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Μέχρι τούδε ή Αστυνομία τής Πρωτευούσης άνταπεκρίθη πλήρως εις
την αποστολήν της και απέκτησε όμολογουμένως τήν αγάπην και τήν έκτίμησιν του ’Αθηναϊκού Λαοί).
Επισημαίνω, δτι ή αποστολή ήμών εις τήν Πρωτεύουσαν, ήτις είναι καί
ή πνευματική Πρωτεύουσα ολοκλήρου τοΰ πολιτισμένου κόσμου, τυγχάνει
λίαν σοβαρά καί δυσχερής. Ή σύνεσις δμως, ή ευψυχία, ή έργατικότης,
ή ψυχραιμία, ή ένότης καί ή ταύτότης εις τάς σκέψεις καί ένεργείας, ή συνταύτισις τής προσπάθειας όλων ημών μακράν πάσης σκέψεως έγωπαθείας
καί έπάρσεως όμοϋ μέ τον ένθουσιασμόν καί τήν φιλοπατρίαν μας, θά δίδουν
τήν πρέπουσαν διέξοδον εις έκαστον πρόβλημα μικρόν ή μεγάλον, όσάκις
τίθεται προς άντιμετώπισιν.

Αί Ενοπλοι Δυνάμεις καί ή ήγεοία τοϋ Σώματος μέ
έπέλεΕαν ώς Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης.
Αναλαμδάνων τήν Διεύθυνσιν έχω πλήρη έπίγνωσιν
τής τιμής, ήτις μοϊ έγένετο, αλλά καί τής ευθύνης, ήν έπωμίσθην.
Υπόσχομαι νά διαθέσω 6λας μου τάς δυνάμεις, διά
νά φέρω εις πέρας τήν όποατσλήν μου καί ν' άναδειχθώ
άντάΕιος των προσδοκιών τής 'Ηγεσίας τοϋ Σώματος καί
τής Πστρίδος. Επί τούτοις, έπικαλοϋμαι τήν βοήθειαν τοΰ
Θεού κοί τήν θερμήν συμπαράστασιν όλων των συνεργατών
μου κ.'Κ. ΆΕιωματικών κσί Κατωτέρων.
Η Αστυνομία, ώς γνωστόν, άποτελεϊ σπουδαίον καί
νευρολγικόν τομέα τοϋ "Εθνους, καθ' όσον είναι έπκρορτισμένη μέ τήν έΕασφάλισιν τής Δημοσίας ΤάΕεως καί Άσφαλείος.
Τό έργον είναι βαρύτστον καί απαιτεί θυσίας καί δυ
νάμεις σωματικός, πνευματικός κσί ψυχικός.
Μέχρι τοϋδε ή Αστυνομία τής Πρωτευούσης άνταπε
κρίθη πλήρως εις τήν άποστολήν της καί άπέκτησε όμολογουμένως τήν άγάπην κοί τήν έκτίμηοιν τοΰ Αθηναϊκού
Λοοϋ.
'Επισημαίνω, ότι ή άπσστολή ήμών εις τήν Πρωτεύου
σαν, ήτις είναι καί ή πνευμοτική Πρωτεύουσα ολοκλήρου
τοϋ πολιτισμένου κόσμου, τυγχάνει λίαν σοβαρά καί δυσχε
ρής. Η σύνεσις όρως, ή εύψυχία, ή έργατικότης, ή ψυ
χραιμία, ή ένότης κσί ή ταύτότης εις τάς σκέψεις καί ένεργείας, ή συνταύτισις τής προσπάθειας όλων ήμών μακράν
πάσης σκέψεως έγωπαθείας καί έπάρσεως όμοϋ μέ τόν
ένθουσιασμόν καί τήν φιλοπατρίαν μας, θά δίδουν τήν πρέ
πουσαν διέΕοδον εις έκαστον πρόβλημα μικρόν ή μεγάλον,
όσάκις τίθεται πρός άντιμετώπισιν.
Δέν εϊμεθα άπλοι υπάλληλοι τών καθιερωμένων ώραρίων εργασίας. Εϊμεθα φύλακες τής έννόμσυ τάΕεως, τεταγμένοι νά έπαγρυπνοϋμεν καθ' όλον τό 24ώρον.
Επιθυμώ όπως διατηρηθή ή ύφισταμένη, εις λίαν ικα
νοποιητικόν βαθμόν, τάΕις καί άσφάλεια έν τή Πρωτευούση
καί ϊνα σϋτη βελτιωθή είσέτι, προβαίνω εις τάς κάτωθι
παραινέσεις καί συμβουλές πρός τούς κ.κ. ΆΕιωματικούς
καί Κατωτέρους:
1. Πίστιν εις τά Εθνικά Ιδεώδη καί όπόλυτον προσήλωσιν πρός αύτά.
2. Προστασίαν δι' όλων τών νομίμων μέσων, τοϋ ύφτ
σταμένου πολιτειακού καί πολιτικού καθεστώτος.
3. Τήρησιν, μετά θρησκευτικής εύλαβείας τών Νόμων,
εις τούς όποιους οί πάντες οφείλουν ύποταγήν καί
έναντι τών όποιων οί πάντες είναι ίσοι. Τήν ισονο
μίαν ταύτην νά τήν διαφυλάΕωμεν όπωσδήποτε.
4. Τήρησιν τών Νόμων, Κανονισμών, ΔιατάΕεων καί
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Διαταγών, αϊτινες άναφέρσνται εις τήν πειθαρχίον
τοϋ Αστυνομικού Σώματος.
Απόλυτον σύμπνοιαν μεταΕύ άνωτέρων καί κατωτέ
ρων καί μεταΕύ συναδέλφων.
Καθσδήγησιν μέ πνεύμα άγάπης τών άνωτέρων πρός
τούς κατωτέρους καί σεβασμόν τών κατωτέρων πρός
τούς άνωτέρους.
Ισην μεταχείρισιν τών πολιτών, άνεΕαρτήτως κοινω
νικής τάΕεως, οικονομικής θέσεως ή ίδιότητος. Ό
πολίτης πρέπει νά αισθάνεται τήν 'Αστυνομίαν ώς
φίλον καί προστάτην.
Έστέ λογικοί καί ψύχραιμοι, κατά τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων σας καί άκούετε μέ εύγένειαν, προθυ
μίαν καί καλωσύνην τόν προσερχόμενον πρός ύμός
ή άπευθύνοντα τόν λόγον πολίτην.
ΕπιδειΈστε στοργήν εις τούς νέους. Προστατεύσατέ
τους καί φροντίσοτε νά τούς καταστήσετε φίλους
σας. Οί νέοι μας είναι οί καλλίτεροι νέοι τοϋ κόσμου
καί ή έλπίς καί τό μέλλον τοϋ "Εθνους.
ΠροσέΕατε τήν έμφάνισιν καί πσράστασίν σας, ϊνα
έμπνεύσητε εις τούς πολίτας έκτίμηοιν, σεβασμόν,
άγάπην καί έΕασφάλισιν κύρους καί έπβλητικότητος.
Νά έχητε συναδελφικήν συνεργασίαν καί άμιλλαν
δραστηριότητος, άλλά καί
συνεργασίαν μέ όλους
τούς φορείς τοϋ Κρατικού μηχανισμού καί τάς 'Ενό
πλους Δυνάμεις.

Παρέχω τήν διαβεβαίωσιν, ότι θά παρακολουθώ έκ τοϋ
σύνεγγυς τό έργον σας καί θά συμπαρίσταμαι εις πάσαν
περί'Γττωσιν μεταλαμπαδεύων πρός ύμός όλην τήν έμπειρίαν
μου, έπί σκοπώ όπως όλοι άπό κοινού συμβάλωμεν εις τήν
έπιτυχίαν τοϋ αντικειμενικού μας σκοπού, ήτοι τής έΕασφαλίσεως τής ησυχίας, τάΕεως καί Ασφαλείας τής Πρωτευ
ούσης, έπ ώφελεία αυτών τούτων τών κατοίκων της, τής
Πολιτείας, τοϋ Έθνους καί τοϋ 'Αστυνομικού Σώματος, εις
ό έχομεν τήν τιμήν ν' άνήκωμεν. Εύνόητον τυγχάνει, ότι
πάς τις έΕ ύμών, άπό τοϋ κατωτέρου μέχρι τοϋ άνωτέρου,
θά μέ εύρη πλησίον του καί διά πόν δίκαιον αίτημά του,
είτε προσωπικόν είτε οικογενειακόν.
Τά άνωτέρω άς άποτελέσουν έν γενικόν πλαίσιον, έντός
τοϋ όποιου πρέπει νά κινήαθε, εις πάσαν ένέργειάν σας.
Ή παρούσα ν' άναπτυχθή εις τρεις μορφωτικός συγ
κεντρώσεις τών κ.κ. ΑΕιωματικών καί Κατωτέρων ούτως
ώστε νά άφομοιωθή ύφ' άπάντων καί νά ύλοποιηθή.
Ο Διευθυντής τής 'Αστυνομίας
Β ΑΣΙΛΕΙΟ Σ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ
Αστυνομικός Δ/ντής Α '
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Μέριμνά μας οφείλει νά είναι ή, έν τή ενασκήσει τής εξουσίας, ίση μεταχείρισις των
πολιτών, άνεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής αύτών τάξεως, ώστε εις ούδένα
νά δημιουργήται τό αίσθημα τής άδικίας καί ή εκ τούτου αθεράπευτος πικρία. Τάς
σκέψεις, τάς κρίσεις καί άποφάσεις μας νά καταυγάζη καί καθοδηγή πάντοτε τό φώς,
τό όποιον εκπέμπει αενάως τό διδακτικώτατον «ούδαμώς δει άδικεΐν» τοΰ φιλοσό
φου τών φιλοσόφων Σωκράτους.
Ύπό τών ίεραρχκώς Προϊστομένων μου άνετέθη εις
έμέ ή Διεύθυνσις τής Αστυνομίας τής Πόλεως Πειραιώς.
Αληθώς μεγάλη ή γεναμένη πρός έμέ τιμή, παμμέγιοτον όμως τό έΕ ούτής πηγάΖον βάρος τών ευθυνών μου.
"Εχων σαφή άντίληψιν τούτων καί φιλσδοΕών νά φανώ
άΕιος τών προσδοκιών πάντων έκείνων, οϊτινες μέ περιέβολον μέ τήν έμπιστοσύνην των, υπόσχομαι ότι θά διαθέσω
όλας τάς δυνάμεις μου, έν τή έπιδιώΕει πλήρους έκπληρώσεως τής νέας μου αποστολής.
Αλλ' ϊνα ή προσπάθειά μου στεφθή ύπό έπιτυχίας, δέν
άρκοϋν αί ίδιικαί μου προθέσεις καί ό οίοσδήποτε έκ μέρους
μου καταβληθησόμενος μόχθος.
'Ανάγκη όπως καί ύμεϊς, όλοι, μέ συνδράμητε, πάση
δυνάμει, εις τό έργον μου. Καί τούτο, διότι είναι κοινώς
γνωστόν, ότι μόνον ή συλλογική δράσις έπιφέρει πλήρη καί
άποτελεσματικήν έκτέλεσιν τοΰ αυτόχρημα δυσχερούς άστυνομίικού έργου.
Καί προκειμένου ή, έν τή κοινή προσπάθεια, συνεργα
σία νά καταατή γόνιμος καί παραγωγική τοΰ συμφέροντος
τής Πολιτείας, τής 'Υπηρεσίας καί τής κατά πάντα άΕίας
καί εύγενούς κοινωνίας τού Πειραιώς, ήν καλούμεθα νά
ύπηρετήσωμεν, άνάγκη όπως κατοστήσω ύμας κοινωνούς
τών θεμελιωδών άντιλήψεών μου, περί τής άποστολής τής
'Αστυνομίας Πόλεων.
'Έργον τής 'Αστυνομίας Πόλεων είναι ή, διά παντός
νομίμου καί προσφόρου μέσου, προστασία τής Ζωής, τής
τιμής, περιουσίας καί έλευθερίας τών πολιτών, καθώς καί
πάντων τών λοιπών άγαθών αύτών, τά όποια ύπό τού νόμου
άναγνωρίΖονται καί κατοχυρούνται.
Αλλά, προκειμένου νά προγματοποιηθή τό όλον τούτο
έργον, άναγκαία προϋπόθεσις είναι ή προστασία τοΰ Κοινω
νικού Καθεστώτος καί τής τάΕεως καί τής γαλήνης τοΰ
Λαού άπό πάσης, όθενδήπστε προερχομένης, έπιβουλής.
"Ινα έπιτύχωμεν καί εις τήν έν λόγω προσπάθειαν, άρκεί όπως έχωμεν διαρκώς πρό οφθαλμών τούς ώραίους καί
ύψηλούς Εθνικούς στόχους, τούς όποιους έταΕεν ή ύπό
τών Ενόπλων μας Δυνάμεων Εθνοσωτήριος Έπανάστασις
τής 21ης Απριλίου 1967.
Θά είναι δέ αποφασιστική ή συμβολή μας εις τήν έργώθη προσπάθειαν, τήν όποιαν άνέλαβον αί "Ενοπλοι Δυ
νάμεις τοΰ "Εθνους, αν κατορθώσωμεν νά έπιτύχωμεν τήν,
εις τό διηνεκές, παγίωσιν τής ύπ' αύτών άπακατασταθείσης
τάΕεως, καί τήν έδραίωσιν τού αισθήματος άσφαλείας, τό
σον άναγκαίου ώς ύπσβάθρσυ πάσης σοβαρός δημιουργικής
προσπάθειας, είτε ύπό τοΰ Κράτους, είτε ύπό τής ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, άναλαμβανσμένης.
Όφείλομεν, έΕ άλλου, νά συνειδητοποιήσωμεν τήν άνάγκην τής έθνικής ένότητος. Νά καταστώμεν σημαιοφόροι
τής έθνικής άρετής καί τής έθνικής ύπερηφανείας. Νά έπιδοθώμεν, μετά πάθους δημιουργικού, εις τά ειρηνικά μας
έργα, έπ' ώφελεία τοΰ Λαοΰ τής περιοχής, τήν όποιαν άστυνομεύομεν καί θά πείσωμεν, έστέ βέβαιοι, τούς κατοίκους
τής έν λόγω περιοχής περί τών έναντι των πραθέσεών μας,
όν προηγουμένως τούς κερδίσωμεν ψυχικώς. Καί θά έιπιτύχωμεν εις τήν έπιδίωΕίν μας αύτήν, αν κατά τήν άακησιν
τών άστυνομικών μας καθηκόντων έπιδεικνύωμεν σύνεσιν
καί μετριοπάθειαν, εύγένειαν καί κατανόησιν, πνεύμα δικαιο
σύνης καί ίπποτισμοΰ.
Μέριμνά μας, ακόμη, οφείλει νά είναι ή, έν τή ένασκήσει τής έΕουσίας, ίση μεταχείρισις τών πολιτών, άνεΕαρτήτως κοινωνικής καί οικονομικής αύτών τάΕεως, ώστε εις
ούδένα νά δημιουργήται τό αίσθημα τής άδικίας καί ή έκ
τούτου άθεράπευτος πικρία. Τάς σκέψεις, τάς κρίσεις καί
τάς άποφάσεις μας νά καταυγάΖη καί καθοδηγή πάντοτε τό
φώς, τό όποιον έκπέμπει όενάως τό διδακτικώτατον «ούδα

μώς δει άδικεΐν» τοΰ φιλοσόφου τών φιλοσόφων Σωκρά
τους.
Πρέπει νά εϊμεθα εύγενεϊς καί εύπροσήγοραι πρός τούς
πολίτας καί νά μάς διέπη πνεύμα έΕυπηρετήσεως, καλωσύνης καί αμοιβαίας κατανοήσεως.
"Αν κάποια διάκρισις μεταΕύ τών πολιτών δύναται νά
συγχωρηθή, δέν είνοι άλλη, παρά έκείνη, ή όποια θά έχη
ώς κριτήριον τήν συμπεριφοράν αύτών τών ιδίων, έναντι
τών νόμων καί τής Κοινωνικής τάΕεως καί γολήνης.
'Αλλά καί έπσναφορά εις τήν τάΕιν τών πσραβαινόντων
τόν νόμον καί έκτρεπομένων τών κανόνων τής ύγιούς τά
Εεως καί εύπρεποΰς, έν τή κοινωνίρ, συμπεριφοράς, δύναται νά έπιτευχθή, σχεδόν πάντοτε, διά μέσων ήπιων καί
πεπαλιτισμένων.
'Επιθυμώ νά καταστήσω σαφές, ότι είμαι αποφασισμέ
νος, όπως, άντί πάσης θυσίας, έπιτύχω εις τήν προσπάθειάν
μου, όχι μόνον διά τούς έν άρχή τής πορούσης έκτεθέντας
λόγους, αλλά, προσέτι, διότι ούδέποτε λησμονώ, ότι ό Πειρσιεύς, πάντοτε, ύπήρΕεν ό τόπος, εις τόν όποιον άδιαφιλσνικήτως έπιβεβαιοΰται ή παμμεγίστη άΕία καί τό άνυπέρβλητσν τής Αστυνομίας Πόλεων, ώς άστυνομικοΰ θεσμού,
πεπολιτισμένου καί άΕίου νά ύπηρετή, επίσης, πεπολιτισμένους άνθρώπους.
'Επιθυμώ νά καταστήσω σοφές, ότι ή διοίκησίς μου θά
είναι άμερόλππτος καί άδιάθλητος. Πάντες θά κρίνωνται
άκριβοδικαίως καί άντικειμενικώς, βάσει τών άστυνομικών
προσόντων των, τοΰ ήθους των καί τής έν γένει υπηρεσια
κής άποδόσεώς των. Πάντες όφείλομεν νά εϊμεθα πειθαρ
χικοί, ευπρεπείς καί άνεπίληπτοι εις τε τάς κοινωνικός καί
τάς ύπηρεσιαικάς έν γένει σχέσεις μας, διότι ή πειθαρχία
είναι ό άκρογωνιαϊος λίθος διά τήν πρόοδον τοΰ 'Αστυνο
μικού Σώματος, ή δέ εύπρέπεια καί τό άνεπίληπτσν τής
συμπεριφοράς, όμα δέ ή άψογος έμφάνισις καί παράστασις
έν γένει τά βοσικά γνωρίσματα τών ύπαλλήλων αύτοΰ.
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά δηλώσω, κατηγορηματικώς,
ότι θά μ' εϋρητε πάντοτε, παρά τό πλευράν σας πιστόν συμ
παραστάτην, εις πάσαν δύσκολον στιγυήν τής Ζωής σας.
'Οφείλω έπίσης νά τονίσω, ότι θά έκτιμήσω πάσαν έΕαίρετον πράΖιν καί θά αίσθάνωμαι χαράν καί ίκαναποίησιν,
όταν μοϋ δίδεται ή εύκαιρία νά έπιβραβεύσω διακριθέντας
άστυνομικούς, άλλά καί πικρίαν όταν θά εύρίακωμαι εις τήν
ανάγκην νά έπιβάλω κυρώσες εις παραιπτωματίας.
Περσινών θά έπεθύμουν νά τονίσω, ότι, άν είναι γε
νικώς παραδεκτόν ότι ή ασφάλεια καί ή τάΕις είναι οί θε
μελιώδεις παράγοντες, έφ' ών στηρίΖεται πάσα νόμιμος
δραστηριότης άσκουμένη εις μίαν περιοχήν, τούτο ισχύει
κατά πρώτιστον λόγον διά τόν Πειραιά, τόν πρώτον λιμένα
τής Χώρας. Διότι ό Πειραιεύς άποτελεϊ τήν καρδίαν, ή ό
ποια δίδει τόν παλμόν καί τόν τόνον εις τόν οργανισμόν
τής 'Εθνικής μας Οικονομίας. Καί συνεπώς ή άσφάλεια καί
ή τάΕις, όταν έπικρατοΰν εις τό έπίνειον τής Πρωτευούσης,
έχουν εύεργετικάς προεκτάσεις έφ' ολοκλήρου τής Χώρας.
Ή τελευταία ώς άνω διαπίατωσις δίδει τό μέτρσν τής
άΕίας τοΰ άστυνομικοΰ έργου, έν Πειραιεί, άλλά καί τής εύθύνης, ή όποια άνήκει εις τούς άσκοΰντας αύτό, δηλαδή ό
λους μας.
Σάς καλώ, λοιπόν, νά ένώσωμεν τάς δυνάμεις μας
εις μίαν ειλικρινή, έργώδη καί άδιάλειπτον προσπάθειαν,
όπως εις τόν τομέα τής εύθύνης μας άνταποκριθωμεν εις
τάς προσδοκίας τής Έπαναστάσεως, τής Κυβερνήσεως καί
τής 'Ηγεσίας μας.
Ό Διευθυντής τής Αστυνομίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
'Αστυνομικός Δ/ντής Α'.
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Σττ. Παναγιωτοττούλου
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ΟΛΙΣ είχε Αποτελειώσει τΙς προετοιμασίες του δ
Αγιος Βασίλης κ’ έκανε νά φορτωθη τδν τερά
στιο σάκκο του πού ήταν γεμάτος δώρα, ένα φωτεινό
κύμα ξεχύθηκε γύρω του καί, νά, πρόβαλε μπροστά
του δ Κύριος.
Ό "Αγιος έπεσε ευθύς στα γόνατα καί προσκύ
νησε- έπειτα, άνασηικώθηκε καί, δίχως να τολμήση ν’
άγναντέψη κατάματα τή θεία μορφή, ψιθύρισε ταπεινά:
— Ή χάρι Σου έδώ;
Ό Χριστός άπλωσε τό δεξί Του χέρι καί χάϊδεψε
τόν ώμο τοΰ Ασπρομάλλη γέροντα.
'— "Αη Βασίλη, δέ θα κουραστής έφέτος, είπε, θ α
μοιράσω έγώ τούς μποναμάδες. Δός μου τό κόκκινο
ράσο σου καί τό σκούφο, δός μου τό σάκκο καί τό ραβδί
σου, καί σύρε ν’ Αναπαυθής.
— Πώς; ρώτησε δ "Αγιος Ανοίγσντας διάπλατα
τα μάτια του. Σύ, Κύριε θά κάνης φορτωμένος δλον
αύτό τό γύρο; Γιατί τάχα;
— θέλω νά γνωρίσω ξανά τούς Ανθρώπους. Νά
τούς δώ καί πάλι Από κοντά. Νά τούς βοηθήσω.
—-Μά τούς ξέρεις, Παντοδύναμε- είσαι παντογνώ
στης. "Εκανες γ ι’ αυτούς τήν πιό μεγάλη θυσία. Τ ί τ’
όφελος; Σέ πίκραναν. Σέ μάτωσαν. Σέ πρόδωσαν, χολή
Σέ ποτίσανε. Σέ σταυρώσανε!
— ·Έ , είχα μαζί τους καί κάποιες καλές στιγμές.
’Από τό ξεφάντωμα τοΰ Γάμου έν Κανφ ώς τό διά
λογο μέ τήν Αμαρτωλή Σαμαρείτιδα στό πηγάδι, Από
τή διανομή τών πέντε Αρτων στήν έρημο ώς τήν ευω
διαστή Θυσία της Μαγδαληνής, Από τήν άνάστασι τής
κόρης τοΰ Ίαείρου καί τοΰ Λαζάρου ώς τό «μνήσθητί
μου» τοΰ ληστή, έχω περάσει Απειρες στιγμές γεμάτες
Από κάθε λογής ψυχικήν ευδαιμονία. Κι αύτή ή ευδαι
μονία μουχει μείνει Αλησμόνητη. Γιατί δέν τήν έζησα
σά θεός, Αλλά σάν Ανθρωπος. "Ενοιωσα βαθιά τή λα
χτάρα τοΰ φευγαλέου αύτοϋ πλάσματος, τοΰ γεμάτου
άπό τόν πυρετό τής έφήμερης ζωής, γιά τήν Απόλαυσι
τής στιγμής. Γιά θυμήσου τί είπα στόν ’Ιούδα δταν
γκρίνιαζε γιά τή σπατάλη τής Μαγδαληνής, λέγοντας
ότι τοΰ κάκου πετάχτηκαν τόσα χρήματα γιά τό πολύ
τιμο μύρο, κι δτι αύτά μπορούσαν νά δοθοΰν ατούς φτω
χούς: «καλόν έργον έποίησε. Αύτούς θά τούς έχετε κι
αύριο — μά έγώ θά φύγω. Κ ’ ή προσφορά της, πού
τώρα μ’ Ανακουφίζει καί μ’ εύχαριστεϊ, θά μείνη
ξακουστή στους αίώνες». Είναι χαρές Ανθρώπινες αύτές,^ γέροντα, πού γιά νά τίς ζήση κανείς Αξίζει νά
πονέση, Ακόμα καί νά σταυρωθή.
— Κύριε! Είσαι μεγαλόψυχος καί πολυέλαιος. Εί
σαι πηγή συγγνώμης Ανεξάντλητη. Μά, πώς θά ζήσης
ξανα τέτοιες στιγμές, Αφού δέν πρόκειται νά ζυμωθής
μέ τούς όχλους; ’Αφού θά περάσης άνάμεσά τους Αόρα
τος κι Αμίλητος, κρυμμένος μές στό δικό μου ράσο καί
διασχίζοντας τόν κόσμο μέ τή γρηγοράδα τής άστραπής; Και ποιός τάχα θά ώφεληθή, καί τό παραμικρό
έστω, άπό τό πέρασμά Σου;
— Οί Ανθρωποι, τό ξέρεις, έχουν ένα μηχάνημα
πού λέγεται κινηματογράφος. "Αμα μπή σέ κίνησι
ρίχνει λογής - λογής εικόνες σ’ ενα λευκό πανί. Πο
λιτείες καί χωριά περνάνε σ’ αύτό, δάση, θάλασσες.
Άκούγονται μελωδίες γοητευτικές, Αλλά καί κραυγές
σπαραχτικές, ζωές Ανάβουν καί σβήνουν σάν πυροτε
χνήματα, ξετυλίγονται δράματα. Κ ι’ έκεΐνοι βλέπουν
καί διασκεδάζουν — Αδιάφορο Αν γελάνε ή Αν κλαΐνε.
(Συνέχεια εις τήν σελ. 22 )
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ΚΑΛΑΝΤΑ
ΜΕΡΕΣ ΧΑΡΑΣ γιά όλο τόν Ελληνισμό τόν Ορθό
δοξο αυτή ή περίοδος τών μεγάλων μας έορτών Χρι
στούγεννα, Πρωτοχρονιά, τών Φώτων! Ή κάθε μία άπό τίς
γιορτές αύτές έχει τή δική της χάρι, μά όλες έχουν ένα
κοινό γνώριομα: τό «Κάλαντα»! Τά παιδιά, ο όλη την Ελλάδα, κροτώντας λαϊκά μουσικά όργανα, γυρίΖουν άπό σπίτι
σέ σπίτι καί τραγουδούν τά «κάλαντα» Τά κάλαντα είναι
στιχουργήματα πού άπεικονίΖουν άφ ενός τή χαρά τών άνθρώπων γιά τόν έρχομό στή Γή τοΰ Χριστού, υστέρα τού
Ά η - Βασίλη, κ' ύστερα γιά τήν βάπτισι τού Κυρίου, καί
άφ' έτέρου διατυπώνουν εύχές καί έγκώμια ατούς «νοικοκύ
ρηδες» τού κάθε σπιτιού.
"Ετσι δημιούργησε ό λαός μας μιά ίδιοίτερη δημοτική
ποίησι πού οί φιλολογική έπιστήμη τήν ώνόμοσε «θρησκευτι
κή καί λατρευτή ποίησι». Ή ποίησι αυτή έχει ένα ύφος
πολύ άνθρώπινο καί πολύ χαρούμενο γιατί απορρέει περισ
σότερο άπό τά κοινωνικά ή έθνικά έθιμα τής κοθημερινης
Ζωής πού συνδέονται μέ μεγάλες, κυρίως, χριστιανικές γιορ
τές, μέ τήν παράδοσι τού χριστιανισμού γενικά, έκδηλουμένου στόν κοινωνικό του ρόλο: Γόμοι, βαφτίσια, ονομα
στικές έορτές —άλλά πρό παντός τρογουδημένα εύχολόγια
- τ ά κάλαντα στις μεγάλες γιορτές της χρονιάς:

Η

’Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραίση
κι δ νοικοκύρης του σπιτιού χίλιους χρόνους νά ζήση.
’Αφέντη μου εύγενικέ, πδχεις μεγάλη χάρι,
πού σ’ έχομε στόν τόπο μας σάν τό λαμπρό φεγγάρι,
άνοιξε τό πουγγάκι σου τδ μαργαριταρένιο.
“Αν έχης γρόσια, δός μας τα, άς έχης καί π α ρά δες...
Πολλά ’πάμε τ’ άφέντη μας άς ποΰμ' καί τής κυρας μας:
Κυρά σεμνή, κυρά τρανή, κυρά καμαρωμένη,
•κυρά μ’ δντας έδούλιοσουν γιά νά ντυβής ν’ άλλάξης
ή φάσα φέρνει τό νερό κ’ κίσσα τό σαπούνι
κ ’ ή πέρδικα ή ώριόπλουμη φέρνει τά τρία ρούχα,
τό κόκκινο, τό πράσινο, τ’ άσπρο καί τά χιονάτο.
Κυρά μ’ δντας έκίνησες νά πάς στήν έκκλησία,
βάνεις τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη
καί τού κοράκου τδ φτερό βάνεις καμαροφρύδι.
Ή στράτα ρόδα έγέμισε κ’ ή έκκλησιά τό μόσχο.
Κυρά μ’ δπόχεις τούς ύγιούς, δ θιός νά σ’ τούς χαρίση,
κι δ μέγας «Αϊ - θανάαιος νά στους πολυχρονίση.

ν’ άνοίξω τόν παράδεισο νά πιώ νερό δροσάτο,
νά πέσω ν’ άποκοιμηθώ στή λεϊμονιά άπό κάτω,
νά δω καί τόν ’Αρχάγγελο τό φοβερό τρομάτη,
πού καμπανίζει τίς ψυχές Αμαρτωλών καί δίκιων.
Έ κ ε ϊ πού πάγει δ δίκαιος είναι πλατιά στρωμένα,
μέ ρόδα, μέ τριαντάφυλλα, δέντρα ξεφυτρωμένα.
Έ κ εΐ πού πάγει δ Αμαρτωλός, δ φίδια, ώ Αρκούδια!
Τά περισσότερα σπίτιια—καί μάλιστα σ' έκείνους τούς
καιρούς—δίναν χρήματα ή τρόφιμα σ' αύτούς πού τραγου
δούσαν τά «κάλαντα», θά βρισκόταν όμως καί μερικές νοι
κοκυρές ή νοικοκύρηδες πού δέ θά δίναν τίποτε, είτε άπό
τσιγγγουνιά, είτε γιατί θά είχαν βαρεθή νά δίνουν σέ τόσους
καί τόσους, εϊτε άπό άδισφορία. ΓΓ αύτές τίς «αρνητικές
περιπτώσεις» οί στιχουργοί τών καλάντων, είχαν λάβει τά
μέτρα τους! "Αν στό τέλος τού τραγουδιού τό αίτημά τους
γιά φιλοδώρημα είχε ικανοποιητική άνταπόκριοι, άκολουθούσαν πλήθος οί εύχές μέ τήν κστάληΕι «κι ό νοικοκύρης
τού σπτιοΰ χίλια χρόνια νά Ζήση». "Αν δέν ήταν όμως ικα
νοποιητικό, ή ήταν άρνητικό, οί εύχές άντιστρέφονταν.
Τό σπίτι τού «άφέντη» πού δίνει γενναία δώρα, παρουσιάΖεται σάν κάτι τό θαυμαστό στά σχετικά τραγούδια.
Φεγγοβολάει ολόκληρο άπό τό χρυσάφι κι όλα μοσκοβολάν
καί λάμπουν:
’Αφέντη μου στήν τάβλα σου χρυσή καντήλα φέγγει,
χωρίς τό τέλι κρέμεται, χωρίς βοριά οειγιέται.
Σά βάλης λάδι καί κερί φέγγει τήν Αφεντιά σου,
σά βάλης λάδι καί νερό, φέγγει τόν κόσμον 8λο.
Φ έγγει τίς ναύτες κα ίδειπνούν, τίς ξένοι άρμενοΰνε,
φέγγει καί τόν άφέντη τους πού κάθ’ τε, τρώει καί πίνει.
’Ασήμια εϊν’ τά τραπέζια του, μάλαμα τά ταψιά του
μόσκο καί δεντρολιβανιά μυρίζουν τά φαγιά του.
Σηωασία δέν έχει άν υπήρχε καί κάποιος ύλιστικός λό
γος πού ένέπνεε τή δημιουργία αύτών τών τρσγουδιών.
Πάντα, άλλωστε, στήν τέχνη, μαΖί μέ τούς πολλούς παρά
γοντες πού τήν δημιουργούν, ύπεισέρχσνται, χωρίς νά βλά
ψουν, καί οί πρακτικοί λόγοι. 'Εκείνο πού πρέπει νά προσέ
ξουμε καί νά έκτιμήσουμε, είναι ή λαμπρή ποιητική -φαν
τασία τού λαού, πού ένα κοινό σπίτι, μπορούσε άΕαφνα νά
τό φαντασθή μ' αύτό τόν τρόπο. Αύτή ή καντίλα, μάλιστα
πού κρέμεται πάνω άπό τήν τάβλα του «χωρίς τέλι», πού
σείεται χωρίς βοριά, καί πού φωτίΖει σά φάρος άκόμα καί
τούς ξένους πού «όρμενίΖουν», είναι άπό τά ώραιότερα
ποιητικά ευρήματα τής θρησκευτικής φαντασίας τοΰ λαού
μας. Μάς πηγαίνει στόν κόσμο τής χριστιανικής φιλοξενίας
καί φωτίΖει κ' έμάς μέ τό έορτοστικό φώς τής καλωσύνης.

Βέβαια, τά «κάλαντα» είναι πολύ γνωστά, υπάρχουν
όμως καί μερικά πού ξεπερνούν κατά πολύ σέ ποιητική άξια
τήν τυποποιημένη στιχουργία τών γνωστών καλάντων, καί
γίνονται άληθινές ποιητικές δημιουργίες. Αύτό πού άναφέρουμε παρακάτω άνήκει στά κάλαντα τών «Φώτων». Αλλά
ό άγνωστος στιχουργός πού τά έγραψε, συνεπαρμένος άπό
μιά έμπνευσι θρησκευτική, όραματίΖεται καί άποδίδει μέ λε
πτό λυρισμό τόν παράδεισο καί τήν κόλασι, καθώς τούς
έχει ουλλάβει ή θρησκεία μας. Τό τραγούδι αύτό έχει μιά
ώραία έσωτερική σύνθεσι.
Δέν είναι τούτη ή έορτή ώσά τήν περασμένη,
μόν’ εϊν’ μεγάλη καί φρικτή καί δοξολογημένη,
πού οί παπάδες περπατούν μέ τό σταυρό στό χέρι
καί μπαίνουν μέσ’ στά σπήλαια καί λέν τόν ’Ιορδάνη.
Βοήθειαν νά έχετε τόν μέγαν ’Ιωάννη.
Κάτω στά Γεροσόλυμα καί στοΰ Χριστού τόν τάφο
έκεΐ δέντρο δέν ήτανε, δέντρον έξεφυτρώθη.
Στήν μέσην ήτον δ Χριστός, στήν άκρα ή Παναγία
καί στά περικλωνάρια του "Αγγελοι κι Ά ρχαγγέλοι.
"2 Μιχαήλ ’Αρχάγγελε, πού παίρνεις τίς ψυχές μας,
δώσε μου τ' άργυρά κλειδιά, τ’ άργυροκουδουνάτα,
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ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ

ΤΑΓΑΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

11111
ΓΤ1 0 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Άνθρωπος
1
άπησχόλησε τούς σοφούς δλων
τών έποχών, είς δλα τα μήκη καί
πλάτη τής Γής, και τους άπασχολεΐ
καί θα τους άπασχολή εις τό διηνεκες. Ωκεανοί μελάνης έχυθησαν δια
την άτέρμονα αύτήν Ιρευναν, μέ σκοπόν τήν άνευρεσιν τής Αλήθειας, ως
πρός τό φαινόμενον αυτό, ή όποια, δμως, έξακολουθεΐ να παραμένη καταποντισμένη είς τό άπύθμενον βάθος
τών σκοτεινών ωκεανών τής ματαίας
έρεύνης. Ούτως, είς τό αιώνιον έρώτημα τής ύπάρξεώς ουδεμία^ άπαντησις έχει ευρεθή είσέτι. θ α εύρεθή
,
Ο Ανθρωπος παρουσιάζει μεγιστην ποικιλίαν τύπων, κατά έποχάς
καί κατά τόπους. "Αλλοτε οί τύποι
αυτοι έξιελισσσνται βάσει^μιάς δμαλής
τροχιάς, άλλοτε ή έξέλιξίς των είναι
άναδρομική·, όπότε έπιστρέφουν είς
τήν Αφετηρίαν των, καί άλλοτε παραμένουν έπί μακρόν στάσιμοι, ώσάν νά
διστάζουν νά άκολουθήσουν μίαν δεδαμένην έκ τών πολλών πορειών, αΖτινες τους καλούν δι όδοιποριαν. Κατά τήν σύγχρονον έποχήν ό πνεύματικός τύπος τοΰ άνθρώπου είναι λίαν
περιπεπλεγμένος καί άντιφάσκων. Έ πιθυμεΐ νά εισδυση ε ίςπ ά ν τό έπιστητόν, ένώ υποφέρει μονιμως άπό θωρακισμένην μόνωσιν, όπότε άδυνατεΐ νά
έννοήση τό πνευματικόν περιβάλλον
του καί νά συνεργασθή μετ’ αύτοΰ.
Ο Ανίατος έγωίσμός του τοΰ Απαγορεύει τήν τσπσθέτησιν περιμέτρου είς
τα^ καταλυτικας δια τας έπιδιωξεις
τών άλλων άπαιτήσεις του. Περαιτέ-
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οω αί παραμορφωτικαί τοΰ περιβάλλοντός του τάσεις διαστρεβλώνουν
τα πάσης φύσε ως κοινωνικά φαινάμενα, βάσει προσωπικών του άπόψεων,
είς τας όποιας έμμένει άνυποχωρήτως.

κάτι πράγματι νέον καί τελειότερον,
βάσει μιας άπολύτου έλευθερίας δράσεως, καθόσον τβ κενόν τής πνευματικής ύπάρξεώς του πληροΰται, χωρίς
να έρωτηθή δ φορεύς του, βάσει πρό
καθωριαμένου προγράμματος, δι’ οδ
έφαρμόζεται μεθοδική μετάγγισις έκ
Δ
I Ε Ρ Ε ΪΝ Η Τ Α Ι τοΰ φαινομένου τοΰ καθιερωμένου πνευματικού περιΑ / Άνθρωπος άδυνατοΰν να προσ- βάλλοντός του.
διορίσουν τα δρια τής έπ’ αύτοΰ έπιδράσεως τοΰ κοινωνικού κατεστημένου Λ ΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ έρρίφθηκαί τήν δυνατότητα τής άντιδράσεως λΛ. σαν μερικαί σταγόνες άγόνου
είς αύτό τής άνθρωπίνης θελήσεως, μελάνης είς τόν έξ αυτής ώκεανόν,
μέ δλας τάς ποικιλίας τής ίσχύος της. τόν δημιουργηθέντα ύπό των κοπιώνΔέχονται τό πλάσμα Ανθρωπος ώς των έρευνητών, χωρίς νά έπιτευχθή
δημιουργημένον διά τήν πλήρη έλευ- καί μέ αύτάς ούσιαστικόν τι, πλήν
θερίαν σκεψεως, βουλήσεως καί ένερ- τής κατά τι μεγεθύνσεως τοΰ μελανού
γειας, άλλά διαπιστώνουν, δτι λίαν δγκου του.
ένωρίς περισφίγγουν τήν έλευθερίαν
Ά λλά άς τολμήσωμεν τήν συνέχειτου αυτήν τά δεσμά τοΰ κοινωνικοΰ αν, έστω καί άν αδτη είναι άγονος,
κατεστημένου, έκ τών όποιων δύνα- Μάς διαβεβαιώνουν οί βιολόγοι, δτι
ται νά άπαλλαγή τόσον, δσον άπηλ- .υπάρχει πλήρης παραλληλισμός τών
λάγη άπό τόν θανάσιμον έναγκαλι- σταδίων τής ζωής τής Άνθρωπότηαμόν τών δφεων ό Λαοκόων μετά τών τος μέ τά άντίστοιχα στάδια τής ζωυιών του.
ής τοΰ Ανθρώπου, καί ώς πρός τό
’ Ο’Άνθρωπος είναι άπιστεύτως παρελθόν καί ώς πρός τό μέλλον. Ύ εδπλαστος, άλλά τούτο συμβαίνει πρό ποστηρίζουν, δτι τό άνθρώπινον είδος
τής προσβολής του έκ τής άκαμψίας, διανύει τήν παιδικήν ήλικίαν του,
τής δημιαυργσυμένης, μετά τήν συσ- δεδομένου δτι άπό τής έμφανίσεως
σωρευτικήν διδαχήν του έκ τού ύπάρ- τού εμφρονος άνθρώπου μέχρι σήμεχοντος περιβάλλοντος. 'Η διδαχή αδ- ρον Εζησεν έπί τινας δεκάδας χιλιετη διευκολύνεται άπό έμφυτους πα- τιών, ένψ θά ύπάρξη έπί τινας έκοο
ρορμήσεις τού διδασκομένου, αίτινες τσντάδας χιλιετιών είσέτι. Είς τόν
συνιστοΰν δώρσν τών γεννητόρων του, ζώντα "Ανθρωπον διακρίνσμεν τρεις
οί όποιοι ήδη ύπέστησαν καί αυτοί περιόδους τής συνολικής ζωής του,
τήν διδακτήν Ακαμψίαν τής έποχής τής άναπολής, τοΰ μεσουρανήματος
των. Οδτως, δ πειραματάνθρωπος οό- καί τής δύσεως. Ή πρώτη άντιστοιδέποτε είναι είς τήν διάθεσιν τοΰ έαυ- χεί μέ τήν σφριγηλήν νεότητά του, ή
τοΰ του διά αύτοδημισυργίαν του είς όποια έχει τό χρονικόν μήκος μιάς

γενεάς (33 έτών) καί χαρακτηρίζε
ται άπό τήν άν ωριμότητα τού νοΰ,
άπό τόν Αλόγιστον ένβουσιασμόν καί
τήν έπαναστατικότητα. ’Ακολουθεί ή
δεύτερα, τοΰ ίδιου χρονικού μήκους,
ή όποια χαρακτηρίζεται άπό τήν ώλοκληρωμένην καί λογικήν δράσιν
καί δημιουργικότητα. Αϋτη είς τήν
άρχήν της, ώς εύρισκομένη έγγύς τής
πρώτης, δέχεται τήν ένθουσιώδη Iπίδρασιν τής προηγουμένης, ένψ είς
τό τέλος της δέχεται τήν έπίδρασιν
τής φιλοσοφικής συνέσεως τής τρίτης
περιόδου. Τέλος, πορευομένη ή άνθρωπίνη ζωή έπί τής άτέγκτου βιο
λογικής τροχιάς της εισέρχεται είς
τήν τρίτην περίοδον τής φθοράς τοΰ
σώματος, άλλα καί τής συνέσεως καί
τής φιλοσοφικής διαθέσεως τοΰ πνεύ
ματος, δι’ ών άνατενίζονται άνατομικώς τά έγκόσμια. "Οσον έγγίζει ή
όριατική δύσις, τόσον κατακτάται δ
φορεΰς τής νοήμονος ζωής άπό τόν
κατακλυσμόν τής φθοράς, τής φθοράς
των πάντων έν έαυτψ. Ώ ς έσχατόγηρος δ "Ανθρωπος είναι πλέον μία γε
λοιογραφία τοΰ έαυτοϋ του, πλήρως
προετοιμασμένος, άπό τήν σοφήν φύσιν, διά τήν αίωνίαν νέκρωσίν του.
Ό έγκέφαλός του, δ άλλοτε άστραποβολών έκ νοητικών ικανοτήτων,
συρρικνοΰται καί φθίνει (ώς γνω
στόν δ θάνατος των έγκεφαλικών κυτ
τάρων άρχίζει άπό τής δευτέρας πε
ριόδου τής άνθρωπίνης ήλικίας, διά
νεκρώαεως σημαντικοϋ ποσοστοΰ έπί
τοΰ συνόλου των καθ’ έκάστην). Ό
άλλοτε υπερήφανος «κατακτητής»
των πάντων μεταβάλλεται είς 1ν έρει-

πωμένον σαρκιον, πραγματικόν «ά
χθος άρούρης», τοΰ όποιου ή νΰν δπαρξις Αμαυρώνει τήν θαλεράν καί
γόνιμον δράσιν τοΰ θαυμαστού παρελ
θόντος του. Καί έπακολουθεΐ, κατά
τήν συμπλήρωσιν ύπ’ αύτοΰ, τό μέγιστον, αίώνος ζωής, ή ώθησίς του είς
τήν καταπακτήν τοΰ θανάτου, ή δποία
δδηγεΐ είς τό άτέρμων χάος τοΰ έρέβους καί τής ύλικής Ανυπαρξίας.
ΑΡΟΜΟΙΑ τροχιά άναμένει
καί τήν ’Ανθρωπότητα, τής ό
ποιας κύτταρα είναι οί άνθρωποι καί
δμάδες κυττάρων αί γενεαί των. Σή
μερον διανύει, ώς είπομεν, τήν παι
δικήν της ήλικίαν, εύρισκομένη κά
που είς τό δέκατον έτος τής. άντιστόίχου άνθρωπίνης ζωής. 'Επομένως, ή
συμπεριφορά της καί αί πράξεις της
είναι άνάλογοι τών άντιστοίχων έκδηλώσεων τοΰ δεκαετούς μείρακος.
Προωθουμένη δμαλώς έπί τής τρο
χιάς της (διότι ύπάρχει καί ή άνώμαλος, ουδόλως Αποκλεισμένη, προώθησίς της, ήτις δύναται νά δδηγήση
είς έκτροχιασμόν ή πτώσιν) θά δλοκληρώση τήν πρώτην περίοδον τής
ζωής της. Κατά τήν διάρκειαν τής έφηβείας της, έλπίζιεται, δτι ή 'Ιστο
ρία της θά βελτιωθή καί θά όλιγοστεύσουν αί σελίδες Αφροσύνης, πολέ
μων καί αίματος, θ ά έπακολουθήση
ή θαλερά νεότης της καί μετ’ αύτήν
ή είσοδος είς τό τμήμα τής τροχιάς
τοΰ μεσουρανήματος, δπου θά κυρίαρ
χη ή έπωφελής σώφρων δράσις, μέ
έπακόλουθον Ινα πράγματι θαυμαστόν
πολιτισμόν. Περαιτέρω θά είσέλθη,

Π

είς τήν τρίτην περίοδον, τής σο
φίας, άλλά καί τής παρακμής.
’Ακολούθως θά άφανισθή διά παν
τός (μετά πεντακοσίας χιλιετίας,
ώς λέγουσιν), διά νά τήν διαδεχθή έπί τής Γής έτερον ζωικόν
είδος, ίσως τελειότερον, κατ’ έπιλογήν τής Δημιουργού Δυνάμεως. Καί
ή Γή θά στροβιλίζεται περί τόν άξονά της καί περί τόν "Ηλιον έπί τινα δισεκατομμύρια Ιτη είσέτι, μέχρις
δτου, Ακολουθούσα καί αύτή τόν άτεγκτον βιολογικόν νόμον τής φθο
ράς καί τής νεκρώσεως, έξαφανισθή
μετά τοΰ γεννήτορός της Ήλιου καί
τών Αδελφών της πλανητών, ένψ άλ
λοι "Ηλιοι θά γεννώνται καί άλλοι
πλανήται, γεννώμενοι έξ αύτών, θά
τούς συνοδεύουν είς τό άχανές, έπί
τών όποιων νέα ζωή θά άνατείλη, διά
νά σβήση καί αυτή κάποτε μέ τήν
σειράν της. Καί άπαντα τά ύπάρχοντα θά δδεύσυν έπί μιας τροχιάς ύπάρξεως πρός άναζήτησιν τίνος; "Ισως
ένός αιωνίου Τέλους, ίσως μιάς αι
ώνιας ’Αρχής, ίσως ένός τρομακτικού
Μηδέν ή ένός έλπιδαφόρσυ ’Απείρου,
στραβιλιζομένου είς τήν άτέρμονα αι
ωνιότητα. . .

'Ως έσχατόγηρος ό Ά νθρω 
πος είναι πλέον μία γελοιο
γραφία τοΰ έαυτοΰ του, πλή
ρως προετοιμασμένος, άπό
τήν σοφήν φύσιν, διά τήν
αίωνίαν νέκρωσίν του.
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Τ Α ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ καί ήχου
1 αητονται τής ύγείος καί εύημεpiac τοΰ συγχρόνου ανθρώπου. Ό άν
θρωπος των πόλεων είδικώτερον ύφίσταται έντονα τήν όλο καί περισσότε
ρον θορυβώδη πολιτιστικήν του άνέλιξι.
Είναι πολλές καί πολύπλευρες οί συ
νέπειες τής «ηχητικής μολύνοεως» τοΰ
περιβάλλοντος άπό τόν θόρυβον.
Έργον τής ακουστικής, ώς τεχνικής
έπιστήμης, είναι νό έπιοημαίνη, έρευνρ
καί αντιμετώπιση τά σχετικά προβλήμα
τα καί θέματα.
Όμω ς ή πρακτική έφαρμογή τών έπιστημονικών πορισμάτων διευκολύνεται
άποτελεσματικά μέ τήν ένημέρωσιν τών
ειδικών, άλλά καί μέ τήν πληροφόρησιν
τοΰ ένδιαφερομένου κοινού.
Διά τόν λόγον αυτόν, ή
Ελληνική
Αρχιτεκτονική Εταιρεία έθεώρηοε σκόπιμον νά λάβη τήν πρωτοβουλίαν τής
όργανώσεως σειράς διαλέΕεων ύπό μορ
φήν Σεμιναρίου, έλευθέρου εις όλους
τούς ένδιαφερσμένους, δηλαδή διά τούς
Εταίρους, άλλά καί διά τό εύρύτερον
κοινόν, διότι πιστεύει εις τήν άναγκαιότητα καί ώφελιμότητα τής διπλής τούτης
ένημερώσεως.
Ή έΕοσφόλισις τής σωματικής καί
ψυχικής ύγείας τών κατοίκων τών πό
λεων δέν είναι έργον πού άφορά μόνον
τούς αρχιτέκτονας. Αύτό ύπογραμμίσθη
εις τό Συνέδριον τής Εύρωπαϊκής Ένώοεως Ψυχικής Υγιεινής, μέ συμπέρασμα
έπιτακτικόν τήν άνάγκην χαράΕεως πολεοδομικής πολιτικής, ή όποια θά ένισχύση τήν βιολογικήν άντοχήν τοΰ άνθρώπου.

* Η προϊοΰσα μόλυνσις» τοΰ άνθρωπίνου περιβάλλοντος άπό τόν θόρυβον
είναι βλεβερή «παρενεργεια» ττ)ς άλματικής προόδου τής τεχνολογίας κατα τΙς τελευταίες δεκαετίες καί συνιστά έντατικήν προσπάθειαν γιά νά
εύρεθοΰν δλα έκεΐνα τά μέσα,, πού θά καταστήσουν άνωδ όνους καί άβλαβεϊς τούς διαφόρους θορύβους, Ικμηδενίζοντάς τους, χωρίς ν’ άνασταλή ή
τεχνολογική πρόοδος.

Ό έρευνητής Δρ. ΧΕΝΣΕΛ διεκήρυΕεν, ότι τό πρόβλημα τοΰ θορύβου είναι
έ£ ίσου σοβαρόν καί έπεϊγον όσον καί
εκείνο τής μολύνσεως τής άτμοσφαίρας
άπό τά καυσαέρια καί τών θαλασσίων
έκτάσεων άπό τά βιομηχανικά καί άλλα
άπορρίμματα. "Εχει διαπιστωθη, ότι ύπάρχει σχέσις μεταΕύ θορύβου κοί τών
έλκών τοΰ στομάχου, τών βλαβών τής
καρδιάς, τοΰ νευροψυχικού συστήματος,
τής αύΕήσεως τής άρτηριακής πιέσεως,
τών νευροπαθειών, τής άϋπνίας καί τής
έΕαντλήσεως.
Ο δρ. ΚΝΟΥΔΣΕΝ θεωρεί, ότι «ή
προϊοΰσα μόλυνσις» τοΰ άνθρωπίνου πε
ριβάλλοντος άπό τόν θόρυβον είναι βλα
βερή «παρενέργεια» τής άλματικής προ
όδου τής Τεχνολογίας κατά τις τελευ
ταίες δεκαετίες καί συνιστά έντατικήν
προσπάθειαν γιά νά εύρεθοΰν όλα έκεϊνα τά μέσα πού θά καταστήσουν άνωδύνους καί άβλαβείς τούς διαφόρους θο
ρύβους έκμηδενίΖοντάς τους, χωρίς ν'
άνασταλή ή τεχνολογική πρόοδος.
Τί είνοι όμως ό θόρυβος; Κατά τόν
έπιστημονικόν όρισμόν είναι ό άνεπιθύμητος ήχος. ‘Ορισμός άβέβαιος, γιατί
προαπαιτεί ασφαλές κριτήριον διά τήν
κατά τό δυνατόν άντικειμενικήν έκτίμησιν τοΰ άνεπιθυμήτου.
Πάντως ό ήχος είναι περισσότερον άνεπιθύμητος όσον μεγαλυτέρα είναι ή
ΕΝΤΑΣΙΣ του καί ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ό
τόνος του.
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Ό βαθμός βλάβης πού προκαλεϊ εις
τόν άνθρωπον ό θόρυβος έΕαρτάτσι όπό
τήν ίσχύν του, ή όπό τό πόσον ΕΠΙΜΟ
ΝΑ έπαναλαμβάνεται ένας μετρίας ή μι
κρός έντάσεως θόρυβος σέ στιγμές πού
έχομεν έπιτακτική ανάγκη ήσυχίας, όπως
δταν εύριακώμεθα εις πνευματικήν άποσχόλησιν ή ψυχοσωματικήν κόπωσιν.
Δέν είναι άσκοπον ν' άναφερθή, ότι ή
μέτρησις τού θορύβου γίνεται μέ ειδικές
μονάδες. Ό ελαφρός ψίθυρος έχει έντοσιν 30 μονάδων. Ή κοινή συνομιλία
60 μονάδες. Ό συνήθης θόρυβος συγ
κοινωνιακών μέσων 80 μονάδες. Ό μη
χανικός έκσκαφεύς 130 μονάδες. Ή χ ο ι
Ισχυρότεροι τών 150 μονάδων προκαλοϋν κώφωσιν, ένώ πειραματόζωα πού
ύπεβλήθησαν σέ ήχους έντάσεως 175
μονάδων άπενεκρώθησαν.

κατασκευών μας. Καί άκάμη, άν βελτιώ
σουμε καί τήν άκουστικήν ποιότητα τών
χώρων έργασίας, κατοικίας καί ψυχαγω
γίας, άφοϋ ό σύγχρονος άνθρωπος τών
πόλεων διαβιοϊ τό μέγιστον τής ήμέρας
μέσα είς αύτούς τούς χώρους πού ό ί
διος κατασκευάζει.
Ή Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρία
μέ τό πραγματαποιηθέν προσφάτως Σεμινάριον έπί θεμάτων Ακουστικής Οικο
δομικών "Εργων προέβαλεν ένα τόσο
σημοντικόν πρόβλημα είς τό εύρύτερον
κοινό μέ πλούσια καί έκλεκτή συμ
μετοχή έΕαιρέτων έπιστημόνων όμιλη-

Ή μόλυνσις όμως τοϋ φυσικού περι
βάλλοντος άπό τόν άνθρωπον είναι γνω
στόν ότι είναι πολύπλευρος καί έΕ Ισου
βέβαιον ότι μόνον ό ίδιος ό άνθρωπος
είναι είς θέσιν ν’ άντιμετωπίση τις δυ
σμενείς συνέπειες τής Τεχνολογικής άνελίΕεως καί προόδου τής συγχρόνου
κοινωνίας.
Μόνον ό ίδιος δύναται άλλά καί όφείλει νά τάς χαλιναγωγήση άποτελεαματικά, χάριν τοϋ ίδιου τοϋ έαυτοϋ του.
Οφείλει λοιπόν νά συνδυάση, μεθοδεύση άνάλογα, μέ λογικήν καί άγάπην,
τήν προστασίαν τού φυσικού περιβάλλον-

Αλλά καί όταν ό θόρυβος δέν φθάνει
τις ύψηλές αύτές έντάσεις πού έχουν
φοβερές συνέπειες, δέν είναι όλιγώτερον βλαβερός. Συχνά έπαναλαμβανάμενος προκαλεί νευρικήν ύπερέντοσιν μέ
πολλά καί έπιζήμια επακόλουθα, διότι
καθιστά τόν άνθρωπον πού τόν ύφίσταται, εύερέθιστον, νευροψυχικώς εύέΕαπτον καί περισσότερον εύπρόβλητον όπό
άγχώδεις καταστάσεις.

^

Είς τάς περιπτώσεις πού ό θόρυβος
πορενοχλεί τόν ύπνον έστω καί άν δέν
είναι τόσον ισχυρός διά νά προκαλέση
τό ξύπνημα τοϋ κοιμωμένου διεπιστώθη
ότι έλσττώνει τήν μετέπειτα ένεργητικότητά του, μειώνει τήν δημιουργικήν του
Ικανότητα καί τόν κάνει νά κουράζεται
εύκολώτερα.
Σ' όλες τις πολιτισμένες χώρες έχει
γενικευθή ή έπίθεσια κστά τοϋ θορύβου.
"Εχει όργανωθή, όχι μόνον μέ τήν λήψιν νομοθετικών μέτρων, άλλά μέ κρα
τικά γραφεία έλέγχου τοϋ θορύβου, μέ
τήν πλήρη καί όλικήν συναντίληψιν κοί
σιιμμετοχήν τής πολιτείας τής τεχνικής
έπιστήμης καί τής κοινωνίας στόν άγώ·
να.
Στόχος τής προσπάθειας είναι ή έπα
ναφορά τής έντάσεως τών ήχων τοϋ άνΘρωπίνου περιβάλλοντος είς τό έπίπεδον ισχύος τό πρός τής Τεχνολογικής
προόδου.
'Επιστήμονες, Δημοτικοί Αρχοντες,
'Οργανισμοί, έπισημαίνουν τόν κίνδυ
νον, τίθενται έπικεφολής, προσφέρουν
τήν δραοτηριότητά τους.

Έ ν α ς νεαρός έλεφας τοϋ ζωολογικού
κήπου τοϋ Λονδίνου φέρει ωτοασπί
δες γιά νά μήν τρελλαθή άπό τούς
θορύβους τής ’Αγγλικής Πρωτευούσης.

0 ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ ΠΟΛΕΙΣ
Του κ. ΑΗΜ. ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
Π ρ οέδρ ου τής Ελληνικής
’Αρχιτεκτονικής Εταιρίας

Δέν γνωρίζω τίνα καί πόσα έχουν γί
νει στό τομέα αύτόν στή Χώρα μας.
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Ό μω ς, πριν καί πέραν άπ' όλα, είναι
άναγκαίσν, ήμείς σάν άτομα, σάν λαός,
ν' άναγνωρίσωμεν ότι εϊμεθα φύσει καί
πολλές φορές άδικαισλόγητα θορυβώ
δεις καί νά πεισθούμε ότι κοινόν θά ε ί
ναι τό όφελος άν μειώσουμε τή ζωηρό
τητα είς τήν κουβέντα μας, είς τήν συμ
περιφοράν μας, είς τό γραφείον, είς τό
σπίτι, είς τό έργοστάσιον καί άν ποιοτι
κά βελτιώσουμε τήν πολύ χαμηλήν κατά
κανόνα ήχομόνωσιν τών οικοδομικών

τών άπό τόν Εύρωπαϊκόν χώρον καί τήν
Ελληνικήν έπιστήμην.
Καί άρχίζοντας άπό τούς Εένους όμιλητάς άναφέρω τόν Καθηγητήν τοϋ Πα
νεπιστημίου τοϋ SOUTHAPTON Α γ γ λ ί
ας κ. DOAK, τόν Γεν. Δ )ντήν τοϋ C.S.
Τ.Β. Γαλλίας κ. ΜΑΤΗΕΖ καί συνεχίζω
μέ τούς έκλεκτούς "Ελληνας έπιστήμονας όμιλητάς τόν Καθηγητήν τοϋ Πο
λυτεχνείου κ. Λ Α ΣΚΑ Ρ ΙΝ καί τόν Δρ.
Μηχ. κ. Φ. ΚΑΝΤΙΑΝΗΝ Δ )ντήν τοϋ
Κέντρου Μελετών Ακουστικής καί Τα
λαντώσεων.

τος άπό τά έργα του, πού νοθεύουν, μο
λύνουν καί καταστρέφουν πολλές φορές
τήν άναντικατάστοτον ομορφιά καί ισορ
ροπία τοϋ φυσικού χώρου καί γενικώτερα τής όλης φύσεως.
ΔΓ όλους αύτούς τούς λόγους, ή προ
σπάθεια πού έγκαινίασεν ή Ελληνική
Αρχιτεκτονική Εταιρεία μέ τήν έπισήμσνσιν τών έκ τών θορύβων κινδύνων,
πού άποτελοϋν μίαν μορφήν μολύνσεως
τοϋ περιβάλλοντος, θά συνεχισθή καί είς
άλλους συγγενείς τομείς μέ μελλοντικές
άνάλογες έκδηλώσεις.
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«Το λειτούργημα τον δικαστοϋ ανηλίκων ανατίθεται εις έχοντας
νομικήν και τεχνικήν μόρφωσιν, ή οποία τους προπαρασκευάζει
επι τον ιδιαζοντος χαρακτήρος τον έργου των. Μία τοιαντη ει
δική προπαρασκευή θά έδει να άρχίση ήδη από τον Πανεπιστή
μιου, η δ’ εκλογή των δικαστών ανηλίκων θά πρέπη νά καταστή
ακολούθως άντικείμενον επιμελούς επιλογής. Εις τούς δικαστάς
ανήλικων θά πρέπη νά καλλιεργηθή ή έννοια τού ανθρωπισμού, νά
δοθή η όλως ιδιαιτέρα μόρφωσις επί τού τρόπου δράσεως καί νά
παρασχεθή επαρκής κατάρτισις εν σχέσει προς τάς διαφόρους έπιστήμας εις άς προσφεύγουν ούτοι».

Ερευνα ώς ή άνωτέρω, ήτις έχει ώς έπίκεντρον
τόν δικαστήν άνηλίκων, έπιβάλλει, πρωταρχικής, τόν
καθορισμόν τής έννοιας αυτού. Ή άνάγκη αυτή άνακύπτει έκ τοΰ γεγονότος, δτι παρ’ ήμϊν καί εις τάς
πλείστας χώρας τής αφηλίου υπό τόν τίτλον τούτον νο
είται εις δικαστικός λειτουργός (είρηνοδίκης, ώς έν
Γερμανίά, πρωτόδικης, ώς έν Βελγίψ καί Γαλλία, ή
καί έφέτης, ώς έν ’Ιταλία), εις τόν όποιον έχει ανατε
θεί (άποκλειστικώς ή όμοΰ μετ’ άλλων δικαστικών κα
θηκόντων) τό έργον τής προλήψεως τής έγκληματικότητος τών παίδων καί έφήβων—τα δρια ηλικίας των
όποιων ποικίλλουν άπό νομοθεσίας εις νομοθεσίαν— οχι
μόνον διά τής άπαγγελίας αναμορφωτικών καί— κατά
τάς περιστάσεις—θεραπευτικών μέτρων διά τούς έγκληματοΰντας άνηλίκους, άλλά καί διά τής προστασίας
τών έν ήθικψ κινδύνψ εύρισκομένων ή τών έγκαταλελειμμένων τοιούτων, συμπεριλαμβανομένης καί αυτής
ταύτης τής έκπτώσεως ηθικώς άναξίων γονέων άπό τής
έπί τών τέκνων των πατρικής έξουσίας.1
Υπάρχουν δμως, έκ παραλλήλου, καί χώραι, ώς
αί Σκανδιναυϊκαί, ένθα δέν ύφίστανται δικαστήρια άνηλίκων, άλλά πλεΐσται δσαι άρμοδιότητες αύτών έχουν
άνατεθη εις τοπικάς «’Επιτροπάς Προστασίας ’Ανηλί
κων», αίτινες άποτελοΰνται άπό 5 μέχρις 7 μελών, έκλεγομένων ύπό τού δημοτικού συμβουλίου τής έδρας
των μεταξύ τών έχόντων γνώσιν τών σχετικών πρός
τήν προστασίαν τών παίδων καί τών έφήβων προβλη
μάτων,2 άνευ συμμετοχής δικαστικών άρχών ύπό τήν
Ιδιότητα τοΰ λειτουργού τής δικαιοσύνης.
Ή διαπίστωσις τής ύπάρξεως τών δύο τούτων τύ
πων όργάνων, εις έν έκ τών όποιων οΐ έθνικοί νομο16

θέται έχουν έμπιστευθή τήν πρσληψιν τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, ώδήγηισε τό άνωτέρω συνέδριον
εις κατά τήν διατύπωσιν τήν τών τελικών πορισμάτων
τών έργασιών του προεισαγωγικήν διευκρίνισιν, καθ’ ήν
έν αύτοΐς «ό δρος δικαστής τού δικαστηρίου άνηλίκων
χρησιμοποιείται, ΐνα έκφραση πάσαν ’Αρχήν έπιλαμβαναμένην τής κρίσεως άνηλίκων, ών ή ήλικία εύρίσκεται έντός τών δρίων τών καθοριζρμένων ύπό τής νομο
θεσίας τών διαφόρων χωρών».
Αί ιδιότητες τάς όποιας θά έδει νά συγκεντρώνη
δ δικαστής άνηλίκων, πρός έκπλήρωσιν τής άπσστσλής
του, άπετέλεσαν πλειατάκις εις τό παρελθόν άντικείμενον συζητήσεων έπί διεθνούς έπιπέδου. Οδτω, τό έν
S ain t - P e te rsb o u rg τέταρτον διεθνές σωφρονιστικόν
συνέδριον (1890) , άσχοληθέν παρεμπιπτόντως, διά
πρώτην φοράν, μέ τήν έγκληματικότητα τών άνηλίκων,
ήχθη εις τήν άπόφασιν τής έν τψ μέλλοντι δημιουργίας
ειδικού περί τό έν λόγω πρόβλημα τμήματος.4 Πράγμα
τι δέ τό έν έτει 1895 συνελθόν είς Παρισίους έπόμενον
σωφρονιστικόν συνέδριον, άφιέρωσε μέρος τών έργασιών
του είς τό θέμα τής έπιλογής καί τής ιδιαιτέρας μορφώσεως τών δικαστών άνηλίκων.5
Τήν άνάγκην τοιούτων δικαστών, οΐτινες θά έδει
νά κατανοούν καί νά άγαποΰν τούς άνηλίκους καί νά
είναι έφωδιασμένοι δΓ ειδικών γνώσεων έκ τού κύκλου
τής κοινωνιολογίας καί τής ψυχολογίας, ύπεγράμμισαν
έν έτει 1910 τό V III διεθνές σωφρονιστικόν συνέδριον
τής Ούασιγκτώνος6 καί έν έτει 1911 τό έν Παρισίοις
πρώτον διεθνές συνέδριον τών δικαστών άνηλίκων.
Μέ τό θέμα τούτο ήσχολήθησαν, ώσαύτως, τά ποι-

νικά καί σωφρονιστικά συνέδρια, τά δποϊα έλαβον χώ
ραν τόσον μεταξύ τών δύο πολέμων—ώς έν Πράγα τφ
19307— όσον καί μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλε
μον, οίον τδ έν Χάγη X II συνέδριον τού 1950.
Πολύ περισσότερον άπηισχόλησε τό τοιοΟτον πρό
βλημα τά κατά καιρούς συγκληθέντα συνέδρια τής «Δι
εθνούς 'Εταιρείας τών Δικαστών Ανηλίκων», τδ
πρώτον τών δποίων
(Βρυξέλλαι — 1930) έτόνισε τήν άνάγκην, δπως τά μέλη του είναι κάτοχοι παι
δαγωγικών, ψυχολογικών καί κοινωνιολογικών γνώσε
ων, εις δέ τδ έν Λιέγη (1950) τρίτον τοιοΰτον ύπεστηρίχθη ή άποψις, δτι ταΰτα πρέπει νά είναι συγχρόνως
νομικοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί καί κονωνικοί λει
τουργοί, ύπδ τήν έννοιαν τών έπαρκών γνώσεων έκ τής
ψυχολογίας καί έπί τών μεθόδων τού έπιμελητοΰ άνηλίκων, πρδς τδν σκοπδν κατανοήσεως τών έκτεθ'ειμένων
εις τάς συντασσομένας έν μιά έκαστη περιπτώαει έκθέσεις κοινωνικής έρεύνης, ώς καί τής γνώσεως τού τρό
που ένεργείας τών ειδημόνων είς τά πεδία ταΰτα.
Τέλος, τδ πέμπτον συνέδριον τής είρημένης Ε τα ι
ρείας, δπερ συνήλιθεν έν Βρυξέλλαις τψ 1958,® διετύπωσε τήν ευχήν, δπως τδ «λειτούργημα τού δικαστοΰ
άνηλίκων άνατίθεται είς έχοντας νομικήν καί τεχνικήν
μόρφωσιν, ή δποία τούς προπαρασκευάζει έπί τού ίδιάζοντος χαρακτήρος τού έργου των. Μία τοιαύτη ειδική
προπαρασκευή θά έδει νά άρχίση ήδη άπδ τού Πανε
πιστημίου, ή δ’ έκλογή τών δικαστών άνηλίκων θά πρέπη νά καταστή άκολούθως άντικείμενον έπιμελοϋς έπιλογής. Είς τούς δικαστάς άνηλίκων πρέπει νά καλλιεργηθή ή έννοια τού άνθρωπισμοΰ, νά δοθή ή δλως
ιδιαιτέρα μόρφωσις έπί τού τρόπου δράσεως καί νά παρασχεθή έπαρκής κατάρτισις έν σχέσει πρδς τάς δια
φόρους έπιστήμας είς ας προσφεύγουν ούτοι».9
Φθάναμεν, ουτω πως, είς τδ ώς εϊρηται συνέδριον τής Νεαπόλεως, τδ όποιον τοποθετεί τδ
σημαντικώτατον τούτο πρόβλημα έπί Ορθών, καθ’ ήμάς,
βάσεων, εύχόμενον, δπως «ή δραστηριότης τού δικα
στηρίου άνηλίκων θεμελισΰται έπί νομικής βάσεως καί
άποσκοπή είς τήν κοινωνικήν άναπροσαρμογήν τών ά
νηλίκων, διά τής έφαρμογής μέτρων δυναμένων νά
προσλάβουν διαφόρους μορφάς» καί τονίζουν, δτι «οί δικασταί άνηλίκων δέον νά συγκροτούν έντδς τού δικα
στηριακού δργανισμοΰ εν σώμα πεπροικισμένον δι’ ιδι
αιτέρας αύτονομίας».
Κατόπιν τών άνωτέρω, γεννάται, εόλόγως, τδ έρώτημα τού τρόπου μέ τδν όποιον θά άποκτήσουν τήν
ειδικήν ταύτην μόρφωσιν οί περί ών δ λόγος δικααταί.
’Επί τού πρακειμένου ποικίλαι άκολουθοΰνται όδοί. Ού
τως, έκτδς τής πανεπιστημιακής προπαρασκευής, είτε
ύπδ μορφήν ευρέως κύκλου έπιστημονικών γνώσεων είς
τδ πεδίον τού έπί άνηλίκων ίσχύοντος ουσιαστικού καί
δικονομικοΰ ποινικού δικαίου, τής έγκληματολογίας
καί τής σωφρονιστικής (ώς έν τψ Πανεπιστημίψ Θεσ
σαλονίκης ύπδ τού Καθηγητοΰ κ. Δ. Καρανίκα) , είτε
διά τής δημιουργίας ειδικών μαθημάτων (ώς πραγμα
τοποιούνται ήδη ταΰτα είς τήν Νομικήν Σχολήν τού
Πανεπιστημίου τής Λωζάννης καί μελετάται ή καθιέρωσίς των έν Πολωνία) ,10 έφαρμόζεται καί ή τακτική
τών έκτάκτων ή τών φροντιστηριακών ειδικών διά δικαστάς άνηλίκων μαθημάτων. Τά πρώτα τοιαύτα έν
Εύρώπη μαθήματα ώργανώθησαν τφ 1947 είς Παρισίους καί άπδ τού 1951 πραγματοποιούνται καθ’ έκαστον

έτος έν Γαλλία ύπδ τού «C ente de fo rm a tio n e t d ’ e tu 
des» τού παρισινού προαστείου V au cresso n ,111 παραλλήλως πρδς τήν μερίμνη τής «Διευθύνσεως Έπιβλεπομένης
Ελευθερίας» τού Γαλλικού Τπουργείσυ Δικαιοσύνης
δργανσυμένην έτησίαν συνέλευσιν τών δικαστών άνη
λίκων, οί καρποί τής όποιας ύπήρξαν έξαιρετικοί.12 'Ω
σαύτως, έν Πολωνίφ, μετά τήν έν έτει 1949 μετεκπαίδευσιν 50 περίπου έν ένεργεία ή υποψηφίων δικαστών
άνηλίκων, καθιερώθησαν περιοδικαί κατά τόπους δια
λέξεις καί έτήσιαι έθνικαί τοιαΰται, Μ τφ τέλει άξιοποιήσεως τής κτηθείσης κατά τό παρελθόν πείρας έκ τής
λειτουργίας τών δικαστηρίων άνηλίκων, τφ δέ 1957 τδ
τμήμα άνηλίκων τού Πολωνικού Τπουργείου Δικαιο
σύνης προέβη είς τήν όργάνωσιν ψυχολογικών καί παι
δαγωγικών μαθημάτων διά τήν κατηγορίαν ταύτην δι
καστών, οίτινες συνέρχονται δίς κατ’ έτος, πρδς μελέ
την τών προβλημάτων, τά δποία άναφέρονται είς τήν
έγκληματικάτητα τών άνηλίκων καί τών σχετικών πρδς
ταύτην νομοθεσιών τών άλλων χωρών. Τέλος, άπδ τού
1960 ή είδίκευσις τών Πολωνών δικαστών άνηλίκων
συμπληροΰται διά τής καθιερώσεως 200 μαθημάτων
έτησίως δΓ άλληλογραφίας, άτινα παρέχει τό αυτόθι
Ίνστιτοϋταν Ειδικής Παιδαγωγικής έν συνεργασία με
τά τού Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκ τού τομέως τής ψυ
χολογίας, τής θεραπευτικής παιδαγωγικής, τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων, τού προσανατολισμού έπί
τών μεθόδων μεταχειρίσεώς των καί τής άναλύσεως τής
έπί τών άνηλίκων άκολουθουμένης διαδικασίας, έν συνδυασμφ πρδς έπισκέψεις σχετικών πρδς αυτούς ιδρυ
μάτων.
Ειδικά τμήματα είδικεύσεως καί τελειοποιήσεως
υποψηφίων δικαστών άνηλίκων λειτουργούν, έπισης,
είς τήν πόλιν F re ib u rg i.Br. τής Δυτικής Γερμανίας,13
είς ΙΙορτογαλλίαν άπδ τού 1957 παρά τή «Πρακτική
Σχολή Ποινικών Επιστημών» τής Λισσαβώνος14 καί
άπδ τού 1944 έν Αυστραλία.’5
"Οσον άφορα τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Βο
ρείου ’Αμερικής, είς τήν Μασσαχουσέττην οί δικααταί
άνηλίκων συνέρχονται άπδ τού 1948 είς «σεμινάριά»
καί τφ 1961 τδ Πανεπιστήμιον τής Μιννεσότα προέβη
είς τήν όργάνωσιν «Training Courses», άτινα παρηκολούθησαν έπί 10 Ιβδομάδας 17 δικααταί, λαβόντες πρδς
τούτο υποτροφίαν έκ 400 δολλαρίων παρα τού « Εθνι
κού ’Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής». Παρόμοιον «σεμινάριον» έλειτούργησεν αύτόθι καί κατά τδ ένεστώς
έτος, προετοιμάζεται δέ ή λειτουργία έτέρου τοιούτου
διά τδ άμεσον μέλλον.1'6
’Αλλά καί έπί διεθνούς έπιπέδου έκδηλοΰνται ή
συνεργασία τών κατ’ ίδιαν χωρών πρδς την κατευθυνσιν τής έξυψώσεως τού μορφωτικού έπιπέδου τών δι
καστών άνηλίκων. Ουτω, τδ «Βρεττανικδν Συμβσύλιαν»
ώργάνωαεν έν έτει 1958 σειράν μαθημάτων έν Λονδίνψ
καί ’Οξφόρδη, τά όποια παρηκολούθησαν έπί δύο έβδομάδας 12 δικααταί έξ 7 χωρών τής Ευρώπης, τής ’Α
σίας καί τής Νοτίου ’Αμερικής, κατατοπιαθέντες έπί
τού άγγλικού συστήματος μεταχειρίσεώς τών έγκληματούντων άνηλίκων. 'Ομοίως, τδ έν Παρισίσις «C entre
International de Γ Enfance» προπαρασκευάζει διά τδ
προσεχές έτος άνάλογα μαθήματα.
Παρ’ ήμΐν, τδ άρθρ. 7 έδ. 1 καί 3 τού Κώδικας
Ποινικής Δικονομίας υπαγορεύει είς τδν 'Υπουργόν τής
Δικαιοσύνης καί τδ Άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον,
17
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δπως προτείνω δ πρώτος καί όρίζη τό δεύτερον ώς δικαοτάς άνηλίκων κατά προτίμηκκν πρωτοδίκας (δ(ά τά
μονομελή καί ώς δν έκ τών μελών τών τριμελών πρω
τοβαθμίων δικαστηρίων άνηλίκων) καί έφετας (ώς έν.
έκ τών τριών μελών τών δευτεροβαθμίων τοιούτων),
έχοντας «είδικάς γνώσεις» καί γνωρίζοντας, εί δυνα
τήν, «μίαν τών γλωσσών άγγλικής, γαλλικής, γερμα
νικής ή ιταλικής». 'Η νομοθετική αυτή ύπόδε ιξις εί
ναι, βεβαίως, χρήσιμος διότι δ δικαστής άνηλίκων θά
ήδύνατο νά άποκτήση άξιολόγους διά τήν άποστολήν
του γνώσεις, διά τής μελέτης έργων καί περιοδικών
έπιθεωρήσεων εις τάς τέσσαρας ταύτας βασικάς γλώσ
σας. ΙΙλήν δμως, έχομεν τήν γνώμην, δτι πλησιέστερον
πρδς τάς άπαιτήσεις τοΰ θεσμού τών δικαστηρίων άνη
λίκων εύρΐσκετο δ "Ελλην νομαθέτης τοΰ ουδέποτε Iφαρμοσθέντος ν. 5098/7— 13 ’Ιουνίου 1931 «περί δι
καστηρίων άνηλίκων»/7 δστις παρεΐχεν (άρθρ. 1 έδ.
4) εις τον έπί τής Δικαιοσύνης υπουργόν τήν δυνατό
τητα «νά διορίζη εις κενάς θέσεις πρωτοδικών Ιδικούς
δικαστας άνηλίκων λαμβάνων τούτους έκ τών πτυχιούχων τής νομικής, οίτινες ήκολούθησαν είδικάς απουδάς
είς τήν άλλοδαπήν έπί διετίαν τουλάχιστον, κατόπιν
δοκιμασίας καί κατά τά εΐδικώτερον διά διατάγματος
δριαθησόμενα». Περαιτέρω δ’ ώρίζετο έν τψ νομοθετήματι τούτψ (άρθρ. 1 έδ. 5 ) , δτι οι « .. .άποστελλόμενσι εις τήν άλλοδαπήν μέ έκπαιδευτικήν άδειαν δι
καστικοί λειτουργοί» ήδύναντο «νά ύποχρεωθώσιν δπως
παρακολουθήσωσι τήν λειτουργίαν δικαστηρίων άνηλί
κων έν τή πόλει, ένθα θέλουσι διανύσει τήν άδειαν αυ
τών, ώς καί τήν λετουργίαν τών Ιδρυμάτων, ένθα το
ποθετούνται παρά τού δικαστοΰ οί άνήλικοι», παρεχομένης, έν συνεχείς, τής δυνατότητος (άρθρ 1 έδ. 6 ) ,
δπως «δσοι έκ τών δικαστικών λειτουργών τών μεταβάντων είς τήν άλλοδαπήν παρηκολούθησαν άποδεδειγμένως τήν λειτουργίαν τών δικαστηρίων άνηλίκων
τοποθετούνται κατά προτίμησιν είς τά δικαστήρια ’Αθη
νών καί Θεσσαλονίκης δι’ άποφάσεως τοΰ άνωτάτου
δικαστικού συμβουλίου, κατόπιν ειδικού έρωτήματος
τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Ε κτός δμως τοΰ δτι δ σύγχρονος "Ελλην νομοθέτης ούδεμίαν έτέραν έκτός τής γλωσσικής μορφώσεως
—καί τούτο δυνητικώς— προϋπόθεσιν άπήτησε διά τήν
έκλογήν τών δικαστών άνηλίκων καί άνεξαρτήτως τού
δτι ή έν τψ μέτρψ τοΰ δυνατού έπιτυχής έπιτέλεσις τού
έργου των όφείλεται, ώς έπί τό πλεϊστον, είς τήν εύφυίαν, τήν άφοσίωσιν είς τό καθήκον καί τόν πλούσιον συν
αισθηματικόν κόσμον τοΰ Ελληνος, παραλείπει, ώσαύτως, νά άξιοποιήση έπ ωφελειψ τοΰ νεαρού διά τήν
χώραν μας θεσμού τών δικαστηρίων άνηλίκων τήν διά
πλειόνων, πολλάκις, διετών θητειών κτηθεΐσαιν άξιόλογον πείραν τών ειδικών τούτων λειτουργών, άποκλείων τήν άσκησιν τού τοσαύτης κοινωνικής σπουδαιότητος λειτουργήματός των, άφ’ ής στιγμής προαχθοΰν είς
προέδρους πρωτοδικών.
Όθεν, έχομεν τήν γνώμην,
δτι έπιβάλλεται ή είς τήν διάταξιν τού άρθρ. 7 τοΰ
Κ Π.Δ. προσθήκη πέμπτου έδαφίου, κατά τό πρότυπον
τού άρθρ. 1 έδ. 3 τοΰ μνησθέντος ν. 5098/1931, δπερ
ώριζιεν, δτι «δ δικαστής τών άνηλίκων προαγόμενος είς
πρόεδρον ή έφέτην, δύναται νά παραμείνη έν τή αυτή
18

θέσει δι’ άποφάσεως τοΰ άνωτάτου δικαστικού συμβου
λίου», τοποθετούμενου, έν άνάγκη, άντιπροέδρου παρά
τό πλευρόν τού προαχθέντος είς πρόεδρον πρωτοδικών.
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Δ Η Μ. Κ Ω Τ Σ Α Κ Η
Κ α θ η γ η τ ο ΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
Προϊσταμένου τοϋ ’Αστρονομικού ’Ινστι
τούτου τού ’Αστεροσκοπείου ’Α θ η ν ώ ν

ΕΡΩΤΗΜΑ, πού τίθεται μέ τον τίτλον τοΰ
Τ Οάρθρου,
είναι πολύ ένδιαφέρον. Π ώ ς έ ξ ε
κ ίνη σε τ ό Σόμπαν;
Ά πό ποιαν, δηλαδή,
κατάστασιν άνεχώρησε τό Σόμπαν, ώστε νά φθάση εί;
τήν μορφήν πού παρουσιάζει σήμερον; Η άπαντησις
είς τό έρώτημα αότό είναι πολύ δύσκολος, ίσως καί
άδύνατος. "Ομως, οί αστρονόμοι έδωσαν, κατά καιρούς,
διαφόρους άπαντήσεις. "Ας ίδωμεν, λοιπόν, τό ζητημα
άπό πλησίον.
Έ φωτεινή ζώνη, πού διασχίζει τόν ουρανόν τούς
καλοκαιρινούς μήνας, άπό Βορράν πρός Νότον, άποτελεΐ τόν Γαλαξίαν μας. "Αν τήν παρατηρήσωμεν τήν
ζώνην αύτήν μέ ένα τηλεσκόπιο'/, διαχωρίζεται είς
πλήθος μικρών φαινομενικώς άστέρων. Κάθε άστήρ
άποτελεΐ καί ενα αυτόφωτον σώμα, ένα ήλιον, παρό
μοιον μέ τόν ίδικόν μας "Ηλιον. Ό Γαλαξίας μας πε
ριέχει περίπου 200 δισεκατομμύρια άστέρας— ήλιους!
Μέσα δμως είς τόν Γαλαξίαν παρατηροΰμεν καί νέφη
φωτεινά, δπως καί σκοτεινά νεφελώματα. Αύτά άποτελοΰνται άπό άέριον κυρίως ύδρογόνον καί άπό σκόνιν. "Ενα τοιοΰτον σκοτεινόν νεφέλωμα παρατηροΰμεν
είς τόν άστερισμόν τοϋ Μονοκέρωτος (Είκ. 1). Είς τό
νεφέλωμα αυτό δημιουργοΰνται νέοι άστέρες.
’Εάν παρατηρήσωμεν μακρύτερα είς τόν χώρον,
θά διακρίνωμεν καί άλλους γαλαξίας. Δηλαδή καί άλ
λα άστρικά συστήματα, μέ δισεκατομμύρια άστέρας καί
μέγα ποσόν ύλης, μεσοαστρικής ύλης, δπως τήν δνομάζσυν. Υπάρχουν δέ δισεκατομμύρια γαλαξίαι μέσα είς
τό Σόμπαν. "Ενα τοιοΰτον περίεργον γαλαξίαν έφωτογράφησαν οί άστρονόμοι είς άπόστασιν πολλών έκατομμυρίων έτών φωτός (Είκ. 2 ). Φαίνεται διαχωρισμένος
μέ μίαν σκοτεινήν ζώνην. Αυτή ή ζώνη περιβάλλει τόν
γαλαξίαν ώσάν ένας δακτύλιος Διατί βλέπομεν τήν ζώ
νην αυτήν; Διότι παρατηροΰμεν τόν γαλαξίαν κατά τήν
προέκτασιν του κεντρικοϋ του έπιπέδου καί μάς φαίνε
ται δτι χωρίζεται είς δύο. Πρόκειται, δμως, περί ένός
μόνον γαλαξίου. Οί μακρυνότεροι γαλαξίαι είς τόν χώ

ρον είναι είς άπόστασιν
έτών φωτός.

