ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

καί ή άπελευθέρωσις αυτών έπί λύτροις, ή άπαγωγή παιδιών, αί άεβοπειρατεΐαι, αί άπόπειραι έναντίον τί^ς ζωής διά βομβών, δι’ έκρηγνυομένων δεμάτων καί έπιστο
λών, αί έγκληματικαΐ πράξεις έκ
πολιτικών κινήτρων (φόνοι πολι
τικών προσωπικοτήτων), αί δολιοφθοραί καί τόσα άλλα.
'Η έγκληματικότης τών νεαρών
άτόμων έχει κατά τοΟτο ίδιάζουσαν
σημασίαν, ότι οί νεαροί έγκληματίαι είναι έκείνοι οί όποιοι ώς ένήλικες θά συνεχίσουν νά έγκληματοϋν καί δτι ή πρόληψις καί διόρθωσις τής νεανικής έγκληματικότητος είναι σχετικώς εύχερεστέρα
ή ή τής έγκληματικότητος τών
ένηλίκων.
Έλέχθη άνωτέρω, ότι ή βία είναι
μορφή έπιθετικότητος καί προθά
λαμος τής έγκληματικότητος. Δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, ότι ή βία
άπστελεϊ έν ταύτφ μορφήν έγκλη
ματικότητος. Διά τής άσκήσεως
βίας πραγματοποιείται ταυτοχρόνως έγκληματικότης. Ή όμηρία
π.χ., ή άπαγωγή άεροπλάνων, ή
διά τής βίας έκρίζωσις καί έκπατρισμός πληθυσμών καί τόσα άλλα,
άποτελοΟν βίαν καί έν ταύτώ έγκληματικότητα. Γνώρισμα δέ ώρισμένων πολιτικοκοινωνικών συστημά
των είναι ή συνεχής άσκησις βίας.
Ώ ς Ιδιαιτέραν έκδήλωσιν τής
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έγκληματικότητος δέον νά μνημονεύσωμεν τήν έπανεμφάνισιν τής
τρομοκρατίας, ήτις πρό δεκαετηρί
δων ήσκεΐτο παρά τών μηδενιστών
καί άναρχικών. Νϋν άποτελεΤ τρό
πον καί μέσον πρός έπίτευξιν κυ
ρίως σκοπών πολιτικών καί κοι
νωνικών.
Ή τρομοκρατία άσκουμένη διά
τής σκληρός έγκληματικότητος άποσκοπεΐ είς δημιουργίαν έκφοβισμοΟ, πανικσΰ καί διάχυτου άπειλής τής κοινωνίας, συντελεΐται δέ
διά τής δημιουργίας θυμάτων ή κοι
νωνικής άναταραχής, π.χ. διά τής
διακοπής λειτουργίας έργων κοινής
ώφελείας (συγκοινωνίας καί φωτισμοϋ), δι’ έκρήξεων βομβών καί
δολιοφθοράς είς σιδηροδρόμους,
είς άεροπλάνα, είς πλοία, είς δη
μόσια κτίρια, εϊτα διά τής άπαγω
γή ς άεροπλάνων, διά τών όμηριών,
διά τών δολοφονιών πολιτικών καί
σημαινόντων προσώπων. Οδτω δημιουργεΐται όμαδικόν δέος («δεϊμα πανικόν») καί όμαδικός κίνδυ
νος μέ τόν άπώτερον σκοπόν τήν
έπιβολήν έπί τοϋ άντιπάλου. Ή
τρομοκρατία συνοδευομένη ύπό φα
νατισμοί) μέχρις αύτοθυσίας δέν
όρρωδεΐ πρό ούδενός καί δέν σέβε
ται ούδένα καί ούδέν, άνακαλύπτει
δέ συνεχώς νέους τρόπους έκδηλώσεως. *Η τρομοκρατία είναι ήθροισμένη όμαδική έπιθετικότης έκτο-

νουμένη δι’ έπιθέσεων καί κατα
στροφών (ώργανωμένη τρομοκρα
τία). Μεταδίδεται καί διαχέεται δέ
ευκόλως καί ούτως έχομεν σήμερον
άπανταχοΰ τοΟ κόσμου τήν τρομο
κρατικήν άτμοσφαίραν καί πράξεις
τρομοκρατίας όμοιομόρφως έπαναλαμβανομένας. Τρομοκρατικοί
όργανώσεις μικράς ή μεγάλης δυναμικότητος ύπάρχουν σήμερον
σχεδόν είς δλας τάς χώρας. Ή τρο
μοκρατία άποτελεϊ μίαν έκ τών πολ
λών νόσων τοΟ αίώνος.
1.
Σχετικώς πρός τήν τηλοψίαν
δέον νά άναφέρωμεν ού μόνον τήν
έν αυτή διδασκομένην βίαν, άλλά
καί τήν δι’ αυτής άσκουμένην βίαν.
Ό τρόπος προβολής τών προγραμ
μάτων έπιτελεΐται διά τής βίας καί
δημιουργεί καταπίεσιν, διότι προ
βάλλονται έκβιαστικώς εΙκόνες αί
όποΐαι δέν άναμένονται, ίδίως αί
τής διαφημίσεως. Ό θεατής αίσθάνεται άσκουμένην βίαν έπί τοϋ έγώ
του καί ώς έκ τούτου άσχάλλει,
δυσφορεΐ καί άγανακτεΐ. Ό ύπό τής
τηλοψίας τρόπος προβολής ώρισμένων θεμάτων, Ιδίως διαφημιστικοϋ περιεχομένου δέν διαφέρει
τής μεθοδεύσεως τής πλ*ύσεως τοϋ
έγκεφάλου. Ή έπιβλαβής έπίδρασις τής τηλοψίας Ιδίως έπί τών παιδίων καί τών νεαρών άτόμων δέν
έχει είσέτι ληφθή σοβαρώς ύπ’ δψιν.
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τος», εϊχομεν ύποστηρίξει ότι ή έκβιομηχάνισις
καταστρέφει τάς παραδοσιακός κοινότητας (μι
κρός έπαρχιακάς άγροτικάς πόλεις εις τήν πε
ρίπτωσιν τής Ελλάδος) καί σιγά - σιγά δημιουρ
γεί δυναμικός, κοινωνικώς συνθέτους, άστικάς
πόλεις.
Γεννόται όμως τό έρώτημα μήπως ή έκβιομηχάνισις άσκεϊ κάποιαν έπίδρασιν καί έπί τοϋ
θεσμού τής οικογένειας. Ή άπάντησις είναι κα
ταφατική, διότι καί ή οικογένεια ώς κοινωνικός
θεσμός δέν θά ήμποροϋσε νά παραμείνη έκτός
τής σφαίρας έπιρροής τής έκβιομηχανίσεως. Δη
λαδή τό βιομηχανικόν συγκρότημα τό όποιον έγκαθίσταται πλησίον μιας άγροτικής κοινότητος
συναντά μίαν δεδομένην μορφήν οικογένειας τήν
όποιαν θά χαρακτηρίσωμεν ώς παραδοσιακήν οι
κογένειαν. Ή οικογένεια αυτή συγκεντρώνει ι
διαίτερα χαρακτηριστικά, πού συναντούμε εις
τάς περισσοτέρας τών οικογενειών τής έλληνικής έπαρχίας.
Πρώτον, είναι ό ισχυρός σύνδεσμος τής οι
κογένειας αύτής μέ τό έδαφος, τήν καλλιεργήσι
μον γήν, τό Ζώα κλπ.
Δεύτερον, ότι ό πατέρας είναι ό άρχηγός
τής οίκογενείας καί τό λοιπά μέλη όφείλουν σε
βασμόν καί ύπακοήν εις αύτόν. Αντιθέτως ή θέσις τής συζύγου παρουσιάζεται καταφανώς ύποδεεστέρα καί είναι ύποτεταγμένη εις τήν έξουσίαν τοϋ άνδρός.
Τό τρίτον, είναι ότι ή θέσις τών παιδιών είς τάς
οίκογενείας τής ύπαίθρου παρουσιάζει κάποιαν
* Έκ τοϋ περιοδικού «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ»
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ιδιομορφίαν κατά τήν παιδικήν ιδίως ήλικίαν, δη
λαδή τά παιδιά δέν άπαοχολοϋν τόσο πολύ τούς
γονείς των ώς ξεχωριστές προσωπικότητες. Α 
ποτελούν άπλώς ένα άριθμόν άτόμων, τά όποια
ήμποροϋν νά βοηθήσουν είς τάς άγροτικάς ή άλ
λος άσχολίας καί έτσι νά συμβάλουν είς τήν οι
κιακήν οικονομίαν. Ή περίοδος τής παιδικής ήλικίας δέν θεωρείται άπό τούς γονείς ώς μία πε
ρίοδος ξεγνοιασιάς, παιγνιδιού καί οχολείου, άλλά μία περίοδος κατά τήν όποιαν τό παιδί προε
τοιμάζεται διά τήν μετέπειτα άγροτικήν Ζωήν.
Τέταρτον, χαρακτηριστικόν είναι ότι οί γέ
ροντες άποτελοϋν μέλη τής αύτής οίκογενείας,
κατέχουν ιδιαιτέραν θέσιν καί χαίρουν σεβασμού
καί συμπάθειας έντός τοϋ οικογενειακού περιβάλ
λοντος.
Καί τέλος πέμπτον, ότι ή παραδοσιακή οικο
γένεια δέν μένει άπομονωμένη. Διατηρεί στενούς
δεσμούς μέ τάς λοιπός οίκογενείας τών συγγε
νών.
Ή έγκατάστασις τής βιομηχανίας καί είς τήν
έλληνικήν ύπαιθρον, γρήγορα καί σταθερά θά
διασπάση τήν ένότητα καί θά άλλάξη τήν έσωτερικήν διάρθρωσιν τής άνωτέρω παραδοσιακής οι
κογένειας.
Ή ένότης τής οίκογενείας διασπάται,
πρώτον διότι ή βιομηχανία άποδεσμεύει τήν οι
κογένειαν άπό τό έδαφος. Ή παραδοσιακή οικο
γένεια, ριΖωμένη είς ένα ώρισμένο τόπο καί τρό
πο Ζωής, δέν έξυπηρετεϊ τάς άνάγκας της. Ή
βιομηχανία έπιΖητεϊ άτομα εύκίνητα τοπικώς καί
κοινωνικώς. Δεύτερον, διασαλεύει τήν καθιερωθεϊσαν ισορροπίαν τών σχέσεων μεταξύ τών με
λών τής παραδοσιακής οίκογενείας, προσφέροντας άδιακρίτως έργασίαν, ύπό τούς αύτούς έν
105

Ή έκβισμ,ηχάνκΛς καταστρέφει τάς παραδοσιακάς κοι
νότητας καί σιγά - σιγά δημιουργεί δυναμιχάς, κοινω
νικής συνθέτους άστικάς πόλεις.
ηολλοϊς όρους, εις όλους (άνδρα, γυναίκα, εφή
βους). Ή δυνατότης έξευρέσεως ιδίων χρηματι
κών πόρων οδηγεί τά μέλη τής οικογένειας εις
ανεξαρτησίαν. Ή σύζυγος, ή οποία κερδίζει τόσα
χρήματα όσα καί ό σύζυγος, δέν δέχεται πλέον
τήν έξουσίαν του. Έ κ τοϋ ίδιου λόγου οί έφηβοι
εύρίσκουν τήν εύκαιρίαν νά διαμορφώσουν τήν
ζωήν των όπως έπιθυμοϋν. Τρίτον, διότι ξεχωρί
ζει τόν τόπον τής έργασίας άπό τόν τόπον τής
οικογενειακής ζωής. Οί γονείς απασχολούνται
μακρυά άπό τά παιδιά τους καί οί σύζυγοι άπό
τάς συζύγους των. Ή οικογένεια πλέον δέν συμπεριφέρεται σάν μιά συμπαγής οικονομική καί
κοινωνική όμάς. Κάθε μέλος της, άσυνειδήτως,
οδηγείται εις τήν δημιουργίαν ίδιου τρόπου συμ
περιφοράς καί άναζητεϊ διάφορον τρόπον τής
ζωής. Τέταρτον, διότι αί άνάγκαι τής βιομηχα
νίας ύποχρεώνουν μέλη τής αύτής οικογένειας
νά έγκατασταθοΰν μονίμως ή πρσκαίρως εις δια
φορετικός πόλεις. Πέμπτον, διότι ή έκβιομηχάνισις άλλάζει ριζικώς τό φυσικόν περιβάλλον τής
οικογένειας διότι μεταφέρει τήν οικογένειαν άπό
τήν ύπαιθρον εις τήν πόλιν, πλησίον τής όποιας
έχει αϋτη ήδη έγκαταοταθή. Ή κατοικία εις τήν
όποιαν ήτο είθισμένη ή παραδοσιακή οικογένεια
παύει νά είναι έλκυστική. Επαρκής χώρος δέν
ύπάρχει καί εις πολλάς περιπτώσεις λείπει ή θέα,
ώς καί ό πλήρης φωτισμός καί άερισμός. 'Α ν τι
θέτους έξω άπό τήν κατοικίαν καί τήν οικογενεια
κήν άναστροφήν, άναμένουν τόποι οί όποιοι
προσφέρουν ψυχαγωγίαν (κινηματογράφος, θέατρον, γήπεδον, διάφορα κέντρα διασκεδάσεως).
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Ετσι ή οικογενειακή έστία άπό τόπος συγκεντρώσεως ολοκλήρου τής οικογένειας μετατρέπεται βαθμηδόν εις ξενοδοχεϊον ύπνου καί φαγη
τού!
Η έκβιομηχάνισις περαιτέρω δέν διασπά μό
νον τήν ένότητα τής παραδοσιακής οικογένειας,
έπηρεάζει καί διαφοροποιεί καί τήν έσωτερικήν
της διάρθρωοιν. Τό έπιτυγχάνει δέ αύτό διότι ά
μέσως ή έμμέοως σχηματοποιεί κατά διάφορον
τρόπον τούς ρόλους τούς όποιους κάθε μέλος τής
οικογένειας παίζει ώς καί τάς σχέσεις μεταξύ
τών ρόλων αύτών. Ό
ρόλος τοϋ άνδρός τής
παραδοσιακής οικογένειας είναι έκεϊνος ό όποι
ος δέχεται άμέσως τήν έπιρροήν τής έκβιομηχανίσεως. Ή άναζήτησις έργασίας εις τήν πλησίον
κειμένην βιομηχανίαν καθίσταται έπιτακτική δι'
αύτόν. Αύτό σημαίνει ότι θά άφίνη τήν οίκογένειάν του καί τά προβλήματά της. Θά μεταβαίνη
καθημερινώς εις τόν τόπον τής παραγωγής όπου
διαφορετικές συνήθειες καί άξιες έπικρατοΰν,
πού τόν κάνουν νά άπομακρύνεται συνεχώς άπό
τά παιδιά του καί τήν ούζυγόν του. Ή ζωή του
μοιράζεται πλέον μεταξύ έργασίας καί οικο
γενειακής ζωής καί πολλές φορές τά οικογε
νειακά προβλήματα δέν φθάνουν εις αύτόν. "Ε 
τσι ή έξουσία τού άρχηγοϋ τής οικογένειας πε
ριορίζεται σημαντικώς.
Ή έκβιομηχάνισις όμως έπηρεάζει άμέσως
καί άποφασιστικώς τόν ρόλον τής ύπάνδρου γυναικός εις τήν οικογένειαν, διά τής προσφοράς
έργασίας καί εις αύτήν. Ή σύζυγος, έργαζομένη,
άποκτα ξεχωριστόν εισόδημα καί έξ αύτοΰ οικο
νομικήν άνεξαρτησίαν, ή όποια οδηγεί εις τήν άποτίναξιν του παραδοσιακού συζυγικού δεσμού.
Η έξουσία της έντός τής οικογένειας διαρκώς
έπεκτείνεται λόγω τής συμμετοχής της εις τά
έξοδα. Αναγκάζεται άκόμη, έκτος τής φροντίδος
τού νοικοκυριού, νά έπιλύη τά καθημερινά οικο
γενειακά προβλήματα λόγω τής άπομακρύνσεως
τού συζύγου της έκ τής οικίας των καί άποκτά
τό προβάδισμα καί τήν εύθύνην εις τήν άνατροφήν τών παιδιών. Ό ρόλος της άποβαίνει ισότι
μος πρός τόν ρόλον τού άνδρός. Ή έκβιομηχάνισις συμβάλλει εις τήν αύξησιν τής δυνάμεως
καί τής έλευθερίας τής γυναικός έντός τής οικο
γένειας. Ετσι όλόκληρον τό σπιτικό διατηρείται
καί διευθύνεται κατά κύριον λόγον άπό τήν σύ
ζυγον.
Σκόπιμον ώσαύτως είναι νά έξετασθή ή έπίδρασις τής έκβιομηχανίσεως έπί τού παιδιού
καί τοϋ ρόλου του εις τήν οικογένειαν. Τό παιδί
ώς μέλος παραδοσιακής οικογένειας έπηρεάζεται
ύπό τής έκβιομηχανίσεως έμμέσως, μέσω τών
άλλαγων αί όποϊαι ήδη έπέρχονται εις τήν όλην
συγκρότησιν τής οικογένειας. Διότι, όπως ήδη
άνεπτύχθη, ή βιομηχανία συντελεί κατά μέγα μέ
ρος εις τήν δημιουργίαν τών νέων οικογενειακών
συνθηκών έντός τών όποιων τό παιδί ζή καί άνατρέφεται. Αναγκάζεται λόγω τής μεταφοράς
τής οικογένειας του έντός τής βιομηχανικής πε
ριοχής νά μεγαλώνη εις μίαν περιωρισμένην καί
έν πολλοϊς εις μίαν άνθυγιεινήν κατοικίαν. Ό

τρόπος τής διαπαιδαγωγήσεώς του μετατρέπεται,
διότι εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις χάνει
άπό κοντά του όχι μόνον τόν πατέρα του άλλα
καί τήν μητέρα του, ή όποια καί αύτή απασχο
λείται εις τήν βιομηχανικήν έπιχείρησιν. "Ετσι τόν
περισσότερον χρόνον παραμένει μόνο του ή εις
παιδικούς σταθμούς, μακρυά άπό τήν έπίβλεψιν
καί τήν καθοδήγησιν των γονέων του. Τό γνωστόν
καί θερμόν εις αύτό περιβάλλον τού σπιτιού του,
τό άντικαθιστά, κατ’ άνάγκην, ό παιδικός στα
θμός καί τά συναφή ιδρύματα. Εκεί, ύπό τάς καλυτέρας των προϋποθέσεων, τό παιδί αισθάνεται
άνασφάλειαν, έλλειψιν πηγαίας καί αύθορμήτου
στοργής καί κατά συνέπειαν τραυματίζεται ψυχικώς άπό πολύ ένωρίς. Γενικώτερον δέ, διά τής
παρατηρουμένης λόγω τής έπιδράσεως τής έκβιομηχανίσεως, έΕασθενίσεως των οικογενεια
κών δεσμών, τό παιδί έκτίθεται εις τάς δυσμε
νείς έπιρροάς τού κοινωνικού περιβάλλοντος.
Ά π ό τήν άλλην πλευράν όμως, θά ήτο ασκοπον
νά παραλειφθή ότι .ή έκβιομηχάνισις προσφέρει
μεγαλυτέρας δυνατότητας διά τήν μελλοντικήν
έΕέλιΕιν τού παιδιού. Λόγω τού μεγαλυτέρου καί
σταθερωτέρου εισοδήματος τών γονέων δημιουργοΰνται εύνοϊκώτεραι προϋποθέσεις διά τήν συντήρησιν καί μόρφωσιν τού παιδιού. Προσφέρονται
άκόμη καλλίτεροι προοπτικοί διά τήν μελλοντι
κήν του άπασχόλησιν έφ' όσον συγκεκριμένη βιο
μηχανική μονάς ήμπορεϊ νά τό άπασχολήση ώς
τεχνικόν, ύπάλληλον γραφείων, λογιστήν, πωλητήν κ.λ.π.
Περαιτέρω καί ό ρόλος τών ύπερηλίκων με
λών τής οικογένειας διαμορφώνεται διαφόρως
μέσα εις τά πλαίσια τής βιομηχανικής κοινότητος.
Είναι γνωστόν ότι ή βιομηχανία άρνεϊται νά προσφέρη άπασχόλησιν εις πρόσωπα προχωρημένης
ήλικίας, μέ άποτέλεομα ό άριθμός τών ύπερηλί
κων μελών τής βιομηχανικής κοινότητος διαρ
κώς νά αύΕάνη. Οί ύπερίληκες, λοιπόν, λόγω μή
έζευρέσεως άπασχολήσεως ή συνταΕιοδοτήσεώς
των, προσπαθούν νά άντιμετωπίσουν δυσαναλόγως αύΕανομένας λόγω άκριβώς τής ήλικίας των
άνάγκας π.χ. συχνήν ιατρικήν παρακολούθησιν,
φάρμακα, περισσοτέραν θέρμανοιν κ.λ.π. καί άποτελοΰν έτσι συχνά δυσβάστακτον οικονομικόν
βάρος διά τήν μισθοσυντηρουμένην οικογένειαν
τών παιδιών των. Εις πολλάς δέ περιπτώσεις,
λόγω άκριβώς οικονομικής άδυναμίας τής οικο
γένειας τών παιδιών των, παραμένουν μόνοι ώστε
αί δυσκολίαι των νά πολλαπλασιάζωνται, ιδιαιτέ
ρως όταν τά παιδιά των εύρίσκωνται εις άλλην
πάλιν πρός άναζήτησιν έργασίας. "Ετσι μακριά
άπό τήν οικογένειαν χωρίς πολλές φορές κατάλ
ληλον κατοικίαν, χωρίς στοργήν, χωρίς ψυχαγω
γίαν αισθάνονται παρείσακτοι καί χωρίς κανένα
προορισμόν!
Καταλήγομεν λοιπόν εις τό συμπέρασμα ότι
ή έΕάπλωσις τής βιομηχανίας μας εις ολόκληρον
τόν έλληνικόν χώρον δέν θά άφίση άνεπηρέαστον καί τόν θεσμόν τής παραδοσιακής οικογέ
νειας τής έπαρχίας μας. Τ ό ’γεγονός όμως αύτό

Ό ρόλος τών υπερηλίκων μελών τής οικογένειας δια
μορφώνεται διαφόρως μέσα εις τά πλαίσια τής βιομη
χανικής κοινότητος.
δέν σημαίνει ότι ή οικογένεια διατρέχει τόν κίν
δυνον νά έΕαφανισθή ή νά παύση νά έκπληρώνη
τάς λειτουργίας της. Απλώς ή ίδια οικογένεια,
διαρκώς άναπλασσομένη, ώς ζωντανός κοινωνι
κός θεσμός, θά τείνη νά προσαρμοσθή πρός τάς
νέας κοινωνικός συνθήκας τάς όποιας ή έκβιομηχάνισις δημιουργεί, καί θά έχη τά ίδικά της χα
ρακτηριστικό. Ή «βιομηχανική» οικογένεια θά
ζή άπομονωμένη έντός τού κοινωνικού περιβάλ
λοντος, καί θά παραμένη Εένη καί μακρυά άπό
τάς οικογένειας τών άδελφών, έΕαδέλφων, θείων
κ.λ.π., ένώ ό θεσμός θά στηρίζεται κυρίως εις
τάς σχέσεις μεταΕύ τών συζύγων. Ή πληρότης
καί ή εύτυχία της θά είναι δημιούργημα τών κα
λών σχέσεων τού συζυγικού ζεύγους, ένώ ή οικο
νομική καί κοινωνική ύπόστασις τής νέας οικο
γένειας θά έΕαρταται άποκλειστικώς άπό τό ζεύ
γος, έφ' όσον δέν ύπάρχει, εις τάς περισσοτέρας
τών περιπτώσεων, κοινωνικόν ή περιουσιακόν ύπόβαθρον. Ή νέα οικογένεια θά καταλήΕη νά
γίνη «συζυγία», ή όποια θά χαρακτηρίζεται άπό
τήν ισότητα μεταΕύ τών μελών της.
Μέλημα, λοιπόν, ίδικόν μας δέν θά πρέπει
νά είναι ή στείρα κριτική διά τήν νέαν μορφήν
τής οικογένειας, ή όποια άναποφεύκτως θά δημιουργηθή ύπό τήν πίεσιν τών νέων συνθηκών
τής προσπάθειας διά τήν έΕάπλωσιν τής βιομηχα
νίας μας, άλλά ή διαρκής μας προσπάθεια στηρίΕεώς της καί ό κατά τό δυνατόν σταθερός
προσανττολισμός της πρός τάς ήθικάς έκείνας
άΕΐας, αί όποίαι, εύτυχώς, δέν είναι Εέναι εις τήν
έλληνικήν έπαρχίαν!
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Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Υ Δ Ρ Α Γ Ο Υ Μ Η ήταν ή έ1
Ε α ί ρ ε σ ι ς. "Ηθελε νά ζήση ώς έΕαίρεσις στήν κ α θ ο λ ι κ ή
ΰ π α ρ Ε ι τής
Πολιτείας, πού ή όποια της κανονικότητα βρί
σκονταν έΕω άπό τήν έλληνική παράδοσι. Ή έΕαίρεσις τοϋ Δραγούμη αρχίζει άπ τήν στιγμή
πού συνειδητοποιεί τήν άντίθεσί του πρός τήν
ΈΕουσία. Ό Δραγούμης βαθύτατα Έ λ λ η ν ικ ό ς άντιτίθεται σέ μιά έΕουσία, πού, «έν όνόματι» τοϋ Ελληνικού Λόγου, άπεργάζεται τήν
άστική έπικράτησι.1 Πρός αύτήν κατευθύνει τούς
κεραυνούς τής οργής του, άπ αύτήν αύτοπεριορίζεται στόν ένθεο χώρο μιας άβαστάκτου ΜοναΕιάς, καί αύτήν τελικώς θά ζητήση νά κατασυντρίψη άπ' τήν στιγμή πού ή έΕαίρεσις θά γίνη
καθολικότης. Γιατί ή έΕαίρεσις σηκώνεται ατούς
ώμους του μέ τήν συνείδησι πώς θά πραγματοποιήση τό κ α θ ο λ ι κ ό .
Ή έΕαίρεσις στόν
Δραγούμη ύπάρχει ώς ά π ο σ τ ο λ ή , δηλαδή
ώς δρόμος, πού είναι έπάνω του γραμμένο νά
συντελεσθή μιά μ ο ν α δ ι κ ή
πραγματ ο π ο ί η σ ι, είναι ό δρόμος όπου ό έΕαιρετικός — έστω καί χωρίς νά τό θέλη κατά τόν Γιάσπερς — πρέπει άναγκαστικά νά πορευθή καί μά
λιστα έ ν ά ν τ ι α σέ κάθε τι τό γενικό καί
κανονικό πού έκφράζει ή παραστρατημένη έΕου
σία.2
Ό δρόμος πού ή έΕαίρεσις άκολουθεϊ είναι
φλέγόμενος, γιατί 'Εκείνος πού τόν διαβαίνει
κινδυνεύει νά γίνη έΕώκοσμος ή νά καή μέ τις ί
διες του τις φλόγες. Έτσι κάηκε καί ό Δραγούμης. Ακριβώς γιατ' ήταν μοναδικός έκπρόσωπος
τής ά λ ή θ ε ι α ς, γιατ' ήταν π ρ ό τ υ π ο
ά λ ή θ ε ι α ς, μισήθηκε άπ’ τούς πολλούς μέ
μέ τόν τρόπο πού ή άνευθυνότης Εέρει νά μίση
τις διαλιεχτές φύσεις τοϋ Πνεύματος. Ά λ λ ' αύτή άκριβώς ήταν ή Μοίρα του: π ρ ο δ ρ ο μ ι κ ή. Νά ύπάρΕη καί νά σβήση ώς έΕαίρεσις, σάν
τέτοια έΕαίρεσις πού νά κ ο ι ν ο π ο ι ή σ η
τόν 'Εαυτό της ατούς άλλους, νά γίνη έΕαίρεσις
πού νά έμπνεύση κάτι γενικό, νά γίνη « μ ε τ α δ ο τ ό ς εις κοινωνίαν» πρός τούς άλλους' κΓ
έτσι νά γίνη σ ύ μ β ο λ ο πού προσέρχεται καί
μάς έγγίζει όχι πάντα σάν κάτι καθ' έαυτό άπόλυτο, μά σάν μιά ιστορική πάντα συγκριτοποιησι
πού διαφωτίζεται καί μας άπωθεί ώς συνειδητοποίησι στόν ίδιο τόν έαυτό μας.3 Χάρις στήν έΕαίρεσι τοϋ Δραγούμη ή Νεοελληνική Ίστορικότης λαμβάνει ύ π ό σ τ α σ ι ,
πού ή συγκλονι
στική παρουσία Του θά τήν προβάλη δραματικά:
διευκολύνοντας τούς άλλους (τούς άνίερους)
στήν αύτοκαταστροφή Του. Έτσι ό Δραγούμης,
όπως καί ό Συκουρτής, έδωσε τό μέτρο τής
τής έΕαιρέσεως, πού δέν
γ ν η σ ι ό τ η τ ο ς
ήταν αύθαίρετη, άλλ' άρρηκτα συνυφασμένη μέ
τόν χρονικό προσδιορισμό, μέ τό περιβάλλον Του.
Έπρεπε νά πεθάνη συμβολικά. ΚΓ έπρεπε νά τόν
σκοτώσουν, όπως άκριβώς τόν δολοφόνησαν οί
άνεύθυνοι, ή ίδια ή ΈΕουσία. Διότι τόν Δραγούμη δέν τόν δολοφόνησαν οί Πολιτικοί του άντίπαλοι, άλλά ή ίδια ή έΕουσία. Χάρις σ' αύτό ή
θεωρία θ’ άναγόταν σέ Μύθο. Ή έΕαίρεσις ματώθηκε άπ' τήν άλήθεια τής ζωής, άπ' τήν ούσία
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τού Προφήτου.
Λ
ΤΗ Ν Ε Ρ Η Μ ΙΑ τής Κορσικής συνυπάρχει
μέ τόν Μεταξά καί τόν Γούναρη. Ό πρώ
τος προσπαθεί νά μαθητεύση κοντά Του, ένω ό
δεύτερος χωρίζεται άπ' τό χάος μαΖύ Του.
ΚΓ είναι περίεργο στην ιστορία τοΰ άντιβενιΖελισμοΰ, δτι ό Δραγούμης χωρίζεται άπ' τόν
Γούναρη μέ τήν ίδια άπόοτασι πού τόν χωρίΖει
άπ' τόν ΒενιΖέλο. Ό Γούναρης καί ό ΒενιΖέλος
είναι οί Ε υ ρ ω π α ί ο ι ,
ενώ Αύτός είναι ό
'Ελληνοκεντρικός.
Ό Σοσιαλισμός
τού Γούναρη καί ό άστιομός τοΰ Βενιζέλου είναι
τά σημεία τής άντιμαχίας του. Γιατί κΓ οί δυρ,
Γούναρης καί ΒενιΖέλος, γεννιώνται πνευματικά
άπ' τις όποιες άντιθέσεις τής Αστικής Κοινωνίας
(πούναι σύνολον άνθρώπων πού συνδέονται,
όπως στήν Εύρώπη, άπό σ υ μ φ έ ρ ο ν ) ' ένώ
Αύτός, ώοάν πιστός τής 'Ελληνικής Παραδόσεως, δέν Ζή άπλώς τήν Κοινότητα των Ελλήνων,
όπως έλέχθηκε — πού είναι ό ψυχικός τους δε
σμός— άλλά ύψώνεται κάθετα ατό κ ο ι ν ό β ι ο ,
άπηχεϊ τήν Ιδέα μιας ίσχυράς ήθικής ένότητος
του Ελληνισμού, πού είναι στυγνή καί βαρειά,
όπως ή όρθόδοξη μεταφυσική, καί δέν χωρίΖεται
άπ' τήν Δικαιοσύνη.4 Καί ή Δικαιοσύνη πέρ' άπό
έξαρσι είναι καί π ρ ά Ε ι ς. ΚΓ άκριβως γιατί
ή Πράξις στερεώνει τήν Δικαιοσύνη, πού είναι ό
Λόγος τής Πολιτείας, γι’ αύτό καί τό κοινόβιο,
πέρ' άπ' τό μυστικό του νόημα πού μας συνδέει
μέ τό ΒυΖάντιο καί τήν Τουρκοκρατία είναι, άπό
κοινωνιολογική άποψι, ό κοινωνικός σχηματι
σμός πού πραγματοποιεί τό Μεσαιωνικό δέον του
'Ελληνισμού καί προσδίδει στή Ζωή τών άνθρώπων
τήν άξιώτερη δυνατή πλήρωσι. Παράστησαν τόν
Δραγούμη άντιδραστικό όσοι άπό άγνοια ή άπό
συμφέρον συνειδητά άγνόησαν τό βαθύτερο νόη
μα τής στάσεώς Του, πού, γιά νόμαστε άκριβέστεροι, κεϊται μεταξύ κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
καί
κ οι νο βί ου .
Κάπου μεταξύ τής ψυχικής
άδελφότητος τών 'Ελλήνων καί τοΰ δέους πρός

Σ

Στην έρημιά τής Κορσικής συνυ
πάρχει μέ τόν Μεταξα και τόν Γούνα
ρη. Ό πρώτος προσπαθεί νά μαθη
τεύση κοντά Του, ένω ό δεύτερος χω
ρίζεται άπ’ τό χάος μαζό Του.
Κι’ είναι περίεργο στήν Ιστορία τοΰ
άτιβενιζελισμοϋ, δτι ό Δραγούμης χω
ρίζεται άπ’ τόν Γούναρη μέ τήν ίδια
άπόστασι πού τόν χωρίζει άπό τόν Βενιζέλο. Ό Γούναρης και ό Βενιζέλος
είναι οί Ε υρω παίοι ένω Αύτός είναι
ό Ε λ λ η ν ο κ ε ν τ ρ ικ ό ς .

τήν Πολιτεία κεϊται ή Συνείδησις τοΰ Δραγούμη.
ΚΓ άκριβώς γιατί ύπάρχει τό δεύτερο, γι' αύτό
καί ή Πολιτική 'Ελευθερία, σέ λαό πού έχασε τό
δρόμο τής Παραδόσεως καί συνεπώς στερείται
τής ιστορικής του αύτοσυνειδησίας, τό δέος
πρός τήν Πολιτείαν άντικαθιστρ τήν Πολιτικήν
Ελευθερίαν καί ό ύπερατομικός σχηματισμός τής
Κοινότητος άναλαμβανει τήν Ζωήν καί τήν δυνατοποίησιν τών 'Ελλήνων ώς αύταξίων σκοπών
τοΰ Έθνους. Αύτός ό συγκεντρωτισμός είναι καί
ή δύναμίς Του. "Ο,τι όμως χαρακτηρίΖει τόν
Δραγούμη, είναι ότι ό συγκεντρωτισμός Του εί
ναι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ό ς , γιατί μέσα στά κα
τάλοιπα τής Φεουδαρχίας τής έποχής του μιλρ
γιά έκ τών κάτω συγκέντρωσι μέ τελικό σκοπό
τήν κοινοβιακότητα τών μέσων παραγωγής.5 Αν
τίθετα πρός τόν Φιλελευθερισμόν, όστις έμφανίΖεται στή Δύσι χειραφετήσας τό μ ι κ ρ ό
ά
τ ο μ ο πού χαρακτηρίζεται άπό τάς σχέσεις του
πρός τά π ρ ά γ μ α τ α , τό Κοινόβιον έκφράΖεται όχι διά τής σχέσεως τών Πιστών πρός τόν
έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν κόσμον τών πραγμάτων, άλ109

λά διά της αύτοταπεινώσεώς των ένώπιον τοΰ
Θεού. Εάν ό άτομικισμός έθεώρησε πρώτιστον
καθήκον του νά άναγάγη εις Θειον Νόμον τήν
άτομικήν ιδιοκτησίαν, τό Κοινοθιακόν Πνεϋμα
τής 'Ορθοδοξίας βιοϋται έ π έ κ ε ι ν α τής
σχέσεως των πραγμάτων πρός τόν άνθρωπον,
εις τήν ιδανικήν σφαίραν τοϋ Απολύτου, ένθα ή
σχέσις πρός τόν Θεόν διακαθορίζει τήν ήθικά καί
διανεμητικά άπόλυτον ισότητα των Πιστών ένώ
πιον τοϋ Πατρός. Τό Κοινοθιακόν Πνεϋμα τής
Ορθοδοξίας δύναται καί νά καταστή ό Ελληνι
κός Σοσιαλισμός.6 Φορεύς — ούχί κατά πάντα συ
νειδητός — τής παραδόσεως ταύτης ύπήρξεν ό
'Ίω ν Δραγούμης.7 Είναι συνεπής, πρωτοπόρος
καί προοδευτικός, γιατί γ ν ω ρ ί ζ ε ι
καί ζή
τήν Παράδοσι. Όποιος γνωρίζει τήν Παράδοσι
δέν καταφεύγει στά ύστεραϊα φλάμπουρα τής πα
ρακμής γιά νά τήν ύποστηρίξη. Αντίθετα μάλι
στα, τίθεται άπό κ ο ι ν ω ν ι κ ή
άποψι στ'
άριοτερώτερο σημείο τής εποχής του, χωρίς νά
φοβάται, χωρίς νά διστάζη, όταν μάλιστα οί ώμοι
του μπορούν νά τόν στεριώνουν βαθύτερα στήν
Εθνική του Ύπόστασι, στήν Παράδοσι τής Γής
του, στό Χώμα του. Γιατί αύτή είναι ή δύναμις τής
Παραδόσεως: Νά συγχρονίση τήν έπένδυοι τοϋ
στοχασμού της, νά άνανεώση τή φόρμα, τήν μορ
φή, μέ τήν όποιαν έκφράζεται. Αύτό δέν είναι
άπλό σχήμα, άλλά β α θ ύ τ ε ρ η ά ν ά γ κ η
τού Δημιουργού νά ϊδη τόν στοχασμό του δοκιμασμένον στήν πραγματικότητα, σ' έπαφή μέ τό
ιστορικό «γίγνεσθαι», μέ τήν Ζωή. Γιατί όταν ή
ιδέα τίθεται ώς πραγματικότης καί οί άντινομίες
τής τεχνικής ένέργειας έκβιάζουν σ’ αύτοσυνείδησι τήν μεγάλη μόζα τών άνθρώπων, τότε ό δια
νοούμενος, άπ' άλλους δρόμους έκκινώντας (τήν
ήθική του έλευθερία καί όχι τήν άνάγκη), θά συνθέση Π α ρ ά δ ο σ ι
καί Κο ι ν ω ν ι κ ό
Π α ρ ό ν , θέτοντας τήν Ανάγκη ώς Ελευθε
ρία καί τήν Έλευθερία ώς άναγκαιότητα. Αύτή
τή σύνθεσι έκαμε ό Δραγούμης. Ένω ήταν βαθύ
τατα Εθνικός καί Πατριωτικός ό Λόγος Του, Ελ
ληνική πέρα γιά πέρα ή Συνείδησί Του, τήν τε
λευταία στιγμή άγκάλιασε κοινωνικά τή Σοσιαλ
δημοκρατία, γιά νά διδάξη τήν μεταποίησι τοϋ
κοινωνικού σχήματος
σέ κοι
νοτική
σ υ ν ε ί δ η σ ί , νά ύποτάξη ένα
Εύρωπαϊκό σχήμα στήν Κοινοθιακή Παράδοσι
τοϋ Γένους, έτσι πού νά τό μεταποιήση, νά τό
άφομοιώση, νά τό συνθλίψη κάτω άπ' τόν όγκο
τής βαθειας ηθικής Συνειδήσεως τοϋ Γένους
αύτοϋ, πού μέ τήν ήθική του δύναμι, πολλούς αι
ώνες πριν άπό τήν γένεσι τής μηχανής, ζοϋσε
κάτω άπό δικαιότερες κοινωνικές μορφές (τό
κοινόβιο). Έτσι ή έξαίρεσις, προδρομική καί φω
τισμένη, πάντα ύπερακοντίζει τά όποια δέοντα,
τής Ιστορίας όταν μπορή νά βρίσκη τό Λόγο τους
στήν Παράδοσι, όταν μπορή νά τ' άφομοιώνη καί
νά τά προβάλλη ώς συνέχεια τοϋ παρελθόντος.
Αλλά ή μόζα δέν καταλαβαίνει τήν έξαίρεσι, ή
έξουσία τήν καταδιώκει. 'Έτσι τυφέκισε ή έξουσία τόν Δραγούμη. Καί τό Σταυρό Του τόν χάλκευσαν άνθρωποι βαθύτατα άντιδραστικοί, πού ή
μόνη τους εύφυΐα, ώς έκπροσώπων τής έξουσίας,
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ήταν τό π ρ α κ τ ο ρ ε ύ ε ι ν, ή έθνικά άπάδουσα καί άτιμωτική αύτή ένέργεια. Ά λ λ ' αύτοΐ
είχαν κι' άλλο ένα προσόν πού τό φορούσε ή
Έξουσία: Αύτοδείχνονταν «προοδευτικοί», ένω
ήταν σκληρότατοι Αστοί ή κοσμοπολίτες Εύρωπαϊοι πού μέ τό μέστωμα τοϋ χρόνου έγιναν βά
ναυσοι άντιδραστικοί ή σκορποχώρια Σοσιαλκοσμοπολιτάδων. Ενω ό Δραγούμης ώς έξαίρεσις
ήταν, έμεινε κι' έπεσε ώς Ιδέα, εις γενέθλιον ώ
ραν τής ήθικής ένδυναμώσεως τοϋ Ελληνισμού.
Καί ή ώρα αύτή προβάλλει μαζύ Του.
L J Ε Ξ Α ΙΡ Ε Σ IΣ ΖΗ Π Α Ρ Α Φ Ο Ρ Α μέ τήν αϊσθηπ
σι τής βαθύτατης άποστάσεως που τήν
χωρίζει άπό τό Ιδανικό.8 Καί τό Ιδανικό τό φθά
νει ή μέ ηρωικούς καλπασμούς πρός τήν Νίκη, ή
μέ τήν περιφορά της στούς Τάφους, τήν συνύπαρξι καί τήν συναναστροφή τών Νεκρών. "Οταν
ό Δραγούμης έπιστοποίησε τήν ήθική άδυναμία
τοϋ Ελληνισμού νά άντιμετρήση τήν δύναμί του
στήν Ασία, έπήγε ό ίδιος νά κλάψη στούς Τά
φους. Ή ζωή Του στήν Βασιλεύουσα στάθηκε
μυθική. Ή έξαίρεσις πλησιάζει τόν χώρον όπου
ζή ώς καθολικότης. Αμφισβητεί, τρομάζει, γοη
τεύει. Ώ ς έραστής δείχνει τώρα σταθερότητα,
παλμό, όλα φθάνουν κι’ έγγίζουν τήν ούσία Του
τήν μεθόρια. Ή διάνοια τόν πόλεμό ώς παράλογο
καί άπορριπτέο.9 Ένω Αύτός, ύποστασιακός όπως
είναι, βρίσκει πώς κατέκτησε τήν άλήθεια πού
ύπάρχει γιά τόν άνθρωπο μέσα στό χρόνο κι' εί
ναι ιστορική. 'Από κεί άρύεται τήν έντολή Του
καί ύψώνει τό Πνεϋμα Του. Οί άλλοι, οί πολλοί,
δέν Τόν νοιώθουν .'Υψώνει τά τείχη τοϋ Μύθου
καί πόλεμό. Πολεμά, γυρίζοντας στήν Ελλάδα,
χωρίς διακοπή καί καθιερώνεται ώς έξαίρεσις.
Ούτε ή ποίησις, ούτε ή φιλοσοφία μπορούν νά
ζήσουν τό δράμα Του, ν’ άναπλάσσουν τήν άγωνία τής Μορφής Του. Καί ή έξαίρεσις γίνεται
βούλησις πρός ένότητα, σταθμός έπικοινωνίας
όλων τών Ελλήνων πού ζητούν νά έξασφαλίσουν
τήν δυνατότητα ένός ρ ι ζ ι κ ο ύ
έλευθ ε ρ ώ μ α τ ο ς μέ τήν έπιστροφή στις γνήσιες
πηγές τής έθνικής μας ζωής. 10
Ι.Κ . I. Δ ε δ ο π ο ΰ λ ο υ :
Οί άνθρωποι καί τά δ
ράματα, Άθήναι, 1962, ο. 88— 90.
2. K a r l
Ja s p e r s :
Existenzphilosophie, Berlin
und Leipzig, 1938. (Μετ. Π. Κανελλοπούλου), α. 45.
3. Έ ν θ ’ άνώτ.
4. Δ η μ. Τ σ ά κ ω ν α :
Κοινωνία καί ’Ορθοδοξία,
Άθήναι, 1956, σελ. 10—12.
5. ”1 ω ν ο ς Δ ρ α γ ο ύ μ η :
’Άγνωστα κείμενα
τού Δραγούμη. Ά πό τδ Ανέκδοτο Ημερολόγιά του εις Α φ ιέ
ρωμα Δραγούμη τής «Ελληνικής Δημιουργίας», 1952, σελ.
423—426.
6. Σ τ ε φ. Σ τ ε φ α ν ο π ο ύ λ ο υ :
Κοινωνικά
συστήματα καί Φιλοσοφία, 1940, σελ. 11— 13 .
Δ η μ. Τ σ ά κ ω ν α :
“Εθν. άνωτ.
7. At τελευταΐαι του σκέψεις διατυποδνται εις τό «Α νέ
κδοτον Ημερολόγιών» του, δημοσιευθέν είς τήν «'Ελληνικήν
Δημιουργίαν», τεύχος 112, σελ. 423-—426.
8. Α ί μ .
Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ί ο υ :
Ή Δοκιμασία τού
Πνεύματος, 1950.
9. K a r l J a s p e r s :
"Eve’ άν., σελίς 53.
10. θ . Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ :
Τόμος I.
Δ ρ α γ ο ύ μ η :
Βασικής Βιβλιοθήκης. Βλ. πρόλογον.
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70NΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
‘Υ π ό Μ Α Ρ ΙΑ Σ Α. Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η
Δ / ν τ ρ ί α ς 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ Συνέδριον Εγκληματολο
Τ Ογίας7ονσυνήλθεν
εις Βελιγράδιον άπό 17 — 22

Σεπτεμβρίου 1973, ύπό τήν αιγίδα της Διεθνούς
Εταιρείας Εγκληματολογίας καί μέ τήν συμπαράστασιν τής Γιουγκοσλαυικής Κυβερνήσεως.
Τό γενικόν θέμα τοϋ Συνεδρίου ήτο: «Βα
σικοί τάσεις τής συγχρόνου Εγκληματολογίας».
Τό συνέδριον διηρέθη εις 3 τμήματα καί 3 όμάδας έργασίας. Εις τό Τμήματα συνεζητήθησαν
τό κάτωθι ειδικά θέματα έντός των πλαισίων τοϋ
1 γενικού θέματος:
1ον τ μ ή μ α :
«Έγκληματολογικά στερεό
τυπα καί στιγματισμός» μέ Πρόεδρον τόν Καθη
γητήν κ. Ν. C H R IS T IE (Νορβηγία).
2ον τ μ ή μ α :
« Εγκληματική προσωπικότης καί έγκληματική τυπολογία», μέ Πρόεδρον
τόν Καθηγητήν κ. G. C A N E P A ( Ιταλία).
3ον τ μ ή μ α :
«ΆΕιολόγησις τών συστη
μάτων έγκληματολογικής πολιτικής», μέ Πρόε
δρον τόν Διευθυντήν τού Κέντρου συγκριτικής
Εγκληματολογίας τού Μόντρεαλ κ. D . S Z A B O
(Καναδά).
Εις τάς 3 ομάδας έργασίας άνεπτύχθησαν
διάφορα συναφή θέματα καί έγένοντο έλεύθεραι
ανακοινώσεις.
Εις τό συνέδριον μετέσχον περί τούς 600
σύνεδροι, ήτοι καθηγηταί Εγκληματολογίας κα’
Ποιν. Δικαίου, δικασταί, άνώτεροι διοικητικοί ύπάλληλοι Υπουργείων Δικαιοσύνης, άστυνομικοί,
ψυχίατροι, έγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ποινι
κολόγοι, δικηγόροι, κ.ά. Πρόεδρος τοϋ Συνεδρί• ου έΕελέγη, τιμής ένεκεν, ό Γιουγκοσλαύος Καθη
γητής τής Εγκληματολογίας καί Διευθυντής τοϋ
Έγκληματολογικοϋ Ινστιτούτου Βελιγραδιού κ.
Μ. M IL U T IN O V IC , όστις ύπήρΕε καί ό Γενικός
Εισηγητής.
Αί άνακοινώσεις καί συζητήσεις περιεστράφησαν περί τάς νέας τάσεις τής έπιστήμης τής
Εγκληματολογίας. Έτονίσθη ιδιαιτέρως τό γεγοι
νός τής αύΕήσεως τής έγκληματικότητος άνά τόν

κόσμον, μέ έμφασιν τήν ύποτροπήν, τήν έμφάνισιν νέων μορφών βίαιων έγκλημάτων καί τό πρό
βλημα τοϋ «μαύρου άριθμοϋ» τής έγκληματικό
τητος, ήτοι τών άνεΕιχνιάστων έγκλημάτων.
Ήσκήθη σφοδροτάτη κριτική εις βάρος τών
έφαρμοζομένων σήμερον ποινικών καί σωφρονι
στικών συστημάτων, τά όποια κρίνονται ώς άνίσχυρα καί άνίκανα νά προλάβουν καί άναχαιτίσουν τήν τοιαύτην έπικίνδυνον άνοδικήν πορείαν
τής έγκληματικότητος.
ΈΕ άλλου, ό «στιγματισμός» τοϋ καταδικασθέντος, διά τής ποινής καί τοϋ έγκλεισμοϋ του
εις τάς φύλακας, έθεωρήθη ότι άντί νά σωφρονίση καί άποκαταστήση αύτόν κοινωνικως, οδη
γεί εις τήν «άπόρριψιν» αύτοϋ (rejet) έκ τής κοι
νωνικής όμάδος καί τήν πολιτογράφησίν του ώς
άντικοινωνικοϋ άτόμου. Τά σύγχρονα συστήματα,
ώς ύπεστηρίχθη, άντιμετωπίζουν εν «κακόν» (τό
έγκλημα) δΓ έτέρου «κακού» (τής ποινής) μέ
άποτέλεσμα νά προκύπτη τρίτον «κακόν» (στιγματισμός — κοινωνική άπόρριψις — ύποτροπή).
Κατά συνέπειαν, καθίσταται άναγκαία ούχί ή
βελτίωαις τών συστημάτων — διότι δέν ύφίστανται περιθώρια βελτιώσεως — άλλά πλήρης άναθεώρησις καί άνατροπή αύτών καί έΕεύρεσις νέων
συστημάτων έκτος τοϋ ποινικού νόμου.
Κατά τάς άνακοινώσεις καί συζητήσεις προεβλήθη ή νέα πρωτοποριακή θεωρία τής έγκληματολογίας, ή λεγομένη θεωρία τής «κοινωνικής
άντεπιδράσεως» (interactionnism 'e socia l), ήτις έτυχεν έντονου κριτικής άπό τής πλευράς των
ποινικολόγων ώς καί μερίδος έγκληματολόγων
έμμενόντων εις τάς παραδοοιακάς θεωρίας περί
έγκλήματος καί αιτιολογίας αύτοϋ.
Κατά τήν θεωρίαν τής «άντεπιδράσεως», ή
σημερινή έννοια τοϋ έγκλήματος είναι «τεχνητή»
καθ' όσον βασίζεται έπί τοϋ χαρακτηρισμού μ;άς
πράΕεως ώς «άδικου» έκ μέρους μιάς μικρός κοι
νωνικής μερίδος ή όποια είναι ή κρατούσα καί ή
(Συνέχεια είς τήν σελ. 117 )
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« Έ γώ παρήγγειλα κ’ δλας τά πρώ τα μου δπλα γ ιά τούς
ανθρώπους μου. Βρήκα ενα δικό μας γΰφτο. Μου φτιάνει κ’ δ
λας κάτι κόμες περίφημες - Μωρέ μέ κόμες θά κάνουμε πόλε
μο; - Καί μέ τραπεζομάχαιρα. Γιά τό ομοιόμορφο μόνον, t IS
παρήγγειλα στο γΰφτο. Ο ί κόμες θά φέρουν τά πισ τόλια'
τουφέκια κι’ αυτόματα. ..».
(Στιχομυθία τοΰ Καπετάν Νέστορα, Ιδρυτικού στελέχους του ΕΛΑΣ,
μέ καθοδηγητικά στελέχη τοΰ Κ.Κ.Ε.)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣΤ ΙΚ Ο Υ
ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
40, (Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
ΙΔΡΓΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ
Ο.Π.Α.Α.
Αύτήν τήν έποχήν κάμνει αισθητήν τήν
παρουσίαν της εις τάς πόλεις ή πλέον έγκληματική όργάνωσις τοΟ Κ.Κ.Ε. Ή αι
ματοβαμμένη Ο.Π.Α.Α. ( ’Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών ’Αγωνιστών). ’Ά ς δώαωμεν όλίγα, συνοπτικά, άλλα συγκλονιστι
κά, στοιχεία τής δράσεώς της, συνεχιζομένης τής έξιστορήσεώς των εις τό κεφάλαιον τών Δεκεμβριανών. Ή ΟΙΙΛΑ είναι
δημιούργημα καί παραφυάς τοΟ ΕΛΑΣ.
Μεταξύ τών πρώτων «ιδρυτικών» στελε
χών τού ΕΛΑΣ δέον νά θεωρηθούν δ πα
λαιός κομμουνιστής Δανιηλίδης καί δ
Σπΰρος Κωτσάκης (γνωστός άργότερον ως
Νέστορας). Είναι γνωστή ή στιχομυθία
τού Νέστορα μέ καθοδηγητικά στελέχη
(τότε) τού ΚΚΕ, έν σχέσει πρός τάς δυ
σκολίας έξευρέσεως δπλιαμοΟ, άποδεικνύουσα τόν αίμοβόρον χαρακτήρα του:
— «Έ γώ παρήγγειλα κ ι’ δλας τά πρώτα
μου τά δπλα γιά τούς ανθρώπους μου. Βρή
κα Ινα δικό μας γύφτο. Μού φτιάνει κι*
δλας κάτι κώμες περίφημες.
Οί άλλοι δμως άντέτειναν:
—Μωοέ μέ κώμες θά κάνουμε πόλεμο;
*0 Κωτσάκης γελά, ένα παγωμένο γέλοιο:
— Καί μέ τραπεζομάχαιρα. Γιά τό δ-
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μοιόμορφο μόνον, τΙς
παρήγγειλα στόν
γδφτο. Ut κώμες θά φέρουν τά πιστόλια,
τουφέκια κ ι’ αυτόμ ατα...».
Καί δ έγκληματικός αύτάς χαρακτήρ,
όργανώνει (πρίν ακόμη ίδρυθή ή ΟΠΛΑ)
δμάδες έντός τών πρώτων τμημάτων τού
ΕΛΑΣ, άωωσιωμένων καί άδιστάκτων «μαχαιράδων», οϊτινες
περιφρουροΰσαν τάς
μαζικάς έκδηλώαείς ώπλισμένοι. Είς τήν
μεγώλην διαδήλωαιν κατά τής έπιατρατεύσεως, μετεΐχον δέκα συντεταγμένα:
τοιαύται δμάδες! Τό γεγονός δμως πού
άπετέλεσε τήν ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεώς τής ΟΠΛΑ ήτο ή θρασυτάτη άπαγωγή έκ τών Φυλακών Σανατορίου «Σωτηρία»
60 κρατουμένων στελεχών τού Κ.Κ.Ε.
Αί κατοχικαί Ά ρχα ί, μετά τήν άπελευθέρωσιν τού Γιάννη Ίωαννίδη άπό τό Σανατόριον Πέτρας Οπό άνταρτών, συνεκέντρωσαν είς τήν «Σωτηρίαν» πολλούς σημαίνοντας κομμουνιστάς πού ένοσηλεύοντο είς
διάφορα σανατόρια ώς άσθενεϊς ή δήθεν
άσθενεϊς. 'Ο έκλεκτός δημοσιογράφος Γε
ώργιος Καράγιωργας, είς σχετικήν έρευνάν του, είχε γράψει:
«’Από τή στιγμή πού στήν «Σωτηρία»
κλείσθηκαν οι κομμουνισταί, δ Κωτσάκης
δέν μπορούσε πιά νά βρή ήσυχία. Στό έξυ
πνο μυαλό του στριφογύριζε ή σκέψις δ τ ιθά σημείωνε τήν μεγαλύτερη έπιτυχία τής
ζωής του, άν κατόρθωνε νά τούς άπελευθερώση. Ή φήμη του θά έδραιονόνταν δχι
μόνον στό Κόμμα, άλλά καί στίς πλατειές

λαϊκές μάζες γενικώτερα καί θά τού έξησφάλιζε τήν άρχηγία τών «πραιτωριανών»
πού είχε άποφασίσει νά έπιβάλη. Βρήκε
τούς ανθρώπους πού τόν βοήθησαν σέ α
φάνταστο -βαθμό. 'Ο ένας, δ άρχινοσοκάμος
«Σωτηρίας» Γεώργιος Καζιάνης (σ.σ. ώργανωμένός είς τάς δμάδας τοΰ Κωτσάκη)
καί ό δεύτερος, ένα ένωμοτάρχης Μηλιώ
δης. Διά τήν άκρίβειαν ούτε ένομοτάρχης
ήταν δ άνθρωπος, άλλά πρώην έπιλοχίας
τού στρατού. ’Εκείνη τήν έποχή, δμως, δλοι οί ύπαξιωματικοί σχεδόν, ύπηρετοΰσαν
στήν Χωροφυλακή. Αύτός λοιπόν δ Μηλιάδης έπεδίωξε καί έπέτυχε νά έναλλάσσε-

Γράφει
ό έ.ά. Ύπαρχηγός
’Αστυνομίας Πόλεων
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΣ

κατά τήν γέννηαίν της. Ά πό τής πρώτης,
δμως, μετά ταΰτα, ένεργείας της, ήρχιαε
νά ρέη τό αίμα τών δολοφονημένων Έ λλ ή ν ω ν καί ούχί των κατακτητών! Ώ ς
πραγματικόν ξεκίνημα τής ΟΠΛΑ, δέον δπως θεωρηθή ή πρώτη πράξις τής δράαεώς της. Καί δπως τό ξεκίνημα τοΰ ΕΛΑΣ
ήταν ένας φόνος. (Διά τόν φόνον Μαραθέα θά έπανέλθωιυεν διότι είχε φοβεράν
συνέχειαν διά τόν ουλληφθέντα καί άπαχθέντα άνήλικον οίόν τοο— ένα άγόρι 13
έτων—συνέχειαν βδελυράν, άποκρουστικήν
καί άνέντιμον). Ή δράσις τής ΟΠΛΑ ήρχισε μέ τόν φόνον τοΰ ταγματάρχου Ά λεξσπούλου, τόν ’Ιούλιον 1943. Ό λ ίγ α ς ήμέρας μετά τήν διαδήλωσιν τών ’Αθηνών
κατά τής καθόδου τών Βουλγάρων, μία
άλλη διαδήλωσι<- λαμβάνει χώραν είς ,Ν.
’Ιωνίαν. Είναι τών λιγνιτωρύχων Καλό·
γρέζας. Δέν έχει πατριωτικόν περιεχόμενον. ’Αφορά οικονομικά προβλήματα. Ζη
τοΟν αδξησιν τοΰ ήμερομιαθίου καί καλυτέρευσιν συσσιτίου. Ή διαδήλωσις κατευθόνεται άπειλητική κατά τοΰ άστυνομικοΟ
Τμήματος. Οί χωροφύλακες πρό τοΰ κιν
δύνου νά καταληφθή καί έμπρησθή τό τμή
μα, λαμβάνουν θέσιν πρό αύτοΟ. Ή διαδήλωσις προχωρεί. ’Ολίγα μέτρα χωρίζουν
τίς έμπροαθοφυίλακές άπό τό κτίριον. ’Ε 
κείνην τήν κρίσιμον στιγμήν, μία δμομβ'Όντία δονεί τόν άέρα καί τό πλήθος δια
λύεται πρός δλας τάς κατευθύνσεις. ’Ολί
γον αίμα είς τήν 'άσφαλτον δεικνύει τόν
τόπον τής συμπλοκής. Ή τοπική δργάνωσις τοΰ ΚΚΕ άρχίζει έκστρατείαν μίσους
κατά τοΰ άτυχοΰς ταγματάρχου ’Αλεξοπούλου, κατοίκου τής περιοχές, δτι δήθεν
αύτός έδωσε μέ «σινιάλο» τήν διαταγήν
τών πυροβολισμών. Παραλλήλους διαδίδε
ται δτι πολλοί άπό τούς τραυματίας άπεβίωσαν, πράγμα ψευδέστατον. Μόνο δύο ή
τρεις τραυματίαι υπήρξαν. Τήν πρώτη Κυται στήν φρουρά τής «Σωτηρίας». "Ενα
άνοιξιάτικο απόγευμα, δταν κρατούμενοι
καί φύλακες ήααν
ειδοποιημένοι, ένας
ύπενωμστάρχης αυνοδευόμενος άπό πέντε
«βαρείς»
χωροφύλακες
(μασκαρεμένοι
«ιμαχαιράδες» τοΰ Κωτσάκη ήσαν οί χω 
ροφύλακες), παρουαιάσθηκε στόν άρχιφύλακα Μηλιάδη καί τούδωσε μιά διαταγή
άπό τό ’Αρχηγείο. 'Εκείνος τή διάβασε,
άλλά γιά περισσότερη (δήθεν) ασφάλεια
πήγε θεαματικά στό τηλέφωνο νά τήν έπιβεβαιώαη άπό τό ’Αρχηγείου. Οί κρατού
μενοι σύμφωνα μέ τήν διατανό έπρεπε νά
παραδοθοΰν στό μικρό άπόσπασμα. Ό ίδιος
δέ, θάμπαινε έπί κεφαλής καί θά τούς δδηγοΰσε στίς φυλακές Άβέρωφ (δήθεν)».
Είς τήν συνέχειαν έξιστορείται, δτι ή έπιχείρησις έληξεν έπιτυχώς. Πάντως κα
τά τήν διάρκειάν της, ένοπλοι τών δμάδων Κωτσάκη είχον μπλοκάρει δλόκληρον
τήν περιοχήν μέχρι τούς ’Αμπελοκήπους.
ΟΙ δραπέται έπεβιβάσθησαν αύτοκινήτων
τοΰ Κόμματος καί διενεμήθησαν εις τά έκ
τών προτέρων καθωριαμένα σπίτια. Μετα
ξύ τών δραπετών ήτο καί δ Στέργιος Ά ναστασιάδης, άνώτερον στέλεχος τοΰ ΚΚΕ
καί έγκληματική φυσιογνωμία. Ούτος, άργότερον, άνέλαβε τήν άρχηγίαν τής ΟΠΛΑ
καί μεταπελευθερωτικώς τής τρομοκρατι
κής καί αίματοβαφοΰς «Στενής Αύτοάμυνας» (ψευδώνυμά του, Πέτρος καί Πετρί
της) . Ό Κωτσάκης έθριάμβευσε. "Ετσι έδημιουργήθη ή ΟΠΛΑ, χωρίς νά χυθή αίμα

"Ανω: Ό «ήρωίκός» Ε Λ Α Σ τής 'Αθή
νας. Δηλαδή ό συρφετός τών σαλταδό
ρων, τών μαυραγοριτών καί τών «ντοΰ».
Δέν λείπει καί ό μαϊδσνός, δηλαδή ή
στρουμπουλή καί πρόθυμη έλασίτιοσα...
Είς αυτή τήν φωτογραφία: Ό Κίτσος
ΜαλτέΖος - Μακρυγιόννης, ήγέτης τής
'Εθνικής όντιστέισεως είς τός 'Ανωτάτας Σχολάς. Έδολοφονήθη τόν Φεβρου
άριον τοΰ 1944 άπό τήν ΟΠΛΑ, πλησίον
Ζαππείου.
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ριακή μετά τά γεγονότα, δ Άλεξόπουλος
εύρίσκετο εις τδ σπίτι του, εις τήν θέσιν
Πευκάκια, πλησίον τής έκεΐ μικρδς γεφύραε. περιποιούμενος τδν κήπον του. ΑίΦνιδίως καί ένφ δ πλησίον τής γέφυρας
δρόμος ήτο πλήρης περιπατητών, ήκούσθησαν μερικοί πυροβολισμοί. Ό Άλεξόπου
λος έκειτο νεκρός, έκ σφαιρών ριφθεισών
έκ τής μικρδς γεφύρας, πληγείς εις τδ
στήθος καί είς τήν κεφαλήν. Ρίγος κατέ
λαβε τούς κατοίκους τής π ερ ιο χ ή ς... Δέ
ον νδ σημειωθή, 8τι δ Άλεξόπουλος είχε
προσφάτως έπανέλθει είς τδ Σώμα. "Ητο
ά π ό τ α κ τ ο ς τού 1935 ώς δ η μ ο 
κρατικός.
Μάλιστα πρδς έξοικονόμησιν τοΟ έπιουσίου έξήσκει έξωθι τού
τμήματος, τό έπάγγελμα τού αίτησιογράφου. ’Επανήλθεν δταν ή κατοχική Κυβέρνησις έπανέφερεν δλους τούς άπστάκτους
τού κινήματος 1935. Ό φόνος αύτδς άπετέλεσε καί τήν πρώτην ένέργειαν τού νέου
άρχηγοΟ τής ΟΠΛΑ. Τού Στεργίου Ά ναστααιάδη, πιστού δπαδού τού άδιαλλάκτου
Γιάννη Ίωαννίδη, δ δποίος διά τών άνθρώπων του. ώς δ Β. Μαρτζώτας (Φάνης) —
Γραμματεύς Κ.Ο.Α., Σπόρου Κωτσάκη
(Νέστορα) άρχηγοΟ τοΟ ΕΛΑΣ Αθηνών,
Ή λ ία Καρρδ πολιτικού καθοδηγητού 5ης
ταξιαρχίας τού ΕΛΑΣ Α ττικής— Εύβοιας
καί άλλων, διεύθυνε τά πάντα. Έ τσ ι μέ
τό πνεύμα Ίωαννίδη (τού άδιστάκτου
κουρέως
τοδ Βόλου), ήρχισεν ή αι
μοσταγής δρδσις τής ΟΠΛΑ.
"Οταν έδημιουργήθησαν τά Τάγματα
Ασφαλείας, οί περίφημοι «Τσολιάδες», τό
ΚΚΕ/ΕΑΜ άντέδρασεν άμέσως. Άρχικώς
αί διαταγαί του ήσαν νά συλλαμβάνονται
μεμονωμένοι τσολιάδες, νά άφσπλίζονται
καί πολλές φορές νά γυμνώνονται καί έν
συνεχεία νά άφήνωνται έλεύθεροι. Οί άδιάλλακτοι (Άναστασιάδης, Κωτσάκης κ.
άλλοι) άντιδροδν έντόνως. θέλουν νά χυθή αίμα. Έ τσ ι τήν 7.12.43 κυκλοφορεί
ντιρεκτίβα τής Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ: «θάνατος
στούς Γερμανστσολιάδες». Ή μακροσκελής
ντιρεκτίβα μεταξύ τών άλλων αναφέρει:
«. . . Μέ τήν προδοσία τής ψευδοκυβέρ
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νησης καί τής πολύμορφης άντίδρασης, δημιουργήθηκαν καί στελεχώθη
καν τά δολοφονικά Τάγματα άπδ τά
κατακάθια τής κ ο ινω νία ς...
Δίνει
έντολή (σ.σ. ή Κ.Ε. τοδ ΕΛΑΣ) στά
τμήματα τού ΕΛΑΣ νά χτυπήσουν, νά
διαλύσουν καί νά έξοντώσουν βπου συ
ναντούν δμάδες, σχηματισμούς ή με
μονωμένους Γερμανστσολιάδες. θά
συλληφθοΰν οί ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς
τών έμπνευστών, όργανωτών καί ήγετών καί θά δημευθοΰν οί περιουσίες
τών ατίς περιοχές τής Ελεύθερης
Ελλάδας».
Είς τήν πρδξιν, έφονεύοντο δολοφονικώς
μεμονωμένοι τσολιάδες, αί δέ οίκογένειαι
αϊτινες συνελήφθησαν καί τάς περισσοτέρας φοράς έ ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν ,
ή
σαν, σχεδόν κατά κανόνα, αί οίκογένειαι
τών πτωχών άγρστοπαίδων καί έργατοπαίδων πού είχαν καταταγή είς τά Τάγματα.
Είς τήν τραγικήν μοίραν τών Ταγμάτων,
άτινα είτε τδ θέλομεν, είτε δχι, άνέκοψαν
έν πολλοϊς, τήν έρυθράν τρομοκρατικήν κυ
ριαρχίαν, προαετέθη, έν τφ μεταξύ καί ή
άνέντιυος χαριστική βολή τών «πολιτικάν
τηδων» τού ΚαΙρου. (δηλώσεις Παπανδρέου: άντιμετώπισις ώς έχθρών, μεσολάβησις άργότερον Κανελλοπούλου διά τδν άφοπλισμόν των κ λ π .). Τήν έναρξιν τής
σ φ α γ ή ς , οί Ίωαννίδης καί Άναστα
σιάδης έκανόνισαν διά λόγους προπαγάν
δας νά συμπέση μίαν έβδομάδα μετά τήν
έκκαθάρισιν ύπδ τών Αρχών Ασφαλείας,
τών Νοσοκομείων Αναπήρων. Είς τήν προ
φορικήν ένημέρωαιν τών κομμουνιστών,
είς τδν δοισμδν τοδ «Γερμανοτσολιά», έδίδετο εύρυτάτη έννοια (Γκεσταπίτες, Χΐτες, Μπουραντάδες, Έ δεσίτες κ .ά .).
Τήν 27ην Ίανουαρίου 1944 έκτελεϊται
έν ψυχρφ έξωθι τής οίκίας του ύπδ τεσ
σάρων έκτελεστών, δ παλαιός έργάτης,
συνδικαλιστής καί τότε 'Γπουργδς ’Εργα
σίας Ν. Καλύβας. Έθεωρείτο άπδ τδ ΚΚΕ
ώς δ στρατολόγος τών προλεταρίων είς τά
Τάγματα Ασφαλείας. Καί ή έρυθρά φρίκη
ήπλούτο είς δλους τούς δρόμους τών Άθη-

’Επάνω: Οί δπασιτράτηγοι τοδ
ΕΛΑΣ Κ. Τσοιμάκος καί Ε.
Καλαμπαλίπης. Ουδέποτε τδ
KJK.E. καί 6 ΕΛΑΣ τούς ύπελόγισαν ώς «λαϊκούς Αγωνι
στές». 'Απλώς τούς έχρειΑζοντο
δια τήν έπιτυχίαν τών Αντεθνι
κών καί πρακτορειαπών έπ·διώξεών των.’Απέναντι: Φωτο
τυπία κατασχεθείσης κατ&στάσεως τής «δραστηριότητος» τών
αιμοσταγών
«Στρατοδικείων
τοΟ ΕΛΑΣ». 'Ο Αναγνώστης Ας
προσέξή, δτι τά πλείστα τών
Αδικημάτων είναι «έσχάτη προ
δοσία» είς βάρος τοΟ Κ.Κ.Ε.
καί ποινή: δ Θάνατος!. ,
νών. Κακοποιοί, μάγκες, άνώμαλοι, ήμιπαράφρονες, άνήλικοι, ένας συρφετός έγκληματιών, ώργίαζε καθημερινώς. Παλαιαί διαφοραί, μίση, άντιζηλίαι, έκβιασμοί,
συιμφέροντα, έλόοντο μέ μίαν σφαίραν καί
ύπδ τήν κάλυψιν τού σκότους. 'Γπελογίσθη δτι οί έπαγγελματίαι — δολοφόνοι
τής ΟΠΛΑ πρέπει νά ύπερδαίνουσι τούς χιλίους πεντακοσίους, τά δέ μέλη της καί
ώς έν συνεχείφ
«’Εθνικής Πολιτοφυλα
κής)», τάς 6.000—8.000. Πόσοι έξ αύτών
άιπεκαλύφθησαν καί συνελήφθησαν; 'Η κατάρα δμως τού αίμοφύρτου σκλαβωμένου
λαού μας, θά τούς κυνηγά αιωνίως. .. Ή
δράσις τής ΟΠΛΑ δέν σταματά έδώ. Τό
Δεκεμβριανόν κίνημα καί ή περίοδος τού
Συμμοριτοπόλεμου, ύπήρξαν εύκαιρίαι διά
τήν δλοκλήρωσιν τής έγκληματικής πολι
τείας της καί τού άτιμου προορισμού της.
Ώ ς έκ τούτου θά έπανέλθωμεν είς τά οι
κεία κεφάλαια τής έξιστορήαεως.
Πολλαί γνώμαι έχουν διατυπωθή διά
τήν αίματηράν δράσιν τής ΟΠΛΑ, δπως έπίσης καί διά τάς συνθήκας ύφ’ δς έδημιουργήθη ή έγκληματική αδτη όργάνωοις.
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Μία έξ αύτών ρίπτει Αρκετόν φώς καί
είς χήν έξήγησιν τής δλης στρατηγικές
καί τακτικής τού ΚΚΕ κατά τήν κατοχήν
καί των μεταβολών της. Μεταβολών έςικνουμένων Από τοδ συντηρητισμού μέχρι
τοΟ έξτρεμ,ισμού. Ώ ς Αφετηρία καθορίζε
ται ή ίνέργεια τοΟ Κωταάκη (Νέοτορα)
μέ τούς «μαχαιράδες» του, πρίν ή ίδρυθή
ή ΟΠΛΑ. Είναι ή απαγωγή έκ των φυλα
κών Σανατορίου «Σωτηρία» τών 60 στελε
χών τοδ ΚΚΕ τήν 7.4.43.
Βεβαίως, δέν ήσαν δλα στελέχη πρώτης
κατηγορίας. "Ομως μεταξύ αύτών ύπήρχον
πιερί τά τριάντα στελέχη άνωτέρου βαθμού
καί κυρίως μέ ϊδιάζοοσαν νοοτροπίαν. *Ηoav ot Ά κ ρ ο ν α υ π λ ι ώ τ ε ς .
'Η 
γέτης των έθεωρεϊτο δ Γιάννης Ίωαννί8ης, έξτρειιιστής καί σκληρός καί Τσως
μέ τάσεις παρανοϊκάς. Βεβαίως μέχρις
τής έποχής τής δραπετεύσεως, τάς τύχας
τού Κόμματος έρύθαιζον οί έπανελθόντες
ή δρκπετεύσαντες έκ τού τόπου τής έκτοπίσεώς των κομμουνισταί, οί άποκαλοόμενοι ν η σ ι ώ τ ε ς .
Μέ ήγέτην τδν
Σιάντον έπώδειξαν σχετικήν μετριοπάθει
αν καί πολιτικότητα, κατώρθωσαν δέ νά
Ανασυγκροτήσουν τό διαλελυμένον καί διαβεβρωμένον Από τάς Ά ρχάς ’Ασφαλείας
Κόμμα. Συγχρόνως λόγφ τής Εφεκτικές
των στάσεως, Απέκτησαν τήν ε ύ ν ο ι 
α ν τών Βρεττανών είς πολλούς τομείς
(Ενισχύσεις είς δπλα καί χρήμα, εύχέρειαν κινήσεως στελεχών κ .δ .).
Ή νοοτοοπία δμως καί ή τακτική τών
άκροναυπλιωτών, ήτο Ακριβώς ή Αντίθε
τος. Συνεδυάζετο μάλλον πρός τήν τοιαΰτην τοδ Ά οη Βελουχιώτη. Ώ ς έκ τούτου
ήοχιαεν ένας Αδησώπητος ένδοκομματικός
Αγών, μεταξύ Σιάντου καί Ίωαννίδη. Τά
έκ τών ωυλακών Άκροναυπλίας στελέχη
σιγά - σινά κατελάαβανον καιρίας θέσεις
καί έπέτυχον νά έπηρεάσωσιν Αποφασιστικώς τήν γραμμήν τού Κόμματος. Τελικώς έδτπμιουργήθη καί ζήτημα ήγεσίας
τού Κόυματος, μεταξύ τοδ σχετικώς με
τριοπαθούς Σιάντου καί τού έξτρεμιστοδ
’Ιωαννίδη.
Ή ώς άνω έκδοχή είναι συζητήσιμος,
δέν πρέπει δμως νά άποτελέαη τό μοναδι
κόν κριτήριον. θά άπετέλει σφάλμα. Πολ
λοί παράγοντες, έσω^ενείι- καί Εξωγενείς,
ώς καί τοιοδτοι προαωπικότητος καί συμ
περιφοράς ήγετών καί συνοδοιπόρων καί
έπί πλέον ή δράσις καί Επιρροή ξένων

