ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Κατά τάς εκτιμήσεις τής I Ν
ΤΕ ΡΠΟΛ, ή 'Αστυνομία, έπί διε
θνούς έπιπέδου, Επιτυγχάνει νά
κατάοχη περίπου 10% μόνον τών
ναρκωτικών, τα όποια διοχετεύ
ονται εις τήν παράνομον κυκλο
φορ ίον.
Τό προαναφερθέντα άποδεικνύουν καλλίτερον άπό οίανδήποτε
μακράν ομιλίαν, ότι ή Αστυνομία
δέν δύναται νά έλπίΖη, ότι θά έΕαλείψη τήν κατάχρησιν τών ναρ
κωτικών καί θά έπιλύση τό πρό
βλημα άνευ βοήθειας. Τό πρόβλη
μα τών ναρκωτικών άνήκει εις
πολύπλοκα καί πολύπλευρα προ
βλήματα, εις τά όποια ή Αστυνο
μική δρόσις είναι κατ' άνάγκην άπαραίτητος. ' Έχει όθεν κσταστή
συνείδησις ότι ή καλλιτέρα καί
μόνη λόσις άπαιτεϊ τάς συνδεδυασμένας προσπάθειας όλων τών
κοινωνικών παραγόντων τούς ό
ποιους προανέφερον, άκόμη δέ
καί όλων τών πολιτών.
Δέν θά πρέπει νά γίνη άποδεκτόν, ότι ή χρήσις ναρκωτικών
είναι μία άνοπόφεοκτος μορφή τής
έΕελίΕεως καί τής ύψηλής έκβιομηχανσποιήαεως τής κοινωνίας,
άλλά πιστεύεται καί έλπίΖεται, ότι
ή κοινωνία καί οί οικογενειακοί
θεσμοί όπωσδήποτε εις τήν Ελ
λάδα, άλλά καί εις όλον τόν κό
σμον, είναι άκόμη άρκετά δυνα
τοί διά νά άντισταθοΰν εις τά διαβρωτικά άπατελέσματα τής χρήσεως τών ναρκωτικών. ΈλπίΖετσι, ότι οί ήθικαί άΕίαι τής κοι
νωνίας θά ένισχύσουν τάς άδυναμίας τών άτομικών ήθικών σημεί
ων καί θά άντισταθμίσουν τά άπατηλά διδάγματα τών ολίγων άναΕιοπίστων φιλοσόφων τής καταχρήσεως τών ναρκωτικών.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ.
Κατά τήν πρό τού Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου περίοδον, ή χρή
σις τών ναρκωτικών διεθνώς περιωρίΖετο εις όλίγας σχετικώς έπαιγγελματικάς ομάδας άτόμων
κατωτέρας κοινωνικής τάΕεως καί
μεγαλυτέρας ήλικίσς. Τά άτομα
αύτά κατέφευγον εις τά νορκωτικά διά τήν άποφυγήν τού πόνου
καί τής καταθλίψεως. Σημαντικήν
τότε θέσιν μεταΕύ τών ναρκωτι
κών αύτών κατεϊχον τά όπιοειδή,
όπιον, μορφίνη καί ήρωίνη.
Μετοπολεμικώς, καί ίδια κατά
τήν τελευτοίαν Ιδετίαν, τό πρό
βλημα τών ναρκωτικών έοημείωσε σοβαρός έΕελίΕεις. Ή χρήσις
παντός είδους ναρκωτικών, φυσι
κών καί συνθετικών, έχει λάβει
τεράστιος διαστάσεις καί απειλεί
έπικινδύνως τήν ψυχικήν κσί φυ
σικήν ύπόστασιν τού άνθρώπου.
καθ' όσον έπεΕετάθη εις άπάσας
τάς κοινωνικός τάΕεις καί ήλικίας,
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Πυκνών υπήρξεν τδ άκροατηριον τής ένδιαφερούσης δμιλίας. Πλήν
χών σπουδαστών %αΙ τών καθηγητών, παρέστησαν δ Δ/ντής τής
Ε.Α.Σ.Α. κ. Χριστδπουλος καί έκ μέρους τής ’Αστυνομίας δ ’Αρχη
γός χ . Μιχελής, δ Άστυν. Δ/ντής ’Αθηνών κ. Λάμπρου, δ Δ/ντής
Αμέσου Δράσεως κ. Μουτζούρης κ.&.

μέ τήν έπιδίωΕιν τής έπαυΕήσεως
τής εύχαριστήσεως καί τής έΕαλείψεως τής άνίας καί τού άγχους.
Είναι άναντίρρητον, ότι έχει άναπτυχθή μία υψηλή
παραγωγή
τών φυσικών ναρκωτικών καί έτέρα άνεΕέλεγκτος τοιαύτη τών
άπανταχοϋ δυναμένων νά παρα
σκευαστούν συνθετικών ναρκωτι
κών.
Ό καθορισμός καί όρισμός τών
ναρκωτικών φαρμάκων συναντά
σοβαρός δυσχερείας, λόγω τών
διαφορών εις τήν χημικήν κατα
σκευήν καί τήν φαρμακευτικήν ένέργειον, έτι δέ καί τήν διαρκώς
μεταβαλλομένην έμφάνισιν τών
νέων συνθετικών παρασκευασμά
των.
Τά ναρκωτικά φάρμακα καί αί
ψυχοτρόποι ούσίαι άποτελοΰν φυ
σικά παράγωγα ή είναι συνθετικοί
ούσίαι. Οί όροι «Ναρκωτικά» καί
«Ψυχότραπα» καλύπτουν μίαν σει
ράν ούσιών, οϊτινες διά τής έπιδράσεως έπί τού κεντρικού κυρί
ως νευρικού συστήματος τού άνθρωπίνου οργανισμού έχουν άποτέλεσμα έπί τής διανοητικής δραστηριότητος καί τής ψυχικής καταστάσεως.
Έθισμός ή έΕαρσις έκ τών ναρ
κωτικών όρίΖεται ώς μία κατάστασις ψυχική καί ένίατε φυσική,
προερχόμενη άπό τήν άλληλεπίδρασιν μεταΕύ ένός Ζώντος όργανισμού καί ένός ναρκωτικού. Ή

έΕάρτησις έκ τού ναρκωτικού χα
ρακτηρίζεται άπό τήν συμπεριφο
ράν καί αλλας άντιδράσεις, αί ό
ποιοι περιλαμβάνουν μίαν ισχυρόν
πίεσιν πρός λήψιν τού ναρκωτι
κού έπί συνεχούς ή περιοδικής
βάσεως πρός έπίτευΕιν ψυχικών
αποτελεσμάτων καί ένίοτε πρός
άποφυγήν τών δυσκολιών έκ τής
έλλείψεως αύτών.
Α π ο κ ο π ή
έκ τ ώ ν
ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν .
Αποτελεί
μίαν λίαν σοβαρόν κατάστασιν, ή
όποια άνσπτύσσεται ότον αί πηγαί
ανεφοδιασμού εις ναρκωτικά άποκόπτωνται ή ή χρήσις τού ναρκω
τικού σταματήση όποτόμως. Εις
τήν περίπτωσιν ταύτην έπέρχονται τά σύνδρομα τής άποκοπής
τά όποια περιλαμβάνουν βαρέα
καταθλίΓπτκά συμπτώματα, έΕικνούμενα μέχρι ψυχώσεων. Τά
σύνδρομα τής άποκοπής ποικίλ
λουν άναλόγως τού είδους τών
νσρκωτικών, τής ποσότητος ή ό
πια χρησιμοποιείται καί τού βα
θμού έΕαρτήσεως ό όποιος έχει
άναπτυχθή, λ.χ. τά σύνδρομα άπο
κοπής τών βαρβιτουρικών, κατευναστικών, παραισθησισγόνων, ώς
L.S.D., είναι τρομερά έπικίνδυνα,
όπαιτούν δέ μίαν προσεκτικώς έλεγχομένην καί ίατρικώς έποπτευαμένην άποκοπήν, διότι κατ' αύτήν
συμβαίνουν σοβαροί σπασμοί, οϊτινες οδηγούν εις τήν καταστρο
φήν τής διανοίας ή τόν θάνατον.

Χαρακτηριστικόν στιγμ,ιότύπονάπό τήν Ομιλίαν. '0 ’Αστυνομικός
Δ/ντής κ. Λαδιάς άναπτΰσσων τα έκ των ναρκωτικών δλέβρια Απο
τελέσματα πρός τούς καθηγητάς καί τούς σπουδαατάς τής Εθνι
κής ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής.

Ή ιατρική επιστήμη χρησιμο
ποιεί μεγάλος ποσότητας φυσικών
καί συνθετικών ναρκωτικών διά
θεραπευτικούς σκοπούς καί έπεμβάσεις χειρουργικής φύσεως. Παραλλήλως, ένεργεί έρεύνας πρός
άνοκάλυψιν νέων ναρκωτικών.
"Εν νέον παρασκεύασμα, πριν
τεθη εις κυκλοφορίαν, ύπόκειται
εις χιλιάδας τέστς καί ουγκρίνεται μέ τά συμπεράσματα κλινικών
δεδομένων, ώστε ν' άποδειχθή άσφαλές ή ότι δέν παρουσιάζει παρενεργείας καί άντίθετα άποτελέσματα.
Κατά τήν χρησιμοποίηση/ τών
ναρκωτικών, οί ιατροί λαμβάνουν
ύπ' άψιν διαφόρους παράγοντας,
ώς τήν ήλικίαν, τό φϋλον, τήν
φυσικήν καί ψυχικήν ύγείαν τού
πόσχοντος, τήν φύοιν τής άσθενείας κ.λ.π.
Ό νέος, ό όποιος χρησιμοποι
εί έν ναρκωτικόν, ούδεμίαν πρακτικώς έχει γνώσιν τής μακράς
σειράς τών έπιδρόσεων τών ναρ
κωτικών, ούδέ είναι ενήμερος
τών ισχυρών παρενεργειών' ώς
έκ τούτου, έχει μίαν πιθανότητα
50% νά ύποστή τήν πράσκαιρον
εύεργετικήν έπίδρασιν καί 50%
νά ταΕιδεύση, λίαν’ άκαίρως διά
τήν ήλικίαν του, εις τάν άλλον
κόσμον. Πέραν αύτών τών άπειλητικών ποσοστών, εις μέγας κίν
δυνος έπίσης έπικρέμαται έπί τών
άπογόνων του, ή παραμόρφωσις

τών τέκνων του. Πολλοί νέοι έλοβον L.S.D., πριν άνακαλύψουν
τός τρομερός συνέπειας τάς ό
ποιας τούτο έπιφέρει εις τάς μελλούσας γενεάς, ένεκα τής κατα
στροφής ή τής βλάβης τών χρω
μοσωμάτων.
Ωσαύτως, πολλοί νέοι λαμβά
νουν ύπερθολικάς δόσεις ναρκω
τικών, μέ άπστέλεσμα τόν θάνα
τον ή τήν άνεπανόρθωτον κατα
στροφήν, συνέπεια τών επιπλο
κών τού άνοπνευστικοΰ συστήμα
τος. Βεβαίως, όταν πλέον κατα
στούν τοξικομανείς, Ζοϋν πάντοτε
ύπό τήν διαρκή άπειλήν τής άνάγκης διά μεγαλυτέραν δόσιν,
ότε φθάνουν εις τό αύτό άποτέλεσμα.
"Αν καί ή πιθανότης τού θανά
του είναι εις διαρκώς έπικρεμάμενος έπί τού τοξικομανούς κίνδυ
νος, τά έπιθλαβή άποτελέσματα
είναι συνήθως έμμεσα. Οί τοξικο
μανείς συγκεντρώνουν τό ενδια
φέρον των εις τήν λήψιν τού ναρ
κωτικού καί παραμελούν τούς 'ε
αυτούς των.
Ύπάκεινται εις τόν κίνδυνον
τών μολύνσεων, λόγω τού ότι ή
θρεπτική των κατάστασις είναι
πτωχή καί διότι ένεργοϋν ένέσεις
μολυσμένων φαρμάκων ενδοφλε
βίως. 'Ενίοτε χρησιμοποιούν πρό
χειρα καί μή άποστειρωμένα μέ
σα ένέσεων, μέ συνέπειαν σοβα
ρός ή μοιραίας δηλητηριάσεις αί

ματος, ώς σηωαιμία, ήπατϊτις καί
τ' άποστήμστα ήπατος, εγκεφά
λου κοί πνευμόνων.
Ό νέος, ό όποιος δοκιμάΖει τά
ναρκωτικά, Ζή έπί σειράν έτών
εις τήν σκιάν τής κοινωνίας, έρμαισν έντόνων νοσηρών συναισθη
μάτων, τά όποια προκαλούνται έκ
τής χρήσεως ή καταχρήσεως τών
ναρκωτικών.
Ή άλλαγή τού χαρσκτήρος άπστελεϊ έν τών κυριωτέρων χαρα
κτηριστικών. Ή στάσις καί ή συμ
περιφορά, προσέτι καί αί ένέργειαι αύτού, έμφσνίΖουν κοινά μέ τά
τοιαΰτα τού εγκληματικού κόσμου.
Διά πολλούς λόγους δέν δύναται
νά ύπολογισθή διεθνώς ό άριθμός
τών νέων οί όποιοι διά τής χρήσεως τών ναρκωτικών έχουν μεταβληθή εις ψυχικά ράκη άνίκανα
πρός έργασίαν ή έχουν κυλίσει
εις τήν άβυσσον τού μίσους, τής
άρνήσεως καί τού εγκλήματος.
Είναι σχεδόν άδύνατον νά λογικοποιήση τις ένα νέον ό όποιος
έρχεται εις έπαφήν μέ τά ναρκω
τικά. Τό συναίσθημα τής πραγμα
τικότητας άνατρέπεται καί παρα
χωρεί τήν θέσιν του εις τήν επι
θυμίαν, ήτις, όταν κοταλόβη τόν
τοξικομανή, έξαφανίΖει τάς δυ
σκολίας τών εξωτερικών συνθη
κών. Ούτως, ό νέος δστις χρη
σιμοποιεί ναρκωτικόν συμπεριφέρετοι συνήθως μέ ένα άκρως παι
δικόν τρόπον.
'Αρκετοί νέοι εις τάς Η.Π.Α.
δέν δύνσνται νομίμως νά επιτύ
χουν τό χρήμα διά τήν άγοράν
ναρκωτικών καί άσφαλώς δέν δια
θέτουν καί τάς άναγκαίας σωμα
τικός καί ψυχικός δυνάμεις δι'
έργασίαν. Ως έκ τούτου, κατόπιν
τής ισχυρός πιέσεως, τής προερχομένης έκ τής χρήσεως τών ναρ
κωτικών, στρέφονται πρός τό έγ
κλημα.
Οϋτω, καταφεύγουν εις τάς
κλοπάς έκ καταστημάτων, τάς
διαρρήξεις καί τάς ληστείας, τήν
πορνείαν, τήν πλαστογραφίαν καί
τήν κλοπήν νομίμων ναρκωτικών
ή τήν παράνομον παραγωγήν αύ
τών.
Ωσαύτως, μαθηταί Κολλεγίων
συλλαμβάνονται καί έκτίουν μα
κροχρονίους ποινάς εις τάς φυλακάς, διότι πωλοϋν ναρκωτικά είς
συμμαθητάς των. Εξ άλλου ύπό
τήν έπίδρασιν τών ναρκωτικών
διαπράττουν εγκλήματα, ώς έπιθέσεις, ληστείας, άνθρωποκτσνίας.
Οί νέοι εύκόλως παρασύρονται
άπό τούς φίλους των καί ή
χρήσις τών ναρκωτικών αύξάνει
άλματωδώς. Ούτως, οί νέοι εμ
πλέκονται είς τόν ιστόν τής
χρήσεως τών ναρκωτικών καί
δέν είναι μόνον ή άπώλεια νέων
άνθρώπων είς μίαν παραγωγικήν
κοινωνίαν. Ή χρήσις ναρκωτικών
συντηρεί διεθνώς μέ μεγάλα χρη
ματικά ποσά τό ώργανωμένον έγ-
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κλήμα, προκολεϊ άνεκτιμήτου άΕίος απώλειαν περιουσίας καί θέ
τει τό φορτίον τής εύθύνης έπί
τοϋ ύπολοίπου τής κοινωνίας πρός
έπανόρθωσιν των παρεκτραπέντων μελών της.
Πρό έτών, δικαστής τοϋ Ανωτάτου Δικοστηρίου τής Πολιτείας
τής Καλλιφαρνίας των Η.Π.Α.,
προέβη εις τήν ακόλουθον έπιτυχή περιγραφήν τοϋ τοΕικομανοΰς.
«Τό νά είναι ένας βεβαιωμένος
τοΕικομανής είναι ώς νά είναι έ
νας πεθαμένος ό όποιος βαδίΖει.
Οί όδόντες έχουν σαπίσει, ή όρεΕις έχει άπωλεσθή καί ό στόμαχος
καί τά άλλα όργανα δέν λειτουρ
γούν καταλλήλως. Ή χοληδόχος
κύστις ύφίσταται
φλόγωσιν, οί
οφθαλμοί καί τό δέρμα λαμβάνουν
μίαν χολερικήν άπόχρωοιν. Εις τί
νος περιπτώσεις, οί βλεννογόνοι
τής ρινός καθίστανται έντόνως
κοκκινωποί. Τό διαχώριομα των
ρωθώνων κατστρώγεται. Ή άναπνοή είναι δύσκολος. Τό όΕυγόνον εις τό αίμα μειοϋται. Βρογχϊτις καί φυματίωοις άναπτύσσονται. Καλά σημεία τοϋ χαρακτήρος
έΕαφανίΖονται καί κακά τοιαϋτα
άναδύονται. Τά όργανα άναπαραγωγής ύφίστανται σοβαρόν έπίδρασιν.
Φλέβαι καταρρέουν καί μαυροκίτρινα καί έρυθρά σημάδια πα
ραμένουν. Δοθιήνες καί άποστήματα ταλαιπωρούν τό δέρμα. Κνη
σμοί καί πόνοι βασανίζουν τό σώ
μα. Τά νεύρο θραύονται. Ελαττω
ματικός
θήχας
άναπτύσσεται.
Ψευδείς καί φανταστικοί φόβοι
φθείρουν τήν διάνοιαν καί έπέρχονται συμπτώματα παραφροσύ
νης.
Συχνά, επίσης, επέρχεται καί
ό θάνατος, πάρα πολύ ένωρίς.
Αυτός είναι ό βαοανισμός ένός
τοΕικομανοΰς. Αυτή είναι ή ταλαι
πωρία ένός έκ τών «Ζωντανών
νεκρών».
Έν συνεχεία ό ομιλητής άνεφέρθη εις τάς κατηγορίας και τά
είδη τών ναρκωτικών. Διό τό L.
S.D. είπε χαροκτηριστικώς:
Τό LSD, ώς καί τά λοιπά παραισθησιογόνα, διαστρέφει ή έντείνει τό αίσθημα τής άντιλήψεως
τού τοΕικομανοΰς καί έλαττώνει
τήν ικανότητα τής διακρίοεως μετοΕύ γεγονότων καί φαντασίας.
Πολλοί νέοι, δυστυχώς, έλκύονται άπό τά παραισθησιογόνα,
όποτέλεαμστα τής «ψυχεδελικής»
έμπειρίος, τά όποια περιλαμβά
νουν όρομοτιικάς παραισθήσεις,
αίτινες είναι άκρως Ζωντανοί,
έντονοι καί δύοκολον νά περιγραφοΰν.
Ό τοΕικομονής, ύπό τήν έπίδροοιν
τοϋ L.S.D., λέγει, ότι
«βλέπει μουσική καί άκούει χρώ
ματα» . . .
Εις τήν παραισθησιακήν κατάστασιν ϋφίστοται άπώλειαν τοϋ
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βάθους καί τής άντιλήψεως χρό
νου, τούτων άκσλουθουμένων ύπό
παραμορφώσεως τοϋ μεγέθους
τών άντικειμένων, τών κινήσεων,
ώς καί τής ίδικής του σωματικής
είκόνος.
Ύπό τάς ουνθήκας αύτάς, ό
τοΕικαμανής τοϋ L.S.D., έκθέτει
τόν έαυτόν του εις σοβαρόν κίν
δυνον ή δύναται νά βλάψη τούς
άλλους.
Ώ ς παραδείγματα όναφέρονται
εις Η .Π .Α.:
— Οδηγοί έγένοντο πρόΕενοι
θανατηφόρων άτυχημάτων ύπό
τήν ένέργειαν τού L.S.D.
— Νεαρά άτομα ύπέστησαν έγκαύματα μόλις ήγγισαν φωτοέριον, τό όποιον έΕέλαβον ώς γαλάΖιον άνθος.
— Νέοι κατέπεσαν έΕ υψηλών
κτιρίων καί έφονεύθησαν, έπειδή
έθεώρησαν τόν έαυτόν των ώς
ένα ιπτάμενον όν.
— "Αλλοι έφονεύθησαν κατά
τήν διέλευσιν τών αύτακινητοδρόμων, επειδή ώραματίσθησαν τόν
κήπον έΕοχικής οικίας.
Αί φυσικοί άντιδράσεις περι
λαμβάνουν διαστολήν τής κόρης
τών οφθαλμών, πτώσιν θερμοκρα
σίας τοϋ σώματος, ναυτίαν, έφίδρωσιν, ηύΕημένον σάκχαρον καί
ταχυκαρδίαν. Ή έπανάληψις τής
χρήσεως τοϋ L.S.D. όδηγεϊ εις
τήν άποίτησιν διά διαρκώς μεγαλυτέρας δόσεις καί αναπτύσσει
ψυχολογικήν έΕάρτησιν. Επάνο
δος τών παραισθήσεων έχει παροτηρηθή ήμέρας ή καί μήνας με
τά τήν τελευταίαν δόσιν. Ψυχώ
σεις, βραχείας καί μακρύς διάρ
κειας, έχουν άκολουθήσει τήν
χρήσιν τού L.S.D.
Τό έτος 1967 έΕεδόθη μία έπιοκόπησις έπί τών βλαβερών επι
δράσεων τοϋ L.S.D., ήτις περιελάμβονε 221 άντιθέτους άντιδράσεις, μεταΕύ τών όποιων 19 άποπείρας αυτοκτονίας, 11 αύτοκτονίας, 4 άποπείρας φόνων καί 1
φόνον.
Ή παρανοϊκή κατάστασις τών
εις τά νοσοκομεία νοσηλευαμένων νεορών άτόμων είναι τοιαύτη
πραγματικής σχιΖοφρενίας.
Πρόσφατοι έρευναι άπέδειΕαν
εντόνους χρωμοσωματικάς έπιδράσεις έκ τής χρήσεως τού
L.S.D., ήτοι, έν όλίγοις, ύφίσταται κίνδυνος τερατογονίας.
Ο ομιλητής συνέχισε μέ τό
πρόβλημα τών ναρκωτικών έν
Έλλάδι καί κατέληΕεν.
Προσφάτως εις τό άστυναμικόν
δελτίον καί τόν ήμερήσιον τύπον
άναφέρσντσι περιπτώσεις ναρκω
τικών, αί όποιοι δέν δύνανται, ώς
έκ τής έκτάσεως, τής μορφής καί
τής ήλικίας τών εμπλεκόμενων
εις αύτάς άτόμων, νά θεωρηθούν
ώς συνήθεις:
Κατάσχεσις ποοότητος 250 κι
λών κατειργασμένης καννάβεως

πρό 2μήνου ύπό τής Υ.Γ.Α. Πει
ραιώς.
Κατάσχεσις ώοαύτως 60 κιλών
καννάβεως διακινουμένης διά τοϋ
φορτηγού
πλοίου
οικογένειας
(ΠετμεΖάκη).
Περιπτώσεις «κοινοβίων», ώς
έχαρακτηρίσθησον ύπό τοϋ τύπου,
εις τό κέντρον τής Πρωτευούσης,
εις τά όποια μετεϊχσν, έκτος τών
άλλοδαπών «χίππυς», καί νέοι άνωτέρου μορφωτικού έπιπέδου.
Ή έγκατάλειψις οικογένειας μέ
έΕ άνήλικα τέκνα ύπό τής μητρός
των πρός άναΖήτησιν εύτυχίας εις
τούς καπνούς τών ναρκωτικών.
Ή σύλληψις, κατά τήν παρελθοϋσον έβδομάδα, τεσσάρων μα
θητών Γυμνασίων, οϊτινες ήγόρασαν ποσότητα χασίς ύπό Ολλαν
δού λαθρεμπόρου καί έπεχείρηοαν νά πουλήσουν εις συμμαθητής
των.
Τ' άνωτέρω είναι σημεία άκρως
άνησυχητικά.
Αποτελούν πλέον
σαφείς ένδείΕεις, ότι ό κίνδυνος
«δέν κρούει τήν θύραν μας», όπως
ουνηθίΖεται νά λέγεται, άλλά ει
σέρχεται εις τήν χώραν μας.
Ή τουριστική κίνηοις προσελ
κύει, έκτός τών άλλων, καί τούς
ρυπαρούς «Χίππυς», οϊτινες δέ
χονται τά ναρκωτικά ώς έν άπαραίτητον καί τέλειον τμήμα τής
Ζωής των καί οί όποιοι, άκολουθούντες τήν «πορείαν τών Χίπ
πυς» ( Αφγανιστάν), μεταφέρουν
ή χρησιμοποιούν ναρκωτικά φάρ
μακα ή ψυχοτρόπους ούσίας.
Δυστυχώς, ώρισμένα κοινωνικά
φαινόμενα είναι λίαν μεταδοτικά
καί μολυσματικό.
Τά προανσφερθέντα, περί τοϋ
προβλήματος τών ναρκωτικών καί
τών βλαβερών έπιδράσεων έπί
τών νέων, άπαιτοϋν συνεχή καί
εντατικήν έπαγρύπνησιν όχι μό
νον τών διωκτικών άρχών, άλλά
καί όλων τών παραγόντων τής
κοινωνίας.
Ώρισμέναι σύγχρονοι καταλυτι
κοί θεωρεϊαι περί μιας άσυδότου
ελευθερίας, άλλά εις τήν πραγμα
τικότητα καταστρεπτικής άγωγής
τών τέκνων, πρέπει ν' άναθεωρηθούν.
Κοινωνικοί οργανώσεις προ
στασίας Νέων, Κρατικοί Άρχαί
κοί πρωτίστους οί γονείς, οί έκπαιδευτικοί καί αί άστυνομικαί άρ
χαί, όλοι άπό κοινού, οφείλουν
νά συνεργασθούν καί νά συντονισθοϋν πρός πρόληψιν τής κατολισθήσεως τών νέων εις τό χάος
τών ναρκωτικών.
Ή παραμονή τών νέων μας μα
κράν τών ναρκωτικών, μακράν
τών νοσοκομείων, μακράν τών φυ
λοκών, κατά τά πλέον παραγωγι
κά έτη τής Ζωής των, θέλει άποτελέσει τήν καλλιτέραν ύπηρεσίαν πρός τήν κοινωνίαν καί τό
"Εθνος.
«ΑΧ. »

ΘΑΛΑΣΣΑ
Ή γαλάζια γοητεία τής Ε λ λ ά δ ο ς
Μέ μιά ματιά πού θά ρίΕουμε στό χάρτη τής Ε λ 
λάδος, θά δούμε πώς ή θάλασσα είναι τό κύριο
στοιχείο στή χώρα μας, μπαίνει βαθειά μέσο στή
στεριά της, σχηματίζοντας κόλπους καί ακρωτήρια,
πού τό συνολικό μήκος τους είναι 14 χιλιάδες χιλιό
μετρα καί κάνουν δαντελωτές καί ονειρεμένες τις
άκρσγιαλές της.
Καί στήν 'Ελλάδα παρουσιάζεται τούτο τό παράΕενο. Ή στεριά δέν έχει καμμιά άναλογία μέ τήν
περίμετρο πού είναι πολύ μεγαλύτερη.
Η θάλοσσα, λοιπόν, βρέχει τή χώρα μας, τή φιλεϊ
καί τής χαρίΖει τάν πλούτο της, μέ τόν όποιον Ζούν
οί άνθρωποί της, καί τήιν ομορφιά της πού τήν χαί
ρεται πάλι ό κόσμος της.
«Νύχτα μέρα μπουχιέται 6πό τήν άρμη σάν καράβι
σέ ταΕίδι», γράφει κάπου ό Σπ. Μελός.
"Οπως όλοι οί λαοί, πού ή πατρίδα τους περιβρέχεται άπό θάλασσα, έτσι καί οί "Ελληνες έχουν μέσα
τους πιό έντονο τό αϊαθημα καί πιό βαθύ τό νόημα
τής θάλασσας.
ΚΓ άν θυμηθούμε τούς Μυρίους, πού άντικρύΖσντας,
έπί τέλους, τόν ΕΰΕεινο Πόντο φώναΕαν έκεϊνο τό
ιστορικό «Θάλαττα, Θάλοττα» γεμάτοι συγκίνηση καί
χαρά, καταλαβαίνουμε πόσο βαθύ στόν "Ελληνα είναι
τό νόημα τής θάλασσας καί πόσο λυτρωτικό τό όρα
μά της.
Ό Στράτης Μυριβήλης, ό νησιώτης συγγραφέας,
βάΖει σ' ένα βιβλίο του νά γράφη ό ήρωάς του στήν
άγαπημένη του.

«'Ανταμώνω μέσα στό γράμμα σου τόσες φορές τή
θάλασσα καί συλλογιέμαι πώς μπόρεσα νά Ζώ δίχως
έσένα καί δίχως τή θάλασσο. Ή θάλοσσα. Είναι τόσο
καλοβαλμένο τό συναίσθημα μέσα σέ τούτη τή λέΕη.
«Κλείνω τά μάτια μου καί τό λέω έτσι, άπανωτά μέ
πολλά σ.σ. Τό λέω σιγανά καί τ' άφουγκράΖουμαι».
Κι' ό Δωδεκαννήσιος συγγραφέας Γιάννης Μαγκλής
γράφει, στό έργο του «Οί ΚοτΖαμπάσηδες τού Αιγαί
ου», γιά τή θάλασσα. «Τίποτε στό κόσμο δέν ύπάρχει
πιό μεγαλόπρεπο, άπ' τό παιχνίδι πού κάνουν τά κύ
ματά της καί τήν άρμονία τού χορού της. Μιά καί τήν
γνώρισες τήν άγάπη της είναι άδύνατο νά τήν Εεχάοης».
"Ετσι βλέπουμε κι' άπό τά βιβλία, πού κοθρεπτίΖουν
τήν 'Ελληνική ψυχή, πώς οί "Ελληνες, καί προπαντός
οί κάτοικοι τών παραλίων, είναι δεμένοι μέ τή γαλάΖια
αύτή άπεραντωσύνη, κατά τρόπο μυστικοπαθή καί έρωτικό, μπορεί νά πή κανείς. Κι' όλοι Ζητούν νά μά
θουν τά μυστικά τής θάλασσας, τά γαλανά καί τ' άΕεδιάλυτα, καί γιά νά τά μάθουν παρατούν πολλοί τά
πάντα, καί ρίχνονται στή γαλανή αύτή περιπέτεια.
Ή θάλασσα γιά μας τούς "Ελληνες δέν είναι μόνο
μιά σκληρή μοίρα, άφοϋ πρέπει νά τή δουλέψουμε,
είναι καί μία άνοΖήτηση καί μιά γοητεία πού γέννησε
στή καρδιά μας, τόν δαίμονα τής ψυχής καί τάν πό
θο γιά τό άγνωστο.
ΠΟΠΗ ΚΟΥΣΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Τής Ένώσεως Ελλήνων Συγγραφέων καί
Δημοσιογράφων Τουρισμού
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ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ
ΤΟΥ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Χρήστου

Τσαχαγέα

Δ/ ρ ο ς Ι α τ ρ ι κ ή ς
Πανεπιστημίου

ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΑΤΎΧΗΜΑ
Τ Οδύναται
νά μελετηθή κατά, τδν
Γδιον τρόπον ώς ή σύγχρονος Ιατρική
μελετά τδ Επαγγελματικόν Ατύχημα
καί είναι δυνατόν νά Εφαρμοσθούν είς
αύτό, κατόπιν σχετικής προσαρμο
γής, αί βασικαί άρχαί καί τά Αξιώ
ματα τής προλήψεως τοΰ Ατυχήματος είς τδν δημόσιον χώρον.
Τά σφάλματα κατά τήν κυκλοφο
ρίαν δέν Εχουν κατ’ άνάγκην βαρεί
ας συνέπειας, άλλά δύνανται νά θε
μελιώσουν κακάς Εξεις αί δποίαι Ακριβώς αύτοματοποιοΰν νέα σφάλμα
τα.
Διά νά δδηγή τις άσφαλώς, δφείλει νά Εκμάθη τούτο καί νά είναι είς
θέσιν νά άποκτά Εμπειρίαν σκεπτόμενος. Τδ άτύχημα Αποτελεί βιαίαν λύσιν συνεχείας τής γραμμής τής ζω
ής. Ή λύσις αΰτη συνεχείας δύναται
νά έρμηνευθή διά τής παραδοχής βαθέων αίτιων, είς τά δποΐα έπιπρσστίθεται μία άνθρωπίνη ή ύλική Ανεπάρκεια. 'Επί Εμφάνισε ως ένδς κιν
δύνου, οδτος μεγεθύνεται Ενίοτε είτε
δι’ άμέσου έπιδεινώσεως, είτε Εμμέ
σως Εκ τών πλημμελών Αντιδράσεων
τού δδηγού.
Τδ άτύχημα είναι σχετικώς σπάνι
ον κατά τήν καθολικήν θεώρησιν τού
δυναμικού τής κυκλοφορίας (ύπολογίζονται σήμερον 10— 15 Ατυχήματα
Ετησίως άνά 1.000 κυκλοφοροΰντας
δδηγούς), άλλά μέ τδ νά μή ύποπίπτη τις είς άτύχημα δέν σημαίνει
δπωσδήποτε δτι δδηγεί καλώς. Ή άνάλυσις ένδς Ατυχήματος Επιτρέπει
νά Εννοηθή δ μηχανισμός του καί κα
τά συνέπειαν νά Εφαρμοσθούν καλύ
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Σχολής
"Αθην ών

τερον οί κανόνες Ασφαλείας. Δύναται
νά λεχθή λοιπόν δτι ή αίτιολογική
θεώρησις Εμπερικλείει ήδη τούς βα
σικούς κανόνας καί τάς κατευθύνσεις
διά τήν δράσιν είς τδν καθαρώς προ
ληπτικόν τομέα.

νην θεώρησιν μάς Ενδιαφέρει ή δυνατότης προβλέψεως τού πιθανού χρό
νου Εμφανίσεως καί τών συνθηκών
τού Ατυχήματος, δεδομένου δτι τού
το Ενέχει ούσιαστικήν σημασίαν διά
τήν πρόληψιν. Κατά τήν κλασσικήν
Ούδέν άτύχημα, οίασδήποτε φύ- Επιδημιολογίαν, μεταξύ τών πρωταρ
σεως καί προελεύσεως, είναι αυτόμα χικών αιτίων αύξήσεως τού Αριθμού
τον καί παν άτύχημα, Επαγγελματι τών τροχαίων Ατυχημάτων συγκατα
κόν, οικιακόν, τροχαΐον κλπ. δύνα- λέγονται ή Αλματώδης αδξησις τού
ται νά άναλυθή καί αϊτιολογηθή δε Αριθμού τών κυκλοφορούντων όχημάόντως. Κατά τήν κλασσικήν διερεύ- των καί ή μεταβολή τής ύφής τοΰ
νησιν τδ αίτιον τοΰ Ατυχήματος δέν ά- πληθυσμού, δηλαδή ή υπέρμετρος
νεζητεΐτο μεθοδολογικώς, συνήθως δέ διόγκωσις τοΰ πληθυσμού τών Αστι
τδ κύριον βάρος τής αίτιολογήσεως ε- κών κέντρων μέ συνέπειαν τήν δυ
σχέρειαν τών συνθηκών κυκλοφορίας.
πιπτεν Επί τού « μ ο ι ρ α ί ο υ »
γεγονότος. Άντιθέτως, ή σύγχρονος Είς τά διάφορα ειδικά αίτια συμπεΕπιδημιολογία*παραδέχεται δτι ή Ε- ριλαμβάνονται, Αναλόγως τών παρα
νσχοποίησις τής τύχης ή τού μοι γόντων μέ τούς όποιους είναι συνυραίου είναι Αναμφισβήτητος Απόδει-' φασμένα, τά κάτωθι:
ξις τών Αδυναμιών τής Ερεύνης καί
δτι Εν πάση περιπτώσει ή δέν Εχομεν Ανθρώπινος παράγων
τήν δυνατότητα νά Ανακαλύψωμεν
ΓΤΟΣ ΤΑ Γ Τ ΙΖ Ε Τ Α Ι μέ τά
τό πραγματικόν αίτιον ή δέν έπιθυβαθέα αίτια τού Ατυχήματος
μοΰμεν νά άσχοληθώμεν μέ τδ θέμα καί τά δποΐα είναι σταθερά δι’ δλους
σοβαρώς. Πολύ όρθώς οί Mackintosh τούς τύπους όχημάτων, περιλαμβανο(1960) καί Candau (1961) Επιμέ μένων καί τών δικύκλων. Πάσα προ
νουν Επί τής «μ ή τ υ χ α ί α ς »
σπάθεια προλήψεως είναι καταδικα
φύσε ως τών Ατυχημάτων, Ακόμη καί σμένη είς Αποτυχίαν, Αν δέν ληφθή
μεταξύ δμάδων ή Ατόμων Εμφανιζόν- 6π’ δψιν τδ γεγονός δτι δ δδηγδς τοΰ
των τδν ίδιον βαθμόν Εκθέσεως είς δχήματος είναι Ανθρωπος, μέ τήν ποιτδν κίνδυνον. Ή Ανάγκη συστηματι κιλαμορφίαν τών σωματικών ή ψυχι
κής διερευνήσεως τού μηχανισμού Ε- κών χαρακτηριστικών του καί τά ό
πελεύσεως τού Ατυχήματος Εν γένει ποια Αποτελούν συνάρτησιν τής προκαί μάλιστα τού τροχαίου, Εχει κατα- σωπικότητός του, τής Αγωγής του,
στή ήδη Επιτακτική. Ή θεωρία τών τοΰ πάσης φύσεως περιβάλλοντός
πιθανοτήτων δεικνύει δτι Επί ύπάρξε- του. Ή κεντρική αΰτη ιδέα κυριαρ
ως αιτίου Ατυχήματος τούτο θά Επι- χεί είς δλας τάς κλασσικάς έπιδημιοσυμβή τήν μίαν ήμέραν ή τήν Αλλην. λογικάς μελετάς τού τροχαίου Ατυ
Έ ξ Αλλου, κατά τήν ώλοκληρωμέ- χήματος καί οί διάφοροι συγγραφείς

Ο

ύποστηρίζουν δτι εις τήν αιτιολογίαν
τον τροχαίου Ατυχήματος δ Ανθρώπι
νος παράγων υπεισέρχεται πατά 70 90%. Τδ ’Εθνικόν Συμβούλιον ’Ασφα
λείας τών Ηνωμένων Πολιτειών Iδημοσίευσε τδ 1952 στατιστικά δεδο
μένα είς εύρεϊαν κλίμακα Αποδεικνύοντα δτι τά Ανθρωπογενή αίτια είναι
κατά πολύ συχνότερα τών μή Ανθρωπογενών τοιούτων (Chapman, 1954).
Ούχ’ ήττον δμως, ή σύγχρονος έρευ
να δέν δέχεται τοιαυτήν ύπεραπλοποίησιν καί τονίζει μετ’ έπιτάσεως
τδν ρόλον τής π ο λ λ α π λ ή ς
α ί τ ι ό τ η τ ο ς , περιλαμβανούσης ώρισμένα Ανθρώπινα χαρακτηρι
στικά δδηγοϋντα είς σφάλματα καί
τήν έπίδρασιν τών Αλληλεξαρτήσεων
μεταξύ δδηγοΰ, δχήματος καί περι
βάλλοντος. Κατά συνέπειαν, ή θεώρησις τών Ανθρωπίνων στοιχείων είς
τδ Ατύχημα δέον νά βασίζεται ούχί

μόνον έπί τοΰ δδηγοΰ ώς συνιστώσης,
Αλλά καί έπί τής ταύτΐσεως τοΰ δδηγοΰ μέ τδ όχημα καί τδ περιβάλ
λον είς μίαν ένιαίαν λειτουργικήν
Οντότητα (Mac Farland, 1957α —
P latt, 1961).
Ό Ανθρώπινος παράγων Αφορά Αφ’
ένδς μέν είς τδν δδηγδν τοΰ δχήματος
Αφ’ έτέρου δέ είς τούς πεζούς. Είς τδν
δδηγδν Αποδίδονται συνήθως, υπερβο
λική ταχύτης, στιγμιαία Απροσε
ξία, μόνιμος έλλειψις προσοχής, Ιλατ
φρότης, ύπνος, υπερβολική κόπωσις,
μέθη, Απειρία, Αδεξιότης, Αμέλεια,
ύπερεκτίμησις τής ίκανότητος έλέγχου, ύπερβολική φαντασία, έλάττωσις
τής πνευματικής ίκανότητος αυξάνουσα τδν χρόνον Αντιδράσεως, παράβασις τών κανόνων δδηγήσεως έν γένει,
αίφνιδία Αδιαθεσία, διάφοροι παθή
σεις κλιπ., κακή συντήρησις τοΰ δχή
ματος, Αμέλεια παρακσλουθήσεως

τής όγείας του κλπ. Οί πεζοί βαρύνονται συνήθως δι’ Απειθαρχίαν πρδς
τούς κανόνας κυκλοφορίας Αλλά καί
διά σωματικήν καί πνευματικήν Ανι
κανότητα έπαυξάνουσαν τδν κίνδυ
νον τοΰ Ατυχήματος (γήρας, διάφορα
νοσήματα, Αναπηρία*, δλιγοφρενίαι,
κ λ π .). Διά τδν δδηγόν, ιδιαιτέραν
σημασίαν Αποκτοΰν τά σωματικά καί
ίδιοσυστατικά χαρακτηριστικά. Τδ
Ανάστημα, ή μορφολογία, ή ήλικία
δύνανται νά διευκολύνουν ή νά πα
ρακωλύουν τδν χειρισμόν τών μο
χλών καί κομβίων τών ρυθμιζόντων
τήν λειτουργίαν τής μηχανής.
Ή δρατότης έπίσης πολλάκις είναι
σύν τοΐς Αλλοις έξάρτησις καί τοιού
των παραγόντων. Παραλλήλως, μεγάλην σημασίαν έχουν καί αί βλάβαι
τής φυσιολογικής λειτουργίας ύπδ
διαφόρους μορφάς, ώς π.χ. βλάβαι
τής δράσεως, Ακρωτηριασμοί, βλάβαι

Κεντρική λεωφόρος τών Αθηνών είς ώραν κυκλοφοριοκής αιχμής. Τό ατύχημα είναι σχετικώς σπάνιον,
κατά τήν καθολικήν θεώρησιν τού δυναμικού τής κυκλοφορίας (υπολογίζονται σήμερον 10 — 15 άτυχήιματα έτησίως άνά 1.000 κυκλοφορούντας οδηγούς), άλλα μέ τό νά μή ύποπίπτη τις είς άτύχημα δέν
σημαίνει οπωσδήποτε, οτι όδηγεϊ καλώς.

'Εθνική 656c μεγάληε κυκλοφορίας. Eic τάς οδούς αύτάς βαρύνων αίτιολογικός παράγων προκλήσεως
τροχαίων άτυχημάτων, κλασοικώς γνωστός, είναι καί ή ηύΕρμένη κατανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών
έκ μέρους τοϋ οδηγού.

τής άκοής, κόπωσις κλπ. Υπάρχουν
πολλά στοιχεία έπί τοΰ τρόπου καθ’
δν τά χαρακτηριστικά τής δράσεως
άλλάσσουν σύν τή παρόδψ τής ήλικίας, άλλά πρδς τδ παρόν δέν ύπάρχει θετική έξακρίβωσις τής σχέσεως
μεταξύ βλαβών τής δράσεως καί ά
τυχημάτων, τά δέ διαθέσιμα πορί
σματα μελετών ύποδηλοΰν, δτι αδται
δέν συνεπάγονται δπωσδήποτε ηύξημένον κίνδυνον άτυχήματος, ίσως
διότι Υπεισέρχεται δ παράγων τής
άντισταθμίσεως έκ μέρους τοΰ δδηγοΰ. Τδ ίδιον περίπου ισχύει κοά διά
τάς βλάβας τής άκοής καί τάς λοιπάς
μειονεξίας, δπου δέν άπεδείχθη σα
φής συσχέτισις αυτών πρδς τδν κίν
δυνον άτυχήματος. "Οσον άφαρά εις
τδν ρόλον τής κοπώσεως, δέν έχει
καί οΰτος άκόμη πλήρως διευκρινισθή.

Οί παράγοντες οί εύνοαΰντες ή έκλύοντες τήν κόπωσιν έξαρτώνται:
α) έκ τού είδους τής διαδρομής
(μονότονος καί μαικρά εύθύγραμμος
πορεία, ώς π .χ. είς τούς αύτοκινητοδρόμους ή διαδρομή έλισσομένη) .
§) έκ τοϋ δχήματος (θόρυβοι, Ι
σχυρά έντασις τοΰ οαδιοφώνου, κακή
λειτουργία ένδς δργάνου, κουραστική
θέσις τοΰ δδηγοΰ κ λπ.),
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γ) έκ τής πυκνδτηττος τής δδικής
κυκλοφορίας.
δ) έκ τής θερμοκρασίας τοΰ έσωτερικοΰ χώρου τοΰ δχήματος.
ε) έκ τών μετεωρολογικών συνθη
κών τοΰ περιβάλλοντος.
στ) έκ τοΰ βαθμοΰ σωματικής δραστηριότητος τοΰ δδηγοΰ.
ζ) έκ μιας άδιαθεσίας βραχείας
διάρκειας.
η) έκ τής φυσιολογικής ή μή καταστάσεως τών αισθητηρίων δργάνων.
Τήν κόπωσιν έπίσης προάγουν ή
νευρική ύπερέντασις, ή μεγάλη χρήσις καπνοΰ ή οινοπνεύματος, ή άϋπνία, ή νηστεία, ή υπερβολική λήψις
τροφής, ή εύερεθιστότης κλπ.
Τήν αίτιοπαθογενετικήν μελέτην
τοΰ τροχαίου άτυχήματος ένδιαφέρει
άπολύτως καί ή ταχύτης τήν δποίαν
άναπτύσσει δ δδηγός τοΰ δχήματος
καί ήτις δύναται νά δημιουργήση έπικινδύνους καταστάσεις κατά τήν
άπστόμως άναπτυσσομένην έπιτάχυνσιν ή έπιβράδυνσιν. Κατά μίαν αίφνιδίαν στάσιν, συμφώνως πρδς τούς
νόμους τής φυσικής, οί έπιβαίνοντες
τοΰ δχήματος, δδηγός καί έπιβάται
άκολουθοΰν τήν πορείαν του μέ άρχικήν ταχύτητα τοΰ δχήματος, μέ-

χρις δτου προσκρούσουν έπί έμποδίου.
Έ ν περιπτώσει συγκρούσεως, δημιουργεΐται άπότομος έπιβράδυνσις καί
τδ δχημα σταματά (π.χ. είς ένα τοί
χον ή έπί άλλου δχήματος) . Αί προκύπτουσαι βλάβαι είναι πολύ μικρότεραι έάν ή ταχύτης τοΰ δχήματος
ήτο 10 χιλιόμετρα άνά ώραν άπδ δ,τι
έάν αύτη ήτο 100 χιλιόμετρα άνά
ώραν.
Μέ ταχύτητα δχήματος 70 χιλιό
μετρα άνά ώραν, άνθρωπος βάρους
70 χιλιογράμμων προσκραύων αίφνιδίως έπί άκινήτου σταθερού κωλύμα
τος ζυγίζει κατά τήν στιγμήν τοΰ
άτυχήματος πολλούς τόννους. Κατά
συνέπειαν, ή σύγκρουσίς του είναι
άνάλογος πρδς σύγκρουσιν αύτοκινήτου βάρους πολλών τόννων πίπτοντος
άπδ ύψους ένδς μέτρου.
Αί συνέπειαι τής ηύξημένης ταχύτητος φαίνονται έκ τής άναλύσεως
τής άποστάσεως τής άπαιτουμένης
διά στάσιν δχήματος (τροχοπέδην) ,
ήτις παρέχει στοιχεία τοΰ πίνακος 1.
Λαμβαναμένου ύπ’ δψιν δτι ή έπιτάχυνσις καί ή έπιβράδυνσις είναι άνάλογοι τοΰ τετραγώνου τής ταχύ
τητας, έάν τδ δχημα διπλασιάση τήν
ταχύτητά του αί συνέπειαι τοΰ άτυ
χήματος είναι τέσσαρας φοράς βαρύ-

Λεωφόρος έπαρχιακής πόλεως, "Εν έκ τών οίτίων τών τροχαίων ότυχηιμάτων είναι ή ομοιομορφία τοϋ
χρωματισμού της ασφάλτου. Τό σχεδόν ομοιογενές «φαιόν» χρώμα προκαλεΐ υπνηλίαν τών όδηγών, τών
όποιων τά άντανοκλοστικά καθίστανται βραδύτερα καί οί όποιοι χάνουν τήν αϊσθηαιν τής ιδίας ταχύτητάς
ΓΠΝΑΞ 1

άπόστασις διανυομένη έντός % δευ
τερολέπτου μετά
Ταχύτης όχήματος τήν άντίληψιν τού
κινδύνου καί πρό
είς μίλια / ώραν.
τής τροχοπεδήσεως (είς πόδας)
20
30
40
50
60
70

22
33
44
55
66
77

άπόστασις άπαιτουμένη πράς στά
σιν, μετά τήν τροχοπέδησιν (είς
πόδας)
25
55
105
188
300
455

Σύνολον διανυομένης άποστάσεως
μετά τήν άντίλη
ψιν τοΟ κινδύνου
(είς πόδας)
47
88
149
243
366
532

(Technical Traffic Topics, 1954)

τεραι. Έ ξ άλλου ή έπιβράδυνσις είναι
άντιστρόφως άνάλογος τοΰ διπλάσιου
τής άποστάσεως τής άπαιτουμένης
πρδς στάσιν. Κατά συνέπειαν, δσον ή
άπόστασις αύτη αύξάνει, τόσον αί συ
νέπεια* τοΰ άτυχήματος καθίστανται
έλαφρότεραι. Είς τήν άρχήν ταύτην
βασίζεται ή χρησιμοποίησις τών προ
στατευτικών κρανών, τών ζωνών άσφαλείας κλπ. Πράγματι, διά τής
ζώνης άσφαλείας δ δδηγδς καί οί Iπιβάται καθίστανται άλληλέγγυοι
πρδς τδ όχημα, άκόμη καί άν τούτο
έχη μικράν ταχύτητα. 'Ομοίως έπί
χρήσεως κράνους ή βλάβη έπί προσκρούσεως είναι μικρστέρα. Ή άξια

τών μέτρων τούτων καθίσταται πλέ
ον καταφανής, άν ληφθή ύπ’ δψιν δτι
έπί ταχύτητος όχήματος 15 χιλιομέ
τρων άνά ώραν ή πρόσκρουσις τοΰ
κρανίου έπί κωλύματος ίσαδυναμεΐ
μέ πρόσκρουσιν κατόπιν πτώσεως
άπδ ύψους ένδς μέτρου.
Είς τδ δλον θέμα τών έκ τής τα
χύτητος κινδύνων προστίθενται ένίοτε καί παράγοντες συνυφασμένοι μέ
τήν ψυχολογίαν τής δράσεως. Π.χ.
Ιν τών αιτίων τών τροχαίων άτυχημάτων εις τούς αύτοκινητοδρόμους
είναι ή δμοιομορφία τοΰ χρωματισμού
των. Τδ σχεδόν δμοιογενές «φαιδν»
χρώμα τής άσφάλτου προκαλεΐ ύπνη-

λίαν τών δδηγών, τών δποίων τά άντανακλαστικά καθίστανται βραδύτε
ρα καί οί δποΐοι χάνουν τήν αίσθησιν
τής ιδίας ταχύτητάς των. Τούτο εί
ναι τδ συμπέρασμα πειραμάτων διενεργηθέντων έπί τοΰ αύτοκινητοδρόμου ’Ίνσμπουργκ Ιτα λία ς ύπδ τοΰ
Αυστριακού ’Ινστιτούτου Ψυχολογίας
τών Χρωμάτων τοΰ Salzburg. Τδ Ίνσητοΰτον προτείνει, πρδς τδν σκοπδν
τούτον, τήν καθιέρωσιν έπί τών δδών,
είς τά έπικίνδυνα σημεία, ταινιών
χρώματος κίτρινου καί έρυθροΰ, δε
δομένου δτι οί δδηγοί έπανακτοΰν
τήν ταχύτητα τών άντανακλαστικών
των διά τής βαθμιαίας μεταβάσεως έκ
τοΰ κίτρινου είς τδ έρυθρδν καί τ’ άνάπαλιν. Κατ’ αότδν τδν τρόπον εί
ναι δυνατόν νά ύποχρεωθοΰν οί δδη
γοί νά σέβωνται, άκουσίως, τά δρια
τών ταχυτήτων διά προοδευτικής
συμπληρώσεως τών έγχρώμων ταινι
ών (Prevention Routiere, 1971) .
"Ετερος βαρύνων αίτιολογικδς που
ράγων πρακλήσεως τροχαίων άτυχημάτων, κλασσικώς γνωστός, είναι καί
ή ηύξημένη κατανάλωσις οινοπνευ
ματωδών ποτών έκ μέρους τοΰ δδηγοΰ. Τδ οινόπνευμα ένσχοποιείται ώς
παράγων ύπεισερχόμενος είς τήν έμφάνισιν πολλών ειδών άτυχημάτων,
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Σύγκρουσή οχημάτων μέ τραγικά άποτελέαματα. Κατά μίαν αίφνιδίαν στόοιν, συμφώνωα πράα τούς νό
μους τής φυσικής, οί έπιβαίνοντες τοΰ όχημα toc, οδηγός καί έπιβάται άκολουθοϋν τήν πορείαν του μέ
τήν άρχικήν ταχύτητα τού οχήματος, μέχρις ότου προσκρούσουν έπί έμποδίου, Έν περιπτώσει συγκρούσεως, δημιουργείται απότομος έπιβρόδυνσις καί τό όχημα σταματά. Αί προκύπτουσαι δλάβαι είναι πολύ
μικρότεροι, έάν ή ταχύτης του άχήματος ήτο 10 χιλιόμετρα άνά ώρον όπό ό,τι έάν αϋτη ήτο 100 χιλιό
μετρα άνά ώραν.

χυρ-ίως δέ Θανατηφόρων. Έ κ νεκρο
τομών καί Αναλύσεων έπί θανόντων
έκ τροχαίου Ατυχήματος δδηγών άπεδείχθη δτι τά 60% τούτων είχον συγκέντρωσιν οινοπνεύματος εις τό αίμα
Ανω τοΰ 0,05%, καί μάλιστα 35—
40% τών όδηγών τούτων είχον Ανω
τοΰ 0,15%. Πρός Ακριβή έκτίμησιν
τοΰ ρόλου τοΰ οινοπνεύματος είς τα
Ατυχήματα Απαιτείται διερεύνησις
τής πάαεως οινοπνευματωδών ύπό
τοΰ γενικού πληθυσμού μή Ατύχηματιών όδηγών, έκτιθεμένων είς τούς
ίδιους κινδύνους. Παρ’ δλον δτι τοιαύται μελέται δέν είναι τελείως Αποδεικτικαί, έν τούτοις αύται δεικνύουν
δτι ή συχνότης τής πόσεως είς τούς
μή Ατυχηματίας είναι πολύ μικρότε
ρα. Πολλοί έρευνηταί πιστεύουν δτι ή
υπέρμετρος λήψις οινοπνευματωδών Α
ποτελεί ίσως αΐτιολογικόν παράγοντα
τού ένός τετάρτου τού συνόλου τών
θανατηφόρων τροχαίων Ατυχημάτων.
Ή διάκρισις μεταξύ Ασυνήθως βα
ρείας πόσεως καί χρονίου Αλκοολι
σμού δέν είναι τελείως σαφής,. Κατά
τινας, οί Αλκοολικοί, δταν είναι λι
τοί, δέν φαίνεται να εύθύνωνται δι’
Ατυχήματα περισσότερον Από δ,τι ό
συνήθης όδηγός. "Οσον Αφορά είς
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τήν σημασίαν τοΰ οίνοπνεύματος ώς
παράγοντος μή θανατηφόρων Ατυχη
μάτων, αΰτη δέν είναι είσέτι τελείως
γνωστή. Ό λίγαι διενεργηθεϊσαι μέ
χρι τοΰδε μελέται καταλήγουν δτι τό
οινόπνευμα παίζει μικρότερον ρόλον
είς τα όλιγώτερον βαρέα Ατυχήματα.
Μία έσφαλαένη γνώμη θεμελιωμέ
νη είς τήν λαϊκήν Αντίληψιν είναι τό
δτι ή μικρά πασότης οινοπνευματω
δών ποτών είναι Αβλαβής. Είς τήν
πραγματικότητα δέν υπάρχει μικρά
δόσις, διότι καί αύτή Ακόμη προκαλεΐ
γενικώς ευφορίαν, έμπιστοσύνην είς
τό ίδιον τό Ατομον, αισιοδοξίαν καί
αίρει τάς άναστολάς: Αποτέλεσμα αί
Απρονοησίαι, Αρα καί Ατυχήματα.
"Ηδη πρό 30 έτών δ Goldberg Απέ
δειξε τάς δυσαρέστους έπιπτώσεις τής
έλαφράς άλκοολαιμίας: έλάττωσιςτής
όπτικής όξύτητος, διαταραχαί τής Ακοής, τής προσοχής, τοΰ χρόνου Αντιδράσεως τοΰ αύτοελέγχσυ. Έ ξ Αλλου,
ό Cohen καί οί συνεργάται του
(1958) είς σειράν πειραμάτων πα
ρατήρησαν δτι οί όδηγοί οί εύρισκόμενοι είς κατάστασιν Αλκοολικής τοξικώσεως ένάμιζον δτι ήδύναντο νά
κάμουν έπιτυχώς χειρισμούς όδηγήσεως οί όποιοι Απεδείχθησαν πολύ

περισσότερον έπικίνδυνοι Από όσον
δταν ούτοι δέν έτέλουν είς κατάστασιν ,μέθης. Οί έρευνηταί ούτοι
φρονούν δτι τά τροχαία Ατυχήματα
συνεπείφ μέθης είναι κατά μέγα μέ
ρος τό Αποτέλεσμα έσφαλμένης Αντιλήψεως τού όδηγοΰ ώς πρός τήν ι
κανότητα του νά Αντιμετώπιση τάς
έκάστοτε Αναφυομένας καταστάσεις,
χωρίς νά τίθενται είς ένέργειαν έτε
ροι αίτιολογικοί παράγοντες. Είς Α
νάλογα Αποτελέσματα κατέληξαν καί
αί σχετικαί Ιρευναι τών Bjerver καί
Goldberg (1950) , Smith καί Ροpham (1951) καί Loomis καί West
(1958). Ό Fox, τό 1961, έτάχθη
ύπέρ τής Απόψεως δτι αί μέτριαι δό
σεις οινοπνεύματος είναι σχετικώς Αθώαι. Είναι πιθανόν, είς ώρισμένα Α
τομα, ή λήψις οινοπνεύματος νά ένεργσποιή τάς αισθήσεις,, διαστέλλη τά
έγκεφαλικά Αγγεία, βελτιώνη τά Αν
τανακλαστικά καί τελικώς έξασφαλίζη καλυτέραν όδήγησιν είς τά ήλικιωμένα Ατομα. Ούχ’ ήττον, δμως, ή
θεαματικώς καλυτέρα όδήγησις δέν
έχει τάσην σημασίαν δσην ή δυνατότης νά φθάση τις σώος καί Ασφαλής
είς τόν προορισμόν του.
(Συνεχίζεται)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΙΤΥΝΟΜΕΥΧΕΟΙ
U N IT

B E A T

S Y S T E M

EM. Σ Η Φ Α Κ Η
ΑΣΤΥΝΟΜ ΟΥ

A'

Μετεκπαιδευθέντος έ ν
’Αγγλί^, εις θέματα όργανώσεως Άστ. 'Υπη
ρεσιών και Έ γκλ/γίας
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

The Unit Beat Sustem sr the Unit Beat Policing
or the Combined Beat Policing, είναι ή όνσμασία τού
πλέον συγχρόνου συστήματος άστυνομεύσεως. Κατ’ έλευθέραν μετάφρασιν, οί όροι αυτοί σημαίνουν «σύστημα τής
ήνωμένης ή συνδεδυασμένης σκοπιάς». Οί όροι είναι
ταυτόσημοι καί οί διάφοροι συγγραφείς Αστυνομικών με
θόδων καί συστημάτων άστυνομεύσεως χρησιμοποιούν
αυτούς συγκεντρωτικώς, διαζευτικώς ή άποκλειστικώς
ένα έξ αυτών. 'Οπωσδήποτε, όπου ούτοι συναντώντας,
σημαίνουν έν καί τό αύτδ πράγμα.
ΤΑ σύστημα τής ήνωμένης σκοπιάς, έφηρμόσθη
τό πρώτον είς ’Αγγλίαν, άπδ τού έτους 1965 καί έν
τε ΰθεν. Δέν Ιφαρμόζεται άπό δλας τάς ’Αστυνομίας αυ
τής, 47 τόν Αριθμόν, όχι διότι δέν έγκρίνεται ώς Απο
δοτικόν, άλλα διότι δέν υπάρχουν αί προϋποθέσεις. Δο
κιμάζεται, σήμερον, τό σύστημα τούτο είς πολλάς χώ
ρας τής Δύσε ως καί φαίνεται, ότι είναι τό σύστημα τού
μέλλοντος. Βασική προύπόθεσις άποδόσεως τού συστή
ματος είναι ή παρουσία ώρισμένων προϋποθέσεων καί
έν συνεχείφ ή μετά θρησκευτικής εύλαβείας τήρησις συγ
κεκριμένων άρχών. "Ανευ τής παρουσίας τών Απαραι
τήτων προϋποθέσεων καί τής τηρήσεως τών Απολύτως
Αναγκαίων Αρχών, τό σύστημα είναι καταδικασμένον
είς βεβαίαν Αποτυχίαν.
Σκοπός τού συστήματος είναι ή αδξησις. τής φυσι
κής παρουσίας τής ’Αστυνομίας, παντού καί πάντοτε,
τής παρουσίας τής ’Αστυνομίας, όπου αί Ανάγκαι τό Α
στυνομικών. Ή έξοικονάμησις δυνάμεως καί ή Ανάγκη
τής παρουσίας τής ’Αστυνομίας ,δπου αί Ανάγκα τό Α
παιτούν, είναι οί λόγοι, σίτινες έπέβαλον τήν εισαγω
γήν τού θεσμού καί Ικεΐνοι, οίτινες, Αργά ή γρήγορα
θά Αναγκάσουν δλας τάς ’Αστυνομίας νά τό Αποδεχθούν.
Δέν πρόκειται περί Αγνώστου συστήματος. Ή Ε λ 
ληνική ’Αστυνομία Πόλεων έφήρμοσε τούτο άπό τής
πρώτης ήμέρας τής συστάσεώς της. Είναι τό γνωστό
τατο-/ είς όλους μας σύστημα άστυνομεύσεως διά τού
σκοπού σκοπιάς, ύπδ τήν σύγχρονον μορφήν αύτού. Ώ ρισμέναι προσθήκαι πρός τήν κατεύθυνσιν τής έξελίξεως είναι τά νέα χαρακτηριστικά τού συστήματος. Ή
περιγραφή του δέν είναι Αϊτό δλσυς τούς συγγραφείς ή
αύτή, διότι έκάστη ’Αστυνομία εισάγει τό σύστημα μέ
παραλλαγάς πρσσαρμοζομένας είς τήν ύφισταμένην δρ-

γάνωσιν, νοοτροπίαν έργασίας τών υπαλλήλων της καί
είς τά τοπικά Αστυνομικά της προβλήματα.
Ή συγκέντρωσις μεγάλου ποσοστού τής Αστυνομι
κής δυνάμεως είς κεντρικάς είδικάς ύπηρεσίας Απορ
ροφά συνεχώς Αστυνομικήν δύναμιν, ήτις άφαιρεΐται Από
τό γενικόν Αστυνομικόν πρόβλημα, δημιουργοΰνται νοοτροπίαι έργασίας μή έξυπηρετοΰσαι τό γενικόν Αστυ
νομικόν πρόβλημα, κ-Α. Ή πλέον Αξιοσημείωτος νοο
τροπία είναι ή τοιαύτη τής λεγομένης «χωριστής ’Αστυ
νομίας». Κατ’ αύτήν, ό Αστυνομικός, δστις Ασχολεΐται
συνεχώς μέ έν συγκεκριμένο-/ ειδικόν Αντικείμενον, νο
μίζει, ότι δέν είναι ύποχρέωσίς του νά έπιληφθή ένός
συμβάντος Αλλης ειδικής άρμοδιάτητος. ’Επί παραδείγματι, δ Αστυνομικός, δστις Ασχολεΐται μέ τήν κίνησιν
καί Ιγκατάστασιν Αλλοδαπών, έν Έ λλάδι, δέν νομίζει
δτι είναι όποχρεωμένος νά έπιληφθή ένός θέματος δη
μοσίας ύγείας ή καθαριότητος. Δέν έχει έπίδρασιν τό
γεγονός, καθ’ δ, οί κανονισμοί τής ’Αστυνομίας του τόν
έπιτάσσουν νά έπιλαμβάνεται καί είς έτερα θέματα. Ή
νοοτροπία αύτή δέν Απαντάται μόνον είς τήν Ελληνι
κήν ’Αστυνομίαν' είναι φαινόμενον σύνηθες είς δλας τάς
’Αστυνομίας καί είς δλα τά έπαγγέλματα.
Σημειούται πρόσφατον παράδειγμα διά τήν ιατρι
κήν, τό όποιον έζησεν δ γράφων. Νέα κυρία, 27 έτών,
προσεβλήθη άπό τρομερούς πονοκεφάλους. Είσήχθη έκτάκτως είς έν έκ τών μεγαλυτέρων καί καλλιτέρων νο
σηλευτικών 'Ιδρυμάτων τών ’Αθηνών. Έγένοντο δεκά
δες έξετάσεων, παρέμεινε πρός νοσηλείαν έπί 20ήμερον
καί έξήλθε μέ τήν ένδειξιν «ούδέν έκ τών έξετάσεων».
Αί έξετάσεις περιεστράφησαν περί τόν έγκέφαλον καί
Αλλα ύποπτα τής έπαράτου νόσου τμήματα τού σώμα
τος. Οί πονοκέφαλοι συνεχίζοντο, ή Ασθενής έχασε πολύ
έκ τού βάρους της, καταπραϋντικά τών πόνων φάρμακα
άποδεικνύοντο Ανίσχυρα. Ή κατάστασις τής Ασθενούς
κατέστη Απελπιστική, δι’ δ καί έπανεισήχθη είς τό αυ
τό “Ιδρυμα, Αλλά είς τήν νευρολογικήν κλινικήν. Πρός
Αποφυγήν μακρηγορίας καί σχολίων, σημειούται, τέλος,
δτι τήν διάγνωσιν τήν έκαμε. . . ή φύσις. Ή Ασθενής
παρουσίασε «πρήξιμο είς τό στόμα» έξ ού διεπιστώθησαν
σοβαραί βλάβαι είς τούς δδόντας, τρομερά πυόρροια καί
έντεΰθεν δλα τά συμπτώματα. Έκκαθαρισθεισών τών νο
σογόνων έατιών, ή Ασθενής διεσώθη. Καί έρωτάται:
δέν έχει δημιουργηθή, είς έπικίδυνον βαθμόν, ή νοοτρο
πία τής χωριστής Ιατρικής καί είς τούς Ιατρούς; Δέν
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ήσαν ικανοί οί ειδικοί Ιατροί να διαγνώσουν μιας τοιαύτης έκτάσεως βλάβην εις τους όδόντας; ’Ασφαλώς, είναι
ικανοί, άλλα δλοι είπον, δτι «δέν ήτο δουλειά των».
Μέ αυτήν την έκτροιπήν έκ τοΰ θέματος, προτιθέμεθα νά τονίσωμεν δτι τοιαΰτα περιστατικά «ξεφεύγουν»
καί άπό καλούς καί πεπειραμένους άστυνομικοΰς. Περι
στατικά τής έργασίας των, διότι «νομίζουν δτι δέν εί
ναι δουλειά τους». Αύτό δμως έχει συνέπειας εις τήν
οικονομικήν άξιοποίησιν τής έργαζ,ομένης ή παρούσης
άστυνομικής δυνάμεως. Τό Unit Beat System παραδέ
χεται τήν ειδικότητα, άλλά τήν άξισποιεΐ οί,κονομικώτερον. Συνδυάζει τάς ειδικότητας καί τάς έξαναγκάζει
νά παραιτέμπωνται εις αότά μόνον αί σοβαροί άντίστοιτήτών στηρίζεται ή φιλοσοφία τοΰ δλου συστήματος.
"Οπου αί ειδικότητες δέν συνεργάζονται, δημιουργοΰνται κενά, έκ τών δποίων, τουλάχιστον, διά τήν ’Αστυ
νομίαν, ξεφεύγουν οί ευφυείς έγκληματίαι, ή παραβάται τών διαφόρων διατάξεων. Τά κενά μεταξύ τών ειδι
κοτήτων τά γνωρίζουν οί παραβάται καί ένεργοΰν άναλόγως.
Εις τόν τομέα «’Αστυνομία», ή ειδικό της έπιβάλλεται νά έφαρμόζεται εις περιωρισμένην Ικτασιν καί μόνον
δι’ έρεύνας βάθους. Ειδικά έπιτελεΐα έπί θεμάτων Ε θνι
κής ’Ασφαλείας, κοινού έγκλήματος, ναρκωτικών, συ
ναλλάγματος, άλλοδαπών κ ά ., πρέπει νά ύπάρχουν διά
νά παραπέμπτωνται εις αύτά μόνον αί σοβαροί άντίστοιχοι ύποθέσεις, άπό τούς ύπευθύνους τής ήνωμένης σκο
πιάς.
Ή περιγραφή τής ήνωμένης σκοπιάς, ήτις άκολουθεΐ, λαμβάνει ύπ’ δψιν αυτής τήν πραγματικότητα ’Α
στυνομία Πόλεων», ώς αδτη είναι ώργανωμένη καί μέ
τά προβλήματα τά όποια καλείται νά άντιμετωπίση αΰτη. Ή έδαφική περιοχή τής ήνωμένης σκοπιάς κατα
λαμβάνει Ικτασιν 1/4, 1/3, 1/2 ή καί 2/2 τής περιο
χής ένός ’Αστυνομικού Τμήματος. Ή Ικτασις έξαρτάται άπό τούς γνωστούς παράγοντας,, ήτοι, άπό τήν πα
ρούσαν δύναμιν, τήν πυκνότητα τοΰ πληθυσμού, τήν
παρουσίαν πολλών καταστημάτων, τήν κίνησιν πεζών,
τήν ύπαρξιν άστυνομικών προβλημάτων κ.τλ.. Ή σκο
πιά περιγράφεται έπακριβώς, ή διαδρομή χρονομετρεί
ται διά πεζόν, έποχούμενον, ή διά πεζόν καί έποχού
μενον άστυνομικόν. Ή χρονομέτρησις γίνεται πρός μίαν
φοράν, άντιστρόφως, καί διά προκεχωρημένον δρομολόγιον. Ή άφετηρία δι’ έκαστον άστυνομικόν τοΰ αυτού
δώρου είναι διάφορος. ’Επίσης, είναι διάφορος ή άφε
τηρία κατά τά διάφορα δώρα.
Μέλη τής ήνωμένης σκοπιάς είναι εις άρχιφύλαξ
έπόπτης, έποχούμενος κατά τό 1/2 ή 3/4 τού χρόνου
ύπηρεσίας, εις ή δύο άστυφύλακες τάξεως πεζοί, εις
άστυφύλαξ τής ’Ασφαλείας έποχούμενος κατά τό 1/2
ή 3/4 τοΰ χρόνου ύπηρεσίας καί εις άστυφύλαξ τρο
χαίας έποχούμενος κατά τό 1/2 ή 3/4 τοΰ χρόνου. Ά νά
δύο ή τρεις ήνωμένας σκοπιάς τοποθετείται εις άστυ
φύλαξ τής ’Αγορανομίας, Συναλλάγματος, Άλλοδαπών
ή άλλων ειδικοτήτων. Δύναται εις άστυφύλαξ νά έκτελή καθήκοντα δύο ή περισσοτέρων ειδικοτήτων. Τό Ι
δεώδες σύστημα προσπαθεί νά άπσκλείση τάς ειδικό
τητας άπό τήν βάσιν τής ήνωμένης σκοπιάς. Κατ’ αύτό,
δ άρχιφύλαξ, οί δύο άστυφύλακες τάξεως, ό άστυφύλαξ
τής ’Ασφαλείας καί δ συνάδελφός του τής τροχαίας,
ή δέσμη αότή τών πέντε άστυνομικών, πρέπει νά έκπαιδεύωνται εις δλας τάς ειδικότητας. Οί πέντε αύτοί
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άστυναμικοί, τής αύτής άλλαγής, είναι υπεύθυνοι δι’
δ,τι συμβή είς τήν σκοπιάν των τό δωρον τής έργασίας
των. Οί είκοσι, τών τεσσάρων άλλαγών, είναι ύπεύθυνοι
διά τήν τάξιν καί ’Ασφάλειαν είς τήν σκοπιάν των.
Οί πέντε αύτοί άστυνομικοί έπιλαμβάνονται δλων
τών θεμάτων τής σκοπιάς των, συνεργαζόμενοι συνε
χώς, υπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγησιν τοΰ άρχιφύλακος. Ούδείς, άπολύτως, άστυνομικός δύναται νά έπιληφθή συμβάντος τής σκοπιάς, άνευ γνώσεως τών
έν υπηρεσία άστυνομικών. ’Εκ τών πέντε τής άλλαγής,
ό είς ένισχύει τόν έτερον. "Απαντες είναι έφωδιασμένοι
διά ραδιοτηλεφώνων, δι’ ών έπτυγχάνεται έπικοινωνία μεταξύ των καί μετά τοΰ τοπικοΰ Αστυνομικού τμή
ματος ή Διαμερίσματος. Τά άφορώντα τήν σκοπιάν έγ
γραφα έκτελοΰνται υπό τών οικείων σκοπών. Γενικώς,
ούδείς, πλήν τών χρεουμένων τήν σκοπιάν, έχει δικαίω
μα νά πράξη τι, χωρίς τούτο νά γνωσθή είς τούς έν
υπηρεσία ύπαλλήλους αυτής.
Ή άλλαγή ύπηρεσίας γίνεται έπί τόπου καί ούχί
είς τό τοπικόν ’Αστυνομικόν τμήμα. Ό άπερχόμενος
σκοπός καθιστά ένήμερσν τόν παραλαμβάνοντα περί
τώ προβλημάτων τής ήμέρας. Πρό τής άναλήψεως ύπη
ρεσίας, δύναται νά γίνεται μία προσυγκέντρωσις ύπό
τήν ήγεσόαν τοΰ άρχιφύλακος. Ά νά δύο σκοπιάς τίθε
ται έπικεφαλής ύπαστυνόμος, έποχούμενος, δστις έκτελεί συνεχώς έξωτερικήν υπηρεσίαν. Ά νά πάσαν στιγμήν
ύφίσταται έφεδρικός άστυνομικός, έκ τοΰ προσωπικού
τής σκοπιάς, ένήιμερος τών προβλημάτων αύτής, πρός
άντικατάστασιν κωλυομένου συναδέλφου του.
Ή όμάς τών είκοσι δύο ή είκοσι τριών άστυνομι
κών ύπαλλήλων τής σκοπιάς (μέ τούς έφεδρικούς) πρέ
πει νά γνωρίζη άπαραιτήτως δλους τούς κατοίκους καί
καταστηματάρχας τής σκοπιάς του. Τποχρεοΰται νά
άναφέρη είς τό κέντρον πάντα νεοεγκασταθέντα τής
σκοπιάς του. Νά γνωρίζη συνήθειας τών κατοίκων καί,
κατά τό δυνατόν, τά προβλήματά των. Έ π ί παντός σο
βαρού συμβάντος, ή κατάθεσις τοΰ τοπικού άστυνομικοΰ κρίνεται έπιβεβλημένη. Πάν άσύνηθες συμβάν, έν
τη περιοχή τής σκοπιάς, καταγράφεται καί παραδίδεται είς τό τοπικόν Άστυνομικόν τμήμα,' διά τήν δέου
σαν έκμετάλλευσιν.
Τά πλεονεκτήματα τοΰ συστήματος είναι έμφανέστατα. "Ισως προβληθή δ ισχυρισμός, δτι ή έφαρμογή
είναι άνέφικτος, διότι άπατεΐται προσωπικόν πολύ πέ
ραν τοΰ είς άλλα συστήματα άστυνομεύσεως άπαιτουμένου. Ή άπάντησις τών ειδικών ξένων, οϊτινες έμελέτησαν τό σύστημα, είναι άποστομωτική, διότι άποδεικύουν, ιμέ άδιάσειστα στοιχεία, δτι, διά τοΰ περιγραφέντος συστήματος άστυνομεύσεως τής ήνωμένης σκο
πιάς, έπέρχεται οικονομία δυνάμεως κατά ποσοστόν 2δ
έως 15%, άναλόγως. Έ π ί πλέον, διά τοΰ συστήματος
αύτοΰ άστυνομεύεται ή ιτεριοχή καί ούχί έπιβλέπεται
απλώς, ώς συμβαίνει μέ τά σημερινά συστήματα. Τό
θέμα δέν άντιμετωπίζει έκεί τάς δυσκολίας του, άλλά
είς τάς προϋποθέσεις καί άρχάς, αίτινες δέον νά είναι
παροΰσαι, άλλως τό σύστημα κρίνεται τελείως άχρη
στον καί ίσως τελείως άνεφάρμοστον.
Π Ρ Ο Τ Π Ο Θ Ε Σ Ε ΙΣ :
Ή δημιουργία καταλλήλου νοοτροπίας είς τούς άστυνομικούς, οϊτινες θά έπανδρώσουν τήν σκοπιάν. Ή

νοοτροπία αύτή δυσκόλως δημιουργεΐται εις τόν Έ λ λ η 
να άατυνομικόν, διότι αίίτη προσκρούει είς άρετάς, κακας συνήθειας ή κακά καί καλά έθιμα τής φυλής μας.
(I) Τό σύστημα άπαιτεΐ άπό τόν αστυνομικόν να
γνωρίση δλους τούς κατοίκους τής περιοχής του. Διά
νά έπιτευχθή δμως αυτό, ό άστυνομικός πρέπει νά παραμείνη είς τήν σκοπιάν αύτήν έπί πολλά έτη. Ό “Ελλην δμως είναι πολύ άνυπόιμονος. ’Εάν καταληφθή άπό
άνίαν, καθίσταται άχρηστος (καί καταλαμβάνεται ευ
κόλως άπό άνυπαμονησίαν καί άνίαν).
(II) Ό Έ λλην είναι φιλότιμος καί δεχόμεθα δτι
ουδέποτε θά δεχθή «ένα καφέ» άπό παραβάτην. θ ά δεχθή δμως μίαν βοήθειαν είς τήν έργασίαν του, μίαν καλημέοαν ή μίαν οικειότητα. Καί έφ’ δσον άναπτυχθή ή
οίκειότης αύτή, ή σχέσις μεταξύ ουδετέρου ύπαλλήλου
τού κράτους καί του ιδιώτου διαρρηγνύεται. Ή διάρρηξις τής σχέσεως αύτής μεταξύ άστυνομικοΰ καί νομιμόφρονος ιδιώτου ώφελεΐ, δέν βλάπτει. Βλάπτει δ
μως, έάν άναπτυχθή άνεπίτρεπτος οίκειότης μεταξύ τού
κακού πολίτου καί τού άστυνομικοΰ, διότι ούτος κυ
ρίως πληρώνεται νά φυλάττη τόν κακόν.
(III) Έπικίδυνος οίκειότης δύναται νά δημιουργηθή καί μεταξύ των άστυνομικών τής αύτής σκοπιάς,
έκ μακροχρονίου συνεργασίας, μέ άπροβλέπτους προε
κτάσεις.
(IV) Τό σύστημα άπαιτεΐ όψηλότατον βαθμόν συ
στηματικότητας έκ μέρους των Άστυνομικών τής σκο
πιάς, ήτις θά τού έπιτρέψη νά είναι ένήμερος καί τής
τελευταίας λεπτομέρειας τού τε άψυχου καί έμψυχου
δυναμκσΰ τής σκοπιάς του. Επίσης, αύτός πρέπει νά
τροφοδοτήση τό τοπικόν καί κεντρικόν άρχεΐον τής ’Α
στυνομίας, μέ πολυτίμους πληροφορίας.
(V) Τό σύστημα άπαιτεΐ ύψηλόν βαθμόν ήθικότητος, εύσυνειδησίας, τιμιότητος καί αισθήματος δι
καίου έκ μέρους τών φορέων τής σκοπιάς, διότι ό δημιαυργούμενος ύψηλός βαθμός οίκειότητος μεταξύ άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί κατοίκων τής περιοχής έγκυμονεί πολλούς κινδύνους.
(VI) Ά παιτεΐ τό σύστημα έπίσης πολίτας έπιδεικνύοντας κατανόησιν πρός τό Αστυνομικόν έργον, χάριν τής ίδιας αυτών ήσυχίας.
(VII) Τέλος, δπερ καί σπουδαιότερον, άπαραίτητος προϋπόθεσις λειτουργίας τού συστήματος είναι δπαρξις έπαρκών μεταφορικών μέσων, ήτοι μικρών έπιβατικών αύτ/των, μοτ/τών, μοτοποδηλάτων καί ή δπαρξις τοπικών μέσων ραδιοεπικοινωνιών. Α π ό ντες οί ά·
στυνομικοί τής σκοπιάς πρέπει νά είναι έφωδιασμένοι
μέ ραδιοτηλέφωνα, τοπικής καί κεντρικής συχνότητος,
ήτοι, δυνατότητα έπικοινωνίας μέ τό τοπικόν κέντρον
τού Αστυνομικού Τμήματος καί μέ τό τοιούτον τής Α 
στυνομικής Διευθύνσεως τής Πόλεως.
ΑΡΧΑΙ:
Μεταξύ προϋποθέσεων καί άρχών, ώς έκτίθενται
είς τήν παρούσαν μελέτην, ύπάρχει ποιοτική καί πο
σοτική διαφορά. AS άνωτέρω έπτά (7) προϋποθέσεις,
καί ίσως καί άλλαι, αίτινες δέν έμνημονεύθησαν, άλλά
εύκόλως νοούνται, καλόν είναι νά υπάρχουν δλαι καί
είς τόν πρέποντα βαθμόν πληρότητος. Έ άν, παρά ταΰτα, διά τόν α ' ή β' λόγον, δέν ύπάρχουν, προσωρινώς,
δλαι ή είς τόν παρόντα βαθμόν πληρότης, δέν κατα

στρέφεται τό δλσν σύστημα. Τούτο δύναται νά έργασθή μέ άνάλογον βαθμόν άπωλείας, άλλά έν πάση περιπτώσει, δύναται νά έργασθή. Άντιθέτως, έάν δέν
έφαρμοσθοΰν αί κατωτέρω άρχαί τό σύστημα δέν έργάζεται. AS άρχαί αύταί είναι αί κάτωθι:
I . Τό άμετάθετον τών τοποθετουμένων είς μίαν
ήνωμένην σκοπιάν άστυνομικών υπαλλήλων. Ούτοι,
έως καί τού βαθμού τού άντιστοιχσΰντος είς τόν βαθμόν
τού διοικητσΰ τού τμήματος ή Διαμερίσματος, πρέπει νά
έχουν τό άμετάθετον ύπό δύο δψεις. Ή πρώτη δψις άφορά τόν μή έξελίξιμον υπάλληλον, δστις πρέπει νά
παραμένη είς τήν θέσιν του έπί πολλά έτη. Ή δευτέρα
τούς έξελιξίμους ύπαλλήλους, οΐτινες καί μετά τήν άποφοίτησίν των έκ τής Σχολής ή μετά τήν προαγωγήν
των πρέπει νά καταλαμβάνουν θέσεις είς τό περιβάλλον
τής σκοπιάς, έξ ής, προσωρινώς, άπεχώρησαν ή άπό
τήν όποιαν προέρχονται. Καί ή μία κάί ή άλλη περίπτωσις θά παρουσιάση, έν τή πράξει, δυσκολίας, οϊτινες
δμως είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθούν διά καταλλή
λου νομοθετικής ρυθμίσεως τής σχέσεως έργασίας μετατ
ξύ άστυνομικοΰ ύπαλλήλου καί 'Ελληνικού Δημοσίου.
"Ισως, ν’ άπαιτήται ή σύναψις ειδικής συμβάσεως με
ταξύ άστυνομικοΰ καί Δημοσίου, καθ’ ήν 6 πρώτος άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά ύπηρετήση είς συγκεκριμένην σκοπιάν. “Ισως, νά χρειασθή άλλη προσφορωτέρα διασφάλισις τής Α ρχής.
I I . Ή κατάλληλος έκπαίδευσις τού ποοσωπικού
τής σκοπιάς διά τήν έργασίαν αύτήν. Έ έκπαίδευσις
άπαραιτήτως πρέπει νά δώση τήν Ικανότητα είς τόν
άστυναμικόν, νά δδηγή τά μέσα μεταφοράς, άτινα έχουν
διατεθή είς τήν σκοπιάν. Έπίσης, πρέπει νά γνωρίζη
τήν χρήσιν τών μέσων Επικοινωνιών, τόν τρόπον συλ
λογής καί διαβιβάσεως πληροφοριών, τήν ίσχύσυσαν
τοπικήν νομοθεσίαν κ ά .
Μόνον ύπ’ αύτάς τάς προϋποθέσεις καί άρχάς δύναται νά λειτουργήση τό άναπτυχθέν σύστημα άστυνομεύσεως ,τό όποιον θά καταστήση έφικτήν καί τήν
άστυνόμευσιν τής πολυορόφου κατοικίας. Έ φ ’ δσον έγκατασταθή έν κατά τοιούτον τρόπον ώργανωμένον σύ
στημα άστυνομεύσεως, έπακολουθούν Ιτερα καθαρώς
τεχνικά συστήματα, διά τών όποιων διασφαλίζεται δ
ένοικος ή ή περιουσία τού ένοικου τών πολυορόφων κτι
ρίων. Κατά τά συστήματα αύτά, ό ένοικος ειδοποιεί
τόν σκοπόν ή τούς σκοπούς τής ήνωμένης σκοπιάς, δτι
κάτι τού συμβαίνει καί αίτεΐται τήν παρουσίαν ένός
άσυνομικού, ή εις κακοποιός, άνευ τής θελήσεώς του,
είσήλθεν είς τήν περιουσίαν αύτού καί ό άστυφύλαξ
ένεργεϊ άναλόγως. Τάς κινήσεις του ό άστυφύλαξ άναφέρει είς δλους τούς συνεργάτας του καί είς τό κέντρον
του καί οί πάντες είναι έτοιμοι νά τόν βοηθήσουν ή νά
τόν συμβουλεύσουν. Ό κακοποιός, κατά τό σύστημα
αύτό, άπογοητεύεται, διότι έάν είναι κάτοικος τής σκο
πιάς, είναι γνωστός καί συνεχώς παρακολουθεϊται, έάν
είναι έπισκέπτης είς τήν σκοπιάν, είναι ύποπτος, διότι
είναι ξένος, όπότε καί πάλιν παρακολουθεϊται. Ό φιλή
συχος πολίτης αισθάνεται άσφάλειαν, «σιγουριά», διότι,
πραγματικώς, προστατεύετα ή ήσυχία του καί ή ζωή
του, φρουρεΐται ή περιουσία του. Δι’ δλα δμως αύτά
ύποχρεοΰται καί έκεΐνος νά βοηθήση- καί ίσως νά πληρώση, διότι τό σύστημα είναι δντως δαπανηρόν ύπό έποψιν διαθέσεως ύλικών μέσων.
(Συνεχίζεται)
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Χρήσις κατάχρησις
καί έξάρτησις έζ αύτών
ΗΛΙΑ Ψ Υ Χ Ο Γ ΙΟ Υ
’ Αστυνομικού Δ/ντου Β'
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ο ΧΕΙ ΓΙΝ ΕΙ παγκοσμίως δεκτόν, δτι ή εύρεία διάδοσις τής
κακής χρίατε ως τών ναρκωτικών καί
Ιδιαιτέρως διά μή θεραπευτικούς σκο
πούς Ιχει έπιζημίους έπιπτώσεις δχι
μόνον έπι τών μεμονωμένων άτόμων,
τά όποια κάμνουν χρήσιν αύτών, άλλα
καί έπί τής κοινωνίας γενικώτερον,
μέλη τής δποίας είναι τούτα.
Τά άποτελέαματα ταΰτα ήγαγον είς
τήν σκέψιν έφαρμογής έλέγχου έπί
τής παραγωγής, πωλήσεως καί καταναλώαεως τών ναρκωτικών φαρμά
κων, έχει δέ υίοθετηθή έν παγκόσμι
ον σύστημα έλέγχου αύτών, ύπό τήν
αιγίδα, σήμερον, του ’Οργανισμού
Ηνωμένων ’Εθνών.
Ό παγκόσμιος έλεγχος έπί τών
ναρκωτικών φαρμάκων καί τών ψυχοτροπικών ούσιών βασίζεται είς διατ
φόρους συμβάσεις καί συμφωνίας, αί
δποΐαι έχουν συναφθή διαδοχικώς άπό
τού έτους 1912 έως 1971.
Ή έπίτυχία τού διεθνούς συστήμα
τος έλέγχου τών ναρκωτικών βασίζε
ται είς τήν ύφ’ έκάστης χώρας θέλησιν έφαρμογής τών διαλαμβανομένων ύποίχρεώσεων είς τάς συμβάσεις.
Ό έσωτερικδς βεβαίως έλεγχος, δ
ύφ’ έκάστης χώρας άσκούμενος
είναι καί δ ουσιαστικός, διά νά ύλοποιηθή ή σύμβασις, διότι, ώς είναι
γνωστόν, τά διεθνή δργανα δεν είναι
ώπλισμένα μέ διακρατικήν έξουσίαν
έπιβολής, κυρώσεων κατά τών μή συμμορφαυμέ-νων πρός τάς ύπαχρεώσεις
τών Κρατών — Μελών.
Σύμφωνα μέ δρους, οί δποΐοι περι
λαμβάνονται είς τάς συμβάσεις καί
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συμφωνίας διά τά ναρκωτικά, τά
Κράτη - Μέλη είναι ύποχρεωμένα νά
θέσουν νόμους, καί νά λάβουν τά
κατάλληλα καί άναγκαία διοικητικά
μέτρα έφαρμογής αύτών καί νά συνεργασθοΰν μέ τούς διεθνείς δργανισμούς έλέγχου τών ναρκωτικών, ώς
επίσης καί μέ άλλας χώρας, ώστε νά
έπιτευχθοΰν πλήρως οί ύπδ τών Συμ
βάσεων προβλεπόμενοι στόχοι.
1.

