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άπό τήν άντίστοιχη έξέλιξι τής τεχνικοοικονομικής 
ύποδομής, τότε τί νόημα έχουν ή άνθρωπίνη έλευθερία 
καί ή άνθρωπίνη δραστηριότης; Είναι προφανές ότι ή 
Ικανότης της νά διαμορφώνη τά γεγονότα έξανεμίζεται. 
Ό ,τι είναι νά γίνη θά γίνη, άνεξαρτήτως τού άν οί άν
θρωποι τό θέλουν ή όχι. Αύτό λέει ό υλιστικός ντετερμι
νισμός. Όμως, τότε, πρός τΐ ή πάσης φύσεως δράσις τοΟ 
άνθρώπου; Καί τό κυριώτερο, πρός τί ή έπανάστασις, 
πού τόσο ρόλο κατέλαβε στή θεωρία τού έπιστημονικού 
σοσιαλισμού; Βέβαια, όΜάρξ τήν έχαρακτήρισε ώς τήν 
μαία πού βοηθάει τήν έξέλιξι τού τοκετού καί ίσως 

τόν έπιταχύνει. Όμως, μέσα στόν μηχανιστικό, Ιστο
ρικό ντετερμινισμό, ό ρόλος της μένει πάντοτε δευτε- 
ρεύων. Ή  έξέλιξις τής Ιστορίας μπορεί νά γίνη καί χω
ρίς αύτήν. Ένώ, είναι γνωστό, ότι, γιά τόν έπιστημονικό 
σοσιαλισμό,ή έπανάστασις είναι κάτι τό άπολύτως άναγ- 
καίο, είναι ό μόνος ρεαλιστικός δρόμος γιά τήν έγκαθί- 
δρυσι τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, ένώ όλα τά άλλα 
έχαρακτηρίστηκαν ώς άνεδαφικοί καί όλέθριοι ρεβι- 
ζιονισμοί.

Ή  προσπάθεια νά παρακαμφθή ό σκόπελος αύτός, 
μέ τήν συμπλήρωσι ότι καί ή άνωδομή, άφοΰ διαμορφώ
θηκε άπό τήν ύποδομή, άσκεϊ καί αύτή μέ τήν σειρά της 
έπάνω στήν ύποδομή μιάν έπίδρασι δευτερογενή ,αύξάνει 
τίς δυσκολίες άντί νά τίς έλαττώση. Γιατί τότε προβάλ
λει πάλι τό έρώτημα: αύτή ή δευτερογενής δράσις ποιά 
έκτασι καί Ιδίως ποιά σημασία έχει; "Αν έχη σημασία 
ούσιαστική, δηλαδή, άν ή άνωδομή μέ τή σειρά της 
μπορεί νά άλλοιώση ούσιαστικά τήν ύποδομή τότε ή 
όλη θεωρία τού ύλιστικοΰ Ιστορικού ντετερμινισμού 
πάει περίπατο. Γιατί, στήν περίπτωσι αύτή, δεχόμαστε 
έστω καί χωρίς νά τό όμολογοΰμε, ότι τό πνεύμα ξεκι
νώντας άπό δεδομένα πού τού δίνει ή ύλική πραγματικό- 
της είναι μέ τή σειρά του Ικανό νά άσκήση έπάνω της 
άποφασιστικήν έπίδρασι, μέ άλλα λόγια νά μετασχημα- 
τίση, νά κατευθύνη καί άρα νά κυβερνήση τήν υλική 
πραγματικότητα. Ά ν πάλι αύτή ή δευτερογενής έπίδρα- 
σις τής άνωδομής έπάνω στήν ύποδομή δέν έχει αύτή τήν 
βαρύτητα, άλλά είναι έντελώς δευτερεύουσα, τότε δέν 
διαφέρει σέ τίποτε άπό τόν άντικατοπτρισμό καί έπομέ- 
νως τό πρόβλημα δέν προωθείται ούτε κατά ένα βήμα.

Όμως, πέρα άπ’ αύτό τό θεωρητικό άδιέξοδο, ύπάρ- 
χει καί ή φωνή τής πραγματικότητος. Ά ν  πράγματι ή 
έξέλιξις τών μέσων καί άντιστοίχως τών σχέσεων παρα
γωγής καθορίζει κατά τρόπο νομοτελή τής ιδέες, τίς πε
ποιθήσεις, τά Ιδεολογικά ρεύματα, μέ μιά λέξι τήν άτο- 
μική καί τήν κοινωνική συνείδησι. τότε θά έπρεπε οί 
μέν έκπρόσωποι τής άστικής τάξεως νά μή μπορούν νά 
άπαλλαγοΰν άπό τήν άστική τους νοοτροπία, οί δέ έκ- 
πρόσωποι τής έργατικής τάξεως νά έχουν έντονη τήν 
άντίθετη νοοτροπία, πού έγκειται στήν άνατροπή τών 
κοινωνικών σχέσεων, πού άπορρέουν άπό τόν καπιταλι
στικό τρόπο τής παραγωγής. Όμως ή άπτή πραγματικό- 
της, πού διά τόν «έπιστημονικό σοσιαλισμό» είναι τό 
πάν, δέν χωράει μέσα σ’ αύτό τό καλούπι. Γιατί ή έργα- 
τική τάξις δέν άπέκτησε ποτέ τήν συνείδησι αύτή μόνη 
της, άλλά χρειάστηκε άλλοι νά τής τήν έμφυσήσουν. 
Καί αύτοί οί άλλοι ήσαν έκατό τά έκατό άστοί. Ό  δέ 
ισχυρισμός ότι τούτο δέν είναι άκριβές. άλλ’ ότι όΜάρξ 
τό μόνο πού έκαμε ήταν νά ξυπνήση τήν συνείδησι τών 
έργατών πού ήδη ύπήρχε μέσα τους σέ λανθάνουσα κα
τάσταση βρίσκει άντίθετό του τόν ίδιο τόν Λένιν πού 
έγραφε ότι «οί έργάτες δέν μπορούν νά έχουν σοσιαλ
δημοκρατική συνείδησι. Αύτή μόνον άπ’ έξω μπορεί 
νά προσαχθή». Τό μόνο πού μπορεί νά έχη ή έργατική 
τάξις είναι ή συνείδησις ότι μπορεί νά άγωνισθή γιά τήν 
βελτίωσι τής οικονομικής της καταστάσεως μέσα στά 
πλαίσια τού ύφισταμένου κοινωνικοοικονομικού συ
στήματος (συνείδησις τών trade - unions). Άντιθέτως— 
κατά τόν Λένιν πάντοτε— ή σοσιαλιστική θεωρία ότι ή 
οίκονομική άπελευθέρωσις τής έργατικής τάξεως μόνο 
μέ πολιτική καί κοινωνική μεταβολή μπορεί νά πρα- 
γματοποιηθή «έβγήκε άπό τίς Ιστορικές καί οικονομι

κές θεωρίες πού έξεπόνησαν οί μορφωμένοι έκπρόσωποι 
τών κρατουσών τάξεων».

Έγινε προσπάθεια νά μειωθή ή σημασία τών παρα
πάνω διαπιστώσεων μέ τό έπιχείρημα ότι πρόκειται γιά 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Άλλά, στήν πραγματική έπι- 
στήμη, ένα καί μόνο πείραμα είναι άρκετό γιά νά καταρ- 
ρεύση μία θεωρία, όπως τόσες φορές συνέβη στήν Ιστο
ρία τών θετικών έπιστημών. Τό ίδιο δέ ισχύει καί γιά 
τό άλλο έπιχείρημα πού προβάλλει ό σύγχρονος γάλλος 
διανοούμενος Louis Althauser στόν πρόλογο προσφά
του γαλλικής μεταφράσεως τού Κεφαλαίου. Τέτοιες με
ταστροφές όπως τοΰΜάρξ καί άλλων, γράφει, είναι βέ
βαια πολύ δύσκολες γιατί προϋποθέτουν μιά έσωτερική 
έπανάστασι, μιά ρήξι μέ τήν κτηθείσα καί βαθειά ρι
ζωμένη άστική νοοτροπία. Δέν είναι όμως άδύνατες. 
Άλλά τότε έχει καί ό «έπιστημονικός σοσιαλισμός» 
τά θαύματά του, τή στιγμή πού τόσο ειρωνεύεται τά 
θαύματα στά όποία πιστεύουν άλλοι! Γ ιατί τί άλλο είναι 
τό θαύμα άπό τήν έξαίρεσι, τό σπάσιμο τής αύστηράς 
νομοτελείας; Καί άν τό θαύμα είναι κατά τούς όπαδούς 
τού κάθε μορφής υλισμού, καί φυσικά τού Ιστορικού καί 
διαλεκτικού ύλισμοΰ, άσυμβίβαστο μέ τήν Ιδέα τής έπι- 
στήμης, τότε γιατί δέν θά είναι άσυμβίβαστο καί μέ τόν 
σοσιαλισμό πού θέλει νά λέγεται έπιστημονικός;

Όμως ό μύθος τής άληθείας είναι πολύ άπλούστερος. 
Είναι ότι καί έδώ ή έμφυτη καί αίωνία Ιδέα τής δικαιο
σύνης έμίλησε σέ άνθρώπους πού έλεγαν μέν πώς είναι 
καί ήσαν «θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς» ύλιστές, όμως, στήν πρα
γματικότητα είχαν πολύ λιγώτερες σχέσεις μέ τόν υλι
σμό άπό πολλούς συγχρόνους των πού ένώ διεκήρυτταν 
τήν πίστι τους σέ άξιες πνευματικές, άπό τό άλλο μέρος 
τίς καταπατούσαν άσύστολα στήν πράξι.

* * *

Στις ίδιες άντιφάσεις πέφτει ό έπιστημονικός σοσια
λισμός, όταν έρχεται άντιμέτωπος μέ τό άκόμη σοβαρώ- 
τερο ζήτημα, άν ύπάρχουν πνευματικές καί ήθικές άξιες 
πού νά στέκουν έπάνω άπό τίς Ιστορικές καί κοινωνικές 
μεταβολές. Τήν πίστι σέ τέτοιες άξιες, τήν όποία ή άν- 
θρωπότης διετήρησε σ’ όλη τήν πορεία της άνάμεσα 
στούς αιώνες καί τίς χιλιετηρίδες, ό έπιστημονικός 
σοσιαλισμός δέν τόλμησε νά τήν άρνηθή τελείως. Όμως 
ή θεωρία του τόν διαψεύδει. Πράγματι, συνέπειά της 
άναπόφευκτη είναι, βέβαια, ότι ή ήθική, σάν μία άπό τίς 
συνιστώσες τής άνωδομής, καθορίζεται άπό τήν άντί- 
στοιχη κατάστασι τής ύποδομής. Όταν ή ύποδομή μετα
βάλλεται πρέπει άναγκαστικά καί ή ήθική, σάν στοιχείο 
τής άνωδομής, νά μεταβάλλεται. Καί τό φυσικό συμπέ
ρασμα είναι πώς ό,τι ήταν ήθικό χθές μπορεί νά μήν 
είναι ήθικό σήμερα καί ό,τι είναι ήθικό σήμερα μπορεί 
νά μήν είναι ήθικό αύριο, άφοΰ μέ τήν έξέλιξι τών μέ
σων καί τών σχέσεων τής παραγωγής θά έχουμε άντί- 
στοιχη μεταβολή στή συνείδησι. καί τίς άξιες στις 
όποιες θά πιστεύουν οί άνθρωποι.

Τούτο Ισχύει κατ’ έξοχήν γιά τήν ήθική άξια πού 
λέγεται δικαιοσύνη. Στό σημείο αύτό έχει δημιουργηθή 
μιά μεγάλη παρανόησις, πού κάνει τούς πολλούς νά νο
μίζουν ότι ό «έπιστημονικός σοσιαλισμός» είναι ή κί- 
νησις πού κατ’ έξοχήν πιστεύει καί προβάλλει τήν δι
καιοσύνη καί άγωνίζεται γι’ αυτήν. Όμως, όπως έχει 
ήδη γραφή, ή δικαιοσύνη σάν έπιταγή τού πνεύματος 
δέν έχει καμμιά θέσι μέσα στήν μηχανιστική κοσμο 
θεωρία τού «έπιστημονικού σοσιαλισμού». Σύμφωνα 
μέ τήν θεωρία αύτή, ό σοσιαλισμός δέν θά έρθη γιατί 
αύτό είναι δίκαιο, δέν θά έρθη γιατί θά βρεθούν άνθρω
ποι πού έμπνεόμενοι άπό τήν ήθική έπιταγή τής δικαιο
σύνης θά άγωνισθοΰν γιά τήν έπικράτησί της. Ό  σοσια
λισμός θά έρθη άναγκαστικά, γιατί θά τόν έπιβάλη ή 
έξέλιξις τής οίκονομικής καί κοινωνικής ύποδομής τού 
πολιτισμού, όπως ή μέρα άκολουθεί τή νύχτα. Δέν θά 
έρθη γιατί ή έπικράτησίς του θά φέρη τήν εύτυχία ή τήν
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δυστυχία, άλλα γιατί Ετσι τό θέλουν οί φυσικοί νόμοι 
τής ιστορικής έξελίξεως. 'Οπότε, διερωταται κανείς, 
όταν διαβάζη τούς φιλιππικούς μέ τούς όποιους όΜάρξ 
κατακεραυνώνει τούς κεφαλαιοκράτες τής έποχής του. 
Πρός τί αύτό τό μένος; Πρός τί οί είρωνεΐες γιά τήν 
«ήθική» καί τήν «άρετή» τών καπιταλιστών, οί χαρα
κτηρισμοί τής «έπαισχύντου ύποκρισίας» ή οί παρο
μοιώσεις τους μέ τόν Σάύλωκ ή μέ τούς vampires, τά 
μυθικά Εκείνα τέρατα πού άπομυζούσαν τό αίμα τών 
άνθρώπων; ’Επειδή είναι άνήθικοι, έπειδή άδικούν;Μά 
τί νόημα έχουν οί λέξεις ήθική καί άνηθικότης, δικαιο
σύνη καί άδικία γιά τόν Επιστημονικό σοσιαλισμό καί 
τόν ιστορικό ύλισμό του; Καί τί φταίνε οί κεφαλαιοκρά
τες, άν φέρωνται όπως τούς ύπαγορεύει ή συνείδησίς 
τους, συνείδησίς πού, σύμφωνα μέ τή θεωρία τού Επι
στημονικού σοσιαλισμού, είναι έτσι διαμορφωμένη άπό 
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μέσα στις όποίες 
αύτοί οί καπιταλιστές ζοΰν ;

*  *  *

Είναι προφανές δτι ή ήθική καί ή κατ’ Εξοχήν έκ- 
φανσίς της, ή δικαιοσύνη, σάν άξίες πνευματικές καί 
έμφυτες στήν άνθρωπίνη συνείδησι, σάν άξίες, πού στέ
κονται πάνω άπό τό χρόνο καί τήν άέναη ροή τής Ιστο
ρίας καί πού κρίνουν τις άνθρώπινες προθέσεις καί 
πράξεις, σέ όποιαδήποτε ίστορική Εποχή καί άν έγιναν 
καί άπ’ όποιαδήποτε κοινωνική τάξι καί άν προέρχων- 
ται, δέν έχει θέσι μέσα στή μηχανιστική θεωρία τού 
«Επιστημονικού σοσιαλισμού», Θέσι έχει μόνο μιά 
Εντελώς σχετική ήθική, πού είναι ζήτημα άν μπορεί κάν 
νά όνομασθή έτσι, άφοΰ οί ήθικές άξίες, ή συνείδησίς 
καί όλος ό πνευματικός κόσμος, σύμφωνα μέ τή θεωρία 
αύτή, δέν δημιουργούν τόν πολιτισμό άλλά είναι άπλα 
έπιμορφώματα τής οίκονομικοτεχνικής έξελίξεως. Καί 
όμως, Επάνω σ’ αύτό τό σαθρό βάθρο πού στερεί τίς 
άνθρώπινες Ενέργειες άπό τό ήθικό καί πνευματικό τους 
βάθος άπό τήν ήθική καί πνευματική τους βαρύτητα, 
ζητεί ό σοσιαλισμός νά στηρίξη τόν άνθρωπο καί τήν 
κοινωνία τού μέλλοντος. Γιατί ό σοσιαλισμός δέν ύπε- 
σχέθη μόνο τήν έπί τό καλύτερο μεταβολή Ενός οίκονο- 
μικού καί κοινωνικού συστήματος. Ύπεσχέθη τήν δη
μιουργία Ενός νέου τύπου άνθρώπου καί Ενός νέου πολι
τισμού. Καί είναι σέ τούτο συνεπής πρός τήν ντετερμι- 
νιστική κοσμοθεωρία του.

Πράγματι, πέρα άπό τά όσα είπαμε, ή μηχανιστική 
θεωρία γιά τίς σχέσεις μεταξύ ΰποδομής καί άνωδομής, 
καταλήγει φυσικά στό γενικώτερο συμπέρασμα δτι, άν, 
μέ τήν κοινωνικοποίησι τών μέσων τής παραγωγής πού 
άπαιτεί ή ύφή τής μοντέρνας τεχνικής προόδου, μετα- 
βληθή ή ύποδομή, θά άλλάξη άντιστοίχως καί ό άνθρω
πος ή καλύτερα δτι θά δημιουργηθή ένας νέος τύπος άν
θρώπου καί ένας καινούργιος πολιτισμός άνταποκρινό- 
μενος σ’ αύτό τό νέο τύπο οίκονομικοκοινωνικής ύποδο- 
μής.

Βέβαια, γιά τή δημιουργία τού νέου αύτοΰ πολιτι
σμού, πού θεωρείται ώς τό Επιστέγασμα τής Ιστορικής 
έξελίξεως, ό «Επιστημονικός σοσιαλισμός» δέχεται ώς 
άναγκαίο καί έναν άλλο δρο: νά φθάση ή τεχνική πρόο
δος καί άντιστοίχως ή παραγωγικότης σέ στάθμη τόσο 
ύψηλή, ώστε νά άπαλλάξη τόν άνθρωπο άπό τό πρό
βλημα τής έξασφαλίσεως Επαρκών ύλικών άγαθών. Αύτό 
τό άποτέλεσμα ή τεχνική μέ τίς σημερινές άπεριόριστες 
δυνατότητες μπορεί νά τό πετύχη άλλά μόνο μέσα στό 
κοινωνικό καί οικονομικό σύστημα τού «Επιστημονικού 
σοσιαλισμού» καί σέ κανένα άλλο. Όταν δμως τό δώση, 
τότε ό άνθρωπος, Ελεύθερος πλέον, θά μπορεί νά Εργά
ζεται χωρίς τήν πίεσι τής άνάγκης καί νά άξιοποιή τόν 
Ελεύθερο χρόνο πού θά διαθέτει σέ σκοπούς δημιουργι
κούς. Τότε ή Εργασία δέν θά είναι πιά μέσο έπιβιώσεως 
άλλά ζωτική άνάγκη. Ό  καταμερισμός τών έργων θά 
καταργηθή καί μαζύ του θά έκλειψη ή διαφορά μεταξύ 
πνευματικής καί χειρωνακτικής Εργασίας, θά καταργη- 
θούν οί κοινωνικές τάξεις καί τό ίδιο τό κράτος δέν θά 
έχη λόγο ύπάρξεως.

Αύτό θά είναι τό τέρμα τού δρόμου δπου θά όδηγήση 
τήν άνθρωπότητα ό συνδυασμός Επιστημονικού σοσια
λισμού καί τεχνικής προόδου: ό όλοκληρωμένος κομ
μουνισμός τού όποιου ό σοσιαλισμός άποτελεί μόνο 
μεταβατικό στάδιο.

* * *

Δέν χρειάζεται πολύ νά ψάξης γιά νά ίδής, δτι ό 
«Επιστημονικός σοσιαλισμός», πού τόσο ειρωνεύτηκε 
τίς άλλες μορφές τού σοσιαλισμού ώς ούτοπιστικές, δέν 
έκανε τίποτε περισσότερο άπό τού νά προσθέση μίαν 
άκόμα ουτοπία σέ Εκείνες πού ήδη ύπήρχαν. Βέβαια, σή
μερα κανείς δέν άρνείται, δτι ό τεχνικοοικονομικός 
παράγων παίζει στήν έξέλιξι καί τή διαμόρφωσι τού πο
λιτισμού ένα ρόλο πού άλλοτε είχε άρκετά παραγνωρι 
σθή. Καί πρέπει νά άναγνωρισθή τό γεγονός, δτι ό «Επι
στημονικός σοσιαλισμός» έκαμε ώστε νά συνειδητο- 
ποιηθή καί νά έκτιμηθή' πιό σωστά ή σημασία τού ρό
λου αύτοΰ. Όμως άπ’ Εκεί μέχρι τού σημείου νά πιστεύ
ουμε δτι ·μέ τήν άλλαγή τών κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών θά άλλάξουμε βασικά τόν κόσμο καί δτι αύτή 
ή άλλαγή θά άποτελέση μιά γιά πάντα τό βασικό φάρ
μακο τών άνθρωπίνων πραγμάτων ύπάρχει τεραστία άπό- 
στασις. Αύτή ή υλιστική, ντερτεμινιστική άποψις δχι 
μόνον άγνοεί τήν πνευματική όπόστασι τού άνθρώπου, 
τήν Ιεραρχία πνεύματος καί ύλης καί τήν έπίδρασι πού 
ό πνευματικός παράγων άσκεϊ στήν ίστορική έξέλιξι — 
καί δέν μπορεί παρά νά τήν άγνοεί, έφ’ δσον είναι καρ
πός μηχανοκρατικής καί υλιστικής θεωρίας· άγνοεί καί 
Εκείνο πού διακρίνει μέ τήν πρώτη ματιά ό άντικειμενι- 
κός παρατηρητής, δηλαδή τήν πολύπλοκη σύνθεσι τού 
άνθρωπίνου δντος, τίς πολλές πλευρές τής άνθρωπίνης 
προσωπικότητος. Ό  Επιστημονικός σοσιαλισμός είδε 
τόν άνθρωπο, αύτό τό άγνωστο δν, μέ μεγάλη μονομέ
ρεια. ’Αγνόησε τά πάθη πού τόν συνταράσσουν, τούς 
φόβους καί τίς Ελπίδες του, τά άγωνιώδη μεταφυσικά 
Ερωτηματικά πού τόν βασανίζουν. Ό λα αύτά τά έσβησε 
μέ μιά μονοκοντυλιά, ίσχυριζόμενος δτι δέν ύπάρχει τί
ποτε πέρα άπό τήν ύλη, δτι προέρχονται μόνο καί μόνο 
άπό τήν άνασφάλεια πού αίσθάνεται ό άνθρωπος Επειδή 
δέν διαθέτει Επαρκή τά μέσα τής διαβιώσεως του. Καί 
μάς είπε, δτι ή τεχνική πρόοδος, στά χέρια μιας σοσια
λιστικής κοινωνίας, θά μπορέση, Εξαφανίζοντας τήν 
άνασφάλεια αύτή, νά δημιουργήση μιά κοινωνία μέσα 
στήν όποια δλες αύτές οί άνησυχίες, δλα αύτά τά «φαν
τάσματα» πού σήμερον τυραννοΰν τούς άνθρώπους θά 
έκλείψουν αύτομάτως.

* *  *

Έτσι, ό «Επιστημονικός σοσιαλισμός» Εμφανίζεται 
ώς μία άπό τίς παραλλαγές τής τεχνοκρατικής πίστεως 
πού, στό βάθος, Εμπνέει δλα τά κινήματα καί τίς Ιδεολο
γίες τών νεωτέρων χρόνων. Ή  Ιδέα δτι μέ ένα κατάλληλο 
οικονομικό σύστημα έκμεταλλεύσεως τής τεχνικής 
προόδου, τό όποιο θά μπορέση νά άξιοποιήση δλες τίς 
δυνατότητές της, θά κατορθώσουμε νά πραγματοποιή
σουμε τήν ιδανική Πολιτεία πού ώνειρεύτηκαν οί προη
γούμενοι αιώνες, άποτελεί τόν βασικό πυρήνα τής θεω
ρίας τού σοσιαλισμού. Καί δσο περνάει ό καιρός, τόσο 
τό Ιδεολογικό καί κοσμοθεωριακό περίβλημα ξεφτίζει 
καί αύτός ό τεχνοκρατικός πυρήν ξεπροβάλλει όλοένα 
καί πιό εύδιάκριτος.

Όμως ή τεχνοκρατική πίστις είναι ούτοπίαν γιατί 
ξεχνά τόν άνθρωπο. Ξεχνά δτι χωρίς τήν πνευματική 
άναγέννησι, ή μάλλον θά λέγαμε τήν πνευματική ένδυ- 
νάμωσι καί άνάπτυξι τού άνθρώπου, ή τεραστία τεχνική 
πρόοδος μάς σύρει πρός τήν καταστροφή καί δχι πρός 
τήν πρόοδο. Είναι αύτό σήμερα κάτι τό τόσο ψηλαφητό 
ώστε μόνον δσοι θέλουν νά κλείνουν τά μάτια μπορούν 
νά τό άγνοοΰν. Καί έξ ίσου βέβαιο είναι, δτι, αύτή τήν 
πνευματική άναγέννησι δέν θά μάς τήν Εξασφαλίσουν 
ούτε ό ύλισμός ούτε ή μηχανοκρατία στήνόποία Εξακο
λουθεί πάντοτε νά είναι προσκολλημένος μέ Επιμονή 
6 «Επιστημονικός σοσιαλισμός».
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ΤΑ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓ Ι  ΚΑ Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α  

Τ Η Σ  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Α Ι  Α Γ Χ Ω Δ Ε Ι Σ  I U E Y P O T I K A I  Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ
Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
Καθηγητοΰ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  καί 
Ν ε υ ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπ. ’Αθηνών

'Ως γνωστόν ή νοσηρότης τών άνθρώπων 
παραλλάσσει άπό έποχής εις έποχήν. Τοιού- 
τον τι διαπιστοϋται καί κατά τήν ήμετέραν έπο
χήν σχετικώς προς ώρισμένας ψυχονευρικάς 
παθήσεις, τών όποιων ή αιτία γενέσεως άπορ- 
ρέει έκ τής άλλαγής τού τρόπου ζωής τών άν
θρώπων καί έξ ώρισμένων δρων τού περιβάλ
λοντος βλαπτικών διά τόν άνθρώπινον όργανι- 
σμόν καί Ιδιαιτέρως διά τό νευρικόν σύστημα. 
Συχνότερον σήμερον ή άλλοτε αίτιάται δ άν
θρωπος νευρικά ένοχλήματα, άτινα περιλαμβά
νονται όπό τόν τίλον τών νευρωτικών παθή
σεων καί δή τής άγχώδους νευρώσεως. Αδται 
ΰπερπληθυνθεΐσαι μετά τών έξ αύτών έπακο-

λούθων σωματικών παθήσεων (καρδίας, πνευ
μόνων, άλλεργικών παθήσεων κ.α.) έχουν 
καθορίσει τήν χροιάν τής νοσηρότητος κατά 
τήν σύγχρονον έποχήν καί άποτελούν μεταξύ 
άλλων γνώρισμα αότής εις παγκόσμιον έκ- 
τασιν. Δι’ δ αί έν λόγφ παθήσεις έχουν διαπολι- 
τιστικήν σημασίαν καί άποτελούν μέλημα τής 
κοινωνικής ιατρικής, τής κοινωνικής ψυχια
τρικής καί τής διαπολιτιστικής ιατρικής.

Παράγοντες τού διαφοροτρόπως διαμορφω- 
θέντος περιβάλλοντος καί τρόπου ζωής τού 
σημερινού άνθρώπου ώς έπακολούθου τής

*Έκ τοδ βιβλίου «Τα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα 
τής συγχρόνου κοινωνίας».

XinnuKO κοινόβιο εις όκτήν της 'Αμερικής. Μ δισμόρφωσις τής σημερινής κοινωνικής Ζωής, μέ τήν αγωνίαν, 
καί τό δγχος τά όποια τήν διακρίνουν, όδηγεϊ όσφαλώς τόν άνθρωπον εις άγχώδεις νευρωτικός παθήσεις.
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«έξελίξεως» και τής νέας μορφής τής οίκο- 
λογίας, οΐτινες χαρακτηρίζονται ώς παθογόνοι, 
είναι πολλοί καί διάφοροι καί ισχύουν γενικώς, 
κυρίως όμως διά τούς εις τάς μεγαλοπόλεις 
διαβιοϋντας.

Έ χει διαπιστωθή, ότι ή κοινωνική διάρθρω- 
σις, ώς έχει σήμερον, ύπό τήν μορφήν τής 
βιομηχανοποιήσεως μέ τήν λίαν δεσμευτικήν 
όργάνωσιν τής ζωής, τής άστικοποιήσεως, 
τής τεχνικοποιήσεως καί τής μηχανοκρατίας 
μέ τήν παράλληλον αϋξησιν τών έρεθισμάτων 
διά πολλών νέων γνώσεων καί πληροφοριών, 
μέ τήν ταχεϊαν μεταβολήν τών κοινωνικών καί 
«πολιτιστικών» όρων διαβιώσεως, πάντα ταΰτα 
άφ’ ένός έχουν έπιφέρει κλονισμόν τών μέχρι 
τοΟδε θεωρουμένων ώς άσφαλών αρχών, είς 
άς έχει έθισθή καί προσαρμοσθή ό άνθρωπος 
καί άφ’ έτέρου άναγκάζουν αυτόν είς κατα
βολήν συνεχούς καί έντονου προσπάθειας 
(Stress), ΐνα δύναται νά έπαναπροσαρμόζηται. 
Ό  όργανισμός καί είδικώτερον ό έγκέφαλος 
έν τή συνεχεΐ προσπαθείς νά άφομοιώση τά 
νέα έρεόίσματα ύφίσταται Οπερφόρτισιν, κό- 
πωσιν καί έξάντλησιν, τάς όποιας άκολουθεΐ ή 
έγκατάστασις νευρικών καί ψυχικών διατα
ραχών. Γενικώς είπεΐν ή διαμόρφωσις τής ση
μερινής κοινωνικής ζωής άπηχεΐ ώς πρός τά 
πλεΐστα δυσμενώς έπί τής υγείας τών ανθρώ
πων, σωματικής καί ψυχικής. (*)

Έλέχθη έν τοΐς πρόσθεν, ότι πλείστοι όροι 
τής ζωής τού σημερινού άνθρώπου συνιστοΰν 
πηγάς άγωνίας καί ώς έκ τούτου ό σημερινός 
άνθρωπος διακατέχεται πολλαπλώς ύπό ηυξη- 
μένης άγωνίας καί άγχους, τά όποια άποτελοΰν 
τά κύρια συμπτώματα τών άγχωδών νευρωτικών 
παθήσεων. Ή  άγωνία καί τό άγχος έπιπροστί- 
θενται ώς παθογόνοι παράγοντες, διότι ώς έν
τονοι καί συνεχείς συγκινήσεις διεγείρουν 
τό νευρικόν σύστημα ιδίως τό νευροφυτικόν καί 
έπιφέρουν καταβολήν καί έξάντλησιν αυτού, 
τελικώς δέ διαταραχάς αυτού τε καί τών ύπ’ 
αυτού έννευρουμένων όργάνων τού σώματος, 
ώς συμπτώματα τών άγχωδών νευρωτικών πα
θήσεων.

'Ως συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντας 
γενέσεως νευρωτικών άγχωδών παθήσεων έχο- 
μεν τήν έν στενοΐς χώροις κατοίκησιν τών άν- 
θρώπων, τήν πολυανθρωπίαν, τόν συνωστι
σμόν καί τόν περιορισμόν τής έλευθερίας τών 
κινήσεων αυτών, τήν έλλειψιν ήρεμίας, τήν 
άνεπάρκειαν ψυχικής έπαφής μετ’ άλλήλων, 
πάντων τούτων συνιστώντων διατάραξιν τής 
συνανθρωπίνης συμβιώσεως (ίδε κατωτέρω), 
είτα τούς άδιαλείπτους καί έντονους έρεθισμούς 
τών αισθητηρίων όργάνων άκοής καί όρά- 
σεως (όξεϊς θόρυβοι, έκτυφλωτικοί φωτισμοί) 
καί άλλα πολλά.

Εσχάτως έχει έπιπροστεθή ώς ζωτικωτάτης

σημασίας παθογόνος παράγων καί δημιουργός 
νευρωτικών παθήσεων ή καταστροφή καί ή 
ρύπανσις τού φυσικού περιβάλλοντος (τού 
βιοτόπου καί τής βιόσφαιρας) (έδάφους, ύδά- 
των, άέρος) ιδίως ή ρύπανσις τού άέρος έκ 
καυσαερίων καί άναθυμιάσεων μετά τής όμι- 
χλώδους καί δυσόσμου άτμοσφαίρας.

Παράγων γενέσεως νευρωτικών άγχωδών έκ- 
δηλώσεων είναι, ότι ό άνθρωπος τών μεγαλο- 
πόλεων ζή μακράν τής φύσεως καί οΰτω άπε- 
κόπη άπό τόν σημαντικόν τούτον ρυθμιστήν 
τής ύγιοΰς ζωής. (2)

Σχετικοί παθογόνοι παράγοντες είναι έπί 
τούτοις ή διατάραξις τού βιολογικού ρυθμού 
ζωής, τό μή ζήν τούτέστιν συμφώνως πρός τάς 
έκ τής φύσεως προσδιοριζομένας βιολογικός 
έπιταγάς π.χ. ή πέραν τού δέοντος άγρυπνία, 
τό τρώγειν είς άκαταλλήλους ώρας κ.ο.κ. 
Είτα ό ταχύς ρυθμός τής σημερινής ζωής, ή 
συνεχής βιασύνη έν τή ζωή, ή έντονος προ
σπάθεια πρός άπόδοσιν μεγίστου έργου, ό 
ύπέρμετρος μόχθος έργασίας πρός άντιμετώ1 
πισιν τών πολλών καί ποικίλων άναγκών τής 
ζωής κ.ά.

Συναφής παθογόνος παράγων είναι ή ύπέρ
μετρος προσπάθεια τού άνθρώπου πρός έπί- 
τευξιν όσον τό δυνατόν μεγυλυτέρας έπιτυχίας 
έν τή ζωή ιδίως άποκτήσεως πολλών ύλικών 
αγαθών καί κύρους καί δυνάμεως. Αύτη συνο
δεύεται ύπό συνεχούς άγωνίας διά τήν έπιτυ- 
χίαν ή μή τού σκοπού, τήν περαιτέρω διατή 
ρησιν τού έπιτευχθέντος καί έκ παραλλήλου 
ύπό τής παραμελήσεως έαυτοΰ καί τής ύγείας 
του.

Σημαντικόν παράγοντα νευρωτικών συμπτω
μάτων άποτελοΰν αί πολλαπλαΐ ψυχικαί συγ
κρούσεις τού σημερινού άνθρώπου. Ζών ό 
άνθρωπος ζωήν ούχί άπλήν άλλά πολυσύνθε
τον, περίπλοκον καί άνευ μέτρου ζωήν υπό- 
κειται συχνάκις είς παντοειδείς ψυχικάς συγ
κρούσεις, διότι τά ποικίλα προβλήματα δέν 
εύρίσκουν εϋκολον λύσιν. 'Ως άποτέλεσμα 
τών ψυχικών συγκρούσεων άπακολουθεΐ ή 
νευρωτική άγχώδης κατάστασις. 'Ως Ιδιαιτέραν 
δέ πηγήν ψυχικών συγκρούσεων τονίζομεν 
τήν άνώμαλον συζυγικήν καί οικογενειακήν 
ζωήν.

Ή  κατάργησις τών παραδόσεων καί τής 
ίστορικότητος καί ή μή άναγνώρισις τής αυ
θεντίας έκπροσωπουμένης ύπό τών ειδημόνων 
καί πεπειραμένων, πάντων τούτων χρησιμευόν- 
των ώς προτύπων καί όδηγών συνεπάγονται 
άμηχανίαν καί άγχος, διότι ό άνθρωπος μένων 
άπροσανατόλιστος έν τή ζωή ώς πρός τό παρόν 
καί τό μέλλον καταλαμβάνεται ύπό άγωνίας 
καί έμπίπτει είς άγχώδη νευρωτικήν κατάστα- 
σιν.

Παράγων συμβάλλων είς τήν παθογένειαν
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άγχωδών νευρωτικών παθήσεων είναι ή λίαν 
περίπλοκος νομοθετική όργάνωσις τής πολι
τείας, ώστε δέον νά καταβάλληται άγχώδης 
προσπάθεια, ίνα άνταπεξέλθη τις είς τάς νομο
θετικός έπιταγάς (γραφειοκρατικός περίπλοκος 
μηχανισμός έν τή διεκπεραιώσει τών υποθέ
σεων, παντοειδείς νομικαΐ υποχρεώσεις τοΰ 
ατόμου έναντι τής κοινωνίας καί τοΟ κράτους).

Παράγων συμβάλλων ώσαύτως είς νευρω
τικήν πάθησιν τοΟ σημερινοϋ άνθρώπου είναι 
ή μή θρησκευτική καί ήθική διαβίωσις αύτοϋ.

Παθογόνος παράγων διά τήν γυναίκα είναι 
ή έξω τοΰ οίκου έπαγγελματική έργασίας αύ- 
τής.

Παθογόνος παράγων είναι ότι ό άνθρωπος 
ζή σήμερον ζωήν μαζοποιημένην.

Είς τ’ άνωτέρω δέον νά προστεθή ή έν πολ- 
λοΐς έσφαλμένη διατροφή, ή κατάχρησις οι
νοπνεύματος καί νικοτίνης, ΐνα άπαρτισθή ό 
συναστερισμός τών παθογόνων παραγόντων.

'Ως έπακόλουθα τής τοιαύτης ζωής έχομεν 
νευρικήν ύπερέντασιν, κατάθλιψιν, άγχος, δυ
σθυμίαν, εόερεθιστότητα, διαταραχήν τοϋ C- 
πνου, ψυχοσωματικός διαταραχάς έν άλλοις 
λόγοις τά συμπτώματα τής άγχώδους νευρωτι
κής παθήσεως.(3)

Ή  διατάραξις τής ψυχικής υγείας έπιπρο- 
στίθεται ώς περαιτέρω παθογόνος παράγων 
πρός έπισώρευσιν έτέρων κακών.

'Ως πρός τήν πάθησιν τής άγχώδους νευ- 
ρώσεως τήν κυρίαρχον ταύτην πάθησιν έν τώ 
πλαισίω τής ψυχοπαθολογίας τοΰ άνθρώπου 
τής έποχής ήμών δυνάμεθα νά είπωμεν ότι 
νευρωτικήν διαμόρφωσιν δύναται νά προσλά- 
βουν πλεΐσται έκδηλώσεις τής ζωής ή και ή 
όλη ζωή. Ουτω πάσα υπερβολή έν τή ζωή (σύ- 
νηθες φαινόμενον τής ζωής τών σημερινών 
άνθρώπων) δύναται νά άποτελή έν ταύτώ νευ
ρωτικόν σύμπτωμα π.χ. ή συνεχής διασκέδα- 
σις, ή άκόρεστος τάσις πρός άπόκτησιν πολ
λών υλικών άγαθών, ή υπερβολική άπόδοσις 
καί παραγωγή έργου, ή έντονος γενετήσιος 
δράστη ριότης. Αί άπασχολήσεις αύται όταν 
προσλάβουν όλως ιδιαιτέραν άξίαν καί σημα
σίαν καί έπί τούτοις τήν ιδιότητα τοϋ ψυχαναγ- 
κασμοϋ δέν είναι πλέον όμαλά στοιχεία τής 
όμαλής άνθρωπίνης ζωής άλλά νευρωτικά 
συμπτώματα χρησιμεύοντα άπλώς πρός κατα- 
πολέμησιν καί κάλυψιν τής άγωνίας καί τοΰ 
άγχους.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται ότι ή τόσον 
περίπλοκος διαμόρφωσις τής κοινωνίας άπο- 
τελεΐ συλλογικόν κοινωνικόν παράγοντα συ
χνής γενέσεως τής άγχώδους νευρώσεως. Έν 
τώ προκειμένφ έμφανώς διαπιστοϋται ότι ή 
αιτία τοϋ κακοϋ δέν άνευρίσκεται είς αύτόν 
τοϋτον τόν άνθρωπον ώς άτομον άλλ’ έξω 
αύτοϋ είς τούς κοινωνικούς όρους ζωής οί

όποιοι είναι τοιοΰτοι ώστε συνεπάγονται 
έπιβλαβή διά τήν ψυχικήν υγείαν τών άνθρώ
πων έπακόλουθα, τήν δημιουργίαν τούτέστιν 
άγχωδών νευρώσεων.(4) Ούτοι άπαρτίζοντες τό 
άποκαλούμενον κοινωνικόν Stress χαρακτη
ρίζουν τήν κοινωνίαν, ύπερατομικώς νοοουμέ- 
νην ώς παθολογικήν.(5) Τοϋτο έπικυροΰται ύπό 
τοϋ γεγονότος, ότι ή είς τάς έπαρχίας άπλου- 
στέρα διαβίωσις στερείται τοσούτων δυσμε
νών έπακολούθων καί ότι είς κοινωνίας άπλου- 
στέρας υφής καί άπλουστέρου πολιτισμού 
σχεδόν δέν υπάρχουν άγχώδεις νευρωτικαί 
παθήσεις. Διά πάντα ταΰτα γίνεται λόγος περί 
βιομηχανικής κοινωνίας ώς «παράγοντος νό
σου» περί κοινωνίας άποδόσεως ώς «παθογό
νου πεδίου». ’Αποτελεί πράγματι τραγικήν 
άλήθειαν καί ειρωνείαν τό γεγονός ότι ή έποχή 
τής ευημερίας, τών ιατρικών έπιτεύξεων καί 
τεχνολογικών θαυμάτων συνακολουθεΐται ύπό 
τών χρονιών σωματικών παθήσεων, ύπό τής 
άγωνίας, άγχους καί τής καταθλίψεως καί τών 
άγχωδών έν γένει νευρωτικών παθήσεων.

1. Σημειωτέον, ότι τό αύτό Ισχύει καί διά τάς κομ
μουνιστικός χώρας αί όποΐαι είναι έπίσης καθ’ δμοιον 
τρόπον ώργανωμέναι είς τάς όποιας όμως έπιπροστίθεν 
ται ώς παθογόνοι παράγοντες ή έλλειψις έλευθερίας 
καί έλευθέρας γνώμης καί έκφράσεως καί έν γένει  ̂ή 
καταπίεσις τής προσωπικότητος. (Ίδε κατωτέρω Ή  
μαζοποίησις).

2. 'Ο άνθρωπος τών μεγαλοπόλεων ζή κατά τό 
πλείστον άν μή συνεχώς έν μέσο) τών Ιδίων αύτοϋ τε
χνικών κατά τό πλείστον δημιουργημάτων, τά όποια 
είναι δυνατόν νά εύχαριστοΟν αύτόν ή νά προκαλούν τόν 
θαυμασμόν του άλλ’ ούδέν πέραν τούτου. Ζών όμως 
έν μέσω τής φύσεως καί υφιστάμενος τάς μακραίωνος 
έπιδράσεις αύτής, (τοϋ ουρανού, τής σελήνης, τής νυ- 
κτός, τής θαλάσσης, τών όρέων, τοϋ δάσους, τού άχα- 
νούς όρίζοντος κ.τ.τ.) αΐτινες καθώρισαν τήν μέχρι τοϋδε 
ύπόστασίν του, αύτομάτως άναπτύσσει ίδιαζούσας βιώ
σεις καί διανοήματα. Ή  φύσις υποκινεί τόν άνθρωπον 
είς σκέψεις καί έρωτήματα π.χ. περί τοϋ κόσμου, τής 
αίτιας τών δντων, τοΰ σκοποϋ αυτών καί τοΰ ίδιου έαυ- 
τοϋ, έν γένει παρωθεί αύτόν είς ύπερβατικάς θεωρήσεις 
καί συναφείς βιώσεις. Ή  άπομάκρυνσις άπό τήν φύσιν 
έπιδρά έπίσης δυσμενώς καί έπί τής αισθητικής αύτοϋ. 
Ή  φύσις καλλιεργεί τό ώραΐον καί τό μεγαλοπρεπές. 
Τήν δυσμενή έπίδρασιν βλέπομεν είς τήν δύσμορφον 
καί άκαλαίσθητον σημερινήν άρχιτεκτονικήν καί τάς 
καλάς τέχνας. (Ίδε Κεφάλαιον : Ή  αύτοκαταστροφή 
τοϋ άνθρώπου).

3. Ίδε Κ. Δ. Κωνσταντινίδου. Ό  νευρωτικός άν
θρωπος τής συγχρόνου έποχής. Περιοδ. Σχολική ύγιει- 
νή, Δεκέμβριος 1968.

4. Άπλοϋν καθημερινόν παράδειγμα καταδεικνύει 
τοϋτο. Μετακινούμενός τις διά μεταφορικού μέσου 
άπό ένός σημείου τής πόλεως είς άλλο λόγω τών πολ
λών συγκοινωνιακών δυσχερειών ταλαιπωρείται, δυσ- 
φορεί, έκνευρίζεται, ένί λόγω χάνει τήν ήρεμίαν καί 
γαλήνην καί έμπίπτει είς νευρικήν ύπερέντασιν. Τό 
αύτό συμβαίνει δταν μεταβαίνη τις πηζή λόγω τοΰ 
συνωστισμού καί τών συνεχών έμποδίων τής δδοιπο- 
ρίας.

5. Τό σημείον τοϋτο θέλει άναπτυχθή λίαν έκτε- 
νώς κατωτέρω είς τό κεφάλαιον περί παθολογικότητος 
τής συγχρόνου κοινωνίας.
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Ε Κ Λ Ε Κ Τ Α Ι  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι  
ΠΑΛΑ ΙΩΝ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ

Υ πό Η. ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΥ
τ. Άστυν. Δ/ντοΰ Α'

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ τής υπαί
θρου ύπό τών κατοίκων της είχεν 
άποδοθή εϊς τήν ύπό τού Κράτους 
έγκατάλειψνν αυτής. Είναι άληθές, 
δτι, έν άρχή καί μετά τήν καταστο
λήν τής άνταρσίας, ή Κρατική στορ 
γή ήτο υποτονική, ώστε νά δικαιο- 
λογήται ή ώς άνω έκδοχή. Συν τώ 
χρόνφ, όμως, τό Κράτος, άναδιορ- 
γανούμενον έκ τών έρειπίων καί 
τών περιπετειών μιάς δεκαετίας, 
άνέπτυξε, πρέπει νά όμολογηθή, 
τήν στοργήν του είς τήν Επαρχίαν 
εις έργα, ίδίμ όδοποιΐας, φωτισμού 
άρδεύσεως, όδρεύσεως καί παραγω
γικών δανείων.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ένομί- 
ζετο, ότι θά ώρθώνετο ένα άνασχε- 
τικόν φράγμα είς τήν μετακίνησιν 
τών πληθυσμών πρός τά άστικά κέν
τρα. ’Αλλά, μαζί μέ τήν κατά τά 
άνωτέρω έκδηλουμένην ύπό τού 
Κράτους στοργήν, ήνοιξαν αί Πύ- 
λαι τής μεταναστεύσεως. Τό ρεύμα 
όμως τής φυγής, καί ώς έκ τού λό
γου τούτου, ήτο πολύ ισχυρόν, καί 
τό άνεγειρόμενον φράγμα άνίσχυ- 
ρον νά τό συγκρατήση. Τά ύλικά 
τού φράγματος, δρόμοι, έξηλεκ- 
τρισμός κ.λ.π., έστεροΰντο συνδε
τικής ύλης. Καί ή ύλη έκείνη ή 
όποία θά καθίστα τό φράγμα περισ
σότερον άνθεκτικόν, δέν ήτο, νομί- 
ζομεν, άλλη, είμή, σύν τούτοις, καί 
άλλων βεβαίως μέτρων, τό καί κυ- 
ριώτερον, ή προστασία καί ή τιμή 
τών γεωργικών καί κτηνοτροφικών 
προϊόντων.

ΕΑΝ έξαιρέση κανείς ώρισμένα 
τινά άσφαλιστικά μέτρα διά τινα 
είδη, διά τά λοιπά, ούδεμία άσφά- 
λεια παρέχεται εις τόν παραγωγόν, 
ύποκείμενον είς τήν καταδυνάστευ- 
σιν, όχι μόνον ύπό φυσικών, άλλά 
καί ύπό άνθρωπίνων στοιχείων.

Ό  μηχανισμός είς τήν διακίνη- 
σιντών άγαθών,άπό τής παραγωγής 
εις τήν κατανάλωσιν, είναι τόσον 
πολύ παλαιός, όσον παλαιά είναι 
καί ή διακινούσα τά άγαθά ιδιωτική 
’Αγορά. 'Υπό τό καθεστώς όμως 
τού οικονομικού φιλελευθερισμού, 
δέν είναι άλλη, ουδέ πρέπει νά είναι 
παρά αυτή καί μόνη, ή γηραιά τού 
ιδιωτικού έμπορίου ’Αγορά, δεκτή 
καί μέ τά έλαττώματα αυτής. Είναι 
δέ τό μεγαλύτερον τών έλαττωμά- 
των της, δτι έχει δύο άντιθέτους στό 
χους έν μέσω δύο πόλων τής ζωής, 
τής παραγωγής καί τής καταναλώ- 
σεως. Χαμηλάς τιμάς άπό τήν μίαν

πλευράν καί ύψηλάς άπό τήν άλ
λην.

’Εδώ, είς τό σημεϊον άκριβώς 
τούτο, εύρίσκεται ή κλείς ένός 
πάντοτε έπικαίρου, καί πάντοτε 
ζέοντος, προβλήματος. Συνίσταται 
δέ τούτο είς τό δτι κέρδος τι ση
μαντικόν, άλλως άνήκον είς τήν 
παραγωγήν, καρποΰται κατά κοινήν 
ομολογίαν ή άδηφάγος ’Αγορά, καί 
οί διάφοροι έκπρόσωποι αυτής, με
σάζοντες, οϊτινες άποτελοΰν καθο
ριστικόν παράγοντα είς τήν δια- 
μόρφωσιν τών τιμών, έν μέσφ ένός 
μεγάλου συνήθως άνοίγματος, με
ταξύ τιμής κτήσεως τών άγαθών 
καί τιμής άναλώσεως αύτών.

ΘΑ ΗΤΟ ιδανική ώς λύσις ή συ
νεχής έξισορρόπησις τών τιμών 
παραγωγής καί καταναλώσεως, ύπό 
τήν έννοιαν δτι τό παραγωγικόν κό
στος νά ύπερκαλύπτεται μέ περιθώ
ρια κέρδους διά τόν παραγωγόν, 
ώστε νά ύπάρχουν παραγωγικά κί
νητρα, (ών άνευ, ούδέν έστί γενέ- 
σθαι τών δεόντων), καί αί τρέχουσαι 
άγορανομικαί τιμαί νά παραμένουν 
άδιατάρακτοι. ’Αλλά, ή έξισορρό-

πησις αΰτη, έξ αύτών τών πραγμά
των, δέν είναι δυνατόν νά έχη διά
ρκειαν, δι’ δ καί αί άνατιμητικαί 
τάσεις άποτελοΰν φαινόμενον περιο 
δικώς έπαναλαμβανόμενον. 'Επομέ
νως, ή βάσις τού ζητήματος διά 
μίαν Κρατικήν πολιτικήν έπί τών 
τιμών, δέν βλέπομεν νά είναι άλλη, 
είμή:
•  Τιμή διά τόν παραγωγόν ή κατά 
τό δυνατόν μεγαλυτέρα, καί έν πάση 
περιπτώσει νά ύπερκαλύπτη τό 
παραγωγικόν κόστος.
•  Τιμή διά τήν κατανάλωσιν ή κα
τά τό δυνατόν τρέχουσα, χωρίς τού
το νά άποτελή αυτοσκοπόν. Δηλα
δή, χωρίς θόρυβον, καί χωρίς άπώ- 
λειαν χρόνου, νά έπιτρέπηται ή 
άνατίμησις τού είδους, δταν τούτο 
έπιβάλλεται άπό τά πράγματα. Ή  
έν έτει 1972 άμετακίνητος τιμή πω- 
λήσεως κρέατος μόσχου είς δρχ. 46 
τό κιλόν, νομίζομεν, είχεν έπιζη- 
μίους έπιπτώσεις είς τήν έγχώριον 
κρεατοπαραγωγήν, καί έπέφερε 
τήν άναστάτωσιν είς τήν κρεατα
γοράν, πρόδρομον γενικωτέρων ά- 
ναστατώσεων, έξ άφορμής, βεβαίως 
καί άλλων έξωτερικών αιτίων.
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Πρός τούτοις δέ, δχι μόνον νά 
έπιτρέπεται ή άνατίμησις τοϋ εί
δους, δταν έπιβάλλεται άπό τά πρά
γματα, άλλά καί νά μήν έπιδιώκεται 
ή πτώσις τής τρεχούσης τιμής αύ- 
τοΰ εις τινας περιπτώσεις.

Ταΰτα δέ πάντα, έφ’ δσον ευθέως 
όδηγοΰν πρός δφελος, ή άντιθέτως 
πρός ζημίαν τοϋ παραγωγοϋ.

’Αλλά, είναι καί τά άποθέματα 
εις χεΐρας τών παραγωγών καί τών 
έμπόρων, τών όποιων τήν πάντοτε 
έπίκτητον δειλίαν έναντι τής προσ
φοράς, θά έκμεταλλευθή τό Κράτος 
διά συστηματοποιημένης ρυθμιστι
κής έπεμβάσεως, περί ής έν τέλει 
θά όμιλήσωμεν, καί ούχί διά σπα
σμωδικών μέτρων. "Ομως, διά νά 
τοποθετηθή τό ζήτημα έπί τής προ- 
αναφερθείσης βάσεως, έπιβάλλεται 
άλλαγή μεθόδων Κρατικής νοο
τροπίας, καί ψυχολογική προετοι
μασία τών άρμοδίων παραγόντων 
καί τοϋ Κοινοϋ, είθισμένων πάντοτε 
νά προσατενίζουν εις τήν ουτοπι
κήν συγκράτησιν τών τιμών είςτό 
διηνεκές.

’Αλλά, διατί νά μή δοθή μία νέα 
ζωογόνος πνοή εις τό κρατούν κλί
μα; Ύ π’ αύτό, ή άναπροσαρμογή 
μισθών καί ήμερομισθίων καί τά 
έπιδόματα άκριβείας υπήρξαν μόνι
μον φαινόμενον. Καί αί ειδυλλιακοί 
ήμέραι τής «καταναλωτικής κοινω
νίας» ήσαν μία μεγαγχολική παρέν- 
θεσις ένώπιον τής έρημώσεως τής 
υπαίθρου χώρας.

ΕΑΝ ή σταθερότης τών τιμών 
είναι μία ιδανική ύπόθεσις, ή συγ- 
κράτησις ή ή καθήλωσις αυτών έπι- 
διωκομένη συνήθως δι’ άστυνομι- 
κών κατασταλτικών μέτρων, ή δι’ 
έκτάκτου σπασμωδικής προσφυγής 
εις τάς ’Αγοράς τοϋ έξωτερικοϋ, 
είναι ύπόθεσις δυσχερής, καί δέν 
είναι άπηλλαγμένη καί άπό άλλα 
πολύπλοκα προβλήματα.

Περί τούτου έχει συσσωρευθή 
πείρα μεγάλη άπό χρόνου μακροϋ.

Αί άνεδαφικαί διατιμήσεις τών 
ειδών διατροφής τό θέρος τοϋ 1945, 
αΐτινες μάλιστα έπεχειρήθη όπως 
έφαρμοσθοΰν μέ τήν ένίσχυσιν τής 
’Αγορανομίας καί δι’ ύπαλλήλων 
άποσπασθέντων έκ τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, είχον καθολικήν 
άποτυχίαν, μολονότι ύπήρχον καί 
τά άφθονα έκ τοϋ έξωτερικοϋ έφό- 
δια τής συμμαχικής βοήθειας. Αί 
ούραί τής λεγομένης τότε ’Ελεύθε
ρος άγοράς έδωσαν τήν χαριστικήν 
βολήν καί εις τάς διατιμήσεις καί

εις τά άστυνομικά κατασταλτικά 
μέτρα. ’Ολίγον χρόνον πρίν, δέν 
ύπήρχον ούραί. Ή  ’Αγορά, προ- 
σέφερεν έκ τών άποθεμάτων της, 
χωρίς νά δύναται νά άντικαταστήση 
τά είδη. Όσμησθεΐσα δμως διά 
τών κεραιών της τήν έπερχομένην 
καταιγίδα, έσπευσεν νά άπαλλαγή 
τοϋ φορτίου, μή δυναμένη, άλλως, 
νά τό άποκρύψη. Καί, ή καταιγίς, 
μετά τινα χρόνον έφερε μίαν πρω
τοφανή πλημμυρίδα.

ΣΜΗΝΗ άπιθάνων εισαγωγέων, 
μέ τάς εύλογίας τοϋ Κράτους, άρ- 
χομένου τοϋ 1946, κατέκλυσαν τάς 
’Αγοράς τοϋ έξωτερικοϋ, ίδίμ δέ 
τής ’Αμερικής, διά νά είσκομίσουν 
τά πλέον άπίθανα, άσήμαντα, άκόμη 
καί άκατονόμαστα είδη, ώς είναι 
έκεϊνα τά όποια έχρησιμοποίουν 
τότε, άντί τών λεγομένων σήμερον 
άντισυλληπτικών. Καί εις ή μέρας 
κατά τάς όποιας ό συμμοριτοπό
λεμος ήτο έπί θύραις, εις τήν ’Αθη
ναϊκήν άγοράν, ή εισαγωγική άσυ- 
δοσία είχε φέρει τήν άχαλίνωτον 
ιδιωτικήν κερδοσκοπίαν. Ή  άναρ- 
χία ήτο πλήρης.