'Γ π η ρ ε σ ι ώ ν,
έπέδρασαν είς τήν
δλην γραμμήν καί δράσιν τού ΚΚΕ.
Συμπληρούμεν τά έλάχιστα ώς άνω έκτεθέντα περί τής αίμοσταγοδς ΟΠΛΑ, μέ
τά δσα έγραψε περί αύτής δ κομμουνιστής
συγγραφεύς Κ. Μπίρκας, εί'· τό διβλίον
του: «Ή έπσποιΐα τής έθνικής άντίστααης», Άθήναι «Άκμων» 1960, σελίς 346.
Είναι χαρακτηριστικόν μέ πόσην Αναι
σχυντίαν δικαιολογεί οδτος τά τρομερά
έγκλήματα. .. ’Ιδού μερικά Αποσπάσματα
έκ τοδ βιβλίου του:
«Καί φυσικά στήν Ανειρήνευτη καί αι
ματηρή αυτή πάλη μέ καταχτητές καί έθνοπροδότες, τιμωρούσε, μέ τό έποναστστιικό πολεμικό δικαίωμα άμυνας τοϋ
’Αγώνα καί τού "Εθνους, πού είχε άπ’
τά πράγματα καί τις διακηρύξεις τών ι
δίων τών Συμμάχων,
νά έξοντώνουν
τούς έχθρούς καί τούς συνεργάτας τών
καταχτητών, τιμωρούσε έκείνους τούς
κακούς «Έλληνες» πού γιά τόν ένα ή
Τόν άλλο λάγο: συμφέρο, έπιδίωξη ή
πλάνη, είχαν γίνει όργανα τοϋ έχθροϋ
κοί πολεμούσαν ατό πλευρό του μέ γερ
μανικά δπλα τόν Ελληνικό Λαό καί τις
Έθνικοσπελευθερωτικές του ’Οργανώ
σεις. Πολεμοϋοε καί έ ξ ό ν τ ω ν ε ,
μέ διαδικασία ή χ ω ρ ί ς
διαδι
κασία,
μέ μιά απόφαση τοϋ άντισταίχου όργάνου, ατό πόδι καί στή φω
τιά τοϋ παράνομου άγώνα, όλους έκεί
νους, πού είτε γιατί ήσαν τελείως που
λημένοι καί είχαν συνταυτίσει .τήν τύχη
τους μέ τόν καταχτητή, είτε γιατί ήσαν
τόσο διεφθαρμένοι καί τυφλωμένοι
(σ.σ. έννοεϊ τούς έθνιπολι τι κά
ικόφρονες), ώστε κάθε προσπάθεια νά
τούς σώσει κανείς 6π’ τό βοϋρκο τής
έθναπροδοσίας μέ τήν πειθώ καί τήν
διαφώτηση νά Αποβαίνει μάταιη, άποτελούσαν έναν σοβαρό κίνδυνο καί έχθρό
τοϋ Αγώ να σάν τέτοιοι έ π ρ ε π ε
νά
έ ξ ο ν τ ώ ν ο ν τ α ι
μέ τόν
ένο ή τάν άλλο τράπο. Καί γι’ αύτόν
τάν ειδικό σκοπό, τό Ε Α Μ δημιούργησε
ένα ειδικό μαχητικό όργανο, τήν γνω
στή Ο.Π.Λ.Α.
Καί ή ’Οργάνωση τής Ο Π Λ Α ( Οργά
νωση Περιφρούρησης τοϋ Λαϊκού Αγώ
να) πού τόσο κ α τ α σ υ κ ο φ ά ν 
τ η σ α ν
καί ξεσπάθωσαν μεταπελευθερωτικά οί «Απόντες «έθνικόφρονες»

ενάντιά της καί ατό πρόσωπό της προ
σπάθησαν νά διοσύρουν καί νά σπιλώ
σουν τό Έαμικό Κίνημα γενικά καί τό
ΚΚΕ
ειδικά, δέν ήταν ούτε
καμμιά
γκαγκστερική Καμάρα, ούτε καμμιά Αμε
ρικανική Κλούξ — Κλόν, πού έκτελοϋσε πολιτικούς Αντιπάλους, όπως ισχυρί
ζονται όνέντιμα οί άντίπαλοί μας σήμε
ρα (σ.σ. Εεχνό τ’ι έγραφε λίγες γραμ
μές πιό πάνω, διά τούς «τυφλωμένους
πολιτικά»), είτε άθώους μαύρους...
Μά ήταν μιά νόμιιμη Επαναστατική ’Ορ
γάνωση άμυνας καί προστασίας τών άνθρώπων τοϋ
Απελευθερωτικού άγώνα
Από τή δολοφονική καί τρομοκρατική
δράση τών Ελληνοφώνων αύτών φασι
στικών καθαρμάτων — συνεργατών καί
όργάνων τοϋ καταχτητή, μερικών συγ
χρόνων Έφιάλτηδων καί Πηλισγούοηδων, σάν τόν Καλύβα, τόν Πανωλιάσκο,
τόν Μανωλέα κοί τόν Τυρϊμο καί άλλους
τέτοιους μεγάλους καί μικρούς πράκτο
ρες, χαφιέδες καί
μαοκοφόρσυς τοϋ
καταχτητή, όνεξάρτητα άν κάποτε υπήρ
ξαν τούτο ή τά άλλο, άκόμα καί «λαϊ
κοί Αγωνιστές». Μπορεί νά ήοαν κάπο
τε, όμως τώρα όχι. Καί άπ’ τή στιγμή
πού είχαν περάσει στήν ύπηρεσία τοϋ
καταχτητή καί είχαν γίνει έχθροί καί
προβοκάτορες τοϋ ’Απελευθερωτικού
καί Λοίκοϋ Κινήματος τοϋ Έθνους, τά
καθήκον τοϋ ’Αγώνα τής ΟΠΛΑ, έπρεπε
νάνοι ή έφαρμογή τής ιερής Καί γενι
κής γιά όλους « έ θ ν ι κ ή ς
ντι
ρ ε κ τ ί β α ς», « θ ά ν α τ ο ς ατούς
Προδότες» τοϋ Λαοϋ καί τοϋ ’Έθνους.
Ό π ο υ έπεβάλλετο, λοιπόν, τό ΕΑ Μ
καί ή Ο Π Λ Α έ χ τ ε λ ο ΰ σ α ν
τούς
προδότες καί καταδότες τών Γεμμονών
χωρίς κ α μ μ ι ά
λ ύ π η σ η
καί
έν πλήρει έπιγνώσει ότι έπιτελοΰσαν
ένα πατριωτικά καί Επιβεβλημένο καθή
κον. . .».
Συμωώνως πυός τά ώς άνω γραφόμενα
τού Μπίρκα (προφανώς κατ’ Εντολήν τού
Κ Κ Ε), θά πρέπει οί αισχροί καί Ανέντι
μοι δολοφόνοι τής ΟΠΛΑ, ν’ άνακηρυχθούν ώς «έθνικοί ήρωες», τά δέ Αθώα καί
Ανυπεράσπιστα θύματά των, νά χκρακτηρισθοΰν ώς προδόται! ! ..
(Συνεχίζεται)

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται εις γνώσιν τών Αναγνωστών μας, δτι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν
του τόμου ΚΑ (έτους 1973) τών «’Αστυνομικών Χρονικών», νά Απευθύνωνται
είς τό έπί τής όδοϋ Σίνα 44 τηλ. 617-466 βιβλιοδετεϊον τοϋ κ. Φαίδωνος Ψάλλη,
μετά τοϋ όποιου έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 70 δρχ.
άνά τόμον ( Πανόδετος μέ χρυσοτυπίαν ).
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 111 )

όποια άποδοκιμάζει τόν δράστην τής πράΕεως καί
στιγματίζει αύτόν ώς εγκληματίαν. Διά τοϋ «χαρακτηρισμοϋ» οϋτως ώρισμένων πράΕεων ώς τιμωρητέων, εύρύνονται αί ύφιστάμεναι κοινωνικά!
άνισότητες καί διακρίσεις, διά τής δημιουργίας
μιας τάΕεως διωκομένων — των έγκληματιών —
* οί όποιοι, άν καί θϋται, μετατρέπονται οϋτως εις
θύματα.
Ή θεωρία τής «άντεπιδράσεως» έκκινεϊ έκ
τοϋ άντιθέτου πρός τάς παραδοσιακός θεωρίας,
σημείου καί αποτελεί τόν αντίποδα αύτών. Ήτοι,
μελετά τήν κοινωνικήν άντίδρασιν κατά τοϋ έγκλήματος καί προσπαθεί δΓ αύτής νά αίτιολογήση τό έγκλημα καί νά όδηγηθή εις τήν μελέτην
τοϋ έγκληματίου τοϋ όποιου έπιδιώκει τήν κοι
νωνικήν ένταΕιν δΓ άλλων μέσων, έκτος των πλαι
σίων τοϋ ποινικού νόμου, ένω αί σύγχρονοι θεωρίαι έκκινοϋν έκ τής μελέτης τής προσωπικότη
τας τοϋ έγκληματίου καί άποθλέπουν εις τήν διάγνωσιν, τήν πρόγνωοιν καί τήν θεραπείαν αύτοϋ.
Αί απόψεις όμως αϋται, κατά τούς οπαδούς τής
θεωρίας τής «άντεπιδράσεως», δέν ασκούν θεώρησιν έφ' ολοκλήρου τοϋ προβλήματος τής έγκληματικότητος καθ' όσον περιορίζονται εις τήν
έΕέταοιν των άποκαλυφθέντων μόνον έγκλημα
τιών, οϊτινες ύπέπεσαν εις πράΕεις χαρακτηρισθείσας τεχνητώς ώς «άδικους», ένω τούς διαφεύ
γει ή ούσία καί ή έκτασις τοϋ προβλήματος τής
έγκληματικότητος καί τής έν γένει αντικοινωνι
κότητας, ώς κοινωνικού φαινομένου. Άντιθέτως,
ή ανωτέρω θεωρία, ώς ύπεστηρίχθη, περικλείει
ι εις τήν ερευνάν της πάσαν μορφήν αντικοινωνι
κής πράΕεως ήτις προκαλεϊ κοινωνικήν άντίδρασιν, καί ούχί μόνον τό χαρακτηρισθέν τεχνητώς
ώς τυπικόν έγκλημα καί οδηγείται οϋτως εις τήν
διάγνωσιν τής αιτιολογίας τοϋ έγκλήματος καί
των κοινωνικών άντιδράσεων καί περαιτέρω εις
τήν πρόληψιν καί τόν έλεγχον αύτοϋ. Ή νέα αϋτη θεωρία χρησιμοποιεί ώς όργανον μελέτης τής
έν εύρεία έννοια έγκληματικότητος, τήν έπιστημονικήν έρευναν τοϋ έγκλήματος ώς κοινωνικού
φαινομένου μέ τήν σύμπραΕιν διαφόρων κλάδων
τών ανθρωπιστικών έπιστημών, ώς καί τής κοινωνιολογίας, τής ψυχολογίας, τής στατιστικής
κ.α. Κέντρον τοϋ ένδιαφέροντος τής έρεύνης
πρέπει, κατά τήν θεωρίαν ταύτην, νά είναι τό έγ
κλημα καί ό έΕ αύτοϋ κοινωνικός άντίκτυπος καί
ούχί ό έγκληματίας, ό όποιος έν συνεχεία θά τύ
χη τής δεούσης μεταχειρίσεως καί θεραπείας έάν
καί όσον τούτο κριθή άναγκαϊον, έκ τής τυχόν
έπικινδυνότητός του. Δεδομένου όμως ότι ό α
ριθμός τών έπικινδύνων είναι μικρός, ήτοι περί
που ποοοστόν 20% — 30%, ό μεγαλύτερος αρι
θμός τών χαρακτηριζομένων σήμερον έγκλημα
τιών, ιδία οί αρχάριοι, οί έΕ άμελείας ένεργήσαντες ώς καί οί ύποπεσόντες εις «πράΕεις ανευ θυ
μάτων» (victimless crimes), θά τύχουν απλώς κοι
νωνικής συμπαραστάσεως ανευ στιγματισμοϋ καί
κοινωνικής άπορρίψεως, οπότε οΰτοι θά άφομοιοϋνται ασφαλώς έντός τής κοινωνικής όμάδος,
> ώς ύγιά κύτταρα αύτής.

Μία όρθή έγκληματολογική πολιτική κατά
τήν θεωρίαν τής «άντεπιδράσεως», πρέπει νά έχη
δύο σκοπούς:
1. Νά καταργήση τά σύγχρονα ποινικά καί
σωφρονιστικά συστήματα ώς άποτυχόντα καί
2. Νά άναπτύΕη εύρυτέραν δραστηριότητα
πρός έφαρμογήν νέων συοτημάτων προλήψεως
καί καταστολής τοϋ έγκλήματος, μέ τήν σύμπρα
Ειν τών λοιπών ανθρωπιστικών έπιστημών.
Διά νά έπιτελεσθοϋν όμως οί ανωτέρω σκο
ποί, άπαιτεϊται μία προεργασία, ήτις συνίσταται
εις τήν βαθείαν, ώς έλέχθη, καί εύρεϊαν κοινω
νιολογικήν καί έγκληματολογικήν έρευναν, άνευ
τής όποιας δέν θά είναι δυνατή ή διερεύνησις τοϋ
προβλήματος καί ή διάγνωσις αύτοϋ εις βάθος,
ώς καί ή έΕεύρεσις τών καταλλήλων μέσων θε
ραπείας. Τά νέα προγράμματα έγκληματολογικής
πολιτικής θά πρέπει νά χαρακτηρίζωνται άπό εύελιΕίαν, δυναμένην νά δώση τήν εύχέρειαν τής
προσαρμογής αύτών εις τάς έκάστοτε νέας φά
σεις τών κοινωνικών έΕελίΕεων καί άναλόγως τής
μορφής τήν όποιαν θά έμφανίζη ή έγκληματικότης εις έκαστον καθωρισμένον τόπον καί χρό
νον.
Ή νέα αϋτη θεωρία ανατρέπει τάς συγχρό
νους περί αιτιολογίας τοϋ έγκλήματος καί μετα
χειρίσεως τών έγκληματιών δοΕασίας καί άνοίγει
νέον χάσμα μεταΕύ τών ποινικολόγων καί έγκληματολόγων, τών όποιων αί απόψεις είχον φθάσει κατά τάς τελευταίας δεκαετίας εις έν σημεϊον έπαφής. Ή δ η οί ποινικολόγοι θεωρούν ότι ή
νέα αϋτη θεωρία ένέχει «ήθικήν τύφλωσιν», άφοϋ άφήνει τό έγκλημα έκτος έλέγχου καί τόν
έγκληματίαν άτιμώρητον καί άντιμετωπίζει τήν
ποινήν ώς «κακόν» τό όποιον πρέπει νά περιορί
ζεται μόνον έπί ειδικών περιπτώσεων.
Είναι φυσικόν μία τόσον ριζοσπαστική θεω
ρία, λόγω τών ύπερβολών αύτής, νά προκαλέση,
ώς πάσα νέα θεωρία, σοβαρός αντιδράσεις με
ταΕύ τών έπιστημόνων έκείνων οί όποιοι έμμένουν εις τάς παραδοσιακός δοΕασίας των. Έ ν
τούτοις, τά συμπεράσματα έπί τών έπιστημονικών
έρευνών καί ή άντικειμενική στάθμισις τών έκατέρωθεν απόψεων, θά δώσουν άσφαλώς τήν εύκαιρίαν εις άμφοτέρας τάς πλευράς νά άναθεωρήσουν τάς άνυποχωρήτους σήμερον άκραίας θέ
σεις των καί νά έΕεύρουν νέα σημεία έπαφής καί
συνεργασίας πρός άποτελεσματικωτέραν άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος τής έγκληματικότητος.
Τούτο είναι άναγκαϊον, δεδομένου ότι ύπό πάντων
σήμερον άναγνωρίζεται ότι τό πρόβλημα τούτο
κατέστη όΕύτατον καί έΕέφυγε τοϋ έλέγχου τής
έπιστήμης καί τής πρακτικής.
Προφανώς, εις νέας διεθνείς συναντήσεις,
τό θέμα τούτο, περισσότερον ώριμον, θά τεθή καί
αύθις πρός μελέτην καί διερεύνησιν.
Αί έργασίαι τοϋ Συνεδρίου συνεπληρώθησαν
διά δύο έπισκέψεων:
1. Εις τάς ρεγάλας φυλακάς άνδρών Srem ska - Mitrovica καί
2. εις τό Σωφρονιστικόν Κατάστημα άνηλίκων τοϋ Maljevo.
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Oi « κ υ ν η γ ο ί τοΰ εγ κ λ ή μ α το ς»

0 ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΣ

ΑΓΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΩΙ\Ι Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ω Ν

ΚΑΙ

Ε ΙΤ Α άπό αστραπιαίες καί
Ε Πσυντονισμένες
ενέργειες

της Ασφαλείας Αθηνών ένετοπίσθη καί συνελήφθη ό δρά
στης τής απόπειρας ληστείας
καί άνθρωποκτονίας τοΰ φαρ
μακοποιού Γεωργίου Λαμπαδάρη. Πρόκειται γιά τόν ΆλεΕανδρόπουλο Παναγιώτη τού Χρή
στου, έτών 24, ναυτικό, άπό τό
χωριό Καράτουλα Ήλείρς. Ή
σύλληψις τοΰ νεαρού ληστοΰ άνεκούφισε τήν κοινή γνώμη, ή ό- 1
ποια είχε καί δικαιολογημένους
άνησυχήσει έκ τής θρασύτητος
καί τού έπικινδύνου τού δράστου.
Ό
ΑλεΕανδρόπουλος συνελή
φθη ύπό άστυνομικοϋ τής Γενι
κής Ασφαλείας, μέ τή βοήθεια
έπιτυχοϋς ώς άπεδείχθη, σκίτσου
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φιλοτεχνηθέντος ύπό τοϋ έργαστηρίου τής ώς εϊρηται ύπηρεσίας, τό όποιον απεικόνιζε τόν
κακοποιόν, όπως τόν περιέγραψε ό φαρμακοποιός κ. Λαμπαδάρης. Τήν επιτυχίαν τής Γενικής
'Ασφαλείας 'Αθηνών έξήρε, τόI σον ό ’Αρχηγός τής Αστυνομίας
Πόλεων κ. Μιχελής, όοον καί ό
'Αστυνομικός Δ)ντής Αθηνών κ.
Λάμπρου.
'Επ' εύκαιρία δέ, ό Διοικητής
τής Ασφαλείας κ. Καροϋξος έπεσήμανε τά αίτια τών εγκλημά
των, τά όποια έχουν κυρίως ώς
δράστας νέους καί τά άπέδωοε
εις τήν κρίσιν τήν όποιαν διέρ
χεται καί εις τήν χώραν μας ό
ιερός θεσμός τής οικογένειας,
ώς καί εις τάς ραγδαίας έξελίΕεις τοϋ τεχνικού πολιτισμού, οί
όποιες έχουν χωρίς αμφιβολία
κλονίσει θεμελιώδεις άξιες καί
θεσμούς. «Τό έγκλημα καί ή από
πειρα τής ληστείας έναντίον τοϋ
φαρμακοποιού, έτόνισεν ιδιαιτέ
ρως ό κ. Διοικητής ’Ασφαλείας,
ένέχουν βιαιότητα καί όμολογουμένως άνησυχοϋν καί ήμάς
ώς ύπεύθυνον 'Αρχήν, διά τήν μή
διασάλευσιν τής έννόμου τάξε-

τήν προσωπική του άσφάλεια τό
δέ διαβατήριο θά χρησιμοποιού
σε γιά νά μεταναστεύση στή χώ
ρα αύτή έπειδή ήτο λιποτάκτης
καί κατεξητεϊτο. Ή παραβολή ό
μως τοϋ κάλυκος πού βρέθηκε
στό δάπεδο τοϋ φαρμακείου τοϋ
κ. Λαμπαδάρη τό βράδυ τής άποπείρας άπέδειξαν τήν ένοχή
του, ότε ό νεαρός ληστής άναγκάσθηκε νά όμολογήση.
Έρωτηθεϊς είπε, ότι έσκόπευε
νά έργασθή καί πάλι ώς ναυτικός.
Προηγουμένως όμως ήθελε νά
έξοικονομήση 30 - 40.000 δρχ.
γιά νά βοηθήση «τή μητέρα του
νά άποπερατώση τό σπίτι τους,
στό χωριό». Στό έπί τής όδοϋ
Μετσόβου φαρμακείο έφθασε
περί τήν 11 ην νυκτερινήν ώραν
καί άφοϋ διεπίστωσε ότι έντός
εύρίσκετο μόνος ό φαρμακοποι
ός καί ότι ή κίνησις ήτο άραιά,
μπήκε μέσα καί προτείνοντας τό
πιστόλι του είπε στόν Λαμπαδά
ρη άπειλητικά. «Τά λεφτά σου,
ληστεία...». Ό φαρμακοποιός αν
καί Εαφνιάσθηκε δέν πήρε πολύ
στά σοβαρά τήν άπειλή τοϋ άνεπιθύμητου έπισκέπτη καί χαμογε
λώντας τοϋ είπε: — Θά άστειεύε-

Είς τάς φωτογραφίας άπέναντι
έπάνω: Τό θΰμ.α τής ληστείας
τής όδοϋ Μετσόβου 11, δ φαριμ,ακοποιός κ. Γεώργιος Λαμπαδάρης. Έτραυιματίσθη σοβαρώς
ύπό τοϋ δράστου. Εις τήν άλλην
φωτογραφίαν δ θρασύς νεαρός
ληστής Παναγιώτης Άλεξανδρόπουλος. Ή σύλληψίς του καί
ή έξυχνίασις τής ληστείας ύπό
τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών άνεκούφισε καί καθησύχα
σε τήν κοινήν γνώμ,ην. Κάτω:
Τό δπλον τό όποιον έχρησιρ-οποιήθη, ύπό τοΰ lut,κινδύνου
κακοποιού, διά τήν διάπραξιν
τής ληστείας. Εις αυτήν τήν
σελίδα κάτω: Τό ναυτικόν
φυλλάδισν τοΰ άδελφοΰ τοΰ Ά λεξανδροπσύλου, p i τήν χρησιμοποίησιν τοΰ δποίου δ τελευ
ταίος έσκόπευε νά ταξιδεύση
είς Βενεζουέλαν.

ι

ΤΗΣ Π Α Ρ Α Ν Ο Μ ΙΑ Σ
ως καί άσφαλείας καί τήν κοινήν
νγνώμην».
Κατά τήν έπακολουθήσασαν
μετά τήν σύλληψιν τοϋ Αλεξανδροπούλου έρευναν είς τό Εενοδοχεϊον είς τό όποιον διέμενεν,
άνεκαλύφθησαν ένα έπαναληπτικό θσφαιρο πιστόλι καί ή φυ
σιγγιοθήκη του μέ πέντε σφαίρες,
ή θήκη τοϋ πιστολιού, ένα ναυτι
κό φυλλάδιο έπ' όνόματι ΆλεΕανδροπούλου 'Αλεξίου, διαβα' τήριο μέ τά ίδια στοιχεία, μία
φωτογραφική μηχανή καί άλλα
άντικείμενα. Έρωτηθεϊς ό θρασύτατος κακοποιός τί ήθελε τό
πιστόλι, τό διαβατήριο καί τό
ναυτικό φυλλάδιο πού ήταν τοϋ
άδελφοΰ του είπε, ότι τό πιστόλι
άγόρασε στή Βενεζουέλα γιά
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σαι... Ή άλήθεια ήταν, πώς ό
ΆλεΕανδρόπουλος δέν είχε και
ρό γιά άστεϊα. Πυροβόλησε καί
τραυμάτισε σοβαρά τόν Λαμπαδάρη. Χωρίς νά άφαιρέση καθό
λου χρήματα έφυγε βιαστικά γιά
νά άποφύγη τήν σύλληψι. ΚατέληΕε στό Εενοδοχεϊο του όπου
κοιμήθηκε ήσυχος καί τήν έπομένη ήμέρα πήγε στον κινηματο
γράφο. Μιά λεπτομέρεια, πού άσφαλώς έχει ένδιαφέρον άπό άπόψεως έγκληματολογικής είναι,
ότι οί γονείς τοϋ ΆλεΕανδροπούλου είναι διαζευγμένοι άπό τό
1958.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
Π Ε ΙΡ Α άρχαιοκαπήλων έΕηρθρώθη τήν 16.1.74, ύπό
τής Υπηρεσίας ΔιώΕεως Άρχαιοκαπηλείας τής Γενικής Α 
σφαλείας 'Αθηνών. Συνελήφθησαν οί: Σπ. Β., Κ. Κ., Λ. X., καί
Σ. Κ.
Οί συλληφθέντες άρχαιοκάπηλοι διεπραγματεύοντο τήν πώλησιν άρχαιοτήτων διαφόρων έποχών. Αί άρχαιότητες τις όποιες
οί έπίδοΕοι άρχαιοκάπηλοι ήτοι-

μάζοντο νά πωλήσουν ήσαν: Τεμάχιον έπιτυμβίου στήλης τών
Ελληνιστικών χρόνων, δύο Είφη
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας
καί Εύλινον άγαλμα φυσικού με
γέθους τής έποχής τής Ε νετο 
κρατίας. Πρώτος έκ τών κακο
ποιών συνελήφθη ό Β.Σ., σέ ραν
τεβού πού είχε πρός διαπραγμά
τευσή τής πωλήσεως τών άρχαιοτήτων. Ό Β. Σ., θά συνεκέντρωνε τά άντικείμενα — ό ί
διος είχε στήν κατοχή του τά
δύο Είφη, ό Κ.Κ. τό Εύλινο άγαλ
μα καί ό Λ.Χ., τό κλασσικό άνάγλυφο — καί θά τά παρέδιδε στον
άλλοδαπό. Τά κατασχεθέντα άντικείμενα παρεδόθηοαν είς τήν
αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν.

ΝΑΡΚΩ
ΤΙ ΚΑ

Σ

ΠΟ Τ Η Σ Υπηρεσίας ΔιώΕε
ως Ναρκωτικών τής Γενι
κής Ασφαλείας Πειραιώς συνε
λήφθη ό Πολύχρονης Θεοφίλης
έτών 32 ναυτικός, γιά παράβςσι
τοϋ νόμου περί ναρκωτικών. Ό
συλληφθείς μέ τή χρησιμοποίηση
πλαστών ιατρικών συνταγών, τις
όποιες έκανε μόνος του, άγόρα

Υ

r

"Ανω: Τειμάχιον (κεφαλή γυναιχό') έπιτυιμβίου στήλης, τών Ελληνιστι
κών χρόνων κατασχεθεΐσα είς χείρας ένός έκ τών δραστών. Δεξιά: Ξόλινον
άγαλμα φυσικού μεγέθους, τών χρόνων τής Ενετοκρατίας. Ή προέλευσίς του είναι Ιπτανησιακή. Κατεσχέθη καί αύτό καί παρεδόθη είς τήν
’Αρχαιολογικήν 'Υπηρεσίαν,
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2ε ψυχοθεραπευτικά φάρμακα
άπό διάφορα φαρμακεία, μέ ιδι
αίτερη προτίμησι στά ΚοντέΕ καί
ΧρωβίΕ. Ή έρευνα τής Προαναφερθείσης Υπηρεσίας σέ φαρμα
κεία τοϋ Πειραιώς, τής Δραπε
τσώνας καί τής Νίκαιας, άπέδωκε περισσότερες άπό έκατό συν
ταγές, τις όποιες έφέρετο ότι ύπέγραφε ένας ιατρός όνόματι
Νομικός Κυριάκος. "Οταν διεπιστώθη ότι ό ιατρός αύτός ήτο
άνύπαρκτος, προσήχθησαν στήν
Ασφάλεια Πειραιώς όλοι οί γνω
στοί «χαπάκηδες», οί ναρκομα
νείς δηλαδή, οί όποιοι έλλείψει
γνησίων ναρκωτικών άρκοϋνται
είς ισχυρός δόσεις ήρεμιστικών.
Εναντίον τών γνωστών αύτών
«τύπων» δέν προέκυψαν έπιβαρυντικά στοιχεία, οπότε οί έρευ
νες έστράφησαν πρός άλλο ση
μείο. Μετά πολυήμερες καί κο
πιαστικές άναζητήσεις ένετοπίσθη τελικώς ό Θεοφανίδης, ό ό
ποιος σημειωτέον δέν ήτο σεση
μασμένος καί ήλλαζε συνεχώς
κατοικία. Στό σπίτι του βρέθηκαν
καί κατεσχέθησαν ή πλαστή
σφραγίδα τοΰ ιατρού, ίατρόσημα,
συνταγές έτοιμες πρός έκτέλεσι
καί δισκία ΚοντέΕ.

Μ η νια ία άηόδοσις
τής ‘Υποδιευθύνσεως ’Αμέσου Δράσεως, μηνός Δεκεμβρίου 73
συγκρινομένη μετά τής τοιαύτης του ίδίου μηνός παρελθόντος έτους
Α'

Τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων ...................
Εκτυφλωτικά φώτα ..................................
Συμμετοχή άνηλίκων εις τεχν. παίγνια
’Επαιτεία — ’Αλητεία ..............................
ΟίκοδομικαΙ παραβάσεις ............................
Στέρησις άδειας Ικανότητος όδηγοΟ ----»
»
κυκλοφορίας ...............
Κ αταγγελίαι κλοπών — διαρρήξεων . . .
Διάφορα πλημμελήματα ............................

376

422
2

10

32

1
1

12

Σύνολον
Μηνύσεις —

Π Τ Α Ι Σ Μ Α Τ Α :
'Γπερβολική ταχύτης ............................................................
Παραβίαοις λωρίδων κυκλοφορίας .....................................
»
έρυθρών σημάτων ........................\ ...............
»
άπογορευτικών πινακίδων ............................
Παράνομος στάθμευσις ..........................................................
Καυσαέρια ................................................................................
"Ασκοπος χρήσις ήχητικών όργάνων .................................
θόρυβος άποσιωπητήρος ........................................................
Διατάραξις κοινής ήσυχίας
..........................................
»
(έντδς κατοικιών) .......................................
Παραβάσεις περί καθαριότητος .........................................
’Αθεώρητοι άδειαι ίκανότητος .......................................
Στερούμενοι άδείας ίκανότητος .......................................
Δέν έφερον άδειαν ίκανότητος .......................................
»
»
»
κυκλοφορίας .................................. ..
Έφερον όπεραρίθμους ................... ....................................
Στέρησις φωτιομοϋ ..............................................................
Διάφοραι παραβάσεις εις βαθμόν πταίσματος ...............
Σύνολον
Γ

19 7 2

19 7 3

Π Λ Η Μ Μ Ε Λ Η Μ Α Τ Α :

5
19
104
57
750
2
5
14
139

4
311
22

250

737

706

Συστάσεις —
57
849
76
730
2189
313

1.160

10.455

1
1

133
1154
153
846
2954
607

19
116
91
647
9
13

12
6

140

41

3
5

Συστάσεις

11
347
222
219
27
340
262
632
722
3470

14

Μηνύσεις —

19
3
8
5
3

459
398
401
79
580
415

42

7853

1.117

16.050

Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α :
858

Συγκρούσεις μέ ύλικάς ζημίας ................................
’Επεισόδια ....................................................................
"Ελεγχος κέντρων τεχν. παιγνίων .....................
Μεταφοραί αίφν. παθόντων είς Σ.Α.Β.....................
Περισυλλογαί οίνοφλύγων .........................................
Προσαγωγαί άτόμων έκ διαφόρων α ιτ ιώ ν .............
’Ανεύρεσις κλαπέντων όχημάτων ............................
Π υρκα ϊα ί........................................................................
Παράπονα ιδιωτών .....................................................
ΠλημμΟραι ....................................................................
"Ελεγχοι αύτακινήτων ...............................................
Διάφορα συμβάντα................... ....................................

969
1945
59
651
119
1103
35
64
1455
45
593
9247

16707

Σύνολον
ΆναφαραΙ δι’ άχρηστον χρήσιν ήχητ.
όργάνων καί έναλλαγή λωρίδων ............................
Γενικόν Σύνολον

16.285

19.422

28.637

8
37.283

54
529
143
1027
34
70

Έκλήθημεν διά παροχήν βοήθειας είς τό τηλέφωνον «100» είς 13.767 περιπτώσεις, έναντι 13.055 περιπτώσεων ίδίου
μηνός παρελθόντος έτους.
Έ ν Ά θήναΐς τή 7 ’Ιανουάριου 1974
Ό Δ ι ο ι κ η τ ή ς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΜΟΓΤΖΟΓΡΗΣ
’Αστυνομικός Δ/ντής Β'
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AIΚ Η£IΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΠΟ ΛΛΩ Ν ήμερων οί περισσότερες
Α ΠΟχώρες
τοϋ κόσμου λαμβάνουν, όπως
είναι γνωστό, αύστηρά μέτρα ασφαλείας
των αεροδρομίων τους έκ τού φόβου ενδε
χομένων αεροπειρατειών. Τά αύτά έκτακτα
μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθή τελευταίως
καί στό αεροδρόμιο τού Ελληνικού. Πρόθεσις τής Αστυνομίας είναι όχι μόνο ή πρόληψις τών αεροπειρατειών, άλλα καί ή ματαίωσις οίασδήποτε δράσεως εις τούς χώ
ρους τοϋ αεροδρομίου. Αστυφύλακες, δο
κιμασμένοι σκοπευταί, ένισχυόμενοι καί άπό
τεθωρακισμένα άστυνομικό οχήματα, μέ τε
λευταίου τύπου όπλα καί τελειοποιημένους
μηχανισμούς ασφαλείας, παρακολουθούν
έπί 24ώρου βάσεως κάθε ύποπτο κίνησι, έ
τοιμοι κάθε στιγμή νά έπέμβουν. Τό άξιοσημείωτο έν προκειμένω είναι, ότι, παρά τά
δρακόντεια μέτρα, δέν παρακωλύεται ούδέ
εις τό έλάχιστον ή διακίνησις τών έπιβατών
καί ή κανονική διεξαγωγή τών δρομολογί
ων. Τήν ίκανοποίησίν του διά τά ληφθέντα
μέτρα έξέφρασεν ό Υπουργός Δημ. Τάξεως
κ. Γ. Τσουμάνης, ό όποιος συνοδευόμενος
ύπό τοϋ Αρχηγού τής Αστυνομίας κ. Σπ.
Μιχελή, τοϋ Αστυν. Δ)ντοϋ Αθηνών κ.
Λάμπρου, τοϋ Διοικητοϋ τής Ύποδ)νσεως
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Γεν. Ασφαλείας Αθηνών κ. Καρούξου καί
άλλων Αξιωματικών έπεσκέφθη τήν 8.1.74
τόν άερολιμένα τοϋ Ελληνικού. Έ ν τώ με
ταξύ τήν 15ην τοϋ ίδιου μηνός καί διά νά
καταστούν πλέον άποτελεσματικά τά λη
φθέντα μέτρα, έπραγματοποιήθη άσκησις
έτοιμότητος, εις τόν Δυτικόν καί τόν Ανα
τολικόν Αερολιμένα τοϋ Ελληνικού, τήν
όποιαν παρηκολούθησεν ή Ηγεσία τής Α 
στυνομίας Πόλεων καί οί άρμόδιοι καθ’ ύ
λην καί κατά τόπον άξιωματικοί τοϋ Σώμα
τος, ό διοικητής τοϋ άερολιμένος κ. Λάϊτμερ, ό άερολιμενάρχης κ. Γόμπος κ.ά. Εις
τήν άσκησιν, πλήν τών θωρακισμένων οχη
μάτων τής ’Αστυνομίας, έλαβον μέρος καί
έρπυστριοφόρα άρματα μάχης Μ8 καί τά
τροχοφόρα Μ 113. Οί συμμετασχόντες άστυνομικοί, φέροντες τελευταίου τύπου ό
πλα καί άλεξισφαίρους θώρακας καί κράνη,
έχουν έκπαιδευθή εις ειδικά σεμινάρια άντιμετωπίσεως άεροπειρατειών. Ή πραγματοποιηθεϊσα άσκησις άπέδειξε ύψηλόν βα
θμόν έτοιμότητος καί ικανότητα, όχι μόνον
καταστολής, άλλά καί προλήψεως πόσης
άποπείρας τών έπικινδύνων καί άδιστάκτων
έγκληματιών.

ΕΙς τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν διεξαχθείσαν άσκησιν. ’Απέναντι: Τεθωρακισμένων
δχημα τής ’Αστυν. Πόλεων, πλησίον δεροσκάφους. Ε πάνω : Ό ’Αρχηγός Α.Π. κ, Μιχελής συνοδευόμενος υπό τού
Άστυν. Δ/ντοΰ ’Αθηνών κ. Λάμπρου, τοΰ Διοικητοΰ Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καρούζου, τών Άστυν. Δ/ντών
κ.κ. Γιαλαμά καί Μουτζοΰρη καί παραγόντων τοΰ Άεροδρομίου, ένώ προσέρχεται είς τον χώρον τής άσκήσεως. Κάτω:
Είδικώς έκπαιδευμέναι είς τήν πρόληψιν καί τήν καταστολήν άεροπειρατειών άστυνομικοί είς μίαν φάσιν τής
διεξαχθείσης άσκήσεως.
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παλαιότερα τονίσει, δτι έγκλήματα πού ήταν έξω άπό τήν έλληνιΕ ΙΧΑΜΕ
κή πραγματικότητα έκαναν τήν έμφάνισί τους και στόν τόπο μας. Ε γκλή
ματα άποτρόπαια, έγκλήματα όμαδικά, έγκλήματα μελετημένα καί σχεδιασμένα
μέ άνατριχιαστικές λεπτομέρειες, πού βασανίζουν τις κοινωνίες τής Εύρώπης καί
τής ’Αμερικής, τώρα μαζί μέ τήν «πρόοδο» ήλθαν καί στην Ελλάδα. Τό «ξένο»
έγκλημα όπως συνήθισε ό έλληνικός τύπος νά τό χαρακτηρίζη, άποτελεΐ πλέον θλι
βερό δεδομένο, πού πρέπει μέ ψυχραιμία καί αποφασιστικότητα νά άντιμετωπίση
ή πολιτεία καί ό λαός μας. Τού «ξένου» αυτού έγκλήματος «δείγματα», άτυχώς
όχι όλιγάριθμα, ύπήρξαν έκεϊνα τής Τσάπμαν στο Καβούρι, τού Λυμπέρη καί
τής συντροφιας του στό Χαλάνδρι, τού Σούλη καί τού Μακρή στο Ν. 'Ηρά
κλειο κ. ά. Τις πράξεις τών υπανθρώπων έκείνων χαρακτήριζαν στοιχεία άνησυχητικά, μεταξύ τών όποιων ή έν ψυχρώ προμελέτη καί έκτέλεσις, ή πρωτο
φανής άγριότητα καί άπανθρωπία καί ή προσπάθεια νά έπιτευχθή τό «τέλειο
έγκλημα».
Δέν είχαμε συνέλθει καλά καλά άπό τόν αιφνιδιασμό, όταν οί «νταήδες»
τών κέντρων διασκεδάσεως, μέ «κορυφαίους» βεβαίως τούς άδελφούς Κοεμτζή,
κατακρεούργησαν άθώους άνθρώπους. Τό «ξένο» έγκλημα μας «ήλθε» μέ άλλο
πρόσωπο. Έλλειπε τό σχέδιο δράσεως, έλλειπε καί τό συμφέρον. 'Ο Νίκος Κοεμτζής σκότωσε στά «τυφλά», χωρίς διάκριση χωρίς δισταγμό. 'Απλώς ήθελε «νά
τά σπάση », νά « χυθή αίμα ».
Σάν νά μή έφθαναν όμως όλα αυτά καί γιά νά κλείση ό « γύρος τού θανάτου »,
κάποιο νέο « φρούτο» προστέθηκε τελευταία στό έλληνικό έγκληματολογικό
« πάνθεο ». Ή ένοπλη ληστεία. Τά κρούσματά της, τύπου « ά-λά-Σικάγο », κινη
τοποίησαν τήν ’Αστυνομία καί άνησύχησαν τήν κοινή γνώμη. Ή πρώτη μέ κε
ραυνοβόλο ένέργεια, πού πρέπει νά έξαρθή, μέσα σέ λίγα 24ωρα άνεκάλυψε καί
συνέλαβε τόν έπικίνδυνο νεαρό ληστή τού άτυχου φαρμακοποιού. Οί άστυνομικοί έκαναν καί θά κάνουν καί στό έξής τό καθήκον τους. Όμως, είναι βέβαιον,
ότι δέν άρκεΐ -ή άστυνομική δράσις, είτε προληπτική, είτε κατασταλτική. Τό
κακό πρέπει νά χτυπηθή στή ρίζα του. Νά θεραπευθοΰν τά αίτια, πού έκκολάπτουν τούς νεαρούς ληστές. Καί τά αίτια αύτά— ας έχουμε τό θάρρος νά τό όμολογήσουμε— βρίσκονται τά περισσότερα μέσα στήν ίδια τήν οικογένεια, πού
δυστυχώς δέν έκπληροΐ σέ πολλές περιπτώσεις τόν υψηλό της προορισμό.
’Αλλά καί ή στάσις τής κοινωνίας μας καί τό κακό θέαμα καί τό άκατάλληλο
βιβλίο είναι χωρίς άμφιβολία παράγοντες, πού οδηγούν τό όπλισμένο χέρι τού
δολοφόνου. 'Ολα αύτά βέβαια σάν άποτέλεσμα τής πνευματικής πτώσεως τού
σημερινού άνθρώπου, ό όποιος, παρασυρμένος άπό τό κύμα τής ύλης καί τού
άθεϊσμοΰ, πού έχει άπλωθή γύρω του, έπαψε νά προσέχη τά μηνύματα τής άγάπης καί τής συμπόνοιας, όπως τά έκήρυξαν ό ’Ιησούς καί οί άλλοι μεγάλοι μύ
στες τού κόσμου.
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ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
"10 - 30,,
ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ
4,30' Π Ρ Ω ΙΝ Η τής 16
Ω ΡΑΔεκεμβρίου
παρελθόντος έτους.
"Ολα κοιμούνται άκόμη ήσυχα στόν
Πειραιά. Ή πρωινή κίνησις δεν έχει
άρχισε ι. Που καί πού κανένας άργοπορημένος γλεντζές φαίνεται νά διασχίζη τρικλύζοντας τούς έρημους
δρόμους. Τήν ήσυχία τής χειμωνιά
τικης νυχτιάς, διακόπτει κάποια στι
γμή ένας ξηρός τρομακτικός θόρυβος.
Οί κοιμισμένοι Πειραιεΐς στή συνοι
κία γύρω άπό τήν όδό Κανάρη, μέ
τόν τρόιμο ζωγραφισμένο στό πρόσω
πο, πετιοΰνται στά παράθυρα, στά
μπαλκόνια, στούς δρόμους. Προσπα
θούν νά έντοπίσουν τό θόρυβο, νά συ
νειδητοποιήσουν τήν καταστροφή.
"Ενα τεράστιο σύννεφο σκόνης τούς
δδηγεΐ στόν άριθμό 14 τής όδοΰ Κα
νάρη. Είναι άπίστευτο, τρομερό, έφιαλτικό.. . Ή πλευρά ένός δρόφου
μιάς τεράστιος πολυκατοικίας έχει
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καταρεύσει. Καί ώς συνήθως ό,πάρχει
τό «άπαραίτητο» θύμα. "Ενα μονώ
ροφο παλαιό σπιτάκι. Έ ξύλινη στέ
γη του ύποχω ρεί.. . Σωριάζεται σέ
έρείπια, ένώ άπό τόν οικοδομικό γί
γαντα έξακσλουθοΰν νά πέφτουν βρο
χή τούβλα, άσβέστες καί άλλα ύλικά. ’’Αφωνοι δεκάδες περίοικοι παρα
κολουθούν τήν άναπάντεχη τραγωδία.
Λ ίγα λεπτά περνούν καί διαπιστώ
νουν μέ φρίκη, πώς καί αύτό τό όδυνηρό συμβάν δέν θά περάση χωρίς θύ
ματα. Ανθρώπινες φωνές, πού μόλις
άκούονται στό πανδαιμόνιο καί έπει
τα βσγγητά, βεβαιώνουν, δτι ή παγί
δα τού θανάτου έχει στηθή. "Ομως,
άλλοίμονο, κανείς, άπό τις δεκάδες
έκείνες τών άνθρωπων, δέν έπιχειρεϊ
νά κάμη κάτι για τή σωτηρία τών
άτυχων θυμάτων. Ό κίνδυνος είναι
φανερός. Τά έρείπια έξακσλουθοΰν νά
τρίζουν άπειλητικά. Τά καλώδια τοΰ

ήλεκτρικοΰ, πού είναι κομμένα, καιροφυλακτούν νά μεταδώσουν τό θά
νατο. Ή πυρκαϊά έπίκειται. Τά λεπτά
πού περνούν φαίνονται χρόνος. Καί
όσο οί βόγγοι έξασθενούν σιγά σιγά,
ή άγωνία κορυφώνεται. Λίγο άκόμη
καί καμμιά έλπίδα δέν θά ύπάρχη
πλέον νά βγή κανείς άπό έκείνη τήν
κόλασι ζωντανός. Τή στιγμή δμως,
πού οί ματιές διασταυρώνονται γεμά
τες άπόγνωσι καί άπελπισία, δλοι θυ
μούνται τόν «άπό μηχανής θεό». Ε 
κείνον τόν μαγικόν τηλεφωνικό άρι
θμό, πού όδηγεί τά συμπαθητικά πε
ριπολικά αύτακίνητα καί τούς αποφα
σισμένους γιά κάθε θυσία άστυνσμικούς. Τό άγαπημένο «100» καλείται.
Λίγα δευτερόλεπτα άρκοΰν καί ό Α 
ξιωματικός Υπηρεσίας τής ’Αμέσου
Δράαεως δίνει κοφτά, λιγόλογα τήν
σχετική διαταγή. «Πρός τό 10— 30.
Μεταβήτε Κανάρη 14. Κατάρρευσις
οικοδομής». Τό γαλάζιο φλάς τής σω
τηρίας άνάβει. . . Καί μαζύ, οί έλπίδες δλων έκείνων, πού τώρα πιά άμίλητοι προσμένουν μοιρολατρικά νά
διαπιστώσουν τήν σκληρή τύχη τών
άνθρωπων τού μικρού, δμορφου σπι
τιού. Τό ξερό φρενάρισμα τού περιπο
λικού δίνει καί έκεΐνο τόν άχαρο τό
νο τής νυχτερινής περιπετείας. Οί
πόρτες άνοίγουν βιαστικά. "Ενας άστυφύλακας προσπαθεί νά κατατοπισθή. "Ολοι μιλούν, πολύ λίγα κατα
λαβαίνει. Πλησιάζει μιά στιγμή τό
έρειπωμένο σπίτι. Μέ μεγάλη προ
σπάθεια ξεχωρίζει, σάν άπόκοσμη,
μιά σιγανή γυναικεία φωνή. Τό σκο
τάδι είναι πυκνό. Ανάβει τόν ύπημε
σιακό του φανό καί έτοιμάζεται νά
σπάση κάποια πόρτα, πού τοΰ φράσ
σει τό δρόμο, πρός τό έσωτερικό. Ό
κόσμος τόν παρατηρεί τρομαγμένος.
Οί περισσότεροι τόν άποτρέπουν. Γνω
ρίζουν τόν κίνδυνο. ’Εκείνος δμως
προχωρεί. Συρόμενος κάτω άπό δο
κάρια καί σανίδες, τούβλα καί πέ
τρες, άκσυμπώντας ήλεκτρικά καλώ
δια, μέ πνιγμένη τήν άναπνοή άπό τή
σκόνη πού θυμίζει άσβεστοκάμινο,
πλησιάζει στό σημείο, πού τόν δδηγεΐ
τό σιγανό βογγητό. Παραμερίζει μέ
γυμνά τά χέρια τά έρείπια. Τά μισοματωμένα του δάχτυλα άκουμποΰν
ένα άνθρώπινο σώμα. Μιά γυναίκα
είναι έκεί. Μέ προσοχή, τή σηκώνει
στά χέρια καί τήν φέρνει στήν αύλή.
Τά αίματα τρέχουν άπό τό πληγω
μένο της μέτωπο. "Ομως ή γυναίκα
έχει σωθή. Τό θάρρος, ή αυταπάρνησις ή άνθρωπιά καί ή άποφασιστικότης ένός γενναίου άστυνομικού, έχουν
γιά άλλη μιά φορά κάνει τό θαύμα
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τους. Τό άγαπημένο «100» προσθέτει
στά δελτία συμβάντων ένα άκόμη
«έπεισόδιο». "Ενα «έπεισόδιο», σαν
δεκάδες δμοια, πού άθόρυβα, απλά,
διαδραματίζονται νύχτα καί ήμερα,
κάθε στιγμή, κάτω άπό Οποιοσδήποτε
συνθήκες. "Ενα «έπεισόδιο» ήταν κι’
αυτό!
Τδ πλήρωμα τού περιπολικού
10— 30 είχε κάμει τό καθήκον του...
Οί τροχοί τού αυτοκινήτου κύλισαν
πάλι βιαστικά, στούς βρεγμένους δρό
μους τού Π ειραιώ ς.. . Κάποιο και
νούργιο «έπεισόδιο» μετέδωσε τό κέν
τρο. IIρέπει νά προφθάσουν καί έκεΐ...
Πρέπει νά προφθάσουν.. .
άναγνώστες. Ζητού
Α ΓΑΠΗΤΟΙ
με τή συγγνώμη σας, άν άθε-

ι

λά μας παρασυρθήκαμε σέ κάποια
μονοπάτια, πού βρίσκονται έξω άπό
τήν μετριοφροσύνη, πού διακρίνει
τούς άνδρες τής ’Αστυνομίας. "Ομως,
είναι άληθινά δύσκολο να κρύψουμε
τή συγκίνησί μας δταν, σέ μια έποχή,
πού τήν χαρακτηρίζουν δ υλισμός,
καί ή κρίσις των ήθικών άξιων, ροβάλλουν κάθε λίγο φωτεινά δείγματα
αυτοθυσίας καί άλτρουϊσμοΰ. Τό πε
ριστατικό πού περιγράψαμε είναι ενα
•άπό τά πολλά. Σταθήκαμε δμως πε
ρισσότερο σ’ αυτό, γιατί δ «πρωτα
γωνιστής» του, ένας νέος άστυνομικός, είναι πραγματικά κάτι πολύ πε
ρισσότερο, άπό ένα ευσυνείδητο καί
καλό δημόσιο λειτουργό. Πρόκειται
γιά τόν άστυφύλακα Ν. 175 (16754)
κ. Δάμπαση ’Ιωάννη, πού υπηρετεί
χρόνια στή Μηχανοκίνητο ΊΓπδ) νσι
Πειραιώς, ώς δδηγός περιπολικού αυ
τοκινήτου. Μιά συνομιλία στά γρα
φεία τού περιοδικού μας μέ τόν κ.
Δάμπαση καί τό παρ’ δλίγον θύμα
τής ιστορίας πού πιό πάνω περιγράψαμε, τήν κα Μαρία Χίου, μας έκανε
νά αίσθανώμεθα ύπερήφανοι, γιατί ή
’Αστυνομία Πόλεων συμπεριλαμβάνει
στούς κόλπους της υπαλλήλους πού
άψηφοΰν καί τή ζωή τους, προκειμένου, πέραν άπό τό καλώς έννοούμενο καθήκον, νά σώσουν κινδυνεύον
τας συνανθρώπους. 'Ο κ. Δάμπασης,
ένας άγνός, σεμνός νέος, περιέγραψε
μέ συντομία καί σαφήνεια τό ιστορι
κό τής σωτηρίας τής κας Χίου. «ΤΗ -;
ταν ή ώρα 4,20' περίπου τή νύχτας
τής 16ης Δεκεμβρίου. Πήραμε σήμαί
νά πάμε στήν δδό Κανάρη 14, δπου'
είχε πέσει μιά οίκοδομή. 'Οταν έ - '
ψΟ&χι έκεΐ είδα έξω άπό τό σπίτι
συγκεντρωμένα περισσότερα άπό πε
νήντα άτομα. Κύτταζαν τρομαγμένα
τό σπίτι. Μέσα άπό τά έρείπια, πού

’Απέναντι: Ό ήρωϊκός άστυφύλαξ κ. Δάμπασης ’Ιωάννης, μετά τής
κ. Μαρίας Χίου, τήν όποιαν διέσωσε μέ κίνδυνον τής ζωής του
έκ βεβαίου θανάτου. Όπισθεν έν διασωθέν τμήμα τής
οικίας. ’Επάνω: Ό ,τι άπέμεινε άπό τήν σκεπήν τού
οίκίσκου μετά τήν πτώσιν ένός τεραστίου
όγκου οίκοδομικών υλικών. Κάτωθεν
τών έρειπίων αυτών έτάφη ή κ. Μ.
Χίου, τήν όποιαν ήμιθανή
διέσωσεν ό άστυφύλαξ
Δάμπασης.
Ό άστυφύλαξ Δά
μπασης είναι έκτος τών άλ
λων καί ένας άληθινός Σαμαρείτης.
Πλειστάκις καί εις άκρως σοβαράς περιπτώ
σεις έχει προσφέρει κιλά αίματος εις κινδυνεύον
τας άσθενεΐς*. Διά τήν προσφοράν του αύτήν έτιμήθη ύπό
τοΰ Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού καί έπηνέθη ύπό τής Υπηρεσίας.
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κάπνιζαν Από τή σκόνη., Ακόυσα φω
νές. "Ετρεξα πρός τά έκεΐ μέ Αναμ
μένο τό φανό μου. ’Από τό δρόμο μοΰ
φώναζαν να ιμή μπω μέσα γιατί έ
χουν κοπή τά καλώδια καί θά πάθω
ήλεκτροπληξία. Δέν τούς Ακόυσα. Έ 
σπασα τήν πόρτα καί προχώρησα..
Έ ν τψ μεταξύ συνέχιζαν νά πέφτουν
τούβλα. Μέ προσοχή πέρασα μέσα
Από τήν πεσμένη σκεπή καί βάδισα
πρός τό μέρος πού Ακουγα τις φω
νές.
Είδα μιά γυναίκα παγιδευμένη.
’Έσκαψα μέ τά χέοια μου. Μέ πολύ
κόπο τήν έβγαλα έξω».
Ρωτάμε τόν κ. Δάμπαση, Αν είχε
συνειδητοποιήσει τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ή ζωή του πριν άποφασίση νά
συρθή κάτω άπό τά έρείπια.
«Βεβαίως, άπαντά. Εκτός τού δτι
άκόμη έπεφταν τούβλα καί. Ασβέστες,
είδα τά ήλεκτρικά καλώδια πού έκρέμοντο. Δέν έδίστασα ούτε στιγμή».
Καί συμπληρώνει συγκινημένος «"Ας
τό βρή ή ψυχή τής μάννας μου».
Στή συνέχεια, ρωτήσαμε τόν κ.
Δάμπαση, Αν έχη κατά τήν διάρκεια
τής ύπηρεσίας του έπιληφθή καί Αλ
λων σοβαρών περιπτώσεων, πού νά
κινδύνεψε ή ζωή του. Προσπαθεί νά
θυμηθή μερικές. Είναι τόσες πολλές...
Μάς Αναφέρει τις πιό χαρακτηριστι
κές καί συγκεκριμένα:
1. Π ρ ό
4 ε τ ί α ς μιά κοπέλλα Από τήν Κυψέλη άπεπειράθη
νά αύτοκτονήση στό λιμάνι τού ΙΙειραιώς. Κανείς άπό τούς παρευρεθέντας δέν τήν βοήθησε. "Οταν τό πε
ριπολικό τής Αμέσου Δράσεως Ιφθασε έκεΐ, ό κ. Δάμπασης βούτηξε μέ
τή στολή στή θάλασσα καί τήν έσω
σε μεταφέροντάς την έν συνεχεία στό
νοσοκομείο. Στήν προσπάθειά του αυ
τή κινδυνέυσε νά πνιγή.
2. Τ ό ν π ε ρ α σ μ έ ν ο
’Ο
κτώβριο μέ κίνδυνο τής ζωής του άφώπλισε ένα έπικίνδυνο ψυχοπαθή, δ
όποιος ώπλισμένος μέ στιλέττο Απει
λούσε νά σφάξη τόν πατέρα του.
3. Τ ή ν ί δ ι α περίπου έποχή στήν δδό Μακρυγιάννη 1, στόν
Πειραιά, άφώπλισε καί έξουδετέρωσε ώπλισμένο μέ μαχαίρι έπικίνδυνο
προαγωγό, πού προκειμένου νά έκδικηθή τή γυναίκα του, Αιτεί λούσε νά
σφάξη τά παιδιά του. Προηγουμένως
ό κακοποιός είχε συμπλακή καί είχε
τραυματίσει άρχιφύλακα. Κατά τήν
συμπλοκή δ κ. Δάμπασης έτραυματίαθη σοβαρώς στό δεξί του χέρι.
4. Ε ν τ ό ς
φαρμακείου
έξουδετέρωσε καί μετέφερε στό τμή
μα έπικίνδυνο ναρκομανή, δ όποιος
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Απειλούσε τόν φαρμακοποιό προκει
μένου νά τού πωλήση ναρκωτικά φάρ
μακα.
5. ’Έ μ π ρ ο σ θ ε ν
τής κλι
νικής Μαρκομιχελάκη έσωσε άπό βέ
βαιο θάνατο ψυχοπαθή, δ όποιος εύρέθη εις τό μέσον τών διερχομένων
αυτοκινήτων.

6.

’Έ χ ε ι

Αφοπλίσει

έπανειλημμένως έπικινδύνους κακο
ποιούς θαμώνες τής Τρούμπας.
7. Μ έ κ ί ν δ υ ν ο
τής ζω
ής του, έχει συνδράμει πλημμυροπαθεΐς είς τήν περιοχήν Καμινίων.
8. ' Ω ς δ δ η γ ό ς
περιπο
λικού τής Αμέσου Δράσεως, έχει κα
ταδιώξει μέ υπερβολικήν ταχύτητα
καί συλλάβει κλέπτας αύτοκινήτων.
Ό κ. Δάμπασης έχει τραυματισθή
μέχρι τώρα τρεις φορές. ’Εκτός δμως άπό τήν αυτοθυσία καί τόν ήρωϊσμό, πού τόν διακρίνει, είναι καί
ένας Αληθινός Σαμαρείτης, πού σπεύ
δει πάντοτε χωρίς δισταγμό, χωρίς
δφελος, χωρίς υπολογισμό, προκειμέ
νου νά βοηθήση τό συνάνθρωπο. Πε
ρισσότερες Από 15 φορές έχει έθελοντικώς προσφέρει αίμα σέ σοβα
ρές περιπτώσεις καί σέ ώρες, πού ή
άνεύρευσις τού αίματος ήταν έκ τών
πραγμάτων Αδύνατος. Γιά τήν προσ
φορά του αύτή δ Ελληνικός Ε ρυ
θρός Σταυρός τόν έχει τιμήσει «Διά
τό έξαίρετον πνεύμα Αλληλεγγύης δπερ έπέδειιξε διά τής προσφοράς αί
ματος ύπέρ πάσχοντος συνανθρώπου».
"Οση ώρα ό Αστυφύλακας ’Ιωάν
νης Δάμπασης μιλούσε, μέ τό κεφάλι
πάντοτε σκυμμένο καί μόνο χάρις
στήν έπιμονή μας, γιά τή δράσι του
ώς Αστυνομικού καί Ανθρώπου, ή κυ
ρία Χίου παρακολουθούσε συγκινημένη. Ρωτάμε καί έκείνη τί έχει νά
πή γιά τήν περιπέτειά της. «Κοιμό
μουνα, δταν, χωρίς νά τό καταλάβω,
βρέθηκα πλακωμένη. Κανείς δέ μέ
βοήθησε. ΤΗταν έπικίνδυνο. "Ας εί
ναι καλά τό παιδί. Χωρίς αυτόν τώ
ρα δέν θά ζούσα». Σημειωτέον, δτι ή
Κα Χίου διά τού δικηγόρου της άπέστειλε πρός τόν κ. ’Αρχηγόν ’Αστυ
νομίας Πόλεων εύχαριστήριο έπιστολή, στήν δποία Αναφέρει χαρακτηριστικώς:
ΣΠΓΡΙΔ2Ν Γ. σ τ ρ α τ η γ ο ί :
Δικηγόρος παρ’ Ά ρείψ ΙΙάγφ
Ά γιου Κωνσταντίνου 5, Πειραιεϋς
Τηλ. 41.71.143
Πρός
Τόν Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων
οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 11

'Αθήνας

Κοι ν οποΙ η σι ς :
— 'Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς,

(Βσσ. Κων)νου 37).
— Ύποδ)ναιν Μηχανοκινήτου Τμήμα
τος (οδός Ασκληπιού 23).
— Διοικητήν Α ' 'Αστυνομικού Τμήμα
τος Πειραιώς, (Λεωφόρος Άφεντούλη).

' Ενταύθα
Κατοικώ άπό πολλών δεκαετιών έπί
τής όδοϋ Κονάρη 14 περιοχής Α ' 'Αστυ
νομικού Τμήματος Πειραιώς. Τήν 16ην
τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου καί περί
ώραν 4.30' πρωινήν ή έκ μπατικών όπτοπλινθοδομών τοιχοποιία τοΰ 4ου υ
πέρ τό ισόγειον ορόφου τής άνεγειρομένης όμορου μου πολυκατοικίας έπί
τής όδού Κονάρη 16 κατέπεοεν έπί τής
κεραμοσκεπούς στέγης τής ισογείου πε
παλαιωμένης κατοικίας μου, μέ άποτέλεσμα νά κατακρήμνιση τούτην καί νά
εύρεθώ, καθ’ ήν στιγμήν έκοιμώμην άμέριμνος καί μόνη, έντός κολάσεως κονιορτοϋ καί -μάΕης υλικών, κ ύ ρ ι ο λεκτι κώς
ένταφι ασμένη
κάτωθεν
τοΰ σωρού τών
έ ρ ε ι π ί ω ν
τ ή ς
ο ι κ ί α ς
μου.
Οί άντιληφθέντες τήν πτώσιν
τής οικίας μου δέν ήδύναντο όπως μοί
πορέΕωσι βοήθειαν, ειδοποίησαν όμως
πάραυτα τήν άμεσον δρασιν, αύτοκίνηταν τής όποιας καί κατέφθασεν έντός
έλαχιοτοτάτου χρόνου. Ό έκ τών μελών
τοΰ πληρώματος άστυφύλαΕ ύπό στοι
χεία Ν. 175 κατά πληροφορίας μου όνόματι ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Δ Α Μ Π Α Σ Η Σ , παρά
τό σκότος καί τούς σοβαροτάτους κιν
δύνους, οϋς άντιμετώπιΖεν ώς έΕ ήλεκτροπληΕίας ή έκ πυρκαϊάς ή έκ τής συνεχιΕαμένης πτώσεως τμημάτων ή έκ
τής καταπλακώσεώς του συνεπείς οίασδήποτε μετακινήσεως τών έρειπίων, μέ
ά φ ά ν τ α σ τ ο ν
ή ρ ω ϊ σ μ ό ν
καί
α υ τ ο θ υ σ ί α ν ,
μετά κο
πιώδη καί έντακτικήν προσπάθειαν μέ άνέσυρεν έκ τών έρειπίων, κάτωθι τών
όποιων ένταφιασμένη ένστικτωδώς έκάλουν είς βοήθειαν.
'Επειδή τοιούται πράΕεις τιμούν καί
κοσμούν καί τό οώμα, είς ό υπηρετεί ό
άνω όστυφύλαΕ, έΕυψώνουν δέ καί τήν
έννοιαν τοΰ πολιτισμού, αισθάνομαι τήν
άνάγκην όπως διά τής παρσύσης μου
άναφέρω τά άνωτέρω καί έκφράσω τάς
άπειρους εύχαριστίας μου, ώς έλαχιστοτάτην έπιβράθευσιν τοΰ άνωτέρω ήρ ω ϊ κ ο Ο άστυφύλσκος.
Μετά πλείστης τιμής
Μ Α Ρ ΙΑ ΠΑΝΑΓ. Χ ΙΟ Υ
Ό ΠληρεΕιούσιος Δικηγόρος
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν Γ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ

Μέ ένα τσιγάρο, έκλεισε ή σύντο
μη, μά τόσο ένδιαφέρουσα συζήτησι
μέ τόν Αστυφύλακα Δάμπαση καί τήν
Κα Χίου. Δίνω τό χέρι καί στούς δύο.
Ό Γιάννης προσφέρει τό Αριστερό.
Τό δεξί είναι δεμένο ώς έπάνω. Εί
ναι γιά άλλη μιά φορά τραυματίας.
«Κάποιο έπεισόδο, μοΰ λέει, μέ κάτι
μαύρους χθές βράδυ». "Ενα «έπεισόδ ι ο . . . » . "Ενα «έπεισόδιο» σάν δλα
τ’ ά λ λ α . . . Πού μοσχοβολάει δμως
καλωσύνη καί Ανθρωπιά.. .

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τπαστυνό'Λος Α '

Ο Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ ΚΑΙ Η
Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ι Σ ΩΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕ Ω Ν

ΙΩ. Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ
ΔΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ο Σ έχει
Ο Σάνάγκην
κάποιου προγραμματισμού
eic τήν Ζωήν, κάποιας συμβουλής, κά
ποιας καθοδηγήσεως.
Τ6ν άληθινόν δρόμον τής εύτυχίας
που θά άκαλουθήσπ κανείς εις τήν δλην
του τήν Ζωήν, χρειάζεται νά τόν βλέππ,
νά τόν δισκρίνη καλά άπό τά πρώτα παι
δικά του χρόνιο, διά νά είναι τό πρώτον
του Εεκίνημα χαρούμενον καί έλπιδοφόρον.
Ζώμεν εις μίαν έποχήν, πού τό κα
κόν εις δλας τάς έκφάνσεις του καρα
δοκεί.
"Εχομεν χρέος νά καθοδηγήσωμεν
τούς όνθρώπους, νά προφυλάΕωμεν
τούτους άπό τά ψυχοφθόρα κινηματο
γραφικά — τηλεοπτικά έργα, πού παρου
σιάζουν συχνά ό κινηματογράφος καί ή
τηλεόρασις. "Απειρα είναι τά παραδεί
γματα τής ήθικής
καταπτώσεως τών
νέων μας.
"Οταν μέσα
εις τό ύποσυνείδητον
τής παιδικής ψυχής φωλιάση κάτι τό άπροσδόκητα έπιβλαβές, έρχεται καιρός
πού σάν καταγαίδα θά έκοπάση. Αί συ
νέπεια! του είναι δύσκολον νά έκφρασθοϋν. Θά έποκολουθήσουν εύθύνες διά
τόν έγκληματίαν άνθρωπον, πού μιμείται
τόν κινηματογραφικόν ή τηλεοπτικόν ήρωα. 'Αργά, δμως. Δέν δυνάμεθα τότε
νά σταματήσωμεν τό κύμα τής ψυχής,
πού έβυθίσθη μέσα εις τό σκοτεινόν
πνεύμα έκείνων πού άποτελοϋν τήν ύποστόθμην τού καρού μας, τά άπομεινάρια τινών κοινωνικών ναυαγίων, τά ό
ποια καθιστούν τάς ήλιολούστους άκτάς
τής ψυχής μας τσιούτας, ούτως ώστε
αΰται νά σκοτεινιάζουν καί νά γεμίΖουν
δάκρυα πόνου διά τό παιδί πού έγινε
θύμα αύτών πού είδε καί δκουσε εις τόν
άκατάλληλον κινηματογράφον καί τήν
τηλεόρσσιν.
Αί προσπάθεια! μας πρέπει νά είναι
έντονοι, έάν θέλωμεν νά έλπίΖωμεν, δτι
θά διστηρώμεν ψυχικώς ύγιδ τήν νεο
λαίαν μας, πού έπάνω εις τά λευκά πτε
ρά της εύρίσκεται δλη ή ψυχή τού "Ε 
θνους κοί οί έλπίδες τού μέλλοντος τής
φυλής μας.

Ή έπίδρασις έΕ δλλου πού ύφίσταται

τό παιδί άπό τούς διαφόρους έΕωσχολικούς παράγοντας είνοι γνωστή. Οΰτοι
συντελούν εις τήν διαμόρφωσιν καί άνάπτυΕιν τούτου.
Ό ποράγων δμως κινηματογράφος —
τηλεόρασς ήσκησε βαθεϊαν έπίδρασν έπί
τής μορφώσεως τών πολιτισμένων λαών,
σήμερον δέ προβάλλει ώς άπαραίτητον
μέσον ψυχαγωγίας καί μορφώσεως. Οί
"Ελληνες, ώς άποδεκνύει ή άρχσιολογική σκαπάνη, έπηρεάσθησον πολύ άπό
τό θέατρον, τό όποιον άποτελεί τμήμα
τής Ζωής των.
Πλήν δμως, έκράτει έν μέρει κατά
τήν άρχαίαν έποχήν ή άντίληψις, υτι
τούτο όφείλει νά άσκή τήν έπίδρασίν
τοΟ μόνον εις τούς ένηλίκους.
Ή έπίδρασις τού θεάτρου — κινημα
τογράφου — τηλεοράσεως είναι βαθεία
διά τήν μόρφωσιν τών λαών. Καί σή
μερον, άπό παιδαγωγικής άπόψεως,
τούτα όσκούν μεγίστην
έπίδρασίν εις
τήν πνευματικήν μόρφωσιν καί ψυχικήν
άνάπτυΕιν τών νέων, δεδομένου δτι έπιδροΰν κυρίως έπί τών δύο κυρίων καί
συγκλονιστικών συναισθημάτων τής χα
ράς καί τής λύπης.
Αί έποπτείαι έΕ αύτών άφομοιοΟνται
πρός τάς ύπαρχούσας παραστάσεις καί
γίνονται βαθεϊαι έντυπώσεις.
Ή δύναμίς των καί ή διάρκειά των
είναι γνωστή άπό τά γεγονότα τού πα
ρελθόντος, τά έντυπωσιακά. Ό κινημα
τογράφος, ή τηλεόροσις παρουσιάζουν
άνάλογα πρός τόν παραστατικόν πλού
τον τών μαθητών έργα, Ευπνά τό ένδιαφέρσν, τήν προσοχήν, κεντρίΖει τήν
περιέργειαν, παρέχει άμεσον άντίλπ"·ιν
ένός πράγματος καί έπιδρά ήθικοπλοσπκώς καί αίσθηματικώς. Τούναντίον ό έχων σκοπόν μόνον τήν κερδοσκοπικήν
έπιχείρησιν είναι ψυχοφθόρος, ύπουλος
καί όδηγεϊ τήν νεολαίαν εις τήν ήθκήν
της διαφθοράν καί πολλάκις εις τήν σω
ματικήν της καταστροφήν. Ό Τέντυμποϋσμός, ό Καουμποϋσμός καί ό Χιππισμός
ώς καί οί έγκληματικαί πράΕεις τών Εένων έργων είναι άντίθετοι μέ τόν χα
ρακτήρα καί τάς παραδόσεις μας.
Σήμερον, δυστυχώς, δέν ύπάρχουν
κατάλληλα έργα διά τούς νέους.

