σ. 405.

Ε
Έ γγραφα (Ανέκδοτα) : σ. 62, 140, 228, 
287, 390, 678.
Έ γκλημα: σ. 178.
’Εγκληματολογία: Βλ. Κεφ. IV  (Ε γκλή 

ματα κ .λ.π .) Γεν. Ε6ρ.
’Επέτειος (Αστυνομικών Χρονικών): Τ.
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445 καί ο. 681.
Έπιστολαί: Βλ. Κεφ. VI (Νέα κ.λ.π.) 

Γεν. Εδρ.
'Εταιρισμός: σ. 125.
Ε.Τ.Γ.Α .Π.: ο. 614.
Εύθυμογράφημα: °· 28, 498, 593.

Ζούβας Π .: ο. 488.
Η

Ή λίας (Προφήτης) : σ. 582.
'Ηρώδης (δ ’Αττικός) : ο. 909.
Ήσαίας (’Επίσκοπος Σάλωνων) σ. ό <4. 

θ
θεοτοκόπουλος Δομήν ικος: α. 115. 
θεράπος Παναγιώτης (Υπουργός Δημ. 
Τάξεως) : σ 857.
Θεσσαλονίκη: ο. 499 , 824.__
θωμάς Δημήτριος: σ. 103, 280, 337, 448, 

801.
I

INTERPOL (Διεθνής ’Αστυνομία) : σ. 
783.

Ίορδανίδης Πρόδρομος: σ. 38.
Κ

Κάλλαντα: α. 6.
Καλυβίτης ’Ιωάννης: 3. 421.
Καμπέαης Δημήτριος: σ. 773. 
Καπογιαννόπουλος Χρίστος: σ. 325. 
Καποδίστριας ’Ιωάννης: σ. 488, 704. 
Κάππος Δημήτριος: σ. 85. 
Καραγιαννόπουλος Σπυρίδων: σ. 773. 
Καραδήμας ’Αλέξανδρος: α. 369. 
Καραΐσκος Χρίστος: σ. 245.
Καραμπέτσος Εΰάγγελος: σ. 251. 
Καραντώνης Αθανάσιος: σ. 80, 153, 839. 
Καραντώνης Άνδρέας: σ. 295, 370, 421, 

436, 622, 824, 878.
Καρράς Στάθης: σ. 934.
Κερασοχώριον (Θεσπρωτίας) : σ. b04. 
Κέρκυρα: σ. 922.
Κεφαλληνία: σ. 638.
Κικέρων (Κατάσκοπος) : σ. 641. 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος: σ. 278. 
Κολπετΐνος Σωτήριος: σ. 808. 
Κομμουνιστικόν Κόμμα ( Ελλάδος) : σ.

24, 121, 202 , 258 , 358 , 474 , 584 , 652, 
734, 826, 900.

Κοντογεώργος Γεώργιος: σ. 932.
Κοντογιαννίδης Αναστάσιος: σ. 680, 929- 
Κόντογλου Φώτης: σ. 278.
Κοραής ’Αδαμάντιος: σ. 196.
Κόρινθος: σ. 547.
Κορυζής Χαρίτων: σ. 794.
Κορφιάτης Νίκος: σ. 423, 452.
Κού - Κλούξ - Κλάν: α. 598.
Κουβάς Σωτήριος: σ. 24, 121, 202 , 258, 

58, 474, 584, 652, 734, 826, 900. 
^υτσαβάκηδες: α. 928. 

ιτσελίνης ’Αντώνιος: σ. 423, 460,
9, 872.

•ιτσούρης Γεώργιος: σ. 206, 257.
η (’Αρχαία) : σ. 44.

■νσταντακόπουλος Γεώργιος: σ. 73. 
νσταντινίδης Κων)νος: σ. 431, 556, 

866.
ωνσταντινόπουλος Β .: σ. 928. 

Κωστόπουλος Κ.: α. 125, 197, 298, 345. 
Κωταάκης Δημήτριος: σ. 174.

Λ
Λάμπρου ’Ιωάννης: σ. 740.
Λαογραφία: σ. 232, 294.
Λάος Μιχαήλ: σ. 891.
Λυμπερόπουλος Παναγιώτης: α. 838. 
Λυσικράτους (Μνημεΐον) : σ. 898.

Μ
Μαβίλης Λορέντζος: α. 934.
Μαγεία: σ. 222, 752.