Δ ι ε θ ν ή
δ ρ γ α ν α
έ
λέγχου ναρκωτικών.

Τά διεθνή δργανα έλέγχου τών
ναρκωτικών, έργαζόμενα ύπδ τήν αι
γίδα τού Ο.Η.Ε., είναι τά άκόλουθα: α) Ή έπιτροπή έπί τών Ναρκω
τικών Φαρμάκων (Commission on
Narcotic Drugs) , ή δποία είναι άρμοδία διά τδν καθορισμόν τής πολιτι
κής, ή δποία θά έφαρμοσθή είς τδ
προκείμενον θέμα καί β) τδ Διεθνές
Γραφεΐον ’Ελέγχου
Ναρκωτικών
.(International Narcotic Control
Board), τδ όποιον είναι έπιφορτίσμένον είδικώς μέ τήν έπίβλεψιν έφαρ
μογής τών διατάξεων τών περιεχο
μένων είς τάς συμβάσεις διά τά ναρ
κωτικά, άφορωσών είς τά μέτρα διά
τδν έλεγχον τών παραγομένων ποσο
τήτων ναρκωτικών ύπδ τών έξουσιοδοτουμένων Κρατών. Αί Ύπηρεσίαι
αύται τηρούν στατιστικά στοιχεία καί
ένεργοΰν έκτιμήσεις περί τών άπαιτουμένων ποσοτήτων ύφ’ έκάστης
χώρας, διά τάς άνάγκας της.
Άμφότερα τά άνωτέρω δργανα ύπάγονται είς τδ Οικονομικόν καί Κοι
νωνικόν Συμβούλιον (Economic and
Social Council) . Τδ Οικονομικόν καί
Κοινωνικόν Συμβούλιον καί ή ’Επι
τροπή έπί τών Ναρκωτικών Φαρμά

κων καθορίζουν τήν πολιτικήν, ήτις
θά άκολουθηθή έπί τής καλλιέργειας
τών φυτών άπό τά δποία παράγονται
τά ναρκωτικά, συντονίζουν τάς δρα
στηριότητας καί έπιβλέπουν διά τήν
έφαρμογήν τών διεθνών συμβάσεων
καί συνθηκών. ’Απευθύνουν έπίσης
γενικάς ή είδικάς συστάσεις πρδς τάς
Κυβερνήσεις, άφορώσας είς τδ άντικείμενον τών ναρκωτικών. "Οσον δέ
άφορφ τά ναρκωτικά, ές έπόψεως ι
ατρικής καί φαρμακευτικής αύτών
άξίας, λαμβάνουν σχετικάς πληροφο
ρίας άπό τδν Παγκόσμιον ’Οργανισμόν
Τ γείας
(World Health Organiza
tion) .
2.

’Ι δ έ α σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
διεθνούς έλέγχου.

Τδ σύστημα τού διεθνούς έλέγχου
έπί τών ναρκωτικών φαρμάκων προ·
ήλθεν άπό τήν ιδέαν τής άνάγκης
στενής συνεργασίας τών ’Εθνών διά
τήν έπιτυχίαν τού σκοπού, δ όποιος
ένδιαφέρει σοβαρώς έκαστον έξ αυ
τών.
Ή συνεργασία τών Κυβερνήσεων
είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Διότι
τδ σύστημα έλέγχου τότε μόνον δύναται νά λειτουργήση έπιτυχώς, δταν
αί Κυβερνήσεις έκπληροΰν τάς ύποχρεώσεις των, αί δποΐαι περιλαμβά
νονται είς τάς συμβάσεις, κυρίως νά
περιορίσουν άποκλειστικώς είς ιατρι
κούς καί έπιστημονικούς σκοπούς τήν
παραγωγήν, κατεργασίαν, έξαγωγήν,
εισαγωγήν καί δ-ιάθεσιν, τών ναρκω
τικών.
3.

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
βερνήσεων,

Κυ

Αί Κυβερνήσεις είναι ύποχρεωμέ-

Αριστερά: Πλόκεη καννάβεωο έvtoc σόκκων, οί όποιοι φέρουν τό εμπορικόν σήμα τοϋ έργαστηρίου. Δε
ξιά: Οί λαθρέμποροι νορκωτίικών χρησιμοποιούν όλο τά μέσα, άκόμη κοί πλοία καί άεροπλόνα, προκειμένου νά άποφύγουν τόν έλεγχον τήο 'Αστυνομίοο.

ναι νά παρέχουν εις τά άνωτέρω διε
θνή όργανα, τάς πληροφορίας, έπί των
δποίων βασίζεται ή λειτουργία του συ
στήματος. ’Εφαρμόζουν έλεγχον έπί
τών είσαγαμένων καί έξαγομένων πο
σοτήτων ναρκωτικών, υποβάλλουν Iτησίως έκθέσεις καί κείμενα νόμων
καί κανονισμών, άποϋκοποΰντα εις
τήν έφαρμογήν τών συμβάσεων, άνατ
φέρουν τάς κατασχεθεί σας ποσότητας
ναρκωτικών φαρμάκων έκ τοΰ παρα
νόμου έμπορίου αότών καί άλλας σχετικάς πληροφορίας.
Ύποχρεοΰνται νά πληροφορούν τά
Ηνωμένα "Εθνη διά πάσαν περίπτωσιν νεοεμφανίσθεισών ούσιών, α! δποϊαι περιέχουν στοιχεία ικανά νά
πρσκαλέσουν Ιξάρτησιν (ναρκομανί
αν) καί έν γένει άναλαμβάνουν τήν
ύποχρέωσιν νά θέσουν ΰπδ Κρατικόν
“Ελεγχον φάρμακα τά δποΐα θεω
ρούνται ύπό τών διεθνών δργάνων δτι
έχουν τοιαύτας ιδιότητας ή δύναται
νά μετατραποΰν εις τοιαΰτα φάρμακα.
Ή έπιτυχής άντιμετώπισις τών λα
θρεμπόρων τών ναρκωτικών δύναται
νά έπιτευχθή μόνον διά τής γενικό
τητας τοΰ έφαρμοζομένου έλέγχου.
Σήμερον, πλέον τών 100 χωρών εί
ναι μέλη μιας ή περισσοτέρων συμ
βάσεων καί ουτω συμμετέχουν εις τό
σύστημα έλέγχου τών ναρκωτικών.
’Επί πλέον, μερικαί χώραι, άν καί
δέν έχουν υπογράψει τάς συμβάσεις
έφαρμόζουν τάς διατάξεις αότών άναφαρικώς μέ τήν δίωξιν τών ναρκω
τικών.
4.

Έ ν α ρ ξ ι ς έ φ α ρ μ ο γ ής
συστήματος έλέγχου
έπί
τών ν α ρ κ ω τ ι 
κών — έ κ τ ι μ ή σ ε ι ς .

Έ
έφαρμσγή
κλίμακος κάποιου

έπί παγκοσμίου
έλέγχου έπί τών

ναρκωτικών έπετεύχθη διά τών δια
τάξεων τών συμβάσεων τής Γενεύης
τών έτών 1925 καί 1931. At διατά
ξεις αύταί περιελήφθηααν εις τήν άπλήν σύμβασιν τοΰ έτους 1961. ’Ιδι
αιτέρως, τό σύστημα τών έκτιμήσεων
τών άναγκών εις ναρκωτικά έκάστης
χωράς είσήχθη διά τής Συμβάσεως
τοΰ 1931 καί περιελήφθη είς τήν 'Α
πλήν Σύμβασιν τοΰ 1961, ή δποΐα
προβλέπει μέτρα έλέγχου τής παρογομένης ποσότητος ναρκωτικών, έκτεινόμενα εις δλόκληρον τόν κόσμον.
Κατά τήν Σύμβασιν αύτήν Ικάστη
χώρα, μέλος ή μή τοΰ 0.Η .Ε, είναι
ύποχρεωμένη ν’ άναφέρη τάς έκτιμήσεις της διά τάς άπαιτουμένας άνάγκας ναρκωτικών διά τό έπόμενον έ
τος. ”Αν δέν άναιφερθή ή έκτίμησις,
τό γράφεΐον θά ένεργήση αύτοβούλως διά τόν ύπολογισμόν τής άπαιτουμένης ποσότητος ναρκωτικών, έπί
τή βάσει τών έκτιμήσεων τοΰ παρελ
θόντος έτους. Ή άποστολή ναρκωτι
κών είς μίαν χώραν δύναται νά γίνη μόνον έντός τών δρίων τών έκτι
μήσεων, αί δποΐα1
. έγέναντο ύπδ τής
είσαγούσης χώρας ή ύπό τοΰ γραφείου
τών Ή νωμ. Εθνών. "Αν τό γραφεί
ου διαπίστωση δτι ή άποσταλεΐσα πο
σότης ναρκωτικών εις μίαν χώραν άνήλθεν εις τά έπιτρεπτά δρια, ειδο
ποιεί περί τούτου τάς χώρας έξαγωγής, αί δποΐαι είναι όποχρεωμέναι
νά μή άποστείλουν άλλα ναρκωτικά
είς τήν χώραν αύτήν.
Τό γραφείου έχει καί ένα άλλον
τρόπον έλέγχου τής ποσότητος τών
ναρκωτικών μιάς χώρας. "Αν διαπιστώση δτι μία μεγάλη ποσότης ναρ
κωτικών έχει συγκεντρωθή είς δπσιανδήποτε χώραν, συνιστά είς τάς άλ
λας χώρας, δπως παύσουν άποστέλλουσαι ναρκωτικά πρός αύτήν.

Πέραν τούτων, τό γραφείου έχει τό
δικαίωμα έκ τών Συμβάσεων νά ζητήση άπό κάθε χώραν, είτε είναι εί
τε δέν είναι μέλος τών Συμβάσεων
τοΰ 1925 καί 1931, δπως δικαιολσγήση πάσαν άδικαιολόγητον σύσσώρευσιν ναρκωτικών. Ή ύποχρέωσις
αδτη έπαναλαμβάνεται καί είς τήν
Σύμβασιν τοΰ 1961.
5.

"Ασκησις
ύ π ό
τ ή ς

έ λ έ γ χ ο υ
κ ο ι ν ή ς

γ ν ώ μ η ς .

'Ως καί άλλαχοΰ έλέχθη, τά Κρά
τη. — Μέλη μιάς, Συμβάσεως αύτοδεσμεύονται διά τήν τήρησιν τών έκ
τής συμβάσεως άπορρεουσών ύποχρεώαεών των.Ή μή τήρησις τών ύ«ο·
χρεώσεων αότών, είς τινας περιπτώσεις, δυνατόν νά μή έχη σοβαράς έπιπτώσεις. ’Επί τής περιπτώσεως δμως
τών ναρκωτικών, τά Κράτη έξαναγκάζονται νά τηροΰν τάς Συμβατικάς
ύποχρεώσεις των έξ αιτίας τής πρα
γματικής δυνάμεως, ήτις εύρίσκεται
δπισθεν αύτών, καί ή δποία δέν είναι
άλλη είιμή ή κοινή γνώμη. Λόγψ τής
ζημιογόνου έπιδράσεως τών ναρκω
τικών, ή καινή γνώμη είναι έκείνη,
ή δποία ήνάγκασε τάς Κυβερνήσεις
νά λάβουν αόστηρά μέτρα κατά τής
παραγωγής καί καταναλώσεως τών
ναρκωτικών, τά μέτρα δέ αύτά είναι
όποχρεωμέναι αί Κυβερνήσεις τών
καθ’ έκαστα χωρών νά τά έφαρμόσουν μετ’ αύστηρότητος.
6. ΙΣΤΟΡΤΚΗ ΑΝΑΣΚΟΤΤΗΣΙΣ
ΑΝΑΠΤΓΞΕΩΣ ΤΟΓ ΔΙΕΘΝΟΓΣ
ΕΛΕΓΧΟΓ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
α) Ή πρώτη προσπάθεια θέσεως
ύπό διεθνή έλεγχον τής παραγωγής
493

%1. τών ναρκωτικών φαρμάκων έγέ

άδείας άπδ τάς άρμοδίας άρχάς.

νετο τδ έτος 1909. Κατά τήν έποχήν
έκείνην, ή χρήσις καί κατάχρησής
τών ναρκωτικών φαρμάκων ήτο ευ
ρέως διαδεδομένη καί ιδιαιτέρως εις
τήν “Απω ’Ανατολήν. Τήν πρώτην
θέσιν κατείχε τδ δπιον.
Τ δ Ιτος 1906, έγένετο μία μεγά
λη κίνησις πρδς τήν κατεύθυνσιν τοΰ
έλέγχου τών ναρκωτικών φαρμάκων.
Ή Κίνα έθέσπισε νόμον, διά τοΰ ό
ποιου άπηγορεύετα ή καλλιέργεια
τής ύπνοφόρου μήκωνος (άπδ τήν δποίαν παράγεται τδ δπιον). Ή κίνησις αδτη είχε σχετικήν έπιτυχίαν.
Τδ ίτος 1908, ή Κυβέρνησις τής
Μ. Βρεττανίας, έπηρεασθείσα άπδ
τήν Βρεττανικήν κοινήν γνώμην, συνεφώνησε εις τδ νά μειώση τήν έξαγομένην ποσότητα όπίου άπδ τήν ’Ιν
δίαν είς τήν Κίναν, διά μίαν πειραμα
τικήν περίοδον τριών έτών, ύπδ τήν
προϋπόθεσιν βεβαίως, δτι ή Κίνα θά
ήλάττωνε άναλόγως τήν έγχώριον
παραγωγήν καί τήν εισαγωγήν όπίου
άπδ άλλας χώρας.
Τδ Ιτος 1908, ή Κυβέρνησις τών
Ηνωμένων Πολιτειών άπηγόρευσε
είς τάς Φιλιππίνας τήν χοήσιν τοϋ
όπίου δι’ άλλους σκοπούς, πλήν τών
φαρμακευτικών.

λεγχον1διαφόρους Εταιρείας έγκατεστημένας εις τήν Κίναν, ϊνα λάβουν
διάφορα μέτρα συνεργασίας μέ τήν
Κυβέρνησιν τής Κίνας. Πρδς τάς Κυ
βερνήσεις έγένοντο έπείγσυσαι συστά
σεις, ΐνα λάβουν δραστικά μέτρα έ
λέγχου τής παραγωγής καί διαθέσεως τής μορφίνης καί άλλων παρα
γωγών τοΟ όπίου.
"Αν καί ή έπιτροπή αδτη δέν είσήγαγεν υποχρεώσεις, έθεσεν όμως τάς
βάσεις διά τάς μελλοντικάς ένεργείας έπί τού θέματος τοΰ έλέγχου τών
ναρκωτικών.

β)

γ.

’Ε π ι τ ρ ο π ή
τ ή ς Σ α γκάης
διά τδ δπιον.

Αί άνωτέρω πράξεις άπετέλεσαν
τήν πρώτην φάσιν διά τήν- πρώτην
διεθνή συνδιάσκεψιν ΙπΙ τών ναρκω
τικών φαρμάκων, ή δποία ώδήγησεν,
τρία Ιτη άργότερον, εΕς τήν ύπογρα·
φήν τής πρώτης συμβάσεως. Οδτω,
μέ τήν πρωτοβουλίαν τής Αμερικα
νικής Κυβερνήσεως, έπί προεδρίας
Θεοδώρου Ροΰσβελτ, 13 χώροι, αί δποιαι είχον Ινδιαιφέροντα εις τήν "Α
πω ’Ανατολήν, ώρισαν μίαν Ιπιτροπήν, άσχολουμένην μέ τήν παραγω
γήν τοΟ όπίου καί ή δποία συνήλθε
εις τήν Σαγκάην τδ Ιτος 1909.
Ή έπιτροπή αύτή υίοθέτησεν έννέα άποφάσεις, έχοόσας σχέσιν μέ
διαφόρους άπόψεις ΙπΙ τοΟ προβλή
ματος τοϋ όπίου. ’Επίσης, συνέστησε
τήν λήψιν έπειγόντων μέτρων άπαγορεύσεως τοϋ καπνίσματος τοΰ δπίου, ώς καί Ιτέρων μέτρων παύσεως
διενεργείας λαθρεμπορίου τών ναρκω
τικών, ιδιαιτέρως διά τής άπαγορεύσεως τής έξαγωγής των εις χώρας,
εις τάς δποίας δέν Ιπετρέπετο νομίμως ή χρήσις αύτών.
Πλέον τούτων, έγένετο Ικκλησις
πρδς τάς Κυβερνήσεις ,αί δποίαι ή494

δ.

Πλάκες κχονάβεω; (χαοίς) εντός μικροί
οάκκοον.

Σ ύ μ β α σ ι ς
τ ή ς Χά
γης
τοΰ Ι τ ο υ ς 1 9 1 2

Ή πρώτη διεθνής σύμβασις διά
τά ναρκωτικά φάρμακα ύπεγράφη εις
τήν Χάγην, τδ Ιτος 1912. Ή Σύμβασις αδτη έθεσε τάς βάσεις διεθνούς
συνεργασίας εις τδν έλεγχον τών ναρ
κωτικών, ή δποία είχε θέσιν οίονεί
διεθνούς νόμου, καί αί άρχαί αί δποΐαι περιείχοντο έν αύτή παρέμεινον ώς ή βάσις διά τάς περαιτέρω
διεθνείς πράξεις έλέγχου τών ναρκω
τικών.
Ή Σύμβασις περιελάμβανεν δρον
διά τοΰ δποίου άπηγορεύετο ή παρα
γωγή καί ή διάθεαις άκατεργώστου
όπίου. Ή διάθεσις αύτοΰ πρδς τδν
σκοπόν καπνίσματος έπρεπε ν’ άπαγορευθή βαθμιαίως, ή δέ παραγωγή,
πώλησις καί χρήσις βισμηχανοποιουμένων ναρκωτικών φαρμάκων (ώς ή
μορφίνη, ή κοκαίνη καί άλλα ναρκω
τικά) έπρεπε νά περιορισθοΰν, διά
νόμου, άπακλειστικώς εις Ιατρικάς
καί άλλας νομίμους άνάγκας. ’Επί
πλέον, οί βιομήχανοι καί οί έμποροι
τών ναρκωτικών αύτών, ύπέκειντο
εις έν σύστημα έλέγχου τών έμπορικών πράξεών των, διά τής έπιβολής
ύποχρεώσεως λήψεως προηγουμένης

Σ ύ μ β α σ ι ς
τ ή ς
Γε
ν ε ύ η ς έ τ ο υ ς 1 9 2 5.

Ή Σύμβασις τής Γενεύης, τής 19
Φεβρουάριου 1925, άπετέλεσεν έτε
ρον βήμα προόδου διά τδν έλεγχον
τών ναρκωτικών φαρμάκων. Διά τής
Συμβάσεως ταύτης, ύπεχρεώθησαν αί
Κυβερνήσεις νά ύποβάλσυν εις τδ
νεοσυσταθέν μόνιμον κεντρικόν γροφεΐον (Permanent Ceutral Board)
έτησίας στατιστικάς, περιλαμβανούσας στοιχεία έπί τής παραγωγής δπίου καί φύλλων τής κόκας, τήν βιομηχαναποίησιν καί τήν κατανάλωσιν
αύτών, καί τά υπάρχοντα άποθέματα
ναρκωτικών φαρμάκων. ’Επίσης ύπέβαλον άναφοράς, άνά τρίμηνον, έπί
τών είσαγομένων καί έξαγομένων τοιούτων φαρμάκων (περιλαμβανομένων
τοΰ όπίου καί τών φύλλων τής κό
κας) . Ή αύτή σύμβασις είσήγαγε τδ
σύστημα τών άδειών εισαγωγής καί
έξαγωγής, χορηγουμένων ύπδ τών
άρμαδίων Κρατικών ’Αρχών.
Τδ Perm anent Ceutral Board ίδρύθη διά νά έποπτεύη τδ στατιστικόν
σύστημα τδ είσαχθέν ύπδ τής Συμβά
σεως καί συνετέθη άπδ 8 μέλη έχοντα είδικάς γνώσεις καί έργαζόμενα
ύπδ προσωπικήν καί άνεξάρτητον ι
διότητα, καί δχι ώς άντιπρόσωποι τών
χωρών των.
ε.

Σύμβασις
1 9 3 1.

τοΰ

έτους

Ή Σύμβασις αύτή ύπεγράφη είς
τήν Γενεύην, τήν 13 ’Ιουλίου 1931,
καί άποσκόπει -είς τδν περιορισμόν
τής παραγωγής τών ναρκωτικών μό
νον διά ιατρικάς καί έπιστημονικάς
άνάγκας καί περιλαμβάνει διατάξεις,
διά τών όποιων τίθενται περιορισμοί
είς τάς ποσότητας ναρκωτικών, αί δποΐαι διατίθενται είς έκάστην χώραν.
Τά Κράτη — Μέλη τής συμβάσεως
ταύτης δεσμεύονται, ώστε νά μή ύπεοβάλλουν τήν παραγωγήν καί τήν ει
σαγωγήν ναρκωτικών πέραν τών άπαραιτήτων δρίων, διά τάς άνάγκας
των.
2.

Σύαβασις
1 9 3 6.

τοΰ

έτους

Ή σύμβασις διά τήν περιστολήν
τοΰ παρανόμου έμπαρίου τών ναρκω
τικών φαριαάκων, ή δποία ύπεγράφη
είς τήν Γενεύην, τήν 26 ’Ιουνίου
1936, καί έτέθτί είς έφαρμογήν τδν
’Οκτώβριον τοΰ 1939, καλεί τά Κρά-

τη — Μέλη νά έπιβάλλουν αύστηράς
β ρώ σεις κατά των λαθρεμπόρων των
ναρκωτικών.
Τά Κράτη— Μέλη τής συμβάσεως
έδέχθηααν νά θεσπίσουν διατάξεις διά
των όποιων θά έλαμβάνοντσ μέτρα
παρεμπόδισε ως των λαθρεμπόρων, νά
Αποφεύγουν τήν κατηγορίαν διά τά
έγκλήματά των, διά τεχνικούς λό
γους, καί νά διευκολύνουν τήν εκδοσιν διά τά Αδικήματα ταΰτα. Ή σύμβασις αυτή ήτο ή τελευταία ΙπΙ τού
θέματος, τών ναρκωτικών, ή όποια
κατηρτίσθη ύπό τήν αιγίδα τής Κοι
νωνίας τών ’Εθνών.
7.

ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΩΝ Η
ΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΓ
ΕΛΕΓΧΟΓ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙ
ΚΩΝ.

α) Διαρκοΰντος τοΰ δευτέρου παγ
κοσμίου πολέμου, μερικαί δραστηριό
τητες τοΰ διεθνούς έλέγχου τών ναρ
κωτικών συνεχίσθησαν. Ή συμβου
λευτική έπιτρσπή έπί τού έμπορίου
τοΰ όπίου καί Αλλων έπικινδύνων ναρ
κωτικών τής Κοινωνίας τών ’Εθνών
συνήλθε διά τελευταίαν φοριάν τό έ
τος 1940 καί έπαυσεν ύπάρχσυσα με
τά τήν διάλυσιν τής κοινωνίας. Πα
ρά τούτο δμως, αί δύο τεχνικαί ύπηρεσίαι (the Perm anent Ceutral Opi
um Board and the drug Supervisory
Body) ήδύναντο νά συνεχίσουν μερικάς άπδ τάς άρμοδιότητάς των. ΤΑ
Ή ν. "Εθνη, Απεφάσισαν, Αμέσως μετά
τήν λήξιν τοΰ πολέμου, ν’ άναλάβουν
τήν πρωτοβουλίαν έπαναλήψεως τών
δραστηριοτήτων έκείνων, αί δποΐαι
είχον διακοπή, καί νά έφαρμόσουν
πλήρες σύστημα έλέγχου τών ναρκω
τικών φαρμάκων.
Κατά τήν πρώτην αύτήν συνέλευσιν, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1946, τό
Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον τοΰ ’Οργανισμού Ηνωμένων
’Εθνών συνέστησε τήν έπιτροπήν έπί
τών ναρκωτικών φαρμάκων (Com
mission on Narcotic drugs) Αποστολή
τής όποιας ήτο, μεταξύ τών Αλλων, δ
έλεγχος τών ναρκωτικών φαρμάκων.
Ή έπιτρσπή έπί τών ναρκωτικών
φαρμάκων, κατά τήν σύστασίν της,
άπηρτίζετο Από 15 μέλη τών Η νω 
μένων ’Εθνών. Τό έτος 1961 δ Αρι
θμός τών μελών ηύξήθη εις 21 καί τψ
1967 είς 24, έκλεγόμενα μεταξύ τών
Κρατών — Μελών τών Ηνωμένων
’Εθνών καί τών ειδικών όργάνων
τής «'Απλής Συμβάσεως» έπί τών
Ναρκωτικών φαρμάκων τοΰ 1961.

ήσκοΰντο ύπό τής Κοινωνίας τών Ε 
θνών, καί αί δποΐαι περιελαμβάνοντο
είς διαφόρους συμβάσεις, άφορώσας
είς τά ναρκωτικά, ύπογραφείσας πρό
τοΰ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου (<1>ς άντωτέρω αύται έξετέθησαν).
γ.

Τό αυτοκίνητο άττοτελεΐ τό κλασσικόν μέ
σον μεταφαρϊς τών ναρκωτικών.

Τά μέλη έκλέγονται έπί τή βάσει
έπαρκοΰς Αντί πρΟσωπε ύσεως :
(1) Χωρών αί δποΐαι παρουσιά
ζουν ένδιαφέρον έξ έπόψεως παραγω
γής όπίου ή φύλλων κόκας.
(2) Χωρών αί δποΐαι παρουσιά
ζουν ένδιαφέρον είς τόν τομέα βιαμηχανσποιήαεως τών ναρκωτικών φαρ
μάκων.
(3) Χωρών είς τάς όποιας ή κατάχρησις τών ναρκωτικών καί ή έξάρτησις έξ αυτών ή τό παράνομον
έμπόρισν τών ναρκωτικών Αποτελεί
σοβαρόν πρόβλημα.
Ή ’Επιτροπή έπί τών Ναρκωτι
κών φαρμάκων:
(1) Βοηθεΐ τό Συμβούλιον διά τήν
Ασκησιν έπιβλέψεως έπί τής έφαρμογής τών διατάξεων τών διεθνών συμ
βάσεων καί συμφωνιών Αφορωσών είς
τά ναρκωτικά φάρμακα.
(2) Παρέχει συμβαυλάς πρός τό
Συμβούλιον έπί δλων τών θεμάτων,
Αναφορικώς πρός τόν έλεγχον τών
ναρκωτικών φαρμάκων, καί παρα
σκευάζει σχέδια διεθνών συμβάσεων
δταν τούτο καθίσταται Αναγκαΐσν.
(3) ’Εξετάζει τάς μεταβολάς αί
δποΐαι πρέπει νά πραγματοποιηθούν
είς τόν ύφιστάμενον μηχανισμόν έ
λέγχου τών ναρκωτικών φαρμάκων
καί όποβάλλει σχετικάς προτάσεις
πρός τό Συμβούλιον.
(4) Έκτελεΐ πάσαν έργασίαν σχετιζαμένην μέ τόν έλεγχον τών ναρκω
τικών φαρμάκων, ήτις Ανατίθεται αύτή ύπό τοΰ Συμβουλίου.
(δ.

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν
έ τ ο υ ς 1 9 4 6.

τοΰ

Τό πρωτόκολλον τοΰτο, ύπσγραφέν
τήν 11 Δεκεμβρίου 1946, μετεβίβασεν είς τά 'Ηνωμένα ’Εθνη τάς Αρ
μοδιότητας αί δποΐαι προηγουμένως

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν
τών.
Π α ρ ι σ ί ω ν τ ο ΰ 1 9 4 8.

Κατά τήν σύνταξιν τών συμβάσεων
καί συμφωνιών τών Αφορωσών είς
τά ναρκωτικά φάρμακα, πρό τοΰ δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου, τά ναρκω
τικά φάρμακα, τά όποια έπρεπε νά
τεθούν ύπό έλεγχον, ήσαν σχετικώς
όλίγα. Δηλαδή ήσαν γνωστά τά προϊ
όντα τών φυτών τής ύπνοφόρου μήκωνος, τοΰ θάμνου τής κόκας καί τής
καννάβεως, ώς καί έκεΐνα τά όποια
Ανήκον είς τάς χημικάς όμάδας αί
δποΐαι ήσαν γνωσταί καί ήδύναντο νά
δρισθοΰν έκ τών πρστέρων.
Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταί
ων 25 έτών, τά έργαστήρια παρεσκεύασαν πολλάς άναλγητικάς χημικάς
συνθέσεις αί δποΐαι κατέληξαν βαθμιαίως νά γίνουν φάρμακα πρόκαλούντα ναρκομανίαν (έξάρτησιν) καί
τά όποια παράγονται συνθετικώς, ουχί διά τής μετατροπής τών προϊόν
των τών γνωστών τριών φυτών, ή
χωρίς νά Ανήκουν είς τάς καθωρισμένας ύπό τής Συμβάσεως τού 1931
χημικάς ένώσεις.
'Η ’Επιτροπή έπί τών Ναρκωτι
κών φαρμάκων τοΰ ΟΗΕ, κατά τήν
πρώτην αυτής συνέλευσιν, τόν Νοέμ
βριον — Δεκέμβριον 1946, έσχε τήν
πρωτοβουλίαν νά μελετήση καί καθορίση τήν άναγκαίαν διαδικασίαν,
ϊνα ύπαβάλη τά νέα συνθετικά φάρ
μακα είς πλήρη έλεγχον. Ή μελέ
τη τής διαδικασίας ταύτης κατέληξε
είς τό πρωτόκολλον τών Παρισίων
τοΰ 1948, τό όποιον ύπεγράφη είς τό
Palais de Chaillot τήν 19 Νοεμβρίου
1948 καί έτέθη είς έφαρμογήν τήν
1 Δεκεμβρίου 1949. Τό πρωτόκολ
λον τοΰτο έξούσιοδοτεϊ τόν παγκόσμι
ον δργανισμόν 'Γγείας νά θέση ύπό
πλήρη διεθνή έλεγχον κάθε νέον ναρ
κωτικόν φάρμακσν (περιλαμβανόμε
νων καί τών συνθετικών), τό όποιον
δυνατόν νά μή έχη τεθή ύπό τοιοΰτον
έλεγχον κατά τήν έφαρμογήν τών
σχετικών διατάξεων τής Συμβάσεως
τοΰ 1931 καί τό όποιον θεωρείται δτι
προκαλεΐ έξάρτησιν ή μετατρέπεται
είς τοιοΰτον (πρόκαλούν έξάρτησιν).
(Συνεχίζεται)
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
Ό θ ά ν α τ ο ς και ή κ η δ ε ία τού σ ε μ ν ο ύ ήρωα

Με άγνωστα στοιχεία άπό
τάάνέκδοτα έγγραφα των Γε
νικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους.
Γράφει ό συνεργάτης μας ι
στορικός συγγραφεύς κ. Ή λίας ΠαπαΘανασόπουλος

Κάτω: Ή κηδεία τοΰ Μάρκου Μπότσαρη στό Μεσολόγγι. (’Εκ τής συλλογές Κουτλίδη). ’Απέν
αντι: Ό θάνατος τοΰ Μάρκου Μπότσαρη δμοίως έκ της συλλογής Κουτλίδη.
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ΑΛΗΘΕΙΑ, πώς τό δεύτερον έτος τής
Ε ΙΝΑΙ
ναατάσεως, τό 1822, ύπήρΕεν ένα άπό τά

Έπαναευτυχέ
στερα χρόνια του ιερού μας Αγώνα. Πρωτοχρονιάτικα Εεκίνησε μέ τήν κήρυΕι τής ΆνεΕορτησίας τής Ελλάδος, άπό
τήν Α ' Έθνιική Συνέλευσι στήν 'Επίδαυρο, καί μέ τήν ύπογροφή τού πρώτου Συντάγματος, τού προσωρινού Πολι
τεύματος, τού γνωστού μέ τό όνομα «Νόμος τής Έπιδαύρου». 'Ακολουθεί, έκ,τός άπό τήν συγκρότησι τής πρώτης
'Ελληνικής Κυβερνήσεως
(15.1.1822), τόν θάνατο τού
'Αλή πασά (22.1.1922) καί τήν πυριπόλησι τής τουρκικής
ναυσρχίδος στήν Χίο (6.6.22) καί τής άλλης στήν Τένεδο
(22.10.22) άπό τόν μπουρλιοτέρη καπετάν Κωνσταντή
Κανάρη, ή περιβόητη κοτοστροφή τού Δράμαλη στά Δερ
βενάκια (26 — 28.7.22). Ή συντριβή καί ή ταπείνωσι τού
πανίσχυρου αυτού Μοχμούτ Πασά, κατά πάγκοινο όμαλογία, έστερέωσε τήν Έπανάστασι καί προοιωνίΖετο τήν καλή
καί έπιτυχή της έκβασι. Τελευτοία, στις 31 Δεκεμβρίου
τού Καλλίνικου αύτοΰ χρόνου, ό Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, ό
γνακιτός μας Κιουταχής, καί ό Ό μέρ Βρυώνης, πού άπό
τις 25 'Οκτωβρίου πολιορκούσαν τό Μεσσλλόγι, άναγκάΖονται, ντροπιασμένοι άπό τήν σθεναρή άμυνα τών μαχη
τών, νά λύσουν τήν πολιορκία καί νά γυρίσουν στήν ΠρέβεΖα, τάχα νά Εεχειμωνιάσουν. "Ετσι καί ή Ρούμελη καί ό
Μοριάς κάπως άναπνέουν. Καί οί "Ελληνες πολεμικοί καί
πολιτικοί, προσωρινά άπηλλαγμένοι άπό τήν πίεσι ισχυρών
άντιπάλων, άντί άλλης γνωστικής ένεργείας, άρχίΖουν τΙς
επάρατες άδελφομαχίες, πού κορυφώθηκαν κατά τήν σύγκλησι τής Β ' 'Εθνικής Συνελεύσεως στό "Αστρος, μέ τά
γνωστά καί πολύ όδυνηρά έπακόλουθα.
Τότε, ή Τουρκία, ή πανίσχυρη καί άπέραντη αύτοκρατορία, μέ τά πλήθη τών στρατών καί τών έφοδίων, πού σο
βαρά τήν ύπολόγιΖαν οί βασιλείς κοί οί αύτοκράτορες τής
Εύρώπης, δίνει έντολή στόν Μουσταφά Πασά τής Σκόρδας,
νά κατέδη πρός τά κάτω, νά Εεπλύνη τις ντροπές καί σκλη
ρά νά τψωρήοη τό άχάριστο καί άπείθσρχο ούτό γένος τών
Γιουνάνηδων ( Ελλήνων). Τόν 'Ιούλιο, λοιπόν, τού 1823,
κστηφορίΖει μέ όκτώ χιλιάδες έμπειρσπολέμους καί σκλη
ροτράχηλους Αρβανίτες ό Μουσταφά Πασάς, κυριεύει τόν
Άσπροπόταμο κοί τά "Αγραφα κοί οί προσθοφυλοκές του
μέ τόν ΤΖελαλεδίν Μπέη, ρίχνουν, όρδί στό Κεφαλόβρυσο,
κοντά στό Καρπενήσι. Σχεδόν άτουφέκιστος κατέβηκε ό
Ρούμελη Β άλεσής. Κανείς δέν άντιστάθηκε στήν άκάθεκτη κατεβασιά του. Ούτε καί ό Κοραϊσκάκης, πού έλειωνε
άπό τόν πυρετό τής άρρώστιας του σ' ένα κελλί, στό μο-

νσστήρι τού Προυσοϋ. Σοβαρά πιά άπειλεϊται ή δυτική 'Ελ
λάδα.
Σύγκαιρα τότε, στήν δύσκολη αύτή περίστασι γιά τό
μαχάμενο "Εθνος, άνοιΕε τά φτερά του ό άητός τού Σουλίου, ό Μάρκος Μπότσαρης. Αύτός πού γεννήθηκε κοί με
γάλωσε μέ τόν καπνό καί τήν άντάρα στις μάχες κοί μέ
τόν θρίαμβο στις νίκες. Λιτή, άλλά χαρακτηριστική, περι
γραφή τού Μάρκου παραθέτει ό ιστορικός Γερβίνος (ιστο
ρία τής Έπανοστάσεως καί 'Αναγεννήσεως τής Ελλάδος,
'Αθήναι 1864, τ. Α ', σ. 515):

« ... Ανήρ νέος, μικρός τό Ανάστημα, ωχρός τήν δψιν,
όλιγόλσγος καί δπσστηρικτής τής τάξεως. Μετριόφρων, ήπιος,
πιστός καί δίκαιος, όπερεϊχεν 8λων τών πολιτικών' τολμη
ρός δέ καί δραστήριος δπερεΐχε τών πλειστών επισημότατων
δπλαρχηγών..
Βρισκόταν τότε στό Μεσολόγγι. Κείνη τήν
έποχή ή Κυβέρνησι τοΟ είχε στείλει τό δίπλωμα τής προαγω
γής τοο σέ στρατηγό. ΣΑν είδε δμως τις ζηλόφθονες ματιές
τών Αλλων καπεταναίων, φίλησε τό δίπλωμα σέ ϊνδειξι σεβαομοΟ καί τό έσχισε λέγοντας: «"Οποιος είναι δεξιός, τό παίρ
νει αδριο Από τόν Σκόδρα Πασά». Ξεκίνησε μέ διακόσιοος σα
ράντα Σουλιώτες, γιά ν’ άντικόψη τήν κάθοδο τοδ ΙΙασά καί
περίφροντις δδεύει πρός τήν θυσία. Στό δρόμο του Απάντησε
έκκλησιά. Μπαίνει, Ανάβει κερί καί προσκυνΑ. Βγαίνοντας,
δίνει λίγα γρόσια στόν Καλόγερο, νά τά μοιράση γιά τήν ψυχή
τσϋ -Μάρκου. Καί δ Καλόγερος, πού δέν τόν γνώριζε, ρώτησε
λυπημένος:
—Τί; πέθανε δ ΜΑρχος;
—"Οχι, τοΟ Απαντά. Πάει γιά νά πεθάνη.
Προχωρεί κοί φτάνει στό κατάλληλο μέρος. Είναι βρά
δυ τής Τετάρτης, 8 Αύγοάστου 1823. 'Εκεί συναντιέται καί
μέ τούς κατασκόπους του, πού είχε στείλει στό έχθρικό
στρατόπεδο. Μαθαίνει τά καθέκοστα καί προκρίνει νυχτε
ρινή έπίθεσι καί μόνο μέ τά γιαταγάνια. Δέν τόν συμφέρει,
λίγοι αύτοί καί πολλοί οί άλλοι, ό πόλεμος μέ τά τουφέκια.
Ή παντοτινή έπιθυμίσ του γιά κινδυνώδη τολμήματα ήταν
άκόρεστη κοί πάντα σέ τέτοια τόν ώθσΰσε. Κοί άδίσταχτα
όρμοϋν μέ τά σπαθιά στό χέρι. Νύχτα είναι, σκοτάδι, κοντά
μεσάνυχτα καί ή σφαγή άρχίΖει καθολική καί άνελέητη.
'Αποτρόπαιο, βέβοια, είναι τό έργο τής σφαγής, μά, όπως
λένε, ό σκοπός τό άγιάΖει. Καί τό κακό συνεχίζεται. Σέ
μιά στιγμή λέει στά παλληκάρια του: «Ό Θεός μάς βλέπει
καί μάς εύλογεϊ. Κουράγιο. "Αν μέ χάσετε, θά μέ βρήτε
στό τσσντήρι τού Πασά». Μέ αύτά τά λόγια, πού ήταν κσί
τά τελευταία του, τράθηΕε πρφς τά κεΐ, άνσσήκωσε τό κε-

497

φώλι, άλλά δέν πρόλαβε νά ίδή. Φονικό βόλι τόν βρήκε
κατοκούτελα, τις πρώτες ώρες τής Πέμπτης, 9 Αύγουστου,
στά τρισντοτρία του χρόνια καί έσυρε τόν λεοντόκαρδο
Μάρκο, πού έλαμπε όπό άρετή κοί ηρωισμό, στήν άθανασία.
Σάν τόν άναΖ ήττησαν οί σύντροφοί του, τόν βρήκαν,
όπως τούς είπε, στό τοοντήρι τού Πασά, άλλά νεκρό. 'Α 
μίλητοι τόν σήκωσαν κοί θλιμμένοι πήραν τόν δρόμο τού
γυρισμού. Στό μοναστήρι τού Προυσού τόν άπόθεαον, γιό
νά πάρουν άνόσα. 'Εκεί, μέ δάκρυα καί τρεμάμενα πόδια,
όπό τήν συγκίνησι κΓ άπό τήν άρρώστια, ό Καραϊακάκης
έσκυψε, τόν φίλησε καί είπε: « Αμποτε, ήρωα Μάρκο, άπό
τέτοιο θάνατο νά πάω κΓ έγώ».
Τό θλιβερό μαντάτο φτερούγισε καί τό Μεσολόγγι τόν
δέχτηκε, στις 10, μέ θρήνους. Τόν στόλισαν καί τόν μοιραλόγησον στό σπίτι τής όδελφής του Μάρως. Ή κηδεία
ξεκίνησε τό άπομεσήμερο, άπό τό οίκημα τού Έπάρχου Κ.
Μετοξα, γιά νά δειχτή πώς τόν κηδεύει τό "Εθνος. Ή
πομπή της έδινε τήν εικόνα θριάμβου Ρωμαίων ή Βυζαντι
νών στρατηγών, μέ τήν διαφοράν ότι έδώ ό θριαμβευτής
ώδηγεϊτο στόν τάφο. Καί έτάφη στό ιερό τού ναού τής
Παναγίας, δίπλα στόν Κυριακούλη Μουρομιχάλη. Τελικά ό
Μητροπολίτης Αρτης Πορφύριος, άφοΰ τόν ράντισε μέ ά
γιασμά, είπε:
«Ή Ελλάς κηδεύει σήμερα τόν δεύτερο
Λεωνίδα».
Τό λυπηρό μήνυμα συνεκλόνισε τό Πανελλήνιο. «Μέγα
πένθος Αχαιίδα γαϊσν ίκάνει». Ό θάνατος τού Μάρκου
έθεωρήθη έθνική συμφορά. Σύσσωμο τό Έθνος έθρήνησε,
γιατί έχασε πρόμαχο «οΰ τό κλέος εύρύ», μέ άνεγνωριομένη στρατηγική άξια, προσωπική όνδρεία, πολιτική σύνεσι,
εύγένεισ, χρηστότητα καί καλοκογαθία. Καί ή Κυβέρνησα,
μέ τή σειρά της προέβη στις έπιβαλλόμενες ένέργειες, όπως
φανερώνουν τά παρακάτω (ΓΑΚ. Έσωτ. Φ. 21, 22, Οίκον.
10) άνέκδατα έγγροφα:

άριθ. 2265
Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό ’Εκτελεστικόν Σώμα
Πρός τό 'Γπουργεΐον τών ’Εσωτερικών
Ή Διοίκησις λαβοΟσα τήν εΐδησιν διά τόν θάνατον τοΰ
άθανάτοο Μπότζαρη, εις τήν κατά τάς 9 τοΰ παρόντος συγκροτηθεΐσαν είς Καρπενήσι μάχην τών Σουλιωτών κατά τών βαρ
βάρων, έκαμε λιτανείαν μετά παρατάξεως, είς μνημόσυναν τοΰ
άριστού έκείνου πατριώτου, δπου έξεφωνήθη καί λόγος πανη
γυρικός όπέρ αΰτοΟ, διότι ή πατρίς όφείλει άνταμοιβάς είς τήν
άρετήν καί μάλιστα μετά θάνατον.
"Οθεν, τό 'Γπουργεΐον νά διατάξη δι’ έγκυκλίου τάς Iπαρχίας καθ’ δλην τήν ’Επικράτειαν, νά ψάλουν παρομοίως
τό μνημόσυνον τοΰ άειμνήστου Μπότζαρη, μετά τής ένούσης
προπομπής καί παρατάξεως.
’Εκ Σαλαμϊνος τήν 23 Αόγοόστου 1823
Ό Πρόεδρος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
Σωτήρης Χαραλάμπης
Άνδρέας Μεταξάς
Είς άπουσίαν τοΰ Γεν. Γραμματέως
(Τ.Σ.) Νικ. Σπηλιάδης

Ό Γεν. Γραμματεός
(Τ.Σ.) Γ. Γλαράκης
άριθ. 2061
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
Τό 'Γπουργεΐον τών Εσωτερικών
Πρός τόν "Επαρχον Τριπολιτζάς
Ή πατρίς χρεώστε! άνταμοιβάς είς τήν άρετήν καί μά
λιστα μετά θάνατον. Ό άείμνηστος ήρως Μάρκος Μπότζαρης
έφονεύθη ένδόξως, είς τήν κατά τήν 9 τοΰ παρελθόντος συγκροτηθεΐσαν είς Καρπενήσι άνήκσυσταν μάχην τών Σουλιωτών
κατά τών βαρβάρων.
Δι’ 8 κατά τήν δπ’ άριθ. 2665 διαταγήν τής Διοικήσεως
έπιτάττεσαι νά διορίσης είς τήν έπαρχίαν σου, νά έορτασθή
τό μνημόσυνον αύτοΟ, μέ τήν δυνατήν προπομπήν καί παράτα
ξή.
Τριπολιτζ? τή 5 Σεπτεμβρίου 1823
Είς άπουσίαν τοΰ 'ΓπουργοΟ τών ’Εσωτερικών
Ό Γεν. Γραμματεός
(Τ.Σ.) Γ. Γλαράκης
Όμοια έκοινοποιήθη καί είς τούς Έπάρχους: "Αργους,
Ναυπλίου, Ά γ . Πέτρου, Καλαμάτας, Μικρομάνης, Πύργου,
’Αρκαδίας, Φαναριού, Μυστρά, Καρυταίνης, Γαστούνης,
Παλ. Πατρών, Καλαβρύτων, Μοθώνης, Κορίνθου, Πραστοΰ,
Λεονταρίου, Άνδρούοης, Νησιού, Έμπλακίων. Μονεμβασίας, Κάτω Ναχαγιέ, ΒοστίιτΖης, "Υδρας, ΣπετΖών, Ψαρών,
Πόρου καί Αίγίνης, Τήνου, Μυκόνου καί Σύρας, Σίφνου
κλπ., Πόρου κλπ., Ί ο υ — Αμοργού κλπ., Σκοπέλου, Σαλώνων, Μολανδρίου, Λιδωρικίου,
Κόσου, "Ανδρου, ΤΖέας,
Θερμιών, Νάξου, Σαντορίνης, Κρήτης, Σάμου καί Καρπά
θου.
Άξισπρόσεχτη όμως είναι ή άκόλουθη (Ά ρ χ . Ι.Ε.Ε.
Ε. άρ. 1606), προκήρυξι τήν όποια ύπογρόφει μόνον ό
Πρόεδρος τού Εκτελεστικού Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.
Ό ήγεμόνας τής Μάνης, βορειά πικραμένος καί πληγωμέ
νος όπό τούς κοντινούς θανάτους τού γιοϋ του Ή λία κοί
τού άδελφσΰ του Κυριακούλη, ιδιαίτερα έθλίβη μέ τόν θά
νατο τού Μάρκου. Τόν είχε γνωρίσει στόν Μόριά, άλλά
καί στό Μεσολόγγι πού πήγε τόν Νοέμβριον τού 1822, μέ
700 Μανιάτες, γιά νά πορασταθή στήν πολιορκία του, πιό
πολύ έκτίμησε τις άρετές του. 'Ιδού αύτή:

Περίοδος Β'
άριθ. 2620
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
Ό Πρόεδρος τοΰ ’ΕκτελεστικοΟ
διακηρύττει:

Εύδαίμων καί τρισολβία Σκιά τοΰ άθανάτου στρατάρχου
Μάρκου Μπότζαρη! "Ηδη περιϊπταμένη καθ’ δλας τάς 'Ελληνικάς όμηγόρεις, άγάλλεσαι βλέπουσα δλους τους όφθαλμοός
πλήρεις καρδιοσταλάκτων δακρύων χαράς καί άκούουσα δλα
τά στόματα εύλογοΟντα τό μνημόσυνόν του, κηρύττοντα στεντορίως τόν ήρωϊσμόν σου καί προφέροντα τό ένδοξον καί λαμ
άριθ. 1982
πρόν δνομά σου, μέ γλκεΐαν συναίσθησιν εόγνωμοσύνης καί
σεβασμού! . . . Αίωνία σου ή μνήμη, γενναίε όπερασπιστά τών
Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος
έλληνικών δικαίων!.. "Ω, πόσον έπίφθονος τύχη έσφράγιαε
Τό 'Γπουργεΐον τών ’Εσωτερικών
τό περίβλεπτον στάδιον τής κοινωφελεστάτης ζωής σου, τήν
Πρός τό 'Γπουργεΐον τής Οικονομίας
όποιαν έξ άπαλών όνύχων έξέθεσας είς μυρίους κινδύνους όπέρ
τής 'Ελλάδος, ώς γνήσιον τέκνον της.
"Ελληνες! ’Ιδού, φίλτατοι άδελφοί, "Ελληνες! ’Ιδού καί
'Επτά κανόνια διωρίσθησαν νά ριφθώσιν είς τήν αύριανήν πανήγυριν τής άποβιώοεως τοΰ άοιδήμου ήρωος Μάρκου άλλος Λεωνίδας είς τόν αιώνα μας! Ό παλαιός έκεΐνος Σπαρ
τιάτης μέ τοός τριακοσίους του, τών όποιων ό θάνατος κατα
Μπότζαρη.
"Οθεν, άς δοθή είς τόν κανονιέρην ή άναγκαία πυριτόκο- πλήττει τό σόμπαν, άποφασισμένοι ν’ άποθάνωσι κατά τούς
νις.
νόμους τοΰ μεγάλου άνδρός, τοΰ άθανάτου Λυκούργου, έπέπεσαν κατά τών μιλιουνίων τοΰ Ξέρξου. Ά λλ’ οδτος δ Νέος, μέ
Τριπολιτζά τήν 28 Αόγοόστου 1823
τόν άξιόν του συστρατηγόν Γεώργιον Καραΐσκου καί μέ τούς
Είς άπουσίαν τοΰ 'ΓπουργοΟ τών ’Εσωτερικών
έπιλέκτους όκτακοσίους συστρατιώτας του, τόν πατριωτισμόν
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Ιχοντες νόμον καί άποφααισμένοι νά νικήσουν, έπέπεσαν διά
νυκτός γυμνόσπαθοι κατά δεκάδων χιλιάδων, βαρβάρων μέν,
δχι δέ ’Ασιανών, άλλά μαχιμωτάτων στρατιωτών καί ένίκησαν. ’Οκτακόσιοι Τούρκοι καί δ Πλιάσα πασάς έπεσαν νεκροί
καί δ Τζελαλεδίνμπεης έλαβώθη, όλίγιστοι δέ έκ τών 'Ηρώ
ων μας έτραυματίΛησαν καί έθυσιάσθησαν ύπέρ πίστεως καί ύπέρ
πατρίδος. Εις αυτήν, τήν λαμπρστάτην μάχην, άπήλθε καί δ
άοίδιμος Μπότζαρης εις τήν άϊδιότητα, διά νά καταθαμβώση
τούς "Ηρωας μέ τάς άκτΐνας τής δόξης του καί νά τούς χαροποιήαη μέ τήν διήγησιν τοιούτων κατορθωμάτων. Αίωνία σου
καί αδθις ή μνήμη, περικλεέστατε Μπότζαρη.
Ή Ελλάς
ώρφάνευσε καί πενθηφορεί, άλλά παρηγορείται, διότι έτελείωσας τάς πολυτίμους ήμέρας σου, μέ τά άρματα άνά χεϊρας,
καταπολεμών καί καταστρέφων τήν άνομίαν καί τήν άαέβειαν.
Τρις αίωνία σου ή μνήμη, άριστε πατριώτα, οι δέ άνδρείοι
Σουλιώται έψήφησαν άρχηγόν, τδν άξιον άδελφδν Κωνσταντί
νον Μπότζαρην καί ήσαν έτοιμοι νά έπιπέσουν καί δεύτερον
κατά τών έχθρών. Αύτάς τάς ειδήσεις έλαβεν ή Διοίκηαις,
άπδ τήν δυτικήν Ελλάδα.
Ίδοό, φίλτατοι "Ελληνες, δάκτυλος Κυρίου. ’Ιδού, δ θεδς
τών δυνάμεων συμμάχεται κατά τών έχθρών τού χριστιανικού
όνόματος καί όλίγοι πατριώται νικούν καί καταφανίζουν άναρίθμητα σμήνη τυράννων. ’Ιδού, δ σταυρός καί δ πατριωτισμός
θριαμβεύουν. Ά ρα, πατριωτισμόν μόνον ζητεί δ θεός άπό ήμάς
καί μαχομένους διά τά ίερώτατα πράγματα, δέν μας έγκαταλιμπάνει πώποτε" καί ποιος "Ελλην, άράγε, μέ αληθή πα
τριωτισμόν μαχόμενος, δέν ένίκησε; Ποιος δ’ εύαίσθητος "Ελ
λην δέν ένθουαιάζεται, άκούων τοιαύτας άνδραγαθίας καί δέν
φιλοτιμεΐται νά νικήση καί ν’ άποθάνη τοιούτον ένδοξον θά
νατον, ώς δ Μπότζαρης; Καί ποιος "Ελλην δέν είναι εύαίσθη
τος καί δέν προτιμά τδν θάνατον, παρά τήν άτιμίαν καί άδοξίαν, παρά τήν πικροτάτην δουλείαν καί τά έξ αύτής άποπηγάζοντα δεινά; Ποιος φιλόζωος "Ελλην δέν εύχαριστεΐται ν’
άποθάνη διά τήν πίστιν καί διά τήν πατρίδα; Τοιούτος έάν
ύπάρχη κάν είς, είναι άνάξιος τής ζωής του καί τού Ιλληνικού
όνόματος. Είναι δέ άναμφίβολον, δτι πάς άληθής."Ελλην φθο
νεί τήν δόξαν τών ήρώων έκείνων, δαοι εδρέθησαν είς αύτήν
τήν ένδοξον μάχην καί λυπεΐται μέν, διότι δέν ήτο έκεΐ νά
πολεμήση καί αύτός, δέν αισθάνεται δμως είς τήν καρδίαν
του τά πλήκτρα τού πατοιωτιαμού, ώστε νά δράμη αυθόρμητος,
μετά προθυμίας, είς τό είσέτι άνεψγμένον στάδιον τής τιμής
καί τής άθανασίας, άλλά διότι δ δεσποτισμός άπήμβλυνε τήν
έπί τά καλά έμφυτον δρμήν του καί τής ψυχής του τήν δραστη
ριότητα, κατασήπεται είς τήν άναλγησίαν καί είς τήν νωθρότητα καί προδίδει τάς στιγμάς τής έλευθερίας του, περιμένων νά βιασθή διά νά κάμη τό χρέος του. "Ας σάς βιάση
λοιπόν, άδελφοί Συμπολΐται, δ επικείμενος κίνδυνος, δστις
είναι δ τελευταίος βέβαια, άλλ’ είναι δ μέγιστος καί δ φοβερώτατος. "Ας σάς βιάσουν οί γέροντες γονείς σας, αΐ γυναίκες
σας, τά φίλτατά σας, οί άδελφοί σας, ή τιμή σας, ή ζωή σας,
ή ιδιοκτησία σας' καί αύτά σας τά άξιώματα, άς σάς έμπνεύσουν πατριωτισμόν καί άς σάς δποχρεώσουν νά δράμητε κατά
τών έχθρών, διά νά τά ύπερασπισθήτε' άρκετά έποτίσατε τήν
γήν μέ τά αίματά σας καί μέ τά δάκρυά σας' ποτίσατέ την,
όλίγον άκόμη, μέ τούς ιδρώτας σας. Ξυπνήσατε, λοιπόν, άπό
τόν λήθαργον, δπλίσθητε μέ πατριωτισμόν, άγάπην καί δμόνοιαν. Λάβετε μετά χαράς τ’ άο··ατα καί δράμετε, μέ τάς
σταυροφόρους σημαίας σας, είς τά πεδία τού ’Άρεως, διά νά
συλλέξητε τάς δφειλομένας είς τήν άνΐρείαν σας δάφνας. Είς
τ’ άρματα "Ελληνες! Τρίξατε άποφασισμένοι μέν ν’ άποθάνετε (διότι όφείλετε τήν ζωήν σας είς τήν πατοίδα), άλλά
πεπεισμένοι, δτι δέν θ’άποθάνετε' έξ έναντίας, δτι θά νική
σετε τούς βανδάλους καί θά ζήσετε άνεξάρτητοι καί εύδαίμονες. Τώρα είναι ή κρίσιμος ώρα τής τύχης σας. Ά ν vtκήσετε καί αδθις τόν τύραννον (καί άν θελήσετε τόν νικάτε
έξάπαντος), άπεκτήσατε διά παντός τήν έλευθερίαν σας!
Δεύτε, λοιπόν, άήττητοι "Ελληνες! Ή πατρίς πάσχει'
είς τόν πόλεμον άδελφοί. Ή έκκληαία κλονίζεται' είς τ’ άρμα
τα χριστιανοί. Μιμήθητε τδν άθάνατον προπάτορά μας Λεω
νίδαν, τόν ούνν-ονόν μας Μπότζαρην καί τούς άξιους συμμά
χους του. "Αγομεν εύτολμοι, νά κτυπήσωμεν τόν έχθοόν, δστις
έτόλμησε νά μολύνη τό έδαφος τής Ελλάδος καί μήν άμφιβάλλετε, δτι θά έπιστρέψωμεν νικηταί καί τροπαιούχοι είς τόν
κόλπον τών οικογενειών μας, μέ κοινάς εύφημίας τών συμπο

λιτών μας, ψάλλοντες «μεθ’ ήμών δ θεός' γνώτε έθνη καί
ήττάσθε, δτι μεθ’ ήμών δ θεός».
’Εκ Σαλαμίνας τή 20 Αύγουστου 1823
Ό Πρόεδρος
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
δτι ίσον, άπαράλλακτσν τού πρωτοτύπου καί
είς άπουσίαν τού Γεν. Γραμματέως
(Τ.Σ.) Γ. Γλαράκης
Κοντά οτά παραπάνω, λεπτομερειακή καί όπόλυτα κα
τατοπιστική περιγροφή τοϋ θανάτου τού Μάρκου, τών δυ
σκολιών καί γενικά τής λίαν κρίσιμου καταστάσεως, πού
έμάστιΖε τήν εποχή εκείνη τήν δυτική 'Ελλάδα, παρέχει ό
τότε "Επαρχος Μεσολογγίου Κωνσταντίνος Μεταζάς, πού
τοϋ άΕίΕουν δύο λόγια. Ό Κωνσταντίνος (1793— 1870)
γεννήθηκε στό 'Αργοστόλι, όπου έμοθε καί τά πρώτα γράμ
ματα. Κατόπιν πήγε στό Πατάθιο (Πάδουα) τής 'Ιταλίας
καί έσπούδασε Νομικά ,ιμέ σκοπό ν' άκολουθήαη τόν δικα
στικό κλάδο στήν πατρίδα του, πού τότε βρισκόταν ύπό
'Αγγλική κοτοχή. Είκοσι-πεντάχρονος γύρισε δικηγόρος καί
νέος, μορφωμένος, φιλελεύθερος καί ένθουσιώδης όπως
ήταν, έμυήθη στήν Φιλική 'Εταιρεία τό 1918. Μέ τήν εκρηΕι
τής Έπαναστάσεως, μαΕί μέ τόν έΕάδελφό του Ανδρέα,
τόν μετέπειτο πολιτικό κοί πρωθυπουργό, τόν Εύαγγέλη
Πανά καί τόν Γεράσιμο Φωκά, βρέθηκε στό Μόριά έπί κε
φαλής δικού του σώματος, άπό 360 άρτια έΕωπλισμένους
Κεφολλωνίττες. Τήν πρώτη χρονιά πήρε μέρος σέ πολλές
καί σοβαρές μάχες μέ τούς Τούρκους καί έΕοχα πολέμησε
στό Λάλο καί στήν Πάτρα. Τήν δεύτερη, γιά τήν νομική
του κατάρτιση διωρίοτηκε Μινίστρος (υπουργός) τοϋ Δι
καίου. Τήν τρίτη, τό 1823, άπό έθνική, πολεμική καί πο
λιτική πρόβλεψη γιά νά έπιτευχθή ή συμφιλίωσι τών άντιμαχομένων καπεταναίων τής Ρούμελης καί γιά νά άποτραπή ό έπικρεμάμενος κίνδυνος, πού άπειλοϋσε τήν Στερεά,
προκρίθηκε "Επαρχος Μεσολογγίου, άφού πρώτα τιμήθηκε
μέ τό βαθμό τοϋ στρατηγού.
Ά π ό τήν περίβλεπτη αυτή θέσι τοϋ Έπάρχου τής ιε
ρός πόλεως τοϋ Μεσολογγίου, πού ήταν «κλειδί τής Ρού
μελης καί τοϋ Μόριά Καλώνα», άλλά καί τό καρφί στά μά
τια τών Τούρκων, στέλνει ό ΜετοΕάς τήν παρακάτω (Ά ρ χείον τής Ιστορικής κοί 'Εθνολογικής
Εταιρείας, άριθ.
15176) άνέκδοτη έπιστολή του:

Εύγεν έσχατε Κύριε,
Μέ τό φθάσιμόν μου έδώ, ώς έπαρχος τής Αιτωλίας καί
’Ακαρνανίας καί Γενικός έπιβλεπτής τής Δυτικής Χέρσου Ε λ 
λάδος, δέν μπόρεσα νά σάς γράψω, διότι στενά εδρών άποκλεισμένον τόν τόπον καί φροντίδας πολλάς τών μεγάλων έτοιμασιών τού έχθροΰ κατά τήν ξηράν, δέν μού έστάθη δυνατόν, διά
τήν έλλειψιν τής εύκαιρίας δι’ αύτό.
Έπληροφορήθην παρά τού κ. Παπαδάκη, δτι ή εύγένειά
σας φέρεσθε πάντοτε μέ τήν ιδίαν φιλογένειαν, τήν δποίαν έδείξατε άπό τής άρχής καί έλαβον μεγάλην εύχαρίστησιν. Ή
ύπερτάτη Διοίκηαις είναι καλώς πληροφορημένη διά τάς κα
λάς πράξεις τών Νησιωτών καί έλπίζει πάντοτε είς τήν βοήθειάν σας είς τούτο τό μέρος, ώς έπί τούτψ μού τό έφανέρωσεν. Τυχούσης τώρα τής εύκαιρίας, τού έπιφέροντος τό παρόν
Καπιτάνου, δέν λείπω νά σάς γράψω, φανερώνοντάς σας καί
τάς χρείας τού τόπου καί τήν σημερινήν κατάστασιν τών πο
λεμικών κινημάτων.
Ή έτοιμασία τού Ίοούφ πασιά είς τήν Πρέβεζαν, έναντίον τού μέρους τούτου, δέν εύδσκίμησεν. Έβασίλευσεν ή δι
χόνοια μεταξύ του καί τού Ίμέρ πασιά. Τό στράτευμά του
διεσκορπίσθη άφ’ έαυτού του καί μόνον είς τήν Βόνιτσαν εδρίσκονται Ιως έπτακόσιοι Τούρκοι. Ό τής Σκόντρας πασιάς,
έπαρρησιάσθη είς τά σύνορα τής Δυτικής Ελλάδος άπό τό
μέρος τής Θεσσαλίας, έκτύπησε τόν στρατηγόν Στουρνάρην είς
Άσπροπόταμσν, δστις άντεστάθη άνδρείως καί έπροξένησε
φθοράν είς τόν έχθρόν. Ή έλλειψις τών πολεμικών έφοδίων
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Μία Ε π έ τ ε ι ο ς
ΙΣ ΗΜΕΡΕΣ πού πέρασαν, συνεπληρώθησαν 51 χρόνια, άφ’ ότου ή ’Αστυ
Τ
νομία Πόλεων, νέος άκόμα θεσμός, έγκατεστάθη στο μεγαλύτερο λι
μάνι τής χώρας, τον Πειραιά.
ΤΗταν μιά έποχή, πού ή Ελληνική Πολιτεία, παρά τις δυσχέρειες καί
τις έθνικές συμφορές, προσπαθούσε νά έκσυγχρονισθή κατά τό δυνατόν, με
πρώτο στόχο τον νευραλγικόν τομέα τής δημοσίας τάξεως και άσφαλείας.
Ύπό τό πνεύμα αύτό, τήν 27ην Μαΐου τού 1923, ή νέα ’Αστυνομία άνέλαβε τά υψηλά καθήκοντά της, έπειτα από μιά σεμνή τελετή καί μέ τις εύχές όλων γιά προκοπή καίέπιτυχία. Τό γεγονός πανηγυρίστηκε, σάν άπαρχή
προόδου καί έκπολιτισμοΰ τού Πειραιώς. «Λώρον τού Κράτους προς τήν
πόλιν», έχαρακτήρισαν πολλές έφημερίδες τήν έπέκτασι τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί στο έπίνειο τής Πρωτευούσης, μετά τή θριαμβευτική πορεία
της στήν Κέρκυρα καί άργότερα στήν Πάτρα. Καί άλλες συμπλήρωναν
πώς «...ή ’Αστυνομία Πόλεων είναι ή ζώσα σφραγίς τού πολιτισμού, είναι
ό,τι υποδεικνύουν αί έπιστημονικαί έρευναι σειράς έτών έπί τού προβλή
ματος τής συγχρόνου άστυνομεύσεως μιάς πόλεως· είναι ό,τι άπαιτεΐται
διά μίαν έμφάνισιν πολιτισμένης πόλεως· είναι έν τέλει, ή έπιστημονικωτέρα συστηματοποίησις τής μέχρι τοΰδε γνωστής αστυνομικής υπηρεσίας».
"Ομως, πολλά άλλαξαν άπό τότε. Ό Πειραιάς, τό μικρό μεσογειακό
λιμάνι μέ τούς «τεκέδες» καί τά κακόφημα κέντρα, τά μικρομάγαζα καί τις
σύνοικίες μέ τό άνατολίτικο χρώμα, έγινε ή σύγχρονη Ευρωπαϊκή μεγαλούπολις, διεθνές κέντρο εμπορίου, βιομηχανίας καί τουρισμού. Οί υπόχρε
ο σε'ς τής ’Αστυνομίας αύξήθηκαν στο δεκαπλάσιο. Νέοι άνθρωποι, νέες
συνθήκες, νέα προβλήματα. Τό μικρό μονώροφο σπιτάκι άντικατέστησε ή
πολυκατοικία, τό άπαίσιο αύτό κατασκεύασμα τού καιρού μας, στο όποιο
πολύ δύσκολα φθάνει τό μάτι καί τού πιο έμπειρου άστυνομικοΰ. Πολυτελή,
«πρώτης κατηγορίας» ζαχαροπλαστεία πήραν τή θέσι τών καφενέδων τής
Τρούμπας καί τού λιμανιού. Καί τούς μικρεμπόρους τού «άργού θανάτου»
διαδέχτηκαν όργανωμένες συμμορίες, πού διαθέτουν πολυτελή κόττερα καί
όσα χρειάζονται άλλα «μέσα», γιά τή διακίνησι τού «προϊόντος». Τή νέα
κατάστασι άντιμετώπισε όμολογουμένως ή ’Αστυνομία τόσο αποτελεσμα
τικά, ώστε νά τύχη, ιδίως γιά ώρισμένες έπιτυχίες της, διεθνούς άναγνωρίσεως. Δεν περνά άληθινά ήμέρα, πού νά μή άσχοληθή ό τύπος μέ τή μία ή
τήν άλλη άπό τις άστυνομικές Υπηρεσίες τού Πειραιά. Αύτά, σάν έλάχιστη
προσφορά στή θύμησι τής 27ης Μαΐου καί στήν ύπερπεντηκονταετία μιάς
έκλεκτής δημοσίας 'Υπηρεσίας. Τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς.
Μιάς 'Υπηρεσίας, τής όποιας οί ύπάλληλοι, μέλη τής μεγάλης ’Αστυνομι
κής οικογένειας, διεκρίθησαν ανέκαθεν, γιά τήν έργατικότητα, τήν έπιστημονική κατάρτιση τή δικαιοσύνη, τήν τιμιότητα καί τήν ύψηλή περί κα
θήκοντος συναίσθησι. Πάνω άπό πενήντα χρόνια, στάθηκαν θεματοφύλακες
τών συμφερόντων τού λαού μας, διώκται καί τιμηταί κάθε μορφής παρανο
μίας, ύψηλόφρονες καί άπτόητοι, ύποδείγματα ήθους καί άρετής.
"Ενα «εύγε», ένα μεγάλο «εύγε» τούς άξίζει.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α'

ήνάγκασε τδν στρατηγόν τούτον νά τρκβηθη, διά νά κυβερνήυη, λογον τών σωτήρων της. Πρέπει νά μείνετε βέβαιοι, κύριε,
δοον λαόν ήδυνήθη, εις τά ένδότερα της ϊπικρατείας. Ή πε- δτι σήμερον ή διαφέντευσις τής πατρίδος κρέμαται άπδ τήν
ρισσοτέρα δύναμις τού έχθρού Ιπεσεν έξαίφνης εις τά "Αγραφα. προμήθειαν τών μετρητών καί δσα κακά πάσχει, άπδ τήν τού
Διά τδ άνέτοιμον τού μέρους έκείνου έπέρασε χωρίς Αντίστα των ένδειαν προξενοΰνται. ’Ανάγκη είναι λοιπόν, δλοι οί έξω
σιν, μάλιστα έπροξένησε καί φθοράν καί έπλησίααεν είς τδν Αδελφοί, νά συνδράμωσιν είς τήν χρηματικήν ταύτην Ανάγκην,
Βάλτον. Έ κεΐ τδν έπρόσμεναν μέ γενναιότητα, ώστε έστρεφε διά νά σώσωμεν τδ πρσπύργιον τούτο τής Ελλάδος.
τά νώτα καί διευθύνθη είς Καρπενήσιον. "Ελαβα τά άνήκοντα
Γράφετέ μου συχνά, είδοποιούντες καί κάθε νέσν δπού
μέτρα διά τήν Ασφάλειαν τής πατρίδος καί πληροφορηθείς, δτι λαμβάνετε, ώς καί έκ μέρους μου δέν θέλω λείφει καί μέ τδ
8λη ή δύναμις τού ΙχθροΟ έκρέματο άπό τήν εΰδοκίμησιν τού προσήκον σέβας σάς άσπάζομαι Αδελφικώς.
σώματος τού Σκόντρα, έξεστράτεοσα έδώθεν τδ σώμα τών Σου
λιωτών, πρδς τά τέλη τού ’Ιουλίου, έπί κεφαλής τοΟ δποίου
Μβσολόγγιον τήν 18 Αύγούστου 1823
ήτον δ Αθάνατος Μάρκος Μπδτααρης καί άλλοι στρατηγοί. Έ συνάχθησαν μαζί των καί 8λαι αί πλησιόχωροι δυνάμεις καί
Ό Αδελφός
έπλησίασαν είς τδν έχθρόν. Τήν νύκτα τών 8 τοθ Αύγούστου,
Κ. Μεταξάς
είς τδ έξημέρωμα τών 9, δ στρατηγδς Μάρκος Μπότζαρης μέ
τούς καλλίτερους τού σώματός του, σχεδόν 240, έμβήκεν είς
Ή κατά πάντα άξιόλογη αύτή έπι στολή, άιρήνει κάτι
τδ στρατόπεδον τοθ έχθροδ καί έκαμε μεγάλην φθοράν κατα
σφάζοντας πολλούς, βοηθούν των καί άπδ τά άλλα μέρη τών άδιευκρίνιστο, πού δάν άνευρέθη άκόμη. Τούτο είναι τό
λοιπών στρατηγών. Ή μάχη έστάθη φρικτή. Ό έχθρδς ήτον άνομα τού 6ποδέκτου της. Πουθενά δέν άναφέρεται, ποιός
δυνατδς άπδ πέντε χιλιάδες. "Ολοι οί "Ελληνες οίτινες έλα- είναι ό *Εύγενέστστος κύριος-, στον όποιο Απευθύνεται.
βον μέρος είς αυτήν, 8έν έφθανΟν τούς τετρακοσίους. Ό στρα Βέβαιο είναι άτι όπεστάλη ατά Ίό νια νησιά. "Ισως στούς
τηγδς Μάρκος Μπότζαρης ένοπλος κατέαφαττε τδν έχθρόν καί Κοργιαλένιους στήν Κεφαλλωνιά, οί όποιοι συχνά - πυκνά,
μέ τδ παράδειγμά του ένεψύχωνε τούς Ακολούθους του. Τούτος βοηθούσαν τάν άγώνο μέ χρήματα καί έφόδια. Πιό πολλές
έπληγώθη είς τήν μέσην καί διά νά μή δειλιάση τδ στράτευμα, όμως είνσι οί πιθανότητες νά έστάλη σέ διοπρεπεϊς Ζακυνέστάθη είς τδν τόπον δπού εύρέθη καί πληγωμένος έπολέμει.
θίους, πού καί κείνοι δέν υστερούσαν σέ ποικιλότροπη συμ’Ενώ ή συμπλοκή έγίνετο μάλλον περισσστέρα καί δ έχθρδς
παράστοσι,
άπως ήτον ό Διονύσιος ό δέ Ρώμας, — (ατό άρέμελλεν άφεύκτως νά δοθή είς φυγήν,-μία πάλλα τουφεκίου
έκτυπη σε τδν στρατηγόν είς τδ μέτωπον καί έμεινε φονευμέ- χεϊο τσο, πού τό έξέδωκε ό Δ. Καμπούρσγλου τό 1901,
νος. Οί Σουλιώται μετά τδν θάνατον τού στρατηγού έξηκολού- δέν περιέχεται ή έπισταλή), - ό ίατροχειρουργός Π. Στε
θησαν τήν μάχην διά μιανήμιοη ώραν, άλλ’ δλίγον κατ’ δλί- φάνου, ό Κ. Δραγώνας κ.ΰ. Τις πιθανότητες αύτές ένισχύει
γον πληροφορηθέντες, έτραβήθησαν τακτικώς καί έμειναν είς καί τό ότι, τήν έπιστολή αυτή έδώρησε στήν Ιστορική καί
τήν τοποθεσίαν τους. Ό κύριος Κωνσταντίνος Μπότζαρης έ- Εθνολογική Έτσιρείο τό 1896 φιλογενέστατος Ζοκυνθιμεινεν είς τδν τόπον τού Αδελφού του καί έβάστηςε τδ στρα νός καί ίστοριικός έρευνητής μέ έξοχο συγγραφική δραστη
τόπεδον· τούτος δίδει χρηοτάς έλπίδας τής πατρίδος, δτι δέν
είναι τού Αδελφού του κατώτερος. Έ κ τού σώματος τού στρα ριότητα, ό Λεωνίδας Χορ. Ζώης. Έκεϊθεν, λοιπόν, άπό τό
τηγού, έμειναν φονευμένοι είς τδν τόπον τής μάχης δώδεκα όλάνθιστο νησί, τών άείποτε ευγενικών πράξεων καί αισθη
άλλοι ήρωες, έπληγώθησαν καί σχεδόν τριάκοντα. ’Εκ τών μάτων, άνομένετσι ή διευκρίνισι τού άπομένοντος σκοτει
j
λοιπών στρατηγών δ χαμδς έστάθη πολλά δλίγος. Ό έχθρδς νού σημείου.
έλαβε πολλούς φονευμένους καί πληγωμένους, τών δποίων δ
Γιά τόν Μεταξά, άξιομνημόνευτο είναι καί τούτο: Ό 
Αριθμός ύπερέβη τούς χιλίους. Λάφυρα επήραν οί Σουλιώται ταν τό 1826 διωρίστηκε Γενικός Διοικητής Κυκλάδων, βρή
άπδ τδν έχθρόν 850 τουφέκια καί 1200 πιστόλες τών φονευ- κε στήν Πάρο έρημη καί πεντάρφανη μιά τουρκοπούλα μέ
μένων, έπτά χιλιάδες πρόβατα, διάφορες τροφές, πολεμικά
έφόδια καί πολλά άλλα πράγματα, δκτώ σημαίας καί ύπέρ τά τόν μικρότερο άδελφό της, άπό περιφανή όθωμανική οικο
χίλια άλογα καί μουλάρια. (Σημ. "Ολα αύτά τά λάφυρα, οί γένεια τού Μόστρα. Έφρόντισε νά βσπτισθούν καί τά πασημαίες, οί αιχμάλωτοι καί δλα τά μικρά καί μεγάλα ζώα, ράδωκε στήν οικογένεια τού φίλου του Δημητρακόπουλου,
συνεπλήρωναν μέ τήν ακολουθία τους, τήν θριαμβική πομπή στήν ’Αντίπαρο, γιά νά τά προοτατέψη. Σάν ξαναπέραοε
τής κηδείας τού Μάρκου). Ό έχθρδς έτραβήθη είς δυνατωτέραν άπό έκεϊ, στά 1828, είδε πώς ή νεοφώτιστη Ελένη ήταν
θέσιν, τδ δέ στρατόπεδόν μας ένεδυναμώθη καλλίτερα. Ή έν μιά σεμνότατη κοί όμορφη παρθένα, τήν διάλεξε γιά σύν
δοξος αύτη μάχη έμπόδιαε τήν δρμήν τού έχθροΰ καί έταπεί- τροφο, τήν παντρεύτηκε καί κείνη, γιά άνταπόδοσι, μαΖΙ
νωσε τήν ύπερηφάνειάν του, Αλλ’ ήμεΐς έχάσαμεν ένα ήρωα,
μέ τήν άγάπη της, τού χάρισε όκτώ παιδιά.
τδν δποίον πρέπει νά κλαόση κοινώς δλη ή Ε λλάς.
Καί κάτι άκόμη, τελευταίο. Στά γεράματά του, ό ποΌ πολυκαιρινός θαλάσσιος Αποκλεισμός μάς έστενοχώρησε πολλά, μάλιστα άπδ πολεμικά έφόδια καί περισσότερον άπδ λύαθλος στρατηγός, ύπουργός καί Γερουσιαστής, έπιασε τό
μολύβι, δπού έχομεν παντελή έλλειψιν. Μάς λείπει καί σι κοντύλι καί άρχισε νά ίστορή τά δσα έΖησε καί είδε. Μέ
τάρι έπειδή είς τούτο τδ μέρος, διά τήν παρελθούααν εισβο τήν ένωσι τής Έπτονήσου, πήγε στό Αργοστόλι, γιά νά
λήν τού έχθρού, δέν έσπειραν. Άπδ κανέν άλλο μέρος δέν χαρή τήν πατρίδα του έλεύθερη, νά συμπλήρωσή τήν συγ
ήμπορούμε κατά τδ παρόν νά πραμηθευθώμεν, είμή άπδ τήν γραφή τών άναμνήσεών του καί γιά νά ταφή στόν τόπο
φιλογένειάν σας καί διά τδ σύντομον διάστημα καί διατί είμεθα του. Τά δσα έγραψε, τά «’Απομνημονεύματά» του, τά έξέείς ένδειαν μετρητών.
δωκε μετά τόν θάνατό του, στά 1878, ά γιός του, ιατρός,
Σάς συντροφεύω είκοσι Ιξ χιλιάδων γροσίων έθνικάς δ- Έπομεινώνδας. Άνστυπώθηκσν τό 1956 άπό τήν Βιβλιο
μολογίας, διά τήν έξαργύρωσιν τών δποίων, παρακαλώ, δλους
τούς φιλογενείς διά μέσον σας, νά πρσθυμοποιηθώσι διά νά θήκη Γ. Τσουκαλά, άριθ. 6 κοί άξίΖουν τόν κόπο. Είναι
"Ετσι, όλες του οί πράξεις φανερώνουν
βοηθηθή τδ προπύργιο; τούτο τής Ελλάδος καί άς μείνουν βέ περισπούδαστα.
βαιοι, δτι άπδ τήν συνδρομήν τους κρέμαται ή σωτηρία μας. ’Αγωνιστή, μέ ικανά δείγματα φιλοπατρίας, σωφροσύνης,
’Επειδή δέ καί δ Αποκλεισμός δλιγώστευσε, καθότι δ Εχθρι άνδρείας καί ίπποτισμού.
κός στόλος άνεχώρησεν έδώθεν, έμειναν δέ έδώ μόνον μερικά
Κοί τώρα, ύστερα άπό τά παραπάνω, μπορεί νά είπωΆλτζερίνικα, έμπορεϊτε μέ εύκολίαν νά μάς στείλετε τά χρεια θή, ότι κάτι τέτοιες πάναγνες, πονενάρετες καί πάλλευκες
ζούμενα. ’Εκείνα δπού περισσότερον άπ’ δλα μάς Αναγκαιοΰσι μορφές, σάν τόν Ήσαία τών Σσλώνων, πού είναι ό μονα
καί χωρίς’ τά όποια κινδυνεύομεν, είναι: ένα μέρος είς μετρη
τά, διά τήν έξοικσνόμησιν τών μισθών τών Ανδρείων Σουλιω δικός ’ Επίσκοπος ό όποιος έπεσε πολεμώντας στήν γέφυρα
τών, μερικόν μολύβι είς λάμας καί μερικόν σιτάρι ή άλεύρι. τής Άλομάνας, τόν Διάκο καί τόν Μάρκο, έγιναν τό μέτρο.
At’ αύτά τά Αναγκαιότατα είδη, ή πατρίς Αφιερώνεται είς τήν Καθιερώθηκαν. ΚΓ άπό αύτές, όλο καί παίρνει τό "Εθνος
φιλογένειάν σας καί σάς βέβαιοί, δτι τά όνόματα τών είς τάς δύναμι καί τις άναπροβάλλει, ότσν Ζυγώνει ό, όποιος καί
χρείας της συντρεχόντων, θέλει τά καταγράψει είς τδν κατά νά ’ναι, έχθρός.
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Ρ ΙΣΤΟ Σ ό κάϊκσής ήταν έκατό
Ο ΑΟτά
έκατό "ΕλλΓ>νας: Τίποτα, έξω
6πό τό Θεό καί τήν Πατρίδα, δέν έβαΖε
άπάνω άπό τό φιλότιμο. Μήτε τό χρή
μα, μήτε δόξα, μήτε τήν οικογένεια άκόμα καί τή φιλία. Τόν ούρανό μέ τ' άστρα
νό τοΰταΖες, δέν έλεγε νό φύγη άπό τή
γραμμή πσΰχε χαράξει άπό τά νιάτα του.
'Από τότε πού γιό τό φιλότιμο έπαιξε
μονά - Ζυγά τήν προκοπή του κ' έμεινε
ατό δρόμο. Καλά πού βρέθηκε ένας χρι
στιανός καί τόν μάΖεψε. Ήτανε γειτόνοι, γνώριμοι. Μεγσλύτερός του ό άλ
λος, ό άρχοντονοικοκύρης Σεβαστός μέ
τ' άνομα, δέν είχε πολλά πάρε - δώσε
μαΖί του. Μιά καλημέρα, τίποτ' άλλο.
Μά όταν δυστύχησε ό Αριστος, τόν πή
ρε στήν δούλεψί του. Αύτός τόν βοήθη
σε νά γίνη άπό μούτσος πρώτης γραμ
μής γεμιτΖής, αύτός άργότερα τού δά
νεισε λεφτά καί πήρε τό καΐκι. "Επειτα
ξε-πετάχτηκε γοργά, άγόρασε μεγαλύτε
ρο καράβι κι' έφτασε έκεϊ πού έφτασε.
Γιατί κ' έξυπνος ήτανε κι άξιος. Πρώτος
έκεΐνος σκέφτηκε νά πάη στή Μαύρη
Θάλασσα καί νά κουβαλήση ξυλεία. Πιά
στηκε άπό τό πρώτο κιάλα τοξίδι. Τό
πολύ όμως χρήμα τό κέρδισε όταν έσωσε
ένα πλεούμενο πού κινδύνευε νά ναυαγήση. Ήτανε μέσα ένας σπουδαίος τραπεΖίτης άπά τήν Πάλι, κι' αύτός τόν πή
ρε στά χέρια του καί τόν σήκωσε ψηλά.

Α

"Οσο τυχερός όμως ήτανε πιά ό "Α·
ριστος, τόσο άτυχος στάθηκε ύστερα
άπό μιά Ζωή χαρισάμενη ό Σεβαστός.
Δύο καράβια του βουλιάξανε έξω άπό
τήν Κρήτη τά στούκας τών ναΖίδων καί
τό τρίτο, τό στερνό του, σμπαραλιάστη
κε σέ κάτι ξέρες άπό στραβοτιμονιά.
Γιατ' ήταν άρρωστος τότε κ' είχε βάλει
κάποιον άτΖαμή στό πόδι του, μιό καί μέ
τού πολέμου τήν ταραχή δέ βρισκότανε
καλύτερος. Ή λευτεριά τόν βρήκε χήρο
μ· ένα δωδεκάχρονο άγόρι. Ή γυναίκα
του -πέθανε ψιθυρίζοντας: «τό παιδί καί
τά μάτια σου!» Σά μάννα τό λάτρευε
κείνο τό πλάσμα, κι άν δέν τις έταΖε
πώς θά τού παραστεκότανε σ' όλη του
τή Ζωή δέ θδβγαινε ή ψυχή της.
*
**

"Οταν ό "Αριστος, πού έλειπε στή Μ.
Ανατολή ώς τήν άπελευθέρωσι, γύρισε
στό νησί κ' έσοθε τήν κατάντια τού εύεργέτη του φαρμακώθηκε. Τον είχε άφήσει πλούσιο κ' εύτυχισμένο καί τόν
ξανάβρισκε χηρευάμενο κι άπένταρο.
"Εκλαψε σάν άδελφή του τήν καπετά
νισσα, ένοιωσε σάν δικό του τόν καη
μό τού Σεβαστού. Τρεις φορές κίνησε
νά πάη στό σπίτι του, όπου ήτανε κλει
δαμπαρωμένος, νά τάν ίδή, καί τις τρεις
πισώστριψε. Δέ βάσταγε ή καρδιά του
νά τόν άντικρύση. Πήρε τέλος τήν ά-

πόφασι, πήγε. 'Αγκαλιαστήκανε σφιχτά
κ' έμειναν κλαίγσντας άντάμα ώρα πολ
λή. "Επειτα ό "Αριστος έβγαλε ένα πα
κέτο τσιγάρα, καπνίσανε, πιάσανε τήν
κουβέντα. Μέ τρόπο, γιατί ήξερε πόσο
λεπτό κ' εύαίσθητο ήταν τό «άφεντικό»,
καθώς ουνήθιΖε νά τόν λέη, τόν βεβαίω
σε πώς είχε κατά μέρος κάμποσες χρυ
σές λίρες καί τόν παρακάλεοε νά δεχθή
ένα μέρος άπ' αύτές.
— "Ετσι, προσωρινά, ώσπου νάρθουν
καλύτερες μίέρες.
Γιατί, δέν μπορεί,
θάρθουνε σίγουρα, τώρα πού ή 'Ελλάδα
μας έγινε μέ τήν αυτοθυσία της τό κα
μάρι όλου του έλεύθερου κόσμου, τώρα
πού οί μεγάλοι τήν έχουνε στήν καρδιά
τους, είπε.
Τόν έκοψε. Μήτε πίστευε πώς θά
μάς θυμότανε πιά κανένας — δέν είχε
τήν παραμικρήν έλπίδα, τούς ήξερε κα
λά — μήτε ήθελε ν' άποδεχθή τήν προσ
φορά του. Θά τά κατάφερνε μόνος του.
Δέν είχε δά μείνει καί στό δρόμο: Τοΰμεναν κάτι ρίΖες έλιές, ένα άμπελάκι....
Τού κάκου έπέμενε ό "Αριστος, τού
κάκου -πάσχισε νά τόν πείση. “ Εφυγε σέ
ψυχική κατάστασι χειρότερη άπό κείνη
-πού είχε όταν πήγε. Τότε τούλάχιστσν
έτρεφε κάποιον έλπίδα. Πίστευε πώς θά
-κάνη ένα καλό, κι αύτό τοϋδινε κουρά
γιο. Τώρα όμως δέν έβλεπε φώς άπό
πουθενά. Ή άρνησι τού Σεβαστού, τό
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πείσμα του, τόν έκαναν νά βουρλίζεται.
"Ετσι λοιπόν αυτός ό άνθρωπος προτι
μούσε νά στεγνώνη στό πόδια του μόνο
καί μόνο γιά νά μην πάρη κα,μμιά ύποχρέωσι; Κι άπό ποιόν; Από κείνον πού
του χρωστούσε τά πάντα!
Τήν άλλη μέρα βρήκε μέ μεγάλη δυ
σκολία ένα άρνί, ψώνισε άπό τήν άγορά καί κάτι άλλα φαγώσιμα, καί τάστειλε στό σπίτι τού Σεβαστού μ' ένα ση
μείωμα πού έλεγε πώς τό βράδυ θά πή
γαινε νά φάνε μαΖί. Έτρεμε μπάς καί
τού τά γυρίση πίσω — ήταν άΕιος νά τό
κάνη — γι' αύτό σκαρφίστηκε τούτο τό
κόλπο. Κ' έπιασε: τό παιδί ποϋχε στεί
λει τού είπε πώς «τ' άφεντικά» θά τόν
οεριμένη άπό νωρίς.