"Α ς έλπίΖομεν δτι θά έκδηλωθή έντονώτερον τό ένδισφέρον, πρός δημι
ουργίαν παιδικού κινηματογράφου μέ
έργα γνησίως έλληνικοΰ περιεχομένου.
Οί γονείς όφείλουν νά έπιλέγουν σήμε
ρον τά προβαλλόμενα έργα καί νά
προτιμούν αύτά πού ψυχαγωγούν, διδά
σκουν καί ήθικσποιοΰν τήν νεολαίαν.
Τοιαϋτα είναι:
1. Τά έργα πού είναι παρμένα άπό τήν
μαθητικήν, παιδαγωγικήν, παιδικήν,
οικογενειακήν καί κοινωνικήν Ζωήν
τών νέων.
2. 'Επίκαιρα, διάφορα, πρός γνώσιν
τής φύσεως.
3. Κωμωδίες γέλοιου καί χαράς.
4. Κοινωνικά, εις τά όποια βραβεύε
ται ή άρετή καί τό δίκαιον καί τι
μωρείται ή άδικία καί ή κακία.
5. 'Ιστορικά — Θρησκευτικά — Εθνι
κά.
'Ενταύθα, δέον νά άπσφεύγωνται τά
δράμματα, δτινα έπιδροϋν όλέθρια εις
τό άσχημάτιστον νευρικόν των σύστημα,
τά άστυνσμικά καί λοιπά άσεμνα θεάμα
τα, τά Εένα πρός τά ήθη καί τά έθιμα
τών παιδιών καί τά άντίθετα πρός τήν
νοοτροπίαν καί τάς παραδόσεις τού λα
ού μας.
Ούτω, παρομβαίνουσα ή οικογένεια
ρυθμιστικώς έπί τών άσκούντων βαθείαν έπίδρασίν εις τόν ψυχοπνευματικόν
κόσμον τών παιδιών θεαμάτων, καθώς
καί έπί τής δλης αύτών έΕωσχολικής Ζω
ής, θά κατοστή δυνατόν τό σχολεϊσν, ή
οικογένεια καί ή κοινωνία, έν άλληλοκατανοήσει συνεργαΖόμενα, νά προφυλάΕουν τό παιδί άπό πολλούς ψυχικούς καί
σωματικούς κινδύνους.
Μία στατιστική μάς παρουσιόΖει τά
έΕής άποτελέσματα:
(400) φίλμς μιάς περιόδου ποοσέφερον (1858) έγκλήμστα
(άνθρωποκτονίας, έκβιασμούς, άπαγωγάς άνηλίκων,
μοιχίας, ψευδομαρτυρίας, κλοπάς κλπ.).
Είθε ή σημερινή ήμέρα νά γίνη ή άφετηρία τής προστασίας τού παιδιού άπό
ήμάς, ίνα τό έπαγρυπνοΰν καί άνησυχοΰν Κράτος μας έπιτύχη τήν προστα
σίαν τής κοινωνίας, πρός έΕυπηρέτησιν
τού κοινωνικού συνόλου.
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ΛΟΓΟΙ
ΕΞΑΛΕΙΦΟΛΙΤΕΣ
ΤΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΛΙΟ ΛΙ
Α Χ ΙΛ Λ Ε Ω Σ

Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου
Ν ο μ ι κ ή
cpCioic τ ο ύ
θε
σμού τής
παραγραφής.
Περί τού προσδιορισμού τής νομικής
φύσεως τού θεσμού τής παραγραφής
καί έν τή έπιστημονική διδασκαλία καί
έν τή πρακτική διατυποϋνται τρεις διά
φοροι άπόφεις:
α) Ή πρώτη άποψις ύποατηρίζει, άτι
οι περί ποραγραφής διατάζεις φέρουν
ουσιαστικόν χαρακτήρα, διότι δΓ αυτών
έζαλείφεται τό ούσιοστικόν δικαίωμα τής
Πολιτείας νά καταγνώση ποινήν έν τψ
τελεσθέντι άδικήματι.
θ) Ή δευτέρα άποψις υποστηρίζει τό
άντίθετον τής πρώτης, άτι αί περί παρα
γραφής διατάζεις έχουν
δικονομικόν
χαρακτήρα, διότι είναι κώλυμα - έμπόδιον τής δίκης, καί
γ) Ή τρίτη άποψις δέχεται άμφοτέρας τάς δύο προηγούμενος άπόψεις ύποστηρίζουσα άτι αί περί παραγραφής
διατάζεις έχουν ουσιαστικόν καί δικονσμικόν χαρακτήρα.
Εις τήν σύγχρονον καί νεωτέραν νο
μικήν έπιστήμην γενικώς έπεκράτησεν ή
άρχή ότι οί διατάζεις περί παραγραφής
ύπ' άμφοτέρας αυτής τάς μορφάς, ώς
άνωτέρω έζετέθη, έχουν ουσιαστικόν
χαρακτήρα καί συνεπώς άποτελοΟν άντικείμενον τού ουσιαστικού ποινικού δι
καίου, διότι δΓ αυτών άποσβέννυται τό
ούσιοστικόν δικαίωμα τής Πολιτείας νά
καταγνώση ποινήν έν τψ τελεσθέντι έγκλήματι ή νά έκτελέση τήν κατά νόμον,
ήδη κατσγνωοθεϊσαν τοιαύτην. Ό χαρα
κτηρισμός δέ τών διατόζεων περί πα
ραγραφής, άτι είναι ούσιαστικοϋ ποινι
κού δικαίου σημαίνει άπως έπί διαδοχι
κών τροποποιητικών νόμων έφαρμόζεται
έκείνος ό νόμος ό περιέχων τάς έπιεικεστέρας διατάζεις. (Νομολογία Α. Π.
241/1937, Κ. Τσουκαλά Ε.Π.Δ. 1944,
σ. 66). Προσέτι δέ ή παραγραφή ώς άποτελοϋσα άντικείμενσν τού ούσιαστικοϋ
ποινικού δικαίου θεωρείται ώς θεσμός
δημοσίου δικαίου — δημοσίας τάζεως καί
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συνεπώς πρατείνεται αύτεπαγγέλτως
εις πάσαν στάσιν τής δίκης καί ένώπιον
Ακυρωτικού τό πρώτον, ό δέ κατηγο
ρούμενος ή κατάδικος δέν δύναται νά
άρνηθή τήν ένστοσιν καί έφαρμογήν τής
παραγραφής.
'Ενταύθα κάμνομεν τήν διοσάφησιν
ότι έν τψ παλαιψ ποινικψ νόμω διελαμβάνοντο διστάζεις παραγραφής (άρθρ.
119, 122), άφορώσαι μόνον εις τήν πα
ραγραφήν τών άζιοποίνων πράζεων ήτοι
τής ποινικής διώζεως τής
Πολιτείας,
δηλαδή περιπτώσεις τής πρώτης μορφής
τής παραγραφής. Τούναντίον διστάζεις
περί παραγραφής τών καταγνωσθεισών
ποινών, περί ών διαπραγματεύεται τό
άρθρον 114 τού ίσχύοντος Π.Κ., ώς θέλομεν άναπτύζει κατωτέρω, δέν περιεϊχεν οΰτος, άλλά περί αύτών ώμίλει ή
καταρΥηθεϊσα ποινική Δικονομία εις τά
τότε άρθρα 548 — 551. Άντιθέτως ό
ήμέτερος ισχύων Π.Κ., όστις, καθ'ήμάς,
όρθώς έπραζε, περιέλοβεν έν έσυτψ καί
τάς διατάζεις περί ησρογρσφής τών
καταγνωσθεισών ποινών, δηλαδή καί πε
ριπτώσεις τής δευτέρας μορφής τής πα
ραγραφής, ώς καί ειδικούς είσέτι, κα
νόνας δΓ έκάστην μορφήν τούτων δΓ
ών προβλέπεται βροχυτέρο προθεσμία
παραγραφής.
Σχετικά είναι τά άρθρα 468, 19,
153 § 3, 168 § 3 Π.Κ., άρθρον 50 Ν.Δ.
136/46 Άγορ. Κώδικος, άρθρον 7 Ν.
2057/52 καί άρθρον 47 Α.Ν. 1092/38
«περί τύπου» περί ών έν συντομία γενι
κώς κατωτέρω:
α) "Αρθρον 466 τού Π.Κ. όρίζει «ό
που έν είδικοίς νάμοις όρίζεται χρόνος
παραγραφής
διάφορος τού έν άρθρω
111 τού Π.Κ. άνογραφομένσυ, ώς χρό
νος παραγραφής νοείται ή διά τήν όριστιικήν παραγροφήν έν τοϊς νάμοις
τούτοις καθοριζομένη προθεσμία, έφ' δόσον αΰτη είναι τούλάχιστον ένιαυσία.
"Αλλως ό χρόνος τής παραγραφής εί
ναι ένός έτους. "Οπου δέ έν τοϊς είδικοϊς νόμοις δέν όρίζεται προθεσμία όριστικής παραγραφής ώς χρόνος παρα
γραφής τών έν ούτοϊς προθλεπσμένων

έ. ά· Ά σ τ υ ν .

Δ / ντοΟ Α '.

άζιοποίνων πράζεων καθορίζεται ό έν
άρθρω 111 τού Ποιν. Κώδικος».
β) "Αρθρον 19 τού Π.Κ. «περί ποινι
κού χορακτήρος έκδικοσθείσης πράζεως». «"Α ν πράζις τις έκδικαοθεϊοα
είνοι κακούργημα ή πλημμέλημα κρίνεται έπί τή βάσει τής έν τψ νόμω καθοριζαμένης διά τούτην βαρυτέρας ποινής
καί ούχί τής ύπό τού δικαστού καταγνωσθείσης τυχόν έλαφροτέρας ένεκα
έλαφρυντικών περιπτώσεων
(άρθρον
84) ή οίουδήποτε άλλου λόγου μειώσεως τής ποινής κατ' άρθρον 83. Τό αύτό
ισχύει καί έν τή περιπτώσει καταδίκης
εις περιορισμόν έντός ψυχιατοικοϋ κα
ταστήματος κατά τό άρθρον 38». Κατά
τήν νομολογίαν διά πράζιν κακουργήμα
τος, τελεσθέντος ύπό τήν ίσχύν τού πα
λαιού νόμου, λόγω έλαφρυντικών, χαρακτηρισθέντος ώς πλημμελήματος, θά έ·
φαρμοσθή ή διά τά πλημμελήματα παρα
γραφή.
γ) "Αρθρον 153 § 3 προσβολή κατά
ζένου Κράτους καί Αρχηγού αύτοϋ «Αί
έν τψ παρόντι άρθρω άνοφερόμεναι
προαβολαί τής τιμής παραγράφονται με
τά πάροδον έζ μηνών, ή δέ άπόδειζις
τής άληθείσς δέν έπιτρέπεται»,
δ) "Αρθρον 168 § 3 προαβολαί κατά
τού Βαοιλέως καί τού Διαδόχου. «Τό
άζιάποινον τών έν ταϊς προηγουμέναις
§§ 1 καί 2 έγκλημάτων παραγράφεται
μετά έζ μήνας».
ε) "Αρθρον 7 τού Ν. 2057 τής 17/
18.4.52 «Πρόζεις τελεαθεϊσαι ύπό τό
κράτος τού καταργηθέντος ποινικού Νό
μου καί χαροκτηριζάμεναι υπό τού νέου
Ποινικού Κώδικος ώς πλημμελήματα διέπονται ώς πρός τόν χρόνον τής παρα
γραφής ύπό τού παλοιοτέρου νόμου,
έφ' όσον ούτος είναι έπιεικέστερσς.
"Οροι άπαιτούμενοι υπό τού νέου
Ποινικού Κώδικος διά τήν έναρζιν, δια
δρομήν καί συμπλήρωσιν τού χρόνου τής
παραγραφής δέν άπαιτούνται προκειμένου περί τών άνωτέρω πράζεων, έφ' ό
σον δέν άπητοΰντο καί άπό τόν Ποινι
κόν Νόμον, ύπό τό Κράτος τού όποιου
οί πρόζεις αΰται έτελέσθησαν.

στ) "Αρθρον 50 Άγορ. Κώδικος
136/46 σμιλεϊ περί διετούς παραγραφής
τών Αγορανσμικών Αδικημάτων. Σχετι
κή Νομολογία Α.Π. 416/61 καθ' ήν «ή
όριστική παραγροφή τών προβλεπομένων αδικημάτων ύπό τού Αγορ. Κωδι
κός είναι διετής».
2) "Αρθρον 47 Α.Ν. 1092/38 -περί
τύπου», όρίΖει ώς χρόνον παραγραφής
τό 18μηνον. Τό έν λόγω αρθρον διατη
ρείται έν ισχύει βάσει τού άρθρου 468
τού Π.Κ. περί οϋ άνωτέρω γίνεται, έκτενώς, λόγος. Σχετική Νομολογία Α.Π.
10/1964 καί Πλημ. Αθηνών 3732/1963.
Έ ν προκειμένω γίνεται διασάφησις,
πρός άποφυγήν συγχύοεως προθεσμίας
παραγραφής, έπί τών διά τού τύπου ώς
όργάνου διοπραττομένων άδικημάτων
τών περιπτώσεων τών ώς άνω μνημο
νευόμενων δύο άρθρων 153 καί 168 τού
Π.Κ., άτι δέν ισχύει ή 18μηνος προθε
σμία, άλλ' ή βμηνος, ώς ρητώς άπσδέχεται ή Νομολογία μέ τήν έρμηνείαν
τής σχετικής
διατάΕεως, ότι δηλαδή
σκοπός ταύτης είναι ή σύντμησις καί
ούχί ή έπιιμήκυνσις τού χρόνου τής πα
ραγραφής (Α.Π. όλΟμ. 261/61).
Ή δη κατόπιν τών άνωτέρω συνεχί
ζεται ή έρμηνεία καί άνάπτυΕις τών πα
ραγράφων τού άρθρου 111 τού Π.Κ.
Προθεσμί α
παραγραφής
ά δ ι κ η μ ά τ ω ν
(άρθρου

111

§ §

2- 4) :

(1)

Κακουργήματα
(άρθρον
111 § 2). Ταϋτα παραγράφονται:
α) μετά είκοσιν (20) έτη άν ή κατ'
αύτών άπειλουμένη έν τώ νόμω ποινή
είναι ή τού θανάτου ή τής ισοβίου καθείρΕεως (έχομεν καί πρόακαιρον κάθερΕιν άπό 5 — 20 έτη, έφ' όσον δέν
όρίΖει ρητώς ό νόμος ώς ισόβιον τήν
άπειλουμένην κόθειρΕιν) καί
β) μετά δέκα πέντε (15) έτη εις
πάσαν άλλην περίπτωσιν.
(2) Π λ η μ μ ε λ ή μ α τ α
(άρθρον
111 § 3). Ταϋτα παραγράφονται
μετά πέντε (5) έτη.
(3) Π τ α ί σ μ α τ α
(άρθρον 111
§ 4). Ταϋτα παραγράφονται μετά
έν (1) έτος.
Κατά τήν παράγρ. 6 τού άρθρου 111
γίνεται άποδεκτή ή γενική άρχή, καθ' ήν
ό χαρακτηρισμός τής άΕιοποίνου πράΕεως δίδεται έπί τή βάσει τής έν τώ νόμω
καθοριΖομένης βαρυτέρας ποινής, δι' δ
καί διετυπώθη. « 'Α ν έν τφ νόμω όρίΖωνται πλείσνες ποιναί διαΖευτικώς, αί ώς
άνω προθεαμίαι ύπολογίΖονται κατά τήν
βαρυτέρσν τούτων».
"Αρθρον 112.
" Ε ν α ρ Ε ι ς
τ ο ϋ
χ ρ ό ν ο υ
α ύ τ ή ς (παραγραφής)
«Ή προθεσμία τής παραγραφής άρχεται, άφ' ής ήμέρας έτελέσθη ή άΕιόποινος πράΕις».
Έ ρ μ η ν ε I α— Ά ν ά π τ υ Ε ι ς
Τό άρθρον τούτο λέγει, άτι ή παρα
γραφή άρχετοι άπό τής ήμέρας τής πράΕεως, διότι τό τοιοϋτον ρητώς τονίΖεται
ύπό τοϋ άρθρου 17 τοϋ Ποιν. Κώδικος,
κατά τό όποιον «ώς χρόνος τελέσεως
τής πράΕεως θεωρείται έκεϊνος καθ' άν
ό ύποπτος ένήργηαεν ή ώφειλε νά ένεργήση, όντος όδιοφόρου τοϋ χρόνου,

καθ' ον έπήλθε τό άπστέλεσμα». Αύτό
σημαίνει, ότι δέν- δύναται νά γίνη λόγος
περί ύπάρΕεως τής παραγραφής, έφ' ό
σον τό ικοταδιωκτέαν άδικημα δέν συνετελέοθη διά τής προγματώσεως όλων
τών όπσιτουμένων, κατά νόμον, όρων
διά τήν ϋπαρΕιν αύτού. Δηλαδή ή παρα
γραφή άρχεται άφ' ής ήμέρας περατωθή
ή ένέργεια ή ή παράλειψις τοϋ δράστου,
άνεΕαρτήτως άν αύτη (ένέργεια ή παράλειψις) διήρκεσε περισσότερός ήμέρας,
δηλαδή όταν συμπληρωθούν τά άπαιτούμενα στοιχεία διά τό άΕιόποινον αύτής.
Εκ τούτου σαφώς συνάγεται, ότι ή προ
θεσμία άρχεται άπό τής ήμέρας καθ' ήν
έτελέσθη ή πράΕις συμπεριλαμβανομένης καί λήγει άμα τή λήΕει τής τελευ
ταίας ήμέρας (Χωραφά Π.Δ. 1943, σ.
208). Ή προθεσμία δέ τής παραγραφής
ύπολογίΖεται κατά τό έν χρήσει ήμερολόγιον (άρθρον 111 § 5 Π.Κ.).
Καί ήδη έρωταται πότε άρχεται ή
προθεσμία τής παραγραφής έπί διαφό
ρων κατηγοριών τών άδικημάτων, ήτοι
έπί ουσιαστικών, τυπικών, έΕ όμελείας,
απόπειρας, συνέργειας ή ήθικής αύτουργίας, κατ' έΕακολούθησιν καί άθροιστικών, διαρκών παρολείψεων συοτάοεως
καί συμμορίας, κατ' έγκληαιν καί έΕ έπαγγέλματος;
Α π ά ν τ η σ ι ς:
α)
Επ ί τώ ν
ο ύ σ ι α σ τ ι 
κών
ά δ ι κ η πάτων.
Ή παραγροφή άρχεται άπό τής ένεργείας τών
ύποκειμένων καί συγκεκριμένως άιμα τή
παραγωγή τού άπαιτουμένου άποτελέσματος, κατ' άντίθεσιν πρός τά τυπικά
σδικήυατα, ώς αμέσως κατωτέρω. Π.χ.
ό φόνος λογίζεται τετελεσμένος άπό
τοϋ θανάτου τοϋ θύματος. Τήν 1ην ' Ι 
ανουάριου 1973 ό Α πυροβολεί κατά τοϋ
Β έπί σκοπώ φόνου καί ό Β άποθνήσκει
έκ τοϋ βαρέως τραύματός του τήν 3ην
Ιανουάριου 1973.
Ημέρα ένάρΕεως
τής παρογρο">ής είναι ή 3.1.73 καί ού
χί ή 1.1.73.
β)
Ε π ί τώ ν
τ υ π ι κ ώ ν
άδικημάτων.
Ή παραγραφή άρχεται όταν συμπλπρωθή ή ύπό τοϋ νό
μου προβλεπομένη διαγωγή, λ.χ. έπί
πλαστογραφίας δέν άπαιτείται ή έπίτευΕις τοϋ σκοπού τοϋ δρώντος, δηλαδή ή
εϊσπραΕις 25.000 δρχ. αίτινες σημειοϋνται έν τή πλαστή συναλλαγματική, ώς
δήθεν όφειλόμεναι, αρα έρχεται άπό τής
συντάΕεως τής πλαστής συναλλαγματι
κής.
γ)
Επ ί τώ ν
έ Ε ά μ ε λ ε ί
α ς άδικημάτων.
Ή παραγρα
φή άρχεται άπό τής έπελεύσεως τού άδικήματος, διότι δι' αύτοϋ καί μόνον ή
πράΕις καθίσταται άΕιόποινος.
δ)
Ε π ί τώ ν ά π ο π ε ί ρ α ς
άδικημάτων.
Ή παραγραφή άρχεται άμα τή τελέσει τής συνιστώσης
τούτην ένεργείας, δηλαδή άπό τής Αρ
χής έκτελέσεως ή όποια άγει άμέσως
εις τό σκοπούμενον άποτέλεαμα' λ.χ. ό
Α έπί σκοπώ κλοπής τοϋ έπί τής όδοϋ
Ίπποκράτους — Κολλιδρομίου Υποκα
ταστήματος τής 'Εμπορικής ΤραπέΖης
τής Ελλάδος κατασκευάζει άντικλεϊδα
καί συλλαμβάνεται ύπό τού διερχοίμένου σκοπού άστυφύλακος, καθ' ήν στι
γμήν έχει άνοίΕει τήν ΤράπεΖαν.
ε. Έ π ί τ ώ ν σ υ ν έ ρ γ ε ι α ς

ή ήθικής
αυτ ουργί ας
ά
δ ι κημάτων .
Ή παραγραφή άρχεται άπό τής ένεργείας τής ώς συμμε
τοχής χαρακτηριΖομένης πράΕεως καί
ούχί άπό τής πράΕεως τοϋ φυσικού αύτουργού. Ύφίσταται καί άντίθετος όποψις. Κατά τό άρθρον 48 τού ίσχύοντος
Ποιν. Κώδικος τό άΕιόποινον τοϋ ήθικού αύτουργού, άμέσου σύνεργού καί άπλού σύνεργού, είναι άνεΕάρτητον άπό
τό άΕιόποινον τοϋ έκτελέσαντος τήν
πράΕιν, οϋτω κοί ή παραγραφή (άρθρα
4 6 - 4 8 Π.Κ ).
στ)
Επ ί τώ ν
κ α τ’ έ Ε ακολ ούθη σ ι ν
ή άθροιστικών ά δ ι κ η μ ά τ ω ν .
Ή παρα
γραφή άρχεται μέ τήν τελευταίαν πρά
Ειν τήν ουμπληρούσαν τό σύνολον τών
μερικωτέρων ένεργειών, αίτινες άπορτίΖουν τό ένιαίον αδίκημα, π.χ. ό Α τήν
2 Ιανουάριου 1973 διέπραΕε κλοπήν
5.000 δρχ. εις βάρος τού έργοδότου Β,
τήν 6ην 'Ιανουάριου 1973 όμοίως κλο
πήν χρημάτων 7.000 δρχ. καί τήν 16ην
'Ιανουάριου 1973 όμοίως κλοπήν χρη
μάτων 9.000 δρχ., ότε καί συνελήφθη.
Σ υντρεχόντων τών όρων τού κατ' έΕακολούθησιν αδικήματος, παραδεχόμεθα
μία κλοπήν 21.000 δραχμών. Ή παρα
γραφή τής κλοπής τών 21.000 δρχ.
άρχετοι άπό τής 16ης 'Ιανουάριου 1973.
Ζ)
Ε π ί τώ ν
δ ι α ρ κ ώ ν
άδικημάτων.
Ή παραγραφή άρχεται άμα παύσει ή ένέργεια ή άποτελαϋσα τήν άντικειιμενικήν ύπόστασιν τοϋ
άδικήματος. Κατά Νομολογίαν τοϋ Α.Π.
155/1925, άφ' ής στιγμής έπαυσεν ή
ένέργεια ή τήν παράβασιν συνεπαγομένη. Γίνεται δεκτόν τό τοιοϋτον, επειδή
τά διαρκή αδικήματα είναι τά έκτελούμενα διά συνεχούς ένεργείας, λ.χ. Πα
ράνομος κατοκράτησις. Έπί τού άδική
ματος τούτου, ώς διαρκούς, ή παραγρα
φή άρχεται άπό τής παύσεως τής παρα
νόμου ένεργείας (κατακρατήσεως), καί
ούχί άπό τής έκτελέσεως τοϋ άδικήμα
τος, διότι έφ' όσον διαρκεϊ ή παράνομος
ένέργεια ύφίσταται τό αδίκησα έκτελούμενον.
η) Έ π ί τ ώ ν δ ι ά
π α ρ ά
λειψε ως τ ε λ ο υ μ έ ν ω ν
ά
δικημάτων.
Ή παραγραφή άρχεται όταν παύση ή ύποχρέωσις πρός ένέργεισν, δηλαδή άπό τής παρελεύσεως τής τασσοιμένης προθεσμίας, διότι
έφ' όσον ύφίσταται προθεσμία δέν υπάρ
χει άδικημα π.χ. άρθρον 376 Π.Κ. παρασιώπησις εύρέσεως «όστις εύρίακει
πράγμα άπολωλός καί δέν άναγγέλει
τήν εύρεοιν έντός (14) ήμερών εις τήν
'Αρχήν ή εις τό κοινόν ή εις τόν δικαι
ούχον τιμωρείται διά χρηματικής ποι
νής». Ή ποραγραφή τής ποινικής τού
του διώΕεως άρχεται άπό τής παρελεύσεως τής προθεσμίας τών 14 ήμερών,
δηλαδή άπό τής 15ης ήμέρας. Όμοίως
κατά τό άρθρον 232 Π.Κ. περί παρααιωπήσεως έγκλημάτων, «όστις, λαβών κα
τά τρόπον άΕιαν πίστεως γνώσιν κα
κουργήματος μελετωμένου ή τοϋ όποιου
ή έκτέλεσις ήρΕατο ήδη καί έν χρόνω
τοιούτω, ώστε νά είναι είσέτι δυνατή ή
πρόληψις τής τελέσεως ή τοϋ άποτελέαμοτος αύτοϋ, παραλείπει νά άναγγείλη
τούτο έγκαίρως εις τήν άρχήν,. . . τιμω
ρείται διά φυλακίαεως μέχρι τριών έτί)ν*·

(ΣυνεχίΖεται)

129

Τ Ο Υ

Α ΣΤ ΥΝ . A'

Κ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ

Σ Τ Α Θ Α Ρ Α

Ο

ΣΕΡΛΟΚ
ΧΟΛΜΣ ΞΑΝΑΖΗ
"Π ΝΩΣΤΗ τυγχάνει είς πάντας
·*■ ή συιμιβολή τοΰ ίατροδικαατοΰ
είς τήν καταστολήν καί καταπολέμησιν γενικώς τής έγκληματικότητος.
’Ενεργεί πάντοτε δ ιατροδικαστής
κατόπιν προηγούμενης δικαστικής ή
’Αστυνομικής προσκλήσεως πρδς διακρίβοχτιν, προσδ ιοιριαμδν καί έκτίμησιν σωματικών βλαβών, κακώσεων,
θανάτων καί τών αιτίων αύτών, συντάσσων καί ύποβάλλων τα πόρισμα·
τά του δι’ Ιατροδικαστικής έκ,θέσεως.
Ή δι’ έπιστημονικών Ιατρικών μεθό
δων άναζήτησις ώριαμένων ειδικών
συνθηκών, ύφ’ άς διεπράχθησαν έγκληματικαΐ πράξεις, ή έξακρίβωσις
τής εύθύνης τών δραστών καί τοΰ βα
θμού ταύτης, ή Ιρευνα περί τών αί
τιων, τών ’υπόπτων θανάτων καί έν
γένει ή έφαρμογή τών ιατρικών γνώ
σεων είς ζητήματα έγειρόμενα κατά
τήν έφαρμογήν τοΰ δικαίου έν γένει
καί είδικώτερον τοΰ ποινικού συντε
λεί, άσψαλώς, τά μέγιστα είς τήν έξυπηιρέτησιν τοΰ έργου τής δικαιοσύ

ν η
Οΰχί συνήθης είναι ή ιρήμη ένδς
Βρεττανοΰ καθηγητοΰ, τοΰ Αρος Κήθ
Σίμψον, τού δποίου αί ικανότητες τής
παρατηρήσεως καί αί δυνάμεις συνα
γωγής συμπερασμάτων έγγίζουν τδν
θρύλον.
'0 συγγραφεύς James Stewart . Gor
do"
άρθρον του ύπδ τδν έν θέματι
τίτλον «Ό Σέρλοκ Χδλμς ξαναζή»
μάς δίδει έναργή εικόνα τών σπανίων
προσόντων τοΰ ώς ειρηται Βρεττανοΰ
καθηγητοΰ ίατροδικαστοΰ Δρος Κήθ
Σίμψον. Μεταγλωττισθέν τοΰτο ύπδ
τοΰ γράφοντας έκ τής ’Αγγλικής είς
τήν 'Ελληνικήν παρατίθεται κατωτέ
ρω:
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«Ή κυρία Ντιούρσντ Ντήκον δέν Ζή
πλέον. Τήν κατέοτρεψα μέ όΕύ», είπε
προκλητικώς είς τόν Αστυνομικόν Ε 
πιθεωρητήν τής Σκώτλοντ Γυάρντ, ό άνοήτως μειδιών μικρός τό δέμας άνήρ.
«Αλλά πώς όμως θό μπορέσετε, νά
άποδείΕετε τήν δολοφονίαν έν όσω δέν
υπάρχει σώμα;».
Ό ΤΖών Χέίγκ είχε παρασύρει τήν
κυρίαν Ντιούραντ— Ντήκον, μίαν πλού
σιον χήραν είς μίαν μισθωμένην αποθή
κην παρά τό
Κρωλεϋ τής Αγγλίας.
Εκεί τήν έφόνευσε διά πλήγματος είς
τό όπίοθισν μέρος τής κεφαλής της καί
τήν έλήστευσεν. Έ ν συνεχείςι τήν έρριψεν έντός ένός χαλύβδινου κιβωτίου
πλήρους θεϊκού όΕέος. Βροδύτερον ό
ταν τό σώμα της διελόθη έφερεν όπίοω
τό κιβώτιον είς τήν αύλήν τής αποθήκης
καί έθεάτο κυνικώς καθώς τά λείψανα
τής κυρίας Ντιούραντ Ντήκον ερρεον
κατά σταγόνας είς τό αμμώδες έδαφος.
Ε,ύρίακετο όμως έν άδίκω καί έπλανατο μέ τό νά πιοπεύη ότι ή Αστυνομία
έχρειάΖετο ένα πτώμα διά νά τόν παραπέμψη είς δίκην. Εύθύς μετά τήν ομο
λογίαν τού Χέίγκ, κληθείς -ό Δόκτωρ
Κήθ Σίμψον, καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου τοϋ Λονδίνου, προβληθείς έκτοτε
ώς ό πλέον έμπειρος είς τήν Ιατροδι
καστικήν, περιεπόλει είς τήν σκηνήν
τοϋ έγκλήματος, ώσπου ή μοιραία άποκάλυψις έπετεύχθη. Κϋπτων οίφνιδίως
χαμαί, ήγειρε δύο μικρούς πολυεδρι
κούς χάλικας καί έΕήτοΖε τούτους δι’
ένός μεγεθυντικού φακοϋ. «Ανθρώπι
νοι χολόλιθοι» είπεν. «Χτενίσατε προσε
κτικά τόν τόπον».
’Ακολούθως ή ’Αστυνομία άνεκάλυψε
τεμοχίδια έΕ ένός έρυθροϋ πλαστικού
σάκκου κοί τεχνητήν άδοντοστοιχίαν έΕ
άκρυλικής ρητίνης. Έ κ τής άστυνσμικής
έρεύνης κατέστη δυνατόν νά πισταπσιηθή, ότι τά άντικείμενα τούτα άνήκον είς
τήν κυρίαν Ντιούραντ Ντήκον. Είς τήν
άποθήκην τοΰ Χέίγκ ή ’Αστυνομία άνεύρεν έν πιστόλιον διαμέτρου 38, έΕ οϋ
είχε ριφθή είς πυροβολισμός. Ένετοπίσθη πρός δέ καί είς κοσμηματοπώλης,
δσπς είχεν άγοράσει άπό τόν Χέίγκ με
ρικά έκ τών κοσμημάτων τής γυναικός,
όλίγας ήμέρας μετά τήν έΕαφάνισίν της.

Ό Χέίγκ κατηγορήθη έπί φόνω μετά λη
στείας, έδικάσθη, κστεδικάσθη καί άπηγχονίοθη.
Βραδύτερον, είς άΕιωματοϋχος τής
Αστυνομίας άσυνήθιστος είς τάς μεθό
δους τού Δόκτωρος Σίμψον τού παρετήρησεν. «Τί εύτυχής συγκυρία μέ τό νά
εϋρετε έκείνους τούς χαλολίθους. Δέσα
τε τήν ύπόθεαιν πολύ γερά». Τά σκωτσέΖικα φρύδια τού δόκτωρος έκινήθησαν πρός τά άνω ένα χιλιοςτόν τής ίντσας. «Γιά νά είμαι ειλικρινής δέν έπρόκειτο περί συμπτώσεως άλλά έψαχνα
στήν ούσίσ γι’ αύτούς», είπεν. «Γυναί
κες τής ήλικίας τής,κυρίας Ντιούραντ
Ντήκον, πού Ζοϋν μέ όσην εύμάρεισ
ούτή έΖοΰσεν, συχνά τούς έχουν. Καί
όποΕ καί είνοι σκεπασμένοι μέ λιπαρές
ουσίες, άνθιατανται είς τά όΕέα. ΓΓ αύτό τό λόγο, μ ιό καί θά άποφαοίσετε νά
έρευνήσετε, γι’ αύτούς θά πρέπει νά έΕσντλήοετε όλη σας τήν παρατηρητικότη
τα καί ύπομονή γιά νά τούς βρήτε».
Δι άνοι α
τής
Ι α τ ρ ι κ ή ς
Σ χ ο λ ή ς .
Σύμίβουλος Ιατρός έπί
θαμάτων Παθολογίας τής Σκώτλοντ
Γυάρντ, συγγραφεύς έπτά βιβλίων, καθηγηιτής τής ’Ιατροδικαστικής είς τό
Πανεπιστήμιον τοΰ Λονδίνου, είς τό Νοσοκομείον «guy’s hospital»,
ύφηγητής
τοΰ Πανεπιστημίου τής ’ΟΕφόρδης ό
Σέντρικ Κήθ Σίμψον είναι ένας Σέρλοκ
Χόλμς τοΰ 20ου αίώνος, ούχί ντετέκτιβ
ύπό τήν ούστηράν τοϋ όρου έννοιαν,
είναι ένας ιατροδικαστής, ένας ιατρός
έπιστήμων τής ποθολογαναΤομίας, δεΕιοτέχνης είς τήν έΕέτοσιν πληγών, σω
μάτων καί ιστών έπί σκοπώ προσδιορι
σμού τών αίτιων, τοϋ τρόπου καί τοϋ
χρόνου έπελεύσεως τοϋ θανάτου. Ό ένδελεχής τρόπος σκέψεως — όπως τοϋ
Χόλμς — είναι ένας συνδυασμός προσε
κτικής παρατηρήσεως, ένας άπιστεϋτου
πλέγματος γνώσεων, μια εύρυμάθεια καί
μία δύναμις συναγωγής συμπερασμάτων,
πράγμα πού έγγίΖει τά όρια τής διαισθήσεως καί προαιοθήσεως.
Ό Δόκτωρ Μίλτων Χίλμπερυ περίφη
μος άρχιϊστροδι-κοστής τής πόλεως τής
Νέας Ύόρκης μοϋ είπεν: «Τό πληροφορημένο μυαλό, ικανό νά βλέπη, νά
πορατηρή καί νά άντιδρό, όταν τό σίσθη-

κουδούνι χτυπά, είναι, ό με
γάλος υπολογιστής δλων αστών. Καί τό
κουδούνι χτυπά πάντοτε εις τήν περίΓττωσιν τοΰ Κήθ Σίμψον».
Ό Σίμψον έλαβε κάποτε μίαν τη
λεφωνικήν κλήσιν εις μίαν παραλιακήν
πάλιν, δπου ένα άνδρικό πτώμα, δεμένοίν μέ σχοινιά, είχεν έκβρασθή ύπά τής
θολάσοης. «ΜοιάΕει σάν δολοφονία», είπεν ό άστυφύλαΕ άπό τηλεφώνου. Ό
Σίμψον ώρμησεν εις τήν σκηνήν καί έΕήτασεν τό πτώμα, ύπαγαρεύων εις τήν
Γραμματέα του, κοθ' 6ν χρόνον είργάΖετο. «Άνήρ περίπου 40 έτών, ευτρα
φής, έΕωτερικά τραύματα ούχί έμφανή,
μέ στίΕεις έπί τοΰ σώματος, πιθανόν ναυ
τικός. Περισσότερα στοιχεία θά έχωμεν
μετά τόν νεκροτομήν. Έ άν δέν πλανώμαι, πράκεκται ούχί περί έγκλήματος,
άλλά περί αυτοκτονίας».
« Αδύνατον», είπεν ό έχων τήν ευ
θύνην έπί τής ύπαθέσεως Αστυνομικός
'Επιθεωρητής.
« Ό άνθρωπος μσιάΖει
σάν κοτόπουλο πού έχει παρασκευασθή
γιά τή σούβλα».
«Καθώς θά παρατηρήσατε», άπήντησεν ό Σίμψον, «κάθε τεμάχσν τοΰ σχοι
νιού έχει περασθή γύρω άπό τό σώμα
καί :<άθε κόμβος έχει δεθή πρός τό ε
πάνω μέρος. Τό σχοινίον είναι τραβη
γμένο σωινκτά πολύ πιθανόν μέ τά ίδια
του τά χέρια καί τά δόντια». Ό Σίμψον
έρριψε τό φώς τοΰ φακοΰ του έντός
τοΰ στόματος τοΰ νεκροΰ. Υπάρχει άκόμη ένα μικρό σύστρεμμα τοΰ σχοινιού
ένσφηνωμένον μεταΕύ τών δύο κοπτή
ρων.
Ή άστυνουική έρευνα ήχθη είς τήν
άποκάλυψν ότι έπρόκειτο πράγματι περί
ούτοκτονίος.
"Εχων έμπιοτοσύνην είς
τήν κολυμβητικήν του δεινότητα, ό ναυ
τικός τό έπάγγελμα είχε δεθή μόνος
του έπάνω είς τό πλοϊον πριν ή πηδήση
έντός τοΰ ΰδατος.
Ή γνώμη του ούδέπστε άπεδείχθη έσφαλμένη. Γεννηθείς είς τό ΣάσεΕ τώ
1907, ό Κήθ Σίμψον είσήλθεν είς τήν
Ίστρκήν Σχολήν τοΰ «guy's hospital»,
τώ 1924 καί ούδέπστε άπεχώρησεν έκεϊθεν. Λαμπρός σπουδαστής έκέρδισεν
πολυάριθμα βραβεία. Διορισθείς είς τό
προσωπικόν τψ 1931, ήρΕστο ένεργών
τήριο

νεκροψίας χάριν τής 'Αστυνομίας καί αύτή τή δουλειά», είπεν. «Πράγματι έ·
έχει έκτατε ένεργήση πλέον τών 100. ακάτωσα τή γυναίκα έκείνην είς τήν τα
βέρναν τοΰ Πόρτσμουθ».
000.
Ή τ ο μία εύπρόσδεκτος δικαίωσις διά
'Ενωρίς είς τήν σταδιοδρομίαν του ό
Σίμψον διεστοΰρωσε Είφη μέ ένα ειδι τόν Σίμψον. Είς τήν ύπόθεσιν ταύτην
κόν έμπειρογνώμονα κατά τήν διερεύνη- τής δολοφονίας δέν άπεδείχθη πλανη
σιν τής ύποθέσεως, τής καλουμένης θείς.
Χ ρ ώ μ α
ρ ό δ ι ν ο ν. "Αγων
«φόνος τοΰ ΤΖών Μπαρλέϊκορν».
Μία γυνή, διευθύντρια ταβέρνας είς ήδη τό 65ον τής ήλικίας του, ό καθηγη
τό Πόρτσμουθ εύρέθη δολοφονημένη. τής διδάσκει, ένεργεϊ 6 νεκροτομάς ήΤό μυστήριον πορέμεινεν άλυτον έπί τι- μερησίώς, καταθέτει ώς μάρτυς είς τό
νας έβδομάδας, άλλό βραδύτερον είς δικσστήρισν καί έΕοικονομεϊ είσέτι χρό
καθ' έΕιν έγκλημοτίος, συλληφθείς διά νον νά γράψη. Είς τά βιβλία του συμπεμίαν συνήθη ύπάθεσιν, ώμολόγησεν έ- ριλαμβάνοντοι ένα πρότυπον έγχειρίδιον
κουσίως, ότι οάτός είχε φονεύοει τήν «περί Ίστροδικοστικής, μία πραγματεία
έκμεταλλευομένην τήν ταβέρναν τοΰ περί τοΰ πώς ένας ιατρός θά έπρεπε νά
ΤΕών Μπαρλέϋκορν, καθ' δν χρόνον ένεργή είς τήν οϊθουοαν τοΰ δικαστη
ρίου καί έκθεσις τών άτομικών του ύποδιαρρήγνυε τούτην.
(Γραμμένα μέ ψευδώνυμον).
«Δέν είχαν πρόθεσιν νά τήν φονεύ- θέσεων.
σω», είπεν ό Χάρολντ Λάχονς. «ϊέρετε "Ενα εύνοούμενον τοΰ ψευδωνύμου εί
όμως τί συμβαίνει όταν μιά γυναίκα βά- ναι. «Ή ύπόθεσις τών πορτογαλλικών
λη τις φωνές;» Ή Αστυνομία έπανε- μυδιών».
Εήτασε τήν άρχικήν έκθεσιν τοΰ Σίμ
Τφ 1959 ένας χειροΰργος όδσντιαψον, ή όποια έτόνιΕεν ότι ή γυνή είχε τρός άνεχώρησε μέ τήν οίκογένειάν
στραγγαλισθή άπό άτόμου έχοντος πα- του όπό τήν Βρεττονίαν χάριν διακο
ρομορφωμένην χείρα. Ή δεΕιά χειρ τοΰ πών. Ολίγον μετά τήν άφιΕίν του είς
Λάχονς προσσρμοσθεϊσα πρός τάς έπί ένο Εενοδοχεϊον πλησίον τής Λισσαβώτοΰ λοιιμοΰ δακτυλικός έκχυμώσεις ένε- νος έγευμάτισαν μύδιο καί κρέας μό
δείκνυεν όμοιάτητα.
σχου. Τάς πρωϊνάς ώρας τής έπομένης
Άχθείσης τής ύποθέσεως είς δίκην άμφότεροι οί γονείς διεπιστώθη δτι ήό Λάχονς άνεκάλεσε τήν όμολσγίαν σον νεκροί ένώ τά δύο μκρά των τέκνα
του, ίσχυριΖόμενος δτι δέν είνοι ένοχος έκλαυθμήριΖσν είς πορακείΐ'ΐενον δωμάκαί ή έτυμηγορία έστηρίχθη έπί τής και- τιον τοΰ Εενοδοχείου. Δεπιστώθη δτι
ταθέσεως τοΰ Σέρ Μπέρναρντ Σωιλ- είχον κάνει έμετόν, γεγονός έκληφθέν
σπουρυ κοσμήτορος τότε τής διεθνούς ύπό τών πορτογαλλικών 'Αρχών ώς ά' I στροδικαστικής.
πόδειΕια δτι ό θάνατος προήλθεν έκ τροΌ Σέρ Μπέρναρντ είχεν έΕετόσει ρικής δηλητηριάσεως, λόγω τής κακής
τήν χείρα τοΰ Λάχανς δΓ άπλής χειρα- ποιότητος τών μυδιών. 'Επειδή ό όδονψίος, άχθείς ώς έκ τής κινήσεώς της τιατρός είχεν άσφαλισθή έναντι άτυχήείς τό συμπέρασμα δτι ό στραγγαλισμός ματος είς τό ειδικόν ποσόν τών 10.000
τινόα διά τούτης άπέβοινεν άδύνατος. λιρών 'Αγγλίας, ποσόν δμως, δπερ δέν
Κατόπιν τούτου οί ένορκοι άπεφάνθησαν έκάλυπτεν «νόσον» τοιαύτην ώς τροφι
δτι ό Λάχονς δέν ήτο ένοχος τής άπο- κήν δηλητηρίαση/ ό Δόκτωρ Σίμψον έδιδομένης κατηγορίας τού φόνου. Είκο πέδειΕεν ιδιαίτερον ένδιαφέρον είς τήν
σι έτη βραδύτερον δμως προσβληθείς ό ύπόθεσιν. Ά λ λ ' ή γενσυένη αίτησις ύπό
Λάχανς ύπό τής άνιάτου νόσου τοΰ καρ τής Σκώτλαντ Γυάρντ πρός έπανεΕέτακίνου καί προατστευάμενος ύπό τοΰ νό σιν τών πτωμάτων προσέκρουσεν είς
μου δτι άπαΕ άπαλλαγείς τής κατηγορίας τήν άρνησιν τών Πορτογαλλικών 'Α ρ
τοΰ φόνου είναι άδύνατον νά καταδι- χών. Ή ύπόθεσις έκλεισε δΓ αύτάς καί
κοσθή δΓ αύτόν πάλιν (ko bis in idem) τρεις έβδομάδας άργότερα τά πτώματα
έπονέλαβε τήν άρχικήν του ομολογίαν.
(Συνέχεια είς τήν σελ. 135 )
«Είνοι άνάγκη νά όμολσγήσω, δτι έκανα
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« ’Εκείνοι πού κρίνουν μέ Ισάδα καί ξένους και ντόπιους κι’ άπ’ τό σωστό και τό δίκιο
καθόλου δέν παραστρατίζουν, βλέπουν ή πόλι τους θάλλει και μέσα ό λαός της ά νθίζει:
έχουν ειρήνη στη γη τους πού θρέφει τά τέκνα τους, κι’ ούτε τούς τά ξεκάνει μέ πόλεμο
ό Δίας πού ολα τά βλέπει· ούτε ποτέ ισοδίκαιους άντρες ή πείνα τούς βρίσκει...»

ΤΟ Δ ΙΚ Α ΙΟ Ν ΚΑΙ
Η «ΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΤΟ
Δ ΙΔΑ Κ Τ ΙΚ Ο ΕΡΓΟ
ΤΟΥ Η Σ Ι Ο Δ Ο Υ
Τ ου
Τ Ο δεύτερο κατά χρονολογική μά και άΕιολο1 γική σειρά μεγάλο ποιητικό κείμενο τής έλληνικης γλώσσας, μετά τά όμηρικά έπη, είναι τό
λεγόμενο «Διδακτικό έπος» τοϋ Ησιόδου, άποτελούμενον άπό δυό χωριστά έργα, τήν «Κοσμο
γονία» καί τό « Έργα καί Ήμέραι». 'Αντίθετα άπό
τόν Όμηρο, πού ήταν ό λαμπρός έπικός έΕιστορητής τών κατορθωμάτων καί τής Ζωής γενικά,
των θεών, τών ήμιθέων, τών ηρώων, τών βασι
λέων καί τών « Αρχηγών λαών», ό Ησίοδος άφιέρωσε τό ποιητικό του ταλέντο γιά νά παραστήση τήν δύσκολη καί τραχειά Ζωή τοϋ άγρότη
λαοϋ καί νά στηλιτεύση τις άδικίες τών ισχυρών
πού παρανομούσαν εις βάρος του. Αγρότης καί
ό ίδιος, — ήταν γιός έμπορου άπό τήν Κύμη τής
Αίολίας, πού μετά τή χρεωκοπία του πήγε κ' έγκαταστάθηκε σ' ένα άθλιο χωριουδάκι τοϋ Έλικώνα,
κ' έκαλλιέργησε τή γή γιά νά Ζήση — μοιράστηκε
όλον τόν μόχθο τών πληθυσμών τής ύπαίθρου καί
γνώρισε βαθιά κ' έπιστημονικά (ή μάλλον τεχνι
κά) τούς τρόπους πού καλλιεργείται ή γή γιά νά
θρέψη τό δυστυχισμένο γένος τών θνητών.
Στήν έποχή του βασίλευε ή άδικι'α. Οι' άγρα
φοι νόμοι καταπατιούνταν άπό τούς ισχυρούς καί
τούς άρπαγας, καί ό φτωχός χωρικός δέν εϋρισκε
τό δίκιο του εύκολα. Ό ίδιος ό Ησίοδος ήταν θύ
μα αύτής τής άδικίας. Ό άδελφός του Πέρσης,
άνθρωπος όνεπρόκοπος, τεμπέλης καί σπάταλος,
τοϋ έφαγε τό μερίδιο τής πατρικής κληρονομιάς
καί ό Ησίοδος άναγκάστηκε νά δουλέψη τή γή
γιά νά ζήση, μολονότι άπό νέος βοσκός είχε μυηθή στά μυστικά τής ποιητικής τέχνης. Κεντρισμέ
νος άπό τις Μούσες, συνέλαβε τό έπικό καί διδα
κτικό συνάμα έπος «"Εργα καί Ήμέραι», καί τό
έγραψε γιά νά τό διαβάση, κυρίως, ό άρπαγας ά
δελφός του, μήπως ουνετισθή καί άλλάξη Ζωή,
άν δή καί καταλάβη τή μεγάλη ήθική καί ύλική
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άξια τής έργασίας — καί πιό συγκεκριμένα, τών
άγροτικών άσχολιών.
Έτσι, μάς έμεινε τό μεγάλο αύτό έπος πού
γιά πρώτη φορά στή γλώσσα μας άναπαρασταίνεται Ζωηρότατα καί σέ κάθε της λεπτομέρεια ή
πανάρχαια άγροτική Ζωή τής Ελλάδος μέσα στά
πλαίσια τοϋ χωριού καί τής έΕοχής καί τή διαδο
χή τών τεσσάρων εποχών τοϋ χρόνου, πρός τις
όποιες ό καλός καί πεπειραμένος άγρότης πρέπει
νά προσαρμόζεται άνάλογα γιά νά κάνη όπως
πρέπει καί μέ τιμιότητα τή δουλειά του. Γιά νά
είναι χρήσιμος στήν κοινωνία καί άγαπητός στούς
θεούς. Ό Ησίοδος ήταν τίμιος, θρήσκος, συνε
τός, μετριοπαθής, άλληλέγγυος μέ τούς άλλους,
καί πίστευε πώς έκεϊνο πού πρέπει νά διακρίνη
τόν άνθρωπο τόν σωστό καί τόν άνώτερο ήταν
ή πιστή τήρησι τών κανόνων τοϋ δικαίου, ή πρός
τούς θεούς εύλάβεια καί ή προσήλωσί του στήν
εύσυνείδητη έργασία. Καί οί άπλές όσο καί με
γάλες αύτές καί θεμελιακές γιά κάθε κοινωνική
όργάνωσι άΕίες, πρωτοβρήκαν τήν έκφρασί τους
στό έΕοχο έπικό ποίημα « Έργα καί ήμέραι» —
έναν συστηματικό κανονισμό, θά λέγαμε, τών με
θόδων τής άγροκαλλιεργείας, τών ορών τής κα
θημερινής Ζωής τοϋ καλού άγρότη, καί τών ηθι
κών κανόνων τών συνδεδεμένων μέ τήν έργασία
καί τίς άνθρώπινες σχέσεις στό χωριό. Δυό άρώματα έχουν σμίξει σ' ένα μέσα στό συμβουλευτικό
αύτό ποίημα: Ή συναρπαστική εύωδία τής γής,
τής πολύτροπα καί πολύμοχθα δουλεμένης, άπό
τόν άγρότη, καί τό λεπτό έκεϊνο ήθικό άρωμα πού
άναδίδεται άπό τήν τήρησι τών κανόνων τοϋ δι
καίου. Αύτό τό «σμίΕιμο» σπάνια τό συναντά κα
νείς στά έργα τής τέχνης. Κ ’ έμεϊς οί Έλληνες,
πού κατά μέγα μέρος είμαστε άκόμα «τά παιδιά
τής γής μας», θά πρέπει νά γνωρίσουμε καλά τόν
Ησίοδο. Γιατί δέν ύπάρχει σπουδαιότερη τέχνη

’Αριστερά: Προτομή τσΰ Ησιόδου (Ρώμη, Ά ρχαιολ. Μουσείο) . Δεξιά: Ή Δίκη χτυ π η τή ν ’Αδικία. Για τόν ποιη
τή, δπου έπικρατει δικαιοσύνη οί πολιτείες Ακμάζουν καί οί λαοί εύημεροΰν.

άπό κείνη πού την ύψηλή ήθική διδαχή την πρα
γματοποιεί μέ τήν τέλεια καλλιτεχνική έκφρασί
της.
Γιά νά διδαχθη αναλυτικά τό έργο αύτό τού
Ησιόδου, χρειάζεται βιβλία ολόκληρα. Στό σημε
ρινό μικρό μας δοκίμιο θά προβάλουμε μόνο κά
ποια σημεία του έντοπισμένα στήν έννοια τού δι
καίου. Σ έ μιά παρέκβασι τού έπους αύτοϋ ό Η
σίοδος κάνει μιά ποιητική παραβολή, βάζοντας
ένα γεράκι νά άρπάζη καί νά κατασπαράζη ένα
άηδόνι. Τό γεράκι είναι ό δυνατός καί ό άρπαγας. Τό άηδόνι είναι ό άδύναμος καί ό πράος,
πού πέφτει θύμα τού πρώτου. Στήν παραβολή αύτή (πού τήν άνέπλασε μέ άλλη έννοια ό Σολω
μός στό ποίημά του «Τό άηδόνι καί τό Γεράκι»),
βλέπουμε τόν Ησίοδο νά ουμβουλεύη τόν άδύνατο καί τόν ύποταγμένο πώς δέν πρέπει ποτέ
νά σηκώνη κεφάλι καί νά άντιπαλεύη μέ τόν άνώτερο καί δυνατώτερό του, γιατί αύτό δείχνει
άσυνεοία καί άμυαλιά. Σ ' αύτές τις περιπτώσεις,
ό άδύναμος «χάνει τή νίκη, ντροπιάζεται κιόλας
καί κακοπαθαίνει». ( "Αφρων δ' δς κ έθέλη πρός
κλείσσονας άντιφερίζειν' νίκης τη στέρεται πρός
τ' αίσχεσιν άλγεα πάσχει»). Μπορεί κανείς νά
δεχτή σάν κάτι τό άπόλυτο αύτό τόν κανόνα;
Καί τότε, αν τό δεχτούμε, δέν θά οδηγηθούμε σέ
μιά άλλου είδους άνηθικότητα;· Στήν άνηθικότητα, στό παράνομο, νά μή μπορή ποτέ ό ύποταγμένος ν ’ άλλάξη κατάστασι καί ό δυνατότερος
νά βασιλεύη πάντα, άνενόχλητος, μέ τήν αδικία
καί τήν έκμετάλλευσι. Τολμούμε μάλιστα νά πού
με πώς άν ό άδύναμος, πού είναι τό θύμα τής
άδικίας, παραδεχτή αύτή τήν έξάρτησι, άρχίζει
νά χάνη τό δίκιο του καί νά γίνεται ό συνεργός
αύτής τής άνηθικότητος. 'Αλλά ούτε καί ό Η σ ίο 
δος δέχεται αύτή τήν άποψι. "Αν δέν προτρέπη
τό δύστυχο τό άηδόνι σέ άνταρσία κατά τού γε

ρακιού, είναι γιατί έχει υιοθετήσει άλλη μέθοδο:
μέ τή διδασκαλία νά φωτίση τήν τυφλωμένη συνείδησι τού δυνατού, τονίζοντας τις άρετές τής
δικαιοσύνης, τό ΰψιστο άγαθό, πού είναι τό δί
καιο, καί έκφοβίζοντάς τον μέ τήν τιμωρία πού
άργά ή γρήγορα έρχεται νά πλήξη άπό μέρους
τού Θείου τούς αρπαγές καί τούς κακούς καί δω
ροδοκούμενους βασιλιάδες. Αποτείνεται λοιπόν
πάλι οτόν άδελφό του καί τού λέει πώς «είναι
κακιά ή προσβολή στόν μικράνθρωπο κι ούτε ό
μεγάλος τήν σηκώνει, παρά οί συμφορές τόν
πλακώνουν άν τόν πετύχουν». Οί στοίχοι αύτοϊ
έχουν τό στεγνό μεγαλείο μιάς αύστηρής ήθικής νομοθεσίας, ποτισμένης άπό τό δέος τού
θείου νόμου:
«Μ' άκουγε, ΓΊέρση, τό δίκιο χωρίς νά προσβάλης
τούς άλλους.
'τι είναι κακία ή προσβολή στόν μικράνθρωπο,
κι ούτε ό μεγάλος
εύκολα τήν σηκώνει, παρά οί συμφορές τόν
πλακώνουν
άν τόν πετύχουν. Μά ό δρόμος καλύτερα πάει
άπ' τό μέρος
πού ναι τό δίκαιο' γιατί όταν θά βγή ή δικαιοσύνη
στό τέλος,
τήν προσβολή τή νικάει κι ό πόθος, κι άν δέν
νοιώθη, μαθαίνει.
Γρήγορα τρέχει κι ό Ό ρκος μαζί μέ τις Στρεψο
δικίες.
Θόρυβος όταν τραβάνε καί σέρνουνε τή δικαιο
σύνη οί δωροφάγοι, νά βγάλουν άπόφασι σέ άδι
κες δίκες. Κλαίγοντας άκολουθάει στήν πόλι καί
στις συνοικίες.
άεροντυμένη, πηγαίνει καί φέρνει κακό ατούς
άνθρώπους,
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ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ - ΑΙΓΕΝΗΣ
0 ΘΡΥΛΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ 1ΗΙ Ε.Ο.Κ.Λ.
Του Έθνους ή ψυχή θρηνεί τό χαμό τοϋ ήρωα. Οί πανέλληνες άγκαλιάζουν με τής ψυχής τους τά μάτια τή μνήμη τοϋ μεγάλου τέκνου τής Ε λλά 
δος. Ό Διγενής άπέθανε! "Ομως, ό δρόμος πού χάραξε, δρόμος καθήκον
τος και θυσίας θά άποτελή στους αιώνες τή λεωφόρο τών πεπρωμένων τοϋ
γένους. Στήν αιώνια κατοικία του, τον συνοδεύουν τά δάκρυα τής πατρίδος.
"Ας είναι έλαφρό τό χώμα πού τον σκέπασε.

όσοι τή διώχνουν καί δέν άπονέμουν τή χάρι της
ίσα.
Ό μ ω ς έκεϊνοι πού κρίνουν μέ ισάδα και ξένους
καί ντόπιους,
κι άπ’ τό σωστό καί τό δίκιο καθόλου δέν παρα
στρατίζουν,
βλέπουν ή πόλι τους θάλλει καί μέσα ό λαός της
άνθίζει:
έχουν ειρήνη στή γη τους, πού θρέφει τό τέκνα
τους, κι ούτε
τούς τό ξεκάνει μέ πόλεμο ό Δίας πού όλα τά
βλέπει'
οϋτε ποτές ίσοδίκαιους άντρες ή πείνα τούς βρί
σκει . ..
(Μετάφρ. Β. Ρώτα)
Από μιά εύρύτερη κοινωνική άποψι κοιτα
γμένο τό δίκαιο, δέν είναι παρά ή πραγματοποίησι
μιας ισορροπίας άνάμεσα στά μέλη μιας δεδομέ
νης κοινωνίας. Ό καθένας πρέπει νά ξέρη πώς
νά άποκτό, πώς νά διατηρή, πώς νά διεκδική καί
πώς νά μοιράζη τ' άγαθά του. Μπορεί οί νόμοι αύτών των διαδικασιών νά είναι λιγώτερο ή περισ
σότερο άδικοι, νά εύνοοϋν μιά ομάδα ή τάξι άνθρώπων καί νά Ζημιώνουν άντιστοίχως μιάν άλ
λη. Αύτό, μολονότι είναι μιά κατάστασι πού θά
πρέπει πάντα νά θεραπεύεται μέ τή θέσπισι πιό
δικαίων νόμων, είναι κάτι πού δέν μπόρεσαν άκόμη νά τό ξεπεράσουν όλότελα οί άνθρωποι.
Γι’ αύτό, κ' έχει λιγώτερη σημασία στήν περίπτωσί μας. Μά έκεϊνο πού έχει άπόλυτη σημασία έδώ
είναι ή τήρησι τών νόμων. Σ ’ αύτή τήν τήρησι
θεμελιώνεται ή έννοια τής δικαιοσύνης. Κι αύτό
γυρεύει ό Ησίοδος άπό τούς άρχοντες καί τούς
βασιλιάδες τού καιρού του: νά έφαρμόσουν δί
καια τούς νόμους καί νά μήν τούς παραβιάζουν
παρακινημένοι άπό τήν πλεονεξία καί δελεασμέ
νοι άπό τή δωροδοκία. Στήν έποχή τού Ησιόδου
— μά καί σέ κάθε έποχή — ό άπαράδεκτος αύτός
τρόπος είναι φυσικό νά πλήττη τούς πιό άδύναμους κοινωνικά, τούς «δειλούς βροτούς», όπως
τούς λέει ό ποιητής γιατί αύτοί δέν διαθέτουν τά
μέσα τής δωροδοκίας, πού μόνον οί ισχυροί τά
διαθέτουν. Αλλά μιά κοινωνία πού τό δίκαιό της
θά νοθευτή τόσο ώστε νά τό άντικαταστήση ή
φαυλότητα τής δωροδοκίας τών ισχυρών, δέν
είναι δυνατό παρά νά διασαλευθή «έκ τών κάτω».
Συμφορές θά τήν πλήξουν τότε' άνταρσίες καί
πόλεμοι καί βίαιες άντιδικίες καί άντεκδικήσεις.
Τά όργανα τής παραγωγής θά παραλύσουν, τ ’ ά
γαθά θά λιγοστέψουν, καί τότε οί άδικοι θ’ άρχίσουν νά δρέπουν τούς καρπούς τών πράξεών
των.
Έτσι θά πρέπει νά έρμηνεύσουμε, ίσως, τήν
έπέλευσι τών δεινών πού έπισείει ό Ησίοδος στά
μάτια τών άδικοπραγούντων. ’Αντίθετα, ή τήρησι
τών νόμων τού δικαίου έξασφαλίζει τήν κοινωνι
κή ισορροπία, ή όποια πάλι έξασφαλίζει τήν πλού
σια παραγωγή άγαθών καί τήν εύτυχία όλων, πού
τήν συμβολίζει καί τήν παρασταίνει τόσο ώραϊα
ή πατριαρχική εικόνα τής γενέσεως τών «όμοιων
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γενεών». Τό ιδανικό τής τέλειας κοινωνίας είναι
νά συνεχίζεται ίδια μέσα άπό τις νεώτερες γε
νεές, δηλαδή «κι όμοια μέ τούς πατεράδες τά
παιδιά νά γεννάν οί γυναίκες», (τίκτουσι δέ γυναί
κες έοικότα τέκνα γονεϋσι»), "Α ς μή λησμονού
με πώς αύτό πού λέμε «έξέλιξι» ήταν κάτι τό σχε
δόν άγνωστο στις πατριαρχικές κοινωνίες τών
έποχών έκείνων, πού κι αύτές βασίζονταν σέ μιά
άγροτική οικονομία μέ πάγια μέσα καί έργαλεϊα
καί μεθόδους έκμεταλλεύσεως τής γής. Έτσι δημιορυργήθηκε ή ιερή άξια τής παραδόσεως. Νά
μεταβιβάζης στούς άπογόνους σου άναλλοίωτα
όσα παρέλαβες άπό τούς γεννήτορές σου: ήθη,
έθιμα, έπαγγέλματα, αισθήματα, ήθικούς κανόνες.
ΓΓ αύτό καί οί γυναίκες έπρεπε νά γεννάν τά
παιδιά τους όμοια μέ τούς πατεράδες τους. Κ ’
ύστερα άπ’ αύτά ό Ησίοδος, άναπτύσσοντας τήν
ήθική του κοσμοθεωρία γιά τή ζωή, προχωρεί στό
θέμα τών σχέσεων μεταξύ τών βασιλέων καί τών
λαών τους. Καί σ’ αύτό τό κεφάλαιο τόν βρί
σκουμε, όπως πάντα, αύστηρό διδάσκαλο καί σο
φό συμβουλευτή:
« Ό σοι όμως έχουνε νοΰ γιά κακές προσβολές κι
άνομίες,
κρίσι γι’ αύτούς έτοιμάζει ό Κρονίδης ό άνοιχτομάτης:
πόλι πολλές φορές χάθηκε όλάκερη άπό ναν
κακούργο
πού κριματίζεται καί μηχανεύεται άδικα έργα,
πάνω τους ρίχνει άπ' τά ούράνια μεγάλες πλη
γές ό Κρονίδης,
πείνα καί θανατικό: άποσώνοντ’ οί άνθρωποι καί
σβήνουν
κι οϋτε γυναίκες γεννάνε παιδιά, ξεκληρίζονται
σπίτια,
τι, έτσι άποφάσισε ό Δίας ό Ολύμπιος' άλλοτε
πάλι
γιά στράτευμά τους μεγάλο ξεκάνει, γιά κάστρο,
γιά πλοία
μέσα στή θάλασσα κ' έτσι δά τούς τό πληρώνει ό
Κρονίδης.
— Έ, βασιλιάδες, κ’ έσεϊς στοχαστείτε νά κρίνε
τε άτοί σας
τούτη τήν κρίσι' γιατί όντας άνάμεσα σείς στούς
άνθρώπους,
σάς μαρτυράνε οί άθάνατοι όσους μέ στρεψοδι
κίες
άλληλοτρώγονται, μή λογαριάζοντας άν θεοί βλέ
πουν.
Τρεις μυριάδες κατάσκοποι, άθάνατοι δούλοι τού
Δία,
βρίσκονται πάνω στή γή τήν πολύβλαστη γιά τούς
άνθρώπους:
παραφυλάνε τις δίκες αύτοί καί τις άνομες πρά
ξεις, τρέχουν άγέρινοι σ’ όλη τή γή καί κοιτά
ζουν καί βλέπουν
κ' είναι ή παρθένα ή Δικαιοσύνη τό τέκνο τού
Δία πού τόν τιμάν καί τή σέβονται όλοι οί Θεοί
τού Ό λύμπου. . .
«'Έ, φυλαχτείτε άπ’ αύτά βασιλιάδες, νάν’ ίσα
ή βουλή σ α ς ...».

(Συνέχεια έκ τής βελ. 131 )
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έστάλησαν όπίσω εις τήν 'Αγγλίαν διά
τήν ταφήν. Τά όποσταλέντα πτώματα
δέν περιείχον όλα τά σπλάχνα.
Γίαρατηοήσας ό Σίμψον εις άμφότερα
τά πτώματα τήν παρουσίαν ούχί ένός
φυσικού χρώματος, έλαβεν ώς δείγμα
μαλακά μόρια μυών έκ τής κνήμης έκάστου. Περιείχον, ώς παρ' ούτοϋ ύπωπτεύθη, μονοΕε ίδιον τού άνθροκος.
«Ύπήρχεν έντός τού ύπνοδωματίου
τού ξενοδοχείου σόμπα μέ θερμόν ύ
δωρ;» ήρώτησεν τάν μεταβάντα άνεπισήμως εις Ισπανίαν άνακριτήν.
Ό άνακριτής άπήντηαε καταφατικώς.
Ό Σίμψον άνασυνεκρότησε τήν ύπόθεσιν.
Ό
όδοντίστρος καί ή σύζυ
γός του είχον έτοιμοσθή δι' ύπνον. Ή
σύϋυγος Οχεδιόσοσα νά λάθη τά λου
τρ όν της ήνοιΕε τάν θερμαντήρα τού
ύδατος. Ό έΕαερισμός ήτο ελαττωματι
κός καί θανατηφόρος τις ποσότης μονοΕειδίου τού άνθροκος συνεσωρεύθη έν
τός τού δωματίου. Οί γονείς έγγύς τής
πηγής όντες όπέστησαν ασφυξίαν. Τά
τέκνα ώς ευρισκόμενα εις τό έτερον
δωμάτιον όπέΖηοον. Κατόπιν αύτής τής
άποκαλύψεως, τής προελθούσης έΕ άνακρίσεως, ή άσφαλιστική Εταιρεία έδέχθη νά καταβάλη τά άσφάλιστρα. Εύ
λογον όμως τό έρώτημα πώς ό Δόκτωρ
Σίμψον μακράν τής σκηνής, ήδυνήθη
μετ' όπολύτου βεβαιότητος νά άποφανθή ότι δέν έπρόκειτο
περί τροφικής
δηλητηριάσεως.
«Χρώμα κερασί», έΕήγησεν ό Σίμψον
«Τά σώματα ήσαν ραδόχροα — χαρακτη
ριστικόν τού θανάτου έκ τών άναθυμιάσεων τού όερίου. Δέον νά σημειωθή
ότι ό έμετος είναι σημεϊον ένδεικτικόν
παρατηρούμενον τόσον έπί τροφικής δηλητηριάσεως, όσον καί δηλητηριάσεως
δι' όερίου. Τό γεγονός έπίσης ότι ούδείς έτερος έκ τών γευματισάντων μύ
δια ήσθένηοεν ώς καί τό ότι τά πλαγκτόν όπερ άλλοιώνει τά μύδια καί τά
καθιστρ δηλητηριώδη ήτο, έν πόση περιπτώσει, έκτός έποχής, άγει εις τήν
βεβαιότητα ότι ή δηλητηρίασις δέν ήτο
τροφική.
Έ Ε αφ άν ι σι ς
γυναικός:
Μία άπό τάς πλέον δυσχερείς έργασίας
τάς όποιας άντιμετωπίΖει ένας ειδικός
τής 'Ιατροδικαστικής, είναι ή έπανασυναρμολόγησις ένός σώματος άπό τά
κομμάτια, εις τρόπον ώστε τό θύμα νά
δυνηθή νά άναγνωρισθή. Μίαν πρωίαν
τού 'Ιουλίου 1942, όταν τό Αονδϊνοιν
άνεσκάπτετο είσέτι έκ τών συντριμμίων
τού κεραυνοβόλου πολέμου, ένα δέμα
περιέχσν κοψαλισμένα άνθρώπινα όστό
καί τεμαχίδια άνθρακωμένης σαρκός ένεχειρίαθη είς τόν Δόκτωρα Σίμψον.
Είχον τά άνθρώπινα ταϋτα λείψανα
άνακαλυφθή κάτω άπό μίαν λιθίνην πλά
κα είς τά υπόγεια θεμελίου τού βαμβαρδισθέντος Ναού τού Βαπτιστού είς τό
Νότιον Λονδίνον. «ΕΤνοι δυνατόν νά προέρχωντοι άπό τό
παλαιόν γειτονικόν
Νεκρσταφείον», εϊπεν ό 'Αστυνομικός
τής Σκώτλαντ Γυάρντ. «Η θά μπορού
σαν έπίσης νά ήσαν θύματα βομβαρδι
σμού, άλλά ρίΕατε μιά ματιά σάς παρα
καλώ».
Ό Δόκτωρ Σίμψον έρριαιε μιά γρή
γορη ματιά είς τά λείωσνα. «Γυνή» εί·
πεν, πορατηρήσας τήν μήτραν. 'Ακολού

θως ένήργησε
λεπτομερή νεκροψίαν.
«Νεκρά περί τούς 12 έως 18 μήνας».
Μία άσθενής υποψίο έπέραοε άπό τό
μυαλό του. «Καλύτερα φέρτε την στό
έργοστήριόν μου». Είς τό «guy's hospi
tal», έπλυνε τά όστό καί ήρχιοε νά τά
έΕετάΕη. «Ούχί φυσική περίπτωσις δυ
στυχήματος έΕ άεροπορικής έπιδρομής»
έσχολίαοε Εηρώς.
«Κάποιος έχει όπσκόψει τήν κεφαλήν
πολύ καθαρά όπό τόν κορμόν. Καί τό
πρόσωπον καί τό τριχωτόν τής κεφα
λής έχουν ύποστή έπιμελή έκδοράν».
Ο Σίμψον έμέτρησε τό μεγαλύτερον
έναπομείναν όστοϋν — τό άνω όστοϋν
τού βροχίονος. Ή τ ο 40 έκατοστών καί
διά τής έφαρμογής τού τύπου τού Πήρσον όπελογίσθη τό ύψος του πέντε πόδες καί μία ϊντσα. Έ χ ω ν έΕετάσει τήν
άικτινογροφίσν τού κρανίου έτοποθέτησε τήν ήλικίαν ώς μεταΕύ τών 40 καί
50 έτών. ΆπέδειΕεν ώσαύτως ότι εϊχεν
ένα ινομύωμα τής μήτρας. Είς ντετέκτιβ
ήλεγΕε τό άρχείον έΕαφανισθέντων
άτόμων τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Μεταξύ
τών πολλών ονομάτων ένα έφαίνετο νά
«ταιριάΕη»: Ραχήλ Ντόμπιν, 49 έτών,
εϊχεν είσαχθή είς Νοσοκομεϊον τού Λον
δίνου πρός έΕέτοσιν τού όγκου τής μή
τρας. ΈΕηφανίσθη 15 μήνας ένωρίτερον καί ό έν διαστάσει σύΕυγός της
Χάρρυ ' Επιτηρητής πυρκαϊών είργάΖετο πλησίον τού ναού, ένθα τά λείψανα
είχον άνευρεθή.
' Α ν θ ρ ω π ο κ τ ο ν ί α
έκ
π ρ ο θ έ σ ε ω ς
έΕ
ο ι κ ο ν ο 
μικών
(χρηματικών)
αι 
τί ων.
Ό Ντόμπκιν ήτο βαρύς, δυσ
κίνητος, βάναυσος καί τρομερά δυνα
τός. Ή Ραχήλ Ντόμπκιν, καθ' ό ή άδελφή της άνέφερεν είς τήν 'Αστυνομίαν,
τού Ζητούσε δαρκώς χρήματα, πράγμα,
τό όποιον θά ήμποροϋσε νά είναι ένα
πιθανόν έλστήρισν. Παρά ταύτα ή μαρ
τυρία ένσντίον αύτού ήτο είσέτι άσθε
νής. Θά ήυπορούσε νά γίνπ μία θετική
έΕακρίβωοις ταυτότητος, θά ήμπορούσεν
ό Δόκτωρ Σίμψον νά άποδείΕη ότι είχεν αϋτη δολοφονηθή; Έλήφθη μία φωτόγραφία τού κρανίου καί κατόπιν έτοποθετήθη έπί μιας φωτογραφίας έν μεγεθύνσει τής Ραχήλ Ντόμπκιν. ΈταίριαΖον άκριβώς είς όλα τά σημεία. Ό
όδοντίστρος τής Ραχήλ Ντόμπκιν έκλήθη καί άνεγνώρισε τήν άνω σιαγόνα καί
μερικά σφραγίσματα πού είχε κάμει.
'Αλλά πώς εϊχεν ή γυνή άποθάνεί; Ό
Δόκτωρ Σίμψον έΕήτασε τά λείψανα
μίαν φοράν άκόμη. "Οταν τό προσωπι
κόν του έφυγε τό βράδυ, έκείνην τήν
νύκτα αστός παρέμεινεν είς τό έργαστήριόν του. "Οτσν οί ύπάλληλοί του έπέστρεψαν τήν έπομένην πρωίαν τόν άνεύρΟν πρό τής τραπέΖης νεκροτομείου
έχοντα πρό αύτοϋ τά λεπτά όστά τού λάρυγγος. Σηκώνοντας τά μάτια του είπεν; «Δολοφονία». "Εχω βρή ένα κά
ταγμα τού Υοειδούς όστοϋ καί μία κηλίδα έπί ένός κέρατος αύτοϋ. Ή γυνή
θύτη έστρογγαλίσίθη.
Ό Χάρρυ Ντόμπκιν έδικάσθη, έκηρύχθη ένοχος καί άπηγχονίοθη. Άναφέρων τήν περίπτωσιν ένας νεαρός δημοσογράφος είπεν είς τόν έκδότην του.
«Μόλις τώρα είδα τήν άναβίωσιν τού
Σέρλοκ Χόλμς».
Πολλοί έμπειροι είς
τήν έγκληματαλογίαν θά συνεφώνησσν
πρός τάς άπόψεις του σύτάς.