Μαγκριώτης Δημήτριος: σ. 30, 99, 182, 
422, 428, 629, 724.

Μαθιόπουλος Δ.: σ. 144.
Μαρξισμός: σ. 94.
Μαυροκορδάτος ’Αλέξανδρος: σ. 62. 
Μαυρούδης Χρίστος: α. 837.
Μάχη (Μαραθώνος) : σ. 742.
Μελδς Παύλος: σ. 818.
Μιχαλέας Γεώργιος: σ. 854.
Μιχελής Σπυρίδων (Ύπαρχηγδς Άστυν.

Πόλεων) : σ. 862 , 938.
Μονή (Μ. Σπηλαίου) : σ. 489.
Μοοστάκης Γεώργιος: α. 634.
Μπαϊρακτάρης: σ. 928.
Μπακασοόλας Μενέλαος: σ. 439.
Μπάμ. - Στάμ.: σ. 362.
Μπαστιάς Κωστής: σ. 86.
Μπέλλης Γεώργιος: σ. 86.
Μπέλλης Γεώργιος: σ. 245.
Μπεσίρης Εόθΰμιος: σ. 371.
Μποζώνης Γ .: σ. 199.
Μπούσης Θεοφάνης: σ. 693.
Μποχλόγυρος Νικόλαος: σ. 50, 465, 500. 
Μωραΐτίνης Τΐμος: σ. 191 - 

Ν
Ναρκωτικά: σ. 18, 144, 227, 234, 298, 

397, 460, 683, 809, 817, 872.
Νέα: Βλ. Κεφ. V. (Έπιστολαί, ’Αλληλο

γραφία κ .λ .π .) . Γεν. Εύρ.
Νικόδημος (δ Αγιορείτης) : ο. 823. 
Νιρβάνας ΠαΟλος: σ. 8, 181, 483.
Ντζιώρας Δημήτριος: σ. 60.
ΝτρέΟφους: σ. 170.

Ξυροτύρης ’Ιωάννης: σ. 804.
Ο

Οίκονομάκος ΠαΟλος: σ. 28, 160, 201,
. 297, 398, 487, 573, 670, 912.
Οικονόμου Κων)τίνος: σ. 336, 723, 913. 
"Ομηρος: σ. 93.
'Ορκωμοσία (Νέων ΊΓπαρχιφυλακων): σ. 

688. t . 
Ούάσιγκτων (Πρωτεύουσα ’Εγκλήματος) .

σ. 852.
Π

Παλαιολόγος Κων)τίνος: σ. 445.
Παλαμάς Κωστής: σ. 372, 877.
Παναγία (Τήνου) : σ. 650.
Παναγιωτάκης ’Εμμανουήλ: α. 854. 
Παναγιωτόπουλος ΣπΟρος: σ. 12, 136,

192, 274, 339, 472, 569, 798, 893. 
ΙΙαπαδήμας ’Αδαμάντιος: σ. 746. 
ΙΙαπαδιαμάντης ’Αλέξανδρος: σ. 131. 
Παπαδογιάννης Μιχαήλ: α. 126. 
Παπαδογιάννης Δ.: σ. 721, 821. 
Παπαδόπουλος Γεώργιος (Πρόεδρος Δη

μοκρατίας) : σ. 2, 331, 522, 617, 698. 
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος: σ. 415. 
Παπαδούκας Παν.: σ. 393. 
Παπαθανασόπουλος Ή λίας: σ. 298, 444. 
Παπαμίχος ’Αλκιβιάδης: σ. 222, 401. 
Παπαφλέσαας: α. 228.
ΙΙαππάς Χρίστος: σ. 405.
Πάστερνακ Μπόρις: σ. 135.
Πάτσης Νικόλαος: ο. 33.
Πεγιδς Δημήτριος: σ. 249 , 276. 
Πειρουνάκης Γεώργιος: σ. 14.
Πένθη: Βλ. Κεφ. IX (Πένθη). Γεν. ΕΟρ. 
Πετμεζάς - Λαύρας Ν.: σ. 698. 
Πετρουλάκης Βασίλειος: σ. 245.
Πηλός Σπυρίδων: σ. 36, 74, 127, 147, 

212, 240, 288, 481, 578, 730.
Πίττα (Πρωτοχρονιάτικη) : σ. 146, 153, 
163
Πλάνη (Δικαστική - Άνακριτική) : σ. 170 

255.
Πλέσσας Δημήτριος: σ. 533.
Πόε ’Έντγαρ: σ. 132.