Ώ ς ήτο έπόμενον, ό ρυθμός αύτός 
τών άνεξελέγκτων καί άπρογραμμα- 
τίστων εισαγωγών, δέν ήτο δυνα
τόν νά έξακολουθήση. ’Αλλά, μετά 
τινα χρόνον, τήν εισαγωγικήν άσυ- 
δοσίαν, άντικατέστησεν ό άποπνι- 
κτικός παρεμβατισμός, ό όποιος, μέ 
τήν Κρατικήν άγοράν (διανομών), 
έπί τινα έτη, είχεν άποτελέσει μόνι
μον κατάστασιν.

Καί εις τάς δύο περιπτώσεις, 
πρόκειται περί άκραίων καταστά
σεων, αΐτινες μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν έπεχειρήθη δπως έπιλύσουν 
τά προβλήματα τοϋ Έλληνικοϋ 
Ααοϋ. ’Ενός λαοϋ, ό όποιος, έπί 
σειράν έτών, έγνώρισε τάς δοκιμα
σίας καί τάς στερήσεις, καί διά 
τόν όποιον, διακρινόμενον πάντοτε 
διά τό λιτοδίαιτον αύτοϋ, θά ήτο 
άρκετή έν άρχη, δχι ή άπότομος ά- 
φθονία, άλλά ή έπαρκής προσφορά 
ώρισμένων βασικών ειδών διατρο
φής, καθώς καί ένδύσεως, ύποδή- 
σεως καί οικιακής χρήσεως. Δηλα
δή, δέν ήθελεν είμή τήν φροντίδα 
τοϋ «συνετοΰ οικογενειάρχου».

Καί ένώπιον τών άκραίων έκεί- 
νων καταστάσεων, ιδού, δτι, δπως 
καί εις τήν πολιτικήν μεταπελευ- 
θερωτικώς, όμοίως καί εις τήν οικο
νομίαν, ύπήρξαν βίοι παράλληλοι.

Η ΜΟΝΗ άναλαμπή όρθής έκτι-

μήσεως τών πραγμάτων ήτο ή έν 
έτει 1953 τολμηθεΐσα κατάργησις 
τής Κρατικής άγοράς ((διανομών), 
καί ή έπανατοποθέτησις τής δια- 
κινήσεως τών άγαθών, έν τώ συνό- 
λω των, εις τήν προπολεμικήν αυ
τών κοίτην, ήτοι εις τό έλεύθερον 
έμπόριον καί εις τήν Έλευθέραν 
’Αγοράν.

Κατά τά λοιπά, καί καθ’ δσον 
άφορά εις τάς είσαγωγάς, έάν κρί- 
νωμεν άπό τό γεγονός δτι, μετά 3 - 4 
έτη άπό τής καταργήσεως αυτής 
ή άγορά παρουσίασε τό φαινόμενον 
τών άθρόων δόσεων, καί χωρίς 
προκαταβολήν, εις τάς συναλλα- 
γάς, πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι. 
καί ή μεταβολή αύτή, είχε τάς άδυ- 
ναμίας τής εισαγωγικής έλευθερίας 
τοϋ 1946, μέ τό άπρογραμμάτιστον, 
καί τήν μή κλιμάκωσιν τών πρός 
εισαγωγήν άναγκαίων.

'Οπωσδήποτε , εις αύτήν τήν με
ταβολήν, γενομένην έν συνδυασμώ 
μέ νομισματικήν άναπροσαρμογήν, 
έστηρίχθη ή περαιτέρω άνάπτυξις 
τής οικονομίας. Καθ’ δσον δμως 
άφορά εϊς τό άγορανομικόν σκέλος, 
βλέπομεν, άπλώς, τήν κατακρήμνι- 
σιν τοϋ φράγματος, καί τήν έπιτά- 
χυνσιν τοϋ ροΰ τών διακινουμένων, 
ένώ έξ άλλου, βλέπομεν, δτι, καί 
μετά ταϋτα, καθοριστικός παράγων 
διά τά διακινούμενα άγαθά, καθώς 
καί διά τάς τιμάς, παραμένει ή ιδιω
τική πρωτοβουλία, παρά τό Κρά
τος.

ΠΑΝΤΟΤΕ, παγία πολιτική τών 
Κυβερνήσεων ήτο ή όπωσδήποτε 
συγκράτησις τοϋ τιμαρίθμου, ώς 
άμετακινήτου στόχου, καί ούχί ώς 
πολιτικής τοϋ «δυνατοΰ». Διά τοϋ- 
το, έπεδιώκετο εις περιόδους άνα- 
τιμητικών τάσεων τής ’Αγοράς, 
ώστε, ό συνήθης, ό καθημερινός 
καί ό άπαραίτητος Άγορανομικός 
έλεγχος, έντεινόμενος εις άστυνομι- 
κήν κατασταλτικήν δράσιν, νά έπι- 
φέρη τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα 
Τοϋτο έπεχειρήθη καί τό ’966. "Η, 
ένομίζετο, δτι, ή έκτακτος προσ
φυγή εις τόν μηχανισμόν τοϋ έξω- 
τερικοϋ είσαγωγικοϋ έμπορίου, θά 
έπέφερε τήν άνάσχεσιν τών άνα- 
τιμητικών τάσεων. Είναι τοϋτο μία 
εύκολος σκέψις διά μίαν πολύ δύ- 
σκολον, άλλά καί έν πολλοΐς ζη
μιογόνον, ύπόθεσιν. Διότι, σύν τοίς 
άλλοις, ή έκτακτος καί σπασμωδική 
προσφυγή είς τάς άγοράς τοϋ έξωτε- 
ρικοΰ, γίνεται πάντοτε είς βάρος 
τής έγχωρίου παραγωγής.
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Δέν έξητάζοντο τά αίτια τής άδυ- 
ναμίας τής ’Αγοράς νά προσφέρη 
εν ή περισσότερα είδη εις τάς κα
θιερωμένος τιμάς. 'Οπότε θά προέ- 
κυπτεν, ότι, αΰτη, ή έπίτηδες πα- 
ρουσίαζεν αυτήν τήν άδυναμίαν 
άποβλέπουσα εις άνωτέρους κερδο
σκοπικούς σκοπούς, ή έπρόκειτο 

ι περί πραγματικής αδυναμίας, οί 
λόγοι τής όποιας έπρεπε νά άναζη- 
τηθούν καί έκτος τού κυκλώματος 
τού έμπορίου, καί είς τον χώρον 
τής παραγωγής. Ή , έπίσης δέν 
έξητάζοντο τά αίτια τού περιοδικώς 
παρουσιαζομένου φαινομένου, ή 
’Αγορά, νά παρουσιάζη άσυνήθη 
προσφοράν, χωρίς νά λειτουργή 
ό νόμος τής άντικαταστάσεως τού 
είδους.

Καί άφοϋ δέν έξητάζοντο τά 
αίτια, τά έκάστοτε λαμβανόμενα 
μέτρα ήσαν άποτέλεσμα προχείρων 
καί βεβιασμένων αύτοσχεδιασμών, 
ή δέν έλαμβάνοντο διόλου.

ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ δέν ευρίσκει 
τήν λύσιν του, είμή διά τής άρσεως 
τών αιτίων, καί βεβαίως διά τής 
ένδυναμώσεως τής προσφοράς διά 
τής δυνάμεως τών πραγμάτων.

’Αλλά πού, λοιπόν, καί πώς θά 
εύρεθοΰν τά πράγματα, τά άγαθά, 
διά νά χρησιμεύσουν είς τήν ρύ- 

I θμισιν καί συγκράτησιν τών τι
μών διά τής προσφοράς;

Περί τούτου, δέν δύναται νά 
γνωρίζη άλλος, είμή, ό άρμόδιος 
κρατικός έγκέφαλος. Ό  έγκέφαλος 
έκεΐνος, ό όποιος δέν ή μπορεί νά 
είναι άλλος σήμερον, καί άλλος 
αΰριον. 'Η ύπηρεσία έκείνη ή 
όποια πρέπει νά γνωρίζη περί τών 
πηγών, καί τών τιμών τών άγαθών, 
τών τυχόν άποθεμάτων είς χείρας 
τών έμπορων καί τών παραγωγών, 
καθώς καί περί τών αιτίων τών άνα- 
τιμητικών τάσεων, καί θά έπεμ- 
βαίνη ρυθμιστικώς είς τόν κρίσι
μο ν χρόνον. Καί, μέ μίαν άλλην 
νοοτροπίαν, ώς εΐπομεν έν αρχή, 
θά άσκή τήν Κρατικήν πολιτικήν 
«έπί τών τιμών καί έπί τής διακι- 
νήσεως τών άγαθών», όχι άπλώς 
έποπτεύουσα ή έλέγχουσα τό έλεύ- 
θερον έμπόριον, άλλά διακινούσα 
καί ή ιδία άγαθα έκ τής παραγω
γής άπ’ εύθείας είς τήν κατανάλω- 
σιν, διαθέτουσα καί Ιδίαν μονάδα 
διακινήσεως. Ταΰτα δέ, όχι έμ- 
πειρικώς, ώς ένίοτε συμβαίνει καί 
σήμερον, άλλά κατά μίαν συστη- 
ματοποιημένην διαδικασίαν, ΐνα 
άποβή ή ιδία πράγματι ρυθμιστής

έπί τών τιμών.
Δηλαδή, τό σύγχρονον Κράτος 

πρέπει νά γίνη καί αύτό Διακινητής 
άγαθών υπό τήν στέγην καί έντός 
τού πλαισίου τής Έλευθέρας ’Αγο
ράς, ή όποια προσφέρει τά είδη της 
είς έλευθέραν κατανάλωσιν είς 
ποικιλίαν καί έπιλογήν. *

’Αλλά, διά νά τεθή είς κίνησιν, 
αύτή ή διαδικασία, έπι βάλλεται 
όπως άνεγερθοΰν καί λειτουργή
σουν μόνιμοι καί έστεγασμέναι 
Λαϊκαί άγοραί είς τούς πυκνοκα- 
τωκη μένους συνοικισμούς τών με
γάλων άστικών κέντρων, καί δή 
είς τά όρια τής συναντήσεως δύο ή 
τριών Δήμων, άναλώμασι καί τού
των.

Αί άγοραί αύται θά στεγάσουν έ- 
λευθέρους έπαγγελματίας, άλλά υπό 
τήν στέγην αύτών τών άγορών θά 
λειτουργούν καί κρατικά ή ήμι- 
κρατικά Πρατήρια λιανικής πω- 
λήσεως καταναλωτικών άγαθών, 
τά όποια έστω καί περιοδικώς θά 
φέρη τό Κράτος είς τήν κατανά- 
λωσιν, μή άποκλειομένης τής ταυ
τοχρόνου λειτουργίας των καί ώς 
ιδιωτικών καταστημάτων. 'Ομοίως 
τοιαΰτα πρέπει νά λειτουργούν καί 
είς τάς κεντρικός άγοράς τών με
γάλων πόλεων.

Διά τών Κρατικών ή ήμικρατι- 
κών τούτων Πρατηρίων τών μονί
μων, καθώς καί διά τών κινητών 
λαϊκών άγορών, θά δύναται τό 
Κράτος νά άσκήση τήν ρυθμιστι
κήν πολιτικήν έπί τών τιμών, καί 
διά τήν κατανάλωσιν, άλλά καί διά 
τήν παραγωγήν ταυτοχρόνως είς 
ήμέρας άνατιμητικών τάσεων, ή 
υπερπαραγωγής, είσκομίζον καί δια 
κινούν καί τό ίδιον καί μέ τήν 
ίδικήν του μονάδα διακινήσεως, 
διαθέτουσαν τά άπαιτούμενα μέσα.

Αύτήν δέ τήν ρυθμιστικήν του 
έπέμβασιν είς τήν Έλευθέραν ’Α
γοράν θά δύναται κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον έν άνάγκη νά άσκήση, 
χρησιμοποιούν καί μέρος έκ τών 
τυχόν άποθεμάτων τού Ιδιωτικού 
έμπορίου, έναντι τού όποιου όμως 
καί άπό τό όποιον έπι βάλλεται 
όμοίως άλλαγή νοοτροπίας, καί 
άπόκτησις συνειδήσεως συνεργα
σίας.

Διά τής Κρατικής Πρατηριακής 
διακινήσεως τών άγαθών όσάκις 
τούτο έπιβάλλεται, κυρίως άπό 
λόγους ρυθμιστικούς, ή καί τακτι- 
κώτερον θά προκύψη ένας υγιής 
καί δημοκρατικώτατος θεσμός, ό 
όποιος θά φέρη τό Κράτος πλησιέ-

στερον πρός τούς άστικούς καί 
τούς άγροτικούς πληθυσμούς.

’Εάν χάριν τών τελευταίων έπι- 
βάλλεται είς μίαν περίπτωσιν νά 
άνατιμηθή τό είδος διά λόγους 
παραγωγικούς, καί νά έπιβαρυνθή 
ώς έκ τούτου ή κατανάλωσις, &ς 
έπιβαρυνθή. Τό όφελος δι’ αύτήν 
θά προέλθη δι’ άλλης όδοΰ, άπό 
μίαν σφριγώσαν παραγωγήν, καί 
ούχί φθίνουσαν μέχρι τής έγκατα 
λείψεως καί αύτής τής στέγης ύπό 
τών κατοίκων τής ύπαίθρου.

Η ΚΑΤΑ τά τελευταία έτη τα
χεία Βιομηχανική άνάπτυξις έν 
συνδυασμό» μέ τά άνακαλυφθέντα 
ήδη κοιτάσματα πετρελαίων, δια- 
νοίγουν μίαν έποχήν, κατά τήν 
όποιαν δέν άποκλείεται νά έπέλθη 
μεγαλυτέρα έρήμωσις τής ύπαίθρου 
Χώρας, κυρίως, τής όρεινής Ελλά
δος, ένός μεγάλου τμήματος τής 
Πελοποννήσου καί πολλών νή
σων. Ένας τεράστιος κίνδυνος 
διαγράφεται είς τόν Ελληνικόν 
όρίζοντα, ένώπιον τού όποιου τό 
Κράτος καλείται άπό τοΰδε νά μή 
παρασυρθή άπό τήν μέθην προσδο- 
κωμένων πακτωλών άπό τόν Βορ- 
ράν, άλλά νά στρέψη τήν προσο
χήν του καί πρός τόν Νότον.Καί, 
νά λάβη τά οίαδήποτε μέτρα άτινα 
θά συγκρατήσουν τούς πληθυ
σμούς. Διότι, ώς έχουν σήμερον τά 
πράγματα, είς πολλάς καί άπό τάς 
πλέον άνεπτυγμένας καί παραγω
γικός κοινότητας, δέν άποδημοΰν 
μόνον όλοι οί νέοι τής οίκογενείας, 
μολονότι ύπάρχει κλήρος τουλά
χιστον δι’ ένα έξ αύτών, άλλά καί 
όλόκληροι οίκογένειαι. Πρόκειται 
περί ξεριζωμού. Περιουσίαι έκ- 
ποιούνται ή έγκαταλείπονται είς 
τρίτους ήμικαλλιεργούμεναι, ή πα
ραμένουν άκαλλιέργητοι είς χεί
ρας τών άποδήμων, οΐτινες περιο- 
δικώς έμφανίζονται ΐνα συλλέξουν 
τούς όλίγους καρπούς.

Καί, ένα τεράστιον ζήτημα γεν- 
ναται διά τήν τύχην τών έγκαταλε- 
λειμμένων άγρών (πολλοί είναι 
ψύχα τής γής), οΐτινες έχουν μετα- 
βληθή είς χέρσον καί άγρίαν γήν.

Τό Κράτος άς άποφασίση μέ 
ποιον τρόπον θά περιέλθουν είς τήν 
ένεργόν παραγωγήν, δηλαδή είς 
τούς είσέτι μοχθοΰντας είς τήν 
καλλιέργειαν τής γής.

’Ασφαλώς, θά είναι καί τούτο 
ένα μέτρον ένισχύσεως τών άγρο- 
τών καί συγκρατήσεως αύτών είς 
τήν πατρώαν γήν. Άλλως, Πάσα 
γή τάφος.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ MIX. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Κ ΑΘΕ ζωντανός όργανισμός άποτελεϊται άπό 
κύτταρα. Αύτά τά κύτταρα τρέφονται, ά- 

ναπαράγονται καί πεθαίνουν, καί μ,οοζί τους τρέ
φεται, άναπαράγεται καί πεθαίνει καί τό σύνολο, 
δλόκληρος ό ζωντανός όργανισμός. 'Όταν τά κύτ
ταρα έχουν ύγεία καί εύρωστία, έχει καί δ ζων
τανός όργανισμός ύγεία καί εύρωστία. "Οταν εί
ναι άρρωστα, ό ζωντανός όργανισμός χάνει τή 
ζωντάνεια του καί δδηγείται στήν Εκμηδένιση.

Καί ή κοινωνία, τό θαυμαστό αυτό άνθρώπινο 
δημιούργημα, είναι ένας ζωντανός όργανισμός. Τά 
κύτταρά του είναι ο ΐ  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς .  
"Οταν ή οικογένεια είναι ύγιής καί ή κοινωνία 
είναι ύγιέστατη. "Οταν ή οικογένεια πάσχει, άπο- 
δυναμώνεται, άποδιοργανώνεται, καί ή κοινωνία 
παθαίνει τά ίδια, μην έχοντας τή δύναμη νά δώση 
όσα δ κάθε άνθρωπος ζητάει άπό αύτήν.

Οί σημερινοί νέοι, περισσότερο άπό κάθε άλ
λην έπσχή, έχουν Επαναστατήσει έναντίον τής 
οίκογενείας. Την θεωρούν άναχρονιστικό θεσμό, 
πιεστικό, πνιχτικό, Εμποδιστικό της έλευθερίας 
καί τής Ελεύθερης πορείας τού καθενός γιά την 
άνάπτυξή του. Μπούχτισαν άπό οικογένεια καί 
τήν βαρέθηκαν. Ιδίω ς δλοι οί εύνοημένοι, πού 
βρέθηκαν σέ μιά πολύ προσφερτικήν οίκογένεια. 
Γιατί Εκείνοι πού δέν είχαν ή πού δέν έχουν οι
κογένεια, αύτοί γνωρίζουν τέλεια τήν άξια της.

’Οπαδοί τού «Ελεύθερου» έρωτα, άρνοϋντχι 
τήν οικογένεια - λύση στό Ερωτικό πρόβλημα. Ό  
γάμος, λένε μεγαλόστομα, σκοτώνει τόν έρωτα. 
’Αλλοίμονο στήν Εξυπνάδα τους. Ή  λύση αυτή 
είναι τό πιό λίγο πού προσφέρει ό άνεκτίμητο: 
αύτός θεσμός. ’Απόδειξη τής ευρύτερης σημα
σίας τής οίκογενείας είναι δτι δσον Ελεύθερον έ
ρωτα καί άν άκολουθοΰν, πάντοτε ζητάνε ένα μό
νιμο καταφύγιο - όρμητήριο, είτε στις άντιξοότη- 
τες, είτε στις Εξορμήσεις τους. Καί άπόδειξη τής 
δυνάμεως τής σίκογενειακής συμβιώσεως είναι 0- 
τι καί οί πλέον άντιοικογενειακοί, τήν άντικα- 
θιατοΰν μέ διάφορες «δμάδες», ή «κοινόβια», ή ά- 
κόμα καί «συμμορίες».

"Ολοι οί άνθρωποι έχουν άνάγκη άπό ένα 
προστατευτικό περιβάλλον, μιά κατανόηση στά 
μικρά καθημερινά τους, στις χαρές καί τίς λύπες, 
στίς νίκες καί στίς ήττες, μικροί καί μεγάλοι.

"Ολοι οί άνθρωποι έχουν άνάγκη άπό ένα άσυλο, 
μέ τήν άρχαία έννοια τής λέξεως, τής προσωπι
κής τους ζωής. Ή  ζωή άποτελεΐται άπό δύο με
γάλα κεφάλαια, άπό τή δημόσια ζωή, έξω στήν 
κοινωνία, καί άπό τήν Ιδιωτική ζωή, μέσα σ’ ένα 
προσωπικό περιβάλλον. Τό πρώτο κεφάλαιο τό 
προσφέρει ή κοινωνία. Τό δεύτερο ή οικογένεια. 
Στά πρώτα χρόνια τού βίου δίνει προστασία, στά 
νεανικά καθοδήγηση, στά μεστά χρόνια άγάπη, 
στά προχωρημένα χρόνια στοργή. Είναι ψέμμα- 
τα δλα αυτά; Είναι χωρίς άξια δλα αύτά;

θέλετε λοιπόν νά τήν καταργήσητε; Καί 
πώς καί μέ τί θά τήν άντικαταστήσετε; Γιατί ά- 
σφαλώς κανείς σας δέν φαντάζεται νά δημιουργή,- 
σουμε μιά ζωή μονήρη, νά ζοΰμε δ καθένας χω
ριστά, έστω άπό μόνον έναν άλλο. Θά όργανώ- 
σουμε κρατικά ιδρύματα; ’Ή  Ελεύθερα κοινόβια; 
”Η πλάνητα βίο; ’Ή  ζωή στά σπήλαια; ”Η κο
πάδι; 'Ωραία ίσως δλα αύτά, άλλά πιό ά ν α- 
χ ρ ο ν ι σ τ ι κ ά  άπό τήν οικογένεια. Τά ζή- 
σαμε πρό αιώνων, τά Εφαρμόσαμε πού καί πού 
καί γυρίσαμε μέ περισσότερη νοσταλγία καί κέφι 
στήν οικογένεια.

”Η μήπως μικροί Φαρισαίοι σάν κι’ Εμάς, 
θέλετε τήν οικογένεια μόνο γιά νά σάς έξυπηρε- 
τή, χωρίς νά έχετε άπέναντί της καί κάποιες στοι
χειώδεις υποχρεώσεις; Έαυτούληδες, μικροαστοί, 
πού κάνετε Επανάσταση δήθεν γιά ν’ άπαλλαγή- 
τε άπό τίς κακομοιριές καί τίς μικρότητες. Δέν 
υπάρχει μεγαλύτερη μικρότητα, άπό τό νά θέ
λετε νά έχετε μόνο δικαιώματα καί καμμιάν ύ- 
ποχρέωση. Δέν ύπάρχει Εντελώς άδέσμευτη ζωή, 
ούτε στίς άγέλες τών άγριων ζώων, δπου κι’ αύτά 
σέβονται τό ένα τό άλλο.

Ή  οικογένεια πραγματοποιεί τρεις μεγάλους 
σκοπούς στή ζωή. Πρώτον δημιουργεί τό σταθερό 
περιβάλλον γιά τούς Ερχομένους. Δέν τούς Ερώ- 
τησαν βέβαια δταν τούς έφερναν στή ζωή, δταν 
τούς έδιναν αύτό τό άπόλυτο δώρο. ’Αλλά δποιος 
παραπονιέται δτι δέν τόν Ερώτησαν, μήν κουρά
ζεται πολύ. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι ν’ άπαλ- 
λαγή άπό τό βάρος. Τό γιατί δέν τό κάνει, είναι 
γιά νά δείξη πώς είναι γκρινιάρης καί κακομοί
ρης καί τίποτε άλλο. Κανείς δέν μεγαλώνει σω
στά, άν τό περιβάλλον του δέν είναι σταθερό, άν
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δέν τοΰ δίνει στοργή, α.ν δέν υπάρχει παρά μονά
χα  γ ι’ αυτόν.

Δεύτερον, δημιουργεί το προσωπικό περι
βάλλον τοΰ άνθρώπου. Ή  κούραση, ή νίκη, δ ά- 
γώνας, ή προσπάθεια, ή άνανέωση, δλα τα άξιό- 
λογα, ζοΰν καί καλλιεργούνται μέσα στην οικο
γένεια. Κι’ δταν άκόμα άναζητοΰνται έξω άπό 
τήν οικογένεια, είναι γιατί δέν βρίσκονται, γιατί 
λείπουν άπό τήν οικογένεια, καί οϊ άνθρωποι τα 
άναζητοΰν άλλου.

Καί τρίτον, δημιουργεί τήν κοινωνία. Δέν 
ύπάρχει κοινωνία μοναχικών άνθρώπων. Ούτε 
ποτέ ή κοινωνία μπορεί να φτάση στήν έξατομί- 
κευση, στήν προσωπική περίπτωση, στό άτομικό 
πρόβλημα τοΰ καθενός. Μέσα στήν οίκογένεια δ 
άνθρωπος έθίζεται στήν δργανωμένη ζωή, στήν 
συνεργασία, στήν έργασία, στήν άλληλοβοήθεια, 
στήν καλωσύνη, στήν άνεκτικότητα, στήν μετριο

πάθεια, στήν προσφορά, έξαιρετικά χαρακτηρι
στικά τοΰ πολιτισμένου άνθρώπου. "Αν δλα αυτά 
δέν είναι σωστά, πέστε μας ποιά είναι τά σωστά 
νά τά συζητήσουμε.

Υπάρχουν άσφαλώς, άρκετά κακά οίκογε- 
νειακά παραδείγματα. Υπάρχουν κακές οικογέ
νειες, πού τραυματίζουν, πού προσβάλλουν, πού 
δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα. Ναί, είναι 
άλήθεια. ’Αλλά καί μόνον δτι τίς θεωρούμε κα
κές, καί μόνον αύτό έπιβεβαιώνει τήν άξια τών 
μη «κακών», τών απλώς «οικογενειών». Κι’ έξ 
άλλου, δταν πονάει τό κεφάλι, δέν τό κόβουμε. 
Κι’ δταν ένας άνθρωπος κάνει ένα έγκλημα, δέν 
άφανίζουμε δλόκληρη τήν άνθρωπότητα.

Τήν οικογένεια καί τά μάτια σας. Γιατί άν 
λείψη, άν στραπατσαριστή, τότε πραγματικά θά 
μπούμε μπροστά στά μεγαλύτερα καί φοβερότε
ρα προβλήματα.

Ή  οικογένεια στά πρώτα χρόνιά τοΟ βίου δίνει προστασία, στά νεανικά καθοδήγηση, -στά μεστά χρόνια αγάπη, στά
προχωρημένα χρόνια στοργή.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Προς τον νέον Ά ρ γη γόν , καταλαβόντα έτταξίως τό υψηλόν τής πολιτείας άξί- 
ωμα τα «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται, έκ μέρους των άνδρών του Σώ ματος  
uyxiav και μακροημέρευσιν επ’ άγαθω τής πολιτείας και τής κοινωνίας μας.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ.  ΠΟΛΕβΝ Ε. Α.

46. (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

11 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ :

Ή  Σχολή Εύελπίδων ύστερα άπό δραστήρια επίθεση 
των τμημάτων τού 3ου Συντάγματος, άδειάΖει καί καταλαμ
βάνεται. (Σ.Σ.: Μέ τήν κατάληψιν τής Σχολής, λεηλοτεί- 
ται άπό τού άλήτες τού ΕΛΑΣ τό ιστορικόν Μουσεϊον της, 
εις τό όποιον ύπήρχον όμοιώματα ένδεδυμένα μέ στρατιω
τικός στάλάς άπό τής έποχής τού Καποδιατρίου. Αί πολύτι
μοι οτολαί διαμοιράζονται καί ένδύεται μέ αύτάς λόχος ά- 
λητών. Επίσης ή πρό τής Σχολής Πλατεία άνασκάπτεται 
καί θάπτονται πολλοί δεκάδες έκτελεσθέντων).

Επίσης κατελήφθη τό Δ ' Άοτυν. Τμήμα, ή Τροχαία, 
τό Πολυτεχνεϊσν. Στού Μακρυγιάννη, οί δυνάμεις τής 1ης 
ΤοΕιαρχίας στενεύουν τόν άποκλεισμό καί κατορθώνουν νά 
μπούν στόν περίβολο τού στρατώνα, άλλά σφοδρά πυρά 
κυρίως τής Ακρόπολης τις άνάγκοΖαν νά φύγουν. (Σ.Σ.: 
Είναι ψεύδος. Έτράπησαν εις φυγήν, όχι άπό τά πυρά τής 
Ακραπόλεως, άλλά μετά άπό ύπεράνθρωπον άγώνα σώμα 

πρός σώμα, τών ήρωϊικώς άγωνιΖομένων στρατιωτικών καί 
χωροφυλάκων).

Τμήματο τής 2ας Ταξιαρχίας μπήκαν στήν συνοικία 
τής Πλάκας καί τμήματά της κατέλαβον τις στήλες τοϋ 
Ολυμπίου Διός καί έτσι άποκαταστάθηκε ό σύνδεσμος τών 

δύο ΤαΕιαρχιών τής Αθήνας.
Μετά τήν κατάληψη τής Σχολής Εύελπίδων, έν συνε- 

χείρ κατελήφθησον καί τά κτίρια τής Γεωργραφικής Υπη
ρεσίας Στρατού.

(Σ .Σ .: Εις τδ «ήμερολόγιον» ποφαλείπεται ή κοιτάληψις 
&πδ τοΟ ΕΛΑΣ ιοϋ γενναίως άνθισταμένου Β' ’Αστυνομικού τμή
ματος Πλάκας καί ή άγρία Ικτέλεσις—σφαγή τών πλείστων 
αξιωματικών (διοικητοδ, αστυνόμου Ζορούλη, Κοψα, Μακρο- 
θύμιου κ .ά .) καί άνδρών τοο, άφού διεπαμπεύθηοαν εις τάς δ- 
δούς τής Πλάκας, δερόμενοι αγρίως καί αυρόμενοι μέ καταξε- 
σχισμένας στολάς καί διάσημα, πρδ τών κατατρομοκρατημένων 
κατοίκων τής π ερ ιο χή ς... Ή το  μία άπάνθρωπος καί έξευτε- 
λιστική σκηνή, καταπτοήσασα τούς φιλησύχους Πλακιώτας, 
σκηνή ποδ μόνον καθάρματα καί δποικείμενα κατωτάτης δπο- 
στάθμης, μαζύ μέ πορνικά γύναια, μπορούσαν νά δημιουργή
σουν . . . ) .

Ή  ΙΙα ΤοΕισρχία στήν προσπάθεια νά διεισδύση εις τό 
κέντρο, φθάνει στήν Πλατεία Κάνιγγος.

Στήν περιοχή τής II Μεραρχίας τμήματα τού έχθροϋ, 
τής Ορεινής ΤοΕιαρχίας μέ Ταγματασφαλίτες καί μέ βοή
θεια μηχανοκινήτων, έπιτίθενται καί κατορθώνουν ν' άνακα- 
ταλάβουν τό Νοσοκομείο «Σωτηρίας», άφού γκρέμισαν πολ
λά κτίριά του. "Ενα Τάγμα τού ΕΛΑΣ πού είχε τήν άμυνα 
τοϋ Νοσοκομείου χ ά θ η κ ε  ό λ ό κ λ η ρ ο . , . Τ ό  
Τάγμα πού είχε διοταχθεϊ νά μπή στήν Καισαριανή, τό κα
τορθώνει τήν νύχτα τής 11 πρός 12 άπό τό Αστέρι».

(Σ .Σ .: "Ισως δμως οί άγαπητοί μας άναγνώσται νά διε- 
ρωτηθοδν, τί ήσαν αύτά τά «Τάγματα Εθνοφυλακής» (Τ .Ε .).

Γνωστός Δημοσιογράφος έγραφε, τότε:
«Ή Μεγάλη Ελλάς ήτο δύο Πλατεϊαι καί πέντε δρό

μοι, βαλλόμενοι πανταχόθεν, μέ ένα άγωνιώντα πληθυσμόν, 
χωρίς φώς, νερό, ψωμί, άνσμένοντα άπό ώρας εις ώραν τήν 
μοίραν του, ένώ ή 'Αττική άντηχοϋσε άπό τό βήμα τών 
κόκκινων φαλάγγων πού συνέρρεον. Υπό τάς ουνθήκας

αύτάς έκλήθησαν ήλικίαι εις έπιστράτευσιν. ΥπελογιΖετο 
ότι θά παρουσιάΖοντο, έν έπιτυχία, μερικοί έκατοντάδες. 
Τότε συνέβη τό άπίστευτον. . . Μέσα εις τόν άσφυκτικόν 
έκεϊνον έφιάλτην τοϋ τρόμου καί τής άπαισιοδοΕίας, άνεπή- 
δησε μία άπό τάς εύγενεστέρας έΕορμήοεις τής 'Ελληνικής 
Φυλής. Είχον όρισβή ώς σημείον προσελεύοεως τά Παλαιό 
Ανάκτορα. Οί καλούμενοι ώφειλον νά φέρουν μαΖύ των 

κουβέρταν, έσώρρουχα, καραβάναν, μαχαιροπήρουνα. Ό  
χώρος έβόλλετο συνεχώς άπό όλμους. Οί άραιοί διαβάται 
είδον ξαφνικά όγκώδη ο ύ ρ ά ν γύρω άπό τό αύοτηρόν 
παλαιικόν κτίριον. "Ητο μία σύρά Ελλήνων πού δέν έΖη- 
τοϋσαν ούτε δέματα, ούτε χρήματα. "Εσπευδον — ποιοι πρώ
τοι— νά προστάξουν τά τίμια στήθη των διά τήν έλευθερίαν 
τού Ελληνικού λαού, ή όποια κυνηγημένη, μαστιγωμένη, αί- 
μόρφυτος, είχε καταφύγει μέ κομμένα φτερά εις τήν ύαιά- 
την άπομένουσαν γωνίαν τοϋ «Κράτους τών έχίνων» (σ.σ. 
έχϊνοι λέγονται τό άγκαθωτά συρματοπλέγματα, δΓ ών εϊ- 
χον άποκλεισθή οί δρόμοι). Ή σαν οί Έ θ ν ο φ ύ λ α κ ε ς .  
Από έκείνην τήν ούράν έβγήκαν τά άκούραστα μεταβατικά 

άποοπάσματα, πού άποκατέστησαν μέχρι συνόρων τάς Άρ- 
χάς τού Κράτους, τήν έλευθερίαν, τούς βωμούς καί τάς 
έστίας τών Ελλήνων. Όταν ό Ελληνικός Λαός γίνη κύ
ριος τού οίκου του, όταν φτιάση τό Κράτος πού θέλει, όταν 
οί συκοφάνται θά έχουν σιγήση, ή Πάτριο δέν θά λησμονή- 
ση τά φυλαγμένα ράκη τών άμπεχώνων. Οί νέοι τής ούρόο 
τών Παλαιών Ανακτόρων ύπό τούς όλμους, θά μπορούν τότε 
νά λέγουν « Υπηρέτησα έθνοφύλαΕ καί θά γνωρίΖουν ότι θά 
είναι τούτο τίτλος τιμής. Ή  ούρά των θά είναι τό π ρ ο- 
6 ά δ ι σ μ α. . . ».

Μετά τήν άναγκαίαν κδτήν παρένθεσιν, έπανερχόμεθα εις 
τδ «ημερολόγιου» τοθ ΕΛΑΣ.

12 Δ ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

«Ή V I I I  Ταξιαρχία μετασταθμεύει άπό τήν Πελαπόνη- 
οο καί πλησιάΖει στήν Αθήνα γιά νά ένισχύη τις μονάδες 
τοϋ Α ' Σ. Στρατού. Όταν βρίσκεται στήν Ελευσίνα, στις 
12 τοϋ Δεκέμβρη, προσβάλλει τό Ναυτικό Φυλάκιο τοϋ Σκα- 
ραμαγκό καί τό καταλαμβάνει. Πιάνει 13 αιχμαλώτους μέ 
δύο άξιωματικούς. Οί ύπόλοιποι έφυγαν μέ βάρκες. Παίρ
νει άκόμα 21 Αγγλικά τυφέκια, 2 πιστόλια, πυρομαχικά. . .

Ό  Σταθμός Διοικήσεως τοϋ Α ' Σ.Σ. πού βρίσκεται 
στόν Καλωνό, φαίνεται ότι έπραδόθη γιατί στις 12.12.44 
άπό τής 11 μέχρι τής 17 ώρας βομβαρδίζεται συνεχώς άπό 
πυροβολικό άγγλικό καί πολυβολείται άπό σμήνη όγγλικών 
άεροπλάνων, πού άποτέλεσμα είχε νά χαλάση δύο αύτοκί- 
νητα, νά σκοτώση έναν έλασίτη οδηγό, νό τραυματίσει άλ
λον έναν...

Σύγχρονα χτυπήθηκε καί τό Περιστέρι.
Στό μεταξύ ή κατάσταση στις Ανατολικές συνοικίες 

άρχίΖει νά είναι οοβαρή γιά τόν ΕΛΑΣ. Επειδή οί Άγγλοι 
ήθελαν νά κρατήσουν μέ κάθε θυσία τήν άρτηρία τής Λεωφ. 
Κηφισιάς ατά χέρια τους, γιά νάχουν έπικοινωνία μέ τό 
Γουδί καί ένδεχόμενα καί μέ τά περίχωρα, ώργάνωσαν σο
βαρές άντιστάσεις στήν περιοχή τών Αμπελοκήπων. Τό Σ. 
Στρατού γιά νά χαλαρώση τήν έπέκτοση τού έχθροϋ, άπο- 
φασίΖει έπίθεση έναντίον τών Παραπηγμάτων (σ.ο. παλαιοί 
στρατώνες εις τό σημείον όπου έχουν κτισθή τό Νοσηλευ
τικόν "Ιδρυμα Μ.Τ.Σ. κοί ή 'Αμερικανική Πρεσβεία), πού

774



w

τήν άναθέτει τήν νύχτα 12 πρός 13 στό 3ο Σύνταγμα τής 
Αθήνας τής 2ας Ταξιαρχίας, μέ ούγχρονη επίθεση τής 1ης 

Ταξιαρχίας στά Κουπόνια.
(ΣΗΜ. ΣΓΓΓΡ.: Διακόπτοντες έπ' όλίγον τήν δημοσίευ- 

αιν τού «Ημερολογίου ΕΛΑΣ», έξιστοροδμεν συνοπτικώς τχ 
οοβχρά γεγονότα, άτινα συνέβησαν μέχρι τής 15ης Δεκεμβρίου, 
καί τά όποια δέν Αναγράφονται εις τό ήμερολόγιον. Γράφει δ 
στρατηγός Τσχκαλώτος εις τό βιβλίον του (ο. 30—34).

«Τόσον οί Σύμμαχοί μας όσον καί ή III Ταξιαρχία έ- 
δσκίμασαν καταστάσεις εξαιρετικά επικινδύνους καί εύρέ- 
θησον εις δυσκολοτάτην θέσιν, διότι έμειονέκτουν καταφα
νώς έναντι των κατά πολύ υπερτερών κομμουνιστικών δυ
νάμεων, τροιροδοτουμένων διά συνεχών ενισχύσεων. Αί ά- 
πώλειαι έκ τών συνεχών μαχών ύπήρξαν όδυνηραί καί έτέ- 
θη ύπό σκέψιν ή όπάφοσις ά π ο χ ω ρ ή σ ε ω ς  τών 
αγγλικών δυνάμεων, καί τών ύπό τάς διαταγάς των έλλη- 
νικών, άπό τών Αθηνών, πρό τής απειλής αιχμαλωσίας των 
ή έκμηδενισμοϋ. Οί "Αγγλοι εϊχον δοκιμασθή σκληρώς, όπως 
άποδεικνύει, μετά άδυνηράς χαρακτηριστικότητος, τό νεκρο- 
ταφείον Φαλήρου. Ό  εφοδιασμός καθίστατο δύσκολος. Έ- 
νίσχυσις δέν άνεμένετο, διότι διεξήγοντο ακόμη έπιχειρή- 
σεις εις Ιταλίαν καί εις τό Δυτικόν μέτωπον οί Γερμανοί 
άνθίστοντο μετά πείσματος. Πυκναί φάλαγγες κομμουνιστών 
έσημειώθησαν ύπό τής Αγγλικής αεροπορίας, κινούμενοι 
νυχθημερόν άπό τάς περιοχάς Κόρινθου, Λαμίας, καί ©η
βών, πρός Αθήνας. Λόγω τής δραματικής καί αύτόχρημα 
τραγικής καταστάσεως, οί Α γ γ λ ο ι  έλαβον τήν άπόφασιν 
ν ά  έ κ  κ ε ν ώ σ ο υ ν  τ ά ς  Α θ ή ν α ς  καί νά 
συμπτυχθοϋν όμοϋ μετά τής III Ταξιαρχίας εις περιοχάς 
Δέλτα Φαλήρου καί τού άεροδρομίου ΈλΑηνικοΰ, όπου, τή 
βοήθεια τού στόλου, θά όντιμετώπιΖον τάς έχθρικάς έπι- 
θέσεις καί έάν ή κατάστασις έξελίσσετο άπελπιστικώς νά 
ήτο εύκολος ή έπιβίβασις εις τά πλοία.

Τήν 20.30' ώραν τής 11 Δεκεμβρίου, έκλήθην έπει- 
γόντως εις τόν Σ.Δ. τής 23ης Αγγλικής Ταξιαρχίας εις 
τά Ιλίσσια, προκειμένου νά λάβω γνώσιν έξαιρετικώς έπει- 
γούοης διαταγής τού Στρατηγού Σκόμπυ. Εις τήν σύσκε- 
ψιν ταύτην, εις τήν όποιαν πορέστησαν όλοι οί Διοικηταί 
τών Αγγλικών Μανάδων, μετέσχον-έπίσης: ό επιτελάρχης, 
άντισυντσγματάρχης Γερ. Λάμαρης, ό Δ)τής Επιχειρήσε
ων, ταγματάρχης Καροδήμας, ό ύπασπιστής, λοχαγός Κ. 
Λιάνης. Κατά τήν σύσκεψιν μοϋ άνεκοινώθη, άφοϋ ό στρα
τηγός Άκράϊτ, διοικητής έπιχειρήσεων Αθηνών, συνώψισε 
καί τήν αδυναμίαν εφοδιασμού άπό ΙΟημέρου, ή άπόφαοις 
τού Αγγλικού Στρατηγείου περί έκκενώσεως τών Αθηνών 
καί συγκεντρώσεως τών συμμαχικών δυνάμεων εις τήν 
περιοχήν τού Δέλτα Φαλήρου, έν άναμονή ευνοϊκών συνθη
κών. Μοΰ έδόθη δίωρος προθεσμία διά νά σκειρθώ καί άνα- 
φέρω καί ή ούσκεψις διεκόπη τήν 22.30' διά νά έπαναλη- 
φθη τήν 02.00 ώραν τής 12 Δεκεμβρίου. "Απαντες οί 
Ελληνες άξιωματικοί έμειναν κυριολεκτικώς έμβρόντητοι εις 

τό άκουσμα τής άποφάσεως έκείνης. Σάν κινηματογραφι
κή σκηνή έπέρασε άπό τό μυαλό μας τό άποτέλεσμα τής 
έκτελέσεως μιάς τοιαύτης διαταγής. Τά έγκλήματα μετά 
τήν άποχώρησίν μας, αί σφαγαί εις τάς μέχρι τότε έλευθέ- 
ρας περιοχάς καί πρό παντός ή πιθονή απώλεια τού άγώ- 
νος. . Έπαναληφθείσης τής συσκέψεως έτόνισα σχεδόν 
έπί λέξει:

— Η III Ε.Ο.Τ., τήν όποιαν διοικώ, είναι άποφαοι- 
σμένη νά άμυνθή μέχρι τέλους έπί τού πατρίου έδάφους. 
Διεξάγει μέχρι σήμερον ένα άπελπι άλλά νικηφόρον άγώνα 
έναντι τών ύπερτέρων έχθρικών δυνάμεων καί δέν δύνα- 
ται νά έγκαταλείψη τούς νεκρούς της, τούς τραυματίας της 
καί τόν άπελευθερωθέντα πληθυσμόν, εις τήν μήνιν τών 
κομμουνιστών — σφαγέων. Ή  άπόφασί σας περί συμπτύξε- 
ως τής Ταξιαρχίας, θά σημάνη διά τόν έχθρόν νίκην, τήν 
όποιαν μέχρι τούδε δέν έπέτυχε, διά δέ τά τμήματά μου, 
έγκαταλείποντα ό,τι έχουν προσφιλέστερον, συντριπτικήν 
κατάπτωσιν τού ήθικού. 'Εάν όμως ή άπόφαοις έκκενώσε
ως τών Αθηνών είναι όριστική, θά σάς παρσκολέσωμεν νά 
μάς δώσετε τά όπλα σας, διά νά συνεχίσωμεν μόνοι μας 
τόν άγώνα. Εϊμεθα αποφασισμένοι νά πολεμήοωμεν καί νά 
μήν έγκαταλείψωμεν τόν αθηναϊκόν λαόν. . .

Ο Στρατηγός Ακράϊτ διέλυσε τήν συγκέντρωσιν, ύπο- 
σχεθείς νά μεταφέρπ τά λεχθέντα εις τόν Στρατηγόν Σκό
μπυ».

Ό  Στρατηγός Τσακαλώτος προέβη συγχρόνως είς συντό

νους ένεργείας παρά τφ Πρωθυπουργφ, ένημερώθη δέ καί δ 
συνετός καί πατριώτης Βασιλεύς Γεώργιος Β ', δστις κατέβαλε 
τεράστιας προσπα&είχς, πλησίον τοδ Τσώρτσιλ. Καί δ στρατη
γός Τσακαλώτος συνεχίζει εις τό βιβλίον του:

«Τήν 13ην Δεκεμβρίου μέ τόν στρατηγόν Άκράϊτ καί 
τούς έπιτελεϊς μου Λάμαρην καί Καραδήμαν, είς τόν στρα
τηγόν Σκόμπυ, τού έπονέλαβα τήν άμετότρεπτον άπόφασιν 
μας καί τόν έξώρκισα νά μή έπιμείνη είς τήν διαταγήν του. 
Συνεξητήσομεν έπί τού τρόπου έπιχειρήσεων. Έπεμείνομεν 
οί Έλληνες έπί τής άνάγκης προσβολής τής Καισαριανής 
κοί Κοκκινιάς, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι αί οίκογένειαι 
τών κομμουνιστών καί όλα τά κλοπιμαία των.

. . .Τήν άλλην ήμέρον ύπέβαλον καί έγγράφως τάς 
προτάσεις μου καί άπόφασιν μας δΓ άναφορας ύπ' άριθ. 
516 τής 14)12)1944, ύποβληθείσης είς τούς Στρατηγούς 
Σκόμπυ καί Άκράϊτ, τόν πρωθυπουργόν όντα καί 'Υπουρ
γόν Στρατιωτικών καί τόν έπιτελάρχην άείμνηστον καί ά- 
ξέχαστον ήγήτορά μας, Σ. Λιώοην. . . "Ετσι έματαιώθη ή 
έ φ ι α λ τ ι κ ή άπόφαοις διά τής άγωνιώδους έπεμβά- 
σεως καί τού άειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου Β '.  Αί μέχρι 
13 Δεκεμβρίου άπώλειαι τής Ταξιορχίας ήσαν:

Νεκροί αξιωματικοί 5, όπλϊται 42. Τραυματίαι άξιω- 
ματικοί 44, όπλϊται 202.

Ή  λύσσα τών κομμουνιστών άπέβλεπεν είς τήν διά- 
λυσιν τής Ταξιαρχίας, διότι άντελαμβάνοντο οΰτοι τό τε
ράστιον κέρδος των έκ τής έξουδετερώσεώς της. Τήν 7ην 
Δεκεμβρίου δύο τάγματά των, τό 1/16 καί τό 2/34 έπετέ- 
θησαν κοτά τού 3ου τάγματος Ρίμινι γιά νά καταλάβουν τό 
ύψωμα Άλεποβοϋνι τήν 04.30' τό πρωϊ. Τό κατέλαβον, 
άλλά κατά τά ξημερώματα άνετράπησαν. Είς τό συγκρότη
μα τής «Σωτηρίας», οί έλασϊται μέ βαθμοφόρους Γ ε ρ 
μ α ν ο ύ ς  εϊχον συγκεντρώσει δύο τάγματά των τά 
11/42 καί 11/34, μέ τόν σκοπόν νά έπιτεθοϋν κατά τής 
Ταξιαρχίας, βοηθούμενοι άπό όλμους καί πολυβόλα. Ή  πρό- 
θεσις ήτο καταφανής: Έξάντλησις τής Ταξιαρχίας μέ διαρ
κείς έπιθέσεις άπό όλας τάς κατευθύνσεις. Ή  Ταξιαρχία 
διά νά προλόβη τήν ένέργειαν αύτήν διέταξε τήν έκκαθά- 
ρισιν τού συγκροτήματος «Σωτηρία» μέ τμήματα τού 1ου 
Τάγματος — 3ος Λόχος τού άειμνήστου Σπηλιοπούλου μέ 3 
άρματα κοί 3 κάριερς καί 31 τεθωρακισμένα ούτοκίνητα 
ύπό τόν Λοχαγόν Κορίναν Άναστ. καί μέ διλοχίαν Εθνοφυ
λακής, ύπό τόν ταγματάρχην Σμπώκον Έμ. τού 1/141 τά
γματος, διά τήν διατήρησιν τών έκκαθαριξομένων περιοχών. 
Ή  έπιχείρησις άνετέθη είς τόν ταγματάρχην Σϊμον Δου- 
κόκην, Υποδιοικητήν τού 1ου Τάγματος. Κατά διαβολικήν 
σύμπτωσιν, άπέναντί του Διοικητής (είς τήν «Σωτηρίαν») 
ήτο ό Έλασίτης μαθητής του είς τήν Σχολήν Εύελπίδων 
Γ. Γεωργιόδης, άπό τούς πλέον φανατισμένους καί σκλη
ρούς. Ή έπιχείρησις ήρχισε τήν 7.30' ώραν καί διήρκεσε 
μέχρι τής 18ης ώρας, όταν ένύχτωσεν. Οί κομμουνισταί 
ύπερήσπισαν τήν «Σωτηρίαν» κτίριον πρός κτίριον (οί ά- 
σθενεϊς κατέφυγον είς ένα θάλαμον διά νά άποφύγουν τάς 
άπωλείας).

"Ομως οί Έλασϊται δέν ήτο δυνατόν νά σωθούν άπό 
τήν έπιδρομήν τών Κορίνα, Σπηλιοπούλου, Δουκάκη καί μέ 
τήν πείραν τών Τμημάτων τής Ταξιαρχίας, «άγώνος οικη
μάτων», τήν άποκτηθεϊσαν είς 'Ιταλίαν. Άπό τά Έλασίτι- 
κα Τάγματα, έλόχιστοι διεσώθησαν. 15 άξ/κοί καί 300 Έ- 
λασίται συνελήφθησαν καί αύτός ό Διοικητής των Γεωρ- 
γιάδης, άφοΰ έξήντλησε μέ λύσσα όλα του τά πυρομαχικά. 
Δυστυχώς έφείσθησαν τής ξωής του, διά νά τόν εϋρωμεν 
άργότερα είς τόν συμμοριοκόν άγώνα ώς διοικητήν Τα
ξιαρχίας Συμμοριτών».

(Σ.Σ. Ή  καταστροφή ήν δπέστησαν οί Έλαοΐτες ήτο με- 
γάλης έκτάαεως είς νεκρούς, τραυματίας, αιχμαλώτους καί λι- 
ποτάκτας. Τό Τάγμα τοδ ΕλΑΣ άνασυνεκροτήθη μετ’ όλίγας 
ήμέρας, μέ νέας δυνάμεις, σχηματισβέντων δύο λόχων τυφε- 
κιοφόρων καί ένός πολυβόλων— δλμων, ύπό τήν διοίκηαιν τών 
Κ. ’Αμπλιανίτη (Παλαιολόγου) ώς καπετάνιου καί ατρατιω- 
τικοδ τοδ άποσταλέντος άπό τνιν Μεραρχίαν Ίλάρχου Γ. 
Παπανικολάου (Τηλεμάχου). Τό Τάγμα αύτό, ύπό τήν νέαν 
σύνθεσίν του, παρέμεινεν ώς όπιοβοφυλακή τοδ ΕΛΑΣ είς τήν 
Χαοιά, τρεις ήμέρας είσέτι μετά τήν άποχώρηαιν βλων τών 
Έαμικών Δυνάμεων άπό τάς ’Αθήνας. "Οσον άφορά τόν Γεωρ- 
γιάδην δχι μόνον έφείσθησαν τής ζωής του, άλλά δταν κατά 
τήν μεταφοράν του συνηντήθησαν μέ έξαγριωμένους πολίτας
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καί στρατ ιώτας, οϊτινες έπετέθησαν διά νά τόν λυντσάρουν, τόν 
Ιοωσεν δ ίδιος δ Τσκκχλωτος, άγκκλιάζων χυτόν. Ούτος καί 
οΐ λοιποί αιχμάλωτοι έκρατήθηααν είς Χαοάνι, άφ’ δπου άπε- 
λύθησοον μετά τήν άνα,κωχήν. Οί Ριμινΐται είχον άπωλείας, 
νεκρούς 1 άξ/κόν καί 8 στρατιώτας. Τήν ιδίαν ήμέραν οΐ Ρι- 
μινΐται κατέλαβον καί τδ Σχολεΐον Γυμναστικής. Ή  Ταξιαρ
χία  δμως έστερεΐτο τού συνόλου των δπλων δποστηρίξεως. 
Συνόλου πυροβολικού της — 24 πυροβόλων, ουνόλου σχεδόν 
δλμων της, συνόλου τεθωρακισμένων, ευρισκομένων εις Ι τ α 
λίαν. Ποιος ή ποια δύναμις είναι δπεύ&υνος δι* αότό;)

‘Ο Στρατηγός Ταχκαλώτος συνεχίζει:

« Από Tie 8 -1 1  Δ/μβρίου, ή Ταξιαρχία έδέχθη επιθέ
σεις τών κομμουνιστών. Οϋτως τό II Τάγμα τού ΤΣανετή 
όπέκρουσε έπΙθεσιν τών μονάδων των Έλασιτών, άλλα καί 
κατέλαβε τά Νοσοκομεία Συγγρού-Προσφυγικόν καί Άρε- 
ταίειον καί έκάλυψε πλήρως τήν εις τούς Στρατώνας 1ου 
Συντάγματος ΠεΣ. τεταγμένην Μοίραν Αγγλικού Πυρ/κού. 
‘Ομοίως όπεκρούσθησαν ίσχυραί έπιθέσεις άπό τών ύψωμά- 
των Β. Καισαριανής. Διετέθη είς τήν Ταξιαρχίαν ό Άν/ρχης 
Σόλων Γκίκας, δστις καί άνέλοβε τήν διοίκησιν συγκροτή
ματος έκ τού 6ου Τάγματος Μ.Α. καί τών 141 και 142 Τα
γμάτων ‘Εθνοφυλακής, τού Σχολείου Χωροφυλακής καί 
Τμημάτων Χωροφυλακής μέ τήν περιοχήν τών Στρατώνων 
Ίιππικού καί Ορεινού Πυροβολικού. Αί προθέσεις τών Κομ
μουνιστών, κατά τήν 13ην καί 14ην Δ/θρίου, άπέθλεπον είς 
τήν κατάληψιν τών Στρατώνων τού 1ου Συντάγματος Πε
ζικού διά ν’ άχρηστεύσουν τό Αγγλικόν Πυροβολικόν, μέ 
άπώτερον σκοπόν εύρύνοεως τού μετώπου των καί κυκλώ- 
σεως τής Ταξιαρχίας έκ τών νώτων. Ή  έχθρκή έπίθεσις 
κρτά τής 23nc Ταξιαρχίας ( Αγγλικής) έπέτυχιεν άρχικώς. 
Οί κομμουνισταί είσήλθσν είς τούς στρατώνας, δπου έθεσαν 
πύρ είς τάς άποθήκας βενζίνης, συνέλαβον άρκετούς Αγ
γλους αιχμαλώτους καί έπλησίασαν είς άιπόστασιν 5 μέ
τρων άπό τά πυροβόλα. Ή  έπέμβοσις τμημάτων τής ταξιαρ
χίας μας ΰπήρξεν άμεσος. Οί Έλασϊται έξεδιώχθησαν καί 
κατά τήν διέλευσίν των άπό τό Νοοοκομεϊον «Έλενα» ύ- 
πέστησαν άρκετήν φθοράν καί έγκατέλειψαν αιχμαλώτους 
είς χεϊρας τού έκεϊ 149 Τάγματος Εθνοφυλακής. Οί Ελα- 
οίται — περί τούς 600— συμπτυχθέντες είς τάς προοφυγικάς 
Πολυκατοικίας έπί τής Β.Α. άκρας τού Λυκαβηττού ήτοι- 
μάζοντο καί πάλιν δι’ έπίθεσιν κατά τής Αγγλικής μονά- 
δος. Ή  Ταξιαρχία δέν διέθετε παρά μόνον δύο λόχους τού 
1ου Τάγματος τού I. Καραβία. . . Η κατά τών έλασιτών έ- 
πίθεσις ήρχισεν άπό 11ης ώρας τής 14 Δ/6ρίου ύπό τού 
1ου Λόχου τού 1ου Τάγματος μέ διοικητήν τόν Λοχαγόν 
Θώμογλου, τόν Ύπολοχαγόν Πετράκην Αρ. καί μέ τήν βοή
θειαν τριών Αγγλικών άρμάτων καί κάριερς. Διήρκεσεν 
θύτη έπί διήμερον, μέ άποτέλεσμα τήν κατάληψιν τών πο- 
λυκατοικών καί τήν σύλληψιν 100 αιχμαλώτων. Οί στρα- 
τιώται μας έπεβλήθησαν τών έλοσιτών πού άνθίσταντο πει- 
σμόνως έκ τών ασφαλών κτιρίων. Μετά τήν έκκαθάριοιν 
βάσει τής ύπ’ άριθ. 7938/15.12.44 διαταγής τής Ταξιαρχίας, 
μία Διλοχία τού 141 Τάγματος Εθνοφυλακής, ύπό τόν 
Συντ/ρχην Καρυοφυλάκην, έγκατεστάθη είς τάς Πολυκατοι
κίας άμυντικώς, συνδεθείσα μετά τού 142 Τάγματος Νοσο
κομείου «Έλενα» καί μετ' Αγγλικού Λόχου έγκατεστημέ- 
νου είς τόν Λυκαβηττόν. Μέ αύτήν τήν ένέργειαν έσταθε- 
ροποιήθη τό μέτωπσν άπό τού Λυκαβηττού — Λ. Αλεξάνδρας 
καί Κηφισιάς καί έκεϊθεν διά Νοσοκομείου Παίδων μέχρι 
«Σωτηρίας» καί ηύρύνθη ή άμυντική περίμετρος τής Ταξιαρ
χίας. Πάσα πλέον άπειλή κυκλώσεως δέν ήτο εύκολος. Διε- 
τέθη είς τήν Ταξιαρχίαν καί άπόαπασμα ύπό τόν άείμνη- 
στον Αντ/ρχην Ίατρίδην Δ. (141 καί 142 Τ.Ε.). 'Ομοίως 
τά 148 — 155 — 157 Τάγματα Εθνοφυλακής. Διά τούτων 
ή Τοξιαρχία ώργάνωσε τρία ισχυρά έπιθετικοαμυντικά συγ
κροτήματα: α) τού Άντ/ρχου Γκίκα Σόλωνος, β) τού Άντ/ 
ρχου Τατρίδη Δ. καί γ) τού Ύποδιοιικητοϋ τής Τοξιορχίας 
Ποπαδοπούλου Ν. (Παππού), είς τόν όποιον διετέθησαν τό 
2ον Τάγμα ΤΣανετή (τό τάγμα αύτό έστερεϊτο τής παρου
σίας τού παρατόλμου Ύποδιοικητοΰ του I. Καραμπότσου, 
κσταστάντος όνοπήρου είς τό Ρίμινι) καί τό 3ον Τάγμα 
Κοροβίτη τής Ταξιαρχίας. Τό 1ον Τάγμα Καραβία Τ. έκρά- 
τησεν είς έφεδρείαν. Τήν άμυνα τών στρατώνων άνέθεοεν 
είς τό III Σύνταγμα Πεδ. Πυροβολικού ύπό τόν Συντα
γματάρχην Μανιδάκην».

