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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ “ΒΙΟΛΟΓΙΑΝ,, ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ Π Α Π Α Μ ΙΧ Α Λ Α Κ Η *
«Ούτε γάρ αν άλλψ άνθρώπω προσφιλής άν εϊη ό
τοιοΰτος ούτε θεφ· κοινωνεϊν γάρ άδύνατος· δτω δέ μή
ένι κοινωνίας, φιλία ούκ αν εϊη· φασί δ’ οί σοφοί — καί
ούρανόν καί γήν καί θεούς καί άνθρώπους τήν κοινωνίαν
συνέχειν καί φ ι λ ί α ν καί κ ο σ μ ι ό τ η τ α καί
σ ω φ ρ ο σ ύ ν η ν καί δ ι κ α ι ό τ η τ α , καί τό δλον
τούτο διά τόν κόσμον καλοϋσιν — ούκ άκοσμίαν ούδέ
άκολασίαν.
(Πλάτων εις Γοργίαν)

Τ Τ ΖΩΗ ΠΑΝΤΟΣ δημιουργικές ζώντος Ό ργα·*--*- νισμοΰ, έχει έσωτερικά καί έξωτερικά αποτε
λέσματα, εις δ,τι άφορα τάς σχέσεις και έπαφάς
μέ τό μερικόν-έσωτερικόν ή τό γενικόν-έξωτερικόν
σύνολον*. Χ αρακτηριστική περίπτωσις ζώντος, κινουμένου καί άναπτυσσομένου ’Οργανισμού—έντός
τοιούτων άναλογικών σχετικών βιολογικών πλαι
σίων—άποτελεΐ ή ’Αστυνομία. Έ χ ε ι κύτταρα έσω
τερικά πού εξασφαλίζουν εις αυτήν αυθυπαρξίαν
καί βιολογικήν άντοχήν καί έξωτερικά πού έξασφαλίζουν διάπλασιν πρός τό περιβάλλον, διά τής «όράσεως» καί «άκοής», πού καθιστούν αυτήν αισθητήν
εις τό σύνολον. ’Ακριβώς τό θέμα τής αισθητής αυτής
παρουσίας εις τόν έσωτερικόν-ψυχικόν της κόσμον,
άλλά καί εις τόν έξωτερικόν χώρον, άποτελεΐ τό
άντικείμενον τής άναγιγνωσκομένης έργασίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Αισθητός είναι ό ’Οργανισμός έκεΐνος, ό όποιος
βλέπει τήν αύθυπαρξίαν του βασιζομένην εις τήν
έννοιαν καί συνέχειαν μιας ιστορικής όντότητος,
ίσχυρας, υγιούς καί άποτελεσματικής. Αί ϊδιαι αί
αισθήσεις του τόν καθιστούν άντιλαμβανόμενον
ύποκειμενικώς, διά τά ένεργούμενα (συνειδητά) καί
άντιληπτόν άπό τά άντικείμενα τού περιβάλλοντος.
Ή έπάρκεια τής υποκειμενικής ύποστάσεως είναι
* Ό Κος ’Ι ω ά ν ν η ς Π απ α μ ι χ α λ ά κ η ς , τ. Γενικός
Γραμματεύς τής Παντείου Ά νωτάτης Σχολής Πολιτικών Ε 
πιστημών, είναι Συγγραφεύς
καί Έμπειρογνώμων θεμάτων
Μέσων ’Επικοινωνίας καί Δη
μοσίων Σχέσεων -’Εκπαιδευτής
έπί συναφών θεμάτων τού Κέν
τρου Μετεκπαιδεύσεως ’Οργά
νων Δημοσίας Διοικήσεως, τού
'Ελληνικού Κέντρου Παρα
γωγικότητας καί Υπουργείων.
Τυγχάνει ό Ιδρυτής τών ’Επι
στημονικών ’Επιθεωρήσεων :
«Δελτίον Διοικήσεως ’Επιχει
ρήσεων» καί «'Ελληνική ’Επιθεώρησις ’Επιχειρησιακής Έρεύνης».
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ούσιώδες μέσον δΓ ένα ’Οργανισμόν, ό όποιος έπιθυμεΐ νά κινήται καί νά έκφράζεται κοινωνικώς.
Έ άν έσωτερικώς είναι μικρά, άνεπαρκής ή άνεπαίσθητος ή συγκρότησις τού ’Οργανισμού, τότε τά
κύτταρα παραμένουν άσυντόνιστα, μέ συνέπειαν νά
έμφανίζωνται άμέσως σοβαροί διαταραχαί διά τάς
έξωτερικάς έπιδιώξεις.
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον όδηγούμεθα εις τήν σύλληψιν τής άποστολής τής ουσίας τών έσωτερικώνάνθρωπίνων σχέσεων ως πυρήνος τού προϊόντος τού
σώματος τών Δημοσίων Σχέσεων, αΐτινες έχουν συγ
κεκριμένους στόχους, ιδίως όσάκις ό συγκεκριμένος
όργανισμός είναι τεταγμένος νά ύπηρετή έκ καθή
κοντος, διά τών Σχέσεων, τό Σύνολον.
Δεχόμεθα δηλαδή ώς προύπόθεσιν εις τό σημεΐον
αύτό, δτι δχι άπλώς μόνον είναι δυνατόν νά κοινωνικοποιήται ή άσκησις τής άποστολής τού ’Ο ργα
νισμού τού ’Αστυνομικού Σώματος καί δ ι’ αυτής
«άβιάστως» νά έκτελήται τό καθήκον. Εις τούτο,
ιδιαιτέρως ύποβοηθεΐ τό γεγονός, δτι, ιδίως εις τήν
Ε λλά δα , ό Νόμος θεωρείται έκπαλαι φύσει κοινωνι
κός, ρυθμίζει τήν ζωήν, ή όποια, διά νά είναι πολι
τισμένη, όφείλει νά πειθαρχή εις τόν ρυθμιστήν
αυτής, υπέρ τού όποιου άπαλλοτρίωσε τήν εύρυτάτην
του έλευθερίαν τό άτομον.
ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ή άνάπτυξις τών σχέσεων έσωτερικώς άπαιτεΐ
τήν δημιουργίαν θετικής υποδομής, συντελουμένης
διά συστηματικής καλλιεργείας αυτών. Προΰπόθεσιν τών σχέσεων άποτελεΐ ή έπικοινωνία. ’Αλλά
ή έπικοινωνία πολλάς φοράς είναι δυσκολωτέρα κατά
τάς έσωτερικάς, άπό τάς έξωτερικάς έπιδιώξεις.
’Επιβάλλεται ή υπαρξις πίστεως καί μεγάλης ώριμότητος, ώστε νά συντελήται αυτή μονίμως διά τής
διαδοχής. Ή έσωτερική έπικοινωνία είς τόν χώρον
τής ’Αστυνομίας είναι τρομακτική. Αΰτη τεχνικώς
διασπαται έξ ύποχρεώσεως νά καλύψη 'Υ πηρεσίας,
* Τούτο άποτελεΐ μεταφοράν ένταΰθα έκ τού άναλόγου μη
χανισμού, διά τού όποιου συντελεΐται ή άνάπλασις τού όργανισμοΰ είς τάς φυσικάς περιπτώσεις, πού ό όργανισμός τής
ζωής προέρχεται έκ τής γεννήσεως μέσον έμψυχου γεννήτορος.
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Είς ειδικήν τελετήν άπενεμήθησαν
ύπό τοϋ Ο Φ.Α. βραβεία είς άριστεύσαντας μαθητάς, τέκνα Αστυνομικών.
Είς τήν φωτογραφίαν χαρακτηριστι
κόν στιγμιότυπον. Διακρίνονται δ
’Αρχηγός ’Αστυν. Πόλεων κ. Μιχελής, δ 'Τπαρχηγός κ. Τζαδέλλας, ή
Πρόεδρος τοΰ Ο,Φ.A. κ. Ίωακείμογλου και σί βραβευθέντες μαθηταί.

'Ε π’ ευκαιρία τών Εορτασμών Ένώσεως τής Επτάνησου μετά τής Μητρός Ελλάδος, μετέβη είς Κέρκυραν,
δ ’Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων
κ. Σπυρ. Μιχελής, 6 όποιος καί έπεθεώρησε τάς ’Αστυνομικός Υπηρε
σίας τής ΙΙόλεως. Είς τήν φωτογρα
φίαν δ κ. Α ρχηγός δμιλών πρός
τούς Άξ/κούς καί κατωτέρους τής
Αστυν Δ/νσεως έπί υπηρεσιακών
θεμάτων.
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Είναι γνωστόν, δτι καί ή ’Αστυνομία
Πόλεων συμμετέχει μετά τών λοιπών
Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτων ’Ασφαλείας είς τήν έκπαίδευσιν άνδρών της είς κοινωφελείς
άποστολάς, διά τήν άντιμετώπισιν έκ
τακτων καταστάσεων είς περίπτωσιν
Απεργίας, πολέμου κλπ. Είς τήν φω
τογραφίαν τό 730 Τ.Ε. σιδηροδρόμων
είς Αναμνηστικήν φωτογραφίαν μετά
τό πέρας τής σχετικής έκπαιδεύσεως.
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Ή 'Ομάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων
ή δποία συμμετείχε είς τό Πρωτά
θλημα Ελληνορωμαϊκής πάλης Ε Α .
καί Σ Α . 1974 είς Σέρρας. Μεταξύ
τών παλαιστών μας διακρίνονται δ
Τπαρχηγός A JI. κ. Τζαβέλλας, δ
Δ/ντής Γ.Σ.ΙΙ.Α. κ. Κοσμάς, δ προϊ
στάμενος τοΰ τμήματος ’Αθλητισμού
κ. Άλεξόπουλος Υ . Α .

Τμήματα, Σχολάς, 'Ομάδας έργασίας καί άτομα μεμο
νωμένος ένεργοϋντα. Διά νά υπάρξουν αποτελέ
σματα έπιθυμητά, έν προκειμένω, πρέπει εις όλόκληρον τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά έπεκτείνεται συνεχώς
ή άντίληψις, ότι, άφ’ ένός μέν, τό προς τήν υπηρεσίαν
καθήκον είναι κυριολεκτικώς αίσθημα καί δτι, άφ’
έτέρου, ή ένωσις τών προσώπων τής ’Αστυνομίας
είναι πηγαία, καθολική, ένιαία καί δονεΐται κυριο
λεκτικούς καθ’ δμοιον τρόπον από τήν αγάπην τοΰ
καθήκοντος τής υπηρεσίας πρός τόν πλησίον, πού
αποτελεί καί εις τό βάθος τήν ουσίαν τοΰ φιλοσο
φικού αισθήματος τής ’Αστυνομίας πρός τήν Κ οι
νωνίαν.
Τό πρόσωπον τοΰ Ά στυνομικοΰ είναι αισθητόν.
Αύτό σημαίνει, δτι γίνεται δηλαδή άντιληπτόν άπό
τάς αισθήσεις τοΰ κοινοΰ. Τό αισθητόν πρόσωπον
δεχόμεθα ή όφείλομεν νά γνωρίζωμεν δτι προκαλεΐ
βεβαιότητα, έκ τής προΰποθέσεως, δτι είναι ίκανόν
νά ύπηρετήση. Τά ανωτέρω συνειδητοποιοΰνται
έκ τής διαδόσεως αλλά καί έκπαιδεύσεως τών ’Α
στυνομικών Προσώπων καί τοΰ Κοινοΰ. Ό ’Αστυ
νομικός αντιλαμβάνεται, δτι ή θέσις του έναντι
τόσον τοΰ μερικοΰ (έσωτερικοΰ), δσον τοΰ γενικοΰ
(έξωτερικοΰ) συνόλου, τόν υποχρεώνει εις συνεχή
βελτίωσιν αυτής, πράγμα τό όποιον τοΰ έπιτρέπει
νά διαπιστώνη δτι «γοητεύει» ώς αισθητόν φυσικόν
’Αστυνομικόν πρόσωπον. Ή ένωσις τής προσωπικής
αυτής γνώμης άποδίδει καί μίαν φυσικήν καί οΰχί
πλασματικήν νομικήν προσωπικότητα εις τό ’Αστυ
νομικόν Σώμα.
Ό Ά στυφύλαξ είναι πρόσωπον φανερόν. Τό
πρόσωπον τοΰτο είναι καθημερινόν. Είναι πρό
σωπον εΰδιάκριτον— φέρει στολήν— είναι πρό
σωπον έπίσημον, είναι πρόσωπον Δημόσιον—υπαλ
ληλική ίδιότης— καί κύριον χαρακτηριστικόν του
είναι δτι φέρει έξουσίαν. Είναι, έν όλίγοις, πρόσωπον
ίκανόν καί ισχυρόν διά τήν πραγματοποίησιν ένεργειών άποφασιστικών εις τήν έξυπηρέτησιν τοΰ
Κοινοΰ. Ό ’Αστυνομικός συγκροτεί ένα πρόσωπον
μοναδικόν, άκέραιον, δηλαδή άξιόλογον.
Τό τελευταΐον τοΰτο στοιχεΐον είναι ιδανικόν
διά τήν ’Επικοινωνίαν, ή όποια ένδιαφέρεται διά
λογικά πράγματα, υλοποιούμενα μέσω άξιολόγων
στοιχείων. Ή ’Επικοινωνία διά τήν έγρήγορσιν τοΰ
κεντρικοΰ σκοποΰ, ό όποιος κατατείνει εις τήν συ
νεχή βελτίωσιν τής άτομικής δυνάμεως, συντελουμένης διά τής ύλοποιήσεως τοΰ ύπηρετεΐν, δέον νά
είναι συστηματική, σαφής καί έκδηλος. Νά είναι
δηλαδή όρατή άπό δλον τό Σώμα, άλλά καί άπό μίαν
έκάστην μεμονωμένην ’Αστυνομικήν Μονάδα.
’Εν όλίγοις, έσωτερικώς δέον νά έπιδιώκεται ή
συστηματική άνάπτυξις καταστάσεων, αΐτινες, όμοΰ
μετά τής πειθαρχίας, θά έκφράζουν υποκειμενικά
στοιχεία, δπως είναι ή έκ τοΰ καθήκοντος καί τής
ένότητος ίκανοποίησις, ή άμοιβαία συμπάθεια, ή
κοινή άγάπη, ή άλληλοκατανόησις, ή συμμετοχή
καί συμπλήρωσις εις τάς άτομικάς καταστάσεις,
ή κοινή έλπίς πρός τό καλλίτερον κ.λ.π.
"Ολα αυτά τά στοιχεία «ύποχρεωτικώς» πρέπει
νά υπάρχουν, ώστε νά διαμορφώνεται καί έξωτερικεύεται τό κοινόν συναίσθημα, πού ένώνει τό σύνολον τής ’Αστυνομίας καί πού έκτιμάται άπό τό γενι
κόν τοιοΰτον ώς παράγων πρωτογενοΰς «έσωτερικής

όμονοίας-άρμονίας» καί άπεριορίστου έμπιστοσύνης.
Ή έμπιστοσύνη τοΰ Κοινοΰ πρός τό ’Αστυνομι
κόν Σώμα είναι άπόρροια καί άντανάκλασις είς τάς
μοναδικάς διακριτικός ιδιότητας καί δυνατότητας
τών φορέων τής ’Αστυνομίας. Είναι έν ιδιαίτερον
φαινόμενον, πού έπιδρά διά τοΰ αισθήματος είς τήν
συνεργασίαν.
Τό αίσθημα είναι γνωστόν ή πρέπει νά είναι
γνωστόν, δημιουργεΐται δέ κατά ξεχω ριστήν περίπτωσιν, ώς άποτέλεσμα-Κοινή Γνώμη, έκ τής φανερώσεως τής έσωτερικής άναπτύξεως, ή όποια προ
καλεΐ τήν δημιουργίαν έξωτερικών έρεθισμάτων
πίστεως καί βεβαιότητος. Τά έρεθίσματα αύτά μέ
τήν σειράν των κατόπιν δημιουργοΰν τήν παράστασιν πού είναι ή άντίληψις τοΰ Κοινοΰ διά τήν ’Αστυ
νομίαν.
Ή ’Αστυνομία έχει μίαν παράδοσιν υπηρεσιών.
Ή άνάπτυξις καί προσαρμογή τής ’Αστυνομίας υ
πήρξε συγκεκριμένη κατά έποχήν. Μεταβαλλομένη καί προσαρμοζομένη πρός τό καλλίτερον, είχε
τήν δυνατότητα έκσυγχρονισμοΰ καί συνεξελίξεως
ταυτοχρόνως, χωρίς νά άπομακρύνεται άπό τάς ήθικάς παραδοσιακός της θέσεις καί άξίας καί νά υπη
ρέτη ταυτοχρόνως τάς τρεχούσας άνάγκας άσφαλείας
καί υπηρεσιών. Δέν άνέστειλε τήν άποστολήν της
ποτέ, διά νά άνασυγκροτηθή. Τοιουτοτρόπως έξειδικεύετο καί πρός τάς άνάγκας μέ άποτέλεσμα πλέον
νά έχη έτοιμότητα, είς τό έπακρον, διά τήν προσφο
ράν ειδικευμένων ένεργειών άπό έξειδικευμένας
λειτουργίας.
Αί άστυνομικαί ένέργειαι δέν είναι τυπικαί καί
ώς έκ τούτου μηχανικοί, άλλά είναι περιπτωσιακαί
καί «προσωπικοί». Είναι συνειδητοί καί βασίζονται
είς τόν έρεθισμόν τοΰ αισθήματος πρός τό καθήκον.
Δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί μετατροπής τοΰ έρεθισμοΰ καί μεταβολής δθεν τοΰ καθήκοντος είς
συνειδησιακόν γεγονός. Έ ν τούτοις θά πρέπει νά
σημειώσωμεν, δτι είς τά αισθήματα πού δημιουργοΰν τάς καλάς σχέσεις υπάρχουν δύο βασικοί ιδιό
τητες πού λαμβάνουν σημαντικόν ρόλον είς τάς Δ η
μοσίας Σχέσεις.
Ή πρώτη ίδιότης είναι ή ποιότης.
Ή δευτέρα ή έντασις.
Ή ποιότης τών σχέσεων προσδιορίζεται άπό τό
εύγενές τοΰ είδους τοΰ έρεθισμοΰ. (Π εριεχόμενον καί
έκφρασις, ζεστή διάθεσις, κρύα διάθεσις καί έκφρασις).
Μ έχρι τοΰδε ώμιλήσαμεν διά στοιχεία τά όποια
αί Δημόσιοι Σχέσεις θεωροΰν ώς προϋποθέσεις διά
τήν έκδήλωσιν αυτών πρός τά έξω.
Οί Συγγραφείς τών Δημοσίων Σχέσεων άρέσκονται είς τό νά έπαναλαμβάνουν συνεχώς διά τά μέσα,
τάς μεθόδους καί τάς τεχνικός τών Δημοσίων Σ χέ
σεων, πού πρέπει νά είναι τά τελευταία διά τήν άρχήν. Ε κ είν ο διά τό όποιον παραλείπουν νά όμιλοΰν
οί Συγγραφείς είναι ή ουσία καί αί δέσμαι αυτής
πού προέχουν καί «πάντα ταΰτα μετά προστεθήσονται».
Συμπέρασμα έπομένως καί γεγονός είναι ή άνάγκη άναπτύξεως έσωτερικών σχέσεων καί έπικοινωνιακών όδεύσεων, τών όποιων, όταν τό κύκλωμα
διαπιστωθή δτι έχει καλώς, τότε θά εΐμεθα έτοιμοι
διά τήν καλλιέργειαν τοΰ δευτέρου μέρους, τό όποιον
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άφορα είς την έκφρασιν καί έπνδίωξιν καλών σχέ
σεων καί κλίματος έμπιστοσύνης κοινής άποδοχής.
Δεν άπομένει παρά νά είσέλθωμεν καί συνεχίσωμεν τώρα με τήν έρμηνείαν τής έξωτερικής έπικοινωνίας (χωρίς νά έπεκταθώμεν είς τάς πολυσυζητουμένας τεχνικάς καί μεθόδους), δηλαδή με τήν
προσπάθειαν μιας θετικής έπαφής καί συνεργασίας
τής ’Αστυνομίας μετά τών κοινωνικών μονάδων, ώς
άποτέλεσμα προσπάθειας συνδρομής καί άσφαλείας
τών όρίων τοΰ συγχρόνου κοινωνικού βίου.
Η ΑΝΑΤΟΜ ΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ 
ΝΙΑΣ ΔΙΑ Τ Η Ν ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΝ
Αί Δημόσιοι Σχέσεις είναι ή έπικοινωνία διά
τήν συμπάθειαν. 'Η συμπάθεια υπήρξε κατά τούς
ψυχολόγους ή πρώτη άρετή τοΰ κοινωνικού βίου.
ΔΤ αύτής όλοκληροΟται ή προσωπικότης. Ό βίος,
ό κοινωνικός βίος, έχει έλατήρια καί άφορμάς. Ε 
νώπιον αυτών εύρίσκεται συνεχώς ό ’Αστυνομικός
Υ π ά λ λ η λ ο ς, πού έρωτα κατά περίπτωσιν :
«Τί συμβαίνει έδώ ;»
«Τί γίνεται τώρα ;»
«Τί καί πώς νά τό πράξω ;»
’Εδώ άναγνωρίζεται ή διάθεσις διά θετικήν ·πραξιν, δυναμικήν άλλά καί ένσυνείδητον.
Ύ πάρχουσα ή διάθεσις, μετατρέπεται εις δύναμιν
κατά περίπτωσιν καί ή δύναμις είναι άναγκαία, συντάσσεται δέ καί έντάσσεται έντός τής κοινωνκής
ζωής. Ή περίπτωσις, έμφανίζει τήν δύναμιν, πού
καθίσταται άφορμή άξιοπρεποΰς άποστολής, πού
άποτελεΐ τό κορυφαΐον στοιχεΐον είς τάς άνθρωπίνας
σχέσεις. ΔΤ αυτής ή ’Αστυνομία έπιδρά οΰτω πως
εις τόν συνάνθρωπον καί τό περιβάλλον του. Ή δια
γωγή τής δυνάμεως έπενεργεΐ ώς άφετηρία έσωτερικώς-ψυχικώς προς τόν τρίτον δι’ άνάλογον, όμοιόμορφον άνταπόκρισιν-συμπεριφοράν - συμμόρφωσιν.
Διά τής όρθής χρήσεως τής δυνάμεως, τού τρόπου

καί τής μεθόδου χρήσεως αύτής, ή ’Αστυνομία
επιβάλλει έλευθέρως είς συμμόρφωσιν καί περαιτέ
ρω προάγει είς έκδήλωσιν διαθέσεως, δι’ όρθάς καί
δικαίας άτομικάς πράξεις.
Ή ύλοποίησις τής περιγραφής αύτής προέρχεται
έκ τής άντανακλάσεως καί άνταποδόσεως τής συμ
πάθειας. Ή συμπάθεια έρευνάται λοιπόν ώς σύν
δεσμος μεταξύ ’Αστυνομίας καί Κοινού, καθισταμένη μέσον προόδου καί θετικής συνεργασίας. Ή
συμπάθεια διά τήν ’Αστυνομίαν είναι ιδιαιτέρα άρε
τή. 'Ω ς Κίνητρον, λοιπόν, ύπόκειται είς έξελίξεις,
διδάσκεται, ένισχύεται δέ καί έκδηλούται άναλόγως
πρός τόν βαθμόν τοΰ πολιτισμού τών άτόμων καί τής
συγκροτήσεως τής Κοινωνίας.
'Η συμπάθεια διά τής ’Αστυνομικής δυνατότητος,
πρακτικής καί τεχνικής, εισέρχεται είς δλας τάς
πτυχάς τοΰ βίου. Ή συμπάθεια προτρέχει τής ’Αστυ
νομικής ένεργείας, προηγείται τής άποφάσεως τοΰ
υπηρεσιακού φορέως καί δεσμεύει τήν φαντασίαν
τοΰ Ά στυνομικοΰ 'Υπαλλήλου. Τοιουτοτρόπως ή
συμπάθεια είς τήν ’Αστυνομίαν είναι μέσον καί σκο
πός. Διά τής συμπάθειας καθηλώνονται, έλέγχονται
καί έξουδετεροΰνται αί έκ τοΰ κοινωνικοϋ περιβάλ
λοντος άνεπιθύμητοι κοινωνικοί κλίσεις καί τάσεις,
άπό τής κακίας καί τής ύπερβολής μέχρι καί τής
παρανομίας.
Βεβαίως, ή συμπάθεια, υπό μορφήν καλωσύνης
έκδηλουμένη, δέν είναι δυνατόν νά όδηγήση είς
συμπτώματα δουλοπρεπείας, όπως θέλουν νά ίσχυρίζωνται μερικοί.
Ί δ ιο ν τής ’Αστυνομικής συμπεριφοράς είναι ή
άνάπτυξις γενικής πειθαρχίας είς τήν συμπάθειαν,
πού μοιραίως καί αυτή, κατ’ αυτήν τήν έννοιαν,
καθίσταται γενική. Γίνεται δεκτόν, έν άλλοις, δτι
τό σύνολον τών ’Αστυνομικών ένεργειών πλαισιοΰται ή τό όρθότερον έμφορεΐται άπό συμπάθειαν πρός
κάθε άφετηρίαν πράξεως ή ένεργείας.
Ή συμπάθεια είς τόν χώρον τής ’Αστυνομίας
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Ή εμπιστοσύνη τοϋ Κοινού npoc τό 'Αστυνομι μικόν Σώμα ένιοχύετοι διά τών δημοσίων σχέσεων, αί ό
ποιοι πρέπει νό καταλαμβάνουν σημαντικήν θέσκν εις τήν καθόλου δροστηριότητα μιάα 'Αστυνομικής 'Υπη
ρεσίας. Εις τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικοί περιπτώσεις έκ του πολυπλεύρου άοτυνομικοϋ έργου.
Εις τήν άιπένοντπ σελίδα: ΑστυφύλαΕ τής Τουριστικής 'Αστυνομίας Εεναγεϊ άλλοδοπούς εις τήν 'Ακρόπολιν. Επάνω: Μέτρα τάΕεως κατά τήν διάρκειαν έορταστικής έκδηλώσεως πρό τοΟ Μνημείου τού 'Αγνώ
στου Στρατιώτου.

προκαλεΐ άρμονικήν συμπεριφοράν καί σύμπραξιν
μετά τοΰ κοινωνικού συνόλου, είς τού όποιου τόν
βίον παρέχει, πέραν τής βεβαιότητος καί τής δι
καιοσύνης, καί άσφάλειαν.
Α ί πράξεις τής ’Αστυνομίας διά τάς Δημοσίας
Σχέσεις είναι κίνητρα κλίματος πρός συνεργασίαν.
Ισ ορροπούν τήν ζωήν καί τάς ένεργείας της καί έπηρεάζουν άποφασιστικώς τήν στάσιν τοΰ άτόμου.
Τοιουτοτρόπως καί αί τυχόν έξαιρέσεις προσαρμό
ζονται πρός τήν πειθαρχίαν. Τούτο άκριβώς άναγνωρίζεται άπό τάς Δημοσίας Σχέσεις, ώς έκτακτος
συμβολή πρός τόν Πολιτισμόν, κάθε ιστορικής
περιόδου τής ’Αστυνομίας.
Ή ζωή μετασχηματίζει διά τής πραγματικότητος
τών έπαφών τά άτομα. Αί άναφαινόμεναι διακυμάν
σεις άναζητοΰν τόν φορέα πού θά άποκαταστήση τήν
ισορροπίαν έντός τών ήθών καί έθίμων, θεματοφύλακα τόν όποιον έχει ό Νόμος τεταγμένην τήν ’Α
στυνομίαν.
Ό ’Αστυνομικός ρόλος είναι δύσκολος είς πολλάς περιόδους, όταν αί συντελούμεναι μεταβολαί είς

τό περιβάλλον είναι άπόβλεπτοι, άσχημάτιστοι ή
καί άσχετοι πρός τά κρατούντα ή άκόμη είναι δυσ
οίωνοι. Ό ’Αστυνομικός ρόλος είναι συμβουλευ
τικός διά τήν Κοινωνίαν καί άπό τήν Ν ομικήν προ
σωπικότητα, υπό τήν όποιαν είναι όργανωμένη ή
Κοινωνία καί άπό αυτήν τήν ιδίαν τήν τελευταίαν,
χειρ άρωγής έκτείνεται πάντοτε πρός τήν ’Αστυ
νομίαν.
Αύτός άκριβώς, ό πραγματικός καί πρακτικός
ρόλος τής ’Αστυνομίας, βασίζεται είς τήν έμπιστοσύνην, άμφοτέρων, Κράτους καί Κοινού, δεδομένου
ότι αί πηγαί τής ’Αστυνομικής έμπειρίας έδράζονται έπί τής τακτικής έπαφής μεταξύ αυτών καί
αύτής.
Αί περιπτώσεις διά τήν ’Αστυνομίαν δέν έγκαταλείπονται άνεξερεύνητοι.Μ ελετώμεναι, συγκεντροΰνται, γίνεται στατιστική καί έρευνώνται άπό πάσης
άπόψεως. Τοιουτοτρόπως κωδικοποιοΰνται τά συμ
περάσματα πού παραμένουν πλέον πολύτιμοι πηγαί
γνώσεως καί έργασίας.
(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τής σελίδος 575)
έπι τροπήν έπί τών Ναρκωτικών Φαρ
μάκων κατά τό Ιτος 1963' ή κατάχρησις τοΟ L.S.D. (Lysergic acid
diethylamide) .
Ή άπόφαίσις ή όποια υίοθετήθη
άπό τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν
Συμβούλιον, τήν Επιτροπήν έπί τών
Ναρκωτικών Φαρμάκων καί άπό τόν
Παγκόσμιον ’Οργανισμόν Υγείας,
περιείχε λεπτομερείς όδηγίας πρός
τάς Κυβερνήσεις περί του τρόπου μέ
τόν όποιον ή κατάχρησις δλων αυτών
τών ψυχοτροπικών ουσιών θά έπρεπε
νά προληφθή, διά τής έφαρμογής μέ
τρων έλέγχου έπί έθνικοΰ έπιπέδου.
Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταί
ων έτών, κατέστη συνείδησις, δτι αί
Κυβερνήσεις δέν δύνανται νά άντιμετωπίΐσουν τό πρόβλημα τής καταχρήσεως τών ναρκωτικών ουσιών χωρίς
διεθνή συνεργασίαν. Συνεπείς τούτου,
τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον έζήτησε άπό τήν Επιτροπήν
νά έπεξεργασθή σχέδιον πρωτοκόλ
λου, διά τού όποιου θά ήσκεΐτο διε
θνής έλεγχος τών ψυχοτροπικών φαρ
μάκων, εις τόν όποιον θά περιελαμβάνυντο μέτρα έλέγχου έπί τών πατ
ραισθησιογόνων φαρμάκων (ώς τό
L .S .D .), άμφεταμινών, βαρβιτουρικών καί ήρεμιστικών.
’Επί τή βάσει τού σχεδίου τούτου
τού πρωτοκόλλου, τό όποιον συνετάγη ύπό τής, ’Επιτροπής έπί τών Ναρ
κωτικών Φαρμάκων, έν στενή συνερ
γασία μετά τού Παγκοσμίου ’Οργανι
σμού Υ γείας, μία Συνδιάσκεψις άντιπροσώπων συνήλθεν είς τήν Βιέννην
άπό 11 ’Ιανουάριου μέχρι 21 Φε
βρουάριου 1971 πρός τόν σκοπόν συζητήσεως τών διατάξεων τού Σχε
δίου τού πρωτοκόλλου διά τάς ψυχοτροπικάς ουσίας.
Τήν Συνδιάσκεψιν παρηκολούθηΙσαν άντιπρόσωποι άπό 71 χώρας
(καί παρατηρηταί άπό 4 χώρας), ό
Παγκόσμιος ’Οργανισμός Υ γείας, τό
Διεθνές Γραφεΐον ’Ελέγχου Ναρκω
τικών καί ό Διεθνής ’Οργανισμός
’Εγκληματολογικής ’Αστυνομίας (In
terpol) . Είς τάς 21 Φεβρουάριου
1971, ή Συνέλευσις τών ώς άνω ’Αν
τιπροσώπου ένέκρινε τήν Σύμιβαίαιν
έπί τών Ψυχοτροπικών ουσιών καί έ
θεσε ταύτην πρός ύπαγραφήν. Ή Σύμβασις αύτή θά τεθή είς έφαρμογήν
τήν 90ην ήμέραν άπό τής ύπογραφής ύπό 40 χωρών.
Ή Σύμβασις διά τάς ψυχοτρόπους
ούσίας θεωρείται σπουδαΐον έπίτευγμα τής έπεκτάσεως τού διεθνούς έ
λέγχσυ έπί τών ναρκωτικών. Ή Σύμ580

Τό διεθνές έμπόριον τών πλέον έβασις περιέχει άριθμόν τινά άπαγορευτικών μέτρων διά τά παραισθησιο- πικινδύνων διεγερτικών, τών άμφεγόνα, τά όποια έμφανίζουν μεγάλιας ταμινών, είναι άντικείμενον αύστηροπιθανότητας καταχρήσεως καί έςαρ- τέρου έλέγχου.
Τά έφαρμοζόμενα μέτρα έλέγχου
τήσεως, καί τά όποια δέν έχουν θεραπευτικάς ιδιότητας. Αί ειδικοί δια έπί τής δμάδος τών ναρκωτικών, τά
τάξεις αί άφορώσαι τάς ούσίας, ώς όποια άναφέρσνται άνωτέρω, συνετό L.S.D., προβλέπουν, μεταξύ τών πληρώθησαν δι’ ένός συστήματος τηάλλων θεμάτων, τήν άπαγόρευσιν τής ρήσεως άρχειων καί στατιστικών έκχρήσεώς τω ν—έκτός βεβαίως διά έ- θέσεων, τά όποια ύποβάλλονται είς
πιστημονικάς έρεύνας είδικώς έξουσιο- τό Διεθνές Γραφεΐον Έλέγχου Ναρ
τημένας καί έλεγχσμένας, άπό τάς κωτικών.
Κυβερνήσεις, είδικάς άδειας καί έπίβλεψιν καί έπιθεώρησιν άπό τάς άρ- ζ. Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :
μοδίας Κρατικάς Ά ρχάς κατά τήν
Αύταί είναι αί συμβάσεις καί αί
βιομηχανικήν παραγωγήν των,— τό συμφωνίαι, αί δποΐαι συνήφθησαν ύπό
έμπόριον, τήν διάθεσιν καί κατοχήν, τήν αιγίδα τών Ηνωμένων ’Εθνών.
τήν τήρησιν άρχείου καί τήν άπαγό- "Ολαι αί συμβάσεις άποβλέπουν είς
ρευσιν τής έξαγωγής καί εισαγωγής, τόν περιορισμόν τής παραγωγής τών
πλήν δταν, άμφότεροι, δ έξαγωγεΰς ναρκωτικών φαρμάκων, ή δέ χρήσις
καί ό είσαγωγεύς, είναι αί άρμόδιαι αύτών θά περιορίζεται άποκλειστικώς
Κρατικοί Ά ρχαί ή δ ύπό αυτών έξου- διά θεραπευτικούς καί έπιστημονισιοδοτημένος.
κούς σκοπούς.
Τά άνωτέρω περιοριστικά μέτρα τά
’Αλλά, δπως καί άλλαχοΰ έλέχθη,
όποια έφαρμόζονται έπί τών ψυχοτρό ή έπιτυχία τών κανόνων τών Συμ
πων ουσιών είναι αυστηρότερα άπό τά βάσεων, συμφωνιών καί πρωτοκόλ
τοιαύτα τά έφαρμοζόμενα έπί τών λων άποκτοΰν άξίαν μόνον δταν αί
ναρκωτικών φαρμάκων διά τής «'Α Κυβερνήσεις έκάστης χώρας έφαρμόπλής Συμβάσεως» καί άποτελοΰν έν ζουν τάς διατάξεις αύτών, διότι άλ
νέσν μέσον είς τήν διάθεσιν τών Κ ρα λως θά παραμείνουν άπλαϊ διατάξεις,
τών πρός άσκησιν τού διεθνούς έλέγ- άνευ ουσιαστικής τινός άξιος.
χου.
Δυστυχώς, έπειδή σπουδαία συμφέ
Τ ά προαπαιτούμενα διά τήν λήψιν ροντα έξαρτώνται άπό τήν παραγω
άδειας διά τήν βιομηχανικήν έπεξερ- γήν καί κατανάλωσιν τών ναρκωτι
γασίαν, τήν έπίβλεψιν τών δραστη κών φαρμάκων, δέν έπετεύχθηισαν τά
ριοτήτων τούτων καί τήν καταστο ποθούμε να άποτελέσματα έπί διεθνούς
λήν πράξεων άντιθέτων πρός τούς κλίμακος. Έ ν Έλλάδι, δ έλεγχος,
νόμους καί τούς κανονισμούς, έφαρ- δυνάμεθα νά είπωμεν ,μετά βεβαιότημάζονται δι’ δλα τά ναρκωτικά τά τος, έσχε σπουδαία άποτελέσματα.
όποια άπαριθμοΰνται είς τήν Σύμβα- "Ενεκα τής άπηνούς διώξεως τών έγσιν. Αί Κυβερνήσεις ύποχρεούνται νά χωρίων καλλιεργητών, δέν καθίστα
περιορίσουν ή νά άπαγορεύσουν τήν ται έφικτή ή καλλιέργεια δενδρυλλί
ειίσαγωγήν1— καί τήν εξαγωγήν— οί- ων καννάβεως, ουδέ ύπνοφόρου μήκωουδήπστε ψυχοτροπ ικού φαρμάκου. νος.
Τούτο άπστελεί έν νέον διεθνές κανο
Τά τελευταία έτη παρετηρήθη
νιστικόν σύστημα διά τού οποίου αί έξαρσις τής δράστηριότητος τών λα
Κυβερνήσεις δύνανται νά άπαγορεύ θρεμπόρων διά τήν εισαγωγήν ναρ
σουν τήν εισαγωγήν φαρμάκων είς κωτικών άπό άλλας χώρας καί ιδία,
τάς χώρας των.
άπό τήν Τουρκίαν.
Είς τάς περιπτώσεις τών ψυχοτρο
Ε πειδή δμως καί είς αύτόν τόν
πικών φαρμάκων, τά όποια χρησιμο τομέα τά άποτελέσματα τής δράσεως
ποιούνται ευρέως διά θεραπευτικούς τών ’Αστυνομικών καί Τελωνειακών
•σκοπούς, άλλά μέ μεγάλας πιθανότη Α ρχών ήσαν άξιοσημείωτα, οί λα
τας καταχρήσεως καί έξαρτήσεως, θρέμποροι ήλλαξαν δδούς μεταφοράς
(π.χ. μερικά άπό τά ύπνωτικά χά τών ναρκωτικών διά τό έξωτερικόν,
πια) , ή ύποχρέωσις πρσσκομίσεως ι μή διερχόμενοι *πλέον έξ Ελλάδος.
ατρικής συνταγής διά τήν προμήθειαν
Τούτο δμως δέν πρέπει νά μάς καθηκαί τήν χσρήγησιν αύτών, έκ μέρους συχάζη. Πρέπει αί Ά ρχαί νά τελούν
τών φαρμακοποιών, καί δ κρατικός πάντοτε έν έγρηγόρσει, ώστε νά μή
έλεγχος έπί τής εισαγωγής καί έξα- καταληφθώμεν έξ άπήνης.
γωγής, άποτελοΰν τά κύρια έξελεγ(Συνεχίζεται)
κτικά μέτρα.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
Τούς «ούρανόφρονας» καί τούς «θεοπνεύστους» άνδρας, τούς πανευφήμους άθλητάς καί τούς περίφημους
δμολογητάς, τούς άθλοφόρους μάρτυρας καί τούς
«κ ο ρ υ φ α £ ο υ ς» ’Αποστόλους, Πέτρον καί Παύ
λον, λαμπρώς έορτάζει καί πανηγυρίζει ή Εκκλησία
μας (29 ’Ιουνίου).
Πυρφόροι γενόμενοι, διά τής υπερφυσικής δυνάμεως τού 'Αγίου Πνεύματος, ήναψαν πΰρ είς δλην τήν
οικουμένην καί «έπυρπόλησαν» τήν άναταραχθεΐσαν
άπό τήν αμαρτίαν άνθρωπότητα.
ΠΕΤΡΟ Σ: Ό άγράμματος αλιεύς κατέστη δ «πε
ριφανέστερος πάντων». 'Ο δεινότερος «έν τε τοΐς Ιργοις καί τδ λέγειν». Ή «άδιάσειστος πέτρα» τής Χρι
στιανικής ’Εκκλησίας. Πρώτος ήρνήσατο τδν Κύριον
καί πρώτος μετειμελήθη καί πρώτος έλαβε τών άμαρτιών τήν άφεσιν. Άνοίξας τδ στόιμα αυτού, έκήρυξε
τήν θεότητα καί τήν σάρκωσιν, τδν θάνατον καί τήν
άνάστασιν τού ’Ιησού Χριστού ένώπιον τών έν 'Ιερου
σαλήμ συναθροισθέντων λαών, έξ δλων τών χωρών.
Καί πρσσείλκυσε, τδ πρώτον, τρεις χιλιάδας ψυχάς είς
Χριστόν, καί δ άριθμδς τών τέκνων αύτών Ιγένετο ώς
ή άμμος τής θαλάσσης καί τ’ άστρα τ’ ουρανού. Δύο
καθολικάς έπιστολάς — πολύτιμα ιερά κειμήλια —
συνέγραψεν.
ΠΑΓΑΟΣ: 'Ο διώκτης τών Χριστιανών «σκεύος

τής έκλογής» τού θεανθρώπου έγένετο. Ά πδ τής θα
νατηφόρου μαχαίρας, φωνή γλυκεία προσεκάλεσεν αυ
τόν: «Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις;» Καί ήξιώθη θείου
φωτός. Ό χλευάζων τήν Εκκλησίαν κατέστη κήρυξ
τού Ευαγγελίου. Έ κεΐ πού «έπλεόνασεν ή άμαρτία, ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις». Έγένετο ουτω «τδ καταγώ
γιου πάσης αρετής καί τελειότητας». Ό «πρώτος μετά
τδν "Ενα». Ό Απόστολος τών ’Εθνών, διδάξας έπί
τριάκοντα έτη. Δεκατέσσαρας έπιστολάς συνέγραψεν—
θεοπνεύστους διδασκαλίας— ΐνα τούς Χριστιανούς στή
ριξή είς τήν πίστιν.
Ώ γλώσσαι τών ’Αποστόλων! Πόσον σάς μετέβαλε τδ Πνεύμα τδ "Αγιον. Δέν έξεφράσατε μόνον υψη
λά νοήιματα. Δέν έρρητορεύσατε μόνον μετά παρρησίας
καί πειθοΰς. ’Αλλά δταν τδ δνομα ’Εκείνου έμνημονεύσατε, ώ κορυφαίοι, θαύματα έποιήσατε: ’Ασθε
νείς έθεραπεύσατε, παραλύτους άνασηκώσατε, δαιμόνια
έξηγάγετε άπό τρισάθλια άνθρώπινα δντα, νεκρούς άναστήσατε. Άμφότεροι δμού, άπανθοώπως, έμαρτυρήσατε (65 μ .Χ .).
Άνυμνοΰντες τά έξαίσια έργα σας διά λόγων, είθε
νά άκολουθήσωμεν καί ήμεΐς τής άρετής σας τδν
θρίαμβον, διά νά αίσθανθώμεν τής μακαρίας ε ι ρ ή 
νης τήν άφατον γλυκύτηι α!
ΒΑΣ. I. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
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ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ Τ Α Γ Α Ρ Η
‘Εταίρου τής «‘Ε λ λ ην ι κή ς Ά σ τ ρο
ν α υ τ ι κ ή ς ‘Ε τ α ι ρ ε ί α ς »

έποχήν, καί τινες έπιστήμονες όμιλοϋν δτι προσεγγίζομεν όλοταχώς πρός έν γνωσεολογικόν τέρμα.
Τό τελευταΐον τοϋτο άποτελεί άφελή παραδοξολο
γίαν, καθόσον ό Ά νθρ ω πος— βάσει τών κοσμολο
γικών μέτρων—μόλις πρό τίνος ήνοιξε τάς πύλας
τής γνω σεολογικής άπεραντωσύνης. 'Η κατάκτησις σημαντικών έκτάσεων αυτής ίσως έπιτευχθή
μετά πολλάς χιλιετίας, ή όλοκληρωτική της δμως
κατάκτησις ουδέποτε θά καταστή δυνατή. Ή δυνατότης αύτη είναι ίδιον τοϋ Θείου νοΟ, τοϋ όποιου

τό διάνυσμα τής λογικής του είναι άπειρον, ένώ
τό τής άνθρωπίνης λογικής άντιστοιχεΐ, σήμερον,
μέ τινα μετρικά χιλιοστά, βραδύτατα αυξανόμενα.
Ή άπεραντωσύνη τής Γνώσεως έκτείνεται τό
σον πρός τόν μακρόκοσμον τού Σύμπαντος, δσον
καί πρός τόν μικρόκοσμον τού υπαρκτού περιε
χομένου του, άλλά καί τοβ θεωρουμένου άνυπάρκτου.
Ά κ ρ ω ς γοητευτική είναι ή έρευνα, καί ή έκ
ταύτης προκύπτουσα γνώσις, διά τά άφορώντα τό
άβυσσαλέον Σάμπαν. Ή Γνώσις μας ώς πρός αυτό,
σήμερον, είναι άπολύτως νηπιακή. Μ όλις τόν πα-

Σήμερον γίνεται λόγος περί Σύμπαντος άντιΰλης, οϋδείς
δέ δυνατοί να άρνηθή, δτι τό Ά π ειρ ον είναι δυνατόν
νά περιλαμβάνω πολλά Σύμπαντα, ίσως άπειρα τόν α
ριθμόν. ’ Οσον άφορά είς τό ίδικόν μας Σόμπαν, τούτο

έγεννήθη πρό 12 δισεκατομμυρίων έτών έκ τής έκρήξεως ένός συμπαγούς νέφους υδρογόνου, περιωρισμένου
μεγέθους. Είς τήν φωτογραφίαν κάτω συγκριτικοί δια
στάσεις των πλανητών τού ήλιακοΰ συστήματος.

ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΗ ΓΝΩΣΙΣ γιγαντοϋται κατά τρό
Η πον
άπροσδόκητον, Ιδίως κατά τήν παρούσαν

ΖΕΥΣ
ΚΡΟΝΟΣ

ΓΗ

Π Ο Σ Ε ΙΔ Ω Ν

ΟΥΡΑΝΟΣ

Α Φ Ρ Ο Δ ΙΤ Η

α ρη

:

ΕΡΜ ΗΣ

I
ρελθόντα αιώνα, οί σοφοί έθεώρουν, δτι τό Σόμ
παν έταυτίζετο με τόν Γαλαξίαν μας καί δή μέ Γα
λαξίαν πτωχοΰ περιεχομένου είς άστρικόν πληθυ
σμόν, μόλις συμποσούμενον εις τινας χιλιάδας
άστέρων. Σήμερον, έχει διαπιστωθή ότι ό Γαλα
ξίας μας περιλαμβάνει άνω τών διακοσίων δισε
κατομμυρίων άστέρας-ήλίους, τό δέ ήμέτερον Σόμ
παν περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια Γαλαξιών, ώς
καί τόν αχανή κενόν χώρον τοΟ Ύ περδιαστήματος. Λέγω ήμέτερον Σόμπαν, διότι όμιλοϋν καί περί
Σύμπαντος άντιύλης, ούδείς δέ δύναται νά άρνηθή,
ότι τό Ά π ε ιρ ο ν είναι δυνατόν νά περιλαμβάνη
πολλά Σύμπαντα, ίσως άπειρα είς άριθμόν. Τό ίδικόν μας Σόμπαν έγεννήθη—πρό 12 δισεκ. έτών—
έκ τής έκρήξεως ένός συμπαγοβς νέφους ύδρογόνου, περιωρισμένου μεγέθους (διαμέτρου μόνον
μιας άστρονομικής μονάδος). ’Αλλά τοιαϋτα νέφη
υδρογόνου προκύψαντα έκ τοϋ Μ ηδενός ή «άλλως
πως», λογικόν είναι (καί δή βάσει τής ήμετέρας
συγχρόνου πτω χής λογικής) νά ύπήρχον πολλά,
ίσως άναρίθμητα, είς τόν Ά π ε ιρ ο ν Χώρον. Ταϋτα
έξερράγησαν, κατά τήν διάρκειαν άπειρου χρό
νου πρό τής έκρήξεως τοϋ ήμετέρου νέφους-γεννήτορος τοϋ Σύμπαντός μας, καί άσφαλώς έξακολουθοϋν νά έκρήγνυνται καί άλλοϋ είς τόν 'Α π ει
ρον Χώρον. 'Ω ς γεννώνται συνεχώς ήλιοι, κατά τήν
ιδίαν λογικήν θά πρέπει νά γεννώνται καί Σύμπαντα.
'Ως θνήσκουν οί ήλιοι, οΰτω δέον όπως θνήσκουν

καί τά έπί μέρους Σύμπαντα. Ό μ ιλοϋν, ήδη, οί
αστρονόμοι, ότι τό ήμέτερον Σόμπαν, μετά δεκάδας
δισεκατομμύρια έτών ή θά συσταλή είς τό άρχικόν
νέφος, μεθ’ δ θά έξαφανισθή διά καταρρεύσεως, ή
θά έκτονωθή καί θά διαλυθή ή θά έξαϋλωθή, άφοϋ
συναντήσει τό άδελφόν του Σόμπαν έξ άντιϋλης.
Πρέπει νά θεωρήται βέβαιον, ότι ή Ζωή εύρίσκεται παντοϋ έντός τοϋ Α πείρ ου Χώρου, υπό
άπειρίαν μορφών. Α ποτελεί άπροσμέτρητον άφέλειαν ή άποψις, ότι μόνον ή άπειροελαχίστη δια
στημική κόνις, ή Γή, έχει τό προνόμιον τής έμ
βιου Ζωής. Έ ά ν έξετάσωμεν τάς προϋποθέσεις
όπάρξεως ζωής, μέ τάς έλαχίστας δυνατότητας
τής πτωχής λογικής μας, άντιλαμβανόμεθα, ότι
ζωή πρέπει νά ύπάρχη παντοϋ έν τώ Ά π ε ίρ φ Χώριρ
Τό φαινόμενον τής γενέσεως πλανητών άπεδείχθη,
ότι έχει παγκόσμιον δυνατότητα έπαναλήψεως.
Τό ίδιον πρέπει νά συμβαίνη καί διά τό φαινόμενον τής Ζωής. Τίθεται όμως τό έρώτημα πόσοι άπό
τούς όπάρχοντας άνά τό Σόμπαν πλανήτας είναι
δυνατόν νά κατοικοϋνται άπό λογικά όντα, ώς ό
άνθρωπος ; Π οΐαι είναι αί προς τοϋτο δυνατότη
τες ; Τό 1970 ό βιολόγος Στέφεν Ν τόλ διετύπωσε
τούς άκολούθους έννέα άναγκαίους όρους διά τήν
άνάπτυξιν ζωής έπί ένός πλανήτου, βάσει τών έπί
τής Γής παραδεδεγμένων : α) Σταθερά θερμοκρα
σία μεταξύ 0-100 βαθμών Κελσίου, μέ μικράς ήμερησίας καί έτησίας διακυμάνσεις, β) Ύ π α ρ ξις

*0 Γαλαξίας μας περιλαμβάνει άνω τών διακοσίων δισ
εκατομμυρίων άστέρας— ήλίους, τδ δέ ήμέτερον Σόμ
παν περιλαμβάνει τρισεκατομμύρια Γαλαξιών, ώς καί
τόν άχανή κενόν χώρον τοϋ Τπερδιαστήματος. Ή φω-

τογιραφία μας προέρχεται έκ τριών συνδεδυασμένων λή 
ψεων τής ζώνης τοϋ Γαλαξία, ή όποια περιλαμβάνεται
μεταξύ τών άστεριαμών τοϋ Κύκνου καί τής Κασσιόπης καί τής προσκειμένης περιοχής.
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ΰδατος καί ατμόσφαιρας, γ) Ή ηλικία τοϋ Ή λίου,
περί τόν όποιον περιστρέφεται ό έξεταζόμενος
πλανήτης, νά είναι μεγαλύτερα τών πέντε δισεκα
τομμυρίων έτών. δ) ή ηλικία τοΰ πλανήτου νά είναι
μεγαλυτέρα τών τριών δισεκ. έτών. ε) Ή μάζα τοϋ
πλανήτου νά είναι μεταξύ 0,70 έως 1,40 τής ήλιακής μάζης. στ) Ή μαζα τοΰ πλανήτου νά είναι με
ταξύ 0,40 έως 2,40 τής γηΐνης μάζης. ζ) Ό φωτι
σμός τοΰ πλανήτου νά είναι μεταξύ 0,65 καί 1,75
τοΰ γήινου, η) Ή τροχιά τοΰ πλανήτου νά παραμένη
σταθερά καί θ) Ό πλανήτης πρέπει νά έχη τοσαύτην γωνιακήν ταχύτητα, ώστε ή θερμοκρασία του
νά διατηρήται σταθερά. Οί ώς άνω όροι δύνανται
νά δημιουργήσουν ζωήν άνάλογον τής γηΐνης.
’Αλλά, ώς προανεφέρθη, ή ζωή πρέπει νά ύπάρχη
έν τω Ά π είρ φ Χώρφ υπό ποικιλωτάτας μορφάς,
αί όποΐαι νά προσαρμόζωνται εις ποικιλωτάτας συνθήκας περιβάλλοντος. ’Εάν όμως λάβωμεν ύπ’ δψιν
τάς ώς άνω 9 λογικάς προϋποθέσεις, προκύπτει,
έξ ύπολογισμών, ότι τό έν έκατοστόν τών άπλανών
άστέρων (ήλιων) έχουν πλανήτας κατοικημένους.
Δηλαδή εις τόν Γαλαξίαν μας υπάρχουν πλανήται,
ώς ή Γή, συμποσούμενοι εις δύο δισεκατομμύρια.
’Εάν τόν τεράστιον τοΰτον άριθμόν πολλαπλασιάσωμεν έπί τινα άριθμόν τρισεκατομμυρίων, όσοι
είναι οί έν τω Σύμπαντι ήμών Γαλαξίαι, θά προκύψη
είς άσύλληπτος άριθμός πλανητών, ώς ή Γή, κατοικουμένων ύπό έμβιων λογικών δντων, ώς ό άν
θρωπος. Ύ πελογίσθη άπό τούς ειδικούς, δτι ό πλησιέστερος κατοικημένος πλανήτης άπέχει άπό τήν
Γήν περί τά 15 έτη φωτός, μέ χρόνον τηλεπικοι
νωνιακής συνδέσεως διάρκειας 30 έτών. ’Εάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι ή ΰπαρξις ένός πολιτισμού είναι
διαρκείας περί τά 100.000 έτη, τότε ό ώς άνω άρι
θμός κατοικημένων πλανητών ύπό πολιτισμένων
έμβιων λογικών δντων περιορίζεται άναλόγως,
ένώ αυξάνεται ή άπόστασις τοΰ έγγυτέρου φορέως
του πλανήτου, ώς καί ό χρόνος τής μεθ’ ήμών τη
λεπικοινωνιακής συνδέσεώς του. Σήμερον πι
στεύεται, δτι τό ήμισυ τών έξωγηΐνων πολιτισμών
προηγείται είς άνάπτυξιν τοΰ ίδικοΰ μας πο
λιτισμού, ένώ πλεΐστοι έξ αύτών τής ιδίας, με
ταξύ των, πολιτιστικής στάθμης συνδέονται ήδη
τηλεπικοινωνιακούς ή καί διά συγκοινωνιών. Έ λπίζεται, δτι κάποτε θά συνδεθώμεν καί ήμεΐς μέ τό δίκτυον τοΰτο. Ό άστρονόμος Καρντάσεφ διακρίνει
τρεις τύπους έξωγηΐνων πολιτισμών, ώς πρός τήν
χρησιμοποιουμένην ύπ’ αύτών ένέργειαν: Τούς έκ
μεταλλευομένους τάς ένεργειακάς πηγάς τοΰ πλα
νήτου των, τούς έκμεταλλευομένους τάς ένεργειακάς
πηγάς τοΰ ήλίου των καί τούς έκμεταλλευομένους
τήν ένέργειαν τοΰ Γαλαξίου των. Ή μ εΐς διανύομεν
τό πρώτον στάδιον, καί δή λίαν άτελώς. Έ ρωτάται
τώρα: Έ φ ’ δσον υπάρχουν τόσοι έξωγήϊνοι πολι
τισμοί, καί δή τινές έξ αύτών μέ τεράστιας ένεργειακάς δυνατότητας, διατί δέν έχομεν, μέχρι τοΰδε, πα
ρατηρήσει είς τόν διαστρικόν χώρον φαινόμενα
άνθρωπίνων δραστηριοτήτων; Αί άπαντήσεις είς τό
εύλογον τοΰτο έρώτημα είναι: α) Ή δραστηριότης
τών τοιούτων δντων έκφεύγει τών διανοητικών μας
δυνατοτήτων, β) Ή σπανιότης τών λογικών δντων
εις τό Διάστημα δυνατόν νά είναι μεγίστη, γ) Τά
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δντα ταΰτα δυνατόν νά άσχολοΰνται μέ έτερα, ύψίστης στάθμης, πνευματικά ένδιαφέροντα, καί ούχί
μέ άστρονομικάς δραστηριότητας καί δ) Α ί π ολιτι
στικοί των κρίσεις πιθανόν νά έμποδίζουν τάς πέ
ραν τών πλανητών των δραστηριότητας (ώς είναι
ή κρίσις αύτοκαταστροφής, ή κρίσις γενετικοΰ έκφυλισμοΰ, ή κρίσις υπερπληθυσμού κ.λπ.).
Τό πρώτον σοβαρόν έγχείρημα τοΰ πολιτισμοΰ
μας δΓ έπικοινωνίαν μέ έξω γήϊνα δντα έγένετο τό
1960 είς ΗΠΑ, είς τό άστεροσκοπεΐον «Γκρήν
Μ πάνκ», άνευ άποτελέσματος. Ή προσπάθεια κατηυθύνθη, διά ραδιοτηλεσκοπίου 27 μέτρων, βάσει
σχεδίων τοΰ άστρονόμου Μ πραίηκ, μέ συνεχή παρατήρησιν 150 ώρών πρός τά ήλιακά πλανητικά
συστήματα τών άστέρων Τ τοϋ Κ ήτους καί Ε τοΰ
Ή ριδανοΰ. Ή δευτέρα προσπάθεια έγένετο τό 1972
διά τής έκτοξεύσεως ύπό τής ΝΑΣΑ τοΰ διαστημι
κού όχήματος «Σκαπανεύς 10», τό όποιον διευθύ
νεται ήδη πρός τόν πλανήτην Δία καί θά έξέλθη
έκ τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος μετά 3 έτη άπό τής
έκτοξεύσεώς του, μέ κατεύθυνσιν τό πλανητικόν σύ
στημα τοΰ Α τοΰ Ταύρου, δπου θά φθάση μετά
1.700.000 έτη. Ό «Σκαπανεύς 10» κομίζει εύμεγέθη
πλάκα, δπου άναγράφεται που, πότε καί άπό ποιους
έξαπελύθη, ώς καί σχεδιάσματα τοΰ πλανητικοΰ μας
συστήματος, άνθρωπίνων μορφών κ.λπ. Π αραλλήλως ή ΝΑΣΑ έκπονεΐ άπό τοΰ 1971 τό μέγα σχέδιον «Κύκλωψ», δπερ θά έφαρμοσθή δ ι’ ήλεκτρονικών μέσων. Ή ύπολογιζομένη διά τήν ύλοποίησίν
του δαπάνη ύπερβαίνει τά 10 δισεκ. δολλάρια. Ε π ί 
σης συνεστήθη προσφάτως ύπό τής Διεθνοΰς ’Α στρο
ναυτικής 'Ο μοσπονδίας (τής όποιας μέλος είναι ή
Ε λ λ η ν ικ ή ’Αστροναυτική Ε τα ιρ εία , ής τυγχάνω
μέλος άπό 15ετίας) ειδικόν τμήμα διαστημικών έρευνών, τό «ΣΕΤΙ», τό όποιον θά έπιλαμβάνεται θεμά
των σχετικών μέ τήν έπικοινωνίαν μέ έξωγήϊνα λο 
γικά δντα.
Ή κατά τό δυνατόν πληρεστέρα κατανόησις τής
ύφής τοΰ ήμετέρου Σύμπαντος θά μας όδηγήση είς
τήν αΰξησιν τών δυνατοτήτων μας πρός έπικοινωνίαν
μέ τούς άσφαλώς ύπάρχοντας έξωγηΐνους π ολιτι
σμούς. Είς τήν έρευναν τοΰ διαστήματος έβοήθησε
λίαν σημαντικώς ή σχετιστική τοΰ μεγάλου ’Α ϊν
στάιν καί αί τελευταίοι έξελίξεις είς τήν βιολογίαν.
’Από τής έκρήξεως τοΰ μεγάλου νέφους ύδρογόνου, τοΰ γεννήτορος τοΰ Σύμπαντος, τρεις τερά
στιοι φυσικοί δυνάμεις διεδραμάτισαν καί διαδραμα
τίζουν τόν πρωταρχικόν ρόλον τών συνθετουσών
καί άντιτιθεμένων Δυνάμεων : ή βαρυτική, ή ήλεκτρομαγνητική καί ή πυρηνική. ΔΓ αύτών τρεις άλλεπάλληλοι σταθμοί ώδήγησαν άπό τήν άρχικήν
έκρηξιν είς τήν γένεσιν τοΰ άνθρώπου. Ούτοι, άσφα
λώς, θά έπραγματοποιήθησαν παντοΰ είς τόν "Απει
ρον Χώρον. Ό πρώτος σταθμός ύπήρξε φυσικός :
’Εντός τών τμημάτων τοΰ ύδρογονικοΰ νέφους έγένοντο κατακρημνίσεις πρός τό κέντρον των μέ τόσην
σφοδρότητα, ώστε τά άτομα τοΰ ύδρογόνου νά διασπώνται καί νά συναθροίζωνται είς όλονέν περιπλοκωτέρους πυρήνας, μέ συνέπειαν τήν δημιουργίαν
τοΰ στοιχείου ήλίου. Τό φαινόμενον τοΰτο έγέννησε
τούς άστέρας-ήλίους. Είς αύτούς ή θερμοκρασία αύξάνεται, λόγω νέων άντιδράσεων (κατακρημνίσεις

πρός τό κέντρον των, ένεκα τής μή επαρκούς άκτινοβολίας, αναγκαίας δι’ άντιστάθμισιν τής δυνάμεως τής κεντρομόλου έλξεως), μέ συνέπειαν τήν
διάσπασιν τών πυρήνων του ήλιου, οπότε αρχίζει ό
σχηματισμός τοϋ πολυτίμου διά τήν ζωήν άνθρακος.
Ε πακολουθεί ή συρρίκνωσις των άστέρων καί ή
δημιουργία περιπλοκωτέρων καί βαρυτέρων στοι
χείων. Τό ήμέτερον ήλιακόν σύστημα, κατά τήν άρχικ ή ν του ως άνω συρρίκνωσιν, είχεν έννενήκοντα
στοιχεία, έξ ών συνετέθη ή ύλη, ή πέριξ ήμών καί
έντός ήμών. ’Ακολούθως έδημιουργήθησαν οί ήλιακοί πλανήται, μέ τήν προνομιοΰχον διά τήν ζωήν
Γήν. Ό δεύτερος σταθμός τής έξελίξεως ήρχισεν εις
εν γήϊνον περιβάλλον χωρίς ζωήν, άλλά μέ δλας
τάς άναγκαίας προϋποθέσεις πρός δημιουργίαν της.
Τότε τά άτομα τής ύλης συνεκρούσθησαν, κατά πολύ
ίδιάζοντα τρόπον, καί έσχημάτισαν μόρια μεθανίου
καί διοξειδίου τοϋ άνθρακος, τόσα όσα έχρειάζοντο
διά τά πρώτα βήματα τής ζωής. Έπηκολούθησε πληθύς χημικών άντιδράσεων καί κάποτε έσχηματίσθησαν μερικά μόρια, τά όποια εΐχον τήν ιδιομορφίαν
νά πολυαντιγράφωνται, υπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις. Τά μόρια αύτά, ένδιάμεσα μεταξύ νέκρας καί
ζώσης ύλης, ώνομάσθησαν προσφάτως, ιοί. Ευθύς
ώς έδημιουργήθησαν ούτοι—άπό 600 έκατ. ετών—
όλα έξειλίχθησαν ταχύτατα μέ στόχον, τελικόν, τήν
δημιουργίαν λογικών έμβιων όντων. Καί ήδη φθάνομεν εις τον τρίτον σταθμόν, τήν βιολογικήν έξέλιξιν. Τά μεγαλομόρια τών άμινοξέων καί τών νουκλεοτιδίων έγένοντο ικανά νά συντεθοϋν είς εν εί
δος ψυχής διά πάσαν ζώσαν ύλην, δηλ. είς τό περίφημον DNA (δεσοξυρινιβοζονουκλεϊνικόν όξύ), τό
όποιον ήδύνατο νά ύποδιαιρεθή είς δύο μέρη, μέ
συνέπειαν τήν άναπαραγωγήν τοϋ κυττάρου. 'Η
άναπαραγωγή όμως αΰτη δεν ήτο τελεία, καθόσον τό
άντίγραωον (σπανιώτατα βεβαίως) διέφερεν άπό
τήν άρχικήν μήτραν. Τό συμβάν αύτό έγένετο πολύ
συχνά, ώστε άπό τά μικρόβια προέκυψαν τά βατραχοειδή, τά θηλαστικά καί ό άνθρωπος, δι’ έπεξεργασίας διάρκειας 600 έκατ. ετών (όλίγα δευτερόλεπτα
χρόνου τοϋ ’Απείρου Χώρου). Αί ώς άνω μεταμορφώ
σεις, άπό τό χειρότερον πρός τό καλλίτερον, ήσαν
αί μόναι βιώσιμοι, καί μόνον αύται ήσαν δυνατόν
νά μεταβιβασθοϋν είς τούς απογόνους, μέχρι καί
τήν κορωνίδα τής Δημιουργίας, τον Ά νθρω πον.
Τό θαυματουργόν DN A (όπερ άπεκλήθη «κώδιξ
τής Ζωής») άνεκαλύφθη, μόλις τήν παρελθοϋσαν
δεκαετίαν, τό 1962, ύπό τοϋ Βρεταννοϋ έπιστήμονος
Φράνσις Κρίκ. Ούτος, περαιτέρω, μετά τοϋ συναδέλ
φου του Λέσλυ Ό ρ γ κ ε λ ήρεύνησαν διά νά εϋρουν
άπάντησιν είς τό μέγα ερώτημα πώς ένεφανίσθη
ή ζωή έπί τής Τής. Ούτοι δέν είχον πεισθή, ότι ή
χημική έξέλιξις τοϋ ώς άνω δευτέρου σταθμοϋ έδημιούργησε τήν βιολογικήν έξέλιξιν τοϋ περιγραφέντος τρίτου σταθμοϋ έξελίξεως. Οί ώς άνω έρευνηταί
άπεφάνθησαν διά προσφάτου άρθρου των, ότι ή
έμβιος ζωή, όπως τήν γνωρίζομεν σήμερον, δέν ένε
φανίσθη αύτοδυνάμως είς τήν Γήν, άλλά μετεφυτεύθη εις αύτήν έξ έτέρου πλανητικοϋ συστήματος, διά
διαστημικών φορέων.
«Καί ό γήινος πολιτισμός, παρ’ όλον ότι εύρίσκεται άκόμη είς τά σπάργανα, προγραμματίζει νά

σπείρη ζωήν είς τήν γειτονικήν μας ’Αφροδίτην.
Ή δ η , ειδικοί έπιστήμονες μελετούν σοβαρώς τό
έγχείρημα τοϋτο, τό όποιον θά περιλαμβάνη δύο
φάσεις :
Κατά τήν πρώτην φάσιν, θά δημιουργηθή τό κα
τάλληλον διά τήν έμβιον ζωήν φυσικόν περιβάλλον
(κατακλυσμικός βομβαρδισμός διά φυκών, μεταφερομένων δι’ ειδικών διαστημοπλοίων) καί κατά τήν
δευτέραν φάσιν θά ραντισθή ή ’Αφροδίτη διά σπερ
μάτων πρωτογόνων μορφών ζωής).
’Αλλά άς συνεχίσωμεν τάς έκπληκτικάς άπόψεις
τών Κ ρίκ καί Ό ρ γκ ελ , αί όποΐαι, άλλως τε, δέν άφίστανται τών βιβλικών άπόψεων τής Γενέσεως, κατά
τάς όποιας ή έπί τής Τής Ζωή δέν είναι αυτοφυής,
άλλά έδημιουργήθη (έσπάρη) ύπό τοϋ Ύ περτάτου
Ό ν τ ο ς (τοϋ όποιου άπεσταλμένοι δυνατόν νά ήσαν
οί έξωγήϊνοι φορείς— ή Ά γ γ ε λ ο ι— τής Ζωής, ούς
δέχονται ώς σπορείς οί ϋπερθεν σοφοί).
Οί διαστημικοί ούτοι φορείς, κατά τούς έρευνητάς, ήσαν άκρως έξειλιγμένα έξωγήϊνα λογικά όντα,
τά όποια έταξίδευαν μέχρι τής Τής, διά τίνος μέσου,
καί τήν έρράντισαν διά έμβιων μικροοργανισμών,
οΐτινες είχον γεννηθή είς τό ίδικόν των, ύψίστου
πολιτισμοΰ, ούράνιον σώμα. Οί Κ ρίκ καί "Οργκελ
στηρίζουν τήν άποψίν των ταύτην είς τό ότι μεταξύ
τών χημικών συνθέσεων τοϋ γήινου περιβάλλοντος
καί έκείνης τών έμβιων όργανισμών τής Τής δέν
υπάρχει άντιστοιχία. Οί έμβιοι όργανισμοί, υποστη
ρίζουν, πρέπει κανονικώς νά άντανακλοϋν, έως έν
σημεϊον, τήν χημικήν σύνθεσιν τοϋ περιβάλλοντος,
έντός τοϋ όποιου γεννώνται. Ά λ λ ά τοϋτο δέν συμ
βαίνει μέ τούς έμβιους όργανισμούς τοϋ πλανήτου
μας. ’Εξ άλλου, οί ίδιοι έρευνηταί ισχυρίζονται,
ότι έάν ή ζωή είς τήν Γήν είχε προκύψει άπό έν άρχέγονον συνονθύλευμα χημικών στοιχείων, ώς πι
στεύουν πολλοί βιολόγοι, θά έπρεπε νά υπάρχουν
περισσότεροι τοϋ ένός γενετικοί κώδικες. Ά λ λ ά είς
τήν Γήν ύπάρχει εις καί μόνον γενετικός κώδιξ δι’
άπαντας τούς έμβιους όργανισμούς. Τοϋτο, τονί
ζουν οί Κρίκ καί Ό ρ γκ ελ , έξηγεΐται μόνον έάν δεχθή τις ότι ό σπόρος τής ζωής μετεφυτεύθη έδώ έξ
έτέρου ούρανίου σώματος, ύπό άγνώστων λογικών
όντων. Διά τίνα λόγον ένήργησαν οΰτω τα ϋ τα :
Ίσ ω ς ματαιοδοξία, ίσως έπίδειξις υψηλής πολιτι
στικής ίκανότητος, ίσως ιεραποστολικός ζήλος.
Καί οί σπορείς ούτοι δέν θά ήδιαφόρησαν έκτοτε διά
τά παράγωγα τοϋ έργου των. Α σφαλώ ς τό θερμοκήπιόν των, ή Γή, όπου έφύτευσαν, πρό 600 έκατ. έέτών, τήν ζωήν, θά έπιθεωρήται περιοδικώς ύπ’ αύτών, διά νά «καμαρώνουν» τά έπιτεύγματά των, διά
τά όποια, όπωσδήποτε, δέν θά πρέπει νά είναι ύπερήφανοι. Καί ίσως νά μετενόησαν διά τήν άφρονα
έκείνην σποράν των. Ή ΰπερθεν έπιστημονική
άποψις άπεκλήθη «θεωρία τής έξωθεν κατευθυνομένης πανσπερμίας». Ό ,τ ι έγένετο, ώς άνω, διά τήν
Γήν, άσφαλώς θά έγένετο καί διά άπροσδιόριστον
πληθύν έτέρων πλανητών άνά τόν Α χα νή Χώρον.
Καί αί ώς άνω έπιστημονικαί σκέψεις όδηγοϋν είς
τό συμπέρασμα, ότι ή Ζωή εύρίσκεται πανταχοϋ,
ούτως ή άλλέως δημιουργηθεΐσα, είς τήν άπεραντωσύνην τοϋ Διαστήματος.
(Συνεχίζεται)
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Ρ Η
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τ Τ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ τοΰ Γ. Σαρχντάρη, καθαρμέ νη άπό τήν δο
κιμασίαν τής έποχής της καί τα δει
νά του πολέμου, δταν έπανατοποθετήται είς τήν συνείδησιν τών συγχρό
νων, έχει τήν υψηλήν αποστολήν νά
ύπενθυμίζη τήν τραγικήν ευγένειαν
του Πνεύματος. Ό θάνατός Του, συμ
βολικός, δσο καί ή τελευταία παγκό
σμιος σύρραξις, έζωπυρώθη άπό τήν
ψυχικήν έντασιν τής βιοθεωρίας του,
άπό τήν άκρατη πρασήλωσί του στήν
Χριστιανική σχεδία τοΰ βίου, καί έ
τσι δ Σαραντάρης διά τής ζωής του
έγινε παράδειγμα, κήρυγμα καί αί
τημα έπιστροφής. Τόν ένθυμοΰμαι
είς τό βιβλιοπωλεΐον τής, «Βαλκανι
κής Λογοτεχνίας», είς τήν δδόν Τπποκράτους, όλίγα έτη πρό τής Γερμα
νικής κατοχής. Χλωμός δ ίδιος, άσθενικός, μέ τήν καλωσύνη άνάγλυφη στδ πρόσωπό του, είχεν ύψωθή
ως τήν σφαίρα τής 'Αγιότητας. Ά ντίκρυζε μ’ ένα αίσθημα ύπεροχής τήν
σκληρή συμβατικότητα τής ζωής,
χωρίς, καθόλου νά διέπεται άπό τήν
άγωνία τής θνητότητος. Ή άγωνία
τοϋ θανάτου, που τήν είχε δλότελα
ξεπεράσει, Ιπέπρωτο έν πολέμψ νά
τόν συναντήση είς τ’ ’Αλβανικά βου
νά γιά νά σβήση στόν «Εύαγγελισμό»
τής ’Αθήνας, ήρεμος, εύγενικός, μέ
τις φτεροΰγες τής 'Αγιότητος, είς τήν
σιγήν ένός λευκοΰ δωματίου’ τό μό
νον προανάκρουσμα τοΰ θανάτου του
ύπήρξεν ή Σιωπή.
Δέν είχε κυρίως σπουδάσει θεολο
γία δ Σαραντάρης. Προήρχετο άπό
τή Νομική Σχολή. Γι’ αυτό καί ή δλότης τών συγκεκριμένων παρατηρή
σεων του δέν άπτεται άμέσως τοΰ δογματικοΰ χώρου. Καί ένω αί προϋπο
θέσεις αύταί φράσσουν τήν δυνατό
τητα άναπτύξεως μιας ’Ορθοδόξου
Φιλοσοφίας, τό περίεργον είναι δτι δ
Σαραντάρης ύπήρξεν ’Ορθόδοξο: έν
μια μάλιστα καθολικωτέρα καί έν
ταύτψ πλέον ίδιοτύπψ σημασία τοΰ
δρου. Στηριζόμενος είς τήν δύναμιν
τής βιοθεωρίας του, προσεπάθησε ν’
άντιμετωπίση καί νά προδιαγράψη
τήν Μοίρα καί τό μέλλον τής 'Ιστο
ρίας τής άνθρωπότητος κατ’ έμπνευ586
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σιν ένός άορίστου πανανθρώπινου έπιπέδου τής μεταχριστιανικής ψυχής,.
Κυριολεκτικώτερον θά έλέγαμε δτι
έζήτησε νά δημιουργήση φιλοσοφίαν
μεταχριστιανικήν, ήτις πλήρως, νά
άνταποκρίνεται είς τήν σύγχρονον
στιγμήν τής/ιστορίας τής άνθρωπίνης
ψυχής.
«Ή παρουσία τοΰ άνθρώπου», ούτω πως, όνσμάζεται ή πλέον άντιπροσωπευτική εργασία τοΰ χριστιανού
φιλοσόφου Σαραντάρη. Ό τίτλος της
προδικάζει τό περιεχόμενόν της. Ό
Σαραντάρης δηλοΐ, δτι άδυνατεϊ νά
δώση τήν έννοιαν τοΰ άνθρώπου, διό
τι δ " Α ν θ ρ ω π ο ς δέν είναι
διά τό άταμον πραγματικότης, άλλά
ι δ α ν ι κ ό ν
καί Π ί σ τ ι ς
πλήρης. Τό άτομον σταματά είς, τά
σύνορα τοΰ άπολύτου καί μόνον διά
τής πίστεως δύναται νά φθάση τόν
άνθρωπον. Εύθϋς έξ άρχής, δ Σα
ραντάρης δηλώνει, δτι άδυνατεϊ ώς
φιλόσοφος νά δώση τήν έννοιαν τοΰ
άνθρώπου. Διότι δ ’Άνθρωπος ΙΙίατις, έστί καί ’Ιδανικόν. Βεβαίως, ή
τοποθετησις αότή τοΰ Σαραντάρη άποτελεΐ, κατά τινα τρόπον, άρνησιν
τής γνώσεως διά τής γνώσεως, ή δέ
άντινομία αδτη δικαιολογείται μόνον
έκ τής περαιτέρω άξιώσεώς Του ή
φιλοσοφία νά μήν έξαντλήται μόνον
ώς θεωρία τής γνώσεως. Διότι δ άν
θρωπος, φορεύς καί δημιουργός τοΰ
πολιτισμού, διαμορφώνει 'Ιστορίαν,
ήτις —κατά Σαραντάρην —δέν είναι
'Ιστορία τής γνώσεως, άλλ’ είναι 'Ι 
στορία ένός άτόμου, όπερ δέν ζή πλέ
ον μέ τά άλλα άτομα καί ό δ ε υ 
ε ι ν ά γ ί ν η ’Ά ν θ ρ ω π ο ς , .
Ό έπίγειος άνθρωπος συμμετέχει
τής γής ώς ήδονιστής, ώς άτομον.
Πείρα τής ζωής, είναι δ έρως καί δ
θάνατος, δηλαδή ή ήδονή, Δέν εϊμεθα γή παρά διά τής ήδσνής καί μέ
τήν ήδονήν. ΔΓ δ καί έπέκεινα πάν
των τούτων άσχολεΐται δ φιλόσοφος,
ών υποχρεωμένος, καί δή κ α τ’
ά ν ά γ κ η ν, νά πυρπαλτί καί νά
άνιχνεύη άποκλειστικώς καί άενάως
τήν σχέσιν άταμον - ’Άνθρωπος,, καθ
ότι κρίνει δτι ή τύχη δέν δύναται νά
έπηρεάση τήν πορείαν έκείνης τής

σχέσεως, δταν ή ΙΙίστις καλύπτη τδ
άτομον. 'Η άποψις αύτη, κατά Δεσποτόπουλον, άποτελεί παρανόησιν
τής μεταφυσικής τής 'Ιστορίας, δια
νόημα, δπερ προσαρμόζεται είς ένα
κόσμον θρησκευτικής άκινησίας καί
οόχί ιστορικής δημιουργίας. ’Εν τούτοις, όμως, δ ώς άνω συλλογισμός
τοΰ Σαραντάρη ένέχει έπιλεκτικήν
τής 'Ιστορίας βίωσιν, καθ’ δτι κα
τανοεί ταύτην έν ήθική πληρότητι
καί ουσιαστική αξιολογία. Τό αίτη
μα τοΰ Σαραντάρη είναι νά κατοπτεύη τήν 'Ιστορίαν ένάπολύτψ ήθική ένότητι. Καί τοΰτο καθίσταται
περισσότερον άντιληπτόν διά τών
τριών διαστάσεων καί άνχβαθμών, οδς
ό φιλόσοφος προβάλλει. Κάτω τοποθε
τείται ή φ ύ σ ι ς, είς τό μέσον
τό ά τ ο μ ο ν καί κορύφωσις εί
ναι ό " Α ν θ ρ ω π ο ς .
Τό άτο
μον είναι ή προϊστορία τοΰ Άνθρώ
που, δπως ή φύσις είναι ή προϊστορία
τοΰ άτόμου. "Ατομον καθίσταται τις
μετά τήν πείραν τής ήδονής, ύστερα
δηλαδή άπό τήν πείραν τοΰ έρωτος
καί τοΰ θανάτου. Πρό τής ήδονής
είμεθα φύσις. 'Η δέ φύσις έπιθυμεϊ
ένστικτωδώς τήν κατάστασιν τοΰ ά
τόμου. Καί δ δρόμος πρός τό άτομον
είναι ή ήδονή' δταν τό άτομον διατηρή τήν φιλοδοξίαν τής άνεξαρτησίας
τοΰ έγώ του, σημαίνει δτι έπιμένει
είς τήν ήδονήν. Ό ήδονιστής δέν θέ
λει νά προχωρήση πέραν τής ίδικής
του ζωής, δέν τρέφει αΰθόρκητον
'συμπάθειαν πρός τίποτε έξω άπό τήν
ΰπαρξίν του, καί τοΰτο διότι δέν πι
στεύει τίποτε πιό πέρα άπό τόν κύ
κλον τής ζωής του. Ό ήδονιστής εί
ναι τό άταμον πού άπαθνήσκει, άτο
μον είναι ή φύσις έκείνη ήτις έξετέλεσε τόν προορισμόν της άφοΰ έγένετο άτομον. Ά λ λ ’ δταν τό άτο;ιον γ ί
νεται άνθρωπος, εύρίσκεται ώς δμ ι λ ί α
άρρήκτω: συνυφασμένον
ιμέ τήν παρουσίαν τοΰ Άνθρώπου.
Ή δμιλία ήτις δέν ύφίσταται άφαίοεσιν1 είναι ή χώρα τοΰ άνθρώπου.
Δέον νά ακεφθή τις τήν δμιλίαν πυ
κνήν διά νά μή τοΰ διαφυγή οίαδήποτε μέλλουσα άποκάλυψίς της.
Ά λλά τδ κατ’ έξοχήν ένδιαφέρον
καί κατά τοΰτο πλέον όρθόδοξον μέ-

ρος τής Φιλοσοφίας τοΰ Σαραντάρη
είναι έκεΐνο είς τό όποιον άσχολεΐται
μέ τό πρόβλημα της αύτοϋπερβάσεως
τοΰ άτόμου πρός τον άνθρωπον. Ή
αύτοΰπέρβασις αϋτη είναι καί ή ένεργητική έκδήλωσις της ΙΙίστεως είς
τόν ’’Ανθρωπον. Ό Χριστιανισμός,
τονίζει δ Σαραντάρης, διδάσκει ως
μέσον διά τόν τοιοΰτον σκοπόν την
Α γ ά π η ν. Ά λλ’ ή ’Αγάπη δέν
δύναται να γίνη βίωσις είς τό άτομον,
διότι τούτο δέν άγνοεΐ ποτέ τήν οδι
κήν του άταμικήν ζωήν, τόν ίδικόν
του άτομικόν θάνατον. Αύτή αυτή ή
ύπέρβασις της στενής προσελεύσεως
είς τόν άτομικόν έγωισμόν, θεμελιώ
νει καί τήν υπερατομικήν άντικειμενικήν πίστιν είς τήν ϋπαρξιν τ ω ν
άλλων,
ή έν λόγιρ πίστις δδηγεΐ είς τά σύνορα τοΰ ’Απολύτου κα
τά τρόπον δπου ταυτίζει τάς έννοιας
Πίστις - ’’Ανθρωπος. Οΰτω πως άποκτα, Οικουμενικήν πραγματοποίησιν
καί ύπόστασιν ή ΙΙίστις τοΰ Σαραντά
ρη.
«"Οστις παραδέχεται τήν άλήθειαν
τοΰ Χριστοΰ δέν δύναται νά παραδεχθή άλλην άλήθειαν». Ούτως ή ήθική
ένωσις μέ τά άλλα άτομα, ή άδιάλλακτος υπερατομική στάσις, δδηγεΐ είς
τήν πραγματοποίησιν τοΰ ιδανικού
«άνθρωπος». Ή τοιαύτη βεβαίως τοποθέτησις τοΰ 'Ιστορικού «γίγνεσθαι»
ένέχει τήν τραγικήν μοίραν τής άπωθήσεως των οιωνδήποτε κατακτήσεων τοΰ αντικειμενικού Πνεύματος,
αΐτινες δέν υπήρξαν αποτέλεσμα
τής ηθικής στροφής πρός τά άλλα
άτομα. Όσονδήποτε καί άν δ Δεσποτάπουλος θεωρή τήν άρνησιν ταύτην
ώς προΰποθέτουσαν τήν άπάλειψιν
τής «ώραιοτέρας ίσως καί πλουσιωτέρας βψεως» τοΰ πνευματικού πολι
τισμού, έν τούτοις ή έν λόγψ θέσις
τοΰ Σαραντάρη είναι δρθή. Διότι τό
«Ιργον» δπερ αίτεΐται ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ν καταξίωσιν ούδαμώς
έρείδεται έπί τής άρνήσεως τής εύρύνσεως τοΰ έγώ μας. Βεβαίως δύναται νά ύπάρξη καί τοιαύτη τι: άνασχετική τής εύρύνσεως τοΰ Έ γώ
μας πράθεσις, άλλά τότε δέν έχομεν
ε ρ γ ο ν άλλ’ ήθικώς άνέραστον
τ ά σ ι ν, κατ’ άπομίμησιν τής φύσεως καί μόνον συντελεσθεΐσαν. Καί
δ,τι είναι φύσις άναγκαίως δέν είναι
'Ιστορία καί ιδίως μεταφυσική, ήτις
μόνη στεγάζει τήν άληθινώτερη καί
καθολικώτερη δρασι τοΰ κόσμου καί
παντός τοΰ έπιστητοΰ.
Ή ’Α γ ά π η
τ ο ΰ Χρι σ τ ο ΰ, αυτό είναι τό κεντρομόλον

σημεΐον τής φιλοσοφίας τοΰ Σαραν μάλιστα, ώς τήν άπαιτεΐ, έσκέφθη
τάρη. Πώς δμως ήμεϊς — καί άρχε- τήν ψυχικήν ένωσιν τοΰ Άνθρώπου
ται τώρα πραβληματιζόμενος δ φιλό μέ τδν θάνατόν του καί δι’ αύτσΰ τήν
σοφος—είς τών δποίων τάς φλέβας ύπέρβασιν παντός φόβου. ΙΙροκειμέρέει τό δηλητήριον τοΰ ήδονισμοΰ νου δέ νά έπιτύχη τήν θετικήν ταύ
τών προσφάτων αιώνων τής Εύρωϊ- την στροφήν πρός τόν θάνατον, άνευκής 'Ιστορίας, θά φθάσωμεν είς τό ά- ρέθη ψάχνων έντός τοΰ χάους τής
ποτέλεσμα τής πρώτης Χριστιανικής χριστιανικής διαθέσεως τής Ρωσικής
έποχής, χωρίς άν όχι τό έφόδιον τής ψυχής».
άγάπης, πάντως χωρίς τήν αγάπην
Ά λ λ ’ άπό τοΰ ά τ ο μ ι κ ο ΰ
ώς βίωσιν; Καί άπαντά: Ά πό τήν χώρου δ Σαραντάρης ώθεΐται είς τόν
απιστίαν τοΰ συγχρόνου ατόμου δφεί- π ο λ ι τ ε ι α κ ό ν . Αίτεΐται ήδη
λομεν νά δδηγήσωμεν τήν διάνοιαν κατ’ έπέκτασιν τής βιοθεωρίας του νά
καί τό αίσθημα τοΰ άνθρώπου τής έ  προδιαγράψη τήν μοίραν καί τό μέλ
ποχής μας, όφείλομεν νά δδηγήσω λον τής 'Ιστορίας τής άνθρωπότητος.
μεν τδ σύγχρονον άτομον είς τήν ταύ- Έκεϊνο δπερ δλοι οί λαοί τής γής
τισιν ατόμου — ’Ανθρώπου, είς τήν ζητούν ένδομύχως, λέγει, είναι ή μία
Πίστιν είς τόν Θεόν — ’’Ανθρωπον.
καί μόνη θρησκεία. Ή μία καί μόνη
Ποια είναι ή δδός ήτις φέρει τό ά- θρησκεία είναι τό τέρμα τών πολιτι
τσμον είς τήν Πίστιν, είς τόν θεόν— κών προσπαθειών δλων τών λαών,
’’Ανθρωπον; Υπάρχει, λέγει δ φιλό δλων τών ατόμων τής γής.
σοφος, μία πραγματικότης, ήτις είναι
Είναι δμολσγουμένως λίαν άπλοπσιή ίδια δι’ δλα τά άτομα καί άναγκά- ητική τοΰ δόλου τής κοινωνιολογίας
ζει νά άποδεχθοΰν πώς ύφίσταται τών θρησκειών ή τοιαύτη άντίληψις
ένα σημεΐον τοΰ χρόνου δπου δέν τοΰ Σαραντάρη, δπως ή άδυναμία τοΰ
διακρίνεται πλέον τό άτομον άπό τό νά νοηθή ή ουσία τής πολιτείας έν τώ
άλλο σόμπαν. Ή πραγματικότης αυ συγχρόνω βίω είναι αύτοπρόβλητος.
τή είναι δ θ ά ν α τ ο ς ,
είς τόν Ά λλ’ ή άδυναμία άκριβώς αϋτη εί
δποΐον καί δ άπιστος έτι φθάνει.
ναι καί ή δύναμις τοΰ δρθοδόξου στο
Μόνον λοιπόν έκ τοΰ στοχασμοΰ χασμού, έκ τής άπόψεως δτι ή ιστο
τοΰ θανάτου, δύναται δ άπιστος νά ρία μόνον πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ
άντληση τήν άπαραίτητον δύναμιν την δύναται νά κινήται, μόνον μετά
διά νά φθάση είς τήν Πίστιν δσον καί τοιούτου δρθοδόξου πνεύματος όφείδιά νά πραγματοποιήση έργον διάρ λει νά προσδένεται. Ή δεοντολογική
κειας, τοΰτέστιν νά δημιουργήση πο δύναμις τοΰ δρθοδόξου στοχασμοΰ
είναι ίσχυροτέρα τών «ήδονιστικών»
λιτισμόν.
ματαιοτήτων
τών άτόμων, άτινα, μή
Ούτω πως διά στοχασμών, οίτινες
συχνά κεϊνται έντός τοΰ αυστηρού δντα άνθρωποι, κυλίονται είς τήν πα
χώρου τής φιλοσοφίας, άφοΰ άρνηθή ραίσθησή ή ήλαττωμένην αίσθησή
είς τήν δυτικήν φιλοσοφίαν τήν ικα τής έν Χριστφ ζωής. 'Γπό τό αίτημα
νότητα νά συμπαρασταθή είς τήν τής έπανεγέρσεως τής ένιαίας χρι
σύγχρονον νεότητα, έκ τοΰ γεγονότος στιανοσύνης, τ.Ι. τής «Μιας, Ά γ.α ς,
δτι δέν ένίκησε τόν φόβον τοΰ θανά Καθολικής καί Οικουμενικής ’Εκκλη
του, τελικώς βυθίζεται είς τήν ένα- σίας» καθ’ ήμάς, τελών ύπδ τήν γοη
τένισιν τής χριστιανικής Ρωσικής τείαν τής προφητείας δτι «ή Ρωσία
ψυχής, πρός ήν μετ’ έμπιστοσύνης θά γίνη ξανά χώρα Χριστιανική προσβλέπει διά τήν άναγέννησιν τής ’Ορθόδοξη»·—δπερ καί ήρχισε νά έχριστιανικής πίστεως. 'Ο άνατολικός πιτεύγνηται—έγκατέλειψε τήν πρόσμυστικισμός τής όθροδδξου Ρωσικής καιρον ταύτην ζωήν δ φιλόσοφος.
ψυχής είναι δ τελευταίος σταθμός Ά λλ’ Ιμεινεν όπίσω του ή θεωρία
τής σκέψεως τοΰ Σαραντάρη. Ό Κ. τής άτομικής ηθικής διαπλάσεως, ήν
Δ εσποαύπουλος, έν τή προσπάθεια του έγκατέλειπεν ή πλούσια άτομικότης
νά άνακεφαλαιώση τήν πορείαν ήν του, προϊόν τής έξαοτήσεώς Του άπό
διήνυσε ή σκέψις τοΰ Σαραντάρη, τής Απολύτου Πρώτης ’Αρχής, ήτις
παρατηρεί τά κάτωθι: «Ή φιλοσο κατέστη συγκεκριμένη έν τψ ένανθρωφία τοΰ Σαραντάρη Ιθεσεν ώς ιδανι πισμψ τοΰ σαρκωθέντος Ποΰ Της.
«Είς μίαν έποχήν δπου οί περισσό
κόν τόν ”Ανθρωπον· ώς προΰπόθεσιν
διά τήν έπίτευξίν του άνεΰρε τήν έ- τεροι άνθρωπο ι δέν είναι άξιοι τοΰ
νωσιν μέ τά άλλα άτομα καί είδικώς έαυτοΰ των, ή προσπάθεια καί μόνη
τήν άγάπην τοΰ Χριστοΰ- διά τήν τοΰ Σαραντάρη νά φιλοσοφήση πρω
δυνατοποίησιν τής σήμερον άδυνάτου τότυπα άξίζει δσο δέν βαρύνουν δλες
χριστιανικής άγάπης, ώς βκΰσεως οί έλλείψεις του».
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δώ καί πέρα ήτανε σά νάμΑ ΠΟ
παινες σέ τόπο· ξένο.
Ή νύχτα είχε πυκνώσει καί ή άνα'σαιμιά της κατακαθόταν πνιγερή κι
άκίνητη. Μύριζε μούχλα, καρβουνίδι
καί θάλασσα. Προπάντων θάλασσα.
Ό ιδρώτας του λιμανιού, αλμυρός κι
Ατμωμένος, απλωνόταν γύρω καί Αρρώσταινε τόν άέρα. Τό βαρύ χνώτο
τής θάλασσας.
’Ακινησία καί νέκ ρ α .. Τό νερό
είχε άποσβολωθεΐ, λιπαρό καί μαύρο,
μέ ύπουλες Αντιφετγιές, φιδωτές. Οί
ξεγοφιάρες οί μαούνες βούλιαζαν πλα
δαρά, μέ μία νωθρότητα σά βατρά
χια. ’Απ’ τ’ Αμπάρια τους, τά μπου
κωμένα μέ βρώμικα φορτία, ξέφευγαν
κάποτε άναστεναγμοί μουγκοί, μπερ
δεμένα παραμιλητά, καί τό λιβάνιαμα
άπό χαισίσι. "Ομως τά καράβια, τά
δεμένα καράβια, σημάδευαν μέ τις όρθές τους πλώρες μπροστά, Ανένδοτα,
κι άπό κάποια καμινάδα κλωθωτός
Ανέβαινε μαύρος καπνός, μετεωριζό
ταν— έπίμονη κακή σκέψη. Πέρα,
τρεμίζοντας, ένα, δύο·, ίσως τρία
φαναράκια άναβαν, έλάχιστα, καί ή
κοκκινωπή τους ή σπίθα βελόνιαζε
τήν καταχνιά.
"Ητανε κ ’ οί γερανοί, θεόρατοι, άλαφρογερμένοι,πού γράφανε στον ου
ρανό τά καβαλιστικά τους σχήματα.
Άρυθμες πεντάλφες, μέ τό αίνιγμά
τους Αεροκρεμαστό.
’Ασάλευτο καί χλιαρό τό χνώτο
τής θάλασσας.
Προχώρησα στήν ύγρή προκυμαία.
ΤΠταν έρημη' τά λιθόστρωτα είχα
νε χάσει τόν ήχο τους- τά φανάρια
σημάζευαν τό φώς ιούς άτολμα, τό
άντιφέγγισμά τους στους νεκρούς τοί
χους γινόταν γαλάζιο καί πελιδνό. Ό
ούρανός κατέβαινε άργά, σάν καπάκι
άπό καπνό πνιγμένο.
Δέ θυμόμουν ποτέ άλλοτε νά έχω
έρθει έδώ.