ΑΜΑ ΕΦΥΓΕ ή γειτόνισσα πού τούς
είχε περιποιηθή καί τό παιδί πήγε γιά
ύπνο, κάθισαν σί δυό τους στό παραγώνι καί πιάσανε τή συΖήτησι. Ξεθαρρεμέ
νος άπό τό δέξιμο τών δώρων του ό
"Αριστος, άρχισε νά μιλάη Εανά γιά τις
λίρες, πού τού περισσεύανε. Ή άπάντησι ήταν ή ίδια κι αύτή τή φορά; «"Οχι,
όχι, όχι! Έφυγε πικραμένος Εανά. 'ΑναλσγίΖσνταν τή θέσι τού Σεβαστού καί
φοβότανε πώς έκείνη ή άκαταδεΕιά του
θά τόν έκανε συντρίιμια. Γιατί μήτε ή
ταν σέ θέσι νά βρή μιά δουλειά πού νά
τού ταιριάΖη, μήτε είχε τίποτα· εισοδή
ματα άΕιόλογα. Οί λίγες έλιές καί τό
άμπελάκι δέν έφταναν ούτε τό ψωμί νά
τού έΕασφαλίσουν. Μά κι αν τά πούλα
γε, όσα θάπιανε δέ θά ήσαν άρκετά ούτε
γιά ένός χρόνου Ζωή τών δυονών τους,
άφοϋ τό παιδί ήταν άκόμα μικρό καί τί
ποτα δέ μπορούσε νά κερδίΖη.
"Αφησε νά περάσουν λίγες μέρες, καί
τήν παραμονή τ' "Αγιου - Κωσταντίνου
φόρτωσε ένα καροτσάκι μέ κρέατα, μέ
ΖαρΖαβατικά, μέ φρούτα, καί τού τάστειλε. Είχε τ' αναμά του τήν άλλη μέρα ό
Σεβαστός Κωσταντή τόν έλεγαν. "Η 
ταν λοιπόν ευκαιρία νά τόν έφοδιάση
μέ πράγματα χρήσιμα.
Φάγανε μαΖί τό μεσημέρι τής γιορτής,
πού δση λάμψι είχε στά χρόνια τά κα
λά, τάση μαυρίλα τώρα. Κ' έμεινε ώς
τό δείπνο ό "Αριστος. Ό γιός τού Σεβοστοΰ, ό Μηνάς, μέ δυσκολία κάθισε
λίγο μοΖί τους. Ή όρφάνια κ' ή Κατοχή
τό είχαν άλλάΕει αύτό τό παιδί— μπο
ρεί καί τής μητέρας τά χάδια. Δέν έκα
νε άλλο άπό τό νά
βρίσκεται ατούς
δρόμους, νά τριγυρνάη στό λιμάνι, νά
παίΖη πετροπόλεμο. Ό πατέρας του, τσα
κισμένος άπό τις απανωτές συμφορές,
είχε καταντήσει άβουλος. Δέ μπορούσε
νά τόν περιμαΖέψη. Κι άντί νά βρή πα
ρηγοριά στό μονάκριβό του, άφορμές
γιά νέες πίκρες εΰρισκε γιά και
νούργιες, καθημερινές στενοχώριες.
"Ολο τό δειλινό μιλούσε ό Σεβαστός
γιά τόν προκαμένο του, πού πήγε άργά
στό σπίτι κ' έφυγε μέ τήν μπουκιά στό
στόμα. Κι ολο Ζητούσε άπό τόν "Αριστο
νά τού είπή πώς έπρεπε νά φερθή, τί
νά κάνη γιά νά τόν φέρη στόν ίσιο δρό
μο, όσο ήτανε καιρός.
"Οχι γιά τόν
έαυτό του, μά γιά κείνον τόν ίδιο. Τί
θ' άπσγινότανε;
Είχε μεγαλώσει πιά,
καιρός ήτανε νά κάνη κάτι. Πώς όμως;
Ούτε νά τού βρή δουλειά ήταν εύκολο,
κι ούτε μπορούσε νά έλπίΖη πώς θά στέ
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ριωνε έτσι όπως είχε γίνει άνέμελος
καί τεμπέλης, δύστροπος κ' άνυπάκο υ ο ς ...
Σέ μιά στιγμή κατάφερε νά πή αύτό
πού είχε στά χείλη, μά δίοταΖε νά τό
έχφράση, άπό συστολή.
— Πάρτονε μαΖί σου, "Αριστε, μάθε
του τή ναυτοσύνη, κάνε τον άνθρωπο.
Μονάχα σύ απορείς νά τόν σώσης, κι
αύτόν κ' έιυένα. . . Θά σού χρωστάω
μεγάλη χάρι.
Φάνηκε πρόθυμος. Ή τα ν άδύνατο νά
κάνη διαφορετικά. . . Μά συλλογίστηκε
πώς αύτό ήταν τό χειρότερο απ' ό,τι περίμενε νά τού Ζητήση «τ' αφεντικό».
Εόκολώτερα θά ίσιωνε ένα στραβό Εύλο
άπό τό νά κάνη γεμιτΖή τής προκοπής
αύτό τό άγρίμι. . .

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ άργότερα ό "Αριστος
ταΕίδευε στά νερά τής Κρήτης. Ή ταν
μαΖί του ό Μηνάς, πού μέ δυσκολία με
γάλη δέχτηκε νά γίνη μούτσος. 'Ακο
λουθώντας τής οδηγίες τού πατέρα του,
δέν τοϋδινε πολύ θάρρος.
Αντίθετα:
τόν έβαΖε νά κάνη δύσκολες δουλειές,
κ' είχε προστάΕει νά τού φέρνωνται ό
λοι κάπως αύστηρά. Είχε τήν έλπίθα
πώς μέ τήν πειθαρχία θά τόν άνάγκαΖε
ν' άλλάΕη χαρακτήρα, νά στρώση τού
κάκου! Πέρασε ή πρώτη βδομάδα,
πέρασε ή δεύτερη, ή τρίτη κι ό καλός
σου δέν έλεγε νά προσαρμοσθή. "Εκανε
βέβαια, ύποχρεωτικά, τις δουλειές —
κουτσά στραβά, — μά ήταν τέτοια ή διάθεσί του, πού προκολούαε άγανάκτησι.
— Δέν είναι προκοπή από δαΰτσν, εί
πε μιά μέρα στόν κυβερνήτη ό Δεύτε
ρος. Μήτε μέ τό καλό παίρνει χαμπάρι,
μήτε μέ τό κακό.
— “ Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Παιδί
είναι άκόμα. Σιγά σιγά θά σιάΕη, τού
άποκρίθηκε χωρίς νά τό έλπίΖη.
— Χμ! Νά τό ίδώ κά νά μήν τό πι
στεύω, ψιθύρισε φεύγοντας ό Δεύτερος.
"Αμα βγήκανε στό Ηράκλειο ό ” Αριστος βρήκε ένα γράμμα στό Πρακτο
ρείο. "Ηταν άπό τό Σεβαστό. 'Έλεγε
κάτι τυπικά καί στό τέλος ρωτούσε πώς
πάει ό Μηνάς. 'Όταν άνέβηκε στό κα
ράβι τόν κάλεσε. Τού είπε πώς ό 'πα
τέρας του ήτανε καλά καί τού σύστησε
νά τού γρόψη δυό λόγια. Έπειτα κάθησε στό μικρό σαλόνι, Ζήτησε χαρτί κι
άρχισε νά συλλογίζεται σάν τί άπάντησι έπρεπε νά δώση στό ρώτημα τού φί
λου κ' εύεργέτη του. Τί νά τού πή; 'Α 
λήθεια ή ψέματα; Ή αλήθεια θά τόν
έκανε πιό δυστυχισμένο άπ' ό,τι ήτανε
τό ψέμα θά τόν εύχαριστοΰοε προσωρι
νά, μά θάρχότανε μέρα πού θάπεφτε
άπό τά σύννεφα.
Κι αύτό θάτονε τό
χειρότερο!
Χάλασε μιά κόλλα χαρτί,
δύο, τρεις. Μή μπορώντας νά κσταλήΕη κάπου, βγήκε στό κατάστρωμα νά τόν
χτυπήση ό άέρας. "Εκανε πολλές βόλ
τες μέ βήματα άργά, βοριά, προσπαθών
τας νά βρή κάποια λύσι. Ξανακατέβηκε,
ήπιε ένον κοφέ, κάπνισε. Τέλος έτοίμασε ένα λιγόλογο γράμμα ποΰμοιαΖε μέ
δελφικό χρησμό. Τό παιδί, έλεγε, μεγα
λώνει. Κι άν σού μοιάση, θά προκόψη
δίχως άλλο.
— "Εγραψες στόν πατέρα σου; Ρώτη
σε τήν άλλη μέρα τό Μηνά. Κατέβασε
τό κεφάλι μουτρωμένος.

— Σέ ρώτησα: τοΰγραψες;
— Τί νά τού πώ: "Εκανε έΕαγριωμένος ό νεαρός κοιτάΖοντάς τον κατάματα
σά νάθελε νά τού Ζητήση τό λόγο.
"Εδωσε τόπο στήν όργή. Τού γύρισε
τήν πλάτη προστάΖσντάς τον νά πόη στή
δουλειά του.
*
**
ΠΡΕΠΕΙ ν' άλλάΕω ρότα είπε μέσα
του τ' άλλο πρωί ό κοπετόν "Αριστος.
Είχε άγρυπνήσει όλη νύχτα έΕ οίτίας
έκείνου τού τΖερεμέ. "Οχι πώς ένοιωθε
όγόπη, λύπησι έστω γιά δαύτον. Δέ θά
δίσταΖε νά τόν πετάΕει στή θάλασσα άν
ήταν Εένος. Γιατί καί τόν ίδιο τόν κακοκάρδιΖε κάθε τόσο, καί σ' δλο τό πλή
ρωμα φερνόταν έλεεινά. Μά ήτανε γιός
ένός σπουδαίου άνθρώπου, πού γιά χάρι
του θ' όΕιΖε νά κάνη καί τή μεγαλύτερη
θυσία. "Επρεπε νά τόν φέρη σέ θεογνω
σία μέ κάθε τρόπο, καί γιά τό δικό του
τό καλό καί γιά τού πατέρα του. Ονει
ρευότανε νά τόν δή γεμιτΖή σωστό, νά
τόν μάθη τή δύσκολη τέχνη τής ναυ
τοσύνης, γιά νά μπορέση μιά μέρα νά
γοληνέψη τήν τσρογ,μένη ψυχή τού
καημένου τού Σεβαστού καί νά τού
προσφέρη κάποια άνακούφισι οικονομι
κή.
Αμα Εεμπέρδεψε άπό τις πιό βασικές
δουλειές κλείστηκε στήν καμπίνα του,
ήπιε ένα κονιάκ κ' έμεινε κάμποση ώρα
σκεφτικός. "Επειτα Ζήτησε νά τού τόν
στείλουν.
— "Ακούσε, Μηνά, τού είπε μ' ένα σα
τανικό χαμόγελο στά χείλη. 'Απ' όλους
αύτούς πού έργάΖονται στό καράβι μο
νάχα σύ κ' έγώ είμαστε Υδραίοι. Καί
Εέρεις τί θά πή Υδραίος: Θά πή θαλασ
σινός άπό τά γεννοφάσκια του. Οί πρό
γονοί μας τά βάλανε κάποτε μ' όλάκερη
τήν 'Αγγλία. "Εσπασαν τόν άποκλεισμό
καί τροφοδοτήσανε τό Ναπολέοντα.
Πλουτίσανε, δοΕαστήκανε.
Τόν καιρό
τού Εεσηκωμοϋ χτυπήσανε τήν τούρκι
κη άρμάδα τόσες καί τόσες φορές, τή
σμπαραλιάσανε. Δέν Εέρω άν θάμαστε
έλεΰτεροι σήμερα δίχως έκείνους. Αύτοί ήμαστε πριν οί Υδραίοι, κι' αύτοί
πρέπει νάμαστε πάντα. Νά κρατάμε ψη
λά τό φλάμπουρο τής τιμής καί τής άΕιοσύνης. Έτσι ήταν κι ό πατέρας σου.
"Αν ή τύχη κι ό πόλεμος τόν κάνανε
φτωχό, τό μέσα πλούτος του μένει ά•πείραχτο. Πάσχισε νά τού μ οιά σης...
Τόν άκουγε προσεχτικά τό παιδί άσάλευτο μέ τά μάτια κατεβασμένσ. Δέν
είχε πιά τό πρωτινό ώργισμένο ύφος.
Φαινότανε σά νά θέλη νά κρατήση καλά
στή μνήμη του κείνα τά περήφανα λό
για πού ό καπετάνιος τάλεγε άργά, σταράτα, κουβεντιαστά, λές κ' ήθελε νά φανερώση όλη του τή λατρεία στήν τιμημένη γενέθλια γή καί στούς ήρωές της.
"Υστερα άπό λιγόστιγμη σιωπή συνέ
χισε σ' έναν τόνο διαφορετικό:
— "Εχεις νομίΖω μάθει ν' άνεβαίνεις
στό άλμπουρο. Σέ λίγες μέρες θά κάνω
έναν διαγωνισμό. Ό ποιος άπό σάς τούς
μικρούς θά φτάση πρώτος στήν κορφή
θά πάρη προαγωγή, κ' ένα όμορφο δώ
ρο: ένα καρσβάκι άσημένισ όμοιο μ' έκεϊνα τού Είκοσιένσ. Θέλω νάεισαι σύ ό
νικητής. Γιά τό Εοκουστό νησί μας, τή
Μικρή 'Αγγλία καθώς λέγανε τότε τήν
"Υδρα, γιά τόν πατέρα σου, γιά μένα.

Ti λές, θά τά κατοφέρης. Έγώ θά πρόστάΕω νά σέ άπαλλάΕουν άπό τις βαρειές δουλειές, γιά νά θρεθής οέ καλή
φόρμα. Μπορείς νά γυμνάΖεσαι όοο θέ
λεις, ν' άνεβοκατεβαίνης πολλές φορές
γιά ν' άηοχτήσης σβελτάδα. Δέν είναι
όμως σωστό νάχης έσύ μονάχα αύτό τό
προνόμιο. Τό ίδιο θά είπώ νά έπιτρέψουν
καί ατούς άλλους. "Ομως έσύ, Μηνά,
πρέπει άπό μόνος σου νά φρσντίσης
γιά τήν έΕάσκησι. Νά παιδευτής, νά παλέψης μέ τόν όέρα καί τό ύψος, νά κά
νης τό κορμί σου λάστιχο. . .
Ό γιός του Σεβαστού σήκωσε άποφοσιστικά τό κεφάλι, έρριΕε στόν καπε
τάνιο του μι' άστραφτερή, γεμάτη αύτοπεποίθησι ματιά, κ' είπε δυό μονάχα
λέΕεις:
— Θά νικήσω!
ΤοϋσφιΕε τό χέρι ό "Αριστος μ' όλη
του τήν καρδιά, γιατί μάντευε άπό τή
στάσι του μΓ άλλαγή καί μιά δική του
νίκη. Κ' έπειδή ή συγκίνησι δέν τόν ά
φηνε νά πή πολλά λόγια έκανε σιγανά
«'Αμήν», ένώ χαϊδεύσντάς του τόν ώμο
τόν έβγαλε έΕω άπό τήν καμπίνα.
*
**
Ο ΤΡΙΤΟ Σ πήγε τήν άλλη μέρα στόν
κυβερνήτη, χαιρέτησε μέ σεβασμό καί
είπε:
— Αύτός ό άνυπόταχτος μικρός, ό
ΖευΖέκας, παλάβωσε.
Ανεβοκατεβαίνει
τή σκοινένια σκάλα σάν πίθηκος. Ξέρω
πώς πρέπει νά γυμνάζεται τό κάνουν κ'
οί άλλοι, μά έκείνος τό παρακάνει. Φο
βάμαι μπάς καί πάθη τίποτα.
Ό "Αριστος χαμογέλασε, ένθουσιασμένος. Φρόντισε όμως νά κρύψη τή χα
ρά του. Είπε μονάχα:
— 'Αφήστε τον νά προγυμνάΖεται ό
πως νομίΖει. Είναι δικαίωμά του. "Οσο
γιά τόν κίνδυνο νά κακοπάθη, δέν άνησυχώ. Τά νιάτα έχουν δυνάμεις άπίστευτες. ..
Λ
Κ ΑΛΟ ΚΑΙΡΙΑΤΙΚΟ Π Ρ Ω ΙΝ Ο , γε
μάτο γοητευτικά χρώματα, γεμάτο γλύ
κα. Τό πλοίο ταΕιδεύει στά νερά τού
Άργοσαρωνικοϋ. "Εν' άνάλαφρο άεράκι
τού φέρνει
μυρωμένους χαιρετισμούς
άπό τό λεμονοδάσος, ό ήλιος, έπίτηδες
θαρρείς, είναι τυλιγμένος μέ διάφανες
άσημόγκριΖες γάΖες. Είναι σκόλη κι δλοι
φορούν τήν καλή τους στολή. Προσμέ
νουν άνηπόμονα νά ίδούν ποιος θά νικήση.
Ό καπετάνιος μέ τό χρονόμετρο στό
χέρι δίνει τό σύνθημα κι ό άγώνας άρχίΖει.
'Από τή πρώτη στιγμή γίνεται φανερή
ή υπεροχή τού Μηνά. Σκαρφαλώνει σάν
αίλουρος. Στό τέλος βγαίνει νικητής μέ
μεγάλη διαφορά άπό τούς άλλους.
Μέσα σ' ένα πανδαιμόνιο Εεφωνητών
καί χειροκροτημάτων οί κατάπληκτοι άπό
τήν άναπάντεχη έπιτυχία άντρες, πού
δέν τό περίμεναν άπ' αύτόν τόν άκαμάτη — βλέπουν τόν καπετάνιο ν' άγκαλιάΖη τόν νικητή, νά τόν φιλή καί νά τού
παραδίνη μ' ένθουσιασμό τό έπαθλο. Κι
ό Δεύτερος, πού είναι δεΕιά του, όκούει μετά κάτι σιγανά μισόλογα, πού λές
κι άθέλητα βγοίνουν άπό τά χείλη τού
κυβερνήτη:
— Τό φιλότιμο, δίχως άλλο. Τό φιλό
τιμο . . .

Έξαροιc
τ ή ς

θρασύτητος
κατά
κ

Τόν άρον τούτον έχρησιμοποίησεν εις
τήν Ελληνικήν Νομοθεσίαν ό Ν. 4000/
1959 «περί κατοστσλής άΕιοποίνων πράΕεων καί συμπληρώσεως τού άρθρου 6
Ποιν. Δικονομίας».
1. Κοινωνική θροσύτης είναι ή άνευλάβεια ώς πρός τήν έφαρμογήν τών νό
μων καί ή άπείθεια πρός τήν 'Ελληνικήν
Παράδοσιν, πού συνιστρ τό κοινωνικοπολιτικόν μας θεμέλιον. Οί άναρχικοί
είναι πρωτοπόροι εις τήν άνάπτυΕιν τού
φαινομένου αύτού, διότι αυτοί ένδιαφέρονται εις κλονισμόν παντός έλληνικοϋ
έθίμου, ύπό τήν γενικωτέραν τού όρου
σημασίαν, καί όχι τήν στενήν νομικήν
(άρθρ. 1, 3 Άστ. Κώδικος).
2. Μετά τά γνωστά φαινόμενα πού
προεκάλεσσν τήν έκδοσιν τού Ν. 4000/
1959, νεώτερα τοιαύτα έθεσαν τό θέμα
εις άκραν έπικαιρότητα, κυρίως ή διατήρησις παρά τών νέων μακρός καί θη
λυπρεπούς, μάλλον, κομμώσεως. Τό
προκείμεναν φαινόμενον έκαυτηρίασα
άπό τών στηλών τής «Εστίας» τής 26.
8.71, μέ άποτέλεαμα νόμιμον, έστω, τήν
άπογόρευσιν προκλητικής κομμώσεως
νέων — μαθητών Μέσης Έκπαιδεύσεως.
Τό θέμα άντιμετωπίσθη, κάπως.
3. "Ετερον φαινόμενον κοινωνικής
θρασύτητος είναι ή εις τά κοσμικά κέν
τρα διασκόρπισις χρημάτων, κατά τρό
πον πρσκαλούντα, άνευ λόγου, τούς κα
τόχους ισχνών βαλαντίων.
'Οταν έπληροφορήθην, άλως τυχαίως, μίαν τοιαύτην περίπτωοιν, τήν έφερα εις γνώσιν τών δημοσίων άρχών καί έΖήτησα,
άκάρπως, τήν έπέμθασιν τού Νομοθέτου (βλ. «Ελεύθερος Κόσμος» τής 29.
7.1972).
4. Είνοι πρός τιμήν καί τής 'Ελληνι
κής Χωροφυλακής καί τής Αστυνομίας
Πόλεων, αί όποίαι μοΰ έΖήτησαν σχετι
κά στοιχεία (ίδισιτέρως ό κ. Παπασωτηρίου, Διοικητής τού Η" Αστυνομικού
Τμήματος Α θηνών). Τό θέμα ήρευνήθη
έπσκριβώς, άλλ' έγώ έθεωρήθην «κα
κός» "Ελλην, διότι είχα τήν ειλικρίνει
αν καί τό θάρρος νά κατογγείλω τό γε
γονός καί μάλιστα δημοσία διά τού τύ
που καί δχι άνωνύμως.
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5. Αύτή, άτυχώς, είνοι μερικών 'Ελ
λήνων ή άποψις περί τής (άναγκαίας
συνεργασίας) μετά τών άστυναμικών άρ
χών, πρός πάταΕιν τού άδικήματος κλπ.
Εις τό σημεϊσν τούτο νομίΖω, άτι χρειά
ζεται κρατική διοφώτισις, ιδίως διά τού
ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως.
6. 'Υπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν,
ότι μέ τό νά άφήνωμεν άκόλαστον μίαν
κακήν πράΕιν, αύτή άποδυναμούται καί
έκφυλίΖεται.
7. Ημείς έχομεν, άντιθέτως, τήν άποψιν τής άμέσου καί σκληρός πατάΕεως πόσης παρανομίας ή καί κακής
συμπεριφοράς, έν τή έννοια τής «κοιωνικής θρασύτητος» τού μνησθέντος Νό
μου* κλπ.
8. Τό κύριον βάρος διά τήν μή πρόληψιν έκτροπής τών ΝΕΩΝ φέρουν οι
γονείς, παροθιάΖοντες, κατ' έΕακολούθησιν, τό όρθρσν 360 Ποινικού Κώδικος
(περί παραλείψεως έπσπτείας τών άνηλίκων), ώς άνέφερα εις τήν έν προκειμένω, μάλλον, άρμοδίαν Α ρ χή ν). Βλ.
καί άρθρ. 1502 § 1 'Αστικού Κώδικος).
9. Ή άδράνειά μας, ή, έστω, ή χλια
ρά άντιμετώπισις τών μακρυμόλληδων
έφερε τήν νέον έΕσρσιν ύπέρ κοινωνι
κής θρασύτητος, δηλ. τής άναιδεστάτης άπογυμνώσεως, δημοσία. Εύτυχώς
καί οί Αστυνομικοί Ά ρχαί καί τά Ποι
νικά Δικαστήρια έκινήθησαν άστροπιαίως
καί άπστελεαματικώς, ώστε νά έλπίΖπ
κανείς, άτι τό φοινόμενον αύτό θά θεωρηθή προσήκον, μόνον μεταΕύ παρανοϊ
κών . . .
Π. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σ η μ .:

* Ό Νόμος οδτος βέν είσήγαγε νέον εί
δος ποινικού άδικήματος, άλλ’ έπί ώρισμένων έν χφ νόμφ τούτφ άναφερομένων
ποινικών άδικημάτων, τήν κοινωνικήν θρασότητα έθεώρηοεν (ιδιαιτέραν) έπ'ίαροντικήν αιτίαν πρός έπιμέτρησιν τής ποινής,
ώς καί λόγον άπαγορεόοεως μετατροπής
τής ποινής ή τής 6φ’ δρον αότής έκτελέοεως.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
Κ Ω Ν /Ν Ο Υ ΧΡ0Ν0Π0ΥΛ0Υ
Α σ τ υ ν ό μ ο υ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1.

'Ορισμός
σ ε ω ς.

έννοι ας

Έποναστά-

'Υπό την έννοσν έπανάστασις, έν τή κοινή άραλογία, νοείται κυρίως ή έν γένει έΕέγερσις κατά
κρατούσης κοτοστάσεως, π,ρός βιαίαν μεταβολήν ίσχόοντος πολιτικοκοινωνικοΟ καθεστώτος — πολιτεύ
ματος, ή κατά δυνάστου ένός λαού, πράς άπελευθέρωσίν του. Μετσφορικώς, νοείται ώς έπανάστασις
καί πόσο άπόταμος μεταβολή τών παραδεδεγμένων
αρχών μιας έπσχής, έν τη έπιστήμη, τέχνπ, κλπ.
Έν τή εύρυτέρρ έπιστήμη της Κοινωνιολογίας, ώς
τοιούτης θεωρήσεως τής άνθρκυπίνης συμβιώσεως, ό
όρος έ π α ν ά σ τ α σ ι ς ,
ώς κ ο ι ν ω ν ι 
κόν
φ α ν ό μ ε ν ο ν — π ρ ά τ τ ε ι ν, σημαί
νει τό σύνολον τών τάσεων καί άγώνων έκείνων, οί
άποίοι έκδηλσύνται κατά τών δεδομένων ύπαρχούοης κοινωνικοπολιτικής καταστάσεως, παραδάοεως
καί πολλόκις καί αυτής τής ιστορίας, ώς μή άνταπακρινομένων πλέον ορός τάς νέας άνάγκας καί τάς
καθόλου άπαιτήσεις τού πολιτισμού ένός λαού, εις
τινα στιγμήν τής ιστορικής άνελίΕεώς του.
ΈμφανίΖεται, ούτως, ή έπανάστασις, έν τώ κοινωνιικώς γίγνεσθοι, ώς άντίδρασις κατά τίνος κοινω
νικής κρίσεως, τούτέστιν ώς Κοινωνική — Ιστορι
κή άνάγκη.
Ή ιστορία τών λαών μαρτυρεί, ότι αποτελεί αΰτη μίαν τών κυριωτέρων διαστάσεων τού κοινωνικού
άνθρώπου καί άνσμφιβόλως τήν ιστορικήν μας πρα
γματικότητα.
Ή ιστορία τών έπαναστάσεων, ώς κοινωνικών
φαινομένων, είναι αύτή αΰτη ή ιστορία τής έΕελικτικής πορείας τής άνθρωπότητος. Αί έπαναστάσεις
άποτελοΰν, όθεν, τά κατ' έΕοχήν έΕαιρετικά γεγο
νότα τών άνθρωπίνων κοινωνιών κοσμαγονικής έπιδράσεως.
Περαιτέρω, μορτυρείται άτι ή έν γένει έζέγερσις
— έπ ανάσ τ ασ ι ς ,
ώς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς
π ρ ά τ τ ε ι ν, έ Ε ά γ ε ι
τά ά τ ο μ ο ν
έκ
τής ά δ ρ α ν ε ί α ς
καί
ά ν τ ι κ οίνω
ν ικ ή ς σ ταο ι μ ό τη το ς
καί
οδηγεί
τούτο
άσ φαλώς
πράς τήν όδόν
τής ά ν α γ κ α ί α ς
έ λ λ ο γ η ς .
Αί έπανοστάσεις, ώς βασικοί ιστορικοί σταθμοί
τών διαφόρων λαών, είναι άπότοκοι ούχϊ προστυχόντων συνδυασμών γεγονότων ή άφορμών, άλλ' απο
τελέσματα μακρύς κυρίως διεργασίας είς τούς κόλ
πους μιας κοινωνίας, δι' ό καί οί έπιδράσεις των ά·
πσδεικνύονται ιδιαιτέρως σημαντικοί. Απορρέουν έκ

504

Β'

τού λαού καί άποτελοΰν πάντοτε τήν έμπράκτως έκδηλωθεϊσαν αύτοΰ θέληοιν, δι' έπιβαλλομένην αλλα
γήν πολιτικοκοινωνικήν — έθνικήν.
Δέν νοούνται, όθεν, ώς έπνσστάοεως τ ής έΕ ε τ α Ζ ο μ έ ν η ς
μ ο ρ φ ή ς
αί διάφοροι
μικροεΕεγέρσεις— στάσεις, ώς μή άφειλόμεναι είς
αίτια κοινωνικά ή έθνικά, πολλφ δέ μάλλον τά διά
φορα πραΕικαπήματα — κινήματα, άτινα δέν προέρχον
ται έκ τού λαού ή ικανής μερίδος αύτοΰ, άλλα δημιουργούνται είτε διά σφετερισμοΰ τής έΕουοίας ύπό
ένόπλων ομάδων, είτε δι' αύαιθέτου συγκεντρώσεως
είς τήν ύπάρχαυσαν πολιτικήν κατάστασιν πλειόνων
τών προβλεπομένων ύπό τού καταστατικού μιας πο
λιτείας έΕουσιών. Αναγκαίως δέ δέν θεωρούνται καί
δέν είναι επαναστάσεις οί έν γένει άναρχικαί— μηδενιστικοί κινήσεις, είδικώτερον δέ αί έκδηλώσεις πόσης
μορφής τής κομμουνιστικής ίδελογίας καί πράΕεως,
ώς έμφανίΖσνται είς τήν σύγχρονον τούλάχιστον έποΧήν.
Γενικώς είπεϊν, ή έΕέγερσις ένός λαού, έν τφ
συνόλω του ή σημαντικής μερίδος αυτού, πράς άνατροπήν καθεστηκυίας τάΕεως, αποδίδει τήν πρα
γματικήν σημασίαν καί τό ούσιώδες χαρακτηριστικόν
τής έν χρήσει έννοιας τής έπαναστάσεως, πράς προσ
διορισμόν καί διατΰπωσιν τών έν γένει πολιτικοκοι
νωνικών μεταβολών. Κατ' έπέκτασιν, διά τής αύτής
έννοιας, αποδίδονται καί αί αιφνίδιοι μεταβολαί θεω
ριών Ιδεών καί δογμάτων, ίδίρ έν τή έπιστήμη καί
τέχνη, πράς δήλωσιν θεμελιώδους άλλαγής ή μετα
τροπής αρχών, έφ'ών έστηρίΖετο κυρίως ώρισμένη
αύτών κατάστασις.
Είδικώτερον, έν τή έπιστήμη τής Πολιτειολογίας,
ώς τοιαύτης θεωρήσεως τού θεσμού τής πολιτείας,
ώς κοινωνικού καί νομικού φαινομένου, χ α ρ α 
κτηρί ζεται
ώς έπανάστασι ς,
συ
νήθως,
ή β ι ο ί α
ά ν α τ ρ ο π ή
τού
ί σ χ ύ ο ν τ ο ς
έν
δ ε δ ο μ έ ν ο ι
χρόνΐιΐ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς ,
διά τής καταλύσεως τών
νομίμων κρατικών έΕουσιών, πράς δέ καί πόσα άπόπειρα τοιαύτης μεταβολής, έν άλλοις δέ λόγσις ή
βιαία μεταβολή τού πολιτικού βίου ένός λαού, δι'
άνατροπής έν όλω ή έν μέρει τού πολιτεύματος αύτοΰ.
2.

' Επαναστατι κή
μ ό Ζ α— Ψ υ χ ο λ ο 
γία
άρνητισμοϋ.

'Ιδιαιτέραν έν προκειμένω σημασίαν, πράς εύχερεστέρσν κατανόησιν τού κοινωνικού φαινομένου τής
έπαναστάσεοις, έχει ή σχετική περί σχηματισμού καί
ψυχολογίας τής κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
ό μ ά δ ο ς—
μ ά Ζ η ς θεωρία καί παρατήρησις, είδικώς δέ ή
τοισύτη περί ά ρ ν η τ ι σ μ ο ϋ
αύτής.

Ό ψυχολογικός κόσμος έκάστου άτόμου σχημα
τίζεται κατ' άνογκαίον καί άναπότρεπτον άντανάκλασιν έκ τής κοινωνικής θέσεως καί έπί τη 6άσει καί
συνορτήσει πρός τάς ειδικός άντιδράσεις τοϋ φυσι
κώς δεδομένου ψυχολογικού μηχανισμού αυτού έν
οχέσει πρός τό κοινωνικόν περιβάλλον του.
Ή σχέσις τού άνθρώπου πρός τό περιβάλλον— τού
άτόμου πρός τό σύνολσν— έξαρτάται έν πολλοϊς έκ
των έπί μέρους σχέσεων, ώς τών πρός τήν οικογέ
νειαν, τό γένος, τήν φυλήν, τόν λαόν, τήν άνθρωπότητο, οϊτινες δημιουργοϋνται έκ τοϋ θρησκευτικού
συνδέσμου, τής γλώσσης, τής γραφής, τής παραδόσεως, τής πολιτικής σκέψεως, τής έπαγγελματικής
ζωής, τής τέχνης, τής έπιστήμης καί τής έν γένει
κοσμοθεωρίας καί πολιτιστικής άνάγκης.
Τό ένστικτον τής κοινωνικότητος τοϋ άτόμου, τό
όποιον έν τή ώργσνωμένη κοινωνία είναι ύποχρεωμένον νά ζή, ώς έκ τούτου, τό παρελθόν καί τό μέλ
λον εις τό πορόν— μεταξύ άναμνήσεως καί προσδο
κίας— συμπλέκεται μέ τό πρός υπεροχήν καί κυ
ριαρχίαν όρμέμφυτον αύτού. Ούτως εξυπηρετείται
πρωτίστως τό 'Εγώ τοϋ κοινωνικού άτόμου καί δημιουργεϊται περαιτέρω ή άνσγκοία κατάστασις άρμονίας μεταξύ αύτού καί τοϋ συνόλου, δηλ. ή έν εύρυτέρρ έννοια όρμονική κοινωνική συμβίωσις καί
πρόοδος. Άποκόλλησις όπό τού συμπλέγματος τού
του σημαίνει δ ι α τ ά ρ α ξ ι ν
τής*άρμονικής
διαβιώοεως εις τόν ψυχικόν κόσμον τού άτόμου καί
συνεπώς καί τής κοινωνικής συμβιώσεως εύρύτερσν,
τούτέστιν τής σχέσεως μεταξύ τής άμέοου δυνόμεως
τού άτόμου πρός τήν έμμεσον τοιαύτην τοϋ συνόλου
— μόζης.
Τό ό ρ μ έ μ φ υ τ ο ν
τής
ύ n e ρ ο
χ ή ς έναντι τών άλλων άτόμων καί όμάδων άποτελεϊ, ώς γνωστόν, τό γενικόν κίνητρον τού κοινω
νικού άτόμου, άνεξαρτήτως τής θέσεως τής όμόδος
του ώς κυβερνώσης ή κυβερνωμένης. Συνεπώς, ή
μέν έλευθέρα άνάπτυξις— λειτουργία τοϋ άτόμου εις
τήν όμάδα τών κυβερνώντων δημιουργεί ώριομένην
όμαδικήν ψυχολογίαν— τήν κυριαρχικήν, ένφ άντιθέτως ή π α ρ ε μ π ό δ ι ς
τής
άναπτύξ ε ω ς τοϋ όρμεμφύτου τούτου, δπερ καί συμ
βαίνει εις τήν όμάδα τών κυβερνωμένων, ό δ η γ ε ϊ
ά ν α γ κ ο ί ω ς
πρός
ώρι σμένας
άλ
λος κι ν ή σ ε ι ς ,
στρεφομένας έξ άντικειμένου κοτά τών έν λόγω έμποδίων. Ένδεχομένη πα
ραδοχή μιάς έν πρακειμένω κοινωνικής άδρανείας
θά έσήμαινε πραγματικήν κατάργησιν πόσης σχετικής
νομοτελείος έν τή ζωή.
Αί κινήσεις τών άτόμων τής άμάδος τών κυβερ
νωμένων χαρακτηρίζονται ώς έ π α ν α σ τ α τ ι κ α ί, άλόκληρος δέ κλίμαξ ά ρ ν η τ ι κ ώ ν
σ υ ν α ι σ θ η μ ά τ ω ν ,
άπό τής άπλής δυσφο
ρίας μέχρι τής κοινωνικής μειώσεως καί τού μίσους,
διέπει τήν ψυχολογίαν τής άμάδος αύτής, τής κολουμένης έν προκειμένω έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς
μ ά ζ η ς.
Άποξενουμένη έκ τών θετικών ψυχικών συναισθη
μάτων καί τών έλευθεριών τής κυριάρχου άμάδος,
πρός δέ τής ίκανοποιήσεως τής ύποκειμενικής ύπεροχής καί έν γένει κοινωνικής άναπτύξεώς της, ή
μάζα τίθεται άντικρυς κοί άντίθετος πρός τό «καθε
στώς», τήν έπικρατούσον δηλ. έν ώριαμένψ τόπω
καί χρόνω έννομον τόξιν.
Εις τό Λρνητισμόν αύτόν τής μάζης εύρίσκεται
πάς κοινωνικός άνθρωπος, άσπς έξ οίουδήποτε
λόγου συμμερίζεται αύτόν, διότι ψ υ χ ο λ ο γ ί α ν
ά ρ ν η τ ι σ μ ο ϋ
ή έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή ν
δ ι ά θ ε σ ι ν δημιουργεί καί ή φυσική κατωτερότης ώρισμένων άτόμων, έν τή διεξαγωγή τού άγώνος τής ύπεροχής. Καί ή μέν πρώτη περίπτωσις είναι

ή οίτία τής έπανοστατικότητος τών φυσικώς ζωτικών
δυνάμεων, τών όποιων ή δίκαια ούτως είπείν ύπεροχή παρεμποδίζεται τεχνητώς, ή δέ δευτέρα είναι ή
αιτία όμοιας συμπεριφοράς τών φυσικώς κατωτέρων
εις ζωτικότητα κοινωνικών στοιχείων, ών ή «υπερο
χή» δέν άνταποκρίνεται πορά μόνον εις τούς πόθους
αύτών, σημαίνουσα κατ' άκολουθίαν καί τήν άντικειμενικήν άδυναμίαν των πρός έμπρακτον επιβολήν τής
άνυπάρκτου άνωτερότητός των.
Έκ τούτων έπεται, άτι διοπιστοϋνται δ ύ ο
έπ α ν α σ τ α τ ι κ ό τ η τ ε ς ,
ήτοι: ή έπαναστατϋκότης ένός κοινωνικού σχηματισμού, ισχυρού καί
ικανού όπως άνατρέψη τά εμπόδια τής άνόδου του
καί άντικαταστήση τήν κρατούσαν κατάστασιν καί ή
τοιαύτη ένός άρνητικοϋ σχηματισμού, τής μάζης.
Τό σύνολον τών άρνητικών συναισθημάτων τής
μάζης, έναντι τής κυριάρχου άμάδος, τό προκϋπτον
έκ τής άδυναμίας αύτής δι' υπεροχήν, συνιστά τήν
ψυχολογίαν τού άρνητισμοϋ της (PESSENTIMENT).
Τυπικοί έκδηλώσεις τοϋ έν λόγω άρνητισμοϋ, eic
ώρισμένον άτομον καί έν ώρισμένω χρόνω, παρατη
ρούνται έν τψ καθ' ήμέραν κοινωνικώ βίω εις πλη
θώραν περιπτώσεων, ώς λ.χ. όταν έν άτομον προσπαθή διά λόγων ή έργων νά μειώση τήν άξίαν έτέρου,
ή συμβουλεύη έτερον άτομον δπως άνέλθη εις βά
ρος άλλων, κατακρίνη καί συκοφαντή έτερο άτομαι
κλπ. κλπ.
Οϋτω τό διεπόμενον ύπό άρνητισμοϋ άτομον πα
ρέχει εις έαυτό τήν ψευδή ίκανοποίησιν, άτι καί έ
τερο άτομα εύρίσκονται εις τήν ίδιαν μετ' αύτού ψυ
χολογίαν — μοίραν. Καί έφ' όσον μέν κινείται εις
τόν χώρον τών τοιούτων ψευδαισθήσεων τό άτομον
τούτο είναι παθητικόν' άφ' ής, όμως, είσέλθη εις τήν
συνείδησίν του ή πραγματική κατάστασις, άντί τής
ποθουμένης τοιαύτης, τότε καθίσταται έπαναστατικόν καί συνεπώς άνήκει εις τήν έπαναστατικήν μάζαν.
Μετέπειτα, ό άρνητισμός καλλιεργείται συστηματικώς διά θεωριών — συνθημάτων τής ήγέτιδος τής
μόζης έπαναστατικής άμάδος, άναφερομένων κυρίως
εις τήν ύποτίμησιν τών κυριαρχουσών όξιών τού κρατοΰντος συστήματος — καθεστώτος. Οϋτω λ.χ. ή ήγέτις όμάς τής έπαναστατικής μάζης τής Γαλλικής έπαναστάσεως έκήρυξεν εις τούς πτωχούς έπανσστάτας, ότι ήσαν ίσοι πρός τούς εύγενείς τής κυριαρχούσης τόξεως, ώς πλάσματα τού αύτού δημιουρ
γού κ.λ.π.
Έν τή διαγνώσει κοί όργανώσει τής πραγματικής
δυνόμεως τής έπαναστατικής άμάδος, διαφέρει αύτη
τής μάζης. Ή έπαναστατική ήγέτις όμάς έπέχει θέσιν στρατηγείου, ή μάζα δέ έπέχει θέσιν στρατού.
Θεωρίαι ισχυρών έπαναστατικών όμάδων, αίτινες
άνέτρεψαν μίον κατάστασιν, έπεκράτησαν κυρίως,
διότι έστηρίχθησαν έπί τής φυσικής ζωτικότητος άξιολόγου μάζης κοί καταλλήλου έκιμετταλλεύσεως τής
δυναμικότητος αύτής.
'Οπωσδήποτε, όμως, έν τή κοινωνική λειτουργία
διαπιστοϋται, ότι αί θεωρίαι δέν δύνανται νά καλύψουν όλόκληρον τήν έκτοσιν τοϋ διαφορισμοϋ τής
κοινωνικής πραγματικότητος. Τούτο δέ άποδεικνάεται έκ τού άτι, μόλις ή έπαναστατική όμάς άνέλθη
εις τήν έξουσίαν, ή θεωρία της παύει ίσχύουσα έναντι
τής μάζης τήν όποιαν αύτή ή ίδια έχρησιμοποίησε διά
τήν άνοδον καί έπικράτησίν της.
Ό άρνητισμός δηΛαδή τής μάζης είναι τό φυσικόν
έπακόλουθον, τό όποιον συστηματοποιείται έκάστοτε
εις νέαν θεωρίαν ύπό τής σχηματιζομένης νεωτέρας
έπαναστατικής άμάδος, πρός τόν σκοπόν λειτουργίας
τοϋ αύτού αιωνίου κυκλώματος, τών όμάδων καί τών
ιδεολογιών— θεωριών των.
Ούδέν κοινωνικόν άθροισμα (κοινόν, πλήθος, ό
χλος, συνάθροισις, όμάς) προκαλεϊ κοινωνικός συ-
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νεπείας θεωριών, ΰνευ τής δυνόμεως, διά τήν όποιαν
θά χρησιμοποιηθή ώς έστίο— βόσις. Καί μόνον κατ'
άντίθεσιν πρός αύτό είναι κοινωνικός παράγων καί
έχει κοινωνιολογικήν σημασίαν ή μάζα, διότι είναι
πράγματι κοινωνικόν σώμα, ώς ή οίαδήποτε όμάς—
πλειάς, ή άποτελουμένη έκ πραγματικών ένσαρκωμένων άτάμων.
Ή μάΖα γενικώς είναι φορεύς δυναμικής ένεργείας
κοί ποιότητος του όλου, όλλά μόνον ύπό ένιαίαν
μορφήν κοί μέ πλήρη συγχώνευσιν τών άτάμων εις
αύτό.
Ή δεδομένη φυσική άνομαισγένεια τών άτάμων
τής μάΖης προκαθορίζει τόν πραγματικόν άρνητικάν
χαρακτήρα αύτής, ό άντικειμενικός δέ άρνητισμός
τής μάΖης, ώς κοινωνικού σώματος — όλου, συμπί
πτει όκριβώς πρός τόν υποκειμενικόν άρνητισμόν τών
καθ' έκαστον άτάμων. Ύπακειμενικώς, δηλαδή, διά
ταΰ άρνητιομοϋ καί άντικειμενικώς διά τής συμπα
γούς, πρωτογόνου καί τυφλής δυνάμεως αύτής σχη
ματίζεται, συγκροτείται καί ένεργεϊ ή μαΖα.
Εκ τών στοιχείων τούτων, έΕηγεϊται ό καθαρός
έπανοστατικός — άνατρεπτικός χαρακτήρ τής μάϊΖης
καί ή θέσις αύτής έν τώ κοινωνικφ μέν διαφορισμφ
ώς φορέως τής έπαναστάσεως, έν τφ κοινωνικφ δέ
μηχανισμφ ώς βάσεως πόσης έν τή έΕουσίρ διαδο
χής τών κοινωνικών όμάδων.
Ό βασικός, όθεν, νόμος τής ύπάρΕεως καί κινήσεως τών κοινωνιών, ό νάμος τού διαφορισμού, διέπει τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ήτις άποτελεί
μοναδικόν σύστημα παραδειγματικής τάΕεως έν τή
Ζωή.
Ή ΜαρΕιστική θεωρία περί καταργήσεως τού κοι
νωνικού διαφορισμού (άταΕικής κοινωνίας, Ισότητος
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κλπ.), άποτελεί πραγματικήν παραπλόνησιν καί χάος
άδυνομιών όρθής κοινωνικής προσαρμογής. ΈΕ σύτού δέ μαρτυρεϊται καί ή έφαρμογή τής άγριωτέρος δικτατορίας, πρός συγκράτησιν τής άνελθούσης
έν τη έΕουσίρ κοινωνικής όμάδος, εις τόν χώρον τής
σοσιαλιστικής έπιρροής. Γενικώς, ή θεωρία τού προ
λεταριάτου καί τής έΕ αύτού άταΕικής κοινωνίας άπεδείχθη χονδροειδής παραγνώρισις τής κοινωνικής
πραγματικότητος καί καθαρά μεταφυσική.
Ωσαύτως ή μαρξιστική θεωρία τής πάλης τών τάΕεων, ώς οικονομική έννοια τού προλεταριάτου, εύρίσκεται έκτός πραγματικότητος, διότι ή πάλη αϋτη
δέν είναι νόμος οικονομικός, άλλά φυσικός κοινωνικός
νόμος, όστις δέν έδρεύει μόνον εις τόν οικονομι
κόν παράγοντα.
'Απαραίτητος διά τήν κοινωνικήν
λειτουργίαν είναι κυρίως ή πολιτική σκέψις καί δύναμις, ή βούλησις τού άτόμου ή τής όμάδος πρός έπίτευΕιν τού άνωτέρου.
Ή δεδομένη καί άδιάλειπτος βουλητική τάσις τού
κοινωνικού άνθρώπου πρός κστάκτησιν τού άνωτέρου
καί ύπερόχου, ή διαρκής ψυχική καί πνευματική άνησυχία, ήτις όδηγεϊ πολλάκις εις τήν άποστροφήν
τού παρόντος, ύπό τήν έπίδροον τής θελκτικής δυ
νάμεως τού μέλλοντος, άποτελεί τήν ούσίσν τού
ά τ ο μ ι κ ο ϋ
Ιδανικού.
Έκ τής έν κοινωνίρ δέ άναπτύΕεως τού άτόμου,
δημιουργεϊται περαιτέρω τό ά μ α δ ι κ ό ν
ιδα
νικόν,
ήτοι τό δυναμικόν στοιχεϊον τής έν γένει
κοινωνικής Ζωής, καί συνεπώς ή κατευθυντήριος
γραμμή τού έκάστοτε άτομικοϋ ιδανικού. Συνέπειαι
τού όμαδικοΰ τούτου ιδανικού καί δυναμισμού είναι
ή οϋΕουσα πρόοδος εις τόν τομέα τών άτομικών έλυθεριών— κατακτήσεων, τής κοινωνικής άλληλεγγύ-

ης, ή καταστολή τού πρός άλόγιστον ύ π ε ρ ό χήν
κ ο I κ υ ρ ι α ρ χ ί α ν
ένστικτου
καί κυρίως ή έκ τούτων μείωσις τού μεταξύ τών
κοινωνικών στρωμάτων διαφορισμοϋ καί τής άναλόγου έντάσεως τών σχέσεων των.
Κίνητρον καί τελικός σκοπός τής δράσεως τής
κοινωνικής όμόδος είνοι, ώς προελέχθη, ή ψυχολο
γία τής κοινωνικής υπεροχής. Τό όρμέμφυτον τούτο
τής διακρίσεως, δυναμικόν ύπόστρωμα πόσης άνθρωπίνης ύπάρξεως, είναι όχι οίκονομικώς, άλλά φυσικώς καί κοινωνκκώς δεδομένον, έμψσνίξεται δέ κατά
τρόπον άναμφιοβήτητον καί άδιάψευστον έν τώ κοι
νωνικοί διαφορισμω. Ή Οικονομική θέσις τού άτόμου ούδόλως σημαίνει καί τήν κοινωνικήν ύπεροχήν
του.
Ό ψυχολογικός μηχανισμός, δστις δέχεται τήν έξωτερικήν πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης καί
τής οικονομικής, είναι π ρ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ς
έφωδιασμένος διά τού όρμεμφύτου τής ύπεροχής, δη
λαδή φυσικώς δεδομένου πρό τής δημιουργίας οίκοινομικής καταστάσεως.
Ούδέποτε ή οικονομική θέσις δύνσται νά προηγηθή οόδέ νά άνατρέψη τόν φυσικόν αύτόν νόμον, ό
όποιος παραμένει σταθερός καί αιώνιος, άνεξαρτήτως τών λοιπών έξωτερικών έπιδράσεων.
Συνεπώς, ούδέν ένιαίον καί Ομοιογενές άντικειμενικόν κοινωνικόν σώμα υπάρχει, ύπό τήν έννοιαν
τού λεγομένου οικονομικού προλεταριάτου. Υπάρχει
τούτο ώς σύνολον τών κοινωνιχώς μειωμένων άτόμων
όλων τών Ομάδων, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως. Τό σύνολον τούτο νοείται ώς σώμα κοι
νωνικόν μόνον έ ν τ ή ά ρ ν ή σ ε ι
μιας καταστάστάσεως, κινσύμενον δέ καταλλήλως κατέχει έν τη

λειτουργίρ τού διαφορισμοϋ τήν θέσιν τής έπαναστατικής μάξης (υποκειμενικού καί άντικτιμενικού προλε
ταριάτου) .
Ή μύξα είναι φσρεύς δυναμικής ένεργείας, έδρευούσης εις τό όλσν αύτής καί μή μεταδιδομένης
έξωθεν, ή έκρηξίς της δέ όπστελεϊ γεγονός φυσικόν,
τού όποιου ή σκοπιμότης έκφεύγει τής δυνατάτητος έρεύνης. Εις τήν δράσιν τής μάξης ούδεμίαν θέ
σιν καταλαμβάνει ή λογική καί αί κατηγορίαι αύτής,
μεταξύ τών όποιων καί ή σκοπιμότης. Κατά τήν κρα
τούσαν άντίληψιν, ή μύξα καί αί πράξεις της διέπονται ύπό τής αιτιοκρατίας καί ούχί τής τελολογίας.
Ή
κ ο ι ν ω ν ι κ ή
έπανάστα'σις
ύπάρχει καί έξηγείται, διότι προϋπάρχει αύτής ή μύ
ξα, ώς κοινωνικόν σώμα. "Ανευ δέ τού νόμου τής
κοινωνικής άνισότητος καί τού διαφορισμοϋ, προηγου
μένου φυσικώς τής οικονομικής τοιαύτης, θά ήτο
άνύπαρκτος καί ή μύξα.
Διά τού φυσικοκοινωνικοϋ
κινήτρου τού άρνητισμοϋ, ή μύξα μεταβάλλεται εις ένεργητικήν καί ύ
π ε ρ α τ ο μ ι κ ή ν
δύναμιν, ή λειτουργία της δέ
είνοι νοητή μόνον έν τη έννοια τής δράσεως αύτής.
Ή προδιάθεσις τών άτόμων είναι ή πραγματική
καί βαθύτερα αιτία πόσης έκρήξεως αύτής (λ α ν θ ό
νο υ σ α μύξα).
Πύν έπίκαιρον έξωτερικόν
γεγονός, τό όποιον προκαλεί τήν άπότομον μεταβο
λήν τής λανθανούσης μάξης εις έκρηκτικήν τοιούτην,
άποτελεϊ, συνεπώς, μόνον τήν άφορμήν, ούδέποτε
τήν αιτίαν αύτής.
Κατά τήν διεργασίαν ούτήν, πραγματοποιείται καί
ή μηχανσποίησις— μα ξ ο π σ ί η σ ι ς τών άτόμων
τού ολου, τούτέστιν ό υποβιβασμός ούτών όπό άνθρωπίνων υποκειμένων εις μηχανικά άντικείμενα. Ή

Κατά τάς πολιτικιάς έπαναστάσεις έπιδιώκεται ή
άλλαγή τοΰ πολιτικού βί
ου, διά τής χρησιμοποιή
σ ε ις κατά κανόνα, βίαι
ων μέσων. Πρότυπα πολι
τικών έπαναστάσεων άποτελοΰν λ.χ. ή ’Αγγλι
κή τοΰ 1648, ή Γερμανι
κή τοΰ 1919 καί Ιδίως ή
Γαλλική τοΰ 1789 μνη
μεία τής όποιας άποτελοΟν αί παρατιθέμενο»
φωτογραφία» ’Απέναν
τι: ΦυλακαΙ εις τάς ό
ποιας ένεκλείσθησαν σημαίνοντες μοναρχικοί. Δε
ξιά: Τό κελλί εις τό ό
ποιον έφυλακίσθη ή Ά ντουανέττα.
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άτομική προδιάθεσις πρός μαΖοποίησιν είναι διάφορος,
άνάλσγος πάντοτε τοϋ βαθμού κοινωνικής μειώσεως
κοί τού ύπαβιβασμοΰ έκδοτου άτόμαυ. "Οσον περισ
σότερον τό άτομον εύρίσκεται βαθύτερσν εις τήν διοβόθμισιν τού έκπρολεταριασμού (υποκειμενικού —
άντϋκειμενικού), όσον περισσότερον άπέχει έκ τών
σταθερών κοινωνικών σχηματισμών, είτε έκ λόγων
οικονομικών είτε έκ τού φυσικού άρνητισμοϋ, ψυχι
κής προδιαθέσεως καί περιβάλλοντος, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή δυνατότης μοΖοποιήσεώς του καί τόσον
μεγαλύτερος ό βοθυός τής έπαναστατικότητός του.
Έν τοσούτω, ή έρευνα τών έπαναστάσεων ώς κοι
νωνικών φαινομένων είναι δυνατή άπό πολλαπλής άπόψεως, ώς Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς ,
καθ' ήν έΕετάΖονται ώς όπλα Ιστορικά γεγονότα, άναφερόμενα εις
τάς κατ' ιδίαν έΕεγέρσεις, τά αίτια καί τάς έπιδράσεις αύτών, Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ής, έν ή
έπιδιώκεται ή υπαγωγή τών έκάστοτε έπαναστατικών
έκδηλώοεων εις γενικούς κανόνας ή ή δημιουργία
κοινωνικών περί αύτών νόμων, έπί τη βάσει τής θεωρήσεως τού καθόλου κοινωνικού βίου, τής έΕελίΕεα>ς, δηλαδή, έν τή ήθική, τη θρησκείρ καί τφ δικαίω
καί Ν ο μ ι κ ο φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς, στηριΖομένης εις τάς όρχάς τής έπιστήμης τής φιλοσοφίας
τοϋ δικαίου, έν τη όποια έΕετάΖονται αί βάσεις καί οί
σκοποί τής έννόμου τόΕεως — πολιτείας.
Ή γενικωτέρα θεώρησις τής ύπό έΕέτασιν έννοιας
όποτελεί, έν προκειμένω, οργανικήν αυτόχρημα άνάγκην, χάριν τόσον αυτής τής έΕ άντικειμένου ίστορήσεως κοί έρμηνείας τών γεγονότων καί στοιχείων,
όσον καί τής δυνατότητος κατανοήσεως τών κοινω
νικών καί πολιτικών έν γένει όναλόγων διαδικασιών,
άμα δέ καί τής δημιουργικής έΕ αύτών γνώσεως καί
προγνώσεως.
Κατά κοινήν παραδοχήν έπιστήμης καί έμπειρίας,
ό κοινωνικός βίος έΕελίσσεται άενόως, ούχί όμως
καί ύπό αύστηράν νομοτελειακήν διεργασίαν. "Οταν
πεισμονές καί σκοτεινοί δυνάμεις καί άπρόβλεπτοι
παράγοντες παρακωλύουν τό έργον τής προόδου τού
πολιτισμού, όταν αί απαιτήσεις τούτου διαρκώς αύΕάνουν, άνευ έλπίδος έκπληρώσεώς των έντός εύλόγου
χρόνου, τότε ό κοινωνικός όργανισμός εύρίσκεται
πρό τοϋ τρομερού διλήμματος ή νά συντριβή ύπ' αύ
τών ή βαθμισίως ν' άνανεωθή. Ή ιστορία παρέχει ά
φθονα παροδείγματα τοιούτων καταστάσεων καί ή
έπιατήμη έρμηνεύει πλεϊστα έΕ αύτών.
Έν τφ σκληρφ άγώνι τής κοινωνικαπολιτικής έ£ελίΕεως, ή κοινωνία διέρχεται διαφόρους κρίσεις, έν
τή έμφύτω αύτής θελήσει, όπως έπιβιώση, συντρίβει
τά έμπόδια, παραμερίζει άπηρχαιωμένους τύπους καί
θέτει τάς βάσεις μιάς νέας μορφής κοινωνικού βίου
καί ιστορικής πορείας.
Ή τοιαύτη διαδικασία όποτελεί α ν ά γ κ η ν ,
έφ' όσον έπέρχετοι, ϊνατήν κοινωνίαν έκ τών κρίσεων
έΕαγάγη, κ ρ ί σ ι ν δέ εύνοΐκήν, καθ' όσον τήν
κοινωνίαν, έν κρίσει εύρισκομένην, έκ θεμελίων δια
σείει κοί άναδημιουργεϊ.
Ή έΕαφάνισις ή ύπερκέρασις μιας δεδομένης άπαροδέκτου διά τήν κοινωνικήν άνέλιΕιν καταστάσεως
είνοι τό πάθος έκάστης έπαναστοστικής θέσεως, ή
γένεσις δέ μιας νέας τοιαύτης, είναι τό πνεύμα, ό
σκοπός, ή Ιδέα καί ή δύναμις αύτής.
Δ ο γ μ α τ ι κ ώ ς
δέ άνοφέρεται, άπό μακροϋ
χρόνου, ότι αί μεταβάσεις τής άνθρωπότητος άπό τοϋ
ένός σταδίου πολιτισμού εις τό έτερον, ώς λ.χ. άπό
τής άρχαίας δουλοκτητικής κοινωνίας εις τήν φεου
δαρχικήν τοισύτην καί όπ' αύτής εις τήν άστικήν,
έκεϊθεν δέ εις τήν φιλελευθέραν ή σοσιαλιστικήν, έσημειώθησαν δΓ έπαναστατικών προσπαθειών καί άλλαγών. (Έ κ τής άπόψεως τούτης, εύστόχως ό KARL
MARX έχαρακτήρισε τήν έπανάστασιν ώς τήν ά-
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ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
1.

Δ ι ά κ ρ ι σ ι ς— X ο ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά
Έπαναστάσεων.

Αί διά τών έπαναστάσεων έπερχόμεναι μεταβολαί
δύνανται νά άνοφέρωνται είτε εις τήν ηθικήν καί τήν
θρησκείαν ένός λαού, είτε εις τόν κοινωνικοπολιτικόν βίον ούτοΰ. Έν τή πρώτη περιπτώσει όμιλούμεν
περί θρησκευτικών έπαναστάσεων, έν τή δευτέρσ δέ
περί πολιτικών τοιούτων. Δέν αποκλείεται, έν τούτοις, ή σύγχρονος μεταβολή εις άμφοτέρους τούς
χώρους, λόγω τής μεταΕύ των σχέσεως καί άλληλεπιδράσεως.
Βσσικώς, λοιπόν, διακρίνομεν δύο μεγάλος κατη
γορίας έπανοστάσεων, ήτοι: τάς θ ρ η σ κ ε υ 
τι κός
καί τάς π ο λ ι τ ι κ ό ς .
Αί θρησκευτικοί έπαναστάσεις έκδηλοϋνται κυρίως
διά φανατικών κηρυγμάτων καί έπιδιώκουν τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού των συνήθως δΓ ειρηνικών μέ
σων, μή άποκλειομένης, σύν τφ χρόνιο, καί τής με
ταβολής των εις λαϊκάς έΕεγέρσεις. Μέγα σταθμόν
θρησκευτικών έπαναστάσεων όποτελεί λ.χ. ή Μεταρρύθμισις (κίνησις Λουθήρου κ.ά. θρησκευτικών ήγετών κατά τού σκότους τοϋ Μεσαίωνος, 16ος μ.Χ. αι
ώ ν).
"Ολως διάφορος είναι ό σκοπός καί τά μέσα τών
πολιτικών έπαναστάσεων. Κατ' αύτάς, ώς προελέχθη,
έπιδιώκεται ή άλλαγή τοϋ πολιτικού βίου, διά τής
χρησιμοποιήσεως, κατά κανόνα, βίαιων μέσων. Πρό
τυπα πολιτικών έπαναστάσεων άποτελοϋν λ.χ. ή 'Αγ
γλική τοϋ 1648, ή Γαλλική τοϋ 1789, ή Γερμανική
τοϋ 1919 κ.ά. Τούτο δέ, διότι σί έν λόγω έπαναστάσεις — ίδια δέ ή Γαλλική — ήσαν έμπεποτισμέναι έκ
γενικωτέρων καί ώριμωτέρων ιδεών καί άρχών, ών ή
έπίδρασις έΕήλθε καί πέραν τών ορίων τής χώρας
των καί πέραν τής εποχής των.
Α ί π ο λ ι τ ι κ ο ί
έ π α ν α σ τ ά σ ε ι ς ,
περί ών κυρίως θά άσχοληθώμεν έν τή παρούση δια
τριβή, τροφοδοτούνται μέ ιδέας καί άρχάς καί προ
ετοιμάζονται ήσύχως, τότε δέ έκρήγνυνται, δταν ή
καθεστηκυία τάΕις μιας χώρος δέν προσαρμόζεται
πρός τάς άπαιτήσεις τοϋ λαού της καί έτερον μέσον
ίκανοποιήσεώς των δέν ύφίσταται, παρά μόνον ή βία.
’ Ιδίαν κατηγορίαν έπαναστάσεων άποτελοϋν, έΕ
άλλου, αί έΕεγέρσεις τών ύπό Εένην κυριαρχίαν 6ιούντων λαών, πρός άνεΕαρτησίαν των. Αί έν λόγω
έπαναστάσεις καλούνται είδικώτερον έ θ ν ι κ α ί.
Χαρακτηριστικόν καί αύτών στοιχείον είναι ή βία, ό
σκοπός των όμως δέν είναι ή μεταβολή τοϋ πολιτεύ
ματος, άλλ' ή έκ Εένης κυριαρχίας άπόσπασίς των
(άνεΕαρτησία καί ή δημιουργία ίδιας πολιτείας, νέας
τάΕεως). Ή Ελληνική Έπανόστασις τοϋ 1821, ή Βελ
γική τοϋ 1830 καί αί μετέπειτα Βαλκανικοί έΕεγέρσεις άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών έθνικών έπα
ναστάσεων.
'Από τής έπαναστάσεως τών άνωτέρω διαστάσεων
δέον νά διακριθή ή λεγομένη σ τ ά σ ι ς. Χαρα
κτηρίζει καί τήν έΕέγερσιν ταύτην ή βία, διοφέρει
όμως κατά τά αίτια καί τούς σκοπούς. Ή στάσις
είνοι κυρίως έκδήλωσις πρός άπόκτησιν δυνάμεως,
ό,τι δέ κατορθοϋται δΓ αύτής δέν όποτελεί καί ύψηλήν κοινωνικήν σπαίτησιν, άλλ' οικονομικήν βελτίωσιν
καί κορεσμόν τών φιλοδοΕιών μόνον τών συμμετεχόντων. Είναι, δηλοδή, έ ρ γ ο ν
μειονότητ ο ς καί έκφρόΖεται άποτόμως καί σπασμωδικώς.

(Συνεχίζεται)

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Κ Α Φ ΙΡ Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ Α'

ΊΓ Ο ΘΕΜΑ τών ανηλίκων όσονδήπστε άπλοϋν καί άν
* φαίνεται έκ πρώτης όψεως είναι σοβαρόν καί σπουδαίον, ίσως δέ τό σοβαρώτερον έκ τών προβλημάτων τά
όποια πρέπει νό άπαοχολοΰν τήν σύγχρονον κοινωνίαν.
Καττά τόν περασμένο οίώνα είχον πραγματοποιηθώ
σπουδαιότατοι κατακτήσεις εις τόν τομέα τών έπιστημών.
Οί έκπρόσωποί των έλεγον «εις τόν κόσμον αύτόν υπάρ
χει φύοις — ύλη» καί έτσι έξέσπασεν ό ύλιομός, ή άθεΐα.
Τό κύμα αυτό κυριολεκτικούς εϊχεν έπικρατήσει. Τότε ούδείς ήτο δυνατόν νό άνέλθη εις επιστημονικός βαθμίδας
έάν δέν ήρνεϊτο τόν Θεόν. Αλλά τό κύμα τούτο, έκ φύοεως
καταστρεπτικόν, φυσικόν ήτο νό κλονίοη τόν κόσμον. Ι δ ι
αίτερα έκλονίσθη ή νεότης ηθικώς μέ άποτέλεσμα τήν έΕαχρείωοιν κοί διαφθοράν της. Αί στατιστικοί άποδεικνύουν αϋξησιν ποσοτικήν καί ποιοτικήν χειροτέρευσιν. ’ Ιδιαι
τέρως σοβαρά έγινε ή ήθική παραλυσία τών παιδιών εις
τήν Αμερικήν. Τήν τελευταίαν ΙΟετίαν του παρελθόντος
αίώνος έξέσπασε κύμα έγκληματικότητος, μία τραγωδία διά
τά παιδιά. Ό κόσμος εϊχεν άνσστατωθή, ολόκληρος ό κρα
τικός μηχανισμός εϊχεν παραλύσει. Νέα μέσα έλαμβάνοντο
διά νά σταματήση ή περαιτέρω έΕάπλωσις.
Ό κλήρος, αί έφημερίδες, καθώς κοί όλος ό κόσμος ήρχισαν νά έπιτιθενται κατά τών υπευθύνων καί κυρίως τριών
κρατικών ύπηρεσιών: 1) Ένοντίον τών Δικοστηρίων, 2)
τών Σχολείων καί 3) τής Αστυνομίας. Ίδια κατεφέροντο
κατά τών Δικαστηρίων. Τούτα άπετέλουν τόν στόχον καί
έΖήτσυν κυρώσεις. “ Ηρχισαν νά γεννώνται άμφιβολίαι ώς
πρός τήν έπιβολήν τών ποινών. "Επρεπε νά τιμωρηθούν οί
άνήλικοι έγκληματίαι ή νά τούς έπιβληθοΰν σωφρονιστικά
μέτρα; Οί νομομαθείς, κοινωνιολόγοι, ιατροί, ψυχίατροι,
παιδαγωγοί καί ψυχολόγοι ήρχισαν νά συΖητούν περί τής
άνάγκης τής μεταρρυθμίοεως τής ποινικής μεταχειρίσεως
τών άνηλϊκων. ’Έτσι τό έτος 1899 εις τήν χώραν τού πρα
κτικού πνεύματος τών Ηνωμένων Πολιτειών εις τό Σικάγον
έδημιουργήθη τό πρώτον ειδικόν Δικαστήριον άνηλϊκων, τό
όποιον έδίκοΖε τάς πράξεις τών άνηλϊκων καί έφήρμοΖεν
άντί τής ποινής παιδαγωγικά μέτρα. Έτιμωρούσε τούς γο
νείς ή άλλα πρόσωπα, τά όποια άσκοϋσαν έπιμέλειαν έπί
τών άνηλϊκων. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έγένετο τό πρώτον
δικοστήριον άνηλϊκων καί μετά τούτα ό ώραϊος αύτός θε
σμός διεπέρασε τόν ’Ωκεανόν καί έΕακολούθησε τήν νικηφόρον κατάκτησίν του εις ολόκληρον τόν κόσμον.
Τό έργον τού Δικοστού άνηλϊκων άπαιτεϊ πλήθος ει
δικών γνώσεων. Είναι άνάγκη ούτος νά έχη διαφορετικήν
νοοτροπίαν άπό τόν κοινόν δικαστήν. Πρέπει νά έχη γνώ
σεις κοινωνιολογικός, άνθρωπολαγικάς καί παιδαγωγικός.
Διεθνή φήμην άπέκτησεν ό άριστος Δικαστής άνηλίκων ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΙΝΤΣΕΥ εις τήν πολιτείαν τού Ντένβερ
τής ’Αμερικής. Μετά τήν έκλσγήν του, ώς δικαστοϋ άνηλίκων, έτόνισεν: «’Αναλαμβάνω έγώ μόνος μου νά φέρω εις
πέρας τήν άναχαίτισιν τής παιδικής διαφθοράς, άρκεϊ νά
είμαι έγώ δικοστής, νά μέ άφήσετε νά κινούμαι έλεύθερα
καί νά μή δεσμεύωμαι μέ τούς γραφειοκρατικούς δεσμούς».
,
Ή πρότασις έθεωρήθη ώς πρότασις παράφρσνος. Τά
σχέδιά του έκρίθησαν παράτολμα καί ούτσπιστικά, καθ’ όσον
έπί ΙΟετίαν όλόκληρον ό ’Αμερικανικός μηχανισμός είχε
κινητοποιηθή καί τά άποτελέαματά του άπέβησαν άκαρπα,
παρά τό πλήθος τών μέσων τά όποια διέθετε.

Παρ’ άλα τούτα μετά δυσπιστίας καί άνακουφίσεως ένεπιστεύθησαν τό βαρύ τούτο έργον εις τόν Λίντσεϋ διά
νά τόν δοκιμάσουν. Εντός όλίγων μηνών τό κύμα τής παι
δικής διαφθοράς έσαρώθη άπό τό κύμα τής ’Εθνικής άνατάσεως όλων τών παιδιών, μέ έπικεφαλής αυτά τά ίδια.
Τό όνομά του κατέστη θρύλος άνά τήν ύφήλισν, καί
έγινε τό θαύμα. Απλώς διά τής Χριστιανικής άγάπης πρός
τά άγαπημένα του παιδιά. ΎπήρΕεν ένας πατέρας, κατήλθεν ώς άνθρωπος, δέν ήγάπα τάς ειρωνείας. Δέν έκανεν
έπίδειΕιν πνεύματος. Μπορούμε νά πούμε ότι ύπήρΕε δικα
στής Ιεραπόστολος. Έπήγαινε εις τήν οικογένειαν διά νά
γνωρίση τό στενόν δωμάτιον πού κατοικοΰοεν αύτή. Εϋρισκε τούς διδασκάλους, τούς Αστυνομικούς, τούς Ιατρούς,
τούς φίλους, τούς γνωστούς τού περιβάλλοντος, προσπα
θούσε νά συνδεθή μαΖί τους διά νά τούς έχη συμπαραοτάτας. Επαιρνε τά παιδιά καί έκανε συντροφιά, περιπάτους,
έγένετο φίλος των. Ή ψυχολογία λέγει ότι τά παιδιά διαι
σθάνονται αύτούς πού τά άγαποϋν. Διέβλεπαν ότι ό δικα
στής δέν τά προσέβαλε, τά έκτιμοϋσε καί τά έσκέπαΖε μέ
άδολον, άγνήν, άνυπάκριτον καί άπέρανταν άγάπην. Τά παι
διά άπήντησαν άνοίγοντας τήν καρδιά τους.
Εις τούς παγερούς θαλάμους τών δικοστηρίων έδημιουργήθη μία Ζεστή άτμόσφαιρα άγόπης. Τό δικαστήριον άνηλίκων είναι θεσμός παιδαγωγικός Χριστιανικής άγάπης.
Άκούγεται άτι τό νέον δίκαιον είναι έπιεικές καί έπομένως βλαπτικόν. Τό παιδογωγικόν δίκαιον άνηλϊκων είναι
δίκαιον άγάπης, πού προσαρμόζεται πρός τήν παιδικήν ψυ
χήν.
Τά περισσότερα παιδιά πού πέφτουν στό βούρκο δέν
έδοκίμασαν άγάπην, έπικράθησαν άπό τήν άνεΕήγητον συμ
περιφοράν τής κοινωνίας, διότι εις τόν κόσμον αύτόν δέν
έγεύθηοαν τήν άγάπην. Παιδιά, πού έχουν έλαττώματα σω
ματικά, νά μήν τούς τά ύπενθυμι’Ζωμεν «Λέμε ό Γιώργος
είναι στροβός - κουτσός». Νά
δείχνωμεν τήν άποκρουστικότητα νά μή τά κοροϊδεύωμεν, πληγώνομε τήν ψυχήν
τών μικρών αύτών άγγέλων. Καί έτσι ή πληγωμένη ψυχή
τους έκτρέπεται εις τό μίσος. ’Αποκτούν ένα συναίσθημα
κατωτερότητος (κόμπλεξ).
Τά όρφανά παιδιά παρουσιάζουν μεγάλην έγκληματικότητα. Στέλλονται εις όμαδικά Ορφανοτροφεία. ’ Εκεί εί
ναι νούμερα, χρειάΖονται άτομικήν έστίαν καί περίθαλψιν.
Τό δράμα τών νόθων είναι άπερίγραπτον. ’Από 100 τά Θ0
γίνσντοι έγκληματικά, χάνονται, αύτοκτονοΰν. Τό νόθο παι
δί δέν συνήθισεν εις τήν άγόπη τού πατέρα. Α λλά καί οί
άγαμες μητέρες δέν άγαποΰν τά νόθα παιδιά. Προσπαθούν
νά τά έκθέσουν, ή προκαλούν προώρους τοκετούς καί άμβλώσεις. "Οσα τυχόν παιδιά έπιΖήσουν καί μεγαλώσουν Ζη
τούν άγόπη ή όποια τούς λείπει. Τήν άγόπη αύτή τό παιδί
πηγαίνει νά τήν βρή εις τόν κύκλον τών νόθων, εις τήν
αλητείαν, όπου ύπάρχει σαπίλα κοί βρωμιά. Ύστερα άπό
όλα αύτά δέν πρέπει νά άπορώμεν διατί τά 90% άπ’ αύτά
χάνονται καί αύτοκτονοΰν. Δέν είναι άτιμία νά είναι κανείς
φτωχός. ’Ατιμία είνοι νά έχη φτωχή ψυχή. Πολλές φορές
ή κοινωνία δέν συμπεριφέρεται μέ όμορφο καί εύγενικό
τρόπο. "Οσον άφορά τά έπαγγέλματα, πρέπει νά είμαστε
λεπτοί εις τάς έκφράσεις ιιας. Ή έργοσία οίαδήποτε καί
άν είναι αϋτη έχει τήν αύτήν ήθικήν άξίαν. Πόσες φορές
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Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΣ
Κ. Α . ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΙΔΟΥ
Καθηγητοβ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς και
Ν ε υ ρ ο λ ο γ ί α ς Πανεπ. ’Αθηνών
ΟΡΜΕΜΦΓΤΑ τοΰ άνθρώπου (καί
Ε ΙΣτώνΤΑζώων)
κατατάσσεται καί τό τής έπιθετικότητος καί καταστρεπτικότητος (όρμή έπιθετικότητος καί καταστρεπτικότητος).
Ή έπιθετικότης καί ή άκολουθοΰσα ταύτην
καταστρεπτικότης Εξυπηρετεί τό ένστικτον τής
αύτοσυντηρήσεως καί έκδηλοΰται δταν ύπό οίανδήποτε έννοιαν τίθηται έν κινδύνω ή ζωή τοΰ
άνθρώπου ή δταν ούτος ύποστή προσβολήν καί
μείωσιν τοΰ κύρους του κ.ο.κ. Διά τής έπιθετικότητος έπιχειρείται ή έξουδετέρωσις τής άπειλής
καί ή άπσκατάστασις τών πραγμάτων. ’Αλλά καί
ύπδ γενικωτέραν έννοιαν διά τής έπιθετικότητος
έναντίον τοΰ περιβάλλοντος έμψύχου καί άψυχου
έξυπηρετεΐται τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως, διότι δι’ αύτής έπιτυγχάνεται ή κατάκτησις
καί ή προσπόρισις έξ αότοΰ τών διά τήν συντήρησιν χρειωδών. Εύνόητον δτι ή τοιαύτη ένέργεια
άπολήγει εις βάρος τοΰ περιβάλλοντος, διότι άφαιρεϊται έξ αότοΰ δ,τι είναι άναγκαΐσν εις τόν
Επιτιθέμενον (άνθρωπον ή ζώον) ώς τοΰτο βλέπομεν νά συμβαίνω εις τήν ζωήν1έν τή φύσει κα
θόλου. ’Εφ' δσον δέ τό περιβάλλον άποτελοΰν οί
άνθρωποι ή έπιθετικότης άπολήγει εις βάρος αύτών. Τό τοιοΰτον είναι έμφανές είς τήν κοινωνι

κήν ζωήν. Γενικώς δέον νά λεχθή δτι ό άνθρωπος
είναι έπιθετικόν δν ώς καί τά λοιπά ζώα. Έ νψ
δέ πάντα τά λοιπά ζώα έχουν ένστικτον άπώθησιν έπιθετικότητος έναντίον τών όμοιων, δ άν
θρωπος κατευθύνει ταύτην κατ’ έξοχήν έναντίον
τών όμοφύλων του. Τό Homo Hominis Lupus
Est έπικυρούμενον ύπό τών γεγονότων τής καθ’
ήμέραν ζωής διά τό άτομον καί ύπό τής ιστορίας
διά τά κράτη άποτελεΐ έπιγραμματικόν χαρακτη
ρισμόν, δτι ό άνθρωπος είναι δν έξ ένός πράον καί
καλόηθες, έξ έτέρου δταν ή άνάγκη τών πραγμά
των έπιβάλλη, έπιθετικόν, έχθρικόν καί κατα
στρεπτικόν διά τούς όμοιους του.1 Είναι δέ κυρίως,
ώς διδάσκει ή άναλυτική ψυχολογία, τό δμαδικόν
(άθροιστικόν) άσυνείδητον τό όποιον έμπεριέχει
τάς έν λόγω ψυχικάς έξεργασίας ώς έγγενεΐς άνθρωπολογικάς ιδιότητας.
Τήν φύσει ταύτην έχθρότητα καί έπιθετικότητα
τών άνθρώπων πρός άλλήλους διέγνωσαν από μακροΰ οί μελετηταί τής άνθρωπίνης ψυχής. 'Ο
Πλάτων λiγει «ήν γάρ καλοΰσιν οί πλειστοι τών
άνθρώπων ειρήνην τοΰτ’ είναι μόνον δνομα, τψ
δέ έργψ πάσαις πρός πάσας τάς πόλεις άεί πόλε
μον άκήρυκτον κατά φύσιν είναι». Νόμοι Α626Α.
«Νΰν δή ύφ’ ήμών όρθώς έρρήθη τό πολεμίους

’Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να παταιβληιθή
είς τήν άγωγήν τών νέων μας, έαν έπιθυμοΰμεν να δημιοοργήσωμεν ύγιά ποινωviay εις τό μέλλον.

δέν άκούσσμε τάς λέξεις — Δούλα — AoOcrrpo — χαμάλη.
Πολλές φορές πληγώνομεν βαθειά τήν ψυχήν ούτών οί ό
ποιοι έκτελοΰν τήν έργοσίσν τής υπηρέτριας, τοϋ στιλβωτοϋ, τοϋ άχθοφόρου, πόοες φορές οί κομψοί κύριοι δέν
όποστρέφονται τούς φτωχούς πού συνέπεσε νά κοθϊοουν
δίπλα τους.
'Επιθυμοϋντες νά δημιουργήσωμεν μίαν άνωτέρα ιδεώ
δη Ελληνικήν κοινωνίαν είς τά μέλλον, όφείλομεν νά ένδιαφερθώμεν διά τήν Ελληνικήν νεότητα. Είναι θέμα πρωταρχικής σημασίας. Οί άνήλικοι έχουν τις άνόγκες τους.
‘ Ημείς πρέπει νά τούς ηροστστεύσωμεν. Δυνάμεθα δέ νά
τούς κατατάξωιμεν είς 4 κατηγορίας:
α) Τούς νοσηρώς άνηλίκους ένεκα φυματιώσεως, άφροδισίων νοσημάτων, ψυχικών νόσων, άνωμαλιών νοητικών κ.λ.π.
β) Τούς ήθικώς διαφθαρέντας άνηλίκους, ήτοι τούς έπαίτας, άλήτας, οίνόφλυγας δηλ. άλκοολικούς οί άποϊοι έ
χουν κυριευθή άπό τό πάθος τοϋ ποτού, τοξικομανείς, χαρτοπαίκτας καί τούς έχοντας άναρχικάς ιδέας.
γ) Τούς ήθικώς, κινδυνεύοντας νά κατολισθήσουν είς
τά έγκλημα άνηλίκους. 'Ενταύθα υπάγονται τά παιδιά τών
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πολύ πτωχών οικογενειών, τών οίνοφλύγων, τοξικομανών
τών έγκληματιών, τών πορνών, τά όρφονά, τά έξώγομα,
τά παιδιά τών πολυασχόλων πλουσίων, τά παιδιά πού έργάΖονται είς εργασίας τοϋ ποδαριού, οί άναλφάβητοι, δοα
δέν πηγαίνουν είς τά Σχολεϊον, οί συχνάΖοντες είς τά
καφενεία, σφαιριστήρια, οινοπωλεία, διαρκώς είς κινηματο
γράφους, όσα μελετούν ρυπαρογραφήματα, συχνάΖουν είς
ΰπτοπτα κέντρα, προέρχονται άπό έπαρχίας, άπό τό έξωτερικόν κλπ. καί
δ) Τούς κανονικώς άνηλίκους.
'Εδώ υπάγονται τά
παιδιά έντιμων οικογενειών πού έξέφυγσν κατά τύχην άπό
τήν όμαλήν Ζωήν. Ή προστασία ούτών τών παιδιών δέν
πρέπει νά έχη χαρακτήρα έλεημοσύνης, άλλά καθήκοντος
τής κοινωνίας καί τοϋ Κράτους. Τήν προστασίαν δέν δύναται, άλλά ούτε όρθόν είναι νά άναλάβη μόνον τό πτωχόν
Ελληνικόν Κράτος. Είναι άνάγκη νά συμμετάσχη καί ή
κοινωνία, ήτοι οί οικογένειες, τά Σχολεία, οί άπασχολοΰντες άνηλίκους έργαδόται, ή 'Εκκλησία, οί Δήμοι, αί πάσης
φύσεως φιλανθρωπικοί οργανώσεις, Σύλλογοι, Σωματεία,
ό Δικαστικός, Είσαγγελικός καί Δικηγορικός Κλάδος, αί
ΤράπεΖαι, έμποροι, Βιομήχσνοι, οί Πρόσκοποι, οί Δημόσιο»
καί ιδιωτικοί ύπάλληλοι, ή Αστυνομία. Οί μέλλλσντες νά
συμμετάσχουν ένεργώς είς τήν πρσστοσίαν των πρέπει νά
έπιλέγωνται μεταξύ έκείνων πού έχουν έμφυτον τήν ικα
νότητα νά άγαποΰν τά παιδιά, άνθρωποι μέ πλούσια συναι
σθήματα φιλαλληλίας καί είδικώτερον γυναίκες πού έχουν
έμφυτον τήν μετρικήν στοργήν.
Τό πρόβλημα τής νεολαίας είναι άπό τά σοβαρώτερα
τής έποχής. Τόσον διά τό ίδικόν μας έθνος, δσον καί δι’
δλα γενικώς τά σύγχρονα έθνη, διότι ή νεολαία άποτελεϊ
μίαν τεράστιον δύναμιν πρός τό καλύτερον ή τό χειρότε
ρον είς τήν άνθρωπίνην 'Ιστορίαν.
Ή κρίσις τής νεολαίας έμφσνίΖεται μέ μεγάλην όξύτητα καί είναι πολύπλευρος. Μερικοί τήν άποκαλοΰν κρίσιν τού πολιτισμού καί άλλοι «κρίσιν θρησκευτικήν».
"Οπως καί άν χαρακτηρισθή ή κρίσις σύτή, ένδιαφέρει
όλους μας διότι είναι ένδεχάμενσν, άν δέν άντιμετωπισθή
μέ φρόνησιν καί άποτελοοματικότητα, νά παροσύρη είς τό
χάος καί τήν καταστροφήν άλην τήν κοινωνίαν.
Κατά τό πορελθόν ή οικογένεια, τό Σχολεϊον καί ή
'Εκκλησία εϊχον σημαντικώτερον ρόλον είς τήν διαπαιδαγώγησιν τής νεολαίας, σήμερον τήν έχει άναλάβη ό κινη
ματογράφος, ά τύπος, τό ροδιόφωνον, ή τηλεόρασις, τό
πεΖοδρόμιον.
Τό παιδί ήδη περιήλθεν είς χεϊροα άνευθύνων καί άναρμοδίων καί έν πολλοίς κακών όδηγών καί έχασε τόν όρ
θόν προσανατολισμόν του καί εύρίσκεται είς τό χείλος τής
καταστροφής. Δέν είναι μόνον ή φτώχεια, ή έλλειψις μορφώσεως κλπ., κακοί παράγοντες διά τήν νεολαίαν, είναι
καί ή καλοΖωΐα, είναι ή έλλειψις ιδανικών, προσανατολισμού.
Τόση είναι ή σύγχυσις, ή ήθική κατάπτωσις, ή ψυχική άνισορροπία τής νεολαίας μας πού είς τά τελευταία χρόνια
μας παρουσιάσθησαν ΰπό μορφήν τού τεντυμποϊσμαύ, μπιτλισμοΰ, Χιππισμοΰ, Νεοτισμοϋ.
Οί άγενεϊς τρόποι, οί υστερισμοί τους, ή άδισφορία
καί ή άσέβεια πρός τούς άνωτέρους καί τούς γονείς τους,
είναι σημάδια πού πρέπει δλους μας νά μάς άνησυχήσουν.
Ποια δμως τά αίτια τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων;
Ή έγκληματικότης βλαστάνει άπό τήν κακήν άγωγήν.
Οί δυσμενείς κοινωνικοί δροι, ή άθλιότης, ή φτώχεια, τά
οινοπνευματώδη ποτά καί οί άρρώστειες δημιουργούν γένος
άνθρώπων έγκληματιών. Είς τήν τέλεσιν τών έγκλημάτων
συμβάλλει ή έλλειψις έπιμελούς καί καλής άγωγής. Είς
άλας τάς χώρας ά μέγιστος όριθμός τών έγκληματιών είναι
άναλφάβητοι ή έχουν πλήρη ή έλλιπή τήν στοιχειώδη μόρφωσιν. Αύτό σημαίνει δτι οί γονείς των δέν ένδιεφέρθησαν
διά τήν μόρφωσιν τών παιδιών των. Ή άγωγή itai άνατροφή τού παιδιού είναι άνύπαρκτος ή πλημμελής δταν άποθάνουν καί οί γονείς του ή λείψουν, άπως συμβαίνει είς
τά όρφονά, τά νόθα ή τά τέκνα τών χωρισμένων γονέων.
Ά λλά καί τό περιβάλλον είς τό όποιον Ζώμεν διαμορ
φώνει τόν χαρακτήρα μας. Περιβάλλον είς τό όποιον Ζή τό
άτομον άπό εύρυτέρος άπόψεως είναι ό πολιτισμός, ήτοι τό
πολίτευμα, τό δίκσον, αί αυστηροί ή χαλορώτεραι γενικοί
άπόψεις τής κοινωνίας και τό οικονομικόν σύστημα. Έπί-

οης καί τό φυσικόν περιβάλλον π.χ. τό κλίμα τού τόπου
εις τόν όποιον έγεννήθη, έΖηαε καί Ζή τό άτομον.
Ύπό στενωτέραν όποψιν είναι ή οικογένεια τού άτόμου καί ή παρεχόμενη άπό αυτή άγωγή. Ή οικογένεια απο
τελεί διά τό άτομον καί τήν βρεφικήν καί πρώτην παιδικήν
ήλικίαν τό άναγκοστικόν περιβάλλον. "Οταν μεγαλώνη τό
άτομον τότε δημιουργεί ίδικόν του περιβάλλον. Τό περι
βάλλον άακεϊ οπουδοίαν έπίδρασιν εις τήν διαμόρφωσιν τής
προοωπικότητος τοϋ άτόμου καί τήν έξέλιξιν αύτοΰ ώς
έγκληματίου, άλλά καί ή κληρονομικότης του ασκεί σπουδαίαν έπιδροσιν.
Τό 1900 άναγράφει ό Καθηγητής τής έγκληματολογίας
κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ εις τό οόγραμμά του ό ALBANEL εϋρεν,
ότι 600 έγκληματίαι κάτω τών 20 έτών τούς όποιους έξήταοεν άνήκσν εις οικογένειας διαλελυμένας ένεκα Θανά
του, διαΖυγίου ή παρανόμου συμβιώσεως τών γονέων.
Ποιοι έκ τών άνηλίκων έγκληματοΰν;
ΟΙ ΟΡΦΑΝΟΙ: Είναι αυτοί πού έχασαν τόν ένα ή
τούς δύο γονείς τους καί δέν συνεπλήρωσαν τό 16ον έτος
τής ήλικίας των. Εις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, συνεχίΖει
ό Καθηγητής κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ, κατά μίαν στατιστικήν έκ
3407 όρρένων άνηλίκων καί ήθικώς διεφθαρμένων έγκληματιών, τά 34,0% ήοαν ορφανοί καί έπί 921 θηλέων αί
41,1"». Εις BOSTON καί CHICAGO τής Αμερικής έπί
2000 έγκληματιών τά 32% ήσαν ορφανοί.
Ό θάνατος τής μητρός άσκεϊ δυαμενεστέραν έπίδραοιν εις τό παιδί παρά τού πατρός, διότι μεταξύ τών έγκλη
ματιών ύτάρχουν διπλάσιοι καί τριπλάσιοι έγκληματίαι όρφανοί μητρόα.
Ό πατήρ έξοσφαλίΖει διά τής έργασίας του τά οικο
νομικά μέσα διατροφής καί τήν άγωγήν τοϋ παιδιού, ή μήτηρ του ένδιαφέρεται διά τήν σωματικήν του άνάπτυξιν, ι
δίως κατά τά πρώτα έτη τής ηλικίας. Ό θάνατος τού πα
τρός έξσναγκάΖει τήν μητέρα διά νά Ζήση τά τέκνα της,
νά έργασθη έκτος τής οικίας καί έτσι τό παιδί είναι έγκαταλελειμμένον καί άνοπίβλεπτον.
Τό ίδιον συμβαίνει και μέ τόν θάνατον τής μητοος,
διότι ό πατήρ μεταίίαίνων εις τήν έργασίαν δέν διαθέτει
χρόνον διά να έπιβλέψη τό παιδί ταυ. "Ετσι τούτο αποξενούται άπό τόν έναπομείνσντα γονέα καί ύφίσταται έπιδράσεις ξένων προσώπων καί κακών παραδειγμάτων τής όδοΰ.
Χάνει τό παιδί τήν θαλπωρήν τής οικογενειακής άγάπης, ή
όποια άναπτύοσει τήν παιδικήν διάνοιαν καί τήν ψυχήν καί
έτσι παραμελεί έντελώς τά Σχολικά καθήκοντα καί αί όλίγαι
γνώσεις τό καθιστούν μειονεκτικόν καί τό καθηλώνουν
εις τά κατώτατα στρώματα τής κοινωνίας καί εις τά ύψηλότερα τής Έγκληματικότητος.
Ό δεύτερος γόμος τού
γονέως δέν τό βελτιώνει, άλλά έπιτείνει τά δεινά τής όρφσνίας. Ό δεύτερος σύΖυγος είναι συχνά άδιόφορος καί
έχθρικός άπέναντι τού όρφανοϋ.
ΟΙ ΝΟΘΟΙ: Ή ροπή πρός τήν έγκληματικότητα τών
νόθων όφείλεται εις τήν έλλιπή άγωγήν των. Ή έγκατάλειψις τών νόθων χωρίς τροφήν κοί άγωγήν άποδεικνύεται
άπό τήν μεγάλην θνησιμότητα πού έχουν κατά τήν βρεφι
κήν, παιδικήν, άλλά κοί μεγάλην ήλικίαν. Από τάς στατι
στικός όλων τών χωρών πού έχομεν άποδεικνύετσι ότι τό
πασοοτόν τής θνησιμότητος τών νόθων πολλάς φοράς είναι
50— 100% ύψηλότερον τών γνησίων τέκνων.
Τό νόθσν
τέκνσν παραδίδεται ένίοτε εις ξένους, συντηρείται ούχί μό
νον ύπό συνθήκας πτωχός, άλλά καί χωρίς τήν πειθαρχίαν
τού πατρός. Ή μεγάλη ροπή πρός τήν έγκληματικότητα τών
νόθων οφείλεται καί εις τήν δυσχερή καί μειονεκτικήν θέσιν, τήν όποιαν έχει ό νόθος εις τήν κοινωνίαν.
ΟΙ ΟΙΟΝΕΙ ΟΡΦΑΝΟΙ: Είναι τά τέκνα τών διαζευ
γμένων γονέων καί αύτών ή άγωγή είναι έλλιπής, διότι έλλείπει ό έτερος τών γονέων. Ή όπουσία τού πατρός έχει
δυσμενή έπίδρασιν άπό οικονομικής πλευράς, τής δέ μη
τριός εις τήν έπίβλεψιν τών παιδιών. Τά 26 — 50% τών έγκλημστιών είναι τέκνα τών οίνοφλύγων.
Τά τέκνα των
πολλάς φοράς βλέπουν όπό μικρός ήλικίας κτηνώδεις οι
κιακός σκηνάς, συχνά μάλιστα προφυλόσσουν τήν μητέρα
των άπό τάς έπιθέσεις τού μεθυσμένου πατρός. Είναι άδύνατος ή άγωγή τών παιδιών αύτών, διότι οι γονείς των εί-

Ή οικογένεια άποτελεΐ σοβαρόν άνασταλτικόν παράγοντα τής παιδικής έγκληιματικότητος, έφ’ δσον τό ποαδΐ τύχη τής δεούσης
διαπαιδαγωγήσειος.