10 καί 12 δισεκατομμυρίων
Λ

Πώς έδημιουργήθησαν οί γαλαξίαι καί γενικώτερον πώς έδημιουργήθη τό Σόμπαν;
Σήμερον έπικρατεΐ ή θεωρία τής μεγάλης έκρήξεως (Big B a n g T h eo ry ) τής δημιουργίας τοΰ κόσμου.
Τήν είσηγήθη δ Βέλγος άστρονάμος L em aitre καί τήν
διεμόρφωσεν δ ’Αμερικανός άστροφυσικός G ain o w .
Κατά τήν θεωρίαν αύτήν, τό Σόμπαν έξεκίνησεν
άπό ένα «άρχικόν άτομον» είς τό όποιον ήτο συγκεν
τρωμένη δλη ή όλη καί ή ένέργεια. Τό άτομον αότό
εύρίσκετο είς θερμοκρασίαν τρισεκατομμυρίων βαθμών
Κελσίου καί άπετελεΐτο άπό πρωταρχικήν ύλην. Α ίφ ν η ς έ ξ ε ρ ρ ά γ η . Κατά τά πρώτα 30 λεπτά
τής ζωής τοΰ Σύμπαντος, έδημιουργήθη τό ύδρογόνον,
άκολοόθως τό ήλιον καί κατόπιν τά άλλα έλαφρά στοι
χεία. Σήμερον εχαμεν 92 φυσικά στοιχεία είς τό Σόμ
παν. ’Από τά κομμάτια τής ύλης του έσχηματίσθησαν
οί γαλαξίαι, μέσα δέ είς αύτούς έσχηματίσθησαν οί ά
στέρες. Καί άπό τά ύπολείμματα τής μεσοαστρικής ύ
λης πού περιέβαλε τούς άστέρας, έγιναν οί πλανήται^.
Καί σήμερον διαμαρφοΰνται νέοι άστέρες άπό ύλην πού
τότε έδημιουργήθη. Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς
τών ειδικών, τό Σόμπαν έξεκίνησε πρό 10 ή 12 δισε
κατομμυρίων έτών. Δηλαδή έδημιουργήθη πρό 10— 12
δισεκατομμυρίων έτών.
’Αλλά πώς έδημιουργήθη τό Σόμπαν; Ποΰ εύρέθη
ή πρώτη δλη καί πώς έτέθη είς κίνησιν; Διατί συνέβη
ή «μεγάλη εκρηξις» τού τεραστίου έκείνου άτόμου; Είς
τά έρωτήματα αύτά είναι δόσκολον νά άπαντήση ή έπι
στήμη, ή αύστηρά θετική έπιστήμη. Πώς ήρχισεν ή
Δημιουργία; ’Ερωτά πάλιν δ σκεπτόμενος άνθρωπος.
"Οπως τίθεται τό έρώτημα, ή άπάντησις είς αύτό
δέν ήμπορεΐ νά δοθή άπό τήν θετικήν έπιστήμη ν. Έ κφεύγει, έν πολλοίς, τοΰ πεδίου τής Φυσικής καί μετα19

Ρ κ · ,1; Σκοτεινόν νεφέλωμα άπό ά,ίρ'.ον καί σκόνιν είς τόν άατεριαμόν του Μονακέρωτος μέ μορφήν προβοσκίδος ελέφαντοζ. Ecvat τόπος δημιουργίας νέων άστέρων. (Φωτογραφία τηλεσκοπίου Πάλομαρ) .
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Σπεφαειδής νεφελοειδής είς τήν κύμην τής Βερενίκης, παρατηρούμενος πλαγίως.
τηλεσκοπίου Πάλαμαρ).
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τίθεται εις τόν πέραν τής έπιστήμης χώρον, εις τήν
περιοχήν τής Μεταφυσικής. Όρθώς δέ έλέχθη, δτι τό
ζήτημα πλέον δέν είναι φυσικόν, άλλα μεταφυσικόν.
Είπον μερικοί, δτι τό Σόμπαν έγινε τυχαίως. Ή
τύχη, δηλαδή, έκαμεν ώστε νά έχωμεν τήν σημερινήν
τάξιν καί ώραιότητα είς τόν κόσμον. Ό Ισχυρισμός
δμως αύτός δέν στέκεται λογικώς. Δέν άντέχει είς τόν
άντικειμενικόν έλεγχον καί είς τήν στοιχειώδη κριτι
κήν. ’Από τήν τύχην δέν προέρχεται ή τάξις, άλλ’ ή
άταςία. Τό Σόμπαν έδηιμιουργήθη καί μάλιστα βάσει
Σχεδίου.
Ό ένδιαφερόμενος διά τό ζήτημα τούτο δύναται νά
μελετήση άλλο δημοσίευμα (Δ. Κ ω τ σ ά κ η :
Τό άστρονομικόν Σόμπαν. Δημιουργία ή Τ ύχη; Άθήναι 1974) . ’Από τό έργον αυτό άποσπώμεν μόνον τά
άκόλσυθα (σ. 79— 8 0 ).
«Δέν δυνάμεθα άσφαλώς νά περιγράψωμεν, ουδέ
κάν θεωρητικώς νά συλλάβωμεν, τήν περί δημιουργίας
τών γαλαξιών κατάστασιν ή πώς έπαρουσιάσθη ή πού
εύρέθη ή πρώτη ΰλη. Πρόκειται άναμφιβόλως περί γε
γονότος τό όποιον υπερβαίνει τήν άνθρωπίνην Ιμπειρίαν καί φαντασίαν. Δι’ αύτό καί τονίζεται άπό τούς
ειδικούς, δτι πρόκειται περί γεγονότος «ίδιάζοντος» ή
«παραδόξου». Είναι άξιοσημείωτον, δτι δσοι πραγμα
τεύονται τό πρόβλημα τής άρχικής καταατάσεως τού
Σύμπαντος, κατά κανόνα άποφεύγουν νά όμιλήσουν διά
τό τί «προηγήθη» ή τί ήτο «πρό» τής καταατάσεως αυ
τής. "Οταν προχωροΰντες πρός τά όπίσω φ'θάσωμεν είς
τήν στιγμήν έκείνην, ή έννοια τού χρόνου προσεγγίζει
είς ένα δριον πέραν τού όποιου «χάνεται». Δέν έχει
καμμίαν όντολογικήν ύπόστασιν.
»Ό καθηγητής G am ow γράφει, δτι «είς τό σκο
τεινόν προ - γαλαξιακόν παρελθόν διαπιστώνομεν μίαν
άνάλαμψιν μεταφυσικής προελεύαεως». Άσφαλώς δέ
συμβαίνει τούτο, διότι είς τήν περιοχήν αύτήν προσεγγίζαμεν τήν στιγμήν τής Δημιουργίας. . . Τό πρόβλημα
τής άρχής τού Σύμπαντος, έπομένως καί τής Δημιουρ
γίας, δπως ήδη έλέχθη, δέν είναι θέμα φυσικόν, άλλά
μεταφυσικόν. *Ως μεταφυσικόν δέ, εύρίσκεται πέραν
τού έπιστητού καί διαφεύγει τής αόστηρώς έπιατημονικής διερευνήσεως.. .
»Δυνάμεθα μόνον νά διαπιστώσωμεν, δτι άπό τήν
χρονολογίαν «μεΐον άπειρον» μέχρι πρό 10 ή 12 δισε
κατομμυρίων έτών υπάρχει δ κόσμος, τό Σύμπαν. Ό
βίος τού άνθρώπου είναι πολύ σύντομος, άλλά καί ή
ιστορία τής άνθρωπότητος καλύπτει ένα μικρόν κλάσμα
τού χρόνου, έν συγκρ-ίσει μέ τήν ήλικίαν τού Σύμπαν
τος». Κατ’ αότόν τόν τρόπον, άδυνατοΰμεν νά συλλάβωμεν τήν στιγμήν τής Δημιουργίας! Καί είσερχάμεθα
είς σφαίραν πέραν τού έπιστητού!
Έ ν τούτοις, δ άνθρωπος, ώθούμενος άπό μίαν έσωτερικήν έφεσιν καί διάθεσιν, θέλει νά μάθη διά τόν
τρόπον κατά τόν όποιον έγεννήθη τό Σύμπαν. Κάμνει
όποθέσεις. Διατυπώνει θεωρίας. Εύρίσκει τούς φυσικούς
νόμους, καί θέλει, στηριζόμενος είς αυτούς, νά άναχθή είς τήν πρώτην Αιτίαν. Είς τήν άρχήν τού Παν
τός. Είς τόν Δημιουργόν τού Σύμπαντος!
Καί πραγματικά κατορθώνει νά συλλάβη τόν ένιαΐον καί άρμονικόν όργανισμόν τού Σύμπαντος καί νά
τόν περιγράψη μέ τήν βοήθειαν τής άνθρωπίνης γλώσσης καί μέ τά μέσα πού τού προσφέρουν τά Μαθηματι
κά. Καί πραγματικά έχει κάμει σπουδαία βήματα πρός
τά έμπρός.
22

(Συνέχεια έκ τής σελ. 10 ")

Ετσι κ’ έγώ, δμως άντίστιροφα, θά κατέβω στή γή νά
φέρω γύρω τόν κόσμο, νά τόν ίδώ, νά τόν ζήσω μέ
τήν υλική μου ύπόστασι — κι δχι μέ τή θεϊκή.
— Κ ’ οί άνθρωποι; Θ’ άντιληφθοΰν τόν άναπάντεχο γυρισμό Σου; Θά κερδίσουν τίποτα άπ’ αύτόν;
— Ναι, δσοι είναι καλοί δέκτες. Θά γροικήσουν
τό πέρασμά μου, καθώς γροικούν οί τυφλοί τήν άνατολή τού ήλιου. Κι αύτό θά τούς κάνη πιό καλούς.
— Οί άλλοι;
— Οί άλλοι, αυτοί πού ζοΰν «έν ακότει καί σκιά»,
δέν πρόκειται ίσως ν’ άλλάξουν. "Ομως έκεϊνοι δέ μας
ένδιαφέρουν. Είναι τά κακά δένδρα πού «κόπτονται καί
είς πύρ βάλλονται». Ά λλά, πού ξέρεις; "Ισως ή πίστι
τών άγαθών νά έπιβληθή σέ μερικούς. Δέν άποκλείεται νά γλυτώσουν μερικά κακά δέντρα.
Ό "Αγιο - Βασίλης έπεσε πάλι στά γόνατα κι
άαπάσθηκε τά πόδια τού Χριστού. "Επειτα σηκώθηκε,
έβγαλε τή βαρειά του πορφύρα καί τό γούνινο σκούφο
του, τά φόρεσε στό άχρανττο σώμα πού φέρνει άπάνω
του τά ίχνη τών άγκαθιών καί τών λογχών, έρριξε τό
βαρύ του σάκκο στόν ώμο πού είχε γείρει άπό τό βά
ρος τού Σταυρού, έδωσε τό ραβδί του στό χέρι πού είχε
διώξει δαιμόνια κι άναιστήσει νεκρούς, καί στάθηκε άμίλητος, σκυφτός, πικραμένος .
Ό ’Ιησούς τότε κατάλαβε. Χαμογέλασε καί τοδπιαοε τό χέρι:
— Πάμε.
Καί ξεκίνησαν άντάμα.
ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΚΕΙΝΗ κάτω στή γή ένα μπουμπούμπούκι τίναξε δρμητικά τήν αύγινή δροσιά άπό πάνω
του, κι άνοίγοντας δλα του τά πέταλα ξύπνησε τόν
κορυδαλλό, πούχε κοιμηθή στό γεροδεμένο κλωνάρι
τής τριανταφυλλιάς. Κ ’ Ικεΐνος υψώθηκε μέ μιάς ώς
τά μεσούρανα ξεφωνίζοντας:
— Ξυπνάτε, ξυπνάτε! Ό Κύριος έρχεται! Μακά
ριοι δσοι μπορέσουν νά τόν δουν.
Τότε δλα τά δέντρα καί τά φυτά, τά μαμούνια
καί τά πουλιά, τά ψάρια καί τά ζώα κι δλες οί στε
ριές, οί θάλασσες, οί λίμνες καί τά ποτάμια άρχισαν νά
προετοιμάζονται γιά τήν ύπαδοχή. Μονάχα οί άνθρω
ποι στέκαν άνυποψίαστοι. Βλέπανε τήν άσυνήθιστη κίνησι καί τρίβανε τά μάτια τους κι άπαροΰσαν, άλλά
δέν τούς ήταν βολετό νά καταλάβουν τί συμβαίνει. Μά
ένα άγάρι ξανθόμαλλο έκεϊ πού έπαιζε γύρω άπό μιά
στέρνα είδε νά καθρεπτίζεται στά κοιμισμένα της νερά
ένα μεγάλο φωτεινό σύννεφο κ’ έτρεξε νά ρωτήση τόν
άσπρο κρίνο σάν τί τάχα νάειναι αύτό. ’Εκείνος ύψωσε
τό βελουδένιο κεφάλι του καί τό παιδί τόν μιμήθηκε.
"Ενα θείο δραμα πρόβαλε μπροστά στ’ άθώα του μάτια.
Ενα δραμα πού έκανε τήν καρδούλα του νά χτυπήση
δυνατά, τήν ψυχή του ν’ άνοιξη διάπλατα τά φτερά
της, τή γλώσσα του νά δεθή δσην ώραν είχε βαστάξη
αύτό τό θαύμα γιά νά λυθή σέ λίγο καί νά ξεσπάση στό
χαροποιό μήνυμα:
— Ό Κύριος έρχεται! Ό κύριος έρχεται!

Ι ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ νέοι, περισσότε
Ο
ρο Από τούς νέους πολλών άλ
λων έποχών,, «Αντιπαθούν» τήν κοι
νωνία, τό όργανωμένο σύνολο μέσα
στό όποιο ζοϋν. Μιλάνε συνήθως μέ
περιφρόνηση καί ίσως μέ κάποια κα
κία, γιαυτό πού ύπάρ,χει. Δέν τούς
ικανοποιούν οί συνθήκες, μέσα στίς
όποιες μεγαλώνουν, θέλουν περισσό
τερα, θέλουν Ιλευθερία καί δικαιώ
ματα. θέλουν νά ρυθμίζουν τή ζωή
τους σύμφωνα μέ τΙς δικές τους έπιθυμίες. θέλουν δλοι δσοι δέν είναι
«νέοι» νά μή έχουν, ούτε δικαιώμα
τα, ούτε έπιθυμίες, ούτε καί νά ζούν.
θέλουν ν’ Απαλλαγούν τό συνταμώτερο Από τούς ,μεγαλύτερούς τους,
τούς «γέρους». Χωρίς καμμιάν έπιφύ
λαξη, τούς λέω ξεκάθαρα δτι σκέ
πτονται φοβερά έπιπόλαια καί ρηχά.
Κάθε όργανωμένο σύνολο, δπως
είναι μιά κοινωνία, έχει στούς^ κόλ
πους του μικρότερα μέλη, έχει νέα
μέλη, έχει σημερινά μέλη, καί έχει
καί χθεσινά μέλη. "Αν βγάζαμε Από
ένα όργανωμένο σύνολο τά αυριανά
καί τά χθεσινά του μέλη, αύτό δέν θά
ήταν όργανωμένο σύνολο. ’Αλλά βλέ
πετε οί Ανθρωποι «ζούν», δηλαδή γεν
νιούνται, μεγαλώνουν, δρούν καί Αποσύρονται. "Αν κάναμε «κοινωνία»
δπως τήν φαντάζονται αύτοί οί έπιπόλαιοι, έπρεπε τούς αυριανούς, πού
σήμερα δέν είναι Ακόμα «νέοι», νά
τούς άφίναμε στίς έρημιές νά μεγα
λώνουν μόνοι τους, καί τούς χθεσινούς
πού σήμερα δέν είναι πιά «νέοι», νά
τούς πετούσαμε νωρίς - νωρίς στόν
Καιάδα.
"Η έπρεπε, έντελώς έγωϊστικά, έντελώς έπιπόλαια, καί μόνο χάριν τών
σημερινών «νέων», νά σταματούσαμε
τόν χρόνο, ώστε οί νέοι αύτοί νά μεί
νουν αιώνια «νέοι» καί νά μή φύγουν
ποτέ Από αυτήν τήν «κατάσταση».
’Επειδή δμως αύτό είναι Αδύνατο, έπειδή καί οί μή «νέοι» έχουν καί αύτοί δικαιώματα στή ζωή, έπειδή καί
οί «νέοι» θά πάψουν, δυστυχώς σύντο
μα, νά είναι «νέοι», έχουμε Ανάγκη
Από μίαν δργάνωση τής κοινής συμβιώσεως, γιά νά έρχωνται όμαλά οί
«μεταβάσεις» τής ήλικίας, τής ζωής,
καί γιά νά μήν Αρχίζουμε κάθε φορά
Από τό Αλφα. Αύτή ή Αναγκαία γιά
δλους δργάνωση, αύτή είναι ή κοινω
νία.
"Αν ρωτήσετε δλους αύτούς τούς
νέους πού βλέπουν μέ έχθρικό, ή έν
πάση περιπτώσει, μέ θυμωμένο μάτι
τήν κοινωνία, Αν χρειάζεται ή δχι
μιά έστω στοιχειώδης δργάνωση τής
ζωής, θά πρέπει νά είναι ήλίθιοι γιά
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νά σάς Απαντήσουν, δτι δέν χρειά
ζεται. Ά λλ’ Αν χρειάζεται τότε ποιού
είδους δργάνωση είναι καλύτερη;
Πέστε τό μας, μήν τό κρατάτε μυστι
κό, νά τό μάθουμε κι’ έμεΐς.
Τώρα Ας μιλήσουμε σοβαρά. "Ισως
οί νέοι είναι έναντίον τής κοινωνίας.
Είναι έναντίον τών κακών πού βρί
σκονται μέσα στήν κοινωνία, καί μήν
ξέροντας ή μή μπορώντας νά διακρί
νουν τά κακά Από τήν χρησιμότητα
τών καλών, τά βάζουν μέ τήν κοινω
νία, Αντί νά τά βάζουν μέ τά κακά
τής κοινωνίας. ’Επειδή δέν Αγαπούν
τόν πόλεμο, (καί δικαίως), τά βά
ζουν μέ τήν κυβέρνηση, σάν νά ήταν
δ πόλεμος ή μοναδική έπιδίωξή της.
’Επειδή δέν Ανέχονται τήν έκμετάλλεση, (καί δικαίως), σπάζουν τις βιτρίνες, σάν νά ήσαν δλες οί βιτρίνες
φάκες γιά έκμετάλλευση. ’Επειδή
δέν τούς Αρκσΰν οί τάξεις τών σχο
λείων καί τών Πανεπιστημίων, (καί
δικαίως), καίνε τά ύπάρχοντα Πανε
πιστήμια. ’Επειδή δ κ α ί ω ς δέν
ικανοποιούνται Από πολλά πράγματα,
καταστρέφουν δ,τι βρίσκουν στό δρό
μο τής διαμαρτυρίας τους.
Συμμερίζομαι Απόλυτα τήν Αγανά
κτησή τους γιά δλα τά κακά τής κοι
νωνίας. ’Απ’ αύτή τήν Αποψη είμαι
Ακόμα «νέος», είμαι κι’ έγώ «νέος»,
καί είμαι μαζί τους. Καί έπιθυμώ νά
μείνω «νέος» μέχρι τέλους τού βίου
μου. Ά π ’ αύτή τήν Αποψη οί νέοι έ
χουν Απόλυτο δίκαιο. Διαφωνώ δμως
στό τυφλό ξέσπασμα, στό νά κατα

στρέφουν δ,τι ύπάρχει, νομίζοντας δτι αύτομάτως θά διορθωθούν τά κακά.
"Οταν τό όποιοδήποτε ξέσπασμα εί
ναι τυφλό, τότε αύτό είναι καταστρο
φή καί μηδενισμός, καί ποτέ δέν δδηγει στό καλύτερο. ”Αν οί νέοι δέν
Αγανακτούν γιά τά κακά τής κοινω
νίας, τότε Αλλοίμονο στήν κοινωνία
πού έχει τέτοιους ψόφιους αύριανούς
πολίτες.
’Αλλά: Γιά νά κερδίσης, όφείλεις
ν’ Αγωνιστής. Γιά νά ώφεληθής, όφείλεις νά έργαστής. Γιά ν’ Απσκτήσης δικαιώματα, όφείλεις ν’ άναλάβης καί υποχρεώσεις. Γιά νά είσαι Iλεύθερος, πρέπει νά μάθης τι πειθαρχημένη καί τί υπεύθυνη δουλειά εί
ναι ή έλευθερία. Καί γιά νά ρυθμίσης
τις τύχες μιας κοινωνίας, πρέπει νά
μάθης καί νά σπουδάσης καλά αύτή,
τήν κοινωνία. Δέν πεθαίνουμε τόν
Ανθρωπο πού Αρρώστησε. Ούτε κό
βουμε τό δέντρο, έπειδή μερικοί καρ
ποί του έχουν σκουλήκια. Κρατάμε
τό ύγιές καί θεραπεύουμε ή καί Α
ποκόβουμε τό Αρρωστο. Νά διορθώ
σουμε λοιπόν τήν κοινωνία. ’Ό χ ι νά
τήν ξερριζώσουμε.
Είσαστε, ώ νέοι Αγαπημένοι, τό
καλύτερο ύλικό γιά νά διορθώσουμε
τά κακά τής κοινωνίας. Τό πιό πο
λύτιμο ύλικό. Μή σπαταλάτε τις δυ
νάμεις σας στήν καταστροφή. ’Αφιε
ρώστε τις στήν δημιουργία. Ή όποια
δημιουργία ξεκινάει πάντοτε Από τά
υλικά πού ύπάρχουν, κι’ δχι Από τό
μηδέν, ή Από τήν καταστροφή.

"Αν κάναμε «κοινωνία» δπως τήν φαντάζονται
οί «νέοι», έπρεπε τούς αύριανούς, πού σήμερα
δέν είναι άκόμη «νέοι», νά τούς άφίναμε στίς
έρημιές νά μεγαλώσουν μόνοι τους και τούς χθε
σινούς, πού σήμερα δέν είναι πιά «νέοι», νά
τούς πετούσαμε νωρίς - νωρίς στόν κ α ι ά δ α .
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ΚΟΛΠΟΣ έκτείνεται ευρύς, μέ άνοιχτό τό στόμιον
αύτοϋ, άφ' οΰ έρχεται τόϋ μεγάλου πέλαγους ή 6αθειά άναπνοή. Πρωί καί σκεπαστάς όρίΖων, συννεφιά, άπειλή ϋδατος άνωθεν, οίμωγή κύματος κάτωθεν. Σκοτεινή
ή όψις τών νεφών, βαρειά, ώς κατηφές πρόσωπον, έτοι
μον εις δάκρυα. Ανώμαλη ή ράχις του νερού, ή έξογκουμένη ώς στήθη, φουοκώνοντα έκ πόνου, χωρίς άφρόν, ή
πού καί πού, λεπτόν, φαιόν, κυλιόμενα μετά ήχου ύποκώφου, ώσάν πόνου ή λυγμού. Χαράματα άκόμη, άλαμπή, θαμ
πά, όρθρος νυκτός παχείας, μετά κάπου κινούμενης, όκνηρώς ύποχωρούσης' πένθιμη ήώς ύπό τό βάρος τού ουρα
νού, τό χαμηλόν, πυκνόν, όλόκλειστον τριγύρω, έπί τό
άχθος τής θαλάσσης, τό βαθύ καί πελιδνόν. Καί άποκάτω
άπό κείνον, καί έπάνω εις αύτήν, σειάμενα, γοοϋντα, τρά
τες, καΐκια, βάρκες, συμφυρμός σκοινιών, κατάρτια, Σάρπα,
άσπρο μάλωμα, ξύλινη άπσβάθρα, φτωχική, στενή, τριών τεσσάρων οανιδιών μόνον τό πλάτος, ριγμένη άπ' αύτοΰ στά
κύματα. Πίσω των δώθε - κείθε ιμέσ' στή ρεματιά σπιτάκια
σκαρφαλώνουν παστρικά, λευκά, νανοφυή σπιτάκια, σπίτια
χωρικών, νησιώτικα σπιτάκια μέ παραθυράκια πράσινα καί
πράσινες πορτούλες, κεραμίδια κόκκινα, αύλόγυρους συχνά,
μικρούς, περιποιημένους, καί φραχτίτσες άγκαθιών, βασι
λικών, γλοστροϋλες, γαρυφάλων φυλλαράκια, καί λαχανικά
καί πού περιπλοκάδες, καί κισσούς, σκαλώνοντας στούς
τοίχους, βλέποντ' άνοιχτά, τή θάλασσα τήν άγρια, τήν άπέναντι στεριά. Καί γύρω των βουναλάκια πεύκων, θυμα
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ριών, εις τά όποια άκουμποΰν, στηρίξουν τά πλευρά των,
προφυλάσσοντ' άπ' τόν άνεμον, σμιγμένα, στριμωγμένα, μέ
τούς στενούς των τούς δρομάκους, άλληλοΖεσταίνονται,
σφιχτά. Κ έπάνω στή σκαλίτσα — άποβάθρα σά βαρύ γιά
τή μικρή αύτή, τή σανιδένια γεφυρούλα όπου δένουν τά
παλαμάρια τους οί τράτες καί άράΖουν οί βαρκούλες — μαΖωμένο τό χωριό, ποπάς μαυροφορών, καί άσπρογένης,
άσπρομάλλης, τρίχες άργυρές, τουλούπα καί ισχυροί βόστρυ
χοι, άπλούμενοι έπάνω εις τό ρούχο, τό μελανόν, όπως
μπροστά του εις τό σώμα ό άφρός, όπως τριγύρω του τό
χιόνι στά βουνά, Εέσκεπος, μέ σταυρό εις τό δεξί, μέ τό
καλιμαΰκι εις τό άλλο, παλληκάρια αποδώ καί άποκεϊ, Ζουνάρια καί κομπούρια, βράκες, κούκοι, οί γυναίκες πίοωθε,
χρωματιστά τσεμπέρα, κεντιστά πουκάμισσα, μπαρέΖια, κον
τογούνια, καί φουστάνια παρδαλά, πρόσωπα ροδισμένα, ή
Ελλάδα τού άγροϋ, τής θάλασσας, τού όρους, μυροβολούσ’
άπ' τήν άρμην κι άπό τήν δρόσον τής αύγής. "Αχνα λαμπά
δων τρέιμουσα, παλλομένη, μισοσβήνουσα στή πνοήν τήν
πρωινήν, φωναί παιδιών, λεπταί καί δροσεροί, ψάλλουααι
άσμα ήρεμον, βραδύ, άφαρπαΖάμενον καί σβήνον ώς έκεϊναι.

—Έ ν ’Ιορδάνη βαπτιζομένου σοο, Κύριε ή τής Τροιάδος
έφανερώθη προσκύνησις. Τού γάρ γεννήτορας ή φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Πόν όνομάζουσα' καί τό Πνεύμα έν
είδει περιστεράς έβεβαίου τού λόγου τό άσφαλές. Ό επιφανής
Χριστέ δ θεός καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Έτελείωσε ό ψαλμός ό ιερός, ό γέρων παπάς ύψωσε
τό χέρι. Ό μέγας στσυρός, ηεριαχθείς μέ δύνομιν, διέγρα
ψε κύκλον ©ic τόν αέρα, έπεσε στή θάλασσα, κατεπόθη όπ
αυτήν, έΕηφανίσθη, μαύρος, γλήγσρος, εις τό βάθοc τού
νερού. Τό πνεύμα έφύσησε, ό πόντος έταράχθη έκ βαθέων. Τέσοερες - πέντε παφλασμοί άκρύσθηκαν αιφνίδιοι, τέσ
σερα - πέντε σώματα έΕώρμησαν, έδούπησαν, οί λεβέvτεc
οί στεκόμενοι όλόγυμνοι στήν άκρη τής σκαλούλας, δίπλ
άπ' τόν παπά, μπροστ' άπό τών παιδιών τόν χορόν, έδωκαν
ένα σάλτο, καί έβούτηΕαν κατόπιν του, γοργοί. Καί ύπό τό
κύμα, σκοτεινόν, τ ’ άσπρα κορμιά των πλέουν καί τινάσσανται, τά πόδια των λακτίζουν, οί βραχίονες έκτείνονται,
άνακινούν τόν πάτον, ψάχνουν καί ζητούν. Κ ένώ κατέρ
χονται άκάθεκτοι, μολύβι, καί άνέρχονται, ταχείς, καί 0ουλοϋν πάλι, κάτω, καί συστρέφονται, καί έκταπίζουν τά νερά,
καί συγκυκοϋν τόν βούρκον, κι άνεγείρουν τόν άφρόν,
ένας έξαφνα, νοιώθει νά φεύγη κάτ’ ύπό τά δάχτυλα, τ
άδράχνει, τό χουφτιάζει, κ* έπιφαίνεται. Τρίτων υψών τήν
χεΐρα, καί προτείνων τόν λαιμόν, περιρρεάμενος άπ τό σταλάζον ύδωρ, κρουνούς τρέχσντας άπ’ τά πυκνά μαλλιά του
κ ι’ άπ' τά λάσια στήθη του. Μέ δυό άπλωτές έχύθη ρωμαλέως, έφαγε τό διάστημα, παραμέρισε τό κύμα, έφθασε στή
σκαλούλα, τή διασκέλισε, ώρθώβη, πάγγυμνος, ύψηλός καί
έπιβάλλων, άπό τό όραμα τού ουρανού, τού πελάγους καί
τού πλήθους, έμπροσθεν τού άκινήταυ, άσκεποΰς καί προσδοκούντος ίερέως, τού ένεχείρισε τόν μέλανα καί θαλασσό-

βρεκτον σταυρόν. Ό λετουργός άνέλαβε τό άποστάζων Εύλον, τό έσήκωσεν, έκολύφθη έπισήμως, καί τό έτεινε πρός
τόν πλησιέστερον άγρότην. ’Εκείνος, έσκυψε ταπεινός καί
ευλαβής έκύρτωσε τό σώμα, μέ κεφάλι άσκεπές, τό φέσι
του στο χέρι, καί έκόλλησε τά χείλη του, έπειτα τό μετέφερ’ έπί τής χειρός τού ίερέως τής δασείας, άνηγέρθη,
έκαμε τό σταυρό του, έρριΕε μιά πεντάρα εις τό δίσκο, τόν
όποιον κρατεί δίπλα τό παιδί, μετετόπισε στή μπάντα. Αλ
λος τόν διεδέχθ^ παρομοίως, κι άλλος, κι άλλος, όλο τό
χωριό, γυναίκες κι άντρες, εις μακράν, μακράν σειράν.
Καί ύπό τών κυμάτων τά ρσντίσματα, καί τήν ψιχάλαν τών
συννέφων, εις τό κρύο τής ούγής, ή παρέλασις βαστά καί
συγκινεϊται καί θροεϊ καί έΕελίσσεται, έτούτος διαδεχόμε
νος έκεϊνον, εις σταυρούς, ψαλμούς, χαιρετισμούς, «βοήθειά σας», «χρόνια πολλά»·, «πάντα μέ τό καλό»·, «καλή έλευτεριά κυρά Νικόλενα»·, ή «εύχή σου, δέσποτα»·, καμμιά
τρακσσαριά κεφάλι’ άναδευόμενα καί λικνιζόμενα καί άθροιζόμενα έκεϊ, γιά νά γυρίσουν στά σπιτάκια καί νά πάρουν
τόν καφέ. Ά λ λ ’ οί θαλασσινοί είν’ άνυπόμονοι, καμμιά δω
δεκαριά τόν πποαν άπό τώρα, μέ τό φρέσκο τό ψωμί, τό
νερό δέχθη πλέον τό φέρον τήν γαλήνην σύμβολον, θά
Εοστερώση ό όρίζων, κ’ ένώ ή τελευταία χωρική φιλεϊ
ντροπαλή καί κοκκινίζουσα, ύπό τό κίτρινο μπαρέζι της τού
γέρσντος τό χέρι, δέκα - είκοσι μπράτσα έλυσαν έν ριπή
τά παλαμάρια, καί δυό πανιά, λευκάτερ άπ’ τό κύμα, φρίσσοντα ατού άνεμου τήν πνοήν, φεύγουν, ήδη, κεΐ - κάτω,
πρός τόν πόντον τόν εύρύν. . .
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ΤΟ Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α TO Y Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
τη ς: ε π ιβ ιω ς ε ω ς τ η ς ψ υ χ ή ς
Κ Α Ι ΤΗΣ Μ ΕΤΑ Θ Α Ν Α Τ Ο Ν ΖΩΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ
Έπιτ. Συμβ. τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Θεωροΰντες, λοισόν, ώς δ ε δ ο μ έ ν ο »
τήν 0πορΕιν τής ψυχής, όπως καί ανωτέρω εϊπαμεν, είοερχόμεθα
εις τήν έξέτασιν τοΰ κυρίου θέματός μας, τό όποιον είναι
ή έ πι 6 ί ω ο ι ς τή ς
ψυχής.
Όπως λέγει καί ό Π α σ κ ά λ «έχει θεμελιώδη
σημασίαν δι όλην τήν Ζωήν τοΰ ανθρώπου ·τό νά γνωριΖη
έάν ή ψυχή του είναι θνητή ή αθάνατος».
Πράγματι, είναι βέβαιον, ότι ή όλη συμπεριφορά τοΰ
άνθρώπου καί είδικώτερον ή ήθική καί μεταφυσική του ύπόστασις έξαρτώνται κυρίως άπό τήν λύσιν του προβλή
ματος τούτου. Από ποΰ προέρχεται ή παρατηρουμένη ψυ
χική άνισορροπία τοΰ συγχρόνου κόσμου; Από ποΰ προέρ
χεται ή άκόρεστος δίψα τών περισσοτέρων άνθρώπων ν' άπακτήσουν τά πάντα, δηλαδή χρήματα, τιμάς, δόξαν, άπολαύσεις, καί μάλιστα καθ' οίονδηποτε τρόπον, έστω καί άθέιμιτον; Πού οφείλεται ή άπαχολίνωσις τών όοέξεων καί
τών φιλοδοξιών, ή όποια οδηγεί εις άτελειώτους έριδας,
μίση, φθόνους, φόνους καί πολέμους;
Ποΰ, άλλού, παρά εις τό γεγονός ότι οί περισσότεροι
άνθρωποι έπαυσαν πλέον νά πιστεύουν, ότι ύπάρχει έπιβίωσις ΤΠ^ ψυχής ,ότι ύπάρχει θεία Δικαιοσύνη, όχι μόνον έδώ
στήν γήν άλλά καί πέραν τοΰ τάφου, ή όποια καί πρόκειται
νά έπανσρθώση τήν διασαλευθείσαν ήθικήν τάξιν μέ έπιβολήν φοβερών κυρώσεων;
Ελέχθη όμως κατά κόρον, ότι ή πίστις αύτή είναι άνθρωπίνη έφεύρεσις καί έχει ώς προορισμόν ν' άποκοιμήση
τόν λαόν, νά τόν κάμη νά ύπαμένη τά έπίγεια δεινά του
μέ τήν έλπίδα μιας μελλούσης έπανορθώσεως. Από τά λε
γάμενα « ι σ χ υ ρ ά
π ν ε ύ μ α τ α »
«esprits fors»,
πού vouiZouv ότι γνωρίζουν τά πάντα, ύπεστηρίχθη, ότι ή
έλπίδα αύτή είναι ματταία, ότι δέν έχει κανένα θεμέλιον,
ένφ τό άπαντον στόν άνθρωπον είναι κατ' αύτούς ή άπόλαυσις τής παρούσης Ζωής, διότι λέγουν πέραν τοΰ τάφου δέν
ύπάρχει τίποτε.
Καί έπειδή τό έ ν σ τ ι κ τ ο ν
τ ή ς
εύτυχ ί α ς είναι βαθύτατα ριΖωμένον εις τήν καρδίαν τοΰ
άνθρώπου, όπως είναι καί τό θρησκευτικόν συναίσθημα,
καθώς καί τό ένστικτον τής Ζωής, όταν τό ένστικτον τής
ευτυχίας στερηθή τής άληθινής του τροφής καί δέν ήμπορεϊ πλέον ν' άναπνεύση τήν ατμόσφαιραν τού άπειρου, πού
άπστελεϊ τό φυσικόν του περιβάλλον, τότε, κατ' άνάγκην,
έκφυλίΖεται καί τρέπεται εις τήν άναΖήτησιν τών ήδονών
καί τών άπολαύσεων τής Ζωής, αύτός τότε πρσσκολλάται
εις τά ύλικά άγαθά τοΰ έπιγείου κόσμου μέ όλας του τάς
δυνάμεις, διότι αύτά θεωρεί ώς τά ύποκατάσταστα τής εύτυχίας.
Δύο άντιλήψεις τής Ζ ω ή ς καί τού θ α ν ά τ ο υ
ύπάρχουν μέ δύο διαφόρους προοπτικός.
Κατά τήν μίαν, ό θάνατος είναι τό τέρμα τής Ζωής.
Κατά τήν άλλην, είναι ή άήχή τής πραγματικής Ζωής. Ή
προοπτική δέ αύτή μεταβάλλει καί τήν προοπτικήν τής όλης
Ζωής τοΰ άνθρώπου.
Αλλά θά προβληθή, ίσως, τό έρώτημα: Μήπως άρό γε
ή λύσις τοΰ προβλήματος αύτού ύπερβαίνει τάς δυνάμεις
τοΰ λογικού μας; Μήπως τό Ζήτημα τούτο είναι τής άποκλειστικής άρμοδιότητος τής θρησκείας;
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Δέν θά έπρεπε, λοιπόν, ν' άφήσωμεν τόν καθένα νά
εχη τήν ίδικήν του πίστιν;
"Ας έξετάσωμεν τήν έρώτησιν αύτήν.
Σημειώναμεν, έν πρώτοις, ότι καί ή ίδια ή θρησκεία
δέν θά έδέχετο ότι μόνη αύτή κατέχει τό προνόμοισν νά
γνωρίΖη περί τής άθανασίας τής ψυχής. Έάν τό λογικόν
ήτο άναγκαϊον νά γνωρίση τήν άλήθειαν αύτήν, έάν ή φι
λοσοφία δέν είχε τίποτε νά είπη διά τό σοβαρώτατον τούτο
πρόβλημα, τό όποιον τίθεται εις τόν άνθρωπον, καί δέν
ήτο εις θέσιν νά τόν διαφώτιση, ώστε νά έπωφεληθή άπό
τήν διαρκώς μεγαλυτέραν καί βαθυτέραν πείραν τής πρα
γματικότητας, τότε ή φιλοσοφία δέν 6ά ήξιΖεν ούτε μιας
ώρας κόπον καί άπσσχόλησιν. Εκτός όμως τής θρησκείας,
καί τό Λογικόν ήμπορεϊ νά συλλάβη τήν αλήθειαν αύτήν
καί νά μάς δώση μίαν άπάντησιν διά τήν ϋπαρξιν καί τήν
έπιβίωσιν τής ψυχής.
Θά έξετάσωμεν λοιπόν τό πρόβλημα τής έπιβιώσεως
της ψυχής μ έ τ ά δ ε δ ο μ έ ν α
τοΰ
λογικού,
βασιζόμενοι εις τήν π ε ί ρ α ν
καί τά γ ε γ ο ν ό τ α ]
διά νά είσερχώμεθα εις τάς έπιδιώξεις τής ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
τής ΨΥΧΗΣ.
Α'

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Ι ΔΙΑ ΤΗΝ Ε Π ΙΒΙΩ ΣΙΝ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΥ
1. Π α γ κ ό σ μ ι ο ς
πεποίθησις
περί τής
έ π ι β ι ώ σ ε ω ς .
Ολοι οί λαοί, καί οί μάλλον άπαλίτιστοι, έπίστευαν καί
πιστεύουν ύπό διαφόρους μορφάς τήν άθανασίαν τής ψυχής.
° διάσημος έξερευνητής τής 'Αφρικής Λ ί β ι γ κσ τ ο ν παρατηρεί σχετικώς τά έξής: «Δύο μόνον πρά
γματα δέν παρίσταται άνάγκη νά διδάξωμεν στάς άγριας
Φ.υλάς, όσηδήπστε καί άν είναι ή κστάπτωσίς των, πρώτον
τήν ϋπαρξιν τοΰ Θεού καί δεύτερον τήν άθανασίαν τής ψυX0C-.
Πού άρά γε νά οφείλεται ή ομόθυμος αύτή πεποίθησις
τής ανθρωπότητας εις τήν άθανασίαν τής ψυχής, ή όποια
καί άπστελεϊ ένα είδος έμφυτου έ ν σ τ ι κ τ ο υ
εις
τόν άνθρωπον;
Διά ν' άπαντήσωμεν εις τό έρώτημα τούτο, θά κάμωμεν μίαν παρατήρησιν. Είναι γεγονός διαπιστωμένον, ότι τά
φυσικά ένστικτα, όσάκις δέν τά έχει άπομακρύνει άπό τόν
φυσικόν των προορισμόν ό άνθοωπος, περιέχουν πολυτίμους
ένδείξεις ώς πρός τήν ϋπαρξιν καί τήν φύσιν τοΰ άντικειμένου πού έιπιδιώκουν. Μέ άλλας λέξεις έχει παρατηρηθή,
ότι αί τάσεις πού προέρχονται άπό τήν φύσιν άντιστοιχοΰν
σέ κάποιαν πραγματικότητα. Θά ήτο λοιπόν άκατανόητσν άν
ή παγκόσμιος άρνηοις τοΰ θανάτου ώς όριστι,κοΰ τέρματος
τής Ζωής δέν άνταπεκρίνετο σέ κάποια πραγματικότητα.
Εις τό Ζήτημα δέ τούτο παρατηρεϊται τό έξής παράδοξον!
Ενώ έκ πρώτης όψεως όλαι αί έξωτερικαί παραστάσεις πα
ρέχουν εις τόν άνθρωπον τήν ιδέαν τού θανάτου, κι' ένώ
τά πάντα πέριξ καί έντός αύτοΰ γηράσκουν και φθείρονται,
έν τούτοις ό άνθρωπος έν τώ μέσω τής γενικής αύτής φθο
ράς διατηρεί άκοίμητον τήν φλόγα τής έπιβιώσεως καί τής
άθανασίας τής ψυχής του. Πώς όμως έξηγεϊται τό γεγονός
αύτό, παρά μέ τό ότι τήν ιδέαν αύτήν, έν εϊδει ένστικτου,
τήν έχει έμφυτεύση εις τόν άνθρωπον ό ίδιος ό Δημιουρ^
γός;

Καμμία άλλη λογική έΕήγησιε δέν ήμπορεϊ νά δοθή
οτό ένστικτον τούτο τήε άθανασίαε πού ύπάρχει είε ολό
κληρον τό ανθρώπινον γένοε.
Έχει προσέτι διαπιστωθή, ότι τό ένστικτον αύτό α
ποτελεί τόν πυρήνα, τήν δικαιολογητικήν βάσιν, τήε λατρείαε τών νεκρών.
Αί έρευναι πού έγιναν οτό Ζήτημα τών νεκρώσιμων
τελετών τών διαφόρων λαών, κατά τάε διαφόρουε έποχάε
τήε Ίστορίαε, άπέδειΕαν, ότι ύπάρχει στενόε σύνδεσμοε μετοΕύ τήε λατρείαε τών νεκρών καί τήε πίστεωε στήν έπιβίωσιν τήε ψυχήε, καί ότι ή πίστιε αύτή άποτελεί καί τήν
οίτίαν τήε λατρείαε τών νεκρών. Οί Χσλδαϊοι καί ίδίωε οι
Αιγύπτιοι είχον άναγάγει είε μεγάλην περιωπήν τήν λα
τρείαν τών νεκρών. "Ολα τό Αιγυπτιακό μνημεία, όπωε
εϊνοι οί περίφημοι Πυραμίδεε, διακηρύττουν τήν άκλόνητον πίοτιν τών Αιγυπτίων στήν άθανοσίαν τήε ψυχήε.
Οί άρχαίοι Έ λληνεε καί οί Ρωμαίοι έπίστευαν, ότι αί
ψυχαί τών δικαίων μετέβαινον ατά Ήλύσια, όπου έπερνοΰσαν τήν αιωνιότητα μέσα σέ γοητευτικά άλση, ένώ αί ψυχαι
τών ένόχων έπήγοιναν στόν σκοτεινόν Τάρταρον, όπου καί
έβασανίΖσντο. Είδικώτερον, οί
Ο ρ φ ι κ ο ί
π ο ι η'Τ α ί έΕήταΖσν τό βαθύτερα μυστήρια τού μετά τόν θάνα
τον προορισμού τού άνθρώπου, τ ά δ έ
Ε λ ε υ σ ί ν ι α
μ υ σ τ ή ρ ι α
είχον ώε βασικόν σκοπόν, πλήν τήε λα
τρείαε τών υποχθονίων Θεών, ν ’ άναπτύΕουν στούε μεμυημένουε τήν άλήθειαν, ότι ό θάνατοε εϊνοι ή Θύρα τήε πραγματικήε Ζωήε.
Είε τήν Κ ί ν α ν
καί τήν Ι α π ω ν ί α ν ,
ή
μετά πάθουε λατρεία τών προγόνων άποτελεί άπτόν τεκμήριον τήε βαθείαε πίστεώε των είε τήν άθανασίαν τήε ψυχήε.
Β’
2.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ

ΑΙ ά τ έ λ ε ι α ι
καί
αί
άνεπάρκειαι
τήε
π α ρ ο ϋ σ η ε
Ζωήε.

"Αλλο λογικόν έπιχείρημα ύπέρ τήε μετά θάνατον έπιβιώσεωε τήε ψυχήε είναι α ί ά τ έ λ ε ι α ι
καί
αι
ά ν ε π ά ρ κ ε ι α ι
τ ή ε
παρούσηε
Ζωήε.
‘ Εάν άντιπαραβληθοϋν αί άτέλειαι αύταί πράε τόν πλούτον
τών πνευματικών έφσδίων τού άνθρώπου, πρόε τήν δίψαν
τήε Ζωήε καί τήε εύτυχίαε, άπό τήν όποιαν κατέχετοι ούτοε, καί πρόε τήν ιδέαν τήε άπολύτου δικα,ιοσύνηε, τήν ό
ποιαν έχει έμφυτον ό άνθρωποε, τότε θά προβάλη ή δικαιο
λογημένη άπορίσ, διατί νά υπάρχουν τόσαι άνεπάρκειαι είε
αύτήν τήν Ζωήν;
Καί έν πρώτοιε, διατί νά έχη ό άνθρωποε τήν άπεμιόριστον δίψαν διά γνώσειε; "Οσον περισσότερον μανθά
νει ό άνθρωποε, τόσον καί περισσότερον άντιλαμβάνεται,
ότι ό ώκεανόε τήε γνώοεωε εκτείνεται άπέραντοε ένώπιόν
του. "Οπωε δέ λέγουν μεγάλοι σοφοί, έκεϊνο πού γνωρίΖομεν είναι μηδαμινόν ένώπιον όκείνων πού άγνοούμεν. Ο
άνθρωποε μετρά τάε άποστάσειε τών ούρανίων σωμάτων,
ύπολογίΖει τό βάροε των, ευρίσκει τήν σύνθεσίν των καί έν
τούτοιε τίποτε άπό όλα αύτά δέν τόν ικανοποιεί. Διαρκώε
Ζητεί νά μάθη περισσότερα, τί υπάρχει πέραν τού ουρανού,
τόν όποιον μέ τό τηλεσκόπιον έΕερευνά. Ά λ η θ ώ ε
μόνον
τό
άπειρον
ήμπορεϊ
νά
χορτ ά σ η
τ ό ν
άνθρωπον.
Τό ίδιον συμβσίνει καί μέ τήν ό ρ μ ή ν
πρό ε
τ ή ν
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν
καί μέ τήν ά γ ά π η ν
π ρ ό ε
τ ή ν
Ζωήν.
Ό άνθρωποε είναι ένα όν
ήθικώε έλεύθερον. Φέρει πτέρυγαε άετοΰ διά νά πετάΕη
πράε τόν ούρανόν, καί όμωε τό σώμα τό όποιον φορεϊ τού
έπιβάλλει μυρίουε περιορισμούε καί τόν δεσμεύει άπό παν
τού. ΈΕ άλλου, ό άνθρωποε έχει άκοίμητον πόθον διά τήν
Ζωήν. ’Ονειρεύεται καί ποθεί μίαν Ζωήν ότελεύτητον, είτε
ύλικήν, είτε πνευματικήν, άνσλόγωε πρόε τάε πεποιθήσειε
του.
Καί ομωε, δέν Ζή ούτε όσον Ζοΰν τά όντα πού εύρίσκονται στήν κατωτάτην βαθμίδα τήε δημιουργίαε. Δέν άπολαμβάνει ούτε τό μήκοε τήε Ζωήε τών έργων τών ίδιων
του χειρών. Διά ποιον κόσμον λοιπόν προορίΖεται ή τόση
πείρα πού άπσκτώμεν είε τήν Ζωήν ούτήν; Πού πρόκειται
νά τεθούν είε πλήρη κίνησιν καί έφαρμογήν αί πνευματικοί
μαε δυνάμειε;
Πού άλλοϋ, παρά είε μίαν άλλην Ζωήν, κατά πολύ άνω-

τέραν, τελειστέρον καί διορκεστέραν άπό τήν παρούσαν
Ζωήν. Κσμμία άλλη λογική έΕήγησιε δέν δύναται νά δοθή
είε τά άνεΕήγητα μυστήρια πού συνθέτουν καί περικαλύ
πτουν τόν άνθρωπον.
Μία άλλη δ υ σ α ρ μ ο ν ί α ,
ή όποια παρατηρεϊτα είε τήν γήν αύτήν είναι, ότι ή ά ρ ε τ ή
κ α ί
ή
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η
δέν άνταμείβονται πάντοτε έδώ κάτω.
Ούτε καί ή κακία πάντοτε τιμωρείται. Τούναντίον βλέπομεν
τούε κοκούε καί άδίκουε νά εύημερσϋν. Πώε συμβιβάζεται
ή ίδιότηε τού Θεού, τήε Θείαε δικαιοσύνηε, μέ τήν άτιμωρησίαν τών κακών; "Αλλο έπίσηε γεγονόε πού συνηγορεί
ύπέρ τήε ίδέαε τήε άθανασίαε είναι ό άσβεστοε πόθοε τών
άνθρώπων πρόε εύδαιμονίαν.
Ή πείρα μάε διδάσκει, ότι όλα τά όντα στόν κόσμον
αύτόν, όταν κατοπραΰνωνται οί άνάγκαι τήε Ζωήε των, εύχαριστοΰντοι, ήσυχάΖουν. Μόνον ό άνθρωποε, ό όποϊοε θά
έπρεπε νά χαίρη διότι έχει είε τήν διάθεσίν του διά μέσου
τού πνεύμστόε του όλόκληρον τήν φύσιν, όλαε τηε τάε δυνάμειε, όλαε τάε όπεράντουε πηγάε τών άγαθών τηε, έν
τούτοιε, μόνοε αύτόε έπιθυμεϊ, ατενάΖει, ποραπονεϊται έν
τώ μέσω τήε γενικήε εύημερίαε.
Συμβαίνει δέ, μάλιστα, τούτο τό παράδοΕον, ότι όσον
ούΕάνουν τά άγοθά πού κατέχει ό άνθρωποε, όσον οί έπιθυμίαι του ικανοποιούνται, τόσον καί μεγαλυτέρα άηδία καί
κόροε τόν καταλαμβάνουν.
Πού λοιπόν οφείλεται αύτό τό άνεΕήγητον παράδοΕον
πού άποτελεί καί πραγματικήν άντίφοσιν; Οφείλεται στό
γεγονόε, ότι αί έπιθυμίαι καί αί άπαιτήσειε τού άνθρώπου
έΕέρχονται άπό τούε άρίΖονταε τήε παρούσηε Ζωήε. Τίπο
τε τό ύλικόν δέν είναι δυνατόν νά τόν ίκανοποιήση καί νά
τόν χόρταση. Θά πρέπει λοιπόν νά ύπάρχη πέραν τού τάφου
ή προγματικότηε τήε εύδαιμονίαε, τήν όποιαν ό κάθε άν
θρωποε δίψα. Θά πρέπη κάπου νά ύπάρχη ή άντικειμενικότηε τήε εύτυχίαε, τήν όποιαν ό κάθε άνθρωποε ποθεί είε
ολην του τήν Ζωήν καί πρόε τήν όποιον διαρκώε τείνει, χωρίε ομωε καί νά τήν εύρίσκη.
Τόσον δέ είναι άληθέε, ότι ή έπιβίωσιε τήε ψυχήε είε
άλλον άνώτερον κόσμον ήμπορεϊ νά έπιλύοη τό διαφορετικό
όλυτσν τούτο αίνιγμα, ώστε όταν είε τήν ψυχήν άνοίΕωμεν
τήν θύραν τήε άθανασίαε, όταν τήε έμπνεύσωμεν τήν πι
οτί ν ότι ύπάρχει καί πέραν τού τάφου Ζωή, τότε καταπαύ
ουν όλοι αί άνησυχίοι καί αί όδύναι τήε ψυχήε, τότε βα
σιλεύει μέσα είε αύτήν γαλήνη καί ειρήνη.
Σχετικώε μέ τό θέμα αύτό ό μεγάλοε σύγχρονοε ψυχολάγοε-δόκτωρ Γ ι ο ύ γ κ λέγει, ότι κ υ ρ ί α
α ίτ ί α τών ψυχονευρώσεων είναι ή έλλειψιε θρησκευτικότητοε καί κυρίωε ή έλλειψιε πίστεωε είε τήν άθανασίαν τήε
ψυχήε. Είε τό σύγραμμά του δέ γράφει, ότι οί περισσότεροι
πελάται του πού πάσχουν άπό ψυχονεύρωσιν ήσαν ψυχικώε
άσθενεϊε, διότι έχασαν τήν nkmv των πρόε τόν Θεόν καί
πρόε τήν άθανασίαν τήε ψυχήε. Ώ ε ίατρόε δέ συνιστά είε
αύτούε, άν θέλουν νά θεροπευθούν, νά πάρουν τό παλαιόν
φάρμακον τήε άθανασίαε. Θεωρεί δέ ό Γιούγκ τόσον βασικάε αύτόε τάε άληθείαε, ώστε τάε όναμάΖει «ά λ η θ ε ί α ε
το ύ
α ϊ μ α τ ο ε» καί ύποστηρίΖει μάλιστα, ότι ή ά
γνοια ή ή άπώλεια αύτών τών άληθειών δημιουργεί ψυχικήν
άνισαρρσπίαν είε τόν άνθρωπον.
3.

Ή ά θ α ν α σ ί α
τ ή ε
ψ υ χ ή ε
ιδέα
«πειραματική».

ε ί ν α ι

" Είτσι τήν χαρακτηρίζει έναε διάσημοε Γάλλοε Φυσιολόγοε καί ίατρόε, ό ίδρυτήε τήε Πειραματικήε Ίατρικήε,
ό Κ λ α ύ δ ι ο ε
Μπερνάρ.
Τί άρό γε νά έννοη
μέ τήν φράσιν αύτήν; "Οτι ή ’Αθανασία τήε ψυχήε δέν
είναι σύλληψιε τού λογικού, δέν έφευρέθη δηλαδή άπό τόν
άνθρωπον, άλλ’ είναι ΙΔΕΑ, είναι δηλ. πραγματικότηε, τήν
όποιαν ό άνθρωποε διεπίστωσε καί πρόε τήν όποιαν προσηρμόσθη.
Είναι δέ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ή ιδέα αύτή, διότι ύπόκειται
είε έλεγχον καί άνθίστσται μέ επιτυχίαν είε τήν δοκιμασίαν.
Πρώτοε ό μεγάλοε Έλλην φιλόσοφοε ΠΛΑΤΩΝ, άναφέρει είε τό «Συμπόσιον» ένα βασικόν γεγονόε, τό όποιον
άΕίΖει νά ύπογραμμίσωμεν καί τό όποιον σύγχρονοι βιολό
γοι τό διεπίστωσαν καί τό έφεραν στό φώε. Ποιον είναι τό
γεγονόε αύτό; Ε ί ν α ι
ή τ ά σ ι ε
τ ή ε
Ζωήε
π ρ ό ε
τήν
ά θ α ν α σ ί α ν .
Πράγματι, είναι άΕιοσημείωτον, ότι ένώ όλη βαδίΖει
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Μ Ε Τ Η Ν Α Ν Α Τ Ο Λ Η
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Α Ν Α Τ Ο Λ Η τον νέου έτους ή Α στυνομία Πόλεων εισέρχεται
Μ ΕστονΤΗ53°Ν χρόνο
τής ζωής της. Με την ευκαιρία αυτή είναι αναγκαία μια άνασκόπησι τοϋ έργου τον Σώματος, κατά τη διάρκεια τον χρονον που περασε.
"Ομως, μια τέτοια προσπάθεια καταντά αληθινά δύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη,
αφού τό αστυνομικό έργο καί λόγω τής εκτασεως και λογω τής ιδιομορφίας τον
είναι αδύνατο σε όλη του την έκτασι νά έκτιμηθή. ’Εκείνο μόνο πού πρέπει νά
λεχθή καί πού έχει παγκοίνως καί από κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως^ άναγνωρισθή, είναι ότι καί κατά τό 1973 οι άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων^ με γενναιό
τητα καί απαράμιλλο θάρρος, με ύψηλοφροσύνη καί απεριόριστη αγάπη προς τον
"Ελληνα πολίτη τον εξασφάλισαν τά αγαθά τής ησυχίας καί τής γαλήνης, πάνω
στά όποια στηρίζεται κάθε προσπάθεια γιά οικονομική άνοδο και προσωπική
ευτυχία.
Τό έτος 1973 ύπήρξεν έτος επιτυχιών γιά τό ’Αστυνομικό Σώμα. Το έγκλημα,
τό κάθε μορφής έγκλημα, χτυπήθηκε στήν ίδια του τή βάσι με θυσία πολλές φο
ρές τής ζωής καί τής σωματικής άκεραιότητος δεκάδων αστυνομικών. Θά μπο
ρούσαμε νά θυμίσουμε πράξεις, πού έφθασαν τά όρια τοϋ ηρωισμού. Ή μετριο
φροσύνη όμως, πού πρέπει νά διακρίνη τον άξιο αστυνομικό, δεν επιτρέπει αυ
τοπροβολή.
’Αντί τούτου είναι πρέπον με τήν ανατολή τον νέου έτους να συστήσουμε ανανέωσι τών ηθικών καί υλικών δυνάμεων τών μελών τον Αστυνομικού Σώματος,
γιά μιά καινούρια έξόρμησι προς κατάκτησι νέων στόχων. Πρέπει όλοι μαζί με
τό κεφάλι ψηλά, με αντοπεποίθησι καί υπερηφάνεια, νά κάνουμε τό 1974 ορόση
μο στήν μεγάλη ιστορία τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Με την ενγενεια και την πει
θαρχία, με τήν ειλικρίνεια καί τή δικαιοσύνη καί με ακάματο προσηλωσι στο κα
θήκον, άς δούμε τό νέο χρόνο ώς στίβο, γιά νά δείξουμε στην Ελληνική πολιτεία
καί τήν κοινωνία μας, πώς τον αγώνα τον καλόν άγωνιζόμεθα και πως τον τίμιο
τής νίκης στέφανον επιζητούμε.
Δύναμίς μας στήν προσπάθειά μας αυτή, άς είναι η παραδοσι τοϋ Σώματος,
πού πάνω από μιά πεντηκονταετία πίστεψε στο μεγαλείο τής αποστολής, τήν ο
ποία υπηρετεί. Δύναμίς μας άς είναι ή δική μας αγάπη γιά τούς ανθρώπους, τούς
όποιους διακονοϋμε. ”Ας συνεχίσου με καί κατά τό νέο έτος νά άποτελοϋμε υπό
δειγμα καλού πολίτου καί καλού δημοσίου λειτουργού. Ας παραδειγματίζομε
με τό παράδειγμά μας καί άς φωτίζομε μέ τή λάμψι τοϋ^έργου μας. Ή ομορφιά
τής αστυνομικής υπηρεσίας, άς μάς κάνει γενναίους τοϋ καθήκοντος μας στρα
τιώτες. ”Ας σταθούμε βράχοι στά κύματα τών δυσχερειών τού υψηλού λειτουργή
ματος μας. Μέ πίστι στά πεπρωμένα τοϋ Σώματος, άς μείνουμε και το νεο χρόνο
στις επάλξεις τής τιμής. ’Ενωμένοι, άς συνεχίσουμε τήν προσπάθεια, γιά νά έξασφαλισθοϋν στον υπέροχο λαό μας τά αγαθά τής ζωής, τής τιμής και τής περιουσίας.
Ό Θ ε ό ς θά ό δ η γ ή κ α ί τ ό ν έ ο έ τ ο ς τ ά β ή μ α τ ά μ α ς . Τ ο 1 9 7 4 ,
άς ε ί ν α ι γ ι ά ό λ ο υ ς χ α ρ ο ύ μ ε ν ο κ α ί ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν ο .
ΣΑ ΡΑ Ν ΤΗ Σ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυν. Α'
1

συνεχώς πρός μίαν κατόστασιν ύποβαθμίσεως καί φθοράς,
ή όποια καλείτοι έπιστημονικώς μέ τόν ελληνικόν όρον
•6 ν τ ρ ο π ί α» , ένω ή ϋλη βαδίζει πρός τόν θάνατον,
τούνοντίον ή Ζωή άγωνίΖεται ν' άναθή αντίθετα προς τό
γενικόν αύτό ρεύμα της φθοράς τής υλικής φύσεως, προ
σπαθεί δηλαδή νά έπιβραδύνη τό γήρας. ΔΓ αυτό δέ πολύ
έπιτυχώς έλέχθη, ότι «ή Ζ ω ή
θ έ λ ε ι
ν ά Ζ ήσ η», δέν εννοεί ν' όποθάνη. Ή τόσιςδέαύτή πρός τήν
άθανασίαν, έμφανίΖεται ώς μία ουσιώδης ίδιότης τής Ζωής.
Οπως ήπέδειΕεν ό διάσημος επιστήμων Βάίαμαν, τοιαύτη
βάσις εκδηλώνεται όχι μόνον εις τό γονιμοποιητικά κύττα
ρα, άλλά κοί εις τό σωματικά κύτταρα καί εις τούς ιστούς.
Τούτο διαπίστωσε καί ό δάκτωρ Κ α ρ ρ έ λ ό όποιος
λέγει, ότι έάν κύτταρα καί ιστοί τού σώματος τεθούν ύπό
εύνοϊκούς όρους ήμπορεϊ νά Ζήσουν εις χρόνον απροσδιό
ριστον.
Ετσι έΕηγείται καί ή θουμασία άνάπτυΕις τής Ζωής
εις τόν πλανήτην μας, καθώς καί ό τεράστιος ρόλος τού
ένστικτου άναπαραγωγής εις τό Ζώα καί τού «έρωτος» εις
τούς όνθρώπους, ό όποιος είναι ισχυρότερος κοί αύτού
τού θανάτου.
Η Ζωή λοιπόν εις τήν πραγματικότητα άποβλέπει εις
τήν άθανασίαν τού είδους.
Τό πνεύμα όμως επιδιώκει νά πραγματοποιήοη τήν
προσωπικήν, ήτοι τήν άτομικήν όθανοσίαν, μέ άλλας λέΕεις έπιΖητεϊ τήν έπιβίωσιν τού έγώ καί μάλιστα ένάς έγώ
πού νά είναι δυνατόν νά άναγνωρισθή.
Διά τόν λόγον τούτον, ό άνθρωπος ποτέ δέν μένει
εύχαριοτημένος, ούτε καί άρκείτσι εις μίαν ο τ ε ί ρ α ν
άθανασίαν,
όπως έκείνη πού έχουν τά άψυχα πρά
γματα, τά άποία δέν ήμποροΰν καν ν' άποθάνουν, άλλ' ού
τε καί μέ τήν βιολογικήν λεγομένην άθανασίαν, ή όποια
συμπίπτει μέ τήν άθανασίαν τού είδους, άλλ’ ούτε καί μέ
τήν υποκειμενικήν τής άναμνήσεως, άλλά μέ τήν άθανασιαν τού « έ γ ώ » .
Ο άνθρωπος θέλει νά γνωρι'Ζη αν μετά τήν Ζωήν αύτήν
ύφίστατοι έν χρόνιο κοί άν είναι προωρισμένος νά έπιΖήοη
μετά θάνατον ύπό μορφήν διάφορον βεβαίως άπό έκείνην
πού κατέχει σήμερον, άλλά οπωσδήποτε μορφήν ίδικήν του,
ώστε νά είναι άνσγνωρίσιμος.
Τούς κυριωτέρους ψυχολογικούς
καί φιλοσοφικούς
λόγους εις τούς όποιους βοαίΖετται ή πεποίθησις αύτή τής
έπιβιώσεως τούς έΕεθέσαμε πρό ολίγου κατά τρόπον όσον
τό δυνατόν άπλοϋν κοί σύντομον.
IV.
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Γενιπσϋ Γραμρατέωο τΠδ INTERPOL
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (IN T E R P O L )
Ά ριθ. Πρώτ. 5637. G R E C /1 2
S A IN T CLO U D , 26.11.1973
Πρός
IN T E R P O L ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΖΩΗ.

Τώρα θά προχωρήσωμεν εις τά τελειτταϊσν μέρος τού
θέματός μας, τό όποιον ε ί ν α ι
έ ν τ ε λ ώ ς
με
τ α φ υ σ ι κ ό ν ,
δ ι ό τ ι
πραγματεύεται
πε ρί
τής
μ ε τ ά
θ ά ν α τ ο ν
Ζωής
τής
ψυχής.
Θά μέ έρωτήσετε, βεβαίως, πώς είναι δυνατόν νά
γνωρίΖωμεν περί τής Ζωής ούτής, άφοϋ κανείς δέν έπέστρεψεν άπό έκεϊ διά νά μάς τήν πεοιγράψη τί είδους είναι
Βεβαίως, τούτο είναι άληθές. Αλλά εύτυ'χώς ή άνθρωπότης δέν παραμένει εις τό σκότος καί εις τήν άγνοιαν ώς
πρός τήν πέραν τού τάφου Ζωήν. Τό πυκνόν παροπέτααμα, τό όποιον καλύπτει τόν έκεϊθεν τού άστερόεντος ού·
ρανοϋ χώρον, όπου μόνον τό πνεύμα ήμπορεϊ νά διεισδύση, έχει εύτυχώς άνυψωθή, έστω καί άμυδρώς άπό ούτόν
τόν ίδιον τόν Δημιουργόν.
Εις τόν Θειον του Λόγον, εις τά Εύαγγέλια, εις τάς
Επιοτολάς τών 'Αποστόλων καί εις τήν Ιερόν 'Αποκάλυψν εύρίακομεν τήν λύσιν ώρισμένων άποριών μας διά τήν
πέραν τού τάφου Ζωήν.
Αί μεγάλοι αύταί άλήθειαι, πού περιλαμβάνονται στόν
Λόγον τού Θεού, είναι μέν πολύ σαφείς καί κατηγορηματι
κοί, άλλά είναι σχετικώς ολίγοι καί δέν ικανοποιούν δλας
τάς άπορίας, αΙ όποιοι προέρχονται κυρίως άπό περιέρ
γειαν.
Εις τήν παρούσαν μελέτην μας θά δώσωμεν μερικός
άπαντήσεις εις τάς διαφόρους άπορίας σχετικώς μέ τήν
μετά θάνατον Ζωήν τής ψυχής, βαοιΖόμενοι κυρίως στάς
πληροφορίας τάς όποιας μάς παρέχουν ή Ά γ ια Γραφή καί
οί Πατέρες τής 'Εκκλησίας.
(Συνεχίζεται)
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Α γαπητέ Κύριε,
Ευχαριστοΰμεν πάρα πολύ διά τό άποστατ
λέν ήμ,ίν περιοδικόν «ΑΣΤΓΝ0ΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙ
ΚΑ», δπερ περιείχε τό άρθρον τοΰ κ. ΓΑΡΔ1ΚΑ
περί τής IN T E R P O L , θ ά σάς είμεθα λίαν εύγνώμονες άν ήδύνασθε νά διαβιβάσητε τάς ήμε.τέρας ευχαριστίας πρός τόν συγγραφέα καί πρός
τόν έκδότην τοΰ Περιοδικού

διά τήν άνάληψιν

τής πρωτοβουλίας ταύτης, τής ύπομ,νήσεως, δη
λονότι, εϊς τούς άναγνώστας τοΰ διαδραμ,ατισθέντος ρόλου ύπό τοΰ ’Οργανισμού κατά τά τελευ
ταία πεντήκοντα ετη.
Ύμέτερος
J. ΝΕΡΟΤΕ
Γενικός Γραιμματεύς

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«ΣΥΡΡΟΗ ΛΟΓΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΩΣ Τ Η Σ ΠΟΙΝΗΣ»*

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

'Υπό Ν. Κ. Ά ν δ ρ ο υ λ ά κ η
Κ α θ η γ η τ ο Ο Πανεπιστ. 'Αθηνών
Κατά τό άρθρον 85 τού Π.Κ., «όσόσυντρέχουν πλείονες λόγοι μειώσεως τής ποινής κατ’ άρθρον 83 ή όοάκις συντρέχουν είς ή πλείονες τοιοϋτοι
λόγοι μετά έλοφρυντικών περιστάσεων
(άρθρον 84) έφαρμόΖεται μόνον άπαξ ή
κατά τό μέτρον τοϋ άρθρου 83 μείωσις
τής ποινής, έν τή έπιμετρήσει τής όποι
ας λαμβάνσνται ύπ' όψιν πάντες οί ώς
άνω λόγοι καί έλοφρυντικαί περιστά
σεις».
Ή διάταζις θύτη', νομοθετικός λόγος
τής όποιας ύπήρΕεν ή όποφυγή τής ου
σιαστικής έΕονεμίσεως κοί βαρειών έτι
ποινών διά τής σωρεύσεως άλλεπαλλήλων μειώσεων κατά τό μέτρον τοΰ άρ
θρου 83, άγει συχνά έν τή πράΕει είς
άνεπιεική άποτελάσματα, νομίΖαμεν δέ,
άτι καί θεωρητικώς σκοπουμένπ δέν δύ·
ναται νά θεωρηθή ώς έν παντί εύστοχος.
Ιδ ο ύ πρακτική τις περίπτωσις: Ό Α.
καταδικάζεται έπί άπλή συνεργείς είς
τετελεσμένην άνθρωποκτονίαν πραχθείσαν ύπό τοΰ Β. κατά τοΰ Γ., έν συρροή
πράο άπλήν συνέργειαν είς άπόπειραν
άνθρωποκτονίας τοΰ ίδιου Β. κατά τοΰ
Δ. Ή ποινή δΓ άμφότερα τά έγκλήματα
είναι κατά τό πλαίσιόν της ή αύτή: ΚάθειρΕις 10 —20 έτών.2 Τό άτοπον είναι
προφανές: Κατ' ουσίαν ή άπόπειρα τι
μωρείται διά τής ούτής ποινής μέ τό τετελεσμένον έγκλημα είς πείσμα τής έν
άρθρω 42 παρ. 1 όρθής άΕιολογήσεώς
της ώς ένοχούσης έλάοσονα έγκληματικήν άπαΕίαν. 'Εννοείται δέ, ότι ουδόλως
έΕορκεϊ είς άποκατάστασιν τοΰ όρθοΰ
μέτρου ή έν άρθρω 85 πλατωνική παρότρυνσις πρός τόν δικαστήν, όπως λάβη
ύπ' δψιν καί τούς λοιπούς λόγους μειώσεως έν τή έπιμετρήσει τής ποινής.3
Ή ρύθμισις τοΰ άρθρου 85 έχει νόημο μόνον καθ' δσον άφορδ είς λόγους
μοιώσεως τής ποινής, σίτινες δέν άνάγονται είς μικρότερον έγκληματικόν ά
δικον (ώς λ.χ. έν τή περιπτώσει τής άπαπείρος ή τής άπλής συνέργειας) ή είς
μικροτέραν ένοχήν (ώς λ.χ. έν τή περιπτώσει τής ήλαττωμένης Ικανότητος
πρός καταλογισμόν) .4 Διότι άλλως όφείλει νά ίσχΰση άπαρεγκλίτως: Είς τό
μικρότερον άδικον καί τήν μικροτέραν
ένοχήν πρέπει νά άντιστοιχή καί μικρότερον πλαίσιόν ποινής5 ή δευτέρα
μείωσις, πέραν τής άπαΕ κατά τό άρθρον
83 χωροΰσης, είναι έπιβεβλημένη.
Σημειωτέον δέ, άτι καί ό φόβος έΕατμίσεως τής ποινής δΓ έφαρμογής
άλλεπαλλήλων μειώσεων δέν φαίνε
ται βάσιμος. Ό Ποινικός μας ΚώδιΕ
γνωρίΖει
περιπτώσεις μειώσεως κά
τω τών ύπό τοΰ άρθρου 83 προβλεπαμένων όρίων. Οΰτω λ.χ. είς τάς περιπτώ
σεις τών άρθρων 43 παρ. 1 (άπρόσφορος Απόπειρα) καί 44 παρ. 2 (ύπαναχώρηοις άπό πεπερασμένης Απόπειρας)
kic

προβλέπεται μείωσις τής ποινής τοϋ άρ
θρου 83 κατά τό ήμισυ.
Ή μεθόδευσις αϋτη τοϋ Ζητήματος εί
ναι άναμφισβητήτως έπιδεκτική γενικεύσεως σϋτως, ώστε νά καλυφθή τό σύναλον τών περιπτώσεων, έφ' ών έπιβάλλεται, κατά τά άνωτέρω, ή μείωσις τοΰ
πλαισίου ποινής κάτω τών ύπό τοΰ άρ
θρου 83 προβλεπομένων όρίων.6 Θά ώφειλεν, έπομένως, νά ληφθή ύπ' δψιν
κατά τινα μελλοντικήν άναθεώρησιν τής
ποινικής μας νομοθεσίας.

Στήν ’Ινδία, δ Νεχροδ κηρύσσει τήν ει
ρηνική συνύπαρξη. Αένε δτι ώργάνωνε
μιάν έκθεση, δπου ένας σοβιετικός λύκος
κ ι’ ένα άμερικανικό πρόβατο, στό ίδιο
κλουβί,συζοδν άρμονικά. "Ολες οί έφημερίδες τοδ κόσμου δημοσιεύουν άοθρα γιά
τό έξαιρετικό αύτδ φαινόμενο. Ώ ς τήν ήμέρα πού ένας δημοσιογράφος ρωτά ένα
φύλακα τής έκθέσεως καί μαθαίνει, δτι
κάθε πρωί, βάζουν καινούργιο πρόβατο στό
κλουβί.

Λ
1. Έξυπακούεται, δτι ή άπαξ καί μόνον
μείωσις ίανύει καί έν περιπτώσει συρρο
ής πλειόνων έλοφρυντικών περιστάσεων
κατ’ άρθρον 84 Π.Κ.
2. "Αρθρον 299 § 1 Π.Κ. — θάνατος ή
ισόβιος κάθειρξίς διά τήν τετελεσμένην άν
θρωποκτονίαν έκ προθέσεως, μειουμένη είς
κάθειρξιν τουλάχιστον δέκα έτών τήν μίαν
φοράν κατ’ έφαρμσγήν τών άρθρων 47 §
1, 83, τήν δ’ έτέραν έπί τή βάσει τών άρ
θρων 47 § 1, 83, 42, § 1, 83, 85 Ποινι
κού Κωδικός.
3. Κατά τινα δίκην, έν ή έκρίνετο τό
έν τψ κειμένψ άναφερθέν πραγματικόν, δ
είσαγγελείις προέτεινε κάθειρξιν είκοσι ν
έτών διά μίαν έκάστην τών πράξεων. Τό
δικαστήριον, τούναντίον, ήτο διατεθειμένον νά έπιβάλη λίαν χαμηλήν ποινήν καί
δΓ αύτήν τήν άπλήν συνέργειαν είς τήν
τετελεσμένην άνθρωποκτονίαν. Παρεκωλύθη, δμως, νά πράξη τούτο διά τόν έξής
λόγον: Διά τήν συνέργειαν είς τήν άπόπειραν άνθρωποκτονίας έπέβαλε τό m ini
mum τής προβλεπομένης ποινής, ήτοι 10
έτη. Ή διαφορά, ώστόαον, κατ' άπαξίαν
μεταξό τής συνέργειας εις τήν άπόπειραν
καί τής συνέργειας εις τήν τετελεσμένην
άνθρωποκτονίαν ήτο διά τό κοινόν περί δι
καίου συναίσθημα, ύφ’ οδ ένεπνεύσθη τό
καστήριον, τόσον μεγάλη, ώστε θά ήτο
δντως άτοπον διά μέν τήν πρώτην νά έπιβληθοδν 10 έτη διά δέ τήν δευτέραν 12 ή
14. Οδτω κατεγνώσθη διά τών συνέργειαν
e ic τήν τετελεσμένην άνθρωποκτονίαν κάθειρξις 18 έτών. Ή διάταξις τοδ άρθρου
85 έσχε κατά ταδτα ώς άποτέλεομα τήν
κατάγνωσιν συνολικής ποινής βαρυτέρας
κατά 8 περίπου έτη έκείνης, ήτις θά έπεβάλετο, έάν αδτη είχεν όρθώς.
4. Μείωσις άσχετος πρός τό μέγεθος τοδ
άδικου ή τής ένοχής είναι λ.χ. ή δπό τοδ
άρθρου 84 § 2 στ. α ', δ ', ε’ προβλεπομένη.
5. At δπό τοδ Π.Κ. προβλεπόμεναι έξαιρέσεις, έν δψει έξυπηρετήσεως τοδ σκοποδ τής ειδικής προλήψεως (6λ. λ.χ. άρ
θρον 42 § 2, 47 § 2 ) , είναι άσχετοι πρός
τήν παροδσαν δλην.
6. Μείωσις, έννοεΐται, κάτω τοδ ήμίσεως τής ποινής τοδ άρθρου 83, είναι δν
τως άνεπίτρεπτος.

Μετά τόν θάνατο τοδ Στάλιν, δ Γκομούλκα έπανέρχεται στήν έξουσία στήν Πολω
νία καί έπισκέπτεται ένα σχολείο. Ή διευ
θύντρια τοδ ζητεί πίστωση, γιά νά βελτιωθή τό συσσίτιο τών μαθητών.
— ’Αδύνατον, άπαντά δ Γκομούλκα. Δέν
δπάρχουν πλέον διαθέσιμες πιστώσεις έφέτος.
Τήν άλλη μέρα, δ Γκομούλκα έπισκέπτεται μιά φυλακή κΓ δ διευθυντής της τοδ
ζητά πίστωση γιά τήν βελτίωση τοδ συσ
σιτίου τών κρατουμένων.
— Έ ν τάξει, τοδ λέγει δ Γκομούλκα.
— ’Αλλά — παρατηρεί δ άκόλουθός του
— είπατε χθές δτι δέν δπάρχουν πλέον δια
θέσιμες πιστώσεις έφέτος.
— Ναί, άλλά χθές ήταν γιά ένα σχο
λείο κ ι’ είμαι βέβαιος, δτι δέν θά ξανα
πάω ποτέ σχολείο.

Πάντοτε μετά τόν θάνατο τοδ Στάλιν.
Μάρτιος 1960. Ό Χρουστσώφ έπισκέπεται
τό Παρίσι καί καυχιέται στόν Ντέ Γκώλ
γιά τΙς έπιδόσεις τών Σοβιετικών άθλητώ ν:
— Έ χουμε ένα πρωταθλητή, πού μπορεί
νά κάνη 100 χιλιόμετρα τήν ώρα.
— Ε μ ε ίς — λέγει πειραγμένος δ Ντέ
Γκώλ— έχουμε ένα γιατρό, που είναι ικα
νός ν' άνοσταίνη τούς μεγάλους άνδρες.
"Αν θέλετε, σάς τόν στέλνω ν’ άναστήαη
τόν Στάλιν. Σ’ άντάλλαγμα θά μοδ στεί
λετε τόν πρωταθλητή σας, πού κάνει 100
χιλιόμετρα τήν ώρα.
Τό βράδυ δ Κροδστεφ λέγει στήν γυναί
κα του τί τοδ πρότεινε δ Ντέ Γκώλ.
— Τά πράγματα μπερδεύονται— λέγει—
για τί, άν δ γιατρός του άναστήση τόν
Στάλιν, έγώ δέν θά έχω νά στείλω στόν
Ντέ Γκώλ πρωταθλητή δρόμου, πού νά
τρέχη τόσο γρήγορα.
—Μή φοβάσαι, Νικήτα. "Αν άναστηθή
δ Στάλιν, έσύ θά γίνης αύτός δ δρομεύς!..

* Έ κ τών «Π οινικών Χρονικών»
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
Το έγκλημα τών Νάζι εις την Κοκκινιά άπεπειράθη κατά την προσφιλή τον μέ
θοδον να έκμεταλλευθή το Κ .Κ .Ε . Πολλή κομμουνιστική μελάνη έχύθη, διά νά
προπαγανδίση το γνωστόν τροπάριον, δτι δηλαδή οί δύο μασκοφόροι προδόται, οι
οποίοι συνειργάσθησαν με τούς Γερμανούς ήσαν δεξιοί- φασίσται. . . 'Η αλήθεια
δμως ήτο άλλη. ’Αποκαλύπτεται, δτι ήσαν οί Μαντρώνης καί Λυκονρέζος, κομ
μουνιστικά τοπικά στελεχη. Τή υποδείξει των δύο αυτών καθαρμάτων έξετελέσθησαν 132 ελληνες καί άλλοι 6.000 ώδηγήθησαν εις Γερμανίαν. Εις το τέλος
οι άτιμοι καταδόται έξετελέσθησαν υπό των ιδίων των Γερμανών.