Μετά τδ περίφημο έπεισόδιο τής κατχρρίψεως τού Αμερικανικού κατασκοπευτικού
άεροπλάνου V2 στή Σοβιετική Ένωση τδ
1960, οί Αμερικανοί παρηγοροΰνται, λέ
γοντας, δτι κατασκεύασαν ένα ύπέρ - V2,
πού είναι αδύνατον νά έπισημανθή. *0 Ά ϊζενχάουερ διατάσσει νά σταλή τδ άεροπλάνο νά πετάξη έπάνω άπδ τήν Μόσχα
καί νά ρίξη μιά πάνινη άρκούδα, άκριβώς
μπροστά στδ Κρεμλΐνο. Τήν άλλη μέρα, δ
Άϊζενχάουερ, θέλοντας νά ϊδή πώς άντέδρασε δ σοβιετικδς Τύπος, βάζει νά τοΟ
μεταφράσουν τήν «Πράββα». Ό τίτλος στήν
πρώτη σελίδα είναι: Ή αμερικανική άρ
κούδα ώμολόγησε!»
*
Οί περισσότεροι κάτοικοι τής Σοβιετι
κής Ένώσεως γνωρίζουν τδ Ράδιο - Έ ριβάν. Γιατί; Γιατί τδ Ράδιο - Έριβάν με
ταδίδει συχνά άντιαοβιετικά άνέκδοτα, μο
λονότι βρίσκεται στήν πρωτεύουσα τής Σο
βιετικής ’Αρμενίας.
"Ενα άπδ αύτά, σέ μορφή διαλόγου:
— ΙΙοιά είναι ή διαφορά μεταξύ τού κα
πιταλισμού καί τού σοσιαλισμού;
— Ό καπιταλισμός είναι ή έκμετάλλευση τού άνθρώπου άπδ τδν άνθρωπο. *0 οσιαλισμδς είναι τδ άντίθετο.
— Ποιά είναι ή καλύτερη άπόδειξη τής
ύπεροχής τού σοσιαλισμού έπί τού καπιτα
λισμού;
— “Αν ύπήρχε τόση άταξία στδν καπιτα
λισμό, δαη ύπάρχει στδν σοσιαλισμό, δ κα
πιταλισμός θά είχε έξαφνιαθή άπδ καιρό,
ένώ δ σοσιαλισμός συνεχίζεται.
“Αλλος διάλογος τού Ράδιο - Έριβάν:
— Είναι άκριβές δτι δ σύντροφος Ίβάν
Ίβάνοβιτς, δ καλύτερος έργάτης τού έργοστασίου του, κέρδισε ένα αύτοκίνητο, πού
τού παρέδωσαν στήν ’Ερυθρά Πλατεία, στή
Μόσχα;
— “Οχι, δέν έπρόκειτο γιά αύτοκίνητο,
άλλά γιά ποδήλατο. Έ ξ άλλου, τδ ποδή
λατο δέν δόθηκε στδν σύντροφο Ίβάν Ί βάνοβιτς. “Ηταν δικό του καί τού τδ έκλε
ψαν.. Τέλος, δέν ήταν στήν ’Ερυθρά Πλα
τεία, άλλά στήν είσοδο τού έργοστασίου
του.
— Είναι άκριβές, δτι δ σύντροφος Ίγκδρ
Ίγκόροβιτς κέρδισε 10.000 ρούβλια στδ
’Εθνικό Λαχείο;
— “Οχι, δέν είναι 10.000 ρούβλια, είναι
χίλια. Έ ξ άλλου, δ σύντροφος Ίγκ δ ρ Ί γ κόροβιτς δέν τά κέρδισε, τά έκλεψε. Τ έ
λος, δέν τά έκλεψε άπδ τδ Κρατικό Λα
χείο, άλλ* άπδ τό ταμείο τού κολχόζ.
Καί ιιία άλλη «άνοικοίνωση» τού Ράδιο
Έριβάν: «Σύντροφοι, μήν ζητάτε κρέας
στδ κρατικό κατάστημα άριθ. 2, είναι αύτδ
πού δέν έχει βούτυρο. Τό κατάστημα πού
δέν έχει κρέας είναι τδ άριθ. 3».
Πάλι γιά τήν γραφειοκρατία:
Μιά δασκάλα, καλεί τούς παππούδες τών
μαθητών της καί τούς λέγει:
— Σάς συγκέντρωσα, γιά νά παραπονεθώ,
δτι τά παιδιά σας δέν έρχονται ποτέ στή
συγκέντρωση τών γονέων,
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Ρ Σ Ε Ν ΙΟ Σ Κ Ρ Ε Σ Τ Η Σ , πού συνήθως τόν
Ο Αέλεγαν
Παπαρσένη ή Παπακρέστα, ήταν

πώς οί Έλληνες είχαν ήσυχάσει πιά καί σκορ
πιστή γιά νά πανηγυρίσουν τή νίκη τους.
ένας λεβεντόπαπας άπό τό Κρανίδι.
Όμως, άντίθετα, άγρυπνοϋσαν οί δικοί μας
Μόλις Εέσπασε ή Έπανάστασις πήρε τό κα
κι όπου συναπαντούσαν έχθρικά τμήματα τά δεριοφίλι του, Εεσήκωσε κι όσα παλληκάρια τοϋ κατίξανε.
χωριού βρήκε πρόθυμα νά τόν ακολουθήσουν, καί
Μιά άπό κείνες τις ήμέρες έτυχε νά βρεθή
βγήκε μαΖί τους ατό κλαρί.
σ’ ένα καραούλι, κοντά στόν "Αγιο Σώστη, ό παλΚατά τό τέλη Απριλίου, ό Παπαρσένης μέ
ληκαρόπαπας καί νά σμίΕη μέ τό Νικηταρα.
τούς λίγους γενναίους του βρέθηκε στό "Αργος.
Είχαν καθίσει κ' έτρωγαν ψωμί οί δυό οπλαρ
Έπολέμησε λιονταρίσια έναντίον τοϋ Κεχαγιάχηγοί,
όταν ήρθε ή εϊδησι πώς τουρκικός στρατός
μπεη, τοϋ Χουρσίτ πασά, στό πλευρό τοϋ γιοϋ τής
Μπουμπουλίνας, πού βρήκε ήρωϊκό θάνατο στό άπό τήν Κόρινθο φάνηκε στό δρόμο, πέρα μα
κριά.
«χτίριο» τοϋ "Αργους (τό φράγμα πού είχε ύψωΌ Παπαρσένης έμεινε άτάραχος.
θή γιά νά τό προστατεύη άπό τό χείμαρρο).
— Φέρτε νά πιούμε, βρέ παιδιά, είπε. Αϋριο θά
"Οταν οί δικοί μας, μπροστά στήν τεράστια
δύναμι τοϋ έχθροϋ άναγκάστηκαν νά οπισθοχω τούς πάρη καί θά τούς σηκώση.
Νύχτωσε, κάθισαν νά δειπνήσουν οί καπερήσουν, ό Παπαρσένης άνέβηκε άντάμα μέ λίγους
άλλους άγωνιστές στήν Παναγιά τήν Κατακε- ταναϊοι, κι άρχισαν νά μιλάνε γιά τό γυρισμό των
κρυμμένη, πού είναι στή Λάρισα, κάτω άπό τό Τούρκων. Πιστεύανε κι οί δυό πώς ό οκοπός τους
Κάστρο. Δυό μέρες έμεινε κεϊ πάνω, μή έχοντας δέν ήτανε μονάχα νά σώσουν όοους Εέμειναν
όμως οϋτε δύναμι κι ούτε τρόφιμα, άναγκάστηκε άπό τή στρατιά τοϋ Δράμαλη, άλλά καί νά βοη
νά φύγη νύχτα περνώντας μέσ' άπ' τις γραμμές θήσουν μέ τρόφιμα τούς Τούρκους τ’ Άναπλιοϋ,
των Τούρκων καί νά πάη νά ένωθή μέ τούς άλ πού ύποφέρανε άπό τήν πείνα.
— Τ ’ Άνάπλι τό είχαμε ατά χέρια μας, είπε
λους όπλαρχηγούς, πού είχαν καταφύγει ατούς
ό Παπαρσένης. Αλλά ήρθε ό Δράμαλης καί τό
Μύλους τής Λέρνης.
πήρε πάλι. Μονάχα σάν πάρουμε τ' Ανάπλι θά
"Ελαβε μέρος σέ διάφορες μάχες ό Παπαρ
πούμε πώς έλετευρωθήκαμε. . .
σένης καί τό δείξε παντού. "Ηταν ένας άγωνι"Επειτα κοίταΕε κατάματα τό Νικηταρα καί
στής πού κ' έΕυπνάδα είχε καί διοικητική ικανό
πρόσθεσε ψύχραιμα:
τητα, πού είχε, πρό πάντων, άκατάβλητη όρμή.
"Οταν, ύστερα άπό τό μεγάλο κακό πού έπαθε άπό τόν Κολοκοτρώνη ατά Δερβενάκια τής
Κορινθίας, ό Δράμαλης είχε φτάσει σέ κακιά χά
λια στήν Κόρινθο, συλλογίστηκε τούς Τούρκους
πού άπαράτησε πίσω του — κ' ήτανε χιλιάδες!
"Εστειλε, λοιπόν, ισχυρές δυνάμεις ατά περίφη
μα Στενά γιά νά τούς βοηθήσουν μέ τήν έλπίδα
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— Αύριο τό κεφάλι μου θά μείνη έδώ, όμως
σπειρί σιτάρι δέ θά περάση γιά τ’ Άνάπλι.
"Ηταν ή νύχτα τής 27 Νοεμβρίου τοϋ 1822.
Τήν άλλη μέρα ένα μαύρο βόλι τόν σκότωσε τόν
ήρωϊκό ιερωμένο, καθώς ό ίδιος τό είχε προμαντέψει— άλλά οί Τούρκοι δέν μπόρεσαν νά περά
σουν.

ιβ ρ χ
Π Χ λ Α ΙΟ Μ Χ Τ Χ
TOY Π Α Ν Ο Σ . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

όφείλει νά Αγωνίζε
ΑΙ ΣΓ, ΦΙΑΕ ΜΟΓ, σάν Α
Π ΑΝΤΟΤΕ
ται δ συνεπής Χριστιανός. "Α Κ γνός Αγωνιστής καί θερμός μα

γρυπνος πάντα είς τάς έπάλςεις. Τάς
πνευματικάς. Ό Αγώνας του είναι
τραχύς, διότι δ έχθρός του είναι Αό
ρατος. ’Αόρατη ή ροπή του προς τδ
κακό πού έκληρονάμησεν Από τήν
προπατορικήν Αμαρτίαν. ’Αόρατος δ
Σατανάς. Δελεαστικό τό περιβάλλον
του. ’Αλλα ή τραγικότης, τού Αγώνος
του (ραίνεται τραγικώτερη στα μάτια
των Νέων. Διότι είναι Απειροι είς
τούς Αγώνες αυτούς καί διότι είναι
πολλά τα έμπόδια στό δρόμο τους.
ή Απειρία, τά έμπόδια,
ΗΑΓΝΟΙΑ,
δλα αύτα δυσχεραίνουν τόν ώ-

ραΐον σου Αγώνα, Αγαπητέ μου φί
λε . Επιθυμώ νά σέ βοηθήσω μέ τό
σημείωμά μου αύτό: Τάς ήμέρας αύτάς καί έπί σαράντα ήμέρας ζοΰμε
οί όρθόδοξοι Χριστιανοί τήν περίοδον
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τώρα
μάς παρέχει ή ’Εκκλησία μας τήν
εύκαιρίαν, νά κάνουμε ένα πνευματι
κόν Απολογισμόν, μία συστηματική
αυτοκριτική, μία Ανασύνταξι τών
πνευματικών μας δυνάμεων, μία καλλιτέρα συντήρησι τών πνευματικών
μας δπλων. Μάς δίδει νέα δπλα.
(Νηστεία, Προσευχή, ’Εκκλησια
σμός, 'Ιερά Έξομολόγησις, ΘΕΙΑ
Κ Ο ΙΝΩ Ν ΙΑ )- μάς προβάλλει υπέρο
χες προσωπικότητες πού διέπρεψαν
είς τόν πνευματικόν Αγώνα καί έπεβλήθησαν ώς πραγματικοί ήρωες είς
τούς μεταγενεστέρους (οί "Αγιοι)
καί μάς δεικνύει τόν Αντικειμενικόν
σκοπόν (τό "Αγιον Π άσχα).

χητής ΚΑΛΕΙΣΑΙ ΤΠΟ ΤΑ Ο
Π ΛΑ . . . Σέ καλεΐ ή ’Εκκλησία. Τό
σύνθημα ρίπτει δ 'Ιερός Χρυσόστο
μος: «πάλης έστίν δ καιρός- Ινδυσαι
τά δπλα τά πνευματικά- πόλεμος γάρ
ήμΐν πρός δαίμονας συγκεκρότηται
χαλεπόϊς».
Λοιπόν; θ ά μείνης Αδιάφορος; θ ά
φανής διστακτικός; θ ά Αφήσης νά
σοΰ φύγη ή πολύτιμος εύκαιρία; Δέν
πιστεύω. Είμαι βέβαιος δτι θά τρέξης μέ πολύν ένθουσιασμόν είς τήν
μάχην. Δέν θά σέ παρασύρουν τά
«έθιμα» τών ήμερών. Δέν θά σέ δε
λεάσουν αί διασκεδάσεις τοΰ κόσμου.
Αί διασκεδάσεις πού μαραζώνουν τήν
Αγωνιστικήν σου διάθεσιν καί νεκρώ
νουν τά βιώματα τής μετανοίας. Ή
Μετάνοια είναι ζωηρή Ανάγκη, γνή
σια Αναζήτησις κάθε ισορροπημένης στέκεται δ Κύριος- θά σέ ένισχύη
ψυχής.
Τά αύτιά τής ψυχής σου θά Ακούουν
ένψ θά πολεμάς τούς λόγους Του:
ΝΑΛΑΒΕ, λοιπόν, τήν πανοπλί
αν σου- Ανάλαβε «ώς τείχος Δύσκολο βρίσκεις κσΙ μέγο τ - άγώνισμα
(σκληρό τό νόμο
άρρηκτον τήν π ί σ τ ι ν καί ώς κι- είναι βαρύς ό σταυρός πού σου φόθώρακα τήν προσευχήν καί περικε
(ρεσα πάνω στόν ώμο.
φαλαίαν τήν έλεημασύνην- Αντί μα- Σφίξε, αδερφέ, τό σταυρό πού σου χά(ρισα μέσα στό χέρια
χαίρας τήν νηστείαν ήτις έκτέμνει
(Πριν 6πό σένα τρυπώθηκα έγά> στήν
Από καρδίας πάσαν κακίαν».
(καρδιά μέ μαχαίρια
Αύτός σου δ Αγώνας ή γνησιώτερη Θάρρος, παιδί μου περπάτα κοί κράτα
(με άντάμα θά πάμε
ψυχαγωγία σου. Ή πλέον σταθερή
χαρά σου. Ή γαλήνη τής συνειδήοε- "Αγνωστη νδναι κοί ξένη στά χείλη σου
(ή λέ£η «φοβάμαι»!
ώς σου, ή ειρήνη τής ψυχής σου, ή
λύσις τών προβλημάτων σου, νά ή
( + Γ. Β Ε Ρ ΙΤ Η Σ )
χαρά σου. Στήν Αρχή δύσκολος δ Α
γώνας. "Οταν δμως συνηθίσης Αφάν
ΣοΟ εύχομαι δύναμι στό χαρούμενο
ταστα εύχάριστος. Στό πλευρό σου θά Αγώνα σου καί «μέ τήν Ν ΙΚ Η Ν ...» .

Α
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΗΑΣ

ΤΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

U
Π Α Τ Ρ Α είναι πόλη ξακουστή γιά
* * πολλά-πράγματα. Γιά τόν προστάτη
της "Αγιο Άνδρέα, πού ήδη έχει στήν
κατοχή της τή σεπτή του Κάρα κι' ένα
μεγαλοπρεπέστατο ναό. Γιά τό ότι αύτή
πρώτη ξεσηκώθηκε τό '21 έναντίσν τών
Τούρκων κι' άπελευθερώθηκε τελευταία
άπό όλο τό Μόριά. Γιά τις Στοές της,
πού λίγο έλειψε πριν άπό λίγα χρόνια
νά. .. κστσργηθούν μέ κάποιο άτυχές
ρυμοτομικό σχέδιο. Γιά τόν περίφημο,
έπίσης, Καιρνάβαλό τ η ς— πού τόν ζήλε
ψε κι' αύτή άκάμη ή 'Αθήνα, όπως κΓ
ό σύγχρονος Πειραιάς, άλλά φαίνεται
ότι τελικά θά μείνη «άποκλειστικότης»
τών Πατρών.
Είναι όμως ξακουστή καί γιά μιά άλ
λη 'Αποκριάτικη έκδήλωσή της, πού πε
ριβάλλεται σχεδόν τό μανδύα τοϋ έθίμου. Γιατί όταν ένα γεγονός έπαναλαμβάνεται τακτικά καί σέ όρισμένη έποχή
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τοϋ χρόνου, κατοχυρώνεται σιγά - σιγά,
καί γίνετοι έν τέλει έθιμο τοϋ λαού. Μ έ
αύτό τό τρόπο άλλωστε έχουν έπικρατήαει στις χώρες τοϋ κόσμου διάφορες
συνήθειες πού τις τηρούν οί λαοί όταν
«τό καλεϊ ή ώρα».
Ή «ώρα» ή 'Αποκριάτικη «καλεϊ» κά
θε χρόνο, άπό τήν πρώτη Κυριακή πού
άρχίζει— ή άρχιζε άλλοτε— τό Καρνα
βάλι ώς τήν τελευταία, στήν Πάτρα τά
λεγόμενο «Μπουρμπούλια». Είναι δέ τά
«Μπουρμπούλια»... παράγωγον τής λέξεως «μπουρμπουλίθρα», πού έταμολογικώς σημανίει «φυσσλίδες», κατά τήν έπικρατήσοσαν όμως σημασία, οί «φυσαλίδες» αύτές είναι άρκετά θορυβώδεις,
έξ σϋ καί ό «ντόρος» πού παρατηρεϊται
στά Πατρινά «Μπουρμπούλια» άπό τά...
«μπουρμπούλια» — δηλ. άπό τά ντόμινα1
πού παίρνουν μέρος σ' αύτά.
Τά «Μπουρμπούλια» είναι.., γέννη

μα καί θρέμμα τής πρό του Πολέμου —
του Α ' βέβαια — έποχής, κατά τήν άποΐα
ήταν άρκετά δύσκολο, άν δχι έντελώς
άδόναττο, στή γυναίκα νά βγή άπό τό
σπίτι της, έστω κοί ύπό... ούοτηράν
συνοδείαν, κοί νά πάει νά χορέψει —
τϊς γροφιικώτατες τότε καντρίλλιες ή τό
μεθυσπκό βαλσάκι πού μάγευε ντάμες
καί καβαλιέρους. Ή γυναίκα όμως τής
παλιός Πάτρας, έφευρετική όπως όλες
οί άνά τάν κόσμον άμόφυλές της, «άνεκάλυψε» τάν τρόπο μιας τέτοιας έΕόδου που θά τήν έβγαζε άπό τήν έπαρχιακή όνίο καί θά τής άνοιγε τό δρόμο
μιας έρωτιικής περίσετε ιούλα ς — ή καί
γιά κάτι περισσότερο κα ί. .. νσμιμώτερο: έβαζε ένα «ειδικό» ντόμινο μέ μιά
μαύρη «κουκούλα» καί τρύπωνε τό άπόγευμα τής 'Αποκριάτικης Κυριακής ατό
Δημοτικό Θέατρο Πατριόν, όπου κοί χό
ρευε άκίνδυνα σάν «άγνωστη μεταξύ ά
γνωστων» κατά τό βούλεσθαιί
Στά «Μπουρμπούλια»
έπαιρναν καί
παίρνουν μέρος ΠατριναποΟλες, ή καί
Εένες, πόσης τάξεως καί ήλικίας, κοπέλλες καί κυρίες. Τόσος δέ είναι ό
θόρυβος πού κάνουν έκεϊ πέρα οί ντομινοφοροϋαες, ώστε νομίζει κανείς ότι
τό Θέατρο αυτό είναι μιά τεράστια. ..
κατσαρόλα πού. .. βράζει συνεχώς ώ
σπου νά άποσυρθοϋν τά «Μπουρμπού
λια» οϊκαδε! 'Απαραίτητος πάντως όρος
. . . συμμετοχής στά Πατρινά «Μπουρ
μπούλια» είναι τό ντόμινο μέ τή μαύρη
κουκούλα, χωρίς δέ αύτό τόν. . . έξοπλισμό καμμιά δέν γίνεται δεκτήI 'Ε ν 
νοείται, ότι γιά τούς άνδρες δέν Ισχύει
αύτή ή . . . διάταξις: αύτοί μπαίνουν στά
«Μπουρμπούλια» καί χωρίς ντόμινο, άλλά, φυσικά, χορεύουν μέ. . . τά ντόμινα.
'Εκτός άπό τό Δημοτικό Θέατρο Πα
τριόν, ήταν άλλοτε καί τό «Πάνθεον»
δεύτερο χορευτικό κέντρο «Μπουρμπουλιών», κυρίως όμως τά «Μπουρμπούλια»
έστεγάζοντο καί δροΰσαν στό πρώτο.
Τώρα ή Πάτρα έχει είκοσι περίπου χο
ρευτικά κέντρα, καί τά νέα, τά έλεύθερα ήθη μάχονται τό. . . θεσμό τών
«Μπουρμπσυλιών» παρέχοντα περισσό
τερα μέσα. . . έποφής τών δύο φίλων.
Τό τι γίνεται στά «Μπουρμπούλια»
καί τι έκπλήξεις παρουσιάζουν όνάμεσα
σέ καβαλιέρους καί ντάμες, είναι εύνόητο. Ό καβαλιέρος, άν δέν έχει συνεννοηθή έκ τών πρστέρων. . . ουνθηματικώς μέ τήν ντάμα του, υπάρχει τό . . .
άσφαλές ένδεχόμενο ν ά . . . τήν πατήσει
μέ τό έλκυστικό «Μπουρμπσύλι» πού θά
προτιμήσει: ν ά . . . έρωτευθή δηλ. τή
γυναίκα του, τ ή ν ... ύπηρέτριά του ή
καί κάτι χειρότεροί Γιατί πίσω άπό τή
μάσκα καί τή μαύρη κουκούλα, περίεργα
κΓ όπρσσδόκητο πράγματα κρύβονται...
Φυσικά, δέν είναι παράξενο νά δημιουργήται καμμιά φορά καί κανένα μι
κρό — ή μεγάλο, άναλόγως — δράμα.
ΟΙ έκπλήξεις του «Μπουρμπουλιοϋ» κυ
μαίνονται μεταξύ άστείου καί. . . τραγι
κού. Καί κάποτε ένα θεότρελλο «σέικ» ή
«μάντισσον» καταλήγει σέ παρεξήγηση...
λόγοις καί έργαις— πότε εις βάρος τού
άγνοοΟντος καβαλιέρου καί πότε έναντίον τοϋ γνωρίζοντος τόν καβαλιέρο του
«Μπουρμπουλιοϋ». 'Οπότε ή. . . κατσα
ρόλα βράζει μέχρι... τσουρουφλίσματος
καί ο ί. .. μπουρμπουλήθρες καίνε καί
πληγώνουν.

1

I

1

Ξ Η Μ Ε Ρ Ω Μ Α Τ Α Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
i-J ήταν στις 29 ’Ιουλίου. Κι ένώ οί
καμπάνες τής Μαδρίτης χτυπούσαν
χαρούμενες στις εκκλησίες των Χ ρι
στιανών, ένας άνθρωπος πολύ βασα
νισμένος άφησε τήν ψυχή του να
δραπετεύσει άπύ τη ζωή πού λαχταροϋσε, στύ Θάνατο πού δεν ήθελε.
ΤΗταν ό Ά νρύ Σαρριέρ, ό Πεταλού
δας 1
Δέκα τρεις φορές — δώδεκα άποτυχημένες καί μια τυχερή — ό ’Ισο
βίτης τής νήσου Ρέ δραπέτευσε ως
τα 65 χρόνια του άπύ τα σκοτεινά
κάτεργα ζητώντας τύν ήλιο τής ε 
λευθερίας. Κι’ άλοίμονο, αύτο τον ή
λιο δέν πρόλαβε νά τύν χαρή.
Ή Ιστορία τοϋ Πεταλούδα άρχι
σε τύν ’Οκτώβριο τοϋ 1935 στην π ό 
λη Ά ρντές. Τότε πού έγινε κάποιος
φόνος καί τύ μικρύ άλητάκι πού τύ
έλεγαν Ά νρύ συνελήφθη καί κατα
δικάστηκε σέ ισόβια δεσμά.
Πέρασε άπύ κεϊ κι ύστερα πολλές
φυλακές καί ή άνάγκη τής φυγής
μεγάλωνε μέρα μέ τή μέρα περισσό
τερο μέσα του. Οί άπόπειρες πού έ
κανε για νά ξεφύγει άπύ τις βαρειές
καί σιδερένιες πόρτες τής σκλαβιάς
του ήταν μάταιες. Καί μονάχα μιά
βγήκε άποτελεσματική: Ή δεκάτη
τρίτη!
Μέ μιά πρόχειρη καί έπικίνδυνη
σχεδία. Κατάφερε ό γενναίος κατά
δικος— πού ποτέ δέν πίστευε τύν
έαυτό του ένοχο — νά φτάσει στήν
άπέναντι άκτή καί νά γίνη ύπήκοος
τής Βενεζουέλας «έκ πολιτογραφήσεως». ’Εκεί έζησε ειρηνικά κι άδελφωμένα μέ τούς ’Ινδιάνους καί παν
τρεύτηκε δυύ φορές. "Υστερα έγκαταστάθηκε στύ Καράκας, άλλαξε τ ’
όνομά του, άλλαξε καί πολλά επαγ
γέλματα σάν τυχοδιώκτης άπελπισμένος καί περίμενε. . .
Τύ πλήρωμα τοϋ χρόνου ήρθε. 'Η
Γαλλία μέ τή μεγάλη της καρδιά πα
ράγραφε τύ έγκλημα καί τήν άπόδραση καί τοϋ μήνυσε ότι ήταν κα
λοδεχούμενος στήν άγκαλιά της.
Αιτία όλης αύτής τής «μεγαλο
ψυχίας καί τής στοργής» ύπήρξε τύ
συναρπαστικύ ήμερολόγιο, ένα βι
βλίο πού συγκλόνισε τούς Γάλλους
γραμμένο άπύ τύν ταλαιπωρημένο
Πεταλούδα. Γι αύτύ δταν πριν άπύ
δύο χρόνια στίς 2 Αύγούστοιτ καί
ώρα 10 καί 15’ έφτασε στύν άερο-

λιμένα τοϋ Ό ρλύ, ό άρμόδιος ’Α 
στυνομικός ’Επιθεωρητής πού τύν
περίμενε παρ’ δλο πού τοϋ ύπενθύμισε μέ βλοσυρό ύφος «τήν άπόφαση τοϋ κακουργοδικείου τοϋ Σηκου
άνα», πού είχε κάποτε άπαγορεύσει
τήν «έφ’ όρου ζωής» παραμονή τοϋ
Ά νρύ Σαρριέρ στύ Παρίσι, έν τούτοις δέν λησμόνησε νά ζητήση άπύ
τύν διάσημο πλέον Πεταλούδα ένα
αύτόγραφο!
’Ελεύθερος καί γεμάτος αισιοδο
ξία γιά τή δημιουργία, δίπλα στήν
άγαπημένη τον σύζυγο Ρίτα Σαρ

ριέρ, ό άνθρωπος μέ τύ πάντα σκού
ρο κοστούμι, τύ ζιβάγκο πουκάμισο,
τύ άσπρόμαυρο ριγωτό καπέλλο καί
τύ συγκαταβατικό — θλιμμένο— χα
μόγελο, άρχισε νά γεύεται τή χαρά
καί τήν άναγνώριση.
Μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα
άπύ τήν κυκλοφορία τοϋ βιβλίου του,
ό εκδότης Ρομπέρ Λαφφύν τοϋ έχει
διαθέσει 420.000 άντίτυπα ένώ στύ
βιβλιοπωλείο «Ά ρτώ » τής Γκρενύμπλ πλήθος θαυμαστών ζητάει
άπύ τύν Πεταλούδα μιά ιδιόχειρη
αφιέρωση.
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τής έποχής μας
Τ Α Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α
Λ

Μ Α Ο Τ Σ Ε Τ Ο Υ Γ Κ άποφάσισε νά
έΕουθενώση τήν Δύση μέ τά ναρ
κωτικά ώστε νά τήν ύπστάΕη εύκολώτερα. Αυτή τήν συνταρακτική διαπίστω
ση έχουν κάνει κατά καιρούς οί πιό είδκοί στά Ζητήματα τών ναρκωτικών.
Αύτή τήν ίδια τολμηρή άποψη έρχεται
τώρα νά ένισχύση ένος άλλος ειδικός,
ό Γάλλος ιατρός Ά νρ ύ ΆμορόΖο, ό ό
ποιος άσχολεΐται μέ τήν καταπολέμηση
τών ναρκωτικών άπό πολλών έτών. Καί
άν υπάρχουν μερικοί πού διστόΖουν νά
παραδεχθούν αύτή τήν έκδοχή, ωστόσο
δέν θά μπορέσουν νά άρνηθοϋν τά γε
γονότα καί τούς άριθμούς πού παραθέ
τει ό διακεκριμένος ψυχίατρος.
«Σήμερα, τονίΖει ό δρ ΆμορόΖο, ή
κομμουνιστική Κίνα δέν ποράγει όπιο
γιά όσωτερική κατανάλωση. Απλώς τό
έΕάγει». Καί όπως εΤνοι γνωστό, τό ό
πιο παραμένει τό κύριο συστατικό γιά
τήν κατασκευή όλων τών ναρκωτικών.

Ύπουλη έπίθεση
Τά διάφορα ναρκωτικά τά χρησιμο
ποιούν έδώ καί είκοσι χρόνια οί ΚινέΖοι τού Μάο γιά νά άποαπούν «αυθόρμη
τες ομολογίες». Τώρα, τά παραισθησιογόνα αύτά διοχετεύονται σέ εύρύτατη
κλίμακα προκειμένου νά δημιουργήσουν
κοινωνικές συνθήκες, οί όποιες διευκο
λύνουν τούς σκοπούς τους. Κατά τόν
δρα ΆμορόΖο, ή Δύση άπό τό 1945 πα

στήν άποστολή νσρκωτκών γιά τήν πραγμστοποίση τών σκοπών τους. Χρησιμο
ποιούν καί άλλα μέσα, έΕ ίσου «άποδοτικά» γι’ αυτούς, όπως είναι π.χ. μερικά
συνθήματα.
«Οί νέοι πρέπει νά είναι
είρηνισταί, όκσκοι, ήρεμοι καί έκστατικοί. Τό νά είναι φιλόδοΕοι, τούς κάνει
υποχρεωτικά νά φέρωνται σάν 'Αμερι
κανοί μπίΖνεαμεν».
"Ολη αύτή ή προπαγανδιστική έΕόρμηση έχει τά άποτέλεσματά της. Γιατί
ύποσκάπτοντας στήν βάση τόν συναισθη
ματικό τους κόσμο, οί νέοι στρέφονται
πρός τά ναρκωτικά, τά όποια άτενι’Ζουν
σάν ένα είδος σατανικού μάνα. «Γιατί,
πράγματι, τονίΖει ό δρ ΆμορόΖο, τά
ναρκωτικά είναι σατανικά».
Βέβαια, άλα τά δηλητήρια πού προσ
βάλλουν τόν κοινωνικό κορμό δέν προ
έρχονται άπό τήν Ά π ω 'Ανατολή. Ή
κακικαΤνη, π.χ., έρχεται άπό τήν Νότιο
Αμερική, ή μαριχούνα άπό τό ΜεΕικό,
τό χασίς άπό τήν Μέση Ανατολή καί
τις χώρες τής Βορείου Αφρικής. Α λ 
λά τό όπιο, πού παραμένει ό σοβαρώτερος έχθρός τοΰ άνθρώπου, έρχεται άπό
τήν Ά π ω Ανατολή. Τό έμπόριο τών
νορκωτικών έχει φθάσει σήμερα οέ γιγσντιαϊες διαστάσεις καί παρά τά αύοτηρά μέτρα έπαγρυπνήσεως πού λαμβά
νουν τά διάφορα κράτη, μόνο τό ένα
πέμπτο τών κυκλοφρούντων ναρκωτι
κών πέφτει στά χέρια τής άστυνομίας.
Οί παρατιθέμενοι άριθμοί είναι, άπό τήν

Μέ τά ναρκωτικά
ύπονομεύεται
ή Εύρώπη
ρίστατοι μάρτυς ένός άνησυχητικού πολ
λαπλασιασμού μιας ψυχώσεως άποτυχίας», όφειλομένης στά άτομικά καί όμαδικά τραύματα πού προκάλεσαν οί τρα
γωδίες τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέ
μου. Τήν κστάστσση αύτή ήλθε νά έπιδεινώση ή κακή χρησιμοποίηση τών μέ
σων μαΖικής επικοινωνίας.
Καί είναι
βέβαιο, ύποστηρίΖουν οί ειδικοί, άτι οί
ΚινέΖοι διείδαν σέ αύτή τήν κατάσταση
τόν πιό άσφολή καί άποτελεοματικό
τρόπο εισβολής γιά τήν κατάκτηση καί
ύποδούλωση τού δυτικού κόσμου. Αλλά
οί ΚινέΖοι τοΰ Μάο δέν περιορίζονται
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άποψη αύτή, χαρακτηριστικοί, παρ' δλον άτι άφοροΰν μόνο τήν Γαλλία. Τό
1968 είχαν συλληφθή 361 άτομα μέ τήν
κατηγορία τής πσραβάσεως τών νόμων
έναντίον τών ναρκωτικών. Ά π ό τήν 1
Αύγούστου 1969 μέχρι σήμερα ό άριθμός τών συλληφθέντων έφθσσε τούς
1.762, έπίοης τό 1968 κστεσχέθησαν
59 κιλά άπιου, 20 κιλά ήρωΐνης καί
204 κιλά χασίς. Ά π ό τήν 1 Αύγούστου
1969 μέχρι σήμερα οί άριθμοί ήσαν:
585 κιλά άπιου, 130 κιλά άκατέργαστης
μορφίνης, 65 κιλά ήρωίνης καί 266 κι
λά χασίς. Φυσικά, ή αϋΕηση τών κατα-

σχεθεισών ποσοτήτων οφείλεται κατά
μέγα μέρος στήν αϋΕηση τών μέσων πού
διαθέτει ή Αστυνομία.
Ά π ό τήν άλλη πλευρά όμως είναι γε
γονός άτι καί οί ποσότητες τών κυκλοφορούντων ναρκωτικών έχουν σημειώ
σει τεράστιο αϋΕηση. Καί ή κατάσταση
είναι πολύ πιό άνησυχητική στήν άλλη
όχθη τού Ατλαντικού.
Θά πρέπει, λοιπόν, νά συμπεράνουμε,
ότι όλοι οί λαθρέμποροι τών ναρκωτικών
είναι πράκτορες τού Μάο; Φυσικά όχι.
Στόν τομέα αύτόν έπεμβαίνει τό κίνη
τρο τοΰ κέρδους. Μιά ιδέα τών τεραστί
ων κερδών πού πραγματοποιούν οί λα
θρέμποροι τού «άργού θανάτου» μάς δί
δουν μερικοί άριθμοί. Π.χ. ένα κιλό ή
ρωίνης κοστίΖει στήν Γαλλία 10— 20.000
φράγκα, ένω όταν φθάση στήν Ν. Ύόρκη ή τιμή της τριπλασιάζεται. Ά π ό τήν
στιγμή όμως πού τό ναρκωτικό Εεφύγη
άπό τόν έλεγχο τής άστυνομίας, ή τιμή
του συνεχώς αύΕάνει γιά νά φθάση σέ
ύψη τρομακτικά; 100 χιλιάδες φράγκα
τήν άγοράΖει ό χονδρέμπορος, 200 χι
λιάδες φράγκα ό μεταπράτης, γιά νά
φθάση τά δύο έκατομμύρια φράγκα τό
κιλό στό έπίπεδο τοΰ καταναλωτοΰ.

Τρεις κατηγορίες
Μά τό* πιό άνησυχιτικό σέ αύτή τήν
κατάσταση, πού μπορούμε νά πούμε μέ
βεβαιότητα ότι βόΖει σέ κίνδυνο τό ίδιο
τό μέλλον τοΰ άνθρωπίνου είδους, είναι

άηό τήν μιά πλευρό ή πορατηρουμένη
κλιιμόκακιη στό είδος τοϋ ναρκωτικού
καί άπό τήν δλλη ή συνεχώς αύΕανομένη άναλσγία τών νέων πού έπιδίδονται
στην χρήση τών ναρκωτικών.
Σ έ τρεις κατηγορίες έχουν κατατάξει
οί ειδικοί τούς ναρκομανείς.
— Τούς κυρίως τοΕικαμανεϊς, αύτούς
πού χρησιμοποιούν μορφίνη, ήρωΐνη ή
άλλα προϊόντα τού δπιου, κοκκαϊνη, χασίς, "Ελ "Ε ς Ντί.
— Τούς λιγώτερο τοΕικαμανεϊς, πού
χρησιμοποιούν βαρβιτουρικά ή άλλα χη
μικά έρεθιστικά.
— Τούς έκτακτους τοΕικομανεϊς, αύ
τούς, πού χρησιμοποιούν τά πιό ετερό
κλητα έρεθιστικά: οίθέρα, κόμφορα, πε
τρέλαιο κλπ.
Ή «ιεράρχηση» αύτή, φυσικά, δέν
παραμένει άμετάβλητη. Τά ναρκωτικά
μοιραία έπιδροϋν στις διαφοροποιήσεις.
Ό νέος π.χ. πού θά χρησιμοποιήση μα
ριχουάνα, άργά ή γρήγορα θά φθάαη νά
χρηοιμοποιή ισχυρότερο νορκωτικό, ό
πως ή ήρωίνη ή τό "Ελ "Ε ς Ντί. Τό ένα
δηλαδή όδηγεί στό άλλο, στό πιό ισχυ
ρό καί έπιβλαθές. Καί ούτω καθ' έΕής.
Καί ό κάθε ναρκομανής, μέ τήν πά
ροδο τοϋ χρόνου, θά τείνη στήν χρησι
μοποίηση καί πιά ισχυρών ναρκωτικών
γιά τήν ικανοποίηση τού ανικανοποίητου
πάθους του.
"Ενας άλλος συντελεστής τής διαδόσεως τών ναρκωτικών, είναι ή τεράστια
άγοραστική ικανότητα
πού διαθέτουν
σήμερα οί νέοι. Οί «τηνέϊτΖερς», τά παι
διά δηλαδή τής ήλικίας 13 — 19 έτών,
διαθέτουν ένα «χαρτΖηλίκι» πού ουμποσοϋται σέ τεράστια χρηματικά ποσά, πού
ύπερβαίνει τό δισεκατομμύριο δολλάρια
στήν Αμερική καί τά εκατομμύρια
φράγκα στήν Γαλλία.
Τά ποσό αύτά Εοδεύσνται καθημερινά
γιά τήν άγορά δίσκων, βιβλίων, περιοδιικών, μοτοποδηλάτων, φσνταχτερών
ρούχων καί ναρκωτικών.
Στις Ηνωμένες
Πολιτείες καί τε
λευταία καί στήν Εύρώπη, έχει άποδειχθή άτι διενεργείται ατά σχολεία καί
στά πανεπιστήμια ένα πραγματικό λα
θρεμπόριο ναρκωτικών. Καί είναι γνω
στό άτι άρκεϊ ή πρώτη έμπειρία, γιά νά
ύπάρΕη ή συνέχεια, οί πολλές φορές.
Χωρίς νά σκαφθούν πού μπορεί αύτό
νά όδηγήση, ένας νέος ή μιά νέα πού
μεγάλωσαν καί άνατράφηκαν σέ οικογέ
νειες άστικέςκιαί αύστηρών παραδόσεων,
θά δεχθούν ένα τσιγάρο μέ μαριχουάνα,
πού θά τούς προσφέρουν σέ μιά φιλική
συντροφιά. Γιατί θά ντραπούν νά ποϋν
όχι, γιατί δέν θά θελήσουν νά φανούν
«καθυστερημένοι» ή γιατί «έτσι συνηθί
ζεται» ή «είναι μοντέρνοι» κλπ. 'Έτσι
άρχίΖει ό φαύλος κύκλος, ό σατανικός,
πού όδηγεί στόν έΕευτελισμό τής άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας, στόν Εεπεσμό, στήν
υποδούλωση, στόν έμπορο τού λευκού
θανάτου, γιά νά καταλήΕη μοιραία στόν
φρικτό θάνατο. Ή σύγχρονη αύτή μά
στιγα, ή τρομερή κοινωνική πληγή τών
ναρκωτικών, κάθε μέρα καί περισσότερο
άπλώνει τά πλοκάμια της. Πλοκάμια πού
Εεκινούν άπό τις κοιλάδες τής άπροαπόλαστης, κομμουνιστικής Κίνας, τής
Κίνος τοϋ Μάο Τσέ Τούγκ, πού ίσως νά
διάλεΕε τόν σατανικό αύτόν τρόπο γιά
νά υποδούλωση τήν Δύση.
Μ.Α.

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι τής βρεττανικής ύΟ Ι πηρεσίας
άντικατασκοπείος (Σεκούριτυ Σέρβις, ύπηρεσίες άσφαλείας),
πού όνσμαΖάταν άλλοτε «ΜΙ 5», είναι
επιφυλακτικοί. Δέν πιστεύουν όσα με
τέδωσε ή Μόσχα γιά τόν θάνατο τού
σπουδοιότερου άπό τούς κατασκόπους
της πόύ έδρασαν στή Δύση. Πρόκειται
γιά τόν Γκόρντσν Λόνσντεϊλ. Ή Μόσχα
ίαχυρίΖεται πώς ό διάσημος κατάσκοπος
πέθανε σέ ήλικία 47 έτών, άπό συγκο
πή, τήν ώρα πού μάΖευε μονιτάρισ στόν
κήπο του.
«Πρόκειται γιά παγίδα!», διακηρύσσει
άδίτακτα ό όρχηγός τής βρεττανικής
άντικατασκοπείος σέρ "Εντουαρντ Φιούρνιβαλ ΤΖόουνς. «Είμαι βέβαιος πώς
ό Λόνσντεϊλ Ζή. Δέν θά έκπλαγώ κα
θόλου άν έμφανιστή έΕοφνα κόπου στή
Δύση μέ άλλο όνομα. Αύτό δέν θά ση·
μαίνη πώς βρυκολάκιοσε, πώς άναστήθηκε έκ νεκρών! Θά σημαίνη πώς, άπλούστατα, δέν είχε πεθάνει!».
Τήν ίδια άποψη ύποστηρίΖουν καί οί
συνεργάτες τού σέρ "Εντουαρντ. "Οπως
όλοι οί θνητοί, οί μεγάλοι κατάσκοποι
πεθαίνουν, βέβαια, κάποτε. "Οχι, όμως,
τή στιγμή πού άναγγέλλεται έπίσημα ό
θάνατός τους.

'Ο λ ό κ λ η ρ ο μ υθ ιστόρημα
Στις 3 Μαρτίου 1955 ένας Καναδός
φτάνει ατό Σάσυθαμπταν. Στό άγγλικό
λιμάνι τόν έφερε τό ύπερωκεάνιο
«Άμέρικο». Ό Καναδός περνάει άπό
τόν έλεγχο τών διαβατηρίων. Τά χορτιά του είναι έν τάΕει. ΌναμάΖεται
Γκόρντσν Λόνσντεϊλ.
Κάτω άπό τό ψευδώνυμο Γκόρντον
Λόνσντεϊλ κρυβόταν ό Σοβιετικός συντα
γματάρχης Κόνσν Τροφίμοβιτς Μολαντόϊ. Αύτό δέν τό ύπαπτευότσν τόν Μάρ
τιο τοϋ 1955 κανένας άπό τούς άνθρώπους ατούς όποιους ή ’Αγγλία είχε άναθέσει νά τήν προστατεύσουν άπό τούς
Σοβιετικούς κατασκόπους.
Ό πραγματικός Γκόρντον Λόνσντεϊλ

της, τήν Φινλανδία. ΜαΖί της πήρε καί
τόν Γκόρντον, πού ήταν τότε οκτώ χρονών.
Ά π ό κεϊ καί πέρα χάνονται τά ίχνη
τού πραγματικού Γκόρντον Λόνσντεϊλ.
Λές καί άνοιΕε ή γή καί τόν κατάπιε.
Τό 1954 έμφανίΖεται στήν πόλη Βανκούβερ τού Καναδά ό ψεύτικος Λόνσντεϊλ, μέ άλλα λόγια ό Σοβιετικός κατά
σκοπος Κόνον Τροφίμοβιτς Μαλοντόϊ.
Παράσταινε τόν ναύτη ένός σοβιετικού
φορτηγού πού είχε φορτώσει στάρι. Ό
ναύτης λιπστάκτησε τάχα καί Ζήτησε ά
συλο στον Κοναδά. Μ έ διάφορα πλαστά
χαρτιά έμφανίστηκε στις καναδικές άρχές πώς iyrav ό καναδικής καταγωγής
Γκόρντον Λόνσντεϊλ. Μ έ τήν ιδιότητά
του αύτή έΕοσφάλισε τήν άδεια νά έγκατασταθή στήν «πατρίδα» ταυ, τόν Κα
ναδά. Τά κατάφερε νά τοϋ έκδώσουν
καί διαβοτήριο στό όνομα τού Γκόρντον
Λόνσντεϊλ. Μ έ τό διαβατήριο ούτό στήν
τσέπη εύκολα μπήκε στις
Ηνωμένες
Πολιτείες.

' 0 Χ ά ρ ρ ν .και ή ”Ε θ ε λ
Από τή Νέα Ύόρκη άναχωροΰσε σέ
λίγο γιά τήν 'Αγγλία μέ τό ίδιο καναδέΖικο διαβατήριο, πού τόν παρίστανε
έμπορο. Πήγαινε νά πουλήση ατούς
Ά γγλους ούτάματα
μηχανάκια, πού,
άντί ένός κέρματος πού ρίχνει κανείς
στή σχισμή τους, βγάΖουν καί προσφέ
ρουν τσίκλες. ΜοΖ'ι μ' αύτά τά αύτόμστα
μηχανάκια καί ήλεκτρικές πιονόλες.
Γιά νά είναι πιό σίγουρος, είχε πάρει
μαΖί του μερικά άπό αύτά τά είδη.
Τό έμπόριο τού χρησίμευε γιά νά καμουφλάρη τόν πραγματικό σκοπό τής
άποσταλής του: Νά συγκεντρώση όσο
τό δυνατό περισσότερες πληροφορίες
γιά τή ναυτική βάση τοϋ Ν ΑΤ Ο στό
Πόρταλντ, στά περίχωρα τού Σάουθαμπτσν.
Σάν παλαίμαχος ναυτικός, πού στόν
Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ύπηρετήσει
σέ πολλά καράβια τού πολεμικού ναυ

Οί κατάσκοποι
δέν
πεθαίνουν
είχε γειννηθή στις 27 Αύγούστου 1924
στή καναδική πόλη Κόμπαλ. Ό πατέρας
του, 6 ΤΖάκ Έιμμάνουελ Λόνσντεϊλ, ήταν
γιός ένός ΣκωτσέΖου καί μιας πραγμα
τικής Ινδιάνος. Ό πραγματικός Γκόρν
τον ήταν καρπός τών έΕωγάμων σχέ
σεων τοϋ μιγάδα πατέρα του μέ μιά άλ
λη γυναίκα τής φυλής τών έρυθοδέρμων τού Καναδά. Ή τ α ν νόθο παιδί.
Λίγο καιρό μετά τήν γέννησή του, ό
πατέρας του παντρεύτηκε μιά Φινλανδή,
πού τήν έλεγαν "Ολγα.
Τό Ζευγάρι
χώρισε καί τό 1932 ή "Ολγα έφυγε άπό
τόν Καναδά καί γύρισε στήν πατρίδα

τικού τής Αγγλίας, δέν δυσκολεύτηκε
νά συγκεντρώση πληροφορίες γιά λο
γαριασμό τής μυστικής ύπηρεοίας τών
Ρώσων. Στή δουλειά του αύτή τόν βοη
θούσε ή έρωμένη του "Εθελ Έλίσαμπεθ
Γκί, δοκτυλογράφος στή ναυτική βάση
τού Πάρτλαντ.
Ό δήθεν Λόνσντεϊλ ήλθε σ' έποψή
μέ τόν Χάρρυ καί τήν "Εθελ, όπως είχε
κάνει καί μέ τούς Κοέν. Μ έ τούς συνερ
γάτες του έδινε ραντεβού στή συνοικία
Κίγκοτον τού Λονδίνου, άλλάΖοντας κά-

(Σονέχεια είς τήν σελ. 179 )
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" Ε ρ ω τ ε ς * π ε ρ ιπ έ τ ε ιε ς
καί σ κ ά ν δ α λ α
τή ς

ΜΑΡΙ ΟΝ
ΝΤΕ Λ Ο Ρ Μ
Μεγάλωσε σέ μιά απομακρυσμένη περιοχή τής
Γαλλίας, στην έξοχή. Ό πατέρας της
τήν προόριζε για τον μοναχικό βίο.
Ή ταν όμως ωραία καί ήθελε νά χαρή τήν
ζωή της. Σύντομα ξεπέρασε κάθε
έμπόδιο καί κατέκτησε τό Παρίσι.
’Αλλά όσο γρήγορη ήταν ή άνοδός της,
τόσο θλιβερή ήταν ή πτώσις της.
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ΓΟ ήσαν ot δνομαστές Ιταΐρες τού
17ου αϊώνος στήν Γαλλία. Όνομαστές δχι γιά τήν ομορφιά τους, τήν πο
λυτέλεια μέσα στήν όποια ζοΰσαν, τούς
δνδρες πού συναναστρέφονταν, άλλά καί
γιά τήν χάρι καί τήν καλλιέργειά τους.
Οί έταΐρες τής έποχής έπρεπε νά είναι
εύγενείς καί μορφωμένες. Μόνο τό άνθος
τής αριστοκρατίας καί όχι οί κοινοί θνη
τοί μπορούσαν νά συντηρούν τις γυναίκες
αύτές πού διψούσαν γιά τήν μεγάλη ζωή,
γιά μέγαρα καί δπηρέτες, άμαξες καί ά
λογα, πολυτελή φορέματα καί πολύτιμα
κοσμήματα: τήν Νινόν ντέ Λανκλό καί τήν
Μαριόν. ντέ Λόρμ.
Οί ιστορικοί έχουν άγνοήσει τήν Μα
ριόν ντέ Λόρμ. Μόνο οί ρομαντικοί συγ
γραφείς, μέ έπικιεφαλής τόν Βίκτωρα Ούγκώ, τήν διάλεξαν γιά ήρωίδα των έργων
τους. 'Ο Βίκτωρ Οόγκώ στό δράμα του
“Μαριόν ντέ Λόρμ» τήν παρουσιάζει σέ 8λη τήν άνθησι τής όμορφιάι- της, φίλη
κάποιου Ντιντιέ, ένός τελείως φανταστι
κού προσώπου, δ όποιος είναι τόσο έρωτευμένος μαζί της, πού άκόμτ κι δταν μαθαίνη δτι ή άγαπημένη του είναι έταίρα,
δέν διστάζει νά τήν συγχωοήση.
*0 Άλφρέ ντέ Βινύ, στό μυθιστόρημά
του «Σέν Μάρ» τήν παρουσιάζει αάν μιά
γυναίκα καλλιεργημένη, πού πέφτει θύμα
μιδς ραδιουργίας. Καί οί δυό συγγραφείς
μισούσαν τόν καρδινάλιο Ρισελιέ, γ ι ’ αύτό καί παρουσίασαν τήν Μαριόν θύμα τού
αιμοχαρούς Ιερωμένου.
Οί ιστορικοί άργότερα— οί έλάχιστοι
πού άαχολήθηκαν μέ τήν Μαριόν — άποκατέστησαν τήν άλήθεια. Έ τσ ι σήμερα
μπορούμε νά τήν κρίνωμε πιό άντικειμενικά. Ή Μαρία, για τί αύτό είναι τό πρα
γματικό της όνομα, ήταν κόρη καλής οί
κογενε ίας. 'Ο πατέρας της, Ζάν ντέ Λόν,
βαρωνος τού Λόρμ, άνήκε σέ μιά οικο
γένεια εύγενών άπό τήν Τουλούζη. Ή μη
τέρα της "Αν Σατελαίν, ήταν μιά πολύ
πλούσια γυναίκα πού ζούσε στό Παρίσι μέ
τούς γονείς της.
'Η Μαρία γεννήθηκε
στήν πρωτεύουσα, άλλά πέρασε τά παιδι
κά της χρόνια στόν πύργο τού Μπαί στις
έαχατιές τής Μπρί.
Παιδικά καί νεανικά
χρόνια λοιπόν
στήν έξοχή, σ’ έναν πύργο μέ άπέραντο
πάρκο, τεχνητές λίμνες καί ένα ιδιωτικό
παρεκκλήσιο όπου κάθε Κυριακή ή οικο
γένεια παρακολουθούσε τήν λειτουργία.
'Ο βαρωνος ντέ Λόρμ ήταν φανατικός Κα
θολικός καί ήθελε οί κόρες του νά άνατραφούν σύμφωνα μέ τις αύατηρές άρχές
τού καθολικισμού. Τήν Μαρία μάλιστα,
τήν πέμπτη κόρη του, τήν προόριζε γιά τό
μοναστήρι.
Ή Μαρία ήταν μιά κοπελλίτσα πολύ
εύθυμη, «ιέ ζωηρή φαντασία καί πάνω άπ’
δλα όμορφη. Στά δεκατέσσεοα χρόνια της
*ταν κιόλας σχηματισμένη γυναίκα. Πο
λύ ψηλή, μέ μακριά μαλλιά, θαυμάσιο δέρ
μα, καί πρόσωπο πού τό φώτιζαν δυό ύπέροχα ν α λ ά ζ ια μάτια. "Επαιζε λαγούτο,
είχε γλυκέ ιά φωνή σοπράνο καί χόρευε μέ
χάρι. Τό μόνο πράγμα πού όνειρευόταν
ήταν νά πάη στό Παρίσι, καί νά λάμψη
στήν Αύλή μέ τήν όμαρφιά της. Ή Μαρία
δέν ήταν φτιαγμένη γιά τό μοναστήρι καί
αύτό τό κατάλαβε σύντομα άκόμη κι δ πα
τέρας της.
"Οπως δλες οί κσπέλλες τ?ίς άριστοκρατίας τής έποχής έκείνης, ή Μαρία είχε
έναν παιδαγωγό, τόν κύριο ντέ Μπωλιέ.
0 ντέ Μπωλιέ ήταν νέος, συναναστρεφό-

ταν ποιητάς, κι ήταν λίγο ποιητής κι δ Ι
διος. Δάσκαλος δηλαδή Αρκετά έπικίνδυνος γιά μιά κοπέλλα μέ ζωηρή φαντασία.
"Εδωσε στήν μαθήτριά του νά διαβάζη
τήν «Άστρέ», ένα ποίημα πολύ τής μόδας
τήν έποχή έκείνη, καί ή Μαριών έβλεπε
στά δνειρά της νεαρούς άνδρες πού πήγαι
ναν μαζί της περίπατο ατό δάσος και χ ά 
ραζαν τό δνομά της σέ κορμούσ δέντρων.
Μιά μέρα δ Ά λα ί ντέ Μπωλιέ διάβα
σε στήν Μαρία τήν «’Ερωτική Μοναξιά»,
ένα βιβλίο πού είχε γράφει δ Ιδιος καί
τής άνέφερε δτι τούς έρωτικούς διαλό
γους τούς είχε έμπνευσθή άπδ τή ζωή Ινώς
φίλου του, τού Ζάκ Βαλέ Ντέ Μπαρρώ,
πού ήταν ποιητής καί έκδότης. Ή Μαρία
ένθουσιάατηκε μέ τούς διαλόγους καί θέ
λησε νά γνωρίση τδν Ντέ Μπαρρώ. 'Ο δά
σκαλος, Απερίσκεπτος, γιά νά ίκανοποιήση τήν μαθήτριά του άπέσπασε άπό τδν
συνετό βαρωνο ντέ Λδρμ μιά πρόσκλησι
στδν πύργο τού ΜπαΙ γιά τόν φίλο του.
"Ηταν σάν νά έβαζαν ένα λύκο στό μανδρί. Ό Ντέ Μπαρρώ ήταν ένας ώοαΐος
&νδρας 30 έτών, φημισμένος στό Παρίσι
γιά τίς έρωτικές κατακτήσεις του, τά
σκάνδαλα καί τΙς
Ανορθόδοξες Απόψεις
του. Μιά έπικίνδυνη προσωπικότητα δηλα
δή, πού δ ντέ Λόρμ, ζώντας στήν έξοχή,
δέν έγνώριζε. "Αν εΐνε "όνο διαβάσει τό
τετράστιχο πού έκεΐνο τόν καιρό βρισκό
ταν στά στόματα δλων, σίγουρα δέν θά
είχε δεχθή τόν ποιητή στό σπίτι του.
Ό Ντέ Μπαρρώ έτθασε έτσι στδν πύρ
γο τού ΜπαΙ καί άρεσε σέ βλους. "Αρεσε
καί στήν Μαρία πού τόν έρωτεύθηκε. Καί
δ Μπαρρώ έρωτεύθηκε τήν Μαρία. "Εκανε
μαζί της ρομαντικούς περιπάτους στά δά
ση, τής άφιέοωνε φλογερούς στίχους, Αλ
λά συνάμα τήν σεβόταν.
*0 πατέρας της δμως άρχισε νά τούς
ύποψιάζεται. Κατάλαβε δτι οί περίπατοι
τών δύο νέων ήσαν έρωτικοΐ καί όργισμένος χτύπησε τήν κόρη του καί έδιωξε άπό
τόν πύργο τόν παιδαγωγό καί τόν φίλο
του. "Ηταν σάν νά έριχνε λάδι στήν φω
τιά. Ή άπόστααις μεγάλωσε τόν έρωτα
τής Μαρίας καί έκανε τόν Ντέ Μπαρρώ
πιό τολμηρό. Έ π ί ένα χρόνο οί δυό νέοι
άντήλλασσαν φλογερά γράμματα. Έ π ειτα ,
μιά ήμέρα ή Μαρία, μέ τήν βοήθεια μιάς
καμαριέρας της, έφερε τόν Ντέ Μπαρρώ
στό Μπαί. Τόν έκρυψε σέ μιά Αποθήκη δπου φύλαγαν τά ξύλα γιά τόν χειμώνα
καί τήν νύχτα πήγε νά τόν συναντήση.
’Από τότε δ Ντέ Μπαρρώ βρήκε στό πρό
σωπο τής κόρης τού θεοφοβούμενου 6αρώνου ντέ Λόρμ, μιά έρωμένη γεμάτη πάθος
καί άρχισε νά άφιερώνη δλους του τούς
στίχους σ’ αύτήν.
Οί στίχοι έπεσαν στά χέρια τού ντέ
Λόρμ δ δποίος δμως δέν ύποψιάσθηκε τόν
Μπαρρώ. Νόμισε δτι ήσαν στοίχοι κάποιου
έρωτσκτυπημένου μέ τήν κόρη του καί,
καθώς δέν είχε τό κουράγιο νά τά 6άζη
συνεχώς μέ μιά άντάρτισσα, Αποφάσισε νά
τήν ατείλη στό Παρίσι καί νά τήν κλειδώαη στό σπίτι. Α λλ ά στό Παρίσι ήταν
πιό εύκολο γιά τόν Μπαρρώ νά κρύβεται
παρά στό Μπαί. Νοίκιασε ένα μικρό σπι
τάκι στό βάθος ένός κήπου κοντά στό σπί
τι τής Μαριόν, τό δνόμοσε Νησί τής Κύ
πρου, καί έκεΐ δεχόταν τήν Αγαπημένη
του. Πάντα μέ τήν βοήθεια τής καμαριέ
ρας, ή Μαρία τίς νύχτες έφευγε άπό τό
σπίτι γ ιά ’νά συναντήση τόν Μπαρρώ.
01 δύο έρασταί ήσαν εύτυχισμένοι. Μιά
ήμέρα, ή Μαρία κατάλαβε δτι περίμενε

παιδί. Χάρις στά φαρδιά φορέματα τής
έποχής, κατάφερε νά κρύψη τήν έγκυμοσύνη της καί νά γεννήση ένα ώραιο άγοράκι χωρίς νά τό άντιληφθή κανείς. Τό
έδωσε Αμέσως σέ μιά παραμάνα νά τό Αναθρέψη. Κανείς δέν μίλησε ποτέ γιά τόν
γιό τής Μαριόν ντέ Λόρμ.
Μετά τόν θάνατο τού βαρώνου ντέ Λόρμ,
δ Ντέ Μπαρρώ, Ανενόχλητος πιά, παρου
σίασε τήν Μαρία στούς φίλους του καί τήν
συνόδευε παντοδ έπιδεικνύοντας τήν όμορφιά καί τά νιάτα της. Δέν θά μπορούσε
νά ξεγελασθή κανείς. Ή Μαρία δέν ήταν
σύζυγος, ήταν μιά έρωμένη καί έρωμένη
σπάνιας δμορφιάς. Ψπλή, μέ άγαλματώδεις Αναλογίες, τέλειο στήθος καί λαιμό
πού τά άνεδείκνυαν τά ντεκολτέ τής έπο
χής έκείνης, κατάμαυρα μαλλιά καί γα
λάζια μάτια, ντυνόταν μέ μεγάλη κομψό
τητα καί είχε τρόπους Αριστοκρατικούς.
"Ηταν τό κατάλληλο δόλωμα γιά ένα βα
σιλέα.
’Αλλά δ Λουδοβίκος Ι Γ '. μελαγχολικός
καί Ασθενικός, φοβόταν τίς γυναίκες. '0
καρδινάλιος Ρισελιέ, Αντίθετα, πού είχε
Ακούσει νά μιλούν γιά τήν όμσρφιά τής
Μαρίας πού στό μεταξύ είχε πάρει τό δνομα Μαριόν, τήν κάλεσε στό μέγαρό του,
στό Ρυέγι. Τήν συνόδευοε δ ίδιος δ Ντέ
Μπαρρώ πού γνώριζε θαυμάσια τίς προθέ
σεις τής έξσχότητδς του. Ό Ρισελιέ έμει
νε γοητευμένος άπδ τήν Μαρία καί τήν
παρακάλεσε νά τόν έπισκεφθή ξανά, μόνη
της δμως.

Α πέναντι: Ή Μαριόν ντέ Λό
ρμ,, γοητευτική, σ’ ένα πορτρ αϊ
τό τής έποχής. Ά π ό τήν δμορφιά της γοητεύτηκαν οί πιό Ι
σχυροί άνδρες τής Γαλλίας.
Μεταξύ αότών ήτο καί δ καρ
δινάλιος Ρισελιέ, πού τής χά 
ρισε Ινα πολύτιμο κόσμημα.
’Επάνω χορός στήν Αυλή τοΰ
Λουδοβίκου Ι Γ '. ΣτΙς Ικδηλώσεις τής Αύλής, τήν έποχή έ
κείνη, πρωτοστατούσε ή ντέ
Λόρμ.
Λένε, δτι δ Ρισελιέ γιά νά μήν φοβήση
τήν ώραία γυναίκα μέ τήν πορφύρα τού
καρδιναλίου, τήν περίμενε ντυμένος μέ
ένα γκρίζο μεταξωτό, κεντημένο μέ Ασήμι
μπόττες καί καπέλλο μέ άσπρα φτερά.
Ή Μαριόν πήγε στό Ρυέγι, ντυμένη σάν
νεαρός Ακόλουθος καί ή μεταμφίεσίς της.
αύτή φαίνεται δτι χαροποίησε τόν καρδι
νάλιο. "Ομως οί έπισκέψεις τής Μαριόν
στό Ρυέγι ήσαν μόνο δύο. Τήν πρώτη φο
ρά δ Ρισελιέ δώρισε στόν ώραιο Ακόλουθο
ένα πολύτιμο κόσμημα, ένώ τήν δεύτερη
είχε λιγώτερες έπιφυλάξεις καί τής έστει
λε μέ τόν ύπηρέτη του ένα χρηματικό ποσόν.
Ή Μαρία, άγανακτημένη, πέταξε
τά χρήματα καταγής καί δέν θέλησε νά
ξαναπάη στό Ρυέγι. *0 Ντέ Μπαρρώ έμα
θε τό γεγονός, τό πανηγύρισε μέ στίχους,
καί δλο τό Παρίσι μιλούσε γ ι’ αύτό. Έ τσ ι

(Συνέχεια είς τήν σελ. 165 )
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ΤΟ Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α T O Y Θ Α Ν Α Τ Ο Υ
ΤΗ Σ Ε Π ΙΒ ΙΩ Σ Ε Ω Σ ΤΗ Σ Ψ Υ Χ Η Σ
Κ Α Ι ΤΗΣ Μ ΕΤΑ Θ Α Ν Α Τ Ο Ν ΖΩΗΣ
ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ Α Γ Κ Ρ ΙΩ Τ Η
Έπιτ.Συμβ. τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Γενικαι παρατηρήσεις περί αθανασίας
τής ψυχής.
Α \ Ποία είναι ή περί άθανασίας τής ψυχής χρι
στιανική διδασκαλία; «Ζωή Αιώνιος».
"Οπως καί άνωτέρω εϊπομεν, δλοι οί λαοί τής γης, και
οί περισσότερον άκάμη απολίτιστοι καί βάρβαροι, (ονειρο
πόλησαν έναν κόσμον καλλίτερσν άπό τόν παρόντα, ένα
κόσμον πλήρη ευτυχίας καί χαράς. Ή
πρό Χ ρ ι σ τ ο ύ
ό μ ω ς
ά θ α ν α σ ί α
ήτο
α ν α ι μ ι κ ή
καί
ήμπορεϊ νά παραβληβή μ' ένα τρεμοσβήνσν λυχνάρι. Μόνη
της ή άνθρωπότης ήτο όδύνατον ν' όνεύρη όρκετάς ένισχύσεις εις τήν ένοντίσν τού θανάτου πάλην της. Ή τ ο
λοιπόν άνάγκη νά έλθη ώς πρός τό Ζήτημα τούτο τό φώς
έΕωθεν, δηλ. έΕ Άποκαλύψεως. Κατά τήν προφητικήν πα
ρατήρησήν τοϋ Σωκράτους, ή άνθρωπότης έταΕΙδευσεν έπάνω εις μίαν σχεδίαν, άλλά έχρειάΖετσ όχημα άσφαλέστερσν, « Λ ό γ ο ν
Θειον»
διά νά δυνηθή νά ταΕιδεύοη μέ άσφάλειαν, γράφει ό Πλάτων εις τάν Φαίδωνα
(85).
Καί τά όχημα τούτο, πού άντικατέστπσε τήν εϋθραοταν σχεδίαν τοϋ Σωκράτους, μός τό προσέφερεν ή έΕ
Άποκαλύψεως Θρησκεία τοϋ Χριστού.
Ή Χριστιανική όμως διδασκαλία περί άθανασίας τής
ψυχής δέν βοσίΖεται εις τήν άντίληψιν περί τής φύοεως
τής ψυχής, ούτε καί εις καμμίαν άλλη φιλοσοφικήν θεω
ρίαν, άλλά είναι καθαρώς θρησκευτικής τάΕεως.
Τό άντικείιμενόν της δέν είναι κάποια άόριστος καί
στείρα άθασνσία, άλλά είναι Ζ ω ή
αιώνιος.
Δέν
πρόκειται μόνον διά τήν άπελευθέρωσιν τής φυλακισμένης
ψυχής άπό τό ύλικόν της σώμα, άλλά διά τήν συμμετοχήν
τής ψυχής εις άνωτέραν Ζωήν, ή όποια είναι έντελώς διά
φορος άπό τήν έπίγειον Ζωήν. Τήν αίωνίαν δέ αυτήν Ζωήν
ό Θεός τήν χορηγεί εις όσους κρίνει άΕίους αυτής, εις έκείνους δηλαδή πού τήν έκτιμοϋν καί τήν έπιΖητοϋν. Καί
είναι ή Ζωή αύτή τής ψυχής, ή έ π ι β ί ω ο ι ς
τής
ά ν θ ρ ω π ί ν η ς
π ρ ο ο ω π ι κότητος,
εις τήν
όποιαν ή Χριστιανική Θρησκεία άποδίδει έΕοιρετικήν σημα
σίαν. Άκλόνητον θεμέλιον τής πίστεως εις τήν μέλλουσαν
Ζωήν τής ψυχής άπστελεϊ ή πίστις εις τήν Άνάστοσιν τοϋ
Ιησού Χριστού, διότι όπως Εκείνος δέν έγινε λεία τού
θανάτου, έτσι καί τό παιδί τοϋ Θεού θά συμμερισθή τό πνεύ
μα τής Ζωής Αύτοϋ. Είδικώς δέ διά τάν Απόστολον Παύ
λον ή πίστις εις τήν αίωνίαν Ζωήν εύρίσκεται εις πολύ
στενήν σχέσιν μέ τήν ιδέαν τής μυστικής ένώσεως τοϋ
πιστού σέ τάν Χριστόν ώς μέλους τοϋ Σώματος τής 'Εκ 
κλησίας, τής άπσίας κεφαλή είναι ό ίδιος ό Χριστός.
Ή αιώνιος Ζωή άρχίΖει άπό τήν έπίγειον αυτήν ΰπαρΕιν, ή δέ πνευυστική έπικοινωνία μεταΕύ Θεού καί τοϋ άνθρώπου άποτελεί τόν σπόρον κοί τήν έγγύησιν αύτής.
Ή σκέψις αυτή διατυπώνεται κυρίως εις τό Εύαγγέλιον τοϋ Ίωάννου, όστις θεωρεί τή αιώνιον Ζωήν ώς δώρον τοϋ Θεού πρός τόν άνθρωπον, ό όποιος πιστεύει εις
τάν Χριστόν.
Σημειωτέον, ότι ό Χριστιανός, όσονδήποτε καί όν αι
σθάνεται ότι εύρίσκεται πληησίον τοϋ Θεού, δέν κρίνει έν
τούτοις τόν έαυτόν του ποτέ άΕιον τής αιωνίου Ζωής, άλλά
τήν θεωρεί ώς ά π ο τ έ λ ε σ μ α
τής
Χάριτος.

Ποία θά είναι ή ζωή τής ψυχής μετά θάνατον;
Θά προσπαθήσωμεν έπί τη βάσει τών Γραφών καί τών

απόψεων τών Πατέρων τής 'Εκκλησίας νά δώσωμεν απαν
τήσεις έπί ώρισμένων έρωτημάτων καί άποριών.
Άλλά πριν έΕετάσωμεν τό Ζήτημα τούτο, προβάλλει τό
έΕής έρώτημα:
" Ε χ ο υ ν
οί
ν ε κ ρ ο ί
σ υ ν ε ί δ η σ ι ν
τ ή ς
κ α τ α σ τ ά σ ε ώ ς
των
μ έ χ ρ ι
τής
Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς
τών
νεκρών,
περί τής ό
ποιας μάς όμιλεϊ ή Ά για Γροφή;
'Ό πω ς κατά τόν ύπνον δέν παύει νά ύπάρχη ή Ζωή,
ούτε παύει νά λειτουργό ή ,συνείδησις, έτσι καί μετά τόν
θάνατον τοϋ σώματος δέν παύει ή ψυχή νά έχη συνείδησιν
τής καταστάσεώς της.
Ο Τ ε ρ τ ι λ λ ι α ν ό ς
έγραψεν έπί τοϋ Ζητή
ματος αύτοϋ τά έΕής: «Τί θά γίνωμεν κατά τό διάστημα
πού μας χωρίΖει άπό τόν θάνατον μέχρι τής κρίσεώς; Θά
κοιμώμεθα; Αί ψυχαί δέν κοιμώντσι ούτε καί εις αύτήν έδώ
τήν Ζωήν. Μόνον τά σώματα κοιμώνται».
Κατά τούς λόγους τοϋ 'Ιησού, ή ψυχή τού άποθανόντος ΛαΖάρου «παρηγορεϊτοι», δέν κοιμάται.
Ό δέ Απόστολος Παύλος, όπως μός γράφει, ά ν η ρπ ά γ η εις τόν τρίτον Ούρανόν, όχι διά νά ίδη πλήθος
κοιμωμένων πνευμάτων, άλλά διά νά Ιδη καί ν' άκούσπ
πράγματα τά όποια δέν τοϋ ήτο δυνατόν ν' άποκαλύψη.
'Ομοίως καί ό Εύαγγελιστής 'Ιωάννης είς τήν άποκάλυψιν (Κεφ. στ' 9 — 10) μός περιγράφει, ότι είδεν είς
τόν Ούρανόν ψυχάς πού άπηυθύνοντο μέ δυνατήν φωνήν
πρός τόν Θεόν καί ώμίλουν διά τήν μέλλουσαν κρίσιν.
Αποτελεί δέ μεγάλην πλάνην ή έκδοχή, ότι ή ψυχή
δύναται νά έΕαγνισθη μετά θάνατον, όπως έπίοης είναι
πλάνη ή γνώμη, ότι ή ψυχή δύναται νά έπικοινωνήση μέ
τούς Ζώντας, διότι άβυσσος χωρίΖει τάς ψυχάς τών άποθανόντων μέ τούς Ζώντας, όπως προκύπτει άπό τήν Αγίαν
Γραφήν. Επίσης, είναι πλάνη, ότι ή ψυχή έπανέρχεται είς
τήν γήν μέ άλλο σώμα διά νά ύποστή τήν τιμωρίαν τών
άμαρτιών πού έπραΈεν είς προηγουμένην Ζωήν. Αύτή είναι
ή διδασκαλία περί μετεμψυχώσεως τήν όποιαν δέχονται οί
Βουδισταί καί ή Χριστιανική Επιστήμη. Ή διδασκαλία αύτή
είναι σαφώς αντίθετος μέ τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν καί
μάλιστα άνατρέπει αύτήν τήν βάσιν αύτής, δηλαδή τόν έΕιλαστήριον θάνατον τοϋ I. Χριστού, χάρις είς τόν όποιον
ό άμαρτωλός διά πίστεως τακτοποιείται μέ τήν Θείαν Δ ι
καιοσύνην, χωρίς νά παρίστσται καμμιά άνάγκη νά έπανέλθη κοί πάλιν είς τήν Ζωήν αύτήν ή ψυχή του καί μάλιστα
χιλιάδας φοράς, διά νά έΕαγνισθη. Ό έΕαγνισμός της συνετελέσθη μέ τό έΕιλαοτήριον έργον τής Λυτρώσεως τού
Ιησού Χριστού.