ΤΕΡΖΑΚΗ

ΝΗΝΕ

Kt όμως πορευόμουν σάμπως νά
είχα Αποστολή, ό ρόλος μου νά ήταν
βρισμένος. Μέτραγα τό βήμα μου στό
λιθόστρωτο καί πάνω ατούς τοίχους
τών σφαλισμένων σπιτιών, πού τό
Αντισκόφτανε άταχτα, καί ήταν δ ξε
ρός αύτός χτύπος σάν άναρθρος μονό
λογος σέ σκηνή Αδειανού θεάτρου.
Βάδισα έτσι, ώσπου σώθηκε τό λιθό
στρωτο κι άρχισε τό χώμα. Καί τά
σπίτια χαμηλώνανε. Δέν άφηναν κε
νά, διέξοδο’ έμοιαζε μήτε νάχουν πόρ
τες. ^
Τώρα σά νά βρισκόμουν σέ φτωχή
συνοικία κινέζικη.
Δέν ξέρω τί ώρα είναι, όμως ή
σκέψη τού χρόνου μοΰ φαίνεται νόη
μα άλλου κόσμου, όπου έζησα άλλο
τε. Ή ροή είναι κάτι άλλότριο, μπο
ρεί καί ψεύτικο, μπροστά στήν Ακι
νησία πού δέν έχει Αρχή μήτε τέλος.
Κάποτε μού ’ρχονται θύμησες άπό
περιστατικά πού δέν έζησα, καί τότε
θαρρώ πώς χάνω δλότελα τόν έαυτό μου. Δέ ζώ άλλινστε μέ τό
καθημερινό μου τόν εαυτόν, παρά
μόνο στιγμές — στιγμές καί σέ
ώρες Αγοραίες, όταν τό πλήθος καί
ή λογική του μέ τριγυρίζουν δυναστι
κά. Στά παιδικά μου τά χρόνια έχα
να συχνά τόν κόσμο. Αυτό μοΰ τύχαινε ξαφνικά, στις πιό Αναπάντεχες
στιγμές, κ ’ ήτανε σάμπως ν’ άλλαζε
μονομιάς τό νόημα τών πραγμάτων
γύρω. Διάβαζες, νά πούμε, μιά σε
λίδα, καί στρώνεις μιά σκέψη, τήν
παίρνεις τό· κατόπι. Ξάφνου, μιά κά
ποια φράση, μιά λέξη Αδόκητη, σέ
κάνει νά σταθείς άναυδος ν’ Αναβλέψεις καί ν’ Ανακαλύψεις πώς ίσαμε
τώρα τίποτα— γελιόσουν. Κάτι άλλο
έτρεχε έδώ, κάτι πού δέν τδβλεπες
κι Ας ήταν δλαφάνερο— τό νόημα πού
είχες στρώσει δέν ήταν παρά ένα αί
νιγμα, ένα σύμβολο.
Περνώ.
"Ετσι, σάν έχανα τήν αίσθηση τού

πραγματικού, μεταφερόμουν ξαφνικά
σέ άλλη σφαίρα, κ’ ένώ δλα τ’ Αντι
κείμενα ήταν γύρω μου Απαράλλαχτα,
χανόταν δλότελα τό νόημά τους. Δέν
ήξερα γιατί βρίσκομαι έδώ καί τί γυ
ρεύω σέ τούτο τόν κόσμο. Δέ λησμο
νούσα τίποτα— παρακαλώ νά τό προ
σέξετε— μονάχα έχανα τήν έξήγηση
καί τή δικαιολογία. Κ ’ έβλεπα τότε
πώς είμαι ένας έξάριστος, μέσα σέ
κόσμο ξένο καί συμβατικό, καί πώς
ή λογική πού μέ κυβερνούσε ως τώρα
δέν ήταν δική μου, δέ μού Ανήκε,
παρά μόνο μού χρησίμευε, σάν δργανο πού τό είχα Από κάπου δανειστεί.
. . - Κι όμως θαρρώ πώς έχω ξανάρΟει σέ τούτο τό μέρος.. .
Πίσω άπό ένα τζάμι, σέ μιά παράγκα χαμηλή, είδα μιάν εικόνα πού
μοΰ θυμίζει κάτι. Ζητάω συγγνώμη
πού δέ μπορώ νά πώ τί. Είναι ένα
Αδειανό δωμάτιο, πού μονάχα ή μι
κρή λάμπα τό παραστέκει σά νεκρι
κή Αγρύπνια. Τό φώς είναι χαμηλό
καί δειλό, οί τοίχοι μουντοί, μιά πόρ
τα στό βάθος Ανοιγμένη σέ δωμάτιο
σκοτεινό. Μιά μαύρη πόρτα. "Ανθρω
πος δμως πουθενά.
Περνώ.
Ποτέ μου, δσο θυμάμαι, δέν έχω
έρθει σέ τούτον έδώ τόν τόπο. "Ομως
κάτι μοΰ θυμίζει, κάτι μοΰ θυμίζει—
αύτό δέ σηκώνει Αντίρρηση. Κι δχι
κάτι άλλο, μά τό ίδιο τούτο Ακριβώς.
Κ ' άλλοτε μού είχε τύχει αύτό, σέ
τόπους πού τούς είδα γιά πρώτη φο
ρά. θυμάμαι τώρα σέ μιά μικρή πο
λιτεία βουνίσια, τό έσωτερικό ένός
μεγάλου γύφτικου. Οί τοίχοι ήτανε
μελανοί καί πανύψηλοι, πέτρινοι, χά 
νονταν στό σκοτάδι ψηλά, καί τό πυρομάχι Αντιφέγγιζε πάνω τους λαμ
παδιάζοντας. Κ ι’ άλλοτε πάλι, Α
κόμα χειρότερα, σέ μιάν εικόνα πού
είδα’ ήτανε πουλιά κ’ έδειχνε κάποιον
άνθρωπο μέ μακρύ μαντύα κ ’ ένα φα
νάρι στό χέρι. Βάδιζε. ’Από κάτω
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M IA
ήταν γραμμένο: «'0 νυχτοφρουρός»,
καί τό βιβλίο έλεγε πολλά για τή
Γερμανία. Τβ είχα άπό μικρό παιδί.
Μπορώ να περιγράφω με λεπτομέ
ρειες κάποια μικρή πολιτεία τοΰ Ρή
νου, πού δέν τήν είδα ποτέ. Οί τα
βέρνες είναι μισοσκότεινες, μέ ξύλι
νους σκαλιστούς τοίχους, οί πελάτες
καπνίζουν μακρυές ξύλινες πίπες. Κι
άπό τα τζάμια μπαίνει γαλάζιο τό
άντίλαμπο τοΰ χιονιού. Ό νυχτοφύλα
κας περνάει άπέξω καί φωνάζει γοερά.
Τά βλέπω δ λ α .. .
Και πάντα, πάντα νοσταλγώ έκείνους τούς τόπους πού δέν είδα ποτέ.
'II μυρωδιά τής θάλασσας μεθάει
κ είναι άρρωστη πολύ άπόψε ή θά
λασσα. Τό χνώτο της έχει κάτι άπό
τό γλυκερό προμήνυμα τοΰ θανάτου.
"Αχ, αυτή ή χλιαρή νάρκη, πού κα
τέβηκε τόσο χαμηλά καί σκεπάζει
καί βαραίνει τά πάντα. Κάτω άπό
τό χαμηλό ουρανό σάμπως νά έχουν
στριμωχτεΐ οί άνασαιμιές ένός άπει
ρου, άόρατου πλήθους, καί τό στοιχείο
τής, ζωής λιγοστεύει, δλο καί λιγο
στεύει, ώσπου ό έλάχιστος φρέσκος
άέρας άναρουφιέται κι άναδίνεται πί
σω μολυσμένος άπό σωθικά. Ζάλη μυ
στική άνεβαίνει στρουφίζοντας, καί
τυλίγει τό μυαλό, βουρκώνει τά μά
τια. 'Η άκινησία βαραίνει άσήκωτα,
χιλιάδες Οκάδες πάνω στό όριζαντιωμένο νερό καί στό λιμάνι, πού όνειρεύεται.
Μπήκα σ’ ένα μαγαζί.
Δέ φαινόταν δ καταστηματάρχης.
"Ομως δεξιά, κοντά στά τζάμια, ένα
ζευγάρι καθόταν. ’Ήτανε νέοι. 'Ε
κείνος μαυροντυμένος, χλωμός, μέ
τούς άγκώνες του ριγμένους στό τρα
πέζι καί τά χέρια σταυρωτά. Τά μαλ
λιά του, μακριά κι άκατάστατα, στε
φάνωναν φουντωτά τό μαρμαρωμένο
του μέτωπο. Έ γυναίκα φορούσε ένα

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
μακρύ κόκκινο σάλι, καί κάποιο με
γάλο δέμα έσφιγγε πάνω στό στήθος
της. Κοίταζε μπροστά της, σοβαρά
κι άδιάφορα. Τά μήλα τοΰ προσώπου
της ξεχώριζαν, μά τά μάτια της εί
χαν μιά γυαλιστερή ευγλωττία. Δύο
άσπρες σπίθες άπό τό φως τά ζωή
ρευαν σ’ αυστηρή φαντασμαγορία.
Μέ παρακολουθούσε πού κάθησα
άντίκρυ.
Τώρα, έξω άπό τήν πόρτα, στό
κομμάτι τοΰ λιθόστρωτου πού φωτι
ζόταν έπεφτε άνάερη μιά ψιχάλα.
Μάλιστα κατέβαινε καί σβηνόταν.
Τέντωσα τ ’ αυτί ν’ άκούσω τό σούρ
σιμό της, πού μοΰ άρεσε πάντοτε. Δισταχτική ή όσμή της κλωθογύριζε
στό κατώφλι. Σπάνια στό δρόμο περ
νούσε μιά σκιά, μέ τή ράχη καμπουριαστή, τά χέρια στις τσέπες. ΊΙτανε ναυτικοί, μέ κασκέτα πέθσινα, μα
βιές φανέλλες. Κάπνιζαν πίπες μέ
φτηνό καπνό.
Ή γυναίκα κοίταζε πότε τόν άν
τρα της, πότε έξω.
Εκείνος, μπροστά στά χέρια του
είχε ένα άσπρο χαρτί, άγραφο. Τό
μυτερό πηγούνι του έσκυβε πάνω στό
χαρτί. Μά δέν άνοιγε τά μάτια του.
Τά σταυρωμένα του χέρια, μέ τούς
κυρτωμένους ώμους, έμοιαζαν νά
φτιάχνουν ένα μεγάλο κακοσχεδιασμένο μηδενικό. Σίγουρα πώς δέν
θάγραφε ποτέ τίποτα πάνω σέ κείνο
τό άσπρο χαρτί. ΙΙοτέ, τίποτα.
ΙΙάλι τόν κοίταξε ή γυναίκα του
καί πάλι έξω. 'Η βροχή δυνάμωσε,
έπαψε, ξανάρχισε. . . Αραίωναν οί
διαβάτες.
Τό φώς τοΰ μαγαζιοΰ γλάρωσε,
λιγόστεψε τό λάδι. Αραίωσε κ’ έσβη
σε ή μυρουδιά τής βροχής, κ’ ή άχνα
τής θάλασσας κράτησε πάλι τό μπά
σο. Κύλισε λιπαρή, άπλωσε, πούμωσε
τόν άέρα. Ή νάρκη τεντώθηκε άνακλαδιστή, χύθηκε στό αίμα. 'Ακατα
νίκητη, εφιαλτική νάρκη.

Δέ θά σωνότανε ποτέ αύτή ή νύχ τ α . .·
"Ομως ή γυναίκα κοίταξε τόν άν
τρα γιά τελευταία φορά καί ή σπίθα
τών ματιών της άστραψε. Άνασήκωσε τό φορτίο πού τής γέμιζε τήν άγκαλιά καί τοΰ τδβαλε στά χέρια. "Η
ταν ένα μωρό πού κοιμόταν τυλιγμέ
νο σέ άσπρο σάλι.
— Κράτα τ ο . . . , τοΰ είπε.
’Εκείνος τό πήρε, κ’ έτσι γέμισε
τό μηδενικό τών χεριών του.
'Ύστερα ή γυναίκα, λεύτερη, ση
κώθηκε, πήγε στήν πόρτα. Στάθηκε
κι όσμίατηκε τή νύχτα, κοίταξε πέρα,
δεξιά, ζερβά. Στήριξε τις γροθιές
ατούς γοφούς της. Καί περίμενε.
Δέν περίμενε γιά πολύ. Κάποιος
άπό κείνους μέ τις μαβιές φανέλλες
καί τά κασκέτα, πέρασε, κοντοστάθηκε μπροστά της, νά τήν κοιτάξει.
"Εκανε πάλι νά ξεκινήσει, μά κείνη,
μέ μιά χειρονομία της, τόν σταμάτη
σε. ΙΙήγε νά βγει μαζί του. πάλι μετάνοΐ">σε.
Γύρισε πίσω κ’ ήρθε στόν άντρα
πού κρατοΰσε τό μωρό. "Εβγαλε τή
βέρα της άπό τό δάχτυλο, καί τήν
άφησε μπροστά του.
— Περίμενε, τοΰ είπε.
Εκείνος δέ σάλεψε. "Ητανε βαριά
τά χέρια του, βαριά τά μέλη του όλα,
άσήκωτα. καί ή νάρκη τοΰ γλάρωνε
τά μάτια, πυκνή. 'Η νάρκη τοΰ λιμανιοΰ. . .
Δέ σάλεψε. Μονάχα, όπως στή μέ
ση μιας λιακάδας δταν περάσει σύν
νεφο, τό μέτωπό του χλώμιασε. έγινε
πελιδνό.
Στράφηκε ή γυναίκα καί πήγε
στήν πόρτα. Πήρε τόν άλλον άπό τό
μπράτσο κ’ έφυγαν σκυφτοί, γιατί
άρχιζε πάλι ή ψιχάλα.
Εδώ οί άνθρωποι πουλιώνται άπό
άνία.
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ΔΑΜΙΑΝΟΥ MIX. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Τό πρώτο πρόβλημα πού προσπάθησαν καί
κατά άρκετά σοβαρό ποσοστό επέλυσαν ©ί σύγ
χρονοί μας, ήταν τό πρόβλημα της Ανέχειας. Καί
ήταν φυσικό ν’ Αρχίσουν Από αυτό. Γιατί ή τε
λευταία καταστροφή τό έπέτεινε, άλλα καί γιατί
δ άνθρωπος πού βρίσκεται στήν Ανέχεια είναι Α
νίκανος γιά δ,τιδήποτε άλλο. Μπορούμε νά πούμε
πώς έχει περιοριστή ή Ανέχεια. Ή διεθνής πα
ραγωγή μέσα σέ είκοσι χρόνια, Από τό 1945 ως
τώρα, Ανέβηκε τέσσαρες φορές περισσότερο. Καί
τό βιοτικό έπίπεδο, μέ τις λογικές του διακυμάν
σεις άπό λαό σέ λαό, έκαμεν Αλματα καταπλητικά. Ποτέ άλλοτε μέσα σέ είκοσι χρόνια οί άν
θρωποι δέν είχαν τόση περισσότερη τροφή, καί
τόσα περισσότερα μέσα. "Αν συγκρίνουμε αυτά τά
είκοσι χρόνια μέ προηγούμενες έποχές, πραγμα
τικά θά έπρεπε νά ξεπεράσουμε τούς τέσσερους
αιώνες.
Καί δέν είναι μόνον αυτό. Ή φτώχεια διαρ
κώς περιστέλλεται, είτε μέσα στούς κοινωνικούς
σκοπούς τού κάθε κράτους, είτε μέσα στούς διε
θνείς ■όργανισμούς πού ιδρύθηκαν μετά τόν πόλε
μο. Τεράστιες υπηρεσίες, χρηματοδοτούμενες άπό
τούς έργαζσμένους ή Από δσους δέν έχουν Ανάγκη,
ή Από τούς πλουσιώτερους λαούς, πολεμούν τήν
Ανέχεια, τήν Αρρώστεια, τήν έλλειψη. Ποτέ άλ
λοτε τόσο τεράστια χρηματικά ποσά, δέν διετέθησαν γιά τούς δυσπραγούντας συνανθρώπους μας.
καί μάλιστα μέ μιά συναίσθησι χρέους, όφειλής,
μέ μίαν ένσυνείδητην έφεση νά καλυτερέψουν τις
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συνθήκες τους. Ή Ασφάλιση τής υγείας γενικεύ
εται, ή Ασφάλιση τής ζωής έθνικοποιεΐται, ή διά
θεση τροφών θεωρείται υποχρέωση τών πλουσίων
κρατών στά φτωχότερα. Οί τραπεζίτες τής Γουώλ Στρήτ δανείζουν λαούς όλόκληρους μέ χαμηλότοκα δάνεια, όχι μέ σκοπό νά πάρουν τόν ιδρώ
τα τού μόχθου τους, Αλλά μέ σκοπό ν’ Αναπτύ
ξουν τις οικονομίες τους καί νά βοηθηθοΰν νά
ζήσουν καλύτερα. Γιατί ή πρόοδος καί ή ευημε
ρία είναι ή καλύτερη έπένδυση τών κεφαλαίων
τους, καί είναι συγχρόνως καί ή μεγαλυτέρα Ασφάλεια τών χρημάτων των. Τό νέον
πνευματικό νόημα τής ζωής έπηρεάζει καί
τούς ψυχρότερους ύπολογισμούς τους. Γιατί
αν φερθούν δπως οί πατέρες τους τραπεζί
τες, έκεΐνοι οί γνωστοί τραπεζίτες .μέ τή φουσκω
μένη κοιλιά καί τή χρυσή καδένα στο γιλέκο, δέν
είναι Ανεκτοί, θά κατακριθούν, καί θά φοβούνται
Ακόμα καί τήν Ασφάλεια τής ζωής τους. Πλη
σιάζουν τά 600 δισεκατομμύρια δολλάρια οί πα
ροχές γιά τήν καταπολέμηση τής Ανέχειας. Καί
δίνονται συνειδητά, χωρίς πιέσεις καί χωρίς ρε
κλάμες. Τά Αστρονομικά αυτά ποσά παρέχονται,
σήμερα πού μιλάμε, σάν ένα αύτονόητο καθήκον,
σάν ένα έλεύθερα συνωμολογημένο χρέος αυτών
πού έχουν πρός αυτούς πού δέν έχουν.
Τά μεγΑλα οικονομικά κυκλώματα τού πε
ρασμένου αίώνος, όναμάζονταν Αποικιοκρατίες.
Τώρα τά μεγάλα αύτά κυκλώματα δνομάζονται
ένίσχυση στις ύποανάπτυκτες χώρες. Κ ι’ Αν ά-

"Αν ή τέχνη είναι διάλογος κα! μάλιστα κατ’ έξοχήν κοινωνικός διάλογος, τότε τέχνη πού απευθύνεται μο
νάχα στόν έαυτό της δέν δπάρχει.

κόμα συντηρούνται άποικιοκρατικές αντιλήψεις,
άπ’ όλους θεωρούνται ξεπερασμένες καί έτοιμόρροπες.
Αύτή είναι ή απάντηση στό έπίκαιρο πρό
βλημα τής άνέχειας, πού εδοσεν δ άνθρωπος των
μέσων τοΰ εικοστού αίώνος.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το δεύτερο πρόβλημα είναι ή μάθηση, ή
παιδεία. Κάποτε ήταν άριστοκρατική συνήθεια,
για όσους δέν έργάζονταν, όσους είχαν καθημε
ρινή σχόλη. Αυτοί μόνο έσύχναζαν στό σχολείο.
Καί κάποτε ή έκμάθηση τοΰ έπαγγέλματος ήταν
τό άπαντο τής παιδείας των εύρυτέρων στρωμάτων
τοΰ λαοΰ. Καί πιό ύστερότερα, θεωρήθηκε χρέος,
νά διδάσκωνται δλοι τέσσερα υποχρεωτικά χρό
νια γραφή καί άνάγνωση, καί άπό όλίγα μαθη
ματικά, θρησκευτικά, φυσικά, ιστορία κλπ. κλπ.
"Ολα άπό όλίγα, έπιφανειακά, ρηχά, ίσα - ίσα γιά
νά ξέρουν οί πολλοί νά βάζουν τήν υπογραφή τους
κάτω άπό τις συναλλαγματικές καί τά δάνεια.
Είναι μόλις μία γενεά, πού τά τέσσερα χρόνια
τής ύποχρεωτικής παιδείας έγιναν εξη. ’Ό χ ι μό
νο στόν τόπο μας. Καί μεταπολεμικά, ή δίψα
γιά περισσότερη μάθηση έχει κατακλύσει δλάκληρο τόν κόσμο.
Σήμερα τά κράτη όλου τοΰ κόσμου σπουδά
ζουν διπλάσιους ανθρώπους άπό τό 1940, ξοδεύ
ουν τετραπλάσια κεφάλαια, καί άγωνίζονται ν’
άνταπακριθοΰν στις γεωμετρικής αυξανόμενες άνάγκες γιά περισσότερη παροχή παιδείας. Είναι,
καί θά είναι, άνυπολόγιστες οί συνέπειες αυτής

τής πλημμύρας τής περισσότερης καί ουσιαστικώτερης παιδείας, καί τής απλωμένης σέ διπλά
σιαν άριθμό άνθρώπων, πριν κλείσει μία γενεά.
Κανένα προικισμένο μυαλό δέν θά χαθή άπό έδώ
καί κάτω. Κανένας δέν θά μείνη τυφλός. "Ολοι
θά μπορούν νά Ιπικοινωνήσουν μέ τά μέσα τοΰ
πολιτισμού. "Ολοι θ’ άναπτύξουν τις δυνατότητές
τους.
Καί οί απαιτήσεις διαρκώς άνεβαίνουν. Πριν
περάση ή γενεά μας, άσφαλώς θά δοΰμε τά κα
ταπληκτικά άποτελέαματα άπό τήν γενίκευση τής
παιδείας, άπό αύτή τήν μεγαλύτερην έπανάσταση τών αιώνων, μετά τό κίνημα τοΰ Ίησοΰ Χρι
στού.
Άναλογιαθήτε τό τρισδιώστατον αύτό θέμα.
Συλλάβετε, αν μπορείτε, τις συνέπειες. Καί πέστε
μόνοι σας τήν άπάντηση πού εδοσεν δ σημερινός
άνθρωπος, έμεΐς οί ίδιοι, στό πρόβλημα τής παι
δείας. Τήν καθολική παιδεία όλοι τήν θεωρούμε
καθήκον τών άντιπροσώπων μας, αυτών πού κυβερνοΰν γιά λογαριασμό μας, καί όλοι τήν θεω
ρούμε δικαίωμα καί τοΰ πιό τελευταίου πολίτου.
Αύτή είναι καί ή άπάντηση.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ
Τό τρίτο προόβλημα στόν πίνακα τών έπικαίρων, είναι τά ήθη. ’Ήθη Ιννοοΰμε τούς τρό
πους, σύμφωνα μέ τούς όποιους ζοΰμε καί συμπεριφερόμαστε δ ένας στόν άλλο. Τά ήθη, γιά
νά καθιερωθούν, άπαιτοΰν περισσότερο χρόνον
άπό τις άλλες άνθρώπινες έκδηλώσεις. Ούτε
μπαίνουν σέ προγράμματα, ούτε καί μποροΰν νά

έπιβληθοΰν. Διαμορφώνονται έλεύθερα, εϊτε άπδ
αρνητικές αιτίες, είτε άπδ θετικές πράξεις, είτε
σάν ύπερβολή, είτε σάν άντίδραση. Στδ τέλος κα
τασταλάζουν, καθιερώνονται, γίνονται τά συντη
ρητικά στοιχεία μιας κοινωνίας. Πάντοτε τά ήθη
έχουν τδ στοιχείο τοΰ συντηρητισμού. Καί ποτέ
δέν είναι αιώνια.
Συγχρόνως τά ήθη. γιά νά θεωρηθούν στα
θεροί τρόποι καθημερινής ζωής καί συμπεριφο
ράς πρέπει νά ξαπλωθούν σ’ δλα τά στρώματα
μιάς κοινωνίας. Γιαυτό άργοπορούν περισσότερον
άπο τις άλλες έκδηλώσεις των άνθρώπων.
Καί έπί πλέον, γιά νά ισορροπήσουν, πρέπει
νά έξαλειφθοΰν έντελώς οί αιτίες πού τά γέννησαν.
Είκοσι χρόνια πέρασαν άπό τό τέλος τής άνατροπής τους. "Οταν τότε, μαζί μέ τις πολιτείες καί
μέ τά δημόσια καί τά ιδιωτικά έργα πού γκρεμί
στηκαν, έπεσαν καί τά ήθη, δλος δ κόσμος εύρέθηκε στδ κενό. Πώς νά ζοΰσαν οι άνθρωποι άπδ
δώ καί πέρα; Μέ τούς ξεπερασμένους τρόπους τού
χτεσινοΰ κόσμου; "Επρεπε νά βρουν νέους τρό
πους. Χτίζοντας μέσα στά έρείπια τή νέα τους
στέγη, ή τήν καινούργια δουλειά, καί άγωνιζόμενοι ν' αρπάξουν τό λίγο ψωμί άπ' τδν άλλον, εί
χαν συγχρόνως τήν υποχρέωση, καί τήν άνάγκη,
νά δημιουργήσουν καί τούς νέους τρόπους τής κα
θημερινής συμπεριφοράς. 7Ηταν φυσικό, ή συμπε
ριφορά τους αυτή νά ήταν έπηρεασμένη όπδ τις
μέριμνες τού άπαθλιωμένου βίου. Καί πάλι καλά.
Ούτε έφτασαν ατδν νόμο τής ζούγκλας, ούτε θυ
σίασαν τδ πάν γιά τδ σήμερα, άφοΰ τδ αύριο ήταν
τόσον άβέβαιο καί φτηνό. Ούτε άργησαν νά σταθε
ροποιήσουν τή νέα τους κοινωνία.
Στδν μεταπολεμικό κόσμο παρουσιάσθηκε τδ
φαινόμενο τής λαιμαργίας γιά τή ζωή. Νά τήν
χαροΰμε, πριν είναι άργά. Στήν παληά γλώσσα
τδ φαινόμενον αυτό τδ έλεγαν έκλυση τών ήθών.
Μέ λίγην ειλικρίνεια θά τδ λέγαμε διάλειμμα χα
ράς στις κακουχίες τοΰ πολέμου, άντίβαρο χαράς
στις άγωνίες τής άνασυγκροτήσεως, άντίδραση
τών ψυχών καί τών σωμάτων στήν υπερένταση
μιάς πενταετίας καί στις υπερωρίες γιά τήν ειρήνη
"Ισως, θά τδ λέγαμε καί χρεωκοπία τών ήθών
τής προηγούμενης άπδ μάς γενεάς.
Κάτι πού έπηρέασε καί έξακολουθεΐ νά έπηρεάζη τή διαμόρφωση τών ήθών, είναι καί ή ορ
γάνωση τής νέας κοινωνικής ζωής. 'Ο άγροτικός κόσμος διαρκώς λιγοστεύει. Μεγάλοι άριθμοί
άγροτικών οικογενειών μπήκαν στις πολιτείες.
’Αλλά καί αυτοί πού ζοΰν στά άστικά κέντρα, άλ
λαξαν τρόπους ζωής. "Οταν γκρεμίζονται τά μο
νώροφα ιδιόκτητα καί παίρνουν τή θέση τους δεκαόροφες πολυκατοικίες, κυκλοφορούν στήν κα
θημερινή ζωή δέκα φορές περισσότεροι άνθρωποι.
Είναι πολύ φυσικό, νά έπηρεάζη αύτδ τούς τρό
πους τής καθημερινής συμπεριφοράς.
Οί άνθρωποι τδ έρριξαν στδ κυνήγι τής η
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δονής. "Εγιναν είδωλολάτρες. Γιατί καί οϊ θεοί
τους έμειναν αδιάφοροι στδ δράμα τής πενταε
τίας. Σάν είδωλα. Ούτε ή ευγένεια, ούτε δ ίπποτισμός, ούτε ή έγκράτεια, ούτε δ σεβασμός τοΰ
άλλου, συγκράτησαν τις φοβερές συνθήκες στις
χώρες πού πολεμούσαν. Ό τίμιος πέθαινε τής
πείνας, ή σκοτωνόταν στήν πρώτη γραμμή. ΚΓ δ
κατεργάρης, καί τή ζωή του διατηρούσε, καί τήν
χαιρόταν μέ δλα τά αγαθά τής Γής. ΚΓ όταν
έγύρισαν οί μαχητές στις πολιτείες είδαν τά σκου
λήκια νά νέμωνται τις θυσίες τους. Αέν υπήρχαν
ήθη. Γιαυτό καί δ κόσμος τδρριξε στά είδωλα.
Τώρα πού μιλάμε, δ πυρετός έχει περάσει.
"Εχουν διαμορφωθή σέ πολλές κοινωνίες σταθερές
συνθήκες, κΓ έχουν άρχίσει νά κατασταλάζουν τά
ήθη. Ή έξαλλψσύνη, περιωρισμένη μόνο στή νεο
λαία άκόμα, δίνει τή θέση της στδ μέτρο. "Ενας
σεβασμός στδν άλλο, συγκρατημένος άκόμα, ή Iπιβαλλόμενσς, προχωρεί σταθερά. ’Απ’ δλην αυ
τή τήν παλίρροια καί τήν άμπωτη, έβγήκε καί
κάτι καλό. Καί μάλιστα, αύτδ είναι καί τδ χα 
ρακτηριστικό τών ήθών τού καιρού μας: Οϊ άν
θρωποι είναι ειλικρινέστεροι άπδ άλλοτε. Σπανίως δ κόσμος ήταν τόσον ειλικρινής. Ή μεταπολε
μική γενιά ρεζίλεψεν όλους τούς ύποκριτές μεγαλυτέρους της. ’Αλλά τώρα ή μεταπολεμική
γενιά είναι λιγάκι περασμένη στά χρόνια. "Εκανε
οικογένεια. Άνέλαβεν ευθύνες. Καί μεγαλώνει
τή δεύτερη γενιά, τά παιδιά της μέ περισότερην
ειλικρίνεια, μέ λιγώτερην δξύτητα. ’Αρχίζει τδ
καταστάλαγμα.
Πολλοί θά έχουν άντιρρήσεις σ’ αύτά. Τδ
αντικοινωνικό πνεύμα τών νέων, οί παράνομες
■σχέσεις, οί δμάφυλες σχέσεις, ή άνταρσία, άλλά
γιά τά γενικώτερα ζητήματα, πού οί μεγάλοι δέν
έπιτρέπουν στούς νέους νά έχουν γνώμη, υπο
γραμμίζουν καθημερινώς τήν παρουσία τους στή
ζωή μας. "Ας μήν είμαστε τόσον ύποκριτές. Τούλάχιστον, άς μήν είμαστε τόσο πουριτανοί καί μά
λιστα γιά τούς άλλους. Τά ίδια γινόντουσαν καί
πριν άπ' τδν πόλεμο. Μόνο πού τότε γίνονταν πιδ
καλυμμένα. Μόνο πού τώρα γίνονται πιδ φανερά.
Είπαμε, ή έποχή μας είναι ειλικρινέστερη. Μήν
τδ αμφισβητούμε αύτό.
Καί κάτι άκόμα. Κατηγορούν τούς νεώτερους πώς δέν έχουν ιδανικά. Πόσοι νέοι, σέ πο
σοστά, βρίσκονται έξω άπδ τδν δρθδ δρόμο τής
ζωής; Είναι μισό στά έκατό, είναι ένα. είναι δέκα;
Γιατί δέν λογαριάζουμε, έξ ίσου σοβαρά, τά 99
ή τά 90 τοίς έκατό; Είναι κακία καί μυωπία νά
βλέπουμε τδ έλάχιστο καί νά μή βλέπουμε τδ μέ
γιστο. Οί νέοι πέφτουν άπδ νωρίς στή δουλειά.
Δουλεύουν σκληρά, σπουδάζουν σκληρά, (πού ή
προπολεμική άνέμελη φοιτητική έποχή) , προχω
ρούν μέ δυσκολία μέσα, σ' έναν κόσμο, πού οί
μεγάλοι άργοΰν νά τούς κάμουν τόπο. "Αλλοτε,
φοιτητική ζωή έσήμαινε τά πιδ χαρούμενα χρό-
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Via. Πόσοι φοιτηταί, καί πόσοι νέοι ζοΰν όπως
καί τότε;
Λοιπόν, γιατί λένε πώς οι νέοι δεν έχουν ι
δανικά; Άερόφουσκες δεν έχουν. Αυτό μάλιστα.
Τό ιδανικό τους είναι ν’ Αποκτήσουν δύναμη, για
νά ζήσουν καλύτερα. Καί μέ τά χρόνια πού με
στώνουν, αποκτούν μιά πιό πλατείαν αντίληψη.
Τό «καλύτερα» αρχίζει νά σημαίνη Ανθρωπινό
τερα. Καί δχι μόνο γιαυτούς, άλλα καί γιά δλους
τούς άλλους.
Αύτό είναι ή Απάντηση τής έποχής μας στό
πρόβλημα τών ηθών. Περισσότερη ειλικρίνεια. Καί
έπειδή ή ειλικρίνεια τρομάζει, καί επειδή ή ειλι
κρίνεια ντροπιάζει, Ακόμα δέν εφτάσαμε στό κα
ταστάλαγμα. 'Ό μως μ’ αύτό, ή ειλικρίνεια δέν
έχασε τήν Αξία της.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τό έπόμενο πρόβλημα μέσα στις έκφάνσεις
τού Ανθρώπινου βίου, είναι ή τέχνη. Σ ’ δλες της
τις μορφές. Δέν υπάρχει ποίηση, τούλάχιστον δέν
υπάρχουν Αναγνώστες. Δέν έχουν πέραση τά μυ
θιστορήματα. 'Π ζωγραφική, καί ή γλυπτική καί
κάθε εικαστική τέχνη, έγιναν Αφηρημένες, συγ
κεχυμένες, Ανεικονικές. Δέν υπάρχει Αρχιτεκτο
νική. Ή μουσική ξαναγύρισε ατούς πρωτόγονους
ρυθμούς. Ό χορός επίσης. Τό μόνο πού διασώ
θηκε ήταν τό θέατρο. Κ ι’ αύτό, γιατί ό κινημα
τογράφος διετήρησε τήν όρεξη γιά τό θέαμα.
Ή τέχνη, ή μεγάλη τέχνη, ή υψηλή τέ
χνη, βρίσκεται κλεισμένη στά μουσεία. Γιά τούς
ειδικούς, γιά τούς ιστορικούς τής, τέχνης, γιά κεί
νους πού θέλουν νά προσθέσουν στό τουριστικό
τους καρνέ μιάν έπίσκεψιν Ακόμα, κάτω Από τήν
διεύθυνση μιας κοσμικής ταβέρνας, ή ενός νυκτε
ρινού κέντρου μέ τό καλύτερο στρήπ - τίζ.
Επαναλαμβάνω. Υψηλή τέχνη δέν υπάρχει.
Ά λ λ ’ Αν ή τέχνη είναι διάλογος ,διάλογος Ανά
μεσα στόν τεχνίτη καί στήν κοινωνία, τότε άς
μού έπιτραπή νά πώ πώς δέν υπήρχε τέχνη. Ή
τέχνη έπιφυλασσόταν γιά τά καλλιεργημένα
πνεύματα. ΙΙοιός έδωσε τέχνη ποιότητος στά εύρύτερα λαϊκά στρώματα; Σήμερα ή τέχνη δέν
έπιφυλάσσεται γιά κανένα. Δίνεται σέ δλους. Καί
τά σύγχρονα μέσα τής τεχνικής, δ κινηματογρά
φος, ή φωτογραφία, ή τυπογραφία, τό ραδιόφω
νο, ή τηλεόραση, Απλωσαν τήν τέχνη σέ τόσον
εύρύτατα λαϊκά στρώματα, πού δέν είχε συμβή
ποτέ Αλλοτε μέχρι σήμερα. Υποχρεωτικά ή τέ
χνη αύτή, ό διάλογος αύτός μέ δλο τον κόσμο,
έπρεπε νά γίνη πιό Απλός, πιό Αναλυμένος. "Ε
πρεπε νά ξαναγυρίση στις ρίζες. Σ ’ αύτό πού
συμβατικά θά μπορούσε ν’ άπακαλέσουμε πρωτο
γονισμό. Γιαυτό ή σύγχρονη τέχνη έχει μερικά
πρωτόγονα στοιχεία, έχει πρωτογονισμό, μέ τήν
έννοιαν δτι ξαναγύρισε στις ρίζες.
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'Π σύγχρονη τέχνη, σέ δλες της τις έκφάνσεις, έχει πολύ έρωτικό στοιχείο. Γιατί ό έρωτας
είναι τό πρώτο στοιχείο τής αισθητικής ζωής,.
"Οταν τό παιδί γίνεται έφηβος, Αγόρι ή κορίτσι,
καί δταν ξυπνάει τό φύλο, τό έρωτικό στοιχείο
στή ζωή τών Ανθρώπων, τότε δ άνθρωπος Ανα
καλύπτει τήν ομορφιά. Τό ίδιο έγινε καί στήν
τέχνη. Δόθηκε σ’ δλους, καί χρησιμοποίησεν ώς
θέμα τό έρωτικό στοιχείο τής ζωής. Καί Απλωσεν
δριζόντια μέσα σ’ δλο τόν κόσμο.
Μερικοί παρασταίνουν τις Κασσάνδρες. Φο
βούνται τή συνήθεια. "Αν οί άνθρωποι συνηθί
σουν σ’ αύτές τις μορφές τής τέχνης, δέν θά μπο
ρούν νά προχωρήσουν σ’ Ανώτερες μορφές. Ή
ζωή όμως τούς διαψεύδει. Διαρκώς ή τέχνη Αρ
χίζει τήν άνοδο. ’Αργά, μά σταθερά. Γιατί τώρα
δέν τήν Ακολουθούν μόνον οί έκλεκτοί. Λοιπόν,
άς μή τίλλουν τις τρίχες τής κεφαλής τους. "Ερ
χεται ή ώρα γιά τό άνέβασμα. Κάποιες μήτρες
κυοφορούν πάλι τό μοναδικό.
Στό σημείον αύτό πρέπει νά κάνουμε μία
παρέκβαση. "Εχει χυθή πολλή μελάνη, γιά τό
άν ή τέχνη πρέπει ν’ Αδιάφορή γιά δποιαδήποτε
σκοπιμότητα, ή άν πρέπει νά ύπηρετή κάποιο
σκοπό. Τονίζω άλλη μιά φορά, δτι αν ή τέχνη
είναι διάλογος, καί μάλιστα κατ’ έξοχήν κοινω
νικός διάλογος, τότε τέχνη πού Απευθύνεται μο
νάχα στόν έαυτό της δέν υπάρχει. Τό ποίημα
πού μένει κλειδωμένο στό συρτάρι χωρίς νά τό
Ακούση κανείς καί χωρίς κανείς νά συγκινηθή
Απ’ αύτό, ή τό γλυπτό πού δέν μπορεί νά μιλήση
σέ κανένα, αυτά δέν είναι τέχνη. Ή τέχνη, γιά
νά είναι τέχνη, πρέπει νά συγκινή. Πρέπει νά
λέη πολλά στό έσύ, δσα ήθελε νά πή τό έγώ, δ
τεχνίτης. ’Ά ν δμως ή τέχνη είναι διάλογος, τότε
δέν μπορεί νά είναι άμοιρη κάποιας σκοπιμότη
τας. Μόνο πού ή σκοπιμότητα τής τέχνης δέν εί
ναι ούτε στά δρια τού λογικού, ούτε στά δρια τού
ήθικού, ούτε στά δρια τού ωφελιμιστικού βίου.
Ή τέχνη είναι έξω καί πέρα Από τή λογική, ή
τήν ήθική ή τόν ώφελιμισμό. "Ενα έργο τέχνης
δέν είναι ούτε λογικό ή παράλογο, ούτε ήθικό ή
Ανήθικο, ούτε ώφέλιμο ή άχρηστο. Τ πάρχει μέ
σα σέ μιάν άλλη σφαίρα τού Ανθρωπίνου είδέναι.
’Ανήκει στόν κόσμο τού αισθητικού, τού ώραίου.
"Ενα έργο τέχνης, είναι ώραΐο ή άσχημο. Καί
δέν είναι τίποτε άλλο. ’Απ’ αύτή τήν πλευρά μιά
είναι ή σκοπιμότητα τής τέχνης, ή προαγωγή
τού ώραίου. Γιατί τό ώραίο είναι στοιχείο τής ζω
ής, καί μάλιστα είναι ένα στοιχείο άναπτύξεως,
προόδου, Ανόδου, Ανθρωπισμού. Είναι στοιχείο
πνευματικό.
"Αρα, ή σύγχρονη τέχνη, ή μάλλον ή Απάν
τηση τής τέχνης στόν σύγχρονο κόσμο μας, είναι
τό Απλωμα τού ώραίου μέσα σ’ δλο τόν κόσμο,
είναι μία αισθητική Αγωγή σέ βάση γιά δλο τόν
λαό.
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ΑΙΤΙΟΠΑΟΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΕΙΣ
ΤΟΥ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Χρήστου

Τσαχαγέα

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

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

Τα στατιστικά στοιχεία τά άναφεράμενα εις τόν ρόλον του οινοπνεύμα
τος εις τήν πρόκλησιν Ατυχημάτων
υπήρξαν Ανέκαθεν Αποκαλυπτικά.
Ουτω, τό ’Εθνικόν Συμβούλιον ’Α
σφαλείας τών Ηνωμένων Πολιτειών
άνεκοίνωσε τό έτος 1946 δτι τό οι
νόπνευμα ένοχοποιεΐτο διά τά 18%
τών θανατηφόρων τροχαίων Ατυχη
μάτων (Accident Facts 1946). Με
τά 20 έτη, νεωτέρα Ανακοίνωσις ταμ
ίδιου όργάνου έβεβαίου δτι τό οίνόπνευμα είναι 6 κυριώτερος παράγων
τών θανατηφόρων τροχαίων Ατυχη
μάτων. Ό Waller (1968) Αναλύσας
1.251 περιστατικά θανάτων έκ τρο
χαίου Ατυχήματος είς τήν περιοχήν
τής Καλιφορνίας, Αφορώντα είς άτο
μα ήλικίας άνω τών 15 έτών καί έπιζήσαντα έπί διάστημα μικρότερον
τών 6 ώρών Από τού Ατυχήματος,
εύρεν δτι τά 58% τών δδηγών, τά
47% τών έπιβατών καί τά 36% τών
πεζών είχαν είς τό αίμα των συγκέντρωσιν οίνοπνεύματος 150 mg/100ml
ή μεγαλυτέραν. Είς τά δύο τρίτα τών
Ατόμων μέ υψηλήν άλκοολαιμίαν Ανευρέθη λιπώδης διήθησις τοϋ ήπατος. Φαίνεται δτι οί δδηγοΰντες όχήματα δεν έχουν Ακόμη τελείως έννοήσει τήν σημασίαν ή όποια Αποδί
δεται είς τήν Αριθμητικήν τιμήν 0,8
γραμμ. οίνοπνεύματος Ανά λίτρον αί
ματος ώς μέγιστον παραδεκτόν δριον
δι’ ένα όδηγόν. 'Ο Αριθμός οδτος,
καθοριζόμενος ύπό διαφόρων νομοθε
σιών ώς Ανώτατον δριον, είναι Αρι
θμός σχετικός, πρσσδιορισθείς συμφώνως πρός διαφόρους μέσας τιμάς,
διότι Από πρακτικής Απόψεως ή άφο594

Σχολής
’Α θ η ν ώ ν

μοίωσις του οινοπνεύματος ποικίλλει
Από Ατόμου είς άτομον καί Ακόμη καί
είς τό αύτό άτομον, Αναλόγως τών
περιπτώσεων. Ή σημασία τής ηύξημένης Αλκοολαιμίας διαφαίνεται έκ
τοΰ έξής γεγονότος: μέ ταχύτητα δδηγήσεως 140 χιλιομ. Ανά ώραν, ή
έλαχίστη Απόστασις πρός τελείαν
τροχοπέδησιν (130 μέτρα) είναι
σχεδόν διπλάσιά τής άπαιτουμένης
πρός στάσιν τοΰ όχήματος μέ ταχύ
τητα 100 χιλιομέτρων Ανά ώραν
(71 μέτρα), ένω ήδη % δευτερολέ
πτου Απαιτούνται διά νά άντιληφθή
ό όδηγός δτι οφείλει νά τροχοπέδη
ση καί διά νά άρχίση τήν τροχοπέδησιν. ’Αλλά είς % τοΰ δευτερολέ
πτου μέ ταχύτητα 140 χιλιομέτρων
έχει τις ήδη διανύσει 30 μέτρα.
Φαντάζεται τις, έπομένως, τί εί
ναι δυνατόν νά συμβή δταν τό οινό
πνευμα, διά τής έπιβραδύνσεως τών
Αντανακλαστικών, έπιμηκύνη Ακόμη
περισσότερον τόν ώς άνω χρόνον άντιδράσεως τών % δευτερολέπτων:
βιαία πρσσκρουσις έπί τοΰ έμποδίου
μέ ταχύτητα έπιτρέπουσαν μικράν
πιθανότητα έπιβιώσεως μετά τό Ατύ
χημα. Έ ν συμπεράσματι, δι’ Αλκοολαιιμίαν κυμαινομένην περί τά 0,8
γραμμ., όφείλει νά ύπολογίση τις,
κατά μέσον όρον, τουλάχιστον μίαν
καί ήμίσειαν ώραν πριν ή Αλκοολαιμία αυτή κατέλθη είς τιμήν έπιτρέ
πουσαν Ασφαλή δδήγησιν.
Παραλλήλως πρός τήν βλαπτικήν
έπίδρασιν τοΰ οινοπνεύματος, ή σύγ
χρονος έρευνα μελετά καί τήν βλα
πτικήν έπίδρασιν έπί τής άσφαλοΰς
όδηγήσεως τών διαφόρων ναρκωτι
κών ουσιών (ηδονιστικών) καί άλ
λων φαρμάκων. Τό περισσότερον

μελετηθέν ήδονιστικόν είναι τό χασίς (μαριχουάνα), τοΰ όποιου άλλω
στε γίνεται εύρεΐα λαϊκή κατανάλωσις. Τά συμπεράσματα τών σχετικών
μελετών πρόβάλλουν Αντιφατικά, ώρισμέναι δέ μελέται προσπαθούν νά
έπιβάλουν δογματικώς καί άνευ υ
πευθύνου τεκμηριώσεως τήν άντίληψιν δτι τά ναρκωτικά δρουν έξ ίσου
δυσμενώς έπί τής όδηγήσεως δπως
καί τό οινόπνευμα. Κατά γενόμενα
πειράματα προσφάτως είς τήν Δυτι
κήν Γερμανίαν έπί 6 Ανδρών καί 6
γυναικών οΐτινες ώδήγησάν όχημα
έπί 20 λεπτά έπί πειραματικού αυτο
κινητοδρόμου μετά Από λήψιν ινδι
κής καννάβεως (χασίς) , διεπιστώθη
δτι τό ναρκωτικόν τοΰτο, ληφθέν είς
δοσολογίαν 3,5 γραμμαρίων, ένεφάνισε συμπτωματολογίαν όξείας Αλ
κοολικής τοξικώσεως. "Απαντα τά
ύπό παρατήρησιν άτομα, έσημείωσαν
παραδόσεις, ώς μή συμμόρφωσιν πρός
φωτεινήν σηματοδότησιν, Αναίτιους
έλιγμούς έπί ευθείας, δδοΰ, υπερβο
λικήν ταχύτητα, είς τάς στροφάς, είς
δέ έκ τών όδηγών έπέπεσεν έπί τοί
χου (Die Welt, 1972) . Ό Milner
(1972) ύπελόγισεν δτι τά 35— 50%
τοΰ συνόλου πληθυσμού τών δδηγών
όχημάτων Ανωτέρας οικονομικής τάξεως διατρέχουν τούλάχιστον άπαξ
τοΰ έτους τόν κίνδυνον νά δδηγήσουν ύπό τήν έπήρειαν μαριχουάνας.
’Επίσης Απέδειξεν δτι τά 11— 15%
τών άτυχηματιών δδηγών είχον λά
βει ναρκωτικόν πρό τής έπελεύσεως
τοΰ Ατυχήματος είς τό όποιον ένεπλάκησαν. Ό Waller (1971) είς σχετι
κήν μελέτην του παρατηρεί δτι, έξαιρουμένης ίσως τής περιπτώσεως τής
Αμφεταμίνης, ή ένέργεια τών άλλων

παραγόντων δεν είναι λίαν έντονος,
έμφανίζεται δταν οί χρήσται δεν έκτίθενται εις τούς κινδύνους τής δδηγήσεως ή έμφανίζεται κατά τόσον άραιά χρονικά διαστήματα ώστε νά μή
καταλήγη εις ουσιώδη αύξησιν τής
συχνότητος τροχαίων άτυχημάτων,
άκόμη καί μεταξύ άτόμων γνωστών
ώς καταναλωτών μεγάλης ποσότητος
ηδονιστικών. Οί Crancer καί συνεργ.
(1969) προέβησαν εις παρατηρήσεις
ΙπΙ δδηγών οίτινες έδειξαν δτι ή λήψις μαριχουάνας δέν έπηρεάζει τήν
Ικανότητα όδηγήσεως έν γένει. Κατά
τάς έν λόγψ παρατηρήσεις οί όδηγοί
οί τελοΟντες ύπδ τήν έπήρειαν τοΰ
ναρκωτικού τούτου ύπέπεσαν κυρίως
εις παραβάσεις άφορώσας εις τήν τήρησιν δρίων ταχύτητας, ένψ κατά
τά λοιπά ή συμπεριφορά των κατά
τήν δδήγησιν παρέμεινεν άμετάολητος. Παρ’ ήμίν, δ υφηγητής ’Ιατρο
δικαστής ’Α. Κουτσελίνης (1971)
είχε τήν ευκαιρίαν νά έξετάση 8 έπαγγελματίας δδηγούς ,όχημάτων
ποιοΰντας κατάχρησιν ινδικής καννάβεως άπδ 15— 20 έτών. Έ κ τούτων
οί έπτά ίσχυρίσθησαν δτι τδ κάπνι
σμα τοΰ χασίς ουδόλως παραβλάπτει
τήν ικανότητά των προς δδήγησιν,
μάλιστα δέ έδήλωσαν δτι τδ εύχάριστον συναίσθημα τδ δποΐον δοκιμά
ζουν καί ή ηύξημένη άντίληψις ευθύ
νης καθιστούν αυτούς προσεκτικότε
ρους ώς πρδς τόν φόβον ατυχήματος.
Ό είς έκ τών δδηγών τούτων ώμολό-

γησεν δτι ύπδ τήν έπήρειαν τού ήδο·
νιστικού καθίσταται όξύθυμος, λόγψ
δέ προστριβών μετά τών προϊσταμέ
νων του ένψ έτέλει ύπδ τήν έπήρειαν
τοΰ χασίς άπελύθη δίς έκ τής θέσεώς
του. Οί υπόλοιποι δδηγοί έδήλωσαν
δτι ούδείς είχεν ύποπέσει είς τροχαιον άτύχημα, εί μή μόνον είς έλαφράς
παραβάσεις ουδόλως δυναμένας νά
συσχετιαθοΰν πρδς τήν λήψιν τού χα
σίς.
Έ ν συμπεράσματι, χρειάζεται εϊσέτι ερευνά τού θέματος πρδς διατύπωσιν τελικών κρίσεων έπί τού ένδεχομένου βλαπτικού ρόλου τδν δποΐ
ον άσκοΰν τά ήδονιστικά ώς πρδς τήν
άσφαλή δδήγησιν δχήματος.
"Οσον άφορά είς τά διάφορα άλ
λα φάρμακα, τά μή ναρκωτικά, πολ
λά έκ τούτων περιλαμβάνουν μεταξύ
τών ένδεχομένων παρενεργειών των
καί παρενεργείας αί δποΐαι έχουν ση
μασίαν διά τήν δδήγησιν.
Ούτως, ή χλωροπρομαζίνη, τδ γνωστδν άντιψυχωτικόν, δύναται νά προκαλέση παρκινσονισμόν, ταχυκαρδί
αν, ίκτερον. Τά έλάσσονα ήρεμιστικά
—αγχολυτικά, τού τύπου χλωροδιαζεποξίδης ή διαζεπάμης, δύνανται
νά προκαλέσουν υπνηλίαν ή ά συντα
ξί αν τών κινήσεων. Τά ψυχοαναλη
πτικά φάρμακα, τοΰ τύπου ίμιπραμίνης ή νορτριπτυλίνης, τρόμον, ταχυ
καρδίαν, όπτικάς διαταραχάς. Οί α
ναστολείς τής μονοαμινοξειδάσης κρί
σεις άρτηριακής ύπερτάσεως. Ή φαι-

νοβαρβιτάλη προκαλεΐ έθισμδν καί
συγχυτικάς καταστάσεις. Τά άντιχολινεργικά, διαταραχάς τής δράσεως,
τά άντιϊσταμινικά ύπνηλίαν, ή αίθαμβουτόλη δαλτωνισμόν, τδ ναλιδιξικδν οξύ ίλιγγους, ή ίνδομεθασίνη υ
περευαισθησίαν είς τδ φώς κλπ. Κα
τά γενικόν κανόνα, δ συνδυασμός
λήψεως ήρεμιστικών φαρμάκων καί
οινοπνευματωδών ποτών είναι έπικίνδυνος διά τήν δδήγησιν δχήματος.
’Ή δη άπδ τοΰ 1963, οί Lawton καί
Cahn διετύπωσαν τήν άποψιν δτι κά
θε νέον ψυχοτρόπον φάρμακον δέον
νά έρευνάται άπδ τής άπόψεως ένδεχομένης συνέργειας μετά τοΰ οινο
πνεύματος. ’Επί τοΰ θέματος τούτου
πρέπει νά γίνη συστηματική διαφώτισις είς τδ κοινόν, Εδίφ τούς τελοΰντας ύπδ θεραπείαν διά βαρβιτουρικών καί άλλων ψυχοτρόπων φαρ
μάκων νά μή δδηγοΰν δταν έχουν λά
βει έστω καί μικράν ποσότητα οινο
πνεύματος. Καί τούτο διότι άκόμη
καί ή έμφάνισις έλαφράς ύπνηλίας,
ίλιγγου, θολερότητος τής δράσεως
κλπ. άποτελεΐ ήπιον σύμπτωμα άλλά
δυνάμενον νά δδηγήση είς τροχαΐον
άτύχημα. Ό χρόνιος άλκοολικδς
πρέπει νά άπέχη τελείως τής δδηγήσεως, δεδομένου δτι είτε τελεί ύπδ
τήν έπίδρασιν τοΰ οινοπνεύματος, εί
τε εόρίσκεται είς τδ στάδιον τής άποχής καί βοηθεΐται δι’ ήρεμιστικών
φαρμάκων, ή δδήγησις είναι έπικίνδυνος.
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« Ε Σ Τ Ι ΔΙΚΗΣ ΟΦΘΑ ΛΜΟΣ»
Ή έκ νέου σύλληψις εις τον ’Αερολιμένα τοϋ Ελληνικού τοϋ γνω
στού έπικινδύνου ληστοϋ άνεκούφισε, καθώς είναι φυσικό, τήν Ελληνική
κοινή γνώμη και ένίσχυσε τήν εμπιστοσύνη τοϋ λαοϋ μας, προς τό κρά
τος γενικώς καί είδικώτερον προς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό
όποιον πανθομολογουμένως αποτελεί από τής ίδρύσεώς του κυματοθραύ
στην εις τήν δράσιν τών άνθρώπων τής σκληρής παρανομίας. Πέραν
τούτου έπιβεβαίωσε γιά μιά ακόμη φορά τήν άπό τής συστάσεως τής
άνθρωπίνης κοινωνίας ίσχύουσαν αρχήν, δτι δηλαδή ή άδικία αργά ή
γρήγορα τιμωρείται. Τό «έστι δίκης οφθαλμός» τών άρχαίων είχε καί
εις τήν περίπτωσιν τοϋ συλληφθέντος κακοποιού πανηγυρικήν τήν έφαρμογήν του. Διεπιστώθη όμως καί κάτι άκόμη, πού καλό θά είναι νά
έχουν ύπ’ οψιν τους οί κάθε λογής παραβάται τοϋ δικαίου καί οί υπο
ψήφιοι θαυμασταί τους. "Οτι δηλαδή τό «τέλειο έγκλημα» μόνο στή
φαντασία τών συγγραφέων άστυνομικών μυθιστορημάτων μπορεί νά «σταθή» καί όχι στή «σκληρή» γι’ αύτούς πραγματικότητα, πού είναι εντε
λώς διαφορετική. Ό σ ο «τέλεια» κι’ άν σχεδιασθή ή «έπιχείρησις» θά
ύπάρξη κάποιο σημείο, πού δέν θά έχουν «μελετήση». Στο σημείο άκριβώς αύτό ή θεά Δίκη, όσο τυφλή καί άν είναι, θά άνακαλύψη τό κρυφό
παραθυράκι πού θά τήν όδηγήση στό «άντρο» τών παρανόμων.
Μιά τετάρτη καί τελευταία περίπτωσις, πού έπιθυμοϋν νά έπισημάνουν οί λίγες αυτές γραμμές, είναι τό θράσος καί ή προκλητικότητα τοϋ
περί ού ό λόγος υποκειμένου καί ή «πρόθεσίς» του, άκουσον, άκουσον,
νά βοηθήση με τό προϊόν τής ληστείας στήν άνόρθωσι τής Ελληνικής
Παιδείας ! "Ομως, δέν πρέπει αλήθεια νά μας έκπλήσση τό γεγονός, άφοϋ
τό φαινόμενο δέν είναι νέο. ’Αρκεί νά γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω,
γιά νά άνακαλύψουμε χωρίς πολύ κόπο τούς περίφημους «αετούς τών
όρέων», οί όποιοι, άφοϋ καταλήστευαν καί κατατρομοκρατούσαν με τά
άπαισιώτερα εγκλήματα τήν ελληνική ύπαιθρο, άφιέρωναν ένα μέρος τής
ληστείας στις έκκλησίες καί στά μοναστήρια, έπροίκιζαν καί έπροστάτευαν ορφανά καί γενικώς έκαναν «έργα αγαθοεργίας.»
Ή ιστορία λοιπόν έπαναλαμβάνεται. "Ας θυμηθούμε, δτι ό Βενάρδος, έξω άπό τό «ένδιαφέρον» του γιά τήν έλληνική παιδεία, έταζε, πριν
άπό κάθε μεγάλο του «κόλπο» κι άπό μιά λαμπάδα στον "Αγιο Νεκτά
ριο τον όποιον σάν «έξυπνος» έγκληματίας διάλεξε νά είναι θαυματουρ
γός. Άπεδείχθη όμως, πώς ό θαυματουργός "Αγιος τής Αίγίνης δέν δε
λεάστηκε άπό τό τάμα τοϋ «έντιμωτάτου» κυρίου Βενάρδου. Πιστεύουμε
απεναντίας, πώς άν τον είχε κοντά, θά τοϋ έσπαγε τό κεφάλι μέ τήν
άρχιερατική Του πατερίτσα. Κάτι πού άσφαλώς χωρίς άμφιβολία θά κάνη
τώρα ή Έλληνική Δικαιοσύνη.
Σ Α Ρ Α Ν Τ Η Σ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
'Υπαστυνόμος Α'
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των άνΒρώπων μέ λεύκάν περιλαίμιον (κολλάρο) είναι
δρος παγκοσμίως καθιερωθείς καί διαλαμβάνει τά έγ
κλήματα, άτινα διαπράττει ή λεγομένη αριστοκρατία.
Τόν δρον έχρησιμοποίησεν πρώτος δ EDWIN SUTHER
LAND, ite περιεχόμενον τούς άνθρώπους τοΰ έμπορίου.
Αργότερον καί μέ τήν συχνήν χρήσιν τοΰ δρου, έπεκράτησεν ή εύρυτέρα θεώρησις τούτου μέ περιεχόμενον
τήν έγκληματικότητα τής άριστοκρατίας, τοΰ πλούτου
καί τής πολιτικής δυνάμεως.
Ή άντιμετώπισις, ΰπό έποψιν άστυνομεύσεως, τής
κατηγορίας αύτής τής έγκληματικότητος, παρουσιάζει
ειδικά προβλήματα, τά όποια θά άναπτύξωμεν άφοΰ
πρότερον έξετάσομεν. εις βάθος, πώς άντελήφθη τό
πρόβλημα δ πρώτος εισηγητής τοΰ δρου. δ SUTHER
LAND.
Κατ' αύτόν, τά έγκλήματα τών άνθρώπων μέ το
λευκόν περιλαίμιον διαπράττονται άπδ άνθρώπους τοΰ
έμπορίου. Οί οικονομολόγοι μελετούν τούς τρόπους καί
τάς μεθόδους τοΰ έμπορίου, άλλά δέν είναι συνηθισμέ
νοι νά μελετοΰν τά έγκλήματα, τά όποια διαπράττονται
καθημερινώς άπδ τούς έμπόρους, προκειμένου νά κερ
δίσουν, δσον τδ δυνατόν, περισσότερα χρήματα. Οί κοι
νωνιολόγοι καί οί έγκληματολόγοι μελετοΰν δλας τάς
κατηγορίας τών έγκλημάτων, άλλά δυσκολεύονται νά
μελετήσουν τδ έγκλημα δταν τοΰτο διαπράττεται διαρκούσης τής έμπορικής δραστηριότητος τών άνθρώπων.
Αύτή ή κατηγορία τής έγκληματικότητος βλέπει προς
τήν κατεύθυνσιν τής άνωτέρας κοινωνικής τάξεως, ύπδ
έποψιν οικονομικής δυνάμεως.
Έ κ τής μελέτης τών έγκληματολογικών στατιστι
κών, διαπιστοΰται, δτι αύται έλάχιστα άσχολοΰνται μέ
τήν άνωτέραν καί άνωτάτην οικονομικήν τάξιν έκάστης κοινωνίας. Τδ ποσοστδν αύτής τής κατηγορίας τών
καταδικαζομένων κυμαίνεται είς τδ 2% περίπου έτησίως. Αύτδ δέ τδ ποσοστδν περιλαμβάνει δλας τάς κα
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τηγορίας τών έγκλημάτων καί ούχί μόνον τά έπαγγελματικά έγκλήματα τής άνωτέρας τάξεως. Έ ξ αύτών
τών στοιχείων σαφώς προκύπτει, δτι τδ κύκλωμα τής
ποινικής δικαιοσύνης (’Αστυνομία— Δικαιοσύνη— Σω
φρονισμός) έλάχιστα άσχολεΐται μέ τούς άνθρώπους τής
τάξεως αύτής.
Ελάχιστα δμως ασχολούνται καί οί θεωρητικοί
έγκληματολόγοι μέ τήν άνωτέραν τάξιν. Αί περισσό
τερα! έγκληματολογικαί μελέται καί θεωρίαι κατευθύ
νουν τά ένδιαφέροντά των πρός τήν πλευράν τής κατωτέρας καί κατωτάτης κοινωνικής τάξεως τών άνθρώ
πων. "Ολοι σχεδόν δμιλοΰν καί δλαι αί θεωρίαι άσχολοΰνται, κυρίως ή παρεμπιπτόντως, μέ τήν πτωχείαν
καί τά προσωπικά χαρακτηριστικά τών έγκληματιών.
Τά προσωπικά χαρακτηριστικά, ήτοι μικρόνοια, ψυχο
λογικά προβλήματα, κακή γειτονία, κακή οικογένεια
κ.ά. συνδυάζονται μέ τήν πτωχήν οικονομικήν κατάστασιν καί τ’ άνάπαλιν. Ή τάσις αύτή δέν νομίζεται
ή δέν πιστεύεται, δτι στηρίζεται είς πραγματικά περι
στατικά, άλλά περισσότερον ύποδεικνύει δτι ύφΐσταται
αύτή ή τάσις. δημιουργηθεΐσα, μεταξύ τών έπιστημόνων, έξ ιστορικών λόγων.
Ή θέσις αύτή,. καθ’ ήν τδ σύνολον σχεδόν τής
έγκληματικότητος είναι Ιργον τών οίκονομικώς πτωΥών. δύναται νά τεθή ύπό συζήτησιν. Κάποιο λάθος
γίνεται είς δλην αύτήν τήν θεώρησιν. Δέν είναι δυνατ
τόν οί οίκονομικώς εύρωστοι νά είναι «άθώαι περιστεραί». Τό πιθανώτερον είναι, δτι δέν ρίπτεται τδ άπαιτούμενον ένδιαφέρον πρός τήν κατεύθυνσιν των. Τά
λαμβανόμενα άντιπροσωπευτικά δείγματα, έκ τών δποίων έξ άγονται τά έπιστημονικά συμπεράσματα, δέν
λαμβάνονται καλώς. Κάτι πταίει είς δλην τήν διαδι
κασίαν λήψεως τοΰ δείγματος. Οί οίκονομικώς καί πολιτικώς ισχυροί παρανομοΰν. άλλά δέν έμφανίζονται
έντός τών μελετωμένων άντιπροσωπευτικών δειγμάτων.
Δέν έμφανίζονται είς τάς έγκληματολογικάς στατιστικάς, άπδ τάς δποίας δύνανται νά μελετηθοΰν έλευθέρως.
άνωνύμως καί άνευ φόβου διώξεως τοΰ μελετητοΰ. Δέν
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δύναται 6 σύγχρονος μελετητής νά σχολιάση τδν σύγ
χρονόν του άνθρωπον μέ τό λευκόν περιλαίμιον, διότι
θά κατηγορηθή διά δυσφήμησιν. Ή σοφή λαϊκή ρήσις
«άπιαστος κλέφτης καθάριος νοικοκύρης» έξαναγκάζει
τόν μελετητήν εις άποχήν άπδ τούς συγχρόνους του.
Σήμερον, δλοι συμφωνούν, δτι οί ίδιοκτήται σι
δηροδρόμων καί σιδηροδρομικών γραμμών τού 19ου
αίώνος ήσαν πραγματικοί λησταί. Αυτό δμως λέγεται
σήμερον, τότε, άπό τούς τότε μελετητάς, δέν ήτο σοφόν
νά λεχθή. Αυτή ή διαπίστωσις δέν έξάγεται, σήμερον,
άπό τήν μελέτην έγκληματολογικών στατιστικών, άλλά άπό άλλα στοιχεία. Τό γεγονός, δτι οί Ιδιοκτηται
σιδηροδρόμων τής Δύσεως ήσαν πραγματικοί λησταί,
συμπεραίνεται άπό δηλώσεις σπουδαίων προσωπικοτή
των. Είπε κάποτε δ στρατηγός VANDERBILT δτι «δέν
είναι δυνατόν νά Ικμεταλλεύεται εις ένα σιδηρόδρομον,
χωρίς νά παραβιάζη τούς νόμους». Ό δέ STICKNEV,
πρόεδρος τής Ένώαεως Ιδιοκτητών σιδηροδρόμων, άπευθυνόμενος, τό έτος 1890, πρός δέκα έξ διευθυντάς
— ίδιοκτήτας σιδηροδρομικών έταιρειών, τούς είπε:
«Τρέφω κύριοι πολύ μεγάλην ύπόληψιν προς τά πρό
σωπά σας, ώς άτομα, άλλά ώς προέδρους σιδηροδρομι
κών έταιριών δέν σάς, έμπιστεύομαι ούτε τήν φύλαξιν
τού ώρολογίου μ ο υ ...» . Επίσης δ C. F. ADAMS λέγει
διά τούς αύτούς άνθρώπους, δτι μεταξύ τών άλλων προ
σόντων, μέ τά δποΐα πρέπει νά είναι προικισμένοι, είναι
δτι πρέπει νά είναι άνήθικοι καί νά άπουσιάζη άπό αύ
τούς, παντελώς, ή έπαγγελματική τιμιότης.
'Ο SUTHERLAND, | ν συνεχεία, άναφέρει δνομαστικώς δεκάδα «Βαρώνων ληστών καί Βασιλέων τού
πλούτου ληστών» δρασάντων είς ΗΠΑ κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα. Τά κυριώτερα καί συνηθέστερα έγκλήματά των ήσαν καί είναι: Ή έμφάνισις ψυεδών καί πα
ραπλανητικών έμπορικών ισολογισμών πρός έξαπάτησιν
τού μετ' αυτών συναλλασσομένου κοινού. Ή παράνο
μος διακίνησις συναλλάγματος. Ή δωροδοκία καί δω
ροληψία μεταξύ έπαγγελματιών. Ή διαφθορά δημοσίων
υπαλλήλων διά τής δωροδοκίας αυτών. Ή άπατηλή
διαφήμισις έμπορευμάτων καί Υπηρεσιών. Ή άπάτη
κατά τήν πώλησιν. Ή έξασφάλισις προνομιακής νομο
θεσίας. Ή άπατηλή ή ψευδής πτώχευσις. Ή έλλιποβαρής ζύγισις τυποποιημένων καί μή προϊόντων. Ή
φοροδιαφυγή. Ή άπάτη κατά Τραπεζών καί Ιδρυμά
των. Ή τοκογλυφία κΑ. Ό περιβόητος κακοποιός AL
CAPONE είπε, δτι δλα τά άνωτέρω εγκλήματα είναι
νομιμοφανείς ρακέττες καί μαζύ του συμφωνούν καί
πολλοί άνθρωποι τού έμπορίου (δμοιοί του δμως) .
Ή τάξις τών έπαγγελμάτων, άτινα άσχολούνται
μέ τήν ύγείαν τού άνθρώπου (ιατροί - φαρμακοποιοί φαρμακοβιομήχανοι κ.ά.) θεωρείται, δτι μετέχει τής περιγραφαμένης έγκληματικότητος κατά μέγα ποσαστόν.
Ώ ς κυριώτερα έγκλήματα αυτών άναφέρονται: Παρά
νομοι άμβλώσεις. Παράνομος διάθεσις ναρκωτικών. Ε 
πικίνδυνος καί έλλιποβαρής σύνθεσις φαρμάκων, Προσφοραί ύπηρεσιών πρός Ιγκληματίας. Ψευδείς πιστοποιή
σεις καί ψευδορκίαι δι’ άτυχήματα. Ενέργεια μή άναγκαίων χειρουργικών έπεμβάσεων. Παράνομοι χρή
σεις ειδικοτήτων. Παραμελήσεις άσθενών. Δωροληψίαι
—δωροδοκίαι. ’Επαγγελματική συνεργασία μεταξύ ι
ατρών διαφόρων ειδικοτήτων με βάσιν τό ποσοστόν δω
ροληψίας καί ούχί μέ βάσιν τό συμφέρον τής υγείας
τού άσθενοΰς. Δέν έξετάζει, δηλαδή, δ ιατρός, δ δποίος

«πασάρει» τόν άσθενή εις άλλον συνάδελφόν του, τό
συμφέρον τού άσθενοΰς, άλλά τό ποσοστόν τό όποιον θά
λάβη άπό τόν συνάδελφόν του, δ δποίος δέχεται τό «πασάρισμα». Τά 2/3 τών ιατρών τής Ν. Ύόρκης παρεδέχθησαν, δτι λαμβάνουν ποσοστά άπό τούς συναδέλφους
των, πρός τούς όποιους στέλνουν πελάτας των, ούχί μέ
βάσιν τάς ικανότητας αύτών, άλλά μέ βάσιν τό χορη
γούμε νον ποσοστόν ύπό τού δέκτου ιατρού.
Ή αιτιολογία τού έγκλήματος τών άνθρώπων μέ
τό λευκόν περιλαίμιον στρέφει τήν προσοχήν της είς
δύο αιτίας. Κατά τήν πρώτην, ή ύψηλή κοινωνική τά
ξις καί τά μετ’ αύτής συνδεόμενα έπαγγέλματα έχουν
διάφορον θεώρησιν τών έπικρατουσών ήθικών άξιών.
’Ίσως, κατ’ αύτούς, τό χρήμα άγιάζει τά μέσα, ίσως
αύτοί νομίζουν δτι έχουν περισσότερα δικαιώματα άπό
τούς άλλους είς τήν κοινωνίαν, ίσως διότι αύτοί είναι
οί εύφυείς καί οί λοιποί δύνανται νά τούς, άνέχωνται,
ίσως νά σκέπτωνται άλλα πολλά. Γεγονός παραμένει,
δτι αί ήθικαί των άξίαι δέν εύρίσκονται έν συμφωνία
μέ τάς έπικρατούσας ήθικάς άξίας. Κατά τήν δευτέραν
αιτίαν, οί άνθρωποι αύτοί δέν κάμνουν τίποτε άλλο, άπό
τού νά χρησιμοποιούν τήν δύναμιν των, δΓ ίδιον συμφέ
ρον. ’Έχουν δύναμιν, έχουν καί μειωμένην ηθικήν συγκρότησιν καί διασταυρουμένων αύτών τών δύο καθίσταν
ται άπροσπέλαστοι. ’Απροσπέλαστοι άπό τό κύκλωμα τής
ποινικής δικαιοσύνης, τό δποίον αύτοί οί ίδιοι καθιστούν
άνίκανον νά τούς θίξη.
Ποιος δύναται νά διώξη τόν διευθυντήν μιας έπιχειρήσεως, δ δποίος γνωρίζει, ώς έκ τών καθηκόντων
του, δτι ή έπιχείρησίς του θά χρειασθή είς τό μέλλον
νά άγοράση έν α ' τεμάχιον γής; Τό άγοράζει αύτός
καί μετά έτη τό πωλεί είς τό ΙΟπλάσιον τής τιμής, διό
τι ή έπιχείρησίς δέν δύναται νά πράξη άλλως- καί δέν
δύναται νά πράξη άλλως, διότι έκεί ώδήγησε τά πρά
γματα δ ίδιος. Ό άνθρωπος αύτός είναι άνήθικος, διότι
έξεμεταλλεύθη «τήν θέσιν έμπιστοσύνης», τήν όποιαν
κατεΐχεν. Ό άνθρωπος αύτός έχει δύναμιν, διότι δια
πραγματεύεται τήν πώλησιν τής γής άπδ θέσεως ισχύος.
Παρόμοιας πράξεις διαπράττουν δημόσιοι ύπάλληλοι
κατέχοντες άνωτάτας έμπιστευτικάς θέσεις, οίτινες πλη
ροφορούνται μελλοντικάς διανοίξεις μεγάλων δδών, με
τακινήσεις άερολιμένων, χαρακτηρισμόν περιοχών ώς
βιομηχαι ,κών ζωνών καί άλλας διοικητικάς ένεργείας
έκ τών όποιων έπηρεάζονται αί άξίαι τμημάτων γής.
Έ ν Η .Π Λ .. τό έτος 1920, ειδικόν ’Ανακριτικόν
Συμβούλιον, άσχοληθέν μέ τάς παρανομίας τού έμπορίου,
άπεκάλυψε σειράν παρανόμων πράξεων είς βάρος τού
καταναλωτικού κοινού. Τό 70% τών παραγομένων τυ
ποποιημένων παγωτών ήσαν έλλιποβαρή. ’Ατασθαλία:
διεπιστώθησαν έκ μέρους τών προμηθευτών νοσοκομεί
ων, άλλων 'Ιδρυμάτων καί τού Στρατού. Είς τάς τραπέζας τού Σικάγου έπικρατοΰσε χάος. Αί τράπεζαι
έκλεπτον τό μέ αύτάς συναλλασσόμενον κοινόν καί αύτάς έκλεπτον οί έν αύταίς έργαζόμενοι υπάλληλοί των.
Ό J. Μ. BECK, νομικός σύμβουλος μεγάλης Ιταιρείας,
είπε, τό έτος 1916, δτι «δ Διογένης θά έδυσκολεύετο
πολύ νά εύρη ένα καί μόνον τίμιον άνθρωπον είς τήν
WALL STREET».

Έ νιοι έρευνηταί ήσχολήθησαν μέ τήν λευκού πε
ριλαίμιου έγκληματικότητα έντός τού κύκλου τών άν
θρώπων οίτινες άσχολούνται μέ τήν πολιτικήν. Οί πλεΐστοι έξ αύτών δέν ευρίσκουν τούς πολιτικούς τιμιωτέ597

ρους άπό τούς έμπόρους. Ή μόνη διαφορά, κατά W. L1PΡΜΑΝΝ, μεταξύ έμ,πόρων καί πολιτικών είναι, δτι οί
πολιτικοί, οϊτινες προέρχονται άπό τούς έμπόρους,
θεωρούν έαυτούς ώς φιλανθρώπους .

"Ολα τά άνωτέρω στοιχεία δέν άποτελοΰν σταθερά
στοιχεία μετρήσεως τής έγκληματικότητος τών άνθρώπων μέ τά λευκά κολλάρα, δμως άποτελοΰν σαφεστάτας
ένδείξεις, έξ ών άγάμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι τό
έγκλημα δέν είναι μόνον Ιργον τών πτωχών, ώς τούτο
έμφανίζεται είς τάς έγκληματσλογικάς στατιστικάς.
Τούτο δέν σημαίνει, δμως, δτι κάθε έπαγγελματιας, εί
ναι κλέπτης, δπως δέν σημαίνει δτι κάθε πτωχός είναι
καί έγκληματίας.
Αί ύλικαί ζημία;, αί πρακαλούμεναι ύπό τών κοι
νών έγκληματιών, έν συγκρίσει μέ τούς ανθρώπους τού
λευκού περιλαίμιου, δέν παρουσιάζουν διαφοράς. Κατά
τά έτη 1920— 1935, έν Η.Π.Α., οί τού λευκού περιλαί
μιου προηγούντο είς ύλικάς ζημίας τών κοινών έγκλη
ματιών. ’Αλλά, ή χρηματική προτεραιότης τών άριστοκρατών, δέν έχει τάση σημασίαν δσην έχει ή ζημιά την
όποιαν πρακαλοΰν είς τάς κοινωνικάς σχέσεις. Ή έγκληματικότης τών άριστοκρατών τού πλούτου καί τής
πολιτικής δυνάμεως ζημιοΐ, προσβάλλει, βλάπτει τήν
έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν καί έπομένως δημιουργεί αι
σθήματα άνασφαλείας. Ούτω, τό εύρύ κοινόν άποκτα
τό αίσθημα τής κοινωνικής άποδιοργανώσεως καί τής
πτώσεως τών ηθικών άξιών. "Αλλην κοινωνικήν ζη
μίαν προκαλεΐ ή κλοπή χιλίων δραχμών άπό ενα ιερέα
ή δημόσιον υπάλληλον καί άλλην ή κλοπή τού αύτοΰ
ποσού άπό ένα σεσημασμένον κλέπτην. Ή κοινωνική
ζημία πολλαπλασιάζεται, μέ γεωμετρικήν πρόοδον, δσον
άνερχόμεθα πρός τά άνω τής κοινωνίας.
'Η κλοπή, ύπό τήν εύρεϊαν τού δρου έννοιαν, τής
έμπιστοσύνης τού κοινού προκαλεΐ άνυπολογίστους κοινωνικάς ζημίας καί έπηρεάζει τά μέγιστα καί τήν λεγομένην κοινήν ή συνήθη έγκληματικότητα. Τούτο
είναι γνωστόν είς τάς συγχρόνους κοινωνίας, αί'τινες προ
βλέπουν ηύξημένας ποινάς καί γενικώς ποινικάς άντιδράσεις κατά τών άνθρώπων, οϊτινες κατέχουν θέσεις
έμπιστοσύνης. Ό φόβος δμως, νά μή προκληθή θόρυ
βος, ό φόβος νά μή καταπέση τό γόητρον τού όργανισμού είς δν υπηρετεί ό περιβεβλημένος μέ έμπιστοσύνην
παραβάτης καί ή άδυναμία τής ’Αστυνομίας νά είσέλθη είς τά άπόρρητα έπιχειρήσεων καί δημοσίων όργανισμών συνιστούν προνομιακήν Θέσιν τού έγκληματίου
μέ λευκόν περιλαίμιον. Καί έρωτδται: Ύπό τό πρίσμα
τής μακράς προοπτικής τούτο ώφελεΐ ή βλάπτει; Είναι
συμφέρον ή άπόκρυψις ή ή παρουσίασις τής έν λόγψ
έγκληματικότητος; Ποία είναι τά ύψιστα συμφέροντα,
άτινα προβάλλονται καί παρεμποδίζουν τήν άστυνόμευσιν νά είσέλθη είς τά άδυτα τών τραπεζών, τών έπιχει
ρήσεων καί τών δημοσίων όργανισμών; Συμφέρει μία
«πληγή νά καλύπτεται ή πρέπει νά άπσκαλύπτεται καί
νά άσκήται ή δέουσα θεραπευτική ά γω γή;» Μήπως, άποκαλυπτομένης τής πληγής, άναδύεται δσμή δυσάρε
στος, ρυπαίνουσα τάς κοινωνικάς άντιλήψεις καί πε
ποιθήσεις; Περί αυτών, δμως, είς τήν συνέχειαν τής
παρούσης.
(Συνεχίζεται)
ΙΙαρατήρηαις:
Πλήρης βιβλιογραφία Θ4 παρατεθή είς τό τέλος τής παρούοης μελέτης.
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ΤΑ ΨΥΧ0ΠΑ00Λ0ΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
Είς ένα καλοτυπωμένον τόμον τών 156 σε
λίδων έκυκλοφόρησε κατ’ αύτάς ή νέα έργασία
τού Καθηγητού κ. Κων/νου Κωνσταντινίδου,
ύπό τόν γενικόν τίτλον «Τά ψυχοπαθολογικά
φαινόμενα τής συγχρόνου κοινωνίας». Εις
τήν έκτενή αυτήν μελέτην ό κ. Κωνσταντινίδης αναλύει μέ μοναδικήν έμβρίθειαν τά
σπουδαιότερα φαινόμενα, τά όποια είς τήν
σύγχρονον έποχήν, εποχήν πρωτοφανών έπιτευγμάτων τών θετικών έπιστημών, άποτελοΰν
«άναγκαΐον» παρακολούθημα τής ζωής τών
άνθρώπων, ιδίως έκείνων τών μεγάλων άστικών
κέντρων. Ό φόβος, ή άγωνία, τό ά γχος καί ή
κατάθλιψις ώς ψυχικαί έκδηλώσεις, ασυμβίβα
στοι πρός τάς ύλικάς κατακτήσεις τού αίώνος
μας, αί άγχώδεις νευρωτικαί παθήσεις, αί όποϊαι άποτελοΰν γνώρισμα τοΰ καιροΰ μας, ή
άπομόνωσις καί ή άποξένωσις τοΰ άνθρώπου,
νέον καί αύτό ψυχοπαθολογικόν φαινόμενον,
ή έπιθετικότης, ή έγκληματικότης, ή βία καί
ή τρομοκρατία, ή έξαθλίωσις, ή μαζοποίησις
καί άλλα ένδιαφέροντα κεφάλαια, άποτελοΰν
θέματα μέ τά όποια άσχολεΐται είς τό νέον
βιβλίον του ό κ. Κ αθηγητής. Δέν προτιθέμεθα
νά διαφημίσωμεν άπό τών στηλών μας τήν
προσφοράν τοΰ κ. Κωνσταντινίδου εις τήν
έλληνικήν έπιστημονικήν έρευναν, περί αΰτοΰ όμιλεΐ εύγλώττως τό ίδιον τό κείμενον,
άλλ’ άπλώς νά έπισημάνωμεν τοΰτο: "Οτι, είς
τόν κυκεώνα τών παντοειδών έκδόσεων, κατά
τό πλεϊστον άνευθύνων καί μέ κίνητρα άποκλειστικώς κερδοσκοπικά, «Τά ψυχοπαθο
λογικά φαινόμενα τής συγχρόνου κοινωνίας»
άποτελοΰν ήχηράν έξαίρεσιν καί πρότυπον,
δ ι’ όσους προτίθενται νά άσχοληθοΰν σοβαρώς μέ τά φλέγοντα προβλήματα τής κοινωνίας
μας. Πρός τόνκ. Κωνσταντινίδην, ό όποιος άπό
έτών τιμά μέ τήν πνευματικήν του προσφοράν
τάς στήλας τών «Α στυνομικώ ν Χρονικών»,
τό περιοδικόν μας αισθάνεται τήν άνάγκην
νά άπευθύνιγ ειλικρινή συγχαρητήρια καί τάς
θερμοτέρας τών εύχών του, διά περαιτέρω
κατακτήσεις είς τό έπιστημονικόν στερέωμα
τής πατρίδος μας.
«Α.Χ»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν ΣΚΥΛΩΝ
I " Υ Μ Ν Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι σκύλοι δύνανται
*
νά χρησιμοποιηθούν
εις πόσης
φύσεως έργοσίον, ώς έπιτήρησιν, περι
πολίαν, έρευναν, άνίχνευσιν, καταδίωΕιν καί υπηρεσίαν φρουρού.
Επίσης
οΰτοι δύνανται νά γυμνααθούν δι* έΕειδικευμένην χρήοιν εις τά
ναρκωτικά
καί εις τός ομάδας έρεύνης εκρηκτικών
ύλών. Σκύλοι έχουν χρηοιμοποιηθή έπί
σειράν έτών από στρατιωτικός υπηρε
σίας καί άπό πλείατας Αστυνομίας έπι
έθνικής καί διεθνούς βάσεως. Εκπαιδευ
μένοι σκύλοι χρησιμοποιούνται εις πε
ρισσότερός τών 300 πόλεις εις τός
'Ηνωμένας Πολιτείας.
Σχεδόν κάθε
μεγάλη πόλις εις τήν Εύρώπην χρη
σιμοποιεί σκύλους πρός ύποβοήθησιν
τού Αστυνομικού έργου, ώς τήν έΕιχνίασιν τού έγκλήματος καί τής άνευρέσεως τών ναρκωτικών. Οί σκύλοι ούτοι χρησιμοποιούνται εις χώρας εις τός
όποιας ύφίστανται ύποπτοι πηγαί ναρ
κωτικών, εις τούς μεθοριακούς στα
θμούς, καί όπό τελωνειακούς ύπαλλήλους εις τός περισοοτέρας χώρας τής
Εύρώπης, τόν αναδό, τό ΜεΕικόν καί
τό Βιετνάμ.
Οί χρησιμοποιούμενοι ύπό τής Μητραπολιτικής Αστυνομίας τής Ούάσιγκτων (M .P .D .) σκύλοι είναι Γερμανικοί,
ράτσας ποιμενικής,
μέ τήν έΕαίρεσιν
ένός άνιχνευτού σκύλου τού Λαμπραδόρ. Οΰτοι, όγορασθέντες ύπό τού Δημο
σίου ή ύπό άλλων ύπηρεσιών, έδωρήθησαν έν συνεχεία εις τήν Αστυνομικήν
δ/νοιν. "Ολοι είναι άρσενικοί, ήλικίας
μεταΕύ 1 καί 2 έτών, βάρους άνω τών
65 λιβρών (12 κιλών), εις καλήν φυ
σικήν κατάστασιν καί έμφάνισιν καί μέ
πολυσύνθετον ικανότητα.
Οί πλεϊστοι έκ τών προσφερθέντων
δΓ ύπηρεσίαν εις τήν 'Αστυνομίαν, 60%,
όπερρίφθησαν κατά τήν προκαταρκτικήν
έΕέτασιν. Οί άπομένοντες, 40,%, ύπεβλήθησαν εις φυσικήν έΕέτασιν ώς καί
τοιαύτην άκτίνων X, διά δυσπλασίαν τών
ισχίων
(μία κοινή άσθένεια τών σκύ
λων). 'Εκ τών 40% έκλεγέντων οί μισοί
όπερρίφθησαν ύπό τού κτηνιάτρου κυρί
ως διά δυσπλασίαν τών ισχίων. Έ κ τών
άπομεινάντων, περίπου τό 6% έΕηρέθη
ώς άχρηστον πρό ή κατά τήν διάρκειαν
τής έκπαιδεύσεως.
Οί σκύλοι οί προοριζόμενοι δΓ άστυνομικήν έκγύμνασιν έΕετάΖσνται διά φο
βίαν τών όπλων, προθυμίαν πρός έργασίαν, καλήν όσφραντικήν αϊσθησιν καί
εις τήν άνταπόκρισίν των εις τός ποι
κίλας φάσεις τής έκπαιδεύσεως. "Ολοι
οί σκύλοι διδάσκονται νά άναζητούν τά
ίχνη καταζητούμενων άνθρώπων, χαμέ
νων παιδιών, τών έχόντων έγκαταλείψει τόν τόπον τού έγκλήματος έγκλη-

ματιών, ώς κα'ι όπλα ή στοιχεία άπορριφθέντα ύπ’ αύτών. Οί σκύλοι διδάσκον
ται νά έρευνούν οικήματα καί όκατοικήτους περιοχάς διά κρυπτομένους ύπο
πτους, καί νά προφυλάσσουν τούς συ
νοδούς των.
Οί περισσότεροι είναι
ήλικίας άνω
τών 12 μηνών πριν άρχίση ή έκγύμνασις. Νεώτεροι σκύλοι εύρέθηοαν νά πα
ρουσιάζουν έλσχίοτην προσοχήν διά νά
γυμνασθοΰν άποτελεσματικώς. Έπί πλέ
ον, οί έργατικοί άστυνομικοί σκύλοι πρέ
πει νά είναι γενικώς άγρυπνοι, παρατη-

ρητικοί, χωρίς νά είναι εύερέθιοτοι, καί
εύάρμοστοι είς τάς έναλλαοσομένος άνθρωπίνας καταστάσεις ώς καί τάς τοιαύτας τού περιβάλλοντος. "Οταν τό ένδιαφέρον αυτών πρός έργοσίον μειούται, παύουν νά χρησιμοποιούνται. Ό λ ο ι
σί σκύλοι μεταχειρίζονται άνθρωπίνως
πάντα καί έΕετάζονται κατά μήνα ύπό
κτηνιάτρου.
Ό
Γερμανικός ποιμενικάς σκύλος
χρησιμοποιείται άπό τάς
άστυνομικάς
δυνάμεις περισσότερον άπό οίοδήποτε
άλλο είδος, διότι:
"Εχει τήν φήμην άνά τόν κόσμον διά
τήν όνωτέραν του παράστασιν ώς «α
στυνομικός σκύλος».
Τά φυσικά του προσόντα είναι πολύ
άνώτερα όπό οίοδήποτε άλλο είδος (γέ
νος) κατάλληλον δΓ αστυνομικήν έργασίαν.
Προσαρμόζεται εύκόλως είς τάς άποτόμους
μεταβολάς τής θερμοκρασίας
καί άλλας κατοστάσεις' καί ή έπιθετική
του έμφάνισις έχει ψυχολογικόν αποτέ
λεσμα: Τροχοπέδην κατά τών έγκλημάτων. (Πιθανώς αύτό είναι τό μεγαλύτερόν του προσόν).