39. (Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
’Ενταύθα, κρίνομεν σκόπιμον, 8πως άναφέρωμεν ένα λίαν τραγικόν γεγονός,
πού μαρτυρεί τήν ψυχοσύνθεσιν, ήτις είχε
διαμορφωθώ είς τούς έαμοκομμουνιστάς.,
Έ πικειμένης τής Απελευθερώσεως, α ι
ματηρά τρομοκρατία είχεν απλωθώ είς τήν
κομμουνιατοκρατουμένην καί βασανισμένην
περιοχήν τής Νίκαιας. Καθημερινώς νέα
πτώματα έκτελεσθέντων «Αντιδραστικών»
έσωρευοντο. Μεταξύ τών φονευμένων, οί
πλεΐστοι ήσαν άνδρες τών Ταγμάτων ’Α
σφαλείας, ώς καί άλλων κρατικών δυνά
μεων. Οί Γερμανοί φοβηθέντες έπεχείρησαν τρομοκρατικήν έπίδειξιν καί Ενέργει
αν. Ούτως, έλαβε χώραν τήν 17 Αύγου
στου 1944 τό «μπλόκο τής Κοκκινιάς».
Πριν ή άνατείλη δ ήλιος, ή περιοχή είχε
στρατιωτικώς κυκλωθή, είδοποιήθησαν δέ
οί άτυχείς άρρενες κάτοικοι άπό ήλικίας
14— 60 έτών 8πως συγκεντρωθούν είς τήν
Πλατείαν ’Οσιας Ξένης. Πράγματι, μέχρι
τήξ 8ης πρωινής ώρας, εΐχον συγκεντρω
θώ 20.000 περίπου κάτοικοι. Προφανώς θά
συνελαμβάνοντο έκ τού πλήθους μερικοί ύ
ποπτοι καί ή έπιχείρησις θά έθεωρεΐτο
έπιτυχής καί λήξασα. "Ομως, κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έλαβε χώραν Απρόοπτον
γεγονός.
Γερμανική περίπολος ύπό τόν
Λοχαγόν Λαχέτα, έρευνώσα οικίαν είς πε
ριοχήν Δ '. ΚαραβΑ, έδέχθη αίφνιδιαστικώς έπίθεσιν έξ ένέδρας, δι’ αυτομάτου
8πλου, έτραυματίσθη δέ βαρύτατα, ίσως
θανασίμως, 6 έπικεφαλής Γερμανός Λοχα
γός. Κατόπιν τούτου, ή τακτική τών Γερ
μανών ήλλαξε πάραυτα. Λόχος Γερμανών
κατήλθεν είς τήν Πλατείαν Όσιας Ξένης,
συνοδεύων δ ύ ο μ α σ κ ο φ ό ρ ο υ ς
π ρ ο δ ό τ α ς. Διά τούς δδελυρούς αύτούς προδότας, έχύθη πολλή κομμουνιστι

30

κή καί συνοδοιποριακή μελάνη, διά νά προ
παγανδίσουν τό γνωστόν τροπάριον, δηλα
δή δτι ήσαν δεξιοί - φ α σ ίσ τα ι... Ή Α
λήθεια, δπως πάντοτε, ήτο άλλη. Άποκαλύπτομεν 8τι ήσαν οί Μπαντρώνης καί
Λυκουρέζος, κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ά
τ ο π ι κ ά
σ τ ε λ έ χ η ,
συνεργασθέντα προδοτικώς μέ τούς κακτητάς ναζιστάς! Τή υποδείξει τών δύο αύτών κα
θαρμάτων, 74 Αθώοι άνδρες ώδηγήθησαν
είς τήν πρός δυσμάς τής πλατείας μάν
δραν Προυσάλογλου καί έξετελέσθησαν διά
πυροβολισμών, έτεροι δέ Αθώοι 58, δμοίως 6π’ αύτών ύποδειχθέντες, ώδηγήθησαν
είς τήν οικίαν Δ. ΚαραβΑ, ένθα είχε τραυματισθή 6 Γερμανός Λοχαγός καί έξετε
λέσθησαν άπαντες πρό καί έντός ταύτης,
ώς Αντίποινα καί πρός παραδειγματισμόν.
Τέλος, έξετελέσθησαν Αγρίως διά πυροβο
λισμών ύπό τ ώ ν
ι δ ί ω ν
τ ώ ν
Γερμανών
οί δ ύ ο ά τ ι μ ο ι
κ α τ α δ ό τ α ι...
Συγχρόνως, 6.000 άνδρες έκ τής Πλα
τείας Ό σιας Ξένης ώδηγήθησαν ώς 8μηροι είς Χαϊδάρι καί έκεΐθεν είς Γερ
μανίαν. . .
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών φοβερών
γεγονότων, δ «ήρωϊκός» καί λίαν ισχυρός
τοπικός ΕΛΑΣ ούδαμού ένεφανίσθη, λουφάζων άνάνδρως. Τό τραγικόν ώς άνω γ ε 
γονός είς βάρος τού έργατικού καί βασα
νισμένου λαού τής Νίκαιας άποδεικνύει
περιτράνως πόσον στενά συνδεδεμέναι ή
σαν Αφ’ ένός ή ναζιστική άγριότης καί άφ’
έτέρου ή Ανανδρία, άνεντιμότης καί προ
δοσία τών κομμουνιστών.

Γράφει ό έ.ά. Ύπαρχηγός Α.Π.
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

ΚΟΥΒΑΣ

”Ας είναι αίωνία ή μνήμη τών Ατυχών
καί Αθώων θυμάτων τής θηριωδίας τών ναζιστών καί τής Ατιμίας τών κομμουνιστών.
Ο ΕΛΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
( Έφεδροελασΐται)
Ή ύπαιθρος διά τών νέων έξελίξεων,
ύπήχθη κατά τό μέγιστον αύτής τμήμα
ύπό τήν τρομοκρατίαν τών ’Ερυθρών. Ή
κατάστασίς δμως ήτο σοβαρά καί είς τάς
μεγάλας πόλεις, κυρίως είς τάς Αθήνας
καί τόν Πειραιά, ή δέ Θεσσαλονίκη ήκολούθει τήν τύχην τής Μακεδονίας. Είς
τάς ’Αθήνας, ώς έχομεν ήδη έξιστορήσει,
είχεν Από τό 1942 τήν έδραν της ή Κ.Ε.
τού ΕΛΑΣ. Τόν Φεβρουάριον 1942 συγκρο
τούνται «στρατιωτικά! έπιτροπαί» είς ’Α
θήνας καί Πειραιά, δηλαδή πυρήνες κυ
ρίως μονίμων καί έφεδρων Αξιωματικών
Αί Άθήναι διηρέθησαν είς 5 Ύποτομείς
καί δ Πειραιεύς είς 2. “Εκαστος Ύποτομεύς είχε μικρόν έπιτελεΐον έκ 2— 4 Αξιω
ματικών καί έναν Πολιτικόν Καθοδηγη
τήν, πρός έξασφάλιαιν άφ’ ένός τής κα
θόδου τής γραμμής τού ΚΚΕ καί τού έλέγχου τών «καραβανάδων», ώς άπεκάλουν
άργότερον τούς μονίμους Αξιωματικούς καί
άφ’ έτέρου τήν σύνδεσιν μέ τάς Τομεακάς
Έ αμικάς ’Οργανώσεις. Παρά τάς πρώτας
δυσκολίας, αί πολιτικαί όργανώσεις ένήργησαν εύρεΐαν στρατολογίαν. Ούτως, δ κά
θε 'Γποτομεύς συνεκρότησε δύο έως τέσσαρας πλήρεις λόχους, έκαστος λόχος
τρεις διμοιρίας καί έκάστη διμοιρία τρεις
δμάδας δυνάμεως 5— 11 «μαχητών». Τάς
άρχΑζ 1943 οί Ύποτομείς συνεκροτήθησαν
είς πλήρη Τάγματα. Τήν άνοιξιν 1943
συγκροτείται είς ’Αθήνας ή 1η Ταξιαρχία
μέ δύο Συντάγματα. Τό Ιον είς τάς Β.Δ.
καί τόν 2ον είς τάς Ν.Α. Συνοικίας. ’Ε 
πίσης Τάγμα Προαστείων, Τάγμα Φοιτη
τών καί Μηχανοκίνητον Τμήμα. Είς τόν

Πειραιά συνεκροτήθη τό 6ον ’Ανεξάρτητον
Σύνταγμα μέ τρία Τάγματα. Τόν ’Ιούλιον
1943 έρρίφθη τό σύνθημα «παντού ΕΛΑΣ».
Εις έφαρμογήν του ήρχισεν ή συγκρότησις
τμημάτων είς τούς τ ό π ο υ ς
δου
λ ε ι ά ς ,
κατά κλάδους, έπαγγέλματα
καί 'Γπηρεσίας (έργοστάσια, άμαξοστάσια,
δημοσίους ύπαλλήλους κ .λ .π .). "Ετσι λ.χ.
δπολογίζεται δτι δ Συνδικαλιστικός ΕΑΑΣ
’Αθηνών καί Πειραιώς κατά τά τέλη Αύγούστου 1943, διέθετε 6500 περίπου έφεδροελασίτας. Ή δύναμις αΰτη προστιθεμένη είς τήν τοιαύτην τών συνοικιών, άναβιβάζει τόν συνολικόν άριθμόν είς 12.
500. 'Ως έκ τούτου τόν Σεπτέμβριον 1943,
συγκροτείται τό Α' Σώμα Στρατού, περιλαμβάνον δύο Ταξιαρχίας (I καί I I ) , τό
8ον Ανεξάρτητον Σύνταγμα, τά Τάγμα
Φοιτητών, τό Μηχανοκίνητον Τμήμα ’Α
θηνών καί τήν δην Ταξιαρχίαν Πειραιώς.
'Η κατανομή τών δυνάμεων ήτο ή άκόλουθος:
Ή Ιη Τ α ξ ι α ρ χ ί α
είχε: Τό
Ιο ν Σ ύ ν τ α γ μ α
είς τάς Ν.Α. συ
νοικίας: Καταιπόδι, Φάρο, Αουργούτι, Νέον Κόσμο, Ν. Σμύρνη, Χαροκόπου, Κ αλλι
θέαν μέχρι Βουλιαγμένης, άργότερον δέ
περιέλαβε καί τάς συνοικίας Πλάκας, Ιίουκακίου Σφαγείων. Τό 2ον Σύνταγμα είς
τάς Άνατολικάς συνοικίας: Γουδί, ’Αμπε
λοκήπους, Κουπόνια, Ζωγράφου, Καισαριανήν, Βύρωνα, Παγκράτι, Γούβα μέχρι
Ν. Ε λβετίας.
Ή ΙΙα Τ α ξ ι α ρ χ ί α
είχε:
Τό 3 ο ν Σ ύ ν τ α γ μ α
είς τάς
Βορείους συνοικίας: Κολωνάκι, Έ ξάρχεια,
Γκύζη, Νεάπολη, Περδικάρι, Γαλάτσι,
τέρμα Πατησίων, Νέα ’Ιωνία καί Νέα Φι
λαδέλφεια. Τό δον Σ ύ ν τ α γ μ α
περιελάμβανε τά Προάστεια. Άργότερον
προσετέθη καί τά 8 ο ν ’Α ν ε ξ ά ρ 
τ η τ ο ν
Σ ύ ν τ α γ μ α
πού περιελάμβανε τάς Δυτικάς συνοικίας: Βοτανι
κόν, ’Ασύρματον, θησεϊον, Άλυσσίδα μέ
χρι τά Σφαγεία καί τις Τρεις Γέφυρες
(ώνομάσθη 4ον Σύνταγμα).
Ή 6 το Τ α ξ ι α ρ χ ί α
Πειραιώς,
άπετελέσθη έκ 4 Ταγμάτων, θά άνεπτύσσετο είς δύο Συντάγματα, λόγψ δμως τού
Συμμαχικού
βομβαρδισμού τού Πειραιώς
τόν ’Ιανουάριον 1944, μεγάλος άριθμός
έφεδροελααιτών μετεκινήθη πρός άλλας
περιφερείας, κυρίως δέ πρός ’Αθήνας.
Ώ ς έκ τούτου, τό δον Ά νεξ. Σύνταγμα
άπετελέσθη άπό τρία μόνον Τάγματα: τής
Κσκκινιδς, τού Ν. Φαλήρου— Μοσχάτου—
Καστέλλας καί τού Κέντρου.
Τόν Νοέμβριον 1943, τό Α' Σώμα Στρα
τού διέταξε τήν ένταξιν τού Συνδικαλιστι
κού ΕΛΑΣ είς τόν Συνοικιακόν ΕΛΑΣ.
Τούτο κατέστη άναγκαϊον έκ λόγων τα
κτικής καί πολιτικής.
Κυρίως δμως λόγψ τής σχεδιάσεως δη
μιουργίας περιοχών ύπό τόν έλεγχον τού
’Εφεδρικού ΕΛΑΣ, έδημιουργήθη ’Επιμε
λητεία καί άπό τού τάγματος καί άνω μέ
χρι τού Σώματος Στρατού, έτοποθετήθη
ύπεύθυνος έπιμελητής. Είς δλα τά κλιμά
κια άπό τήν διμοιρία μέχρι τό Έ π ιτελεΐον τού ΕΛΑΣ, ώργανώθηααν δμάδες αϊτινες εΐχον άποστολήν τήν διενέργειαν έράνων είς χρήματα καί είδη (τρόφιμα, Ι
ματισμόν κ .λ.π .) διά τάς άνάγκας τού
ΕΛΑΣ, άνεξαρτήτως τής δράοεως τής ’Ε 
θνικής ’Αλληλεγγύης. ’Επίσης έδημιουργήθη Τ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή
Ύπηρεσ ί α. Ά ρχικώ ς τήν περίθαλφιν τών «μα
χητών» τού ΕΛΑΣ εΐχεν άναλάβει ή Έθν.

νικό Στρατηγείο καί μετατράπηκαν τά
’Αλληλεγγύη. Διά τής δλοκληρώσεως δ
αντάρτικα Σώματα (άπό 16.6.43) σέ τα 
μως τής Οργανωτικής συγκροτήσεως τών
κτικό στρατό, καί πάλι τό Α ' Σ.Σ. παρ'
Τμημάτων, έδημιουρν ύθη Τ γειον. 'Γπηόλο ιτ,σύ είχε ολοκληρώσει τήν οργανω
ρεσία τού ΕΛΑΣ. Έτοποθετήθησαν Ιατροί
τική του σύνθεση σαν τακτικού Στρατού,
είς δλας τάς Μονάδας, άπό τού λόχου και
εξακολούθησε νά ύπάγεται
διοικητικό
άνω. "Ηρχισε προγραμματισμένη συγκένστήν Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ. "Οταν μετά τήν
τρωσις τού άπαραιτήτου ύγειονομικού Ο
ίδρυση τής ΠΕΕΑ στις 10.2.44 διαλύθη
λικού (έργαλεϊα κ .λ.π .) ώς καί Φαρμα
κε ή Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ, τό Α ' Σ.Σ . ύ
κευτικού τοιούτου.
Έξευρέθησαν οίκίαι
πάχθηκε κάτω άπό τις άμεσες διαταγές
αϊτινες θά έχρησιμοποιούντο ώς Σταθμοί
τής Γραμματείας Στρατιωτικών τής
Έπιδέαεως καί ί δ ι ω τ ι κ α ί
κλι
ΠΕΕΑ. ΚΓ όταν διαλύθηκε ή ΠΕΕΑ ύ
ν ι κ ά I διά τούς βαρέως τραυματίας.
πάχθηκε διοικητικά στό Γενικό Στρατη
Έ γένετο έκπαίδευσις νοσοκόμων καί τραυ
γείο. Τέλος τό Α ' Σ.Σ. μετά τήν άπεματιοφορέων.
λευθέρωση ύπάχθηκε πάλι διοικητικά
Διά τήν Διοικητικήν Οπαγωγήν τού
άπ' εύθείας στήν Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ όταν
ΕΛΑΣ (Άθήναι — Πειραιεύς) άντιγράφοέπανιδρύθηκε στις 2.12.44».
μεν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό ν
κείμε
(Σ. Σ. πχρχκχλοΰμεν τούς άναγνώατας
νον χαρακτηριστικόν:
μχς νά συγχωρήσουν τά κχκόηχχ «υπάχθη
• Ό ΕΛΑΣ τής Αθήνας —Πειραιά ή
κε κλπ.», άλλά πρόκειτχι δ ι’ χύτούσιον
ταν στρατός χωρίς στρατώνες, κοινό
κομμουνιστικόν κείμενον, έκ τού βιβλίου
συσίτιο καί άμαδικές συγκεντρώαεις για
«Στ’ άρμχτχ — Συλλογική ’Εργασία ’Α
θεωρία άσκήσεις. Ζοϋσε, αναπτύσσονταν
γωνιστών — Γιαννΐκος — ’Αθήνα», ΙΙΙος
καί δροϋαε μέσα στις συνοικίες μαΖύ μέ
Τόμος, σελ. 135— 144. ’Εκ τού ώς άνω βι
τόν λαό. Μεγάλοι κόποι καταβλήθηκαν
βλίου, παραθέτομεν τά παρεχόμενα στοι
γιά νά π ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ο ύ ν ,
τά
χεία δυνάμεως καί δπλισμοΰ διά τόν
μόνιμα ιδιαίτερα στρατιωτικά στελέχη,
ΕΛΑΣ (’Εφεδρικόν ’Αθηνών— Πειραιώς) :
στις ιδιομορφίες αυτές τού καινούργιου
αύτοϋ πραγματικά Λαϊκού Στρατού.
Αύτά τά στοιχεία δίδουν οί κομμουνι(Σ.Σ. δηλαδή νά δ π α κ ο ό ο υ ν
σταί. Ή άλήθεια είναι κάπως διαφορετι
είς τάς διαταγάς τού πρώτου άλήτου—
κή. Δηλαδή ό όπλισμός τού ΕΛΑΣ ήτο
καπετάνιου ή πολιτικού καθοδηγητού!!).
π ο λ ύ
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς .
Τάς
Γιά όλους τούς παραπάνω λόγους ό
χιλιάδας αύτών τών έλααιτών προετοίμαζε
ΕΛΑΣ τής Αθήνας—Πειραιά, ύπάχθηκε
τό ΚΚΕ, ώς θά Ιδωμεν περαιτέρω, διά
διοικητικά όπ' εύθείας στήν Κ.Ε. τού
τήν τελικήν έφοδον πρός κατάληψιν τής
ΕΛΑΣ πού είχε τήν έδρα της στήν 'Α 
έξουσίας είς τήν πρωτεύουσαν τού Κρά
θήνα καί είχε στενή έπαιρή καί συνεργα
τους. "Ομως τούς μετεχειρίσθη καί είς
σία μέ τήν Κ.Ε. τού ΕΑΜ. Καί όταν άπολλάς έπί μέρους έπιχειρήσεις, ώς δια
κόμα ύστερα άπό άπόφαση τής Κ.Ε. τού
δηλώσεις, έπιθέσεις κατά τών άστυνομιΕΛΑΣ συγκροτήθηκε στις 2.5.43 τό Γε
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ΔΓΝΑΜΙΣ ΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ

Χρονολογία

Άθήναι

Πειραιεύς

1942 Μάρτιος
»
’Ιούλιος
»
Νοέμβριος
1943 ’Ιούλιος
»
Αύγουστος
»
Σεπτέμβριος
»
Νοέμβριος
1944 ’Ιούνιος
»
Σεπτέμβριος
»
’Οκτώβριος

85
210
1100
2250
6500
12500
13500
4500
12000
17500

—
75
450
780
2500
4000
5000
1500
3500
5500

Σ ύ νο λ ον
85
285
1550
3030
9000
16500
18500
6000
15500
23000

Ή μείωση τού ’Ιουνίου 1944 όφείλεται στό πέρασμα χιλιάδων Έλασιτών τού
Συνδικαλιστικού ΕΛΑΣ, είς καθαρώς συνδικαλιστικούς άγώνες και κινητοποιήσεις.
11.
Χρονολογία
1942 Μάρτιος
»
’Ιούλιος
» ^Νοέμβριος
1943 ’Ιούλιος
»
Αύγουστος
»
Σεπτέμβριος
»
Νοέμβριος
1944 ’Ιούνιος
»
Σεπτέμβριος
»
’Οκτώβριος

Ο Π ΛI Σ ΜΟ Σ

Αύτόματα
—
—
2
2
2
65
75
30
30
(άγν. άρ.)

Τυφέκια
—
—
15
35
40
850
910
550
1500
3700

Πιστόλια
Πυρομαχικά
περίστροφα
—
—
—
—
έλάχιστα
80
280
300
650
άρκετά
700
(έλάττωση λό400
γψ μαχών)
800
1300

Διέθετε πλέον τών 2.000 χειροβομβίδων, άρκετή ποσότητα
λών καί 3— 4 έκρηκτικά μηχανήματα».

έκρηκτικών 6-
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κδν, ιών Ταγμάτων ’Ασφαλείας καί των
’Εθνικών ’Οργανώσεων. Κατά τά μέσα
1944 διεπιστώθη άπό τό Κ .Κ .Ε., λόγψ
δραστηριαποιήσεως τών έθνικών δυνάμεων,
ή άνάγκη δημιουργίας τοπικών μονίμων
δυνάμεων καλώς ώπλιαμένων, έτοιμων
πρός δράαιν είς κάθε στιγμήν τής ήμέρας
καί τής νυκτδς. “Ετσι συνεκροτήθη εις έκάστην περιοχήν λόχου, είς πυρήν μονί
μου στρατού, στρατώνιζομένου καί συσαιτοΰντος. Ά ρχικώς κάθε τοιοΟτον τμήμα
άπετελέσθη άπό τά στελέχη τοΟ λόχου καί
δλίγους άνδρας, συνήθως παρανόμους. Δη
λαδή δύναμις 5— 10 άνδρες καί σϋνολον
είς 'Αθήνας περί τούς 300. Είς τό προαναφερθέν βιβλίον «(λ τ ’ άρματα») άναφέρονται τά έξής, διά τά έν λόγψ τμήματα,
άτινα έκαλοδντο «Φρουραρχεία τοθ ΕΛΑΣ»

ρέστη δ Έ λ λ η ν Πρωθυπουργός καί οί Ζέρβας καί Σαράφης. Τά κύρια σημεία τού
ύπεγραφέντος Συμφώνου τής Γκαζέρτας
ύπενθυμίζομεν δτι ήσαν:
«Άνευρίσκοντες»*
1) "Ολαι αί άνταρτικαί όμάδες αί δρώσαι έν Έ λλάδι τ ί θ ε ν τ α ι
Οπό
τ ά ς
δ ι α τ α γ ά ς
τ ή ς
Ε λ 
Συμβαίνουν μερικά πράγματα καί είς
λ η ν ι κ ή ς
Κυβερνήσε ως.
τάς ήμέρας μας, πού μάς κάμνουν νά
2) Ή Ε λληνική Κυβέρνησις θ έ τ ε ι
σκεπτώμεθα μήπως ζώμεν είς άλλην έ·
τάς δυνάμεις ταύτας υπό τάς διαταγάς τού
ποχήν. Αύτά τά πράγματα θά ήμπορούΣτρατηγοΟ Σκόμπυ, δστις ώνομάσθη ύπό
οε νά χαρακτήρισα κανείς «κρούσματα...
τού άνωτάτου Συμμαχικού ’Αρχιστρατήγου,
έντιμότητος»! Καί μάλιστα κρούσματα
ώς Στρατηγός Διοικών τάς Δυνάμεις έν
μεγάλης όλκής, διότι δέν πρόκειται γιά
Έ λλάδι.
μικροποσά τής «τάξεως» τών όλίγων έ3) Οί Αρχηγοί τών Ελλήνων άνταρτών
κατονταδράχμων, ή καί εύσρίθμων χιλιοθά άπατορεύσουν πάσαν άπόπειραν τών ύπ’
δράχμων, έστω, άλλά γιά μικρές ή καί
αυτούς μονάδων νά άναλάβουν τήν ’Αρχήν
μεγάλες περιουσίες, πού θέτουν είς δο
άνά χεΐρας. Τοιαύτη πράξις θά χαρακτηκιμασίαν καί τάς καθαρωτέρας τών συ
ρισθή ώς έγκλημα καί θά τιμωρηθή άνανειδήσεων !
«Αποστολή αύτοΟ τοϋ τμήματος ήταν
λόγως.
Θά πεσιορισθώ είς τέσσαρα πρόσφα
ν άντιμετωπίζη τών έχθρόν αμέσως μό
4) "Οσον άφορ$ τάς ’Αθήνας, ούδεμία
τα, τά δύο τών όποιων μου ύπενθυμίλις έμφανίζεται καί νά δίνει -έτσι καιρό
ένέργεια θά άναληφθή έκτός ύπό τάς άμέζουν άναγνώσται τής « Εστίας», άποκόοτήν υπόλοιπη δύναμη τοϋ λόχου νά
σους διαταγάς τού Στρατηγού Σκόμπυ.
ψαντες τά σχετικά «είδησάρια» διά ψαλμπή στή μάχη. Πλαισίωνε επίσης όλη
5) Τά Τάγματα Άσφαλείας θεωρούνται
λίδος καί άποστείλαντες ταΰτα έντός
τήν άλλη δύναμη τού λόχου στήν οργα
ώς δργανα τού έχθρού. θ ά χαρακτηρισθούν
φακέλλου. Τό ένα έδημοσιεύθη είς πρόσ
νωτική καί τεχνική δουλειά. Ή τα ν πε
ώς έχθρικοί σχηματισμοί, έκτός έάν παφατον φύλλον τής έφημερίδος καί είναι
ρίπου ένα σχολειό βαθμοφόρων.
Εκ
ραδοθούν συμφώνως πρός
διαταγάς τού
ή περίπτωσις τής 1θέτιδος Μαίρης Μπέπαιδεύονταν στή χρήση τών όπλων, στή
ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ. Διά τών Οπολοίπων
λαρδ, καμαριέρας είς τό ξενοδσχείον
χρησιμοποίηση τοϋ έδάφους. Γνώριζε τό
άρθρων βρίζεται δτι δ Ζέρβας θά συνεχίτοϋ Τέξας. Ή έν λόγω Μαίρη, ένφ έέδαφος τής περιοχής του, σπιθαμή πρός
ση νά δρά έντός τών έδαφικών δρίων τής
τακτοποιοϋσε ένα δωμάτιον, εύρήκε, κά
σπιθαμή. Έπεσήμακνε όλες τις πιθανές
Συμφωνίας Πλάκας καί δ Σαράφης είς
τω άπό τήν κλινοστρωμνήν, μίαν δια
διαβάσεις άπό τις όποιες θά μπορούσε
τήν ύπόλοιπον Ε λλάδα. Εις τήν περιφέ
φανή οακκούλαν άπό νάθλον, πλήρη
νά περάσει ό εχθρός καί καθόριζε τις
ρειαν ’Αττικής δλα τά στρατεύματα θά
χαρτονομισμάτων. Ό όγκος τοϋ χρήμα
κατάλληλες Θέσεις μάχης. Καθόριζε έκ
διοικώνται ύπό τού Στρατηγού Σπηλιωτοτος ήτο καταφανής καί ό πειρασμός μέτών προτέρων δρομολόγιο γιά τή σύμπούλου. Τά στρατεύματα περιοχής Πελογος. Ά λλά ή νεαρά καμαριέρα δέν είχε
πτηΕη καί οργάνωνε λεπτομερειακά τά
ποννήσου θά διοικούνται ύπό άξιωματικού
τήν περιέργειαν οΰτε νά άνοιξη τήν σακμέσα, συνδέσμων καί διαβιβάσεων, κα
ύπαδειχθησαμένου ύπό τού Σαράφη, τυγχάκούλσν. Τήν παρέδωοεν είς τήν διεύθώς κοί τό σύστημα άσφαλείας. παρατή
νοντος τής έγκρίσεως τής Ε λληνικής Κυ
θυνσιν τοϋ ξενοδοχείου, ή όποια καί καρησης καί πληροφοριών. Είχε έκδοθεί
βερνήσεως καί βοηθουμένου ύπό ’Αγγλικής . τεμέτρησε, διά τήν τάξιν, τό περιεχάμεκοί ειδικός κανονισμός όργάνωσης, λει
’Αποστολής. Ή Θράκη μετά τής Θεσσα
νον: Δέκα χιλιάδες δολλάρια, είς χαρ
τουργίας καί άσφαλείας τοϋ Φρουραρ
λονίκης, ύπό τήν διοίκησιν άξιωματικοθ
τονομίσματα τών 100. δολλλαρίων. Ή
χείου». (3ος τόμος ο. 158).
ύποδειχθησομένου ύπό τής Ε λληνικής Κυ
διεύθυνσις άνέφερε τό γεγονός είς τήν
βερνήσεως. Διά τό Σύμφωνον τής Γκαζέρ
όστυνομίαν, γιά ν' άνευρεθή ό άφηρηΠρέπει νά σημειωθή δτι κατά τάς πατας πολλή μελάνη έχύθη καί πολλαΐ Εξη
μένος δικαιούχος, πλήν ματαίως. Ό . . .
ραμονάς τής άπελευθερώσεως, έκαστον
γήσεις έδόθησαν. Η μ είς άπλώς σημειούέπιλήομων δέν παρουσιάσθη καί αί δικα
Φρουραρχείου τοθ ΕΛΑΣ είχε δύναμιν πε
μεν δτι διά ταύτης έπετεΰχθη (έστω καί
στικοί άρχαί, έάν δέν έμφανισθή, θά πα
ρίπου 250—300 άνδρών, συνολικώς δέ είς
τ υ π ι κ ώ ς)
ή ύπαγωγή τών Συμμο
ραδώσουν τά χρήματα είς τήν έντιμον
Αθήνας καί Πειραιά, ή δύναμις τών Φρου
ριών τού ΕΛΑΣ ύπό τάς διαταγάς τού
νέον, διά τήν όποιαν θά ίσχύοη ή πα
ραρχείων ϋπερέβαινε τάς 6.000 μαχητών.
Στρατηγού Σκόμπυ. Δ ι’ δ καί ή βροχή τών
ροιμία «■κοιμήσου κοριτσάκι μου κΓ ή τύ
Τά πλείστα τών Φρουραρχείων είχον κακατηγοριών τού ΚΚΕ (,άργότερον) κατά
χη σου δουλεύει» καί μάλιστα σ έ . . .
ταστή άντρα βασανισμών καί τρόμου, είς
τής τότε ήγεσίας του, 'έπί π ρ ο δ οξένο κρεββάτι! Είς τό περιστατικόν αύτά δποΐα είχον συγκεντρωθή ώς βαθμοφό
σ ί α καί πρακτόρευσιν τής Ίντέλιτζενς
τό ύπάρχει ένα μυστήριον: Γιατί δέν παροι καί βασανισταί δλα τά αποβράσματα
Σέρβις. . .
ρουσιάσθη ό ιδιοκτήτης τοϋ θησαυρού;
καί τά έγκληματικά στοιχεία. Τήν 26ην
Αύτά αφορούν τήν προπαγάνδαν, άλλά
'Εδώ θά πρέπει νά ακεφθή κανείς, μή
Σ) βρίου 1944 δμως είς τήν πόλιν τής ’ Ι 
καί τόν χαρακτηρισμόν τού ΚΚΕ ώς κόμ
πως τά 10 χιλιάδες δολλάρια είναι προϊ
ταλίας Γκαζέρτα ώς έχομεν ήδη αναφέρει
ματος π ρ ο δ ο τ ' ώ ν
καί π ρ ο β ο 
όν υπόπτου έπιχειρήσεως δΓ δ καί ό κά
ύπεγράφη συμφωνία μεταξύ τών έκπροαώκατόρων...
τοχος άποφεύγει νά δηλώοη τήν παρου
πων τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως καί
ΔΓ ήμάς σημασίαν έχει δτι μία ν έ α
σίαν του, γιά ν' άποφύγη καί τήν άδιάτών Βρεττανικών Στρατιωτικών δυνάμεων,
κατάστασις έδημιουργεϊτο, άνατρέπουσα έν
κριτον έρώτησιν:
άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου τής Ε λληνικής
πολλοίς τά σχέδια τού ΚΚΕ/ΕΛΑΣ.
Κυβερνήσεως καί τών Ελληνικών Δυνά
—Ποϋ τά βρήκες;
μεων ’Αντιστάσεως. Είς τήν αύσκεψιν πα(Συνεχίζεται)
'Εάν παρέλθουν μερικές ήμέρες άκόμη, αύτό θά είναι τό μυστικόν τής ύποθέσεως! Τά άλλα παρεμφερή περιστα
τικά έντιμότητος είναι έγχώρια. Τό πρώ
Τώρα, που φυσάει άγριος ό βοριάς. .. Τώρα, που εσύ
τον άπό αύτά, άπό άπόψεως χρηματικού
κοιμάσαι ήσυχος στο ζεστό σου στρώ μα... Ά κοΰς κά
δυναμικού, όλίγον απέχει τοϋ προηγου
μένου: 'Οδηγός ταξί, ό Σπ. Χρ. άνεϋρε
ποια βήματα στο βρεγμένο πεζοδρόμιο;
είς τό ούτοκίνητον δώμα, περιέχον 175
Είναι ο αστυφύλακας τής γειτονιάς σου.
χιλιάδας δραχμών. Τό είχε λησμονήσει
Αγρυπνος φρουρός τής ζωής, τής τιμής και τής π ε
Ιδιωτικός υπάλληλος, κατά τήν διαδρο
μήν του άπό Κυψέλης είς Πειραιά. Ό
ριουσίας σου. Μ οχθεί γιά σένα. .. Π αγώνει γιά σένα...
εύρών
τό παρέδωκεν είς τήν άστυνΟμίΒοηθησέ τον στο έργο του. Με λίγη αγάπη, μέ λίγη

κατανόηση.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

(Συνέχεια είς τήν σελ. 89 )
* Έδημοσιεύθη είς την έφημ. «ΕΣΤΙΑ»
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«Τούς τρεις μεγίστους Φωστήρας
τής Τρισηλίου θεότητος»,1 «τόν σο
φόν Χρυσορρήμονα καί τόν Μέγαν
Βασίλειον, σύν τψ Γρηγορίψ τψ λαμπρψ θεολόγψ»,2 τιμώμεν οί ’Ορθόδο
ξοι Χριστιανοί καί “Ελληνες κατά
τόν μήνα αύτόν. Καί ένα έκαστον καί
τούς τρεις δμοΰ. Διότι είναι ώς έκ τοϋ
καθαρού βίου των, «τά μυρίπνοα άνθη
τού Παραδείσου» καί ώς έκ τής σο
φίας των «τά πάνγχρυσα στόματα τού
Λόγου».3
Τιμώνται ώς 'Ιεράρχαι υπέροχοι,
ώς Οικουμενικοί Διδάσκαλοι τής Ε κ 
κλησίας τού Χριστού, άλλά καί ώς ίδαίτεροι προστάται τών 'Ελληνικών
Γραμμάτων.
Ή κοινή αύτών έορτή κατά τήν
30ην Ίανουαρίου καθιερώθη περί τά
μέσα τού ΙΑ ’ αίώνος μ.Χ. ’Αφορμή ή
διαίρεσις τών λογίων τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δτε «στάσις γέγονε παρά
τών έλλογίμων καί έναρέτων άνδρών» ώς πρός τό τις τών 'Αγίων ήτο μείζων «ώς συμβαίνειν διαιρεθήναι τά πλήθη καί τούς μέν Ίωαννίτας
λέγεσθαι, τούς δέ Βασιλείτας, Γρηγορείτας δέ τούς λοιπούς». Είσήχθη δέ
ή έορτή ύπό τού Μητροπολίτου Εύχαίτων Ίωάννου τού Μαυρόποδος έπί
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Μο
νομάχου (1042— 1055) .4 Κατά τό
άκαδημαϊκόν έτος 1843— 1844 καθΐιερώθη έπισήμως ύπό τής Συγκλή
του τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί
ώς έορτή τών Γραμμάτων.5
Οί Τρεις 'Ιεράρχαι, «άκτΐνες καί
δαδουχίαι έκ τρισηλίου Αύγής»,6 έρ
χονται καί κατά τήν σημερινήν έποχήν νά μάς φωτίσουν τά σκότη μας
τά πνευματικά καί νά μάς δδηγήσουν
έπί τού άσφαλούς εις τό Άνέσπερον
καί 'Ιλαρόν Φώς καί τόν “Ηλιον τής
δικαιοσύνης, τόν Μοναδικόν Φωτοδό
την Κύριον καί Θεόν ήμών Ίησούν
Χριστόν.
Είναι οί τρεις «ήγούμενοι» (Έβρ.
ιγ ' 7) βχι μόνον τής σοφίας καί τού
λόγου, άλλά καί τής πίστεως καί τής
άρετής. Ηγούμενοι, δηλ. πνευματι
κοί άρχηγοί, πραεστώτες καί καθοδηγηταί είς τήν πίστιν καί τήν άρετήν.
Προπορεύονται εις αύτάς καί είναι
οί ένδεδειγμένοι καί οί άξιοι νά τούς
άκσλουθήσουν έπί τού άσφαλούς καί
οί άλλοι άνθρωποι καί δή καί οί Νέοι
μαθηταί καί σπουδασταί τών όποιων
είναι Ιδιαίτεροι προστάται. Καί δταν
τούς άκολουίθήσωμεν θά τιμηθώμεν
καί θά δοξασθώμεν πραγματικώς.
Τούτο άκριβώς συνιστά δ ’Απόστο
λος Παύλος εις τό Άποστολικόν άνάγνωσμα τής Ιορτής τών τριών Ίεραρ-
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χών. Γράφει: «Μνημονεύετε τών ήγουμένων ύμών οίτινες έλάλησαν δμΐν τόν λόγον τού Θεού, ών άναθεωροΰντες τήν έκβασιν τής άναστροφής
μ ι μ ε ΐ σ θ ε τήν πίστιν» (Έβρ.
ιγ ? ) .
Κοινόν χαρακτηριστικόν των ή
Ελληνική παιδεία, θεωρούνται ώς
οί πρώτοι φιλοσοφήσαντες “Ελληνες
Χριστιανοί θεολόγοι. Είναι οί πρώ
τοι οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τήν
άρχαίαν Ελληνικήν Φιλοσοφίαν, τό
έλληνικόν πνεύμα, τήν έλληνικήν
ακέψιν, τήν έλληνικήν γλώσσαν.
Άπεκόμισαν μόνον δ,τι ώφέλιμον
καί έποικοδομητικόν είχε νά προσφέρη ή Ελληνική παιδεία. Τά λοιπά
«χαίρειν άφήκαν».
Μέ τά 'Ιερά των συγγράμματα καί
μέ τόν “Αγιον βίον των προτρέπουν

καί ήμάς μέ τούς λόγους τού ’Αποστό
λου: «Διδαχαΐς ποικίλαις καί ξέναις
μή παραφέρεσθε» (Έβρ. ιγ 7 ). Μή
σύρεσθε δηλ. έδώ καί έκεΐ άπό διδα
σκαλίας αί δποΐαι είναι διαφορετικαί
καί ξέναι πρός τήν άληθή διδασκα
λίαν τού Χριστού. Μακοάν αί άλήθειαι αί δποΐαι άντιβαίνουν πρός τήν
Μίαν καί Μόνην ’Αλήθειαν, τόν Χρι
στόν. Ή ένιαΐα έορτή των συμβολίζει
τήν ένότητα τής Πίστεώς των καί έξαίρει τήν ένότητα τής Χριστιανικής
άληθείας καί διδασκαλίας.
Πρέπει νά προσέχουν ιδιαιτέρως οί
νέοι καί νά φυλάσσωνται άπό τάς
«ποικίλας καί ξένας» διδασκαλίας αί
δποΐαι κυκλοφορούν είτε προφορικώς,
είτε γραπτώς. Ώ ς φρόνιμοι μέλισσαι
νά διαλέγουν τό ώφέλιμον καί νά άπορρίπτουν μετά βδελυγμίας τό βλα
βερόν. Αύτό τούς συνιστά δ έκ τών
τριών 'Ιεραρχών Μέγας Βασίλειος:
«Κατά πόσον δή οΰν τών μελιττών τήν εικόνα, τών λόγων, ύμϊν
μεθεκτέσν. Έκεϊναί τε γάρ ούτε άπασι τοϊς όνθεσι παραπλησίως έπέρχονται, ούτε μήν oic άν έπιπτώσιν
όλα φέρειν έπιχειροάσιν, άλλ’ όσον
αύτών έπιτήδειον πρός τήν έργασίαν λαβοϋσαι, τό λοιπόν χαίρειν σφή
καν.
Η μ είς τε, ήν αωφρονώμεν,
όσον οίκεϊον ήμϊν καί συγγενές τη
αλήθεια παρ’ αύτών κομισάμενοι,
ύπερθησόμεθα τό λειπόμεναν.
Καί
καθάπερ τής ροδωνιάς τού άνθους
δρεψάμενοι τάς άκάνθας έκκλίνομεν, οϋτω καί έπί τών τοιούτων λό
γων, όσον χρήσιμον καρπωσάμενοι,
τό βλαβερόν φυλαΕώμεθα».7

Τιμώντες δεόντως τούς διδασκά
λους μας τούτους, ήμείς «οί τών λόγων
αύτών έρασταί», άς μιμηθώμεν αύτών
τήν πίστιν καί τόν βίον καί άς τούς
παρακαλέσωμεν νά γίνουν πρεοβευταί πρός Κύριον διά τήν ειρήνην τού
κόσμου καί τών ήμετέρων καρδιών.
’Αμήν.
ΠΑΡΑ

ΠΟΜΠΑ
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1.

Έ κ τοϋ μεγάλου Απολυτίκιου τών
'Αγίων.
2. Έ κ τής ’Ορθρινής ’Ακολουθίας τών
Άγιων.Κάθισμα μετά τήν γ ' ώδήν.
3. Έ κ τοϋ Δοξαστικού τών Αίνων τών
Ά γιω ν Πατέρων.
4. «θρησκευτική καί ήθική Ε γκυκλο
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7. Ά π . Διακονίας, ’Εκλογή έκ τών
Ελλήνων Πατέρων τής Εκκλησίας,
Άθήναι 1947, σελ. 50.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΙΙΪ ΙΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟηΐΙΟΑΟΓΙΗΗΙ ΑΠΟΝΟΙ
Άλεξ.

Καραγιάννη

L e c t o r o s Πανεπιστημίου Ό σ λ ο

Ώρισμένοι λαοί και κυ
ρίως οί ύποανάπτυκτοι σέ
βονται περισσότερον την
βίαν άπό τό κύρος. Ά λ λ ο ι
περισσότερον άνεπτυγμένοι σέβονται τό κΰρος και
τά σύμβολά του, δηλαδή
τήν στολήν παρά τό δπλον.
Οί πρώτοι έχουν γενικώς
όλιγάριθμον, αποτελεσμα
τικήν καί ευθηνήν άστυ-

Παλαιάτερον τό θέμα της άστυνομεύσεως τοΰ χώρου έθεωρεΐτα γενι
κώς μία ύπόθεσις κατά τό μάλλον δι
οικητική άφορώσα εις τήν έξασφάλισιν τής τάξεως έντός χώρου κατοικουμένου ύπό μικρών κοινωνιών τοΰ τύ
που δήμου ή κοινότητας. Διά τήν άαφάλειαν τοΰ εΰρυτέρου χώρου, δηλα
δή τοΰ Κράτους ήτο έπιφορτιομένος δ
στρατός καί τό ναυτικόν. Διά τούτο
οί έχοντες άξίωμα εις τά άνωτέρω
σώματα έπρεπε νά έχουν γνώσιν
τών νόμων εις τήν μίαν περίπτωσιν
καί τής στρατηγικής καί τακτικής εις
τήν δευτέραν. Ή δργάνωσις, δ έξοπλιαμός, ή άνεύρεσις προσωπικού καί
ή έξασφάλισις τής οίκονομικής δασέ
ως τών σωμάτων έπιφορτισμένων μέ
τήν τήρησιν τής τάξεως έντός τοΰ χώ
ρου άντεμετωπίζ,ετο συνήθως έκ τών
ένόντων καί κατά διάφορον τρόπον
άνά περιοχήν. Διά περισσοτέρας πλη
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νόμευσιν, οί δεύτεροι πο
λυάριθμον, γραφειοκρατι
κήν και πολυέξοδον τοιαύτην. Τά άνωτέρω είναι και
συνάρτησις του έκπαιδευτικοΰ έπιπέδου τόσον τοΰ
λαού δσον και τής αστυ
νομίας καθώς έπίσης καί
τών εις τον χώρον έπικρατουσών κοινωνικό - οικο
νομικών συνθηκών.

ροφορίας ό ένδιαφερόμενος διά τήν
[ιστορίαν τής άστυνομίας δύναται νά
μελετήση βιβλία άναφερόμενα είς τήν
ιστορίαν έκάστης πάλεως, ή περιοχής.
Δυστυχώς δμως δέν έχουν γραφή
πολλά έπί τοΰ θέματος.
Σήμερον δμως τό θέμα τής, άστυνομεύσεως τοΰ χώρου έχει λόγψ τών έπελθουσών μεταβολών έξέλθει καί
τοΰ πλαισίου τής διοικήαεως άλλά
καί τοΰ πλαισίου τής άμύνης κυρίως
ύπό τήν έννοιαν τοΰ δτι ή έννομος τάξις δέν σημαίνει τό ίδιον δι’ δλα τά
άτομα καί τάς καινωνικάς τάξεις καί
διότι άπειλαί έναντίον ταύτης έγείρονται άπό πολλάς κατευθύνσεις. Καί
διά τούτο ή κοινωνιολογία άρχίζει νά
άσχολήται σοβαρώς μέ τό θέμα τής
άστυνομεύσεως καί νά προσπαθή νά
συμβάλη είς τήν βελτίωσίν του.
Τό κύριον θέμα είναι τό πώς έκά-

στη κοινωνία άντιλαμβάνεται τήν έννομον τάξιν καί πώς προσπαθεί νά
συμβάλη, ώστε ή άστυνόμευσις τοΰ
χώρου νά είναι καί καλυτέρα άλλά
καί εύθυνοτέρα, θέμα έξ ίσου σοβαρόν
διά τόν φορολογούμενσν. Τό γενικόν
συμπέρασμα έκ διαφόρων παρατηρή
σεων είναι δτι τό κάθε κράτος καί δ
κάθε λαός έχει άκριβώς τήν άστυνομίαν τήν δποίαν δημιουργεί. Ούτε καλυτέραν ούτε χειροτέραν. Τσΰτο δύναται νά θεωρηθή ώς ταυτολογία, άλ
λά δέν είναι διά πολλούς λόγους.
Λαοί ρέποντες πρός τήν διατάραξή
τής τάξεως μέ πολλάς καί διαφόρους
κοινωνικός δμάδας τεινούσας πρός
δημιουργίαν άταξίας είς διαφόρους
τομείς έχουν καί πολυάριθμον, άλλά
καί πολυδάπανον άστυνόμευσιν. Ά ντιθέτως κοινωνίαι τών δποίων αί δμάδες καί τά μέλη έχουν έντονον συ
νάφειαν καί έπαφήν καί μέ άλλήλας

καί μέ τδν χώρον εις τδν όποιον ζ,οΰν
έκτελοΰν αί ίδιο» μέρος τού όλου έρ
γου τής Αστυνομεύσεως καί διά τοΰτο
έχουν δλιγάριθμον καί εύθηνήν Α
στυνομίαν. Εις τάς Ανωτέρω κοινω
νίας δ Αστυνομικός έκ παραδόσεως
ήτο καί είναι σχετικώς είς έκ τών
πλέον έξεχόντων καί θαρραλέων με
λών τής κοινωνίας Απολαμβάνων σε
βασμού καί κύρους καί βάσει τών Α
νωτέρω έπιβάλλων τήν τάξιν. Παρα
κοή, μή συμμόρφωσις πρός τάς υπο
δείξεις του ή τάς έντολάς του έθεωρεΐτο καί θεωρείται γενικώς ως Απει
λή έναντίον αυτής ταύτης τής δμάδος (πόλεως, συνοικίας ή κοινότητος), ήτις συνεσπειροΰτο περί αυτόν.
Εις τάς Ανωτέρω περιπτώσεις δ Αστυ
νόμος ήτο γενικώς δ δήμαρχος διορίζων τά δργανα καί τούς ύπευθύνους.
Είς τδ σημεΐον τοΰτο πρέπει νά ύπογραμμίσωμεν έν γεγονός, τό όποιον
έρευνα ή ψυχολογία τών λαών ώς
κλάδον τής κοινωνιολογίας.
'Ωρισμένοι λαοί καί κυρίως οί ύποανάπτυκτοι σέβονται περισσότερον
τήν βίαν Από τδ κύρος. ’Άλλοι περισ
σότερον Ανεπτυγμένοι σέβονται τδ κύ
ρος καί τά σύμβολά του, δηλαδή τήν
στολήν παρά τδ δπλον. Οί πρώτοι έ
χουν γενικώς δλιγάριθμον, Αποτελε
σματικήν καί εύθηνήν Αστυνόμευσιν,
οί δεύτεροι πολυάριθμον, γραφειοκρα
τικήν καί πολυέξοδον τοιαύτην. Τά
Ανωτέρω είναι καί συνάρτησις τού
έκπαιδευτικοΰ έπιπέδου τόσον τοΰ
λαού δσον καί τής Αστυνομίας καθώς
έπίσης καί τών είς τδν χώρον έπικραιτουσών κοινωνικό - οικονομικών
συνθηκών. Δύναται πάντως νά ύποστηριχθή δτι τδ δπλον καί είδικώς τδ
πυροβόλον προκαλεΐ φόβον καί πανι
κόν είς τούς πολίτας μέ συνήθως Α
πρόβλεπτα καί βλαβερά διά τήν κοι
νωνίαν Αποτελέσματα.
Ή ποιότης τού Ανθρωπίνου ύλικοΰ
τών δμάδων Αστυνομεύσεως τού χώ
ρου είναι συνήθως Ανάλογος μέ τήν
τοιαύτην τοΰ ύπολοίπου τής κοινωνί
ας καί διά τοΰτο θά ήτο παράλογον
νά Ανομένωμεν Αποφοίτους γυμνασί
ου ώς Αστυνομικούς είς χώρον δστις
κατοικεί ται Από πλειονότητα Αναλφαβήτων. Πολλαί δμως κοινωνίαι καί
είδικώς σήμερον διαπράττουν τδ λά
θος νά έμπιστεύονται τήν άστυνόμευσιν τοΰ χώρου των είς Ατομα τά δποΐα καταφεύγουν είς τήν Αστυνο
μίαν διότι δέν είναι είς θέσιν νά άνεύρουν Αλλην έργασίαν, πράγμα τδ
δποΐον βλάπτει καί τήν Αποτελεσμα
τικήν καί τήν εύθηνήν Αστυνόμευσιν
τοΰ χώρου. Λάθος φαίνεται δτι είναι

έπίσης ή χρησιιμοποίησις Αστυνομι
κών μή προερχομένων κσινωνικώς καί
γεωγραφικώς Από τδν χώρον τδν δ
ποΐον θά Αστυνομεύσουν διότι ύποτίθεται δτι ή έλλειψις συγγενικών καί
κοινωνικών δεσμών μέ τδν χώρον έκτελέσεως τής Αποστολής Αποτελεί έγγύησιν άμεροληψίας. Ή πραγματικότης δμως δεικνύει δτι τδ Αντίθετον
συμβαίνει είς τάς πλείστας τών περι
πτώσεων.
Είς τήν σημερινήν έποχήν δ μισθός
έξαρτάται συνήθως Από τά προσόντα
καθώς έπίσης καί άπδ τδ Αποτέλεσμα
τής προσπάθειας ένδς έκαστου. Ε π ε ι
δή δμως είναι δύσκολον ή καί Αδύνα
τον νά ύπολογίσωμεν Ακριβώς καί
νά καταμερίσωμεν κατά Ατομον τήν
προσπάθειαν έκάστου δργάνου πρός

έπιτυχίαν τής Αστυνομεύσεως διά
τοΰτο ή γενική σκέψις είναι δτι τδ
πλήθος δύναται νά Αντικαταστήση
τήν ποιότητα. Είς τήν περίπτωσιν
δμως ταύτην δύναται ή κοινωνία δπως καί παλαιότερον νά άντικαταστήση τά Αστυνομικά σώματα διά
στρατιωτών, οί δποΐσι λαμβάνουν συ
νήθως πολύ χαμηλότερο'/ μισθόν άπδ
τδν τοιοΰτον οίουδήποτε Αστυνομικού.
’Ακόμη καί ή μέση λύσις φαίνεται
δτι Αποτυγχάνει είς τάς πλείστας τών
περιπτώσεων.
ΣυγκριτικαΙ μελέται τοΰ μισθολο
γίου τών Απλών Αστυνομικών δεικνύ
ουν δτι οί μισθοί των είναι Ανάλογοι
καί βαίνουν αυξανόμενοι σχεδόν παραλλήλως μέ τούς τοιούτους τών ει

δικευμένων έργατών βιομηχανίας είς
τάς πλείστας τών χωρών. Ό βιομηχα
νικός έργάτης είς τάς πλείστας
χώρας προέρχεται συνήθως άπδ
μίαν μάλλον χαμηλήν κοινωνικήν
τάξιν,
έχει πιθανώς τελειώσει
τδ δημοτικόν σχολεΐον καί ίσως
μίαν έπαγγελματικήν σχολήν καί έκτελεΐ κατά τδ πλεΐστον έργασίαν περιωρισμένης εύθύνης μή Απαιτούσαν
πολλήν διανοητικήν προσπάθειαν.
’Ανάλογος περίπου είναι καί ή κοι
νωνική προέλευσις τοΰ Αστυνομικού
δργάνου, ή έκπαίδευσίς του καί ή έπαγγελματική κατάρτισίς του. Ή
διαφορά δμως έγκειται είς τδ γεγονός
δτι κατά τδ πλεΐστον ή έργασία τοΰ
Αστυνομικού είναι έντελώς διάφορος
χωρίς νά χρειάζεται νά τήν περιγρά-

ψωμεν. Γενικώς πάντως κρίνεται Απδ
τούς ειδικούς ώς έργασία ποιότητος
καί ώς τοιαύτη θά έπρεπεν νά έκτελήται άπδ άναλόγως καταρτισμένα
καί Αναλόγως άμοιβάμενα πρόσωπα.
Τοΰτο φαίνεται καί Απδ τδ γεγονός
στι είς τήν Αγγλικήν Αστυνομικός οίουδήπστε βαθμού Αποκαλεΐται O F F I
CER τουτέστιν Αξιωματικός καί οί
SH ER lF καί MARSAL παλαιότερον
έφέροντο Απδ Αξιωματικούς άνωτέρου
βαθμοΰ. Τδ αύτδ Ισχύει καί διά τδ
αγγλικόν CONSTABLE, τδ σκανδιναυϊκόν LENSMANN καί σχετικώς
μέ τδ γαλλικόν GENS D’ ARMES.
Οί Ανωτέρω τίτλοι άρχήθεν κατείχοντο είτε άπδ αιρετούς άρχοντας,
μιάς κοινότητας, είτε Απδ εύγενεΐς
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Ευνομούμενη περιοχή, δηλαδή κοινωνία τής οποίας
αυτά τα ίδια μέλη της ένδιαφέρονται διά την καλήν
λειτουργίαν της και άσκοϋν εθελουσίως έντονον
κοινωνικόν έλεγχον επί των πράξεων άλλήλων δέν
έχει σοβαρά έξοδα άστυνομεύσεως. Άντιθέτω ς κοι
νωνία μή συμπαγής, με χαμηλόν ή καί ανύπαρκτον
κοινωνικόν έλεγχον ύφίσταται σοβαρός οικονομι
κός καί κοινωνικός ζημίας.
είς τούς όποιους δ βασιλεύς ένεπιστεύετο τήν άατυνόμευσιν μιάς πε
ριοχής, δίδων εις αυτούς καί σχετικάς διχαστικάς έξουσίας. Ή συντήρησις των σωμάτων Αστυνομίας ήτο
ύπόθεσις τής δμάδος ήτις έζη είς τόν
ώρισμένον ύπο άστυνόμευσιν χώρον
καί συνήθως Ανάλογος μέ τήν ποιό
τητα τοΰ έκτελουμένου έργου δσον
άφορόί τάς ύποχρεωτικάς εισφοράς
καί τά έπιβαλλόμενα πρόστιμα τά ό
ποια Απετέλουν τά έσοδα τοΰ σώμα
τος. "Οπως είναι φυσικόν εΰνομουμένη περιοχή, δηλαδή κοινωνία τής ό
ποιας αύτά τά ίδια μέλη της ένδιεφέροντο διά τήν καλήν λειτουργίαν
της καί ήσκουν έθελουσίως έντονον
κοινωνικόν έλεγχον έπί τών πράξεων
άλλήλων, δέν είχε σοβαρά έξοδα άστυνομεύσεως. ’Αντιθέτως κοινωνία
μή συμπαγής μέ χαμηλόν ή καί Α
νύπαρκτον κοινωνικόν έλεγχον ύφίστατο σοβαράς οίκονομικάς καί κοινωνικάς ζημίας λόγψ τοΰ δτι ή λει
τουργία της εις τόν τομέα τής άστυνομεΰσεως Απήτει σοβαράς δαπάνας.
Τό αύτό συμβαίνει καί σήμερον. Ή
διαφορά έγκειται εις τό γεγονός δτι
τά έξοδα καταβάλλονται έκ τοΰ δη
μοσίου προϋπολογισμού καί αυξάνουν
τά φορολογικά βάρη τών πολιτών. Ή
Αναλογία Αστυνομικών πρός τούς πολίτας διαφέρει Ασφαλώς Από κράτους
είς κράτος καί είς χώρας μέ δημοτι
κήν Αστυνομίαν Από πόλεως είς πόλιν. Διά τοΰτο συγκριτικαί μελέται
διά τήν άνεΰρευσιν μιας άρίστης Α
ναλογίας είναι μάλλον θεωρητικής
Αξίας. Έ άν θεωρήσωμεν τήν Δ. Ευ
ρώπην Από Απόψεως Αστυνομεύσεως
θά ίδωμεν δτι αί πλέον εύνομούμεναι
χώραι είναι αί Σκανδιναυϊκαί καθώς
καί ή Μ. Βρεττανία. 'Η Αστυνόμευσις
τοΰ χώρου είς τάς χώρας ταύτας εί
ναι κατ’ Αρχήν ύπόθεσις τών δήμων
έν συνεργασίφ μέ τό κράτος. Είς τήν
Σκανδιναυίαν ή Αστυνομία ύπάγεται
συνήθως υπό τό Τπουργεΐον Δικαιο
σύνης καί διαιρείται είς τήν καθ’ αότοΰ Αστυνομίαν ήτις Αστυνομεύει τάς
πόλεις καί είς τό LENSMANNSVESEN (Αστυνομία ύπαίθρου), ήτις Α
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παντάται είς τάς άγροτικάς περιοχάς. Οί Αστυνομικοί είς τάς χώρας
ταύτας προέρχονται συνήθως Από Αγροτικάς οικογένειας καί είναι συνή
θως Απόφοιτοι γυμνασίου ή τουλάχι
στον σχολαρχείου. Πολύ σπανίως καί
μόνον κατόπιν ειδικής άδειας φέρουν
δπλα καί ούτε καί οί ίδιοι, ούτε τό
κοινόν έχουν τήν έντύπωσιν δτι Απο
τελούν διάφορον κοινωνικήν δμάδα.
Διά τήν δημιουργίαν περαιτέρω δε
σμών μετά τοΰ κοινού είναι σύνηθες
νά γίνονται έπισκέψεις τών Αστυνομι
κών είς δημοτικά σχολεία, έπιδείξεις
κλπ., σκοπόν έχουσαι νά έδραιώσουν
τό αίσθημα τών δεσμών μεταξύ κοι
νωνίας καί Αστυνομίας. Είς κολλάς
περιπτώσεις ή έκφρασις «ONKELPO LITI» (δ θείος δ Αστυνομικός)
περιγράφει φιλικόν καί προστατευτι
κόν πρόσωπον γνωστόν είς τά πλείστα τών παιδιών παρά φράσιν διά τής
όποιας αί μητέρες τρομοκρατούν τά
τέκνα των, δπως συμβαίνει είς Αλλος
χώρας. Διά τόν έλεγχον τών συγκεν
τρώσεων ή σκανδιναυϊκή Αστυνομία
διαθέτει πανάρχαια Αλλά πολύ Απο
τελεσματικά μέσα δπως τήν έφιππον
Αστυνομίαν καί τούς Αστυνομικούς
κύνας. ’Από άπόψεως διαρθρώσεως δι
αιρείται είς τήν Αστυνομίαν δημοσίας
τάξεως, τήν Αστυνομίαν έγκλήματος,
τήν Αστυνομίαν Αλλοδαπών, τήν Α
στυνομίαν λιμένων, τήν Αστυνομίαν
πληροφοριών καί Αλλους κλάδους, οίτινες έλέγχονται άπό αιρετούς Αρχον
τας άναλόγως μέ τήν περίπτωσιν. Οί
Αριθμοί είναι γενικώς χαμηλοί καί
είναι Αμφίβολον έάν ή Σουηδία, μέ
πληθυσμόν ίσον πρός τόν τής 'Ελλά
δος, έχει περισσοτέρους άπό 10.000
Αστυνομικούς παντός είδους. Είς τήν
Νορβηγίαν είς μίαν ήμιαγροτικήν πε
ριφέρειαν /μέ Ανω τών 30.000 κατοί
κους υπάρχουν συνήθως 20— 30 ύπαιθροφύλακες, ούτως είπεϊν.
Διάφορος είναι ή διάρθρωσις τής
γαλλικής Αστυνομίας, ήτις άπετέλεσε καί τό ύπόδειγμα πολλών Αλλων
εύρωπαϊκών Αστυνομιών. Πρό τοΰ
Ναπολέοντος ή Αστυνομία ήτο συνή
θως δημοτική καί τό κράτος έχρησι-

μοποίει ώρισμένα στρατιωτικά τμή
ματα διά τήν Αστυνόμευσιν καί φρούρησιν τοΰ χώρου. Ή όνομασία GENS
D ’ A r MES προέρχεται κατά τά φαι
νόμενα Από τά τέλη τοΰ ΙΟΟετοΰς πο
λέμου έσήμαινε κατ’ Αρχήν τούς
λόχους μικροευγενών καί μισθοφό
ρων, οί όποιοι μεταξύ τών Αλλων έχρησιμοποιοΰντο Από τούς Γάλλους
βασιλείς διά τήν Αμυναν τής χώρας
καί τήν τήρησιν τής τάξεως. Ούτοι
ήισαν έφιπποι καί πρόδρομοι τής ση
μερινής γαλλικής GENDARMERIE,
ήτις διαθέτει περί τούς 70.000 Ανδρας καί υπάγεται είς τό ύπουργεΐον
άμύνης. Αύτη διαθέτει στάσιμα τμή
ματα διαιρούμενα είς 4.000 περίπου
δμάδας φερούσας τήν σχετικώς Αρχαίαν δνσμασίαν BRIGADE έκ 10 15 Ανδρών έκάστη καί τήν κινητήν
τοιαύτην Αποτελουμένην άπό 125 ίλας έξ 135 Ανδρών έκάστη. Αύτη
κατά τό παλαιόν πρότυπον δύναται
νά άποσταλή ώς ένίσχυσις είς οίονδήποτε σημείον τής χώρας. Ή Ανωτέρω
δύναμις είναι έξωπλισμένη διά έλαφρών Αρμάτων καί τεθωρακισμένων,
δΓ έλικοπτέρων κλπ. καί υποδιαιρεί
ται άναλόγως τών καθηκόντων είς λιμενοφυλακήν, Αεροφυλακήν, Αστυνο
μίαν Αποικιών κλπ. "Οσον Αφορά τήν
γαλλικήν Αστυνομίαν πόλεων, αύτη.
διαιρείται είς τάς δημοτικάς Αστυνο
μίας τών διαφόρων πόλεων (GARDlENS DE LA ΡΑ ΙΧ , φύλακες τής
ειρήνης) , αί όποϊαι συνεργάζονται μέ
τήν κατά τόπους Gendarmrie καί τάς
υπηρεσίας δημοσίας Ασφαλείας, συνή
θως έν πολιτική περί βολή, αί όποϊαι
συνεργάζονται μέ τήν δικαστικήν Α
στυνομίαν. Μέρος έπίσης τής Αστυνο
μίας άποτελοΰν καί οί δημοκρατικοί
λόχοι Ασφαλείας τών όποιων τά κα
θήκοντα είναι πολλά καί διάφορα
Από τής τηρήσεως τής τροχαίας τά
ξεως μέχρι τής διαλύσεως τών διαδη
λώσεων καί τής προστασίας τής ζωής
τών πολιτών είς τήν θάλασσαν καί τά
δρη.
Ή γαλλική δικαστική Αστυνομία
Αποτελεί μάλλον ιδιαίτερον κλάδον
καί συνεργάζεται κυρίως μέ τάς Ανακριτικάς, είσαγγελικάς καί δικαστικάς άρχάς. ’Αποτελεΐται Από τούς
κλάδους τής Ασφαλείας πόλεων, περιφερειακάς δμάδας δικαστικής Αστυ
νομίας καί τάς κεντρικάς υπηρεσίας
διώξεως έμπορίου λευκής σαρκός,
ναρκωτικών καί οικονομικών έγκλημάτων. "Ετερον τμήμα τής γαλλικής
Αστυνομίας άσχολείται μέ τήν συλλο
γήν γενικών καί ειδικών πληροφορι
ών. Περιττόν νά λεχθή δτι είς τό τμή-

μα τοΰτο ύπηρετοΰν μόνον έπίλεκτοι
και πολύ μορφωμένοι Αστυνομικοί,
διότι είς μίαν δημοκρατικήν χώραν ή
συλλογή τοιούτων πληροφοριών συγ
χρόνως μέ τόν σεβασμόν των δικαιω
μάτων τών πολιτών περί τοΰ έλευθέρως έκφράζιεσθαι καί συνέρχεσθαι έντός τών πλαισίων τοΰ νόμου είναι έξαιρετικώς δύσκολον εργον. Συχνάκις γίνονται παραβάσεις αί όποιοι έκθέτουν μέσψ τοΰ υπουργού τών έσωτερικών όλόκληρον τήν κυβέρνησιν
ένώπιον τής κοινής γνώμης.
Ή Αστυνομία πληροφοριών άποτελεΐται Από τό τμήμα έπαναστατικών
όργανώσεων, τό τμήμα συνδικαλισμού
καί κοινωνικών θεμάτων, τό τμήμα
πολιτικών κινήσεων καί κομμάτων,
τό τμήμα οικονομικών καί τραπεζι
κών υποθέσεων, τό τμήμα Αλλοδαπής
καί Αποικιών, τό τμήμα μέσων ένημερώσεως, τό τμήμα ξένων έπαφών
καί ειδικών υποθέσεων, τό τμήμα έρευνών καί τελευταΐον τό τμήμα σύν
θετε ως πληροφοριών τό όποιον έκδίδει έβδομαδιαΐον δελτίον πρός χρήσιν τοΰ ύπουργοΰ, πρωθυπουργού καί
προέδρου καθώς καί μηνιαΐον δελτίον.
"Ετερον τμήμα Ασχολεΐςαι μέ τά κα
ζίνα, λέσχας, κλπ. Φαίνεται δτι τό
τμήμα πληροφοριών Απασχολεί πλέον
τών 3.000 ύπαλλήλους είς τήν χώ
ραν καί Ασφαλώς Αναριθμήτους πληροφορ ιοδότας καί πράκτορας. 0 ί τε
λευταίοι άπσκαλοΰνται κοινώς BARBQUZES, ένψ οί Αστυνομικοί άποκαλούνται Από τό κοινόν FLICKS. Ό
όρθός τίτλος δμως είναι AGENT DE
POLICE.
Ή Αστυνομία τών Παρισίων Απο
τελεί Ιδιαιτέραν μονάδα καί διατη
ρεί πολλούς έκ τών χαρακτήρων τής
παλαιάς δημοτικής Αστυνομίας τής ό
ποιας ή παράδοσις Ανάγεται είς τόν
Μεσαίωνα. Προϊστάμενός της είναι δ
P r E F E T , τίτλος μεσαιωνικό - ρωμα
ϊκός, δστις συνεργάζεται μέ τόν δή
μαρχον καί τόν νομάρχην έπΐ θεμά
των Αατυνομεύσεως τοΰ χώρου τής
πόλεως καί τών προαστείων. Ή διάρθρωσίς της είναι περίπου Ανάλογος
μέ τήν τοιαΰτην τής κρατικής Αστυ
νομίας, Αλλά έχει έπί πλέον ώρισμένα παραδοσιακά καθήκοντα, κληρονομηθέντα Από παλαιοτέρας έποχάς.
Δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ή γαλλι
κή Αστυνομία είναι μάλλον εύθηνή,
διότι ή POLICE καί ή GENDARMEr IE διαθέτουν 105.000 Ανδρος
είς τήν μητρόπολιν καί τάς Αποικίας
Από τών νήσων τοΰ Ειρηνικού μέχρι
ώρισμένων χωρών τής ’Αφρικής, πε
ριοχήν μεγάλης έκτάσεως καί πλη

θυσμού Ανω τών 60.000.000. Ή Γαλ
λία δαπανά περίπου 3.930 έκατομμύρ·ια φράγκων διά τήν POLICE έκ
τών όποιων 3.600 έκατομμύρια διά
τό προσωπικόν. Διά τήν GENDAR
MERIE 3.500 περίπου έκ τών όποι
ων 3.000 περίπου διά τό προσωπικόν.
Γενικώς ή φήμη τής γαλλικής Α
στυνομίας ποικίλλει είς τούς διαφό
ρους τομείς είς τά διάφορα κοινωνικά
στρώματα. Αδτη δέν έχει βεβαίως
τήν φήμην τών σκανδιναυϊκών Αστυ
νομιών Από Απόψεως συμπεριφοράς

καί Αντικειμενικότητας καθώς καί
ποιότητος Ανθρωπίνου ύλικοΰ, Αλλά
Αποτελεί ικανοποιητικήν έργασίαν
λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή ψυχολο
γία τοΰ Γάλλου καθώς καί ή νοτροπία του είναι διάφορος τής τών πο
λιτισμένων Σκανδιναυών. Αί συγ
κρούσεις μέ τούς φοιτητάς, ή πληθύς
τών ξένων καί Αλλοι παράγοντες κάμνσυν τό Ιργον της έξαιρετικώς δύ
σκολον. Φαίνεται πάντως, δτι δ μέ
σος Γάλλος, είναι ικανοποιημένος
Από τήν έργασίαν της.

Τροχονόμος τής Μητροπολιτικής Αστυνομίας τού Λονδίνου είς μίαν κεντρικήν
λεωφόρον τής Βρεττανικής μεγαλουπόλεως.

Είς τήν Σκανδιναυΐαν ή άστννομία υπάγεται συνή
θως υπό τό Ύ πουργειον Δικαιοσύνης και διαιρεί
ται είς τήν καθ' αύτοϋ Αστυνομίαν, ήτις αστυνο
μεύει τάς πόλεις καί είς τό Leusmannsyesen ( αστυ
νομία υπαίθρου), ήτις απαντάται είς τάς αγροτι
κός περιοχάς.
37

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΑ Σ ΤΑΞΕΩΣ
p

Π Ι ΤΑ1Σ Α Γ ΙΑ ΙΣ Η Μ ΕΡΑ 1Σ των Χριστουγέννων και τώ Νέω ’Έ τει ενχομαι προς άπαντας υμάς υγείαν, χαράν καί πάσαν ατομικήν καί οικογενεια
κήν ευτυχίαν.
Το απερχόμενόν έτος υπήρξεν έτος δοκιμασίας διά το ’'Εθνος, το όποιον, χά
ρις εις την νεαν επεμβασιν των ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπανεϋρε την ορθήν πορείαν
του προς τήν πρόοδον καί τήν ευημερίαν.
Τ(1 Σώματα Ασφαλείας επραξαν καί πάλιν εις το ακέραιον το καθήκον των,
ηδη δε ομοϋ μετά των ’Ενόπλων Δυνάμεων έγγυώνται τήν Δημοσίαν Τάξιν καί
Ασφάλειαν, προϋποθέσεις δλως απαραιτήτους διά πάσαν περαιτέρω έΟν κήν
δραστηριότητα.
Τό Νέον Έ τ ος 1974 πρέπει νά άποτελέση τήν αφετηρίαν μιας νέας έξορμήσεως διά την κατάκτησιν καί διατήρησιν τής αγάπης τοϋ 'Ελληνικού λαού, τόσον
βασικής δια την επιτυχή άσκησιν τοϋ έργου σας.
Α γιον Φως τής Βηθλεεμ, τό όποιον επί αιώνας καταυγάζει καί καθο
δηγεί την ανθρωπότητα, ας αποτελεση και δι όλους υμάς οδηγόν, ΐνα φέρητε
εις πέρας, κατα τον καλλιτερον τροπον, τήν εθνικήν καί κοινωνικήν αποστο
λήν σας.
'Ο ' Υ π ο υ ρ γ ό ς
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Τ Σ Ο Υ Μ Α Ν Η Σ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Λ/Γ ^

Α ΙΣ Θ Η Μ Α ΤΑ Α Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ Ε Ω Σ καί κατανΰξεως καί εν μέσω των διεt θνων αναστατώσεων και παθών, εωρτασε προσφάτως ή Χριστιανική άνθοωποτης την Γεννησιν τοϋ Θεανθρώπου - Λυτρωτοϋ.
( 5 Αφού εστάθη ευλαβικά γονυπετής προ τής Φάτνης τοϋ Θείου Βρέφους διά
να άντληση δύναμιν, ελπίδα καί παρηγοριάν, από τά Θεία νάματα τοϋ Χριστιανι
σμού, υποδέχεται, εντός ολίγου, τό Νέον ’Έτος,- πλήρης ελπίδων ειρήνης καί
αγαπης. Ιδιαιτέρως χαρμοσυνον και ελπιδοφόρον διαγράφεται τό πλαίσιον τοϋ
Νέου ’Έτους διά τήν Ελληνικήν Πατρίδα.
Ο άγων διά μίαν καλλιτέραν καί εύτυχεστέραν Νέαν Ε λληνικήν Ε π ο χή ν
εισέρχεται υπο αριστους οιωνούς εις τήν πλέον δημιουργικήν του φάσιν, χάρις εις
τήν υπό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων άναληφθεΐσαν νέαν πρωτοβουλίαν.
Τα παντα υπόσχονται, οτι η Ιστορική καί άνευ προηγουμένου επιτυχία,
εις όλους τούς τομείς δραστηριότητος, θά στέψη τάς προσπάθειας τών Ελλήνω ν.
Εν ομονοια και ενοτητι, ο Ελληνικός λαός βαδίζει σταθερώς τήν οδόν τής ανα
δημιουργίας, προς πραγμάτωσιν εύγενών κατακτήσεων με έγγύησιν τάς Ενόπλους
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, αίτινες ενσαρκώνουν τήν ϋπαρζιν καί τό
μεγαλείον τοϋ ’Έθνους.
’Αξιωματικοί, κατώτεροι αστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι τής ’Α 
στυνομίας Πόλεων. Εις την λαμπρόν 'Ιστορίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προστί
θεται εις εϊσέτι χρόνος. Τό Νέον Έ τος ευρίσκει τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Π όλέων εις τάς γνωρίμους επάλξεις τοϋ καθήκοντος, εν θαυμαστώ δημιουργικά)
όργασμώ.
Αξιωματικοί και κατώτεροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, αισθάνομαι ιδιαιτέ
ραν χαράν, απευθυνόμενος προς υμάς, όχι μόνον διά νά σάς ευχηθώ, αλλά καί διά

)

^

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΟΕΣΙΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΟ Υ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ό ολικός άριθμός των
τροχαίων άτυχημάτων
έμφανίζει γενικώς σταθερόν
τάσιν αύξήσεως άπό τοΰ
τέλους τοΰ Β' Παγκοσμίου
Πολέμου (1945) καί εκ είθε ν.
2. Ή αΰξησις τοΰ βαθμοΰ
μηχανοκινήσεως μιας χώρας
(έκφραζομένη διά τοΰ
άριθμοΰ μηχανοκινήτων

οχημάτων άνά κάτοικον)
άκολουθεΐται, κατά γενικόν
κανόνα, όπό έλαττώσεως
τοΰ άριθμοΰ τών νεκρών
έκ τροχαίου άτυχήματος άνά
κυκλοφορούν όχημα.
3. Ή αΰξησις τοΰ βαθμοΰ
μηχανοκινήσεως μιας χώρας
κατά τά προηγούμενα
άκολουθεΐται, κατά γενικόν

Δ/ ρος Ί α τ ρ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ ’Α θ η ν ώ ν

Ρ

Ή έρευνα Ιπί τής άσφαλείας τής
κυκλοφορίας λαμβάνει σήμερον Ιδιαι
τέρως ύπ’ δψιν τά δεδομένα τής στα
τιστικής, διότι ταΰτα παρέχουν βασικάς πληροφορίας έπί τής σχετικής
σημασίας καί τοΰ ρόλου τόν όποιον
διαδραματίζουν οί πολλοί καί διάφο
ροι παράγοντες οί ύπεισερχόμενοι είς
τό άτύχημα. ’Επίσης, διότι ταΰτα άποτελούν πρακτικόν δδηγόν μεθόδων
προς πρόληψιν τοΰ άτυχήματος καί
βοηθούν είς τήν διαχάραξιν τών κα
τευθύνσεων τάς όποιας πρέπει νά άκολουθήση ή περαιτέρω έρευνα πρός
έξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων.
Τά δεδομένα τής στατιστικής είναι
άπαραίτητα διά νά κριθή ή επιτυχία
τυχόν έφαρμοσθέντων μέτρων, άπεικονίζουν τάς έπικρατούσας τάσεις είς
τήν σύνολον κατάστασιν τής κυκλο
φορίας καί χρησιμεύουν τέλος διά τήν

έκτίμησιν τών πιθανοτήτων άτυχήμα
τος τάς όποιας έμφανίζουν αί διάφο
ροι κατηγορίαι τών χρησιμοποιούντων τάς δδούς άτόμων καί οί διάφο
ροι τύποι δχημάτων καί όδών.
Ή κλασσικωτέρα καί εύκολώτερον
λαμβανομένη είκών τού άτυχήματος
είναι ό άριθμός τών έπισυμβαινόντων
τροχαίων άτυχημάτων κατ’ έτος ή
κατ’ άλλα χρονικά διαστήματα, έν συ
ναρτήσει βεβαίως πρός τό μέγεθος τής
κυκλοφορίας καί τόν έκάστοτε άριθμόν τών έν χρήσει όχημάτων. Τά
έκ τοιούτων στατιστικών προκύπτοντα στοιχεία θεωρούνται σήμερον τε
λείως άπαραίτητα πρός υπολογισμόν
τής μελλοντικής άναπτύξεως τής κυ
κλοφορίας, ένέχουν δέ ίδιάζουσαν βα
ρύτητα διά τούς προγραμματιστάς
νέων όδικών κατασκευών καί νέων
συστημάτων τροχαίας άσφαλείας.

ΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
της άοεδαιότητος καί τού άγ
χους τήν όποιαν δημιουργούν διάφορα
σύγχρονα προβλήματα, πολλοί άνησυχοϋν καθημερινώς διά τήν πιθανότη
τα τήν όποιαν έχουν να φονευθοΰν ή
τραυματισθοΰν είς τροχαϊον άτύχημα,
άλλοι άνησυχούν διά τον ίδιον κίνδυ
νο'/ τόν όποιον διατρέχει ή οικογένεια
των ή ό κύκλος τών φίλων των1 καί
άλλοι διά τήν πιθανότητα νά κατα
στούν οί ίδιοι αίτιοι θανάτου ή τραυ
ματισμού τών συνανθρώπων των. Δημιουργεϊται, κατά συνέπειαν, πρόβλη
μα διά τήν δδικήν άσφάλειαν είς τήν
συνείδησιν μεγάλου τμήματος τής
άνθρωπότητος καί προβάλλει ώς έπιτακτικής σημασίας ή άνάγκη δπως τό
δλον πρόβλημα έξετασθή μέ μεθοδικότητα καί άποκαλύψη δσον τό δυνα
τόν περισσοτέρας πτυχάς του.
38

κανόνα, ύπό αύξήσεως τοΰ
άριθμοΰ τών νεκρών έκ
τροχαίου άτυχήματος άνά
κάτοικον τής χώρας.

*Υπό ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΤΣΑΧΑΓΕΑ

Διαπιστώσεις
Ή κατά τά τελευταία έτη διαρκής
αδξησις τών δδικών ταξ ιδίων έπί
παγκοσμίου έπιπέδου έφερεν είς τήν
έπιφάνειαν τήν Ιδιαιτέραν σημασίαν
τής συντονισμένης διεθνούς μελέτης
τής δδικής άσφαλείας. Κάθε ένδιαφεραμένη χώρα άντλεί πολύτιμα διδά
γματα έκ τών πληροφοριών έξ άλλων
χωρών καί έκ τών άνταλλαγών άπόψεων έπί θεμάτων άσφαλείας. Πρά
γματι, πολλά προβλήματα έμφανίζουν κοινήν δψιν είς τδ σύνολον τών
ένδιαφερομένων χωρών καί θά ήδύναντο κατά λογικήν συνέπειαν νά έξετάζωνται άπδ κοινού. Έ ξ άλλου,
άναμφισβήτητος κοινή ωφέλεια προ
κύπτει δταν αί λύσεις αί εύρεθεΐσαι
είς μίαν χώραν οι’ έν συγκεκριμένον
πρόβλημα κοινσποιώντα; διά τού συ
στήματος μονίμου συνεργασίας καί
είς τάς άλλας. Κλασσικόν παράδει
γμα έν προκειμένψ άποτελεί ή πείρα
έπί τών αυτοκινητοδρόμων, τήν ό
ποιαν διέθετον άρχικώς όλίγαι μόνον
άμερικανικαί καί εύρωπαϊκαί χώραι
καί ή δποία ήδη άποτελεί τήν βάσιν
διαχαράξεως έκσυγχρονισμένου συ
στήματος δδικής άσφαλείας είς τδ
πλειστόν τών ύπδ άνάπτυξιν χωρών,
θ ά ήδύνατο νά άναφερθή δμοίως ή
άνάλυσις τού τρόπου κατά τδν όποι
ον ή συχνότης τών άτυχημάτων ποι
κίλλει έν συναρτήσει πρδς διαφόρους
μεταβλητάς, ήτις δύναται νά παρέξη
πολύτιμα στοιχεία είς τούς προγραμ
ματίζοντας μέτρα προλήψεως τού άτυχήματος, δεδομένου δτι καθιστά
τούτους ικανούς νά έπιλέξουν τάς καλυτέρας καί πλέον δοκιμασμένα; με
θόδους προλήψεως καί νά έκτιμήσουν
μέ γνώμονα ούχί μόνον τά θεωρητικά
δεδομένα άλλά καί τήν πραγματικό
τητα τήν άξίαν καί τήν άπστελεσματικότητα μιάς έκάστης τούτων.

♦

Σύγκρουσις τήν 8.7.73 είς τήν Λεωφόρον Αλεξάνδρας καί Λοακάρεως.
Τό άποτέλεσμα: Δυο βσρέως τρουματίαι καί είς ελαφρώς. (Φωτογραφία
τής Τροχαίας Αθηνών).