(Συνεχίζεται)

Καπεταναΐοι μονάδων του ΕΑΑΣ είς δρεινδ χωριά τής 
Ρούμελης.

Έλασσΐτες. Ξυλογραφία Τάσου.
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"Ο,τι άπέμ,εινε από ενα σπίτι των Αθηνών μετά τήν επίθεσιν τών όρδών τοΰ ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΑΑ



’Ερείπια χιλιάδων έτών έ
χουν έγγράψει στη γή τής 
μαρτυρικής Μεγαλονήσου 
Ακλόνητες έλληνικές ύποθή- 
κες. Κόκκαλα σημαδεύουν 
τήν επικράτεια τοϋ Ελλη
νισμού και διηγούνται ιστο
ρίες δόξας και στά Απώτα
τα ακρωτήριά της. Οΐ θρύ
λοι και οί καϋμοι τού γέ
νους, μετουσιωμένοι σε ελ
ληνόφωνο τραγούδι καί πα
ραμύθι, προμηνύουν ένα νέο 
καλύτερο μέλον. Οί όβίδες 
των βαρβάρων ανανεώνουν 
τό πείσμα. Ή  Κύπρος είναι 
Ε λ λ ά δ α .  Πέρα ως πέρα 
Ελλάδα.



Κ Υ Π Ρ Ο Σ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΕΠΑΛΞΊΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Του κ. ΝΙΚ. ΑΓΓΕΑΗ

Απέναντι έπάνω: Τό μοναστήρι τοΟ ’Αποστόλου Βαρνάβα, πού θεωρείται Ιδρυτής 
τής Εκκλησίας τής Κύπρου. ’Απέναντι: κάτω: 'Η μαρτυρική Κυρήνεια, όπως φαί
νεται άπό άεροπλάνο. Εις αύτήν τήν σελίδα κάτω: Τό Κάστρο τής Πάφου. Χιλιό

χρονος μάρτυρας τής Έλληνικότητος τής Κύπρου.

D  ΡΑΧΥΚΕΦΑΛΟΙ καί ισχνοί γηγε-
®  νεϊς Έτεοκύπριοι ήσαν οί πρώτοι 

κάτοικοι τής Κύπρου, καί Κρήτες με
ταλλουργοί, οί πρώτοι δημιουργοί τής 
οικονομικής της άναπτύΕεως. Ο χαλκός 
καί ή Ευλεία άπό τά πυκνά δάση της 
έδωοαν στους Κυπρίους τήν δυνατότη
τα νά Εεπερόσουν τήν χαμοζωή τής 
πρωτόγονης οικονομίας καί νά άνοι- 
χτοϋν στά πέλαγα, έμποροι καί περιηγη
τές, γιά νά επικοινωνήσουν μέ τούς πο
λιτισμούς τής Μεσοποταμίας καί τής Αί- 
γόπτου. Αύτή ή έποφή ήταν ή άρχή τής 
πρώιμης δυστυχίας των. Φαραώ καί Σου- 
μέριοι βασιλείς φυσικό ήταν νά άναζη- 
τήσουν τήν πατρίδα αύτών τών έΕελι- 
γμένων άνθρώπων πού έφθασαν στά λι
μάνια τους. Καί άκολούθησον οί έκ- 
στρατεϊες τους στήν Κύπρο καί οί οικο
νομικές τους πιέσεις.

Άπό τήν Ανατολή δέχθηκαν οί Κύ
πριοι τις πρώτες έπιδράσεις τής τέχνης 
καί άπό τήν Κρήτη τήν πρώτη γραφή. 
Οί άρχαιολόγοι επαληθεύουν σήμερα 
τούς θρύλους τών άρχαίων Ελλήνων 
γιά τήν έγκατάστασι τών πρώτων ελλη
νικών φύλων στήν Κύπρο πολύ πριν 
άπό τόν Τρωικό πόλεμο. Οπωσδήποτε 
οί Κύπριοι βασιλείς έχουν στενές σχέ
σεις μέ τούς "Ελληνες καί ό Κινύρας 
δωρίζει στόν Άγαμέμνονα τόν θώρακα 
πού θά Φορή στήν πολιορκία του Ιλίου.

Γύρω στό 1000 π.Χ. οί Φοίνικες ιδρύ
ουν άποικίες στήν Κύπρο, μιά άπό τις 
όποιες, τό Κίτιο, θά κρατήση έπτακόσια 
περίπου χρόνια. Οί Φοίνικες θά συναγω- 
νισθοΰν μέ τούς Έλληνες γιά τήν κατο
χή τοϋ νησιού κάτω άπό τήν άπειλή τών 
Ασσυριών καί τήν βουλιμία τών Αιγυ

πτίων.
Γιά νά άπαλλσγή άπό τούς Αιγυπτί

ους ή Κύπρος συμμαχεί μέ τούς Πέρσες, 
άλλά σέ λίγο μετέχει στήν Ιωνική έπα- 
νόστασι (490 π.Χ.) έναντίον των καί ύ- 
ποκύπτει υαζί μέ τούς Ίω νες στήν ισχύ 
τού Άσιάτη. Στόν πόλεμο έκεϊνο κατά 
τών Περσών διακρίθηκε ό άδελφός τοϋ 
βασιλέα τής κυπριακής Σαλαμϊνος Όνή- 
σιλος καί έπεσε. "Ολοι οί Κύπριοι τόν 
άνακήρυΕαν ήρωα καί «έθυον αύτφ άνά 
παν έτος». Τό σημαντικό είναι πώς καί 
οί κάτοικοι τής φοινικικής Άμαθοϋντος, 
πού δέν έλαβαν μέρος στόν πόλεμο κα
τά τών Περσών, άναγνωρίζουν τόν Ό - 
νήσιλο σάν ήρωα καί τόν τιμούν.

Οί Κύπριοι άκολουθοϋν τόν ϊέρΕη, 
όπως κοί πολλοί άλλοι "Ελληνες τής 
Ασίας, στήν εκστρατεία του κατά τής 
Ελλάδος, άλλά δέν τού έμπνέουν εμπι

στοσύνη. Είναι φανερό πώς άκολουθούν 
άπό φόβο. Μετά τήν ήττα τών Περσών 
στήν Ελλάδα, ό πόλεμος μεταφέρεται 
στήν Κύπρο. Οί Πέρσες εκδιώκονται 
άπό τις περισσότερες κυπριακές πόλεις, 
άλλά μετά τόν θάνατο τοϋ Κίμωνα έΕω 
άπό τό Κίτιο τό 449 ή περσική κυριαρ
χία επανέρχεται, καί στήν Σαλαμίνα ε
πικρατούν οί Φοίνικες.

Ή  έπάνοδος τών Περσών έπιφέρει 
τόν μαρασμό τού νησιού τής Αφροδί
της. Οί ελληνικές πόλεις Πάωος, Σα- 
λαμίς, Λάπηθος, Αϊπεια, Κούριο, Γόλγοι, 
Χύτροι κλπ. παρακμάζουν, άλλά μένουν 
οί θρύλοι γιά τήν καταγωγή τών κατοί
κων των, καί γιά τούς μυθικούς οίκι-
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στάς των, ή λατρεία τών θεών τοϋ Παν
ελληνίου καί ή προφορική γλώοοα. Πε
νήντα χρόνια μετά τόν θάνατο τοϋ Κί- 
μωνα έμιοανίΖεται στήν Σαλαμίνα ή με
γαλύτερη μορφή ίοΰ κυπριακού Ελλη
νισμού, ό Εύαγόρας. Ό  Εύαγόρας γεν
νήθηκε τό 435 στήν Σαλαμίνα καί είναι 
απόγονος τοϋ μυθικού Τεύκρου, άδελ- 
φού τού Αϊαντα, πρώτου οίκιστού τής 
πόλεως. Ό  νεαρός Εύαγόρας άνατρέ- 
πει τόν δυνάστη τής Σαλαμϊνος Άβδή- 
μονα τόν Τύριο καί καταλαμβάνει τόν 
θρόνο. Η βασιλεία του είναι άποφασι- 
στική γιά τήν Κύπρο. Εισάγει τό έλλη- 
νικό άλφάθητο, επικοινωνεί μέ τήν Α 
θήνα καί διοχετεύει ατό νησί τά πολιτι
στικά ρεύματα τής κλασσικής Ελλάδος. 
Καταλαμβάνει όλόκληρη τήν Κάπρο καί 
διαδραματίζει διεθνή πολιτικό καί στρα
τιωτικό ρόλο.

Ή  βασιλεία τοϋ Εύαγόρα είναι ή ση· 
μαντικώτερη γιά τόν Ελληνισμό περίο
δος τής Κύπρου. Μετά τόν θάνατό του 
όμως τό 373 επανέρχονται πάλι οί Πέρ- 
σες. Καί μένουν μέχρι τό 333, πού έ- 
λευθερώνουν τήν Κύπρο οί φάλαγγες 
τού ΑλεΕάνδρου. Λίγα χρόνια άργότε- 
ρα ή τελευταία βάσις τών Φοινίκων στήν 
Κύπρο, τό Κίτιο, έΕαφανίΖεται. Παρά 
τήν διαμάχη τών Επιγόνων, ή Κύπρος 
όκμάΖει κυρίως κάτω άπό τήν κυριαρ
χία τών Πτολεμαίων. Αναπτύσσεται τό 
έμπόριο, οί τέχνες, ή μεταλλουργία. Εί
ναι μιά έποχή άναδημιουργίας. Μέχρι τό 
57 π.Χ., πού τήν καταλαμβάνουν οί Ρω
μαίοι, ή Κύπρος περνά μιά μεγάλη πε
ρίοδο άδιστάρακτης έλληνικής Ζωής. Ή  
τέχνη της διατηρεί τις παλιές άνατολι- 
κές έπιδράσεις, άλλά οί ρίΖες τού έλ- 
ληνικοϋ, πνεύματος είναι βαθειές καί ή 
έλληνιστική άνθησις σφραγίζει τόν κυ
πριακό πολιτισμό! Δίδει τόν χαρακτήρα 
του.

Από τούς άρχαίους χρόνους διατη
ρείται ή ήχώ τών ασμάτων τοϋ Κινύρα, 
πού ύμνεϊ τήν Αφροδίτη καί τόν Άδω- 
νι στήν Πάφο. Θρύλοι μιλούν γιά τόν 
συνογωνιομό του μέ τόν ίδιο τόν Απόλ
λωνα στήν μουσική, καί τό δεκάχορδο 
μουσικό όργανο τής κυπριακής τελε
τουργικής έφερε τό όνομά του.

Τά «Κύπρια έπη», ένδεκα βιβλία μέ ο
μηρικά θέματα, είχαν κατακτήσει τόν 
άρχαϊο πνευματικό κόσμο μέ τόν γλωσ
σικό πλούτο καί τούς ώραίους μύθους 
των. Οί Κύπριοι ποιηταί χρησιμοποιούν 
έκτός άπό τό δακτυλικό έΕάμετρο καί 
δικές τους ρίμες πού τις όνόμαΖαν «Κύ
προν» καί «ήμίκυπρον». Τά ποιήματά 
τους διδάσκονται στά σχολεία καί άπαγ- 
γέλονται στούς ναούς.

Ό  μύστης τής «Πανελληνίου Ιδέας» 
Ισοκράτης γράφει τό «Εύαγόρου έγκώ- 

μιον» καί «παραινέσεις» πρός τόν γιό 
καί διάδοχό του στόν θρόνο τής Σαλα- 
μϊνος Νικοκλή. Τό γεγονός αύτό δεί
χνει καθαρώτερα πόσο "Ελληνες ήσαν 
οί βασιλείς τής Σαλαμϊνος καί ποιά ση- 
μοοία τούς άπέδιδαν οί ταγοί τοϋ Έ 
θνους. Στούς χρόνους τού Μεγάλου 
ΑλεΕάνδρου άκμάΖει μεταΕύ πολλών 

άλλων καί ό Πάφιος Σώπατρος, σατι
ρικός ποιητής. Τά λίγα άποοπάσματα 
πού σώθηκαν άπό τά έργα του δίδουν 
μιά ιδέα τής υψηλής των ποιότητος. Τήν 
ίδια έποχή γράφει τις ιστορίες του ό 
Άριστος, καί ό Άσκληπιάδης γράφει

τήν ιστορία τού ΑλεΕάνδρου, τής Κύ
πρου καί τής Φοινίκης.

Καί ή φιλοσοφία άναπιύσσεται στήν 
Κύπρο τήν έποχή έκείνη. Ό  Κλέαρχος 
καί ό Εύδημος, μαθηταί ό πρώτος τού 
Αριστοτέλη, ό δεύτερος τού Πλάτωνος, 
μεταφυτεύουν τήν διδασκαλία τών δύο 
μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων στήν Κύ
προ. Ό  Ζήνων ό Κιτιεύς είναι ό κορυ
φαίος άπό τούς Κυπρίους φιλοσόφους. 
Ή  «στωική» του φιλοσοφία θά τιμηθή 
άπό τούς Έλληνες καί θά διδαχθή άπό 
τόν ίδιο στήν Ποικίλη στοά τών Αθη
νών καί στήν Μακεδονία. Οί άρχαϊοι θά 
τόν άναγνωρίσουν σάν έναν άπό τούς 
πρώτους φιλοσόφους τού Ελληνισμού 
καί οί Κύπριοι σάν τήν μεγαλύτερη πνευ
ματική προσωπικότητα τής ιστορίας 
τους. . .

Ό  Κάτων μέ μιά παιδαριώδη άφορμή 
καταλαμβάνει καί λεηλατεί τήν Κύπρο 
τό 57 π.Χ. ΜεταΕύ τών Ρωμαίων άν- 
θυπάτων πού διοικούν τήν Κύπρο τήν 
έποχή έκείνη είναι καί ό Κικέρων. 'Α 
κολουθεί νέα σύντομη περίοδος κυριαρ
χίας τών Πτολευαίων ατό νησί, καί με
τά τήν ήττα τής Κλεοπάτρας στό Ακτιον 
έδραιώνεται πιά ή ρωμαϊκή κατάκτησις 
πού κράτησε μέχρι τό 333 Οί Ρωμαίοι 
έκαμαν άρκετά έργα στήν Κύπρο, θέα
τρα, στάδια, ύδραγωγεϊα, πόλεις ολόκλη
ρες. Αλλά τά πρώτα μεταχριστιανικά 
χρόνια τρεις τρομεροί σεισμοί (75, 78, 
79 μ.Χ.) έρήμωσαν τό νησί καί έθαψαν 
τά έρείπια τού άρχαίου του πολιτισμού. 
Μιά άνομβρία πού κράτησε 17 χρόνια 
καί ή άνελέητη σωαγή πού έκαμαν οί 
'Ιουδαίοι (έσφαΕαν πάνω άπό 200 000 
Κυπρίους) άφάνισαν τόν ντόπιο πληθυ
σμό

Ό  Απόστολος Παύλος καί ό Σαλα- 
μίνιος Βαρνάβας μαΖί μέ τόν Ευαγγε
λιστή Μάρκο κηρύττουν τό 45 τόν Χρι- 
στιονισμό στήν Κύπρο. Ο Ρωμαίος αν
θύπατος Σέργιος Παύλος, βαπτίΖεται, 
άλλά τήν ίδια έποχή ό Παύλος μαστιγώ
νεται έκεί (μέ «παρά μίαν τεσσαράκον
τα»), καί οί Κύπριοι δείχνουν ακόμη μέ 
εύλάβεια τήν στήλη πού τόν έδεσαν.

Μέ τήν ϊδρυσι τής Κωνσταντινουπό
λεως άρχίΖει νέα έποχή γιά τήν Κύπρο 
πού τήν διαταράσσουν μακροχρόνιες ά- 
νομβρίες καί άργότερα (632) φονικές 
επιδρομές τών Αράβων. Τό 334 ή Σα
λαμίνα κατατρέφεται άπό σεισμούς, Εα- 
νοκτίΖεται άπό τόν Φάβιο Κωνσταντίνο, 
όνομάΖεται Κωνσταντία καί γίνεται πά
λι πρωτεύουσα τής Κύπρου. Τό 431 ή 
Γ ' Οικουμενική Σύνοδος τής Εφέσου 
θεμελιώνει τήν άνεΕαρτησία τής κυπρια
κής Εκκλησίας. Ό  άρχιεπίσκσπος Κύ
πρου είναι αύτοκέφαλος, έχει πάνω στό 
ραβδί του βασιλικό σκήπτρο καί ύπογρά- 
φει μέ κόκκινο μελάνι. Τό 690 ό 'Ιου
στινιανός γιά νά πραστατεύση τούς χρι
στιανούς τής Κύπρου άπό τούς "Αρα
βες όποφσαίΖει νά τούς μεταφέρη δλους 
οέ νεόκτιστη πόλι κοντά στήν ΚύΖικο. 
Στό ταΕίδι πέθαναν οί μισοί καί ο: άλ
λοι περιπλανήθηκαν στήν Μικρά Ασία 
μέχρι τό 698, πού ό Ηράκλειος νίκη
σε τούς "Αραβες καί άρχισαν νά έπιστρέ- 
φουν στήν πατρίδα τους. Οί άραβικές 
έπιδρομές αυνεχίΖονται καί ό πληθυ
σμός ύφίσταται τά πόνδεινα έκεί δεκά
δες χρόνια. Ακόμα τό 912 ό άρνησί- 
θρησκος Δαμιανός έρημώνει τήν Κύπρο

Εις τάς φωτογραφίας τής απέ

ναντι οελίδος. Επάνω αριστε

ρά: Ό  μεσαιωνικός πύργος τοϋ 

Κολοσσίου στήν Λεμεσό, πού 

διατηρείται σέ άρίστη κατάστα- 

σι. Λεξιά: Μία αποψις τής Λευ

κωσίας. Στήν σύγχρονη εύημε- 

ροϋσα πολιτεία ή τουρκική ()η- 

ριωδία έχει τώρα αφήσει μόνο 

έρείπια, έρήμωσι καί καταστρο

φή. Κάτω: Το Άββαεϊο Μπελ- 

λα ΙΙάΐς,. κοντά στήν Κυρήνεια.

καί σέρνει στήν Βαγδάτη πολλούς άπό 
τούς κατοίκους της.

Σημαντικό ιστορικό γεγονός τής έπο- 
χής είναι ή άποστοσία δύο βυΖαντινών 
διοικητών τής Κύπρου, τού Θεοφίλου 
Ερωτικού (1042) καί τού Ρσψομμάτη 
(1092), πού κήρυΕαν τό νησί άνεΕάρτη- 
το άπό τό ΒυΖαντινό κράτος, άλλά νι
κήθηκαν άπό τις στρατιές τών αύτσκρα- 
τόρων.

Γύρω στό 1140 έφθαοαν στήν Κύπρο 
Μαρωνϊτες άπό τήν Συρία καί Αρμένι
οι άπό τήν Κιλικία. Απόγονοί τους ύ- 
πάρχουν άκόμη, σέ πολύ μικρό άριθμό, 
στήν Κύπρο. Ό  τελευταίος Έλλην ήγε- 
μάνας τής Κύπρου, ό Ίσαάκιος Κομνη- 
νός, έΕεθρονίσθη άπό τόν Ριχάρδο τόν 
Λεοντόκαρδο. Ο "Αγγλος βασιλεύς 
παντρεύτηκε στήν Λεμεσό τό 1191 τήν 
θυγατέρα τού βααιλέως τής Ναβάρρας 
Βεραγγέρη, πού τόν συνόδευσε στήν 
Τρίτη Σταυροφορία Τήν ίδια έποχή πού 
ό Ριχάρδος καταλαμβάνει τήν Λευκωσία 
καί τό φρούριο τού Αγίου Ίλαρίωνος, 
ό Γούίδων ΛουΖινιάν καταλαμβάνει τήν 
Αμμόχωστο καί τήν Κυρήνεια.

Ό  Ριχάρδος διένειμε τήν μιαή γή 
στούς Αγγλους ιππότες καί τήν άλλη 
μιαή άφησε ατούς κοτοίκους. Τά έπσνα- 
στατικά κινήματα τών κατοίκων άνάγκα- 
σαν τόν Ριχάρδο νά πωλήση τό νησί 
γιά 100.000 χρυσά βυΖαντινά νομίσμα
τα στούς Ναΐτες. Ή ταν ή πρώτη πώ- 
ληαις τής Κύπρου. Άλλά άν ή πώληοις 
ήταν καλή, οί άγορασταί δέν ήσαν τυχε
ροί. "Ελαβαν σπασμωδικά μέτρα γιά νά 
τρομοκρατήσουν τούς κατοίκους πού 
άντιδροΰσαν στό φεουδαλικό σύστημα 
καί προκάλεααν έντονώτερες έΕεγέρ- 
σεις. Οί άγοραστές παρακαλούσαν τόν 
πωλητή νά πόρη τό έμπόρευμα πίσω.
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Τότε παρενέβη ό Γουίδων ΛουΖινιάν, 
πού βασίλευε στήν 'Ιερουσαλήμ, πλήρω
σε τό ποσόν καί θεμελειώνει στό νησί 
τήν κυριαρχία των ΛουΖινιάν πού θά 
κρατήση μέχρι τό 1489.

Τό 1194 στέφεται στήν Λευκωσία 
πρώτος βοσιλιάς τής Κύπρου ό αδελφός 
τού Γουΐδωνα Άμάλριχος, πού έγκαινιά- 
Ζει τήν βασιλεία του μέ διωγμό τού όρ- 
θοδόΕου κλήρου καί βαρειές φορολογίες 
γιά τήν άνέγερσι φρουρίων. Οί Κύπριοι 
έΕεγείρονται μέ όρχηγό τόν Κονάκη, 
εισβάλλουν στά ανάκτορα, άπάγουν τήν 
βασιλική οικογένεια καί φέρνουν σέ δύ
σκολη θέσι τούς Φράγκους.

Μέ βασιλικές διαμάχες καί έΕεγέρ- 
σεις των κατοίκων περνούν τά βαριά 
χρόνια τής Φραγκοκρατίας. Σέ μερικές 
περιπτώσεις έμποροι άπό τήν Πίζα, τήν 
Ένετία, τήν Γένουα, τήν Βαρκελώνη 
καί τήν Μασσαλία έφεραν τήν εύημερία 
ατά κυπριακά λιμάνια καί άλλοτε ό αν
ταγωνισμός τών Δυτικών προκαλοΰσε 
τήν καταστροφή καί τήν έρήμωσι στό νη
σί. Ό  λατινικός κλήρος προσπαθούσε 
νά έΕουδετερώση τούς όρθοδόΕους, καί 
κείνοι άντιστέκοντον μέ πείσμα. Αύτός 
ό σπαραγμός τών δύο δογμάτων κατέ
παυσε μόνο σέ καιρούς μεγάλων λοιμών, 
έπιδρομών καί θεομηνιών, γιά νά Εαναρ- 
χίση άμέσως πάλι. Ωστόσο Έλληνες 
κληρικοί διακρίθηκαν καί τήν περίοδο 
αύτή καί κτίσθηκαν άρκετά μοναστήρια 
καί ναοί.

Τό 1425 άρχίΖουν οί έπιδρομές τών 
Μαμελούκων στήν Κύπρο. Τό 1426 οί 
Μαμελοΰκοι κατάλαβαν καί τήν ίδια τήν 
Λευκωσία, έσφαΕαν, αιχμαλώτισαν, έκα
ψαν.

Ό  τελευταίος Φράγκος βασιλεύς Ιά
κωβος παντρεύεται τήν Βενετσιάνα 
άρχόντιοσα Αικατερίνη Κορνάρο καί με
τά τόν θάνατό του (1473) ή Ένετία 
εισχωρεί καί καταλαμβάνει τελικά τό 
1489 τό νησί.

ΟΙ Ενετοί καθιέρωσαν καί στήν Κύ
προ τήν τυπική διοίκησι τών προβλεπτών 
καί τών συμβούλων, τών φρουράρχων 
καί τών κλειδούχων. "Αριστοι άποικιο- 
κράτες καί έμποροι, όπως ήταν, όργά- 
νωσσν κατά έΕαιρετικό τρόπο τήν οικο
νομία τού νησιού καί έφθασαν νά εισ
πράττουν ένα έκατομμύριο χρυσά σκού
δα τόν χρόνο καθαρά. Τήν σιωπή τής 
ένετικής σκλαβιάς διακόπτουν μερικές 
θεομηνίες, ή έπανάστασις τού 1565, ό 
συναγερμός Ελλήνων καί Ενετών, γιά 
τήν όχύρωσι τών πόλεων, όταν φάνηκε 
στόν όρίΖσντα ό τουρκικός κίνδυνος.

Ή  έλληνίική γλώσσα δέν έπηρεάΖεται 
άπό τις άλεπάλληλες κατακτήσεις τής 
Κύπρου. Οί κάτοικοι τών χωριών, οί πά- 
ροικοι τών φεούδων διατηρούν τήν 
γλώσσα τους σ' όλες τις περιπέτειες καί 
στις έΕορίες καί τις αιχμαλωσίες. 'Ανώ
νυμοι καί έπώνυμοι Ζωγράφοι ιστορούν 
τούς βυΖαντινούς άγιους οέ ναούς καί 
έρημοκκλήσια. Καί στις παραστιές οί 
γριές άφηγοϋνται ατούς νεαρούς βλα
στούς των τούς θρύλους τού Ελληνι
σμού. "Ηρωες άρχαϊοι καί νεώτεροι ά- 
νακατεμένοι, ΑλέΕανδροι καί Διγενήδες 
άγωνίΖονται όλοι γιά τήν χριστιανική 
πίστη:

Κότοινη κλωστή κλωσμένη 
στήν άνέμην τυλιγμένη

δός της πάτοον νά (γ)ρίση 
πκραμύθια ν’ άρκινήση. . .

Δράκοι καί σαραντάπηχοι, βασιλόπου
λα καί νεράιδες, έλληνικά λαογραφικά 
στοιχεία συνθέτουν τόν κυπριακό λαϊκό 
θρύλο καί συντηρούν τήν φλόγα τού 
Ελληνισμού στις ψυχές τών πολύπαθων 
Κυπρίων. Ό  βίος τού άγιου Ίλαρίωνα 
καί τού Αγίου Βαρνάβα γίνονται πηγή 
έμπνεύσεως τών καλσγήρων καί τών ί- 
ρεοκηρύκων καί παράδειγμα χριστιανι
κής άρετής.

Οί περιπέτειες καί ή άτελείωτη σκλα
βιά είχαν μετοβάλει τούς Κυπρίους σέ 
μοιρολάτρες. Μέ απάθεια είδαν οί πολ
λοί καί τόν τουρκικό στόλο, 360 καρά
βια, νά μπαίνη στό λιμάνι τής Λεμεσού 
τόν Ιούλιο τού 1570. Ή  πολιορκία τής 
Λευκωσίας κρότησε έπτά έβδομάδες. 
Καί όταν ό στρατός τού Λαλά Μουστα- 
φα μπήκε στήν πάλι, δέν μπόρεσε νά 
κρατήση τις έντολές τού σουλτάνου νά 
μήν κακοποιήση τούς κατοίκους. Αρχι
σε μιά τρομερή σφαγή καί λεηλασία, πού 
δημιούργησαν άπόγνωοι στήν κυπριακή 
πρωτεύουσα. Πολλοί γκρεμίστηκαν άπό 
τις στέγες τους γιά νά μή πιαστούν άπό 
τούς Τούρκους. Τό βράδυ τής καταλή- 
ψεως είκοσι χιλιάδες πτώματα κείτον- 
ταν στούς δρόμους τής πολιτείας, καί 
δύο χιλιάδες σκλάβοι τραβούσαν γιά τά 
καράβια. Ανάμεσα στις κοπέλλες πού 
βίασαν κτηνωδώς καί σκλάβωσαν οι γε
νίτσαροι ήταν καί ή Μαρία Συγκλητική. 
Ή  Έλληνίδα αύτή δέν άντεΕε στήν άτί- 
μωαι. 'Έβαλε φωτιά στήν μπαρουταπο
θήκη τού καραβιού πού τήν κρατούσαν 
μαΖί μέ έκατοντάδες άλλες κοπέλλες 
καί τό τίναΕε στόν άέρα. 'Από τήν έκρη- 
Ει βούλιαΕαν άλλα δυό καράβια μέ σκλά
βους πού βρίσκονταν κοντά. Ή  Συγκλη
τική έχει τήν θέσι της στό πάνθεο τών 
Ελλήνων ήρώων.

Μά άν ή Λευκωσία έπεσε γρήγορα, 
ή οχυρή Αμμόχωστος κράτησε δέκα ο
λόκληρους μήνες. Ή  ήρωική φρουρά 
τού μεγάλου λιμανιού ένισχυμένη άπό 
τούς κατοίκους άπέκρουσε τις έφόδους 
τού Λαλά Μουσταφά καί οώριασε άμέ- 
τρητα τουρκικά κουφάρια στήν πλατειά 
τάφρο. Ή  χριστιανική Δύσι έβλεπε μέ ά- 
πάθεια τόν άπεγνωσμένο άγώνα τού 
φρουράρχου Βραγαδίνου καί τών άν- 
δρών του. Οί χριστιανικοί στόλοι περι- 
διόβαΖαν άνάμεσα Κρήτη καί Ρόδο καί 
δέν τολμούσαν νά βοηθήσουν τήν Αμμό
χωστο πού άγωνιούσε. Μόνο λίγα κρητι- 
κά καράβια έσπασαν δυό φορές, καί μά
λιστα χειμώνα, τόν άποκλεισμό καί έ- 
νίσχυσαν τήν φρουρά. "Οταν ό Βραγα- 
δίνος είδε πώς δέν ύπάρχει έπλίδα, ό- 
πεφόαισε νά παραδώση μέ όρους τό κά
στρο τήν 1 Αύγούστου τού 1571. Ό  
Μουστσφάς όμως πάτησε τόν λόγο του, 
έσφαΕε τούς άΕιωματικούς καί έγδαρε 
Ζωντανό τόν ήρωικό φρούραρχο.

Ή  τουρκοκρατία εύνόησε στήν άρχή 
τήν όρθόδοΕη Εκκλησία καί κατεδίωΕε 
τούς Λατίνους. Τό 1577 "Ελληνες καί 
Τούρκοι τής’ Κύπρου Εεσηκώθηκαν, έ
σφαΕαν τόν πασά καί κατέλυσαν τήν 
τουρκική κυριαρχία, άβοήθπτοι όμως, ύ- 
πέκυψαν πάλι σέ λίγο. Καί μετά τήν ά
τυχη αύτή έπανάστασι ή δύναμις τής κυ
πριακής Εκκλησίας είναι μεγάλη, άλλά 
ό λαός έΕαθλιώθηκε άπό τήν κακοδιοί

κηση τούς διωγμούς καί τις άπαραίτητες 
θεομηνίες.

Άπό τό 1660 ό άρχιεπίσκοπος Κύ
πρου άναγνωρίΖεται σάν πολιτικός άρχη- 
γός τών κατοίκων. Τολμηροί ίεράρχαι 
περιορίΖουν τις αύθαιρεσίες τών κατα- 
κτητών καί καταγγέλουν άπ' εύθείας 
στήν Πύλη τις παρανομίες των. Κάποτε 
ό κλήρος τής Κύπρου έπιτυγχάνει όπό 
τήν Πύλη έΕαιρετικά προνόμια γιά τούς 
Έλληνες. Τότε δυοφορούν οί Τούρκοι. 
Τρεις φορές μάλιστα οί Τούρκοι κάτοι
κοι έπαναστατούν κατά τού σουλτάνου 
καί Ζητούν περιορισμό τής πολιτικής έ- 
Εουσίας τής Εκκλησίας. Καί τις τρεις 
φορές οί έπαναατάσεις τους πνίγονται 
στό αίμα.

Η Φιλική Εταιρεία είχε απλώσει τό 
δίκτυό της ώς τήν Κύπρο. Οί ήγέτες 
τής κυπριακής Εκκλησίας καί πολλοί 
πολίτες έχουν μυηθή καί περιμένουν τήν 
ώρα γιά τήν όνάστασι τού γένους. Οί 
κινήσεις τους όμως γίνονται γνωστές 
στήν Κωνσταντινούπολη χιλιάδες Τούρ
κοι στρατιώτες περνούν οτήν Κύπρο 
άπό τήν Συρία καί άφοπλίΖουν τούς κα
τοίκους. Τόν Ιούλιο τού 1821 έΕοντώ- 
νεται ό άρχιεπίσκοπος Κυπριανός, οί 
μητροπολίτες Κυρηνείας, Κιτίου, καί 
Πάφου καί έκατοντάδες άλλοι κληρικοί 
καί πρόκριτοι. Η περιουσία τής Εκκλη
σίας δημεύεται καί τά σκεύη τών ναών 
διαρπάΖονται. Καί τό άπαίοιο κράτος τού 
άγά έπεκτείνεται καί στή μεγαλόνησο.

Οί Κύπριοι παρακολουθούν μέ άγω- 
νία τούς άγώνες τού γένους, στέλνουν 
χρήματα καί άγωνιστάς, σχεδιάΖουν έ- 
παναστατικά κινήματα καί ταυτόχρονα 
προσπαθούν νά κερδίσουν προνόμια. Τό 
1870 ή Κύπρος γίνεται άνεΕάρτητη έ- 
παρχία μέσα στό τουρκικό κράτος καί τό 
1878 παραχωρείται άπό τούς Τούρκους 
οτήν Αγγλία.

Μέ πυρήνα πάντα τήν Εκκλησία τους 
οί Κύπριοι άναλομβάνουν άπό τήν έπο- 
χή έκείνπ έναν ακούραστο, συστηματι
κό άγώνα γιά τήν " Ενωσι μέ τήν Ελ
λάδα.

Τό 1931 έκδηλώνεται έπαναστατικό 
κίνημα καί έΕορίΖεται ό άρχιεπίσκοπος 
Μακάριος ό Β ' . Μετά τόν πόλεμο ό Μα
κάριος έπανέρχεται στήν Κύπρο καί ά- 
νονεώνει τόν άγώνα γιά τήν Ένωση 
πού κορυφώνεται μέ τό δημοψήφισμα 
τής 15 Ιανουάριου 1950. Τά 96% τών 
Κυπρίων Ζητούν Ένωση Λίγους μήνες 
άργότερα ό γηραιός Μακάριος Β ' πε
θαίνει καί τό πηδάλιο άναλαμβάνει ό 
Μακάριος ό Γ ,  ό σημερινός ήγέτης τού 
κυπρισκοΰ λαού. Ό  Μακάριος Γ ', άρχι
επίσκοπος Νέας Ίουστινιανής καί πόσης 
Κύπρου, άνυψώνει τό κυπριακό πρόβλη
μα σέ διεθνή έπίπεδα.

Τήν πολιτική δραστηριότητα τού Μα
καρίου συμπληρώνει ή έπαναστατική κι- 
νητοποίπσι τής κυπριακής νεολαίας, πού 
μέ ήγέτη τόν στρατηγό Γ. Γρίβα, γρά
φει τό αιματηρό καί ένδοΕο έπος τής 
ΕΟΚΑ. Ύστερα άπό τούς γνωστούς ά- 
γώνες, τις έΕορίες, τούς άπαγχονισμούς 
τό θέρος τού 1960 ή Κύπρος γίνεται ά- 
νεΕάρτητο κράτος μέ πρώτο πρόεδρο 
δημοκρατίας τόν Μακάριο. Καί άπό τότε 
άρχίΖει ένας νέος κύκλος άγώνων, τό 
ίδιο αιματηρός καί ήρωικός, μέ σκοπό 
τήν "Ενωσι πού δυστυχώς δέν έχει ό- 
λοκληρωθή άκόμη.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΩΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡ0Ν0Π0ΥΛ0Υ
’Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Β'

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

1. Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :

Έκ πάντων τών προλεχθέντων, γίνεται δεκτόν 
δτι έκ δυνάμεων πέραν τοϋ θετού δικαίου κειμένων, 
έ κ  τ ώ ν  ε μ φ ύ τ ω ν  κ α ί  α ι ω ν ί ω ν  
ά ν θ ρ ω π ί ν ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ,  ηθικών 
αξιών καί προσταγών υπαγορεύεται καί άνογνωρίΖε- 
ται τό σωτήριον πρός έπανόστασιν δικαίωμα.

Ή  ηθική καί ή έΕ αυτής άνάγκη τοϋ εϋ Ζήν προσ
διορίζει όχι μόνον τό ϋψιστον αγαθόν, ώς μέτρον 
Ζωής, άλλα καί τόν τρόπον όποκτήσεως αύτοϋ.

Αλλ' έτι έγγύτερσν πρός τήν Ζωήν τών λαών 
καί ύπεράνω τοϋ άπαραθιάστου τού θετού δικαίου υ
πάρχει «έν μείΖονι μοίρα καί παρά Θεοίς καί παρ' άν- 
θρώποις τοίς νοϋν έχουσι» ή Π ο τ  ρ ί ς.

'Όλα δυνάμεθα νά τά θυσιόοωμεν χάριν τού δι
καίου τής Πολιτείας, ουδέποτε όμως αύτήν ταύτην 
τήν Πολιτείαν, τήν Πατρίδα. Ή  σωτηρία τής Πατρίδος 
είναι ή ύπερτάτη κινούσα δύναμις καί ιδέα, ό υπέρτα
τος νόμος τών θνητών.

Ή  Πατρίς, ώς κοινή Μήτηρ πνευματικής καί ή- 
θικής ύπάρΕεως, όπετέλεσεν άνέκαθεν τό προπύργι- 
ον όλων τών μεγάλων άγώνων καί θυσιών.

«Πατρός τε καί μητρός τε καί τών άλλων προ
γόνων άπάντων τιιμιώτερον καί άγιώτερον έστιν ή Πα
τρίς»— «Εις οιωνός άριστος άμύνεσθσι περί Πάτρης», 
έδίδαΕαν οί άρχαίοι ήμών πρόγονοι.

Ή  Φ ι λ ο π α τ ρ ί α  τ ή ς  ε λ λ η ν ι 
κ ή ς  ι δ έ α ς  κοτέστη συντόμως ή πλέον ισχυ
ρά πνευματική δύναμις όλων τών λαών καί εποχών, 
τό κυριώτερον δείγμα ύψηλής στάθμης πολιτιστικού 
αισθητηρίου καί έθνικών προσανατολισμών, άκόμη δέ 
ή σπουδαιότερα άπόδειΕις τής ύπάρΕεως καί έπιρρο- 
ής τών μεγάλων άΕιών τής Ζωής, έΕ ών ή δυνομική 
δροστηριότης τών κοινωνιών πρός σωτηρίους έπανα- 
στατικός προσποθείας.

Παρ' όλον τό τυπικόν τής «παρανομίας», τήν 
όποιαν ένέχει ή έπανάστασις, είναι καί παραμένει ή 
μεγάλη ήθική προσταγή λογικής ακέψεως καί ενθου
σιώδους τάσεως πρός κοινωνικήν τελειοποίησιν. Εί
ναι αύτό τοΰτο τό έναργές δείγμα φιλοπατρίας καί θε- 
λήσεως δι' άνωτέρας έπιδιώΕεις πολιτισμού.

Ή  υποταγή εις τήν άνογκαιότητα τής σωτηρίου 
έπανοστατικής πράΕεως (ούχί βεβαίως τής οίασδήπο- 
τε άναρχικής έκδηλώσεως) όποτελεϊ άναμφιβόλως τό 
αληθινόν οημεϊον κοινωνικότητος τού συγχρόνου άν- 
θρώπου. Κοινωνικότης καί έπαναστατική ιδέα ουνα-

ποτελοϋν μίαν ένιαίαν έκφροσιν τής άκατανικήτου 
ροπής τής άνθρωπίνης φύοεως πρός ύπεραχήν καί 
κοινωνικήν πρόοδον.

Εις τήν έκφροσιν ταύτην δέν δύναται όπωσδή- 
πστε νά συμπεριληφθή, ώς καί άλλαχοϋ έτονίσθη, ή 
δήθεν «άναγκαιότης τής σοσιαλιστικής έπανοστάσε- 
ως» καί ό ρόλος τοϋ προλεταριάτου εις αύτήν, ώς 
διετυπώθη ύπό τού πολύπλοκου καί άπατηλοϋ ίστο- 
ρικοφιλοσοφικού συλλογισμού τής μαρξιστικής θεω
ρίας.

Ο  κομμουνισμός είναι καί όπεδείχθη έκ τών πρα
γμάτων ό πλέον στυγνός πολιτικός, οικονομικός, κοι
νωνικός καί πνευματικός ολοκληρωτισμός τής συγ
χρόνου ιστορίας. Είναι έν διαρκές άνατρεπτικόν κίνη
μα ολικής καί ψυχολογικής βίας, κατά πόσης κοινω
νικής προόδου.

Ο κομμουνισμός καί αί συναφείς παραφυάδες 
τών έτι καταλυτικωτέρων θεωριών τού μηδενισμού — 
άναρχισμοϋ έδημιούργησαν στρατιάς ήθικών τεράτων 
καί ρωμαντικών μαρτύρων, έκαλλιέργησαν δέ έπικιν- 
δύνως τόν τύπον τού «έπαγγελματίου έπαναστάτου», 
ό όποιος όποτελεϊ τήν πλέον σοβαρήν άπειλήν κατά 
τής ομαλής κοινωνικής συμβιώσεως.

"Εναντι τής κομμουνιστικής αύτής άπειλής, μία 
καί μόνη τακτική επιβάλλεται: ά γ ρ υ π ν ο ς  κα ί
α μ ε ί λ ι κ τ ο ς  ε π ι θ ε τ ι κ ή  τ α κ τ ι κ ή —  
ά μ υ ν α .  Οόδεμία παραχώρησις ή χαλάρωσις τών 
κατ' αύτής μέτρων. Τό δραστικόν άντίδοτον τοϋ κομ
μουνισμού είναι ή προβολή τής προοδευτικής κοινω
νίας τοϋ Δυτικού κόσμου, τής θεμελιουμένης έπί τού 
'Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, τής άρχής, δηλαδή, 
ότι ό άνθρωπος είναι ή ύπερτάτη άξια, έντός τής 
έλευθερίας τού όποιου κατοπτρίζεται ή είκών τοϋ 
Θεού.

Ο άντικαμμουνιστικός άγών είναι ά ρ ν η σ ι ς  
μ ι α ς  ά ρ ν ή ο ε ω ς  καί έπομένως είναι θ έ- 
σ ι ς, είναι ή θετική ιδεολογία καί τό κοινόν ιδα
νικόν τών έλευθέρων λαών. Ή  γνώσις.τής άρνή- 
σεως (τού κομμουνισμού) όποτελεϊ, συνεπώς, τήν 
πλέον θετικήν άντίδραοιν κατ' αύτής, ό δέ δυτικός 
— Ελληνοχριστιανικός τρόπος Ζωής δίδει τήν άνω- 
τέραν μορφήν τού συγχρόνου πολιτισμού.

Δέν συγχωρείται ολιγωρία καί λάθος έναντι τής 
κομμουνιστικής άπειλής καί τυραννίας. Οί έπίορκοι 
τής πίστεως πρός τά άναμφισβήτητα άνθρώπινα δι
καιώματα θά είναι όΕιοι τοϋ άφορισμοϋ τοϋ ποιητοϋ 
τής Αρετής Α. Κόλβου: « Οσοι τό χάλκειον χέρι
βαρύ τοϋ φόβου αισθάνονται, Ζυγόν δουλείας άς έχου- 
σι. θ έ λ ε ι  ' Α ρ ε τ ή ν  κ α ί  τ ό λ μ η ν  ή 
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α » .

Η ελεύθερα άνθρωπότης οφείλει νά γνωρίΖπ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

u. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Ι_Τ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ Εθνικής Ένότητος μοΰ 
ένεπιστεύθη τήν 'Ηγεσίαν τοΟ ’Αστυνομι

κού Σώματος, διά τής προαγωγής μου είς ’Αρ
χηγόν αύτοΰ. ’Εξαιρετική ή τιμή. Βαρυτάτη ή 
ευθύνη, διότι καλούμαι νά ήγηθώ ένός Σώματος, 
τό όποιον έπΐ πεντήκοντα καί πλέον έτη γρά
φει λαμπράς σελίδας έξοχου ’Εθνικής καί Κοι
νωνικής δράσεως.

Έκφράζων τάς θερμάς ευχαριστίας μου 
πρός τήν Κυβέρνησιν, διά τήν προσγενομένην 
είς έμέ τιμήν, υπόσχομαι νά καταβάλω πάσαν, 
άνθρωπίνως δυνατήν προσπάθειαν, ΐνα, σύν 
Θεώ, άνταποκριθώ είς τάς έπ’ έμέ στηριχθείσας 
προσδοκίας της, τήν άποστολήν μου και τάς 
μεγάλας υποχρεώσεις μου.

Δέν ύποτιμώ, όμως, καί τήν βοήθειαν, τήν 
όποιαν ύμεΐς όλοι, ’Αξιωματικοί, Κατώτεροι 
’Αστυνομικοί καί Διοικητικοί υπάλληλοι, δύ- 
νασθε νά μοϋ προσφέρητε. Σας καλώ, λοιπόν, 
νά μοΰ συμπαρασταθήτε, με τήν διακρίνουσαν 
υμάς φιλοτιμίαν, προκειμένου νά διαφυλάξω- 
μεν, ώς πολυτιμότατον άγαθόν, ώς κόρην όφθαλ 
μοΰ, τήν έννομον τάξιν, άνευ τής όποιας δέν 
δύναται νά ύπάρξη, συντηρηθή καί προοδεύση 
ή Κοινωνία.

’Απαιτείται κοινή προσπάθεια, όψηλόφρων 
άγών, έν όμονοίμ, συμπνοίμ καί άγάπη, προ
κειμένου νά έπιτευχθοΰν, καθ’ ό μέρος έξαρ- 
ταται έκ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, οί ταχθέν- 
τες, διά τοΰ διαγγέλματος τοΰ κ. Πρωθυπουρ
γού, τήν 25ην ’Ιουλίου 1974, σκοποί.

Αί δυσχέρειαι είς τόν ζωτικόν τομέα τής Δη
μοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας είναι ηύξημέ- 
ναι, διότι στόχος τής Κυβερνήσεως είναι ή 
άποκατάστασις καί ή διασφάλισις πολιτικής 
όμαλότητος καί ή έπάνοδος είς τό καθεστώς 
πλήρων δημοκρατικών έλευθεριών, άνευ δια
ταραχής τής έννόμου τάξεως, άρχαί αΐτινες, 
άς μή λησμονώμεν, τώ όντι, κατερρακώθησαν

άπό τό καθεστώς τής δικτατορικής έπταετίας.
Καί ήδη, σκόπιμον κρίνω, ν’ άναφερθώ 

διά βραχέων, είς τό κεφάλαιον τών καθηκόντων 
καί ύποχρεώσεών σας, καίτοι είμαι πεπεισμέ
νος, ότι έχετε πλήρη γνώσιν αότών, καθώς καί 
τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν έπιτυχοΰς άσκή- 
σεως καί έκπληρώσεώς των, πάντοτε μέν, εί- 
δικώτερον δέ σήμερον. Τό έπιτάσσει ή κρι- 
σιμότης τών έθνικών, πολιτικών καί κοινωνι
κών περιστάσεων. Τό έγγυάται ή πλήρης έθνι
κών έξάρσεων ίστορία τοΰ Σώματος καί ή λαμ
πρά παράδοσις αύτοΰ.

Ή ’Αστυνομία Πόλεων, άπό τής ίδρύσεώς 
της, άκολουθεϊ πιστώς τάς άρχάς, τάς όποίας 
έχάραξεν ό πρώτος θεμελιωτής της άείμνηστος 
Κωνσταντίνος Ρακτιβάν καί ένεσάρκωσαν οί 
πρώτοι σκαπανείς τοΰ μεγαλείου τοΰ Σώματος. 
"Εδωσε, δημιουργικώς, τό παρόν είς όλα 
τά ’Εθνικά προσκλητήρια, είς κρίσιμους διά 
τήν Πατρίδα στιγμάς. Ήγωνίσθη μέ πίστιν 
καί αύταπάρνησιν καί άφοσίωσιν είς τά ’Εθνικά 
’Ιδανικά. Έπολέμησε γενναίως καί προσέφερεν 
έκατόμβας ήρώων, πεσόντων έπί τών Έθνικών 
έπάλξεων καί πολυτίμους σπονδάς αίματος είς 
τά ’Εθνικά θυσιαστήρια καί τούς ’Εθνικούς βω
μούς.

Θεμέλιον πάσης δράστηριότητος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων ύπήρξε πάντοτε, είναι καί θά 
μείνη ή προάσπισις τών άληθών συμφερόντων 
τών πολιτών, τών ύπό τοΰ Νόμου άναγνωρι- 
ζομένων καί προστατευομένων. Στέγη δέ ή μετά 
θρησκευτικής εύλαβείας προσήλωσις είς τόν 
Νόμον, τόν άνώτατον άρχοντα πάσης εύνο- 
μουμένης Πολιτείας. Πλαίσιον, τέλος, έντός 
τοΰ όποιου έκδηλοΰται καί άναπτύσσεται πάσα 
ένέργεια τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι έκεΐνο, 
τό όποιον περιγράφεται ύπό τών έννοιών: ’Ισο
νομία, Ίσοπολιτεία, Δικαιοσύνη.

Πέραν τών άνωτέρω, έπιθυμώ νά ύπομνήσω 
θεμελιώδεις τινάς άρχάς τής ’Αστυνομίας Πό-



ότι εύρίσκεται έν διαρκεί πολέμω πρός τόν κομμου
νισμόν καί ότι δέν θά δυνηθή νό χάρη τήν ειρήνην 
του, έφ' όσον θά ύφίσταται κομμουνιστικόν κράτος.

Ο κίνδυνος τής έν λόγω απειλής ε π ι β ά λ 
λ ε ι ,  ό θ ε ν ,  τ ή ν  δ ι α σ φ ά λ ι σ ι ν  τ η ς  
γ ν ή σ ι α ς  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς  ι δ έ α ς ,  
ώς κοινωνικού φαινομένου προόδου, τήν ταυτότητα 
τής όποιας πολλάκις έπλαστογράφηοεν ό κομμουνι
σμός.

Περαιτέρω όπαιτείται πρός τούτο δ η μ ι ο υ ρ 
γ ι κ ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή ,  διά 
τήν όμβλυνσιν τών κοινωνικών αντιθέσεων καί δυ
σχερείων, έΕ ών κυρίως προκύπτει ή εύκαιρία διά 
κομμουνιστικήν διείσδυσιν καί πλαστογραφίαν.

Έ ν  πάση περιπτώσει, ό έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς  ά ν 
θ ρ ω π ο ς  ο φ ε ί λ ε ι  ν ά  ό ρ κ i Ζ η τ α ι 
-εις τόν Θεόν οίωνίαν έχθρότητα έναντίον πόσης 
μορφής τυραννίας έπί τού άθρωπίνου πνεύματος», 
κατά τό πρότυπον τού έλευθέρου πνεύματος τού 
Thomas Jefferson, τού συντάκτου τού ιστορικού κει
μένου τής Αμερικανικής Προκηρύζεως Ανεξαρτη
σίας (4 7.1776) καί μετέπειτα Προέδρου τών Η.Π.Α.

Ή  βάσις τής ύγιοϋς κοινωνίας έχει άπό μακροϋ 
έπισημανθή. Είναι ή έλευθερία, τό δέ κρότος διά τού 
όποιου ή έλευθέρα κοινωνία πραγματοποιεί τήν εύ- 
νομουμένην ϋπαρΕίν της καλείται ώς γνωστόν Δ η- 
μ ο κ ρ α τ ί α .

Ή  άκατάλυτος δύνομις τής δημοκρατικής έλευ- 
θερίας, τής δικαιοσύνης καί τής άληθείας διασχίΖει 
καί έκμηδενίΖει άνέκαθεν τά μαινόμενα κύματα τών 
σκοτεινών δυνάμεων πάσης κοινωνικής έκτροπής.

Έ ν  τ η  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  κ ε ϊ τ α ι  ή 
ε υ η μ ε ρ ί α  π ό σ η ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  καί 
ή έν γένει προαγωγή τού πολιτισμού.

Δι αύτής κυρίως έπιτυγχάνεται ό άφοπλισμός 
καί ή πρόληψις πάσης έΕεγέρσεως, ήτις, όσον καί 
αν θεωρήται κοινωνική άνόγκη, δέν παύει άπό τού 
νά είναι ή νά καταλήγη ένίοτε καί εις κοινωνικήν κρί- 
σιν,

2. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς .

Απαιτείται, συνεπώς, ακέψις καί καλλιέργεια κυ
ρίως πολιτική έκ τής όποιας θά προκύψη τό άληθές 
αίσθημα εύθύνης όλων τών παραγόντων τής πολιτείας 
(κυβερνώντων καί κυβερνωμένων), διό τό γενικόν κα
λόν τής κοινωνίας. Επιβάλλεται, δηλοδή, κατάλληλος 
συγκρότησις όλων τών φορέων, ύπεύθυνος αυτών συν- 
εργοσία καί σταθερός προσανατολισμός πρός τήν ιδι
αιτέραν άΕίαν καί τό ήθος τού Δημοκρατικού πολιτεύ
ματος, μόνου ικανού νά άπομοκρύνη έγκαίρως τήν 
κρίσιν τής ψυχολογίας τού άρνητισμοϋ καί τής έπα- 
ναστατικής προδιαθέσεως τών πολιτών.

Τό γνηαίως λειτουργούν Δημοκρατικόν πολίτευ
μα άποτελεί άνομφισβητήτως ό,τι τό καλλίτερον έδη- 
μιούργησεν ή φιλελεύθερα παράδοσις, εις τήν έποχήν 
μας δέ π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  μετά φανατισμού ώς 
τό κυριώτερον όπλον καί μέσον διά τόν έΕανθρωπι- 
σμόν τής διεθνούς κοινωνικής πολιτικής γενικώτερον.

Ή  σταθερά καί άσφαλής δημοκρατική Ζωή προϋπο
θέτει, όμως, καθολικήν πολιτιστικήν όγωγήν καί κυ
ρίως κοινόν ένθουαιααμόν, τό περιχόμενον τού όποιου 
παρέχει τήν δυνατότητα διατηρήσεως καί άπολαύσε· 
ως πλειόνων έλευθεριών.

” Περαιτέρω διαπιστούται, ότι ή άποφυγή τής ύ
περβολικής έλσστικότητος τής έθνικής ψυχής, έΕ ής 
κυρίως προκαλοϋνται συνεχείς έΕεγέρσεις καί πλα- 
στογραφίαι τής γνήσιας έπανοστατικότητος τών άτό- 
μων ή καί όμοιας άκομψίας, έκ τής όποιας προέρ
χονται κρίσεις παρακμής, έπιτυγχάνεται καί έ ξ α ρ- 
τ ό τ α ι  έ κ  τ ή ς  α ν α γ κ α ί α ς  ι σ ο ρ 

ρ ο π ί α ς  τ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  (κυριάρχων 
καί κυριαρχουμένων) καί τής δυνατότητος προσαρμο
γής των πρός τάς έπιτογάς τής έποχής.

Γενικώς, ή συνοχή καί σταθερότης τής κοινω
νικής δομής διασφαλίζεται διά τού ορθού καί άναγ- 
καίου κοινωνικού έλέγχου, όστις ουνίσταται κατά 
βάσιν εις τήν δημιουργίαν καί λειτουργίαν θεσμών 
καί κανόνων, έκ τών όποιων, άφ' ένός μέν, έπιβάλ- 
λεται ή κατάλληλος ομοιομορφία σκέψεως καί δρά- 
σεως τών άτόμων, άφ' έτέρου δέ, άποφεύγεται ή 
πόλωσις τής μάΖης έκ τής έξελίΕεως τού κοινωνι
κού συνόλου.

Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ,  ό θ ε ν ,  ή π λ ή ρ η ς  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ ι ς  τ ώ ν  ά τ ό μ ω ν  
δ ι ά  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν  θ ε σ μ ώ ν ,  έφ' 
έκάστης δέ πολιτείας διά τής τονώσεως καί αύΕή- 
σεως τής κοινής συνειδήσεως (άρχόντων καί άρχο- 
μένων), στηριΖσμένης έπί δεσμών αίματος, κοινής 
ιστορικής παραδόσεως καί πίστεως, πρός τόν Θεόν, 
τήν Πατρίδα καί τήν Οικογένειαν.