Οί γυμνασμένοι Αστυνο
μικοί σκύλοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εις πάσης φύσεως Αστυνοιμικάς
άιποστολάς, δπως περιπο
λίας, έρεύνας καταδίωξιν
καί υπηρεσίαν φρουρού.
Οί σκύλοι είναι έπίσης
δυνατόν νά γυμνασθοΰν
είδικώς διά τήν Ανακάλυψιν Ικρηκτικών ύλών καί
ναρκωτικών. Εις τάς φω
τογραφίας μας Αστυνομι
κός σκύλος τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας
τής Ούάσινγκτων, είς Αναζήτησιν ναρκωτικών
εις Αθέατα σημεία αύτοκινήτου.
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Πραγματικά, τούτη ή θέσι ήταν όλότελα ακατάλληλη γιά
ένα βιβλιοπωλείο. Ό λ ε ς οί άλλες εμπορικές επιχειρήσεις σ'
αυτό τό δρόμο αποβλέπανε στόν άνεφοδιοσμό τής πολυάσχο
λης, βρώμικης συνοικίας. Μόνο ό κεντρικός, αρτηριακός
δρόμος είχε κάποια ιδιαίτερη αίγλη καί Ζωή, πού του χάριΖε
τό αστραπιαίο πέροσιμα των αύτοκινήτων. Ή τ α ν χαρούμενος
ό κεντρικός δρόμος. Ό μ ω ς ολόγυρα, σέ μεγάλες έκτάσεις,
ήοαν φτωχογειτονιές, πού οί τρώγλες μυρίΖανε μούχλα. Οί
χωριονοί έκαναν τά ψώνια τους στόν Εμπορικό δρόμο. Διά
βαιναν κρατώντας μεγάλα κομμάτια κρέας πού φαίνονταν
πλαδαρά, άκόμα καί διπλωμένα. Γυναίκες μέ μαύρους σκού
φους καί μαύρα οάλια σέρνονταν στό δρόμο τής Αγοράς,
κρατώντας γυαλιστερές, πλεχτές τσάντες άπό χόρτο. Α 
ναρωτιόμουν άν αύτές θ' άγόραΖον ποτέ βιβλία. Κι όμως,
ύπήρχε σ' αύτό τόν έμπορικό δρόμο, ένα πολύ μικρό μαγαΖί πού οί βιτρίνες του είχαν ράφια, καί σ' αύτά φάνταΖε
ή μαύρη ράχη βιβλίων στήν άρόδα. Στά δεξιά τού μαγαΖιού,
μιά μεγάλη αποθήκη φτηνών έπίπλων στόλιΖε τό δρόμο καί
στ' άριστερά πίσω άπό κουρτίνες, ή διακριτική βιτρίνα ενός
μαγειριού διαφήμιΖε μέ σκαλιστά λευκά γράμματα τήν έκλεκτή ποιότητα γευμάτων μόνο μέ έξι πέννες. Ανάμεσα σ'
αύτά τά φανταχτερά καταστήματα, τό μικρό βιβλιοπωλείο
περνούσε άπαροτήρητο. Μιά πόρτο κ' ένα σκοτεινό παρά
θυρο, τέσσερα πόδια μακρύ, ήταν όλη ή πρόοοψί του. Έ
βλεπες εκεί ότι ή λογοτεχνία άποτελούσε πολυτέλεια. "Επια
νε τόν άνάλογο χώρο τής άνάγκης. "Ομως, ή παρηγοριά
ήταν ότι είχε έπιΖήσει, οριστικά έπιΖήσει.
Ο ιδιοκτήτης τού βιβλιοπωλείου έστεκε στήν πόρτα:
ένας μικρόσωμος άντρας, μέ γκρι'Ζο γένι καί μάτια πολύ Ζωη
ρά, πού άνοιγαν άριστερά καί δεξιά τής μακρυός αουβλερής μύτης του, πού τήν άγκίστρωνε ή τσιμπίδα τών γυαλιών
του.
— Πώς πάεί ή δουλειά, καλά; ρώτησα.
— "Οχι τόσο καλά, όσο στις μέρες τών γονιών μου,
είπε, κουνώντας θλιμμένα τό κεφάλι.
— Ό σ ο πάμε γινόμαστε καί πιό Φιλισταϊοι, έτόνισα.
— Αίτια ό φθηνός τύπος. Τό εφήμερο νικάει τό αιώνιο,
τό κλοσσικό.
— Αύτή ή δημοσιογραφία, συμφώνησα, ή καλύτερα νά
πούμε αύτά τά καθημερινά νέα τής δεκάρας είναι ή κατάρα τού αιώνα μας.
— Κατάλληλα μόνο γι ά..
Έκανε μιά χειρονομία,
σφίγγοντας τή γροθιά του σά νό Ζητούσε τήν κατάλληλη
λέξι.
— Γιά τή φωτιά.
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Πιότερο κατηγορηματικός ό γέρος
διαμαρτυρήθηκε,
λέγοντας:
— Ό χι, γιά τό βόθρο.
Γέλασα μέ συμπάθεια γιά τό πάθος του. Συμφωνού
με στις άπόψεις μας, τού είπα. Μπορώ νά κοιτάξω τούς
θησαυρούς γύρω μου, γιά λίγο;
Μέσα στό κατάστημα βασίλευσε ένα καστανό μούχρω
μα, πού μύριΖε δερματίλα κι άκόμα Εκείνη τή μυρουδιά τής
λεπτής σκόνης πού κάθεται πάνω στις σελίδες τών λησμο
νημένων βιβλίων σαν νά φυλάη τά μυστικά τους — έτσι, όπως
κάτω άπό τήν στεγνή άμμο τής Ασιατικής έρήμου απίστευτα
άνέπαφοι βρίσκονται οί θησαυροί, καί οί διάφορες άντίκες
καί τά μικροθυμητικά χιλιάδων χρόνων.
"Ανοιξα τόν πρώτο τόμο στήν τύχη. Ή τ α ν ένα βιβλίο
μέ μικρά τετράγωνα χρωματισμένα προσεκτικά μέ τό χέρι,
σέ χρώματα φούξιας καί κόκκινο πορφυρό, καστανό, κόκκι
νο άλικο καί μαυροκόκκινο μέ σκιές πράσινες σέ καλή άνάμιξι. Ωραίες κυρίες μέ κρινολίνα κολυμπούσαν μέ ανεσι στό
μάκρος τών σελίδων. Τά πόδια τους παρουσιάζονταν τόσο
λεπτά καί Επίπεδα καί μαύρα σά φύλλα τσαγιού, πού δειλό
ξεπετάγονταν άπό τό ποδόγυρο τού φουστανιού των. Τά
πρόσωπα, πού είχαν σχήμα μακρουλό, τά πλαισίωναν γυα
λιστερά μαλλιά.
Είχαν τήν έκφρασι άσπιλης άγνότητας.
Σκέφθηκα τις μοντέρνες μορφές, μέ τις καμπυλωτές φτέρ
νες, τά πλατιά πρόσωπα καί τό χαγόγελο τής έκτοξευσμένης
προκλήσεως.
Δύσκολα νά μή γίνης ντετεριορασιανιστής.
Συγκινούμαι εύκολα άπό τά σύμβολα. Υπάρχει κάτι άπό
τόν Καρλές στή φύσι μου. Στερούμενος οπό φιλοσοφικό
πνεύμα, προτι,μώ νά βλέπω τις άφαιρέσεις μου, είκονιομένες
συγκεκριμένα. Καί μού συνέβη τό νά σκεφθώ πώς, άν χρεια
ζόμουν ένα έμβλημα γιά νά έκφράσω τήν ιερότητα τού
γάμου καί τήν έπίδρααι τού οικογενειακού περιβάλλοντος,
τίποτα δέν θά ήταν καλύτερο, παρά νά Ζωγραφίσω δυό μι
κρά μαύρα πόδια οέ φύλλα τσογιοΰ πού δειλά θά έβγαιναν
μέ ευπρέπεια κάτω άπό τόν ποδόγυρο τού φουστανιού, πού
θά ήταν φαρδύ, μασκαράτικο. Οί φτέρνες καί ή άριστοκρατική καμπύλη τού πέλματος θά παρουσιάΖαν, ώ, πολύ καλά,
τήν όπισθία όψι.
Τό νι,μα τής σκέψεώς μου διακόπηκε άπό τή φωνή τού
γέρου;
— Θά πρέπει νά είστε μουσικός, είπα.
— Ώ , ναι, ήμουν λίγο. Μού έτεινε έναν ογκώδη τόμο
«Τό έχετε άκούσει ποτέ αύτό;», ρώτησε.
«Ρομπέρτος ό διάβολος». Ό χι, δέν τ' άκουσα ποτέ.
Δέν είχα άμφιβολία ότι ύπήρχον κενά στή μουσική μου κα-

τάρτισι. Ο γέρος πήρε τό βιβλίο καί έσυρε μιά καρέκλα
άπό σκοτεινά βάθη τοϋ μαγοΖιού. Τότε ακριβώς παρατή
ρησα κάτι τό έκπληικτικό. Αύτό πού είχα περάσει, σ' έπιπόλαιη ματιά, σάν κοινό μπάγκο καταστήματος, διέκρινα
τώρα ότι ήτον πιάνο μέ τετράγωνο, κάπως άγαρμπο, σχή
μα. Ό γέρος κάθησε μπρός στό πιάνο:
Θά συγχωρήσετε λίγο φαλτσάρισμα στόν τόνο του,
είπε, στρέφοντας τό κεφάλι του πρός εμένα. Είναι ένα
παλιό Μπροουντγούντ ΤΖώρτΖιαν, πού έχει πολλές ύπηρεσίες
προσφέρει μέσα στά έκατό χρόνια.
"Ανοιξε τό σκέπασμα καί τά κιτρινιασμένα πλήκτρα
έτριξαν στό σκοτάδι αάν τά δόντια ένός γέρικου άλογου.
Ό γέρος γύρισε τις σελίδες ώσότου βρήκε κείνο πού Ζη
τούσε.
— Μουσική μπαλέττου, είπε, άκοϋστε το' είναι ωραίο
κομμάτι.
Τά κοκκαλιάρικα, λίγο τρεμάμενα, χέρια άρχισαν ξα
φνικά νά κινούνται μέ καταπληκτική εύλυγισία, καί μέσα
στό θόρυβο τής κυκλοφορίας ύψώθηκε άδύνατη, καμπανι
στή μιά χαρούμενη μουσική πιρουέττας. Τό όργανο κροτάλισε·άρκετά καί ό φόρτος τού ήχου ήταν τόοο λεπτός, όπως
σταλάξει τό νερό άπό ένα ρυτιδιασμένο όπό τόν άγέρα πο
τάμι. Κι ό ήχος ήταν σωστός κι ή μελωδία άκουγόταν έλαφριά άέρινη.
— Καί τώρα, όμηρός γιά τό τραγούδι τών μεθυσμένων,
φώναξε ό γέρος, δίνοντας όλη τήν ψυχή του στό έργο του.
"Επαιξε μιά σειρά χορδές, πού ό ήχος τους άνέβαινε
κυματιστός ώς ένα σημείο κ' έκεϊ άπότομα έσπαΖε. Είχε
κάτι τό μελοδραματικό, ένώ πραγματικά ήταν μιά παρωδία
τής στιγμής, ένα τεΖόρισμα άβεβοιότητας, καθώς όταν οί
τραγουδιστές σφίγγωνται
γιά τό ξέσπασμα τοϋ πάθους.
"Επειτα ήρθε ό χορός τών μεθυσμένων. "Εβλεπε κανείς τήν
εικόνα άνθρώπων πού είχαν μπή σέ άγρια εύθυμία κι άδειαΖαν μπουκάλες μέ κρασί.
— «versiam'a tazza piena
li generoso umor. .
Ή φωνή τού γέρου έσποσε καί στρίγγλισε, άλλά ό
ένθουσιασμός παρά τά λάθη απόδωσε πολλά. Δεν είχα ξανά
δή ένα τόσο παθιασμένσν εκτελεστή. Γύρισε άκόμα μερικές
σελίδες.
"Α ! νά, τό «Βάλς τοϋ "Αδη, είπε. Είναι πολύ καλό.
"Αρχισε μ' ένα μελογχολικό πρελούντιο κ' έπειτα ή μουσική
του δέν ήταν τόσο άρκετά εύχόριστη. ΚοίταΖα έπάνω άπό
τούς ώμους του τά λόγια καί τραγουδούσα ένω άκομπανιάριΖε.
— «demone fatali
fantasmi d' orror
dei regni infernali
plaudite al signor»,
"Ενα άτμοκίνητο βαγόνι μπύρας έβρυχάτο μέσα στήν
έξουθενωπκή βροντή κ' έσβηνε όλότελα τόν τελευταίο στί
χο. Τά χέρια τοϋ γέρου έκινοϋντο άκόμα πάνω στό πλήκτρα,
τό στόμα του άνοιγόκλεινε, όμως δέν έβγαινε ήχος άπό
λέξεις ή μελωδία. "Η ταν ώσάν οί άπαίσιοι δαίμονες, τά
φαντάσματα τής φρίκης, νά είχαν κάνει έπιδρομή σ' αύτό
τόν ειρηνικό, τόν όνειροπόλο τόπο.
Κοίταξα έξω άπό τή στενή πόρτα. Οί άνθρωποι περ
νούσαν δίχως διακοπή' άντρες καί γυναίκες μέ ψυχρά πρό
σωπο θάδιΖαν βιαστικά. Φαντάσματα φρίκης όλοι τους, βα
σίλεια κολάσεως οί κατοικίες τους. "Εξω οί άνθρωποι Ζοϋσαν κάτω άπό τήν τυραννία τών πραγμάτων. Κάθε τους
πράξι ήταν καθωρισμένη άπό τις έντολές τής ύλης, τοϋ
χρήματος, τών όργάνων τού έμπορίου των καί τών άπερισκέπτων νόμων τής συνήθειας καί τοϋ συμβιβασμού. Ό 
μως, έδώ μοΰ φαινάτον ότι είμαι άσφαλισμένος. Ζσύσα μα
κριά άπό τήν πραγματικότητα, έδώ, πού ένας γενειοφόρος
γέρος, άπίθανη έπιβίωσι άπό κάποιον άλλον καιρό, μέ άκαμ
πτη θέλησι έπαιξε ρομαντική μουσική, παρά τό γεγονός ότι
τά φαντάσματα τής φρίκης μπορούσαν άπό καιρό σέ καιρό
νά καταπνίγουν τόν ήχο μέ τό οϋρλιασμά τους.
— Θέλετε νά τό πάρετε; Ή φωνή τοϋ γέρου διέκοψε
τις σκέψεις μου. Θά σάς τό άφήσω μέ πέντε σελίνια. Μοϋ
πρόσφερε τόν χοντρό, παλιωμένο τόμο. Τό πρόσωπό του
φσνέρωσε δυνατή άγων ία.
"Εβλεπα καλά μέ πόση λαχτάρα περίμενε τά πέντε
μου σελίνια, πόση άνάγκη τά είχε ό φτωχός γέρος. ΈπαιΖε

μουσική γιά νά τού πάρω τό βιβλίο, σκέφθηκα, μέ άλόγιστη
πίκρα, σάν ένα γυμνασμένο σκυλί. Ή έπιφυλακτικότητά του,
ή καλλιέργειά του, όλα δέν είναι παρά ένα τρύκ τοϋ έπσγγέλματος. Αισθανόμουν λύπη.
-Ή τα ν άκριθώς ένα άπό
τά κοινά φαντάσματα τής φρίκης πού είχε μεταμφιεστή σέ
άγγελο κάποιου κωμικού παραδείσου στοχασμών. Τοϋ έδω
σα διάμιση κορώνες κ' έκεϊνος τύλιξε τό βιβλίο σέ πακέτο.
— Σάς βεβαιώνω ότι μοϋ κοστίΖει νά τό άποχωριστώ.
Πάντα ήμουν δεμένος μέ τά βιβλία μου, άλλά πάντα έπρεπε
νά φεύγουν.
Αναστέναξε μέ τόση ειλικρίνεια αισθημάτων, πού μετάνοιωοα γιατί τόν είχα έτσι άδικα κρίνει. "Ηταν ένας άκούσιος κάτοικος τού βασιλείου τοϋ "Αδη, όπως ήμουν κ'
έγώ.
"Εξω οί έφημεριδαπώλες διαλαλούσαν τις άπσγευματινές έφημερίδες: «"Ενα πλοίο βυθίστηκε», « Ό δυναμικός
λόγος κάποιου νέου πολιτικού» κ.τ.λ.
Κοιταχτήκαμε στά
μάτια σωπαίνοντας ό γέρο - βιβλιοπώλης κ' έγώ. Δίχως
λόγια καταλάβαμε ό ένας τόν άλλο. 'Εδώ είμαστε μόνοι κ'
έδώ ήταν όλη ή άνθρωπότητα πού μπρός της όρθωνόταν ό
άπαίσιος θρίαμβος τών πραγμάτων. Σ ' αύτή τή συνεχιΖομένη δολοφονία τών άνθρώπων, σ' αύτή τήν άναγκαστική
θυσία τοϋ γέρου, ή ύλη θριάμβευε τό ίδιο.
ΒαδίΖοντας μέσα άπό τό ΡήτΖεντ Πάρκ στό σπίτι μου
βρήκα έπίσης ότι ή ύλη θριάμβευσε πάνω άπό μένα. Τό
βιβλίο μοϋ ήταν ύπερβολικά βαρύ, κι αναρωτιόμουν τί θά τά
έκανα είκοσι κομμάτια γιά πιάνο άπό τό «Ρόμπερτ ντές
Ντέβλ» όταν θά τά έφερνα σπίτι μου. Έ ν α άκόμα βάρος
πού θά μοϋ έφερνε εμπόδιο στή δουλειά μου, καί γιά τή
στιγμή φοβερά βαρύ. Άκούμπησα στό κιγκλίδωμα πού τριγύριΖε τή λίμνη καί επιφυλακτικά, άθόρυβ» όσο μπορούσα
άφησα τό βιβλίο νά γλιστρήση στά χσμόκλαδα.
Συχνά σκέπτομαι ότι θά ήταν καλύτερα νά μήν προ
σπαθώ νά λύσω τό πρόβλημα τής Ζωής. Ή Ζωή είναι άρκε
τά σκληρή, δίχως καί νά κουπλικάρωμε τήν πορεία της μέ
τις σκέψεις μας γι' αύτήν. Τό πιό ωρόνιμο είναι νά παίρνωμε σά δεδομένο τήν έπίπονη θέσι τής άνθρωπότητας, πού
είναι δεμένη μέ τούς νόμους, καί ν' άφήνωμε μόνα τους τά
πράγματα όπως είναι δίχως νά προσπαθούμε νά συμβιβάσωμε τ' άσυμβίβαστα. "Ω, αύτή ή παράλογη δυσκολία στό
καθετί! Κι ώστόσο ξώδεψα πέντε σελίνια, πού είναι σοβα
ρό ποσόν, όπως καταλαβαίνετε, σ' αύτούς τούς δύσκολους
καιρούς.
Μεταφρ. Μ Ε Ρ Ο Π Η Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Υ ΚΟΥΒΑ
Ε. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

44. (Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΝ ΚΙΝΗΜΑ
Ή Κυριακή 3η Δεκεμβρίου έξημέρωσεν υπό λαμπρόν ή 
λιον. Παρά τήν άπχγόρευσιν τοϋ συλλαλητηρίου, έπραγματοποιεϊτο Οπό τοΰ ΚΚΕ γενική κινητοποίησις των μαζών. Τά
στίφη των διαδηλωτών κατήρχοντο εκ τών συνοικιών μέ έρυθρά λάβαρα, δάσος άπό πλακάτ, γυναίκας ένδεδυμένας μέ ερυθρά
φορέματα καί άνδρας μέ έρυθρά μανδήλια εις τόν λαιμόν. Αί
κραυγαί, αί άπειλαί, συνεκλόνιζον τούς δρόμους τών ’Αθηνών.
Αί άστυνομικαί δυνάμεις προσεπάθησαν άρχικώς νά έμποδίσουν
τήν πραγματοποίησή τής συγκεντρώσεως. Έλαβον χώραν μερικαί συμπλοκαί καί άριθμός άστυνομικών έτρχυματίσθη διά
τών γρόνθων ή διά τών ξύλινων στηριγμάτων τών πλακάτ. Σι
γά - σιγά 8'ΐως αί άστυνομικαί δυνάμεις τής Πλατείας Συντά
γματος ΰπερεκεράσθησαν άπό τό πλήθος καί αί ζώναι διεσπάσθησαν. Τρεις ή τέσσαρες αστυφύλακες, μεμυημένοι άπό τής
κατοχής εις τό ΚΚΕ, παρέδωσαν τόν όπλισμόν των είς τόν
«λαόν», δηλαδή είς τόν έξαλλον δχλον, πλήν δμως, πάραυτα,
συνελήφθησαν Οπό τών συναδέλφων των. 'Η πλατεία Συντά
γματος άπετέλει τότε περιοχήν λίαν κρίσιμου σπουδαιότητος.
Είς τήν πολυκατοικίαν επί τής όδοϋ ’Όθωνος είχον έγκατασταθή τά γραφεία τού «Ριζοσπάστη», ένψ είς τό διπλανόν κτίρισν ήααν τά γραφεία τοΟ ΚΚΕ, μέ μίαν τεραστίαν επιγρα
φήν «Κ. Κ. Ε.· είς τήν ταράτσαν. Τήν σπουδαιότητα δμως
τής περιοχής έδιδον δχι τά κομμουνιστικά γραφεία, αλλά τό
έπί τής Λεωφ. Β. Σοφίας, έναντι τού Μνημείου ’Αγνώστου
Στρατιώτου, κτίριον, είς δ έστεγάζετο ή ’Αστυνομική Δ/νσις
’Αθηνών. ’Επίσης, τά ΙΙαλαιά ’Ανάκτορα, μέ τάς έντός αυτών
στεγαζομένας Κρατικάς Υπηρεσία;, τό Υπουργείου Στρατιω
τικών καί τό Τπουργειον ’Εξωτερικών. Τά έν έξάψει πλήθη
συνεκεντροΰντο τώρα πρά τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως καί είς
τόν χώρον τοΰ ’Αγνώστου Στρατιώτου. 'Ο κίνδυνος διά τάς κυ
βερνητικά; δυνάμεις καί τά κτίρια ήτο μέγιστος. Αίφνιδίως οι
άοπλοι» (δπως τούς θέλουν οί καμμουνισταί) διαδηλωταί έξεσφενδόνισαν χειροβομβίδα κατά τών άστυνομικών, οί’τινες ϊσταντο πρό τής Άστυν. Δ/νσεως. ’Εκ ταύτης έφονεύθη ό άρχιφύλαξ
τής Τροχαίας Τ ' 54 Λαμπρόπουλος 1. Τά γεγονότα ΙπηκολούΗησαν ραγδαία.
Ό τότε ’Αστυνομικός Δ/ντής ’Αθηνών, "Αγγελος Έ βερτ.
μετά πάροδον 14 έτών, δηλαδή τό έτος 1958, άπεκάλυφε:
«. . . Ό τα ν τό πρώτον απειλητικόν κύμα τών διαδη
λωτών έφθασε πρό τών γραφείων τής Αστυν. Δ/νσεως,
ή κατάστασις έφθασεν είς επικίνδυνον, είς κρίσιμον σημεϊον. Ούδεμία έγγύησις περί τών φιλειρηνικών διαθέσεων τών
διαδηλωτών ήτο δυνατόν νό ύπάρΕη. "Αλλωστε, ε ί χ ο ν
σ α φε ί ς
ά π ο δ ε i Ε ε ι c, ότι τό Κ.Κ. ήτο άποφασισμένον πλέον νά έΕωθήση τήν κοτάστασιν μέχρις ένοπλου
συρρόΕεως. Σήμερον τό γεγονός θεωρείται αυταπόδεικτον.
Τήν έποχήν έκείνην όμως ύπήρχον πολλοί, οί όποιοι δέν
ήθελον νά πιοτεϋσουν ότι ή κοτάατασις θά έφθανε μέχρις
ούτοϋ τοϋ σημείου. Παρ όλα αυτό όμως δέν έδίοτασα. Καί
όταν οί πληροφορίαι ήααν σαφείς καί χωρίς περιθώρια αμ
φιβολιών, έπήγα είς τό Ύπουργεϊον ΈΕωτερικών καί έΕήτησα νό συναντηθώ άμέσως μέ τόν Πρωθυπουργόν, κ. Παπανδρέου, παρά τό γεγονός ότι έκείνην τήν στιγμήν συνε
δρίαζε τό Υπουργικόν Συμβούλιον. Η ουνεδρίασις διεκόπη
έπ" ολίγον κοί όνέφερον είς τόν Πρωθυπουργόν τάς ύπευ-
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θύνους πληροφορίας τάς όποιος είχον. Σημειωτέου — έπαναλομβάνω— ότι οί πληροφορίαι αύταί είναι αρκετά ήδη
γνωστοί (διαταγαί Σιάντσυ πρός τά έντός, έκτος καί μα
κράν τών "Αθηνών τμήματα τοϋ ΕΛ ΑΣ, έκκένωσις τών νο
μίμων γραφείων όλων τών έαμικών οργανώσεων καί πρα
γματοποίησή αυτών κοί άλλα πολλά). Τότε, όμως, ήσαν
συγκλονιστικοί αί πληροφορίαι αύταί, διότι διέλυον πλέον
κάθε έλπίδα ομαλών έΕελίΕεων, έλπίδα
τήν όποιαν δέν
έπαυον νά έχουν πολλοί άρμόδιοι. Είς ένίσχυοιν τών πλη
ροφοριών εκείνων, καί πρός άπόδειΕιν τών διαθέσεων τών
διαδηλωτών, ήλθε καί έν ακόμη γεγονός: Μία χειροβαμβίς,
έκσφενδονισθεΐσα άπό διαδηλωτήν, έφόνευσε τόν άρχιφύλακα Λαμπρόπουλον I. (Τ ' 54 τής Τροχαίας). Δέν ύπήρχε
λοιπόν σκιά αμφιβολίας, ότι, έάν συνεχίΕετο ή άνεκτική στά
σις τών οργάνων τής τάΕεως, θά ύπήρχεν άμεσος κίνδυ
νος κοταλήψεως τών νευραλγικών σημείων τής πρωτευούσης, τά όποια εύρίσκοντο είς άπόστασιν ολίγων μέτρων τό
έν άπό τό άλλο ("Αστυν. Δ/νσις, "Υπ. ΈΕωτερικών, Ύπ.
Στρατιωτικών, Παλαιά Ανάκτορα). Αυτό ήτο τό σχέδιον
τοϋ ΚΚΕ. Ή κατάληψις, δηλαδή, τών σημείων τούτων άπό
άνευθύνους «άοπλους» καί «ειρηνικούς» διαδηλωτάς. "Υ
πάρχει άμφιβολία, ότι τό Κράτος θά κατελύετο όριστικώς
έκείνας τάς στιγμάς, αν κατελαμβάνοντο τά σημεία αύτά;
Έκείνην δέ τήν στιγμήν άκριβώς καί βάσει τών διατα
γών τάς όποιας είχον, δ ι έ τ α Ε α
ύ π ε υ θ ύ ν ω ς
καί έγώ τήν θιαίαν διάλυσιν τών έπιτιθεμένων διαδηλωτών,
οί όποιοι, όπως άπεδείχθη καί άπό τόν φόνον τού άρχιφύλακος, δέν ήοαν καθόλου άοπλοι».

Αύτά απεκάλυψεν δ “Εβερτ. Μετ’ όλίγον (ώρα περίπου
10.30' πρωινήν), πυκνοί πυροβολισμοί έπιπτον έκ τοΰ δια
ζώματος τοΰ Μνημείου καί πιθανόν έκ τού αετώματος τών Π.
’Ανακτόρων. Πέντε ή έξη πολΐται έφονεύοντο καί έτραυματίζοντο μερικοί. Τό μεγαλύτερο·; μέρος τοϋ πλήθους ούδέν άντελήφθη. Οί εύρισκόμενοι δμως πρό τοϋ Μντ-υείου, πανικοβληθέντες, ύπεχώρησαν πρός τήν Πλατείαν καί άλλας δ/νσεις.
Χαρακτηριστικόν τής Οπό τοϋ ΚΚΕ προετοιμασίας τοΰ αιματο
κυλίσματος, είναι δτι ά μ έ σ ω ς
είς τόν χώρον τού δρά
ματος ένεφχνίσθη τεράστιον πλακάτ τό όποιον έκράτουν μελανειμονοϋσαι νεάνιδες, είς τό όποιον μέ μεγάλα γράμματα
άνεγράφοντο:
•ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΓΝΟ
ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ Ή ΤΙΣ ΑΛΓΣΙΔΕΣ ’Ή ΤΑ
ΟΠΛΑ. Ε.Α.Μ. .
Οί δραστήριοι καθοδηγηταί σκουπίζουν άπό τήν άσφαλτον
τό αίμα τών τραυματιών (μεταξύ τών όποιων είναι καί αρκε
τοί άστυνομικοί) μέ τάς σημαίας καί τά λάβαρα καί ϋστερα
αιματοβαμμένα τά άνεμίζουν έπί κεφαλής τών διαδηλώσεων,
ένψ όλόκληρος ή αστυνομική δύναμις έχει συγκεντρωθή έντός
τών κτιρίων. Λεηλατούνται τά ανθοπωλεία καί μαζύ καί μέ
άλλα άνθη, πού έφερον οί διαδηλωταί, δημιουργοΰνται είς διά
φορα σημεία τής ασφάλτου κενοτάφια, είς τά όποια άνάπτονται
καί κ α ν δ ή λ α ι. Είναι μυστήριον ποϋ άνευρέθησαν τούλάχιστον αί κανδήλαι είς τήν Πλατείαν Συντάγματος! Χορωδίαι, συγχρόνως, έαμιτών έψαλλον γονατισταί τόν ταλαίπωρου
’Εθνικόν "Γμνον καί τό «έπέαατε θύματα αδέλφια έσεϊς. . . .
Ύστερα άφοΰ έτελείωνε τό συγκινητικόν μέρος τής παραστάσεως, ήγείροντο, ώς νά έδίδετο διαταγή άπό αοράτους άρχη-

γούς, καί έξεχύνονχο εις εξάλλου; διαδηλώσεις περί χήν πλα
τείαν Συντάγματος, μέ τού; γρόνθους υψωμένου; καί τά μαλ
λιά χών γυναικών ξέπλεκχα. Μιά βοή, άπό άπειλά; καί άρά;,
έπλανδχο Οπεράνω χή; άνθρωποθαλάσσης χή; Π λαχεία;, ένθα,
τελικώς, ώμίλησαν οί έκπρόσωποι χοΰ ΕΑΜ/ΚΚΕ. Καχά χήν
3ην άπογευμαχινήν ώραν, χό πλήθο; ήρχιοε νά διαλύεχαι. Οί
πράκτορες χοΰ ΚΚΕ συνέχιζον, δμω;, χήν «δουλειά» χους, άνάμεσα αχά άποχωροΰντα πλήθη καί εΐ; χά; συνοικία;. Λιέδιδον,
δμοιαμόρφως, άπιθάνου; αριθμού; ν ε κ ρ ώ ν
καί χραυμαχιών. Τήν έπομένην ήμέραν, Δευτέραν 4ην Δεκεμβρίου, δ Ά χχικός ήλιος έλαμπε πάλιν εις χδν καχαγάλανον ουρανόν, έπάνω
από μίαν νέκραν Πολιτείαν. Είχε κηρυχθή π α ν ε ρ γ α χ ι κή ά π ε ρ γ ί α .
Συγχρόνως έπαίζεχο χό δεύχερον μέρος
χή; σκηνοθεσία;, διά νά έπηρεασθσδν οι ξένοι καί κυρίως ή
αφελή; καί συναισθηματική μάζα χοΰ λαοΰ. Ή χο ή κηδεία χών
«θυμάτων» χοΰ συλλαληχηρίου.
Μία άχελείωχο; πομπή μουσικών, λαβάρων, σχεφάνων κα!
δ χαλαίπωρο; λαός, τοποθετημένος ώς είς στρατιωτικούς σχημα
τισμού; καχά σχοίχους, ήκολοΰθει δ ώ δ ε κ α φ έ ρ ε χ ρ α ,
όπισθεν χών δποίων δμάδες
μελανηφορουσών γυναικών καί
γραΐαι λυσίκομοι ώδύρονχο γοερώς καί έτιλλον χά; χρίχας χή;
κεφαλής χων, ένφ οί πέριξ αύχών βλοσυροί άνδρες καί αί συνε
χώς φωνασκοϋσαι γυναίκες, μέ χήν χεΐρα ύψωμένην καί τόν
γρόνθον έσφιγμένον, έξέπεμπον συνεχώς καχάρα; καί κυρίως
άπειλάς. Τά δώδεκα φέρετρα περιεφέρονχο εΐ; χά; κενχρικάς
οδούς χής πόλεως, δίκην διαδηλώσεως. Καχά χήν έξαλλον ό
μως διαδρομήν χων, ήλθον είς συμπλοκήν μέ άσχυνομικάς δυ
νάμει; εΐ; χά Χαυτεΐα (Αιόλου καί Σταδίου). Εις χήν δημιουργηθεΐσαν πρό; σχιγμήν σύγχυσιν, έγκατελείφθηααν έπ’ δλίγον
χά περιφερόμενα φέρεχρα, πολλά χών δποίων διεπιαχώθη όχι
περιεϊχον, ώ; γνωστόν, λ ί .θ ο υ ς! Διά νά γίνη κατανοητή
ή άνεντιμόχης χή; κομμουνισχική; προπαγάνδας, άναφέρομεν,
όχι είς χό κομμαχικόν βιβλίον «Στ’ άρματα» Συλλογική έργασία αγωνιστών, τόμος 2ος, σελίς 196, άναφέρεται, όχι εις τδ
Σύνταγμα έφονεύθησαν 28 καί έχραυμαχίσθησαν 100 διαδηλωταί! Είς χήν συμπλοκήν χής έπομένης, οί νεκροί καί τραυμαχίαι αναβιβάζονται είς 100!! Ό Φοίβος Ν. Ι’ρηγοριάδης (Φώ
της Βερμαίος) εί; χό βιβλίον του «Ιστορία χοΰ εμφυλίου πο
λέμου», τόμος 1ος, σελίς 166, αναφέρει νεκρούς 12 ε ί; χό
Σύνταγμα καί 6 εί; τά Χαυτεΐα. ’Αλλά χδ άκρον άωχον χοΰ
κυνισμού, χή; θρασύτηχο; καί χής ψευδολογίας χών κομμου
νιστών, είναι χό άναφερόμενον έκ κομματικών πηγών
υπό χοΰ ίδιο είς χήν σελίδα 167 χοΰ αΰχοΰ βιβλίου:
«Μέ χ ά γ ε γ ο ν ό τ α π ο ύ ά κ ο λ ο ύ θ η σ α ν δ έ ν
έ γ ι ν α ν
γ ν ω σ τ ά
χά ο ν ό μ α τ α
καί 6
ά κ ρ ι 6 ή ς άριθμάς χών σκοτωμένων σχά δύο σημεία χών
’Αθηνών. "Επειτα «χ ά θ η κ α ν» μέσα στί; χιλιάδες τώ/
άλλων νεκρών χή; φοβερή; Δεκεμβριανής τραγωδία;». Καί
αύχά λέγονται άνερυθριάσχως, ένφ είναι γνωστόν ότι ή κινητοποίηαις καί οργάνωσις χών έκδηλώσεων ήχο τελεία, προσέτι
δέ ή κηδεία—διαδήλωσι; ήχο ώργανωμένη καί εί; χήν έλαχίστην λεπτομέρειάν τη ; ύπό χοΰ Κόμματος. Άναφέρονχε; τά
ώ; άνω, έρχεται εί; τήν μνήμην μα; ή είκών χών έπίσης καχά
τραγικόν τρόπον όδυρομένων μαυροφόρων «συγγενών γυναι
κών χών τριών δολοφονηθένχων δήθεν έλασιχών, κα! είς χήν
πραγματικότητα τ α γ μ α τ α σ φ α λ ι τ ώ ν .
Διά τόν
λόγον αυτόν, αί κρίσεις μας διά χήν κηδείαν— διαδήλωαιν ούδόλω; άντίκεινχαι πρό; χό δέος, χόν σεβασμόν καί χήν συγκίνησιν πού μάς προκαλεΐ 6 θάνατος, όταν πλήτχγ; οίονδήποτε συνάνθρωπόν μας, έστω κα! χόν
μεγαλύχερον έχθρόν
μ α ς ...
Τδ βράδυ τής ιδίας ήμερα;, ένφ δ Ιίρωθυπουργδς παρητεΐτο,
χό ΚΚΕ έθεχεν εί; έφαρμογήν χό σχέδιον τής καταλήψεω; χών
’Αστυνομικών Τμημάτων. Ή ρ χιζεν, ήδη, δ Γολγοθά; χών άστυνομικών, οϊτινες άπομεμονωμένοι είς τάς έλασιχοκρατουμένα; συνοικίας, έδέχονχο χά; έπιθέσεις χών κομμουνιστών. Τ ά;
περισαοχέρα; φορά; είς χά; επιθέσεις χων, οί αδίστακτοι έλασϊχαι καί δπλαχζήδες, έθεχον ώς προπομπού; τά γυναικό
παιδα χών άμυνομένων συναδέλφων μας, άχινα ήπειλοΰνχο δ ι’
αμέσου έκτελέσεως. . .
Τήν 5ην Δεκεμβρίου, 6 Σκόμπυ έζήτησεν από τόν αρχηγόν
τών Φιλελευθέρων θεμ. Σοφούλην, νά ύποστηρίξη χόν ύπό παραίτησιν Πρωθυπουργόν. Ούχος άρνεΐχαι καί δηλώνει:
« Αν ουγκατατεθώ νά ύποστηρίΕω τήν Κυβέρνηση, αυ
τό σημαίνει ότι ύποστηρίΖω τήν δικτατορία, πράγμα τό ό
ποιον δέν μπορώ νά κ ά μω » (!!).

Δυναμική έπέμβασις χοΰ Τσώρχσιλ σώζει χήν πολιτικήν

καχάρρευσιν, τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν διά χό "Εθνος. 'Ο
διορατικός Οΰΐνι, τηλεγραφεί είς χόν Βρεττανόν ΙΙρεσβευχήν
Λήπερ:
«Μή άπασχολείοθε πλέον μέ τούς διάφορους κυβερ
νητικούς συνασπισμούς. Τίθεται Ζήτημα Ζ ω ή ς
ή θα
ν ά τ ο υ .
Πρέπει νά παρακινήσετε τόν Παπανδρέου νά
πράΕη τ ό
κ α θ ή κ ο ν
του. Θά τόν ύποστηρίΕωμεν
μέ όλας τάς δυνάμεις».

Ή παραίχησις άνεκλήθη. Έ νφ οί στρατιωτικοί σχηματι
σμοί τοδ ΕΛΑΣ συνέκλινον, συμφώνως πρός τά ; διαταγάς τού
Σιάντου, πρός ’Αθήνας, τό ΚΚΕ έπαθε χό πρώτον άχύχημα.
Τό 2ον Σύνταγμα (δυνάμεως 1000 άνδρών) τής II Μεραρχίας,
έκινήθη άπό τάς Θήβας πρός ’Αθήνας χ ή ν
1 η ν Δ ε
κ ε μ β ρ ί ο υ .
Διοικητή; του δ ταγματάρχης Μιχ. ΙΙαπαζήσης, καπετάνιος δ X. Δημητρίου (Νικηφόρος). Μέραρχος δ
Γεώργιος Ρήγος, καπετάνιος δ Α. Μούντριχα; (Ό ρέστης). '0
Ρήγος είχε δώσει δδηγίας διά βιαίαν ένοπλον άπάνχησιν είς
περίπχωσιν ένδεχομένων αντιδράσεων τών "Αγγλων, ώς έπλησίαζον πρός χάς ’Αθήνας, δεδομένου όχι τό 2ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ
παρεβίαζε τά όρια πού είχαν καθορισθή είς Γκαζέρταν, δηλα
δή τήν γραμμήν Έλευσΐνος — Χααιάς — Καλάμου. Τήν νύκτα
τής 3ης Δεκεμβρίου, τό Σύνταγμα έπληαίαζεν είς τά βόρεια
προάστεια τών ’Αθηνών. “Ενα - δύο βρεχχανικά οχήματα έφάνησαν πρό; στιγμήν ότι παρηκολούθουν τήν παράνομον πορείαν
του. Είς τήν Φιλοθέην, ή τοπική έαμική όργάνωσις, διά τού
γραμματέω; της Μπανχή, προσέφερε συσσίχιον μέ ιχθύς. Οί άν
δρες, άφοΰ έφαγον, είσήλθον είς μίαν μεγάλην μάνδραν καί
έκοιμήθησαν. Περί τό μεσονύκτιον άφυπνίσθησαν κυκλωμένοι
άστραπιαίως άπό αγγλικά τεθωρακισμένα. Ύπό χό εκτυφλω
τικόν φώς τών προβολέων, πάσα άνχίσχασις ήχο αδύνατος. Ό
ΙΙαπαζήση; προσεπάθησε νά πείση τόν "Αγγλον διοικητήν, όπως
τούς άφήση έλευθέρους. Ή άκαμπτος όμως καί στερεότυπος
άπάντηαις χοΰ βρεχχανοΰ στρατιωτικού ήχο: «ΙΙάσα απόπειρα
έξόδου θά κεραυνοβοληθή». Μία διαταγή ύπήρχε: «’Αφοπλι
σμός — παράδοσις». Περί τά έξημερώματα, τά τέως «ήρωϊκόν»
Σύνταγμα Παρνασσίδος παρεδίδετο ά δ ό ξ ω ς καί α μ α 
χ η τ ί καί ά φ ω π λ ί ζ ε τ ο άπό τούς Βρετχανούς. ’Ηθι
κό; υπαίτιο; έθεωρήθη δ καπετάνιος Νικηφόρος (μόνιμος άνθυπίλαρχος Δημ. Δημητρίου), διότι άπό τό εσπέρα; είχεν έγκαταλείψει τήν μονάδα του καί είχε μεταβή εί; χό Μαρούσι, Τνα παρασχή είς χόν αφοπλισμόν 10 χωροφυλάκων χοΰ έκεΐ Σχαθμοδ.
Κυρίως ένοχο; όμως έθεωρήθη δ διοικητής τού Συντάγματος, μό
νιμο; Ταγματάρχης'Μ ιχ. ΙΙαπαζήση;. Ή περίπτωσίς χων είναι
κλασσικόν παράδειγμα χή; μεχαχειρίοεως, ή ; τυγχάνουν τελικώς
οί συνεργαζόμενοι μέ χό Κ.Κ.Ε. συνοδοιπόροι. Ούτως, ό Σαράφης
γράφει σχετικώς μέ χό ώς άνω συμβάν:
«Σχά ζήτημα αύχο υπάρχει κάτι ύ π ο π τ ο .
ΙΙρόκειχαι
γιά π ρ ο δ ο τ ι κ ή
ένέργεια ώρισμένων αξιωματικών ή
καπεχαναίων. Ό καπετάνιο; χοΰ Συντάγματος Νικηφόρο; έλει
πε. Οί αξιωματικοί, μέ χό διοικητή ταγματάρχη ΙΙαπαζήση,
συνέστησαν αχού; άνδρες νά μή άνχισχαθοΰν. . . >. Δηλαδή μ’
ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.
—-«Προδότες καχά χόν Σαράφη! Ό Φοίβο; Γρηγοριάδη;
είς χήν «Ιστορίαν τοδ έμφυλίου πολέμου τόμος 1ος, σελίς
184, προχωρεί περισσότερον:
•Ή ταν δμω; καί ύ π ο π τ ο ;
δ ΙΙαπαζήση; στόν
πόλεμο πού άρχιζε μέ τούς "Αγγλους. Γιατί αχόν ΕΛΑΣ δέν
προσεχώρησε φυσιολογικά. Στήν Κοζάνη πού έμενε, ήταν μέ
λος χών άνχιεαμικών όργανώσεων Ι1Α0 καί ΕΚΑ. . . "Ερρεπε
είς τήν ο ύ ζ ο π ο σ ί α
καί σπάνια βρισκόταν σέ νηφα
λιότητα. . . Μιά μέρα — πιωμένσν πάλι — χόν άπήγαγον
μερικοί ’Επονίχες καί τόν ώδήγησαν στ’ αντάρτικα λημέρια.
’Εκεί δήλωσε προσχώρηση. Καί στό τάγμα Παρνασσίδος πού
τόν έστειλαν (αύχό πού έγινε στό τέλος χοΰ πολέμου 2ο Σύν
ταγμα), πολέμησε μέ πραγματικά έξαιρετική άπόδοαη. θά
γινόνχκν δμως, τό ίδιο καί στόν πόλεμο καχά τών ’Ά γγλων;»
Ή αιχμή είναι σαφεστάτη: «ΙΙράκχωρ χών "Αγγλων!» «’Ανί
κανος!» «’Αλκοολικός!!». Διά νά χελειώνωμεν μέ χό γεγονός
αύχό, πού άναδίδει τήν δυσοσμίαν τής άνεντίμου συμπεριφορά;
τών κομμουνιστών (πολύ διδακτικήν) πρός τούς αύχομόλους
χής εθνικής παραχάξεως, άναφέρομεν, δχι οί "Αγγλοι έκράχησαν αιχμαλώτους τούς άξιωματικούς καί καπεταναίου; μέχρις
δμάδος, είς τδ Ελληνικόν, τούς δέ άπλούς έλασίτας άφησαν
έλευθέρους!!! Οδχοι έπανελθόντες είς Θήβας ά ν α σ υ ν εκ ρ ο χ ή θ η σ α ν ,
έξοπλισθένχες μέ χά δπλα χών άφοπλισθένχων άνδρών χής ’Εθνοφυλακής θηβών καί έ π ο λ έ μ ησ α ν ύπό νέαν ήγεσίαν: Στρατιωτικόν χόν λοχαγόν I. IIσο
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λάσκαν καί καπετάνιον τόν λοχαγόν Παντ. Τοίχλαν. Ό Νι
κηφόρος παρεμεινε προσκεκολλημένος ώ ς . . . «παρατηρητής»
(λόγφ δυσμένειας). Καί ή ταλαίπωρος πατρίς μας έβυθίζετο
εις τήν αίματηράν τραγωδίαν, πού είχε προετοιμάσει τό ΚΚΕ,
κατ’ εντολήν τού Διεθνούς Κομμουνισμού. '0 Σαράφης γράφει:
«Στις 7 Δεκεμβρίου πήραμε την ύπ' άριθ. 18/4.12.44
διαταγή τής Κ.Ε. πού καθόριζε τήν δικαιοδοσία τού Γενι
κού Στρατηγείου: Τό Α
Σ.Σ. Αθήνας, ή III Μεραρχία
Πελοπονήςου, ή Ο Μ Σ , X I I I καί II Μεραρχία καί ή ταξιαρ
χία Ιππικού, έμειναν στις άμεσες διαταγές τής Κ.Ε. (σ.
ο. δηλαδή των Σιάντου — Μάντακα — Χατζημιχάλη). Στό
Γεν. Στρατηγείο αφήνονταν ή I καί V I I I Μεραρχία, ή Ο 
μάδα Μεραχιών Μακεδονίας (V I, IX, X καί X I Μεραρ
χίες). Τήν ίδια μέρα φτάνει στό Γ.Σ. ό στρατηγός Χατζημιχάλης. Φέρνει μαζύ του τήν ύπ' άριθ. 44/5.12.44 διατα
γή πού καθόριζε όρια διαχωρισμού ζωνών τού Γ.Σ. καί τής
Κ.Ε. τού ΕΛ ΑΣ, τήν γραμμή Χαλκίδα — Θήβα — Δόμβραι να.
Γιά άπαστολή στό Γενικό Στρατηγείο ορίζονταν ή δ ι ά 
λ υ σ η
των άνταρτικών δυνάμεων Ζέρβα καί Τααούς
Άντώ ν, ή ασφάλεια τών συνόρων, ή έπιτήρηση τών αγγλι
κών φρουρών τής ζώνης του καί ή άαφάλεια άπό άποβάσεις στήν περιοχή του. Ιδίως καθορίζονταν γ ρ ή γ ορ η ένέργεια κατά τού Ζέρβα γιά νά μή μεταφερθούν δυ
νάμεις του στήν Αθήνα.
Σύμφωνα μέ τις διαταγές αύτές τής Κ.Ε., τό Γ.Σ.
διατάσοει τήν Ο.Μ.Μ. (τού Μάρκου Βοφειόδη) νά διαλύση
τις δυνάμεις τού Τοαούς Αντών καί τις I, V I I I καί IX με
ραρχίες νά έτοιμοστούν γιά ένέργεια κατά τού Ζέρβα. Χώ 
ρος συγκεντρώσεως IX Μεραρχίας Κόνιτσα — Καλπάκι. I
Μεραρχίας περιοχή Μετσόβου μέ ένα σύνταγμα πρός Μεσαχώρα, Βουλγαρέλι, Πλάκα. Από τις 2 Δεκεμβρίου εί
χαμε διατάζει ορισμένες κινήσεις πρός τήν Ή π ειρο ν» ...

’Εν χψ μεταξύ εις τόν χώρον τών συνεργατών τού Κ.Κ.Ε.,
δηλαδή εις τούς αασιαλιστάς τής Ε.Λ .Δ., άνευ τών όποιων
τό Ε.Α.Μ. θά διελύετο καί τήν εόθόνην του αιματοκυλίσματος
θά έφερε τό στυγνόν καί άσυμπαθές εις τήν διεθνή κοινήν γνώ
μην Κ.Κ.Ε., έπεκράτει σύγχυσις. Τούτο προκύπτει έκ τού 8ημοσιευθέντος προσφάτως ήμερολογίου τού Τσιριμώκου. Εις τάς
έγγραφά; αύτάς διαφαίνεται καί ή άπελπις προσπάθεια τού
συντάκτου του, ν’ απόδειξη δτι άλλο ήτο τό Κ.Κ.Ε. καί άλλο
τό Ε .Α .Μ .... Τούτο δμως είναι λογικώς άκατόρθωτον. Διότι
τό έκτρωματικόν Ε.Α.Μ. ήγετικώς καί καθαδηγητικώς δεν
ήτο άλλο τι παρά αύτό τούτο τό Κ.Κ.Ε., έψιμιθιωμένον μέ με
ρικούς ταπεινούς συνοδοιπόρους. Καί ή Ιστορική ευθύνη τών
άνευ λαϊκής βάσεως
«σοσιαλιστών», δι’ ών έπετύγχανε τό
Κ.Κ.Ε. νά έξαπατά τήν διεθνή κοινήν γνώμην, κατά τάς κρισίμους έκείνας διά τήν πατρίδα μας στιγμάς, είναι μεγάλη.
Ή τιμωρία βεβαίως δέν ήργησε νά έλθη: Ούδέποτε απέκτη
σαν λαϊκήν βάσιν, καί έκ τού Κ .Κ .Ε., δταν πλέον δέν τού
ήσαν χρήσιμοι, είσέπραξαν άγνωμοσύνην καί διαβολήν, κατηγορηθέντες ώς δργανα τών "Αγγλων καί τής Ίντέλιζενς Σέρ
βις καί ώς λ ι ρ ο δ ί α ι τ ο ι . . .
Χαρακτηριστική είναι ή έγγραφή, ύπό ήμερομηνίαν 12
Δεκεμβρίου 1944. Είχεν άνακοινωθή ή έπίσκεψις εις τόν Σκόμπυ, τοϋ στελέχους τού Κ.Κ.Ε. Μιλτιάδη Πορφυρογένη, ώς
έκπροσώπου τού Ε.Α.Μ. Γράφει:
-Πάντως κάποια συνέχεια πρέπει νά δοθή στις συζη
τήσεις τών τελευταίων ήμερών περί έκκαθαρίσεως τής θέοεώς μας άπό τούς κυβερνητικούς κύκλους καί άπό μερι
κούς ΕΛΔικούς».
« Επίσης καί πρός τήν Κ.Ε. τού ΕΑΜ, έπίσημα, άφού
ό Πορφυρ. ένεφανίσθη έκ μέρους τού Ε.Α.Μ. καί έδήλωσε.
πώ ς
τό
Ε. Α. Μ. δ ι ε υ θ ύ ν ε ι
καί
τ όν

ΕΛΑΣ.
"Ωστε τό Ε.Α.Μ. ένέπνευσε τήν διαταγή τής Κ.Ε. τού
ΕΛ ΑΣ, πού, όπως λένε, «άπαγορεόει» τις κινήσεις τών Αγ
γλων καί τό Ε.Α.Μ., τήν κατάληψιν τής Αθήνας;
Πρός τούς πρώτους (τήν κυβέρνηση) πρέπει νά λεχθή
πώς ώδήγησον σέ Έλληνο - Αγγλικό πόλεμο καί καλύ
πτονται πίσω άπό τόν Σκάμπυ γιά νά κρατήσουν τήν έΕουσίαν. Πώς ή πρώτη ύποχρέωοη τού κ. Πάπ. ήταν νά παραι
τηθεί καί νά ώθήσει στό σχηματισμό νέας κυβερνήοεως πού
ν' άνελάμθανε νά λύοη τό ζήτημα ώς Ελληνικό καί όχι ώς
Έλληνοογγλικό. Πρός τούς Β (τούς κομμουνιστές) πρέ
πει νά λεχθή πώς τό Κ.Κ. μόνο του έκαμε πράΕεις πού
μπόρεσαν νά θεωρηθούν οάν έπαναστατικές, χωρίς νά ρωτήση κανένα καί χωρίς κανείς νά τού δώση τήν έντολή.
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ΑρχιφύλαΕ Τ. 54 Λαμπράπουλος Ιωάννης. Είναι τό πρώτον
θύμα τής Δεκεμβριανής Κομμουνιστικής άνταραίας. Διεμελίσθη οίκτρώς ύπό χειροβομβίδος.

-Τό Ε.Α.Μ. στήν Κυβέρνηση». "Ενα άπό τά αιτήματα τών
Κομμουνιστών, πρός τήν τότε Κυβέρνησιν Γ. Παπανδρέου.
Οί σκοποί είναι έμφανεϊς.

Τήν 10.30' ώραν τής 3ης Δεκεμβρίου 1944 καί μετά την συγκέντρωσιν χιλιάδων «άοπλων διαδηλωτών» εις τήν
πλατείαν Συντάγματος πυκνοί πυροβολισμοί, έκ του διαζώματος τού Μνημείου τού 'Αγνώστου Στρατιώτου έφόνευσαν
πέντε ή έΕ πολίτας καί έτραυμάτισαν περισσοτέρους. Οί δροστήριοι καθοδηγητοί έακούπισαν άμέσως άπό τήν άσφαλ
τον τό αίμα τών τραυματιών (μεταΕύ τών όποιων καί αρκετοί αστυνομικοί), μέ τάς σημαίας καί τά λάβαρα καί έπει
τα αιματοβαμμένα τά άνέμιΕαν έπί κεφαλής τών διαδηλώσεων. Τήν έπαμένην τά φέρετρα μέ τά «θύματα» περιεφέροντο εις τάς κεντρικός όδούς τών Αθηνών, άκολουθούμενα ύπό χιλιάδων «οργισμένου λαού», μέ σφιγμένη τή γρο
θιά, καί στό λαιμό τά κατοκόκκινα φουλάρια. Εις τάς φωτογραφίας μας άνω καί κάτω χαρακτηριστικά στιγμιότυπα
άπό τήν «κηδείαν».
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ΤΑ Ψ Υ Χ Ο Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΕΧΝΗ
Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητοϋ 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
Τ ΗΝ Α ϊΤΟ Κ Α ΤΑ ΣΤΡΟ Φ ΙΚ Η Ν δραστηριό* τητα τού σημερινού Ανθρώπου, τήν άπαξίωσιν καί τόν μηδενισμόν, τά όποια διαπιστούμεν είς τόν ταμία τής ηθικής, δυνάμεθα νά
διακρίνωμεν επίσης έμφανώς εις τόν τομέα τών
καλών τεχνών (τής λογοτεχνίας, τής ζωγραφι
κής, τής γλυπτικής, τής μουσικής, ταΰ χορού
κ.ακ.). Διαπίιστοΰμεν ταύτην είς τάς συγχρόνους
καινοτόμους μορφάς τών εικαστικών τεχνών (κυ
βισμόν, φουτουρισμόν, έξπρεσσονιαμόν. Ανεικονικήν, Αφηρημένην τέχνην, συρρεαλισμόν, νεασυρρεαλισμόν, πρωτοποριακήν τέχνην, κηλιδογραφίαν κ .τ .τ .) έ π ίσ η ς ώς πρός τήν λογοτεχνίαν εις
τόν λογοτεχνικόν συρρεαλισμόν καί δ,τι Αλλο δ’
εις τήν παν είδος «τέχνης» περιλαμβάνουσαν «Αντιχνην» έν τή όποια καταργειται παν δ,τι μέχρι
τοΰδε έχαρακτήριζιε τάς καλάς τέχνας.2
Γνώρισμα τών καινοφανών εικαστικών τε
χνών είς τάς πλείστας αυτών είναι ή καταστρο
φή τής μορφής τών αισθητών Αντικειμένων καί
ό κατακερματισμός τού δλου αντικειμένου. Ή
μορφή καί ή είκών τών αισθητών Αντικειμένων
μή έξαιρουμένσυ οόδ’ αυτού τούτου τοΰ Ανθρώ
που ώς αισθητού Αντικειμένου Ιχουν έξοστρακι-
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αθή Από τήν τέχνην. Ή μορφή ή άπλουστεύεται
μέχρι τοΰ άπλοΰ γεωμετρικού σχήματος δπερ ώς
φαινόμενον Αποτελεί όπισθοδρόμησιν καί έπαναγωγήν είς Απλουστέραν μοιρφήν ίξελίξεως, ή τά
Αντικείμενα Αναπαρίστανται παραμεμορφωμένα
ή Ανευ μορφής (Ανεικονική τεχνοτροπία κ .τ.τ.).
Ή τέχνη δηλαδή αύτη είναι Αντιφυσιοκρατική.
’Επίσης είς ώρισμένην τεχνοτροπίαν τά Αντικεί
μενα ©Σκονίζονται διεσπασμένα καί κατακερμα
τισμένα. (Αλλη αΰτη έκδήλωσις τοΰ φαινομένου
τής διασπάσεως περί οδ Αλλαχού έγένετο λόγος).
Ή τοιαύτη τεχνοτροπία εχουσα ώς γνώρισμα
τήν Ιλλειψιν μορφής καί μεταβάλλουσα τό καλ
λιτέχνημα είς συνονθύλευμα έτεροκλήτων στοι
χείων, (γραμμών, σχημάτων καί χρωμάτων) είς
χαώδες δηλαδή κατασκεύασμα ένέχον ώς χαρα
κτηριστικόν τήν Απαδιοργάνωσιν, Αποικοδόμησιν
καί κατάργησιν παντός κανόνος τάξεως καί ρυ
θμού3 συμβολίζει τήν διαλυτικήν ιδιότητα τοΰ ση
μερινού Ανθρώπου στρεφομένην Ιναντίον τής Ιξω
πραγματικότητος καί Ιναντίον τών ιδίων δημι
ουργημάτων του. Αί νέαι αδται μορφαί τής τέ
χνης Ινέχουν ώς γνώρισμα τήν «Απαισθητικοποίη-

Ό

Σαράφης
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ομιλεϊ εις συγκέντρωσιν κομμουνιστών εις
συνοικίαν τών 'Αθηνών.

Μ ία όπό τις άφίσσες τοϋ Ε Λ Α Σ πού κυκλοφορούσε τόν Δ ε
κέμβριο τού 1944. Εις τήν κάτω αριστερόν γωνίαν ή ταυτότης της: ΕΑΜ.

τή συμβουλή, τήν άδεια. 'Αλλά δέν παίρνει καί τήν ευ
θύνη. Μ άς έπιθυμεϊ ώς κάλυμμα. Μά, ένδίδοντας, έχομε
επιτύχει τά αντίθετον.
Ζημιά του αριστερού κινήματος,
διότι αποφασίζουν δ,τι θέλουν καί όπως θέλουν. Δέν έβγάλαμε πέρα τις συνέπειες τού Λιβάνου όπως έπρεπε καί είναι
λάθος μας».

Οδτως έμφανίζεχαι ή άμλέχειος μορφή χών σοσιαλιστών:
μεγαλόστομοι εις έπαναβχαχικάς εκφράσεις, καιροακοπικά συνοδοιποροΟνχες μέ χό Κ.Κ ,Έ. , άνευ ούσίασχικής λαϊκής βάσεως
καί όργανωχικού μηχανισμού καί τέλος πανικόβλητοι πρό τής
πραγματικάτητος καί χ(δν ευθυνών μιας έπανασχάσεως. . .
Άπόδειξιν τής συγχύσεως φέρει καί ή έγγραφή τής 13ης
Δεκεμβρίου. Είχε προηγηθή έχέρα έγγραφή (11/12) είς ήν
άνεφέρεχο:
(« Ό Σταύρος (πιθανόν ό
στενός συνεργάτης τού
Τσιριμώκου καί έκλεκτός νομικός
Σταύρος Κανελλόοουλος), όδεύει γιά νά φέρη ατούς Κ.Κ τις άπόψεις Σβώλου
καί έμοϋ, πού είναι ή υποχώρηση στό Στρατιωτικό (γόη
τρο Βρεττανίας), έφ' όσον είνοι βέβαιο πώς στό πολιτικό
ή λύση θά είναι καλύτερη. Πρέπει νά πειοθοϋν πώς λύση
πού νά Ζημιώνει τό γόητρο τής Αγγλίας 100% είναι άδύνοτη.
Εκτός άν βρισκόμαστε μπροστά σέ Άγγλορωσικό
Πόλεμο. Τότε καταράσθηκε ό θεός τήν Ελλάδα».

Είς τήν νεωτέραν όμως έγγραφήν (13/12), αναφέρει:
«13 Δεκ. — Επανέρχεται ό Σταύρος απ' τήν Κ.Ε. Βρί
σκει πώς ύπάρχει έδαφος, πώς ό Μιλτ. (Πορφυρογένης) ήλ
θε πραγματικά μέ διαλλακτικές διαθέσεις, άλλά ό τρόπος
τού Σκόμπυ χειρστέρευσε τά πράγματα. Πάντως φαίνεται
πώς οί διαθέσεις είναι άληθινές. Λέμε είς τόν καθηγητή
νά τού καταστήσει σαφές, ότι ό λόγος πού δέν έκφράΖουμε
τή γνώμη μας έναντίον τής «Στάσεως» δέν είναι πού «δέν
τολμούμε» ή πού «είμαστε κρυπτοκομμουνιστές». 'Αλλά πού
δέν μπορούμε νά ένισχύσουμε αύτήν τήν «καταστολή» μέ
αύτή τή κυβέρνηση' καί νά τού πει, πώς καιτά τήν γνώμη
μας μπορεί νά λυθεί ή κρίση».

"Ομως, δλοι αΰχοΐ οί δικολαβισμοί καί αί δικαιολογίαι είς
ούδέν ωφέλησαν. Καί χό σοαιαλισχικδν κίνημα έπαιξε χόν μοιραΐον καί 5χαρι ρόλον πού χού έπεφΰλαξαν αί ίσχορικαί συγκυρίαι καί ή πολιτική άνικανόχης χών παρουσιαζομένων ώς ήγεχών χου, έσχω καί έάν ένιοι έξ αύχών 'ίσως νά ένεφοροΟνχο άπό
καλάς καί έντιμους δ ια θ έσ εις... Πιθανόν νά πχαίη καί ή είς
χά μέχρι σήμερον λούμπεν—σοσιαλιστικά έλληνικά κινήματα
διαμορφουμένη έλαχχωμαχική ίδεολογικώς καί πολιχικώς προσωπικόχης χών σχελεχών καί όπαδών χων.
Προσωπικόχης οΰδεμίαν έχουσα σχέσιν μέ χήν προσωπι
κότητα χών μέ μακράν παράδοσιν, πείραν καί συνέπειαν, πλείσχων σοσιαλισχών χών Δυχικών Χωρών.
Έ κχός χών άνωχέρω ίσχορικών άληθειών, έάν διά χής διασπάσεως χοΰ ΕΑΜ καί άποιμονώσεως χοΟ ΚΚΕ άπεφεόγονχο π ι
θανόν χά Δεκεμβριανά, ϊσως είς χήν μεχαπελευθεοωχικήν πολιχικήν πραγμαχικόχηχα χό σοσιαλισχικόν κίνημα νά άπέκχα κά
ποιαν πολιχικήν καί όργανωχικήν όνχόχηχα καί θά έπαυε νά
θεωρήχαι ώς δπόθεσις όλίγων φιλολογοόνχων συνοδοιπόρων...
Ή εύκαιρία όμως έχάθη. Διόχι οί "Ελληνες «σοσιαλιαταί»,
άνευ πολιχικής πείρας καί χωρίς ιδεολογικήν καί όργανωχι
κήν ύποδομήν, είχον λησμονήσει χήν ιστορικήν πραγμαχικόχηχα:
"Οχι δ άληθινός σοσιαλισμός (άν ύπάρχη καί δπου δπάρχει),
ώς κοινωνικόν καί πολιτικόν κίνημα δέν έχει ώς ιστορικόν
προορισμόν νά μεταβάλλεται είς νεροκουβαλητήν καί δεκανίκι
τού Κ.Κ.Ε. Ούτε νά είναι έξωκαμματική δργάνωσις πολυτελείας
χού Κ.Κ. Ά ντιθέτως, όφείλει νά είναι καί είναι (είχε άρέσει,
είχε δέν άρέσει είς τούς αδαείς καί φιλολογούνχας συνοδοιπό
είς χήν
ρους) , ιδεολογικός καί πολιτικός φ ρ α γ μ ό ς
έρυθράν βίαν. Οί αληθινοί καί συνεπείς σοσιαλισχαί χό γνω
ρίζουν, χό πιστεύουν καί έντός χού πλαισίου αϋχοΰ άγωνίζον,χαι. Εναντίον αύτών, χά κομμουνιστικά κόμματα, συναισθα
νόμενα χόν κίνδυνον, έφεδρον καί έκχοξεύουν (μαζύ καί μέ
άλλος συκοφαντίας καί άθλιόχηχας), χόν οΰσιαστικώς καί έννοιολογικώς άνύπαρκτον καί άπίθανον χαρακτηρισμόν χοΰ «σοσιαλφασίστα»! Καχαλαμβάνονχα δέ χήν έξουσίαν τούς έπιφυλάσσουν «τιμητικήν» προτεραιότητα είς χήν πολιτικήν καί φυ

σικήν έξόνχωσιν... "Ας άναλογισθή κανείς χήν τραγικήν τύ
χην χών έσέρων, μενσεβίκων καί δημοκρατών εις χήν Σοβιε
τικήν "Ενωσιν, καθώς καί χών άναλόγων σοσιαλιστών καί δη
μοκρατών είς χάς μεχαπολεμικάς «Λαϊκάς Δημοκρατίας». (Κωστώφ, Νάγκυ, Μάζαρυκ κ .ά .).
Καί είς χήν Χώραν μας, έπίσης, έχομεν πλεΐσχα παρα
δείγματα, ένια δέ τραγικά, κατά χά Δεκεμβριανά.
Χρειάζεται δμως πίστις, πείρα καί πολιτικόν καί ψυχι
κόν θάρρος. "Αλλως, κάθε μή συνεπής σοσιαλιστική κίνηαις
μεχαχρέπεχαι είς καταφύγιου συνοδοιπόρων, κομπλεξικών καί
αποτυχημένων κοινωνικών στοιχείων, κοσμικών μπλαζέ «κομ
μουνιστών» καί άνσήτως φιλολογοόνχων «ανθρωπιστών». Τό
χείρισχον δμως είναι, δχι διά τής εύκόλου όργανωχικής διαβρώσεως 6πό χοΰ άρχίως ώργανωμένου Κ.Κ. καί χής δημιουργουμένης ένχέχνως
καταλλήλου ψυχοσυνθέσεως, καθίσταται
διά πλείσχους, κυρίως νέους, δ προθάλαμος χής εισόδου χων
είς χόν έρυθρόν λαβύρινθον. . .
(Συνεχίζεται)

’Αλληλογραφία
Κύριον Παπ. Eic τήν ύπ' όριθ. 42 (τεύχος 455, Απρίλιος
1974) συνέχειαν τού Ιστορήματος (ο. 329) έγράφομεν:
«Αί έθνικαί ένοπλοι δυνάμεις ήσον ελάχιστοι: Ή 'Αστυνο
μία Πόλεων πλημμελέοτατα έΕωπλισμένη, μικρός άριθμός
χωροφυλάκων, ολίγοι άλλά ψυχωμένοι Χϊτες καί Έδεσίτες.
Τά ύπσλογίσιμα Τάγματα Ασφαλείας. . . κ.λ.π ».
Ή άνισότης δυνάμεων έναντι τών έπιτιθεμένων δυνάμε
ων τού Κ Κ Ε /Ε Α Μ /Ε Λ Α Σ , δέον νά τονίΖεται, διότι ήτο ή
τραγική πραγματικότης. Διά τήν άριθμητικήν δύναμιν τών
είς τήν περιοχήν Πρωτευούσης άνδρών τής Χωροφυλακής,
ό στρατηγός Θρ. Τσακαλώτος, παρέχει τά έΕής στοιχεία
(«Ή μάχη τών όλίγων», σ. 103):

«Στό τέλος Νοεμβρίου 1944 χό σύνολον χής δυνάμεως Χω
ροφυλακής σχήν πρωτεύουσα άπετελεΐτο. άπό 1600 άξιωματικοός καί δπλίτας περίπου, κατανεμημένους ώς άκολούθως: 1)
Σχολή Χωρ)κής Γουδί, 2) Α.Χ. Χωροφυλακής, 3) Φυλακαί
Βουλιαγμένης, 4) Άβέρωφ, 5) ΣυγγροΟ, 6) Χατζηκώστα, 7)
Βαρβάκειο, 8) Ά ν. Δ/νσις Σχερεάς, 9) Τμήμα Μεταγωγών,
10) Στρατώνες Μακρυγιάννη. Ή μ ε γ α λ υ χ έ ρ α
δύναμις εδρίσκεχο είς Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η
καί Σ χ ο λ ή ν
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς .
’Εκτός τής μικράς του δυνάμεως
καί χοΰ έλαχ ιστού δπλισμοΰ, τό Σώμα χής Χωρ)κής είχε συκοφαντηθή συσχηματικώς καί έκ προθέσεως δπό χής κομμου
νιστικής προπαγάνδας μέ πάσης φύσεως άσυσχάχους κατηγο
ρίας, ή δέ Κυβέρνησις Έθν. Ένόχηχος πιεζομένη άπό τούς
κομμουνιστάς ύτχουργούς, ένέκλεισε πλεΐσχα τμήματα χής Χω
ροφυλακής είς στρατόπεδα συγκενχρώσεως, ώς συνέβη είς χάς
πόλεις Θεσσαλονίκην, Λάρισαν, Πάτρας, Ναύπλιον, Κόριν
θον κλπ. καί ήχρήσχευσε ταύτα, δπερ άπετέλει χό σατανικόν
αχέδιον χών κομμουνιστών».
Περισσοτέρας λεπτομέρειας θά άναφέρωμεν κατά τήν
έΕιστόρησιν τών Δεκεμβριανών.
Οπωσδήποτε, συμφώνως πρός τούς κανόνας τής άπλής
λογικής καί πέραν πάσης σκοπιμότητος ή άμφιβολίας, έΕάγετοι τό συμπέρασμα ότι ένώ ή υπόλοιπος Ελλάς έαμοκρατεϊτο, οί ύπεροσπισταί τής πρωτευούσης τού Κράτους ή
σον πολύ όλιγώτεροι άριθμητικώς, άπό τούς έπιτιθεμένους
έαμοκομμουνιστάς, οί πλείστοι τών όποιων ήσαν έπί πλέον
φανατικοί, έμπειροπάλεμοι καί καλώς έΕωπλισμένοι.

Σ. ΚΟΓΒΑΣ
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ
Ή ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΣΤΑΘΑΡΑ
*Α σ τ υ ν. Α /ν τ ου Β'
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή λάθρα παρακολούθησις γυμνουμένων ή έρχομένων εις σεξουαλικήν
έποψήν έπί σκοπψ ίκανσποιήσεως
τοΰ γενετησίου ένστικτου είναι Οπωσ
δήποτε σεξουαλική παρέκκλισις. Ό
διεγειρόμενος έπΐ τή έπιθυμίψ να παρατηρή ή να παρίσταται ,μάρτυς είς
τάς γενετησίους πράξεις έτέρων κα
λείται ήδονοβλεψίας (voyeur). Είναι
γνωστές έπίσης καί ώς «μπανιστιριτζής» ή «μπανιστής» ή «ματάκιας».
Ή πράξις τοΰ ήδονοβλεψίου έχει τό
ύπόβαθρόν της είς τήν έπιθυμίαν τοΰ
παιδιού να παρατηρή τα έν τψ κοιτώνι των γονέων του συμβαίνοντα, ίκανοποιοϋντος οΰτω τήν περιέργειάν
του έπί τής σεξουαλικής δραστηριότητος τούτων καί των άποκρύφων με
λών των. Ταύτιζόμενον τό παιδίον
άσυνειδήτως πρό'ς τόν έτερον τών γο
νέων ήδονίζεται. Συμβαίνει τούτο
κατά τό γαλλικόν στάδιον, συμπΐπτον
χρονικώς άπό τοΰ τρίτου σχεδόν έ
τους τής ήλικίας του, καθ’ δ πηγή
ήδονής καθίστανται τά γεννητικά
του δργανα, άτι να τό παιδίον έχει
τήν τάσιν νά ψαύη, νά έπιδεικνύη καί
περιεργάζεται. (Κατά τόν Freud
τρία είναι τά στάίδια τής ψυχοσεξουαλικής άναπύξεως τοΰ άνθρώπου, άτινα καί συνιστοΰν τήν καλουμένην
προγεννητικότητα. Τό στοματικόν
(μέ ύποστάδιον τό όδοντικόν), καθ’
δ τό παιδίον ήδονίζεται διά τών έρωτογόνων ζωνών τών χειλέων τοΰ στό
ματος, θηλάζον τούς μητρικούς μα
στούς, τό πρωκτικόν (πρός δ συνδέε
ται καί τό ουρηθρικόν), καθ’ δ διεV______________ __________________
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ρεθίζεται καί ήδονίζεται, δταν άποπατή ή ούρή, καί τό φαλλικόν καθ’
δ διέρχεται περίοδον αυτοερωτισμού
(ναρκισσισμού), καί δπερ άποτελεΐ
τήν άφετηρίαν τοΰ έπιδεικτισμοΰ, τής
παρατηρήσεως γυμνουμένων σωμά
των, ώς καί τής σεξουαλικής πράξεως τών άλλων καί τοΰ αύνανισμοΰ).
Ή σεξουαλική παρέκκλισις τής
παρατηρήσεως γυμνουμένου σώματος
ή σεξουαλικών πράξεων τών άλλων
είναι κυρίως ίδιον τοΰ άνδρικοΰ φύλ
λου. Ή όπτική διέγερσις είναι δλιγώτερον συνήθης είς τήν διερέθισιν
τής σεξουαλικότητος τών θηλέων.
Διά τόν ύγιά άρρενα σκοποφιλικαί
παρορμήσεις είναι συνήθως έξιδανικευμέναι (π.χ. άπόλαυσις τοΰ γυ
μνού είς τήν τέχνην, παρατήρησις
τών πτηνών, έπιστημονική περιέρ
γεια) ή στόχος άπηγορευμένος (π.χ.
άπόλαυσις θεαμάτων μέ άνεπαρκώς
ένδειδυμένας χορεύτριας, παρατήρησις
γυναικών μέ μαγιώ είς τάς «πλάζ»,
ή γυμνών ή ήμιγύμνων μοντέλων είς
περιοδικά). Σκοποφιλικαί παρορμήσεις ίκανοποιοΰντα ώσαύτως διά τής
παρατηρήσεως ύπό τοΰ συζύγου τοΰ
έτέρου ήμίσεως γυμνού (έκτός καί
έάν άνασχέσεις, συγκρούσεις καί έχθρότητές της άγουν ταύτην νά ένδύηται ή έκδύηται είς τήν «τουαλέτταν»). Υπάρχει ένδεχομένως τί τό
συνεχές μεταξύ τής όμαλής ταύτης
σκοποφιλίας τού άρρενος καί τοΰ ήδονοβλεψίου, δστις έπιχειρεΐ νά «κρυφοκοιτάζη» άπό τά παράθυρα τών ύ
πνοδωματίων τών ξένων. "Οταν ένας

νεανίας ή όλιγώτερον συχνά ένας
ένήλιξ συλλαμβάνεται εύκαιριακώς
νά παρατηρή λάθρα γυμνούμενα άτο
μα ή συνερχόμενα είς σεξουαλικήν
έπαφήν, δέον νά μή θεωρήται τοΰτο
πάντοτε ώς παθολογική κατάστασις
άπό πλευράς τού παρατηρητοΰ, ούδέ
καί ώς πρόκλησις άπό πλευράς τοΰ
«θύματος». Ή γυνή, ήτις έκδύεται
έντός τοΰ δωματίου της χωρίς νά πρό
βλεψη νά «τραβήξη τις κουρτίνες»
δεν θά έπρεπε νά έκπλαγή, δταν σταματήση τις διά νά κοιτάξη. Έ ν τούτοις, όμως, έάν αΰτη παρουσιάζη δόσιν τινά ύστερίας δυνατόν νά καλέση
τήν Αστυνομίαν. Κλινική έκτίμησις
τοιούτων περιπτώσεων συχνάκις άποβαίνει δυσχερής καί τοΰτο διότι συλλαμβανόμενος «κλασσικός» τις ήδο
νοβλεψίας, μή έχων δμως προηγου
μένως άπασχολήσει τήν ’Αστυνομίαν,
είναι ένδεχόμενον νά ψευσθή καί νά
ίσχυρισθή, ότι ή πράξις τής παρατη
ρήσεως ήτο τυχαία ή προεκλήθη ύπό
τής συμπεριφοράς τού θύματος.
Οί έχοντες τήν ροπήν νά παρατη
ρούν τάς σεξουαλικάς πράξεις τών
άλλων δημιουργούν τήν εύκαιρίαν
πρός τοιαύτην άπόλαυσιν διά παντοί
ων τεχνασμάτων, διατρυπούν π.χ. τό
φύλλον παραθύρου (γρίλλιες) έκ
πρόσφόρου τινός τόπου, ώς τμήμα μή
πολυσυχνάστου όδού, οικοπέδου, κλπ.,
διά λεπτοΰ τρυπάνου, προσερχόμενοι
δέ κατά τήν νύκτα άπσλαμβάνουν τάς
σεξουαλικάς πράξεις τού συζυγικού
ζεύγους έν τψ κοιτώνι. Κληθεΐσα
πολλάκις κατά τό παρελθόν ή Άστυ-
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Μόνο τό δεΕί δουλεύεις;

Τό «100» έκεί;
Ελάτε γρήγορα, τόν
κρατώ καλά.

νσμία κοΰ μεριμνήσασα διά τήν Απο
στολήν ειδικού συνεργείου πρός ίξερεύνησιν τοΰ τόπου τοΰ Εγκλήμα
τος έπί καταγγελίας δι’ Απόπειραν
διαρρήξεως, ήχθη εις τήν διαπίστωσιν, δτι δέν έπρόκειτο περί δραστηριάτητος διαρρήκτου, Αλλά περί έπιχειρήσεως ήδονοβλεψίου. "Ετεροι
των ήδονοβλεψιών, Ανερχόμενοι είς
νεοανεγειρομένας πολυορόφους οικο
δομάς, γειτνιαζούσας μέ πολυκατοι
κίας βολιδοσκοπούν έναντι καί έφ’ δσον βεβαιωθούν, δτι εις τόν φωταγω
γόν κεΐνται θεατά λουτρά Επιλέγουν
σημεΐόν τι καί χρονικά συνήθως ση
μεία πρός Απόλαυσιν τοΰ γυμνοΰ σώ
ματος λουσμένης ή άφοδευούσης γυναικός. Τό αυτά συμβαίνει καί μέ τά
υπνοδωμάτια νεαρών ζευγών, κατά
τους θερινούς ιδία μήνας, δτε τά πα
ράθυρα άφίενται Ανοικτά. Δέν είναι
σπάνιαι καί αί περιπτώσεις παρατηρήσεως Αφοδευουσών γυναικών, έν
δημοσίοις άποχωρητηρίοις, ένθα οί
πάσχοντες άσκοΰν τήν παρατήρησιν
δι’ Αναλόγων τεχνασμάτων. Ή πλέον
συνήθης περίπτωσις δμως είναι ή άπόλαυσις τοΰ ξένου έρωτος ύπό τών
ώς Ανω διαστρόφων τύπων είς τά άλσύλλια καί παραθαλασσίας περιοχάς,
ένθα συχνάζουν τά «έρωτευμένα ζευ
γάρια». Κατά τήν παρακολούθησιν
τών έρωτικών περιπτύξεών των συνή
θως οί ήδονοβλεψίαι αυνανίζονται.
Τά παραρτήματα ’Ασφαλείας, είς τήν
περιφέρειαν τών όποιων κεΐνται άλσύλλια, καθ’ έκάστην σχεδόν, ιδία
κατά τούς θερινούς μήνας, Απασχο

λούνται μέ τούς τοιούτου είδους Ανω
μάλους. Έπισημαίνονται οδτοι καί
καταχωρίζονται είς ειδικά Αρχεία.
Καί μετά τήν έπισήμανσίν των δυσκόλως Απομακρύνονται έκ τών ση
μείων, τά όποια έχουν Ιπιλέξει πρός
παρατήρησιν. Χαρακτηριστικόν τοΰ
ύποστηριζομένου είναι τό γεγονός, δτι δταν έν έτει 1964 κατά τούς θε
ρινούς μήνας ή ’Αστυνομία ένήργει
έκ τοΰ Ζαππείου κήπου, Αθρόας προσαγωγάς υπόπτων πρός έξακρίβωσιν
τής ταυτότητος κλέπτου, δστις έκμεταλλευόμενος τήν έρωτικήν Απσχαύνωσιν τών έρωτικών ζευγαριών, Αφήρει τήν παραπλεύρους τοΰ ζεύγους
κειμένην τσάνταν τής γυναικός (περιέχουσαν πλήν τών τιμαλφών, χρη
μάτων κλπ. καί τό δελτίον ταυτότη
τάς της Ακόμη) , είς προσαγάμενος
κλασσικώς ήδονοβλεψίας, έλεγε, διαμαρτυρόμενος είς τόν έπί κεφαλής
τής έσπερινής περιπολίας Ας) κόν τοΰ
Β ' παρ)τος ’Ασφαλείας. «’Εμείς κύ
ριε Ύπαστυνόμε Ανήκομεν στήν εύγενή τάξιν καί δέν είμαστε σάν αυ
τούς πού μάς χαλάνε τή πιάτσα! ’Ε
μείς βοηθάμε τήν ’Αστυνομία, γιατί
διώχνομε Από δώ τούς υπόπτους τύ
πους καί έκε όνους τούς Ανωμάλους
πού Εκβιάζουν τούς ξένους τουρίστας
κυναίδους. Μά καί τά ζευγάρια δέν
τά ένοχλοΰμεν, γιατί προσέχομε αυ
τά νά μή μάς βλέπουν. "Εχομε καί
μεΐς τό μεράκι μας μή μάς κάνετε να
Αλλάξουμε στέκι!».
Ό ήδονοβλεψίας, έφ’ δσον δέν πά
σχει έξ Αλλων διαστροφών, είναι πρά

γματι τύπος ήσυχος καί φαίνεται πο
λύ άπίθανον νά «έξελιχθή» είς σοβαρότερον τύπον σεξουαλικής παρεκκλίσεως. Ό πάσχουν δμως καί έξ Αλ
λων ψυχοσεξουαλικών συμπλεγμάτων
δυνατόν νά Αποβή λίαν έπικίνδυνος
διά τήν κοινωνίαν. Κατά τήν θόλωσιν τής διανοίας του, προκαλουμένης,
ώς έκ τής Απολαύσεως τών έρωτικών
διαχύσεων τών «Ερωτευμένων», δυνατ
τόν νά έξιχθή καί μέχρις έγκλήματος.
ΙΙάντες Ασφαλώς δέον νά ένθυμοΰνται, όποια συγκίνησις προεκλήθη είς
τήν κοινήν γνώμην, συνταράξασα τό
πανελλήνιον, ή περίπτωσις τοΰ πάσχοντος καί ύπό σαδομαζοχικοΰ συμ
πλέγματος ήδονοβλεψίου Στεφανοπούλου, δστις μετά καταδίκην του είς
θάνατον έξετελέσθη. Ουτος, έν έτει
1953, παρακολουθών παρά τήν παραθαλασσίαν περιοχήν Καβουριού έκ
τίνος συστάδος θάμνων τάς περιπτύ
ξεις έρωτικαΰ ζεύγους, δέν ήρκέσθη
Απλώς είς τήν Απόλαυσιν έξ άποστάσεως τοΰ ξένου έρωτος — ώς πάντοτε
οί ήδονοβλεψίαι πράττουν — Αλλά
κατά μίαν στιγμήν συσκοτίσεως τοΰ
νοΰ του, έπυροβόλησε κατά τών «Ε
ρωτευμένων νέων» διά περιστρόφου,
μέ Αποτέλεσμα τήν έπέλευσιν τοΰ Θα
νάτου είς τόν ένα καί τήν πρόκλησιν
βαρείας σωματικής βλάβης είς τόν
έτερον. Ό ήδονοβλεψίας διά τής ιτα
μής καί προκλητικής συμπεριφοράς
τής παρατηρήσεως γυμνουμένων σω
μάτων ή έρωτικών περιπτύξεων Ετέ
ρων Εμπίπτει είς τάς διατάξεις τοΰ
Αρθρου 361 ΙΙ.Κ . «έξύβρυσις», ώς έργψ έξυβρίζων πρόσωπα δικαιούμενα
νά διαθέτουν τό σώμα των κατ’ έλευθέραν βσύλησιν. Παραβάσεις δμως
τής περιγραφείσης μορφής σπανιώτατα Αγονται Ενώπιον τής δικαιοσύ
νης καί τοΰτο, διότι, ώς διωκομένου
τοΰ έγκλήματος τής έξυβρίσεως κατ’
έγκλησιν, τά θύματα Αποφεύγουν τήν
υποβολήν έγκλήσεως, ώς φοβούμενα
τήν έπέκτασιν τοΰ σκανδάλου, ήν συ
νεπάγεται ή Ακολουθουμένη διαδικα
σία Από τής Επ' αύτοφώρψ συλλήψεως τοΰ δράστου μέχρι τής εισαγω
γής τής ύποθέσεως είς δίκην.
Αύτεπάγγελτος ποινική δίωξις χωρεΐ μόνον συ νωδά τψ Αρθρω 317 II.
Κ. «Διατάραξις Κοινής ήσυχίας»,
άλλ’ ή προβλεπομένη παράβασις εί
ναι πταισμαπική.

___________________________J
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Λαϊκή όρχήστρα καί χορόο σέ χωριό τής Μυτιλήνης.

λ α ϊ κ ο ί

("Εργο Θεοφίλου)

όργανοπαιχτες

Τ οΰ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ

«Γειά σου, καημένε Μπαταρία, τής δοξαριάς τεχνίτη
κ ι’ αφέντη τοβ SioXtoD.
Μέ έσένα Ρούμελη πλατειά τδ στριμωμένο σπίτι
καί ξάγναντο άπδ ψήλωμα τού ολόδροσου ΖυγοΟ.
Γειά σου καημένε Μπαταριά, τρανός εΐν’ δ καημός μου
μά πιό τρανός έσύ.
Μέ τδ βιολί σου ξύπνησες τή λεβεντιά τοΰ κόσμου
κι ή Ρωμιοσύνη, μιά φωτιά, μέσ’ στδ βιολί σου ζή.
Ά πδ τούς μώλους τούς ρηχούς δις τά βαθιά κανάλια
γυμνά, άρμυρά νησιά.
πουλιά τής λιμνοθάλασσας, βοριάαματα, μαϊστράλια,
Γειά σου, καημένε Μπαταρία. Καί σά σβηστής, θ’ άρπάξη
τέτοια φωνή δοξάστε τη καί τέτοια δοξαριά,
μέσ’ ατά τσεγγελωτά
νύχια του τδ βιολί σου άϊτδς καί θά τδ πάη ν' άράξη
στά Μέτσοβα, στις Λιάκουρες, κ ι’ ακόμα πιό ψηλά!».