Πρακτικά Συμπεράσματα
ΤΑ Π ΡΑ ΚΤΙΚΑ ΣΓΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ έκ τής συγκριτικής άναλύσεως τών διεθνών στατιστικών στοι
χείων, κατά τά άνωτέρω, ύπδ τό φώς
τής νεωτάτης έρεύνης, διαγράφονται
ώς έξης:
1. Ό δλικδς άριθμδς τών τροχαί
ων άτυχημάτων έμφανίζει γενικώς
αταθεράν τάσιν αύξήσεως άπδ τού τέ
λους τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου
(1945) καί έκεΐθεν.
2. Ή αδξησις τού βαθμού μηχανοκινήσεως μιάς χώρας (έκφραζομένη
διά τού άριθμσΰ μηχανοκινήτων όχη-

Ή μεγάλη τοχύτης είχεν ώς αποτέλεσμα τόν θάνοτον μιάς γυναικός
καί τόν σοβαρόν τρουματισμόν τοϋ οδηγού. Τό άτύχημα είς τήν Λεω
φόρον Θησέως (Φωτογραφία τής Τροχαίας Αθηνών).
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μάτων άνά κάτοικον) άκολουθείται,
κατά γενικόν κανόνα, ύπό έλαττώσεως τοΰ άριθμοΰ τών νεκρών έκ τρο
χαίου άτυχήματος άνά κυκλοφορούν
δχηιμα.
3. Ή. αύξησις τού βαθμού μηχανοκινήσεως μιας χώρας κατά τά προη
γούμενα άκολουθείται, κατά γενικόν
κανόνα, ύπό αύξήσεως τού άριθμοΰ
τών νεκρών έκ τροχαίου άτυχήματος
άνά κάτοικον της χώρας.
4. Παρά τάς μεγάλας διαφοράς
τών συνθηκών τροχαίας κυκλοφορίας
εις τάς διαφόρους χώρας, 6 άριθμός
τών νεκρών έκ τροχαίου άτυχήματος,
διά δοθεΐσαν χώραν, δύναται είς τό
πλειστόν τών περιπτώσεων νά προκαθορισθή έκ μόνης της γνώσεως τού
πληθυσμού τής χώρας καί τού άριθμού τών .κυκλοφορούντων δχημάτων.
Κλασσικά παραμένουν έν προκειμένψ τά εύρήματα έρεύνης διενεργηθείσης τό 1938 είς 20 χώρας καί τά
όποια κατέληξαν είς τήν διατύπωσιν
μαθηματικού τύπου ύπολογισμοΰ τού
άριθμοΰ τών νεκρών:
D = 0,0003 (ΝΡ2) -Ιένθα D είναι δ άριθμός τών νεκρών
έκ τροχαίου άτυχήματος κατά τήν
διάρκειαν τού έτους, Ν δ άριθμός τών
κυκλοφορούνταν/ δχημάτων καί Ρ δ
πληθυσμός (Sumeed, 1949).
Σήμερον δμως πιστεύομεν δτι ό ώς
άνω τύπος άποτελεΐ σύνοψιν τών έμπειρικών δεδομένων καί δέν φαίνεται
πιθανόν δτι οδτος θά έξακόλουθή νά
ίσχύη καί είς τό μέλλον. Μέχρι στι
γμής, ούτος άνταποκρίνεται είς τήν
ίισχύουσαν πραγματικότητα είς πολλάς έκ τών μεγάλων χωρών τού κό
σμου άλλ’ ούχί καί διά τάς ύπό άνάπτυξιν ή ύπαναπτύκτους περιοχάς.
5. Ό κίνδυνος θανάτου, σχετικός
πρός τόν κίνδυνον τραυματισμού, εί
ναι μεγαλύτερος διά τούς πεζούς άπό
δ,τι διά τούς λοιπούς χρήστας τής
όδοΰ.
6. Ό άριθμός τών πεζών νεκρών
είς μίαν χώραν έξαρτάται έν μεγάλφ
μέτρψ έκ τού πληθυσμού αύτής καί
ούχί τόσον έκ τοΰ βαθμού μηχανοκινήσεώς της.
7. ’Επί αύξήσεως τού βαθμού μηχανοποιήσεως μιας χώρας, αί βλ'άβαι
τών έπιβαινόντων τών μηχανοκινή
των δχημάτων, κατά γενικόν κανόνα,
αύξάνουν καί συμβαδίζουν μέ τόν άριθμόν τών τραυματιών πεζών.
8. Ή μικροτέρα συχνότης τροχαί
ων άτυχημάτων παρατηρεΐται είς
τούς αυτοκινητοδρόμους καί τάς ά40

γροτικάς δδούς τής ύπαίθρου χώρας,
ή δέ μεγαλυτέρα συχνότης είς τό
κέντρον τών μεγάλων πόλεων.
9. Τό ποσοστόν έκ θανάτων είναι
χαμηλόν είς τά άστι.κά κέντρα καί
υψηλόν είς τάς δδικάς αρτηρίας τάς
δδηγούσας είς μεγάλας πόλεις καί μή
δποκειμένας είς περιοριστικόν δριον
ταχύτητος τών κυκλοφορούντων δχη
μάτων.
10. Τό ύψηλότεραν ποσοστόν θνητότητος άπαντά είς άτομα προκεχωρημένης ήλικίας.
11. Ή συχνότης τών τροχαίων ά
τυχημάτων γενικώς είναι μεγαλυτέ
ρα κατά την νύκτα άπό δ,τι κατά
τήν διάρκειαν τής ήμέρας.
12. Ό δλικός άριθμός τών τροχαί
ων άτυχημάτων έμφανίζιεται ώς έπί
τό πλεΐστον μεγαλύτερος έπί ύγροΰ
καιρού άπό δ,τι έπί ξηρού καιρού κα
τά τόν χειμώνα, άν καί πιθανώς μι
κρότερος κατά τό θέρος.
13. Οί τραυματισμοί ένηλίκων πε
ζών είναι σχετικώς συχνότεροι κατά
τόν χειμώνα άπό δ,τι κατά τό θέ
ρος. Άντιθέτως, οί τραυματισμοί παι
διών πεζών είναι συχνότεροι κατά τό
θέρος.
14. Είς έκάστην χώραν, ή κατανο
μή τών τροχαίων άτυχημάτων, καθ’
ώρας τοΰ εικοσιτετραώρου, έμφανίζιει μίαν μεγίστην αιχμήν καθ’ ώρισμένας ώρας τών έργασίμων ήμερών.
Αί ώραι αύται ποικίλλουν άπό χώ
ρας είς χώραν άναλόγως τών τοπι
κών συνθηκών διαβιώσεως καί διακινήαεως καί άναλόγως τών τοπικών
ώραρίων έργασίας.
15. Έ ξ δλων τών κατηγοριών κυ
κλοφορούντων άτόμων είς τάς δδούς
(ένηλίκων καί παιδιών) οί μοτοσυκλεττισταί
καί μοτοποδηλατισταί
πλήττονται μέ τόν μεγαλύτερον άριθμόν άτυχημάτων.
16. Έ ξ δλων τών τύπων κυκλσφορούντων δχημάτων, τό μοτοποδήλατον είναι, άνά μίλιον διανυομένης άποστάσεως, τό πλέον έπικίνδυνον άπό
πλευράς κινδύνου διά τόν δδηγόν, άκολουθει δέ ώς δεύτερον έπικίνδυνον
τδ ποδήλατσν.
17. Έ ξ δλων τών κυκλοφορούντων
δχημάτων, τό μοτοποδήλατον είναι,
άνά μίλιον διανυομένης άποστάσεως,
τό πλέον έπικίνδυνον άπό πλευράς
κινδύνου διά τόν πεζόν χρήστην τής
δδοΰ.
18. "Οσον ό βαθμός μηχανοκινήσεως μιάς χώρας αύξάνει, παρατηρείται μία τάσις βελτιώσεως τής συμ
περιφοράς τοΰ χρήστου τής δδοΰ.
Παραλλήλως πρός τάς άνωτέρω

γενικάς διαπιστώσεις, δμως, ή άνάλυσις πολλών διεθνών στατιστικών
δεδομένων δεικνύει δτι αί συγκρί
σεις τών στοιχείων τών λαμβανομένων έπί έθνικών έπιπέδων είναι ένίοτε άμφιβόλου έγκυρότητος, συνε
π ε ίς έθνικών διαφορών ώς πρός πα
ράγοντας ώς τό κλίμα, ή τοπογραφία,
ή πυκνότης τοΰ πληθυσμού, ή ύφή
τοΰ πληθυσμού ίάστικός ή άγροτικός) κ λ .π . ’Άλλοτε πάλιν αί παρα
τηρούμενα: διαφοραί πιθανώς πηγά
ζουν έκ μεγάλου πλήθους σχετικώς
άσηιμάντων παραγόντων, οί όποιοι δ
μως τελικώς δδηγοΰν είς τό συμπέρα
σμα δτι, άν ληφθοΰν ύπ’ δψιν καί με
λετηθούν αί διάφοροι λεπτομέρεια: αί
άακοΰσαι έπίδρασιν έπί τής δδικής
άσφαλείας, δύναται νά έπιτευχθή ση
μαντική έλάττωσις τών τροχαίων ά
τυχημάτων άνευ ριζοσπαστικών άλλαγών έν τή κοινωνία καί άνευ υίοθετήσεως ύπερμέτρως δαπανηρών ή
έξόχως καταπιεστικών μέτρων.

Ψυχολογική θεώρησις
Ρ
Π Ι ΤΟΓ ΘΕΜΑΤΟΣ τούτου
^
τής συμβολής πλήθους παρα
γόντων δυναμένων νά έπηρεάσουν
τήν σύνολον φαινομενολογίαν τοΰ
τροχαίου άτυχήματος πολλά δύναται νά προσφέρη ή σύγχρονος ψυ
χολογία τής δδικής κυκλοφορίας, έρειδομένη έπί σχετικώς σταθερών βά
σεων, κτηθεισών ήδη άπό τών πρώ
των δεκαετηρίδων τοΰ αίώνος μας.
Πράγματι, είς πολλάς χώρας ύφίσταται ήδη έν έξελίξει σοβαρά ψυχολο
γική έρευνα, έργαστηριακή καί κλι
νική, άφορώσα είς τά προβλήματα
τής κυκλοφορίας καί έχει ήδη είς τό
ένεργητικόν της άφθονα θετικά άποτελέσματα. Παρ’ δλον δέ δτι ώρισμέναι έκ τών έν λόγψ έργασιών διακρίνονται διά μίαν στενότητα τοΰ πρί
σματος θεωρήσεως καί παραμελούν
ούσιώδεις πτυχάς τοΰ προβλήματος
(π.χ. ή έργσνομική μελέτη τής κυ
κλοφορίας εύρίσκεται είσέτι είς έμβρυϊκήν κατάστασιν), δλαι έχουν είς
τό ένεργητικόν των τήν κινητοποίησιν σειράς διερευνήσεων ένδιαφερουσών καί έλπιδοφόρων. Ή θέσις οδτω
τού προβλήματος τής κυκλοφορίας
άπό έπιστημονικής άπόψεως άρκεϊ
διά νά δικαιολονηθή ή έπιχείρησις
τής συλλογής τών δαθεσίμων συμπε
ρασμάτων, τής έξαγωγής έκ τών δια
φόρων γνωμών τών σχετικώς άσφαλών δεδομένων καί τής άναλύσεως
τών διαφόρων τιθεμένων προβλημά
των.

Βασικόν άντικείμενον τής κατά τά
άνωτέρω ψυχολογικής έρεύνης είναι
ή συμπεριφορά τών άτόμων είς τόν
χώρον τής κυκλοφορίας, ύπό στατι
κήν καί ύπό δυναμικήν θεώρησιν και
έν συναρτήσει πρός τάς διαφόρους έξωτερικάς καί έσωτερικάς συνθήκας
καί καταστάσεις. Τά διάφορα προ
βλήματα, δι* έκάατην περίπτωσιν,
είναι κλαασικώς γνωστά, άλλά διά
διαφόρους λόγους ή έρευνα έστράφη
κυρίως πρός τήν άνάλυσιν είδικώς
τής συμπεριφοράς τών όδηγών όχημάτων, έν άλληλεξαρτήσει βεβαίως
πρός τήν συμπεριφοράν τών πεζών
καί λοιπών έμψυχων μονάδων τής
κυκλοφορίας.
Διά νά μελετήση τά ζωτικά προ
βλήματα τά άναφυόμενα είς τόν χώ
ρον της καί άναιτιθέμενα είς τήν άρμοδιότητά της, ή ψυχολογία εύρίσκεται έκ τών πραγμάτων ύποχρεωμένη
νά καταφυγή είς τήν συνεργασίαν
πολλών έπιστημονικών ειδικοτήτων,
έκ τών όποιων δέχεται πολλά εισα
γωγικά δεδομένα, Ιδίως έξ έκείνων
αί όποϊαι έχουν άσχαληθή μέχρι ση
μείου τινός μέ κάποιαν πλευράν τών
ύπό θεώρησιν ψυχολογικών προβλη
μάτων. Ή συνεργασία αδτη δέον νά
ένταθή ύπό τό πρίσμα τών κατευθύν
σεων τής συγχρόνου έρεύνης, ίδια είς
δ,τι άφορά είς τάς όδικάς διευθετή
σεις, τήν κατασκευήν συγχρόνων δ
χημάτων καί τήν έπί όρθολογικής

βάσεως ρύθμισιν τής συνόλου κυκλο
φορίας.
Διά νά έπανέλθωμεν είς τήν συμ
περιφοράν τών άτόμων είς τά πλαίσια
τής τροχαίας κυκλοφορίας καί ιδίως
τών μηχανοκινήτων άτόμων, αδτη
σχεδόν ουδέποτε μέχρι τοΰδε άνελύθη άπό καθαρώς περιγραφικής άπόψεως, άλλ’ ήξιολογεΐτο ύπό τό πρί
σμα διαφόρων έκάστοτε έπικρατούντων κριτηρίων. Τό ίσχυρότερον μέχρι
σήμερον κριτήριον ύπήρξε τό κριτήΓ
ριον τής ά σ φ α λ ε ί α ς ,
ήδέ
έπικράτησίς του σύν τοΐς άλλοις ύπηγορεύθη καί έκ λόγων άνθρωπιστικών. Σήμερον τείνει νά καταλάβη εύρέως παράλληλον άξιολόγησιν καί τό
κριτήριον τής ρ ε υ σ τ ό τ η τ ο ς
τ ή ς κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς , τό ό
ποιον ευλόγως Εμφανίζεται ως άπόρροια τοϋ αυξοντος συνωστισμού τών
δδών. Καθίσταται δσημέραι πρόδη
λον δτι οίαδήποτε συμπεριφορά ένός
όδηγοΰ όχήματος έχει τόν άντίκτυπόν της έπί τής άσφαλείας καί κατά
συνέπειαν έπίσης έπί τής ροής τών
κυκλαφορούντων δχημάτων. Κάθε άνάλυσις μέ σούαράς άξ ιώσεις τής ρο
ής δέον νά θεωρή ταύτην άπό μακρο
σκοπικής καί έν άνάγκη άπό μικροσκοπικής άπόψεως.
Αί μετρήσεις δι’ άναλάγων συ
σκευών καί άλλαι μέθοδοι παρατη ρή
σεως έξασφαλίζουν τό άρχικόν ύλικόν έργασίας, τό όποιον άρκεΐ ένίο-

Έ λεγχος
όδηγοΰ,
ύπό
Τροχονόμου τής ' Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθηνών. Αποτελεί
ίκανώς
όποτελεοματι·κόν
μέσον προλήψεως τοΰ τρο
χαίου άτυχήματος.

τε διά νά διατυπωθή ήδη έν θέμα ψυ
χολογικής φύσεως. Τοιουτοτρόπως,
Οά. έπρεπε νά γνωρίζη τις έπακριβώς
τήν ποσοστιαίαν άναλογίαν τών νέας
ήλικίας όδηγών έπί τού δλικοϋ άριθμαΰ τών διανυθέντων χιλιομέτρων,
πρίν έπιχειρήση νά σκιαγραφήση, τή
βοήθεια, καί άλλων γνωστοτέρων δε
δομένων, τόν τρόπον συμπεριφοράς
τών έν λόγψ όδηγών. Δυστυχώς τοιαΰτα στοιχεία συνήθως έλλείπουν, δπως άλλωστε σπανίζουν καί αί συ
στηματικά! παρατηρήσεις έπί τοϋ
τρόπου συμπεριφοράς κατά τήν έν
σειρά πορείαν δχημάτων, έπί τών έπεισοδίων κατά τά προσπεράσματα,
έπί τής διασχίσεως τών διασταυρώ
σεων κ Δ π . Αί τοιαΰται άναλύσεις
κυκλοφοριακής δραστηριότητος είναι
σχετικώς σπάνιαι, διότι σπάνιαι εί
ναι έν τφ συνόλψ των αί γενικοί μελέται έπί τής κυκλοφορίας. Άντιθέτως, δέον νά τονισθή δτι ύπαρχει
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πλούσιον ύλικόν άναφερόμενον είς
7Ελείστας δσας μερικάς δψεις τής κυκλοφορίας. Τοιοΰτον υλικόν π.χ. εί
ναι τό περιεχάμενον των άνακριτικών
Εκθέσεων έπί τών τροχαίων Ατυχη
μάτων, των Εκθέσεων διαφόρων εμ
πειρογνωμόνων κλπ. Καίτοι Από με
θοδολογικής Απόψε ως τό ύλικόν τού
το δέν κρίνεται πάντοτε ικανοποιητι
κόν, έν τούτοις τούτο έχει Αξίαν διότι
περιγράφει ούχΐ μόνον δ,τι σχετίζετα πρός τήν συμπεριφοράν τού έμψυ
χου παράγοντος Αλλά καί διαφόρους
Αλλος μορφολογικάς, τυπογραφικάς
καί λειτουργικάς ιδιοτυπίας. Ή συ
στηματική Επεξεργασία τού τοιούτου
ύλικού Αλλωστε έχει υποδείξει μέχρι
τοΰδε πολλάς δδικάς τροποποιήσεις
καί δευθετήσεις ίκανάς νά περιορί
σουν τήν έπίπτωσιν τών Ατυχημάτων
αίαθητώς. ’Αλλά τό καίριον σημεΐον
τών έν λόγψ διευθετήσεων συχνότα
τα είναι ψυχολογικού χαρακτήρος,
ώς π .χ. μία βελτίωσις τής δρατότητος ή ή αύξησις τού δείκτου τής μη
χανικής Ασφαλείας τού δχήματος
κλπ. Καθίσταται οδτω πρόδηλον δτι
τόσον αί βελτιώσεις τής δδικής κυ
κλοφορίας, δσον Αφορά είς τήν σημα
τοδότησή, τήν χάραξιν έργων υπο
δομής, τόν συντονισμόν τών ρευμά
των κλπ.,· δσον καί ή σχεδίασις καί
κατασκευή τών πάσης φύσεως δχημάτων έχουν πολλά νά ώφεληθοΰν έκ
τής συνδεδυααμένης προσφοράς τής
ψυχολογίας καί τών μετ’ αυτής συνεργαζαμένων έπιστημών. ’’Αλλωστε,
μία έκ τών σταθερωτέρων πεποιθήσεων τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας
είναι τό γεγονός δτι φαίνεται νά ύπάρχη λειτουργική έξάρτησις μετα
ξύ ώρισμένων έγγενών χαρακτηριστι
κών τής προσωπικάτητος τού δδηγού
καί τής συμπεριφοράς αυτού κατά
τήν όδήγησιν, ή μελέτη δέ τής έξαρτήσεως ταύτης Αποτελεί τό πλέον έξειδικευμένον θέμα είς τά πλαίσια τής
συγχρόνου δδικής έρεύνης. ’Επί τού
θέματος τούτου, ή ψυχολογία τής κυ
κλοφορίας έχει έπιτελέαει αίσθητάς
προόδους, έν συνεργασία μετά τής ι
ατρικής, τής κοινωνιολογίας καί τής
παιδαγωγικής. 'Εκτός δέ τού καθαρώς έπιστημονικοΰ Ενδιαφέροντος τό
όποιον παρουσιάζει ή έξάρτησις αδτη, διαφαίνεται σαφώς κατά τήν με
λέτην της μία πρακτική Αξιοποίησις:
ή συμβολή είς τήν Επεξεργασίαν τών
μεθόδων τών δυναμένων νά χρησιμο
ποιηθούν παντού δπου Αναφύεται τό
θέμα τής καθιερώσεως προτύπων κα
τά τήν όδήγησιν όχημάτων π.χ. κατά
τάς διαφόρους δοκιμασίας ίκανότητος
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κατά τήν Εκπαίδευσιν τών υποψηφί
ων δδηγών καί κατά τάς έξετάσεις
διά τήν Απόκτησιν άδειας δδηγήσεως.
Ή ψυχολογία τής μαθητείας τής
όδηγήαεως είναι άναμφιβόλως έτερος
ταμεύς ίδιαζούσης σημασίας, Ιδία αν
ληφθή ύπ’ δψιν δτι αδτη Αποτελεί
τήν βάσιν πάσης ένεργείας έπί τής
συμπεριφοράς, σκοπού έπιδιωκομένου
είς πλείστας χώρας σήμερον διά παν
τός προσφόρου μέσου. Διά τούτο, είς
τά πλαίσια τού τομέως τούτου δια
γράφεται ή Ανάγκη Αποτελεσματικότητος τών κυρώσεων καί Αλλων σω
φρονιστικών μέτρων, θεωρουμένων
ύπό τό πρίσμα τής ψυχολογίας τής
μαθητείας, καθώς καί ή Ανάγκη τε
λείως γνώσεως τής λειτουργίας καί
τών κανονισμών ρυθμίσεως τής κυ
κλοφορίας καί τού ρόλου τών διαφό
ρων μέτρων τών δυναμένων νά συμ
βάλουν είς τήν έκπαίδευσιν τών δδη
γών. Δυστυχώς είς τόν τομέα τούτον
ή ψυχολογική έρευνα έξακολουθεί νά
έμφανίζη αισθητά κενά, δπως έπίσης
αισθητά έμφανίζονται τά κενά είς
δ,τι Αφορά είς τήν κοινωνιο - ψυχολο
γίαν τής κυκλοφορίας. Πράγματι,
σχεδόν ούδεμία κοινωνιο - ψυχολογι
κή έρμηνεία τής συμπεριφοράς τών
δδηγών ύφίαταται, ήτις νά έπεκτείνεται πέραν τών όρίων τών Απλών
υποθέσεων, ύπό τήν έννοιαν δέ ταύτην
Αξίζει νά τύχουν ιδιαιτέρας ένθαρρύνσεως αί πρώται σχετικαί έρευναι
έργαστηριακοΰ προσανατολισμού αιτινες εύρίσκονται ήδη είς προκαταρ
κτικήν φάσιν. ’Επ’ αύτού δύναται νά
τονισθή Αλλωστε δτι μία κοινωνιο ψυχολογική άνάλυσις τής συμπεριφο
ράς τών δδηγών θά συναντηθή έν
πολλοίς μέ τήν ώς Ανω σκιαγραφηθείσαν ψυχολογίαν τής μαθητείας, δεδο
μένου δτι ή έκμάθησις τής όρθής δδηγήσεως είναι είς τελευταίαν Ανάλυσιν— δικαιού|ΐεθα νά δεχθώμεν —
μία·. έκ τών λειτουργιών τής κοινωνιοποιήσεως είς τήν σύγχρονον ζωήν.

Συμπέρασμα
‘Τ ' ΕΝΙΚΩΣ, είς τήν σύγχρονον θέσιν τού προβλήματος τής όδικής κυκλοφορίας, ζωτικήν έκφανσιν
τού όποιου Αποτελεί τό πρόβλημα τού
τροχαίου Ατυχήματος, παρατηρεΐται
άναμφισβητήτως μία έλλειψις κεντρι
κής ένόητος είς τήν γραμμήν τών
διαφόρων Ερευνών, άλλ’ αί Αντιρρή
σεις, καί αί διχογνωμίαι έπί τών δια
φόρων θεμάτων μάλλον θά έδει νά
γίνουν δεκταί ώς έχουν, έν Αναμονή

σταθερωτέρων συμπερασμάτων τού
μέλλοντος. Τό πλεονέκτημα τής λύσεως ταύτης έγκειται είς τήν δυνα
τότητα έλαττώσεως είς τό έλάχιστον,
αν μή έξουδετερώσεως λόγψ Αλληλοαναιρέσεως, τών Αναπόφευκτων υπο
θέσεων ή καί προκαταλήψεων είς
ένα, τόσον νέον έπιστημονικόν τομέα.
’Από μιάς θετικής άπόψεως μάλιστα,
είναι ακόπιμον νά λαμβάνη τις γνώσιν τών διαφόρων τρόπων έξετάσεως
καί τών διαφόρων νοοτροπιών. Ή ψυ
χολογία τής κυκλοφορίας συμμετέχει
είς τήν θεωρητικήν καί μεθοδικήν
έξέλιξιν τήν λαμβάνσυσαν χώραν σή
μερον είς τόν τομέα τής έφηρμοσμένης ψυχολογίας. "Εκδηλον σημεΐον
τής συντελουμένης μετατροπής. Απο
τελεί ή έναρξις χρησιμοποιήσεως
προτύπων ένεργείας, άναπτυχθέντων
ύπό βασικής έρεύνης διά τήν έρμηνείαν καταστάσεων σχετικώς Αφηρημένων καί τεχνητών, Αποτελεί δέ έλπιιδοφάρον προμήνυμα τό δτι χρησι
μοποιούνται σήμερον τοιαύτα πρότυ
πα διά τήν έρμηνείαν τής συμπερι
φοράς έν τή κυκλοφορία (Hoyos,
1965).
Αί κατά τά Ανωτέρω διαπιστούμεναι Αντιρρήσεις καί διχογνωμίαι τών
διαφόρων Ερευνητών θά Αντικατασταθσΰν προοδευτικώς ύπό μεγαλυτέρας δμοιογενείας καί ένάτητος είς τόν
χώρον τής δδικής έρεύνης. Μέχρι
τότε, δμως, ώς έχει ή παρατήρησις
σήμερον, ή ποικιλομορφία Αντιλήψε
ων, εύρισκσμένων έν ρευστή καταστάσει Αλλωστε, φαίνεται μάλλον χρήσι
μος καί ύποκινητική γονίμου έρεύ
νης. Διαγράφεται ήδη είς τόν δρίζοντα ή ύπερπήδησις τών διαφόρων δυσχερειών τών άναφαινομένων είς τήν
μεθοδολογίαν τής μελέτης τού τρο
χαίου Ατυχήματος, πολλά δέ δφέλη
Αναμένονται έκ τής έγκαταλείψεως
τής άποκλειστικότητος τής συχνότη
τας τών Ατυχημάτων ώς μέτρου άποτελεσματικότητος τού ένός ή τού Αλλου
θεσμού τού είααγομένου είς τήν κυκλο
φορίαν. Περιοσστέραν Αξίαν έπίσης
έχει ή παρατήρησις τής έπικινδύνου
συμπεριφοράς, τής δποίας οί κίνδυνοι
είναι ήδη σαφώς θεμελιωμένοι έκ τής
Εμπειρικής μελέτης καί ή προσπάθεια
Εποικοδομητικής δράσεως Απ’ εύθείας
έπί τής συμπεριφοράς. Ή δυναμική
θεώρησις τού τροχαίου Ατυχήματος,
Αλλωστε, Επιβάλλει Ιδιαιτέρως σήυερον τήν στροφήν τής ψυχοκοινωνιολογικής έρεύνης πρόν τήν κατεύθυνσιν
ταύτην, έν δψει συμπερασμάτων διαγραφομένων ήδη θετικών καί Ασφα
λών.

x n o c ΧΝΛ,ΡβΧΟ
Μεγίστη καί άνεπανάληπτη χριστιανική καταγραφή.
Τό ιστορικά εξακριβωμένο, αναντίρ
ρητα, γεγονός τής παρουσίας καί τοϋ
μαρτυρικού θανάτου τού ’Αποστόλου
Αγίου Άνδρέα, είναι γιά τήν Πάτρα μία
διαχρονική ευλογία άλλά καί μία διδαχή
μέ φιλοσοφική ένάρετη άσκηση καί χρι
στιανική θεώρηση καί έμπειρία. Ό Έλλαδικός χώρος μέ τόν Πρωτόκλητο άπακτά καί κατογράφει μιά άνεπανάληπτη
πνευματική υπόμνηση, τήν όποιαν πρέπει
οί υπεύθυνοι τής εκκλησίας, οί έντεταλμένοι τής πολιτείας καί οί άρμόδιοι τής
πόλεως νά τήν μελετήσουν καί νά τήν
άξιοποι ήσουν πνευματικά καί ουσιαστι
κά χάριν τόσον τοϋ θρρησκευαμένου
άνθρώπου, όσον καί τού χριστιανικού κό
σμου γενικώτερα.
Σχετικά λοιπόν μέ τά προαναφερόμενα, προτείνουμε συγκεκριμένα νά γίνον
ται μέ κάθε έπιμέλεια καί υπευθυνότητα
καί στήν κάθε έτησία έπέτειο τής έορτής τού 'Αγίου στήν Πάτρα:
Χριστιανικό συνέδριο μέ τήν συμμετο
χή τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας μας
καί μέ τήν παρουσία ξένων θρησκευτι
κών ήγετών καί μέ θέματα γιά διάλογο
ύψηλής πνευματικής καί έπιστημσνικής
στάθμης.
Χριστιανικός φιλοσολοφικός καί έπι-

στημονικός διάλογος μέ έκλαίικευμένο
τρόπο έπιμαρφώσεως καί μέ τήν συμμε
τοχή κορυφαίων θεολόγων.
Παραστάσεις Χριστιανικού Θεάτρου.
Φεστιβάλ χριστιανικής υμνολογίας.
Εκθέσεις χριστιανικού βιβλίου καί ει
καστικών τεχνών.
"Εκδσσις χριστιανικής έπιθεωρήσεως
υψηλού όμως πνευματικού περιεχομένου,
πού θά συμπεριλαμβάνει καί ξενόγλωσ
σες σελίδες.
Ή διάρκεια τών έκδηλώσεων θά εί
ναι μία έβδομάδα πού θά καθιερωθή έπίσημα σάν ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ.
Θά καταρτίζεται άναγκαστικά πρό
γραμμα καί συντονισμός γιά κατάλληλη
καί έπίκαιρη προβολή γιά όλες αύτές τις
πνευματικές, χριστιανικές καί πολιτιστι
κές έκδηλώσεις τόσον στό έξωτερικό,
όσον καί στόν έσωτερικό ώστε ή έβδο
μάδα τού Ά γιου Άνδρέου νά γίνη άντικείμενο εύρυτάτου χριστιανικού προσκυ
νήματος καί μορφωτικού ένδιαφέροντος.
Θά άναΖητηθοϋν παντού καί θά τοπο
θετηθούν οί κατάλληλοι άνθρωποι στις
κατάλληλες θέσεις.
Ό παμέγιστος χριστιανικός λόγος μέ
τήν άρετή καί τήν καλωσύνη μπορεί νά

καλύψη θετικά καί ευεργετικά πολλές
άδυνομίες τής πνευματικής επαρχίας.
Σχετικά, βρίσκουμε ότι είναι πολύ
πιό σωστό τό χριστιανικό περιεχόμενο
τής άρετής καί τοϋ ήθους πού προσφέ
ρει τόσο πλούσια ή συμβολική παρουσία
τοϋ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ στήν Πάτρα, νά άποτελέσει τό πρώτο καί τό άποτελεσματικώτερο μέτρο γιά νά άποκτήση τήν βά
ση καί τό κίνητρο γιά τήν άρχική άνάπτυξη τής πολυσυΖητουμένης πνευιματικότητος καί τούς άντίστοιχους πολιτι
στικούς προσανατολισμούς, ή ΕΠΑΡΧΙΑ,
ή όποιαδήποτε έπαρχία. Ακόμα ή Πά
τρα μπορεί νά γίνη μ' αύτόν τόν τρόπο
καί μ' αύτόν τόν προγραμματισμό μιά
άληθινή έστία χριστιονικής διδασκαλίας,
σοφίας καί ήθους. Στό πρώτο πολιτιστι
κό συνέδριο πού έγινε στήν Πάτρα, 15/
16 Μαίου 1973, άναφέρσμε στούς συ
νέδρους τό μέγα σύτό θέμα καί προσθέ
σαμε καί τά πορσκάτω:
"Εχομε — σάς τονίΖω — μιά εύλογία
τής Γραφής. Μπροστά, πάνω, δίπλα μας
κΓ άκόμα δέν καταλάβαμε γιστί διάλε
ξε έμάς καί τί Ζητεί άπό έμάς αύτό τό
χριστιανικό μας πεπρωμένο.
ΜΑΝΩΛΗΣ Π ΡΑΤΣΙΚΑΣ
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Αριστερά: Τροχονόμος άστυφυλαί, διαθετών μηχανολογικός γνώσεις, βοπθεί όδηγόν, εις τήν επισκευήν τής μηχανής τοϋ
ούτσκινήτου του. Μία έκδήλωσις έφηρμοσμένων δημοσίων σχέσεων εις τήν Αστυνομίαν. Δεξιά: Προθάλαμος Αστυνομικού
καταστήματος. Καλοί δημόσιοι σχέσεις εις τήν Αστυνομίαν, συντελούν εις τήν καιτανόησιν καί τήν άγόπην 'Αστυνομίας
καί πολίτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ τών Δημοσίων
Η
Σχέσεων εις τόν Ιδιωτικόν έπιχειρηματικόν τομέα καί τήν Δημο
σίαν Διοίκησιν δέν συνεπάγεται τήν
μεταβολήν των γενικών άρχών καί
τοϋ πνεύματος ύπό τών δποίων αί
Δημόσιαι Σχέσεις διέπονται. Πλήν
δμως, ή έφαρμογή αυτών εις τόν το
μέα τής Δημοσίας Διοικήσεως, τήν
’Αστυνομίαν, Ιχει μίαν διάφορον «τοποθέτησιν» έν σχέσει πρός τόν ιδιω
τικόν έπιχειρηματικόν τοιοΰτον.
Εις τόν έπχειρηματικόν τομέα, αί
Δημόσιαι Σχέσεις άποσκοποΰν, έν γενικαΐς γραιμμαΐς, εις τήν δημοιυργίαν
κλίματος Αμοιβαίας κατανοήσεως καί
καλής θελήσεως μεταξύ έπιχειρήσεως καί τών διαφόρων δμάδων (ρ“blies) τού κοινού, αί δποίαι εόρίακονται έντός ή έκτός τοΰ χώρου αότής.
Άποσκοποΰν, έπίσης, είς τήν δημι
ουργίαν εύνοϊκής κοινής γνώμης,
συμπάθειας καί ύψηλοΰ γοήτρου, ώς
καί είς τήν έπιζήτησιν τής δημοσίας
άναγνωρίσεως καί έπιδοκιμασίας.
’Εξ άλλου, ή δημιουργία τής κα
λής έπιχειρηματικής «εικόνας» (ima
ge) υπεισέρχεται είς τάς έπιδιώξεις
τών Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, προ
σπαθούν νά πρσσεταιρισθοΰν τάς δια
φόρους δμάδας τοΰ κοινσΰ, ούτως ώ
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στε νά προτιμούν αΰται μίαν έπιχείρησιν άπό άλλας δμοειδεΐς τοιαΰτας.
Είς έκ τών βασικών δμως σκοπών
τών Δημοσίων Σχέσεων είς τόν έπιχείρηματικόν τομέα είναι ή έναρμόνισις τών έπιχειρηματικών δραστη
ριοτήτων, πρός τήν έννοιαν τής έξυπηρετήσεως τοΰ κοινού συμφέροντος.
’Ενταύθα, δηλαδή, Ιχομεν μίαν οι
κονομικήν μονάδα, ή δ π ο ί α
δέν Ι π ι β ά λ λ ε ι
τ ά ς Α
π ό ψ ε ι ς
της
έπί
τοΰ
κ ο ι ν ο ύ , Αλλ’ ένημερώνει, προ
τείνει ώρισμένα μέτρα καί Ικθέτει
τάς άπάψεις της έπί ώρισμένων θεμά
των, Αφήνει δέ πρός τούτο μίαν έλευθερίαν έκλογής.1
Είς τόν χώρον τής ’Αστυνομίας οί
σκοποί τών Δημοσίων Σχέσεων δέν
είναι ταυτόσημοι μέ τούς προαναφερθέντας.2 Ή ’Αστυνομία Ασκεί δημο
σίαν έξουσίαν. Ή λειτουργία αότής
«σκοπόν Ιχει νά Αποκρούη τούς κιν
δύνους, οΐτινες Απειλοΰσι τήν ύπόστασιν τοΰ Κράτους καί τών Ιδρυμάτων
αύτοΰ, τήν ζωήν, ύγείαν, τιμήν, έλευθερίαν καί περιουσίαν τοΰ Ατόμου
(δημοσία Ασφάλεια), Ιτι δέ νά ύποστηρίζη τήν έφαρμογήν νομικών δια
τάξεων καί νά Αακή μέτρα, δι’ ών
διευχεραίνεται δ κοινωνικός βίος τών
Ανθρώπων (δημοσία τά ξις)». 3 Είς
Ιν Κράτος δικαίου (Rechtsstaat, etat

de droit) ή ’Αστυνομία διά νά έκπληρώση τούς ώς άνω σκοπούς δφείλει
νά ένεργή μόνον δυνάμει Αρμοδιότη
τας Ανατιθεμένης είς αυτήν ύπό τοΰ
νόμου. Άντιθέτως, είς τό Αστυνομι
κόν Κράτος Polizeistaa^ etat de poli
ce) ή ’Αστυνομία δύναται κατά τήν
διακριτικήν εύχέρειαν νά έφαρμόζη
έπί τών πολιτών μετ’ έντελοΰς έλευθερίας οίαδήποτε μέτρα κρίνει πρόσ
φορα πρός έκπλήρωσιν τών έκάστοτε σκοπών τοΰ Κράτους.4
Είς τό Κράτος δικαίου, δηλαδή, ή
Αστυνομική Αρχή δέν δύναται νά έ
νεργή έναντίον τοΰ νόμου (contra le
gem) t ουδέ Αντί τοΰ νόμου (praeter
le g e m ) ) Αλλά μόνον συμφώνως μέ τόν
νόμον (secundum legem) .
Ή δέσμευσις αΰτη Αποτελεί μίαν
σπουδαίαν έγγύησιν διά τούς πολίτας
καί είναι τό κυριώτερον γνώρισμα, τό
όποιον διακρίνει τό Κράτος δικαίου
άπδ τό Αστυνομικόν τοιοΰτον. Τήν
δέσμευσιν ταύτην Αποκαλοΰμεν «Αρ
χήν τής νομιμότητος τής Διοικήσεως», ή Αρχή δέ αύτη διέπει έν γένει
τήν δράσιν τής Δημοσίας Διοικήσεως5 είς τό Κράτος δικαίου.6 Συμφώ
νως πρός τήν Αρχήν τής νομιμότη
τος, ή Αστυνομική Αρχή δέν δύναται
νά έπιβάλλη είς τούς πολίτας ούτε
πράξίν τινα ούτε παράλειψίν τινα,
έάν τήν πράξιν ή τήν παράλειψίν

ΣΚΟΠΟΙ
ΕΠΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ
ΥΠΟ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙΣ
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
ΣΠ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
Δ/ΡΟ Σ ΠΑΝΕΠ. ΡΩΜΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ταύτην δεν προβλέπω σχετικός νό
μος.7 Ή «Αρχή τής ναμιμότητος» ση
μαίνει, έν Αλλοι ς λόγοις, δτι κανό
νες δικαίου ρυθμίζουν τήν Ενέργειαν
τών διοικητικών δργάνων — κατά
συνέπειαν καί τών άστυνομικών τοιούτων— καθ’ απαισαν αύτής τήν Εκτασιν.8
Πλήν δμως, καίτοι κατά τήν διε
ξαγωγήν τής Αστυνομικής υπηρεσίας
γενικώς ισχύει ή «Αρχή τής ναμιμότητος», δφίατανται περιπτώσεις κατά
τάς δποΐας, ένεκα τής φύσεως τοΰ
λειτουργήματος, πρός προστασίαν
τοΰ δημοσίου συμφέροντος ισχύει παραλλήλως καί ή «Αργή τής σκοπιμότητος». Ό νόμος δέν δεσμεύει, δη
λαδή, άπολύτως τάς άστυνομικάς Αρχάς· άλλά παραγγέλλει είς αύτάς δπως είς περίπτωσιν κινδύνου λαμβά
νουν κατ’ έλευθέραν Ικτίμησιν τά Α
ναγκαία μέτρα πρός διατήρησιν τής
δημοσίας άσφαλείας καί τής δημοσί
ας τάξεως.9 'Η ’Αστυνομία λ.χ. παρ’
ήμΐν δύναται νά έπεμβαίνη εις πάντας τούς δημοσίους τόπους, δδούς,
τόπους δημοσίας διασκεδάσεως ή κα
ταστήματα, έφ’ δσον έπαπειλειται
κίνδυνος, δν κρίνει ώς πιθανόν. Ά λ 
λά καί δταν άκόμη ή Αστυνομική άρ
χή ένεργή κατ’ έλευθέραν Ικτίμησιν
όφείλει νά τηρή τόν θεμελιώδη κα
νόνα τής Ισότητος τού δικαίου.

’Αλλά πάντως ή διακριτική έξου-.
σία δέον δπως ένασκηθή νομίμως,
διότι δ νόμος, παρέχων είς τό διοι
κητικόν δργανον διακριτικήν εύχέρειαν, είχεν ύπ’ δψει τήν Ενάσκησιν
αύτής πρός ώριαμένον σκοπόν. "Ωστε
ή διενέργεια τής σχετικής πράξεως
πρός διάφορον σκοπόν Αποτελεί κατάχρησιν Εξουσίας, είτε δ σκοπός οΰτος
είναι ξένος πρός τό δημόσιον συμφέ
ρον είτε διώκει τήν ίκανοποίησιν δη
μοσίου μέν συμφέροντος, άλλά μή ήθελημένου ύπό τοΰ νόμου.110
Αί Δημόσιαι Σχέσεις, δηλαδή, Ε
φαρμοζόμενοι είς τήν ’Αστυνομίαν
δέν Εχουν ώς σκοπόν των νά Απευθυν
θούν πρός τό κοινόν, διά νά τοΰ προ
τείνουν δπως προβή είς μίαν Εκλογήν, καθ’ δσον δέν ύπάρχει περιθώριον καί δυνατότης μιας τοιαύτης Ε
κλογής. Ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ώ ς
λειτουργία
ε·Ιναι μ ί α
Εστω καί έάν τά δργανα τά όποια
Αποτελούν τάύτην Ανήκουν είς διάφο
ρα Σώματα. Σκοπός τών Δημοσίων
Σχέσεων είς τόν χώρον τής ’Αστυνο
μίας είναι νά δεχθή τό κοινόν ταύ
την καί τάς δραστηριότητας αύτής ώς
Εν σύνολον περιβεβλημένον μέ τόν
μανδύαν τής δημοσίας Εξουσίας,11 Εν
σύνολον μετά τού όποιου δέον νά συνεργασθή καί νά παγιώση καλάς
σχέσεις.12

Αί Δημόσιαι Σχέσεις είς τήν ’Α
στυνομίαν τείνουν προσέτι νά Ενισχύ
ουν τούς δεσμούς μεταξύ ’Αστυνομίας
καί κοινού, οϊ όποιοι είναι Απόρροια
τών υποχρεώσεων τάς όποιας τό Εν
μέρος Εχει Εναντι τοΰ Αλλου καί νά
Εφαρμόσουν τάς Αρχάς των καί Εντός
τού χώρου αυτής.14
Έ χουν Επίσης σκοπόν νά Ενθαρ
ρύνουν καί διαδώσουν τάς Αρχάς καί
τό πνεύμα τής πειθοΰς καί τού δια
λόγου, νά συμβάλουν είς τήν Εκπλήρωσιν τής κοινωνικής Αποστολής τής
’Αστυνομίας, νά στηρίξουν δέ τήν ίσχύν αύτής Επί τής Αγάπης, τής έκτιμήσεως καί τής Εμπιστοσύνης τοΰ
κοινού.
Είδικώτερον, δ θεσμός τών Δημο
σίων Σχέσεων Εφαρμοζόμενος είς τήν
’Αστυνομίαν, Εχει σκοπόν νά ύλοποιήση, διά τής τεχνικής καί τών μέ
σων τά όποια ύπαγορεύουν αί Δημό
σιαι Σχέσεις, Αρχάς καί διατάξεις ύπαρχούσας είς τούς Αστυνομικούς κα
νονισμούς, νά Εξαγγείλη Αρχάς, αί
όποΐαι, καίτοι δέν περιλαμβάνονται
είς τούς ώς Ανω κανονισμούς, έν τούτοις δέ άντιτίθενται πρός τό πνεύμα
αύτών καί δέν Ερχονται είς σύγκρουσιν μέ τήν Αστυνομικήν δεοντολογίαν.
1.
Περί τών ύπό τών Δημοσίων Σχέ
σεων έπιδιωκαμένων σκοπών είς τήν Έ(Συνέχεια είς τήν σελ. 83 )
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Ό άστυνομικόο Βεσμοβ όιό μέσου
των αιώ νω ν

Του Ύπαστ. Α ' κ. ΣΑΡ. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

4. Ή τήρησις τής καθαριότητος.

5. Έποπτεία έπι των ήθών.

Είς τάς αρμοδιότητας τών άστυνόμων ύπήγετο καί ή
καθαριότης τής πόλεως τών 'Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς.
Πρός τόν οκοπόν αυτόν είχον ύπό τάς διαταγάς των τούς
λεγομένους κοπρολόγους. Οί κσπρολόγοι ύπεχρεοϋντο, ό
πως τήν συλλεγομένην έκ τών δημοσίων τόπων κάπρον
μεταφέρουν έκτός τών τειχών καί εις άπόστοσιν 10 σταδίων
(1900) μ. περίπου) « . . . καί όπως τών κοπρολόγων μηδείς
έντός ι ' σταδίων τοϋ τείχους καταβαλεϊ κόπρσν έπιμελοόντα (οί όστυνόμοι).1

Παραλλήλως πρός τούς άγορανόμους καί τούς γυναικονόμους, οί οποίοι εϊς τινας περιπτώσεις έπέβλεπον έπί τών
ήθών τών Αθηναίων πολιτών, μέ παρόμοια καθήκοντα ήσαν
επιφορτισμένοι καί οί όστυνόμοι.

Τών κοπρολόγων ποιείται μνείαν καί ό Αριστοφάνης2
καί ό Σουΐδας3 εις τό λεΕικόν του καί άλλοι ουγγραφεϊς.
Μέ τήν βοήθειαν δημοσίων υπηρετών οί αστυνόμοι έφρόντιΖον καί διά τήν ταφήν τών όποθνησκόντων εις δημο
σίους τόπους καί στερούμενων συγγενών. Οί νεκροί μετεφέροντο καί έθάπτοντο έκτός τής πόλεως « . . . καί τούς
έν τοϊς όδοϊς άπσγιγνσμένους όναιροϋσιν, έχοντες δημο
σίους ύπηρέτας».4
Ή άμεσος τοφή τών όποθνησκόντων έπεθόλλετο πλήν
τής όνάγκης νά προστατευθή ή δημοσία ύγεία καί έκ λόγων
θρησκευτικών, άφοϋ οί νεκροί, αδιακρίτως έόν ήσαν ή όχι
σπουδαίοι έν τή Ζωή, έθεωροϋντο ιεροί. Πλείστα έπίθετα,
ώς χρηστοί, ιεροί, μάκαρες κ.ό. έδίδοντο εις αύτούς. Πρός
τούτοις έπεκρότει γενικώς ή άποψις, ότι έόν ό νεκρός έμενεν άταφος ή ψυχή του δέν έγένετο δεκτή εις τόν Ά δ η ν
άλλα περιεπλανατο βασανιΖομένη. "Ετσι βλέπσμεν τήν σκιάν
τοϋ Έλπίνορος νό παρακαλή τόν Όδυσσέα νό ένταφιάση τό
σώμα του. Καί ό Όδυσσεύς κινδυνεύων νά ναυαγήση, θρη
νεί, διότι δέν έφονεύθη εις τήν Τροίαν, όπου τούλάχιστον
θά ήΕιοϋτο έντιμου ταφής. Ή σκιά τοϋ Πατρόκλου οίτεϊται
παρά φίλου νά θάψη τό σώμα όσο τό δυνατόν γρηγορώτερα, διά νά δυνηθή νά διέλθη τάς πύλας τοϋ "Αδου. «Θάπτε
με ότι τάχιστα, πύλας Ά ίδαο περήσω' τήλέ με είργουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων, ούδέ με μίγεσθαι ύπέρ ποταμοϊο
έώσιν, άλλ' ούτως άλάλημαι άν' εύρυπυλές "Αϊδος δώ».*
Γνωστή είναι ή ήρωϊκή, άπόφασις τής 'Αντιγόνης νά θάψη
μέ κίνδυνον τής Ζωής της τόν άδελφόν της Πολυνείκην τόν
όποιον είχε διατόΕει ό βασιλεύς τών Θηβών Κρέων νά
μείνη άταφος. Νόμος τέλος τοϋ Σόλωνος ύπεχρέωνε τούς
παιδας νά θάπτουν τούς γονείς των.
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Σπουδαιότερα έν προκειμένω έργα των ήσαν ή παρακολούθησις τών εις δημοσίους χώρους περιφερομένων κοί
τών κοινών γυναικών.
Οί πρώτοι, είτε Αθηναίοι, είτε Εένοι, ώφειλον νά ένδύωνται σεμνοπρεπώς, νά μή βωμολοχοϋν, νά μή ύβρίΖουν
τούς θεούς, νά σέβωνται καί νά τιμούν τάς γυναίκας και
τούς γέροντας. Πρός τούς τελευταίους είναι γνωστόν, ότι
όλοι άνεΕαιρέτως οί "Ελληνες έτρεφαν βαθύτατον σεβα
σμόν. Εις τάς Αθήνας οί νέοι είχον ύποχρέωσιν νά φροντί
ζουν τούς γονείς των («γηροβοσκεϊν»), τιμωρούμενοι έν έναντία περιπτώσει μέ τήν ποινήν τής ατιμίας, τ.έ. στέρησιν
τών πολιτικών των δικαιωμάτων.
Ή έπίβλεψις τών κοινών γυναικών όπετέλει πρόσθε
τον καί πολλόκις δυσχερές έργον, διά τούς δέκα άστυνόμους. Αί γυναίκες αΰται, ψάλτριαι, αύλητρίδες καί κιθορίστριαι, έκαλοϋντο συνήθως εις τά συμπόσια, όπου διεακέδαΖαν τούς συνδαιτημόνος. Ούχί όμως σπανίως αί ώς άνω
γυναίκες έπεδίδοντο κοί εις τήν πορνείαν, είτε εϊς τόν
χώρον τοϋ συμποσίου, είτε εις τήν οικίαν των, είτε είς τόν
Κεραμεικόν. Οί όστυνόμοι έδιδον διά κλήρου τήν λύσιν,
οσάκις δύο άνδρες διεκδικοΰσσν τήν ίδίσν γυναίκα, άπαγορεύοντες πρός τούτοις νά λαμβάνη έκάστη περισσότερα
τών δύο δραχμών «. . .κσί τάς τε αύλητρίδας, γράιρει ό Αρι
στοτέλης, καί τάς ψαλτρίας καί τάς κιθαριστρίας οΰτοι μισθωθήσονται, κόν πλείους τήν αύτήν σπουδάΖουσι λαβείν,
οΰτοι διακληροϋσι καί τώ λαχόντι μισθοΰσιν»6.

6. Φύλαξις τών διαθηκών.
Είς τούς άστυνόμους κατέφευγον συνήθως οί πολίται,
διά νά καταθέσουν πρός φύλαΕιν τήν διαθήκην των. Ό θε
σμός οΰτος φαίνεται, ότι είσήχθη είς Αθήνας τό πρώτον
έπί Σόλωνος καί έκτοτε διεδόθη καί είς τάς άλλας Ε λλη
νικός πόλεις. Πλήν όμως οί Αθηναίοι έδικαιοϋντο νά κα
ταθέτουν τάς διαθήκας των, όχι μόνον είς τούς άστυνόμους,
άλλά καί είς άλλους άρχοντας. Ή κατάθεσις δηλαδή τής

Συμπόσιο: ’Από κύλικα τών αρχών τού Ε ' αί. π.Χ. Εις τό μέσον γυμνή έταίρα παίζει δίαυλον. Δεξιά δύο νεαροί συμποαιασταί
καί άρισοερά δύο περιοότερον ήλικιωμένοι. Τά πρώτα συμπτώματα τής μέβης είναι έμφανή.
διαθήκης έγένετο «Παρά τή άρχή», όπως έλεγαν, δηλαδή
εις τήν έδραν (τό άρχεϊον) οίουδήποτε άρχοντος.7

7. Αικαστικαι αρμοδιότητες.
Οί αστυνόμοι, oi κυρώτεροι ώς προείπαμεν αστυνομι
κοί άρχοντες τών Αθηνών, ήοαν ηεριβεβλημένοι καί μέ
δικαστικήν έΕουσίαν, όακοΰντες ταύτην μόνοι, ή όμοϋ μετ'
άλλων αρχών. 'Ασχέτως έάν έδίκαϋον μόνοι ή όχι είχαν
τό δικαίωμα τοϋ «έπιβάλλειν επιβολήν καί τήν ήγεμονίαν
τού δικαστηρίου, έν ταίς δίκαις ταΐς εις αυτούς ύπαγομέναις». Ή επιβολή ήτο πρόστιμον έπιβαλλόμενον δΓ ώρισμένσ άδικήματα καί δέν ήδύναιτο νά ύπερβή τάς έκοτόν δρα
χμής (1 μνα). Εις περίπτωσιν όμως καθ' ήν έδίκαΖον όμοϋ
μετά τών άγορανόμων έπέβαλλον, κατά μαρτυρίαν τοϋ Πλά
τωνος, πρόστιμον μέχρι διακοσίων δραχμών. « . . . τά αύτά
δέ καί άστυνάμοι έστω Ζημιώματά τε καί κολάσεις έν τη
έαυτών άρχή, μέχρι μέν μνας αυτούς ϋημιοϋντας, τήν δι
πλάσιάν δέ μετά άγορανόμων». «Τό δικαίωμα δέ τοϋ έπιβάλλειν τάς αύτάς τιμωρίας καί τά αύτά πρόστιμα άς έχουν
καί οί άστυνόμοι έν τή ίδική των άρμοδιότητι, δηλ. έπιβάλλοντες πρόστιμον μέχρι μέν μνας αύτοί μόνοι, τό δέ διπλόσιον μετά τών άγορανόμων».
Τά καταγιγνωσκόμενα πρόστιμα δέν είσεπράττοντο
ύπό τών άστυνόμων, άλλά ύπό τών λεγομένων πρακτόρων,
ή ύπό τών ταμιών.
Ή «ήγεμονία τοϋ δικαστηρίου» έσήμαινε, ότι κατά τήν
διεξαγωγήν ώρισμένης δίκης οί άστυνόμοι προΐσταντο τοϋ
δικαστηρίου καί διηύθυνον τήν διαδικασίαν. Εύνόητον τυγ
χάνει, ότι ή δικαστική έΕουσία τών αστυνόμων εις τήν δη
μοκρατικήν 'Αθήνα ήτο περιωρισμένη καί άφεώρα έλαφρά
άδικήματα, διά τά όποια προεβλέποντο μικρα'ι μόνον ποιναί.8

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΘΩΝ
Εις τήν Αθηναϊκήν πολιτείαν κατεβάλλετο ιδιαιτέρα
μέριμνα, διά τήν προστασίαν τής δημοσίας ήθικής, ή όποια
έθεωρεϊτο προϋπόθεσις τής ύπάρΕεως καί τής εύημερίας τής
κοινωνίας. Πρός τούτο πλεϊστοι νόμοι είχον θεσπισθή καί
ποικίλα μέτρα έλομβάνοντο, τά όποια θεωρούμενα ύπό τό
πρίσμα τής έποχής μας ήθελον ίσως θεωρηθή σύστημά καί
θίγοντα τήν προσωπικότητα τοϋ άτόμου, πλήν όμως άνεκτά,
καί όπαραίτητα, διά τούς ύπό κρίσιν χρόνους.

Ως σήμερον, οϋτω καί κατά τήν άρχαιότητα είχον
κατοσταθή εις πολλάς πόλεις καί έν προκειμένιυ εις Αθή
νας αστυνομικά! άρχαί, αί όποϊαι, κατ' άποκλειοτικότητα,
είτε συντρεχόντως, έπέβλεπον, διά τήν τήρησιν τών άναφερομένων εις τήν προστασίαν τής ήθικής νόμων. Εις τήν
πρώτην κατηγορίαν άνήκουν οί γυναικονόμοι, ένώ εις τήν
δευτέραν δυνόμεθα νά κατατάΕωμεν τούς άστυνόμους, περί
τών όποιων έγένετο ήδη λόγος καί τούς άγορανόμους, περί
τών όποιων έν συνεχεία θά πραγματευθώμεν.
Περί τών γυνοικονόμων, οί όποιοι κατ' άρχάς έλέγοντο γυναικόκοσμοι ύφίστανται διχογνωμίαι καί ώς πρός τόν
χρόνον έμφσνίσεώς των εις τόν διοικητικόν μηχανισμόν
τών Αθηνών καί ώς πρός τόν άριθμόν καί ώς πρός τάς
άρμοδιότητας. Οϋτω ό Boeckh (de Philoch, Ρ. 24) npoσεπάθησε νά δείΕη ότι δέν ύπήρχον ούτοι μέχρι τών χρό
νων Δημητρίου τοϋ Φαληρέως, ένώ κατ' άλλους ούτοι κατεστήθησαν ύπό τοϋ Σόλωνος (Πλουτ. Σολ. 21 πρβλ. Thilwale, Hist, of Greece vol L.P . 51). Τό μάλλον βέβαιον
είναι, ότι οί γυναικονόμοι ύπήρχον μέν όπό τών χρόνων
τοϋ Σόλωνος, τούτους άλλωστε μνημονεύει καί ό Αριστο
τέλης,9 άλλ' ότι ή έΕουσία των έπεΕετάθη έν συνεχεία, ώ
στε νά καταστούν αστυνομική άρχή έπί τών ήθών. Πρός τήν
τελευταίαν αύτήν άποψιν συμφωνεί τόσον ό Stojentin (de
Poll att ant, σ. 50 κ .έ.), όσον καί ό Wachsmutha (St.
Athen II, 1, σ. 393, 2).
Αντίθετον άποψιν διατυπώνει ό Γίλβερτ εις τήν ιστο
ρίαν του, θεωρών τούς γυναικονόμους θεσμόν τοϋ Δημη
τρίου τοϋ Φαληρέως. «Κατέστησε δ' ό Δημήτριος, γράφει ό
διάσημος ιστορικός, δύο νέας άρχάς τήν τών νομοφυλάκων
καί τήν τών γυναικονόμων. Καί οί μέν νομοφύλακες έργον
είχον νά έπιβλέπωσι τάς άρχάς, όπως φυλάττωσι τούς νό
μους, καί νά διακωλύωοι τήν έκκλησίαν νά ψηφίΕη όσα
έκριναν παράνομα ή άσύμφορα. Ή δέ τών γυναικονόμων
ήτο άρχή άστυνομική έπί τών ήθών». Ό άριθμός των ήτο
άγνωστος. "Αδηλον έπΐσης τυγχάνει, έάν ήοαν κληρωτοί
ή αιρετοί. Ο Meir (A tt. Proc. Ρ. 97) τούς θεωρεί κληρω
τούς, ένώ ό Hermann (Polit. Antig., § 150 n 5 άγγλ. μετ.)
άναφερόμενος εις τόν Μέανδρσν (Ρητορ. Π. έγκωμ. σελ.
105, έκδ. Heeren) τούς κατατάσσει εις τούς αιρετούς άρ
χοντας.
Τά σπουδαιότερα καθήκοντα τών γυναικονόμων, ώς
ταΰτα διεμορφώθησαν μετά τό 317 π.Χ., ήοαν κυρίως τά
έΕής:
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ
ΔΙ ΑΤΑΓΑΙ
ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΟΡΤΑΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

|

« Τ ά Σώματα ’Ασφαλείας έπραξαν είς τό
ακέραιον τό καθήκον των, ήδη δέ όμοΰ
μετά τών ένοπλω ν δυνάμεων έγγυώ νται
τήν δημοσίαν άσφάλειαν ».

|

« Τ ό νέον έτος ευρίσκει τό Σώμα τής
'Αστυνομίας πόλεω ν είς τάς γνω ρίμους
έπάλξεις τοΰ καθήκοντος, έν θαυμαστώ
δημιουργικώ όργασμώ ».

νά σάς συγχαρώ, δι δσα έπετελέσατε κατά τό απερχόμενον έτος. Έδικαιώσατε
τάς προσδοκίας τοΰ ’Εθνικού Κράτους καί υπήρξατε άξιοι τής Ιστορίας καί τής
φήμης τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Ή γω νίσθητε τον ώραϊον αγώνα τής τάξεως καί
ασφαλείας καί έτηρήσατε τήν προς τήν Πατρίδα, τήν ’Επανάστασιν και τον λαόν
πίστιν, κατά τρόπον θαυμαστόν.
Συνεχίσατε καί κατά τό άρχόμενον έτος, μετά τοΰ αΰτοϋ φλογερού καί δη
μιουργικού ενθουσιασμού τό εργον σας με τήν βεβαιότητα, ότι προσφέρετε διακεκριμένην υπηρεσίαν προς τό "'Εθνος. Προφυλάξατε την Ελληνικήν νεολαίαν, την
χρυσήν ελπίδα τού "Έθνους, από τάς φθοροποιούς καί καταλυτικάς επιδράσεις, τάς
έξωθεν είσαγομένας.
ΈξυπηρεχήσαΧε με αξιοπρέπειαν, πολιτισμόν καί συμφώνως προς τήν παναρχαίαν περί φιλοξενίας 'Ελληνικήν παράδοσιν, τούς αλλοδαπούς έπισκέπτας τής
χώρας μας. Σταθήτε στοργικοί εις τό πλευράν τοΰ "Ελληνος πολίτου καί βοηθησατέ τον εις τήν δημιουργικήν του προσπάθειαν διά μίαν νέαν εποχήν, μεστήν
προόδου καί ευημερίας δι όλους.
Προτάξατε τά 'Ελληνοχριστιανικά Ιδεώδη τής αγάπης, τής ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, τής λιτότητος, τής εγκράτειας καί τής αυτοπειθαρχίας, είς τον μη
δενισμόν, τήν άρνησιν, τον αναρχισμόν καί έστέ βέβαιοι, ότι προσφέρετε μεγίστην
υπηρεσίαν είς τό "Έθνος. Καταστήτε οδηγοί καί παράδειγμα.
Σάς απευθύνω όλοψύχως τάς θερμοτέρας τών ευχών μου, διά κάθε χαράν,
ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν. Θερμάς εύχάς τού Σώματος, αλλά καί τάς
προσωπικάς μου τοιαύτας, απευθύνω προς τό ευρύ κοινόν, κάθε 'Έλληνα πολίτην,
εκ τού οποίου αντλώ μεν άπαντες τήν δύναμιν. Είθε τό Νέον "Έτος νά είναι έτος
προόδου καί ευημερίας διά κάθε Ελληνικήν οικογένειαν.
'Ο ’Αρχηγός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΕΛΗΣ

Άναιπαράστασις συμποσίου εις τάς άρχαίας ’Αθήνας. ΕΙς αύτήν τήν φωτογραφίαν τδ «παρ’ Άγάθωνι» συμ■πόσιον τδ δποΐον περιγράφει δ Πλάτων. Μεταξύ των συνδαιτυμόνων, ήτο δ Σωκράτης καί. δ ’Αλκιβιάδης.
Παρά τδ γεγονός, δτι τα συμπόσια πλήν τής διασκεδάσεως ϊδιδον άφορμήν καί εις φιλοσοφικά;, πολιτικός
κ.λ.π. συζητήσεις, έν τούτοις πολλάκς, έγένοντο θέατρο παρεξηγήσεων, έρίδων καί σοβαρών άκόμη έγκλημάτων.

1. Ή έπιτήρησις τών συγκεντρώσεων.
Oi γυναικονάμοι μετά των Αρεοπαγιτών ήλεγχον τούς
συγκεντρωθέντας εις τάς οικίας κατά τούς γάρους καί τάς
θυσίας. Κατά τόν Αθήναιον'^ «οί γυναικονάμοι μετά των
Αρεοπαγιτών έοκάπουν τάς έν ταϊς ο ικία ς συνόδους έν τε
τοϊς γάμοις καν ταϊς αλλαις θυσίαις».
Ό έν προκειιμένω έλεγχος συνίστατο εις τό νά μή
συγκεντροϋνται περισσότεροι τών τριάκοντα συνδαιτημόνων,
πράγμα απερ άπηγορεύετο, ύπό τοΰ Αθηναϊκού νόμου. «Τούς
κεκλημένους μή είναι ύπέρ τούς τριάκοντα».
Οί γυναικονάμοι περιήρχοντο τήν πάλιν καί εισερχό
μενοι έντός τών οικιών όμετρούσαν τούς προσκεκλημένους,
άπέβαλον δέ τούς πλεονάζοντας. Σχετικώς άναφέρει καί
πάλιν ό Αθήναιος ότι οί γυναικονάμοι έΕεδίωΕαν τού συμ
ποσίου κάποιον Χαιρεφώντο, δστις είσήλθε λάθρα έντός
τής οικίας, άλλά ήτο ό 31ος.
Διά νά έλέγχεται όχι μόνον ό άριθμός, άλλά καί τό
ποιόν πολλάκις τών συνδαιτημόνων, ύπεχρεοΰντο οί εις τά
συμπόσια έργαγόμενοι μάγειροι, νά καταγράφουν τά ονό
ματα τούτων καί νά παραδίδουν πράς έλεγχον εις τούς γυνοικονόρους.111 «Παρά τοϊς γυναικονόμοις δέ τούς έν το ίς /
γάμοις διακονοϋντας άπογεγράφθαι πυθόμενος πάντας μα
γείρους, κατά νόμον καινόν τινα, Ινα πυνθάνωνται τούς κε
κλημένους, έάν πλείους τις ών έΕεστιν έστιών τύχη έλθ(ί>ν». ^
Εις τούς Δειπνοσαφιστάς ό Αθήναιος, 13 άναφέρει τήν
ΰπαρΕιν κστωτέρας άρχής, ή όποια παρηκολούθει τούς πί
νοντας, όπως όλοι πίνωσιν έΕ ίσου. Ή άρχή αϋτη ήσαν οί
καλούμενοι Οίνάπται ή Οφθαλμοί. «Τοσαύτη δ' ήν ή τών
παλαιοτέρων τρυφή περί τάς πολυτελείας, ώστε μή μόνον
οίνοχόους έχειν, άλλά καί οίνόπτας. Αρχή γοϋν έστιν οί
οίνάπται παρ' Άθηναίοις, ής μνημονεύει έν ταϊς Πόλεσιν
Εύπολις, έν τούτοις: Οϋς δ' οϋκ άν εϊλεσθ' ούδ' όν οίνό
πτας πρό τού, νυνί στρατηγούς. Ώ πόλις, πόλις, ώς εύτυχής εί μάλλον, ή καλώς φρονείς.
«Οί δέ οίνάπται οΰτοι έφεώρων τά έν τοίς δείπνοις,
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εί κατ' ίσον πίνουσιν οί συνόντες. Καί ήν ή άρχή εύτελής,
ώς ό ρήτωρ φησί Φιλίνος έν τή Κρσκωνιδών διαδικασία.
Καί ότι τρεις ήσαν οί οίνάπται, οίτινες καί παρείχαν τοϊς
δειπνσϋαι λύχνους καί θρυαλλίδας. Έκάλουν δέ τινες τού
τους καί οφθαλμούς».
Πολλοί ύηοοτηρίίουν, ότι οί οίνάπται έπώπτευον καί διά
τήν άνάμιΕιν τού οίνου μέ ίσον μέτρον ϋδατος, πρός τόν
σκοπόν νά προλαμβάνετοι ή μέθη καί τά έκ ταύτης όλέθρια
άποτελέσματα. Από τής εποχής άκόμη τού Ομήρου, διά
λόγους ύγείας, εύταΕίας καί κοινωνικής εύπρεπείας έπεκράτησεν ή συνήθεια τής κράσεως τοΰ οίνου μεθ' ϋδατος.
Ό μέθυσος προύκάλει τήν κοινήν περιφρόνησιν, ή δέ έκφρασις οίνοβορής έθεωρεϊτο δεινή ϋβρις. Ό οίνος παρίστατο ώς φέρων τούς άνθρώπους εις παραφροσύνην. «Ό
δ1 έπεί φρένας όασεν οϊνω φαινόμενος κακ' έρεΕε δόμον
κάτα πειριθόσιο».14
Τήν κήάσιν τού οίνου επέβαλε καί ό βασιλεύς τών
Αθηνών Άμφικτύων' προστάΕας όπως: «Έν τοίς συμποσίοις μή πίνειν άκρατον» νόμον, τόν όποιον επικύρωσε καί
ό Σόλων.
Υφισταμένου τοιούτου νόμου φαίνεται μάλλον βέβαι
ον, ότι οί γυναικονάμοι έπέβλεπον δ·ύ τήν έφαρμογήν του.
Η όκρατοποσία όμως, όχι μόνον τού νόμου ήτο παράβασς,
άλλά έθεωρεϊτο καί έθιμον βορβσρικόν, διότι οί Σκΰθαι έπινον τόν οίνον άκρατον. Ό θεν καί ή λέΕις έπισκυθίΕω
τούτο έσήμαινε.15
Καί ό Πλάτων κατεδίκοσε τήν άκρατοποοίαν καί τήν
μεθην, ώς άνεπανόρθωτον κακόν. Γράφει χαρακτηριστικώς
ό μεγάλος φιλόσοφος: «Έμοί γάρ δή τοΰτό γε οίμαι κατά
δηλον γεγσνέναι έκ τής ιατρικής, ότι χαλεπόν τοίς άνθρώποις ή μέθη έστίν, καί ούτε αύτός έκών είναι πόρρω έθελήσοιμι άν πιεϊν ούτε άλλω συμβουλεάσαιμι, άλλως τε καί
κραιπαλώντα έτι έκ τής προτεραίας».'®
Οί γυναικονάμοι όμως καί οί Αρεοπαγίτοι έτιμωροΰσαν καί τούς απαταλώντας τήν περιουσίαν των εις τά συμ
πόσια. «Τούς Άρεσπαγίτας κολάίειν τούς άσώτους».
Η μίΕις τοΰ οίνου μεθ' ϋδατος ήτο συνήθως εις άνα-

ένυπάρχει' είναι δέ πάντοτε αγαθόν νά φέρεται τις μετά σε
βασμού πρός τόν θεόν».
Ταϋτα βεβαίως ώς έΕαίρεσις άιροϋ είναι γνωστόν,
στι εις τό συμπόσια συνήθως οί συνδαιτυμόνες έπεδίδοντο
εις πολιτικός, φιλοσοφικός κ.λ.π. συζητήσεις, κατά τάς ό
ποιας τοίς έδίδετο ή ευκαιρία νό έιπιδείΕουν τήν μόρφωσιν καί τήν εάφυΐον των. Γνωστόν είναι τό περίφημον «Συμπόσιον» τοΰ Πλάττωνος, κατά τήν διάρκειαν τοα όποιου έλαμψε ή μεγαλοφυΐα του Σωκράτους.

(Συνεχίζεται)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
Εις τάς Α θήνας, δπως καί είς τήν άλλην Ε λλά δα δέν έπετρέπετο νά πίνεται δ οίνος «άκρατος», χωρίς δηλαδή νά Αναμειχθή μεθ’ Οδατος. Είς τήν παράστασιν, προερχομένην έκ
κύλικος, νέος μεταφέρει δδωρ, πρδς άνάμιξιν μεθ’ οίνου.
λογιών τρία μέρη ϋδατος καί έν οίνου. Παρά ταϋτα, φαίνε
ται, oti πολλοί έμεθύακσντο, ώστε συχνάκις νά λαμβάνουν
χώραν είς τά συμπόσια έκτροπα, όπως διατάραΕις τής κοι
νής ήσυχίας, Ευλοδαρμοί, κλοπαί κ.λ.π.
Αίτια παρεξηγήσεων ήσαν κάποτε κάποτε ·καί αί λαμβάνουσαι μέρος είς τό συμπόσιον αύλητρίδες, αί όποίαι,
συνήθως μετά τό τέλος καί κατά τήν διάρκειαν τούτου
έΕεδίδοντο. Τό στι πολλών συμποσιαστών ή συμπεριφορά
δέν ήτο ή άρμόΖουσα φαίνεται, έκτος τών άλλων κειμένων,
καί έκ του «συμποσίου», έλεγείου τοϋ Ξενοφάνους τοΰ Κολοφωνείου, τοϋ γνωστού ποιήσου καί ίδρυτοϋ τής Ελεατικής
φιλοσοφικής Σχολής (580 π.Χ.), είς τό όποιον δίδονται
όδηγίαι περί τοϋ πώς πρέπει νά γίνεται τό συμπόσιον καί πώς
πρέπει νά συμπεριφέρωνται οί κεκλημένοι. Τό Ελεγεϊσν,
λόγω τής σημασίας του, κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν έν μετοφρόσει:
«Τώρα, τφ δντι, τδ δάπεδσν έκαθαρίσθη δπδ τών δούλων
καί αί χεΐρες δλων καί τά ποτήρια. "Αλλος δούλος θέτει περί
τήν κεφαλήν τών συμποτών στεφάνους πεπλεγμένους, άλλος
δέ έτοιμάζει εύώδες μύρον έντδς φιάλης. ’Εν τφ μέοψ έχει
στηθή κρατήρ πλήρης οίνου (οίνου δστις προκαλεΐ τήν ευθυ
μίαν). Ά λλος δέ οίνος είναι έτοιμος έντδς πήλινων Αγγείων
γλυκύς, άναδίδων δομήν άνθους, δ δποΐος λέγει δτι ούδέποτε
θά μάς προβώση.
Έ ν τφ μέσφ δέ τών συμποτών θυμίαμα άναδίδει άγνήν
δομήν, ύπάρχει δέ ύδωρ καί γλυκύ και καθαρόν, παράκεινται
δέ ξανθοί άρτοι καί σεβαστή τράπεζα, κατάφορτος άπδ τυρόν
καί παχύ μέλι. Κατά δέ τδ μέσον τής αιθούσης, βωμός είναι,
καθ’ δλοκληρίαν κεκαλυμμένος άπδ άνθη, πανταχόθεν δέ πλη
ροί τά δωμάτια τδ άσμα καί ή εύθυμία.
Πρέπει λοιπόν οί φρόνιμοι άνδρες πρώτον μέν νά Ομνώσι
τδν θεόν μέ ήθικούς μύθους καί καθαρούς λόγους, άφού δέ κά
μουν σπονδήν καί εύχηθούν, νά δύνανται νά πράττωσι τά δίκαια,
διότι βεβαίως τούτο είναι τδ σπουδαιότεροι καθήκον. Δέν εί
ναι κακόν νά πίνης τόσον, ώστε νά δύνασαι νά φθάαης είς
τδν οίκον σου μόνος, άνευ τής συνοδείας δούλου, άν δέν είσαι
πολύ γέρων.
Έ κ τών άνδρών πρέπει νά έπαινώμεν τούτον δ δποΐος δταν πίη φέρει είς φώς άγαθάς σκέψεις, δ δποΐος άποδεικνύει
δτι φροντίζει περί τής Αρετής καί κοπιάζει δι’ αύτήν. Δέν πρέ
πει νά διηγήταί τις κατά τά συμπόσια τιτανομαχίας καί γ ι
γαντομαχίας καί κενταυρομαχίας πλάσματα τών προτέρων ούδέ φθοράν, έμφυλίας έριδας, διότι είς τούτα ούδέν χρηστόν

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Άριστλ. Ά θ. 50, 2.
Άριστφ, Εϊρ. 9 καί Σφ. 1184.
Σουίδ έν λεξ. Άστονάμος.
Άριστλ. Ά θ. 30.
Ί λ . Ψ, 71.
Άριστ. Άθην. Πολ. Α '.
Βλ. Ίσαίου Α ', 3, 14, 15, 18, 25. Ι1ρ6λ. Bcauclict. Ηίstorie du droit prive de la rep. Athenicnne 1897 T.
I l l , σελ. 663, 669.
Βιβλιογραφία Αφορώσα ωσαύτως εις τούο Αστυνόμους:
α) Haederli d. hell. Astynomen u. Agoranomen έν
Jahrb. f class.
β) Philol. Παράρτ. τ. 15, σ. 69 κ.έ.
γ) W achjm uth d. st Athen II, 1 σ. 267 κ. έ.
δ) Meir u. Schoemann att, Proc. 105 κ.έ.
ε) Άρποκρ. λ. Αστυνόμοι.
στ) Bekker An. gr. 456, 24 κ.έ.
ζ) Σοοΐδ λ. Αστυνόμος.
η) Διογ, δ Λαέρτιος 5 στ, 5, 90.
θ) ] Jarem berg te Jaglio Dictionnaire des antiquites λ.
astynomoi
Άριστλ. Πολ. σ. 1299 α, 1299 6, 1300 α, 1322 δ.
Φιλόχορ. Παρ. Άθην. σ τ.', 245 C.
Smith λεξ. Γυναικανόμος.
Μενάνδρου. Κεκρύφαλος.
Άθήναιος. Δειπνοσοφισταί, 425.
’Οδυα. 297.
'Ηροδότου σ. 84. Πλάτωνος, Νόμοι α '.
Πλάτωνος Συμπόσιον 176 δ.

Συμπόσιον. Παράστασις έπΐ κύλικος ευρισκομένου έν Ρώμη. Τά
συμπόσια έπέβλεπον, ώς Αστυνομικοί έπ! τών ήθών ot γυναικονάμοι.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Ό Δήμαρχος Νέας Ύόρκης κ. JOHN
V. LINDSAY, δΓ όπιστολής του πρός
τόν Δήμαρχον Αθηναίων κ. Δημ. Ρϊτοον,
ήτήοατο τήν άποσταλήν δύο Αστυνομι
κών τών Αθηνών, πρός συμμετοχήν εις
τάς έορταστίικάς έκδηλώσεις τής Α
στυνομίας τής Ν. Ύόρκης, έπί τή συμ
πληρώσει 42 έτών άπό τής ίδρύσεώς
της. Μετά τάς άναγκαίας διατυπώσεις
μετέθησαν πράγματι ώς άντιπροσωπεία
τής Αστυνομίας Πόλεων εις τήν έν θέμοτι πόλιν, ό Αστυνόμος Β ' κ. Τσουραπάς Βλάσιος, ιμετά τού Ύποστυνόμου
Α ' κ. Πετρή Νικολάου. Οί δύο άστυνομικοί άναχωρήσαντες έΕ Αθηνών τήν
13.10.73 δΓ άερσακάφους τής «Όλυμπιακής Αεροπορίας», άφίχθησαν αυθη
μερόν εις τό άεροδρόμιον «ΚΕΝΝΕΝΤΥ», ένθα τούς ύπεδέχθησσν εκπρόσω
ποι τού Δημάρχου καί δύο άνώτεροι άΕ)
κοί τής Αστυνομίας, μεταΕύ τών όποιων
καί ό ελληνικής καταγωγής κ. PETER
FILLIO S. Ή Ελληνική άντιπροσωπεία
έπιβάσα του προσωπικού αύτοκινήτου
τού κ. Δημάρχου κατέλυσε εις τό Εενοδοχεϊον «DRAKE».
Τήν έπομένην τής άφίΕεως 14.10.73
ήμέρον Κυριακήν οί "Ελληνες άστυνομικοί παρέστησαν έν έπιοήμω στολή εις
τά έγκαίνια τού Ναού τού Άγιου Νι
κολάου είς τό Άεροδρόμιον «ΚΕΝΝΕΝΤΥ» ένθα έχοροστάτησεν ό Αρχιεπίσκο
πος Βορείου καί Νοτίου Αμερικής κ.
Ιάκωβος. Μετά τήν λεκτουργίαν ό κ.
Ιάκωβος προσεκάλεσε τούτους είς
γεύμα δοθέν υπό τής «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ»
είς τό Εενοδοχεϊον
«INTERNATIONAL», έπ’ εύκαιρία τών
έγκαινίων τού ναού τού Ά γιου Νικολά
ου προστάτου τών άεροπλάνων. Κατά
τήν είσοδον τών 'Ελλήνων άστυναμικών
είς τήν αίθουσαν τού Εενοδσχείου καί
ιδίως όφ' δτου ό έκφωνητής διά τών
λέΕεων «σήμερον ή πατρίς μάς τιμά διά
τών έκπροσώπων της. Κοντά μας έχομεν τούς ΆΕιωμστικούς τής Αστυνο
μίας τών Αθηνών Άρχιαστυνόμον κ.
Τσουροπάν καί Ύποστυνόμον κ. Πετρήν», άνήγγειλε τήν παρουσίαν τών
δύο άΕιωματικών τής Αστυνομίας Πό
λεων, οί πορευρεθέντες όμογενεϊς έΕέσποσον είς παρατεταμένα χειροκροτή
ματα καί έν καταφανεί συγκινήσει έΖητωκραύγοσον υπέρ τής Ελλάδος μέ τό
«Ζήτω» ή Ελλάς, «Ζήτω ή Πατρίδα» κ.ά.
Τήν 13ην ώραν τής έπομένης ήμέρας
πρός τούς "Ελληνας άστυνομικούς παρετέθη γεύμα είς τό έστιατόριον τού Μ ε
γάρου τού Ο.Η.Ε. καί έν συνεχεία έπηκαλούθησε Εενάγησις είς τάς αίθούσας
τούτου.
Τήν 15ην ώρσν τής ίδιας ήμέρας έπεσκέφθησαν τόν Δήμαρχον Ν. Ύόρκης
κ. LINDSAY, πρός τόν όποιον, ύπό τού
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Αστυνόμου κ. Τσουρσπά προσεφέρθη
άναμνηστικόν δώρον έπί τή συμπληρώ
σει δΟετίας άπό τής ίδρύσεώς τής Ά στυν. Πόλεων. Έπιδίδων τό άναμνηστι
κόν ό κ. Τσουραπάς είπε τά έΕής:
«Έξοχώτατε Κύριε Δήμαρχε τής πόλεως Ν. Ύόρκης. Ή ’Αστυνομία τής πόλεα>ς τών ’Αθηνών, τήν όποιαν έχω τήν τ ι
μήν νά έκπροσωπώ καί, μετ’ αύτής, δλόκληρος δ Ελληνισμός σδς ευχαριστούμε
θερμώς, διότι είχατε τήν καλωσύνην νά
μάς κάμετε τήν έςαιρετικήν τιμήν νά μάς
καλέσετε, διά νά έορτάσωμε τήν 42αν ’Ε 
πέτειον τής ’Αστυνομίας τής πόλεώς σας.
Ή τιμή αύτή δίδει είς ήμδς τήν ευκαιρίαν
νά γνωρίσωμε τους ’Αστυνομικούς σας, τά
θαυμαστά αποτελέσματα τών 6ποιων, είς
τήν δίωξιν τοϋ έγκλήματος, είναι παγκοίνως γνωστά. Ή έκδήλωσις αδτη άποτελεΐ
άκόμη έν βήμα τής Αρμονικής συνεργασίας,
ήτις 6φ£αταται μεταξύ τών ’Αστυνομιών
τών φίλων Χωρών, έπί τή έπιτεύξει τοϋ

κοινού σκοπού, δηλονότι τής προστασίας
τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας
τού άτόμου. Είς άνάμνησιν ταΰτης καί μα
ζί μέ τούς προσωπικούς χαιρετισμούς τού
κ. Δημάρχου ’Αθηναίων, τού κ. ’Αρχηγού
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού κ. ΔιευθυντοΟ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών προσφέρω,
Κύριε Δήμαρχε, τδ άναμνηστικόν τούτο
δώρον καί εύχομαι Ογείαν καί έπιτυχίαν
είς πάσαν έπιδιωκομένην προσπάθειαν.
Εύχαριστώ».
Ό Δ ή μ α ρ χ έ κ. LINDSAY έΕέφρασε
τήν χαράν του, διά τό ώραιότατον, ώς
τό έχαρακτήρισε δώρον καί ηύχαρίστησε
τούς έλληνας άΕιωματτικούς, οί όποιοι
μετέβησαν είς Η.Π.Α. άπό τήν «μακρυνήν καί ώραίαν πατρίδα των», ώς είπεν
χαρακτηριστικώς.
Τήν Τρίτην 16.10.73 έπραγιματαπαιήθη μέ συμμετοχή άστυναμικών καί άπό
άλλας χώρας παρέλσσις, ή όποια, διά
τής λεωφόρου BROADWAY, έτερματίαθη είς NEW POLICE HATRS. Τής παρελάσεως προηγείτο περιπολικόν αύτοκινητόν μέ τά σήματα τής Διεθνούς Α 
στυνομίας, τό όποιον διά μεγαφώνου με
τέδιδε τήν συμμετοχήν τής Αστυνομίας
τών Αθηνών, όπότε τό πλήθος Εεσποΰσε είς Ζητωκραυγής καί χειροκροτήματα.
Ιδιαιτέρω ς ένθουσιώδεις ήσαν οί έκδηλώσεις, έσν συνέβαινε μεταΕύ τών
συγκεντρωμένων νά εύρίσκωνται ομογε
νείς, ότε ήκούοντο συχνά αί φράσεις
«γειά σου "Ελληνα» καί άλλες άνάλογοι.
Μετά τό πέρας τής παρελάσεως οί
συμμετασχόντες συνεκεντρώθησαν είς

Πρός τόν Α ρχηγόν τής ’Αστυνομίας τής
Νέας 'Υόρκης κ. K A W L E Y , ό ’Αστυνόμος
κ. Τσουραπάς προσέφερε άναμνηστικόν τής 50ετίας
τής ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ό λ ε ω ν . Είς τήν φωτογραφίαν τό
στιγμιότυπον είς τό γραφεϊον τοϋ ’Αρχηγοϋ τής ’Αστυνομίας.
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Επίσημοι κάμται ’Αστυνομικών Υπηρεσιών τής Νέας *Υόρκης, χορηγηθεΐσαι εις τούς Έ λληνας ’Αστυνομικούς. Ή έπίδειξίς των ύποχρεοΐ πάντα αρμόδιον εις έξυπηρέτησιν καί προστασίαν.
Μέ έλικόπτερον έπραγματοποιήθη περιήγησις τής Ν.
' Υόρκης. Εις τό άριστερόν ό ελληνικής καταγωγής 'Υπ /τής
τής Σχολής Ελικοπτέρων τής ’Αστυνομίας Παναγ. Καβούρης.