ναι διεφθαρμένοι ή έγκληματίαι. Τό περιβάλλον των είναι
τό ίδιον. ΣυνηθίΖουν εις τήν κλοπήν, τάς βιαιότητας, τό
ποτό, τήν πορνείαν. Ά π ό μικρός ήλικίας όποτυπώνονται αί
κακαί σκέψεις, τούς έλλείπουν τά αισθήματα φιλαλληλίας
καί πολλάς φοράς κλέπτουν άπό κοινού μέ τούς γονείς των
καί δέν θεωρούν τό έγκλημα ώς κοκήν πρόξιν.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ: Ή φτώχεια τών γονέων
είναι κακός παράγων τής άγωγής καί ώς έκ τούτου τής έγ
κληματικότητος τών νέων. Ή μεγάλη φτώχεια βγάΖει τήν
μητέρα έξω άπό τό σπίτι γιά νά έργασθή. Τά παιδιά έγκαταλείπονται εις τόν δρόμον όνεπίβλεπτα καί έτσι βλέπουν
τήν διαφθοράν, τά έγκλήματα καί συνδέονται μέ τά έγκληματικά πρόσωπα. Πολλάς φοράς πιέΖσνται νά γίνουν έγ
κληματίαι. Ό πατήρ μένει άνεργος καί άνατρέφονται εις
άτμόσφαιρσν πικρίας καί όπογοητεύσεως. "Αν μάλιστα εί
ναι πολύτεκνοι οί γονείς κοί οί όροι κατοικίας δυσμενείς,
τότε έκλείπει ό σεβασμός. Κατακλίνονται γονείς καί τέ
κνα έπί μιας κλίνης κοί άν υπάρχει τοισύτη.
Γενικώς τό θέμα τής έγκληματικότητος τών άνηλίκων
καί τών μέτρων προλήψεως αύτής είναι θέμα άμεσον καί
τεράστιον. Ή διερεύνησις αύτοΰ καί μάλιστα εις τόν μικρόν
μας χώρον ούτε εύκολος είναι, ούτε κοί δυνατή. Απλώς

(Συνέχεια εΙς τήν σελίδα 564)
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ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΕΣ
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(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

"Αρθρον 118.
Πρόσωπα

δικαιούμενα

εις

έ γ κ λ η σ ιν

1. Τδ δικαίωμα τής έγκλήοεως άνήκει εις τδν Αμέσως έκ
τής Αξιοποίνου πράξεως παθόντα, έφ’ δοον δ νόμος 6t’ ειδικής
διατάξεως δέν δρίζει άλλο τι.
2. "Αν δ παθών δέν έχη συμπεπληρωμένον τό 12ον έτος τής
ήλικίας του ή τελή δπδ δικαστικήν άπαγόρευσιν, τδ δικαίωμα
τής έγκλήοεως έχει δ νόμιμος αντιπρόσωπος αύτού. Έάν δ
παθών έχη συμπεπληρωμένον τδ 12ον έτος τής ήλικίας τοο, τδ
δικαίωμα τής έγκλήσεως έχουν δ τε παθών καί δ νόμιμος αντι
πρόσωπος αύτοΟ, μετά δέ τήν συμπλήρωσιν τού 17ou έτους τής
ήλικίας του τό δικαίωμα τούτο έχει μόνον δ παθών.
3. "Αν πλείονες δικαιούνται εις έγκλησιν, τδ πρδς ταϋτην
δικαίωμα έκάστου είναι αύτοτελές.
4. Μετά τδν θάνατον τού παθόντος, τδ δικαίωμα τής έγκλή
σεως μεταβιβάζεται είς τδν έπιζήσαντα σύζυγον καί τά τέκνα
τούτου καί έν έλλείψει τούτων είς τούς γονείς του.
5. 'Επί κατ’ έγκλησιν διωκομένων Αξιοποίνων πράξεων τελεσθειαών κατά τού Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου τής Δημοκρα
τίας ή τού άσκοΰντος τήν Δημοκρατικήν έξουσίαν ή δίωξις γίνε
ται τή αιτήσει τού Υπουργού τής Δικαιοσύνης.
Έ ρ μ η ν ε ί α—Ά ν ά π τ υ ξ ι ς.
Κατά τδ άρθρον τούτο, δπερ είναι σαφές, συνάγονται πάντα
τά άμέσως πρδ αύτοΟ έκτεθέντα. Κατ’ αύτό, δ άνήλικος, μή
συμπληρώσας είσέτι τδ 12ον έτος τής ήλικίας του, κατά κα
νόνα, είναι πρόσωπαν άνίκανον, διότι έλλείπει ή άπαιτουμένη δύναμις τής θελήσεως νά σκεφθή καί άποφασίση περί τής
όρθής διώξεως τού προσβάλλοντος τά δικαιώματά του, ένφ μετά
τήν συμπλήρωσιν τού 12ου έτους είναι δυνατή ή Οπαρξις τδν
παραγόντων τούτων, ένφ συγχρόνως τδ δικαίωμα τής έγκλή
σεως έχει καί δ νόμιμος άντιπρόσωπος. Μετά τήν ουμπλήρωσιν, τοΟ 17ου έτους τής ήλικίας τό δικαίωμα τής έγκλήσεως
έχει μόνον δ παθών, μέ τήν παρατήρησιν, ένταύθα, δτι δν δ
παθών είναι θήλυ, έφ’ ώριομένων άδικημάτων δικαίωμα έχει
δ νόμιμος αύτοΟ άντιπρόσωπος, λ.χ. έπί βιασμού κτλ.
’Α ρ χ ή

το Ο μ ε τ α β ι β α σ τ ο ΰ τοΟ
δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς
Έ ν τή παραγράφψ «4» τού έν λόγφ άρθρου 118 τοΟ Π.Κ.
συμπεριελήφθη διάταξις 6ι’ ής καθιεροΰται ή άρχή τού μεταβιβαστοΰ τοΟ δικαιώματος τής έγκλήοεως είς περιωρισμένον
κύκλον συγγενών, είτε έν γένει είτε έφ’ ώρισμένων πράξεων,
είς τούς κληρονόμους ή τούς πλησιεστέρους άλλους συγγενείς.
Τό δικαίωμα αύτό είναι αύτοτελές, ύπδ τήν έννοιαν δτι ή παρά
τοΟ ένδς ένάσκηαις αύτού δέν έξαρτδται έκ τής θελήσεως τοΟ
άλλου.
Προσέτι, έκ τού άρθρου τούτου συνάγεται καθ’ έρμηνείαν
δτι:
α) ’Εάν τινές διώκωνται κατ’ έγκλησή καί οί άλλοι αύτεπαγγέλτως, ή παραίτησις ισχύει μόνον διά τούς κατ’ έγκλησιν διωκομένους.
β. Ή παραίτησις έκ τής έγκλήσεως ώς πρδς τδν αύτουργδν έκτείνεται καί διά τδν συνεργόν.
γ) Ή έπ’ άκροατηρίφ δήλωσις τοΟ παθόντος ή τοΰ έγκαλοΰντος δτι δέν έπιθυμεϊ τήν τιμωρίαν τού κατηγορουμένου,
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δέν έχει καμμίαν σημασίαν έφ’ δαον δέν έγένετο παραίτησις
άπδ τής έγκλήσεως.
Έ κ των έν τοϊς άρθροις 117 καί 118 τοβ Π.Κ. διαλαμβανομένων, γεννδται τδ έξής εύλογον έρώτημα:
Έάν δ παθών έχη συμπεπληρωμένον τδ 12ον έτος τής ήλι
κίας του καί ούχί τδ 17ον, τό πρδς έγκλησιν δικαίωμα τού
παθόντος ώς πρδς τό τοιούτον τοΰ νομίμου άντιπροσώπου αύτού
πώς δύναται νά χαρακτηριαθή, ή δέ τυχόν ύπδ τού άντιπροσώπου ύποβληθεΐσα δήλωσις άνακλήσεως έπισκιάζει τήν ίσχύν
τής ύπδ τού άνηλίκου παθόντος ύποβληθείσης έγκλήσεως;
Ά π ά ν τ η σ ι ς :
Κατά τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 118 § 2 έδ. β τού Π.Κ., έφ’
δσον δ παθών έχει συμπεπληρωμένον τό 12ον έτος τής ήλικίας
του καί ούχί τδ 17ον, τδ δικαίωμα τής έγκλήσεως έχει καί δ
παθών άνήλικος καί δ νόμιμος αύτού άντιπρόσωπος. Κατά τήν
διάταξιν τού άρθρου 118 § 3 τού ΙΙ.Κ., έάν πλείονες δικαι
ούνται είς έγκλησιν, τδ δικαίωμα πρδς ταύτην έκάστου είναι
αύτοτελές καί κατά τήν διάταξιν τού άρθρου 120 § 1 τοΰ Π.
Κ., ή έγκλησις δύναται νά άνακληθή ύπδ τού έγκαλοΰντος, ύφ’
ούς δρους δρίζει δ Κώδιξ τής Ποιν. Δικονομίας. ”Αρα έκ τών
άνωτέρω διατάξεων συνάγεται, δτι τδ δικαίωμα τού άνηλίκου
παθόντος είναι άνεξάρτητον άπδ τού δικαιώματος τού νομί
μου άντιπροσώπου καί συνεπώς ούδόλως έπηρεάζει τήν ίσχύν
τής ύποβληθείσης έγκλήσεως ύπδ τού παθόντος άνηλίκου, λ.χ.
έάν ή Ιβέτις άνήλικος ύποβάλη έγκλησιν έναντίσν τοΰ Α
δράστου τοΰ βιασμού της καί συνεπώς ποινική δίωξις τής πρά
ξεως έχώρηαεν έπί τή έγκλήσει μόνον αύτής, ή ύπδ τής μητρδς αύτής ύποβληθεΐσα δήλωσις άνακλήσεως τής έγκλήσεως,
κατά τ’ άνωτέρω έκτεθέντα, οΰδεμίαν θά πρέπει νά κέκτηται
συνέπειαν, άλλά δ κατηγορούμενος Α θά παραπεμφθή είς δί
κην, έφ’ δσον ή έγκλησις κατά τδ άρθρον 117 § 1 Π.Κ. ύπεβλήθη έντδς τής ταχθείαηςπροθεσμίας άπδ τής τελέσεως τής
πράξεως.
"Αρθρον 119.
’Α δ ι α ί ρ ε τ ο ν

τής

Έγκλήσεως

«Ή ποινική δίωξις χωρεϊ κατά πάντων τών συμμετόχων τού
έγκλήματος καί δν έτι ή ύποβληθεΐσα έγκλησις άπευθύνεται
καθ’ ένδς τούτων».
Έ ρ μ η ν ε ί α—Ά ν ά π τ υ ξ ις
Έ ν τφ άρθρψ 117 τού Π.Κ., διά τήν έξάλειψιν τοΰ Αξιο
ποίνου άπαιτεΐται ή έγκλησις νά ύποβληθή έντδς τριών μη
νών άπδ τής ΓΝΩΣΕΩΣ τής τελεσθείσης συμπράξεως τοΰ ένδς
προσώπου τοΰ τελέσαντος αύτήν ή τίνος τών ΣΓΜΜΕΤΟΧΩΝ
αύτής.
Κατά τδ άρθρον 119 τού Π.Κ., βλέπομεν δτι σαφώς καθιεροΰται ή άρχή τοΰ Αδιαιρέτου τής έγκλήσεως. Αύτό δέ, Α
κριβώς, συνάγεται έκ τού γεγονότος τής γνώσεως ένδς μόνον
έστω έκ τών πολλών συμμετόχων έναντίον τοΰ δποίου Απευ
θύνεται ή ύποβληθεΐσα έγκλησις.
Ή άρχή αύτη έχει ση
μασίαν, διότι διά τής τακτικής αύτής δέν τιμωρείται δ ένας
ή μερικοί καί μένουν Ατιμώρητοι οί λοιποί, άλλά τιμωρούνται
πάντες καί οδτως Ικανοποιείται τδ κοινόν περί δικαίου αίσθημα.
Κατ’ αύτό είσέτι συνάγεται δ τι:
1.
Έάν τις τών συμμετόχων διώκηται κατ’ έγκλησιν, οί δ’
άλλοι αύτεπαγγέλτως, ή μή ύποβολή έγκλήσεως δεν κωλύει
τήν δίωξιν τών άλλων.

2.
Ό έγκαλών δέν δύναται νά περιορίση τήν έγκλησιν πρός
δίωξιν καθ’ ώριαμένων προσώπων ή καί νά έξαιρέση τινά έκ
τούτων, λόγψ τής νόμψ Αρχής τοΟ αδιαιρέτου τής έγκλήσεως,
διότι δ ι’ ένός τοιούτου δικαιώματος Θά κατεδιώκονιο μόνον
οί μή δυνάμενοι νά Ικανοποιήσουν τάς Αξιώσεις τοδ έγκαλούντος.

ΆρΘρον 120.
' ΑνΑκλησις

τής

γενομένης

έγκλήσεως.

1. Ή έγκλησις δόναται νά Ανακληθή Οπό τοδ έγκαλοβντος,
6φ’ οΟς δρους όρίζει δ Κώδιξ τής Ποινικής Δικονομίας.
2. 'Η δι’ ένα τών συμμετόχων τής πράξεως γενομένη Ανάκλησις, ώς συνέπειαν έχει τήν παδσιν τής ποινικίς διώξεως
καί τών λοιπών, έφ’ δσον καί οδτοι διώκονται κατ’ έγκλησιν.
3. Ή ΑνΑκλησις ούδέν έχει Αποτέλεσμα διά τόν κατηγο
ρούμενον, δστις ήθελε δηλώσει πρός τήν Αρχήν, δτι δέν Απο
δέχεται τούτην. Μετά τήν ΑνΑκληαιν τής Οποβληθείσης έγκλή
σεως, δέν δύναται νά ύποβληθή νέα.
Έ ρ μ η ν ε £ α—Ά ν ά π τ υ ξ ις
Καίτοι ή δλη διατύπωσις τών διατάξεων τοδ Αρθρου 120 τοδ
I I . Κ., είναι σαφεστάτη, έν τούτοις νομίζομεν δτι ακόπιμον είναι
νά γίνη ή έπιβαλλομένη έν πρσκειμένψ έρμηνεία καί Ανάπτυ
ξή’Ανωτέρω έλέχθη κατά τήν Ανάπτυξιν τοδ Αρθρου 117 τοδ
II.Κ., δτι τόσον ό τρόπος τής παραιτήσεως Από τοδ δικαιώ
ματος τής έγκλήσεως, δσον καί ή ΑνΑκλησις τής γενομένης
έγκλήσεως διέπσνται Οπό τοδ Κώδικος τής Ποινικής Δικο
νομίας. Κατά τό Αρθρον 51 τοδ Κ.Π.Δ. ή παραίτησις γίνεται
αΰτοπροσώπως ή 6ι’ ειδικού πληρεξουσίου, Ανευ δρου ή προ
θεσμίας καί συγχρόνως γίνεται παραίτησις καί Από τής πολιτι
κής Αγωγής περί Αποζημιώσεως. Κατά τό Αρθρον 52 τοδ Κ.
II.Δ., ή ΑνΑκλησις γίνεται αύτοροαώπως ή δι’ είδικοδ πλη
ρεξουσίου έπ’ Ακροατηρίψ κατά πάσαν στάσιν τής δίκης καί
μέχρι τής δημοσιεύσεως τής άποφάσεως καί τοδ δευτεροβα
θμίου δικαστηρίου διά δηλώσεως καταχωριζομένης εις τά πρα
κτικά, διότι γενομένη αίίτη βραδύτερον είναι Απαράδεκτος.
‘Η δλη διαδικασία, ή δποία θέλει έπακολουθήσει μετά τήν
γενομένην ΑνΑκληαιν τής έγκλήσεως, ρυθμίζεται Από τάς δια
τάξεις τοδ Αρθρου 42 τοδ Κ.Π.Δ., δηλαδή Ακολουθείται ή
ιδία δδός, ήτις ήκολουθήθη καί κατά τήν ίιποβολήν τής έγ
κλήσεως.
Ένταόθα θά σημειοδται, δτι κατά τό Αρθρον 153 τοδ Κ.Π.Δ.
ή Ακυρότης τής έκθέσεως έγχειρίσεως τής έγκλήσεως δέν
συνεπάγεται τήν Ακυρότητα τής έγκλήσεως, έφ’ δσον προκύτει δτι προέρχεται έκ τοδ δικαιουμένου, κατά νόμον, τήν θέλησιν διώξεως τής κατ’ αδτοδ Αξιοποίνου πράξεως.
Διά τοδ Αρθρου 120 § 2, καθιεροδται ή Αντίστροφος Αρχή,
ήτις Απορρέει έκ τής καθιερωθείσης Αρχής τοδ Αδιαιρέτου τής
έγκλήσεως (Αρθρον 119 Π.Κ.) τοδ οίονεί Αδιαιρέτου τής άνακλήσεως τής έγκλήσεως δι’ Απαντας τούς συμμετόχους, έφ’
δσον καί οδτοι διώκονται κατ’ έγκλησιν.
Ή παράγραφος «3» τοδ Αρθρου 120 τοδ Π.Κ. δσον Αφορά
τήν Αρνησιν τοδ κατηγορουμένου νά άποδεχθή τήν παραίτησιν,
όρθώς περιελήφθη ώς διάταξις τοδ έν λόγψ Αρθρου, διότι έπρε
πε είς τόν Αδίκως έγκαλούμενον νά παρέχεται τό δικαίωμα
ν’ Απόδειξη τήν άθωότητά του, καθόσον Αλλως θά έμενεν Αμ
φίβολος, Αν άνεκαλεΐτο ή κατ’ αύτοδ γενομένη έγκλησις προτοδ έξετασθή τό βάσιμον αύτής. Διά τοδτο, Αν μεταξύ δύο κα
τηγορουμένων ό εις δέχεται τήν παραίτησιν καί ό έτερος δέν
δέχεται αδτήν, γίνεται δεκτή μόνον ώς πρός τόν δεχόμενου.
Προσέτι δέον δπως γνωρίζομεν καί τ’ Ακόλουθα:
α) ’Εάν τινές έκ τών συναιτίων διώκωνται κατ’ έγκλησιν
καί άλλοι αδτεπαγγέλτως, ή ΑνΑκλησις δέν έκτείνεται καί
έναντίον αδτών.

6) ’Εάν διά τής Οποβολής τής έγκλήσεως κατηγγέλθησαν
πολλαί πράξεις έκ τών όποιων μερικαί διώκονται κατ’ έγκλησιν, αί δ’ Αλλαι αότεπαγγέλτως, ή ΑνΑκλησις τής ΰποβληθεί
σης έγκλήσεως δέν έχει ίοχύν ώς πρός τήν περαιτέρω δίωξιν
τών αότεπαγγέλτως διωκομένων.
γ) Τά έξοδα τής Οποβληθείσης έγκλήσεως καί Ανακλήσεως
βαρύνουν τόν Ιδιον καί ή εϊσπραξις έπιδιώκεται κατά τάς
σχετικάς διατάξεις περί έκκαθαρίσεως τών δικαστικών έξόδων
καί ούχί προκαταάιλικώς (Αρθρ. 53 Κ.Π.Δ.).
δ) ’Ενταύθα Οπομιμνήσκονται αί διαλαμβανόμεναι περιπτώ
σεις τών Αρθρων 310 § 1, 6 καί 370 § 1, 6 τοδ Κ.Π.Δ., περί
ών έγένετο λόγος είς τά προηγούμενα καί δή εις τό κεφά-

λαισν «Συνέπειαι παραιτήσεως Από τοδ πρός έγκλησιν δικαι
ώματος».
Κατόπιν πάντων τών Ανωτέρω έκτεθέντων, κατά τήν αύθεντικήν καί έπιβαλλομένην έπί τοδ προκειμένου νομικοδ ζητή
ματος έρμηνείαν καί Ανάπτυξιν τών Αρθρων 117 — 120 Αφορώντων τόν δεύτερον λόγον έξαλείφοντα τήν ποινικήν δίωξιν
τής πράξεως, προκύπτουν δύο σοβαρά έρωτήματα:
α) Είς τήν περίπτωσιν τής παραιτήσεως Από τοδ πρός έγκλησιν δικαιώματος τοδ, κατά νόμον, δικαιουμένου, πρό πάσης
Οποβολής έγκλήσεως, Οποχρεοδται δ κατηγορούμενος ν’ άποδεχθή ρητώς ή σιωπηρώς τούτην καί παρέχεται είς αδτόν τό
δικαίωμα άπακρούσεως τής παραιτήσεως τοδ δικαιουμένου;
Ά π ά ν τ η σ ι ς :
Όφείλομεν νά γνωρίζωμεν, δτι ή παραίτησις Από τοδ πρός
έγκλησιν δικαιώματος τοδ, κατά νόμον, δικαιουμένου είναι
διάφορος καί συνεπώς δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν παραίτησιν Από τής γενομένης έγκλήσεως (Αρθρον 120 § 1 Π.Κ.)
ή Αλλως τήν Ανάκλησιν τής έγκλήσεως, διότι ή παραίτησις
Από τής Ασκήσεως τοδ δικαιώματος τής έγκλήσεως πρό πάσης
Οποβολής τούτης, συμφώνως τοϊς Αρθροις 117 § 2 Π.Κ. καί
51 τοδ Κ.Π.Δ., δέν υποχρεώνει τόν κατηγορούμενον ν’ άποδε
χθή ταύτην διά ρητής ή σιωπηράς Αποδοχής, οΟτε Αναγνωρί
ζει αΰτφ ούδέν δικαίωμα Απσκρούσεως αύτής, διότι δέν 0φίσταται έγκλησις συνεπαγομένη συνέπειας είς βάρος τοδ καθ’
οό Απευθύνεται αδτη.
β) ’Επί Ανακλήσεως τής γενομένης έγκλήσεως, ή Αποδο
χή ταύτης έκ μέρους τοδ κατηγορουμένου έπιβάλλεται νά είναι
έγγραφος, προφορική, σιωπηρά ή Οφίσταται περίπτωσις καθ’
ήν τεκμαίρεται αΟτη;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :
ΕΙπομεν δτι ή ΑνΑκλησις τής έγκλήσεως ή Αλλως ή παραίτησις Από τής άσκηθείσης Ανακλήσεως ρυθμίζεται Οπό τοδ Αρ
θρου 120 § 1 τοδ ίσχύαντος 1Ι.Κ. όφ’ οδς δρους δρίζει δ Κ.
Π.Δ. διά τών Αρθρων του 42 , 48 καί 52, μέ Αποτέλεσμα τήν
έξάλειψιν τοδ Αξιοποίνου, πρΑγμα τό όποιον έπιτυγχάνεται καί
διά τής τοδ Αρθρου 117 § 2 τοδ Π.Κ. γενομένης ένώπιον τής
Αρμαδίας Αρχής ρητής δηλώσεως παραιτήσεως Από τού δικαι
ώματος τής έγκλήσεως έκ μέρους τοδ δικαιουμένου είς ταύ
την. Ή ΑνΑκλησις γίνεται ή παρόντος τοδ κατηγορουμένου ή
καί άπόντος. Ή Αποδοχή γίνεται συνήθως μετά τήν άνάκλησιν τής έγκλήσεως καί συνεπώς παρέχεται ή εύχέρεια είς τόν
κατηγορούμενον ν’ Ασκήση τό δικαίωμα τής άποκρούσεως,
πρΑγμα δπερ σημαίνει δτι ό κατηγορούμενος πρέπει νά λαμβάνη γνώσιν πάντοτε τής γενομένης Ανακλήσεως, όπότε έπέρχονται τ ’ Αποτελέσματα τής Ανακλήσεως, έφ’ δσον έλαβε γνώ
σιν, έστω τότε καί Αν σιωπήση. Τό δτι δέ έλαβε γνώσιν
πρέπει τοδτο νά Απαδεικνύεται είτε δι’ έγγράφου, τής έπιδιδομένης γνωστοποιήσεως διά δικαστικού κλητήρος, έπισυναπτομένου τοδ Αποδεικτικού είς τήν σχηματιζομένην δικογρα
φίαν, είτε διά προφορικής Αποδοχής Αποδεικνυομένης έκ κα
ταθέσεων μαρτύρων, είτε έξ έξωδίκου άνακοινώσεως τοδ άνακαλέσαντος τήν έγκλησιν του. Οδτως, Αν μετά τάς έν λόγψ
γνωστοποιήσεις δ κατηγορούμενος δηλώση δτι δέν Αποδέχεται
τή,ν γενομένην Ανάκλησιν, ώς δικαιούται, ένώπιον προανακριτικοδ ή άνακριτικοδ ύπαλλήλου, ή δίωξις συνεχίζεται. Άντιθέτως, Αν δ κατηγορούμενος σιωπήση Από τής γνωστοποιήσεως
είς τούτον μέχρι τής συνεπείφ τής Ανακλήσεως δριστικής παύσεως τής διώξεως διά βουλεύματος τοδ Διοικητικού Συμβου
λίου ή άποφάσεως τοδ Δικαστηρίου (Αρθρ. 310 § 1β καί 370
§ 1β Κ .Π.Δ.), τεκμαίρεται δτι Αποδέχεται τήν γενομένην Ανάκλησιν. "Αν δέ ή ΑνΑκλησις έγένετο έπ’ Ακροατηρίψ άπόν
τος τοδ κατηγορουμένου καί ούδαμοδ παρέπεται έκ τής δικο
γραφίας έστω καί σιωπηρά Αποδοχή, τότε τή προτάσει τοδ
παρισταμένου Είσαγγελέως ή αότεπαγγέλτως Από τοδ δικα
στηρίου (Αρθρον 349 Κ.Π.Δ.) ή δίκη Αναβάλλεται έπί τφ τέλει γνωστοποιήσεως τής Ανακλήσεως τής έγκλήσεως έπιμελείφ τοδ Είσαγγελέως είς τόν κατηγορούμενον κατά τήν νέαν
δικάσιμον, καθ’ ήν Αν καί πάλιν δ κατηγορούμενος δέν προσέλθη τότε συνάγεται σιωπηρά Αποδοχή τής έγκλήσεως καί
συνεπώς Απέρχονται τ ’ Αναμενόμενα αύτής Αποτελέσματα.
Ένταδθα σημειοδται, δτι διά τών ώς Ανω λεπτομερώς έκτεθέντων έπερατώθη ή έρμηνεία καί ή Ανάπτυξις τών δύο λό
γων τών έξαλειφόντων τό Αξιόποινον κατά τόν ίσχύοντα Ποι
νικόν Κώδικα, ήτοι τής παραγραφής (Αρθρα 111—116) καί
τής παραιτήσεως Από τής έγκλήσεως (Αρθρα 117—120).
Τ Ε Λ Ο Σ
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TO ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΥΝΟ
’Από τό Βόλο 6 περιφερειακός δρόμος όδηγεΐ
στά χωριά τού Πηλίου, τό ωραιότερο Ελληνικό
βουνό, πού ιμέ τή θαυμάσια φύση καί τΙς σύγχρο
νες άνέθεις, Αποτελεί μαγνήτη γιά χιλιάδες "Ελ
ληνες και ξένους περιηγητάς.
Τρίσχιλιόχρονες μυθολογικές άν'αμνήσεις δί
νουν τόν τόνο τοΰ παραμυθιού στήν ύπέροχη μα
γεια τοΰ τόπου, πού τραγούδησαν άπό τήν Αρχαι
ότητα μέχρι σήμερα, άλλοτε μέ τήν πέννα κι’
άλλοτε μέ τό χρωστήρα, διάσημοι καί άσημοι
ζωγράφοι, πεζσγράφοι καί ποιηταί.
Στή «Γαλήνη» του δ Γεώργιος Αροσίνης, αύτός
ό έμπνευσμένος λυράρης τοΰ Ελληνικού τοπίου,
δίνει μ’ δλη τή δύναμη τού μεγάλου του ταλέν
του τήν προσωπικότητα τού Ασύγκριτου βουνού.
Ή πλάση ή παντοδύναμη κι Απόνετη μητέρα
γιά σένα δέν έστΑθηκε καθόλου Ακριβοχέρα,
"Αν έδωσε ο" άλλο βουνό ψήλος καί περηφΑνεια
κι άλλο βουνό δν τό σκέπασε μέ λόγγους καί ρουμάνια

κι δλλο βουνό δν τό πύργωσε σέ βράχους και κοτρώνια
κι δλλο βουνό δν στεφάνωσεν όλαχρανίς μέ χιόνια,
μάζεψε Απ’ δλα τά βουνά τή μοιρασμένη χάρη,
τήν έσμιξε καί σ’ έπλασε, βουνό, βουνών καμάρι!

Είπαμε πώς τό Πήλιο είναι τό βουνό τών Θρύ
λων. Αυτοί λοιπόν οί παλιοί θρύλοι, λένε, πώς
πρώτοι κατοίκησαν έδώ οί Κένταυροι, Απόγονοι
τής "Ηρας καί τοΰ βασιληά τών Λαπιθών ’Ιξίωνα. Πιό γνωστός γιά τή σοφία καί τή δικαιοσύνη
του ήταν ό Χειμώνας. Ό Κένταυρος αύτός δί
δασκε στά παιδιά τών θεών καί τών ήρώων τήν
τέχνη τοΰ πολέμου, τοΰ κυνηγιού, τής μουσικής
καί τής ιατρικής. Ό ίδιος ήταν δ διδάσκαλος τοΰ
’Ασκληπιού, τού πατέρα τής Ιατρικής, καί τού
Άχιλλίέα. Είχε τόσες ικανότητες, ώστε νά συμβουλεύη καί τούς θεούς άκόμα. "Οταν κάποτε δ
’Απόλλωνος Αποφάσισε νά κάνη γυναίκα του τήν
Κυρήνη, περίφημη κυνηγό τοΰ Πηλίου, ό Χείρωνας τοΰ υπόδειξε νά τήν κλέψη μέ τό χρυσό

Χιονισμένο τοπίο ατό Πήλιο.
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•too άρμα, πού τόσερναν κύκνοι καί νά τήν μεταφέριj στή Βόρειο ’Αφρική, έκεί πού άργότερα
ιδρύθηκε ή πόλις Κυρήνη. ’Αλλά καί άπδ χόν
μύθο τοΟ Πηλέ ως καί τής θέτιδος είναι γνωστό
τδ Πήλιο. θ ε ά τής θάλασσας, έκπάγλου καλονής
ήταν ή θέτις. Τήν δμορφη νέα έρωτεύθηκαν δ
βασιληάς του κόσμου, δ Δίας, καί δ μεγάλος τής
θάλασσας, δ Ηοσειδώνας. "Ομως, ή μάντισσα θέμις προφήτεψε καί στους δυό, πώς άν ή Θέτις
παντρευόταν θεό, τδ παιδί πού θα γεννούσε θά
έφερνε δπλα Ισχυρότερα καί άπδ τδν κεραυνό καί
άπδ τήν τρίαινα, πράγμα πού θά τδν έκαμε τδ
νέο κυρίαρχο τού κόσμου. "Γστερα άπδ αυτή τήν
προφητεία οί δύο τού Όλύμπου άποφάσισαν, νά
δώσουν τήν θέτιδα στδ θνητό ηρώα, τδν Πηλέα.
Ά π δ τδν Πηλέα καί τή θέτιδα, γεννήθηκε δ
Ά χιλλέας.
Καί σήμερα τδ Πήλιο διατηρεί τήν ίδια έκιείνη
την παλιά του όμορφιά, δπως τήν περιέγραψαν οί
άρχαίοι συγγραφείς, μέ τά βαθύσκια δάση άπδ
δξιές, βελανιδιές, φτελιές καί έλατα, μέ άφθονα
γάργαρα νερά καί καταπράσινα όλάνθιστα περι
βόλια, πού φθάνουν χαμηλά κάτω, μέχρι τά γα
λανά άκρογιάλια τού Αιγαίου, Δεκάδες γραφικά
κάτασπρα χωριά σκαρφαλώνουν στις πλαγιές του,
πνευματικά άλλοτε καί οικονομικά κέντρα τής
περιοχής καί δλακλήρου τής Θεσσαλίας. Άπδ
αύτά τά πιδ γνωστά είναι ή Ζαγορά, ή Μακρυνίτσα, ή Τσαγκαράδα, οί Μηλιές, τά ’Ά νω καί
Κάτω Αεχώνια, ή Άργαλαστή, ή Λαμπρινοΰ
κ-ά.
Ή Ζαγορά, σώστδ κεφαλοχώρι, σημείωσε ιδι
αίτερη άνάπτυξη στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας,
δταν, καί κυρίως τδν ΙΣ Τ ' αιώνα, έγινε λαμπρό
κέντρο τεχνών καί έπιστημών. Ενωρίς οί κάτοι
κοί της έπι δόθηκαν στδ έμπόριο καί τήν μεταξοτροφία, τόσο, πού τδ Ζαγορίτικο μετάξι νά είναι
περιζήτητο καί νά έξάγεται στή Βενετία, τή Δαλ
ματία, τή Γερμανία καί άλλου. Γιά τήν μεγάλη
εισαγωγική καί έξαγωγική κίνησι ήταν φυσικό
νά δημιουργηθή ένας τεράστιος έμπορικός στό
λος, πού διέσχιζε τή Μεσόγειο μεταφέροντας τά
πολύτιμα Πηλιορείτικα προϊόντα στά λιμάνια τής
Ευρώπης, στήν Κων) πόλη καί τή Σμύρνη. Πλού
σιοι Ζαγοριανοί έμποροι ήσαν έγκατεστημένο; σ’
δλες τις πόλεις τού έξωτερικοΰ καί έκεΐνοι πού
εύρίσκοντο στή Ζαγορά, είχαν υποκαταστήματα
ή άντιπροσώπους σ’ δλα τά έμπορικά κέντρα τοΰ
κόσμου. Αύτή ή οικονομική εύρωστία καί ή συνε
χής έπικοινωνία μέ τή δύσι, ώδήγησαν στην
πνευματική άνάπτυξι τής Ζαγοράς.
Τδ 1777 δ Πατριάρχης Καλλίνικος δ Δ ', Ζαγοριανδς δ ίδιος, μετά τήν έπιστροφή στήν πατρί
δα του ίδρυσε ένα περίφημο σχολείο, πού σήμερα
οί έντόπιοι δνομάζουν «Σχολείο τού Ρήγα Φεραίου». Στδ σχολείο αύτό, πού έγινε γνωστό γιά
τούς σοφούς διδασκάλους, έδιδάσκοντο, έκτδς άπδ
τήν Ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, άστρονομία,
γεωγραφία, φυσική, Φιλοσοφία καί λογική. Μέ
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φροντίδα έπίσης τοΰ Καλλινίκου καί μέ τήν οι
κονομική ένίσχυσι τοΰ πλουσίου έμπόρου Τωάννσυ Πρίγκου, άγοράστηκαν πολύτιμα βιβλία, πού
άπετέλεσαν τή βάσι, γιά τήν περίφημη βιβλιοθή
κη τής Ζαγοράς στήν όποια συνεισέφεραν έπίσης
οί άδελφοί Ευστάθιος καί Γεώργιος Παπάτοι, άρ
χοντες τών ήγεμόνων τής Βλαχίας, οί έμποροι
Κασσαβέται καί άλλοι.
Ή Ζαγορά είναι πατρίδα γνωστών άνδρών, οί
δποΐοι διακρίθηκαν στά γράμματα, στήν έπιστήμη καί τδ έμπόριο. ’Εκτός άπδ τδν Πατριάρχη
Καλλίνικο καί τδν άδελφό του Γρηγόριο, Αρχιε
πίσκοπο Δημητριάδος, πρέπει νά άναφερθοΰν δ
Μωΰσής Κρήτσης, ιδρυτής τοΰ «Κρητσίου» σχο
λείου καί δ άδελφός του Νικόλαος άντιναύαρχος
τοΰ Ρωσικοΰ στόλου, οί δπλαρχηγοί Μπασδέκη,
δ γνωστός Ελληνιστής Φίλιππος Ίωάννου, δ κα
θηγητής τής φαρμακευτικής Θεόδωρος Άφεντούλης κ ά . Ή σύγχρονη Ζαγορά δέν έχει χάσει τί
ποτα άπδ τήν παλιά της αίγλη, μέ τις πολυάρι
θμες εκκλησίες καί τά περήφανα αρχοντικά της.
Καί τώρα ή Πορταριά χτισμένη σέ ύψος 550
.μέτρων, αύτδ τδ άλλο διαμάντι τοΰ Πηλίου άποζημιώνει τδν έπισκέπτη μέ τις χιλιάδες όπωροφόρα δένδρα καί τά κρύα γάργαρα νερά. Ά π δ τις
μαγευτικώτερες τοποθεσίες τής Πορταριάς είναι δ
Κάραβος, δπου τδ άστείρευτο δρμητικδ ποταμάκι
σχηματίζει διπλούς καταρράκτες. Λίγο πάνω άπδ
τδν Κάραβο, ευρίσκονται οί πηγές μέ τδ όνομαστδ
μοναστήρι τοΰ Προδρόμου, άπομεινάρι πολύτιμο
τής παρουσίας τοΰ Βυζαντίου Οςδ Πήλιο.
’Ιδιαίτερη άκμή γνώρισε ή ΙΙόρταριά στά χρό
νια τής Τουρκοκρατίας. ’Εδώ γίνονταν τδν 1Η'
καί τδν ΙΘ ' αιώνα τά περίφημα σ’ δλόκληρη τήν
'Ελλάδα, γαϊτάνια, μαντήλια, μεσίνια καί μπρι
σίμια, άληθινή βιομηχανία, πλούτος γιά τήν πε
ριοχή καί τούς κατοίκους της. Καί ή καλλιέργεια
τής μετάξης είχε άναπτυχθή στήν Πορταριά τόσο,
ώστε τδν ΙΗ ' αιώνα νά έγκατασταθή έκεί έμπορικδς πράκτορας τής Γαλλίας, τήν δποία ζωηρά
ένδιέφερε τδ πολύτιμο προϊόν. Τώρα ή Πορταριά
άποτελεί ένα άπδ τά γνωστότερα θέρετρα τής χώ
ρας μας. "Ελληνες καί ξένοι φθάνουν Ιδίως τδ κα
λοκαίρι στδ δλόδροσο χωριό, πού μαζύ μέ τις σύγ
χρονες άνέσεις προσφέρει τις άνεπανάληπτες φυ
σικές του καλλονές καί τδ υγιεινό ύπέροχο κλίμα
του.
Τί θά λέγατε δμως γιά τή χιλιοτραγουδισμένη
Μακρυνίτσα; "Ο,τι καί νά γραφή είναι άληθινά
λίγο, άν δ άναγνώστης δέν διαθέτει άρκετή φαν
τασία, ώστε νά συμπληρώση τδν ύπέροχο πίνακα
τοΰ έξαίσιου τοπίου, πού τοΰ δίνουν ξέχωρη με
γαλοπρέπεια τά παλιά άρχοντικά καί τά γρα
φικά καλντερίμια. Τά άρχοντικά τής Μακρύνίτσας είναι άπδ τά πιδ άντιπροσωπευτικά δείγματα
τής Ελληνικής λαϊκής άρχιτεκτονικής. Σέ μιά
έποχή, πού ή ύπόλοιπη Ε λλάδα μαράζωνε κάτω
άπδ τδ άνυπόφορο πέλμα τοΰ κατακτητοΰ, ή οικο
νομική άνθησι άπδ τδ έμπόριο καί τή βιομηχανία

Tajeidia ozhv όμορφη '&jjd0a μας
έπέτρβπε ατούς πλούσιους Μακρυνιτσιώτες νά ύψώνουν ωραιότατα, κτίρια, πού εντυπωσιάζουν
μέ τήν πρωτοτυπία στην αρχιτεκτονική τους κα
τατομή, άλλά καί με τόν έσωτερικό διά,κοσμο,
στόν όποιο κυριαρχεί τό ξυλόγλυπτο, δουλευμένο
κι’ αυτό, Από φημισμένους λαϊκούς τεχνίτες. Έντύπωσι προκαλεί ή διανομή τών χώρων τοΰ Αρχοντικοΰ, πού σκοπό είχε φυσικά τήν έξυπηρέτησι τών καθημερινών άναγκών, σέ συνδυασμό μέ
τις αισθητικές Αντιλήψεις τών κυρίων των, μεγαλεμπόρων καί βιομηχάνων.
Μιά πρόχειρη ματια στα Αρχοντικά τής Μακρυνίτσας καί τών άλλων χωριών τοΰ Πηλίου
καί γενικώτερα της Θεσσαλίας δίνει τήν έντύπωσι,
πώς 7τολλά ξένα, ιδίως Εύρωπαϊκά, στοιχεία έ
χουν χρησιμοποιηθή άπό τούς έντόπιους τεχνίτες.
Αύτό μπορεί νά ΰποστηριχθή μόνο, ώς πρός τόν
έσωτερικό διάκοσμο καί δέν αφορά διόλου τό Αρ
χιτεκτονικό σχέδιο, πού Ακολούθησε πιστά τήν
πλούσια Ελληνική λαϊκή παράδοση. «Τά Αρχον
τικά, γράφει διακεκριμένος "Ελληνας καθηγητής,
Αποτελούν μιά έξέλιξι τής τοπικής λαϊκής Αρχι
τεκτονικής παραδόσεως μέ άφθονες έπί μέρους
ξενικές έπιδράσεις στις μορφές ιδιαίτερα τής
έσωτερικής διακοσμήσεως. Οί ξένες δμως έπιδράσεις τής έποχής, ουδέποτε έχουν σχέσι μέ τό Αρχιτεκτονικό σχέδιο, τή λειτουρ
γία καί τή βασική μορφή τών σπιτιών. Οί
προσωπικές προτιμήσεις τών μεγαλεμπόρων μπο
ρεί νά άναφέρωνται στήν έσωτερική διακόσμησι
καί σέ ώρισμένες λεπτομέρειες, καί Ασφαλώς οί
ίδιοι ή τά οικοδομικά ίσνάφια είχαν ύποδείγματα
διακοσμητικών μοτίβων, χαλκογραφίες ή λιθο
γραφίες, μέ παραστάσεις ευρωπαϊκών πόλεων,
παλατιών, Αρχοντικών καί άλλα ύποδείγματα,
όπως φεγγιτών, κυματίων κ λ .π . Αυτά δμως τά
ύποδείγματα δέν έπιδροΰσαν στήν Αρχιτεκτονική
μορφολογία τοΰ σπιτιού, Αλλά βλέπουμε Αντίθετα,
ότι Ατόφια τά Αντιγράφουν μέσα σέ διακοσμητικά
πλαίσια στις ζωφόρους καί ατούς τοίχους τών
όντάδων τών Αρχοντικών».
Χάρμα δφθαλμών είναι ή πλατεία τής Μακρυνίτσας μέ τά πολύχρονα πλατάνια καί τήν πέτρι
νη σκαλιστή βρύση μέ τά γάργαρα κρύα νερά.
Μοιάζει κρεμαστό μπαλκόνι, πού έπιτρέπει μιά
θέα μοναδική πρός τό Βόλο καί τόν ήσυχο Παγασητικό. Αίγο ψηλότερα εύρίσκεται ή Μονή τής
Παναγιάς Μακρυνίτσας τοΰ 18ου αιώνα, χαρα
κτηριστικό δείγμα τής έποχής. ’Εκεί, στις 17
Μαρτίου τοΰ 1878, οί κάτοικοι καί άλλοι έθελοντές, Αφού δχυρώθηκαν στό λεγόμενο βράχο τοΰ
Σαρακηνού, Αντιστάθήκαν μέ έπιτυχία στις άλεπάλληλες έπιθέσεις τών Τούρκων. Στή μάχη αύτή σκοτώθηκε καί δ Ανταποκριτής τών «Τάϊμς»
Κάρολος "Ογλ, δ όποιος γιά τά φιλελληνικά του
αισθήματα όνομάσθηκε δεύτερος Βύρων.
Στήν Ανατολική πλευρά τοΰ Πηλίου βρίσκεται
ή Τσαγκαράδα. Οί πέντε συνοικίες τοΰ χωριού,
Αφιερωμένες όλες σέ 'Αγίους, οί "Αγ. Ταξιάρχες,

ή 'Α γία Παρασκευή, ό "Αγιος Γεώργιος ,ή 'Α γία
Κυριακή καί δ "Αγιος Στέφανος, είναι διασκορ
πισμένες μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος Από Αγριοκα•στανιές. Στήν πλατεία ένας γιγάντιος χιλιόχρο
νος πλάτανος, πού ή περίμετρός του φθάνει τά
14 μ., χαρίζει τήν πλούσια δροσιά του, τούς ζε
στούς μήνες τοΰ καλοκαιριού. Τά πυκνά φυλλώ
ματα καί τά άφθονα νερά κάνουν τήν Τσαγκα
ράδα μοναδικό τόπο παραθερισμοΰ, γιά δσους έπιζη,τοΰν τήν βουνήσια γαλήνη.
Μία Από τις σπουδαιότερες κωμοπόλεις τοΰ
Πηλίου είναι οί Μηλιές, πού πήραν τ’ δνομά τους
άπό τά δμώνυμα δέντρα, δταν γιά πρώτη φορά
καλλιεργήθηκαν έκεΐ, φερμένα άπό άλλη περιο
χή . Γρήγορα τά όμορφα αύτά άπωροφό-ρα πλημ
μύρισαν τήν Ανατολική πλευρά τοΰ Πηλίου καί οί
καρποί τους, τά γνωστά φιρίκια, έγιναν όνομαστά,
γιά τό άρωμα καί τή γεύση τους.
Καί οί Μηλιές ύπήρξαν Ανέκαθεν πνευματική
έστία τού ύποδούλου 'Ελληνισμού. ’Από τό 1745
Ακόμα έλειτούργησε έκεΐ σχολείο κοινών γραμμά
των καί Αργότερα, μέ πρωτοβουλία τού Ανθίμου
Γαζή καί τοΰ Γρηγορίου Κωνσταντά, έκλεκτών
καί τών δύο τέκνων τής κωμοπόλεως, ιδρύθηκε τό
1816 άνωτέρα σχολή, μέ τό όνομα «Μηλιώτικη
σχολή», πού ήταν παράρτημα τής «Φιλομούσου
Εταιρίας». Ό "Ανθιμος Γαζής σχεδίαζε νά ίδρύση στις Μηλιές καί Ακαδημία, Αλλά δέν τοΰ τό
έπέτρεψε δ σουλτάνος. Στά χρόνια τοΰ έθνικοΰ
ξεσηκωμού οί Μηλιές άπετέλεσαν τό μυστικό δργανωτικό κέντρο τής έπαναστάσεως γιά τή Θεσ
σαλία καί τή νότιο Μακεδονία. Ά πό έδώ άρχισε
ή έπανάστασις τοΰ Πηλίου στις 7 Μαίου τοΰ 1821.
Κοντά στις Μηλιές άνεκαλύφθησαν καί έρείπια
Αρχαϊκών καί κλασσικών οικοδομών, τεμάχια έπιτυμβίων πλακών, Αγγεία καί άλλα Αντικείμενα.
Τό όμορφο δμως ταξίδι μας στό Ασύγκριτο
Πήλιο δέν τελειώνει φυσικά μέ τή Ζαγορά, τή
Μακρυνίτσα, τις Μηλιές καί τήν Τσαγκαράδα.
Δέν γίνεται νά μή σταματήσουμε στήν Ά γριά, τό
χωριουδάκι μέ τά δροσερά χωνευτικά νερά καί
τήν κοσμοπολίτικη παραλία. Τά "Ανω καί Κάτω
Λεχώνια μέ τό δργιαστικό πράσινο, τήν Άργαλαστή, άπό τά πιό χαριτωμένα χωριά τοΰ ΙΙηλίου
μέ τήν περίφημη μονή τού Ά γιου Νικολάου, τόν
Ααυκό, μέ τήν έκκλησία τού Α γίου Αθανασίου,
ζωγραφισμένη άπό άγνωστο λαϊκό καλλιτέχνη πού
διακρίνεται γιά τόν αύθορμητισμό καί τόν πρω
τογονισμό τού σχεδίου, τά Χάνια, μέ τήν καυτή
φασολάδα, τά λουκάνικα καί τό Τρίκερι, στό τέρ
μα τής χερσονήσου. "Ολα μαζύ καί τό καθένα ξεχωοιστά, Αποτελούν κι’ άπό μιά νότα δμορφιάς
στόν μακάριο αύτό τόπο, τό Πήλιο, πού δι’ αύτό
Αληθινά, ή πλάση ή παντοδύναμη κ ι’ άπόνετη μη
τέρα, καθόλου δέν έστάθηκε, καθόλου Ακριβοχέρα.
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α '
Τής Ένώσεως 'Ελλήνων Συγγραφέων
καί Δημοσιογράφων Τουρισμού
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"Ανω: " Αποψις Trjc Μοκρυνίτοας. Κάτω: Ή πλατεία Tfjc ΜοκρυνΙτσας.
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"Ανω: "Αγιος 'Ιωάννης Κιοσοϋ. Κάτω: Τό Εενοδοχεϊον ΞΕΝΙΑ στήν άμορφη Τοσγκαράδα.

Ή ιστορία τής ανθρωπότητος βρίθει περιστατικών άποδεικνυόντων άναμφισβητήτως, άτι εις
τά άρμέμφυτα τσϋ άνθρώπου κατατάσσεται καί τό τής έπιθετπκότητος καί καταστρεπτικάτητος. Εις τήν φωτογραφίαν όπέναντί: Ή μάχη του Σάν Ρομάνο (Πίναζ τοϋ Φλωρεντινοΰ
Ζωγράφου Πάουλο Ούτσέλλο). Επάνω: Μάχη μετοΕύ 'Ισπανών καί Τούρκων. (ΠίνοΕ άνωνύμου Ζωγράφου τοϋ 16ου αίώνος).

είναι πάντας πάσι δημοσία τε καί ιδία έκαστους
αυτούς σφίσιν αύτοίς». Νόμοι A626D. Ό Hobbes
γράψει, δτι οί άνθρωποι λόγψ τοΰ έγωϊσμοΰ (της
φιλαυτίας, τοΰ ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως)
φύσει πολεμούν άλλήλους. Bellum omnium con
tra ommes De Cive I, 12 Leviathan I, 13. *0
Spinoza δέχεται τά αυτά. Ό Rousseau έν τψ κοι
νωνική Συμβολαίψ λέγει, δτι ή άρχέγονος κατάστασις των άνθρώπων είναι ή έχθρότης άλλήλων.
Ό Σενέκας διατυπώνει δτι «έκ τοΰ άνθρώπου διά
τδν άνθρωπον υπάρχει άπειλή καθημερινού κιν
δύνου. . . άπατάσαι, έάν Ιχης έμπιστοσύνην είςτά
πρόσωπα, τά όποια συναντψς. ’Έχουν τήν μορφήν
άνθρώπου, άλλα τήν ψυχήν άγριων θηρίων. Μό
νον είς τόν άνθρωπον έμποιεϊ εύχαρίστησιν /ά καταστρέφη τόν άνθρωπον».
Λόγψ τής έπιθετικάτητος συχναί είναι έπιβλαβεΐς έπιδράσεις τού ένός άνθρώπου έπί τόν άλ
λον έκδηλούμεναι ποικιλοτρόπως είς τάς διανθρώ
πινους σχέσεις έν τή καθ’ ήμέραν ζωή καί έν τφ
άγώνι κυριαρχήσεως π.χ. ή άδικία καί καταπάτησις των δικαιωμάτων τοΰ άλλου, ώς καταπίεσις,
έξουδετέρωσις, καταστροφή καί θανάτωσις αύτοΰ.

Αί πλέον καταστρεπτικοί έκδηλώσεις τοΰ άνθρώ
που πραγματοποιούνται κατά τόν πόλεμον,2 τάς
λαϊκάς έπαναστάσεις καί τάς όχλο,κρατικάς έξε
γέρσεις. Κατ’ αύτάς ή καταστρεπτικότης τοΰ άν
θρώπου φθάνει τήν άποκορύφωσίν της ύπό τήν
πλέον στυγνήν καί άγρίαν μορφήν ώς ή έμπειρία
έχει διδάξει. Πραγματοποιείται δε διά τοΰ δυνατ
μικοΰ τής ένστικτου δρμής, τής έπιθετικότητος καί
καταστροφής, ήτις είς 7τολλάς περιπτώσεις συν
δυάζεται καί συνεργάζεται μετά τής έτέρας έν
στικτου δρμής τής έπικρατήσεως καί άποκτήσεως
κύρους καί δυνάμεως.
Ή έξαιρετική βλαβερότης των άνθρώπων δι’
άλλήλους ώδήγησεν αύτούς είς τήν καθιέρωσιν
πληθύος άπαγορευτικών διατάξεων, ίνα χαλινατ
γωγσΰν έαυτούς καί περιορίζουν τήν καταστρε
πτικήν τάσιν των. Τό δέ κράτος έκπροσωπεί τήν
συνθήκην μεταΐξύ των άτόμων πρός προστασίαν
αυτών. Οδτω είς τόν πεπολιτισμένον άνθρωπον ή
έπι,θετική καί καταστρεπτική τάσις ύπέστη δέσμευσιν καί προσέλαβεν ήπιωτέραν μορφήν, ή δέ
διά παντοίους σκοπούς «έπίθεσις» κατά τοΰ περι
βάλλοντος πραγματοποιείται ύπό δμαλούς δρους
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ΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ, έποχήν κατά τήν δποίαν1καθένας
έχει τήν ίιδικήν του άλήθειαν, έποχήν άρνήσεως καί πιθηκισμοΰ, έποχήν καθ’ ήν μεταβάλλονται συνεχώς
άρχαί, παραδόσεις, πεποιθήσεις καί
αύταί άκόμη αί γνώμαι μας περί τοΰ
σύμπαντος, έποχήν κατά τήν δποίαν
τά πάντα έχουν παρεξηγηθή καί
πρό παντός πολλαί καί άναξιοπαθοΰσαι λ έξ εις.. . , είς τήν τεταραγμένην
λέγω τούτην έποχήν μας, δέν ήτο
δυνατόν νά μείνουν άνεπηρέαστοι
αί σχέσεις ΠΟΛΙΤΟΓ καί ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ. Είναι συνεπώς έπιβεβλημένη, νομίζω, μία έπί τροχάδην
καί έν γενικαΐς γραμμαίς έξέτασις
τοΰ ρόλου τοΰ ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΓ είς
τήν Κρατικήν διάρθρωσιν τών ήμερών μας, (δπου έν τοΐς έπομένοις

καθοριζομένης υπό τών Νόμων τής
Πολιτείας. Οί Νόμοι δμως τής Ηολιτείας δέν είναι παρά ή γενική θέλησις τοΰ Λαοΰ, ή όποια κανονίζει τά
δρια είς τά όποια σταματούν τά δικαιώματα ένός άνθρώπου διά νά μή
έμποδίζουν τήν έξάακησιν τών δικαιωμάτων ένδς άλλου άνθρώπου.
Έφθάσαμεν ούτως είς τδ νά καθορίσωμεν τδ περιεχόμενο-/ τής τόσον τα·
λαιπωρουμένης! είς τάς ήμέρας μας
λέξεως «ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ» καί τοΰ 12ου
άρθρου τής περιφήμου «ντεκλαρασιόν ντε ντρουάτς» (διακηρύξεως
τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου ύπό
τής Γαλλικής ’Εθνοσυνελεύσεως μετά τήν Γαλλικήν ’Επανάστασιν τοΰ
1789).
«ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ», δηλαδή, σημαίνει
τήν πειθαρχίαν είς τούς Νόμους, τήν

,
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Ο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ,
Θεοδ. Δρ. Βουδικλάρη Ά ν /ρ χ ο υ Πυρ/κοΰ έ.ά.

χρησιμοποιοΰμεν τήν λέξιν «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΣ», έννοοΰμεν πάντα είς τά
Σώματα Χωροφυλακής καί ’Αστυνο
μίας Πόλεων υπηρετούντο, άπό τοΰ
Άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής ή τής
’Αστυνομίας Πόλειων μέχρι τοΰ τε
λευταίου Χωροφύλακος ή ’Αστυφύ
λακας) .
’Από τοΰ 5ου αίώνος έσημειώθη
είς τάς ’Α θ ή ν α ς
ή άνάγκη ύπάρξεως Ιδιαιτέρου Σώματος έχον
τας τήν έπίβλεψιν τοΰ «ΑΣΤΕΩΣ»,
δηλαδή τής πόλεως, καί φροντίζον
τας διά τήν τάξιν, τήν άσφάλειαν καί
τήν εύκοσμίαν έν τή πόλει. Είς τήν
Σ π ά ρ τ η ν
ή πρώτη άστυνομία
συναντάται τόν δον π.Χ. αιώνα καί
άσκεΐται ύπό τών ’Εφόρων δι’ ειδι
κών δργάνων των. Σήμερον τό καθή
κον τοΰ ’Αστυνομικού είναι ή έ ς ασφάλισις τής έννόμου
τ ά ξ ε ω ς, δηλαδή τής τάξεως τής
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ίκαναποίησιν τών μή άντ(κοινωνικών
έπιθυμιών τοΰ άτόμου καί τόν Σεβα
σμόν ύπό τούτου τών όμοιων έπιθυ
μιών τοΰ οίουδήποτε άλλου άτόμου.
Τό σαφές δηλαδή δριον τής ’Ελευ
θερίας τοΰ ’Ά λφ α είναι ή Ελευθερία
τοΰ Βήτα. Απεριόριστος ’Ελευθερία
θά μετέβαλε, τήν Κοινωνίαν είς κοι
νόν όρνιθώνα, έν τψ δποίψ έκ τών
συνδιαιτωμένων άλεκτόρων έπικρατεΐ δ ισχυρότερος καί δ δεσποτικώτερος. Ό Αστυνομικός λοιπόν ύποχρεοΰται νά μεριμνά διά τήν άσφάλειαν, τής Ζωής, τής Τιμής καί τής
Περιουσίας τών Πολιτών, καί άποτελεΐ μίαν δημοσίαν δύναμιν ή δποία
πρέπει έξ ίσου νά έξυπήρετή δλους
άνεξαρτήτως τούς πολίτας, άνευ ούδεμιάς άπαλύτως διακρίσεως οίασδήποτε ιδιότητας τών πολιτών. Η ΙΔΕΟ
ΛΟΓΙΑ
(δηλαδή τό πρόγραμμα
δράσεως καί τό σχήμα σκέψεως πού

άναφέρονται εις τήν Πολιτικήν καί
Κοινωνικήν Ζωήν) τού οίουδήποτε
πολίτου άφίνουν Αδιάφορον τον ’Α
στυνομικών έν τή υπηρεσία του, διά
τόν όποιον δεν υπάρχει έ ξ α ι ρ ετ έ ο ς παραβάτης Νόμου. . . Πώς
δμως θά έκπληρώση καλλίτερον τήν
Αποστολήν του ό ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΟΣ;
Είτε τό θέλομεν είτε δέν τδ θέλο
μεν, είτε μάς συμφέρει είτε δέν μάς
συμφέρει, ύποχρεούμεθα να παραδεχθώμεν, δτι εις τήν υφήν του οίουδή
ποτε Λαοΰ υπάρχει πάντοτε έν μ ετ α β λ η τ ό ν
καί έ ν Α μ ε 
τ ά β λ η τ ο ν στοιχεϊον. Τβ μ ετ α β λ η τ δ ν στοιχεϊον μεταβάλ
λεται συχνότατα Από κάποιαν βιαίαν
κυριαρχίαν είναι τό Ε ξ ω τ ε ρ ι 
κ ό ν Σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν . Κάτω δ
μως άπό τήν έπιφάνειαν ζή πάντοτε
τό πηγαΐον στοιχεϊον τό όποιον, παραμένον Α μ ε τ ά β λ η τ ο ν , έκπηδφ άμα άφυπνισθή μέ τήν πρωταρ
χικήν του δύναμιν, είναι τό Έ σ ωτ ε ρ ι κ ό ν Σ τ ο ι χ ε ϊ ο ν , τό
όποιον Αφυπνίζεται άπό διαφόρους άσταθμήτους παράγοντας. Τά Ανωτέρω
όφείλουν νά έχουν ύπ’ δψιν των δλα τά δργανα τής οίααδήποτε έ κτ ε λ ε σ τ ι κ ή ς έ ξ ουσ ί α ς
οίονδήποτε καί έάν φέρουν βαθμόν.
Ά πό τήν βάσιν ταύτην έκκινοΰντες
δυνάμεΟα, χωρίς σοβαρόν σφάλμα, νά
καθορίσωμεν, δτι «Ό β α σ ι κ ώ τερος π αρ ά γ ω ν Επιτυ
χ ί α ς τ ής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς είς
τό έ ρ γ ο ν τ η ς έ γ κ ε ι τ α ι
ε ί ς τ ό νά ε ί ν α ι
δημο
φ ι λ ή ς». Ό πολίτης πρέπει νά
βλέπη τόν Αστυνομικόν ώς φίλον
του καί, άντ ιατρό φως, τά Αστυνομικά
Τμήματα δέν πρέπει νά τά άποφεύγη δ πολίτης, δπως δ διάβολος τήν
’Εκκλησίαν, άλλ’ άντιθέτως πρέπιει
νά προσφεύγη είς αύτά ώς είς τόν
Ναόν τοΰ Κυρίου του. . .
Ό ’Αστυνομικός είναι δ καθρέπτης τοΰ Λαοΰ καί δ καθρέπτης αυ
τός πρέπει νά είναι λείος καί δμαλός.
Ή ποαγματική ’Αστυνομία είναι αυ
τός ούτος δ Λαός άφοΰ ένεργεϊ ύπέρ
τοΰ Λαοΰ καί είς τό δνομα τοΰ Λαοΰ.
Άφοΰ είς τάς ήμέρας μας δ Πόλεμος
είναι δ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ δ ς καί
ή Ειρήνη (είς κάθε Κράτος) πρέπει
νά είναι δ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ή . . .
Πρέπει μέ άλλας λέξεις, δλοκληρωτικότης νά δι ακρινή τό σύνολον μιάς

Εθνικής Ζωής. ’Ιδού στάδιον δόξης
λαμπρόν διά τόν πραγματικόν Αστυ
νομικόν, καλοΰμενον νά άποβή δ σοβατ
ρός έργάτης μιάς νέας δημιουργικής
έξισώσεως μεταξύ τοΰ Ανθρώπου ώς
προσωπικότητας καί τοΰ Ανθρώπου ώς
μέλους τοΰ Κοινωνικού συνόλου.
Ό Αστυνομικός δέν είναι όπάλληλος, είναι « π ο λ ι τ ι κ ό ς σ τ ρ α 
τ ι ώ τ η ς » , φύλαξ άγγελος καί
βοηθός τοΰ Λαοΰ, δ όποιος πρέπει νά
θεωρή τόν έαυτόν του συνεχώς έν υ
πηρεσία ευρισκόμενον.. .
Ή προσπάθεια τοΰ ’Αστυνομικού
πρέπει νά τείνη είς τό νά κάμη τό
έργον τοΰ Δικαστοΰ περιττόν, δι’ δ
καί ό Αστυνομικός πού προλαμβάνει
τό έγκλημα Αξίζει δέκα φορές περισ
σότερον έκείνου δ όποιος τό διώκει.
Διά τήν πληρεστέραν Απόδοσίν του
όφείλει νά κατέχη, δ Αστυνομικός,
δσω τό δυνατόν περισσοτέρας γνώ
σεις ποικίλης χρήσεως. 'Η καθόλου
έκπαίδευσίς του πρέπει νά τείνη είς
τόν καταρτισμόν τοΰ « ά γ ω ν ισ τ ο ΰ Α τ ό μ ο υ » , πράγμα τό ό
ποιον προϋποθέτει κυρίως μόρφωσιν
χαρακτήρας. Τό βασικόν Αστυνομι
κόν ’Ιδεώδες είναι, κατά τήν γνώμην
μας: Αύτοσεβααμός, αυτοπειθαρχία,
άμεροληψία, Απροσωποληψία, σεβα
σμός πρός τήν Αλήθειαν, ευστροφία,
καί ταχεία Αντίληψις μέ τάσιν νά Α
πόκτηση δ Αστυνομικός μίαν έκτην
αϊσθησινΙ,Ι, μίαν αυτομάτως μη
χανικήν Αντίδρασιν είς τήν έμφάνισιν Απροβλέπτων γεγονότων κατά
τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας του.
'Η καθόλου ζωή τοΰ ’Αστυνομικού,
δημοσία καί ιδιωτική, όφείλει νά μή
ύπόκειται είς σχόλια καί ψιθυρι
σμούς. . . καί νά είναι Ανάλογος τής
υψηλής Αποστολής του. ’Ιδού διατί
έπιβάλλεται, μία έπιμεμελημένη έκάστστε έπιλογή τών Αστυνομικών,
μία Ιδιαιτέρα έκπαίδευσίς των, μία
συνεχής παρακολούθησις τούτων καί
μία ικανοποιητική Αμοιβή των δπό
τοΰ Κράτους.
Ά ς περιορισθοΰν αί Αλόγιστοι
Δημόσιαι δαπΑναι καί Ας άντιμετωπισθοΰν μέ στοργήν, έντός τών δυ
νατοτήτων τών Κρατικών έσόδων, αί
ύλικαί Ανάγκαι τών δργάνων τοΰ
Κρατικού Οικοδομήματος τήν κυρίαν
δοκόν τοΰ όποιου Αποτελούν αί Έ 
νοπλοι Δυνάμεις μέ κεντρικόν πυρή
να των τά Αστυνομικά ’Όργανα. Ά -

κούομεν συνεχώς περί ’Οχυρών Δη
μοκρατίας, περί Χαρακωμάτων ’Ε
λευθερίας, περί Επάλξεων Αξιοκρα
τίας περί Ναών Δικαιοσύνης καί άλ
λων έκθαμβωτικών εύφημισμών.. .
Έ , λοιπόν, διαλύσατε τάς Ενόπλους
Δυνάμεις γενικώς καί θά ϊδητε γιά
πότε τά δχυρά, τά χαρακώματα, αί
έπάλξεις καί οί ναοί, θά ισοπεδωθούν
άπό πάσης φύσεως καί μορφής δραπέτας τών σελίδων τοΰ Νταστογιέφσκυ καί Από τάς δυνάμεις τής Αναρ
χίας αί δποΐαι θά άφυπνισθοΰν Αμέ
σως. . . Καταργήσατε τήν σκιάν τοΰ
Αστυνομικού άπό τήν γωνίαν τοΰ
δρόμου καί θά ί'δητε γιά πότε ή φι
λήσυχος δδός θά μεταβληθή είς πρω
τόγονον ζούγκλαν άλληλομαχομένων
μέχρις έξοντώσεως δίποδων Ανθρω
ποειδών θηρίων... Καταλήγων, προσ
θέτω δτι: Ό Αστυνομικός πρέπει
πρωτίστως νά άποδεικνύη δι’ έργων
δτι έχει τό δικαίωμα νά άξιοι Από
τούς άλλους τάς άρετάς αί δποΐαι έπιτρέπουν είς ένα Λαόν νά ζή μέ
σα είς τά δρια μιάς πειθαρχημένης
Ελευθερίας καί αί δποΐαι συνοψίζον
ται είς τήν έντολήν «δ σ ύ μ ισεΐς έ τ έ ρ ψ
μή ποιήσ η ς». Τό οίονδήποτε δπλον τό ό
ποιον φέρει δ Αστυνομικός δέν τού
δίδει τό δικαίωμα νά θεωρή τόν Λα
όν Αγέλην ή Ταραχοποιόν μάζαν, ή
όποια δέν έπαναστατεΐ διότι τόν φο
βείται . . . Άντιθέτως, όφείλει νά πεί
ση τόν Λαόν, δτι τό δπλον αυτό είναι
τό σύμβολον τής αυτοπροστασίας τοΰ
Λαοΰ, τοΰ όποιου τέκνα είναι οί Α 
στυνομικοί. Ή βαναυσότης, ή μνησικακία, ή Αδικία, ή μεροληψία δέν έ
χουν θέσιν είς τήν καρδίαν τοΰ Αστυ
νομικού, δλόκληρον τόν χώρον τής δποίας πρέπει νά καταλαμβάνη ή Δι
καιοσύνη, ή Ευγένεια, τό Καθήκον
καί ή άνευ συμβιβασμών έφαρμογή
τών Νόμων τής Πατρίδος πρός πάσαν
κατεύθυνσιν, Αδιακρίτως προσώπων
καί ιδιοτήτων τούτων.
Ή γενική συμπεριφορά καί ή φρατ
σεολογία τοΰ Αστυνομικού, κατά τήν
διεξαγωγήν τής ύπηρεσίας του, πρέ
πει νά προσδίδουν δτι: «ό ν ό μ ο ς
καί
ή έννομος τάξις
δ ι ά τ ο ΰ π ρ ο σ ώ π ο υ του
ένεργοϋν.
Τό « ξ έ ρ ε ι ς π ο ι ό ς
εί (Συνέχεια είς τήν σελ. 562 )
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ΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ άνομφισβήτητον, δτι ό 20oq αιών,
έκτός τών άλλων έπιτευγμάτων, εις όλους τούς το
μείς τής ανθρώπινης δράστηριότητος, έπέφερε κατ' έΕοχήν τήν άνύψωσιν τής θέσεως τής γυναίκας εις τήν κοινω
νίαν καί ήλλαδε τάς περί αύτής ίσχυούοας μέχρι πρό τίνος
άντιλήψεις.
Ό άνθρωπος άρχίΖει τήν Ζωήν του έντός του χώρου τής
οικογένειας, άπό τήν όποιαν θό άντλήση όλας τάς πνευμα
τικός καί ήθικάς έκείνας δυνάμεις διά τήν έκπλήρωσιν τής
θείας έν τή κοινωνία αύτοϋ άποστολής. Είναι, λοιπόν, ή
οικογένεια ό άκρογωνιαϊος λίθος τής διαπλάσεως του χαρακτήρος τοϋ άνθρώπου, διά τής δημιουργίας όλων τών
άπαραιτήτων διά τήν Ζωήν αύτοϋ πνευματικών καί ηθικών
άΕιών.
Ή οικογένεια θά δώση εις τό ότομον τήν δύναμιν τής
κοινωνικότητος αύτοϋ καί θά δισμορφώση τόν χαρακτήρα
του, διά τών όκαταλύτων άΕιών τάς όποιας δημιουργεί έντός
αύτής ή άφοσίωσις τών συΖύγων, ή μέριμνα αύτών πρός
τά τέκνα, ή όγάπη τών τέκνων μεταΕύ των καί ό σεβα
σμός αύτών πρός τούς γονείς των καί τούς συνανθρώπους
των.
Δέν είναι δυνατόν νά διανοηθώμεν τήν ϋπορΕιν κοινω
νιών άνευ τοϋ θεσμού τής οικογένειας καί ούδείς δύναται
νά άμφισβητήση τά γεγονός, ότι τό κέντρον τής οικογέ
νειας, γύρω άπό τό όποιον στρέφονται όλα τά όνειρα καί
οί έλπίδες τών κρατών, είναι ή γυναίκα.
Ούτω, παρατηροϋμεν τήν γυναίκα έντός τής οικογέ
νειας, όπως αΰτη διά τής παρόδου τοϋ χρόνου διεμορφώθη καί εύλογήθη διά τοϋ ιερού
θεσμού τοϋ γάμου νά
καταλομβάνη τήν άρμόΖουσσν εις αύτήν θέσιν, μέ κατωχυρωμένα έντός τοϋ οίκου δικαιώματα, κοί έν συνεχεία ή
μονογαμία, ή όποια σήμερον έχει σχεδόν γενικευθή εις ό
λους τούς λαούς ν' άποτελή τήν τελειοτέραν μορφήν τού
γάμου καί τήν άφετηρίαν ένός ισχυρού οικογενειακού δε
σμού.
'Ανέκαθεν ή γυναίκα ένέπνεε τό δέος καί τόν σεβα
σμόν, διότι έπιστεύετο ότι έντός αύτής ένυπάρχουν ύπερφυσικαί δυνάμεις διά τών όποιων αϋτη άποκτά τήν ιδιό
τητα τής μητρός.
'Από άρχσιοτάτων χρόνων, εις όλας τάς κοινωνίας τών
άνθρώπων, ή γυναίκα είχε διάφορον μεταχείρισιν καί θέσιν
κατά τήν έΕέλιΕιν τόσον τοϋ κοινωνικού όσον καί τοϋ οικο
γενειακού βίου καί τό θέμα της άπησχόληοε πάντοτε όλόκληρσν τήν άνθρωπότητα, σήμερον δέ παρουσιάζει τό μεγαλύτερον ένδισφέρον ή διομόρφωσις καί έΕέλιΕις τοϋ γυ
ναικείου παράγοντος εις όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης προσφοράς.
Διά νά μορφώσωμεν μίαν σαφή καί πλήρη εικόνα τής
θέσεως τής γυναίκας εις τήν έποχήν μας, άπαραίτητον εί
ναι νά έρευνήσωμεν τήν θέσιν της διά μέσου όλων τών
έποχών κοί νά πορακολουθήσωμεν όλα τά στάδια τής έΕελίΕεώς της, έν συντομία, πρός τόν σκοπόν νά άντιληφθώμεν τά καθήκοντα κοί τά δικαιώματα αύτής, τά όποια θά
πρέπει νά κοθορίΖουν τήν δραστηριότητά της, Ινα συμβάλη
σπουδαίως εις τήν πρόοδον τής οικογένειας καί τής κοι
νωνίας, διότι άνέκαθεν ή θέσις τής γυναίκας εις τήν κοι
νωνίαν έδωσεν όφορμήν ποικίλων έκάστοτε συΖητήσεων.
Εις τήν έποχήν μας, ή γυναίκα γνωρίΖει περισσότερον
άπό κάθε άλλην φοράν νά ρυθμίΖη τήν Ζωήν της καί τήν
προσφοράν της καί έχει συνείδησιν τής άποστολής της έν
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τή κοινωνία, διό ή παροκολούθησις τής θέσεως αύτής εις
τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν άπό τήν πρωτόγονον
έποχήν, θά μάς έπιτρέψη νά κατανοήοωμεν τήν έΕέλιΕιν
αύτής έντός τοϋ κύκλου τών διεκδικήσεών της, διά τοϋ
όποιου έπροχώρησεν εις τό ύψος εις τό όποιον σήμερον
εύρίακεται, καταλομβάνουσα ισότιμον θέσιν μέ τόν άνδρα
εις όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος.
Έπί πλέον, θά έΕετάσωμεν άντικειμενικά όλα τά ψυχι
κά, σωματικά καί πνευματικά έφόδια καί προσόντα της, θά
συγκρίνωμεν ταϋτα μετά τοϋ άνδρός, πρός έΕαγωγήν τών
άπαραιτήτων συμπερασμάτων καί πρός τόν σκοπόν νά κατανοήσωμεν αν καί κατά πόσον έπέτυχε, διά τής συγχρό
νου έΕελίΕεώς της, εις τήν κοινωνικήν καί οικογενειακήν
αύτής προσφοράν, ώς έπίσης καί αν ή κατάκτησις ίσων μέ
τόν άνδρα δικαιωμάτων έδικαίωσε τόν άγώνα της, ώς άτόμου, εις τήν κοινωνικήν αύτής προσπάθειαν.
1.

ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
ΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΤΟΥ ΑΝ

"Εχει πλέον έΕακριβωθή πλήρως, ότι μεταΕύ τοϋ άνδρός
καί τής γυνοικός ύπάρχουν μεγάλοι διαφοραί, αί όποϊαι
άφοροΰν όχι μόνον τά διάφορα όργανα τοϋ σώυατος αύτών,
άλλά γενικώτερον τήν μορφολογίαν τών διαφόρων Ιστών.
Είναι γεγονός, έπίσης, ότι αί υφιστάμενοι διαφοραί εις τήν
γενικήν μορφολογίαν, τήν σύστασιν καί γενικώς τήν λει
τουργίαν τών διοφόρων όργάνων, έχουν άνάλογον έπίδρασιν έπί τοϋ άνθρωπίνου όργανισμοϋ καί ίδιοιτέρως έπίδρασιν έπί τής δυναμικότητος, θελήσεως,
αίαθημστικότητος,
διανοήσεως, κλπ. τοϋ άνθρώπου.
Έν σχέσει μέ αύτά, ή γυναίκα, συγκρινομένη πρός τόν
άνδρα, παρουσιάζει λίαν άΕιολόγους διαφοράς.
Οϋτώς,
έχει μικρότερον άνόστήμα έναντι τοϋ άνδρός, έλαφρότερον σκελετόν καί μέ όλιγώτερον άσβέστισν (ώς πρός τήν
χημικήν σύστασιν αύτοϋ), τό μυϊκόν σύστημα άσθενέστερον
έχει τό βήμα μικρότερον καί τό βάδισμά της όλιγώτερον
σταθερόν. 'Επίσης έχει διαπιστωθή, ότι έν συγκρίσει μέ
τόν όνδρα παρουσιάζει πρός τό όλιγώτερον τήν σύστασιν
τοϋ αίματος, τόν τόνον τών άρτηριών καί τόν όγκον τής
καρδίας. Οί σφυγμοί τής γυναικός είναι έναντι τοϋ άνδρός
συχνότεροι, οί πνεύμονες χωρούν όλιγώτερον άέρα, ή κε
φαλή αύτής (κρανίον) είναι μικροτέρα κοί αί βρεγματικοί
καί μετόχιικοί λοβοί όλιγώτερον άνεπτυγμένοι.
'Υποστηρίζεται, ώσαύτως, ύπό τοϋ καθηγητοϋ ΒΙΣΩΦ,
ότι ό έγκέφαλος τοϋ άνδρός έχει βάρος μεγαλύτερσν τής
γυνα«κός κατά 126 γραμμάρια. Κατά τήν ήμετέραν γνώ
μην, τούτο είναι σχετικόν,
’ Επίσης μία άλλη διαφορά, ήτις ύφίσταται μεταΕύ τού
άνδρός καί τής γυναικός, καί ήτις σπουδαίως έπιδρά έπί
τής κοινωνικής συμπεριφοράς, είναι τό γεγονός, ότι εις
τόν όνδρα ύπάρχει σταθερώς καί σπουδαίως ό δεσμός τής
φιλίας, ένώ οΰτος είναι άνύπαρκτος μεταΕύ τών γυναικών.
Πέραν όμως τών άνωτέρω, 6ν έΕετάσωμεν τήν γυναίκα
μόνην, θά παρατηρήσωμεν εις αύτήν ένα όργανισμόν καθ
όλα τέλειον' καί παρ' όλας τάς διαφοράς τάς όποιας ή γυ
ναίκα καί ό όνδρας παρουσιάζουν, κάθε φϋλον χωριστά,
έχει τά προσόντα του καί τάς έλλείψεις του.
Ή γυναίκα υπερέχει τοϋ άνδρός εις τήν έκφρασιν τών
συναισθημάτων γενικώς καί έχει ώς φυσικά θέλγητρα, ά-

ναμφισβητήτου άξίας, τήν λεπτότητα καί τήν χάριν, ένώ
παράλληλα πρός αύτά ό άνδρας άντιπαραβάλλει τό μεγαλύτερον θάρρος, τήν τόλμην, τήν άρμητικότητα καί γενικώς
τήν μεγαλυτέραν ικανότητα εις όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραοτηριότητος. Παρ' όλας όμως τάς διαφοράς
μεταξύ τού άνδρός καί τής γυναικός, είναι γεγονός, ότι
τό ένα φύλον συμπληρώνει τό έτερον ούτως, ώστε νά κα
θίσταται σχεδόν άδύνατος ή ΰπαρξις τού ένός φύλου άνευ
τού άλλου, ή δέ ένωσις αύτών, διά τού ιερού θεσμοΟ τού
γάμου, άποτελεϊ τήν σπουδαιοτέραν προϋπόθεσιν τής δημ<ουργίας οικογένειας καί, κατ' ακολουθίαν, κοινωνίας.
2.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κατό τούς Ρωμαϊκούς καί μετέπειτα Βυζαντινούς χρό
νους, ό γόμος όρίΖεται ώς «άνδρός καί γυναικός συνάφεια
καί συμπλήρωσις τού βίου παντός θείου καί άνθρωπίνου δι
καίου κοινωνία». Τόν ορισμόν αύτόν τού γάμου έδωσεν ό
Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος Μαδεστίνος καί περιλαμβάνει οΰτος σαφώς τήν πραγματικήν, νομικήν καί θρησκευτικήν έν
νοιαν αύτού. Τόν όρισμόν αύτόν δέν δυνάμεθα νά παραποιήσωμεν, διότι ή άπόδσσις τής έννοιας τού γόμου ώς
νόμιμος σύΖευΕις άνδρός καί γυναικός πρός άπόκτησιν τέ
κνων δέν μας άποδίδει τήν πραγματικότητα.
'Από τούς άρχαιοτάτους χρόνους, παρατηροΰμεν ένυπάρχουσαν τήν ιδέαν τού γάμου, ώς κοινωνικού καί οικο
γενειακού θεσμού. Τούτο προκύπτει έκ τής μελέτης τών
ιστορικών τής έποχής εκείνης. Ό 'Ηρόδοτος, άναφερόμενος εις τούς Πέρσας, τούς όποιους χαρακτηρίζει διά τήν
ύπερβολικήν φιληδσνίαν των, λέγει, ότι οΰτοι ένυμφεύοντο
πολλάς γυναίκας, ένφ παραλλήλως εϊχον πολλάς παλακίδας.
Επίσης, οί Βαβυλώνιοι έλάμβανον τάς γυναίκας των δΓ α
γοράς, ώς έπίσης καί οί Ενετοί τής 'Ιλλυρίας.
Εις τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα, τόσον εις τάς 'Αθήνας όσον
καί εις τήν Σπάρτην, ό γάμος έθεωρεϊτο ιερός καί τίμιος
καί άπαραίτητος διά τήν έκπλήρωσιν τού προορισμού τού
άνθρώπου, κατά δέ τήν Ρωμαϊκήν άρχαιότητα ό γάμος εϊχεν ύποστή πολύ τήν έπίδρασιν τών νομ κών κανόνων, γε
γονός τό όποιον έπηρέασε πολύ
μετέπειτα καί τό Βυ
ζάντιον.
Τό κορύφωμα όμως καί τήν αϊγλην τού κοινωνικού τούτοϋ θεσμού έδωκέν ή έπικράτησις τού Χριστιανισμού, ό ό
ποιος άνήγαγεν τόν γάμον εις θέϊόν μυστήριον.
Ή προίκα πορουσιάΖεται κατά τόν 8ον ή 7ον π.Χ. αιώνα
καί όνομάΖεται φερνή, διό ή προικοφόρος γυναίκα έκαλεϊτο
πολύφερνος.
Γεγονός είναι, ότι διά τού γάμου, ώς οϋτος έΕειλίχθη,
ή γυναίκα είναι άχώριστος βοηθός τού άνδρός εις όλας
τάς κοινωνικός, έπαγγελματικάς καί πνευματικός αύτού έκδηλώσεις, χωρίς νά λησμονή βεβαίως ότι ό άνδρας έντός
τού οίκου άποτελεϊ τήν κεφαλήν τής γυναικός πρός τόν
σκοπόν τής Ιεραρχικής τάΕεως, ή όποια είναι άπαραίτητος
διά τήν όρθήν κατεύθυναιν τής οικογένειας καί τής άνατροφής τών τέκνων τά όποια θά δημιουργηθοΰν.
Αύτός είναι ό προορισμός, τόν όποιον ύποχρεοΰνται οί
σύΖυγοι νά έκπληρώσουν, ή δέ γυναίκα εις τόν τομέα τού
τον τής οικογένειας δύναται καί μπορεί νά παίΕη πρωτεύ
οντα ρόλον καί είδικώτερον εις τήν άνατροφήν τών τέκνων,
ή δέ κοινωνική καί θεία αύτή προσφορά είναι άνωτέρα κάθε
άλλης κοινωνικής άπασχολήσεως ή δημιουργίας.
3.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΝ
ΕΠΟΧΗΝ

Άναλόγως τής κοινωνικής κσΙ οικογενειακής προόδου,
ήλλασσε καί ή θέσις τής γυναικός εις τήν άνθρωπίνην κοι
νωνίαν. Πάντως, δέν είναι δυνατόν νά καθορίσωμεν τήν
θέσιν τής γυναικός έπακριβώς κατά τήν πρωτόγονον έποΧήν.
Ό ENCELS καί ό BACHOFEN παραδέχονται, ότι κατά
τήν πρωτόγονον έποχήν, ώς πρώτη μορφή τής κοινωνίας
τών άνθοώπων ήτο ή Μητριαρχία, διότι οί πρωτόγονοι άν
θρωποι δέν ήτο δυνατόν νά άντιληφθοΰν τήν ΟπαρΕιν τής
πατρότητος καί εϊχον βασίσει τήν κοινωνίαν των εις τό
πρόσωπσν τής μητρός, ό δέ σεξουαλικός δΓ αύτούς παρά
γων τού άρρενος ήτο παντελώς άγνωστος, άφοΰ τήν άναποραγωγήν καί τήν γένεοιν τέκνων άπέδιδσν είς ίιπερφυ-

σικάς δυνάμεις καί πνεύματα, μή δυνάμενοι νά καθορίσουν
τόν γεννήτορα. Κάθε άνθρωπος, κατά τήν έποχήν αύτήν,
άνήκει κατά πρώτον είς τήν μητέρα καί τό γένος, διό ή
οικογένεια είς τούς πρωτογόνους λαούς άπετελεϊτο άπό
τήν μητέρα καί τά τέκνα.
Ή οικονομική πρόοδος είς τήν πρωτόγονον έποχήν εϊχεν ώς άποτέλεσμα καί τήν άλλαγήν τής θέαεως τής γυναικός, καθισταμένης μειονεκτικής έναντι τού άνδρός.
'Από τήν έποχήν αύτήν άρχίΖει τό τέλος τού Μητριαρχικού
δικαίου καί ή άπαρχή τού Πατριαρχικού τοιούτου, ή δέ γυ
ναίκα έΕαρτάται πλέον άπό τόν άνδρα. Ούτως, έδημιουργήθη ή Πατριαρχία, ή όποια ύπήρξε μοιραία διά τήν γυ
ναίκα, ήτις έπαυσε νά έχη προσωπικότητα. Αϋτη άνήκει
κατ' άρχήν είς τήν άπόλυτον έξουσίαν τού πατρός της καί
μετέπειτα τού συΖύγου της, ό όποιος τήν ήγόραΖεν, όπως
καί τούς δούλους.
Κατά τήν έποχήν αύτήν, ή γυναίκα ούδεμίαν είχεν άΕίαν,
έχρησιμοποιείτο ώς πράγμα, έπωλείτο ή ένοικιάΖετο, πολλάκις είς τήν τιμήν ένός όπλου, όπως έγένετο είς τάς νή
σους ΦίτΖι.
'Αλλά, αί περί τής γυναικός άντιλήψεις ύπήρξαν αί αύταί σχεδόν είς όλους τούς λαούς. Είς τήν Ρωσίαν, ό πα
τέρας έκτύπα τήν θυγατέρα του κατά τήν ήμέραν τού γά
μου της μ' ένα μαστίγιον, τό όποιον παρέδιδεν έν συνε
χεία είς τόν μέλλοντα σύΖυγόν της, ύπό τήν έννοιαν ότι
είς τό μέλλον ή τιμωρία θά προέρχεται άπό αύτόν.
Ή ΚινεΖική θεωρία περί τής υποταγής τής γυναικός είς
τόν άνδρα διεδόθη καί είς τήν 'Ιαπωνίαν, μέ άποτέλεσμα
νά κυρίαρχη ή ιδέα τής ύπακοής τής γυναικός είς τόν πα
τέρα της, τόν άνδρα της καί τόν υιόν της.
Είς τήν 'Ινδίαν έχρησιμοποιεϊτο ώς πλάσμα άνευ άξίας
καί σημασίας καί δέν τής έπετρέπετο νά γνωρίΖη άνάγνωσιν, διότι ό άνδρας δέν τήν έξετίμα, διό όταν άπέθνησκεν
ό άνδρας, τήν ιδίαν αύτού γυναίκα έθοπτον μαΖί του Ζώσαν
ή τήν έκαιον είς τήν πυράν, κατά δέ τάν ύπολσγισμόν τής
Κληρονομιάς περιελάμβανον καί τήν γυναίκα μετά τών λοι
πών κατοικίδιων Ζώων. Κατά τούς νόμους τού ΜΑΝΟΥ,
ούδεμίαν εϊχον άΕίσν ή γυναίκα καί ό δούλος.
Αύτή, είς γενπ<άς γρομμάς, ήτο ή θέσις τής γυναικός
είς τούς πρωτογόνους λαούς.
4.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΡΩ Ι ΚΗΝ
ΕΠΟΧΗΝ

Κατά τήν ήρωΐκήν έποχήν, ή όποια ιστορείται άπό τόν
"Ομηρόν, άρχεται μία μεταβολή είς τήν περί τής γυναικός άντίληψιν κάί καθίσταται φανερά ή έκτίμησις πρός αύ
τήν. Είς τά 'Ομηρικά "Επη παρουσιάζονται τακτικά τά προ
τερήματα τών γυναικών, πλήν όμως πορατηρούμεν είς αύτά
τήν άποπλανηθείσαν ύπό τού Πάριδος σύΖυγον τού Μενε
λάου 'Ελένην, νά έγκαταλείπη τόν σύΖυγόν της καί νά άκολαυθή τόν έραστήν της, έπανελθοϋσα δέ, είς τήν συ
ζυγικήν στέγην, μέ φοβερήν άνοίδειαν καταμαρτυρεί τήν
μοιχείαν της, ένψ παραλλήλως πρός αύτήν ή Ίοκάστη πρώτυπον συΖύγου άπηγχονί<Χ)η, όταν έπληροφορήθη άπό τούς
θεούς ότι έλαβε τόν υιόν της Οίδίποδα ώς σύΖυγον.
Βλέπομεν όμως είς τά 'Ομηρικά "Επη γυναίκας νά άσχολοΰνται μέ πλήρη έλευθερίαν είς τήν διεξαγωγήν τών οι
κογενειακών καί κοινωνικών ύποθέσεων καί νά έκφράΖουν
μέ άπόλυτον έλευθερίαν τάς σκέψεις των καί τά οίσθήματά
των. Ούτω παρατηροΰμεν τήν πιστήν Πηνελόπην καί τήν
ιδανικήν Άνδρομόχην νά ύφαίνουν, παοαλλήλως δέ νά έ
χουν βαρύνουσαν γνώμην είς τάς πολιτικός, κοινωνικός,
θρησκευτικός καί οικογενειακός έκδηλώσεις, ή δέ Νιόβη
θρηνεί άπορηγόρητος τόν θάνατον τών τέκνων της, είναι
δέ φανερά, κατά τήν 'Ομηρικήν αύτήν έποχήν, τά ίχνη τής
μητριαρχικής έπιβολής.
Ή θέσις τής γυναικός κατά τήν Μινωϊκήν έποχήν πα
ρουσιάζεται πολύ έΕυψωμένη. Ή γυναίκα τών Μινωΐκών
χρόνων είναι έλευθέρα, άνευ ούδενός πεοιοοισμο-j καί διακρίσεως, παρίστατοι καί παρακολουθεί τούς αγώνας, τό θέατρον, παίρνει μέρος είς τό κυνήγιον καί τάς άρματοδρομίας. Οί άνδρες κατά τήν έποχήν αύτήν λατρεύουν τάς
γυναίκας των καί ύποβάλλονται είς στερήσεις ποός τόν
σκοπόν νά αύΕήσουν τήν γοητείαν των διά τής προσφοράς
δώρων, ήτοι ένωτίων, δακτυλίων κ.λ.π.
(Συνεχίζεται)
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4. Προσφορά δώρων και άναμνησχικών Αντικειμέ
νων.