Μέ τό τραγούδι αύτό δ Παλαμάς πέρασε στήν
ποιητική δόξα ένα άπό τά πρώτα δνόματα στην ερμη
νεία των δημοτικών μας τραγουδιών, τον Μεσολογγίτη
βιολιτζή καί τραγουδιστή Θανάση Μπαταρία. Ή προλογική αύτή παρουσίασι ένός τραγουδιού τού μεγαλύτε
ρου νεοέλληνα ποιητοΰ πού άναφέρεται σ’ έναν όργανοπαίχτη, μάς δίνει τήν δυνατότητα νά συνειδητοποιήσου
με βαθύτερα καί καλύτερα, πόση σημασία είχαν καί έ
χουν οί γνήσιοι καί άληθινοί έρμηνευταί τοΰ δημοτικού
μας τραγουδιού. Γιατί έκεΐνοι έδιναν, δίνουν καί θά έξακολουθούν νά δίνουν, μέ τή φλόγα τοΰ νοΰ καί τής καρ
διάς τους, δλη τήν όμαρφιά καί τό μεγαλείο τών ήχων
πού έναρμονίζονται μέ τήν δημοτική μας ποίησι. Ή λαϊ
κή κομπανία, πού πέρασε μέ τούς μεγάλους τεχνίτες της
στή δόξα καί τήν άθανασία, άποτελείται άπό τέσσερα
κυρίως δργανα: Τό βιολί, τό κλαρίνο, τό σαντούρι καί
τό νταούλι. Τά παλιότερα χρόνια καί πριν διαδοθή κΓ
έπικρατήση τό κλαρίνο, χρησιμοποιούσαν, κάπως ευρύ
τερα, τόν ζουρνά. Οί όμάδες αύτές τών όργανοπαικτών,
πολλοί άπό τούς όποιους δέν ήσαν έπαγγελματίες δργα610

νοπαΐκτες άλλά έξασκούσαν άλλες έργασίες, κυρίως δέ
τοΰ σιδηρουργού, λέγονταν καί ταϊφάδες. «'Έκαστος ταϊ
φάς— γράφει δ Γεώργιος Άναγνωστόπουλος στό περιο
δικό «Λαογραφία» τού 1915—^άποτελείται άπό έν κλαρνέττον (κλαρίνέττον), έν βιολί, έν λαβοΰτον καί έν ντέφι
(ή άλλως νταϊρέ, λέξεις τουρκικαί δηλούσαι τό τύμπανον, δ φωνητικώς μεταβληθέν λέγεται ντούμπανο). Ό
παίζων τό κλαρινέττον θεωρείται προεξάρχων τοΰ ταϊ
φά. Ούτοι λαμβάνουν παρά τοΰ γαμβρού χρηματικόν
πσσόν (δ λαογράφος άναφέρεται σέ ’Ηπειρώτικο γάμο
τού καιρού του), άλλά τήν κυριωτέραν άμοιβήν των
άποτελοΰν τά κεράσματα έκείνων οί όποιοι σέρνουν τόν
χορόν, καί τά όποια ποικίλλουν άναλόγως τής οικονομι
κής καταστάσεως τούτων ή τής ματαιοδοξίας των. Τά
πλείστα κεράσματα γίνονται κατά τόν χορόν τής νύφης
τήν Κυριακήν τής στέψεως, καθ’ δν δλοι οί συγγενείς
φιλοτιμούνται έναμίλλως νά κερώσουν τάληρα καί είκοσάφραγκα έτι, καλύπτοντες τά μέτωπα τών γύφτων
(«κουλνούν κάρτα κι μιντζίτια’ ς τς γύφτ’»),
Πολλοί άπό τούς παλιούς όργανοπαϊχτες ήσαν γύφτοι, σιδεράδες σέ κεφαλοχώρια πού έπαιζαν καί πολύ
καλά, κυρίως καραμούζα καί νταούλι. Κάθε φορά πού
γίνονταν, κάπου έκεί κοντά, πανηγύρι καί γάμος, άφηναν
τούς βοηθούς τους στό σιδεράδικο καί τραβούσαν νά δια
σκεδάζουν τούς χωριανούς πού γλεντούσαν μέ τήν καρ
διά τους σέ κείνο τό μεθυστικό ξεφάντωμα τής χαράς
καί τοΰ κεφιού.
«Οί γύφτοι— έγραφε τό 1938 ό λαογράφος Δημήτης Λουκόπουλος— έκτό: άπό τή σιδεράδικη πού έχουν
άπό άνέκαθεν κληρονομική τους τέχνη, παίζουν καί κα
ραμούζα, νάϊ (αύλό), τούμπανο, ντέφι καί στά τελευ
ταία χρόνια βιολί, κλαρίνο καί λαγούτο. 'Όσο είναι χει
μώνας κάθονται στά σπιτάκια τους καί δουλεύουν τό σί
δερο. Φτάνοντας ή άνοιξι άρχίζουν τά ταξίδια. Οί γύφτοι μοιράζονται σέ ζυγιές - ζυγιές καί σκορπίζουν στά
πανηγύρια. Άκούγοντας ζυγή πρέπει νά φανταστής

I
τουλάχιστον έναν καραμουζάρη καί έναν νταουλτζή.
'Ωστόσο γιά νά είναι τέλεια ή ζυγή, πρέπει νά παίζουν
δυδ μαζί καραμουζαραίοι, δ ένας τους νά βαρή τό σκοπό
μέ τήν πίπιζα κι δ άλλος νά βαστάη τδν ίσο. Έ νφ οί
καραμουζαραίοι παίζουν τήν καραμούζα, δ νταουλτζής
βαρεΐ τδ νταούλι. Σάν τύχη όμως κείνοι νά βαρούν τδ
νάϊ, αύτδς θά παίζη ντέφι, γιατί τδ νταούλι δεν πάει μέ
τδ νάϊ. Ό μεγάλος δ βρόντος του πού ξεκουφαίνει, θά
σκέπαζε τή φωνή του, πού είναι γλυκειά κι Αδύνατη σάν
τή φωνή τής φλογέρας. Αύτά γίνονταν έδώ καί λίγα χρό
νια πριν. Σήμερα δμως άφησαν τά παλιά όργανα κ’ έμα
θαν νά παίζουν βιολιά. Συνταιριάζονται ένα - δυό βιο
λιά, ένα νάϊ, ένα ντέφι ή ένα λαγούτο κ’ έτσι κάνουν
τή ζυγή. Σήμερα βγήκαν ντόπιοι όργανοπαϊχτες. Νέοι
δηλαδή μερακλήδες έμαθαν άλλος τδ κλαρίνο, άλλος τδ
βιολί, άλλος τδ λαγούτο, συνταιριάστηκαν κ ’ έκαναν ζυγιές όργανα, κάθε χωριό τή δική του ζυγή, πού μέ αυτή
νά βγάζη πέρα τδ γλέντι τού πανηγυριού· του».
Στενά δεμένα καί μέ τήν άθάνατη παλληκαριά τού
’21 είναι τά λαϊκά δργανα. Μέ κείνα καί μέ τδ λόγο
τδν ήρωικό, γλεντούσαν οί άγωνισταί τδ θρίαμβό τους
μά κι άλάφρωναν τις πίκρες τους. Μερικές αύθεντικές
μαρτυρίες θά μάς δώσουν δλη τήν δμορφιά καί τδ βάθος
τής λεβεντιάς, έτσι καθώς δενόταν μέ τή λαϊκή μουσική,
πού καί κείνη Αντίλαλος παλληκαριάς ήταν. Ό Κασομούλης στά «Ενθυμήματα Στρατιωτικά» θά μάς περιγράψη ένα γλέντι καί μάλιστα ύστερα άπδ μιά μάχη μέ
τούς Τούρκους, τδν ’Απρίλιο τού 1821, δπου χάθηκαν
πολλοί δικοί μας πολεμισταί. «Διά νά άποφύγωμεν κάθε
συλλογήν καί μελαγχολίαν — γράφει δ Κασομούλης—
καί εις μνημόσυνον τών σφαγέντων άποφασίσαμεν νά
«συμφωνήσωμεν» τά λαλούμενα, δποΰ ήξευρεν νά παίζη
δ καθείς έξ ημών, καί νά δοξάσωμεν τδ Θεό μέ ταΐς ποτήραις». Ό ένας τής συντροφιάς, μάς διευκρινίζει στή
συνέχεια, άνέλαβε νά τραγουδήση, δ άλλος νά παίξη βιο
λί καί κείνος πήρε στά χέρια του τδ μπουζούκι. Καί συ
νεχίζει: «Οί στρατιώται κρασοποτήσαντες, Αλησμόνησαν
τούς σφαγμένους συντρόφους των, καί είχαν παράδειγμα
ήμάς. Άποκουρασθέντες άπδ τήν ευθυμίαν καταθέσαμεν
καί τά δργανα καί έκοιμήθημεν ωσάν εις τδν άλλον κό
σμον».
Ή μαρτυρία τού Κασομούλη είναι συγκλονιστική.
Είναι λίγο μετά άπδ μιά χαμένη μάχη μέ τούς Τούρ
κους. Κι δμως οί "Ελληνες δέν κλείνονται στήν πίκρα
καί στή συλλογή. Ξεφαντώνουν στδ γλέντι σά σέ γάμο
καί σέ πανηγύρι. Γιά νά δείξουν έτσι πιδ περήφανη τήν
Ασύγκριτη μεγαλωσύνη τους.
Ό Δημήτριος Αίνιάν, πολεμιστής στδ ’21, θά μάς
περιγράψη γλέντι στήν Άράχωβα τδν Νοέμβριο τού
1826, λίγο πριν άπδ τή νικηφόρα μάχη τού Καραϊσκάκη,
γλέντι δπου κυριαρχούν καί τά λαϊκά δργανα. ΤΗταν
τά δργανα αύτά τδ Απαραίτητο συμπλήρωμα τού τρα
γουδιού: «Τπήρχεν (εις τδ προαύλιον τής οικίας) πυρά
έπιμήκης, καί είς τάς δύο πλευράς αύτής έσυγυρίζοντο
δύο σφακτά σουβλισμένα καί περιεζωσμένα είς τήν μέσην των έκαστον μέ τδ έξ αύτοΰ κατασκευασθέν σπληνάντερον, πλησίον δέ τών σφακτών καί χαμηλότερον, έπί
έλαφράς Ανθρακιάς, έγυρίζοντο δύο μικρότεραι σούβλα:
έχουσαι περιτυλιγμένον πάντοθεν περί έαυτάς τδ κουκουρέτσιον. Τάς έργασίας αύτάς έκαμνον νέοι στρατιώται "Ελληνες καθήμενοι πλησίον τής πυράς περίρρεόμενοι άπδ ίδρωτα καί στρέφοντες συνεχώς τδ πρόσωπον

πρδς τά όπισθεν διά ν’ άποφεύγωσι τήν μεγάλην θερμό
τητα τής πυράς. Πλησίον τού τοίχου τής οικίας ήσαν έξαπλωμένοι έπί τών χόρτων (διότι ή αυλή έκείνη, ένεκα
τής Απουσίας τών κατοίκων, ήτο καταπράσινος άπδ διά
φορα χόρτα), δέκα έως δώδεκα "Ελληνες στρατιώται,
οίτινες αν καί έξαπλωμένοι κατά γής, έφερον είς τήν
ζώνην των τά πιστόλια καί τδ γιαταγάνι των καί τάς
παλάσκας των άκουμβώντες τάς κεφαλάς των έπί δύο
ή τριών κεραμίδων, τιθεμένων έπί γής άντιστρόφως, καί
έπεχόντων τόπον προσκεφαλαίου. Νέος δέ τις ωραίος
καί ύψηλού Αναστήματος έκάθητο έπάνω είς τδν ήμικρημνισμένον τοίχον τής αύλής καί έπαιζε τδ λιογκάριον
τραγουδών συγχρόνως καί διάφορα ήρωϊκά καί έρωτικά
έπιτόπια άσματα. Ή σκηνή αύτη διήρκει είς αύτήν τήν
κατάστασιν έως ού έψήθησαν τά σφακτά, καί τά έστη
σαν όρθια έπί τού τοίχου τής οικίας, τδ δέ κουκουρέτσιον ώς καί τδ σπληνάντερον, Αφού μετρηθέντα μέ Αρ
χιτεκτονικήν Ακρίβειαν διά ξυλίνου μέτρου, έκόπησαν
εις τόσα ίσα κομμάτια δσα ήσαν καί τά άτομα, έμοιρά(Συνέχεια είς τήν σελίδα 625)
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
I. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
’Α σ τ υ ν ό μ ο υ Β'

(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)
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Η Θ Ε Σ ΙΣ Τ Η Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Σ
ΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΙΣ Τ Ο Ρ Ι

Eic τήν Ελλάδα, κατά τούς ιστορικούς χρόνους, ή γυ
ναίκα δέν έχει τήν αύτήν θέσιν, καθ’ όσον ύφίσταται με
γάλη διαφορά κατά τόν τρόπον τής έκπαιδεύσεως καί τής
άγωγής μεταΕύ των Δωρικαιολικών καί Ίωνικοαττικών φυ
λών, λομθανομένου ύπ’ όψιν ότι μόνον εις τάς Δωρικοαιολικάς φυλάς ή γυναίκα διετήρηοε τήν θέσιν τήν όποιαν
κατεϊχεν καί κατά τούς χρόνους τής Ομηρικής έποχής.
Κατά τήν εποχήν αύτήν, υπάρχουν δύο άντιπροσωπευτικά
κράτη, ήτοι τά κράτη τής Σπάρτης καί των Αθηνών, εις
τά όποια θά έΕετάσωμεν τήν θέσιν τής γυναικός.
Γενικώς, εις τάς Δωρικός φυλάς, καί κυρίως εις τήν
Σπάρτην, τό ένδιαφέρον τού κράτους καί ή προσοχή αύτοϋ
ήτο εις τήν προετοιμασίαν τών κορασίδων ν’ άποκτήσουν
όλα τά ψυχοσωματικά έκεϊνα προσόντα, τά όποια θά κατα
στήσουν σύτάς άΕίας μητέρας καί ίκανάς νά δώσουν εις
τήν πολιτείαν εύρωστα παιδιά.
Είδικώτερον, ή γυναίκα εις τήν Σπάρτην προσομοιάζει
μέ τήν γυναίκα τής έποχής τού Ομήρου, έλάχιστα διαφέ
ρει άπό αύτήν, άπολαμβάνει τιμητικής διακρίσεως, προσ
αγορεύεται Δέσποινα καί έΕομοιοϋται πρός τόν άνδρα, άναμειγνυομένη εις τά κοινά τής πόλεως, γεγονός τό όποιον
ύπήρΕεν άφορμή ειρωνείας τών Σπαρτιατών, ότι ύποβάλλονται ύπό τόν ζυγόν τών γυνοικών των, ό δέ Αριστοτέλης
χαρακτηριστικούς άνοφέρει, ότι: «Αί γυναίκες έβαζαν τόν
Λυκούργον νά κόμη τούς νόμους, ώς έπίσης νά τούς ματαιώνη».
Διαφορά ύπήρχε μεταΕύ τών ύπάνδρων γυναικών, αί ό
ποιοι έφερον μακρόν χιτώνα, έΕερχόμεναι δέ τού οίκου,
έκάλυπτον τό πρόσωπον, ένω, άντιθέτως, αί άνύπανδροι
τοιαϋται παρηκολούθουν έλεύθεραι τούς γυμνικούς άγώνας
καί έλάμβανον κρατικήν άγωγήν.
Αί έγγαμοι γυναίκες ύπεχρεοϋντο νά διαιτώνται εις χω
ριστά διαμερίσματα (τόν γυναικωνίτην) εις τά όποια άπηγορεύετο εις τούς άνδρας νά είαέλθουν, ούδέ ήδύναντο νά
έΕέρχωνται ανευ άδειας τού άνδρός, ό δέ Μένανδρος μάς
γνωρίζει, ότι «διά τήν γυναίκα τό όριον τού σπιτιού είναι
ή αύλάπορτα».
Ή Αθηναία γυναίκα είναι οικοκυρά καί μητέρα, φρον
τίζει διά τήν άνατροφήν καί άγωγήν τών τέκνων της, μεμνρ καί διδάσκει αύτά άνάγνωσιν, γραφήν, μουσικήν, άσχολεϊται μέ τήν μαγειρικήν, τήν πλύσιν, τήν περιποίησιν τών
κατοικίδιων Σώων, εις δέ τάς δημοσίας έμφανίσεις της είναι
ύποχρεωμένη νά σιωπά, μή δυναμένη νά έκφέρη γνώμην εις
τάς ιδιωτικός υποθέσεις τού άνδρός της, έΕ ού καί τό τού
Σοφοκλέους «γυναιΕί κόσμον σιγή φέρει».
6. Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Σ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Υ Σ
ΧΡΟΝΟΥΣ
Ό χριστιανισμός, άπό τήν άρχήν τής έπικρατήσεώς
του, διετέθη έχθρικώς πρός τήν γυναίκα, διότι έβλεπε εις
αύτήν τήν ένσάρκωσιν τής διαφθοράς, τής άκολασίας καί
τών πόσης φύσεως κακών ένστικτων. Τό ορθόν, όμως, εί
ναι, ότι ή χριστιανική εποχή είναι έπαχή τής θείας σωτηρίας
καί άπελευθερώσεως τού άνθρώπου άπό τήν δουλείαν, διδά
σκουσα τήν μεταΕύ τών άνθρώπων ισότητα. Οϋτω, λοιπόν, τό
σάλπισμα τού Θεανθρώπου, μέ τό κήρυγμα αύτού «ούκ ένι
δούλος ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι άρρεν ή θήλυ», έΕύπνησε
τήν γυναίκα, ή όποια διαβλέπει πλέον τόν λυτρωμόν, καί μέ
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πάθος αποδέχεται τό κήρυγμα αύτά, τό όποιον αφύπνισε
τήν ψυχή της καί έδωσεν εις αύτήν τήν άρχήν τής άΕιοποιήσεώς της, διό καί προσπαθεί νά έκφύγη άπό τήν κυριαρ
χίαν καί νά προχωρήση εις νέους πνευματικούς ορίζοντας
τής νέας πορείας της, τήν όποιαν ύπόσχεται ή νέα θρησκεία.
Ή διδασκαλία τού Θεανθρώπου παρέχει εις τήν γυ
ναίκα τήν θρησκευτικήν ισότητα πρός τόν άνδρα καί τήν
άνυψώνει εις τήν θέσιν ή όποια αρμόζει εις αύτήν καί τήν
άπσστσλήν της, έντός τής οικογένειας καί τής κοινωνίας.
Εκείνο όμως τό όποιον πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως,
είναι, ότι καί ή χριστιανική άντίληψις θέλει τήν γυναίκα νά
ύπακούη τόν άνδρα, γεγονός τό όποιον απαιτεί ή οικογε
νειακή πειθαρχία καί γαλήνη.
Πολλοί όμως γυναίκες έφάνηοαν άΕιοι τής δωρηθείσης
πρός αύτάς ισοτιμίας πρός τόν άνδρα καί τής εύνοιας τού
Θεανθρώπου, διότι πολλοί έμαρτύρησαν καί ήγίασαν, όπως
ή Αγία Αικατερίνη, ή Αγία Βαρβάρα καί άλλαι.
Ή γυναίκα διά τής χριστιανικής διδασκαλίας παίρνει
τήν θέσιν της, γίνεται σύντροφος καί βοηθός τού άνδρός,
προωριαμένη ν’ άνακουφίζη καί νά γλυκαίνη τούς πόνους
καί τά βάσανα τής ζωής.
7. Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Κ Α Τ Α Τ Ο Υ Σ Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ
Ή γυναίκα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έΕακολουθεί νά κινητοί περιοριζομένη έντός τού οικογενειακού
περιβάλλοντος, άν καί ή έπικράτησις τού χριστιανισμού έ
δωσεν άφορμήν δράσεως εις όλους τούς τομείς τής νέας
θρησκείας, ήτις τά μέγιστα επηρέασε τάς γυναίκας τής έπο
χής ταύτης, ώστε πολλοί νά περιβάλλωνται τό ίμάτιον τής
μοναχής.
Ή γυναίκα τού Βυζοντίου ένδύεται πολυτελώς, είναι
φιλάρεσκος καί κοσμεί τήν έμφάνισίν της διά κοσμημάτων
καί πολυτίμων λίθων, αί δέ άνήκουσαι εις τήν άνωτέραν
τάΕιν άρέσκονται εις
διασκεδάσεις καί συνανοστροφός.
ΈΕερχομένη δέ τού οίκου, άκολουθεϊται ύπό πλήθους εύνούχων καί δούλων.
Ή βυζαντινή νομοθεσία
έδεχθη τήν έπίδρασιν τού
χριστιανισμού, διό καί καλλιτερεύει τήν θέσιν τής γυναικός
διά διατάΕεων τού οικογενειακού δικαίου, τό όποιον ρυθμί
ζει τάς μεταΕύ τών συζύγων καί τών τέκνων σχέσεις, έν
άντιθέσει πρός τό δημόσιον δίκαιον, διά τού όποιου τά δικσιώματά της είναι περιωρισμένα, μή δυνομένη νά παραστή
ώς μάρτυς κλπ. Πλήν όμως, ή μελέτη τής ιστορίας τής
έποχής έκείνης μάς δίδει σοφή εικόνα τής έπιρροής τών
γυναικών εις τά πεπρωμένα τού Κράτους, πολλοί δέ έ£
αύτών κατέλσβον τόν βυζαντινόν θρόνον, ή άνεδείχθησαν
λόγιαι, μεταΕύ τών όποιων διακρίνομεν τήν Αθηναίδα, τήν
Ειρήνην, τήν Θεοδώραν, τήν Θεοφανώ καί άλλας.
8. Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Κ Α Τ Α Τ Ο Ν Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν Α Κ Α Ι ΤΗΝ
Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ ΙΝ
Ό 9ος καί 10ος αιών είναι λίαν κρίσιμος διά τήν γυ
ναίκα, διότι κατά τήν έποχήν αύτήν παρουσιάζεται καί έΕαπλοΰτοι ό φεουδαρχιαμός, ό όποιος άποβαίνει μοιραίος,
διά τήν γυναίκα καί τοποθετεί αύτήν πάλιν εις τόν ρόλον
τού ύποζυγίου, ή, εις τήν καλλιτέραν περίπτωσιν, «τού έκλεπτυσμένου σκεύους ήδονής·, μέ άποτέλεομα νά χάνη τήν
προσωπικότητά της, νά παραγνωρίζεται ή νά έΕιδανικεύεται
καί έΕυψώνετσι, γεγονότα, άτινα τήν θέτουν εις άμφίβολον
καί άβεβαίον κατάστασιν.
Κατά τήν έποχήν αύτήν, ή γυναίκα τών πτωχών τάΕεων, ούδεμίαν παρουσιάζει διαφοράν μέ τόν άνδρα καί

είναι ίση πρός αυτόν, άφοϋ άμφότεροι στερούνται περιου
σίας καί Ζούν εις κτηνώδη κατάατασιν.
Μετά τόν μεσαίωνα
παρουσιάζεται ή άναγέννησις,
κατά τήν όποιαν άκμάΖει κάθε είδους έκδήλωσις, εις όλους
τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, ήτοι: πνευ
ματική, φιλοσοφική, πολιτική, καλλιτεχνική κλπ. καί είχεν
ώς άμεσον αποτέλεσμα τήν προβολήν τής γυναικός, ή ό
ποια άνοίγει πλέον τήν οικίαν της διά νά περιποιηθή προ
σωπικούς. Είναι ή εποχή πού ή γυναίκα άνέρχεται εις νέους
πνευματικούς όρίΖοντος διά νά άκολουθήαη ό αιών τής
διαφωτίσεως (1 7 1 5 — 1815), ό όποιος άφήνει μέν κατά
βάσιν τόν σκοταδισμόν καί τήν αμφιβολίαν, παραλλήλους δέ
ένισχύει τήν δύναμιν κοί τήν πίστιν τοΰ άνθρώπου διά τήν
συνεχή πρόοδον τής κοινωνίας.
9. Φ Ε Μ ΙΝ ΙΣ Μ Ο Σ
Λ Η Ψ Ε ΙΣ

-

ΣΥΓΧΡΟ ΝΟΙ

Τ Α Σ Ε ΙΣ

Κ Α Ι Α Ν Τ Ι

Φεμινισμόν λέγοντες, έννοούμεν τήν φιλοσοφικήν καί
κοινωνικήν έκείνην θεωρίαν, ή όποια παραδέχεται τήν ισό
τητα των δύο φύλων, ύποστηρίΖει τήν χειραφέτηοιν τής
γυναικός καί τήν έΕίσωοιν αυτής πρός τόν άνδρα, εις τόν
κοινωνικόν, οικονομικόν, άστικόν καί πολιτικόν τομέα, διά
λόγους ήθικής τάΕεως καί πρός βελτίωσιν τής θέσεως τής
κοινωνίας.
Ή θεωρία αύτή ήμποροϋμεν νά ύποοτηρίΖωμεν ότι έχει
τήν πηγήν της εις τήν άρχαιότητα, διότι ό Σωκράτης, ό
Αλκιβιάδης καί άλλοι έθεωρούσαν τήν γυνοίκα ικανήν διά
πάσαν έργασίαν, ώς πρόδρομον όμως τού φεμινισμού δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τόν Πλάτωνα, ό όποιος έπίστευεν ότι τό φαινόμενον τής πνευματικής κατωτερότητος τής
γυναικός είναι κοινωνικόν καί ούχί βιολογικόν.
Ή φιλοσοφίαι τών Κυνικών έδίδασκε, ότι δέν ύπάρχει διαφορά μεταΕύ άνδρός καί γυναικός, οί δέ Στωϊκοί
έδίδασκον τήν ισότητα τών δύο φύλλων διό τής πανθεϊστικής φιλοσοφίας των.
Αλλά καί ότι ό Μέγας Βασίλειος ύπεστήριΖεν, ότι «Αί
φύσεις άνδρός καί γυναικός έπλάσθησαν όμοιαι», ό δέ Γρηγόριος ΝαΖιανΖηνός ομολογεί, ότι ύπάρχει διαφορά μόνον
σώματος καί ούχί φυχής καί πνεύματος.
Βεβαίως, ύπήρΕαν καί πολλοί οϊτινες έναντιώθησαν
εις τά άνωτέρω καί οί όποιοι άνήκουν εις τόν χώρον τών
πνευματικών άνθρώπων καί φιλοσόφων, όπως ό Αριστο
τέλης, όστις ύποστηρίΖει ότι ή γυναίκα πρέπει νά Ζή εις
τήν οικίαν, ύποτασσομένη εις τόν άνδρα, ό Πυθαγόρας όστις
έλεγεν ότι «εις πύρ καί εις γυναίκα έμπεσεϊν ίδιον ύπάρχειν», περισσότερον δέ ούχί κολακευτικώς διά τήν γυναίκα
έΕεφράσθησαν πατέρες τής Εκκλησίας, ό Χρυσόστομος, ό
όποιος γράφει: «Δέν τής έπιτρέπω ούτε νά διδάσκη ούτε
νά όμιλή, διότι μία φορά έδίδαΕε καί κατέστρεψεν». ό δε
Απόστολος Παύλος θεμελιώνει εις τήν παλαιόν καί νέαν
Διαθήκην τήν άρχήν τής ύποταγής τής γυναικός εις τόν
άνδρα, διά τού: «Αί γυναίκες πρέπει νά ύποτάσσονται τοίς
έαυτών άνιδράσιν».
Ή άνάπταΕις όμως τής βιομηχανίας είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άνάγκην περισσοτέρων έργατικών χειρών καί
κατ' άκολουθίαν ύπήρΕεν ή απαρχή τής φεμινιστικής κινήσεως.
Ή πρωτοπορία τής φεμινιστικής κινήσεως άνήκει εις
τάς Γαλλίδας, όταν τό 1789 παρουσιάΖωνται δημοσίως γυ
ναίκες διεκδικούοσι τά δίκαιά των, ή δέ Μαρία Ολυμπία
ντέ ΓκούΖ δημοσιεύει κατά πρώτον τήν δήλωσιν τών δικαιω
μάτων τής γυναικός καί τής πολίτιδος. Εν συνεχεία, κατά
τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, αί γυναίκες τού λαού μαΖί μέ
τούς άνδρας κατεβαίνουν εις τάς διαδηλώσεις, παρίστανται εις τάς συνεδριάσεις τής λέσχης τών Γιακωβίνων, άποδοκιμάΖουν τούς άβούλους έπαναστάτας καί συντείνουν εις
τόν άποκεφαλισμόν τού Λουδοβίκου κοί τής ' Αντουανέττας.
ένώ τό 1830 ιδρύονται λέσχαι γυναικών μέ φεμινιστικός
εκδηλώσεις. Οϋτω, τό 1872 ή Μαρία Ντερέν ιδρύει τήν
ένωσιν « Υπέρ τού Δικαίου τής γυναικός», τό 1880 αί γυ
ναίκες έπιΖητούν τήν έγγραφήν των εις τούς έκλογικούς
κατολόγους, τό 1889 συνήλθε τόν δεύτερον διεθνές συνέδριον τών γυναικών, τό δέ 1891 ιδρύεται εις τό Παρίσι ή
Παγκόσμιος "Ενωσις τών γυναικών, μέ μεγόλην έπιτυχίαν
καί τό 1896 πραγματοποιείται τό τρίτον διεθνές συνέδριον
γυναικών, μέ άποτέλεσμα τό 1910 νά κατατεθή ύπό τοΰ Τό
μος πρότσσις διά τήν παροχήν δικαιώματος ψήφου.

Έ ν συνεχείς τό εν κράτος μετά τόν άλλον παραχω
ρούν δικαίωμα ψήφου εις τήν γυναίκα, ή όποια άποκτά, κατ'
αύτόν τόν τρόπον, ίσα πρός τόν άνδρα δικαιώματα. Τό
1893 παρεχώρησε δικαίωμα ψήφου ή Ν. Ζηλανδία, τό 1905
ή Αύστραλία, τό 1907 ή Νορβηγία, τό 1915 ή Δανία, τό
1917 ή Ρωσσία, τό 1919 ή Αφρική, τό 1920 ή Γερμανία
καί τό 1923 ή 'Αγγλία.
Εις τήν Ελλάδο τά πράγματα άκολουθούν τό παρά
δειγμα τών άλλων λαών, μέ έναρΕιν τό 1868 — 1870, όπου
ή Αιμιλία Κτενά καί ή Καλλιόπη Κεχαγιά διεΕεδίκησαν μέ
κηρύγματα, ή μέν πρώτη τήν ισοτιμίαν εις τήν έργασίσν, ή
δέ δευτέρα τήν ήθικήν καί πνευματικήν χειραφέτηοιν. Τό
1884 ένεγρόφησαν εις τό Πανεπιστήιμιον Αθηνών αί πρώται
Έλληνίδες, τό 1927 παραχωρεϊται εις τήν Ελλάδα δικαίω
μα ψήφου εις τάς δημοτικός έκλσγάς καί τό 1952 εις τάς
βουλευτικός, τό δέ 1953 έΕελέγη εις τήν Θεσσαλονίκην ή
πρώτη Έλληνίς Βουλευτής, Ελένη Σκούρα.
Σήμερον, όλαι αί γυναικείοι οργανώσεις εις τήν χώ
ραν μας εύρίσκοντοι ύπό τήν αιγίδα τής Ελληνικής Ομο
σπονδίας τών Γυναικείων Σωματείων.
10. Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Ε ΙΣ Τ Η Ν Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν ΕΠ Ο Χ Η Ν
Είναι πλέον γνωστόν, ότι ή γυναίκα είναι άπό τούς
σπουδαιότερους κοινωνικούς κοί οικογενειακούς παράγον
τας καί ότι άριθμητικά ύπερβαίνει τό ήμισυ τού πληθυσμού
τής οικουμένης.
Ή κατάλληλος άγωγή καί μόρφωσις τής γυναικός, ή
μετά προσοχής διάπλαοις τοΰ χαρακτήρος, του σώματος
καί τής ψυχής της, άναμφισβητήτως θά έπιδράσουν εις τήν
πρόοδον καί έΕέλιΕιν τής κοινωνίος.
Ούδείς άμφιβάλλει, ότι εις τούς ώμους της φέρει ένα
βαρύ φορτίον, διά τών ποικίλων ύποχρεώσεων καί ε'ιδικώτερον τής οικοκυράς, μητέρας καί τής έργαΖομένης έΕω
τού οίκου. Διότι αί γυναίκες τής έποχής μας έχουν προικισθή μέ όλας τάς πνευματικός ικανότητας διά νά άνταπεΕέλθουν εις τήν σημερινήν κοινωνίαν καί μαΖί μέ τούς άν
δρας αποτελούν τόν άκρογωνιαίον λίθον
τής σημερινής
προόδου. Ούτως, ή χειραφέτησις έπεΕετάθη σιγά - σιγά,
άλλά προοδευτικά, εις όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης
δραστηριότητος μέ άποτέλεσμα εις τάς δημοσίας θέσεις
καί όργανιαμούς δημοσίου καί ιδιωτικού δικαίου νά είσέρχωντσι ένωρίτερον τών συνομηλίκων των άνδρών, διότι οί
τελευταίοι ούτοι ύποχρεοΰνται εις τήν έκπλήρωσιν στρατιω
τικής θητείας. Ραγδαία ύπήρΕεν ή είσοδος τών γυναικών
εις όλα τά δημόσια λειτουργήματα. 'Απέκτησε τό έκλογικόν
δικαίωμα, άνήλθεν εις άνώτερα άΕιώμστα, έπαρουσίασε ρε
γάλας κοτοκτήσεις, χωρίς νά δυνάμεθα νά κρίνωμεν άοφαλώς, άν οί κατακτήσεις αύταί άπέδειΕαν ότι αί γυναίκες
δύνανται νά κρατήσουν καί τό βάρος τού λειτουργήματος
των.
Μία ώλοκληρωμένη γυναίκα, μέ συνείδηοιν τής άποστολής της καί τού προορισμού της, παραδέχεται τήν άνδρικήν ύπεροχήν, δέν άντιμάχεται αύτήν, άλλά τούναντίον
προσπαθεί νά φθάση τούς άνδρός καί νά έΕισωθή μαΖί των,
διότι σήμερον εις όλον τόν πολιτισμένον κόσμον απολαμβά
νει άπολύτου ίσότητος, μέ τόν άνδρα, έν τη οικογένεια δέ
προστατεύεται προνομιακώς έναντι αύτού.
Σήμερον ύπάρχουν γυναίκες πρωθυπουργοί, ώς εις
τήν Ινδίαν, ή Ίντιρα Γκάντι, εις Κεϋλάνην ή Μπανταραναίκε. Υπάρχουν βασίλισσα·, ώς εις Μ. Βρεττανίαν, εις 'Ο λ 
λανδίαν καί Δανίαν. Ύπάρχουν πρεσβευταί ώς ή P O S IT A
S C H W IM E R τής Ούγγαρίας εις Ελβετίαν καί τελευταίως
προήχθη γυναίκα εις τόν βαθμόν τού ναυάρχου εις Η.Π.Α.
Ό λ α τά πανεπιστήμια καί άνώτερα πνευματικά ιδρύ
ματα εις όλας τάς χώρας, καί τάς ύποαναπτύκτους είσέτι,
δέχονται συνεχώς μεγαλύτερον άριθμόν
φοιτητριών, ένώ
πλεϊσται γυναίκες έπιστήμονες, ιατροί, χημικοί, φαρμακο
ποιοί, φιλόλογοι, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, άρχιτέκτονες
κλπ., συμβάλλουν ένεργώς εις τήν πρόοδον καί έΕέλιΕιν τής
κοινωνίας. Ωσαύτως εις Σουηδίαν έχειροτονήθη ίερεύς νεα
ρά γυναίκα καί σέ πολλά κράτη στρατεύονται, προσφέρουσαι οϋτω τάς ύπηρεσίας των.
Εις τήν Ελλάδα ή γυναίκα είσήλθεν εις τήν κοινωνικήν
Ζωήν άθορύβως καί ήθικώς καί ούχί βιβαίως καί άναρχικώς.
(Συνεχίζεται)
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ΠΥΡ!!.. ΓΥΝΗ!!.. ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!!!..
ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ κ. Χ.Σ.
Α ΝΤΙ ΠΡΟ ΛΟΓΟ Υ

10. ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟ Σ: . . .
11. ΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑ: . . .
Χρειάζεται, βέβαια, καί λίγο γέλιο, λίγη άναψυχή 12. ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
στις τόσο δύσκολες καί άγχώδεις ώρες τού αστυνομι
Κ Α Λ Ο Κ Α Ι ΡΙ — Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
κού μας λειτουργήματος. Καί δ έπί δεκαεςαετίαν δλόκλη-ρον (1954— 1970) τακτικώτατος συνεργάτης τών
Σ Κ Η Ν Η 1η ( Εσωτερική - νύχτα)
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» κ. XX., δ όποιος α
πούσιασε τελευταίως γιά να δώση στδ αστυνομικό καί
Τό γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας ΛΗ ’ Αστυνομικού
τδ ευρύτερο κοινό ένα μεγάλο, συγκεντρωμένο έργο, Τμήματος. Στήν είσοδο ταμπέλλα μέ έπιγραγή «Αξιω ματι
διαισθανόμενος σωστά ώς πρός τις προτιμήσεις τών α κός Υπηρεσίας», στό εσωτερικό εικόνα τού Χριστού — στόν
ναγνωστών μας (ιδίως έν δψει πολύ θερμού καλοκαι ανατολικό τοίχο — καί εικόνες στόν δυτικό τοίχο. Στόν βο
ριού τού 1 9 7 4 .. . ) , Ιπανεμφανίζεται στις στήλες μας ρεινό τοίχο, πίσω άπό τόν Αξιωματικό Υπηρεσίας καί α
κριβώς απέναντι άπό τήν είσοδο, μιά ταμπέλλα μέ τό ρητό:
μέ αύτδ τό νέον είδος τής αστυνομικής λογοτεχνίας: « Μ η δ ε ν ί δ ί κ η ν δ ι κ ά σ η ς π ρ ι ν ά μ φ ο ί ν
τόν αστυνομικό μας. . . «Τ η λ ε κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά- μ ύ θ ο ν ά κ ο ύ σ η ς».
φ

θ '».

..

Λίγο γέλιο, λίγη δροσιά, λοιπόν, άπό τών στηλών
μας. Μόνο πού δ άναγνώστης θά πρέπη νά διαβάζη καί
ταυτοχρόνως νά φαντάζεται. . .τηλεκινηματογραφικώς
τά γεγονότα, όπως έξελίσσονται στδ « Π ΰ ρ ! ! . . .
Γ υ ν ή ! ! ... καί Θάλασσα!!:!
...ι-Έ τ σ ι, διαβάζοντας καί φανταζόμενος δτι έχει
καθήσει μπροστά σέ μιά «Τν» («τηλεόρασι», γιά τούς
. . .άμυήτους) ή σέ μιά κινηματογραφική δθόνη, θά
έχη, δ άναγνώστης. διπλό δφελος: Ά φ ' ένός θά τέρπεται καί θά διδάσκεται από τά. . . μυστικά τών «με
γάλων αστυνομικών έπιτυχιών»,, άφ’ Ιτέρου θά δροσίζεται καί θά βλέπη «τηλεκινηματογράφο» χωρίς τις
γνωστές μηχανικές συσκευές, μόνος του, μακρυά από
τούς ένοχλητικούς τρίτους, άκόμα καί από τό κρεββάτι του:
. . .Καί προ παντός χωρίς έξοδα. . .
Εμπρός, λοιπόν: «Έναρξις προβολής!· . . .
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΩ11Α:
1.
2.
3.
4.

5.
<ί.
7.
Ν.
!*.

ΕΝΑΣ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ:. . . Σάν όλους τούς
νέους Ύπαρχιφύλακες Άστυν. Πόλεων. Μέ στολή.
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ: ’Όνομα καί πράγμα:
"Ενας νέος, λαϊκός τύπος, πλασιέ.
ΑΣΠΑΣΙΑ: "Ενας «θεοκόμματος»... Πλούσια,
νέα καί προκλητική, πού «ζεΐ» τήν ζωή της. . .
ΕΛΕΝΑΡΑ: Κοντή, χονδρή, φοβερή γ υ ν α ίκ α ...
Τά «τρυφερόν έτερον ήμισυ» τού Τίλια Μπερπάντη. . .
ΕΝΑΣ ΥΙ1ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Μέ στολή.
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ Α ’ : Μέ στολή,
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ Β ': Μέ στολή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Νέος, λαϊκός τύπος, πλασιέ.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ: Γεροντοκόρη.

"Ενα ρολόι στόν τοίχο δείχνει δέκα ακριβώς τό βράδυ
Στήν θέσι τοΰ Αξιωματικού Υπηρεσίας ένας νέος Ύπορχιφύλακας. "Εχει άνοιχτό τό μεγάλο «Βιβλίο Συμβάν
των» καί γράφει βιαστικά. Σέ λίγο σταματάει καί διαβάζει
αύτά πού έγραψε, πάλι βιαστικά. Ή φωνή του, ψιθυριστή
κάπως, άκούγεται έν τούτοις καθαρά:
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
«Παράγρ. 16: Ανεύρεσις ότάμου έν άφαοία. — Παροχή
πρώτων βοηθειών. "Ωρα 21.40':
• Αναφέρω, ότι ύπό τού Άστυφύλακος Λ Η ' 41 Α Ν Ο ΙΧ Τ Ο Μ Α Τ Η Κλεομβρότου,
τήν 21 ην ώραν τής σήμερον,
21.7.1973, άνευρέθη έν άφαοία, έξωθι τού έπί τής οδού
Κοπάνου άριθ. 38 μοναχικού οικιακού, ό Μ Π Ε Ρ Μ Π Α Ν Τ Η Σ
Ή λιος τού Αντωνίου καί τής Καλλιόπης, έτών 29, ιδιω
τικός ύπάλληλος, καταγόμενος έκ τοΰ χωρίου Σκαλούλα
Δωρίδος, μόνιμος κάτοικος τής ήμετέρας περιφέρειας καί
έπί τής οδού Κοπάνου 38. Ούτος έφερε πολλαπλός άμυχάς εις τό πρόσωπον καί τάς χεϊρας. Είδοποιήθη πάραυτα
ό Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, άσθενοφόρον όχημα τοΰ ό
ποιου παρέλαβε τούτον περί ώραν 21.15' καί τόν μετέφερεν εις κλινικήν «Προφήτης Ήλίας». Αίτια καί δράσται δέν
έγνώσθησαν μέχρι στιγμής. Έπελήφθην προανοκρίσεως καί
συμπληρωματικώς θέλω
έπανέλθει διά τού παρόντος βι
βλίου» . . .
(Σταματάει γιά λίγο σκεφτικός καί φαίνεται νά ξαναδιαβάζη τό κείμενο πολύ ούνταμα. Ύστερα ψιθυρίζει π ά λ ι):
— «Καλό είναι! ..
«Τό
λ α κ ω ν ί ζ ε ι ν
έστ ί
φ ι λ ο σ ο φ ε ί ν», όπως λέει καί ό κ. Διοικητής . . .
Υπογραφή νά βάλω μόνο καί νά φύγω! . . Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ
Ε Ξ Υ Π Ν Ο Υ Λ Η Σ , Ύπαρχιφύλοξ Λ Η ' 4».
(Γράφει τό όνομά του καί συνεχίζει, ένω σηκώνεται πάν
τοτε βιαστικός) :
— Α! Νά βάλω καί «Εύρ.» καί, δέν βαρυέοαι, τό εύρετηριάζω όταν έπιστρέψω! . . Δέν πιστεύω νά τό δή ό κ.
Διοικητής νυχτιάτικα καί νά μοΰ τό κοκκινίση! . . (Κλείνει
βιαστικά τό βιβλίο, χτυπάει τό κουδούνι καί παρουσιάζεται
ό Αστυφύλακας τής ύπηρεσίας).
' Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς
(Έ νψ χαιρετάει, σέ στάσι προσοχής):
— Διατάξτε, κύριε Ύπαρχιφύλαξ! . .
Ύ π ο ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς :
(Πολύ βιαστικός καί παίρνοντας τό καπέλλο του):
— Τόν Ανοιχτομάτη θέλω! Φώναξέ τον γρήγορα!!

Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς
— Μάλιστα! . .
(Φεύγει βιαστικός καί άκούγεται πού φωνάζει τόν συν
άδελφό του. Λίγες στιγμές καί παρουσιάζεται εκείνος).
Αστυφ.

Α ν ο ι χ τ ο μ ά τ η ς

μπροστά: Κύμα διαμαρτυριών άπό τούς δρθιους γιά τόν όδηγά,
στόν 'Γπαρχιφύλακα.. . Μά έκεϊνος βλέπει δτι δέν έπαθε τ ί
ποτα κανένας, κυττάζει έξω, πείθεται δτι βρίσκεται κοντά στήν
κλινική, καί λέει στόν δδηγό νά τού άνοιξη. ’Ανοίγει ή πρότα
καί έξαφανίζεται τρέχσντας στήν πρώτη π ά ρ ο δ ο .,.).

Σ Κ Η Ν Η (3η (έσωτερική — νύχτα)
( Ό Ύπαρχιφύλακας άνεβαίνει τρέχοντος τά σκαλοπάτια
Ύ πα ρ χι φ ύ λ α κ α ς
τής κλινικής. Στόν πρώτο όροφο— στόν διάδρομο — συναν
— Παιδί μου, δέν μπόρεσες νά πάρης καμμιά πληρο τάει μιά όμορφη καί «στρουμπουλή» νοσοκόμα).
φορία μ' αύτόν τόν άνθρωπο, Κανένας δέν ύπήρχε έκεϊ
Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
κοντά;
— Μ έ ουγχωρεϊτε δεσποινίς! . . . Θέλω τόν κ. Μπερμπάν
Α ν ο ι χ τ ο μ ά τ η ς
τη, τόν Ή λία Μπερμπάντη πού έφερε τό Πρώτων Βοηθειών
— Κανένας, κύριε Προϊστάμενε. Τό σπίτι του ήταν σκο γύρω στις έννηάμιση! . . Πού τόν έχετε; . .
τεινό, γείτονες δέν υπάρχουν. . . Μάρτυρες πουθενά!..
Ν ο σ ο κ ό μ α
Από -πειστήρια έγκλήματος», μόνον μιά άνθοδέσμη κΓ αύ(Χαμογελώντας καί μέ ν ά ζ ι):
τή κατακερματισμένη!!.
Μυστήριο, μά τόν Θ ε ό !.., ένα
— Στόν θάλαμο οκτώ, αριστερά όπως πάτε, κύριε..
μυστήριο. . . πού. . .
Αστυνόμε!
Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς .
Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Τόν διακόπτει, προτείνοντας τό σημειωματάριό τ ο υ ):
(Μπαίνοντας
βιαστικά στόν θάλαμο καί βλέποντας ένα
— Καλά, καλά! . . Πάρε τό σημειωματάριό σου καί άνέφερε στόν κύριο Ύπαστυνάμο άτι φεύγω! Πές του νά κάμη «πράγμα» κουκλουλωμένο μέ έπιδέσμους. Μονολογεί κατά
γρήγορα, γιατί περιμένουν όλοι αύτοί άπ' έΕω νά τούς έΕε- πληκτος) :
— Ν ό το ς !.. Αυτός πρέπει νά ε ίν α ι!!..
τά σ η !.. Θέλουν νά ύποβάλλουν καί μηνύσεις!..
(Προχωρεί πρός τό μέρος του καί παρατηρεί καλά μιά
(Φαίνονται μερικά άνμπόμονα άτομα πού κυττάζουν άπό
τήν είσοδο τού γραφείου. Ό Ύπαρχιφύλακας βγαίνει βια χοντρογυναίκα μέ μπράτσα. . . Καμπαφλή, (τήν Ε Λ Ε Ν Α Ρ Α )
στικός, ένώ στό γραφείο μπαίνει— βιαστικός έπίσης — ό πού κάθεται κοντά του. Σκέπτεται όπως πλησιάζει, έ ν ώ
φωνή
«μεταφράζει»:
Ύποστυνόμος, πού συνοδεύεται άπό δύο «τύπους» Στό χέ μ ι ά
ΑΦ Η ΓΗ ΤΗ Σ (φωνή)
ρια του κρατάει δύο καταθέσεις).
— Διαταγάς, κύριε Προϊστάμενε! . .

Ύ π ο σ τ υ ν ό μ ο ς
(Πρός εκείνους πού περιμένουν):
— Έ να λεπτό, παρακαλώ. . . Τελειώνω μέ τούς κυρίους
καί θά σάς ακούσω όμέσως!
(Πρός τούς δύο «τύπους» καί άφήνοντας τις καταθέσεις
στό γραφείο) :
— Ελάτε σύντομα, έλότε! . . Υπογράψτε καί φύγετε! . .
Φτηνά τήν γλυτώνετε γι' απόψε! . .
Σ Κ Η Ν Η 2α (έΕωτερική — νύχτα)
( Έ ν α λεωφορείο πού κινείται στήν οδόν Πατησίων, μέ
κατεύθυνσι πρός τό τέρμα. Επιβάτες πολλοί καί άνάμεσό
τους ό Ύπαρχιφύλακας, πού κυτάζει τό ρολόγι του καί
φαίνεται ν' άδημονή για τήν μικρή ταχύτητα τού λεωφορείου.
Στό πρόσωπό του άγωνία. . . Σκέφτεται όπως προχωρεί τό
λεωφορείο, έ ν ώ
μ ιά
φωνή
«μεταφράζει»
τι ς
σ κ έ ψ ε ι ς
του)...
ΑΦ Η ΓΗΤΗ Σ (φωνή):

*— Πυκνό τό μυστήριο! Χάος άνείπω το!!.. ΓΙώς;! Πόθεν;!
Διά τίνα λόγον!; Βρέ τόν καημένο τόν Μπερμπάντη!! Καί χθες
γιόρταζε! ! ! ..
»’Αργά είναι καί δέν πρέπει ν’ άνησυχήσω τούς άρρώοτους
τέτοια ώ ρ α ... ’Αλλά δέν μπορώ νά κάνω διαφ ορετικά... Ή
«’Επιστημονική Άνακριτική» λέει, γ ι’ αύτές τις περιπτώσεις,
δτι χρειάζεται «Κεραυνοβόλος δρά σ ις!» ... Λέει δτι « . . . οί
προανακριτικοί ύπάλληλοι π ρ έπ ει'νά ένεργούν κεραυνοβολώ;,
μεθσδικώς καί μέ σύνεσιν εάν επιθυμούν νά έπιτύχουν τού σκο
πού τω ν! . . . "Εμψυχα καί άψυχα άντικείμενα, τότε μόνον δμιλούν τήν γλώσσαν τής άληθείας. . .». "Αντε κύριε όδηγέ, πάτα
καί λίγο τό γκάζι σου!.. ”Αν ά ρ γ ή σ ω ..., δν άργήσω μπορεί
«ή δίνη τών συμπτώσεων» νά μοΰ δώση άλλο δρόμο καί νά
παραπλανηθώ!., νά περιπλακώ !!. . . Καί σύ ξανθογάλανη, μ'
αύτές τις άναιδέστατες γάμπες πού έχεις βάλει τόσο προκλη
τικά τή μιά έπάνω στήν άλλη, παψε νά μέ κυττάζεις έτσ ι!..
Μέ στολή δέν μπορώ ούτε νά σού χαμογελάσω!. . Ούτε καί νά
σού δώσω νά καταλάβης τ ίπ ο τ α ! ! ..» ...
( Ό φακός δείχνει έναν άληθινό ξανθογάλανο πειρασμό, πού
κάθεται μέ τό ένα πόδι πάνω στό άλλο στό πρώτο πλαϊνό κά
θισμα καί κυττάζει προκλητικά τόν Ύπαρχιφύλακα. Τήν στι
γμή έκείνη δ όδηγός πατάει άπότομα φρένο— γιά ν’ άποφύγη
σύγκρουσι μέ μιά μοτοσυκλέττα—καί οί έπιβάτες πέφτουν

-—«ΚΓ αύτή έδώ πρέπει νά είναι δ δράστης!.. Χ χ ... 'Ο
πωσδήποτε αύτή τόν τσαλάκωσε έτσι!! ’Αλλά γιατί μέ κυττάζει άγρια καί σταυρώνει τά χέρια της;
(Κοντοστέκεται γιά λίγο ,όπως έκείνη σταυρώνει τό χέ
ρια της καί τόν άγριοκυττάζει. Ύστερα προχωρεί άποφασιστικά, καί ή φ ω ν ή
« μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι »
πάλι) :

— «Χμ.!! Χμ!! Δέν θά ξέρει φαίνεται δτι έγώ δέν τά λο
γαριάζω κάτι τ έ τ ο ια !!...» .
(Τόν πλησιάζει κυττάζοντας έπιτιμητικό τήν
γυναίκα.
Έκείνη χαμηλώνει τό βλέμμα της, λείνει τό «σταύρωμα»
τών χεριών καί πιάνει στοργικά ένα «κομμάτι» άπό τό χέρι
τού θύματος, τό μοναδικό — δάκτυλα καί έλάχιστο καρπό —
που βρίσκεται έΕω από τούς έπιδέσμους).

Έ λ ε ν ό ρ ο
(Σκύβοντας στό κεφάλι τού άνδρός της. Μ έ τρυφερότη
τα) :
— Χρυσό μου, πάψε τώρα νά βογγάς! . . Ολα θά πάνε
καλά! . . Θά γίνης γρήγορα πολύ καλά, καί τότε! ! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(Μ έ τό πρόσωπο μόνον έΕω άπό τούς έπιδέσμους. Κυττάζει μέ βλέμμα. .. άνόλατο τόν Ύπαρχιφύλακα, κυττάζει
καί τήν γυναίκα του καί τής χαμογελάει μελιστάλακτα. "Υ 
στερα, μέ φωνή πού μόλις άκούγεται) :
— Ναί, μωρό μου! . . Δέν έχω τίποτα! . Θό γίνω καλά,
καί τότε! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(ΠαραΕενεμένος γιά τις τρυφερότητες τού ζευγαριού) :
— Μπορώ νά σάς διακόψω; . . . Καλησπέρα σας. πρώτα
— πρώ τα... (Πρός τό θύμα):
— Εσείς είστε ό κύριος Ή λιο ς Μπερμπάντης; . . .
Έ λ ε ν ά ρ α
(Πολύ. . . ύποχρεωτικά):
— Μάλιστα, κύριε. . . Αστυνόμε μου! ! . . Αύτός είναι ο
άνδρούλης μου!, ό λατρεμένος μου, ό κουβαλητής μου!!
Αύτό είναι τό πουλάκι μου! ! ! . . Γιά δήτε πώς τόν κάνανε
οί άφιλότιμοι, οί παληανθρώποι, κύριε. . Αστυνόμε μου! ! !
. . . (Ψ ευτοκλαίει). . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Σκέφτεται μέ τό μάτια μισόκλειστα. παροτηρώντας πότε

Γνώρισμα των καινοφανών εικαστικών τεχνών είναι ή καταστροφή τής μορφής
καί δ κατακερματισμός τού δλου Αντικειμένου. Ήμοιρφή καί ή είκών τών αισθητών
νων ούδ’ αύτοϋ τούτου τοϋ Ανθρώπου ώς αισθητού Αντικειμένου έχουν έξοστρακισθή
φωτογραφίας μας έπΑνω καί είς τήν Απέναντι σελίδα χαρακτηριστικΑ έργα τοΟ
ΠΑμπλο ΠικΑσσο.

σιν» της αισθητικής (τοΰ ωραίου) καί τήν «αίσθητικοιποίησιν» του μή αισθητικού (τοϋ δυσμόρφου, του άσχήμου).
Έ ν τή τέχνη ώς γνωστόν έκφράζεται ό ψυ
χικός κόσμος τοΰ καλλιτέχνου καί έξωτερικεύεται κατ’ ουσίαν ό ίδιος δ καλλιτέχνης ώς άνθρω
πος. Έξωτερικευόμενος ουτω πως δ καλλιτέχνης
διαδηλοΐ καί έκφράζει άφ’ ένδς τήν καταστρο
φικήν του τάσιν καί άφ’ έτέρσυ τήν διάσπασιν
τοΰ έαυτσΰ του. 'Γπεσημάνθη ήδη δτι ή ψυχή τοΰ
συγχρόνου άνθρώπου λόγψ τών πολλλαπλών ψυχσπαιθολογικών διαταράξεων έχει χάσει τήν ένιαίαν αρμονικήν μορφήν της, τήν άρτιωμένην
ύπάστασιν, είναι διεσπασμένη καί άποδιωργανωμένη. 'Ο έντελεχειακδς παράγων δέν συνέχει
πλέον τό δλαν. Ή τοιαύτη ψυχική κατάστασις έξωτερικεύεται κατά ποικίλους τρόπους καί έν τή
τέχνη.
Σημαίνει δέ ή τοιαύτη τέχνη Ιπίσης, δτι δ ζω

τών αισθητών Αντικειμένων
Αντικειμένων μή έξαιρουμέΑπδ τήν τέχνην. Εις τΑς
γνωστού 'Ισπανού ζωγρΑφου

γραφίζουν άνεικονικώς καλλιτέχνης άρνεΐται τδν
κόσμον, ώς έχει δοθή. Τδ φαινόμενον τούτο άποτελεϊ τδ ψυχοπαιθολογικδν σύμπτουμα τοΰ άρνητισμοΰ ένυπάρχον είς ώρισιμένα ψυχικάς παθή
σεις καί άνευρίσκεται είς τά ζιογραφικά καλλιτεχνήματα τών σχιζοφρενικών, οίτινες προβάλλοντες τδν ίδιον έαυτόν τουν άπεικονίζουν καί τδν
Ιξω κόσμον ώς είναι δ έσωτερικός των κόσμος,
δηλαδή διεσπαρμένος, δύσμορφος, άμορφος, άνεικονικός. “Εχει άλλως τε έπαρκώς τονισθή ή μορφολογική συγγένεια, έπίσης ή δμοιότης καί άντιστοιχΐα τοΰ περιεχομένου τών καινοφανών άντιφυσιοκρατικών μορφών τής τέχνης πρδς τήν τέ
χνην τών σχιζοφρενικών, τών πρωτογόνων λαών
καί τής παιδικής τεχνοτροπίας .
Ή σύγχρονος καινότυπος καί πολυδαίδαλος
εικαστική τέχνη δέν έκφράζει ούδέν είδος πραγματικότητος έχσύσης σαφή τήν σημασίαν καί τδ
νόημα. Διά τοΰτο δέν δημιουργείται μεταξύ τοΰ
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τόν ένα καί πόφε τόν άλλον, ένώ ή φ ω ν ή
φράζει»
πάλι t ic σκέψεις τ ο υ ):
ΑΦ Η ΓΗ Τ Η Σ

— «Αστυνόμε» ή μία, «Αστυνόμε»
αότό! ! .. Μέ τά καλό! ! ! . . .

Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

«μετα

ή άλλη ! ! .. Καλά αημάδ'.

— Ναι! Καί λοιπόν;
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
— Έ !

Εγώ κάηκα! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(ΚυττάΖει ατήν πόρτα, πού άνοίγει σιγά καί προβάλλει
Φαίνεται όμως στι έκαμα λάθος. . Καί είναι τό δεύτερο
λάθος πού κάνω έδώ καί ένα μήνα, πού βγήκα άπό τή Σχο κλεφτά ή μορφή τής Έλενάρας. Αγριεύει όπως τήν βλέπει,
λή! .. . Δέν είναι αύτή ό δράστης! ! ! . . . Δέν μπορεί νά καί έκείνη κλείνει σύντομα τήν πόρτα πίσω της. Στόν Μπερ
μπάντη, άφηρημένος) :
είναι! ! ! Τότε; ! . . . » .
— Κάηκες είπες; Π ώ ς ;!.. Από τ ί;!! Από γκαΖιέρα,
(Διακόπτει τις σκέψεις του — καί τόν κάνει νά ταραχθη —
ή άγρια φωνή τού Μπερμπάντη) :
μήπως; ! ! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(Χαμογελάει πικραμένος γιά τ ή . . . στενοκεφαλιά τού
(Πρός τήν γυναίκα του καί πολύ επιτακτικά):
Ύπαρχιφύλακα):
— Πήγαινε έΕω τ ώ ρ α !!.. Ή ρ θ ε ή Α ρ χ ή ! ! . . .
— "Οχι, αγαπητέ μου! ! . Τί λέτε τώρα! ! ΚΓ άπό τά τρία
( Η γυναίκα οπισθοχωρεί κυττάΖοντας μέ τρόμο τόν Υπαρχιφύλακα. Ρίχνει ύστερα μιά ματιά γεμάτη στοργή καί κα κάηκα! ! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς :
ί λωσύνη στόν άντρα της καί βγαίνει άπό τόν θάλαμο)
(
Ανασηκώνεται
καί κάθεται πιό κοντό του. Μ έ πολύ ένΥ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
διαφέρον, ένώ βγάΖει τό στυλό του κι' άρχίΖει νά σημειώνη
(Κάθεται ατό κρεββότι τού Μπερμπάντη — έλλείψει κα
στα «χαρτιά» τ ο υ ):
ρέκλας— καί τόν ρωτάει.,
αιφνιδιαστικά):
— Τί λέτε κύριε! . . ΚΓ άπό τά τρ ία !!. . Πώς έγινε τό
-----Τί έγινε; ! . . . Τί έποθες;! . . . Ποιοι; !! ! . .
δυστύχημα;!. .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
— Μικροπράγματα, κύριε. . . Αστυνόμε μου! . . Τίποτα! . .
— Πώς νά γίνη κύρ Αστυνόμε μου! . . Νά, όπως γίνον
ται πολλά απίθανα πράγματα, σέ τούτο τόν μάταιο κόσμο! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς .
(Κάνει ν' άνασηκωθή,
άφήνει όμως ένα σπαρακτικό
(Πολύ παράΕενος):
— Δηλαδή; Πώς τίποτα, αφού βρίσκεσαι σ' αύτό τό χάλι;!.. « Ωχ!» καί Εαναπέφτει φαρδύς - πλατύς ατό κρεθθάτι του.
ΣυνεχίΖει):
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
-"Ω χ !!
Ω χ ! ! "Ω χ !! . .
(Πετάγεται άπό τις «σουβλιές» πού νοιώθει ο όλο του
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
τό κορμί) :
( Απορροφημένος στό νά γράφ η):
— Ωχ! ! . . Τί τά θές, κύριε Αστυνόμε μου τώρα, καί τά
— Προχώρα! ! . .
άνασκαλεύεις! ! . . Ψιλοπράγματα,
σοΰ λέω! . . "Ω χ !! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
Ω χ !!!..
-Ω χ !!
Α χχχχ!! " Α χ ! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Γράφοντας πάντοτε — στήν πραγματικότητα διατυπώνει
(Τό κυττάΖει δύσπιστα καί σκέφτεται. . . Τις σκέψεις του
τήν έρώτησι έπάνω στήν "Εκθεσι τοϋ μάρτυρος») :
μάς τις δίνει πάλι ή φ ω ν ή : )
— ΚΓ ύστερα; . .
ΑΦ Η ΓΗΤΗ Σ
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
— «Λέν πρέπει νά χώνω κ α ιρ ό ... Μπορεί τούτος νά θελει
— Α χχχ!! Τί σουβλιές είναι αυτές, Θεέ μ ο υ ! ! ! . .
νά μέ καθυστερήση, γιά νά συγκάλυψη ποιάς ξέρει ποιά συν
(Σωπαίνει τά βογγητά).
—
ταρακτική δπόθεαι!!. . "Αν αργήσω, μπορεί νά μοΟ ξεφύγουν
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
οί πραγματικοί δράστες
(Σταματάει τό γράψιμο καί τόν κυττάΖει έρωτηματικά) :
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
— Περιμένω! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(ΤινάΖει τό κεφάλι του καί τού όπευθύνεται αύστηρά):
— Βγαίνω άπό τήν Εταιρία, κύρ - Αστυνόμε μου, ώρα
— Κ ύ ρ ιε!!.
Σάς έρωτώ: Ποιος ή ποιοι σάς έκακοποίηέντεκα. . .
σ α ν ;! ! . .
(Ή σκηνή σβήνει σιγά - σιγά καί παραχωρεί τήν θέαι της
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
στις έπόμενες «αφηγηματικές» . . .).
(Αύστηρά καί κοφ τά):
Σ Κ Η Ν Η 4η (έΕωτερική - ήμέρα, σχεδόν μεσημέρι)
— Κ α ν ε ίς !! . .
( Ένα μέγαρο μέ γραφεία.
Από τήν έΕαδο βγαίνει ό
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Μαλακώνει καί κουνάει μπροστά του τήν « Έκθεσι ΈΕε- Μπερμπάντης, βιαστικός καί φουριόΖος, μέ κοντομάνικο ύποκάμισο καί κρατώντας ένα χαρτοφύλακα. Περπατάει βια
τάσεως μάρτυρος», πού έχει γιά τήν κατάθεσί του) :
— Κύριε, ήλθα γιά νά σάς πάρω κατάθεσί!!
Αφήστε στικά, σχεδόν τρέχοντος, βγάΖοντας τό μαντήλι του και
σφουγγίζοντας τόν ιδρώτα του. Ανάμεσα στό πλήθος, πού
λοιπόν τ' άστεϊα καί πέστε μου τί έγινε! ! . .
κινείται στούς δρόμους, νά κι' ένας γνωστός τ ο υ !). .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
Ο
“Ενας
(γνωστός του)
. . ( Αναστενάζοντας):
— Η λ ία ... ' Η λ ία ! ! . . Τί μοΰ γίνεσαι, βρέ θηρίο!!
— Καλά, κύριε Αστυνόμε! . . Θά σάς πω τί έγινε. . .
(Σταματούν καί δίνουν τά χέρια μέ οικειότητα).
Αλλά. . . δέν θέλω νά γίνη λόγος! . . Νά μείνη μεταΕύ μας,
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
έ; . .
Βρέ τό Λεωνίδα! Βρέ τό Λεωνιδάκιιιιιι! ! Τί μου γίνε
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
σαι; Καλά; ' . .
— Καλά. . . Θά δώ καί όναλόγως θά πράΕω! . . "Αν γίνε
Ό
" Εν ας
( Λ ε ω ν ί δ α ς )
ται, δηλαδή, έχεις τόν λόγο μου ότι δέν θά κοινολογηθή τό
(Βλέποντας τόν Μπερμπάντη πού φεύγει, φουριόΖος ό
δράμα σου. . ,
πως πάντα)·
Μπερ μ πά ντ ης
— Σταοου βρε παιδί! ! . . Έ λα να πιούμε μια μπύρα, γ ύ
( Αναστενάζοντας β αρειά):
νά Εεϊδρώσουμε καί νά τά πούμε λιγάκι! ! ! . . Τί τρέχεις
— Έ χετε άκούσει, κύριε. . . Αστυνόμε μου, ότι τά τρία έτσι! ! ! .
κοκά πού φοβήθηκε ό όνδρας άπό καταβολής κόσμου, είναι
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
«Πϋρ!
Γυνή!
καί
Θάλασσα!!»;...
(Φεύγοντας βιαστικά καί κουνώντας τό χέρι _ου)

- Γ ε ιά οου, Λεωνιδάκι! ! . . Δεν έχω κ α ιρ ό ·'..
Αλλη
φ ο ρ ά !'! Πρέπει νά πάρω παραγγελίες, γιατί έχω μεγάλες
άφραγκίες! ! . . Γειά οου! ! .
(Χάνεται μέσα στα πλήθος) . .
Σ Κ Η Ν Η 5η (έσωτερική - ημέρα)
(Μιά μικρή πλατεία. Κόσμος πολύς κάτω άπό τά δέν
τρα, άπό τις σκηνές των καφενείων. Ζέστη φοβερή. . Φαί
νεται κΓ ό Μπερμπάντης πολύ έΕουθενωιμένος άπό τή Ζέστη
καί τόν Ποδαρόδρομο, πού έρχεται καί πέφτει βαρύς σέ μιά
καρέκλα).
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(Πρός ένα γκαρσόνι καί σφουγγίζοντας τόν ίδρωτα του) :
— Γκαρσόν! ! Γκαρσόν! ! Μιά γκαΖόΖα καί νερά! . . . Ν ε
ρό!, πολύ νερ ό !!! Καί γρήγορα σέ παρακαλώ, γιατί βιάΖομαι I I
(Τό γκαρσόνι τόν κυττάΖει μέ απάθεια καί φεύγει μέ βή
μα. . . χελώνας. . . Λίγες στιγμές, καί ό Μπερμπάντης βλέ
πει μιά γνωστή του, γεροντοκόρη, νά κάθεται μόνη πιό κά
τω. Σηκώνεται καί τρικλίΖοντας
σχεδόν πηγαίνει κοντά
της. Πρός τήν γεροντοκόρη, πού διαβάΖει — μέ γυαλιά —
κάποιο περιοδικό καί είναι ντυμένη πολύ «σεμνά»):
— Εύφροσύνη μου!! Εύφροσυνάκι μο υ !!! Τί μου γίνεσαι,
βρέ ψυχή;! ! ! . .
(Πέφτει σ' ένα κάθισμα δίπλα της).
Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η
(Σηκώνοντας άργά τό κεφάλι της) :
— Χαίρετε, κύριε Ή λία! . . . Μά, τί χάλια είναι αύτά κα
λέ, μέ όλους έσάς τούς ά ν δ ρ ε ς !!.. Χάθηκε ένα σακκάκι
νά ρίχνετε έπάνω σας; . .
(ΚυττάΖει μέ. . . άηδία τά τριχωτά μπράτσα τού Μπερμ π ό τη ).. .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
— Α ς τα αύτά, Φροσυνάκι μου, καί πές μου τί έγινε
μ έκεϊνες τις προσφορές! ! . . Θά πάρετε τίποτα κΓ άπό
τά δικά μας Ζαχαρωτά; Είναι πρώτης τάΕεως, όπως σού
είπα, καί οί τιμές των καλές! ! . . . Τις πρόσεΕες τις τιμές;
Έγινε τίποτα; . . .
Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η
(Βαρυεοτημένα) :
— Δέν βρήκα καιρό, κύριε Μπερμπάντη, γιά νά μιλήσω
στούς έταίρους. . . Θά τούς μιλήσω όμως τό άπόγευμα, καί
έλπίΖω κάτι νά δεχθούν
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς

κόμματο» στό βολάν (τήν Ασπασία). Ανοίγει ή πόρτα τού
αύτοκινήτου καί, προβάλλοντος ό «θεοκόμματος» μέ όλη του
τή μεγαλοπρέπεια, ό Μ περμπάντης... πνίγεται
άπό τή
σταγόνα τού νερού, καί τό ποτήρι τού πέφτει καί σπάει. . .
Η γεροντοκόρη βλέπει μόνον τό «πνίΕιιμο» τού Μπερμπάντη,
τό σπάσιμο τού ποτηριού καί τίποτα άλλο. . . Σηκώνεται
τότε τρομαγμένη καί τόν κτυπάει στήν πλάτη γιά νά συνέλθ η .. .).
Σ Κ Η Ν Η 6η (έσωτερική - νύχτα)
( Η ίδια μέ τήν ύπ' άριθ. 3, δηλαδή στήν κλινική. Ο
Υπαρχιφύλακας σημειώνει κάτι άκόμα καί σταματάει. Ό
φακός δείχνει ότι έλάχιστα, άπό όσα είπε ό Μπερμπάντης,
έχουν γραφή στήν «Έκθεοι μάρτυρος» . .).
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς :
— Λοιπόν;
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
( Η φωνή του φανερώνει συνέχεια τής άφηγήσεως. Δ υ 
νατά κάπω ς):
— Τό δεύτερο συνθετικό τής φοβερής τριάδας, κύριε. .
Αστυνόμε μου! ! ! . . Ή «γυνή»! ! ! . . «Πύρ!», λοιπόν, ή
τρομερή κάψα πού έκανε σήμερα, καί «Γυνή!» έκεϊνος ό
θεοκόμματος! ! ! . . Εκείνος ό πασάς! ! . . "Ιιιιιιι! ! ! . . Τί
κορίτσαρος, Παναγία μου! ! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Μ έ πανικό) :
— Σούτ! ! . . Σσσσσσ! ! ! . . Μ άς άκοΰνε κΓ οί άλλοι άρ
ρωστοι ! ! . . " Ε λ α ! Προχώρα σύντομα σού είπα!! Αύτά πού
μοΰς λές τόση ώρα, δέν μπορώ νά τά γράψω έδώ μέσα,
στήν έκθεοι! ! . . Τήν ούσία θέλω! ! ! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(Μ έ τό μάτια γουρλωμένα) :
— Δέν μπορείς, είπες; Δηλαδή, αν μπορούσες, θά τάγραφες! ! ! . . ; Α! κύριε Αστυνόμε! ! ! . . Δέν είπαμε, ότι
αύτά πού θά σού πώ θά μείνουν μεταΕύ μ α ς ;! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
— Ναι, βρέ Χριστιανέ μου! Τό είπαμε καί έτσι θά γίνη! !
Προχώρα σύντομα λοιπόν, νά τελειώνω! ! .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(ΑναοτενάΖοντας κ α ί... τόν χαβά του):
— Έ ν α ς κόμματος πού λές, κύρ - Αστυνόμε μ ο υ !!..
Ενας γενίτσαρος! ! ! . . Έ νας πασάς! !! . . Μοϋφυγε τό
καφάσι! ! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
(Χάνοντας τήν ύπομονή του. Αύστηρά):
Θά σέ παρατήσω καί θά φύγω μού φαίνεται! ! . . "Α ! .
Εσύ δέν άποφέρεσαι! ! . . Προχώρα σύντομα σού είπα, καί
λέγε μου πού σέ τσουβάλιασαν έτσι! ! . .
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
(Σ υ νέρ χεται):
— Νά προχωρήσω, κύρ
Αστυνόμε μου. .. Θά σού τά
πώ σύντομα, αφού τό θ έ ς . . . Γιά κύττα όμως, μήπως κρυ
φακούει πάλι αύτή ή κοκίστρω. . . αύτή ή γλυκεία μου γυ
ναικούλα, θέλω νά πώ! . .
(Κάνει νά άνασηκωθή γιά νά κυττάΕη μόνος του πρός
τήν πόρτα καί άφήνει πάλι σπαροκτικές κραυγές, πνιχτές
όμως) :
— "Αχ! ! . . Αχχχχχ! ! ! Τί στό διάβολο πόνοι είναι αύτοί.
Θεούλη μου! ! ! . .
Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς

(Βλέποντας τό ποτήρι της, πού είναι σχεδόν γεμάτο νερό
καί ύποφέροντας πολύ άπό τή δ ίψ α):
— Φροσυνάκι μου, έγώ Εέρεις πόσο σέ έκτιμώ! .
Ακόμα
καί άπό τό νερό σου νά πιώ! ! . . Νά! ! . .
(ΆρπάΖει τό ποτήρι της καί τό κατεβάΖει «μονορούφι».
Ύστερα συνεχίΖει):
— Έ λ α ρέ Φροσυνάκι!! Κάνε κάτι καί γιά μένα τό φου
καρά! ! . . Φτωχό πλοσεδάκι είμαι, κΓ έχω γυναίκα καί πε
θερό νά Ζήσω! ! . .
(Βλέπει τό γκαρσόνι νά τόν άναΖητάη έκεί που είχε καθήσει πρώτα καί τού κάνει νόημα νά έλθη. Τό γκαρσόνι
έρχεται καί ό Μπερμπάντης πίνει άχόρταγα τήν γκαΖόΖα
καί δύο νερά. Μέ άνακούφιοι τώρα) :
— Κάνε τό καλό, ρέ Φροσυνάκι, καί ριχτό στό γυαλό! ! . .
Αντε, κάνε μιά προσπάθεια καί γιά μένα, καί θά δής έγώ! !
Θά δής ρέ Φροσυνάκι!!! Τό τηλέφωνο τής Εταιρίας μου
(ΚυττάΖοντας καλά τήν πόρτα) :
τό έχεις, έτσι; Θά σού τηλεφωνήσω όμως τό βράδυ, νά μοϋ
— Δέν κρυφακούει!.. Είναι κλειστή η πόρτα!.
Λέγε
π ή ς .. .
μου σύντομα!!
Καί σιγά, όσο μ π ο ρ είς!!..
(Σηκώνει τό ποτήρι της καί ρουφάει καλά - καλά μιά
Μ π ε ρ μ π ά ν τ η ς
σταγόνα νερού, πού ύπάρχει άκόμα. Εκείνη τόν περιερ
— Τήν «κόβω» πού λές, κύριε Αστυνόμε μου, όπως
γάζεται κλεφτά καί φαίνεται πολύ... κολακευμένη. Εκεί
νος όμως, όπως έχει σηκώσει τό ποτήρι καί όπως έχει προχωρεί στήν πολυκατοικία! . .
( Η σκηνή σβήνει άργά καί μεταφέρεται στήν έπομένη,
ρίΕει πίσω τό κεφάλι του — γιά νά «συλλάβη» μέ τή γλώσ
σα του τήν τελευταία σταγόνα νερού — βλέπει μιά «άεραδυ- «άφηγηματική»).
(Συνεχίζεται)
ναμική» κούρσα νά φρενάρη κοντά τους καί έναν «θεο-
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ή έπιστήμη έξήγησε τά
Ο ΤΑΝ
φυσικά φαινόμενα καί Απέδει
ξε πώς δέν ήσαν «όργή» ή «εύμένεια»
τοΰ Θεού" "Οταν δ θάνατος έβεβαίωσε δλο τό Ανθρώπινο γένος γιά τήν
κυριαρχία του καί Ιδημιούργησε
τήν Αγωνία τής Απελευθερώσεως Από
αυτόν' "Οταν ή ρωμαϊκή αυτοκρατο
ρία Απαθλίωσε τόν βίο καί τά ήθη.
"Οταν Ανακατεύτηκαν δλες οί θρη
σκείες στή χοάνη τής κοσμοκρατορίας έκείνης, χωρίς νά έχουν τή δύνα
μη νά προσφέρουν τή «λύση». Καί ό
ταν ή διασπορά τοΰ ιουδαϊσμού μέσα
στα έθνη, ,μετά τήν καταστροφή τής
έθνικής τους έστίας, Απλωσε τις μο
νοθεϊστικές Αντιλήψεις του Ανάμεσα
στους Ανθρώπους. Τότε ώρίμασαν τά
σώματα καί οί ψυχές γιά νά διδαχθή
ή θρησκεία τής λ υ τ ρ ώ σ ε ω ς .
Τότε Ιμφανίστηκε ό Χριστιανισμός.
Οι βασικές έξωτερικές διαφορές
του ά7τό τόν ιουδαϊσμό, τόν πρόδρομό
του, ήσαν δύο: Πρώτον, Απέρριψε τήν
έξωτερική θρησκευτικότητα, τόν «φα
ρισαϊσμό», καί κατέστησε τόν μέσα
άνθρωπο «Ναό τοΰ θεοΰ». Καί δεύ
τερον, άφησε τόν Λυτρωτή, τόν Μεσσία» νά Θανατωθή, δηλαδή Αντικατέ
στησε τήν Ιξωτερικήν έθνική Απολύ
τρωση, μέ μιαν Ανώτερη καί πολύ
πνευματικώτερη διδασκαλία περί λυ
τρώσεως. Τέλος, ή Ανάσταση έπεσφράγισε τήν πνευματική πορεία τοΰ
Ανθρώπου πρός τό τέλος. ’Από τήν
ώραν έκείνη, άνοιξε μπροστά στόν
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άνθρωπο ό δρόμος γιά τήν πνευματι
κώτερη θρησκεία καί γιά τήν λύτρω
ση.
Περιληπτικά, γιατί είναι σέ δλους
γνωστά, δ Χριστιανισμός διδάσκει, δτι δ άνθρωπος είναι δημιούργημα τοΰ
θεού1, προικισμένο μέ τις δυνάμεις,
πού μέ τήν έλεύθερη συγκατάθεση
καί συνεργασία του θά τόν δδηγήσουν στήν τελείωσή του. Είναι δ άν
θρωπος έλεύθερος νά συνεργαστή μέ
τόν Θεό μέσα στο έργο τής δημιουρ
γίας, καί αυτό τοΰ δίνει Αξία, πόνο,
ευθύνη, καί τέλος λύτρωση.
Ά πό Αγάπη, καί γιά νά πραγματοποιηθή ή συνεργασία, δ Θεός ήλθε
στόν κόσμο, έσταυρώθη, καί τελικά,
μένοντας πέρα Από τήν κακία, Αλλά
καί μή περιορίζοντας τήν δοσμένη
έλευθερία, παρεδόθη στήν έξουσία
τοΰ Ανθρώπου, δ δποΐος τόν έθανάτωσε. Ή έξουσία τοΰ Ανθρώπου φτάνει
μέχρις αυτό τό σημείο. Δέν μπορεί νά
τό ύπερβή.
Πραγματικά, Από έκεΐ καί πέρα
υπάρχει ή άδιαφιλονείκητη έξουσία
τοΰ Θεοΰ. Ό θάνατος δέν είναι τό τέ
λος. Είναι ένα κατώφλι γιά τήν συνέ
χιση τής ζωής σέ άλλες «διαστάσεις»·,
στο Αδιαφιλονείκητο βασίλειο τοΰ
Θεοΰ. "Οταν δ άνθρωπος περάση τδ
κατώφλι, Αρχίζει ή περίοδος τής Ανταπσδόσεως. ’Ό χ ι δ Αγώνας γιά τήν
κατάκτηση τής ζωής. ’Αλλά ή ίδια ή
ζωή. "Αν ή ζωή του ήταν συνεργασία
μέ τόν θεό, ή Ανάστασή του είναι Α

νάσταση ζωής. Ή λύτρωση στέκει
μπροστά στόν καθένα, καί ή συνερ
γασία τοΰ θεοΰ είναι έτοιμη νά τόν
βοηθήση. Ό άνθρωπος χτίζει μέ τά
ύλικά πού έχει στή διάθεσή του, καί
μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, δ ίδιος τή
ζωή του.
Μέσα στή σειρά των πέντε αύτών
άρθρων, παρήλασαν δλες οί νεκρές
καί οί ζωντανές θρησκείες τών Αν
θρώπων, οί πολυθείστικές καί οί μονο
θεϊστικές. "Οπως είπαμε καί στήν
Αρχή, κεϊται τώρα μπροστά στόν Α
ναγνώστη μιά περιληπτική εικόνα
γιά τό τί διδάσκει ή καθεμιά. Ή έποχή μας λαχταράει νά τινάξη άπό πά
νω της τό άγχος πού τής δημιουργεί
δ κίνδυνος ένός «τελευταίου» πολέ
μου, δσο καί ν’ Απαλλαγή Από τις τό
σες συμβατικότητες καί νά ζήση έναν
ώραιότερο βίο. Ό άνθρωπος δέν μπο
ρεί νά ζήση χωρίς θρησκεία, χωρίς
δηλαδή τή λαχτάρα γιά έναν τελειό
τερο κόσμο, πού δέν μποροΰν νά τοΰ
δώσουν ούτε τά πλούτη, ούτε ή έπιστήμη, ούτε δλες οί πυρηνικές βόμ
βες, ούτε δλα τά ουράνια σώματα. Ό
άνθρωπος λαχταράει τή γαλήνη καί
τή χαρά τής ζωής.
Δυστυχώς οί Χριστιανικές ’Εκκλη
σίες έχουν Αφήσει κατά μέρος έναν
έντονον Αγώνα έν δνόματι τοΰ Ίδρυτοΰ τους καί τοΰ Ανθρώπου. ’Αλλά
μήν ξεχνάμε, πώς οί Χριστιανικές
’Εκκλησίες δέν είναι μονάχα ή ήγεσία τους. Είμαστε κι’ έμείς, τά μέ-

Λυρισμοί

ΙΑ Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Α . . . Τίποτε άλλο.
Μιά μικρή, ταπεινή μαργαρίτα,
γλυκεία ύπόσχεσι
γιά τήν άνσιΕι πού
φθάνει.
Έ να κυκλάμινο. . . Τίποτε άλλο. Δρο
σερά, μέ τά μουντά του χρώματα, κρυμένο άνόμεσα σέ θάμνους καί πουρνά
ρια, πιστός κι' άγσπημένος προάγγελος
τοϋ Φθινοπώρου.

Μ

Τά Λουλούδια

Τό καλοκαίρι έρχεται φορτωμένο μέ
χρυσά στάχυα
Μιά καινούργια Ζωή— ό γάμος — άρχίΖει μ' ένα μπουκέτο όπό άνθη λεμονιάς,
μέ δυό λευκά τριαντάφυλλα.
Μιά άλλη Ζωή, κουρασμένη καί βαρειά, φεύγει μ' ένα χρυσάνθεμο, μ ένο
κλαδί όπό λυγαριά
Γελάει τό μικρά παιδάκι, τραγουδάει
Εέγνοιοστο καί μοΖεύει λουλούδια. Κλαί
ει μιά κοπέλλα.
Μά κι αυτή μαΖεύει
λουλούδια. Έ να κόκκινο γαρύφαλο είναιι ή μεγάλη της άδυνομία. .
Είναι άνοιΕις. Ό που κι άν ρίΕης τό
βλέμμα σου θά δής λουλούδια. Μικρά,
μεγάλα, σέ χίλια δυό χρώματα. Θαρ
ρείς καί μοιάΖουν πολύτιμο κέντημα οέ
πράσινο φόντο.
Καί καθώς κοιτάΖεις
πέρα μοκρυά, τό μάτι σου χορταίνει φώς
κι' άμορφιό.
Μιά μαγεία άτέλειωτη είναι ή φύοις
κι' έσύ άπλάς, ταπεινός θαυμαστής της.
Τήν κοιτάΖεις καί δέν μιλάς. Τί θά μπο
ρούσες νά πής άραγε; Πώς θά μπορού
σες νά έκφράσης τό μεγαλείο της μέ
λόγια; Μήπως μέ στίχους νοσταλγικούς
ή μέ όνειρεμένα σχέδια; "Ισω ς κΓ έτσι.
Είναι κι' αύτή μιά υικρή προσφορά τού
ταπεινού άνθρώπου στό θαύμα, πού δέν

λη τους. ’Εμείς οί ίδιοι δέν έχουμε
τήν άγωνιατική διάθεση νά έπιδιώξουμε μέ περισσότερη δύναμη τή γ α 
λήνη καί τή χαρά τής ζιοής, κομμα
τιασμένοι άπό τις έπί μέρους έπιδιώξεις μας. Καί νά έπιβάλουμε σ’ Ο
λους τούς ήγέτες του κόσμου τή θέ
λησή μας γιά έναν άνθρωπινώτερο
κόσμο.
"Ως τήν ώρα πού δλοι μας θά εί
μαστε υποτονικοί σ’ αύτή μας τήν έπΐ/δίωξη, ό βίος θά κυλάη άνάμεσα
σέ μικρότητες, σέ συμβατικότητες καί
σέ άγχος. Ή άλήθεια στέκει μπροστά
μας. Ά πό μάς τούς ίδιους έξαρτάται
άν θά συντομευθή δ δρόμος μέχρι τήν
έπικράτησή της. "Η,δη, ή λαχτάρα
γιά έναν καλύτερο κόσμο έχει δώσει
τήν παρουσία της. Καί αύτό είναι
μιά άχτίδα φωτός. Μιά παρηγοριά.
"Ενας άρραβώνας, γιά μιά καλύτερη
αύριο.
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έχει όμσιό του, πού δέν έχει όνομα.
Θυμάμαι κάποτε, όταν ήμουνα άκόμη
μικρή, έμαθα ότι ή μητέρα μου θά έφερ
νε στόν κόσμο ένα άλλο παιδί. Δέν μπο
ρούσα νά καταλάβω στ αλήθεια τί ση
μαίνει ένα «όδελφάκι». Κι όλο ρωτούσα
παραΕενεμένη κΓ όλο άποροΰσα. Και τό
«όδελφάκι» ήλθε. Τό έβαλαν μέσα σέ
μιά όμορφη κούνια καί μού είπαν: «ΚοίταΕέ το». Κι έγό) τό κοίταΕα. Ύστερο
γύρισα δεΕιό κι άριστερά, ψιθυρίζοντας:
«Θεέ μου πόσος κόσμος». Φίλοι, γνω
στοί καί συγγενείς έρχονταν νά δοϋν
τό «όδελφάκι», κρατώντας άγκαλιές άπό
λουλούδια. Πόσα ήσαν! Γέμισε τό σπίτι
ολόκληρο.
Τριαντάφυλλα,
γαρδένιες,
γαρύφαλα, τουλίπες, όλα μαΖί. . . Καί
τότε ένοιωσα πώς τά λουλούδια σημαί
νουν χαρά, γιατί όλοι γελούσαν.
Θυυάμαι μιά άλλη ωορά. Τότε ήμουν
άρκετά μεγάλη. Είχα αρχίσει νά κατα
λαβαίνω πιό πολύ τόν κόσμο. Τότε ήταν
πού πέθανε ή γιαγιά μου. Τήν άγαποϋσο
πολύ κΓ όμως δέν μπόρεσα νά κλάψω.
ΚοίταΖα μονάχα σάν χαμένη γύρω μου
κοί χαιρετούσα τόν ένα καί τόν άλλο
μηχανικά. Γέμισε πάλι τό σπίτι λουλού
δια. Ί δ ια μέ κείνα τής χαράς. Πάλι ρόΖ
τριαντάφυλλα, λευκά γαρύφαλλα, βελού
δινες καμέλιες, πολύχρωμα χρυσάνθε
μα. . . ΠαραΕενεύτηκα. ΚΓ έκείνη τήν
ήμέρα έμοθα άκόμη κάτι.
Σκέφτηκα:
«Τά λουλούδια είναι ή δυστυχία κΓ ό
πόνος», γιατί όλοι έκλσιγαν.
Κάποτε πάλι μέ είχαν πάει σέ μιά
έκθεσι. Ή μουν περίπου πέντε έτών καί
δέν καταλάβαινα πολλά πράγματα, κΓ
ούτε ήΕερα τί είναι έκθεσις. Μ έ πήγον
σέ μιά αίθουσα μεγάλη, όπου ύπήρχαν
μόνο λουλούδια. Ό χ ι όμως σάν κΓ έκεϊνα πού συνήθιΖα νά βλέπω Ζωντανό
καί γλυκά στήν έΕοχή. Σάν έκεινα πού
στόλιΖον τάν κήπο μσς καί πού τόσο τ
άγοπούσα. Ή σ α ν ψυχρά κι άνέκφροστα

βαλμένα συνήθως σέ θάΖα, κι ήταν κρε
μασμένα ψηλό στούς τοίχους. Από κά
τω, όπως μού έΕήγηοαν άργότερα, μι
κρές ταμπελίτσες έγραφαν: «Κυκλάμι
να», « Αμυγδαλιές», «Τριαντάφυλλα».
Τ άγοπώ τά λουλούδια, όχι όμως ό
ταν είναι κλεισμένα πεισματικά σέ νάϋλον κουτιά καί περιτυλιγμένα μέ χρυ
σές κορδέλλες καί πού τά βλέπεις πίσω
άπό τά χοντρά τΖάμια κάποιου άνθαπωλείου. Μ άρέσουν τά ταπεινά άγριολούλουδα, οί κίτρινες μαργαρίτες, τά μοβιά
κυκλάμινο, τ' άγρια κατακκόκινα τριαν
τάφυλλα, τά ρόΖ τής αμυγδαλιάς, καί έκεϊνα τής λεμονιάς μέ τό γλυκό κιτρι
νωπό τους χρώμα.
Μ άρέσει νά τά
βλέπω καί νά χαίρωμαι τις μικροσυΖητήσεις τους, καθώς γέρνουν άπαλά— τά
γέλιο τους — στό φύσημα τού αγέρα. Μά
ποτέ δέν θέλησα νά τά κάψω. Μού φαί
νεται ότι θά κόψω μιά Ζωή, τή Ζωή κά
ποιου φίλου μου.
ΚΓ όταν τις ήλιόλουστες μαγιάτικες
μέρες τά βλέπω νά κρύβωνται καί νά
κοκκινίζουν κάτω όπό τις άκτϊνες τού
μεγάλου βασιλιά, νοιώθω πώς έχω τό
σους φίλους καί δέν τούς Εέρω. ΚΓ ό
ταν πάλι τά Ζεστά αύγουστιάτικα βράδυα τ' ακούω νά ψιθυρίΖουν καί νά σιγοτραγουδούν συντροφιά μέ τ' άστέρια,
στήνω τ' αύτί μου μήπως κΓ άρπάΕω
κσμμιά λέΕι, μήπως άκούσω κάποια νό
τα. .
Κι ήταν κάποτε Φθινόπωρο καί τά
χρυσάνθεμα έκλαιγσν γλυκά κάτω άπό
τις χοντρές στάλες τής πρώτης βροχής.
ΚΓ ήταν κάποτε άνοιΕις κι οί παπαρού
νες πρόβαλλαν δειλά τά κεφαλάκισ τους
κΓ είπαν στόν ήλιο: «Καλημέρα άφέντη,
καλώς ώρισες». ΚΓ ούτός χαμήλωσε,
τούς
χαμογέλασε
κΓ είπε στοργικά.
«Καλημέρα ποιδιά μου Κολημέρα...».
Α Μ Π Υ PA I Κ Ο Υ
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’Α σ τ υ ν ό μ ο υ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ή στάσις στερείται τής θαυματοποιού δυνάμεως τής
γνήσιας επαναστατικής ιδέας, δΓ ό καί επιχειρεί νά
έντυπωσιάση διά τού αιφνιδιασμού καί τής τρομο
κρατίας, Αί πολιτικοί δολοφονίαι καί έτεραι έκτρο
ποι είναι κυρίως τά προμηνύματα ή τά έπακόλουθα
τών τοιούτων έΕεγέρσεων — στάσεων.
Παράδειγμα κλασσικής έΕεγέρσεως — στάσεως είναι
λ.χ. ή έν Ρωσία κίνησις τοϋ 1917, καθ' ήν τήν σκο
τεινήν μοναρχίαν τοϋ Τσάρου διεδέχθη ή στυγνή δι
κτατορία τών μπολσεβίκων καί τών ολίγων δογματι
κών τού κομμουνιστικού κόμματος, διά τού παραμε
ρισμού τών προηγουμένων αύτών πραγματικών έπαναστατών τοϋ Ρωσικού λαού.
Αναλόγώς τοϋ περιεχομένου καί τών έπιδιωκομένων σκοπών, ή έπανάστασις διακρίνεται περαιτέρω
εις:
Π ο λ ι τ ι κ ή ν ,
έφ' όσον άποθλέπει εις
πολιτικός μεταβολάς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν ,
έφ
όσον άποβλέπει εις μεταβολάς ύφισταμένων κοινωνι
κών συνθηκών καί θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ν ,
έφ
όσον άναφέρεται εις θρησκευτικός άλλαγάς.
Έ ν πάση, όμως, περιπτώσει, ή ιστορική παρατήρησις καί έπιστημονική άνάλυσις τών διαφόρων έπαναστάσεων μαρτυρεί, ότι εις όλας ένυπάρχει, κατά διά
φορον έκάστοτε βαθμόν, τό στοιχείον τής κοινωνικής
άλλαγής, έΕ ής κυρίως προωθείται ή πολιτική ιδέα
καί ή ήθική προσταγή. Ω ς κοινωνικοί έπαναστάσεις
άνοφέρονται έν τη ιστορία, κατά μέν τήν άρχαιότητα
τών ειλώτων έν Σπάρτη καί τών δούλων έν Ρώμη,
κατά δέ τούς νεωτέρους
χρόνους ή Γαλλική τοϋ
1789, ή Ρωσική τού 1917, ή Ισπανική τοϋ 1938
κ.ά.
Έ κ τοϋ τρόπου έκδηλώσεως θεωρουμένη ή έπανάστασις, διακρίνεται ώσαύτως εις σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κήν,
έφ' όσον τήν πρωτοβουλίαν τής έπιχειρήοεώς
της έχουν αί ένοπλοι δυνάμεις, καί εις λ α ϊ κ ή ν ,
έφ' όσον έπιχειρεϊται αϋτη ύπό τοϋ λαού. Ή διάκρισις αϋτη άνοφέρεται εις τήν πρωτοβουλίαν τών πρω
τεργατών καί ούχί εις τόν φορέα αύτής, τήν μαίαν,
δηλ. τόν εύρύτερον λαόν.
"Ανευ τής συμμετοχής— επιδοκιμασίας τοϋ λαού,
δέν υπάρχει έπανάστασις, άλλά στάσις ή τουλάχιστον
απόπειρα έΕεγέρσεως. Η έν Έλλόδι λ.χ. έπανάστασις τοϋ 1909 κακώς ώνσμάαθη στρατιωτική, έκ τού
λόγου ότι τήν πρωτοβουλίαν τής κινήσεως είχον οί
στρατιωτικοί. Ή το αϋτη έΕ ίσου καί λαϊκή, καθ' όσον
ό λαός συνεμερίσθη τά αισθήματα τών στρατιωτικών
καί έπεδοκίμασε άπολύτως τήν πρσΕιν των.
Χαρακτηριστικά στοιχεία τής έπαναστάσεως, ώς
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κ ο ι ν ων ι κ ο ύ
φαινομένου,
άποτελοΰν
βοσικώς, άφ' ένός, αί βίαιοι πράΕεις, έπϊ σκοπώ άνατροπής τής καθεστηκυίας τάΕεως, καί, άφ' έτέρου,
ή κατάλυσις τών νομίμων έΕουσιών. Χαρακτηριστική,
έπίσης, είναι καί ή διαδικασία τής κινήσεως, ήτις δέον
νά εκδηλοϋται έκ τών κάτω πρός τά άνω, δηλαδή
ύπό τών κυβερνωμένων κατά τών κυβερνώντων, άποσκοποϋσα .πάντοτε εις τήν αϋΕησιν τής δυνάμεως τής
λαϊκής κυριαρχίας.
Κίνησις έκ τών άνω, πρός μεταβολήν τοϋ πολι
τεύματος διά περιορισμού τών δικαιωμάτων τοϋ λαού,
δέν άποτελεί έπανάστασιν πολιτικοκοινωνικής έΕελίΕεως, άλλ' ίδιότυπον ενέργειαν, καλουμένην έν προκειμένω π ρ α Ε ι κ ό π η μ α .
Τοιαύτη κίνησις
ήτο λ.χ. ή ένέργεια τοϋ Μ. Ναπσλέοντος μετά τήν
Γαλλικήν έπανάστασιν, τοϋ βασιλέως Κων)νου έν
Έλλάδι τφ 1915 κ.ά.
Ή βία έν έπαναστάσει, ήτις ύπονοεί καί αύτήν
τήν χρήσιν τών όπλων, δέν συνεπάγεται άπαραιτήτως καί τήν αιματοχυσίαν ή τήν τρομοκρατίαν εις
βάρος τών άντιπάλων τής κυριάρχου όμάδος. Συνή
θως έπακολουθοϋν τοιαϋτοι πράΕεις εις περιπτώσεις
πείσμονος άντιστάσεως ή κακής διεΕαγωγής τού όλου
άγώνος.
Ή άνάγκη τής έπαναστατικής λειτουργίας παρου
σιάζει, ώς γνωστόν, διαφόρους βαθμούς ένστάσεως,
άπό τής άπλής δυσαρέσκειας εναντίων προσώπων ή
συμβούλων, έως καί τής άπαιτήσεως τής καταργήσεως ή καί τής έΕαφανίσεώς των.
Τό ορθόν έπαναστατικόν πνεϋμα δέν οδηγεί εις άκρότητας, ότε κυρίως έρείδεται έπί διανοητικής βόαεως καί δικαίων αιτημάτων.
Γενικώς είπεϊν, ή έπαναστατική νοοτροπία δύναται
νά παραβληθή πρός ώρισμένας άλλας ψυχολογικός
καταστάσεις τοϋ άτόμου, ή χρησιμότης τών όποιων
είναι ιδιαιτέρως σημαντική, έφ' όσον δέν διέρχονται
τά όρια τής ύπερβολής.
Ύψίστην μορφήν έπαναστατικής έν γένει συμπερι
φοράς άποτελεί βεβαίως ή πνευματική έπανάστασις
ή διηνεκής δηλαδή προσπάθεια πρός άποκάλυψιν τής
ύπερτάτης Αρχής. Ή
ά ν θ ρ ω π ί ν η
σκέψις
π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι
έν
έ α υ τ ή
δρα
στικήν
έΕέγερσιν,
ήτις πραγματοποιείται
διά τής μεταμορφώσεως τοϋ λογικού, ότε κυρίως
διεισδύει εις τά άδυτα μυστήρια τής ζωής καί τοϋ
μεταφυσικού χώρου.
Τό σύνολον τών κοινών χαρακτήρων, οΐτινες έπιβάλλονται εις τό άτομα έκ τής κληρονομκότητος καί
τού περιβάλλοντος, είναι ισχυροί καί συνήθως στα
θεροί. Έ κ τής προσθήκης νέων στοιχείων οχηματί-

Ζεται, ύφ' ώρισμένας αυνθήκας, ή π α ν ί σ χ υ ρ ο ς
ο μ α δ ι κ ή
ψυχή,
ή διαδραματίΖουσα τοσαύτης σημασίας προόδους εις τάς έν γένει κοινωνικός
έξελίξεις.
Ή βαθεία γνώσις τών προγονικών αυτών χαρα
κτήρων, ή ψυχολογία τής μάΖης, ή λειτουργία τής
διανοητικής μεταδόσεως, ή ασυνείδητος διαμόρφωσις
δοξασιών κλπ. αποτελούν, ώς προελέχθη, τό απα
ραίτητον οδηγόν διά τήν μελέτην τοϋ κοινωνικού φαι
νομένου τής έπαναστάσεως.
Ή μυστικιστική διάθεσις έμπνέει τήν πίστιν τών
έπαναστατών, ή δέ συναισθηματικότης αύτών όδηγεϊ
εις τήν έκροήν τών δυνόμεών των.
Ή ομαδική λογική κυριαρχεί έπί τών ομάδων, ή
δέ έπανόοτασις δέν προκαλεϊ τάς συνέπειας της, εί
μή όταν έδραιωθή εις τήν ψυχήν αύτών. Τό πλήθος,
δηλαδή, είναι ή κατάληξις τής έπαναοτατικής διερ
γασίας καί ούχί τό σημεϊον άφετηρίας της.
Έ ξ άπόψεως σχεδιάσεως, αί έπαναστάσεις δημιουργοϋνται έκ τών ολίγων, άποκτοΰν δέ τήν ένεργόν
δύναμίν των, όταν έΕεγείρεται ό κοινός δέκτης αύ
τώ ν— ό λαός.
Αί ίδέοι τής έπαναστάσεως, ή ήγέτις όμάς, ή ένο
πλος δύνομις — στρατός καί ό λαός άποτελοϋν τά
βασικά στοιχεία τής έκδηλώσεώς της. Κυριώτερον ό
λων είναι ό πρωτοπόρος λαός, ώς ώργανωμένη κοινότης καί προσπάθεια (ούχί ώς έπικίδυνος όχλ ο ς).
'Απαραίτητος, ώσαύτως, θεωρείται καί ή συνδρομή, ή
τούλάχιστον ή ούδετερότης, τού στρατού, όστις, δε
χόμενος τό μήνυμα τής έπαναστατικής άλλαγής, παύ
ει όλως αύτοδυνάμως τήν εις κυρίαρχον τάξιν άφοσίωσίν του καί συμπορεύεται μετά τών γνησίων έπα
ναστατών.
Έ ν πόση περιπτώσει, ή γενικωτέρα δυσαρέσκεια
ένός λαού, ή έπί μακράν συσσωρευθεϊοα καί μεταδοθείσα εις τούς καταλλήλους φορείς του, άποτελεϊ τήν
βόσιν όλων τών σωτηρίων έπαναστατικών έκδηλώσεων.
2.