Ποίημα: σ. 806. __
Ποινικός (Κώδιξ) : σ. 60, 564 , 632 , 711. 
Πολέμης ’Ιωάννης: σ. 569.
Πουλόπουλος Κων) τίνος: σ. 693. 
ΙΙραγματογνώμονες: σ. 90.
Πραιτωριανοί: σ. 524.
Προεστόπουλος Νίκος: σ. 132.
Πρόκος Ε . : σ. 93.
Πρωτοχρονιά: σ. 8.

Ρ
Ράϊκος ’Ιωάννης: σ. 6.
Ρασπούτιν Γρηγόριος: σ. 516.
Ρεπορτάζ (’Αστυνομικό) : σ. 522.
Ρίτζιο Δαυίδ: σ. 46.
Ρόδης Εύάγγελος: σ. 405.
Ρόδης Στέφανος: σ. 404.

Σ
Σιατόπουλος Δημήτριος: σ. 489.
Σολωμός Διονύσιος: σ. 274.
Σόλων (Νομοθέτης) : α. 915.
Σουληνάρι (Κορινθίας) : σ. 851.
Σπινέλλη Καλλιόπη: σ. 270, 3ο0. 
Σπυρόπουλος Νικόλαος: σ. 693.
Σπύρου ’Ιωάννης: σ. 612.
Σταβίσκυ ’Αλέξανδρος: σ. 314.
Σταματίου Χάρης: σ. 29.
Σταμέλος Δημήτριος: σ. 138, 232, 374, 

494 544.
Σταυρόλεξον: σ. 88, 167, 246, 326, 406, 

535, 615, 694, 774, 855, 943. 
Στεφανόπουλος Σεβαστιανός: σ. 134, 158. 
Στυλιανός (Μητροπολίτης Πρεβέζης) : σ. 

420,
Σύμπαν: σ. 174.

Συναθροίσεις καί (’Αστυνομία) : σ. 3bb,
478, 570, 658, 726, 830, 888. 

Συνεστίασις: σ. 239.
Τ

Τάγαρης Ά χιλλεύς: σ. 92, 441, 603, 703, 
863.

Τερτσέτης Γεώργιος: σ. 472.
Τζανέτος Λεωνίδας: σ. 773.
Τζίνος Διονύσιος: σ. 245.
Τουχατσέφσκυ: σ. 236.
Τραυλαντώνης ’Αντώνιος: σ. 636. 
Τρουμπούνης Πάνος: σ. 485.
Τροχαία: σ. 604, 839.
Τοακαλώτος Θρασύβουλος: α. 618. 
Τσάκωνας Δημήτριος: σ. 94, 704, 880. 
Τσιγάντες ’Ιωάννης: σ. 359.
Τσιπρούδης Ά χιλλεύς: α. 9, 10ο, 18b, 

264 , 341, 468, 507 , 564 , 574 , 632, 
7Π , 885.

Ταιριντάνης ’Αλέξανδρος: σ. 420. 
Τσιρώνης "Αγγελος: σ. 180.
Τσίτσας Σερ.: σ. 582.
Τσούμπας Βασίλειος ('Γπουργός Δημοσίας 

Τάξεως): σ. 81, 250, 414,
Υ

Γίοθέτησις (χωρίου) : σ. 604.
Φ

Φουσέ: σ. 844.
Φρόϋντ Σίγκμουντ: σ. 154.
Φυλακές (τρομοκρατίας) : σ. 754.

X
Χαϊδεμένος Ή λίας: σ. 90, 170, 177, 255, 

356, 450, 896.
Χάρης Πέτρος: σ. 22.
Χατζάκου Μάρα: σ. 529.
Χειραφέτησις (τής Γυναικός) : σ. 866. 
Χιππισμός: σ. 682.
Χρονόπουλος Κων)νος: σ. 214 , 662, b98. 
Χρόνος (Καινούργιος) : σ. 1.

Ψ
Φαρούδα - Μπενάκη Ά ννα: σ. 882. 
Φυχογιός Ή λίας: σ. 210, 284, 366, 478, 

570, 658, 726, 830, 888.