Η

Π ΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΓΝΟΜΙΑΣ
προσφορά δώρων καί άναμνη
στικών άντικειμένων έχει σκοπόν να
συμβάλη εις τήν δημιουργίαν καί
διατήρησιν φιλικών δεσμών μεταξύ
αύτής καί δμάδων τοΰ κοινού, ώς έπίσης καί μετά τών ξένων ’Αστυνο
μιών.
Είναι γνωστόν, δτι τό δώρον είναι
πάντοτε εύπράσδεκτσν, δημιουργεί δέ
μεταξύ δωρητοΰ καί παραλήπτου
σύνδεσμον καί συντελεί είς τήν ένίσχυσιν τοϋ ήδη υφισταμένου. Τά
δώρα καί τά άναμνηστικά είδη δέον
δπως πληρούν ώριαμένας προϋποθέ
σεις, δηλαδή νά είναι χρήσιμα, κα
λώς κατειργασμένα καί γενικώς ή
παρουσία ή ή χρήσις αυτών νά φέρη κατά τρόπον έντονον είς τήν μνή
μην τόν προσφέροντα.
Τά περισσότερα δώρα είναι είδη
γραφείου, δηλαδή έπιτραπέζια ήμερολόγια, δερμάτινα σημειωματάρια
κλπ. ’Εξ άλλου έπ’ εύκαιριφ έπισκέψεων δμάδων άστυνομικών εις ξένας
χώρας, αί δποΐαι συντελούν είς τήν
έπικοινωνίαν, άλληλογνωριμίαν καί
γενικώς είς τήν άνάπτυξιν σχέσεων,
άνταλλάσσονται άμοιβαίως δώρα, π.χ.
άγαλματΐδια, είδη τοπικής χειροτε
χνίας κλπ. Δώρα δίδονται έπίσης καί
κατά τήν διάρκειαν διαφόρων έκδηλώσεων, π .χ. παιχνίδια είς έορτάς διά
τέκνα τών άστυνομικών, έπ’ εύκαιρία τής Πρωτοχρονιάς κλπ.
Τά δώρα καί τά άναμνηστικά εί
δη δέν έχουν ένταύθα σκοπόν νά δια
φημίσουν προϊόντα καί ύπηρεσίας,
άλλά νά δημιουργήσουν κλίμα συμ
πάθειας, γοήτρου καί φκλικάς σχέ
σεις. Αύτός είναι καί δ λόγος διά τόν
όποιον ταύτα δέν συμπεριλαμβάνονται είς- τήν κατηγορίαν τών διαφη
μιστικών δώρων, άλλά άποτελοΰν Ι
διαιτέραν κατηγορίαν, δηλαδή είναι
δώρα καί άναμνηστικά είδη Δημοσί
ων Σχέσεων.
Τέλος, ή ’Αστυνομία, είς τά πλαί
σια τού κοινωνικού της ρόλου, προ
βαίνει πολλάκις είς έκδηλώσεις αί δ-

ποΐαι έχουν σκοπόν νά φέρουν ταύτην πλησίον τών άναξιοπαθούντων
καί γενικώς έκείνων οί όποιοι ζούν
είς θλΐψιν καί στέρησιν. Ούτως, δμάδες άστυνομικών, τόσον είς τό έξωτερικόν δσον καί παρ’ ήμΐν, έπισκέπτονται πολλάκις νοσοκομεία, γηρο
κομεία, δρφανστροφεΐα καί προσφέ
ρουν διάφορα δώρα.

5. Ήθικαι άμοιβαι - άθλοθετήσεις - προκηρύξεις δια
γωνισμών.
ΑΣΤΓΝΟΜ ΙΚΟΙ, κατά τήν
ΟΙ έκτέλεσιν
τών καθηκόντων
των, δχι μόνον ύποβάλλονται είς τα
λαιπωρίας καί στερήσεις, άλλά πολ
λάκις αί πράξεις των υπερβαίνουν
κατά πολύ τάς έκ τών κανονισμών
άπορρεούσας υποχρεώσεις των. Ού
τως έκτελοΰν, μέ κίνδυνον ένίοτε τής
ζωής των, έργα τά όποια δέν ύποχρεούνταμ χάριν πάντοτε τής έξυπηρετήσεως τού κοινωνικού συνόλου.
Αί Άστυνομίαι δλου τού κόσμου
άπονέμουν είς τούς άστυνομικούς τού
τους έπαίνους, μετάλλια αυτοθυσίας
καί εύφήμους μνείας.
Αί άπονεμόμεναι τιμαί άποτελοΰν
ηθικήν ίκανοποίησιν διά τόν βραβευάμενον, άλλά συγχρόνως καί έναυσμα
πρός μίμησιν, συντελούν δέ είς τήν
άνάπτυξιν καλών ’Εσωτερικών Δη
μοσίων Σχέσεων.
Ή ’Αστυνομία προωθεί καί τήν
καλλιέργειαν τοΰ άθλητισμοΰ, δ ό
ποιος συντελεί είς τήν διατήρησιν
καί βελτίωσιν τής ύγείας τών άστυ
νομικών καί είς τήν δημιουργίαν τού
αισθήματος τής αύτοπεποιθήαεως,
μαχητικής διαθέσεως καί άγωνιστικοΰ πνεύματος κατά τήν άσκησιν τών
άστυνομικών καθηκόντων, άθλοθετεί
δέ καί έπαθλα Γνα βραβεύση τούς νικητάς είς τόν στίβον τής εύγενούς
άμίλλης.
Ούτως είς τάς ξένας ’Αστυνομίας
καί παρ’ ήμΐν έχουν Ιδρυθή άξιόλογοι άθλητικαί δμάδες, αί δποΐαι ση
μειώνουν τήν παρουσίαν των είς άγώνας τοπικού, Ιθνικοΰ καί διεθνούς
χαρακτήρος.
Ή δημιουργία άθλητικών δμάδων
έξ άστυνομικών δέν συντελεί μόνον
είς τήν πρόοδον τοΰ άθλητισμοΰ καί

τήν δημιουργίαν άγωνιστικοΰ πνεύ
ματος, άλλά άποβαίνει καί έξοχον μέ
σον προβολής καί δημιουργίας καλής
φήμης καί γοήτρου, δημιουργεί δέ
τήν συμπάθειαν τοΰ κοινού πρός τήν
’Αστυνομίαν.
Τέλος, ή ’Αστυνομία προκηρύσσει
διαγωνισμούς μεταξύ δμάδων τοΰ
κοινού, Ιδίως μεταξύ τών μαθητών,
σκοπόν έχουσα άφ’ ένός μέν δπως
συμβάλη είς τήν πνευματικήν καί πο
λιτιστικήν άνάπτυξιν αύτών, άφ’ έτέρου δέ δπως καταστήση τάς δμάδας ταύτας κοινωνούς τοΰ έργου της
καί δημιουργήση κλίμα άμοιβαίας
κατανοήσεως καί καλής θελήσεως.

6. Επισκέψεις.
ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ τής σήμερον, έμΗ
φορουμένη άπό τήν άντίληψιν
δτι ή έπικοινωνία, ή άλληλογνωρ ί
μια καί αί καλαί σχέσεις μετά τοΰ
κοινού έπιδρούν εύεργετικώς έπί τοΰ
καθόλου άστυναμικοΰ έργου, όργανώνει πολλάκις είς τά ’Αστυνομικά Κα
ταστήματα ήμέρας έπισκέψεων (0pen Houses) . Ούτως είς τήν ’Αμερι
κήν, άλλά καί είς άλλας χώρας, πρα
γματοποιούνται έπισκέψεις διάρκειας
συνήθως μιάς έβδομάδος, κατά τήν
διάρκειαν τών όποιων τό κοινόν έπισκέπτεται τά ’Αστυνομικά Καταστή
ματα μιάς περιοχής.
Οί όργανωταί τών τοιούτων έκδηλώσεων μεριμνούν άφ’ ένός μέν δπως
παράσχουν είς τό κοινόν πάσαν διευκόλυνσιν καί έξυπηρέτησιν έντός μιάς
φιλικής καί έγκαρδίου άτμοσφαίρας,
άφ’ έτέρου δέ έπιβοηθοΰν τούτο "να
σχηματίση μίαν σαφή ιδέαν περί τού
συντελουμένου ύπό τής ’Αστυνομίας
τής σήμερον έργου, είς τούς διαφό
ρους τομείς τής έθνικής ζωή-. Ε π ί
σης προσπαθούν δπως καταδείξουν τά
άγαθά άποτελέσματα τής συνεργασί
ας ’Αστυνομίας καί κοινού έπ’ ώφελεία τού κοινωνικού συνόλου.
Πολλάκις κατά τήν διάρκειαν τών
έπιακέψεων προβάλλονται φίλμς μικράς διάρκειας ή σλάιντς. Προσέτι
καταβάλλεται προσπάθεια, δπως ή
δλη έκδήλωσις προβληθή καταλλή
λως διά τοΰ Τύπου, τού ραδιοφώνου,
τής τηλεοράσεως καί τών άλλων μέ
σων έπικοινωνίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε
ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Υ ΚΟΥΒΑ
Ε. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ Α Σ Τ Υ Ν . ΠΟΛΕΩΝ

4 3 . (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Δέν είναι έξηκριβωμένον κατά πό
σον ή ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. έζήτησε
τήν σοβιετική έγκριση, πριν έξαπολύση τήν Δεκεμβριανή έπανάσταση. 'βρι
σμένα στελέχη δποστηρίζουν δτι σκοπίμως
6 Ίωαννίδης και 6 Σιάντος άπέφυγαν νά
συζητήσουν τό θέμα μέ τόν Ποπώφ, φοβού
μενοι μίαν άρνησι τήν όποια δέν θά μποροϋσαν νά Αγνοήσουν. Ό Όρέστης, άντιθέτως, πιστεύει δτι έζήτησαν τήν σοβιε
τικήν έγκρισι καί δτι τούς έδόθη ή άπάντησις δτι ήσαν έλεύθεροι νά έπιχειρήσουν
τό κίνημα, άλλά δτι δέν θά έπρεπε νά έλπίζουν σέ σοβιετική συμπαράσταση. Προ
σωπικές (άναφέρει δ Κούσουλας) άποκλίνω πρός τήν πρώτη έκδοχή». Έν ύποαημειώσει (άριθ. 23), άναφέρει: «Ό τότε
Κυβερνητικός άντιπρόσωπος στήν Βόρειο
'Ελλάδα Ζήσης Παπαλαζάρου έζήτησε καί
έπέτυχε νά πάρη άπό τόν Μάρκο Βαφειάδη, ύπό τό πρόσχημα ένημερώσεως, φάκελλον ό όποιος περιείχε στοιχεία σχετι
κά, μέ τήν άπάντησιν Τίτο. Τόν φάκελλον αύτόν παρέδωσε εις τόν τότε Πρωθυ
πουργόν Γ. Παπανδρέου. Δήλωαις Παπα
λαζάρου πρός τόν συγγραφέα τό 1971».
Χαρακτηριστικά έπίσης τής συγχύσεως,
πραγματικής ή παραπλανητικής, είναι
καί τά έξής:
Ό «Ριζοσπάστης» τής 28 Νοεμβρίου έδημοαίευσε άρθρον — λίδελλσν κατά τοΰ
Ζέρβα, δν έξύβριζε χυδαίως. Τό έσπέρας
τής αύτής, εις σόσκεφιν στελεχών τής
ΕΛΔ, δ Τσιριμώκος κατήγγειλε τήν τα
κτικήν τοϋ ΚΚΕ, δηλαδή τήν δπαναχώρησιν του έκ τής συμφωνίας καί τόν έπικρεμάμενον κίνδυνον αιματοχυσίας. Ά πεφαρίσθη ή άποχώρησις τής ΕΛΔ άπό
τό ΕΑΜ. Τήν έπομένην εις τήν έφημερίδα τής ΕΛΔ «Μάχη» θά Ιδημοσιεύετο ή
άπόφασις καί μάλιστα Οπό τεραστίους τί
τλους δμιλοΟντας διά τό «κομμουνιστικό
τελεσίγραφά» καί τήν «διάσπαση» το0
ΕΑΜ, Τό ΚΚΕ έγκαίρως τό έπληροφορήθη άπό τήν φράξια πού «Τχεν έντός τής
ΕΛΔ καί άπό τούς κομμουνιατάς τυπογρά
φους καί έκινήθη δραστηρίως. Μετεπείσθη
δ Σβώλος, δτι αί διαφοραί μέ τήν Κυβέρ
νηση θά διεκανονίζοντο τήν έπομένην καί

ώς έκ τούτου θά έπλήττετο «άδίκως» καί
άνεπανορθώτως τό ΕΑΜ, έάν τό δημοσίευ
μα έβλεπε τό φώς τής ήμέρας. Ό Σβώ
λος, μέ τήν σειράν του, μετέπειαε ώς
Πρόεδρος τής ΕΛΔ, τόν Τσιριμώκον καί
αύτός διέταξε τόν τότε άρχισυντάκτη τής
«Μάχης», Στρατή Σωμερίτη, νά άντικαταστήση άμέσως Ολόκληρον τήν πρώτην
σελίδα τής έφημερίδος. "Αν ή διάσπααις
τοΟ ΕΑΜ είχε τότε πραγματοποιηθή, ί 
σως ή δπόθεσις νά έλάμβανεν άλλην τρο
πήν. Πάντως, τό ΚΚΕ, δπως πάντοτε, εί
χε κατορθώσει νά έχη τήν πλειοψηφίαν
έντός τής Κεντρικής ’Επιτροπής τοϋ
ΕΑΜ, ένός δηλαδή Ομίλου κομμουνιστών,
εύγενών σοσιαλιστών καί λειχόντων συνο
δοιπόρων. Πλήν τών κομμουνιστών, οί άλ
λοι ούδεμίαν ή έλαχίστην όργανωτικήν
βάσιν διέθετον. Δι’ δ καί δ κομμουνιστής
Γεν. Γραμματεύς τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ, Μήτσος Παρτσαλίδης, δέν άνησύχησε ποτέ
διά τά άποτελέσματα τών «ψηφοφοριών»...
"Οπως άναφέρει δ Κούσουλας, δ Όρέ
στης έσκιαγράφησε ώς έξής τήν Κ.Ε. τοϋ
ΕΑΜ:
■ Σ ' αυτό τό πολυάνθρωπο συγκρότη
μα πού λέγεται Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ, έπικρατοϋν οί πειθήνιοι θαυμαστές τοΰ ΚΚΕ.
Είναι οί περίφημοι «ΕητωτΖήδες», πού
Εέρουν μόνον πώς νά φωνάζουν «2ή·
τω». Τό πόσους όποδούς έχουν, πόση
δύνσμι, άκόμη καί ποιός είναι ό τίτλος
τής όργάνωσης πού άντκπροσωπεύουν
είναι πράγματα δσχετα. Στήν πραγματι
κότητα όσο μικρότερη, όσο πιό όδύνατη είναι μία όργόνωση ή όσο πιό μετριο
παθής ό τίτλος της, τόσο πιό έΕτρεμιστική καί πιό άπόλυτη είναι ή άφοσίωσίς της σ τ ό ΚΚΕ— τό μεγαλύτερο κόμ
μα μέσα στήν όργόνωση».

Στήν έκτακτη συνεδρίαση τής Κ.Ε. τοϋ
ΕΑΜ, τήν 29ην Νοεμβρίου, άκόμη καί δ
Τσιριμώκος, άντί γιά διαφωνία, έδήλωσε:
«ή άπόφασις τής πλειοψηφίας (ο.ο. τών
«ζητωτζήδων») πρέπει νά γίνεται πάντο
τε σεβαστή άπό δλους». Καί ή σοσιαλιστι
κή του ουνείδησις ήαύχασε!
Τήν 30ην Νοεμβρίου, άφοϋ πλέον είχον
ρυμουλκηθή πρός τάς άπόψεις τοϋ Σιάντου οί πάντοτε πλαδαροί «σοσιαλισταί»

καί τό ΕΑΜ ένεφανίζετο ώς συμπαγές καί
μονολιθικόν, οδτος συναδευόοενος άπό τόν
Παρτσαλίδη, τόν κομμουνιστήν Γραμμα
τέα τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ, παρουαιάσθη είς
τόν Πρωθυπουργόν, ίνα καταδάλη δήθεν
μίαν τελευταίαν «προσπάθειαν» πρός Απο
τροπήν έπιδεινώσεως τής καταστάσεως.
Οϋτω προσεπάθησαν δπως τόν μεταπείθουν
καί άποδεχθή τόν δρσν διαλύσεως καί άτιοστρατεύσεως τής ’Ορεινής Ταξιαρχίας
καί τοϋ Ίεροϋ Λόχου. Ό Πρωθυπουργός
δμως δέν ήτο δυνατόν νά τόν άποδεχθή
(έστω καί έάν μετεπείθετο 6πό κακών
συμβούλων τύπου Σαράφη ή Όθωναίου),
διότι ήδη έδεσμεύετο ύπό τηλεγραφήμα
τος τοϋ Τσώρτσιλ, είς δ τφ «ϋπειδεικνύετο», δπως άποφύγη τόν Αφοπλισμόν τών
δύο αύτών έπιλέκτων στρατιωτικών μονά
δων. . .
Διά νά δικαιολογήαη, μάλιστα, τήν έμμονήν του, ήναγκάσθη νά έπιδείξη είς τούς
δύο κομμουνιστάς συνομιλητάς του τό έν
λόγψ τηλεγράφημα. Οδτοι άπεχώρησαν,
έμμένοντες είς τήν θρασεϊαν άπάντησίν
των καί προπαγανδίζοντες δτι ή Κυβέρνησις δέν έδείκνυε πρόθεσιν αυμδιδασμοϋ.
At ένέργειαι αδται τοϋ Σιάντου, Οπου
δήποτε καί άν έστηρίζοντο (έξωθεν έντολή, ή άγνοια συμφωνιών Σοβ. Ένώσεως
—Μεγ. Βρεττανίας ή έκμετάλλευσιν ’Α
μερικανικής στάσεως κλπ.), έπεκρίθησαν
πολύ άργότερον άπό τόν άδίατακτον Ζαχαριάδην.
Είς τήν συνέχειαν τοϋ Ιστορήματός μας,
καί είς τό κεφάλαιον «κριτική τοϋ Δεκεμβριανοΰ κινήματος», θά παρουαιάσωμεν
έπ’ αύτοϋ λίαν ένδιαφέροντα κείμενα.
Τήν Ιην Δεκεμβρίου 1944, συνεδριάζει
ή Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ μέ τήν παρουσίαν τών
Σιάντου, Πορφυρογένη, Ζεύγου, Παρτσαλί
δη, Τσιριμώκου καί άλλων. Ούδεμία προσέγγισις έπιτυγχάνεται καί ούδείς συμβι
βασμός (δηλαδή διάλυσις δλων τών Αν
τάρτικών όργανώσεων καί διατήρησις τής
Ταξιαρχίας τοΰ Ρίμινι καί μιάς ίσης πρός
ταύτην είς άριθμόν δυνάμεως τοϋ ΕΛΑΣ).
Έν τφ μεταξύ, δ Σβώλος είχε προβή
είς τήν γνωστήν ένέργειαν είς βάρος τών
καταθετών, οίτινες κατά συντριπτικήν
πλειοψηφίαν άνήκον είς τά μεσαία καί
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κυρίως εις τά πτωχά στρώματα τοΰ λαού,
δ δέ Πορφυρογένης είχε προβή είς μίαν
χαρακτηριστικώς ά ν τ ε ρ γ α τ ι κ ή ν
ένέργειαν, διά τ·9}ς είσηγήσεως καταργήσεως τοΟ 424 κατοχικού νόμου, του άπαγορεύοντος τάς απολύσεις έργατοϋπαλλήλων.
ΑΪ'ΤΟΑΠΟΚΑΓΦΈΙΣ ΤΟΓ Κ.Κ.Ε.
Τδ στέλεχος τοΰ ΚΚΕ, Πετσόπουλος,
είς τάς ύπ’ άριθ. 62 καί 63 σελίδας τοΰ
προαναφερθέντος βιβλίου του, γράφει σχετικώς περί Πορφυρογένη:
1. Ό Πορφυρογένης Ζήτησε νά διορισθή δικηγόρος παρ' Άρείψ Πόγψ.
Τοΰ χρειαΖόταν γιά νό επιβάλλεται
ατούς κομματικούς δικηγόρους πού
είναι διορισμένοι καί στόν "Αρειο
Πάγο. Γιά νά έγκριθή όμως ή αϊτηοή
του, έπρεπε νΰχε κάμει μερικές δί
κες στό ΈφετεΤο. Επειδή δέν είχε,
άπορρίφβηκε. Καί τότε ό Πσρφυρογένης πήγε στόν κ. Μαύρο, Υπουρ
γό τής Δικαιοσύνης τοΰ κ. Σοφούλη
(σ. σ. πρόκειται διά τήν μετακατοχικήν περίοδον) καί
έκμεταλλευόμενος τήν ιδιότητά του σάν ήγετικοΰ στελέχους τού κόμματός μας καί
τήν διάθεση τοΰ κ. Μαύρου νά τόν
παρασύρει σέ συναλλαγή, Ζήτησε νά
γίνη νόμός, σύμφωνα μέ τόν όποιο
όποιος δικηγόρος έκαμε Υπουργός,
αύτομάτως άποκτά καί τήν άδεια δι
κηγορίας στόν "Αρειο Πάγο! Ό κ.
Μαύρος έκαμε τό νόμο Ε ΙΔΙΚΑ γιά
τόν κομμουνιστή Πορφυρογένη καί
έναν δικό του φίλο καί μάς έΕευτέλησε. ..» .

Συνεχίζει δέ,ίνδ κ. Πετσόπουλος:
2. «Ό κ. Λιβιεράτος ύ π ο υ ρ γ ό ς
Κ ο υ Ι σ λ ι γ κ ,
καταδικασμένος
καί φυλακισμένος σήμερα σάν τέ
τοιος, έκαμε έπί κατοχής τό Νόμο
424, πού άπαγόρευε τήν άπόλυση
έργατών καί
ύπαλλήλων καί έτσι
έμπόδιΖε τήν έκμετάλλευση τής έΕαθλίωσής τους άπό τούς Γερμα
νούς καί τής άποστολής τους στή
Γερμανία, ..
Ό Πορφυρογένης Υ π ο υ ρ 
γός
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ς
άγωνιστής περίφημος τοΰ προλεταριά
του καί έγγλεΖοφάγος, μόλις έγινε
Υπουργός
Εργασίας, είσηγήθηκε
τήν κατάργηση τοΰ νόμου 424 καί
δικαιολογήθηκε κατόπιν, πώς τοΰ τό
Ζήτησαν οΙ Έ γγλέΖ οι...».

Έ π ’ εύκαιρίφ, άνοίγοντες μικράν παρένθεσιν, δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν, δτι κα
τά τήν περίοδον τής κατοχής καί άλλαι
καταγγελίαι έναντίον άνωτέρων καί άνωτάτων στελεχών τοΟ κόμματος ήλθον είς
φώς.
Α) Είς τδν παράνομον «Ριζοσπάστη»
(περίοδος Νέα, άριθ. 9, ’Αθήνα Μάρτιος
1942), άναφέρονται τά κάτωθι:
ΑΝΤΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΥΑΔΑ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
«Αύτά τά δύο «περίφημα» πρόσωπα
διαπίστωσαν τή «διάλυση» τοΰ κόμμα
τος καί «καταδέχτηκαν» ν' άναλάβουν
τήν πρωτοβουλία τής ίδρυσης ένός και
νούργιου
Κομμουνιστικού Κόμματος,
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σοβαρού καί ικανού νά σώση τόν Ελ
ληνικόν λαόν».
Είς όσους δέν Εέρουν ποιά είναι τά
πρόσωπα αύτά δίνουμε μερικές πληρο
φορίες:
1. Γ ι ά ν ν η ς
Κορδστος:
Δι
κηγόρος. Ανακατώθηκε στή σοσια
λιστική κίνηση άπό τό 1918. 'Από
τήν πρώτη στιγμή τής ίδρυσης τοΰ
κόμματός μας ήταν στή δεΕιά σοσι
αλδημοκρατική μερίδα καί μαΖύ μέ
άλλους σάν αύτόν,
πολεμούσε τά
κομμουνιστικά έκεϊνα στοιχεία πού
άγωνίΖονταν νά δώσουν στό νεαρό
τότε κόμμα μιά σωστή καί άνταποκριναμένη.
στήν τότε κατάσταση,
λαϊκή έπαναστατική κατεύθυνση. Τό
3ο "Εκτσκτο Κομ. Συνέδριο (Γενά
ρης 1924) κατεδίκασε τήν πολιτική
του. . . Συκοφαντεί τήν
Κ.Δ. καί
τόν Στόλιν καί δικαιολογεί τόν χα
φιέ τοΰ διεθνοΰς φασισμού Τρότσκυ.
2. Θ ω μ ά ς
Ά π ο ο τ ο λ ί δ η ς .
Τυπογράφος. Χρημάτησε στήν καθο
δήγηση τοΰ Κόμματος σχεδόν ένα
χρόνο. Τό 3ο Έκτακτο Κομ. Συνέ
δριο, κστεδίκοσε τήν άντικομμουνιστική καί σοσιαλδημοκρατική πολιτι
κή τ ο υ ...
Τόν Αύγουστο 1936 ή
ΜεταΕική δικτατορία τόν έστειλε έΕορία.
" Ε μ ε ι ν ε
έκεϊ ώς
τελευταία. . .
ΜοΖί τους έχουν μία σειρά Τροτσκιστικά καθάρματα. . . ».
Σημ. Συγγρ.: Τά δύο ώς άνω πρόσωπα,
τά όποια κατηγορεί ή ήγεσία τού ΚΚΕ,
είναι:

1. ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γιάννης, Γεν. Γιραμμχτεύς (1922) τοΟ ΚΚΕ. Μέχρι τοΰ θα
νάτου του, φανατικά προσηλωμένος είς
τάς σααιαλιστικάς ιδέας του. Ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τήν ιστορίαν τοΰ συν
δικαλιστικού κινήματος είς τήν Χώιραν μας καί έξέδωσεν άρκετά βιβλία.
Τό ΚΚΕ δέν τόν έληομόνησε κατά τήν
χρονικήν περίοδον τής παντοδυναμίας
του. Ώς θά Ιδωμεν είς τήν συνέχειαν
τού Ιστορήματος, έξετέλεσεν άγρίως
τδν μονάκριβον υιόν το υ ...
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ θωμάς, Γεν. Γραμμα
τείς τού ΚΚΕ (1923). ’Από τά πρώ
τα καί παλαιότερα στελέχη τού Κόμ
ματος, ύποστάς πολλάς ταλαίπωρε ίας
διά τήν δράσιν του.
Β) Παράνομος «Ριζοσπάστης» άρ. φύλ
λου 30 τής 17ης Νοεμβρίου 1942:
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΦΑΛΑΓΓΙΤΙΣΜΟΣ
«Τά καθάρματα τής «Νέας Εποχής»
φανέρωσαν άνοιχτά τά βρωμερά τους
πρόσωπα. ΑύτοτΊτλοφορήθηκον «ή άριστερά παράταΕη τοΰ ΚΚΕ, γιά νά σώ
σουν τόν Ελληνικό Λαό. . . Αλλά ποιοι
είναι αύτοί οί «Ποΰροι κομμουνιστές;».
'Ακούστε τους: α) ένας πρώην φοι
τητής Λιανόπουλος, κάποτε μέλος τής
Κομ. Νεολαίας καί τώρα διεγραμμένος
όπ' τις γραμμές της σάν προβοκάτορας,
β) ό γυιός τοΰ μεγαλοκτηματία καί οίκοπεδοφάγου τής 'Αθήνας καί Πειραιά
— Μεγαιλοοικονόμου — κάποτε μέλος
τής Κομ. Νεολαίας καί τώρα διεγραμ
μένος επίσης σάν προβοκάτορας, υ ) ό

δικηγορίσκος Γρηγορογιάννης, άγνω
στος καί σκοτεινής προελεύσεως πού
δέν έχει ποτέ σχέση μέ τό κόμμα μας».

Σημ. Συγγρ.: Διά τά συκοφαντούμενα άπό τόν «Ριζοσπάστη» πρόσωπα, είναι
γνωστά τά έξής:
α) Ό φοιτητής Λιανόποολος ήτο έχεΐνος, δστις, δχαν ήτο συγχρατοόμενος μέ
τόν Ζαχαριάδη, χατώρθωσε νά έςαγάγη έχ
τών απομονωτηρίων τήν παραβοθεϊσαν εις
αότόν δευτέραν έπιστολήν τοβ ΆρχηγοΟ
τοΟ ΚΚΕ.
. . . Προφανώς κατά τήν κατοχήν διεφώνησε μέ τήν ήγεσίαν. Κατόπιν αυτού χα
ρακτηρίζεται άναισχόντως ώς προβοκάτο
ρας καί προδότης. . .
6) Διά τόν Μεγαλοοικονόμου δέν κατέχομεν στοιχεία. Ίσω ς νά τόν έβάρονε
έναντι τοδ Κόμματος ή μεγαλοαστική του
κοινωνική καί οικογενειακή προέλευσις.. .
γ) Ό κατά τόν «Ριζοσπάστην» δικηγορίσκος Γρηγορογιάννης, είναι δ σοσιαλι
στής καί όπαδός τής ΕΛΔ (Τσιριμώκου)
Ά χ. Γρηγορογιάννης, έγκριτος νομικός,
λίαν μορφωμένος καί διαδραματίσας σημαί
νοντα ρόλον είς τήν δλην δραστηριότητα
(άκόμη καί τήν μεταπελευθερωτικήν) τής
ΕΛΔ καί γενικώς τής σοσιαλιστικής κινήσεως.
Eic τήν άπέναντι σελίδα κάτω: Άντόρτισες τού ΕΛΑΣ. Εις ούτήν τήν σελίδα
έπάνω: Ό Σαράφης μέ τόν Πυριόχο, τάν Νέσταρα (Σπ. Κωτσάκη) καί άλ
λους Έλασϊτες, στήν 'Αθήνα, μετά την σναχώρησιν τών Γερμανών. Ό κύκλος
του αίματος καί τής καταστροφής, πού έξαπέλυσε ό κόκκινος φασισμός έτοιμάΖετσι. Κάτω: Έαμίτισσες μέ ένα άπλωμένο πανώ, πού δείχνει άκριβώς τις
«άθώες καί φιλειρηνικές» προθέσεις τοϋ Κ.Κ.Ε.

Γ ') Παράνομος «Ριζοσπάστης» άρ.
τής 21 Μαίου 1942.
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Εις τόν παράνομον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» άριθ. 14, 21 τοδ Μάη 1942, άναφέρονται
καί τά έξής ένδιαφέροντα:
« ...Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ Ι ΧΑΦΙΕΔΕΣ
Βρισκόμαστε
σέ θέση νά ξέρουμε
πολύ καλά άτι δύο σοβαρά στελέχη κά
ποιου παλιού πολιτικού Κόμματος, συγ
κρότησαν μιά χοφιέδικη όργάνωση άπό
άπαλυομένους πρώην άξ/κούς καί όπλίτας τής Αστυνομίας καί Χωροφυλακής
μέ άπακλειστικό σκοπό τήν παρακολού
θηση καί σύλληψη τών στελεχών τών
κομμάτων πού άνήκουν στό ΕΑΜ. Γιό
τόν σκοπό αυτό συνεργάζονται συχνά
μέ τήν γκεοτσπό. Ακόμα ξέρουμε όνομοστικά τούς πολιτικούς καί τά πρόσω
πα πού άποτελοΰν τήν ειδική αύτή ορ
γάνωση καθώς καί τόν τόπο τών συμ
βουλίων . . .».

Σ η μ.. Σ υ γ γ ρ. Τό δημοσίευμα
είναι λίαν περίεργον. Ποία ή όργάνωσις
καί ποιον παλαιόν άστικόν κόμμα; Πολλαί έκδοχαί εΐχον κυκλοφορήσει, μεταξύ
τών όποιων καί ή άναφέρουσα ώς όργάνωσιν τήν Α.Α.Α. (Πανοπούλου — Γρηγοριάδη — Σαράφη κ .δ .), είς ήν μετείχε
καί ό πολυπράγμων καί σκοτεινός Μπα
κιρτζής, ώς κόμμα δέ τό Κόμμα τών Φιλ
ελευθέρων. Χαρακτηριστική τού άδιστάκτου τών ένεργειών τοδ ΚΚΕ, είναι ή πα
ράγραφος ή δμιλοδσα διά «συχνήν συνερ
γασίαν μέ τήν Γκεσταπό!!».
Δ ') Παράνομος «Ριζοσπάστης» Μαρτίου
1942.
ΜΑΥΡΟΣ Π ΙΝ ΑΚΑΣ — ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΓΚΕΣΤΑΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Μάθεσης,
Παπαγιάννης,
ΚουτσοΥίάννης, Κτιστάκης, Μιχαηλίδης, Σκα-
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φίδας, Μπουκίδης, Φαραντάκης, Πρωίμάκης, Μανωλέας, Τατοσόπουλιχ;, Μελίκογλου, Μήτλας, Μουτόκιας.
Π ρ ο φ υ λ α χ τ ή τ €— Φ τ ϋ σ τ ε
τ ο υ c.

2 η μ. Σ ο γ γ ρ. Ό Δαμιανός Μάθεσης ήτο δ προπολεμικός στρατιωτικός
έγκέφαλος τού ΚΚΕ. "Η,το πράκτωρ; Καί
ποίοο; Μήπως μεγάλης κομμουνιστικής
Δυνάμεως; Οί λοιποί ήσαν άνώτατα στε
λέχη τοΟ κόμματος καί ήγωνίσθησαν πολ
λά χρόνια καί πολό σκλτοά εις τάς γραμμάς του. Μερικοί έξ αυτών, άνανήψαντες,
άπεχώρησαν ή καί έβοήθησαν τάς Άρχάς
τής πατοίίος των εις τόν άγώνα κατά τοΰ
ξενοκινήτοο ΚΚΕ.
"Ολα τά ώς άνω δημοσιεύματα είναι
σταγών έν τφ ώκεανφ τοΰ βόθρου των κα
τηγοριών τοΟ ΚΚΕ κατά φίλων, έχθρών
καί συνεργατών. Πόσα έχουν γραφή εις
τόν «Ριζοσπάστην» Side τόν Καλομοίρη
καί όμως τό ΚΚΕ τόν έτοποθέτησε εις τήν
Κ.Ε. τοΰ ΕΑΜ. Πόσα διά τόν Στρατή, δστις άργότερον έχρησιμοποιήθη ώς σύμ
μαχος καί συνεργάτης εις τόν Συνδικαλι
στικόν τομέα κ.ο.κ. Οδτως, άποδεικνύεται, ότι είναι τόσον μεγάλη ή «εύελιξία»
τής ήθικής καί τών ένεργειών τοΰ ΚΚΕ,
ώστε, κατά γκεμπελικήν συνταγήν, δέν
διστάζει νά συκοφαντή τούς πάντας. ’Επί
πλέον όμως έχει καί κάτι άλλο, πού τούλάχιστον δέν είχον οί ναζίδες. Νά λείχη έκεί πού έπτυσε... Ή τακτική αότη
τοΰ ΚΚΕ είναι παγία. Έχρησιμοποιήθη
κατά κόρον, χρησιμοποιείται καί θά χρησιμοποιήται. Πάντοτε δέ, περιπτώσεως
συντρεχούσης, αυνυφασμένη καί μέ κ ατ ά δ ο σ ι ν είς τάς Άρχάς, τών χαρακτηριαθέντων ώς έχθρών τοΰ Κόμμα
τος. ’Ιδιαιτέρως κατά τήν κατοχήν, ή
κατάδοσις δ έ ν έ γ έ ν ε τ ο π ρ δ ς
τ ά ς Ε λ λ η ν ι κ έ ς Ά ρ χ άς ’Α
σφαλείας, άλλά πρός τήν
Γ κ ε σ τ ά π ο ή τ ό Κ ο μ μ ά ν
το Π ι ά τ σ α . . .
Μετά τήν άναγκαίαν ένημερωτικήν παρένθεσιν, συνεχίζομεν χρονολογ ικώς τό ι
στόρημα :
Τήν 2αν Δ/6ρίου οί έαμικοί καί κομμουνισταί ύπουργοί παραιτοΰνται, π λ ή ν
τοΰ Σαρηγιάννη (θά έχρειάζετο ώς δφθαλμός τοΰ ΚΚΕ έντδς τής άντιπάλου παρατάξεως!), διά δέ τήν 3ην Δ/6ρ£ου έξαγγέλεται συλλαλητήριον τοΰ ΕΑΜ/ΚΚΕ είς
τήν Πλατείαν Συντάγματος, τό όποιον άρχικώς δ Πρωθυπουργός έπιτρέπει, έν συ
νεχείς, όμως, διά λόγους τάξεως καί α
σφαλείας, τό άπαγορεύει. Έν τφ μεταξύ,
δηλαδή τήν Ιην Δ/βρίου, τάς πρώτας με
ταμεσονυκτίους ώρας, δμάς άστυνομικών
μέ έπικεφαλής τούς ύπαστυνόμους Γ. Χριστοδουλάκην καί Βασ. Τααρούχην, δστις
εΐχεν όργανωθή είς τό ΕΑΜ/ΚΚΕ, (δι* δ
καί, άπολυθείς, έξετοπίσθη άργότερον ώς
έπικίνδυνος), είς τήν παρά τήν 'Ομόνοιαν
άρχήν τής δδοΰ Πειραιώς,' έπυροβόλησαν
έναντίον ταξί, οδτινος έπέβαινον δργανα
τής Ε ίδικίς ’Ασφαλείας, διαμένοντα είς
τό Ξενοδοχεΐον «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ» καί κατευθυνόμενα είς Πειραιά ϊνα άναχωρήσουν
διά Πρέβεζαν, κανονικώς, βάσει φύλλων
πορείας τοΰ ΕΔΕΣ είς δν άνήκον. Κατά
τήν άνταλλαγήν τών πυροβολισμών καί
τήν ρΐψιν χειροβομβίδος, έφονεύθη ό Χριστοδουλάκης, έκ δέ τών επιβατών τοΰ τα
ξί, δ Μηνάς Καθρέπτης ή Μακρυδημητρί-
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ου καί έτραυματίσθησαν ή σύζυγος αύτοΰ
Άννα καί δ Β. Ντεϊμερτζόγλου. Ή κη
δεία τοΰ Χριστοδουλάκη, ήν παρηκολούθησαν ένδεικτικώς καί στελέχη τοΰ ΕΛΑΣ,
έτελέσθη μέ τήν γνωστήν σκηνοθεσίαν τοΰ
ΚΚΕ, ένφ δ Καθρέπτης έτάφη μυστικά, ώς
«προδότης τοΰ λαού»... Καί τοΰτο, διά
νά δσθή ή έντύπωσις δήθεν έγκληματικών
ένεργειών τών «δοσιλόγων καί προδοτών»
είς βάρος τοΰ λαού. ..
Έδψ πρέπει νά αημειώσωμεν, δτι ή Κ.
Ε. τοΰ ΕΑΜ, δηλαδή τό ΚΚΕ, μαζύ μέ
τήν άπόφασιν διά τό συλλαλητήριον είχε
λάβει καί δύο άλλας, πολύ περισσότερον
σπουδαίας:
1) Νά κηρυχθή τήν Δευτέραν, 4ην Δ/
βρίου, π α ν ε ρ γ α τ ι κ ή
ά π ε ργ ί α καί
2) Νά άνασυγκροτηθή ή Κ.Ε. τοΰ ΕΛΑΣ,
δηλαδή δ ΕΛΑΣ νά καταστή ανεξάρτητος
έναντι τοΰ Σκόμπυ καί τής Κυβερνήσεως,
κατά παράβασιν τών συμφωνιών τής Γκαζέρτας. Μία τοιαύτη άπόφασις, καί διά
τόν πλέον άδαή, είναι σαφώς άπόφασις
πολεμική.
Ύπήρχεν, δμως, άκόμη άλλη μία άπόφασις, μή άνακοινωθεΐσα καί διοχετευθείσα διά κομματικών έντολών. ΤΙΙτο ή τεθείσα άμέσως καί μέ πάσαν μυστικότητα
είς έφαρμογήν μ ε τ α φ ο ρ ά
τών
νομίμων κομματικών γραφείων ε ί ς
μ υ σ τ ι κ ά ς ο ι κ ί α ς , δηλαδή
είς τήν π α ρ α ν ο μ ί α ν , προσέτι δέ,
έτέρα άπό 30ής Νοεμβρίου διαταγή ώριζεν, δπως τά δυνάιιει τής Συμφωνίας Γκαζέρτας τμήματα τοΰ ΕΛΑΣ, εδρισκόμενα
έκτός ’Αττικής, νά σ υ γ κ λ ί ν ο υ ν
πρός ’Αθήνας καί δ ΕΛΑΣ ’Αθηνών νά
τεθή άμέσως έν έπκρυλακή. Επίσης έγένοντο μετακινήσεις πολεμοφοδίων είς τάς
περιφέρειας τών έλασιτοκρατουμένων πε
ριοχών. ΟΟτως ήρχισεν ή έφαρμογή τής
«έξωθεν»
(πιθανόν τοΰ Στάλιν, ώς
τότε άναφέρθη) διαταγής, είς δέ τήν πρα
κτικήν ή έφαρμογή τοΰ ήδη άπό έτους καί
πλέον καταοτισθέντος Οπό τοΰ Α' σώματος
Στρατού (’Αθηνών) τοΰ ΕΛΑΣ σ χ ε 
δίου
πρός κατάληψιν τής έξουσίας.
Ό Σαράφης είς τά βιβλίον του «ΕΛΑΣ»
δμολογεΐ:
«Τό βράδυ 29 τοϋ Νοεμβρίου έφτασα
ατό Γενικό Στρατηγείο καί άνοκοίνωσα
στόν καπετάνιο
Ά ρη Βελουχιώτη καί
τούς άξιωματικούς τοϋ έπιτελείου, τήν
κατάσταση στην Αθήνα. Τήν νύχτα στις
30 τοϋ Νοέμβρη, πήρομε τηλεγράφημα
τοϋ συναγωνιστή Γ. Σιάντου πού έλεγε
ότι ή κατάσταση είναι κρίσιμη καί πρέ
πει νά βρισκάμσστε σέ έπκρυλακή. Έπί
πλέον Ζητούσε νά κινηθεί τό 42 Σύντα
γμα πρός Λειβαδιά. . . Ά π ό τηλεγράφη
μα τοϋ σ. Σιάντου τήν έπομένην 2 Δ/
βρίου, μαθαίνοίΛΐε ότι παραιτήθηκαν οί
ύπουργοί τής ΠΕΕΑ καί ή κατάστσση εί
ναι κρισιμωτάτη. Μάς παρακαλεϊ νά
π ρ ο ω θ ή σ ο υ με
πρός τήν Θήβα
τ ά χ ι σ τ α
τό Σταθμό Διοικήσεως
τής Όμάδος Μεραρχιών Στεοεός, τής
X III Μεραρχίας, τό 52ον (άπό Λαμία Δομοκό) καί τό 42σν Σύνταγμα (άπό
Αμφισσα - Γραβιά - Δαδί) καί τήν Τα
ξιαρχία Ιππικού (άπό Θεσσαλία, μέ τά
όσα αύτακίνητα διέθετε». . .

At μετακινήσεις προφανώς έγιναν τή 0ποδείξει τοΟ στρατιωτικού συμβούλου τοΰ
Σιάντου, στρατηγού Μάντακα. Είς τάς 2
Δ/βρίου μεταβαίνει έπειγόντως είς Λαμίαν

δ Πέτρος Ροΰσος (μέλος τού Π.Γ.), διά νά
δώση τάς έντολάς τού Κ.Κ.Ε. πρός τούς
Σαράφην καί Άρην, είς τό Γεν. Στρατηγεΐσν. Ή άνααυσταθεΐαα Κ.Ε. τού ΕΛΑΣ
άπαρτίζεται άπό τούς Σιάντον, Μάντακαν
καί Χατζημιχάλην. Καί δπως γράφει δ
Φοίβος Γρηγοριάδης, «τήν ώρα πού στήν
’Αθήνα κατεβαίνουν άπό τις συνοικίες πρός
τό Σύνταγμα χείμαροι λαϊκοί, τήν ίδια
ώρα ξ ε κ ι ν ο ύ ν
γ ι ά τ ή ν
π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ρ ο υ μ ε λ ι ώ 
τ ι κ ε ς καί μ ω ρ α ί τ ι κ ε ς
μο ν ά δ ε ς άνταρτών»...
Έδώ πρέπει νά άναφερθή, δτι είς τάς
17 Νοεμβρίου είχε πραγματοποιηθή διάσκεψις είς τό Γ' Σ. Στρατοΰ (ΕΛΑΣ).
Άμέσως δμως μετά τήν λήξιν του, δ Βελουχιώτης συνεκάλεσε, μέ ίδικήν του πρω
τοβουλίαν, σύσκεψιν μόνον τών καπεταναίων.
Έλαβον μέρος οί:
Μάρκος Βαφειάδης, τής Όμάδος Με
ραρχιών Μακεδονίας (Ο.Μ.Μ.).
Τάσος Λευτεριάς τής Όμάδος Με
ραρχιών Στερεάς (Ο .Μ .Σ .).
Κίσσοβος (Μπλάνας) τής 1ης Μεραρ
χίας.
Όρέστης (Α. Μούντριχας) τής IIας
Μεραρχίας.
Άκριτος (Φράγκος) τής ΙΙΙης Με
ραρχίας.
Ηρακλής
(Ή λιος
Καρράς)
τής
V III. Μεραρχίας
ΚαρατΖάς ( Ί . Τρωγιανός) τής IX
Μεραρχίας.
Κικίτσας
(Σαράντης Πρωτόπαπας)
τής X Μεραρχίας.
Λασσάνης τής XI Μεραρχίας.
Άμάρμπεης (Θ. Καλλϊνος) τής X III
Μεραρχίας.
Μπουκουβάλας (Δ. Τάσσος) τής Τα
ξιαρχίας Ιππικού.

Ό Ά ρης έλαβε τόν λόγον. ΤΙΙτο ταρα
γμένος καί ωχρός. Πριν προλάβη νά είαέλθη είς τό θέμα (προφανώς τών διαφωνιών
του έπί τής άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως), ήγέρθη δ Μάρκος Βαφειάδης καί
τόν ήρώτησεν, έντελώς άπροόπτως καί 6πονσμεύων τήν πρόθεσιν τοΰ "Αρη δι’ άνεξάρτητον άπό τό κόμμα συζήτησιν:
—Είναι σέ γνώση τοΰ Πολιτικού Γρα
φείου ή σύσκεψη αύτή καί οί θέσεις πού
θ’ άναπτυχθοΰν;
—"Οχι, άπήντησεν δ Ά ρης. Ε μ είς, δ
ΕΛΑΣ, έχουμε τό δικαίωμα νά έξετάσουμε
τήν κατάσταση.
—Νά καλέσουμε τότε καί τόν έκπρόσωπο τής Κεντρικής Επιτροπής, έπρότεινε
δ Βαφειάδης.
Ή σύσκεψις διεκόπη Οπό τό άγχος πλέ
ον τής κομματικής τρομοκρατίας. "Ηρχισεν έκ νέου, δταν, ειδοποιηθείς, προσήλθεν δ Γραμματεύς τοΰ Γραφείου Περιοχής
Στερεάς, Άρίστος Βασιλειάδης. Ό Ά ρης
δμως δέν έλαβεν έκ νέου τόν λόγον. Τού
ήτο άδύνατον, έμπρός είς τόν στυγνόν κομ
ματικόν άντιπρόσωπον, νά έκθέση τάς άπόψεις του, προφανώς μή συμφωνούσας
πρός τήν γραμμήν τοΰ Κόμματος.. . . Ή
ένέργεια αύτή τοΰ Άρη ήτο τό προμήνυμα
τής μετέπειτα άνταρσίας του, ώς καί τοΰ
τραγικού του τέλους.
Διά νά ύπάρξη μία προπαγανδιστική δι
καιολογία έπικειμένου πραξικοπήματος

καί διά νά έξαφθούν ect άβουλοι μάζαι, δ
«Ριζοσπάστης», τί)ς 2ας Δεκεμβρίου 1944,
δημοσιεύει δί^θεν άποκχλύψεις «γιά προε
τοιμαζόμενο πραξικόπημα τών Γονατάδων
πραιτωριανων, δοσιλόγων καί προδοτών».
Παραθέτει δέ τό φανταστικόν «σχέδιο δράσης»;
«Ό 'Ορεινή Ταξιαρχία θά όπαμονώσει τά τμήματα τού ΕΛΑΣ Κοιααριανής
καί θά άποκόψει τήν επικοινωνία άπό
τία λεωφόρους Κηφισιάς, 'Αλεξάνδρας
καί Πατησίων. Οί Χϊτες τής Σχολής Εύελπίδων, ιμαξύ μέ τούς Ράλληδες, μέ
μηχανοκίνητα, μέ δυνάμεις τοΰ ΕΔΕΣ
καί μέ μάχιμο τμήμα Κρητών μέ τόν
Γύπορη (σ. σ. δέν εύρίσκετο εις Α θ ή 
ν α ς !!), Γαλάνη καί Παποδάκη, θά άποκόψουν τήν έπικοινωνία μέ τήν 'Ελευ
σίνα καί τά Λιόσια. Ειδικό τμήμα άπό
χωροφύλακες καί συμμορίτες τής PAN,
X κοί ΕΔΕΣ θ' άποκόψει τήν όδό Πει
ραιώς. Έπίλεχτο τμήμα (τής 'Αστυνο
μίας Πόλεων) μέ τήν καθοδήγηση τοΰ
Έβερτ, θά προσβάλλει τά χτίρια τοΰ
ΕΑΜ, τοΰ Α ' Σώματος Στρατού τού
ΕΛΑΣ καί τοΰ ΚΚΕ. Τά τάγματα 'Ασφα
λείας άποτελοϋν τήν γενική εφεδρεία
ατό κέντρο τής πόλης. Τέλος ό Βούλγαρης άνέλοβε νά συντονίσει τή δράση
τού Ναυτικού γιά τήν έπιτυχία τοΰ πρα
ξικοπήματος.
Μπροστά ατό λαό τής Αθήνας πού
δέν έσκυψε τό κεφάλι ούτε ατούς 'Ιτα
λούς, οϋτε ατούς Γερμανούς, όρθώναντοι ξανά οί κινηματίες. Ή άπειλή τής
τυραννίας είναι άμεση καί Φοβερή. Ό
λαός καλείται νά είναι ο' έπιφυλακή,
έτοιμος κάθε στιγμή νά ύπερααπίση τή
λευτεριά του. Καί μέ τήν άκατάβλητη
δύναμή του, μέ τήν άδόμαστη μαχητικότητά του, μέ τό πνεύμα τής Παλληκαριάς καί τής αυτοθυσίας, θά τσακίσει
όλους τούς έχθρούς του».

Έ ν τφ μεταξύ οί «σοσιαλισταί» Σβώλος
καί ΐσιριμωκος, διαισθανόμενοι τόν έξευτελιστικδν ρόλον νεροκουβαλητοΟ τού παν
τοδυνάμου ΚΚΕ, δν είχον άναλάβει, προσεπάθουν διά χλιαρών δηλώσεων πρός τόν
Τόπον, νά δικαιολογηθούν πρός έαυΤούς
καί άλλήλοος, πιθανόν δέ καί ένώπιον
τής άδεκάατου Ιστορίας. Διά τήν τελευΤαίαν περίπτωσίν, δ Τσιριμώκβς κατεχώρισε μεταγενεστέρους είς τά ’Απομνημο
νεύματά του («’Ακρόπολις» 18.3.73) τήν
δικαιολογίαν, δτι ή «παραίτησίς μας ήταν
διαφωνία καί πρός τά δ ύ ο μέρη». Τά
μέχρι Tf1' Συμφωνίας τής Βαρκίζης γεγο
νότα τόν διαψεύδουν, Δυσκολωτέρα δμως
ήτ8 ή θέσΙΙ 180 έ ΐ έρου ήγέΐοϋ, δηλ. Τού
Σβώλου. ’'Ανθρωπος τής μΟρφώαέως καί
τής καθέδρας, φύσει φιλήσυχος καί άντίθετος τυρός τήν αιματηρόν βίαν, δέν είχε
συνηθίσει είς «μεγαλοφυείς πολιτικούς
έλιγμοός», ώς δ πολιτικός του συνεταίρος·
άντιλαμβανόμενος δέ τόν κατήφορον πρός
τήν φωτιάν τής έξετέροεως, έζη άγχώδεις στιγμάς. Ή πολιτική καί όργανωτική του δΰναμις, δμως, ήτο σχεδόν άνόπαρκτος, έξαιρέοει τοΟ σεβασμού δν ένέπνεε
καί τής μειλιγιότητός του, στοιχεία άτινα
καί έξεμεταλλεύετο τό ΚΚΕ πρός ίδιον
όφελος... "Ισως, έάν ή στάσις τής ΕΛΔ
ήτο διαφορετική, θά είχε προσφέρει, διά
τής άπομονώσεως τού ΚΚΕ, ίιπηρεαίαν
πρός τήν δεινώς πληττομένην δπό τοΰ έρυθροΟ έχθρού πατρίδα μας καί πρός τήν
άληθή έννοιαν τού συνεπούς σοσιαλισμού.

ΟΙ «σοσιαλισταί» μας, δμως, προφανώς
έκαιροσκόπουν, ληαμονούντες τήν Ιστορι
κήν άλήθειαν δτι, καί έάν άκόμη είς τήν
έπικειμένην σύρραξιν νικητής θά ήτο τό
ΚΚΕ, ή ίδική των μοίρα διεγράφετο τρα
γική. Διότι ύπό τού νικητού ΚΚΕ θά έξηφανίζοντο φυσικώς καί πολιτικώς, μή άνεχομένου οόδαμώς τήν διανομήν τής λείας έξουσίας. Αύτό άκριβώς συνέβη, πάντοτε
καί παντού, δπου τά Κ.Κ. είχον κατορθώ
σει τή βοήθεια τών συμμάχων των νά νι
κήσουν καί νά έγκαθιδρόσουν τήν δικτα
τορίαν των.
(Συνεχίζεται)

Σ Η Μ Ε I Ω Σ I Σ:
Αρχιτέκτονα. Θεσσαλονίκην. Διά
τό ΕΑΜ, πλέον τών δσων έγράψαμεν
είς τό οίκεΐον κεφάλαιον, προσθέτο
με ν καί τά έξης: Έδημιουργήθη άναντιρρήτως ύπό τοΰ ΚΚΕ, άπετέλεσε δέ έπιτυχή έφαρμογήν της μ ετ ω π ι κ ή ς τακτικής, ήτις είχε
χαραχθή ύπό τοΰ Γκεώργκη Δημητρώφ είς τήν Κομμουνιστικήν Διε
θνή. Ή ύποδομή του, συμφώνως πρός
τήν παγίαν μετωπικήν τεχνικήν, άπετελέσθη άπό τόν κομματικόν μηχα
νισμόν τοΰ ΚΚΕ, (διάθεσις έμπειρων
στελεχών διά τήν καθαδήγησιν καί
:ήν στρατολογίαν), τόν τεχνικόν μη
χανισμόν του (τυπογραφεία, γιάφκες,
σπίτια κ λπ.), ώς καί άπό Ικανόν άριθμόν στελεχών σοσιαλιστικών τάσε
ων (άνευ δμως μαζικής δυνάμεως).
Περί τόν πυρήνα αύτόν προσειλκύσθησαν—δπως συμβαίνει πάντοτε είς
τάς μετωπικάς ένεργείας τών Κ.Κ.
—πλήθος συνοδοιπόρων, πολιτικών
τυχοδιωκτών, άρριβιστών καί καιρο
σκοπώ ν.
Ή τραγικότης δμως τοΰ γεγονό
τος 8έν έγκειται είς αύτό. Λόγψ τών
συνθηκών τής ξενικής κατοχής καί
τής άδιστάκτου, άλλά έπιτυχοΰς, έκμεταλλεύσεως τοΰ φανεροΰ συνθήμα
τος τοΰ ΕΑΜ— ά π έ λ ε υ θ έ ρ ω σ η —·καί τής προσεκτικής άποκρύψεως τοΰ κομματικού προσώπου τοΰ
ΚΚΕ, τής γραμμής διοχετευομένης
κατόπιν ειδικής προσαρμογής, εύρεΐαι λα'ίκαί μάζαι ένεπλάκησαν έντός
τών όργανωτικών του πλαισίων. Είς
τήν άνδρωσιν τοΰ ΕΑΜ συνέτεινον
έπίσης: Ή άνυπαρξία ίσχυρών άστικών πολιτικών όργανισμών καί ή
στείρα έμμονή τών άστών πολιτικών
άρχηγών είς τό κατά τής 4ης Αύγου
στου άβυσσαλέον μίσος των^-^ύποθαλπόμενον καί άπό τάς Ά ρ χά ς Κατο
χής — ώστε νά καταναλίσκωνται είς
πολιτικάς καί πολιτειακάς διαμάχας,
άφορώσας δμως τό άβέβαιον μέλλον,
ενώ διά τό καυτό παρόν είς ούδεμίαν
ένέργειαν προέβαινον. Έ π ί πλέον έ-

σημειώθησαν άσυγχώρητα λάθη τα
κτικής καί δράσεως τών άντιπάλων
τοΰ ΕΑΜ, έγκληιματικαί ά π ο υσ ί α ι καί καιροσκοπισμοί, άκόμη
καί διαμάχαι. Είς τήν άλλην δχθην,
τό ΕΑΜ, διά τής τελείας όργανωτικής του τεχνικής καί τής άδιστάκτου
προπαγάνδας, θετικής (άπελευθέρωσις) καί άρνητικής (διαβολή καί κατασυκοφάντησις τών έθνικιστών) καί
διά παντός έτέρου προσφόρου μέσου,
άκόμη καί διά τής τρομοκρατίας, είσέδυεν είς τάς λαϊκάς μάζας καί προσεπάθει νά κατακτήση τήν ψυχήν
τών ν έ ω ν
καί τών ίδεολόγων
τής έλευθερίας καί τής δημοκρατίας.
Είς τό Ι,ργον του ύπεβοηθεΐτο προσέτι
έκ τής έμπλοκής καί δράσεως έπιρροών ξένων Δυνάμεων, άπό άμφοτέρας τάς δ χ θ α ς....
"Οταν ή έξέλιξις τών πολεμικών
γεγονότων, διά τής ήττης τοΰ ’Άξονος, κατόστησεν άχρηστον τό φλογε
ρόν σύνθημα τής άπελευθερώσεως,
πού -συνεκίνει βαθύτατα τάς λαϊκάς
καί νεανικάς ψυχάς, βοηθούσης καί
τής όλονέν άποκαλυπτομένης άπολύτου έπιρροής τοΰ ΚΚΕ, τό ΕΑΜ δέν
ήμπόρεσε νά έπιζήση — παρά τάς
προσπάθειας — ώς μεταπελευθερωτικός πολιτικός δργανισμός.
Υπόδικοι είς τήν άδέκαστον κρίσιν τής 'Ιστορίας, δέν θά είναι αί έαπλακεΐσαι είς τόν ιστόν τοΰ ΕΑΜ
άγναί νεανικαί ψυχαί, ούτε οί ίδεολόγοι (συνήθως άπληροφόρητοι καί
άκαθοδήγητοι) , ούτε άκόμη αί λαϊκαί μάζαι (πού Ιστω καί ώριμοι δέν
άποβάλλουν τήν ψυχοσύνθεσιν τοΰ
παιδιοΰ καί τοΰ θηλυκού). Διότι τά
Κ.Κ. (καί τό ΚΚΕ) δέν είναι λαϊκοί
μάζαι ή θερμά νειάτα καί αίθεροβατοΰντες ίδεολόγοι, άλλά μηχανισμοί
ψυχρών, άδιστάκτων, φανατικών καί
πειθαρχικών σ τ ε λε χ ώ ν, ύπαγόμενοι διοικητικώς καί καθοδηγητικώς καί ύπηρετοΰντες τυφλώς ένα
ύ π ε ρ ε θ ν ι κ ό ν σύστημα.
'Γπόδικα θά είναι αύτά τά στελέ
χη , οί συνειδητοί συνοδοιπόροι καί οί
άνέντιμοι καί άδίστακτοι καιροσκόποι. . .
Βεβαίως, ή δλη δράσις τοΰ ΕΑΜ
καί αί έπιπτώσεις της, δέν είναι δυ
νατόν νά κριθοΰν ίστορικώς καί τελεσιδίκως, μέ τάς δλίγας αυτάς γραμμάς. Δέον δμως αΰτη νά άποτελή κριτήριον καί έμπειρίαν διά τήν σημε
ρινήν καί μελλοντικήν, ύπό οίασδήποτε συνθήκας, δράσιν τοΰ ΚΚΕ.
Σ. ΚΟΓΒΑΣ
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κοινωνικής ζωής συμφώνως πρός τούς κειμένους
κοινωνικούς θεσμούς καί τούς ήθικούς νόμους έπί
τή βάσει τής έργασίας κοά τού έπαγγέλματος. Ό
πολιτισμός όμως δέν έπέτυχεν είσέτι τήν πλήρη
καταστολήν καί τήν έξαφάνισιν τής έπιθετικής
καί καταστρεπτικής τάσεως τών άνθρώπων. Δι’
δ, ώς καί Ανωτέρω έλέχθη, συχναί αί έπιβλαβείς
έπιδράσεις τού ένός άνθρώπου έπί τόν άλλον ύπό
τας ποικίλας μορφάς. Αί άντιθέσεις δέ μεταξύ τών
μελών τής ιδίας οικογένειας, ή έχθρότης αύτών
πρός άλλη λα σημαίνουν ότι είς ταύτας ώς καί εις
πολλάς άλλας βλαβεράς ένεργείας άπό άνθρώπου
είς άνθρωπον ύπόκειται κατά κύριον λόγον δ πα
ράγων τής έπιθετικότητος συγκεκαλυμμένης ή άπροκαλύπτου άμα δέ καί ό τής δρμής πρός έπικράτησιν κύρους καί Ισχύος.
Βαθμός τις συγκεκαλυμμένης έπιθετικότητος
ύπάρχει καί είς τήν απλήν καί ήρεμον καθ’ ήμέραν ζωήν έπί τψ σκοπψ διαφυλάξεως τών δρίων
τής ίδιας ύποστάσεως. (Εύγενής έπιθετικότης) .
Ύπδ ώρισμένας προϋποθέσεις ή έπιθετικότης
στρέφεται πρός τά έντός, πρός τό ίδιον δηλαδή
άτομον ύπό τήν μορφήν τής αύτοκαταστρσφής.
“Οταν π .χ. δέν δυνάμεθα διά ποικίλους λόγους
(έγωϊσμοΰ, εύπρεπείας, κοινωνικής προψυλάξεως)
να στρέψωμεν πρός τά έκτός τήν έπιθετικότητα
στρέφομεν τούτην πρός τά έντός (αύτοεπιθετικότης έκδηλουμένη δι’ αύτοτραυματισμοΰ, αύτοεξυβρίσεως, σχισίματος τών ένδυμάτων, έκριζώσεως
τών τριχών τής κεφαλής, δήξεως τών δακτύλων,
έκδορών τοΰ προσώπου διά τών δνύχων κ .τ.τ.).
'Η αυτοκτονία Αποτελεί τήν κατ’ έξοχήν έκδήλωσιν τής πρός τα έντός στρεφομένης έπιθετικότη
τος καί τής θελήσεως αύτοκαταστροφής.
Είς πολλάς περιπτώσεις έχομεν συγκεκαλυμμένην τήν αύτοεπιθετικότητα καί τήν αύτοκτονίαν. Ή διαιβίωσις π.χ. κατ’ άνθυγιεινόν τρόπον,
ή παραμέλησις τής ύγείας ή ή μή λήψις ένδεικνυομένων μέτρων χάριν αύτής, ή κατάχρησις
οινοπνεύματος καί άλλων τοξικών καί ναρκωτι
κών ουσιών, τά δήθεν τυχαία θανατηφόρα άτυχήματα, πάντα ταΰτα άποτελοΰν είς πολλάς πε
ριπτώσεις, ώς ή ψυχολογική έρευνα άποδεικνύει,
συγκεκαλυμμένην έκδήλωσιν αύτοεπιθετικότητος
καί αύτοκαταστροφής συμβολικώς έκφραζομένην.
Ή στροφή τής έπιθετικότητος πρός τά έντός έκδηλοϋται έπίσης ώς αύτομομφή, ώς τύψεις συνειδήσεως.
Υπάρχουν πολλαί προϋποθέσεις γενέσεως καί
έκδηλώσεως τής έπιθετικότητος. Ψυχικοί κατα
στάσεις χρονιάς δυσφορίας λόγψ έστερημένης
ζωής, συνεχών άποτυχιών καί άπογοητεύσεων,
έλλείψεως κατανοήσεως καί στοργής δδηγοΰν είς
μόνιμον διάθεσιν έπιθετικότητος. “Ατομα Ιχοντα
εύόργιστον καί εύερέθιστον ιδιοσυστασίαν έκδηλώνουν συχνότερον έπιθετικότητα. Καταστάσεις
έξασθενήσεως τοΰ νευρικού συστήματος, άδυναμικαί-σωματικοί καταστάσεις δδηγοΰν λόγψ ηύξημένης διεγερσιμότητος τοΟ νευρικού συστήματος
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είς εύερεθιστότητα καί έπιθετικότητα. Σωματικοί
καί νευρικοί παθήσεις συνοδευόμεναι ύπό δυσφο
ρίας καί άγχους έκδηλώνονται δι’ έπιθετικότητος
καί καταστρεπτικότητος μάλιστα άλογίστου καί
άσκοπου έναντίον τού άψύχου περιβάλλοντος. Ό
έν άγχει εύρισκόμενος δύναται είτε αυτομάτως
είτε κατόπιν έρεθισμοΰ νά παρουσιάση έπιθετικό
τητα είς ήν άπαδυναμοΰται τό άγχος του. Ή έπι
θετικότης αυτή (στρέφεται έναντίον προσώπων ή
άκαθορίστως έναντι τοΰ άψύχου περιβάλλοντος. Ή
καταπίεσις καί ή στέρησις δδηγεΐ πολλάκις είς έ
πιθετικότητα. Ό πεινών γίγνεται έπιθετικός καί
άρπάζει τήν τροφήν τοΰ άλλου. Ό συνδυασμός
μέ άνικανοποίητον γενετήσιον δρμήν αύξάνει τήν
έπιθετικότητα άνθρώπων καί ζώων.
Εμποδισμένη καί άπωθημένη έπιθετικότης
συσσωρεύεται καί έξωτερικεύεται είτε άποτόμως
καί έκρηκτικώς διά φωνών, κραυγών, ύβρεων, έπιθετικών πράξεων, όχλαγωγικών έξεγέρσεων
είτε πολλάκις, κατά τρόπον συγκεκαλυμμένον ώ
στε νά μή προδίδηται αδτη π.χ. διά ψυχοσωματι
κού ένοχλήματος.
Ή έπιθετικότης καλώς καθοδηγουμένη έξυπηρετεΐ τό άτομον καί τήν κοινωνίαν (άγών διά
τήν ζωήν, ύπερνίκησις άντιστάσεων είς τήν έργασίαν, είς τά sport κ.ο.κ.) διαταρασσομένη δμως καί μή προσαρμοζομένη καλώς δδηγεΐ είς
πράξεις έπιβλαιβείς διά τό περιβάλλον έμψυχον
καί άψυχον (έγκληματικότης).
Παρά τψ σημερινψ άνθρώπψ ή έπιθετικότης
τόσον τών άτόμων πρός άλληλα δσον καί τών δμάδων πρός δμάδας καί κρατών πρός κράτη είναι
λίαν ηύξημένη.
Είς τήν καθ’ ήμέραν ζωήν καί τάς συνήθεις
σχέσεις τών άνθρώπων πρός άλλήλους είναι έτοι
μη ή δραή έπιθετικότητος νά έκδηλωθή ένεργητικώς έπ’ έλαχίσταις άφορμαίς. Τό τοιούτον Απο
τελεί γνώρισμα τών σημερινών άνθρώπων καί
συμβαίνει λόγψ τών ώρισμένων, έν τοΐς άνωτέρω
μνημονευθέντων, αιτίων, ήτοι τής μονίμου καί ηύξημένης διεγερσιμότητος τοΰ νευρικοΰ συστήμα
τος, τού άγχους, τών διατεταραγμένων ψυχικών
σχέσεων τών άνθρώπων πρός άλλήλους κ.ο.κ.
Περί τοΰ σημερινού άνθρώπου λέγεται έπιγραμματικώς δτι είναι λίαν έξηγριωμένος καί έπιθε
τικός.
Ή άπανταχσΰ τής γής ηύξημένη παντοει
δής έγκληματικότης καί ή ιδιαιτέρας μορφής
αύτής, τρομοκρατία, αιτινες χαρακτηρίζουν τήν
(σύγχρονον κοινωνίαν καί περί ών ό λόγος είς τό
έπόμενον κεφάλαιον, έχουν ώς προΰπόθεσιν τήν
ηύξκμένην έπιθετικότητα.
Είδικώτερον έκδηλος είναι ή έπιθετικότης
τών νέων έναντι τών γονέων, τών διδασκάλων,
(τής παλαιάς γενεάς), τών κοινωνικών θεσμών,
τοΰ κράτους έκπηγάζουσα έκ τής πρός τούτους
άντιθετικής έπιθετικής στάσεως αύτών. Ό πατήρ
άλλά καί ή μήτηρ ώς αύθεντίαι καί έξουσία έν τή
οίκογενε ία είναι στόχοι έπιθετικότητος3 καί έχουν

1 / ΑΛΥΤΕ PON άνθρωπο όπ' τ6ν μα* * καρίτη Ζαρκαδιά δέν είχε βγάλει
τό χωριό μου. "Αν τόν άπσκαλέσω α
σκητή ή καί Αγιο άκόμα, δέν ναμίΖω
άτι πέφτω έξω. Τί άλλο μπορώ νά πω,
άφοϋ απ' τό μυαλό του δέν πέρασε πο
τέ ούτε μιά άσχημη ιδέα. Δέν άλλαΕε
μέ άνθρωπο κακιά κουβέντα, κι' οϋτε
πείραζε κανένα, έστω καί σάν άστεϊο...
"Ooouc έβλεπε νά είναι κατσουφια
σμένοι όπό κσκία ή στριμμένοι απ' τήν
άνοποδιό, τούς λυπότανε μέσα όπό τήν
καρδιά του. Ή δική του ή ψυχή ήταν
πλημμυρισμένη όπό καλωσύνη. Καί τό
πρόσωπό του έλαμπε άπό εύχαρίστησι,
όταν τύχαινε νά πή μιά «καλημέρα» σ'
όποιον εϋρισκε μπροστά του. Τράβαγε
ό Καϋμένος τό δρόμο τόϋ Θεοϋ, μέ όλη
τήν σημασία τής λέΕεως. Οϋτε πόντο
δέν έννοοϋσε νά λοΕέψη. ..
"Ολη του τή Ζωή, τήν πέρασε στήν
κορφή τοϋ πάνω μαχαλά. Εκεί δηλαδή
πού βρέθηκε τό σπιτικό τοϋ πατέρα του.
Ένα καταμαυρισμένο κονάκι πού κτί
στηκε στήν έπαχή τ' Ά λ ή Πασά. . . Σκε
πασμένο, άπό τότε, μέ τις κόκκινες πλά
κες του καί χορταριασμένο σ' όλη τήν
έκτασι τής σκεπής του, ΕεχώριΖε άπό
τ' άλλα. Είχε τή δική του γραφικότητα.
Γιατί είχε γίνει ένα μέ τόν όχτο, πού
τό κράτογε στήν άγκαλιά του χρόνια καί
Ζαμάνια... Ή πόρτα του όμως, μέ τό
μάνταλο καί κάνα δύο σαρακοφαγωμένα
σεντούκια, πρέπει νάτανε άκόμα παλιότερα, άπό δ,τι έδειχναν. Μόνο ή κλαβονή καί τά παχνιά ατό κατώι ήτανε
άπ' τά χέρια τοϋ πατέρα του, όπως έλε
γε ό ίδιος. ..
Αύτός δέν είχε βάλει οϋτε πρόκα
πουθενά. Αύτά πού βρήκε, τοϋ φάνηκαν
άρκετά γιά νά συνέχιση τή Ζωή του.
Ένοιωθε τόν έαυτό του εύτυχισμένον
μέσα στό τίποτε. . . Γι' αύτό καί δέν
πολυλογάριαΖε τά χαλκώματα, τόν άργαλειό καί ό,τι άλλο καινούργιο κουβά
λησε ή γυναίκα του, τότε πού τήν παν
τρεύτηκε. Οϋτε καί τά δυό τραγότσιολα,
πού στρώθηκαν, άπό τότε, τό ένα άπό
δώ καί τ' άλλο άπό κεί ατό τΖάκι. . .
"Αλλο άν στό ένα Εόπλωνε μονάχος του
αύτός, τυλιγμένος χειμώνα καλοκαίρι
μέ τήν κοντόκαπα. Ένφ τή Ζαρκαδίνα
μέ τά τέσσερα παιδιά πού Εεφούρνισε,
ίσια - ίσια πού τούς χώραγε τό άλλο.
Πάντοτε μισόγυμνα καί ποτέ χορτασμένα τά Ζαρκοδάκια, έδειχναν θαυμά
σια διαγωγή, άπό μικρά. Χαρούμενα καί
γελαστά, ήΕεραν καλά πώς νά κοροϊδεύ
ουν τή Φτώχεια τους. . .
Ό Γιώργος ήταν ό μεγαλύτερος κι
άκολούθηοε ή Στυλιανή. Τρίτος ήταν ό
Χρήστος κι' ύστερα άπ' αύτόν, Εεφύτρωοε κι' ένα κωφάλαλο κορίτσι, ή Πα
ρασκευή. Αύτό τό δυστυχισμένο πλάσμα,
είχε μέσα του όλόκληρη τήν καρδιά τοϋ
πατέρα του. . . Ά π ό μικρό τό φωνάΖανε
«Μοϋτα». Αλλά, όπως καί νά τό φώναΖε κανείς καρφί δέν τοϋ καιγότανε. "Ε
πρεπε νά σέ κυττάΕη στά μάτια, γιά νά
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κατολάβη τί Ζητάς. Πολλές φορές τά
κοταλάβαινε καλύτερα άπό μερικούς πού
έχουν τά όργανά τους... τοκισμένα. Καί
όταν μεγάλωσε, άρχισε νά κάνη τοϋ
κόσμου τις δουλειές. Γεμάτο άπό προθυ
μία καί σβελτάδα μοΖί, έτρεχε παντοϋ.
Ά ν τούδινες καί κάτι, γινότανε θυσία.
Τις βαρέλες όμως μέ τό νερό άπ' τή
βρύση, τις κουβάλαγε μέ τόση γρηγορά
δα, πού νόμιΖες ότι τό κάνει άπό έπίδειΕι. . . Καί δέν έπαιρνε γιά τό νερό
ούτε δεκάρα, όσο καί νά έπέμενες. Ό 
ταν μάλιστα έπιανε τό μάτι της καί κορ
μιά γριοϋλα, πού δέν μπορούσε νά μαΖέψη τά ποδάρια της, όχι μόνο τής κου
βαλούσε τή βαρέλα, όλλά σκούπιΖε καί
τήν αύλή τ η ς .. .
Ό λα τά Ζαρκαδάκια ήτανε πρόθυμα
καί τίμια παιδιά. Η Μοϋτα, όμως, ήτανε
ή καλύτερη όπό όλα. Ή ταν ό ίδιος ό
πατέρας της. "Ενα πρώτης τάΕεως κο
ριτσάκι. πού άν δέν τό χαστούκιΖε τόσο
δυνατά καί πρόωρα ή μοίρα του, ίσως
καί νά ήτανε άκάμα καλύτερο. Καί λέω
τό ίσως, έπειδή ή γυναικεία γλώσσα,
όταν λειτουργή, δέν... πιάνεται μέ προ
βλέψεις. . .
"Οπως τή βλέπω καί σήμερα, μοϋ
φαίνεται πώς έχω μπροστά μου τόν ίδιο
τόν πατέρα της. . .
Τόν έΖησα καλά τόν πατέρα της, ό
πως κι' αύτός έΖησε τά περισσότερα
καλοκαίρια του κοντά στόν πατέρα μου.
Επάνω στά ψηλώματα, κοντά στά γίδια
καί στά πρόβατα. Καί τόν είχε μέσα στήν
κορδιά του. Καλύτερα πρόσεχε αύτόν,
παρά τόν έαυτό του. Εϋρισκε όμως με
γάλη άνταπόδοσι. Τόση πού άΕιΖε γιά
όλα.
Γεννπυένος ό Ζαρκαδιός γιά τσοπά
νος, καί πολύ περισσότερο γιά άνθρω
πος, δέν μπορούσε νά τόν άναπληρώση
κανένας άλλος.
Αίσθάνετο μεγάλη ύποχρέωσι γιά τό
ψωμί πού έτρωγε κοντά μας. Γι' αύτό
καί ήτονε ένττελώς άφωσιωμένος στό κο
πάδι πού φύλαγε.
Καθώς τόν κηνυγοϋσα, άπό ράχη σέ
ράχη, γιά νά τοϋ πάω τό φαί του, πάν

τοτε τόν έβλεπα νά κουβεντιάΖη μέ τ'
άρνιά. . . ΚΓ αύτά νά στριφογυρίζουν
γύρω άπ' τήν γκλίτσα του, σάν μαγεμέ
να. Οϋτε ό σκύλος μου δέν τόν λά
τρευε τόσο, κι' άς κουνούσε τήν ούρά
του άδιάκοπα. Αύτό τό έκανε γιά νά ύποχρεώση έμένα. . .
Λαχανιασμένος όπως τόν πλησίαΖα,
μέσα στό καταμεσήμερο, έτρεχε κοντά
μου μ' όλα τά έΕήντα του, γιά νά άδράΕη τόν τροβά άπ' τήν πλάτη μου. Καί
νά σκουπίση μέ τό χέρι του τόν ιδρώτα
πού αύλάκωνε τό κορμί μου.
Κάθε καλοκαίρι γινόταν ή δουλειά
αύτή, γιά νά σταματήση τ' "Αη Δημητριοϋ, μπροστά κοντά. . .
Τόν χειμώνα ό Ζαρκαδιάς δέν δεχό
τανε μέ κανένα τρόπο νά κατεβή στά

χειμαδιά. "Οσο καί νά τόν ηορακαλούοε ό πατέρας μου, τίποτα δέν κατάφερνε. Προτιμοϋοε τή φαμελιά του καί προ
παντός τό τΖάκι του. Καθότον σταυρο
πόδι, όπως ή Πυθία, μέσα στήν γωνιά
του καί φύσαγε μέ τό κολάιμι τά δαυλιά.
Εκείνος δέ ό καπνός, πού ντουμάνια
ζε όταν τράβαγε νοτιάς καί πού δέν
μπορούσε άνθρωπος νά σταθή έκεί μέ
σα, ήτανε γι' αύτόν τό καλύτερο δώρο...
"Αν άκόμα βρισκότανε καί κάτι πού
νά βράΖπ μέσα στό τσουκάλι, τότε ή χα
ρά του καί ή χαρά τών παιδιών του γι
νόταν άκόμα μεγαλύτερη. Δέν γύρευε
κανένας τους τίποτα άλλο άπ' τή Ζωή.
Ήθελαν μόνον τήν ύγείαν τους, τήν ήσυχία τους κι' ένα Εεροκόιμματο ψωμί.
Χρήματα. ταΕίδια κι' άπολαύσεις, δέν τά
γνώριΖαν ποτέ τους, άλλ' ούτε καί τά
Ζήλεψαν. Ό λα τά άγαθά νά τούς χαρι'Ζανε, κομμιά έντύπωσι δέν τούς έκα
ναν. Δύο - τρία παλιοχώραφα πού έσκα
βαν κι’ άλλα τόσα μανάρια πού φύλα
γαν τούς έφταναν καί τούς περίσσευαν
κΓ όλας. Καί δόΕαΖαν τόν Θεό μέ όλη
τή δύναμί τους.. .
Αλλά ήρθε ό πόλεμος τού 40 κι' ύ
στερα ή κατοχή, πού χύμιΕε καταπάνω
στούς Ζαρκοδαίους.
Δύο μεγάλα ποτήρια γεμάτα δηλητή
ριο ήταν σερβιρισμένα, γιά νά τά πιοΰν
μέ τή σειρά. ..
Ό μεγαλύτερος γυιός του ό Γιώργος,
είχε τραυματισθή στή Κορυτσά. Παρέμεινε νοσηλευόμενος γιά κάμποσες μή
νες στό Νοσοκομείο τής Λάρισας. Μό
λις πήρε τό καλύτερο, άποφάσισε νά γυριοη στό σπίτι του. ΚΓ έφτασε μέχρι τή
Φουρνά, γιά νά συνέχιση γιά τή Βράχα.
Άδυνατιομένος όπως ήταν, άπ' τό
τραύμα του, καί βαρυφορτωμένος μέ τις
δάφνες τού πολέμου, άπόκαμε στό δρό
μο. Μόλις άρχισε νά πέφτη καί τό σκο
τάδι τής νύχτας, κάπου δυό ώρες έΕω
άπ' τό χωριό, δέν μπορούσε νά περπατήση άλλο. Βρήκε μιά καλύβα μπροστά
του καί τρύπωσε μέσα γιά νά άναπαυθή.
Όμως ή άσπλαχνη, ή κακούργα ή μοί
ρα του, έλαβε τή σκληρή άπόφαοι νά
τόν άναπαύαη γιά τά καλό. ΚΓ έσπρωΕε

ένα άνθρωπόμορφο τέρας, πού βρέθηκε
έκεί κοντά, γιά νά σκοτώση τόν λεβέν
τη στόν ύπνο του. Νά τόν σκοτώση, γιά
νά πάρη τά άρβυλα, πού φόραγε στά
πόδια του.
Τέτοια ύποδοχή τού τιμημένου παληκαριού, μόνο ή μοίρα ή δική του μπόρε
σε νά τήν έτοιμόση. . . Καί μέ τόση άπίοτευτη ειρωνεία. . .
“ ΕφριΕε ή καλύβα, σηκώθηκαν οί πέ
τρες, άνατρίχιασαν καί τ' άγρίμια άκόμα.
Κατέρρευσε ή οικογένεια του. . .
Ό λο ς ό κόσμος τό έκλαψε τό χρυσό,
τό θαυμάσιο, άλλά καί τό πιό πολύ άτυ
χο παιδί. Γιά τόν Ζαρκαδιό, δέν βρέθη
κε κανένας πού νά τόν παρηγορήση μέ
λόγια. Τόν άφησαν μοναχόν του σέ κά
ποιο καραούλι ν' άγναντεύση. . .
Καί δέν άγνάντευε πρός τό κατάμαυρο μνήμα πού άχνιΖε άκόμα. . .
Αγνάτευε κατά πέρα, όσο έπαιρνε τό
μάτι του.
Περίμενε τό γυρισμό τού παιδιού του...
Λίγα χρόνια άργότερα, πού άρχισε
τήν παρουσία του τό συμμορίτικο σκυ
λολόι, ήρθε πάλι ή σειρά τού Ζαρκοδιά.
Έπρεπε νά πιή καί τό δεύτερο ποτήρι...
Ό Χρήστος, τό άλλο παιδί του, κά
ποιο βράδυ άπουσίαΖε άπ' τό φτωχικό
του. Καί δέν Εαναφάνηκε πουθενά. Σάν
ν' άνοιΕε ή γή καί τόν κατάπιε.
Ό Χρήστος ήταν πολύ καλό παιδί.
Ήτανε κΓ αύτός Ζαρκαδιάς. . .
Ποτέ δέν άνακατεύτηκε σέ οργανώ
σεις, ποτέ δέν άκούστηκε γιά τίποτα.
Τά λίγα χρόνια πού περπάτησε πάνω
σ' αύτή τή γή, δέν έβλαψε ούτε ένα
μηρμύγκι. . .
Πρόθυμος, χαρούμενος καί γελαστός
σέ κάθε του έκδήλωσι. Καί τό τρογοΰδι
άπ' τό στόμα του δέν τούλειπε ποτέ.
Λές καί είχε προαίσθησι άπό μικρός, κΓ
έκανε τόν κύκνο γιά όλη τήν οικογέ
νεια . . .
Πορακαλούσε τό Θεό, ό καϋμένος ό
Ζαρκαδιάς, κΓ είχε τό κουράγιο νά καρτερή μήπως γύριΖε τουλάχιστον ό Χρή
στος.

ΚΓ όσο πέρναγε ό καιρός κοί δέν έ
βλεπε τίποτα, σωριάστηκε στό κατώφλι
του. Ωσπου έκλεισε τά μάτια του κΓ
ήσύχασε.
Δέν πέρσσε πολύς καιρός πού τόν
άκολούθησε κΓ ή γριά του.
Έφυγαν κΓ οί δυύ τους εύχαριοτημένοι — είμαι σίγουρος γιαύτό — γιατί ή
ταν άνθρωποι τού Θεού. Εντελώς δι
κοί Τ ο υ ...
Καί Εέμειναν οί δυό άδελφές, έρημες
καί μόνες.
Χαμένες μέσα σ' ένα πέλαγος άπό
φαρμάκι. ΚΓ άκόμα ή Στυλιανή είχε χά
σει καί τό μάτι της, άπό κάποιο άτύχημα. Καί μαΖί του χάθηκαν καί τά ό
νειρα πού είχε κάποτε κΓ αύτή. . .
Δέν βρέθηκε ούτε ένας νά τής δώαη
τό χέρι του. Ενώ γιά κάτι άλλες, μέ
χειρότερα σημάδια, σκοτώνονταν νά τις
άρπάΕουν οί γαμπροί. Δέν είχε βλέπετε
καμμιά καλή διάθεσι ή άπονη ή μοίρα
της.
Γιά τήν κωφάλαλη βέβαια δέν έγινε
ποτέ τέτοια κουβέντα.
Αύτή ήταν καταδικασμένη, νά μή δή
ούτε στόν ύπνο της κάτι πού νά μοιάΖη
μέ χαρά. . .
ΚΓ έτσι ή φτώχεια κΓ ή κακομοιριά
δέν έλλειψαν ούτε στιγμή άπό κοντά
τους. Ούτε ένα μικρό διάλειμμα χαράς,
δέν άΕιώθηκε ποτέ, νά τούς χαρίση ή
μοίρα τους. . .
Ή Στυλιανή άρχισε νά χάνη πλέον
καί τήν ύπομονή της. ΚΓ όπως δέν μπο
ρούσε νά Εεσπάση πουθενά, άλλού, τάβαΖε συνεχώς μέ τήν κωφάλαλη άδελφή.
Πότε γκρίνια πού δέν τήν καταλάβαι
νε ή Μοΰτα καί πότε Εύλο πού τό κα
ταλάβαινε, δέν τήν άφηνε τήν κοκομοϊρα σέ χλωρό κλαρί.
Τά τόσα καί τόσα βάσανα πού πλά
κωναν τήν ψυχή της, δέν μπορούσε άλ
λο νά τά θαστάΕη.
Τά νεύρα κΓ ή μελαγχολία άπό τή μιά
μεριά, ή φτώχεια κΓ ή δυστυχία άπό
τήν άλλη, τήν έφεραν σ' άπόγνωσι.
Αποφάσισε κΓ αύτή ένα βράδυ, ν'
όρπόΕη τό σουγιά καί νά τρυπήση τό
λαιμό της. Αφού δέν μπορούσε νά μαχαιρώση τήν τύχη της, τάβαλε μέ τά
λαιμό της. ..
Μόλις άντίκρυσε τά αίματα ή Μοΰτα,
σάν άλαφιασμένη στριφογύριΖε στή γει
τονιά. Μέ τήν ψυχή στό στόμα πού τής
μπούκωσε τήν άναρθρη φωνή της, προ
σπαθούσε μέ νοήματα, νά δώση νά κα
ταλάβουν τί ήθελε νά πή. ΠεντέΕι πού
κατάλαβαν, έτρεΕαν άμέσως καί πρόλα
βαν τήν αιμορραγία τής τραυματισμένης.
Ή τύχη της, δέν άφησε καί τούτη τή
φορά νά γίνη τ ό . . . χατήρι της. " Ηταν
τά γραμμένα της πολλά άκόμα. Καί μέ
σα στ' άλλα, έπρεπε νά καταφθάση κΓ
Αστυνομία γιά άνάκρισι.
Έπρεπε άκόμα νά συλληφθή κΓ ή
Μούτα, σάν ύπεύθυνη γιά τήν άπόπειρα,
μιάς κΓ ή Στυλιανή ούτε μιλιά δέν ήθε
λε νά βγάλη.
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Καί πάλεψε ή φουκαράρια ή Μοϋτα,
μέ χέρια καί μέ πόδια, γιά ν' άποδείΕη
ότι δέν φταίει αύτή.
'Αλλά τί μπορεί νά καταφέρη ένας
κωφάλαλος, όταν κΓ έκείνος πού μιλά
ει, παριστάνει τόν. . μουγκό;
Πώς θά μπορούσε αύτή ν' απόσειση
τήν κατηγορίαν πού της φόρτωσαν; 'Ε
δώ τήν παθαίνουν άνθρωποι πού Εέρουν
νά μιλάνε.
Κοί πληρώνουν αμαρτίες,
πσύ δέν τις έκαμαν αύτοί. Καί θά τή
γλύτωνε ή κωφάλαλη ή Μοΰτα; Γιαυτό
καί κλείστηκε στή φυλακή ώσπου νά έρθη ή ώρα γιά νά καθήση στό σκαμνί.
Τήν ήμέρα πού θά γινόταν ή δίκη,
στήν αίθουσα δέν έπεφτε ούτε μήλο.
Ό χ ι άτι είχε κανένα ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Αλλά ήταν ή περιέργεια μεγάλη.
ΚΓ άκόμα μεγαλύτερη ή'διάθεσι γιά ψυ
χαγωγία.
Γιά πρώτη φορά ή Μούτα θά έπαιΖε
καί θέατρο. ..
Καί θάταν ή πρωταγωνίστρια σ' ένα
δράμα πού παιΖότανε άπό χρόνια καί
πού δέν είχε άλλη φορά τόσους συγκεν
τρωμένους θεατός.
Τή Στυλιανή όμως, μ' άλα τά βά
σανά της, τήν έπνιγε τό δίκιο τής άθώας αδελφής. Καί είπε όλη τήν άλήθεια,
χωρίς φόβο καί πάθος. Δέν άφηνε ή
συνείδηοί της νά τήν κρεμάση στό λαι
μό της. Θά προτιμούσε νά τόν τρυπήση,
γιά άλλη μιά φορά, παρά σά συνέχιση
τή σιωπή. . .
' Αρχισε μέσα της νά χτυπάη ή καρ
διά τού Ζαρκαδιά. Ή καρδιά τού πατέ
ρα της. . . ΚΓ έπρεπε νά Εεθυμάνη ο
πωσδήποτε.
— Εγώ Κύριε Πρόεδρε, μαχαιρώθηκα
μοναχή μου.
— Δέν φταίει αέ τίποτα ή άδελφή
μου. ΦώναΕε γεμάτη άπό συγκίνησι.
— "Ωστε έτσι έχουν τά πράγματα Στυλιανή. Είπε ό Πρόεδρος, χομογελαστά.
— Ποιά πράματα Κύριε Πρόεδρε. Ο
λύκος νά τά φάη τά πράματα, έγώ τί
κάνω τώρα.
Καί δέν είχε άδικο ή κακομοίρα. "ΗΕερε ότι τό δικαστήριο δέν θάτανε ή
τελευταία πραΕις τού δράματος. . .
Ή Μοΰτα είναι Ζήτημα άν κατάλαβε
τίποτα άπ' όλα αύτά. Ξεφώνηοε μόνο
κάνα δυό φορές, τά δύο τά γραμματάκια της, «έϊ, έϊ, έϊ, καί δέν ΕανάνοιΕε τό
στόμα της.
Ποιός Εέρει, τί νά ήθελε νά πή τό δυ
στυχισμένο.
Ποιός Εέρει, άν ήθελε νά εύχαριστήση τό δικαστήριο ή νά κατηγορήση τήν
άδελφή της, πού είπε τήν άλήθεια.
ΚΓ όταν έπεσε ή αύλαία, έφυγαν κΓ
οί δυό γιά τό χωριό. . .
Μακάρι νά περάσουν ήσυχο τό ύπόλοιπσν τής Ζωής τους. . .
Τή φτώχεια τους τήν έχουν συνηθίσει.
Αύτή είναι τό μικρότερο κακό μπροστά
σέ κάτι άλλα. ..
ΚΓ όταν άργότερα πού θά πέσουν άπ'
τά πόδια τους, άς τις φροντίσουν καί λι
γάκι οί γείτονες. Θά τό βρούνε κάποτε
μπροστά τους. . .
"Οσο γιά μένα, πού χρωστάω ένα
μνημόσυνο στό Ζαρκαδιά, σκέπτομαι νά
τό δώσω σέ βοήθεια. Θά τό κάνω αύτό
μέ τήν πρώτη εύκαιρία. . .
ΓΕΩΡΓ. ΑΘ. Α Κ Ρ ΙΒ Ο Σ
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΕΩΣ ΒΑΡΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Σ. Α.
Λ ΠΟ 2 6 -2 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έ.έ., έιελέσθη εις τό Στάδιον Καραϊσκάκη τό πρωτάθλημα Αρσεως Βαρών Ε.
Δ. καί Σ.Α. τρέχοντος έτους.
Εις τούτο έλαβον μέρος τά Αρχηγεία
Στρατού, Ναυτικού, 'Αεροπορίας, Χωρ/
κής, Λιμ. Σώματος, Άστυν. Πόλεων καί
Πυρ. Σώματος. Συμμετέσχον έν συνόλω περί τούς 70 άθληταί, εις όλας τάς
κατηγορίας τών αγωνισμάτων.
Ή υπηρεσία μας έλαβε μέρος διά 8
άστυφυλάκων - άθλητών, οί όποιοι έπέδειΕαν άγωνιστικότητα, ήθος καί άκαμπτον άποφασιστικότητα.
Οί άγώνες είχον όλα τά στοιχεία τού
καλώς, άλλά καί δυναμικώς, άγωνίΖεσθαι. Ως έκ τούτου, ήσαν συναπαρπαστικοί κοί οί νίκαι διεΕεδικήθησαν πειαμόνως. Ή όμάς μας άπέσπασε τρεις
πρώτας καί πέντε δεύτερος νικάς, έπί
συνόλου 9 άγωνιομάτων, κσταλοβούσα
τήν πρώτην θέσ»ν.
Τό έπίτευγμα τούτο προσθέτει ένα
άκάμη κρίκον εις τήν άλυσσν τής λαμ
πρός άθλητικής παραδόσεως τού Σώμα
τος καί έκφράΖει τήν πληθωρικήν Ζωτι
κότητά του.
Τούς άγώνας παρηκολούθησαν άνώτατοι καί άνώτεροι άΕιωματικοί τών 'Αρ
χηγείων, άντιπροοωπεϊαι τούτων καί
πλήθος φιλάθλων.
Εις άπαντας ένεποίησαν βαθεϊαν έντύπωσιν αί άκρως ικανοποιητικοί έπιτυχίαι
τών άθλητών μας, οί όποϊαι, διά μίαν άκόμην φοράν, έΕεπροσώπησαν έπαΕίως
καί προέβαλον μεγάλως τήν ύπηρεσίαν
μας.