Ι σ τ ο ρ ι κ ή
ά ν α γ κ α ι ό τ η ς
τής
π ο λ ι τ ι κ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
έπανα
σ τ ά σ ε ω ς .

Ή έπανάστασις αποτελεί οριακήν κοτάοτασιν τής
άνθρωπίνης Ζωής, συνυφοομένην πρός τήν κοινωνι
κήν λειτουργίαν, ώς τά διάφορα συναισθήματα, βιώ
ματα κλπ. αύτής. Αποτελεί εείδικώτερον κ ο ι ν ω 
ν ι κ ό ν
φ α ι ν ό μ ε ν ο ν
ι σ τ ο ρ ι κ ή ς
ά ν α γ κ α ι ό τ η τ ο ς ,
μή δυνάμενον νά προκαθσρισθή χρονικώς καί τοπικώς.
Βοσικώς έ ρ ε ί δ ε τ α ι έπί αίτιων καί δο
ξασιών τού «’Εγώ» ένός λαού, όστις έν κοινωνία
σκέπτεται, συναισθάνεται καί βούλεται όχι μόνον τό
Ζήν, άλλά καί τό εΰ Ζήν, έκφράΖεται δέ διά τού έν
γένει π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ
του. Π η γ ά Ζ ε ι έκ
τής γενικωτέρας άνθρωπίνης προσπάθειας, ήτις σκο
πεί εις τήν Ζωήν τού άγαθοϋ διά τής ήθικής, τήν
άπόλαυσιν τού ώραίου διά τής τέχνης καί τήν κατάκτηαιν τής άληθείας διά τής έπιστήμης, δηλ. τήν έν
γένει εύημερίαν καί πρόοδον τοϋ άνθρώπου.
Κατά τούς ύπολογισμούς τών κοινωνιολόγων, άπό
τοϋ 600 π.Χ. μέχρι σήμερον, έχουν σημειωθή ανω
τών 1500 έπαναστάσεις ύπό τών διαφόρων λαών, οί
κυριώτεροι δέ κοινωνικοί κλυδωνισμοί έλαβον χώραν
κατά τούς 8ον, 13ον, 19ον, καί 20ον μ.Χ. αιώνας.
Ή κρατούσα θεωρητική όποψις δέχεται, ότι ή έπαναστατική ιδέα είναι ό φυσιολογικός καρπός παντός
κοινωνικού συστήματος,
ή έμφάνισίς της δέ καθί
σταται άναπόφευκτος, έφ' όσον είναι παραδεκτόν ότι

ούδέν πολιτικόν σύστημα είναι ικανόν να άντιμετωπίση καί ίκανοποιήση πλήρως τάς άπαιτήσεις καί ά
πειρους έπιθυμίας τής άκορέστου άνθρωπίνης μάΖης.
Τό μάξιμουμ τής άνθρωπίνης εύδαιμονίας άποτελεϊ
άπλώς κοινωνικήν έπιδίωξιν καί στόχον άπρόσιτον.
Ή έννοια τής κοινωνικής Ζωής δέν ταυτίΖεται μό
νον πρός τό απόλυτον τής οίασδήποτε έννόμου τάΕεως. Έκδιπλοΰται καί δημιουργεί καί πέραν αύτής.
Η

ά ν θ ρ ω
τέ λ ε ί
ι έ ραν
τ ητ ο ς

π ί ν η
ε λ ε υ θ ε ρ ί α
ά πο
έν
π αν τ ί
τ ή ν
θ α θ υ
γνώσιν
τής
άναγκαιόταύτης.

Από τής αύγής τής κοινωνικής Ζωής παρατηρεϊται
ή έναρξις τής μακράς καί συνεχούς προσπάθειας τού
άνθρώπου, ίνα δυνηθή έν χρόνω καί έκφράση έν τόπω έν καθολικόν δόγμα πίστεως, περί τής πρωτευοόσης θέσεώα του εις τόν κόσμον τών δημιουργη
μάτων τού πλανήτου του καί τήν πεποίθησιν ότι ή
έ λ λ ο γ ο ς
έ λ ε υ θ ε ρ ί α
του άποτελεϊ τήν
πεμπτουσίαν τής ύψηλής άποστολής καί άξιαπρεπείας
του.
Περαιτέρω, ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν γενικωτέραν έπισκόπησιν καί έρευναν τής έπαναστάσεως,
ώς ιστορικής άναγκαιότητος, ένέχει καί ώς πηγή καί
ώς σκοπός ή ύ π α ρ ξ ι ς
τής
Πολιτείας.
Η πολιτεία άποτελεϊ άναμφισβητήτως τό σπουδαιότερον δημιούργημα τής άνθρωπίνης διανοίας. 'Ε ν
τεύθεν, πρόδηλος είναι καί ή ύψίστη σημασία της διό
τά κοινωνικά φαινόμενα καί δίκαια ή θεώρησίς της
ώς τής κυριωτέρας άνθρωπίνης όργανώσεως.
Αλλ' ίνα άνΐαποκριθη ή πολιτεία εις τούς σκοπούς
της, οϊτινες ώς γνωστόν άποβλέπουν εις τήν έξασφάλισιν δικαιοσύνης καί εύημερίας τών μελών της,
έχει άνόγκην ίδιων κανόνων δικαίου, δημιουργίας,
δηλαδή, έ ν ν ό μ ο υ
τ ά ξ ε ω ς—π ολιτεύμ α τ ο ς.
Ή δυνατότης παρακολουθήοεως καί έξυπηρετήσεως τών κοινών έκ μέρους τής πολιτείας άποτελεϊ
άσφαλές έχέγγυον ομαλής διοκυβερνήσεως καί στα
θερού, κατά τό δυνατόν, πολιτεύματος. Τούναντίον,
ή άδιαφορία πρός αύτά καί ή δι' αύτής παρεμπόδισις
έξελίξεως τής κοινωνικής Ζωής γεννούν τήν δυσα
ρέσκειαν καί προκαλοΰν τήν άνάγκην τής έπαναστά
σεως, τήν βιοίαν, δηλοδή, προσαρμογήν τής πολιτεί
ας καί ιδιαιτέρως τού πολιτεύματος της πρός τάς
άπαιτήσεις τής έποχής.
Ή
π ο λ ι τ ι κ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή
έπανά
σ τ α σ ι ς προκαλεϊται, όθεν, έκ πολλών αιτίων,
πηγαΖόντων έκ τών ιδεών τής έλευθερίας καί ίσοπολιτείας, έξ έτέρων δέ πολλάκις μεμονωμένων καί πα
ραλλήλων έπιτυγχόνεται ή ένισχύεται ή έκρηξίς της.
Καί τά αίτια αύτά εύρίσκονται έν τώ όργανισμώ
τής πολιτείας καί μάλιστα έν τή χώρα καί τώ λαώ
της.
Ή χώρα, ώς ατοιχείον — περιβάλλον τής πολιτείας,
έπιδρα άποφασισπκώς έπί τής έν γένει διαμορφώσεως τού έτέρου στοιχείου αύτής, τού λαού.
Ή έκτασις, ή γονιμότης, τό κλίμα κ.ά. παράγον
τες τής χώρας συντελούν άμέσως ή εμμέσως έπί τής
όργανώσεως καί προόδου τής πολιτείας. Εντεύθεν
καί ή διαφοροποίησις τών λαών έξ άπόψεως νοοτρο
πίας, επιδιώξεως, δυνατοτήτων κλπ. άναλόγως τών
εύνοϊκών ή μή παραγόντων έκάστης χώρας, έκ ταύ
της δέ καί ό βαθμός άναγκαιότητος τής έπανσστατικής προσπάθειας, ώς θέσεως άντιμετωπίσεως κοι
νωνικών έν γένει άδιεξόδων καί δυσχερειών.
Έ ξ άλλου, σημσντικώς προάγει τήν ιδέαν τής έ-
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παναατάαεως καί προκαλεί διαταραχάς έν τή συμβιώσει ή έλλειψις δικαιοσύνης ή ή όνισος άπονοιμή τού
της έν έκαστη πολιτείρ «Δει δέ πρώτον υπολαβεϊν
τήν αρχήν, ότι πολλοί γεγένηνται παλιτεϊαι, πάντων
μέν όμολογούντων τό δίικοιον καί τό κατ' αναλογίαν
ίσον, τούτου δ' άμορτανόντων» λέγει ό Αριστοτέλης.
Η έΕ άδικίας άπογοήτευσις τροφοδοτεί τήν κοινωνι
κήν δυσαρέσκειαν, ήτις καθίσταται ή μήτηρ τής έπιβεβλημένης άναταροχής.
Τά αίτια δικαιολογούν τήν
έπανάστασιν εις τήν
συνείδησιν τών φορέων της, ή έκπλήρωσις δέ των
ιερών σκοπών αύτής δικαιολογεί τήν ιστορικήν άναγκσιότητά της.
Η μέλουσα κολλιτέρα κοινωνική όργάνωσις καί
κοινή ώφέλεια είναι ή έμπραγμστωσις τού πολιτισμού
τών έπερχομένων, ή δέ νέα έννομος τάΕις καί περισσοτέρα έλευθερία ό έΕιλασμός τών τυχόν γενομένων
έν τη έποναστόσει βιαιοτήτων — έκτροπών.
Τό έλάχιστον εις έκτροπός καί τό μέγιστον εις ώφελείας είναι τά χαρακτηριστικά τών μεγάλων επα
ναστάσεων— κοινωνικών φαινομένων
"ΑΕιον παρατηρήσεως, έν τή παρούση έρεύνη, τυγ
χάνει ή διαπίστωσις, ότι διά τής πολιτικής έπαναοτόσεως δημιουργεϊται μία νέα κατάστασις πραγμάτων,
ούχί όμως καί νέα πολιτεία. Εν προκειμένω διακό
πτεται άπλώς ή συνάφεια έΕελίΕεως τού δικαίου, ού
χί έν τούτοις καί ή τοιαύτη τής πολιτείας.
Τό πολίτευμα, δηλαδή, μεταβάλλεται δΤ άποδοχής
υπό τής γενικής θελήσεως νέων όνωτάτων κρατικών
οργάνων, ένώ ή πολιτεία παραμένει ή ίδια.
Η πτώοις λ.χ. τού πολιτεύματος τής μοναρχίας
(ώς συνέβη εις τήν νεωτέραν ιστορίαν πολλών πο
λιτειών καί παρ' ήμϊν προσφάτως) ύπέρ άλλης ή άντ
αύτής ή όνακήρυΕις τού πολιτεόμοτος τής Δημοκρα
τίας δέν έσήμανε καί έΕαφάνισιν τής
αντιστοίχου
πολιτείας, άλλα κυρίως μεταρρύθμισιν αύτής, καθ' ό
σον ό Μονάρχης δέν άποδίδει τήν ΟπαρΕιν τής πολι
τείας, άλλ άπλώς τό άνώτατον όργανον αύτής
Ή πολιτεία συνιστρ άργανισμόν — νομικόν φαινόμενον — ή ύπαρΕια τού όποιου έρείδεται έπί τής θε
λήσεως ένός λαού καί ούχί τής ύπόρΕεως ή μή ενός
ήγεμόνος ΕΕαίρεσι,ν τού κανόνος τούτου όποτελοϋν
αί άνορχικαί έΕεγέρσεις. Ο ά ν α ρ χ ι σ μ ό ς .
ώς άντίθετος πρός παοαν έννοιαν έννόμου τάΕεως
παραμερίΖει παν έμπόδιον εις τήν έπέκταοιν τής ότο
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μικής έλευθερίας (ασυδοσίας), έπιδιώκει τήν άμεσον
κατάργησιν τού Κράτους καί έπομένως έΕαφανίΖει
τήν πολιτείαν. «Τό πρόβλημα δέν είναι νά γνωρίΖωμεν πώς θά κυβερνηθώμεν κάλλιοτα, άλλά πώς θά
εϊμεθα τελείως έλεύθεροι», λέγει ό γνωστός θεωρη
τικός τού άναρχισμοΰ Γάλλος P R O U N D H O N .
Τά
όρμέμφυτον τής κοινωνικής συνθέσεως, ή πίστις εις
τήν έΕουσίαν καί ή έν γένει πολιτική έπιθολή δέν
αναγνωρίζονται ύπό τών άναρχικών. Εν όνόματι τής
ιδέας τής έπαναστάσεως, οί άναρχικοί έΕυπηρετοΰν
άπλώς τήν ύπόθεσιν τής καθολικής άντιδρόσεώς των
πρός τήν έννομον τάΕιν, τήν ήθικήν καί αύτήν ταύ
την τήν έλευθερίαν τών όμοιων των.
Η άναρχική θεωρία συντρίβεται ούτως ύπό τής
ίδιας αύτής πράΕεως, πόσα δέ πολιτεία άρνεϊται άφ
έαϋτής τόν άναρχισμόν καί ώς θεωρίαν καί ώς πραΕιν.
Αί ίδέαι τών νεωτέρων χρόνων είναι κατά κανόνα
δημοκρατικοί, όλαι δέ σχεδόν αί δΓ επαναστάσεων
μεταβολαί επιδιώκουν τήν έφαρμογήν των.
Από τού 16ου σίώνος παρατηρεϊται ότι οί λαϊκοί
άγώνες όποσκοποΰν κυρίως εις τήν έπικράτησιν τής
λ α ϊ κ ή ς
θ ε λ ή ο ε ω ς — κ u ρ ι α ρ χ ί α ς.
Εντεύθεν επιδιώκεται ή άπόκτησις περισσοτέρων ε
λευθεριών καί Ζητείται ή κατοχύρωσις τών άτομικών
δικαιωμάτων άκόμη καί διά συνταγματικών κειμένων.
Ή πρώτη θεωρητική διακήρυΕις τών άτομικών δι
καιωμάτων τού άνθρώπου άνόγεται κυρίως εις τα
τέλη τού 16ου καί άρχάς τού 17ου αίώνος. Εν συν
αρτήσει πρός τήν όΕεϊον κρίσιν τής θρησκευτικής έπανοστάοεως — Μεταρρυθμίσεως τής έποχής έκείνης,
ήρχισε νό διοτυποϋται ή άποψις, εις άντίρροπον τών
κρατουαών τότε άντιλήψεων, περί θείας προελεύσεως

Ή έπικρά,τησις τής λαϊκής κυριαρχίας ήτο έν
άρχή ό κύριος σκοπός τής ’Αγγλικής, τής Γαλ
λικής καί τής ’Αμερικανικής έπαναστάσεως. ΕιΙς
τήο ιρωτογραφίαν μας κάτω αί γυναίκες τών Παρισίων βαδίζουν κατά τών Βερσαλλιών. (Λιθο
γραφία τής έποχής) . ’Απέναντι: Ή μάχη τής
Σαρατόγκα (1777). ’Αποτελεί τήν ένδοξοτέραν
σελίδα τοΰ πολέμου τής ’Αμερικανικής άνεξαρτησίας.

τής έΕουοίας των ηγεμόνων, ότι η πηγή τής κρα
τικής εξουσίας είναι ό άνθρωπος καί άτι ή πολιτική
κοινωνία άποτελεϊ θεσμόν, άποβλέποντα εις τήν διαφύλοξιν καί προστασίαν τών έ μ φ ύ τ ω ν ελευ
θεριών του.
Αί έν λόγω αντιλήψεις καί ή περιγραφή τών α
τομικών δικαιωμάτων άνεπτάχθησον διά τής έπικρατήσεως τών θεωριών τής Σχολής του Φυσικού Δ ι
καίου, ιδρυτής τής όποιας θεωρείται ό H U G O G R O T IU S (17ος ■ 18ος αιών).
Έ κ τών πολιτικών φιλοσόφων τού 18ου οίώνος
υποστήριξαν τήν θεωρίον ταύτην καί οί M O N T E S 
Q U IE U , V O L T A IR E R O U S S E A U .
Αί ίδέαι τής έλευθερίας τού ατόμου διεδόθηοαν
καί έπεκράτησαν συντάμως, τό δέ δ η μ ο κ ρ α 
τ ι κ ό ν
π ο λ ί τ ε υ μ α
ένεφανίσθη επί τής
πολιτικής σκηνής.
Ή
πρώτη
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α
τής
ν ε ωτ έ ρ α ς
ι σ τ ο ρ ί α ς
καθιεροΰται ούτως έν Β
’Αμερική, διά τής περίφημου Αμερικανικής Διακηρύξεως Ανεξαρτησίας ( B I L L O F R IC H T S τής Βιργινίας) τού Ιουλίου 1776. «. . . Θεωρούμεν ώς άναμφισβητήτους καί αύτονοήτους τάς άκολούθους άληθείας; "Οτι οί άνθρωποι έπλόσθησαν ίσοι, ότι έπροικίοθηααν παρά τού δημιουργού των δΓ ά ν ε κ π ο ιήτων
δ ι κ α ι ωμ ά τ ω ν ,
μεταξύ τών όποιων

ή Ζωή,
ή
Ελευθερία
καί ή
Επιδίω
ξ ι ς
τ ή ς
Ε ύ δ α ι μ ο ν ί α ς, ότι διά τήν
έξασφάλισιν τών άνωτέρω δικαιωμάτων οί άνθρωποι
δημιουργούν κυβερνήσεις, αί όποϊαι άρύονται τάς νο
μίμους εξουσίας των έκ τής συγκοταθέσεως τών κυβερνωμένων, ότι οποτεδήποτε ή μορφή διακυβερνήσεως καθίσταται έπΖήμιος διά τούς σκοπούς, δΓ ούς
ώρίσθη αΰτη, είναι δικαίωμα τού λαού νά τήν μεταβάλλη ή νά τήν κοταργή καί νά καθιερώνη νέαν, θέτων τοιαύτην άρχών κοί όργανώνων τάς έΕουοίας του
κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά έπιτυγχάνηται ή άσφάλεια καί ή ευτυχία του...Κοί διά τήν ύπεράοπιοιν τής
διοκηρύξεως αυτής, μέ σταθερόν έμπιστοσύνην εις
τήν προστασίαν τής Θείας Προνοίας, θέτομεν ώς άμοιβαίος έγγυήσεις τήν ξωήν μας, τάς περιουσίας μας
καί τήν ιερόν τιμήν μας». Τά φυσικά δικαιώματα τής
Ζωής, τής Έλευθερίας καί τής έπιδιώξεως τής Εύτυχίας άνεγνωρίσθησαν
πανηγυρικώς ώς δημιουργοί
τής άνθρωπίνης έν γένει Ιστορίας. Τό μήνυμά των
είναι άείπστε πονανθρώπινον.
Έπιτυχώς, όθεν, διετυπώθη έν τή διοκηρύξει τής
Γενικής Συνελεύσεως τών εκπροσώπων τών Η.Π.Α.
(4.7.1776) ή άρχή τού δικαιώματος, άλλά καί τού
καθήκοντος τού λαού, όπως όνατρέπη τάς έπιβλα
βεις μορφάς πολιτεύματος καί καθορίξη τούς νέουα
θεματοφύλακας τής μελλοντικής άσφαλείας καί εύη
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μερίος του. Επί τής έν λόγω προκηρύΕεως θεμελιοϋται ή μετέπεπα ιστορία των Η.Π.Α., ή μεγαλυτέρα
ίσως κοινωνική έποποία πολιτισμού των νεωτέρων
χρόνων.
Τήν άνακήρυΕιν τής Αμερικανικής Δημοκρατίας
έπηκαλούηθσεν ή τοιαότη έν Γαλλία καί τήν διακήρυΕιν των ατομικών δικαιωμάτων εκείνης
ή Γαλλική
Δ ι α κ ή ρ υ Ε ι ς
τ ων
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν
του
ά ν θ ρ ώ π ο υ
καί
τοϋ
πολίτου
τοϋ 1789.
«. . . "Οθεν ή Εθνική Γαλλική Συνέλευσις άναγνωρίΕει καί διακηρύσσει, ένώπιον καί ύπό τήν αιγίδα τοϋ
Υπέρτατου Ό ντο ς, τά άκόλουθα δικαιώματα τοϋ άν
θρώπου καί τοϋ πολίτου: άρθρ. 1. Οί άνθρωποι γεννώνται κα ίπαραμένουσιν ελεύθεροι καί ίσοι κατά τά
δικαιώματα. . . άρθρ. 2. Σκοπός πόσης πολιτικής κοι
νωνίας είναι ή διοτήρησις τών φυσικών καί άπαραγράπτων δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου. Τά δικαιώματα
ταϋτα είναι ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α ,
ή ι δ ι ο κ τ η 
σί α,
ή ασ φά λ ει α
καί
ή άντίστασι ς
ε ί ς
τ ήν
τ υ ρ α ν ν ί α ν .
"Αρθρ. 3. Ή κυριορχία έδρεύει παρά τψ Έ θ ν ε ι. . .
άρθρ. 4. Ή έλευθερία συνίσταται είς τό νά δυνατοί
τις νά πράττη πάν δ,τι δέν βλάπτει τόν άλλον. . .
"Εκτατέ έπήλθεν ή γενική άνομόρφωοις έν Ευρώ
πη καί α,ί Δημοκρατικαί ίδέαι έγένοντο τά συνθήματα
όλων τών έπαναστατικών άγώνων τών Ευρωπαϊκών
λαών, άργότερον δέ όλων τών συντεταγμένων κοινω
νιών.
Ή έπικράτησις τής λαϊκής κυριαρχίας ήτο έν άρχη
ό κύριος σκοπός τών δύο μεγάλων έπαναστάσεων
Αγγλικής καί Γαλλικής έν Εύρώπη καί μεταγενεστέ
ρους πλείστων όμοιων άγώνων έτέρων λαών.
Οπωσδήποτε, διά τής Γαλλικής έπαναστάσεως έΕελαϊκεύθησαν καί έτέθησαν είς έφαρμογήν τά άτομικά δικαιώματα καί διά τούτης περιελήφθη είς Συν
ταγματικός έπιταγάς έτέρων πολιτειών ή δογματική
έΕαγγελία τοϋ κυριάρχου λαοϋ.
Έ ν τούτοις, ή ύψίατη τιμή τής διακηρύΕεως τής
ιδέας τής δημοκρατικής καί πολιτικής έλευθερίας δέν
άνήκει ούτε είς τήν θρησκευτικήν έπανάστασιν τής
Μεταρρυθμίοεως, ούτε είς τάς μετέπειτα κοινωνικοπολιτικάς έΕεγέραεις τών διαφόρων λαών ή καί τάς
φιλοσοφικός άντιλήψεις τής συγχρόνου έποχής. Είναι
καί άπστελεϊ δημιούργημα τών α ρ χ α ί ω ν
Ελ
λήνων
φιλοσόφων καί μάλιστα τοϋ Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υς «τοϋ αιωνίου πρίγκιπος όλων τών μεγά
λων διανοουμένων», όπως τόν ώνόμασεν ό Γάλλος
στοχαστής C O M T E.
Ό έΕανθρωπιαμός καί ή θεμελίωσις τοϋ πολιτισμού
έπί τοϋ πνευματικού καί ψυχικού κόσμου τοϋ άνθρώ
που άοετέλεσον τήν ύψηλήν Ελληνικήν σκέψιν καί
πράΕιν.
Τά ύψηλά ιδεώδη τοϋ άρχαίου Ελληνισμού, Ελευ
θερία, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, άφύπνισαν τούς Εύρωπαίους κυρίως τό πρώτον λαούς καί ώδήγηοαν κατά
τούς νεωτέρους χρόνους είς αύστηράν κριτικήν τών
άτελειών τών πολιτικών αυτών συστημάτων, έΕ αύτής
δέ είς τήν άνωτέραν θεώρησιν τών μεγάλων προβλη
μάτων τής κοινωνίας καί Πολιτείας.
Αποτέλεσμα πάντων τούτων ύπήρΕεν έν άρχη μέν
ή διαμαρτυρία τών διανοουμένων, άργότερον δέ ή σύλληψις τής έπανοατατικής ιδέας καί ή πραγματοποίησις
τών άναγκαίων πολιτικοκοινωνικών άλλαγών. Οϋτω
τό μήνυμα τοϋ αιωνίου Ελληνικού πνεύματος έγένετο
παγκοσμίως τό βασικόν αίτημα τής άφυπνισθείσης
άνθρωπότητος.
Ή
παγκόσμιος
Δ ι α κ ή ρ υ Ε ι ς
τ ών
δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν
τοϋ
άν θρ ώπ ου
τής
συγχρόνου έποχής (Χάρτης Ηνωμένων Εθνών καί
Οικουμενική ΔιακήρυΕις τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώ
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που— Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Ο.Η.Ε. 10.12.1948),
δέον νά θεωρηθη ότι άποτελεί τήν πρώτην μεγάλην
νίκην, εύρυτάτης κοινωνικής σημασίας, τής έλληνικής ιδέας είς τόν τομέα άποκαταστάσεως τής άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας «. . .όπως διακηρύΕωμεν έκ νέου
πίοτιν είς τά θεμελιώδη δικαιώματα τοϋ άνθρώπου, είς
τήν άΕιοπρέπειαν καί τήν άΕίαν αύτού. .. όπως εύνοήσωμεν τήν κοινωνικήν πρόοδον καί καλλίτερα επί
πεδα Εωής έντός μεγαλυτέρας έλευθερίας. . . άπεφαοίσαμεν νά ένώσωμεν τάς προσπάθειας ήμών διά
τήν έπίτευΕιν τών σκοπών τούτων. .
Καί περεταίρω: «. . . Δεδομένου ότι ή παραγνώρισις καί περιφρόνησις τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώ
που ώδήγησαν είς πράΕεις
βαρβαρότητος, αϊτινες
έΕεγείρουν τήν συνείδησιν τής άνθρωπότητος καί ότι
ή έγκαθίδρυσις ένός κόσμου, όπου τά
άνθρώπινα
Ό ντα θά είναι έλεύθερα νά όμιλώοι καί νά πιστεύωαιν, άπηλλαγμένα τής τρομοκρατίας καί τής άθλιότητος, διεκηρύχθη ώς ή άνωτέρα έπιδίωΕις τοϋ άν
θρώπου. Δεδομένου ότι είναι ούσιώδες όπως τά αν
θρώπινα δικαιώματα προστατεύωνται ύπό καθεστώ
τος δικαίου, είς τρόπον ώστε ό άνθρωπος μή έΕαναγκόΖηται, έν έσχάτη καταφυγή, είς τήν έΕέγερσιν
κατά τής τυραννίας καί καταπιέσεως . . . ή Γενική
Συνέλευσις τοϋ Ο.Η.Ε. διακηρύσσει τήν παρούσαν
Παγκόσμιον δήλωσιν τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου
ώς τό κοινόν ιδεώδες πόντων τών λαών καί έθνών...».
Είδικώτερον δέ: «Πάντα τά άνθρώπινα όντα γεννώνται έλεύθερα καί ϊαα ώς πρός τήν άΕιοπρέπειαν
καί τά δικαιώματα. . . ή θέλησις τοϋ λαοϋ είναι τό θε
μέλιον τοϋ κύρους τών δημοσίων έΕουσιών. . . Έ ν τή
ένασκήσει τών δικαιωμάτων του καί έν τή χρήσει τών
έλευεθεριών του, έκαστος δέν θά ύποβάλληται ή μή
είς περιορισμούς, καθιερωμένους ύπό τού νόμου άποκλειστικώς, έπί τώ σκοπώ όπως έΕαοφαλίΖηται ή άναγνώρισις καί ό σεβασμός τών δικαιωμάτων καί τών
έλευθεριών τοϋ άλλου, καί όπως ίκανοποιώνται αί δί
καιοι άπαιτήσεις τής ήθικής καί τής δημοσίας τάΕεως,
ώς και τής γενικής εύημερίας έν μια δημοκρατική
κοινωνία. . . ».
Πρόδηλος, συνεπώς, καθίσταται ή θέοις, ότι ή πολιτεεία, ώς μέσον έΕαοφαλίσεως τοϋ Δικαίου, τής έ
λευθερίας καί τής Δημοκρατίας, ώς ύψίστης άΕίας,
είναι ή π η γ ή
όλων τών έπαναστάσεων τής έπισκοπουμένης μορφής καί ιδία ό σ κ ο π ό ς
αύτών.
"Ολαι λ.χ. αί έν Έλλάδι πολιτικοί έπαναστάσεις,
άπό τής Παλιγγενεσίας μέχρι σήμερον, άπέβλεψαν είς
τήν διαμόρφωσιν Πολιτείας — Κράτους, μέ βάοιν τήν
κοθολικήν άνογνώρισιν τής λαϊκής κυριαρχίας καί τών
ότομικών δικαιωμάτων. Ούτως ή πρώτη Ελληνική έπανάστασις τού 1843 κατήργησε τήν άπόλυτον Μοναρ
χίαν καί ίδρυσε τήν
Συνταγματικήν περιωρισμένην
τοιούτην, ή έπακολουθήσασα τοϋ 1862 καθιέρωσε τήν
λαϊκήν κυριαρχίαν, τήν όποιαν όλως ιδιαιτέρως ένίσχυσεν άργότερον ή έπανάστασις τοϋ 1909.
Ενδιαφέρον, έΕ άλλου, διά τήν προκειμένην θεώρησιν, παρουσιάζει καί ή άνάλυσις τών παραγόντων
τής δημιουργικής έπαναστάσεως, ώς κοινωνικού φαι
νομένου καί ώς πολιτικής άπαιτήσεως προόδου καί έγρηγόρσεως τών λαών. Ή ιστορία, ώς γνωστόν, σημειοϊ πολλάς λαϊκάς έΕεγέραεις, δημιουργικός, όμως,
έπαναστάσεις άναφέρει όλίγας.
Ή έπιτυχία μιας έπαναστάσεως έΕαρταται βασικώς
έκ τής ψυχικής καί ύλικής ύπεροχής τής έπαναστατικής μερίδος, έναντι τής συντηρητικής τοιαύτης. Ή
ύπεροχή τών ιδεών αύτών καί ή ίκανότης προσελκύσεως τής δυναμικής πλειοψηφίας τοϋ λαού δίδουν έν
συνεχεία τό μέτρον τής έπιτυχίας, έν συνδυασμώ πάν
τοτε πρός τήν έλπίδα καί τό πάθος διά τήν έπιβεβλημένην άλλαγήν.
(Συνεχίζεται)

I
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 611)
σθησαν εις τούς παρευρισκομένους περιερχομένου τού
ψήσαντος αυτά μέ την σούβλαν είς τήν χείρα καί παρουσιάζοντος αυτήν κατά σειράν είς απαντας, έκαστος των
όποιων πιάνων μέ τήν χείρα τβ κομμάτιον τό Ισυρεν άπδ
τήν σούβλαν. "Ολοι Ιτρωγον συγχρόνως, είς δέ των ψυχουιών περιέφερε κατά σειράν έν παγούριον μέ ρακήν,
άπό τό όποιον έτράβα έκαστος μέ σφυριγμόν δυνατόν τό
ρακίον, άφοΰ προηγουμένως ηυχετο τήν υγείαν είς τούς
συνεταίρους του».
Ό Γάλλος φιλέλληνας Μανζάρ, πού πολέμησε στήν
Έπανάστασι τοΰ 1821, θά μάς περιγράψη σ’ ένα χαρα
κτηριστικό του κείμενο τήν έντύπωσι πού τοΰ έκανε στήν
Πάτρα τό 1828 ή μουσική λαϊκής κομπανίας: «Μιά
παράξενη μουσική-γράφει- άπό διάφορα όργανα έξήγειρε
τήν περιέργειά μας. "Ησαν ένα βιολί καί δύο μονότονες
κιθάρες, μέ χορδές χαλύβδινες κι όρειχάλκινες πού τις
παίζουν μέ μιά μικρή εύλύγιστη πέννα. Ή αρμονία
τους είναι γοητευτική. "Οσο γιά τούς "Ελληνες καί
ιδίως τούς στρατιώτες, έχουν μιά κλίσι κι ένα πάθος
έντελώς ιδιαίτερο γιά τό χορό. Είναι ή προσφιλής τους
διασκέδασι ύστερα άπό μιά μάχη, όπου ή δόξα έστεφάνωσε τις προσπάθειές τους. Συγκεντρώνονται 7 ή 8
ντυμένοι μέ τά πιό πλούσια φορέματά τους. "Ολοι κρα
τιούνται άπό τό χέρι καί σχηματίζουν ημικύκλιο. Αυ
τός πού είναι μπροστά κρατάει στό χέρι ένα μαντήλι
καί τό άνεμίζει πάνω άπό τό κεφάλι του. πού οί πυκνές
διπλές ένός τουρμπανιού τό κάνουν πιό τρομερό. ΙΙαίρνει διάφορες στάσεις μέ καταπληκτικήν έπιδεξιότητα.
Οί μουσικοί, άνεβασμένοι σ’ ένα είδος έξέδρας έμψυχώνουν τις διάφορες κινήσεις. Ή χαρά λάμπει σ’ δλων
τά μάτια, έκδηλώνεται μάλιστα σ’ όλο τους τό πρόσωπο
καί στήν έλαφρότητα τών βημάτων τους. Εκείνο πού
μάς κατέπληξε περισσότερο ήταν τό πόσο τό αυτί τους
παρακολουθούσε πιστά τή μουσική, γιατί κανένας τους
δέν έχανε τό χρόνο. Ό πρώτος χορευτής πήγε στό τέ
λος τής αλυσίδας, κι δ δεύτερος έσυρε μέ τή σειρά του
αύτόν τόν περίεργο χορό. ’Έτσι καί μ’ όλους τούς
άλλους. Τούς χειροκροτήσαμε ζωηρά».
Σέ μιαν άλλη του περιγραφή ό Μανζάρ θά μάς
μιλήση γιά ένα λαϊκό μουσικό, πού συνάντησε σέ κα
φενείο τής Πάτρας καί τοΰ έκανε Ιδιαίτερη έντύπωσι:
«’Εκείνο (τό καφενείο) πού διαλέξαμε αυτή τήν ήμε
ρα— γράφει— μάς πρόσφερε ένα θέαμα άρκετά περί
εργο: ένας ντόπιος δεξιοτέχνης έπαιζε μέ μιάν ευλύ
γιστη πέννα ένα είδος κιθάρας. Οί άνθρωποι αύτοί
παίζουνε πάντοτε άπό μνήμης, μερικές φορές καί μέ
τή φαντασία τους' μ’ όλο πού δέν ξαίρουν ούτε μιά νότα
μουσικής, έκτελοΰν μέ άρκετή αρμονία δλους τούς σκο
πούς κι όλες τις φαντασίες πού περνούν άπό τό κεφάλι
τους. ’Εκείνο πού ήτανε τό πιό παράξενο σ' αύτόν τόν
αύτοσχεδιαστή ήταν οί χειρονομίες, οί κινήσεις κι άκόμα οί μορφασμοί μέ τούς όποιους συνώδευε τό παίξιμό
του. Μέσα στόν ένθουσιασμό πού τόν συνέπαιρνε ήταν
λιγώτερο άνθρωπος καί περισσότερο μιά μακρυμαλλούσα Σίβυλλα, πού μέ τό στόμα καί τά μάτια της έκφραζόταν. Πότε έβγαλε μιά σειρά άπό ήχους εύθυμους,
ζωηρούς, έλαφρούς πού ήσαν ευχάριστοι στό αύτί' συ
χνότερα ή λυπητερή καί μελαγχολική μουσική του,
μιμούμενη τούς τόνους τής θρηνώδους ρομάντσας, έβύθιζε τις καρδιές μας σέ μιά θλίψι πού δέν τής έλειπε ή

γοητεία. Τελείωσε μ’ έναν πολεμικό σκοπό πού τόν
έδιάλεξε, καθώς είπε, γιά νά τιμήση τήν γενναιότητα
τών Γάλλων καί τήν ευγνωμοσύνη τών συμπατριωτών
του. Τόν ευχαριστήσαμε γι αύτό, κι άφού ήπιαμε μαζί
του μερικά ποτήρια πήγαμε στήν άκρογιαλιά γιά νά
χαροΰμε ένα άλλο θέαμα πιό έπιβλητικό καί νά σμί
ξουμε τά τραγούδια μας μέ τόν ψίθυρο τών κυμάτων
πού έρχονταν άργά νά σβήσουν στήν άκρη».
Κάθε περιοχή είχε καί έχει τούς δικούς της όργανοπαίχτες, πού ή φήμη τους, συχνά, ξεπερνάει τά όρια
ένός νομού καί άπλώνεται σέ δλόκληρη τήν Ελλάδα.
'Από τούς καλύτερους καί πιό φημισμένους κλαριντζήδες ήταν δ Νικολάκης Σουλεϊμάνης κι δ Κώστας Μό
σχος ή Φουσκομπούκας. Ό πρώτος, πεθαμένος έδώ καί
50 χρόνια, κι δ άλλος πούσβησε πριν άπό 15 χρόνια.
Καί πού δέν έφτανε ή δόξα τους! ’Από τά ήπειρωτικά
χωριά ως τό Μεσολόγγι καί τό Μωριά. Ό Σουλεϊμάνης
ή Γεωργίου γεννήθηκε στόν Αλμυρό τού Βόλου. Από
16 χρόνων ήταν μάστορας στό κλαρίνο καί τή φλο
γέρα. Φωνή δέν είχε, δέν μπορούσε νά τραγουδήση.
Μά σάν άκομπούσε τά χείλη του πάνω στό μπουκίνι
τού κλαρίνου, άναταραζόταν κόσμος καί ντουνιάς άπό
τόν άχό. Πέρναγε στά σοκάκια κ’ έβγαιναν οί γυναίκες
καί τούριχναν άσημικά καί λουλούδια. Καί θάκανε πε
ριουσία, μά όπως τάπαιρνε έτσι τά σκόρπαγε τά λε
φτά, στό πιοτό καί τό γλεντοκόπημα. Παντρεύτηκε στό
Μεσολόγγι μιά όμορφη χήρα κ’ έκλεισε τά μάτια του
μέσα στό κέφι καί τό τραγούδι. Συνεργάτης καί φίλος
πιστός τοΰ Σουλεϊμάνη ήταν δ Γιώργης Φέκας άπό τό
"Αργος, πεθαμένος κι αύτός. στά 1938. Οί δυό τους
μαζί κι ένας Ήπειρώτης, δ Σπουργίτης, αλώνιζαν τό
Μωριά. Στήν κομπανία ήταν κι ό άδελφός τοΰ Σουλεϊμάνη. Γιωργής, πού ήταν, βέβαια δεύτερο κλαρίνο σέ
σύγκρισι μέ τόν άδελφό του. Είχε τή μανία νά τόν
συντροφεύη πάντα καλός τραγουδιστής. 'Έτσι καί δέν
συνταιριάζονταν μέ τόν ήχο τού' κλαρίνου, μπορούσε
νά παρατήση στή μέση τό γλέντι. Μολογάνε πώς, άφη
σε σύξυλους νειόγαμπρα καί συμπεθέρους σ' ένα γάμο
στήν Άκράτα καί πήγε καί κοιμήθηκε, γιατί δ τρα
γουδιστής δέν μπορούσε ν' άρμονισθή μέ τό κλαρίνο.
"Αλλος καλός κλαριντζής ήταν δ Χαράλαμπος Μαργέρης άπό τήν Λευκάδα, πού ρίζωσε όμως καί δοξάστηκε
στό Μεσολόγγι. Μαθητής άπό τούς καλύτερους τού
Σουλεϊμάνη καί τού Φουσκομπούκα, πήρε τόν δικό τους
τόν άέρα.
Οί όργανοπαίχτες πληρώνονταν καλά τά παλιά τά
χρόνια. Γιόμιζαν άσήμι καί χρυσάφι. Οί καλοί, βέβαια.
Γιατί ήσαν κ’ οί παρακατανιοί, πούβγαζαν μονάχα τό
ψωμάκι τους. Ό Άρίφης άπό τά Τρίκαλα, δ Μάτσικας ή Κρούπιστας άπ’ τή Μακεδονία, δ Φουσκομπούκας
άπό τή Βόνιτσα, δ Φέκας άπό τό Άργος, δ Καρακώστας άπό τήν Καλαμπάκα, ό Σουλεϊμάνης, έγιναν άρ
χοντες άπό τό παίξιμο. Καί ντύνονταν σάν άριστοκράτες, μέ χρυσά ρολόγια, μέ δακτυλίδια πολύτιμα. Ποτέ
τους όμως δέν έκαμαν τήν τέχνη τους έμπόριο. "Επαι
ζαν, γιατί τό παίξιμο γιάμιζε χαρά τήν καρδιά τους.
"Ηταν τό μεράκι πού τούς άπολύτρωνε άπό τήν έγνοια
τής ζωής. "Ηταν οί άνθρωποι πού πίστευαν κι άγαποΰσαν τήν τέχνη μέ τήν ίδια λαχτάρα πού άγαποΰσαν
τήν όμορφιά τής ζωής, μιάς ζωής πού τή γέμισαν μέ
τήν γοητεία τής μουσικής αρμονίας, έτσι καθώς βγαί
νει άπ’ τά δημοτικά μας τραγούδια.
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θεατοΰ καί τοΰ καλλιτεχνήματος ή άμεσος έκείνη
καλαισθητική έπικοινωνία καί βιωματική έναισθησία, ήτις αποτελεί τδ ίδιον γνώρισμα τής πρα
γματικής τέχνης καί έπιδέχεται φαινομενολογι
κήν άνάλυσιν (φαινομενολογία τής αισθητικής) ,4
Ό θεατής ίσταται πρδ τοΰ καλλιτεχνήματος άνευ
βιωματικής δονήσεως άπορων καί διερωτώμενος
τί έστι τοΰτο. ’Αλλ’ δταν έπί τή θέα τοϋ «καλλιτε
χνικού» δημιουργήματος γεννάται ή άπορία (σχέσις κατ’ ουσία αρνητική άπδ άπδψεως καλλιτε
χνικής έπικοινωνίας) καί τίθεται έρώτημα περί
τής ουσίας αυτού, παύει τδ άντικείμενον να είναι
Ιργον τέχνης καί καθίσταται άντικείμενον τής έπιστήμης καί τής φιλοσοφίας, διότι ή έπιατήμη
καί ή φιλοσοφία θέτουν τδ έρώτημα τοΰ τί έστι.
Γεννάται δέ ή άπορία, διότι, ώς έκ τής άναλύσεως τών τοιούτων καλλιτεχνημάτων έχει προκό
ψει, εις τάς νεοπαγείς ταύτας μορφάς τής συγχρό
νου τέχνης, ή έκφράζεται κατ5 αυθαίρετον τρόπον
αύτούσιον καί άκατέργαστον τδ ύλικδν τοΰ άσυνειδήτου τοΰ τε προσωπικοΰ καί τοΰ άθροιστικοΰ.
τδ όποιον γέμει άρχαϊκών στοιχείων καί μορφών,
είναι τυγκεχυμένον, έφιαλτικόν, χαώδες, δπως
τδ δνειρον5 καί ώς έκ τούτου άκατάληπτον ή τδ
καλλιτέχνημα στερείται παντελώς περιεχομένου
καί οόδέν έκφράζει. Εν άλλοις λόγοις τδ προϊόν
τής τοιαύτης τέχνης ή δέν ένέχει νόημά τι ή Ιάν
ύποκρύπτεται τοιοΰτον τι, πρέπει νά άναζητηθή
κατόπιν έπιστημονικής άναλύσεως καί έρεύνης.
Ά λλ' έν τοιαύτη περιπτώσει δέν έχομεν πρδ ήμών καλλιτέχνημα άλλ’ άντικείμενον πρδς έρευ
ναν καί έξήγησιν.
’Έχομεν βεβαίως σήμερον υπερπαραγωγήν
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων καί νέων έκάστοτε μορφών, αί δποίαι κατ’ άλληλοδιάδοχα κύ
ματα έν βραχεί διαστήματι άναδύονται καί έξαφανίζονται (εις ώρισμένας περιπτώσεις παρά τώ
αύτώ καλλιτέχνη) καί είς τάς δποίας κυριαρχεί
δ άκρατος υποκειμενισμός έκάστου καλλιτέχνου
θέλοντος νά είναι κάτι τδ έντελώς ίδιον καί διά
φορον, χωρίς δμως νά έπιτυγχάνη τοΰτο καί οΰτω
έμπίπτοντος είς τήν γενικήν δμοιομορφίαν. Ή
δμοιομορφία έν τή συγχρόνψ τέχνη είναι ώς καί
τόσα άλλα κοινωνικά φαινόμενα παγκόσμιος, διε
θνής, ένφ πάλαι ή τέχνη παρήλλασσε άπδ καλ
λιτέχνου είς καλλιτέχνην καί άπδ χώρας εις χώ 
ραν, ώς άλλως τε καί ή δλη ζωή.
Τδ καλλιτέχνημα ώς δδιάζον άνθρώπινον ένέργημα, πρέπει καί κατά τδ περιεχόμενον καί
τδν τρόπον έκφράσεως νά είναι ψυχικώς άποδεκτδν καί άφαμοιώσιμον, έπίσης νά έχη νόημα καί
σημασίαν, ίνα δύναται νά άποτελή καλλιτεχνικήν
προσφοράν. Τόσον ώς πρδς περιεχόμενον δσον
καί τδν τρόπον έκφράσεως δέν έπιτυγχάνουν οί
καλλιτέχναι τών καινομόρφων καλλιτεχνικών δη
μιουργιών νά έκφράσουν έκείνο τδ δπαίον έπιδιώκουν. θέλουν π.χ. νά άναπαραστήσουν τήν σημε
ρινήν ζωήν καί κοινωνικήν κατάστασιν, τήν
σκοτεινήν δηλαδή καί άρνητικήν πλευράν τής άν-
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θρωπίνης ύποστάσεως, ή δποία ύπδ τής άναλυτικής ψυχολογίας άπσκαλεΐται «σκιά» τής προσωπικότητος καί κατ’ έπέκτασιν τής κοινωνίας ώς
συλλογικής έκφράσεως τής ψυχής τών άτόμων
καί ή δποία περιλαμβάνει τά άρχαϊκά, φαντα
στικά καί άπωθημένα ψυχικά στοιχεία τοΰ προ
σωπικού καί άπροσώπου (άθροιστικοΰ) άσυνειδήτου καί μετ’ αυτών καί παν τδ ένστικτώδες καί
πρωτόγονον. Πραγματοποιούν δμως τούτο δΓ άνεπιτυχών τρόπων, ώστε δ θεατής δέν συλλαμβά
νει τδ νόημα, τδ δποΐον κατά τδν καλλιτέχνην
υποτίθεται, δτι ύποκρύπτεται. Είς τήν τοιαύτην
τέχνην τδ έξαλλον, τδ έξωπραγματικδν καί τδ άτεχνον έχει ύπερβή καί αυτόν τδν τρόπον τής «τέ
χνης» τών σχιζοφρενικών. ΔΓ δ λέγομεν δτι ή
τοιαύτη τέχνη δέν ένέχει πολιτιστικά στοιχεία,
δέν δημιουργεί ουδέ προάγει τδν πολιτισμόν. Ε ί
ναι άπλώς ή άτεχνος άντικατόπτρισις τοΰ τεταραγμένου ψυχικοΰ κόσμου τοΰ σημερινοΰ άνθρώπου καί τοΰ καλλιτέχνου καί ώς έκ τούτου δι
καίως θεωρείται ώς άναρχική τέχνη καί ώς πα
θολογική μορφή τής καλλιτεχνίας. Τά δημιουρ
γήματα τής έν λάγψ τέχνης είναι πτωχά, ισχνά,
βραχείας έπιβιώσεως, θνησιγενή καί άμα τή γεν
νήσει των ώριμα διά τδν κάλαθον τών άχρηστων,
διότι δέν έγκρύπτουν νόημά τι, δέν προκαλοΰν
καλαισθητικά βιώματα καί στερούνται τής καλλι
τεχνικής άτμοσφαίρας καί άκτινοβολίας. Έ ν άλλοις λόγοις στερούνται «ποιήσεως», διτι δέν πρα
γματοποιείται έν αύτοίς ή ρήσις τοΰ Σιμωνίδου τοΰ
Κείου θεωροΰντος «τήν μέν ζωγραφιάν ποίησιν
σιωπώσαν, τήν δέ ποίησιν ζωγραφιάν λαλοΰσαν».
Εάν έν τούτοις ή τοιαύτη τέχνη γίγνεται
άποδεκτή τοΰτο σημαίνει, δτι δ σημερινός άνθρω
πος έχει χάσει τήν καλαισθητικήν του ευαισθη
σίαν καί δτι τδ παθολογικόν έν αΰτώ έλκεται λόγψ συγγένειας ύπδ τοΰ παθολογικοΰ τής τέχνης.
Έ φ ’ δσον δέ έν έπιγνώσει άποδέχεται τά παθο
λογικά ταΰτα κατασκευάσματα καί δέν έχει τδ
ψυχικόν σθένος νά άνέχηται νά θεωρήται «καθυ
στερημένος» προσθέτει είς τά τόσα άλλα καί μίαν
έπί πλέον άπόδειξιν τής παθολογικότητός του. Τδ
θέμα έν τφ προκειμένψ δέν είναι μόνον δ καλλι
τέχνης καί τά δημιουργήματά του. άλλά καί πώς
πρέπει νά κριθοΰν οί θαυμάζοντες καί τυφλώς
προσεταιριζόμενοι τά προϊόντα τής τοιαύτης τέ
χνης του.
Τά άνωτέρω ισχύουν mutatis mutandis καί
διά τδν έν τή λογοτεχνία συρρεαλισμδν καί τάς
λεγομένας νέας (πρωτοποριακάς) λογστεχνικάς
μορφάς. Είς τά λογοτεχνικά κείμενα τοΰ συρρεαλισμοΰ είναι έκδηλος ή παρουσία παθολογικών
στοιχείων είς τήν διατύπωσιν τών διανοημάτων
π.χ. ή διαταραχή τής χαλαρώσεως τοΰ συνειρ
μού τών παραστάσεων καί έννοιών (άσυνάρτητος
τρόπος συνειρμοΰ). ή συνύπαρξις άντιφατικών έννοιών, ή συρροή άφηρημένων έννοιών καί άκαπανοήτων συμβολισμών, ή έλλειψις συσχετίσεως καί
άναφοράς είς τι, ή άσάφεια τοΰ διανοήματος καί ή

Ό ά σ τ υ ν η ρ ι κ ό Β Β ε σ μ ο ε ί ι ο μέσου
ιών αιώνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ElI ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΑΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Φ ΡΥΝΗ
Τρίτη εις τήν σειράν τών διάσημων εταιρών τής άρχοιότητος πρέπει νά καταταγή ή περιώνυμος διά τήν ωραιό
τητα, τόν πλούτον καί τό πνεύμα της Φρύνη. Έγεννήθη εις
τάς Θεαπιάς τής Βοιωτίας, πάλιν εις τήν όποιαν ανέκαθεν
ή λατρεία τού έρωτος ήτο έπιχώριος. Ω ς αί πλεϊσται τών
κοινών γυναικών, παλαιόθεν καί μέχρι σήμερον, οϋτω καί
ή Φρύνη ήναγκόσθη έκ τής πενίας νά πωλή πρός συντήρησιν τό ίδιον αύτής σώμα. Είνσι βέβαιον, ότι κατά τούς πρώ
τους χρόνους τής ακμής της μετέβη εις Αθήνας, όπου καί
έγινε φίλη τού ΠροΕιτέλους καί τού Ύπερείδου. Ο Πρα
ξιτέλης έκ τής ώροιοτάτης έταίρας ένεπνεύσθη τήν περίφημον Κνιδίαν Αφροδίτην «Καί Πραξιτέλης δέ ό άγαλματοποιός έρών αύτής τήν Κνιδίαν Αφροδίτην άο' αύτής έπλάσατο». Ο Υπερείδης τήν έσωοεν κατά τήν έπί άσεβεία
δίκην της, έγκλημα διά τό όποιον τήν έμήνυσεν ό Εύθίας.
Ό διάσημος ρήτωρ κοτώρθωσε νά άπαλλάΕη τήν πελάτιδά
του, έκ,μεταλλευθείς όχι τήν ρητορικήν του δεινότητα τό
σον, όσον τήν πρός τό ώραϊον ύπερβολικήν αγάπην τών
Αθηναίων καί επομένως καί τών δικαστών. Ό τα ν άντελήφθη ότι ή καταδίκη ήτο βέβαια, δι έπιδεΕίας κινησεως έσυ
ρε τόν χιτώνα καί άπεκάλυψε τό γυμνόν σώμα τής Φρύνης
προ τών έκπλήκτων δικαστών, οί όποιοι τόσον έθαύμασαν
τό κάλος τής γυναικός, ώστε νά δειχθοΰν εις τό έπσκρον
έπιεικείς καί νά τήν αθωώσουν. Τό περιοτοτικόν άναφέρει
μέ τήν χαρακτηριστικήν του γλοφυρότητα ό Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί Ι ί " 51). «. . . ό δέ Υπερείδης συνογορεύων
τής Φρύνης ώς ούδέν ήνευε λέγων, έπίδοΕοί τε ήσαν οί
δικασταί καταψηφιοόμενοι, παραγαγών αύτήν εις τούμφανές καί οεριρρήξας τούς χιτωνίοκους, γυμνά τε τό στέρνα
ποιήοας, τούς έπιλογικούς οίκτους έκ τής όψεως αύτής,
έπερρητόρευσε, δειαιδαιμονήσαι τ' έποίησε τούς δικαοτάς
τήν ύποφήτιν καί Σάκορον Αφροδίτης, έλέω χορισσμένους
μή άποκτείναι. Καί άφεθείσης έγράφη μετά ταύτα ψήφισμα,
μηδένα οίκ,τΙΣεσθαι τών λεγόντων ύπέρ τίνος, μηδέ βλεπόμενον τόν κατηγορούμενον ή τήν κατηγορουμένην κρίνεαθαι. . .
'Αλλά καί τόν μεγάλον Απελλήν ένέπνευσε ή διάση
μος έταίρα. Ό π ω ς ό Πραξιτέλης, ούτω καί ό Άπελλής έχρησιμοποίηοεν ώς πρότυπον διά τήν Άνοδυομένην Αφροδίτην
του τήν Φρύνην. Τούτο πολλοί μεταγενέστεροι συγγραφείς
κρίνουν ώς ύπερβολικόν.
Λέγεται, ότι τάση ήτο ή ωραιότης τής Φρύνης, ώστε
εάν κανείς τήν έβλεπε γυμνήν νά άναγκαοθή νά κλείση τούς
οφθαλμούς του.
Τόν έρωτά της έπώλει αντί άμυθήτων ποσών. Αναφέρεται, ότι διό μίαν μόνον νύκτα έΣητηοεν άπό τόν Δημοοθένην μυρίας δραχμάς. Ο ρήτωρ όμως τής άπήντησε με
τό γνωστόν εκείνο «ούκ ώνούμαι μυρίων δραχμών μεταμέ
λειαν» Τόσην εμπιστοσύνην είχεν εις τα θέλγητρό της, ώστε
έπίοτευεν ότι ήτο άδύνατον νά ύπαρξη θνητός, πρός τόν
οποίον νά προοφέρη τόν έρωτά της καί νά τήν περιφρονήοη. Εύρεν όμως τοιούτον άρνητήν εις το πρόσωπον κάποιου
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Ξενσκράτους. Ο Ξενοκρατης αύτός, μαθητής τού Πλάτω
νος, ήτο γνωστός εις τάς Αθήνας διά τήν έγκράτειαν, τήν
άξιαπρέπειαν καί τήν άρετήν. Τήν άρετήν ή Φρύνη έθεώρει
ώς κενόδοξον υποκρισίαν καί στοιχηματίοαοα μετά τινων
νεαρών, ήθέλησε νά δοκιμάση τόν Ξενοκράτην. Πρός τού
το, μέ πρόφασιν ότι καταδιώκεται, έφθααε μίαν νύκτα εις
τήν οικίαν τού φιλοσόφου. Εκείνος, χωρίς νά γνωρίξη ή
νά ύποπτευθή τόν λόγον τής νυκτερινής έπισκέψεως τής
έταίρας, τήν έδέχθη καί μαΣύ της κατεκλίθη εις τό μονα
δικόν κρεββάτι, τό όποιον διέθετεν. Η Φρύνη ποοσεπόθησε
διά θωπειών νά προσελκύση τόν νέον, χωρίς όμως αποτέ
λεσμα. Φαίνεται όμως, πώς παρά τήν άνταχήν τού Ξενο
κράτους «έν τοϊς όφθαλμοίς τής Φρύνης ούδέν έκέρδισε ή
άρετή λόγω υπολήψεως». "Οταν τήν έποιμένην ήμέραν τήν
έρώτηοαν περί τού άπστελέαμοτος τής νυκτερινής «έπιχειρήσεως», ετοιμόλογος άπήντησεν, ότι έρχεται ούχί έξ άνδρός, άλλ έξ άνδριόντος άνδρός. Τήν χαριτωμένην αύτήν
ιστορίαν άναφέρει ό Διογένης ό Λαέρτιος ( Δ ' 7).
Γεγονός όμως είναι, ότι ή Φρύνη, παρά τήν πόρωσιν.
ή όποια τήν έχαρακτήριΣε, διεκρίθη διά τήν ευαισθησίαν
τήν όποιαν έπόδειξεν έναντι τών δυοτυχούντων συμπολιτών
της καί ιδίως τών πτωχών. 'Υπέρ τών τελευταίων διέθεσε
μεγάλα χρηματικά ποσά, ώστε νά άγαπηθή καί τιμηθή μετά
θάνατον μέ χρυσοΰν άνδριάντα εις τον ναόν τού 'Απόλλω
νος, εις Δελφούς. Κατά μορτυρίον τού Άθήναιου, τον άνδριάντα τούτον έφιλοτέχνηοεν ό Πραξιτέλης. Γράφει ό Ά θήναιος χσρακτηριστικώς. (Δειπνοσοφισταί ΙΖ 59) (. .αύ
τής δέ τής Φρύνης οί περικτίονες άνδριάντα ποιήοαντες α
νέβηκαν έν Δελφοίς χρύσεον έπί κίονος πεντελικού κατεσκεύαοε δέ αυτόν Πραξιτέλης. Έστηκε δέ ή είκών αύτη
μέσω τής Αρχιδάμου, τού Λακεδαιμονίων Βαοιλέως καί τής
Φιλίππου τού Αμύντου, έχουσα. έπιγροφήν. Φ ΡΥΝΗ ΕΠΙΚ Λ Ε Ο Υ Σ Θ Ε Σ Π ΙΚ Η ώς φησίν Άλκέτας έν δευτέρω περί
τών έν Δελφοίς άναθημάτων. .».
Τόν άνδριάντα αύτόν
τής Φρύνης, ό κυνικός φιλόσοφος Κράτης άπεκόλεοε: «.
τής τών Ελλήνων άκρασίας άνάθημα. . .
Αλλά καί τήν ιδιαιτέραν πατρίδα της και αύτας τάς
Θήβας προσεφέρθη νά βοηθήσπ διά χρημάτων ή Φρύνη.
Ό τ α ν ό Μ. 'Αλέξανδρος κστέστρεψε τά τείχη τής πατρίδος τού Έπομεινώνδου, ή έταίρα προσεφέρθη νό τά κτίση
δΓ εξόδων της, μέ τήν προυπόθεοιν νά άναγραφή: «ΑΛΕ
Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Ν Κ Α Τ Ε Σ Κ Α Ψ Ε Ν Α Ν Ε Σ Τ Η Σ Ε ΔΕ Φ ΡΥΝ Η
Η ΕΤ Α ΙΡΑ » .
Η Φρύνη έξηκολούθησε καί εις προκεχωριμένην ηλι
κίαν νά όσκή τό έπικερδές «έπάγγελμό της». Ω ς ή Νινων,
γράφει νεώτερος "Ελλην συγγραφεύς, οϋτω καί ή Φρύνη
έξηκολούθει τό έπιτήδευμα αύτής έτι καί έν καιρώ γήρως
καί ή κενοδοξία, ότι άπήλαυσαν τής εύνοιας αυτής προσείλκυαε πρός αυτήν καί τότε έραστός, οίτινες έδαπόνων εις
αύτήν σημαντικός ποσότητας διά τήν μωρίαν αύτών. Διότι,
ώς συνήθως έλεγεν έκείνη, «είχε τήν άξίωσιν πωλείν τήν
υποστάθμην άκριβώτερον τού οίνου»

►
Μία άποψις έκ τών έρειπίων τής άρχαίας Κόριν
θου. Ή πόλις τού Περιάν
δρου, άπετέλεαιεν έπΐ αι
ώνας κέντρον πολυτελούς
άγοραίου έρωτος, είς αυ
τήν δέ «ήκμΛσαν» αί γνωστότεραι έταΐραι, ώς ή
Λαίς, ή Πυθιονίκη κ ά .

ΓΛΥΚΕΡΑ
Η έταίρα αυτή κατήνετο έκ Σικυώνος.
Πάμπτωχος
κοτ' άρχάς. έΖη έκ τής πωλήοεως στεφάνων έΕ άνθέων.
τούς οποίους έπλεκε μέ τοιαύτην καλαισθησίαν, ώστε ό
Παυοίας. γνωστός ζωγράφος τής άρχαιότητος, νά άναπτύΕη είς άούγκριτον βαθμόν τήν Ζωγραφικήν τών Στεφά
νων, Τό ώραιότερον έκ τών έργων του ήτο ή «Στεφανηπλόκος» ή «Στεφανσπωλις», τό όποιον παρίστανε μικρόν
κορασίδα, πιθανώς τήν ίδιαν τήν Γλυκερά, νά κάθηται φέ·
ρουαα στέφανον. Τοϋ έργου αύτοϋ τού Παυοίου υπάρχουν
πολλαί άπαμιμήσεις, ιδίως είς τοιχογραφίας. Τό όνομα τής
έτοίιρας ταύτης συνδέεται μέ τά ονόματα δύο μεγάλων ερα
στών της, τού Μενάνδρου καί τού "Αρπάλου. Ό "Αρπαλος
ήτο έκ τών έμπιστων τού Μ. ΑλεΕάνδρου, είς τούτον δέ ό
μεγάλος έκπολιτιστής ένεπιστεύθη τά οικονομικά τού κρά
τους. Ο "Αρπαλος, άφοϋ παρέλαβε τούς θησαυρούς τών
Περσών καί είσέπραττε τά τεράστια έσοδα τού άπεράντου
κράτους, ήλθεν είς τήν Βαβυλώνα, όπου έΖη πολυτελέστατα
μέ τήν Γλυκερά καί τήν άλλην έτσίραν, τήν Πυθιονίκην. Τήν
Γλυκέραν, τήν όποιαν προσεκάλεσεν έΕ Αθηνών, έγκατέστησεν είς τά βασιλικά άνάκτορα τής Ταρσού,’ διέταΕε νά
όνομάΖειται βασίλισσα καί νά προσκυνήται ύπό τού λαού,
κατά τά περσικά έθιμα. Πρός τούτοις, έΕέδωκε διαταγήν
νά μή τόν στεφάνωση ποτέ κανείς, έάν προηγουμένως δέν
στεφάνωση καί τήν Γλυκέραν. Πρός τιμήν της άνήγειρεν
είς Ρωσόν τής Κιλικίας άνδριάντα πλησίον τοϋ ίδικού του.
Χάρις είς τάς προτροπές τής Γυκέρας, ό "Αρπαλος άπέστειλε πολλάκις φορτία σίτου πρός τούς Αθηναίους, τιμη
θείς ένεκα τούτου διά τής παροχής πολιτικών δικαιωμάτων.
Δέν είναι γνωστόν, έάν ή Γλυκερά συνεμερίσθη τάς περιπέ
τειας τοϋ Αρπάλου. Γεγονός πάντως παραμένει, ότι αμέ
σως μετά τόν αδοΕον θάνατόν του, ή έταίρα συνεδέθη μετά
τού ποιητού Μενάνδρου, τόν όποιον έθελγαν τό κάλλος καί
τά άβρά ήθη της. Φαίνεται όμως, ότι ό έρως του πρός τήν
Γλυκέραν δέν ύπήρΕεν έντελώς άνέφελος, όπως προκύπτει
έΕ έπιστολών τού άττικίΖοντος σοφιστοϋ, ή ρητοροδιδασκάλου Άλκίφρωνος. Είς τάς έπιατολάς αύτάς άναφέρεται, ότι
κάποτε ό Μένανδρος ώργίσθη έναντίον τής Γλυκέρας και
όταν ό Φιλήμων άπεκάλεσε μίαν έταίραν τήν όποιαν άγαπούσε χρηστήν, ό Μένανδρος τού άπήντπσεν, ότι ούδεμία
χρηστή ύπάρχει. « Ό τι δέ καί Μένανδρος ό ποιητής ήρα
Γλυκέρας κοινόν’ Φιλήμονος εταίρας έρααθέντος καί χρη
στήν ταύτην όνομάσαντος διά τοϋ δράματος, αντέγραψε
Μένανδρος, «ώς ούδεμιός ούσης χρηστής»

Η Γλυκέρα, όπως καί ή Ασπασία, έπεδίωκε τήν μετά
τών φιλοσόφων συναναστροφήν, άπαντούσε όμως μόνον έάν
έθεωρούσε τήν έρώτησιν προγμοτικώς άΕιόλογον. Γενικώς
διεκρίνετο διά τήν μάρφωσιν καί τήν εύστροφίαν τού πνεύμοτος. Ό τα ν κάποτε ό Στίλπων τήν κατηγόρησε είς ένα
συμπόσιον, ότι διαφθείρει τήν νεολαίαν, έκείνη τού άπεκρίθη. Στίλπων κατηγορούμεθα διά τό αύτό έγκλημα. Περί
σού λέγουσιν ότι διδάσκεις τούς μαθητάς σου άνωφελή καί
έρωτικά σοφίσματα, περί έμού δέ ωσαύτως. «Τήν αύτήν
έχομεν αίτιον, ώ Στίλπων, σέ τε γάρ λέγουσι διαφθείρειν
τούς συντυγχάνοντάς σοι άνωφελή καί έρωτικά σοφίσματα
διδάσκοντα, έμέ τε ώσαύτως’ μηδέν ούν διαφέρειν έπιτριβομένοις καί κακώς πάσχουσιν ή μετά φιλοσόφου Ζήν ή
μεθ' έταίρας».
Π Υ Θ ΙΟ Ν ΙΚ Η
Καί ή Ζωή τής έτοίρας αυτής συνδέεται μέ τάς περι
πέτειας τού Αρπάλου. Ό πω ς καί τήν Γλυκέραν, ούτω καί
τήν Πυθιονίκην προσεκάλεσε πλησίον του ό "Αρπαλος έΕ
'Αθηνών, όπου ή τελευταία έΖη, αφού είχε προηγουμένως
άσκήσει τό «επάγγελμα» τής έταίρας είς τήν Κόρινθον καί
είς τήν Αίγιναν. Ό κατσχροατής "Αρπαλος έτίμησε καί τήν
Πυθιονίκην διά πρωτοφανών τιμών. Τής έχάριοε πολυτιμώτοτα δώρα καί τήν άπεκάλει βασίλισσα. Ώ ς βασίλισσα έτιμότο καί μετά τόν θάνατόν της. Ό "Αρπαλος διέταΕε νά
ένταφιασθή μετά πανηγυρικής πομπής καί νά παρακολου
θήσουν τήν έκφοράν οί δι ασημότεροι έκ τών μουσουργών
τής έποχής. Είς μνήμην της άνήγειρε δύο πολυτελή μνη
μεία: Τό έν είς τήν Βαβυλώνα καί τό άλλο είς τήν Αττι
κήν. Τό δεύτερον ό περιηγητής Παυσανίας θεωρεί ώς έν
άπό τά περισσότερον άΕιοθέατα μνημεία τής "Ελλάδος. Είς
αύτό άναφέρεται καί ό Δικαίορχος, ό όποιος γράφει μέ θαυμοσμόν: «. .. έάν τις φθάση ένταύθα είς τό μέρος, όθεν
τό πρώτον προσβλέπει τόν ναόν καί τήν Άκρόπαλιν τών
Αθηνών, μέλλει θεωρήσειν άμέσως παρ' αύτή τη όδω ώκοδαμημένον μνημεϊόν τι, όπερ ούδέν άλλο ουδέ κοτά προσέγγισιν όμοιόΖει κατά τήν έκτσσιν. Ένταύθα ήδη ώς φαί
νεται, μέλλει είκάΖειν, ότι τούτο υπάρχει μνημεϊόν τού Μιλτιάδου, ή τοϋ Περικλέους, ή τοϋ Κίμωνος, ή άλλου τινός
τών μεγάλων άνδρών τών "Αθηνών, άνηγερμένον δαπάνη
τής πόλεως ή καί έψηφισμένον πρός άνέγερσιν καί έπιτετρομμένον. Αλλά τί μέλλει νομίΖειν μαθών, ότι τούτο ϊδρυται μνημεϊόν τής έταίρος Πυθιονίκης;».
(ΣυνεχίΖεται)
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Ό

π α λ α ιό ς σ τ ρ α τ ώ ν κ α ι τ ο έ φ η β ε ΐο ν τ ο υ — π ώ ς δ ια φ θ ε ίρ ε ι ή

π ο λ ιτ ε ία — ε ικ ό ν ε ς ε κ φ υ λ ισ μ ο ύ κ α ι φ ρ ίκ η ς — π ιά σ τ ε τη μ ύ τη σ α ς
• Ά ν α κ ά λ υ ψ ις

κ ιβ δ η λ ο π ο ιε ίο υ ε ις

τά ς

φύλακας

Κ υ π α ρ ισ σ ία ς ·

Κ ρ η σ φ ύ γ ε τ α λ α θ ρ ε μ π ό ρ ω ν · Τ ύ π ο ι ’Α θ η ν α ϊ κ ο ί — Τ ό κ ο υ τ σ α β ά κ ι
• Π α ν τ ο ΐα .

Ο

Π Α Λ Α ΙΟ Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι ΤΟ ΕΦ Η Β Ε ΙΟ Ν T O Y - Π Ω Σ Δ ΙΑ Φ Θ Ε ΙΡ Ε Ι
Η Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΑ - Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ ΕΚ Φ Υ Λ Ι
Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Φ Ρ ΙΚ Η Σ - Π ΙΑ Σ Τ Ε ΤΗ
Μ ΥΤΗ Σ Α Σ !

(Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 2-11-1900)
Πόσα καί πόσα δέν έγρόφησαν.
Πόση μελάνη δέν έχύθη.
" Ισως περισσότερα
μεΛάνη άπό τό
χυνόμενον αίμα εις τάς φύλακας.
Θέλετε μεγαλείτερον στίγμα, φρικωδέστερον αίσχος διά τήν Πολιτείαν, αί
σχος διά τήν Κοινωνίαν, άπό τήν έν μέσαις Αθήναις βασιλείαν τού άπόΖοντος
έκείνου κτιρίου, τοϋ
διατηροΟντος τό
εύφημον όνομα του Παλαιού Στρατώνος!
Καί όμως! Πάντες έχουν ώτα καί ούδείς ό όκούων. Πάντες έχουν ρίνα καί
ούδείς ό όσφραινόμενος τήν άποφοράν.
Πάντες έχουν οφθαλμούς καί όμως δέν
βλέπουν I
"Η κάμνουν πώς δέν βλέπουν τάς άγέλας έκείνας τών οίονεί κτηνάνθρω
πων, τούς όποιους ή Πολιτεία έπεσώρευσεν εις τό άπαίσιον έκεϊνο κτίριον
διά νά τούς κόμη ανθρώπους, διά νά
τούς σωφρονίση, διά νά τούς ήθικοποιήση, διά νά τούς κόμη χρηστούς πολίτας!
Ώ Ι τής έλαφράς ειρωνείας!

'Επάνω: Ή λατέρνα. Μία γραφικό
τητα τής παληάς ’Αθήνας. Πέρασε
καί αυτή στήν ιστορία. ’Απέναντι:
'Ο δπωραπώλης σέ ένα δρόμο τής
Πλάκας καί ένα χαρακτηριστικό πα
λαιό σπιτάκι κοντά στή Ρωμαϊκή
’Αγορά.
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Τούς πόντος καί ούδένα κατηγορου
μεν.
"Α ν ή Πολιτεία είνέ τι άϋλον, άψυ
χον, άσώματον, ύπερνέφελσν, άόρατον,
ούράνιον. Αύτήν ψέγομεν.
"Α ν ή Πολιτεία είνέ τι επίγειον, ορα
τόν, έμψυχον, μέ κεφαλήν, μέ νεύρα,
μέ πόδας, μέ χείρας, μέ σίδερα. Αύτήν
πάλιν ψέγομεν.
Ά λ λ ' ήμείς σήμερον δέν βλέπομεν ή
τά θύματα τής τοιαύτης ή τοιαύτης Πο
λιτείας. Τούς μάρτυρας έκείνους, ιών
όποιων τά έγκλήμοτα καί τά κακουργή
ματα, οίαδήποτε καί άν ήσαν βεβαίως
έΕηγνίσθησαν καί άπεπλύθηααν εις τόν

ρύπον, τόν πραγματικόν ρύπον, καί τόν
ήθικόν ρύπον, έντός τής φρίκης καί τής
αηδίας καί τής ατμόσφαιρας τού όποιου
τούς καταδίκασε νά σύρουν τήν άθλίαν
των ϋπαρΕιν ή Πολιτεία!
Ύπερεπτοκάσιοι
άνθρωποι εϊνε έγ
κλειστοι εις τά κατ'εύφημισμόν δωμάτια
τού Παλαιού Στρατώνος, ό όποιος μόλις
δύναται νά περιλάβη τριοκοσίους. ΦαντάΖεσθε τήν συσσώρευσιν τών άνθρώπων αύτών, καταδικασμένων νά Ζώσιν
ώς κτήνη μάλλον ή ώς άνθρωποι. Ά ν ά
δύο ή καί άνά τρεις κοιμώνται εις κάθε
Ευλοκρέββατον. Καί όταν δέν ύπάρχη
χώρος διά κρεββάτι— τά όποια δέν άποτελούν ή μίαν συνεχή κολλητά - κολλητά γραμμήν — κοιμώνται καί κατά γής!
”Ιδετε κατόπιν τούς τοίχους τους εύρωτιώντας καί τούς άπόΖοντας, τών ό
ποιων τό χρώμα αδύνατον νά καθορίσητε, τών όποιων ή άπόΕεσις θ' άπήτει
μήνος! ΚυττάΕτε έπειτα καί τά παράθυ
ρα, τά κιγκλιδωτά, τά σιδηρόφρακτα, τά
συρματόπλεκτα. Θά κοπιάσητε ν' άνακαλύψητε πού κανέν τΖάμι!
Τά πλείστα
σπασμένα. Πάντοτε σπασμένα.

Καί έντός τοιούτου περιβάλλοντος
άνω - κάτω, δεΕιά καί άριστερά νά κοιμώνται, νά νίπτωνται, νά μαγειρεύουν,
νά τρώγουν, νά πτύουν καί σχεδόν νά
ούροϋν! 'Εν τελείω συνογελασμψ! Έ ν
πλήρει αποκτηνώσει! 'Ανευ φωτός. "Α·
νευ άέρος. Ανευ άνθρωπιομού.
Αλλ' ό Παλαιός Στρατών έχει καί τό
Έφηβεϊόν του!
Έπρονόησαν βλέπετε
καί περί χωρισμού τών παίδων καί τών
έφήβων άπό τών νέων καί τών άνδρών,
διά νά μή διαφθείρωνται τά ήθη των!
Διά νά μή συγχρωτίΖωνται μετά τών κα
κούργων.
Πολύ καλός καί άγιος ό σκοπός των.
Αλλά προκαλοϋμεν οίονδήπστε επίση
μον καί ανεπίσημον νά κοπιάση εις τό
διαμέρισμα τών έφήβων τοϋ Π Στρα
τώνος. Νά ίδοϋμε όχι άν θά δυνηθή νά
είσέλθη εις τό στενόμακρον δωμάτιόν
των, άλλά καί νά σταθή έΕωθεν έπί τοϋ
κιγκλιδώματος.

Μολυσμένος
αέρας,
διεφθαρμένος
αέρας, άποπνέων βρώμαν, μούχλαν, σα
πίλαν, προκαλών ναυτίαν, φέρων τόν ε
μετόν, όν μή έγκαίρως άπομακρυνθήτε
έκεϊθεν.
Θά ϊδητε μετά φρίκης ρέοντα άκάθαρτα ύδατα καί τά έκ των φυσικών άναγκών τών έφηβων ύγρά. Καί πέραν έκεί
εις μίαν γωνίαν θ' άντικρύσητε μίαν
βρωμερόν λινάτσαν— έν είδει παραπετά
σματος— οίονεί κρύπτουααν τήν φρικώδη βούταν!
**
Αλλά θέλετε νά ίδήτε εικόνας έκφυλισμού καί φρίκης έχετε τόν ηρωισμόν
ν' άτενίσετε τάς μορφάς έκείνων τών
παίδων τών άπό 11— 12 έτών μέχρι 17
— 18 έκεί συνωθουμένων
Μορφαί χαύνοι, ήλίθιαι, πελιδνοί, καχεκτικαί, κοτεσκομμέναι!
Όθφαλοί άλαμπεϊς, νυσταλέοι, κοίλοι,
όποπνέοντες άτμούς οργίων καί χοσίς.
Τό σύνολόν των σάς έμπνέει φρίκην,
οίκτον, συμπάθειαν.
Μείρακες τρυφεροί έτι σηπόμενοι σωματικώς καί ηθικώς εις τήν δυσωδώς υ
γρόν, τήν δηλητηριώδη έκείνην ατμό
σφαιραν.
"Α ν θέλετε νά ίδήτε τόν έκφυλισμόν,
όπως τόν προάγει καί τόν ύποθάλπει ή
Πολιτεία, έκεί πηγαίνετε νά τόν καμα
ρώσετε, εις τήν εικόνα έκείνην τής αηπομένης έλληνικής νεότητος.
Α Ν Α Κ Α Λ Ψ ΙΣ
Κ ΙΒ Δ Η Λ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Υ
ΤΑΣ Φ Υ Λ Α Κ Α Σ Κ ΥΠ ΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΕΙΣ

(Έφημ. «ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ» 16-6-1908)
Π Υ Ρ Γ Ο Σ , 15 Ιουνίου — Εντός τών
φυλακών Κυπαρισσίας γεναμένης έρευνης παρά τών άρχών, άνεκαλύφθηοαν
ολόκληροι δεσμίδες κιβδήλων πενταδρά
χμων καί διδράχμων,
τά όποια κατεσκεύαΖον καί έθετον εις κυκλοφορίαν οι
κατάδικοι. Η προχθεσινή συμπλοκή, κα
τά τήν όποιαν έτραυματίσθη ό κατάδι
κος Κ. Λύγκος, οφείλεται εις έν κίβδηλον χαρτονόμισμα, τό όποιον έδωσεν
εις άλλον κατάδικον ό τραυματισθείς.
Έ κ τών καταδίκων οί κιβδηλοποιοί άπεμονώθησαν εις ιδιαίτερον διαμέρισμα.