1031



Ι/τερότερον καί μουσειακώτερον κλίμα δέν άπειργάσθη 
ποτέ άλλοτε ή έν Έλλάδι άστική τάξις. Δέν έχρειάζε- 
το περισσότερα άπό 4 ή 5 μαθήματα ν άκουση δ Νέος 
άπό τούς διδασκάλους του διά νά τροπή έξ άντιδράσε- 
ως πρός δ,τι αυτοί έπολέμουν. (’Αλλξ αυτοί δέν έπολε- 
μουν τίποτε, διότι δέν είναι ίδιον είς τους έπαγγελμα- 
τίας να πολεμούν).

Δι’ αύτό καί δέν ίδρύθη μία Σχολή Πολιτικής Ε 
πιστήμης καί Φιλοσοφίας είς τήν όποιαν Θ̂ά έδιοάσκε- 
το Πλατωνισμός, πολιτική φιλοσοφία των Αρχαίων καί 
κοινωνιολογία τής ’Ορθοδοξίας διά νά προετοιμασθη ή 
μέλλουσα πολιτική καί πνευματική ήγεσία τού ’Έθνους,. 
Δέν είναι λοιπόν παράδοξον δτι οί Υπουργοί τής Παι
δείας, έρήμην παντός κριτηρίου, άπεθαύμαζον έν τή ά- 
συγγνώστψ άγνοια των τά φοβέρα έπιτευγματα τής 
πνευματικής άθλιότητος. Δι δ καί κατ έπέκτασιν τής 
«πνευματικής» ταύτης «ζωής» έγεννήθη ή πολιτική 
τοιαύτη. Πρός άπόκτησιν δμως τής γνώσεως, ή όποια 
πρόκειται συνθετικώς νά θεώρηση τό ζωντανόν είς τήν 
ένότητά του, είς τήν μοναδικότητα του, με τους νόμους 
του δΰναται νά βοηθήση καί νά παιδαγωγήση—δπως 
Ιλεγε δ Συκουτρής.— ’Εκείνος δστις ώς άνθρωπίνη προ- 
σωπικότης έχει ήδη συγκεντρωθη είς τδν έαυτόν του. 
’Εκείνος έντός τοΰ όποιου σκέψις καί αίσθημα, γνώσις 
καί πράξις δέν είναι χωρισμένα κατα λογικας έννοιας, 
καί δέν άγνοεΐ τό ένα τό άλλο. ’Εκείνος είς τόν όποιον 
ό Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  καί  δ Η γ έ τ η ς  δέν 
έχουν άκόμη διασπασθή άπ άλλήλων.

Οί νέοι πνευματικοί άνέστιοι καί μέ κυρτωμένον 
τό πρόσωπον άπό μαρασμόν, διέστειλαν την θέσιν άπό 
τόν στυγνόν Λογιωτατισμόν. Διαλεκτικός γόνος αύτής 
των τής στάσεως ύπήρξεν ή στροφή των είτε πρός τήν 
έ π α ν ά σ τ α σ ι ν  ( δ ι ά  τ ή ν  ό π ο ι α ν  
ε ί ν α ι  ύ π ε ύ θ υ ν ο ς  ή Ά ν ω τ ά τ η  Π α ι 
δ ε ί α  τ ο ΰ  Έ θ ν ο υ ς ) ,  είτε πρός τόν Πνευ
ματικόν Λεβαντινιαιιόν. Δικαιολογημένη ή άγανάκτησις 
άλλά άδικαίωτος ή στροφή.

Ή  Ελληνική ’Ορθοδοξία, ώς πρώτη καθολική τοΰ

Χριστιανισμού Ικφρασις, δφείλει νά ύπηρετή τήν παγ- 
χρισπανικήν Ιδέαν, κατά προέκτασιν τοΰ Βυζαντινού 
της πρωτείου. Τούτο σημαίνει δτι τό κοινοβιακό ιδανι
κό τής ’Ορθοδοξίας πρέπει νά έλιθη σ’ έπαφή μέ τά σύγ
χρονα κοινωνικά αιτήματα καί νά καταστή ζωή παν
ορθόδοξος καί. υστέρα πραγματικό της καί δέον παγχρι- 
στιανικό. 'Η  μακραίων παράδοσις τής ηθικής υπερο
χής τής ’Ορθοδοξίας έπί τοΰ κοινωνικού πεδίου—πολ
λούς αιώνες πρδ τής εισβολής τής μηχανής δι’ άτμ,σΰ 
ή ’Ορθοδοξία μεταποιούσε τήν άσκητεία σέ κοινόβιο 
άπό λόγους ηθικής έλευθερίας κι’ δχι άνάγκης^πδια- 
τηρεί καί τόν λόγον ύπαγορεύσεως τοΰ μηνόματός της 
είς τόν σύγχρονον κόσμον.