τήν πρό τού νέου Αρχηγείου τής Α στυ
νομίας Πλατείαν ένθα καί έγένοντο τά
έγκαίνια τούτου. Έπηκαλούθηοαν όμιλίαι
προσεφέρθπσαν αναμνηστικά καί έν συ
νεχεία περιήγησις εις τά διαμερίσματα
τού νέου Αρχηγείου. Ακολούθησε δεΕίωσις τού Δημάρχου Ν. Υόρκης εις
τήν έπαυλίν του, εις τήν όποιον παρέ
στησαν περί τά 600 άτομα. Καθ' όλην
τήν διάρκειαν των έκδηλώσεων προεθλήθη ιδιαιτέρως ή συμμετοχή τής Ελ
ληνικής αντιπροσωπείας, δΓ όλων τών
μέσων ένημερώαεως.
Τήν 17.10.73 οί Έ λληνες αστυνομι
κοί έπεσκέφθησαν τήν 'Αστυνομικήν Α
καδημίαν, υπό τού διοικητοϋ τής όποιας
έδόθη τό έσπέρας δεΕίωσις καί έν συ
νεχείς παρακολούθησις εις θέατρσν καλ
λιτεχνικού προγράμμοτος. Τήν έπομένην έπραγματοποιήθη έπίσκεψις εις τό
20ον Αστυν. Τμήμα, τό όποιον θεωρεί
ται πρότυπον ικαί έγένετο ένημέρωσις
εις τά διαμερίσματα αστού. Τήν 15ην
ώραν τής ίδιας ήμέρας οί δύο Έ λλη
νες άΕιωμστικοϊ έπεσκέφθησαν εις τό
γραφείσν του τόν 'Αρχηγόν τής Αστυ
νομίας τής Ν. Υόρκης κ. KAWLEY,
προς τόν όποιον προσέφερον άναμνηστικόν τής 'Αστυν. Πόλεων καί άντηλλόγησαν προσφωνήσεις.
Τήν έπαμένην 19.10.73 έπραγματοποιήθη περιήγησις δΤ έλικοπτέρου τής
Ν. Υόρκης καί έν συνεχεία έπίσκεψις
εις τήν Σχολήν έλικοπτέρου καί Εενάγησις ύπό τού Έλληνος Ύποδ/τοϋ αύτής
κ. Καβούρη Π. Τήν 13ην ώραν τής ιδίας
ήμέρος οί δύο Έ λληνες άστυνομικοί έηεακέφθηοαν τόν Πρόεδρον τού Δημο
τικού Συμβουλίου κ. SANFORD D. GAR ELIK, εις τόν όποιον έπίσης προσέφεραν αναμνηστικόν τής 'Αστυνομίας Πό
λεων.
Τάς απογευματινός ώρας τη έπιμόνω
παρακλήσει τού Προέδρου τού έν Ν.
Ύόρκη 'Ελληνικού στοιχείου κ. PETER
CHACHALES έπεσκέφθησαν τό 'Αστυ
νομικόν τμήμα τής περιοχής «ASTO
RIA», όπου διαβιοϊ τό ιμεγαλύτερσν τμή
μα τού 'Ελληνισμού, ορσκειμένου νά
διαπιστώσουν, κατ' επιθυμίαν τού κ.
CHACHALES, τήν ναμιμοφροσύνην τών
'Ελλήνων τής Ν. Υόρκης. Ή διαπίστωσις ήτο, ότι πράγματι οί ομογενείς μας
είναι οί πλέον φιλήσυχοι καί νομοταγείς
πολίται τής περιοχής.
Τάς έπομένας τρεις ήμέρας τής πα
ραμονής των εις τήν 'Αμερικανικήν μεγαλούπολιν οί κ.κ. Τσουραπας καί Πετρής έπεσκέφθησαν άλληλοδιαδόχως
τόν Πρόεδρον τού συλλόγου τών 'Αστυ
νομικών Ν. Υόρκης, τήν Στρατιωτικήν
Σχολήν καί έν τέλει τόν Αρχιεπίσκο
πον κ.'Ιάκωβον, ον καί άπεχαιρέτησαν.
Πρό τής άναχωρήσεώς των έκ Ν. Ύόρκης άπέστειλαν ώραιοτότην όνθοδέσμην εις τήν σύΖυγσν τού Δημάρχου Ν.
Υόρκης κ. MARY LINDSAY. Ή απο
στολή τών όΕιωμοτικών τής Αστυνομί
ας Πόλεων εις Η.Π.Α. έδωσε τήν αφορ
μήν εις πηγαίας έκδηλώαεις, τόσον έκ
μέρους τών άρχών, όσον καί έκ μέρους
τού λαού, ύπέρ τής 'Ελλάδος. Ιδ ια ιτέ 
ραν χαράν καί έθνικήν υπερηφάνειαν έδωσεν ή παρουσία των εις τούς όμογενεϊς, οί όποιοι εϊδον εις τό πρόσωπόν
των «τήν μοκρυνήν ώραίαν πατρίδα
των», όπως έχαρακτήρισε τήν Ελλάδα
ό κ. LINDSAY.
Σ.Α.
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ΛΟΓΟΙ
ΕΞΑΛΕΙΦΟηΐΤΕΣ
ΤΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΝ
C Ν ΕΥΡΥΤΑΤΗ έννοια οι λόγοι οΐτινες, καθ' άς ηερεπτώσεις δια·
πράττεται άδικος καί καταλογιστή πρόΕις, τιμωρσυμένη ύπό τού Νόμου, έ£αλείφουν, κατά κανόνα, τήν ποινικήν ευ
θύνην του πράΕοντος, κστά τό Ποινικόν
Δίκαιον διοκρίνονται Die τρεις κατηγο
ρίας:
α. Εις λόγους αποκλείοντας τήν ΰπορΕιν άδικου πράΕεως ή του καταλογιοτοϋ λ.χ. δόλος, αμέλεια, προσταγή
άμυνα, κατάσταοις άνάγκης κ.λ.π.
6. Εις προσωπικούς λόγους απαλλα
γής όπό ποινικής εύθύνης. 'Ενταύθα άναφέρονται ένδεικτικώς ύ π ο χ ρ ε ωτικο ί
τ ι ν έ ς
προσωπικοί
λόγοι,
ήτοι άρθρον 33 Συντάγματος
1968 «τό πρόσωπον τού βασιλέως άνεύθυνον καί άπαροβίαστον», άρθρον 67 Σ,
1968 «βουλευτής δέν καταδιώκεται ούδέ όπωσδήποτε έΕετάΖεται ένεκα γνώ
μης ή ψήφου δσθείοης παρ' αυτού κατά
τήν δοκησιν τών βουλευτικών καθηκόν
των του». Τά αυτά διελάμβανον καί τά
άρθρα 29 καί 62 τού Συν)τσς 1952 (άπαραβιόστου κοί ήσυχίας χάριν τής
άνεμπαδίστου καί έλευθέρας άσκήοεως
τών καθηκόντων των).
Απαλλαγής άπολαύνουν έκ λόγων διεθνούς δικαίου
κατά τό άρθρον 2 της Κ.Π.Δ. καί οί 'Αρ
χηγοί τών Εένων κρατών (Μονάρχαι,
Βασιλείς, Πρόεδροι Δηοκρατίας, 'Αντι
βασιλείς κοί ό Πάπας 'Αρχηγός τής Κα
θολικής Εκκλησίας)
οί Διπλωματικοί
άντιπρόσωποι αυτών, οί δισπεπιστευμένοι πόσης τάΕεως έν Έλλάδι καί λοι
πά πρόσωπα, ώς τ' άνωτέρω άρθρον 2
Κ.Π.Δ., διαλαμβάνει. 'Ομοίως τά Εένα
στρατεύματα τά ευρισκόμενα ή διερχόμενα τής Ελληνικής 'Επικράτειας κατά
τά διεθνώς κρατούντα ή ιδιαιτέρας πρός
τούτο συναμφείσας έγγράφσυς συμφω
νίας εις τά πλαίσια τού Δημοσίου Διε
θνούς Δικαίου.
"Αρθρον 232 § 2 Π.Κ. έπί παρασιωπή
σει έγκλήματος, ένθα ή παράλειψις μέ
νει άτιυώρητος έάν ή πρός άναγγελία
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ύποχρέωσις θά άφεώρα οίκείον τού παρολιπόντος αυτήν.
Έτεροι τινές λόγοι, οϊτινες διά τόν
δικαστήν χαρακτηρίζονται
ώ ς δυ
ν η τ ι κ ο ί ,
ήτοι άρθρον 308 § 3'
έπί άπλή σωματική βλάβη «καθ' ήν ό
υπαίτιος δύναται νά άπαλλαγή πόσης
ποινής, έάν εις τήν πράΕιν παρεσύρθη
έκ δικαιολογημένης άγανακτήσεως ένε
κα άμέσως προηγηθείσης πράΕεως τού
παθόντοα. . .». "Αρθρον 361 § 3 έπί έΕυβρίσει ένθα ή διάταΕις τής παραγρά
φου 3 τού άρθρου 308 έχει καί έν προκειμένω έφσρμογήν. "Αρθρον 345 § 2
έπί αίμαμιΕία καθ' ήν «Συγγενείς κατιούσης γραμμής δύνανται νά άπαλλαγώσι πόσης ποινής, έάν κατά τόν χρόνον
τής πράΕεως δέν εϊχον είσέτι συμπλη
ρώσει τό δέκατον έβδομον έτος τής ήλικίας των». "Αρθρον 346 § 2 έπί άσελγεία μετά συγγενών, ένθα ή § 2 τού
άρθρου 345 έχει καί έν προκειμένω έφαρμογήν. "Αρθρον 377 § 1 έδ. β' έπί
κλοπή καί ύπεΕαιρέσει ευτελούς άΕίας
έφ' όσον έτελέσθη έΕ άνάγκης πρός ά
μεσον χρήσιν ή άνάλωσιν τού κλοπέντος
ή ύπεΕαιρεθέντος. "Αρθρον 387 ένθα
έχουν έφαρμογήν αί διατάΕεις τών πα
ραγράφων 1 καί 2 τού άρθρου 377 καί
γ. Εις λόγους έΕαλείφοντας τήν ποι
νικήν άΕίωσιν τής πολιτείας έπί τώ τελεσθέντι έγκλήματι, περί τού θέματος καί ή
παρούσα άνάπτυΕις.
Γενικώς οί άναφερόμενοι λόγοι θεω
ρούνται κωλύματα ποινικού κολασμού ή
περιστατικά τά όποια έν τελευταία άναλύσει χαρακτηρίζονται ώς νομικά γεγο
νότα, τό όποια παρουσιάζονται μετά τήν
τέλεσιν τής πράΕεως κατά τήν όποιαν,
καίτοι ύφίστανται όλοι αί προϋποθέσεις
πρός έπιβσλήν ποινής, έν τούτοις έχουν
ώς συνέπειαν νά έπιδροϋν έπί τού άΕιοποίνου ή καταδιωκτοϋ αυτής κατά τρό
πον, ώστε νά έΕαλείφουν τό δικαίωμα
τής πολιτείας νά καταγνώση ποινήν έν
τή τελεσθείση άδίκω πράΕει.
Περί τών λόγων τούτων ό έν ισχύει

ήμέτερος ποινικός ΚώδιΕ ποιείται λόγον
εις τά άρθρα 111 έως 120 καί ώς τσιοΰτοι έΕαλείφοντες τό άΕιόποινον είναι
ή ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ καί ή Π ΑΡ Α ΙΤΗ ΣΙΣ
όπό τής ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ.
Ενταύθα όφείλαμεν νά τονίσωμεν ότι
κατά τόν παλαιόν ποινικόν νόμον εις τά
άρθρα 113 έως 122 έκτος τών δύο άνω
τέρω άναφεραμένων λόγων ύπό τού ίσχύοντος Ποινικού Κώδικος συγκατελεγοντο ώς τοιοΰτοι κοί οί έΕής:
α. Ή έμπρακτος μετάνοια
6. Ο θάνατος τού υπαιτίου
γ. Τό δεδικασμένον, καί
δ. Ή χόρια καί Αμνηστεία.
Περί τών αμέσως ανωτέρω θέλομεν
άσχαληθή μετά τήν άνάπτυΕιν τών λό
γων, οϊτινες έΕαλείφουν τό άΕιόποινον
συμφώνως τώ έν ίσχύοντι Π.Κ. σημειουμένων τοιούτων, διότι περί τής άπαλλακτικής αύτών έπιρροής γίνεται λόγος
μόνον εις τάς είδικώς ύπό τού ίσχύοντος Ποινικού Κώδικος καί ίσχυούσης Κ.
Π. Δικονομίας κοθοριΖαμένας διαιτάΕεις.
ΠΡΩΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΛΕΙΦΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΝ
Παραγραφ'ή
(άρθρα 1 1 1 -1 1 6 Π.Κ.)

ΤΟ

"Αρθρον 111.
Χρόνος
παραγραφής
ε γ κ λ η μ ά τ ω ν .

τών

1. Τό άΕιόποινον έΕαλείφεται διά τής
παραγροφής.
2. Τά κακουργήματα παράγραφοντ α ι: α) μετά εϊκοσιν έτη ,άν ή κατ' αύ
τών άπειλουμένη έν τώ νόμω ποινή είναι
ή τού θανάτου ή τής ισοβίου καθείρΕεως, β) μετά δέκα πέντε έτη εις πάσαν
άλλην περίπτωσν.
3. Τά πλημμελήματα παραγράφονται
μετά πέντε έτη.
4. Τά πταίσματα παραγράφονται μετά
έν έτος.

5. Al ώς 6νω προθεουίαι ύπολογίΖονται κατά τό tv χρήσει ήμερολόγιαν.
6. "Αν έν τφ Νόμω όρίΣωνται πλείονες ποιναί διαΖευτικώς, αί άνω προβεομίαι ύπολογίΖονται κατά τήν βαρυτέραν
τούτων.
Έρμηνεία-ΆνόιιτυΕια
Παράγραφος § 1 τό άΕιόποινον έΕαλείφεται διά τής παραγραφής.
Ο Π.Κ. διά τοϋ άρου «παραγραφή»
έννοεΐ τόν άπακλεισμόν τής ποινής διά
τού παραμερισμού ή έΕαΑείψεως τής
ποινικής άΕιώσεως τής πολιτείας μέ τήν
πάροδον ώρισμένσυ, κατά νόμον μακρού
χρόνου είτε άπά τής τελέσεως τής άΕιοποίνου πράΕεως είτε άπό τής έκδικάσεως αυτής — έκδάσεως κοταδικαστικής
άποφάοεως.
"Αρα έκ τοϋ ορισμού τής παραγρα
φής διακρίνομεν δύο είδη μορφών πα
ραγραφής:
α. Τήν παραγραφήν τής ποινικής ά
Ειώσεως τής Πολιτείας καί
6. Τήν παραγραφήν τής καταδικαστικής - ποινικής άποφάοεως.
Τάς δύο ταύτας μορφάς τής παρα
γραφής θέλομεν άναπτύΈει κατωτέρω
δι' όρθολογιστικής έρμηνείας πρός έΕακρίβωσιν τής προγματικής βουλήσεως
τού νσμοθέτου, τής έκδηλωθείσης διά
τοϋ ώς άνω άρθρου 111 τοϋ έν ισχύει
Ποινικού Κώδικος, δι' ού γίνεται λόγος
μόνον διά τήν πρώτην ώς άνωτέρω χαρακτηρισθεϊσαν μορφή τής παραγραφής,
ήτοι τής ποινικής άΕιώσεως τοϋ Κρά
τους πρός έπιθολήν τής ποινής.
Ενταύθα όμως κρίνεται άπαραίτητον
άπό έπιστημονικής καί νομικής πλευράς
όπως προηγουμένως γίνει λόγος τόσον
περί τής οίτιολογικής ή δικαισλογικής
βάσεως τοϋ θεσμού τής παραγραφής, ό
σον καί περί τοϋ προσδιορισμού τής νο
μικής φύσεως τοϋ θεσμού τούτης πρός
καλλιτέραν κατανόησιν τής
παραγρα
φής.

Αί τ ι ολ ο γι κή- Δ ι και ο λ ο γι κή
τ ή ς

β ά σ ι ς

τοϋ

θ ε σ μ ο ϋ

παρ α γ ρ α φή ς .

Περί αύτής έν τη νομική έπιστήμη καί
τή διδασκαλία διετυπώθησαν διάφοροι άπόψεις ύπό Ελλήνων καί Εένων νομομα
θών, λόγω διαφόρου άντιλήψεως περί
τοϋ δικαιολογητικοϋ λόγου τής ποινής
καί σχετικώς έτονίοθη ό τι:
α) Ή πάροδος τοϋ χρόνου άπαλύνει
τήν άνάμνησιν τής άΕιοποίνου πράΕεως,
ικανοποιούσα έν τινι μέτρω τήν κοινήν
γνώμην.
β) Ή πάροδος τοϋ χρόνου άπσμακρύνει άδικον καί άνταπόδοσιν (άντεκδίκησ ιν ).
γ) Ή πάροδος τοϋ χρόνου ένθαρρύνει τήν κοινωνίαν νά προσφέρη άτιμωρησίαν εις τόν δράστην, έφ’ όσον παύη
νά ένοχλή αύτήν, καθιστάμενος άψογος
καί ήθικός.
δ) Ή πάροδος τοϋ χρόνου δημιουρ
γεί κατάστασιν αϊρουσαν τήν άντίθεσιν
άδικου καί συμβάντων, ήτις καί άναγνωρίΖεται ύπό τής έννόμου τάΕεως, καί
ε) Ή πάροδος τοϋ χρόνου δημιουργεί
συσκότισιν καί έΕαφάνισιν τών αποδει
κτικών μέσων καί στοιχείων είτε έπιβαρυντικών είτε έλαφρυντικών, καθιστώσα
οϋτω τήν διαπίστωσιν τής άδικου πρόΕεως έπισφαλή (Κωστή Ε.Π.Ν. Τόμ. Α §
251, 252, Σαριπόλου Σ.Π.Ν. § 204,
869. Τσαούση Ε.Π.Δ. § 123,
Τάφου
1948 Π.Δ. ο. 398, Γεωργάκη Π.Δ. σελ'
243).
'Εναντίον τών άνωτέρω άπόψεων
προεβλήθη ή άντίρρησις ότι ή παραγρα
φή άποτελεϊ πρακτικώς
έπιβράβευσιν
τών ικανότερων καί πονηροτέρων έγκλημάτων, δι' δ καί έπροτάθη ή παρα
γραφή νά επέρχεται μόνον έπί τών μή
επικινδύνων έγκλημάτων καί συνεπώς ή
ποινή νά θίγη μόνον τόν έπικίνδυνον έγκληματίαν, διότι ό διανυθείς χρόνος δέν
θεωρείται ικανός νά σβύση ή έΕαφανίση
τό ένυπόρχον επικίνδυνον εις τόν έγκληματίαν.

Περί τής χρησιμότητος τοϋ θεσμού τής
παραγραφής ύφίσταται ομοφωνία- έν τφ
Ποινικφ Δικαίω, ένφ ώς πρός τήν δικαιολογικήν βάσιν δέν ύφίσταται γενικώς
άνεγνωρισμένον πόρισμα, ούχ' ήττον έκ
τών άνωτέρω έκτεθεισών άπόψεων έν
τή κρατούση νομοθετική συνειδήσει άΕιόλογος έθεωρήθη ή άποψις, καθ' ήν
μέ τήν πάροδον τοϋ μακροΰ χρόνου ή
διαπίστωσις τής άΕιοποίνου πράΕεως εις
βάθος και εις έκτοσιν καθίσταται δυσχε
ρής, διότι έΕαφονίΖονται ή ύφίστανται
φθοράν άποδεικτικά τινα μέσα, ώς μάρ
τυρες πιθανόν νά άπέθανον άλλά καί
ή άνάμνησις τών συνθηκών καί τών άποδεικτικών στοιχείων παρουσιάζεται μέ
πολλά κενά, άτινα συμπληρώνονται κα
τά τρόπον ύποκειμενικόν καί άναλόγως
μέ τήν δύνομιν τής φαντασίας τών αύτόπτων ή αύτηκόων μαρτύρων.
Ακόμη έπέρχεται μεταβολή καί αύ
τής τής προσωπικότητος τοΟ δράστου
έπί τά βελτίω, οπότε ή έπιβαλή τής ποι
νής δέν έκτελεϊ τόν προορισμόν της καί
καθίσταται προβληματική, προσέτι καί
λόγω τής δημιουργίας τών νέων πρα
γματικοτήτων τής Ζωής (Χωοαφα 1941,
σ. 106, 1964 σ. 360, Γάφου 1948 §
139, ΝτΖιώρα
1965, σ. 209, Χαλκιά
1955, σ. 243).
Πάντως πάσαι αί έν συντομία έκτεθεϊσαι ώς άνω, απόψεις, κατά κανόνα,
στηρίζονται έπί τής άρχής ότι διά τής
παρόδου τού χρόνου έκλείπει ό δικαιολσγητικός λόγος τής ποινής.
Καί ό παο' ήμΐν σήμερον Ισχύων Π.
Κ. ρητώς δέχεται τήν άποψιν αύτήν, ότι
δηλαδή διά τής παρελεύσεως μακροϋ
χρόνου άπό τής τελέσεως τής άΕιοποίνου πράΕεως ή άνάγκη τής έπιβολής τής
ποινής παύει νά ύφίσταται, διότι έκλείπη ό δικαιολογητικός λόγος αύτής, τεκμαιρουμένη οϋτω θελτίωσις τοϋ δρά
στου.
(Συνεχίζεται)

ΙΙρώς τόν εύδοκίμως τερματίσαντα τήν έν τφ Άστυνομικφ Σώματι
Υπηρεσίαν του ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Τσιπρούδην Ά χιλλέα, μέχρ’.
τοΰδε προϊστάμενον τής Υποδιευθύνσεις Σωματικής καί Πνευματικής
’Αγωγής, τής, όποιας τμήμα αποτελούν τά «’Αστυνομικά Χρονικά», τό πε
ριοδικόν μας εύχεται Ικ μέρους δλωντών υπαλλήλων τής

Γποδιευθυνσε-

ως κάθε ευτυχίαν εις τδ πολιτικόν βίον καί έκφραζει τάς- εύχαριστίας
του, διά τήν μετ’ αύτοΰ άγαστήν συνεργασίαν, ή όποια άπέδη έπ ωφέ
λεια τής έκδοτικής μας προσπάθειας καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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ΕΛΕΤΩΝΤΑΣ σήμερα τούτη τή φυσιογνωμία, άσφολώς μπορούμε ν'
αποκομίσουμε μερικά χρήσιμα διδάγμα
τα. Αρκεί νάχουμε τή διάθεση καί τήν
άντοχή νά δούμε μέ γυμνό μάτι κατα
πρόσωπο τήν άλήθειο.

ΜΑΝΝΗΣ
Ι ΜΑΚΡΥΓΙ ΑΙ ΜΠΙ ΗΣ
110 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Του Τ Α Κ Η

ΔΟΞΑ

Ή άλήβεια, βεβαίως, είναι μία σπάνια
θεά πού δλοι προσποιούνται ότι τή λα
τρεύουν κι δλοι κομπάζουν δτι τή διαλαλοϋν, μά έλάχιστοι ύποφέρουν τό βα
ρύ της νόμο. Καί πιό ελάχιστοι έχουν
τή δύναμη νά τήν υπηρετούν πελεκών
τας, κάποτε καί μέ τις γροθιές τους άκόμο, τήν τρομερή της πέτρα γιά νά γίνη τό Θαυμαστό της άγαλμα. "Η, καμμιά
φορά, καί νά Θρυμματιστούν άπ' αύτή τή
πέτρα γιά νά μήν τήν άρνηΘοΰν. Μά έ
νας τέτοιος θρυμματισμός, άντί νά προκαλεϊ διάλυση κι άπόγνώση, συνθέτει
τή μοναδική μήτρα, 6π' όπου γεννιούν
ται οί ήρωες κι άνοδείχνονται οί άγιοι.
Οί πολλοί, έννοείται, προτιμούν νά ύμνολογούν τούς ήρωες καί νά προσκυ
νούν τούς άγιους, άποφεύγοντας έτσι τή
δαπάνη κάθε προσωπικής θυσίας. Κερδί
ζουν—ίσως νά πή κανείς—τά δώρα τής
κολακείας καί τά άντίδωρα τής δουλοπρέπειας. Πιό πέρα όμως—κοντά ή μα
κριά, δέν έχει σημασία — στό κατώφλι
τού «Ένώπιος ένωπίω» παραμονεύει ή
'Ιστορία τυφλή στήν άντικειμενικότητά
της σάν τή Θέμιδα, γιά νά κρίνει καί νά
δικάσει.
"Αν αύτή ή 'Ιστορία δέ θέλει νά μετα
μορφωθεί σέ άπατηλό θρύλο ή σέ σκόπι
μη πλάνη, όφείλει ν' όγγίξει τήν ύλη τής
ούσίας άδιαφορώντας άν καίει ή φωτιά
της. Εφόσον διοφορετικά, δλο της τό
κατόρθωμα θά γίνει άργότερα μιά άξιολύπητη πομφόλυγα πού θά σκορπίσει
στό χάος.
Μποοοϋμε νά πούμε άτι ό Στρατηγός
Μ<»<ρυγιάννης, πριν αποφασίσει νά γρά
ψει τά περίφημα «Απομνημονεύματά»
του, είχε τήν γενναιότητα νά παίξει μ'
αύτή τή φωτιά. "Εστω κι άν έκαιγε άδιάκοπα άνάμεσα στά δάχτυλά του 21
περίπου χρόνια —άπ' τις 26 Φλεβαρίου
(όπως σημειώνει ό ίδιος) τού 1829 «ώς
τά 1850, 'Απρίλη μήνα».
Δίχως άλλο, χρειαΖόταν κάποια δια
κριτική άντοχή, ώστε καί ή φωτιά νά μεί
νει, καί νά περσέψει τελικά ό άνθρωπος
χωρίς νάναι ταχυδακτυλουργός! Τό πϋρ
βέβαια δέν ήταν τό «έξώτερον», άλλά
σύτό πού ένέδρευε μέσα του — έκαιτό
δηλ. άδυναμίες, συμπάθειες, οίκτιρμοί
καί μίση, πού έπρεπε νά κλείσει τ' αύτιά του γιά νά περάσει νικητής άιπ' τά
στενά τών Σειρήνων καί νά φτάσει στή
νομοτέλεια.
ΧρειαΖόταν έπίσης γιά τό έργο του
καί δύο άλλες Ικανότητες: Τήν Εκφρα
στική δύναμη γιά τήν περιγραφή καί τό
χάρισμα τής γλώσσας πού δέν ήξερε —
όπως ό Σολωμός.
Τήν άντοχή άπέναντι στίς Σειρήνες
τού τήν έδωσε μιά άρετή, πού είναι καί
έμφυτη κοί «άνωθεν έρχσμένη»: ό Ζή
λος τής Πατρίδας. Καί τις άλλες Ικανό
τητες τις πήρε άπό μιά δεύτερη άρετή
δοσμένη άπ' τό Θεό καί «έσωθεν έδρεύ-
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ουσαν»: άπό την Ποίηση. "Ισως όμως
δλ' αύτδ νδ προήλθαν απ' τήν συνείδηση
καί τήν άνόγκη του Χρέους. ΚΓ αύτό τό
Χρέος, δτον είναι άληθινό, μεγαλουργεί.
Πάντως ό Στρατηγός, πραγματιστής
καί ποιητής μαΖί, έβλεπε απ' τήν πρώτη
κιόλας ώρα μακριά. Πίστευε πώς οί γε
νιές πού θάρχοντσν έπειτα άπ' τά γεγο
νότα, θά είχαν μιά πολλαπλή δίψα: νά
γνωρίσουν τήν αλήθεια, νά μεταφερθοϋν
σωστά ατό παρελθόν, νά τό κρίνουν καί
νά μάθουν νά μιλάνε τή γλώσσα τού
ΛαοΟ. Συλλογιόταν, θά λέγαμε, δτι οί
γενιές έκεϊνες θδπρεπε νά μήν παρασυρθοϋν όπ' τή μεροληψία, τήν παραποίηση ή τό πάθος, ούτε όμως καί νά
μή μπορούν νά θαυμάσουν ή νά ψέΕουν.
'Αλλά νά διδαχτούν άπό «τό φώς τό τής
Γνώσεως» κοί ν' όποχτήσουν τό όρθό
«μέτρο· γιά τό Αύριο. Πού αύτό τό Αύ
ριο γιά τούς "Ελληνες ήταν πάντα ένας
στόχος άγωνίος — ή μιά άνεΕιχνίαστη
Πυθία.
Τό «όρθό μέτρο» δέ συμβαίνει ν' άποχτιέται πάντα μόνο το.υ, άλλά νά δίνεται
καί σά σκυτάλη άπ' τό δρομέα πού προ
ηγείται. Είμοστε δηλ. οί διαθέτες μιας
κληρονομιάς σκέψεων, ίδεών κι αισθη
μάτων πού θά τή διαχειριστούν οί έπόμενοι άπό μάς. Καί συνεπώς,
z f i i εύθυνόμαw « * r
στε σέ μεγάλο ποσοστό γιά τή μοίρα
τους.
Ή 'Ηθική άλλωστε μ' αύτό τό αίσθη
μα τής εύθύνης γρανιτώνεται. ' Α θ έ α 
το
μ ό ρ ι ο άνάμεσα οέ πολλά μέσ'
στό ένστικτο, άΕιοποιεϊται απ' τό χαρα
κτήρα τού άνθρώπου καί πάσχει σέ κάθε
περιβάλλον βίας ή φόβου — Εέρει όμως
ν' άντιστέκεται καί νά παλεύει, όταν τήν
έμπνέουν μοναδικά ιδανικά.
«Χωρίς όρετή καί πόνο εις τήν πα
τρίδα κοί πίστη εις τήν θρησκεία τους,
έθνη δέν υπάρχουν» διδάσκει στόν πρό
λογο κιόλος τών χειρογράφων του ό
Μακρυγιάννης. Προτού ώστόσο καταλήΕει σ' αύτό τό άπόφθεγμα καί τό δικαι
ώσει πρώτος αύτός, Εεκινοΰσε άπό μιά
«έκ γενετής» άφετηρία: «δέν ύπόφερνε
νά βλέπει τό άδικον νά πνίγει τό δίκιον». Συνηθισμένη βέβαια άντιναμία—
ή καί κατεστημένο πολλές φορές, πού
άλλοι τό κατοχυρώνουν μέ νομοθετικά
διατάγματα.
Ο Μιακρυγιάνης ούτε τό δεχόταν, ού
τε θά τό συνήθιΖε ποτέ. Καί γιά νά τό
άποδείΕει, έκαμε στά 32 του χρόνια μιά
πράΕη πού πράδιδε αύτογνωσία κι άπαιτοϋσε ιδιαίτερο ήρωϊομό.
Ή τα ν τότε — τό 1829—διορισμένος
άπό τήν κυβέρνηση τού Καποδίστρια
«Γενικός Αρχηγός» τής « Εκτελεστικής
δύναμης τής Πελοπόννησος καί Σπάρ
της» μέ έδρα τό "Αργος. Καί άντί νά
τρέχει «εις τούς καφενέδες καί σέ άλ
λα τοιοϋτο», παράλληλα μέ τις άκροάσεις καί τίς περιοδείες του, προτίμησε
κάτι ώφελιμότερο: «καταγίνηκε ένα δυό
μήνες» «περικολώντας τόν έναν φίλον
καί τόν άλλον» νά μάθει
«έτοΰτα τά
γράμματα» — πού μπορεί, φυσικά, νά
τά μάθει όποιος διαβάσει τά «Απομνη
μονεύματά» του.
Τό άΕίωμα λοιπόν δέν πρέπει νά έμποδίΖει τήν αυτοκριτική πού άποκαλύπτει τίς έλλείψεις. Καί τά κενά όπ’ τή
μόρφωση, δέν τά γεμίΖουν οί καφενέδες
«καί άλλα τοιοϋτο». Μονάχα πού σέ ό-
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Χειρόγραφο Μακρυγιάννη.

ριαμένες έποχές οί έλλείψεις δέν ύπολογίΖονται γιά τά άΕιώματα καί τά άΕιώματα καλύπτουν έντελώς τίς έλλείψεις...
Ή τα ν πάντως τόσο άληθινά τά γράμ
ματα πού τοΰμαθαν τού Μακρυγιάννη,
ώστε δέ μπόρεσε νά γράψει «γλυκώτερα» τίς άναμνήσεις του —γιατί, άπλούστστα, θά τίς νόθευε. ΚΓ ήταν τόσο τ ί
μια ή συμμετοχή του στά γεγονότα πού
προκάλεσαν ούτές τίς άναμνήσεις, ώστε
τά αποθανάτισε χωρίς νά τόν «τύπτει ή
συνείδησή» του, χωρίς νά «γυμνώσει κα
νόναν, ούτε μίαν πιθαμή γής».
Τόν έαυτό του βέβαια τόν γύμνωσε ό
Στρατηγός μέ τίς θαρραλέες έΕομολογήσεις του, κι δταν ακόμα θά μπορού
σαν νά Ζημιώσουν τήν ύστεροφημία του
μόλις θά τήν έβρισκε άνυπερόσπιστη ή
παγερή ιστορική κρίση τών έπερχομένων.
Στήν περίπτωση τού Μακρυγιάννη, ό
πως καί σέ κάθε περίπτωση πού άναφέρεται σ' έναν- ακέραιο άνθρωπο, συλλο
γιέται κανείς άν τό ήθος έχει κάποια
σχέση μέ τήν καταγωγή καί τήν προέ
λευση. "Η εϊνοι ένστικτο, πού δέν τό
διαστρέφουν οί αναρριχήσεις στήν έΕουσία, τό κοινωνικό λουστράρισμα, ό πει
θαναγκασμός ή καί οί δοκιμασίες τής
Ζωής.
«Πολυφαμελίτες καί φτωχοί» ήταν οί
«γοναίγοι» τού Στρατηγού. Καί ή μάνα

του τόν «Εελεχόνεψε μόνη της καί συγυρίστη, φορτώθη ολίγα Εύλα καί έβαλε
καί χόρτα άπάνω εις τά Εύλα καί άπό
πόνου» τόν ίδιον «κοί πήγε εις τό χωριόν» τό χωριό δηλ. ΑβορίΖη τού Λιδορικιοΰ, μιά μέρα (δέν Εέρουμε άκριβώς ποιά) τού 1797. ΈΕ άλλου, σέ κά
μποσον καιρό χάθηκε ό πατέρας του άπό
Τούρκικο φονικό χέρι, καί τό βρέφος
βύΖαινε γάλα άπ' τό λειψό μητρικό στή
θος πού τόθρεφαν άγριοβέλανα.
Μπορεί λοιπόν ή πείνα κι' ό πόνος νά
στοιχειοθέτησαν στό Μακρυγιάννη τή
συνείδηση τής κριτικής τόλμης καί τήν
έννοια τής ειλικρίνειας. Δημιουργός κι
έκτίμηση ή στέρηση, έκμουλιστής ή άναίσθητος ό πλούτος. "Αλλωστε, άν δέν
αισθανθείς ό ίδιος τήν άνόγκη τών δύο
παραπάνω άΕιών στόν προσωπικό σου
κόσμο, πώς θές νά νοιώσεις τό αίτημα
ένός άλλου κόσμου πού είναι καί έΕω
όπό σένα καί πλατύτερος;
"Αν ό Μακουγιάννης είναι άΕιόπιστος
καί γνήσιος άφηγητής Εεπερνώντας καί
τόν έαυτό του καί τά πρόσωπα καί τά
γεγονότα, μπορούμε νά τό πληροφορηθοΰιμε κι άπό μιά πηγή πού δέν σχετί
ζεται μέ τήν ύπσκειμενική ψυχολογία:
άπ' τόν άλλο μεγάλο μας ιστορικό κι άναδίφη, τόν Γιάννη Βλαχογιάννη.
Ό Βλαχογιάννης ήταν έκεϊνος ό άκούραστος Ζηλωτής πού άπό τόν Ίού-
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λιο τού 1901 ώς τό τέλος οχεδόν του
1902 ξόδεψε άφάντοστο μόχθο, πίοτη
κι υπομονή γιά τά «πολύτιμα γραψίματα»
τού Στρατηγού.
Ανάξια καί θλιβερή,
δυστυχώς, ή μοίρα τους—όπως λ.χ. ή
μοίρα τών χειρογράφων τού άτυχου
ποιητή Ρώμου Φιλύρα πού ανακαλύφθη
καν μετά τό θάνατό του μέσα οέ μιά
πετσέτα φαγητού στό Δρομακαΐτειο!
«Μισοσαπιαμένα μέσα σ' ένα ντενεκέ»
βρέθηκαν τά «γραψίματα» τού Μακρυγισννη άπ' τό γιό του Κίτσο στά υπόγεια
τού σπιτιού του, κι ό Βλαχογιάννης
στάθηκε δίπλα τους δεκαεφτά περίπου
μήνες: Νά τά διαβάσει. Νά τά χωρίσει
σέ λέξεις άπά μιά ένιαία καί συμπαγή
μό2α πού ήταν. Νά λύσει τά σύμφωνα
άπ' τήν περίπτυξη τών φωνηέντων. Νά
τά ταξινομήσει, τέλος, σέ ένότητες καί
νά φροντίσει γιά τήν έκδοσή τους— πού
πρωτόγινε τό 1907.
'Υπάρχει ή γνώμη —ή, άν θέλετε, ή
θεμελιακή άρχή —ότι όσο άργότερα γρά
φει ό ιστορικός τό έργο του, τόσο λιγότερες ύποψίες γεννάει γιά τήν άντικειμενικότητά του. Καί ή προσωπική έμπειρία; Απ' τά επίσημα έγγραφα καί τις
άσφαλεϊς πηγές, αύτή ή έμπειρία δέν εί
ναι τάχα τό άλλο πόδι πού θά στηρίξει
τή γνησιότητα αύτοϋ τού έργου;
Ό αείμνηστος άκαδημαϊκός μας Διο
νύσιος Κόκκινος άφησε δυό οημαντικώΓστα έργα: τήν «'Ιστορία τής Ε λληνι
κής Έπαναστάσεως τού 1821» καί τήν
« Ιστορία τών δύο πολέμων 1940 —41».
'Απ’ τήν πρώτη ήταν μακριά 120 σχεδόν
χρόνια όταν έγραφε τούς έξη πρώτους
τόμους της. Ενώ τή δεύτερη τήν έξησε
άπά κοντά, τόσο κοντά όσο άπέχει ή
Αθήνα άπ' τήν Πίνδο καί τά Μακεδονι
κά σύνορα. Κι όμως, κι οί δυό 'Ιστορίες
rou έχουν τό ίδιο προτέρημα: τήν πιστή
απεικόνιση τών γεγονότων καί τή δικαιοκρισία τών προσώπων.
Ασφαλώς, γνώμονας κι έγγύηση δέν
είναι ούτε ή ψυχρή χρονική άπόσταση
ούτε ή καίουσα άμεσότητα. Γιά τό ήθικό μέρος ένός ιστορικού έργου, δηλ.
γιά τήν άλήθεια του, άπαιτεϊται άπλούατστα — νόναι ό ιστορικός έντιμος. Θά
λέγαμε νάνοι καί άφιλοκερδής, κι' άστράτευτος. "Οχι, έπομένως, ύπηρέτης
πού άκούει «Τήν φωνήν τού Κυρίου του»
καί εισπράττει όσα ό Κύριος του τού χο
ρηγεί γιά νά πάψει ό ίδιος νάνοι κύριος
στή συνείδησή του.
Μέ τό Μακρυγιάννη συμβαίνει, φυσι
κά, τό καλύτερο.
Αδέσμευτος άπό συγγενικές συμπά
θειες κι οπλισμένος μέ ιδεολογική παρ
ρησία, έγραψε τό έργο του «έν κλειστώ
κι άπαραβύοτω» χωρίς νά τό ξέρει κα
νείς — ίσως γιά νά βρίσκεται μόνος μέ
τόν έαυτό του. ΚΓ όταν, φτασμένος κιό
λας σέ υιά κορφή τής έπίγειας αίγλης
του, όμσλαγεί εύθύς έξαρχής στ' 'Απο
μνημονεύματά του ότι είναι άγράμματσς
καί δέν μπορεί «νά βαστήσει ταχτική
σειρά στά γραφόμενά» του, δέν κάνει
παρά μιά πράξη άρκετά δύσκολη: καταδείχνει άνυπάκριτα τήν έντιμότητά του,
ξεσκεπάζοντας «δΓ Ιδίων χειρών» ένα
σημαντικό μειονέκτημα.
"Αν θελήσουμε νά προσδιορίσουμε
κάπως πρακτικά τήν έιντιιμότητα, μπορού
με, νομίξω, νά τήν παρομοιάσουμε μέ
μιά άσπίδα. 'Εκτός όν προτιμάτε νά τήν
παραβάλουμε μ' ένα τείχο ς—σάν εκείνα

56

λ.χ. πού περίΖωναν άτρωτα ώς Tic 29
Μαΐου 1453 τήν ποθητή μας «Βασιλεύ
ουσα».
Καί στή μιά όμως περίπτωση καί στην
άλλη, άλλοτε ή ασπίδα κι άλλοτε τό
τείχος βάλλονται άπό πολλών ειδών ό
πλα. Νικηφόρα κι όχι. Γιατί πάντα ύπάρχει κι ή άσπίδα τού Άχιλλέα, πού
άν δέν ήταν ή φτέρνα του θάταν παντο
δύναμη. Πάντα ύπάρχουν καί τά τείχη
τής Ίεριχούς, πού γκρεμίζονται μόνο μέ
τών σαλπίγγων τούς ήχους.
Ό Μακρυγιάννης άντιμετώπισε στή
Ζωή του πολύμορφες επιδρομές, γιατί ή
Ζωή του ήταν σύνθετη. Καί πάντα στό
προσκήνιο τής έλληνικής έπικαιρότητας:
άπό κείνη τήν ήμέρα άνάμεσα στό 1811
κοί στό 1820 πού τάβαλε «όλα όμπρός
καί σκοτωυόν καί κιντύνους καί άγώνες» άπό τότε δηλ. πού άποφάοισε νά
τά ,πάθει όλα «διά τήν λευτεριάν τής
πατρίδος καί τής θρησκείας» του κι όρκίστηκε Φιλικός άπό ένα φίλο του Σακελλάριο στήν "Αρτα μέχρι τής 27 Α
πριλίου τού 1864, όταν «έΕ ύπερβαλλούοης σωματικής έΕοντλήσεως» (όπως πα
ρατηρεί ό πρώτος βιογράφος του) άποχαιρέτησε γιά πάντα τήν Ελλάδα καί τό
φώς τού κόσμου γιά νά πάει στόν κό
σμο κείνο όπου ό ήλιος τής Αθανασίας
δέν δύει ποτέ.
Ή άσπίδα όμως έΕοστράκισε όλα τά
βέλη. Καί τά τείχη έπεσαν μονάχα όταν
ή σάλπιγγα τού Αχέροντα τόν κάλεσε
γιά τό ταΕίδι τών όσφοδελών.
Γιατί ό Στρατηγός δέν πολέμησε μόνο
σάν ένας κοινός όρματωλός, σάν ένας
μεγαλοφυής ήγέτης. Συγκεκριμένα μά
λιστα άπ' τό Σεπτέμβρη τού 1821 πού ή
Εθνεγερσία τού άνοιΕε μιά ένδοΕη αυ
λαία στό Σταυρό τών ΤΖουμέρκων καί
350 περίπου "Ελληνες «έτΖάκισαν τή
μύτη» 5.000 Τούρκων, ως τό τ έ λ ο ς
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ
του
1827
πουκαμε άπόβαση στόν Πειραιά, «κόν
τρα γιουρούσι» μ' εκατό
παλληκάρια
στό λόφο τής Κοστέλλας κι ένα «σκο
τωμόν καλόν» κι «έναν νέον χαλασμόν»
στις χιλιάδες τού έχθροΰ.
Ό Μακρυγιάννης συνέχισε τόν άγώνα του γιά τήν Πατρίδα κι έΕω άπ' τό
θέατρα τής μάχης. "Οταν αύτά τά θέα
τρα έσβησαν τά ματωμένα τους φώ'τα
καί οί νικητές "Ελληνες μεταφέρανε
τή μάχη, μεταΕύ τους πιά, στήν πολιτι
κή άρένα—όπως συνήθως. Απ' τις άρχές δηλ. τού 1928 ώς τις 20 Απριλίου
1864, άπόταν ή τότε Προσωρινή Κυβέρ
νηση, αναγνωρίζοντας τις θυοίες του
γιά τό Έθνος καί τις θανάσιμες άδικίες
πού τοΰχαν κάμει ορισμένοι έκπρόσωποι
αύτοΰ τού "Εθνους, πρόσθεσε ένα άκόμα άστρο στις έπωμίδες του: τό άστρο
τού Άντιστρατήγου.
Οί θυσίες καί οί άδικίες είναι βέβαια
ένα σχήμα όΕύμωρο. Τόσο όμως στήν
κοινωνική Ζωή όσο καί στόν πολιτικό
βίο, συχνά άπστελοΰν τό πιό «εύάρμοστο Ζεύγος». . .
Ή τα ν άλλωστε έ π ό μ ε ν ο όλη
ή δράση τού Μσκρυγιάννη νάχει άνάλογες έπιπτώοεις καί Τραγικές άντινομίες
στήν ιστορία του. Κοινή ή μοίρα τών
δημοσίων άνδρών. . . Αύτός μάλιστα ή
ταν μιά ιδιαίτερη περίπτωση: εύθύς καί
φιλελεύθερος κοθώς είχε γεννηθεί, συ
νάμα όμως καί όροματιστής, πολλές φο
ρές βρέθηκε στήν όνάγκη ν' άναθεωρή-

νους άκόμα τών «δυστυχών Άθηναίγων». Καί τίποτα δέν τόν έμπόδισε νά
κατονομάσει τις φοβερές αύτές πράΕεις
τους: «τό καλύτερο πράμα όπού θάπιανε χρήματα, τΖιβαϊρικό, μαργαριτάρι, άσήμι, τόθελαν διά λογαριασμό τους. . .
Καί τό κάστρον άφοδίαστόν.. . Οπού
γύρευαν άφεντάδες καί τούς ηϋρανε. . .
μέ τρόπο τούς σκότωσαν».
Η Συνείδηση ήταν πάλι άδηγήτρα, κι
έκδικήτρα μαΖί γιά τό "Αδικο πού «ούκ
εύλογεϊται».
Στό τέλος τής "ΑνοιΕης ώοτόσο ή
στις άρχές τού καλοκαιριού τού 1823,
όταν ήρθε ή ώρα τού Χρέους, ό Στρατη
γός πειθάρχησε πάλι σ’ αύτά: έφυγε
άπό τή Σαλαμίνα μέ 150 γενναίους του
καί βγήκε στή Ρούμελη.
«Σηκώθηκα καί πήγα κι άνταμώθηκα
μέ τόν Δυσσέα», γράφει. «Πιάσαμε τήν
ΒελίτΖα. Έρχονταν ένα πλήθος Τούρ
κοι μέ Ζαϊρέδες καί πολεμοφόδια, μέ
γκαμήλιο, μ' αλλα φορτηγά καί ρίΕαν
όρδί τό βράδυ εις τόν κάμπο τής Λιβα
δειάς, εις τού Κστίκου τό χάνι, νά μεί
νουν έκεί. Τούς ριχτήκαμε τήν νύχτα
καί τούς δώσομε ένα ντουφεκίδι καί
τούς πήραμε γκαμήλια πλήθος, άλογα
καί Ζαϊρέδες. Καί κατασκορπίστηκαν οί
Τούρκοι».
Δέ μπορεί! Ή Πατρίδα γεφυρώνει τις
«Σάν σκοτώναμε χδν Δυσσεα, κύριε Κωδιαφορές κι όταν αύτή ή Πατρίδα είναι
λέτη, τότε δποδθελες ή Έκλαμπρότη αou,
ή Ελλάδα καί κινδυνεύει, ένώνει όλους
όταν ήρθαν τόσοι πατσάδες κχί δώδεκα
τούς Έλληνες στό ίδιο ιδανικό. 'Έτσι
χιλιάδες άσκέρι καί ή ανατολική Ε λλάς
γράφονται οί εποποιίες — πότε στήν
μΐΌοπροσκύνησε κι δ Δοσαέας μ’ ενα ντεΤροία καί πότε τό 1821, πότε μ' ένα
σκερέ τοο τούς έδιωξε, ποιύς θά τούς έ
ήγεμσνικό « Ό χι».
διωχνε, άν δέν ήταν ό Δοοσέας; ΙΙοιδς εί
"Ομοια ήταν γιά τό Μακρυγιάνη κι ή
χε τήν έπιρρογή καί ίκανότη αύτεινοδ; Λίπερίπτωση μέ τό βασιλιά Όθωνα.
γον ο’ έμελε έαένα καί τούς ουντρόφους
'Έπειτ' άπ' τή δολοφονία τού Καποσοο τούς άγάδες τούς έχετε άφεντάδες κι
δίστρια, ή έλεύθερη άπ' τούς Τούρκους
έσεις ψυχοπαίδια τους».
Χώρα γίνεται δέσμια στή βουλιμία τών
Ό Κωλέτης, έννοεϊται, ήταν κουμπά
Μεγάλων Δυνάμεων. ΚΓ όπως παρατη
ρος τού Μακρυγόννη — πάνω άπ' όλα
ρεί ό Στρατηγός «Τούς δυστυχείς "Ελ
όμως γι' αύτόν ήταν ό άνθρωπος πού
ληνες οί Εύρωπαϊγοι τούς κατάτρεχαν
σώρεψε στήν Πατρίδα «όλα τά δεινά» κι
καί τούς κατατρέχουν ολοένα διά νά
είχε καταντήσει τό Σύνταγμα τής Τρίτης
μήν ύπάρΕουν. Η Αγγλία θέλει νά τούς
Σεπτεμβρίου «εις τό χαρτί». . .
κάμει "Αγγλους μέ τήν δικαιοσύνην τήν
'Αργότερα όμως τά πράγματα πήραν
άγγλικήν, καθώς οί ΜαλτέΖοι Ευπόληάντίθετη όψη: ότον τό φθινώπορο τού
τους καί νηστικούς, οί Γάλλοι Γάλλους,
1822 ό Μακρυγιάννης διορίστηκε άπ' τό
οί Ρούσσοι Ρούσσους κι ό Μετερνίκ τής
Γκούρα
άντιφρούαρχος τών Αθηνών
Αούστριας Άουστριακούς — κι όποιος
«νά προσέχη τού κάστρου τις βάρδιες
τούς φάγη άπό τούς τέσσερους». "Αν
καί νά φέρνη γύρα νύχτα καί ήμέρα»,
είχε καί ή Αμερική τότε στρέψει τά
διαπίστωσε ότι οί δυό «άδελφοποιτοί»
βλέμματά της στή Μεσόγειο, σίγουρα θ'
του έκαναν άρπαγές, λεηλοσίες καί φάάναφερόταν καί πέμπτο στόμα γιά τήν
ίδια λεία —αύτά όμως θά άνοιγε κάπως
αργότερα. Πρόκειται πάντως γιά μιά ι
στορία καθόλου παράΕενη καί καθόλου
πρωτότυπη στά έλληνικά χρονικό. Ί σ α ίσα, είναι μιά ιστορία πού δέν έπαναλαμβάνεται γιά τήν Ελλάδα μόνο . . .
άπό ένα λάθος τής Ιστορίας!
Ό Μακρυγιάννης ώστόσο, έκτος άπό
θαρραλέος, εΐνα εύσεβής — καί Εέρει
ότι τήν άνθρώπινη μοίρα, καί τή μοίρα
φυσικά τών Ελλήνων, τή διαφεντεύει ό
'Ύψιστος. «'Όμως νά ίδούμεν» προσθέ
τει «τί λέγει κι αύτός ό μάστορης ό Γε
ροθεός. Αύτός ό δίκαιος Θεός αύτός
είναι ό περασπιστής τών άθώων καί τών
«αδυνάτων».
Ο Θεός λοιπόν — ό Γεροθεός ό μά
στορης — θασωΖε τό άνθος τών Ελλή
νων πού μάδησαν οί έμφύλιοι πόλεμοι.
Κι όταν στις 18 Ιανουάριου τού 1833
'Ά νω: Ό Όδυσσεύς Άνδροϋτσος. άραΕε ατό λιυάνι τ ’ Άναπλιού τό καρά
’Απέναντι: Ή είσοδος τοΰ Όθωνος. βι πούφερνε τόν Οθωνα, α τ ο ύ

σει βασικές πεποιθήσεις του—όταν έβλε
πε τό Έθνος νά κυλάει «όλο εις τόν
κρεμνόν κάθε μέρα». Αλλά καί νά καταπνίΕει κάποιες άναπόφευκτες προσωπι
κές άδυνομίες του μπροστά στήν Αλή
θεια ,στό Καθήκον καί στή Λογική.
Εστω κι αν, ένώ μπορούσε νά ικανο
ποιήσει τό άταμικό του συμφέρον, ήΕερε άπό πριν ότι τόν περίμενε τό κώνειο.
ΉΕερε καί κάτι περισσότερο—πού διαιωνίΖεται άνέκαθεν: ότι δηλ. «όσοι εί
ναι τίμιοι, κατατρέχονται ώς άνάΕιοι τής
κοινωνίας καί τής πολιτείας», όπως ό
ίδιος πορατηρεϊ.
Άρκοϋν δυό χαρακτηριστικά περιστα
τικά γιά ν' άποδείΕουν «τού λόγου τό
άληθές».
Φανατικός θαυμαστής τού Όδυοσέα
Άνδρούτσου καί τού Γκούρα, στάθηκε
έΕαρχής ό Μακρυγιάννης. Κι όταν έπειτ άπ' τήν άτυχη έκστρατεία τής Στυλίδας καί τής Υπάτης ό "Αρειος Πάγος
κι' ή Κυβέρνηση προσπάθησαν νά παγιδέψουν σ' ένα καράβι τόν ήρωα τής
Γραβιάς (πούχε «έΕήντα χιλιάδες στρά
τευμα, καί είχε φτερά εις τά ποδάρια»),
ό Στρατηγός έδειΕε έπικίνδυνα τήν άγανάχτησή τάυ.
Γράφει λοιπόν στ Απομνημονεύματά
του:
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Τ Η Ν 10.12.73, ύπό τοΰ Αρχηγού
1 ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Σπ. Μιχελή, είς τήν Αίθουσαν Τελετών τοΰ
’Αρχηγείου της ’Αστυνομίας έδόθη
συνέντευξις τύπου, προς τούς έκπροσώπους τών ’Αθηναϊκών Εφημερί
δων, σχετικώς μέ τήν Ικδοσιν καί κυ
κλοφορίαν τοΰ τόμου τής «Έκθέσεως Δράστη ριότητος ’Αρχηγείου ’Α
στυνομίας Πόλεων, έτους 1972». Κα
τά την συνέντευξιν δ κ. ’Αρχηγός ένημέρωσε τούς δημοσιογράφους έπί
τής έτησίας δραστηριότητος τοΰ Σώ
ματος κατά τό 1972, τονίσας, δτι καί
τό έτος αύτό ύπήρξεν Ιδιαιτέρως άποδοτικόν δεδομένου·, δτι ή ’Αστυνο
μία Πόλεων έξησφάλισεν, είς τούς
τομείς τής δικαιοδοσίας της, τήν τάξιν καί τήν ασφάλειαν, προΟπόθεσιν
άπαραίτητον διά τήν ευτυχίαν καί
τήν ευζωίαν τοΰ πολίτου. ’Αφοΰ άνέλυσε διεξοδικώς τάς Ιπιτυχίας τής
’Αστυνομίας, εις τήν πάταςιν τής πάσης μορφής παρανομίας, έπεσήμανεν
ιδιαιτέρως τόν κίνδυνον έκ τών ναρ
κωτικών καί προέτρεψεν είς έκστρατείαν, πρός πάταξιν τών έμπόρων τοΰ
«λευκοΰ θανάτου». Είς τήν φωτογρα
φίαν δεξιά σχετικόν στιγμιότυπον.
Διακρίνονται: Ό κ. ’Αρχηγός, οί
’Αστυνομικοί Δ/νταί κ. κ. Κουντουριώτης, Θεοχαρόπουλος καί Κατσιμπάρος καί οί δημοσιογράφοι κ. κ.
Δαυίδ, Γκουζούλης, Βαξεβανίδης, καί
Σακαλής.
Τήν 24.12.73 άντιπροσωπεία Ά ξ /
κών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων μετέδη εις τήν Στέγην Ε ρ γα 
ζομένου Όρφανοΰ είς Γαλάτσι καί
διένειμε δώρα, πρός τους τροφίμους,
έπ’ ευκαιρία τών έορτών τών Χρι
στουγέννων. Είς τήν φωτογραφίαν
κάτω χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.

4

ΦΩΤΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

θ ε ο ϋ τή
χ ά ρ η
άπόδωσε ό
Στροτηγός αυτόν τόν έρχομό. «Σήμερα
^αναγεννιέται ή πστοίδα κι' άναστένεται, όπου ήταν τόσον καιρό χαμένη καί
οβυαμένη», γράφει ένθουσιαστικά. «Σή
μερα άναστένονται οί όγωνιστοί, πολιτι
κοί, θρησκευτικοί καί στρατιωτικοί, ότι
ήρθε ό Βασιλέας μας, όπου άποχτήσαμεν μέ τή δύναμη του Θεού. Δόξα νάχη
τό πανάγαθο σου όνομα, Κύριε, παντο
δύναμε, πολυέλαγε, πολυέσπλαχνε...».
Μ έ τό πέρασμα τού καιρού όμως «τά
κακά άΕαιναν εις τό κράτος, πολλές κατάχρηοες γένοντσν» — κι ό Μακρυγιάννης, άγαθός καί φρόνιμος πατριώτης,
άνσκάλυψε τό άδικο τού φανατισμού του
καί γυρίζοντας τό νόμισμα τού Οθωνα
είδε ένα άλλο πρόσωπο: τό πρόσωπο
ήταν μιά σημαία πούγραφε « Εθνική Συνέλεψη, Σύντογμα», καί τό νόμισμα έλε
γε μιά χρυσή χρονολογία, χαραγμένη
άπ' τή θέληση τού Λαού πού άδικιόταν
—3 Σεπτεμβρίου 1843.
Αύτή ή 3 Σεπτεμβρίου 1843 πού «ό
εύλσγημένος λαός τής πρωτεύουσας»
τή δέχτηκε στρώνοντας τό δρόμο της
μέ μαντήλια χαράς καί «ταμπακέλλες άοημένιες», έδωσε τό πρώτο Σύνταγμα
στήν Ελλάδα. Ό ,τ ι δηλ. όπόχτησε ή
'Ελλάδα μέ τό αίμα της καί τις θυσίες
της: δημοκρατικές έλευθερίες — χάρμα
Ζωής. "Εδωσε άργότερα καί στό “ Εθνος
τούς πρώτους πληρεΕοουσίους του μέ
νόμιμες έκλογές.
Πάνω 6π' τήν άγάπη τού Στρατηγού
στό Βασλιά στάθηκε γιά μιά άκόμη φορά
ή Λογική. "Οχι τού ένός — πού μπορεί
νάνοι καί ό π α ρ α λ ο γ ι σ μ ό ς
τού προσωπικού συμφέροντος. 'Αλλά ή
λογική τής Πατρίδας.
Αύτή ή Λογική χαρακτηρίζει καί τις
τρεις μορφές πού άπατελοϋν τή φυσιο
γνωμία τβΰ Μακρυγιάννη: τό στρατιωτι
κό, τό πολιτικό καί τόν ιστορικό.
Κάθε έκφραση, βέβαια, τής άνθρώπινης δραοτηριότητος έχει τή δική της λο
γική.
Σάν πολεμιστής ό Στροτηγός είχε τή
λογική τής όπερισκεψίας πού ουνδυάΖει
τή ριψοκίνδυνη όρμή τού «έπιτίθεσθαι»
καί τό γρανιτένιο πείσμα τού «άμύνεσθαι». Αρετή καθαρά έλληνική, πού έ
πλασε τό Μαραθώνα, τό Μεσολόγγι καί
τό Αργυρόκαστρο.
Σάν πολιτικός έΕ άλλου είχε τή λογι
κή τού ιδανικού πατριωτισμού πού πι
στεύει στήν άπάδοση τής δικαιοσύνης
καί στήν έθνική ένάτητα. Γι' αύτό καί
τό άδυσώπητο «Κατηγορώ» του έναντίσν τού Μαυροκορδάτου, τού Κωλέτη καί
τού ΜετοΕά: «"Οταν κοπιάσετε έοεϊς,
μάς γυμνάσετε τήν διχόνοια, μάς φέρα
τε τις (πάτριες καί τ ' άλλα άγαθά καί
κακοβάλετε τό δυστυχισμένο άθώον
έθνος».
Καί τέλος οάν ιστορικός είχε τή λο
γική τής έντιμης μνήμης πού συμπορεύ
εται μέ τήν αίσθηση τής εύθύνης — κι
όταν άκόμα ή εύθύνη δέν συνηγορεί γιά
έλόγου του. Χαρακτηριστική ή ομολογία
του: «ΚΓ έγώ έκαμα λάθη καί κάνω
άνθρωπος είμαι. Καί πρέπει νά γράφωνται καί τά καλά μας καί τά κακά μας».
'Εννοείται ότι οί περισσότεροι σέ πα
ρόμοιες περιπτώσεις γράφουν- —ή έπιβάλλουν σέ άλλους νό γράφουν — μό
νο όσα τούς παρουσιάζουν μέ φτερά άθώων περιστερών. . . "Οσο γιά τή Δι
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χόνοια, είναι μέσα στό αίμα τής Φυλής
μας καί βρίσκουν οί Ξένοι τήν εύκαιρία
νά τήν άΕιοποιήσουν.
Ό Μακρυγιάννης, άπ' τήν πρώτη μέ
ρα (6 Ιανουάριου 1828) τού Κοποδίστρια ως τό τέλος τής ταραγμένης έποχής τού "Οθωνα, άγωνίστηκε γιά τρεις
κυρίους στόχους: Γιά τήν άπονομή τού
δικαίου στούς "Ελληνες πολίτες πού αν
καί ήρωες, «γκεΖερούσαν Ευπόλυτοι καί
γυμνοί μέσα στά σοκκάκια αύτεινής. τής
πατρίδας τους». Γιά τό μόνοιοσμα τών
κυβερνητών πού «θέλανε νό κομματιά
σουνε τό έθνος». Καί γιά τήν αύτόνομη
διοίκηση τής Χώρας πού οί Εένοι συνα
γωνίζονταν νά τήν κυβερνήσουν ό κα
θένας γιά τά δικά του συμφέροντα.
Υπάρχει βέβαια ένας άληθινός πόνος,
ιδεολογικός καί συναισθηματικός, σ' ό
λη αύτή τήν προσπάθεια τού Μακρυγιάννη. Υπάρχει καί μιά ήθική δύναμη πού
τολμάει νά πιστεύει στήν έθνική άνεΕαρτησία καί νά μάχεται τήν Εενοκρατίο —μιά άρρώστεια πού άνέκαθεν, όπως
είναι γνωστό, ένδημεϊ σ' αύτό τόν τόπο.
ΚΓ αύτός ό πόνος κι' αύτή ή δύναμη
πού τόν άνάγκασαν καί τόν βοήθησαν
νά μάθει «γράμματα εις τά γεράματα»,
συγκλονίζουν σέ βάθος καί σέ ένταση
τό «γράψιμον τό άπελέκητο» τών 'Απο
μνημονευμάτων του.
Είναι όμως «άπελέκητο» αύτό τό γρά
ψιμο;

« Χ ω ρ ί ς α ρ ε τ ή και
πόνο εις τήν Πατρίδα
και πίστη εις τήν θρη
σκείαν τους, Έθνη δέν
υπάρχουν»
Ή Ποίηση είναι μιά έΕαίσια έοώτερη
άλκή πού δέν χρειάΖεται πανεπιστημια
κά όπλα γιά νά καταχτήσει τήν έκφραση
καί τήν άνθρώπινη ψυχή. Τής άρκεί ή
εύσισθησία κι ή ένόροση. Ό έμφυτος,
ό παράΕενος ό μαγικός κείνος τρόπος
πού κατέχει άκούγοντας τί λέει ό άνεμος^κι ή θάλασσα, ή βλέποντας ποιό πα
νόραμα κρύβει πίσω άπ’ τή σκοτεινή αύλαία της ή νύχτα.
ΚΓ ό Μακρυγιάννης —αύτός ό αύτοαμαλσγούμενος «όμαθής» πού δέν είχε
«τόν τρόπο όντας παιδί νά σπουδάΕει»
κι έκανε «τόν ύπηρέτη καί τιμάρευε ά
λογα»—είχε τήν ποίηση μέσα του, είχε
έπίοης καί τήν είκοστική Τέχνη.
Στιχουργούσε αύτασχέδια καί ΖωγράφιΖε
φανταστικές εικόνες άπ' τό μεγάλο Ξε
σηκωμό τού Γένους. Μά άγαπούσε κι
άλλα πράγματα:
τις άρχαιότητες, τά
λουλούδια καί τά ώραία όπλα — ίσως
γιατί ένα ώραίο όπλο κάνει γενναιότερο
τόν πολεμιστή μεθώντας τον μέ τήν όμορφιά του.
Μπορεί λοιπόν κι ένας «ύπηρέτης»,
«άπλός ιδιώτης καί κηπουργός» — όπως
ήταν ό Μακρυγιάννης — νά γίνει ιστο
ρικός τού έθνους του, άρκεί νά πιστεύει
σάν έκεϊναν μιά μεγάλη άλήβεια: «ότι
τούτην τήν πατρίδα τήν έχομεν όλοι μαΖί, καί σοωο'ι κι άμαθεϊς καί πλούσιοι καί

φτωχοί καί οί πλέον μικρότεροι άνθρω
ποι όσοι άγωνιστήκαμεν, άναλόγως ό
καθείς. . .».
Ε κείνη ή Ποίηση κι αύτή ή πίστη ύπαγόρευσαν στό έργο του τόσο τό άδρό
άφηγηματικό ύφος, όσο καί τή Ζωντανή
δημοτική γλώσσα ποϋγινε μέ τόν καιρό
άπόχτημα τού Έθνους. Κι όχι πολιτική
διεκδίκηση, Δούρειος ίππος ή ύστερόβουλη εμπειρία— άν όχι καί άδικο θύμα.
Γιατί μέ τούτη τή γλώσσα πού βγήκε
άπ' τό στόμα τού δημοτικού τραγουδιού
κι άπ' τή γραφή τού Μακρυγιάννη, μι
λούσαν οί κλέφτες κι οί άρματωλοί γιά
τή Λευτεριά, μέ τήν ίδια έπίοης μιλού
σαν καί τά καριοφύλια τους γιά νά τήν
κερδίσουν.
Οί άδολες όμως ύπηρεσίες στήν Πα
τρίδα, όπως καί τά όνειρα ή τά σχέδια
γιά τό μεγαλείο της, δέν πλποώνονται
μόνο μέ δάφνες κι άΕιώματα. Κάποτε
μάλιστα άντί τού «μάνα» ή χολή. . .
Ή άμοιβή τού Μακρυγιάννη γιά όσα
πρόσφορε καί γιά άλλα τόσα πού οραμα
τίστηκε, μοιράστηκε άνάμεσα στή δόΕα
καί στά δεινά. Στό θρίαμβο καί στόν έΕευτελισμό. Ανάμεσα σέ ό,τι προσδιορί
ζει κάθε φορά σέ τέτοιες φορές τό πα
νηγυρικό «Ωσαννά» τής Ιερουσαλήμ
καί τό άνατριχιοστικό «Σταύρωσαν I
Σταύρωσον αύτόν! τού Γολγοθά. Παμπάλαιη, τυποποιημένη σχεδόν ιστορία,
πού δέν κουράστηκε νά έπαναλαμβάνεται.
Πριν ή Ιστορία κλείσει τό βιβλίο της
γιά τό '21, ό Στρατηγός είχε πάρει άπ'
τά χέρια της όχτώ περίπου «παράσημα»:
ούλή καί κάταγμα στό μέτωπο, σφαίρα
εχθρική σφηνωμένη στόν τράχηλο, τρεις
ούλές στό στήθος καί μιά τεράστια στό
δεΕιό μηρό, κάτογμα στό δεΕί χέρ ι. . .
Καί τά «παράσημα» αύτό συμπληρώθη
καν στις 17 Μαρτίου 1852. "Οχι μέ ένα
άλλο τίμιο σάν καί κείνα, άλλά μέ τό
πιό έπσνείδιστο: όταν ό Μακρυγιάννης,
θύμα τής μνησικακίας τού "Οθωνα γιά
τά Σεπτευβριανά τού 1843 κι έπειτα άπό
άφάνταστα μαρτύρια (πού τόν έκαναν
«νά σκούΖει νύχτα καί ήμέρα άπό τις
πληγές» του) καταδικάσθηκε σέ θάνα
το άπό τό Στρατοδικείο μέ μιά κατα
σκευασμένη κατηγορία—ότι δήθεν συνω
μότησε νά σκοτώσει τό Βασιλιά!
Τί τό παράΕενο ώστόσο; Καί τί τό
καινούργιο; Καί ή πιό λευκή ύπόληψη
σπιλώνεται άπ' τήν κακοήθεια. Αρκεί
ένα μαύρο χορτί καί δυό ψευδομάρτυ
ρες γιά νά όδηγηθεί ένας άθώος σέ μιά
βαριά καταδίκη, όταν αί καιροί είναι
πονηροί. . .
"Αλλωστε, μιά άπλή άντιγοαφή άπ'
τήν άλλη άδικία, τή Δίκη τού Γέρου τού
Μόριά, ήταν ή δίκη τού Μακρυγιάννη.
Καμωμένη άπ' τόν Ιδιο σκηνοθέτη—τήν
'Αγνωμοσύνη. Αύτή πού άποφασίΖει χω
ρίς νά κρίνει καί χωρίς νά ύπολογίΖει
ότι καί γ ι’ αύτήν ύπάρχει ένας Κριτής,
ό κριτής ό Μέγας.
Έ τσι έγινε καί τότε.
Ή λέΕη «θάνατος» είχε περάσει στήν
αίθουσα τής Δικαιοσύνης πριν μποΰν οί
Στρατοδίκες. Ακριβώς όπως καί τήν
άλλη φορά —τόν Απρίλη τού 1834 —
όταν στό έδώλιο καθόταν ένας άλλος
γενναίος: ό Κολοκοτρώνης. Ή μόνη
άλλογή ήταν στό σκηνικό, στό χρόνο
καί στά ονόματα. Εύτυχώς γιά τήν τιμή
τής άνθρώπινης άΕισπρέπειας, ύπήρΕε

κι έδώ ένας δεύτερος Τερτσέτης, χωρίς
τόν ΠολυΖωΐδη του, πού είπε «Ό χι».
Mid μόνη άθωωτική ψήφος γιά έναν άθώο—άνίκανη, φυσικά, νά λάμψει μέσα
οέ τόσο σκοτάδι πούχαν μαΖέψει οί έΕη
άλλες I Καί οί «έΕη» βρίσκονται εύκολα.
Ή μιά όμως είναι συνήθως σπάνια, γιατί
αυτή χρειάΖεται ιδιαίτερη τόλμη.
Ό Μακρυγιάννης κι ό Κολοκοτρώνης
ήταν στήν περίπτωση αύτή δυό άξιοι άν
θρωποι πού τιμήθηκαν μέ τό ίδιο στεφά
ν ι—τή μιά μέρα άπό άγριλιά καί τήν άλ
λη άπό άγκόθια.
Μονάχα πού ό κατατρεγμός άκολούθησε τό Στρατηγό κι ως τήν άπομονωμένη Σπηλιά, όπου άποσύρθηκε άφότου
στις 2 Σεπτεμβρίου τού 1854 πήρε βα
σιλική Χάρη. Αύτή τή Σπηλιά ίσως νά
μήν τήν έβρισκε καί τό πιό τέλειο ραν
τάρ. Ή άνθρώπινη κακία όμως πού ύπερβαίνει καί τά έκδικητικώτερα τεχνι
κά μέσα, δέ δυσκολεύτηκε νά τήν άνακαλύψει. Καί ό όχλος όταν είναι άρρω
στος άπ' αύτή τήν κακία, έΕευτελίΖει κι
αύτούς άκάμα τούς ήρωες.
Ματώνει κι ή πιό σκληρή καρδιά μα
θαίνοντας άπ' τό στόμα τού ίδιου τού
Μακρυγιάννη όρισμέα φρικιαστικά περι
στατικά, πού έΕομολογήθηκε μέ γράμμα
του τής 12ης Φεβρουάριου 1859 στό Ζακυνθινό φίλο του Γεώργιο Βερύκιο.
«Τήν μία Λαμπρή έπέρσι καί τήν Λαμπρή
όποϋ πέροσε, πάγει δυό χρόνια τώρα,
πήγα εις τήν σπηλιά όπούναι εις τό πε
ριβόλι μου νά Εανασάνω», τού γράφει.
«Καί μέ τό στανιό καί άκουμπώντα μέ
τό Εύλο έσωσα έκεί, μου ρίχνουν πέτρες
καί μέ χτυπούν καί μαγορισές άνθρώπινες άπάνω μου «Φάγε άπό αύτές, Στρα
τηγέ Μακρυγιάννη, νά χορτάσης όπούθελες νά κόμης σύντομα». «Καί Εακολούθαγε αύτό ώς τήν παραμονή τής Σωτήρος», συνεχίΖει ό ήρωας. «Κι άνήμερα μέ χτύπησαν πολύ, έμεινα νεκρός,
δέν 'στανάμουν Ζωντανός είμαι ή πεθα
μένος. . .».
Καί νά ακεφτεϊ κονείς ότι όλοι οί Εένοι πούγραιοαν γιά τήν άντρειοσύνη του,
τόν άποκαλοϋν μέ μιά συνείδηση: «Le
Brave General». Καί αύτόν τόν «Braev
General» πού δέν κατόρθωσαν πολεμών
τας τον τόσα χρόνια χιλιάδες Τούρκοι
νά τόν ρίΕουν έΕω άπ' τή μάχη, μπόρε
σαν σέ λίγες μέρες έλάχιοτοι "Ελληνες
νά τόν ρίΕουν μέ μερικά λιθάρια έΕω
σχεδόν άπ' τή Ζωή.
Κάτι τέτοια φαινόμενα όμως δέν εί
ναι τόσο άσυνήθιστα στό πολιτικό ρίγκ,
όταν τό πάθος κι ό φανατισμός έχουν
χάσει όλα τά χαλινάρια τους.
Ε μείς οί άνθρωποι λέμε γιά τό Θεό
άτι «'Αργεί, άλλά δέ λησμονεί». Καί ή
Δικαιοσύνη δέν είναι άπό κείνες τις έφήιμερεα άΕίες πού πέφτουν οάν είδωλα.
'Αργεί ίσως κάποτε κι αύτή μά ποτέ δέν
Εεχνάει —άλλοτε τιμωρός κι άλλοτε άνταμείβουσα. Έστω καί στις 12 παρά
πέντε. . .
Ή Δικαιοσύνη πρόλαβε τό Μακρυγιάννη πριν άκόμα φτάσει στήν Άχερουσία λίμνη.
'
Στήν έπανάσταση τής 10ης 'Οκτω
βρίου 1862 πού ό γιός τού Στρατηγού
"Οθωνας χύθηκε μαΖ'ι μέ τό οργισμένο
πλήθος στ' Ανάκτορα γιά νά έκθρσνίσουν τόν άλλο ’Όθωνα, τό βασιλιά κι
άνάδοχό του μάλιστα, ό Λαός —πού κι
αύτός δέ λησμονεί, όσο κι άν κάποτε

λουφάΖει—θυμήθηκε τόν παλιό άρχηγό
του. Πήγε λοιπόν στή Σπηλιά τής μοναΕιάς καί τής θλίψης, τόν σήκωσε άπ'
τό Ζωντανό τάφο του καί βάΖοντάς τον
στούς ώμους του τόν γύρισε θριαμβευ
τικά στή μεθυσμένη πόλη.
Έ νας άλλος λαός, ό Γαλλικός, μ' έ
ναν παρόμοιο τρόπο — μέ πανηγυρικά
κανόνια, μέ τούς ήχους τής «Μασσαλιώ
τιδας», μέ Ζητωκραυγές καί δροσερά
λουλούδια—ύποδέχτηκε στις 5 Σεπτεμ
βρίου τού 1869 στό Παρίσι τό διαοημότερο γιό του:
τόν Βίκτωρα Ούγκώ,
έπέιτ' άπό 19 χρόνια έΕορίας γιά τις
δημοκρατικές τους πεποιθήσεις.
Αλήθεια: όταν ό Λαός κινείται άπ'
τό αισθητήριό του δέν λαθεύει, άλλά
μεγαλουργεί. "Οπως άλλωστε τό είπε
μιά φορά κι ό ποιητής: «"Οποιος στοχάΖεται έλεύθερα, στοχάΖεται σωστά».
Σέ έφτά μέρες άπ' τήν άπακατάσταση
τού Μοκρυγιάννη, ή τότε Προσωρινή
Κυβέρνηση έβαλε πάλι στις έπωμίδες
του τό άστρο τού 'Υποστρατήγου, πού
βίαια τούχε άφαιρέσει ή άδικη θανατι
κή ποινή τού 1853. Καί στις 20 'Απρι
λίου τού 1864, αύτό τό άστρο έγινε
διπλό.
Τά άστρα, φοίνεται, ήταν βαριά - βα
ριά κι ή στερνή δόΕα, όπως βαριά κι ή
όδύνη πού τάφερε καί τά δυό. Καί σέ
μιά βδομάδα άπό τότε, πού ό Απρίλης
είχε 27, άλ' αύτά έγιναν ένας φωτο
στέφανος πού στόλισε τό Στρατηγό κα
θώς ό Λαός τής πρωτεύουσας τόν συ
νόδευε στόν άσφαδελώνα τής αιώνιας
Γαλήνης. . .
Ποιά σημοσία όμως έχει ό θάνατος
όταν πίσω άπ' αύτόν μένει καί Ζεϊ, καί
θά Ζεϊ γιά πάντα ένα έργο πού θά διδά
σκει, θά φωτίΖει καί θά όδηγεί; Γιατί ό
λος ό βίος τού Μακρυγιάννη πού κράτη
σε 67 χρόνια, δέν ήταν παρά μιά καθη
μερινή πάλη: μέ έχθρούς καί φίλους, μέ
τή συνείδηση καί τήν αδικία, μέ τό ήθος
καί τό πάθος, μέ τήν πραγματικότητα
καί τή στόχαση, μέ τήν ιδέα καί τή φι
λαυτία—μέ τόν έαυτό του καί τούς άλ
λους. Μιά πάλη μάλιστα πού μέ τις νί
κες καί τό αίμα της άφησε κάτι περισ
σότερο καί πιό χρήσιμο γιά τήν Ιστορία
καί τά πεπρωυόνα τής Φυλής: τήν κλη
ρονομιά ορισμένων ύποθηκών στις έλληνικές γενιές.
Σ' όλες δηλ. τις έλληνικές γενιές —
πού κι όταν οικοδομούν κι όταν ύποφέρουν, πρέπει νά «άποτάσσωνται τόν
Σστονάν» τόν έγωϊαμό καί νά πιστεύ
ουν στό δόγμα πού άνογνώριΖε καί κεί
νος οάν τό τελειότερο, διακηρύσσον
τας: Είμαστε εις τό «εμείς» καί όχι εις
τό «έγώ!».
"Απειρες οί φωνές πσύρχονται άπ' τό
Μακρυγιάννη νά ποϋν ή καθεμιά κι άπό
ένα σοφό λόγο. Πιό έντονη όμως ή φω
νή κείνη πού λέει, τήν ώρα τούτη τού
άπολογισμού τής 150χρονης έπετείου
τού '21, σ' όλο τό "Εθνος τόν πιό σοφό
άπ' όλους της τούς λόγους:
«“ Εγραψα γυμνή τήν άλήθεια, νά ίδοΰνε όλοι οί Έ λληνες ν' άγωνίΖονται
διά τήν πατρίδα τους, διά τήν θρησκεία
τους. . . καί νά λένε έχομεν άγώνες πα
τρικούς, έχομεν θυσίες. . . "Οχι όμως
νά πορνεύουν τήν άρετή καί νά καταπα
τούν τόν ν ό μ ο ν ...» .
Φυσικά, δέν είναι σέ κανέναν δύσκο
λο ν' άκούσει αύτή τή φωνή.

0 ΕΡΜΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
ΗΣ ΩΡΙΜΟΓ τέχνης τού Πραξιτέλους καί Ιργον τών ιδίων
χειρών του βεβαίως είναι τό είς τήν
’Ολυμπίαν άνακαλυφθέν μαρμάρινον
άγαλμα τσΰ Έρμου φέροντος τόν
νεσγέννητον Διόνυσον είς τάς Νΰμφας, αί δποίαι Ιμελλον νά τόν άναθρέψουν' καθ’ δδόν δ θεός έσταμάτηαε, διά ν’ άναπαυθή, άκούμβησεν είς
κορμόν δένδρου, παίζων δ’ έπεδείκνυε σταφυλήν πιθανώτατα, πρός τήν
όποιαν τείνει δ Διόνυσος τάς χείρας.
Ή αδξηισις του θείου βρέφους δέν
είναι βραδεία, δπως τών τέκνων τών
θνητών.