Τ Ο Τ Μ Η Μ Α ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
Τ Μ Η Μ Α Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ . - Ενώ έΕ άστυνόμοι μέ άλλους τόσους ύπαστυνόμους δέν κατόρθωσαν νά παρέχουν υπο
φερτήν άοφάλειαν, εις τήν πάλιν, ό κ.
Στυμφαλιάδης, συνεκέντρωσεν εις έν
μόνον τμήμα έδρεύον εις τήν αστυνο
μίαν, όλη ντήν διό τήν άοφάλειαν τής
πρωτευούσης ύπηρεσίαν.
Αυτό είνε. Πήγαινε αύριον ο ένα τμή
μα νά καταλλείλης ότι σέ έδειραν, ότι
οέ έλήοτευσαν. Θά σέ παραπέμψουν εις
τό τμήμα άσφαλείας.
Καί τό κακόν είνε διπλούν. Δότι ό
άστυνόμος τής άσφαλείας θά έπεμβαίνη εις τήν ύπηρεσίαν τών άλλων τμη
μάτων, τών όποιων οί άστυνόμοι θό τά
μουντζώνουν. Καί άν έκαναν καί λίγη
ύπηρεσία, τώρα δέν θά κάνουν τίποτε.
Καί όταν δέν έργάΖωνται μέ Ζήλον οί α
στυνόμοι, κ. Στυφαλιάδη
νά τό δρά
σουμε τό τμήμα τής άσφολείας.
Θά γνωρίΖη αύτό τούς ταραΕίας όλων
τών τμημάτων καί τούς λωποδύτας καί
τά χαρτοπαικτικά κέντρα καί. . . καί . . .
Δέ βαρυέσθε καλέ!
ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΑ Λ Α Θ ΡΕΜ Π Ο ΡΩ Ν

(Έφημ. «ΚΑΙΡΟΙ» 17-8-1908)
Ελάθομεν τήν έΕής έπιστολήν.
« Επειδή τώρα γίνεται λόγος πολύς
εις τάς έφημερίδας διά τούς έν τφ Αι
γαία) πειρατάς καί λαθρέμπορους σάς
παρέχω σχετικός πληροφορίας. Οί πλειότεροι τών λαθρεμπόρων καί πειρατών
τούτων κατάγονται
έκ Κυδωνιών καί
άλλων μερών τής μικρός Ασίας. Κ α
κούργοι όντες έπεδόθησσν εις τό λα
θρεμπόρων καί καταπλέουσιν εις τά έλληνικά παράλια, ιδίως δέ εις Βόλον, ό
που εύκολώτερον
άγοράΖουσι καπνόν
καί άλλα είδη, τά όποια μεταφέρουσι
καί πωλούσιν εις τήν Σκύρον ιδίως, καί
τάς βορείους Σποράδας.
Εν Σκύρω
μάλιστα έχουσι πλήθος κουμπάρων καί
έΕοδεύουσιν άφειδώς ϊνα προστατεύωνται έν ώρα κοταδιώΕεως. Πολλάκις α

περχόμενοι τής Σκύρου ουναποφέρουοιν καί φορτίον Ζώων, πωληθέν αύτοϊς
εις τό 11 ον τής άΕίας ή έπί συνεταιρι
σμό) μετά κουμπάρου τινός τυγχάνοντος
κομματάρχου παρά τώ κ. Δημάρχω. Εάν
τις φωραθή έναντία φρονών οί κουμπά
ροι τού έπιβάλλουσι διά τής βίας σι
γήν, καί οϋτω ό πτωχός όστις κατώρθωσε νά έχη έν ή δύο Ζώα βλέπει τού
τα διαρπαΖόμενα ύπό τών λαθρεμπόρων
καί σιωπά. Τά ορμητήρια τούτων είναι ή
νήσος κυρά Παναγιά, πρός βορράν τής
Σκοπέλου, ήτις αριθμεί δεκάδα μόλις
κατοίκων. Εκεί όνενοχλήτως ευρίσκονται πάντα ήγκυροβολημένα πέντε έως
δέκα πλοιάρια, φέροντα τολμηρούς λα
θρέμπορους καί πειρατάς, έκπλέοντα δέ
διδόμενης εύκαιρίας.
Άποθήκας ολο
κλήρους καπνού, σιγαροχάρτου, πετρε
λαίου, Ζακχάρεως, τουμπεκίου, έχουοιν
έπί τής Κυρά Παναγιάς. Εις δέ τήν Σκϋρον συμβαίνει τι άνήκουστον
Υπό τά όμματα τών άρχών καταπλέουσι πλοία πλήρη ήμιόνων καί ίππων α·
νευ δηλώσεων τών λιμενικών άρχών τού
τόπου τής έΕαγωγής, πωλούσι δέ τού
τους πρός τούς γεωργούς μέ τιμάς άληθώς συγκαταβατικός. Αλλ όμως μεθ
ήμέρας έμφανίΖεται καραβάνιον άνθρώπων εις Σκύρον, ο'ίτινες άναγνωρίΖουοι τά Ζώα των καί ένεργούσι κατάσχεσιν πρός Ζημίαν τών πτωχών γεωργών,
χωρίς νά ταραχθώσιν αί τοπικοί άρχαί.
Εάν πρόκειται πράγματι νά καταδιωχθώσιν οί λαθρέμποροι καί πειραταί, άνάγκη
μικρόν πολεμικόν πλοίον νά καταστήση
όρμητήριον τήν Σκύρον, όθεν εύκόλως
δύναται νά έπιβλέπη τάς κινήσεις τών
λαθρεμπορικών πλοίων.
Αλλ' όμως ό
κυβερνήτης τού πλοίου δέν πρέπει νά
έπικοινωνή μέ τούς παραμένοντας εις
τά παράλια κατοίκους, διότι τούτο είνε
επιβλαβές διά λόγους πολλούς.
Ό τε
πρό πέντε έτών συνελήφθη έν Αθήναις
ό πειρατής Ν. Ψυρούκης, έγνώρισα εις
τούς «Καιρούς» τούς άθλους του καί τό

(Συνέχεια εις τήν σελίδα 646)
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ΧΙΟΣ

ΤΟ

ΜΥΡΩΜΕΝΟ

Ι0Γ Σ Α καί Αιθάλη καί Μάκρη καί ΠιΟΦτυοΰσα,
χήν έλεγαν στά παληά, τά παμπά

ΝΗΣΙ

στροφές στήν πρωτεύουσα καί τούς πλουσίους
συνοικισμούς. Σαρακηνοί, Σελτζουκίδες καί Σταυ
ροφόροι, άφησαν ζωηρά τά ίχνη τοΰ περάσματος
των καί άνάμνηση φρίκης στούς κατοίκους τοΰ
νησιού. Στούς χρόνους αύτούς ή Χίος γνώρισε
ποικιλώνυμους καταχτητές. Γιά ενα διάστημα
τήν κατέλαβε δ Βενετός ναύαρχος Δεμένικσς Μικιέλη. Τό 1261 τήν ξαναπήραν μέ τόν Βατάτση
οί Βυζαντινοί, γιά νά έγκατασταθοΰν άργότερα,
γύρω στά 1346 οί ευγενεΐς Γενουάτες Ίουστινιάνοι. Στούς Τούρκους υποδουλώθηκε τό 1566 καί
έτυχε ειδικών προνομίων, γιατί ήταν δ άποκλειστικός προμηθευτής τής Σουλτανικής Αόλής. μέ
τήν περίφημη, μέχρι σήμερα μαστίχα της .
"Ομως, αύτή ή εύνοια τοΰ Σουλτάνου δέν άπέτρεψε τόν δλεθρο, δταν καί ή Χίος, συνεπαρμένη
άπό τό δραμα τής έθνικής έλευθερίας, σήκωσε τά
δπλα κατά τοΰ τυράννου.
Ανοργάνωτοι καί άοπλοι οί λίγοι Χΐοι έπαναστάτες μέ τούς Σαμίους τοΰ Λυκούργου Λογο
θέτη, δέν μπόρεσαν νά άντιτάξουν σοβαράν άντίστασιν δταν, στις 30 Μαρτίου τοΰ 1822, δ Ισχυ
ρός Τουρκικός στόλος άρχισε νά άποβιβάζη στρα
τό καί άτακτα στίφη άπό τά βάθη τής Μικράς
’Ασίας. Δύο ήμέρες οί βάρβαροι λεηλάτησαν τήν
πρωτεύουσα, έκαψαν τά σπίτια καί τις έκκλησίες
καί έξόντωσαν, μέ τόν πιό άπάνθρωπο τρόπο, δσους κατοίκους βρήκαν έκεΐ. Στή συνέχεια, στρά
φηκαν πρός τήν ύπαιθρο, γιά νά άνακαλύψουν
όσους Χριστιανούς μπόρεσαν νά γλυτώσουν τήν

λαια τά χρόνια. Χίος όναμάστηκε, καθώς άναφέρει ή μυθολογία, άπό τή νύφη Χιόνα, πού ήταν
κόρη του Βορέα, καί τής Ώρείθυιας. Στο βάθος
τοΰ θρύλου χάνεται ή ιστορία τοΰ ωραίου Αίγαιοπελαγίτικου νησιού. Πρώτος οικιστής τοΰ τόπου
άναφέρεται δ βασιλιάς Οίνοπίων, πρόσωπο μυ
θικό. Στδ νησί κατοίκησαν Πελασγοί καί άργότερα Κρήτες, ίσως δέ καί Κάρες καί Λέλεγες.
Στους ιστορικούς χρόνους έφθασαν έδώ, άπό τήν
άπέναντι Μικρασιατική άκτή, οι προοδευτικοί ”1ωνες, πού έκαναν τήν Χίο κέντρο έ,μπορίου, τε
χνών καί γραμμάτων, μέχρι πού ύπετάγη στούς
ΙΙέρσες τδ 498 π.χ., λίγο μετά τήν άλωση καί τήν
καταστροφή τής Μιλήτου. Από τούς Μήδους άπηλλάγη. μετά τή ναυμαχία τής Μυκάλης, πού
χάρισε τή νίκη στά Ελληνικά όπλα καί έδιωξε
δ,ριστικά τδν Περσικό κίνδυνο.
"Οσο κράτησε ή ήγεμονία τών ’Αθηναίων,
μόνον ή Χίος καί ή Λέσβος διατήρησαν τήν ανε
ξαρτησία τους. Στά χρόνια τοΰ ΙΙελοποννησιακοΰ πολέμου, ήταν σύμμαχος, άλλοτε τών ’Αθη
ναίων καί άλλοτε τών Σπαρτιατών. Μετά τήν
μάχη τής Ισσού Μακεδονική φρουρά έγκαταστάθηκε έδώ κι’ άργότερα δ Μίθριδάτης έγινε κύριος
τής Χίου, μέχρι πού άπετέλεσε καί αύτή, μαζύ
μέ τήν υπόλοιπη Ελλάδα, Ρωμαϊκή έπαρχία.
Στά μεσαιωνικά χρόνια άλεπάλληλες βαρβαρικές έπιδρομές προξένησαν έκτεταμένες κατα'0 γραφικός λιμενίσκο: τής Δασκαλόπετρας Βροντάδου.
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πρώτη σφαγή. Οί διαταγές τή: Υψηλής Πύλη:
ήσαν ρητές. Ούτε ένας "Ελληνας, ούτε ένας Χιώτης νά μείνη ζωντανός. Ό "Αγιος Μήνας, δ Α
νάβατος, ή Νέα Μονή, τδ θολαποτάμι καί άλλα
σημεία τής Χίου, έγιναν τόποι μαρτυρίου για
χιλιάδες ανθρώπους, Ανάμεσα στους δποίους, ήσαν
μικρά παιδιά ανήμπορες γυναίκες* Στδν "Αγιο
Μηνά, πού κατέφυγαν πολλοί διωγμένοι, προεβλήθη μιά άνευ προηγουμένου ήρωϊκή μέχρις ε
σχάτων άμυνα, χωρίς δμως Αποτέλεσμα, Αφού χ ι
λιάδες ’Αγαρηνοί, μέ δύο βαρειά πυροβόλα ερεί
πωσαν τδ ιστορικό μοναστήρι. Ε κ ε ί έγινε ή άγριώτερη σφαγή τής Ελληνικής Εθνεγερσίας.
Τις σφαγές καί τά έρείπια Ακολούθησε δ έξανδραποδισμός. "Οσες γυναίκες καί παιδιά γλύτω
σαν στάλθηκαν νά πουληθούν στην ’Ανατολή.
Στδ τέλος τού Μαΐου τού 1822 ή καταστρο
φή τής Χίου είχε δλοκληρωθή. Ό Απολογισμός
ήταν τραγικός. Σέ τριάντα χιλιάδες υπολογί
ζονται κατά τδν Βλαστό, πού ήταν αότόπτης μάρτυς, οί νεκροί καί οι αιχμάλωτοι. Τδ άλλοτε ευ
τυχισμένο νησί είχε μεταβληθή σέ θλιβερά, μαύ
ρα έρείπια. Πολύ καιρό Αργότερα έβλεπε κανείς
«τάς δδούς καί τάς πλατείας πλήρεις χόρτων,
παντοειδών, αυτομάτως φυέντων, τούς καρπούς
τών δένδρων Ασυγκομίστους, Αθέριστα τά σιτηρά,
άτρύγητα τά σταφύλια, Ακαλλιέργητα τά καλλιερ
γήσιμα, Ούδείς έπώλει, ούδείς ήγάραζεν, αύθαιρέτως έκαστος έπορίζετο κατά τδ δοκοΰν τά α
ναγκαία. "Οσα τών κτηνών Ανευρίσκοντο, έγίνοντο λεία τού άνευρόντος ώς Αδέσποτος κτήσις».
Ή καταστροφή τής Χίου κατετάραξε τδν έλεύθερο κόσμο καί ένίσχυσε τδ φιλελληνικδ ρεύ
μα στην Ευρώπη. Ό Βίκτωρ Ούγκώ, στο περίφη
μο ποίημά του «L’ ENFANT», πού Αργότερα με
τέφρασε δ Κωστής Ιίαλαμάς, θρήνησε γιά τδν χα 
μό τών τραγικών θυμάτων τής Τουρκικής θηριω
δίας καί δ μεγάλος ζωγράφος Ντελακρουά παρέ
στησε σ’ ένα Από τά ωραιότερα έργα του τήν
Ανείπωτη καταστροφή.
Ή Χίος έμεινε κάτω Από τήν Τουρκική κατο
χή μέχρι τδ 1912. Τδ χρόνο έκεϊνο στις 11 Νο
εμβρίου μοίρα τού Ελληνικού ναυτικού Αποβίβα
σε στή θέσι Κοντάρι Αγήματα ύπδ τδν συνταγμα
τάρχη Δελαγραμμάτικα. Δύο μήνες Αργότερα,
τήν 21ην Δεκεμβρίου, δ έλληνικδς στρατός αι
χμαλώτισε τούς 2.500 Τούρκους, πού ύπδ τδν
συνταγματάρχη Ζιχνή Βέη άμύνοντο στά δρη
τού νησιού, καί Απέδωσε τήν όμορφη Χίο έλεύθερη καί ευτυχισμένη, έπειτα Από δουλεία αιώνων,
στην μητέρα πατρίδα.
Τώρα, πού στή λαύρα τού -Καλοκαιριού τά
γαλανά κύματα το,ΰ Αιγαίου, τού αιώνια έλληνικού Αιγαίου, γίνονται πιότερο έλκυστικά, ας μπού
με στδ χαρούμενο τής φαντασίας μας καράβι κι’
ας ταξιδέψουμε στδ μυρωμένο νησί, θά είναι μιά
λιγόλεπτη Αναψυχή, στήν κόλαση τής πυρακτω
μένης Ασφάλτου. ”Αν Αρχίσουμε Απδ τά μνημεία,
μπορούμε νά ισχυρισθοΰμε, δτι ή Χίος είναι κα
τάσπαρτη Απδ λείψανα όλων τών εποχών. Εκτός
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απο τις επιγραφές, τούς τάφους καί τά κεραμεικά, ή κλασσική Αρχαιότητα, περίοδος ιδιαίτερης
Ακμής γιά τή Χίο, μάς έδωσε έκτος τών άλλων
καί δύο μικρά Αριστουργήματα. Τή στήλη τού
Μητροδώτου, πού φυλάσσεται στδ μουσείο τού
Βερολίνου καί ένα ώραίο μαρμάρινο κεφάλι
κόρης στδ μουσείο τής Βοστώνης. ’Από τις Ανασκαφές πού έγιναν κατά καιρούς Ανεκαλύφθησαν
ένα σημαντικό Αρχαίο νεκροταφείο, πού έσκαψε
δ Κ. Κουρουνιώτης, τδ ιερό τού Φαναίου ’Απόλ
λωνος στον όρμο τών Φανών, τδ ιερό· τής Κυβέ
λης στή θέση Δασκαλόπετρα, κ,ά. Περισσότερο
Αξιόλογα καί καλλίτερα διατηρημένα είναι τά
βυζαντινά μνημεία τής Χίου καί Ιδίως οί έκκλησίες. Μπορούμε νά Αναφέρουμε τις, πιδ γνωστές.
Ή Βασιλική τού 'Αγίου ’Ισιδώρου, λίγο έξω Απδ
τήν πρωτεύουσα.
Στδ κτίσμα αυτό, πού έρεύνησε δ κ. Όρλάνδος
Ανακαλύφτηκαν ή Αψίδα, μέρος τού τοίχου καί
Αρκετά τμήματα Απδ ένα θαυμάσιο μωσαϊκό δά
πεδο. Χαρακτηριστικές είναι οί μικρές έκκλησίες
τής Παναγίας τής Κρήνας πάνω Απδ τδ χωριό
Βάβυλα τού ΙΓ ' αιώνα, οί "Αγιοι ’Απόστολοι στδ
Πυργί, δ "Αγιος Γεώργιος δ Συκούσης, ή Πανα
γία ή Σικελιά, Αξιόλογη γιά τήν κεραμοπλαστι
κή της, δ "Αγιος Μηνάς, πού είναι διά τούς Χίους, δ,τι τδ Άρκάδι γιά τούς Κρήτες κ.ά. ’Απδ τά
Αξιοθέατα τής πόλεως είναι καί τδ φρούριο, χτι
σμένο τδν Θ ' αίώνα Απδ τούς Βυζαντινούς. Στδ
φρούριο, πού δίνει καί κάποιο χαρακτηριστικό
χρώμα στήν πρωτεύουσα, μπορεί δ έπισκέπτης νά
δή τή φυλακή, όπου τδ 1822 είχαν κλεισθή δ
μητροπολίτης Πλάτων καί οί προύχοντες τού νη
σιού, τδν πολυτελή τάφο τού Καρά Ά λή , πού
σκοτώθηκε Απδ τδ μπουρλότο τού Κανάρη, τδ
διοικητήριο τών Ίουστινιανών, τδ ναό τού 'Αγίου
Δομίνικου, όπου έτάφη δ συμπολεμιστής τού Κων
σταντίνου τού Παλαιολόγου ’Ιωάννης Ίουστινιάνης, τή βυζαντινή δεξαμενή καί τά έρείπια τού
βυζαντινού ναού τού 'Αγίου Νικολάου.
Τδ σπουδαιότερο δμως Απδ τά μνημεία τής
Χίου καί Απδ τά ώραιότερα Χριστιανικά τής ’Α
νατολής είναι ή Νέα Μονή Χίου χτισμένη σέ μιά
γραφική τοποθεσία στδ δρος Προβάτιο. 'Ιδρυτές
της Αναφέρονται τρεις Χίοι μοναχοί, δ Νικήτας,
δ ’Ιωάννης καί δ Ιω σήφ, στους δποίους κατά τήν
παράδοση έφανερώθη «άφλεκτος έν τή φλεγομένη μυρσίνη» ή εικόνα τής Παναγίας. ’Ιδιαίτερο
ένδιαφέρον έπέδειξε γιά τή Μονή, δ βυζαντινός
αύτοκράτορας Κων) νος δ Μονομάχος, δ δποϊος,
κατά μαρτυρίαν Αγνώστου χρονογράφου, «πέμπει
(έκ Κων/πόλεως) τδν τής οικοδομικής κορυφαίον
καί Αρχιτέκτονα καί άλλους τά δεύτερα μεταποι
ούμενους καλλιτεχνίας, συνεπαγόμενος νεών τής
Θεοτόκου οικοδομήσοντας πέμπει δέ καί πολλούς
μαρμάρινους στύλους πάνυ διαφανείς- οίκοδομεΐται δέ δωδεκαετίαν ταΐς βασιλικαΐς μισθοφοραΐς
καί δαπάναις τού βασιλέως έτι ζώντος-». 'Η Μονή,
ή δποία έκτίσθη δαπάναις τού αύτοκράτορος Απδ
διασήμους Αρχιτέκτονας τής Κων) πόλεως. έτυ-
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χεν έξαιρετικών προνομίων, όχι μόνον έκ μέρους
τοΰ Μονομάχου, άλλα καί έκ μέρους των άλλων
βυζαντινών αύτακρατόρων, τόσο, ώστε είς μίαν Iποχήν να έχη ώς ιδιοκτησίαν τά 2/3 τής νήσου.
Τα προνόμιά της έσεβάσθησαν μέ φιρμάνια τους
καί οί Τούρκοι.
Ή έκκλησία τής Μονής θεωρείται σήμερα
άπό τούς βυζαντινολόγους, ώς ή τελειοποίησες
τοΰ όκταγωνικοΰ ρυθμοΰ πού συναντάμε στόν "Οσιο
Λουκά τής Φωκίδος ,στό Δαφνί, στους 'Αγίους
Θεοδώρους τοΰ Μυστρά καί στήν Ά γ ια Σοφία τής
Μονεμβασίας. Ή Νέα Μονή άποτελεΐ τδ τελειότε
ρο δείγμα Αρχιτεκτονικής τών χρόνων τής Μα
κεδονικής δυναστείας, γιατί έλυσε τό πρόβλημα
κτίσεως τετραγώνου μετά τρούλλου ναοΰ, τοΰ ό
ποιου δ κεντρικός χώρος να έχη ένάτητα, χωρίς
στηρίγματα ή κολώνες, πού νά έμποδίζουν τή
θέα ατούς έκκλησιαζομένους. Μοναδικά δείγμα
τα καί Αξισλογώτερα έκείνων τοΰ 'Οσίου Λουκά,
είναι τά ψηφιδωτά τοΰ ναοΰ, Αληθινά Αριστουρ
γήματα τής βυζαντινής ψηφιδογραφίας.
Καιρός όμως νά ίδοΰμε καί τή ζωντανή'πα
ρουσία τής Χίου, τό λαό της, τοΰ όποιου τήν εύ
θυμο διάθεση καί τό διασκεδαστικό χαρακτήρα
δίδει ή γνωστή στό πανελλήνιο παροιμία «"Ολοι
οί Χιώτες είν’ λωλοί, ποιός όλίγο ποιός πολύ».
Τά χαρούμενο αύτό λαό χαρακτηρίζει Από τήν
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα μιά Ανεξήγητη θά λέ
γαμε ζωντάνια καί δύναμη γιά πρόοδο καί δη
μιουργία δι’ δλους τούς τομείς τής οικονομικής
δραστηριότητος, Αλλά καί τής πνευματικής δη
μιουργίας. Στό έμπόριο καί στή ναυτιλία οί Χϊοι
Ανεδείχθησαν πρωτοπόροι καί κατώρθωσαν νά έπιτύχουν Αληθινά θαύματα. Αύτή ή εμπορική
τους δραστηριότητα, Από τήν Αρχαιότητα Ακόμη
τούς είχε δώσει τή φήμη τών πλουσιωτέρων έκ
τών 'Ελλήνων. Τόση ήταν ή πολυτέλεια καί ή
τρυφή των, ώστε οί φράσεις «Χία ζωή», καί «Χίαι
τράπεζαι» νά δηλώνουν τά λουκούλεια γεύματα,
πού έτοίμαζαν δνομαστοί μάγειροι.
Στήν Αρχαιότητα ή Χίος καί ή Κόρινθος ήσαν τά μεγαλύτερα κέντρα έμπορίσυ Ανδραπόδων.
Οί δούλοι αυτοί, προήρχοντο Από χώρες βαρβαρικές, τή Φρυγία, τή Σκυθία καί τή Θράκη, ή
Από 'Ελληνικές πόλεις, πού κατεκτώντο μέ πό
λεμο. Άναφέρεται, πώς τούς περισσοτέρους δού
λους άπό δλους τούς "Ελληνας είχαν οί Σπαρτιάται καί οί Χΐοι. «Οί γάρ ίκέται τοϊς Χίοις πολλοί
δντες καί μια γε πόλει πλήν Λακεδαιμονίων πλείστοι γενόμενοι». Ιδιαίτερη Ακμή σημείωσε τό έμπάριο τής Χίου κατά τήν Τουρκοκρατία, Οπότε
πολλοί Χΐοι έγκαταστάθηκαν στό έξωτερικό καί
ιδίως στήν Κων)πολη, στή Σμύρνη, στή Ρωσία,
στήν 'Ολλανδία καί Αλλοΰ. Α ξίζει νά σημειωθή,
δτι οί πρώτοι έπτά έμπορικοί οίκοι πού ίδρύθησαν στό Λονδίνο, Ανήκαν καί οί έπτά είς Χίους.
"Ολοι αυτοί οί έμποροι, Αφοΰ έπλούτιζαν στά ξέ
να, ξαναγύριζαν στήν πατρίδα, γιά νά περάσουν
τά τελευταία χρόνια τής ζωής τους στά πλούσια
αρχοντικά, στό μεσογειακό κλίμα καί τό μυρω

μένο περιβάλλον τοΰ νησιοΰ τους. 'Ο Όλιβιέ, ρι
ψοκίνδυνος καί Ανήσυχος περιηγητής τών χρό
νων έκείνων, δταν έφθασε στή Χίο, ένόμισε δτι
έφιθασε δχι στήν 'Ελλάδα, Αλλά σέ άλλη, άγνω
στη χώρα. Έ νφ οί άλλοι "Ελληνες ήταν ύπόδουλοι, αμαθείς,. Απολίτιστοι καί δεισιδαίμονες, στή
Χίο συνάντησε άνδρες «εύγενείς», πεπαιδευμένους,
χρηστούς, τολμηρούς, καί πλουσίους». Ούδεμία
άλλη πόλις τής Ανατολής, συμπληρώνει, περι
κλείει τόσους Ανθρώπους Απηλλαγμένους προκα
ταλήψεων, πλήρεις κοινού νοός καί έγκεφάλου».
Καί ό DE NICOLAI σημειώνει δτι, «είς ούδέν
άλλο μέρος είδον λαόν τόσον Αξιογάπητον καί πολιτισμένον, δ όποιος νά προσπαθή μέ πάσαν τι
μιότητα νά κερδίση τήν συμπάθειαν τών ξένων».
Ή ναυτιλία ύπήρξε τό άλλο μεγάλο κεφάλαιο
τής Χίου. ’Ιδίως μετά τήν παρακμήν τών ’Ιταλι
κών δημοκρατιών οί Χΐοι Ανέπτυξαν τόν έμπορικό τους στόλο, χωρίς σοβαρούς άνταγωνιστάς. Στό
τέλος τού ΙΗ ' αιώνα ή Χίος διέθετε κατά μαρτυ
ρία τοΰ Βλαστοΰ 250 εμπορικά πλοία. Οί ναυτι
κοί της, οί θαλασσινοί δπως τούς έλεγαν, Απο
τελούσαν ιδιαίτερη κοινωνική τάξη. Γιά τήν έκδίκαση τών ναυτικών ύποθέσεων λειτουργούσε
«θαλασσινό δικαστήριο» πού ήταν τριμελές καί
γιά τό όποιο οί Χΐοι ήσαν υπερήφανοι. Άναφέρεται σχετικώς στήν Ήρωΐδα τής Ελληνικής
Έπαναστάσεως τοΰ Στεφάνου Ξένου:
«Τό εμπορικό μας τριμπουνάλε, τό θαλασσινό μας
τριμπουνάλε, τούς νοταραίοος μας ξέχωρ’ άπό τούς
Τούρκους καί μέ τούς δικούς μας νόμους. 'Ό λα τούτα
τά κρατούμε μέ τό πουγγ! μας καί γιά τούτο, τό ζορμπα
λίκι τό τουρκικό έδ® δέν φθάνει. 'Ο Μουοελίμης καί δ
Καδής πού διοικούσε 120.000 ψυχάς, μόνο γιά τά μάτια
καί γιά ένα χαράτζι τδν χωριών κάθουνται».

Μετά τήν καταστροφή τής Χίου οί περισ
σότεροι έμποροι καί ναυτικοί της κατέφυγαν στή
Σύρο, ή όποια καί έγινε τις πρώτες μετά τήν
Απελευθέρωση δεκαετίες ή πρώτη ναυτική πόλις
τής Ελλάδος.
’Αλλά καί στά γράμματα Ανεδείχθησαν πρω
τοπόροι οί προοδευτικοί Χΐοι. Χαρακτηριστικό
είναι τό Χιακό νανούρισμα, δπου ή μητέρα εύ
χεται στό μικρό της, νά χτίση, δταν μεγαλώση
καί πλουτίση, 21 σχολεία. «Νά μάθη γράμματα
πολλά τσαί φρόνιμο νά γίνη γιά νά τσερδίση
χρήματα παντού καλά νά κάμνη ένα τσαί είκοσι
σκολειά μ’ Αληθινούς δασκάλους νά μάθουν γράμ
ματα οί φτωχοί, Ανθρώποι νά γενοΰνε». Καί αύ
τό γιά νά μάθουν «πώς ό καθείς μας χρεωστεί
βοήθειαν νά δίνη είς τά σκολειά, στις έκκλησιές
τσαί στά όρφανεμένα».
Περίφημη έγινε τούς χρόνους τής Τουρκο
κρατίας ή σχολή τής Χίου, ή όποια γνώρισε πρα
γματική Ακμή μετά τό 1811, δταν τήν διεύθυν
σή της Ανέλαβε, μέ τήν υποστήριξη τοΰ Αδαμάν
τιου Κοραή, δ Νεόφυτος Βάμβας. Στή σχολή έδιδάσκοντο ή γαλλική γλώσσα, ή ζωγραφική, τά
ναυτικά καί ή Χημεία, γιά τή διδασκαλία τής
(Συνέχεια είς τήν σελίδα 636)

Ταβείόια οιην όμορφη 'Sjjdda μας

Ταβείόια σζην ομορφη 'Qjjjdda μας

Ά ν ω : Μία ακόμη άποψις τής πόλεως. Κάτω: Τά όνσμαστά Καρδάμυλα.

κενολογία καί έν γένει 6 έξωπραγματικός τρόπος
χοΰ οκέπτεαθαι. Οΰτω τό διανόημα καθίσταται
συνονθύλευμα λέξεων καί προτάσεων άνευ νοή
ματος τινός, ώς συμβαίνει εις τόν έλεύθερον συν
ειρμόν των Ιδεών. Ό συρρεαλιστής λογοτέχνης
καταστρέφει τήν δμαλήν υφήν τοΰ διανοήματος
καί τής έκφράσεως ώς εί είχε τήν πρόθεσιν να μή
θέλη νά έπχκοινωνήιση διά τοΰ δημιουργήματός
του μετά τών λοιπών Ανθρώπων έπιζητών έν ταυτψ νά είναι ίδιάζων, ιδιότυπος, παράδοξος, έκκεντρικός. Π,ρός τοΰτο μεταποιεί τάς λέξεις καί τήν
γλώσσαν έν γένει, ΐνα έκφραση τά ίδιάζοντα βιώματά του ώς συμβαίνει εις τούς σχιζοφρενικούς
(ίάποχωρισμός της έννοιας Από τής λέξεως, συν
ειρμός Αντιφατικών έννοιών, σύμπτυξις έννοιών,
συρροή έννοιών, νεολογική σύμπτυξις λέξεων, ώστε
δημιουργεΐται νέον άκατάληι7ττον γλωσσικόν ύφος
(Αναρχία γλώσσης).
'Ως εις τάς είκαστικάς τέχνας οΰτω καί εις
τήν συρρεαλιστικήν λογοτεχνίαν δ λογοτέχνης
έκφράζει τό ύλικόν τοΰ άσυνειδήτου καί δή τό
σον άκατεργάστως, ώστε παρά πάσαν καλήν πράθεσιν δ έξετάζων δέν δύναται νά άνευρη νόημά τι.
’Εξ έτέρου εις ώρισμένα λογοτεχνικά δημιουργή
ματα έκφράζεται άπροκάλυπτον τό ύλικόν έκεΐνο
τοΰ άσυνειδήτου, τό όποιον έχει απωθήσει καί
καταδικάσει δ άνθρωπος ώς ζινώδες, πρωτόγο
νον καί άλογον καί τό όποιον μόνον καθ’ ύπνους
έν όνείροις Αναφαίνεται, δταν Αδρανή τό «λογιστι
κόν» καί ή ήθική συνείδησις. Τοΰτο είναι κυρίως
τό ύλικόν τοΰ1γενετησίου ένστικτου καί τών παν
τοειδών διαστροφών αύτοΰ, έπίσης τών παντοει
δών έγωκεντρικών καί καταστρεπτικών τάσεων,
είναι τό μιαρόν καί Ανόσιον, τά οργιαστικόν καί
ζωώδες, τό άγριον καί τό έγκληματικόν, τό ειδε
χθές καί τό έρεβώδες, τό ψυχικώς παθολογικόν.6
Πάντα ταΰτα Αποτελούν σήμερον τό περιεχόμενον
τής νέας λογοτεχνίας. Α λλά ταΰτα δέν δύνανται
νά Αποτελόσουν γνησίαν τέχνην καί διά μέν τούς
νοΰν έχοντας μόνον ώς παθολογικά θά κριθοΰν,
διά δέ τούς άσπαζομένους αύτά εις πρόσκαιρον ίκανοποίησιν τών Αντιστοίχων στοιχείων τοΰ Ασυ
νειδήτου των δύνανται νά χρησιμεύσουν.7
Τελικώς Ας έπαναληφθή, δτι ώς σχετικώς
πρός τόσα άλλα παθολογικά κοινωνικά φαινόμε
να διαπιστοΰται παγκόσμιος δμοιομορφία οΰτω καί
ώς πρός τάς καλάς τέχνας ύπάρχουν Απανταχού
τά αυτά γνωρίσματα καί παγκοσμίως Ομοιόμορ
φος έπανάληψις.
Αί Ανωτέρω περιγραφεϊσαι παντοΐαι έκδηλώσεις τοΰ σημερινού Ανθρώπου έκφράζουν σα
φώς τήν καταλυτικήν καί αύτοκαταστροφικήν
του δραστηριότητα δείγμα καί Αποτέλεσμα τοΰ
διαπεταραγμένου ψυχικού του κόσμου.

2. Ή κυριαρχούσα άντίθεσις πρός πον τό παραδεδεγμένον, συνειδητή καί άσυνείδητος έχει περιλάβει καί τήν έπιστήμην τής ψυχιατρικής έναντι τής όποιας αντιτάσσεται
ή άντιψυχιατρική.

3. Πας γάρ ό βίος τοΰ ανθρώπου εύρυθμίας καί εύαρμοστίας (άρμονίας) δεϊται. Πλάτων Πρωταγόρας. Κεφ. ΙΕ.
4. Ω ς πρός τάς καλάς τέχνας δεχόμεθα ού μόνον τήν
καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν ώς θιολογικώς καθωρισμένην άλ
λα καί τήν έπίδρασιν τών καλλιτεχνημάτων έρμηνεύομεν
διά τής άπηχήσεως αυτών (ώς ερεθισμάτων έκ τών έξω)
έπί άντιατοίχου βιολογικού υποστρώματος δεκτικού τούτων.
Εάν ή σύγχρονος τέχνη δέν άπηχεϊ καί δέν έλκύει γνήσια
καί ουσιαστικά καλαισθητικά βιώματα, έξηγείται έκ τού δτι
δέν ευρίσκει άνταπόκρισιν εις άντίστοιχον βιολογικόν καί
νευροφυσιαλαγικόν υπόστρωμα.
Έ ν δλλοις λόγοις διότι
κατ' αυτήν δέ υπάρχει ή λεγσμένη ισομορφία. Παρά τοΰ
άνθρωπίνου όργανισμοΰ δέν γίγνεται άποδεκτόν ό,τιδήποτε
άνεΕελέγκτως προσφέρεται εις αυτόν.
5. Ιδιότητες καί γνωρίσματα τοΰ ονείρου έχουν έπίσης
διαπιστωθή εις ώρισμένην μορφήν τέχνης, τήν όνειρικήν
τέχνην π.χ. ή σύμπτυΕις, ή μετατόπισις, οί άφθονοι συμβολι
σμοί, ή κατάργησις τών νόμων τής λογικής, τοΰ χώρου
καί τοΰ χρόνου, (πολυϋπόστατον άντικείμενον) καί κατ' άκολουθίαν τής φυσικής τάΕεως), ή άντικατάστασις τής μιας
έννοιας δι' έτέρας άλως διαφόρου κ.ο.κ.
6. Περί τών παρανόμων έπιθυμιών τών έκ τοΰ άσυνειδήτου προερχομένων καί έν τοίς όνείροις πραγμοτοποιουμένων ϊδε Πλάτωνος Πολιτεία Θ571 c 572Β.
7. Συναφές είναι τό λεγόμενον θέατρον τοΰ παραλόγου,
ή σύγχρονος αϋτη θεατρική μορφή, ήτις έπιδιώκει νά άναπαραστήση τό παράλογον, τό όποιον άποτελεϊ νόημα δυνόμενον νά διατυπωθή καί νά έκφραοθή δι' όρθώς συντε
ταγμένου συνειρμού έννοιών ώς σοφές καί
καταληπτόν
«παράλογον» νόημα. Εις τό θέατρον τού παραλόγου ύπάρχει ή πρόθεσις νά άναπαρασταθή καί έκφραοθή ή άπουσία
νοήμοτος καί σκοποΰ τής Ζωής καί τού κόσμου, δηλαδή τό
παράλογον αύτών, διατυποΰται όμως αϋτη δι' άουντάκτου
λόγου, δι' δνευ συνοχής πράξεων, δι' άτάκτως έρριμμένων άντικειμένων, διά φωνών, διά κραυγών καί πολλών
άλλων μέσων δνευ συνοφείας χρόνου, χώρου καί λογικής.
Αλλά ή τοιαύτη άναπαρόοτασις δέν έκφράΖει τό παράλο
γον άλλά τήν γνωστήν έκ τής ψυχοπαθολογίας διαταραχήν
τοΰ συνειρμού τών παραστάσεων καί έννοιών, τήν λεγομένην άσυναρτησίαν. Τό θέατρον τοΰ παραλόγου θά έποεπε νά άποκολήται θέατρον άσυναρτησίας. Οί συγγραφείς
τοΰ παραλόγου θεάτρου έπιχειροϋν νά άναπαριστοΰν τό πα
ράλογον ώς αύτοί έν τη άγνοια τής ψυχοπαθολογίας φαν
τάζονται αύτό, ύπενθυμίΖοντες τούς προσπαθούντας νά ύποκριθούν ψυχικήν πάθησιν διά χονδροειδών καί άτέχνων
τρόπων, ένώ θά ήδύνοντο νά διατυπώσουν τοΰτο διά σα
φούς καί καλώς συντεταγμένου συνειρμού έννοιών καί ιδε
ών, ώς έχουν πράξει κατά πλήρη καί άρτιον τρόπον άλλοι
φιλόσοφοι, λογοτέχναι καί έρευνηταί τής Ζωής άπό τής
άρχαιότητος καί έν συνεχεία μέχρι σήμερον. Εις τά θεα
τρικά έργα τοΰ λεγομένου παραλόγου θεάτρου δέν προκύ
πτει άφ' έαυτοΰ τό νόημα τοΰ παραλόγου. Ό θεατής δέν
συλλαμβάνει έκ τής θεατρικής παραστάσεως τό παράλογον
ώς νόημα καί πρόβλημα. 'Απλώς ύφίσταται σύγχυσιν καί
Ζάλην καί αποχαυνωμένος διερωτόται τί έοτι, ώς διερωτδται, καθ' άνωτέρω είπσμεν, καί διά τήν ώρισμένης μορ
φής Ζωγραφικήν καί λογοτεχνίαν. Έ ν δλλοις λόγοις άποκομι'Ζει τό αίσθημα τοΰ άκατονοήτου, λόγω τοΰ συνονθυ
λεύματος παντοίων άσχέτων πρός άλληλα έτεροκλήτων
στοιχείων τούτέστιν τής
σαλάτας έξ άνθρώπων, λόγων,
κραυγών, άντικειμένων, ήχων, φωνών, κινήσεων, πράξεων
Οΰτω τό θέατρον τοΰ παραλόγου δέν έπιτυγχάνει νά έκ
φραση εκείνο τό όποιον επιδιώκει καί καταντά μία παθολο
γική καινοτομία έστερημένη παντός καλλιτεχνικού περιεχο
1.
Ή «τέχνη» αϋτη έηλουτίοθη καί μέ τήν ψυχσδη- μένου. Αλλως τε οί δημιουργοί τοΰ παραλόγου παραδέχον
λωτικήν «τέχνην» (pcychodelic art) τήν ύπό τήν έται τήν άσάφειαν καί τό άκοτανόητον τών έργων των καί
πήρειαν δηλ. ψευδαισθησιογόνων
τοξικών ούσιών
δέν συμφωνούν εις τήν θεωρητικήν έξήγησιν τού τί έπιδιώ(λυσεργικοϋ όξέος (L.S.D .), μεακαλίνης καί άλλων)
κει καί εις τί συνίσταται τοΰτο. Τό δτι έχει κατακτήσει
δημιουργίαν προϊόντων «Ζωγραφικής».
τόν σημερινόν άνθρωπον τόσον τό χειρότερον δι' αύτόν.
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(Συνέχεια έκ τής σελίδος 633)
όποιας άγοράστηκαν άπό τήν Ευρώπη τά τελειώτερα τήν έποχή έκείνη όργανα. 'Όσοι άπό τούς
σπουδαστάς αρίστευαν, έστέλλοντο για ευρύτερες
σπουδές, μέ υποτροφία στο έξωτερικό. ’Άλλους
σπούδαζαν με δικά τους έξοδα οί πλούσιοι Χΐοι
τής Ευρώπης. Ή σχολή τής Χίου έφθασε νά εί
ναι τά προεπαναστατικά χρόνια ένα άπό τά σπου
δαιότερα έλληνικά πνευματικά κέντρα, στό όποιο
έφθαναν σπουδαστές άπό δλόκληρη τήν Ε λλά 
δα. Πολλοί έμποροι άφηναν, μετά τό θάνατό τους,
δλόκληρες περιουσίες γιά τις Ανάγκες τού ιδρύ
ματος. Ά πό τις δωρεές αύτές ή πιό γνωστή είναι
έκείνη τού ’Ιωάννη Βαρβάκη, δ όποιος τό 1820
χρηματοδότησε τή σχολή μέ 125.000 γρόσια. 'Η
καταστροφή τής Χίου έξαφάνισε καί τό λαμπρό
πνευματικό τέμενος.
Τί θά μπορούσε δμως νά πή κανείς γιά τις
δεκάδες τών διασήμων άνδρών, πού άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα έδόξασαν τό Ελληνικό
δναμα καί τή Ιδιαίτερη πατρίδα τους τή Χίο;
Χΐοι ήσαν οί άνδριαντοποιοί Μικκιάδης, ’Ά γχερμος καί Βούπαλος, δ ιστορικός Θεόπομπος, οί
στωϊκοί Θεόκριτος καί Ά γίστων, οί Όμηρίδαι
καί ό γεωγράφος Άκύμνος. Αλλά καί ατούς όψιμότερους χρόνους, πολλά γνωστά όνόματα τών
γραμμάτων, όπως δ Γεώργιος Κορέστος, πολυμα
θής θεολόγος καί Ιατροφιλόσοφος, δ Λέων δ Ά λάτιος, ό Ευστράτιος Ά ργέντης ,ό Νεόφυτος Βάμβας καί άλλοι έχουν Χιακή τήν καταγωγή. Στά
νεώτερα τέλος έλληνικά γράμματα διακρίθηκαν
δ Αδαμάντιος Κοραής, δ Εμμανουήλ Ροΐδης, δ
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Ιωάννης Ψυχάρης καί Γεώργιος Σουρής.
Ή σημερινή Χίος έξακολουθεΐ νά είναι τό
νησί τών εμπόρων, τών διανοουμένων καί τών
έφοπλιστών. Τά χιώτικα καράβια άποτελοΰν τό
τρίτο τής Ελληνικής ναυτιλίας. Λαιμός, Πατέρας,
Φαφαλιός, Χανδρής, Λίβανός, είναι άπό τά πιό
γνωστά όνόματα τής παγκοσμίου ναυτιλιακής
δραστηριότητος. Τό ένδιαφέρον είναι, πώς, αυτόν
τον πανέξυπνο, τόν φιλοπρόοδο, τόν πάντα χα 
ρούμενο1 λαό πλαισιώνει μιά ύπέροχη φύσις. Τό
νησί τών γλυκών καί τής περίφημης μαστίχας
είναι, χειμώνα καλοκαίρι ένας Ανθισμένος έπίγειος
παράδεισος, έτοιμος νά δώση στόν έπισκέπτη του
τά δώρα τής άσύγκριτης Ομορφιάς του.
Ή πρωτεύουσα, οί Βροντώδες, τά Καρδάμυλα, ή Καλαμωτή καί τά άλλα μικρά καί μεγά
λα χωριά προσφέρονται, δλόκληρο τό χρόνο, γιά
κάποιες Αξέχαστες, ή'συχες διακοπές. Λύτό είναι
μέ λίγα λόγια τό αληθινό πρόσωπο τής Χίου καί
τών ύπερόχων Ανθρώπων της. Τών Ανθρώπων,
πού δσο ή μοίρα τούς χτυπά, τόσο ή θέλησή τους
δυναμώνει καί θεριεύει ή πίστη τους γιά προκο
πή καί ευημερία.
■ «"Eva καράβι άπό τή Χιό, μέ τΙς βκρκοΰλες του
(τΙς δυό».

“Ενα καράβι. . . Σύμβολο αιώνιο καί μαζύ
πηγή ζωής γιά τό τρισευτυχισμένο νησί. . .
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Ύπαστυνόμος Α '
Τής Ένώσεως Ελλήνων Συγγραφέων καί
Δημοσιογράφων Τουρισμοΰ

Ή Βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή εις Χίον.
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|U| IK P A , ταπεινά Εωκκλήσια, κτισμένα σέ απόκρημνες
ή ειδυλλιακές κορυφές, λατρεύουν μυστικά μέσα στή
βουνήσια γαλήνη τόν άγιο τών κορυφών, τόν προφήτη Ήλία.
"Απειρα τέτοια μικρά Εωκκλήσια στεφανώνουν τά βουνά
τής πατρίδος μας. Τό πιό φημισμένο άπ' όλα είναι έκείνο
πού βρίσκεται σέ μιά κορυφή τού Ταϋγέτου μέ τ' όνομα
Άγιολιός. «Ταΰγετον τόν έλεγαν οί παλαιοί Σπαρτιάται —
καί μακρινόν τόν λέγουσιν Ή λιον οί Μανιάται», γράφει ό
ποιητής τού ΙΗ ' αί. Νικήτας Νηφάκης.
Ψηλή καί μακρινή ή κορυφή σύτή τού Ταϋγέτου. Πε
ρήφανη, άλλά καί έρημη. Τήν παραμονή όμως τής έορτής
του άγιου σπάζει τήν έρημιά τοΰ βουνού ή έπίσκεψι ευλα
βών προσκυνητών. Σκαρφαλώνουν στό βουνό καί κατάκο
ποι φθάνουν στήν κορυφή γιά νά προσκυνήσουν τή χάρι του.
"Οταν τό σκοτάδι άρχίζη νά πέφτη, τό Εωκκλήσι λάμ
πει άπό τις φλόγες μιας πελώριας φωτιάς πού οί προσκυνηταί άνάβουν, καί ό άέρας παίρνει τήν εύωδιά τοΰ μοσχολίβανου, πού ρίχνουν στήν φωτιά σάν ταπεινή προσφορά
στόν άγιο. 'Από τά γύρω χωριά οί κάτοικοι στρέφουν πρός
τήν κορυφή, καί βλέποντας τις χρυσοπόρφυρες φλόγες βά
ζουν φωτιά σέ σωρούς άπό άχυρα καί πανηγυρίζουν. Ά νάβοντος έτσι φωτιά στά χαμηλότερα μέρη, μιμούνται τόν
τρόπο λατρείας τών ένθέρμων προσκυνητών τής κορυφής
καί άποδίδουν ένα φόρο τιμής στόν άγιο.
Ά π ό τήν νοτιώτερη άκρη τοΰ Ταϋγέτου, διασχίζοντας
τήν Ελλάδα σταματούμε στά χωριά τής Β.Α. Θράκης. Έκεϊ,
στό τελευταίο άκρο τού μικρού Αίμου, ύπάρχει τό βουνό
Άηλιάς. Τό όνομά του όφείλεται σέ παλαιό μοναστήρι άφιερωμένο στόν προφήτη Ήλία, πού έστεφε λές τό βουνό
μέ τή μεγαλοπρεπή του άπλότητα. Τώρα στή θέσι του υπάρ
χουν τά ιερά έρείπιά του.
Σύμφωνα μέ τή λαϊκή παράδοσι κάθε χρόνο στις 20
'Ιουλίου, δηλαδή τήν ήμέρα τής έορτής τοΰ άγιου, γινόταν
τό έΕής θαυμαστό: ένα έλάφι σταλμένο άπό τόν Θεό έρχόταν στό χώρο τής μονής καί προσφερόταν, έκούσιο θύ
μα, στόν «έορτάζοντα» άγιο. 'Ερχόταν κατάκοπο στήν κο
ρυφή γιά νά προσφέρη ταπεινά τόν έαυτό του θυσία! Οί
προσκυνηταί τό άφηναν νά Εεκουρασθή άπό τήν πορεία καί
έπειτα τό έθυσίαζαν.
Κάποια φορά όμως βιάστηκαν καί
φέρθηκαν σκληρά θυσιάζοντάς το μόλις έφθασε «χωρίς νά
πάρη άνοπνοή». Ά π ό τότε έπαυσε αύτή ή θαυμαστή προσέλευσι τοΰ θύματος. Πάντοτε όμως σέ κάθε χωριό τής Α ν α 
τολικής Θράκης τήν 20 Ιουλίου γίνεται θυσία ταύρου μέ
κοινή δαπάνη τών χωρικών. Σκοπός τής θυσίας είναι νά
άποδιώΕη τις μεταδοτικές άρρώστιες.
Γιατί όμως ό προφήτης Ή λιο ς λατρεύεται άποκλειστικά σχεδόν σέ κορυφές; Μήπως ό δοΕασμένος μέσα στόν

Ιουδαϊκό καί τόν Χριστιανικό κόσμο άγιος άγαπά τόν κα
θάριο άέρα τοΰ βουνού καί τούς κρωγμούς άπό τ' άγρια
πτηνό; Ό ίδιος ό λαός, γιά ν' άπαντήση σ' αύτό τό ερώ
τημα, δημιούργησε δύο άπλοϊκές, άλλά χαριτωμένες, πα
ραδόσεις. Ή μία λέγει ότι ό άγιος ήτανε κάποτε ναύτης.
Βαρέθηκε όμως τήν θαλασσινή ζωή γιά τούς πολλούς κινδύ
νους καί τις ταλαιπωρίες καί άποφάσισε νά έγκατασταθή
σέ τόπο, όπου οί κάτοικοι νά μήν έχουν σχέσι μέ πλοία καί
θάλασσα. Μ ' ένα κουπί στόν ώμο άρχισε τήν «άνάβασί»
του άπό τά παράλια πρός τό έσωτερικό καί σ' όποιον τόπο
έφθασε ρωτούσε τούς κατοίκους, τί ήτο αύτό πού κρα
τούσε. Ό τα ν εκείνοι άπαντοΰσαν ότι ήτανε κουπί, άνέβαινε
σέ ύψηλότερα μέρη, έως ότου συνάντησε άνθρώπους, πού,
όταν είδαν τό κουπί είπαν ότι είναι Εύλο. Πρώτη φορά άντίκρυζαν τό όργανο αύτό, πού είχε σχέσι μέ τή θάλασσα!
Ικανοποιημένος ό άγιος, άποφάσιοε νά μείνη γιά πάντα
έκεϊ «στά ψηλώματα». Ή άλλη παράδοσι λέγει ότι ό Μωά
μεθ κατεδίωκε τόν άγιο καί έκεϊνος βρήκε καταφύγιο στις
κορυφές τών βουνών.
Ό Ν. Πολίτης, καθηγητής τής Λαογραφίας, άποδίδει
τήν αποκλειστική λατρεία τοΰ προφήτου στις κορυφές σέ
ύπολείμματα τής άρχοίας θρησκείας.
"Εχει δηλαδή τήν
γνώμην ότι ό άγιος Ή λίας άντικατέστηαε στή συνείδησι
τοΰ λαού τόν Δία καί τόν Ήλιο. Οί κορυφές ήσαν τόποι
λατρείας τού Ήλιου έπειδή άπό τις κορυφές προβάλλει τό
μεγάλο άστρο τής ήμέρος καί τις φωτίζει μέ τις πρώτες
ακτίνες του, άλλά έθεωροΰντο καί έδρα τοΰ Διάς, πού ήτο
κύριος τής καταιγίδος, τής βροχής καί τοΰ κεραυνού. «Οί
έκχριστιανιοθέντες ’Έλληνες», γράφει ό Πολίτης, «άντικατέστησαν τήν λατρείαν τοΰ Ή λιου διά τής τοΰ άγιου Ήλιου.
Τήν άντκκατάστασιν ήρκει νά δικαιολογήση καί μόνη ή ταυτότης τοΰ ονόματος, διότι κατά τούς χρόνους τής έΕαπλώσεως τού χριστιανισμού εις τάς Έλλη νικάς χώρας ή προ
φορά τού ονόματος τοΰ Ήλιου καί τοΰ προφήτου Ήλιου
κατ' ούδέν διέφερεν».
'Όποια καί άν είναι ή έρμηνεία τής λατρείας του,
γεγονός είναι ότι ό προφήτης Ή λίας κατέχει έΕαιρετική
θέσι μεταΕύ τών άγιων τής ΌρθοδόΕου Ανατολικής Ε κ 
κλησίας. Τά άπειρα, κτισμένα στις κορυφές τών βουνών
Εωκκλήσια, δείχνουν τήν βαθειά άγάπη τοΰ λαού πρός αυ
τόν. "Ισω ς— ποιός Εέρει;— τό ΰψος νά δείχνη πόσο ψηλά
έχει τοποθετηθή μέσα στή λαϊκή συνείδησι ό θαυμαστός
προφήτης, πού όλη του ή ζωή ήταν μιά πνευματική άνάβασι
καί πού δέν είδε θάνατο, διότι κατά τήν Παλαιά Διαθήκη
άνελήφθη ζωντανός στά ούράνια.
Ε. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

637

Γ ΥΝΑΙ ΚΕΣ- ΘΗΡΙ Α ΣΕ ΝΑΖΙ ΣΤ1 ΚΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ
Οί

περι ώνυμες

ΚΑΠΟ
Στο άρθρο πού άκολουθεΐ περιγράφονται μιά σει
ρά περιπτώσεις άπεριγράπτων βασανιστηρίων, πού
ύπέστησαν εξη ολόκληρα χρόνια 123 χιλιάδες γυ
ναίκες στό χιτλερικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως
τού Ράβενσμπρυκ άπό τις θηριώδεις Καπό, σκληρό
τερες και έγκληματικώτερες και άπό αύτους τούς
Γερμανούς Έ ς — Έ ς.

5 Τ Η Ν καρδιά τού Μεκλεμβούργου,
™
ό δρόμος άπό τό Βερολίνο πρός
τήν περιοχή τών λιμνών προσφέρει ένα
θαυμάσιο τοπίο, δόση μεγάλα άπό βα
λανιδιές, έλη πού περιβάλλονται άπό
χέρσες έκτόσεις,
άπέραντα χωράφια
σπορμένα μέ σιτάρι. "Ενα πανόραμα ε
πιβλητικό, τυλιγμένο στην αιώνια σιω
πή, πού κλείνει στά βαριά
άρχοντικά
τις μνήμες τής Γερμανίας τού Βίσμαρκ.
Στις άρχές τού αίώνος οί ΒερολινέΖοι άνακαλύπτουν τό Μεκλεμβούργο.
Μιά διάθεσις γιά έξερεύνησι τούς φέρ
νει ώς έκεϊ άκόμη καί μέ τά πόδια. Τα
χυδρομικές ομάδες θά συνδέσουν άργότερα τις πόλεις μέ τά ξενοδοχεία έπάνω
ατούς λόφους. ΚτίΖονται οί πρώτες βίλλες σέ άπλή
γραμμή, σέ στύλ άγροικίας. Τά δάση καί τά λιβάδια παραμέ
νουν άνέπαφα. Μόνο κανένα άγροτικό
κέντρο σπάΖει πού καί πού μιόν ομορ
φιά πού έχει μείνει άνάλλαχτη άπό αιώ
νες. Τό κλίμα είναι άψύ καί Ζωογόνο.
Οί τουρίστες τρέχουν νά χαροΰν έκεί
τόν καθαρόν αέρα καί τόν ήλιο.
Κάπου στό τέλος τού καλοκαιριού τού
1936, στόν κήπο ένός μικρού πανδο
χείου, συναντώνται τυχαία ό Χάυντριχ
(άρχηγός τής Κεντρικής Υπηρεσίας Α 
σφαλείας) καί ό Χάινριχ Μύλλερ, πού
έχει πρόσφατα άνολάβει διοικητής τής
Γκεστάπο. Ή συΖήτησίς τους θά περι
στροφή γύρω' άπό ένα πλήθος Ζητήμα
τα: τήν ένοποίησι (πού έγινε στις 26
Ιουνίου 1936) τών διαφόρων άστυνομιών
(μέ έΕαίρεσι τήν Γκεστάπο), τά
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τις γυναί
κες πού κρατούνται στά στρατόπεδα καί
στις άλλες φυλακές τού Ράιχ. Ό Μύλ
λερ εκμυστηρεύεται στόν Χάυντριχ τήν
έκπληΕί του: οί πολιτικές έξόριστες εί
ναι παμπόνηρα χέλια. Δέν μπορείς νά
τις κάνης νά μιλήσουν, είναι άδύνατο
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νά τούς άποσπάσης μιά πληροφορία. «Τό
πρωί, όταν διαβάΖω τις άναφορές, έχω
τήν έντύπωσι πώς οί άνδρες μου είναι
πιά έντελώς Εεκουτιασμένοι»' τά λόγια
είναι δικά του,
Ό Χάυντριχ, άπεναντίας, αισθάνεται
ύπερήφανος γιά τό «θετικό» πείραμά του
άπό τά γυναικεία όργονα τής άσφαλείας: « Ελέγχουν τις έργάτριες στά ερ
γοστάσια, συγκεντρώνουν πληροφορίες
γιά όσα ψιθυρίΖσνται σέ νυκτερινά κέν
τρα. Δίχως αύτές πόσα πράγματα δέν
θά άγνοούσαμε γύρω άπό τήν σημερινή
Γερμανία!».
Λίγους μήνες άργότερα, στό Βερολί
νο. Καί πάλι ό Χάυντριχ καί ό Μύλλερ
μαΖί μέ έναν συνάδελφό τους, τάν Τέοντορ "Αικε, πού λίγο πριν είχε μιά τη
λεφωνική συνδιόλεΕι: « Ό "Ε ς "Ε ς Πίστερ, διοικητής τού Μπούχενβαλντ, δέν
είναι καθόλου εύχοριστημένος. Τά μι
κτά στρατόπεδα (άνδρών καί γυναικών)
τού δημιουργούν μπελάδες. Συνιστα τήν
ϊδρυσι χωριστών στρατοπέδων. Καί οί
τρεις πηγαίνουν στόν Χίμμλερ.
Καί ό Χίμμλερ έχει μιλήσει μέ τόν Πίστερ καί θέλει νά άναλάβη την σύστασι ένός μεγάλου γυναικείου στρατοπέ
δου. Αλλά πού νά τό φτιάξη; Ό Χάυν
τριχ έχει μιά ιδέα: Κοντά στό πανδο
χείο πού συνάντησε τόν Μύλλερ μιάν
άπό τις προηγούμενες Κυριακές. Έ να ς
γεωγραφικός χάρτης, καί νά, τό όνομα
Ράβενσμπρυκ, δυό βήματα άπό τήν λί
μνη Φύρστενμπεργκ, 86 χιλιόμετρα άπό
τήν πρωτεύουσα. Ακόμη καί ό τέλειος
μηχανισμός τής γραφειοκρατίας τής ο
δύνης γνωρίΖει παρενθέσεις άπραξίας:
τό στρατόπεδο ιδρύεται μέ τρία χρόνια
καθυστέρηση τό 1939, λίγο μετά τήν
έκρηΕι τού πολέμου.
Τό σχέδιο δέν άλλάΖει: ένα στρατό
πεδο κεντρικό καί οκτώ δευτερεύοντα

Στις φωτογραφίες έπάνω αριστερά
καί στήν Απέναντι σελίδα. Γυναίκες
Έ ς - ’Ες σέ φωτογραφία Αμέσως με
τά τή σύλληψί τους κατά τήν Αφιξι
τών συμμάχων στή Γερμανία. Ά π ό
αύτές έπαιρναν όδηγίες οί Καπό στά
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Κάτω
καί είς τήν σελ. 641 γυναίκες δμηροι
πίσω άπό τά συρματοπλέγματα τοΰ
στρατοπέδου τοϋ Ράβενσμπρυκ.

Λόγκερ.
Δυό μέ παρόΕενη φήμη: τό
Βόμπελιν, όπου τις τελευταίες ήμερες
πριν άπό τήν άαελευθέρωσι, θά σημειω
θούν κρούσματα άνθρωποφαιγίας, καί τό
Γιουγκεντλάγκερ (στρατόπεδο νεότητος), ένα πείραμα σαδισμού εφαρμοσμέ
νου μέ άπόλυτη τευτονική ακρίβεια. Μιά
πόλις όλο γυναίκες. Μέσα σέ έξη χρόνια
περνούν άπό τό Ράβενσμπρυκ 123.000
κρατούμενες. Ό τα ν έρχωνται οι Ρώσοι
βρίσκουν έκεϊ ένα πλήθος
άνθρώπινα
φαντάσματα. Χιλιάδες, όμως, έχουν ήδη
καταλήΕει ατά κρεματόρια. Έδώ έρχον
ται πρώτες οί Γαλλίδες.
Προηγούνται
άπό τις Εβραίες καί
τις Πολωνέζες
στον θρίαμβο τής φρίκης.
Τό Ράβενσμπρυκ μπορεί νά περιλάβη
έΕη χιλιάδες άτομα. "Ηδη τό 1942 στοι
βάζονται 7.500. Δύο ακόμη χρόνια καί
θά όνέλθουν σέ 12.000. Τις πρώτες ήμέρες τού 1945 έχουν συοσωρευθή 36.
000. Μ έ λεπτομερειακή ακρίβεια κρα
τείται λογαριασμός έκείνων πού βρήκαν
τόν θάνατο σέ θαλάμους άερίων. Οί κα
τάλογοι έχουν τηρηθή μέ όπόλυτη τάΕι:
92.700 γυναίκες έΕοντώθηκαν.
Ποιές ήσαν αύτές οί γυναίκες; Κατ'
άρχήν οί άντίθετες πρός τό καθεστώς,
πού τις έρριΕαν στόν ίδιο λάκκο μαΖί
μέ τούς φοβερούς έγκληματίες. "Επει
τα έρχεται ό μεγάλος όγκος τών Γαλλίδων, πού τις άρπαΕαν άπό τις γραμ
μές άντιστάσεως. Στό τέλος ή φάλαγΕ
μέ τις Ρωοίδες καί τις Εβραίες. Είναι
καί οί 190 γυναίκες τού Λίντιτσε, τού
χωριού πού ισοπεδώθηκε μετά τήν άπόπειρα έναντίον τού Χάυντριχ. Έπρεπε
νά τις κρατήσουν άπλώς ώς Ομήρους.
Επτά, όμως άπό αύτές,
καταλήγουν
στόν θάλαμο άερίων καί σαράντα ύποκύπτουν ατά βασανιστήρια καί τήν πεί
να. Τις άλλες τις κατάπιε τό σκοτάδι.
Είκοσι τέσσερεα ώρες άπό τή Ζωή στό

Ράβενσμπρυκ:
Εγερτήριο στις 5.30'
Τό προσκλητήριο όρχίΖει στις 7 καί κρα
τά ώρες καί ώρες: οί φυλακισμένες παρατεταγμένες στήν αύλή, κάτω άπό τήν
βροχή καί τόν καυτερό ήλιο. Ξυπόλυτες,
δέν φορούν παρά μόνο τσόκαρα. Περ
νούν μήνες άπό τήν ημέρα πού θά άλλάΕουν άσπρόρρουχα μέχρι νά ΕαναλλάΕουν.
Τά άχυρένια στρώματα είναι
γεμάτα βρώμα, μιά κουβέρτα τήν μοι
ράζονται τρεις. Οί πιό ήλικιωμένες γνέ
θουν καί ύφαίνουν, οί άλλες κουβαλούν
πέτρες ή έπισκευάΖουν τούς δρόμους.
Μιά δουλειά, σωστός έφιάλτης: ένδεκα
ώρες στήν σειρά, χωρίς νά μπορούν νά
πάρουν άνάσα. "Α ν καμμιά άπό αύτές
σταθή νά σκουπίση τόν ιδρώτα της, δέ
χεται τό μσστίγιο ένός άγριου θηλυκού
Έ ς Έ ς . Ο Χάυντριχ είχε δίκιο. Οί
γυναίκες κατοπιέΖουν τις άλλες γυναί
κες μέ μιά ωμότητα πού παγώνει τό αί
μα. Καί ή ιστορία τού Ράβενσμπρυκ εί
ναι κυρίως τό άοαίσιο χρονικό μέ τά κα
τορθώματα τών θηλυκών κακούργων:
Τέα Μπίντς
(επιθεωρητής), Γκρέτα
ΜπόΖελ, ΈλίΖαμπεθ Μάρσαλ, Μαργκρέτε Μέβες, Κάρμεν Μόρυ καί Βέρα Σάλβεκβαρτ, δυό τέως κρατούμενες πού έ
γιναν καπό.
Ή Μπίντς είναι ένα χαριτωμένο γυναίκόριο. Νέα, είκοσι τριών έτών, κάνει
τήν μαγείρισσα στό έστιατόριο τού στρα
τοπέδου. Μά δέν τής άρέσει αύτή ή
δουλειά. Τρελλαίνεται γιά στολές. Τήν
συνιστά ένας φίλος της καί ή Μπίντς
γίνεται "Ε ς "Ες. Ή τ α ν μόλις 19 έτών
όταν μπήκε στό Ράβενσμπυρκ. Είναι ή
πρώτη έθελόντρια. Τήν πρώτη Σ/βρίου
τού 1939 παρουσιάζεται στόν διευθυντή
τού στρατοπέδου, πού έχει έγκαινιασθή
πριν άπό μέρες.
Τήν προορίΖουν νά άναλάβη τήν διεύθυνσι τής κουΖίνας τού λάγκερ. Δέν τό

κοτοφέρνει νά απαλλαγή από τις κατσα
ρόλες, πού έχουν έΕευτελίσει τό πα
ρελθόν της. Είναι όμως πονηρή καί γρή
γορα θά τά κσταφέρη νά κάνη καρριέρα. ΈΕη μήνες άργότερα είναι κιόλας
ΆουφΖέεριν, επιθεωρητής. Τό μοστίγιο
καί οί μπόττες της άπό τήν στιγμή έκείνη
γίνονται ό φόβος καί ό τρόμος τών κρα
τουμένων γυναικών. Ή Μπίντς κτυπά
συνέχεια. Τό κάνει μέ εύχαρίστησι, κατά
προτίμησι όταν τήν κοιτούν άλλοι συνά
δελφοί της. Κι αύτοί άκόμη οί άνδρες
(καί δέν ήσαν λιγόψυχοι άστοί, άλλά
"Ε ς Έ ς ) μένουν άναυδοι μπροστά στήν
άγριότητά της.
Κυκλοφορούν μάλιστα
καί φράσεις όπως αύτή: «Έδώ θά χρεια
ζόταν χαστούκι τής Μπίντς!» Διηγείται
μιά κρατούμενη: « Ή τα ν οάν νά μέ εί
χε δείρει κανένας άνδρας γεροδεμένος,
γιατί οί άνδρες μπορεί νά έχουν άσχοληθή μέ αύτό τό είδος τών βασανιστη
ρίων, άλλά ή Μπίντς ήταν μιά γυναίκα,
όχι μέ μειλίχιο, βέβαια, ύφος, ούτε ό
μως καί πολύ επιθετικό. Κι όμως οί
τιμωρίες της ήσαν οί χειρότερες.
Οί
κραυγές τών θυμάτων της άκούγονταν
δυό τετράγωνα μακριά». Χρησιμοποιεί
τό μαστίγιο, τόν Ζωστήρα τής στολής,
τό πρές παπιέ τού γραφείου: διπλασιά
ζει τά 25 μαοτιγώματα πού προβλέπει ό
κανονισμός. Γίνονται πενήντα, έΕήντα.
Μιά φορά
κυνηγό μιά γερόντισσα,
ώσπου έκείνη πέφτει κάτω καί, τότε,
τήν ποδοπατά μέ μανία. Βρίσκει εύχαρίστησι άκάμη στό νά ρίχνη κάτω μέ τήν
μστασυκλέπτα τις γυναίκες πού δουλεύ
ουν: είναι πλάσματα ύποοιτισμένα καί
άσθενικά. Πέφτουν καί δέν Εανασηκώνονται. Καί τότε ή Μπίντς έΕαπολύει
κατά πάνω τους τά σκυλιά. Οί σκύλοι
της προκαλοϋν τρόμο. Πελώριοι, καλο
θρεμμένοι.
"Ενα μαντρόσκυλο σχεδόν
κατασπαράζει τό χέρι μιας Ρωσίδας κρα-
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τουμένης.
Τό 1947, κατά τήν διάρκεια τής δί
κης πού έγινε στό Αμβούργο γιά τά βα
σανιστήρια αύτοϋ τού στρατοπέδου, άποκαλύφθηκε ότι ή Μπίντς είχε ζητήσει
όπό έναν άΕιωματοϋχο τής Γκεστάπο, νά
μπορή νά άποφασίζη προσωπικά ή ίδια
γιά
τήν έπιβολή τής
τιμωρίας «τού
ντους»,
Η άφήγησις οφείλεται ατήν
Πολωνέζα Στανιαλάβα Στεβέσκοβα.
«Ή Μπίντς μέ πήγε στά ντούς. Τό
νερό ήδη έτρεχε. Έβγαινε, μέ μεγάλη
πίεσι, όπό σωλήνες
διαφορετικού πά
χους. Ύστερα άπό δέκα περίπου λεπτά
έπεσα. Δέν κατάφερνα νά κρατηθώ στά
πόδια μου.
"Εσκυψα πρός τά εμπρός
καί τότε ή Μπίντς μέ υποχρέωσε νά άνασηκωθώ καί μού πέταΕε έναν κουβά
νερό στό πρόσωπο. "Επειδή προσπαθού
σα νά σκεπάσω τό πρόσωπό μου μέ τά
χέρια, άνοιζε τήν πόρτα καί άφησε νά
μπούν μέσα δυό άπό τά σκυλιά της. Τό
ένα μέ δάγκωσε στό χέρι, λιποθύμησα.
Θαρρώ πώς μέ έσυραν ώς τό κελλί μου,
γιατί όταν ΕανάνοιΕα τά μάτια μου, ή
πλάτη μου ήταν γεμάτη μώλωπες καί δί
πλα στό πάτωμα κείτονταν τά ρούχα
μου. "Από τότε ή Μπίντς μέ υπέβαλλε
σέ αύτό τό βασανιστήριο δυό φορές τήν
εβδομάδα, Τρίτη καί Παρασκευή. Κάθε
φορά έχανα τις αισθήσεις μου».
Τό 1947, ή Μπίντς είναι 27 έτών.
Εχει στό μεταΕύ παχύνει, είναι όμως
άκόμη άλαζονική, καί παρατηρεί στούα
δικαστάς άτι «έπροΕε μέ άπόλυτη συνείδησι άπλώς τό καθήκον της, όπως τήν
είχαν διατάζει».
Άπαγχσνίσθηκε στήν
φυλακή τού Χάμελιν.
Εάν ή Μπίντς ήταν μιά άρριβίστα δή
μιος, πιό περίπλοκη φαίνεται ή μορφή
τής Κάρμεν Μόρυ.
Είχε άναλάβει τις
διανοητικώς άνάπηρες κρατούμενες. Ή
Μόρυ είναι Έλβετίδα, μορφώθηκε στά
πιό άριστοκρστικά κολλέγια τής Εύρώπης καί, όταν γράφηκε στήν σχολή δη
μοσιογραφίας τού Πανεπιστημίου τού
Μονάχου, συνεργάζεται ήδη μέ διά
φορα γαλλικά περιοδικά. Τήν ένδιαφέρουν οί ειδήσεις καί τά πρόσωπα, άπλώς
καί μόνο γιά δημοσιογραφική ένημερότητα.
Ή γαλλική άντικατασκοπεία έχει κά
ποιες άμωιβολίες. Τό 1938 ή Κάσμεν
ρυλλαμβάνεται. Είναι ήδη 33 έτών.
"Από τήν άνάκρισι προκύπτει ότι τά ένδιαφέροντά της είναι πολύ λιγώτερο άθώα άπό ό,τι μπορούσε νά ύποθέση κα
νείς. Ξέρει τά πάντα, λόγου χάρι, γύρω
άπό τά μυστικά τής γραμμής Μαζινό.
Ή άπόφοσις τού γαλλικού δικαστηρίου
είναι θάνατος.
Επειδή όμως δέν θέλουν νά τήν με
ταβάλουν σέ ρομαντική ήρωίδα, μιά δεύ
τερη Μάτα Χάρι, ύστερα όπό τρίμηνη
άγωνιώδη άναμονή, τής
δίνουν χάρι.
Οί Γερμονοί τήν συλλαμβάνουν στις 29
"Ιουνίου 1940 στήν Τούρ καί τήν Εαναφέρνουν πίσω στό Παρίσι. Φυλακίζεται
Εανά. Περνά άπό φυλακή σέ φυλακή καί
καταλήγει στό Βερολίνο, στήν έδρα τής
Γκεστάπο.
"Εκείνοι πού γνωρίζουν τά
πράγματα, λένε πώς ή φυλάκισις είναι
μόνο τυπική. "Ο Χάυντριχ θέλει νά κά
λυψη κάποιον δικό του πράκτορα καί κά
νει πώς τήν καταδιώκει. Στό Βερολίνο
ή Κάρμεν άφήνεται έλεύθερη. Γιά λίγο
δμως. Τήν φορά αύτή οί Γερμανοί τής
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περνούν στ" άλήθεια τις χειροπέδες. Ή
κατηγορία είναι ή ίδια: κατασκοπεία. Θά
πρέπει νά ύποπτεύωνται ότι παίζει δι
πλό παιχνίδι καί θέλουν νά τήν βγάλουν
άπό τήν μέση. Κλεισμένη στό Ράβενσ
μπρυκ δέν ενοχλεί πλέον κανένα. "Αλλά
ένα λάγκερ είναι πάντα βορύ άκόμη καί
γιά μιά γυναίκα πού έχει έργασθή γιά
τήν Γκεστάπο. Ή Κάρμεν βάζει σέ ενέρ
γεια τόν μηχανισμό τών παλαιών γνω
ριμιών καί καταφέρνει, μέ τήν βοήθεια
τού Ράμντορ, άΕιωματικοϋ τής άστυνομίας τού στρατοπέδου, νά βγή άπό τις
γραμμές αύτών πού υποφέρουν, νά Εαναγίνη μιά άπό «τις δικές τους».
Τις πρώτες ήμέρες ή Μόρυ υπηρετεί
στό μπλάκ 10, δπου είναι κλεισμένες οί
φυματικές καί οί ψυχοπαθείς. Μιά άπό
τις διαταγές της: πρέπει νά μένουν ό
λη τήν ήμέρα άμίλητες. Αλοίμονο σέ
οποία παραιπονεθή. Μιά Γερμανίδα πολι
τική κρατουμένη, έχει τήν ύποχρέωσι νά
τις έπιβλέπη καί νά
μαστιγώνη όποια
δέν υπακούει. Καμμιά φορά λυπάται καί
κάνει πώς δέν καταλαβαίνει, τις καλεί
νά σωπάσουν μέ κολό τρόπο. Αν ή Μ ό 
ρυ πάρη εϊδησι γι' αύτές τις ένέργειες,
πού ύπογαρεύει ό οίκτος καί ή συμπό
νια, τόσο τό χειρότερο γιά όλες, γιά
τήν έπιτηρήτρια καί γιά τις άρρωστες.
Διασκεδάζει μέ τό νά τις άρπάζη άπό
τά μαλλιά καί νά τις σέρνη στό πλυστα
ριό, νά τις άφήνη μέ τις ώρες γυμνές
έπάνω στά μεγάλο τσιμεντένια πλακά
κια. " Έπειτα, Εαφνικά, άφήνει νά τρέΕη έπάνω τους παγωμένο νερό. Ο πυ
ρετός τών ταλαίπωρων γυναικών άνεβαίνει άπότομα καί σέ λίγες ώρες πε
θαίνουν.
Ή Βιολέτ Λεκόκ, μιά άπό τις πρωτα
γωνίστριες τής γαλλικής άντιστάσεως
περιέγραψε μέ τά παρακάτω λόγια ένα
άπό τά κατορθώματα τής Μόρυ. «Μιά
νύχτα Ευπνήσαμε άπό τις κραυγές, πού
έρχονταν άπό τό δωμάτιο όπου ήταν
κλεισμένες οί ψυχοπαθείς. Ή Κάρμεν
Μόρυ, μιά φοιτήτρια τής ιατρικής, μιά
Γαλλίδα νοσοκόμα κι έγώ, τρέΕσμε νά
δούμε τί συνέβαινε. "Ανθίζαμε τήν πόρ
τα. Είδαμε μερικές γυναίκες πού έδερ
ναν ή μιά τήν άλλη. Μιά άπό αύτές φαι
νόταν Ρωσίδα. Ή Μόρυ άρπαΕε τις δερ
μάτινες λουρίδες πού κρέμονταν στους
τοίχους καί ρίχθηκε μανιασμένα έπάνω
στις γυναίκες. Έπειτα έστειλε τήν φοι
τήτρια νά φέρη κάτι σύριγγες καί τούς
έκανε ένέσεις. Τό άλλο πρωί γύρισα ατό
δωμάτιο καί είδα πέντε γυναίκες νεκρές
καί, άνάμεσά τους, αύτές στις όποιες
ή Μόρυ είχε διοχετεύσει μέ τήν ένεσι
τό μυστηριώδες ύγρό».
"Έμεινε στό Ράβενσμπρυκ ώς τό τέ
λος τού πολέμου. "Έπειτα, γιά λόγους
πού κανείς ποτέ δέν μπόρεσε νά έΕηγήση, κατάφερε νά
άφεθή έλεύθερη.
Κανείς δέν τής πείραζε ούτε μιά τρίχα.
Καί συμβαίνει καί κάτι άλλο. Πέρασε
στις τάΕεις τού συμμαχικού στρατού καί
κατετάγη στό τμήμα άσφαλείας τού βρεττανικοϋ άρχηγείου, πού
δρούσε τότε
στό "Αμβούργο.
Ή τ α ν υποδειγματική
υπάλληλος, πού ήΕερε τά πάντα γιά τούς
Γερμανούς καί τήν διάρθρωσι τού ναζιστικού κράτους.
Αύτή είναι ή γνώμη
τών προϊσταμένων της. "Αλλά οί φυλα
κισμένες τής «Κολάσεως» άρχισαν νά
τήν άναζητούν. "Έμαθαν πού κρυβόταν

(δέν είναι όμως
σωστή ή έκφρασις
«κρυβόταν»: ή Κάρμεν είχε φύγει μέ
τήν ήσυχία της άπό τό Ράβενσμπρυκ,
μέ τό βαλιτσάκι της, σάν μιά όποιαδήποτε υπάλληλος πού είχε τελειώσει τό
έργο της).
Στις 5 "Οκτωβρίου 1945
συλλαμβάνεται καί δικάζεται ώς έγκληματίας πολέμου.
Νέα όπως ή Μπίντς, μέ άγάπη γιά
τις περιπέτειες όπως ή Μόρυ, ή Βέρα
Σάλβεκβαρτ φθάνει στό
Ράβενσμπρυκ
ύστερα άπό θυελλώδεις ήμέρες. Γεννη
μένη στήν Μπρατισλάβα, άπό πατέρα
Τσεχοσλοβάκο καί
μητέρα Σουδίτιδα,
κάνει τήν νοσοκόμα στήν Λειψία. Τήν
συλλαμβάνουν κατά τήν διάρκεια τού πο
λέμου. Τό 1941 καταλήγει γιά δέκα μή
νες στό στρατόπεδο τών "Εβραίων στό
Φλόσσενμπουργκ. "Ένα χρόνο έλεύθερη,
καί Εανά πάλι στή φυλακή, διότι παρεβίαοε τούς νόμους τής
Νυρεμβέργης
(είχε δηλσδή δεσμό μέ έναν Εβραίο).
Ξανά στήν φυλακή γιά δυό χρόνια
καί, τό 1944, ένώ ή Γερμανία καί τά
είδωλα τού Χίτλερ συντρίβονται, εκείνη
περιφέρεται καί πάλι έλεύθερη. Θά μπο
ρούσε νά μείνη ήσυχη καί νά περιμένη
τό τέλος τού πολέμου, άλλά ή σπιτική
ζωή δέν τής άρέσει. Τής προτείνουν νά
δώση πληροφορίες
στούς Συμμάχους
καί έκείνη δέχεται. Αύτή τήν φορά ή κα
τηγορία είναι σοβαρή. Τά προγνωστικά
τών δημοσιογράφων πού παρακολου
θούν τήν δίκη, τό πνιγηρό αύτό καλοκαί
ρι στήν Δρέσδη, δέν άφήνουν έλπίδα
ούτε γιά τήν Βέρα ούτε γιά τόν μνη
στήρα της, ούτε γιά τήν άδελφή τού νέ
ου, πού τούς συνδέει όλους ή κοινή κα
τηγορία τής προδοσίας. "Αλλά ό νεαρός
θυσιάζεται γιά τήν κοπέλλα πού ήθελε
νά νυμφευθή καί γιά τήν άδελφή του.
«Έγώ φταίω. Αύτές δέν καταλάβαιναν,
ούτε ήΕεραν τίποτε». Τό κατορθώνει.
Αύτός μέν τουφεκίζεται, οί δυό γυναί
κες όμως σώζονται.
Η Βέρα πέρνα στό Ράβενσμπρυκ, ό
που φθάνει στις 6 Δεκεμβρίου τού 1944.
Ή έβραϊκή καταγωγή της παίζει ρόλο
γιά τήν δουλειά πού θά τής άναθέσουν.
Θά μεταφέρη σάκκους
μέ σιτάρι άπό
τόν ποταμό Χάβελ σέ μιά άποθήκη. Ένάμισυ χιλιόμετρο δρόμος καί μέ ένα
βάρος φοβερό στις πλάτες, στόν παγω
μένο χειμώνα τού Βορρό, πού Ευλιάζει
τά χέρια. Τό κρυσταλλιασμένο έδαφος
γίνεται παγίδα θανάσιμη. Ή Βέρα παρα
τηρεί τις πρώτες ήμέρες τις συντρόφισσές της νά πέφτουν άναίσθητες στό χώ
μα, νά σπάζουν άλλη τόν μηρό, άλλη τό
πόδι της. Βλέπει χέρια χωρίς πιά δύναμι νά άφήνουν τό σακκί νά γλιστρά
άπό τις πλάτες τους καί νά μήν μπορούν
καν νά τό συγκροτήσουν. Τό χειρότερο
άτύχημα πού μπορεί νά τούς συμβή. Οί
έπιστάτες σκυλιάζουν.
Ό κανονισμός
προβλέπει
«γιά μιά τέτοια στάσι πού
μπορεί νά έπιφέρη ζημιά στήν παραγω
γικότητα τού λάγκερ, πενήντα μαοτιγώματα». "Αλλά όταν είναι ή Μπίντς αύτή
πού τιμωρή, τότε τά μαστιγώματα διπλα
σιάζονται καί σημαίνουν θάνατο.
Έ ν α βράδυ, στό παράπηγμα, μιά γυ
ναίκα αισθάνεται άσχημα. Ή Σάλβεκ
βαρτ τήν συντρέχει. Τήν Εαπλώνει σέ
ένα παλιοτράπεζο καί τής κάνει τεχνη
τή άνοπνοή. Οί συντρόφισσές της τήν
κοιτάζουν σαστισμένες. "Όποια έχει κά-

ποια ιδέα άπό ιατρική καταλήγει στήν
ομάδα τών «νοσοκόμων». Τό νά είσαι
νοοοκάμα σημαίνει προετοιμασία γιά κα
πό. Αδύνατο νά παραιτηθή: πρέπει νά
βοηθήση τούς γιατρούς στά φρικτά πει
ράματα πού έφσρμόΖουν στούς κρατου
μένους, καί, όταν βγαίνη κανείς άπό τά
έργαστήρια, τό μαστίγιο καί οί μπόττες
μοιάΖουν σχεδόν μέ άπελευθέρωσι. "Οοο
γιά νά έπαναστατήση κανείς, κάτι τέ
τοιο συνεπάγεται θάνατο. Γιά τήν Βέρα
είναι τό τέλος. Τήν στέλνουν αμέσως
στό Γιουγκεντλάγκερ (Στρατόπεδο ΝεόΤητος). Γίνεται μιά δολοφόνος. Δηλη
τηριάζει χιλιάδες γυναίκες καί κερδίΖει
τήν έμπιστοσύνη τών ναΖί.
Τό Γιουγκεντλάγκερ άπέχει μόνο λί
γα χιλιόμετρα άπό τό κεντρικό στρατό
πεδο. Ό τα ν φθάνη ή Σάλβεκβαρτ, τόν
Φεβρουάριο τού 1945, είναι γεμάτο, όσο
δέν παίρνει άλλο. Σέ πέντε παραπήγμα
τα Ζοϋν στριμωγμένες τρεις χιλιάδες
κρατούμενες. Στό λεγόμενο νοσοκομείο
κείτονται εξήντα βαριά άρρωστες, καί
φάρμακα δέν υπάρχουν. Ό Ράππ καί ό
Κόλερ, οί δυό υπεύθυνοι γιά τό λάγκερ
"Ε ς "Ες, πουλούν τό ύγειονομικό ύλικό στήν μαύρη άγορά. Δέν περνά πολύς
καιρός κι αύτή ή νέα γυναίκα, άνήσυχη καί άτυχη, άρχίΖει τό μικρό δικό της
έξοντωτιικό έργο. Κάνει ένέοεις θανά
του σέ ΠολωνέΖες καί διαλύει μιά πα
ράξενη «λευκή σκόνη» στό νεροΖούμι
πού λέγεται σούπο, τό μόνο φαγητό πού
γεύονται οί δυστυχισμένες αύτές ύπάρΕεις. Μετά τήν άπελευθέρωσι κρύβεται
κάτω άπό τό όνομα "Αννα
Μάρκοβα.
Τήν συλλαμβάνουν, εκείνη έπιμένει γιά
τήν άθωότητά της. ΠαρουσιάΖει καταλό
γους γυναικών πού έσωσε άπό «.τελική
λύσι», παραδέχεται ότι άπλώς βοήθησε
νά «πεθάνουν» άρρωστες πού ήσαν ήδη

καταδικασμένες.
Αλλά τά λόγια της
διαψεύδονται. Καί κάτι άκόμη: άρνεϊται
νά καταθέση σέ μιά άλλη δίκη, γιά μιά
άγρια έξόντωσι κρατουμένων, πού είχε
διατάξει
ένας άξιωματικός τών "Ες
"Ες.
Οί φυλακισμένες θυμούνται τήν
Βέρα στό πλευρό του κατά τήν διάρκεια
τής σφαγής. Αύτή περιορίζεται νά άπαντήση: «Δέν ήμουν».
Οί ιστορίες μοιάΖουν
όλες μεταξύ
τους. Μιά άπάνθρωπη άνθολογία φρί
κης. Οί πιό σκληρές καπό ήσαν συνή
θως οί «πράσινες» (τό όνομα οφείλεται
στό χρώμα τής στολής). Οί «πράσινες»
έκτίουν
ποινή γιά κοινά έγκλήματα.
Στό Ράβενσμπρυκ είχε συγκεντρωθή ή
άφρόκρεμα τού γερμανικού καί αύστριακοϋ υποκόσμου, γυναίκες πού ξεπερνούσαν κατά πολύ τούς άνδρες σέ προ
στυχιά καί χυδαιότητα. Από τό Βερολί
νο ό Χίυυλερ έκανε γνωστό πώς θά τόν
εύχαριστοϋσε «εύρεϊα χρησιμοποίησις
τών έγκληματιών ώς καπό». Τό άναφέρει ό Ρούντολφ Χαίς, ό διοικητής τού
"Αουσβιτς. «Δέν νομίΖω πώς άνδρες θά
μπορούσαν νά μεταμορφωθούν σέ τέτοιο
σημείο σέ άγρια θηρία. Ό τρόπος μέ
τόν όποιον οί «πράσινες» χυμοϋοον άγριεμένες έπάνω στις Γαλλίδες, τις 6ασάνιΖαν, τις κατακρεουργούσαν μέ τά
τσεκούρια, τις στραγγάλιΖαν. είναι φρι
καλέος».
Καί σ' αύτό τό κλίμα κάθε ιστορία,
κάθε δραστηριότης, άπό τήν πιό άθώα
ώς τήν πιό βαρειά, παίρνει δραματικές
διαστάσεις. Εννοείται πώς τήν μεγαλύ
τερη εύθύνη τήν είχαν οί διοικηταί τού
στρατοπέδου, οί άρμάδιοι υπάλληλοι, ό
λοι όσοι έθετον σέ κίνησι τήν όργάνωσι τού θανάτου καί τού πόνου. Άκόμη
καί ό Γκούσταβ Μπίντερ, ό διευθυντής
τού ραφείου τού Ράβενσμπρυκ, ένα άν-

θρωπόκι μέ καλή φήμη (πριν άπό τόν
πόλεμο), μαλακός καί καλωσυνάτος,
βγαίνει άπό τις διηγήσεις τών κρατου
μένων μέ ένα προσωπείο διαφορετικό.
Μιά άπ' αύτές γράφει: « Ό Μπίντερ
ήταν πολύ άπότομος μέ τις γυναίκες τού
έργαστηρίου, μερικές φορές κτηνώδης.
Τις χτυπούσε καθημερινά καί ήσύχαΖε
όταν τις έβλεπε συντριμμένες καί αίμόφυρτες. Μιά φορά χτύπησε μιά ΠολωνέΖα τόσο άγρια, πού χρειάσθηκε νά
τήν μεταφέρη στό νοσοκομείο. Δέν τήν
ξαναεϊδα. Μού είπαν ότι πέθανε. "Α ν
δέν δουλεύαμε μέ τόν ρυθμό πού ήθελε,
Ζητούσε άπό τις καπό νά μας πάρουν
τό ψωμί πού φέρναμε μαΖί μας, τό λί
γο έκεϊνο μαύρο ψωμί πού μάς έδινε
τό συσσίτιο, μοναδική τροφή γιά ένδεκα
ώρες δουλειάς. "Οταν θύμωνε, χτυπού
σε τις φυλοκισμένες
μέ ένα σκαμνί.
Τόν είδα νά άρπάΖη άπό τά μαλλιά καί
νά σέρνη στό δωμάτιο μιά νέα κοπέλλα
δεκαεννέα έτών. "Οταν έβλεπε νά γέρνη τό κεφάλι μας άπό τήν κούραοι, έ
τρεχε ούρλιάΖοντας. ΆρπαΖε τό κεφάλι
όποιας άμοιρης τύχαινε μπροστά του καί
τό χτυπούσε δέκα φορές στό τραπέΖι.
Τού άρεσε κατόπιν νά μάς γδύνη καί νά
μάς κρατά όρθιες ώρες όλόκληρες, χω
ρίς τίποτε έπάνω μας, μέ τήν δικαιολο
γία πώς ήθελε νά βεβαιωθή ότι δέν τού
κλέβαμε τό ϋφοσμα. Ή παρουσία του
προκαλούσε τέτοιο τρόμο, ώστε μερικές
φυλοκισμένες,
όταν τόν έβλεπαν νά
πλησιόΖη καί νά σταματά τυχαία πίσω
τους, τις έπιανε φοβερή τρεμούλα καί
άρχιΖαν νά κάνουν λάθη. Ή στιγμή έ
κείνη τού φόβου έσήμαινε τήν καταδί
κη τους».
Καί ό Μπίντερ ήτον άπλώς ένας μι
κρός, δειλός έπορχιακός ράφτης.
M A U R IZ IO C H IE R IC I
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Προσφορά τών « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »
Π ρ ο ς τ ο ύ ς ά γ α π η τ ο ύ ς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς τ ων

Κάτω: Πασχαλινόν γεύμα τής 'Γποδιευθύνσεως Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών. Διακρίνονται δ τότε ’Αρχηγός τής Άτσυνομίας Πό
λεων "Αγγελος Έ&ερτ, δ Διοικητής τής ’Ασφαλείας Θεόδωρος Ρακιτζής, άλλοι Αξιωματικοί καί πολλοί ϊκ των Αστυφυλάκων τής ώς
άνω Υπηρεσίας. Είς την άπέναντι σελίδα έπάνω: Μέτρα τΑξεως
καί συμμετοχή τής ’Αστυνομίας Πόλεων είς τήν λειτάνευσιν τής
ΕΙκόνος τού 'Αγίου Διονυσίου Πολιούχου τών ’Αθηνών, τδ έτος 1954.
Κάτω: Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον άπό γεύμα τό όποιον παρέ
θεσε ν τό Ετος 1939 είς ’Ιτέας Πατρών, πρός τιμήν τών Αστυνομικών
τής πόλεως δ μεγαλοβιομήχανος Βασίλειος Μαραγκόπουλος.

642

G43

-

'Ά νω: Πρακτική έκπαίδευσις τροχονόμου είς δδόν τών Αθηνών υπό τοΰ Ά ρ χ. Βασ. Κοντογιάννη
τό Ιτος 1945. Κάτω: Εύσταλεΐς άστυφύλακες παρελαύνουν τραγουδώντας, τις πρώτες μετά τήν
άπελευθέρωσιν ήμερες.
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’Ά νω καί κάτω: Χαρακτηριστικές φωτογραφίες άπό τήν έκπαίδευσιν Αστυφυλάκων εις τήν πο
λεμικήν τέχνην τις πρώτες ήμερες τής έρυθράς άνταρσίας τοϋ Δεκεμβρίου τοΰ 1944, δτε ή ’Αστυ
νομία Πόλεων εΰρέ&η εις τήν Ανάγκην νά ποΧεμήση τους ξενοκινήτους εισβολείς.
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Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α ΦΑΡΜΑΚΑ
Χρήσις κατάχρησκ
καί έξάρτησις έξ αυτών
ΗΛΙΑ Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
’Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ Δ /ν τ ο υ Β'

(Συνέχεια έκ τοΟ Προηγουμένου)

δ.

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν
τοΰ
1953
δ ι ά τ ό "Ο π ι ο ν.

Ή Επιτροπή έπί τών Ναρκωτικών
Φαρμάκων , Αποσκσπσΰσα νά περιωρίιοιg τήν παραγωγήν τοΰ όπίου είς τάς
Απαιτουμένας ποσότητας διά ιατρι
κούς καί έτέρους έπιστημονικούς σκο
πούς, προσεπάθησε νά δημιουργήστε
έν διεθνές μονσπώλιον, τό όποιον θά
έβασίζετο είς Αναλογίας παραγωγής
είς τάς διαφόρους χώρας, παραγω
γούς όπίου, καί μέ σύστημα διεθνούς
έλέγχου. Αί κυρίως παραγωγοί όπί
ου, καί βιομηχανοποιοΰσαι ναρκωτι
κά, χώραι δέν συνεφώνησαν είς με
ρικά ένδιαφέροντα σημεία (ως έπί
τής τιμής τοΰ όπίου καί τής διεθνούς
έπιβλέψεως). Κατόπιν τής έλλείψεως όμοφώνου διεθνοΰς συμφωνίας, τό
Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον, έστράφη' πρός Ιν έναλλακτικόν
Ισχέδιον, τό όποιον άπετέλεσε τήν βάσιν ένός πρωτοκόλλου, καί τό όποιον
υίοθετήθη άπό τήν Συνδιάσκεψιν τών
'Ηνωμένων ’Εθνών διά τό δπιον, πραγμαποποιηθιεισιαν είς Νέαν 'Γόρκην
κατά μήνας Μάϊον καί ’Ιούνιον τοΰ
1953. Τό πρωτόκολλον αότό έτέθη
έν ισχύει τήν 8 Μαρτίου 1963.
Τό ώς είρηται πρωτόκολλον, Αφορών είς τόν περιορισμόν καί κανονι
σμόν τής καλλιέργειας τών φυτών τής
ύπνσφόρου μήκωνος, τήν παραγωγήν,
τό διεθνές χονδρεμπόριον καί χρήσιν
τοΰ όπίου, περιορίζει τήν χρήσιν τοΰ
όπίου καί τό διεθνές έμπόριον αύτοΰ
μόνον δι’ ίατρικάς καί έπιστημονικάς
άνάγκας καί καταργεί, έμμέσως, τήν
νόμιμον υπερπαραγωγήν, διά τοΰ
περιορισμού τών Αποθεμάτων ναρκω574

τικών τών διατηρουμένων ύπό τών
έπί μέρους χωρών. Μόνον έπτά χώ
ρα*— ή Ε λλάς, ή Βουλγαρία, ή Ι ν 
δία, τό ’Ιράν, ή Τουρκία, ή Σοβιετική
Έ νω σιςκαί ή Γιουγκοσλαβία—είναι
έξουδιοτημέναι νά παράγουν δπιον δι’
έξαγωγήν είς άλλος χώρας. (Ή Ε λ 
λάς, κατόπιν συστάσεως τοΰ ΟΗΕ,
έπαυίσε καλλιεργούσα τήν ύπνσφόρον
μήκωνα). Τό ύπ’ δψιν πρωτόκολλον
παρέχει έξουσίαν είς τό Διεθνές Γραφεΐον Έλέγχου τών Ναρκωτικών
(International Narcotic Control
Board) νά έφαρμόση μέτρα έπιβλέ
ψεως καί έφαρμογής τών περιοριστι
κών καί Απαγορευτικών διατάξεων,
τά όποια δύνανται. βεβαίως, νά ληφθοΰν μόνον μέ τήν συγκατάθεσιν τών
ένδιαφερομένων Κυβερνήσεων, καί,
εις τινας περιπτώσεις, νά έπιβάλουν
άπαγόρευσιν μεταφοράς κατά τήν ει
σαγωγήν ή έξαγωγήν τοΰ όπίου, ή
Αμφότερα (em bargo).
Καπνιστής Οπίου. Συνηθίζει νά μένη
έΕαπλωμένος, διότι ή στάσις αϋτη τόν
διευκολύνει, ά<ρ' ένός μέν διά νά άπολαμθάνη καλλίτερα τό ναρκωτικόν καί
6φ' έτέρου, διό νά κράτη εύχερέστερον
τήν πίπα.

Φ

^ ψ·

ε.