ΈΕ άπόψεως Αστυνομικής τεχνικής, δέον νά 
κατανοηθή πληρέοτερον τό όλον θέμα τού φυσικού 
άρνητισμού τών άτόμων καί τής ψυχολογίας τής μά- 
Ζης, ίδια έν τή λανθανούση καταστήσει, πρός πρό- 
ληψιν έκρήΕεως αύτής καί άποφυγήν μετατροπής 
τής έπανοστατικότητος της εις κοινωνικός έκτροπός, 
ούδόλως άπηχοόσας τήν θέλησιν εύρυτέρου πλήθους 
ή άπαιτήσεις γενικωτέρας σημασίας καί ώφελείας.

Τά δεδομένα τής έγκληματολογικής καί ψυχια
τρικής έρεύνης, τής έπιστημονικής Αστυνομίας καί 
τών έν γένει κοινωνιολογικών έπιστημών πρέπει νά 
άποτελούν τούς φωτεινούς οδηγούς πάσης σχετικής 
μελέτης, ώς καί τής προληπτικής ή κατασταλτικής 
ένεργείας πάντων τών άστυνομικών καί λοιπών ύπη- 
ρεσιών, τών έπιφορτισμένων μέ τήν τήρηαιν τής έ- 
κάστοτε έπικρατούσης έννάμου τάΕεως.

Έ ν  προκειιμένω, κρίνεται καί προτείνεται ώς 
όρθότατον τό άστυνομικόν προληπτικόν μέτρον τής 
άπαγορεύαεως τών υπαιθρίων κυρίως συναθροίσεων, 
εις κρίσιμους, έΕ άπόψεως κοινωνικών αναταραχών, 
στιγμάς. ΔΓ αύτοΰ έπιτυγχάνεται ή έΕουδετέρωσις 
τών συνθηκών δημιουργίας έκρηκτικής μάΖης, ικα
νής νά μετατροπή εύχερώς εις όχλοκρατίαν.

Όλως έσφαλμένη θεωρείται, τούναντίον, ή άν- 
τίληψις, ότι διά τής πρόσκαιρου αποτροπής τής μα- 
Ζικής έκρήΕεως κατορθούται καί ή τελική έΕαφάνι- 
σις τού φορέως τής τοιαύτης δυνατότητος. Ή  άπο- 
ψις αύτη παρσγνωρίΖει άσυγχωρήτως τόν φυσικοκοι- 
νωνικόν Νόμον, καθ' όν, ώς έν τοίς προηγουμένοις 
έτονίσθη, ή κοινωνική όμάς — μαΖα (ώς λανθάνουσα 
πάντοτε, ώς έκρηκτική δέ ένίοτε) άποτελεί θεμε
λιώδη φάσιν τής κοινωνικής λειτουργίας καί ότι συ
νεπώς ούδεμία δύναμις είναι ικανή νά καταργήση 
ούτήν εις πασαν κοινωνίαν. Η κατάργησις τής μά
Ζης ώς φορέως δυναμικής καί άνατρεπτικής ένερ- 
γείας θά ήτο νοητή μόνον ώς κοινή μετά τής κυριάρ
χου όμάδος, ήτις διά τής έπιθέσεώς της προκαλεϊ τήν 
άντεπίθεσιν — άλλ' ήτις κατάργησις τής κρατούσης ό
μάδος καί τής έπαναστατικής μάΖης θά έσήμαινε βε
βαίως καί τήν κατάργησιν τής ίδιας τής κοινωνίας.

Αρκούντως άποτελεσματική κρίνεται ένίοτε καί 
ή ήττοπαθής προπαγανδιστική δράσις τής κυριάρχου 
καταστάσεως έπί τής παθητικής μάΖης, έφ' όσον δέν 
δύναται άλλως νά έμποδισθή διά προληπτικών μέ
τρων ή δημιουργία τού πλήθους (συναθροίσεις κλπ ).

Έκ τού γεγονότος τής ύπαρχούσης παρά τή 
λανθανούαη μάΖη προδιαθέσεως πρός ύποβολήν, έΕη- 
γεϊται καί ή εύκολία μεθ' ής αύτη πιστεύει εις τάς 
ψευδείς ειδήσεις. Ανάλογα, όθεν, προληπτικά μέτρα 
δέον νά λσμβάνωνται καί διά καί κατά τών διαδο- 
σιών τοιούτων ειδήσεων—μηνυμάτων.
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Μέτρα βίας, μετά τήν ουγκρότηοιν τής έν δρά- 
οει εκρηκτικής μάΖης, δέν ένδείκνυνται πάντοτε, 
διότι επιτείνουν τήν έκρηκτικότητα καί όδηγοΰν πολ- 
λάκις εις άδικαιολογήτους έκτροπός.

Οπωσδήποτε, είναι κατακριτέα καί άντικοινω- 
νική ή μέθοδος τών δικτατορικών συστημάτων, δΓ 
ής έπιδιώκεται ή παρεμπόδιοις σχηματισμού λανθα- 
νούσης ή έκρηκτικής μάΖης κυρίως διά κεραυνοβό
λων, δραστικών καί έν γένει καταπιεστικών μέτρων 
κατά τών υποκινητών.

Ό λω ς ίδιάΖουσαν σημασίαν, διά τήν ορθήν πο
λιτικήν τής καθεστηκυίας τάΕεως, ένέχει καί ή ά- 
πόλυτος συνεργασία τών άρμοδίων φορέων της μετά 
τών Αστυνομικών υπηρεσιών αυτής. Ή  πορεία, διά 
τού σχηματισμού τής καταλλήλου γεφύρας, άπό τής 
έπαναοτάσεως εις τό καθεστώς καί άπό τής έπανα- 
στατικής μάΖης εις τό φύσει άντεπαναοτατικόν κρά
τος, άποτελεϊ έργον πολύπλοκον, άλλ' όμως κατορ
θωτόν καί άνογκαϊον.

Ιδιαίτερον ένδιαφέρον, έν προκειμένω, παρου
σιάζει καί τό όλον πρόβλημα τής ήθικής καί κοινω
νικής ευθύνης τής έν δράσει έπαναατατικής μάΖης.

Δεδομένης τής άντιδράσεώς της κατά τού κα
θεστώτος έκείνου, τό όποιον άπεργάΖετοι συστημα- 
τικώς τήν ψυχικήν αύτής άπογύμνωσιν καί άντικει- 
μενικήν μηχονοποίησιν, ύποστηρίΖεται, ότι δέν δη- 
μιουργεϊται κατ' άρχήν θέμα ύπαιτιότητος τών μελών 
της, ώς έπίσης ουδέ ήθικόν δικαίωμα αύτής δΓ έκ
τροπός κατά τών κρατουντών. Άντιθέτως, θεμελιού- 
ται δικαίωμα όμύνης τού κοθεστώτος κατά τής έπα- 
ναστάσεως, δηλοδή έν τη πραγματικότητι τής κοινω
νίας κατά τής άναρχίας, ά ν  ώ ς  τ ο ι α ύ τ η  
κ α τ ά  τ ή ν  κ ο ι ν ή ν  ά ν τ ί λ η ψ ι ν  έ μ- 
φ α ν ί Ζ ε τ α ι .

Αί έν λόγω άπόψεις ένέχουν σημασίαν καί διά 
τήν δημιουργίαν τής ένσυνειδήτου πεποιθήσεως τών 
άτόμων τού πλήθους—μάΖης, περί τής παντοδυνα
μίας καί άτιμωρησίας των καί έπομένως τού άνευ- 
θύνου, έν τή έκρήΕει δέ καί τού άκαταλογίστου τών 
πράΕεών των. Ή  σύγχρονος άντίληψις δέχεται, ότι 
ή προσχώρησις εις τήν έπαναστατικήν μάΖαν ένέχει 
τό καταλογιστόν, ιδίως δέ έν τή λανθανούση κατα- 
στόσει καί ότε ύφίσταται γνώσις τών τελεσθησομέ- 
νων πράΕεων.

Εκ ταύτης γίνεται δεκτόν, ότι ύφίσταται κα- 
ταλογιστόν καί ποινική εύθύνη τών άτόμων τής μά
Ζης εις τά στάδια τής παθητικής καί λανθανούσης 
τοιαύτης καί πρό τής συγκεκριμένης έπαναατατικής 
έκρήΕεως. Προϊόν δέ τών θεωριών τούτων είναι καί 
ή σχετική πρόβλεψις ποινικού κολασμού αύτών διά 
τού θεσμού τών έγκλημάτων τής στάσεως καί λοιπών 
προσβολών κατά τής πολιτειακής έΕουσίας καί τής 
έν γένει έννόμου τάΕεως, δισπραττομένων είδικώ- 
τερον κατά τάς δημοσίας συνοθροίσεις πλήθους κλπ.

Τό άτομον προσχωρεί συνήθως εις τήν μάΖαν 
θεληματικώς καί ένίοτε έοκεμμένως, δέν δύναται νά 
γίνηται λόγος περί άκαταλογίστου. Ή  άνοχή καί έ- 
πιείκεια έπί τών άδικημάτων τών έν μάΖη άτόμων 
( ο ύ χ ί  β ε β α ί ω ς  ώ ς  μ ε λ ώ ν  γ ν ή 
σ ι α ς  έ π α ν α α τ α τ ι κ ή ς  π λ ε ι ά δ ο ς )  
ύπονομεύει τήν έννομον τάΕιν καί αύτόν τούτον τόν 
πολιτισμόν της.

Έν όψει πάντων τών προλεχθέντων, φρονώ 
άνενδοιάστως, ότι όφείλομεν, πρό πάντων, νά δια- 
φυλάττωμεν μετά περισσής δυνάμεως τάς κτηθείοας 
έλευθερίας καί πολιτικός έΕελίΕεις καί νά προοανα- 
τολίΖωμεν τάς σκέψεις μας σταθερώς πρός τάς δε- 
δοκιμοσμένας δημοκρατικός άρχάς τού φιλελευθέρου 
κόσμου.

Όφείλομεν χρέος ιερόν πρός τήν Ελληνοχρι
στιανικήν πολιτικήν, ήτις άναδεικνύεται ώς ή ύπερ- 
τάτη τέχνη δισκυβερνήοεως τών άνθρωπίνων κοινω
νιών, έπιδώκουσα έν παντί τό καθολικόν αύτών συμ
φέρον.

ΔΓ ούτών καί υόνον θά δυνηθώμεν νά διαφο- 
ροποιήοωμεν, περιπτώσεως συντρε'χούοης, τό κοινω
νικόν ήμών γίγνεσθαι καί νά προλάβωμεν ένδεχομέ- 
νην κίνησιν άντικοινωνικών εκδηλώσεων, κειμένων 
πάντοτε μοκράν τής ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  ά λ η θ ε ί -  
α ς ,  ό τ ι  ή γ ν ή σ ι α  έ π α ν ά ο τ α σ ι ς ,  
ώ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  φ α ι ν ό μ ε ν  ον, ε ί 
ν α ι  κ α ί  π α ρ α μ έ ν ε ι  ή μ ό ν η  ά κ α 
τ α ν ί κ η τ ο ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό  της ,  λ ε ι 
τ ο υ ρ γ ο ύ σ α  δ ι ά  τ ή ς  δ υ ν α μ ι κ ή ς  
σ υ σ χ ε τ ί ο ε ω ς  ι δ ι ό τ υ π ω ν  έ κ ά σ τ ο -  
τ ε  ή θ ι κ ώ ν ,  π ο λ ι τ ι κ ώ ν ,  ψ υ χ ο λ ο 
γ ι κ ώ ν ,  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  κ α ί  λ ο ι π ώ ν  
π α ρ α γ ό ν τ ω ν .

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΟ ΝΟ Π Ο ΥΛΟ Σ 
Αστυνόμος Β '

β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α
1. Γ. Σγουρίτσα «Έπανάστασις - Πολιτεία - Δί

καιον»
2. Ε. Λεμπέση «Ή ’Επαναστατική Μαζα»
3. Γ. Λεμπόν (Ή Ψυχολογία τών ’Όχλων»
4. I. Κιτσάρα «Ή ψυχολογία τοϋ πολιτισμού μας».
5. Θ. Παπακωνσταντίνου «Ή ανατομία της ’Επα- 

ναστάσεως»
6. Γ. Πλεχάνωφ «’Αναρχισμός - Σοσιαλισμός»
7. Γ. Γεωργαλα «Κομμουνισμός -Άντικομμουνισμός»
8. Κ. Γεωργοπούλου «'Ελληνικόν Συνταγματικόν Δί

καιον»
9. Γ. Δασκαλάκη «Ή Οικουμενική Διακήρυξις τών 

’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
10. Μ. Μιχαήλωφ «Ρωσικά θέματα»

"Ελληνα ’Αστυφύλακα.
Κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας σου, νά άποφεύγης τήν υπερβο

λήν ή τήν άδικαιολόγητον αυστηρότητα. Δείξε κατανόησιν και επιείκειαν, 
όταν τοΰτο είναι άποτελεσματικώτερον τής ποινής.
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Τά καυσαέρια δέν είναι μόνο ή 
πραγματικότητα τής έποχής. Είναι 
κ’ ένα σύμβολο, πού θέλει νά πει 
πολλά. Στό Μιλάνο, έδώ καί λίγες 
βδομάδες, ή κατάσταση είχε κα
ταντήσει άπελπιστική. "Ενα παχύ
τατο στρώμα καπνιάς είχε άπλωθή 
άπάνου άπό τήν πολιτεία, χωρίς 
νά μετακινείται. Οί δρόμοι εΐταν 
γεμάτοι σκοτάδι, τά φώτα έμεναν 
άναμένα όλόκληρο τό εικοσιτετρά
ωρο, χωρίς νά ευκολύνουν σέ ση
μαντικό βαθμό τήν όρατότητα, ή 
άνάσα γινόταν όλοένα καί δυσκο
λότερη, οί άρμόδιοι συνεδρίαζαν 
προσπαθώντας νά βρουν λιά λύση. 
Τό Μιλάνο είχε μιμηθεΐ τό Λον
δίνο— μέ μια γενναία δόση ιτα
λικής ύπερβολής. Μέ τήν ευκαιρία 
θέλω νά πώ πώς αυτό τό Μιλάνο 
δέν άνήκει στούς τόπους πού ιδιαί
τερα άγαπώ. Παρά τά μνημεία του 

— καί μάλιστα τό Ντουόμο καί τήν 
Πινακοθήκη Μπρέρα ή τό Καστέλ- 
λο Σφορτσέσκο καί τόν "Αγιο 'Αμ
βρόσιο— είναι πολιτεία βαρειά καί 
πυκνή, γεμάτη άπόγνωση, θά τολ
μούσα νά υποστηρίξω, μέσα στόν 
άκατάσχετο πυρετό τού σύγχρονου 
βίου. Είναι πολιτεία-πρόσωπο τού 
καιρού. "Αν τύχει καί τό άντικρύ- 
σεις άπό μακριά, μέ τή ζούγκλα 
τις άντένες τής τηλοψίας, μέ τις 
καμινάδες, τούς ύπερυψωμένους ό- 
ρόφους, νοιώθεις πώς υποφέρει άπό 
πληθυσμική έκρηξη. "Ερχεται κ’ 
έκεϊνος ό βαρύς σιδηροδρομικός 
σταθμός τής άγερωχίας τού Μουσ- 
σολίνι νά έντείνει τήν έντύπωση· 
κ’ έτσι βρίσκεται καί ό μόνιμος 
κάτοικος καί ό περαστικός μέσα 
σ’ ένα στεγανό χώρο καμωμένο 
άπό τσιμέντο καί σίδερο, ένας έγ- 
κάθειρκτος. Καί μέσα στό στεγανό 
τούτο χώρο ν’ άνασαίνει καυσαέ
ρια, νά συλλογίζεται— τί άλλο 
νά συλλογιστεί;— καυσαέρια καί 
νά όνειρεύεται καυσαέρια, δηλαδή 
μιά μορφή θανάτου σύμφωνη μέ 
τή σύγχρονη άξιοπρέπεια.

Καί δέ βρίσκονται μόνο στό 
Μιλάνο τά καυσαέρια. "Οσο προ
χωρεί ή όνομασμένη «βιομηχανο
ποίηση», όσο τό αυτοκίνητο κατα- 
πλημμυρίζει τούς δρόμους τής γής, 
όσο τά έργοστάσια πληθαίνουν 
βγάζοντας άπό τά πυρίκαυστα 
σπλάχνα τους μαύρο, άκίνητο κα
πνό, όσο τό πετρέλαιο άναδυόμενο 
άπό τά βάθη τής γής— είναι ή 
νέα ’Αφροδίτη, πλασμένη όχι άπό 
τόν άφρό τών κυμάτων, άλλ’ άπό
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στερεοποιημένο μαζούτ, πού Ανε
βαίνει Ανάμεσα ούρανοΰ καί γής 

— τόσο άκοΰμε σπαραχτικότερα τήν 
οικουμενική ψυχή νά κραυγάζει : 
«τί θά Απογίνουμε; θά χαθούμε 
καθώς τά ποντίκια άλειμένα πε
τρέλαιο καί παραδομένα στήν κα
ταστροφή ;» Άνθρωποι σοφοί συν
εδριάζουν παντού καί γνωμοδοτοΰν. 
Έπειτα καταπίνουν τά καυσαέριά 
τους καί πάνε νά κοιμηθούν τόν 
ΰπνο τοΰ δικαίου. Οί παρθένοι, 
οί Απολίτιστοι διατηρούν άκόμη 
μιά ώρα αιθρίας.

Ό  άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε χι
λιάδες χρόνια, γιά νά ξεφύγει 
τήν Ανοιχτή φύσι, τή σπηλιά, τήν 
πασσαλόχτιστη λιμναία κατοικία, 
τήν καλύβα, τήν παράγκα, τό φτω
χόσπιτο. ’Εξασφάλισε θεαματικές 
Ανέσεις στή διαβίωσή του. Καί νά 
πού νοιώθει, ξαφνικά, νά τού λείπει 
τό ψυχρό άγεράκι τής αυγής, ή 
αύρα τού Απόβραδου, αύτό τό πολύ 
καθαρό όξυγόνο πού άπορρυπαίνει 
τά πλεμόνια καί μεταμορφώνει 
τήν άπλή άνάσα σέ δώρημα τέλειο. 
Εύκολο είναι νά κατασκευάζουμε 
όμορφες φράσεις. Πολύ δύσκολο 
είναι νά κατασκευάζουμε όμορφες 
πραγματικότητες. Καί νά μή λη
σμονούμε τό νόμο τών Αντισταθμι
σμάτων. Δεν υπάρχει παροχή πού 
νά μήν έπιβάλλει τήν Αντιπαροχή. 
'Ο τεχνολογικός πολιτισμός είναι 
ή φυσική Ανέλιξη πολύχρονης 
προσπάθειας. Κ’ έκεΐνοι άκόμη, οί 
Ασυλλόγιστοι, πού τόν καταριούν
ται, δέν θά μπορούσαν νά υπάρξουν 
έξω άπό τά πλαίσιά του. Γογγύζουν 
μόνο, όταν υποχρεώνονται νά κατα
βάλουν τό τίμημα. Μήτε καί νά 
υποθέσουμε πώς ό τεχνολογικός 
πολιτισμός θά μεταστραφεΐ κάποια 
στιγμή καί θ’ άνακόψει τήν πο
ρεία του, έπιβραδυνομένη ή έπι- 
ταχυνομένη— αύτό δέν έχει Ιδιαί
τερη σημασία. Τό θέμα είναι πώς 
θά κατορθώσουμε νά τόν έξανθρω- 
πίσουμε. Άλλωστε αυτό είναι καί 
τό πυρηνικό θέμα τοΰ καιρού μας : 
πώς θά μπορέσουμε νά υπάρξουμε 
σάν άνθρωποι μέσα σ’ ένα άληθινά 
Ανθρώπινο πολιτισμό.

Τά καυσαέρια δημιουργούν πνευ
ματικά καί ψυχικά περιστατικά. 
Είναι ή Ατμόσφαιρα τοΰ καιρού 
μας. "Ενα στρώμα πού μεταμορφώ
νει τις πολιτείες τής γής σέ στοές 
καί σέ «μέτωπα» όρυχείου. Οί 
τοίχοι στάζουν υγρασία, ό ήλιος 
είναι μυθική παρουσία μέσα στό

ζόφο τών έγκάτων, τά πάντα είναι 
θολά, Αβέβαια, φορτισμένα μέ δυ
σοίωνα μηνύματα. Σέ κάθε βήμα 
ένεδρεύει ό θάνατος. Ό  πολιτισμός 
μας είναι, άπό τήν άποψη τούτη, μιά 
Αδιάκοπη συμβίωση μέ τό θάνατο. 
Ή  μηχανή, πού μέ τόση εύφυΐα 
καί τόλμη έπινοήσαμε, έγινε ό 
Αμείλικτος πολέμιος, πού μάς παίρ
νει καταπόδι. Αύτό τό κυνήγι, 
αυτή, σωστότερα, ή διηνεκής κατα
δίωξη έγινε τό τυφλό πεπρωμέο πού 
μάς τυφλώνει. Ποτέ δέν είμαστε 
βέβαιοι, επιχειρώντας ένα περί
πατο ή ένα ταξίδι, άν θά επιστρέ
φουμε στό σπίτι μας ζωντανοί ή 
Ακρωτηριασμένοι, άν θά βρεθούμε 
στό σπίτι μας ή στό μαρμάρινο 
τραπέζι ένός νεκροτομείου— «πτώ
ματα πρός άναγνώρισιν». Ό  Ρίλκε 
πίστευε πώς σ’ όλόκληρη τή ζωή 
του ό άνθρωπος κατασκευάζει τόν 
θάνατό του, ένα θάνατο πού νά τοΰ 
ταιριάζει. Τώρα πιά δέν εΐμαστ’ 
έμεϊς πού κατασκευάζουμε τό θά
νατό μας. Μάς τόν έτοιμάζουν οί 
άλλοι : ό Αδέξιος όδηγός, ό οικο
δόμος πού μάς προσφέρει χώρους 
ζωής σέ μέγεθος φερέτρου, ό βιο- 
μήχανος πού προσπαθεί ν’ αυξήσει 
τήν παραγωγή του μέ διαδοχικές 
Αμβλώσεις τοΰ ποιοΰ, άκόμη καί 
ό διαφημιστής καί ό προπαγαν- 
διστής, Ακαταπόνητοι καί τούτοι 
παραγωγοί καυσαερίων. Κ’ έπειτα 
Αναζητούμε τήν πνευματική Ανά
ταση καί τήν ψυχική ευφορία. 
Καί δέν τό νιώθουμε πώς όλα τούτα 
καί τά παρόμοια μόλις πού Ανα
δεύονται μέσα σέ πυκνή αιθάλη.

Τά καυσαέρια γράφουν βιβλία, 
συνθέτουν μουσική, σχεδιάζουν πί
νακες, πλάθουν Αγάλματα, μπαί
νουν καί κυκλοφορούν μέσα στις 
φλέβες τών έκφραστικών μέσων 
καί μεταμορφώνουν τή στενή άνάσα 
σέ δυσθυμία καί σύγχυση. Είναι 
άξιο νά τό προσέξει κανείς, πώς σέ 
μιά ώρα τής 'Ιστορίας τόσο φαν
τασμαγορική, μέ Αλληλοδιάδοχα 
καί πάντα καταπληκτικά έπιτεύ- 
γματα δέν υπάρχει ή ευδιαθεσία 
πού Ανάβρυζε, σάν άπό τά στέρνα 
ψηλού βουνού, σ’ άλλες έποχές. 
Είμαστε ευρύτερα, άν όχι βαθύτερα 
καλλιεργημένοι άπό ένα πλήθος 
προγενέστερους· ζοΰμε Ανετότερα- 
γλιτώσαμε άπό πολυάριθμες καί 
συχνά φονικές Αρρώστιες· Ανοί
ξαμε τά μάτια μας σέ πλατύτερους 
κόσμους· κι ώστόσο, ή δυσθυμία 
καταδυναστεύει τήν ύπαρξή μας.

Είναι κάτι πού σέρνεται καθώς τό 
σκουλήκι στή λάσπη. Εισδύει παν
τού. Άκόμη καί τήν ώρα πού πάει 
ν’ άπακουμπήσει ό νοΰς σέ κά
ποια, φανταστική έστω, καλοκαι
ριά, έρχεται, όχι μονάχα τό συγ
κεκριμένο, άλλά καί τό Απροσδιό
ριστο καί Αστάθμητο δεδομένο νά 
ποτίσει θλίψη τις ρίζες τής ύπαρ
ξής μας. Έτσι ένοιωθαν οί παλιό- 
τερρι αύτό πού όνόμαζαν προπατο
ρικό Αμάρτημα, μιά τύψη δοσμένη 
Απαρχής, φυτεμένη μαζί μας, στό 
μυστικό έδαφος άπό όπου Αντλούμε 
τή δύναμη καί τήν ουσία τή μυστι
κότερη τοΰ είναι. Τώρα δέν είναι 
ό λόγος γιά τέτοια καταβολή. 
Είναι γιά μιά έπιδρομή άπ’ έξω, 
καί δεινότατα βαρβαρική, πού δέν 
άφήνει Αλεηλάτητο τίποτε.

Κατηγορούν τά κείμενά μας, τά 
κατηγορούμε κ’ έμεϊς οί ίδιοι σέ 
ώρες Αποχής, πώς είναι θολά, σπα
σμωδικά, μπερδεμένα. Δέν μπορούν 
νά μήν είναι. Ένας άνθρωπος πού 
δέν κατορθώνει ν’ άνασάνει σωστά 
νά ξετυλίξει καί τά δυό του π1 - 
μόνια, πού φαντάζεται τήν κάθε · α- 
γμή πώς θ’ άποπνιγεΐ, είναι δύσκο
λο, άν όχι Αδύνατο, νά διατηρήσει 
τήν εύδιαθεσία του καί τήν πνευ
ματική του σαφήνεια. Είμαστε κα
ταβυθισμένοι μέσα σέ βάλτους, 
γεμάτους σαπρόφυτα. Χωνεύουμε 
μέσα στά σάπια νερά φορτωμένοι 
Αλαζονεία καί αύτοπεποίθηση. Κα
τορθώσαμε καί κατορθώνουμε τά 
πάντα έξω άπό τόν έαυτό μας. Αύτό 
πρέπει νά είναι τό έπόμενο βήμα.

'Ο Έστραγκόν τοΰ «Περιμένον- 
τας τό Γκοντό» διατείνεται μέ σαρ
καστική αύταρέσκεια πώς ή βραδιά 
τους είναι «Αξέχαστη». Καί ό 
Βλαδίμηρος, ό συνομιλητής του, 
άποφαίνεται : «Κ’ είμαστε άκόμα 
στήν άρχή». Είναι άληθινά άπο- 
θαρρυντικό νά υποθέσουμε πώς 
«είμαστε άκόμα στήν άρχή». Μέ 
τό σύγχρονο γοργότατο ίστορικό 
ρυθμό πρέπει νά σιμώνουμε σέ κά
ποιο τέλος. Δηλαδή, στή χειρό
τερη περίπτωση, σέ κάποια δια
μόρφωση τοΰ Αδιαμόρφωτου. Αύτό 
θά προκόψει άπό μόνο του, άν 
έπιστρέψουμε στά βήματά μας καί 
πάμε μονάχα είκοσι χρόνια πίσω. 
Ποιος ήταν ό κόσμος τοΰ 1951 ; 
Άλλοτε έπρεπε νά στραφούμε έναν 
αιώνα, δυό αιώνες καί περισσότερο 
ή καί μόνο κάπως λιγότερο, γιά 
νά νοιώσουμε τά σημάδια μιας ού-

(Συνέχεια είς τήν σελ. 795 )
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Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ
' Ο ρ ι σ μ ό ς  · Άντικείμενον. "Ιστορική έπισκόπησις
Νεώτεροι Χρόνοι. Ή  δικαστική Γραφολογία είς τήν χώραν μας

Υπό ΛΗΜ. ΘΩΜΑ
Δικηγόρου Παρ’ Άρείω Πάγω

1. 'Ορισμός. Άντικείμενον.
Ό  δρος Δικαστική Γραφολογία νοείται ύπό εύ- 

ρεΐαν καί στενήν Ιννοιαν.
Δικαστική Γραφολογία (GERIc H T U c HE GRA- 

J’HOl Og IE, ύπό εύρεΐαν Ιννοιαν LATO SENSU, κα
λείται ή έπιστήμη, ήτις εχει ώς άντικείμενον τήν έξέ- 
τασιν ή πραγματογνωμοσύνην (SCHRlET EXPEr TI- 
SE) τής γραφής γενικώς ώς γραφικής έπί λείας έπι
φανείας, συνήθως χάρτου, άποτυπώσεοις (ιδιογράφου 
καί =.ντυπου) ως και τής έξετάσεως (φυσικώς καί χη- 
μικώς) τής Ολης δΓ ής αΟτη πραγματοΰται. ώς τοΰ 
χάρτου, τής μελάνης, τών γραφίδων κλπ. άπό άπόψεως 
έγκληματολογικής τεχνικής (K r IMINAl TEc HNIK) .

Ο δρος δμως «Δικαστική Γραφολογία» νοείται καί 
ύπό στενήν έννοιαν. Ουτω Δικαστική ή Συγκριτική 
Γραφολογία ύπό στενήν Ιννοιαν καλείται ή έπιστήμη, 
ήτις πειράται να έξιχνιάση τήν ταυτότητα τοΰ φορέως 
έπιδικού έγγράφου διά τής συγκριτικής άντιπαραθέσεως 
καί άναλύσεως τών γραφολογικών γνωρισμάτων ή ί- 
διαζόντων γραφικών χαρακτηριστικών ώς καί άλλων 
τινων διαγνωστικών σημείων άναγνωρίσεως έν συνδυα- 
σμΦ πρδς διαφόρους μετρήσεις καί άνάλυσιν τής μορ
φολογίας τής γραφής δυο τούλάχιστον ιδιογράφων κει
μένων.

Η δικαστική Γραφολογία ύπό στενήν Ιννοιαν διά 
τήν πραγμάτωσήν τής άποστολής της, Ιφαρμόζει μεθό
δους έδραζομένας κατά μέγα μέρος έπί τών άρχών τής 
I ραφολογίας ώς κλάδου τής ψυχοδιαγνιοστικής (χαρα
κτηρολογ ική Γραφολογία) καί είδικώτερον έπί τών άρ
χών τής άτομικότητος τοΰ γραφικοΰ χαρακτήρος, τοΰ 
άπειρου τής ποικιλίας τών γραφικών χαρακτήρων, τοΰ 
αύτοματισμοΰ τής γραφής, τής διασποράς τής γραφής, 
τοΰ γραφικοΰ ρυθμοΰ καί γενικώς τών ΐδιαζόντων γρα
φικών χαρακτηριστικών.

Η Δικαστική Γραφολογία ύπό εύρεΐαν Ιννοιαν, ώς 
έπιστήμη έςετάσεως, πραγματογνωμοσύνης καί άναλύ
σεως τής γραφής άπό σκοπιάς έγκληματολογικής τεννι- 
κήί (KRIMINAL TEc HNIK) διακρίνει διά λόγους 
καθαρώς συστηματικής μελέτης, τάς πλαστοποιήσεις τής 
γραφής, νοούμενης είτε ώς δήλωσιν βουλήσεως, Ιχουσαν 
έννόμους συνέπειας, συστάσεως, άλλοιώσεως ή καταργή-

σεως δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων είτε ώς άπόδειξιν 
ή μαρτυρίαν γεγονότος τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, είς δύα 
βασικάς κατηγορίας, ήτοι:

α) Πλαστογραφίας διά νοθεύσεως αυθεντικών έγ- 
γράφων πραγματσποιουμένας διά τροποποιήσεως τοΰ 
περιεχομένου τούτων μηχανικώς ή χημικώς μετά ή άνευ 
προσθηκών καί

β) Πλαστογραφίας μή άναφερομένας εις αυθεντι
κά έγγραφα καί μή συνισταμένας είς τροποποίησιν κει
μένων διά μηχανικής άλλαγής, άλλά είς κατάρτισιν ή 
κατασκευήν έξ ύπαρχής πλαστών έγγράφων α) διά μι- 
μήσεως τής ύπογραφής ή τής γραφής, άλλου άνθρωπί- 
νου φορέως, β) δι’ έπιχνογραφήσεως τής γραφής ή τής 
ύπογραφής άλλου τή βοήθεια διαφανούς έπιφανείας, ή 
άλλου τρόπου καί γ) διά παραμορφώσεως τοΰ γραφι- 
κοΰ χαρακτήρος τοΰ αύτουργοΰ ή άλλων μεταβολών τής, 
γραφής.

Ή  Δικαστική Γραφολογία ύπό εύρεΐαν Ιννοιαν, ώς 
πραγματογνωμοσύνη τής γραφής γενικώς, άποτελεΐ κλά- 
δον τής Νομικής Επιστήμης, είναι δέ έντεταγμένη είς 
τήν Εγκληματολογίαν καί είδικώτερον είς τήν έπιστη- 
μονικήν ’Αστυνομίαν καί Άνακριτικήν. καθ’ δσον καί 
αύτη τή βοήθεια έπιστημονικών μεθόδων πειράται τήν 
άνεύρευσιν τών δραστών τελεσθέντων έγκλημάτων, είς 
ά, πρό, κατά ή μετά τήν τέλεσιν, έχρησιμοποιήθη γρα
φή, τήν διατύπωσιν γνώμης έπί τής προσωπικότητος τοΰ 
κατηγορουμένου ύπό μορφήν γραφολογικής πραγματο
γνωμοσύνης διά τής έξετάσεως τοΰ γραφικοΰ του χαρα
κτήρος, ώς καί τήν γνώσιν τών τρόπων δι’ ών πραγμα- 
τοΰνται αί πλαστοποιήσεις τής γραφής.

2. Ιστορική έπισκόπησις
ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ —  ΒΓΖΑΝΤΙΟΝ

Ή  συγκριτική ή Δικαστική Γραφολογία, ύπό στε
νήν έννοιαν, είναι σχετικώς νέα Έπιστήμη. Έν τού- 
τοις ή έξέτασις καί δ έλεγχος τής γραφής ώς σχημα
τικής έπί λείας έπιφανείας άποτυπώσεως, πρός διακρί- 
βωσιν τής πλαστότητος ή αύθεντικότητος ταύτης, άνά- 
γεται εις τήν άρχαιότητα. Ή  πραγματογνωμοσύνη έπί 
τής χειρογράφου γραφής δέν είναι έφεύρεσις νέα. Τόσον
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ή δικαιοσύνη 8σον κα'ι ή Νομοθεσία, άπδ των Ρωμαϊκών 
άκόμη χρόνων, ήσχολήθησαν μέ αύτήν καί Ιλαβον μέ
τρα κατά τής πλαστογραφίας, καθώρισαν δέ καί δια
δικασίαν ειδικήν, γραφολογικής έρεύνης έπί των έγ
γράφων, πράγμα δπερ, εις την σύγχρονον Ιποχήν, καί- 
τοι χαρακτηριζομένην ως κατ’ έξοχήν έποχήν των έγ
γραφων, δέν έχει άντιμετωπισθή έπαρκώς διά θετών 

• διατάξεων. Εις τήν χώραν μας μόλις δ νομοθέτης διά 
τής θέσεως έν ίσχύϊ του Νέου Κωδικός ΙΙολ. Δικονο
μίας, άντιμετώπισεν τό θέμα τής γραφολογικής πραγμα
τογνωμοσύνης καί μάλιστα ούχί έπαρκώς διά τών άρ
θρων 475 482.

Οΰτω λίαν ένωρίς τό 67 μ.Χ. έκδίδεται ύπό τοϋ 
Σύλλα ή LEX CORNELIA DE FALSlS «Νόμος κατά 
τής πλαστογραφίας» πρός πρόληψιν τής πλαστογραφίας 
καί τής ύπεξαγωγής τών διαθηκών. Ό  νόμος ούτος ή- 
πείλει αύστηράς ποινάς κατά τοΰ δολίως έξαφανίζοντος 
ή παραποιοΰντος τό περιεχόμενον διαθήκης. ’Ακολού
θως δ αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος δ Μέγας τό έτος 320 
μ.Χ. διά νόμου καθώρισεν τήν διαδικασίαν τής διενερ- 
γείας πραγματογνωμοσύνης έπί έγγράφων διά διατά- 
ξεώς του πρός τδν VALERlUM MAXIMUM BASl- 
LlUM, δστις ύπήρξεν P r AEf Ec TUS URBI άπδ τοΰ 
319— 323 μ.Χ. (όρα C. J., 9. 22, 22, C. ΤΗ. 9, 19, 2. 
Βασιλικά βιβλ. 60 τιτλ. 41 ,θεμ. 56) .

Ή  διάταξις αΰτη έχει ώς άκολούθως: «Νόμος
Κορνελίου περί πλάστου καί συγκλήτου θέσπισμα Λι- 
βωνιάνειον».— «Έν τή τοΰ πλαστού ζητήσει χρή τδν 
άρχοντα δικαστήν διά πάσης έρεύνης, έλθεΐν δι’ έλέγ- 
χων καί έγγράφων καί μαρτύρων. . . τή τών γραμμά
των συγκρίσει καί τοΐς άλλοις ίχνεσι τής άληθείας.—  
Καί μή πάντως άπαιτήτω τάς άποδείξεις τδν κινοΰντα... 
δτι, έάν άμα τφ προσκομισθήναι τδ έγγραφον άναφα- 
νώσι τεκμήριά τινα, πλαστόν αυτό ύπεμφαίνοντα, οίον 
κολλήσεις, μεταποιήσεις, ή ξέσματα, ή γραμμάτων άνο- 
μοιότητα, ούκ δφείλει δ δικαστής τδν κινοΰντα μόνον 
άπαιτεΐν άποδείξεις τοΰ είναι πλαστόν τδ έγγραφον, 
άλλά καί τδν έναγόμενον περί τοΰ μή είναι πλαστόν».

Έκ τοΰ διατάγματος τούτου, προκύπτει δτι εις τήν νο
μικήν έπιστήμην καί τήν δικαστηριακήν πρακτικήν τών 
Βυζαντινών χρόνων ήσαν γνωσται αί πλαστοποιήσεις 
έπί τής ύπογραφής τόσον αί διά νοθεύσεως αΰθεντικοΰ 
έγγράφου διά μηχανικού τρόπου πραγματούμεναι « . . .  
κολλήσεις, μεταποιήσεις, ξέσματα», δσον καί αί διά κα- 
ταρτίσεως έξ ύπαρχής έγγράφου πλαστοΰ, ώς καί ή 
άτομικότης τοΰ γραφικοΰ χαρακτήρας.

Έ ν τούτοις, δέν γνωρίζομεν έπακριβώς τδν τρόπον 
καθ’ δν διεξήγετο ή γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. 
Φαίνεται δμως δτι αΰτη γίνεται εις απλήν τυπικήν 
σύγκρισιν τοΰ ύπδ έξέτασιν κειμένου πρός δείγμα γρα
φής τοΰ αύθεντικοΰ φορέως καί τοΰ ύπόπτου διά τήν 
Ικφρασιν κρίσεως περί δμοιότητος ή μή. Τούτο συνά
γεται έκ τών λέξεων (συγκρίσεως. . .  γραμμάτων δμοιό
τητος) .

Ή  γνώμη αΰτη έπιρρωνύεται καί έκ τών διατάξεων 
τής Νεαράς 49 τοΰ Ιουστινιανού, περιληφθείσης καί είς 
τά Βασιλικά (22 .3 .1).

Ή  Νεαρά 49 έρρύθμισε λεπτομερέστερον τά τής 
πραγματογνωμοσύνης έπί έγγράφων διά συγκρίσεως δύο 
τουλάχιστον κειμένων ύπδ ειδικών πραγματογνωμόνων, 
σΐτινες πρδ πάσης έξετάαεως ώρκίζοντο δτι θά διεξή- 
γον ταύτην άμερολήπτως.

Ή  Νεαρά 49 ήτις περιλαμβάνεται καί είς τά Βα
σιλικά βιβλ. 22 τίτλος 3 θέμ. 1 έχει ώς άκολούθως:

«Περί ιδιοχείρων προσκομιζομένων ύπδ τοΰ ένα- 
γομένου». «θεσπίζομεν τοίνυν, είποτέ τις βουληθείη 
πρός αυτά τά παρά τοΰ άντιδίκου πρσκομισθέντα γράμ
ματα, γενέσθαι τήν έξέτασιν μή διαβάλλεσθαι τοΰτο ώς 
ούκ δρθώς γενόμενον.. .  ούδέ κωλύσειε τήν σύγκρισιν 
τών γραμμάτων γίγνεσθαι πρός αυτά. . . » .  «Εί δέ καί 
έκ δημοσίων άρχείων προσκομισθείη χάρτης καί τοΰτο 
δεκτόν είναι πρός τάς συγκρίσεις τίθεμεν. Πανταχοΰ 
γάρ τά τής παραποιήσεως μισοδντες πλημμελήματα καί 
τδν δρκον διδόναι τούς άντεξετάζοντας τά γράμματα νε- 
νομαθετήκαμε ν».

«Πάσας δέ τάς συγκρίσεις ούκ άλλως γίγνεσθαι συγ- 
χωροϋμεν, είς μή πρότερον δρκον παρέχοντες οί τάς συγ
κρίσεις ποιούμενοι διαβεβαιώσωνται, δτι ού τοΰ κέρδους 
ένεκεν, ούτε έχθρφ ή χάριτι κεκρατημένοι τήν τοιαύτην 
ποιούνται σύγκρισιν». Ή  τυπική ά/τιπαραβολή νής γρα
φής ή καθιερωθεΐσα ύπδ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου άπέτυ- 
χεν είς τήν δικαστηριακήν πρακτικήν, αί δέ άτέλειαι 
ταύτης δέν κατέστη δυνατόν νά θεραπευθοΰν διά τής 
Νεαράς 49 . Τούτου ένεκεν, δ ’Ιουστινιανός τδ 539 μ.Χ. 
διά τής Νεαράς 73 έξ άφορμής μιας δικαστικής πλάνης, 
προκληθείσης έξ αιτίας έσφαλμένης πραγματογνωμο
σύνης διά τυπικής παραβολής, ήτις έθεώρησε κείμενον 
πράγματι αυθεντικόν ώς πλαστόν καί ήτις πλάνη έκ 
τών ύστέρων άπεκαλύφθη πλήρως, καθώρισε νομοθετι- 
κώς τήν διαδικασίαν καθ’ ήν τοΰ λοιποΰ οί δικασταί θά 
δύνανται νά έπικυροΰν τά προσκομιζάμενα είς τό δικα- 
στήριον συμβόλαια διά τδ αυθεντικόν καί γνήσιον τής 
γραφής καί τοΰ περιεχομένου των. Οΰτω ή Νεαρά 73 
έθέσπισεν τά έπάμενα. «Περί τοΰ πώς χρή έπιτίθεσθαι 
τδ πιστόν τοΐς παρά δικασταΐς έμφανιζομένοις συμβο- 
λαίοις».

« . . .  έπειδή εΰρομεν παραποιήσεις μυρίας έν δί- 
καις ών άκροααάμεθα καί τι παράδοξον έξ ’Αρμενίας 
άνέστη, προσκομισθέντος γάρ συμβολαίου καί τών γραμ
μάτων άνομοίων κριθέντων, ύστερον έπείπερ εύρέθησαν 
οί τών συμβολαίων μαρτυρήσαντες καί γράμματα (ύπο- 
γραφάς) ύποθέντες καί ταΰτα έπιγνόντες, πίστιν έδέ- 
ξατο τδ συμβόλαιον καί τί παράδοξον έντεΰθεν άπήντη- 
σεν, δτι τά μέν γράμματα άπιστα ώφθη καίτοιγε έξετα- 
σθέντα, τά δέ παρά τών υ-αρτύρων άπήντησαν σύν άλη- 
θεία καί ταΰτα τής περί τών μαρτύρων πίστεως δοκού- 
σης είναι πως έπισφαλοΰς. Όρώμεν μέντοι τήν φύσιν 
αυτής πολλάκις δεδομένην τής τοΰ πράγματος έξετά- 
σεως, δπουγε διά τών γραμμάτων άνομοιότητα πολλά
κις μέν χρόνος ποιεί (ού γάρ άν οΰτω γράψειέ τις νεά- 
ζων καί σφριγών καί γεγηρακώς καί ίσως καί τρέμων) 
πολλάκις δέ κάν νόσος, καί τοΰτο ποιήσειε καίτοι τί ταΰ
τα φαμέν, δπου γε καλάμου τε καί μέλανος έν αλλαγή 
τής δμοιότητος διά πάντων άκρεφνές άφείλετο».

Έκ τής μελέτης τών διατάξεων τής Νεαράς 73 
τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού, προκύπτουν τά έξής:

1) Ή  διά τοΰ διατάγματος τοΰ αύτοκράτορος Με
γάλου Κωνσταντίνου, μέχρι τδ έτος 539 μ.Χ. νενομο- 
θετημένη διαδικασία τής τυπικής συγκρίσεως τών γρα
φών, ώς αΰτη έτροποποιήθη ύπδ τής Νεαράς 49, πρός 
βεβαίωσιν τής αύθεντικότητός των ή πρός άποκλεισμδν 
τής γνησιότητός των, έκρίθη έν τή δικαστηριακή πρά- 
ξει άνεπαρκής.

( Συνέχεια είς τήν σελ. 806 )
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ΑΠΟ ΤΟΝ Λ Α Ϊ Κ Ο  ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σέ πολλά όρεινά χωριά, καί 
ιδίως τοϋ Μόριά, τούς μήνες Ί ο ύ- 
λ ι ο, Α ύ γ ο υ σ τ ο  καί Σε 
π τ έ μ β ρ ι ο ,  πού θά γίνουν καί 
δλα σχεδόν τά πανηγύρια τής χρο
νιάς, συνηθίζουν νά κάνουν καί 
τούς περισσότερους γάμους.

Τό κάλεσμα γιά τό γάμο γίνεται 
άπό ένα κορίτσι πού έχει καί τούς 
δυό γονείς του ζωντανούς. Τό κο
ρίτσι αύτό δίνει σέ δλα τά συγγενι
κά καί γνωστά σπίτια τοϋ χωρίου 
άπό ένα λουλουδάκι λεμονιάς (αύτό 
είναι τό «κάλεσμα»), ή καρφιτσώ
νει έξω στήν πόρτα τοϋ σπιτιοϋ 
ένα πορτοκαλόφυλλο.

"Αν άρραβωνιάσουν ημέρα Κυ
ριακή, τότε τήν Πέμπτη πρέπει νά 
φτιάσουν στό σπίτι τοϋ γαμπρού 
τήν κουλούρα τής νύφης. Τήν ώρα 
μάλιστα πού τή ζυμώνουν— δου
λειά πού τήν κάνουν τ’ άνύπαντρα 
κορίτσια τοϋ χωριοϋ— πηγαίνει 
ό γαμπρός καί φτύνει στό ζυμάρι 
γιά νά μή βασκαθή ό γάμος τους 
καί νά γίνουν μέ τή νύφη ένα μο
νιασμένο άντρόγυνο. Τήν ίδια ήμέ- 
ρα έπίσης θά φτιάσουν καί τά γλυκά 
τοϋ γάμου.

Στό γυρισμό άπό τά βάγια τής 
νύφης, τά κορίτσια καί τά παιδιά 
λένε αύτό τό τραγουδάκι :

Όλες οί δάφνες δάφνες

κι’ δλες οί μαντζουράνες, 
δλες φιλί μοϋ δόσαν 
κι’ δλες τό μετανοιώσαν.

Καί μιά μικρή δαφνούλα 
δάφνο καί νοστιμούλα, 
δέν μπορώ νά τή γελάσω 
τό χεράκι της νά πιάσω.

"Οταν φθάσουν στό σπίτι τής 
νύφης, θά ρίξουν ένα σμπάρο καί 
θ’ άρχίσει ό χορός.

Τήν Παρασκευή (δυό μέρες δηλ. 
πριν τοϋ γάμου) πού θά φορτώσουν

τά προικιά τής νύφης, δέν πρέπει 
νά βάλουν άπάνω στ’ άλογα σακ- 
κούλια γιατί αύτά θά χαλάσουν 
τήν άρμονία τοϋ ζευγαριοΰ. Έπει
τα, δταν τά προικιά φθάσουν στό 
σπίτι τοϋ γαμπροϋ, ή πεθερά παίρ
νει μιά κανάτα μέ νερό, βγαίνει 
έξω στήν αυλή καί τά ραντίζει μέ 
δυό κλαράκια έλιάς γιά νά γίνουν 
καλορίζικα. Στό ξεφόρτωμα έπίσης 
προσέχουν νά μήν πέσουν άπό τό 
στρώμα τοϋ γαμπροϋ τ’ άγκάθια
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ΟΙ ΜΗΝΕΣ ME ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

τής λεμονιάς πού τού έχουν ρίξει.
Τήν ίδια μέρα, προτού πέσει ό 

ήλιος, μερικά αγόρια καί κορίτσια 
πού έχουν καί τούς δυό γονείς τους, 
θά πάνε στή βρύση τού χωριού γιά 
νά φέρουν νερό πού θά χρειασθή 
γιά ν’ άναπιάσουν τά προζύμια τών 
ψωμιών τού γάμου. Μέ τήν πρώτη 
χεριά τού άναπιάσματος, θ&ρθουν 
γύρω άπό τή σκάφη οί συγγενείς 
γιά νά ρίξουν μέσ’ στά προζύμια 
ασημένια λεφτά. Κι’ αύτά τά λεφτά 
θά τά πάρουν μετά τό ζύμωμα τά 
κορίτσια πού τόκαμαν.

Τό Σάββατο— παραμονή τού 
γάμου— τ’ άπόγεμα ό γαμπρός θά 
στείλέι κάποιον δικόν του στό 
σπίτι τής νύφης μέ όλα τά έξοδα 

“ τού τραπεζιού— άρνί, ψωμιά, κρα
σί, ζυμαρικά, ή ρύζι, ώς καί πιπέρι 
άκόμη ! Ό  άνθρωπος αύτός λέγε
ται «φορτωματιάρης» καί θά κα- 
θήσει— άντί τού γαμπρού— στό 
τραπέζι πού θά γίνει τό ίδιο βράδι 
στό σπίτι τής νύφης καί κοντά της. 
Στό «φορτωματιάρη» θά είναι άφιε- 
ρωμένο καί τό πρώτο τραγούδι τού 
τραπεζιού.

Τήν ήμέρα τού γάμου, άν ό και
ρός είναι βροχερός, θεωρούν ότι 
ή νύφη είναι «γκρινιάρα» κι’ όπωσ- 
δήποτε χαλάει τό κέφι. Πιστεύουν 
δμως δτι ό καιρός αύτός θά φτιά- 
σει άν ή νύφη άκουμπήσει τό μά
γουλό της προτού βγή ό ήλιος, 
μέσα σ’ ένα λιμπί μέ λάδι. Λίγο 
λάδι θά κολλήσει στό μάγουλο 
τής νύφης καί θά τό βάλουν έπειτα 
σ’ ένα καθαρό φλυτζάνι γιά νά τό 
ρίξουν στό ρέμα ή στή βρύση τού 
χωριού, γιά νά γίνει άμέσως λια
κάδα !

Άμέσως μετά τά στέφανα στήν 
έκκλησία ό γαμπρός θά πετάξει στό 
πρόσωπο τής νύφης κουφέτα καί 
άσημικά γιά τήν εύτυχία τού σπι
τιού πού άνοίγουν οί δυό τους. 
’Επίσης θά πάρει κάποιος τά κλει

διά τής έκκλησίας καί θά τά βάλει 
κρυφά στήν τσέπη τού γαμπρού 
γιά νά μήν πάθει ποτέ κακό τό 
νιόπαντρο ζευγάρι, άργότερα δέ θά 
γυρίσουν στό σπίτι τής νύφης τρα
γουδώντας :

Διαμάντι δαχτυλίδι φορεΐ στό χέρι της 
κι άπάνου γράφει ή πέτρα «θά γίνη ταίρι

της»

"Οσοι έχουν μείνει στό σπίτι 
τής νύφης, θά βγοΰν μετά τά στέ
φανα γιά νά προϋπαντήσουν τούς 
νεόπαντρους, θά βάλουν δέ μπρο
στά στήν πόρτα διάφορα σιδερικά 
καί τή μασά τού φούρνου γιά νά 
πηδήξουν οί νεόνυμφοι καί νά 
γίνουν σιδερένιοι ! Κατόπιν ένα 
σερνικό παιδί, πού θά έχει καί τούς 
δυό γονείς του, θ’ άνεβή ψηλά στήν 
πόρτα διχάλα γιά νά περάσει άπό 
κάτω τό ζευγάρι γιά τό καλό τού 
σπιτιού. Ή  νύφη έξ άλλου θά πά
ρει ένα ποτήρι νερό καί θά ρίξει 
λίγο στό άπάνω μέρος τής πόρτας 
καί λίγο στό κάτω, τό δέ ύπόλοιπο 
θά τό πιοΰν οί νεόνυμφοι προτού 
βάλουν στό στόμα τους τίποτα.

"Αν ή νύφη παντρευτή σ’ άλλο 
χωριό, σέρνει τά πόδια της κάτω 
στή γή γιά νά παντρευτεί στό χω
ριό πού πηγαίνει αύτή κι’ άλλη 
πατριώτισσά της, νά κάνουν παρέα. 
Δέν ξεχνάει έπίσης, δταν άνέβει 
στό άλογο, νά κοιτάξει πίσω της, 
γιά νά τής μοιάσουν τά παιδιά πού 
θά γεννήσει.

Μαζί μέ τή νύφη φεύγουν καί 
δυό-τρεΐς πατριώτες της καβάλλα 
στ’ άλογά τους, κι’ δποιος φθάσει 
πρώτος στό σπίτι τού γαμπρού θά 
πάρει τήν προσκεφαλίδα. Πριν 
ξεκινήσουν δμως κι’ ένώ ή νύφη 
είναι άκόμη στό χωριό της, τής 
δίνουν νά βαστήξει γιά λίγο ένα 
σερνικό παιδί γιά ν’ άποχτήσει μέ 
τόν άντρα της άγόρια.

Γιά νά πάνε, τέλος, δλα στό 
σπίτι μέλι-γάλα, ή νύφη θ’ άλεί- 
ψει μέ μέλι τήν πόρτα πού θά περά
σει μπαίνοντας στή νέα της κα
τοικία, καί θά ζώσει τήν πεθερά 
στή μέση μ’ ένα άσπρο πανί. Καί 
μ’ αύτό τό πανί ή πεθερά θά σκε
πάσει έπειτα τά κεφάλια τών νεο- 
νύμφων.

701



Τ Ο  Τ Η Λ Ε Φ Ώ Ν Ο Ν
ΩΣ ΜΕΣΟΝ Ε Π Ι ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι ΑΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ*

Μία άστοχος φράσις ή τραχεία συμπερι
φορά του λαμβάνοντος την τηλεφωνικήν 
κλήσιν αστυνομικού τραυματίζει την προ
σωπικότητα καί τήν φιλοτιμίαν τοϋ πολί
του καί επιτείνει τήν άγωνίαν ή τήν ά- 
νησυχίαν αύτοϋ.

Αί έπαφαί τού κοινού μετά τής 'Αστυνομίας δέν 
πραγματοποιούνται μόνον διά τής αύτοπροσώπου πα- 
ρουσιάσεως τών πολιτών ένώπιον τών Αστυνομικών 
άρχών είς τά ’Αστυνομικά καταστήματα η τών Αστυνο
μικών υπαλλήλων είς τάς δδούς κλπ., Αλλά πολλα'ι έξ 
αυτών πραγματοποιούνται είτε Από τηλεφώνου, είτε δι 
έπιστολών ή αιτήσεων διαβιβαζόμενων μέσω τού Ταχυ
δρομείου.

Τούτου ένεκεν, Αναγκαϊον καθίσταται, δπως οί α
στυνομικοί υπάλληλοι και είς τάς έπαφάς των αύτάς 
μετά τού κοινού Αποδίδουν τήν αυτήν σημασίαν καί 
συμπεριφοράν κατά τόν ίδιον τρόπον, ως αυμπεριφέρον- 
ται καί είς τάς Αλλας έπαφάς των, κατά τάς όποιας οί 
πολΐται παρουσιάζονται ένώπιόν των αυτοπροσώπως.

Δέον, δηλαδή, είς πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν, δ
πως έκτιμοΰν, μετ’ ένδιαφέροντος καί σοβαρότητας τδ 
περιεχόμενον τής έπιστολής τής αίτήσεως καί ένεργοΰν 
δ,τι έκ τών περιστάσεων ένδείκνυται, γνωρίζοντες τό 
Αποτέλεσμα τών Ινεργειών των είς τόν Αποστολέα.

Ε ί δ ι κ ώ ς  ε ί ς  τ ά ς  έ π α φ ά ς ,  αϊ -  
τ ι ν ε ς  γ ί ν ο ν τ α ι  Α π ό  τ η λ ε φ ώ ν ο υ ,  
δ έ ο ν  ν ά  κ α τ α β ά λ η τ α ι  Ι δ ι α ι τ έ ρ α  
π ρ ο σ ο χ ή ,  ώ σ τ ε  ο ι  π ο λ ΐ τ α ι  ν ά  έ ν -  
θ α ρ ρ ύ ν ω ν τ α ι  ε ί ς  τ ή ν  ε ύ ρ ε ϊ α ν  χ  ρ ή- 
σ ι ν  τ ο ϋ  μ έ σ ο υ  τ ο ύ τ ο υ  δ ι ά  τ ή ν  
έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ν  τ ω ν  μ έ  τ ή ν  ’Α σ τ υ 
ν ο μ ί α ν .