1. Μετά θάνατον ή ψυχή έλευθεροΰται τών δεσμών
τοΰ σώματος.
Μόλις ό άνθρωπος άποθάνει ή ψυχή άνευ τού σώ
ματος διασχίΖει τούς ούρανίους χώρους μέ άσύλληπτον τα
χύτητα.
Τερσστία μεταβολή καί άσύλληπτος δΓ ήμας, τά πε
περασμένα πνεύματα, έχει συντελεσθή είς τόν άνθρωπον.
Έ ν ριπή οφθαλμού, ή ψυχή, ή όποια πιστεύει είς τόν
Λυτρωτικόν θάνατον τού Χριστού, έχει φθόσει ένώπιον τών
ούρανίων πυλών,
αί όποϊαι άνοίγουν διά νά περάση ό
θριαμβευτής τοϋ θανάτου. Τό νά εϊπωμεν ότι ψυχή γίνεται
δεκτή είς τά ούράνια ενδιαιτήματα μέ άσματα άγγελικών
χορών καί μέ ήχους θείων κιθαρών, θά άφήναμε τήν φαν
τασίαν μας νά προχωρήση πάρα πολύ. ΔΓ αύτό θ 'άρκεσθώμεν νά εϊπωμεν έκεϊνο πού λέγει ή Ά γ ια Γραφή, κατά
τρόπον άρκετά
λακωνικόν, άλλά καί πολυσήμαντον, ότι

Α ρ ι σ τ ο τ έ χ ν η ς έν λωποδυσία. Παρά τω Διευθυ
ντή τής Αστυνομίας. Τό ταξίδιον του κ. Ζώη. Ό κρα
τηθείς λαθρέμπορος. Νεώτερα άστυνομικά μέτρα. Ό έγκληματικός απολογισμός του
μηνός ’Οκτωβρίου.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΡΙΝ ΕΝΑ
ΑΙΩΝΑ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Χ Ν Η Σ
ΕΝ Λ Ω Π Ο Δ Υ Σ ΙΑ
Αιμίμητσν. Ή άστυνομία πορίοταται
διά τού κ. Τοαπέπα, ύπαστυνόμου του
Ε ' τμήματος, ή δέ λωποδυτική συντε
χνία δι' ένός πράγματι άριστοτέχνου
της.
Ο λωποδύτης οϋτος άπεπειράθη κλο
πήν έν τη οίκίρ τού τμηματάρχου κ. Χαλκιοπούλου, δστις μόλις σωθείς έκ τής
άπολύσεως διά τής κατακριμνίσεως
ένός υπουργού καί τόσων έπεισοδίων παρεμπεσόντων καί τόσης καταιιοιχύνης τών πατρώνων ούτοϋ, έπέπρωτο νά ύποστή καί τήν έπίθεσιν τών λωποδυτών. 'Αλλά φαίνεται
άτι ή τύχη ευνοεί πάντοτε τόν κ. τμηματάρχην, δστις κατώρθωσε νά διαψεύση τό ρητόν «Ούαί δι' οΰ τό σκάνδαλον
έρχεται».
Εις τάς κραυγάς τού κ. Χαλκιοπούλου
καί τών οικείων αύτοϋ άμα τή άνακαλύψει τού λωποδύτου έν τή αίκίρ έδραμεν
ή άστυνομκή άρχή έν τώ προσώπω τού
κ. Τσαπέπα, δστις καί συλλαβών τόν λω
ποδύτην άπήγαγεν αύτόν εις τό άστυνσμικόν κατάστημα.
»
Καθ' δδδν ένφ συνεβάδιΖον άστυνόμος καί λωποδύτης καί ό πρώτος ϋβριΖε
καί ήλεγχε τόν δεύτερον, δ τελευταίος
ούτος Ιδών τήν καπνοθήκην τού άστυνόμου προεΕέχουσαν τού θυλακίου τού έ·
πενδύτου του δέν ήδυνήθη ν' άντιστή
εις τήν προκλητικήν θέαν της, άλλ' ά·
ναμνηοθείς τών καθηκόντων τού έπαγγέλματός του, άρπάΖει ταύτην χωρίς
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ούδέν νά έννοήση ό άγαθός άστυνόμος
κ α ί. . . δτε έΕ ακολουθών νά ύβρι'Ζη καί
νά έλέγχη, έστράφη ϊνα Ιδη τόν λωποδύ
την δστις όμως έλαμπε... διά τής απου
σίας του, ένφ ό υπασπιστής κλητήρ ήρχετο εις άπόστοσιν βημάτων τινών χαίνων.
Ή μικρά αύτη σκηνή παριστρ έν έπιτυχεί καί τελεία μικρογραφία τήν κατάστοσιν τής δημόσιός άσφαλείας, παρ' ήμίν. 'Εάν τήν θεωρήσητε διά μεγεθύντικού φακού, θά ίδητε εις τήν θέσιν μέν
τού άστυνάμσυ καί τού παρακολουθούντος έρυθροχίτωνος άργσμίσθου όλόκληρον τήν θσυμασίον άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τής λωποδυτικής παρ' ήμίν κατά
τάς έσχάτας ταύτας ήμέρας.

Έφημ. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ» 12 - 3 - 1889
Π Α Ρ Α ΤΩ Δ ΙΕΥΘ ΥΝ Τ Η
Τ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
"Εκτακτος κίνησις παρετηρεϊτο καθ'
δλην τήν ήυέραν τής χθές έν τώ καταατήματι τής Διευθύνσεως τής 'Αστυνο
μίας. "Ανθρωποι πόσης τάΕεως, άλλά
κυρίως άτομα υπόπτου φυσιογνωμίας,
άγρευθέντα υπό τών άστυνομιικών όργάνων εις τάς μάλλον άποκέντρους συνοι
κίας τής πόλεως, άκοταπαύστως άνήρχοντο τήν κλίμακα τού άστυνομικού κα
ταστήματος καί απανίως έθεώντο κατερχόμενα αύτήν. Ώδηγοϋντο πάντες εις
τό γραφείον τού κ. Σταΐκου, δστις είχε
συναγάγει παρ' ούτφ τούς
πλείστους
τών κ.κ. άστυνόμων καί ύπαστυνόμων,
μεθ' ών συνεννοείτο περί τών ληπτέων

μέτρων πρός άνακάλυψιν τών ύποχθονίκων κλεπτών, ών ή άφανής ύπό τά κλασ
σικά εδάφη παρουσία δικαίως συνετάραιΕε σύμπασαν τήν άθηνοϊκήν κοινωνίαν
καί ίδιοΖόντως τόν έμπορικόν κόσμον
τών οδών Έρμοΰ καί Αιόλου. Ενώπιον
τού άστυνομικού τούτου συμβουλίου παρουσιάΖοντο έκ άστατε καί άνεκρίνοντο
οί άνθρωποι περί ών εϊπομεν άνωτέρω.
Ούχ ήττον καί άνεγνωριομένης τιμιάτητος πολϊτοι προσήρχοντο αύθορμήτως
καί μετά πολλής προθυμίας διεφώτιΖον
έφ’ δσσν τοίς ήτο δυνατόν τάς ένεργείας τής άρχής. Καί ήσαν οΰτοι έμποροι,
οί όποιοι, λέγουν, ήκουσαν πολλάκις πε
ρί τό μεσονύκτιον κρότον εις διάφορα
μέρη τής έρμαϊκής όδοϋ καί μάλιστα κατώρθωσαν νά έναχτισθώσι καί διαλόγων
διομειβΟμένων μετοΕύ τών καταχθονί
ων! άλλά δέν όνέφερον τίποτε, διότι ένάμισον κατόπιν, άτι ήπατήθησαν ύπό
τής φαντασίας. Ό τοκιστής κ. Διάγγελης αύθορμήτως καί ούτος παρουσισσθείς ένώπιον τού άστυνομικού συμβου
λίου, κατέθηκεν, άτι
προχθές άκόμη
πρόσωπον μέ περιβολήν δχι καί τόσον
καινουργή καί μέ κασκέτο έργάτου, συνήντησεν αύτόν καθ' όδόν καί μυστηριωδώς πως καί έν τόνω φωνής μόλις
άκουομένης τφ είπεν, άτι έχει πρός έΕοργύρωσιν μίαν λαχειοφόρον τών 25.
000.000. “Αν εκνέ ποτέ δυνατόν νά ύπάρχη λαχειοφόοσς τών 25.000.000!
"Αρα πιθανόν ό έργάτης αύτός ν' άνήκη εις τήν καταΖητουμένην συμμορίαν.
"Αλλοι πόλιν ήττον
πιστευτοί τού κ.
Διάγγελη έλεγαν, άτι έντός ύγρών τι-

*
νων καί άνηλίων υπογείων παρά τήν
Αγίαν Τριάδα βλέπουσι καθ' έκάοτην
νύκιτα διά τών παραθύρων τών οίκίοκων
όμίλους άνδρών καί γραϊδίων άπαισίων
τήν δψιν, οϊτινες ή παίΖουν χαρτιά ή
πίνουν! Κατωρθώθη μάλιστα νά γνωρισθή καί τό είδος τοϋ ποτού, δπερ πίνουσιν. Χωρίς άλλο ήτο ρακί! Καί όλοι
τέλος οί άποόσκλητοι βοηθοί τού έργου
τής άστυνομίας προθυμοποιούνται νά λέγωσι κάτι τι κατά τήν δύναμιν τής φαν
τασίας, δΓ ής έκαστος είνε πεπροικισμένος. Τουναντίον δέ οί προσκεκλημένοι
υπό τής άρχής, δπως διευκαλύνωσι τήν
ιχνηλασίαν αύτής, μετά δυστροπίας πολ
λής συναινοϋσι νά προσφέρωσι λέΕιν.
Οΰτοι είνε λαθρέμποροι ώς έπί τό πλεϊστον, χαρτοπαϊκται, άπστεώνες έν τοϊς
χαρτσπαικτείοις καί άεργοι, έάν ή λέΕις
αϋτη δύναται ν' άναγραφή δνευ περιτ
τολογίας μετά τήν άπαρίθμησιν τών άνωτέρω έντιμων έπαγγελμάτων. "Α ν δέ
συμβή οί κόροι οΰτοι νά εϊπωοί τι, προαπαθοϋσιν έν τοιαύτη περιπτώσει ν' άποκαλύψωσιν εις τά όμματα τής άστυνο
μίας διαφυγόντα συνάδελφον, περί οΰ
άλλως δέν γνωρίΖουσι τίποτε περισσότε
ρον ή δτι καί αύτός είνε χαρτοπαίκτης
καί λαθρέμπορος καί πιθανόν νά ένέχε-

Ή όδός Πανεπιστημίου δπως
ήτο τό ϊτος 1900. Πίναξ τοΟ
Παύλου Μαθιαπούλσυ εύρισπόμενος έν τή Άθηναϊχη Λέ-

ται. Απέναντι τοιούτων άντιφάσεων καί
άσοφων καταθέσεων τό άστυνομικόν
συμβούλιον εύρέθη εις λίαν στενόχωρον
θέσιν, μετ' άπόφασιν δ' έσκεμμένην ήναγκάσθη νά κρατήση πολλούς ύπόπτους, μεταΕύ τών όποιων καί ένα διάσημον λαθρέμποραν, περί ού θά όμιλήσωμεν κατωτέρω. Λεπτομέρειαν άΕίαν
άναγραφής θεωροϋμεν, ότι μέλος τού
άστυνσμικοΰ συμβουλίου ήν καί ό ύπαστυνόμος Πειραιώς κ. Θ. Κολοκοτρώνης, δστις έλεγεν δτι, άν οί δράσται
δέν συλληφθώσιν έδώ, διανοηθώσι δέ νά
δραιπετεύσωσιν εις τό έΕωτερικόν διά
τής γείτονος πόλεως, άναμφιβόλως θά
τούς συλλάβη, διότι έλαβεν ήδη πάντα
τά κατάλληλα μέτρα. Πλήν τής άνοκριτικής ένεργείας, ήν άνέπτυΕεν ό κ. Στάϊκος, έλαβε καί τό μέτρον ν' άνιχνεύση
τάς ύπονάμους. Πρός τούτο δ' ένετάλησαν οί άστυνάμοι κ.κ. Κ. ΑλεΕανδρόπουλος καί Ζώης.
Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Ο Σ Π Ε Ρ ΙΠ Α Τ Ο Σ
Υ Π Ο ΤΗ Ν ΓΗΝ
Ή κάτω πόλις έχει αϋτη, ώς ή έπάνω τάς λεωφόρους αύτής καί τάς στε
νωπούς, εύρείας δηλαδή ύπονάμους με
τά πεζοδρομίων, άνά τάς όποιας ό περί
πατος είνε κάπως άνεκτός, καί στενούς
όχετούς, τούς όποιους έρπων μόνον δύνσταί τις νά διέλθη. 'Υπό τοιούτους ό
ρους ή έπισκάπησις τής κάτω πόλεως,
ής άλλως ή άτμόσφαιρα δέν είνε τόσον
εύάρεστος, παρουσιάζει δυσχερείας άνυπερβλήτους. Καί όμως ό κ. ΆλεΕαν-

δρόποιιλος καί ό πρώην Δήμαρχος κ.
Σοΰτσος, εύγενώς προσενεχθείς νά διευκολύνη τό έργον τής άστυνομίας, συνοδευάμενοι ύφ' ένός άστυνσμικοΰ κλητήρος κοί ένός έργάτου, γνώστου τού
σχεδίου τής κάτω πόλεως, κατώρθωσαν
νά έπισκεφθώσιν αύτήν όλόκληρον σχε
δόν έκτάς έλοχίστου τμήματος, δπερ έπεοκάπησεν ό έτερος τών άστυνάμων
κ. Ζώης. Ό ύποχθόνιος περίπατος τών
κ.κ. ΑλεΕονδροπούλου καί Σούτσου
είνε άρκετά περίεργος. Φέροντες άμφότεροι χονδρά υποδήματα καί έφωδιασμένοι μέ έν κλεφτοφάναρον κατήλθον τήν
9ην π.μ. διά τού παρά τό Νομαρχιακόν
κατάστημα στομίου εις τήν υπόνομον
τής όδοΰ Λυκαβηττού. Διελθόντες αυ
τήν έφθασαν εις τήν Οπό τήν όδόν 'Ακα
δημίας υπόνομον, έκεϊθεν δέ έπανακόμψαντες είσήλθαν εις τήν έτέρσν τής
λεωφόρου Πανεπιστημίου καί κατηυθύνθησαν πρός τήν πλατείαν τού Συντά
γματος. Κάμψσντες δέ πρός δεΕιά διέδραμον τόν όχετόν τής όδοΰ Έρμοΰ μέ
χρι τής όδοΰ Αιόλου. Ό περίπατος ύπήρΕε κοπιώδης. Οί ύποχθόνιοι έρευνηταί άσφυκτιώντες κοί συνεχώς φράσσοντες τήν ρίνα, ήνογκάσθησαν πσλλάκις νά διέλθωσιν έκατοντάδας μέτρων
έρπαντες κυριολεκτικώς. Κατά τό διά
στημα δέ, δπερ διέδραμον, μέχρι τής ό
δοΰ Αιόλου, ούδέν ήδυνήθησαν ν' άποκαλύψωσι, μήτε ίχνη βημάτων, μήτε άπαρχήν τινα οπής έπί τών τοίχων τών
διαφόρων κάτοστημάτων. Μετά δυσκο
λίας δέ μεγίστης ήδύναντο νά τηρώσιν
άσβεστον τόν λύχνον αύτών ένεκα τού
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σφοδρού ρεύματος τοΰ άέρος, όπερ
είσώρμα εις τίνος τών
ύπονόμων έκ
των έπί τών όδών στομίων. Οπωσδήπο
τε έΕηκολούθησαν τήν πορείαν των καί
διήλθον τήν όπόναμον τής οδού Αιόλου
όπου καί άνεκόλυψαν πλησίον χρυσοχο
είου τινός τούς σωλήνας τού φωαταερίου μετατοπισμένους, καί έκεϊθεν διά
τινων άλλων
διακλαδώσεων έφθασαν
μέχρι τής νέας άγοράς. "Επειτα διέδραμον τήν οδόν Σσφακλέους καί δι’ αύτής
είσήλθον έν τή όδώ Σταδίου, όπόθεν έπανοκάμψαντες κατήλθον εις τήν πλα
τείαν τής Όμονοίας. ΈΕακαλουθούντες
τήν πορείαν των έφθασαν εις τόν στα
θμόν τού σιδηροδρόμου Λαυρείου καί
έκεϊθεν εις τό στάμιον τής Βάθειας δι'
οΰ καί κατήλθον πάλιν έπιχειρήσαντες
δευτέραν ύποχθόνιον έρευναν μέχρι τής
παλαιός άγοράς, όπόθεν έΕήλθον. ΔΓ
όμάΕης δέ τελευταίαν τούτην φοράν διεκπεραιωθέντες εις τό στόμιον τής δεΕαμενής έπεχείρηοαν καί νέαν έκδρομήν, έπιοκοπήσαντες τήν οδόν Δημοκρί
του. Ή έρευνα αϋτη ήν ή δυσχερέστατη
πασών, διότι ή ύπόναμος τής όδοϋ Δη
μοκρίτου ήν στενή, καί μικρού δεϊν οί
τέσσαρες έρευνηταί, δερχόμενοι αυτήν
όπαθον έΕ άσφυΕίας. Εύτυχώς έΕήλθον
σώοι καί αβλαβείς τήν 4 30 μ.μ. μετά
έπτά καί ήμισείας όλων ώρών ήρωϊκόν
άληθώς περίπατον ύπό τήν γήν. Ά λ λ ' έκ
τής έρεύνης ταύτης ούδέν άπεκαλύφθη.
ΤΟ Τ Α Ξ Ε ΙΔ ΙΟ Ν Τ Ο Υ κ. ΖΩΗ
Επιτυχέστερος τοΰ συναδέλφου του,
κ. ΆλεΕανδροπούλου ύπήρΕεν εις τάς
έρευνας του ό κ. Ζώης, όστις συνοδευόμενος έπίσης ύπό τινων άστυνομιικών κλητήρων καί διελθών μόνον τήν
μέχρι του στομίου τής
Αγίας Τριάδος
ύπό τήν έρμαίκήν όδόν ύπόνομον όνεκόλυψεν έκεϊ πού, ώς λέγεται, ίχνη βη
μάτων. Έ κ τής άνακαλύψεώς της ταύ
της έλπίΖει πολλά ό κ. όστυνόμος.
Ο Κ Ρ Α Τ Η Θ Ε ΙΣ Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ
Ό ώς ύποπτος κρατηθείς έν τώ άστυναμικώ καταστήματι λαθρέμπορος Π.
είνε γνωστός εις τό πολύ άθηναϊκόν
δημόσιον τό μή άνεχσμενον τήν έπί τού
καπνού καί τών πούρων έπιβληθεϊσσν
ύπό τού κ. Τρικούπη φορολογίαν. Είνε
πεντηκοντούτης περίπου, βραχύσωμος
καί έκφραστικής φυσιογνωμίας, τρέφει
δέ βρσχείαν καί ούλην μιΕσπόλιον γε
νειάδα. Έ κ τών σπινθηροβολούντων
μαύρων όφθολμών του ένναεϊ τις άμέσως, ότι ό άνθρωπος εϊνε όντάΕιος τοΰ
τολμηρού έπαγγέλματος όπερ έΕέλεΕεν.
Ζωηρόν αίοθησιν τώ έπροΕένησεν ή άναίδεια, ώς έλεγε, τής όστυνομίας, συλλαβούσης ύπονοίας περί αύτοϋ, όστις
έχει ένταΰθα τόσους συγγενείς, έν Σ ύ
ρω δέ τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα πρό
πολλών έτών είχε κόυμα καί ύπεστήριΖε
πολιτικόν σύστημα I
Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Μ Ε Τ Ρ Α
Ό Διευθυντής τής Αστυνομίας, όστις
άλλως έχει άκρόδαντον πεποίθησιν, ότι
χάρις εις τήν ιχνηλασίαν τού κ. Ζώη, οί
δράσται θά συλληφθώσι τάχιστα, όπεφάσιαεν, όπως έΕ έργόται καθ' έκάστην νύ
κτα είσέρχωνται έντός τών ύπονόμων
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καί έπισκοπώσιν αύτάς. Τό μέτρον τού
το θεωρεί ό κ. Στάϊικος ώς συντελεοτικώτατον, διότι καί έπί τή ύποθέσει, ότι
οί καταχθόνοι κλέπται ουγκοινωνούσι
μετά τών ύπονόμων δι' ιδιαιτέρας οίκιος, πόσα αύτων απόπειρα πμός διάνοιΕιν οπής, άπαιτοΰσα έργασίαν πέντε
τσύλάχιστον ήμερων, ήβελεν έπισύρει
τήν προσοχήν τών έΕ έρευνηιών. Πρός
τούτοις άπεφασίσθη ύπό τοΰ κ. Σταίκαυ, όπως πάντα τό στόμια τών ύπονόμων φραχθώοι διά σιδηρών πλεγμάτων.

Έφημ, «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 3-2-1889
ΦαντσΖόμεθα τί πλημμύρα φόνων καί
ληστρικών πράΕεων — ιδίως ληστρικών
πράΕεων — ύπήρΕε κατά τόν προχθές
λήΕαντα μήνα. Διότι, άν καί τό γνωστόν
κυβερνητικόν μέτρον τής άποκρύψεως
τών έγκλημότων δέν ήρθη, άπεναντίας
δέ έφαρμόΖεται μετά πόσης αύστηρότητος, ό παρών έγκληματκός πίναΕ τής
«Έφημερίδος» είνε πλουσιώτερος τοΰ
άπολαγισμοϋ τοΰ Σεπτεμβρίου. Ιδ ού
αύτάς, πάντοτε έΕ όσων πληροφοριών
εϊχομεν ήμεϊς τε καί άλλαι συνάδελφοι.
Δολοψονίαι
καί
φόνοι .
Έ ν άλω 74. Έβδσμήκοντα τέσσαρες παλίται "Ελληνες έστερήθησαν τής Ζωής.
Έ ν αύτυίς περιλαμβάνονται 3 — 4 φυγόδικοι φονευθέντες έν συμπλοκή.
Τ υ χ α ί ο ι
θ ά ν α τ ο ι
καί
τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ί .
Νεκροί 12,
τραυματίαι 29.
Μ υ σ τ η ρ ι ώ δ ε ι ς
θάν α
τοι
καί
έΕαφανίσεις.
Νε
κροί 12, τραυματίαι 29.
Ά π ό π ε ι ρ α ι
φόνων
καί
άναιρέσεων.
Κατά τόν Σεπτέμ
βριον 92, τόν Οκτώβριον 128. Άναλάγως μέ τό τέντωμα του κορδονιού,
λέΕις ήτις, ώς γνωστόν, εύρέθη κεχαραγμένη καί έπί μαχαίρας κατακρεουργησάσης οικογενειάρχην τινά έν Αίτωλίρ.
Λ η σ τ ε I α ι. "Ινα κρίνη τις τήν
καλήν ή κακήν διοίκησιν τού τόπου και
τί είδους άσφάλειαν έχει, θά λάθη βε
βαίως ύπ' όψει πρωτίστως τάς ληστρι
κός πράΕεις. Καί τοιαύτας εϊχομεν περί
τάς 20 έΕ ών δύο διά Ζ έ ο ν τ ο ς
έ λ α ί ο υ καί μίαν διά άποκοπής χειρών καί ποδών τοϋ ληστευθέντος δια
βάτου. Μ έ ρίγος βαθυτάτης φρίκης χαράσσομεν τάς γραμμάς τούτας.
Ά π α γ ω γ α ί, 5, έΕ ών δύο διά
τής βίας.
Θ ά ν α τ ο ι
ά μ α Ε η λ α τ ώ ν
καί
Ιππέων.
Νεκροί 5, τραυ
ματία 34. Είνε τά όποτελέσματα τών
άστυνομικών διατάΕεων.
Α ύ τ ο κ τ ο ν I α ι. 7, έΕ ών 2 γυκαικών. Άπόπειραι 19.
Πυρκαϊαί. 22.
Συμπλοκα!
καί
καυγά
δες.
Έ ν Άθήναις 40, έν Πειραιεϊ
22 .

Κλοπαί
καί
λωποδυσία ι. Έ ν Άθήναις ύπέρ τάς 100, ιδίως
νυκτοκλοπαί. Δείγμα καί αύτό τής έλλείψεως καλής άστυνομίος. Τών έπαρχιών αί λωποδυσίαι δέν άριθμούνται.
Ε γ κ λ ή μ α τ α
ποι κί λα.
Ζωοκλοπαί 160, λαθρεμπόρια άναρίθμητα, βιασμοί 3, βρεφοκτονίαι 2, παντοει
δείς όλλαι έγκληματ>καί πράΕεις 36.
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Έφη δέ (Σωκράτης) καί τήν
δικαιοούνην καί τήν άλλην πάααιν
αρετήν σοφίαν είναι.
(Απομνημονεύματα Γ ' 9, 5)
Ξενοφών
*
**
Ή άρεττή είναι πραγμα έθιστόν
καί αποκτάται ώς όλα τά άποκτώμενα διά μακρύς συνήθειας,
ήτις καταντρ εις έΕιν καί σχεδόν
εις δευτέραν φύσιν. Αλλά τό έ
θος πρέπει ν' άρχίοη άπό τήν νηπιακήν ήλικίαν.
Ά δ. Κοραής
Λ
Ή άρετή είνοι ώς ό Πολικός άστήρ, όστις τήν αύτήν θέσιν έχει
εις τό στερέωμα, ένώ όλοι οί άλ
λοι άστέρες στρέφωνται περί αύτόν.
Κομφούκιος
Ά
Η γάρ άρετή καλυπτομένη μέν
καί κασμίως προκύπτουσα, έοικε
πορθένω' ένδεικνυμένη δέ καί κεκαλλωπισμένη, δημοσία έοικε γυναικί.
Νεόφ. Δούκας
*
**
Ούδείς γεννόται σοφός ή ένάρετος' ή σοφία καί ή άρετή χρειά
ζονται διδάσκαλον' εύκόλως, ό
μως, ήμποροΰμεν νά μάθωμεν τήν
κακίαν καί χωρίς διδάσκαλον.
Σενέκας
*
**
Μή σπεύδετε πλουτεϊν μάλλον
ή χρηστοί δοκεϊν είναι, γινώακσντες, ότι καί τών Ελλήνων καί τών
βαρβάρων οί μεγίοτας έπ' άρετή
δόΕας έχοντες, πλείστων άγαθών
δεαπόται καθίστανται.
'Ισοκράτης
Λ
Ό άνευ άρετής άνθρωπος είναι
τό πλέον όνοστον καί τό πλέον
άγριον όν.
(Πολιτικά 1253α 39)
Αριστοτέλης
Λ
Λίγοι άνθρωποι Εέρουν νά γερ
νούν.
Λά Ρωσφουκώ
Λ
Ή Γενναιότητα πού έπιθυμοϋμε καί έγκωμιάΖουμε δέν είναι ούτή πού Ζητάει νά πεθάνουμε άΖιοπρεπεϊς, άλλά έκείνη πού θέλει
νά Ζαϋμε σάν άληθινοί άνδρες.
Καρλάϋλ
Λ
Τά βιβλία είναι άθάνατα τέκνα
πού θεοποιούν τούς πατέρες του.
Πλάτων
Λ
Είναι βοσιλικώτερο νά νικάς
τόν έαυτό οου, παρά τόν έχθρό.
Μ. ΆλέΕανδρος

I

ΥΤΟΣ δέν ήταν άνθρωπος- ήτανε θεριό, δράκος, τοϋ βουνοϋ
στοιχειό. Μάννα άνθρώπου δέν τον
έκαμε- άνοιξε ή γή κι άτόφιο τόν
ξετίναξε, σά νά την χτύπησε βροντή.
Τά στήθια του σαν πολυτρίχι, πού
τό θρέφει ό ίδρώς τοϋ βράχου καί
I χνουδίζει νιόβγαλτο- τά χέρια του
σάν κόπανοι πελεκητοί. Πίσω ριγμέ
νο των μαλλιών τό κϋμα ήλιόξανθο,
καί τά μάτια θαλασσιά.
Τέτοιος μιά μέρα φάνηκε νά κατεβαίνη άπ’ τοϋ βουνοϋ τά ρόβολα,
καί δέ θέλησε νά πή ποΰθε είχε ξε
κινήσει. ‘Έ μοιαζε δπως κ’ ήτανε γι
δοβοσκός, ως δεκαχτώ χρόνων μ ε
γάλος, άγουρος- στη ζώνη του είχε
τη φλογέρα, ένα σακκοΰλι άδειο κρε
μασμένο άπό την πλάτη, καί στδ
χέρι του την άγγλίτσα τήν ψηλή,
μιάμιση άπό τ’ άνάστημά του. Σ τε
κόταν εΐτε περπατοΰσε έμοιαζε σάν
πρωτολάτης τράγος, άγνώριστος άνάμεσα στών τράγων τή γενιά. Τέλος,
ένα πλάσμα άγριμικό, πού μπρος
στά μάτια του ό κόσμος δλος ήταν
ένα ξάφνισμα. Μεσ’ τά τσαρούχια
του έκρυβε ίσως δχι άνθρώπου δά
χτυλα, παρά τραγόνυχα διχαλωτά,
έτοιμα, νά πάρουνε τήν στρούγγα
τους πίσω κατά πάνω στά βουνά.
"Οταν ή συντροφιά τοϋ καπετάν
k Κλαρούδα, καθισμένη κάτου άπό μιά
καστανιά μοναχική, είδε ένα τέτοιο
πράμα ζωντανό νά κατεβαίνη, χωρίς
άρματα μέ θεριακωμένη άγκλίτσα
μοναχά στό χέρι, ράβδα γιομάτη
κόμπους άπό πουρνάρι ολόισο, δπως
καί τοϋ ίδιου πουρναρίσια ήταν ή
κορμοστασιά, τά παλληκάρια στην
αρχή άπομείνανε χαζά, υστέρα λυ
θήκανε στά γέλια, μά γοργά σάμ
πως, τούς φάνηκε, σταμάτησε ή καρ
διά τους άπό φόβο άλλόκοτο.
— Τί φύτρο τ ’ Θεοΰ είναι τοΰτο,
είπε σιγά ένα παλληκάρι.
Τό βοσκόπουλο έδωσε τήν άπόκρισι γοργή μέ τήν άγριοφωνάρα
του. Είπε πώς οί Άρβανιτάδες τούχαν πάρει δλα τά γίδια τήν ώρα
ποΰλειπε άπ’ τή στάνη, άφήνοντας
μονάχα τά σκυλιά — είχε πάει νά κό
ψη ξύλα—, τοϋ σκοτώσανε καί τά
σκυλιά.
— Τώρα τί λογαριάζεις νά κάμης;
ρώτησε ό καπετάν Κλαρούδας ζω η
ρά.
Ό τσοπάναρος έσκυψε τό τρανό
κεφάλι νά συλλογιστή μά ή δψι του
γίνηκε σάν τοϋ μικροΰ παιδιού στριμ
μένη μαζί καί γελαστή. "Υστερα γύ
ρισε άπάνου του τ ’ άγαθά, σάν τό
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νερό καθάρια, μάτια του.
— Θέλω νάρθώ μ’ έσένα, καπετά
νιε ! είπε άπλα.
— Ξέρεις άπ’ άρματα ;
— Σκότωσα τρεις 'Αρβανίτες.
— Ποΰ καί πώς τούς σκότωσες;
— Μέ τήν «άγκλίτσα» τούτη ’δώ
πού βλέπεις. Τούς κυνήγησα, άμα
μοΰ πήραν τά-τραγιά, τούς έφτασα
στό δρόμο. Οί άλλοι μοΰ γλυτώσαν.
Πήραν καί τά τραγιά.
Γέλασαν δλοι άκούοντας αύτά. 'Ο
τσοπάνος δέν πειράχτηκε άπό τά γ έ 
λια τους. 'Ύστερα οί άλλοι δείξανε
πώς δέν πιστεύανε τάχατε τά λόγια
του- τότε αύτός έσφιξε γερά τήν
άγκλίτσα καί τήν έφερνε γυροβολιά
σά νάτανε σφεντόνα. Καί τούς κοί
ταζε έναν - έναν, καί τούς μετρούσε
πατόκορφα, χωρίς μιλιά νά βγάλη.
Γιά λίγο τόν κοιτάζανε κ’ έκεΐνοι άμίλητοι, μά χάσανε σιγά τό γέλιο
άπό τήν δψι.
— Σήμερα, ώς τό βράδυ, μπορεί
νάχουμε πόλεμο, είπε ό καπετάνιοςγ ι’ αύτό φυλάμε ’δώ καρτέρι. Τί νά
σέ κάμω τώρα; Γιά σπαθί, θά σοΰ
βρώ καμμιά κοσιά, άπ’ αύτές πού
θερίζουν τά γεννήματα.. .
— Θάρθώ, καπετάνιε, χωρίς άρ
ματα- μοΰ φτάνει τούτη ’δώ ή Γληγόρα, ντουφέκι θέλω μοναχά. . . θά
βρώ Πάρε με, καπετάνιε. . .
Τά παρακάλια του ήτανε πάλι σά
μικρού παιδιού παράπονο αθώο καί
τρυφερό. Γελάσανε τά παλληκάρια.
— Καλά, θά σέ πάρω νά σέ δο
κιμάσω 1 είπε ό καπετάνιος τάχα σο
βαρός πολύ.

Τό βοσκαροΰδι έφεξε δλο άπ’ τή
χαρά του.
— Καλά, θά μέ παίρνης στόν π ό 
λεμο, είπε, μά ύστερα θά γυρίζω καί
στό μαντρί καμμιά φορά. "Ας μήν
έχω τώρα «πράματα», θά φκιάσω
άλλα, θά πάω ν’ άρπάξω άπό καμμιά
τρανή κοπή ’σά κάτου στόν κάμπο...
Πώς μοΰ τ’ πήραν άλλοι τά δικά
μ ο υ ; "Οποιος τ’ άρέσει, άς κοπιάση
νά τά γυρεύη.
— Τούρκοι ή Χριστιανοί, τό ίδιο
κ άνει; ρώτησε ό καπετάνιος.
—"Οποιος μέ πειράζει έμένα, τ ’
κάνω τό κεφάλι του ξυλοπίνακο.
— Σάν τή δική σου τήν κεφάλα I
είπε ένα παλληκάρι.
— Σκάσε, ’Α κρίδα! είπε ό καπε
τάνιος.
—"Ας λέη, είπε τό βοσκαροΰδι, άς
κάνη ύπομονή, πρώτη μέρα πούρθα,
κ’ ύστερα βλέπουμε ποιος θά κάνη
τό κεφάλι τ ’ άλλουνοΰ. . .
— Μοΰ φοβερίζεις τά παλληκάρια;
είπε ό καπετάνιος μέ χαμόγελο.
— Νά τούς πής νά κάθουνται κα
λά. . . "Αν δέ σ’ άρέσω καί τής άφεντιάς σ’, νά φεύγω. Γι’ αύτό σοΰ
είπα, στόν πόλεμο μοναχά θέλω νάρχουμαι. Σ ’ άρέσω ή 6 χ ι ; Τούρκους
βρίσκω καί σκοτώνω μοναχός μου...
—’Ανάβεις σάν τήν ίσκα, μονοκο
πανιά, είπε ό καπετάνιος- πές μου,
γιατί δέν θέλεις νά γραφτής καί νά
μένης γιά πάντα στή συντροφιά μας;
— Τρώω πολύ! είπε ό τσοπάνα
ρος, κ’ έσκασε κάτι γέλια, πού κά
νανε ν’ άντιγελάση άντίκρυ τό βουνό.
— Τώρα θά δοΰμε! είπε ό καπε
τάνιος πρόθυμος- νά, τό τραπέζι
στρώθηκε! Κοπιάστε δλοι!
’Από τό λιανισμένο ψητό κριάρι
έφαγε ό φίλος μας τό μισό. Τά παλ
ληκάρια μέ χαρά τους τοΰ προσφέρανε τά πιο χοντρά κοψίδια- δλα τά
σάρωσε ό φαγάς, καί δέν είπε φτά
νει. Ό καπετάνιος τότε τοΰ πέρασε
τό τάσι μέ τό κρασί. Μά ό κρεμαν
ταλάς ζήτησε κρύο νεράκι.
— Νά ζής, ώρέ παιδί, νά χαίρε
σαι ! είπε ό καπετάνιος άδειάζοντας
τό τάσι- άπό σήμερα είσε δικός μου
σύντροφος. Θά σοΰ χαρίσω ’γώ καί
δέκα γίδες άπό τις δικές μου, νά ξαναφκιάσης τό κοπάδι σου. Βλέπεις,
έχω κ’ έγώ «πράματα», μά τάχω
δοσμένα μεσιακά. Κάμε κ’ έσύ τό
ίδιο, νά μήν ξέρουν οί Τοΰρκοι ποΰ
τά κρύβεις.
— Νά είσαι καλά, καπετάνιε, είπε
ό τσοπάναρος άπλά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Ό όστυνορικό! θεσμό! όιό μέσου
των αιώνων

Τοϋ Ύτταστ. Α ' κ. Σ Α Ρ . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

2. Έπίβλεψις τών γυναικών.
Οί γυναικον6μοι, πλήν τής έποπτείac τών συμποσίων
περί τών όποιων εις τό προηγούμενον άνεφέρθημεν, ώς
άστυνομική άρχή επί τών ήθών, ήλεγχον κατά κανόνα τάς
Υυνοίκας τών Αθηνών εις ώρισμένας εκδηλώσεις τής Ζω
ής των, έΕ ου καί ή ονομασία των. Τόν έπί τών 'Αττικών
γυναικών έλεγχον βεβαιώνουν ολεϊστοι έκ τών αρχαίων
συγγραφέων καί όποδέχσνται απόντες σχεδόν οί περί τήν
ιστορίαν τής άρχοίας Ελλάδος άσχοληθέντες νεώτεροι.
Αί έν προκειμένω άρμοδιότ^τές των ήσαν ευρύτατοι,
τά δέ ύπ' αυτών λομβανόμενα .μέτρα, συμφώνως, άλλωστε
πρός τούς κειμένους τής 'Αθηναϊκής πολιτείας νόμους, συ
νήθως σκληρά.
Οί γυναικονόμοι έπώπτευον τήν διαγωγήν, όχι μόνον
τών κοινών, άλλά καί τών έντιμων γυναικών καί γενικώς
περιώριΖον τήν πολλήν ελευθερίαν των. Εις τάς Αθήνας καί
κατ' αύτήν τήν λαμπρστέραν τής πόλεως άκμήν, παρετηρήθη τό φαινόμενον, τό όποιον δέν έγνώρισεν ούτε ή όμηρική κοινωνία. "Οτι δηλαδή άπεμονώθη ή γυναίκα εις τήν
οικίαν της, πράγμα όδιανόητον διά τούς "Ελληνας Δωρι
είς καί κυρίως διά τούς Σπαρτιάτας, τούς όποιους κατη
γόρησαν, διά τήν έναντι τών άνδρών άνεΕαρτησίαν τών γυ
ναικών των. Τινές ύπεστήριΕαν, ότι αί περί τής θέσεως
τής γυναικός όντιλήψεις τών Αθηναίων είναι προϊόν τής
'Ανατολής, τό όποιον διά τής 'Ιωνίας έφθασεν εις τήν
'Αττικήν. Ή 'Αθηναίο προωρίΖετο διά τόν γυναικωνίτην. Ό
γόμος τήν όιπέκαπτε άπό τούς συγγενείς της. Εις τήν νέαν
της οικίαν έΖη καί πάλιν περιωρισμένη. Δέν έδικαιοΰτο νά
κόμη συμβόλαια, νά συνάψη χρέη πέραν ένός μηδαμινού
ποσού, ή νά έγείρη ώγωγάς. Ό σύΖυγος διέπλασσε τό πνεύ
μα καί τόν χορακτήρα της συμφώνως πρός τάς ίδικός του
άρχάς. Καί εις αύτήν τήν γεννετήσιον όμιλίαν ή προτεροιότης άνήκε πάντοτε εις τόν όνόρα. Ή γυναίκα έθεα>ρεϊτο
άπλώς φορεύς καί τροφός τού τέκνου. Τόν περισσότερον
χρόνον παρέμενεν εις τήν οικίαν της, εις τά γυναικεία δια
μερίσματα καί μόνον εις τά παράθυρα ήδύνστο νά έμφανίΖεται.
"Ολοι όμως τήν έτίμων έκεϊ μέσα καί τήν έσέβοντο. 'Ιδιαιτέρας άγάπης έτύγχανεν έκ μέρους τού
συΖύγου της. "Ενα πλήθος όπό έπιτυμβίους έπιγραφάς δεί
χνει τή μεγάλη τρυφερότητα καί άγάπη μεταΕύ τών συΖύγων. «Εις αύτήν τήν πέτραν, όναφέρει μία άπό τάς έπι
γραφάς, ό Μοραθώνης έθεσε τήν Νικάπαλιν καί έδρόαισε τό
μαρμόρινον στήθος μέ δάκρυα. 'Αλλά δέν ώφέλησεν εις
τίποτε. ΤΙ όφελος έχει ένας άνθρωπος, τού όποιου ή ού-
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Ζυγός έφυγε καί ό όποιος άπέμεινε μόνος εις τήν γήν;».
Προαναφέραμεν, ότι ή 'Αθηναία ένεφανίΖετο μέ πολύ
περιωρισμένην έλευθερίαν, έν σχέσει πρός τήν Έλληνίδα
τών πρωϊμωτότων χρόνιαν τής Ελληνικής ιστορίας. Τούτο
όμως δέν εϊνοι απολύτως άληθές, 5ν ληφθή ύπ' όψιν, ότι
ή γυνοίκα τής δμηρικής έποχής έστερεϊτο τής παρρησίας,
όπερ είναι άναμφιβόλως τό κυριώτερσν γνώρισμα τής έλευθερίος. Ούτως, ό Τηλέμαχος απευθυνόμενος πρόν τήν μη
τέρα του, τήν συμβουλεύει: «Εις οίκον ίοϋσα τά σαυτής
έργο κόμιΖε, ιστόν τ' ήλσκάτην τε, καί άμφιπόλοισι κέλευε
έργον έποίχεκΛαι' μύθος δ' όνδρεσι μελήσει».
Κυριωτέρα όσχολία τών γυναικών τών Αθηνών, ήτο
ή φροντίς διά τήν οικίαν. Άνέτρεφον τά τέκνα, έμαγείρευον, έΕαινον, έκλωθον καί κατεοκεύαΖον τά ένδύματα
τής οικογένειας, είτε μόναι, είτε μέ τήν βοήθειαν τής δού
λης. Ή έκπαίδευσίς των περιωρίΖετο σχεδόν εις τάς οικια
κός τέχνας. « Ό 'Αθηναίος πιστεύει, όπως ό Εύριπίδης, ότι
τό πνεύμα άποτελεϊ εμπόδιο διά μίαν γυναίκα. Τό άπστέλεομα είναι, ότι αί άΕιοπρεπείς γυναίκες τών 'Αθηνών είναι
σεμνοί, περιςμότερον «γοητευτικοί» διά τούς άνδρας άπό
τάς Σπαρτιάτιδας, άλλά όλιγώτερον ένδιαφέρουοοι. Δέν
έχουν ωριμότητα πνεύματος καί τήν ικανότητα νά είναι
σύντροφοι τών συΖύγων, τών όποιων τό πνεύμα έχει εύρυνθή καί όΕυνθή άπό τήν έλευθερίαν καί τήν ποικιλίαν
τής Ζωής των. Αί γυναίκες τής 'Ελλάδος τού 6ου π.Χ. οίώνος συνέβαλον σημαντικώς εις τήν 'Ελληνικήν φιλολογίαν.
Αί γυναίκες όμως τών 'Αθηνών τού Περικλέους δέν συνέ
βαλον εις τίποτε».1 Περί τό τέλος τής κλασσικής περιόδου,
παρετηρήθη μία τάσις πρός χειραφέτησιν τών γυναικών.
Μετά τό 411 π.Χ. οί γυναικείοι ρόλοι π.χ. παίρνουν όλσνέν
καί σημσντικωτέραν θέσιν εις τό 'Αθηναϊκόν δραματολόγιον.
Πρέπει όμως νά λεχθή, ότι, παρά τούς νομικούς περιορι
σμούς καί τάς όντιλήψεις τής κοινωνίας, ή πραγματική
επιρροή τής 'Αθηναίος έπί τού άνδράς άπήρΕεν άνσμφισβήτητος καί ώς ένα μεγάλο βαθμό έΕουδετέρωσε τήν ύποτογήν της.
Τήν 'Αθηναίαν, όπως άνωτέρω περιεγράφη, έπώπτευ
ον οί γυναικονόμοι, όμοΰ μετ' άλλων άρχόντων, άστυνόμων, άγορσνόμων καί 'Αρεοπαγιτών, εις όσος περιπτώσεις
οί πράΕεις καί ή έν γένει συμπεριφορά της ήσαν άντίθετοι
πρός τούς νόμους καί τό περί ήθκής συναίσθημα τής 'Αθη
ναϊκής κοινωνίας. Ή ώς είρηται έποπτεία τών γυναικονόμων συνίστατο εις τά έΕής:
1.
Π α ρ η κ ο λ ο ύ θ ο υ ν
τάς γυναίκας, όσάκις
ένεφονίΖοντο δημοσίως, νά είναι εύπρεπώς ένδεδυμέναι καί
νά συμπεριφέρωντοι κοσμίως.
Ώ ς πρός τήν ένδυμαοίαν
ύποχρεωτικός ήτο ό πέπλος. "Επρεπε νά άποφεύγωνται τά

Γαμήλιος πομπή. Παράστασις κραχήρος των άρχών τοΰ ΣΤ' π.Χ. αίώνος (ΜουσεΙον Βατικανού). Εις τάς Αθήνας
δ γάμος έθεωρεΐτο Ιερός. Οΐ μοιχοί έτιμωρούντο κατά τρόπον παραδειγματικόν.
πολίι φανταχτερά φορέματα, τά Οποία πρός διάκρισιν έφε
ραν αί έτοϊραι. Χρωματιστή ήτο μόνον ή Ζώνη, τήν όποιαν
οί γυναίκες έ>δενον εις τήν μέοην των καί τά μανδήλια, ή
ό κεφαλόδεσμος. "Οσσι, κατό τήν κρίοιν τών γυναικονόμων
ήκόσμουν καθ' οίονδήποτε τρόπον, έτιμωροΰντο διό προ
στίμου χιλίων δραχμών. Τήν έπιβληθεϊσαν ποινήν (Ζημίαν)
οί γυναικσνόμοι άνέγρσφον εις πινακίδα, τήν όποιαν, πρός
πλείονα παραδειγματισμόν, έΕέθετσν δημοσίως, εις τόν
πλάτανον του Κερσμεικοϋ. «Γυναικόκοσμοι δ' άρχή έπί τοΰ
κόσμου τών γυναικών' τής δέ άκοαμούσας έΣημίουν καί τάς
Ζημίας αυτών γράφοντες έΕετίθεσαν έπί τής Πλατάνου τής
έν Κεραμεικώ».2 Ή βορυτάτη αϋτη ποινή καί ό δημόσιος
διασυρμός, άπέβλεπε ασφαλώς εις τήν συγκράτησιν τών
γυναικών, έκ τής πρός έλευθέραν Ζωήν καί άκολασίαν ρο
πής των καί ©ίς τήν έκπλήρωσιν τοΰ ίεροϋ ρόλου τής μητρός καί συΖύγου, πράγματα διά τά όποια, ώς προανοφέραμεν, προωρίΖετο ή γυναίκα εις 'Αθήνας. Χαρακτηριστικόν
έν προκειμένω είναι τό γρσφέν Οπό τοΰ Δημοσθένους εις
τόν «κατό Νεοίραις» λόγον του: «Τάς μέν έταίρας ήδονής
ένεκεν έχομεν, τάς δέ παλακάς τής καθ' ήμέραν θερα
πείας τοΰ σώματος, τάς δέ γυναίκας τού πσιδοποιεϊσθαι
γνησίως καί τών ένδον φύλακα έχειν».
Τήν έπιτήρησιν τών γυναικών θεωρεί ό 'Αριστοτέλης
ίδιον εύημερούσης καί ένδιαφεραμένης διά τήν εύκοσμίαν
πολϊτείας, μέ μόνην τήν παρατήρησιν, δτι ή παιδονομία καί
ή γυναικονομία, είναι άρχαί όχι δημακρστικαί, άλλά άριστοκρατικσί. «"Ιδια ταϊς σχολαστικωτέρσις κοί μάλλον εύημερούσαις πόλεσι, έτι δέ φρσντιΖούσαις εύκοσμίας, γυναικονομία, παιδονομία, γυμνασιορχία'», πλήν όμως. . . «παιδονόμος καί γυναικονάμος κοί είς τις άλλος άρχων κύριός
έστι τοιαάτης έπιμελείας άριστσκρατικόν, δημοκρατικόν δ'
οϋ». Κοί εις άλλο οημεϊον: «τούτων τών αρχών ένιαι φανερώς είσιν ού δημοτικοί, οϊον γυναιιχονομία καί παιδονομία' τοίς γάρ άπόροις άνάγκη χρήαθαι καί γυναιΕί καί παισίν, ώσπερ άκολούθους διά τήν άδουλίαν».3 Τό τελευταίον
αύτό, διότι, ώς έν συνεχείς θά άναφέρωμεν, γυνή έΕερχομένη τής οικίας έπρεπε νά άκολουθήτσι υπό συνοδείας.
Καί αί συχνοί καί άνευ λόγων έΕοδοι προεκάλουν τό
ένδιοφέρσν τών γυναικονόμων, άφοϋ ώς χαρακτηριστικώς
γράφει ή Πυθαγορική Φίντυς «ίδια μέν άνδρός τό στρατηγείν, τό πολιτεύεαθαι, τό δημηγορεϊν' ίδια δέ γυναικός τό
οίκούρεϊν καί ένδον μένειν κοί έκδέχεσθαι καί θεραπεύειν
τόν άνδρα».
Εις απανίας περιπτώσεις τούς γυναικονόμους άπησχόλουν μέ τάς Δπρεπείας των οί δημοσία έμφανιΖόμεναι μέ
θυσοι γυναίκες, αί όποιοι έβωμολόγουν, έγυμνοϋντο έν όδώ,
χειρονομούσαν κλπ. Τούτος 'μετέφεραν είς τήν οικίαν καί

παρέδιδον είς τούς συΖύγους των. Τούτο δέν πρέπει νά
θεωρηθή ύπερβολή, διότι άπως κοί είς τήν άλλην 'Ελλάδα
κοί είς τάς 'Αθήνας, αί περισσότεροι οικίαι διέθεταν ίδια
δοχεία μέ οίνον, τόν όποιον αί γυναίκες εύχερώς είχον δια
θέσιμον κοί έπινον, όταν οί δνδρες των άπουσίαΖον. Τούτο
ήνάγκαΖε πολλάκις τούς τελευταίους νά λαμβάνουν μεθ'
έαυτών τάς κλείδας τής άποθήκης. Ύπό πολλών αί γυναί
κες άπεκαλούντο «άσκοί πλήρεις οίνου, θερμότατοι, ποτίστστοι, φιλοϋσοι πίνειν τόν οίνον εϋΖωρον (ούτε ύδαρή,
ούτε άλως άκρατον). Μία γυναίκα ώνομάΖετο «οίνηρόν άγγεϊον», ένώ ένα ρητόν έχαρακτήριΖε συλλήβδην όλος τάς
γυναίκας μεθύσους «πάσα γυνή κεκρατημένη οϊνω». Α π ο 
γοητευμένος άπό τήν προανοφερθεϊσαν κατάστασιν ένας
κωμικός γράφει: «Κακοδοίμων σφόδρα, δστις άγεται γαμετήν γυναίκα πλήν έν τοίς Σκύθαις' έκεϊ γάρ μόνον ού
φύεται άμπελος».
2. Ο ί γ υ ν α ι κ σ ν ό μ ο ι
παρηκολούθουν τάς
γυναίκας όσάκις έΕήρχοντο τοΰ οίκου των νά μή φορούν
περισσότερα οπό τρία ίμάτια, ούτε νά κρατούν φαγώοιμον
ή ποτόν άΕίας μεγαλυτέρας τοΰ ένός όβολοΰ, ούτε κανάτι
μεγαλύτερσν τοΰ ένός πήχεως, ούτε νά περιφέρωνται τήν
νύκτα άνευ άμάΕης, ορό τής όποιας νά καίη φανός. Αί ύποχρεώσεις αύτοί τών γυναικών άπέρρεον έκ σχετικού νόμου
τοΰ Σόλωνος, ό όποιος ίσχοε καί κατά τούς μετέπειτα χρό
νους. Τόν νόμον τούτον άναφέρει ό Πλούταρχος είς τούς
«Παραλλήλους Βίους» του. Γράφει σχετικώς: «Έπέστησε δέ
(ό Σόλων) καί ταϊς έΕόδοις τών γυναικών, καί τοίς πένθεσι κοί ταϊς έορταίς νόμον άπείργοντα κοί άτακτσν κοί
άκόλαστον έΕιέναι μέν ίμστίων τριών μή πλέον έχουσαν
κελεύσας, μηδέ βρωτόν, ή ποτόν πλείονος, ή όβολοΰ φερομένην, μηδέ κάνητα πηχυαίου μείΖονα μηδέ νύκτωρ πορεύεσθοι πλήν άμάΕης κσμιΖομένην, λύχνον προφαίνοντος»4
« Ό Σόλων έπέβαλε καί νόμον, ό όποιος διαλάμβανε διά
τάς έΕόδους τών γυναικών άπό τάς οικίας των κοί διά
τάς πένθιμους καί έορταστικάς έκδηλώσεις καί παρημπόδιΖε
κάθε τί τό άπρεπός καί άκόλαστον' έτσι ώρισε νά μή έχη
έκείνη, ή όποια έΕήρχετο, περισσότερα άπό τρία ίμάτια,
ούτε νά φέρη μοΖύ της φαγητά ή ποτά άΕίας μεγαλυτέρας
τοΰ ένός όβολοΰ,® ούτε κανάτι μεγαλύτερον τοΰ ένός πή
χεως, οΰτε νά περιπατή κατά τήν νύκτα, παρά μόνον έάν
ήτο μέσα σέ άμάΕι, τό όποιον νά φωτίΖη έμπρός λύχνος».
3. Κ α τ ά
τ ά ς
κ η δ ε ί α ς
άπηγορεύοντο
αί έπίπλοστοι θρηνωδϊοι, πράγμα δπερ έθεωρεΐτο βαρβαρικόν, άφοϋ ή συνήθεια ιμετεδόθη είς τήν 'Ελλάδα έκ τής
Μικρός 'Ασίας. Πλέον συγκεκριμένως, δέν έπετρέπετο οί
πενθοΰντες νά προΕενοϋν άμυχάς είς τό πρόσωπόν των καί
νά κλαίουν προσποιητά καί νά ΕεφωνίΖουν δΓ άλλον, κατά
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Αρχαϊκή Κόρη (Μαυσεΐον Ά κροπύλεως). Πλεΐστοι
νύμοι τοΰ Άττικοΰ Δικαιίσυ άνεφέροντο είς την άγωγήν,
την συμπεριφοράν, τήν έν τη κοινωνία καί τη αίκογενείφ θέσιν της γυναικός κλπ. ’Ιδιαιτέρα περί τούτου
πρόνοια είχε ληφθη, άπό τής νομοθεσίας τοΰ Σόλωνος,
δ όποιος ώς χαρακτήρισηκώς γράφει δ ΙΙλούταρχος
«έπέιβαλε νόμον, δ δποϊος διελάμβανε διά τάς έξόδους
των γυναικών άπό τάς οικίας των καί διά τάς πένθι
μους καί έορτασακάς έκδηλώαεις καί παρημπόδιζε
κάθε τί τδ άπρεπες καί άκόλαστον' έτσι ωρισε νά μή
έχη έκείνη, ή δποία έςήρχετο, περισσότερα άπό τρία
ίμάτια,, ούτε νά φέρη μαζύ της φαγητά ή ποτά άξιος
μεγαλυτέρας τοΰ ένός δβολοΰ ούτε κανάτι μεγαλύτερον
τοΰ ένδς πήχεως, ούτε νά περιπατη κατά τήν νύκτα,
παρά μόνον έάν ήτο μέσα σέ άμάξι, τό δποΐον νά φωτίζη έμπρδς λύχνος».

τήν ταφήν άλλου νεκρού. Ακόμη δέν έηετρέπετο νά θυσιά
ζεται βόδι κατά τάς κηδείας, ούτε νά τοποθετούνται είς τό
μνήμα περισσότερα άπό τρία φορέματα, ούτε νά έπισκέπτεται κανείς ξένα μνήματα, χωρίς νά γίνεται κηδεία.
Οί παροβαίνοντες τούς προαναφερθέντας περιορισμούς
έτιιμωρούντο άπό των γυναικονάμων, διότι, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Πλουτάρχου, «έπένθουν κατά τρόπον άνάΕιον
πρός άνδρας καί προσιδιάζοντα βία τάς γυναίκας». «Άμυχάς δέ κοπτσμένων, γράφει ό έκ Χαιρωνείας φιλόσοφος,
κοί τό θρηνεϊν πεποιημένοι καί τό κωκεύειν άλλον έν ταφσίς έτέρων όφεϊλεν. Ένογίζειν δέ βουν ούκ οϊασεν, ουδέ
συντιθέναι πλέον ίιματίων τριών ούδ' έπ' άλλότρια μνήμα
τα βαδίζειν, χωρίς έκκσμιδής. Ώ ν τό πλεϊστα τούς ήμετέρους νόμους άπηγάρευται πρόκειται δέ τοϊς ήμετέροις, ζημιούσθσι τούς τούτα ποιοΰντας ύπό τών γυναικονάμων ώς άνάνδρους καί γυνοικώδεσι τοϊς περί τό πένθη
πάθεσι καί άμαρτήμοσιν ένεχομένοις».6
4.
Ε I ς τά ς
Αθ ή ν α ς ό γάμος έθεωρεϊτ
ιερός, άφου σκοπός του ήτο ή γέννησις γνησίων τέκνων.
Κατόπιν τούτου, ή μοιχεία άπηνώς ύπό τού δικαίου κατεδιώκετο καί έτιμωρείτο. Οί μοιχοί, κυρίως γυναίκες, ώς
έν συνεχείρ θά άναφέρωμεν, παρεπέποντο ύπό τών γυναικονόμων καί τών άλλων άρχόντων, είτε είς τά δικαστήρια,
είτε έτιιμωρούντο ύπό τού ίδιου τού άπατηθέντος συζύγου.
Ό νόμος τήν μοιχείαν τής γυναικός, ή τοΰ άνδρός μέ ϋπανδρσν γυναίκα έτιμώρει διό θανάτου, άλλ' είναι βέβαιον,
ότι οί Αθηναίοι «ήσαν πολύ έπιεικεϊς προκειμένου περί σαρ
κικών έπιθυμιών καί δέν έφήρμοζον ούτήν τήν διάτοΕιν».7!
Παρά τούτα ή βαρύτης τού άδικήματος έπέσυρε άλλος, πλήν
τοΰ θανάτου, ποινάς, αί όποιοι, κρινόμεναι μέ τά σημερινά
δεδομένα, ήσαν είς τήν πραγματικότητα έΕοντωτικοί. Ούτω:
ο) Η μ ο ι χ α λ ί ς δέν έδικαιούτο νά περιφέρεται δη
μοσίως φέρουσα πολυτελή ένδύματα κοί κοσμήματα. Μόνον
μέ χονδροειδή φορέματα ήδύνατο νά είναι ένδεδυμένη. Τήν
παροβάτιδο συνελάμβανον καί διά Ευλοδαρμοϋ έτιμώρουν
οί γυνοικονάμοι. 'Αλλά κοί οίοσδήποτε πολίτης είχε δικαίω
μα νά τήν γυμνώσρ κοί νά τήν προπηλάκισα, β) Ά π ηγ ο ρ ε ύ ε τ ο
είς τήν μοιχαλίδα νά εισέρχεται είς τούς
ναούς καί τά ιερά τών θεών, άφ' ένός μέν, διότι έθεωρεϊτο μιααμένη καί, άφ' έτέρου, διότι ύπήρχε φόβος νά
διαφθείρπ τάς άλλας γυναίκας. Επίσης άπηγορεύετο νά
έμφανίζετοι είς δημόσια μέρη. 'Ε ν έναντίρ περιπτώσει ό
οίοσδήποτε πολίτης ήδύνατο άτιμωρητί νά τήν προπηλακίση,
νά τήν μοσπγώση, ή καθ' οίονδήποτε άλλον τρόπον νά τήν
κακοποίηση, προσέχων όμως νά μή τήν φονεόση, ή τήν
άκρωτηριάση. Τό σχετικόν έν πρακειμένω άρθρον τής νο
μοθεσίας τού Σόλωνος άνέφερε χαρακτηριστικούς τά έ£ής:
«Τήν γάρ γυνοϊκα έφ' ή άν άλφ μοιχός ούκ έρ κοσμείσθαι,
ούδέ είς τά δημοτελή ιερά είοιέναι, ϊνα μή ταίς άναμαρτήτοις τών γυναικών άναμιγνυομένη διαφθείρπ. Εάν δ' είσίη
ή κοσμείται τόν έντυχόντα κελεύει καταρηγνύται τά ίμάτια,
καί τόν κόσμον άφαιρείαθαι καί τύπτειν, είργόμενον θανά
του καί τοΰ άνάπηρον ποιήσαι, άτιμών τήν τοιαύτην γυναίκα,
καί τόν βίον άβίωτον αύτη πορασκευάζων». Ό Δημοσθένης,
είς τόν κατά Νεαίρας λόγον του,* έκτός τού κειμένου τοΰ
νόμου, τό όποιον άνοφέρει, διατυπώνει καί τήν γνώμην
δικοιολογών τούτον διά τών έ£ής: «. . . ϊνα μή μιάσματα,
μηδ άσεβήμστα γίγνηται έν τοϊς ίεροϊς, ικανόν φόβον ταίς
ΥυναιΕί παραακευάζειν τοΰ σωφρονείν καί μηδέν άμαρτάνειν, άλλά δικαίως σίκουρεϊν, διδάσκειν, ώς άν τι άμάρτη
τούτων, άμα έκ τε τής οικίας τοΰ άνδρός έκβεβλημένη
έσται καί έκ τών ιερών τής πόλεως», γ) Ή
μο ι χε ί α
τής γυναικός έθεωρεϊτο ασέβεια, όχι μόνον πρός τόν όνδρα, άλλά καί πρός αύτήν τήν πόλιν. δ) Ό
σύζυγος,
όχι μόνον δέν έδικαιούτο νά συγχωρήση τήν μοιχαλίδα, άλ
λά συνοικών μετ' αύτής έκηρύσσετο άτιμος, ε) Ή μ ο ιχ α λ ί ς όπετέλει κατά τόν Δημόκριτον μίασμα κοί διά
τήν Ιδίαν ούτής οικίαν, στ)
" Α τ ι μ ο ς
έθ ε ω ρ ε ϊτ ο ή μοιχαλίς άμέσως μετά τήν έπ' αύτοφώρω σύλληψίν
της καί άνευ δικαστικής άποφάσεως ζ) Ή
μοιχεία
διαπρσττομένη ύπό τής συζύγου ήτο άνευ έτέρου τινός αί
τια διαζυγίου, η) Ό ά π α τ η θ ε ί ς
σύζυγος ήδύνατο
νά φονεύη τούς έπ' αύτοφώρω συλλομβανομένους μοιχούς,
είτε είς τόν οίκον, είτε άλλαχοΰ, έμενε δέ άτιμώρητος. Ό
φόνος τοΰ μοιχού έθεωρεϊτο όσιος φόνος, ώς τελεσθείς
δηλαδή έν πολέμω. Σημειωθήτω, ότι ή διάταΕις αύτη τοΰ
'Αττικού δικαίου μετεφυτεύθη καί είς τό Ρωμαϊκόν δί
καιον. Ή όσιάτης τού φόνου είς ώριομένας περιπτώσεις,

είχεν άναγνωρισθή έν Έλλάδι άπό άρχαιοτάτων χρόνων
καί ήτο γνωστή ή δίκη τού μητροκτόνου Όρέστου, τοϋ όρο
λαγήσαντος ·μέν τόν φόνον, όλλό κηρυχθέντος αθώου, διό
πλειοψηφίας Οπό τών θεών. Πρό τής νομοθεσίας τοϋ Δράko vto c δ φονεύσας τόν έπ' αύτοφώρω συλλαμ&ανόμενον
μοιχόν τής συζύγου του ήναγκάζετο νό άπέλθπ τής πόλεως
έπί τινο χρόνον καί μετά τήν τέλεσιν θρησκευτικής καθάρσεως όπανήρχετο καθαρός τοϋ φόνου καί έμενεν ατιμώ
ρητος. θ) Ό
καταλαβών
έπ' αύτοφώρω τόν μοιχόν
σύζυγος είχε δικαίωμα νά μή τόν φονεύση, άλλ' αύτοδικών
νά πράΕη κατ' αύτοϋ *ό,τι άν βούλητσι χρήσθοι». Νά τόν
δέση καί νό τόν κροπή φυλακισμένον εις τόν οίκον του,
νά τοϋ έπιβάλλη σωματικός ή άτιμωτικάς ποινάς, θοηθούμενος ύπό τών δούλων καί τών συγγενών του, καί νά δια
πραγματεύεται μετ' αύτοϋ τήν πληρωμήν χρηματικού ποσού
πρός άποζημίωσιν. Μετά τόν καθορισμόν τού ποσού, δύο
έγγυηταί, φίλοι τοϋ μοιχού, έβεβαίωναν, ότι θά καταβάλουν
τήν άποζημίωσιν έν περιπτώσει δυστροπίας τού δράστου,9
ι) Ύ φ I ο τ ο τ ο εις τόν 'Αττικόν δίκαιον γραφή μοι
χείας τήν όποιαν είσήγεν, ούχί μόνον ό σύζυγος, άλλά καί
ό πρώτος τυχόν, ια)
Δ έν
έ θ ε ω ρ ε ϊ τ ο
μοιχεία
ή συνεϋρεσις τής γυναικός μετά συγγενούς τού άνδρός της,
έάν ό τελευταίος ήτο στείρος. Τό τέκνον τό έκ τής τοιαύτης ένώσεως γεννώμενον έθεωρεϊτο τέκνον τού συζύγου.
Εις τό έγκλημα τής μοιχείας έθεωρούντο ύποπίπτοντες
κατά τό 'Αθηναϊκόν δίκαιον ή ϋπσνδρος γυνή καί ό άνήρ,
ό μεθ' ύπάνδρου γυνοικός συνευρεθείς. Άντιθέτως δέν έλογίζετο μοιχός, οΟδέ έτιμωρείτο ό έγγαμος άνήρ συνά
πτουν σχέσεις μετά γυναικός άγαμου, διότι έκ τούτου ούδόλως έκινδύνευεν ό οίκος καί ή γνησιότης τών τέκνων.
Περί τής σημασίας τήν όποιαν οί άρχαίοι έδιδον εις τό άδίκημα τής μοιχείας καί τών ολέθριων άποτελεσμάτων της,
γράφει έΕέχων "Ελλην ιστορικός τά έΕής: «Ή μοιχεία έθεωρεϊτο πρό πάντων ώς καταστροφή τής οικιακής ειρήνης
καί οί μοιχοί ώς λυμαντήρες τής πρός τούς άνδρας αύτών
φιλίας τών γυναικών. Συλλομβανόμενοι έπ' αύτοωώρω άπεκτείνοντο νηποινεί ύπό τού παθόντος, λαμβάνοντος ούτως
άμεσον δίκην τής προσγενομένης αύτψ ούχί τόσον ύβρεως
καί προσβολής, όσον τής εις Εένα δικαιώματα έπεμβάσεως
καί κοταργήοεως τού γαμικού συμβολαίου, ού κύριος σκο
πός ήν ή νόμιμος παιδοποιϊα γνησίων τέκνων καί πολιτών».
Τήν σοβαρότητα τού έγκλήματος τής μοιχείας καί τήν
έπαπειλουμένην ποινήν ύποίδηλοϊ καί τό ώραϊσν λογοπαίγνιον τού Μενάνδρου: «Ούκ έστι μοιχού πράγμα τιμιώτερον' θανάτου γάρ έστιν ώνιον».
Δέν γνωρίζομεν, έάν εις τάς 'Αθήνας ή μοιχαλίς ύφίστατο δημόσιον διασυρμόν. Τήν περίπτωσιν άναφέρει ό
Πλούταρχος, άλλά διά τήν Κόμην. Οί Κυμαϊοι, γράφει, τήν
έπί μοιχεία συλληφθεϊσαν γυναίκα, ώδηγούσαν εις τήν άγοράν καί έτοποθετοϋσαν έπί λίθου τινός πρό τών οφθαλ
μών πάντων. "Επειτα τήν άνέβαζον έπί όνου καί τήν περιέφερον κυκλωτερώς εις τήν πόλιν. Ή νυναϊκα αύτή τοϋ
λοιπού άπεκαλεϊτο όνοβάτις καί ήτο άτιμος. «Τών γυναι
κών τήν έπί μοιχείρ ληφθείσαν άγαγόντες εις άγοράν, έπί
λίθου τινός έμφανή πάσι καθίστασαν' εϊτα ούτως άνεβίβαζον έπί όνου καί τήν πόλιν κύκλω περιαχθείσαν έδει πάλιν
έπί τάν αύτόν λίθον κστοστήνοι καί τό λοιπόν ότιμον διατελείν, άναβάτιν προσσγορευσμένην».
Δίχως άλλο, πρόκειται περί τής διαπομπεύσεως, ή ό
ποια συνηθίζετο άργότερσν εις Βυζάντιον καί μέχρι τοϋ
προηγουμένου αίώνος εϊς τινας νήσους τοϋ Αιγαίου Πελάγους.
(Συνεχίζεται)
1. Will Durant. Παγκόσμιος Ιστορία τοδ Πολιτισμοδ.
Τόμ. Β ', σελ. 318.
2. Πολυδεύκης, 112.
3. Άριστοαέλους Πολιτεία, 1322 D, 39.
4. Πλουτάρχου. Βίοι Παράλληλοι. Σόλων § 21.
5. Ό όβολάς ήτο τό έκτου τής δραχμής.
6. Πλουτάρχου: Σόλων 21.
7. Will Durant. Παγκόσμιος Ιστορία τοϋ Πολιτισμοδ.
8. Λημοσθένους, κατά Νεαίραις § 86— 7. Ό νόμος άναφέρεται καί δπό τοδ Αισχίνη (κατά Τιμάρχου, 183). 'Ωσαύτως
περί τούτου SM IT H λ. μοιχεία.
9. Ε. Westermark, History of human mariage Londres,
1921, I II, 319 Becker, 497 Lyra graeca, II, 135.