'Απλή

Σύμβασις

τοΰ

1 9 6 1.
Τό διεθνές σύστημα έλέγχου τών
ναρκωτικών, Αναπτυχθέν μετά μίαν
σειράν Από συμβάσεις, συμφωνίας
καί πρωτόκολλα, ώς Ανωτέρω έξετέθη, είχε κατα/πή περίπλοκσν. Τό Οι
κονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον, έξουσιοδότησε τήν ’Επιτροπήν έπί
τών ναρκωτικών φαρμάκων, νά κα
ταρτίση σχέδιον νέας συμβάσεως, ή
όποία, έάν έγένετο δεκτή 1) θά Αντι
καθιστά τάς έννέας ύπαρχούσας τοιαύτας, 2) θά έπεξέτεινε τόν έλεγχον
είς τήν καλλιέργειαν τών φυτών Από
τά όποια λαμβάνονται τά «φυσικά»
ναρκωτικά φάρμακα (κυρίως τό δπιον, ή κάνναβις καί τά φύλλα τής. κό
κας) καί 3) θά Απλοποιεί τήν δια
δικασίαν τοΰ διεθνοΰς έλέγχου.
Έ π ί τή βάσει ένός τρίτου σχεδίου
συμβάσεως καταρτισθείσης ύπό τής
’Επιτροπής έπί τών ναρκωτικών, συνήλθεν Από 24.1.— 25.3.1969 είς τήν
έδραν τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, συνδιάσκεψις διά τήν υίοθέτησι μιας 'Α
πλής Συμβάσεως έλέγχου τών ναρ
κωτικών.
Είς τάς 30 Μαρτίου 1961, ή Ανω
τέρω συνδιάσκεψις ένέκρινε καί έθεσε
πρός υπογραφήν τήν «'Απλήν Σύμβασιν» έπί τών Ναρκωτικών φαρμά
κων τοΰ 1961 (S iu g le C o n v e n t i o n
o n Narcotic b ru g s , 1961) , Ή Σύμβασις αύτη, ή όποια έτέθη είς έφαρμογήν είς τάς 13 Δεκεμβρίου 1964,
Αποτελεί ,μέγα έπίτευγμα είς τήν
ιστορίαν τοΰ διεθνοΰς έλέγχου τών
ναρκωτικών. '0 πρώτος σκοπός, τών
'Ηνωμένων ’Εθνών, τά όποια άπεδέ-

(Συνέχεια έκ

τής

σελ.
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βάσανα μερικών Σκυρίων.
Ο Ψυρούκης, ώς ύποτίβεται έφονεύθη έν συμπλο
κή, άφήκεν όμως διαδόχους σκληρότε
ρους, όπό καιρού δέ εις καιρόν δοκι
μάζομαι τήν ωμότητα τών θηρίων τού
των, πολλοί τών νησιωτών τών βορείων
Σποράδων άναφέρονται πρός τάς άρχάς
καί αΰται κωφεύουσιν, άναλογιΖόμεναι
ότι τά έγγραφά των παρορώσιν αί προϊ
στάμενοι άρχαί. Κωφεύει ή κυβέρνηοις
εις τάς άνοφοράς τών δημάρχων καί
τών λοιπών άρχών, κωφεύουσι δέ οί δήμορχοι καί αί λοιοαί άρχαί εις τάς παρα
στάσεις τών πτωχών κατοίκων. Οϋτω
δέ έΕακολουθοΟσιν άφόβως τά κακουργήματά των οί λαθρέμποροι καί πειρατοί.
Τ Υ Π Ο Ι Α Θ Η Ν Α Ι-Κ Ο Ι — ΤΟ
ΒΑΚΙ

ΚΟΥΤΣΑ-

Κ Λ Α Δ Ο Σ Υ ΓΕ Ι ΑΣ -Ε . Τ. Υ. Α. Π.
«Ένημέρωσις τών ήσφαλισμένων μελών τοϋ Κλά
δου Υγείας, έπί τής οικονομικής κινήσεως καί τών
πεπραγμένων τοϋ Ταμείου, κατά τούς μήνας Απρί
λιον καί Μάρτιον 1974, αντίστοιχος :
Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι
ό μ ΐ ν 8 τ ι:
α) Κατά τόν μήνα ’Απρίλιον 1974 όπό τοδ Κλάδου Υ γείας
έπραγματοποιήθησαν:
1. Καταβολαί ήσφαλισμένων
δρχ. 1.051.185
2. Ιΐρόσοδοι Περιουσίας
87.792
Σΰνολον
Έ ξ ο δ α

’Ε σ ό δ ω ν

»

1.138.977
833.924

II λ ε 6 ν α α μ α
Απαραίτητη ή έμωάνισίς τους στους
καυγάδες καί στις εκλογές. Κάθε πολι
τικό σαλόνι είχε καί τούς δικούς του.
Τό κύρτωμα τών ώμων άπαραίτητο—
Ζουνάρι κόκκινο στή μέση καί κάμα ή
πιστόλι άδειο άπό πίσω. Παντελόνι κά
τω στενό κι' άπάνω φαρδύ. Παπούτσια
μυτερά, καινούργια, άγυάλιστα. Γελέκο
καταργημένο ώς έπί τό πλεϊστον. Σα-κκάκι κοντό μαύρο καί σταυρωτό.
Στή
μπουτουνιέρα ή στ' αύτί
γαρούφαλο.
Πουκάμισο κστεβοστό καί χρωματιστό.
Γραβάτα τίποτε. Μαλλιά κατσαρά, κουρεμμένα βοθειά στό σβέρκο καί μακρυά
έμπρός μέ άφέλειες λαδωμένες. Καπέλλο μαύρο μέ πλατείς γύρους καί μαύρη
σκέπη, βολμένο ή στραβά ή πίσω ή
μπρος, ποτέ όμως ίσια. Χέρι μέ δακτυ
λίδια ψεύτικα καί γοργώνες ή φειδία.
Απαραίτητο νά προεΕέχη τού σουρτούκου χοντρή μάλλινη φανέλλα γυρισμένη.
Εάν δέν κράτη άλυοσιδίτσα, θά κρατή
λεπτακσμωμένην βίτσα. Φωνή προσποιητώς βροχνή. Ή άμιλία του συγκεκαμμένη
μοιάΖει μέ άνάγνωσι τηλεγραφήματος.
ΎπαρΕις κατ' έΕοχήν περιφρονούσα τήν
άοτυνομίαν. ΜυρίΖει σκόρδο καί κρασί
οίωνίως. Είνε άδύνατον νό Ζήση χωρίς
έρωμένην, χωρίς τράπουλαν καί χωρίς
. κρατητήριο!
Π Α Ν Τ Ο ΙΑ

(Έφημ. «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» 15-9-1806)

ρ) Κατά τόν μήνα Μάϊον 1974,
μερίμνη τοΰ Ταμείου:
1. Έξητάαθησαν: α) είς ιατρεία
τής έκλογής των
ρ) Τ πό ιατρών τής έκλογής των
οίκοι
γ) Είς ιατρεία καί έργαστήρια
τής 'Υγειον. 'Υπηρεσίας ’Αθη
νών — Πειραιώς (έξετάσεις
παθολογ ικαί ή παρακλινικαί)
δ) Είς ιδιωτικά έργαστήρια καί
ιατρούς κατόπιν παραπομπής
όπό τοδ Ταμείου πρός παθογικήν καί παρακλινικήν έξέσιν ή θεραπείαν
ε) 'Γπεβλήθηααν είς οδοντιατρι
κήν θεραπείαν είς ΐατρεϊον
Κλάδου Υ γείας
στ) Παρεπέμφθησαν είς όδοντιατρεία τής άρεσκείας των
2. Τπεβλήθησαν είς όδοντ/κήν
θεραπείαν έν Πάχραΐς
καί
Κερκύρα
3. Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία
καί κλινικάς τής έκλογής
των
4. Είσήχθησαν είς Μαιευτήρια
καί έτεκον αί σύζυγοι
ό. Έχορηγήθηααν
ορθοπεδικά
είδη άξίας 8.75β δρχ. είς
"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν

Φρικώδη έπινόησιν πρός έΕολόθρευσιν τού συΖύγου της εύρε
κακούργος
γυνή κατοικούσα έπί τής οδού Βείκου
τής συνοικίας Γοργορέτας. "Ενεκα έρίδων πρός αύτόν έσκέφθη ν' άπαλλαγή
αυτού διά δηλητηριάοεως! Πρός τούτο
προχθές τήν νύκτα τού έμαγείρευοε μελιτΖάνες έντός τών όποιων έθεσε γυα
λιά κοπανισμένα καί τριμμένα. Αλλά τό
μυστικόν, εύτυχώς τό είχεν είπεί εις
γειτόνισσαν ή όποια πάλιν τό έΕεμυστηριεύθη εις τόν μέλλοντα νά δηλητηριασθή σύΖυγον. Ούτος δέ κατά τήν ώραν
τού φαγητού άντί
νά φάγη έθραυοε
τρεις ράβδους έπί τών πλευρών τής άγαπητής του συΖύγου, ήν τήν έπομένην
άπέστειλε εις τήν ιδιαιτέραν της πατρί
δα τόν Πλάτονον. Τοιουτοτρόπως έσώ·
θη άπό βεβαιοτάτου θανάτου

305.053

8.140

Μέλη

2.597

8.312

3.228
258
809
58
273
40

μελών

15

Μέλη

23,730

6. Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών
12.997 συνταγαί.
Διά τήν ’Ακρίβειαν
Έ ν Άθήναις τή 7η ’Ιουνίου 1974
Ό ’Α ρ χ η γ ό ς
Ώ ς πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας Α.Π.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΕΛΗΣ
Ό Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟ110ΓΛΟΣ
’Αστυν. Δ/ντής Α'

1ZLU*Ci-lX

Τ Ρ Α Τ Α καί μαρίδα είναι δυό
■ πράματα ταυτόσημα. Σχε
δόν αξεχώριστα. Δέ μπορείς νά
πής τράτα χωρίς νά πάη ό νους
σου στή μαρίδα. Έχουνε άπό τά
χρόνια άνταμώσει καί
μένουνε
πάντα κοντά - κοντό. Καί είναι
θέμα χαρούμενο ή μαρίδα. 'Ανα
γαλλιάζει ή ψυχή σου άμα τή σκέ
φτεσαι. Γιατί όμως; Επειδή μας
θυμίζει άκροθαλασσιές καί άμμουδιές γιομάτες
άστραφτερόν ή
λιον;
Επειδή μάς γιομίζει τήν
ψυχή Μεσόγειο; Είναι ή γραφικό
τητα τής τράτας πού μάς φέρνει
άναγάλλια ή ό λαχταριστός μεζές
τής μαρίδας; "Η μήπως τρέχει ό
νούς μας στήν άλλη χαρούμενη
-μαρίδα” τής συνοικίας, πού πεζογελάει καί τιτιβίζει
άσταμάτητα
ατά πεζοδρόμια;
Θυμάμαι πόσο
σκίρτισε ή ψυχή μου μιά βραδιά,
μόλις άντίκρυσα μαρίδα ατό στενορύμια τής Βενετίας. Γύριζα άπό
τό Τυρόλο, άπό τις αύατριοκές
καί τις έλβετικές "Αλπεις. Είχε
χορτάσει τό μάτι μου βουνό. Εί
χα μπουχτίσει τά βορινά φαγητό.
Καί όταν άντίκρυσα τή θάλασσα
καί τή μαρίδα ξάνοιξε ή ψυχή μου
Θυμήθηκα τήν πατρίδα.
Η μαρίδα δέν είναι μονάχα ό
πρόχειρος μεζές ατό παραλιακό
κέντρο. Τό ταπεινό έλληνικό
hors d' oeuvre. Είναι πάνω απ' ό
λα τό ψάρι τής φτωχολογιάς. Αυ
τό θά χορτάση τή μόνιμα υποσιτι
ζόμενη πολυπρόσωπη ... φαμελ υ J
jjrou Φαλήρου συνήθισαν ^
νά W)' λε\(ε ατά μεγάλο άσζίκίι
κέντϊια τής ..*Αθήνα· καί τού Πειραιαίάπό κεκτημένη συνήθεια
Λοιπόν ή ταπεινή μαρίδα τής
έλλιγ/ικής θάλασοάς έργεται κυριώ ττρΑάπό τις πλούσιες κοιλάν t
δες |·ΗΛΒεύβοϊκών καί των υ π ν
κών.ακτών όπου άλλοτε θραρο
μαναϋόε fro ψάρι. Σάν ε ύ π α ^ έ ^ ί
άλλφατε ψάρι ή μαρίδα, δέν άντε
*** μεταφερθή άπό πολίι Μ°
. Κάποτε, θυμάμαι,- %
λλή η μαρίδα και ή ααρ ,
to' αυτή τήν ψ αροβΚομε - 1
Ιο ύ ^ έ γ ε τ α ι Εύβοϊκός; ώστε|
Ιρ α ίΛ ι στό Νιμποριό φτάσαμε·
ην πιάνουμε άπό στεριάς μέ”
τήν απόχη! Ένόμιζε κανείς πώς
είχε πήξει ή θάλασσα άπό ψάρι
Στραφτοκοποΰσε τό νερό. Κ' έμείς παιδιά, τρέχαμε ξετρελλαμένα. Ομως τέτοιες χρονιές δέν
τις ξαναείδαμε

Μιλήσαμε όμως γιό τις τράτες.
Τά παλιότερα χρόνια, έδώ οτόν
Εύβοϊκό, τό προβόδισμα στό είδος
έτοΰτο τής ψαρικής τό είχαν οί
Βατικιώτες καί οί Άνδριώτεα.
Τώρα τό έχουν οί Μαρμαριώτες.
Κάπου δέκα τράτες ξηράς έχει
σήμερα τό Μαρμάρι,
τούτο τό
γραφικό καί χαρούμενο ψαραδοχώρι τής Εύβοιας. ΚΓ όταν λεβάρουνε τό πρωί τις άγκυρες καί
βάζουνε
μπροστά τις μηχανές,
βουίζει ό τόπος. Οί τράτες αύτέα
θά πόνε στήν Κάρυστο, στό Λυκόρεμμα, οτούς Πεταλιούς, στό Φυγια, στό Φαγόντα, στό^<αψκόρι.
στό Νιμποριό, στή Σ*ΐρα, στόν
Αλμυροπόταμο, στήν ΐΛττική καί
θό σαρώσουνε τις καλβρες μέ τό
δίχτυα τους άπό τά χ Λ ά μα τα ώς
άργά τό βράδυ.
/■ \
"Ομως τί τά θέλεχέΛ Μ έ τις ση
μερινές "μηχανοπςήπ(ϊνες>· τρά
τες, χάθηκε μιά a h /fifc πιό ,χτυπητές γραφικότήήφς |ίής έλληνικής όκρογιαλιός./Ινίέ ί|ήν αράδα
της ύπέκυψε ^ /α ύ τη ία τό ψυχρό
καί άδηφάγο πφεύμα/ΐού ορθολο
γισμού.
Βάζανε κι ϊίύ τ έ ς μηχα
νές. Ιεγράφτηκε τόΓίουπί. "Εγι
νε ίστορία,'.Κανείς δβΛέει νά μήν
ξεκουραστούνε τά *ε#'α. "Οχι ό
μως κι ώς τό σ η μ ε ρ ίιά έξρφανι
στοΰν / ομορφιά ι$αί η γραφικό
τητα, Αιού είχαν
άπουείνπ m.
έλλη/ικό ακροθαλΑσΑ
καί μάς
δέι^νε μέ τό π ν ίύ ψ του
Αμ
μειδιά χωρίς ^ m jo _^τίχο τών
νασκοΐ
π ο * ξ υ π ιΛ η ιο ι k u i
στήν πλάτη τραβούν άγόλι, ρυθμικά* u cihn. .β ιβλική καί πάντα άξό-

I

δ εύ Β Η Ιιομ ό'
να, β κ ι ^ύοκολο οέ μάς τούς
σ νθ ρ ώ ιρ υ ςτή ς πολιτείας νά τήν
καταλάβουμε
Ανήκει πιά στήν
ιστορία ή παλιό ορθόδοξη τράτα,
μέ τό δώδεκα, τά δεκατέσσερα
καί κάποτε μέ τά δέκα οχτώ κου
πιά, πού τά τραβούσε «άλτα μπάγ
κο» τό μελαψό τσούρμο τών τρα
ταροίων. Ο παλιός *ρο6αδούρος
μάλιστα, έπέμενε σώνει καί καλά,
γιά χατήρι τής κολής του, νά τήν
άρμστώση μέ σαράντα δυό κου
πιά! Απαιτητικό, πεζό τό παρόν,
μέ αυνείδηοι τή λογική τών άριθμών, άποστρέφεται τή γραφικό
τητα. Γυρίζει τήν πλάτη του σε
ό,τι έχει σχέσι μέ τήν ομορφιά
καί τήν ποίησι.
Στά περασμένο χρόνια οί με

“

γάλές αύτές τράτες, πού μοιάζα
νε κατάλοιπα τών άρχαίων τριήρεων, ήταν τό καμάρι τών ακρο
γιαλιών μας. Γέμιζαν οί άμμουδιές κόσμο, όπου ζύγωναν νά κα
λάρουν μέ τούς 30 — 35 νομάτους
πού είχανε μέσα. Ό ταν, ξεκιννώντας άπό τήν άμμουδιά, αρχί
ζανε νά ρίχνουνε τήν καλούμα
καί τά βαρέλια τόνα πίσω άπ τ'
άλλο, ύστερα τά φαρδιά δίχτυα,
τά μοτόνια, έπειτα τά σκέτια καί
τελικά τό σόκκο μέ τήν μπόίνα,
γέμιζε ή ψυχή σου χαρά. Έ πειτα
ό άχός τών δέκα οχτώ κουπιών
καί ό ρυθμός τους, δεμένος μέ
τό τραγούδι καί τούς άφρούς πού
τιναζόταν άπό τις
μάσκες τής
τράτας, έμοιαζαν σάν μιά άρμυρισμένη μπαλλάντα, πού τήν τρα
γουδούσαν ομαδικά πάνω στόν
μπάγκο, μέ
συμπυκνωμένο τόν
καημό τους, τά δέκα οχτώ στόμα
τα: «Ή βάρκα μας ή κουρελού,
σήμερα έδώ, αύριο άλλοΰ». Μιά
μπαλλάντα πού τήν έπαιρναν ύ
στερα καί τήν άντιλαλούααν τά
βουνά. Καί τό βράδυ, στήν άπομακρυσμένη άμμουδιά, όλος αυ
τός ό κόσμος
μαζευόταν πλάι
στή φωτιά, ώς πού νά βράση τό
μεγάλο κακάβι μέ τις 10— 15 όκάδες μαρίδα, νά φάη, νά φουμάρη
’ έπειτα νά ξαπλώση, κουρασμέ
νος, στήν κουβέρτα ή στό άμπόρι γιά ϋπνο.
Σήμερα στά Εύβοϊκά καί στά
άλλα nqoaQg^pooia ούτε τά δέκα
όχτϋ# Ko’dfria, ούτε τό
ποιητικό
καλάμισμα στήν άμμο, ούτε τό
τραγούδι, πάνω στόν πάγκο. Τώ
ρα, μηχανοκίνητη πιά ή τράτα, θά
μ6 τή μηχανή τά δύχτυα, μέ
v θά τά οηκώση καί μ' αύθά πάη τό βράδυ στό λιμάνι,
καταδέχεται νά μείνη πιά
στις άκρογιολιές, άπόκοομη σάν
άλλοτε τό γροφικό, τό ποιητικό
στοιχείο τής τράτας έλειψε οριστι
κά. Οί παλιές κλασσικές τράτες,
χαρά τών ματιών κι άναγάλλια
τής ψυχής, άποτελούνε παρελθόν.
Τις έξαφάνισε ή μηχανική πρόο
δος καί ή έξέλιξι. Ο άνθρωπος
όμως τής θάλασσας κέρδισε μιάν
άναμφισβήτητη νίκη, άφού κατώρθωσε νά περιορίση τό μόχθο του
καί νά κάνη πιά ύποφερτή τή ζωή
του. Οί νοσταλγοί τού παλιού και
ρού μπορεί νά θλίβωνται, οί ψαρά
δες όμως ζοϋνε πιά δίχως τόν

f
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ΑΠΟ ΤΗΝ Δ Ρ Α Σ Ι Ν
ΤΩΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν
ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ Μ Ε Μ Ν Η Μ Η
ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Τά σύγχρονα μέσα κατασκοπείας ξεπερνούν καί την πιο τολμηρή
φαντασία. Συνεχώς τά μέσα αυτά γίνονται τελειώτερα καί ισχυ
ρότερα καί πολλές φορές ή φύση τους φαίνεται απίστευτη, άφοδ
άπέχει παρασάγγας άπό τήν πραγματικότητα. Τά νέα αυτά τεχνι
κά μέσα, με πρώτα τις υπέρυθρες άκτϊνες, ή τούς καθρέπτες πού
έχουν μνήμη, άποβλέπουν βασικώς νά έπιλύσουν τό πρόβλημα, πού
οί σημερινοί κατάσκοποι άντιμετωπίζουν. Τή διαβίβαση δηλαδή
τών πληροφοριών.

Γ ΙΑ ΕΝΑ ΜΓΣΤΙΚΟ πράκτορα, πού έρ* γάζεται σέ όποιαδήποτε χώρα, είναι
σχετικά εύκολο νά συγκέντρωση ένδιαφέρουσες πληροφορίες. ΤοΟ είναι πολύ δυσκολώτερο νά τίς μεταβιβάση έκεί πού
πρέπει. Γι’ αΰτδ οί μάγοι τής σύγχρονης
κατασκοπείας προσπαθούν νά βρίσκουν και
νούργιες λύσεις γιά τό πρόβλημα των δια
βιβάσεων.
Μπορούμε -'ενικά νά κατατάξουμε αέ δύο
κατηγορίες τά μηνύματα πρός διαβίβαση:
α) Σ’ έκείνα πού είναι σύντομα κ ι’ έπείγσντα καί 6) σ’ εκείνα πού δέν είναι έπείγοντα, ή είναι δγκώδη, γιατί περιέ
χουν σχεδιαγράμματα, πίνακες, ακόμη καί
δείγματα.
Τά σύντομα καί έπείγοντα μηνύματα
διαβιβάζονται γενικά μέ τόν άσύρματο, τό
τηλέτυπο, ή μέ ύπέρυθρες ακτίνες. Ή με
γάλη δυσκολία είναι τότε νά μήν έπισημανθή καί έντοπισθή 6 πομπός. Ή έντόπιση ένός πομπού είναι σήμερα σχεδόν πάν
τοτε βέβαιη μέ τά σύγχρονα τεχνικά μέ
σα. Στήν ’Α γγλία τά μέσα αύτά είναι τό
σο τελειοποιημένα, ώστε μπορούν νά αυλλάβουν καί τήν ασθενέστατη ακτινοβολία
που έκπέμπει ένας τηλεοπτικός δέκτης 8ταν λειτουργή. Έ τσ ι, οί ειδικές όπηρεσίες κατορθώνουν νά έπισημαίνουν πολύ
γρήγορα τούς πολίτες πού δέν πληρώνουν
τή συνδρομή τους στό Μπί - Μπί Σί. Ή
πρόοδος αύτή τής τεχνικής δέν δυσκολεύ
ει τό έργο τών κατασκόπων. Γιά τίς μυ
στικές διαβιβάσεις τους χρησιμοποιούν,
κατά προτίμηση, δύο μέσα:
1. Είτε συμπυκνώνοντας τό μήνυμα στόν
χρόνο: τό διαβιβάζουν πολύ γρήγορα σέ
συμπυκνωμένη μορφή κ ι’ έκεϊνοι πού τό
παίρνουν τό έ-'γράφουν αέ μαγνητοταινία,
πού τήν άκοΰνε κατόπιν γυρίζοντάς την
μέ άργό ρυθμό. Ή μέθοδος αύτή, πού χρη
σιμοποιείται έκτεταμένα άπ’ δλους τούς
πράκτοοες, έχει τό μειονέκτημα Βτι χρειά
ζεται πολύπλοκο Ολικό διαβιβάσεως. Ή
έντόπιση τού πομπού, τουναντίον, είναι
πολύ δύσκολη.
2. Είτε συμπυκνώνοντας
τό μήνυμα
στόν χώρο: τό διαβιβάζουν μέ τό κανάλι
μιάς έξαιρετικά λεπτής δέσμης κυμάτων,
πού άντανακλδται στά Ιονισμένα στρώματα
τής ατμόσφαιρας, ή, άκόμη καλύτερα, σ’
ένα τεχνητό δορυφόρο. Είναι βέβαιο 8τι
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αρκετοί άπό τούς αμερικανικούς καί σο
βιετικούς τεχνητούς δορυφόρους είναι έξωπλιαμένοι γιά τέτοιου είδους διαβιβάσεις.
ΤΑ ΚΡΓΠΤΟΓΡΑΦΙΙΜΑΤΑ
Οί δύο αύτοί τρόποι δέν είναι, ωστόσο,
Ικανοποιητικοί, για τί χρειάζονται πολύ
πλοκο υλικό γιά τίς διαβιβάσεις. Τό πρό
βλημα, λοιπόν, τών μυστικών διαβιβάσεων
δέν έχει λυθή καί γίνονται τώρα προσπά
θειες ν’ άνακαλυαθοδν τρόποι λιγώτερο
δαπανηροί καί Ασφαλέστεροι. Έ χουν γ ί
νει έπίσης πολλές έργασίες γιά τίς δυνα
τότητες πού προσφέρει σχετικά ή χρησι
μοποίηση τών ύπερύθρων άκτίνων. Έ χ ε ι
έπιτευχθή ήδη ή έκπομπή τους μέ μικροσκοπικές συσκευές. Ή δυσκολία στίς δια
βιβάσεις μέ υπέρυθρες άκτΐνες προέρχε
ται άπό τό δτι ή έκποιιπή γίνεται σ’ εύθεϊα γραμμή: ό πομπρός καί δ δέκτης πρέ
πει νά έργάζωνται «έν δψει». "Οταν έργάζεται σέ έχθρική χώρα, ό πομπός πρέ
πει νά πλησιάζη σύνορα: άπό τήν κορυφή
ένός όψώματος απορεί νά «σκοπεύση» τόν
δέκτη, τοποθετημένο στήν άλλη πλευρά
τών συνόρων, σέ ούδέτερη, ή φιλική χώρα,
καί νά τού στείλη τό μήνυμα. Ό πομ
πός μποοεί έπίσης νά όρίση ραντεβού μ’
ένα άερσπλάνο έφωδιασμένο μέ δέκτη καί
νά έκπέμψη τό μήνυμα δταν τό άεροπλάνο θά βρίσκεται κατακόρυφα έπάνω άπό
καθωρισμένο σημείο. 'Ο τρόπος αύτός χρη
σιμοποιήθηκε σ’ έξαιρετικά έπείγουσες π ε
ριπτώσεις, άλλά είναι πάντοτε πολύ πα
ρακινδυνευμένος, γιατί ό πράκτωρ μέ τόν
πομπό καί τό άεροπλάνο μέ τόν δέκτη πρέ
πει νά πλησιάσουν μεταξύ τους. Τό πλεο
νέκτημα, άντίστροφα, είναι δτι ώς τώοα
είναι αδύνατη ή έπισήμανση καί ή έντόπι
ση τών ύπερύθρων άκτίνων.
'Οπωσδήποτε, τά διαβιβαζόμενα μηνύ
ματα δέν είναι ποτέ φανερά: είναι κρυπτογραφημένα, ή συντάσσονται σύμφωνα μέ
ένα κώδικα. Υ πάρχει διαφορά άνάμεσα
στά δύο συστήματα. Γιά νά κρυπτογραφηθή ένα μήνυμα άνακατεύονται μεταξύ τους
τά γράμματά του σύμφωνα μέ ένα νόμο άνακατανομής. Ό παραλήπτης, ποϋ ξέρει
αύτόν τόν νόμο, άποκαθιστά τήν τάξη ποϋ
έπιτρέπει τό διάβασμα τού μηνύματος.
Διά νά «κωδικοποιηθή» ένα μήνυμα, χρη

σιμοποιείται ένα βιβλίο (κώ διξ), δπου ση
μειώνεται ή άντιστοιχία μεταξύ ώρισμένου άριθμού λέξεων καί άλλων λέξεων ή
άριθμών έντελώς αύθαιρέτων. Ό κώδιξ εί
ναι ένα είδος λεξικού.
"Ενα κρυπτογράφημα μπορεί πάντοτε
ν’ άποκρυπτσγραφηθή άπό τόν άντίπαλο:
υπάρχουν ειδικοί πραγματικά καταπληκτι
κοί, στούς όποιους δέν μπορεί ν’ άντισταθή
γιά πολύ καιρό κανένα κρυπτογραφημένο
μήνυμα. "Ενας άπ’ αύτούς, ένας Γάλλος,
δέχθηκε μιά μέρα τήν έπίσκεψη ένός έφευρέτη, πού τοΰ έφερε ένα κρυπτογραφικό
σύστημα πού έλεγε δτι ήταν άδύνατο ν’ άποκρυπτογραφηθή. Ό ειδικός πήρε τό
χαρτί πού ήταν γεμάτο άπό πενταψηφίους
άριθμούς, τό έξέτασε έπΐ ένα περίπου λε
πτό καί είπε: «ΙΙρόκειται γιά τόν μύθο
«Δύο ΙΙεριστέρια» τού Λά Φονταίν».
'Η ιστορία αύτή είναι άπόλυτα αύθεντική.
ΔΕΝ ΓΠΑΡΧΕΙ ΜΓΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΙΙώς ό ειδικός μπόρεσε τόσο γρήγορα
νά διαβάση τό «άδιαπέραστο» κρυπτογρά
φημα; Μέ τή βαθιά γνώση τής δομής τής
γαλλικής γλώσσας, άλλά καί μέ τό μυαλό
πού μπορεί νά όπολογίζη μέ ταχύτητα με
γαλύτερη άπό τήν ταχύτητα τών ήλεκτρονικών μηχανών πού χρησιμοποιούνται τώ
ρα. Οί μεγάλοι ειδικοί τής άποκρυτπογραφήσεως είναι πραγματικά έξαιρετικοί άν
θρωποι, άλλά υπάρχουν περιπτώσεις στίς
όποιες σημείωσαν άποτυχία. Έ τσ ι, παρα
μένει άκόμη αίνιγμα ένα άπό τά άποκρυπτογραφικά συστήματα πού είχαν χρησιμο
ποιήσει οί Νότιοι στόν έμφύλιο άμερικανικό πόλεμο. Γενικά, δμως, ή άποκρυπτογράφηση είναι τελικά βέβαιη, άν τά μη
νύματα είναι άρκετά μακροσκελή κι άν
είναι γνωστό αέ ποιά γλώσσα είναι γραμ
μένα.
Γιά νά περιπλέξουν, λοιπόν, τά πράγμα
τα, οί μυστικές δπηρεσίες σκέφθηκαν νά
χρησιμοποιήσουν ξένες γλώσσες. Έ τσ ι,
οί ’Αμερικανοί χρησιμοποιούν ώρισμένες
διαλέκτους τών ’Ερυθροδέρμων, οί Ρώσοι
μερικές άπό τίς πολυάριθμες γλώσσες—
τίς λιγώτερο γνωστές — πού δμιλούνται
στήν άπέραντη χώρα τους. 'Ο πράκτωρ
πού στέλνει τό κρυπτογραφημένο μήνυμα

πρέπει, φιλικά, νά ξέρη, ή νά μάθη αύτές
τΙς γλώσσες, άλλά ή άποκρυπτογράφηση
γίνεται τότε πολύ δύσκολη γιά τόν αντί
παλο, Ακόμα καί μέ τήν βοήθεια ήλεκτρονικων μηχανών. Πολύ δύσκολη, Αλλά δχι
Αδύνατη.
Τό σύστημα τοδ κωδικός Αντέχει και
στούς καλύτερους ειδικούς. ’Επειδή ό κώδιξ είναι Απόλυτα αύθαίρετος, δέν είναι
δυνατή ή Αποκρυπτογράφησή του μέ Ανά
λυση τής δομής του. Τό σύστημα αύτό, ό
μως, παρουσιάζει ένα μειονέκτημα: ένας
κώδιξ είναι ύλικδ Αντικείμενο πού μπο
ρεί νά κλαπή, ή νΑ φωτογραφηθή Από
πράκτορες τοδ έχθροΰ. 'Ε χ ε ι αυμβή νΑ
βρεθούν κώδικες στά συντρίμματα Αερο
πλάνου πού κατερρίφθη, ή στΑ ναυάγια
πολεμικών πού βυθίστηκαν. Ούτε οί κώδι
κες, λοιπόν, οδτε τά κρυπτογραφήματα
δέν προσφέρουν ποτέ Απόλυτη Ασφάλεια.
ΘΑ έπρεπε, λοιπόν, νά βρεθούν Αλλα
μέσα διαβιβάσεων κ ι’ οί έρευνες Ακολού
θησαν διάφορους δρόμους. "Ενα καλό μέ
σον θά ήταν, π .χ ., ή χρησιμοποίηση μιάς
ιδιόμορφης γλώσσας, μιάς Ανέκδοτης κατά
κάποιο τρόπο γλώσσας, πού νά βασίζεται
Αποκλειστικά σέ μερικούς προσωπικούς 6παινιγμούς, μεταξύ τού πράκτορα πού
στέλνει τό μήνυμα καί τοδ πράκτορα πού
τό μεταφράζει. Μιά τέτοια γλώσσα θά ή
ταν Αναγκαστικά περιωρισμένη, άλλά και
Απόλυτα Ακατανόητη γιά δποιοδήποτε Αλ
λο πρόσωπο.
"Ενας Αλλος τρόπος θά ήταν νά χρησιμοποιηθή δ συμβολισμός τοδ όποαυνειδήτου. Γίνονται τώρα έξαιρετικά ένδιαφέρουσες μελέτες, Αλλά δέν φαίνεται νά έχουν
Ακόμα καταλήξει σέ Αποτέλεσμα.
"Ολα, δμως, τά Αλλα μέσα, έκτος Από
τήν κρυπτογράφηση καί τόν κώδικα, είναι
χρησιμοποιήσιμα, μόνο -γιά τά σύντομα καί
έπείγοντα μηνύματα. Γιά τά ογκώδη πού
περιέχουν σχεδιαγράμματα ή φωτογραφί
ες, είναι Ανεφάρμοστα.
ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΣΟΝ
Γ ι’ αύτά τά μηνύματα - Αντικείμενα,
πού δέν χρησιμοποιούν μόνο τή γλώσσα,
Αλλά περιέχουν καί παντοειδή ντοκουμέν
τα, χρησιμοποιούνται Αλλες μέθοδοι διαβιβάσεως. Μέ κίνδυνο ν’ Απογητευθοδν οί

Οί μαστικοί πράκτορες διαθέτουν σή
μερα τελειότατα σύγχρονα μέσα, πρός
συλλογήν τών πληροφοριών. Δυσκο
λίες δμως συναντούν εις τήν διαβίβασιν τών πληροφοριών, δταν είναι άνάγκη νά στείλουν τά μυστικά μηνύματά τους.
Αναγνώστες τών μυθιστορημάτων κατασκο
πείας, πρέπει νά είπωθή δτι δ καλύτερος
τρόπος είναι τότε ή Αποστολή μέ τό τα
χυδρομείο. Τ πάρχει Απώλεια χρόνου, άλ
λά καί Αρκετά μεγάλη Ασφάλεια. Καμμιά
λογοκρισία δέ μπορεί ν’ άνοιξη δλα τά
γράμματα, Ακόμη δέ λιγώτερο ν’ άνακαλύπτη τίς μικροφωτογραφίες, πού είναι
δυνατόν νά παρεμβάλλωνται μέ μορφή μικροσημείων. "Οταν δπάρχουν οί κατάλλη
λες μηχανές γιά τό πάρσιμο τών μικροφωτογραφιών αυτών, τό ταχυδρομείο είναι
τό καλύτερο Από δλα τά μέσα διαβιβάσεως.
Δέν είναι μυστικό γιά τίς διάφορες υπη
ρεσίες άντικατασκοπείας, δτι οί περισσό
τεροι μυστικοπράκτορες ένεργοδν έτσι.
Καί μένουν Ασύλληπτοι.
Ή δυσκολία έπιτείνεται Από τό γεγονός
δτι ή πρόοδος τής τεχνικής έπιτρέπει πιθανώτατα στόν πράκτορα νά κρύβη τή μη
χανή πού προορίζεται γιά τήν κατασκευή
τών μικροσημείων. Τά μικροσημεία κατα
σκευάζονται Ασφαλώς ταχύτατα, καί δσον
είναι δυνατόν νά έμφανίζεται σήμερα μιά
εικονική φωτογρφία σέ 15 δευτερόλεπτα.
Ή μηχανή, δμως, έμφανίσεως δέν πιάνει
Ασφαλώς πολύ χώρο. Καί μπορεί νά κρυφθή μέσα σέ μικρό δέκτη ραδιοφώνου ή
σέ ήλεκτρική ξυριστική
μηχανή. "Ολα
κάνουν νά πιστεύεται δτι τό πρόβλημα αυ
τό έχει λυθή. ’Εκτός Από τά μικροσημεία
υπάρχουν, Αλλωστε, νεώτατες μέθοδοι γιά
τή μεταφορά μηνυμάτων. Είναι Ιτσι γνω
στόν δτι ώρισμένες ύπηρεσίες χρησιμοποι
ούν μικροσκοπικές μαγνητοταινίες, πού
μπορούν νά περιέχουν τηλεοπτικές εικόνες,
κρυπτογραφημένα ή κωδικοποιημένα μηνύ
ματα, ήλεκτρικά σήματα, πού μεταφρά
ζονται χωρίς δυσκολία Από ήλεκτρονικές
μηχανές, ειδικές γιά τόν χειρισμό τών
πληροφοριών.
Πρόσφατες δίκες γιά κατασκοπεία έκα
ναν δπαινιγμδ γιά τέτοιου τύπου μαγνητο

ταινίες, πού μυστικοί πράκτορες τίς με
τέφεραν μέσα σέ κοινότατο «δοχείο», πού
δέν θά τά ήθελε σχεδόν κανένας συγγραφεύς μυθιστορήματος κατασκοπείας: μέσα
σέ κούφια κέρματα, πού βιδώνονται καί
ξεβιδώνονται. 'Ο τρόπος φαίνεται κοινό
τατος, Αλλά χρησιμοποιείται πάντοτε, δπως Αποκαλύπτεται στίς δίκες γιά κατα
σκοπεία, πού γίνονται καί στίς Ή ν. Πο
λιτείες καί ατή Σοβ. "Ενωση.
"Ενα Αλλο μέσον διαβιβάσεως, πού, δ
μως, δέν έχει Ακόμα Αξιοποιηθή καί πού
θά ήθελαν νά τό έχουν οί ύπηρεσίες κα
τασκοπείας, είναι άπλούστατα δ Οπνωτισμός. Μέ τόν ύπνωτισμό θά έντυπωνόταν
ατό δποσυνείδητο ένδς άγγελιαφόρου ένα
μακροσκελές μήνυμα, πού αύτός θά μπο
ρούσε νά τό έπαναλάβη έκούσια, άλλά μό
νο κάτω Από ειδικές
συνθήκες, δταν,
π .χ ., θά τοδ έλεγαν στό Αφτί μιά συνθη
ματική λέξη, πού θά έπενεργοδσε σάν καταμηνυτής, σάν Απομανδαλωτής. θεωρη
τικά τό πράγμα είναι δυνατόν καί γίνον
ται, μάλιστα, ήδη πειράματα.
Πραγματικά, μολονότι ή φύση τής μνή
μης παραμένει Ακόμη Αγνωστη στούς ψυ
χολόγους, είναι γνωστόν, ωστόσο, δτι ή
μνήμη συγκρατεί τά πάντα καί δτι ή δπνωτιστική όποβολή, ώρισμένα φάρμακα ή ήλεκτρικοί έρεθιαμοί ξαναφέρνουν στήν έπιφάνεια Αναμνήσεις, πού φαίνονται ξεχα
σμένες. Είναι δυνατόν έτσι νά ξανανέβουν
στή συνείδησι ένός Ανθοώπου όλόκληρα βι
βλία, πού Απλώς τά είχε φυλλομετρήσει
πρίν,άπό χρόνια. Ή Ικανότητα αύτή τής
μνήμης θά υπηρετούσε πολύ τίς μυστικές
δπηρεσίες καί θά πρόσφερε σ’ αύτές Ινα
Ασύγκριτο μέσον διαβιβάσεως: δέν ψάχνον
ται οί έγκέφαλοι έκείνων πού περνούν τά
σύνορα.
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΓ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
"Εγινε σκέψη, έπίσης, νά άποθηκεύωνται πληροφορίες μέσα σ’ ένα κοινό Αντι
κείμενο, Ανυποψίαστο, π .χ. ένα καθρέπτη.
Μπορούμε νά φανταστούμε τ! θά δώση
ή τεχνική αύτή, δταν κατορθώση νά κάνη
«νά μιλήσουν» οί ιστορικοί καθρέφτες, πού
είδαν τόσα πολλά, θά μάς ξανάδιναν τήν
εικόνα τού παρελθόντος. ’Αλλά, στήν πε
ριοχή τής κατασκοπείας, είναι ήδη συναρ
παστική ή σκέψη δτι καθρέφτες, θά δια
σχίζουν σέ λίγο τά σύνορα μέσα στίς βαλί
τσες συνοδών έντελώς Αθώων, πού θ’ Αγνο
ούν καί οί ίδιοι δτι τό Αντικείμενο πού
τούς χάρισαν κρύβει τήν εικόνα ένδς αοβαρωτάτου μυστικού μηνύματος.
Τό ενδιαφέρον τοδ καθρέφτη είναι δτι,
μέ τήν έπιφάνειά του, μπορεί νά μεταφέρη πλήθος πληροφοριών καί φωτογραφι
ών. Μόνο στή φαντασία τών συγγραφέων
μυθιστορημάτων κατασκοπείας ή σέ σπανιώτατες περιπτώσεις μιά σύντομη πλη
ροφορία μπορεί ν’ άλλάξη τήν δψη τοδ
Κόσμου: τά μυστικά σχέδια δέν περιέχονται πλέον σήμερα μόνο σέ δέκα γραμμές.
Αύτό Αληθεύει τόσο πολύ, ώστε ώρισμένα
ντοκουμέντα δέν παρουσιάζουν κάν ένδιαφέρον, τόσο είναι όγκώδη. Γιά νά τά φωτογραφήση, νά τά κρυπτογραφήση, νά τά
διαβιβάαη—καί κατόπιν νά γίνη ή Αποκρυ
πτογράφηση, ή μελέτη, ή Ανάλυσή τους
— δ πράκτωρ θά χάση περισσότερο χρόνο
Από δσο θά χρειαζόταν γιά νά κάνη δ ίδιος
τίς έρευνες καί ύπολογισμούς.
C .G .
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Μετά άπό καταδίωξη συνελήφθη τήν
11 ην ώραν τής 8.5.74 ό Γιαννακόπουήος 'Ιάκωβος έτών 24. Προηγουμένως
είχε κλέψει τήν ύπ' άριθ. 38992 δίκυκλο V E S P A , τής όποιας ή κλοπή είχε
δηλωθή εις Λ Ζ' Παρ/,μα 'Ασφαλείας.
•
**
'Επ' αύτοφώρω οονελήφβη ό Κεχα
γιάς Κων)νος, έτών 29, ύδραυλικός,
καθ' δν χρόνον έκλεβε άηό νεοανεγειρομένη οικοδομή παλαιούς σιδερένιους
σωλήνες.
**
'Εργαλεία καί υλικά έκλεβε έπίσης
άπό νεοανεγειρομένη οικοδομή ό Ζ.Χ. έ
τών 15. Συνελήφθη έπ' αύτοφώρω άπό
τό πλήρωμα τού περιπολικού αύτοκινήτου καί προσήχθη ατό Δ ' Παρ)μα Ασφολείας.
Λ
Κτύπησε διάνια ό ϊαγοράρης Ματθαί
ος, έτών 24, όταν μέ τή «διορατικότη
τα» τού άποτεώνος, «είδε» δτι ό συντα
ξιούχος Π.Δ., έτών 57, είχε άνάγκην
ένισχόσεως τών σεξουαλικών του ικα
νοτήτων. Προσεφέρθη νά τού πωλήση
«θαυματουργό» διεγερτικό άντί τού «εύτελοϋς» ποσού τών
χιλίων δραχμών.
Ό ϊαγοράρης συνελήφθη έπ' αύτοφώ
ρω. Μόνο μετά τήν ούλληψί του, ό «πα
θών» Π.Δ. άντελήφθη, ότι
πρόκειται
γιά άπατεώνα καί ότι τό περίφημο «φάρ
μακο» ήταν κοινό σαμπουάν.
*
**
"Ηθελε άπωσδήποτε νά βάλη φωτιά
στό έ-πΙ τής όδοϋ Αίλιανού 37 κατά
στημα έργων τέχνης ό Α.Λ. Κατεδιώχθη κοί μετά τήν σύλληψί του έξηκριβώθη, ότι πρόκειται γιά έπικίνδυνο ψυ
χοπαθή.
*
**

Μηνιαία άπάδοσις Ύποδ/νσεως Αμέσου Δράσε ως μηνάς
Μαίου 1974 συγχρινομένη μετά της τοιαύτης τού ίδιου
μηνδς παρελθόντος έτους.
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13)

ΚολλιΘέαν κατάστημα S U P E R M A R Κ ΕΤ είχαν «βάλει στό μάτι», οι Μ.Ν.
έτών 19 καί Μ.Α. έτών 20. Τήν 01.35'
ώραν τής 14.5.74 προοεπάθησαν νά
έντοπίσουν τό σημεϊον εισόδου, όπότε
καί ένετοπίσθησαν άπό τό πλήρωμα τού
Α.Π. 946 περιπολικού αύτοκινήτου. Μετά
Δύο άνήλικοι οί Λ.Γ. καί Κ.Δ. συνε- τήν έμφάνισιν τού περιπολικού προσελήφθησαν έπ' αύτοφώρω ένώ άφαιροΰ- πόθησαν νά διαφύγουν άπό παρακειμέσαν άπό κατάστημα δύο κιβώτιο μπύ- νη νεόδμητσν οικοδομήν, χωρίς όμως
τελικώς νά τά καταφέρουν. Μετά τήν
ρας.
*
ούλληψή τους ώμολόγησαν, ότι είς τόν
**
Τό έπί τής όδοΰ Ήρακλέους 186 εις παρελθόν είχαν δισρρήξει 6 ακόμα κα-

ταοτήματα είς Καλλιθέαν καί άλλες περιοχές.
Λ
Τό ύπ' άριθ. 47398 δίκυκλο μοτοποδήλατο είχε κλέψει ό Χ.Κ. έτών 15. Συνελήφθη καθ' όν χρόνον έπέβαινε τούτου.
Λ
Οκτώ χιλιάδες
άφήρεσε άπό τήν
τσέπη τού Κ.Ι. ό Χρονάπουλος Άντώ νιος, έτών 25. καθ' όν χρόνον ό πα-

θών παρακολουθούσε τήν προβολή της
ταινίας έντός του κινηματογράφου «ΕΜΒ Α Σ Υ » ' Ό κλέπτης έγινε άντιληπτός,
άλλά κατώρθωσε νά Εεφύγη. Τό πλήρω
μα τοϋ περιπολικού, πού έφθασε όμέσως έπί τόπου, έπειτα άπό τηλεφώνη
μα τοϋ παθόντος ένετόπισε τό δράστη
καί έπειτα άπό καταδίωξη τόν συνέλα
βε.
Λ
ΆφοΟ «φουλάρισε» βενΖίνη τό αυτο
κίνητό του ό Ν.Δ., έτών 24, έθεώρησε
καλό νά μήν τήν πληρώση καί άνεχώρησε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα άπό τό πρατή
ριο.
Ό πρατηριοϋχος
ειδοποίησε τό
«100» καί ό δράστης έπειτα άπό κατα
δίωξη συνελήφθη.

ΕΙΣ ΤΗ Ν Δ Ι Ε Υ Ο Υ Ν Σ Ι Ν
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

« Α Μ Ε Σ Ο Σ
Δ

Ρ

Α

Σ

I Σ

»

*
**

Ή "Αμεσος Δρδσις, γιά κάθε δράσι.
"Ένα σμήνος μέλισσες κάθησαν ατό δέν
δρο τής αύλής τοϋ γνωστού συγγροφέως κ. Θάνου Βαγενά. Ό άστυφύλαΕ κ.
Λειβαδίτης, συνοδός τοϋ A 4 — 2 περι
πολικού αύτοκινήτου σάν καλός μελιασακόμος τις οερισυνέλεΕε μέ προσοχή
καί χωρίς άπευκτσίο μέσα σέ ένα κα
λάθι.

Λ
Στήν όδό Πατησίων 20, συνελήφθη
έπειτα άπό άναΖητήσεις καί βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, ό διεθνής άπατεών W IT T E B R O C K K A R L H E IN Z
Τήν στιγμήν τής συλλήψεως διεπραγματεϋετο τήν άγοραπωλησίαν βαρυτίμων
κοσμημάτων καί τήν έΕόφλησιν τής ά
ξιος τους μέ πλοστές έπιταγές
Λ
Ζόρια έποιΖον σέ καφέ - μπάρ τής ό·
δοϋ Γερανιού τρία άτομα. Συνελήφθηοαν καί προσήχθησαν στό Δ" Παρ)μα
"Ασφαλείας.
Λ
Τά ύπ άριθ. Ϊ Α 9967 καί BY 5328.
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα προσεπάθησε νά διαρρήΕη στήν όδό Διοχάρους ό Γκίκας Ευ
στάθιος, έτών 22. Συνελήφθη κατόπιν
καταδιώΕεως

***

Τό κλεμμένο ύπ" άριθ. Μ Α 1431 ΙΧΕ
αυτοκίνητο ώδηγοϋσε ό Μ.Χ. καθ' ον
χρόνο συνελήφθη. Ή κλοπή δέν είχεν
είσέτι δηλωθή ϋπό τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ
αυτοκινήτου.
*
**
"Από τό άναμορφωτήριο Κορυδαλλού
έδροπέτευσαν οί Π.Χ. έτών 14 καί Π.Χ
έτών 15. Μετά τήν δροπέτευσιν έκλε
ψαν τό ύπ" άριθ. 22329 τρίκυκλο μοτο
ποδήλατο καί έν συνεχεία διέρρηΕαν τό
κυλικείο σχολείου άπό τό όποιο άφήρεσαν διάφορα Ζαχαρώδη. Συνελήφθησαν
κατόπιν καταδιώΕεως.

*
**

"Ανταλλακτικά άπό παλαιούς έλκυστήρες άφαιροϋσαν οί σεσημασμένοι κλέπται Κ.Κ.έτών 19 καί Α.Κ. έπίσης έτών
19. Συνελήφθησαν έπ" αύτοφώρω.
**
Κατά τό διάστημα άπό 8.5. έως 4.6
1974 άνευρέθησαν 9 αυτοκίνητα, προσ
ήχθησαν διά διαφόρους αίτιας 1261 ά
τομα, έβεβαιώθησαν
344 παραβάσεις
περί θορύβων ήλέγχθησαν 1842 αύτοκίνητα καί προσήχθησαν 24 έπαϊται

A i l ΙΑ Ν Ε Α Υπηρεσία
«Αμέοου Δράσεως» καθιεροϋται
τις προσεχείς ήμέρες μέ άμεσο
στόχο τήν καλυτέραν έΕυπηρέτησιν τών έπισκεπτομένων τήν χώ
ραν μας τουριστών. Πλέον συγ
κεκριμένους προτάοει τής Δ/νσεως
Τουριστικής Αστυνομίας τής "Α
στυνομίας Πόλεων καί μέ τήν συμπαράστασιν τοϋ E O T. καί τοϋ
Ο.Τ.Ε. θά όργανωθή εις τήν πρω
τεύουσαν τηλεφωνικό κέντρο —
μία ώργανωμένη άστυνομική ύπη
ρεσία. — ή οποία καθ' άλας τάς
ώρας τοϋ 24ώρου θά εύρίσκεται
εις τήν διάθεσιν τών άλλοδαπών
έπισκεπτών μας, Ό άριθμός κλήοεως τοϋ νέου κέντρου είναι 171.
διαθέτει δέ 10 γραμμές. Οί του
ρίστες γιά κάθε σχετική πληροφο
ρία, πού τούς ένδιαφέρει, μπο
ρούν νά καλούν τό 171 καί νά
εξυπηρετούνται άμέσως στή γλώσ
σα τους. Μ έ τόν ίδιο άριθμό έπί
σης θά Ζητούν καί τήν προστασία
τής "Αστυνομίας έν περιπτώσει
κλοπής, αίσχοκερδείας, άπωλείας
άντικειμένων, άτυχήματος κλπ.
Πρόθυμοι γλωσσομαθείς άστυφύλακες τής Τουριστικής Άστυνομίος θά φθάνουν άμέοως έπί τό
που καί θά έπιλαμβάνωνται άποτελεσματικώς τής περιπτώσεως.
Κοντά στήν άΕιέπαινη καί κα
τά πάντα άποτελεσματική πρωτο
βουλία τής Δ/νσεως τής Τουριστι
κής Αστυνομίας γιά τήν καθιέρωοι τηλεφωνικού κέντρου έξυπηρετήσεως τών τουριστών, πρέπει
νά έξαρθή καί ή έκδοσις ένημερωτικοϋ έντύπου εις σχήμα διπτύχου, τό όποιον θά περιέχη εις τις
γνωστότερες γλώσσες χρήσιμες
πληροφορίες, γιά τήν άνετη πα-

ρομονή τών τουριστών στή χώρα
μας. Τό δίπτυχο αύτό, πού τοπο
θετείται στό διαβατήριο κάθε ξένου, κατά τήν είσοδό του στήν
Ελλάδα, άπό τόν άερολιμένα "Ελ
ληνικού καί τόν λιμένα Πειραιώς,
τόν ένημερώνει γιά τά βασικά θέ
ματα πού πρέπει άπαραιτήτως νά
γνωρίΖη, όπως π.χ. γιά τήν «ταρίφα» τών ταΕί, γιά τό ώράριο λει
τουργίας τών καταστημάτων, γιά
τά ξενοδοχεία καί τά τουριστικά
γραφεία, γιά τά έστιστόρια, μπάρ,
κέντρα διασκεδάσεως, γιά τις άπαιτούμενες διατυπώσεις παρατάοεως τής παραμονής των στήν
Ελλάδα κ.ά. Γενικώς, έκ μέρους
τής Τουριστικής "Αστυνομίας κα
ταβάλλεται προσπάθεια, ώστε καί
κατά τήν έφετεινή τουριστική πε
ρίοδο οί Εένοι μας νά φύγουν μέ
τις καλύτερες έντυπώοεις γιά
τήν Ελλάδα. Αύτό άκριβώς έτόνισε ό "Αρχηγός τής "Αστυνομίας
κ. Μιχελής, ό όποιος ύπεγρόμμισε μεταξύ τών άλλων, ότι «σκο
πός τής "Αστυνομίας είναι νά διευκολύνη μέ κάθε τρόπο τούς έπισκέπτες τής χώρας μας, τόσο, ώ
στε νά νοιώθουν πώς εύρίσκονται
στήν πατρίδα τους, στό ίδιο τους
τό σπίτι». Μ έ άνάλογο πνεύμα ώμίλησε καί ό Δ/ντής τής Τουριστι
κής Αστυνομίας κ. Πατοιούρης,
ό όποιος σέ σχετική έρώτησι έπεσήμανε, ότι «οί ξένοι έπισκέπται
μας θά πρέπει, όταν άναχωρούν
γιά τήν πατρίδα τους, νά μένουν
μέ τήν εύχάριστη έντύπωσι, ότι
φιλοξενήθηκαν μέ πραγματική άγόπη καί φιλία όπως άκριβώς
θά συνέβαινε στήν ίδια τή χώρα
τους».
Σ Α.

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΣΤΗ ΣΚΟ Π Ο ΒΟ ΛΗ
Καί εις τό έφετεινόν Πρωτάθλημα Σκοποβολής
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, ή
όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων άνεδείχθη καί πά
λιν νικήτρια, όπως άλλωστε άπό πολλών ετών
συμβαίνει, κατακτήσασα επί συνόλου δέκα πρώ
των νικών τάς έννέα. Εις τήν φωτογραφίαν μας
επάνω ή νικήτρια όμάς μετά τών κ. κ. Άρχηγοΰ
καί 'Υπαρχηγοΰ Α. Π., τοΰ Άστυν. Α/ντοΰ ’Αθη
νών καί άλλων άξ /τικών τοΰ Σώματος.

652

Από
3 — 9 — 6.1974 έτελέσθη τό
Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ε.Δ. καί Σ.
Α. έ.έ. εις τό σκοπευτήρια Υμηττού καί
Κ.Ε.Β.Ο.Π.
"Ελαβον μέρος αί σκοπευτικοί ομά
δες τών Αρχηγείων Στρατού, Ναυτι
κού, Αεροπορίας, Χωρ/κής, Λιμενικού
καί Α.Π., αί όποϊαι άνέπτυΕαν έντονον
πνεύμα συναγωνισμού πρός κατάκτηοιν
τών νικών.
Οί σκοπευταί μας κυριολεκτικώς έκυριάρχησαν, κατακτήσαντες πέντε άτομι
κάς νίκας, έπί συνόλου έΕ τοιούτων, ώς
καί τό σύνολον τών ομαδικών νικών,
άνερχσμένων εις τέσσαρας.
Αί έπιτυχίαι
αύταί αποτελούν λαμ
πρόν συνέχειαν σκοπευτικής παραδόσεως τού Σώματος κοί μαρτυρούν ότι τό
ανδροπρεπές καί εύγενές αυτό όθλημα
έχει βαθείας ρίΕας εις τήν Αστυνομίαν
Πόλεων.
Τήν 9.6.1974 έγινε εις Σκοπευτήριον
Υμηττού έπίδειΕις ταχείας βολής, έν
συνεχεία δέ απονομή τών έπάθλων καί
δεΕίωσις. Τάς έκδηλώσεις ταύτας έτίμησεν ό κ. Αρχηγός μας. Επίσης πα
ρέστησαν ό κ. Ύπαρχηγός μας, οί Αρ
χηγοί τής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
καί Λιμενικού Σώματος, άνώτατοι, άνώτεροι όΕιωματικοί τών Αρχηγείων Ε.Δ.
καί Σ.Α.,
άντιπροσωπεϊαι τούτων, έκπρόσωποι Π.Ε Α.Α.Α.Π.. αθλητικοί πα
ράγοντες κ.ά.
Βαθυτάτην έντύπωοιν προεκόλεσεν
εις τούς ανωτέρω τό όπίθανον μέγεθος
τών επιτυχιών τών σκοπευτών μας. Τό
έγκωμιοστικά των οχόλια δικαίως μάς
έγέμισαν υπερηφάνειαν καί συγκινήσεις.
Δικαίως διότι ό αθλητισμός εις τό Σώ 
μα
δίδει λίαν έπιτυχώς τήν ώραίαν
μάχην τής προβολής τής ύπηρεοίας μας
καί τής δημιουργίας εύρυτάτων προοπτι
κών δημοσίων σχέοεων.

Τό άποτελέσματα έχουν ώς ακολού
θως:
Α'

Ημέρα:
Βολή άκριβείας τυφεκίου
0,22 τριών στάσεων έΕ όποστάσεως 50 μέτρων.
Α Τ Ο Μ ΙΚ Η

Κ Α Τ Α Τ Α ϊΙΣ

1ος Άστυφ. ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.ΙΙ.
Πρην.
389
Όρθ.
345
Γον.
371
Σύνολον
1105.
2ος Ύπαστυν. ΠΑΠΑΧΡ11ΣΤ0Γ Χρ. Α.ΙΙ.
Πρην.
390
Όρθ.
347
Γον.
367
Σύνολον 1104
3ος Χωρ/λχξ ΗΛΙΑΔΙΙΣ II. Ε.Χ.
ΙΙρην.
392
Όρθ.
340
Γον.
365
Σύνολον 1097.
Β '. Ή μερα: Βολή ακρίβειας πιστολιού
0,22 έΕ άποστόσεως 50 μέτρων
Α Τ Ο Μ ΙΚ Η

Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

1ος Άστυφ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Βασ. Α.ΙΙ.
539/600
2ος Μοίραρχος ΚΟΤΡΩΝΗΣ Δημ. Ε.Χ.
535/600
3ος Άστοφ. ΔΡΟΣΟΠΟΪΆΟΣ Νικ. Α.ΙΙ.
527/600.
Γ '.

Ημέρα: Βολή ακρίβειας πολεμικού
τυφεκίου τριών στάσεων έΕ άποστάσεως 300 μέτρων.
Α Τ Ο Μ ΙΚ Η

Σ Τ '.

Ημέρα: Βολή πιστολιού ταχύτητος 1 0 - 8 - 6 0,38.

Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

1ος Άστυφ. ΣΙΩΜΟΣ Δημ. Α.Ι1.
283/300 Ν.Π.Ρ.
2ος Άστυφ. ΤΙΑΙΊΑΧΡΗΣΤΟΓ Εΰθ. Α.ΙΙ.
269/3ΙΧ)
3ος Άστυφ. ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΤ Εΰάγ. Α.ΙΙ.
269/300.
Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

ΐη
2α
3η

1069/1200
1024/1200
945/1200

Ό μάς Α.ΙΙ.
V 7Γ
.
Ε.Χ.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΐη
2α
3η

Ό μάς Α.Π.
Σ.Ξ.
Ε.Χ

Μ Ε Τ Α Λ Λ ΙΩ Ν

Χρυσά Αργυρά
9
4
1
4
0
2

Χαλκά
5
0
2

Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Ϊ Α Θ Λ Η Τ Η Σ ΣΤΗ Μ ΙΚ Τ Η
ΕΥΡΩΠΗΣ
Μεγίστη αθλητική τιμή έγινε στον α
στυφύλακα Καλαθοσφαιριστή Γ Κ Ο Υ Μ Α
Βασίλειο, κληθέντα στή Μικτή Ευρώπης.
Η τιμή αύτή αντανακλά καί στήν Υ
πηρεσία μας, διότι έχει άθλητάς ικανό

Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

1ος Ταγμ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Νικ. Σ.Ξ.
493/600
2ος Άστοφ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ Ίω άν. Α.Π.
488/600
3ος Άστοφ. ΤΡΟΪΤΚΟΣ Βασίλειος Α.ΙΙ.
485/600.
Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

1η Ό μάς
2α
»
3η
»

Α.ΙΙ.
Σ.Ξ.
Λ.Σ.

1902/2400
1857/2400
1758/2400

Δ '. Ημέρα:
Βολή ταχείας πολεμι
κού τυφεκίου τριών στάσεων έΕ άποστάοεως 300 μ.
Α Τ Ο Μ ΙΚ Η

Κ Α Τ Α Τ Α ϊΙΣ

1ος 'Γπαστον. ΙΙΑΙΙΑΧΡ1ΙΣΤ0Σ Χρ. Α.ΙΙ.
256/300
2ος Ταγμ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Νικ. Σ.Ξ.
242/300
3ος Άστυφ. ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ Ίω ά ν. Α.Π.
235/300.
Ο Μ Α Δ ΙΚ Η

1η
2η
3η

Κ Α Τ Α Τ Α ϊΙΣ

Ό μάς Α.ΙΙ.
»
Σ.Ξ.
»
Λ.Σ.

928/1200
877/1200
729/1200

Ε \ Ή μερα: Βολή περιστρόφου 0,38
άκριβείας— ταχείας έΕ άποστάσεως
25 μέτρων.
Α Τ Ο Μ ΙΚ Η

Κ Α Τ Α Τ Α ϊΙΣ

1ος Άστυφ. ΣΙΩΜΟΣ Δημ. Α.ΙΙ.
566/600
2ος Άστυφ. ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΓ Εΰάγ. Α.ΙΙ.
566/600
3ος Άστυφ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟν Εΰθ. Α.ΙΙ.
566/600.
Ο Μ Α Δ ΙΚ Η Κ Α Τ Α Τ Α ΪΙΣ

1η
2α
3η

'Ομάς
»
»

Α.ΙΙ.
Ε.Χ.
Σ.Ξ.

2208/2400
2195/2400
2146/2400

τατους πού δοΕάΖουν τήν πατρίδα μας
ατούς διεθνείς στίβους.
Ο άθλητής αύτός μετά τών αστυφυ
λάκων — καλαθοσφαιριστών Κ Ο Ν Τ Ο Υ
Αποστόλου, Σ ΙΣ Μ Α Ν ΙΔ Η Νικολ., καί
Δοκίμου άστυφύλοκος Κ Ο Γ Κ Ο Λ Α Κ Η
Δημητρίου, άπετέλεσαν μέλη τής Εθνι
κής καλαθοσφαιρίαεως κατά τούς προσ
φάτους άγώνας Πρωταθλήματος Εύρώ
πης, διακριθέντες άλως ιδιαιτέρως.
Ή
Εθνική άθλητική προσφορά των ύπήρΕε σημαντική καί έδημιούργησε εύμενεϊς επιδράσεις πρός τήν ύπηρεσίαν
μας.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ
ΠΑΛΗΣ Ε. Δ. ΚΑΙ Σ. Α. 1974
J Τ Η Ν άκριτικήν καί ένδοΕον πάλιν
^ τών Σερρών έτελέσθη άπό 23 — 26
Μαΐου τό Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής
Πάλης Ε.Δ. καί Σ.Α., τρέχοντος έτους.
Εις αύτό έλαβον μέρος 70 άθληταί
άνήκοντες εις τόν Στρατόν, Ναυτικόν.
Αεροπορίαν, Χωροφυλακήν, Λιμενικόν,
Αστυνομίαν Πόλεων καί
Πυροσβεστι
κήν Ύπηρεσίαν.
Η Υπηρεσία μας συμμετέσχε διά δέ
κα παλαιστών άστυφυλόκων, οί όποιοι έπραγματοποίησαν λαμπρόν καί οκρως ι

κανοποιητικήν έμφάνισιν, άποαπάσαντες
δύο πρώτος, πέντε δεύτερος καί δύο
τρίας νικάς.
Στήν τελικήν κατάταΕιν, ή όμάς μας
κατέλαβε τήν δευτέραν θέοιν, μέ πρώτην τήν Πυροσβεστικήν. Πρέπει νά έπισημανθή τό γεγονός, ότι οί παλαισταΙ
μας Κολιτσόπουλος καί Παυλόπουλος,
τραυματιοθέντες εις τούς ήμιτελικούς,
ήγωνίσθηοαν εις τόν τελικόν τραυματίαι
καί ώς έκ τούτου άπώλεσαν τήν πρώτην θέσιν.
Ά π αντες οί παλαισταί μας ήγωνίσθησαν γενναίως καί έπέδειΕαν άΕιοθαύμαστον άγωνιστικόν πνεύμα. Συνεκίνηοαν
τό πλήθος τών θεατών, μεταΕύ τών ό
ποιων εύρίσκοντο δεκάδες άνωτάτων,
άνωτέρων καί κατωτέρων άΕ)κών τής
10ης Μεραρχίας.
Τούς άγώνας παρηκολούθησαν επίσης
ό αρχηγός τής Π.Υ. κ. Άδαμόπουλος,
ό Ύπορχηγός μας κ. ΤΖαβέλλας, ό Δ/τής
τής 10ης Μεραρχίας ώς καί έτεροι
άνώτατοι άΕ)κοί τών άρχηγείων.
Ή νίκη διεΕεδικήθη, παρά όλων τών
παλαιστών, μετά πείσματος. Τό άνδροπρεπέστστον αύτό άθλημά, τό όποιον
έλκει τός ρίΖας του άπό τάς παλαίστρας
τών Ολυμπιάδων έγνώρισε μεγαλοπρέ
πειαν καί έντονους στιγμάς εις τήν παλαίστραν τών Σερρών.
Υπερηφάνεια καί συγκίνησις έπλημμύριΖε, καθώς άντικρύΖαμε τούς παλαιστάς — άστυφύλοκας -νό άγωνίΖωνται ήρωϊκά καί νά προβάλλουν τό Σώμα μας
εις τήν κοινωνίαν τών Σερρών. Μετά
τό πέρας τών άγώνων, έδόθη δεΕίωσις
εις τήν Στρατιωτικήν Λέσχην Σερρών,
ύπό τού κ. Αρχηγού τού Πυρ. Σώμα
τος. Εις αύτήν παρευρέθησαν αί στρα
τιωτικοί καί πολιτικοί άρχαί τής Πόλεως,
ώς καί άπαντες οί άθληταί.
Τό παλαιστικόν πρωτάθλημα 1974 έ
γινε πλέον ένα γοητευτικόν καί όμορφον παρελθόν, πού τονίΖει ιδιαιτέρως
τήν Ζωτικότητα καί τό νεανικόν σφρίγος
τής Α.Π. τήν έντονον παρουσία της εις
ύψηλά άθλητικά έπιτεύγματα.
Ό κ. Α ρ χη γό ς μας έδέχθη τούς έπιστρέψαντας άθλητάς μας καί τούς συνεχάρη διά τάς έπιταχίας των, Παρώτρυνε δέ αύτούς νά έντείνουν τάς προ
σπάθειας των, ώστε νά καταλάβουν τήν
πρώτην θέσιν τό προσεχές έτος.
Ή σειρά τών παλαιστών μας έχει ώς
έΕής:

1. Κατηγορία 52 κιλών, Άστυφύλαξ Παυ
λόπουλος Γ., Δεύτερος.
2. Κατηγορία 62 κιλών, Άστυφ. Κολιτοάπουλος Δ., Δεύτερος
3. Κατηγορία 68 κιλών, Άστυφ. Κουδαράς Ν., Πρώτος.
4. Κατηγορία 74 κιλών, Άστυφ. Ά ποστολάκης θ., Δεύτερος.
5. Κατηγορία 82 κιλών, Άστυφ. Τουμπχρίδης Γρ., Δεύτερος.
6. Κατηγορία 90 κιλών, Άστυφ. Βενετιάδης θ., Τρίτος.
7. Κατηγορία 100 κιλών, Άστυφ. Σπυριδόπουλος Δ., Δεύτερος.
8. Κατηγορία 100 κιλών, Άστυφ. Παρθένιος Εΰγ. Τρίτος.
9. Κατηγορία Βαρέων Βαρών, Άστυφύλαξ
Νικολόττουλος Ά θαν., Πρώτος.
Σ. Α Λ Ε ΪΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
'Αστυνόμος Α '

653

■

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΡΟΝΑΑΝΤ ΣΤΕΡΝ

Τό κόλπο
ρέ τίς λίρες
IW IΟΛΙΣ μπήκε στδ δωμάτιο τοΟ ξενο■»0 δοχείου του, δ Λή Ράσσελ έκανε ένα
κρύο μπάνιο καί άλλαξε. Μετά κατέβηκε
ατό σαλόνι, παρήγγειλε ένα διπλό οΰΐακυ
μέ σόδα καί κάθησε σέ μιά βαθειά πολυ
θρόνα γιά νά σκεφθή τί είχε νά κάνη άπό
κεϊ καί πέρα. Τέτοια ώρα χθές άκόμη, δέν
είχε πάνω του περισσότερες άπό είκοσι
λίρες καί δυό κοστούμια. Καί τώρα, μόλις
είκοσιτέσσερες ώρες άργότερα, χάρη σέ
μιά πληροφορία πού τού είχε δώσει ό Ραμόνε Στρούντζε, είχε στό πορτοφόλι του
πεντακόσιες λίρες. Τίς είχε κερδίσει στίς
κούρσες. Φυσικά, δ τρόπος πού είχαν έλ
θει στήν κυριότητά του αυτές οί πεντα
κόσιες λίρες, δέν απασχολούσε καί τόσο
τδν Λή Ράσσελ. Τδ πρόβλημά του τώρα
ήταν ποιδ θά έπρεπε νά είναι τδ έπόμενο
βήμα.
Ή ώρα ήταν έντεκάμιση καί δ Λή Ράσοελ άποφάσισε πώς ένα άκόμη διπλό ούΐσκυ ίσως νά τού ξεκαθάριζε τδ μυαλό γιά
νά κατεβάση καμιά καλή ιδέα. "Ετσι έκα
νε νόημα στδ γκαρσόνι νά τού φέρη άκό
μη ένα, καί έκείνη τή στιγμή τδ μάτι του
πήρε τήν ταμπέλα τής Τραπέζης Ρήντ,
δίπλα στδ γκισέ τού ξενοδοχείου του. Αύτδ ήταν καινούργιο γιά τδν Ράσσελ, πού
δέν είχε προσέξει μέχρι τότε πώς ή σοβα
ρή αυτή Τράπεζα είχε δποκατάστημα έκεΐ.
“Ετσι τού γεννήθηκε ή ιδέα.
Μετά σηκώθηκε καί κατευθύνθηκε πρός
τήν τραπεζαρία, δπου παράγγειλε μιά με
γάλη μπριζόλα. Έ φ α γ ε σαλάτα, γλυκό,
τυρί, φρούτα καί στίς τρείς παρά τέταρ
το, άφοδ άφησε στδ γκαρσόνι ένα πλούσιο
άλλά δχι υπερβολικό φιλοδώρημα, σηκώ
θηκε καί κατευθύνθηκε στδν ταμία τής
Τραπέζης πού καθόταν πίσω άπό τά κάγ
κελα. Είνε έλθει ή ώρα νά βάλη τδ σχέ
διό του σ’ έφαρμογή. Νά δράση.
Πριν φθάση καλά - καλά ατό γκισέ τής
Τραπέζης, πρόσεξε πώς δ διευθυντής τού
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υποκαταστήματος καθόταν πίσω άπό τδ έπιβλητικό γραφείο του. Ό Λή Ράσσελ
προχώρησε κατευθείαν πρός τδ μέρος του.
— "Ελειπα στδ έξωτερικδ γιά άρκετδ
καιρό, τού έξήγησε, καί μόλις έπέστρεψα.
θά ήθελα ν’ άνοίξω ένα λογαριασμό στήν
Τράπεζά σας. Φυσικά, μπορώ νά σάς δώ
σω δ,τιδήποτε συστάσεις νομίζετε πώς θά
σάς χρειαστούν. ’Εκείνο πού θά ήθελα νά
σάς παρακαλέσω είναι νά σάς καταθέσω
σήμερα, δ,τι χρήματα έχω έπάνω μου για 
τί είναι έπικίνδυνο νά κυκλοφορή κανείς
στδ Λονδίνο μέ χρήματα, θά κρατήσω εί
κοσι λίρες ώιλά καί θά σάς άφήσω τά ύπόλοιπα. Είναι κάπου πεντακόσιες λίρες.
"Ισ ω ς ... μάλιστα, μπορείτε νά μού δώσε
τε καί ένα βιβλιάριο έπιταγών.
Ό διευθυντής τής Τραπέζης δέν είχε
κανένα λόγο νά τού άνρηθή. Στδ κάτω κάτω, δέν τού ζητούσε δάνειο.
ΛΗ ΡΑΣΣΕΛ φόρεσε τδ καπέλλο του,
τσέπωσε τδ βιβλιάριο έπιταγών καί
μέ βήμα άργδ βγήκε άπό τδ ξενοδοχείο
του.
"Ηταν πιά κοντά τρεις καί μισή καί σέ
λίγα λεπτά δ γέρο - Μπλαίρ θά έβγαινε
άπό τδ χρυσοχοείο του γιά νά πάη νά πιή
τό τσάι του. Ό Λή Ράσσελ ήξερε πώς δέν
θά είχε νά περιμένη πολύ.
Πράγιτατι, λίγα λεπτά άργότερα άπό
τήν πόρτα τού γνωστού χρυσοχοείου φάνη
κε νά βγαίνη δ νερό - Μπλαίρ. Ό Ράσ
σελ προχώρησε πρός τδ μέρος του καί στά
θηκε άπότομα μπροστά του.
— Βρέ κύττα σύμπτωση! 'Ύστερα άπό
τόσον καιρό νά πέσω άπάνω στδν φίλο μου
τδν Μπλαίρ! είπε κ ι’ άπλωσε τδ χέρι του
νά τδν χαιρετήση.
— "Λ. . . χμμ. . . ναί, δ Ράσσελ, άπάντησε δ γέρος έπιφυλακτικά καί, μετά, κυττώντας δήθεν τδ ρολόι του, είπε πάλι:
Νά μέ συγχωρής, άλλά έχω ένα ραντεβού

κ ι’ έχω α ρ γή σ ει... Τά. . . λέμε καμμιά
άλλη φορά, έ;
Καί μ’ αύτά τά λόγια δ Μπλαίρ τδν
άφησε έκεί, στήν μέση τού πεζοδρομίου
καί συνέχισε τδν δρόμο του.
Ό Ράσσελ έκανε μιά γκριμάτσα. "Η
ξερε πολύ καλά τί σκεφτόταν δ Μπλαίρ,
καί τό πώς θά έκανε τό πάν γιά νά άποφύγη κάποιον πού τδν θεωρούσε σ ά ν ...
καθόλου εχέγγυο πελάτη. Ά λλ ά έκείνη
τήν στιγμή δέν τδν ένοιαζε καθόλου τί
γνώμη είχε γ ι’ αύτόν. Άνασήκωσε τούς
ώμους του καί προχώρησε καί μπήκε στδ
κοσμηματοπωλείο τού Μπλαίρ.
C
C

ΝΑΣ πωλητής έτρεξε νά τδν ύποδεχθή.
— Μάλιστα, κύριε, τί μπορώ νά κάνω
γιά σάς;
— θάθελα ένα ρολόι, είπε δ Λή Ράσ
σελ. Κάτι πραγματικά καλό γιά μιά κυ
ρία πού έχει πολύ καλό γούστο. "Ισως. ..
δεμένο μέ διαμάντα. . . Τέλος πάντων, θά
μού δείξετε έσείς τί έχετε καλύτερο...
— Μά φυσικά, κύριε, πολύ εύχαρίστως,
άπάντησε δ πωλητής πού έβλεπε μιά μο
ναδική εύκαιρία νά πουλήση κάτι άκρι6ό. θά σάς δείξω δύο, τρία, άλλά τούτο
έδώ, ειδικά, είναι πραγματικό άριστούργημα. "Ολο δουλεμένο στδ χέρι, δήτε το
κ ι’ εσείς, κύριε!
— Ναί, δέν είναι κ α κ ό ..., είπε δ Ράσ
σελ σκεφτικός. Δέν έχετε τίποτα άλλο
νά δώ;
Ό υπάλληλος τού έδειξε κ ι’ άλλα, άλ
λά δ Ράσσελ γύριζε συνεχώς στδ πρώτο
πού είχε δή.
"Οχι, είπε στδ τέλος. Νομίζω πώς τού
το δώ είναι τό καλύτερο. Πέστε μου τώ
ρα πόσο κάνει;
— Τριακόσιες πενήντα λίρες κύριε. Ε ί
ναι, βλέπετε, τά διαμάντα πού είναι πολύ
καλής ποιότητος.
— Χ μ μ ... τριακόσιες πενήντα, χ μ μ ...
"Ε, κ α λ ά ΙΆ ς είναι! θά τό πάρω, θά σάς
δώσω έπιταγή. Δέν έχετε άντίρρηση ελ
πίζω;
Ή έκφραση τού υπαλλήλου άλλαξε λί
γο σ’ αύτήν τήν τελευταία παρατήρηση
τού Ράσσελ.
-—Ν α ί... βέβαια, κύριε. Μέ συγχωρήτε. . . θά ήθελα νά σάς ρωτήσω. . ."Εχετε
αγοράσει προηγουμένως άπό μάς;
— Κύτταξε, παιδί μου, μένω στδ Γκράντ
Ό τέλ καί ή Τράπεζά μου είναι τδ πα
ράρτημα τής Ρήντ, στδ Γκράντ Ό τέλ. Δέν
μπορώ δμως νά πώ πώς μέ γνωρίζουν καί
πάρα πολύ καλά έκεΐ.
— Καταλαβαίνω, κύριε. Είναι, βλέπετε,
λίγο δύσκολο γιά μένα, γιατί τώρα πιά
ή Τράπεζα είναι κλειστή. "Α ν ... ίσως
έχετε κανένα γνωστό, καμμιά σύσταση νά
μού δώσετε. . .
— Γιά δνομα τού θεού, άνθρωπέ μου!
Λείπω χρόνια άπό τήν ’Αγγλία καί ειδι
κά στδ Λονδίνο δέν μπορώ νά βρώ αύτή τή
στιγμή κανένα. Τέλος πάντων, φαντάζο
μαι πώς θά πρέπει νά τ ’ άφήσω αύτδ τό
ρολόι καί ίσως νά πάω άλλού. "Ισως. . .
στοΰ Σμίδσον. . . πιδ κάτω. . . έκεί Τ-

σως μέ θυμούνται. ’Αλλά δχαν είδα χδν
Μπλαίρ αχόν δρόμο λίγο πρίν μπώ μέσα,
μοΰ είπε πώς έσεις θά μέ έξυπηρεχούσαχε, γ ι’ αύτδ κ ι’ έγώ μπήκα. ’Αφού δέν
μπορεϊχε, δμως. . .
— "Λ! Ικα.νε δ δπάλληλος, κ ι’ ή στάση
χοο άλλαξε άπόχομα. Τ.δν κ. Μπλαίρ; Ε ί
πατε πώς γνωρίζετε χδν κ. Μπλαίρ, κύ
ριε; Μά χότε αλλάζει χδ π ρ ά γμ α ...
— Καί βέβαια χδν ξέρω χδν Μπλαίρ,
έδώ καί χρόνια χώρα. . . είπε δ Ράσσελ.
— ΆφοΟ ξέρετε χδν κ. Μπλαίρ, δέν 6πάρχει πρόβλημα.
Τού έβαλε χδ ρολόϊ ο’ ένα κουχΐ καί χδ
χύλιξε, χήν Ιδια ώρα πού δ Ράσσελ χού
έγραφε ένα χαέκ γιά χριακόαιες πενήνχα
λίρες.
Γ"| ΗΡΕ χδ ρολόϊ, βγήκε έξω καί στα* ■ μάχησε χδ πρώτο χαξί πού περνοΰοε
μπροστά xou. Τού έδωσε μιά διεύθυνση
σχδ Άναχολικδ Λονδίνο και αέ λίγο στα
ματούσε έξω άπδ χδ ένεχυροδανειαχήριο
χού Λέβινσον. Έ κ εΐ βρήκε χδν ϊδιο χδν
Λέβινσον, πού σηκώθηκε νά χδν έξυπηρετήαη.
— θέλω νά πουλήσω αύχδ έδώ, είπε δ
Ράσσελ καί χού έδωσε χδ ρολόϊ, χωρίς νά
προσπαθήση νά κρύψη χδ κουχΐ μέ χδ δνομα χού μαγαζιού χού Μπλαίρ.
*0 Λέβινσον πήρε χδ ρολόϊ και χδ ζύγι
σε σχδ χέρι του.
— Πόσο; ρώχησε χδν πελάχη του μέ μάχια πού γυαλίζανε.
— Διακόσιες πενήνχα λίρες, είπε ό
Ράσσελ.
— Διακόσιες.
Ό Ράσσελ σήκωσε χούς ώμους του.
— ΙΙολύ καλά. "Ομως θέλω χά χρήμαχα
σέ χαρχονομίσμαχα χής μιάς λίρας, είπε.
Ό Λέβινσον συμφώνησε καί μέτρησε
αχόν Λή Ράσσελ διακόσιες λίρες.
"Οχαν έμεινε μόνος χου, δ Λέβινσον πή
ρε χδ ρολόϊ καί χδ έξέχασε πιδ προσεκτικά. Περίεργη ιστορία. Τδ ρολόϊ έρχόταν
πράγμαχι άπδ χδ καχάσχημα χού Μπλαίρ
καί δ τύπος πού χού χδ πούλησε μόλις χώ
ρα χού είπε πώς χδ είχε πληρώσει χριακόσιες πενήντα λίρες. Γιαχί χώρα χδ έδινε
γιά διακόσιες μόνο; Περίεργη ίσχορία.
Σχδ μεχαξύ, δ Λή Ράσσελ περπαχοΰσε
χαζεύοντας στους δρόμους χοΰ Λονδίνου.
Σιγοσφύριξε διασκεδάζανχας μέ χήν σκέψη
χού πώς θά έξελισσόχαν αύχή ή ίσχορία.
Ή χον σίγουρος πώς δ Λέβινσον θά τηλε
φωνούσε σχδ καχάσχημα χοΰ Μπλαίρ. "Οσο
γ ι’ αύχδ δέν είχε καμμιά άμφιβολία. Μεχά, χδ έπόμενο βήμα θά χδ έκανε δ
Μπλαίρ. . .
ΜΠΛΑΙΡ, σχδ μεταξύ, άφού πήρε χδ
τσάι του μέ χήν ήσυχία χου γύρισε
σχδ χρυσοχοείο του.
— Πώς πήγε, Σίμονς; Κάναμε τίποτα;
ρώτησε χδν ύπάλληλό χου.
— Μάλιστα, κ. Μπλαίρ, άπάνχηαε δ
Σίμονς ύπερήφανα. Έπούληαα έκεϊνο χδ
ρολόϊ μέ τά διαμάντια ξέρετε ποιδ λέω
. . .τδ άκριβό!
— Τδ πούλησες; Μπράβο! Σέ ποιόν;

Σ’ ένα φίλο σας, κ. Μπλαίρ. Στδν κ.
Λή Ράσσελ!
— Ό Λή Ράσσελ! Καί φίλος μου!
Ό Μπλαίρ έβγαζε φωτιές άπδ χά μάτια
του. Προτίμησε δμως νά βεβαιιυθή πρίν
βάλη τίς φωνές.
— Καί πλήρωσε, θέλεις νά πής;
—Μάλιστα, κ. Μπλαίρ! Μέ έπιταγή!
— Μέ έπιταγή! Δέν φαντάζομαι νά τδν
άφησες νά χδ πάρη καί νά φύγη! έ;
Ό Οπάληλος ήταν έτελώς τρομοκρατη
μένος δχαν άπανχοΰσε:
— Μ ά ... μ ά .. . βέβαια, κ. Μπλαίρ.
— "Λ, ήλίθιε!
’Ηλίθιε!
ξέσπασε δ
Μπλαίρ. Πρόκειται γιά χδν μεγαλύτερο
άπατεώνα χού Λονδίνου. Κι’ έσύ τού έδω
σες τδ άκριβώτερο ρολόϊ πού έχουμε γιά
μιά επιταγή πού ασφαλώς δέν θά έχη άντίκρυσμα. Καλύτερα νά μαζεύης τά πρά
γματά σου καί νά φύγης. Μέ καχέστρεψες! Ειδοποίησε αμέσως χήν άσχυνομία!
’Αμέσως! Κι’ ένα θεός ξέρει άν θά μπορέση κανείς νά χδν βρή τώρα πιά. ΙΙόαη
ώρα είναι πού έφυγε;
— Μά, κάπου είκοσι λεπτά, κ. Μπλαίρ.
Είπε πώς έμενε στδν Γκράντ ’Οτέλ.
— Γκράντ ’Οτέλ! Σιγά νά μήν έμενε
καί αχό Γκράντ ’Οτέλ. "Ελα, τώρα, πάρε
χήν άσχυνομία σχδ τηλέφωνο!
Πρίν δμως δ υπάλληλος προλάβη νά χηλεφωνήση στήν άατυναμία, κχυποΰαε τδ
τηλέφωνό τους. Ή τα ν δ Λέβινσον.

IWIETA χδ τηλεφώνημα τού Λέβινσον ή
άσχυνομία ειδοποιήθηκε άμέσως καί
σέ λίγο καταφθάνανε δυδ ντέχεκτιβς σχδ
κατάστημα τού Μπλαίρ.
—Είπατε πώς έμενε στδ Γκράντ ’Οτέλ;
ρώτησε δ άστυνομικδς τδν ύπάλληλό.
— Καί βέβαια δέν μένει έκεϊ, έπενέβη ό
Μπλαίρ.
— Ναί, ίσως, είπε δ αστυνομικός. Παρ’
δλα αύτά έμεΐς πρέπει νά τδ έξακριβώαουμε. Είναι Θέμα ρουτίνας .
Ό άστυνομικδς έφυγε άπδ χδ κοσμημα
τοπωλείο καί πήγε κατευθείαν σχδ Γκράντ
’Οτέλ καί ζήτησε νά δή χδν διευθυντή.
’Εκείνος έδειξε άρκετά συγχυσμένος
πού τού ζητούσαν τέτοιου είδους πληρο
φορίες γιά ένα πελάχη χού ξενοδοχείου
του. Φώναξε έναν ύπάλληλό καί ρώχησε
δν είχανε κανένα μ’ αύτδ τδ δνομα.
— Δέν είναι μέσα αύτή τή στιγμή, άπάντησε δ ύπάλληλος χού ξενοδοχείου, λίγα
λεπτά άργότερα. "Εφαγε έδώ τδ μεσημέ
ρι καί Οπέγραψε τδν λογαριασμό το υ . Ό
θυρωρός τδν είδε νά βγαίνη άπδ τδ ξενο
δοχείο νύρω στίς τρεις. Δέν έχει γυρίσει
άκόμη.
— Ά , καλά, είπε δ άστυνομικδς, καί
μετά στράφηκε πρδς τδν διευθυντή. Μπο
ρώ νά χρησιμοποιήσω τδ τηλέφωνό σας;
Δέν φαντάζομαι νά ξαναγυρίση πίσω αύτδς
δ Ράσσελ... Παρ’ δλα αύχά, θά πρέπει νά
άφήσω κάποιον έδώ νά παρακολουθή χήν
είσοδο...
— ’Ελπίζω, δχι μέ στολή! φώναξε δ
διευθυντής έντρομος ,μέ τήν σκέψη τού
πόσο κακή έπίδραση θά είχε γιά τήν φήμη
τού ξενοδοχείου του.

Ό ντεχέκτιβ τδν καθησύχασε.
"Ολη αύτήν τήν ώρα δ Λή Ράσσελ βρι
σκόταν σ’ έναν κινηματογράφο παρακολου
θώντας μιάν άπδ τίς άγαπημένες του ται
νίες. ’ Ηταν σχεδόν σίγουρος γιά τήν έξέλιξη αύτής τής ιστορίας καί ή ιδέα καί
μόνο τδν διασκέδαζε τρομακτικά. Ή τα ν
σάν μιά παρτίδα σκάκι. Ε κείνος είχε π α ί
ξει καί περίμενε νά δή πώς θά παίζανε
οί άλλοι. "Οταν τέλειωσε τδ έργο, ή ώρα
ήταν σχεδόν έπτά καί σκέφτηκε πώς θά
ήταν καλύτερο νά καθυστερήαη άκόμη λ ί
γο. Πήγε νά δειπνήαη σ’ ένα άπδ χά άκριβώτερα έστιατόρια χοΰ Λονδίνου. "Οταν άποφάσιαε νά γυρίση πίσω, στδ ξενοδοχείο,
ήταν πιά περασμένες έννέα. Ό θυρωρός
ξαφνιάστηκε βλέποντάς τον. Κ ι’ δ Λή Ράσ
σελ πού τδ κατάλαβε ένοιωσε πώς χά πρά
γματα πήγαν κατ’ εύχήν.
— Καλησπέρα σας κύριε, τού είπε δ
θυρωρός. Είναι ένας κύριος. . . πού. .. πε
ριμένει νά σάς δή.
Καί πρίν τελείωση τήν φράση του, έκα
νε ένα νόημα σέ κάποιον, πού καθόταν σέ
μιά πολυθρόνα κοντά στήν είσοδο. ’Ε κεί
νος σηκώθηκε καί τούς πλησίασε άμέσως.
— Ό κ. Ράσσελ; ρώχησε δ άγνωστος.
Ό Λή κούνησε χδ κεφάλι χου καταφα
τικά.
-—Είμαι τής Σκώτλαντ Γυάρντ, είπε δ
άγνωστος καί έβγαλε χήν κάρτα χου άπδ
χήν τσέπη καί τού χήν έδειξε.
Στδ άκουσμα τού δνόματος δ Λή Ράσσελ
έβγαλε μιά φωνή, πού άκούαχηκε μέχρι
μέσα στδ Μπάρ καί στήν Τραπεζαρία, πού
καθόντουσαν οϊ πελάτες τού ξενοδοχείου.
— Σκώτλαντ Γυάρντ; Καί πού δφείλω
τήν τιμή, σάς παρακαλώ;
— ’Αγοράσατε ένα ρολόϊ άπδ τδ κατά
στημα τού Μπλαίρ στήν Μπδντ Σχρήχ, σή
μερα χδ μεσημέρι κ. Ράσσελ, γιά τριακό
σιες πενήνχα λίρες καί χδ πληρώσατε μέ
έπ ιτα γή . ..
— Καί, λοιπόν; ρώχησε δ Ράσσελ, χωρίς
νά κατεβάση καθόλου τδν τόνο τής φωνής
του.
— "Ε, νά, άμέσως μετά πήγατε στδ ένεχυροδανειστήριο τού Λέβινσον καί τδ
πουλήσατε γιά διακόσιες λίρες.
— "Ε, καί; ρώτησε πάλι τδ ίδιο δυνα
τά δ Ράσσελ.
Στδ μεταξύ, γύρω τους, είχε αχηματιστή ένας κύκλος άπδ πελάτες τού ξενοδο
χείου καί άλλους περίεργους.
— Έ , νά. . . συνέχισε δ άστυνομικδς.
Πρέπει νά παραδεχθήτε κ ι’ έσεις πώς εί
ναι μάλλον άσυνήθεις αυτού τού είδους ο!
συναλλαγές καί θά θέλαμε νά μάς Εξηγή
σετε . ..
— Αύτδ είναι δική μου δουλειά καί δέν
έχω νά έξηγήσω τίποτα. Ποιδς φώναξε
τήν άσχυνομία, θέλω μόνο νά ξέρω.
— Μά, άπδ χοΰ Μπλαίρ, βιάστηκε νά χδν
πληροφορήση δ άστυνομικός. ’Ανησυχήσα
νε μετά άπδ τδ τηλεφώνημα, πού τούς έ
κανε δ Λέβινσον.
— "Ωστε έτσι λοιπόν, έ; Μ’ άλλα λό
για , δ Μπλαίρ νόμισε πώς τού πήρα τδ
ρολόι μέ έπιταγή χωρίς άντίκρυσμα καί
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’Αριστερά: Έ-νεσις ηρωίνης είς τδν βρα
χίονα ναρκομανοΟς. Προηγείται διάλοαις
της ηρωίνης είς βδωρ καί μικρά βέρμανοις.
’Επάνω: Μία γυναίκα ώραιοτάτη καί Ογιής, μοντέλλο τό
επάγγελμα κατήντησε
σωστόν ράκος μετά τήν χρήσιν ναρκωτι
κών. Δεξιά: Ναρκομανής μετά τήν χρήσιν
τοϋ ναρκωτικού. Υποφέρει χωρίς νά δύναται νά άντιδράαη.