Ό  λαμβάνων τήν κλήσιν Αστυνομικός ύπάλληλος 
πρέπει νά Απαντήση μέ τήν έμπρέπουσαν προσοχήν καί 
ευγένειαν. Ό  τρόπος τής όμιλίας του καί αί φράσεις, 
τάς όποιας θά έπιλέξη διά τήν Απάντησιν, πρέπει ν’ 
Αποβλέπουν είς τό νά κερδίσουν τήν έμπιστοσύνην τού 
πολίτου καί νά έμφανίσουν τήν ’Αστυνομίαν πρόθυμον 
διά τήν παροχήν πάσης νομίμου βοήθειας καί συνδρο
μής καί έν πάση περιπτώσει νά δείξουν ταύτην υποχρεω
τικήν.

Είς τάς Από τηλεφώνου, δηλαδή, έπικοινωνίας της 
μετά τού κοινού, ή ’Αστυνομία, ένδείκνυται, δπως Ακό
λουθή τήν παρά τών διαφόρων έπιχειρήσεων άκολου- 
θουμένην τακτικήν, ήτις Αποβλέπει είς τήν Απόκτησιν, 
δσον Ινεστι, μεγαλυτέρου Αριθμού πελατών. Είς τάς ί- 
διωτικάς έπιχειρήσεις, οί υπάλληλοι Ασκούνται είδικώς 
είς τόν τομέα τών Από τηλεφώνου έπαφών των μετά 
τών πελατών των, ώστε καί τήν ευνοϊκήν προδιάθεσιν

*Έκ τοΟ βιβλίου τοίί άειμνήστου Άστυν. Λ/ντοΰ Α. Τα- 
(ΐιοπούλου; «Σχέσεις ’Αστυνομίας καί κοινού».

αυτών νά έξασφαλίζουν καί τήν Αποφυγήν λαθών νά 
έπιτυγχάνουν.

Κατ’ Αρχήν οότοι έπιζητοΰν νά πιστοποιήσουν τήν 
ταυτότητα τού πελάτου ή τήν φίρμαν αυτού μέ ενα εϋ- 
θυμον καί χαρούμενον χαιρετισμόν «καλημέρα σας 
κ-λ.π.» καί έν συνεχεία, κατά τήν σχετικήν συνομιλίαν 
των, συμπεριφέρονται μέ ιδιαιτέραν εύγένειαν καί λε
πτότητα καί καταβάλλουν μεγάλην προσοχήν καί έπι- 
μέλειαν. ώστε ν’ Αποφύγουν πάσαν λέξιν ή φράσιν, ή- 
τις είναι δυνατόν νά δυσαρεστήση τόν πελάτην καί νά 
δώση Αφορμήν είς αυτόν νά διακόψη τάς συναλλαγάς 
του μέ τήν έπιχείρησιν, είς ήν έργάζονται.

Μολονότι δέ ή φύσις τής Αστυνομικής υπηρεσίας 
έπιβάλλει τήν Αποφυγήν πάσης, μή Αναγκαίας, τυπι- 
κότητος, έν τούτοις ή ποιότης τής φωνής, ό τρόπος τής 
όμιλίας καί ή ευγένεια έν γένει τού τηλεφωνητοΰ είναι 
σημεία, τά όποια ή υπηρεσία πολύ πρέπει νά έκτιμήση 
καί νά λάβη ύπ’ δψει της.

Ά φ ’ ής δέ μάλιστα έποχής ό τ η λ ε φ ω ν η 
τ ή ς  Α σ τ υ φ ύ λ α ξ  Α π ο τ ε λ ε ί  τ ή ν  π ρ ώ 
τ η  ν, ένίοτε δέ καί τήν μόνην, έ π α φ ή ν  τ ο ϋ  
κ ο ι ν ο ύ  μ ε τ ά  τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ,  τό 
γεγονός τούτο δέον ιδιαιτέρως ν’ Απασχολή έκάστην Α
στυνομικήν υπηρεσίαν καί νά τυγχάνη τής διαρκούς με- 
ρίμνης καί φροντίδος αύτής, είς τρόπον ώστε αί έντυ- 
πώσεις, τάς όποιας Αποκομίζουν οί πολΐται από τάς έκ- 
τάκτους αύτάς έπαφάς μετά τών Αστυνομικών υπαλλή
λων, νά είναι, δσον τό δυνατόν, εύνοϊκώτεραι καί τά 
συμπεράσματα αύτών, δσον Αφορά τήν συγκρότησιν, 
τάς ικανότητας καί τήν χρησιμότητα δλοκλήρου τής 
’Αστυνομίας, ικανοποιητικά .

Ό  δεχόμενος μίαν τηλεφωνικήν κλήσιν Αστυνομι
κός δέον νά δίδη ιδιαιτέραν σημασίαν είς τόν τρόπον 
μέ τόν όποιον θά δμιλήση Από τηλεφώνου. Ή  συμπερι
φορά του καί ή τακτική του πρέπει νά είναι όμοια 
μέ τήν τού έπιχειρηματίου.

Ένδείκνυται, δπως, ό λαμβάνων τό ακουστικόν είς 
μίαν τηλεφωνικήν κλήσιν. Απαντήση Αμέσως διά τής 
φράσεως «έδώ τάδε ’Αστυνομικόν Τμήμα» καί ν άνα- 
μένη μέ προσοχήν καί υπομονήν ν' Ακούση τό περιεχό
μενον τής κλήσεως. Ή  δήλωσις τού βαθμού του καί τών 
στοιχείων ταυτότητος αυτού, είς τηλεφωνικός κλήσεις 
γενομένας παρά τών ιδιωτών κ.λ.π., αν δέν τψ ζητη
θούν ταΰτα. δέν τυγχάνει Αναγκαία, διότι τά περισσό
τερα άτομα, ατινα έπικοινωνοΰν τηλεφωνικώς μέ τήν 
'Αστυνομίαν, δέν ένδιαφέρονται διά τά πρόσωπα, Αλλά 
μόνον διά τήν Υπηρεσίαν,
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Εάν ή τηλεφωνική κλήσις προορίζηται δι’ άλλο 
γραφεΐον ή άλλο τμήμα τής αυτής υπηρεσίας, ένδεί- 
κνυται όπως, εις .τήν περίπτωσιν αύτήν, δ τηλεφωνη
τής γνωρίζη Αριθμόν τηλεφώνου τής ύπηρεσίας ταύτης 
καί παραπέμπη εύγενώς τδν καλοΰντα Αρμοδίως.

’Εάν δ καλούμενος αρμόδιος άπουσιάζη καί τήν 
τηλεφωνικήν κλήσιν λαμβάνη έτερος ύπάλληλος, δέον 
νά γνωρίζη τήν Απουσίαν τοΰ καλουμένου, ώς καί τα 
στοιχεία τής ταυτότητάς του εις τδν καλοΰντα.

Ή ικανοποιητική καί καθ’ δλα καλή χρήσις τοΰ 
τηλεφώνου άπαιτεϊ καλήν Ικφρασιν καί προ· παντός ά- 
κρίβειαν προφοράς.

Οί άστυνομικοί πρέπει νά καθοδηγώνται διαρκώς, 
ν’ Αποκτήσουν τήν συνήθειαν νά δμιλοΰν μέ περίσκεψιν 
καί καθαρά εις τδ μικράφωνσν, νά προσέχουν δέ δλως 
ιδιαιτέρως εις τον τρόπον μέ τον όποιον θά διακόψουν 
μίαν άπδ τηλεφώνου συνομιλίαν των. Διότι είναι δυνα
τόν μία άπότομος καί άνευ προειδοποιήσεως καί δικαιο
λογίας τινός διακοπή, νά θεωρηθή ώς προσβολή έκ μέ
ρους τοΰ συνομιλητοΰ των, πράγμα δπερ έχει ώς συ
νέπειαν τήν πρόκλησιν παρεξηγήσεως, διαμαρτυριών

καί παραπόνων.
Μία άστοχος φράσις ή τραχεία συμπεριφορά τοΰ 

λαμβάνσντος τήν τηλεφωνικήν κλήσιν άστυνομικοΰ τραυ
ματίζει τήν προσωπικότητα καί τήν φιλοτιμίαν τοΰ πο
λίτου καί έπιτείνει τήν άγωνίαν ή τήν Ανησυχίαν αύτοΰ. 
Οΰτω δέ οδτος μοιραίως άγεται εις έχθροπάθειαν καί 
δυσπιστίαν έναντι τής ’Αστυνομίας, δσον Αφορά τήν 
Αναγκαιότητα τοΰ θεαμοΰ.

Οί Αστυνομικοί υπάλληλοι δεν πρέπει νά λησμο- 
νοΰν, δτι οί πολΐται δέν έχουν τήν αύτήν ψυχραιμίαν καί 
τό ίδιον θάρρος μέ αύτούς, κατά τήν άντιμετώπισιν τών 
έκτακτων γεγονότων, ούτε τήν, λόγω τοΰ έπαγγέλμα- 
τός των, έξοικείωσιν αυτών πρός τούς κινδύνους. Στε
ρούνται δέ Ακόμη καί τής Αναλόγου τόλμης καί ώς έκ 
τούτου περιάγονται εις Αμηχανίαν ή κατέχονται Από 
ύπερβολικήν Ανησυχίαν καί νευρικότητα διά γεγονότα, 
τά δποία οί Αστυνομικοί χαρακτηρίζουν, ώς έστερημένα 
σοβαρότητος.

Μία τηλεφωνική κλήσις πιθανόν ν’ άναφέρηται 
εις έπουσιώδες καί Ασήμαντον, Από Αστυνομικής άπό- 
ψεως, περιστατικόν. Δυνατόν, δμως, αυτή νά Ιχη σχέ- 
σιν μέ συμβάν τι έξαφετικής σοίβαρότητος καί κατεπει-
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λέων, ai όποΐαι, ώς πάντοτε, άλλ’ έξαιρετικώς 
σήμερον, πρέπει νά τηρώνται καί έφαρμόζων- 
ται μετ’ εύλαβείας, παρά πάντων τών ’Αστυ
νομικών, άπό τού ’Αρχηγού μέχρι τού Άστυ- 
φύλακος.

Άρρηκτος ψυχικός δεσμός, άγάπη, συνα- 
δελφική άλληλεγγύη καί άρισται ύπηρεσίακαί 
σχέσεις πρέπει νά ύφίστανται μεταξύ δλων μας.

Ή  πειθαρχία πρέπει νά εύρίσκεται εις ύψη- 
λόν έπίπεδον. Ή  καλλιεργηθεΐσα έν τή ’Αστυ
νομία Πόλεων ένσυνείδητος πειθαρχία άποτε- 
λεϊ τόν άκρογωνιαίον λίθον τού οικοδομή
ματος τής προόδου καί έπιτυχίας τού Σώματος.

Αί μετά τών πολιτών σχέσεις τής ’Αστυνο
μίας πρέπει νά είναι άρισται καί άρμονικαί. 
Τούτο δέ έξαρτδται άποκλειστικώς άπό ήμδς 
τούς ’Αστυνομικούς. "Οταν άσκώμεν τήν έξου- 
σίαν μέ σύνεσιν, μετριοπάθειαν, ψυχραιμίαν, 
αύτοκυριαρχίαν, καλωσύνην, άμεροληψίαν, άν- 
τικειμενικότητα, μέ σεβασμόν πρός τήν άν- 
θρωπίνην άξιοπρέπειαν, μέ άγάπην καί έπιεί- 
κειαν, κατακτώμεν τόν πολίτην καί τόν κάμνο- 
μεν φίλον μας, φίλον τής ’Αστυνομίας, φίλον 
τού Κράτους. 'Η καλή συμπεριφορά άποτελεϊ 
άρχήν καί παράδοσιν τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. 'Η εύγένεια είναι άρετή καί χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τών καλών ’Αστυνομικών. 
Συνεπώς, ή τραχεία ή πιεστική πρός τόν πο
λίτην συμπεριφορά είναι άπαράδεκτος δι’ 
ύπάλληλον υπηρετούντο εις τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων. Ή  άπρεπής καί άστοχος 
συμπεριφορά τραυματίζει ψυχικώς τόν πολίτην, 
τού καλλιεργεί τό μίσος πρός τό Κράτος καί 
τόν καθιστδ έχθρόν αύτοΰ.

’Επιβάλλεται στενωτάτη συνεργασία μετά 
τών Πολιτικών, Στρατιωτικών καί λοιπών 
’Αρχών έπί θεμάτων συναφών άρμοδιοτήτων 
καί άμοιβαίου ένδιαφέροντος. Τήν συνεργα
σίαν ταύτην όφείλει νά τήν διέπη πνεύμα καλής 
θελήσεως, ειλικρίνειας καί άμοιβαίας κατα- 
νοήσεως καί νά τήν κατευθύνη πρός τούς κοι
νούς στόχους ή πεποίθησις, δτι ούδείς κόπος, 
ούδεμία προσπάθεια, ούδεμία θυσία άκόμη, 
είναι μεγάλη, δταν κοινός σκοπός είναι ή 
’Εθνική ’Αναγέννησις καί ή έντός τών πλαι
σίων αύτής πρόοδος, άσφάλεια καί εύημερία 
τών πολιτών.

’Ιδιαιτέρα μεταχείρισις προσήκει πρός

τούς νέους μας, τήν χρυσήν έλπίδα τού "Εθνους. 
Έχομεν τό δικαίωμα νά είμεθα υπερήφανοι δι’ 
αυτούς, άλλά καί τό καθήκον νά μή φεισθώμεν 
ούδεμιδς προσπαθείας, ούδενός μόχθου, προ-, 
κειμένου νά συμβάλωμεν είς τήν δημιουργίαν 
τών άναγκαίων προϋποθέσεων, πρός δημιουρ
γίαν τού λαμπροτέρου, δυνατού, μέλλοντος 
χάριν αυτών.

Καί ήδη σδς καλώ νά στρέψωμεν μέ ευλά- 
βειαν, έξαρσιν πατριωτικήν, άλλά καί ρεαλι
σμόν τήν ψυχήν καί τήν σκέψιν μας πρός τούς 
δεινώς δοκιμαζομένους ύπό βαρβάρου είσβο- 
λέως καί δυνάστου άδελφούς μας Κυπρίους. 
Έπικουροΰντες τήν Κυβέρνησιν εις τόν τιτά- 
νειον άγώνα της, πρός άποκατάστασιν τής ήθι- 
κής καί Συνταγματικής τάξεως έν Κύπρω, καί 
πρός άνακούφισιν τού πόνου τών έκεΐ άδελ- 
φών μας, δς ένώσωμεν ψυχάς, πνεύματα καί 
ύλικάς προσπαθείας πρός έπίτευξιν τού μεγί
στου σκοπού καί πόθου τών Πανελλήνων, πρός 
έπανάκτησιν τής έλευθερίας, τής Εθνικής Ανε
ξαρτησίας καί τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας 
τών Ελλήνων τής μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

Τέλος, άπευθύνω πρός δλους ύμδς χαιρετι
σμόν καί υπόσχομαι, δτι θ’άντιμετωπίσω μ ένδι- 
αφέρον καί προσοχήν δλα τά προβλήματα σας, 
τά χρήζοντα όρθής καί δικαίας άντιμετωπίσεως, 
διά τά όποια θά μέ ευρίσκετε ένθερμον συμπα
ραστάτην. 'Ωσαύτως, άπευθύνω χαιρετισμόν 
είς δλους τούς έν συντάξει παλαιμάχους φρου
ρούς τής έννόμου τάξεως καί στυλοβάτας τού 
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός ους ή 
άγάπη καί ό σεβασμός πρέπει νά είναι άπερι- 
όριστος καί τούτο τό τονίζω δλως Ιδιαιτέρως.

Περαίνων, ύπόσχομαι, δτι, στηριζόμενος 
έπί τής πολυτίμου συνδρομής δλων σας, θά κα
ταστήσω σκοπόν τής ζωής μου, υπό τήν νέαν 
καί Έθνικώς παναξίαν Πολιτικήν Ηγεσίαν 
τής Χώρας, νά όδηγήσω ύμδς μέν εις καλλιτέ- 
ρας, άπό πάσης άπόψεως ήμέρας, τό δέ Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, μέσω τής λεωφόρου 
συνεχών έπιτυχιών έπί τού πεδίου τού καθή
κοντος, εις τήν ’Εθνικήν καί Κοινωνικήν Κα- 
ταξίωσιν, εις τάς όψηλοτέρας κορυφάς τής 
’Αρετής καί τής Δόξης.

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ



γούσης μορφής, διά τό όποιον έπ'.βάλλεται ή άμεσος 
ΐπέμβασις τής ’Αστυνομίας, ώς έπί δυστυχημάτων, έκ- 
βιάσεων, Αρπαγών, ληστειών, δολοφονιών κ.λ.π.

Τ ο ύ τ ο υ  ί  ν ε x ε ν, π ά σ α  ό λ ι γ ωρ ί α ,  
β ρ α δ ύ τ η ς  ή Α δ ι α φ ο ρ ί α  π ε ρ ί  τ ήν  
έ κ τ ί μ η σ ι ν  τ ώ ν  Α π ό  τ η λ ε φ ώ ν ο υ  
ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ,  π ρ ο κ α λ ε ϊ  δ χ  ι μό
ν ο ν  τ ή ν  δ υ σ φ ο ρ ί α ν ,  ά π ο γ ο ή τ ε υ- 
ο ι ν κ α ί  Α γ α ν ά κ τ η σ ε  ν τ ώ ν  π ο λ ι 
τ ώ ν ,  ά λ λ α  1 ν ί ο τ ε σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  
καί  σ ο β α ρ ο ύ ς  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  ε ί ς  βά
ρο ς  τ ή ς  ζ ω ή ς  ή σ ω μ α τ ι κ ή ς  Α κ έ 
ρ α ι ό  τ η τ ο  ς τ ο ύ  κ ο ι ν ο ύ  κ α ί  κ α τ ά  
σ υ ν έ π ε ι α ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  Ι ν τ α σ ι ν  
τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  μ ε τ ά  τ ή ς  ’Α σ τ υ ν ο 
μ ί α ς .

’Αλλά καί τά πλέον Ασήμαντα γεγονότα, Ιστω καί 
Αν ταύτα είναι τελείως ξένα πρός τήν Αστυνομικήν αρ
μοδιότητα, πρέπει ν’ Ακούωνται μετ’ ένδιαφέροντος, 
προθυμίας καί προσοχής παρά τού τηλεφωνητού καί νά 
τίθηνται δπ’ δψει τών προϊσταμένων αύτοϋ, είς τήν 
εύθύνην τών όποιων Ανήκει ή έκτίμησις περί τής σο
βαρότητας τού γεγονότος καί τής έπιβαλλομένης ένερ- 
γείας, είτε έξ υπηρεσιακού ένδιαφέροντος, είτε έκ λό
γων γενικωτέρας σκοπιμότητας.

Βεβαίως, δλα τά θέματα, άτινα Αναφέρσνται είς 
τήν Αστυνομίαν, δέν ύπάγονται είς τήν Αρμοδιότητα 
αυτής. Οί πολϊται, δμως, κατά πλειοψηφίαν, δέν είναι 
δυνατόν νά γνωρίζουν τήν Ικτασιν τής Αστυνομικής Αρ
μοδιότητας καί θεωρούν τήν Αστυνομίαν ώς άρμοδίαν 
δι’ δλα τά ζητήματα, Ατινα έχουν σχέσιν με τήν αρμο
νικήν κοινωνικήν συμβίωσιν.

Δέν υπάρχει Αμφιβολία, δτι τούτο δημιουργεί πρόσ
θετον Απασχόλησιν τών Αστυνομικών υπαλλήλων καί 
δτι πολλάκις ή έλλειψις έπαρκοΰς έξουσίας τής ’Αστυ
νομίας νά ρυθμίση ώρισμένα θέματα, Ατινα, λόγψ τής 
έπειγούσης μορφής, ύπό τήν όποιαν ταύτα παρουσιά
ζονται , διαταράσσουν αίσθητώς τήν ειρηνικήν διαβίω- 
σιν τών πολιτών, προκαλεϊ τάς διαμαρτυρίας αυτών, 
πράγμα δπερ έπηρεάζει δυσμενώς τούτους κατά τής 
’Αστυνομίας.

Είναι, δμως, έξ ίσου Αληθές, δτι δσον περισσότερον 
άσχολείται ή ’Αστυνομία μέ τά θέματα ταύτα, τόσον 
περισσότερον χάνει τό κύρος καί τήν έπιβολήν της .

Παρά ταύτα, ή ’Αστυνομία, σήμερον, δέν είναι δυ
νατόν νά παραμείνη δρθοδόξως προσηλωμένη είς δ,τι 
Αφορά μόνον τήν καθαρώς Αστυνόμευσιν, Αλλά άναγ- 
καίως πρέπει τδ ένδιαφέρον αυτής νά έπεκταθή καί έπί 
τών θεμάτων έκείνων Ατινα, χωρίς νά έμπίπτουν είς τήν 
Αστυνομικήν Αρμοδιότητα, κρίνονται ουσιαστικά διά τήν 
ειρηνικήν διαβίωσν τού πληθυσμού, τόν όποιον υπηρετεί.

Π ρ έ π ε ι  δ έ ν ά π ε ι σ θ ή, δτι  ή 
κ ο ι ν ή  γ ν ώ μ η  δ έ ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  
ν ά  κ ε ρ δ ι σ θ ή  μ ό ν ο ν  μ έ  τ ή ν  Ατ ε γ -  
κ τ ο ν  έ φ α ρ μ ο γ ή ν  τ ώ ν  ν ό μ ω ν ,  άλλα 
καί μέ πολλάς άλλας ένεργείας καί πράξεις, αίτινες 
έντδς τών πλαισίων τής έπαγγελματικής Αξιοπρέπειας 
καί σοβαρότητος, έξυπηρετούν μίαν γενικωτέραν σκο
πιμότητα.

Δ έ ο ν ,  λ ο ι π ό ν ,  είς πάσαν τηλεφωνικήν 
κλήσιν τού πολίτου πρός τήν ’Αστυνομίαν, νά δίδηται 
καί ή σχετική Απάντησις, έγκαίρως καί καταλλήλως. 
Δι’ δ καί είς έκάστην ’Αστυνομικήν υπηρεσίαν, άναλό-

γως τής άναπτύξεως καί τής σοβαρότητος αυτής, πρέπει 
νά ύπάρχη καί δ Ανάλογος Αριθμός τηλεφωνικών συ
σκευών καί τηλεφωνητών Αστυφυλάκων, ώστε ν άπο- 
φεύγηται πάσα έπί τού Αντικειμένου τουτου καθυστέρη
σή·

Πρέπει, έπί πλέον, νά λαμβάνηται μέριμνα, έκ 
μέρους τών διοικούντων Αξιωματικών, δπως, είς τήν 
υπηρεσίαν τηλεφωνητού άστ) κος, διατίθηνται έγγράμ- 
ματοι,, εύγενείς καί κοιθ’ δλα μορφωμένοι Αστυνομικοί 
υπάλληλοι, ώστε νά δύνανται ούτοι, κατά τρόπον εύχά- 
ριστον καί ίκανοποιητικόν, νά έκπροσωπούν ·τήν ύπη- 
ρεσίαν των είς τόν τομέα τούτον τών έπαφών τής Α
στυνομίας μετά τού κοινού, αίτινες λίαν σημαντικώς συμ
βάλλουν είς τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν τών έπιδιω- 
κομένων Αγαθών σχέσεων.

’Αλλά καί οί έκάστοτε ’Αξιωματικοί ύπηρεσίας καί 
οί προϊστάμενοι τών ύπηρεσιών δέον νά παρακολουθούν 
τόν τρόπον, κατά τόν όποιον διεξάγεται ή τηλεφωνική 
ύπηρεσία καί νά έλέγχουν αυστηρώς πάσαν Αδιαφορίαν 
ή κακήν συμπεριφοράν τών τηλεφωνητών ή Αδικαιολό
γητον καθυστέρήσιν αυτών, δσον Αφορά τήν έκτέλεσιν 
τής ύπηρεσίας των.

Έν συμπεράσματι, οί Αστυνομικοί υπάλληλοι, κατά 
τάς Από τηλεφώνου έπαφάς των μετά τού κοινού, δέον 
νά τηρούν μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής τούς Ακολούθους 
κανόνας, αίτινες μαρτυρούν εύπρέπειαν καί εύγένειαν 
καί συγχρόνως προδιαθέτουν τούς πολιτας ευνοίκώς 
υπέρ τής ’Αστυνομίας:

1) Ν’ Α π α ν τ ο ύ ν  ε ί ς  τ ή ν  τ η λ ε 
φ ω ν ι κ ή ν  κ λ ή σ ι ν  έ γ κ α ί ρ ω ς  καί 
καταλλήλως.

2) Ν ά  δ μ ι λ ο ΰ ν  κατ'  ε υ θ ε ί α ν  ε ί ς  
τ ό  μ ι κ ρ ό φ ω ν ο ν  τής τηλεφωνικής 
συσκευής καί κατά τρόπον ευκρινή καί καθα
ρόν.

3) Ν ά γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν  τ ή ν  υ π η ρ ε σ ί α ν  
τ ω ν  ε ί ς  τ ό ν  κ α λ ο 0 ν τ α, ώς καί 
τήν ταυτότητά των, έφ’ δσον τούτο ήθελε ζητη- 
θή.

4) Ν Α κ ο ύ ο υ ν  υ π ο μ ο ν η τ ι κ ω ς  τ α  
Α π ό  τ η λ ε φ ώ ν ο υ  δ ι α β ι β α ζ ό 
μ ε ν α .

5) Ν’ Α π ο φ ε ύ γ ο υ ν  τ ά ς  μ ή  ά ν α γ -  
κ α ί α ς  κ λ ή σ ε ι ς ,  ώστε νά μή Απασχο- 
λήται ή τηλεφωνική συσκευή άνευ Αποχρώντος 
ύπηρεσιακοΰ λόγου.

6) Ν ά  έ ξ η γ ο ύ ν  έ π α ρ κ ώ ς  τόν λ ό 
γ ο ν  τ ή ς  Α ν α β ο λ ή ς  τ ή ς  λ ή- 
ψ ε ω ς  μ ι ά ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ,  είς 
περίπτωσιν, καθ’ ήν έπιβάλλεται ή άπασχόλησις 
τής τηλεφωνικής συσκευής δι' άλλην ύπόθεσιν 
έπειγούσης μορφής.

7) Ν ά  π ρ α θ υ μ ο π ο ι ώ ν τ α ι  ν ά  λ ά 
β ο υ ν  τ ή ν  Α ν α γ γ ε λ ί α ν  καί νά 
κρατούν σημειώσεις έπί τού περιεχομένου ταύ- 
της-

8) Ν ά  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  έ ρ ω τ ή σ ε ι ς  
μ έ τ ά κ τ κ α ί  ε ύ γ έ ν ε ι α ν .

9) Ν ά ζ η τ ο ύ ν  σ υ γ γ ν ώ μ η ν  δ ι ά  
τ ά  σ φ ά λ μ α τ ά  τ ω ν .

10) Ν ά έ π α ν α τ ο π ο θ ε τ ο 0 ν τ ό ά κ ο υ- 
σ τ ι κ ό ν  ε ί ς  τ ή ν  θ έ σ ι ν  τ ο υ  
ήσύχως καί χωρίς νευρικότητα.

794



ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 687 )

σιαστικής άλλαγής. Σήμερα μέσα 
σέ είκοσι δλα δλα χρόνια άλλιω- 
τεύουν τά πάντα. ’Ανάμεσα στό 
1951 καί στό 1971, γιά νά σταθούμε 
σέ ένα καί μόνο σημάδι, ήρθε ή 
μεγάλη καί τόσο δαπανηρή άπο- 
θάρρυνση, τό φεγγάρι. Ζήσαμε μαζί 
μέ τούς πανικόβλητους αστροναύ
τες τήν έρημιά του. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία πώς θά πάμε καί θά ξα- 
ναπάμε. Μέσα στά πλαίσια τού 
τεχνολογικού πολιτισμού, άν άρ- 
χίσει κάτι, θά προχωρήσει— είναι 
ή άδήριτη άνάγκη. Θά προχωρήσει, 
άκόμη καί μόνο γιά νά προχωρή
σει. Μπορούμε νά τό καυχιούμαστε 
τούτο, άλλά δέν πρέπει καί νά λη
σμονούμε πώς προδιαθέτει ένα 
άλλο άδιέξοδο στ’ άδιέξοδά μας. 
"Ενας κόσμος χωρίς όξυγόνο. Πολύ 
τήν καταφρονέσαμε, γιά νά θυμηθώ 
ένα δμορφο ποίημα, τούτη τή ζωή, 
τούτη τή γής· κι ώστόσο, μακρό
θυμη καί πολυέλεη, μάς προσφέρει 
τό λιγοστό πιά όξυγόνο της, γιά 
νά τό μεταφέρουμε στούς άγονους 
κόσμους. Ή  γής πού δυναστεύεται 
άπό τά καυσαέρια.

Μπορούμε τώρα νά ίδοΰμε«ώς 
δι’ έσόπτρου» τόν κόσμο τού 1991 ; 
Ύστερ’ άπό είκοσι χρόνια ή δια
φορά δέν πρόκειται νά είναι δση 
άνάμεσα στά προηγούμενα είκοσι 
χρόνια. Θά είναι πολύ σημαντικό
τερη. Γιατί τό αίσθημα τής άσφυ- 
ξίας πού μάς κατέχει δημιουργεί 
τήν άναπόδραστη άνάγκη ένός 
καινούριου όμαδικοΰ προσανατο
λισμού, μιας «στροφής», πού δέν 
θά προέλθει άπό τά διαβούλια των 
ειδικών, άλλ’ άπό τήν κοινή άν- 
θρώπινη άπαίτηση. Πρέπει, παρ’ 
δλους τούς κινδύνους πού μάς άπει- 
λοΰν, νά προβλέπουμε μ’ έλπίδα 
τήν έπιδεινούμενη κατάσταση. Για
τί δέν είναι τά «αισθήματα» μήτε 
καί ή λογική πού τώρα προστά
ζουν. Ό  συναισθηματικός άνθρω
πος έχει καταντήσει ψυχιατρική 
περίπτωση ή περιγέλιο. Τόν άπο- 
κρούει ή σύγχρονη συνείδησι. Τόν 
τοποθετεί έξω άπό τόν καιρό μας. 
Καί ή λογική έχει σέ πολλά καί 
κατά πολύ χρεοκοπήσει. Κατα
σκευάζει σχήματα, δχι πραγματι
κότητες. ’Εκείνο πού άπομένει είναι 
ή ά ν ά γ κ η .  Ή  άνάγκη τού τέ
λους τού εικοστού αιώνα δέν είναι 
πεπρωμένο, δέν είναι βούληση τών

θεών. Είναι περίπου μιά τυφλή σύν
θεση δεδομένων πού έπι βάλλονται 

— άποτελέσματα τών δυνάμεων πού 
ένεργοΰν στό υπέδαφος τού ιστο
ρικού γίγνεσθαι καί αίτια τεκτο
νικών άνακατατάξεων τού έδά- 
φους. Πώς θά βιωθοΰν σέ λίγα χρό
νια οί μεγάλες πολιτείες τής γής ; 
'Η Νέα Ύόρκη, τό Λονδίνο, τό 
Τόκιο ; Ίσαμε πού θά φτάσει ό 
άσταμάτητος έκμηδενισμός τού άν- 
θρώπου ; "Ολα έχουν κάποιο σύ
νορο σέ τούτη τήν πλάση : «άνάγ
κη στήναι μηδέ είς άπειρον ίέναι». 
Ήδη ή άκραία κορυφογραμμή ξε
χωρίζει μέσα σέ χαμηλό φώς στό 
βάθος τών όριζόντων. Οί γιγαντιαΐ- 
ες άνθρώπινες μάζες, πού διαγωνί
ζονται άφώτιστες μέσα στους σω
λήνες τών μεγάλων δρόμων (ό 
Σάρτρ έχει άπό χρόνια υπογραμμί
σει τή σημασία τού ούρανοΰ γιά 
τόν κάτοικο τής Νέας Ύόρκης), 
άρχίζουν νά όνειρεύονται μιάν 
άπόδραση. 'Υπάρχει μιά διάχυτη 
νοσταλγία γιά φώς. Ίσαμε τώρα 
αύτό τό φώς μπορούσε ν’ άναζη- 
τηθεΐ στήν υπαιθρη γής· άλλ’ έχει 
πάψει πιά άκόμη κι ό Δίας νά είναι 
«αίθρηγενέτης». Ή υπαιθρη γής 
κατοικεΐται, όλοένα καί περισσό
τερο άπό βιομηχανικές μονάδες, 
χρησιμότατες βέβαια, στήν οικονο
μία ένός τόπου καί γιά τούτο καί 
δυσπολέμητες. Καί ή έξοδος άπό 
τις μεγάλες πολιτείες έχει πάρει τή

Μπορούμε ίσως νά φαντασθούμε τόν 
άνθρωπο κάπως έτσι, έπειτα άπό λί
γα χρόνια, όταν ή μόλυνοις τής άτμο- 
οφαίρας θά εχη φθάτη στό πιό κρί

σιμο σημείο.

μορφή εφιαλτικής περιπέτειας. Ό  
Γκοντάρ προσπάθησε νά τήν περι
γράφει στήν ταινία του «Week 
end», πού καί πρωτύτερα βρήκα τήν 
ευκαιρία νά μνημονέψω. ’Αλλά δέ 
χρειάζεται νά πάμε τόσο μακριά. 
’Αρκεί νά έπιχειρήσουμε σέ ήλιο- 
φώτιστη μέρα, μιά έκδρομή, έξω 
άπό τήν ’Αθήνα, καί όχι σέ μεγάλη 
άπόσταση. "Αν ή άναχώρηση είναι 
ακόμα δυνατή, ή έπιστροφή είναι 
καθαρά άποκτηνωτική. Άποκτηνω- 
τική είναι καί ή διάμεση ώρα, σέ 
σέ ένα τόπο όπου συνωστίζεται τό 
άποκαμωμένο πλήθος καί καταριέ
ται τή μοίρα του καί παίρνει άπό- 
φάση νά μήν ξαναεπιχειρήσει τό 
τόλμημα— άπόφαση, πού φυσικά 
θά τή λησμονήσει σέ πέντε μέρες.

Κάποιος θά μοΰ άντιπαρατηρή- 
σει, πώς υπάρχει άκόμη ό μακρινός 
οικισμός, στήν άπόμερη άκρογια- 
λιά ή στή ράχη τού δασωμένου 
βουνού- υπάρχουν οί απέραντες 
στέππες, τά παρθένα δάση, πού 
παραφρονούν άπό άνόθευτο όξυ
γόνο, αύτό πού μέ τόση λαχτάρα 
άποζητοΰν οί σύγχρονοι άνθρωποι. 
Ή άνιπαρατήρηση δέν έπιδέχεται 
άπόκριση τή στιγμή πού οί μι
κροί οικισμοί έγκαταλείπονται, 
γιατί προτού καταντήσει άδύνατη 
ή διαβίωση στις μεγάλες πολιτείες 
είχε καταντήσει έκεΐ, γιατί ή «ά- 
στυφιλία» δέν είναι ένα φαινόμενο, 
άλλά καί μιά βασική υποχρέωση 
τού αιώνα μας, γιατί οί στέππες 
κ’ οί πάμπες καί τά παρόμοια δέν 
είναι παρά οί μελλοθάνατοι τών 
ήπείρων καί γιατί, άν μιλούμε 
σήμερα γιά τριάμιση ή τέσσερα 
δισεκατομμύρια άνθρώπους, αίίριο 
θά πρέπει ν’ άντιμετωπίζουμε τά 
όχτώ καί τά δέκα. Είναι πού δέν 
τό συλλογιούμαστε συχνά. Κανέ
νας τήν ώρα πού στοχάζεται, δέν 
έχει τή συνείδηση πώς βρίσκεται 
άνάμεσα σέ τόσα δισεκατομμύρια 
άνθρώπους. "Ετσι τά προβλήματα 
άπλουστεύονται καί χάνουν ένα 
μεγάλο ποσοστό άπό τήν όξύτη- 
τά τους. ’Αλλά τό χρέος μας δέν εί
ναι αύτό. Μόνο άν κατορθώνουμε 
νά είμαστε άνθρωποι άνάμεσα 
στους άνθρώπους, θά μπορούσαμε 
καί νά συλλαμβάνουμε σέ όσο γί
νεται μεγαλύτερη έκταση καί σέ 
όσο γίνεται μεγαλύτερο βάθοςτήν 
ουσία τού καιρού. 'Ενός καιρού 
μάλιστα, πού κατεργάζεται τή φο
βερή άτομική μοναξιά, άλλά δέν 
επιτρέπει τή «μοναχική πορεία»
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γέρωχον καί ύπερήφανον φρού- 
ριον, πρό τών πανυψήλων έπάλΕεων τοϋ 
όποιου έπί τέσσαρος αιώνας έρρευσε 
τό αίμα τόσων άνδρείων, χωρίς ποτέ 
καμμιά σημαία τών προμαχώνων του νό 
καταληφβή δι' έφόδου, σήμερον μετε- 
βλήθη εις τό τρομερώτερον τών δεσμω
τηρίων της ύφηλίου, πολύ άνώτερον 
κατά τήν άθλιότητα καί τήν φρίκην, τών 
περιφήμων κατακομβών τής Ρόδου καί 
τοϋ Γκλάς - Κόρναλ τής Αγγλίας.

Ή  έλληνική πολιτεία, τής όποιας ή

κακούργος όδιοφορία θέλει μας κατα- 
πλήΕει εις τό άγρστικά καί γεωργικά Ζη
τήματα τής Πελαπσννήσου, εγκληματεί 
έπί τών έγκληματιών, κατά τρόπον ύπερ- 
βαίνοντα τήν άαπλαγχνίαν τών θηριω
δέστερων καί άσπλογχνοτέρων δημίων.

Τί σημασίαν έχει άν κατηργήθη ή ποι
νή τών άλύσεων, ή τό βασανιστήρια 
έθεωρήθησαν βάρβαρα, ή αν οί πόδες 
τών καταδίκων άπηλλόγησαν τών σιδη
ρών κρίκων κσί τών κανονιοσφαιρών, 
άφοϋ ρίπτονται νά σαπίσουν εις τά βά
θη ένός τεραστίου φρέστος, άπό τοϋ ό- 
λισθηροϋ καί βρυώδους πυθμένος τοϋ ό
ποιου βλέπουν ένα κομμάτι μόνον ούρα-

νοϋ κσί ουδέποτε ήλιακήν άκτίνα, οηπό- 
μενοι, ένώ αί χεϊρες σύτών οί στιβαραί 
ήδύναντο πολλά καί πλεϊστα νά κατερ- 
γααθώσιν έν τή χώρα.

Ιδού ένα όπά τά πολλά έγκλήματα 
τής 'Ελληνικής πολιτείας.

ΤΙ Ε ΙΝΕ ΑΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΦΥΛΑΚΑ1 
ΤΟΥ Μ ΙΛΤ ΙΑΔΟ Υ

Φοντοσθήτε μίαν μεγάλην στέρναν, 
ένα μέγιστο πηγάδι τετράπλευρον, τοϋ 
όποιου έκάστη πλευρά έχει μήκος περί
που 7 μέτρων καί ΰψος 5 — 6, λιθόκτι
στα τά πάντα πυθμήν, πλευραί, όφρϋες 
τών τοίχων.

Εις τό βάθος οί τοίχοι γύρω τοϋ πυ
θμένος έχουν τρύπες ϋψους ένα καί έ- 
Εήκοντα έως ένα καί έβδομήκοντα. Αύ- 
ταί αί τρύπες έχουν -τό σχήμα τών φρου- 
ριακών πυλίδων, ίνα κλείωνται έπί χον
δρός καί βαρείας σιδηράς θύρας, έπί 
τής προσόψεως τής όποιας τό μόνον 
άνοιγμα είνε μία μικρά στρογγυλή όπή 
διαμέτρου 4 έκατοστών. Αί μικραί πυ- 
λίδες όδηγοϋν εις θολωτός στοάς βά
θους 5V2-7 μέτρων πλάτους 2'h — Vh 
καί ϋψους θολωτού 2'h — 3 μέτρων.

Αί θολωτοί στοαί έκείναι είνε οί κα- 
τοικίαι τών καταδίκων, ό δέ πυθμήν ή 
αύλή.

Αί πλευραί έντός τών όποιων περι
κλείονται ή αύλή κσί οί τρώγλαι τών 
στοών είνε οί προμαχώνες τοϋ φρουρί
ου τοϋ Μιλτιόδου. 'Υψηλοί καί πάχους 
8 περίπου μέτρων εις τήν βάσιν, είνε 
άδι άτρητοι κοί συνεπώς άσφαλίΖουν πά
σαν όπόδροσιν.

Μέσα εις τόν πυθμένα αύτοΰ τοϋ τε-

Μιά αποψις τοϋ Βρά
χου τοϋ Ίντζ-Καλέ 
στό Ναύπλιο, δπως 
είναι σήμερα μέ τΙς 
σύγχρονες τουριστι
κές έγκαταστάσεις. 
Πολλά άπό τά Ένε- 
τικά κτίρια τής γρα
φικής π ο λ ι τ ε ί α ς  
χρησιμοπ οιήθησαν 
μετά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν ώς φυλακαί, 
αί όποίαι έγιναν ό- 
νομασταί, διότι έκεΐ 
έφυλακίζοντο οί βα- 
ρυποινίται κ α ί ο ί 

μελλοθάνατοι.
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ραστίου φρέστος έχουν ταφή Ζώντες 
148 κατάδικοι ισόβιοι.

Από του ύψους τών επάλξεων όταν 
κινούνται έντός τού βάθους του τάφου 
των, σας δίδουν τήν έντύπωσιν έσμοϋ 
σκωλήκων λησμονηθέντων έντός τοϋ 
πυθμένος άποξηρανθέντος φρέατος, 
σκωλήκων τεραστίων έξερχομένων τών 
γύρω οπών διά νά έπανέλθουν πάλιν έν
τός αυτών πανάθλιοι καί κατεσκληκότες.

Μοϋ συνιστσται ώς όπωσδήπστε ά- 
φρον καί παρακεκινδυνευμένον νά είσ- 
έλθω έντός τού "Αδου έκείνου, όπου 
κατοικεί ή άπελπισία καί ή στυγνή άπο- 
γοήτευσις εις φυχάς σφαγέων καί δο
λοφόνων.

Κινούνται έντός αυτού μορφαί καί 
φυσογνωμίαι κσταπλησσούσης ποικίλης 
ψυχολογικής κατοστάσεως, σώματα πα
νύψηλα καί κατεσκληκότα άνδρών άπό 
τά άποϊα ή ρώμη άιπήλθε διά παντός, αί 
σάρκες άπενεκρώθησαν καί λιπόσαρκοι 
αί χεϊρες καί ή κεφαλή άνακύπτουν άπό 
ράκη, πρακαλούσαι τήν συμπάθειαν καί 
τόν οίκτον. Τά βλέμματά των ρίπτονται 
ρεμβώδη πρός τά ύψη τών τειχών τά 
όλισθηρά καί βρυώδη, καί τό τεμάχιον 
τοϋ γαλανού ουρανού, τού όποιου τήν 
ήρεμον μονοτονίαν διακόπτει ή φευγα
λέα πτήσις ίέροκος ή λάρου.

Κλίμαξ ύπό θάλον, όλισθηρά άπό τήν 
υγρασίαν καί τήν πόαν, όδηγεϊ εις τά 
έγκατα έκεϊνα.

Κλείδες τεράστιοι, μοχλοί σίδηροί, 
πυλίς βόρεια καί όγκώδης, στρέφονται 
μετά τριγμού κλαυθμηρίΖοντος, έπί τών 
χονδρών καί έσκωριασμένων στροφίγ
γων, ώς νά σίμώΖουν, διότι τούς ταράσ
σουν τήν ήσυχίαν τόσων αιώνων, καί νά

κλαίουν τόν είσερχόμενον νά καταποθή 
έντός τοϋ "Αδου, καί ιδού εύρίοκεσθε 
μεταξύ 148 Ζώντων νεκρών καί τεσσά
ρων καταδικασθέντων εις θάνατον.

ΕΝ Μ ΕΣΩ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΔ ΙΚΩΝ

Εις τούς τριγμούς καί τό άνοιγμα της 
πυλίδος έκατόν πεντήκοντα Ζεύγη ό- 
φθαλμών έρρίφθησαν πρός αύτήν.

Ανέυενον μετά περιέργειας νά ίδούν 
τόν νέον σύντροφον πού ήρχετο νά σα- 
πίοη μαΖύ τους' άλλ' ή έντύπωσίς των 
ύπήρξεν άλλοία.

Έκπληξις έΖωγροφήθη εις τούς ό- 
φθολμούς των καί κίνησις πρός τήν θύ- 
ραν.

Ποιος νά ήτο ό θρασύς ούτός έπισκέ- 
πτης πού ήρχετο νά ταράξη τήν γαλή
νην τοϋ τάφου των; αύτή ήτο ή έκφρα- 
σις τών πλείστων καί ιδίως τριών τούς 
όποιους έπλησίαοα πρώτους.

Τούς έξήγησα ποιος είμαι καί τί Ζη
τώ, καί εκείνοι έμόρφασαν καί έχλεύα- 
σαν.

"Ηκουσα μίαν βοήν πέριξ έμού καί 
είδα τόν έαυτόν μου περικυκλωμένον.

— Ά  είσαι δημοσιογράφος, μοϋ έλε
γαν, δέν έρχεσαι γιά νά γράψης, έρχε
σαι γιά νά δής, νά περάσης τήν ώρα 
σου, έμας μας έγκατέλειψε καί ή πολι
τεία καί ή δημοσιογραφία, νά σαπίΖουμε 
έδώ μέσα. . . ήλθες νά κοροϊδέψης τάς 
δυστυχίας μας, μοϋ έλεγαν οί θρασύτε- 
ροι. . . Θέλουμε δουλειά έκραύγαΖον 
άλλοι, τί μας άφησαν κοί σαπίΖουμε έδώ 
μέσα...

Κατώρθωσα νά τούς καθησυχάσω καί 
συνοδευόμενος άπό πολλούς νά έπισκε-

φθώ ένα πρός ένα τά άπαίσισ δωμάτιά 
των, τάς τρώγλας τάς φρικώδεις.

ΘΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ

'Αλλά τί νά έξιστορήση κσνείς πρώ
τον καί τί δεύτερον, πώς νά περιγρά- 
ψη τάς φυσιογνωμίας τών ανθρώπων έ- 
κείνων οί όποιοι Ζοΰν έκεϊ μέσα έπί εί
κοσι είκοσιπέντε καί είκοσιοκτώ χρόνια, 
πώς νά μή φρικιάση πρό τοϋ βλέμματος 
καί τής χειροψίας τών καταδικασμένων 
εις θάνατον κοί άναμενόντων άπό στι
γμής εις στιγμήν τήν ένωμοτίαν τών 
στρατιωτών πού θά τούς τουφεκίσουν, ή 
τήν μάχαιραν τής λαιμητόμου νά τούς 
κστορρίψη τήν κεφαλήν. Οί μέν κοιμούν
ται κοί έξυπνούν μέ τό όνειρον τής χά- 
ριτος, οί δέ φρίοσουν καί άγωνιοϋν εις 
τόν έλάχιστον τριγμόν τής πύλης.

Ρύπος καί άκαθαρσία παντού, δυσω
δία καί άπσπνικτική άναθυμίασις παντα- 
χόθεν' έντός τών θολωτών τρωγλών 
διαιτώνται οί κατάδικοι πολύ χειρότερα 
τών σκωλήκων. Είκοσι έπτά κατάδικοι 
κοιμούνται έντός τρώγλης μήκους Ί Ί ι  
μέτρων καί πλάτους τριών.

Κοιμούνται κατά πλευράν, είνε άδύνα- 
τον κατά νώτα, κοιμούνται καί διαιτών- 
ται άσθενείς μετά ύγιών καί ύγιεϊς μετά 
έτοιμοθανάτων' άθλιοι στρωμναί χρησι
μεύουν ώς κλίναι έπί τού λίθινου γρα
νιτώδους εδάφους τών στοών, άθλιώτε- 
ρα δέ καί ρυπαρώτερα ράκη καλύπτουν 
τό μέλη των, ράκη ποτιΖόμενα διαοκώς 
άπό τό βρόχιον ύδωρ τό κατασταλάΖον 
άπό τό ύψος τών παλαιών προμαχώνων 
εις τούς όρόφους τών ύπογείων στοών.

'Εκεί μέσα μουσκεύουν καί σαπίΖουν,

Τό Μπούρτζι ένετι- 
κό καί αύτό κτίσμα 
τοϋ Ναυπλίου. Κα
τά διαστήματα έχρη- 
σιμοποιήθη, όπως  
καί κυρίως τό άλλο 
φρούριο, τό Παλα- 
μήδι, διά τόν έγκλει- 
σμόν τών καταδίκων. 
Ή  κατάστασις ή ό
ποια έπεκράτει είς 
τάς Ιδίας φυλακάς, 
όπου ένεκλείσθη καί 
ό Κολοκοτρώνης, ή
το, μέχρι καί μετά 
τό 1900, άφόρητος. 
Μία είκόνα αύτών 
τών τρομερών κρα- 
τητηρίων δίδει στό 
δημοσιευόμενο άρ
θρο μας ό παλαιός 

δημοσιογράφος.
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πιάνονται άπό ρευματισμούς, άχρηστοΰν- 
ται. Eic παλλάς τρώγλας βλέπω κατακει- 
μένους καταδίκους. Κατοκεινται εκεί ή
μερος καί νυκτός έπί μήνας, όταν ένθυ- 
μηθή ό ιατρός ή ό ίερεύς να τούς έπι- 
σκεφθή, πράγμα σπανιώτατον, καί ήδη 
ότι ρώγχουν τόν ρόγχον τού θανάτου, 
τούς σύρουν τότε μέχρι τού νοσοκομείου 
τών φυλακών τού Αγίου Ανδρέου, — 
φρικτόν δέ ίδεϊν καί θεόσθαι τό νοσοκο- 
μεϊον τούτο,— διά νά Εεψυχήοουν έκεϊ.

Ή  ιστορία ένός έκάστου τών άνθρώ- 
πων αύτών άποτελεϊ τραγωδίαν, τής ό
ποιας τήν τελευτοίαν πράΕιν παίζει τό 
πανάθλιον κράτος.

Τό κράτος αύτό τής άνομίας καί τής 
άθλιότητος, άφού τούς κρατεί έν άερ- 
γίρ, άφού τούς σαπίζει έκεϊ μέσα, τούς 
παραδιδει έρμαια κερδοσκόπων τής συ
ναλλαγής.

Οί οίώνιοι κερδοακόποι δέν ύποχω- 
ροϋν ούτε πρό τών πτωμάτων. Οί τρισ
άθλιοι δέ έκεϊνοι κατόδικοι άναγκάζον- 
ται νά άγορόζουν τά κάρβουνα άπό τόν 
μονοπωλιακόν μεταπράτην τριάκοντα 
λεπτά κατ' όκά,ν, τόν καπνόν μίαν δρα
χμήν τό πακέτο, τό λάδι τό άθλιέστερον 
καί βρωμερώτερον πρός δύο δρχ. τήν 
όκαν. Ληστεύοαντες καί φονεύσαντες 
αύτοί άλλους, ληστεύονται καί φονεύον
ται τώρα ύπό τής πολιτείας ή όποια τούς 
τιμωρεί καί άνέλαβε νά τούς σωφρονί-
ση I · · ·

Ή  σαν δέ άνεκδιήγητο τά κατά τήν 
τροφήν αύτών τήν άλλοτε μέχρι τής έ- 
ποχής καθ' ήν άνέλαβε τό συσσίτιόν 
των ό σύλλογος τών κυριών τού Ναυ
πλίου, τών όποιων τήν εύγενή μέριμναν 
θά έΕετάσωμεν εις τά άφορώντα τήν πά
λιν τού Ναυπλίου.

Ε ϊΕ Χ Ο Υ Σ Α Ι Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ ΤΗ ΤΕΣ

ΜεταΕύ τού μωσαϊκού τών φυσιογνω
μιών αποτελούν καταφανή έΕαίρεσιν δύο 
φυσιογνωμίαΓ ή μία τού ληστού Μακε- 
δόνος Σκοτίδα καί ή άλλη τού περίφη
μου Μίχα.

Ό  Σκοτίδας ύψηλός καί εύσταλής, 
τέλειος τόπος ληστού τών όρέων, έχει 
ήρεμον φυσιογνωμίαν καί διαυγές τό 
βλέμμα, ή κεφαλή του πλαισιούται άπό 
μακράν Εανθήν κόμην καί πυκνότατα 
καθάρια καί χρυσίζον μακράν γένειον, 
τό όποιον προσδίδει εις τήν ήρεμούσαν 
φυσογνωμίαν του κάποιαν βαθυτάτην με
λαγχολίαν.

— Εγκλημάτησα, μοϋ λέγει μέ φω
νήν βαθεϊαν συσπών έλαφρώς τάς όφρϋς 
του, έγκλημάτησα καί τιμωρούμαι δικαί
ως, πώς ήθελα τώρα νά σκοτωθώ εις 
τήν Μακεδονίαν, άλλά ποιος θά μέ πι- 
στέψη ότι λέω τήν άλήθεισ. . .

Ό  Μίχας είνε ώχρός, ή ώχρότης του 
καί τό νεαρόν τής ήλικίας του τόν κα
θιστούν συμπαθή' έάν δέν τόν γνωρίζε
τε είνε άδύνατον νά πιστεόσετε ότι ό 
ώχρός έκεϊνος νέος μέ τούς μεγάλους 
μαύρους οφθαλμούς έφόνευσε έπτά αν- 
δρας καί γυναίκας.

Ο Μίχας μαίνεται κατά τού τύπου, 
καί εις αύτόν άποδίδει τήν καταδίκην 
του, ή άντίληψίς του φθάνει μέχρι τού 
σημείου νά πιστεύη, ώς καί ή πλειονά- 
της τών όγροτών έν Έλλάδι, ότι έν Ά - 
θήναις μέν πάντες έΕαγορόζονται, καί 
ότι ήδύνοτο νά σωθή καί αύτός έάν είχε

νά διαθέση 10 χιλ. δρ. τάς ήμισείας διά 
τόν τύπον, καί τάς ήμισείας διά τόν ει
σαγγελέα! καί οί κατόδικοι παραδέχον
ται έΕ άβρότητος ίσως τό δεύτερον, καί 
αναφέρουν ορμαθόν παραδειγμάτων πολ
λών καταδίκων έΕαγορασάντων ύπόλοι- 
πα έτών ειρκτής διά χαρίτων άντί χι- 
λίων καί πεντακοσίων δρχ. άπό βουλευ- 
τάς καί άνωτέρους δικαστικούς υπαλ
λήλους.

Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ

"Ας έλθωμεν καί εις τόν "Αγιον Άν- 
δρέαν.

Καί έκεϊ ή αύτή κατάστασις, αί αύταί 
άπαίσια τρώγλαι, ή αύτή άθλιότης.

Διακόσιοι πεντήκοντα κατόδικοι ισό
βιοι μέχρις έπταετοϋς ειρκτής διαιτών- 
ται έντός τών θολωτών στοών τών προ
μαχώνων τού φρουρίου, κοιμώμενοι καί 
έγκλειόμενοι κατά τριακοντάδας έντός 
κατακλείστων στοών έμβαδού δέκα τε
τραγωνικών μέτρων.

Τό πράγμα καταντά άπίστευτον, καί 
όμως είνε άληθές. Εις τάς φυλοκάς αύ- 
τάς συμβαίνει τό παράδοΕον νά ύπάρχη 
έκκλησία, μικρά καί καθάριος, άλλ' ό ίε
ρεύς, ό Οποίος λαμβάνει πεντήκοντα 
δραχμάς έπιμίσθιον, ούτε απαΕ τού μη
νάς άνέρχεται νά ίερουργήση. Η αίδε- 
σιμότης του φαίνεται πτοείται πρό τών 
830 βαθμιδών τής κλίμακος καί κρίνει 
περιττόν νά ίερουργή, άφού ίσως θεω
ρεί άδύνατον τήν μετάνοιαν ούδενός 
τών καταδίκων' πολύ όμως άμφιβάλλο- 
μεν αν θά έπραττε τό ίδιον, έάν άντί νά 
πληρώνεται κατά μήνα, έπληρώνετο κα
τά Κυριακήν μεθ' έκάστην άνοδον καί 
ιερουργίαν.

Αλλά τό άπανθρωπότερον όλων τών 
θεαμάτων αύτών είνε τό νοσοκομεϊον, 
ένα πανάθλιον, ρυπαρώτατον, σκωληκό- 
βρωτον, όζον, διώροφον σεσαθρωμένον 
οίκημα κολλημένον εις τό πλευράν ένόα 
τών προμαχώνων τού Αγίου Ανδρέου.

"Εχει άπό έΕ κλίνας εις έκαστον πά
τωμα, εις τάς τέσσαρας τών όποιων ψυ
χορραγούν ισάριθμοι φυμστιώντες.

Ωχροί καί άθλιοι ώς φάσματα σύρον
ται μετά τών ρυπαρωτάτων ρακών των 
ένθεν κάκεϊθεν, πτύουσι καί πτύονται 
μετά τών άλλων άσθενών καί ρυπαίνου- 
σι καί μολύνουσι τούς πάντας καί τά 
πάντα.

Οί κατόδικοι καταγγέλουν άπανθρώ- 
πους καταχρήσεις εις βάρος τού συσσι
τίου τών άσθενών καί πώς οί έπιστάται 
τό κλέπτουν άπό τούς έτοιμοθανάτους 
καί τό παρέχουν εις τούς ύγιεϊς άντί ο
λίγων κερμάτων.

Αλλά τί νά πρωτοπιστεύση κανείς 
μέσα άπό τό κορύφωμα έκείνο τής ά
θλιότητος, τό όποιον δημιουργεί τό έπί- 
σημον κρότος πρός αίσχος παντός άν- 
θρωπισμοϋ.