Τ

ΤΟΓΣ ΑΡΧΑΙΟΓΣ συγ
Α ΠΟγραφείς
μόνος δ Παυσανίας άναφέρει τό σύμπλεγμα τοΰτο καί αύ(Συνέχεια είς τήν σελ. 66 )
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1943

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ
ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

«Καβάλα πάει ό χάροντας
τό Διγενή στον Ά δη...»
Κάπως έτσι κίνησε κι' ό έθνικός μας
ποιητής Κωστής Παλαμας, γιά τό με
γάλο ταΕίδι, στις 27 Φεβρουάριου 1943,
μέρα Σάββατο, ώρα 3.20' τό πρωί.
Ή τα ν μιά μέρα χειμωνιάτικη. Χειμώ
νας στην Ελλάδα. Χειμώνας καί στην
καρδιά των ανθρώπων. Ή κατοχή ά
πλωνε τό βαθύ σκοτάδι της πάνω άπό
τήν Αθήνα, όπου, κοθώς τραγούδησε
κι ό ποιητής:
Περήφανα καί ταπεινά
Kt’SXa φαντάζουν Ιδια.
Καί τής Πεντέλης ή κορφή
καί τ’ άχαιμνό σπερδούκλι
κ ι’ δ λαιμπραμέτωπος Ναός
μέ μιά χλωμή άνεμώνη,
τά πάντα δμοια βαραίνουνε
στή ζυγαριά τής Πλάσης.
Τό θλιβερό μαντάτο άπλώθηκε γρή
γορα άπό τήν μιάν άκρη ώς τήν άλ
λη. ΚΓ ό κόσμος πού τόν λάτρευε σάν
τήν ίδια τήν άπαντοχή τής λευτεριάς
του, σάν τήν κρυφή λαχτάρα του σκλα
βωμένου γένους,
κατάλαβε τί έχανε
άλλό καί τί μπορούσε νά κερδίση.
Τό γιγαντάδεντρο ποΰπεφτε, μπορού
σε, τώρα, νά δείΕη τή μεγαλωσϋνη τή
δική του, μά καί τήν εθνική μεγσλωσύνη. "Ολοι ρωτούσαν νά μάθουν λεπτο
μέρειες.
Ό κόσμος μαΖεύονταν ατό
σπίτι. Τό πικρό άγγελμα περνούσε άπό
στόμα σ' αυτί. Καί οί λεπτομέρειες δέν
άργησαν νά μαθευτούν.
ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ
ΗΤΑΝΕ σαράντα μέρες ύστερα άπό
τό θάνατο τής γυναίκας του πού έστάθηκε πιστή σύντροφος, πηγή καί κείνη
έμπνεύοεως καί δημιουργίας. Τόσες μέ
ρες καί δέν είχε μάθει άκόμα τό θα

νατά της. Οί δικοί του γιά νά μή τόν
πικράνουν, δέν τού τάλεγον. Μά 'κεί
νος όλο τήν άποΖητούσε:
«Μά πού
είνε ή Μαρία μου;» έλεγε. Μά ή Μαρία
είχε φύγει γιά πάντα.
Τόν τελευτοΤο καιρό
είχε πολύ έΕαντληθή κι' έμενε σχεδόν μερόνυχτα
στό κρεββάτι. Μιά έβδσμάδα νωρίτερα
προσεβλήθηκε άπό γρίππη. Κάθονταν άμίλητοςατό κρεββάτι, κάποτε Ζητούσε νά
τού δώσουν νά διαβάση τόν «Δωδεκάλογο τού Γύφτου», άλλοτε κάποιο άλλο βι
βλίο. Από τήν Τετάρτη ή κατάστασι επι
δεινώθηκε. "Αρχισε νά νοσταλγή, τότε,
πιό έντονα, τό Μεσολόγγι, τόν τόπο
πού βρίσκονταν οί ρίΖες οί προγονικές
κΓ ή δική του. Ζητούσε νά τόν Εαναπάνε οτήν όμορφη πολιτεία, κοντά στήν
λιμνοθάλασσα πού είχε τραγουδήσει
ατούς «Καημούς», ο' άλλα τραγούδια
του. Μά πιά ήταν πολύ άργά. Διατηρών
τας φωτεινή πάντοτε τή διάνοιά του, μέ
τήν κόρη του, τή Ναυσικά, κοντά του,
έκλεισε τά μάτια του τά Εημερώματα τού
Σαββάτου
ΒΟΓΓΑ ΠΑΙΑΝΑ!»
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του στό άγγελτήριο
τού θανάτου του καί τής κηδείας πού τό
υπέγραφαν ή Ναυσικά, ό Λέανδρος Παλαμάς καί ή γυναίκα τού Λεάνδρου Δω
ροθέα - Λουκία, παρακαλοΰσε νά μήν
εκφωνηθούν λόγοι. Καί ναι μέν δέν έκφωνήθηκαν λόγοι, έκτός άπό ένα σύν
τομο έπικήδειο τού άρχιεπισκάπου Δα
μασκηνού, πού χοροστάτησε στή νεκρώ
σιμη ακολουθία, άπαγγέλθηκαν όμως,
κάτω άπό τά έκπληκτα μάτια τών άρχών
κατοχής, πού είχαν στείλει έκπρόσωπό
τους νά καταθέση στεφάνι, δυό ποιήμα
τα, κηρύγματα καί τά δύο λευτεριάς;
Τού "Αγγέλου Σικελιανοϋ καί τού Σω
τήρη Σκίπη. Μέσα στό έλαφρό άγεράκι πού πύκνωσε τό ρίγος τών άνθρώπων, τών χιλιάδων άνθρώπων, πού ήρ

θαν νά τιμήσουν ένα σύμβολο έθνικό,
άκούστηκε ή βροντερή φωνή τού Σικελιανού;
’Ηχήστε οί σάλπιγγες. Καμπάνες
(βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τή χώρα, (πέρα
(βς πέρα... .
Βόγγχ Παιάνα! Οί σημαίες (οί φο(βερές
στής λευτεριάς, ξεδιπλωθήτε στδν
(αέρα!
Ό κόσμος άναταράχτηκε. Ή λαχτά
ρα πυργώθηκε στήν καρδιά του. Ό ένας
κοιτούσε τόν άλλο. Οί χιλιάδες έκεϊνοι
ταλαιπωρημένοι άνθρωποι είδανε κεϊ
μπροστά τους νά στέκεται τό μέγα μή
νυμα τής Ζωής, ή λευτεριά, πού τήν άντιπροσώπευε ό Παλαμάς, μέ τή γαλήνια
μορφή του, μέ τό έπικό του έργο. Κορυ
φαίοι τού πνεύματος, ό Σικελιανός, ά
πλοι άνθρωποι, σήκωσαν τό φέρετρο, πού
καθώς είπε ό ποιητής τού «Λυρικού Βί
ου», πάνω σ' αύτό «άκουμπά ή Ελλά
δα», καί τόφεραν άπό τήν
Εκκλησία
στό χώρο, όπου θ' άναπαύοντα,ν τό σώ
μα τού σεγάλου νεκρού.
Καί τ ό τ ε . . .
Τότε όλη αύτή ή σύναΕη, όλα τά πεινασμένα στόματα τών χιλιάδων άνθρώ
πων, γονάτισαν διπλό στόν τάφο κΓ άρ
χισαν νά τραγουδούν τόν Έθνικό μας
Υμνο. Ό ποιητής μιλούσε μέσα άπό τό
έργο του, μέσα άπό τό θάνατό του στήν
καρδιά τού λαού του. Γίνονταν έτσι, σέ
μιά κρίσιμη στιγμή τού έθνικοΰ μας βίου,
άληθινός πνευματικός ήγέτης, (απόστο
λος κΓ έμπνευστής. Καί δυνάμωνε τό
τραγούδι, κοί δυνάμωνε ή πίστη, καί δυ
νάμωνε ή έλπίδα.
Ή τα ν μεσημέρι 28 Φεβρουάριου
1943. Στό Α ' Νεκροταφείο τής Αθή
νας, δίπλα στόν τάφο τού Παλαμά.
"Εδώ καί τριάντα χρόνια.
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
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ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ
ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝ. Π Ο Λ Ε Ω Ν
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’Απέναντι: ’Ασκήσεις τεθωρακισμέννς 'Ύλης Άατυν.
Πόλεων τήν 5.8.47. Ό Δ/ντής Ασφαλείας θ . Ρακιντζής έπιδεικνύει θέσεις άντιστάσεως. Επάνω αριστερά:
Μέτρα τάςεως τής ’Αστυνομίας Αθηνών τό 1926 πρό
τοΰ Ωδείου Ήρώδου τοΰ ’Αττικού. Επάνω δεξιά: Μέ
τρα τάξεως χατά τήν έμφάνισιν εις τάς δδσύς των ’Α
θηνών παλαιών μουσικών συγκροτημάτων τό έτος 1925.
Δεξιά:
Άναχαίτησις διαδηλωτών Ιπιχειρούντων να
εϊσέλιθουν είς περίβολον ’Ανακτόρων ’Αθηνών τήν 12.
12.1935. Κάτω: "Ελληνες άστυφΰλακες καί ’Άγγλοι
στρατιώτες εις διασκέδασιν τήν 10.11.1944.

Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΜΑΣ
ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

Π ρ ο σ φ ο ρ ά των
«’Αστυνομικών Χρονικών»
Προς τούς άγαπητούς
άναγνώστας των
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’Απέναντι έπάνω: Μέτρα τάξεως, κατά τήν άφιξιν έξ Ελβετίας του Προέδρου τής Κυβερνήαεως
Στρατάρχου ’Αλεξάνδρου Παπάγου, τήν 26ην
Μαρτίου 1955. Εύγενής προσφορά της Κας Σμαράγοας Ρακιντζή. ’Απέναντι κάτω: Μέτρα τάξεως εις Νέαν Σμύρνην κατά τάς έορτάς τής Πρω
τομαγιάς τήν Ιην Μαίου 1935.

Εις αυτήν τήν σελίδα έπάνω: Μέτρα τάξεως καί
Ασφαλείας τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, κατά τήν
άφιξιν τδν Φεβρουάριον του 1939 εις ’Αθήνας τοϋ
Τούρκου 'Γπουργοΰ ’Εξωτερικών Τσαράτσογλου.
Κάτω: Στιγμιότυπον άπό τήν παρακολούθησιν
τής λειτανείας τού Σκηνώματος τοΰ 'Αγίου Σπυ
ρίδωνος είς τήν Κέρκυραν.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 59 )

τός μέ όλίγας ξηράς λέξεις, διότι
προφανώς δέν ή το άπό τά διασημότερα δημιουργήματα του καλλιτέχνου.
Ε μ ε ίς δμως δέν έχομεν ίσως κά
νε ν άλλο έργον, τό δποίον ν’ άναπαριστάνη τόσον έναργή την μορφικήν
άγλαίαν τών ’Ολυμπίων θεών, δπως
θά τόν έβλεπον είς τά δράματά, των
οί μεγάλοι πλάσται καί ζωγράφοι τής
άρχαιότητος.
ΣΩΜΑ τοΰ Έρμου είναι ευρωΤ Οστον,
άλλα συνάμα καί άνθηρόν καί αβρόν καί λεπταί μεταβάσεις
συνάπτουν τήν μίαν έπιφάνειαν μέ
τήν άλλην' είναι άβρόν, διότι τήν εόρωστίαν του χρεωστεί δ Έρμης δχι
είς έπιπ,όνους άσκήσεις, άλλ’ είς τήν
θείαν του φύσιν, τδ περικαλές, δέ πρόσωπον μέ τδ άρρενωπόν μέτωπον άπαυγάζει δλην τήν ευμενή καί φαί
δραν διάθεσιν αύτοΰ. Ά λλ’ αί σκέ
ψεις τοΰ νεανικού θεού δέν δΰνανται
νά περιοριαθοΰν είς τδ πεδίον— δπως
ή Ειρήνη1 μέ τήν μετρικήν της στορ
γήν φαίνεται άποκλειστικώς άφωσιω
μέ νη είς τδν πλούτον— καί τδ βλέμμα
του πλανάται μακράν είς άορίστους
ρεμβασμούς.
ΡΑΦΙΚΗΝ* δ’ άντίθεσιν πρδς
τήν λειότητα τής έπιδερμίδος
τοΰ σώματος άποτελοΰν ή κόμη καί ή
χλαμύς τοΰ θεοΰ' ή έργασία τής κό
μης φαίνεται άμελής καί συνοπτική,
άκριβώς δμως διά τοΰτο αποδίδει κα
λύτερα τήν έντύπωσιν ούλων χαλα
ρών μαλλιών, άξιοθαύμαστος δέν εί
ναι ή φυσικότης τής χλαμύδος μέ τήν
τραχεΐαν έπιφάνειάν της καί μέ τά
μικρά ζαρώματα μεταξύ τών μεγάλων
πτυχών.

Γ

ΗΝ ΓΡΑΦΙΚΟΤΗΤΑ τοΰ έργου
Τ
Ινίσχυον καί οί χρωματισμοί, είς
τούς δποίους δ Πραξιτέλης άπέδιδε
μεγάλην σημασίαν, λέγεται δ’ δτι συ
νεργάτην είχεν είς αύτούς ένα όνομαστδν ζωγράφον, τδν Νικίαν.
Ά γα λ μ α τοΰ Έρμοΰ φέροντος τδν
Διόνυσον είχε κάμει καί δ Κηφισόδοτος, τοΰ Πραξιτέλους δέ τδ σύμπλε
γμα άφιερώθη ώς σύμβολον πιθανώς
τής μεταξύ τών ’Αρκάδων καί τών
’Ηλείων συμμαχίας τοΰ 343 π.Χ, διό
τι δ Διόνυσος έτιμάτο κατ’ έξοχή ν είς
τήν ’Ηλείαν, δ δ’ Ε ρμ ής κατ’ έξοχήν
είς τήν ’Αρκαδίαν.
«Ιστορία τής ’Αρχαίας
Ελληνικής Τέχνης»
Χ ΡΙΣΤΟ Σ ΤΣΟΓΝΤΑΣ
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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ο Ρ Ο Ι 1 0 Υ Ι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ήμερ. Διαταγή τοΰ ΔιευθυντοΟ Ά σ τυν. Α θηνώ ν κ. Β. Λάμπρου
U
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ λαμπρά πορεία τού
άά
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων
καί ή έδραίωσις τοϋ θεσμού αυτής είς
τήν συνείδησιν τής Κοινής Γνώμης, ύπήρΕεν, ώς γνωστόν, άποτέλεσμα τόσον
τών άδιαλείπτως καταθληθεισών καί κατοδαλλαμένων προσπαθειών ύπό τών παλαιοτέρων συναδέλφων μας καί ήμών
υπέρ τοΰ κοινωνικού συνόλου, όσον καί
τής άγάπης καί τής συμπαραστάσεως
τοϋ ύφ' ήμών άστυνομευομένου Κοινού.
Ή όπό τής συστόσεως τοϋ Σώματος
καλλιεργηθεϊσα όγόπη, σύμπνοια, άλληλεγγύη καί ψυχική ένότης μεταΕύ τών
άνδρών τούτου, συνέθεσεν έν αρραγές
καί άδιάσπαστον σύνολον, τό όποιον καί
όπετέλεσε καί αποτελεί τόν θααικώτερον παράγοντα έπιτυχοΰς άντιμετωπίσεως τών έκάστστε άναφαινομένων άντιΕοοτήτων.
ΓΠ Ο ΩΡΑΙΟΝ σήμερον οικοδόμημα,
Δ
έν ώ πάντες στεγαΖόμεθα καί τό
όποιον λέγεται Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΠΟΛΕΩΝ,
είναι έργον μόχθου καί
σκληρών δοκιμασιών στρατιάς ολοκλή
ρου παλαιών καί νέων συναδέλφων, ο'ίτινες, κατά διάφορα χρονικά διαστήμα
τα, προσήνεγκον πολυτίμους υπηρεσίας.
Πολαιότερον, οί πρό ήμών συνάδελφοι,
σήμερον ή,μεϊς κοί αϋριον οί έπιγενομένοι, άπαντες άπό κοινού καί πρός τόν
αύτόν σκοπόν κατατείνοντες, έπεδίωΕαν, έπδιώκομεν καί θά έπιδιώκουν νά
μεγαλουργή όσημέραι τό Σώμα τής Α
στυνομίας Πόλεων.
ΓΠ Α ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ άγάπης, σεβασμού,
-*έκτιμήσεως καί ψυχικής ένότητος,
άτινα σφραγίΖουν, οπωσδήποτε, τάς με
ταΕύ μας σχέσεις κατά τό διάστημα τής
ένεργοϋ υπηρεσίας μας, επιβάλλεται
όπως διατηρώνται καί καλλιεργώνται έτι
περισσότερον κατά τήν έκ τού Σώματος
όποχώρησιν ήμών. Οί δεσμοί τών έν ένεργεία άστυναμικών μετά τών έν συντάΕει συναδέλφων των, δέον όπως σφυρηλατώνται καί παραμένωαιν ισχυροί καί
έγκόρδιοι, καθ' όσον άπαντες τυγχάνομεν μέλη μιάς καί τής αύτής μεγάλης
'Αστυνομικής Οικογένειας, μέ ένα σώμα
καί μίαν ψυχήν.
( Ά I ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ συνάδελφοι άπάντων τών βαθμών, ήνάλωσσν είς
τήν υπηρεσίαν τής Πατρίδος καί διά τό
κολάν τοΰ Σώματος, τά καλλίτερα καί
ώραιότερα έτη τής Ζωής των. Πιστοί θεματοφύλακες τών ώραίων παραδόσεων
τού Σώματος, έπετέλεσαν εύόρκως τήν
υψηλήν έθνικήν καί κσνωνικήν άπσστολήν των, προσενεγκόντες καί τήν τελευταίσν ικμάδα τής Ζωτκότητός των είς
τόν βωμόν τοΰ καθήκοντος. Συνδεόμε
νοι μεθ' ήμών διά δεσμών αίματος καί
κοινών άγώνων καί όντες σάρΕ έκ τής
σαρκός τού Σώματος τής Αστυνομίας
Πόλεων, άποτελοΰν, άναντιρρήτως, τούς
πλέον πιστούς, άνιδιοτελεϊς καί στενούς
συνεργότας ήμών, προθύμους άνά πά
σαν στιγμήν νά συνδράμωσι τό δύσκολσν
έργον μας.
Τ /· ΑΝΩΝ ΖΩΗΣ άπαράβατος είναι,
-*-*· όπως οί νεώτεροι διαδέχωνται
τούς τερματίζοντας τήν σταδιοδρομίαν
των παλαιοτέρους είς τά διάφορα άΕιώματα. Αλλά καί οΰτοι, τούτέστιν οί νεώ-

τεροι, όταν τό πλήρωμα τοϋ χρόνου άπι
στή, θά παραδώσωσι τήν σκυτάλην είς
τούς νεωτέρους των κοί θά εύρεθώαιν
είς τήν θέσιν τών έν συντάΕει ήδη συ
ναδέλφων των.
Λ ΠΟΔΙΔΩΝ όλως ιδιαιτέραν σημαΛ
αίαν είς τό θέμα τής διατηρήσεως
καί περοιτέρω συσφίγΕεως τών σχέσεων
τών έν ένεργεία αστυνομικών μετά τών
έν συντάΕει συναδέλφων των, άπάντων
τών βαθμών, παρακαλώ όπως, έν τώ
πνεύματι τών ώς άνω άναφερθέντων,
περιβάλλωμεν άπαντες πάντοτε μέ σεβα
σμόν, άγάπην καί άπεριόριστον έκτίμησιν τούς έν συντάΕει συναδέλφους μας.
Αψογος έν ποντί καί πάντοτε συμπερι
φορά, διακριτική τιμή καί μεταχείρισις
καί άπονομή τού όιοειλομένου χαιρετι
σμού, οσάκις τούτο έπιβάλλεται έκ τοϋ
βαθμού τών έν συντάΕει συναδέλφων,
είναι τά βοσικά στοιχεία άτινα συγκινοΰν ιδιαιτέρως αύτούς καί παρέχουν
τήν βεβαιότητα ότι άναγνωρίΖαμεν τάς
προσφερθείσας ύπηρεσίας των καί θεωρούμεν τούτους ώς έν ένεργεία είσέτι.
Σχετικώς μέ τήν ώς δνω διαταγήν ύ π ό
τοϋ τ. Ά ρχτγοϋ Άστυν. Πόλεων κ. Ευαγ
γέλου Καραμπέτσου άπεατάλη πρός τόν
Δ/ντήν Αθηνών κ. Λάμπρου ή κάτωθι
έπιστολή:

Ά ξ . Διευθυντήν Άστυν. Αθηνών
κ. Βασίλειον Λάμπρου
Α γαπητέ κ. Διευθυντά,
Ή άπό 12ης Δεκεμβρίου 1973 έγκύκλιός σας «περί συμπεριφοράς των
έν έν. άστυνομικών έναντι τών έ. σ.
συναδέλφων των» παρέχει άσφαλώς
τά βασικά έκεΐνα στοιχεία, τά όποια,
δπως προσφυώς είς τήν έγκύκλιόν
σας άναφέρετε, συγκινοΰν Ιδιαιτέρως
τούς συνταξιούχους άστυνομικούς.
Είμαι βέβαιος, δτι ή άνακοίνωσις
τοΰ περιεχομένου της είς τούς συντα
ξιούχους, θά τύχη εύμενε,στάτης άπηχήσεως είς τάς τάξεις των, δπως
έπίσης είμαι βέβαιος, δτι καί οί έν έ
νεργεία άστυνομικοί θά ένστερνισθοΰν τάς έν τη έγκυκλίψ σοφάς πρός
αύτούς παραινέσεις σας, μέ άποτέλε
σμα τήν διατήρησιν καί έτι περαιτέ
ρω σύσφιξιν τών μεταξύ των σχέσε
ων. Παρακαλώ, άγαπητέ Κύριε Διευθυντά, δπως δεχθήτε τά θερμότατα
συγχαρητήριά μου, διά τήν έπιτυχή
ακέψιν σας, δπως μεταξύ τών πρώ
των θεμάτων τά όποια έπρεπε νά σάς
άπασχολήσουν, άμα τή άναλήψει τών
καθηκόντων σας, ώς ΔιευθυντοΟ τής
Αστυνομίας Αθηνών, συμπεριλάβετε
καί τήν συμπεριφοράν τών έν ένερ
γεία άστυνομικών πρός τούς συντα
ξιούχους συναδέλφους των.
Μέ πολλήν έκτίμησιν καί εΰχάς δι’
έπιτυχίαν είς τήν άποστολήν σας.
ΕΓΑΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Έπιτιιχίαι της Άοφαλείας
’Αθηνών

γ ΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΩΣ Γενικής
*
Ασφαλείας Αθηνών διελευκάνθησαν κατ' ούτάς δεκάδες διαρρήξεις καί
συνελήφθησαν αί δράσται έκ τών όποιων
οί δύο τυγχάνουν σεσημασμένοι. Οί κα
κοποιοί ώμολόγησαν τριάκοντα διαρρή
ξεις εις Αθήνας. "Εκλεπτον κοσμήμα
τα, ήλεκτρικά είδη καί μετρητά τά ό
ποια συνολικώς άνήρχαντο είς τό ποσάν
τών 2.000.000 περίπου.
Ή δράσις τής σπείρας ήρχισε τόν
Φεβρουάριον του 1973 καί έληξεν άδόξως μέ τήν σύλληψιν τών δύο έκ τών
τριών δραστών ύπό άστυνομικών τής

'Αμέσου Δράσεως, οί άποίοι θεωρήοαντες τούτους ύπάπτους τούς συνέλαβον
καθ' δν χρόνον ήτοιμάΖσντο νά διαρρήξουν ένα κατάστημα εις τήν Πλατείαν
'Αττικής. Οί συλληφθέντες επικίνδυνοι
κακοποιοί είναι ο ί:
Παναγ. Νικ. Κόχρης, έτών 27, Νικ.
Γ. 'Αθανασίου, έτών 28 καί Εύάγγ. Κ.
Τσεργός, έτών 22. Έκ τούτων ό Αθα
νασίου έχρησιμοπσιεϊτο ώς «τσιλιαδό
ρος» ένώ ό Κόχρης καί ό Τσεργός πρα
γματοποιούσαν τις κλοπές διά διαρρήξεως τών λουκέττων τών θυρών τών κα
ταστημάτων.

|λ /| ΙΑ ΑΚΟΜΗ έντυπωσιοκή έπιτυχία
τής 'Ασφαλείας 'Αθηνών ύπήρξε
ή άνσκάλυψις καί σύλλπί'ΐις τών ληστών
τής Καλλιθέας, οί όποιοι τήν νύκτα τής
10.12.73 έλήστευσον φέροντες προσω
πίδες τόν καφεπώλην Λέων. Έξηνσνταβελόνην, όστις διατηρεί κατάστημα έπί
τής όδοϋ Δημοσθένους καί ΜαντΖαγριωτάκη εις Καλλιθέον.
Δρασται τής ληστείας είναι: Ό Ιω ά ν 
νης Π. Λεπενιώτης, έτών 19, έλαισχρωμστιστής έκ Παναγιάς Θηβών, κάτοικος
Πειραιώς Βοσ. Σοφίας 110 καί ό Σω
τήριος Γ. Μουριάς, έτών 20 σπουδαστής
έκ Κυβερίου Άργολίδος κάτοικος Καλ
λιθέας Ανδρομάχης 17.
Οί άνωτέρω φέροντες προσωπίδας
εισέβαλαν εις τό κσφενεϊον τού θύμα
τος καί ύπό τήν όπειλήν μαχαίρας τού
άπέσποσαν 33.500 δρχ., άφοϋ προηγου
μένως τόν έτραυμστισαν.
Μετά τήν ληστείαν οί δύο δράσται έμοίρασαν τά χρήματα καί ό μέν Λεπε
νιώτης άρχισε νά τά έξοδεύη εις ένδύματα κλπ., ό δέ Μουριάς τά άπέκρυψε
εις τό καΖανάκι τού λουτρού τής οικίας
του. Τάς έν γένει έρεύνας διά τήν έξιχνίοσιν τής σοβαρός ύποθέσεως διεξήγαγεν τό ΙΑ" Παράρτημα Ασφαλείας,
ηρός τούς ύπαλλήλους τού όποιου άρμόΖει κάθε έπαινος.

ΟΙ έπικίνδυνοι δρασται τών σημειωθεισών είς
’Αθήνας σοβαρών διαρρήξεων και τής ληστείας είς βάρος
τού καφεπώλου κ. Εξηνταβελόνη. Είς τήν σειράν έξ όριστερών: Εύάγγ.
Τσεργδς, Νικ. ’Αθανασίου, Παναγ. Κάχρης, Σωτ. Μουριάς καί ’Ιωάν. Λεπενιώτης.
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m l Ικδηλος ύπήρξεν
Κ ΑΘΟΛΙΚΗ
ή συμπαράστασις τοΰ λαού μας,
πρδς τδν φίλον ’Ιταλικόν λαόν, διά
τήν δοκιμασίαν τήν όποιαν δ τελευ
ταίος ύπέστη, έκ τής τραγωδίας τού
’Αεροδρομίου τής Ρώμης, κατά τήν
όποιαν δεκάδες άνθρωποι άπώλεσαν
τήν ζωήν των καί άλλοι τήν σωμα
τικήν Ακεραιότητα. ’Ιδιαιτέραν λύ
πην έπροξένησεν τό τραγικόν συμ
βάν, εις δλους τούς "Ελληνας Αστυ
νομικούς, έκ του λόγου δτι τά περισ
σότερα κατ’ Αναλογίαν θύματα υπήρ
ξαν ’Ιταλοί συνάδελφοι. Ή συμπαρΑστασις τής Άστυν. Πόλεων έξεδηλώθη παντοιοτρόπως, έν τψ προσώπψ
του τραυματισθέντος Αστυφύλακος
Στρίνο, τδν όποιον έπεσκέφθησαν
πολυάριθμοι "Ελληνες Αστυνομικοί,
διά νά τδν ένθαρρύνουν καί νά
τδν βοηθήσουν πρδς Αποκατάστασιν
τής ύγείας του. Μεταξύ τών πρώτων,
τδν ’Ιταλόν Αστυφύλακα έπεσκέφθη
δ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων
κ. Σπ. Μιχελής, ό όποιος διακρίνεται
εις τά δύο στιγμιότυπα μετά τοΰ ’Α
στυνομικού Δ/ντοΰ κ. Κατσιμπάρσυ
καί τοΰ ’Αστυνόμου κ. Καννή, δ Δ/
ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Λάμ
πρου, δ Διοικητής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών κ. Καροΰζος κ ϋ . Πρδς τδν τραυ
ματίαν ’Ιταλόν Αστυνομικόν προσεφέρθησαν υπό τών Ελλήνων Ά ξ/κών
τής ’Αστυνομίας Αναμνηστικά δώρα.
Τδ περιοδικόν μας έκφράζει καί αδθις έκ μέρους τών Ανδρών τής ’Α
στυνομίας Πόλεων τήν συμπάθειάν
του, πρδς τήν ’Ιταλικήν ’Αστυνομίαν
καί τδν ’Ιταλικόν λαόν, ώς καί πρδς
τά τραγικά θύματα τών άνάνδρων
Αναρχικών.

►

5

Ό δράστης "Αλφερντ Χέρμαν Βάϊνερ.

Ή δράσις τών εμπόρων
τού «λευκού δανάτου»

Μ ΟΡΦΙΝΗ
ΑΠΟ
ΤΛΣ
Ι

Ν

Δ

Ι

Α

Σ

Τ Τ ΔΙΑ Π ΙΣΤΩ ΣΙΣ, δτι είς τήν παράνομον ά-

γοράν τών ’Αθηνών ένεφανίσθη μορφίνη,
άρίσπης ποιότητος, πράγμα πού είχε χρόνια νά
συμβή, ώδήγησε τήν Υπηρεσίαν Διώξεως Ναρ
κωτικών τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφαλείας.

Διοκία μορφίνης, χαρτονομίσματα στιλέττα, μαστίγιο, Ζυγός ακρίβειας καί ψύλλον χάρτου έκ μπαμπού άρχαιλογικής άζίας κστεσχέθησαν εις χείρας τού Γερμανού κακοποιού.

'Αθηνών έπ! τά ίχνη τοΰ δράστου.
Προηγουμένως έτέθησαν υπό συνεχή
καί. συστηματικήν παρακολούθησή
ύποπτοι τοξικομανείς, οί όποιοι είχον
τήν οικονομικήν δυνατότητα νά προμηθευθοΰν τδ ναρκωτικό, άφοΰ ένα
γραμμάριο μορφίνης έκόστιζε 2.000
δρχΛ I ΕΡΕΓΝΑΙ ήσαν έξα.ρετικά
^
δυσχερείς, "διότι οί ναρκομα
νείς έλάμβαναν άσυνήθη είς τά άστυνομικά χρονικά μέτρα άσφαλείας.
Ή δραστηριότης δμως ή φιλεργία
καί ή έπαγγελματική κατάρτισις τής
δμάδος διώξεως ναρκωτικών τής προαναφερθείσης ύπηρεσίας, άποτελουμένης έκ τών: Τ π . Άλεξανδροπούλσυ
Νικ., 'Γπαρχ. Γαζή ,Ιωάν. καί άστυφυλάκων Καρέλα Άνδρ. Μακρυγιαννάκη Νικ., Παναγοποΰλου Βασιλ.
ΙΙαπαλιούμπα Παναγ. καί Κρεμμύδα
Βασιλ. ύπό τήν καθοδήγησιν καί ά
μεσον έποπτείαν του ’Αστυνόμου κ.
’Αντωνίου Ά ντ., είχεν ώς Αποτέλε
σμα τήν σύλληψιν έπί τής όδοΰ Πα
νεπιστημίου καί πρό τοΰ ζαχαροπλα
στείου «Ζώναρς» τοΰ Γερμανού λαθρεμπόρου ναρκωτικών ’Άλφρεντ

Χέρμαν Βάϊνερ γεννηθέντος τό 1939
είς Φραγκφούρτην, σερβιτόρου.
Ιγινε καθ’ ήν στι
Η ΣΓΛΛΗΦΙΣ
γμήν δ Γερμανός κακοποιός
διεπραγματεΰετο τήν πώλησιν είς το
ξικομανή ένός γραμμαρίου μορφίνης
άντί 2.000 δρχ. Μετά τήν σύλληψιν
τοΰ Βάϊνερτ έπηκολούθησε έρευνα
είς τδ ξενοδοχεϊον «Δελφίνι», ένθα
διέμενε καί άνεκαλύφθησαν 35 γραμ
μάρια μορφίνης, τά δποϊα είχε χωρί
σει είς δόσεις τοΰ ένός, δύο καί τριών
γραμμαρίων.
διά τήν κατασχεθεΐσαν
Ο ΣΟΝ
μορφίνην πρέπει νά τονισθή,δτι
έπρόκειτο περί άρίστης ποιότητος,
κατά σχετικήν γνωμάτευσιν τοΰ Γε
νικού Χημείου τοΰ Κράτους. Πλήν
τοΰ ναρκωτικοΰ είς τό δωμάτιον τοΰ
δράστου κατεσχέθησαν έπίσης ένα
στιλέττο. ένα μαστίγιο, ένας ζυγός
άκριβείας καί διάφορα άλλα άντικεί
μενα χρησιμοποιούμενα διά τδν κα
ταμερισμόν καί τήν άπσθήκευσιν τοΰ
προϊόντος. Έ κ τής άνακρίσεως έξηκριβώθη, δτι δ Γερμανός λαθρέμπο
ρος είχε πραγματοποιήσει δύο άκόμη ταξίδια στήν Ελλάδα.

Κατά τό πρώτο είχε φέρει λαθραίως άπό τις ’Ινδίες ήμιπολύτιμες πέ
τρες τις όποιες καί Ιπώλησε είς τό
έμπόριον. Κατά τό δεύτερο ταξίδι
του έφερε καί μορφίνη, τήν όποιαν,
δπως δ ίδιος ώμολόγησε, έπώλησε μέ
μεγάλη ευκολία. Τό γεγονός, αύτό
τόν «παρέσυρε», ώστε στδ τρίτο τα
ξίδι νά μεταφέρη άπό τάς ’Ινδίας
καί άλλη μορφίνη μέ άρκετά κέρδη.
Στό τέταρτο ταξίδι του στήν Ε λ 
λάδα τήν 16.11.73 είσήγαγε μεγαλυτέραν ποσότητα, τήν όποιαν δμως
δέν έπρόφθααε νά διάθεση διότι συνελήφθη.
ΙΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ του άνεκαλύφθη καί φύλλον χάρτου
άπό μπαμπού, μέ τήν άρχαίαν ’Ιν
δικήν γραφήν. Ειδικός καθηγητής
έγνωμάτευσε, δτι πρόκειται περί
γραφής τών Δαλαϊλάμα καί δτι τό
φύλλον τοΰ μπαμποΰ πρέπει νά χρονολογήται άπό 1.000 έτών. Πιθανώς
νά έχη κλαπή άπό μουσεΐον. Σχετικώς είδοποιήθη ή Interpol, διότι εί
ναι πιθανόν δ Γερμανός κακοποιός
νά διώκεται καί δΓ άλλα άδικήματα.
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ΣΠ. Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΟΝ ΠΑΛΙΟΝ ΚΑΙΡΟ μέ τά πρώτα φθινοπωρινά ρίγη
μερικές μορφωμένες Α θηναίες άνοιγαν τά σαλόνια
τους γιά νά δεχθούν τούς φίλους καί νά τούς προσφέρουν
ένα καφέ — καί, σέ σπάνιες περιπτώσεις, καί μιά κουταλιά
γλυκό—καί νά περάσουν μαΖί τους μερικές εύχάριστες ώ
ρες. "Οπως περιωρισμένος ήταν ό άριθμός τών άθηναϊκών
σπιτιών, λιγοστά ήτανε κ' έκιεϊνα τά σαλόνια. Άνάμεσά τους
ΕεχώριΖε τά ασλάνι τού Σουρή, πού τόν έλάτρευε τά Πα
νελλήνιο Κοινό. Αυτός ό πληθωρικός σατιριστής τής κα
θημερινής Ζωής έσαγήνευε τούς όναγνώστες του μέ τά
εύστοχα καί σκακα πειρσγμστά του, τήν ποικιλία τών ρυ
θμικών, ομοιοκατάληκτων στίχων του, τά πρωτότυπα εύρήματά του. Ή μικροσκοπική εβδομαδιαία έφημερίδα του «Ό
Ρωμιός» Εεπερνοϋσε συχνά τήν κυκλοφορία τών μεγάλων
καθημερινών φύλλων.
Τά άνοιγμα τού σαλονιού τού Σουρή, πού έγκαινιάστηκε τέτοιες μέρες τού 1887, έγινε κατόπιν έπιμονής τής
γυναίκας του, τής έΕαίρετης έκείνης κυρίας Μαρή, γιά τόν
έξης λόγο: Ό ποιητής τού «Ρωμιού», πού τού άρεσε νά
περνάη τις ώρες τής σχόλης του χαρτοπαίζοντας σέ διά
φορες λέσχες, πήγαινε άργά καί πάντα χαμένος ατό σπίτι.
Γιά νά τόν περιμαΖέψη ή γυναίκα του πήρε τήν άπόφασι νά
σηκώση όλο τά βάρος τής φιλοξενίας καί νά δέχεται κάθε
μέρα ανθρώπους τών γραμμάτων πού, άπως ό άντρας της,
τούς άρεσε τά παιχνίδι. Αυτή ήταν ή άρχική μορφή τών συγ
κεντρώσεων. Μή νομίΖετε άτι ή επιθυμία τού κέρδους έΕουσίαΖε τόν οικοδεσπότη καί τούς διαλεχτούς καλεσμένους
του. Σχεδόν άθώο ήταν τά παιχνίδι —ό κοϋκκος, ή δημοπρα
σία, ή τόμπολα, τά μάους κσί τό πόκερ,— πού τά παίΖανε
μέ κόκκαλα άΕίας μιάς πεντάρας. Ή τα ν άπλή άφορμή τών
συγκεντρώσεων. Ποτέ δέν Εεπερνοϋσε τις δυό δροχμές ή
μίΖα. Οί περισσότερες ώρες περνούσαν μέ πειράγματα, πνευ
ματώδεις διαΕιφιαμούς, άνέκδατα καί πικάντικο κουβεντο
λόι. Δέν έιπιτρέπονταν πολιτικές συΖητήσεις, μήτε κρίσεις
φιλολογικές. Μόνο τό πνεύμα ήτσν έλεύθερο νά φτερουγίΖη μές στις μισοφωτισμένες άπό φτωχικές λάμπες κά
μαρες, πού μάταια άγωνίΖοντσν νά Ζεστάνη μιά πρωτόγονη
οόμπα. Πόση ψυχική Ζεστοσιά όμως, πόσο πνευματικό φώς,
έκειπέρα! Ό ποιητής Μσλσκάσης έγραψε πώς «δέν ύπήρχε
καλύτερη διαακέδασι άπό τό νά περνάη κανείς τά βράδυα
του σ' αύτό τό σπίτι, πού τό αισθάνονταν οά σπίτι του, καί
κάτι περισσότερο: σάν έΕω άπό τό σπίτι του». Κι ό "Αννινος έτόνισε άτι τό σαλόνι τού Σουρή «ήταν συνδεδεμένο
μέ τόν φιλολογικόν βίον μιάς περιόδου».
ΠΟΣΟΙ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ πνευματικοί άνθρωποι δέν έσύχναΖσν ο' αύτό, πόσοι περαστικοί Εένοι συνάδελφοί τους
δέν τό είχαν τιμήσει!
"Ενας τέτοιος, πού έθαύμαΖε τό
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Σουρή, μόλις ήρθε άπό τήν Αμερική έαπευσε νά τόν έπισκεφθή. Ή τα ν καθηγητής, ήΕερε τ' άρχαϊα έλληνικά κ'
είχε βαλθή νά μάθη τή δημοτική, γιά νά είναι σέ θέσι ν'
άπολαμβάνη τό «Ρωμιό». Μόλις τού πήγαινε μιά κούπα
γεμάτη γλυκό μαστίχα, τήν πήρε κι άρχισε νά τρώη συνέ
χεια. Οί άλλοι καλεσμένοι παρακολουθούσαν άνήσυχοι γιατί
βσφόντουσαν άτι αύτοί δέ θά δοκιμάσουν τό γλυκό. Ο
Καμπούρογλους, νευριασμένος, έστράφη πρός τήν οικοδέ
σποινα καί τής είπε: «Κυρία Μαρή, δέν τού λέτε νά πάρη
καί τό βάΖο μαΖί του γιά νά μή παριστάμεθα σ' αύτό τό
θλιβερό θέαμα;». Στό μεταΕύ ό Εένος λιγώθηκε άπό τή
γλύκα κι άφησε στό τραπέΖι τήν κούπα Ζητώντας συγγνώ
μη πού δέν μπόρεσε. . . νά τήν άδειόση.
Ό ταν, τό 1906, ό συρμός επέβαλε τό πόκερ, ή συν
τροφιά κατήργπσε τ' άλλα παιχνίδια. Επειδή όμως κανείς
δέν τό ήΕερε καλά, γράφτηκε ένας οδηγός καί πήρε ό κα
θένας άντίγραφο. Έβλεπες λοιπόν νά παίΖουν λογοτέχνες
μεγάλης όλκής όπως ό Παλαμάς, ό Ξενόπουλος, ό Προβελέγγιος, ό Βώκος, ό Λόσκαρης, ό Κονδυλάκης καί νά
σκύβουν κάθε τόσο γιά νά συμβουλευθοϋν τόν όδηγό. "Οσο
γιά τόν Σουρή, βασιΖότανε στό ένστικτό του καί στήν τύ
χη, γιατί είχε μεγάλη μυωπία, πού δέν τού έπέτρεπε νά
διαβάση μέ τό άμυδρό φώς τής κρεμαστής λάμπας.
Σ' έναν κώδικα πού είχαν συντάΕει οί συμπαϊκτες, περιέχοντσν κ' οί έΕής στίχοι:
«'Όταν έχης μόνον άσσο
πάντοτε νά κάνης πάασο (Σοορής).
"Οταν έχη μόνο Ρήγα
νά βοηθάς, άς είναι λίγα ("Αννινος).
Μέ τό Ρήγα καί λιμό
νά βοηθάς χωρίς καημό (Λάακαρης).
Κι όταν έχης άσσο - Ρήγα
μή φοβάσαι, βρέ κολλήγα (Σουρής).
Νά πηγαίνης πάντα πάασο
δταν έχης ξερόν άσσο (Πολέμης).
Χαριτωμένο είναι ένα έπεισόδιο πού άφηγεϊται ό γιός
τού Σουρή Κριτών: Ένώ είχε στρώσει τό παιχνίδι, ό "Αννινος ρώτησε τό Σβορώνο: Ανοίγεις; «Ό χι» , τού απάν
τησε. «Έσύ», έκανε στόν Ξενόπουλο «Ούτε». «Κ' έσύ;
είπε στόν Κονδυλάκη. «Μήτε». Τότε ό Γουβέλης, πού φημιΖότανε γιά τή μεγάλη του έΕυπνάδα καί, τήν μεγαλύτερη
μύτη του, άναψε. «Πρέπει νά φέρεσθε εύπρεπέστερα», είπε
άπόταμα στό συγγραφέα τού «Πατούχα». ΚΓ αύτός, χωρία

Ά nb τδ φιλολογικό σαλόνι.
“Ορθιοι: Πολέμ-ης, Σουρής, Ξενδπουλος, Πώπ, Μαλακάσης,
Βώκος, ’Επισκοπόπουλος, Καρκαβίτσας. Κα,θήμ*νοι: Δοαμ-βέργης, ’Αννινος καί έμπροσθεν δ
Ροίλος. Λιακρίνονται έπίσης ή
κόρη τού Σουρή "Ελλη καί δ
υιός του Κρίτων.

«Υ ΡΗ
νά χ6οη τήν ψυχραιμία του, άποκρίθηκε: «Θά μοϋ κάνης
τή χάρι, Μανώλη, vd μήν τά παίρνης όλα στή μύτη σου».
Tic άπόκριες γίνονταν συχνά χοροί. Ό Δροσίνης ατό
βιβλίο του «Σκόρπια φύλλα τής Ζωής μου» γράφει σχετι
κά, άναφέρει μάλιστα καί τούτο: Ενώ στροβιλίζονταν διά
φορα Ζευγάρια, ό Σουρής, πού ήταν Εαπλωμένος σ' ένα
καναπέ, ένοιωσε δίπλα του τή Ζεστήν άνάσα μιας γυναίκας.
Γλυκάθηκε, γύρισε πρός τό μέρος της προσπαθώντας νά
τήν καλοϊδή καί τή ρώτησε τρυφερά: « Εσείς, κυρία, δέ
χορεύετε;» «Μόνο μέ σάς, κύρ»ε», τού άπάντησε ή γυναίκα
του, πού, όχι δίχως ταραχή, κατάλοβε άπό τή φωνή της
ότι ήταν έκείνη.
Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς συνηθίΖανε νά παίΖουν
μπακαρά. Μιά χρονιά ό Σουρής ήταν άρρωστος, κρεββατωμένος. 'Αλλά έπέμενε νά δεχθή τούς φίλους του,
γιά
τό καλό χρόνο. Ενώ ποίΖανε μέσα οί άλλοι, αύτός
παρακολουθούσε άπό τήν κρεββατοκάμαρα τήν έΕέλιΕι. . .
τών έπιχειρήσεων μέ διάφορους πληροφοριοδότες. 'Επιτέ
λους δέν κρατήθηκε: έδωσε σ' έναν μιά δραχμή νά παίΕη
γιά λογαριασμό του. Έχασε. Καί ή κυρία Μαρή παρεκάλεσε νά τού τό είπούνε μέ τρόπο, γιά νά μήν άνέβη ό πυ
ρετός !
Τόν καιρό τού άποκλεισμού, κατά τις άρχές τού 1917
—άφηγεϊται ό Κρίτων Σουρής —οί δρόμοι τή νύχτα ήταν
κατοσκότεινοι. Τό σαλόνι όμως λειτουργούσε. "Ενας άπό
τούς θαμώνες του, έφέτης καί πρώην δημοσιογράφος, κίνη
σε γιά κεϊ έχοντας μαΖ'ι τήν ύπηρέτριά του. Έκείνη προ
πορεύονταν κρατώντας ένα φανάρι, κι αύτός άκολουθοΰσε
τυλιγμένος σέ μιά μακρυά μπέρτα. Οί άραιο'ι διαβάτες, παίρνοντάς τον γιά παπά πού πήγαινε νά μεταλάβη κάποιον
ετοιμοθάνατο, στέκονταν εύλαβικά καί κάνανε τό σταυρό
τους.
Εκτός άπό τήν άθώα χαρτοπαιΕία γινόντανε πού καί
πού στό σαλόνι τού Σουρή καί πνευματιστικές συνεδριά
σεις. Ο ποιητής δέν έμενε άσυγκίνηττος άπό τήν ιδέα πώς
μπορεί ίσως νά έπικοινωνήση μέ τό ύπερπέραν, γΓ αύτό καί
παρακολουθούσε μ' ένδιοφέρον τις σχετικές προσπάθειες
τών «’μέντιουμ», χωρίς όμως νά πολυσκοτίΖεται άν τά πνεύ
ματα δέν έμφανίΖονται. Τό Ιδιο κ' οί άλλοι. Τούς όρκοϋσε
ότι τά πνεύμα δέν έπαυε νά σπιθίΖη, καθώς σημειώνει ό
χρονικογράφος.
"Αμα τό ρολόι σήμαινε μεσάνυχτα ή κυρία Σουρή έτόνιΖε πώς σ' ένα τέταρτο θά σβήση τή λάμπα. Ό λοι δια
μαρτύρονταν — πρώτος καί κολύτερος ό νοικοκύρης, πού
φώναΖε «θά κοιμηθούμε μέ τις κότες;». 'Εκείνη όμως ήταν
άνένδοτη. Στις δωδεκάμιση τό πολύ τό σαλόνι έπρεπε ν'
άδειάση. Καί μιά νύχτα ό “ Αννινος, φεύγοντας χαμένος,

είπε: «έμεϊς άπό λόγιοι καταντήσαμε. . . ώρολόγιοι».
Τις Πέμπτες οί συγκεντρώσεις ήταν πιό πολυάριθμες.
'Εχθροί τού παιχνιδιού, έργάτες καί φίλοι τής τέχνης φανα
τικοί, γέμιΖαν τήν πλαϊνή αίθουσα καί διασκέδαΖαν μέ τό
δικό τους τρόπο. Γίνονταν λογοτεχνικές συΖητήσεις, άπαγγελίες, λογής - λογής καλλιτεχνικές έκδηλώσεις. 'Εκεί ό
φλαουτίστας ΓκίΖας, ό κιθαριστής Μολφέτας, ό βιολιστής
ΚαλαντΖής, έκτελοϋσαν εκλεκτά κομμάτια, ή Νίνα Φωκά
τραγουδούσε καθώς κι άλλες κι άλλοι. Εκεί άπήγγειλε «τό
Τραγούδι τού βουνού» ό Παλαμάς, ό Μαλακάσης τό «Δά
σος», ό Δροσίνης τά «Ειδύλλιά» του, ό Πσλέμης τά «ΈΕωτικά», ό Πορφύρας «Τής χαράς τό νησί», ό Βώκος διά
βασε τό δράμα του «Κατοχή», ό "Αννινος τήν κωμωδία
«Ή οικογένεια τών παραδαρμένων» κι ό Μαρκοράς, περα
στικός άπό τήν 'Αθήνα, τόν πολύστιχον «Όρκο» του. Ό
Ζαχαρίας Παπαντωνίου συνήθιΖε νά διαβάΖη τό χρονογρά
φημά του πού έπρόκειτο νά δημοσιευθή τήν έπαμένη. Ό τα ν
ό ένθουσιώδης Γεώργιος Στρατήγης άπήγγειλε τό ποίημά
του «ό ΜατρόΖος», Εέαπασε σέ τέτοιες φωνές, πού κάνανε
νά σειστή τό σπίτι καί νά πεταχτοΰν μέ κλάματα άπό τόν
ύπνο τά παιδιά τού Σουρή, πού κοιμόντανε στή μέσα κάμα
ρα. Καί τότε κάποιος είπε: «Τό ποίημα αύτό άφύπνισε τά
πατριωτικά μας αισθήματα, άλλά μαΖί καί τά παιδιά τού
Σουρή».
Tic άνωτέρας ποιότητος πνευματικές αύτές απολαύ
σεις διέκοπταν πότε - πότε οί εμφανίσεις μελών τής άλ
λης συντροφιάς, κυρίως τού Πώπ, τού Λάσκαρη καί τού
"Αννινου, πού καλλιεργοϋοον μέ πάθος τό λογοπαίγνιο. "Ας
άναφέρουμε μερικά άπό τά καλαμπούρια πού έκαναν ιδιαί
τερη έντύπωσι: Ό τα ν ό νομισματολόγος Σβαρώνος έΕεδήλωσε τήν άγανάκτησί του κατά τού άρχαιολόγου Σκιά γιά
κάποια επιστημονική διοφωνία τους, ό Πώπ τού είπε: «Και
τί σέ πειράΖει, άφοϋ πρόκειται περί Σβόρ - όνου σκιάς;»·
"Αλλοτε πάλι, όταν μιά κοσμική κυρία, είπε μ' έπορσι στον
ίδιον ότι θά πάη νά παραθερίση στό Βάδεν - Βάδεν καί
μετά τόν ρώτησε πού θά πάη αύτός, τής άποκρίθηκε:»
«Στά Μέθανα - Μέθανα». Μιά καλοκαιρινή νύχτα, όταν όλοι
σηκώθηκαν νά φύγουν, ό Λάσκαρης είπε πώς αύτό ήταν
άδύνατον, έπειδή έβρεχε. «Σοβαρά; τόν έρώτησαν, πού
τό Εέρετε;» «Ιδού», άπάντησε κ' έδειΕε τό μπαστούνι του,
πού είχε βάλει μέ τρόπο σέ μιά γωνιά. «Ράβδος έν γωνία,
άρα βρέχει».
Πόσο μακριά εϊμαστ έμεϊς άπό τή μακαρία έκείνη
έποχή, πού ύστεροΰσε σέ τεχνικές προόδους, άλλά ύπερεϊχε σέ άγνότητα, σέ πατριωτικό παλμό, σέ όλιγάρκεια καί
πού δέν τήν είχαν μολύνει οί έΕαλλοι χίππηδες.
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Η Ν Υ Χ Τ Α ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Υ " ΣΤΕΡΑ άπό πολλούς άγδνες, μάχες,
■*· σφαγές, δολοφονίες καί καταστρο
φές, δ τρίτος θρησκευτικός πόλεμος μετα
ξύ Καθολικών καί Διαμαρτυρομένων τε
λείωσε στις 8 Αύγουστου 1570, μέ τήν
συνθήκη τού Σαίν Ζερμαίν. Ή συνθήκη πα
ραχωρούσε στούς όπαδούς τής Μεταρρυθμίσεως έλευθερία συνειδήσεως και έλευθερία λατρείας σέ μερικές πόλεις καί όχυρούς τόπους, δπως ή Λά Ροσέλ. Γιά νά
έξασφαλισθή ή ειρήνη χρειαζόταν ένας
καλός γάμος. Ή αδελφή τοδ βασιλέως
Καρόλου θ ' Μαργαρίτα ντέ Βαλουά, θά
πανδρευόταν τόν «ψιλφ όνόματι» άρχηγό
τδν Ούγενότων, τόν νεαρό Ερρίκο τδν
Βουρβώνων, πρίγκιπα τού Μπεάρν. Ό Ε ρ 
ρίκος ήταν γιός τής βασίλισσας τής Ναβάρρας, ’Ιωάννας ντ’ Άλμπρέ.
Ή έξασθένησις τού βασιλείου καί ή έλλειψις χρημάτων άνάγκασαν τήν βασιλομήτορα Αικατερίνη τδν Μεδίκων, νά καταφύγη στήν άγαπημένη της πολιτική τής
μετριοπάθειας καί τδν συμβιβασμόν. Αύτό
έξόργισε τούς φανατικούς Καθολικούς, μέ
έπικεφαλής τήν φοβερή φατρία τδν Γκίζ.
Οί πραγματικοί άρχηγοί των Διαμαρτυρομένων, ή βασίλισσα τής Ναβάρρας καί δ
ναύαρχος Ντέ Κολινιύ, κλείσθηκαν, άπό
δυσπιστία,.στήν Λά Ροσέλ.
Ή βασιλομήτωρ, πού έπεδίωκε πάντοτε
τήν ένότητα καί τήν αυμφιλίωσι τίδν Γάλ
λων, προσπάθησε μάταια, έπί ένα χρόνο,
νά τούς ξαναφέρη στήν Αύλή. "Αν καί εί
ναι πενήντα δύο έτδν, έχει μεγάλη σωμα
τική καί πνευματική άντοχή. ’Εργάζεται
σκληρά καί προσαρμόζεται εύκολα. Μπρο
στά στίς κρατικές υποθέσεις ξεχνά νά φάη, νά πιή, άκόμη καί νά κοιμηθή. Ύπεύθυνη, ώς άρχηγός, γιά τήν οίκογένειά της
καί φύλακας τής πατρογονικής κληρονο
μιάς, ή Αικατερίνη άγωνίζεται έναντίον
τίδν ξένων σφετεριστδν. Α γαπά τά παιδιά
της μέ μιά τρυφερότητα ζηλότυπη, κυριαρ
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χική καί αύταρχική καί θά έξασφαλίαη σέ
8λα βασιλική τύχη. Τό άγαπημένο της
παιδί είναι δ δεύτερος γιός της, δ νικητής
τοδ Ζαρνάκ καί τού Μονκοντούρ, ό «άετιδεύς», δ Ερρίκος, δούκας τοδ ’Ανζού, πού
τόν άποκαλοδν «δ Κύριος».
Τήν λένε διαβολική γυναίκα καί κυρία
Οχιά. ’Ανίκανη νά δαμάση τά άνήμερα
θηρία, άνάμεσα στά δποΐα βρέθηκε διαι
τητής, δέν μπορεί νά άποκρούση τά δπλα
των αδυνάτων. Τήν κατηγόρησαν, χωρίς
άποδείξεις, γιά φαρμακεύτρια. Ή Αικα
τερίνη είναι ποτισμένη άπό τό δηλητή
ριο τδν Μεδίκων: τήν άγάπη γιά τήν ε
ξουσία. Τήν έξουσιάζει τό πάθος της νά
κυβερνά καί ή άγάπη γιά τά παιδιά της.
Ό Κάρολος θ ' τήν άγαπά, τήν θαυμά
ζει, άλλά τήν φοβάται καί τής κρατά κα
κία. Τήν έχθρεύεται έπειδή μέ τήν αύταρχική έπιτρσπία της συνθλίβει τήν προ
σωπικότητά του καί έπειδή προτιμά τδν
δευτερότοκο άδελφό του. Είναι άνισόρροπος καί αίμοβόρος, άλλά θέλει νά δοξάαη
τήν βασιλεία του, είναι βίαιος καί τρα
χύς έξ αιτίας τής άδυναμίας του, ένα εί
δος "Αμλετ πού άδημονεΐ νά σπάση τά δεσμά του.
Πίστεψε δτι ή εύκαιρία βρέθηκε δταν
συνάντησε τόν Λουδοβίκο τού Νασσάου, ά
δελφό τοδ πρίγκηπος τής Ό ράγγης Γουλιέλμου τοδ Σιωπηλού, δ δποίος έπί κε
φαλής τίδν «Ζητιάνων» ξεσήκωσε τις Κά
τω Χίδρες έναντίον τού Φιλίππου Β ' καί
τής ισπανικής τυραννίας. Ό Νασσάου τόν
παροτρύνει νά έπαναλάβη τήν πολιτική τοδ
Φραγκίσκου Α ', νά συμμαχήση μέ τούς
Δ ι αμαρτυρομένους των Κάτω Χωρόδν καί νά
τούς βοηθήση στόν πόλεμο. Έ άν νικούσε
τήν ’Ισπανία, θά γινόταν δ πρώτος μονάρχης τής Χριστιανοσύνης. Ό Κάρολος
θ ' δάγκωσε τό δόλωμα.
Ή βασιλομήτωρ προτείνει έπιδέξια στόν
Νασσάου νά ρίξη τό ίδιο δόλωμα στή 6α-

' Αριστερά έηάνω: Ό Ερρίκος ντέ ΓκίΖ.
Γιά νά έκδικηθή τήν δολοιρονία του πα
τέρα του, πού έγινε άπό τούς Διαμσρτυρομένους, ήγήθη ό ίδιος μιας άμάδος
ένόπλων, γιά νά σκοτώση τόν Γκασπάρ
ντέ Κολινιύ, ύπουργό του βασιλέως καί
άρχηγό τών Ούγενότων στή φωτογραφία
κάτω. Απέναντι: Ή σφαγή τών Ούγε
νότων τήν αύγή τής 24ης Αύγουστου
έορτής τοΰ Αγίου Βαρθολομαίου, άπό
πίνακα τής έποχής.
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σίλισσα τής Ναβάρρας καί στόν Κολινιύ.
Ή ’Ιωάννα Ίτ’ Άλμπρέ διστάζει, άλλά δ
ναύαρχος 'ένθόυσιάζεται. Ό Γκασπάρ ντε
Κολινιύ είναι 52 έτών. Νυμφεύθηκε γιά
δεύτερη φορά μιά πλούσια χήρα πού θαμ
πώθηκε Από τήν δόξα του. Σχημάτισε ένα
έμπιστευτικό σώμα από ατρόμητους άνδρες,
έτοιμους νά πολεμήσουν γιά τήν δόξα τού
στέμματος. Μέ αύτό τόν τρόπο προκάλεσε
τήν άφοσίωαι πολλών, άλλά καί τό άγριο
μίσος τών ΓκΙζ πού τόν θεωρούσαν δολο
φόνο τού δούκα Φραγκίσκου, παλιού ειδώ
λου τών Καθολικών.
Ό Κολινιΰ ήταν άνθρωπος σοβαρός, αύστηρός, έπιβλητικός, δέν ΰποχωρούσε εύ
κολα καί ψεύδιζε κάπως. "Εγινε Καλβινιστής, χωρίς καμμιά ΰστεροβουλία, μετά
τήν ξαφνική βασιλική εύνοια, καί αύτό
τόν δόξασε. Ό παπικός νούντσιος μαρτυ
ρεί γιά τόν ναύαρχο, 8τι ήταν δ μόνος Από
τούς Διαμαρτυρομένους άρχοντες πού δέν
ύπηρέτησε, στό δνομα τής θρησκείας του,
πολιτικούς σκοπούς. Στόν πρώτο έμφύλιο
πόλεμο, πολέμησε γιά τήν πίστι του καί
δχι γιά τήν πατρίδα του καί μέ τήν έξευτελιστική συνθήκη τού Χάμπτον Κώρτ, πα
ρέδωσε στήν βασίλισσα τής ’Αγγλίας ’Ελι
σάβετ τήν Χάβρη, τό Καλαί, τήν Διέππη
καί τήν Ρουέν. Μετά τήν ύπογραφή τής
ειρήνης, βοήθησε τούς Ισπανούς νά ξαναπάρουν άπό τούς "Αγγλους τό μεγάλο λι
μάνι, πράγμα πού ή ’Ελισάβετ δέν τού
συγχώρεσε ποτέ.
’Αργότερα δ ναύαρχος πολέμησε ξανά
έναντίον τού βασιλέως του καί προξένησε
τρομακτικές καταστροφές στήν Γαλλία.
"Οχι βέβαια χωρίς τύψεις. "Αν τόν ένθουσιάζη ή ιδέα τού πολέμου έναντίον τής Ι 
σπανίας είναι γιατί έτσι θά ξανκβρή ή χώ
ρα του τόν αδιάφθορο καί θαυμάσιο ύπουργό της, τόν έπιδέξιο κυβερνήτη, τόν με
γάλο Αποικιστή, τό πρότυπο τού άνθρωπιστού, κατά τόν Μπραντόμ.

Ό Κολινιΰ δέν Αποκρούει πιά τις προ
σπάθειες τής βασιλομήτορος γιά συμφιλίωσι. Ζητά ένα σωρό προσωπικά προνό
μια πού τού παραχωρούνται πρός μεγάλη
άγανάκτησι τού Γκίζ. Στις 12 Σεπτεμβρί
ου 1570, δ παλιός έπαναστάτης, έγινε δε
κτός μέ μεγάλεσ τιμές άπό τήν βααιλομήτορα στήν Αύλή τού Μπλουά. «Είμαστε
πολύ ήλικιωμένοι γιά νά κάνωμε λάθη»,
τού είπε τρυφερά ή βασιλομήτωρ. 'Ο βασλιεύς, πού βρήκε τήν δύναμι νά ξεφύγη
άπό τόν μητρικό ζυγό, φωνάζει τόν Κολινιύ «πατέρα!» 'Ο άρχηγός τών Ούγενότων γίνεται δ πνευματικός του δδηγός,
σχεδόν πρωθυπουργός, καί θά έπωφεληθή
γιά νά παρασύρη στόν πόλεμο. Ή ’Αγ
γλία καί ή Γαλλία συνεμάχησαν, μετά
άπό πολλές διαπραγματεύσεις. 'Ο Κολινιύ
είχε έμπιστοσύνη στήν καλή πίστι τής
’Ελισάβετ, άλλά ή Αικατερίνη, πού τήν
ήξερε καλά, ύποψιαζόταν δτι ήθελε νά
προκαλέση συγκρούσεις γιά νά έπωφεληθή.
'Ο Κάρολος θ ' διέταξε τόν Νασσάου νά
βοηθήση μέ τό γαλλικό στρατό τούς «Ζη
τιάνους» πού είχαν καταλάβει τό Φλεσσίνγκ. *0 πόλεμος ήταν έτοιμος νά ξεσπάση. ’Αλλά ή Αικατερίνη διατηρούσε α
κόμη νωπή τήν πικρή άνάμνησι τής ήττας
τού Σαίν Ινεντέν, τό 1557. "Γστερα Από
μιά φοβερή σκηνή μέ τόν γιό της, μέ τήν
Απειλή βτι θά έγκαταλείψη τήν Γαλλία,
τόν ύποχρέωσε νά συνομολογήση ειρήνη μέ
τήν 'Ισπανία, τόν Μάιο τού 1572.
Παρά τούς δισταγμούς τής ’Ιωάννας
ντ* Άλμπρέ, πού πέθανε τόν ’Ιούνιο άπό
πνευμονία (καί δχι δηλητηριασμένη), δπεγράφη τό γαμήλιο συμβόλαιο τού Ε ρρί
κου τών Βουρβώνων καί τής Μαργαρίτας
Βαλουά. "Ολοι οί άρχοντες συγκεντρώθη
καν στό Παοίσι γιά τόν γάμο. 'Ο Κολινιύ
ήλθε έπί κεφαλής τετρακοσίων εύγενών,
μέ σκοπό νά έπαναλάβη τό σχέδιό του γιά
μιά σταυροφορία προτεσταντική. Ή Γαλ

λία θά έπρεπε νά διαλέξη μεταξύ έμφυλίου καί έξωτερικού πολέμου καί πίστευε
δτι ή Α γγλία θά τόν δποστήριζε. "Ενας
'Ισπανός πράκτορας, δ Γκουάρας, βρισκό
ταν στό Λονδίνο γιά μυστικές διαπραγμα
τεύσεις μέ τήν βασίλισσα. Ή ’Ελισάβετ
τού δποσχέθηκε δτι άν οί Γάλλοι έμπαιναν
στήν Φλάνδρα, θά παρέδιδε τό Φλεσσίνγκ,
πού κατείχε δ στρατός της, στόν δούκα
τής Άλμπα, πού κυβερνούσε τις Κάτω Χώ
ρες έν όνόματι τού Φιλίππου Β '.
Ό Κολινιύ, Αγνοώντας τήν προδοσία,
μίλησε στό δπουργικό συμβούλιο τής 26ης
Αύγούστου γιά τήν δπόθεσί του. Τό συμ
βούλιο άπέρριψε τήν πρότασί του, ύστερα
άπό ζω τ'ή συζήτησι. Ή Αικατερίνη, πι
στεύοντας δτι ή ειρήνη είχε σωθή, έτοίμαζε τόν γάμο τής κόρης της. Στις 8 Ιου
λίου ήλθε στό Παρίσι, δ Ερρίκος τών
Βουρβώνων, βασιλεύς τής Ναβάρρας μετά
τόν θάνατο τής μητέρας του, μέ πολλούς
Διαμαρτυρομένους άρχοντες, τούς δποίους
δ Κάρολος θ ' δέχθηκε πολύ φιλικά. ’Ε
χθρικά τούς Αντιμετώπισαν οί Καθολικοί
μέ Αρχηγούς τόν Αδελφό τού βασιλέως καί
τόν νεαρό δούκα Ερρίκο Γκίζ. Κάθε μέρα
γίνονταν "ονομαχίες στδ Πρέ - ώ - Κλέρ
καί τό αίμα έτρεχε ποτάμι. Καί δμως δλοι γλεντούσαν ξέφρενα.
Ό Κάρολος, έπηρεασμένος άπό τόν ναύ
αρχο, διέταξε τόν κόμητα τού Ζανλί νά
έλευθερώση, μέ 4.000 άνδρες, τό Μόνς, 8που δ γιδς τού δούκα τής Άλμπα πο
λιορκούσε τόν Λουδοβίκο τού Νασσάου. Δυ
στυχώς δ Ζανλί ήταν θερμοκέφαλος. Στις
17 ’Ιουλίου έφυγε γιά τό Κιεβρέν. Ό στρα
τός του πετσοκόπηκε καί δ ίδιος συνελήφθη αιχμάλωτος. Βρήκαν έπάνω του μιά
έπιστολή τού Καρόλου θ '. Ό δούκας τής
"Αλμπα ειδοποίησε Αμέσως τήν βασιλομήτορα δτι αύτό τό έγγραφο ήταν αιτία πο
λέμου καί δτι ή βασίλισσα τής Α γγλίας
θά βοηθούσε τόν βασιλέα τής Ισπανίας.
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Ό Κάρολος Θ ', γιος τής Αικατερίνης
τών Μεδίκων, σέ χοροκτηριστικό αντί
γραφο ένός πίνακος τοϋ Χολμπάϊν. "Ε
δωσε καί αύτός τή ουγκατάθεαί του γιά
τή σφαγή τών Ουγενότων.

Ή Αικατερίνη τδν Μεδίκων ταράχθηκε,
γιατί έβλεπε δτι ή Ισπανία ήταν έτοιμη
νά έπιτεθή στήν Γαλλία μέ τήν βοήθεια
τής ’Αγγλίας. "Ετσι πήγαιναν χαμένες οί
σκληρές προσπάθειές της, δεκατριών έτών,
νά κρατά άνεξάρτητο τό βασίλειο.
*0 Κάρολος ξανάγινε δ υποτακτικός
γιός, άλλά σύντομα βρέθηκε πάλι κάτω
άπό τήν έπιροοή τοϋ ναυάρχου. Ή Αικα
τερίνη ένοιωθε τήν έξουσία νά γλιστρά μέ
σα άπό τά χέρια της καί ήταν βέβαιη 8τι
τό στέμμα θά χανόνταν μαζί της. Πίστευε
βτι ό Κολινιύ θά γινόταν ή αιτία νά χαθή
τό βασίλεω καί τό σκήπτρο της. Σκεπτό
ταν τούς όπαδούς τδν Γκίζ, τούς φανατι
κούς Καθολικούς πού είχαν πλημμυρίσει τό
Παρίσι καί ήταν έτοιμοι νά έπαναστατήσουν κατά τού θρόνου, σέ περίπτωσι νίκης
τδν Αιαμαρτυρομένων. θυμόταν τό Σαίν
Κεντέν, τήν ισπανική εισβολή καί τό μοι
ραίο παχνίδι τής ’Αγγλίας. Έφερνε στόν
νού της τήν γνώμη τού δασκάλου της, τού
Μακιαβέλλι, δτι δ ήγεμόνας δέν είναι
σκληρός δταν χρησιμοποιή σκληρότητα
«γιά τό καλό τού λαού του».
Ή βασιλομήτωρ κάλεσε τήν έξαδέλφη
της "Ανννα ντ* "Εστε, χήρα τού Φραγκί
σκου ντέ Γκίζ, μητέρα τού Ερρίκου, ή ό
ποια είχε ξαναπανδρευθή μέ τόν δούκα
Ό Κολινιύ ξάπλωσε τά μεσάνυχτα. Στό
Ντέ Νεμούρ. Τής είπε, δτι, ύστερα άπό έν-
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νέα χρόνια, μπορούσαν έλεύθερα οί Γκίζ
νά έκδικηθοδν τόν Κολινιύ. 'Αποφάσισαν
νά σκεφθούν ξανά τό ζήτημα, γιατί ή δούκισσα δέν ήθελε νά είναι δ γιός της δ μό
νος πού θά συμβιβαζόταν. Στό διάστημα
αύτό, έπειδή τό ύπουργικό συμβούλιο, α
νίκανο νά διαλέξη μεταξύ ειρήνης καί πο
λέμου, κράτησε ουδετερότητα, ό Κολινιύ
τό άπείλησε καθαρά. Τό τραγικά δίλημμα,
άν ή Γαλλία θά έκανε έμφύλιο ή έξωτερικό πόλεμο, θά έμενε άλυτο. Ή Αικατε
ρίνη, μόνη έναντίον τόσων έχθρδν, έβλε
πε δτι ό μοναδικός τρόπος νά σωθή τό βα
σίλειο καί ή δυναστεία ήταν νά βάλη τούς
Γκίζ νά σκοτώσουν τδν Κολινιύ καί έπει
τα οί όπαδοί τού Κολινιύ νά σκοτώσουν
μέ τή αειοά τους τούς Γκίζ.
Στίς 17 Αύγούστου γιορτάσθηκαν στό
Λούβρο οί άρραβώνες τού Ερρίκου τής
Ναβάρρας καί τής Μαργαρίτας. Στό τέ
λος τής τελετής δ Κάρλος θ ' ύποσχέθηκε στόν ναύαρχο, δτι σέ τέσσερις ήμέρες
δ γαλλικός στρατός θά ξεκινούσε γιά τις
Κάτω Χώρες. Ή Αικατερίνη τό έμαθε και
κάλεσε ξανά τήν “Αννα ντ’ "Εστε. Οί δυό
’Ιταλίδες έμειναν σύμφωνες. Στό σπίτι
τδν Γκίζ έμενε κάποιος Μωρεβέρ πού τόν
φώναζαν «ό δολοφόνος τού βασιλέως» καί
τό 1569 είχε προσπαθήσει, χωρίς έπιτυχία, νά σκοτώαη τόν ναύαρχο. Γιά δεύτε
ρη φορά τώρα τού άναθέτουν τήν ίδια άποατολή. Ή Αικατερίνη, κάπως πρόωρα,
χαιρόταν πού θά έβλεπε τά κεφάλια τών
Γκίζ νά πέφτουν. Τήν έπομένη, 18 Αύγούστου, έγινε δ παράξενος, άλλά καί φαν
τασμαγορικός γάμος τού Ερρίκου καί τής
τρελλής Μαργκό.
Μετά τόν γάμο έγιναν μεγάλες γιορτές
έπί τρεις ήμέρες. Τό γλέντι συνεχιζόταν
ακόμη, δταν τήν νύκτα τής 21ης Αύγού
στου ό Μωρεβέρ μπήκε στό σπίτι τού κλη
ρικού Βιλλεμύ, παλιού παιδαγωγού τού
δούκα Ντέ Γκίζ, στήν δδό Ντέ Πουλί, άπό
δπου περνούσε συνήθως δ ναύαρχος καθώς
γύριζε άπό τό Λούβρο. Ό δολοωόνος κοι
μήθηκε έκεϊ τήν νύκτα καί τό πρωί έπιασε θέσι κοντά σέ ένα παράθυρο, κρυμμένος
πίσω άπό μιά κουρτίνα. Στό χέρι του κρα
τούσε έτοιμο τό άρκεβούζιο.
Τό πρωί τής 22ας Αύγούστου, ό Κολινιύ πήγε στό ύπουργικό συμβούλιο, τού ό
ποιου προήδρευσε ό Κύριος, έπειδή δ βα
σιλεύς άπουσίαζε. "Οταν τελείωσε, συνάν
τησε τόν Κάρολο θ ', πού πήγαινε στό
σφαιριστήριο καί έκείνος πήρε μαζί του
τόν «πατέρα του». Ό Γκασπάρ ντέ Κολινιύ κάθησε μόνο λίγα λεπτά καί έφυγε γιά
τό μέγαρό του στήν δδό Μπετιζύ. Μασουλώντας "ΐά όδοντογλυφίδα, δπως συνήθι
ζε, διαβάζει στόν δοόμο μιά αίτησι χάριτος. "Οταν έφθασε μπροστά στό σπίτι τού
κληρικού, δ Μωρεβέρ, πού τόν περίμενέ,
πυροβόλησε δυό φορές.
Ή μία σφαίρα τού έκοψε τόν δεξιό δεί
κτη καί ή άλλη σφηνώθηκε στόν άριστερό άγκώνα. *0 παλιός πολεμιστής μένει
όρθός. Οί σύντροφοί του τόν έφεραν στήν
δδό Μπετιζύ, κάποιοσ έτρεξε νά είδοποιήση τόν χειρούργο ’Αμβρόσιο Παρέ καί ένας
άλλος τόν βασιλέα, δ όποιος έσπασε τήν
ρακέττα του φωνάζσντας: «Δέν θά ήσυχάσω λοιπόν ποτέ!». Διατάσσει έρευνα καί
ύπόσχεται δτι οί ένοχοι θά τιμωρηθούν
αύστηρά. Ό ναύαρχος τόν καλεΐ κοντά
του γιά νά τού ιιιλήση, άλλά ή Αικατε
ρίνη δέν θέλει νά τούς άφήατ) μόνους. Μέ
άπόφασι τής Αικατερίνης δλη ή Αύλή πη

γαίνει νά χαιρετίση τόν πληγωμένο. Ό
Κολινιύ δέν καταφέρνει νά πή στόν βασι
λέα δτι ή Γαλλία δέν θά είρηνεύση, δαο
είναι έκεϊ ή μητέρα του καί δ αδελφός
του.
’Ερεθισμένοι οί καλβινισταί εύγενεϊς
σκέπτονται νά σκοτώσουν τούς Γκίζ. *0
ναύαρχος τούς έμποδίζει χωρίς νά φαντά
ζεται δτι έτσι καταστρέφει τά σχέδια τδν
Μεδίκων. Πολλοί σκέπτονται νά ούγουν
άπό τό έχθρικό Παρίσι, άλλά δ γαμβρός
τού ναυάρχου, δ Τελινιύ, τούς πείθει νά
μείνουν, γιατί θά ήταν τρέλλα νά άφήσουν
έλεύθερο τό πεδίο στούς Γκίζ. Μεγάλη άναταραχή βασιλεύει στήν
περιοχή τού
Μπετιζύ, δπου οί Καθολικοί, κατά διατα
γήν τού βασιλέως, είχαν παραχωρήσει τά
σπίτια τους στούς Διαμαρτυρομένους. Ή
πόλις είναι άνάστατη καί οί ιεροκήρυκες
ζητούν τό αίμα τδν αιρετικών.
Ή βασιλομήτωρ πιάσθηκε ή ίδια στήν
παγίδα πού είχε στήσει καί μαζί της ή
μοναρχία. Τά άποτελέαματα τής έρεύνης
έξερέθισαν καί τόν βασιλέα καί τούς Διαμαρτυρομένους. Ή Αικατερίνη βλέπει τό
φάσμα τής έξορίας νά πλησιάζη, τόν δού
κα τού ’Ανζού κτυπημένο άπό τόν άδελφό
της πού τόν μισεί, τόν ναύαρχο κύριο τής
έξουσίας νά διευθύνη τόν έξωτερικό πόλε
μο, καί τούς Γκίζ νά κατευθύνουν τόν έμ
φύλιο πόλεμο. Τρέμει γιά τόν κίνδυνο πού
διατρέχει δ άγαπημένος της γιός. Στούς
κήπους τού Κεραμεικοΰ κάνει συμβούλιο
μέ τόν Κύριο καί τούς πιστούς του φίλους,
τόν δούκα τού Νεβέρ, τόν Ταβάν, τόν Μπιράγκ, τόν ΚσντΙ ντέ Ρέτς. Οί περισσότεροι
είναι ’Ιταλοί, Προτείνουν νά φονεύαουν
τούς άρχηγούς τδν Διαμαρτυρομένων. Ή
βασίλισσα διατακτική, δέν παίρνει καμμιά
άπόφασι. Τό βράδυ, στό δείπνο, ένας θρα
σύδειλος Διαμαρτυρόμενος, ό ντέ Παρνταγιάν, τήν βρίζει καί τήν άπειλεϊ: «”Α7 6
ναύαρχος έχασε τό χέρι του, ύπάρχουν χ ι
λιάδες χέρια πού θά σηκωθούν γιά νά
σφάξουν, ώστε νά κοκκινήσουν άπό τό αί
μα τά ποτάμια τού βασιλείου». Ή Φλω
ρεντινή είναι πλέον άποφασισμένη.
Στις όκτώ τό βράδυ, ή Αικατερίνη τδν
Μεδίκων συναντήθηκε μέ τόν βασιλέα. Τα
ραγμένη τού έξομολογεΐται τήν άλήθεια
καί τόν παρακινεί νά προειδοποιήση τούς
Διαμαρτυρομένους γιατί ή έπίθεσις τδν
Γκίζ θά ήταν μοιραία γιά τό στέμμα καί
γιά τήν Γαλλία. Ό Κάρολος, κατάπλη
κτος, δέν πείθεται. Ή βασίλιαα έπανέρχεται, ύποστηριζαμένη αύτή τήν φορά άπό
τούς δικούς της. *0 Γκοντί ντέ Ρέτς, πα
λιός παιδαγωγός τού βασιλέως, κατόρθω
σε νά τόν κάνη νά άλλάξη γνώμη. Γιά
δεύτερη ®ορά γίνεται έκεϊνο πού κανείς
δέν είχε προβλέψει. ’Επειδή δέν μπορούν
νά ξεφορτωθούν έναν άνθρωπο, θέλουν νά
σκοτώσουν ένα πλήθος στήν θέσι του. «"Ας
τούς σκοτώσουν δλους, λοιπόν», φωνάζει
στήν Αικατερίνη δ Κάρολος, «άλλά νά μή
μέ κατηγορής μετά γιά τίποτε!». "Ετσι
άπό τήν δολοφονία πέρασαν στήν δμαδική
σφαγή, πού τόσο έπιθυμοΰσε ό λαός των
Παρισίων. Μέσα σέ λίγες ώρες δργανώθηκαν δλα άπό τήν Αικατερίνη καί τόν Γκίζ.
"Οταν τό πρωί τής γιορτής τού Ά γ. Βαρ
θολομαίου (24 Αύγ. 1572), ή βασιλομήτωρ
καί ό δούκας ντ’ Άνζού, νηφάλιοι πιά, θέ
λησαν νά σταματήσουν τήν σφαγή, ήταν
πολύ άργά. Ό Κολινιύ ξάπλωσε τά μεσάνυ
χτα. Στό διπλανό δωμάτιο βρίσκονται δ
’Αμβρόσιος Παρέ, δ ίερεύς Μερλέν καί δ
Γερμανός Νικόλαος Μούσσε. Κάτω στή σκά-

Ή Αικατερίνη τών Μεδίκων. Άντιβασίλισσα κατά τήν διάρκεια τής άνηλικότητος τοϋ Κορόλου Θ ’ καί έν συνεχεία
του Ερρίκου Γ' οργάνωσε τις σφαγές
τών Ούγενάτων.

λα είναι οι Ελβετοί τοδ βασιλέως τής Ναβάρρας. *0 εύγενής ντέ Λαμπδν φρουρεί τήν
έαωτεριχή πόρχα. Στήν είσοδο βρίσκονται
πενήντα στρατιώτες πού τούς έστειλε δ βα
σιλεύς γιά νά προστατέψουν τδν ναύαρχο.
Τούς στρατιώτες τούς διάλεξε δ Κύριος
καί έβαλε αρχηγό τους τδν Κοσσέν, προσωπικδ έχθρό τών Σατιγιόν.
Κατά τΙς τέσσερεις τδ πρωί δ Ερρίκος
ντέ Γκίζ, δ θείος του, δούκας τού ’Ωμάλ,
καί δ πρωθιερεύς τής ’Ανγκουλέμ—νόθος
γιός τοδ Ερρίκου Β’ —πλημμύρισαν τδν
δρόμο, ακολουθούμενοι Από μεγάλη συνο
δεία. Ό Κοσσέν τούς περίμενε. Χτυπούν:
«Έν δνόματι τού βασιλέως, Ανοϊξτε!» Ό
Λαμπδν ανοίγει Ανυποψίαστος καί Αμέσως
φονεύεται μέ κτυπήματα. Ό Κοσσέν δρμα
στδ σπίτι μέ τούς Ελβετούς στρατιώτες
τοδ Κυρίου, πού δταν είδαν τούς Ε λβε
τούς τής Ναβάρρας σταμάτησαν διατακτι
κοί. *0 Κοσσέν φώναξε τούς Γάλλους φρου
ρούς, πού σκότωσαν τούς Ελβετούς μέ άρκεβούζια.
"Ενας ύπηρέτης έτρεξε νά είδοποιήση
τδν ναύαρχο. Εκείνος είχε σηκωθή, είχε
φορέσει τήν ρόμπα του καί περίμενε μέ
τούς δικούς του. Ό ίερεύς Μερλέν προσεύ
χεται: «Άρχοντά μου, δ θεός σάς καλεΐ
κοντά του». «Είμαι άπδ καιρδ προετοιμα
σμένος γιά τδν θάνατο, λέει δ ναύαρχος.