Ο κ. Αρχηγός μας, ένσαρκωτής καί
τών άθλητικών πόθων καί έπιδιώΕεων
τού Σώματος, συνεχάρη τούτους καί
τούς άπένειμε έπαινον ώς ή θ ι κ ή ν
ά μ ο ι β ή ν
τής
ε ύ γ ε ν ο ϋ ς
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς
των.
Τ Η Ν 2.5.1974 εις ΠΑΛΑΜΑ Κσρ* δίτσης ή ποδοσφαιρική όμάς τού
Αρχηγείου συνηντήθη μετά τής τοπικής
όμόδος «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ», τών έσόδων
διατεθέντων ύπέρ άνεγέρσεως τού Να
ού Ά γ. Αθανασίου εις τήν πάλιν τού
την. Τόν άγώνα παρηκολούθησαν αί άρχαί τής πόλεως, ό άρχηγός τής άποστολής, Δ/ντής τής Υ.Σ.Π.Α. Άστ. Δ/ντής
Β ' κ. ΚΟΣΜΑΣ 'Αντώνιος καί πλήθος
φιλάθλων. Ή τ ο δέ συναρπαστικός καί ένεθουσίασε τούς άνωτέρω, λήΕας ισόπα
λος, διά τερμάτων τριών έναντι τριών.
Μετά τό πέρας τούτου, εις τήν πλα
τείαν τής πόλεως έχορεύθησαν τοπικοί
'Ελληνικοί χοροί, οί όποιοι καί έγοήτευσαν τά μέλη τής όμόδος μας.
Έν συνεχείρ, ό κ. Δήμαρχος παρέθε
σε δεϊπνον καί έΕεφράοθη μέ τά πλέον
κολακευτικά λόγια διά τούς άστυνομικούς άθλητάς μας.
Μέσα εις τό οργιώδες φυσικόν κάλ
λος τού Θεοσαλικοϋ κάμπου έδημιουργήθη μία κυψέλη φίλων καί θαυμαστών τής
Υπηρεσίας μας.
Είναι αύτό καρπός τής ώραίας προσ
πάθειας, ή όποια λέγεται άθλητισμός.
Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΑΟΣ
Άστυν. Α '

Ό άβλητής - άστυφύλαξ Μπιδέλης Γεώργιος είς μίαν
χαρακτηριστικήν προσπάθειάν του.
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ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑ (BESTIALITY OR ACTIVITY WITH ANIMALS) ΝΕΚΡΟΦΙΛΙΑ (NECROPHILIA)

Γ Ε Ν Ε Τ Η Σ ΙΟ Ι ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
Ή Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ ΙΣ Ε ΙΣ
ΤΟΥ
ΣΕΞΟ ΥΑΛΙΚΟ Υ ΕΝΣΤΙΚΤΟ Υ
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΣΤΑΘΑΡΑ
Ά σ τ υ ν . Δ / ν τ ο ΰ Β'

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Καί είς τα παρ’ ήμΐν Ιατροδικαστι
κά χρονικά τδ βδελυρδν πάθος τής
κτηνοβασίας δέν έλλείπει. Ό καθηγη
τής τής Ιατροδικαστικής καί τοξολογίας ’Ηλιακής άναφέρει είς τδ βιβλίον
του («Ιατροδικαστική» Β ' τάμ., σελ.
1075) δύο περιπτώσεις σαδιστικής
κτηνοβασίας έπί πτηνών, α'ίτινες τδν
άπησχόλησαν. Ή μία άφεώρα ναυτικδν καί έπετελέσθη έπί δρνιθος, ή Ιτέρα δέ είς τδν σύζυγον ίατρδν (γυναικδς) έπί νήσσης. Ό δεύτερος διαμένων είς προάστειον τών ’Αθηνών
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα
Ικτηνοβάτει καί ή ίατρδς σύζυγός
του, ύποπτευθεΐσα τήν διαστροφήν
τοΰ συζύγου της έκ του γεγονότος
δτι δ θάνατος τών νησσών ήτο άδύνατον νά προήλθε φυσιαλογικώς, διότι
ούδέποτε είχεν ένσκήψει νόσος, είς
τδν μικρόν άριθμδν τών δρνίθων καί
νηισσών,τάς όποιας διετήρουν διά τήν
οικογένειαν καί διά τδν λόγον, δτι
έπεδείκνυεν άπέναντί της παντελή
σεξουαλικήν άποστροφήν, τδν παρηκολούθησε μέ άποτέλεσμα νά τδν συλλάβη έπ’ αύτοφώρψ.
Κατά τήν άνάπτυξιν τού θέ
ματος περί σαδιαμών άνωτέρω έμνημονεύθη τδ ύπδ τού καθηγητοΟ τής
’Ιατροδικαστικής έπίσης Κάτσα άναφερόμενον παράδειγμα τής συνουσίας
\ ________________ ________________

σαδιστού μετά χηνός, δστις έστραγγάλισε τδ πτηνόν, ίνα έκ τών σπατ
σμών του έπιτείνεται ή ήδονή του.
Τ π δ τοΰ ίδιου άναφέρεται, δτι κτηνσβάτης πρδς προφύλαξιν του έκ τών
δνύχων τοΰ πτηνού κατά τήν συνου
σίαν ένέθετε τούς πόδας αύτοΰ έντδς
φλοιοΰ καρύων πλήρους ρητίνης.
Κατά τήν κειμένην έλληνικήν ποι
νικήν νομοθεσίαν ή κτηνοβασία αυτή
καθ’ έαυτήν δέν είναι άξιόποινος.
Πρδ τής έπιβολής τοΰ έν ίσχύϊ Π Κ .,
ήτοι άπδ 1.1.1951, ή κτηνοβασία έτιμωρεΐτο είς βαθμδν πλημ)τος καί
τότε οόχί ώς ιδιώνυμον έγκλημα,
άλλ’ ώς τοισΰτον κατά τών ήθών στρεφόμενον καί είδικώτερον συμφώνως
τψ άρθρψ 282 τοΰ προϊσχύσαντος
Π.Ν. «Παρά φύσιν άσέλγεια». Τ πδ
τδν γενικδν τούτον δρον τής παρά
φύσιν άσελγείας ύπενοεΐτο ού μόνον
ή μεταξύ προσώπων τοΰ αύτοΰ φύ
λου, οίον άρρενος μετ’ άρρενος, ή γυναικδς μετά γυναικός, τελεσθεΐσα
άκολασία, άλλά καί ή μεταξύ διαφό
ρων γενών πραττομένη, οίον άνθρώττου μετά κτήνους, ή είδικώτερον δνομαζομένη κτηνοβασία (sodomia rati,
one generis) (K. Κωστή Ερμηνεία
Ποινικών Νόμων, τόμος Β ', σελίς
3 8 1 ). Σήμερον συνωδά τψ άρθρ. 353
Π J£. «πρόκλησις σκανδάλου δι’ άσέμνων πράξεων» ή κτηνοβασία τιμωρεΐΐαι, έάν ύπάρξη δημοσιότης. Ό ρ-

θώς φρονών δ Ποινικός Νομοθέτης άπέφυγε νά συμπεριλάβη τήν κτηνο
βασίαν μεταξύ τών τιμωρητέων πρά
ξεων, καί τούτο διότι ή δικαστική
διερεύνησις, έρειδομένη έπί μηνύσε
ων κατά πράξεων κτηνοβασίας, ούσών έπί τδ πολύ προϊόν μίσους καί
έκδικήσεως, άπέβαινε πάντοτε δυσχε
ρής καί άηδής.

Νεκροφιλία (Necrophilia).
Κατά τήν διαστροφήν ταύτην, δ
πάσχων αισθάνεται άφροδίσιον συγκίνησιν μόνον έκ τής σαρκικής δμιλίας
μετά πτώματος νεκρού. Παρατηρεΐται κατά κανόνα ή νεκροφιλία έπί έκπεφυλισμένων άνδρών. ’Εξ δρισμού
καί μόνον συνάγεται δτι δ νεκρόφιλος είναι ψυχοπαθής. Είναι άτομον
άποφασιστικώς διεστραμμένης φιληδονίας καί άνωμάλου ήδοπαθείας. Ό
πάσχων έκ τοΰ βδελυροΰ τούτου πά
θους εισέρχεται λάθρα είς κοιμητή
ρια, ένθα έχουν άπστεθή πτώματα
γυναικών, καί έπιτελεΐ έπ’ αύτών
συνουσίαν ή έτέρας άσελγεΐς πράξεις.
Ώριαμένα άτομα κατατρυχομένα ύπ’
αύτής τής νόσου άγονται είς τήν συνέρευσιν μετά νεκρών ή καί είς τήν
έπιχείρησιν πράξεων ήθικοΰ έκφυλισμοΰ ΐπ ί ένδς νεκρού σώματος ή άπλώς καί μόνον μέ τήν παρουσίαν
του, έξ αιτίας τοΰ φετίχ πρδς τδν νε
κρόν (necro - fetishism). Πρόκειται
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περί άτόμων, ώς είκός, πνέυματικώς διήνυε τδ ΐΟον έτος τής ήλικίας, τοΰ νικαί, ώστε έπέτρεψαν έίς αύτδν νά
καί ήθικώς έξαχρειωμένων. Ή άπο- πατρδς του σιδηροδρομικού ύπαλλή- προχωρήση.
τρόπαιος καί τερατώδης διαστροφή λου φονευθέντος κατά σιδηροδρομικόν Κατελήφθη ύπδ τύψεων συνειδήσεως
τού γενετησίου ένστικτου, καθ’ ήν οί άτύχημα. Ή μήτηρ του έπεδόθη είς καί φόβου— φόβου τής άποκαλύψεως
πάσχοντες αισθάνονται άκαταγώνι- τήν άνατροφήν του καί είς ήλικίαν ύπδ τών συμφοιτητών του. Βραχέως
στον όργασμδν έπί τη θέα πτώματος, 18 έτών άπεπεράτωσεν ούτος τάς γυ- μετά τήν έκτέλεΐσιν τής ώς άνω πράήτο γνωστή καί είς την άρχαιότητα. μνασιακάς του σπουδάς. “Εναντι τών ξεως, άπεφοίτησε τής Σχολής καί έΚαθ’ & ιστορεί δ Ηρόδοτος οί άρχαΐ- γυναικών παρουσιάζετο τύπος συνε ξησφάλισε μίαν θέσιν είς τάς Μεσοοι Αιγύπτιοι έλάμβανσν μέτρα προ σταλμένος. Μετά τήν άποφοίτησίν δυτικάς περιοχάς τών H JI.A . Τυγληπτικά κατά τοιούτων κρουσμάτων του έκ τοΰ Γυμνασίου, έγνώρισε κο χάνων τδ νεώτερον μέλος τοΰ προσω
νεκροφιλίας, διαπραττομένης συχνό- ρασίδα, νεωτέραν του, τήν δποίαν ή- πικού τοΰ Νεκροφυλακείου διετίθετο
τα έπί γυναικείων πτωμάτων παρά γάπησε παραφόρως. Μετ' αύτής έ- συχνάκις είς νυκτερινήν ύπηρεσίαν
τών ταριχευτών, οίτινες παρελάμβα- σχεν άπαξ σεξουαλικήν έπαφήν' καί έν αύτψ. Σκεπτόμενος δτι διέφερε
νον αύτά, δπως διασκευάσουν είς μομ- τοΰτο, διότι παρουσίαζεν άσθενικήν τών άλλων άνδρών, έχαίρετο διά τάς
μίας. Είς βαρύτατον βαθμόν ή δια ύγειίαν ώς πάσχουσα έκ πνευμονικής παρεχομένας εύκαιρίας νά εύρ'ίσκεται
στροφή τής νεκροφιλίας μετέχει καί φυματιώσεως. Μετά παρέλευσιν 6 μη μόνος μετά τών νεκρών. Ή λάγνος
σαδιστικής έκδηλώσεως. Ό σαδιστι- νών άπεβίωσεν. ’Αναπολεί τήν σκη έπιθυμία τής έπιχειρήσεως συνουσί
κώς συμπεριφερόμενος νεκρόφιλος νήν τής κηδείας της μέ βαθείαν συγ- ας μετά νεκροΰ κατεκυριάρχει τοΰ εί
διαμελίζει τδ πτώμα, έπί τή θέα τοϋ κίνησιν. Ήσθάνετο τήν άνάγκην νά ναι του, ώς καί ένα αίσθημα προερδποίου διεγείοεται γενετησίως καί άνέλθη έπί τοΰ φερέτρου καί νά τα χόμενον άπ’ εύθείας άπδ τήν άνάμνηαισθάνεται τήν ύψίστην άπόλαυσιν. φή μετ’ αύτής. Είς τδν παροξυσμόν σιν τοΰ θανάτου τής «άγαπημένης»
Έκκοιλιάζων τδ πτώμα, προβαίνει έ- τοΰ πάθους του, ένόμιζεν, δτι τά πάν του.
Είς διάστημα δύο έτών, καθ’ δ
νίοτε καί είς τήν βρώσιν τμημάτων τα είχον ταφή μετά τής «έρωμένης»
αύτοΰ, ώς καρδίας, ήπατος, σπληνός του, μήδ’ έξαιρουμένης καί τής οικο παρέμεινεν έργαζόμενος είς τδ Νεκροκλπ. ’Εν άουναμία έςευρέσεως άτά- γένειας του. Τοΰτο έξηγεί ώς άποτέ- φυλακειον συνσυαιάζετο μετά δωδεκά
φων πτωμάτων έν κοιμητηρίοις, δ ά- λεσμα μεγάλης θλίψεως καί τών σε δων πτωμάτων καί έξήσκει παντός
κατανίκητον Ιχων τδ γενετήσιον έν ξουαλικών παρορμήσεων ύφ’ ών διε- είδους διαστροφάς έπί νεκρών κορα
στικτον τής δμιλίας μετά νεκρών, δέν κατέχετο έπί τή θέα μετακομιδής της σίδων καί πρεσβυτέρων άκόμη κατά
δρρωδεί πρδ τής βεβηλώσεως καί αύ είς τδν τάφον. Ώ ς άπάφοιτος Γυμνα τήν ήλικίαν.
Ή πράξις έπανελαμβάνετο τετρά
τοΰ τοΰ τάφου. Εισερχόμενος νύκτωρ σίου ήθέλησε νά άκολουθήση τήν Ι 
κις
ή πεντάκις τής έβδομάδος, τής
ατρικήν
Σχολήν,
έλλείψει
δμως
τών
είς τά νεκροταφεία, τυμβωρυχών νε
κρόσυλα, τής έκταφής πτώματος συ οικονομικών δυνατοτήτων, άπεφάσισε συχνότητος έξαρτωμένης έκ τοΰ άρινήθως γυναικδς ή παιδδς πραγματο νά πείση τήν μητέρα του νά τοΰ Ιπι- θμοΰ τών πτωμάτων θηλέων είς τδ
ποιούμενης είτε διά τής χρήσεως έκ- τρέψη νά είσέλθη είς τήν Σχολήν ’Ερ Νεκροφυλαικεΐον.
Κατά μίαν εύκαιρίαν νέκρας 15έσκαπτικοΰ τινδς έργαλείου, είτε α γολάβων Κηδειών καί ταριχευτών νε
πλώς καί μόνον διά τών χειρών του. κρών, ήτις άπήτει μικροτέρας δαπά- τιδος, εύρεθείς μόνος τήν πρώτην νύ
Είς τήν άλλοδαπήν, πρδς ίκανο- νας καί είς τήν δποίαν ή διάρκεια κτα άπδ τοΰ θανάτου της, ένετυπωσιάποίησιν τοΰ πάθους τών έκ τής, ώς φοιτήσεως ήτο βραχυτέρα. Ααβών τήν σθη τόσον έκ τοΰ πτώματός της, ώστε
εϊρηται, διαστροφής πασχόντων, λει συγκατάθεσιν τής μητρός του είσήλ- είς έκστασιν τοΰ πάθους του έφθασε
τουργούν ειδικοί οίκοι άνοχής' αί δια- θεν είς τήν Σχολήν αύτήν καί έπεδό μέχρι τοΰ σημείου νά καταπίη δλίγον
βιοΰσαι έν αύτοϊς έταιριζόμεναι γυ θη μετά ζήλου είς τάς σπουδάς. Έ πί- άπδ τδ αίμα της.
Ή περιγραφεΐσα ύπόθεσις άπεικοναίκες παρίστανται ώς νεκραί έπί έπι- στευσεν δτι ήκολούθησεν έπάγγελμα,
θανατίων κλινών ή φερέτρων, καί δπερ θά τδν καθίστα λίαν εύτυχή. Τδ νίζει πλήρως τάς πολλαπλάς διαστροέντδς πενθίμως διακεκοσμημένων νε ένδιαφέρον του πρδς τά πτώματα θη- φάς έπί άτάμου σεξουαλικώς ψυχοπα
λέων ύπήρξεν έντονώτατον. Εύρισκό- θούς. Παρατηροΰμεν τήν παρουσίαν
κρικών θαλάμων.
Πρδς κατατόπισιν τών άναγνω- μενος μετ’ αύτών, έν τψ νεκροθαλά- τοΰ σαδομαζοχικοΰ συμπλέγματος,
στών Ιπί τοΰ βδελυροΰ πάθους τής μψ, ήσθάνετο πολλάκις τήν μεγάλην δεσποζομένου ύπδ τής νεκροφιλίας,
νεκροφιλίας, παραθέταμεν ένίας χα- έπιθυμίαν νά συνευρεθή μετά νεκροΰ. τής αίμοποσίας καί τοΰ καννιβαλιρακτηρίστικάς περιπτώσεις νεκροφι Άντελαμβάνετο τδ παράλογον τών σμοΰ. Παρατηροΰμεν, ώσαύτως, τΰψιν
λίας, έκ τών άναφερομένων πολλών συλλογισμών του καί ήγωνίζετο σθε- συνειδήσεως τοΰ μαζοχιστοΰ μέ τήν
είς τήν βιβλιογραφίαν καί Εδίφ τής ναρώς έπί πολυαρίθμων περιπτώσεων. γοητείαν τής καταπιέσεως καί τάς
Τελικώς, ήττηθείς, ύπέκυψεν είς τάς συναδευούσας διαταοανάς. Ό άν
άλλοδαπής.
Ή άμέσως άκολουθοΰσα περίπτω- παρορμήσεις του. Μίαν ήμέραν, συμ- θρωπος ούτος έκηρύχθη ένοχος καί
σις άναφέρεται είς μίαν διεστραμμέ- πτωματικώς κατά τδ τέλος τής έκ- διετάχθκ ή εισαγωγή του είς Νοση
νην φύσιν, 21ετοΰς άποφοίτου Γυμνα παιδεύσεώς του είς τήν Σχολήν, δτε λευτικόν "Ιδρυμα ώς έγκληματίας
σίου, υπαλλήλου Νεκροφυλακείου είς εύρίσκετο μόνος είς τδ δωμάτιον με παράφρων. Ή περίπτωσις έλήφθη έκ
Η.Π.Α. 'Ο πατήρ του Ιχαιρεν άκρας τά τοΰ πτώματος νέκρας νεάνιδος, ή τοΰ βιβλίου τοΰ J. Paul de River
ύγείας. Ή μήτηρ του έπασχεν έκ θρη- παρόρμησίς του διά συνουσίαν μετά «The sexual criminal». ’Εκ τοΰ ίδίου
σκοληψίας μετά φαντασιώσεων. Μο τοΰ πτώματος τοΰ θύματος ήτο τόσον βιβλίου παρατίθεται καί ή κατωτέρω
νογενής υίδς ών, έμεινεν όρφανός, δτε ίσχυρά, αί δέ περιστάσεις τόσον ίδα- περίπτωσις ’Ιταλού νεκροφίλου, ήλι-
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κίας 43 έτών, πενιχράς μόρφωσε ως
Ή οίκογένειά του διαμένει έν Ευ
ρώπη καί δεν παρουσιάζει κληρονομι
κήν έπιβάρυνσιν. Είναι άγαμος. Είς
ήλικίαν 11 έτών είς Μιλάνον τής Ι 
ταλίας είργάζετο ώς έργάτης κοπής
κρέατος είς τά σφαγεία καί ώς νεκροθάπτης. Κατά τήν άσκησιν τοϋ δευ
τέρου έπαγγέλματος, δταν εύρίσκετο
μόνος είς τό Νεκροφυλακείον, διεγείρετο γενετησίως έπί τή θέα νεκρών
νεαρών ευπροσώπων γυναικών.
Ένηλικιωθείς, μετέβη είς Η.Π.Α.
καί έγκατεστάθη είς τάς ’Ανατολι
κός περιοχάς. Μετά βραχεΐαν παρα
μονήν μετώκησεν είς τάς Δυτικάς
τοιαύτας, δπου έξησφάλισεν έργασίαν
είς τό Νεκροφυλακείον μιας πόλεως,
άσχολούμενος μέ τήν πλϋσιν τών
πτωμάτων τών νεκρών. ’Ενταύθα έπανέλαβε τάς πράξεις τής συνουσίας
μετά νεκρών κορασίδων, ένίστε είς τά
φέρετρα ή είς τάς τραπέζας, έφ’
ών έγένετο πλϋσις τών πτωμάτων.
’Από τής ήλικίας τών 11 έτών
έχει άσελγήσει έπί έκατοντάδων
πτωμάτων. Είναι σεξουαλικώς ψυχο
παθής, άλλά δέν παύει νά ύπέχη ποι
νικήν εόθύνην. Συχνάκις άνελάμβανε τόν εύπρεπιαμόν τών πτωμάτων
καί διακόσμησιν τών νεκρικών θαλά
μων. ’Επιτυγχάνων οΰτω τήν είσοδον
κατά τήν νύκτα, είχε σεξουαλικήν έπαφήν μέ τό θύμα. Τούτο άκριβώς
συνέβη τήν προηγουμένην τής συλλήψεώς του νύκτα. Συνουσιαζόμενος έπί φερέτρου εύρισκομένου πτώ
ματος καί άκούσας θόρυβον, ήναγκάσθη, νά μετακίνηση τό πτώμα έπί τί
νος καναπέ, ένθα συνέχισε τήν συ
νουσίαν. Καταληφθείς καί αύθις ύπό
φόβου άπεμάκρυνε τό πτώμα, τό ό
ποιον τελικώς μετέφερεν είς τινα κε
νήν οικίαν, άπέχουσαν περί τάς 75
ύάρδας. Μετά τήν έναπόθεσιν έ'κεΐ
τού πτώματος, μή δυνάμενος νά άντιστή είς τόν πειρασμόν έπεχείρισε
καί αύθις συνουσίαν.
Ό τύπος δύναται νά καταταγή είς
τήν κατηγορίαν τών ήθικώς παραφρόνων. Είναι άποδεδειγμένως σεξουαλικώς ψυχοπαθής. 'Ως χρήζων θερα
πείας ένεκλείσθη είς φρενοκομείον.
Είς τά ιατροδικαστικά χρονικά τής
Γαλλίας ώς οί πλέον περίφημοι νεκράφιλοι άναφέρονται οί BERTRAND καί ADRlSSON.
'Ο πρώτος, λοχίας ών κατά τόν
χρόνον τής συλλήψεώς του, ήρξατο
τήν έγκληματικήν του δράσιν άπό
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παιδικής ήλικίας. 13ετής κατεκρήμνιζε τά θρανία είς τό σχολείσν καί
κατέστρεφε παν άντικείμενον περί αύτοΰ. Έ ν τή νοσηρφ του πάντοτε φαν
τασία ήδονίζετο, βλέπων νεκράς γυ
ναίκας, ας έθεώρει κατατυραννουμένας καί ρυπαινομένας ύπ’ αύτοΰ. ’Α
δυνατών νά έξεύρη πτώματα γυναι
κών, έχρησιμοποίει πτώματα ζώων,
άτινα έξεκοιλίαζε καί άπέαπα τά
σπλάχνα των. "Ετι βραδύτερον ύλοποίησε τάς φαντασιώσεις του διά τής
θανατώσεως κυνών καί έτέρων ζώων,
έξασκών τάς ώς άνω διαστροφάς, ώς
έπί τών πτωμάτων νεκρών ζώων. Τό
1936 κατέστη ώμός βεβηλωτής τά
φων, καθ’ όσον έντός διετίας, έξέθαψεν ύπέρ τούς 15 προσφάτως ένταφιασθέντας νεκρούς, κατά προτίμησιν
γυναίκας. Προβαίνων είς τήν άπόβπασιν τών σπλάχνων, ήσθάνετο έν
τονον σεξουαλικήν συγκίνησιν. Μετά
ταΰτα, έναπέθετε τά πτώματα έντός
τών τάφων. '0 διαμελισμός καί ή κατακρεούργησις τών πτωμάτων τόν κατέθελγον είς τοιοΰτον σηιμείον, ώστε
δταν έν έτει 1948 έσκέψθη πρός στι
γμήν νά συνουσιαοθή μετά άκεραίου
πτώματος Ιβέτιδος κορασίδος δέν ήδυνήθη τελικώς νά άντιστή είς τάς
σαδιστικάς. του παρορμήσεις καί μεταμεληθείς προέβη είς τήν έκσπλάχνωσιν.
Ό οίστρος τού πάθους τόν ώδήγει
πάντοτε είς τήν προσφιλή του μέθο
δον τής διησχίσεως τής κοιλίας τού
νεκρού, καί είς τόν διαμελισμόν τού
τττώματος.
Ό έτερος Adrisson, ποιμήν τό έπάγγελμα, έν άντιθέσει πρός τόν πρσηγούμενον, δστις ήτο νεκροσαδιστής,
συνήνου τόν σαδισμόν πρός τήν νεκρο
φιλίαν. Φονεύων ούτος προηγουμένως
τά θύματά του διαμέλιζε τά σώματά
των, προέβαινεν είς τήν έκσπλάχνωσιν καί έν συνεγείφ ήσέλγει έπί τών
πτωμάτων κατά φύσιν ή παρά φύσιν.
Μία περίπτωσις, έπισυμβάσα έπίσης έν Γαλλίφ, δέν πρέπει νά παραλειφθή, λόγψ τού ίδιορρύθμως ιδιαι
τέρου ένδιαφέροντος, δπερ παρουσιά.ζει. Ή ρ ω ς νεκροφιλίας είναι κληρι
κός. Είδικώτερον δ ίερεύς ούτος άνέλαβε νά παραμείνη καθ’ δλην τήν νύ
κτα έντός τού Νεκροταφείου, ίνα προσευχηθή υπέρ άναπαύσεως τής ψυ
χής νεάνιδος, φερομένης άποβιωσάσης τήν προτεραίαν. Δέον νά σημειωθή, δτι ή νέα ήτο έκπάγλου καλλο
νής. Δέν έπρόκειτο δμως περί πρά-

--------------------------------------------------Ν
γματι νεκράς, άλλά περί νεκροφα
νούς, καθ'’ δσον δ κληρικός, σπεύσας
νά ικανοποίηση, τό διάστρσφον τής
νεκροφιλίας πάθος του ήσέλγησεν
έπ’ αύτής κατά φύσιν καί έγένετο ώς
έκ τούτου αίτια νά άφυπνισθή ή ύποτιθεμένη ώς νεκρά. Μετ’ ού πολύ, διεπιστώθη δτι ή νεάνις είχε συλλάβει
μετά τού μεθ’ ού άκουσίως Ισυνευρέθη καί κατέστη έγγυος.
Καί είς τά παρ’ ήμΐν ιατροδικαστι
κά χρονικά άναφέρεται περίπτωσις
νεκροφιλίας. Διεπράχθη ύπό νεκροφύλακος καί άπησχόλησε τόν καθη
γητήν τής ’Ιατροδικαστικής Γεωργιάδην.
Έπισυνέβη είς τό Δημοτικόν Νοσοκομείον πρό πολλών έτών. Φοιτή
τρια τής ’Ιατρικής άποβιώσασα έκ
φυματιώδους περιτονίτιδος έναπετέθη είς τό Νεκροφυλακείον τού Νοσο
κομείου καί συμφοιτήτριαί της ηύπρέπισαν νεκρικώς τό φέρετρόν της.
Τήν έπαμένην, δμως, διεπίστωσαν άταξίαν έν τψ φερέτρφ καί. έν τψ νεκροθαλάμψ. Τποπτευθεϊσοα νεκροφι
λίαν, κατήγγειλαν τό γεγονός είς τόν
ώς άνω καθηγητήν των, δστις μετ’ ι
ατροδικαστικήν έξέτασιν διεπίσωσε
διάρρηξιν μεταθανατίως τού παρθενικού ύμένος τής νεκράς. Αί γενόμεναι σχετικαί άνακρίσεις άνεκάλυψαν νεκρόφιλον τόν ύπάλληλον τού Νοσοκομείου (Νεκροφύλακα),
ούχί μόνον έπί τής προκειμένης ύποθέσεως, άλλά καί έπί άλλων κατά τό
παρελθόν.
Ή νεκροφιλία κατά τήν κειμένην
παρ’ ήμΐν νομοθεσίαν τιμωρείται ύπό
περιστάσεις. Είδικώτερον, τό άρθρον
201 τού M L «Περιώβρισις νεκρών»,
δρίζει: «Ό άπό τής παραφυλακής
τών έχόντων δικαίωμα αύτσγνωμώνως άφαιρών νεκρόν ή μέλη ή τέ
φραν ή δ ένεργών σχεΐικώς πρός
ταΰτα, ή πρός τάφον πράξεις ύβριστικώς άναρμόστους, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο έτών». 'Επομέ
νως, άν πτώμα άγνώστου ταύτότητος
έκφρασθή ύπό τής θαλάσσης καί περιέλθη είς τήν κατοχήν νεκροφίλου,
δέν φαίνεται νά διαπράττεται τό ύπό
τού παρόντος άρθρου έγκλημα. ’Αλ
λέως έχει τό πράγμα, ώς είκός, έάν
ύπάρξη δημοσιότης τής νεκροφιλίας,
δπότε δ νεκρόφιλος τιμωρείται συνφδά τφ άρθρω353 Π Κ . «Πρόκλησις
σκανδάλου δΓ άσέμνων πράξεων».
(ΣυνεχίΖετοι)
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ

ΤΟΥ ΜΥΣ ΤΙ ΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΒΙΛΧΕΛΜ ΚΑΝΑΡΙΣ
Βαθύς πέπλος μυστηρίου καλύπτει άκόμη και σήμερα τήν
αινιγματική φυσιογνωμία τού Ναυάρχου Φόν Κανάρι, τοΰ
άρχηγοΰ τής Άμπβερ, τής Γερμανικής δηλαδή Υπηρεσίας
’Αντικατασκοπείας τοΰ Χίτλερ. Στο άρθρο πού άκολουθεΐ
γίνεται προσπάθεια νά σκιαγραφηθή, κατά τό δυνατόν κα
λύτερα, ή προσωπικότητα και ή δράσις του «μικρού ναυάρ
χου», μέ τό τόσο άδοξο και τραγικό τέλος.

Τ Η Ν πρώτη φορά τόν κρέμασαν μέ
ένα χοντρό σχοινί, τήν στιγμή ό
μως πού ήτον έτοιμος νά ξεψυχήση, τόν
κατέβασαν άπό τήν κρεμάλα καί τόν
ουνέφερον' ύστερο τόν Εανακρέμασαν,
αύτή τήν φορά μέ ένα σιδερένιο κρίκο,
άλλά καί πάλι δέν πέθανε παρά μόνο
μετά άπό μισή ώρα φοβερής άγωνίας.
Αύτά συνέβηασν στις 9 'Απριλίου 1945,
στήν «Άππελπλατς» τοΰ στρατοπέδου
συγκεντρώσεως τού Φλόσσενμπουργκ,
στήν Φραγκανία. Τό θύμα ήταν ό ναύαρ
χος Βίλχελμ Χάνς Κανάρις. Πρό τριών
μηνών είχε συμπληρώσει τά 58 του χρό
νια κοί ό άρχηγός τής Άμπβερ — τής
μυστικής στρατιωτικής ύπηρεσίας τού
Γ' Ράιχ — είχε δώσει άπειρα δείγματα
άφοσιώσεως στόν 'Εθνικοσοσιαλισμό.
Οί τελευταίες ώρες του φόν Κονάρι,
καθώς καί ένα μεγάλο μέρος τής Ζωής
του παραμένουν
μυστηριώδεις καί,
γιά τόν λόγο αύτό, άκόμη καί σήμερα,
έπειτα όπό τόσον καιρό, δύσκολα μπο
ρούμε νά πούμε ποιός ήτον στήν πρα
γματικότητα ό «μικρός ναύαρχος», ό
όποιος, άφοϋ ύπεστήριΕε τόν Χίτλερ,
στράφηκε κατόπιν έναντίον του καί τόν
πολέμησε μέ τόν δικό του τρόπο.
Ή
έρμηνεία πού δίνεται στήν άντίδρασι πού
δημιουργήθηκε έναντίον τοΰ νσΖισμοϋ,
στόν στρατό, στήν διπλωματία κοί στήν
διοίκησι, δέν ταιριόΖει μέ τό πρόσωπο
τού Κανάρι, τόν όποιον ό συγγροφεύς
Χιού Τρέβορ - Ρόπερ χαρακτηρίζει, πο
λύ έπιτυχημένα, «Ά μλετ τής συντηρη
τικής Γερμονίας».
Μεταξύ τών άλλων, πρέπει νά σημειώσωμε, άτι δ «μικρός ναύαρχος» δέν πή
ρε άμεσα μέρος στήν άπόπειρα έναν
τίον τοΰ Χίτλερ στις 20 'Ιουλίου 1944
καί, άν είναι άλήθειο, ότι στούς κόλπους
τής "Αμπβερ ό Κανάρις άφησε νά δρά
σουν άρκετοί άντιναΖισταί συνωμότες,
άλλο τόσο είναι άλήθεια, ότι, κατά τήν
πλήρη διάλυσι τής 'Άμπβερ, στις άρχές
τοΰ 1944, τό Δεύτερο Γραφείο τής μυ
στικής του ύπηρεσίας παρέδωσε στήν
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Γκεστάπο τό κομμουνιστικό δίκτυο «Ρότε Καπέλλε».
Ορθή φαίνεται ή κρίσις τοΰ Γκέραλντ
Ράιτλινγκερ: «Ποτέ δέν διευκρινίσθηκε
ή μορφή τής άντιθέσεως τοΰ Κανάρι
πρός τά Έ ς -Έ ς. Τό ίδιο ισχύει καί
γιά τήν άντίθεσι τοΰ Κανάρι πρός τις
διάφορες χιτλερικές
όργανώσεις. Ό
ναύαρχος ήταν ένας τυπικός έκπρόσωπος τών άσυνειδήτων άρχηγών
τών
«Φράικορπς», οί όποιοι είχαν ύπσστηρίΕει τόν παράνομο έπανεΕοπλισμό τής
Γερμανίας καί τήν πολιτική άντίδρασι
τήν έποχή τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, πιστεύοντας ότι θά πετύχαιναν τόν
σκοπό τους χωρίς κανένα κίνδυνο».
Ό Κανάρις γεννήθηκε στήν Βεστφα
λία, τήν 1η Ιανουάριου 1887, στό
Άπλερμπεκ, κοντά
στό Ντόρτμουντ.
Δύο χρόνια άργάτερα, στό Μπρανάου,
θά γεννηθή ό άνθρωπος πού θά βάλη νά
τόν σκοτώσουν: ό Άδόλφος Χίτλερ. Ό
πατέρας τοΰ φόν Κανάρι, Κάρολος, εί
ναι θιομήχανος, ιδιοκτήτης μεταλλείου
καί κατάγεται άπό τήν προτεσταντική
οικογένεια τής Σάλα, κοντά στήν λίμνη
τοΰ Κάρο, πού γύρω στά 1600 έγκαταστάθηκε στήν περιοχή τοΰ ΜοΖέλλα γιά
λόγους έμπορικούς. Ό προπάππος του,
πού λεγόταν Θωμάς Κανάρις, είχε νυμφευθή μιά Πουριτσέλλι, άλλο μεγάλο
«όνομα» τής Λομβαρδίας.
'Αργότερα,
τήν έποχή τοΰ Γ' Ράιχ, θά λεχθή ότι
«ό μικρός ναύαρχος» ήταν έλληνικής
καταγωγής καί ότι μετοΕύ τών προγόνων
του συγκαταλεγάτσν ό ήρως τής 'Ελλη
νικής Έιπαναστάσεως Κωνσταντίνος Κανάρης. Πράγματι, ό ΚάιΖερ, τό 1917,
διαβάΖοντας μιά άναφορά τοΰ άξίωματικοΰ τοΰ ναυτικού Βίλχελμ Χάνς Κα
νάρις, είχε σημειώσει στό περιθώριο:
«Πιθανόν ό ύποπλοίαρχος αύτός νά
είναι απόγονος τοΰ Έλληνος ήρωος».
'Αλλά ό «μικρός νούαρχος» ούτε έπιβεβαίωνε ούτε διέψευδε ένα τέτοιο
γεγονός: περιοριζόταν νά χαμογελά μέ
ύφος μυστηριώδες.

Ό νεαρός Κανάρις
σπούδασε στό
Ντούισπουργκ. "Ηταν λεπτός, μέτριου
όναστήμστος, άγαποΰσε τά Ζώα καί είχε
μεγάλη φαντασία. Αύτός έΕαφάνισε, κα
τά τρόπο μυστηριώδη, τήν βέργα μέ τήν
οποία ό δάσκαλος τής τάΕεώς του τι
μωρούσε τούς άτακτους μαθητάς. Αύ
τός κατόρθωσε νά μάθη προκατοβολικά,
κατά τρόπο πάλι μυστηριώδη, τά άποτελέσματα τών έΕετόαεων.
Ό πατέρας
του, πού ήταν ήδη περασμένος στά χρό
νια, ήθελε νά νίνη ό γιός του— περίφη
μος καβαλλάρης — άξιωματικός τού Ιππι
κού. Ό νεαρός Βίλχελμ όμως άγαπούσε τήν θάλασσα. Ή διαφωνία έληΕε μέ
τόν ξαφνικό θάνατο, τό 1905, τοΰ πα
τέρα Κανάρι, καί ό νεαρός Βίλχελμ κατετάγη στό ναυτικό.
Τρία χρόνια άργάτερα, στις 12 Νοεμ
βρίου 1908, όταν όνομάΖεται σημαιοφό
ρος, ή έκθεσις πού συντάασεται γιά νά
μπή στόν φάκελλό του, άναφέρει χαρα
κτηριστικά τά έΕής: «. . .Είναι πολύ μετριόφρων καί έπιφυλακτικός. . . πολύ Ι
κανός καί εύσυνείδητος.' "Εχει ιδιαίτερη
κλίσι πρός τά θεωρητικά μαθήματα. Δεί
χνει Ζήλο στήν υπηρεσία τ ο υ ... Πρό
κειται νά γίνη καλός άξιωματικός, Ιδίως
όταν άποκτήση μεγαλύτερη αύτσπεποίβησι. Ά π ό άπόψεως στρατιωτικής καί
κοινωνικής, είναι τέλειος. Τόν άγαποΰν
όλοι, παρά τό γεγονός, ότι είναι λίγο
ντροπαλός. ..» .
Κατά τήν έκρηξι τοΰ Α ' Παγκοσμίου
Πολέμου, ό Κσνάρις είναι είκοσι έπτά
έτών καί άξιωματικός πληροφοριών τοΰ
καταδρομικού «Δρέσδη». Ά π ό τότε άρχίΖει ό θρΰλος του ώς κατασκόπου. Θά
πούν γι' αύτόν, ότι υπήρξε έρσστής τής
Μάτα Χάρι καί ότι τήν έπεισε νά δεχ3ή
τήν τραγική άποστολή στήν Γαλλία.
Θά λεχθή έπίσης, ότι, όταν συνελήφθη
στήν 'Ιταλία, κατά τήν διάρκεια τοΰ πο
λέμου, κατόρθωσε νά τό σκάση, στραγ
γαλίζοντας τόν έφημέρια τών φυλακών
καί παίρνοντας τά ράσα του. Βέβαιο, έν
τρύτοις, είναι, ότι ό Κανάρις πήρε μέρος

μέ τό «Δρέσδη», πού βρισκόταν σέ πο
λεμική άποστολή στόν Νότιο Ατλαντικό
καί στόν Ειρηνικό, στην ναυμαχία τών
νήσων Φάλκλαντ, στις 18 Δεκεμβρίου
1914. Ή γερμανική μοίρα, πού τήν δι
οικούσε ό φόν Σπέε, δέχθηκε έπίθεσι
του άγγλικοΰ στόλου τού ναυάρχου
Στέρντη καί μόνο τό «Δρέσδη» μέ κυ
βερνήτη τόν πλοίαρχο Λύντεκε κατόρ
θωσε νά τό ακάση καί νά κατοφύγη,
περνώντας τόν πορθμό τοϋ Μαγελλάνου, οέ έναν έρημο κόλπο τής Χιλής.
Δύο όμως αγγλικά καταδρομικά, τό
«Γκλάσκοου» καί τό «Κέντ», άνακάλυψαν τό «Δρέσδη» καί τό κάλεσαν νά
παραδοθή.
Ό πλοίαρχος Λύντεκε άποφάοισε νά
αύτοβυθιοθή, άλλά ό Κανάρις δέν θεώ
ρησε τόν έουτό του ήττημένο. Μόλις
άποβιβάοθηκε μέ τό ύπόλοιπο πλήρωμα
στό νησί Χουάν Φερνάντες, προμηθεύθηκε κατά τρόπο μυστηριώδη, ένα ψεύτι
κο χιλιανό διοθατήριο, μέ τό όνομα Ρήντ
Ρόσας, πέροσε τούς έλέγχους καί, μέ έ
να άγγλικό έπιβατηγό σκάφος, πήγε ή
συχα ήσυχα στό Πλύμουθ καί άπό έκεϊ
στήν Ισπανία κοί Γερμανία. Χάρις στην
περιπέτεια αύτή άνέλαδε τήν πρώτη κα
τασκοπευτική όποστολή του: μέ τά ίδια
ψεύτικα χαρτιά ό άρχηγός τής Κριγκσμαρίνε τόν έστειλε Εανά στήν Μαδρίτη
καί έκεί, κατά τήν διάρκεια όλου τοϋ
1*915, ό Κανάρις έργάσθηκε γιά τις μυ
στικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας τήν
ναυτική βάσι τοϋ Γιβραλτάρ, οργανώνον
τας τόν άνεφοδιασμό τών γερμανικών
ύποβρυχίων πού δροϋσαν στόν 'Ατλαντι
κό καί κάνοντας σομποτάΖ σέ άγγλικά
πλοία.
Ή δραστηριότης του αύτή στό ούδέτερο ισπανικό έδοφος τόν άνάγκασε νά
έπιστρέψη τό συνταμώτερο στήν Γερμα
νία. Αύτή τήν φορά ό Κανάρις διάλεΕε
τόν δρόμο 'Ιταλίας - 'Ελβετίας, άλλά
στόν σιδηροδρομικό στοθμό τής Ντομοντόσσολα ό δήθεν Ρήντ Ρόσας ανακα
λύπτεται καί-συλλομβάνεται. Πρέπει νά
παραδοθή στήν Γαλλία. 'Απίστευτο άλ
λά άληθινό: έπάνω στό ισπανικό πλοίο,
πού άπό τήν Γένοβα τόν μεταφέρει στήν
Μοσσαλία, ό Κανάρις πείθει, ποιός Εέρει μέ ποιό τρόπο, τόν πλοίαρχο νά
ρίΕη δγκυρσ στήν Καρθαγένη.
Τώρα
βρίσκεται πάλι σέ ισπανικό έδαφος. Ό
μέλλων άρχηγός τής Άμπβερ προμη
θεύεται, μέσω τής γερμανικής πρεσβείας
στήν Μαδρίτη, νέα ψεύτικα χαρτιά καί,
τόν Μάρτιο τοϋ 1916, βρίσκεται στήν
βάσι ύποβρυχίων τοϋ Κιέλου.
Ή -πρώτη άποφοστική του ένέργεια,
μετά τήν άνακωχή τοϋ 1918, δτον στέλλεται ώς άΕιωματικός τών μυστικών ύπηρεσιών στά Φράϊκορπς (στρατιωτικά
σώματα μέ προορισμό τήν έσωτερική
καί έΕωτερική όμυνα τοΰ Ράιχ, τά όποια
μάχοντοι στά όνατολικά σύνορα τής
Γερμανίας) είναι ή όργάνωσις τών ναυ
τικών τμημάτων τών σωμάτων αύτών.
Συντηρητικός, έχθρός τής Δημοκρατίας
τής Βαϊμάρης, έχει ώς στόχο τούς κομ
μουνιστής καί τήν όργάνωσι «Σπάρτα
κος», πού διευθύνουν ό Λίμπκνεχτ καί ή
ΡόΖα ΛούΕενμπουργκ.
Τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1919, ή ΡόΖα
ΛούΕενμπουργκ καί ό Λίμπκνεχτ συλλαμβάνονται στό Βερολίνο, κατακρεουργούνται καί τά πτώματά τους ρίχνονται

’Από τήν δίκην τών πρωτεργατών τής Απόπειρας Ιναντίον τοΰ Χίτλερ στις 20 ’Ιουλίου 1944. Ό Κανάρις συνελήφθη ενα μήνα Αργό
τερα μέ τήν κατηγορία δτι είχε λάβει,μέρος στή συνωμοσία έκείνη.
στό κανάλι Λάντβερ πού διασχίΖει τό
Τιργκάρτεν. Γιά τό έγκλημα αύτό, τόν
Φεβρουάριο, ένας άπό τούς ύπευθύνους,
ό ύπολοχαγός Φόγκελ, περνά άπό στρα
τοδικείο καί καταδικάζεται σέ φυλάκισι
δύο έτών καί άπόταΕι. "Ενας άπό τούς
δικοστάς είναι ό Βίλχελμ Χάνς Κανά
ρις, ό όποιος— συμφώνως πρός εκείνα
πού θά άποκαλυφθοϋν άργότερα στήν
' Εθνοσυνέλευσι καί στό Ράιχσταγκ —
έφοδιάΖει τόν Φόγκελ μέ ψεύτικα χαρ
τιά καί 30.000 μάρκα καί τόν βοηθεϊ
νά δραπετεύση στήν Ολλανδία. Γιά τό
έπεισόδιο αύτό ό Κανάρις συλλαμβάνεται, έπειτα όμως άπό τις άνακρίσεις πού
γίνονται, απαλλάσσεται άπό όλες τις κα
τηγορίες καί ό νεαρός άΕιωματκός διορίΖεται υπασπιστής τοϋ ύπουργοϋ Εθνι
κής Άμύνης Νόσκε.
Τέλος, ό Κανάρις, εγκαταλείπει τόν
Νόσκε, διαπραγματεύεται κρυφά — κατά
παράβασιν τής συνθήκης τών Βερσαλλι-

Χαρακτηριστική φωτογραφία
Φόν Κανάρη.

τοΰ

ώ ν— τήν κατασκευή γερμανικών ύπο
βρυχίων στήν Ισπανία, τήν 'Ολλανδία
καί τήν 'Ιαπωνία καί συγχρόνως άποφασίΖει νά νυμφευθή καί νά συνέχιση τήν
ναυτική του καρριέρα.
Τό 1921 ό Κανάρις τοποθετείται στό
Γενικό Ναυτικό 'Επιτελείο, στό Κίελο,
κοντά στόν ναύαρχο διοικητή τής γερ
μανικής θάσεως τής Βαλτικής.
Τρία
χρόνια άργότερα προάγεται καί μετατί
θεται στό καταδρομικό «Βερολίνο». Εί
ναι πιά τριάντα έπτά έτών καί οί προο
πτικές γιά τό μέλλον του δέν φαίνονται
τόσο εύοίωνες. ΝομίΖει, ότι στό διπλω
ματικό στάδιο θά σημειώση μεγαλύτερη
έπιτυχία καί τό 1924 ύποβάλλει τήν παραίτησί του. Ό άμεσος προϊστάμενός
του, ό άντιναύαρχος Γκάγκερν, τόν
πείθει νά τήν άποσύρη.
Τέλος, δύο χρόνια άργότερα, ό Κα
νάρις κατορθώνει νά άποσπασθή στό ύπουργείο 'Εθνικής Άμύνης, όπου άναλαμβάνει τήν διεύθυνοι τού γραφείου
άντικατασκοπείας. Τό 1928, διορίΖεται
άΕιωματικός · σύνδεσμος τών Εένων
ναυάρχων στό Βερολίνο, τόν έπόμενο
χρόνο άρχηγός τοϋ έπιτελείσυ στήν ναυ
τική βάσι τοϋ Βίλχελμσχάφεν, τό 1931,
είναι ύπσπλοίαρχος τοϋ θωρηκτοϋ «ΣλέΖιν» καί τό 1932 προάγεται σέ πλοίαρ
χο. Τόν Νοέμβριο τοϋ έτους κατά τό
όποιο ό Χίτλερ άνέβηκε στήν έΕουσία
(1933), μιά άναφορά τοϋ Ναυτικού πρός
τό ύπουργεϊο Εθνικής Άμύνης αυνιστούσε «τήν χρησιμοησίησι τοϋ Κανάρι
σέ άποστολές πού άπαιτοϋσαν διορατι
κότητα καί διπλωματική εύστροφία».
Τό 1934 ό Κανάρις άναλομβάνει τήν
διοίκησι τής ναυτικής βάσεως τοϋ Σβαίνεμυντε καί, ένώ ό Χάυντριχ προσπαθεί
νά τοποθετήση επικεφαλής τής Άμπβερ
έναν άπό τούς άνθρώπους του, ή έκλογή πέφτει,
άντιθέτως, στόν Κανάρι:
κατ' αύτόν τόν τρόπο τήν 1η Ιανουά
ριου 1935, ήμέρα πού συμπληρώνει τά
τριάντα όκτώ του χρόνια, ό Κανάρις
έγκαθίσταται στό γραφείο τής όδοϋ
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Ό Κανάρις κα,Ι δ Χάυντριχ σέ ενα γεΰμ,α ναζ ιστών ήγετών, κατά τήν
άρχήν του πολέμου. Αργότερα ή φιλία μετεβλήθη οέ άσπονδο μίσος.
ΤΙροιτσουφερ 74 — 76 6πό όπου, έπί έννέα έτη, θά διευθύνη τήν μυστική στρατιωτική υπηρεσία.
Τό 1936 μόλις, ό Κανάρις έγκοταλείπει μέ τήν οίκαγένειά του τήν ναυτική
βάσι τής Σβαίνεμυντε καί έγκαθίσταται
ατό Βερολίνο σέ ένα δίπατο σπιτάκι τής
Ντόλλερστράσσε ατό προάστιο Ζύντεντε. Στόν ίδιο δρόμο, λίγο πιό κάτω, μέ
νει καί ό Ράινχαρτ Χάυντριχ, ό άρχηγάς τής «Ζίχερχοϊτσινστ ντές Ράιχσφύρερ - "Ες - Ές» (S.D .), πού θά γίνη
θανάσιμος όχθρός του. Γιά τήν ώρα ό
μως τουλάχιστον οί δυό τους τά πηγαί
νουν καλά καί οί οίκσγένειές τους άνταλλάσσουν συχνά φιλικές έπισκέψεις.
Ή γυναίκα τοϋ Κανάρι δέν είναι πο
λύ ένήμερη γιά τήν δράσι τού άρχηγοΰ
τής Αμπβερ. 'Εκτός άπό σύΖυγο, τόν
βλέπει μόνο σάν ένα άφοσιωμένο στό
καθήκον κρατικό λειτουργό μέ αυστηρό
πρόσωπο, αύλακωμένο άπό πρόωρες ρυ
τίδες, υέ μαλλιά πού άσπρισαν πολύ γρή
γορα. Σηκώνεται κάθε ήμέρα τήν αυ
γή, άσχολείται πολλή ώρα μέ τά άγαπημένα του σκυλιά, άφιερώνει μιά ώρα
στήν ιππασία καί κατόπιν πηγαίνει στό
γροφεΐο του μέ μιά μαύρη «Μερσεντές».
'Επιστρέφει πολύ άργά κάθε βράδυ, άκόμη καί τις Κυριακές.
Ή έδρα τής Αμπβερ, στήν όδό Τίρπιτσουφερ, όναμάΖεται
«άλεπότρυπα».
Ή όνομσσία έχει σχέσι περισσότερο μέ
τόν λαίβύρινθο τών διαδρόμων τοΰ οι
κήματος, μέσα στόν όποιο μπορείς εύ
κολα νά χαθής, παρά μέ τήν πανουργία
τοϋ άρχηγοΰ τής ύπηρεσίας. Πρόκειται
γιά ένα παλοιό τετραώροφο οικοδόμη
μα, κοντά στό υπουργείο 'Εθνικής Ά μύνης, στήν γωνία τής Μπλέντερστρασσε. Ό Κανάρις έχει δύο δωμάτια στά
τελευταίο πάτωμα: στό πρώτο βρίσκον
ται οί δακτυλογράφοι καί ή γρομματεύς
του κυρία Σράντερ, στό δεύτερο τό γρα
φείο τοΰ «μικρού ναυάρχου». Στούς τοί
χους είναι κρεμασμένες οί φωτογραφίες
τοϋ Φράνκο καί τοϋ συνταγματάρχη Νικολάι, τού άρχηγοΰ τής γερμανικής κα
τασκοπείας κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, καί ένας χάρτης τής Υδρογεί
ου. Ή έπίπλωσις άπστελεϊται άπό μερι
κές καρέκλες, τό γραφείο μέ μιά μικρο
γραφία τοΰ καταδρομικού «Δρέσδη»,
ένα μικρό σιδερένιο κρεββάτι, μιά κινη
τή καρτελλαθήκη καί ένα πράσινο χρη
ματοκιβώτιο.
Έδώ ό Κανάρις περνά
δεκαοκτώ ώρες τό εικοσιτετράωρο: οί
έπισκέπτες τόν βλέπουν πάντα μέ πολι
τικά, γιατί τήν στολή τήν φορά μόνο
κατά τις έπίσημες τελετές.
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Ή Αμπβερ, πανίσχυρη άπό τότε πού
άρχισε ό μυστικός έπονεξοπλισμός τής
Γερμανίας, άπλώνει μέσα σέ λίγα χρό
νια τά δίχτυα της σέ όλη τήν Εύρώπη,
συγκεντρώνοντας κυρίως τις δυνάμεις
της στά κράτη (Αύστρία, Τσεχοσλοβα
κία, καί Πολωνία), πού ό Χίτλερ άναφέρει στά «πρωτόκολλα τοϋ Χόσμπαχ» ώς
μελλοντικά θύματα τής ναΖιστικής έπεκτάσεως. Καί ό Κονάρις, προσωπικά, κα
ταστρώνει
τόν Φεβρουάριο - Μάρτιο
1938 ένα σχέδιο δήθεν έπιθέσεως τών
γερμανικών στρατευμάτων έναντίον τής
Αύστρίας γιά νά έΕοναγκάση τήν αύστριακή κυβέρνησι νά δεχθή τό «Ά νσλους». Γιά τό σχέδιο αύτό προάγεται σέ
άντιναύαρχο.
Ό στρατηγός Γιόντλ, άρχηγός τοΰ
γραφείου έπιχειρήοεων τής O.K.W.
(Άνωτάτης Δισικήσεως τής Βέρμαχτ),
σημειώνει στό ήμερολόγιό του: «14 Φε
βρουάριου. Ό Κ(ανάρις) βρίσκεται στό
Μόναχο, στήν έδρα τής ' Αμπβερ καί άρχίΖει τό σχέδιό του. Τά άποτελέσματα
φαίνονται σύντομα. Στήν Αύστρία έχουν
τήν έντύπωσι, ότι ή Γερμανία κάνει σο
βαρές στρατιωτικές προετοιμασίες». Τό
σχέδιο τοΰ Κανάρι — πού τό ένέκρινε ό
Χίτλερ άμέσως μόλις τοϋ ύπεθλήθη —
είναι τό άκόλουθο: «1) Δέν θά δοθή τό
σύνθημα τοϋ συναγερμού στόν στρατό
καί στήν Λουφτβάφφε. Καμμιά κίνησις
στρατευμάτων. 2) Θά διαδοθούν έσφαλ,μένες άλλά πιστευτές πληροφορίες σχε
τικό μέ στρατιωτικές προετοιμασίες έναντίσν τής Αύστρίας μέσω: α) έμπι
στων πρακτορείων ειδήσεων, β) τελω
νειακών υπαλλήλων, γ) Γερμανών πρα
κτόρων στό έξωτερικό. 3) Οί ψεύτικες
αύτές πληροφορίες μπορεί νά είναι: α)
ή άνάκλησις τών άδειών τών άξιωματικών καί όπλιτών τοϋ 7ου Σώματος
Στρατού, β) ή συγκέντρωσις τεθωρακι
σμένων στό Μόναχο, στό Άουξμπουργκ
καί στό Ρέγκενσπουργκ, γ) ή πρόσκλησις ατό Βερολίνο γιά συΖητήσεις τοϋ
στρατιωτικού άκολούθου τής Γερμανίας
στήν Βιέννη στρατηγού Μούφ, δ) ένίσχυσις τής άστυναμίας στά αύστριακά
σύνορα, ε) μετακινήσεις όρεινών στρα
τιωτικών τμημάτων στό Φράιλασσινγκ,
στό Ράιχενχαλλ καί στό Μπέρχτεσγκαντεν».
Τήν παραμονήν όμως τής δεύτερης
έπιθέσεως τού Χίτλερ — έναντίον τής
Τσεχοσλοβακίας— ό ιρόν Κανάρις άντιτίθεται στήν ένέργεια αύτή. Ό λόγος
τής μεταβολής δέν είναι
ξεκαθα
ρισμένος. Πιθανόν νά τοΰ άνοιξε τά μά
τια ό άνελέητος, ό θανάσιμος πόλεμος

πού τοϋ έχει κηρύξει ό Χάυντριχ γιά
νά πάρη αύτός τήν άρχηγία τής Ά μ π βερ. Τό πιθανώτερο πάντως είναι, ότι
ά Κανάρις, ώς έκπρόσωπος τοϋ σώματος
τών άξιωμοτικών, έθίγη είτε άπό τήν
άπόφοσι τοϋ Χίτλερ νά καταφύγη στόν
πόλεμο, είτε άπό τό γεγονός ότι ό Φύ
ρερ, άφοϋ «ξεφορτώθηκε κατά τρόπο
άνοίκειο» τόν φόν Μπλόμπεργκ καί τόν
τόν Φρίτς, άνέλοβε τήν άρχιστρατηγία.
Ό Κανάρις — μέ τήν βοήθεια τοϋ Χάνς
"Οστερ, «ένός άνθρώπου όπως ό Θεός
θέλει νά είναι οί άνθρωποι» — μελετά
ένα σχέδιο έξουδετερώσεως τοϋ Χίτλερ.
Σύμφωνα μέ έναν βιογράφο του ό «μι
κρός ναύαρχος» ένεπνεύσθη τό σχέδιο
αύτό άπό τό βιβλίο τοΰ Μαλαπάρτε «Ή
τεχνική πραξικοπημάτων», πού έξεδόθη
στό Παρίσι τό 1931 καί άπαγορεύθηκε
ή κυκλοφορία του στή Γερμανία. Τό σχέ
διο προέβλεπε τήν σύλληψι τοϋ Φύρερ
μόλις θά έδινε τήν διαταγή γιά τήν εισ
βολή στήν Τσεχοσλοβακία καί τήν πα
ραπομπή του σέ λαϊκό δικαστήριο. Μιά
ομάδα ψυχιάτρων, βοσιΖομένη σέ κλινι
κές άποδείξεις (μεταξύ τών όποιων καί
ή ιατρική γνωμάτευσις γιά τόν Χίτλερ,
ό όποίος τό 1918 είχε είσαχθή στό νο
σοκομείο τοϋ ΠάΖεβαλκ, πού συνιστοΰσε
τήν ύποβολή του σέ ψυχιατρική θερα
πεία), θά πρότεινε νά κριθή ό Φύρερ
τρελλός καί νά είσαχθή σέ ψυχιατρείο.
Σέ άντίθετη περίπτωσι ό είσαγγελεύς θά
άπεκάλυπτε τά έπιθετικά
σχέδια τοΰ
Χίτλερ καί θά Ζητούσε άπό τό δικαστή
ριο νά κριθή ό κατηγορούμενος «ώς
άνεύθυνος
έγκλημστίας, άνίκανος νά
άακήση τά καθήκοντα τοϋ Φύρερ καί τοϋ
καγκιελλαρίου τού Ράιχ».
Τό σχέδιο «νομίμου» έξουδετερώσε
ως τοϋ Χίτλεο άπαδεικνύεται μάταιο με
τά τό σύμφωνο τοΰ Μονάχου. Ό Κα
νάρις τόν έπάμενο χρόνο έρχεται σέ έπαφή μέ τούς στρατηγούς Χάντλερ καί
Μπέκ, πού συνωμοτούν έναντίον τοϋ
Φύρερ καί έτοιμάΖουν πραξικόπημα τήν
παραμονή τής έπιθέσεως έναντίον τής
Πολωνίας. Ά λλά ή συμμετοχή τοϋ «μι
κρού ναυάρχου» στήν συνωμοσία δέν
είναι άμεση. 'Εκείνος κάνει ένα δικό
του πόλεμο έναντίον τοϋ Χίτλερ, μέ σκο
πό νά τόν έμποδίοη νά έπεκτείνη τάν
πόλεμο στήν Εύρώπη καί σέ όλο
τάν κόσμο. Ά π ό τό γραφείο του διαρρέουν έκρηκτικές ειδήσεις, πού προορί
ζονται γιά τό αύτιά τών πιθανών θυμά
των τοϋ ναΖισμού: τόν Φεβρουάριο τοϋ
1940 ό ' Οστερ άπσκαλύπτει στόν 'Ολ
λανδό στρατιωτικό άκόλουθο ότι έπίκειται νοΖιστική έπίθεσις έναντίον τής Δα
νίας καί τής Νορβηγίας. Έ νας άλλος
πράκτορας τής ' Αμπβερ, 6 ΓιόΖεφ Μύλλερ, ειδοποιεί τήν 'Ολλανδία καί τό Βέλ
γιο ότι πρόκειται νά γίνη «παραβίασις
τής βύδβτερότητός τους». Μέ τόν Ιδιο
τρόπο ό Τσώρτσιλ πληροφορείται ότι ό
Χίτλερ έχει άποφασίσει νά είσβάλη ατήν
Αγγλία.
Ά π ό άλλη «διορροή» ειδήσεων άποκαλύπτεται τό σχέδιο «Έπιχείρησις Καστίγκο» πού στρέφεται
έναντίον τής
Γιουγκοσλοβίας.
Ό Κανάρις άπό τήν πλευρό του έξακολσυθεϊ νά στέλνη στόν Χίτλερ άνησυχητικές πληροφορίες γιά τις στρατιωτι
κές δυνάμεις τής ’Αγγλίας καί τής Γαλ
λίας.

Στίς 23 Οκτωβρίου 1940 ό Φύρερ
πηγαίνει στην Άντάιγ γιό νά συναντήση
τ6ν Φράνκο καί νά τόν πείοη νά βγή
ή 'Ισπανία στόν πόλεμο. Περιγράφει
στόν Καουντίλλιο τά πλεονεκτήματα τής
συμμετοχής στήν διανομή τής Ευρώπης.
Καταλήγει μέ τήν ύπόσχεσι δτι τό Γι
βραλτάρ θά άποδοθή στήν 'Ισπανία στίς
άρχές τοϋ 1941. Ή κατάληψις τής 'Αγ
γλίας— διευκρινίζει ό Φύρερ— πρόκειται
νά γίνη πολύ σύντομα καί, δταν πέση ή
Μεγάλη Βρεττσνία, ό πόλεμος θά τελειώση.
Ό Φράνκο όμως τόν άκούει
ψυχρά καϊ δέν άναλαμβάνει κομμιά δέσμευσι. Ό υπουργός τών ΈΕωτερικών
του, τόν προηγούμενο μήνα, είχε συναν
τήσει στήν Ρώμη τόν ΓιόΖεφ Μύλλερ
(πράκτορα τής "Αμπβερ, καί μέλλοντα
υπουργό τής Βαυαρίας μετά τόν πόλε
μο), πού τοϋ είχε μεταδώσει τό ακό
λουθο μήνυμα τοϋ Κανάρι: «Πρέπει μέ
κάθε θυσία ή Ισπανία νά μείνη έΕω άπό
τό παιχνίδι. Σήμερα ή Γερμανία μπορεί
νά φαίνεται ή ισχυρότερη. Στήν πραγμα
τικότητα ή κατάστασις είναι πολύ δια
φορετική καί έχομε πολύ λίγες πιθανό
τητες νά κερδίαωμε τόν πόλεμο. Ό Καουντίλλιο μπορεί νά είναι βέβαιος, ότι
ό Χίτλερ δέν θά μπή ποτέ στήν 'Ισπα
νία μέ τήν δύνσμι τών όπλων».
Γιατί ένεργεϊ κατ' αύτόν τόν τρόπο
ό Κανάρις; Είναι δύσκολο νά άπαντήσωμε.
Τό προσωπικό του ήμερολόγιο
δέν είναι πολύ διαφωτιστικό. Ή άντίθεσις τοϋ «μικρού ναυάρχου» πρός τό
ναΖιστικό καθεστώς όφείλεται, κυρίως,
στό γεγονός, ότι ό Κανάρις έχει πεισθή,
όπως πολλοί άλλοι, ότι ή Γερμανία, έπιτιθεμένη συνεχώς, θά δεχθή, στό τέλος,
καί αύτή έπίθεσι καί θά συντριβή. Άτομικιστής, πνεύμα άνήσυχο, μίγμα κυνι
σμού καί μοιρολστρείας, άποφεύγει νά
άναμιχθή κατά τρόπο συγκεκριμένο σέ
συνωμοσία.
"Ετσι, μολονότι μισεί τόν
νοΖισμό, διατηρεί τϊς καλύτερες σχέσεις
μέ τούς άρχηγούς του, τούς πιό σκο
τεινούς καί αιμοδιψείς: τόν Μάρτιο τοϋ
1943, στό Σμολένοκ, μιά ομάδα άΕιωματικών τοϋ Γενικού Στρατηγείου, θά
άρνηθή νά τοϋ δώση τό χέρι, όταν θά
πληροφορηθή ότι ό Κανάρις συνεργάζε
ται μέ τόν Χίμλερ.
Ό Κανάρις προσεχώρησε στόν Χί
τλερ άφοϋ ύπηρέτησε
προηγουμένως
διαφόρους κυρίους ύπό τό κοινό έμβλη
μα τοϋ άντικομμουνισμοϋ.
Ρ Η ϊΙΣ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ

Δέν θά πάρη όμως μέρος στήν συνω
μοσία τής 20ής 'Ιουλίου, κυρίως γιατί
ή «φατρία» τοϋ φόν Στάουφενμπεργκ
άπέβλεπε σέ μιά προσέγγισι μέ τή Ρω
σία (πρέπει νά σημειωθή, ότι, μετά τήν
άπόπειρα τής Βολφσάντσε, ό σοβιετικός
τύπος όπλεΕε τό έγκώμιο τών συνωμο
τών, τούς όποίους έχαρακτήρισε ώς
«μάρτυρες»). Ό Κανάρις άπομακρύνθηκε άπό τόν Χίτλερ όταν προέκυψε τό
ένδεχόμενο ένός διμετώπου άγώνος πού
ύπήρΕε ή αιτία τής πανωλεθρίας τοϋ
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δικαιολο
γημένα ό «μικρός ναύαρχος» χαίρεται
όταν ό Χίτλερ φαίνεται νά διστάΖη νά
δώση τήν διαταγή τής έπιθέσεως έναντίον τής Πολωνίας (25 — 26 Αύγούστου)
καί συμμερίζεται άμέσως τήν κρίσι τοϋ

Ό παντοδύναμος Χίμλερ ήταν έπιφυλακτικός ίναντι τοϋ Κανάρι, γιατί δ
ναύαρχος γνώριζε τήν έβραϊκή καταγωγή τοϋ άρχηγοϋ τών Έ ς - Έ ς .
"Οστερ («Ό Φύρερ έχει έΕοφλήσει»)
καί δηλώνει στόν ΓκιΖέβιους, άποκαλύπτοντας μεγάλη πολιτικοστρατιωτική τύφλωσι, ότι «ή ειρήνη διεσώθη στήν Εύρώπη τουλάχιστο γιά μισόν αιώνα». Δι
καιολογημένα πέντε ήμέρες άργότερα,
όταν Εεσπό πράγματι ό πόλεμος, ό «μι
κρός ναύσρχος» δηλώνει συγκινημένος
στόν ίδιο τήν ΓκιΖέβιους: «Αύτό είναι
τό τέλος τής Γερμανίας».
Ή ρήΕις μέ’ τόν Χίτλερ γίνεται όριστική έπειτα άπό τήν έκστρατεία τής Πο
λωνίας, όν καί είναι βέβαιο, ότι, άπό τό
1937 ήδη, ό Κανάρις συνωμοτούσε έναντίαν τοϋ καθεστώτος καί, τό 1939,
είχε Ζητήσει τήν συνεργασία ένός πα
λαιού του συναδέλφου στά Φράικορπς,
τοϋ Χέλμουτ Πλάας, γιά νά σκοτώσουν
τόν Φύρερ. Πριν άπό όλα αύτά, προσκαλλημένος στήν γριά άλεποϋ, τόν
Φράντς φόν Πάπεν (τοϋ όποιου είχε σώ
σει τήν Ζωή, τόν Ιο ύ νιο τοϋ 1934, κα
τά τήν «νύχτα τών μεγάλων μαχαιριών»,
όταν τά "Ες - "Ες είχαν περιλάβει τόν
φόν Πάπεν στόν κατάλογο έκείνων πού
έπρεπε νά έκκαθορισθοϋν), φίλος τοϋ
Γκαίρινγκ καί τοϋ Κάιτελ, είχε προσπα
θήσει νά μετοβόλη τήν "Αμπβερ άπό
τήν γραφειοκρατική ύπηρεσία πού ήταν
τήν έποχή τοϋ ΚάιΖερ, σέ έναν σύγχρο
νο Ζωντανό όργανιαμό, ένα είδος «ΊντέλλιτΖενς Σέρβις.
Μάτιος κόπος γιατί ό Κανάρις δέν
ήταν γραφειοκράτης, άλλά κατάσκοπος,
πού τοϋ άρεσε περισσότερο ό αύτσσχεδιασμός πορά ή όργονωμένη καί μεθο
δική έργασία. 'Επί πλέον δέν είχε τήν
Ικανότητα τής κατανομής εύθυνών ατούς
συνεργάτες του. Τά κοθήκοντα πού εί
χαν άνατεθή στήν ύπηρεσία του ήσαν
πολλά καί σοβαρά καί όν, όπως ύποστηρίΖουν πολλοί ιστορικοί, «ή "Αμπβερ
ήταν μιά άποτυχία» αύτό όφείλετο κυ
ρίως στό γεγονός, ότι ή μυστική στρα
τιωτική ύπηρεσία όφιέρωνε τήν μισή της
δραστηριότητα γιά νά άμύνεται ένσντίον τών δολοπλοκιών τοϋ S.D. τοϋ Χόυντριχ, πού ήταν άποφασισμένος νά έπαναλάβη μέ τήν "Αμπβερ δ,τι είχαν κάνει
τά "Ες - "Ες μέ τήν Βέρμαχτ. Είναι άλήθεια, ότι, όπως άναφέρει ό Λέβερκουν, ό Χάυντριχ είχε άποδεχθή τις λε
γάμενες «δέκα έντολές» τής "Αμπβερ,
πού έπέβαλαν στά τμήματα τοϋ S D. νά
άπέχουν άπό άποιοδήποτε στρατιωτική
δράσι καί νά μετοβιβάΖουν στήν "Αμπ
βερ όλες τϊς στρατιωτικές πληροφορίες
ώς μέσο πολιτικού άγώνος καί ώς δύναμι γιά νά έπηρεάση τίς άποφάσεις
τών άρχηγών τής Γερμανίας.

Δέν είναι άκριβώς γνωστό πότε άρ
χισε ή πτώσις τοϋ «μικρού ναυάρχου»
καί ή κατάρρευσις τής "Αμπβερ. Ό Χί
τλερ είναι δυσαρεστημένος μαΖί του, πα
ραπονιέται, ότι «τοϋ στέλνει πάντα δύσ
πεπτες άναφορές». Ό Φύρερ άρνεϊται
έπίμονα νά δεχθή τόν Κανάρι γιατί
«πρόκειται γιά έναν ήτταπαθή» καί, άπό
τόν Φεβρουάρο 1942, σκέπτεται νά τόν
Εεφορτωθή (τό τελευταίο αύτό γεγονός
τό άναφέρει ό Σέλλενμπεργκ στά άπομνημονεύματά του, πρός τά όποια όλοι,
σήμερα, κατά
κάποιον τρόπο, δυσπιστούν. Ό Σέλλενμπεργκ ύποστηρίΖει,
ότι τήν έποχή έκείνη, "Αγγλοι κομμάντος άποβιβόσθηκαν νύχτα στό Κάπ- Ά ντιφέρ, κοντά στήν Χάβρη, καί κατόρθω
σαν νά βάλουν στό χέρι ένα νέο γερμα
νικό όπλο γιά τήν άντιαεροπορική άμυ
να. Ή ύπηρεσία τοϋ Κανάρι, ή όποια
οίφνιδιάσθηκε, δέν μπόρεσε νά δώση
έπαρκεϊς έΕηγήσεις στόν Φύρερ).
Ό «μικρός ναύαρχος», πού είναι κλει
σμένος στό μικρό του άχυρό τής Τίρπιτσουφερ, δέν έχει τίποτε άλλο νά κά
νη παρά νά άγωνισθή σιωπηλά έναντίον
τών μηχανορροφιώντοϋ RSHA, πού τόν
κατασκοπεύει μέχρι τήν «άλεπότρυπά»
του: τά "Ες - "Ες, πράγματι, είναι σέ
θέσι νά έγκσταστήσουν κρυφά μερικά
μικρόφωνα στήν έδρα τής "Αμπβερ!
Είναι βέβαιο, άντιθέτως, ότι τό φθινό
πωρο τοϋ 1942 ή Γκεστάπο ουνέλαβε
στά σύνορα μέ τήν 'Ελβετία έναν πρά
κτορα τοϋ Κανάρι, τόν έμπορο Σμιτχοϋμπερ άπό τό Μόναχο, μέ τήν κατηγο
ρία τής έΕαγωγής συναλλάγματος, ένα
άπό τά πιό σοβαρά έγκλήμστα πού μπο
ρούσαν νά γίνουν στό Γ* Ράιχ κατά
τήν διάρκεια τοϋ πολέμου. 'Επειδή ό
«μικρός ναύαρχος» δέν έπεμβαίνει γιά
νά τόν ύποστηρίΕη, ό Σμιτχοϋμπερ, γιά
νά καλοπιάση τούς άνοκριτάς, διηγείται
ό,τι γνωρίΖει γιά τήν "Αμπβερ, άκόμη
καί τά διάφορα σχέδια πού κατέστρωσσν ό Κανάρις καί ό "Οστερ γιά νά ρίΕουν τόν Χίτλερ.
'Αλλά τό RSHA δέν «χτυπά» άμέσως.
Ή κατάθεσις τοϋ Σμιτχοϋμπερ προστί
θεται στόν ήδη όγκώδη «φάκελλο Κονάρι» γιά νά χρησιμοποιηθή στήν κατάλ
ληλη στιγμή. Τόν Αύγουστο τοϋ 1943,
ό Χίμλερ έχει τίς άποδει'Εεις μιας άλ
λης προδοσίας τοϋ «μικρού ναυάρχου»
δταν μαθαίνη, ότι ό Κανάρις ειδοποίησε
τόν συνταγματάρχη Ά μ έ τοϋ ιταλικού
SIM, ότι ό Φύρερ καί ό Ρίμπεντροπ έ
χουν σκοπό νά μεταφέρουν τόν Πάπα
στήν Γερμανία καί, σέ άντάλλαγμα τής
έπικίνδυνης αύτής άπακαλύψεως, έμαθε
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έν πολλοΐς καταργηθή. Ή κοινωνία, καί τό κρά
τος Αποτελούν όμοίως στόχους Αντιθέσεως. Υπάρ
χει μία έπιθετικότης έκδηλος ή λανθάνουσα των
νέων πρός παν τι τό καθιερωμένο'/ ώς αυθεντία
καί έξουσία, οπερ θέλουν να Ανατρέψουν χωρίς
άπώτερόν τινα σκοπόν εί μή μόνον τήν ίκανοποίησιν τής έπιθετικότητός των.3 Ή Ανυπακοή, ή Α
νευλάβεια, ή έλλειψις έκτροπης καί σεβασμού, ή
θρασύτης, ή Αναίδεια, ή τάσις πρός πλήρη Ανε
ξαρτησίαν, αί δχλοκρατικαϊ έξεγέρσεις Ανευ σκο
πού καί νοήματος είναι έν τψ προκειμένψ χαρα
κτηριστικά καί έχουν πληθυνθή.
’Αλλα καί ώς μεμονωμένον Ατομον δ νέος
τηρεί στάσιν άντιθέσεως, έπαναστατικότητος καί
διαμαρτυρίας δι’ δλα ύπό διάφορα προσχήματα καί
5ι’ έκεΐνα δι’ & ώφειλε να είναι ύποτεταγμένσς.
Τ πάρχει μία διεθνής όμοιομορφία τής έπιθετικότητος των νέων προκύπτουσα έκ τής όμοιομορφίας τής νοοτροπίας των συναισθημάτων καί
τών Αντιλήψεών των. ’Εκ παραλλήλου παρατηρεΐται τό φαινόμενον τού παρασιτισμού αυτών έν τή
αίκογενείφ πρός τήν όποιαν εύρίσκονται είς άντίθεσιν.
Ή πρώτη κοινωνική Ικδήλωσις τής έπιθετικότητος τών νέών έγένετο ύπό τήν μορφήν τής
κοινωνικής θρασύτητος (τού τεντυμποϊσμοΰ) συ
νεχίζεται δέ καί Ανανεοΰται ύπό νέας έκάστοτε
μορφάς. "Αξιόν σημειώσεως είναι, δτι οό μόνον οί
νέοι Αλλά καί αί νεάνιδες δέν υστερούν είς έκδηλώσεις έπιθετικότητός. Ήκολούθησεν έν συνεχεία
δ χιππιαμός ώς σιωπηλή Αντίθεσις καί κατ’ ούσίαν συγκεκαλυμμένη έπιθετικότης κατά τής κοι
νωνίας ύπό τήν πρόφασιν διαμαρτυρίας διά τάς
έπιγινομένας κοινωνικάς Αδικίας καί τά λοιπά
κοινωνικά κακά.5
Ή Αντίθεσις καί ή έπιθετικότης τών νέων
είς πλείστας τών περιπτώσεων Αποτελεί έκδήλωσιν συναισθήματος δυσθυμίας καί εύοργιστότητος
δμαδικώς συσσωρευομένης καί έκδηλουμένης, έξ
ής καί ή όνομασία «ώργισμένα νειάτα». Αί συνα
φείς έκδηλώσεις Αποτελοΰσαι κατ’ ουσίαν αύτοσκοπόν έχουν ώς Αντίστοιχον ψυχολονίκάς έκρηκτικάς έπιθετικάς έκδηλώσεις Ατόμων διατελούντων ύπό τό κράτος Ακαθορίστου νευρικής ύπερεντάσεως Ανάμικτου μετά άφορήτου έσωτερικής Ανη
συχίας, δυσθυμίας καί Αγχους, αίτινες έξωτερικεΰονται καί έκσποΰν κατά τυφλόν τρόπον κατά
τού Αψύχου περιβάλλοντος. Είς ταύτας δέν ύπάρχει σαφές κίνητρον καί σαφής σκοπός συμπαρομαρτεΐ δέ πολλάκις καί βαθμός τις έπισκοτίσεως
τής συνειδήσεως.
Λόγψ τής δμοιότητος τών έπιθετικών καί
κατάστρεπτικών τούτων έκδηλώσεων πρός τάς Αναλόγαυς ψυχοπαθολογικάς έκδηλώσεις θεωρούν
ται αύται ώς παθολογικόν φαινόμενον. Δυνάμεθα
νά προσθέσωμεν δτι κατά τάς διαφόρου είδους δμαδικάς έπιθετικάς έκδηλώσεις έκδηλοΰνται έν
ταυτψ καί αί ψυχικαί Ανωμαλίαι τών μετεχόντων,

διότι έχει διαπιστωθή δτι είς τοιαύτας πράξεις
πρωτοπορούν τά ψυχικώς Ανώμαλα Ατομα καί συμ
παρασύρουν είτα τούς Αλλους, ώστε δρθώς έχει
λεχθή, δτι είς ήρέμους κοινωνικάς περιόδους τά
ψυχικώς Ανώμαλα άτομα Αποτελούν Αντικείιμενον
πραγματογνωμοσύνης, είς τάς Ανωμάλους έπ.βάλλονται καί κυβερνούν τούς Αλλους.
Είς πολλάς περιπτώσεις Ατυχημάτων Ουγκοινωνίας ιδίως τών συγκρούσεων έχει διαπιστωθή ώς αίτια ή ηύξημένη έπιθετικότης τών Αμέ
σως συμμετεχόντων είς αυτά.
'Ως καί Ανωτέρω έλέχθη πολλοί ψυχοσωμα
τικοί ένοχλήσεις κάί νευρωτικά συμπτώματα συνοδευόμενα ύπό ηύξημένης νευρικής καί ψυχικής
έντάύεως όφείλονται είς Απωθημένην έπιθετικότητα. ’Επίσης πολλαί αύτοκτονίαι όφείλονται είς
πρός τά έντός στρεφομένην έπιθετικότητα.
Παράγοντα γενέσεως τής ηύξημένης έπιθετικότητος τού συγχρόνου Ανθρώπου Αποτελεί δ ύπέρμετρος συνωστισμός καί ή στενή συγκατοίκη
σή τών Ανθρώπων είς τάς μεγαλοπόλεις. Ό συνω
στισμός καί ή στενή συγκατοίκησις προκαλοΰν
ένόχλησιν, διότι διαταράσσουν τήν ήρεμίαν, τήν
Ανεσιν τήν έλευθερίαν κινήσεων κΛ.κ. 'Ως Αντίδρασις Ακολουθεί ή διατάραξις τών ψυχικών σχέ
σεων, ή εύερεθιστότης καί ή έπιθετικότης. Τό
φαινόμενον τούτο έχει διαπιστωθή καί είς τά ζώα.
Ή Ανθρωπότης διηρημένη σήμερον είς δύο
παρατάξεις (δυτικός καί Ανατολικός κόσμος)
Αλληλοεπιβουλευομένας καί άλληλομαχομένας
κυριαρχείται ύπό καχυποψίας, έχθρότητος, μίσους
καί συγκεκαλυμμένης ή Απροκάλυπτου έπιθετικότητος. ’Επί τών ήμερών ήμών πλεΐστα κράτη εύρίόκονται είς λίαν σφοδράν Αντιδικίαν, πολλά δέ
πόλεμοι διεξάγονται μετά θηριώδους έπιθετικότητος καί καταστρεπτικότητος (Vietnam, ’Ιρλανδία,
Βεγγάλη, ’Ισραήλ, Άραβικαί χώραι κΑ.) άγρια
δ’ είναι ή έπιθετικότης κατά τήν διεξαγωγήν τής
πάλης τών τάξεων καί τάς φυλετικά; Αντιθέσεις.
Βάσει τοιούτων διαπιστώσεων έχει λεχθή έπιγραμματικώς, δτι τόν σημερινόν Ανθρωπον διακρίνει
τό Αγχος, ή μοναξιά καί ή έπιθετικότης

1. Χαρακτηριστικόν καί τών πολιτισμένων Ανθρώπων
■είναι, δτι κατά τήν συνάντηαιν δύο Αγνώστων είς έρημικόν μέρος αυτομάτως καί αόθωρεί ίημιουργείται παρ’
έκάστψ αίσθημα κινδύνου, Ανασφαλείας καί φόβου.
2. Ί δ ε Κ.Δ. Κωνσταντινίδου. Ή ψυχολογία τοΟ πο
λέμου, 1946.
3. Είς πολλάς περιπτώσεις τά νεαρά Ατομα, Αρρενα
καί θήλεα, ΑπστελοΟν μάστιγα διά τήν οικογένειαν.
4. Παρά τούτα όφειλεται νά όμολσγηθή, δτι κατΑ
Ιν μέρος ή Αντίθεσις καί έπιθετικότης αύτών Αποτελεί
έξέγερσιν έναντι τών Ατασθαλιών τών μεγάλων.
5. Ή έπιθετικότης τών νέων δποδαυλίζεται ώς γνω
στόν Οπό διδασκαλιών ΑναρχισμοΟ είτε αδται φιλοσοφικαί είτε κοινωνιολογικαί είτε Αλλο τι. (Marcuse,
Adorno, Habermass καί Αλλοι).