Τετρακόσιοι άνθρωποι πού οήπονται 
έν τη άργία έΕιδανικευόμενοι εις τό έγ
κλημα, όποιας καί πάσας ήδύναντο νά 
ποραγάγωσι καί νά έκτελέσουν χειροτε
χνικός έργασίας!

Δέν θά εϊπωμεν τίποτε νέσν τονίζον- 
τες τό ζήτημα τής έργασίας τών κατα
δίκων, δέν είνε μόνον όποχρέωσις άλλά 
καί συμφέρον τού χαύνου αύτοϋ Κρά

τους, τό όποιον δημιουργεί έγκληματίας 
καί τούς βυθίζει έπειτα εις τά βάθη φρε- 
άτων διά νά σαπίσουν, δαπανά διά τήν 
συντήρησίν των τόσα, όσα δέν θά έ- 
δαπάνα διά νά σώαη τόν άγροτικόν πλη
θυσμόν, άπό τής έπαισχόντου άθλιότη
τος τής άαφαλείας τού άγροϋ, τού δέν
δρου, τού άροτήρος βοός, ζήτημα όπερ, 
ώς θέλομεν ίδεϊ, είνε δημιουργικόν τής 
μεταναστεύσεως καί τής έρημώσεως τής 
χώρας καί ιδιαίτατα τής Πελοποννήσου.

Ν ΑΥΠΛΙΟΝ, 27 Ιουνίου. — Σήμερον 
ολίγον πρός τής άνατολής τού ή

λιου έγένετο ή καρατόμησις τών δρα
στών τής στυγερός δολοφονίας τού Κα- 
τσίχτη καί τού παιδός Βρετοϋ, Άσπιώ- 
τη, Σκλήρη καί Παπαρρήγα καί μετ' αύ- 
τούς δέ τών διαβοήτων ληστών Καράμ- 
πελα καί Τααπάρα.

Η ΑΠ Ο Μ Ο Ν Ω Σ ΙΣ  
ΤΩΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΘΕΝΤΩΝ

Από χθές τήν πρωίαν οί πέντε κατά- 
δικοι όπεμσνώθηοαν εις τά δωμάτια τών 
φυλοκών άνίου Ανδρέου καί Μιλτιάδου, 
όπου ό ίεοεύς έλαβε τήν έΕομολόγησίν 
των καί παραμείνας πλησίον των ένί- 
σχυε καί παρηγόρει αύτούς. Τήν αύτήν 
ώραν ό λόχος τού οπλοστασίου έστηνε 
τήν λαιμητόμον πρός δοκιμήν, εύρεθεί- 
σης δέ ταύτης έν καλή καταστάσει τήν 
αποσυνέθεσαν πάλιν ϊνα τήν στήσωσι τήν 
νύκτα.

Η Σ Υ ΡΡΟ Η  ΤΟΥ ΚΟ ΣΜ Ο Υ

Παρ' όλην τήν έχεμύθειαν τών άρχών 
ή εϊδησις τής καρατομήσεως τών κατα
δίκων τούτων διεδόθη άνά τήν πάλιν, ό 
δέ κόσμος άψηφών τήν κούρασιν καί τό 
Εενύχτι έαπευσε περί τήν χαραυγήν ν' 
άνέλθη πρός τήν κορυφήν τού ιστορικού 
Αλωνακίου καί παροκολουθήση τάς κα
ρατομήσεις.

Τής έπιπόνου ταύτης άνόδου δέν ύ- 
στέρησεν ούτε ό γυναικείος κόσμος, ό- 
στις άπό τής πρωινής ώρας ήρχισεν ά- 
νερχόμενος διά τής οπίσθιας οδού εις 
τό Παλαμήδιον.

Π ΑΡΑ  ΤΟ ΙΣ  ΕΤΟ ΙΜΟΘ ΑΝΑΤΟ ΙΣ

Περί τήν 3ην καί ήμίσειαν κατωρθώ- 
οαμεν μετά τίνος άλλου συναδέλφου νά 
είσέλθωμεν εις τά κρστητήρια τών έτοι- 
μοθανάτων. Πλησιάσαντες δέ αύτούς 
τόν ένα μετά τόν άλλον τούς ήρωτήσα- 
μεν έάν θέλωσι νά μας εί'πωσί τι.

ΤΟ ΤΡΑΓΟ ΥΔ Ι ΤΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ

Καί ό μέν Άσπιώτης εις τήν έρώτη- 
σίν μας άπαντά μέ τό έΕής τραγούδι:

Δέν μέ πτοεί ό θάνατος 
μάρτυρας πού πηγαίνω 

ας όψεται ό αίτιος
στή λαιμητόμο πού πεθαίνω 

Λ
Εφ όσον μέ πτοεί 

τό αίσχος τών πατρίδων 
έν άποδίδω ό δύστυχος 

Κεφαλλήνιά καί Κέρκυρα!
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Ό  Σκλήρης μέ ένά χαμόγελο ηλίθιο 
μάς λέγει, δίδων τό χέρι του.

— Τί τώρα τί υστέρα.
Ό  Πσπαρρήγας γελά σαρκαστικώς καί 

κρατών εις τό χέρι του ένα λεμόνι μάς 
λέγει!

— Τό έχω καί τό μυρίζομαι για νά μή 
λιποθυμήσω.

Έν τώ μετοΕύ ό Καράμπελας έπεμβαί- 
νων σοβαρώς προσθέτει:

• — Δικαίως κόβομαι.

ΠΡΟ  ΤΗΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜ ΟΥ

Περί τήν 4ην πρωινήν ώραν ό φρού
ραρχος τών φυλακών λοχαγός κ. Ευάγ
γελος Παγουριτζής άνοίγει τό κρατητή- 
ρια τών καταδίκων καί τούς καλεϊ νά έ- 
τοιμασθώσι.

Ό  Άσπιώτης έΕέρχεται συγκεκινημέ- 
νος, οί λοιποί έΕοκολουθοΰν νά είνε ά- 
πσθεϊς καί έν τώ μέσω κουστωδίας στρα
τιωτών, ζητοΰντες συγχώρησιν παρά τών 
λοιπών καταδίκων προσάγοντοι εις τό 
'Αλωνόκι.

— Ό  Θεός νά σάς συγχωρήση άκού- 
ονται φωναί άπό μέσα άπό τά κρατητήρια 
τών καταδίκων.

Κοθ' όδόν ό Άσπιώτης καλών τούς 
δημοσιογράφους λέγει:

— Δέν έχω ποράπονο ούτε άπό τήν δι
καιοσύνην ούτε άπό τόν Βασιλέα, ένα μό
νον παράπονο έχω άπό τόν άσπλαχνο καί 
άχάριστον Θεοτόκην, αύτός μέ φέρνει 
σήμερον γιά νά μέ κσψακεφαλιάσουν, νά 
αύτός, ένφ άν ήθελε μέ έσωζε' άλλά άς 
είνε, θά τό βρή άπό τόν Θεόν δστις τούς 
πάντας τιμωρεί.

'Επίσης καί ό παραπλεύρως αύτοΰ ί- 
στάμενος Καράμπελας μάς λέγει:

— Γράψε εις τήν έφημερίδα σου ότι άς 
κ όψεται ό Μοσχοϋλας ό βουλευτής 'Ολυμ

πίας.
Ή  φρουρά έχουσα έφ' όπλου λόγχην

όδηγεϊ τούς καταδίκους πρό τής λαιμη
τόμου, τού ίερέως ψάλλοντος τάς έπικη- 
δείους δεήσεις.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ι ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ

"Αμα τή άφίΕει τών καταδίκων καί τή 
παρατάΕει τών στρατιωτών ό γραμματεύς 
τής Εισαγγελίας τή έντολή τοΰ εϊσαγγε- 
λέως κ. Παπακωνσταντοπούλου άναγινώ- 
σκει τό διάταγμα τής καρατομήσεως 
πρώτον τού 'Ααπιώτη, δστις άπό του ι
κριώματος λέγει πρός τό πλήθος:

« Α  δ ε λ φ ο ί,
Ή  κοκή μου τύχη μέ φέρνει σήμερα 

στό λεπίδι τούτο αδίκως. Εγώ ούδόλως 
άνεμίχθην εις τό έγκλημα τού Κατσίχτη, 
ή άλήθεια είνε μόνον άτι τήν δολοφο
νίαν αύτήν τήν έγνώριζα, μάλιστα δέ ό 
Παπσρρήγας μοϋ είχε δώση 600 φρ. διά 
νά μήν τήν είπω εις ούδένα.

Ό  κ. είσαγγελεύς τόν διέκοψε καί 
τοΰ είπεν'

— Αύτά τά γνωρίζομεν' έχεις άλλο νά 
μάς εϊπης;

— Ούδέν, άπήντησεν ό Άσπιώτης, 
προσέθεσεν μόνον' Συχωράτέ με καί ό 
Θεός νά σάς συχωρέση.

Μετ' αύτό ή κεφαλή του καταβιβάζε- 
Ται πρός τό περιλαίμιον τής λαιμητόμου. 
Καί ένώ ό Άσπιώτης ήκούετο λέγων:

— Μνήαθητί μου Κύριε έν τή βασιλείς 
Σου».

Ό  δήμιος έσυρε τό σχοινίον καί ή κε
φαλή του κστέπεσεν.

Ο Σ Κ Λ Η Ρ Η Σ

Μετ' αύτόν ήλθεν ό Σκλήρης δστις 
μετά τήν καταδικοστικήν του άπόφσσιν 
είπε'

Δικαίως κόβουμαι. Σάς δίδω μόνον 
μίαν συμβουλήν νά άπέχετε άπό τάς κα
κός συνανοστροφάς διότι θά χαθήτε μιά

μέρα ώς έγώ σήμερα στά νειάτα μου καί 
στής λεβεντιαϊς μου. Τά δέοντα δέ στό 
ύπ' άριθ. 80 δωμάτιον.

Ό  δήμιος σύρει καί πάλιν τό σχοι
νίον καί άποκόπτεται καί τούτου ή κεφα
λή.

Ο Π ΑΠ ΑΡΡΗ ΓΑΣ

Ανέρχεται κατόπιν εις τήν λαιμητό
μον ό Παπαρρήγας, δστις μετά τήν κα- 
τοδικοστικήν άπάφοσιν μέ άΕιοθαύμα- 
στσν θάρρος λέγει:

— Έ να  πράγμα μέ λυπεί, τό δτι σείς 
νομίζετε δτι είχα άναμιχθή εις τήν δο
λοφονίαν τών φουρναρέων Πειραιώς' 
έγώ σάς λέγω μά τόν Άγ ιον  Θεόν, δτι 
ούτε κάν ιδέαν έχω περί τού έγκλήμα- 
τος αύτοΰ».

"Επειτα προοέφερε μίαν άνθοδέσμην 
εις τόν Εισαγγελέα κ. Παπακωνσταντό- 
πουλον.

ΟΙ ΔΥΟ  ΑΛΛΟΙ

Πίπτει τέλος καί ή κεφαλή τοΰ Πα- 
παρρήγα καί προσάγεται ό Καράμπελας 
δστις λέγει τά έΕής:

— Δικαίως κσραταμοΰμαι καί εύχομαι 
νά είμαι ό τελευταίος. Σάς ζητώ συγχώ- 
ρησιν.

Έπί τέλους προσήχθη εις τό ικρίωμα 
καί ό Τσαπάρας, δστις, άναγνωσθείσης 
τής κστοδικαστικής του άποφάσεως, λέ
γει:

— Άδ ικα  καρστομοϋμαι διότι έγκλη- 
μάτησα κατά λάθος. Έ να  παιδί έσκό- 
τιοσα καί τίποτε άλλο.

Άποκοπείσης τής κεφαλής καί τοΰ 
τελευταίου, τό έργον τής Δικαιοσύνης 
συνετελέαθη καί οί κεφαλαί τών τρομε
ρών καί άποισίων δολοφόνων καί λη
στών πορεδόθησσν εις τήν γραίαν τοΰ 
Παλαμηδίου πρός έντοφιασμόν.

Χαρακτηριστικό κτήριο της παληάς καλής έποχής τοΰ Ναυπλίου. Ή  στρατώνα. Σήμερα έχει μεταβληθή εις
Μουσείο.
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V I C T O R  A U B U R T I N
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Ελένης

Μετάφρασις · Διασκευή
Κ. A. ΚΥΡΟΥ

Τ Ο ΙΛ ΙΟ Ν  είχε γίνει στάχτη καί ό στόλος των 
'Ελλήνων έπλεε, μέ γεμάτα τά κατάλευκα 

πανιά, πρός τήν Δύσιν. Μόνον ένα άπό τά σκά
φη έΕεχώριζε, χάρις ατά μεγάλο κόκκινο πανί 
του' καί όλοι οί πολεμισταί τό παρακολουθούσαν 
άπό τά καράβια τους' γιατί ήταν ή ναϋς τού Με
νελάου, μέ τήν όποιαν έΕαναγύριζε «οϊκαδε» ή 
ώραία 'Ελένη, έπειτα άπό τόν μεγάλο Πόλεμο 
πού είχε γίνει έΕ αιτίας της.

τΗταν Εαπλωμένη ατά βασιλικά της μαΕιλά- 
ρια, έπάνω εις τό κατάστρωμα κι' έβλεπε, χωρίς 
καμμίαν ιδιαίτερη συγκίνησι, τήν δυστυχισμένη 
χώρα, όπου οί όνδρες τής Ελλάδος καί τής Α 
σίας έπετσοκόβοντο πρός χάριν της έπί έννέα 
χρόνια καί όπου τώρα έκάλυπτε τά πάντα ένας 
πυκνός σταχτοκίτρινος καπνός. Καί, όταν οί άετοί 
τής Τροίας έχάθηκαν εις τόν ορίζοντα, έπήρε 
άπό τήν κασετίνα της ένα μικρό χρυσό καθρέ

φτη καί άνοίγοντας τά χείλη της έκύτταΕε προ
σεκτικά τά δόντια της, πού ήσαν μικρά καί πυκνά, 
σάν τού σπάρου.

Αλλά ό Ζεύς είχε θυμώσει μέ τούς Έλλη
νας, γιά τήν σκληρότητα πού έδειΕαν στούς νικη
μένους' κι' έτσι έΕαπέλυσε τήν φοβερή έκείνη 
τρικυμία, πού διεσκόρπισε τόν στόλο τους. Ο 
Αγαμέμνων παρεσύρθη πρός τήν Κρήτην, ό Ό - 
δυσσεύς πρός τ' άνοικτά τής Μεσογείου καί οί 
άλλοι πέραν τής Δωδεκανήσου. Τό καράβι τού 
Μενελάου έμάζεψε τά κόκκινα πανιά του καί έ- 
κινδύνευσε έπί δύο ήμερόνυκτα, χορεύοντας στά 
άγρια κύματα, ως πού ή Ελένη έπεκαλέσθη τούς 
θεούς καί ύπεσχέθη, έάν γλυτώση, νά στήση ένα 
χρυσόν τρίποδα στόν πρώτο ναό πού θά συναν
τούσε. Καί, έπειδή οί θεοί άγαποϋσαν τήν Ελέ
νην, όπως άγαποϋσαν πάντα τό ώραϊον, ήσύχα- 
σαν άμέσως τά κύματα καί ή ναϋς έμπήκε καί 
άγκυροβόλησεν ήρεμα στόν λιμένα τής Κώ.

Εκεί, άπεβ,βάσθη άμέσως ή Ελένη κι έπή- 
γε κατ' εύθεϊαν σ' ένα χρυσοχόον, όπου παρήγ- 
γειλε ένα τρίδοπα χρυσόν, μέ πόδια όμοια πρός 
τά πόδια τής τίγρεως. Επί" τής κορυφής τού τρί
ποδος, όμως, θά ήταν κουλουριασμένο ένα φίδι, 
μέ τά μάτια άπό σμάραγδον. Ό  χρυσοχόος έκο- 
πίασε έπί κάμποσες έβδομάδες, κατά τήν διάρ
κειαν των όποιων τό καράβι τού Μενελάου έπε- 
ρίμενεν άναγκαστικώς εις τό λιμάνι. Καί, όταν 
έτελείωσεν ό τρίπους, τόν έπήγε ή ώραία Ελένη, 
μέ τά ίδια της τά χέρια, εις τόν ναόν τής Κώας 
Αφροδίτης' τόν έστησε πρό τού βωμού, έσήκω- 
σε ψηλά τό βλέμμα της πρός τό άγαλμα τής Θεός 
κι' έψιθύρισε.

— Φίλη! ...

ΕΠ ΕΡΑΣΑΝ  πέντ’ - έΕη αιώνες καί μίαν ώ- 
ρρίαν πρωίαν, ένώ ό ήνωμένος στόλος των Α 
θηναίων καί Κορινθίων έπλεε κατά τού βασιλέως 
τών Περσών, έστάθμευσε προσωρινώς εις τόν λι
μένα τής Κώ. Ή  νήσος ήταν έχθρική καί έπρεπε 
νά λεηλατηθή. έφ' ώ καί οί δύο άρχηγοί τού στό
λου έπήγαν κατ' εύθεϊαν στό ναό τής Αφροδίτης, 
γιά νά ίδοϋν τήν λείαν τους. Ο άρχηγός τών Κο- 
ρινθίων είδε πρώτος τόν τρίποδα τής Ελένης, 
τόν άρπαΕε περιχαρής καί είπε:

— Αύτό είναι ένα καλό κομμάτι! Τό κρατάω 
γιά μένα! . . .

— «Τί μας λές! ...*>, άπήντησεν ό Αθηναίος. 
«Δέν έχει νά κρατήσης τίποτε! . . . Εγώ είμαι ό 
άρχιστράτηγος' καί έγώ άποφασίζω γιά τή διανο
μή τής λείας!...

Αύτό, έννοεϊται, έγινε άφορμή φοβερού 
καυγά, ό όποιος έπεΕετάθη καί στά πληρώματα 
καί τούς στρατιώτες: Καί έτσι, άρχισε ό ναυτι
κός πόλεμος Αθηνών καί Κορίνθου, πού διεΕή- 
χθη έπί έπτά χρόνια εις τό Δωδεκανησιακόν πέ
λαγος. Οί λιμένες έπυρπολοϋντο, οί όνδρες έ- 
σκοτώνοντο καί τά παιδιά έρρίχνοντο στή θάλασ
σα, ώς άχρηστον είδος, ένώ οί γυναίκες έπω- 
λούντο ώς άνδράποδα στήν άγορά' καί όταν καμ- 
μιά άπ' αύτές έΕεφώνιζε τρομαγμένη ή έσωριά- 
ζετο στό χώμα άπό τήν κούρασιν, έδέχετο άμέ-
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σως μιά κονταριά στήν ράχι. . . και όλα αύτά έΕ 
αίτιας τοΰ τρίποδος τής Εανθής Ελένης. Γιατί 
τό κάθε τί, πού είχαν πιάσει τά λεπτά χέρια τής 
αιώνιας αύτής γυναίκας, έπρεπε νά δημιουργή 
έριδας καί πολέμους μεταΕϋ των ανθρώπων. . .

Στό τέλος, άντελήφθησαν τά δύο κράτη, ότι 
ό περίφημος τρίπους δέν ά£ι£ε ν’ άλληλοσκοτώ- 
νωνται οί ύπήκοοί τους καί νά καταΕοδεύωντίι 
σέ πολεμικές δαπάνες, κΓ έτσι, συνεφώνησαν ν' 
άναστείλουν τις έχθροπραΕίες καί νά έρωτήσουν 
τό Μαντεϊον των Δελφών, σέ ποιον θά πρέπη νά 
δοθή ό τρίπους. Πραγματικώς δέ, ή Πυθία τούς 
άπήντησε:

— Τώ σοφωτέρω! ...
Τώρα πλέον οί Έλληνες έβάλθηκαν νά 

βροΰν τόν σοφώτερον μεταΕύ τους, πού δέν ήταν, 
όμως, καί τόσον εύκολο’ διότι ύπήρχαν πάρα πολ
λοί σοφοί τήν έποχήν έκείνην καί ό καθένας έ- 
θεωροϋσε τόν έαυτόν του έΕίσου, τούλάχιστον, 
σπουδαίον μέ τούς άλλους. Αλλά, στό τέλος, 
συνεκροτήθη μία έπιτροπή, ή όποια μετά συζητή
σεις πολλών μηνών, άπεφάνθη, ότι ό σοφώτερος 
των Ελλήνων είναι ό Θαλής ό Μιλήσιος, εις τόν 
όποιον καί άρμόϋει ό τρίπους.

Μόλις, όμως, έκοινοποιήθη ή άπόφασις τής 
έπιτροπής, έκυκλοφόρησε σέ χιλιάδες άντιτύπων 
μία διατριβή ύπό τόν τίτλον «Θαλής ό Μιλήσιος - 
κοινός λογοκλόπος», διά τής όποιας άπεδεικνύε- 
το, ότι ό Θαλής είχεν άντιγράψει τό κυριώτερον 
σύγγραμμά του άπό έναν Ινδόν φιλόσοφον. Ή  
διατριβή ήταν συντεταγμένη, κατά τρόπον τόσω 
πειστικόν καί μέ τόσες παραπομπές καί άλλα ά- 
ποδεικτικά στοιχεία, ώστε ή Έπιτροπή έδειλίασε 
καί άνεθεώρησε τήν πρώτην της άπόφασιν. Αντί 
τοΰ Θαλή, έπρότεινε, τώρα, γιά τήν άπονομήν 
τοΰ τρίποδος, τόν φιλόσοφον Περίανδρον άπό 
τήν Κόρινθον. Εύθύς άμέσως, όμως, ό καθηγη
τής Βίας ό Πριηνεύς, άνήγγειλε στάς Αθήνας 
μίαν διάλεΕιν, ύπό τόν τίτλον «Τό μεγαλείτερον 
σκάνδαλον τοΰ αίώνος!», εις τήν όποιαν έλεγεν 
ότι θά είναι κυριολεκτικώς άνήκουστον νά δοθή 
εις τόν Περίανδρον ό χρυσούς τρίπους τής Ελέ
νης. Κατ' αύτόν, ό Περίανδρος ήταν ένας όπι- 
σθοδρομικός καί θρησκόληπτος φιλόσοφος, πού 
έστήριΕε τήν κοσμοθεωρία του έπί βάσεων, τις 
όποιες ή σύγχρονος Επιστήμη έγκατέλειψε, πρό 
πολλοϋ, ώς τελείως Εεπερασμένες καί άντιδρα- 
στικές. Παραδείγματος χόριν — έλεγε ό Βίας — ό 
κύριος αύτός έπιμένει άκόμη στήν έσφαλμένη 
ιδέαν, ότι ή Γή είναι δίσκος, ένώ τώρα πλέον εί
ναι πασίγνωστον ότι ή Γή έχει σχήμα έπιμήκους 
κυλίνδρου! . .

Ό  Περίανδρος άπήντησε μέ μίαν άντι - διά
λεΕιν, εις τήν όποιαν περιέλουε καταλλήλως τόν 
καθηγητήν Βίαν, ώς ένα άρριβίσταν, άναιδή καί 
άγράμματον' έπίσης δέ καί ό Θαλής έγραψε μίαν 
διατριβήν κατά των συκοφαντών του. Αλλά καί 
διάφοροι σοφοί άνεμίχθησαν εις τόν καυγάν, τρία 
Πανεπιστήμια προέβησαν εις έπίσημον πραγμα
τογνωμοσύνην' καί ή φοιτητιώσα νεολαία (οργά
νωσε λαμπαδηφορίας πρός τιμήν τών δημοφιλών 
καθηγητών καί συλλαλητήρια εις βάρος τών

άντιπαθητικών! . . .

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, ή ώραία Ελένη εύρίσκε- 
το άπό άμνημονεύτων χρόνων εις τά Ήλύσια 
Πεδία. Έκαθόταν έμπρός εις τόν καθρέφτη τής 
τουαλέττας της καί έγυάλιΕε τά νύχια της μέ 
πούδραν «ίβουάρ». Ό  Ερμής, πού έφλερτάριΕεν 
έκεϊνον τόν καιρό μαΕή της, έκάθησε στον κανα
πέ άπέναντι καί τήν ρώτησε:

— Πώς σοϋ φαίνεται κι αύτός ό καυγάς τών 
Ελλήνων σοφών γιά τόν τρίποδά σου;

Εκείνη άναστέναΕε έλαφρά μέ τήν σαγηνευ
τική φιλαρέσκεια, πού έτρέλλαινε τούς άνδρες. 
ΚΓ έπειτα είπε, κλείοντας νοσταλγικά τά μάτια 
της:

Πολλοί συμπαθητικοί, οί καϋμένοι... 'Αλλά 
- τί νά σοΰ πώ; Ή τα ν  άπείρως ώραιότερα στήν 
Τρωάδα, όταν έχυναν ποταμηδόν τό αίμα τους...
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
X ρ ή σ ι c κ α τ ά χ  
καί έξάρτηοις έξ

(Συνέχεια έκ τοϋ Προηγουμένου)

Πρό τινων έτών, ύπό τής ’Αμερι
κανικής ’Αστυνομίας, άνευρέθη έντός 
αύτοκινήτου, είδικώς διεσκευασμένου 
ποσότης 120 κιλών ήρωΐνης —ποσό- 
της άρκετή διά νά κάλυψη τάς άνάγ- 
κας τών ’Αμερικανών ναρκομανών έπί 
ένα μήνα. Τό αυτοκίνητο'/ αύτό ά- 
νήκεν εις μίαν όμάδα τοιούτων αυτο
κινήτων τά όποια άπεστέλλοντο άπό 
τήν Γαλλίαν είς τάς HJI Α . εμφορτα 
ναρκωτικών καί έπεστρέφοντο διά νά 
φορτωθούν έκ νέου μέ ναρκωτικά.

Ή λαθρεμπορική αύτή έπιχείρη- 
σις θεωρείται ώς ή μεγαλυτέρα με
ταξύ τών Ιτών 1960—1970 καί ή δ- 
ποία έπέφερε μεγάλα κέρδη είς τούς 
λαθρέμπορους.

Ή άνακάλυψις τών ναρκωτικών 
είς τοιαύτας περιπτώσεις, ώς είναι 
φυσικόν, είναι πολύ δύσκολος. Ό  ’Α
στυνομικός ή ό Τελωνειακός πρέπει 
νά βοηθήται ύπό είδικώς έκπαιδευ- 
μένων σκύλων. Είς άρκετάς χώρας, 
ώς ή Σουηδία, τό ’Ισραήλ, τό Ηνω
μέναν Βασίλειον, ή Γερμανία, ή Η 
νωμένη ’Αραβική Δημοκρατία καί αί 
Η.ΠΑ. χρησιμοποιούν σκύλους διά 
τήν άνίχνευσιν ναρκωτικών. Τά σκυ
λιά Ιχουν, ώς γνωστόν, μεγάλος δυ
νατότητας άνευρέσεως τών ναρκωτι
κών, δπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται 
ταΰτα.

Είς άλλας περιπτώσεις, άνευρέθη- 
σαν ναρκωτικά έντός τών σολοδερμά
των, έντός τών βαλιτζών, είς τάς ό
ποιας είχον κατασκευάσει δύο βάσεις. 
Μεταξύ τών δύο τούτων βάσεων άπε- 
κρύβησαν τά ναρκωτικά. “Αλλος τρό
πος είναι ή άποστολή τών ναρκωτι
κών διά τού ταχυδρομείου, συσκευα
σμένων είς δέμα, τό όποιον δέν προ- 
καλεΐ τήν προσοχήν τού υπαλλήλου

ΗΛΙ Α Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
“Αστυνομικού Δ/ντοΟ Β'

καί διά τό όποιον δηλοΰται δτι πε
ριέχει άλλα είδη.

Μικρά δοχεία κονσερβών περιλαμ
βάνονται μεταξύ τών μέσων άποκρύ- 
ψεως τών ναρκωτικών. Τπάρχουν 
δύο δυνατοί τρόποι χρησιμοποιήσεως 
τούτων: '0  είς συνίσταται είς τό άνοι
γμα τού δοχείου, είς τό άνω μέρος, 
ταποθετήσεως έντός αύτοΰ τών ναρ
κωτικών καί έν συνεχεία έπανασυγ- 
κόλλησις τούτου. Ή εργασία αύτή 
γίνεται κατά τρόπον τοιοΰτον,, ώστε 
νά μή φαίνεται ή γενομένη μεταβο
λή.

'Η δευτέρα περίπτωσις συνίσταται 
είς τό άνοιγμα πλευρικής όπής, είς 
τό σημείον δπου είναι τοποθετημένη 
ή έτικέττα άφοΰ βεβαίως άφαιρεθή 
αδτη. Τίθεται τό ναρκωτικόν καί εί- 
τα συγκολλάται έκ νέου καί τίθεται 
ή έτικέττα. Τίθεται καί όλίγον ύγρόν 
διά νά φαίνεται δτι περιέχει τό ύλι- 
κόν δπερ άναγράφεται. ’Επίσης λαμ- 
βάνεται πρόνοια, ώστε τό βάρος τού 
δοχείου νά είναι τό ίδιον μετά τών 
άλλων πού περιέχουν τό πραγματι
κόν υλικόν. Ή μέθοδος αύτή έχρησι- 
μαποιείτα ύπό τών λαθρεμπόρων είς 
τήν 'Ισπανίαν, οί όποιοι άπέστελλον 
ήρωίνην είς τάς Η JI Α . έντός μικρών 
μεταλλικών δοχείων.

Δέν είναι δυνατόν νά έκθέσωμεν 
δλας τάς περιπτώσεις άποκρύψεως 

"τών ναρκωτικών. ’Εκείνο τό όποιον 
πρέπει νά συναγάγωμεν άπό τήν πα
ρούσαν ένδεικτικήν σκιαγράφησιν, 
είναι δτι οί λαθρέμποροι δέν στερούν
ται φαντασίας καί ικανότητας διά νά 
έξεύρουν νέας μεθόδους άποκρύψεως 
τών ναρκωτικών, άλλά καί ούτε προ- 
τίθενται νά διακόψουν τό· έργον των, 
έπειδή ή ’Αστυνομία προβάλλει προ
σκόμματα καί δτι σπουδαίως συντελεί

p n OIC 
αυτών

είς τήν άνακάλυψιν τών ναρκωτικών 
ή συνεργασία μεταξύ τών ’Αστυνομι
κών καί Τελωνειακών ’Αρχών. Ή  
συνεργασία αύτή δέν πρέπει νά πε
ριορίζεται έπί έθνικσΰ έπιπέδου, άλ
λά νά έπεκτείνεται έπί διεθνούς έπι
πέδου, ώστε νά δυνηθώμεν νά άνα- 
χαιτίσωμεν άπστελεσματικώς αύτοϋ 
τού είδους τούς έγκληματίας, οί ό
ποιοι διαβιβρώσκουν λίαν έπικινδύ- 
νως τά θεμέλια τής κοινωνίας.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1961 
(SINGLE CONVENTION 
ON NARCOTIC DRUGS 
1961)

Κατωτέρω θά παραθέσωμεν τάς 
διατάξεις τής ένιαίας Συμβάσεως έπί 
τών ναρκωτικών φαρμάκων, διά νά 
λάβουν οί άναγνώσται μίαν σαφή ιδέ
αν τού μηχανισμού έλέγχου τών ναρ
κωτικών φαρμάκων.

1. 'Ως άνεφέραμεν είς τάς προη- 
γουμένας δημοσιεύσεις έπί τού άντι- 
κειμένου τούτου, ή πρώτη κίνησις 
διά τόν περιορισμόν τής χρήσεως τών 
ναρκωτικών φαρμάκων ήρχισεν άπό 
τό έτος 1906 είς Σαγκάην.

Είς τόν Καταστατικόν Χάρτην τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών προβλέπονται διά
φορα όργανα πρός έκπλήρωσιν τής 
αποστολής τού δργανισμοΰ αύτοΰ. Με
ταξύ τών όργάνων περιλαμβάνονται 
καί τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν 
Συμβούλιον (Econom ic and Social 
C o u n c il) .

Τό Οικονομικόν καί Κοινωνικόν
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Συμβούλων διά της ύπ’ άριθ. 689 ά- 
ποφάσεώς του, τής 28 Ιουλίου 1958, 
άπε φάσισε, συμφώνως προς τό άριθρον 
62 παράγραφος 4 του Χάρτου των 
Ηνωμένων Εθνών καί συμφώνως μέ 
τάς διατάξεις τής ύπ’ Αριθμόν 366 
άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσε- 
ως τής 3 Δεκεμβρίου 1949, νά συγ- 

1 καλέση Αντιπροσωπευτικήν διάσκε- 
ψιν πρός τόν σκοπόν τής υίοθετήσεως 
μιας ένιαίας συμβάσεως διά τά ναρ
κωτικά φάριμακα, ί'να άντικαταστα- 
θούν δΓ ένός άπλοΰ δργάνου at πολυ
πληθείς συμβάσεις καί συμφωνίαι εις 
τον τομέα αυτόν, νά έλαττωθή δ άρι- 
θμδς τών δργάνων των διεθνών συμ
βάσεων, αΐτινες άπησχολούντο άπο- 
κλειστικώς μέ τόν έλεγχον τών ναρ
κωτικών φαρμάκων, καί νά καθορί
σουν τάς άναγκαίας διατάξεις, έπί 
διεθνούς έπιπέδου, διά τόν έλεγχον 
τής παραγωγής τών πρώτων ύλών 
άπό τάς όποιας παράγονται τά ναρ
κωτικά φάρμακα.

2. Ή περί ής ό λόγος διάσκεψις 
τών Ηνωμένων ’Εθνών διά τήν υίο- 
θέτησιν ένιαίας Συμβάσεως έπί τών 
Ναρκωτικών φαρμάκων έπραγματο- 
ποιήθη εις τό μέγαρον τών 'Ηνωμέ
νων Εθνών (Ήνωμ. Πολιτείας ’Αμε
ρικής) , άπό 24 ’Ιανουάριου μέχρι 25 
Μαρτίου 1961.

3. Εις τήν συνδιάσκεψιν συμμετεί- 
χον δΓ άντιπροσώπων 73 χώραι. Με
ταξύ αύτών περιελαμβάνετο καί ή 
Ελλάς. Πλέον αύτών καί έτεροι διε
θνείς όργανισμοί έλαβον μέρος είς 
τήν συνδιάσκεψιν.

4. ’Αποτέλεσμα τής συνδιασκέψε- 
ως ταύτης ύπήρξεν ή Αποδοχή καί τό 
άνοιγμα πρός ύπογραφήν τής ένιαίας 
Συμβάσεως έπί τών Ναρκωτικών 
Φαρμάκων, ή όποια φέρει τόν τίτλον 
Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961». ’Επί πλέον, ή Συνδιά- 
σκεψις υιοθέτησε καί πέντε άποφά- 
σεις προσαρτωμένας εις τήν Σύμβα- 
σιν αυτήν.

5. Ή Σύμβασις είναι γραμμένη είς 
τάς πέντε έπισήμους γλώσσας τού 
ΟΗΕ, ήτοι είς τήν Κινεζικήν, ’Αγ
γλικήν, Γαλλικήν, Ρωσικήν καί 'Ι
σπανικήν. "Εκαστον κείμενον είναι 
έξ ίσου αύθεντικόν καί τό άρχικόν 
είναι κατατεθειμένον είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τού Ο.Η.Έ.

6Τ ’Α π ο φ ά σ ε ι ς .  Αί πέντε 
άποφάσεις τάς όποιας υίοθέτησεν ή 
Συνδιάσκεψις τών Αντιπροσώπων τών 
Ηνωμένων ’Εθνών δμού μετά τής 
Single Convention έχουν ώς κατωτέ-

Άπόφασις ύπ’ άριθ1. I. Τ ε χ ν ι 
κ ή  β ο ή θ ε ι α  έ π ί  τ ώ ν  
ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  φ α ρ μ ά 
κ ων .

'Η Συνδιάσκεψις, χαιρετίζουσα 
τήν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως λη- 
φθείσαν ύπ’ άριθ. 1395 άπάφασιν λή- 
ψεως ειδικών μέτρων διά τήν παρο
χήν τεχνικής βοήθειας είς τόν τομέα 
τού έλέγχσυ τών ναρκωτικών φαρμά
κων.

Α α μ β ά ν ο υ σ α  ύπ’ δψιν δτι 
τά Ηνωμένα ’Έθνη καί τά ειδικευ
μένα όργανα, Ασχολούμενα μέ τά ναρ
κωτικά φάρμακα, έχουν ήδη έξασφα- 
λίσει μίαν περιωρισμένην βοήθειαν 
κάτω άπό τό έκτεταμένον πρόγραμ
μα τεχνικής βοήθειας καί έντός τών 
κανονικών αύτών προγραμμάτων.

Έκτιμώσα έπίσης τήν συνεργα
σίαν τής Ίντερπόλ (International 
Criminal Police Organization (Itner- 
pol) είς τήν έφαρμογήν τών προ
γραμμάτων τής τεχνικής βοήθειας, 
έ κ φ ρ ά ζ ε ι τήν έλπίδα δτι έ- 
παρκείς πηγαί θά καταστούν διαθέ
σιμοι διά νά παρασχεθή βοήθεια είς 
τόν άγώνα έναντίον τών ναρκωτικών 
φαρμάκων, είς έκείνας τάς χώρας αί 
δποιαι έπιθυμούν καί ζητούν τοιαύ- 
την, καί ιδιαιτέρως ύπό μορφήν ειδι
κών συμβούλων καί έκπαιδεύσεως 
περιλαμβανομένων έκπαιδευτικών ματ 
θημάτων διά τούς Κρατικούς ύπαλ- 
λήλους.

Άπόφασις ύπ’ άριθ. II. θ ε ρ α 
π ε ί α  τ ώ ν  ν α ρ κ ο μ α ν ώ ν .

Ή Συνδιάσκεψις, έχουσα ύπ’ δψιν 
τάς διατάξεις τού άρθρου 38 τής Δια- 
σκέψεως άφορώσας είς τήν θεραπείαν 
καί τήν άποκατάστασιν τών ναρκο
μανών.

1. Διακηρύσσει δτι μία άπό τάς 
πλέον άποτελεσματικάς μεθόδους θε
ραπείας τών ναρκομανών είναι ή τοι- 
αύτη έν νοσοκομε ίψ, δπου δ ναρκο
μανής θά εύρίσκεται μακράν τού συ
νήθους περιβάλλοντος τών ναρκομα
νών.

2. Ποοσκαλεΐ έπειγόντως τά Κρά
τη - Μέλη τά όποια Αντιμετωπίζουν 
σοβαρόν πρόβλημα ναρκομανών, Αλ
λά έχουν καί τάς οίκονομικάς δυνα
τότητας νά πράξουν οϋτω, νά δημι
ουργήσουν τοιαύτα ιδρύματα.

Άπόφασις ύπ’ άριθ. III. Λ α θ ρ έ 
μ π ο ρ ο ι .

Ή συνδιάσκεψις,
1. Προκαλεί τήν προσοχήν έπί τής

σημασίας τών τεχνικών πληροφοριών 
άφορωσών είς τούς διεθνείς Λαθρεμ- 
πόρους αί όποίαι τηρούνται σήμερον 
ύπό τού ’Οργανισμού Διεθνούς Έγ- 
κληματολογική ς ’Αστυνομίας (IN
TERPOL).

2. Συνιστά δπως τά άρχεία ταύτα 
συμπληρωθούν δσον τό δυνατόν ταχύ- 
τερον ύπό δλων τών μελών καί νά 
χρησιμοποιούνται εύρύτερα διά τήν 
περιγραφήν τών Λαθρεμπόρων ύπό 
τής INTERPOL, δσάκις παρίστα- 
ται τοιαύτη Ανάγκη.

Άπόφασις ύπ’ άριθ. IV. Σ υ μ μ ε 
τ ο χ ή  ε ί ς  τ ή ν  έ π ι τ ρ ο -  
π ή ν  έ π ί  τ ώ ν  Ν α ρ κ ω 
τ ι κ ώ ν  φ α ρ μ ά κ ω ν .

Ή Συνδιάσκεψις, προσκαλεί τό Οι
κονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλι- 
ον νά έξετάση κατά τήν 32αν σύνο
δον τό θέμα τής αύξήσεως τών μελών 
τής έπιτραπής έπί τών Ναρκωτικών 
φαρμάκων έντός τού πλαισίου τών δ- 
ρων τής Συμβάσεως καί έν δψει τών 
έκφρασθεισών Απόψεων έπί τού θέμα
τος τούτου είς τήν παρούσαν Συνδιά- 
σκεψιν.

Άπόφασις ύπ’ άριθ. V. Δ ι ε θ ν ή ς  
Μ η χ α ν ι σ μ ό ς  Ε λ έ γ χ ο υ .

'Η Συνδιάσκεψις, λαμβάνουσα ύπ’ 
δψιν τήν σημασίαν τής διευκολύνσε- 
ως τής μεταβατικής διευθετήσεως 
τών θεμάτων τά όποια προβλέπονται 
έν άρθρψ 45 τής Ένιαίας Συμβάσεως 
έπί τών Ναρκωτικών φαρμάκων, 
1961, προσκαλεί τό Οικονομικόν καί 
Κοινωνικόν Συμβούλων νά έξασφαλί- 
σουν τήν ταχείαν καί δμαλήν άπλο- 
ποίησιν τού διεθνούς έλέγχου τών 
Ναρκωτικών.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΓΜΒΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 

1961.
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Τά Μέλη, ένδιαφερόμενα διά τήν 
ύγείαν καί τήν εύημερίαν τής άνθρω- 
πότητος,

Άνατνωρίζοντα δτι ή ’Ιατρική 
χρήσις τών ναρκωτικών φαρμάκων 
έξακολουθεΐ νά είναι Απαραίτητος διά 
τήν άνακούφισιν τών πασχόντων άπό 
τούς πόνους καί δτι πρέπει νά λη- 
φθοΰν έπαρκή μέτρα διά νά έξασφα- 
λισθή ή διάθεσις τών ναρκωτικών 
μόνον δΓ αύτούς τούς σκοπούς, 

Άναγνωρίζοντα δτι ή έξάρτησις 
άπό τά ναρκωτικά φάρμακα άποτε-
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Τός ηρωΤνάς ώρας της 9.9.74, εις τήν αίθουσαν τελε
τών τοϋ Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεα·/, έλαβε χώραν 
σεμνή τελετή έπί τη άποχωρήσει έκ τής 'Υπηρεσίας τοϋ 
'Αρχηγού Άστυν. Πόλεων κ. Σπ. Μιχελή καί τη άναλή- 
ψει τής ήγεσίας τού Σώματος υπό τού νέου κ. Βασιλείου 
ΤΖαβέλλα. Εις τήν τελετήν παρέστησαν πολυάριθμοι όΕιω- 
ματικοί τής 'Αστυνομίας, διοινητί'κοί ύπάλληλοι καί έκπρό- 
σωποι τού Αθηναϊκού Τύπου. Έν αρχή ώμίλησεν ό 6περ- 
χόμενος 'Αρχηγός κ. Μιχελής, ό όποίος καταφανώς συγ- 
κεκινημένος είπε τό έξης:

Κύριοι,

Ή  σημερινή ήμέρα είναι 8ι’ Εμέ Εξόχως σημαντική, διότι 
Επισφραγίζει τό τέρμα μιΑς μακρΑς περιόδου Ενεργού δράσεώς 
μου εις τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Καί τό γεγονός τούτο μο0 προκαλεϊ αισθήματα ιδιαιτέρας 
χαρΑς, άλλ’ έν ταύτφ καί τοιαύτα βαθύτατης συγκινήσεως. Τά 
μέν πρώτα Εδράζονται είς τήν σκέψιν, ότι είχον τήν τύχην 
καί τήν Εξαιρετικήν τιμήν νά Ανέλθω εύδοκίμως δλας τάς 
βαθμίδας τής ιεραρχίας τοϋ Σώματος καί νά φθάσω είς τήν 
κορυφήν τής βαθμολογικής πυραμίδος του, έν τή πεποιθήσει 
δτι έξεπλήρωσα, δσον αί δυνάμεις μου τό Επέτρεπον, τάς πρδς 
Αύτό καί τήν Πατρίδα υποχρεώσεις μου, χωρίς προκαταλήψεις 
καί πνεύμα ιδιοτέλειας, τά δέ δεύτερα έκπηγάζουν Εκ τού 
πόνου, δστις μέ συνέχει, λόγφ τού συντελουμένου Αποχωρισμού 
μας καί τής διακοπής, τής σφυρηλατηθείσης Επί μίαν σχε
δόν τριακονταπενταετίαν, Αρραγούς καί καρποφόρου συνεργα
σίας μας.

Κύριοι. Δέν είναι τής παρούσης στιγμής νά προβώ είς 
Απολογισμόν τού έργου μου, ίδίφ κατά τόν χρόνον, μικρόν Αλ
λωστε, τής Αρχηγίας μου. Ή  πολιτεία μου καί ή δραστη- 
ριότης μου Εν τψ Σώματι θά κριθούν Από τούς διαδόχους μου 
καί κυρίως Από δλους τούς Αξιωματικούς καί κατωτέρους ’Α
στυνομικούς, οΐτινες καί ύπήρξαν, κατά περιόδους, οί πολύτι
μοι καί- Αγαπητοί συνεργάται μου. θά  κριθούν Ακόμη Από τούς 
πολίτας, οΐτινες συνθέτουν τήν κοινωνίαν τών ’Αθηνών καί 
τού Πειραιώς, δπου κυρίως ήσκησα τά καθήκοντά μου καί έναντι 
τών όποιων πρασεπάθησα νά είμαι πάντοτε δίκαιος, Αντικειμε
νικός καί νά παρέσχω Αμέριστον τήν Αγάπην μου.

Παρά ταύτα, Απερχόμενος τού Ενδόξου Σώματος τής ’Α
στυνομίας Πόλεων καί Αποχοριζόμενος τούς προσφιλείς καί 
Αξίους συνεργάτας μου, δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω, δτι καθ’ 
δλην τήν σταδιοδρομίαν μου είχα ώς δδηγόν καί γνώμονα δλων 
τών Ενεργειών μου τήν βαθεΐαν προαήλωσιν πρός τό Εθνικόν 
καθήκον, τήν δικαίαν καί έν πολλοΐς Επιεική κρίσιν πρός πάν- 
τας τούς ύφισταμένους μου, τόν σεβασμόν πρός τούς προϊστα
μένους μου καί τήν Αγάπην πρός τούς πολίτας.

Κύριοι. Γνωρίζετε δλοι τά τελευταία δραματικά διά τό 
Έθνος γεγονότα καί είμαι βέβαιος δτι άντιλαμβάνεσθε τήν 
κρισιμότητα τών περιστάσεων. Ή  πατρίς σημαίνει Συναγερ
μόν. Ή  Κυβέρνησις ’Εθνικής Ένότητος, ή δποία άνέλαβε, μέ 
τήν αυγκατάθεσιν τών ’Ενόπλων μας Δυνάμεων καί τήν συμ- 
παράστασιν τού Ελληνικού Λαού, τήν άντιμετώπισιν τού 6α-

ρυτάτου ’Εθνικού έργου, έχει Ανάγκην τής καθολικής καί άνε- 
πιφυλάκτου συμπαραοτάσεώς σας.

Δώσατε την μέ ύψηλοφροσύνην καί αύταπάρνησιν. ’Απο
δείξατε, διά μίαν είσέτι φοράν, δτι οί Εκλεκτοί τού Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων Ανήκουν πάντοτε είς τό "Εθνος καί 
ύπηρετούν Αταλαντεύτως μόνον τόν Ελληνικόν Λαόν.

’Απευθυνόμενος πρός Υμάς καί δι’ ύμών πρός Απαντας 
τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους ’Αστυνομικούς, προτού πε
ρατώσω τήν Αποχαιρετιστήριον δμιλίαν μου, θά ήθελα νά σάς 
υπενθυμίσω μίαν άπλήν, Αλλά μεγίστης σπουδαιότητος, Αλή
θειαν. Ή  Ανυπόκριτος καί Ανιδιοτελής Αγάπη Απάντων τών 
μελών τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων πρός τούς πολί
τας καί ή έκδήλωσις έναντι αύτών τού Απαιτουμένου σεβα
σμού Αποτελούν Ακαταμάχητα δπλα καί συμβάλλουν Αποτελε- 
σματικώς είς τήν Επιτυχή Εκτέλεσιν τών δυσχερών καθηκόντων 
των.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι ’Αστυνομικοί. ΆγαπΑτε γεν- 
ναιοφρόνως τόν "Ελληνα πολίτην, καί Εστέ βέβαιοι, δτι τοι
ουτοτρόπως καί τό Ατομόν σας τιμάτε καί τό Σώμα Ανυψώνετε 
καί τήν Πατρίδα ύπηρετεΐτε.

Είς τόν κατά πάντα Αξιόν, τόν διακεκριμένου καί λίαν 
Αγαπητόν διάδοχόν μου, μίαν καί μόνην εύχήν Εκφράζω:

Επιτυχίαν είς τό έργον του, έπ’ Αγαθφ τού Σώματος καί 
τής Πατρίδος. Είς δλους δέ τούς ’Αξιωματικούς καί κατωτέ
ρους Αστυνομικούς, μαζί μέ τάς εύχαριστίας μου, διά τήν έκ 
μέρους των παρασχεθεΐααν συνδρομήν, κατά τήν μακράν συνερ
γασίαν μας, εύχομαι δλοψύχως ύγείαν, και πρόοδον Ατομικήν 
τε καί οικογενειακήν.

ΣΑς εύχαριστώ.

Έν συνεχεία τόν λόγον έλαβεν ό νέος 'Αρχηγός κ. 
Βοσίλειος ΤΖαβέλλας, όστις είπε χαρακτηριστικής:

Κε ’Αρχηγέ,

Κύριοι,

Ή  παρούσα στιγμή, καθ' ήν έπιαήμως Αναλαμβάνω τά νέα 
μου καθήκοντα, ώς ’Αρχηγού τού Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, 
είναι προδήλως καί Αναμφιβόλως ή πλέον σημαντική έν τή 
μακρψ Επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Καί είναι φυσικόν 
καί Ανθρώπινον νά διακατέχωμαι Από αισθήματα χαράς καί 
Εντόνου συγκινήσεως, διότι τδ γεγονός τούτο, πέραν τής έπι- 
βραβεύσεως μιΑς διαρκούς καί Ακαμάτου προσπάθειας, Απο
τελεί καί τήν έκπλήρωσιν τού δράματος μιΑς εύγενούς φιλοδο
ξίας μου. θά  έδικαιοόμην, κατ’ Ακολουθίαν τών Ανωτέρω, νά 
αίσθάνωμαι εύτυχής, Εάν δέν έκυριαρχούμην Από τήν βαθεΐαν 
συναίσθησιν τής βαρυτάτης εύθύνης, ήν Επωμίζομαι καί ήτις, 
ύπδ τάς δντως κρίσιμους Έθνικάς περιστάσεις, ώς εΰστόχως 
τάς έχαρακτήρισε, πρό δλίγου, δ Αξιος καί σεβαστός προκά- 
τοχός μου, καθίσταται δυσβάστακτος.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ύποχρεοΰμαι νά παρα
μερίσω τά προσωπικά μου αισθήματα καί νά Αντιμετωπίσω μό-



'Επάνω: Φυτόν 'Ινδικής Καννάβεως.
'Εκ του αρχείου τής Υ.Γ.Α. Εις τήν α
πέναντι σελίδα: 'Επάνω φύλλα κόκας

καί κάτω δισκία μορφίνης.

λεϊ Ινα μεγάλο κακόν διά τά άτομα 
καί οικονομικόν καί κοινωνικόν κίν
δυνον διά τήν άνθρωπότητα,

Έχοντα έπίγνωσιν τής ύποχρεώ- 
σεώς των νά προλάβουν καί κατα- 
στείλουν τό κακόν αυτό,

θεωροΰντα δτι τά άποτελεσματικά 
μέτρα έναντίον τής καταχρήσεως των 
ναρκωτικών φαρμάκων άπαιτοΰν συν
τονισμένων καί παγκόσμιον δράσιν, 

Έκτιμώντα δτι μία παγκόσμιος 
δράσις άπαιτεΐ διεθνή συνεργασίαν, 
κατευθυνομένην άπό τάς ιδίας άρχάς, 
καί άποσκοποΰσα είς κοινόν άντικει- 
μενικόν σκοπόν,

Άναγνωρίζοντα τήν άρμοδιάτητα 
τών Ηνωμένων ’Εθνών έπί τοΰ πε
δίου τοΰ έλέγχου τών ναρκωτικών, 
καί έπιθυμοΰντα δπως τά ένδιαφερό- 
μενα διεθνή όργανα εύρίσκονται έν-

τός τοϋ πλαισίου τοΰ δργανισμοΰ αυ
τού,

Έπιθυμοΰντα νά συνάψουν μίαν 
γενικώς άποδεκτήν διεθνή Σΰμβασιν, 
άντικαθιστώσαν τάς ύπαρχούσας τοι- 
αύτας έπί τών ναρκωτικών φαρμά
κων, περιορίζουσαν τήν χρήσιν τών 
τοιούτων φαρμάκων μόνον δι’ Ιατρι
κούς καί έπιστημονικούς σκοπούς καί 
έξασφαλίζουσαν συνεχή διεθνή συνερ
γασίαν καί έλεγχον διά τήν έπίτευ- 
ξιν τών σκοπών τούτων,

Διά τοΰ παρόντος συνομολογούν τά 
κάτωθι:

"Αρθρον 1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Εκτός τών περιπτώσεων, καθ’ άς 
ρητώς άναφέρεται ή δπου ή πλο
κή ή ή συνάφεια άλλως έπιβάλλει, 
οί άκόλουθοι δρισμοί δέον νά έ- 
φαρμόζωνται καθ’ δλην τήν Σύμ- 
βασιν:

α. «Γραφεΐον». Νοείται τό Διεθνές 
γραφεΐον Έλέγχου Ναρκωτικών, 

β. «Κάνναβις». Νοούνται αί άνθισμέ- 
ναι ή καρπισμέναι κορυφαί τοΰ 
φυτοΰ τής καννάβεως (έξαιρου- 
μένων τών σπόρων καί τών φύλ
λων δταν δέν συνοδεύωνται άπό 
τάς κορυφάς), άπό τάς όποίας ή 
ρητίνη δέν έχει έξαχθή, ύφ’ οί- 
ανδήποτε όναμασίαν καί άν έμ- 
φανίζεται αδτη.

γ. «Φυτόν» τής καννάβεως. Νοείται 
κάθε φυτόν τοΰ γένους τής καν
νάβεως.

δ. «Ρητίνη» τής καννάβεως. Νοεί
ται ή κεχωρισμένη ρητίνη, άκα- 
τέργαστος ή καπειργασμένη, 
λαμβανομένη άπό τό φυτόν τής 
καννάβεως.

ε. «Θάμνος» τής κόικας. Νοείται τό 
φυτόν τοΰ γένους «έρυθρόξυ- 
λον».

στ. «Φύλλον τής κόκας». Νοείται τό 
φύλλον τοΰ θάμνου τής κόκας, 
έκτός τών φύλλων έκείνων άπό 
τά όποια ή κοκαΐνη καί κάθε 
άλλον άλκαλικόν έχει έξαχθή. 

ζ. «Επιτροπή». Νοείται ή Επιτρο
πή έπί τών ναρκωτικών φαρμά
κων τοΰ Συμβουλίου, 

η. «Συμβούλιον». Νοείται τό Οικο
νομικόν καί Κοινωνικόν Συμ
βούλιον τών Ηνωμένων Εθνών, 

θ. «Καλλιέργεια». Νοείται ή καλ
λιέργεια τής όπιοφόρου παπα
ρούνας, τοΰ θάμνου τής κόκας 
καί τοΰ φυτοΰ τής καννάβεως. 

ι. «Ναρκωτικόν». Νοείται κάθε ού-

σία άναγραφομένη είς τούς πίνα
κας I καί IV είτε φυσική είτε 
συνθετική είναι αυτή.

κ. «Γενική Συνέλευσις». Νοείται ή 
Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμέ
νων Εθνών.

λ. «Λαθρεμπορίαν». Νοείται ή καλ
λιέργεια ή τό έμπόριον τών φαρ
μάκων παρά τάς διατάξεις τής 
ιπαρούσης Συμβάσεως.

μ. «Εισαγωγή καί έξαγωγή». Νο
ούνται, ύπό τάς άντιστοίχους 
αότών έννοιας, ή φυσική μετα- 
κίνησις τών φαρμάκων άπό μίαν 
χώραν είς έτέραν τοιαύτην, ή 
άπό μίαν περιοχήν είς έτέραν 
τοιαύτην τής αυτής χώρας.

V. «Βιαμηχανοποίησις». Νοοΰνται 
άπασαι αί διαδικασίαι, ούχί ή 
παραγωγή, διά τών όποιων τά 
φάρμακα δύνανται νά ληφθοΰν 
καί αί όποΐαι περιλαμβάνουν 
τήν έπεξεργασίαν ώς καί τήν με
τατροπήν ένός φαρμάκου είς έ
τερον τοιοΰτον.

ξ. «Φαρμακευτικόν δπιον». Είναι τό 
όπιον τό όποιον έχει ύποστή τήν 
άναγκαίαν διαδικασίαν διά νά 
χρησιμοποιηθή διά φαρμακευτι
κούς σκοπούς.

ο. «’Όπιον». Είναι δ πεπηγμένος 
χυμός τής όπιοφόρου παπαρού
νας (ύπνοφόρου μήκωνος) .

π. «’Οπιοφόρος παπαρούνα» (ύπνο
φόρος μήκων). Είναι τό φυτόν 
τοΰ γένους Papaver Somnife- 
rum L.

p. «’Άχυρον» (Κοτσάνι) τοϋ δπίου. 
Είναι δλα τά μέρη (έκτός άπό 
τούς σπόρους τής όπιοφόρου πα
παρούνας μετά θερισμόν της.

σ. «Παρασκεύασμα». Είναι τό μί
γμα στερεόν ή ύγρόν περιέχον 
ναρκωτικόν.