Κατ’ εικόνα καί δμοίωσίν της άνεπτύχθη ένα ά- 
σκητικό πνεύμα πού δτε είσήλθε είς τόν χώρον τοΰ κοι
νωνικού έγένετο κοινόβιον. Αύτό τό· ύπερκοσμικόν και 
έν ταύτψ μεταφυσικόν πνεύμα τοΰ Βυζαντινού Κ ο ι 
ν ο τ ι σ μ ο ύ  δυσκόλως δύναται νά ίσορροπηθή άπό 
τήν κ ο σ μ ι κ ή ν  αίγλην τής Δυτικής ’Εκκλησίας 
ή τόν κ ο ι ν ω ν ι  κ ό ν  χαρακτήρα τοΰ προτεσταν- 
τικοΰ φιλελευθερισμού. Ή  ’Ορθοδοξία είναι ή μονή 
δυνατή στάσις κοινοβ-ιακώς βιώσης χριστιανικής ψυχής. 
Δι’ ό καί τό πρόβλημα τής Δυτικής προσεγγίσεως πρός 
τό άσκητικό παρόν τού Βυζαντίου θά άπετέλει μέγι- 
στον μάθημα μετουσιώσεως τοΰ κοινωνικού Πνεύματος 
είς αύστηράν κοινοτικήν συνείδησιν μεταφυσικής. Δέν 
γνωρίζω τούς δυναμένους νά άνππροσωπεύσουν έν τοι- 
ούτον πνεύμα είς τήν κίνησιν τής ϊνώσεως τών έκκλη- 
σιών, δπου κοινωνιολογικά! καί θεολογικαί προσωπικό
τητες τού πρστεσταντικοΰ κόσμου, ώς δ Barth καί δ 
Brunner, άσκούν τήν καταπιεστικήν δύναμιν τής παι
δείας των έπί τών έκπροσώπων άλλοτρίων δμολογιών, 
άλλά θά ήθελα νά νομίζω δτι ή έκσυγχρονισμένη άνκ- 
γέννησις τών Βυζαντινών σπουδών, δια τής συνδρομής 
τής κοινωνικής καί πνευματικής έπιστήμης, ώς καί τής 
φιλοσοφικής έπενδύσεως τών Δογμάτων, θά ώφειλε νά 
καταστή ή ν ο η τ ή  θ έ σ ι ς, έφ ής θά έθεμελιοΰ- 
το ή αναγέννησις τής κατερειπωθείσης έκ τοΰ άνιστο- 
ρήτου λογιωτατισμού Ελληνικής Ορθοδοξίας.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  
Τού κ. Σπληνάκη

-1/αμα/, ηο/οζ Ata/oc, i x bL t o "  
Χ (> υ 6 0 ; '

- Δ ε ν  ν β ο ε η ε ο Μ  
νά Δγ.ήΧ β ίο  
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ο Α θ Λ Η Τ Ι < Λ \ ο <
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος

κ 1/5/72

τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό

π ο



λη ζ.

τό ειδικό,

ΠΡΟΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ
(Γενικής κληρώσεως)

6.000.000
Β' λαχνός 1.500.000 
Γ' λαχνός 1.000.000 
Δ ' λαχνός 500.000 ς 
Ε' λαχνός 300.000 

ΣΤ' λαχνός 2 00.000 
Ζ' λαχνός 1 5 0.000 
Η' λαχνός 1 00.000

Καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 
μέ σημαντικά κέρδη

, ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ'.'

δώρο μου

ΕΙ1ΙΚ0Ν ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΠΙΧΕΙΟΝ
ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΑΡΧ.50

Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ι Σ  31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ



’Άνω: T i  Μηχανοκίνητον Τμήμα τής Άστυν. Δ/ναεως Κε,ροιύρας παρελαϋνον κατά τήν 
.■ημέραν τής ’Εθνικής έπετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου. Κάτω: 'Ορκωμοσία νέων δοκίμων 

'Αστυφυλάκων εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Φιλαδέλφειας τήν 21.11.73.