Τάς γυναίκας τών ’Αθηνών καί όσάκις αύται ένεφανίζαντο δημοσίως παρηκολουθουν οί γυναικονόμοι νά
συμπεριφέρωνται μέ κοσμιότητα καί κυρίως νά είναι
εύπρεπώς ένδεδυμέναι. ’’Επρεπε νά άποφεύγωνται τά
φανταχτερά φορέματα, τά όποια πρός διάκρισιν Ιφερον
μόνον αί έταΐραι. Χρωματιστή ήτο μόνον ή ζώνη, τήν
όποιαν αί γυναίκες Ιδενσν είς τήν μέσην των καί τά μανδήλια, ή δ κεφαλόδεσμος .ΤΗτο δμως δυνατόν έντός τής
οικίας, ή καί δημοσίως είς ώρισμένας περιπτώσεις ή
ένδυμασία νά είναι «.ποικίλη», δπως ή γυναικεία μορφή
τής φωτογραφίας μας. ’Επάνω άπό τόν ίωνικό χιτώνα
φέρει ίμάτιο κεντημένο μέ καλοδσολεμένη παρυφή. Ή
μία άκρη του, ή όποια σκέπαζε τό κεφάλι, εχει διπλωθή είς τόν αύχένα, άποκαλύπτοντας οδτω τά καλοκτενισμένα μαλλιά καί τά λεπτά σκουλαρίκια (Δυτ. Βερο
λ ίν ο , ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον).
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Λ ΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΓΧΘΟΓΝ οί σζ6^
χοι καί οί άντικειμενικοί σκοποί
των Δημ. Σχέσεων είς τήν ’Αστυ
νομίαν χρησιμοποιούνται ύπό τών φο
ρέων αύτών πολλά καί ποικίλα μέ
σα ,τόσον κατά τήν έφαρμογήν τών
’Εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων ό
σον καί τών ’Εσωτερικών τοισύτων.
Τά μέσα ταΰτα πρέπει νά έναρμονίζωνται άφ’ ένός πρός τήν έκάατοτε παρουσιαζομένην περίπτωσιν, καθ’
δσον δέν υπάρχει δμοιαμορφία ως
πρός τήν έφαρμογήν αυτών, άφ’ έτέρου πρός τό περιβάλλον καί γενικώς
πρός τό «κλίμα», τό όποιον έπικρατεΐ είς τόν χώρον ένθα ή ’Αστυνομία
άσκιεΐ τήν δραστηριότητά της.
Ό φορεΰς τών Δημοσίων Σχέσε
ων, κατά τήν άσκησιν τής άποστολής
του, πρέπει νά χρησιμοποιή έπίσης
καί τούς κανόνας, οί όποιοι διέπουν
τήν έπιστήμην τής έπικοινωνίας, ήτις άποτελεΐ τό ύπόβαθρον πάσης
δραστηριότητος Δημοσίων Σχέσεων,
νά φροντίζη δέ νά εύρίσκη μεθόδους
καί τρόπους, οί όποιοι είναι άπαραίτητοι διά νά μεταδοθή τό «μήνυμά»
του κατά τρόπον ταχύν καί άποτελεσματικόν. Ή Ιπιλογή άλλωστε
τών ώς άνω τρόπων καί μεθόδων είναι έκ τών πλέων σημαντικών στα
δίων διαδικασίας ένός προγράμματος
Δημοσίων Σχέσεων.
Κατωτέρω προβαίνομεν είς μίαν
σύντομον περιγραφήν τών μέσων τών
Δημοσίων Σχέσεων είς τήν ’Αστυνο
μίαν έντάασοντες είς τάς άκολούθους
κατηγορίας: τού γραπτού λόγου, τού
προφορικού λόγου, τών όπτικοακουστικών μέσων καί τής είκόνος. Τέλος,
ώριαμένα μέσα δύνανται νά ένταχθούν είς τήν κατηγορίαν «διάφοροι
έκδηλώσεις καί τελέσεις».

1. Τ ύ π ο ς
ΤΓΠΟΣ άποτελεΐ, ώς γνωστόν,
^
τό βασικόν μέσον μορφοποιήσεως τής κοινής γώμης, είς αύτόν δέ
όφείλεται κατά βάσιν δ σχηματισμός
αυτής. Ό ρόλος καί ή σπουδαιότης
τού Τύπου είς τήν σύγχρονον ζωήν
έχει έξαρθή ύπό πολλών πλευρών.
Ό Τύπος έντάσσεται κατά τάς ήμέρας μας είς τάς άπαραιτήτους προ
ϋποθέσεις τού ρυθμού τής συγχρόνου
ζωής, παρά δέ τήν ύπαρξιν τού ρα
διόφωνου καί τής τηλεοράσεως, έξακολουθεΐ νά άποτελή τό κύριον μέσον
μαζικής έπικοινωνίας καί νά συμβάλλη είς τήν δημιουργίαν κατανσήσεως
μεταξύ τών άνθρώπων, είς τήν άφύπνισιν τών μαζών καί είς τήν καλλι
έργειαν τής ιδέας τών καθηκόντων
καί δικαιωμάτων τού πολίτου.
’Επί τψ λόγψ, δτι δ Τύπος παρα
μένει πάντοτε τό κατ’ έξοχήν μέσον
μορφοποιήσεως τής κοινής γνώμης,
τής όποιας τήν συμπαράστασιν έπι-

Α \ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ό γραπτός λόγος χρησιμοποιείται
υπό τού φορέως τών Δημοσίων Σχέ
σεων ένταΰθα είς εύρείαν έκτασιν.
“Αλλωστε, είναι γνωστόν δτι ή «έν
τυπος έπικοινωνία» έχει καί σήμερον
παρά τήν δπαρξιν καί τήν διάδοσιν
τής τηλεοράσεως καί τού ραδιόφωνου
μεγάλην ίσχύν, φέρει δέ τούς άνθρώπους πλησίον άλλήλων καί συντελεί
είς τήν άμοιδαίαν κατανόησιν αύτών.
Ή κατηγορία τού γραπτού λόγου
περιλαμβάνει τόν Τύπον, τό περιοδι
κόν έντυπον τής όργανώσεως (House
0 rgan) , τήν άλληλσγραφίαν καί τάς
διαφόρους έκδόσεις.
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"Ολοι σχεδόν oi Ά στυνομίοι τού κό
σμου έκδίδουν Χόο ο Ζ "Οργκον. Σκο
πός τού άστυνομι
κού περιοδικού είνοι τόσον ή προβο
λή είς τό κοινόν
τής
δροστηριότητος τής Αστυνομίας,
δσον καί ή προαγωγή
τής έπαγγελματικής
καί
έγκυκλοπαιδικής οτόθμης τών ύπαλλήλων της. Είς
τήν
φωτογραφίαν
μας τό έΕώφυλλον
ένός έκ τών προσ
φάτων τευχών τού
περιοδικού
τού
F.B.I.

ζ,ητεΐ ή ’Αστυνομία, άπαιτείται
ή
καλλιέργεια καλών σχέσεων μετ’ αύτοΰ. ’
Ούτως ή ’Αστυνομία διά τών παρά
τσΐς Ά ρχηγείοις Τμημάτων Δημοσί
ων Σχέσεων, άλλά καί διά τών «πε
ριφερειακών» τοισύτων, έρχεται είς
έπαιφήν μετά τών δημοσιογράφων.
’Αλλά παλλάκις δημοσιογράφοι μετα
βαίνουν είς τά γραφεία τής ’Αστυνο
μίας διά τήν άναζήτησιν πληροφορι
ών καί ειδήσεων. Μέ τήν ’Αστυνομί
αν έρχονται είς έπαφήν καί οί ’Αστυ
νομικοί Συντάκται, μετά τών όποιων
αΰτη διατηρεί καλάς σχέσεις προσπα
θούσα νά διευκολύνη τό έργον των
διά τής παροχής ειδήσεων, αί όποΐαι
θά διαφωτίσουν τήν κοινήν γνώμην
καί θά διαλύσουν παρεξηγήσεις όφειλομένας είς έσφαλμένας πληροφορίας.
’Επίσης ή ’Αστυνομία διά τών
Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων έρχε
ται μέσψ τού Τύπου εις έπαφήν μετά
τού κοινού παρέχουσα είς τούτο πλη
ροφορίας περί τού συντελουμένου ύπ’

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
Σπυρ. Ζ Ο Μ Π Α Ν Α Κ Η
Δ /ρος Πανεπιστημίου Ρώμης
Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων
αυτής έργου, μέ σκοπόν τήν δημιουρ
γίαν τής καλής της «είκόνος» καί,
γενικώς, διά σκοπούς Δημοσίων Σχέ
σεων. Αί ώς άνω πληροφορίαι δίδον
ται συνήθως διά τού δελτίου τύπου
«News Release» ή «Press Release».
Άντικείμενον ένός δελτίου τύπου
δύναται νά άποτελέση π .χ . ή παρ’ ήμΐν τελετή κοπής τής «βασιλόπιτας»,
ή δημιουργία μιας ύπηρεσίας πρός
έξυπηρέτησιν τοΰ κοινού, ή πραγμα
τοποίησή μιας χοροεαπερίδος ύπό τού
Διοικητού ένός ’Αστυνομικού Τμήμα
τος, τά έσοδα τής όποιας διατίθενται
διά φιλανθρωπικούς σκοπούς, μία
πρωτοβουλία τής ’Αστυνομίας εις τά
πλαίσια τοΰ κοινωνικού, Ανθρωπιστι
κού ή έκπολιτιστικοΰ τομέως, ή συμ
μετοχή τής ’Αστυνομίας είς μίαν Ικθεσιν, τά έγκαίνια ένός νέου Άστυμικοΰ Καταστήματος κλπ. "Ο,τι δη
λαδή δύναται νά συμβάλη είς τήν ένημέρωσιν τού κοινού περί τού έργου
τής ’Αστυνομίας, δύναται νά άποτε
λέση πηγήν τού δελτίου τύπου.
Επειδή τά δελτία τύπου δημοσι
εύονται γενικώς είς τάς έφημερίδας
καί τά περιοδικά, άνευ χρηματικής
έπιβαρύνσεως, έπί τψ λόγψ δτι περι
έχουν θέματα τά όποια ένδιαφέρουν
τό κοινόν, καταβάλλεται Ιδιαιτέρα
φροντίς δσον Αφορά τήν σύνταξιν αύτών.
Οϋτω κατά τήν σύνταξιν ένός δελ
τίου τύπου τηρούνται αί βασικοί Αρχαΐ αί διέπουσαι τήν σύνταξιν μιας
είδήσεως. Τό δελτίον τύπου, δηλα
δή, συναπαρτίζεται Ικ τής εισαγωγής
καί τοΰ κυρίως σώματος. Είς τήν ει
σαγωγήν παρατίθενται τά κύρια καί
ούσιώδη αύτοΰ σημεία, κατά τρόπον
σύντομον καί περιεκτικόν. Τό κύριον
σώμα άποτελούμενον άπό δλίγας πα
ραγράφους είναι, τρόπον τινά, ή έπεξήγησις τών διαλαμβανομένων είς
τήν εισαγωγήν. Γενικώς, τό δελτίον
τύπου συντάσαεται μέ Ακρίβειαν, συν

τομίαν, μέ μικράς παραγράφους καί
προπάντων Ανευ στόμφου.
Τό δελτίον τύπου δύναται νά συ
νοδεύεται Από φωτογραφίας καί νά
περιέχη στοιχεία τά όποια δεν σχο
λιάζονται. Τέλος, δύναται νά συνοδεύη κείμενα έπισήμων λόγων ή Α
νακοινώσεων.
Είς τάς έφη,μερίδας καί τά περιο
δικά καταχωρούνται καί τά Αρθρα τύ
που φίτσουρ ή ρεπορτάζ (feature ar
ticles) . Τά Αρθρα τούτα έχουν ώς
θέμα των ώρισμένας έπιτεύξεις τής
’Αστυνομίας εις τούς διαφόρους τομιεΐς τής Αποστολής της είτε τήν παρουσίασιν ώριαμένων πλευρών τοΰ έρ
γου της. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν
χρησιμοποιείται τό «φίτσουρ», διότι ή
δημοσιάτης τών ώς Ανω γεγονότων
δέν δύναται νά έπιτευχθή διά τοΰ
δελτίου τύπου. Διά τήν καταχώρισιν
δέ τού Αρθρου τού τύπου τούτου, εί
ναι Αναγκαία καί ή συνεργασία μέ
τήν διεύθυνσιν τής έφη,μερίδος ή τού
περιοδικού.
Πρός τόν Τύπον άποστέλλσνται
τά πρές - κιτς (press - kits) (φάκελλοι μέ δημοσιογραφικόν ύλικόν ή
διαφωτιστικά έντυπα) , συνήθως δμως οί φώκελλοι ούτοι διανέμονται
έπ’ ευκαιρία μιας πρές κόνφερανς.
Περαίνοντες τά περί Τύπου όφείλομεν νά εΐπωμεν, δτι ή είδησεογραφία γενικώς ένταΰθα δέον δπως πραγματοποιήται έντός τών πλαισίων, τά
όποια καθορίζει ή λειτουργία τής
’Αστυνομίας, λαμβανομένου ύπ’ δψιν
δτι ή Αποστολή καί οι σκοποί τής ’Α
στυνομίας είναι διάφοροι Από έκείνους τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως.

2. Περιοδικόν έντυπον τής όργανώσεως (Χάουξ δργκαν)
ΠΓ Ο Ι1ΕΡΙΟΔΙΚΟΝ έντυπον τής
Όργανώσεως (House O rgan),
τό όποιον Απεδόθη είς τήν έλληνικην

μέ τόν δρον «ϋεριοδικόν τής Έ πιχειρήσεως», είναι έν μέσον έκ τών πλέον
τυποποιημένων Αλλά καί έκ τών άρχαιοτέρων τοιούτων.
Σήμερον δέν υπάρχει εις τήν ’Α
μερικήν καί τήν Ευρώπην οικονομι
κή μονάς, όργάνωσις έν γένει ή ύπηρεσία, ή όποια νά μή διαθέτη τοιοΰτον έντυπον.
Είδικώτερον ώς πρός τήν ’Αστυνο
μίαν, δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι δλαι
σχεδόν αί Άστυνομίαι τών χωρών
τοΰ έλευθέρσυ κόσμου έκδίδουν Χάουζ ’Όργκανς. Σκοπός τού ώς Ανω
έντύπου είναι ή δημιουργία τοΰ πνεύ
ματος τής συναδελφικής Αλληλεγ
γύης (espit de corps), ή καταχώρισις Αρθρων καί ειδήσεων Ιπαγγελματικής, έπιστημονικής καί μορφω
τικής χροιάς- ή δημοσίευσις ειδήσε
ων άφορωσών τήν κοινωνικήν ζωήν
τών Αστυνομικών, γενικώς, ειδήσεων
αί όποίαι παρουσιάζουν είς τό κοινόν
τήν ’Αστυνομίαν καί τάς δραστηριό
τητας αυτής καί συντελούν είς τήν
δημιουργίαν τοΰ γοήτρου καί τοΰ κύ
ρους της.
Τό Χάσυζ Ό ργκ α ν γενικώς δέν
έχει πάντοτε τήν ιδίαν μορφήν. Υ 
πάρχουν Χάσυζ Ό ργκα νς μέ δλίγας
σελίδας, δπως ύπάρχουν καί τοιαΰτα
πολυσέλιδα, συχνά έφάμιλλα τών κα
λυτέρων περιοδικών. Ώ ς πρός τάς
σελίδας του αύται κυμαίνονται συνή
θως μεταξύ 8 καί 30, Αλλά κατά μέ
σον δρον, τούτο άπστελεΐται Από 24
σελίδας περίπου.
Τέλος, τό Χάουζ "Οιργκαν δύναται
νά κυκλσφορή μεταξύ τών Ανδρών
τής ’Αστυνομίας ή Ικτός τού περιβάλ
λοντος αύτής είτε νά έχη κυκλοφο
ρίαν καί μεταξύ τών Αστυνομικών καί
μεταξύ τοΰ κοινού. Συνήθως δμως τό
Χάσυζ "Οργκαν πληροί διπλόν σκο
πόν: κυκλοφορεί καί,μεταξύ τού προ
σωπικού καί μεταξύ τοΰ κοινού, π .χ.
«Έπιθεώρησις Χωροφυλακής», «’Α
στυνομικά Χρονικά», τό ιταλικόν
«Polizia Moderna», τό γαλλικόν «Li
aisons», κλπ.

3. ’Αλληλογραφία.
τών Δημοσίων Σχέ
Ο Φ0ΡΕΓΣ
σεων χρησιμοποιεί καί τήν Αλ
ληλογραφίαν, διότι αδτη παρουσιά
ζει πλήθος πλεονεκτημάτων.
’Εν πρώτοις, ή Αλληλογραφία δύναπαι νά ύπσκαταστήση τήν προσωπι
κήν έπαφήν δταν αδτη διά διαφό
ρους λόγους δέν είναι έφικτή. ΔΓ αύ
τής έπίσης Αποφεύγεται ή διακίνησις προσώπων κ α ί έπιλύσνται θέμα153

«είναι
ο ύ ν Χρι στώ».
"Οταν ή ψυχή άτενίση πρός τόν ούράνισν χώρον, πού
είναι πλήρης κάλλους καί φωτός, τήν προσοχήν της καί
τόν θαυμασμόν της δέν Θά προσελκύσουν οϋτε ή άσύλληπττος ώροιότης τών τοπίων, ούτε αί μυριάδες τών άγγέλων
οϋτε αί ούράνιοι κοί άρμονικαί μελωδίοι τών φωτεινών πλα
σμάτων, τό όποια περιίπτσνται εις τούς ούρανίους χώρους,
άλλά τό γλυκύτστον καί άκτινοβολούν πρόσωπον τού Λυτρωτοΰ μας 'Ιησού Χριστοϋ.
Τό μέτωπόν Του είναι περιβεβλημένον μέ άπαστράπτοντα διαδήματα, όπως μας λέγει ή Άποκάλυψις τοϋ
Ίωάννου, τό δέ βλέμμα του Θά στρέφετσι πρός τούς Λυτρωμέους ύπ' αύτοΟ μέ
άνέκφροστον τρυφερότητα καί
άγάπην.
Θά ϊδουν τότε αί ψυχαί οί λυτρωθείσαι 6πό Αύτόν εις
τάς χεϊρας καί τούς πόδας του καί τό πλευρά του τά άνεΕίτηλα σημεία τού Σταυρού, καί θά πληρούνται άπό άγά
πην καί λατρείαν καί οίνον πρός Εκείνον, ό όποιος άπέθανεν έιπί τού ΣτσυραΟ διά νά μάς έλευθερώση άπό τά δεσμά
τής άμαρτίας καί άπό τόν αιώνιον θάνατον. Κύματα θείας
άγάπης θά έκπορεύωνται άπό τόν Θρόνον τού Θεού καί τοϋ
'Αρνιού τά όποια περιβάλλουν τά πάντα κοί ζωογονούν τά
ούρόνια πλάσματα.
Ο 'Απόστολος Παύλος εις τήν πρός Κορινθίους Β '
έπιστολήν του (κεφαλ. ιβ' 4,) ιμάς βεβαιώνει, ότι δταν
άνηρπάγη έν έκστάσει εις τόν τρίτον σύρανόν, είδε καί
ήκουοε πράγματα άνέκφροστα, τά όποια δηλαδή δέν ήτο
δυνατόν εις σύτόν άλλ’ ούτε καί έπιτετραμμένον νά τά
εϊπη. Έ κ τής έπιστολής λοιπόν ταύτης τού Άπ. Παύλου καί
έκ τής Άποκολύψεως τού Εύογγ. Ίωάννου, μάς άποκαλύπτεται, ότι εις τόν ούρανόν έπικρατεϊ μία ανέκφραστος
χαρά καί αρμονία άγάπης καί ευδαιμονίας.

2. Είναι ή ψυχή άναγνωρίσιμος;
Πολλοί σχολιασταί τής 'Αγίας Γραφής έπιβεβαισύν, ότι
ή ψυχή θ' άναγνωρίζεται καί θ' όναγνωρίζη τά πρόσωπα τά
όποια έγνώριοεν έπί τής γής. Τούτο δέ άσφαλώς προκύ
πτει έκ τής παραβολής τού Λαζάρου. Πρός τήν γνώμην
τούτην συφωνοϋν κοί άί Πατέρες τής Εκκλησίας, 'Ιω άν
νης ό Χρυστόσταμος, Βασίλειος ό Μέγας, Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, ό Μέγας 'Αθανάσιος καί άλλοι. Ά π ό τήν Κ.
Διαθήκην παρατηρούμεν, ότι ό Μωϋσής καί ό Ήλι'ας ένεφονίοθησαν εις τό όρος κατά τήν Μεταμόρφωσιν συζητούντες μέ τόν Ίηοούν. Οί τρεις μαθηταί τοϋ 'Ιησού, οί όποιοι
ήσαν θεαταί τής σκηνής ταύτης, άνεγνώριοαν αμέσως τήν
ταυτότητα τών δύο τούτων προσώπων.
Ή μεταβατική κοί προσωρνή αϋτη μορφή τήν όποιαν
ένδύεται ή ψυχή είναι ένα είδος πνευματικού οργάνου χά
ρις εις τό όποιον αί ψυχαί δέν συγχέονται μεταΕύ των,
άλλ' είναι άναγνωρίσιμοι.
’Έχσμεν λοιπόν τήν πσρήγορον ελπίδα όσοι έχάσαμεν προσφιλή μας πρόσωπα, τά όποια άπεχαιρετήσαμεν εις
τό χείλος τού τάφου μέ σπαραγμόν καρδίας, ότι θά τά ίδω
μεν καί πάλιν έκ νέου καί δέν θά άποχωρισθώμεν πλέον
άπό αύτά. Οί δεσμοί τοϋ αίματος καί τής φιλίας τής παρούσης ζωής θά λάβουν εις τήν μέλλουσαν ζωήν ένα χ α 
ρ α κ τ ή ρ α πνευματικόν, ό όποιος δέν θά είναι διόλου άσυμβίβαοτος μέ τήν ζωήν έκείνην.

3. Άνάστασις τών νεκρών.
Μετά τόν θάνατον τοϋ σώματος, ή ψυχή, έάν μέν αί
πράΕεις της εις τήν ζωήν ήσαν κατά Θεόν, πηγαίνει εις
τόν τόπον τής παρακλήσεως, ή τόν Παράδεισον, όπως λέ
γει ή Κοινή Διαθήκη, έάν δέ ήσαν κσκαί, μεταβαίνει εις
τόν τόπον τής όδύνης, ή τήν κόλασιν
Εις τούς τόπους όμως αύτούς ή ψυχή δέν θά μείνη
αιωνίως. Θά πορσμείνη μόνον μέχρι τής Δευτέρας Παρου
σίας τού Υιού τού Θεού καί τής άνσστάσεως τών νεκρών.
Εις τούς τόπους αύτούς, εις τούς όποιους ή ψυχή τιμωρεί
ται ή άμοίβεται, ούτε ή άμοιβή είναι πλήρης, ούτε καί ή τι
μωρία. Τήν πλήρη άμοιβήν ή τιμωρίαν θά λάβη ή ψυχή μετά
τήν άνάστασιν τών νεκρών, κατά τήν γενικήν κρίσιν. Έ ν
τφ μεταΕύ όμως θά έχη ή ψυχή μόνον ένα μέρος τής εύτυχίας ή τής δυστυχίας, τήν όποιαν θά έχη ολόκληρον μετά
τήν Δευτέραν Παρουσίαν. Ή ψυχή θά έχη συνείδησιν τοϋ
έουτοϋ της καί θά γνωρίζη κάλλιστα διατί άμείβεται ή διατί
τιμωρείται. Θά ένθυμήται τάς πράΕεις της, τά πρόσωπα καί
τά πράγματα, μέ τά όποια ήσαν συνδεδεμένα αί πράΕεις
αύταί.

Ή Χριστιανική Θρησκεία δέχεται κοί διδάσκει τήν άνάστσσιν τών νεκρών. "Ολη ή διδασκαλία τών μαθητών τοϋ
Σωτήρος, καί κυρίως τού Άπ . Πούλου, εϊχεν ώς κέντρον
τήν
' Α ν ά σ τ α σ ι ν
τοϋ
’I . Χ ρ ι σ τ ο ύ ,
ή
όποια αποτελεί τήν έγγύησιν καί τής ίδικής μας άναστάσεως. Ψυχή καί σώμα θά είναι ήνωμένα εις τήν αιωνιότητα.
Ποιον τό σώμα αύτά; Εις τήν έρώτησιν σύτήν, τήν άπάντησιν ιμάς δίδει τό δέκατον πέμπτον κεφάλαιον τής Α '
'Επιστολής τοϋ Άπ. Παύλου πρός Κορινθίους, ό όποιος λέ
α ύ τ ό θά ε ί ν α ι
π ν ε υ 
γει ότι τό σ ώ μ α
μ α τ ι κ ή ς
φύσεως.
Μέ ώραίας έκφράσεις καί ύψηλά νοήματα, ό Απόστο
λος Παύλος διδάσκει, στι τό έπίγεισν σώμα είναι ό σπόρος
άπό τόν όποιον θά γεννηθή τό ούράνιον σώμα
"Οπως δέ μεταΕύ τού σπόρου πού έφυτεύθη καί τού
φυτού πού έβλάοτησεν άπό αύτόν, αν καί ύπάρχει ταύτότης σπερματικής βάσεως καί έν τούταις ούδεμία ταύτότης
όγκων, σχήματος καί ποιοτικής άΕίας ύπάρχει, όμοίως καί
τά σώματα πού θ' άνοστηθοΰν θά έχουν κοινόν μόνον τόν
πυρήνα, ένώ θά είναι έντελώς διαφόρου ύλης. Θά έχουν
δηλαδή άσυγκρίτως τεράστιον ύπεροχήν.
Ή ψυχή λοιπόν θά είναι ήνιμμένη μέ τό νέον σώμα πού
θά είναι γεμάτσν λαμπρότητα, κάλλος καί ζωήν, δμοισν μέ
τό άπαστρόπτσν κοί άκτινοβολούν σώμα τό όποιον έφερεν ό
Κύριός μας Ί. Χριστός κατά τήν μεταμόρφωσιν του.

4. Ή κ ρ ί σ ι ς .
Μετά τήν άνάστασιν τών νεκρών έρχεται ή ώρα τής
κρίσεως.
Ό Εύογγελιστής Ματθαίος μετά τήν περιγραφήν τής
θλίψεως τών έσχάτων ήμερών καί τής έπεκτάσεως τού κα
κού εις τό έσχατον δριον, μάς δακτυλοδεικτεί τό «σημεϊον»
τού Υιού τοϋ άνθρώπου, ήτοι τόν Σταυρόν έπί τού όποιου
ό Χριστός άπέθανε διά τάς άμαρτίας μας.
Τότε ό μεγάλος καί λευκός θρόνος στήνεται εις τό
μέσον τής γής. Καί άλλοι θρόνοι στήνονται διά τούς Α π ο 
στόλους καί τούς άγιους.
Τά πάντα είναι έΕαιρετικώς επίσημα. Τό σόμπαν σειέ
ται. Τά στοιχεία τής φύσεως άναλύονται. Αί δυνάμεις τών
ούρανών σειόνται. Ό ήλιος καί ή σελήνη κρύπτουν τό φώς
των.
Ή άρχαγγελική σάλπιγΕ ακούεται. Εις τό κέλευσμά
της τά μνημεία άνοίγονται και άπό παντού άναπηδοΰν οί
νεκροί. Προχωρούν όλοι ένώπιον τού Θρόνου τού Άρνίου,
δηλαδή τού Λυτρωτοϋ Χριστού.
Τά Βιβλία άνοίγονται, τά βιβλία δηλ. τής συνειδήσεως
ένός έκάστου. Αλλά κοί άλλο βιβλίον άνοίγεται τό β ιβλί ον
τής
ζωής,
δηλαδή τό βιβλίον τού Εύαγγελίου έπί τή βάσει τού όποιου θά διεΕαχθή ή δίκη.
Είναι δ έ ή κ ρ ί σ . ς
αϋτη
ή τ ελειωτ' κ ή. Θέτει τήν σφρογϊδα της εις τήν άνθρωπίνην ιστο
ρίαν.
«Τούς γάρ π ά ν τ α ς ήμάς φανερωθήναι δει έμ
προσθεν τού βήματος τού' Χριστού, ίνα κσμίσηται έκαστος
τά δ.ά τού σώματος πρός ά έπραΕεν, είτε άγαθόν, είτε κα
κόν»·.»^' Κορινθ. ε' 10, ΠρσΕ·, κδ.. 15)· Είναι δέ ή κρίοις
άτομική καί λεπτομερής
«Μέλλει γάρ δ υίδς τοδ άνθρώπου ίρχεοθαι έν τ?) Δόξγ)
Αδτοδ καί τότε άποδώσει Ικάστψ κατά τήν πράξιν αδτοδ».
(Ματθ. ιστ' 2 7).
» κ6' 1— 14.
Τό βλέμμα τού Χριστού έν ριπή όφθαλμοΰ θά είσδύη
καί θά έρευνρ τά πάντα καί θά διαγράψη αυτοστιγμεί ό,τι
είχε κάμει ό κάθε άνθρωπος. Κάθε χριστιανός κατά τήν
πανηγυρικήν έκείνην στιγμήν θά ϊδη τό έργον του, τά αίτια
πού τό/ ώθησαν νά ένεργήση κσΓ αύτόν ή έκείνον τόν
τρόπον. Μ έ μίαν λέΕιν, θά ϊδη όλην του τήν ζωήν.
Τότε θά ιρανή, αν εις τήν ζωήν μας ύπάρχουν πράΕεις
έμπνεομέναι άπό τό άγιον Πνεύμα, πού θά έΕέλθσυν νικη
φόροι άπό τήν δοκιμασίαν ή όχι. Ό Απόστολος Παύλος πα
ρομοιάζει τήν ζωήν τών Χριστιανών μέ άγώνα δρόμου εις
τό τέρμα τοϋ όποιου έάν νικήση θά λάβη τό βραβεϊον.
Μέ τά ς π ρ ά Ε ε ι ς
του,
ό κάθε
άν
θρωπος
ύφαίνει
εις τήν
γ ή ν σύτήν
τό
φ ό ρ ε μ α
πού
θά
φορέση,
δ τ α ν
θά
έ μ φ α ν ι σ θ η
έ ν ώ π ι ο ν
τοϋ
Ούρανίου
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ .
(Συνεχίζεται)

Μεταξύ τών Αστυνομικών Περιοδικών τής Ευρώπης έξέχουοαν
θέσιν κατέχει τό ήμέτερσν «'Αστυνομικά Χρονικά». Εις τάς φω
τογραφίας μας: Δεξιά, δύο χαρακτηριστικοί σελίδες του. Κάτω,
συλλογή έξωφύλλων τών «'Αστυνομικών Χρονικών».

rfVNOMIKA
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I

τα τά όποια θά Απήτουν συζητήσεις
καί πολλάς προσωπικάς έπαφάς.
Τέλος, τό δι’ Αλληλογραφίας «μή
νυμα» συγκροτείται περισσότερον
διότι Αρχειοθετείται, παραμένει δέ
έπ’ Αρκετόν χρόνον έπί τού γραφείου
τού παραλήπτου καί έντός τοϋ χώρου
της έργασίας του. Βασικοί δμως προ
ϋποθέσεις δια τήν χρησιν γενικώς της
Αλληλογραφίας ώς μέσου Δημοσίων
Σχέσεων είναι ή σαφήνεια, ή συντο
μία, ή ευγένεια, ή καλή παρουσίασις,
ή παροχή έξηκρ ιδωμένων πληροφο
ριών καί, τέλος, ή τήρησις ώρισμένων προϋποθέσεων υπαγορευόμενων
ύπδ τών κανόνων, οί όποιοι διέπουν
τήν Αλληλογραφίαν.
ΕΙς τήν κατηγορίαν τής Αλληλο
γραφίας Ανήκουν κυρίως αί έ γ κ ύκλιοι, τα τ η λ ε γ ρ α φ ή 
ματα,
α ί κ ά ρ τ α ι καί αί
έπ ι σ τ ο ο λ α ί .
ΕΙς τόν ιδιωτικόν έπιχειρηματικόν τομέα, δ συχνότερον χρησιμο-

ι

Όλαι at Άστυνομίαι τοδ κό
σμου έκδίδουν Χάους Όργκανς, δηλαδή έπαγγελματικά περιοδικά. Σκοπός των ή
καταχώρισις άρθρων καί εΐδήσεων έπαγγελματικής, έπιστημονικής καί μορφωτι
κής χροιάς, ώς και ή δημοσίευσις ειδήσεων άφορωσών
τήν κοινωνικήν ζωήν τών Α
στυνομικών, γενικώς, ειδήσε
ων, at όποια παρουσιάζουν είς
τό κοινόν τήν ’Αστυνομίαν και
τάς δραστηριότητας αυτής.
ποιούμενος τύπος Αλληλογραφίας εί
ναι ή κΑρτα, διά τής όποιας παρέ
χονται πληροφορίαι περί προϊόντων ή
ύπηρεσιών καί δίδονται έπεξηγήσεις
έπί ώριαμένων θεμάτων κλπ. Είς τόν
τομέα τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιεί
ται περισσότερον ή έγκύκλιος τόσον
δι’ ύπη:ρεσιακούς λόγους, δσον καί
διά σκοπούς ’Εσωτερικών Δημοσίων
Σχέσεων.
Χρησιμοποιείται έπίσης καί ή έπιατολή, ή όποια έχει τό πλεονέκτημα
δτι δημιουργεί μεταξύ Αποστολέως
καί παραλήπτου μίαν λίαν φιλικήν
Ατμόσφαιραν δταν ύπάρχη δ κατάλ
ληλος τρόπος έκφράσεως Ιδεών καί
Α πόρω ν. Ή ’Αστυνομία Απανίά έ
πίσης, είς τινας περιπτώσεις, καί είς
έπιστολάς κατοίκων τής περιοχής τοϋ
’Αστυνομικού Τμήματος. Ούτως ’Α
στυνομικά τμήματα είς Ευρώπην καί
’Αμερικήν Απαντούν διά τού Διοικητού αυτών είς έπιστολάς πολιτών

παρέχοντα διευκρινίσεις, πληροφορί
ας, εύχαριιστούν δέ διά τυχόν ύποδείξεις. Τήν έπιστολήν χρησιμοποιούν
έπίσης τά στελέχη τής ’Αστυνομίας
έπ’ ευκαιρία διαφόρων περιστάσεων
καί ιδίως δι’ έθιμοτυπικούς λόγους.
Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, ή
χρήσις τής έπιστολής είναι έπιβεβλημένη διότι ή έκπλήρωσις τών έθιμοτυπικών υποχρεώσεων είναι ίδιον
κοινωνικού καί πεπολιτισμένου Αν
θρώπου .

4. Διάφοροι έκδόσεις
είς τήν κατηγορίαν τού
Τ ΕΑΟΣ,
γραπτού λόγου υπεισέρχονται
καί αί διάφοροι έκδόσεις, αί όποΐαι
τίθενται είς κυκλοφορίαν όπό τής ’Α
στυνομίας. Αί έκδόσεις αύται έχουν
σκοπόν νά δημιουργήσουν τήν συμπά
θειαν, τό γόητρον καί τό κύρος αυτής
είς τό κοινόν, νά ένημερώσουν δέ
τούτο έπί διαφόρων θεμάτων π .χ.
τουρισμού, τροχαίας, προλήψεως τρο
χαίων ή Αλλων Ατυχημάτων κλπ. καί
νά αυμβάλουν γενικώς είς τήν έκπλήρωσιν τής κοινωνικής Αποστολής τής
’Αστυνομίας. Έπίσης νά χρησιμεύ
σουν ώς έγχειρίδια ή ένημερωτικά
φυλλάδια διά τά Αστυνομικά δργανα.
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπά
γονται τά πόσης φύσεως έντυπα, ή
τοι έπαγγελματικοΰ, μορφωτικού καί
έκπαιδευτικοΰ χαρακτήρος, τά όποια
είναι Απαραίτητα διά τάς Ανάγκας
τών διαφόρων ύπηρεσιών τής ’Αστυ
νομίας.
Υπάγονται έπίσης είς τήν κατηγο
ρίαν ταύτην οί όδηγοί, τά διάφορα
δελτία, φυλλάδια (πάμφλετς ή προσπέκτους) καί αί έκδόσεις γοήτρου—
π .χ . παρ’ ήμΐν τά έτησίως έκδιδόμενα «Πεπραγμένα» τής Ελληνικής
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυν. Πό
λεων καί αί έκδόσεις (λευκώματα)
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. «Τά 40
χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων» καί
«Τά 50 χρόνια τής ’Αστυνομίας Πό
λεων». Αί τελευταΐαι έχουν σκοπόν
νά παρουσιάσουν τήν ’Αστυνομίαν είς
τό κοινόν μέ τό καλύτερόν της πρόσωπον. ’Ενταύθα συμπεριλαμβάνονται
καί τά διάφορα φωτογραφικά Αλμπσυμς, τό Ιστορικόν ώς καί τά πεπρα
γμένα ή αί έκθέσεις δραστηριότητος
τών Σωμάτων τής ’Αστυνομίας.
’Επίσης ή ’Αστυνομία έκδίδει κατ’
έτος ήμερολόγια έπιτοίχια ή μέ τήν
μορφήν «Ατζέντας», παραλήπται τών
όποιων είναι τό σύνολον τών Ανδρών
τής ’Αστυνομίας, φίλοι αυτής καί εόρύ τμήμα τού κοινού. .
(Συνεχίζεται)

έΚοίησις

ΕΝΩ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ Ε Σ
Στόν Ανεμοστρόβιλο τών παθών
(σου
δέν σκέφτηκες τόν θάνατο.
Μέ τήν Αχόρταγη δίψα σου
γιά κατακτήσεις,
έκανες σύννεφο
τις ήθικές σου Αξίες.
Γνώριζες δτι ύπάρχσυν σύνορα
στή χώρα τών άνείρων.
"Ομως τά πέρασες,
Αφήνοντας πίσω σου συντρίμ
μ ια .
Κανένα σημάδι, πού νά σέ θυ(μίζει
δέν έμεινε.
Δέν κέρδισες, παρά μονάχα
τήν καταφρόνια!. .
Γιατί;
’Ενώ μπορούσες.. .
ΣΩΤ.

Κ Ο Λ Π Ε Τ ΙΝ Ο Σ
'ΑστυψύλαΕ

Διόρθωσις
ημαρτημένων
Είς τό ύπ’ άριθ. 451 τεύχος
τού μηνός Δεκεμβρίου 1973
τών «’Αστυνομικών Χρονικών»
καί είς τήν σελίδα 956 αυτού,
ένθα γίνεται λόγος περί τοϋ έν
Θεσσαλονίκη πραγματοποιηθέντος Διεθνούς ’Επιτημονικού
Συνεδρίου, μέ θέμα τήν κατα
στολήν τής παρανόμου καταλήψεως Αεροσκαφών, παρεισέ
φρησαν δύο βασικά λάθη, τών
όποιων κρίνεται Απαραίτητος ή
διόρθωσις: α) Ό "Ελλην Κα
θηγητής καί διακεκριμένος
Ποινικολόγος κ. Βουγιούκας, δστις ώς γνωστόν είναι καί τα
κτικός συνεργάτης τών ’Αστυ
νομικών Χρονικών, άναφέρεται
ώς Βούλγαρης καί β) 0 Ειση
γητής τού Συνεδρίου, Σουηδός
S U N D B E R G χαρακτηρίζεται
ώς Ποινικολόγος, ένφ είναι τού
Συγκριτικού Δικαίου.
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ΚΕΙ
Κ Α Θ Ω Σ σκαρφαλώνουμε
γιά τόν Υμηττό, τόσο κον
τά οπήν πολυθόρυβη πολιτεία κι
μως τόσο βυθισμένο στήν πληθω
του.ήρομία, βρίσκεται τό μοναστήρι τής
Καισαριανής, πού ή ιστορία του περνά
ει άπό τό Βυζάντιο γιά νά φτάση όμως
σέ ακόμα παλιότερσυς καιρούς. Ό χώ
ρος πού βρίσκεται κλείνει λίγο τόν άττ»κό όρίΖοντα, σά νά θέλη νά τονίση πε
ρισσότερο τήν άνόγκη τής μονοξιάς καί
της γαλήνης. Οί πρώτοι κτήτορες ήθε
λαν νά βλέπουν περισσότερο μέσα
τους κοί λιγώτερο γύρω τους. Νά
βλέπουν βαθιά
τό
μεγαλείο τοϋ
Θεού. Τό νερό τής άρχαίας πηγής, πού
ήταν αφιερωμένη στήν Αφροδίτη, δροσι'Ζει καί σήμερα τούς προσκυνητές. Κ '
ήταν λένε άπό τήν άρχοιότητα τό νερό,
παρηγοριά κ' έλπίδα γιά τις γυναίκες
πού δέν έκαναν παιδιά. «Εις τήν πηγήν
τούτην κστ' άρχαϊον έθος — γράφει ό
άρχαιαλόγος Λσμπάκης στή μελέτη του
γιά τό μοναστήρι πού δημοσιεύθηκε στό
περιοδικό «Παρνασσός» τό 1881 — τή
έορτή τής όναλήψεως, ότε τελείται ή
γνωστή τής Καισαριανής πανήγυρις, με
τά τήν θειον λειτουργίαν άναβαίνουοιν
οί ιερείς καί ό λοός καί ψάλλεται ή άκολουθία τοϋ μικρού αγιασμού' ό δέ λα
ός κστ άρχαιοτάτην παρόδοσιν πιστεύ
ει ότι τά ϋδατα τής πηγής τούτης κατά
τήν έποχήν μόνον έκείνην άπό μέν τού
μεσονυκτίου τής παραμονής τής έορτής
άρχονται άναβαίνοντα, κατά δέ τήν έπιτέλεσιν τού άγιοαμοΰ έκχειλίζουσι καί
μετά τόν άγιοσμόν άπσσύρονται ώς τό
πρότερσν μή παρέχοντα πλέον τό θέα
μα τούτο είμή μόνον κατά τό έρχόμενον
πάλιν έτος τήν ήμέραν τής Άναλήψεως,
έφ' ώ χαίροντες άνσχωροΰοιν έπευχόμενοι άλλήλοις καί τοϋ χρόνου. Τών χω
ρικών δέ πλείστοι καί τών εύλαβών έχουσι μεθ' έαυτών φιάλας καί άποκομί£ουσιν οίκοι τό προηγουμένως άγιοσθέν
τούτο τής πηγής ύδωρ».
Περί τής ύπσρΕεως αρχαίου ιερού, άφιερωμένου μάλλον στήν ’Αφροδίτη, οί
άρχαιολόγοι δέν έχουν άμφιβολίες. Τά
σωίάμενα λείψανα άρχαίας τέχνης, με
ταξύ τών όποιων κοί τρία κιονόκρανα
ιωνικού ρυθμού, τά έντειχισμένα στήν
έκκλησία τού μοναστηριού, είναι αποδει
κτικά στοιχεία άρκετά γιά νά στηριχθή
ή όποψις αύτή. Ή ϊδρυσις πάντως τού
μοναστηριού τοποθετείται στάν 10ον
μ.Χ. αιώνα.
Τό Μοναστήρι παρουσιάζει άπό τήν
πρώτη κιόλος περίοδο ιδιαίτερο ένδιαφέρον, ώς μοναστικό καί έκπολιτιστικό
κέντρο. Τήν ιδιαίτερη έκτίμησι πού όπελόμβανε καί άπό μέρους τοϋ Πατριαρ
χείου φανερώνει πατριαρχικό σιγίλλιο
τού 1678, όπου έπισημσίνεται ή άνεξσρτησία τοϋ «ιερού καί σεβασμίου μοναστη
ριού τής Ύπερογίος μου Θεοτόκου τής
Καισαριανής έπικεκλημένον τοϋ κατά τό
Υμήττιον όρος τών ’Αθηνών», κατά τήν
έκφροσι τού Οικουμενικού Πστριάρχου
Διονυσίου. Τό σιγίλλιο σύτό δέν έπέτρεπε τήν παρέμβοσι τού Μητροπολίτου 'Α 
θηνών στήν διοίκησι καί διαχείρισι τού
Μοναστηριού. Γράφει χαρακτηριστικά τό
αποκαλυπτικό αύτό έγγραφο: «Τό δέ ιε
ρόν αύτό μοναστήριον σύν τώ ίδίω μετσχίω τής Παναγίας Παντσνάσσης κατά
τά άρχαϊα αυτού προνόμια ύπάρχη διά
παντός πάντη καί παντοίως έλεύθερον
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καί άσύδατον τελείως μετά πάντων των
κτημάτων καί άφιερωμάτων αυτών κινη
τών τε καί άκινήτων, καί άδούλωτον,
καί άκαταπάτηταν καί άνενόχλητον καί
άνεπηρέαστσν, μηδενός τών πάντων ι
ερωμένου καί λαϊκού, καί αύτοϋ τοϋ κα
τά τόπον μητροπολίτου ’Αθηνών, έχονtoc άοειαν κατεπεμβσινειν αυτού ποτέ
κοί κσπεΕουσιάζειν ,ή ζητεϊν λαμβάνειν
Τι όλατελώς, άρκουμένου μόνω τφ μνημασύνω αύτοϋ, καθάπερ
έοόθη αύιφ
καθ άποΕ, τό μνημονεύεαθαι δηλονότι
έν αύτψ κατά πάσας τάς ίεράς τελειτάς».
Στό ίοιο αύτό σιγίλλιο ό Πατριάρχης θά
Γονίση πώς «έκπαλαι τήν
έλευθερίαν
ούτής διά γραμμάτων άρχαίων εϋρομεν
έχει», πράγμα πού σημαίνει πώς άπό τήν
άρχή τής ίορύαεώς της ή σταυροπηγια
κή μονή τής Καισαριανής άπελάμβανε
πλήρους άνεζαρτησιας καί ειδικών προ
νομίων. Τά δικαιώματα αύτά τής άφηρέθησαν, γιά μικρά χρονικά διαστήματα,
στό τέλος τού 17ου οίώνος καί τόν
Μάιο τού 1716. Ή τελική προσάρτησι
τής μονής στή Μητρόπολι 'Αθηνών θά
γίνπ ατά 1790, όταν κινδύνευε ν' άφανισθή άπό τόν τύραννο Χατζή 'Αλή Χασεκή πού διαφέντευε τότε τήν 'Αθήνα.
Κατόπιν άφιερωτικού γράμματος τών
προκρίτων τής πόλεως, πού μάς διέσω
σε ό Κομπούραγλου, κρίθηκε εύλογο
γιά νά περισωθή, νά προσσρτηθή στή
Μητρόπολι Αθηνών. Κι' άν σώθηκε άπό
τά νύχια τού τυράννου Χασεκή, τό μονοστήρι θά περάση άπό δώ καί πέρα
στήν ιστορική μνήμη.
Κέντρο θρησκευτικό άλλά καί γενικώτερα έκπολιτιστικό, ύπήρΕε τό μοναστή
ρι τής Καισαριανής σέ όλη τήν διάρκεια
τής δημιουργικής του πορείας. Παρουσία
λυτρωτικής χαράς καί πνευματικό άγλάίσμα. 'Ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τής
τουρκοκρατίος ύπήρΕε θερμοκήπιο τών
έλπίδων, ένα άπό τά πολλά, τού Γένους.
Σπουδαίοι λόγιοι, ήγούμενοι ή καί άπλοι
καλόγεροι, έδιναν μέ τήν παρουσία καί
τό λόγο τους καρτερία καί δύναμι καί
βοηθούσαν τήν ψυχική προετοιμασία
τών σκλαβωμένων γιά τό θαύμα τής 'Ε 
θνεγερσίας. 'Ανάμεσα στους ήγουμένους πού διοκρίθησαν είναι ό Παΐσιος
Βουλισμάς, ό 'Ιερόθεος καί ό 'Ιεζεκιήλ
Στεφάκης. 'Ιδιαίτερα γιά τήν προσωπι
κότητα τοϋ 'Ιεζεκιήλ έχομε δύο χαρα
κτηριστικές μαρτυρίες σπουδαίων Εένων περιηγητών: Τού Σπόν πού έπεσκέφθη τό μονοστήρι τό 1675 καί τοϋ
Ούίελλερ, πού πήγε, τήν ίδια σχεδόν
περίοδο, σ' αύτό. « Ό σημερινός ήγούμενος τοϋ μοναστηριού — γράφει ό Σπόν
— ονομάζεται Στεφάκης. Τόν έπισκεΦθήκαμε καί διαπιστώσαμε πώς είναι
άντρας λόγιος πού γνωρίζει άριστα τήν
άρχοία έλληνική φιλολογία, τήν άρχοία
ιστορία καί τήν ιατρική. 'Εκτός αύτοϋ
είναι καί καλός φιλόσοφος καί μάλιστα
θερμός Πλατωνιστής». Ό Ούίελλερ θά
πή έΕ άλλου πώς «ό ήγούμενος 'Ιεζεκιήλ
Στεφάκης είναι άντρας σοφός. Γνωρίζει
τήν άρχοία έλληνική καί τό ίδιο τήν λα
τινική καί μοιάζει περισσότερο μέ για
τρό παρά μέ θεολόγο». Σπουδαίος ύπήρΕε ώς προσωπικστης καί ό ήγούμενος
'Ιωσήφ, πού διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο καί στήν Έπανάστασιν τού Είχοσιένα.
Τό μονοστήρι τής Καισαριανής θεω
ρείται, δίκαια, σάν ένα άπό τά πιά λαμ

πρά μνημεία τού Βυζαντίου, τόσο γιά
τήν άρχιτεκτονική του όσο καί τήν έσωτερική του διακόαμησι. Ό καθηγητής
τής ιστορίας τής τέχνης τού πανεπιστη
μίου τού Γκράς 'Ιωσήφ Στριγόφσκη, πού
τό έπεσκέφθη τό 1889 καί πραγματο
ποίησε ειδικές έρευνες σ' αύτό, διετύπωσε εύστοχες πορατηρήσεις γύρω άπό
τήν άρχιτοκτονική καί τήν δισκόσμησι
σέ ειδική μελέτη του. «Σπάνια — θά πή
— μπορεί νά βρεθή κτίριο πού νά δείχνη
μέ τόση σαφήνεια κι έτσι τέλεια τόν εύ·
ρύτατσ διαδεδομένο τύπο τών μικρών
βυζαντινών έκκλησιών.
Πρόκειται γιά
ένα τυπικό κτίριο καί ώς πρός τήν τοι-

πρώτα ότι μέ ούτά διοφωτίζοντοι όί χρό
νοι μεταβιβάσεως άπό τήν άρχοία ατή
χριστιανική τέχνη
καί ιδιαίτερα κατά
τόν Δ ' αιώνα. Στά Αθηναϊκά γνωστά
κοσμήατα τής περιόδου αύτής φανερώ
νεται μικρή έΕέλιΕι τών ιωνικών κοσμη
μάτων έκείνων πού τήν πλσυσιωτάτη άνάπτυΕί τους βρίσκουμε στό Έρέχθειο.
♦ Κατά τούτα, τόν 4αν αιώνα βρισκόμαστε
ώς πρός τήν άρχιτεκτονική δισκόσμησι
στό στάδιο τής τέλειας έντοπίου έ€αακήσεως τής τέχνης, ή όποια άπό τόν
Ε ’ αιώνα παραγκωνίζεται ύπό τής Βυ
ζαντινής έπιδράαεως καί εισαγωγής
καλλιτεχνημάτων. Δεύτερο πόρισμα εί

Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Α Μ Ν Η Μ ΕΙΑ
ΤΗΣ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

T O MONXCTHPI
THC
KXICA.PIXNHC
Τοϋ Δ. Σ Τ Α Μ Ε Λ Ο Υ
Λαογράφου - Λογοτέχνου
χοδάμία, όσο καί τήν δισκόσμησι. Καί
όπως μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό
τήν κάτοψι άνήκει ίσως στόν ΙΟον αιώ
να. Αλλά δέν είναι ή Καισοριανή άΕια
λόγου μονάχα γιά τήν άρχιτεκτονική τής
αρχαίος έκκλησίας. Καί στά μεταγενέ
στερα προσκτίαματα, στό νάρθηκα καί
στό πσρεκκλήσιο, άκόμα στά κελλιά καί
τούς Εενώνες, βρίσκομε διακοσμητιικά
τεμάχια πού άπστελούν Εεχωριστή σειρά
ιδιαίτερα ένδιοφέρουοα, στό γενικό διακοσμητικό τύπο τής χρστιανικής 'Ελλά
δος. Είναι γνωστό ndjo πουθενά άλλοϋ
δέν έγινε μετοβαλή τόσο μεγάλη μεταξύ
τοϋ έκφραστικοϋ τρόπου τού άρχσίου
κοί τού βυζαντινού, όσο στόν άρχιτεκτσνικό διάκοσμο. Γιά τό λόγο όμως αύ
τό προκαλεϊ ιδιαίτερο ένδιαφέρον τό γε
γονός τής διασώοεως στήν Καισοριανή
σειράς άνθεμίων τών χριστιανικών χρό
νων έπεΕειργααμένων κατά τό άρχαίο
έλληνικό τρόπο». «Ή μελέτη τών μνη
μείων τής Καισαριονής — συμπεραίνει
ό Στριγόφσκη — μάς όδηγεϊ σέ πορίσμα
τα άπό δύο πλευρές άΕιόλογα γιά τήν
έρευνα τής ιστορίας τής τέχνης. Καί

ναι τό μαρτυρούμενο γεγονός ότι ή Βυ
ζαντινή αύτή έπίδροσι δέν έμάρανε όλα
τά σπέρματο τής ούτόναμης καλλιτεχνι
κής παραγωγής».
Τό μοναστήρι τής Καισαριανής πα
ρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί γιά
τό λουτρό πού υπήρχε σ' ούτό. Ή διάσωσί του ώς τις μέρες μας έπιτρέπει
ατούς άρχαιολόγους νά έχουν σοφή ει
κόνα τού ρόλου τών μοναστηριών. «Τό
λουτρόν τής Κσισαριανής είναι εις ήμάς πολύτιμον, γράφει ό άκαδημοϊκός
'Αλ. Όρλάνδος στό βιβλίο του «Μονα
στηριακή άρχιτεκτονική», διότι σωζάμενον άκέραιον δεικνύει καί τόν τρόπον
καλύψεως τού μέσου οίκου δΓ ήμισφαιρικοϋ τρούλλου φερομένου ύπό σφαιρι
κών τριγώνων, μέ όκτώ παράθυρα διειαδύοντα εις τόν θόλον έμφανιζόμενα δ'
έΕωτερικώς έπί χομηλής σφενδόνης.
Μάς διδάσκει δέ έπίσης καί τόν τρόπον
φωτισμού τοϋ λουτρού διά μικρών μονολόβων, ύψηλά τοποθετημένων παραθύ
ρων, ών έν μόνον διεσώθη καί εις τό άΣυνέχεια εις τήν σελ. 172 )
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ΙΑ Ο Ν Ε ΙΡ Ε Μ Ε Ν Η βασίλισσα έξωτικής ομορφιάς φαντάζει ή πρωτεύου
σα τής Πελοπόννησου, ή Πάτρα, καθώς ξα
πλωμένη νωχελικά στον κόλπο άναπαύεται
αιώνες τώρα, τρισευτυχισμένη γιά τήν εύλογία, πού άπλόχερα τής χάρισε ό μεγάλος
Θεός.
Μόλις πατήσης τό πόδι σου στήν όμορφη
πολιτεία διαπιστώνεις κάτι, πού δύσκολα
συναντάς σέ άλλα μέρη τής Χώρας μας.
"Οτι ή Πάτρα είναι μιά σύγχρονη, μοντέρνα
μεγαλούπολη, θαύμα θά λέγαμε νεοελληνι
κής πολεοδομικής, άπαλλαγμένη σχεδόν
παντελώς άπό τις άντιθέσεις τής άρχιτεκτονικής καί τής ρυμοτομήσεως, πού μέ στοι
χεία Βυζαντινά, Ένετικά καί Τούρκικα, έμφανίζονται πολλές πόλεις καί κωμοπόλεις
τού Μωρηά, τών νησιών καί τών άλλων πε
ριοχών τής Ελλάδος. Δεκάδες όμορφες
πλατείες μέ κήπους, συντριβάνια καί άνδριάντες τήν στολίζουν, ένω οί πλατείς δρόμοι
τήν διασχίζουν άπό τό ένα μέχρι τό άλ
λο άκρο της. Κοντά στή χάρη καί τό γούστο
μέ τό όποιο τό άνθρώπινο χέρι στόλισε τήν
πατρίδα τού Πατρέα ή φύσι, χωρίς φειδώ
σπατάληοε τό πλούσια δώρα της, τόοο πού
μαγεμένοι νά τήν τραγουδήσουν, άπό τό
πανάρχαια τό χρόνια μέχρι σήμερα, δεκά
δες ποιητές, χρονικογράφοι καί συγγραφείς,
Ό μεγάλος Παλαμάς στις «Πατρίδες» του
τραγουδάει πρώτη τήν Πάτρα έκεϊ πού «τά
μάτια του πρωτάνοιξε στή μέρα...».

Μ

«Ό που βογγάει τό πολυκάραβο λιμάνι
6π' άγριο κϋμ'
άπλώνεται δαρμόν' ή
(Χώρα,
καί δέν θυμάται μήτε σάν όνείρου Πλάνη
τά πρωτινά μετάΕια της τά πλουτοφόρα.
Λ
Πολύκαρπα τ' άμπέλια τήν πλουτίζουν
(τώρα,
τό κάστρο της φορεϊ παλαιικό στεφάνι,
δίψα τοΰ Εόνου, Φράγκου, Τούρκου άπό
(τήν ώρα
πού τό διπλοβεμέλιωσαν οΙ Βενετσάνοι.
Λ

Η Ο Μ Ο ΡΦ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟ Υ
ΜΩΡΗΑ-ΠΟΛΙΣ ΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ - ΜΙΑ
Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΓΑ
ΛΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ TOY Ζ A Ν - Μ Ω Ρ Ε Α Σ
"Ενα βουνό άπό πάνω της άγρυπνο στέ(κει,
κι' 6 Παρνασσός λευκοχαράΖει στόν άέ(ρα
βαθειά, κι' ό Ρουμελιώτης ό Ζυγός πα(ρέκει.
Λ
Αύτού πρωτάνοιΕα τά μάτια μου στή μέ(ΡΟ,
κι' ή μνήμη μου σάν όνειρο τοϋ όνείρου
πλέκει
γλυκειά μιάοοβημέν' εικόνα, μιά μητέ(ρα».

L I Ο Μ Ο Ρ Φ ΙΑ της, ό πλούτος τής γής της
■■
καί ή έπίκαιρη Θέσι της τής έξασφάλισαν τό προνόμιο μιας μακραίωνης ιστο
ρίας, πού τήν χαρακτηρίζουν δόξες καί θρί
αμβοι, παρακμή καί θύελλες. Ή ζωή τής
πόλεως άρχίζει άπό τή σκοτεινή άκόμη
έποχή τοϋ μύθου, τότε, πού οί θεοί γίνονταν
άνθρωποι καί οί άνθρωποι είχαν τις άρετές
τών θεών. Τό όνομά της πήρε άπό τόν Πα
τρέα τό γυιό τοϋ Προυγένους, πού έπί κε
φαλής Ίώνων καί Αχαιών νίκησε τούς πρώ
τους κατοίκους, τούς Πελασγούς καί ύπέταξε τόν τόπο. Γιά τούς Πελασγούς λέγε
ται, ότι έποίκισαν τήν περιοχή σέ τρεις ξε
χωριστές πολίχνες, τήν Άρόη, τήν Ά ν θ εια
καί τή Μεσσάτη, πού άπετέλεσαν καί τόν
πυρήνα, γιά τήν συγκρότηση άργότερα τής
περίφημης άχαϊκής συμπολιτείας πού ύπήρξε χωρίς άλλο ή ύστατη προσπάθεια καί έλπίδα τοϋ Έθνους νά διατηρήση τήν άνεξαρτησία του άπέναντι στις ρωμαϊκές λεγεώ
νες. Μετά τήν ύποταγή τής Ελλάδος ή Πά
τρα εύνοήθηκε ιδιαίτερα άπό τόν Αύγουστο,
πού τήν άνεκήρυξε έδρα άνθυπάτου. Σταθμό
στήν ιστορία της άπετέλεσε ή έπίσκεψη, λί
γα χρόνια άργότερα, τοϋ Πρωτοκλήτου άπό
τούς Δώδεκα, τοϋ Αποστόλου Άνδρέα. Ό
Θεόσταλτος μαθητής τοΰ Ναζωραίου, άφοΰ
κήρυξε τή νέα θρησκεία, σταυρώθηκε στήν
Πάτρα, άπό τόν ’Ανθύπατο Ά χα ΐα ς Αίγεάτη. Τό λείψανό του, άτίμητο στ' άτίμητα άπόκτημα γιά τήν Πόλη, διατηρήθηκε αίώ-
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"Ανω: Πλατεία Τριών Συμμάχων. Κάτω: Ό Σιδηροδρομικές Σταθμός.
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Ανω: Μεριχή άπαψις τοΰ λιμένος. Κάτω: 'Ωσαύτως μία άπσψις τοΰ λιμένος.
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νες όλόκληρους άλώβητο στόν τόπο τοϋ
μαρτυρίου, μέχρις ότου ό βυζαντινός αύτοκράτορας Κων)νος τό μετέφερε στή Βασι
λεύουσα. Σ ' αντάλλαγμα κατασκεύασε γιά
τούς Πατρινούς ένα μεγάλο ύδραγωγεϊο.
“Οταν οί Τούρκοι πήραν τήν Κων)πολη,
τήν κάρα τού άγιου Εανάφερε στήν Πάτρα
ό Θωμάς Παλαιολόγος, αδελφός τού τελευ
ταίου καί τραγικού αύτοκράτορα Κων)νου.
Ό ίδιος αργότερα τή μετέφερε στη Ρώμη.
Αιώνες έμεινε στήν 'Ιταλία ή Τίμια κάρα,
μέχρις ότου, πριν μερικά χρόνια, τό Βατικα
νό τήν παρέδωσε στήν Ελληνική ’Εκκλησία.
Στόν περικαλλή ναό τού Αγίου Άνδρέου,
άπό τά ώραιότερα μνημεία τής νεοελληνι
κής άρχιτεκτονικής, φυλάσσεται τώρα τό
άγιο λείψανο καί άποτελεϊ άντικείμενο λα
τρείας χιλιάδων χριστιανών, πού φθάνουν
έδώ άπό ολόκληρη τήν Ελλάδα. Μυστήριο
παραμένει, τό τί άπέγινε τό ύπόλοιπο σώμα
τού Αγίου. Γεγονός πάντως είναι, άτι οί
εύσεβεϊς Πατρινοί, στήν ανταλλαγή τού λει
ψάνου μέ τό ύδραγωγεϊο, απέδωσαν τις έπιδρομές τών Σαρακηνών, τών Σλαύων,
τών Βανδάλων καί τών άλλων βαρβάρων,
πού άπείλησαν μέ άφανισμό τήν πόλη τους
μέχρι τόν Η ' αιώνα. Λένε, πώς έκτος άπό
τή μάστιγγα τών άλλοθρήσκων, ό "Αγιος
καταράστηκε τούς κατοίκους τών Πατρών,
ώστε νά μή γίνωνται ιερωμένοι. Στό θρύλο
αύτό, όφείλεται καί τό γνωστό στήν Πελο
πόννησο εύτράπελο, πώς «άπό τή Πάτρα
δέν βγαίνουν Παπάδες.. .!». Είναι δμως έν
τούτοις γεγονός, άτι ή πόλις τοϋ Αγίου
Άνδρέου έγέννησε διαπρεπείς τής ’Εκκλη
σίας μας ιεράρχες, πού άνεδείχθησαν έκτος
τών άλλων καί σέ προμάχους τής Εθνικής
Παλιγγεννεσίας. ’Εκτός τούτου, πολλοί ι
στορικοί ύποστηρίζουν, δτι παρά τή θέληση
τών έντοπίων ό Κωνσταντίνος πήρε καί με
τέφερε στήν Κων)πολη τό σώμα τοϋ Απο
στόλου.
Γιά τήν ιστορία πρέπει νά άναφέρουμε,
δτι καταπληκτική άνθηση γνώρισε ή Πάτρα
ατά Βυζαντινά χρόνια καί ιδιαίτερα τόν 9ον
αιώνα. Πρωτοφανή ύπήρΕε ή βιομηχανία
μετάΕης καί ύφασμάτων, τά όποια ήταν φη
μισμένα σ’ όλόκληρο τό βυζαντινό κόσμο,
γιά τή λεπτότητα τής ύφάνσεως. τούς ζωη
ρούς χρωματισμούς καί τό άνεΕίτηλο τής
βαφής.
Ν Α ΙΩ Ν Α έκεϊνο άναφέρεται καί τό
Σ ΤΟρωμαντικό
ειδύλλιο τής ώραίας Δανιηλίδος μέ τόν αύτοκράτορα Βασίλειο τό
Βουλγαροκτόνο. Ό βασίλειος, άπλός τότε

άκόλουθος τοϋ γιοϋ τού Θεοφίλου καί μετέπειτα αύτοκράτορα Μιχαήλ Γ ' τοϋ μεθύσου,
είχε έπισκεφθή τήν Πάτρα, δταν γνώρισε
τήν Δανιηλίδα. Ή τελευταία, πού ήταν χήρα,
ίδιοκτήτρια τών μεγαλυτέρων τήν έποχή
έκείνη έργοστασίων μετάΕης, μάγεψε μέ τά
θέλγητρά της τόν άρρενωπό Βασίλειο. Α λ 
λά καί έκείνη έρωτεύτηκε παράφορα τόν
ώραϊο νέο, περιφρονώντας τά βασιλικά δώ
ρα, τις περιποιήσεις καί τις τιμές τού άποκρουστικοϋ Μιχαήλ. Τόσο, πού όταν άργότερα ό τελευταίος άνεχώρησε γιά τήν πρω
τεύουσα, ή Δανιηλώ έπεισε τό Βασίλειο νά
προφασιοθή άρρώστεια, ώστε νά παραμείνη
κοντά της. Λένε, πώς κάποιος καλόγερος
τής Μονής τοϋ Άγιου Άνδρέου προφήτεψε στήν όμορφη «άρχόντιοσα τοϋ Μωρηά»,
ότι ό Βασίλειος θά έφθανε στό Θρόνο τοϋ
Βυζαντίου. Κ ι’ όταν αύτό έγινε, ό δαφνοστεφανωμένος αύτοκράτορας δέν λησμόνησε
τή μεγάλη του άγαπημένη. Τήν έπεσκέπτετο τακτικά στό παραμυθένιο άνάκτορό της,
έμενε άτελείωτες ώρες μαζύ της καί στό
τέλος τήν κάλεσε στήν Κων)πολη. Ή ώραία
Πατρινή χήρα έφθασε στήν Πόλη μέ πολύ
τιμα δώρα καί τήν άσβηστη άγάπη της γιά
τόν έστεμμένο έραστή της. Ό βασίλειος
τήν έδέχθη μέ τιμές, τήν «φόρτωσε» μέ τί
τλους φανταχτερούς καί στό τέλος τήν ο
νόμασε βασιλομήτορα. Φαίνεται πώς ή ήλικία της, ήταν ήδη έΕήντα χρόνων, δέν τής
έπέτρεψε νά κερδίση τή συζυγική άγκαλιά
τοϋ αύτοκράτορα. Πολλοί ύποστηρίζουν, ότι
ή Δανιηλίδα γύρισε μόνη της στήν Πάτρα,
γιά νά βοηθήση τόν άγαπημένο της νά ένισχύση τή θέση του, μέ τό γάμο του μέ κόρη
ισχυρής οικογένειας τής Κων) πόλεως. Εί
ναι όμως βέβαιο, ότι ποτέ ό Βουλγαροκτόνος δέ λησμόνησε τήν καστανομάλλα άρχοντοπούλα τοϋ Μωρηά, στήν όποια καί μό
νο είχε μέχρι τό τέλος τής ζωής της χαρίση
τήν καρδιά του. “Οταν πέθανε ή Δανιηλώ,
διέταΕε πένθος ο’ όλόκληρη τήν αύτοκρατορία. Ό ίδιος, έμεινε γιά πολλές ήμέρες
κλεισμένος ατά ιδιαίτερα διαμερίσματά του
θρηνολογώντας τή χαμένη του άγάπη. Οί
ιστορικοί ύποστηρίζουν, ότι ήταν ή μοναδι
κή καί τελευταία φορά, πού οί ύπηρέτες καί
οί αύλικοί είδαν τόν αύτοκράτορα συγκινημένο. Ή καρδιά μιάς γυναίκας είχε μαλάΕει τήν καρδιά τοϋ άγριου καί σκληρού πο
λεμιστή.
Τ Α τά ειδύλλια, στόν πεζό ρυθμό
Κ ΑΙτήςΜ Ειστορίας.
Ή Πάτρα έΕακολούθηοε
νά άκμάζη κάτω άπό τή διοίκηση τών Βυ-

ΤΟ Σ Π Ι Τ Ι
ΔΕΝ ΕΙ ΝΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Ό καθηγητής Μακκίντας,
δ ιευ θ υ ντ ή ς τής ύπηρεσίας
διαφωτίσεως του Παγκοσμί
ου ΌργανισμοΟ Προλήψεως
’Ατυχημάτων, είπε σέ μια
όμιλία του:
«Τά άτυχήματα τών παιδιών δέν είναι
τυχαία». Τά άτυχήματα πού σκοτώνουν
ή βοΖουν σέ κίνδυνο τήν υγεία θά μπο
ρούσαν vd άποφευχθσύν σέ μεγάλη κλί
μακα καί δέν
υπάρχει καμμιά δικαιο
λογία γιά νά διατηρήσουν τόν δραματι
κό τους χαρακτήρα. Είναι άρκετά γνω
στές οί αιτίες, πού δημιουργούν άτυχήματα, ώστε κάθε πρόληψι νά είναι δυ
νατή.
Συνεχίζοντας ό καθηγητής είπε δτι
μέ τήν λέΕι «άτυχήματα» έννοοϋμε κυ
ρίως τά άπρόοπτα δυσάρεστα, πού μπο
ρούν νά συμβοϋν στό σπίτι, τή σκάλα,
τά μπαλκόνι, τή ταράτσα, τόν
κήπο.
Πραγματικά τό σπίτι μπορεί νά γίνη έπικίνδυνο γιά τά παιδιά. Οί στατιστικές
δείχνουν πώς περισσότερα άπό ένο τρί
το τών άτυχημάτων στό σπίτι συμβαί
νουν σέ παιδιά κάτω τών δέκα έτών.
Σ έ ποιούς κινδύνους είναι περισσό
τερο έκτεθειμέΥο τό παιδιά μέσα στό
σπίτι;
ΟΙ στατιστικές μιλάνε καθαρά.
Πάνω άπό τά μισό άτυχήματα είναι τής

κατηγορίας: τραυματισμοί. Ακολουθούν
τά έγκαύματα (τό 25%), οί δηλητηριά
σεις (τό 5%), ή είσχώρησις Εένων σω
μάτων (τό 2%).
Ή κυριώτερη αιτία τών άτυχημάτων
είναι ή άπειρία. Τό παιδί έκτίθεται στόν
κίνδυνο έπειδή τόν άγνοεϊ καί έπειδή
δέν Εέρει νά τόν άποφύγη. "Ετσι, άνοίγει έπάνω άπό τό κεφάλι του τή βρύ
ση μέ τό καυτό νερό, πλησιάΖει τή φω
τιά τόσο πού νά κάψη τά ρούχα, παίΖει
μέ τό ρουμπινέ τού γκοΖιοΰ ή μέ τήν
πρίΖα τού ηλεκτρικού ρεύματος, καταπί
νει ένα έπικίνδυνο φαρμακο, στέκεται
στό πεΖοΰλι τής ταράτσας ή κάνει ισορ
ροπία στό χείλος τής μπανιέρας.
Καί, όμως, όλοι πιστεύουμε πώς τό
σπίτι είναι τό άσφαλέστερο καταφύγιο.
"Ενα άπό τά κυριώτερα μέσα άποφυγής τών άτυχημάτων θά ήταν μιά συνε
χής «προπαγάνδα» τών γονέων πράς τά
παιδιά. Νά Εέρη, δηλοδή, τό παιδί τούς
κινδύνους καί πώς νά προφυλαχθή.
Οπωσδήποτε κάθε μητέρα θά έπρεπε
νά Εέρη νά έφαρμόση μιά τεχνητή άναπνοή. Ή πιό άπλή μέθοδος είναι τά
«στόμα μέ στόμα» όπου διοχετεύεται
κατ' εύθείαν άέρος οτούς πνεύμονες
τού λυπόθυμου άπό άσφυΕία.
Είναι άπαραίτητο έπίσης κάθε μητέ
ρα νά έχη πρόχειρο ένα φαρμακείο μέ
άποστειρωμένη γάΖα, έπίδεσμο, λευκο
πλάστη, βαμβάκι, βάμμα ιωδίου καί άνάλογο άντισηπτικό, θσΖελίνη, ψαλίδι,
πένσα, μπουγιότα γιά πάγο καί θερμο
φόρα.
Σ έ περίπτωσι δηλητηριάσεως καί μέχρις δτου έρθη ό γιατρός, πρέπει νά
δοθούν στό παιδί μερικά ποτήρια γάλα
ή Ζεστό νερό μέ μιά κουταλιά άλάτι.
Γιά νά σταματήση μιά αιμορραγία πρέ
πει νά πιεσθή μέ δύναμη τό τραύμα μέ
γάΖα ή άλλο καθαρό πανί.
Σ έ περίπτωσι ήλεκτροπληΕΙος άπομονώνετε τό ηλεκτρικό ρεύμα, κλείνοντας
τόν γενικό διακόπτη. Άπομακρύνετε τό
θύμα άπό τό σύρμα, άφοΰ πρώτα τυλι'Εετε τά χέρια σας μέ μάλλινο ύφα
σμα καί πατήσετε σέ στεγνό σανίδι. Τό
πρώτο πράγμα, πού πρέπει νά κάνετε
έν συνεχεία, είναι ή τεχνητή άναπνοή.
"Α ν τά ρούχα τού παιδιού έχουν πάρει
φωτιά, πρέπει νά σβήσετε τή φλόγα, τυλίγοντός το μέ μιά κουβέρτα. Έπειτα
έπιδένετε τά έγκαύματα μέ όποστειρωμένη γάΖα χωρίς καμμιά άλοιφή.
Αύτά είνοι μερικά παραδείγματα γιά
τό πώς πρέπει νά άντιμετωπίΖετε τά πιό
συνηθισμένα άτυχήματα. 'Αλλ' ούτό πού
πρέπει νά προσέΕη ή μητέρα είναι νά
προλομβάνη τό κακό,
περιορίζοντας
τούς κινδύνους στό έλάχιστο καί έΕηγώντας στό παιδί ποιοι είνοι οί κίνδυ
νοι ούτοί, πού πρέπει νά άποφεύγη.
Σείς πάντως κλειδώνετε τά ντουλά
πια μέ τά φάρμακα ή τά είδη ραπτικής
μήν άφίνετε στή μέση εύφλεκτες Ολες,
χρησιμοποιείτε άπομσνωμένες πρίΖες,
βάΖετε κόγκελλα καί σύρμα ατά έπικίνδυνα σημεία τού σπιτιού, μήν άφίνετε
τά ποδιά σας νά πλησιόΖουν τις θερμά
στρες ή τις έστίες τής κουΖίνας. Μή
χσρίΖετε στό παιδιά αιχμηρά παιχνίδιο,
μή τά άφίνετε μόνο στό λουτρό.
Μ έ λίγα λόγια παίρνετε κάθε δυνατή
προφύλοΕι γιά νά μή σάς τύχουν δυσά
ρεστα άπρόοπτα, πού κανείς δέν Εέρει
τί άποτέλεσμα μπορούν νά έχουν.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦ ΟΡΑΣ
Ε Ε Ν Α άπό τά πολλά σεμινάρια πού
(οργανώθηκαν στό πλαίσιο τού
προσφάτου συνεδρίου τής Αμερικανικής
Εταιρείας γιά τήν Πρόοδο τής Επιστή
μης, έΕετάσθησον οί ήθικές, νομικές καί
κοινωνικές πτυχές τού λεγομένου *έλέγχου έπί τής συμπεριφοράς». Ό όρος
ούτός ύποδηλώνει τήν έΕάλειψι άπό τήν
συμπεριφορά τού άνθρώπου τυχόν άνεπιθυμήτων στοιχείων (όπως λόγου χάρι
τής έπιθετικάτητος) μέ τήν βοήθεια ψυ
χοφαρμάκων ή έγχειρήσεων στόν έγκέφαλο.