Εσείς οί άλλοι κοιτάξτε νά σωθήτε, άν
είναι δυνατό, γιατί δέν μπορείτε νά μέ
προφυλάξετε. 'Η ψυχή μου βρίσκεται στδ
έλεος τοδ θεοδ».
Ό Νικόλαος Μοδσσε έμεινε κοντά του,
ένώ οί άλλοι έφυγαν άπδ τήν στέγη. Ή
πόρτα ανοίγει απότομα καί μπαίνουν δύο
απαθοφόροι τών Γκίζ, δ Πικαρδός Άρτέν,
δ Ταέχος Ζάν Σιμανόβιτς — δ Βέσμος,
δπως τδν έλεγαν, γιατί καταγόταν άπδ
τήν Βοημία. Μαζί τους ήταν καί δ Σαρλαμπούς, Αποστάτης Διαμαρτυρόμενος, τοδ
δποίου δ Αδελφδς είχε δπηρετήσει ώς
πλοίαρχος ύπδ τις διαταγές τού ναυάρχου
στήν Χάβρη. ’Ακολουθούσαν άλλοι δκτώ
απαθοφόροι.
Οί δολοφόνοι στέκονται γιά λίγο διατα
κτικοί μπροστά στήν ήρεμη Αξιοπρέπεια
τοδ Ασπρομάλλη Αρρώστου. "Επειτα δ Βέ
σμος, γιά νά πάρη κουράγιο ούρλιάζει:
—Έσύ, δέν είσαι δ ναύαρχος;
—Έγώ είμαι. . . Πλησίασε, μή φοβά
σαι.
Ό Βέσμος τδν χτύπησε μ’ ένα μπαστού
νι καί δ γέρο άρχοντας πρόφερε μέ Αηδία:
—Νά ήταν τουλάχιστον άνδρας, αύτδς δ
τζουτζές!
'Ο Βέσμος καί οί άλλοι τδν κτυποδν
μέ λύσσα στδ κεφάλι. Άπδ Υάτω φωνάζει
Ανυπόμονα δ Γκίζ:
—Βέσμε, τελείωσες;
—Έν τάξει.
—'Ο ντ’ Άνκουλέμ θέλει νά δή μέ τά
μάτια του γιά νά πιστέψη.
Ό Τσέχος καί δ Σαρλαμπούς πέταξαν
τό κορμί άπδ τδ παράθυρο. Ό ναύαρχος
δέν έχει πεθάνει Ακόμη, προσπαθεί νά γατζωθή άπδ τδ παράθυρο καί έπειτα πέφτει
στά πόδια τοδ Γκίζ καί τοδ Νόθου. Είναι
Αγνώριστος άπδ τις πληγές καί δ Νόθος
τοδ σκοπίζει τδ πρόσωπο καί λέει:
—Μά τήν πίστι μου, αύτδς είναι!
Καί τδν κλώτσησε στδ κεφάλι, δπως έ
κανε καί δ δούκας.
Ό Πετρούτσι, σπαθοφόρος τοδ δούκα τοδ
Νεβέρ, έκοψε τδ κεφάλι καί τδ έφερε στδ
Λούβρο. Ό δχλος κλωτσά τδ πτώμα, τδ
Ακρωτηριάζει καί τδ σέρνει στούς δρόμους
ώς τις δχθες τοδ Σηκουάνα. Τδ κρέμασαν
στήν κρεμάλα τοδ Μονφωκδν καί τοδ έβα
λαν φωτιά. Ή καμπάνα τοδ Σαίν - Ζερμαίν λ’ Ώσερρουά χτύπησε τέσσερεις φο
ρές κι έτσι πέρασαν στήν 'Ιστορία «τά
Παρισινά ΠρωϊνΑ|». Στδ Λούβρο, στά σπί
τια, στούς δρόμους, τδ αίμα τών Λιαμαρτυρομένων χύνεται ποτάμι.
Λύτδ ήταν τδ τέλος τοδ Γκασπάρ ντέ
Σατιγιόν, πού δλα έδειχναν δτι θά πέθαινε ένδοξα άωοδ ύπηρέτησε λαμπρά τδν βα
σιλέα καί τήν πατρίδα του. Πέθανε τραγι
κά γιατί θέλησε νά συμβιβάση τδν πα
τριωτισμό μέ τήν συνείδηαι καί νά κάνη
έξωτερικό πόλεμο γιά νά άποωύγη τδν έμφύλιο. "Επεσε θύμα τών φανατισμένων Πα
ρισινών, τής έκδικητικής μανίας τών Γκίζ
καί τοδ φόβου τής Αίκατερίης. "Ηταν θύ
μα τής συμφωνίας του μέ τήν ’Αγγλία καί
μιάς βασίλισσας μέ μεγάλο έθνικδ έγωισμό, πού τδν πρόδωσε μέ έλαφρά καρδιά
γιατί νόμισε δτι τήν έξαπάτησε. Τδ αίμα
του βαρύνει τήν μνήμη τής Αικατερίνης
τών Μεδίκων, Αλλά καί τής Ελισάβετ
τής ’Αγγλίας.
PHILIPPE ERLANGER

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ν ΕΑ
ΠΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως 3 Δε
κεμβρίου 1973, διεΕήχθη εις τό
Παλαί ντέ σπόρ τής Θεσσαλονίκης τό
Πρωτάθλημα Άρσεω ς βαρών 'Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας έ
τους 1973. Εις τό έν λόγω πρωτάθλη
μα μετέσχον διά τών άντιπρασωπευτικών
των αμάδων τά άρχηγεϊα Στρατού, Ναυ
τικοί), Άεροπορίος, Χωροφυλακής, Λι
μενικού Σώματος, ’Αστυνομίας Πόλεων
καί Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά άπό
συναρπαστικόν συναγωνισμόν εις τά
κατ' ίδιαν ά^ωνίσματα καί τήν ένολλαγήν τών ομάδων, εις τήν γενικήν βα
θμολογίαν ή όμάς τού 'Αρχηγείου Αστυ
νομίας Πόλεων άνεδείχθη Πρωταθλήτρια, κατακτήσασα τήν γενικήν βαθμο
λογίαν μέ 88 βαθμούς. 'Επί συνόλου έννέα (9) κατηγοριών βάρους οί άστυφύλοκες άθληταί
κατέκτησαν τρεις (3)
πρώτος, τέσσορεις (4) δευτέρας καί
(2) τρίτας νίκας.
Ή βαθμολογική κατστοΕις τών όμάδων διεμορφώθη ώς άκολούθως:
1. ’Αστυνομία Πόλεων
ιβαθμοί 88
2. Πυροσβεστικόν Σώμα
»
73
3. Πολεμικόν Ναυτικόν
»
66
4. Ελληνική ’Αεροπορία
»
56
5. Στρατός Ξηράς
»
55
6. Ελληνική Χωροφυλακή
»
24
»
7. Λιμενικόν Σώμα
18

Α

\ S ΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ διεΕαΓν
χθέντας Πανελληνίους σκοπευτικούς άγώνας άεραβόλων όπλων οί άστυφύλακες σκοπευτεί έσηιμείωσαν σημαν
τικός έπιτυχίας καί κατέκτησαν τήν ο
μαδικήν βαθμολογίαν εις άμφότερα τά
δ»εΕαχθέντα άγωνίσματα.
Οί άγώνες
διεΕήχθησαν μέ λαμπρόν έπιτυχίαν κοί
συμμετοχήν τών καλλιτέρων έλλήνων
σκοπευτών. Τά άπστελέσματα ύπήρΕαν
όκρως ικανοποιητικά, χάρις εις τόν άναπτυχθέντα έντονον κοί συναρπαστικόν
συναγωνισμόν.
Η Αστυνομία Πόλεων κατέκτησεν έποΕίως τόν τίτλον τοϋ Πανελληνίου
Πρωταθλήματος σκοποβολής τών Δ ' Πα
νελληνίων Σκοπευτικών 'Αγώνων άεροβόλων όπλων, ήτοι άνεδείχθη νικήτρια
είς τήν γενικήν βαθμολογίαν άεροβόλου
τυφεκίου μέ 1432/1600 καί άεροβόλου
πιστολιού μέ 1466/1600.
Αναλυτικά αί έπιτυχίαι τών άστυφυλόκων σκοπευτών έχουν ώς έΕής: α)
Είς τό άγώνισμα τοϋ άεροβόλου τυφε
κίου, ό άστυφύλαΕ Τροϋγκος Βασίλειος
κατέλαβε τήν 2αν θέσιν. β) Είς τό άγώνισμα τοϋ άεροβόλου πιστολιού, ό ά
στυφύλαΕ Ποπαχρήστου Εύθύμιος κατέ
λαβε τήν Ιη ν θέσιν καί οί άστυφύλακες
Εύαγγελίου Εύόγγελος, Βασιλόπουλος
Βασίλειος καί Δροσόπουλος Νικόλαος
τήν 3ην, 4ην καί 5ην θέσεις άντιστοίχως,
γ) Ή άστυφύλαΕ Γαρίνη Ναυσικά κατέ
λαβε τήν 2αν θέσιν είς τό άτομικόν άγώνισμα άεροβόλου τυφεκίου καί τήν
1ην θέσιν είς τό άγώνισμα τών τριών
στάσεων.
ΣΤ. ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ
ΆστυφύλαΕ
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Τό μεγαλύτερο οατοσκοοοοτιοό γεγονύΒ
τοϋ αίωνοΒ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

L J ΑΤΟΜΙΚΗ κατασκοπία άρχισε άρ**
κετό καιρό πριν άπό τήν έκρηΕι
τής πρώτης ατομικής βόμβας στήν Χι
ροσίμα, ή όποια έσήμανε τή,ν άρχή τής
άτομικής έποχής. Στις 19 Ιανουάριου
1939, οί άμερικανιικές εφημερίδες έδημοσίευααν μιά εϊδησι πού δόν πρόάεΕαν
οί περισσότεροι άναγνώστες! "Ενας ό
μιλος Γερμανών έπιοτημόνων, μετά όπό
σκληρή έργοσία, έπέτυχε τήν διάαπασι
τοϋ άτόμου. Από έκείνη τήν στιγμή άρ
χισε ή κατασκοπεία ασήν άταμική έπιστήΜΠ·
Ή ύπόθεσις Γκρστσένκο είναι άρκετά
παράΕενη. Δέν άφορά μυστικές υπηρε
σίες ή άντικατοσκοπεία, μυστικές έρευ
νες, ύποφίες ή ένέδρες. Πρόκειται άπλώς γιά ένα κατάσκοπο πού άπεφόσισε
νά προδώση τήν πατρίδα του, καί περιφερότον μέ ένα δέμα σπουδαίων έγγράφων ατούς άρχισυντάκτες τών έφημερίδων καί στά ύπουργικά γραφεία χω
ρίς νά τόν προσέχη κανείς. Ή τα ν πολύ
εύκολο νά άνακολυφβή όπό ένα ισχυρό
κατασκοπευτικό δίκτυο.
Ό Ίγκόρ Γκρστσένκο ήταν κατώτε
ρος ύπάλληλος τών ύπηρεσιών πληρο
φοριών τοϋ ρωσικού στρατού στήν σο
βιετική πρεσβεία τής
Ό ττάβα στόν
Καναδά. Άπό τό γραφείο του περνού
σαν πολλά μυστικά. Ή τα ν μέλος κατα
σκοπευτικού δικτύου, θαυμάσια
όργανωμένου, μέ σκοπό τήν διαβίβασι όσο
τό δυνατόν περισσοτέρων λεπτομερειών,
γιά τήν κατασκευή τής άτομικής βόμβας
στήν Σοβιετική "Ενωσι.
Είναι φθινόπωρο τού 1945. Ό Γκροτοένκο, πού ήΕερε άτι σύντομα θά έπαναπστριβόταν, έΕοφανίσθηκε ένα βράδυ.
Βγήκε άπό τήν σοβιετική πρεσβεία τής
'Οττόβα μέ ένα δέμα έγγράφων μεγά
λης άΕίας κάτω όπό τό πουκάμισό του.
"Ηταν ή έγγύησίς του, ή έΕασφάλισίς του
γιά τό μέλλον ’Αλλά καί ή θανατική του
καταδίκη, άν τόν συνελάμβαναν οί Σο
βιετικοί πράκτορες πριν τό παραδώση
στις άμερικόνικές άρχές. Ό Γκροτσέν-
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κο φαίνεται πώς δέν είχε λάβει κανένα
μέτρο, γιατί ή πρώτη του ένέργεια ήταν
νά άποταθή στις εφημερίδες.
Φυσικά
κανείς δέν έδωσε σημασία. Κανείς δέν
ήταν διατεθειμένος νά πιστέψη ότι οί
σύμμαχοι Σοβιετικοί, πού θυσίασαν έκαταμμύρια άνδρες στόν πόλεμο έναντίον τοϋ κοινού έχθροϋ, τοϋ ναΕισμοϋ,
έΕύφαιναν συνωμοσία έναντίον τών Α
μερικανών.
"Ολοι έβλεπαν τόν Σοβιετικό ύπάλληλο μέ οίκτο. Ό Γκροτσένκο, βρισκό
ταν σέ δύσκολη θέσι. ΉΕερε ότι δέν
έπρεπε νά χάση ούτε στιγμή. Αλοίμονο άν τόν ανακάλυπταν οί Σοβιετικοί.
Κατάφερε νά γίνη δεκτός άπό τόν Κα
ναδό ύπουργό Δικαιοσύνης Σαίντ Λώρενς, άλλά δέν κέρδισε τήν εμπιστοσύ
νη του. Ή ύπόθεσις φαινόταν ύποπτη.
Έκανε δ,τι μπορούσε γιά νά δή προσωπικώς τόν πρωθυπουργό. Δέν επέτυχε
τίποτε.
Κατά τύχη, τόν έσωσαν οί ίδιοι οί
Σοβιετικοί. Τό ίδιο βράδυ πού ό Γκροιτσένκο περιέφερε τό έγγραφα στό διά
φορα γραφεία, Σοβιετικοί πράκτορες έ
σπασαν τήν πόρτα τοϋ σπιτιού του καί
έκαναν έρευνα. Ό Γκροτσένκο είχε λά
βει μιά μοναδική προφύλαΕι. Έστειλε
τήν γυναίκα του καί τό παιδί του σ' ένα
διπλανό σπίτι. "Ετσι, άταν οί Σοβιετικοί
πράκτορες έσπασαν τήν πόρτα, ειδοποι
ήθηκε ή καναδική άστυναμία καί ή έρευ
να έγινε παρουσία τής Βασιλικής Κα
ναδικής Έφιππου Αστυνομίας. Γιατί οί
Ρώσοι ένδιαφέροντσν τόσο πολύ γι' αύτόν τόν μικροϋπόλληλο;
Μήπως πρά
γματι ό Γκροτσένκο είχε στά χέρια του
κάτι ένδιαφέρον;
Τό άλλο πρωί, στις 6 Σεπτεμβρίου
άκριβώς, ό Ίγκόρ Γκροτσένκο παρέδω
σε τά έγγραφα στήν άστυναμία. Άπεδείχθη ότι είχαν σταλή στήν Μόσχα δεί
γματα ούρσνίου καί ότι ό καθηγητής
"Αλαν Νάν Μαίυ, ένας άπό τούς πιό
σπουδαίους καί πιό έμπιστους επιστήμο

νες, άφοσιωμένος στις μελέτες τής άτομικής ένεργείας, είχε δώσει στοάς
Σοβιετικούς λεπτομερέστατη περιγραφή
τής άτομικής βόμβας. Δέν είναι εκπλη
κτικό πού αύτές οί πληροφορίες δέν έ
γιναν κατ' άρχήν πιστευτές. Σύντομα
όμως ό Γκροτσένκο καί ή οίκογένειά
του άπομακρύνθηκον άπό τήν Όττάβα
καί μεταφέρθηκαν σέ κάποια τοποθεσία
πού κρατήθηκε άπόλυτα μυστική.
Ή πρώτη αυτή καταγγελία τοϋ Γκροτσένκο έγινε άφαρμή γιά μιά μακραχρό-·
νια καί πολύπλοκη διαδικασία.
'Ό ταν
μεταφράσθηκαν τά έγγραφα, ήλθαν στήν
έπιφάνεια συνταρακτικά γεγονότα, άπίστευτες άπακαλύψεις. Ή σοβιετική πρε
σβεία διεμαρτυρήθη γιά τήν έπέμβασι
τής καναδικής άστυνομίας «σέ έσωτερική της ύπόθεσι», άρχισε άνάκρισι, άπεκαλύφθησαν καταθέσεις, διάφορα γεγο
νότα, δημιουργήθηκε παγκόσμιος σάλος.
Ό Γκροτσένκο είχε παροδώσει έκατό επίσημες άναφορές άπό τις όποιες
όπεκαλύπτετο όλη ή εσωτερική διάρθρωσις τής σοβιετικής κατασκοπείας
στήν Αμερική κοί στήν Αγγλία. Στήν
Σοβιετική "Ενωσι είχον φθάσει έγγρα
φα, ύπολσγισμοί, φίλμς καί φωτογραφί
ες τών έργοστοσίων τοϋ ΤΕών Ρίβερ,
ένός άπό τά πλέον φρουρούμενα έργαστήρια στις 'Ηνωμένες Πολιτείες 'Αμε
ρικής. 'Επί πλέον άπό τά ίδια έργαστήρια, κάποιος πράκτωρ, όνόματι "Α λ ε κ »
πήρε δείγμα ούρανίου 235.
Ό Πρόεδρος Τροΰμαν άνέθεσε τήν
ύπόθεσι στήν Έ φ Μπί Αι, ό Καναδός
πρωθυπουργός ΜοκέντΕη Κίνγκ πήγε
στό Λονδίνο γιά νά συναντήση τόν "Αγ
γλο πρωθπουργό Ατλη καί ή Σκώτλαντ
Γυάρντ διέθεσε τούς ίκανώτερους πράκτορές της. Ποιος ήταν ό Αλεκ; Από
τις περιγραφές, πού βρέθηκαν στά έγ
γραφα τοϋ Γκροτσένκο, πήραν εύκολα
μερικές πληροφορίες. Ό « Αλεκ» ήταν
"Αγγλος έπιστήμων, πού συνεργάσθηκε
στήν δημιουργία τής άτομικής βόμβας
καί είχε έργασθή γιά μεγάλο διάστημα

ατά άταμικά έργαοτήρια τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών.
Οί πληροφορίες άνταποκρίνονταν σέ
κάποιον, πού, παρά τις ένοχοποιητικές
ένδείξεις, ήταν ανώτερος υποψίας. Έπρόκειτο γιά τόν διάσημο φυσικόν "Αλαν
Νάν Μαίυ. Δέν είχε δείξει ποτέ συμπά
θεια ατούς κομμουνιστές, ούτε ό τρόπος
πού Ζοϋσε έδειχνε ότι πλούτισε ξαφνι
κά. Γιατί λοιπόν έγινε κατάσκοπος; (Τό
πορεδέχθη ό ίδιος άργότερα:
"Ηθελε
νά κατέχουν καί οί δυό Μεγάλες Δυ
νάμεις ΗΠΑ —ΕΣΣΔ τό φοβερό αύτό
δπλο, γιά νά ύπάρχη ισορροπία δυνάμε
ων καί ειρήνη). Από τις δηλώσεις τού
Γκροτσένκο ήταν άρκετά εύκολο νά άποκαλύψουν τόν Σσβιετκό στρατιωτικό
άκόλουθο στήν Όττάβα, άλλά ήταν πο
λύ δύσκολο νά συλλάβουν ένα έπιστήμνα σάν τόν Μαίυ.
"Ηξεραν ότι ό Ά λ εκ έπρεπε νά συνσντήση ένα Ρώσο πράκτορα στις 7 ή
17 ή 27 'Οκτωβρίου στό Λονδίνο, έμπρός όπό τό Βρεττανικό Μουσείο. Ό
διοικητής Λέσνορντ Μπάρτ, τής Σκώτλαντ Γυάρντ, άδικα περίμενε, δέν φά
νηκε κανείς. Παρακολούθησαν πολλούς
μήνες τόν Νάν Μαίυ, τόν φωτογράφι
ζαν, τόν άκολουθοϋσαν παντού. Δέν έ
δωσε τήν παραμικρή αφορμή. Αλλά ό
Λέονορντ Μπάρτ ήταν σίγουρος. Στις
15 Φεβρουάριου 1946 συνάντησε τόν ε
πιστήμονα, τού μίλησε καί τού έδωσε νά
καταλάβη ότι βρίσκονταν έπί τά ίχνη
του. Προσπάθησε νά τόν έκνευρίση ώ
στε νά άπακαλυφθή. Μετά άπό πέντε
ήμέρες, ό Μαίυ έκανε τήν πρώτη ύποχώρησι: παραδέχθηκε ότι αύτός ό ίδιος
έπρόκειτο νά συναντηθή μέ κάποιον έξω
άπό τό Βρεττανικό Μουσείο καί νά τού
πή τήν συνθηματική φρόσι: «Πολλούς
χαιρετισμούς άπό τόν Μάικλ».
Ή άνάκρισις έγινε πιεστική. Ο Μαίυ
παραδέχθηκε ότι είχε ύπεξαιρέσει άπό
τό έργαστήριο τού Τσώκ Ρίβερ δείγμα
τα ούρανίου. Σέ λίγες ήμέρες, δυό πρά
κτορες τής Σκώτλαντ Γυάρντ παρουσιάσθηκαν στόν Κίγκς ΚόλλετΖ, όπου ό
"Αλλαν Μαίυ τελείωνε τήν παράδοσι
ένός μαθήματος άτομικής φυσικής. Ή 
ταν τό τέλος.
Στό μεγαλειώδες σχέδιο Μανχάτταν,
γιά τήν κατασκευή τής άτομικής βόμβας,
έργάΣονταν χιλιάδες ανθρώπων μέ 750
έπάπτες μέ σκοπό τήν παρακολούθησι
τών έργαΖομένων. Λίγοι ήσαν έκεϊνοι
πού γνώριΖαν τά μυστικά τής βόμβας.
Πολλοί όμως ήξεραν ένα μέρος τής ύπσθέσεως, λεπτομέρειες, ιδιαίτερους ύπολογισμούς. Συμμετείχαν πολλοί άξιόλογοι επιστήμονες. Επί πλέον, ή έπίβλεψις καί ή φύλαξις δέν ήσαν αύστηρές ούτε κατά τήν διάρκεια τού πολέ
μου ούτε άργότερα. Ό έχθρός ήταν ό
ναΖισμός καί έάν ένα συμμαχικό κράτος,
όπως ή Ρωσία, μάθαινε κάποιο μυστικό
ήταν προτιμότερο νά καλυφθή τό σκάν
δαλο.
Ή Ιστορία τού Κλάους Φούκς είναι
πιό περίπλοκη. Δέν κινήθηκε άπό φόβο
ή άπό έπιθυμία νά Ζήση καλύτερα, νά
κερδίση χρήματα. Τ6ν ώθησε ή ιδεολο
γία του μόνο καί —όπως ό "Αλαν Μαίυ
—ή πεποίθησίς του ότι, αν καί οί δυό
Δυνάμεις είχαν τήν άτομική βόμβα, καμμιά δέν θά τήν χρησιμοποιούσε.
Ό Κλάους Φούκς είχε γεννηθή στήν
Γερμανία καί ένεγράφη στήν κομμουνι

στική νεολαία. Μέ τήν άνοδο τού Χίτλερ έφυγε στήν Αγγλία (ένώ ό πατέ
ρας του έμεινε στήν Γερμανία) καί έπεδόθη στήν μελέτη τής φυσκής καί τών
μαθηματικών στόν έλεύθερο κόσμο. Εί·
δικώτερα ή άτομική φυσική, άπέκτησε
στό πρόσωπο τού Κλάους Φούκς ένα ξε
χωριστό έπιστήμονα. Σιγά - σιγά μπήκε
στόν κύκλο τών έμπιστων έπιστημόνων,
έκείνων πού ήξεραν τά σπουδαιότερα
μυστικά γιά τήν μελέτη τής κατασκευής
τής άτομικής βόμβας.
Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια άπό
τήν πρώτη έκρηξι τής άτομικής βόμβας,
όταν οί πράκτορες τής Έφ Μπί "Αι άντελήφθησαν ότι δέν είχαν πλέον τό μο
νοπώλιο τής άτομικής βόμβας. Τότε, οί
ύποψίες τους στράφηκαν στόν δόκτορα
Φούκς. Είχε έργασθή άρκετό καιρό στις
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τόν έστειλε
γιά συνεργασία τό περιφερειακό σχέδιο
Μανχάτταν. "Ηξερε τά μυστικά τού Λός
Άλάμος, είχε συμβάλει στήν πρώτη έ
κρηξι τού Αλαμογκόρντο, στό Νέο Με
ξικό, κυκλοφορούσε στά ιδιαίτερα γρα
φεία, ατά σπουδαιότερα έργαοτήρια.
Ποιος θά ήταν καταλληλότερος κατά
σκοπος άπό τόν Φούκς;
Τότε ό Φούκς βρισκόταν στήν Αγ
γλία. ΈργαΖόταν στό Χάργουελ, στό ί 
δρυμα άτομιικών έρευνών. Χρειάσθηκαν
πολλές άνακρίσεις, τόν πίεσαν πολύ καί
τελικά ομολόγησε—στις 3 Φεβρουάριου
1950 — ότι πράγματι είχε παραδώσει
στή Σοβιετική Ένωσι σπουδαία ατομι
κά μυστικά. Δέν τό έκανε γιά κέρδος.
Η κατασκοπευτική του δρόσις άρχισε
τό 1939. Δικαιολογήθηκε λέγοντας:
«Τό άτομικό μυστικό, αν τό ξέρουν δύο,
σημαίνει τό τέλος τού πολέμου ή του
λάχιστον τό τέλος τού πολέμου γιά τήν
πλήρη καταστροφή τής άνθρωπότητος.
Ό επιστήμων δέν είναι ούδέτερος,
πρέπει νά έχη έπίγνωσι αύτοΰ πού άνακαλύπτει καί νά ξέρη πότε είναι άναγκαίο νά άποφύγη τις κακές έπιπτώσεις
τής άνακαλύφεώς του».
Αλλά σέ ποιόν έδωσε τις πληροφορίες
του ό Φούκς; Ποιοι αποτελούσαν τό κα
τασκοπευτικό δίκτυο τού όποιου ήταν
μέλος; Δέν ύπήρχε δίκτυο, είπε ό Φού
κς. "Εδινε τις πληροφορίες σέ κάποιον
τού όποιου δέν ήξερε τό πραγματικό ό
νομα. Είχε έμφάνισι ένός κοινού Αμε
ρικανού. Τόν είχε συναντήσει μερικές
φορές στήν Νέα Ύόρκη τό 1944, μιά
φορά στό ΚαϊμπριτΖ τής Μαισσαχουοέττης τό 1945 καί δυό φορές στό Σάντα
Φέ, στό Νέο Μεξικό. Δέν έπρόκειτο γιά
άτομικό φυσικό, άλλά ασφαλώς ήξερε
φυσική καί μαθηματικά.
Πώς νά βρεθή αύτός ό άνθρωπος;
Ή "Εφ Μπί "Αι αφήνιασε. Διάλεξε έκατομμύρια ανθρώπους, ξεχώρισε τούς
φυσικούς, περιόρισε τις ύποψίες της σέ
πενήντα ανθρώπους, σέ είκοσι καί τέ
λος σέ ένα μόνο: τόν Χάρρυ Γκόουλντ
Πώς όμως νά τού καταλογίσουν εύθύνη
άφοΰ δέν είχαν τήν παραμικρή ένδειξι
εις βάρος του;
Ό κατάσκοπος έκονε μιά άνοησίο
Ό τα ν είχε πάει στήν Σάντα Φέ γιά νά
συναντήση τόν Φούκς, έπειδή άπεφευγε
νά Ζητήση πληροφορίες, άγόρασε ένα
χάρτη τής περιοχής. Αύτός ό χάρτης
βρέθηκε στά πράγματά του καί διέψευσε τ'ις διαβεβαιώσεις του ότι δέν είχε
πάει ποτέ στό Νέο Μεξικό. Τόν συνέ

λαβαν οτί 23 Μαίου 1950. "Εδειξε πλή
ρη μετάνοια, παραδέχθηκε ότι πρόδωσε
άπό ιδεολογικά κίνητρα. ΔιεβίβαΖε τις
πληροφορίες πού έπαιρνε σέ κάποιον
«ΤΖών», ό όποιος άπεκαλύφθη ότι ήταν
ό Ά νατόλι Α. Γιόκοβλεφ, Σοβιετικός
άντιπρόξενος στήν Νέα Ύόρκη.
Ο Χάρρυ Γκόουλντ ήξερε ότι ό μό
νος τρόπος γιά νά αωθή άπό τήν ήλεκτρική καρέκλα ήταν νά όμολογήση.
Είπε, λοιπόν, πόλεις, ονόματα, ημερο
μηνίες, περιστατικά, όλα όσα χρειάΖον
ταν γιά νά πογιδεύσουν μεγάλο άριθμο
κατασκόπων. Ομολόγησε άκόμη ότι, εις
άντάλλσγμα τών πληροφοριών του, πή-

Ό Τζούλιους Ρόζενμπεργκ.
Ή κατασκοπευτική του δρδσις, είχεν ώς άποτέλεσμα νά
παραδοθοΰν είς τήν Ρωσίαν
τά άπόρρητα μυστικά τής
’Αμερικής καί κυρίως τό μυ
στικόν τής άτομικής βόμβας.

ρε τό παράσημο Λένιν. Ο Χάρρυ Γκόουλντ καταδικάσθηκε τήν 1η Δεκεμβρ:ου 1950 άπό τό 'Ομοσπονδιακό Δικα
στήριο τής Φιλαδέλφειας σέ φυλάκιοι
30 έτών.
Τρεις έβδομάδες μετά τήν σύλληψι
τού Γκόουλντ συνελήφθη καί ό Νταίηβιντ
Γκρίηνγκλος καί στις 17 Ιουλίου, άκολούθησε ή σύλληψις τού Ζεύγους "Εθελ
καί ΤΖούλιους ΡόΖενμπεργκ. Τήν ίδια
σχεδόν ήμέρα έξαφανιΖόταν ό Ά νατόλι
Γιόκοβλεφ άπό τήν Νέα Ύόρκη. Ό
Νταίηβιντ Γκρίηνγκλας ομολόγησε πολ
λά. "Ηταν μηχανικός, πρώην λσχίας.
Είχε ύπηρετήσει τό 1944 στό κέντρο
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Καί έφέτος, δπως κάβε χρόνο τήν
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς μέ θρη
σκευτική εύλάβεια έτηρήθη τό ωραίο
Ιβιμο τής διανομής δώρων είς τούς
Τροχονόμους άατυφύλακας, τούς άληθινούς αύτούς «ήρωας τής άσφάλτου». Συγκινητική ύπήρξεν ή προσέλευσις έκατοντάδων πολιτών πάσης
τάξε ως καί ήλικίας είς τάς βάσεις
τών Τροχονόμων. “Ολοι μέ ένα δώρο
καί μαζί μέ τήν άγάπη τους γιά τήν
’Αστυνομία καί άναγνώρισι τοΰ τε
ραστίου έργου της εύχονταν στούς
συμπαθείς τροχονόμους τα Χρόνια
Πολλά. ’Επιβλητική ύπήρξεν καί ή
παρουσία τοΰ έπισήμου Κράτους. Είς
τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστι
κά στιγμιότυπα. Είς τήν πρώτην
σειράν Ικ τών άνω πρός τά κάτω άπό

τοϋ Λός Αλόμος καί έδωσε σημαντικές
πληροφορίες στον Χσρρυ Γκόουλντ, άλ
λά δπως κοτέθεοε μέ τήν προτροπή τής
συΖύγου του, έδωσε πολλές πληροφορί
ες στόν γαμβρό του ΤΖούλιους ΡόΖενμπεργκ. Ή όδελφή του "Εθελ έγραφε
οτήν γροφομηχανή τις όνοφορές πού
παρέδιδαν ατούς Σοβιετικούς, δηλαδή
στόν άντιπρόΕενο Γιόκοβλεφ.
Τό Ζεύγος ΡόΖενμπεργκ άρνήθηκε μέ
πείσμα τήν κατηγορία τής κατασκοπείας.
Πράγματι, δέν ύπήρχε έναντίον τους
κσμμιά συγκεκριμένη άπόδειΕις έκτός
όπό μερικές καταθέσεις, ιδιαιτέρως τών
γονέων του. Έν τούτοις, άν καί σέ όλο
τόν κόσμο έγιναν διαμαρτυρίες καί έκκλήσεις γιά έπιείκεια, καταδικόσθηκαν
σέ θάνατο. Λόγω τής μετάνοιας του (Ι
σως ύπερβολικά μεγάλης) ό Νταίηβιντ
Γκρίηνγκλας καταδικάσθηκε αέ δεκαπέν
τε έτών φυλάκισι. Άφέθη έλεύθερος τό
1965, ένώ ό Γκόοιτλντ θά έκτίση τά δεκαέΕη άπό τά τριάντα χρόνια τής ποι
νής του.
Ό Μόρτον Σόμπελ, φίλος τών ΡόΖΖενμπεργκ, έναντίον τού όποιου ύπήρχε
μιά κατάθεσις χωρίς συγκεκριμένες όποδείΕεις, καταδικάσθηκε έπίσης σέ 30
χρόνια. Βγήκε άπό τήν φυλακή τού ΑλκατράΖ στις 14 ’ Ιανουάριου 1969. Ό
ΤΖούλιους καί ή "Εθελ ΡόΖενμπεργκ έΕακολούθηααν νά διακηρύσσουν τήν άθωότητά τους, άλλά στις 19 'Ιουνίου
1953 τούς όδήγησαν στήν ήλεκτρική
καρέκλα τών φυλακών Σίνγκ Σίνγκ, άφοΰ ό πρόεδρος ΆιΖενχάουερ άρνήθηκε
νά τούς δώση χάρι.
"Οσο γιά τόν Φούκς καταδικάσθηκε
σέ 14 έτών φυλάκισι (σύμφωνα μέ τόν
βρεττανικό νόμο δέν έδωσε πληροφο
ρίες σέ έχθρό, άλλά σέ χώρα τυπικώς
σύμμαχο), έΕέτισε τήν ποινή του καί
στις 7 Ιουνίου 1959 έφυγε όπό τό Λον
δίνο μέ ένα άεροπλάνο πού τόν μετέφε
ρε στήν Ανατολική Γερμανία.
Ή κατασκοπευτική δραστηριότης οτό
άτσμικό πεδίο δέν έχει σταματήσει.
Ή Σοβιετική Ένωσις παρεδέχθη δημοoig, τό 1962, ότι έκατό χιλιάδες Αμε
ρικανοί ένεργούν κατασκοπεία εις βάρος
της. Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες άνταπήντησαν ότι στή χώρα τους ύπάρχσυν τρια
κόσιες χιλιάδες Σοβιετικοί κατάσκοποι.
Τυπική ή περίπτωσις τοϋ συνταγματάρ
χη "Αμπελ.
Ο Ροΰντολφ "Αμπελ έδρασε στις Η
νωμένες Πολιτείες τό 1948. Πήγε έκεί
άπό τόν Καναδό, όπό όπου τόν έδιωΕαν ώς Λιθουανό πρόσφυγα, καί όνοιΕε
ένα στούντιο Ζωγραφικής στό Μιπροϋκλιν. Πήρε τό όνομα Έμίλ Γκόουλντφας, ένός προσώπου πράγματι ύπαρκτοϋ, άλλά γιά δυό μήνες μόνο. Κανείς
δέν ήΕερε ότι ό συνταγματάρχης, πού
είχε παλύ μεγάλη πείρα στις μικροφωτογραφίες, έιμφάνιΖε μυστικά έγγραφα
μέ στρατιωτικές καί έπιστημονικές πλη
ροφορίες κοί τά έστελνε στήν Σοβιετι
κή "Ενωσι μέ τούς πιό άπίθανους τρό
πους. Άπεκαλύφθη μόλις τό 1957, όταν
ένας συνεργάτης του, ά Ρένιο Χάιμπανεν, τό κατήγγειλε στούς 'Αμερικανούς
πράκτορες γιά λόγους όχι πολύ γνω
στούς. "Εγινε τότε γνωστό ότι ό Ρούντολφ "Αμπελ πρωτοστατούσε στήν Σο
βιετική κατασκοπεία στις Ηνωμένες Πο
λιτείες, ή τουλάχιστον σέ ένα ο ρ μ ο νι
κό τμήμα της, καί στήν Νότιο 'Αμερική.

78

Ό "Αμπελ
καταδικάσθηκε τριάντα
χρόνια, άλλά, τό 1962, οί Ηνωμένες
Πολιτείες τόν άφησαν έλεύθερο εις άντάλλαγμα τής άπελευθερώσεως άπό
τήν Σοβιετική "Ενωσι τού Φράνσις Πάουερ, πιλότου τού κατασκοπευτικού άεροπλάνου U —2, πού είχε καταριφθή τό
1960. Ό Αμπελ πέθανε τόν Νοέμβριο
τού 1971.
ΜεταΕύ τών διαφόρων άποδείΕεων
πού βρέθηκαν στό στούντιο τού "Αμπελ, ύπήρχαν καί δυό ένδιαφέρουσες
φωτογραφίες. Ή τα ν ό Πήτερ ΤΖών
Κρόγκερ καί ή γυναίκα του Έλεν ΤΖόυς. Τότε δέν είχαν δώσει σημασία σέ
αύτές τις φωτογραφίες, έως ότου, τόν
Μάρτιο τού 1961, τό Ζεύγος Κρόγκερ
δικάσθηκε στό Λονδίνο μέ τήν κατηγο
ρία τής κατασκοπείας ύπέρ τής Σοβιε
τικής Ένώσεως.
Εγκέφαλος αύτού τού δικτύου ήταν
ό Γκόρτον
Αρνολντ Λονσνταίηλ (αν
Ό "Αγγλος φυσικός "Αλλαν Νάν Μαίυ,
ήταν ούτό τό πραγματικό του όνομα).
πού παρέδωσε στούς Ρώσους δείγματα
"Αλλο μέλη ήσαν ό Χένρυ Φρέντερικ
ούρανίου.
Χιοΰτον καί ή φίλη του Εθελ ΈλίΖαμ
πεθ ΤΖή. Ό Χιοΰτον υπηρετούσε στήν
ναυτική βάσι τού Πόρτλαντ, στό γρα
φείο όπου έσχεδιάΖετο τό πρώτο βρεττανι,κό άταμικό υποβρύχιο. ΜαΖί μέ τήν
ΤΖή παρέδιδαν πληροφορίες καί έγγρα
φα στόν Λόνσνταίηλ, ό όποιος τά έδιδε
στόν Κρόγκερ γιά νά τά διαβιβάση στήν
Ρωσία. Ό άρχηγός καταδικάσθηκε 25
χρόνια, οί δυό Κρόγκερ σέ 20, ό Χιοϋτον καί ή φίλη του 15 χρόνια. Οί «κα
τάσκοποι τού Πόρτλαντ», δπως τούς
έλεγαν, έδροϋσαν σέ μιά βιλίτσα όμοια
μέ πολλές άλλες, άλλά πού στήν πρα
γματικότητα ήταν ένα είδος ισχυρότατα
έΕοπλισμένου άχυρού.
Βεβαίως είναι γνωστές οί πιό θορυ
βώδεις περιπτώσεις κατασκοπείας, όσες
έφθασαν σέ δημόσιες δίκες. Αλλά αύτό δέν σημαίνει ότι οί πιό θορυβώδεις
είναι καί οί πιό σπουδαίες περιπτώσεις.
Αφορμή γιά κατασκοπεία μπορεί νά εί
Ή σύλληψις τού Χόρρυ Γκόουλντ, συ
ναι ένα έπιστημονικό συνέδριο, μιά συνάντησις μετοΕύ συνεργατών άπό διά νεργάτη τού Κλάους Φούκς τήν 23ην
Μαίου 1950.
φορες χώρες, μιά άπερίσκεπτη δήλωσις
ένός άπό τούς «άφοσιωμένους στήν έργασία τους» έπιστήμονες, δηλαδή, άπλούστατα, ή μεταφορά ένός έπιστήμονος άπό μιά χώρα σέ άλλη.
Ή τελευταία είναι ή περίπτωσις τού
Ιταλού έπιστήμονος Μιπροΰνο Πόντε κάρβο ,πού διηύθυνε μέ έπιτυχία πειρά
ματα στό αγγλικό έργαστήριο τοϋ Χάργουελ. Ό καθηγητής Ποντεκόρβο έΕαφανίσθηκε μυστηριωδώς τό 1950, όταν
είχε πάει γιά διακοπές. Ξαναεμφανίοθηκε στήν Μόσχα, όπου τώρα είναι μέλος
τής Σοβιετικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών.
ΈργάΖετοι στό "Ιδρυμα 'Ατομικών 'Ε
ρευνών, πού βρίσκεται 132 χιλιόμετρα
βορείως τής ρωσικής πρωτευούσης.
Ή άτομική κατασκοπεία άρχισε λοιπόν
ταυτοχρόνως μέ τήν
άνακάλυψι τής
διασπάσεως τοϋ άτόμου καί ίσως δέν θά
σταμστήση ποτέ. Οί κατάσκοποι δημι
ουργούν αύτό πού σωστά λέγεται «ισορ
ροπία τοϋ τρόμου». «'Ανακαλύψαμε τόν
διάβολο, τόν διασπείραμε παντού καί
τώρα θά έχωμε τήν εύθύνη στούς αιώ
νες»' έγραψε ό έπιστήμων Ρόμπερτ
'Οππενχάιμερ: οί άταμικοί κατάσκοποι
φροντι'Ζουν νά μοιρασθή ό διάβολος σέ
ίσα μέρη άνάμεσα στις Μεγάλες Δυνά Ό Κλάους Φούκς, κατά τήν άποφυλάκιμεις τής Γής.
σί του τό 1959.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

τη γενιά τών «κινηματογραφικών γκάγκ
στερς».
Τό μογγολικά χαρακτηριστικά τών
προσώπων τους, πού θύμιΖαν σκυλιά ράτοος μπουλντόγκ, ή άέρινη φωνή τους,
ή γκριμάτσα τοϋ χαμόγελού τους, ή
λάμψη τών ματιών τους, έκπροσωπούσαν καί τόνιΖαν όλα τήν βία.
Ό Έντουαρντ Ρόμπινσον, μέ τό ρό
λο του στήν ταινία «Ό μικρός Καϊσαρ»,
τό 1930, μπορεί νά χαρακτηριοθή ό
πρώτος γκάγκστερ τής οθόνης.
Μέ τόν Πώλ Μιούνι μπαίνουμε σέ μία
καινούργια έποχή
κινηματογραφικών
γκάγκστερς, ένώ μέ τήν ταινία «Ό αημοδεμένος», ό άστυνσμικός άρχίΖει νά
κλέβει τήν ταινία, νά γίνεται δηλαδή αυ
τός ό πρωταγωνιστής πού πάντοτε
θριαμβεύει, ένώ ό γκάγκστερς πεθαίνει,
ντροπιασμένος καί δειλός.
Μέ τόν σκηνοθέτη ΤΖών Χιούστον, ό
κινηματογράφος καταπιάνεται μέ τούς
κάθε μορφής άνωμάλους έγκληματίες
ένώ ό ίδιος ό σκηνοθέτης μέ τήν ταινία
«Τό γεράκι τής Μάλτος», μέ τόν Χώμφρεϋ Μπόγκσμτ, πσρουσιάΖει έναν και
νούργιο ήρωα: τόν ιδιωτικό άστυνομικό,
πού δέν διαθέτει μόνον φαντασία γιά νά
λύνη τό πρόβλημα,, άλλά καί δύναμη γιά
νά ρίχνη νόκ - άουτ τόν άντίπαλό του.
Ό Μπόγκορτ δέν διακρίνεται δμως
γιά τήν σωματική του δύναμη, όσο γιά
τό φλέγμα του καί τήν άδιοφορία στόν
κίνδυνο. "Οταν κτυπάη, δέν κτυπάει δυ
νατά, άλλά πάντα τήν κατάλληλη στιγμή.
Τό τσαλακωμένο πρόσωπό του, μέ τό
περίεργο χαμόγελο πού τού δίνει ένα
ύφος πτώματος, τόν κάνει νά ΕεχωρίΖη άπό τούς τυπικούς άμερικανικούς ήρωες: τούς ώραίους, δυνατούς, γενναί
ους, πού έκφράΖουν τόν άμερικονικό
τρόπο Ζωής. Ωστόσο, ό Μπόγκανρτ ση
μειώνει τεράστια έπιτυχία, πράγμα του
λάχιστον περίεργο, μιά καί ούδέποτε έ
παιξε ρόλο συμπαθητικό.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, όηό τήν έποχή άκάμη τοϋ βωβού, στράφηκε
πράο τό είδος έκείνων τών ταινιών πού
τραβούσαν τό ένδιαφέρον τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τών θεατών: τής άστονομικής ταινίας τοϋ όγώνος τοϋ καλού έναντίον τοϋ κακού, πού τελείωνε κοτά
κανόνα μέ τήν νίκη τού πρώτου.
Οί καλύτερες ταινίες τοϋ είδους ήταν
όρχικώς οι άμερικανικές, μιά καί τό
θέμα άπατελεί άπό πολλά τώρα χρόνια
φαινόμενο τοϋ άμερικανικοϋ τρόπου
Ζωής. Έν πόση περιπτώσει, οί πιό έπιτυχημένες ταινίες ταϋ είδους, παραμέ
νουν αύτές πού γυρίστηκαν άνάμεοα
ατό 1950 κοί τό 1970, γιά τις όποιες
μπορεί κανείς νά πή ότι άποτελοϋν μιά
πλήρη πινακοθήκη τών προσωπικοτήτων
τοϋ άμερικανικοϋ ύπακάαμου, στις διά
φορες έκδόσεις του: τόν συμπαθητικό,
τόν νευρωτικό δολοφόνο, τόν άδυσώπητο έκτελεστή ή τόν μεγαλοφυή οργανω
τή τοϋ έγκλήμστος. "Ετσι, οί άστυνομικές
ταινίες πήραν τήν μορφή ντοκουμέντων:
"Αλ Καπόνε, Μπάνυ καί Κλάϊντ, Ντίλλιγκερ, κλπ.
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Ό "Εντουαρντ Ρόμπινσον, μσΖΙ μέ
τόν Πώλ Μιούνι, τόν ΤΖέημς Γκάγκνεϋ
καί τόν ΤΖώρτΖ Ράφτ άνήκουν στήν πρώ-

Ό Λή Μάρβιν είναι ό έπαγγελματίας
δολοφόνος, ό άντι - ήρωσς. Μέ τά τρα
βηγμένα του χορακτηρισπκά, τό παγω
μένο βλέμμα, είνοι
ή προσωποποίηση
τής ψυχρότητας καί τού αυτοελέγχου.
Αντίθετα, ό Ό ρο ον θύελλες δίνει
στόν μύθο μία σουρεαλιστική διάσταση,

μέ τις δυό του ταινίες: «"Άρκαντίν»
1956 καί «Ή δίψα τοϋ κακού» 1957.
Στήν πρώτη ύποδύεται έναν πρώην
κακοποό πού κατάφερε νά γίνη πανί
σχυρος έπιχειρημστίας. 'Ό ταν κινδυνεύη νά άποκαλυφθή τό παρελθόν του,
προτιμάει νά έΕαφανισθή μέ τρόπο θεα
ματικό: στόν ούρανό, όδηγώντας τό άεροπλάνο του.
Αντίθετα, στήν ταινία του «Ή δίψα
τοϋ κακού», ό πρωταγωνιστής πεθαίνει
μέσα στά σκουπίδια καί τή λάσπη. Μή
κατορθώνοντας νά άπαλλαγή άπό τήν
δίψα τοϋ κακσϋ κατέβηκε τόσο χαμηλά
όσα ψηλό είχε άνέβει ό «Άρκαντίν».
Καί οί δύο άκολουθούν μέχρι τέλους
τήν τροχιά τους.
Μέ τά λεπτά, κομψά χαρακτηριστικά
του ό Ά λλαίν Ντελόν γοητεύει συγχρό
νως τις γυναίκες, πού άναΖητοϋν στόν
κινηματογράφο συγκινήσεις έντονες άλ
λά άκίνδυνες κοί τούς άνδρες, πού Ζη
τούν ένα πρότυπο γιά νά σαγηνεύουν
τις γυναίκες. Παραγιός τοϋ Ζάν Γκαμ
πόν, μπήκε στόν κινηματογράφο σάν
«δεύτερο μαχαίρι», καί τώρα προχωρεί
σταθερά γιά νά καταλάβη τήν πρώτη θέ
ση στήν μυθολογία τού ύποκόσμου.
Άπό τόν «Πεπέ Λέ Μοκό» ώς τήν
«Συμμορία τών Σικελών» ό Ζάν Γκαμ
πόν δέν έποψε νά ένσαρκώνη τόν έκτός
νόμου μέ τήν τρυφερή καρδιά. Στό Ζα
ρωμένο του μέτωπο είναι γραμμένη μέ
άθέατο μελάνι ή φράση «άτυχος» πού
σημαδεύει όλους τούς παρσστρατημένους παρά τή θέλησή τους.
Ό Λίνο Βεντούρα είναι βασικά ένα
μάτσο μύες, πού ύπηρετοϋν πότε τις δυ
νάμεις τοϋ Νόμου καί πότε τις δυνά
μεις τής παρανομίας. Είναι όμως καί μιά
καρδιά άτσάλινη, μέσα στήν όποια άνθίΖει πόντο ένο γαλάΖιο λουλουδάκι.
"Οπως είναι γνωστό οί «Τρεις Σωμα
τοφύλακες» ήταν τέσσερεις. Ά λλά ό τέτορτος «σωματοφύλακας» τοϋ γαλλικού
ύποκόσμου δέν ύπάρχει. Ο ί αποικιακοί
πόλεμοι δημιούργησαν τόν λεγεωνάριο
Γκαμπόν, τόν γορίλλα Βεντούρα, τόν άλεΕιπτωτιστή Ντελόν.
"Ετσι οί ήρωες
τού ύποκόσμου στήν γαλλική όθόνη εί
ναι ούσιαστικά μισθοφόροι.
JEAN P IV A U T

'Επάνω: Ό διάσημος ήθοποιός Χώμφρεϋ Μπόγκαρτ σέ μιά σκηνή άστυναμικοϋ
φιλμ. Κάτω: Ό Αλοίν Ντελόν, ό Ζάκ Γκαμπόν καί ό Λίνο Βεντούρα σέ μιά
χαρακτηριστική σκηνή τής ταινίας «Συμμορία Σικελών».
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X ΗΝ 10ην ΩΡΑΝ τής 10.12.73 έν
* τη αιθούση δεΕώσεων τής Σχολής
έπί τή άναλήψει των καθηκόντων του,
ώς Διοικητού τής Δ/νοεως
Αστυνομι
κών Σχολών, ό Άστυν. Δ/ντής Α ' κ.
Παπαχρήστου Ιωάννης, συνεκέντρωσε
τούς δοκίμους Ύποστυνόμους, δευτερο
ετείς καί πρωτοετείς καί άπηύθυνεν αύτοϊς σύμβουλός καί παραινέσεις, πρός
δέ καθώριοε τάς κατευθυντηρίους τής
έκπαιδεύσεως τών δοκίμων γραμμάς, είπών μεταΕύ άλλων καί τά έ>Εής χαρακτη
ριστικά:
«"Εχω έπίγνωσιν τών ευθυνών, τάς
όποιας έπωμίζομαι καί σάς ύπόσχομαι, δτι
θά καταβάλω πάσαν προσπάθειαν, ΐνα φέ
ρω εις πέρας τό έργον, τό όποιον μοί άνετέθη, ύπό τής ήγεσίας τοθ ’Αστυν. Σώμα
τος, τήν δποιαν καί εύχαριοτώ, διά τήν τι
μήν τήν δποίαν μο5 έπεφύλαξεν.
’Επίσης σάς ύπόσχομαι, δτι θά κατα
βάλω πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ώστε ή
παραμονή σας ένταϋβα νά καταστή άνετος,
ευχάριστος καί ωφέλιμος, νά άποτελέση
δέ, μετά τήν άναχώρησίν σας, πηγήν νοαταλγικών άναμνήαεων.
Είμαι αισιόδοξος, διότι βασίζομαι είς
ύμάς, οί δποϊοι, ώς έπληροφορήθην, επ ι
δεικνύετε έξαίρετον συμπεριφοράν, άρίστην
διαγωγήν καί μεγάλην έφεαιν πρδς μάθησιν.
Δέν θά φειαθώ κόπων, διά τήν πλήρη
κατάρτιαίν σας καί τδν ώλοκληρωμένον έξοπλισμόν σας.
Σάς διαβεβαιώ, δτι μέ άγάπην, προσο
χήν καί καλήν πρόθεσιν θά άκούω τάς άνησυχίας σας, τούς προβληματισμούς σας καί
αύτά τά οικογενειακά σας ζητήματα άκόμη.
’Αλλά καί ύμείς νά θέτετε ύπ’ δψει τής
Διοικήσεως τά άναφυόμενα έκάστοτε προ
βλήματα, κατά τρόπον σεμνόν καί πειθαρ
χικόν, βέβαιοι δντες, δτι ταϋτα θά τυγχά
νουν εόηκόου ώτός.

τή μεγάλη αιθούση δεΕιώσεων τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων, έλοβε χώραν άπαγκεκριμένης ήθοποιοϋ κ. "Αννης Πολυτί
μου.
Ταύτην πορηκολσύθησαν, ό Διοκητής
τών Άστυν. Σχολών, Άστυν. Δ)ντής
Α ' κ. Παπαχρήστου Ιωάννης, εις όν άνήκε καί ή πρωτοβουλία τής έκδηλώσεως, ό Ύποδ/τής τών Σχολών Άστυν.
Δ/ντής Β ' κ. Μοιρισκλάβος Νικόλαος,
απόντες οί κ.κ. ΆΕ)κοί, οί δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, Ύπαρχκρύλακες και Αστυφύ
λακες, ώς καί οί κατώτεροι Αστυνομι
κοί τής Δ/νοεως Άστυν. Σχολών.
Τήν είρημένην καλλιτέχνιδα προοεφώνησεν ό κ. Διοικητής, τονίσας έν συ
νεχεία τήν πνευματικήν κληρονομιάν τού
Ελληνικού πνεύματος.
Μετά ταΰτα ή κ. Πολυτίμου, άφοϋ έν
όρχή όνεφέρθη, έν όλίγοις, είς τά δύο
έπη τού Ομήρου, τήν Ίλιάδα καί τήν
Οδύσσειαν καί τήν προσπάθειαν τοθ Πεισιστράτσυ, νά δισσώση τά μνηιμεϊα τού
τα τού πνεύματος, απήγγειλε τήν Α ' ρα
ψωδίαν τής Ίλιάδος, μέ άψογον ύφος,
άΕιοθαύμαστον παραστατικότητα,
έκπλήσσουσαν πειστικότητα, σαφήνειαν καί
χρώμα, διό καί κατεχειροκροτήθη.
Τόσον κατά τήν διάρκειαν τής άπαγγελίας, όσον καί μετ' αύτήν, έκδηλος
ήτο ή ύπερηφάνεια όλων καί ή πατριωτι
κή έΕαρσις καί ψυχική ίκονοποίησις διά
χυτος, διά τήν πνευματικήν παρακαταθή
κην τών προγόνων μας.
ΝΙΚ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ
Δόκ. Ύποστυνόμος

C
Π' ΕΥΚΑΙΡΙΑ τών έορτών τών
“ Χριστουγέννων κσί τού Νέου "Ε
τους, πρωτοβουλία τού Δ/ντοϋ τών Α 
στυνομικών Σχολών κ. Παπαχρίστου,
τήν 12.12.73, άντιπροσωπεία τών Σχο
λών, έκ τού Ύπόδιοικητοϋ κ. Μοιρισκλάβου, τού Αστυνόμου κ. Λαμπαδιόρη, τού
Ύπαστυνόμου κ. Χουλιάρα κσί δοκίμων
Υπαστυνόμων καί Ύπαρχιφυλόκων, έπεσκέφθη τό πορά τούς Αμπελοκήπους
Εθνικόν "Ιδρυμα Προστασίας Κωφαλά
λων καί διένειμε 51 δέματα μέ ένδύματα εις ισαρίθμους τροφίμους τού ώς
άνω ιδρύματος. Ή χειρονομία αϋτη τών
Σχολών μας ένεποίησεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν, τόσον εις τούς νεαρούς τροφί
μους, τών όποιων τά αισθήματα άγάηης πρός τήν Αστυνομίαν έΕεδηλώθησον παντοιοτρόπως, όσον καί εις τόν
Δ/τήν τού ιδρύματος κ. ΛαΕανάν, δοτις
ηύχαρίστησε καί έγγράφως τόν κ. Πα
παχρίστου διά τήν έμπρσκτον αγάπην
του πρός τά άΕιογάπητα καί συμπαθή
ποιδόκια τού Ιδρύματος.
Ή ε ύ γ ε ν ή ς
χ ε ι ρ ο ν ο 
μία τ ών
ΆΕ/ κών κ α ί
τών
μ α θ η τ ώ ν
τών
Α σ τ υ ν ο 
μ ι κ ώ ν
Σ χ ο λ ώ ν ,
ά Εί 2 ε ι
πόσης προβολής
καί
ε ύχ ή ς
έ ρ γ ο ν
θά
ή τ ο
νά
ά π ο τ ε λ έ σ η
π α ρ ά δ ε ι γ μ α
π ρ ό ς
ι μ ί μ η σ ι ν
κ α ί
δ Γ
ά λ λ α ς
ύ π η ρ ε σ ί α ς
καί
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς
τού
δημο
σίου.
Υ ΠΟ ΤΟΥ ΑΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ Νομάρ*
χου Προϊσταμένου διαμερίσματος
Αθηνών κ. Π. Κάλλια, όπεστάλησαν
πρός έμπλουτισμόν τής Βιθιλιοθήκης
τής Σχολής 'Υπαστυνόμων τά κάτωθι
βιβλία:
—Τέασαρες τόμοι έφημερίδος τής
Ελληνικής Έπανοστάσεως τών έτών
1832-1 8 3 3 .
—Αναμνηστικόν τεύχος ύπό τόν τ ί
τλον
«Η ΚΑΘ ΙΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ».
— Αναμνηστικόν Λεύκωμα «ΕΠΙ ΤΩ
ΕΟΡΤΑΣΜΩ ΤΗΣ ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ».
Ό Διοικητής τής Σχολής ηύχαρίστη
σε τόν Δωρητήν διά τήν πνευματικήν
τούτην προσφοράν πρός τάς Σχολάς τού
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τ ΗΝ

21.12.1973
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ*
ΠΕΙΑ δοκίμων Ύπαστυνόμων, μέ
επικεφαλής τόν Διοικητήν τών Άστυνο-

ΙΙάντες παρακαλώ νά λάβητε σοβαρώς
Οπ’ δψιν, δτι ήθικδν χρέος δλων σας, Επι
τακτικόν καί έπιβεβλημένον, είναι ή πλή
ρης συναίσθησις τών καθηκόντων σας, τών
Ιερών δποχρεώσεών σας καί τού αισθήμα
τος εύθύνης, δπερ πρέπει νά καλλιεργήσητε, διά νά άνταποκριθήτε είς τήν άποστολήν σας καί νά διακριθήτε.
Προχωρήστε λοιπόν βαθμολογοδντες καί
άξιοποιούντες τά σπουδαία καί τά καλά».
Ε Ν ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ τής προσπάθειας
™ πρός έκποιδευτικήν πληρότητα, έν
συνδυασμό) πρός τήν ψυχαγωγίαν, άπό
18ης έως 19ης ώρας τής 11.12.73, έν
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Χαροκτηρισπκόν στιγμιότυπον άπό τήν έπίακεψιν είς τό ίδρυμα Προστασίας
Κωφαλάλων. Ή άντιπροσωπεία τών Αστυνομικών Σχολών έν μέσω τών Τρο
φίμων.

μικών Σχολών, κληθείσα, πορέστη εις
τήν καθι ερωμένην έτησίαν χοροεσπερί
δα τής Σχολής Ίκδρων καί τήν 22.12.
1973 εις τήν τοιαύτην τής Σχολής Ναυ
τικών Δοκίμων.
Έν μέσω έκλεκτών προσκεκλημένων
οί δόκιμοι Ύποστυνόμοι ανέπτυξαν φι
λικός σχέσεις μετά τών συναδέλφων
των τών λοιπών Παραγωγικών Σχολών
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
Ασφολείας καί δι' άψόγου κοινωνικής
συμπεριφοράς όπήλαυσαν τό πλούσιον
καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί τά πλού
σια έδέσματα, τά όποια έπιτυχώς προσέφερεν εις οπαντας τούς προσκεκλη
μένους ή μέριμνα τόσον τού Δ)τοϋ τής
Σχολής Ικάρων Ταξιάρχου κ. ΦΩΚΙΩΝΟΣ Φ ΩΤΙΑΔΗ-ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ, όσον
καί τού Δ)του τής Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων Πλοιάρχου κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ Βα
σιλείου.
Ό Διοικητής τών Αστυνομικών Σχο
λών ένθουσιοσθείς έκ τής άψόγου συμ
περιφοράς τών δοκίμων κατά τάς κοι
νωνικός ταύτας έκδηλώσεις, συνεχάρη
τούτους.
ΠΟ ΤΗΣ Π Ρ Ω ΊΑ Σ τής 24.12.73
τήν είσοδον τής Σχολής Ύπαστυνόμων. έκόαμει μεγαλοπρεπές Χριστουγεννιάτικον δένδρον, τό όποιον διακό
σμησαν δόκιμοι καί τό προσωπικόν τής
Σχολής.
Ό πλούσιος διάκοσμος καί ή καλλι
εργημένη φαντασία τών διακοομητών
έδημιούργησαν έν άρμονικόν σύνσλον,
τό όποιον ένεθουσίασεν τούς δοκίμους
καί τούς έπιοκέπτος τής Σχολής.
Τήν 10ην ώραν τής ιδίας ήμέρας έν
τή αιθούση τελετών τής Σχολής Ύπαστυνόμων έλαβεν χώραν έορτοστική έκδήλωσς σχετική μέ τήν γέννησιν τοϋ
Σωτήρος Χριστού.
Κατ' αύτήν πορέστησαν οί ΆΕιωματικοί τών Σχολών, δόκιμοι Ύποστυνόμοι, Ύπορχιφύλακες, 'Αστυφύλακες ώς
καί άπαν τό προσωπικόν.
'Εν άρχή ώμίλησε πρός τούς πσριστομένους ό Διοικητής τών
Σχολών
'Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ Υ Ιωάννης, ό όποιος δΤ όλίγων έΕήρε τό γεγονός τής Γεννήσεως
τού πρός σωτηρίαν τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους σάρκα καί όστά λαβόντος Υίοϋ καί
Λόγου τού Θεού καί ήρμήνευσε κατά
τρόπον σοφή καί κατανοητόν τό μέγα
διά τήν άνθρωπότητσ θρησκευτικόν γε
γονός.
Έν συνεχείς προεβλήθησαν σλάϊτς
σχετικά πρός τήν γέννησιν τοϋ Θεαν
θρώπου καί τούς οιωνούς -καί τά φαι
νόμενα τούτης.
Μετά τούτα καί κατά τρόπον έντυπωσιακόν διά τήν ήλικίαν της ή 1θετής
μαθήτρια τής Ε' τάΕεως Δημοτικού Σχο
λείου Μ Ο ΙΡ ΙΣΚ Λ Α ΒΟ Υ Μαρία άπήγγειλε τό έπίκαιρον ποίη'ΐα «ΠΑΜΕ
Π ΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ ΤΟΥ Χ ΡΙΣΤΟ Υ ·.
Καί ή τελετή έλαβε τέλος διά τών
εύχών τής Διοικήοεως πρός δπαντας
διά όταμικήν καί οικογενειακήν ύγείαν
καί ευτυχίαν.

Α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ύπαστυνόμος Α '

0 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
Τήν 17.12.73 ύπό τής E A JI.A . έβραβεύθη, εις σεμνήν τελετήν ό κα
λύτερος Τροχονόμος τοΰ 1973 Άστυφύλαξ Τ , 240 ΛΕΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ. ’Εβραβεύθησαν έπίσης εΕς Χωροφύλαξ καί δύο όδηγοί αυτοκινήτων
(ταξί λεωφορείου). Εις τα στιγμιότυπα κάτω: Ό Υφυπουργός Μεταφο
ρών καί Επικοινωνιών κ. Διονύσιος Γυαλίστρας Απονέμει τό Αναμνηστι
κόν μετάλλιον τής ΕΛ .Π .Α . είς τόν βραβευθέντα Αστυφύλακα, έπί πα
ρουσία καί τοΰ Προέδρου τής E - A . il. Α. κ. Νικολαίδη. Είς τό έτερον στιγμιότυπον δ Διοικητής τής Ύποδ/νσεως Τροχαίας ’Αθηνών κ. ’Ά γ γ ε 
λος Ντόντος συγχαίρει τόν τιμηθέντα Αστυφύλακα.

ΔΙΑΦΕΝΤΗΣ! Ό Διευθυντής τής
Στρατιωτικής Αστυνομίας Αθη
νών - Πειραιώς. Τό κοτ' εξοχήν συνδεδβμένσν μέ τόν καταρτισμόν κοί τήν
δράσιν τής Στρατιωτικής 'Αστυνομίας
όνομα.
Εις τό λεξιλόγιον τής έντιμου τών
λωποδυτών χορείας, τών χαρταπαικτών,
τών μέθυσων, τών κσυτσαβών, τών τσραχοποιών έν γένει, τό όνομα του κ.
Μπαϊρακτάρη είνε ταυτόσημον πρός τό
τοϋ κακού δαίμονος, τής σφαίρας τού
τηλεβόλου, τοϋ όβουΖίου, τής θεότητος
τού ολέθρου καί τής καταστροφής.
Καί διά νά εϊπη τις τήν άλήθειαν, οί
άξιόλογοι οΰτοι κύριοι, οί ύπό τήν σκέπην καί τήν θαλπωρήν τών θεσμών τής
χώρας — άτυχεϊς θεσμοί! — βιοϋντες
καί άναπτυσσόμενοι δέν έχουν καθόλου
άδικον. Διότι ποϊος άλλος ή ό κ. Μπαϊρακτόρης είνε έκεϊνος, δστις κατώρθωαεν έντός έλαχίατου άναλόγως χρονι
κού διαστήματος νά μάς όπαλλάξη τής
μάστιγος τής συστηματικής χαρτοπαι
ξίας, έντός ένός καί μόνου μηνός, τού
Δεκεμβρίου τού 1893 άν δέν μέ άπατά
ή μνήμη, έξαφανίσας διά τών πρωτοτυποτάτων του άστυνομικών διατάξεων τά
χαρτοπαικτικά
κέντρα, τά άποτρόπαια
δέν έδίσταΖε πολλάκις νά έφαρμόΖη κα
έκείνα καταγώγια, έν οίς ή τιμή προσετά τών λωποδυτών Ιδίρ τό ξύλον τής
φέρετο θύμα πρό τού βωμού τής φσυλόγνώσεως. Είνε άληθές, έφώνοξαν, τότε,
τάτης άνηθικάτητος.
έξελαρυγγίσθηααν μάλιστα τινά τών δη
Ποιος δέν ένθυμεϊται τάς κωμικωτάτας
μοσιογραφικών όργάνων τής άντιπολιέκεϊνος διά τών κεντρικωτέρων τής
τεύσεως. Τά αιώνια έκείνα «καταπστεϊπρωτευούσης όδών παρελάσεις άνθρώται τό Σύνταγμα, παραβιάΖονται οί θε
πων μέ κάτωχρον έκ τής άϋπνίας πρόσμοί, ή άνεξαρτησία τού πολίτου δέν εί
σωπον καί έξωγκωμένους όφθαλμούς,
νε πλέον σεβαστή», άντήχησαν δΓ έκαοίτινες έν συνοδεία άστυφυλάκων έκράτομμυριοστήν ίσως φοράν. Καί μ' όλα
τουν έπί τών νώτων άνεστραμμένην τοϋ
ταϋτα έκαστος ιδιαιτέρως άνωμαλόγει
χαρτοπαιγνίου τήν τράπεΖαν, είχον δέ
τό άναγκαίον καί άλάνθαστον, ώς έπί
καί τό στήθος ποροσημοφορημένσν μέ
τό πλεϊοτον, τοϋ μέτρου. Ό γράφων
ρήγας κούπα κοί φάντες μπαστούνι;
τούλάχιστσν φρονεί άδιστάκτως, ότι άν
Ποιος έλησμόνησε τούς σωρηδόν άγοή καταγώνα καί ό βούρδουλας δέν έτίμένους καθ' έκάστην ύπό άστυφυλάκων
θεντο τότε είς τήν ήμερησίαν διάταξιν,
κουτσαβάκηδες, τών όποιων αί μέ τόσον
είς τάς έφημερίδας θά διετίθετο μέχρι
έπιιμελημένην άτημεληοίαν πίπτουσαι έπί
σήμερον όλόκληρος στήλη διά τήν άπατού μετώπου σγουροί λαδωμένοι άφέρίθμησιν τών μικρών ή μεγάλων κατά
λειοι, τά σουβλερά είς τά άκρα υποδή
δεκάδας νυκτοκλοκών, ή άναγραφή έκάματα καί τά ώς έλαστικόν συσφιγγόμεστης τών όποιων συνωδεύετο άπό τάς
να πλησίον τών άστραγάλων πανταλόνια
κλασικός έκείνας φράσεις: Οί δράσται
ήσθάνοντο τήν έπαφήν τής γιγαντιαίας
έδραπέτευσαν, δέν συνελήφθηοαν, διοψαλίδος τού δημίου —άστυφύλακος; "Η
τελούσιν άγνωστοι κτλ.
τάχα έπαραδειγμάτιΖεν
όλιγώτερον ή
Αύτά είνε μερικά τών υπέρ τής δη
τιμωρία τοϋ σκουπίσματος τών δρόμων,
μοσίου τάξεως καί ήθικής μέτρων τοϋ κ.
είς ήν ύπεβάλλοντο όλοι έκεϊνσι όσοι
Μπαϊρακτάρη. 'Ολίγα, έλάχιστα, είνε ά
κατά τήν διάρκειαν τής προηγουμένης
ληθές, διά τά κράτη έκείνα όπου ή άνυκτός συνελαμθάνοντο άδιαφόρως έδώ
στυναμία άποτελεί ίδιον κλάδον διοικήκ ι' έκεϊ παραβοίνοντες άστυνομικάς δια
οεως ούτοκέφαλον καί άνεξάρτητον, μέ
τάξεις;
γιστα όμως διά τήν 'Ελλάδα καί τήν πο
Κοί όταν όλα αύτά τά σωφρονιστικά
λιτικοκοινωνικήν κστάστασιν, ύφ' ήν διάμέτρα δέν ϊσχυσν, ό τίμιος καί αυστηρός
γαμεν.
στρατιώτης ό τό καθήκον καί τήν πει
Καί ό στρατιώτης αυτός, σημειώσετε,
θαρχίαν ώς δόγματα πίστεως λστρεϋων
ό μέ τόαον στιβαρόν βραχίονα κρατών

Ο

82

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΐΡΑΚΤΑΡΗΣ

τά ήνία τής τάξεως έν μιρ πολυανθρώπω πρωτευούση δέν όφείλει είς κανένα
τίποτε' είναι πλάσμα τών ίδιων του χειρών. Έγεννήθη έν Αγρινίφ τφ 1834,
| μόλις δ’ έτελείωσε τά πρώτα στοιχειώ' δη γράμματα (είχε ωθάσει μέχρι τής α"
τού γυμνασίου) κατετάχθη είς τόν στρα
τόν, όπου παρέμεινεν υπηρετών έκτατε
35 τόσα έτη τώρα. Είς τά Κρητικά, τφ
1866, ό Μπαϊρακτάρης έφάνη άληθής
μπαϊρακτάρης μέ όλον έκεϊνο τοϋ πα
τριωτισμού τό πύρ, τό πϋρ όμως τών έρ
γων κοί όχι τών κενών λόγων, τό όποιον
μέχρι σήμερον τόν διακρίνει. 'Έκτοτε
άπεαπάτο διηνεκώς άπό τάγματος είς
τάγμα καί άπό συντάγματος είς σύντα
γμα έκπεμπάμενος είς τήν καταδίωξιν
τής ληστείας άπό περάτων έως περάτων
τού Βασιλείου. Κατά τήν έπιστρατείαν
ήτο διοικητής τάγματος έν Λευκάδι. Ή
δη φέρει τόν βαθμόν άντισυνταγματάρχου.
Τετάρτην ήδη φοράν ό κ. Μπαϊρακτάρης διευθύνει τήν Αστυνομίαν. Τό
πρώτον διωρίσθπ έπί Τρικούπη κατά Μάίον τού 1885. Επί Κωνσταντοπούλου τό
δεύτερον τφ 1892 παραμείνας μετά τού
τα καί έπί Τρικούπη' παρητήθη δέ έπί τοϋ
υπουργείου Σωτηροπούλου - Ράλλη διά
νά έπανέλθη πάλιν μετά τού κ. Τρικούπη κατά τόν Οκτώβριον τοϋ 1894 καθ'
ύπόδειξιν τού Βοσιλέως έπαξίως, έκτιμήσαντος τήν πείραν καί τήν έκτακτον
δραστηριότητά του.
Ή λ θ ε κατόπιν ό νόμος, καθ' όν πάντες οί αστυνόμοι τού κράτους, ούδ' αύτοϋ τοϋ Διευθυντοΰ τής 'Αστυνομίας Α
θηνών - Πειροιώς έξαιρουμένου, ύπήγοντο είς τόν αρχηγόν τής Χωροφυλα
κής καί ό κ. Μπαϊρακτάρης ήναγκάσθη
νά δώοη τήν παραίτησίν του. Περί τά
τέλη τοϋ παρελθόντος Φεβρουορίου έπί
τού όχρόου υπουργείου Ν. Δεληγιάννη
τή ένδεδειγμένη κοί έπιμόνω μάλιστα
τοϋ Βασιλέως έπιθυμίρ ό κ. Μπαϊρακτάρης παρέλαβε καί πάλιν παρά τού ύποβαλόντος τήν παραίτησίν του ταγματάρ
χου κ. Βούλτσου τά ήνία τής άστυνομικής διευθύνσεως.
Αύτός είνε έν όλίγοις ό άνήρ ό έμπνεύσας τόν τρόμον είς τά κακοποιό
στοχεϊα, άμέριστον δέ τής υγιούς μερίδος τής κοινωνίας κατακτήσας τήν έμπιστοσύνην.
Αύτός, ό αυστηρός άστυνόμος, τό θηρίον, όπως όχι ολίγοι τόν φαντάζονται.
Έπρεπεν όμως νά τόν έγνώριΖαν καί ώς
άνθρωπον, ώς χαρακτήρα. Θά έμεναν
κατάπληκτοι πρό τού βουνού τής άντιθέσεως. Αγαθός, άγαθώτατος, άρνίον.
Τού κάμνει κακόν νά σκοτώση καί μυϊγον άκόμη. Φιλοατοργότατος ώς πατήρ,
τύπος οικογενειάρχου. Πατριώτης δέ ένθουσιωδέστατος. Αγαπά πρώτον τόν
Θεόν καί έπειτα τήν Πατρίδα του, τήν
όποιαν όνειρσπολεί νά ϊδη μεγάλην. Χαρακτηριστικωτάτη είνε ή φράσις ή όποια
ένώπιον φίλου τφ διέφυγε τελευτσίως,
κατά τάς ήμέρος τών Μακεδονικών συλ
λαλητηρίων :
— "Ωχ πλέον αύτά τά λόγια, λόγια,
λόγια. Μας ποράφαγον. Ό πλα ήμποροΰν ν' άγοράσουν; Πολευοφόδια ξεύρουν νά πραμηθευθοϋν; "Εχει ή κυβέρνησις όρεξιν νά κάμη νόμον καταναγκασπκού έράνου; Ό λ α τά άλλα είναι μπόσικσ.
Αύτός είνε ό Μπαϊρακτάρης.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟ Ν
ΔΗΜ. ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΝ
Ή ’Ακαδημία ’Αθηνών
άπένειμε βραβεΐον μετά χρη
ματικού έπάθλου 100.000 δρχ.
εις τον διακεκριμένον Συγ
γραφέα - Λογοτέχνην κ. Αημήτρην Σιατόπουλον, διά τήν
άξιόλογον και πρωτότυπον
μελέτην του «Τό Θέατρο
στο Εικοσιένα». Ή έργασία
του κ. Σιατοπούλου έκρίθη
ώς τό καλύτερον Ιστορικόν
έργον.
Πρός τόν έκλεκτόν διανο
ούμενον και άνθρωπον, τά
«’Αστυνομικά Χρονικά», των
όποιων τυγχάνει τακτικός
συνεργάτης, ύποβάλλουν τά
πλέον ειλικρινή των συγχα
ρητήρια, ευχόμενα και περαι
τέρω νίκας εις τόν ώραΐον
πνευματικόν στίβον.
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Τ ΗΝ 29.12.73 ΚΑΙ ΑΠΟ της lin e
*
ώρας έντός του έπ'ι τής διασταυρώοεως τών όδών 34ου Συντάγματος
καί Ζσννή Θεάτρου «ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ», εύγενώς παραχωρηθέντος ύπό τοϋ Δημάρ
χου Πειραιώς κ. Σκυλίτση Άριστείδου,
έλαβε χώραν ή έτηοία έορτή τής Α στυ
νομικής Δ/νσεως Πειραιώς καθ' ήν διενεμήθησαν δώρα εις τέκνα τών άστυνομικών καί διοικητικών ύπαλλήλων.
Κατ' αυτήν παρέοτηοαν, ώς εκπρόσω
πος τοϋ Σεβααμιωτάτου Μητροπολίτου
Πειραιώς κ. Χρυσοστόμου, ό Πρωτοσύγγελος τής Ίεράς Μητροπόλεως, ό άναπληρωτής Νομάρχης Πειραιώς κ. Βοΐλας, ό Ύπαρχηγός Αστυνομίας Πόλεων
κ. Ζερβολέας, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ.
Σκυλίτσης, ό Στρατ. Διοικητής Πειραι
ώς κ. Μεγαλογιάννης, οί Δήμαρχοι Δρα
πετσώνας καί Ά γ . Ίωάννου Ρέντη, ή
Πρόεδρος τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ.
Φλέγκα, πολυάριθμοι άΕ/κοί τών Ε.Δ.
καί Σ.Α. καί πλήθος προσκεκλημένων.
Μετά τό πέρας τής χαρούμενης έορτής
τούς προσκεκλημένους έδεΕιώδη ό Δ/’
ντής Πειροιώς, Άστυν. Δ/ντής Α ’ κ.
ΤΖαβέλλας, ό όποίος καί ώμίλησεν σχετικώς, άναιρερθείς ιδιαιτέρως εις τήν
δραστηριότητα τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς.
Ό κ. Δ/ντής είπε χαρακτηριστικούς:
1 / ΓΡΙΑΙ ΚΑΙ ΚΓΡΙΟΙ. Σάς εύχαριστοδ** μεν θερμώς, διότι είχατε τήν εϋγενή καλωσύνην ν’ άνταποκριθήτε εις τήν
πρόακληαίν μας καί νά τιμήσητε σήμερον,
διά τής παρουσίας σας, τήν σεμνήν ταύτην τελετήν, τήν δποίαν ώργάνωαεν ή ’Α
στυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς μέ τήν όλόψυχον συνδρομήν τοδ 'Ομίλου Κυριών
Φίλων τής ’Αστυνομίας Πειραιώς, έπ’ εύκοειρίςρ τής μεγάλης έορτής τής Χριστια
νοσύνης, τής Γεννήσεως τοδ θεανθρώπου,
προκειμένου νά χαρίση, ώς πάντοτε πράτ
τει, χαράν εις τά τέκνα τών Αστυνομι
κών καί Διοικητικών ύπαλλήλων τής ’Α
στυνομίας Πειραιώς, τά δπσϊα εύρίσκονται
έν τή αιθούση τούτη, συνοδευόμενα ύπό
τών γονέων των καί άνερχόμενα εις 550.
Κυρίαι καί Κύριοι, ή παρουσία ύμών
έκτός τοθ δτι προσδίδει έπισημότητα καί
λαμπρότητα εις τήν έορτήν, ένδυναμώνει,
ένισχύει ήθικώς καί έδραιώνει Ιτι περαι
τέρω τήν πίστιν τών Έριτίμων Κυριών
τοδ 'Ομίλου είς τό έργον των, ΐνα έπεκτείνωσι τήν δραστηριότητά των πρός πραγμάτωσιν τών σκοπών τοδ 'Ομίλου Κυριών
Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς, έν οΐς πε
ριλαμβάνεται ή άνάπτυξις και ή διεύρυνσις τών σχέσεων ’Αστυνομίας καί Πολι
τών.
Έ π Ι τούτοις δράττομαι τής εύκαιρίας,
δπως άναφερθώ έν όλίγοις είς τό πολύ
μορφον καί ποικίλον έργον, 8περ συνετελέσθη καί συντελεΐται ύπό τοδ 'Ομίλου
άπό τής ίδρύσεώς του, έν Ιτει 1945, μέ
χρι σήμερον.
Ή ιδέα τής ίδρύσεώς τοδ έν λόγφ 'Ο
μίλου έγεννήθη είς τήν σκέψιν μιάς μικρδς άρχικώς όμάδος εύγενικών Κυριών
τοδ Πειραιώς, έμπνευσμένων καί έπιθυμουσών διακαώς, δπως βοηθήσωαιν ύλικώς
καί ήθικώς τούς ’Αστυνομικούς μετά τήν
ζοφεράν καί έπάρατον περίοδον τής Κα
τοχής καί τοδ Κομμουνιστικού Κινήματος
τοδ Δεκεμβρίου 1944, 8τε οί ’Αστυνομικοί
ύπό τάς πλέον άντιξόους συνθήκας άντεμετώπισαν τούς έχθρούς τοδ Έθνους,
πολλοί δέ τών όποιων έτραυματίσθηααν καί
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έτεροι έξετελέσθησαν κατά τόν πλέον άπάνθρωπον καί ειδεχθή τρόπον.
Ή όμάς αδτη τών Έριτίμων Κυριών
εδρεν εύρύτατον πεδίον διά τήν έμπρακτον
έκδήλωσιν τών αισθημάτων τής άγάπης,
άλληλεγγύης καί συμπαραστάσεως πρός
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, είς άναγνώρισιν τών πρός τήν Κοινωνίαν καί
τήν Πατρίδα ύπηρεσιών καί θυσιών του.
ΟΟτω, τό έτος 1945, ίδρύθη δ "Ομιλος
Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Πειραιώς.
’Εάν έπεχείρουν ν’ άπαριθμήσω τά έπιτεύγματα τοδ 'Ομίλου τούτου, θά σάς έταλαιπώρουν δεινώς, διότι είναι άνεξάντλητα είς άριθμόν. Τί νά έξάρη κανείς;
Τήν έπί μακρόν συντήρησιν τοδ ’Αναρρω
τηρίου Πειραιώς; Τήν ΐδρυσιν Σχολής Κοπτικής — Ραπτικής διά τά τέκνα τών
’Αστυνομικών; Τήν ένίσχυαιν τών παιδι
κών Κατασκηνώσεων; Τά βοηθήματα πρός
θύματα καί άναξισπαθοδντας; Τήν δαπά
νην δι’ ιματισμόν, ύπόδησιν καί ένίαχυσιν
τής ’Αστυνομικής Λέσχτο Πειραιώς; Τήν
όργάνωσιν
ψυχαγωγικών
έκδηλώσεων,
παιδικών έορτών, ώς ή σημερινή, τήν πα
ροχήν δανείων, ή τό περικαλλέστατον οι
κοδόμημα τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Α
στυνομίας Πόλεων, τό όποιον άνηγέρθη
έπί οικοπέδου προσφερθέντος δωρεάν ύπό
τής αειμνήστου Προέδρου τοδ Ο.Κ.Φ.Α.
Πειραιώς, Άθηνάς Κρίτωνος Δηλαβέρη,
μέ σχέδια έκπονηθέντα προσωπικώς ύπό
τοδ άειμνήστου συζύγου της;
Πρέπει δμως νά έξαρθή καί ύπογραμμισθή ιδιαιτέρως τό γεγονός, δτι τό γιγά ν
των τούτο έργον τοδ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς
έπετεύχθη δνευ ούδεμιδς απολύτως έπιβαρύνσεως τού Δημοσίου Ταμείου, άλλά μό
νον χάρις είς τά ύλικά μέσα, τά όποια έξ
ιδίων τά μέλη διέθεσαν ή έκείνα τά ό
ποια ύπήρξαν προϊόν τής δραστηριότητός
των ύπό μορφήν καλλιτεχνικών έκδηλώ
σεων ή κοινωνικών τοιούτων. ’Αλλά πέραν
τών άριθμών καί τών έν γένει ύλικών μέ
σων, διά τών όποιων έκφράζεται ή γονιμωτάτη δραστηριότης τοδ 'Ομίλου, ύπάρχει καί δ τομεύς δραστηριότητός καί εύποιϊας, δ όποιος διά νά καταστή πραγματικότης άπήτησε μόχθον πολύν, φροντίδα
άκοίμητον, άγωνίαν ψυχικήν άπροσμέτρητον, έμπνευσιν ύψηλήν, πάθος ιερόν, συνείδησιν κοινωνικού καθήκοντος ηύξημένην

καί πρό παντός αύταπάρνησιν καί άλτρουϊσμόν ανυπέρβλητον τών μελών τοδ 'Ομί
λου. Διά τό 8λον έργον τοδ 'Ομίλου δέν
είναι δυνατόν νά έξευρεθοδν λόγοι Ικανοί
νά περιγράφουν τό μέγεθος τών αισθημά
των θαυμασμού καί εύγνωμοσύνης τών ’Α
στυνομικών ύπαλλήλων πρός τάς έξόχου
ψυχικής εύγενείας καί πνευματικής άνωτερότητος Κυρίας, μέλη Ο.Κ.Φ.Α. Πειραι
ώς, δι’ 8σα άνεκτίμητα προσέφεραν καί
προσφέρουν εις ήμάς, έν στενοτάτη πάν
τοτε συνεργααίφ καί συμπνοίφ μεθ’ ήμών.
Περαίνων, έπιθυμώ νά έκφοάσω τάς α
πείρους εύχαριστίας μου, διά τήν τεραστίαν προσφοράν των, πρός τάς Κυρίας τοδ
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, τάς ύπερόχους αΰτάς
ίερείας τοδ Ναοδ τής Κοινωνικής άλλη·
λεγγόης καί φιλαλληλίας.
"Ολως δέ ιδιαιτέρως πρός τήν Πρόε
δρον τοδ Διοικητικού Συμβουλίου τοδ 'Ο
μίλου, φιλτάτην Κυρίαν Εύγενίαν Φλέγ
κα, ή όποια άναλίσκεται είς τήν προσπά
θειαν περιθάλψεως καί πάσης συνδρομής
πρός τά τέκνα τών ’Αστυνομικών καί Διοι
κητικών ύπαλλήλων τής ’Αστυνομικής Δι
ευθύνσεις Πειραιώς.
Ή Κυρία Πρόεδρος καί δλαι α! Κυρίαι
τοδ 'Ομίλου βλέπουν ώς ίδικά των τέκνα
τούς νέους αύτούς βλαστούς, οί όποιοι θ’
άποτελέσουν αϋριον τά στελέχη τής 'Ε λ 
ληνικής Κοινωνίας καί πρός τούς όποιους
(νέους) ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απρι
λίου έκδηλώνει έμπράτκως τό στοργικόν
ένδιαφέρον της, ένισχύουσα τούτους ποικιλοτρόπως, διά νά τούς καταστήση ύποδειγματικούς πολίτας τής 'Ελλάδος.
Σεβασταί μας Κυρίαι, συνεχίσατε τό
θεάρεστον έργον σας. Δώσατε τήν χαράν

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έορταοτικήν έκδήλωσιν.
Επάνω: Ο
Δήμαρχος Πειραιώς κ. Σκυλίτσης κατά τήν απονομήν τών δώρων. Απέναντι:
Είς τήν πρώτην σειράν έπάνω, ό Ύπαρχηγός Αστυν.
Πόλεων κ. Ζερβολέας
παραδίδει δώρον είς μικρόν θυγατέρα άοτυφύλακος. Είς τήν δευτέραν σειράν
ό Αστυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. ΤΖαβέλλας άμιλών κατά τήν τελετήν. Είς τήν
τρίτην σειράν γενική άποψις τής αιθούσης τοϋ Θεάτρου -Πειραιευς-, μέ τούς
προσκεκλημένους άστυνομικούς καί ίδιώτος. Είς τήν πρώτην σειράν διακρίνοντσι ό Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Ζερβολέας, ή Πρόεδρος τού Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ.
Φλέγκα, ό Στρατιωτικός Διοικητής Πειοαιώς κ. Μεγαλογιάννης, ό έκπρόσωπος
τής Μητροπόλεως, ό Αναπληρωτής Νομάρχης Διαμερίαμοτος Πειραιώς κ. Βοϊλος, ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Σκυλίτσης, ό πρόεδρος τοϋ Δη,μ. Συμβουλίου
Πειραιώς κ. ΜπάϊΖσς καί ή κ. ΤΖαβέλλα. Είς τήν δευτέιραν αειράν ό Αστυν.
Δ/ντής Αθηνών κ. Λάμπρου, ό Δ/ντής τής Α ' Δ/νσεως τού Α.Α.Π. κ Θεοχαρόπουλος καί άλλοι.