τ. «Παραγωγή». Είναι δ χωρισμός 
τοΰ δπίου, τών φίλων τής κό
κας, τής καννάβεως καί τής ρη
τίνης. τής καννάβεως άπό τά 
φυτά άπό τά όποια ταΰτα λαμ- 
βάνονται.

υ. «πίνακας I, Πίνακας II, πίνακας 
III καί πίνακας IV είναι οί άν- 
τιστοίχως άριθμημένοτ πίνακες 
τών φαρμάκων ή παρασκευασμά
των, προσηρτημένοι είς τήν πα
ρούσαν σΰμβασιν, οί όποιοι δύ- 
νανται νά τροποποιηθούν άπό 
καιροΰ είς καιρόν σύμφωνα μέ 
τό άρθρον 3.

φ. «Γενικός Γραμματεύς». Είναι δ 
Γενικός Γραμματεύς τών Ηνω
μένων ’Εθνών.
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χ. «Ειδικά Αποθέματα». Είναι αί 
ποσότητες των φαρμάκων αί ό
ποια ι διατηρούνται είς μίαν χώ
ραν ή περιοχήν ύπδ τής Κυβερ- 
νήσεώς της δι’ είδικάς Κυβερ
νητικές άνάγκας καί διά νά άν- 
τιμετωπίσουν έξαιρετικάς περι
στάσεις. Κατά συνέπεαν, , ή Ικ- 
φρασις «ειδικοί άνάγκαι» πρέ
πει νά έρμηνεύεται άναλόγως.

ψ. «’Αποθέματα». Είναι αί ποσότη
τες φαρμάκων διατηρούμεναι είς 
μίαν χώραν ή περιοχήν καί προ- 
οριζόμεναι:

I. Διά τήν κατανάλωσιν είς τήν
χώραν ή τήν περιοχήν δι’ ια
τρικούς καί έπιστημονικούς 
σκοπούς.

II. Τήν χρησιμοποίησήν είς τήν
χώραν ή περιοχήν διά τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν 
φαρμάκων καί άλλων ουσιών

III. Τήν έξαγωγήν.’Αλλά δέν πε
ριλαμβάνει τάς ποσότητας τών 
φαρμάκων αί δποΐαι διατη
ρούνται είς τήν χώραν ή τήν 
περιοχήν.

IV. Ύπδ τών φαρμακοποιών ή έ- 
τέρων έξουσιοδοτημένων πω- 
λητών είς μικράς ποσότητας 
καί ύπδ Ιδρυμάτων ή προσώ
πων δεόντως έξουσιοδοτημέ- 
νων διά τήν άσκησιν θερα
πευτικών ή έπιστημονικών 
καθηκόντων ή

V. 'Ως «ειδικά άπαθέματα».
ω. «’Έδαφος». Νοείται οίονδήποτε 

τμήμα τής χώρας τδ όποιον ά- 
ποτελεΐ κεχωρισμένην όντότητα 
διά τήν έφαρμογήν τού ύπδ τού 
άρθρου 31 προβλεπομένου συ
στήματος πιστοποιητικών είσατ 
γωγής καί τών άδειών έξαγω- 
γής. Ό  δρισμδς ούτος δέν έφαρ- 
μόζεται είς τδν δρσν «έδαφος» ώς 
ούτος χρησιιμοποιεΐται είς τά 
άρθρα 42 καί 46.

2. Σύμφωνα πρδς τούς σκοπούς τής 
Συμβάσεως ταύτης, Ιν ναρκωτι- 
κδν δέον νά θεωρήται ώς «κατα- 
ναλωθέν» δταν θά Ιχη χορηγηθή 
είς οίονδήποτε άτομον ή έπιχεί- 
ρησιν διά τήν λιανικήν δάθεσιν, 
ιατρικήν χρήσιν ή έπιστηιμονικήν 
έρευναν. Ή λέξις «κατανάλωσις» 
θά έρμηνεύεται άναλόγως πρδς 
τδν δρισμδν αύτόν.

“Αρθρον 2.
ΟΓΣΙΑΙ ΓΕΟΚΕΙΜΕΝΑΙ ΕΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟΝ
1. ’Εκτός άπδ τά μέτρα έλέγχου, τά

δποΐα περιορίζονται είς ώρισμένα 
φάρμακα, τά ναρκωτικά τού πίνα- 
νακος I ύπόκεινται είς πάντα τά· 
μέτρα έλέγχου τά έφαρμοζόμενα 
έπί τών ναρκωτικών τής παρού- 
σης Συμβάσεως καί ιδιαιτέρως είς 
τά μέτρα τά προβλεπόμενα είς τά 
άρθρα 4, (παραγρ. γ ) , 19, 20, 
21, 29, 30. 31, 32, 33, 34 καί 
37.

2. Τά ναρκωτικά τού πίνακος II ύ- 
πόκεινται είς τά αυτά μέτρα έ
λέγχου ώς καί τά ναρκωτικά τού 
πίνακος I, έξαιρέσει τών μέτρων 
τά δποΐα προβλέπονται είς τδ άρ
θρον 30, παραγρ. 2 καί 5, είς δ,τι 
άφορα τδ λιανικόν έμπόριον.

3. Παρασκευάσματα έκτδς έκείνων 
άτινα περιλαμβάνονται είς τδν 
πίνακα III ύπόκεινται είς τά ί
δια μέτρα έλέγχου ώς καί τά πε
ριεχόμενα είς ταΰτα ναρκωτικά, 
άλλά αί έκτιμήσεις (άρθρον 19) 
καί αί στατιστικαί (άρθρον 20 ), 
πλήν έκείνων αί δποΐαι άναφέρον- 
ται είς τά ναρκωτικά ταΰτα, 
δέν θά άπαιτοΰνται είς τήν πε- 
ρίπτωσιν τοιούτων παρασκευασμά
των καί δέν θά έφαρμόζωνται αί 

διατάξεις τού άρθρου 29 (παράγρ, 
2, γ) καί τού άρθρου 30 (παρά
γραφος 1, β, ιι).

4. Τά παρασκευάσματα τού πίνακος 
III ύπόκεινται είς τά μέτρα έλέγ
χου ώς τά παρασκευάσματα περι- 
έχοντα ναρκωτικά τού πίνακος 
II, μέ τήν έπιφύλαξιν δτι δέν θά 
έφαρμόζωνται αί παράγραφοι 1, 
β καί 3 έως 15 τού άρθρου 31 καί 
δτι αί διά τάς έκτιμήσεις (άρθρον
19) καί τάς στατιστικάς (άρθρον
20) αίτούμεναι πληροφαρίαι θά 
περιορισθοΰν είς τάς ποσότητας 
τών ναρκωτικών τών χρησιμοποι- 
συμένων είς τήν βιομηχανικήν πα
ρασκευήν τών έν λάγψ παρα
σκευασμάτων.

3. Τά ναρκωτικά τού πίνακος IV 
θά περιλαμβάνωνται δμοίως καί 
είς τδν πίνακα I καί θά ύπόκειν- 
ται είς πάντα τά μέτρα έλέγχου 
τά έφαρμοζόμενα είς τά ναρκω
τικά τού τελευταίου τούτου πίνα
κος καί έπί πλέον:

*. Τά Μέρη όφείλουν νά υιοθετή
σουν πάντα τά ειδικά μέτρα έ

λέγχου, τά δποΐα κατά τήν κρί- 
σιν των είναι άναγκαΐα ένεκα τών 
ιδιαιτέρως έπικινδύνων ιδιοτήτων 
τών περιεχομένων ναρκωτικών 
καί

β. ’Εάν, κατά τήν γνώμην τών με
ρών, ή έν τή χώρα των κατάστα- 
σις είναι τοιαύτη, ώστε τούτο νά 
άποτελή τδ πλέον ένδεδειγμένον 
μέσον προστασίας τής δημοσίας 
ύγείας καί ευημερίας, νά άπαγο- 
ρεύση τήν παραγωγήν, βιομηχα
νοποίησή, έξαγωγήν καί εισαγω
γήν, τδ έμπόριον, κατοχήν ή χρή- 
σιν οίουδήποτε τοιούτου ναρκωτι
κού, έκτδς άπδ ποσότητας αί δ- 
ποΐαι δυνατόν νά είναι άναγκαΐαι 
μόνον δι’ ίατρικάς καί έπιστημο- 
νικάς έρεύνας, περιλαμβανομένων 
τών είς τάς κλινικάς δοκιμών, 
ύπδ τήν προϋπόθεσιν δτι ταΰτα θά 
ύπόκεινται είς άμεσον έπίβλεψιν 
καί έλεγχον ύπδ τής Κυβερνή- 
σεως.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τής βελ. 789 )

2) "Οτι ήτσ γνωστή ή άτομικότης τού γραφικού 
χαρακτήρος.

3) "Οτι ήσαν γνωσταί αί Αποκλίσεις καί αί με- 
ταβολαί ή παραλλαγαί τού γραφικού χαρακτήρος, τόσον 
αί ήθελημέναι (μίμησις, παραμόρφωσις) δσον καί αί 
άκούσιαι ή μή ήθελημέναι τοιαΰται, « . . .  ού γαρ Αν 
οδτω γράψειέ τις νεάζων καί σφριγών καί γεγηρακώς 
καί ίσως καί τρέμων κλπ», (οΐτινες γενεσιουργόν αιτίαν 
Ιχουν ούχί τήν άνθρωπίνην θέλησιν άλλα φυσικάς, φυ
σιολογικές ή παιθολογικάς αίτιας).
♦
Νεώτεροι Χρόνοι

Είς τήν Ευρώπην άπό τής ’Αναγεννήσεως κυρίως 
έση με ι ώθησαν αί πρώται μελέται έπί τής γραφής.

Είς τήν Γαλλίαν, ή πρώτη προσπάθεια όργανώ- 
σεως τών έχόντων είδικάς γνώσεις έπί τής γραφής Α
νάγεται είς τό Ιτος 1569, έξ Αφορμής τής πλαστογρα- 
φήσεως τής ύπογραφής τού Βασιλέως τής Γαλλίας 
CHARLE IX.

Τό Ιτος 1570 συνεστήθη «LA CAUMMUNAUTE 
DES ECRIv AINS VEr If IcATEURS» («Κοινότης 
τών πραγματογνωμόνων τών χειρογράφων») ήτις διά 
τής ORDONNANCE DE SAINT GERMAIN d E 
PRES, άνεγνωρίαθη έπισήμως υπό τού κράτους ώς Νο
μικόν πρόσωπον είς δέ τά μέλη της ή ίδιότης τού «ΜΑΙ-
t r e  ju r e  e c r iv a in  e x p e r t  v Er if ic a - 
TEUR».

Δέν γνωρίζομεν μέχρι σήμερον τάς μεθόδους Ας 
ήκολούθουν οί Ιμπειρογνώμονες ούτοι δια τήν έκπλή- 
ρωσιν τής Αποστολής των.

Τό πρώτον δημοσιευθέν Ιργον μέ άντικείμενον τήν 
Γραφολογίαν είναι τού FRANCOIS DEMELLE 
(1609) υπό τόν τίτλον «L’ AVIS POUR JUGER LES 
INSCRIPTIONS ΕΝ FUX». Τό 1622 δ ’Ιταλός BAL- 
Dl, υίός γιατρού καί καθηγητής τής Φιλοσοφίας είς τό 
Πανεπισιήμιον τής BOlOGNIA, γράφει μίαν μονογρα
φίαν ύπό τόν τίτλον «IL TRATTATO COME DA 
UNA LETTERA MISSINA Si GOGNOscANO L<A 
NATURA E QUALITA DELLO SCRlVENTE».

Διά τού έργου του τούτου δ BALDl υπήρξε πρά
γματι «Πρόδρομος τής τε ψυχοδιαγνωστικής καί τής 
Δικαστικής γραφολογίας».

Ακολούθως δ RAv ENEAU τό 1666 συνέγραψε 
τό περισπούδαστον Ιργον του Tr AITE DES INSCRI
PTIONS FAUX».

Τό Ιργον τούτο είναι πλήρες, συστηματικόν,, έμπε- 
ριστατωμένον. θα ήδύνατό τις είπεϊν έπιστημονικόν.

Κατά τήν διάρκειαν τού 18ου αίώνος καί δή τό 
Ιτος 1737, ή πραγματογνωμοσύνη έπί τής γραφής άνε- 
γνωρίσθη Ιν Γαλλία ώς DOCTRINE, διά διατάγμα
τος (ORDONNANCE) τού Λουδοβίκου ΙΕ.

'Ο 19ος αίών ύπήρξεν Ατυχής διά τήν πραγματο
γνωμοσύνην έπί τής γραφής, καθ’ δσον έσφαλμέναι γνω
ματεύσεις έπί τής γραφής, είχον ώς Αποτέλεσμα πλεί- 
στας δικαστικάς πλάνας.

Άναφέρομεν ένδεικτικώς τήν δικαστικήν πλάνην 
τού 1891 έπί τής ύποθέσεως BOUSSINIERE έν Γαλ- 
λίφ, τήν τραγικήν ύπόθεσιν DRErFUS τό 1894, ήτις 
συνετάραξε τήν Γαλλίαν, καί τήν ύπόθεσιν GRAW- 
FORD έν ’Αγγλία.

’Από τών Αρχών τού 2οΰ αίώνος ή πραγματογνω
μοσύνη έπί τής γραφής βασισθεΐσα πλέον έπι τών Αρχών 
τής γραφολογίας, ώς έπιστημονικής προύποθέσεως καί 
μεθοδολογικού βάθρου, έξελίσσεται μέ γοργόν ρυθμόν 
κυρίως διά τών συστηματικών έργασιών τού J. CRE- 
PIEUX JAMIN, δπότε λαμβάνει τό πρώτον τήν δνομα- 
σίαν Δικαστική Γραφολογία. Ό  J. CREPIEUX JA- 
ΜΙΝ θεμελιώσας τό πρώτον έπί έπιστημονικών βά
σεων τήν γραφολογίαν ώς έπιστήμην, είσήγαγεν έν 
συνεχεία τάς άρχάς ταύτης είς τήν ’Εγκληματολογίαν 
πρός έξέτασιν καί έλεγχον παντός είδους έγγράφων πρός 
τόν σκοπόν τής διερευνήσεως είτε τής γνησιότητος εί
τε τής πλαστότητος αύτών καί Αποκάλυψιν τής ταυτό- 
τος τού αύτουργοΰ έγκληματικής πράξεως τελεσθείσης 
διά τής γραφής, είτε Αλλου έγκλήματος, είς δ έχρησι- 
μοποιήθη έγγραφον καθ’ οίονδήποτε τρόπον, πρό, κατά 
ή μετά τήν διάπραξιν τούτου.

"Εκτοτε πολλοί ήσχολήθησαν μέ τήν Δικαστικήν 
Γραφολογίαν τόσον έν Γαλλία, δσον καί έν Γερμανίφ, 
Άγγλίφ, ’Ιταλία, Ελβετία, ’Αμερική κλπ.

Ή  Δικαστική Γραφολογία είς τήν 
Χώραν μας

Μόλις κατά τά τελευταία έτη, πρό τού Β' Παγκο
σμίου Πολέμου, ήρχισε νά καλλιεργήται είς τήν χώραν 
μας ή Δικαστική Γραφολογία ώς ’Επιστήμη. Άξιαι Ι
διαιτέρας μνείας τυγχάνουν αί έργασίαι τού Καθηγητοΰ 
τής ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής έν τψ Πανε- 
πιστημίψ ’Αθηνών καί ΔιεύΘυντσΰ τών Εγκληματολο- 
γικών Τπηρεσιών Κων) νου Γ. Γαρδίκα. Ούτος είς τό 
περισπούδαστον σύγγραμμά του «’Εγκληματολογία» πε- 
ριέλαβεν είς τόν Β' τόμον, Ικδοσις 1961, σελ. 385, ιδιαί
τερον κεφάλαιον περί δικαστικής γραφολογίας ύπό τόν 
τίτλον «,Εγκλήματα τελούμενα διά τής γραφής». ’Επί
σης Αξιαι ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνουν αί έργασίαι τού 
Καθηγητοΰ μου, Έγκληματολόγου, Χημικού καί Γρα
φολόγου, Δ) ντοΰ τού Γενικού Χημείου τού Κράτους, Γ. 
Θ. Πανοπούλου. Ούτος έξέδωκε συστηματικόν Ιργον 
ύπό τόν τίτλον «’Εγκληματολογική Χημεία», περιλαμ- 
βάνον Ιδιαίτερον κεφάλαιον περί Δικαστικής Γραφολο
γίας ύπό εύρεΐαν έννοιαν, ώς Έπιστημονικής έξετάσεως 
τής γραφής γενικώς. 'Ωσαύτως ούτος έδίδαξεν Εγκλη- 
ματολογικήν Χημείαν είς τάς Σχολάς ’Αξιωματικών 
Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλακής, ας ηύτήχησε 

νά Ακούση καί δ γράφων. Ωσαύτως Αξιόλογος είναι καί 
ή έργασία τού γραφολόγου Άνδρέου Μιχαλσπούλου. Ού
τος έξέδωκεν έγχειρίδιον ύπό τόν τίτλον «Γραφιστική». 
Τό Ιργον τούτο διακρίνει έπιμέλεια, γνώσις τών θεμά
των της έπί έγγράφων πραγματογνωμοσύνης καί συστη
ματική ΙκΘεσις τούτων.

Παραλλήλως τά δικαστήρια καί αί ,καταδιωκτι- 
καί άρχαί έπί έγκλημάτων τελεσθέντων διά τής γρα
φής ή έπί σοβαρών έγκλημάτων, είς δ καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον έχρησιμσποιήθη έγγραφον, ήρχισαν πρός έξι- 
χνίασιν τής τε πράξεως καί τού δράστου νά χρησιμο
ποιούν ειδήμονας γραφολόγους. Ούτω τό 1948 έξιχνιά- 
σθη ή δολοφονία τού Αμερικανού δημοσιογράφου ΠΟΛΚ 
έκ τής γραφολογικής έξετάσεως τού φακέλλου ταχυδρο
μηθεί σης έπιστολής πρός ’Αστυνομικόν τμήμα τής Χω
ροφυλακής Θεσσαλονίκης.
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Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ω Ν  
Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  
Μ Η Ν Ο Σ  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  1 9 7 4

Κατά τό πρώτον έΕάμηνον τού τρέ
χοντος έτους εις τήν περιοχήν τής Τρο
χαίας 'Αθηνών έτραυματίσθησαν εις 
τροχαία άτυχήματα 2.700 καί έφονεύ- 
θησαν συνολικώς 72.

Κατά δέ μόνο τόν μήνα 'Ιούνιον, ώς 
προκύπτει έκ τών τηρουμένων στατιστι
κών στοιχείων, συνέβησαν 453 τροχαία 
άτυχήματα μέ άιποτέλεσμα νά φονευ- 
θοϋν 12 καί νά τραυματισθοϋν βαρέως 
μέν 63, έλαφρώς δέ 471 άτομα.

Ό  κατάλογος τών άτυχών 12 συναν
θρώπων μας έχει ώς έΕής;

1. Μ Ω Υ Σ ΙΑ Δ Η Σ  Λουκάς τού Προδρό
μου, έτών 98, πεΖός, λαχειοπώλης.

2. ΑΝΑΓΝ Ω ΣΤΟ Υ Κων)νος τού Τρι- 
αντ., έτών 31, πεΖός.

3. Μ Η ΝΑ ΙΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ Αφροδίτη τού 
Ίωάννου, έτώ 70, πεΖή.

4. Μ Π Α Κ Ω ΣΗ Σ  Γεώργιος τοϋ Σταμα- 
τίου, έτών 62, όδηγός.

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τοϋ 
Ίωάννου, έτών 49 πεΖός.

6. ΖΑ Χ Α Ρ ΙΑ  'Ακτή τοϋ Μιχαήλ, έτών 
53, πεΖή.

7. D E S IR  Ντονιέλ τοϋ 'Ακατέ, έτών 
23, έπιβάτις.

8. Μ Π ΕΣ  ΙΟ Σ  Εύάγγελος τοϋ Σωτηρί
ου, έτών 34, πεΖός.

9. Μ Π ΕΖΑΤΤΗ Σ  Παναγιώτης τοϋ Δη- 
μητρίου, έτών 64, πεΖός.

10. Μ Α Ν Ο Υ ΣΟ Υ  Βαρβάρας τοϋ Ίωάν- 
νου, έτών 53, πεΖή.

11. ΔΕΝΔΟ ΛΑ  Χρηαιίς τοϋ Γεωργίου, 
έτών 29, έπιβάτις.

12. ΤΣ Ο Υ Μ Π ΡΗ Σ  Γεώργιος τοϋ Δημη- 
τρίου, έτών 71, πεΖός.

Παρατηροϋμεν ότι οί 9 έκ τών νεκρών 
εϊνοι πεΖοί, 2 έπιβάται καί μόνον 1 άδη- 
γός. ΟΙ πεΖοί είναι κατά κανόνα μεγά
λης ήλικίας μέ έπικεφαλής τόν άτυχή 
Μ Ω ΥΣΙΑΔΗ , έτών 98. Οϋτος, καίτοι 
μετά διετίαν συνεπλήρωνεν αιώνα έν 
τούτοις είργόΖετο ώς λαχειοπώλης εις 
τάς όδούς τών 'Αθηνών. Ή το  ό γνω
στός εις τούς αστυνομικούς «μπάρμπα 
Λουκάς». Βεβαίως εις πολλάς περιπτώ
σεις συντρέχει ύποιτιότης καί τών πε- 
Ζών. 'Εν τούτοις οί ύποπτοι όδηγοί θά 
ήδύναντο νά άποφϋγουν τά φοβερά αύ- 
τά άτυχήματα έάν κστέβαλον τήν δέου
σαν προσοχήν.

ΈΕ άλλου, τόν 'Ιούνιον έφονεύθη-

ραν ώς έπιβάτιδες καί δύο γυνσϊκες νεα
ρής ήλικίας, ή μία δέ έΕ αύτών ήτο άλ- 
λοδαπή. Θά πρέπει κυρίως οί γυναίκες 
νά έπιβιβάΖωνται εις «Εένα» αύτοκίνητα 
μετά ιδιαιτέρας περισκέψεως.

Οί όδηγοί εις τοιαύτας περιπτώσεις 
διακοτέχονται ύπό ιδιότυπου ψυχολογί
ας καί ώς έκ τούτου ή έλλειψις προσο
χής καί ή καταστρατήγησις τών κανό
νων άσφαλοϋς κυκλοφορίας είναι τά χα
ρακτηριστικά τής όδηγήσεώς των. Είναι 
πολλαί οί περιπτώσεις παρομοίων άτυχη- 
μάτων. Συχνοί είναι αί έκτροποι έκ τής 
όδοϋ, αί προσκρούσεις έπί στερεών άν- 
τικειμένων (κίονες, μανδρόττοιχοι κλπ.) 
καί άκόμη ή κατάληΕις έπί τής κοίτης 
τών άκαλόπτων ποτομών τής Αττικής.

Περαίνοντες τήν σύντομον άνασκόπη- 
σιν τών τροχαίων ατυχημάτων τοϋ μη
νάς ’Ιουνίου, ύπενθυμίΖομεν ότι κατά τό 
διάστημα τών 30 ήμερών του ένεπλά- 
κησον εις τήν δοκιμασίαν τοϋ τροχαίου 
άτυχήματος 546 συνάνθρωποί μας.

Οί άστυνομικοί παντός βαθμού πρέ
πει νά έπιδεικνύουν ιδιαιτέραν εύαισθη- 
σίαν έπί τοϋ προβλήιιατος τών τροχαίων 
ατυχημάτων. Άπό τήν θέσιν του ό κα
θείς άς συμβάλη εις τήν μείωσιν τών 
θυμάτων τών τροχών. Ή  κοινή γνώμη 
θά τοϋ όφείλη εύγνωμοσύνην.

• ΚΑ ΡΑΝ ΤΩ Ν Η Σ  Α Θ ΑΝ Α Σ ΙΟ Σ  
Ύπαστυνόμος Α '

Επάνω: Μετωπική σύγκρουσις αύτοκινήτου. Τά άποτελέσματα είναι συνήθως 
τραγικά. Κάτω: Ανατροπή φορτηγού μέ τελικήν κάθετον θέσιν έπί τής όδοϋ. 

’Αποτέλεσμα συχνάκις τής μεγάλης ταχύτητος.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  
Μ Α Σ  Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Η Α Ν Α ΓΕΝ Ν Η ΣΙΣ  
ΤΗΣ ΤΕΧΝ Η Σ ΣΤΟ
M Y C T PX

’Αντίθετα προς την παλαιά Βυζαντινή ζωγραφική τήν 
τόσο άντιρεαλιστική οί άγιογράφοι του Μυστρα μπόρεσαν, 
χωρίς νά ξεφύγουν άπό τά καθιερωμένα παραδοσιακά πλαί
σια, νά δουν με καινούργιο πρίσμα τον κόσμο καί νά συ
νειδητοποιήσουν άπόλυτα τά έπαναστατικά μηνύματα τοΰ 
καιρού τους. Οί τοιχογραφίες τους τραβούν «μ’ δλες τίς 
ρίζες τους ζωντανούς χυμούς άπό τήν άρχαιότητα, δπως 
δείχνουν καθαρά οί άγγελοι τής Θείας Λειτουργίας στήν 
Περίβλεπτο, πού βαστώντας δώρα, πηγαίνουν οί χαριτωμέ
νοι κάποια ούράνια πομπή».

Eic αυτήν τήν σελίδα έπάνω τοιχογραφίες άπό τήν Μητρόπολη - "Αγιο Δημή- 
τριο. Τρεις άρχάγγελοι άπό τήν « Ετοιμασία τοΰ Θρόνου». Τό κεφάλι τοΰ ένός 
Αγγέλου όποτελεϊ λεπτομέρεια τής παραστόσεως. Εις τήν απέναντι σελίδα. 
Ή  Γένηοις. Τοιχογραφία άπό τήν περίβλεπτο. Ή  Ζωγραφική τοΰ Μυστρα έ- 
γνώρισε πραγματική άκμή, τήν όποιαν οί ειδικοί ώνόμασαν «Άναγέννησι των

Παλαιολόγων».

Σ ΗΜΑΝΤΙΚΟ κομμάτι, τό σπου
δαιότερο ίσως της Βυζαντινής 

τέχνης, άπστελεΐ ή αγιογραφία. Μέ 
τόν δρο αύτό έννοοϋμε γενικά τήν ά- 
πεικόνισι ιερών προσώπων, συνήθως 
άγιων, είτε έπί τών τοίχων τών έκ- 
κλησιών, όπότε γίνεται λόγος για 
τοιχογραφία, είτε έπί ξύλου ή άλλου 
ύλικσΰ, όπότε όμιλοΰμε περί φορητών 
εικόνων.

Ή βυζαντινή άγιογραφία διακρί- 
νεται βασικώς τής άλλης ζωγραφι
κής άπό τρία ουσιώδη χαρακτηριστι
κά. Είναι τέχνη έρμηνευτική, άφοϋ 
προσπαθεί μέ τήν παράστασι νά έρ
μη νεύση, νά κάνη δηλαδή προσιτές 
τις άρχές τοΰ δρθοδόξου δόγματός καί 
τό νόημα τών θρησκευτικών κειμέ
νων. Είναι τέχνη ιστορική, γιατί ά- 
ναφέρεται σέ θέματα ίστορικώς έξα- 
κριβωμένα, ή σωστότερα Απεικονίζει 
κατά κανόνα πρόσωπα υπαρκτά. Εί
ναι τέλος τέχνη κλασσική, γιατί διέ- 
πεται άπό κοινώς παραδεδεγμένες
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γιά 2να κλασσικό έργο Αρχές. Τό 
μέτρο, τΙς Αναλογίες, τήν ένότητα 
καί τήν ισορροπία.

Τήν έξέλιξι τής βυζαντινής α
γιογραφίας έπηρέασαιν Αποφασιστικά 
Αφ’ ένός μέν ή μεγάλη έπίδρασι τής 
έκκλησίας στήν καθόλου ζωή του βυ
ζαντινού Ελληνισμού καί άφ’ έτέρου 
ή Αχαλίνωτη πολλές φορές θρησκο- 
μανία, πού έμάστιζε τά πλατεία στρώ
ματα τού πληθυσμού.

Ή προσμονή τής θείας Δίκης, ή 
τάσι για μιά ήσυχη μοναστική ζωή, 
6 βασανισμός τού σώματος γιά νά έ- 
πιτευχθή ή σωτηρία τής ψυχής, ή 
φανατική προσήλωσι στό όρθόδοξο 
δόγμα καί τούς , τύπους τής λατρείας 
καί άλλα στοιχεία, άπετέλεσαν τό ύ- 
πάστρωμα πάνω στό όποιο στηρίχτη
κε δ Βυζαντινός άγιογράφος.

Αυτά βεβαίως σέ συνδυασμό μέ τό 
γεγονός δτι πολλά στοιχεία τής Αρ
χαιοελληνικής καί πιό συγκεκριμένα 
τής έλληνιστικής ζωγραφικής πέρα

σαν στό Βυζάντιο καί άπετέλεσαν 
πρότυπα, γιά τούς παλαιοτέρους χρι
στιανούς καλλιτέχνες, Αδιάφορα άν οί 
τελευταίοι έξάγνισα/ν τις μορφές καί 
τούς έδωσαν περισσότερα καί πιό ου
σιαστικά πνευματικά στοιχεία.

Ό  «Ποιμήν δ Καλός» δέν είναι άλ
λος Από τόν θρακικό Όρφέα, δπως 
τόν έμφανίζουν τά ψηφιδωτά τής ’Α
λεξανδρινής Ιποχής νά μαγεύη μέ 
τής μουσικής του τή δύναμι καί αυ
τά Ακόμη τά άγρια θηρία. Ό  Προ
φήτης Ήλίας φέρεται πάνω στό άρ
μα τού "Ηλιου, κατά τήν Ανάληψί 
του στόν ουρανό καί τόν Νώε σώζει 
Από τόν κατακλυσμό ή κιβωτός τής 
Πανδώρας.

Ή Αποκόλλησι Από τήν Αρχαία 
παράδοσι έγινε βαθμηδόν καί μετά 
τόν 4ον αιώνα ή Αγιογραφία πήρε 
πλέον τή χαρακτηριστική μορφή 
της μέ τή χησιμοποίησι στοιχείων 
τής Ίεράς Παραδόσεως, δπως τό φω
τοστέφανο, δ σταυρός, διάφορα ιερά

σύμβολα καί κυρίως οί μορφές τών 
Προφητών, τού Χριστού καί τής Πα
ναγίας. Συγχρόνως μέ τήν άπελευ- 
θέρωσι τής βυζαντινής τέχνης Από 
τά κλασσικά στοιχεία, ή ύποστήριξι 
τής Χριστιανικής θρησκείας Ιδίως 
μέ τό διάταγμα τών Μεδιολάνων 
(313), άπετέλεσε σταθμό γιά μιά 

έκπληκτική πρόοδο τής Αγιογραφίας 
πού Αποτελούσε πλέον μαζύ μέ τήν 
άνέγερσι μεγαλοπρεπών ναών Απα
ραίτητο συμπλήρωμα τής θείας λα
τρείας.

Παραλλήλως άνεπτύχθη καί ή τέ
χνη τών ψηφιδωτών, τέχνη Αληθινά 
μνημειακή, δείγματα τής όποιας σώ
θηκαν μέχρι σήμερα στήν 'Αγία Σο
φία στήν Κωνσταντινούπσλι, στόν 
"Αγιο Γεώργιο, τόν "Αγιο Δημήτριο 
καί τήν ’Αγία Σοφία στή θεσ) νίκη, 
στή Νέα Μονή τής Χίου, στήν Παρη- 
γορίτιασα τής "Αρτας, στόν "Οσιο 
Αουκδ, στό Δαανί καί Αλλού.

Σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τής
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Ή  'Ανάληψη. Λεπτομέρεια άπό τοιχογραφία τής Περιβλέπτου.

νέα.ς άνθήσεως τής αγιογραφίας εί
ναι, δτι έγκατελείφθη ή άφέλειχ καί 
ή χάρη των μορφών, πού δ (έκρινε 
τήν τέχνη τών κατακομβών καί τών 
παλαιοχριστιανικών ναών. Τώρα πα- 
ρατηρεΐται κάποιο αυστηρό' στυλιζά
ρ ιζα  κοά τυποποίησι τών σχημάτων 
μέ παράλληλο τονισμέ τοΰ χρώματος 
καί τή χρησιμοποίησι πλουσίων δια- 
κοσμητικών στοιχείων. Τό πιδ σημαν- 
τκό δμως είναι, δτι μετά τδν δον αι
ώνα δ βυζαντινός άγιογράφος έδε- 
σμεΰετο, δχι μόνο άπό τις δογματι
κές άνάγκες, άλλά καί άπδ τήν άρ- 
χιτεκτονική τών έκκλησιών, τήν δ- 
ποία δέν ήτο δυνατόν νά άγνοήση, 
κατά τήν κατανομή τών θεμάτων του 
στόν έσωτερικό τοΰ ναού χώρο. Μέ 
βάσι τήν έκκλησιαστική άρχιτεκτονι- 
κή καί τις Ιερές παραδόσεις, διαμορ
φώθηκε μετά τήν προαναφερθεΐσα έ- 
ποχή, δ λεγόμενος είκονογραφικός 
κύκλος, πού ήταν δμοειδή θρησκευ
τικά θέματα. Ή θεία Λειτουργία, ή 
έτοιμασία τοΰ θρόνου, ή Δευτέρα

Παρουσία καί άλλα θέματα τής Άπο- 
καλύψεως καί έπειτα τδ δωδεκάορτο, 
δ Εύαγγελισμδς καί δ θεομητορικός 
κύκλος έδιναν άφορμή ατούς βυζαν
τινούς καλλιτέχνες γιά πολυσύνθετα 
θέματα τής μεγάλης τέχνης.

Οί γενικές αύτές γνώσεις σχετικά 
μέ τήν άγιογραφία κρίθηκαν άπαραί- 
τητες, γιά νά μπορέσουμε εύκολώτε- 
ρα νά παρακολουθήσουμε τήν έξέλιξι 
καί τό βαθύτερο νόημα τής βυζαντι
νής τέχνης, δπως διαμορφώθηκε 
στήν πιδ υστερνή της άναλαμπή, τά 
δίσεχτα χρόνια τών Παλαιολόγων, δ- 
ταν δ Βυζαντινός κόσμος άγκομαχοΰ- 
σε νά κρατηθή στή ζωή, ύστερα άπδ 
τά άλεπάλληλα θανατηφόρα χτυπή
ματα.

Τότε άκριβώς πραγματοποιήθηκε 
μιά έκπληκτική, δσο καί ιδιότυπη άν- 
θησι τής τέχνης, τήν δποία αί ειδικοί 
ώνάμασαν «Άναγέννησι τών Παλαιο- 
λόγων». Ή. «άναγέννησι» αυτή, πού 
δπως προαναφέραμε σημειώθηκε σέ 
ώρες παρακμής τοΰ βυζαντινού κό

σμου, προβλημάτισε πολλούς μελετη
τές τής μεσαιωνικής μας ιστορίας. 
"Ομως τό φαινόμενο δέν είναι άνε- 
ξήγητο, άν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ξέ
χωρα άπδ τήν κρατική παρακμή, έ
μεναν άνέπαφες οί πνευματικές δυ
νάμεις τοΰ γένους. Παράλληλα δ φε- 
ουδαρχισμός πού σχεδόν άπετέλεσε 
κανόνα καί τήν κυριώτερη έσωτερι- 
κή άδυναμία άντιστάσεως τοΰ βυζαν
τινού βοήθησε στήν άνθηση τής τέ-
χνηζ-

Οί μεγάλοι βυζαντινοί άρχοντες 
μέ πολλά προνόμια καί σχεδόν άνε- 
ξάρτητα άπδ τήν κεντρική έξουσία, 
φιλοδοξούσαν νά διακριθοΰν μέ τήν 
οίκοδόμησι λαμπρών κτηρίων άφιε- 
ρωμένων στήν λατρεία τοΰ θεού. 
Κατά τόπους δημιουργήθηκαν μικρές 
θά λέγαμε Αυλές τών δποίων οί ή- 
γεμόνες, σέ μιά έπσχή, πού τήν χα
ρακτηρίζουν οί πολέμοι, ή έξαθλίωσι 
καί ή γενική άναστάτωσι, συναγωνί
ζονταν στήν έπίδειξι πλούτου καί δυ- 
νάμεως χτίζοντας έκκλησιές καί μο
ναστήρια, παλάτια καί πολιτείες δ- 
λόκληρες, δπως δ Μυστρας.

Μά καί ή έπαφή τοΰ Βυζαντίου μέ 
τή Δύσι καί ή λύτρωσι τής τέχνης 
άπδ τδ σφιχταγκάλιασμα τής παρα- 
δόσεως, ύπήρξαν θεμελειώδεις παρά
γοντες πού συνέβαλαν στήν άλμα- 
τώδη έξέλιξι τής αγιογραφίας στά 
χρόνια τών Παλαιολόγων.

Αφού δμως έξηγήσαμε σέ γενικές 
βεβαίως γραμμές τά αίτια τοΰ φαινο
μένου, καιρός είναι νά δούμε τά στοι
χεία πού τδ άπαρτίζουν καί κυρίως 
τό βαθύτερο νόημά του.

«Άναγέννησι τών Παλαιολόγων», 
ώνόμασαν οί ειδικοί δχι μόνο τήν 
άκμή τής τέχνης στά χρόνια έκείνα, 
μά κυρίως τήν έπιστροφή της στά 
άρχαΐα πρότυπα. Δείγματα τής «Α
ναγεννήσεως» αύτής μποροΰμε νά 
βρούμε σέ μερικά σημεία τής ήπει- 
ρωτικής Ελλάδος καί κυρίως στδ Μυ- 
στρά πού υπήρξε χωρίς άλλο τδ σπου
δαιότατο πολιτιστικό κέντρο τοΰ και
ρού του. Τά σημανικώτερα στοιχεία 
τής «άναγεννήσεως» στή ζωγραφική 
τοΰ Μυστρά .τά συναντάμε φυσικά 
στις αγιογραφίες τών έκκλησιών, 
μνημεία καί στήν έποχή τους καί σή
μερα.

Αντίθετα προς τήν παλαιά βυζαν
τινή ζωγραφική τήν τόσο άντιρεαλι- 
στική οί άγιογράφοι τοΰ Μυστρά μπό
ρεσαν, χωρίς νά ξεφύγουν άπδ τά κα
θιερωμένα παραδοσιακά πλαίσια, νά 
δοΰν μέ καινούργιο πρίσμα τόν κό-
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Μάρτυρες. Άπό τό ΒΔ  παρεκκλήσι του 'Αφεντικού

σμο καί νά συνειδητοποιήσουν άπά
λυτα τά έπαναστατικά μηνύματα τοΰ 
καιρού τους.

Οί τοιχογραφίες τους τραβούν «μ’ 
δλες τΙς ρίζες τους ζωντανούς χυ
μούς άπδ τήν Αρχαιότητα, δπως δεί
χνουν καθαρά, οί Αγγελοι τής Θείας 

I Λειτουργίας στήν Περίβλεπτο, πού 
βαστώντας δώρα, πηγαίνουν οί χα
ριτωμένοι κάποια ούράνια πομπή».

Στά έργα τους δίνουν κίνησι πού 
έκδηλώνεται μέ έκφραστικές χειρο
νομίες καί τολμηρές στάσεις τοΰ σώ
ματος. Χαριτωμένοι Αγιοι, πού δέ θυ
μίζουν τίποτα άπδ τήν παλαιότερη 
άσκητικότητα καί άσχημιά, μέ φορέ
ματα πού άνεμίζουν, θαρρείς καί εί
ναι πούπουλα στδν άέρα, γεμίζουν 
τις συνθέσεις των ζωγράφων τού Μυ- 
στρά. Αρχίζουν να προσέχουν τήν 
προοπτική, βάζουν κήπους, βουνά καί 
παλάτια στά φόντα. Στά πρόσωπα 
δίνουν έκφρασι Ατομική άφαιρώντας 
τή συμβολική τους Ακινησία. Ό  μυ- 
•στικισμδς δαμάζεται σιγά σιγά, τδ 
ύφος γίνεται Ανθρωπινότερο. Οί πλατ 
τειές έπιφάνειες τών τοίχων ζεσταί
νονται μέ τήν φθηνή, μά εύκολη στήν 
πινελιά τοιχογραφία. Τά χρώματα 
γίνονται περισσότερο φυσικά καί οί 
βίοι τής Παναγίας καί τών Αγίων 
βασισμένοι στά Συναξάρια καί τά ά- 

ι πόκρυφα Εύαγγέλια καταλαμβάνουν 
τδν μεγαλύτερο χώρο τοΰ έσωτερικοΰ 
τών έκκλησιών.

Οί τολμηρές χρωματικές Αντιθέ
σεις, ή έκφραστική πτυχολογία, ή έν
τονη πλαστικότητα καί ή χάρη τών 
γραμμών, χαρακτηρίζουν τά περισ
σότερα έργα τών Αγιογράφων τοΰ 
Μυστρά. Ή ώχρή σάρκα, τά πλατειά 
πρόσωπα, οί πράσινες πάνω τους σκι
ές καί τά περιγράαματα πού έχουν 
κάποτε Ασάφεια έπικρατοϋν στις 
σπουδαιότερες σχολές, πού δούλεψαν 
έδώ.

Ή άναγέννησι τής τέχνης στδ Μυ
στρά θάπαιρνε μεγάλη έκτασι, Ανάλο
γη ίσως μέ έκείνη τής Ιταλίας, Αν 
δέν τήν σταματούσε ή Τουρκική κα- 
τάκτησι. Οί ’Αγγελοι τής Περιβλέ
πτου στήν Προσκαμηδή είναι έργο ι
σάξιο μέ τδ ιταλικό τής Ιδίας έπο-
χήζ·

Καί δ πιδ Αδαής περί τήν τέχνη 
δέ μπορεί, παρά νά θαυμάση σέ τούτη 
τή Βυζαντινή Πομπηία τις δεκάδες 
τών Αγγέλων, τών Αγίων, τών όσιων, 
τών μαρτύρων καί τών ιεραρχών, 
πού θαρρείς καί σαλεύουν δλόγυρά 
του, σάν σέ ούράνιο πανηγύρι.

Ό  "Αγιος Γρηγόριος, οί μάρτυρες 
ή Πλατυτέρα καί ή Προσκύνησι τών 
Μάγων στδ ’Αφεντικό, οί "Αγιοι ’Α
νάργυροι στήν Μητρόπολι, ή Κοίμησι 
στήν Περίβλεπτο καί ή Ασύγκριτη 
Θεία Λειτουργία, ή Άνάληψι καί ή 
Εγερσι τοΰ Λαζάρου στήν Παντά- 

νασσα καί δεκάδες Ακόμη τοιχογρα
φιών, πού σώζονται σέ Αρκετά καλή 
κατάστασι, κάνουν τδ Μυστρά Αλη
θινή πινακοθήκη καί μνημείο Ανεκτί
μητο τής πανανθρώπινης τέχνης.

Μιάς τέχνης, πού χώρια άπδ τήν 
ξεπεσούρα τών καιρών έξέφρασε τό
σο έντονα τδ μεγάλο αίτημα τοΰ. γέ
νους. Νά στερεωθή γερά έκεΐ κάτω 
στδν ξερόβραχο τοΰ Μωριά καί μα- 
κρυά Απδ τήν δπισθοδρομική, τήν 
έτοιμοθάνατη πρωτεύουσα, νά ξανα- 
φτιάξη τήν καινούργια έλληνική πο
λιτεία. Ή τέχνη τοΰ Μυστρά, πέρα 
ώς πέρα, δπως είπαμε, έπαναστατική, 
δούλεψε καί αύτή γιά τή μεγάλη 
Έλλαδική άναγέννησι, δπως τήν δ-

ραματίζονταν δ Γεμιστός καί οί μα
θητές του.

Οί Ανώνυμοι άγιογράφοι, πού μέ τό
ση μαστοριά στόλισαν τις θολόχτιστες 
εκκλησίες, είχανε συνείδησι περισσό
τερο Έλληνική καί λιγώτερο βυζαντι
νή.

Ή Ευρώπη καί δχι δ Βόπορος, ή 
Σπάρτη καί δχι ή Πόλη ήταν ή μού
σα στή μεγάλη τους τέχνη. Έ  πίστι 
τοΰ Γεμιστού, πώς δ έλληνισμδς θά 
σωζόταν, Αν γύριζε πίσω στά φυσι
κά δρια καί τήν πνευματική κληρο
νομιά τής Αρχαίας 'Ελλάδος, βρήκε 
τήν Απήχησί της στίς.έσάρπες τών ι
εραρχών καί τις φτεροΰγες τών Αγ
γέλων στους ύγρούς τοίχους τών έκ
κλησιών τοΰ Μυστρά.

Τδ μήνυμα τής νεκρής πολιτείας 
ήταν χωρίς Αλλο τδ πρώτο έλπιδο- 
φόρο μαντάτο, γιά τδ χτίσιμο τοΰ 
νεοελληνικού μας πολιτισμού.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τπαστυνόμος Α'
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ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΕ ΣΕΝΑ
Του Πανοσ. Άρχιμ.

Ό  άνθρωπος έκ φύσεως τείνει να 
βιώση, νά πραγμαπαποιήση διαφό
ρους άξιος,. Έχει έμφύτους τάς λεγο- 
μένας άξιολογικάς ροπάς καί προδιατ 
θέσεις. Διά των έμφυτων αύτών ρο
πών καί προδιαθέσεων δ άνθρωπος 
Ιχει σταθερόν προσανατολισμόν πρδς 
τδ «βασιλείαν τών άξιων». Τί είναι 
άξία; Άξια είναι δ,τι προκαλεί τό 
ένδιαφέρον μας καί τήν προσωπικήν 
μας δρμήν πρδς κάποιο άντικείμενο, 
είτε υλικό, είτε πνευματικό. Ή άξία 
είναι έννοια ή δποία έκφράζει τήν 
σχέσιν μεταξύ τής άνθρωπίνης ψυχής 
καζένδς άντικειμένου ύλικοΰ ή πνευ
ματικού.

Ή ’Αξιολογική Φιλοσοφία δέχεται 
τήν έξής διαβάμθισιν τών άξιών: Τήν 
κατωτάτην βαθμίδα άποτελοϋν αί ύ- 
λικαί άξίαι (τροφή, ύλικά άγαθά, κα-

κ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

τοικία κ,τ.τ.). Άνωτέραν βαθμίδα ά- 
ποτελούν αί βιολογικα'ι άξίαι (συντή- 
ρησις, όγεία σώματος κ.τ.τ.). ’Ακόμη 
ύψηλοτέραν θέσιν κατέχουν αί πολι
τειακά! (τής δυνάμεως), αί Ιπιστη- 
μονικαί (δίκαιον, γνώσις, άλήθεια) 
αί κοινωνικαί (τής άγάπης, τής άλ- 
ληλεγγύης) καί αί καλλιτεχνικά! 
(ώραΐον). ΈπΙ κεφαλής δλων αύτών 
εύρίσκονται αί ήθικαί άξίαι. Τέλος, 
έπί τής άνωτάτης βαθμίδος δεσπόζει 
ή θρησκευτική άξία τοΰ ' Α γ ί ο υ  
ή τοΰ θ ε ί ο υ .  Καί ή όπερτάτη 
αυτή άξία τοΰ 'Αγίου είναι έμφυτος 
είς τδν άνθρωπον.

Ή θρησκεία είναι «Ισήλιξ (=τής 
αύτής ήλικίας) τψ άνθρώπφ καί διά 
τούτο καθολικόν γεγονός (Λ. Φιλιπ
πίδης) . Πάντοτε, πάντες οί άνθρωποι 
θρησκεύουν. Καί αυτοί οί άγριοι θρη

σκεύουν. Τόσον οί άρχαΐοι συγγρα
φείς, δσον καί οί νεώτεροι φιλόλο
γοι, γνωσσαλόγοι, έθνολόγοι, άρχαιο- 
λόγοι καί περιηγηταί διαπιστώνουν 
τρανώτατα τήν καθολικότητα τής 
θρησκείας.

Σημαντικώτατσν είναι τδ γνωστόν 
χωρίσν τοΰ Πλουτάρχου:

«Εΰροις δ’ άν έπιών καί πόλεις ά- 
τειχίστους, άγραμμάτους, άβασιλεύ- 
τους, άοίκους, άχρημάτους, νομίσμα
τος μή δεομένας, άπειρους θεάτρων 
καί γυμνασίων’ άνιέρου δέ πόλεως 
καί άθέου, μή χρωμένης εύχαίς. .  
ούδείς έστιν ούδ’ έσται θεατής» 
(Πλουτάρχου πρδς Κολώτην 31). 
Καί οί άθεοι; θά μοΰ είπης. Δέν ύ- 
πάρχουν άθεοι. Ή έπιστημονική έ
ρευνα τοΰ θέματος τούτου άπέδειξεν 
δτι ή άθεία Ιμφανίζεται είς άντιφυ- 
σιολογικά μόνον άτομα — ψυχονευ
ρωτικά, παρανοϊκά, παράφρονα —  
άτομα δηλ. πάσχσντα έκ διαταραχής 
τών ψυχοπνευματικών λειτουργιών 
(Λ. Φιλιππίδης). Γεγονός παναν- 

θρώπινον καί διαιώνιον ή θρησκεία. 
Είναι τόσον μεγάλη ή έν τψ άνθρώ- 
πψ θρησκευτική όρμή ώστε καί οί 
άθεοι δημιουργούν ύποκατάσταστον 
τής θρησκείας. Έτσι «είς τό κενόν 
θρόνον τοΰ θεού άναβιβάζονται τά 
είδωλα, δ χρυσοΰς μόσχος, ή έπιατή- 
μη, ή τεχνική, ή ειμαρμένη, ή μα
γεία, ή φύσις, δ έλεύθερος έρως» (Ν. 
Λούβαρις). Τδ έκπληκτικώτερον εί
ναι δτι «ή άφετηρία τής άνθρωπίνης 
θρησκευτικότητος είναι άποκλειστικδς 
μονοθεϊσμός. Διεπιστώθη έθνολογικώς 
καί έβεβαιώθη θρησκειολογικώς είς 
παλαιοτάτους λαούς αυτοτελής καί έν- 
δογενής πίστις είς "Εν "Γψιστον ΟΝ, 
είς "Ενα "Γψιστον ΘΕΟΝ, ήτοι σα
φής καί διαυγής Μονοθεϊσμός. Ή δια- 
πίστωσις αυτή χαρακτηρίζεται ώς «ή 
σπουδαιοτάτη άνακάλυψις τοΰ 20ου 
αίώνος».
«ΠΙΣΤΕΓΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ»

Πιστεύω θρησκευτικώς σημαίνει 
δτι ή ψυχή μου συναντά τδν θεόν. 
Σημαίνει δτι έξαρτώμαι άπό τδν "Α
γιον θεόν. "Οτι αισθάνομαι άπέναντί 
Του ώς μηδαμινός, ώς άμαρτωλδς. 
Πιστεύω σημαίνει δτι άγαπώ άπολύ- 
τως τδν θεόν «Ιξ δλης τής καρδίας 
μου καί έξ δλης τής ψυχής μου καί 
δλης τής ισχύος μου καί έξ δλης τής 
διανοίας μου» (Λουκ. ι' 27). Πι
στεύω είς τδν θεόν σημαίνει δτι έχω 
άπόλυτον έμπιστασύνην είς Αύτόν. 
Τδν φοβούμαι ώς Παντοδύναμον. Τδν 
ζώ ώς φρικτδν μυστήριον, ώς 
ύπερδύναμιν, ώς τδ άπολύτως άπρο- 
σπέλαστον, καί «δλως άλλότριον» 
"Ον, τδ όποιον μοΰ δημιουργεί τήν 
ίεράν φρίκην, τδ ευλαβικόν δέος, 6α-



θύν έσωτερικάν συγκλονισμόν. Συγ
χρόνως δμως τόν αισθάνομαι ώς θέλ- 
γον καί σαγηνεΰον καί γοητευτικόν 
μυστήριον, ώς φιλόσταργον πρόνοιαν, 
ώς Πανάγαθον Πατέρα καί Λυτρω
τήν μου καί Σωτήρα μου, ώς πηγήν 
Αγάπης, ευσπλαχνίας καί έλέους.

Πιστεύω σημαίνει θρησκεύω πρα
γματικά καί όρθά. Καί θρησκεύω όρ- 
θά σημαίνει: 1) Ιχω βεβαιότητα έ- 
σωτερικήν, άδίατάκτον καί Απόλυτον 
ήτοι Πίστιν δτι ύπάρχει θεός. 2) ’Εκ
δηλώνω αύθορμήτως τήν θρησκευκήν 
ταύτην πίστιν διά τής λατρείας μου 
πρός τόν θεόν. Καί 3) προσαρμόζω 
τήν βούλησίν μου πρός τό θέλημα τοΰ 
θεού. Τρία, λοιπόν, τά στοιχεία τής 
ύγιοΰς καί ώλοκληρωμένης Θρησκευ- 
τικότητος' πίστις —  λαρεία — θεο
φιλής ήθικός βίος.

Πιστεύω σέ Σένα, Κύριε ΘΕΕ μου. 
Σέ πιστεύω. Ποΰ ΣΕ είδα; Σέ αισθά
νεται ή ψυχή μου. Σέ ζή ή καρδία 
μου. Είσαι δ θεός τής καρδίας μου 
(Ψαλιμ. οβ' 24) . Δέν μπορώ, θεέ 

μου, νά Σέ ίδω. Είσαι «άπερινόητος, 
Αόρατος, άκατάλη,πτος, άνεξιχνία- 
στος, άπερίγραπτός, άνερμήνευτος, Α
ναλλοίωτος, Ανέκφραστος, Ανυπέρβλη- 
τος, Αμέτρητος, άναρχος». «’Άπειρον 
τό θειον καί Ακατάληπτον’ καί τού
το μόνον αυτού καταληπτόν, ή Απει
ρία καί Ακαταληψία» διδάσκει δ πι
στός δούλος Σου Αγιος ’Ιωάννης δ 
Δαμασκηνός (Έκδοσις ’Ορθοδόξου 
Πίστεως 1,4).

Σέ πιστεύω, Κύριε. Σέ Αποκαλύ
πτουν εις τούς δφθαλμούς μου τα θαυ

μάσια έργα Σου. «Οί ουρανοί διη
γούνται δόξαν θεού, ποίησιν δέ χει
ρ ών αυτού Αναγγέλλει τό στερέωμα» 
(Ψαλμ. ιη' 2).

Μέ δδηγοΰν κοντά Σου «τής ψύσε- 
ως τά κάλλη, δ ήλιος, ή σελήνη, τά 
άστρα τά φωτεινά, ή θάλασσα πού Α
φρίζει καί Απλώνεται μεγάλη, οί πο
ταμοί, τά δένδρα, οί κάμποι, τά βου
νά καί τ’ άνθη ποΰ στολίζουν Αγρούς 
καί μονοπάτια».

Μοΰ δμιλεΐ διά τήν παρουσίαν Σου 
Κύριε, «δ έναστρος ούρανδς δπερθεν 
ήμών καί δ έν ήμΐν ήθικός νόμος» 
(ΚΑντιος).

Ψάλλουν τήν μεγαλοπρέπειάν Σου 
καί τήν δόξαν Σου «δ φλοίσβος στήν 
ήσυχη Αμμουδιά, στδ δάσος τό ζηλε
μένο Αηδόνι, τό Αγέρι στοΰ δένδρου 
τά κλαδιά, δ στεναγμός τοΰ γκιώνη 
καί ή φωνή τού γρύλλου στή σκοτεινή 
νυχτιά». Σέ πιστεύω Κύριε. Σέ έσποό- 
δασα. Είσαι δ Παντοδύναμος, δ Πανά
γαθος, δ Πανταχοΰ Παρών, δ Παντο
γνώστης, δ Πάνσοφος, δ Πανάγιος, δ 
Δίκαιος. Σέ έσπούδασα εις τήν σχο
λήν τοΰ ’Ορθοδόξου Χριστιανισμού.

Σέ έγνώρισα έν τψ προσώπψ τοΰ 
μονογενούς Σου Γίού, τοΰ Κυρίου καί 
θεού καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χρι
στού. «Έφανερώθης έν σαρκί. . μή 
έκστάς τής θεότητος, έδικαιώθης έν 
Πνεύματι, ώφθης άγγέλοις, έκηρύ- 
χθης έν έθνεσι, έπιστεύθης έν κόσμψ 
άνελήφθης έν δόξη». Αότδ είναι τό 
μέγα τής εύσεβείας μυστήριον (Α' 
Τιμ. γ' 16).

Σέ πιστεύω Κύριε καί μού τό φω
νάζει ή θαυμαστή Αρμονία καί ή σκο- 
πιμότης εις τήν φύσιν, ή έκ τού μηδε- 
νός δημιουργία τού κόσμου, ή πνευ
ματική καί ήθική φύσις τοΰ Ανθρώ
που ή προύποθέτουσα Νομοθέτην καί 
συνδιαλλακτήν τής Αρετής πρός τήν 
εύδαιμονίαν, ή παγκοσμιότης τού 
θρησκευτικού φαινομένου.

Σέ πιστεύω διότι Σέ αισθάνομαι 
ζωηρώς καί άψεύτως μέ τήν Πίστιν, 
μέ τήν λατρείαν, μέ τόν ήθικό βίο. 
Δέν έρευνώ διά περισσοτέρας Αποδεί
ξεις. Φροντίζω μέ τήν δύναμίν Σου 
καί τήν χάριν Σου, τάς δποίας έχεις 
χαρίσει εις τήν ’Εκκλησίαν Σου, νά 
ξερριζώνω καθημερινώς τά πάθη μου. 
Καί τότε θά έχω πίστιν ρωμαλέαν.