477

ύπό τόν Ά μέ (τό άπεσιώπησε όμως άπό
τόν Χίτλερ), δτι ό Μπαντάλιο είναι έ
τοιμος νά ύπαγράψη άνακωχή μέ τούς
Άγγλοομερικονούς.
Οί δισταγμοί τού Χίμλερ άπέναντι
ατών Κανάρι όφείλονται ατό γεγονός
δτι ό άρχηγδς τής "Αμπβερ έγνώριΖε,
δτι ό όνώτατος άρχηγός τών "Ες - "Ες
ήταν έβροϊικής καταγωγής. Στήν πρα
γματικότητα πρόκειται γιό κάτι πιό ση
μαντικό. Από καιρό ό Χίμλερ Ζητά έπαφή μέ τή Δάσι καί ό έμπιστός του Σέλλενμπεργκ τόν κάνει νά πιστέψη, δτι εί
ναι δυνατόν νά διαδεχθή τόν Χίτλερ.
Αυτός είναι ό πραγματικός λόγος πού
ό Χίμλερ δέν θέλει νά έπέμβη άποφασιστικά. Ό «μικρός ναύαρχος» άκολουθεϊ, άπό μιόν όποψι, τόν ίδιο δρόμο μέ
αύτόν καί ό Χίμλερ έλπίΖει δτι θά μπορέση νά χρησιμοποιήση πρός όφελος του
τις πληροφορίες τού Κανάρι. Πάντως
δύο νέα γεγονότα, πού δέν σημειώνουν,
έν τούτοις, άκόμη τήν τραγική μοίρα τοϋ
Κονάρι, διαγράφουν τήν
διάλυσι τής
Ά μπβεο: 1) οι συγκεκριμένες πληφορίες τοϋ RSHA, τόν Σεπτέμβριο τοϋ
1943, γιά τόν τόπο όπου έκρατεϊτο αι
χμάλωτος ό Μουσσολίνι, πείθουν τόν
Χίτλερ γιά τήν ύπεροχή τοϋ S.D. 2) ή
προσχώρησις ατούς "Αγγλους, δύο πρα
κτόρων τής Αμπβερ πού έγινε στήν
Κωνσταντινούπολι τόν Ιανουάριο τοϋ
1944.
Τό κύκνειο άσμα τοϋ Κανάρι είναι
μιά πολύτιμη πληροφορία γιά τό «τρίτο
μέτωπο» πού θά άνοίΕουν οί Σύμμαχοι
μέ μιά γιγαντιαία όπόθσσι στήν Νορμανδία, στις 6 'Ιουνίου. Ό «μικρός ναύαρ
χος» κατορθώνει νά μάθη δτι τό σήμα
πρός τήν Γαλλική Άντίστοσι θά δοθή
μέ ένα μήνυμα άπό τό ραδιόφωνο πού
θά τό άποτελοϋν δυό στίχοι τοϋ Βερλαίν: «Οί λύκοι τών βιολιών τό φθινό
πωρο ακίΖουν τήν καρδιά μου καί τήν
πληγώνουν». 'Αλλά στις 18 Φεβρουά
ριου, μέ ειδικό διάταγμα, ό Χίτλερ δια
λύει τήν "Αμπβερ.
«Διατάσσω τήν δημιουργία μιας ένιαίας γερμανικής μυστικής ύπηρεσίας.
'Αρχηγός τής νέας ύπηρεσίας θά είναι
ό Ράιχσφύρερ "Ες · "Ες. Αύτός θά έλ·
θη σέ συνεννόησι μέ τήν OKW γιά νά
άποφσσίση κστά ποιόν τρόπον θά ένσωμστωθή ή "Αμπβερ στήν νέα μυστική
ύπηρεσία». Μέσα σέ λίγες ώρες ό Κανάρις παίρνει τήν διαταγή νά έγκαταλείψη τό γραφείο του καί νά μήν Εαναπστήση τό πόδι του έκεί: τοϋ άνατίθεται ή διεύθυνσις τοϋ γροφείου «πολεμι
κού έμπορίου καί οικονομίας» πού έχει
τήν έδρα του στό "Αιχε, κοντά στό Πότσταμ. Ή διάλυσις τής "Αμπβερ γίνε
ται στήν άρχή τοϋ καλοκαιριού καί τόν
ϊδιο έκεϊνσ 'Ιούνιο ό Χίμλερ καλεΐ τόν
«μικρό ναύαρχο» καί τοϋ άνακοινώνει,
δτι είναι έν γνώσει τών συνωμοτικών
του σχεδίων: δταν θά χρειασθή, ή Γκε
στάπο θά έπέμβη.
Ό Κσνάρις, πού
νοιώθει νά πλησιάΖη ή θύελλα, στέλνει
τήν γυναίκα κοί τά παιδιά του στήν Βαυορία καί αύτός μένει μόνος στό ΣλάχτενΖεε μέ τόν Πολωνό μάγειρό του καί
τόν Μοχάμεντ, τόν πιστό του Άλγεοϊνο
ύπηρέτη. Τήν έπομένη τής 20ής Ιο υ 
λίου ό «φόκελλος Κανάρι» βγαίνει άπό
τά άρχεϊα τής Πρίντς ("Αλμπρεχστρασσε καί άρχίΖουν άνοκρίοεις έναντίον τοϋ
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«μικρού ναυάρχου», πού κατηγορεϊται γιά
έσχότη προδοσία.
"Αν πιστέψωμε τόν
Σέλλενμπεργκ
καί τά όπομνημονεύματά του,' ό Κανάρις συνελήφθη στό Βερολίνο μέ άπόφασι τοϋ Κάλντενμπρουνερ— άρχηγοϋ τοϋ
RSHA— μιά Κυριακή άπόγευμα στις άρχές Αύγούστου τοϋ 1944. Τήν διαταγή
τήν έχει μεταδώσει τηλεφωνικώς ό Μύλλερ .διοικητής τής Γκεστάπο, καί τήν
έκτελεϊ ό ίδιος ό Σέλλενμπεργκ. Ό «μι
κρός ναύαρχος» βρίσκεται στήν βίλλα
του. Δέν έπιχειρεϊ νά τό σκάση, ούτε
— όπως έκαναν άλλοι συνωμότες — θά
θέση τέρμα στήν Ζωή του. «Θά τό Εεπεράσωμε κοί αύτό», είπε άνεβαίνοντας
στό κλειστό σύτοκίνητο τοϋ Σέλλενμπεργκ.
Τό βράδυ βρίσκεται στό Φύρστενμπεργκ, στό Μέκλενμπουργκ σέ μιά άστυνομική σχολή όπου κρατούνται καμμιά
τριανταριά στρατηγοί καί δλλοι άΕιωματι-κοί, πού κατηγοροϋνται γιά συμμετο
χή στήν όπόπειρα έναντίον τοϋ Χίτλερ.
'Ανακρίνουν τόν Κανάρι καί κατόπιν τόν
κλείνουν στις φυλακές τής Γκεστάπο
στό Βερολίνο, όπου μένει ώς τόν έπόμενο Φεβρουάριο. "Οταν, τό πρωί τής
3ης τοϋ μηνός, τό οίκημα καταστρέφεται άπό μιά συμμαχική άεροπορική έπιδρομή (κατά τήν όποια σκοτώνεται καί
ό αιμοδιψής πρόεδρος τοϋ Λαϊκού Δι
καστηρίου Ρόλαντ Φράισλερ) ό Κανάρις, μέ άπόφασι τοϋ Χίμλερ, μεταφέρεται στήν Φρογκονία, στό στρατόπεδο τοϋ
Φλόσσενμπουργκ, μαΖί μέ τόν "Οστερ,
τόν πάστορα Ντήντριχ Μπουχέφφερ,
τόν στρατοδίκη Ζάκ καί τούς πρώην άΕιωματικούς τής "Αμπβερ Στρύνκ καί
Γκέρε.
Ή όμάδα τών κρατουμένων φθάνει
στό στρατόπεδο τήν νύχτα τής 14ης
Φεβρουάριου. Κστά τήν διάρκεια όμως
τής κρατήσεώς του στό Βερολίνο, παρά
τά αύστηρά μέτρα άσφαλείας πού είχε
πάρει ή Γκεστάπο, παρά τήν άπομόνωσί του σέ ένα μικρό κελλί, όπου τό φώς
είναι αναμμένο ήμέρα καί νύχτα καί ό
που ή πόρτα είναι διαρκώς άνοικτή γιά
νά μπορούν νά τόν παρακολουθούν οι
φρουροί κάθε στιγμή, «ό μικρός ναύαρ
χος» κατορθώνει, κατά τρόπο πάλι μυ
στηριώδη, νά διατηρήση έπαφή μέ τόν
έΕω κόσμο. Τόν χειμώνα τοϋ 1944 — 45
ένας άπό τούς συνωμότες, ό Φάμπιαν
φόν Σλάμπρεντορφ, πού κρατείται σέ
ένα κελλί δίπλα στόν Κανάρι, όδηγείται Εαφνικά σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. «Φορέστε τήν χλοίνη σας» τοϋ
λέει ένας φρουρός. «Δέν έχω», άπαντά
ό άΕιωματικός. «Τότε πάρτε τήν χλαί
νη ένός άλλου κρατουμένου». 'Από τό
άνοιχτό κελλί του ό
Κσνάρις ρίχνει
στόν Σλάμπρεντορφ τήν χλαίνη του: οέ
μιά άπό τις τσέπες του, ό άΕιωματικός
θά βρή, άργότερα, ένα σημείωμα γραμ
μένο μέ μολύβι: «Ή δίκη σας θά γίνη
στις 23».
'Επί μήνες μετά τήν σύλληψι τοϋ Κα
νάρι τό RSHA έψαχνε νά βρή συγκε
κριμένες άποδείΕεις έναντίον τους,
γιατί τόσο ή άνόκρισις τοϋ ίδιου δσο
κοί ή άνόκρισις τών πρώην συν
εργατών του, δέν είχε άποδώσει τίπο
τε τό άΕιοσημείωτο. Τέλος, ό άνακριτής τής Γκεστάπο Βάλτερ Χούππενκοτεν
άποφασίΖει νά ψάΕη στό γενικό στρατη

γείο τοϋ Τσόσσεν, τό χρηματοκιβώτιο
τοϋ άντισυνταγματάρχου Βέρνερ Σράντερ, στενού φίλου τοϋ Κονάρι, πού αύτοκτάνησε στις 28 'Ιουνίου γιά νά μή
συλληφθή. Μέσα στό χρηματοκιβώτιο ή
όστυνομία βρήκε διάφορα στοιχεία πού
είχε συγκεντρώσει ό «μικρός ναύαρ
χος» καί πού είναι άρκετά γιά νά τόν
οδηγήσουν στό έκτελεστικό άπόσπααμα:
μετοΕύ τών άλλων ήταν καί τό περίφη
μο ιατρικό πιστοποιητικό τοϋ Χίτλερ
όταν βγήκε άπό τό νοσοκομείο τοϋ Γίάσεβαλκ, άντίγραφα τών άναφορών τής
"Αμπβερ, μερικές άπό τις τελευταίες
σελίδες τοϋ προσωπικού ήμερολογίου
τοϋ Κανάρι, μιά σειρά άπό ντοκουμέντα
γιά τις ναΖιστικές φρικαλεότητες καί τά
γράμματα πού είχαν άνταλλαγή μεταΕύ
τοϋ Βατικανού καί τής "Αμπβερ γιά τό
ένδεχάμενο συνάψεως ειρήνης.
Έπει
τα άπό ούτές τις άνοκαλύψεις έδεσαν
τόν Κανάρι χειροπόδορα μέ άλυσίδες.
Παρ' όλα αύτά δέν θά πεθάνη άμέσως. Ό άρχηγός τής OKW Κάιτελ, οέ
ένα Εέσπασμα έντιμότητος— πράγμα πού
ρπάνια τοϋ συνέβαινε όταν έπρόκειτο
γιά έχθρούς τοϋ Φύρερ— κατορθώνει νά
έμποδίση τήν όπόσποσι τοϋ Κονάρι άπό
τήν Βέρμαχτ καί τήν παραπομπή του στό
Λαϊκό Δικοστήριο, πού έστειλε, μέσα σέ
λίγους μήνες, έκατσντάδες άτομα ατήν
κρεμάλα. Ο Χίτλερ διατάσσει τότε τόν
Ράιχσφύρερ "Ες - "Ες νά συγκροτήση
ένα στρατοδικείο γιά νά δικάση τόν Κα
νάρι : πρόεδρος τού στρατοδικείου θά
είναι ό "Οπό Τόρμπεκ, τέως έπιθεωρητής τοϋ δικαστικού τμήματος τών
Έ ς - ” Ες' κυβερνητικός έπίτροπος ό
Βάλτερ Χούππενκοτεν
(τό 1945, στό
ΆουΕμπουργκ, ό πρώτος θά καταδικαοθή σέ τέσσερα χρόνια φυλακή καί ό
δεύτερος σέ έπτά).
Ή μεγάλη χρονική περίοδος πού με
σολάβησε μεταΕύ τής συλλήψεως καί τής
δίκης σήμερα έΕηγεϊται άπό δύο λόγους.
Πρώτα άπ' όλα, ό Χίμλερ, πού νύρευε
πόντο νά έλθη σέ διαπρογμαατεύσεις
μέ τούς Συμμάχους, ήθελε νά έχη στά
χέρια του έπίσημους όμήρους πού νά
παραδώση ώς ένδειΕι τών καλών του
προθέσεων. Δεύτερον, οί στρατοδίκες
τών ” Ες - Έ ς, γιά νά μή σταλούν στό
ρωσικό μέτωπο, ποράτειναν τις γραφειο
κρατικές διατυπώσεις.
Γιά τις τελευτσϊες ήμέρες τοϋ «μι
κρού ναυάρχου» πολύ λίγα πράγματα
γνωρίΖαμε άκόμη καί σήμερα. Μοναδι
κός μάρτυρας είναι ό συνταγματάρχης
Χάνς Μ. Λοϋντινγκ, άρχηγδς τών μυστι
κών ύπηρεσιών τής Δανίας, πού συνελή
φθη ώς ύποπτος κατασκοπείας έναντίον
τής Γερμανίας. Αύτός λέει ότι τό κελ
λί του βρισκόταν δίπλα στό κελλί τοϋ
Κανάρι καί ότι «κουβέντιαζε» μαΖί του
μέ τό
σύστημα τών
φυλακισμένων,
χτυπώντας δηλοδή τόν μεσότοιχο. ΟΙ
κατηγορούμενοι πού άνήκσν στις μυστι
κές υπηρεσίες, ήσαν κλεισμένοι σέ μιά
ιδιαίτερη πτέρυγα τών παραπηγμάτων
κοί τούς παρακολουθούσαν συνεχώς
σκοποί στρατιώτες. "Ολοι, έκτός άπό
τόν Κανάρι, πού ήταν ντυμένος μέ πο
λιτικά, φορούσαν τήν στολή τής φυλα
κής. Ό τέως άρχηγός τής "Αμπβερ πη
γαινοερχόταν άδιάκοπα μέσα στό κελλί
του, άκόμη καί τήν νύχτα, γιά νά Ζεσταθή.

Λίγο nplv άπό τήν δίκη, τό δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, ό Λοϋντινγκ είδε άπό μιά χαραμάδα τής πόρτας
τόν Κάλντενμπρουνερ νά μπαίνη ατό
κελλί τοϋ Κανάρι, κοί, έπειτα άπό λί
γο, νά βγαίνη μοζί του άπό έκεϊ. «Ό
Κάλντενμπρουνερ φώνοζε θυμωμένος.
Ό Κανάρις διαμαρτυρόταν καί χειρονο
μούσε». Στις 8 Απριλίου ά «μικρός
ναύαρχος» δικάζετρι ή, μάλλον, βασανί
ζεται άλλη μιά φορά στό παράπηγμα τοϋ
διοικητηρίου τοϋ στρατοπέδου. Θά γίνη
γνωστό άργότερα, άτι είναι ό μόνος πού
άρνεϊται τήν ένοχή του καί έπαναλαμβάνει, άτι είναι άθώος. Τόν φέρνουν σέ
άντιπαράστασι μέ τόν "Οστερ, πού έχει
προβή σέ πλήρη όμαλογία, καί δηλώ
νει : «Ναί, άριαμένα πράγματα τά ήξε
ρα, άλλά αύτά ήσαν μέσα στά πλαίσια
των καθηκόντων τής ύπηρεσίας μου. Πο
τέ δέν πήρα μέρος σέ συνωμοσία».
'Οταν έπέστρεψε στό κελλί του, οτίς
2 τό πρωί, ό Κανάρις, χτυπώντας οτόν
μεσότοιχο, μεταδίδει οτόν Λοάντινγκ τά
άκόλουθα λόγιο: «'Ηταν νομίζω. . . ή
τελευταία φορά. . .». Καί λίγο άργότε
ρα, προσθέτει μιά δήλωσι πού μπορεί νά
διατυπωθή ώς έξής: «Πεθαίνω γιά τήν
πατρίδα μου. Ή συνείδησίς μου είναι
ήσυχη. Δέν έκανα τίποτα άλλο άπό τοϋ
νά ύπηρετήσω τήν χώρα μου, προσπα
θώντας νά άντιταχθώ στήν έγκληματική
τρέλλα τοϋ Χίτλερ».
Τήν αύγή τής 9ης Απριλίου τρεις
άνδρες τών "Ες - "Ες μπαίνουν στό
κελλί τοϋ Κανάρι. « Ε ξω ! φωνάζουν.
«Γδυθήτε I ».
Ό Λοάντινγκ άκούει τις
άλυσίδες πού πέφτουν άπό τά χέρια τοϋ
κρατουμένου. Ά πό τήν χαραμάδα τής
πόρτας τόν βλέπει νά βγοίνη γυμνός,
σκυφτός, μέ βήματα άργά κοί άβέβαια.
Ή θανατική έκτέλεσις γίνεται στήν
πλατεία τοϋ στρατοπέδου. "Εξη άγχόνες έχουν στηθή έκεί, κάτω άπό ένα
είδος ύποστέγου. Ό Τόρμπεκ καί ά
Χούππενκοτεν είναι παρόντες. 'Αργότε
ρα θά πουν άτι δέν παρέστησαν στήν
έκτέλεοι καί άτι δέν έγνώριζαν άν ό
Χίτλερ είχε επικυρώσει τίς θανατικές
κστοδίκες, θά τούς διαψεύσουν όμως
άξιόπιστοι μάρτυρες.
Είναι βέβαιο, άτι ό Χίτλερ είδε τούς
άλλους νά πεθαίνουν καί ότι δυό φορές
κρέμασαν τόν Κανάρι στήν άγχόνη.
«Στίς 10 Απριλίου», γράφει ό φόν Σλάμπρεντορφ στό βιβλίο του «'Αξιωματι
κοί έναντίον τού Χίτλερ», «ένας άνδρας
τών "Ες - "Ες μοϋ είπε, άτι, τήν πα
ραμονή, είχαν άπαγχονισθή διάφορα μέ
λη τής μυστικής ύπηρεσίας. Στούς δη
μίους είχε δοθή διπλή μερίδα λουκάνι
κα καί κροσί'. . . "Οταν ρώτησα ποιοί
είχαν έκτελεσθή, ό φρουρός μοϋ άνέφερε τά άνόματα τοϋ ναυάρχου Κανά
ρι, τοϋ στρατηγού "Οστερ καί τοϋ Μπονχ έφ φ ερ ...» .
Καί, σέ μιά συνέντευξί
του, ό Σλάμπρεντορφ θά
προσθέση:
«Τό κελλί μου δέν ήταν μακριά άπό τό
δικό τους. Οί φύλακες μοϋ είπαν άτι
ό Κανάρις άπαγχονίσθηκε δύο φο
ρές. . .». «Τό κάνομε γιά νά καταλάβης
τί είναι ό θάνατος», είχαν πή οί δήμιοι
οτόν «μικρό ναύαρχο», άφοϋ τόν συνέ
φεραν.
"Υστερα τόν κρέμασαν πάλι,
μπροστά στούς ήδη νεκρούς συντρόφους
του. Τέλος οί δήμιοι έκαψαν τά πτώμα
τά τους μέ βενζίνη. r e n e SALMY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
A I ΜΟΔΟΤΑ I

Τήν 10ην ώραν τής 22.5.74,
εις τό μέγαρον τής Άστυν. Διευθύνσεως Πειραιώς έθελονταί αίμοδόται όστυναμικοί τής ώς άνω
Δ/νσεως, έδωσον αίμα εις κινητά
συνεργεία τοϋ Ε.Ε.Σ. Πειραιώς,
ύπείκοντες εις τά θεϊκόν σάλπι
σμα τοϋ Θεανθρώπου «'Αγαπάτε
Άλλήλους», πρός διάσωσιν κινδυνευόντων συνανθρώπων των.
"Ητο
πράγματι συγκινητική
καί άλτρουϊσπκή ή αύθόρμητος
προσέλευσις τών Αστυνομικών
τοϋ Πειραιώς, πρός" έκπλήρωσιν
τής ύψίστης ταύτης άποστολής
τού Ερυθρού Σταυρού, πρός πύκνωσιν τής φάλογγος τών έθελοντών αιμοδοτών καί
προσφοράς
βοήθειας εις άναξιοπαθοϋντας.
Εις τήν ώραίαν τούτην έκδήλωσιν, ήτις έγένετο μέ πρωτοβου
λίαν κοί έπί παρουσία τοϋ Διευθυντοϋ Αστυνομίας Πειραιώς κ.
Παύλου Θεοχαροπούλου παρευρέθησαν έπίσης ό Α ’ 'Υποδιευθυν

τής τής Άστυν. Δ/νσεως κ. Γε
ώργιος Γεωργακόπουλος, άλλοι
Αξιωματικοί καί κατώτεροι Α 
στυνομικοί καί άπό πλευράς Ε.Ε.
Σ. Πειραιώς ό Πρόεδρος κ. Χρ.
Κεφάλας καί έτεροι έκπρόσωποι
τούτου.
Τούς έθελσντάς αίμοδότας άστυνομικούς συνεχάρη θερμότατα
ό Διευθυντής 'Αστυνομίας Πειραι
ώς κ. Παύλος Θεοχαρόπουλος
καί ό Πρόεδρος τοϋ Ε.Ε.Σ. κ.
Κεφάλας.
Μετά τήν αιμοδοσίαν, ύπό τοΰ
Πρόεδρου τού Ε.Ε.Σ. κ. Κεφά
λα, έπεδόθη εις τόν Διευθυντήν
Αστυνομίας Πειραιώς κ. Παύλον
Θεοχαρόπουλον, τό χρυοοϋν μετάλλισν αιμοδοσίας τού Ε.Ε.Σ.
Πειραιώς καί έτερον τοιούτον εις
τήν Αστυνομικήν Διεύθυοιν Πει
ραιώς.
ΦΡ. ΔΑΜΑΛΑΣ
Ύπαστ. Α '

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπο'/ άπό τήν αιμοδοσίαν. Δ ι ακρινόνται δ
Άστυν. Δ/ντής Πειραιώς κ. θεοχαρόπουλος, δ Α ' Τποδ/ντής α.
Γεωργακόπουλος καί δ Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. Πειραιώς κ. Κεφάλας.
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Εις προηγούμενον τεύχος μας1 καί εις τήν συνέχειαν
της διερευνήσεως τοϋ άστυναμικοϋ θεσμού, ώς outoc ένεφανίσθη καί έξειλίχθη eic τήν άρχαίαν Ελλάδα, άνεφέρθημεν eic μίαν κατηγορίαν αστυνομικών αρχόντων τών Αθη
νών καί συγκεκριμένα*; eic τούς γυναικονόμους. Είχε τότε
λεχθή, ότι οί γυναικονόμοι, ώς αύτό τούτο τό όνομά των
ύποδηλοϊ, έπέβλεπον τήν ηθικήν καί γενικώς τήν συμπερι
φοράν, τόσον τών έντιμων γυναικών τών Αθηνών, όσον
καί τών έτσιρών, περί τών όποιων ό 'Αθηναϊκός νόμος έλάμβσνεν ιδιαιτέραν μέριμναν. Εις τάς τελευταίας αύτάς
όναφερόμενοι, ε'ίπομεν, ότι χάριν τών αναγνωστών μας,
κατά τό πλεϊστον άστυναμικών, θά διεξέλθωμεν δΤ όλίγων,
τά τοϋ βίου καί τής δράσεως ένίων έκ τών διασημοτέρων
έταιρών τής άρχαιότητος, άσχέτως όν αΰται έΖησαν εις τάς
Αθήνας ή άλλαχοϋ. Εϊχομεν άρχίοει μέ τήν 'Ασπασίαν, τήν
όποιον παρακολουθήσομεν, μέχρι τής πολύκροτου δίκης καί
τοϋ θανάτου της. Καί τώρα ή περιώνυμος Λαίς. Μέ τό όνομα
ούτό άναψέρονται δύο έταϊραι, ή Λαϊό ή άρχαιοτέρα καί ή
Λαϊς ή νεωτέρα.
Ωραιώταται κοί διάσημοι καί αί δύο ήκμασαν εις τήν
Κόρινθον, τήν πλούσιον μεγαλούπολιν, μέ τήν έντονον Ζω
ήν, τάς διασκεδάσεις καί τήν ποικιλομορφίαν τοϋ πληθυσμού.
Ή Λαίς α νεωτέρα τής όποιας κατά τόν Πλούταρχον
ή κτήσις «ήμφεσβητήθη ύπό δύο θαλασσών» καί ή όποια
«κατέστησε τήν άκαταμόχητσν Ελλάδα ύπόδουλον αύτής»
έφθασεν eic τήν Κόρινθον ώς δούλη. Κόρη τής Τιμάνδρας
ή Έπιμάνδρας, έγεννήθη τφ 420 π.Χ. εις τά "Υκαρα τής
Σικελίας. Τήν κώμην "Υκαρο ή "Υκαρον, κατοικουμένην ύπό βαρβάρων, κατέλαβεν ό Νικίας, εις τήν
προσπάθειάν του νά ένισχύση τήν θέσιν τών 'Αθη
ναίων εις τήν νήσον. Ή λαίς εύρέθη μεταξύ τών
αιχμαλώτων καί έπωλήθη ώς δούλη. Κατά μίαν παρόδοσιν
κάποιος Κορίνθιος, όταν όκάμη ή μετέπειτα έταίρα ήτο έπτά
έτών, τήν μετέφερον ©ίς τήν πατρίδα του καί τήν έδώρησεν
εις τήν σύΖυγόν του. Τούτο δέ διότι, όπως είναι γνωστόν
ό στρατός, ό όποιος ύπό τήν άρχηγείαν τοϋ ΓυΖίπου έλυσε
τήν πολιορκίαν τών Συρακουσών άποτελεϊτο κυρίως έκ Κορινθίων. Τήν καταγωγήν τής Λαΐδος όπό τό βαρβαρικόν
χωρίον "Υκαρα επιβεβαιώνει καί ό Πλούταρχος, ό όποιος
αναφέρει2 ότι ό Νικίας «κατεστρέψατο "Υκαρα βαρβαρικόν
χωρίον, όθεν λέγεται καί Λαΐδα τήν έταίραν, έτι κόρην έν
τοίς αίχμαλώτοις πραθεϊσαν, εις Πελοπόννησον κομισθήνοι».
Πρός τήν προανοφερθεϊσον φαίνεται άντίθετος άλλη
παρόδοσις συμφώνως πρός τήν όποιαν όπως γράφει ό
σχολιαστής τοϋ Άριστοφάνους3 ή Λαίς έφθασε εις τήν Κό
ρινθον μοΖύ μέ τήν μητέραν της. Ή τελευταία έδόθη δώρον
εις τόν τύραννον τών Συρακουσών Διονύσιον, όπό τόν δι·
θυραμβοποιόν Φιλάξενον. Αργότερα ή Τιμόνδρα μαΖύ μέ
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τόν Φιλάξενον ήλθε εις τήν Κόρινθον, όπου καί έγινε γνω
στή μεταξύ τών κύκλων τών πολιτικών καί τών διανοου
μένων. Ή Τιμάνδρα, άναφέρεται άπό τόν Πλούταρχον,4 ώς
ή πιστή καί άφωσιωμένη σύντροφος τοϋ Άλκιβιάδου.
"Οταν ό Πέρσης Σατράπης ΦαρνάβαΖος τόν έφόνευοε καθ' όν χρόνον ό Αλκιβιάδης ήτο φιλοξενούμενός του,
ή Τιμάνδρα έντυσε τό νεκρό μέ τά ίμάτιά της καί «έκήδευσε αύτάν τόσον εύπρεπώς, όσον αί περιστάσεις ήδύνοντο
έπιτρέπειν τούτο».
Είτε όμως δεχθώμεν τήν μίαν άποψιν, είτε τήν άλλην,
τό βέβαιον είναι, ότι ή Λαίς, παιδίσκη άκόμη, εύρέθη εις
τήν Κόρινθον. 'Εκεί, στήν περίφημο κρήνη Πειρήνη τήν είδε
ό διάσημος Ζωγράφος τής άρχαιότητος ό Άπελλής, έθαύμασε τήν καλλονή της καί άφοϋ τήν παρουσίασε εις τούς
διακεκριμένους φίλους του Κορινθίους τήν έχρησιμοποίησε
ώς μοντέλλο, διά νά φιλοτεχνήση μερικούς, άπό τούς κα
λυτέρους, άλλά άγνώστους σήμερα πίνακάς του. Ή τ ο τότε
άκόμη πολύ νέα, διότι μετά τρία χρόνια ό Απελλής ήλπιΖε
νά όπολαύση τά θέλγητρά της. «'Απελλής δέ ό Ζωγράφος,
γράφει χαρακτηριστικώς ά Αθήναιος,5 έτι παρθένον οΰσαν
τήν Λαίδα θεοσάμενος άπό τής πειρήνης ύδροφοροϋσαν
καί θαυμάσας τό κάλλος ήγογέ ποτέ αύτήν εις φίλων συμπόσιον. Χλευασόντων δ' αύτόν τών έταίρων, ότι άνθ' έταίρας παρθένον εις τό συμπόσιον όγάγοι, «ιμή θαυμόσητε είπεν, έγώ γάρ αύτήν εις μέλλουσαν όπόλαυσιν μετ' ούδ' δλην
τριετίαν ίκονήν δείξω». Ή γνωριμία καί ό έρως τοϋ 'Απελλή πρός τήν Λαίδα άπετέλεσον θέμα τοϋ χαριεστάτου άττικίΖοντος έπιστολογρόφου 'Αλκίφρονος εις μίαν έκ τών έπιστολών του, τής όποιας όμως άπόοποσμα μόνον άτυχώς
διεσώθη. Εις τά άπόσπααμα ούτό αί έταϊραι τής Κορίνθου,
άπό φθόνο πρός τήν νέαν άντίΖηλον γράφουν πρός τάς
έταίρας τών 'Αθηνών:

«Αΐ έν Κορίνθω έταίραι τοίς έν Άστει χαίρείν. Ούκ
έπύθεσθε τά νεώτερα νυν πράγματα; Ούκ ήκούσατε και
νόν εταίρας όνομα; Ω! Πόσον ήμϊν έπιτετείχισται χρήμα.
Λαΐς, ύπό 'ΑπελλοΟ του Ζωγράφου θηριοτροφηθεϊσα. "Α
θλιοι I Κλείσατε τά έργαστήρια έαυτών, μάλλον δέ καί έαυτάς άποκλείσοτε. Μία νϋν έστιν ή τήν Ελλάδα όλην διαοοθοΰσα γυνή, μία. Λαΐς έν τοίς κουρείοις, Aaic έν τοίς θεότροις, έν τοίς έκκληαίαις, έν τοΤς δικαστηρίοις, έν τή
βουλή. Πανταχή αύτή λαλοϋσι, νή τήν Άφροδίτην, καί οί
διανεύουσιν άλλήλοις τά εκείνης κάλλος. Οϋτω γλώσσα
γίνεται καί τοίς λαλεϊν μή δυναμένοις Λαΐς, Είκότης. Ένδεδυμένη μέν γάρ εύπροσωποτάτη έστιν, έκδϋσα δέ όλη
πρόσωπον φαίνεται, ούτε κατάΕηρος,
ούτε κατάσαρκος,
άλλ οίας λέγομεν ήμείς τάς ίσχνεγλύλους. Τρίχες ένουλισμέναι φύσει, ξανθίΖουσαι δέ άφαρμάκευτα καί των άκρωμίδων ύπερκεχυμέναι ιμαλακώς. Οφθαλμοί δέ νή τήν
"Αρτεμιν όλη σελήνης εύαναλότεροι!».
Τραγικόν ύπήρξε τά τέιλος τής Λαίδος τής νεωτέρας.
Μετά τάν Άπελλή έγνωρΐσθη μέ ώραιάτατσν νεανίαν Θεσσολόν, τάν όποιον καί ήκολούθηαε εις τήν ιδιαιτέραν του
πατρίδα. Έκεΐ, εις ένα ιερόν τής Αφροδίτης έφονεύθη ύπό
γυναικών, αί όποιοι έΖήλευσαν τά κάλλος τής όνομαστής
έταίρος.
Καί ή Λαΐς ή άρχοιοτέρα, ή «άρχαίη» όπως τήν ώνόμαΖον, έΖησεν, ώς προανοφέραμεν, εις τήν Κόρινθον. Πολλά
λέγονται διά τήν μόρφωσιν, τά πλούτη καί τά -βίτσια» της,
τά όποια πολλάκις συγχέονται μέ τά άναφερόμενα εις τήν
Λαΐδα τήν νεωτέραν. Γεγονός πάντως είναι, ότι χάρις εις
τήν ωραιότητα καί τήν εύφυΐαν της έγινε διάσημος εις ο
λόκληρον τάν άρχαϊον κόσμον. Εις αύτήν άνεφέρετο τά
γνωστόν «Ού παντός έσθό πλους εις Κόρινθον». Απέκτη
σε πλούτη άμύθητα καί συνετήρει πολυτελέστατα διαμερί
σματα, εις τά όποια συνηιντώντο διαπρεπείς τής έποχής άνδρες. "Οπως ό Άπελλής διά τήν νωτέραν, έτοι άλλοι Ζω
γράφοι έφθανον εις τήν Κόρινθον, διά νά ακούσουν τήν
άρχαιοτέρον Λαΐδα καί νά τήν χρησιμοποιήσουν ώς πρότυ
πον γυνοικός εις τά έργα των. «Οϋτω δ' ήν ή Λαΐς καλή,
ώς καί τούς Ζωγράφους έρχομένους πρός αύτήν άπομιμεϊσθοι τής γυναικός τούς μαστούς καί τά στέρνα».6 Περίφημοι
έγιναν οί άνθοβριθεϊς καί πολύδενδροι κήποι τής Λαίδος, διά
τούς όποιους κατά τήν άρχαιότητα έλόγετο, ότι αν αί Άθήναι μπορούν νά καυχώνται διά τόν Πορθενώνα, ή Κόρινθος
έδικαιούτο νά ύπερηφανεύεται διά τούς κήπους τής Λαίδος.
'Εντός τών κήπων αύτών ή Λαΐς ίδρυσε σχολήν ρητορικής
καί έρωτικής τέχνης. Λέγεται, ότι έκ τής Λαίδος αί έταίραι
έπλήθυναν τόσον πολύ εις τήν Κόρινθον, ώοτε συχνά οί
"Ελληνες νά χρησιμοποιούν τήν εκφρσσιν «ΚορινθιάΖουσαι»
μέ τήν σημασίαν τής πορνείας7.
Ή το σύνηθες εις τήν Κόρινθον, οί γυναίκες νά άφιερώνωντοι εις τόν ναόν τής 'Αφροδίτης. Αύτός ό ναός λέ
γει ό Στράβων® ήτο τόσον πλούσιος, ώστε είχε πλήθος έταιρών, οί όποιοι εϊχσν άφιερωθή εις τήν θεάν. «Λόγω τών
γυναικών αύτών, ή πόλις ήτο γεμάτη άπό κόσμον καί έπλούτιΖε. Οί πλοίαρχοι π.χ. τών διαφόρων σκαφών έσπατάλων έκεϊ έλευθέρως τά χρήματά των. Ή πόλις ήτο εύγνώμων καί έθεώρει αύτάς τάς «φιλοΕένους κυρίας» ώς
δημοσίας εύεργέτιδας».9 Αί έταίραι τής Κορίνθου είχον
ίδικήν των θρησκευτικήν έορτήν τά « Αφροδίσια», τά όποια
έτελοϋντο μέ εύλόβεια καί έπισημότητα.110
Η μεγάλη φήμη τής Λαίδος είχεν ώς αποτέλεσμα τήν
γνωριμίαν της μέ τούς γνωστστέρους ρήτορας, πολιτικούς,
φιλοσόφους, πλουσίους τών χρόνων έκείνων κ.ά. 'Εκ τών
έρσστών της μνημονεύονται ά ρήτωρ Δημοσθένης καί δύο
φιλόσοφοι, ά Αρίστιππος καί ό Διογένης, οί όποιοι κατά
τόν Άθήναιον 11 έθεωροϋντο ώς άντίποδες, όχι τόσον εις
τάς άρχάς, άλλά ώς πρός τήν δίαιταν καί τά ήθη. Εις τάς
σχέσεις τής Λαίδος μετά τοϋ Αριστίππου άναφέρσνται πολ
λά άνέκδοτα, διασωθέντα ύπά άρχαίων συγγραφέων. Εις
ένα άπό αύτά ό Αρίστιππος παρίσταται νά πηγαίνη κατ'
έτος εις τήν Αίγιναν διά τήν έορτήν τοϋ Ποσειδώνος, όπου
ή Λαΐς έμενε κατ' αύτόν τόν χρόνον, διά νά άπολαύση
τοϋ έρωτός της. "Οταν δέ κάποιος τόν έμέμφθη, ότι σπαταλοΰσε τόσα πολλά εις έταϊραν, ή όποια συνευρίσκετο
δωρεάν μέ τάν Διογένην, άπεκρίθη. «Έγώ Λαΐδι χορηγώ
πολλά, ϊνα αύτός αύτής άπολαύσω, οΰχ ίνα μή άλλος». Εις
μίον άλλην περίπτωσιν, κατά τήν όποιαν ό Διογένης τοϋ

είπε: «"Ω 'Αρίστιππε, κοινή συνοικείς πόρνη- “ Η κυνΙΖε
οΰν ώς έγώ, ή πέπαυσο». Εις αύτά ό 'Αρίστιππος άπεκρί
θη: "Αρά γε μή τι σοι άτοπον δοκεί είναι, Διόγενες, οικίαν
οίκείν, έν ή πρότερον ώκησον άλλοι;», «ού γάρ» έφη —
ούτως οΰν ούδέ γυναικί συνεϊναι άτοπόν έστιν, πολλοί κέχρωνται».12 Μέ τό πνεύμα αύτό συμφωνούν καί όσα ά Αρί
στιππος είπε εις φίλον του, ό όποιος προσεπάθησε νά τόν
πείση, ότι ή Λαΐς ούδάλως τόν αγαπά. «Πιστεύω, είπε ότι
ούδέ ό οίνος ή καί ό ιχθύς ών απολαύω μέ άγαπώσιν, άλλ'
όμως αισθάνομαι ήδονήν έκ τής άπολούσεως αύτών».
Φαίνεται όμως, ότι ή Λαΐς, εις τάς σχέσεις της μέ τόν
'Αρίστιππον, άπέθλεπεν, όχι μόνον εις ύλικόν όφελος, άλλά
καί εις τήν καλλιέργειαν τού πνεύματός της. Κατά μίον
μαρτυρίαν τήν εύνοιαν τής Λαίδος έπεδίωξε καί ό σοφός
Αναξαγόρας. Μή δυνηθείς όμως νά έπιτύχη, πορητήθη τής
προσπάθειας του, άφοϋ κατώρθωσε μόνον νά τής άπευθύνη
τά έξής διασκεδοστικά: «Εις σέ άνάκειται οϋτος ό φυλλορροήσας στέφανος, εις σέ ό συντετριμμένος πίθος τού μεθυ
στικού οίνου, εις σέ ό μυρόπλακος πλόκαμος τού ποτέ
έρωτοπλήκτου Άναξαγόρου, νύν δέ μετά τής κόνεως άναμεμιγμένου. Πάντα ώ Λαΐς άνάκεινται εις σέ. Πολλάκις ό
πτωχός ήγρύπνει δΓ όλων μακρών νυκτών ένταϋθα έν τή
όδω τής θύρος. Καί ούδέ λέξις ούδέ φιλική παρηγοριά, ούδ'
αύτή ή άπαταλητή έλπίς ύποσχέσεως μετεδόθη ποτέ εις
τόν πτωχόν. Φεύ, ένταϋθα άφήκεν όπίσω έκείνος, καταρώμενος τά θέλγητρα τών σκληροκαρδίων γυναικών καί ύπό
λύπης καταναλωθείς, τούτα τά σύμβολα».
Λέγεται, ότι κρυφίως ήλθεν εις τήν Λαΐδα καί ό Δη
μοσθένης καί ιμέ ικεσίας έπεΖήτει τήν εύνοιάν της. Ό ταν
όμως όκουσε τάς παραλόγους άπαιτήσεις της, άπεχώρηαε
είπών: «Ούκ άρνοϋμαι μετάνοιαν χιλίων δραχμών».
Τά μεγάλα χρηματικά ποσά, τά όποια συνήθως άπήτει
ή Λαΐς τής προσέδωσαν τήν έπωνυμίαν Ά ξίνη. «Λαΐς ή
έταίρα ώς φησιν Αριστοφάνης ό ΒυΖάντιος καί 'Αξίνη έκαλείτο. Ήλεγχε δέ ούτής τό έπώνυμον τούτο τήν τοϋ ήθους
άγρότητα». Εις αύτό έρχεται εις άντίθεσιν τό ύπό τοϋ Α 
θηναίου άναφεράμενον ότι « . . . πολύν έραστών έσχηκεν
όμιλον, ού διακρίνουσα πλούσιον ή πένητα, ούδ' ύθριστικώς
αύτοϊς χρωμένη. . . ».113 Τό τελευταίο όμως είναι βέβαιο,
ότι άναφέρεται στήν Λαΐδα τήν νεωτέραν.
Ό ταν ή Λαΐς έγήρασε, μετεβλήθη καιτά μαρτυρίαν τοϋ
Κλαυδιανοΰ εις μαστροπόν.
« Ως πρότερον νεμομένη ή Κορινθία Λαΐς τό πΰρ τών
νέων καί τήν διπλήν θάλασσαν, ούτως, ότε ή πολιά κόμη
αύτής άπέρριψε τούς στεφάνους καί έξέλιπε τό έρωτικάν
στίφος καί ό νυκτερινός θίασος καί σπανίως μόνον άντήχει κρουομένη ή θύρα καί τό γήρας αύτής φοβείται μή καταδικασθή ύπό τοϋ κατοπτρίΖοντος χαλκού, έν τούτοις ένασχολείται καί προγυμνάΖει ώς μοστροπός άλλα£ πρός όμοίαν
ύπηρεσίαν καί βεβαρημένη ύπό τοϋ γήρως περιέρχεται τά
πεφιλημένα καταγώγια».
Κατά μίαν έκδσχήν ή Λαΐς άπέθανεν έκ τοϋ πυρήνος
έλσίας. Μετά τόν θάνατόν της οί Κορίνθιοι τήν έτίμησαν
μέ μνημείο, εις τό όποιον παρίστατο λέαινα κατασπαράΖουσα κριόν, ύποδηλούν τήν πλεονεξίαν τής άποθονούσης. Τόν
τάφον αύτόν όταν είδε τόν 6ον μ.Χ. αιώνα ό ποιητής Άγαθίας συνεκινήθη καί όπως γράφει: «Έδόκρυσα καί εϊπον
χαΐρε! Πένθος μοι συγκινεϊ τήν καρδίαν έκ φήμης, διότι
σέ (τήν Λαΐδα) ούδέποτε είδον. Φεύ, πόσους έξέστησε τών
φρένων τό κάλλος σου! Νϋν δέ τέρπεσαι, κατοικούσα έν
τφ πεδι'ω τής λήθης.
(Συνεχίζεται)

1. «’Αστυνομι-κά Χρονικά», τεΟχ. 455, σελ. 347 κ.έ.
2. Έν 6ϊφ Νικίου, ΙΕ '.
3. Εις πλούτον, στ. 179.
4. Πλουτ. Ά λκ:6., 39.

5. ΙΓ ', σ. 588.
6. Άθήναιος ΔειττνοσοφιστιχΙ ΙΓ ', 54.
7. Στράβων Η, 6, 20.
8. Έθν. άν. 33.
9. W ILL DURANT. Παγκόσμιος ιστορία τοΟ Πολιτισμού.
Τόμ. Β ', σελ. 108.

10.
11.
12.
13.

SEMPLE, 669.
ΙΓ ', σ. 588. C.
Άθήναιος ένθ. άν. ΙΓ ', 589.
Άθήναιος ένθ. άν. ΙΓ ' 64.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »
Π ρ ο ς τούς ά γ α π η τ ο ύ ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς των

Ε πάνω : ’Επίσημος στολή άρχιφύλακος τό
έτος 1929. Δεξιά: Μέτρα Τροχαίας πρό
τής Μητροπόλεως των ’Αθηνών το Ιτος
1944, κατά δοξολογίαν. Είς τήν άπέναντι
σελίδα έπάνω: Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνο
μίας είς Πάτρας, κατά τήν έορτήν τοΰ Πο
λιούχου 'Α γ. ’Ανδρέου τό έτος 1939. Κά
τω: Μέτρα τάξεως είς Κέρκυραν τδ 1933,
κατά τήν έορτήν τού 'Α γ. Σπυρίδωνος. Εόγενής προσφορά τοΰ έ.ά. ’Αστυνόμου Β ' κ.
Κ. Άναστασ.άόη.
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Ε π ά νω : Μέτρα τάξεως εις έορταστικήν έκδήλωσιν των έπαγγελματιών τήν 25,5.1945. Μέ τήν στολήν δ τότε
άστυνόμος Εύαγ. ’Αναστασίου. Μέ τά πολιτικά σέ πρώτο πλάνο δεξιά δ τότε άστυνόμος κ. Ή λιος Χαϊδεμένος.
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Αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν ή Τροχαίοι Αθηνών ήρχισε πυρετωδώς τήν άναδιοργάνωσιν. Είς τήν φω
τογραφίαν όμάς νέων τροχονόμων τό 1945. Εύγενής προσφορά τοΰ ΙΑ. Ύπαστυνόμου κ. Β. Κοντογιάννη.
Κάτω καί είς τήν Απέναντι σελίδα. Ή δύναμις τής Άστυν. Δ/νσεως Πατρών τό έτος 1939. Προσφορά έπί-

πίσης τοΰ κ. Άναιστασιάδη.

ΑΤΡΩΝ

1939

ΦΩΤΟ. Γ, I.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ττν,ΓΡΑί
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Ή πρώτη ίίσκησις είς τό εί
δος της άπό τής συστάσεως
τής Αστυνομίας Πόλεων.
Έστέφθη ύπό πλήρους έπι*
πυχίας καί ή άποκτηθεϊσα
έμπειρία υπήρξε πολύτιμος.
Έχρησιμοποιήθησαν τεθωρα
κισμένα WITE καί άλλα είδικά όχήματα.
Έρρίφθησαν 210 βλήματα
καί 104 χειροβομβίδες δακρυγόνων καί πταρνογόνων άερίων δλων τών είδών.
Συμμετέσχον δνω τών 500
Αστυνομικών.

ΑΣΚΗΣΙΣ ΑΙΑΑΥΣΕΩΣ
Eiq τήν φωτογραφίαν αυτής τής
οελίδος: Τεθωροκισμένον όχημα
WITE έκ τών λαβόντων μέρος
είς τήν άσκησιν.
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ΗΝ ΚΓΡΙΑΧΗΝ 12.5.74 παρ
Τ
ελθόντος μηνός καί άπό 9— 11
ώρας είς πεδίον βολής τοΰ Κ.Ε.Β.Ο.
Π., εις Χαίδάρι, έλαβε χώραν άσκησις διαλύσεως ειρηνικής καί δχλοκρατικής έκδηλώσεως, μέ τήν συμ
μετοχήν ύπερπεντακοσίων Αστυνομι
κών, Αξιωματικών καί κατωτέρων.
Τήν άσκησιν παρηκολούθησαν δ
’Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ.
Λάμπρου, δ πρώτος Υποδιευθυντής
κ. Λαδιάς καί τό έπιτελεΐον τής
’Αστυνομικής Δ) νσεως, δ Διοικητής
τής Γ ,Γ Α . κ. ΚαροΟζος, δ Διοικητής
Τροχαίας ’Αθηνών κ. Βέρρας, οί
προϊστάμενοι τών ’Αστυνομικών Υπο
διευθύνσεων ’Αθηνών κ.δ.
Τήν δργάνωσιν καί διεύθυνσιν τής
άσκήσεως είχεν ή Μηχανοκίνητος

’Αστυνομική Ύπαδ) νσις, ύπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγησιν τοΰ Διοικητοΰ ταύτης κ. Μπαλοπούλου καί μέ δι
ευθυντήν έπιχειρήσεων τόν Τποδ/τήν,
’Αστυνόμον Α ' κ. Κεχρήν. Ή διεξα
γωγή τής άσκήσεως ύπήρξεν άπολύτως έπιτυχής καί ή έξ αύτής άποκτηθεΐσα έμπειρία πολύτιμος. Πρέπει δέ
να τονισθή ιδιαιτέρως ή «ζωντάνια»
μέ τήν δποίαν έπαιξαν τόν ρόλον των,
τόσον οί φερόμενοι ώς διαιδηλωταί άστυνομικοί, δσον καί οί άντιμετωπίσαντες τούτους, πράγμα, δπερ είχεν
ώς άπστέλεσμα τόν τραυματισμόν τεσ
σάρων άτόμων, τριών άιστυφυλάκων
καί ένδς ιδιώτου. Συνολικώς έρρίφθη
σαν 210 βλήματα καί 104 χειροβομ
βίδες δακρυγόνων καί πταρνογόνων
άερίων δλων τών ειδών. Ώ ς προανα-

ΠΑΡΑΝΟΜ ΟΥ ΣΥΓΚΕΑΙΤΡΩΣΕΩΣ
Eic τήν φωτογραφίαν επάνω: Τά
δοκρυγόνα έχουν έκραγή. Οί διαδηλωταί απέρχονται δρομαίως.

'Ο ’Αστυνομικός Δ/ντής ’Α
θηνών κ. Λάμπρου συνεχάρη
δπαντας τούς συμμετασχόντας εις τήν άσκησιν άξ/ κούς
καί κατωτέρους διά τήν άρτίαν όργάνωσιν, μεθόδευσιν
καί έκτέλεσιν ταύτης, ώς καί
διά τόν άπαράμιλλον ζήλον,
παλμόν κ α ί μαχητικότητα
τήν όποιαν έπέδειξαν, καθ’
δλην τήν διάρκειαν τής διε
ξαγωγής της.

φέραμεν, έλαβαν μέρος περισσότεροι
των 500 Αστυνομικών κατανεμηθέντες Αναλόγως μεταξύ δλων τών Υ πη
ρεσιών τής Άστυν. Δ) νσεω^ ήτοι
τής Γ X .A , Γ.Τ.Κ., Μηχανοκινήτου
Τποδ) νσεως, ’Αγορανομίας καί τών
έπτά ’Αστυνομικών Ί ’ποδ) νσεων.
Εις τήν δευτέραν φάσιν τής άσκήσεως, αί δυνάμεις τής Μηχανοκινήτου
Ύποδ) νσεως έφερον κράνη.
Έ ξ έπόψεως δχημάτων έχρησιμοποιήθησαν, πλήν τών Απαραιτήτων
διά τήν ταχυτάτην μεταφοράν τών
αίστυνομικών δυνάμεων εις τούς χώ
ρους τών όχλσκρατικών έκδηλώσεων,
τεθωρακισμένα W IT E , ειδικόν γερα
νοφόρον, Ασθενοφόρον μετά ιατρού
καί φαρμάκων κ.Α.
Ή Ασκησις έπραγματοποιήθη είς

δύο φάσεις. Κατά τήν πρώτην φάσιν
διελύθησαν δμάδες διαδηλωτών αί 6ποΐαι μέ διάφορα αιτήματα κατήρχοντο έκ διαφόρων κατευθύνσεων πρός
τήν Πλατείαν «Συναγωγής» (Τό
πον συγκεντρώσεως τών Αστυνομικών
δυνάμεων). Οί διαδηλωταί διελύθησαν ήσύχως, συνεπεία ψύχραιμου άντομετωπίισεώς των ύπό τών Αστυνομι
κών καί διά καταλλήλων συμβουλών
όδηγιών καί παροτρύνσεων τού έπί
κεφαλής τής δυνάμεως, μεταδοθεισών διά τηλεβόα.
Είς τήν δευτέραν φάσιν αί άστυνομικαί δυνάμεις Αντιμετώπισαν όγκώδεις συγκεντρώσεις μαχητικών διού
δηλωτών, οί όποιοι, έκκινήσαντες έκ
διαφόρων κατευθύνσεων πρός τήν
Πλατείαν «Συναγωγής» ύποτίθεται,
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ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ Η Φ Θ Ο ΡΟ Π Ο ΙΟ Σ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤοΟ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. Κ. Λαδια
Ύποδ/ντού ’Αστυνομίας Αθηνών ’Αποφοίτου ΔιεθνοΟς ’Ακαδημίας Ούάσιγκτων
Η.Π.Α. Μετεκπαιδευθέντος έπί θεμάτων Ναρκωτικών είς Τμήμα Ναρκωτικών
Ο.Η.Ε. (Γενεύη) καί Interpol (Παρισίους).
Τήν 8ην Matou καί είς τό
’Αμφιθέατρου τής ’Εθνικής ’Ακα
δημίας Σωματικής ’Αγωγής, έλα
βε χώραν δμιλία τοδ Α' Τποβ/ντοθ
τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως ’Αθηνών,
Αστυνομικού Δ/ντοΟ Α' κ. Κ. Λαδιδί, μέ θέμα: «ΤΑ ναρκωτικά καί
ή φθοροποιός έπίδρασίς των έπί τών
νέων». Τήν πράγματι ένδιαφέρουοαν αύτήν δμιλίαν παρηκολούθησαν
δπαντες οί καθηγηταί καί σπουδασταί τής Ε.Α.Σ.Α., δπό τόν Δ/ντήν
κ. Χριστόπουλον, οί δποίοι καί έντυπωαιάοθησαν έκ τών δλεθρίων κυ
ρίως αποτελεσμάτων τά δποία παρακολουθοΟν τήν χρήσιν τών τοξικών
οόσιών. Άπδ πλευράς ’Αστυνομίας
παρέστησαν δ ’Αρχηγός τοδ Σώμα
τος κ. Μιχελής, δ Άστυν. Δ/ντής
’Αθηνών κ. Λάμπρου, δ Δ/ντής τής
"Αμέσου Δράαεως κ. Μουτζούρης
καί άλλοι Αξιωματικοί.
Τήν δμιλίαν συνεπλήρωσβν ή προ
βολή 120 slides, προελεύσεως
ΙΝΤΕΡΠΟΛ καί τμήματος Ναρκω
τικών 'Ηνωμένων Εθνών καί ήκολούθησεν έλευθέρα αυζήτησις,
καθ’ ήν, έκ τών τεθέντων έρωτημάτων, διεπιστώθη τδ μέγιστον ένδιαφέρον τών σπουδαστών τής ΕΑΣΑ
έπί τού προβλήματος τών ναρκωτι
κών. Κατά τό διάλειμμα δπό τών
παρισταμένων διοικητών τών δπηρεσιών Ναρκωτικών τών *Γποδ)νοεων ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί Πει
ραιώς έπεδείχθησαν πρός τους
σπουδαστάς διάφορα εϊίη ναρκωτι
κών.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» κρί
νουν σκόπιμον νά παραθέσουν Απο
σπάσματα τής δμιλίας τοδ κ. Λα
διά, καί φυσικά τά σημεία έκείνα,
«ίς τά δποία δέν έχουν άναφερθή
■είσέτι οί μέχρι σήμερον μέ τό θέμα
άσχοληθέντες έκλεκτοί συνεργάται
μας, Αστυνομικοί καί ίδιώται. Εΐπεν χαρακτηριστικώς δ δμιλητής.
Κύριοι,
Θεωρώ έΕαιρετικήν τιμήν δια
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλε
ω ν— καί δΓ έμέ προσωπικώς —
τήν παρουσίαν μου μεταΕύ τόσον
έκλεκτοΰ όκροατηρίου, πρός πραΥμστοποίησιν διολέΕεως άναφερομένης είς τό πλόβλημα τών ναρ
κωτικών καί τήν φθοροποιόν έπίδρασιν αυτών έπί τών νέων.
Ό
προΥρσμυατισμός σειράς
τοιούτων διαλέΕεων ύπό τής Δ/ν
σεως τής Εθνικής Ακαδημίας
Σωματικής ’ Αγωγής έκφράΖει,

καθ’ ήμάς, όρθήν έκτίμησιν πρός
συμπλήρωσιν τής όπαραιτήτου
μορφωτικής υποδομής τών υπο
ψηφίων καθηγητών Σωματικής
’Αγωγής καί αποτελεί σοφή ένδειΕιν περί τού συντελουμένου, λίαν
έπιτυχώς, έθνικοϋ καί κοινωνικού
έργου είς τόν χώρον τής ’Ακα
δημίας.
Τό όντικείμενον τής σημερινής
διαλέΕεως είναι άπεριόριστον καί
άνεΕάντλητσν καί δέν είναι δυνα
τόν νά καλυφθή πλήρως, δσας
προσπάθειας καί άν ήθελε καταβάλη είς εύσυνείδητος ομιλητής.
Διά τών (SLIDES), τά όποια θά
προβληθούν έν συνεχείρ, καί τής
συΖητήσεως, ήτις θά έποκολουθήση, άναμένεται ότι θά έπιτευχθή
σχετική ένημέρωσις υμών έπί τού
σοβαρού προβλήματος τής έπσχής
μας, τής μάστιγος τών ναρκωτι
κών, όπως έμφαντικώς καί δεδικαιολογημένως τούτο άποκαλεϊται.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τήν παρακολούθησιν σει
ράς μαθημάτων είς Τμήμα Ναρ
κωτικών τών Ηνωμένων Εθνών
είς Γενεύην, πρό διετίας, διεΕήχθη συΖήτησις περί τού πόσον θά
έπρεπε νά ένεργοϋνται διαλέΕεις
πρός τούς νέους έπί τού προβλή
ματος τών ναρκωτικών. Βεβαίως,
όσον άφορά είς τήν νεολαίαν τών
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
ούδεμία ύπήρΕεν άντίρρησις, λό
γω τής τεράστιας έκτάσεως τήν
Οποίαν έχει καταλάβει ή χρήσις
παντός είδους ναρκωτικών, είς
τήν χώρον αύτήν.
Είρήσθω έν
πσρόδω, ότι είς τάς Η.Π.Α., έπί
συνολικού πληθυσμού περίπου 200
έκατομ., οί λσμβάνοντες ναρκω
τικά υπερβαίνουν τά 20 έκαταμ.,
ήτοι τό 1)10 τού πληθυσμού.
"Οσον όμως άφορά είς τούς
νέους τών άλλων χωρών, ίδια έκείνων τάς όποιας ουδόλως ή όλίγον άπασχολεί ή χρήσις τών
ναρκωτικών, μεταΕύ δέ σύτών άνήκει καί ή Ελλάς, έτονίσθη, ότι
θά ήτο παρακινδυνευμένον νά διεγείρεται ή περιέργεια τών νέων
διά σχετικών όμιλιών.
Παρά τούτα, διά τούς λόγους
τούς όποιους εύθύς άμέσως θό
έκθέσω καί κυρίως διότι ώς κα
θηγηταί τής Σωμ. ’Αγωγής θό είσθε όκαταπόνητοι έπιμελητοί καί
φρουροί τής ψυχικής καί σωματι

κής ύγείας τών νέων τής Πατρί
δες, θά σάς έμπιστευθώ, άνευ ούδεμιάς έπιφυλάΕεως, άπαντα τά
στοιχεία καί τάς λεπτομέρειας έπί
τού προβλήματος τών ναρκωτι
κών.
Είς τήν ένημέρωσιν ταύτην
προβαίνω μέ τήν πλήρη έπίγνωσιν
τών ύποχρεώσεών μου πρός τήν
κοινωνίαν μας, αλλά καί μέ τήν
έλπίδα ότι, μεταδίδων πρός ύμάς
τό ένδιοφέρσν καί τήν άνησυχίαν
τής ’Αστυνομίας, θά θελήσετε ούριον, ώς καθηγητοί Σωματικής
’Αγωγής, νά βοηθήσετε, έάν παραστη ανάγκη, είς τόν τομέα τής
προλήψεως τής χρήσεως τών
ναρκωτικών.
Αί ύπηρεσίαι ναρκωτικών τών
Ύποδ/νσεων Γεν.
’Ασφαλείας
’Αθηνών καί Πειραιώς άπεδείχθησαν, διά τών προσφάτων σοβα
ρών έπιτυχιών των, λίαν έπαρκεϊς
καί άποτελεσματικαί είς τό έργον
τής καταστολής.
Οί συλληφθέντες ήσαν, κατά
τό πλεϊσταν, άλλοδαποί, άλλά καί
"Ελληνες λαθρέμποροι καί τοΕικομανεϊς, μεταΕύ τών όποιων δυ
στυχώς καί ολίγοι Έλληνες νεα
ρός ήλικίας.
Έάν ή συμμετοχή τών νέων είς
τήν χρήσιν τών ναρκωτικών μελλοντικώς αύΕηθή, παρά τήν έπάρκειαν καί τάς έπιτυχίας τών ύπηρεσιών μος, άς μού έπιτρσπή νά
τονίσω, ότι τούτο θά άποτελή όπστυχίαν. Αποτυχίαν διότι όπετύχσμεν είς τήν πρόληψιν, είς τήν
όποίαν πάντοτε ή ’Αστυνομία καί
ή κοινωνία αποδίδει ιδιαιτέραν
σημασίαν καί είς τήν όποίαν ή
Αστυνομία μετέχει μέν διά τού
άναλογούντος αύτή μεριδίου, άλλά
τήν μεγαλυτέραν όμως εύθύνην
φέρουν οί λοιποί έν τη κοινωνία
παράγοντες, ώς οί γονείς, οί σχο
λικοί καί έκκλησιοστικοί παράγον
τες, αί κοινωνικοί όργανώσεις καί
οί Κρατικοί ’Αρχαί, μεταΕύ δέ
σύτών θά συγκαταλέγεσθε καί ύμείς, ώς καθηγηταί Σωματικής
’Αγωγής.
Έν Έιλλάδι δέν ύφίσταται πρό
βλημα παραγωγής καί χρήσεως
ναρκωτικών. Οί νέοι δέν δεικνύ
ουν, μέχρι σήμερον τούλάχιστον,
ένδιαφέρον. Δέν δυνάμεθα όμως
νά παρσβλέψωμεν τόν παράγοντα
τής γεωγραφικής θέσεως τής Ε λ 
λάδος, ήτις άποτελεϊ τό «σταυρο
δρόμι» τριών ήπείρων, τής Εύρώ-

Αναμνηστική φωτογραφία μετά τό πέρας τής άσκήσεως. Διακρίνονται ό
στυνομικός Δ/ντής Αθηνών κ. Λάμπρου, ό Δ/ντής Υ.Γ.Α. κ. ΚαροΰΕος,
Α ' Ύποδ/ντής κ. Λαδιάς, ό Δ/ντής Μηχανοκινήτου κ. Μπαλόπουλος,
Δ/ντής Τροχαίας κ. Βέρρας, οί άζ/κοι τοΰ Επιτελείου τής Αστυν. Δ/νσεως,
προϊστάμενοι των Ύποδ/νοεων κ.ά.

άό
ό
οί

Ο Αστυνόμος κ. Κεχρής τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/νσεως έΕηγεϊ εις τούς
παροκολουβήσαντας τήν άσκησιν άΕ/κούς τήν χρήσιν, τά άποτελέσματα καί γε
νικώς τήν σημασίαν των δακρυγόνων, διά τήν διόλυσιν άχλοκρατικών έκδηλώσεων.

δτι διέρρηξαν προθήκας καταστημάτων, άνέτρεψαν αύτοκίνητα, έπυρπόλησαν οικίας, άνήγειρον δδοφράγματα
κλπ. Πρδς τούς ταραχοποιούς δ ΙπΙ
κεφαλές τής ’Αστυν. Δυνάμεως, άφοΰ
έγνώρισε τ ις συνέπειας τού νόμου έκ
τής παρανόμου συγκεντρώσεως, τούς
προειδοποίησε, δτι θά διαλυθούν βίαι
ους κα! τούς έκάλεσε τρις διά τοΰ τη
λεβόα νά διαλυθούν. Οί δ ιαδήλωτα!
ήρνήθησαν, δτε έδόθη διαταγή χρήσεως δακρυγόνων. Έρρίφθησαν βλήμα
τα No 206 κα! χειροβομβίδες No 112,
4 1 5 κα! 121. 'Η ρΐψις Ιγινε έκ τών
τεθωρακισμένων δχημάτων W IT E
τά δποια είχον τοποθετηθή έμπρο
σθεν τών δυνάμεων τής Μηχανοκινή
του Τποδ) νσεως. Παρά τήν χρήσιν
τών δακρυγόνων, οί δι αδήλωτα!
κατώρθωσαν νά πραγματοποιήσουν
έπαιφήν κα! νά έπιτεθοΰν έναντίον τών
δυνάμεων τών εύρισκσμένων εις τήν
Πλατείαν «Συναγωγής». Άντιμετωπίσθησαν διά τών άστυνομικών ρά
βδων κα! ύπεχώρησαν. Συνελήφθησαν
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Δύναμις άνδρών τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνοεως έκ των συμμετοσχόν
των εις την άσκησιν. Κατά κοινήν ομολογίαν έντυπωσίασεν ή «Ζωντάνια» τό
σον των άστυνομικών, όσον και των υποτιθεμένων διαδηλωτών.

Μία ακόμη φάσις τής άσκήσεως. Τεθωρακιομένον ούτοκίνητον WITE έκτοΕεύει βλήματα δοκρυγόνων τά όποια έκρήγνυνται πλησίον των διαδηλωτών, οί ό
ποιοι σπεύδουν νά άπαμακρυνθοϋν.

οί πρωταίτιοί. ’Ακολούθησε πλήρης
διάλυσις καί άπομάικρυνσις των τα
ραχοποιών έκ τών χώρων πέριξ τής
Πλατείας «Συναγωγής». Οί φορητοί
άσύρματοι άνέφερον άπάλυτον ήσυχίαν καί τάξιν. Αί δυνάμεις συνεκεντρώθησαν, έπρ-αγματοποιήθη προσκλητήριον, καί έν συνεχεία άποχώρησις.
'Ως προαναφέραμεν, ή έπιτυχία τής
άσκήσεως υπήρξε πλήρης, έδάθη δέ
ή ευκαιρία νά διατυπωθούν ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις καί. άπόψεις,
καί να προβληματισθοΰν άπαντες οί
Ισυμμετασχάντες σχετικώς μέ τήν διάλυσιν δχλοκρατικών έκδηλώσεων καί
τήν διαφύλαξιν τής δημοσίας τάξεως
καί άσφαλείας. Έ ν κατακλεΐδι πρέ
πει νά τονισθή δτι ή άσκησις, πραγματοποιηθεΐσα πρωτοβουλία τού ’Α
στυνομικού Δ) ντοϋ ’Αθηνών κ. Λάμ
πρου καί έγκρίσει τού ’Αρχηγού Α.
Π. κ. Μιχελή είναι ή πρώτη είς τδ
είδος της άπό τής συστάσεως τής Α 
στυνομίας Πόλεων.
ΣΑ.
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ΜΝΗΜΗ ΘΥΣΙΑΣ
Τ ρ ιά ν τ α χρόνια άπο τον Γ ο λγο θ ά
τ ή ς ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Πόλεων

Ε Π Ι ΤΗ 30Η ΕΠΕΤΕΙΟ άπό
™ του οφαγιοομοϋ Οπό τών έαμοκομμουνιστών, τήν Κυριακήν
τοϋ ΠΑΣΧΑ, 16 Απριλίου 1944,
τεσσαράκοντα δύο (42) ’Αξιω
ματικών κσί κατωτέρων ’Αστυνο
μικών τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών είς Δεχούνιον Καλοβρύτων, έλοβον χώραν αί ύπό
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως
Πατρών προγρομματισθεϊσαι όκόλουθοι έκδηλώσεις.
α) Τήν 10ην ώρσν Μνημόσυνον είς τάν Μητροπολιτικόν Ναόν,
καθ’ ό έχαροστάτησεν ό Πρωτοσύγγελος τής Ίεράς Μητρσπόλεως, έψαλλε δέ ή χορωδία τοϋ
Όρφέως.
Είς τό Κέντρον τοϋ
Ναού είχε τσπσθετηθή θαυμάσιον
κενοτάφιον. 'Επιμνημόσυνοι όμιλίον έξεφώνησεν ό 'Υπασπιστής
τής 'Αστυνομικής Διευθύνσεως,
'Αστυνόμος Β ' κ. Γεώργιος Κωνστσντοκόπουλος.
β) Τήν 10.30' ώραν είς τό
Ήρψσν τής Πόλεως έλαβε χώραν

προσκλητήριον Νεκρών, κατάβεσις
Στεφάνου καί τήρησις ένός λε
πτού σιγής.
Ή όλη έκδήλωσις έπερατώθη
μέ τήν, ύπό τής Φιλαρμονικής τοϋ
Δήμου Πατρέων, όνάκρουσιν τοϋ
Εθνικού "Υμνου.
Είς τάς έκδηλώσεις πορέστησαν ό Ύπαρχηγός τής Αστυνο
μίας κ. Βασίλειος ισαβέλλας, ό
Νομάρχης Άχαΐας κ. Πάλλης, ό
Δήμαρχος Πατρέων κ. Γκολφινόπουλος μετά τοϋ Δημοτικού Συμ
βουλίου, εκπρόσωποι τοϋ συνό
λου τών στρατιωτικών, Πολιτικών,
Δικαστικών κλπ. Αρχών, τά Πνευ
ματικά Ιδρύματα τής Πόλεως, τά
Προεδρεία τών Επιστημονικών,
Έπογγελμστικών, Εργατικών, Έφεδροπολεμιστικών κλπ. ’Οργανώ
σεων καί Συλλόγων, αϊ οικογένει
α τών σφαγιασθέντων, δπασα ή
δύναμις τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, σύσσωμος ή
Ένωσις Συνταξιούχων Αστυνο
μικών Πατρών καί πλήθος κόσμου.
Ό ’Αστυνόμος κ. Κωνσταντακό-

πουλος, είπε, μεταξύ τών άλλων,
καί τά έξής, συγκινητικά:

Συνεπληρώθη 30ετία άφ’ ής ή
’Αστυνομική οικογένεια έθρήνηαε
τήν απώλειαν τεσσαράκοντα δύο
(42) έκλεκτών τέκνων της, θυαιασθέντων είς τόν θειον βωμόν τής
εύόρκου έπιτελέσεως τοϋ ΈθνικοΟ
καί υπηρεσιακού χρέους των.
Συνεπληρώθη 30ετία άφ’ ής τό
άλικον αίμα ήμισείας έκατόμβης
άγνών Έλληνοπαίδων έρανε τάς άκίνθας τών άγόνων Καλαβρυτινών
Όρέων. Τεσσαράκοντα δύο κατακρεουργημένοι λεβέντες έγένοντο βορά
τών όρνέων καί τών άγριμιών τού
λόγγου.
Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, μνήμον
τής δπερόχου έκείνης θυσίας, τι
μά σήμερον τά ήρωϊκώς πεσόντα,
έπί τών ’Εθνικών έπάλξεων, τέκνα
του.
Κυρίαι, Δεσποινίδες, Κύριοι, τάς
άπογευματινάς ώρας τής Κυριακής
τού ΠΑΣΧΑ, 16 ’Απριλίου 1944,
καθ’ 8ν χρόνον ή Χριστιανοσύνη έώρταζε τήν Δευτέραν Άνάστασιν,

’Αριστερά: "Αποψις τού μνημείου τών Α
στυνομικών είς Σουληγίρι Καλαβρύτων.
Κάτω: Ό 'Γπαρχηγός A.II. κ. Τζαβέλλας καταθέτων στέφανον είς μνήμην τών
ήρωϊκών συναδέλφων.

552

τήν καί ’Αγάπην καλουμένην, τά
μίσθαρνα δργανα τοδ σλαυΐκοδ σω
βινισμού, οί έθναπροδόται έκμοκομμουυισταί, οί στυγνοί καί Ανελέητοι,
έδσλοφόνουν άνάνβρως, είς τδ Δεχούνιον Καλαβρύτων, τεσσαράκοντα
δύο (42) ’Αξιωματικούς καί Κατω
τέρους ’Αστυνομικούς. Οί στυγεροί
δολοφόνοι ,μή Αρκεαθέντες είς τού
το, περιέβρεξαν διά βενζίνης τά
κατακρεουργημένα πτώματα, έθε
σαν έπ’ αΰτων πυρ καί τά κατεκρήμνισαν είς τούς άπορρωγας
βράχους.
Τδ στυγερόν, τδ άνόσιον τούτο
έγκλημα είναι δηλωτικδν τού Α
σπόνδου μίσους καί τής λύσσης δι’
ών διεπνέοντο οί μητραλοΐαι κατά
τού ’Αστυνομικού Σώματος, προασπιστοδ, έν τφ έαωτερικφ, τής ’Εθνι
κής τιμής καί ’Εθνικές άκεραιότητος, κατά τήν ζωφεράν έκείνην πε
ρίοδον, έναντίον τής άνιέρου προ
σπάθειας των, δπως ή τρισένδοξος
'Ελληνική ΙΙατρίς καταστή σλαυικδν τιμάριον.
Δέν ήτο δυνατόν ν’ Ανεχθούν οί
στερούμενοι ’Εθνικής αυνειδήσεως,
οί Αρνησιπάτριδες έαμοκομμουνιαταί
δτι ή καρδία τής Ελλάδος, αί Άθήναι, έπαλλεν Ιλευθέρα καί ανε
πηρέαστος άπδ τήν Αντεθνικήν των
μανίαν, χάρις είς τήν άνδρείαν καί
τδ πνεύμα αύτοθυσίας τών μελών
τού ’Αστυνομικού Σώματος, κυριώτερος έκφραστής τής δποίας ύπήρξεν ή τρισένδοξος Μηχανοκίνητος
'Γποδιεύθυνσις, οί θρυλικοί Μπουραντάδες.
Μέγα μερίδιο-; τοδ έκχυθέντος
’Εθνικού αίματος έξεπήγασεν άπδ
τάς άγνώς Έθνικάς, άπδ τάς άπαρασαλεύτως Έλληνικάς καρδίας

τών τέκνων τής ’Αστυνομικής Οικο
γένειας.
’Ιδού, έν, άλλά τραγικόν, δείγμα
τής είς αίμα. προσφοράς τού ’Αστυ
νομικού Σώματος.
Καθ’ δλην τήν Μεγάλην 'Εβδο
μάδα τοδ έτους 1944, τεσσαράκον
τα δύο (42) μάρτυρες ’Αστυνομικοί,
συλληφθέντες τήν Κυριακήν τών
Βαΐων είς Μαύρα Λιθάρια Κορινθί
ας, συνοδοιπόρησαν μετά τού θεαν
θρώπου είς τδν ΓολγοΘάν τής θυ
σίας έν νηστείφ, γυμνητείφ, ποικί
λη δεινοπαθείφ, έξευτελισμφ. Άντέστηααν γενναίως είς τάς άφορήτους πιέσεις, δπως, προδίδοντες τά
Ιδανικά των, ένταχθοΰν είς τάς άντεθνικάς τάξεις τού προδοτικού
ΕΛΑΣ.
Ή θλίψις ήμών, τών έν τή Άστυνομίφ Πόλεων έπιγενομένων, με
τριάζεται άπδ συγκλονιστικόν αί
σθημα ύπερηφαινείας, τδ δποΐον δπερχειλίζει τδ είναι μας έκ τής ’Ε
θνικής θυσίας τών Αειμνήστων συν
αδέλφων. Τδ δλοκαύτωμα ’Εκείνων
έγένετο δι’ ήμάς πεμπτουσία έθνική, ή δποία μάς παρωθή πιεστικώς
είς τά γλαυκά ύψη τής ’Εθνικής
μεγαλωσύνης. Μάς κραταιώνει τήν
πίστιν δπως προσφέρωμεν έαυτούς
εύώδες λαβανωτόν είς τδν θειον
βωμδν τού ’Εθνικού γίγνεσθαι.
Άντλοΰντες διδάνιιατα άπδ τδ
πλήρες θυσιών παρελθόν, άτενίζοντες μέ έμπιστοσύνην τδ έλπιδοφόρον
έθνικδν μέλλον, άποδυόμενοι διηνεκώς είς άγώνα προστασίας τών ’Ε
θνικών δσίων καί τών προγονικών
παραδόσεων, ψάλλομεν δμοδ μέ τδν
’Εθνικόν Βάρδον τήν δπέροχον ώδήν:
"Αν τι; άποθάνη διά τήν

Πατρίδα ,ή μύρτος είναι Φύλλον Α
τίμητου καί καλά τά κλαδιά τής
κυπαρίσσου. .. "Ελληνες, σείς, πώς
ήθελεν άπδ σάς προκριθή άδοξος
Τάφος;».
Πεφιλημένοι Νεκροί, ήρωϊκοί
Συνάδελφοι, Όμνύομεν είς τάς ύριπταμένας είς τδν ίερδν τούτον χώ
ρον σκιάς Σας, δτι ή ύπέροχος θυσία
σας Αποτελεί δι’ ήμάς Αστείρευτου
πηγήν έμπυεύσεως δι’ Αγώνας καί
θυσίας, χάριν τοδ μεγαλείου τοδ
"Εθνους, ύπέρ οδ έγένετο καί τδ !δικόν σας δλοκαύτωμα.
Α ί ω ν ί α Ας ε ί ν α ι ή
Μ ν ή μ η σας».
Τήν 11ην ώραν τής Κυριακής
12.5.1974, πολυμελής Αστυνομι
κή άντιπροσωπεία, ύπό τόν Υ π ο 
διευθυντήν τής Αστυνομίας Πατρών Άστυν. Δ/ντήν Β ' κ. Ίωάννην Γώγον, ώς καί έκπροσώπους
τών λοιπών πολιτικών καί στρα
τιωτικών 'Αρχών, τά μέλη τών οι
κογενειών τών δολσφονηθέντων
'Αστυνομικών, τούς δημοτικούς
καί κοινοτικούς άρχοντας τών πέριξ Δήμων καί Κοινοτήτων, ώς
καί αντιπρόσωπε ίαν τής Ένώσεως συνταξιούχων 'Αστυνομικών
Γιατρών, έτελέσθη Τρισάγιον είς
τό έν Σουληναρίω Καλαβρύτων
Μνημεϊον τών πεσόντων 'Αστυνο
μικών. Έγένετο προσκλητήριον
Νεκρών, κατετέθησαν Στέφανοι
καί ώμίλησεν έπικαίρως ό 'Αοτυνόμος Α ' κ. Διονύσιος Κουρέτας
όστις δ ι’ άκρως συγκινητικών λό
γων άνεφέρθη είς τό διαπραχθέν
ύπό τών έαμοκομμουνιστών στυ
γερόν έγκλημα, έξήρε δέ τήν θυ
σίαν τών πεσόντων τέκνων τής
Αστυνομικής οικογένειας.

Αξιωματικοί των Ε.Δ. καί τών Σ.Α. μέ έπικεφαλής τόν Ύπαρχηγόν Α.Π. κ. Τξαθέλλαν χαιρετούν, κατά
τήν άνόκρουσιν του Εθνικού Υμνου έπί τή 30ηέπετείω τής θυσίας τών 42 άστυνομικών είς Δεχούνιον
Καλαβρύτων.

Μετά άπό συντονισμένος άναΖητήσυλληφθέντες άνευρέθηααν 5 δοχεία μι
κρού μεγέθους πλήρη βενΖίνης καί 1 σεις συνελήφθη ό Πακιστανός Mohamed
Σιδηρά έκλεβε άπό οικοδομές ό Χρυ- πλαστικό μεγάλου μεγέθους περιέχον Yousaf, έτών 25, ό όποιος τήν 12ην ώ
ραν τής 25.4.74 είχεν άσελγήοει θιαίως
οανθόποολος Βοσίλειος, ετών 22, μαΖύ 60 κιλά βενΖίνης.
έπί τού άνηλίκου Γ.Ι. έτών 7 εις διαμέ
Λ
μέ συγγενή του. "Επειτα άπό συντονι
Μετά άπό καταδίωΕι συνελήφθη ό Π. ρισμα τής όδοϋ Πατησίων, ένθα ό παθών
σμένες άνοΖητήσεις συνελήφθη άπό τό
πλήρωμα περιπολικού αυτοκινήτου. Είχε Α., έτών 16, ό όποιος είχε κλέψει τό διέμενεν.
*
**
φορτώσει μέ σίδηρο αυτοκίνητο του Α ύπ' άριθ. 40736 δίκυκλο μοτ/το, τό ό
'Επί τή βάοει δοθέντων χαρακτηριστι
θηναϊκού
Πρακτορείου, τό όποιο καί ποιον άφοΰ έγκατέλειψε έτράπη εις
κών συνελήφθη ό Λαούδης Στυλιανός,
φυγήν.
άνευρέθη.
*
έτών 23, καταζητούμενος ύπό τής Υπη
Λ
**
Καί γυναίκα κλέπτρια αυτοκινήτων. ρεσίας Ναρκωτικών τής Υ.Γ.Α.
Κατά τοϋ Μιχαλοπούλου
Ίωάννου
*
**
έπετέθη ό ναυτικός Βαλιάνος Στυλια Πρόκειται γιά τήν Κέσογλου Εύαγγελία,
Κατόπιν κατοδιώΕεως, έπί τής όδοϋ
νός, έτών 28, καί άφαϋ τόν έτραυμάτι- έτών 28, ή όποια άφήρεσε τό ύπ' άριθ.
σε τού πήρε 1.263 δρχ. Συνελή(ρθη έ 398422 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Συνελήφθη Γ' Σεπτεμβρίου, συνελήφθηααν έπιβαί
νοντες τοϋ παρ' αυτών κλαπέντος αυτο
πειτα άπό καταδίωΕιν ύπό όνδρών τής έπ' αύτοφώρω.
*
κινήτου οί: Π.Π., έτών 18, καί Δούρης
**
Αμέσοι) Δράοεως.
*
Τή στιγμή πού διέρρηΕε τήν προθήκη Αναστάσιος, έτών 27.
**
Αγνωστον δράστην όνεΖήτουν τά τοϋ έπί τής όδοϋ Περικλέους 25 κα
Α
πληρώματα τών περιπολικών αύτοκινή- ταστήματος τών Ά φ ώ ν Παρέντη συνε
ΒενΖίνη άφαιροΰσαν άπό σταθμευμένα
των, ό όποιος έπεχείρησε νά πωλήση τά λήφθη ό Κανέλης Σπυρίδων, έτών 24.
προϊόντα κλοπής. Ό δράστης Μυλωνάς Ο διαρρήκτης έγινε άντιληπτός ύπό τοϋ
Δημήτριος, έτών 24, έπεση,μάνθη καί πληρώματος τοϋ περιπολικού αυτοκινή
συνελήφθη. 'Επ' αύτοϋ άνευρέθηααν 2 του άπό τόν θόρυβον τής θραύσεως τής
βραχιόλια καί 7 δακτυλίδια. Μετά τήν προθήκης τοϋ καταστήματος.
*
**
προσαγωγήν του εις Η ' Παρ)μα 'Ασφα
Κατόπιν καταδιώΕεως συνελήφθη ό
λείας, άνευρέθηααν καί όπεδόθησαν εις
τούς δικαιούχους κλαπέντα κοσμήματα καταζητούμενος ψυχοπαθής Παπασπύρου
άΕίας 200.000 δρχ., περίπου. Ό δρά Ανδρέας, έτών 30, δράστης άνθρωποκτονίας εις βάρος τοϋ πατρός του.
στης ήτο σεσημασμένος.
*
*
**
**
Κατά τό άπό 10.4.74 έως 23.4.74
Μετά άπό καταδίωΕιν, ουνελήφθησαν
οί ΤοπούΖης Απόστολος, έτών 20, καί διάστημα, άνευρέθηααν έπτά αύτοκίνη
Παχίδης Κων)νος, έτών 17, οί όποιοι τα, προσήχθησαν 901 άτομα, ήλέγχθητήν 5.4.74 διέρρηΕσν τόν 'Ιερόν Ναόν σαν 1561 αύτοκίνητα, προσήχθησαν 30
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, παρά τήν γέ έπαϊται καί έβεβαιώθησαν 52 παραβάσεις
φυραν Κολοκυνθοϋς, καί έπεχείρησαν περί θορύβων.
νά διαρρήΕουν τόν 'Ιερόν Ναόν Ά γ .
Αντωνίου καί παρακείμενον περίπτερον.
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

1974

Λ
Κατά τό 15νθήμερο άπό 28.3.74 έως
9.4.74, άνευρέθηααν τά ύπ' άριθ. ΒΑ
5378 καί MB 5566 αύτακίνητα, προσήχθησσν διά διαφόρους αίτιας 588 άτο
μα καί ήλέγχθησον 1233 αύτοκίνητα.
Προσήχθησαν δέκα έπαϊται καί έβεβαιώθησαν 95 παραβάσεις περί θορύβων.

Λ
Τήν 01.50' ώραν τής 10.4.74 συνε
λήφθη ό κλέπτης τοϋ ύπ' άριθ. ΒΟ 6205
Ι.Χ.Ε. αύτοκινήτου Υφαντής Σωτήριος
έτών 23.
Ο Υφαντής διεακέδαΖε σέ
καφετερία τής Πλάκας.

Λ
Μέ βάσει δοθέντα χαρακτηριστικά συ
νελήφθη κατόπιν άναΖητήσεων ό Πακιστανός Abbul Rahud, ό όποιος μέ άλλο
έπίσης Πακιστανό άφήρεσαν μέ τή μέ
θοδο τής άπασχολήσεως 500 δρχ. άπό
τό έπί τών όδών Σάμου — ΜεταΕά περί
πτερο.

Λ
Τό ύπ' άριθ. 186866 ταΕί έκλεψαν
άπό τό Αιγάλεω οί: Κ.Κ., έτών 18, Α.
Α., έτών 15 καί Μ.Δ., έτών 15. Συνελήφθησαν εις τήν λεωφόρον Συγγροϋ ΛογουμιτΖή έπιβαίνοντες τού κλεμμένου
ταΕί.

Λ
'Επ' αύτοφώρω συνελήφθηααν νά άφαιροϋν βενΖίνη άπό τό ύπ' άριθμόν
432844 Ι.Χ.Ε. σύτακίνητο οί: Μ.Κ., έ
τών 19, Μ.Ε., έτών 21 καί Β.Σ., έτών
22. Εις τό ύπ' άριθ. Β08132 Ι.Χ.Ε. αυ
τοκίνητο έπί τοϋ όποιου έπέβαινον οί
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αυτοκίνητο oi Άποσπόρης Ιωάννης, έ
τών 21, καί Διονυοόπουλος Δημήτριος,
έτών 24. Έπί τού ύπ' άριθ. ΒΗ 5822
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, έπί τοϋ όποιου έπέβαινον, άνευρέθησαν πλαστικά δοχεία
πλήρη βενΖΙνης.
Κστεδιώχθη καί συνελήφθη ό Κ. Π.,
έτών 20. Οΰτος είχε άφαιρέσει έκ τής
άδοϋ Αγίας Ζώνης τό ύπ' άριθ. 52435
δίκυκλο μοτοποδήλατο.
*
**
Κατά τό 15θήμερον άπό 24.4.74 έως
7.5.74, άνευρέθησαν τέσοαρα αυτοκίνη
το, προοήχθηοαν 884 άτομα, ήλέγχθηοαν 1639 αυτοκίνητα, προοήχθηοαν 15
έπαϊται καί έβεθαιώθησαν 111 παραβά
σεις περί θορύβων.

Μην ι αί α ά π ό δ ο σ ι ς τής 'Υποδ/νσεως ’Αμ έ σ ο υ Δράσεως, μηνός ’Α π ρ ι λ ί ο υ 1 9 7 4 , συγκρινομένη μετά
τής τοιαύτης τοϋ ίδιου μηνός π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς έ τ ο υ ς .
Ar_:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

.1 2 2 4 .
391
2

t Τ ρ α υμ α τισ μ ο ί έζ α υ τ ο κ ιν ή τω ν ..
’Εκτυφλω τικά φώτα............................
Σ υμμετοχή άνηλίκω ν ε ί ς τ ε χ ν . π α ί γ ν ι α . .
Ε π α ιτ ε ία - ’Α λ η τ ε ία ..........................................
Ο ίκ ο δ ο μ ικ α ί π α ρ α β ά σ ε ι ς .................................
Σ τέ ρ η σ ις ά δ ε ία ς Ι κ α ν .δ δ η γ ο ΰ .....................
"
"
κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς.....................
^ α τ α γ γ ε λ ία ι κλοπών - δ ια ρ ρ ή ξ εω ν............
Διάφορα π λ η μ μ ε λ ή μ α τ α ................. ..