χθησαν 'Απλήν Σύμβασιν, ήτο κυρί
ως ή κωδικοποίησις τής πληθύος των
συμβατικών διατάξεων έπ! τσΰ θέμα
τος τούτου, καί δ όποιος έπετεύχθη
σχεδόν Απολύτως, μέ μόνην έξαίρεσιν
τμήματος τής συμβάσεως τοΰ 1936
έπί τοΰ παρανόμου έμπορίου ·
'0 δεύτερος κύριος στόχος τής νέ
ας συμβάσεως — ή άπλοποίησις τής
διαδικασίας τοΰ διεθνούς έμπορίσυ—
έπετεύχθη καί αυτός: σΰτω δύο ύπηρεσίαι αί δποΐαι πρότερον ένήργουν
Ανεξαρτήτως ΐσυνεχωνεύθησαν είς τό
Διεθνές Γραιφεΐον ’Ελέγχου Ναρκω
τικών (International Narcotic Con
trol) . Και άλλοι διοικητικά! άιτλοποιήσεις έγένοντο, διά τόν ταχύτε’ρον
καί λυσιτελέστερον έλεγχον τών ναρ
κωτικών.
"Οσον Αφορά τδν τρίτον στόχον—
τήν έκταπιν τοΰ συστήματος έλέγχου
έπ! τής καλλιέργειας τών φυτών, τά
όποια χρησιμοποιούνται ύ ς πρώτη
ύλη διά τήν παραγωγήν τών ναρκω
τικών φαρμάκων, — ή νέα σύμβασις
συνεχίζει τόν έλεγχον, έπ! τής πα
ραγωγής τοΰ όπίου, είς δν περιλαμ
βάνεται ή ίδρυσις ή διατήρησις έθνικών μονοπωλίων όπίου κα! ή ύπσχρέωσις τών Κυβερνήσεων νά περιορί
σουν τήν παραγωγήν αότοΰ Αποκλειβτικώς διά Ιατρικούς καί έπιστημσνικούς σκοπούς.
’Αποτέλεσμα τής υίοθετήσεως τής
«'Απλής Συμβάσεως τοΰ 1961» ήτο
ή άπαγόρευσις τής χρήσεως τσΰ όπί
ου, καίθ’ σίονδήποτε τρόπον, διά μή
θεραπευτικούς σκοπούς, τοΰ μασήματος τών φύλλων τής κόκας, τοΰ κα
πνίσματος τοΰ1 χασίς κα! τής χρήσε
ως τών φύλλων τής καννάβεως. Ή άπαγόρευσις χύτη έγένετο σταδιακώς,

ίνα παράσχουν είς τάς ένδιαφερομένας χώρας τόν χρόνον καί υπερπη
δήσουν τάς δυσκολίας αί δποΐαι άνέκυψαν μετά τήν κατάργησιν τής Αρ
χαίας ταύτης συνήθειας Ή Σύμβασις
ύποχρεοϊ έπίσης τά Κράτη— Μέλη,
δπως λάβουν είδικά μέτρα έλέγχου
είς τάς περιπτώσεις ιδιαιτέρως έπικινδύνων ναρκωτικών, ώς είναι ή ήρωίνη. "Αλλαι προγενέστεραι διατά
ξεις, αί δποΐαι Απήτουν (α) δπως ή
έξαγωγή κα! ή εισαγωγή τών ναρ
κωτικών φαρμάκων πραγματοποιεί
ται μετά ρητήν έξουσιαδότησιν άμφο»
τερών τών Κυβερνήσεων, (β) δπως
αί Κυβερνήσεις ύποβάλλουν έκθέσεις
ώς πρός τήν έφαρμογήν τής Συμβά
σεως κα! (γ) δπως Αποστέλλουν μέ
σω τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ
Ο.Η.Ε. νόμους κα! διαταγάς Αφορών
τας τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως,
διετηρήθησαν.
"Ετεραι διατάξεις έλέγχουσαι τήν
Ή χρήσις Tfjc ηρωίνης έχει τά τρομερά
έπακόλουθα, όχι μόνον διά τόν ναρκο
μανή. άλλά καί διό τούς άπογόνους του.
Είς τήν φωτογραφίαν νεογνόν ναρκομα
νούς γυναικός. ·Εγεννήβη παραμορφωμένον καί όοθενικόν.

βιομηχανοποίησιν τών ναρκωτικών
φαρμάκων, καί τό έμπόριον καί την
προσφοράν τών ναρκωτικών ούσιών,
έπίίσης διετηρήθησαν, ένψ έτερα μέ
τρα έλέγχου νέων συνθετικών φαρ
μάκων, Αναγραφόμενα είς τό πρωτόκσλαν τοΰ 1948, περιελήφθησαν είς
«'Απλήν Σύμβασιν».
Ή «'Απλή Σύμβασις» είναι μία
εύκαμπτος κα! γενικώς Αποδεκτή
σύμβασις, άντιπροσωπεύουσα τάς Αν
τιλήψεις έπί τοΰ κοινού τούτου θέ
ματος είς διεθνή κλίμακα. Αδτη έτροποποιήθη υπό τής Συνδιασκέψεως
τών Πληρεξουσίων ή δπσία συνήλθε
είς Γενεύην Από 6 έως 25 Μαρτίου
1972.
στ.

Σ ύμβασι ς
έπί τών
Ψ υ χ ο τ ρ σ π ι κ ώ ν
ού
σιών.

Κατά τήν διάρκειαν τών τελευταί
ων 15 έτών, έξεδηλώθη, έκ μέρους
τών Αρμοδίων Αρχών, σπουδαΐον ένδιαφέρον έπ! τών έπιζημίων Αποτε
λεσμάτων, τά όποια προκαλοΰν ώριισμένα φάρμακα, ώς τά βαρβιτουρικά,
αί άμφεταμίναιι καί τά ήρεμιστικά.
Κατόπιν τούτου, δ παγκόσμιος όργανισμός 'Γγείας καί ή έπιτροπή έπί
τών Ναρκωτικών φαρμάκων συνέ
στησαν, δπως αί Κυβερνήσεις τών
Κρατών — Μελών τοΰ Ο.Η.Ε. λά
βουν τά κατάλληλα νομοθετικά καί
διοικητικά μέτρα διά τόν έλεγχον
τούτων. Πλέον τοΰ προβλήματος τού
του, τό όποιον έδημιουργήθη μέ τά
φάρμακα ταΰτα, τά όποια δεν ήσαν
Αντικείμενον τοΰ διεθνούς έλέγχου,
βάσει τής «'Απλής Συμβάσεως», έν
νέον πρόβλημα παρουσιάαθη είς τήν
(Συνέχεια είς τήν σελίδα 580)
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πήγα μετά καί τό πούλησα τού Λέβινσον γιά νά βγάλω διακόσιες λίρες, έ;
Λοιπόν, κύριε Τάδε, μπορείτε νά τηλε
φωνήσετε στόν Μπλαίρ, πώς 0ά έχη Εκ
πλήξεις αύριο τό πρωί, δταν πληροφορηθή άπό τήν Τράπεζά μου πώς ή έπιταγή
μου είναι έν τάξει. "Οσο γιά τό τί θά
κάνω έγώ, ύστερα άπό τήν Επέμ
βαση τής άστυνομίας σέ ιδιωτικές μου 0ποθέσεις καί ιδίως μετά άπό τήν άποψινή
προσβολή πού μοΟ έγινε. .. είναι κάτι πού
θά πρέπει νά συμβουλευτώ τόν δικηγόρο
μου. Δέν έχω τίποτ’ άλλο νά σάς πω. Κα
λησπέρα σας κύριε.
Καί μ’ αότήν τήν τελευταία ξερή κα
λησπέρα, 6 Λή Ράααελ γύρισε τήν πλάτη
στόν άατυνομικά καί άφού πήρε τό κλειδί
τοΟ δωματίου του άπό τό γκισσέ, άνέβηκε
έπάνω νά κοιμηθή.
Τ Ο ΕΠΟΜΕΝΟ llP iil τις δέκα παρά
* πέντε, ήταν καθισμένος στό κρεββάτι
κι’ είχε άκουμπησμένο πάνω ατά γόνατά
του έναν δίσκο μέ ένα πλουσιοπάροχο πρω
ινό. Τότε ήταν πού κτύπησε τό τηλέφω
νο. Μιά τρεμάμενη φωνή ρωτούσε άπό τήν
άλλη άκρη τού αόοηατος άν ήταν 6 κ.
Ράσσελ.
Καί καθώς δ Ράσσελ κάτι μούγκρισε στ’
άκουατικό, άκούστηκε ή φωνή τού Μπλαίρ,
πολύ διαφορετική αύτή τήν φορά άπ’ δτι
τήν γνώριζε.
— Ναί, κ. Ράσσελ! Συγγνώμη. ’Αλλά
χθές άγοράσατε ένα ρολόι άπό τό κατά
στημά μου καί έγινε μιά παρεξήγηση. . .
'Ο ύπάλληλος είχε τήν έντύπωση πώς ή
έπιταγή σας. .. ήταν. . . χ μ . ..
— Ναί κ. Μπλαίρ; τόν διέκοψε δσο πιό
παγερά μπορούσε δ Ράσσελ.
— Λυπάμαι είλικρινά πολύ κ. Ράσσελ
γιά δ,τι έγινε. ’Ελπίζω νά δεχθήτε τήν
Εξήγηση πού σάς δίνω, πραγματικά είμαι
πάρα πολύ στενοχωρημένος.
Σάς ζητώ
συγγνώμη. . .
— Δέν νομίζετε πώς είναι μάλλον άργά
γιά συγγνώμες κ. Μπλαίρ; Θά δώ τόν δι
κηγόρο μου στις έντεκάμιση γιά νά συνεννοηθώ μαζί του καί μετά άπ’ αΰτό δλη
αύτή ή άτυχής ύπόθεση θά είναι στά χ έ 
ρια του.
— Σάς παρακαλώ κ. Ράσσελ. Δέν υπάρ
χει λόγος νά φτάσουμε μέχρι Εκεί. Είμαι
βέβαιος πώς θά πρέπει νά λυθή αύτή ή
ύπόθεση άναμεταξύ μας. Πέστε μου μήπως
μπορείτε νά περάσετε άπό τό κατάστημά
μου καί νά αυνεννοηθούμε σήμερα τό πρωί;
— Βεβαίως δχι! Είμαι πολύ άπασχολημένος σήμερα τό πρωί.
— Τότε θάρθω νά σάς δώ έγώ, τώρα
άμέσως!
Σάς παρακαλώ κ. Ράσσελ μήν
κάνετε τίποτα πριν έρθω, θάμαι Εκεί σέ
δέκα λεπτά, είπε 6 Μπλαίρ κ ι’ έκλεισε τό
τηλέφωνο.
Μ Ο Λ Ι Σ ΕΙΧΕ ΙΙΡΟΦΤΑΣΕΙ νά τελειώ■ ·* αη τό μπάνιο του, δταν κτύπησε ή
πόρτα τού δωματίου καί μπήκε μέσα δ
Μπλαίρ. Χωρίς περιστροφές, αύτός «μπή
κε κατ’ εύθείαν στό ψητό».
Κύριε Ράσσελ, τού είπε. ’Άν πάη
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αύτή ή ύπόθεση στά δικαστήρια καταλα
βαίνετε πώς ή δημοσιότης πρόκειται νά
έχη αντίκτυπο γιά τό κατάστημά μας. ’Ε 
σείς τό μόνο κέρδος πού θά έχετε θά εί
ναι μιά μικρή άποζη'ΐίωαη καί άπό τήν
άλλη μεριά θά σάς γίνουν ώρισμένες δυ
σάρεστες Ερωτήσεις δσαν αφορά τούς λό
γους πού σκεφτήκατε νά πουλήσετε τό ρο
λόι στοΰ Λέβινσον, άμέσως μόλις τό άγο
ράσατε άπό μάς.
— ’ Αν μσΰ γίνη μιά τέτοια Ερώτηση στό
δικαστήριο, σάς βεβαιώ πώς ξέρω πολύ
καλά τί θά τούς άπαντήσω.
—Μά βέβαια, βέβαια, φυσικά. .. τό κα
ταλαβαίνω, βιάστηκε ν’ άπαντήση ό
Μπλαίρ. Πάντως, θέλω νά ξέρετε πώς έγώ
είμαι διαθετειμένος νά σάς πληρώσω δ,τι
άποζημίωση νομίζετε πώς χρειάζεται, ώ
στε νά άποφύγουμε αύτές τις διαδικα
σίες. . .
— Κοιτάξτε! ’Εγώ έχω σκοπό νά πώ
στόν δικηγόρο μου νά ζητήση δυό χιλιάδες
λίρες άποζημίωση, είπε ψυχρά δ Λή Ράσ
σελ.
— Δύο χιλιάδες φώναξε δ άλλος. Μά
αύτό είναι έξω φρενών!
Ό Ράσσελ, δμως, δέν φάνηκε νά αυγ(,φ oipj qi 3oiX?mic ιχκ ‘οογ9θκκ 3x!xicjX
χραιμα.
— Ή άστυνομία ήρθε Εδώ καί ζήτησε
πληροφορίες άπό τόν διεθυντή τού ξενοδο
χείου μου. Τόσο δ διευθυντής, δσο καί ό
λο τό προσωπικό τοΰ ξενοδοχείου γνωρί
ζουν πολύ καλά πώς κινητοποιήθηκε ή ά
στυνομία γιά μένα, σάν νά ήμουν κοινός
άπατεών! Μετά, Εκτός αύτοϋ, χθές βράδυ,
στήν είσοδο τοδ ξενοδοχείου μου, μέ στα
μάτησε ένας άστυνομικδς καί μού έκανε
ώρισμένες Ερωτήσεις, πού δποιοσδήποτε
Εντιμος άνθρωπος θά θεωρούσε προσβλη
τικές! Αυτά συνέδησαν παρουσία θυρωρού
καί διαφόρων πελατών τοΰ ξενοδοχείου.
Έ γ ώ μόλις Επέοτρεψα πίσω στό Λονδίνο
καί έχω σκοπό νά ξεκινήσω διάφορες δου
λειές μέ ώριαμένους πολύ σοβαρούς Επι
χειρηματίες. Δέν νομίζετε κ. Μπλαίρ πώς
ένα τέτοιο σκάνδαλο είναι εις βάρος τής
δουλειάς μου; Δέν είμαι διατεθειμένος ν’
άφήσω τ ’ δνομά μου έτσι κηλιδωμένο.
Ό Μπλαίρ, μετά άπ’ αύτό τό λογίδριο,
έβγαλε τό βιβλίο μέ τις Επιταγές του καί
παίρνοντας τήν πέννα του, είπε μέ δσο
πιό άδιάφορο ύφος μπορούσε.
— Έ γ ώ θά σάς γράψω μιάν έπιταγή
γιά τό ποσόν τών χιλίων λιρών καί σείς
άν θέλετε τήν παίρνετε, δν θέλετε δέν τήν
παίρνετε.
.— Σύμφωνοι, ήρθε ή γρήγορη άπάντηση
τού Ράσσελ.
Α ΓΟ ΰΡΕΣ άργότερα δ Λή Ράσσελ καθόταν στδ Μπάρ τού Γκράντ Ό τέλ
έχοντας μπροστά του ένα διπλό ούίσκυ.
Στήν τσέπη του είχε κάτι λιγώτερο άπό
χίλιες πεντακόσιες λίρες καί αύτό δέν τδβρισκε καί τόσο κακό. Τό μόνο πού τδν
απασχολούσε τώρα ήταν. . . «Ποιό θά ήταν
τό Επόμενο κόλπο του».
RONALD STERN

Γν ω μικά
Πα ρ ο ι μ ί ε ς

'Όταν κάποτε ο! Κορίνθιοι άπεστάτησαν άπ’ τή συμμαχία τών Σπαρτιατών, οί
τελευταίοι έξεστράτευσαν Εναντίον τους.
Οί Σπαρτιάται, έν τούτοις, φθάνοντες έξω
άπό τά τείχη τής Κορίνθου έδίσταζαν νά
τά προσβάλλουν. ’Εκείνη άκριβώς τή στι
γμή άπό τά τείχη τής πόλεως πετάχτηκε
ένας λαγός καί τότε δ Λύσανδρος, δ στρα
τηγός τών Σπαρτιατών, τούς είπε:
— Δέν ντρέπεσθε νά φοβάσθε τέτοιους Ε
χθρούς, πού Επειδή μένουν άργοί, οί λα
γοί κοιμούνται στά τείχη τους;

•
’Οφείλω χάριτας στήν τύχη γιά τρία
πράγματα: Πρώτον γιατί γεννήθηκα άν
θρωπος καί δχι θηρίο, έπειτα άνδρας καί
δχι γυναίκα καί τρίτον "Ελληνας καί δχι
βάρβαρος.
ΘΑΛΗΣ

•
Τό νά διαβάζη κανείς χωρίς νά έμβαθύνη είναι σάν νά τρώγη χωρίς νά χωνεύη.
ΜΠΟΓΑΚ1Ε

•
Ή άνατροφή Ενός άνδρός είναι μόρφωσι Ενός μόνο άτόμου, ένφ ή άνατροφή τής
γυναίκας είναι μόρφωσι δλοκλήρων γενε
ών.
ΣΕΝΈΚΑΣ
Προτιμότερο ένα σφάλμα μέ ειλικρίνεια
παρά τό δρθό μέ άπάτη.
ΤΕΝΝΓΣΟΝ
Κάθε τσαπί δουλεύοντας γιά λόγου του
δουλεύει. (Ό Καθένας κάνει καί προνοεϊ
γιά τδν Εαυτόν του).

•
ΙΙάσα μιά γυναίκα, θέλει πέντε δέκα
(Φορέματα στολίδια, έξοδα).

•
Κατά τόν τόπο κι δ τρόπος. (Κάθε έ
θνος έχει τά έθιμα, τό δικό του τρόπο
ζω ής).
Πέθανε νά σ’ άγαπώ καί ζήσε νά μή σέ
θέλω. (Γ ι’ αύτούς πού νοιώθουν τήν άξια
κάποιου άντικειμένου δταν τδ χάσουν μο
νάχα) .

ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ

ΤΡΟΧΑΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μ Η Ν Ο Σ Μ Α Γ Ο Υ 1 97 4
Ό 5oc μήν του τρέχ. έτους έληΕε. Ό
έτήσιος δείκτης άτυχημάτων καθημερι
νής ένημερώοεως τήν τελευταίαν ήμε
ρον τού μηνός αύτοϋ παρουσίαζε τά
έΕής:

ΝΕΚΡΟΙ:
ΤΡΑΓΜΑΤΙΑΙ:

60
2.250

Ό θλιβερός απολογισμός αίματος εις
τόν Μολώχ τής ασφάλτου τού παρελ
θόντος μηνός έχει ώς έΕής:

Σύνολον
»
»
»
»

τρσχ. άτυχημάτων:
παθόντων
νεκρών:
βαρέω; τραυματιών:
έλαφρώ;
»

487
603
12
57
534

Ύπεσχέθημεν άλλωστε εις τούς όναγνώστας τοϋ περιοδικού, ότι θά τούς έ·
νημερώνωμεν περί των τροχαίων ατυ
χημάτων τής Πρωτευούσης. Παραθέτομεν τόν μακάβριον κατάλογον των νε
κρών τού παρελθόντος μηνός Μαΐου.

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κων)νο; τού Γε
ωργίου, έτών 85, έπιβάτης.
2. ΛΙΓΝΟΣ Νικόλαος τοΰ Στυλιανού,
έτών 3, όδηγδς παιδικού ποδηλάτου.
3. ΚΟΓΤΙΒΑΣ Σταύρος τού Άθαναοίου,
4. ΦΟΝΙΑΣ Γεώργιος τού θεοδώρου,
έτών 75, πεζός.
5. ΦΩΣΚΟΛΟΓ Ειρήνη τού Κων)νου, έ
τών 64, πεζή.
6. ΚΑΛΙΑΜΒΑΚΟΣ Γεώργιος τοΰ Βααιλείου, έτών 52, πεζός.
7. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΗΣ Φίλιππος του
Χατζηιωάννου, έτών 55, έπιβάτης.

8. ΔΑΡΙΒΑΚΗΣ Σπυρίδων τού ’Εμμα
νουήλ, έτών 78, πεζός.
9. ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΔΟΓ
ή
ΣΙΙΗΛΙΩ’ΓΗ
’Ελπίς τού Κων)νου, έτών 17, έπιβάτις.
10. ΠΑΡΑΣΚΕΓΟΓΔΙΙΣ
Ιωάννης τού
’Ιγνατίου, έτών 29, δδηγός.
11. ΣΙΒΙΛΛΑΣ Ερρίκος τοΰ Λεωνίδου,
έτών 73, πεζός.
12. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Παντελής του Γεωρ
γίου, έτών 55, πεζός.
Ό πίναΕ των νεκρών παρουσιάΖετοι
ηύΕημένος κατά τέοσαρες (4) νεκρούς
έναντι τών 8 τοΰ παρελθόντος μηνός
Απριλίου. Έ Ε άλλου έκ τών νεκρών 7
ήσον πεΖοί, 3 έπιβάται καί ένας οδηγός
παιδικού ποδηλάτου, ηλικίας 3 έτών, ό
όποιος έπαιΖε μή επιτηρούμενος έπαρκώς έπί τού πεζοδρομίου μέ αποτέλεσμα
νά εύρεθή αίφνης κάτωθι ένός βαρέως
οχήματος καί νά χάση τήν Ζωήν του, τής
όποιας μόλις έπρόφθααε νά διανύση 3
έτη.
Ή Τροχαία Αθηνών παρακολουθεί έπισταμένως τά στατιστικά στοιχεία τών
τροχαίων άτυχημάτων καί λαμβάνει τ'
άνογκαία μέτρα πρός μείωσιν τής άδι
κα ιολογήτου αιμορραγίας τών οδών.
Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε ΙΑ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Κ Η Σ
Δ ΙΑ Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Η Σ Ε Ω Σ Υ Π Ο Τ Η Σ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ Α Θ Η Ν Ω Ν
Ή Αστυνομία Πόλεων, ή όποια έπί
53 έτη προσφέρει κατά κοινήν άναγνώρισιν άνεκτιιμήτους ύπηρεσίας εις τό
Ελληνικόν "Εθνος, δέν ήτο δυνατόν νά
μείνη ασυγκίνητος πρό τού δράματος

’Αξιωματικό; τή ; Τροχαία; ’Αθηνών, δμιλών έπί θεμάτων κυκλοφοριακής άγωγής.
εί; τήν Σχολήν Ιίοπτική; - Ραπτική; τοΰ Ο.Α.Ε.Δ.

τών τροχαίων άτυχημάτων. Τά άλλως
πως καλούμενα αύτοκινητιστικά δυστυ
χήματα άποτελούν τήν σύγχρονον πλη
γήν τών τεχνικώς προηγμένων κοινωνι
ών.
Ή στατιστική εις παγκόσμιον κλίμα
κα άποδεικνύει άτι τήν εύθύνην διά τά
τροχαία άτυχήματα φέρει ό παράγων
άνθρωπος (πεΖός - οδηγός) εις συντρι
πτικόν
ποσοστόν 80% έως καί 92%.
Καί τούτο, διότι έλλείπει ή κυκλοφοριακή συνείδησις, ή όποια είναι τέκνον
τής κυκλοφοριακής άγωγής.
Τό Άρχηγεϊον τοϋ
Σώματος κατά
καιρούς δίδει τάς δεούσας
έντολάς
πρός λήψιν όλων τών μέτρων έκείνων
τά όποια άποτελούν προϋπόθεσιν μειώσεως τών τροχαίων άτυχημάτων. Ή Τρο
χαία Αθηνών, μία τών βασικωτέρων ύπηρεσιών τής Αστυνομίας, δέν έφείσθη
κόπων καί θυσιών προκειμένου νά ύλοποιήση τάς έντολάς τοϋ Αρχηγού τού
Αστυνομικού Σώματος. "Ελαβε όλα τό
μέτρα ποτάΕεως τών άουνειδήτων έκεί
νων όδηγών, οί όποιοι κατά τρόπον άσύνετον καί περιέργως έγκληματικόν κα
ταστρατηγούν τούς κανόνας τού Κ Ο Κ ,
οί όποιοι τηρούμενοι πιστώς έΕασφαλίΖουν ταχεϊαν, άνετον καί προπαντός όκίνδυνον κυκλοφορίαν.
Παραλλήλους πρός τόν αύστηρόν τροχονομικσν
έλεγχον, τόν
έφοδιασμόν
τών υπηρεσιών τροχαίας
διά συγχρό
νων τεχνικών μέσων, τήν μέριμναν διά
τήν καλήν συντήρησιν τού οδικού δι
κτύου τής χώρος, πρωταρχικόν παρά
γοντα μειώσεως τών τροχαίων άτυχη
μάτων αποτελεί ή ένημέρωσις τών χρησιμοποιούντων τάς οδούς. ΔΓ όλων τών
μέσων ένημερώοεως τοϋ κοινού κατα
βάλλεται
προσπάθεια
κυκλοφοριακής
διαπαιδαγωγήσεως ούτοΰ. Παρά τά άντιθέτως λεγάμενα, όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι καί έν τή χώρα μας έπήλθεν ύπολογήσιμος βελτίωσις τής κυκλοφοριακής άγωγής.
Ή Τροχαία Αθηνών ρίπτει κυρίως
τό βάρος εις τήν κυκλοφοριακήν άγωγήν τών νέων. Οί νέοι, ή έλπίς αΰτη
τής αύριον, πρέπει πάση θυσία νά γί
νουν καλλίτεροι πεΖοί καί όδηγοί. Τού
το έχων ώς στόχον ό κ. Διοικητής τής
Τροχαίας Αθηνών
διά τού Γραφείου
Δημοσίων
Σχέσεων, έπραγματοποίησε
σειράν άμιλιών. Μετά συγχρόνου προ
βολής διαφανειών καί
κινηματογραφι
κών ταινιών εις διάφορα σχολεία καί
κυρίως εις τάς Σχολάς τοϋ 'Οργανι
σμού άπασχαλήσεως Εργατικού Δυνα
μικού. Έ ν συνόλω έπραγματοποιήθησαν
30 τοιαΰται συγκεντρώσεις.
Ποντού τό συνεργεϊον τής Τροχαίας
Αθηνών έγένετο εύμενώς δεκτόν. Θά
ήτο παράλειψις, έάν δέν άνεφέρετο ένταύθα καί ή πρόθυμος συμπαράστασις
τοΰ κινηματογραφικού συνεργείου τού
Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων.
Ή προσπάθεια αΰτη μετ' ιδιαιτέρας
συγκινήσεως ποροκολουθεϊται ύπό τού
κοινού, διότι αποβλέπει εις τήν σωτη
ρίαν τής ανθρώπινης Ζωής καί τήν περιφρούρησιν τής σωματικής άκεραιότητος όλων μας άπό τήν σύγχρονον μά
στιγα, τό «τροχαϊον άτύχημα».
ΑΘΑΝ. I. Κ Α Ρ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ
Ύπαστυνόμος Α '
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£Υέα ιώ ν £ χ ο ^ ώ ν \ Ή σ ζ ν ν ο μ ί α ς cJ l o j e w v
Ά πό 17—22 Μαΐου οί Δόκιμοι 'Γπαρχιφύλακες μετά τού Διευθυντοΰ των ’Α
στυνομικών Σχολών, ΆστυνομικοΟ Διευθυντοδ Α ' κ. Παπαχρίστου Ίωάννου καί
’Αξιωματικούς έκπαιδευτάς των, έπραγματοποίηααν τήν έκ τού προγράμματος έκπαιδεύσεώς των προβλεπομένην έκπαιδευτικήν καί ψυχαγωγικήν έκδρομήν εις
"Αγιον 'Ορος.
Κατόπιν πολλών φροντίδων τού Διοικητοδ καί τών ’Αξιωματικών τής Σχολής καί
τής προθυμίας τής Ίερ ά ς Κοινότητος νά
δεχθή καί φιλοξενήση τούς μαθητάς μέ άρίστας προϋποθέσεις, τήν 07.30' ώραν τής
17.5.74 δύο πολυτελή πούλμαν ξεκινούσαν
άπό τήν Σχολήν διά νά μάς μεταφέρουν
ευλαβείς προσκυνητάς εις τήν Χερσόνησον
τού 'Αθω, προκειμένου νά γνωρίοωμεν τήν
Ίεράν παρακαταθήκην τής Χριστιανικής
θρησκείας.
Τήν 19.5.74 καί περί ώραν 09.05' διελθόντες τόν Πολύγυρον, τό Παλαιόκαστρον
καί έν μέσφ καταφύτων καί έκτεταμένων
δασών όξυάς, πεύκης καί άλλων δένδρων
φθάνομεν εις Ούρανόπαλιν.
Έπιβιβαζόμεθα τριών πλοιαρίων καί άναχωρούμεν, άνυπομσνοΰντες νά φθάσωμεν
είς τόν αντικειμενικόν μας σκοπόν. Μετ’
όλίγον, διερχόμεθα τά δρια τού Ά γιου
Όρους καί τής λοιπής Ε λλάδος καί παραπλέοντες τήν Ίεράν Χερσόνησον άντικρύζομεν τό κτιριακόν συγκρότημα τής
Μονής ΖΩΓΡΑΦΟΓ έντός καταφύτου τοπίου

κειμένου μακράν κάπως τής θαλάσσης. *0
καιρός είναι βροχερός 8ι’ δ καί παρακάμτομεν τήν Ίεράν ταύτην Μονήν ώς καί τήν
Μονή ΚΩιΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΓ διά νά άποβιβασώμεν είς τήν παραλιακώς εύρισκομένην
μονήν ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΓ.
Τήν 12.25' ώραν δ ήγούμενος τής μο
νής μετά τών μοναχών μάς άναμένουν καί
μέ προθυμίαν καί καλωσύνην περισσήν μάς
φιλοξενούν. Ό προηγούμενος τής Μονής
Παγκράτιος μάς ξεναγή διά νά έκπλαγώμεν έκ τού πλούτου τών κειμηλίων καί
τών τοιχογραφιών τής Μονής, μεταξύ τών
όποιων καί ή εΐκών τής Παναγίας τής Ι’οργοεπηκόου, ή όποία είναι θαυματουργός.
Μετ’ όλίγον άναχωροΰμεν καί διά τών
πλοιαρίων πλέοντες τά γαλανά νερά τού
Αιγαίου καί έκθαμβοι έκ τής ομορφιάς τού
τοπίου διά νά ωθάσωμεν τήν 13.45' ώραν
είς τήν Μονήν ΑΓΙΟΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
παρακάμπτοντες τήν Μονήν ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.
Καί έδώ νέα έκπληξις' ό ήγούμενος τής
Μονής Γαβριήλ μετά τών λοιπών μονα
χών μάς άναμένουν. Ό μοναχός Βασίλειος
δ μόνος "Ελλην, καθ’ δσον ή Μονή τυγχά
νει Ρωσσική, μάς ξεναγεί διά νά γνωρίσωμεν τά άφθάστου μεγαλείου κειμήλια
τής Μονής, τάς Αγιογραφίας καί τά "Αγια
λείψανα. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν μάς προξένησεν ή θέα καί δ ήχος τής μεγάλης
καμπάνας τής Μονής, τό βάρος τής δποίας
Ανέρχεται είς 13 τόννους.

Ή πλήρης τοιχογραφιών τράπεζα τής
Μονής μάς υποδέχεται καί γευματίζομεν,
διά νά άναχωρήσωμεν τήν 15.20' ώραν
καί τήν 16ην ώραν παραπλέοντες τάς Μονάς ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΓ καί ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕ
ΤΡΑΣ, άφικνούμεθα είς τήν Μονήν ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ. ’Εδώ τό ήμισυ τών μαθητών μέ
έπικεφαλής τόν Κοσμήτορα τής Σχολής,
Αστυνόμον Β ' κ. Κόκκινον Γεώρ., παρέμειναν πρός διανυκτέρευσιν, οι δέ λοιποί
συνεχίζοντες άφικνούμεθα καί διανυκτερεΰομεν είς τήν Μονήν ΔΙΟΝΓΣΙΟΓ. Είς τήν
Μονήν ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ τούς μαθητάς ύποδέχονται καί φιλοξενούν οί μοναχοί μέ τόν
καθηγούμενον τής Μονής Διονύσιον Γρηγοριάτην είς δέ τήν Μονήν ΔΙΟΝΓΣΙΟΓ
δ ήγούμενος Γαβριήλ μετά τών λοιπών
μοναχών.
Ή φροντίς τών μοναχών άμφοτέρων
τών μονών διά τούς μαθητάς καί ή φιλοξενεία τους μάς αυγκινούν. Έκκληαιάσθημεν καί τήν έπαμένην 20.5.74 συναντηθεΐσαι αί δμάδες τήν 10.45' ώραν συνεχίζομεν τόν πλούν πρός τήν Μονήν ΜΕΓΙ
ΣΤΗ ΛΑΓΡΑΣ είς τήν όποιαν φθάνομεν
περί τήν 12.50' ώραν, διερχόμενοι καί άποθαυμάζοντες έκ τού μακρόθεν τήν Μο
νήν τού ΑΓΙΟΓ ΠΑΓΛΟΓ. Είς τήν ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΛΑΓΡΑΝ μάς υποδέχεται δ πρώτος
έπίτροπος Βενιαμίν Λαυριώτης μετά τών
λοιπών μοναχών. Μεταξύ τών πλουσίων
κειμηλίων τής Μονής εύρίσκονται ή ιδιό
χειρος διαθήκη τού Ά γιου ’Αθανασίου, τά

Ό μ άς Εκδρομέων Δοκίμων Ύπαρχιφυλάκων, μετά του Διοικητοΰ τών ’Αστυνομικών Σχολών κ.
Παπαχρήστου καί ’Αξιωματικών, είς τήν Μονήν Διονυσίου. Ό Ιερωμένος, είναι δ ήγούμενος τής
Ίεράς Μονής Γαβριήλ, δστις, ώς καί οί τών υπολοίπων Μονών, ΰπεδέχθησαν μέ έγκαρδιότητα
καί έφιλοξένησαν τούς έκδρομεΐς Αστυνομικούς .

πρακτικά των Ιπτά Οικουμενικών Συνό
δων, Βιβλιοθήκη 24.000 τόμων, πατριαρ
χικοί ράβδοι, θώραξ τών Σαρακηνών, λάφυρον έκ Κρήτης, καί πλεΐατα άλλα άμυθήτου άξίας καί άφθάστου τέχνης κειμή
λια.
Μετά τό γε&μ,α, τό δποϊον μάς προσέφερον μέ Χριστιανικήν άγάπην οί μοναχοί
τής Μονής, άναχωροΰμεν διά νά άφιχθώμεν εις τήν Μονήν τοΰ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΓ τήν
17.40' ώραν τής αυτής, παραπλέοντες
τάς μονάς ΚΑΡΑΚΑΛΟΓ, ΙΒΗΡΩΝ, ΣΤ ΑΓ
ΡΟΝ! ΚΗ'ΓΑ,
ΙΙΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ. Εις
τήν Μονήν ΒΑΤΟΙ1ΕΔΙΟΓ παρέμεινεν
πρός διανυκτέρευσιν τό ήμισυ τών δοκίμων
οί δέ ύπόλοιποι έφιλοξενήθηααν εις τήν
Μονήν ΧΙΛΙΑΝΔΡ10Γ.
Είς τήν Μονήν Βατοπεδίου νέα έκπληξις. Ή τριμελής έπιτροπή τού ναοϋ μετά
τών λοιπών μοναχών μάς άνέμενε καί 6
προηγούμενος Άθηναγόρας Δίκαιος Βατοπεδινός μάς ξεναγεί. Τήν Ίεράν Μονήν
κσσμοϋν μεταξύ τών άλλων άραβουργήματα,
λείψανα 'Αγίων, τοιχογρκφίχι τού 14ου
αίώνος τής Μακεδονικής Σχολής. Ή μέ
ριμνα τών μοναχών καθιστά άνετον τήν
έκεί παραμονήν μας καί τήν 7.30' ώραν
τής έπομένης 21.5.74 άναχωροΰμεν διά
τήν Μονήν ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΓ είς τήν δποίκν
άφικνούμεθα τήν 8.20' ώραν διερχόμενοι
τήν Μονήν ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΓ. Ό προηγούμε
νος Νικάνωρ καί δ Μοναχός Συμεών μετά
τών λοιπών μοναχών μάς υποδέχονται μέ
πολλήν καλωσόνην. Ό άποθηκάριος τής
Μονής Μοναχός Χρυσόστομο* καίτοι .Νότι
ος Σέρβος τήν καταγωγήν (καθ’ δσον ή
μονή τυγχάνει Σέρβική) μάς ξενάγησεν
είς άπταιστον Ε λληνικήν διά νά άποθαυμάσωμεν τούς θησαυρούς τής μονής μετα
ξύ τών όποιων καί ή θαυματουργός είκών
τής Παναγίας τής Τριχερούσας, αί τοιχογραφίαι τής Μακεδονικής Σχολής τού
ΙΙανσελήνου, τά χρυσόβουλα, τά μολυβδόδουλα, τά κηρόβουλα, τά φιρμάνια καί έ
να πλήθος άμυθήτου αξίας κειμηλίων. Με
τά τό πέρας τής ξεναγήσεώς μας έπιβιβασθέντες τών πλοιαρίων άφίχθημεν είς τήν
Ίερισσόν καί έκεΐθεν διά τών αύτοκινήτων
είς Σταυρόν, Λαγκαδά καί τέλος είς Θεσ
σαλονίκην. Τήν έπομένην 22.6.74, άκολουθούντες τό ταξίδι τής επιστροφής, έπεακέφθημεν τό κάστρον τής ’Οργιάς καί
τά χωριά τοΰ Πηλίου, τό φυσικόν μεγαλεΐον τοΰ όποιου μάς έγοήτευσε καί περί
τήν 22αν ώραν άφίχθημεν είς τήν Σχολήν.
Ό σκοπός τής έκδοομής έξεπληρώθη
χάρις είς τήν άρτίαν όργάνωσίν της, αλ
λά καί είς τήν προθυμίαν τής ίεράς κοινότητος τοΰ Α γίου "Ορους, ή όποια ένέκρι-

νε τήν έκδρομήν μας, καί τών Η γουμέ
νων καί Μοναχών, άπασών τών μονών,
τάς όποιας έπεσκέφθημεν, δι’ δ καί ή Διοίκησις τής Σχολής άπηύθυνε πρός άπαντας θερμάς εύχαριστίας.
Λ
Tac άπογευματινάς ώρας τής 7.6.74,
έπεσκέιρθη καί έπεθεώρηοε τάς Σχολάς
Ύπαστυνόμων καί
Ύπαρχιφυλάκων ό
Ύπαρχηγός του 'Αστυνομικού Σώματος
κ. Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α Σ Βασίλειος. Τόν κ. Ύπαρχηγόν ύπεδέχθη καί ενημέρωσε περί
τής εύρυθμου λειτουργίας τών Σχολών
ό Διοικητής τών 'Αστυνομικών Σχολών,
Άστυν. Δ/ντής Α ' κ. Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ
Ιωάννης. Εν συνεχεία, ό κ. Ύπαρχη
γός παρέστη είς συγκέντρωσιν τών Α 
ξιωματικών, καθ' ήν προετάθησαν καί
συνεΖητήθησαν θέματα
άφορώντα τήν
άρτίαν έκπαίδευσιν τών νέων στελεχών
τού Αστυνομικού Σώματος.
*
**
Από 18ης - 20ης ώρας τής 30.5.74,
προσελθών είς τήν Δ/νσιν τών Αστυνο
μικών Σχολών ό
'Υποδιευθυντής τής
Αστυνομικής Δ/νσεως Αθηνών, Αστυ
νομικός Δ/ντής Α ' κ. Λ Α Δ ΙΑ Σ Κων
σταντίνος, ώμίλησεν είς τούς δοκίμους
Ύπαστυνόμους καί Ύπαρχιφύλοκας μέ
θέμα: «Τά ναρκωτικά».
Ό κ. Δ/ντής, μετεκπαιδευθείς έπί θε
μάτων ναρκωτικών είς τό τμήμα ναρ
κωτικών τοΰ Ο.Η.Ε., άνέπτυξε διά τής
έμπεριστατωμένης ομιλίας του τούς κοι
νωνικούς κινδύνους, ίδια τών νέων, έκ
τής χρήσεως τών δηλητηριωδών αύτών
ούσιών καί πρός καλλπέραν άιρομοίωσιν
τοΰ άντικειμένου ύπό τοΰ άκροατηρίου
προέβαλε SLIDES.
*
**
Τήν 10ην ώραν τής 15.6.74 έπεσκέφθη καί έπεθεώρηοε τήν Σχολήν Αστυ
φυλάκων ό Ύπαρχηγός τοΰ Αστυνομι
κού Σώματος κ. Τ Σ Α Β Ε Λ Λ Α Σ Βασίλει
ος. Τόν κ. Ύπορχηγόν ύπεδέχθησαν ό
Διευθυντής τής Δ/νσεως Αστυνομικών
Σχολών, Αστυν. Δ/ντής Α ' κ. ΠΑΠΑΧ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Ιωάννης, μετά τοΰ Διοικητού τής
Σχολής, 'Αστυνόμου Α ' κ.
Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Κ Η Μιχαήλ, παρισταμένων
καί τών λοιπών Αξιωματικών έκπαιδευτών.
Απευθυνόμενος πρός τούς Δοκίμους
Αστυφύλακας τοΰ 248ου Εκπαιδευτι
κού Τμήματος, ό κ. Ύπαρχηγός είπε με
ταξύ άλλων καί τά όκόλουθα:

«Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Νέοι Δόκιμοι ’Αστυφύλακες, άπό τής ίδρύ-

σεώς του, τό έτος 1921, μέχρι σήμερον,
δέν έκινήθη άκόπως καί άνεμποδίστως έν
μέσφ λεωφόρων. Τά πρώτα του βήματα
έσημειώθησαν έπί δυσβάτων άτραπών καί
άπροσίτων στενωπών, τάς όποιας χάρις
είς τήν ύπομονήν, τήν έργατικότητα, τήν
πίστιν, τόν ήρω'Οαμόν, τήν αΰταπάρνησιν
καί τήν αύτσθυσίαν τών μελών του διήνοιξε μικρόν καί κατ’ όλίγον καί μετέβαλεν
ήδη είς λεωφόρους, διά νά δυνάμεθα ήμεΐς οί έπιγενόμενοι νά πορευώμεθα άκινδύνως καί δπερηφάνως.
Ή άνκπεπταμένη σημαία τής έθνικής
καί κοινωνικής δράσεως τοΰ Σώματος τής
’Αστυνομίας Πόλεων, ίσταμένη πάντοτε ύψηλά, πρέπει νά μκγνητίζη καί γαλβανίζη
τόν νοΰν καί τήν ψυχήν σας έν έπιγνώαει
δτι αποτελείτε τό έλπιδοφόρον μέλλον
του.
Ώ ς άσπίδα σας πρέπει νά έχετε νέοι
Δόκιμοι ’Αστυφύλακες, τό ύψηλδν αίσθημα
εύθύνης καί δικαιοσύνης, τήν εύγένειαν,
τήν μετριοφροσύνην, τήν μετοιοπάθειαν,
τήν ειλικρίνειαν, τήν έντιμότητα καί τήν
άγάπη πρός τόν πολίτην καί ώς δ ό ρ υ τήν
έργατικότητα, τήν εύσυνειδησίαν, τήν π ει
θαρχίαν, τήν συνοδελφικήν άγάπην καί
άλληλεγγύην καί προπαντός τήν άταλάντευτον καί μέχρις αυτοθυσίας πίστιν είς τά
'Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τά όποια άποτελοΰν τόν τηλαυγή φάρον καί τό θε
μέλιον τού πολιτισμού τής έλευθέρας άνθρωπότητος, δι’ ήν τόν μέγιστον τών κιν
δύνων αποτελεί ό κομμουνισμός καί δ άνκρχισμός.
Αί προϋποθέσεις διά τήν ασφαλή καί
καρποφόρον πορείαν τοΰ Σώματος καί τών
μελών του είναι εύοίωνοι.
Αί ένοπλοι Δυνάμεις τοΰ "Εθνους, αΐτινες καί έχουν τήν ευθύνην διακυβερνήσεως
τής Χώρας άπό τής Έπαναατάσεως τής 21.
4.1967, αποτελούν τήν καλλιτέραν έγγύησιν.
’Οφείλετε νά καλλιεργήσετε είς τό έπακρον τήν αρετήν τής σεμνότητος καί κοσμιότητος καί νά καταστήτε φιλομαθείς,
φίλεργοι καί θαρραλέοι.
Άγωνισθήτε άόκνως διά τήν κατάκτησιν
τής προσωπικής σας έπιτυχίας, τήν άνύψωσιν τοΰ Σώματος καί τήν έκπλήρωσιν
τής ’Εθνικής καί κοινωνικής σας άποστολής.
’Εκ μέρους τοΰ κυρίου ’Αρχηγού τοΰ Σώ
ματος καί έμοΰ προσωπικώς, εύχομαι πρός
δλους σας καλήν έπίδοσιν είς τά μαθήματά σας καί πάσαν εύδοκίμησιν».
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΑΑΜΑΝΟΣ
'Τπαστυνόμος Α'

'£Κ ορδή όιαωαιόαχώχησις ζών νέων σζόχος ζής
'έΤΙσζννομικής Τηενδύνσεως έΤΐαζρών
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ
Διευθυντής κ. έντελώς πέραν τοΰ ύπηρεοιακοΰ καθή"Αγγελος Ντόντος, είς τό πλαί- κοντος, συμβάλη θετικώς είς τήν πρασιον τών προσπαθειών του όπως άνυ- γμότωσιν ύψηλών Εθνικών στόχων,
ψώοη έτι περαιτέρω τό
γόητρον τοΰ ριψεν, άφ' ής έτοποθετήθη είς τήν Ά Άστυνομικοΰ Σώματος, πρός δέ, όπως, στυνομικήν Διεύθυνσιν Ποτρών, τήν ί-

Ο

δέαν συναγερμού διά τήν προσέγγισιν
καί καταβολήν προσπάθειας ορθής διαέρ- παιδαγωγήσεως τής Ελληνικής Νεότητος, θεωρών τούτην ώς μέγιστον έθνικόν κεφόλαιον.

"Οντως, ό σπόρος έβλάοτηοε καί οί
οικείοι Σύλλογοι Γονέων — Κηδεμόνων
των Γυμνασίων τής
Πόλεως, υίοθετήσαντες τήν ώραίαν ιδέαν, έκήρυΕαν
«Συναγερμόν διό τήν Νεότητα».
Ως
πρώτη έκδήλωοις ύπήρΕεν ή πραγματοποιηθεϊσα, τήν έσπερον τής 22.5.1974,
εις τήν μεγαλυτέραν τών αιθουσών τής
Πόλεως, διόλεΕις τού κ. 'Αστυνομικού
Διευθυντοϋ Πατρών μέ θέμα «Συναγερ
μός διό τήν νεότητα».
Τό διάγραμμα τής έΕαιρέτου διαλέΕεως τού κ. Ντόντου, γενομένης δέ άπό
στήθους, μετά έκλησσούσης γλαφυρότητος, ύπήρΕε τό ακόλουθον: 1) Ή Α
στυνομία Πόλεων καί δυνατότητες συμ
βολής εις τήν ορθήν διαπαιδαγώγησιν
τών νέων, 2) Τί έννοοϋμεν ύπό τόν ό
ρον Νέοι, 3) Τί άποτελεϊ ή Νεότης διά
τό Έθνος, 4) Ποια ή ένεστώσα Ελληνι
κή προγματικότης (Έγκληματικότης —
Ναρκωτικά — Άνησυχίαι μολύνοεως ψυχι
κής έκ τών Τουριστών), 5) Σύγκρισις
π,ρός άλλοεθνεϊς Νεολαίας, 6) Δυνά
μεις έπιδρώσαι έπί τήν διαμόρφωσιν χαρακτήρος — προσωπικότητος, 7) Υπεύ
θυνοι: Γονείς — Διδάσκαλοι — Πολι
τεία — Κοινωνία, 8) Κίνδυνοι: Σωματικοί — Ψυχικοί — Πνευματικοί — Διάστασις — Πόλεμος Γενεών, 9) Τακτι
κή — Στρατηγική προσεγγίσεως — Καθοδηγήσεως τών Νέων, 10) Συμπέρα
σμα: Χρέος Γονέων (Εύγονία - Σχολή
Γονέων) — Διδασκάλων — Πολιτείας
—
Ιδανικά. Παράδειγμα. 11) Σχεδίασις — προγραμματισμός — Καθορισμός
στόχων καί 12) Προσκλητήριον — Θε
ρινή προσέγγισις.
Ή διάλεΕις ύπήρΕεν όνευ προηγου
μένου έπι,τυχής τόσον έΕ έπόψεως πυ
κνού καί ύψηλής πνευματικής στάθμης
άκροατηρίου, όσον καί έΕ έπόψεως δη
μιουργίας ουσιαστικής αίοθήσεως συναφώς πρός τε τό θιγέν θέμα καί τήν
όνύψωσιν τού γοήτρου τού Αστυνομι
κού Σώματος, όπερ διά τής ύπό τού κ.
Ντόντου άνσληφθείσης πρωτοβουλίας
καί προσπάθειας παρουσίασεν εις τό εύρύ κοινόν τό πάθος του καί τήν λα
τρείαν του πρός τήν Ελληνικήν Νεό
τητα.
Εις τήν πρωτοβουλίαν τού κ. Δ)ντοϋ,
έδωσεν ιδιαιτέραν προβολήν σύμπας, ό
τύπος τών Πατρών, έκ τού όποιου έλλείψει χώρου, παραθέτομεν μικρά μό
νον άποσπόσματα.
Έφημερίς « Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΠΑΤ Ρ Ω Ν » τής 23.5.74 καί τής 25.5.74:

Ή αίθουσα τής «Διακιδείου» είχε καχακλυσθή κυριολεκχικώς δχι μόνον άπό γο
νείς καί κηδεμόνας, άπό χόν έκπαιδευχικόν κόσμον, άλλά καί κυρίως άπό. νέους,
σπουδασχάς καί άπό χόν κόσμον χών γραμ
μάτων καί χοδ πνεύματος, δ δποίος προθύμως διεδήλωσε χό «παρών» χου εις χήν
καχαίαλλομένην προσπάθειαν, ήχις ίχ ε ι
χεθή Οπό χήν αιγίδα χοΟ Νομάρχου Ά χ α ΐας, κ. ’Ιωάν. Πάλλη.
Μεχά χόν πρόλογον καί χήν παρουσίασιν
χής άρχομένης «έκστραχείας» υπέρ χών
νέων άπό χόν πρόεδρον χοΟ Συλλόγου Γο

νέων κ. Ί ω . Ρηγόπουλαν, έκήρυξεν έπισήμως χήν έναρξιν χοΰ συναγερμοθ δΓ έμπνευομένης Ομιλίας χου δ κ. Νομάρχης,
δσχις καί παρουσίασε χόν έπίαημον δμι*
ληχήν χής βραδιάς κ. "Αγγελον Νχόνχον.
Ό κ. ΝχόνΧος, άναπχΰσσων χό θέμα χου
«Συναγεραός διά χούς νέους», προεκάλεσεν ένα άληθή συναγερμόν ψυχών δπέρ τών
νέων μας, οί όποιοι έν πολλοΐς είναι οί
«παρεξηγημένοι» καί έχουν άφεθή άκαθοδήγηχοι είς χάς άνησυχίας χων.
Βαθύς διανοηχής, άλλά καί έπαγωγός
ώς Ομιλητής, δ κ. Νχόνχος, είς χήν άνάπχυξι χοΰ θέμαχός χου άνέχαμεν είς βά
θος χήν ψυχολογία καί χίς δημιουργικές
ανησυχίες χών νέων μας, καθώς καί χίς
συνθήκες κάχω άπό χίς δποίες έξελίσσεχαι ή πορεία χων διά χήν καχάκχησιν χοΟ
μέλλονχος.
Έχόνισεν ίδιαιχέρως δέ δχι
πρέπει νά εΐμεθα υπερήφανοι διά χήν Ε λ 
ληνικήν νεολαίαν καί χάς άνησυχίας χης.
Περαιχέρω, δ διακεκριμένος δμιληχής,
άνεφέρθη είς χήν εύθύνην γονέων, σχο
λείων, εκκλησίας καί κοινωνίας καί διέ
γραψε χό χρέος άμεσου προσεγγίσεως χών
νέων μας, καχαινοήοεως χής ψυχολογίας
χων καί ύποβοηθήσεώς χων είς χάς άνη
συχίας χων διά χόν όρθόν προσαναχολισμόν
είς χήν πορείαν χων διά χήν αδριον.
Ό ρόλος χοΟ ’Αστυνομικού είναι ρόλος
0πηρέχου τοδ ΛαοΟ' άλλά έν χαυχφ καί
παιδαγωγοδ. Μέ αύχό ακριβώς χό «πι
στεύω», χό δποϊον διεκήρυξε καχά χήν
πρόσφαχον Ομιλίαν χου είς τήν «Διακίδειον» ό άστυνομικός διευθυντής κ. "Αγ
γελος Ντόντος, κατά γενικήν Ομολογίαν,
στάθηκε άπό χοΟ βήματος ένας άληθινός,
ένας άξιος παιδαγωγός.
ΤΗχο χό «πι
στεύω» του είς τήν πράξιν. Καί δΓ αύχό,
κηρύσσων χόν συναγερμόν πρός προστασίαν
καί Οποβοήθησιν τών νέων μας, ήχμαλώτιοε μέ τήν πρός πάσαν κατεύθυνσιν άλήθειαν καί έγοήτευσε μέ τήν κρυσταλλίνην
διαύγειαν χών σκέψεών του.
Μέ αύχήν τήν άληθινήν, χήν ώραίαν,
άλλά καί δυναμικήν πνευματικήν παρουσί
αν του, δ κ. "Αγγελος Ντόντος δικαίως
κατέκχησε τήν βαθυχάτην έκχίμησιν δχι
μόνον τών γονέων, άλλά δλοκλήρου τής
πατραϊκής Κοινωνίας. ΔΓ αύχό καί θέλομεν νά πισχεύωμεν, δχι δέν θά άρνηθή νά
έπωμισθή εύρυχέρας εύθύνας, ώς πρός ένα
σωστόν προγραμματισμόν καί μεθόδευσιν
τοδ συναγερμοθ «θωρακίσεως καί ύποβοηθήσεως τής νεολαίας μας», χήν έναρξιν
τοδ δποίου, μέ πραγματικά ένθεον ζήλο»/
καί παλμόν, έκήρυξε, προλογίζων, δ νο
μάρχης Ά χα ία ς, κ. Ί ω . ΓΙάλλης, θέτων
Οπό τήν θερμουργόν αιγίδα χου τήν ώραί
αν πρωτοβουλίαν χοΟ Συλλόγου Γονέων καί
Κηδεμόνων χοΟ Γ ' Γυμνασίου θηλέων Πα
τρών. Είς τόν συναγερμόν αυτόν, λοιπόν,
άς στοιχηθώμεν οί πάντες. Είναι έπιταγή
τοδ "Εθνους. Τό έπιτάσσει ή άνάγκη καταξιώσεως τής συνεχείας τής Φυλής».

καί μέ άλλα στοιχεία, ένεποίησε βαθυτάτην ένχόπωσιν.
"Εξ άλλου, χαρακτηριστικόν τοδ ένδια*
φέροντος πού έπροκάλεσεν ή συγκέντρωσις υπήρξε δχι ή αίθουσα ήχο κατάμεστος,
είς δέ χό βάθος αύχής, οί δρθιοι άκροαχαί
ήσαν ώς έπί χό πλεΐσχον νέοι.
Είς τό πλαίσιαν χής έξορμήσεως διά
χήν ήθικήν άνύψωσιν χής νεολαίας, πρό
κειται νά δργανωθοδν καί άλλαι συγκεν
τρώσεις ιδίως γονέων, ένδιαφερομένων νά
συμβάλουν είς τήν εύγενή προσπάθειαν.
Ύπό τού κ. Σταμ. Αλεξίου άπεοτάλη
πρός τόν 'Αστυν. Δ/ντήν κ. Ντόντον καί
όπ' ευκαιρία τής άμιλίας του ή κάτωθι
έπιοτολή:

Κύριε Διευθυνχά,
’Επιτέλους, ήκούσθησαν λόγια, πού τό
σον χά άναζητοθσαν οί γονείς τών παιδιών.
Διά πρώχην φοράν έκπρόσωποι χών ’Αρ
χών ώμίληοαν στήν καρδιά τών γονέων.
"Ηταν καιρός. Δέν θά έπεκταθώ πολύ, ή
άπήχησις ήταν καθολική.
’Εγώ, προσωπικά, σάν γονεύς μαθήτρι
ας τοδ Γ ' Γυμνασίου θηλέων, ήσθάνθην
βαθυχάτην ίκανοποίηαι/ν. ’Επιτρέψαχέ μου
πρός χοδτο νά σάς ευχαριστήσω θερμώς
καί νά σάς συγχαρώ είλικρινώς.
Ή Κοινωνία μας δέν θά δή καλλίτερες
ήμέρες έάν δέν φραντίσωμεν διά τήν πνευ
ματικήν καί ψυχικήν καλλιέργειαν τών
νέων μας. Διά τήν δημιουργίαν τής ιδα
νικής Κοινωνίας, τής Κοινωνίας μέ έμβλη
μα χά τρίπτυχαν Πίστις— Πατρίς—Οικο
γένεια, συμβάλλει περισσότερον ή ’Αγω
γή άπό τόν Νόμον.
Στήν έποχή χοΰ Σόλωνος, ύπήρχαν στήν
’Αθήνα μερικές πολύ πλούσιες κΓ Ισχυ
ρές πολιτικά οικογένειες πού έξεμεταλλεύοντο άσύστολα τόν Οπόλοιπο λαό. "Ο
ταν, λοιπόν, δ Σόλων έπρόκειτο νά φτιά
ξη ώρισμένους νόμους, δ Σκόθης φιλόσο
φος Άνάχαραις, πού βρισκόταν τότε στήν
’Αθήνα, τού είπε.
— Οί νόμοι, πού φτιάχνεις, είναι σάν
τόν ιστό τής άράχνης. θ ά πιάνουν μόνον
τά μικρά έντομα, ένώ δέν θά μπορούν νά
κάνουν τίποτε στά μεγάλα. Σόλων, οί νό
μοι μόνοι τους δέν σώζουν, άν δέν άλλάξη κΓ ή ψυχή τών άνθρώπων.
Ναί, οί Γονείς, τά Σχολεία, ή ’Εκκλη
σία κλπ. πρέπει νά έπιμεληθοδν τής άγωγής τών νέων καί τής πνευματικής καί
ψυχικής καλλιέργειας αύτών, άλλά στήν
προσπάθειάν τους αύχήν πρέπει νά τούς
συμπαρασταθή καί ή Πολιτεία καί δ Τύ
πος. Είναι καιρός πιά, πού πρέπει νά μπή
χαλινός στά διάφορα φθοροποιά καί ψυχοκτόνα έντυπα καί θεάματα, πού τώρα
τελευταίως
έκθέτουν στίς βιχρίνες χίς
πλέον άηδιαστικές εικόνες χοδ σέξ.
Κύριε διεθυντά. Οί γονείς περιμένουν
άπό σάς πολλά. Κτυπήσατε τά ψυχοκχόνα
συνθήματα καί θεάματα, έν χψ μέτρφ βέ
βαια χών δυνατοτήτων σας, καί έσχέ βέ
Έιρημερίς « Η Μ Ε Ρ Α Π Α Τ Ρ Ω Ν » τής βαιος 8xt θά έχετε τήν εύλογίαν τοδ 'Α
23.5.74:
γίου θεοδ καί
τήν εύγνωμοσύνην τών
Ή Ομιλία τού κ. Ντόντου, διανθισμένη γονέων.
Γ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
μέ γνώμας διασήμων άνδρών, μέ άναφοΑστυνόμος Β '
ράς είς έργα τής παγκοσμίου λογοτεχνίας

*&κόρομη τής ^Μηχανοκινήτου '^ϋωοόιευόύνοεως
'cMdnvwv εις έ/Ιε^οωόννησον
Τήν 31η Μαΐου 1ην καί 2αν ‘Ι
ουνίου ύπό τής Μηχονοκινήτου
Ύποδ/νσεως Αθηνών έπραγματοποιήθη τριήμερος εκπαιδευτική
καί ψυχαγωγική εκδρομή άνά τήν
Πελοπόννησον μέ συμμετοχήν άνω
τών όγδοήκοντα ύπαλλήλων, όΕ/
κών καί κατωτέρων τής προαναφερθείοης Υπηρεσίας. Οί έκδροιμεϊς, μέ δύο πολυτελή πούλμαν
άνεχώρησαν τήν 6,30 πρωινήν τής
31ης Μαΐου έκ τού χώρου έΕωθι
τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/νσεως
καί μέ αμείωτο καθ' δλην τήν δια
δρομήν κέφι έπεσκέφθησαν τήν
πρώτη ν ήμέραν άλληλοδιαδόχως
τόν άρχαιολογικόν χώρον τών
Μυκηνών, τό Κεφαλάρι τού "Α ρ 
γους, τό Ναύπλιον ένθα καί έγευμάτισαν, διά νά καταλήΕουν εις
τήν Σπάρτην, εις τήν όποιαν έπεσκέφθησαν τό Μουσεϊον καί τά
άΕιοθέατα τής πόλεως καί έν συ
νεχεία τόν Μυστράν. Τόσον εις
τάς Μυκήνας, όσον καί εις τήν
Σπάρτην καί τόν Μυστράν έγένετο διεΕοδική Εενάγησις έπί τών
άρχαιοτήτων, έκ μέρους άΕ/κοϋ
τής Αστυνομίας Πόλεων. Ή δευτέρα ήμέρα άρχισε μέ έπίσκεψη
στά έΕαίσια σπήλαια του Δυροϋ
Μάνης, οπού οί έπισκέπται άπεθαύμοσαν αύτά τά υπέροχα μνη
μεία τής φύσεως. Περί τήν με
σημβρίαν έφθασαν εις Καλαμά
ταν, διά νά έπισκεφθούν, μετά τό
μεσημβρινό γεύμα, τήν Πύλον καί

τήν Μεθώνην. Τό βράδυ όλοι μα2ύ έγευμάτισαν εις τό έΕοχικόν
κέντρον « Αρχοντικόν» μέ πρωτο
φανές κέφι τό όποιον διετηρήθη
όμείωτον μέχρι τών μικρών νυκτε
ρινών ώρών καί εις τό όποιον έ
διδε τόν τόνον, ό πάντα άκούραστος καί κεφάτος άρχηγός τής
έκδρομής, Αστυνόμος κ. Κεχρής.
Εύχόριστον έκπληΕιν άπετέλεσεν
εις Καλαμάταν ή ουνάντησις τών
έκδρομέων μέ τόν έ.ά. Αστυνό
μον κ. Χειλάν, ό όποιος καί έΕενάγησε τούτους εις τό ιστορικόν
χώρον τού Αλμυρού. Σχετικώς έγραψεν ή έφημερίς « Σ Η Μ Α ΙΑ »
Καλαμάττας τής 4.5.74:

«Τήν παρελθοϋσαν έβδαμάδ-α τό
προσωπικόν τού
Μηχανοκινήτου
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών μέ έπικεφαλής τόν Υποδιοικητήν του ’Α
στυνόμον κ. Κεχρήν έξέδραμεν είς
Μεσσηνίαν καί παρέμεινεν είς Κα
λαμάταν. Οί έκδρομεΐς έπεσκέφθη
σαν ,καί άπέτισαν φόρον τιμής είς
τό Ήρώον τής Βέργας, είς τήν προ
τομήν τοϋ άειμνήστου στρατηγού
Βεντήρη καί είς τήν «Πηγάδα» Μελιγαλά, έπεσκέφθησαν δέ διαφό
ρους άλλους Ιστορικούς και άρχαιολογικους χώρους τής Καλαμάτας
καί τής Μεσσήνης.
Τούς έκδρομεΐς έξενάγησεν 6
συμπολίτης μας έ.ά. ’Αστυνόμος κ.
Νικόλαος Χειλάς».
Ή τρίτη ήμέρα άρχισε μέ έπίσκεψη στήν γνωστή «Πηγάδα»
τοϋ Μελιγαλό, όπου οί αστυνομι

κοί, είς μίαν άτμόσφαιραν δονουμένην άπό έθνικόν παλμόν άπέτι
σαν ύστατον φόρον τιμής, πρός
τά τραγικά θύματα τού έρυθρού ο
λοκληρωτισμού. Μ έ έκπληΕιν καί
όγανόκτησιν όκουσαν άπό τό στό
μα ένός αύτόπτου μάρτυρος, τοϋ
Άρχκρύλακος κ. Παπαδημητρίου,
τό χρονικόν τής σφαγής, τό όποι
ον άπεκάλυψεν ασφαλώς τό άληθινό πρόσωπο τών έθνοπροδοτών
κομμουνιστών.
Ή ταν
άληθινά
συγκινητικό τό φαινόμενο νά
βλέπη κανείς δακρυσμένα μάτια,
όταν μετά ένός λεπτού σιγή έψάλλη ό Εθνικός μας "Υμνος.
Μετά τόν Μελιγαλά καί διά
μέσου τοϋ έΕόχου τοπίου τοϋ
Μεσσηνιακού κόμπου οί εκδρο
μείς έπεσκέφθησαν τήν 'Ολυμ
πίαν, μέ τρίτον σταθμόν τάς
Πάτρας, τήν ώραίαν Πελοποννησισκήν πρωτεύουσαν, γιά νά κα
ταλήΕουν περί τήν 10ην βραδυνήν είς Αθήνας. Οί τριήμερος έκδρσμή τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/
νσεως, τελεία είς όργάνωσιν καί
έκτέλεσιν, έδωκε δι’ άλλην μίαν
φοράν τήν ευκαιρίαν άφ’ ένός μέν
νά διαπιστωθή ή όφελιμότης τοιούτων έκδηλώσεων καί άφ’ έτέρου νά δειχθή ή πειθαρχία, ή άΕιοπρέπεια, ή εύγένεια καί ό πολι
τισμός, ό όποιος διακρίνει τούς άστυνομικούς μας, είς όλας τάς έκδηλώσεις των, ύπηρεσιακάς καί
μή·
Σ.Α

Οί έκδρομεΐς είς τόν χώρον τής «Πηγάδας» τοΰ Μελιγαλά.

'& CO l G l 0 J CL l
Κύριον Σ. Μιχελήν,
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων

'Ενταύθα
Κύριε

Αρχηγέ,

Οί κ.κ. C. van der W alt, Γε
νικός Είσαγγελεύς τής Επαρχίας
τοϋ
Τροσνσδαάλ, ΤαΕίαρχος F,
van Tonder, Γενικός Διευθυντής
Υπηρεσίας ΔιώΕεως καί Ελέγχου
Ναρκωτικών Νοτίου Αφρικής καί
Λοχαγός D. J. van Wyk, Διευθυν
τής Γραφείου ΔιώΕεως καί Ελέγ
χου Ναρκωτικών τής πόλεως Γιοχάννεσμπουργκ, μόλις έπιστρέψαντες εις τάς Υπηρεσίας των, μέ
έπεφόρτισαν δΓ επιστολής των
νά σάς διαβιβάσω, όμοϋ μετά τών
φιλικών των χαιρετισμών, τάς
θερμοτέρας ευχαριστίας των διό
τήν έγκάρδιον υποδοχήν τής ό
ποιας έτυχον έκ μέρους σας κατά
τήν διάρκειαν τής συντόμου διελεύσεώς των έΕ Αθηνών.
'Επιθυμούν περαιτέρω νά σάς
διαβεβαιώσω ότι
έΕετίιμησαν 6λως
ιδιαιτέρως τό
έπιδειχθέν
πνεύμα συνεργασίας όλων τών ύφ'
ύμάς στελεχών, τών όποιων τό
ύψηλόν έπίπεδον ήθους καί έπιστπυονικής καταρτίσεως τούς άφησεν έΕαιρέτους έντυπώσεις.
Δρόττομαι τής ευκαιρίας, ίνα
έκφράσω καί έγώ τάς προσωπι
κός μου εύχαριστίας, τόσον πρός
ύμάς όσον καί πρός όλους τούς
ίκανωτάτους συνεργάτας σας καί
νά σας διαβεβαώσω ότι παρόμοι
οι έπαφαί αποβαίνουν πάντοτε α
μοιβαίους έπακρελεϊς καί συντεί
νουν έτι περαιτέρω εις τήν στενωτέραν συνεργασίαν μεταΕύ τών
άντιοτοίχων Υπηρεσιών τών δύο
Χωρών μας.
Μ έ τούς φιλικωτέρους
χαιρετισμούς μου
Είλικρινώς ύμέτερος

W. CRABTREE
Γ ραμματεύς
*
**
Κύριον Σ. Μιχελήν
Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων

Ε ν τ α ύ θ α
Ή εόγενής καί πρόθυμος Υμετέρα άνταπόκρισις, ήν έσχεν η
παράκλησίς μας, όπως διαθέσητε
τήν φιλαρμονικήν τού Σώματος
Αστυνομίας Πόλεων, διά τήν τέλεσιν τών Γυμνασιακών ΈπιδείΕεων τού ύφ' ήμάς Σχολείου καί ή
έπιτευχθεϊοα άρίστη πανθαμολο
γουμένως διεΕαγωγή τούτων, χά
ρις εις τάς φιλότιμους καί άόκνους προσπάθειας τοΰ έπί κεφα
λής τής Μπόντας
ΑΕιωματικοΰ

καί τών ύπ' αύτοΰ άνδρών, μάς
συνεκίνησαν βαθύτατα.
Ή ένέργειά σας αϋτη άποδεικνύει, ότι τό Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων, ό άγρυπνος φρου
ρός τής Ζωής, τιμής καί περιου
σίας τού Ελληνικού λαού, ό φύλαΕ άγγελος τής φιλτότης Πατρίδος, άπό τούς έλλοχεύοντας έσωτερικούς καί έΕωτερικούς έχθρούς της, πέραν τής ύψηλής
αποστολής του, συμπαρίαταται ένεργώς καί εις τό δύσκολον έργον τής Παιδείας, ήτις ώς πρω
ταρχικόν αύτής σκοπόν έχει τάΕει τήν Εθνικήν διαπαιδαγώγησιν
τής μαθητιώσης νεολαίας.
Δεχθήτε, παρακαλώ, τάς θερ
μός εύχαριστίας τόσον έμού προσωπικώς, όσον καί τών Διδασκά
λων καί τών μελών τής Σχολικής
Εφορείας τού ήμετέρου Σχο
λείου.
Μετά πλείστης τιμής
Ο Διευθυντής τού Σχολείου
ΠΕΛ. Π Α Π Ο Υ Λ ΙΑ Σ
Τηλεγράφημα 106401/Θ 22 τής
14.6.74.
Κύριον Αρχηγόν Αστυνομίας
Πόλεων
Έ ν τ α ΰ θ α
Δεχθήτε παρακαλώ θερμότατα
συγχαρητήρια, έπί συλλήψει σατα
νικού ληστού.
Μετά τιμής
Π. Μ. Κορδογιαννόπουλος
έπ. Νομικός Σύμβουλος
Μ Π. Κορδογιαννόπουλος
Φοιτητής Νομικής
Τηλεγράφημα
13.6.1 974

1 17084/Θ 22 τής

Ύποδ/νσιν Γενικής
Αθηνών

Ασφαλείας

Διευθυντήν κ. ΚορούΖον
ΔΓ άθλον έπί συλλήψει τού ληστοΰ ΤραπεΖών, δεχθήτε ολόθερ
μα συγχαρητήρια. Ο νέος αθλος
άνυψώνει έτι μάλλον τό Αστυνο
μικόν Σώμα εις τήν συνείδησιν
τοΰ Εθνικού Μετώπου
Μετά τιμής
Π Μ. Κορδογιαννόπουλος
έπ. Νομικός Σύμβουλος
τού Κρότους
Μ. Π. Κορδογιαννόπουλος
Φοιτητής τής Νομικής
Φ ΙΛ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΚ Ο Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Ν
■ Η Γ Ω Ν ΙΑ Τ Ο Υ Π Α ΙΔ ΙΟ Υ »
Κύριον
Παύλον Θεοχαρόπουλον

Αστυνομικόν Διευθυντήν
Πειραιώς

' Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διευθυντά,
Διακαής επιθυμία τού ήμετέρου
Φιλανθρωπικού Σωματείου ή «ΓΩ
Ν ΙΑ Τ Ο Υ Π Α ΙΔ ΙΟ Υ » είναι, όπως
έκφραση πρός
ύμάς τάς απεί
ρους εύχαριστίας του διά τήν συμπαρόστοσίν σας καί κατανόησιν
πού έδείΕατε διά τό "Εργον μας,
άφ' ένός μέν, διά τήν παραχώρησιν διαφόρων Τροφίμων έκ τών
'Εμπόρων τής Λαχαναγοράς διά
τό Πασχαλινόν Γεύμα τών Παι
διών, άφ' έτέρου δέ, διά τήν Δω 
ρεάν σας έκ δραχμών 5.000 ύπέρ
τών Σκοπών τού ήμετέρου Σωμα
τείου.
Αί εύχαριστίαι μας δέν είναι
δυνατόν νά έκφρασθοΰν μέ λό
γους, άλλά όφείλομεν πρός ύμάς
εύγνωμσσύνην καί εύχόμεθα τό ■
σον ήμεϊς όσον καί αί Μητέρες
τών προστατευομένων Παιδιών
τού Ιδρύματος, όπως ό Ύψιστος
δίδη υγείαν εις ύμάς καί εις τά
μέλη τής Οικογένειας σας.
Μετά πόσης τιμής
Ή Πρόεδρος
Λ ΙΖ Α Τ Ζ Ο Υ Ν Α Κ Ο Υ
Ή Γεν. Γραμματεύς
Κ. Χ Α Τ Ζ Η Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ
Λ

ΙΙράς χόν Αστυνόμον κ. ΙΙαπαγιαννόπουλον άπεατάλει, Οπό τοΰ ϋπεργήρου συνταξιούχου διδασκάλου,
ή κάτωθι επιστολή, τήν δποίαν ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν:
Τέμενη τή 22

Απριλίου 1974.

Αγαπητέ μου Γιώργο,
Επί τή ονομαστική σου έορτή
εύχομαι χρόνια
πολλά καί πάν
ποθητόν.
Λαμβάνω τό περιοδικόν, τό ό
ποιον έχεις τήν εύγενή καλωσύνην νά μού στέλλης έκάστοτε καί
σέ εύχαριστώ.
Πρός τούς κ.κ. Συντάκτας καί
Συνεργάτας τούτου, θεωρώ έμαυτόν ύποχρεωμένον καί παρακαλώ
νά δεχθούν τά ολόθερμα συγχα
ρητήριά μου, ένός άπλοΰ ΣυνταΕιούχου Δημ)λου, διότι, ώς έΕάγεται, δέν περιορίζονται εις θέμα
τα στενού καί περιωρισμένου μο
νοπλεύρου περιεχομένου, άλλά
καθάπτονται τοιούτων θεμάτων
ποικίλων καί ήθικοκοινωνικού πε
ριεχομένου καί έντεύθεν καταφαί
νεται ότι ή ώφέλεια, τήν όποιαν
έχουσιν οί άνογνώσται του είναι
όχι μόνον μεγάλη, άλλά καί ποι
κίλη καί χρησιμωτάτη εις τήν ση
μερινήν μάλιστα τεχνολογικήν έΕέλιΕιν τοΰ άνθρώπου.
Μ έ άγάπην
Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ

Π Ε Ν 0
ΒΑΣΙΑ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γην 13.6.1974. άπεβίωσεν ο
έν ένεργεία Αστυνόμος Β ' τάΕεως (7800)
ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ Βασί
λειος τοϋ Γεωργίου.
Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο
τήν έπομένην 14.6.74 εις ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα, χωρίον "Αμμος
Μεσσηνίας, παρηκολούθησε πλή
θος συγγενών καί φίλων.
Έ κ μέρους τοϋ
Αστυνομικού
Σώματος, ό έκλιπών έτιμήθη διά
τής κατσθέσεως στεφάνων έκ μέ
ρους τοϋ κ. Αρχηγού τοϋ 'Αστυν
Σώματος καί τής
Αστυνομικής
Δ)νσεω ς Πειραιώς καί τής παρακολουθήαεως τής έκφοράς τής
σοροϋ του ύπό αντιπροσωπείας έΕ
ΑΕ/κών καί κατωτέρων 'Αστυνο
μικών ύπαλλήλων, τής όποιας ήτο
έπικεφαλής ό Αστυν Δ/ντής Β
κ. Γ Α Λ Λ Ο Σ Βασίλειος. Ο κ. Γάλ
λος άποχαιρετών τόν αείμνηστον
συνάδελφον, είπε μεταξύ τών
άλλων και τά έΕής συγκινητικά

Me πόνον βιθύτκτον, προυήλθομεν σήμερον εις τόν Ιερόν αυτόν
χώρον, συγγενείς, φίλοι καί συνά
δελφοι, διά νά άπευβύνωμεν τόν ύ
στατον χαιρετισμόν καί νά συνοδεύσωμεν είς τήν τελευταίαν του κα
τοικίαν, τόν άλησμόνητον συνάδελ
φον ’Αστυνόμον Βασίλειον Η2ΑΝΝΙΔΗΝ.
’Αξέχαστε Βασίλη!
Έγεννήθης τό 1920 είς τδ μικρόν
καί ώραίοιν τοϋτο χωρίον τής Μεσσηνιακής γής. ’Από μικρός άπεχωρίσθης τών προσφιλών σου γονέων
καί αδελφών καί ήλθες στήν ’Αθή
να, διά νά δημιουργήσης τήν τύχην
σου. Τό έτος 1942 παλλόμενος άπό
πατριωτικόν ένθουσιασμόν κατετάγης είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, τήν όποιαν Οπερμέτρως ήγάπηοες καί έπαξίως όπηρέτησες
μέχρι τής τελευταίας στιγμής σου.
Τήν 9.4.1957, κατόπιν έπιτυχών
έξετάσεων προήχθης είς τόν βαθμόν
τοΰ Άρχιφύλακος καί τήν 3.7.1962
άπεφοίτησες τής Σχολής Άξ/κών
'Αστυνομίας Πόλεων, μέ τόν βαθμόν
τοΰ Ύπαστυνόμου Β' τάςεως. Τήν
21.1.1965 προήχθης είς τόν βαθμόν

τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάςεως καί
τήν 31.3.1971 είς τόν βαθμόν τοΰ
Αστυνόμου.
Ώ ς ’Αστυνομικός ϋπήρξες ηθικός,
τίμιος, σεμνός, συνετός, ευσυνείδη
τος, πειθαρχικός καί γενναίος καί
προσέφερες πολυτίμους όπηρεσίας
είς τήν κοινωνίαν, τήν υπηρεσίαν
καί τήν πατρίδα.
’Αξέχαστε συνάδελφε,
Σοϋ άπευθΰνω τόν τελευταίον α
ποχαιρετισμόν καί εϋχομαι δπως ό
Ύψιστος σκορπίση βάλσαμον παρη
γοριάς στις πονεμένες ψυχές τών
οικείων σου.
Έ κ μέρους τοΰ Σεβαστού μας κ.
Άρχηγοϋ προσωπικώς, δστις ιδιαι
τέρως σέ έκτιμοδσε, καί τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως Πειραιώς, είς ήν
άνήκες, καταθέτω στέφανον έπί τής
σοροΰ σου, είς ένδειξιν τιμής καί
εύγνωμοσύνης διά τάς υπηρεσίας τάς
δποίας προσέφερες καί εϋχομαι δ
πως τό χώμα τής πατρικής γής, τό
όποιον σέ λίγο θά σέ σκεπάση, είναι
έλαφρόν.
Α ί ω ν ί α
σου ή μνή
μη ά γ α π ι η τ έ φ ί λ ε κ α ί
συ ν ά δ ε λ φε
Βασίλη».

Η
Είς τό Σώμα κατετάγη τήν 30.4
1939. Προήχθπ είς τόν βαθμόν
τοϋ Ύπαστυνόμου Β ' τήν 16.8.
1949 καί είς τόν βαθυόν τοϋ Ύπαστ. Α ' τήν 31.12.1951.
Πρός τούς οικείους του ή στή
λη μας εύχεται τήν έΕ ύψους πα
ρηγοριάν.
Ό Πανάγαθος Θεός,
άς άναπαύση τήν ψυχήν του. Ή
μνήμη του, άς είναι αίωνία.
«Α.Χ.»

Γ. ΚΑΑΑΙΑΜΒΑΚΟΣ

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ ΟΥ

Τήν 19.5.74 άπεβίωαε αίφνιδίως καί τήν έπομένην 17.30 ώ
ραν τής 20.5.74 έκηδεύθη ό έ.σ.
Υπαστυνόμος Α ' Παπαγεωργίου
Ευάγγελος. Ο έκλιπών έκηδεύ
θη είς τό Νεκροταφεϊον Ζωγρά
φου, τόν προέπεμψαν είς τήν τε
λευταίαν του κατοικίαν οί συγγε
νείς, οί φίλοι καί οί συνάδελφοι,
οί όποιοι έγνώρισαν καί άγάπησαν τόν αείμνηστον συνάδελφον.
Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων, τό όποιον πιστώς ύπηρέτηοεν έτίμησε τόν έκλιπόντα δΓ αν
τιπροσωπείας μέ έπικεφαλής τόν
Αστυνόμον Β κ. Μοστοράκον
Απόστολον, ό όποιος άπεχαιρέτησε τούτον, καί κατέθεσε τιμής
ένεκεν άνθινο στεφάνι έπί τής σο
ροϋ του
Ό Εύάγγελος Παπαγεωργίου
έγεννήθη είς Ασπραγγέλους Ζαγορίου Ιωαννίνων τήν 15.6 1915

Τήν 26.5.74 άπεβίωσεν είς Α 
θήνας καί τήν έπομένην έκηδεύ
θη είς Νεκροταφεϊον Ζωγράφου,
ό έν συντάΕει άρχιφύλαΕ Γεώργι
ος Καλλιαμβάκος. Αίτια τού θανά
του ύπήρΕεν τραυματισμός του.
όν ύπέστη τελευταίως είς τροχαίον
ατύχημα. Ο μεταστάς έγεννήθη
είς Τερψιθέα Ναυπακτίας τό έτος
1922 καί κατετάγη είς τό Σώμα
τήν 26.4.1945. Υπηρέτησεν είς
διαφόρους Αστυνομικός Υ πη ρε
σίας καί διεκρίνετο διά τό ήθος
καί τήν έργατικότητά του. "Ητο
άγαπητός είς τούς συναδέλφους
του καί τούς προϊσταμένους του.
Τίμιος καί ύποδειγματικός οικογε
νειάρχης.
Τήν 23.12.1969 προήχθη είς
τόν βαθμόν τοϋ ύπαρχιφύλακος
καί τήν 9.7.1973 είς τόν βαθμόν
τοϋ άρχιφύλακος.
ΈΕήλθεν τοϋ
Σώματος τέλος τοϋ 1973 καταλη
φθείς ύπό ορίου ήλικίας. Τήν κη
δείαν του, έκτος τών οικείων του
παρηκολούθησαν πολλοί συνάδελ
φοι καί φίλοι.
Εκ μέρους τού
Αστυν. Σώματος κατετέθη έπί
τής σοροϋ του άνθινος στέφανος.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά» συμ
μετέχουν είς τό πένθος καί εύ
χονται, όπως ό πανάγαθος Θεός
άναπαύση τήν ψυχήν τού έκλιπόντος άγαπητοϋ συναδέλφου καί
χαρίση είς τήν οίκογένειάν του
τήν έΕ ύψους παρηγοριάν.
Η μνήμη του ας είναι αίωνία
«ΑΧ»
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— Πάλι μπελάδες! είπε δύσθυμα δ άρ-
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ :
1. Ό ρ μο ς τής Κερκύρας, ένθυμίΖων
όποβίβασιν τού Όδυσσέως — Μέ
τήν άνακάλυψιν των
«έρτΖιανών»
του κυμάτων συνέβαλεν εις τήν άνόπτυΕιν
τών
τηλεπικοινωνιών
(επών.).
2. Ομάδες ερπετών πού έΖησαν εις
τόν ΜεσοΖωϊκόν αιώνα. (Παλαιον
τολογία) .
3. Εισάγει ύπόθεσιν — Κατά τήν παρόδοσιν, έφυτεύθη διά πρώτην φο
ράν εις τάς Αθήνας ύπό τής Αθή
νας — Συνεχόμενα εις τό Αλφάβητον.
4. Τό άπαρτίΖουν τρία μεγάλα γνωστά
ποδοσφαιρικά Σωματεία — Περιβάλ
λεται όπό προστατευτικά περιβλή
ματα καί άποτελεϊ, εις πολλάς πε
ριπτώσεις,
θρεπτικήν τροφήν διά
τόν άνθρωπον (καθ.) — "Ενα χρώ
μα συνήθως πένθιμον.
5. Εις αυτήν, μερικοί είναι υπερήφα
νοι (αίτ.) — Άντιστρόφως, ή άγάπη τών Εεναμανών.
6. Δίδυμον «αδέλφι» τού Τάκ — Ά πομοκρύνει άλά - Γαλλικά, καί, άντιστρόφως, προοκαλεϊ άλά - 'Ελλη
νικά.
7. Εις τήν πάλιν αυτήν τής Ιν δ ία ς εύρίσκονται τά σπουδαιότερα ορυχεία
χρυσού τής Χώρας — Γενική ονο
μασία βρωσίμων καί συνήθως χυμωδών καρπών ώρισμένων φυτών.
8. Πρόθεσις — Αρχικά πού
δεσπόΖουν εις τόν Φωτοστέφανον τού Χρι
στού— "Ελλην. . . μίστερ πού έορτάΖει τήν 6ην Δεκεμβρίου.
9. "Αρθρον τής Ιταλικής (άντορ.) —
Τόν έχουν οί καρποί τών φυτών τού
7β όριΖοντίως (αίτ.) — Ό άριθμός
74 άντιστρόφως.
10. Αποτελεί σοβαρόν έγκλημα έναντίον τής κυριαρχίας τού Κράτους καί
τιμωρείται διά τών άρθρων 207 —
215 τού Π.Κ. (αίτ.).
11. Σιδηρό βάσις, έπί τής όποιας οφυρηλατούνται τά
μέταλλα (δημοτι
κή, άντιστρόφως) — Υπάρχουν καί
συρόμενοι.

1. Ό πρωτόπλαστος τής Βαβυλωνιακής μυθολογίας — Γνωστή έμπορική καί βιομηχανική πόλις τής 'Ιν 
δίας.
2. Τυπικόν παράδειγμά της καί ή ύπο
τής νοΖιστικής Γερμανίας έΕόντωσις τών Εβραίων κατά τήν διάρ

86

κειαν τού Β ' παγκοσμίου πολέμου
(αίτ.).
3. Ό άριθμός 110 — Αρχαία ονομα
σία άκτής τής Εύβοιας, ένθα κατεατράφηααν τά πλοία ένός τμήματος
τού στόλου τού ΞέρΕου — ΈβασάνιΖε τόν Δημοσθένην.
4 Έγινε
παγκοσμίως γνωστός άπό
τόν «άρχισιδηρουργόν» του (επών.)
— Αντιστρόφως, ή άκρη τής βελό
νης (δημοτ.) — δευτερότοκος υιός
τού Νώε.
5. Διά νά έπιτύχη τήν κοινωνικήν έΕίσωσιν τών
πολιτών έθέοπισε τήν
«σεισάχθειαν» (640 — 560 π.Χ.) —
Εις ώρισμένας περιοχάς τής Χώρας
τά λέγουν καί σκουτιά.
6. Πρώτον συνθετικόν πολλών Νοτιομερικανικών τοπωνυμιών — Πολλοί
τά λέγουν καί έτσι.
7. Περίφημος Γερμανοεβραϊος ποιη
τής τού όποιου τά ποιήματα δισκρίνονται διά τόν λυρισμόν καί τήν
είρωνίαν των (1797 — 1856) — Διά
τής παραχωρήσεως τού μονοπωλείου τού τείου εις τήν έταιρείσν τών
'Ανατολικών Ινδιών, έγένετο πρόΕενος τού πολέμου τής Αμερικανι
κής ΆνεΕαρτησίας (ένάρθρως).
8. Κατά τήν Π. Διαθήκην, τό πρώτον
θύμα έΕαπατήσεως— Πρόθεσις πρό
φωνήεντος (άνστρ.) — Ή Ναύπα
κτος καί τό Ναύπλιον τά έχουν κοι
νά.
9. "Ομοια
σύμφωνα — Προστακτική
όπό περίφημον καί γνωστήν άπάντησιν τού Λεωνίδου πρός τόν ΞέρΕην εις τάς Θερμοπύλας — Συμπροφερόμενα, δίδουν εις τήν δοτικήν
στεγνόν.
10. Λέγονται καί μερισματαποδείΕεις ή
κουπόνια.
11. Κατηγορήθη εις τήν Ίεράν ΈΕέτασιν ότι άκολουθεϊ έβραϊκάς δοΕασίας καί, στραγγαλισθείς μετά τής συΖύγου του καί τής μητρός του, έκάη
μετ' αύτών εις τάς πυράς τής Ιε
ρός ΈΕετάσεως (έπων.) — Γωνστόν έργαλεϊον έκ σκληρού καί λεί
ου λίθου, άπαραίτητον, κυρίως, εις
Ευλουργούς καί σιδηρουργούς (δημ.)

χιφύλχκας Μπάρροου κλείοντας τδ τηλέ
φωνο. Κύριε έπιθεωρητά, στήν 5η Λεω
φόρο, άριθμός 3268, αύτοκτόνησε δ δικη
γόρος Τώμ Πέρκινς.
Ό έπιθεωρητής Μάκ Γκράθ μέ τδν άρχιφόλακα, βρίσκονταν σέ λίγο στδ διαμέ
ρισμα τού Πέρκινς. Ό δικηγόρος ήταν ξα
πλωμένος ατό κρεββάτι του. 01 φλέδες τοδ
καρποϋ τοδ άριστεροΰ του χεριού ήταν άνοιγμένες καί δ θάνατος είχε έπέλθει άπό
άκατάαχετη αιμορραγία. Στά δάκτυλα τοδ
ίδίου χεριού κρατούσε άκόμα σφικτά τήν
λάμα τοδ ξυρίσματος, μέ τήν δποία είχε
κόψει τις φλέδες του.
— ΓΙοιδς βρήκε τδ πτώμα; ρώτησε δ
Μάκ Γκράθ.
— ’Εγώ, είπε ένας νεαρός άνδρχς, πού
στεκόταν έκεΐ κοντά. Τδ δνομά μου είναι
Μόρτον καί μένω στδ διπλανό διαμέρισμα
καί ήρθα νά δω τδν Τδμ γιά νά τόν συμδουλευθώ γιά κάποια ύπόθεαι. Χτύπησα,
άλλά δέν ,μοϋ άπάντησε κανείς. "Εσπρω
ξα τήν πόρτα πού ήταν άνοιχτή, καί βλέ
ποντας τδν Τδμ στδ κρεββάτι μέ τις φλέ
βες άνοιγμένες ειδοποίησα τήν άσχυνομία.
Ό Μάκ Γκράθ, πήγε στδ γραφείο τού
δικηγόρου. Δέν είδε τίποτα τδ ύποπτο.
Σήκωσε τδ τηλέφωνο πιάνοντάς το μέ τδ
μαντήλι του, τδ κύτταξε γιά μιά στιγμή
καί ύστερα τδ άφησε χάμω μέ προσοχή.
— Μπάρροου, είπε στδν άρχιφΰλχκκ, πά
ρε τδν κύριο Μόρτον στήν άστυνομία, νά
μάς έξηγήση γιατί σκότωσε τδν Πέρκινς
καί σκηνοθέτησε τήν αύτοκτονία.
Πώς τδ κατάλαβε δ Μάκ Γκράθ;

(I. Κο.)
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