Σ

Π ΡΟ ΣΦ Υ ΓΗ στήν ιατρική γιά τήν
έΕουδετέρωσι άνεπιθυμήτων χαρα
κτηριστικών στήν συμπεριφορά τού άν
θρώπου έγείρει πολλά ήθικά, νομικά καί
κοινωνικά έρωτήματα. Τό πιό κρίσιμο
άπό αυτά τίθεται στό χώρο τής ψυχο
χειρουργικής. Ό δόκτωρ Χέρμπερτ Βάν,
καθηγητής τής νευραλογίας ατό Ια τρ ι
κό Κολλέγιο 'Αϊνστάιν, προσδιώρισε τήν
έννοια τού όρου «ψυχοχειρουργική», λέ
γοντας άτι πρόκειται γιά μιά «σειρά έπεμβάσεων στόν έγκέφαλο μέ στόχο
τήν έΕάλειψι τών όφύσικων στοιχείων
άπό τήν συμπεριφορά». Τό Ζήτημα βέ
βαια είναι άτι οί έγχειρήσεις αύτές άλλάΖουν μονίμως τήν προσωπικότητα τού
άτόμου κοί γι' αύτό είναι έΕαιρετικά συ
ζητήσιμες.

Η

ΓΝ Ω ΣΤ Ο Ν , στις Ηνωμένες Πο
Ω Σλιτείες
δέν
έπιτρέπετοι καμμία
έγχείρησις χωρίς τήν ουγκατάθεσι τού
πάσχοντος, πού πρέπει πρώτα νά ένημερωθή πάνω ατούς τυχόν κινδύνους
της. "Ομως, όπως διερωτήθησσν τά μέ
λη τού σεμιναρίου στό συνέδριο τής Ε
ταιρίας γιά τήν Πρόοδο τής Επιστήμης,
είναι άραγε ένας ψυχοπαθής ικανός νά
άντιληφθή πλήρως τις συνέπειες μιάς
ψυχοχειρουργικής έπεμβάσεως; Προφα
νώς όχι, ή τουλάχιστο όχι πάντοτε. 'Α λ 
λά τότε ποιός πρέπει νά λάβη τήν σχε
τική άπόφασι;
Υ Τ Ε Ρ Ο άκάμη είναι τά δίλημ
Μ Ε ΓμαΑ Λστήν
περίπτωσι τών άνθρώπων
πού έγκληματοΰν καθ' ύπστροπήν, συνέ
πεια κάποιος έγκεφαλικής βλάβης. "Ο 
ταν σέ ένα τέτοιον άνθρωπο γίνη ή σύστασις νά ύποβληθή σέ ψυχοχειρουργική
έπέμβοοι κΓ έκεϊνος άρνηθή, τότε τί γίνετσι; Νομική βάσις, πού νά έπιτρέπη
τήν έπιβολή τής ψυχοχειρουργικής έ
πεμβάσεως σέ τέτοιες περιπτώσεις, δέν
υπάρχει. Είναι άραγε σωστό νά δημιουργηθή; 'Αλλά τότε δέν θά παραβιασθοΰν ώρισμένα άπό τά πιό βασικά δι
καιώματα τού άνθρώπου, δπως έκείνο
τής έλευθέρας άναπτύΕβως τής προσω
πικότητάς του;
Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η , συμφώνησαν οί σύνε
δροι, δέν μπορεί νά δώση άπάντησι ατά έρωτήματα αύτά. 'Ανήκει στό
κοινωνικό σύνολο νά Ζυγίση τά ύπέρ καί
τά κατά καί νά άποφοσίση. Πάντως ή
άπόφαοις έπείγει.

Η
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Κοντινών, μέχρι τόν Ι Δ ' αιώνα, πού τήν πή
ραν οί Φράγκοι. Οί τελευταίοι αύτοί τήν έ
καναν κέντρο τής Βαρωνείας τής Πελοποννήσου καί τήν ώχύρωσαν μέ ισχυρό φρού
ριο, πού σώζεται σχεδόν ολόκληρο μέχρι σή
μερα. Λίγα όμως χρόνια χάρηκαν τήν Πάτρα
οί Φράγκοι. Τό 1429 ό Κων/νος Παλαιολόγος
ό Δεσπότης τού Μυστρα, μπήκε νικητής
στήν Πόλη, έπί κεφαλής έλληνικών στρα
τευμάτων. Αργότερα, όταν ή σκληρή του
μοίρα τόν ώδήγησε στό Θρόνο τού Βυζαν
τίου τις πιό μαύρες καί τραγικές στιγμές
του, ό Κων)νος άφησε στήν Πάτρα τόν α
δελφό του Θωμά Παλαιολόγο. Ό Θωμάς,
γενναίος καί έκεϊνος στρατιώτης, προσπάθη
σε, μέ τις λιγοστές δυνάμεις πού διέθετε νά
συγκρατήση τήν τουρκική λαίλαπα μακρυά
άπό τήν Πελοπόννησο. Δέν τά κατάφερε ό
μως καί έτσι, τό 1460, έπτά άκριβώς χρόνια
μετά τό πάρσιμο τής Πόλης καί ή Πάτρα,
όπως καί όλόκληρος ό Μωρηάς, έπεσαν
στήν πιό μακρόχρονη καί στυγνή δουλεία
πού γνώρισε ποτέ ό κόσμος. Ό Θωμάς μαζύ μέ άλλους προύχοντας άναγκάστηκε νά
διαφύγη στή Ρώμη.
Από τότε ή Πάτρα πέρασε τις πιό σκο
τεινές ήμέρες τής ιστορίας της. Εκτός άπό
τόν άβάσταχτο τουρκικό ζυγό ύπέφερε καί
άπό τις άλλεπάλληλες έπιδρομές τών Βενετών καί τών πειρατών, τόσο, πού στό τέλος
τού ΙΖ ' αιώνα, ή άλλοτε άνθοϋσα πολιτεία
νά άριθμή πέντε χιλιάδες μόνον κατοίκων.
Λίγο άργότερα, τό 1785 ένας μανιασμένος
έγκέλαδος έρείπωσε πολλά άπό τά σπίτια
καί τά περισσότερα άπό τά έΕαίσια βυζαντι
νά της μνημεία.
Ό μω ς ή έρήμωση, ή πείνα καί ή κα
ταστροφή δέ στάθηκαν ικανά νά άποτρέψουν τούς Πατρινούς, άπό τού νά δώσουν
όχι άπλώς τό παρόν, άλλά νά πρωτοστατή
σουν, όταν έσήμανε ή ώρα τού λυτρωμοϋ.
Ό λεοντόκαρδος ιεράρχης Παλαιών Πατρων Γερμανός Εεσήκωσε τά σώματα καί
τις καρδιές τους, έτσι ώστε, σ' όλόκληρη τή
διάρκεια τού ιερού άγώνα νά πληρώση ή
Πάτρα βαρύ φορτίο αίματος.
λ Λ ΕΤΑ τήν άπελευθέρωση άρχισε μιά ραγδαία άνάπτυΕη, πού άνέδειΕε καί πά
λι τήν Πάτρα σέ μιά άπό τις μεγαλύτερες,
τις πιό ώραίες καί τις πιό προοδευμένες πο
λιτείες τής 'Ελλάδος. Κοντά στ' άλλα, ή συμ
βολή της στήν προσπάθεια γιά τήν έθνική
προκοπή ύπήρΕε άποφασιστική. Διακεκριμέ
νοι έπιστήμονες, έΕέχοντες δημόσιοι άνδρες
διαπρεπείς τής πέννας θεράποντες έγεννή-

θησαν στήν Πελοποννησιακή πρωτεύουσα.
Αν άρκεστοϋμε στούς λογοτέχνες άρκεί
νά άναφέρουμε τόν I. Παπαδιαμαντόπουλο,
πού δέν είναι άλλος άπό τόν ποιητή τών
«στροφών» τόν γνωστό Ζάν Μωρεάς. Τόν
ποιητή Σπύρο Βασιλειάδη, τόν μεγάλο Παλαμά καί τήν Έλληνο - ίταλίδα Ματθίλδη
Σερράο συγγραφέα «τών Πρασίνων μα
τιών», τού « Εκείνη δέν άπήντησε» κ.ά.
Δίχως νά θεωρηθή αύτοπροβολή, θά
ήταν παράλειψη, άν δέν άνεφέρετο ώς στα
θμός στή νεώτερη ιστορία τών Πατρών ή
έγκατάσταση τό έτος 1922 τού συγχρόνου
θεσμού τής Αστυνομίας τών Πόλεων, ή ό
ποια πανθομολογουμένως λατρεύτηκε άπό
τούς Πατρινούς καί άποτελεϊ μέχρι σήμερα,
ύστερα άπό πενήντα ολόκληρα χρόνια, στοι
χείο προόδου γιά τήν πόλη τού Αγίου
Άνδρέου.
Λ ΥΤΑ γιά τήν ιστορία. Κάτι πού λείπει,
είναι ή σημερινή όψη τής Πάτρας. Ή
περιγραφή όμως έκείνων, πού μπορεί νά ίδή
καί νά χαρή ό Εένος έδώ, είναι γιά τό μικρό
μας χώρο άδύνατη. Οί σύγχρονες μοντέρνες
οικοδομές της, οί καταπράσινες πλατείες
της, τό γραφικό της λιμάνι, οί άνδριάντες
μεγάλων μορφών τής ιστορίας μας, τά συντριβάνια, οί άτέλειωτοι ολάνθιστοι κήποι, τό
φρούριο, ό περικαλλής ναός τού Άγιου
Ανδρέου, καύχημα καί καμάρι τής ΌρθοδοΕίας, καί τόσες άλλες ομορφιές, χρειάζον
ται γιά νά γραφούν δεκάδες σελίδες. Ά ν τ '
αύτού, έχουμε ένα σπουδαίο μυστικό γιά
τόν άγαπητό άναγνώστη. Χώρια άν ή Πάτρα
γιορτάζει τό μεγάλο της "Αγιο. Χώρια αν
τόν συγκινή ή άποκρηά καί ό άνυπέρβλητος
καρνάβαλος. Χώρια άν είναι Καλοκαίρι ή
Χειμώνας, ή Πάτρα είναι έτοιμη νά τόν δεχθή μέ όλες τις χάρες της καί τήν εύγένεια
του λαού της. Ένα ταΕίδι ώς έκεϊ, πού εί
ναι καί σύντομο καί οικονομικό, άποτελεϊ
χωρίς άλλο κάτι, πού ό άνθρωπος θά θυμά
ται γιά πολλά, πολλά χρόνια. Αγαπητέ φί
λε. . . Ή Πάτρα σέ περιμένει. Χωρίς άμφιβολία, ή όμορφη άρχόντισσα τού Μωρηά θά
κερδίση τήν άγάπη σου. Καί μή Εεχάσης.. .
Μή Εεχάσης τό δειλινό, νά χαρής τά χιλιοτραγουδισμένα πατρινά ήλιοβασιλέμματα.
Θά είναι ή πιό όμορφη, ή πιό γλυκειά άνάμνηση τής ζωής σου...
ΣΑΡ. Α Ν ΤΩ Ν Α Κ Ο Σ
Ύ παστυνόμος Α ’
Τής Έ νώ σεω ς Ε λ λ ή ν ω ν Συγγραφέων
καί Δ ημοσιογράφω ν Τουρισμού
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 143 )
ή Μαριόν άπέκτησε τήν φήμη έταίρας,
άλλά έταίρας κλάοεως.
Μετά τήν έπιτυχία της, δ έρωτάς της
γ ιά τδν Ντέ Μπαρρώ άρχισε νά σβήνη. Τδ
παρίσι ήταν γεμάτο άπδ ωραίους νέους μέ
μεγάλα όνόματα καί πλούτη, πού τήν πε
ριτριγύριζαν καί τής έλεγαν δτι τήν άγ απούσαν. Μεθούσε νά τούς βλέπη στά πό> δια της, νά άκούη τά έρωτόλογά τους.
Άνάμεαά τους ύπήρχε καί ένας, Τσως δ
πιό νέος, δπωσδήποτε δ πιδ διάσημος πού
τής άρεσε περισσότερο άπδ δλους. Ή ταν
δ 'Ερρίκος ντ’ Έφφιά, μαρκήσιος ντέ Σέν
Μάρ, τδν δποΐο άποκαλούσαν δλοι άπλώς
Σέν Μάρ. Γιός τού στρατάρχου τής Γαλ
λίας Άντουάν Κουαφιέ,
μαρκηοίου ντ’
Έ φφιά, στενού φίλου τού Ρισελιέ, δ Σέν
Μάρ Ιφθααε στδ Παρίσι
στά δεκαοκτώ
του χρόνια, προσκεκλημένος άπδ τδν καρ
δινάλιο. 'Ο Ρισελιέ ήθελε νά κάνη τδν
γιδ τού φίλου του, πού μόλις είχε πεθάνει, εύνοούμενο τού βασιλέοκ Λουδοβίκου
1Γ' καί ταυτόχρονα δικό του κατάσκοπο.
Ό Σέν Μάρ, μέ λίγα λόγια, δφειλε, μέ
άντάλλαγμα τήν εύνοια τού Ρισελιέ, πλούτη καί άνώτερα αξιώματα στήν Αύλή, νά
παίξη διπλό π α ιχνίδι: Νά άποσπά άπδ τδν
βασιλέα σκέψεις, λόγια, σχέδια καί νά
τά μεταφέρη στδν καρδινάλιο.
’Εκείνη τήν έποχή άκριβώς δ Σέν Μάρ
γνώρισε τήν Μαριόν καί τήν έρωτεύθηκε.
Ή Μαριόν άνταποκρίθηκε στδν έρωτά του
καί έδιωξε τδν Ντέ Μπαρρώ. Ό Μπαρρώ
γιά νά παρηγορηθή έφυγε γιά ταξίδι καί
τής έγραψε σέ ένα ποίημά του δτι πέθαινε. Πέθανε, πάντα αέ ποιήματα, αρκετές
φορές έως δτου ή Ιδια ή ποίησις έκανε τδ
θαύμα νά τού ξαναδώση τήν χαρά τής ζω
ής καί νά τδν κάνη νά ξεχάση τήν άπι
στη Μαριόν.
*
Ή Μαριόν μπορεί νά μήν ήταν πιστή
στδν Ντέ Μπαρρώ, ήταν δμως πιστή στδν
Σέν Μάρ, τδν αγαπημένο τής καρδιάς της.
Ό Σέν Μάρ ήταν νέος, φλογερός καί ώραϊος. Φηλός, μέ αγέρωχη κορμοστασιά,
εύγενικδ πρόσωπο, ξανθά μαλλιά καί κα
στανά μάτια. Ντυνόταν μέ εξεζητημένη
κομψότητα. Σέ κανέναν άλλον δέν ταίρια
ζε καλύτερα ή έφαρμοστή ζακέττα καί δ
κεντημένος μανδύας πού ήταν τής μόδας.
Ό Σέν Μάρ άγαπούσε τήν Μαριόν. Γιά
χάρι της έγκατέλειψε μιά κυρία τής άριοτοκρατίας, γιά χάρι της περιφρόνησε
τήν Μαρία ντί Γκοντζάγκα, πού ήθελε νά
τόν παντρευθή, γιά χάρι της παραμέλησε
τά καθήκοντα καί τις ύόχρεώσεις του πρός
τδν βασιλέα καί τδν καρδινάλιο.
Ό Λουδοβίκος ΙΓ ' πού τδν ζήλευε, είχε
άρχίσει νά τού φέρεται άσχημα, καί νά
κάνη παράπονα γ ι’ αύτόν. ’Ακόμη πιδ δυσαρεστημένος ήταν μαζί του δ Ρισελιέ πού
δέν έπαυε νά τδν έπιπλήττη αύατηρά. Ά λ 
λά δ πιδ δυααρεστημένος άπ’ δλους ήταν
δ Σέν Μάρ πού δέν μπορούσε πιά νά άνεχθή τις Ιδιοτροπίες τού βασιλέως ούτε τήν
τυραννία τού καρδιναλίου. “Άρχισε νά μισή
τόσο τούς δυδ ισχυρούς προστάτες του, πού
αποφάσισε νά έπαναατατήση. Καί έπανεστάτηαε μέ τδν πιδ παράλογο τρόπο, σάν
κακομαθημένο παιδί πού νομίζει δτι δλα
είναι εύκολα.
Ό άδελφδς τού Λουδοβίκου ΙΓ ' Γκαστδν
ντ’ Όρλεάν, συνωμοτούσε έναντίον τού 6ασιλέως. Στδ πρόσωπο τού Σέν Μάρ βρήκε
έναν άξιο σύνεργό. Έ τσ ι άρχισε ή συνω
μοσία γιά τήν έκθρόνισι τού Λουδοβίκου
Ι Γ '. Πήρε δμως τόσο τεράστιες διαστά

σεις, πού δ Ρισελιέ άρχισε νά ύποψιάζεται. Ή άστυνομία του ήταν πανίσχυρη καί
εύκολα άνακάλυψε τούς συνωμότες.
Τδν άδελφδ τού βασιλέως δέν μπορού
σαν φυσικά νά τδν άγγίξουν κι έτσι δ Σέν
Μάρ καί δ φίλος του ντέ Τού έπρεπε νά
πληρώσουν γιά δλους. Ό αχάριστος νέος,
τδν δποΐο κατήγγειλε δ ίδιος δ καρδινά
λιος, κλείσθηκε στή φυλακή, πέρασε άπδ
δίκη καί καταδικάσθηκε σέ θάνατο. Τδ ω
ραίο κεφάλι τού πιδ λαμπρού καί δυνατού
νέου τού Παρισιού έπεσε κάτω άπδ τδ λε
πίδι τής λαιμητόμου. Ό Σέν Μάρ ήταν
μόλις είκοσι δύο έτών.
Ή Μαριόν ύπέφερε άλλά δχι γιά πολύ.
Οί δρόμοι ήσαν άνοιχτοί γ ι’ αύτήν καί δέν
είχε πιά καιρό γιά συναισθηματισμούς καί
αδυναμίες. Κατοικούσε σ’ ένα μέγαρο στήν
Πλάς Ρουαγιάλ
(τήν σημερινή πλατεία
των Βοσγίων), δπου άργότερα έμεινε δ
Βίκτωρ Ούγκώ. Ζούσε μέσα στήν πολυ
τέλεια, είχε άμαξες καί άλογα, καί πολ
λούς θαυμαστάς. Οί θαυμασταί της ήσαν
δλοι άνδρες τής άριστοκρατίας μέ μεγάλα
όνόματα, πού πολλά άπδ αυτά έμειναν
στήν Ιστορία.
Ό διάδοχος τού Σέν Μάρ *ταν δ ώραίος
καί πλούσιος μαρκήσιος ντέ Ρουβίλ, ένας
άνθρωπος πολύ γενναιάδωροσ πού κατέ
κλυζε τήν Μαριόν μέ κοσμήιιατα καί μά
λιστα μονομάχησε κάποτε γιά χάρι της.
Μέ τδν μαρκήσιο ντέ Ρουβίλ αρχίζει ή
χρυσή περίοδος τής Μαριόν ντέ Λόρμ. Ό
Λουδοβίκος ΙΓ ' καί δ Ρισελιέ είχαν πεθάνει, ή Ά ννα ή Αύστριακή καί δ πρω
θυπουργός Μαζαρΐνος ήσαν άνεκτικοί καί
τά ήθη τής έποχής καθόλου αύστηρά.
Ά πδ τδ 1642 μέχρι τδ 1647 ή ζωή στήν
Πλάς Ρουανιάλ ήταν πραγματικά βασιλι
κή. Ή αριστοκρατία τού Παρισιού κατοι
κούσε σέ ώραία μέγαρα, ή Μαριόν είχε έπιφανεϊς γείτονες, καί έθεωρεϊτο ή ώραιότερη γυναίκα τής περιοχής. Διηγούν
ται δτι μιά ήμέρα πού έπεσκέφθη τόν πρό
εδρο τού Δικαστηρίου Μεσμέ γιά νά ζητήση χάρι γιά τόν άδελφό της πού είχε
κλεισθή στήν φυλακή γιά χρέη, έκεΐνος
τήν συνόδευσε μέχρι τήν άμαξά της καί
τής είπε: «Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς
μπόρεσα νά ζήσω μέχρι σήμερα χωρίς
νά σάς έχω γνωρίσει».
Ό μαρκήσιος ντέ Ρουβίλ έφυγε γιά τόν
πόλεμο καί ή Μαριόν φυσικά δέν τού έμει
νε πιστή. Ό βαρώνος ντέ Κορμπεβίλ τής
κρατούσε συντροφιά τις νύχτες. Έ τσ ι, ή
Μαριόν δέν ύπέφερε γιά τήν άπουσία τού
Ρουβίλ. Τδν μαρκήσιο ντέ Ρουβίλ δμως
καί τδν βαρώνο ντέ Κορμπεβίλ, σύντομα
διαδέχθηκε δ κόμης ντέ Μισσέν. Ή Μα
ριόν τδν προτίμησε άπδ τούς άλλους δυδ
γιατί ήταν φλογερός καί ταυτόχρονα πολύ
τρυφερός. Αΰτδ τουλάχιστον ισχυρίζονταν
οί γυναίκες—καί ήσαν πολλές—πού είχε
άγαπήσει.
Ά λ λ α μεγάλα όνόματα στόν κατάλογο
τών θαυμαστών τής Μαριόν ήταν δ Κολινύ,
(άπόγονος τού ναυάρχου Κολινύ, δ δποΐος
δολοφονήθηκε τήν νύκτα τού Ά γιου Βαρ
θολομαίου τδ 1572 άπδ τούς Καθολικούς)
καί δ Σαβανιάκ. Ή Μαριόν ένέδωσε μό
νον δταν οί δυδ εύγενεΐς, πού ήσαν Ούγενότοι, άσπάσθηκαν τδν Καθολικισμό. Ή
θρησκευτική άνατροφή πού είχε δώσει
στήν κόρη του δ βαρώνος ντέ Λόρμ δέν
είχε πάει έντελώς χαμένη.
Τούς δυδ νεαρούς εύγενεΐς διαδέχθηκε ό
γηραιός άλλά πάμπλουτος Φρανσουά ντέ
Κοαέ κόμης τού Μπρισάκ πού δ Ταλλεμάν

ντέ Ρεώ χαρακτήριζε «κτήνος». Κτήνος
βέβαια μπορεί νά ήταν δ κόμης ντέ Μπρι
σάκ, άλλά είχε μεγάλο δνομα καί ή γεν
ναιοδωρία του δέν είχε δρια, τόσο, πού
κινδύνευε νά μείνη κάποτε στδ δρόμο. Δέν
πρόλαβε δμως, γιατί δ Ιππότης ντέ Ι’κραμόν, πού άπδ καιρό περίμενε νά πάρη τήν
θέαι του τού έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι.
"Ενα βράδυ δ Μπρισάκ, τυλιγμένος σ’
ένα φαρδύ μαύρο μανδύα, έκανε βόλτες κά
τω άπδ τά παράθυρα τού μεγάρου τής
Πλάς Ρουαγιάλ περιμένοντας τήν κατάλ
ληλη στιγμή γιά ν’ άνεβή στδ σπίτι τής
Μαριόν. Ό ιππότης ντέ Γκραμδν τόν πλη
σίασε (ήσαν πολύ φίλοι) καί τού είπε δτι
ήθελε νά κάνη μιά έκπληξι στήν άπιστη·
άγαπημένη του. Ε π ειδή δμως δέν ήθελε
νά τδν άναγνωρίση, παρακάλεσε τδν Μπρι
σάκ νά τού δανείση τδν μανδύα του. Ό
Μπρισάκ έδωσε τδν μανδύα του στδν Γκρα
μδν καί έμεινε νά φυλάη τδ άλογό του
περιμένοντάς τον νά γυρίση.
Τυλιγμένος μέ τδν μανδύα τού Μπρι
σάκ, δ Γκραμδν παρουαιάσθηκε στδ σπίτι
τής Μαριόν. Ή καμαριέρα νομίζοντας πώς
ήταν δ δούκας, τού άνοιξε καί τόν άφη
σε νά περάση στδ δωμάτιο τής κυρίας της,
πού ντυμένη μέ πέπλα διάφανα, περίμενε
τδν άγαπημένο της. Ή Μαριόν όργίσθηκε
δταν άναγνώρισε τδν Γκραμόν, άλλά μό
λις έκεΐνος τής διηγήθηκε τδ παιχνίδι πού
είχε σκαρώσει στδν Μπρισάκ, ξέσπασε στά
γέλια. 'Ο γηραιός δούκας περίμενε μέχρι
τδ πρωί τδν Γκραμδν νά τού φέρη τδν μαν
δύα του. Η Μαριόν ήταν τόσο εύτυχισμένη
μέ τδν νέο της άγαπημένο πού έδιωξε τδν
δούκα ντέ Μπρισάκ.
Έ κανε δμως άσχημα. ’Ελάχιστοι εύγενείς ήσαν διαθετειμένοι νά ξοδεύουν όπως
δ δούκας καί ή Μαριόν δέν ήξερε δτι καί
γιά τίς ώραίες μπορεί κάποτε νά ξημε
ρώνουν άσχημες ήμέρες. Πίστευε δτι ή
ζωή, τουλάχιστον γ ι ’ αύτήν, θά ήταν πάν
τα ρόδινη. Οί καιροί δμως άλλαξαν καί
μαζί μέ τούς καιρούς οί συνήθειες.
Ό
Μαζαρΐνος έχανε συνεχώς τήν δημοτικότητά του στήν Γαλλία. Οί νεαροί τού Πα
ρισιού πού σύχναζαν στήν Πλάς Ρουαγιάλ
ήσαν τώρα άπασχολημένοι μέ τδν έμφύλιο
πόλεμο καί τις ραδιουργίες έναντίον τού
Μαζαρίνου.
Έ π ί λέον ή Μαριόν ήταν τώρα πιά 35
έτών. ’Εξακολουθούσε βέβαια νά είναι ό
μορφη άλλά ύπήρχαν κοπέλλες στδ άνθος
τής ήλικίας τους πολύ πιδ όμορφες άπδ αύτή. Σέ λίγο δέν μπορούσε πιά νά άντεπεξέλθη στήν πολυτελή ζωή πού έκανε μέχρι
τότε. Ή Μαριόν άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψη τδ μέγαρο τής Πλάς Ρουαγιάλ καί
νά άπσσυρθή μέ τήν μητέρα της αέ μιά
συνοικία καί ένα διαμέρισμα πιδ φτωχικό.
Τά χρονικά δέν μάς άναφέρουν ποιοί
ήσαν οί άνδρες μέ τούς όποιους σχετιζό
ταν τήν έποχή έκείνη. Φυσικά δέν θά άνήκαν στήν τάξι τών εύγενών μέ τά φανταχτερά ρούχα καί τά γεμάτα πορτοφόλια.
Ή Μαριόν άντιμετώπιζε πιά τδ φάσμα τής
φτώχειας.
Δέν πρόλαβε δμως νά τήν γνωρίση γιατί
έπεσε βαριά άρρωστη.
Πέθανε μέσα σέ
τρεις ήμέρες. Ά λλά πέθανε μετανοημένη.
Μέσα στδν πυρετό της βρήκε ίήν δύναμι
νά ζητήση νά τής φέρουν έναν Ιερέα γιά
νά έξομολογηθή καί νά μεταβάλη. Αύτδ
ήταν τδ τέλος μιάς ζωής άφιερωμένης
στίς άπολαύσεις.
MARISE FERRO
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ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ Π Ο Λ Εδ Ν
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »
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Είς αιύτήν τήν σελίδα, έπάνω δεξιά: Ά να r
μ νηστική φωτογραφία παλαιών πολεμι
στών τό έτος 1939 είς ’Αθήνας. Μεταξύ
αύτών πλεΐστοι Αστυνομικοί. ’Επάνω άρισερά: Μέτρα τάξεως, κατά τήν κατάθεσιν
στεφάνου είς τόν ’Άγνωστον τό έτος 1929.
Δεξιά: Μέτρα τάξεως είς ’Ωδεΐον Ήρώδου
του ’Αττικού τό Ιτος 1928. ’Απέναντι:
Έπάνω Αριστερά: Μέτρα τάξεως είς Πανεπιστήμιον ’Αθηνών τό 1955. Διακρίνονται
δ Αείμνηστος ’Αρχηγός Α.Π. Ρακιντζής, ό
κ. Καραμπέτσος καί δ κ. Γεωργακόπουλος.
Έπάνω δεξιά: ’Εγκαίνια τής λέσχης ταΰ
Α ' Ά στυν. Τμήματος ’Αθηνών τόν Φε
βρουάριον τού 1940. Κάτω: Μέτρα τάξεως,
κατά τήν παρουσίασιν είς τόν Π,ρωθυπουργόν Στρατάρχην Παπάγον τού Γεν. Συμβ.
τής Γεν. Συνομοσπονδίας Εργατών Ε λλ ά 
δος.
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’Απέναντι: Εκπαίδευσές Αστυφυλάκων εις βαρέα δπλα τό Ιτος 1947. ’’Ανω έκπαίδευσις Αστυφυλάκων τό αυτό Ιτος
εις τήν χρήσιν πολυβόλων Μπρέν καί μυδραλίων έπί τεθωρακισμένων αυτοκινήτων. Κάτω: 'Ομοίως έκπαίδευσις εις,
τήν χρήσιν Τόμπσον. (Εΰγενής προσφορά τού I jA. ’Αρχηγού A JI. κ. Π. Γεωργακοπούλου)
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U T A N E Ε Ν Α Κ Α Τ Α Γ Α Λ Α Ν Ο πρωϊνό καλοκαιριάτικο στήν "Αθυτο.
Τό μικρό χωριουδάκι τής Χαλκιδικής χα
μογελούσε στον ήλιο κι' έβρεχε τά πό
δια του στή Θάλασσα. Ό ουρανός Εάστερος τό σκέπαΖε μέ τή γαλάΖια του
τέντα, κΓ ή θάλασσα χοροπηδούσε καί
τοϋκανε τσαλίμια, προσπαθώντας θαρ
ρείς μέ φιλιά, νά τόν κάνη νά Εεχάση
τή θλίψη του.
Γιατί ή Αθυτος είχε περάσει, όπως
κΓ όλη ή 'Ελλάδα, μία φοβερή τετράχρο
νη κατοχή. Μιά κατοχή πού ή Γερμανι
κή μπότα, όφησε τή φοβερή της σφρα
γίδα. Μιά κατοχή πού έκανε καρδιές νά
σπαράΖουν, μάτια νά κλαίνε, καί αίμα
ποτάμι νά τρέΕη στις ομαδικές έκτελέσεις. Μά ήταν πόλεμος.
Έχουν περάσει χρόνια πολλά άπό
τότε. Οί άνθρωποι όμως πού τή δοκί
μασαν, Ζοΰν, δέν έχουν φύγει άπ' τή
Ζωή άκόμα, καί ή στιφή γεύση τοΰ θα
νάτου πού είδσν μέ τά μάτια τους, τούς
έχει σφραγίσει τό σκοτάδι καί σημαδέ
ψει τή καρδιά.
Αλλά είπαμε πώς έχουν περάσει άρκετά χρόνια. Στήν ''Αθυτο ή Ζωή έχει
άλλάΕει κΓ άπό φριχτός έφιάλτης πού
ήταν τότε, έχει γίνει γαλάΖιο όνειρο,
χωρίς νά λείπουν καί οί λεκέδες τοΰ
πόνου στήν ψυχή, άπό τούς γεοοντότερους. Ή νέα γεννιά πού δέν Εέρει τί
ποτε άπό τόν παλιό τυφώνα, χαίρεται
καί ποίΖει τά καλοκαίρια μέ τή θάλασσα
καί τή Ζωή. Τουρίστες περνούν άπ' τό
χωριό σήμερα καί πολλοί μένουν μαγε
μένοι άπό τήν ομορφιά του.
Ό Γιώργος Άντωνιάδης, ή γυναίκα
του ή Μαρία καί τό άγοράκι τους ό Σπό
ρος, παραθερίζουν κΓ αυτοί. ΜαΖί τους
έχουν ένα άντρόγυνο Γερμανών πού τό
φιλοΕενοϋν γιατί ό Γιώργος είναι κα
θηγητής τής Γερμανικής.
U ΧΟ Υ Ν Π Ε Ρ Α Σ Ε Ι άπό τήν ήμέρα
^
έκείνη πολλά χρόνια. Ή τα ν ε ένα
μουντό χειμωνιάτικο πρωινό.
Φύσαγε
Εεροβόρι στήν "Αθυτο, τό
είδυλιακό
χωριουδάκι κΓ ό κόσμος ήτανε άκόμα
στό σπίτι του, γιατί κρύωνε καί τό χει
ρότερο γιατί ήΕερε πώς πρωί - πρωί κυ
κλοφορούν όπλισμένοι Γερμανοί. 'Ιδιαί
τερα έκεϊνο τό πρωινό, ό έχθρός ήτανε
άγριεμένος σάν σκύλος, γιατί βρέθηκε
νεκρός έΕω άπ' τό χωριό, ένας δικός
τους στρατιώτης.
— "Οποιος πρώτος βγή άπό τό σπίτι
του. θά έκτελεστή, ήτανε ή διαταγή.
Οί δύστυχοι κάτοικοι δέν ήΕεραν τί
ποτε Ούτε γιά τόν πεθαμένο, ούτε γιά
τήν διαταγή.
y ΤΟ Σ Π ΙΤ Ι τού Σωτήρη αύτός κΓ
"
ό μοναχογιός του ό Γιώργος, ένα
ψηλό γεοοδεμένο άγόρι 18 χρονών μέ
γλυκό ποόσωπο. κουβεντάΖανε καθισμέ
νοι δίπλα στό τΖάκι πού έκαιγε δυνατά,
ένώ ή Σοφία ή γυνοίκα του, τούς έτοίμοΖε τό πρωινό. Ό Σωτήρης είχε κέφια
έκεϊνο τό ποωϊ: Σόν νάχε Εεχάοει τήν
κατοχή, γελούσε κΓ έκανε άστεϊα μέ τό
γυιό του. Είχανε τά καλά τους οί άνθοωποι κΓ ένα μοναχοπαίδι καμάρι στό
χωοιό, τίμιο, όμορφο, συνετό. Αύτοί ή
τανε άκόμα νέοι καί γεοοί καί ποοτπαθούσα'Έ νά περάσουν τή σκληρή μπάρα
καί νά άΕιωθοΰν νά δούνε τήν Εαστεριά.
Ή Σοφία άμίλητη πηγαινοερχότανε γιά
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νά έτοιμάση τό πρωινό καί πότε πότε
γελούσε μαΖί τους.
Εβαλε ένα χαμηλό τραπέΖι κοντά
τους κΓ έφερε τυρί, φρέσκο ψωμί, γά
λα κι ό,τι άλλο πρόφθαναν νά κρύψουν
άπό τόν άδήφαγο κατακτητή πού τάθελε
όλα δικά του.
Ό Σωτήρης έτρωγε μέ όρεΕη καί
γελούσε. "Ενα άσυνήθιστο κέφι τούς εί
χε πιάσει. Αντίθετα μέ τή γυναίκα του
πού έτρωγε ακεφη.
— Ή μάννα σου κοκοκοιμήθηκε, φαί
νεται, είπε στό γυιό του γελώντας.
- Τ ί έχεις μητέρα καί δέν μιλάς, τή
ρώτησε δ Γιώογος.
— Τίποτε, βρέ παιδί μου, είπε κΓ έ
βαλε μιά μπουκιά στό στόμα της. "Αμα
άποφάγανε καί Ζεσταθήκανε στό τΖάκι
πού έκαιγε, ό Γιώργος σηκώθηκε.
— Πατέρα, πάω μιά δόλτα.
— Πρωί εϊν’ άκόμα βρέ παιδάκι μου,
κάτσε λίγο.
— Ό χι, γιατί θέλω νά προλάβω στό
σπίτι τόν θείο Γιάννη, νά τόν ρωτήσω
κάτι.
Ο πατέρας δέν ρώτησε γιατί ποαγμα.
Άκούμπησε οτά μοΕιλάοια τοΰ τΖακιοΰ.
— Έγώ θά χουΖουρέψω, είπε, έσύ πήγοινε.
* Ο Λ Ο τό χωοιό ώπλισυένοι Γερμα
νοί τουνυονοϋσαν. ’Έπρεπε νά έκτελέσουν τή διατσνή. Ποιά πόστα θ' άνοίΕη ποώτα. ποιος άνδρας θά φανή,
έκεϊνος θά έκτελεστή. Ό Γιώργος ή
ταν ό ποώτος πού άνοιΕε τήν πόρτα έ
κείνη τήν τραγική μέρα.
— "Αλτ! άκου σε καθώς έκανε λίγα
βήματα. Γύοισε πίσω του Εαφνιασμένος.
— Τί συμβαίνει;
Τόν κτύπησαν μέ τόν υποκόπανο καί
τόν πέταΕαν μακριά. 'Ύστερα τρέΕανε,
τόν σήκωσαν καί τόν πήγανε στον άΕιωματικό.
Κάτι είπανε Γερμανικά. Ό Γιώργος
δέν κατάλαβε τίποτε, πανοΰσε μόνο δυ
νατά άπό τό κτύπημα.
"Υστερα τί φοβερό! Οί καμπάνες άρ
χισαν νά κτυποΰν δαιμονισμένα.
— "Ολοι έΕω άπό τά σπίτια, φωνάΖανε σάν λυσασμένοι οί Γερμανοί.
— Ράους. Καί οποώχνανε σά κοπά
δια τόν κόσμο, πού άφωνος καί νυστα
γμένος καί τρομαγμένος, άφινότανε νά
τόν όδηγοΰν στήν πλατεία μέ κτμπιές.
Ένώ τά όπλα ήτανε γυρισμένα έπάνω
του.
Φωνές, φασαοία, καμπάνες, παιδάκια
πού κλαίγανε σπαοακτικά, όλ' αύτά κά
νανε έκεϊνο τό συννεφιασμένο καί πα

γωμένο πρωινό, μαΖί μέ τόν άγέρα πού
φυσούσε, μιά τραγική συγχορδία.
Στήν πλατεία τοΰ χωριού ένα άγόρι
ψηλό, μελοχροινό, μέ γλυκό πρόσωπο,
περήφανο μέσα ατούς πόνους πού έ
νοιωθε άπ' τις κτυπιές, καί τήν τρομερή
ώρα πού έβλεπε τό θάνατο κοντά του,
έστεκε στόν τοίχο μέ δεμένα τά χέρια.
Ό λοι τόν γνώριΖαν. Ή τανε ό γυιός
τού Σωτήρη Καρογιαννίδη καί τής Σο
φίας.
— Τί έκαμε; αναρωτιόντουσαν.
Τελευταίος μέ λίγους άλλους έφταοε
κΓ ό Σωτήρης μέ τή γυναίκα του πού
τούς φέρνανε μέ χτυπιές οί Γερμανοί.
"Ο λο τό χωριό ήτανε μαΖεμένο. Ό Σω
τήρης στάθηκε πίσω άπό τόν κόομο.
Σήκωσε τό κεφάλι του καί ψήλωσε τά
πόδια νά δή ποιόν έχουνε στόν τοίχο.
Οί συγχωριανοί γύρω του ήτανε βουβοί
καί χλωμοί. Ποιος τολμούσε νά μιλήση
γιά νά τόν πληροφορήση.
ΚΓ ό Σωτήρης, τραγικός πατέρας,
είδε στόν τοίχο τό μοναχοπαίδι του. Ή
Σοφία δίπλα του, είδε κΓ αύτή! ! !
"Εβγαλε μιά τρομερή φωνή πού δέν
είχε τίποτε τό άνθρώπινο. Μιά δυνατή
σπαρακτική κραυγή, πού πνίγηκε μέσα
στό θόρυβο τής όμοβροντίας, κΓ έπεσε
κάτω.
Δέν είδε τό παιδί της πού πνιγμένο
στό αίμα κσί τρυπημένο άπό σφαίρες
σφάδαΖε στό χώμα ώς πού νά Εεψυχήση.
Τόν είδε όμως ό Πατέρας!
"Αφωνος μέ μάτια διεσταλμένα, σάν
μάτια τρελλοΰ, είδε τή φοβερή σκηνή
πού σημάδεψε τή Ζωή του.
Ό πατέρας, πήγε ποός τό παιδί ένώ
όλοι Εεμάκρυναν. Είδε τόν Γερμανό πού
τοϋδωσε τή χαριστική βολή κΓ έφυγε κΓ
πύτός.
— Θεέ μου, πόση φρίκη. "Υστερα έ
μεινε μόνος. Μόνος μέ τά νεκρά νειότα
ποϋχε στηριΈει σ' αύτά όλα του τά όνει
ρα. Τώρα νειότα καί όνειρα είχανε πνιγή στό αίμα κΓ οί ομορφιές κΓ άπό τά
δυό φτερούγισαν μακριά, σάν πουλιά
τρομαγμένα άπό τήν καταιγίδα.
I I Ε Ρ Α Σ Α Ν Ε Χ Ρ Ο Ν ΙΑ καί χρόνια.
Μά στό στόμα τοΰ πστέοα έμεινε
ή στιφή γεύση τού θανάτου. Σάν έκεϊνο
τό αίμα τοΰ παιδιού του πού χύθηκε, νά
πέρασε άπό τό λαρύγγι του κΓ έμεινε
μέσα πικρό, φαρμάκι, πού θά τό πάοη
μαΖί του στόν τάφο. Τό αίμα τοΰ παιδιού
του, πού τόδε κείνο τό παγωμένο ποωίνό, νά τρέχη Ζεστό μέσ' άπ' τό νεανικό
κορμί του.
Τά χρόνια περνάνε. Ή Ζωή συνεχ'Ζει
τό δρόμος της. Μά ή άνάμνηση έκείνη
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τής τρομερής θύελλας δέν φεύγει άπό
τή μνήμη του. Κοιμάται, σηκώνεται,
δουλεύει, Ζή, αναπνέει μ' αύτό.
Τό Γερμανικό Ζευγάρι μέ τούς "Ελ
ληνες πού τούς
φιλοΕενοΰν, Ευπνάνε
κάθε πρωί άμέριιμνοι μέ γέλια, νά πάν
νά κολυμπήσουν.
Σάν τήν τρικυμία πού καταστρέφει
κι' ύστερα περνά κΓ ή θάλασσα παιΖογελά λαχτοριστή, σάν νά μή συνέθηκε
τίποτε, τό ίδιο καί ή Ζωή, άγριεύει, δεί
χνει τά κίτρινα δόντια της, μάς ΕεσκίΖει κΓ ύστερα παιΖογελά κΓ αύτή σάν νά

μήν έγινε τίποτε. "Ετσι καί τώρα. Ή
παρέα χάρηκε τή θάλασσα, έκανε βαρ
κάδα, έπαιΕε μέ τό νερό. "Υστερα ή
νεαρή Γερμανίδα έβγαλε άπό τό σάκκο
της μεγάλα όμορφα σύκα.
— Τρώτε, λέει γελώντας άμέριμνα.
Ή παρέα τήν πειράΖει.
— ΚΓ άλλη μέρα είχες τέτοια σύκα.
Πού τά βρίσκεις έσύ;
— Κάποιος μοΰ τά φέρνει, λέει ή Εένη
στή γλώσσα της κΓ ό Άντωνιάδης πού
Εέρει περίφημα τά γερμανικά σκέπτε
ται κΓ άναρωτιέται.

— Ποιος τής φέρνει αύτηνής σύκα.
Θά δώ. Καί τρώει κΓ αύτός μαΖί μέ ό
λους τά όμορφα τά γλυκά σύκα τού τυραννιομένου καί παραδεισένιου χωριού.
— Θά μού φέρη καί αύριο, λέει ή Γερ
μανίδα τρώγωντας.
Τήν άλλη μέρα όμως πρωί - πρωί ό
καθηγητής βρίσκεται στό παράθυρο. Ή
Γκρέτχεν είναι κΓ όλας στήν πόρτα, πε
ριμένει χωρίς νά τόν έχει δει. Σ έ λίγο
ένας γεράκος φάνηκε άπό κάποιο στενό
ναρχεται μ' ένα καλαθάκι σύκα. Ό
Γιώργος πού τόν γνώρισε, κατέβηκε.
Εκείνη πήρε τό καλαθάκι, καί τράβηΕε
μέσα.
— Γιστί τό κάνεις αύτό μπάρμπα Σω 
τήρη; τόν ρώτησε ό καθηγητής πού
τάΕερε όλα.
— Γιά τήν ψυχή τού παιδιού μου, πού
μού τό σκότωσαν οί Γερμανοί, ένα πρωί
είπε 6 πονεμένος άνθρωπος, ό άπλοϊκός, ό γεμάτος καλωσύνη καί μέ τό
ψυχικό μεγαλείο τής συγχώρεσης.
Πήρε τό καλαθάκι πού τού έπέστρεψε
ή Γερμανίδα, κοίταΕε τόν καθηγητή στά
μάτια γιά λίγο, κΓ ύστερα έφυγε σκυ
φτός.
Πέροσαν 15 μέρες. Κάμανε έκδρομές, χαρήκανε τήν "Αθυτο καί κάθε τό
σο ό γέρος έφερνε σύκα γιά τήν συν
τροφιά.
Οί Γερμανοί άφοϋ χαρήκανε τήν όμορφιά τής Ελληνικής φύσης, Εεκινήσανε μέ τ' αύτοκίνητό τους καί τήν πα
ρέα τους γιά τήν ύπόλοιπη Ελλάδα.
Καί βέβαια περάσανε καί στοματτήσονε στήν Ολυμπία γιά νά γευτούν τήν
ομορφιά τής έλληνικής τέχνης.
Ό Ερμής στάθηκε τό άπόγειο τού
θαυμασμού κοί τής μυσταγωγίας. ΚΓ ό
πως ήτανε έπόμενο συΖητούσσνε μέ τόν
καθηγητή πάνω σ' αύτό τό θαύμα τών
χεριών τού ΠραΕιτέλους.
— Δέν Εανάγινε τέτοιο θαύμα στόν
κόσμο, λέει ή γυνοίκα μέ δέος. ΚΓ ό
άινδρας της συμπληρώνει άποτεινόμενος
στόν καθηγητή.
— "Ολα τά χρωστάμε σέ σάς. Ό τ α ν
έσεϊς φτιάχνατε ούτά τά θαύματα, έ·
μεϊς δέν Εέρομε ούτε τή φωτιά.
— Ναι άλλά τώρα; Μπήκε στή μέση
ή Γερμανίδα μέ οίηση.
— Τόν Αντωνιάδπ δέν τ' άρεσε. Κοί
νά, αύτό πού είχε κρυμμένο μέσα του
τόσον καιρό, τή γενναιοδωρία τού πλη
γωμένου Γεράκου, πού τότε τούκανε τό
ση έντύπωση, ήλθε ώρα κατάλληλη νά
τό Εεστομίση.
Κοί τούς τό είπε: Καί τούς άφησε
κατάπληκτους καί τούς γέμισε θλιβερές
σκέψεις. ΚΓ ή Γερμανίδα κατέβασε τά
μάτια ταπεινωμένη θαρείς.
— "Ηταν δυνατόν!
ΚΓ ένώ έμεναν άμίλητοι καί σκεπτι
κοί, ό Άντωνιάδης τούς είπε συμπληρω
ματικά.
Γιά μάς πολιτισμός δέν είναι μόνον
οί μηχανές άλλά καί ή άνθρωπιά. Τάκουσαν οί Γερμανοί κΓ ό άνδρας κούνησε
τό κεφάλι του κΓ έπιβεβαίωσε μέ σκε
πτικισμό.
— Die Griechen sindimmer Griechen.
Οί "Ελληνες είναι πάντα "Ελληνες.
Ά πό τήν άνέκίοτη συλλογή
«Χωρίς "Ελεος ή ζωή».
ΠΟΠΗ
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 157 )
νατολικόν διομέρισμα τοϋ λουτρού τού
Δερβενοσάλεσι, τής παρά τό Δερβενο
σάλεσι Μονής τής Παναγίας. ΈΕετάΖοντες τήν δισταΕιν τής κατόψεως καί τής
τομής των λουτρώνων τής Καισαριανής
καί τού Κιθαιρώνος πιστσποιούμεν, ότι
τά μοναστηριοκά ταϋτα βυζαντινά λου
τρά διετήρησον τό πατραπαράδστον σχέδιον των μικρών εκείνων μεθ' ύποκαύ-στων ρωμαϊκών θερμών, τό όποιον ό
Preretzscner άποκαλεϊ περίτεχνον. Ά ρ χαιότερσν τών δύο διατηρηθέντων μονα
στηριακών λουτρών είναι τό τής Καισαριανής, όπερ έκ/τιαμένσν κατ’ ίσόδομον
περίπου σύστημα διά πλίνθοπερικλείστων πωρολίθων, δύναται ν' άναχθή εις
τόν 11 ον ή 12ον σίώνα, ώς συνάγω καί
έκ τεμαχίων άγγείων άνευρεθέντων κα
τά τόν κοθορισμόν του, άτινα φέρουσι
κατ' άμφοτέρας τάς όψεις τήν ώραίαν
κιτρίνην άλοιφήν μετ' έγχαράκτων κα
στανών κοσμημάτων».
Οί τοιχογραφίες τοϋ νάρθηκα τού να
ού τής Καισαριανής άνήκσυν στόν 17ον
αιώνα. Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα
τοϋ άκαδημαίκοϋ ϊυγγοπούλου τοποθε
τούνται στην περίοδο πού έντσνώτερη
γίνεται ή παρουσία τού λαϊκού εκφρα
στικού τρόπου στήν τοιχογραφία. Ή
διακόσμησι αύτή τοϋ
νάρθηκα έγινε,
σύμφωνα μέ τήν ύπάρχουσα επιγραφή,
τό 1682 άπό τό Πελοποννήσιο Ιωάννη
"Υπατο. -Εις τάς τοιχογραφίας αύτάς —
γράφει ό καθηγητής ϊυγγόπουλος στό
έργο του «Σχεδίασμα ιστορίας τής θρη
σκευτικής Ζωγραφικής μετά τήν "Αλωοιν» — χαρακτηριστική είναι ή επιστρο
φή τοϋ τεχνίτου πρός τά Παλαιολόγεια
πρότυπα. Τούτα, πράγματι ένθυμίΖουν
τά πλούσια καί πολύπλοκα οικοδομήμα
τα, τά πλη,ροϋντα τό βάθος τών συνθέ
σεων, όπως καί τά πολυάριθμα πρόσω
πα, τά είκονιΖάμενα εις τάς σκηνάς.
Τάν λαϊκόν χαρακτήρα τής διακοσμήσεως αύτής δύναται τις νά διοκρίνη κυρίως
εις τήν τεχνοτροπίαν καί εις τήν τεχνι
κήν. Βεβαίως ό "Υπατος ακολουθεί τήν
τεχνικήν παράδοσιν τής Κρητικής σχο
λής, ό τρόπος όμως, μέ τόν όποιον τήν
έφαρμόΖει, μακράν απέχει άιπό τήν τέ
χνην τοϋ Θεοφόνους καί τών άλλων
Κρητών τοιχογράφων τού 16ου αίώνος'
ή άντίθεσις φωτεινών καί σκοτεινών με
ρών εις τά πρόσωπα είναι έΕαιρετικώς
ισχυρό καί γίνεται χωρίς τήν μεσολάβησιν διαμέσων τόνων. Αί πτυχαί εις τά
ένδύματα είναι έντελώς γραμμικοί, χω
ρίς καμμίαν μαλακότητα καί πλαστικότη
τα, όχι δέ σπανίως είναι έντελώς άσχε
τοι μέ τήιν κίνησιν τής μορφής καί μέ τό
σχήμα τού ύπό τού ένδύματος καλυπτομόνου μέλους. Γενικώς ή όλη τεχνο
τροπία τών τοιχογραφιών αύτών δεικνύ
ει φανερόν προσπάθειαν σχηματοποιήοεως, χαρακτηριστικήν τών λαϊκών τεχνι
τών, οί όποιοι δέν ήσαν ίσως εις θέσιν νά έννοήοουν καί νά μιμηθοϋν έπακριβώς τά παλιά των πρότυπα».
Ό ΓΙαπαδιομόντης στό διήγημά του:.
«Τό θαύμα τής Καισαριανής» άΕιοποιεϊ
τή λαϊκή πίστι γιά τά θαύματα πού γίνον
ταν στό μοναστήρι ανήμερα τοϋ πανηγυ
ριού του. Σύμφωνα μέ άφήγησι σεβά
σμιας γερόντισσας 'Αθηναίας, ό άντρας
της, πού ύπέφερε καιρό άπό πυρετό, έ
γινε καλά σάν πήγε καί προσκύνησε τή
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χάρι Της. Γράφει άνάμεσα σέ άλλα ό
κοσμοκαλόγερος, γιά τήν Εϋρεσι στή
σπηλιά, όταν γίνονταν ό άγιασμός καί,
σύμφωνα μέ τήιν παράδοση κατέβαινε
μιά περιστέρα καί τίναζε τά φτερά της:
« Ή τα ν μιά σπηλιά ώραία, στό βράχο
τόν θεόρατο, μέ χρώμα σταχτερό, πού
έστοΖε δροσιές ολόγυρα. Μοσχοβολού
σε ό τόπος άπό θυμάρια, άπό σκοίνους
κι άγριο δύσαμο. Κόσμος ένα πλήθος,
γυναίκες ένα σωρό, άνδρες πολλοί καί
παιδιά ένα μελίσσι, άλλοι ορθοί, άλλοι
καθισμένοι, μερικοί άρρωστοι άπό διά
φορες άσθένειες, μισεροί καί σακατεμμένοι, βρίσκονταν εκεί, κι έκαναν τό
σταυρό τους. Έ νας παπάς μέ τό πετρα
χήλι έστεκε στή μέση' είχε κάμει Παρά
κληση καί τώρα ήταν στό τέλος. Έψελ
ναν «τήν πάσαν έλπίδα μου» κι έκαναν
μετάνοιες. Σάν είπε τό «ΔΓ εύχών» ό
παπάς, πάλι άρχισε νά ψέλνη άγιασμά,
μέσα σέ μιά λεκάνη μεγάλη σάν κολυμβήθρα, φυσικά φτιασμένη στό βράχο,
θεόχτιστη, ώς φαίνεται. Σάν άρχισεν ό
άγιασμός, οί γυναίκες έψιθύριΖον ή μιά
μέ τήν άλλη. «Ή Περιστέρα. . . τώρα θά
φανή!». «Τώρα θά κατεβή ή Περιστέ
ρα!». «Νά τώρα. . . τώρα θά βγή ή Πε
ριστέρα». Σ έ λίγην ώρα, κοντά στό τέ
λος τοϋ Αγιασμού, τήν στιγμή πού ή
θελε νά βάφτιση ό παπάς τό Σταυρό στή
λεκάνη,
άκούστ' άξαφνα ένα φρού φρού, κ' έβόϊΕ ή σπηλιά, κ' έπαρουσιάστηκε γιά μιά στιγμή, γιά όσην ώρα σας
τό λέγω, ένα ώραϊο πουλί, μιά περιστέ
ρα, μέ άσπρα καί σταχτά καί χρυσά φτε
ρά, κ' έφτερούγιασε φρίστ! . . . φρίστ!
κ' έτίναΕε τά φτερά της, κ' έχτύπησε μέ
τά φτερά της τό νερό, πού ήταν στή λε
κάνη τοϋ Αγιασμού, κι αμέσως έγινε
άφαντη. Γιά δυό τρεις σττιγμές έΕακολουθοΰσε άπ' τό θόλο τής σπηλιάς νά
πέφτη νερό μές στή λεκάνη ύστερα έπαψε. Ό κόσμος έκοίταΖε χωρίς φωνή,
χωρίς πνοή. Ύστερα μονομιάς άπό πολ
λών τά στήθια έβγήκε ένα «Μέγας εί
Κύριε. . .». Τήν ίδια στιγμή έβούτηΕε ό
παπάς τό Σταυρό, κ' έψαλε «Σώοον,
Κύριε τόν λαόν σου» κ' ύστερα λαός,
όλος ό λαός, παιδιά, άνδρες, γυναίκες,
έπεσον μέ τά μούτρα στήν άγιαστούρα
τοϋ παπά καί μέσα στή λεκάνη, κ' έπαιρ
ναν άγιασμα μέ τά φλασκιά τους, μέ τά
τασάκια τους, κ' έπιναν κ' έΕεφωνοϋσαν
«ΔόΕα σοη Κύριε Δόξα οοι!».
Τό Μοναστήρι τής Καισαοιανής άποτελεϊ καί σήυερα ένα σπουδαίο θρη
σκευτικό προσκύνησα, μέσα σ' ένα χώ
ρο ιδιαίτερο έντυπωσιακό, όσο κι άν ή
μεγάλη άκμή του τοποθετείται τόσο μα
κριά, χρονικά, άπό μάς. Περισσότερους
άπό τριακόσιους καλόγερους βρήκε σ'
αύτό τό 1667 πού πέρασε άπό κεϊ ό
Τούρκος περιηγητής Έβλιά Τσελεμπή.
Καί άρκετοί συγγραφείς έγραψαν γιά τό
παλιό βυΖαντινό μεγαλείο του, πού Ζή.
Οί νεώτερες άνασκαφές, οί άναοτηλώσεις, οί έπισκευές, ό καθαρισμός τών
τοιχογραφιών, άκόμα ή άναδάοωσι τής
γύρω περιοχής, Εανάδωσαν στό μονα
στήρι τής Καιρασιανής μικρό, αλλά άποκαλυπτικό άντιφέγγιαμα, τής παλαιός
του μεγαλοπρέπειας, μιας μεγαλοπρέ
πειας στενώτατα συνδεδεμένης μέ τό
άφθαρτο κι αιώνιο μεγαλείο τής ΌρθοδσΕίας καί τοϋ 'Ελληνισμού.
ΔΗΜ. Σ Τ Α Μ Ε Λ Ο Σ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Πρός τά 'Αστυνομικά Χρονικά
όδός Καλλιδρομίου 12
Ενταύθα
Κύριοι,
Τυγχάνω συνδρομητής τοϋ Περιοδι
κού άπό τήν πρώτην ήμέραν τής έκδόσεώς του. "Ετσι μοϋ κρατάει συντρο
φιά στό κρεββάτι μου κάθε βράδυ. Διά
βασα στό ύπ' άριθ. 451 (Δεκέμβριος
1973) τεύχος, τήν έπισταλήν τοϋ κ. Γε
ωργίου Πόππου
(σελίς 1022 — 1023)
έπί τής όποιας έχω νά παρατηρήσω τά
κάτωθι: Δέν ρίχνουν τά νερά οί θυρω
ροί στήν όδό ' I πποκράτους, άλλά όλα τά
νερά άπό τις τοράτσες καί τούς έΕώστας πού πατίΖουν, ολοκλήρου τής πε
ριφέρειας Λυκαβηττού πέφτουν στήν ό
δό Ίπποκράτους ή όποια σημειωθήτω
δέν έχει στόμια ύπονόμων. Έ άν ύφίσταται κίνδυνος άπό τήν ολισθηρότητα στά
ούτοκίνητα τότε άς μή τρέχουν μέ τα
χύτητα 80 χιλ. τήν ώραν, ας είναι
« κ ύ ρ ι ο ι » τού τιμονιού τους καί τό
τε δέν θά τούς φταίει κανένας έν περιπτώσει άτυχήματος.
Ή όδός Ίπποκράτους είναι σέ κίνησι
ένας άπό τούς 10 δρόμους τής Αθήνας.
Καί όμως ούδέποτε παρουσιάσθη ΆοτυφύλαΕ. Τρέχουν τά αυτοκίνητα καί ούρλιόΖουν χωρίς νά λαμβάνουν ύπ' όψιν
τους ότι καί οί πεΖοί καί τά παιδιά θά
πρέπη νά περάσουν άπό τό ένα πεΖσδρόμιο στό άλλο.
Ό κ. Πάππας ός τό έχη ύπ' όψιν
του άς τρέχη λιγότερο καί δέν διατρέ
χει τόν κίνδυνον νά σκοτώση κανέναν.
Μ έ τις σειρήνες τους μάς έχουν καταστήση τήν Ζωήν άφόρητη.
Μετά τιμής
Ν ΙΚ Ο Σ Π. Χ Ε ΙΛ Α Σ
'Αστυνόμος Α ' έ.α.
*
Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ν ΙΔ Ρ Υ Μ Α
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ ΚΩ Φ ΑΛΑΛΩ Ν
Πρός
Τήν Δ/νσιν Αστυνομικών Σχολών
Αστυνομίας Πόλεων
Λεωφόρος Ίωάν. ΜεταΕά 23
Άμαρούσιον
Παρακαλοϋμεν όπως δεχθήτε τάς θερ
μός εύχαριοτίας τού 'Ιδρύματος διά τήν
εύγενή δωρεάν 51 πουλόβερ διά τούς
οίκστρόφους τοϋ ήυετέρου 'Ιδρύματος.
Ή εύγενής αύτή χειρονομία, ή συμπαρόστσσις εις τόν άγώνα τόν όποιαν
διεΕόγομεν διά τήν ειδικήν έκπαίδευσιν,
περίθαλψιν καί άγωγήν τών κωφαλάλων
είναι ιδιαιτέρως συγκινητική.
Άποδεικνύει κατανόπσιν τής ύψηλής
άπαστολής τήν όποιαν ‘έχει έπωμισθή τό
Ίδρυμα.
Άπευθύνοντες θερμός εύχάς έπί τώ
νέω έτει,
Διστελοϋμεν μετά πόσης τιμής
Ό Διευθυντής
Β. Λ Α Ζ Α Ν Α Σ

£ννιομα a jja ...
Κρίσεις διά τά «’Αστυ
νομικά Χρονικά»
'Υπό τού κ. A N D R E LEMELLE Διευθυντοϋ τού πε
ριοδικού «LIAISO NS», έκδιδομένου ύπό τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως τών Παρισίων, μας άπεστάλη ή κά
τωθι έπιστολή :
Αστυνομική Διεύθυνσις
Περιοδικόν « L IA IS O N S »
9, Boulevard du Palais
Paris (4)

’Αγαπητέ Κύριε,
Σας ευχαριστούμε διά τό πο
λύ όμορφο καί ένδιαφέρον πε
ριοδικόν «’Αστυνομικά Χρονικά»πούμαςάποστείλατε.ΕΙναι πάντοτε χρή σιμ ον νά λαμβάνωμε πληροφορίας έξ άλ
λων Χωρών έπί τών αύτών
προβλημάτων πού και ήμεΐς
άντιμετωπίζομε, δηλαδή τού
προβλήματος τών ναρκωτι
κών, τής έγκληματικότητος,
τού νεαρού έγκληματίου, τής
κυκλοφορίας εις τάς μεγάλας
πόλεις κλπ. Ά τυχώ ς ή ήμετέρα ύπηρεσία δεν διαθέτει έλληνομαθή μεταφραστήν καί
τούτο είναι πράγματι λίαν δυσάρεστον διότι θά έπεθύμουν
νά άνατυπώσωμε μερικά έκ
τών άρθρων σας. Πρό όλίγων
μηνών έδημοσιεύσαμε έν άρθρον περί τής όργανώσεως τής
’Αστυνομίας τής Μ. Βρεταννίας, τό όποιον είχε μεγάλην άπ ή χη σ ιν εις τούς άναγνώστας
μας, διότι είναι πάντοτε λίαν
ώφέλιμος ή σύγκρισις μεταξύ
τών (άστυνομιών) διαφόρων
Κρατών. Μήπως ύπάρχει μετάφρασις τού περιοδικού σας
είς τήν ’Αγγλικήν; Σας διαβεβαιοΰμε ότι είς τό έξής θά λαμ
βάνετε τήν μηνιαίαν έκδοσιν
τού «LIAISONS» τής ’Α στυ
νομικής Δ /νσεω ς τών Παρισίων.

Eic τό άη' άριθ. 11 — 12ον τεύ
χος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1973
τού Ναμ. περιοδικού « Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ 
ΝΗ», έδηιμοσιεύθη τό κάτωθι οχόλισν τόύ Δ/ντοΰ τού έν θέματι ηεροδικοϋ κ. Μ. Περοδασκαλόκη.
Τ Ο Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν
« Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α »

Έκυκλοφόρησε τό 450όν
τεύχος (μηνός Νοεμβρίου 73)
τού ύπό τού ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων ίκδιδομένου λί
αν άξιολάγου περιοδικού, ύπό
τόν ώς άνω τίτλον.
Ή έμφάνισις τού περιοδικού
τούτου, έκτυπουμένσυ έπί άρι
στού χάρτου καί κοσμημένου
μέ πλείστας ώραίας εικόνας
άπό τήν ζωήν καί δράσιν τής
’Αστυνομίας, άκόμη δέ καί άπό
ώραία ταπεϊα τής Χώρας μας,
είναι άπό πάσης άπόψεως άρίστη. Ή περιεχομένη δέ ΰλη
δέν περιορίζεται μόνον είς δ,τι
άφορα τήν ζωήν καί τήν δράσιν
τής Άστυνοιμίας, άλλ’ έκτείνεται είς ένδιαφεροντα ’Εθνικά,
ιστορικά θέματα, είς τοιαΰτα
διδαχής έπί νομικών, έγκλημα
τσλογικών καί κοινωνικών ζη
τημάτων, άκόμη καί είς λογο
τεχνικά είς τρόπον ώστε νά εί
ναι δχι μόνον διδακτική άλλά
καί ψυχαγωγική ή δλη αΰτη,
πληρούσα τόν σκοπόν δι’ δν τό
περιοδικόν τούτο έκδίδεται. ’Α
ξίζει, πράγματι, κάθε έπαινος
είς τούς Ιπιμελουμένους τής
έκδόσεως.
M XH.
★
Ε Θ Ν ΙΚ Η Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ
Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ
Τ. Δ / Ν Σ ΙΣ : Ο Λ Γ Α Σ 41, ΔΑΦΝΗ

Πρός
τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων
Κύριε ’Αρχηγέ,
θ ά . έθεωρεΐτο παράλειψις,
έάν διά τού παρόντος δέν έξέφραζον τάς θερμάς ήμών εύχα-

άσήμανια
ριστίας, άλλά καί τά συγχαρη
τήριά μας, διά τό τόσον έπιμελημένον είς ύλην καί καλλιτε
χνικήν έμφάνισιν περιοδικόν
τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας
Πόλεων «’Αστυνομικά Χρονι
κά», τό όποιον δμολογουμένως
έχει καταστή έν άπό τά καλλί
τερα, ευχάριστα καί μορφωτικά
μέσα μελέτης καί ένημερώαεως παντός έπιστήμονος, άλλά
καί άπλσΰ Έλληνος πολίτου.
*0 δέ έτερος τόμος τής «’Εκθέσεως τής δραστηριότητος τής
’Αστυνομίας Πόλεων 1973», άποτελεϊ δμολογουμένως τό άπαύγασμα τών προσπαθειών
ένός έτους τής ’Αστυνομίας
Πόλεων είς όλους τούς τομείς
τής Κοινωνικής δραστηριότη
τος, καί τούτο τιμά όλους τούς
άξιωματικούς καί άνόρας τού
ύφ’ υμάς Σώματος.
Μετά πλείστης τιμής
Ό Διευθυντής
Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΓΑΟΣ

Συνεσχίασις τών Άπο.
στρ. Ά ξ / κ ώ ν Άστυν.
Πόλεων
Τήν 17.1.74 καί άπό 20—
23ης ώρας είς τό έστιατόριον
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» έλαβε χώραν
ή έτησία συνεστίασις τής Παν
ελληνίου Ένώσεως Άποστράτων ’Αξ)κών Άστυν. Πόλεων.
Είς τήν συνεατίασιν παρέστη όλόκληρον τό Διοικητικόν Συμ/·
βούλιον τής Ένώσεως, δ Α ρ
χηγός Άστυν. Πόλεων κ. Μιχελής, σί Άστυν. Δ) νταί Αθη
νών καί Πειραιώς κ. κ. Λάμ
πρου καί Τζαβέλλας, τέως Α ρ
χηγοί AJI. καί οί πλεΐστοι ίκ
τών μελών τής Ένώσεως. Κα
τά τήν διάρκειαν τής πράγματι
συγκινητικής έκδηλώσεως ώμίλησεν δ Αρχηγός Α.Π. κ. Σπ.
Μιχελής, ό όποιος έτόνισεν με
ταξύ τών άλλων, ότι οί έν ένεργεία άστυνομικοί τιμούν ,μέ τήν
άγάπην καί τόν σεβασμόν των
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αιτίαν αΰξήσεως τής έγκληματικότητός.
Οί παθογόνοι κοινωνικοί παρά
γοντες έχουν έπιδράσει έπί τής ψυ
χικής καταστάσεως τών άτόμων ώ
στε νά έχωμεν συχνάς ψυχικάς άνωμαλίας, ψυχοπαθητικάς παρεκ
κλίσεις καί ψυχικάς παθήσεις καί
έκ τούτων συχνοτέρας καί τάς έγκληματικάς έκτροπάς.
’Αλλά καί κοινωνικοπσλιτιστικοί όροι καθ’ έαυτοΰς μή παθογόνοι
άποτελοϋν παράγοντας έγκληματικότητος. Παράδειγμα σχετικόν έ
στω ή αυξησις τών κλοπών εις τά
μεγάλα καταστήματα διαπραττόμεναι οΰ μόνον όπό τών πτωχών άλλά
καί υπό τών μή έχόντων άνάγκην
τοϋ κλεπτομένου άντικειμένου. Ή
άφθονος έκθεσις πρό τών όφθαλμών
τών ποικίλων άντικειμένων έπιδρςί
σαγηνευτικώς, έπί τών άτόμων έκείνων ιδίως τοϋ γυναικείου φύλου καί

1ΕΞΕ

Η

ΕΙΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΝ βαθμόν αϋξησις τής παντοειδοϋς έγκληματικότητος ού μόνον τών ένηλίκων άλλα
καί τών νεαρών άτόμων άποτελοϋσα
γνώρισμα τής ψυχοπαθολογίας τής
σημερινής κοινωνίας έχει κατά ένα
μέρος ώς προϋπόθεσιν καί αίτιοπαθογενετικόν παράγοντα τήν ηόξημένην έπιθετικότητα.
Κυρίως όμως ή αΰξησις τής έγκληματικότητος προέκυψεν, ώς καί
τά άλλα ψυχοπαθολογικά κοινωνι
κά φαινόμενα ,έκ τών πολλαπλών
παθογόνων παραγόντων τών άνυπαρχόντων εις τήν υφήν καί διάρθρωσιν τής σημερινής κοινωνίας
οίτινες έχουν έπιδράσει διαμορφωτικώς έπί τής καθόλου κοινωνι
κής ζωής τών άνθρώπων καί έπί
τούτοις καθοδηγοϋν εις τήν έγκληματικότητα. Αί τοξικομανίαι π.χ.
ώς καινοφανής παθογόνος κοινω
νικός παράγων άποτελεΐ πρόσθετον

ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
Κ. Δ. ΚΩΝΕΓΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής και
Νευρ/γίας Πανεπ. ’Αθηνών
τής νεαρός ήλικίας τών μή διαθετόντων ίσχυράς ψυχικάς άναστολάς καί παρωθεί αύτά εις κλοπάς εις
βαθμόν ώστε αί έν λόγφ κλοπαί νά
άποτελοϋν μαζικόν ψυχοπαθολογικόν κοινωνικόν φαινόμενον καί
ψυχικήν έπιδημίαν.
'Ως κοινωνικόν παράγοντα προάγοντα τήν έγκληματικότητα ιδίως
τών άτόμων τής νεαρός ήλικίας δυνάμεθα έπίσης νά άναφέρωμεν πλήν
πολλών άλλων καί τήν διδαχήν τής
βίας διά τοϋ κινηματογράφου καί
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τής τηλοψίας. Τά προβαλλόμενα
γεγονότα βίας έπηρεάζουν ιδίως
τά παιδιά καί τούς νέους, ώστε αί
έξ αύτών έντυπώσεις καί ύποδείξεις
μεταφέρονται εις τήν Ιδίαν δραστη
ριότητα. Ή βία είναι μορφή έπιθετικότητος καί προθάλαμος τής
έγκληματικότητος1.
Πολλά καί ποικίλα είναι τά αί
τια τά άπαρτίζοντα κατά τήν σημε
ρινήν έποχήν τόν συναστερισμόν
τών παθογενετικών αιτίων τής ηύξημένης έγκληματικότητος τά ό-

<
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’Απέναντι έπάνω: Τήν 4.1.74 είς
τό Άρχηγεΐον Άστυν. Πόλεων έπραγματοποιήθη σύσκεψις καί ένημέρωσις τοΰ 'Γπουργοϋ Δημοσίας Τάξε ως
χ. Τσουμάνη, έπ'ι υπηρεσιακών θεμά
των. Είς τήν φωτογραφίαν χαρακτη
ριστικόν στιγμιότυπον. Κάτω: *0
’Αρχηγός Α. Π. κ. Μιχελής άνταλλάσσων χειραψίαν μετά τού Δημάρ
χου Πειραιώς κ. Σκυλίτση, τήν ήμέραν τών θεοφανείων είς Πειραιά.
Δεξιά: Στιγμιότυπον άπό τό κόψιμο
τής πίττας τής Τποδ/νσεως Τρο
χαίας ’Αθηνών.