.1 2 2 2 .
389
2

1
2
13

30
33

350
35

275
14

Σ ύ ν ο λ ο ν
795
743
ΒΓ__ΠΤΑΙΣΙ_;ΑΓΑ2.
Μηνύσε_ΐ£ - Συστάσε_ΐ£ - Μηνύσε_ΐ£ - Συστάσε ις
ϊ) Υ περβολική τ α χ ΰ τ η ς ...................
111
2
107
2 ) Π α ρα βίασ ις λω ρ .κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς.
27
894
39
895
3)
έρυθρών σημάτων.
146
77
167
150
4)
"
ά π α γ .π ιν α κ ίδ ω ν ..
100
754
120
826
5) Παράνομος σ τ ά θ μ ε υ σ ις ..............
803
2 .5 4 4
848
2 .6 5 7
6) ^αυσαύρι
2
10
367
535
7) "Ασκοπος ν ρ η σ ις ήχΑό ρ γ ά ν ω ν ..
14
15
9) Θόρυβος αποσιω πτ)τήρος. . . . . .
17
19
9) Δ ια τ ά ρ α ζ ις κ ο ιν ή ς η σ υ χ ία ς ..
140
182
10)
"
( έ ν τ ο ς κ α τ ο ικ ιώ ν )
294
272
11)
(Π αραβάσεις π ε ρ ί κ α θ α ρ ιό τη το
22ς
348
25
273
12)
'Α θ ε ώ ρ .ά δ ε ια ι ικ α ν .δ δ η γ ο ΰ .. . 1
367
392
5
13) Σ τ ε ρ ο ύ μ .ά δ ε ία ς κ υ χ λ .μ ο τ /τ ο υ
1
24
5
73
14) Δέν έφ ερον ά δ ε ια Ιχ α ν ό τ η τ ο ς
7
397
7
556
15) "
"
" κυ κλο φ ο ρ ία ς
2
344
3
430
16)
"Εφερον Υ περ αρ ίθμ ο υ ς.
6
1 .0 9 4
17) Σ τέρ η σ ις φ ω τισμού.....................
1
1 .239
18) Δ ιά φ .π α ρ α β .ε Ις β α θ .π τα ίσ μ α το ς
3 .2 1 8
22
65
7 .3 6 9

-

-

_
_

-

-

Σύνολον
12.072
1 .3 5 4
ΣΥΤόΒΑϋΊ
772
Σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ις μέ Ι λ ικ ά ς ζ η μ ία ς ............
1 .6 2 6
Ε π ε ι σ ό δ ι α . . . . . ............................................
Ε λεγχο ς Κέντρων τ ε χ ν .π α ιγ ν ίω ν ..........
80
Μ εταφοράί α ίφ ν .π α θ ό ντω ν ε ι ς Σ .Α .Β .
708
Π ερ ισ υ λ λ ο γα ί ο ίν ο φ λύγω ν........................
114
#Προσαγωγαί άτόμων έκ δ ι α φ . α ί τ ι ω ν . . 2 .0 3 6
Α ν εύ ρ εσ ις κλσπέντω ν όχημάτω ν............
47
Π υρκαΓ αί..........................................................
65
Παράπονα ίδ ιω τω ν ........................................ 2 .2 8 6
10)
^Π λή μ μ υ ρ α ι................................................
11)
ΜΕ λ ε γ χ ο ι α Υ τοκινή τω ν................ 2 .9 8 4
12) Διάφορα συμβάντα........................................ 8 .9 5 3

1 .4 6 9

r;

,

Σύνολον
13) Αναφοραί δ ι άσκοπον χ ρ ή σ ιν ή χ η τ ικών όργάνων κ α ί έναλλαγή λω ρίδω ν.
Γ ε ν ικ ό ν Σύνολον

_
_

14.5 3 5
793
61
649
121

2 .0 5 8
35
54
14
1 7 .9 6 8

1 9 .685

2 1 .7 3 9

1

5

3 3 .9 0 7

38.491

, ’Εχλήθημεν δ ιά παροχήν β ο η θ ε ία ς ε ί ς τό τηλέφωνον ” 100" ε ί ς 1 3 . 3 5 4 π ε
ρ ιπ τ ώ σ ε ις έ ν α ν τ ι 1 3 .1 6 7 περιπτώ σ εω ν Ιδ ίο υ μηνός π α ρ ελθό ν το ς έ τ ο υ ς · ’ Ε ν ’Αθήνα ις τη ;3η ΜαΤου 1974
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ΑΝΤ.ΜυΥΝΤΖΟΪΡΗΣ
Α σ τυνομ ικός Δ/ν·ηής Βί

ΑΡΑΣΙΠΙ
Την 18ην ώραν τής 10-5.74 δ Διοικητής
’Αμέσου Δράσε ως κ. Μουντζούρης, οί άξ/
κοί καί άπαντες οί υπάλληλοι τής Ύποδ/ν
σε ως παρηκολούθησαν είς τδ ΙΙλανητάριον
έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ παράστασιν με
θέμα τήν έναλλαγήν τών έποχών τοΰ έτους.
Τούς Αστυνομικούς έξενάγησεν ή κυρία
Λέλα Βερεκέτη. Είς τας φωτογραφίας χα
ρακτηριστικά στιγμιότυπα.
V ________________ ___ __________________
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Φ Ω Τ Ο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
των

ήμερων

1. Ό Άρχηγδς Α.Π. κ. Μιχελής δμιλών κατά τήν δρκωμοσίαν τώ/ νέων Αστυφυλάκων τήν 11.5.74. (Σχετικώς έν
σελ. 558). 2. Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό τήν αι
μοδοσίαν των μαθητών των ’Αστυνομικών Σχολών. (Σχε
τικώς έν σελ. 558). 3. Ό Άστυν. Δ/ντής Κερκύρας κ.
Ντζιώρας δμιλών, κατά τήν συγκέντρωσιν φιλόζωων κα-
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πού

πέρασαν

τοίχων τής πόλεως τήν 28.5.74.
(Σχετικώς έν σελ.'
561). 4. Έ ν τφ πλαισίψ κυκλοφοριακής αγωγής τοΟ
κοινού ή Τροχαία ’Αθηνών πραγματοποιεί, κατά πυκνά
διαστήματα εξορμήσεις εις Σχολεία, οργανισμούς κλπ.
Εϊς τήν φωτογραφίαν δ Τπκστυνόμος κ. Καραντώνης εις
σχετικήν δμιλίαν.
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Ήκόη^ώσεις εις ζάς £χο^ ά ς 'έΚσϊννομίας

Τ

ΗΝ 10ι>ν ΩΡΑΝ τής 11.5.74
έν τψ προαυλίω τής Σχο
λής Ύπαστυνόμων, καταλλήλως
πρός τοϋτο διακσμηοθέν, έλαβε
χώραν έν έπιοημάτητι ή όρκωιμοσία 351 νέων δοκίμων 'Αστυ
φυλάκων, τοϋ 248ου 'Εκπαιδευ
τικού Τμήματος τής Σχολής.
Κατ' αυτήν, παρέστησαν ό 'Αρ
χηγός τοϋ 'Αστυνομικού Σώμα
τος κ. Σπυρίδων Μιχελής, ό Διοι
κητής τών Σχολών, 'Aoruy. Δ/ν
τής Α ' κ. 'Ιωάννης Ποπσχρίστου
οί καθηγηταί τής Σχολής 'Αστυ
φυλάκων καί οί ΆΕ/κοί τών Σχο
λών Αστυνομίας Πόλεων.
Οί νέοι βλαστοί τού 'Αστυνομι
κού Σώματος κατά τήν όρκωμοσίαν των έπλαισιοϋντο υπό τών
μαθητών τών Σχολών Ύπαστυνόμων καί Ύπαρχιφυλάκων.
Ευθύς μετά τήν όρκωμοσίαν, ό
Διοικητής τών Σχολών, δΤ έμπεριστατωμένης ήμερησίας διαταγής
του, έκάλεσε τούς νεοκστσταγέντας, όπως άποδώσουν τήν δέου
σαν προσοχήν εις τήν έν τή Σχο
λή έκπαίδευσίν των, προκειμένου
νά έμπλουτίσουν τάς γνώσεις των
καί άνταποκριθσϋν έπαΕίως εις τό
λειτούργημά των, έπ' ώφελεία
τών ίδιων, τής υπηρεσίας, τής
κοινωνίας καί τής Πατρίδος γενι-

κώτερον, τονίσας ιδιαιτέρως πρός
αύτούς, ότι οί οιωνοί, μεθ' ών ει
σέρχονται εις τό Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων, τυγχάνουν
λίαν εύνοϊκοί, υπό τήν σκέπην
τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως, ήτις διησφάλισεν εις
τό Κράτος τήν άσφάλειαν καί τήν
γαλήνην.
Μετά τούτα, ό κ. Αρχηγός τού
Σώματος, άνελθών εις τό βήμα,
έχαιρέτιαε τήν είσοδον τών νέων
έλληνοπαίδων εις τήν ’Αστυνομι
κήν οικογένειαν, άπηύθυνε πρός
αύτούς συστάσεις καί πρατρσπάς,
έπέατησε τήν προσοχήν των εις
τήν έπιδίωΕιν τής άρτιας έπαγγελματικής των κατορτίσεως καί
έκάλεσεν άποντας, δπως συμβά
λουν εις τό ύπό τής ’ Εθνικής Κυβερνήσεως έπιτελοϋμενον έργον
τής έθνικής αναδημιουργίας τής
Χώρας.
Έν συνεχείς, ό κ. ’Αρχηγός
διένειμε πρός αύτούς έκπαιδευτικά βοηθήματα καί ήκολούθησε
μικρά δεΕίωσις τών παρισταμένων παραγόντων έκπαιδεύσεως,
καθ’ ήν, παρόντος καί τού κ.
Αρχηγού, άντηλλάγησαν ίδέαι,
άπόψεις καί προετάθησαν μέθοδοι
άφορώσαι εις τήν έκπαίδευσίν, εις
δέ τούς άρκιοθέντας προσεφέρ-

3 1 όχεων

θησαν άναψυκτικά.
Λ
Ν ΤΩ Π ΛΑΙΣΙΩ τού έορτασμοΰ τής Παγκοσμίου Ημέ
ρας Υγείας τοϋ Ελληνικού Ε ρυ
θρού Σταυρού, ή όποια έχει ώς
σύνθημα τήν έθελοντικήν αιμοδο
σίαν, ή Αστυνομία Πόλεων, συ
νεχίσου σα τήν άνθρωπιστικήν της
δραστηριότητα, έλαβεν έμπράκτως μέρος εις τόν έορτοσμόν,
διά τής προσφοράς αίματος ύπέρ
τών πασχόντων.
Οΰτω, τήν 10ην ώραν τής 14.
5.74, έν τή σίθούσει τελετών τής
Σχολής Ύπαστυνόμων, έγένετο
σεμνή τελετή, καθ’ ήν ώμίλησε
πρός τούς μαθητάς τών Σχολών
Ύπαστυνόμων, Ύπαρχιφυλάκων
καί Αστυφυλάκων, παρουσίς τού
Ύπαρχηγοϋ Αστυνομίας Πόλεων,
κ. Βασιλείου ΤΕαβέλλα, τοϋ Διοικητοϋ τών ’Αστυνομικών Σχολών,
'Αστυν. Δ/ντοϋ Α '
κ. Ίωάννου
Παποχρίστου, τοϋ Ύγειον. Ά Ε /
κοϋ τών Σχολών, Άστυν. Δ/ντού
Β ' κ. Κων/νου Τεοπούλου, τού
Διευθυντού Τύπου τού Ε.Ε.Σ., κ.
Κορνηλίου Άγγελίδη καί τών Ά ·
Ειωματικών τών Σχολών, ό Καθη
γητής κ. Όρέστης Λουρίδης, έΕάρας τό πολύπλευρον έργον τών
‘Αστυνομικών Υπαλλήλων, οϊτι-

Ε

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου Από τήν έπίσκεψιν τών Δοκίμων Ύπαστυνόμων εις τό Σικιχρίδειον

Ιδρυμα.

I

V
νες δίδουν έμπρόκτως τό παρόν
εις πάσαν έκδήλωσιν.
Έν συνεχεία, οί Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, Ύπαρχιφύλακες καί 'Α 
στυφύλακες, προσελθόντες εις τό
συσταθέν έν τη Σχολή πρός τού
το συνεργεϊον του 'Ελληνικού 'Ε
ρυθρού Σταυρού, προσέφερον αί
μα διά τήν σωτηρίαν άσθενούντων συνανθρώπων μας.
Λ
X
ΗΝ 10.30' ΩΡΑΝ τής 10.
* 5.1974 οί δευτεροετείς δό
μοι Ύπ αστυνόμοι, μέ έπικεφαλής
τόν Διοικητήν τής Σχολής, Άστ.
Δ/ντήν Α ' κ. Ίωάννην Παπαχρίστου, καί τούς Αξιωματικούς
έκπαιδευτάς των έπεοκέφθησαν
τό Σ IΚ IA ΡI ΔΕ ΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Α
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ.
Τούτους ύπεδέχθη καί ένημέρωσε περί τής άποστολής τού Ιδ ρ ύ 
ματος καί τού έν αύτώ συντελουμένου έργου, τούτέστιν τής προσ
αρμογής πρός τός βασικός άρχάς
τής κανονικής διαβιώσεως τών έν
τώ Ίδρύματι εισερχομένων άναΕιοπαθούντων 'Ελληνοπαίδων, ό
Διευθυντής τού Ιδρύματος, Καθηγητής κ. Φωτάκης Νικόλαος.
ΟΙ Δόκιμοι Ύποστυνάμσι προσ
έφερον εις τός νεαρός ταύτας
ύπάρίεις δέματα μέ διάφορα δώ
ρα καί πολλήν άγόπην καί άνθρωπισμόν κατά τήν διάρκειαν τής
μετ' αύτών έπικοινωνίας των, διερμηνεύοντες οϋτω τό αισθήματα
άγάπης καί στοργής τής ’Αστυνο
μίας πρός τήν κοινωνίαν.

Τ ΗΝ 10.30 ΩΡΑΝ τής 3.5.
* 1974, οί πρωτοετείς Δόκικιμοι Ύπαστυνόμοι, μέ έπικεφαλής τόν Διοικητήν τής Σχολής,
Άστυν. Δ/ντήν Α ' κ. Ίωάννην
Παπαχρίστου,, καί τούς ΆΕ/κούς
έκπαιδευτάς των έπεοκέφθησαν
τήν έν τή Εθνική
Πινακοθήκη
"Εκθεσιν Πινάκων Ελλήνων Ζω
γράφων τού 19ου αίώνος τής
Σχολής Μονάχου.
Τούτους ύπεδέχθη καί έΕενάγησεν ό Διευθυντής τής Εθνικής
Πινακοθήκης, κ. Παπαστάμου Δημήτριος.
Κατ' αύτήν, παρεσχέθη εις τούς
Δοκίμους ή εύχέρεια νά άποθαυμάσουν τήν πρόοδον καί τήν διάκρισιν εις τάς καλάς τέχνας τών
Ελλήνων Ζωγράφων, ΓύΖη, Λύ
τρα, Βολωνάκη καί Ίακωβίδη.

X ΗΝ 2, 3 και 4 Μαίου έ.έ.
* διεξήχθπ τό πρωτάθλημα
σκοποβολής τών Παραγωγικών
Σχολών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτων 'Ασφαλείας τού έτους
1974, εις τό όποιον συμμετείχε
καί ή Σχολή 'Αστυνομίας Πόλεων.
Καθ' δλην τήν διάρκειαν τών
άγώνων έπεδείχθη ύφ’ άπάντων
τών σκοπευτών τών συμμετοσχουσών Σχολών άθλητικόν πνεύμα
καί εύγενής άμιλλα.
ΈΕ έπόψεως άποτελεσμάτων, ή
σκοπευτική όμάς τής Σχολής Ύ -

παστυνόμων έπέτυχε τάς κάτωθι
διακρίσεις:
α)

'Ατομικός:

— Πολεμικόν Τυφ. Βολή άκριβείας Δοκ. Ύπαστ. ΚΩΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑλεΕ. 3ος
— Πολεμικόν Τυφ. Βολή ταχεία
Δοκ. Ύπαστ. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
'Ιωάννης 3ος.
β)

’Ο μ α δ ι κ ό ς :

— Τυφ. 0,22 όρθίως Σκοπευτι
κή όιιάς Σχολής Ύποστυνάμων
3η.
— Τυφ. 0,22 γσνυπετώς Σκο
πευτική όμάς Σχολής Ύπαστυνόμων 3η.
— Πολεμικόν Τυφ. Βολή ταχεία
Σκοπευτική όμάς Σχολής Ύοαστυνόμων 3η.
-Περίστροφον 0,38 SPECIAL
Σκοπευτική όμάς Σχολής Ύπαστυνόμων 3η.
Α Π Ο 16.30 - 19.00' ΩΡΑΝ
”
τής 24.5.74 εις τό Στάδιον
Καραϊσκόκη έτελέσθησαν οί έτήσιοι άγώνες στίβου τών Παραγω
γικών Σχολών Ε.Δ. καί Σ.Α., τών
όποιων ή όργάνωσις ήτο όνατεθει-"
μένη εις τήν Σχολήν ΆΕ/κών 'Α 
στυνόμος Πόλεων.
Παρέστησαν ό 'Αρχηγός τού
Άστυν. Σώμστος, κ. Σπυρίδων
Μιχελής, οί Διοι,κηταΙ Στρατιωτι
κής Σχολής Εύελπίδων, Ύποστράτηγος κ. Κυριακόπουλος Θε

ίους αγώνας στίβου τών Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ. καί Σ.Α. παρηκολοΰθηυαν πολλοί έπίσημσι καί πλήθος φιλά
θλων. Είς τήν φωτογραφίαν δ 'Αρχηγός Α.11. κ. Μιχελής κχί οί Δισικηταί τών Σχολών είς τάς κερκίδας τοΰ Σταδίου
Κχραϊσκακη.

1

Εις τάς φωτογραφίας μερικά έκ τών προβληθέντων slides κατά τήν δμιλίαν. ’Εξ αριστερών: 1) Χώραι έξαγωγής
καννάβεως είς τήν Εύρώπην. Μαράκον (Α), Λίβανος (Β), Πακιστάν (C ), Νεπάλ (D ). Μόνον τό έτος 1969 κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν 1.900 τόννοι κανάβεως. 2) Συνήθως οί τοξικομανείς δέν λαμβάνουν μέτρα άποστειρώσεως
των συριγγών. Τά αποτελέσματα είναι έμφανή. 3) Είς τό Νεπάλ πωλείται κάνναβις εις 8λα τά είδη της. Αύτό εξηγεί
καί τήν παρουσίαν έκεϊ πολλών χίππυς, οί δποίοι άγοραΐζουν καί μεταπωλοΟν είς άλλος χώρας, ττρός κάλυψιν των
έξόδων των. Είς τήν εικόνα διακρίνεται δ χίππυς εις τδ δεξιόν είς ένα χώρον πωλήσεως καννάβεως. 4) Τά φύλλα τής
κόκας αυλλέγσνται διά τών χειρών. Είς τήν εικόνα χωρικός τοΟ ΙΙεροΟ, τήν ώραν τής συλλογής. Συμβαίνει κατά κά
ποιον τρόπον, δ,τι καί είς τάς χώρας τής Ασίας μέ τήν συλλογήν τών φύλλων τοΟ τείου.

πης, τής Ασίας καί τής 'Αφρικής,
καί ώς έκ τούτου τόν σοβαρώτατον διαμετοκομιστικόν στόχον
του λαθρεμπορίου ναρκωτικών,
φυσικής κυρίως προελεύσεων είς
ά περιλαμβάνονται τά προϊόντα
τοΰ οπίου καί τής καννάβεως, άτινα διαίκινοϋνται έκ τών χώρων
παραγωγής των, ήτοι 'Εγγύς καί
Μέσης 'Ανατολής, μέ προορισμόν
τάς χώρας τής Δυτικής Ευρώπης
κσί τής 'Αμερικής.
Δέν πρέπει, όθεν, νά ύποτιμάται ό κίνδυνος τής έξωθεν εισβο
λής τοϋ έθισμοϋ τών νέων είς τά
παντοειδή ναρκωτικά. Έπιπροσθέτως, πρέπει νά ληφθη ύπ' όψιν,
ότι ύπάρχει μία τεράστιο ύπερπαραγωγή τών φυσικών ναρκωτικών,
ή όποια άσκεϊ σοβαρόν πίεσιν έπί
τής άνθρωπίνης κοινωνίας, πρός
τόν σκοπόν τής διαβέοεως αύτής
καί πορισμοό υπέρογκων κερδών.
Ώ ς παράδειγμα τούτου άνοφέρεται ότι, ένώ ή έτησίσ παραγωγή

τού άπίου διά φαρμακευτικούς
σκοπούς άνέρχεται είς 900 τόννους, ή παράνομος τοιαύτη υπερ
βαίνει τούς 1.200 τόννους.
Ή τεχνολογική έΕέλιΕις έχει
αύξήσει τήν ικανότητα όλων τών
ανθρώπων καί έπομένως καί τών
εγκληματιών. Ή άνάπτυΕις τών
συγχρόνων μέσων μεταφοράς συνετέλεσεν είς τήν έπινόησιν με
θόδων διακινήσεως τών ναρκωτι
κών καί τήν όργάνωσιν τής λα
θρεμπορίας αύτών. Τυγχάνουν πα
σιφανείς αί δυσκολίαι τών διωκτι
κών άρχών διεθνώς είς τήν άντιμετώπισιν τής λαθρεμπορίας ναρ
κωτικών. Τάς δυσκολίας αύτάς έπαυΕάνει καί ή ιδιομορφία τοΟ άδικήματος τών ναρκωτικών. 'Ενώ
είς τά κοινά έγκλήμστα, ώς τάς
κλοπάς, ληστείας, προσβολάς κα
τά τής Ζωής καί τά παρόμοια, ύπάρχει τό θύμα, τό όποιον δύναται πολλόκις νά περιγράψη τόν
δράστην, ένώ είς τά αύτά άδική-

μοτα έγκαταλείπονται σχεδόν πάν
τοτε ίχνη τού δράστου καί τών
ύπ' σύτοϋ τελεσθεισών έγκληματιικών πράξεων, τά όποια διευκο
λύνουν τήν έξιχνίασιν αύτών, είς
τάς περιπτώσεις ναρκωτικών δέν
ύπάρχει θύμα μέ τήν νομικήν έν
νοιαν τής λέξεως, άλλά θύμα μέ
τήν ήθικήν καί παθολογικήν έν
νοιαν. 'Επίσης, ούδέν αποδεικτι
κόν στοιχεϊον ύπάρχει, τό όποιον
οί ειδικοί θά ήδύναντο ν' άναλύσουν. Ή μόνη δυνατή άνάλυσις
θά έπιβεβαιώση, έάν μία ύποπτος
ούσι'α είναι ναρκωτικόν ή όχι' καί
έάν ναι, πιθανόν νά προσδιορίση
τήν προέλευσίν της. Ούδέν άλλο.
Μέ άλλος λέΕεις δέν ύπάρχει
κανείς παροπονούμενος. Ούδείς
παραπονεϊται είς τήν 'Αστυνομίαν,
ότι δέν έχει όγοράσει όλίγα γραμ
μάρια άπίου ή έχει καπνίσει κά
ποιο ναρκωτικόν, διότι όλοι είναι
συνένοχοι έπί τοϋ αύτοϋ έπιπέδου.

Μία ακόμη σειρά έκ τών προβληθέντων slides. ’Εξ άριστερών: 1) Μηχανή παραγωγής ίισκίων αμφεταμίνης. Παρά
γει 2.000 δισκία ώριαίως. 2) Λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Ή εύρόχωρη ένδυμασία τού ναυτικού τής φωτογραφίας μας
είναι παραγεμισμένη μέ ήρωΐνην. 3) Ξήρανσις ρητίνης καννάβεως είς πρωτόγονον φοόρνον, δστις διακρίνεται είς τό
βάθος τής είκόνος. 4) Άπό τήν έκστρατείαν, κατά τών ναρκωτικών είς τήν Ν.Α. ’Ασίαν. Είς τήν άφίσαν άναγράφεται
«Σήμερα καπνίζεις, αύριο πεθαίνεις». 5) 'Ομοίως άπό τόν πόλεμον έναντίσν τών ναρκωτικών, είς χώρας, δπου ή διάδοσίς των άποτελεΐ έθνικόν πρόβλημα. Είς τήν άφίσαν δ τοξικομανής βλέπει τΐ τόν άναμένει, τδ φέρετρον δηλαδή, τό
δποΐον κάποιος άλλος σύρει είς τό βάθος τής είκόνος.

μιστοκλής, Σχολής 'Ικάρων, ΤαΕίαρχος κ. Φωκίων Φωτιάδης —
Νεγρομπόντης, Σχολής ΆΕ/κών
Χωρ/κής, ΤοΕίορχος κ. Πλάτων
Θεάδωρόπουλος, Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Πλοίαρχος κ, Βα
σίλειος Χαρλαύτης, Σχολής ΆΕ /
κών Άστυν. Πόλεων, Άστυν. Δ/ν
τής Α ' κ. 'Ιωάννης Παπαχρίστου,
Σχολής ΆΕ/κών Πυρ/κοϋ Σώμα
τος, κ. Άνδρέας Κατσούλας, ό
Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς
Άστ. Δ/ντής Α ' κ. Θεοχαρόπουλος Παύλος, ό Ύπ/ντής τής Αστ.
Δ/νσεως 'Αθηνών, Άστυν. Δ/ντής
Α ' κ. Λαδιάς Κων)νος, ύποδιοικητοί τών Σχολών, άντιπροσωπεϊαι τών Αρχηγείων 'Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας,
ό Πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ, κ. Γε
ώργιος Μαρσέλος μετ' άλλων πα
ραγόντων τού Ελληνικού 'Αθλη
τισμού, καθηγηταί τών Παραγω
γικών Σχολών, ΆΕ/κοί, μαβηταί
καί πλήθος προσκεκλημένων ιδιω
τών.
Τήν παρέλασιν τών άθλητών
ήκολούθησε παράτοΕις, έπαρσις
σημαίας, έκφώνησις τού όρκου
καί κήρυΕις ένάρΕεως τών άγώνων ύπό τού κ. Αρχηγού 'Αστυ
νομίας Πόλεων.
Οί άγώνες διεΕήχθησαν έν όπολύτω τάΕει καί εύγενεϊ άμίλλη
καί καθ' όλην τήν διάρκειάν των
οί νέοι δόκιμοι άΕ/κοί, μέ τήν ύπέραχον έιμφάνισίν των, μετέφερον τούς θεατάς εις τά γυμναστή
ρια καί τάς παλαίστρας τής κλασ
σικής έποχής καί ένέπνευσαν εις
ούτούς συναισθήματα έθνικής άσφαλείσς καί ύπερηφονείας.

Ή όργάνωσις καί τέλεσις τών
άγώνων έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίος, χάρις εις τήν συντονισμένην προσπάθειαν τών άΕιωματιικών τής όργανωτρίας Σχολής,
καθαδηγομμένων ύπό τού Διοικητοΰ ταύτης, Άστυν. Δ/ντοϋ Α ’ κ.
Ίωάννου Παπαχρίστου, άποσπάσοσα τήν προσοχήν καί τά ευμε
νή σχόλια πάντων τών παρισταμένων.
*
**
Ή 'Υπηρεσία Ένημερώσεως 'Ε
νόπλων Δυνάμεων, έν τώ πλαισίω
άναπτύΕεως δημοσίων σχέσεων
μετά τών λοιπών 'Υπηρεσιών καί
έν τή προσποθεα της όπως παράσχη ψυχαγωγίαν εις τούς άΕιωματικούς καί όπλίτας τών Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμά
των Ασφαλείας, άπέστειλε τάς
άπσγευματινάς ώρας τής 27.5.74
τό μουσικοκαλλιτεχνικόν συγκρό
τημα τού Ραδιοφωνικού Σταθμού,
της, ύπό τόν έκλεκτόν καί λαο
φιλή καλλιτέχνην κ. Ήλίαν Καραμανέαν καί έκράτησε καλλιτε
χνικήν συντροφιάν εις τούς Ά Ειωματικούς καί Μαθητάς τών
Σχολών τής Αστυνομίας Πόλεων.
Ή έκδήλωσις έστέφθη ύπό
πλήρους επιτυχίας καί ό ένθουσιααμός καί τό κέφι τών Δοκίμων
Ύπαστυνόμων, Ύπαρχιφυλάκων
καί Αστυφυλάκων, διετποήθησαν
αμείωτα μέχρι πέρατος τού καλ
λιτεχνικού προγράμματος, δι' ό
καί ή Διεύθυνσις
Αστυνομικών
Σχολών άπηύθυνε τάς θερμός της
ευχαριστίας ποός τήν Υ.ΕΝ.Ε.Δ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ύπαστυνόμος Α"

3 \έ α ά α ο tag STdzpaq
Ό Ύπαρχηγός τής Αστυνομί
ας, κ. Βασίλειος ΤΖαβέλλας, άφιχθείς εις Πάτρας ϊνα παραστή
εις τάς ύπό τής Αστυνομικής
Διευθύνσεως προγραμματισθείσας
έκδηλώσεις, έπί τή 30ή έπετείω
άπό τού αφαγιασμοΰ εις Δεχούνιον Καλαβρύτων (42) ΆΕιωματικών καί Κατωτέρων Αστυνομι
κών, έσχε συνεργασίαν έπί ύπηρεσιακών θεμάτων μετά τού Α 
στυνομικού Δ)ντοϋ κ. Αγγέλου
Ντόντου, ένήργησε δέ συγκέντρωσιν τού συνόλου τών κ.κ. ΆΕιωματικών τής Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, ώς καί άντιπροσωπειών κατωτέρων Αστυνομι
κών.
Ό κ. Ύπαρχηγός άπηύθυνε
παραινέσεις, έπί τώ τέλει λυσιτε
λούς, άψογου καί άρτιας έπιτελέσεως τού άνοτιθεμένου εις τήν
Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών
έργου, Αστυνομικού ένδιαφέρσντος.
Ε π ' εύκαιρία τής έν Πάτραις
άφίΕεώς του, ό κ. Ύπαρχηγός
τής Αστυνομίας έπεσκέφθη έθιμοτυπικώς τόν κ. Νομάρχην Ά χαίας, τόν κ. Δήμαρχον Πατρέων
καί λοιπούς έκπροσώπους τών
Υπηρεσιών τής Πόλεως Πατρών,
μεθ' ών είχεν έγκάρδιον συνεργα
σίαν.

Ά πό τήν έπίακεψιν τών δευτεροετών Ύπαοτονόμων εις τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην.
Διακρίνονται δ Διοικητής τών
Σχολών κ. Ιίχπχχρίοτου, ό Δ/ντής τής ’Εθνικής Πινακοθήκης κ. ΙΙκπχστχμου χξ/κοί τής Σχολής καί Δόκιμοι

Τπαστ ννόμοι.

3Sea άωό την ΖΚέρκνρα
Τ

ΗΝ 28ην Μ Α ΊΌ Υ είς τήν
Λέσχην τής 'Αστυνομικής
Δ/νσεως Κέρκυρας καί παρουσία
τού Νομάρχου, τοϋ Δημάρχου,
τοϋ Στρατιωτικού Διοικητού, τού
Άστυν. Δ/ντού καί άλλων έπισήμων έλαβε χώραν συγκέντρωοις
φιλοΖώων κατοίκων τής Κερκύρος, κατά τήν όποιαν, ύπό τού
Άστυν. Δ/ντοϋ κ. ΝτΖιώρα, διενεμήθησαν εις τούς Κερκυραίους
άμαίηλάτας καλύμματα προστασί
ας τών ίππων άπό τά κρύο, τή βρο
χή, τήν υγρασία καί τις άλλες δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες. Τά
καλύμματα προσέφερε ή έκ τών
μελών τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής έν Άθήναις Εταιρείας
Προστασίας τών Ζώων κ. Μενά
για. ΕΙς τόν κ. ΝτΖιώραν άπεστάληοαν πρός διανομήν ύπό τού έ.
ά. 'Αρχηγού τής 'Αστυνομίας Πό
λεων καί τ. Υπουργού κ. Δημ.
Βρονσπούλου. όστις τυγχάνει καί
πρόεδρος τής 'Εταιρείας Προστα
σίας τών Ζώων. Πρά τής διανο
μής, ώμίλησε ό πρόεδρος τής
Κερκυραϊκής 'Εταιρείας Προστα
σίας τών Ζώων κ. Μπσγδάνος, ό
όποιος έΕήρε μεταξύ τών άλλων
τά ιδιαίτερον ένδιαφέρον τού κ.
Βρανοπούλου διά τήν Κέρκυραν
γενικώς, τής όποιας ύπήρξεν κα
τά τά παρελθόν 'Αστυνομικός Δ/
ντής. 'Εν συνεχεία έλαβε τόν λό
γον ό 'Αστυνομικός
Δ/ντής κ.
ΝτΖιώρας, όστις μεταξύ τών άλ
λων άνέφερε καί τά έξής χαρα
κτηριστικά:
*

«'Ένα.ς έκ των διακεκριμένων
καί έξόχως τιμησάντων καί τιμώντων τδ Σώμ*κ τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, ’Αρχηγός έν αποστρατεία
αύτής, δ κ. Αημ. Βρανόπουλος, 6
διατελέσας κατόπιν καί 'Υπουργός
Συγκοινωνιών, δστις είναι πρόε
δρος τοδ Πανελληνίου Σωματείου
Προστασίας τών ζώων, μέ παρβκάλεσε νά έμφανισθ® καί έγώ ένώπιόν σας κατά τήν ώραν αύτήν καί
νά συμβάλω κατά τό δυνατόν είς
τήν έιπιτυχίαν τής σημερινής έκδηλώσεως τής διανομής 27 καλυμμά
των είς τούς ίδιοκτήτας άμαξηλάτας Ισαρίθμων ίππων κατοίκων τής
φιλτάτης πόλεως Κερκύρας, τά ό
ποια προσεφέρθησαν ύπό έριτίμου
κυρίας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
τής έν Άθήναις Εταιρείας Προ
στασίας τών ζώων, τής Κας Αίκατ.
Μενάγια, κατοίκου όδοΟ Σισμάνογλου 11, Παλ. Ψυχικού ’Αθηνών.
Άνταποκρινόμενος είς τήν ώς
άνω έντολήν τοΰ ρέκτου καί παλαι
μάχου άξιωματούχου τής ’Αστυνο

μίας, έκ τών πλέον δέ έπιλέκτων
καί λαμπρυνάντων αΰτό ήγετών τοΰ
Σώματος, έκρινα σκόπιμου, δμοΟ
μετά τών άρμοδίων τής Κερκυραϊκής Εταιρείας Προστασίας τών ζώ
ων, ή όποια δέν διαθέτει μεγαλυτέραν αίθουσαν, νά σάς προσκαλέσωμεν έδώ, είς τήν αίθουσα τής
Λέσχης τής ’Αστυνομίας, ίνα παραατήτε κατά τήν διανομήν. Σας εύχαριστοϋμεν δέ θερμότατα, διά τήν
τιμήν πού μάς έκάματε νά παρευρεθήτε είς τήν σημερινήν μας ταότην έκδήλωσιν».

καίας, τόσον διά τήν άγωγήν καί
ψυχαγωγίαν τών άστυνομικών, ό
σον καί διά τήν καλυτέραν γνωρι
μίαν τής Αστυνομίας μέ τούς άνθρώπους τής υπαίθρου.
«ΑΧ.»
c 7ράφουν y i a τά « %
3 Ά στυνοαικά ^Χρονικά»

Έν Άνδρούση τή 18.5.1954
Κύριε Διευθυντή,

’βκόρομη τοϋ 3k& ' ‘3Άστ.
’Τ μήματος
Τήν Κυριακήν 19 Μαΐου καί
άπό τής 6ην πρωινής ώρας έπραΥματοποιήθη ήμερησία έκπαιδευτική κσί ψυχαγωγική έκδρομή τών
υπαλλήλων τοΰ ΚΕ'
Αστυνομι
κού Τμήματος
Αθηνών καί τοϋ
οικείου Παρ)τος. Οί έκδομεϊς μέ
τρία πολυτελή πούλμαν καί μέ άμείυττο καθ' όλην τήν διαδρομήν
κέφι, έπεσκέφθησαν τά Καλύβια
Κορινθίας, ένα ορεινό ειδυλλια
κό χωριό βουτηγμένο στό πράσι
νο. Τήν άφιξιν τών άστυνομικών
έχαιρέτησον στήν όμορφη πλα
τεία τού χωριού οί κάτοικοι μέ έπικεφαλής τόν πρόεδρο τής Κοινότητος, ό όποιος έξεδήλωσε τή
χαρά τή δική του καί τών κατοί
κων γιά τήν έπίσκεψι καί τήν άγάπη τους γιά τό Σώμα τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων. Τόσον ό 'Α 
στυνόμος κ. Μιλτ. Παπαδόπουλος,
διοικητής τοϋ ΚΕ' Τμήμοτος καί
άρχηγός τής έκδρομής, όσον καί
οί ύπόλληλοι, άγκάλιασαν μέ άνυπόκριτο ένθουσιασμό τούς κατοί
κους καί μετέφεραν τήν συμπά
θεια τής 'Αστυνομίας πρός τούς
όγνούς αύτούς Έλληνας, τούς
στυλοβάτες τού "Εθνους. Στήν
πλατεία ένα πλούσιο τραπέΖι άνέμενε τούς έκδαμείς, τό όποιο
μέ ιδιαίτερη φροντίδα είχαν προ
ετοιμάσει οί κ.κ. Άργυριάδης καί
Μπαρμπούνης άστυναμικοί καί οί
δύο καί άπό τούς πιό «δραστή
ριους» τής χαρούμενης έκδρομήε.
Τό ώραίο φαγητό καί τό άκόμη
ώραιότερο κόκκινο κρασί έδωσαν
τόν τόνο γιά ένα Ελληνικό ξεφάντωμσ, έκεί, στις χιλιοτραγουδισμένες πλαγιές τοϋ Χελμού. Ή
στήλη μας έπικροτεϊ τήν πρωτο
βουλία τοϋ διοικητού τοϋ Τμήμα
τος κ. Παπαδοπούλου καί συγχαί
ρει τούς ύπαλλήλους διά τήν άθρόαν συμμετοχήν των, θεωρού
σα πσρομοίος έκδηλώσεις άναγ-

Ά π ό χρόνια, μελετώ τό περιο
δικόν Σας «Αστυνομικά Χρονι
κά», τό όποιον μέ έχει ένθουσιάσει, διά τήν ταξινόμησιν τής ύλης,
τήν έκλογήν τών θεμάτων καί τήν
ώραία φωτογραφία. Τά άνωτέρω,
δίδουν άναμφισβήτητα είς αύτό έΕέχουσαν θέσιν είς τήν περιοδι
κήν έκδοσιν τής Πατρίδος μας.
Τού ώραίου περιοδικού σας, έπιθυμώ νά μέ έγγράψητε συνδρο
μητήν κοί νά μοϋ στείλετε όλα τά
τεύχη άπό τήν άρχήν τού τρέ
χοντος έτους.
Μετά τιμής
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Άνδροϋσα — Μεσσηνίας

Λ ΛΗιΘΙΝΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
“
έμφανίσεως καί περιεχομέ
νου έχει καταστή τό περιοδικόν
σας.
Αποτελεί τούτο πολύτιμη προσ
φορά είς τάς έπιστήμας κοί είς
τά γράμματα γενικώτερον.
Είναι «άντιφέγγισμα» λαμπρόν
είς τόν καθημερινόν μόχθον. . .
Φωτεινός όδηγός τών νέων, Ιδίρ
άνθρώπων, αί όποιοι
εύρίσκουν
είς τάς σελίδας του περιεχάμενον
ρεολιστικόν, μορφήν καλλιτεχνι
κήν καί όψαγον.
Είθε τ' «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ», νά καταστούν πανελλήνι
ον άνάγνωομα.
Σάς συγχαίρω διά τήν έπιτυχίαν σας αύτήν.
ΒΑΣ. Γ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Διδάσκαλος

(Συνέχεια έκ τής σελ. 5 2 1 )

μ α ι έ γ ώ;» δέν έχει θέσιν είς
τήν φρασεολογίαν τού ’Αστυνομικού
καί μάλιστα Απευθυνόμενου πρό;
« Έ λ λ η ν α», διότι κάθε Ε λ λ η ν
εχει,— λόγψ της ψυχοσυνθέσεώς του
—διά τό Απειλητικόν αύτδ έρώτημα,
έτοίμην καί Αμεσον Απάντησή όχι
καί τόσον κολακευτικήν διά τόν έρωτώντα καί τόν συνταυτίζοντα τήν
προσωπικότητά του μέ τήν οίανδήποτε
έξουσίαν του. . . Γνωρίζει καί δ τε
λευταίος "Ελλην δτι: «δ λ α ι α ί
έ ξ ο υ σ ί α ι
π η γ ά ζ ο υ ν
έ κ τ ο ύ Λ α ο ύ . . . » καί είνοοι
Ακόμη γνωστόν δτι δταν προβάλη κα
νείς έντόνως τό ίδικόν του «Ε Γ Ω»
δλα τά Αλλα
«Ε Γ Ω» συνασπί
ζονται καί όρθοΰνται έναντίον του...
Ό προσεκτικός παρατηρητής τού
καθ’ ήμέραν Ελληνικού βίου θά δ.απιστώση τήν Αντικειμενικότητα τών
ώς Ανω σκέψεών μου. — ΜΑ ιδεώδη
’Αστυνομίαν έπιθυμεϊς — θά μέ έρωτήσουν πολλοί — είς μιαν πολι
τείαν ούδεμίαν' σχέσιν εχουσαν μέ
τήν ιδανικήν πολιτείαν τού Πλά
τωνος; Είς τό έρώτημα τούτο
Απαντώ, «Ν Α I», διότι ή ιδεώδης
’Αστυνομία Αποτελεί τόν Ακρογωνιαΐον λίθον της Ιδεώδους Πολιτείας
τού Πλάτωνος.
Ό ύπό τάς προεκτεθείσας γενικάς
ιδιότητας έμφανιζόμενος ’Αστυνομι
κός Αναγκάζει τόν Λαόν δχι μόνον
νά τόν σέβεται, Αλλά νά τόν καμαρώνη καί νά αισθάνεται χαράν καί ύπερηφάνειαν διά τήν ’Αστυνομίαν του
ή όποια θά Αντανακλά είς τό πρόσωπον τού ίδιου τού Λαού.
’Αξίζει συνεπώς κάθε προσπάθεια,
κάθε μόχθος, κάθε θυσία διά τήν έπίτευςιν Αληθώς ’Εθνωφελούς Αποτε
λέσματος. Τά Ατομα παρέρχονται, τά
"Εθνη μένουν καί ή ζωή τών ’Εθνών
έξαρτάται, κατά μέγα μέρος, Από
τούς παγίους θεσμούς των, ύπό τήν
προϋπόθεΐσιν δτι οί θεσμοί των αότοί
δέν παραμορφώνονται ούτε διαστρε
βλώνονται ύπό διαφόρους προφάσεις..
αί δποίαι, έν τελευταίφ Αναλύσει, όχι
μόνον τό συμφέρον τού "Εθνους δέν
έξυπηρετοΰν, Αλλ’ άντιθέτως παρέ
χουν Αφορμήν είς τούς δ υ σ αρ ε σ τ η μ έ ν ο υ ς ! ! ! καί δπλα είς
τούς Α ρ ρ ι β ί σ τ α ς ! !! διά τήν
ύπονόμευσιν τών θεμελίων καί τού
"Εθνους καί τής Κοινωνίας έπί σκοπψ καί μόνον έξυπηρετήσεως τών
σκοτεινών καί πολλαπλών έπιδιώξεών τ ω ν .. .
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ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ’
'Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
ΈΕ άφορμής α) Τών δύο Πασχαλιότιικων αιματηρών άνακοινωθέντων μέ τούς 9 νεκρούς καί
τούς 42 τραυματίας τού ένός,
καί τούς 4 νεκρούς καί τούς 14
τραυματίας τού άλλου, όπου ώμοίαΖαν περισσότερον μέ πολεμικό άνακοινωθέντα, πού θυμίΖουν άνατριχιαστικάς καί μαύρας ήμέρας
πολέμου, ώς έπίσης καί τού φο
βερού, αιματηρού καί άποτρόπαιου προχθεσινού Πρωτομαγιάτικου
άνσκοινωθέντος, μέ τούς 14 νε
κρούς καί τούς 41 τραυματίας.
6) 'Από όσα διαβάΖω είς τόν
ήμερήσιον τύπον σχετικώς μέ τό
ότι κινδυνεύει ή πολύτιμος Ζωή
μας άπό στιγμή σέ στιγμή καθη
μερινώς, είτε πλούσιοι ε'ίμεθα εί
τε πτωχοί, είτε γραμματισμένοι,
είτε άγράμματοι, είτε μικρή είναι
ή θέσις μας ή ή ήλικία μας, είτε
μεγάλη καί, ώς έκ τούτου, θά
πρέπει νά κινηθή Γή καί Ούρανός
άπό τούς ειδικούς καί τούς άρμοδίους πόσης φύσεως καί έΕουσίας
(διότι κ ι' αύτσί κινδυνεύουν νά
σκοτωθούν. . . ) , διά νά εύρεθή
μιά λύσις, πού νά θεραπεύση, νά
ιμετριάση, νά έλαττώση καί, διατί
όχι, νά σταματήση αύτή τήν αίμορροοΰσα πληγή, τών τροχαίων
άτυχημάτων καί τής ματωμένης
ασφάλτου.
γ) Ίδ ίρ καί μέ τήν άπό μηνών
έγκατόστασιν «άγρύπνου ήλεκτρικοΰ οφ θαλμού...», είς τό κέντρον τής Πρωτευούσης, δστις θά
έλέγχη τάς τροχαίας παραβάσεις.
Έπιτρέψατέ μοι, διά τού εγκρί
του Περιοδικού Σας, τό όποιον έπιτελεϊ, όμολσγουμένως, άπ' ά
κρου είς άκρσν τής Γλυκειάς μας
Γαλανής Ελλάδος, μέγιστον καί
άκρως ύψηλόν, πατριωτικόν, έθνικάν, θρησκευτικόν, παιδαγωγι
κόν καί κοινωνικόν έργαν, νά πα
ρατηρήσω :
Πρώτον: "Αριστα, θαυμάσια, ύπέροχα καί θερμά καί έγκάρδιο
συγχαρητήρια είς τούς άρμοδίους
διά τήν ώς άνω ένέργειάν Των,
καθώς έπίσης καί είς άπαντα τά
άστυνομικά όργανα τής Τροχαίας
μας 'Αιθηνών, Προαστίων καί 'Ε
παρχιών, πού άκούραστα, φιλότιμα
καί δυνατά προσφέρουν προθύμως, πλούσιας, άφθάστους καί ύψηλάς υπηρεσίας είς τόν καυτόν
αύτόν Κοινωνικόν Τομέα Των!
'Αλλά, έρωτώ: Τάς παραβά
σεις πού γίνονται ατά στενά καί
τά σταυροδρόμια, Ιδίως τάς μετα
μεσονυκτίους ώρας. . . ή καί είς
τάς έπικινδύνους όδούς καί τάς

στροφάς, ώς τής «Κακιάς Σκάλ ας» ή τού «Σουνίου» ή τής «Πάρ
νηθας» ή είς τούς μεμακρυομένους δρόμους καί τάς περιοχάς
τής Χώρας μας, άπό τούς οδη
γούς μας καί ιδία τούς οδηγούς
τών 18, 20 καί 22 χρόνων ή καί
τούς'άδηγούς τών φορτηγών καί
μερικών στρατιωτικών αυτοκινή
των, ποιό μάτι, ποιό ήλεκτρικό
μάτι θά τούς ίδη καί ποιό μάτι θά
τούς προσέΕπ καί ποιός θά τούς
έλέγΕη καί θά τούς παρατηρήση
καί θά τούς άνακαλέση είς τήν
τάΕιν;
ΔΓ αύτό, έχω τήν γνώμην, ότι
παράλληλα μέ τό άγρυπνο αύτό
μάτι, θά ήτο καλάν, πρώτον καί
κύριον, αί Σχολαί όδηγών, αί ύπάρχουσαι ή αί ίδρυθησόμεναι τοιαΰται, νά έκσυγχρονισθούν, μέ αί
θουσας καταλλήλους, μέ μηχανάς,
μέ συστήματα Τροχαίας, άλλά καί
νά διδάσκεται είς αύτάς, συστη
ματικούς καί άπαρεγκλίτως παρ'
ειδικών καί κυρίως ύπό Θεολό
γων Καθηγητών, τό μάθημα τής
Χριστιανικής 'Ηθικής!
Δεύτερον: "Ολοι, όλοι οί όδηγοί, μηδενός έδαιρουμένου, νά
παρακολουθήσουν ύπσχρεωτικώς
ένα ειδικόν «Σεμινάριον» καλής
συμπεριφοράς! Κι' έκεί μέσα νά
διδαχθούν όλοι τους τρόπους δια
γωγής, σεβασμού, άγάπης, καλωσύνης καί κατανοήσεως, καί ύ
στερα ν' άνέβουν καί ν' άνεβαίνουν νά όδηγοΰν!
"Ετσι ναμίΖω, ότι οί τροχαίοι
παραβάσεις θά μειωθούν είς τό
έλάχιστον, άλλά καί τά δυστυχή
ματα, τά άνατριχιοστικά, «πού μαστίΖουν τήν Χώραν μας καί τόν
κόσμον ολόκληρον», καί πού όμοιάΖουν, ώς άνέγραψε θαυμασιώτατα καί παραστατικώτατα τό καλο
καίρι ό ήμερήσιος τύπος, μέ πο
λεμικόν Ανακοινωθέν, θά περιορισθούν τούλάχιστον, άν δέν έκλείψουν παντελώς, δταν μάθουν
καί δταν διδαχθούν οί όδηγοί μας,
νά σέβωνται καί ν' άγαποΰν τόν
άνθρωπον καί όταν σπουδάσουν
είς τήν Νέαν Σύγχρονον Σχολήν
Όδηγών καί είς τό «Σεμινάριον»
νά οικοδομούν «μέσα τους κσί γύ
ρω τους» καί όχι νά γκρεμίζουν!
Μέ
μπαταρία λοιπόν καί μέ
ρεύμα ήλεκτρικό θά πρέπει νά έφοδιάσωμεν τόν έοωτερικόν μας
άνθρωπο! Ναι, ναι, τόν έσωτερικάν μας κόσμον, τόν πνευματικόν
καί τήν ψυχή μας καί τήν καρδιά
μας!
Τό μάτι αύτό τό τρανό, πού έβαλεν ό Μεγάλος Θεός στά σω
θικά μας, αύτό θά πρέπει νά φω-
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τίσωμεν, κι" αύτό νά θερμάνωμε! Αύτό νά λαμηρύνωμε καί νά
τά άνάψωμε, γιά νά βλέπωμε
καλά μπροστά μας καί νά μήν
περπατάμε ατό σκοτάδι καί διαρ
κώς νά «σκοντάφτουμε» καί νά
κάνωμε Ζημίας καί άταΕίας άνεπανορθώτους.
Τά μάτια μας, λοιπόν,τά μάτια
τής ψυχής μος, άλλά καί τού σώ
ματος, δεκατέσσαρα, διότι «ό λύ
χνος του σώματός έστιν ό άφθαλμός' έάν οΰν ό όφθαλμός σου άιπλοϋς ή, δλον τά σώμα σου φω
τεινόν έστοΓ έάν δέ ό όφθαλμός
σου πονηρός ή, δλον τά σώμα
σου σκοτεινόν έσται» (Ματθ. Σ Τ '
2 2 -2 3 ).
Μετά τιμής
καί άγάπης Χριστού πολλής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΊΌ ΠΟ ΥΛΟ Σ
Θεολόγος - Καθηγητής
ΊεροκήρυΕ
Πρ. Δ/ντής Άναμ. Σχολ. Σ.Ε.
Κορυδαλλού
(Άρμοδ. Ύπουργ. Δικαιοσύνης)
Υ.Γ. "Εως δτου δημιουργηθοϋν
αί νέοι έκσυγχρσνισμέναι Σχολαί
'Οδηγών ή τά Σεμινάρια, τά ό
ποια ίσως είναι καί δαπανηρά διά
τά Κράτος, θά συνιστοΰσα έκθύμως έντονωτέραν προσπάθειαν
ικαί διαφώτισιν τού Κοινού καί τών
όδηγών, διά τού Τύπου, τού Ρα
διόφωνου καί τής Τηλεοράσεως!
Προσέτι δέ ναμίΖω, δτι ή Ά γιωτάτη Αρχιεπισκοπή καί άπαντες οί 'Αρχιερείς θά ήδύναντο
θαυμασιώτατα δΓ έγκυκλίων Των,
νά συστήσουν εις τούς 'Ιερείς
καί τούς 'Ιεροκήρυκας, νά όμιλοϋν εις τά κηρύγματά Των άπά
"Αμβωνοα καί διά τά θέμα τούτο
τό σοβαρόν, τά λίαν σοβαρόν καί
τά κοινώνΐ'κώταταν, όπλα, καθά
ρια καί σταρένια!
Τό ίδιο δύνανται νά πρόΕουν
καί οί κ.κ. Γενικοί Έπιθεωρηταί
μέσω τών υφισταμένων Των 'Εκ
παιδευτικών Δημοτικής καί Μέσης
' Εκπαίδευαεως, διά τήν διαφώτισιν τής Μαθητιώσπς Κοινωνίας...
Έγώ, προσωπικώς, έπιτρέψατέ μοι ν’ άνοφέρω, χωρίς νά θεωρηθή τούτο περιαυτολογία, δτι
εις τάς άπά τού 'Ιερού "Αμβωνοα
'Ομιλίας μου, άσάκις θίγω τό θέ
μα τούτο τά έπίμαχον (καί τό θί
γω τακτικώτατα), όμοιάΖω περισ
σότερον μέ άΕιωματικόν τής Τρο
χαίος, ή μέ Δάσκαλον σχολής ό 
δηγών, παρά μέ 'Ιεροκήρυκα. . .
Τό Ιδιο πράττω καί άπά τής έ
δρας! «Άλλά ένας κούκος δέν
φέρνει άνοιΕιΙ».
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Σεβαστέ.μου Κύριε 'Αρχηγέ,
Έπιτρέψαττέ μου νά ύποβάλω
τάς θερμοτέρας τών εύχαριστιών
εμού καί τής οικογένειας μου, ώς
καί τήν εύγνωυοσύνην μου, διότι
χάρις εις τό έΕαιρετικόν ένδιαφέρον σας καί τήν άπέραντον άγάπην σας πρός τούς Κατωτέρους
'Αστυνομικούς Υπαλλήλους, έτόχσμεν ήμεϊς, οί παλαιότεροι, μιας
λίαν τιμητικής διακρίσεωα.
Προήχθημεν εις τόν βαθμόν
τού Άρχιφύλακος καί ούτω προσεφέραμεν μίαν μεγάλην ήθικήν
ίκαναποίησιν καί χαράν εις τάς
οικογένειας μας καί έδοκιμάσσμεν
υπερηφάνειαν διότι ή ύπηρεσίσ
μάς συνέδραμε καί μάς προήγαγε
εις τόν βαθμόν αύτάν.
Επιτρέψατέ μου, έπίσης, Σε
βαστέ μου Κύριε 'Αρχηγέ, νά ύ
ποβάλω τάς πλέον ειλικρινείς εύχάς μου, όπως ό Κύριος χαρίΖη
εις υμάς καί εις τήν οίκογένειάν
σας ύγείαν, χαράν, ένδυνάμωσιν
καί πλούσιον τήν εύλογίσν Του.
Μετά βαθυτάτου Σεβασμού
ΦΛΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆρχιφύλαΕ Λ ' Άστυν. Τμήματος
ΆΕιότιμε Κύριε

Αρχηγέ,

Οί άσθενείς τού 'Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Ποσχόντων
('Ασύλου 'Ανιάτων Α θηνών), αίσθανόμεθα έπιτακτικήν τήν άνάγκην νά άπευθύνωιμεν πρός Υμάς
όλίγας λέξεις διά νά έκφράσωμεν τήν υπέρμετρη άγάπην μας,
άλλά καί τήν άπεριόριστον εύγνωμοσύνην μας πρός τό έκλεκτάν
σώμα
τής
'Αστυνομίας
Πό
λεων, πού διά ειδικών κοί εύγενεοτάτων άστυνομικών προβάλ
λονται έλληνικαί τσινίαι έν τψ ήμετέρω ίδρύματι
καθ' έκαστην
Τρίτην μέ άνπκειμενικόν σκοπόν
τήν ψυχαγωγίαν τών άαθενών.
Ή έΕαιρετική αύτή χειρονομία
Υμών, πλημμυρισμένη άπά καλωσύνην καί άνθρωπισμόν, όμολογουμένως μάς συγκινεϊ άποντας
βαθύτατα.
Ώς έλάχιστον δείγμα άγάπης
καί εύγνωμοσύνης πρός 'Υμάς,
δεχθήτε τάς πλέον έγκαρδίους
καί όλοθέρμους εύχαριστίας μας.
Διατελοΰμεν
Μετ' έΕαιρέτου τιμής
οί ασθενείς
Γεώργιος Φουντουλάκης
'Αριστείδης Σωτηρόπουλος
Βασίλειος Σιαπέρας
Δήμητρα Πάπαρη
Παρα. Μποχωράκη
Έ. Βλάσση
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Σ. Σαραντάκης
Κ. ΧατΖίδης
Σ. Μωρενήτος
Μ. Ζαρμπίνη
"Επονται καί πλείσται άλλαι ύπογραφαί.
ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟ Σ
'Αμπελοκήπων
Πρός
Τό Λ ' Άστυν. Τμήμα Αθηνών
'Ενταύθα
ΆΕιότιμε Κύριε Διοικητά,
Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τού 'Ιερού Ναού Άγιας Τριάδος 'Αμπελοκήπων καθτ,κόντως
έχει τήν τιμήν νά έκφράοη ύμίν
τάς άπειρους εύχαριστίας του διά
τήν άγαθήν σας συμβολήν είς τήν
δψογον διεΕογωγήν τών έν τφ ήιμετέρω Ίερφ Ναιφ Ιερών 'Ακο
λουθιών τής Μεγάλης Έβδομάδος, τής Περιφοράς τού 'Επιτα
φίου καί τού Πάσχα διά τής τηρήσεως τής τάΕεως έντάς καί έκτός τού Ναού.
'Επί τούτοις, εύχαριστούντες
καί αΰθις, εύχόμεθα πόν άγαθάν
ύμίν τε καί πάσι τοϊς ύμετέροις.
τού

Ό Πρόεδρος
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
ΙΩΑΣΑΦ ΣΙΦΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Λυκαβηττού 1
Πράς
Τήν Άστυν. Δ/νσιν 'Αθηνών
'Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,
Βπιτραπήτω ήμϊν όπως έκφράσωμεν τά ένθουσιώδη καί θερυά
συγχαρητήρια τής ήμετέρας 'Υ
πηρεσίας καί εμού προσωπικώς
πρός τό Αστυνομικόν Σώμα γενικώτερον κοί πρός τόν κ. Διοι
κητήν τού Λ ' Παραρτήματος Α 
σφαλείας
είδικώτερον, διά τήν
ταχύτητα καί μεθοδικότητα δΓ ών
ένήργησεν διά τήν έντάς βραχυτάτου χρόνου άπά τής καταγγελλίας μας άνακάλυψιν τού άγνώστου δράστου κλοπής άντικειμένων άπό αύτοκίνητον έσταθμευμέναν εις τόν χώρον τής ήμετέρας
'Υπηρεσίας καί άπόδοσιν ήμϊιν τών
κλοπιμαίων.
Μετά τιμής
Ό Διευθυντής
τής Υπηρεσίας Αύτοκινήτων
ΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 511)
έπεσημάνθησαν ώρισμένα βασικά στοιχείο. Ό γενάμενος
καθορισμός τών αίτιων τής τοισύτης έγκληματικότητος των
άνηλίκων προσδιορίζει καί τήν φύσιν τών ληπτέων πρός άντιμετώπισίν της μέτρων. Τοϋτα άναφέροντοι κυρίως εις τήν
δρόσιν τόσον τής Πολιτείας, όσον καί τής Κοινωνίας, έτι
δέ καί τής Εκκλησίας.
Εις τόν κύκλον τής δρόσεως τής Πολιτείας άνήκει κα
τά πρώτον μέν ή λήψις όλων έκείνων τών μέσων καί με
ταρρυθμίσεων, αί όποιοι εκτεινόμενοι εις πολύ εύρυτέρους
τομείς, θά έχουν ώς σκοπόν τήν βελτίωσιν τής θέσεως
τών πενεστέρων τάξεων, τήν έξασφάλισιν εις αύτούς ύγιεινής καί εύθηνής στέγης, ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως καί ένδεδειγμένης έκπαιδεύσεως. Είναι γεγονός ότι ή
Κυβέρνησις έδωσε πρωταρχικήν σημασίαν εις άπαντας τούς
άνωτέρω τομείς καί πολύ περισσότερον εις τόν τομέα τής
έκπαιδεύσεως.
Ό δεύτερος τομεύς τής κρατικής δραστηριότητος εί
ναι στενώτερος καί άνάγεται εις τήν λήψιν τών άναγκαιούντων νομοθετικών μέτρων διά τήν πρόληψιν καί κατα
στολήν τών έγκλημάτων. "Ας έλπίσωμεν, ότι ώς Κράτος,
θά έπιτύχωμεν κοί εις τόν τομέα τούτον καί θά προστατεύσωμεν τήν νεολαίαν μας άπό κάθε παρεκτροπήν έκ τής
νομιμότητος καί τού καθήκοντος. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι ή στάσις τής κοινωνίας έν γένει έναντι τού προ
βλήματος τών άνηλίκων δέν είναι ή πρέπουσα. Ώ ς άτομα
διαπνεάμεθα — νομίζω— άπό ένα υπερτροφικόν έγωϊσμόν
καί ή συνεχής όποσχόλησίς μας μέ τά φλεγερά ζητήματα
τής κοθημερινής ζωής, δέν μας άφήνη νά σκύψωμεν μέ
συμπόνοιαν, άγάπην καί στοργήν έπάνω άπό τά πελώρια
καί πολύπλευρα ζητήματα τής νεανικής ήλικίας.
"Οπως καί άνωτέρω μας έδόθη εύκαιρία νά τονίσωμεν
πολλοί άνήλικοι δυστυχώς κατήντησαν άν όχι άληθή θύμα
τα τής άδιαφορίας μας, τουλάχιστον τοιαϋτα τής άγνοιας
μας. Δέν θά ήτο υπερβολή νά ύποστηρίξη τις ότι ή ευθύνη
διά τάς πράξεις τών άνηλίκων βαρύνει κυρίως τήν κοινω
νίαν. Ή κοινωνία προετοιμάζει τό έγκλημα καί ό έγκληματίας τό διαπράττει.
Χαρακτηριστικόν φαινόμενσν τής νοοτροπίας τών πολ
λών είναι, ότι άναμένουν τά πάντα άπό τήν παρέμβασιν τού
Κράτους. Καί ένώ ή ιδιωτική πρωτοβουλία εις τόν τομέα
τής κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως άληθώς έπιτελεϊ θαύμα
τα, εις τάς έκδηλώσεις τής κοινωνικής συμπαραστάσεως
καί άγωγής είναι άνεπιτρέπτως καθυστερημένη.
Πρός τόν σκοπόν λοιπόν τής έξυπηρετήσεως καί άντιμετωπίσεως τού προβλήματος τών άνηλίκων έπιβάλλεται έξ
έπόψεως δρόσεως κοινωνικής, ή ένίσχυσις τής ιδιωτικής
πρωτοβουλίας καί όργανώσεως.
Αί έταιρεϊαι Προστασίας
'Ανηλίκων δέον νά διευρυνθοϋν. Βασική επιδίωξις όλων
πρέπει νά είναι ή άπομάκρυνσις άπό τόν έρασιτεχνισμόν καί
ή παρουσίασις ένός ώργανωμένου συνόλου τό όποιον νά
εύρίσκεται εις κάθε στιγμήν κοντά εις τό παιδί καί τόν
"Εφηβον, είτε πρόκειται νά πορουσιασθή εις τό Δικαοτήριον, είτε εύρίσκεται εις κάποιον κίνδυνον ήθικόν, είτε τέ
λος αισθάνεται κάποιαν άνάγκην ν' άπευθυνθή πρός συμ
βουλήν εις κάποιον έξω άπό τό σπίτι του.
Τούτο δέ, θά κατορθωθή μόνον διά τής άνοδιοργανώοεως τών Εταιρειών Προστασίας Άνηλίκων καί διερευνήσεως αύτών. "Οσον άφορό τέλος τήν δράσιν τού τρίτου
παράγοντος δηλαδή τής Εκκλησίας δέν θά ήτο παράλειψις
νά έπαναλάβωμεν ότι αϋτη κατά τούς διαφόρους κινδύνους,
οϋς διέτρεξεν ή Πατρίς, ύπήρξεν ό έμψυχωτής καί ένσαρκωτής τών Εθνικών πόθων. Θά πρέπει έπσμένως καί
εις τόν υπέρ τής νεότητος αγώνα νά έπιδείξη τό ένδεδειγμένον ένδιαφέρον. Ή λειτουργία τών κατηχητικών Σχο
λείων πρέπει νά είναι ύποδειγματική. Ακόμη καί άπό τού
"Αμβωνος κηρύγματα πρέπει νά άναφέρωνται εις θέματα
άνηλίκων.
Πιστεύομεν άπολύτως εις τόν προορισμόν τής Εκκλη
σίας καί εις τήν δυνατότητά της νά έπιτύχη πολλά.
Έν τέλει πρέπει νά τσνισθή ότι δέν είναι έπαρκεϊς οί
ωραίοι λόγοι διά τήν έπιτυχίον. Μόνον έργοζόμενοι καί
ούχί μόνον εύχόμενοι δυνόμεθα νά έξασφαλίοωμεν τήν διάσωσιν τής Ελληνικής νεότητος, άπό τής ήθικής παρακμής.
Ή Ελληνική νεολαία θά πρέπει νά γίνη ή καλυτέρα
νεολαία τού Κόσμου, όπως τής άξίζρι.
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ΠΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
ΚΑΙ Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΗΘΕΛΑ, στό
Θ Ακριτική
p e r

σημείωμα αύτό, νά μήν κάνω
s e ούτε έπίδειξη άίμέτοχης
καί, δήθεν, άντικειμενικής παρουσιόσεως τού έργου
τού Πάνου Πσπαρρηγάπουλου. Άπλούστατα, θέλω νά
έκθέσω τά συναιαθήματά μου, όπως ένας, ό άποιοσδήποτε, άναγνώστης θά έκανε ύστερα άπό τό διάβασμα
τών έργων του — ποιητικών, πεζών καί λαογραφικών.
Παρ' όλο πού στά τρία είδη γραφής έοιδίδεται
ό Παπαρρηγόπουλος μέ ιδιαίτερη καί ξέχωρη συγκέν
τρωση, ώστε τό ένα νά φαίνεται ένιαίο καί ξέμονο,
έν τούτοις θά βρούμε τούτα τά κοινά καί ένωτικά
στοιχεία μεταξύ τών όποιων προέχει ή νοσταλγία —
ή νοσταλγία τού κοσμοπολίτη — γιά τή γαλήνη, τήν
ύγείο πού προσφέρει ή φύση καί τή σοφία πού ένυπάρχει στό φυσικό κόσμο κοί πού βρίσκει κανείς
στήν έπαρχιώτικη Ελλάδα— στό βουνό, στόν κάμπο,
στά ποτάμια, στους μύθους καί στά τραγούδια.
Στις τρεις ποιητικές συλλογές του— Τ ό Τ ρ α 
γ ο ύ δ ι
τού
Λάδωνα,
Νοσταλγικοί
Ρυθμοί
καί Λ υ ρ ι κ ή
Πορεία,
συναντάμε, έκτος τών πιό πάνω στοιχείων, καί άλ
λα χαρακτηριστικά πού ιδιάζουν στό είδος αύτό τής
«ορεσίβιας» ποιήσεως, τής φυσικής, μέ, έπαναλαμβόνω, τήν υγεία, τή γαλήνη, τή σοφία τών φυ
σικών πραγμάτων — τήν άπλή γλώσσα, τά άφελή συ
ναισθήματα καί τις πιστώτατες εικόνες τής έπαρχιώτικης Ελλάδος.
Ό ποιητής, δίνει τά συναισθήματά του για
τόν φυσικό έλληνικό κόσμο καί μέ τόν πεζό, τό διηγηματικό τρόπο, ύμνώντας τόν κόσμο, «τόν πολύ
γνωστό σ' έμας πού ζεϊ έξω άπό τή ζωή τής πολι
τείας, πού έχει όμως κι αύτός προβλήματα, πόθους,
καημούς, αγωνίες, χαρές καί λύπες' τούς ξωμάχους
τής ζωής, τούς χωριάτες πού τελευταία τούς ξε
χνάμε». Αύτά σέ γράμμα του. Μιά σειρά άπό έπτά
διηγήματα αποτελούν τόν τόμο Π έ ρ α
ά π ό
τήν
Π ο λ ι τ ε ί α
πού κυκλοφόρησε άπό τόν
οίκο Μαυρίδη πριν δυό χρόνια. Πιστός κι έδώ στό
χαρακτηριστικό του αισθητικό πιστεύω:
Άφηγεϊται
μέ άπλότητα καί άφέλεια καί μέ μιά γλώσσα πού
μοιάζει τόσο καθημερινή, άλλά πού υψώνει τό μύθο
του σέ έργο τέχνης.
Ά π ό καιρό πολλοί κριτικοί έχουν παρουσιάσει
κοί έποινέαει τά ποιήματά του. Λίγοι, πολλοί λίγοι,
είδαν τή μεγάλη προσφορά τών λαογραφικών του μελετημάτων. Ό ίδιος δέν έσπούδασε λοογραφία ή δέν
έτυχε είδικεύσεως, μέ τή σημερινή έννοια τής έπιστήμης. Ό μως τή μελέτησε καί έμπνεύστηκε πολύ.
Γεννήθηκε σ' ένα χωριουδόκι τών Καλαβρύτων, τά
Φιλία, τό 1913. Σπούδοσε Νομικά στήν Αθήνα όπου
καί ρίζωσε γιά νά καταγή στό Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων καί νά φτάσει σέ ψηλά άξιώματα. Έπεδόθη πιό πολύ στό γράψιμο μετά τή συνταξιοδότησή
του άπό τό σώμα κοί άφοϋ είχε συλλέξει πολλές
έμπειρίες άπό πόλεις καί διάφορες χώρες πού έπεσκέφθη. Τελικά μάζεψε όλες τις γνώσεις, έμπειρίες
καί νοστολγίες στά ποιητικά κοί τά πεζά του έργα.

ΔΕΙΚΤΗΣ τής στατιστικής
τών τροχαίων άτυχημάτων
τής περιοχής τής Τροχαίας Αθη
νών κατά τόν παρελθόντα μήνα
'Απρίλιον παρουσιάζει τήν κάτωθι
εικόνα: 'Επί συνόλου 455 άτυχη
μάτων, οί νεκροί άνήλθον εις 8,
οί βαρέως τραυματίαι εις 46 καί
οί έλαφρώς εις 524.
"Οπως ενθυμούνται οί άναγνώ·
σται τών Αστυνομικών Χρονικών,
τά τροχαία άτυχήματα, έν συγκρίσει μέ τούς προηγούμενους μή
νας τού τρέχοντος έτους, παρου
σιάζουν ικανοποιητικήν μείωσιν.
'Ιδιαιτέρως τά θανατηφόρα άνέρχονται εις 8, ένώ τόν μήνα Φε
βρουάριον έχοσαν τήν Ζωήν των
16 άτομα, ουνεπεία τής δρόσεως
τών τροχών.
'Εν τούτοις καί πάλιν πρέπει νά
σημειωθή τό γεγονός, ότι απόν
τες οί νεκροί ήοαν πεΖοί, καί οί
6 άπό αυτούς ήοαν ήλικίας άπό
50 — 80 έτών. Τέλος, άναφέρεται
τό γεγονός, ότι οί δύο έκ τών
νεκρών είναι θύματα άμαζοατοιχιών τής γραμμής Α θηνώ ν-Π ειραιώς.
Πρός ένημέρωσιν τών άναγνωστών, παραθέτομεν τόν κατάλο
γον τών θυμάτων τού συγχρόνου
Μολώχ τής άσφάλτου.
f

^

1. Μ ΠΟΥΚΙΑΤΣIΑΝΟΥ Βασιλι
κή, σόΖ. Φιλίππου, έτών 48,
πεΖή (θύμα άμαΕοστοιχίας).
2. ΤΣΕΚΟΥΡΑ Αικατερίνη τού
Ίωάννου, έτών 10, πεΖή.
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Βιργινία, έτών
22, πεΖή (θϋμα άμαΕοστοιχίας).
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
τού Μιχαήλ, έτών 70, πεΖός.
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βααίλειος
τού Άθαν. έτών 51, πεΖός.
6. ΑΓΑΘΑΚΟΥ Καλλιόπη τού
Γεωργίου, έτών 62, πεΖή.
7. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ 'Αγγελική τού
Αντωνίου, έτών 79, πεΖή.
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Σωκράτης
τού 'ΑλεΕ., έτών 49, πεΖός.
Ή Τροχαία 'Αθηνών δικοιοΰται
τής κοινής άνσγνωρίσεως τής ύ-

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1974

’Ανατροπή τρικϋκλου μοτουυκλέττας μέ αποτέλεσμα έλαφρόν
τραυματισμόν πεζής γυναικός.
περανθρώπου προσπάθειας της.
Καίτοι κατά τόν μήνα 'Απρίλιον
συνέπεσαν αί έορταί τού Πάσχα,
κατωρθώθη ικανοποιητική μείωσις
τών τρογικών θυμάτων τών τρο
χών. Ή Τροχαία τής Πρωτευούσης θά αίσθανθή ιδιαιτέραν χα
ράν, έάν έπιτύχωμεν τήν έΕάλειψιν τής συγχρόνου μάστιγος. "Ο
πως καί άλλοτε έτονίσθη, άπαιτείται ή όλόθερμος συμπαράστασις τού κοινού. ΠεΖοί καί όδηγοί
άς συνεχίσωμεν τήν άνσληφθείσαν σταυροφορίαν.
ΆΕίΖει τόν
κόπον, διότι ή άνθρωπίνη Ζωή δέν
άντισταθμίΖεται μέ κανένα άγαθόν.
ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ύποστυνόμος Α '
Λ

Κύριε Διοικητά,
ΈΕ άφορμής προΕενηθείσης Ζη
μίας εις τό αύτοκίνητόν μου τό
όποιον εύρίσκετο σταθμευμένον
πρό τής κατοικίας μου, άπό βυ
τιοφόρου αυτοκινήτου τό όποιον
άνεχώρησεν χωρίς νά άφήση στοι
χεία του. Θά ήθελα νά συγχαρώ
'Υμάς διά τήν άρτιωτάτην όργάνωσιν καί τάς προσπάθειας τάς ό
ποιας κατέβαλσν ή ύφ' Υμάς ύπηρεαία, ήτις άνεϋρε τούτο βά
σει έλλειπεστάτων στοιχείων τά
όποια παράσχων έγώ, κυρίους πε
ριγραφικά.
Τοιαύτα γεγονότα. ΧρήΖουν έΕάρσεως διότι έμπεδώνουν τό αί
σθημα έμπιστσσύνης τών πολιτών
πρός τά όργανα τής Αστυνομίας
Πόλεων.

Έν Άθήναις τη 9 'Απριλίου 1974
Κύριον Διοικητήν Ύποδ/νσεως
Τροχαίας Αθηνών,
Ενταύθα

Μετά πόσης τιμής
ΧΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έλληνα άστυφύλακα. Δείξε πρός τόν πα
ραβάτην τοϋ νόμου, άγάπη, καλωσύνη και
ανθρωπιά. ’Έτσι δά έπιτύχης καλύτερα εις
τήν ύψηλήν, τήν ώραίαν άποστολήν σου.

ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΧΙΑΤΗΣ

Τήν 9-5-74 άπεβίωσεν ό τέως
Άστυν. Δ/τής Β (1867) Σττηλιωτακάρας Νεοκλής τοΰ ’Αργυρίου
καί τής Αικατερίνης.
Τήν κηδεία του, ήτις έγένετο τήν
έπομένην 10-5-74, έκ τού Ίεροϋ
Ναού ‘Αγίου Δημητρίου ’Αμπελο
κήπων καί έκεΐθεν είς Β' Νεκροταφεϊον ’Αθηνών, παρηκολούθησε
μέγα πλήθος συγγενών καί φίλων
’ Εκ μέρους τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος έτιμήθη ό έκλιπών διά τής
καταθέσεως στεφάνου καί τής παρακολουθήσεως τής έκφοράς τής
σοροϋ του, ΰπό άντιπροσωπείας
έξ άξιωματικών, τής όποίας ό έπικεφαλής Άστυν. Δ/ντής Β' κ. Γκίκας Δημήτριος άπεχαιρέτησε τόν
νεκρόν διά συγκινητικών λόγων.
Ό Νεοκλής Σπηλιωτακάρας έγεννήθη είς τό χωρίον Εύρωτίνη
(Λουτρόν) Κορινθίας τό έτος 1902.
Τό έτος 1924 κατετάγη όριστικώς είς τό Σώμα μέ τόν βαθμόν
τού ύπαστυνόμου Α', άποφοιτήσας
έκ τής Άστυν. Σχολής Κερκύρας.
Τό έτος 1932 προήχθη είς τόν
βαθμόν τού Άστυν. Β' καί τό 1940
είς τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Α'.
Τώ άπενεμήθη ό βαθμός τού
Αστυνομικού Δ/ντοϋ Β' τήν 20-51950, όπότε έξήλθεν τής ένεργοϋ
υπηρεσίας τοΰ Σώματος κατόπιν
παραιτήσεώς του.
Ύπηρέτησεν είς διαφόρους άστυνομικάς ύπηρεσίας καί διεκρίθη διά τό ήθος καί τήν έργατικότητά του. ¥Ητο άνθρωπος βαθεΐας
πνευματικής καλλιέργειας καί διανοήσεως.
Συμμεριζόμενοι τό βαρύ πένθος
τών οίκοίων τοΰ έκλιπόντος, έκφράζομεν τήν ευχήν, διά τήν έξ
ϋψους παρηγορίαν των καί τήν αίωνίαν μνήμην τοΰ προσφιλούς των
καί έκλεκτοϋ συναδέλφου μας.

Τήν 7-4-74 άπεβίωσεν ό έν συντάξει Αστυνόμος Α' ’ Ιωάννης
Ροϋσσος. τΗτο καί ό άπελθών ένας
άπό τούς παλαιούς πού έτίμησαν
τό Αστυνομικόν Σώμα.
Τήν κηδείαν του, γενομένην έκ
τοΰ Ίεροΰ Ναού τοΰ Νεκροταφείου
Ζωγράφου, παρηκολούθησαν έκτός
τών συγγενών του, πολλοί φίλοι
καί πολλοί έν ένεργείςι καί συντάξει άστυνομικοί, οί όποιοι συνειργάσθησαν κατά τήν μακράν είς τό
Σώμα ύπηρεσίαν του καί έξετίμησαν αΰτόν τόσον ώς άξιωματικόν,
δσον καί ώς άνθρωπον. Διότι,
πράγματι, έγνώριζε νά έργάζεται
άκαμάτως καί νά ζή άξιοπρεπώς,
ώστε νά έχη τόν θαυμασμόν καί
τήν συμπάθειαν όλων.
Έκ μέρους τοΰ Σώματος παρέστη άντιπροσωπεία, ό έπικεφαλής
τής όποίας κατέθεσε στέφανον καί
άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν διά συγ
κινητικών λόγων.
Ό Ιωάννης Ροϋσσος έγεννήθη
τό έτος 1893 είς Μήλον Κυκλάδων.
Είς τό Σώμα κατετάγη τό έτος 1921
καί προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ
Άρχιφύλακος τήν 30-3-1923.
Είς τόν βαθμόν τού ύπαστυν. Β'
προήχθη τήν 10-6-1947 καί είς τόν
βαθμόν τοΰ ύπαστυν. Α' τήν 31-51948.
Τώ άπενεμήθη ό βαθμός τοΰ
Άστυν. Β' τήν 14-9-1953 καί έξελθών τοΰ Σώματος διά τοΰ όρίου
ήλικίας τήν 29-9-1953 έλαβε καί
τόν βαθμόν τοΰ Αστυνόμου Α'.
Συμμετέχοντες είς τό πένθος τών
οίκείων του εϋχόμεθα τήν παρηγο
ρίαν αύτών παρά τού Ύψίστου καί
αίωνίαν άνάπαυσιν είς τόν άείμνηστον συνάδελφον.
Ή μνήμη του άς έίναι αίωνία.
«Α· X»

Τήν 19-4-74 άπεβίωσεν ό έ.σ.
Αστυνόμος Β' Ταχιάτης Σπυρίδων
τοΰ Γεωργίου καί έκηδεύθη τήν έ
πομένην έκ τού Ίεροϋ Ναού τοΰ
Ρ Νεκροταφείου Πειραιώς.

«Α · X »

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησε
πλήθος κόσμου καί Αστυνομική
άντιπροσωπεία ύπό τόν Αστυνό
μον Α' κ. Καφίρην Άπόστολ. δστις
καί κατέθεσε στέφανον καί άπεχαι
ρέτησε τόν νεκρόν έκ μέρους τού
Σώματος.
Ό Σπυρίδων Ταχιάτης έγεννήθη
τό 1900 είς Κέρκυραν.
Είς τό Άστυνομ. Σώμα κατε
τάγη ώς άστυφύλαξ τήν 27-10-1923.
Προήχθη είς Άνθυπαστυνόμον τήν
10-8-1943 είς ‘Υπαστυνόμον Β' τήν
13-3-44, είς Ύπαστυν. Α ' τήν 3112-47 καί είς Άστυν. Β' τήν 31-71952.
Ό έκλιπών ύπηρέτησεν είς δια
φόρους Αστυνομικός ’Υπηρεσίας
καί έξετέλεσε μέ πίστιν καί άφοσίωσιν τό πρός τήν Πατρίδα καί
τό Άστυνομ. Σώμα καθήκον του.
Ά π ό τής στήλης αύτής, έκφράζομεν συλλυπητήρια πρός τούς
οίκείους του καί εϋχόμεθα δπως ό
Πανάγαθος Θεός τάξη τήν ψυχήν
αύτοϋ έν σκηναίς δικαίων.
Αίωνία αύτοϋ ή μνήμη.
«Α· X »

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι ΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

3.

ΟΡΙΖΟ ΝΤΙΟΣ:
1. Διοκρίνεται, άναλόγως ηρός τήν
αιτίαν πού τό προεκάλεοεν, εις υγι
ές, φυματιώδες ή συφιλιδικόν —
Γνωστόν μελόδραμα τού Πουτσίνι.
2. Τό άντίτιμον διά τήν μεταφοράν άνθρώπων ή πραγμάτων διά πλοίου
(δοτική) — Χωρίον τής έπαρχίας
Μαντινείας τοϋ Νομού Αρκαδίας,
πού ένθυμίΖει κλειδοκύμβαλα (άνστρ.)..
3. Συναντόται μαΖύ μέ τό «καί ώς έτυχε» καί σημαίνει άλόγιστα, χωρίς
σκοπόν (έπίρρ.) — Δίδεται, συνή
θως, διά δοκιμήν ή έλεγχον τού
όλου.
4. Συνθετικόν πυγμαχικού όρου (άντιστρ.) —
Αρθρον εις τήν αιτια
τικήν— Αντιστρόφους, τό άβλαβες,
τό όλόκληρον (δημοτ).
5. Απερισκεψίαι, μωρίαι (γεν. πληθ.)
— ΜοΖύ μέ τό σίγμα έκφράΖει λε
πτομερή σφήγησιν.
6. Αποικίσθη κατά τόν 10ον αιώνα
π.Χ. άπό Δωριείς καί ήκμασεν εις
τάς ήιμέρας τού Λυκούργου (αίτ.).
7. Δύο συνεχόμενα, εις άριθμός— 'Επί
πληγών, ό θανατηφόρος (ένόρθρ.).
8. Προηγούμενα τού 4γ καθέτως δί
δουν τό γνωστόν ήμίπτερον έντομον τής . . .κλίνης — Εις τάς προ
θέσεις προηγείται — Οί ΤΖιτΖιφιές
τό έχουν. . . εις τήν άρχήν.
9. Ανώτατον Δικαστήριον τών άρχαίων Αθηνών, ίδρυθέν ύπό τού Σόλωνος (άνστρ.) — Γνωστοτάτη σύγ
χρονος πόλις καί λιμήν τής 'Αλγε
ρίας εις τήν Μεσόγειον.
10. Είναι προεΕοχαί τού
φλοιού τής
γής πού φθάνουν εις ύψος μέχρι
300 μ .— Αύτακράτωρ τών 'Ινδιών,
χαρακτηρισθείς, προσφυώς, ώς ό
«Μ. Κωνσταντίνος τού Βουδδισμού», λόγω τού σπανίου Ζήλου του
διά τήν διάδοσιν τής θρησκείας αύτής.
11. Διοφέρουν εις διαστάσεις — Τό δλον, λαμβανόμενον αύτοτελώς.
ΚΑΘΕΤΟΣ:

4

5

6.
7.

8.

9.

10.

11.

ΑΡΙΘ.
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ται τής ήλεκτρικώς ούδετέρας καταστάσεώς του (ένόρθρως).
Τά πέντε λαμπρότερα άστρα του
σχηματίζουν σταυρόν καί τού δίδουν
τήν όνομασίαν «Βόρειος Σταυρός»
— Τόν φοβούνται. . . αί γεροντοκό
ρες.
Νορβηγός
πολιτικός,
Πρόεδρος
τής Επιτροπής συντάΕεως τού Κα
ταστατικού τοϋ Συμβουλίου Ασφα
λείας καί πρώτος γεν. Γραμματεύς
τού Ο.Η.Ε. (ένάρθρ.) — Τρύπα —
Νήσος τών Κυκλάδων εις τήν όποι
αν, κατά τήν παράδοσιν, έγεννήθη
καί έτάφη ό Όμηρος.
Γνωστότατος 'Ιρλανδός συγγρα
φέας, τιμηθείς τό 1925 διά τοϋ βρα
βείου Νομπέλ λογοτεχνίας — Είναι
γνωστά άπό τήν άρχαιότητα καί πρσκαλοϋν Ζημίας εις τά ποίμνια.
Γνωστή λίμνη παρά τά Έλληνογιουγκοσλοθικά σύνορα.
Συνοδεύουν πάντοτε τήν σοβαρόν
γυναικείαν άμφίεσιν
(πληθ. ένάρθρως) — Προηγούνται άνωτάτσυ
κληρικού.
Επόμενα τοϋ 7(5 καθέτως δίδουν
σιδηράν βόσιν, έπί τής όποιας σφυ
ρηλατούν τά σιδηρά (δημοτ.) — Ο
Νηρεύς καί αί Νηρηίδες τά έχουν
κοινά — Επαναλαμβανόμενον «Εεπουλό» (δημοτ.).
Τό όμυλον τής έντεριώνης τών κορ
μών τών φοινίκων, τό κοινώς φοινικάμυλον — Κοινή όνομσσία τού
νιτρικού καλιού καί τού νιτρικού να
τρίου.
ΜαΖύ μέ τόν Άριστείδην, έπέτυχε
τόν έΕοστρακισμόν τοϋ Θεμιστοκλέ
ους καί έγινε, μετ' αύτοΰ, κύριος
τής πολιτικής Ζωής τών Αθηνών —
Γνωστοτάτη πόλις τής 'Ιαπωνίας.
Εις τήν Λογικήν, μνημονική λέΕις
τού πρώτου τρόπου τού τρίτου καί
τετάρτου συλλογιστικού σχήματος —
Εθνικός μας ευεργέτης.
(I. Κο.)
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"Οταν 6 άρχιφύλαξ Μπαρρδοο μπήκε στό
γραφείο τοδ έπιθεωρητοδ M ix Γκράθ, τδν
βρήκε νά διαίάζη μ'.ά ιατροδικαστική έκθεσι.
’-Αφορά τήν "Εμιλυ Ράϊς, κύριε έπιθεωρητά; ρώτησε.
. — Ναι.
— Καί τ£ γράφει;
— Διάβασε, είπε 6 Μάκ Γκράθ καί τοδ
έδωσε τήν έκθεσι.
Ή "Εμιλυ Ράϊς είχε βρεθή άπό Ιναν
ψαρά, στό ποτάμι.
Ό ψαράς, Ράντολφ
ΚΙνγκ (ονομαζόταν, είχε καταθέσει δτι,
κατά τά ξημερώματα, πού είχε πάει γιά
νά ψαρέψη, είχε βρή τό πτώμα τής 'Ε μ ιλυ Ράϊς, ενός όμορφου φωτομοντέλου, στά
νερά του ποταμοδ.
Ό Μπαρρόου διάβασε τήν έκθεσι τοδ
ϊατροδικαστοδ. Στό στομάχι τής νεκρής
είχαν βρεθή υπολείμματα φαγητών καί
είχε άποδειχθή πώς, πριν άπό τό θάνατό
της, είχε πιή διάφορα ποτά.
Κανένα άλλο ίχνος βίας δέν έφερε τό
κορμί της καί ήταν φανερό πώς θά ήταν
δύσκολη ή άνκκάλυψις τοδ δολοφόνου της.
Μόνον γύρω άπό τόν λαιμό της, ή έσάρπα της είχε άφήσει σημάδια, πράγμα πού
έδειχνε πώς είχε σφιχτή γύρω άπό τόν
λαιμό της. Μά, αδτό θά μπορούσε νά έχη
γίνει, δταν έπεσε στό ποτάμι καί συνήλθε,
καταλαβαίνοντας τί πήγαινε νά πάθη.
Ό Μπαρρόου έκανε μιά γκριμάτσα κ ι’
έδωσε πίσω στόν έπιθεωρητή τήν ιατροδι
καστική έκθεσι.
—Φαίνεται, λοιπόν, πώς ή Ράϊς έπεσε
στό ποτάμι γιά ν’ αύτοκτονήση καί τό
πέτυχε, είπε. Δέν συμφωνείτε, κύριε έπιθεωρητά;
Ό Μάκ Γκράθ κούνησε άρνητικά τό κε
φάλι του.
■
— "Οχι, είπε.
—Δηλαδή, τί πιστεύετε;
— "Οτι πρόκειται γιά φόνο.
— Γιά φόνο;
— Ναι. Καί πήγαινε νά μοδ φέρης τόν
Ράντολφ Κίνγκ, γιατί, έχω τήν έντύπωσι,
πώς δ άνθρωπος αύτός ξέρει πολλά γιά
τόν θάνατο τοδ φωτομοντέλου.
Γιατί κατέληξε σ’ αυτό τό συμπέρα
σμα δ Μάκ Γκράθ;

Η ΛΥΣΙΣ
ο ιλ ο χ χ ο ιπ ο

1. Καταχρηστική πρόθεσις, σημαίνουσα
έΕ αιτίας — Ή τοϋ Μιλάνου είναι
έν έκ τών σπουδαιοτέρων λυρικών
θεάτρων τού κόσμου.
2. ΎπήρΕε πατήρ καί θύμα τού Οίδίποδος (αίτ.) — Τό ότσμον στοιχεί
ου ή συγκρότημα άτόμων πού άποκτό ή χάνει ήλεκτρόνια καί έΕέρχε-
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Στό νεκροταφείο τοϋ Μπρούκλιν βρίσκεται καρφωμένη στήν
είσοδο ή έξης έπιταγή: «Τάφοι
πρώτιστης τάΕεως, σέ μοναδική
τοποθεσία. Θαυμσσία θέα πράο
τήν θάλασσαν. Απόλυτος ήσυχία.
Όστις έπισκεφθή μιά φορά τό νε
κροταφείο μας, δέν θά θελήση πιά
ποτέ νά τό έγκαταλείψη. .
*
**
Παντοπωλεϊον «Ό έκατοχέρης». 'Επιγραφή κουρείου: «Κουρεϊον χωρίς σούπα - μούπες». 'Ε
πιγραφή τσαγκαράδικου: «Επιδι
ορθώνονται υποδήματα, παλαιό
κ α ί . . . καινούργια!» Σ ’ ένα παντοπωλεϊον: «Πωλοΰνται σκούπαι...
γιά σκούπιαμα!». 'Επιγραφή γα
λατάδικο: Γαλακτοπωλεϊον «Ή
αϊΕ». Κατασκευάζονται καί ώά...».
*
**
'Ένας κύριος λέει σέ κάποιον
άλλον:
— Θέλω πάρα πολύ νά άγοράσω τάν σκύλο σας, άλλά είναι πι
στός;
— Σάς δίνω τάν λόγο μου γι'
αύτό. Νά φαντασθήτε άτι τάν έχω
πουλήσει πέντε φορές καί πέντε
Φορές Εαναγύρισε σέ μένα. . .
*
**
— Θά μοϋ έπιτρέψετε κύριε διευθυντά νά απουσιάσω τό άπόγευμαι; Λέει ό νεαρός ύπάλληλος. ϊέρετε, ή μητέρα μου, είναι
πάλι άρρωστη.
— Καταλαβαίνω, άπαντά ό δι
ευθυντής. Τό περίεργο είναι ότι
άρρωσταίνει πάντοτε τις ήμέρες
πού γίνονται ποδοσφαιρικά μάτς.
— Ναι, τό πρόσεΕα κι' έγώ. Λέ
τε νά τό κάνη έπίτηδες;
*
**
Μία κυρία εισέρχεται σέ ένα
μπάρ όπου βρίσκει τόν σύΖυγό
της νά πίνη τό βραδινό του ούΐσκυ.
— Ά ! φωνάΖει, πάλι πίνεις αύ
τό τό μίγμα; Γιά νά τό δοκιμάσω
λίγο!
Παίρνει τό ποτήρι, τό μυρίΖει,
πίνει μιά γουλιά, καί κάνει μιά
γκριμάτσα:
— Πούφ! είναι άπαίσιο!
— "Α ! βλέπεις; κάνει ό σύΖυγος. Εσύ νομίΖεις ότι πίνω άπό
εύχαρίστησι!
*
**
Μιά κοπελλίτσα, πού πρόκειται
νά παντρευθή σύντομα μέ τόν δι
ευθυντή τού έργοστασίου στό ό
ποιο έργάΖεται
σάν ιδιαιτέρα
γραμματεύς, πηγαίνει στόν για
τρό της καί τού λέ ε ι:
— Γιατρέ, θέλω νά άπακτήσω
παιδιά. Πιστεύετε ότι θά μπορέ
σω, παρ' όλο πού ό άνδρας μου
είναι κάποιας ήλικίας;
— Σάς διαβεβαιώ ότι θά άποκτήσετε, άν θέλετε, βέβαια. 'Από
δ,τι Εέρω ό μέλλων σύΖυγός σας
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