Ε Ο Ρ Τ Η ΕΙΣ Τ Η Ν
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω IΝ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

εις δαους τήν έχουν Ανάγκην. Σκορπίσατε
τήν Αγάπην σας παντοδ. Τήν Αγάπην τήν
θερμήν άπό συμπόνοιαν καί κατανόησιν,
τήν πρόθυμον διά κάθε θυσίαν. Αδτήν τήν
όποιαν μάς έδίδαξε διά τής σταυρικής του
θυσίας δ θεάνθρωπος. Βεβαιωθήτε δέ δτι
ή σεμνή καί Αθόρυβος, άλλ’ έν ταΰτφ τό
σον γόνιμος καί συγκινητική, προσφορά
σας, ύπέρ των ’Αστυνομικών, έρμηνευομένη παρ’ ήμών, ώς έμπρακτος καί πανηγυ
ρική άναγνώρισις τού "Εργου τής Άατυνοομίας Πόλεων ύπέρ τοδ κοινωνικού συ
νόλου, Αποτελεί δι’ ήμάς πηγήν έμπνεύσεως καί θάρρους διά τήν μετά τοδ αότοδ,
«5>ς μέχρι σήμερον ζήλου έξακολούθηαιν
τών προσπαθειών μας, πρός έμπέδωσιν καί
διατήρησιν τάξεως, Ασφαλείας, γαλήνης,
καί εδναμίας, ώς θεμελιωδών προϋποθέσε
ων διά τήν πρόοοδον καί πολιτιστικήν άνέλιξιν τοδ 6φ’ ήμών άστυνομευομένου κοινοδ. Εδχόμεθα δπως ό θεός τής άγάπης
καί τής ειρήνης χαρίζη είς δλας όμάς, 6γείαν, μακροημέρευσιν καί δΰναμιν πίστεως και θελήσεως είς τό φιλανθρωπικόν
σας έργον.
Σάς εδχαριστώ καί πάλιν, εδχόμενος δ
πως τό άνατέλλον μετ’ όλίγον Νέον Έ το ς
1974 είναι δ ι’ δλους μας, άτομικώς καί
οίκογενειακώς, Αλλά καί διά τό "Εθνος
μας δλόκληρον, έτος ίιγείας, άγάπης, όμονοίας καί δημιουργίας.
Εδχαριστώ τέλος τόν κ. Δήμαρχον Πει
ραιώς διά τήν μετά προθυμίας παραχώρησιν τής παροδσης αιθούσης, τόν ίδιον δέ
ώς καί τούς λοιπούς παριοταμένους κ.κ.
Δημάρχους διά τήν παροχήν έκ μέρους
των δώρων, τήν Χ.Α.Ν.
Νικάίας, τους
καλλιτέχνας καί δλους δσους συνέδαλον
είς τήν όργάνωσιν καί έπιτυχίαν τής ση
μερινής έκδηλώσεως».
Πλήν τοΰ κ. ΤΖοβέλλα ώμίλησε καί ή
Πρόεδρος τού
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς κ.
Φλέγκο, ή όποια είπε:
Παιδιά μας,
Άφοδ πρώτα σάς εδχηθώ καλές έορτές,
ύγείαν καλή πρόοδο καί εύτυχία σέ σάς
καί στούς γονείς σας, θέλω νά σάς πώ
άκόμη πόση είναι ή χαρά καί ή δική μου

καί τών άλλων Κυριών τοδ 'Ομίλου Φίλων
’Αστυνομίας Πειραιώς
πού βρισκόμαστε
πάλι Ανάμεσα σας αύτές τις "Αγιες ήμέρες. Σάς δίνομε τή χαρά τοδ παιχνιδιού
καθώς καί δ Δήμαρχος Πειραιώς κ. ’Αρι
στείδης Σκυλίταης καί ό Δήμαρχος 'Αγίου
Ίωάννου Ρέντη κ. Γεώργιος Λιανόπουλος,
οί όποιοι σάς προσφέρουν καί έκεΐνοι παι
χνίδια άλλά καί έμεΐς Αντλούμε ίκανοποίησι ψυχική άπό σάς, άπό τό δτι μπο
ρούμε νά σάς προσφέρωμε μαζύ μέ τήν Α
γάπη μας ένα παιχνιδάκι καί μιά γιορτή
τόσο φροντισμένη άπό τόν Διευθυντή τής
’Αστυνομίας Πειραιώς τόν κ. Τζαβέλλα καί
άπό τούς Αξιωματικούς τής Διευθύνσεως,
είς τό θέατρον «Πειραιεύς» τό όποιον εύγενώς παρεχώρησε καί αύτό δ κ. Δήμαρ
χος Πειραιώς.
Ιίαί τώρα Απευθύνομαι πρός τούς γο
νείς τών παιδιών καί πρός δλους τούς Α
στυνομικούς μας. Πρέπει νά έχετε ύπ’ δψιν δτι αύτή ή λέξις « φ ί λ ο ι » τής
’Αστυνομίας Πειραιώς δέν είναι λέξις κε
νή, είναι γεμάτη Αλήθεια καί γεμάτη α ι
σθήματα άγάπης, θαυμααμοδ, έμπιστοσύνης καί συμπάθειας πρός τό Αστυνομικόν
Σώμα. « Φ ί λ ο ι » σημαίνει άκόμη δτι
είμαστε κοντά σας στή χαρά μά καί στό
πόνο. Καί βεβαίως τό κράτος καλύπτει
τώρα τήν ιατροφαρμακευτική περίθλαψι δμως δπάρχουν θλιβερές περιπτώσεις πού
ένα πρόσθετο βοήθημα είναι Απαραίτητο.
"Αν μήν ύπειαέλθωμεν δμως σήμερα μέ λε
πτομέρειες λυπηρές. "Ας κάνωμε μνείαν
τών έκ 30.000 δραχμών προικοδοτήσεων
είς τάς έρχομένας είς γάμον θυγατέρας Α
ξιωματικών καί Αστυφυλάκων, έν ένεργείφ
καί συνταξιούχων, καί είς τήν σημερινήν
έξ έκατόν χιλιάδων προσφοράν τοδ 'Ομί
λου γιά τό παιχνίδι τοδ παιδιού τοδ Α
στυνομικού μας Πειραιώς καί νά είσθε
βέβαιοι δτι πάντοτε θά εϊμεθα παρά τό
πλευρόν σας καί δτι μάθαμε τά παιδιά
μας καί τώρα μαθαίνομε τά έγγόνια μας
νά σάς θεωρούν φίλους των καί προστάτας
τής άκεραιότητός των, τής οικογενειακής
των Ιστίας καί τής πατρίδος, τής Αγα
πημένης αδτής μικρής σέ έκτασι χώρας,
τής μεγάλης δμως πάντα σέ δόξα, τής
'Ελλάδος μας».

ΙΟ Χ Ρ Η Μ Α
ΦΕΡΝΕΙ ΧΡΗΜΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΟ ΔΙ ΗΓΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΖΑΚ ΡΙΤΣΙ
ΜΙΣΤΕΡ Νέμπερ, ό τμηματάρχης, κΰττβξε μέ περιέρ
γεια τό καφέ βαλιτσάκ; στά πόδια μου.
Σηκώθηκε άπό τδ γραφείο του, κοντά στή μεγάλη πόρτα
τής Τράπεζας, καί ήρθε στά γκισέ μου.
— Τ ί έχεις στό βαλιτσάκι σου, Φρέντυ; Τό κολατσιό αου;
— 'Ο χ ι, κόριε, τοΟ είπα. "Εχω είκοσι χιλιάδες δολλάρια
μετρητά, δλα δικά μου!
Χαμογέλασε ειρωνικά.
— Φεύγεις μήπως γιά τήν Εδρώπη;
— 'Ο χ ι, κύριε, τοϋ άπσκρίθηκα.
Ξαναγύρισε στό γραφείο του γιά νά δπογράψη μιά έπιταγή
καταθέσεως.
Έ ρριξα μιά ματιά στό ρολόϊ καί κατέβασα τδ κρύσταλλο
τής θυρίδας μου γιά τό δεκάλεπτο διάλειμμα. Πήρα τό βαλιτσάκι μου καί πήγα στό ψυγείο τού νερού.
Ό Τζών Μέριλ διάβαζε μιά έφημερίδα.
— Βλέπω πώς άφησαν έλεύθερο τόν Ράντους, μέ πληρο
φόρησε.
— Τόν Ράντους;
— Τόν Έμορυ Ράντους, μού έξήγησε δ Τζίμ. Τόν είχαν
άπαγάγει πρίν άπό πέντε μέρες.
Ά νοιξε πάλι τήν έφημερίδα καί έξακολούθησε!
— Ό Ράντους λέει πώς ήταν δουλειά ένός μόνο άνθρώπου. Ό ίδιος τουλάχιστον είδε μόνο έναν. Φορούσε κουκούλα
καί τό μόνο πού ξέρει γ ι' αύτόν, είναι πώς είχε ένα δακτυ
λίδι μέ κόκκινη πέτρα. Τό γεγονός 8μως είναι ένα. Ό ποιος
κ ι’ 8ν είναι, δ άπαγωγέας του δέν φαίνεται καί πολύ έξυπνος.
— Γιατί τό νομίζεις;
— Γιατί δέν ζήτησε παρά μόνο είκοσι χιλιάδες δολλάρια.
θά μπορούσε εύκολώτατα νά ζητήαη καί νά πάρη έκατόν ε ί
κοσι χιλιάδες. Ό Ράντους έχει σωρούς άπό δαδτα.
Ό Τζίμ διάβασε άκόμα λίγο καί μέ πληροφόρησε:
— Μόλις ή γυναίκα τού Ράντους πήρε τό σημείωμα, ειδο
ποίησε τήν άατυνομία.
—-Φαντάζομαι πώς θά έστησαν κάποια παγίδα στόν κα
κούργο, έτσι;
— Δέν λέει τίποτε έδώ. Νομίζω πώς άποφάσιααν νά συμ
μορφωθούν μέ τίς δδηγίες τού άπαγωγέα. Πρίν άπ’ δλα, ήθε
λαν νά έξασφαλίσουν πώς δ Ράντους θά γύριζε γερός, θά τόν
πιάσουν δμως τό φιλαράκο, όπωσδήποτε.
— «Ετσι γράφει ή έφημερίδα;
— Ό χ ι. Έ τσ ι δμως ένεργεϊ ή άστυνομία.
Ή π ια τό νερό μου, πήρα τό βαλιτσάκι μου καί κατέβηκα
στά χρηματοκιβώτια. Στή βάση τής σκάλας πέταξα τό τσι
γάρο μου κ ι’ έστριψα στή γωνία τού διαδρόμου. Φύλακας ήταν
δ Πάρκερ.
— Γειά χαρά, μού είπε καί μού έγνεψε μέ τδ χέρι.
Τόν χαιρέτησα κ ι’ έρριξα μιά ματιά στό δωμάτιο μέ τό
χρηματοκιβώτιο. Ή χρηματαποστολή τής Παρασκευής γιά τό
Υποκατάστημά της τής Ήτουνσβιλ, ήταν στό τραπέζι έτοιμη.
'Εκατό χιλιάδες δολλάρια!
Ό Πάρκερ κ ι’ έγώ, παίζαμε μπάλα στήν ίδια όμάδα,
όχτώ δλόκληρα χρόνια. Τού χαμογέλασα καί μού είπε:
— Έ μ π α καί πάρε δσα θέλεις.
Έ κανα ένα βήμα μέσα καί κότταξα δλόγυρα. Σ’ ένα - δυό
δευτερόλεπτα, ρώτησα:
— Δέ σού μυρίζει καπνός;
Ό Πάρκερ όσμήσθηκε τόν άέρα καί σκυθρώπιασε
— Ναί, είπε, καί βγήκε βιαστικός στό διάδρομο.
Σέ μισό λεπτό γύρισε.
— Κάποιος πέταξε ένα άναμμένο άποτσίγαρο στό καλάθι
μέ τά χαρτιά, πίσω άπ’ τή γωνιά τού διαδρόμου. Εύτυχώς, δέν
έγινε καμμιά ζημιά. Μόνο λίγος καπνός.
Τά μάτια του πήγαν στό τραπέζι καί μέτρησαν αύτόματα
τίς δεσμίδες μέ τά δολλάρια.

Ο

Κότταξα τό ρολόϊ μου.
— Ώ ρα νά γυρίσω στό μαγγανοπήγαδο, είπα.
Ό μίστερ Νέμπερ έτυχε νά κυττάζη πρός τδ μέρος μου,
καθώς άνέβαινα τή σκάλα.
Πήγα στή θυρίδα μου κ’ άφησα τδ βαλιτσάκι στά πόδια
μου. Δέν περίμενα πελάτες.
Ούτε καί δ Τζίμ Μέριλ είχε δουλειά στή διπλανή θυρίδα.
— Πολύ παράξενος τύπος, είπε δ Τζίμ.
— Ποιός;
— Ό άνθρωπος πού είχε άπαγάγει τόν Ράντους. Ίσ ω ς
δμως νά είναι μόνο ένας έρασιτέχνης, πού έκανε δ,τι έκανε,
σπρωγμένος άπό τήν άνάγκη ν’ άποκτήση λίγα χρήματα.
— Ίσ ω ς, είπα.
Κάποιοις πλησίαζε στή θυρίδα τού Τζίμ γιά νά κάνη μιά
κατάθεση. Ό τα ν τελείωσε μαζί του, δ Τζίμ ξαναγύρισε σ’
έμένα:
— Υποθέτω νά ξέρη πώς τά χαρτονομίσματα είναι σημα
δεμένα.
— Δέν άποκλείεται.
— Ίσ ω ς νά φαντάζεται πώς θά πρέπει νά τά πουλήση σέ
κάποιον κλεπταποδόχο στή μισή τους άξια.
-—Δύσκολο νά βρή τό κατάλληλο πρόσωπο, παρατήρησα.
Ό μίστερ Νέμπερ ήρθε πάλι στή θυρίδα μου. Κύτταξε τό
βαλιτσάκι μου καί μέ ρώτησε στοχαστικά.
— Είκοσι χιλιάδες δολλάρια, λοιπόν;
— Μάλιστα, κύριε.
— Καί τά κουβαλάς μαζί σου; Δέν έχεις έμπιστοσύνη ατίς
Τράπεζες;
— Έ χ ω . . . είπα. ’Αποφάσισα δμως νά τά κρατήσω κον
τά μου γιά ένα διάστημα.
Μελέτησε πάλι μέ προσοχή τό βαλιτσάκι.
— Είναι οί οικονομίες σου;
— Ώ ς ένα σημείο, ν α ί . . . Ε ίχα καί λίγη καλή τύχη στό
χρηματιστήριο. . .
Γέλασε.
— Δέν σέ πιστεύω Φρέντ, μού είπε.
ΚΓ δμως σάς λέω τήν καθαρή άλήθεια!
Έσκυψα, τράβηξα τό φερμουάρ κ ι’ άνοιξα τό βαλιτσάκι.
Έ ρριξε μιά ματιά καί χάϊδεψε συλλογισμένος τό μάγουλό του.
— Χμ. Σέ δμορφες κανονικές δεσμίδες, παρατήρησε.
— Μάλιστα, είπα κΓ έκλεισα τό βαλιτσάκι.
Έ φ υ γε καί πρόσεξα πώς κατέβηκε στό δπόγειο πού ήταν
τό χρηματοκιβώτιο.
Ό Τζίμ άκουγε καί κύτταζε.
— Τί λές τώρα. Χωρατεύεις;
— Ό χ ι , τόν βεβαίωσα. Δέν χωρατεύω καθόλου.
Τά δέκα λεπτά πού άκολοόθησαν είδα πώς μέ κρυφοκύτταζε. Τά μάτια του είχαν σταθή στό δάχτυλό μου, στή θέση
πού φορούσα άλλοτε τό δαχτυλίδι μου.
Ό μίστερ Νέμπερ άνέβηκε άπό τό Οπόγειο.
. — Φρέντ, μού είπε. Δέν έχεις κανένα δικαίωμα νά μπαίνης στό δωμάτιο μέ τό χρηματοκιβώτιο, δποτε σού γουστάρει.
Νομίζω πώς τό ξέρεις.
— Σάς ζητώ συγγνώμη, κύριε, τού είπα. Μπήκα μιά στι
γμή έντελώς αύθόρμητα. Ά πό περιέργεια.
Ξερόβηξε κ ι’ έξακολούθησε:
— Ό σην ώρα ήσουν έκεΐ συνέβη τίποτα; Ό Πάρκερ βγή
κε καθόλου άπό τδ δωμάτιο;
— Μάλιστα, είπα. Κάποιος είχε πετάξει ένα άναμμένο
άποτσίγαρο σ’ ένα καλάθι, μέ χαρτιά. Δέν έγινε δμως καμ
μιά ζημιά.
Ό μίστερ Νέμπερ_ ξαναγύρισε στό γραφείο του. Κάθησε
σκυθρωπός καί συλλογισμένος.
ΣτΙς έντεκα, τό θωρακισμένο αότοκίνητο στάθηκε μπρο
στά στήν είσοδο τής Τραπέζης καί τρείς άνδρες πήδηξαν έξω.
Ό μίστερ Νέμπερ κατέβαινε, σέ λίγο, μαζί τους, ατό υπό
γειο, στό δωμάτιο μέ τά χρηματοκιβώτια. "Γστερα άπό πέντε
λεπτά, άνέβηκαν δλοι μαζί μέ τά χρήματα γιά τδ δποκατάστημα.
Ό μίστερ Νέμπερ, μού έρριξε μιά ματιά, κύτταξε τό 6αλιτσάκι μου καί θά έλεγε κανείς πώς μιά σκέψη φώτισε ξα
φνικά τό μυαλό του.
—Μιά στιγμή, είπε στούς άλλους. ’Αφήστε τά χρήματα
στό γραφείο μου. θέλω νά βεβαιωθώ πώς είναι σωστά.
'Ο ένας άπό τούς τρεις κλητήρες άνααήκωσε τούς ώμους.
— Σύμφωνοι, δήλωσε δ μίστερ Νέμπερ. Μετρήσατε τίς δε
σμίδες. Πώς ξέρουμε δμως 8ν δέν λείπουν χρήματα; Άνοίξτε
τις δλες, πρόσταξε.
'Γστερα άπό δέκα λεπτά, σκούπισε τό μέτωπό του μ’ ένα
μαντήλι.
— Είναι δλα έδώ, είπε.

"Επειτα στράφηκε σ’ έμένα:
Κ ι’ έχεις άκόμα είκοσι χιλιάδες σ’ αύτδ τδ βαλιτσάκι; μέ
ρώτησε.
-—Μάλιστα κύριε τού άποκρίθηκα.
*0 ΤζΙμ Μέριλ, τράβηξε παράμερα τόν μίατερ Νέμπερ καί
κάτι τού ψιθύρισε στ’ αύτ!. Τά μάτια τού μίστερ Νέμπερ έγιναν
πελώρια άπδ κατάπληξη.
Λοιπόν τι θά γίνη, ρώτησε ανυπόμονα δ ένας συνοδδς τής
χρηματαποστολές, θά τά μεταφέρουμε τώρα τά χρήματα στδ
αύτοκίνητο;
— "Οχι, είπε δ μίστερ Νέμπερ. "Οχι άκόμα.
Σήκωσε τδ άκουστικδ άπδ τδ τηλέφωνο τού γραφείου του
καί σχημάτισε ένα νούμερο. "Οταν άφησε τδ άκουστικδ κάθησε σάν νά περίμενε κάτι.
"Γστερα άπό λίγα λεπτά, άκουσα μακρυά σειρήνες. "Ε κ λει
σα τή θυρίδα μου καί σήκωσα τδ βαλιτσάκι μου.
— Νοιώθω κάπως άσχημα, είπα. Λυπάμαι πολύ, μά νο
μίζω πώς θά πρέπει νά πάω στδ σπίτι μου νά πλαγιάσω.
Ό μίστερ Νέμπερ σηκώθηκε άπό τήν πολυθρόνα του καί
μ’ έδειξε στους συνοδούς τής χρηματαποστολής.
— Κρατήστε αύτόν τόν άνθρωπο, τούς πρόσταξε.
Οί άστυνομικοί έφθαααν μετά άπδ λίγα λεπτά καί μού πέ
ρασαν τις χειροπέδες.
Έ κλεισ α τά μάτια μου καί σωριάστηκα στδ δάπεδο. Κά
ποιος άδειασε ένα χάρτινο ποτήρι μέ νερό στδ πρόσωπό μου
κι' δλοι μαζί μέ σήκωσαν δρθριο.
— "Εφερε λοιπόν τά χρήματα άπδ τά λύτρα σέ τούτο τδ
βαλιτσάκι; ρώτησε δ ύπαστυνόμος μέ τά μάτια καρφωμένα
σ’ έμένα.
— ’Ακριβώς, ύπαστυνάμε, είπε δ μίστερ Νέμπερ. Φυσικά,
άν κατάφερε — δπως σκόπευε—νά κάνη τήν άλλαγή, αυτά τά
χρήματα θά βρίσκωνται τώρα στδ γραφείο μου, άνάμεσα στις
δεσμίδες τής χρηματαποστολής.
Σωριάστηκα πάλι στδ δάπεδο, μά δέν μ’ άφησαν γιά
πολύ ξαπλωμένο.
Ό ύπαστυνόμος τηλεφώνησε στή Διεύθυνση τής ’Αστυνο
μίας νά τού οτείλουν ένα κατάλογο τών άριθμών τών χαρτο
νομισμάτων πού δόθηκαν γιά τά λύτρα.
Ο! άστυνομικοί άρχισαν τδν έλεγχο άπδ τά χαρτονομίσμα
τα στδ βαλιτσάκι μου.
— Σίγουρα τά άλλαξε, είπε δ ένας τους. Τούτα τά δολλάρια είναι έν τάξει.
Ο! άλλοι πού είχαν άναλάβει νά έλέγξουν τις έκατό δε
σμίδες τών χιλίων δολλαρίων, τελείωσαν ύστερα άπδ δέκα λε
πτά.
Κάποιος μέ γαλόνια στδ μανίκι είπε:
— Τίποτε, ύπαστυνόμε, τά δολλάρια είναι έν τάξει.
Βαρειά σιωπή άπλώθηκε κ ι’ δταν δ μίστερ Νέμπερ μίλη
σε, ή φωνή του έτρεμε:
— θέλετε νά πήτε πώς δέν βρήκατε τά σημαδεμένα χαρ
τονομίσματα τών λύτρων; Κανένα, πουθενά;
Ό άρχιφύλακας κούνησε άρνητικά τδ κεφάλι του.
Καινούργια σιωπή.
Κάποιος έβγαλε τις χειροπέδες άπδ τούς καρπούς μου.
Ό μίστερ Νέμπερ βρισκόταν σέ άμηχανία.
— Φρέντ, μού είπε, θά ήθελες μιά αύξηση;
Σηκώθηκα.
— Ταπεινώθηκα καί δέθηκα μπροστά σ’ δλους αύτούς τούς
άνθρώπους. Είμαι άνθρωπος λεπτός κ ι’ εύαίσθηττος καί λ ι
ποθύμησα δυδ φορές, "ίσως ή ύγεία μου νά έπαθε άνεπανόρθωτες ζημιές.
— "Οπως θέλετε, είπε. Μά τις μέτρησα δ ίδιος τις δεσμί
δες. .
"Εβγαλα άπδ τήν τσέπη μου τδ δαχτυλίδι μέ τδ γαλάζιο
σάπφειρο καί τδ πέρασα πάλι στδ δάχτυλό μου.
— Σκοπεύω νά ζητήσω γιά ψυχική δδύνη ένα έκατομμόριο δολλάρια, ίσως καί δ ύ ο ...είπ α .
— Περίμενε λίγο Φρέντ, ιιέ παρακάλεσε δ μίστερ Νέμπερ.
Είμαι βέβαιος πώς μπορούμε νά συζητήσουμε τήν ύπόθεση με
ταξύ μας σάν λογικοί άνθρωποι.
Καί τή συζητήσαμε- δ μίστερ Νέμπερ κ ι’ έγώ' καί οί άντιπρόεδροι κ ι’ οί διευθυνταί. Καί τδ ίδιο βράδυ είχα άλλες
είκοσι χιλιάδες δολλάρια νά προσθέσω στδ βαλιτσάκι μου.
Μάλιστα, τδ χρήμα φέρνει χρήμα. Φυσικά χρειάζεται λί
γη φαντασία!
ΤΖΑΚ ΡΙΤΣΙ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

ΤΗΣ Υ.Π.Ε.Ν.
Τήν 20,30’ ώραν τής 10.10.1973 άπό τής Υπη
ρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων Πατρών, συνελήφθη ό
ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος τού ΛοΖόρου καί τής
Μελπομένης, όδηγός αύτοκινήτου, γεν. τφ 1935 εις
Ιωάννινα, κάτοικος 'Αθηνών, άδός Δημοκρατίας άριθ. 29 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, διότι τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν καί ώραν άπεπειράθη νά έξαγάγη λάθρα
έκ τής Χώρος 20.000 'Ελληνικών δραχμών, αίτινες
άνευρέθησσν κατόπιν έρεύνης έπιμελώς κεκρυμμέναι
έντός ιροκέλλου άλληλάγραφίος τόν όποιον είχε το
ποθετήσει έντός έφημερίδος.
Τήν 15,50' ώρον τής 16.10.1973 ύπό τής Υ.
Π.Ε.Ν. Πειραιώς συνελήφθη ό KASSEM MAHER τού
HAFEZ καί τής A L E T K , έτών 18, ναυτικός, μόνιμος
κάτοικος Αίγυπτου κοί προσωρινώς Πειραιώς, διότι
τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν καί ώραν άπεπειράθη νά
έξαγάγη λάθρα έκ τής Χώρας 1.050 δολλάρια Η.Π.
Αμερικής κοί 65.000 Λιρεττών 'Ιταλίας, ποσά άτινα
άνευρέθησαν κατόπιν έρεύνης έντός τής χειραποσκευής του.
Τήν 15,50' ώραν τής 16.10.1973 ύπό τής Υ.
Π.Ε.Ν. Πειραιώς συνελήφθη ό ALI ΑΒΟΥ EL HAND
τού DAO UD και τής ΒΑΗΙΤΑ, έτών 32, ναυτικός,
μόνιμος κάτοικος Αίγυπτου καί προσωρινώς Πειραι
ώς, διότι τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν καί ώραν άπεπειράθη νά έξαγάγη θάθρα έκ τής Χώρας 520 δολ
λάρια Η.Π.Α. κοϊ 400.000 Λιρεττών Ιτα λία ς, ποσά
άτινα άνευρέθησσν κατόπιν έρεύνης. έντός τής χειραποσκευής του.
Τήν 19.15’ ώραν τής 5.11.1973 ύπό τής Υ.Π.Ε.Ν.
Πειραιώς συνελήφθη ό ΝΤΟΥΣΚΟΣ Λουκάς τοΰ Δημητρίου καί τής Ά ννη ς, γεν. τώ 1931 εις Πειραιά
κάτοικος όμοίως, Βασιλείου Μελέτη — Καίρη άριθ.
33, Μηχανικός Ε.Ν., διότι τήν άνωτέρω ήμερομηνίαν
καί ώραν άπεπειράθη νά έξαγάγη λάθρα έκ τής Χώ
ρος τό ποσόν τών 1800 δολλαρίων Η.Π. ’Αμερικής,
δπερ άνευρέθη κατόπιν έρεύνης έντός τής δερμάτι
νης τσάντας του καί κάτωθι χορτίνου βάοέως αυτής.
Υπό τής Υ.Π.Ε.Ν. Ελληνικού, τήν 30.10.1973
καί ώραν 09,10" συνελήφθη ό ΜΠΛΑΧΑΒΑΣ 'Αθα
νάσιος τού Ίωάννου καί τής Μσρίας, γεννηθείς τφ
1932 έν Μεταξά ΚοΖάνης, κάτοικος Βρυξελλών
Βελγίου κοί προσωρινώς Μεταξά ΚοΖάνης, διότι τήν
άνωτέρω ημερομηνίαν κοί ώραν κατελήφθη άποπειρώμένος τήν λαθροίαν έξαγωγήν έκ τής Χώρας τοΰ
ποαοΟ τών 17.800 έλληνικών δραχμών, άνευρεθέντος κατόπιν έρεύνης έντός τοΰ θυλακίου τοΰ σοκκακίου του.

τήν έπίσκεψιν των έπισήμων είς τόν
Τροχονόμον τής Πλατείας 'Ομονοίας.
Ό Πρωθυπουργός κ. Άνδρουτσόπουλος, 6 'Γπουργός Δημοσίας, Τάξεως
κ. Τσουμάνης, δ ’Αρχηγός ’Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Μιχελής καί δ προϊ
στάμενος τοΟ Μικτού ’Επιτελείου ού
Υπουργείου Δημ. Τάξεως στρατηγός
κ. Βαρνάβας. Είς τήν δευτέραν σει
ράν. Έ κ των άνω: ’Από τήν έπίσκεψιν τού κ. ’Αρχηγού Α.Π. είς Τρο
χονόμον τού Πειραιώς, στιγμιότυπα
άπό τήν διανομήν άναμνηστικών ΰπό
τής Τροχαίας ’Αθηνών είς τούς όδηγούς έπί τφ Νέφ νΕτει καί στιγμιότυπον, άπό τήν έπίσκεψιν τού ’Αστυ
νομικού Δ/ντοΰ ’Αθηνών κ. Λάμπρου
είς τόν Τροχονόμον έπίσης τής Πλατ
τείας 'Ομονοίας.
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Νέ α άπό τ η ν Κέ ρκυρα

Τ Η Ν 19.30 ώραν τής 9.12.73 καί εις
* τήν έντοϋθα σϊθουσαν τής 'Αναγνω
στικής Εταιρίας έλαβε χώραν διάλεΕις
τού Δ/ντοϋ τής 'Αστυνομίας Κέρκυρας
'Αστυν. Δ)ντοϋ Α ' κ. Δημητρίου ΝτΕιώρα μέ θέμα: «Άντιφών ό Ραμνούσιος,
ό πρώτος Δικηγόρος εις τήν Ιστορίαν».
Τήν διάλεΕιν παρηκολούθηααν άπασαι αί
Άρχα'ι τής Πόλεως, δπαντα τά μέλη τοϋ
Δικηγορικού Συλλόγου, όστις ύπήρΕεν
καί ό διοργανωτής τής διαλέΕεως, τό
Δικαστικόν Σώμα, πολλοί Ιατροί, Καθηγηταί Γυμνασίων καί έκπρόσωποι τού
'Ιερού Κλήρου καί πολλοί έκπρόσωποι
τού έπιστημονικοΰ κόσμου τής πόλεως.
Ή διάλεΕις ύπήρΕεν άπό πόσης πλευ
ράς έπιτυχής καί λίαν κολακευτικά σχό
λια ήκούσθησαν ύπέρ τοϋ όμιλητοϋ καί
τού Σώματος τής 'Αστυνομίας Πόλεων.
Κολακευτικώτατα ύπήρΕαν καί τά
σχόλια τοϋ Κερκυραϊκοϋ Τύπου. ΜεταΕύ τών άλλων ή έφημερίς «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ», έγραψε μεταΕύ άλλων καί τά
έΕής:
Υπήρξε κείμενον Οψηλής ρητορικής πιστότητος καί βαθείας έπιατημσνικής γνώσεως, ή διάλεξις τήν δποία,ν έδωσε είς
τήν ’Αναγνωστικήν Ε ταιρείαν Κέρκυρας
ώργανωθεΐσαν άπό τόν Δικηγορικόν Σύλ
λογον, δ Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Κέρ
κυρας κ. Δ. Ντζιώρας μέ θέμα: Άντιφών
δ Ραμνούσιος, ό πρώτος δικηγόρος εις τήν
'Ιστορίαν.
Ό δμιλητής, κάτοχος δύο πανεπιστη
μιακών πτυχίων, τής Παντείου καί τής
Νομικής Σχολής, άπεδείχθη άμα διαρκής
έραστής τής άρχαίας έλληνικής φιλοσο
φίας άπό τήν δποίαν έχει συλλέξει τάς
πλέον πολυτίμους άρχάς καί γνώσεις, ώ
στε δ Ιδιος νά άποτελή μίαν φυσιογνωμίαν
δχι άπλώς φιλοσοφικώς
κατηρτισμένην
άλλά καί έξωπλισμένην μέ τάς δυνατότη
τας προβολής τοδ άρχαίου πνεύματος είς
τάς άπιθάνους του διαστάσεις.
Ό κ. Ντζιώρας προέβη είς άνατομίαν
τής πρώτης νομικής φυσιογνωμίας τού
Κόσμου, δπως ύπήρξεν ό Άντιφών δ
Ραμνούσιος, μέ ένάργειαν καί σαφήνειαν
καί φραστικήν χάριν άλλά καί άπλότητα
σπανίαν. Κυριολεκτικώς δ δμιλητής έγοήτευσε, αυνήρπασε καί πρααέφερε γνώσεις
καί στοιχεία τού άρχαίου Ελληνικού πνεύ
ματος σόδαρώτατα καί πολυτιμώτατα.
Τόν δμιλητήν παρουσίασεν είς τδ έκλεκτόν καί πολυάριθμον άκροατήριον δ Πρό
εδροί ιού Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας κ. Στεφ. Φακιολάς.
’Οφείλονται θερμότατα συγχαρητήρια
καί είς τόν δμιλητήν καί είς τόν Δικη
γορικόν Σύλλογον πού ώργάνωσε τήν διάλεξιν καί είς τήν ’Αναγνωστικήν 'Ε τα ι
ρίαν Κερκΰρας, ή δποία μέ έκδηλώσεις
πνευματικάς σάν αύτήν τοδ παρελθόντος
Σαββάτου συμβάλλει είς τήν άνάπτυξιν καί
διατήρησιν ύψηλής στάθμης, πνευματικής
ζωής καί κινήσεως.
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X
ΗΝ 11.30 ώραν τής 7ης τρέχ. μη*
νός καί είς τό οίκημα τής Άστυν.
Δ/νσεως έλαβε χώραν σεμνή τελε
τή, κστά τήν όποιαν ό Διευθυντής τής
Αστυνομίας Κέρκυρας, Άστυν. Δ/ντής
Α" κ. ΝΤΖΙΩΡΑΣ Δημήτριος, όπένειμε
βαρύτιμα έπαθλα είς τούς νικητάς τών
έσωτεριικών όγώνων
σκοποβολής τής
Αστυνομικής Δ/νσεως Κέρκυρας.
Ό κ. Διευθυντής, άιροϋ έν αρχή άνειρέρθη είς τό άθλητκόν Πνεύμα καί τήν
πανορχαίαν προέλευσίν του, ύπεγρόμμισε τήν άΕίαν τοϋ αθλήματος τής σκο
ποβολής, ιδιαιτέρως είς τούς αστυνομι
κούς ύπαλλήλους, καθ' όσον άποτελεϊ
άριστσν μέσον έπαγγελματικής καταρτίσεως τούτων. Αποτελεί δέ παράδοσιν
είς τό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων,
ή όποια άναδεικνύεται συνεχώς καί έπί
σειράν έτών Πρωταθλήτρια 'Ελλάδος καί
’ Ενόπλων Δυνάμεων, πλήθος δέ σκοπευ
τών τού Σώματος τυγχάνουν μέλη τής
Εθνικής Ομάδας τής 'Ελλάδος.
Οί νικηταί τών σκοπευτικών αγώνων
ήσαν οί κάτωθι, οϊτινες έλαβον μέρος
είς τά άγωνίσματα, 'Αεροβόλου τυφεκί
ου, άεροβόλου πιστολιού, Καραμπίνας
STANDAR τριών στάσεων (πρηνηδόν
—γονυπετώς — όρθίως) καί ύπηρεσιακού περιστρόφου.
Ύπαβτυν. Α' ΠΡΙΟΝΑΣ Διονύσιος.
Άρχιφύλαξ ΚΟΜΙΑΝΟΣ Αριστείδης.

Γυναίκα - Άστυφύλαξ ΓΑΡΔΙΚΑ— 1ΆΡΙΝΗ Ναυσικδ.
Άστυφύλαξ ΚΙΤΟΓΤΣΗΣ Θεόδωρος.
»
ΧΡΟΝΟΠΟΓΛΟΣ Νικόλαος.
»
ΧΡΗΣΤΟΓ Σπυρίδων
»
ΚΡΟΓΣΤΑΛΛΗΣ Μιχαήλ.
Σημειωθήτω ότι ή υπηρετούσα είς τήν
δύναμιν τής Άστυν. Δ/νσεως Κερκύρας
ΆστυφύλοΕ Κα ΓΑΡΔΙΚΑ — ΓΑΡΙΝΗ
Ναυσικά, έκέρδισεν οπαντας τούς άρρενας συναδέλφους της είς τό άγώνισμα τοϋ άεροβόλου τυφεκίου καί έπρώτευσεν είς τούς προσφάτους τελεσθέντας Πανελληνίους Αγώνας σκοποβολής
είς τό άγώνισμα τής καραμπίνας τριών
στάσεων. Τυγχάνει δέ μέλος τής Εθνι
κής Σκοπευτικής Όμάδος,
*
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ο
μίλου Κυριών Φίλων Αστυνομίας Κερ
κύρας, συνελθόν μετά τάς άρχαιρεσίας,
συνεκροτήθη είς Σώμα ώς κάτωθι:
Πρόεδρος: Κα Μαρία Δεσύλλα.
Αντιπρόεδρος: Κα Βασιλική Καρόδη.
Γεν. Γρομματεύς: Κα Φανή Αναστα
σίου.
Ταμίας: Βαλεντίνη Πιριγκάκη.
Ειδική Γραμμαιτεύς: Κα Νεστωρία
Γραμμένου.
Μ έλη: Κα Κασταμονίτου, Α. Πυλαρινού, Μ. Μακρίδου καί Α. Παναπυρίδου.

Ό Πρόεδρος τοδ Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Φακιολάς έπέδωκεν τιμής ένεκεν πρός τόν κ. Ντζιώραν τιμητικόν Ιστορικόν έγγραφον έν
φωτοαντιγρά,φψ.

λοφόνος — έξώντωσε συνολικά 13 ’Αμερι
κανίδες, δλων τών ήλικιών καί κοινωνι
κών τάξεων.
Η ΣΓΖΪΤΟΣ

ΤΟ «ΤΕΡΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ»
ΕΞΗΓΕΙ ΤΟΥΣ
ΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ
«ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ νά σκοτώνω και
μετά νά βλέπω τά θύματά μου στήν
τηλεόρασι», είχε πει 6 Στραγγαλι
στής τής Βοστώνης σέ μιά έκμυστήρευσί του λίγο πριν δολοφονηθή και ό ίδιος προχθές, στήν φυ
λακή του τής Ν. 'Υόρκης.
«ΠΗΓΑΙΝΑ στό σπίτι μου πά
ντοτε μετά τόν φόνο καί έβλεπα τήν
συνέχεια στήν όθόνη. Καί τότε έκλαιγα σάν μωρό παιδί. Χριστέ μου,
έλεγα, σκέψου νά μέ άνακαλύψουν
μιά μέρα».
LJ

ΙΣΤΟΡΙΑ τοδ παρανοϊκοί αύτοδ έγκληματία, πού έκλεισε τήν Δεοτέ
ρα μέ τόν δικό του μυστηριώδη φόνο— μέ
ξυράφι — σέ ήλικία 42 έτών, δπήρξε μιά
άπδ τϊς πιδ σκοτεινές σελίδες στά διεθνή
ποινικά χρονικά.
Ό "Αλμπερτ ντέ Σάλβο, γνωστότερος
ώς «Στραγγαλιστής τής Βοστώνης», άρχι
σε τήν έγκληματική σταδιοδρομία του τό
1962, δταν χτύπησε τήν πόρτα μιάς μονα
χικής γυναίκας, 55 έτών, έμφανιζόμενος
σάν δδραυλικός καί ρωτώντας την άν είχε
τίποτε γιά έπισκευή.
Λίγη ώρα άργότερα, τό πρώτο θύμα τοδ
ντέ Σάλβο έπλεε νεκρό στή μπανιέρα τοδ
σπιτιοδ. ΟΙ ίατροδικασται διεπίστωσαν, δτι
είχε προηγηθή βιασμός. Μέ τόν Ιδιο άκριβώς τρόπο— έπισκεαστής, βιαστής, δο

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ, πού έβλεπαν τόν ντέ Σάλβο
καί ύποπτεύονταν τήν δραστηριότητά του,
δίσταζαν νά τόν καταδώσουν στήν ’Αστυ
νομία άπό φόβο γιά τϊς δικές τους γυναί
κες, δταν θά βρίσκονταν μόνες. "Ετσι, έξ
αιτίας τοδ «Στραγγαλιστή», οΐ άνατολικές
πολιτείες τών Η.Π.Α. εζησαν μέσα στόν
τρόμο έπΐ πέντε δλόκληρα χρόνια, “ΰσπου, δ δολοφόνος συνελήφθη, τό 1964,
γιά τέσερις μόνον βιασμούς μέ φόνο καί
βαθμιαία ώ'ίολόγησε καί τούς ύπόλοιπους.
«"Επρεπε νά είναι κανείς σκληρός έκείνα τά χρόνια, γιά νά έπιζήση, έξήγησε
πρό ήμερών δ ντέ Σάλβο στόν δημοσιογρά
φο Στήβ Ντανλήβυ, πού μελετούσε τήν περίπτωσί του. "Ολοι ot φίλοι μου ήααν
σκληροί καί έγώ δέν θά είχα πρόσωπο νά
φανώ στόν ύπόκοσμο δν ήμουν τρυφερός».
Qi φίλοι τοδ ντέ Σάλβο γνώριζαν αόρι
στα, δτι ήταν ικανός νά σκοτώση, άλλά
δχι καί δτι ήταν αύτός δ περιβόητος
«Στραγγαλιστής». ΟΙ ψυχίατροι, πού τόν
έξήτασαν στις φυλακές, άπέδωσαν τήν άπίστευτη βαρβαρότητά του στό περιβάλλον
δπου μεγάλωσε καί σέ κάποια Ισως έγγενή «κλίσι» του.
Μιά πειστικώτερη έξήγησι έδωσε, δ Ι
διος στόν Ντανλήβυ:
— Στό σέξ, ήμουνα σωστός θρδλος, είπε.
Καμμιά γυναίκα δέν μπορούσε ν’ άντισταθή στή γοητεία μου. Δέν ξέρω τί μ’ έκα
νε νά σκοτώνω μερικές άπδ αύτές. "Ισως
δμως νά φταίη τό γεγονός, δτι ήθελα νά
έκδικηθώ τά γυναικείο φ ύ λ ο ...
— Γιατί; ρώτησε δ Ντανλήβυ.
— Δυστυχώς, δπήρχε μία, πού δέν ήθελε
οδτε νά μέ βλέπη στά μάτια τ η ς . ..
"Ηταν ή σύζυγος τού τέρατος. Γιατί δ
ντέ Σάλβο είχε ήδη παντρευτή λίγα χρό
νια πρίν άρχίση τούς φόνους.
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ισχυριζόταν, δτι ή άπέχθεια τής
γυναίκας του γιά τόν Ιδιον, ήταν πού τδν
ώδήγησε στό έγκλημα.
— "Ημουν πολύ σέξυ — λέει—καί αύτό
δέν άρέσει σέ μερικές γυναίκες. Ξέρεις,
έχω γνωρίσει σεξουαλικά τουλάχιστον
4.000 γυναίκες. ΤΙς περισσότερες διά τής
βίας, άλλά γνώρισα καί μερικές μέ γλυκό
τρόπο. . .
Τό 1967 δ ντέ Σάλβο καταδικάστηκε
γιά ένοπλη ληστεία, φόνο καί βιασμό.
Στήν άρχή τόν έστειλαν σέ ψυχιατρείο,
άλλά δύο άδέλφια του τόν βοήθησαν νά
δραπετεύση. Συνελήφθη πάλι καί φυλακί
στηκε. *0 τότε γενικός είσαγγελεύς Μαοσαχουσέττης Έ λ λ ιο τ Ρίτσαρντσον (προσ
φάτους δπουργδς Δικαιοσύνη) τόν έστειλε
στις φυλακές Νέας Τόρκης, γιά μεγαλύ
τερη άσφάλεια.
’Εκεί τόν έπισκεπτόταν τακτικά τόν τε
λευταίο καιρό μιά γυναίκα, πού κρατούσε
συνήθως στήν άγκαλιά της Ινα μωρό. Κα
νείς δέν έμαθε ποτέ ποιές άκριβώς ήσαν
οί σχέσεις τους. "Ηταν παλιά του έρωμένη; Πρόσφατη θαυμάστριά του; Τό γε
γονός είναι, δτι τώρα ένα μέρος τών δποψιών πέφτουν στήν μυστηριώδη έπισκέπτρια.
”Η σέ συγκρατουμένους τού ντέ
Σάλβο, πού τδν άντιπαθούσαν γιά τούς άτέλειωτους κομπασμούς του γιά τό σέξ;

(Σονέχενα έκ τής σελ. .32 )
αν καί εκείνη. . . άνεϋρε τόν άπολέσσντο! Τήν αυτήν ήιμέραν, ύπάλληλος τρόλλεϋ, εύρήκε πλαστικόν πορτοφόλι περιέχον 100 χιλιάδας δραχμών.
Ανήκεν
εις τόν Γερ. Π. Μ., έτών 63, ό οποίος
είδοποιήθη καί τό παρέλαβε. Καί έρχόμεθα εις τό χθεσινόν: Ή σχετική εϊδησις δημοσιεύεται ύπό τόν τίτλον «'Έντι
μος πολίτης» παραπλεύρους άλλης . . .
άντιθέτου είδήσεως, μέ τόν τίτλοιν «Σύλληψις κλέπτου»! Ό δεύτερος είχε διαπράΕει έπτά κλοπάς, εις διάστημα 20
ήμερών. Ό πρώτος εύρήκε, εις τήν άκτήν ΤΖελέπη τού Πειραιώς, 61.000
δραχμών, αί όποϊαι καί άπεδόθηααν, διά
τού Λιμεναρχείου, εις τόν δικαιούχον.
Θά παραδεχθώμεν, υποθέτω, ότι εις τήν
υλιστικήν έποχήν μας, γεγονότα αύτού
τού είδους μάς δίδουν τήν άσφαλή κοί
παρήγορον έντύπωσιν, άτι ό κόσμος δέν
είναι τόσον κακός, όσον μάς άρέσει νά
πιστεύωμεν καί ότι τό άνθος τής έντιμότηττος εύδσκιμεϊ εις τήν ψυχήν καί τά
πνεύμα πολλών συνανθρώπων μας. Καί
δέν είναι δάσκαλον νά τακτοποιηθή ό
«εύρίσκων» μέ τήν συνείδησιν του, δταν
τού τύχη ένα εύρημα εις χαρτονομίσμα
τα: «” Ας έπρόσεχε!»,
Γιά ν' άφήνη
έτσι τόσον χρήμα, θά πή, άτι δέν έχει
άνάγκη!», «Μιά φορά μού γέλασε ή τύ
χη καί θά τήν κλωτσήσω;».
Ούδεμία
τοιαύτη άναπαυτική σκέψις εις τούς κα
λούς άνθρώπους. Σπεύδουν καί παραδί
δουν τά ευρισκόμενα, οσον τό ταχύτερον ήμποροϋν, γιά νά συντομεύσουν τήν
άγωνίαν τού άφηρημένου. Συνήθως δέ,
οί άνευρίσκοντες είναι πτωχοί, δΓ ό καί
αί σχετικοί ειδήσεις δημοσιεύονται μέ
τόν τίτλον «"Εντιμος βιοπαλαιστής»!.
Μόνον, πού 'άπό τάς ειδήσεις αύτάς, άπουσιάΖει καί ένας άλλος τίτλος, τήν παράλειψιν τού άποίου έπισημαίνει ό έπιστολογράφος» «Αθηναίος Τεχνικός»:
«Προχκχλεϊ τήν δυσφορίαν τοδ άναγνώστου τής είδησεογραφίας, εις τόν Τύπον
τό γεγονός, δτι, κατά κανόνα, έντιμοι 6ιοπαλαισταί, άξιοι πόσης τιμής άπό μέρους
τής κοινωνίας, καθότι άνευρίσκοντες με
γάλα ποσά άπολεσθέντων χρημάτων τά
παραδίδουν εις τήν ’Αστυνομίαν, άναφέρονται Α π λ ώ ς μέ τό δνομά των, χωρίς τήν
φροντίδα νά προτάσσεται τούτου, ώς θά
ώφειλε, τό «κύριος»! Εποπτεύομαι, δτι ή
παράλειψις αδτη όφείλεται εις τόν γρα
φειοκρατικόν δδοστρωτήρα τοδ συντάκτου
τοδ άστυνομικοδ δελτίου, δ όποιος έφαρμόζει τό Ιδιον τυπικόν διά τούς εύπολήπτους άνθρώπους καί διά τούς διαρρήκτας».
Ό άνογνώστης έχει δίκαιον. Εάν ά
εύρίσκων 50, 100, 150 χιλιάδας δρα
χμών καί παραδίδων ταύτας, δέν είναι,
«■κύριος», ποιος είναι;
Καί κατά τήν
ίδικήν μου γνώμην, είναι, όχι άπλώς
«κύριος», άλλά κάτι πολύ περισσότερον.
Ο ΑΛΛΟΣ
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Χριστολουκάς Λουκά' καί Κουβάς Σωτή
ριος.

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΑ

ΝΕΑ ΜΑΣ

Προαγωγαι
Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδοθέντος έν Ά θήναις' τήν 25.11.73 καί δήμο
σιευθέντος εις τδ ύπ’ άριθ. 426 Φ.Ε.Κ.
(τ. Γ ') τής 25.11.73, βάσει τδ>ν διατά
ξεων τοΟ Ν.Δ. 139/69, προήχθη εις τδν
βαθμόν τοδ Άρχηγοδ καί έτοποθετήθη ΆρΧήΥ^ε ’Αστυνομίας Πόλεων δ 'Γπαρχηγδς
Μιχελί)ς Σπυρίδων τοΟ Ίωάννου.
Προήχθη ώσαύτως εις τδν βαθμόν τοδ
ΤπαρχηγοΟ κα! έτοποθετήθη 'Γπαρχηγδς
,τοΟ Σώματος δ Άστυν. Δ/ντής Α' Ζερβολέας Ιω άννης.
Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδοθέντων έν Άθήναις, προήχθησαν οΐ κάτωθι
’Αξιωματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, πρδς
πλήρωσιν δφιαταμένων κενών όργανικών
θέσεων, έκ τοΟ έν ϊαχύΐ πίνακος προακτέ
ων τοδ έτους 1973, ώς άκολοόθως:
A. 1) Εις τδν βαθμόν τοδ Άστυν. Δ/ντοδ
A' ot Άστυν. Δ/νταΙ Β ' Πατσιοόρης Χρί
στος καί Κατσέλης Χαράλαμπος, κατ’ άρ
χαιότητα καί 2) εις τδν βαθμόν τοδ Άστυν.
Δ/ντοδ Β ' οί Αστυνόμοι Α' Κολεόρης
Σπυρίδων, Γώγος ’Ιωάννης, Μΐχος Γεώρ
γιος, Φιλιππακόπουλος Διονύσιος καί Παπαμακάριος ’Ιωάννης, κατ’ έκλογήν, καί
Άναγνωστάκης Αλέξανδρος, Μοιρισκλάβος Νικόλαος, Άλεξδπουλος Κοσμάς καί
Τσαγκαράκης Γεώργιος, κατ’ άρχαιότητα.
Β. 1) Εϊς τδν βαθμόν τοδ Αστυνόμου Α’
ot Αστυνόμοι Β ' Σκλαβοδνος Σταμάτιος,
Άντωνόπουλος Άργύριος, Φερέτος Εΰστάθιος, Δρακόπουλος Γεώργιος, Μπάμπαλης
Πέτρος, Σκορδάς Αντώνιος, Σαντάς Στυ
λιανός, Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Μηλιώνης Σπυρίδων, Μίχος Κων) τίνος, Κουρέλης Γεώργιος καί Σοδλτος Νικόλαος,
κατ’ έκλογήν κα! 2) Σταματόπουλος Άνδρέας, Χαρκιολάκης Αναστάσιος, θωμόπουλοΐζ Γεώργιος, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Άγάθος Γεώργιος, Μπαρμπαροόαης
Λεωνίδας, Άλεξόπουλος Σωκράτης, Χριστιάς Σπυρίδων,
Γιάνναρος Ευάγγελος,
Φωτόπουλος Σωτήριος καί Δεληγιώργης
Ιω άννης κατ’ άρχαιότητα.
Γ. Εις τδν βαθιτδν τοδ Αστυνόμου Β'
ot Τπαστυνόμοι Α ' Σβούκας Αλέξανδρος,
Καραθανάσης Κων)τίνος, Βασιλείου Δημήτριος, Λαμπρόπουλος Μαρίνης, Χριστόπουλος Κων)τίνος, Γκουρβέλος Ά δάμ, Μα
ρίνος Χρίστος, Μάρκου Παναγιώτης, Μου-

90

τζουρώνης Κων)τίνος,
Παρίσης Φώτης,
Άδαμόπουλος Γεώργιος, Φειδάς Βασίλει
ος, Λιβάνιος Άνδρέας, Άντωνόπουλος Ι 
ωάννης, Κυριακουλάκος ’Ιωάννης, Σπανέας Στυλιανός, Γκέκης ’Ιωάννης, Ουρανός
Μιχαήλ, Συρίγος Στυλιανός, Παπασπηλιόπουλος Κων) τίνος, Παυλόπουλος Κων) τί
νος, Κουρής Σπυρίδων, θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης, Σπανός Όδοασεΰς, Κορδάτος
Παναγιώτης, Λύρης Παναγιώτης, Μπούγαλης Χαράλαμπος, Βλάχος Αθανάσιος,
Λιάσκος Λουκάς, Λεπεαιώτης Γεώργιος
καί Σταυρακάκης ’Εμμανουήλ.
Δ. Εις τδν βαθμόν τοδ Αστυνόμου Α'
ot ΆστυκτηνΙατροί Αστυνόμοι Β ' Άνδρίτσος ’Ιωάννης, Κούτρας Νικόλαος, Αιάσκας Κων) τίνος, Ματραλής Θεοφάνης,
Μόσχος Γεώργιος καί Γκλαίέτας Βασίλ.,
κατ’ έκλογήν, καί Λαμπρόπουλος Ή λίας,
κατ’ άρχαιότητα.
’Επίσης, διά Προεδρικού Διατάγματος,
έκδοθέντος έν Άθήναις προήχθησαν ot κά
τωθι Αξιωματικοί Αστυνομίας Πόλεων,
πρδς πλήρωσιν δφισταμένων κενών όργανι
κών θέσεων, έκ τών έν ΐαχύϊ πινάκων προ
ακτέων τοδ έτους 1973, ώς άκολοόθως:
1) Είς τδν βαθμόν τοδ Άστυν. Δ/ντοδ
A' ot Άστυν. Δ/νταΙ Β ' Παπαχρίστου ’Ι 
ωάννης, Καρακίτσος Αναστάσιος, Γιαννημάρας
Κων)τίνος, Ντόντος Ά γγελ ο ς,
Μπαλόπουλος ’Ιωάννης και Ζιάννης Διο
νύσιος, κατ’ έκλογήν, 2) είς τδν βαθμόν
τοδ Άστυν. Δ/ντοδ Β' ot Αστυνόμοι Α'
Καλογεράκος Μιχαήλ, Σωτήργος Γεώργι
ος, Πέππας Βασίλειος καί Φυχογυιός Ή 
λίας, κατ’ έκλογήν καί Γκιώνης Χρίστος
καί Καραμούζης Παναγιώτης, κατ’ άρχαιό
τητα, 3) είς τδν βαθμόν τοδ Αστυνόμου
A' ot Αστυνόμοι Β ’ Μπούρας Γεώργιος,
Καραπαναγιώτης Κων) τίνος, Κουκουβΐνος
Αναστάσιος καί Δανέλλης Κων) τίνος κατ’
έκλογήν, καί Φυχογυιδς ’Ιωάννης καί
Ξανθάκος Βασίλειος, κατ’ άρχαιότητα, 4)
είς τδν βαθμόν τοδ Άστυνόιιου Β ' οί 'Γπαστυνόμοι Α' Κατσαρέας Γεώργιος, ’Ιω
νάς ’Ιωάννης, Καρούμπαλης Παντελής,
Σκούρας Γεώργιος, Συκιωτάκης Αντώνιος
καί Καψσκαβάδης Αλέξανδρος, κατ’ άρ
χαιότητα.
Ωσαύτως, οί κάτωθι Άστυν. Δ/νταΙ Α ',
δντες άρχαιότεροι τοδ έν παραγράφψ 1
προαχθέντος δμοιοβάθμου τών, προήχθη
σαν έπίαης είς τδν βαθμόν τοδ Τπαρχηγοδ καί έτέθησαν έκτδς όργανικών θέσε
ων, έπΐ ένα μήνα: Οικονόμου Νικόλαος,
Κωστήρης Χρίστος, Μαρίνος Διονύσιος,

Δ ι’ άποφάσεως τοδ κ.
Άρχηγοδ,
προήχθησαν είς τδν βαθμόν τοδ Τ παρχιφύλακος οί κάτωθι Αστυφύλακες, οΐτινες
κατελήφθησαν ύπό τοδ δρίου ήλικίας τήν
31.12.73, Σωτηρόπουλος Κ., Γυφτονικολός
Ν., Πούλης Ί . , ΠανοΟτσος X., Ζέρβας Μ.,
Ζούκας Ή λ ., Μπουλουγούρης X., Γιαννακούλιας Ν., Λάσκαρης X., Τσαπάρας Κ.,
Μπαντούλας Ά ., Βοσκάκης Δ., Κονταξής
Ί . Δημητρίου Δ., Μπισχινιώτης Ά ., Καρασοδλος Β., Άλκούσης Κ., Στεργιάννης
Π., Κοντός Δ., Φόφολος Ί . , Μπουρμποός
Ν., Τσιριγώτης X., Λιάπης Γ., Μανουσάκης Ε., Χαλκιάς Γ.,
Λυγκόπουλος Κ.,
Άπανωμεριτάκης Ή ., Κουρής Μ. Κοόσης
Γ., Κελεπούρης Ε. Κίος Κ ., Σταθόπουλος
Κ., Σαμαριΐάκης Γ., Κωνσταντίνου Γ.,
Γεωργακάκος X., Σπίνος Δ ., Σμυρλάκης
Π., Μαραβελάκης Ε ., Διονυσίου Δ., Σταθακόπουλος X., Μπραουδάκης Ν. Χοδσος
Τ. καί Μανωλίτσης Ν.
Ωσαύτως, δι’ άλλης άποφάσεως τοδ κ.
Ά ρχηγοδ, προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοδ
Ύπαρχιφύλακος, πρδς κάλυψιν κενών όρ
γανικών θέσεων, ot κάτωθι Αστυφύλακες:
Βλάχος Ν., Γεωργόπουλος θ ., Ρουτσάκος
Ν., Κούκιος Ε. Σταματίου X., Παναγούλιας Κ., Κωτσαίτης Ά ., Νικολόπουλος
Ζ., Χριστόπουλος Γ., Μπάρκας Π., Καραμπέτσας θ ., Λημναϊος θ ., Παπουτσής Δ.,
Παπατριανταφύλλου Ν. Κουταόπουλος Ε .,
Μπέλμπας Κ. Άνδρεαδάκης Ί . Σταυρόπουλος Ά ., Κατσούλης Ή ., Καπράλος Ί . ,
Κωνσταντόπουλος Ά ., Γουλής Κ., Γιάγκος Ί . , Παπαδέρος Ν., Βαλαρής Δ., Τρέκλας θ . Φιλιππάκης Ί . , Τσιρώνης Β.,
Τσάσης Γ., Κορίζης θ ., Λευθεριώτης Γ.,
Λιάπης Ν., Αναστασίου Π.,
Βελέντζας
Ί . , Βλάχος Γ., Άνδριανοδ Ά ., Μαυροβιδής 2·, Γκοτσόπουλος Ά . καί Ζερίτης

Άποστρατεϊαι
Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδοθέν
τος έν Άθήναις τήν 2.10.73 καί δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ άριθ. 331 Φ.Ε.Κ. (τ.
Γ ') τής 2.10.73, βάσει τών διατάξεων τών
άρθρων 42 καί 56 τοδ Ν.Δ. 139/69, άπεστρατεύθη δ Α ρχηγός Αστυνομίας Πόλεων
Γιαννοΰλης Κων)τίνος τοδ Βασιλείου, ώς
εύδοκίμως τερματίσας τήν έν τή Άστυνομίφ σταδιοδρομίαν του. Ο δ τ ο ς θ ά
διατηρή
έ π ΐ τ ι μ ή τ ό ν τί
τ λ ο ν τοδ Ά ρ χ η γ ο δ
Αστυ
ν ο μ ί α ς
Πόλεων.
'Ωσαύτως, διά Προεδρικού Διατάγματος,
έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 3.10.73 καί
δημοσιευθέντος είς τό δπ’ άριθ. 332 ΦΕΚ
(τ. Γ ') τής 3.10.73, βάσει τών διατάξεων
τών άρθρων 42 καί 56 ττοδ Ν.Δ. 139/69,
άπεστρατεύθη δ 'Γπαρχηγδς Αστυνομίας
Πόλεων Καλτσάς Γεώργιος τοδ Ιίων)τίνου,
ώς εύδοκίμως τερματίσας τήν έν τή Άστυνομίφ σταδιοδρ ομίφ του. Ο δ τ ο ς θ ά
διατηρή
έπί τ ι μή τδν τί
τλον
τοδ ' Γ π α ρ χ η γ ο δ
Α
στ υν ο μ ί α ς
Π ό λ ε ω ν , προαγόμενος, έν άποστρατείφ είς τδν βαθμόν τοδ
Άρχηγοδ Αστυνομίας Πόλεων.

Έπιστολαι
ΙΩΣΗΦ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ S.A.

ΠΑΝΑΜΑΣ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΑΝΠΥ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ όριθ. 1 7 -1 9
Π ε ι ρ α ι ε ύε
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
κ. Μιχελήν Σπυρίδωνα

Αθήνας
Αγαπητέ Κύριε 'Αρχηγέ,
Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησι όνέγνωσα
τήν έκθεσιν έπί τής δραοτηριότητος τής
Αστυνομίας Πόλεων, πού είχατε τήν κσλωσύνην νό μάς όποστείλητε.
'Εκτός τής άρίστης έμφανίαεως καί
έκτυπώσεως τής έπιθεωρήσεως τοϋ Αρ
χηγείου, τό όοα δημοσιεύονται δίδουν
μία όλακληρωμένη εικόνα τής προσφο
ράς τής 'Αστυνομίας Πόλεων στήν κοι
νωνική Ζωή τής Πρωτευούσης καί στήν
έΕασφάλισι τής πολυτίμου ήσυχίας τοϋ
πολίτου. Ακούραστη καί άγρυπνη φρου
ρός τής έννόμου ΤάΕεως ή Αστυνομία
Πόλεων, όπό τών άνωτάτων στελεχών
της μέχρι καί τοϋ τελευταίου άστυφύλακος, πράττει εύσυνειδήτως τό καθήκον
της, έΕοσφολίΖουσα τήν όμαλήν άνώπτυΕιν τής Ζωής, π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο υ σ α διά τής προληπτικής καί κατασταλ
τικής έπεμβόσεώς της τό ειρηνικά έργα
τοϋ λαοϋ τών μεγαλουπόλεων.
Σάς εύχαρτστώ καί οδς παρακαλώ άνελλιπώς νά μοϋ άποστέλλητε τήν έπιθεώρησιν αύτήν.
Έν Πειραιεί τη 13η Δεκεμβρίου 1973
Μέ έκτίμησι καί φιλία
ΣΗΦΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

φείον Ζωγράφου ό έ.σ. 'Αστυνόμος Β
ΣΙΣΜ ΑΝ Η Σ 'Αθανάσιος.
Ό έκλιπών έγεννήθη εις Άράχωβαν
Ναυποκτίας τό έτος 1904. Τό 1944 προήχθη εις ύπαστυνόμον Β ' τό 1947 εις
ύπαστυνόμον Α ', καί τό 1952 εις Αστυ
νόμον Β '. Άπεστρατεύθη τη αιτήσει του
τό έτος 1959 καταληφθείς ύπό τοϋ ο
ρίου ήλικίας.
'Υπηρέτησε εις όλος σχεδόν τάς υ
πηρεσίας τής
'Αστυνομίας, διακριθείς
διά τήν έργατικάτητα, τήν άγάπην του
ορός τόν συνάνθρωπον, τήν τιμιότητα
καί τήν ειλικρίνειαν, άρετάς διά τάς ό
ποιας έΕετιμάτο ύπό άνωτέρων καί κα
τωτέρων του.
Ό θάνατός, του έβύθισεν εις τό πέν
θος τούς συναδέλφους του, όσοι τόν έγνώρισαν καί τούς οικείους του.
Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν εις τήν τελευταίαν του κστοικίον, έκ μέρους τοϋ
Άστυν. Σώματος ό Αστυνομικός Δ/ντής
Β ' κ. Πετράπουλος Εύθύμιος, δστις καί
κατέθεσεν στέφανον έΕ άνθέων τής
Αττικής γής, προπέμψας τόν άείμνηστον συνάδελφον διά συγκινητικών λό
γων. Στέφανος έπίσης κατετέθη καί έκ
μέρους τής Πανελληνίου Ένώσεως Ά ποστράτων
ΆΕ/κών Άστυν. Πόλεων,
τής όποιας ό Γενικός Γραμματεύς έ.ά.
Άστυν. Δ/ντής κ. Παρίσης άπεχαιρέτησε εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν
άΕέχαστον συνάδελφον.
Τ ά «Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά
Χρο
νικά»,
σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α
ε ι ς
τό π έ ν θ ο ς
έπί
τ ψ
θανάτφ
τού έ κ λ ι π ό ν τ ο ς
Α σ τ υ ν ό μ ο υ ,
ε ύ χ ο ν τ α ι
εις τούς
συγγενείς
του
όπως
ό Πανάγαθος
Θεός
τ ο ύ ς
χαρίση
βάλσαμον
π α ρ η γ ο ρ ί α ς ,
ή δέ μ ν ή 
μη τ ο υ
άς
ε ί ν α ι
α ι ώ 
ν ί α.

ΒΑΣΙΛ. ΤΣΕΛΙΟΣ

ΑΘΑΝ. ΣΙΣΜΑΝΗΣ
Τήν 25.11.73 άπεβίωαεν ένταϋθα καί
τήν έπομένην έκηδεύθη εις τό Νεκροτα-

Νέα άποχώρησις άπό τούς έν συντάΕει συναδέφους. Πρόκειται περί τοϋ Ύπαρχιφύλακος Τσέλιου Βασιλείου. Ό
Βασίλειος Τσέλιος έγεννήθη εις Μεσ
σήνην Μεσσηνίας τό 1917. Κστετάγη
εις τό Αστυνομικόν Σώμα τήν 20 Αύγούστου 1943 καί άπεχώρησεν τήν 1.1.
1969 καταληφθείς ύπό τοϋ ορίου ήλι
κίας, μέ τόν βαθμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος. Διεκρίνετο διά τήν έργατικότητα,

τήν ύψηλήν περί καθήκοντος εύθύνην
καί έκέκτητο ικανά έπαγγελματικά προ
σόντα. “ Ητο πειθαρχικός καί έχαιρε τής
έκτιμήσεως άνωτέρων καί κατωτέρων.
Τόν μεταστάντα άπεχαιρέτησαν οι
συγγενείς, άρκετοί φίλοι καί γνωστοί,
ώς καί άνππροσωπεία τοϋ Σώματος ύπό
τής όποιας κατετέθη καί στέφανος εις
ένδειΕιν τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός
τόν άποχωροϋντα συνάδελφον.
Τ ά « Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ά ^ X ρ ο
ν ι κ ά», συμμετέχοντα εις τ ό ’πένθος,
ε ύ χ ο ν τ α ι
τήν έΕ ύψους παρηγο
ριάν πρός τούς συγγενείς καί τήν οικο
γένειαν αύτοϋ. Α ι ώ ν ι α
ή μνή
μη του.
Τό
χώμα
πού τ ό ν σ κ έ 
πασε,
ας ε ί ν α ι
έλαφρό.

ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΣ
Ή Αστυνομική Οικογένεια έθρήνηοε,
πρό όλίγων ήμερών, τήν άπώλειαν ένός
έκλεκτοϋ μέλους της.
Τήν 12.12.73 άπεβίωσεν ό ΆστυφύλαΕ Α.Μ. 18656 ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΣ Κων/
νος. Τήν κηδείαν του γενομένην τήν έ
πομένην εις τό Νεκροταφείον τής ιδι
αιτέρας του Πατρίδος, Γρανιτσέϊκα Η
λείας, παρηκολούθησε πλήθος κόσμου,
ώς καί άνππροσωπεία τής Αστυνομικής
Δ/νσεως Πστρών εις ήν ύπηρετοϋσε.
Ό Κωνσταντίνος Κουτρούτσσς έγεν
νήθη εις τό χωρίον Γρονιτοέϊκα Ηλείας.
Τήν 31.7.63 γεμάτος ιδανικά, έλπίδες καί όνειρα κστετάγη εις τό Σώμα
τής Αστυνομίας τών Πόλεων. Άφοσιωμένος εις τό καθήκον καί τά ιδανικά τής
Πατρίδος, τής Θρησκείας καί τής Οικο
γένειας, ύπήρΕε ύπόδειγμα άπό πόσης
άπόψεως. Αληθινόν κόσμημα όρετών,
υπήρΕεν ύπέροχος άνθρωπος, ύποδειγματικός Αστυνομικός καί άδαμάντινος
χορακτήρ.
Πρός τήν άγαπημένην καί προσφιλή
οίκογένειάν του, τά «Αστυνομικά Χρο
νικά» εύχονται όπως ό Πανάγαθος Θεός
ένσταλάΕη βάλσαμον παρηγοριάς εις
τούς οικείους του, τάΕη δέ τήν ψυχήν
αύτοϋ έν σκηναϊς δικαίων.
“Α ς ε ί ν α ι
έ λ α φ ρ ό ν
τό
χώμα
τής
«Πελοποννησ ι α κ ή ς
γής,
πού
τ ό ν
σ κ έ π α σ ε ,
ή
δέ
μ ν ή μ η
του
άς ε ί ν α ι
αι ώνι α.
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Μ Α ΡΤΙΟ Σ :

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ

Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΜΑΣ
ΙΑΝ ΟΥΑΡΙΟΣ : Τέλος τών έορτών καί άρχή διαίτης
παγκοσμίως γιά τήν άπόρριψι
τού περιττού βάρους πού συσ
σωρέυσαν οί γαλοπούλες καί
τά μελομακάρονα. Κατόπιν
τούτου καί προς άποφυγήν
συγχύσεως μέ τά κιλά έγκαταλείπονται οί εύχές «νά τά
’κατοστήσης», «καί τού χρό
νου διπλή», πού άντικαθίστανται μέ τό σύνθημα «κάθε
πέρισυ καί. . . χοντρότερα» !.
'Ο "Ηλιος μαζεύει καί τις υπό
λοιπες άκτϊνες του καί τις
βάζει στήν κατάψυξι. Τά διε
θνή προβλήματα μεταφέρονται άπό τήν σφαίρα τής
υδρογείου στή στρατόσφαιρα
καί έν συνεχεία εις τήν σφαί
ραν τού. . .
ποδοσφαίρου.
’Έ τσ ι τήν άρχηγία τών κομ
μάτων άναλαμβάνουν, γιά ένα
ξεροκόμματο, οί άρχηγοί τών
ομάδων Α ' κατηγορίας καί
ή πρωθυπουργία παραχωρεΐται στο δυνατώτερο παπούτσι
~ης χρονιάς.
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Διεθνής,

γενικώς, ύφεσις. Κατόπιν
τούτου οί ’Αμερικανοί πω λοϋν άτομικά μυστικά τ ω ν . . .
αστέρων τοϋ Χόλλυγουντ, οΐ
Ρώσοι άντικαθιστοΰν τούς κα
τασκόπους μ έ . . . μικρόφωνα;
ό Κάστρο ψαλιδίζει ελαφρώς
τά γένεια του καί οί ’Αλβανοί
συγχωρούν τούς μεγάλους πού
τούς άφησαν μικρούς, ένώ οί
Κινέζοι κατεδαφίζουν τό Σ ι
νικόν τείχος άντικαθιστώντας
το άπό χαρτί μέ σινική μελάνη.

Ερχεται τό Πάσχα, τά βαρελότα χ α 
λούν τόν κόσμο, ένώ ή χώρα
φλέγεται άπό τις ψησταριές.
Αυτό κάνει τόν "Ηλιο νά
σκάση άπό τή ζήλεια του καί
αφήνει τις άκτϊνες του νά
ςανακατέβουν, πράγμα πού μέ
τή σειρά του κάνει τις φού
στες ν’ άνέβουν καί τά μάξι
νά γίνουν σφουγγαρόπανα. Φυ
σικά οί καθαρίστριες πανηγυ
ρίζουν καί τά άπορρυπαντικά
πουλιούνται μέ τή σέσουλα.

ΜΑ’Ρ Ο Σ : Πρασινίζει ό τόπος. Αυτό κάνει θηρίο τόν
’Ολυμπιακό, πού γίνεται κατακόκκινος άπό τό κακό του.
'Η διεθνής μόδα ρίχνεται μέ
τά μούτρα στό γυμνό καί οί
άνδρες. . . στά θεάματα. Αύτό
μειώνει αισθητά τά εισιτήρια
:ών κινηματογράφων καί οί
έπιχειρηματίαι άπειλοΰν νά
μετατρέψουν τις αίθουσες σέ
Παλαί ντέ σπόρ ! ’Επεμβαίνει
ή Γ. Γραμματεία Α θ λ η τι
σμού καί τό πράγμα παραπέμπεται σ τή . . . διαιτησία.
ΙΟΥΝΙΟΣ : Τά πρώτα επαναστατικά μαγιώ μέ ένα
σκέλος κάνουν τήν έμφάνισί
τους, ένώ ή αιδώς εξαφανίζε
ται. Τά φρούτα κατακλύζουν
τις άγορές μέ συνέπεια τ ’
αγοραία άμάξια νά μετατραποΰν σέ κινητά μανάβικα. Τό
κόστος τής ζωής κατεβαίνει,
ένώ ή μέση διάρκεια ζω ής
άνεβαίνει κατά μερικά έκατοστά. . . τού δευτερολέπτου.
Αύτό κάνει τούς νεκροθάπτες
νά τά βάψουν μαύρα, ένώ ταυτοχρόνως
δημοσιεύουν στις
εφημερίδες αγγελίες μέ ■’■ό
περιεχόμενο : «Συντομεύετε --ή
ζωή σας ! Μήν άναβάλλης
γιά αύριο ό, α μπορεί νά
γίνη σήμερα. . . ».

ΙΟΥΛΙΟΣ : *0 "Ηλιος ψήνει τά πάντα μεταδίδοντας
τή μόδα τοϋ ψησίματος παν
τού. "Ετσι οΐ γυναίκες ψή
νουν τό ψάρι στα χείλη των
άνδρών τους, οΐ μαθηταί τά
ψήνουν μεταξύ τους, οι γέροι
ρίχνονται στο ψητό καί οί
πεθερές σουβλίζουν τις νύφες
τους. "Ολα αύτά κάνουν τά
ψητοπωλεία ν’ άγανακτήσουν,
μέ άποτέλεσμα νά πάψουν
άπό άντίδρασι
νά ψήνουν.
"Ετσι ό γϋρος σερβίρεται μισοψημένος καί τό βοδινό κρέας
άντικαθίσταται ά πό . . . άλογίσιο.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : Οί θερινοί κινηματογράφοι κάνουν
πιένες.
Τά έλληνικά μελό
—άγοράζετε έλληνικά — γ ί
νονται άνάρπαστα. Τό δάκρυ
πλημμυρίζει τά πάντα καί ή
άγορά λανσάρει τά μαντήλια
- τραπεζομάντηλα. Οί καραγκιοζοπαΐκτες γ ι’άντίδρασι προ
βάλλουν τό υπερθέαμα: «Κι ό
Καραγκιόζης πονά άλλά δέν
πείνα», πού προκαλεϊ πάταγο
καί άντικαθιστοϋν τό κερί
μ έ . . . λιβάνι, πράγμα πού
προκαλεϊ τά εύμενή σχόλια
των διπλωματών τοϋ Λιβάνου.
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β ΡΙΟ Σ : Σ ιή Μέση ’Ανατολή εξακολουθεί ή
άναταραχή, οπότε ό Ο .Η .Ε . άπειλεΐ νά την μετατρέψη άπό
Μ ΕΣΗ σέ ΑΠΩ. Αυτό ήρεμεΐ
κάπως τά πράγματα, άλλά εκ
νευρίζει φοβερά τήν ’Ιαπωνία.
Στό Τόκιο άπειλοϋν ομαδικό
χαρακίρι καί συγκροτούνται
συλλαλητήρια μέ τό σύνθημα :
«"Οχι, δέν θ’ άφήσουμε νά
μάς κοψοΜΕΣΙΑΣΟΥΝ». Ό
Ο .Η .Ε . δέχεται Μ ΕΣΗ λύσι,
πού τήν άνακοινώνουν Μέ
σες - "Ακρες.

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ : Συνεχίζεται ή κατάκτησις τοϋ Δια
στήματος. 'Ο πρώτος έπηνδρωμένος δορυφόρος απομα
κρύνεται άπό τήν έλξι τοϋ
Γαλαξία μας. Αύτό άνησυχεΐ
SJu
τούς γαλατάδες, πού άπειλοϋν
νά κονιορτοποιήσουν τ ό . . .
γάλα Οί νταντάδες ένθουσιάζονται, ένώ ό παιδόκοσμος
βγάζει υστερικές κραυγές. Τα
ραχές, άνησυχία, άνασφάλεια.
Τελικώς μέ έπέμβασι τής ε
ταιρείας Ύδάτων ή κατάστασις τίθεται υπό έλεγχον καί
οί γαλατάδες «ρίχνουν νερό
στό κρασί τους» καί, άπό
κεκτημένη ταχύτητα, στό γ ά 
λα τους.
ΔΕΚ Ε Μ Β ΡΙΟ Σ : Τελευταίος μήνας τοϋ έτους. 'Η
γυναικεία μόδα άφηνιάζει κυριολεκτικώς. Στό Παρίσι λαν
σάρεται τό ένα μόνο φρύδι,
ένώ στό Λονδίνο χαλάει κό
σμο. . . ή δεύτερη τεχνητή
μύτη ! 'Η φούστα άνεβοκατεβαίνει μέ άστραπιαία ταχύ
τητα καί εναλλάξ έβδομάδα
μέ έβδομάδα. Τό παράδειγμά
της άκολουθεΐ ό ’Ολυμπιακός
πού νικά καί νικιέται διαδοχικώς άπό 6λες τις ομάδες.
Καί του χρονου

Ο Κ ΤΩ Β ΡΙΟ Σ : Γενικαί αύξήσεις ! "Ενα πρωτοφανές
κϋμα αυξήσεων κατακλύζει
τήν Ε λλάδα. Αυξάνονται τά
πάντα. Οί μισθοί, οί συντάξεις,
οί φόροι, τά διόδια, οί γάμοι,
τά διαζύγια, οί φροντίδες καί
τό κόστος ζωής. Οί γυναίκες,
έπηρεασμένες άπό τό γενικό
κλίμα, αυξάνουν. . . τήν ήλικία
τους, οί άνδρες τις νυκτερινές
εξόδους, οί νέοι τά μαλλιά
τους καί οί νέες τό φάρδος
των παντελονιών τους. Μονα
δική έξαίρεσις ή μείωσις τοϋ
μίνι, πού τελικά διαμορφώνε
ται σέ. . . γιακά !
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α
Τ 0 ΠΤΩΜΑ είχε δρεθή στήν τουαλέτα,

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

ΑΡΙΘ.

81

2. Προσφέρεται είς νικητάς (άρχ.).
3. Φωνογράφος μέ δίσκους, περιέχον
τας μαθήματα πρός έκμάθησιν Εένων γλωσσών.
4

Αντιστρόφους, άρθρον είς τήν γενι
κήν — Άνσφέρεται είς τόν παρα
τατικόν (ρήμα) — Μας άλλάΖει τά
. . . φώτα (άρχικά).

ΟΡΙΖΟ ΝΤΙΟΣ:
1. ΠροσδιορίΖει μέρος τής. . . Ανατο
λής.
2. ΈΕ ούτής κατασκευάζονται καί καθρέπται — Τά λοιπά άπό. . . τά λοι
πά.
3. ΈορτάΖεται παγκοσμίως, άποτελεί
δέ τά πρόσχημα διά τήν στρώσιν
τής τσόχας.
4. Γνωστός τίτλος Αβησσυνών Φιλάρχων — Άγχέμαχον δπλον τών άρχαίων 'Ελλήνων.
5. Κατά τήν Έπανάστοσιν τού «21» ύπήρΕεν «κρησφύγετσν» τών Άρματωλών καί Κλεφτών (γεν.) — Μ ε
ταφορικούς, τά μεγάλης άΕίας, τά
άνεκτίμητα κοί άγαπημένα πράγμα
τα.
6. "Οταν είναι άναφορικόν χωρΙΖεται
διά κόμματος — Ξενικής προελεϋσεως λέΕις χαροκτηρίΖουσα, κυρίως,
τήν μουσικήν.
7. Προηγούμενα του 8α καθέτως καρ
ποφορεί δίς του έτους — Τού ποσειδώνος ύπάρχει είς τό Σούνισν ( α ί τ ) .
9. Κυρία άποστολή του τό άνομμα τών
κανδηλών τών Ναών, λέγεται καί
νεωκόρος.
10. Έπονται τοϋ τίτλου πολλών έπιχειρήσεων— ΈκφράΖουν τό μικρόν ροκέ εις τό σκάκι.
11. Αυτός άρνεϊται τό "Εθνος του (κυριαλ.).
ΚΑΘΕΤΟΣ:
1. Είναι τά προσφερόμενα δώρα τής
3 όριΖοντίως.
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5. Μερικοί

τό

τείνουν. . . βαρύκοον

(άνστρ.) — Νότα τής Ευρωπαϊκής
μουσικής κλίμακος.

*
μέ μιά σφαίρα ατό πίσω μέρος τού
κεφαλιού κ ι’ δ θάνατος είχε έπέλθει άκαριαΐα. Στό χέρι του κρατούσε άκόμα τήν
τσατσάρα πού χτενιζόταν.
Ό Μάκ Γκράθ κύτταξε ατό μοναδικό
παραθυράκι τής τουαλέτας. Τό τζάμι του
ήταν τελείως σπασμένο.
— Τό θύμα χτυπήθηκε από τό παράθυρο
είπε δ ιατροδικαστής.
Τό πτώμα τό είχε 6ρή δ σπιτονοικοκύ
ρης κ ι’ εΤχε ειδοποιήσει τήν άστυνομία.
Μιά άλλη ένοικος είχε τρέξει κ ι’ αύτή.
— "Ακόυσα δυδ πυροβολισμούς, είπε ό
σπιτονοικοκύρης, κ ι’ έτρεξα. Ήμουν στό
διπλανό δωμάτιο. Μπαίνοντας, βρήκα τόν
Ράντολφ — τό θύμα — έτσι δπως τόν
βλέπετε.
— Πείραξες τίποτα;
ρώτησε δ Μάκ
Γκράθ.
— Τίποτα άπολύτως.
Ό Μάκ Γκράθ γύρισε στήν κυρία.

—’Εσείς; ρώτησε.

7. Ήχητικώς, τρόφιμος τών Ματάλων.
8. Τό τέλος τοϋ. . .σήμερον — Προημενα τοϋ 5α καθέτως, ένίοτε, γίνον
ται ευσεβής έπιθυμίο (αίτ. πληθ.).
9. Πόλις τής Αιτωλίας (α ίτ.).
10. ΦωτίΖει άλλά καί θερμαίνει.
11. Συνήθως παροκινεϊ τούς δυστακτικούς.
I. Κο.

Κ ι’ έγώ δυό πυροβολισμούς άκουσα. "Ο
ταν έτρεξα, βρήκα τόν κύριο Μπέν — τόν
σπιτονοικοκύρη — στήν τουαλέτα. ’Εκείνη
τήν στιγμή έβγαινε νά είδοποιήση τήν ά
στυνομία.
Ό Μάκ Γκράθ έμεινε συλλογισμένος.
— Δύο σφαίρες, μουρμούρισε. Κ ι’ δμως,
δν ύπήρχε δεύτερη, έπρεπε δ καθρέφτης
πού ήταν μπροστά καί πού χτενιζόταν τό
θύμα, νά έχη καί δεύτερη σφαίρα.
Ό καθρέφτης, δμως, ήταν άθικτος.
—Καί δ πιό έξυπνος έγκληματίας, κά
ποιο λάθος κάνει, συνέχισε δ Μάκ Γκράθ.
Μπάρροου, δέν ξέρω δν δ κύριος Μπέν άπό
δώ είναι ένοχος, άλλά δέν έχω τήν ιδέα
δτι κάτι ξέρει κΓ έλπίζω νά μάς τό πή
σιήν αστυνομία.
Τί είχε γίνει;
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