’Από τήν συνεστίασιν είς τό Ιστιατόριον «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» τής Πανελλη
νίου Ένώσεως Άποστράτων Άξ/κών
’Αστυνομίας Πόλεων. Είς τό μικρόφωνον δ ’Αρχηγός ΑΠ . κ. Μιχελής.
Διαικρίνσνται: Ό τ. ’Αρχηγός Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Καλυβίτης, οί έ.
ά. ’Αρχηγοί κ.κ. Νέρης καί Βρα,νδπουλος
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Στιγμιότυπον άπό τήν άποχα&ρετιστήριον τελετήν 57 ’Αστυνομικών τής
Δ/νσεως Πειροαώς, τήν όποιαν έτί,μ,ησθν διά τής παρουσίας του δ ’Αρχη
γός A l l . κ. Μιχελής.

τούς έν άποστρατεία συναδέλφους, οί
όποιοι Αποτελούν τούς σοφούς διδα
σκάλους καί πολυτίμους συνεργάτας.
Έ ν τέλει, δ κ. ’Αρχηγός, άφοΰ έξέφρασε εόχάς δι’ υγείαν καί εύτυχίαν,
ύπενθύμισεν είς τούς παρισταμένους,
δτι ή ’Αστυνομία Πόλεων τούς θεω
ρεί Ιξ ίσου, μέ τούς ύπηρετούντας πα
ράγοντας προαγωγής τοΰ Σώματος
καί έπιτυχίας τοΰ υψηλού σκοπού.
Πλήν τοΰ κ. ’Αρχηγού, ώμίλησεν ό
Πρόεδρος τής Π Έ .Α Α Α .Π . κ. Νέρης καί άπηύθυναν χαιρετισμόν οί
Δ/νταί ’Αθηνών καί Πειραιώς κ. ;.
Αάμπρου καί Τζαβέλλας. ’Ιδιαιτέ
ραν έντύπωσιν καί συγκίνησιν προεκάλεσεν ή δμιλία τοΰ πρεσβύτου τής
’Αστυνομίας τ. ’Αογηγοΰ κ. Καλλυβίτη.
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στιγμιότυπον άπό τήν κοπήν τής πίττας τοΰ Τμήματος Τροχαίας
Κινήσεως Πατρών.
Οί άποστρατευθέντες άστυνομικοί τής Τποδ/νσεως Τροχαίας ’Αθη
νών έν μέσψ τοϋ Διοικητοΰ καί Τποδιοικητοΰ, κατά τήν τελετήν,
έπί τή άποχωρήσει των Ικ τής Υπηρεσίας, κρατούντες τάς προσφερθείσας εις αύτοϋς Αναμνηστικά; πλακέττας.

Σήμερα δέν θό σας μιλήσω γιά καθαρώς ’Αστυνομικό Ζήτημα, όπως συνή
θως, άλλα διά κάτι πού σχετίΖεται μέ
τήν Άστυνομίο.
Πρόκειται διά τό τελευταίο βιβλίο μου
« Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ ·.
Μιά μέρα ήλθε στό σπίτι μου ή Δη
μοσιογράφος
Κυρία Σοφία ΜαλτέΖου
καί μ’ έρώτησε άν ήμην διατεθειμένος
νά πάω στό Σ τ ο ύ ν τ ι ο
Τηλεοράοεως των Μελισσίων καί νά μιλήσω
διά τό βιβλίο μου είς τήν έκπαμπήν:
«Πρόσκλησις σέ γεύμα». Τήν έρώτησα
ποιός μέ κολεϊ, καί όταν μέ διαβεβαίωσε
ότι ιμ' έκαλούσε ή Τηλεόρασις, άπήντησα
ότι δέν είχα καμμία άντίρρπσι. Πράγμα
τι, ένα άπάγευμα μιας Τρίτης, ήλθε ή
εύγενική Κα ΜαλτέΖου καί μέ τό αύτοκίνητό της έπήγαμε στά Μελίσσια.
Σ έ μιά μεγάλη αίθουσα υπήρχε μιά
μικρή πλατεία μέ μερικά κομψά τροπεπεΖάκια, είς τό όποια, όπως μοΰ έΕήγηοε ή Κα ΜαλτέΖου, έκάθηντο όσοι θά
μιλούσαν μέ έκπρόσωπο τής Τηλεοράσεως. Μετά τήν πλατεία υπήρχαν άμφιθεατρικώς καμμιά δεκαριά θεωρεία όπου
έγευμάτιΖαν οί προσκεκλημένοι τής έκπομπής «Πρόσκλησις σέ γεύμα».
"Υστερα άπό μερικούς όμιλητάς, ήλ
θε ή σειρά μου καί ή Κυρία ΜαλτέΖου
μοΰ παρουσίασε καί μοΰ έγνώρισε τήν
Δεσποινίδα Βίρνα Νιαβή, ή όποια θά
μοΰ υπέβαλε τις έρωτήσεις σχετικώς μέ
τό περιεχόμενον τού βιβλίου μου. Κα
τείχε ένα σημείωμα είς τό όποιο περιείχοντο οί έρωτήσεις.
Μερικά φώτα έσβησαν καί ή συνομι
λία μας άρχισε. Ή Δεσποινίς Νιαβή,
άφοΰ προηγουμένως μέ καλοσώρισε είς
τήν έκπομπήν κοί είπε μερικά κολακευ
τικά λόγια διά τήν ’Αστυνομίαν τών Πό
λεων, μ ’ έρώτησε:
— Κύριε Καλυβίτη, πώς κατορθώσατε
ύστερο άπό 50 χρόνιο νά ένθυμήσθε τό
σα πράγματα, πού περιέχονται στις Θ0
περίπου σελίδες τοΰ βιβλίου σας;
— Άπήντησα: Δεσποινίς Νιαβή, ή άγάπη μου πρός τήν Αστυνομία Πόλεων

κοί ό πόθος μου διά τήν έπιτυχία της
συνετέλεσαν, ώστε νά μή λησμονήσω,
αν καί έπέραοαν τόσα χρόνια, κανένα
γεγονός, κανένα περιστατικό καί κάθε
τι πού θά συνέθαλε εις τήν έπιτυχίαν
του Σώματος.
Ακολούθως μ' έρώτησε γιά τήν σύλληψι τών ληστών άδελφών ΡέτΖου, διά
τόν γάιμον τής Λαίδης Λώ Πειρουνάκη,
καί γιά τάν διάσημο Γερμανό Πνευματιστή Χανοϋσεν.
Εις όλα όπήντησα καταλλήλως, προσθέσας μόνον ότι ό Χανοϋσεν, όπως έ
γραψαν οί Γερμανικές έφημερίδες πρό
τού πολέμου, είχε προσληφθή οπό τού
Χίτλερ ώς προσωπικός άστρολόγος του
καί ότι ύστερα άπό λίγο καιρό έδολοφονήθη κατόπιν διαταγής τού ίδιου τού
Χίτλερ.
Ή τελευταία έρώτησις ήτο, ποια ήτο
ή γνώμη μου, ώς Άνωτάτου Αστυνομι
κού, διά τήν ουγχώνευαι τών δύο Σω
μάτων, Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ καί ΧΩ ΡΟ Φ Υ
Λ Α Κ Η Σ . "Α ν καί ή έρώτησις αύτή δέν
είχε καμμιά σχέσι μέ τό βιβλίο μου, άπήντησα ώς έΕής: Έχω τήν γνώμη, ότι
ή ουγχώνευσις θά βλάψη καί τά δύο
ΣΩ Μ ΑΤΑ, καί δέν πρέπει ποτέ νά γίνη,
διότι διά τής άμίλλης τά δύο Σ Ω Μ Α Τ Α
έφθασαν εις τήν σημερινήν έπιτυχία
των».

Εκδηλώσεις εις Πάτρας
Τήν -10.30' ώραν τής 7.1.74 εις τά
γροφεία τής Αστυνομικής Διευθύνσεως
έλαβε χώραν σεμνή τελετή, καθ' ήν ό
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος
Καρσβασίλης, άπεχοιρέτησε τούς λόγω
ορίου ήλικίας συνταΕιοδοτηθέντας τήν
31.12.73 είκοσι δύο (22) κατωτέρους
Αστυνομικούς, έκφράσας τάς εύχοριστίας τής Αστυνομικής Υπηρεσίας διά τήν
30ετή περίπου σταδιοδρομίαν τούτων
εις τό Αστυνομικόν Σώμα καί τήν, κα
τά τό μακράν τούτο χρονικόν διάστημα,
προσφοράν υπηρεσιών εις τήν Πατρίδα
καί τήν κοινωνίαν.
Πρός τούτοις, ό κ. Αστυνομικός Διευ
θυντής ηύχήθη ύγείαν, μακροημέρευαιν
καί πρόοδον οικογενειακήν εις τούς
συνταΕιοδοτηθέντας, πρός ούς έΕέφρασε τήν διαβεβαίωοιν ότι ή Αστυνομία
Πόλεων θεωρεί τούτους τέκνα της καί
ώς τοιαϋτα δικαιούνται πόσης δαψιλής
φροντίδος ήν δύνανται ν' άΕιώνουν άνά
πάσαν στιγμήν.
Εάπροσηγόρως άπεχαιρέτησε τούς
περί ών ό λόγος Άποστράτους ’Αστυνο
μικούς
ό Πρόεδρος τού
Συλλόγου
ΣυνταΕιούχων Αστυνομικών Πατρών
Αστυνομικός Διευθυντής έ.ό. κ. Πανα
γιώτης ΔρούΖας, κληθείς εις τήν έκδήλωσιν.
Έ ν συνεχείς έγένετο ή τελετή κοπής
τής Βασιλόπιττος τών έν τώ Έπιτελείω
τής Αστυνομικής Διευθύνσεως ύπηρετούντων 'Αστυνομικών, παρεσχέθησαν δέ
εις τούς παρισταμένους ποτά.
Ή έκδήλωοις θύτη, γενομένη έν
πνεύματι αγάπης καί άμοιθαίας έκτιμήσεως, πορέσχεν έΕαιρετικήν εύκαιρίαν
διαδηλώσεως παρ' απάντων τής πίστεως πρός τό ιδεώδες τής άνυστεροβού-

λους τού Τμήματος. Μετά ταϋτα έπηκολούθησε δεΕιωσις καθ’ ήν προσεφέρθησαν εδέσματα καί ποτά. Διαρκσύσης
τής δεΕιώσεως άντηλλάγησαν μεταΕύ
ύπαλλήλων καί προσκεκλημένων, έν μέ
σω κλίματος έγκαρδιότητος, άπλότητος
Γ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
καί Χριστιανικής άγάπης, εύχαί έπί τώ
Νέω Έ τει. Ούτως, ή κατά κοινήν όμοΑστυνόμος Β ’
λογίαν παριστομένων καί τύπου έπιτυχούσα έκδήλωοις αύτη έδωκε τήν εύΤ Η Ν 18.00’ Ω Ρ Α Ν τής 8.1.1974 καιρίον άνυψώσειυς τής στάθμης τών ύ*
έν μέσω λαμπρός έορταστικής έκ- φιαταμένων καλών σχέσεων μεταΕύ Α 
δηλώσεως έγένετο, εις τήν είδικώς στυνομίας καί Κοινού.
πρός τούτο διακοσμηθεϊσαν 'Αστυνομι
κήν Λέσχην, ή κοπή τής «Βασιλόπιττας»
Α Λ Ε ϊ. Κ Ο Ν Τ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ
τού Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως Πα
Ύπαστυνόμσς Α '
τρών.
Ό Διοικητής τού Τμήματος μετά τών
συνεργατών του ΑΕιωματικών καί κα- Διανομή δώρων πρός τούς
τωτέρων μέ ευγένειαν,
έγκαρδιότητα Τροχονόμους
καί καλωσύνην ύπεδέχοντο τούς προσ
κεκλημένους των. Παρέστησαν ό Νο
Τ ΗΝ 14.1.1974 ΕΓΕΝ ΕΤ Ο ή διανομάρχης Ά χα ία ς κ. Ματαράγκας Νικό
■
μή τών δώρων, τά όποια προοελαος, ό Δήμορχος Πατρέων κ. Γκσλφιφέρθησαν ύπό τών Αθηναίων Πολιτών
νάπουλος Κων)νος, ό Στρατιωτικός
Διοικητής ΤαΕίαρχος κ. Μπατής Αντώ πρός τούς Τροχονόμους έπί τφ νέω έτει
νιος, ό Αστυνομικός Διευθυντής Πα 1974.
Εις τήν αίθουσαν διαλέΕεων τής Ύτρών κ. Καραβοσίλης Γεώργιος, έκπρόσωποι τών Δικαστικών καί πολιτικών ποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως έλα
Αρχών, οί Διοικούντες ΆΕιωματικοί τής βε χώραν σεμνή τελετή εις τήν όποιαν
Διευθύνσεως μετά τών συΖύγων των καί παρέστη ό Αρχηγός τής Αστυνομίας
πλήθος εκλεκτών ατόμων τής Πατραϊ- Πόλεων κ. Σπυρίδων Μιχελής, ό Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ζερβολέκής Κοινωνίας.
Πρός τούς παρισταμένους ώμίλησεν ό ας, τέως Διοικηταί τής Τροχαίας, οί
Αθηνών
Διοικητής τού Τμήματος Αστυνόμος Διευθυντοί τής Αστυνομίας
Α ’ κ. Κουρέτας Διονύσιος, όοτις έκτος καί Πειραιώς κ.κ. Β. Λάμπρου καί Β.
τών λοιπών λεχθέντων άνεφέρθη εις τό ΤΖαθέλλας, πολλοί δημοσιογράφοι καί
κυκλοφοριακόν πρόβλημα τής Πόλεως άλλοι επίσημοι.
Ο Διοικητής τής Τροχαίας Αθηνών
καί δή εις τούς συνθέτοντας καί προσ
διορίζοντας τήν έΕέλιΕιν τούτου παρά κ. Αγγελος Ντόνος, διά συντόμου, άλγοντας, τήν συμφώνως πρός τάς κοι λά έμπεριστατωμένης ομιλίας, άνέλυσε
νωνικός, οικονομικός, πολιτιστικός καί τά τής δράστηριότητος τής ύπηρεσίας
λοιπός αυνθήκας τής σήμερον. χάραΕιν κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1973. Ακο
πολιτικής άντιμετωπίσεώς του καί τάς λούθως άνέπτυΕε τούς στόχους τής Τροέκ τού ορθού ή μή χειρισμού του συνέ χαίας Αθηνών διά τό τρέχον έτος, οί
πειας. Έχαρακτήρισεν ώς πρωταρχικήν όποιοι άποβλόπουν εις τήν άμβλυνσιν τού
τήν θέσιν τού παράγοντος άνθρωπος κυκλοφοριακοϋ άγχους τής Πρωτευούύπό τήν ιδιότητά του ώς τροχονόμου, σης.
Ακολούθως ώμίλησε δΓ ολίγων ό κ.
πεΖοΰ καί όδηγοΰ έναντι τού θιγουμένου
προβλήματος καί έτόνισε τήν σημασί ’Αρχηγός τού Σώματος εύχηθείς διά τό
αν τής ύπό τήν εύρεϊαν έννοιαν κυκλο- νέον έτος τάς καλλιτέρας τών εύχών
φοριακής άγωγής. Έπεσήμανε τά θλιβε του δηλώσας άμα, ότι τά θέματα τής
ρά άποτελέσματα τών αύΕανσμένων Τροχαίας θά εύρουν τήν άυέριστογ συμτροχαίων άτυχημάτων καί τήν ύποχρέω- ποράστασίν του. Έ ν συνεχεία άπεσφράσιν τών άρμοδίων νά προβληματισθοΰν γισε τήν κληρωτίδα τών δώρων καί έσοβαρώς έναντι τής διαπιστουμένης τοι- Εήγαγε τόν πρώτον κλήρον ένός άστυαύτης καταστάσεως. Τέλος εύχαριστή- φύλακος, ό όποιος πρώτος έΕέφρασε
σας τούς συνεργάτας του διά τάς προσ- τήν έπιθυμίαν νά έΕαχθή ό κλήρος του
φερθείσας καί προσφερομένος ύπηρεσίας ύπό τού κ. ’Αρχηγού.
Τά προσφερθέντα δώρα, παρά τό
των έκάλεσεν αύτούς νά άρθοΰν εις τό
μέγιστον ύψος τής δραστηρισποιήσεώς ότι διανύομεν περίοδον λιτότητος, ήσαν
των καί μετά Ζήλου νά έπιδοθοΰν εις ικανά καί μή ύπολειπόμενα τών προη
τό έργον των, έχσντες πάντοτε ώς κα γουμένων έτών. Τούτο σημαίνει ότι τά
τευθυντήριον τών ένεργειών των τό δί αισθήματα άγάπης καί έκτιμήοεως τού
καιον, τήν άμεροληψίαν, τήν αγάπην, κοινού πρός τήν Αστυνομίαν καί είδιτήν εύγένειαν, τήν βοήθειαν καί συμπα- κώτερον τήν Τροχαίαν Αθηνών συνεχί
ράστασιν πρός τούς συνανθρώπους των. ζονται άμείωτα.
ΜεταΕύ έκείνων, οί όποιοι προσέφεΑκολούθως ό έκπρόσωπος τής έκκλησίας Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγ- ραν δώρα πρός τούς Τροχονόμους, συμκελλος κ. Καρσμπατάκης Μιχαήλ διά μορφούμενοι πρός έπιβληθέν πλέον
συντόμου δεήσεως ηύλόγησε τήν πίτ άπό τινων δεκαετιών έθιμον είναι ό κ.
ταν. Έ ν συνεΥΓ·’π έγένετο συμβολική Υπουργός Δημοσίας ΤάΕεως, ό κ. Υ 
κλήρωσις τριών δώρων, έκ τών ύπό τών πουργός Προεδρίας τής Κυβερνήαεως,
εύγενών κατοίκων τής Πόλεως πρασ- ό Προϊστάμενος τού ΜΈ./Υ.Δ.Τ., τέως
φερθέντων τοιούτων εις τούς υπαλλή Αντιπρόεδροι τής Κυβερνήαεως κοί Ύλου προσφοράς υπηρεσιών
πρός τόν
Έλληνα πολίτην καί τήν άπόφασιν άναλώσεως πόσης ψυχοσωματικής των δυνόμεως διά τήν προάσπισιν τών ιδανι
κών τής φυλής.
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ηουργοί, ό Διευθυντής τής Αστυνομίας
Αθηνών, ό κ. Ε. Καρομπέτσος, Αρχη
γός Α Π . έ.ά.
(διστελέσας διοικητής
τής Τροχαίας Αθηνών), ό κ. Γ. ΚαραμούΖης (διστελέσας διοικητής Τροχαίας
Αθηνών) κ.α.
Παροθέτομεν άπόαπασμα τών έπισιτολών, αί όποιοι συνώδευον τά δώρα:
«ΙΙαρακαλο&μεν δεχθήχε, έκ χοΟ Τα
μείου xoD ήμεχέρου Συνδέσμου Παλαι
ών καί Νέων ’Ιδιοκτητών Αυτοκινητι
στών Ταξί, χδ συνημμένον ποσόν . . . .
είς Ινδειξιν άναγνωρίαεως χών πολλα
πλών Υπηρεσιών χών δργάνων χ5)ς
Τμετέρας Τποβ/νσεως, βι’ ών διευκολύνθη καί χδ ήμέχερον δύσκολον Ιργον
έξυπηρετήσεως χοΟ έπιβαχικοΰ κοινού».
Ό κ. X. Μ. γράφει: «Ή Μερσενχές
άριθ.. .. σάς εύχεται καλή χρονιά».
'Η Γενική Συνομοσπονδία ’Επαγγελματιών Αϋχοκινητισχών χής Ε λλάδος,
μεταξύ τών άλλων γράφει: «’Αξιότιμε
Κύριε Διευθυντά, έπί χή έλεύσει χού
νέου έτους 1974, έχσμεν χήν τιμήν νά
άπευθύνωμεν 'Γμΐν καί πρδς τά δφ’
'Γμάς δργανα χάς καλλιχέρας χών προ
σωπικών μας εΰχών, ώς καί χών τοιούχων δλοκλήρου χοΟ αδχοκινηχισχικοΟ
κόσμου καί χήν διαβεβαίωσιν, δτι οί έπαγγελμαχίαι αδτσκινηχισχαί, έν χή
έκτιμήσει χοδ σοβαρωχάχου έργου χδ δποΐον έπιτελεΐ ή Τροχαία, θά συνεχίσουν ένισχόοντες τούτο, μέ χήν πρόθυ
μον αυμμόρφωσίν των, πρδς χάς διατά
ξεις χοδ Κ.Ο.Κ. καί χάς έν γένει συ
στάσεις καί δδηγίας Υμών, συμδάλλοντες οδτως είς χήν άντιμετώπισιν χοδ
δλου κυκλοφοριακοδ προβλήματος.
Τέλος, ό Διοικητής Ο.Τ.Ε. γράφει:
«Κύριε Διευθυντά,
Έ π ί χή άνατολή χοδ Νέου "Ετους 1974
έπιθυμώ νά άπευθόνω τόσον πρδς δμάς καί
χδ δφ’ δμάς προσωπικόν, δσον καί πρδς
χάς οικογένειας σας, χάς πλέον θερμάς
εδχάς μου, αί δποΐαι είναι καί εδχαί δλων τών έργαζομένων είς χδν Ο.Τ.Ε.
Ώ ς έλαχίσχην έκφρασιν χών αισθημά
των άγάπης μας καί είς άναγνώρισιν χής
πολυτίμου προσφοράς σας πρδς δλους μας,
παρακαλώ δεχθήτε τήν Ισώκλεισχον έπιταγήν ποσοδ 30.000 δρχ., ΐνα τδ διαθέ
σετε κατά χδν καλύτερον τρόπον.
Μετά τιμής
Π. ΠΑΡΑΣΚΕΤΟΠΟΤΛΟΣ
Διοικητής»
Ανάλογους εύχάς καί πνεύμα συνερ
γασίας καί άμοιβαίας κατανοήσεως πε
ριλαμβάνουν καί αί λοιποί έπιστολαί τών
φίλων τής Τροχαίας. Ό χώρος τής Φι
λοξενίας τού Περιοδικού δέν μάς έπιτρέπει νά έπεκταθώμεν.
ΑΘΑΝ. I. Κ Α Ρ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ
Ύπαστυνόμος Α '
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Έπιστολαί
Υπό τοΰ Δ /ντοδ ’Αστυνομίας
ραιώς κ. Τζαβέλλα άπεστάλη
τήν Πρόεδρον τοΰ Ο.Κ.Φ. Α.
ραιώς κ. Φλέγγα· ή κάτωθι
στολή :

Πει
προς
Πει
έπι-

Έρίτιμος Κυρία Πρόεδρος,
Ω ς Διευθυντής Αστυνομίας Πειραι
ώς, θεωρώ καθήκον έπιτακτικόν νά άπευθυνθώ διά τής παροόοης πρός Υ 
μάς, ώς Προέδρου τοΰ 'Ομίλου Κυριών
Φίλων Αστυνομίας Πειραιώς, καί δΓ Υ
μών πρός άπαντα τά εξαίρετα μέλη τοΰ
Ομίλου καί νά έκφράσω τάς θερμοτάτας εόχαριστίος καί τήν άπειρον ευγνω
μοσύνην τών άξιωματικών και κατωτέ
ρων υπαλλήλων τής ύπ' έμέ Διευθύνοεως, διά τά 6σα προσεφέρατε κατά τό
παρελθόν καί έξακολουθεϊτε νά προσφέ
ρετε μέχρι σήμερον είς τόν Αστυνομι
κόν κόσμον τού Πειραιώς.
Ή ένθερμος άγάπη Υμών, ή στοργή,
τό Ζωηρόν ένδιαφέρον, ή άλληλεγγύη
καί ή άνιδιοτελής πάντοτε συμπαράστασις πρός τούς άστυναμικούς τοΰ Πειραι
ώς, μάς συγκινοϋν βαθύτατα, τονώνουν
τό ηθικόν, μας καί έπαυξάνουν είς τό
έπακρον τας υποχρεώσεις καί τάς εύθύνας μος, διά νά συνεχίσωμεν τό έπίπονον, άλλά ώραϊον καί εύγενές έργον μας
πρός τήν Ελληνικήν κοινωνίαν καί τήν
αίωνίαν Ελλάδα μας.
' Ιδιοκτέρως έπιθυμώ νά τονίσω, δτι τό
έκδηλωθέν καί πάλιν έφέτος ένδιαφέρον
Υμών νά ποράσχητε σοβαρόν οικονομι
κήν συνδρομήν έξ 100.000 δραχμών
διά τήν άρτίαν όργάνωοιν τής παιδικής
έορτής, τής όποιας ή έπιτυχία ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν είς όλους τούς
παρευρεθέντας καί προεκάλεσεν εύμενέστατα σχόλια, συνέσφιξεν έτι περιοσότερσν τούς υφισταμένους ισχυρούς
δεσμούς τών άστυναμικών τού Πειραι
ώς καί τών οικογενειών των μεθ' Υμών.
Μάς έδίδοξεν έμπράκτως διά πολλο
στήν φοράν, δτι είς τόν διεξαγόμενον
σκληρόν άγώνα μας διά τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας τάξεως, τής ειρήνης
καί ήσυχίας τών πολιτών, δέν εϊμεθα
μόνοι, άλλά περιβαλλάμεθα καί ένισχυόμεθα άπό λαμπρά μέλη τής Πειραίκής
κοινωνίας, άπό τάς υπέροχους ίερείας
τοΰ Ναού τής κοινωνικής αλληλεγγύης
καί τής φιλσλληλίας, αί όποϊαι άποτελοΰν σήμερον τόν ύποδειγματικώς δραστήριον, άλλά καί νονιμώτατον είς έογα
εύποιΤας, 'Όμιλον Κυριών Φίλων 'Αστυ
νομίας Πειραιώς.
Είθε τό παράδειγμά σας νά μιμηθοΰν
καί άλλα μέλη τής κοινωνίας, ώστε νά
διευρυνθή ή κοινωνική δραστηριότης
πρός άνακούφισιν τοΰ πόνου καί τής
δυστυχίας.
Ο κ. Αρχηγός τοΰ Σώματος Αστυ
νομίας Πόλεων, ό ύποφαινόμενος, ώς
καί άπαντες οί υπάλληλοι τής 'Αστυνο
μικής Διευθύνσεως Πειραιώς, έπ' εύκαιρίρ τοΰ Νέου Έτους 1974, εύχόμεθα
όλοψύχως είς δλας Υμάς καί τάς οι

κογένειας αας υγείαν καί πάσαν εύτυχίαν, ώστε απερίσπαστοι νά συνεχίσητε
τό θεάρεστον έργον σας.
Ο Πανάγαθος Θεός άς άνταμείβη δ
λας Υμάς καί άς Σάς έμπνέη πάντοτε
είς ώραϊα έργα άγάπης, άφοΰ ή άγάπη
γεννά άγάπην καί είναι δημιουργός πάσης άρετής.

ΠΕΝΘΗ

ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τήν 2.1.1974 έφονεύθη είς τροχαϊον
άτύχημα ό Άστυφύλοξ Νικόλαος Γεωρ
γίου, παρά τό 7ον χιλιόμετρον τής 'Ε 
θνικής όδοΰ 'Αμφιλοχίας - "Αρτης.
Τήν κηδείαν, γενομένην τήν 4.1.74,
είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα Πετρω
τόν Καρδίτσης, έκτός τών συγγενών
καί συγχωριανών του, παρηκολούθησε
καί άντιπροσωπεία τοΰ Σώματος μέ έπικεφαλής τόν ’Αστυνόμον Β ' κ. Φειδάν Βασίλειον, ό όποιος καί κατέθεσεν
στέφανον προπέμψας διά συγκινητικών
λόγων τόν νεκρόν.
Ό Άστυφύλαξ Νικόλαος Γεωργίου
έγεννήθη είς τό Πετρωτόν Καρδίτσης
τό έτος 1948 καί κατετάγη είς τό 'Α 
στυνομικόν Σώμα τό 1972. Είς τό σύν
τομον πέρασμά του άφησε τάς καλλιτέρσς τών άναμνήσεων είς τούς 'Αξιωμα
τικούς καί συνοδέλφους του, διά τήν
έργατικότητα καί εύγένειάν του.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χουν είς τό βαρύ πένθος τών οικείων
του καί εύχονται τήν έξ ϋψους παρηγο
ριάν.
Τό χώμα τής ιδιαιτέρας πατρίδος του
άς
ε ί ν αι
έ λ α φ ρ ό ν
καί
ή μ ν ή μ η
του
άς
μ ε ί ν η
αι ώνι α!
«Α.Χ.»

(Συνέχεια £κ τής σελ. 141 )
0ε φορά στέκι γιά λόγους ασφαλείας.
Ό Χάρυ Χάουτσν όμως έκανε κάτι,
πού μοιραία θά κινούσε τήν προσοχή τής
άγγλικής άντικατασκαπείας; ϊόδευε πο
λύ περισσότερα άπό όσα τού έπέτρεπον
οί άποδοχές του. Πού εϋρισκε τά λε
φτά;
Κάποιος παλιός συνεργάτης του, πού
τόν ήξερε άπό τότε πού δούλευε στην
Πολωνία, τόν πρόδωσε στούς "Αγγλους.
Από τό 1959, χωρίς ό Χάουτον νά
ύποπτεύεται τίποτα, άρχισαν νά τόν πα
ρακολουθούν πράκτορες τής άγγγλικής
άντικατοσκοπείας. Ή συστηματική πα
ρακολούθηση ώδήγησε ατά ίχνη πρώτα
τής "Εθελ, ύστερα τού Κοέν καί ατό
τέλος τού Γκόρντον Λόνσντεϊλ.

Τό δίχτυ καί τό «δίκτυον»
Στίς 7 Ιανουάριου 1961 ό έπιθεωρητής τής Σκότλαντ Γυάρντ Σιμίθ, έπί
κεφαλής υιός όμάδος μυστικών άστυνομικών, συνέλαβαν τόν Χάρρυ Χάουτον,
τήν “Εθελ, κοί τόν Γκόρντον Λόνσντεϊλ, καθώς διέσχιΖαν άνύποπτοι μιά έμπορική όδό τού Λονδίνου. Ή Εθελ κρα
τούσε μάλιστα ένα δίχτυ, γιά νά κάνη
τήν έντύπωση πώς τάχα γύριΖε άπό τήν
άγαρά μέ διάφορα ψώνια. Ό ταν όμως
οί "Αγγλοι όστυνσμικοί άνοιξαν τά πακέττα καί τίς σοκκοΟλες πού ήσαν μέσα
ατό δίχτυ, βρήκαν, κάτω άπό διάφορα
λαχανικά καί φρούτα, μικροφίλμς έγκαταστάσεων τής ναυτικής βάσεως τού
Πόρτλοντ. Μάξι μέ τό δίχτυ τής "Εθελ
οί Αγγλοι άνεκάλυπταν καί ένα μυστι
κό δίκτυο τής ρωσικής κατασκοπείας
καί συνέλαβαν τόν άνθρωπο πού τό διεύθυνε: τόν Λόνσντεϊλ.
Τόν Μάρτιο τού 1961 ό Λόνσντεϊλ καί
οί τέσσερεις συνεργάτες του — γιατί στό
μεταξύ είχαν συλληφθή καί οί Κρόγκερ
— δικάστηκαν άπό τό δικαστήριο τού
"Ελίτ Μπέϊλεϊ σάν κατάσκοποι. Καταδι
κάστηκαν όλοι τους, ό Λόνσντεϊλ σέ 25
χρόνια φυλακή, οί Κρόγκερ σέ 20 καί
ό Χάρρυ Χάουτον καί ή "Εθελ σέ 15.
Στίς 22 Απριλίου 1964 ό Λόνσντεϊλ
άνταλλάχθηκε μέ τόν "Αγγλο έμπορο
Γκρίβελ Γουάϊν, πού είχε καταδικασθή
στή Μόσχα σέ 8 χρόνια φυλακή σάν
ταχυδρόμος τού Σοβιετικού συνταγμα
τάρχη Πενκόφσκι. Ό Πενκόφσκι, πού ή
δημοσίευση, τών «έγγράφων» του στή
Δύση προκάλεσε αίσθηση, ήταν ό έπιφανέστερος άπό τούς πράκτορες τών Δυ
τικών στή Σοβιετική "Ενωση.
Οί 'Αμερικανοί
είναι κΓ αύτοί τής
γνώμης άτι ή είδηση πώς ό διάσημος
κατάσκοπος πέθσνε δέν άποκλείεται νά
είναι αποβολιμαία. Δέν αποκλείεται ό
«μακαρίτης» νά Ζή καί νά βασιλεύη, δηλοδή νά δρά μέ άλλο όνομα καί πάλι
κάπου στή Δύση, ϊσως στά παλιά λημέ
ρια του τής Αγγλίας.
Εϊτε όμως Ζή, εϊτε πραγματικά πέθανε, ένα πράγμα είναι βέβαιο; Χάρη στά
στρατιωτικά μυστικά πού ό Μαλοντόϊ
έκλεψε άπό τούς "Αγγλους, ή Σοβιετι
κή "Ενωση είναι σέ θέση ν' άνσπτύξη
τεχνικά μέσα πού θά τής έπιτρέψουν νά
έξιχνιόΖη καί νά καταστρέψη κάθε ξένο
ύποβρύχιο έξωπλισμένο μέ πυραύλους
Πολλάρις.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗΝ
ΗΝ 4.12.1973 Α Π Ε Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ν τής
Υπηρεσίας, προαχθείς εις τόν βα
θμόν τού Ύπαρχηγοϋ, ό τέως Διοικητής
τής Διευθύνσεως Αστυνομικών Σχολών
κ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Νικόλαος, παραδώσας
τήν σκυτάλην τής διοικήσεως τού πνευ
ματικού τεμένους τής Αστυνομίας εις
τόν Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τόξεως κ. Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Ίωάννην.
Κατά τήν ύπερδιετή ύπηρεσίσν του,
ώς Διοικητοϋ Σχολών, ό κ. Ύπαρχηγός
άνεδείχθη στοργικός καί έμπνευσμένος
διδάσκαλος, διδάξας, διά τού παροδείγμστός του, τούς μαθητάς τών Σχολών
κοί τούς ύφισταμένους του μεθόδους
χρηστής διοικήσεως, άκεραιότητα χαρακτήρος, προσήλωσιν εις τόν καθήκον
καί τά έθνικά ιδεώδη καί ουνεισέφερεν
εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών ΔιΟικουμένων του διά τής εύρείσς έγκυκλαπαιδικής καί έπσγγελμστικής του καταρτίσεως.
ΔΓ δ καί εις ένδειξιν σεβασμού καί
έκτιμήσεως ό νέος Διοικητής μετά τού
'Επιτελείου τών Αστυνομικών Σχολών
τήν 17ην Δεκεμβρίου 1973 προσέφερον
εις αύτόν ώς άναμνηστικόν δώρον άντίγραφον άρχσίας Οίνοχόης μετά τής κα
τωτέρω έπιστολής.

Τ

«Κύριε Ύπαρχηγέ,
Έ π ί τή Αποχωρήσει δμών έκ τής Διευθύνσεω- τών ’Αστυνομικών Σχολών, τάς
όποιας 6πέρ τήν διετίαν άόκνως καί δημιουργικώς δπηρετήσατε, δ ύπογραφόμενος
καί οί ’Αξιωματικοί προσφέρουν ϋμΐν τδ
παρόν άναμνηστικόν δώρον είς Ινδειξιν σε
βασμού χαί έκτιμήσεως.
Μέ τήν δπόσχεσιν δτι θά συνεχίσωμεν
τδ δημιουργικόν δμών έργον καί θά τηρήσωμεν πιστώς τάς άπευθυνθείσας ήμΐν
κατά τήν άποχώρησιν παραινέσεις και αυμ6ουλάς σας, εύχόμεθα εϊς δμάς δλοψύχως
πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν εύτυχίαν.
Μετά σεβασμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΓ
Άστυν. Διευθυντής Α'»
Ο κ. Υπαρχηγός, άποδεχθείς τούτο,
ώς έπιβράβευσιν καί άναγνώρισιν τών
προσπαθειών του καί ώς άνάμνησιν ένός
έκ τών σπουδαιοτέρων σταθμών τού βί
ου του, ηύχαρίστησε τόν κ. Διοικητήν
καί άπσν τό προσωπικόν τών Σχολών δΓ
έπιστολής τσυ είς τήν όποιαν άναφέρει
μεταξύ όλλων καί τά έξής;
«Φίλτατε Κύριε Διοικητά,
Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν και χαράν ϊλαβον τήν άπό 17.12.1973 έπιστολήν σας
μετά τής ωραίας καί άρχαιοπρεπούς Οίνο
χόης, τάς δποίας είχατε τήν καλωσύνην
νά μού άποστείλητε είς άνάμνησιν, έπί τή
άποχωρήσει μου έκ τών
’Αστυνομικών
Σχολών καί οίσνεί έκ τού ’Αστυνομικού
Σώματος.
θεωρώ έμαυτόν λίαν εύτυχή, διότι είχον τήν άγαθήν τύχην νά διευθύνω τάς
Σχολάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων κατά τά

τελευταία έτη καί νά συμβάλω μέ τήν
βοήθειαν δλων είς τήν έξύψωαιν τού έκπαιδευτικοΰ προγράμματος, ίδίφ είς τόν
έθνικόν φρονηματισμόν καί τήν ήθικήν θωράκισιν τών δοκίμων.
Δράττομαι τής ευκαιρίας νά παρακαλέαω &pac δπως διαβιβάσητε είς τούς 6φ’
δμάς κ.κ. Αξιωματικούς τών Σχολών τάς
εύχαριστίας μου καί τήν βαθείαν έκτίμησίν μου, διότι κατά τόν χρόνον τής διοικήσεώς μου μέ άνυπόκριτον ένθουσιασμόν, άκάματον έργατικότητα, ζηλευτήν δραστη
ριότητα καί έξαιρετικήν ευσυνειδησίαν έλάμπρυνον τό έργον μου, παρέχοντές μοι
διαρκώς διά τής συμπαραστάαεώς των π£ατιν, θάρρος καί δύναμιν, τήν μετ’ αύτών
δέ συνεργασίαν πάντοτε θ’ άναπολώ μέ
συγκίνησιν καί βαθείαν ίκανοποίησιν. Δια
βιβάσατε έπίσης πρός δλους τάς εύχάς μου
έκ βάθους καρδίας διά μίαν λαμπράν στα
διοδρομίαν ώς έπίσης καί τοιαύτας έπί τή
προσεγγίσει τών έορτών τών Χριστουγέν
νων καί τού Νέου "Ετους 1974.
Είθε δ πανάγαθος θεός νά χαρίζη είς
δλους δμάς δαψιλώς πνοήν δημιουργίας,
άγάπης καί ειρήνης, νά φυλάττη δλους
Οπό τάς πτέρυγάς του καί νά χαρίζη δώρα
πνευματικά καί ήθικά θεία, φωτιζόμενα
Οπό άνεσπέρου φωτός, άπείρακτα άπό τόν
χρόνον, Απρόσβλητα άπό τήν δποκριαίαν,
τήν πλεονεξίαν καί τήν ιδιοτέλειαν τών
Ανθρώπων, στηρίζοντα
και θεμελιοΰ.τα
τόν Ανθρωπισμόν, τήν γνώσιν και τήν Αρ
μονίαν ψυχών τε καί σωμάτων.
Μετ’ έξαιρέτου έκτιμήσεως
ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ύπαρχηγός Άστυν. Πόλεων»
ΗΝ 12.30' Ω Ρ Α Ν τής 18.1.1974
ό Αρχηγός τού ’Αστυνομικού Σώ 
ματος κ. Σπυρίδων Μιχελής έπεακέφθη
τήν Διεύθυνσιν τών 'Αστυνομικών Σχο
λών.
Τόν κ. Αρχηγόν έν τή αιθούση τελε
τών τής Σχολής Ύποστυνόμων, πορουσία τών ’Αξιωματικών, τών Δοκίμων Ύπαστυνάμων καί Ύπαρχιφυλάκων, ύπεδέχθη, προσεφώνηοε καί ηύχαρίστησε
διά τήν ένεογόν πρός τάς Σχολάς συμπαράστασίν του ό Διοικητής 'Αστυνομι
κός Διευθυντής Α ’ κ. Ιωάννης Παπαχρίστου.
Περαιτέρω ό κ. Διοικητής ένημέρωσε
τόν κ. Αρχηγόν περί τού είς τάς Σχο
λάς, συντελουμένου έργου διαβεθαιώσας τούτον περί τού ύψηλού βαθμού έκπαιδεύσεως τών μαθητών τών Σχολών.
Ό κ. 'Αρχηγός μετά ταΰτα άνελθών
είς τό βήμα έξήρε τό ύπό τής Κυβερνήσεως συντελούμενον έργον τής άποκπθάρσεως τής Χώρας έκ τών όμαοτιών
τού παρελθόντος καί έκάλεσεν όπαντας
νά παράσχουν πάσαν δυνατήν βοήθειαν
πρός όλοκλήρωσιν τούτου.
Ύπεσχέθη τέλος πάσαν δυνατήν συμπαράστασιν πρός τό Πνευματικόν Κέντρον τού Σώματος.

Τ

ΚΩ Ν /Ν Ο Σ Γ. Α Λ Α Μ Α Ν Ο Σ
Ύπαστυνόμος Α '

179

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ
ΜΑΣ

Ε Κ Α Η Α Ο Ϊ Ε Ι Ι ΕΙ Ι ΤΗΝ
Α Ι Ε Υ Β Υ Μ Ϊ Ι Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ
U
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Η Εταιρεία Κερκύ**
ρας, άκολουθούσα τήν πορείαν
τήν όποιαν έχάραΕαν κατά τήν μακρο
χρόνιον Εωήν της διακεκριμένοι προσω
πικότητες τής προόδου καί τοΰ πνεύμα
τος, όπως οί Π. Βράϊλας, Α. ΜουστοΕύδης, Ν. Ζαμπέλης, Α. Δόνδολος, Α.
Κάλβος, X. Φιλιτας, Α. Άσώπιος, I. Πο·
λυλάς, Γ. Θεοτόκης, I. Ρωμανός, Λ.
Μαβίλης, Ντ, Θεοτόκης καί άλλοι μεγά
λοι θομελιωταί της, συνεχίΕει τήν πολι
τιστικήν άνοδον τού τόπου, άσχολουμένη μέ τήν ιστορίαν τοΰ επτανησιακού
πνεύματος, τό όποιον τόσον συνέβαλεν
εις τήν πολιτιστικήν διαμόρφωσιν τοΰ
νεοελληνιαμοϋ. Εις τήν αίθουσαν αύτής
λαμβάνουν χώραν διάφοροι έκδηλώσεις
καί δή πρωτίστους όμιλίαι ύψηλής στά
θμης. ΜεταΕύ αυτών άναφέρομεν πα
νηγυρικήν έν ούτή συνεστίασιν τών με
λών τού Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας
τής 3.12.73, καθ' ήν, έκτος τοΰ κυρίου
όμιλητοϋ κ. Γ. Λινάοδου μέ θέμα «500
χρόνια άπό τήν γέννησιν τού Μεγάλου
Αστρονόμου Κοπερνίκου», έλαβε τόν
λόγον καί ό Δ)ντής 'Αστυνομίας Κερκύρος κ. Δημ. ΝτΕιώρας, εύγενώς προσ
κληθείς, διά τόν όποιον ό τοπικός τύ
πος έτόνιοε ιμεταΕύ άλλων χαρακτηρι
στικούς :
«Μετά τήν όμιλίον τοΰ έπιλέκτου μέ
λους τοΰ όμίλου, τόν λόγον έλαβεν δ
Διευθυντής τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ.
ΝτΕιώρας, άστις άφού ηύχαρίστησε διά
τήν τιμήν, ή όποια τοΰ γίνεται νά προσκαλήται εις τάς πνευματικός αύτάς
συγκεντρώσεις τοΰ εύγενοϋς Κερκυραίκοΰ Λαού, έΕήρεν έπίσης, μέ τήν διακρίνουοον αύτόν κομψότητα καί πυκνό
τητα έκφράσεως, τό έργον τοΰ όμίλου
καί έτόνισεν είδικώς άτι ό άνθρωπος άναβαπτίΕεται
έκεϊ καί έμπλουτίΕει τό
πνεύμα του εις τήν ψυχήν του».
Λ
Τ ΗΝ 19,30' ώραν τής 8.12.73 εις
* τήν αίθουσαν τής Αναγνωστικής
Εταιρείας έπραγυατοποιήθη διάλεΕις
τοΰ Δ/ντσΰ Αστυνομίας κ. Δ. ΝτΕιώρα,
μέ θέμα: «Άντιφών ό Ραμνούσιος, ό
πρώτος Δικηγόρος τής ιστορίας».
Ή
όμιλία ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν.
"Ολος άνεΕαιρέτως ό τοπικός τύπος (ήμερήσιος καί έβδομοδιαϊος) έΕεφράσθη
μέ τά πλέον κολακευτικά λόγια. Ιδ ού
μερικά άποσπάσματα:
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ. 16.12.1973.
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«Ό όμιλητής κάτοχος δύο πανεπιστημια
κών πτυχίων, τής ΙΙαντείου καί τής Νο
μικής, άπεδείχθη άμα διαρκής έραστής
τής ’Αρχαίας Έλληινικής φιλοσοφίας,
άπό τήν δποίαν έχει συλλέξει τάς πλέον
πολυτίμους άρχάς καί γνώσεις, ώστε δ ί 
διος νά άποτελή μίαν φυσιογνωμίαν δχι
άπλώς φιλοαοφικώς κατηρτισμένην αλλά
καί έξωπλισμένήν μέ τάς δυνατότητας
προβολήί τοΟ άρχαίου πνεύματος εις τάς
άπιθάνους αΰτοΰ διαστάσεις».
ΦΩΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΓΡΑΣ 15.12.1973.
«· · · Ό κ. Ντζιώρας κατώρθωσε καθ’ δλην
τήν διάρκειαν τής δμιλίας του νά διατηρήση αδιάπτωτοι/ τδ ένδιαφέρον τών άκροατών του. Παρουσίασε λοιπόν άνάγλυφον καί
ζωντανήν τήν δυναμική προσωπικότητα τού
έξόχου δικηγόρου τών ’Αρχαίων ’Αθηνών
τοΰ περιφήμου Άντιφώντος τοΰ Ι’αμνουσίου,
δ δποϊος ήτο είς έκ τών 10 μεγάλων Ά τρουσίασε λοιπόν άνάγλυφον καί ζωντανήν
τήν δυναμικήν προσωπικότητα τοΰ έξόχου
δικηγόρου τών Άργαίων ’Αθηνών τοΰ π ε
ριφήμου Άντιφώνττος τοΰ Ραμνουσίου, δ
δποϊος ήτο εΙς έκ τών 10 μεγάλων ’Ατ
τικών Ρητόρων. Συγχρόνως μάς μετέφερεν
εις τήν έποχήν τής ΆθηναϊκήΓ Δημοκρα
τίας τοΟ 4ου π.Χ. αιώνος, δπότε έζησεν
δ Άντιφών.
Ή έφημερίς μας συγχαίρει και εΰχαριστεΐ θερμότατα τόν άξιότιμον Δ)ντήν τής
’Αστυνομίας Κέρκυρας, κ.
Δημήτριον
Ντζιώραν διά τήν δντως έμπεριστατωμένην δμιλίαν του.
ΚΕΡΚΓΡΑΤΚΗ ΦΩΤ0ΕΒΔ0ΜΑΣ: 20.
12.1973, «Ό δμιλητής μέ δχι συνηθισμέ
νες δυνατότητες, δ Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας Κερκύρας κ. Δημ. Ντζιώρας μπό
ρεσε νά έπιτύχη τδ βράδυ τοΰ περασμένου
Σαββάτου, ατήν «’Αναγνωστικήν Εταιρίαν»
—κάτι τδ σπάνιο κατωρθωτό: Έ νφ «ξέφυγε» άρκετά άπδ τό χρονικό διάστημα τών
τριών τετάρτων τής ώρας, πού έχει καθιερωθή δστερα άπό σφυγομετρήσεις σάν
τό πιό λογικό γιά διαλέξεις, καθήλωσε
τΙς έκατοντάδες τών άκροατών του—τρεϊς
συνεχόμενες μεγάλες αίθουσες άσφυκτικά
γεμάτες: Χυιιώδης δσο καί και ξέχειλη
άπό διδαγή, ή δμιλία έδωσε στδ ακροα
τήριου ζωηρόχρωμη τήν τροχιά τοΟ Ά ν τι
φώντος τοΰ Ραμνουσίου, τοΰ πρώτου Δι
κηγόρου έν τή ίστορίφ άνάμεσα στά ταρα
γμένα χρόνια τής Αθηναϊκής άρχαιότητος, μέ άναδυομένη άπό τήν τροχιά αυ
τήν τήν φλεγαμένη προσωπικότητα τοΰ ήρωά της. *Ηταν ή δμιλία— πακτωλός, μέ
χρυσάφια του τήν βαθειά γνώσι γεγονό

των, τήν έντυπωσιακή άνεσι στόν χειρ ι
σμό τοΰ κριτικού νυστεριού, τήν λαμπρή
ικανότητα στήν άξωλόγησι κειμένων.
Τρεις αίθουσες γεμάτες — ’Αρχές, Δικα
στές, Δικηγόροι, άλλων κλάδων Ε π ισ τή 
μονες, άνθρωποι τοΰ πνεύματος άπδ κό
σμου πού έφυγε μέ τή γεΰσι τής άπόλυτης ίκανοποιήσεως στδ τέλος τής διαλέξεως.
Λ
Α Π Ο Λ Υ Τ Ο Ν έπιτυχίαν έσημείωσαν
αί άθλητικαί έκδηλώσεις, αϊτινες
έλαβον χώρον ένταΰθα τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν 21ην τρέχ. μεταΕύ τών
άθλητικών όμάδων τής Αστυνομικής
Δ)νσεως Κερκύρας καί τών τοιούτων
τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκρι
μ έ ν ο ι τήν πρωίον έτελέσθηοαν εις τό
σκοπευτήριον τής Άστυν. Δ)νσεως, πα
ρά τήν Γαρίτσαν, σκοπευτικοί άγώνες άεροβόλων όπλων μέ τά κάτωθι άποτελέσματα:
^

1.

Άεροβόλου Πιστολιού

1ος Αστυνόμος Β ’ κ. Κ Ο Λ 
ΑΙ Α Σ Παναγιώτης
2ος Άστυω.
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛ Η Σ Εύάγγελος
3ος Φοιτητής
Γ Α Λ Α Τ Σ Ι ΑΝ Ο Σ Νικόλαος
2.

357/400
355/400
321/400

Άεροβόλου τυφεκίου

1ος Άστυφ.
Μ Π ΙΛ ΙΑ Ν Η Σ
Κων)νος
2ος Άστυφ.
ΧΡΗΣΤΟΥ
Σπυρίδων
3ος Άστυφ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛ Ο Σ Νικόλαος

346/400
337/400
321/400

Πρός τής ένάρΕεως τών άγώνων όλόκληρος ή άποστολή τοΰ Πανεπιστη
μίου μέ έπικεφαλής τούς συνοδεύοντας
αύτήν Καθηγητάς έπεσκέφθη τήν Α σ τυ 
νομικήν Δ/νσιν όπου τήν ύπεδέχθη ό
άνοπλποών τόν άποσιάΕοντα Δ/ντήν τής
Αστυνομίας, Αστυνόμος Α ' κ. Γ. ΠΕΠΕΣ. Ό κ. Π ΕΠ Ε Σ άπηύθυνε δΓ ολίγων
χαιρετιαυόν καί έΕέφροσε τήν χαράν
τών ύπαλλήλων τοΰ Σώματος Αστυνο
μίας Πόλεων, διότι ύποδέχονται τούς
φοιτητάς καί τούς δίδεται ή ευκαιρία νά
συνοντηθοΰν ©ίς τόν άθλητικόν στίβον
μέ τούς έκπροσώπσυς τοΰ Πνευματικού
Ιδρύματος τής Χώρας καί οϋτω διά τοΰ
Πνεύματος τής εύγενοϋς άμίλλης καί

του άθλητικοϋ Ιδεώδους νά συσφίγξουν
έτι περαιτέρω τάς σχέσεις των μέ τούς
αύρισνούς πνευματικούς ήγέτας τής Χώ
ρας. Έ ν συνεχείς ό κ. Πεπές ένεχείρισε εις τύν επικεφαλής τής αποστολής
τού Πανεπιστημίου Καθηγητήν κ. Όδυσσέα Τσοϋτσον άναμνηστικήν κορνίζαν,
εις τήν όποιαν καί έπί βελούδινου ύφάσματος έστερεοϋτο άργυρό άπήδαυλος
. ναϋς, τό έυβλημα δηλαδή τής Πόλεως
Κερκύρας.
ΒΙς τούς ώραίους λόγους
τού κ. Πεπέ άπήντησεν ό Καθηγητής κ.
Όδυσσεύς Τσοϋτσος, όστις ηύχαρίστησε διά τήν προσγενομένην τιμήν καί με
τέφερε τόν θαυμασμόν κοί τήν άγάπην
τής ήγεσίας καί των σπουδαστών τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών πρός τό Σώμα
τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί κατέληξε
μέ τήν εύχήν, όπως αί τοιούτου ειϊδους
έκδηλώσεις καί έπηφαί αύξηθοϋν μέ
σκοπόν τήν πλήρη συνεργασίαν εις τόν
έκπολιτιστικόν τομέσ μεταξύ σπουδαΖούαης νεολαίας καί 'Αστυνομίας Πόλε
ων. Ό κ. Τσοϋτσος ένεχείρισε εις τόν
κ. Πεπέν άνσμνησπκήν «πλσκέτταν»,
μέ έβλημα τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας κοί συγ
κεκριμένους τήν 16.00' ώραν εις τό γήπεδον τοϋ Κερκυραϊικοΰ Συλλόγου έλα
βε χώραν συνάντησις «βόλεϋ - μπώλ»
μεταξύ τής όμάδος τοϋ Πανεπιστημίου
καί τής Αστυνομικής Διευθύνσεως.

Τ ΗΝ Η Μ Ε Ρ Α Ν τών Χριστουγέννων
*
εις τό Κινηματοθέατρον
«ΠΑΛΛ Α Σ » καί ένώπιον πυκνοτάτου άκροατηρίου έλαβε χώρον καλλιτεχνική έμφάνισις τής χορωδίος τής Διευθύνσεως, ύπό
τήν διεύθυνσιν τοϋ μουσικού κ. Παναγιώτου Σπίνουλα. Ή έμφάνισις αύτη ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν, όπως δέ
εϊμεθα εις θέσιν νά γνωρίΖωμεν, άνθρω
ποι μέ σπανίας μουσικός γνώσεις— πρά
γμα συμβιβαΖόμενον άλλως τε πρός τάς
Κερκυραϊκάς άντιλήψεις κοί ένασχολήσεις — έξοφράσθησαν μέ τά καλλίτερα
λόγια, καί έτόνισαν άτι ή χορωδία τών
μουσικών μος δύνανται νά άντιπαραβληθη κάλλιστα μέ χορωδίος κύρους καί πε
ριωπής. Οϋτω, ·π.χ. ό ρέκτης καί γνώ
στης τής Μουσικής καί φιλόμουσος Δή
μαρχος τής Πόλεως κ. Ν. Κάντας, μέ
άνυπόκριτον θαυμασμόν συνεχάρη ό
λους τούς συμβαλόντας εις τήν έπιτυχίαν τούτην. Τήν συναυλίαν, μεταξύ άλ
λων, παρηκολούθηοαν ό Σεβοσμιώτατος
Μητροπολίτης κ.κ. Πολύκαρπος, ό Νο
μάρχης κ. Γεώργιος Κωστοκόπουλος, ό
Αρχιεπίσκοπος Καθολικών κ. Α. Βαρθαλίτης, ό Δήμορχος Κερκυραίων κ. Ν.
Κάντας κοί όλοι οί Προϊστάμενοι τών
Δημοσίων έν Κερκύρα Υπηρεσιών ώς
κοί ό Πρόεδρος τοϋ Δικηγορικού Συλ
λόγου κ. Στέφανος Φσκιολάς.
Περιττόν νά τανισθή άτι καί ό τοπι
κός τύπος ήσχολήθη εύρύτατα μέ τήν
έκδήλωσιν τούτην.

L J Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ ΙΣ
τής Αστυνομίας
*■
Κερκύρας κοί 4 "Ομιλος Κυριών
Φίλων Αστυνομίας Κερκύρας, άνταποκρινόμενοι πρός τό δμορφον καί πατροπαράδοτον έθιμον, έκοψαν τις βασιλόπιττές» των τήν 17.30’ ώραν τής 1.1.
1974 εις τό ϊενοδοχεΐον «M ARIN A».

Παραλλήλως οί Κυρίες διένειμαν δώ
ρο κοί παιγνίδια εις τά τέκνα τών Α 
στυνομικών καί Διοικητικών ύπαλλήλων
τής Αστυνομίας Πόλεων. Κατά τήν δι
άρκειαν τής συγκινητικής ούτής έκδηλώσεως ώμίλησε πρώτα ό Διευθυντής
κ. Δημ. Ντϋιώρας, ό όποϊος έτόνισε χα
ρακτηριστικούς ότι «οίώνιαι καί αναλλοί
ωτοι άξιοι κοί άρχαί, οί όποια άποτελοϋν τήν βάσιν τής συγχρόνου ίδεαλιστικής κοινωνίας μας, υπαγορεύουν τό
κόψιμο τής «βοσιλόπιττας», τής άποτελούσης ώς γνωστόν
καλοπροοίρετον
καί οίσιόδοξον έορτοστικήν διάθεσιν τής
έλληνικής πράγματικότητος πού μάς πε
ριβάλλει». Έ ν συνεχεία ώμίλησεν ή Κα
Βασιλική Καρύδη,
Αντιπρόεδρος τοϋ
Ομίλου (ή Πρόεδρος έρίτιμος Κα Μα
ρία Δεσύλλα άπουσίαΖεν εις Αθήνας),
ή όποια είπε μεταξύ άλλων καί τά έ ξή ς:
«Είμαι ιδιαιτέρως αυγκεκινημένη διά
χήν τιμήν πού κάματε νά παρευρεθήτε είς
τήτν Χορταστικήν αΟτήν συγκέντρωσι μας.
Τά δώρα δέν είναι πολυτελή, άλλά είναι συμβολικά καί έκφράζουν τήν
άπέρανττον συμπάδειάν μας, πρδς τά μι
κρά καί τήν άγάπην καί έκτίμησίν μας
πρός τά στελέχη τής ’Αστυνομίας. 'Ερμηνεύουσα τήν άγάπην τών μελών τοϋ 'Ο
μίλου Κυριών Φίλων τής ’Αστυνομίας, εύ
χομαι όλοψύχως είς τούς φίλους ’Αστυνο
μικούς, τάς οίκογενείας αύτών και είς &παντας 6 μ ϊς, κάθε εύτυχίαν, χαράν καί
Ογείαν διά τόν Καινούργιοι Χρόνον».
Κατόπιν άφοϋ ηύχήθη «τά χρόνια πολ
λά»,έν μέσω Ζωηρών έκδηλώσεων καί
εύφημιών όλων τών παρισταμένων, έλα
βε τόν λόγον ό Σεβοσμιώτατος Μητρο
πολίτης Κερκύρας καί Παξών Κος Κος
Πολύκαρπος, ό όποιος έξήρε κατόπιν,
μέ άκρως κολακευτικά λόγια, τό
έργον τής Αστυνομίας γενικώς καί
τής Πόλεως τής Κερκύρας είδικώτερον.
Καί ή θαυμασία αύτή έορτή, κατά τήν
διάρκειαν τής όποιας ή χαριτωμένη κό
ρη τοϋ Άνθυπαστυνόμου — Μουσικού κ.
Λ. Γεωργιάδου απήγγειλε ώραϊον Χριστουγεννιάτικον ποίημα, έκλεισε μέ έκκλησιαστικούς ύμνους τής χορωδίας τής
Δ)νσεως, μέ μαέστρον τόν έξαίρετον
Καλλιττέχνην τής πόλεως Κον Παναγιώ
την Σπίνουλαν.

Λ ΠΟ 4ετίας ή Δ/νσίς μας έχει υίο
^
θετήσει τό μονοθέσιον Δημοτικόν
Σχολεϊον τοϋ οικισμού «Βραγανιώτικα»,
όπου μετέβησαν τήν 13.1.74, ήμέραν
Κυριακήν μετά τήν Εκκλησίαν, ύπάλληλοι τής Δ/νσεως μέ έπικεφαλής τούς κ.
κ. Δ/ντήν Δ/νοεως κ. ΝτΖιώραν καί Δι
οικητήν Ασφαλείας κ. Γ. Πεππέν καί έ
γιναν ένθουσιωδώς δεκτοί άπό τούς κα
τοίκους καί τούς μαθητάς τοϋ Δημοτι
κού Σχολείου κοί τά παιδάκια τής προσχολικής ήλικίας, είς τά όποια προσεφέρθη άπό ένα δέμα μέ διάφορα γιά τό
καθένα μικρά δώρα.
Είς τούς παριστσμένους ώμίλησεν ό
κ. Δ/ντής, ηύχαρίστησε ή Δημοδιδασκά
λισσα Δεσποινίς Παρασκευή Μαλαγιάννη διά τάς πλήρεις άλληλεγγύης σκέ
ψεις τοϋ κ. Διευθυντοϋ καί τήν εύγενή
τών ’Αστυνομικών ύπαλλήλων προσφο
ράν.
Α Ν Δ ΡΕΑ Σ ΒΛΑΧΟΣ
Άρχιφύλαξ

Ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυ
ρας κ. Ντζιώρας μετά άξ/κών καί
κατωτέρων τής Δ/νσεως καί κατοί
κων τοϋ οικισμού Βραγανιώτικα, κα»
τά τήν διανομήν δώρων είς παιδάκια
τσΰ οικισμού.

Ό ’Αστυνόμος, κ. Πεπές προσφωνώ ν
τούς καθηγητάς καί φοιτητάς τού
Πανεπ. ’Αθηνών, κατά τήν δφιξίν
των είς Κέρκυραν, ένθα ελαβον χώ
ραν ένδιαφέρουσαι άθλητικαιΐ συναν
τήσεις.
Ή χορωδία τής Ά στυν. Δ/νσεως
Κερκύρας είς συναυλίαν τήν 25.12.
1973 είς κινηματοθέατρον τής Κερ
κύρας.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

3.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ :
1. Μέγας πολιτικός στρατηγός καί
ναύαρχος τών άρχαίων 'Αθηνών.
2. Εις τήν ακουστικήν, τά προερχόμε
να έκ τής μεταβολής διευθύνσεως,
διαδόσεώς των ήχητικά κύματα,
συνεπεία προσπτώσεως αυτών έπί
έπιφανείας διαχωρισμού.
3. Εις τήν βοτανικήν τό μέρος τού
στήμονος τών όνθέων - Θυγατέρες
τοΰ Διός καί τής Θέμιδος, φύλα
κες τών πυλών τού Ούρονού
(Μυθ.).
4. Χρονικόν τής καθομιλουμένης —
Τιμηθείς διό τοΰ βραβείου Νάμπελ
Γερμανός χημικός, έπιτυχών, τό
1930, τήν διάσπαοιν τοΰ άτόμου
τοΰ Ούρανίου (έπών.) — Στρα
τιωτικόν παράγγελμα, κατοργηθέν.
5. Συμπλεικτικόν τής άρχαίας — Πα
ραγωγόν τής ινδικής καννάβεως —
Επόμενα προθέσεακ;, άπαιτοΰν
σωστός προβλέψεις διά τήν έξαοφάλισιν τής έπιτυχίας.
6. Τιμά πεσόντας ύπέρ Πατρίδος —
Ή μπορεί νά είναι άνδρικόν ή γυναικεϊον...
7. Προηγούνται. . . εις τά φώτα —
Τουρκικής προελεύαεως χαμηλόν
άνάκλιντρον, άνευ έρειοινώταυ,
χρησιμαποιούμενον ώς κάθισμα ή
καί κρεββάτι — Ή φόρα καί ή φο
ρά τά. . . έχουν εις τήν άρχήν.
8. Άντιστρόφως, φθόγγος τής μουσι
κής κλίμακος — Εις τόν κορμόν
καί τό κορμί είναι κοινά.
9. Γυναικείον ύποκοριστικόν — Πρώ
τον συνθετικόν πολλών τοπωνυμι
ών πόλεων καί λιμένων τής Ν. 'Α 
μερικής καί τής Αφρικής.
10. Ή άνατολική άκρη τοΰ όρους Αι
γάλεω, διαμονή τοΰ ληστοΰ Προ
κρούστη, τόν όποιον έφόνευσεν ό
Θησεύς (ένάρθρως).
11. Τούς καλοΰν εις πάσαν άνάγκην
(άνστρόφως).
ΚΑΘΕΤΟΣ:
1. Ημπορεϊ νά άποθή μία σύγκρουσις
όχημάτων (κυριολ.).
2. Γνωστά έπιτελικά σημειώματα, ύποβαλλόμενα εις τό προϊστάμενον

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

ΑΡΙΘ.
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μιας Υπηρεσίας, πρός κστατόπισίν
του.
Ό νομα διαφόρων άγιων τής 'Ο ρ 
θοδόξου Εκκλησίας, έορταξόντων
τήν 24 'Ιανουάριου, τήν 12 καί 29
Ιουλίου, τήν 2 Σεπτεμβρίου καί
29 Δεκεμβρίου (γεν.) — Χώρος
λιμένων, ειδικός διά φορτοεκφορ
τώσεις.
Νοσηλεύει καί συνταξιοδοτεί (άρχικά) — Μέλος τής οικογένειας
Καρτράϊτ τής γνωστής τηλεοπτικής
σειράς «Μπονάτσα». ( Ό νομα) —
Παρ' άρχαίοις είχε προσωποποιηθή
καί έλατρεύετο ώς θεά.
Ή σόλα καί ή σέλα τό έχουν κοινά — Ιχθύς τής οικογένειας τών
Περδικών, γνωστός διά τήν λαιμααργίαν του (έλαφρώς άνορθόγραφον) — 'Αρχή Ύ λιομοΰ...
Πόλις καί λιμήν τής Ν. 'Ιταλίας,
κτισθεϊσα ύπό 'Ελλήνων άποίκων
τόν 8ον αί. π.Χ. — Είναι τό μανίκι
τοΰ ράσου.
'Αναφορικόν — Πιίπτουσα λειώνει
ή παγώνει — Συντομογραφία με
ταφορικού μέσου τής έποχής, γρα
φόμενη μετά καθέτου.
Από τά όκτώ. . . τά τρία — Ρυ
παρόν οίκόσιτον — Εις τήν πλύσιν
προηγούνται.
Ήμπαοεϊ νά είναι νόμισμα ή άξια
— Μάρκα περιστρόφου.
Χαρακτηρισμός προσπάθειας (έν
άρθρως εις τήν όνομαστικήν).
Άσχολεϊται μέ τήν μελέτην τών
ούρσνίων σωμάτων καί διακρίνεται εις περιγραφικήν ή κοσμάγραφικήν (γενική άντιστρόφως).
I. Κο.
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X J ΚΟΠΕΛΑ, πού ήταν όμορφη καί προκλητικά ντυμένη, είπε, δείχνοντας
τόν ήλικιωμένο άνδρα, ποό βρισκόταν, τρο
μοκρατημένος, μέσα στό Ιδιο βαγόνι τοΟ
τραίνου, μαζί της.
— Ό άνθρωπος αύτός, κύριε έπιθεωρητά, θέλησε νά μοδ έπιτεθή. Γ ι’ αύτό τρά
βηξα τό σήμα τοδ κινδύνου καί γ ι’ αύτό
ζήτησα τή βοήθειά σας.
Ό έπιθεωρητής Μάκ Γκράθ στράφηκε
πρός τό μέρος τοδ άνδρός καί τόν κύτταξε αύστηρά.
— Τί έχετε νά πήτε; τόν ρώτησε.
’Εκείνος, μέ μιά κουρασμένη κίνησι,
έβγαλε άπό τήν άριστερή τσέπη τοδ παντελονιοδ του τό μαντήλι του καί σκούπισε
τό ίδρωμένο μέτωπό του
Λέει ψέματα, κύριε έπιθεωρητά, είπε.
Δέν ξέρω για τί, άλλά λέει ψέματα.
— Δώστε μου τήν ταυτότητά σας, είπε
δ Μάκ Γκράθ.
Ό άλλος έβγαλε άπό τήν δεξιά τσέπη
τοδ σακκακιοδ του τό πορτοφόλι του καί
τό έδωσε στόν έπιθεωρητή.
— Λέγεαθε Τζαίημς Σίνκερ, είπε δ
Μάκ Γκράθ. Λοιπόν, κύριε Σίνκερ, θέλω
νά μοδ δείξετε ποΰ καθόσαστε, δταν ή δε
σποινίς τράβηξε τό σήμα κινδύνου.
— Ό Σίνκερ έδειξε τήν θέοι του. ’ Ηταν
στά δεξιά τής κοπέλας.
— Τί έκανε, λοιπόν, δεσποινίς; ρώτησε
τή νέα δ Μάκ Γκράθ.
’Εκείνη άνααήκωσε τούς ώμους της.
—-Τί έκανε; Μά, σέ μιά στιγμή πού δέν
τόν πρόσεχα, άπλωσε τό χέρι του γύρω
άπό τούς ώμους μου καί θέλησε νά μέ άγκαλιάση. Πάλεψα γιά νά τοδ ξεφύγω καί
τράβηξα τό κουδούνι. Αύτό είναι δ λ ο . ..
Ό Μάκ Γκράθ μόρφασε.
— Ό χ ι , είπε. Δέν είναι «δλο αύτό». Υ 
πάρχουν πολλά πράγματα πού πρέπει νά
μ ά ς έξηγήσετε. Γιατί, άν θέλετε τή γνώ
μη μου, δέν πιστεύω πώς δ άνθρωπος αύ
τός σάς έπετέθη. Μάλλον έσείς κάνατε
αύτήν τήν Φασαρία, γιά νά κερδίσετε χρή
ματα, μέ κάποιον έκβιασμό. Καί θέλω νά
μοδ έξηγήσετε πώς σκαφθήκατε. . .
Πώς δ Μάκ Γκράθ κατάλαβε πώς δ
Τζαίημς Σίνκερ δέν ήταν δ ένοχος;
Η
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I

ποια λεπτομερώς άναφέρονται είς
ίδικάς περί τής έγκληματικότητος
μελέτας έξάπαντος όμως ή μείωσις
τής ήθικής είναι έν έκ τών κυριωτέρων αιτίων.
Π λήν τής άτομικής έγκληματικό
τητος έχομεν, κατά τήν σημερινήν
έποχήν, καί έγκληματικότητα όμαδικοΰ καί μαζικού τύπου. Κατ’
αυτήν πολλοί είναι έν ταότφ οί
δράσται καί πολλά τά θύματα. Τοιούτου είδους έγκληματικότης είναι
π.χ. αί όμαδικαί όχλαγωγίαι, Εξε
γέρσεις καί κοινωνικαί άναταραχαί,
αί έπιθέσεις καί καταστροφαί ξένης
Ιδιοκτησίας, ό σχηματισμός συμ
μοριών καί έπίθεσις κατά τού πε
ριβάλλοντος, αί δολιοφθοραί, αί
παραβάσεις τών κανόνων συγκοι
νωνίας καί όδηγήσεως αυτοκινή
των. ’Ιδιαίτερον φαινόμενον όμαδικής έγκληματικότητος άπετέλεσε
ή γενοκτονία τών Ε βρα ίω ν ύπό

τών Χιτλερικών. ’Α λλά καί προσφάτως έχομεν έπανάληψιν μαζικής
έγκληματικότητος ύπό μορφήν γε
νοκτονίας. (Σουδάν, ’Ινδονησίαν,
Μπιάφραν, Βεγγάλην, Βιετνάμ).
Μ αζικήν έγκληματικότητα άπετέλεσα ν τά ύπό τών κομμουνιστών
είς βάρος τού έλληνικού λαού
διαπραχθέντα μαζικά στυγερά καί
άγρια έγκλήματα κατά τόν Δεκέ
μβριον 1944.
Γνώρισμα τής έγκληματικότη
τος τής σημερινής έποχής είναι ή
συστηματοποιημένη όργάνωσις αύτής (συνδικάτα τού έγκλήματος)
καί έπί τούτοις ή όργάνωσις βάσει
έπιστημονικών μεθόδων καί τών
πορισμάτων τής τεχνολογίας.
Ή έγκληματικότης έχει προσλάβει έσχάτως πολλάς νέας μορφάς, ώστε συνεχώς άνακύπτουν νέα
έκάστοτε καινοφανή έγκλήματα,
π.χ. ή άπαγωγή άτόμων, ή όμηρία

Κάτω: Μέτρα πρός πρόληψιν Αερο
πειρατείας είς τό Άεροδρόμιον τού
Ελληνικού. Σήμερον αί Αεροπειρατεΐαι Αποτελούν μίαν έκ τών πλέον
συχνών νέων μορφών έγκληματικό
τητος. Είς τήν έπομένην σελίδα: Οί
Σούλης, Μάκρη ς καί Στασινοπούλου,
φονεΐς τού συζύγου τής τελευταίας,
κατά τήν έκδίκασιν τού Αποτροπαίου
έγκλήματός των.

οΑοΛΗΤΚ/Λο ί
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος

τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.

ΠΡΟΠΟ
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χαπεΑΑο eix αυΑσ ' Λ/έυΡηχες
κ ρ ίο π ΰ ή η ς )
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- Ί ϊ \/£Actς ι £α ξεηϊα εου γρήγορα,
d tu ίίρ α ί ραεχαρας

- £Ϊ<Γες χα/)ια ο γυιος
ραςγ άρπαξε £να κ 'οχχ α οο κα ί παριε'εάνει
£οχ εχ ϋ /ίο !

-Δ ι/εϊι/εΰ/ζ, κυρία poo, s ix *afadtxo,
ρόΛΐζ ρούφαγαν £ίκοεί χιΑ ίάάεζ

Τώ ρα, ω ον φυσάει ά γρ ιο ς ό βοριάς
Τώρα, α ο ν έσν κοιμάσαι ή συχος σ ώ
Jearo σου στρώ μα . . . ’έλ κ ο υ ς
κάω οια βήματα στο β ρ εγ
μ έν ο αεροδρόμιο; 8 / ν α ι
ό άστ νφ νχα κ α ς τής γ η ρ'“ *
το νιά ς αον