Σέ πιστεύω, ώς θεόν Τριαδικόν. 
"Ενα κατ’ ούσίαν θεόν μέ τρεις ύπο- 
στάσεις, τρία Πρόσωπα: Πατήρ, Γίός 
καί Πνεύμα, δχι δμως τρεις θεοί. 
Άλλ’ είς κατ’ ούσίαν θεός (Α' ’Ιω
άν. ε' 7). «’Εν ’Ιορδάνη βαπτιζομέ- 
νου Σου Κύριε, ή τής Τριάδος έφα- 
νερώθη προσκύνησις. . .».

Σέ πιστεύω! Κι’ είμαι γώ τής χα
ράς δ Κροΐαος· πλούσιο μέσα μου τό 
φώς, θησαυρός ή Αλήθεια. Καί χαρί
ζω στσύς σοφούς τ’ Αναρίθμητα 
«ίσως», τά «μπορεί», τούς δισταγμούς, 
τ’ άλλα παραμύθια.

«Τόν κατ’ είκόνα τήν σήν τόν άν
θρωπον διαπλάσαντα καί έξ ούκ δν- 
των τό πάν σοφώς ύποστήσαντα ΘΕ
ΟΝ ΤΡΙΣΓΠΟΣΤΑΤΟΝ προσκυνώ 
καί σέβω καί μεγαλύνω Σε».

Ύπό του Γυμνασιάρχου κ. Π. Ραγκάκου, Προέδρου τής 
’Εθνικής Ένώοεως Λσκώνων «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», συνεργάτου 
δέ καί φίλου τοΰ Περιοδικού μας, μάς έοτάλη πρός δημο
σιεύσω ή ακόλουθος έπιστολή:

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Πρός τόν έξοχώτατον Πρωθυπουργόν Ελλάδος 
Κον Κωστ. Καραμανλήν

’Α θ ή ν α ς

Έστέ άνυποχώρητοι. , . Μακράν τής τραπέζης τών δια
πραγματεύσεων τής Γενεύης, διά νά μήν άχθήτε «ώς έν μέσω 
δ ύ ο  λ η σ τ ώ ν » .  Ό  ΛΕΩΝΙΔΑΣ εις τάς θερμοπύλας ένι- 
κήθη, ήρωικώς άγωνισάμενος. ’Εκέρδιαεν δμως τήν πέραν καί 
ύπεράνω τής Νίκης, τήν ΔΟΞΑΝ! Οί Ισχυροί τής Γής, ώς 
γνωστόν, οί δήθεν προστάται τών δημοκρατικών έλευθεριών τών 
Λαών( !), προεςάρχοντος τού κ. Κίσσινγκερ(!) τί τραγική ει
ρωνεία, «ά7τό κοινοΟ συμφέροντος όρμώμενοι, συναπεφάσισαν 
καί αυνωμολόγηοαν τήτν κάτωθι άξιόποινον» ληστρικήν καί κα- 
κούργον «πράξιν»(!), πρό τής όποιας ώχριά καί αύτός 6 δι- 
κτάτωρ Μουσολίνι!. . .  ’Εκείνος είχε τό θάρρος νά κηρύξη δ 
Ιδιος, δικτατορικφ δικαιώματι, τόν πόλεμον κατά τής Ε λ λ ά 
δος ! τόν Πόλεμον τής Ρώμης κατά τών ’Αθηνών! . . .  Οί νδν 
ισχυροί, οί Δ η μ ο κ ρ ά τ α ι ( Ι ) ,  δέν είχον τήν ήθικήν 
δύναμιν, οί Ι δ ι ο ι ,  νά έπέμβουν φανερά καί κατά πρόσω- 
παν κατά τής 'Ελλάδος. Ούτε έχρηοιμοποίησαν τόν Ο.Η.Ε.,

ούτε τό Συμδούλιαν ’Ασφαλείας, ούτε καί αύτό, τό τόσον παρ’ 
αύτών έξευτελισθέν Ν.Α.Τ.Ο., πού τόσον πολύ τό είχαμε πι- 
στεύοει, τό είχαμε έξυμνήοει καί πού τόσον πολύ μάς είχεν έξα- 
πατήσει.. .  Τίποτε άπ’ δλα α ύ τά !... ’Α λ λ ά ... ·Άκουοοιν — 
άκουσον!: 'Εβαλαν πρός πραγμάτωσιν τών σκοτεινών σκοπών 
των καί διά λογαριασμόν των—καθ’ όμολογίαν των— Ποιον;!, 
τόν Τούρκον!. τόν κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ή ν  τού Ό  π £ ο υ (!) 
διά νά πλήξουν, Π ο ι ο ν ;  δι’ δνομα τοΟ θεού! . .  τήν ΕΛΛΑ
ΔΑ!!! Τήν κοιτίδα τοΰ Πολιτισμού. . .  τήν πανθομσλογουμένως 
Μητέρα τών Μητέρων τήν Χώρα τού Περικλέους, τού Σωκρά- 
τους, τοΰ Πλάτωνος, τού ’Αριοτοτέλους, τοΰ Φειδίου.. .  τήν 
Χώραν, λέγομεν, τοΰ 'Ιστορικού έκείνου Ο Χ Ι ! ,  πού σδν παγ
κόσμιος ολισμός συνεκλόνησε τόν κόομον δλον καί διακήρυ
ξε τό «Ο ί "Η ρ ω ε ς πολεμούν αάν “Ελληνες!». Αότήν 
τήν Χώραν! κ. Κίσσινγκερ, έπλήξατε, διά τών Τούρκων!!! καί 
μέ δπλα τού ΝΑΤΟ!! ’Ειντραπή! καί καταισχύνη α ιώ ν ιο ς!... 
Αύτήν τήν Χώραν! τήν Χώραν πού έδίδαξεν είς τόν κόομον 
δλον: τί είναι άλήθεια, τί δικαιοσύνη, τί άνδρεία, τί πίοτις, τί 
τέχνη, τί άνθρωπίνη άξία, τί ιδεώδη, τί ιδανικά, τί είναι έλευ- 
θερία καί τί Δημοκρατία! Αύτήν τήν Χώρν, κ, Κίοσινγκερ, έπλή
ξατε !!!

Ό  ιστορικός τού μέλλοντος θά σάς άδράξη ... ’Αθάνατη 
'Ελλάδα, χιλιστραγουδισμένη! έχεις τό προνόμιον νά έχης τήν 
ώραιοτέραν Ιστορίαν τού Κόσμου! (δρα ’Αστυνομικά Χρονικά 
έτος Κ Β ', τεύχος 454 Μάρτ. 1974). Τούτο, δυστυχώς, είναι 
« κ ά ρ φ ο ς  τ ο ί ς  ό φ θ α λ μ ο ί ς »  τών άσπόνδων φί
λων σου. . .  Καί ή άπόδειξις: Έδύθισαν τήν διά μέσου τών

Συνέχεια είς τήν σελ. 841



νον τήν εύθύνην, τήν όποιαν αναλαμβάνω, μέ θάρρος καί αισιο
δοξίαν, Αποφασισμένος ων δι’ οίανδήπστε θυσίαν. Αύτό μοΰ έ- 
πιτάσσει ή ιστορική παράδοσις τού Σώματος, αΰτό μου επιβάλ
λει ή έμπιστοσύνη, μεθ’ ής μέ περιέβαλεν ή Κυβέρνησις ’Εθνι
κής Ένότητος καί ιδιαιτέρως ή τοιαύτη τοϋ ’Εθνάρχου Πρω
θυπουργοί) καί τού Προϊσταμένου μας κ. 'Γπουργού Δημ. Τά- 
ξεως καί αύτδ μοϋ υπαγορεύει τδ συμφέρον τού Σώματος καί 
τών μελών αύτού.

Διά νά φέρω δμως εις πέρας τήν άποστολήν μου, χρειά
ζομαι τήν συμπαρώστααιν καί άφοσίωσιν δλων τών αστυνομικών, 
άξιωματικών καί κατωτέρων, ώς έπίσης καί τών διοικητικών 
δπαλλήλων. Ζητώ δπως άπαντες άρθούν είς τδ δψος τών πε
ριστάσεων. Τό πεδίον είναι έλεύθερον διά τήν άνάπτυξιν πάαης 
δψηλόφρονος καί εύγενούς δραστηριώτητος, έντδς τών πλαι
σίων τά δποϊα θέτει ή Κυβέρνησις ’Εθνικής Ένότητος, κατά 
τήν οίκοδδμησιν τής νέας πολιτικής πραγματικότητος. Καλώ 
δλους τούς αξιωματικούς καί κατωτέρους Αστυνομικούς καί 
Διοικητικούς ύπαλλήλους, είς μίαν πνευματικήν καί ψυχικήν 
άνάτασιν, πρδς τδν σκοπόν περιφρουρήσεως τής άνορθουμένης 
νέας πολιτείας, προστασίας τοϋ κοινωνικού συμφέροντος καί 
σεβασμού τών δικαιωμάτων, τής έλευθερίας καί τής Αξιοπρέ
πειας τού Έλληνος πολίτου.

Πιστεύω άκραδάντως, δτι καθοδηγούμενοι άπδ τάς Ανω
τέρω κατευθυντηρίους ιδέας μέ ήνωμένας τάς δυνάμεις καί 
Α κ λ δ ν η τ ο ν  τ ή ν  έ ν σ υ ν ε ί δ η τ ο ν  π ε ι θ α ρ 
χ ί α ν ,  ήτις Αποτελεί τδν μοχλόν πάαης συλλογικής προσπά
θειας, θά φανώμεν Αξιοι τής πλούσιας κληρονομιάς τών ιδρυ
τών καί Αγωνιστών τού Σώματος καί θά άνταποκριθώμεν είς 
τάς προσδοκίας τής πολιτείας καί τάς Απαιτήσεις τής συγχρό
νου κοινωνίας.

Θά εύρίακωμαι πάντοτε είς τήν πρώτην γραμμήν τού ά- 
γώνος, παρέχων πλήρη συμπαράστααιν καί ένθερμον ύποστη- 
ριξιν, πρδς πάντας καί έπί πάσης ύπηρεσιακής ένεργείας, έφ’ 
δσον αδτη έχει εύγενή έλατήρια, Ανιδιοτελείς έπιδιώξεις καί 
είναι σύμφωνος πρδς διατυπωθείσας Αρχάς καί Αντιλήψεις.

Κύριοι, δλως ιδιαιτέρως έπισημαίνω, αυτήν τήν στιγμήν, 
καί τά έξής, τά δποϊα νά λάβητε Οπ’ δψιν σας καί διαβιβά- 
σητε καί είς τούς λοιπούς Αστυνομικούς ύπαλλλήλους.

1) θά έκτιμήσω ιδιαιτέρως καί θά Ανταμείψω γενναιο- 
φρόνως πΑσαν έκδήλωαιν ύψηλής συναδελφικής Αλληλεγγύης, 
σύμπνοιας, άγάπης καί στενής ύπηρεσιακής συνεργασίας. Και 
παραλλήλως θά Αντιμετωπίσω Ανευ ούδεμιΑς έπιεικείας πάσαν

προσπάθειαν παραγνωρίσεως καί ύπερβάαεως τής Ιεραρχίας καί 
οίανδήποτε, δποθενδήπστε, προερχομένην Ανοίκειον συμπεριφο
ράν.

2) ’Επιθυμώ νά καταστή συνείβησις είς πάντας, δτι δέν 
ύπάρχει θέσις βι’ Ανορθόδοξου αύτοπροβολήν οίουδήποτε καί δέν 
θά διαφύγη τού έλέγχου ούδεμία διά πλαγίων καί Αθεμίτων 
μέσων προσπάθεια Αναδείξεως ή ίκανσποιήσεως προσωπικών 
έπιδιώξεων.

3) Ή  Αξιολόγηαις καί Αξιοποίησις πάντων θά γίνεται 
δάσει ύπηρεαιακών καί μόνον κριτηρίων, λαμβανομένων, ύπ’ δψιν 
τών προσωπικών ικανοτήτων καί ιδιοτήτων ένδς έκάστου.

καί 4) Νά προσεχθή ιδιαιτέρως τδ περιεχόμενον τής έκδο- 
θησομένης ήμερησίας διαταγής.

Περαίνων, έκφράζω τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην μου πρδς 
τήν Κυβέρνησιν ’Εθνικής Ένότητος, ήτις μέ έτίμησε διά τής 
έμπιστασύνης της, ύποσχόμενος δτι θά Αναλώσω δλας μου τάς 
δυνάμεις πρδς ένίσχυσιν, έντδς τών πλαισίων τής άρμοδιότη- 
τός μου, τού άναληφθέντος, ύπ’ αύτής, δυσχερεστάτου ’Εθνικού 
καί Κοινωνικού Έργου.

Πρδς τδν Απερχόμενον ’Αρχηγόν, οδτινος τδ ήθος, τήν 
εύπρέπειαν καί ύπηρεσιακήν δράσιν τιμώ βαθύτατα, εύχομαι 
έγκαρδίως ύγείαν καί ευτυχίαν, Ατομικήν καί οικογενειακήν. 
Ωσαύτως πρδς δλους ύμάς καί δι’ ύμών πρδς άπαντας τούς Α
στυνομικούς Απευθύνω τάς πλέον ειλικρινείς καί διαπύρους 
εύχάς μου, διά πάσαν, έν ύγείφ, Ατομικήν πρόοδον, οικογε
νειακήν προκοπήν καί λαμπράν δλων σας ύπηρεσιακήν Ανέλιξιν.

Σάς εύχαριστώ.

Τό τέλος τών όμιλιών έκάλυψαν θερμά καί παρατε- 
τσμένα χειροκροτήματα.

Τά «'Αστυνομικά Χρονικό» υποβάλλουν, είς μέν τόν 
όποχωροϋντα τάς πλέον εγκαρδίους εύχάς των δι’ ύγείαν 
καί εύτυχίαν είς τόν ιδιωτικόν βίον, είς δέ τόν άναλα- 
βόντα τήν Ηγεσίαν θερμά συγχαρητήρια διά τήν έπαΕίαν 
κστάληψιν μιας τόσον ύψηλής θέσεως. Τό Περιοδικόν μας 
θά τού συμπαρασταθη είς τό δυσχερές έργον του, πρός ό
φελος τής Πατρίδος, τής Ελληνικής Κοινωνίας καί τοϋ 
Αστυνομικού Σώματος. (Σχετικοί φωτογραφίαι δημοσιεύ

ονται είς τήν Δ ' έΕωφύλλου μας)

Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΟ Σ 
Ύπσστυνόμος Α '

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ
Τ Ζ I Μ Α Σ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Πρός τον νέον 'Υπαρχηγόν ’Αστυνο
μίας Πόλεων τά « ’Αστυνομικά Χρο
νικά» άπευθύνουν τά πλέον ειλικρι
νή των συγχαρητήρια και εύχονται 
πάσαν έπιτυχίαν εις τά νέα του κα

θήκοντα.



ΤΙ ΖΗ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΕΘΑΝΕΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΣΚΕΨΙΝ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

JOSEF DERBOLAY
Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Βόννης

'0 ’Αριστοτέλης παρουσιάζει ώς πολιτικός διανοη- 
τής μίαν δψιν διά τόν σύγχρονον κόσμον καί μίαν δψιν 
προσδιωρισμένην άπό την έποχήν του. Νομική Επι
στήμη, Κοινωνιαλογία καί Σπουδή τής Δημοκρατίας 
Ιχουν πρδ πολλοΰ γνώσιν πάσα ήμποροΰν να μάθουν 
άπ’ αυτόν.

’Αλλά ή θεωρία του περί τής ύφής τοΰ πολιτικού 
στοιχείου προέρχεται άπό τόν Ελληνικόν τύπον ιών 
Κρατών - Πόλεων καί όχι άπό τό σύγχρονον μαζικόν 
κράτος. Μεταξύ τής άντιλήψεώς του διά τήν Δημοκρα
τίαν καί τής ίδική μας, μεσολαβεί έκείνη ή κίνησις 
χειραφετήσεως τοΰ κοινωνικού στοιχείου, άπό τό πο
λιτικόν, ή όποια μετέβαλε τό κλειστόν κράτος τής άρ- 
χαίας παραδόσεως εις σημερινήν «άνοικτήν κοινωνίαν». 
Τό θέμα είναι συνεπώς τούτο: πώς πρέπει νά τεθή ή 
θεωρία τοΰ Άριστοτέλους διά τήν εποχήν μας, ούτως 
ώστε ούτε ή έπικαιρότης της νά μειωθή, ούτε τά δρια 
τά όποια Ιθεσεν εις αύτήν ή έποχή της νά άγνοηθοΰν. 
Αί έπόμεναι παρατηρήσεις άφιερώνονται εις τήν άπάν- 
τησιν έπ’ αύτοΰ. Στρέφονται κατ’ άρχήν πρός τόν Άρι- 
στοτέλην δ όποιος εύρίσκεται έγγύτερον πρός τό πνεύ
μα τής έποχής μας, κατόπιν πρός αύτόν δ όποιος. κα- 
τέχεται άπό τό πνεύμα τοΰ Ιδικού του καιρού1, καί έ- 
πιδιώκουν τελικώς νά άποσαφηνίσουν τήν βάσιν έκεί- 
νην ή όποια άπετέλεσε καί τήν άφετηρίαν διά τήν 
άνάπτυξιν τοΰ νέου στοιχείου τοΰ συγχρόνου Κράτους.

'Ο ’Αριστοτέλης ήμπορεϊ νά κατανσηθή εις τόν 
πολιτικόν χώρον τοΰ άρχαίου κόσμου ώς ό διανοητής 
έκεΐνος δ όποιος περατώνει μίαν παράδοσιν σκέψεως καί 
άναπτύσαει μίαν μεσάζουσαν θέσιν μεταξύ τών άντιθέ- 
σεών της καί τών διαφόρων της άφετηριών, κατά τόν 
πλέον καρποφόρον τρόπον. ’Αλλά δέν έστράφη άπλώς— 
δπως καί ό Χέγκελ εις τήν έποχήν του—εις αύτήν τήν 
παράδοσιν καί δέν έπεξειργάσθη μόνον κριτικώς, άλ- 
λά Ιθεσεν εις τήν συλλογήν Συνταγμάτων Ινα άφθονον 
έμπειρικόν ύλικόν ώς βάσιν τής φιλοσοφικής του έργα- 
σίας. Τόσον δ τρόπος θέσεως τών προβλημάτων δσον

καί ή μεθοδική διαδικασία έμφανίζονται έξόχως σύγ
χρονα 1ν σχέσει πρός δ,τι προηγούμενον. Ό  ’Αριστο
τέλης δέν άναζητεΐ πλέον τήν Ιδεώδη διακανονιστικήν 
ιδέαν τοΰ Κράτους, ούτε ύποπίπτει εις τόν κίνδυνον νά 
άνυψώση είς άσφαλή κανόνα οίοδήποτε παραδεδομένον 
Σύνταγμα. Χαράσσει τόν οδικόν του δρόμον μεταξύ τής 
Σκύλλας καί τής Χαρύβδεως, καί δή άκριβώς έκεΐ δπου 
έρωτά (διά μιας κατά κάποιον τρόπον άναλύσεως τών 
συντελεστικών παραγόντων) περί τών ιδρυτικών δρων 
παντός δυνατού κρατικού συστήματος καί χωρεΐ περαι
τέρω εις μίαν τυπολογίαν τών Πολιτευμάτων μέ βάσιν 
τούς δρους αύτσύς καί κατά τρόπον συνθετικόν.

Τρεις είναι αύτοί οι τύποι τών Πολιτευμάτων: 
Μοναρχία, ’Αριστοκρατία καί Δημοκρατία. Καί οί 
τρεις σχετικώς ίσης άξίας έν δσψ μέτρφ αί διάφοροι 
«άρχαί Κρατικής Κυριαρχίας», αί δποίαι τάς 
διέπσυν (ύπό διάφορα ιστορικά πραγματικά δεδομένα) 
τελούν είς ένα φυσικόν συσχετισμόν. Τρεις τύποι, ή 
Τυραννία, ή ’Ολιγαρχία καί ή ’Οχλοκρατία τίθεν
ται ώς μορφαί έκφυλισμοΰ τών κανονικών τύπων. Ό  
’Αριστοτέλης άντλεΐ άπό τήν γνώσιν τών νόμων τής 
καταπτώσεως τών πολιτευμάτων συγχρόνως καί τάς 
άρχάς τής διατηρήσεώς των καί προσδίδει είς αύτάς 
μίαν σημασίαν ή όποια κατ’ ούδέν ύπολείπεται έκείνης 
τής ιδέας άναδημιουργίας τής Πολιτείας δπως τήν 
συνέλαβεν δ Πλάτων. Τό Πολίτευμα τό δρίζει ώς τά- 
ξιν τών άξιωμάτων καί βίαν άσκουμένην ύπό τής Κυ- 
βερνήσεως καί άντιστοιχεΐ δι’ αύτόν μόνον τότε είς τόν 
κανόνα τής δικαιοσύνης (τό άπλώς δίκαιον) δταν λει
τουργά διά τό κοινόν άγαθόν (τό κοινή συμφέρον) καί 
δχι διά τό συμφέρον τών κυβερνώντων. 'Ως δικαιοσύ
νην έννοεΐ έκείνην τήν καθολικήν καί πλήρη ’Αρετήν 
είς τήν όποιαν κατά ένα στίχον τοΰ θεόγνιδος κάθε 
άρετή περιέχεται—θά έπανέλθωμεν έπ αύτοΰ είς τά 
περαιτέρω άναπτυσσόμενα—πέραν πάντως αυτής δμι- 
λεΐ καί διά μίαν δικαιοσύνην ύπό στενωτέραν έννοιαν, 
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Ή καταστροφή 
τής

Χ ΙΟ Υ  ΤΟ 1822

Ο Ι ΣΤΕΡΝ ΕΣ  μέρες του Μαρτίου 
καί τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ 

'Απριλίου τοϋ 1822 θά παραμείνουν 
στήν αιωνιότητα κςτί στόν παγκόσμιο ι
στορικό χώρο, οάν ή ιρρικτότερη μαρτυ
ρία ένός ύπερηφάνου λαοϋ, τοϋ έλλη- 
νικοϋ, πού θεμελίωνε, μέ ποταμούς αί- 
μότων καί δακρύων, τό πολυκλώνορο κΓ 
άνθοβολημένο δέντρο τής Ελευθερίας.

Γιατί ατό χρονικό αύτό διάστημα, ή 
τυραννία τετρακοσίων χρόνων εϋρισκε 
τό κορύφωμά της στή σφαγή καί τήν 
έρήμωσι τής Χίου.

Οί αύθεντικές περιγραφές Εεπερνούν 
καί τήν πιό τολμηρή φαντασία γιά τήν 
έκτασι τής σφαγής, τόν έΕανδραποδισμό 
καί τήν έρήμωσι πού δηλώθηκε ατό μυ
ροβόλο νησί.

Δεκαπέντε μέρες οί Τούρκοι ταπεινω
μένοι άπό τήν παλληκαριό καί τήν εύ- 
ψυχία τών Ελλήνων, ύπσταγμένοι στά

Του Δη μ. Σ τ α μ έ λ ο υ

πιό φοβερά καί άγρια ανθρώπινα πάθη, 
όποδεκάτιζαν τόν πληθυσμό, έστειλαν 
στά σκλαβοπάζαρα όσους γλύτωσαν άπό 
τό γιαταγάνι Toutf κατέστρεψαν έκκλη- 
σιές καί σπίτια καί έστησαν στούς φο
βερούς άνέμους τής παγκόσμιας άγα- 
νακτήσεως καί αποδοκιμασίας τήν πιό 
μαύρη καί τυραννική σημαία τοϋ άδί- 
στακτου δεσποτισμοϋ τους. Υπολογίζε
ται ότι έσφάγηοαν περισσότερα άπό εί- 
κοσιτρεϊς χιλιάδες άτομα, ένώ σαράντα 
οκτώ χιλιάδες έπωλήθησαν στά σκλαβο
πάζαρα τής Ανατολής, ώς δούλοι. Καί 
είναι άνατριχιαστική ή μαρτυρία τοϋ Τρι- 
κούπη: « Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες ή- 
ριθμοΰντο οί καθ' όλην τήν νήσον Χρι
στιανοί τήν 30 Μαρτίου' 1.800 έναπέ- 
μεινσν τόν Αύγουστο». (Σπ. Τρικούπη 
«'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσε- 
ως», 1925, τόμ. Β ',  σ. 136).

Τής τρομερής σφαγής προηγήθηκε έ-

πίθεσι σώματος χιλίων Σαμίων καί μι
κρού άριθμοϋ κατοίκων τής Χίου έναν- 
τίον τών Τούρκων, οί όποιοι καί άναγ- 
κάσθηκσν νά κλεισθούν στό φρούριο. 
Μπροστά στόν κίνδυνο ν' άποδεκατι- 
σθοϋν οί άποκλεισμένοι, κατέφθασε άρ- 
μάδα τριαντατεσσάρων τουρκικών πλοί
ων καί αποβιβάσθηκαν στό νησί περί τις 
έπτά χιλιάδες Τούρκοι. Οί λίγοι ένοπλοι

Επάνω: Ή  σφαγή τής Χίου. Πί- 
ναΕ τού Ντελοκρουά. Απέναντι: 
Ή πυρπόλησις τής Τουρκικής 

ναυαρχϊδος ύπό τοϋ Κανάρη. Ό  
άτρόμητος Πυρπολητής έκδικήθη- 
κε τήν κατοστροφή τού όμορφου 

νησιού.
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πολέμησαν ηρωικό, άλλά δέν κατώρθω- 
σαν ν' άναχαιτίσουν τήν τρομερή λαίλα
πα. Καί τότε... Τότε... Οί αύθεντι- 
κές μαρτυρίες άποκαλύπτουν τήν έκτα- 
σι τής σφαγής καί τής έρημώσεως.

«Οί Τούρκοι διέτρεΕαν τήν νήσον— 
γρόφει ό Γάλλος άΕιωματικός ΜάΕιμος 
Ρεμπώ, πού πολέμησε στόν 'Αγώνα όπό 
τόν Ύψηλόντη— κατά πάσαν διεύθυνσιν, 
τήν άνέσκαψον, τήν άνέτρεψαν έκ θε
μελίων. Τό περίφημον μοναστήριον τής 
Άγιαμσνής, μνημεϊον τής εύσεβείας 
τών 'Ελλήνων αύτοκρατόρων, άπέβη τό 
θέατρον φρικωδεστάτων σκηνών. "Ολοι 
οί μοναχοί έσφόγησαν, περισσότεροι δέ 
τών δεκαπέντε ήμίονοι φορτωμένοι μέ ι
ερά σκεύη καί πολύτιμα πράγματα έφε
ραν εις τό βάθη τής 'Ασίας τάς τελευ
ταίας προσφοράς τής χριστιανικής φι
λανθρωπίας. .. ΈΕορύσσουν τούς ό- 
φθαλμούς τών ιερέων καί τούς καίουν 
κατόπιν Ζωντανούς.

Αί φρικώδεις αύται σφαγαί διήρκεσσν 
όνευ διακοπής δέκα πέντε ήμέρας. Πλέ
ον τού ήμίσεος τού πληθυσμού τής φι- 
λοπόνου ταύτης νήσου έφονεύθη ή αί- 
χμολωτίσθη. Οί μουσουλμάνοι άφοϋ διά 
πυρός καί σιδήρου έΕωλάθρευσαν τούς 
κατοίκους καί τά κτήματά των, έπέστρε- 
ψον πρός τήν πάλιν διά μέσου καπνι- 
Ζόντων έρειπίων... Οί όμηροι και ό 
άρχιεπίοκαπος δέν έΕήλθον τού φρου
ρίου, είμή μόνον διά νά άπαγχονισθούν 
εις τήν παραλίαν εις όκτώ παραλλήλους 
γραμμάς». (Φιλίππου Π. Άργέντη-Στίλ- 
πωνος Π. Κυριακίδου «Ή Χίος παρά τοϊς 
γεωγράφοις καί περιηγηταϊς, όπό τού 
όγδόου μέχρι τού εικοστού αίώνος», 
1946, τόμ. Π  ,σ. 1800 - 1801).

Συγκλονιστικές είναι οί περιγραφές 
πού δημοσιεύθηκαν, κυρίως σέ έφημερί- 
δες τού Λονδίνου, άπό τόν Μάιο ώα 
τάν 'Ιούλιο τού 1822. Παρουσιάζουμε 
χαρακτηριστικά άποσπάσματα όπό τόν 
Α ' τόμο τού «Χιακοϋ Αρχείου», πού, 
μέ έπιμέλεια τού Γιάννη Βλαχογιάννη, 
έΕεδόθη τό 1924:

«Μασσαλία, Μαΐου 5)17)1822, πρός 
τινο έμπορικόν οίκον έν λονδίνω Έ- 
χομεν νέα έκ Χίου μέχρι τής 5)17 'Α 
πριλίου. Ή  πόλις κατεστράφη έντελώς 
όλαι οί οίκίαι ήνοίχθησαν καί άπεγυμνώ- 
θηοαν τών έπίπλων κλπ. καί άφοϋ έλα- 
φυρογωγήθησαν οϋτω πως, έπυρπολήθη- 
σσν εϊτα τού πυρός έΕακσλουθήσαντος 
μέχρι τής 5)17 ημερομηνίας τών τελευ
ταίων ειδήσεων. . . Δύνασθε νά κρίνετε 
άφοϋ έπέθεσαν βιαίας καί βεβήλους 
χείρας έπί τών καθολικών έκκλησιών, 
όποια διέπραΕαν κατά τών έλληνικών. 
Δύνασθε νά θεωρήτε τάς λεπτομέρειας 
ταύτας ώς έπισήμους, διότι έλοβον αύ- 
τάς άπ' εύθείας έκ τού Γάλλου προΕέ- 
νου. Όποια είκών άπάνθρωπος! Οί δρό
μοι πλήρεις άπό σωρούς άνδρών, γυναι
κών καί παιδιών σφαγέντων ύπό τών 
Τούρκων. Ή  μεγάλη πλατεία πρό τού 
φρουρίου καί τό φρούριο αύτό πλήρη 
άπό γυναίκας καί παιδία τών σεβαστο- 
τέρων οικογενειών, έκτεθειμένα εις τήν 
κτηνώδη διαγωγήν καί τήν όγρίαν ωμό
τητα τών Ασιανών».

«Οί άτυχεϊς "Ελληνες, μή έχοντες 
ήδη τήν πιθανότητα βοήθειας ή συνερ
γασίας εύρωπαϊκής τινός δυνόμεως έγ- 
καταλείπσνται καί πάλιν εις τήν βαρβα
ρότητα τών άπιστων καί άγριων κυρίων

των. Έοημειώσομεν εις τόν τελευταίον 
ήμών άριθμόν τήν άνακατάληψιν ύπό 
τών Τούρκων τής νήσου Χίου.

Έ ν  τή περιστόσει τούτη, φαίνεται, 
οί μανιώδεις αύτοί φανατικοί έπέβαλον 
τήν έκδίκησίν των κατά τών κατοίκων 
μέ τρόπον, όστις κάμνει τήν άνθρωπό- 
τητα νά φρικιά έπί τή οκέψει. Δέκα ή
μέρας πρό τής ένάρΕεως τού έορτασμοΰ 
τού Μωαμεθανικού ΡσμοΖανίου, έγιναν 
ένενήκοντα πέντε θανατικοί έκτελέσεις, 
τινέα τών όποιων έπί τών έγκριτωτά- 
των τής νήσου κατοίκων σχετιΖαμένων 
μέ τάς πλουσιωτέρας οικογένειας τών 
Φράγκων οϊτινες είχον ληφθή, ώς όμη
ροι, όταν οί Τούρκοι άνακατέλαβον τήν 
νήσον' δέκα έΕ αύτών, άχθέντες εις 
Κωνσταντινούπσλιν, άπεκεφαλίσθησαν 
έκεϊ, οί δέ όγδοήκοντα πέντε εις Χίον 
άπηγχσνίοθησαν έΕωθεν τού Κάστρου. 
Αί θανατώσεις αύται φαίνεται ότι ήσαν 
ό πρόλογος γενικής σφαγής τών Ελλή
νων ύπό τού Μωαμεθανικού συρφετού καί 
λέγεται ότι άλόκληρος ή νήσος, ή πόλις 
καί ή έΕοχή μετεβλήθησαν εις σωρόν 
έρειπίων. "Ητο τό κατακόρυφον σκηνής 
άχαλινώτου βορβαρότητος τοιαύτης ό
ποιαν ό κόσμος σπανίως είδεν, ήτις δέ 
έν διαστήματι μηνών κατέστρεψε καί 
ήρήμωσεν έν τών ώραιοτέρων τμημάτων 
τής 'Ελλάδος. Οί όρρενες ένήλικες τών 
κατοίκων τής Χίου λιπάΖουν τώρα τό έ
δαφος της μέ τά νεκρά σώματά των, 
ένώ αί σύΖυγοί των καί τά παιδιά φυλάσ
σονται διά τύχην πολύ φρικωδεστέραν, 
τήν άτίμωσιν καί τήν ταπεινοτάτην δου
λείαν. Μανθάναμεν έκ τών λεπτομε
ρειών τής άνυπερβλήτου ταύτης άνοσι- 
ουργίας, ότι πλέον τών έκατόν χιλιάδων 
άτάμων έΕηφανίσθησαν, έΕαιρέσει τών 
παναθλίων θηλέων καί παιδιών, τά όποια 
έφυλάχθησαν διά τήν έσχάτην άτίμωσιν 
καί τήν φοβερωτότην ύποδούλωσιν. Έ- 
πιστολαί κομισθείσαι διά τού ιταλικού 
ταχυδρομείου άναφέρουν τήν αφιΕιν 
πολλών άτυχών έλληνικών οικογενειών, 
διαφυγουσών έκ Χίου, εις τούς διαφό
ρους λιμένας τής Μεσογείου. Είναι ά- 
δύνατον ν' άναγνώση τις χωρίς ίσχυρο- 
τάτην συγκίνησιν οδύνης τάς περιγρα- 
φάς τών παθημάτων των έν ταϊς διαφό- 
ροις έπιστολαίς ταίς άπευθυνθείσαις 
πρός φίλους έν τή χώρα ταύτη. Θά έ- 
πληρούντο ολόκληροι σελίδες μέ τήν 
περιγραφήν τών ώμοτήτων τών Τούρ
κων. Θ' άναφέρωμεν μόνον μίαν. Έ ν  
χωρίον έν Χίω διηρπάγη, έλεηλατήθη 
καί όλοι οί κάτοικοι συνελήφθησαν αι
χμάλωτοι. Αί γυναίκες καί τά παιδιά, 
τόν άριθμόν 700, ήχθησαν εις κλειστήν 
τινα θέσιν, όχι πολύ άπέχουσαν, πρός 
τόν σκοπόν όπως κάθε Τούρκος έκλέ- 
Εη τούς αιχμαλώτους του. Ήγέρθη διέ- 
νεΕις περί προτιμήσεως, ήν βλέπων ό 
άρχηγός ότι έντείνεται σοβαρώς προέ- 
τεινεν όπως τεθή τέρμα εις αύτήν, ϊνα 
όλοι έν Είφει τελειωθώσιν. Ή  πρότασις 
έγινε δεκτή καί έΕετελέσθη αύθωρεί! !» 
(«Χιακόν Αρχείον», τόμ. Α ' ο. 51, 
104, 179).

Ιδιαίτερα έΕ άλλου παραστατικές εί
ναι οί έπιστολές τού τότε πρεσβευτού 
τής 'Αγγλίας στήν Κωνσταντινούπολι ύ- 
ποκόμητος Στράγκφορντ πρός τόν ύπουρ- 
γό τών ΈΕωτερικών μορκήσιο τού Λον- 
δόνδερρυ. Γράφει, μεταΕύ άλλων, σέ έ-

πιστολή του μέ ήμερομηνία 10/28 Μαΐ
ου 1822:

«Ή μανία τών τουρκικών στρατευμά
των ήτο άκρστητος, τό δέ μεγαλύτερον 
τμήμα τής τερπνής ταύτης νήσου, μεθ' 
όλων τών άκμαΖάντων σπουδαίων καθι- 
δρυμάτων της, μετεβλήθη εις σκηνήν 
τρσμακτιικωτέρας έρημώσεως».

Καί σέ άλλη του έπισταλή μέ ήμερο
μηνία 13)25 Μαΐου 1825:

«Τά έν Χίω συμβάντα φαίνεται ότι ύ- 
πήρΕαν φρικωδέστοτα, ή δέ θηριωδία 
τών Τούρκων έΕήχθη μέχρι σημείου τό 
όποιον άναγκάΖει τόν άνθρωπον νά φρι
κιό. Τό σύνρλον τής νήσου, έΕαιρουμέ- 
νων τών είκοσιτεσσάρων Μαστιχοχωρί- 
ων, παρουσιάζει σωρόν έρειπίων.

ΓΙάντες οί όμηροι (έΕαιρουμένων 5 
καθολικών) οϊτινες ήσαν φυλακισμένοι 
εις τό φρούριον τής Χίου έθανατώθη- 
σαν) («Χιακόν Άρχείον», σ. 95, 118).

Σύμφωνα μέ περιγροφή αύτόπτου 
πού περιέλαβε στήν 'Ιστορία του ό Που- 
κεβίλ «είναι άδύνατον νά παραστήση ό 
κάλαμος, ή ό άνθρωπος νά φαντασθή, 
άν δέν έστάθη ούτόπτης, πόσα καί ό
ποια είδη τραγικών σκηνών ήκαλούθη- 
σον εις τόσον όλίγου καιρού διάστημα, 
εις τήν σχεδόν μή ύπάρχουσαν πλέον 
νήσον. Καί ό αύτόπτης αύτός δέν δύ- 
ναται, στοχάΖομαι, ν ' άνακαλέση εις τήν 
μνήμην του άρκετά άκριβώς τόσον πο- 
λυειδεϊς καί πολυπληθείς βαρβαρότητας' 
ό δέ άκροατής πρέπει ν' άμφιβάλλη άν 
τφ όντι ύπήρΕαν».

Κσί ή μαρτυρία τού Επισκόπου Μυ- 
ριοφύτου καί Περιστόσεως Γρηγορίου 
Φωτεινού, πού 11 χρόνων σώθηκε άπό 
τή μεγάλη σφαγή.

«Οί δέ πολλοί όδηγηθέντες εις θολοπο- 
τάμιον έπί τψ προσκυνήσαι καί ύποσχε- 
θήνοι έκεϊ τή άρχή ύπσταγήν έκ συνθή
ματος έμανδρίσθησαν εις Βανακού, ό
που περικυκλωθέντες ύπό τών στρατευ
μάτων άπεοφάγησαν νύκτα ών τάς οί- 
μωγάς καί τούς τών μαχαιρών ήχους 
ήκουσα κάγώ κεκρυμμένος έν τώ χω- 
ρίψ. . . ΆνοίΕοντες τάς πάλας ήρχισαν 
τήν σφαγήν, μηδέ όπήν ή γωνίαν άφέν- 
τες άνεΕερεύνητον, ώστε καί τάς οι
κίας καί τάς στενωπούς καί τάς πλα
τείας καί τήν έκκλησίαν έπλήρωσαν πτω
μάτων, έΕ ών έρρευσε τό αίμα ποτα- 
μηδόν, όπερ τοσούτον έρρύπανε τό έδα
φος τού ναού ώστε άνεΕόλειπτον καταν- 
τήσαν καταφαίνεται μέχρι σήμερον». 
(«Χιακόν Αρχείον», τόμ. Α ',  σ. 339, 
343, 344).

«Αί σφαγαί τής Χίου— γράφει ό Διο
νύσιος Κόκκινος — έπροκάλεσαν άλγει- 
νήν κστάπληΕιν εις τήν Εύρώπην. Δέν 
ήτο άνάγκη νά είναι κανείς "Ελλην διά 
νά φρίΕη πρό τών φοβερών έκείνων γε
γονότων. Ό  πραγματικός φιΛελλην' 
σμός ήρχισε νά έκδηλώνεται μέ τήν 
συγκίνησιν πού έπροκάλεσεν ή τραγω
δία έκείνη. Ή  περιγροφή τών σφαγών 
καί τού έΕανδραποδισμοϋ τού πληθυσμού 
τής Χίου διά τών έφημερίδων έκαμε 
τούς εύρωπαϊκούς λαούς νά οίσθανθούν 
φρίκη καί νά έκδηλώσουν όλην των τήν 
συμπάθειαν διά τόν λαόν πού ήγωνι’Ζετο 
έκεϊ κάτω εις τά άνατολικά πελάγη τής 
Μεσογείου ένσντίον βαρβάρου τυράννου 
διά νά όπιτύχη τήν άπολύτρωσίν του.

Τά αίσχη τής Χίου δέν διεπράχθη-
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σαν ύπό άφηνιοσμένου όχλου. Ή  εύθύ- 
νη των έβάρυνε αύτό τό τουρκικόν κρά
τος, τήν κεφαλήν του καί τά όργανά του. 
Αί σφσγαί καί τά παντοειδή έγκλήματα 
πού διεπράχθησαν εις τήν ευτυχή έως 
τότε καί απόλεμον νήσον ήσαν έκτέλε- 
σις διαταγών τού σουλτάνου καί ό Τούρ
κος ναύαρχος ύπήρΕεν άΕιον όργανον 
τού κυρίου του. . .

Ό  έΕσνδραποδιομός σαρανταοκτώ ο
λοκλήρων χιλιάδων όνδρών καί γυναι
κών έγινε διά τών τουρκικών υπηρεσι
ών. Εϊπομεν ότι όλοι αύτοί οί σταλέν- 
τες διά νά πωληθοϋν ώς σκλάβοι εις τάς 
άγοράς τής 'Αφρικής, τής Σμύρνης καί 
τής Κωνσταντινουπόλεως κατεγράφησαν 
εις τά βιβλία τού τελώνου ώς έΕαγω- 
γιικόν έμπόρευμα τής νήσου». (Διον. 
Κσκκίνου «Ή Ελληνική Έπανάστασις», 
έκδ. ε ',  1967 τάμ. 2, σ. 622-623).

Ή  συγκλονιστική τραγωδία τής Χίου 
ένέπνευσε "Ελληνες καί Εένους πνευ
ματικούς δημιουργούς, ιδίως ποιητές, 
πού μέ τήν φλόγα τής ποιητικής τους 
δυνάμεως, άνύψωσαν ατούς ούρανούς 
τής μυθικής άπιθανότητος, τό ιστορικό 
γεγονός. Ανάμεσα στούς κορυφαίους 
καί ό Κάλβος θά τραγουδήση:

'Εκεί όπου ή πανήγυρις
τών Μουσών τής 'Ελλάδος

όνοπτε τά πυρά.
καί τών ποδών έσήμαινε
τ' αλυπον μέτρον.

Υβριστικά, ύπερήφανα 
τύμπανα άκούω καί βλέπω 
τήν Ναβαθαϊαν' εις αίμα 
βομμένη έπί τούς πύργους 
άεροκινείται.

Θλίβει ό καπνός τό διάστημα 
γαλάΖιον τών όέρων' 
ούτως εις τήν όμίχλην 
τού θανάτου, μειδίαμα 
πνίγεται νέσν.

Πόσους νοούς πού έδέχοντο 
τάς πτερωτός τής πίστεως 
πρσσευχάς καί τά δώρα' 
πόσους βλαστούς σοφίας, 
πάσας έλπίδας'

αϊ, πόσους πνέοντας έρωτα 
θολάμους, τώρα ή φλόγα 
βαρβάρως κστατρώγει 
μισητόν όλοκαύτωμα 
ένός τυράννου.

Ώ  λαιμοί τών άθώων 
παιδιών μας, ώ πλευρά 
σεβάσμια τών μητέρων,

γερόντων κάμαι εις τ ' αίμα 
άθλίως βρεγμένοι!

Έκδίκησιν Ζητείτε;
Ή  φωνή σας ήκούοθη.
Ποτέ εις τήν γήν οί άθάνατοι 
τούς ληστάς δέν άφήνουν 
άτιμωρήτους.

Οί φοίνικες Εηραίνσνται 
τής 'Ελευθερίας; βαρύνεται 
επάνω εις τήν καρδίαν των 
τό σκότος τής νυκτός 
ώς πλάκα τού τάφου.

"Οχι φώς καί χαράν, 
άμή φλογώδεις άκανθος 
βρέχει δ' αύτούς ό ήλιος 
καί ή γή σχισμένη δίδει 
οϊματος βράσεις.

Ή  σφαγή καί ή έρήμωσι τής Χίου 
άπό τούς Τούρκους, στά 1822, Απρίλιο 
μήνα, μέσα στήν άνοιΕιάτικη όμορφιά 
καί τό πανηγύρι τής Ζωής, άστραψε 
στόν παγκόσμιο χώρο καί φανέρωσε 
τήν άπροσμέτρητη εύψυχία τών Ελλή
νων. Μέσα άπό τόν άσιατικό δεσποτι- 
σμό, άπό τή φωτιά καί τό αίμα, άνυψω- 
νόταν τό φλάμπουρο τής Ελευθερίας, 
ποτισμένο άπό τά δάκρυα τών μαρτύρων 
τής Χριστιανοσύνης καί τού Γένους.

Τήν 8-6-74 άφίχθη εις ’Αθήνας καί έν συνεχεία περιηγήθη τά Ελληνικά νησιά όμάς Έλληνοαμερικανών μέ έπικεφαλής 
τόν τ. Δήμαρχον Ν. 'Υόρκης κ. L indsay, ό όποιος πλήν τοϋ δτι είναι θερμός φιλέλλην τυγχάνει επίτιμος πρόεδρος της 
όργανώσεως HANAC, σκοπός της όποιας είναι ή έν παντί υλική καί ήθική συμπαράστασις πρός τούς Έλληνοαμερικα- 
νούς καί ή καλλιέργεια τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τοϋ Ελληνικού λαοΰ καί τών ’Αμερικανών φίλων μας. Κατά τήν 
έν Έλλάδι διαμονήν του ό κ. L indsay συνηντήθη μετά τοϋ ’Αστυνόμου κ. Τσουραπά είς τόν όποιον καί έχάρησε αναμνη
στικόν δώρον. "Ας σημειωθή δτι είς τό παρελθόν ό κ. Τσουραπας καί δταν ό κ. L indsay ήτο Δήμαρχος Ν. 'Τόρκης, 

μετέσχε ώς έκπρόσωπος της Ελλάδος είς τάς έορτάς της ’Αστυνομίας της ’Αμερικανικής μεγαλουπόλεως.
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ΩΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η Α Θ Η Ν Α
ΠΟΛΙΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ Κ Α Κ Ο Π Ο ΙΗ Μ ΕΝ Η

Κοινό μυστικό άποτελεΐ πιά τό γεγονός δτι ή ’Αθή
να είναι μιά πόλις άφόρητα ταλαιπωρημένη. Χω

ρίς χαρακτήρα καί χρώμα. Δίχως ρυθμό καί προσωω- 
πικότητα. Δίνει τήν έντύπωση μέ τήν πρώτη ματιά 
δτι άνεπτύχθη τυχαία, δίχως κανένα σχέδιο. 'Εκατόν 
πενήντα περίπου χρόνια μετά τήν άπελευθέρωσι τής 
χώρας μας άπό τόν τουρκικό ζυγό, δέν έχει τεθή 
άκόμα σέ Εφαρμογή ρυθμιστικό σχέδιο γιά τό Λεκα
νοπέδιο ’Αττικής καί τήν πρωτεύουσα. Οί δροι δο- 
μήσεως καθορίζονται συνεχώς μέ πολεοδομικά 
διατάγματα. Διατάγματα πού δημιουργούν έναν άπέ- 
ραντο κυκεώνα-τέτοιον πού κάνεις σχεδόν δέν ξέρει 
τό άκριβές του νόημα, λόγφ τών άλληλοσυγκρουο- 
μένων διατάξεων πού περιέχουν. Λόγω τών άλληλο- 
συγκρουομένων διατάξεων πού περιέχουν. Λόγφ τών 
έξαιρέσεων καί τών προσθηκών καί συμπληρώσεων. 
Τών έρμηνευτικών έγκυκλίων πού έκδίδονται κάθε 
τόσο γιά νά έπεξηγήσουν τούς δρους τους, ένώ στήν 
πραγματικότητα περιπλέκουν περισσότερο τήν άρ- 
κετά «περιπεπλεγμένη περιπλοκή» πού άποτελοϋν.

Έτσι, τό κλεινόν Ά στυ έχει στό έπακρον κακο- 
ποιηθή. Καί έξακολουθεί νά κακοποιήται διαρκώς.

Δρόμοι, άκόμα καί κεντρικοί, στενεύουν καί πλα
ταίνουν κάθε τόσο. Κατά μήκος τού άξονος τών 
πεζοδρομίων έδώ υπάρχουν στοές ώρισμένου φάρ
δους, κι’ έκεί καθόλου ή στενώτερες. ’Αντίστοιχα, 
φυσικά, δέν είναι ένιαία καί ή οικοδομική γραμμή 
τών κτιρίων. Ούτε άκόμα καί τό ύψος τών οικοδομών, 
πού άλλωστε έξαντλεΐται τό δριό του σέ έσοχή (ρε
τιρέ) κι άλλοστε στήν πρόσοψη. Στόν ίδιο δρόμο 
υπάρχουν οικοδομές μέ πρασιές, καί άλλες χωρίς. 
Άπό τήν άλλη μεριά περιοχές τού κέντρου καί τών 
συνοικιών έχουν πυκνοκατοικηθή μέχρις άσφυξίας, 
ένώ υπάρχουν άπειρες άλλες νησίδες σέ όχι καί τόσο 
άπόμακρα σημεία τής πρωτευούσης, πού ό πληθυ
σμός τους είναι άραιός μέχρις άπελπισίας. Κανένας 
ρυθμός, κανένας προγραμματισμός δέν φαίνεται νά 
κυριάρχησε στήν έπί έκατόν σαράντα χρόνια άνά- 
πτυξι τής πρωτεύουσας τού Ελληνικού Κράτους. 
Έδώ στενά μεσαιωνικά καντούνια μέ τεράστια τρο
χαία κίνησι καί πανύψηλα κτίρια, δπου ό ήλιος καί 
τό φώς δέν φτάνουν ούτε ώς τόν προτελευταίο δροφο. 
’Εκεί λεωφόροι μεγάλου πλάτους πού μοιάζουν μέ 
γήπεδα ποδοσφαίρου, μέ κανονικό ύψος οικοδομών

Μία άποψις τής σημερι
νής Αθήνας. Ή Ακατα
στασία εις τδ σχέδισν 
καί τήν δόμησιν Επιδει
νώνει πλήν τών άλλων 
καί τδ πρόβλημα τής κυ

κλοφορίας.
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καί μέ τιποτένια πυκνότητα κατοικήσεως καί ασή
μαντη κυκλοφορία τροχοφόρων. 'Η άπουσία τοΰ 
πολεοδόμου στήν ρυμοτομία καί οίκοδόμησι τής 
περιοχής τοΰ τέως Δήμου ’Αθηναίων πού έχει λάβει 
διαστάσεις μεγαλοπόλεως είναι ήλιου φαεινότερη.

Κοντολογής, ή ’Αθήνα μοιάζει μέ ένα δύσμορφο 
καί κολοσσιαίο προϊστορικό τέρας άπό τσιμέντο 
καί άτσάλι, χωρίς πνευμόνια - δίχως πάρκα καί άλση. 
Χωρίς δενδροφυτευμένες λεωφόρους. ’Ατέλειωτο 

1 καί τό άπλωμά της στά άκρα.

ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ

Μυρμηγκιάζει κι ό πληθυσμός τής περιφερείας 
πρωτευούσης. Κολοσσιαία καί ή πυκνότητα κατοι- 
κήσεως. Σέ 431 τετραγωνικά χιλιόμετρα άνέρχεται 
ή έπιφάνεια τού πολεοδομικού συγκροτήματος τής 
’Αθήνας,-έναντι 131.944 τ.χ. όλόκληρης τής χώρας, 
δηλαδή άντιπροσωπεύει ποσοστό ίσο πρός τό 0,32 1 
2% τής όλικής έκτάσεως τής χώρας. Ό  πληθυσμός 
έξ άλλου τής περιφερείας πρωτευούσης, βάσει τών 
άποτελεσμάτων τής άπογραφής 1971, έφθασε τά 2,53 
έκατομμύρια, έναντι 1,852 τού 1961. Αύτό σημαίνει 
δτι σ’ ένα άπειροελάχιστο κλάσμα τού όλικού έμ- 
βαδού τής Ελλάδος έχει συγκεντρωθή τό ένα τρίτο 
περίπου τού συνολικού άριθμοΰ τών κατοίκων τής 
χώρας. Ή  τέτοια έπέκτασι τής πρωτεύουσας — ή τό
ση αΰξησι τοΰ πληθυσμού της καί ό τεράστιος 
πολλαπλασιασμός τής πυκνότητος, έπόμενο είναι 
νά έχη άνεβάσει τήν άξια τής γής τής περιφερείας 
της, σέ ύψη δυσθεώρητα. Μέ τριψήφιους ή καί τετρα- 
ψήφιους άριθμούς μετριέται ή τιμή κάθε μέτρου, 
όλόκληρη τήν έκτασι τοΰ Λεκανοπεδίου ’Αττικής. 
Χθεσινά περιβόλια, προχθεσινοί βοσκότοποι ή καί 
σκουπιδότοποι τής ’Αθήνας, ρέματα καί άκατοίκητες 
περιοχές, λίγες ,έκατοσταριές μέτρα άπό τήν πλατεία I

Ρηγίλλης, τήν πλατεία ’Αμερικής, κλπ. τμήματα τής 
πόλης, πού πριν άπό λίγα χρόνια τρόμαζε κανένας 
νά τά διάσχιση μόνος τήν νύχτα, πουλήθηκαν καί 
έξακολουθοΰν νά πουλιούνται γιά χαβιάρι μαύρο ! 
Εκατοντάδες χιλιάρικα κοστίζει καί τό φθηνότερο 
τριάρι σέ πολυκατοικία τρίτης ποιότητος, σέ τετάρ- 
της άξιολογικά στάθμης συνοικία τής ’Αθήνας. 
Ό χι δέ σπάνια, ξεπερνάει τό έκατομμύριο σέ άρ- 
κετές περιοχές, υψηλού βέβαια έπιπέδου τής ’Αθήνας.

'Η άλλοπρόσαλλη αύτή εικόνα πού παρουσιάζει 
ή πρωτεύουσα, δέν έχει ώστόσο τίποτα τό έκπληκτι- 
κό. Ή  έξέλιξί της άπό τό ρημαγμένο λασποχώρι 
πού ήταν τό 1830 στήν σημερινή μεγαλούπολι τών 
διόμισυ έκατομμυρίων κατοίκων είναι προϊόν έμ- 
πειρισμοΰ, κοντόφθαλμων λύσεων, αύθαιρέτου δομή- 
σεως, άπέραντης προχειρότητος καί παντελούς σχε
δόν έλλείψεως πολεοδομικού σχεδίου. Κι’ αύτά δλα 
παρά τό γεγονός δτι παρουσιάσθηκε μιά έξοχη ευ
καιρία ν’ άναπτυχθή όμαλά. ’Ορθολογιστικά καί μέ
σα στά πλαίσια μιάς ρυθμιστικής μελέτης έστω καί 
δχι τέλειας. ’Από τό 1830 πού άπελευθέρώθηκε 
ή ’Αθήνα, άπό τό 1831 πού έκπονήθηκε τό πρώτο 
ρυθμιστικό σχέδιο γιά τήν πρωτεύουσα καί άπό τό 
1833 πού έγινε έδρα διοικήσεως τού νεοσυστάτου 
κράτους, ή οίκοδόμησι της δέν πειθάρχησε ούτε 
στήν πρώτη, ούτε στις μιά δωδεκάδες περίπου πολεο- 
δομικές μελέτες πού έκπονήθηκαν στό μεταξύ.

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ή  δλη αύτή εικόνα τής ’Αθήνας γεννάει μιά 
σειρά άπό έρωτήματα, πού τά περισσότερα μένουν 
άναπάντητα. Πώς καί γιατί δέν έφαρμόσθηκε κανέ
να άπό τά τόσα ρυθμιστικά σχέδια σέ κάποια φάσι 
τής άναπτύξεώς της ; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν 

I στήν άρρυθμη έξέλιξί της ; Πώς, πότε καί γιατί

’Ακόμη κάτι άπό τήν 
σύγχρονη Πρωτεύουσα 
τοΰ Ελληνικού Κράτους. 
Μέχρι σήμερα έξακολου- 
θεϊ νά κακοποιήται, διό
τι δέν έχει άκόμη τεθη 
σέ έφαρμογή ρυθμιστικό 
σχέδιο γιά τό λεκανοπέ

διο ’Αττικής.

821



ακολούθησε αυτή τήν στραβή πορεία ; Ποια ήταν 
ή έπιφάνεια, ό πληθυσμός καί ή πυκνότητα κατοική- 
σεως στά διάφορα στάδια τής Ιστορίας της ; Ή  
άπάντησι στά έρωτήματα δέν είναι καί τόσο άπλή 
ύπόθεσι. Τόσο περισσότερο όσο λίγο-πολύ άντι- 
στοιχεΐ μέ αύτή τήν Ιστορία τής ’Αθήνας στήν διάρ
κεια ένάμισυ αιώνα ζωής. Έτσι, θά προσπαθήσουμε 
νά δώσουμε συνοπτικά μιά εικόνα τής πορείας της 
καί τών διαφόρων φάσεων τής οίκοδομήσεώς της 
άπό τά 1830 μέχρι σήμερα. Τό σύντομο αύτό χρονικό 
θά ζωντανέψη ιστορικές μνήνες. Καί μέσα άπ’ αύτό 
θά ξεπηδήσουν άδυναμίες, σφάλματα καί παραλεί
ψεις, πού συνέβαλαν στήν διαμόρφωσι τής πρωτευ- 
ούσης όπως είναι σήμερα. Πολλά πάντως άπό τά 
έρωτήματα πού διατυπώθηκαν πιό πάνω, θά μείνουν 
άναπάντητα.

Η ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ή  πρώτη φάσι τής άναδρομής μας, ή άναδίφησι 
στούς άριθμούς, πού δίνουν μιά σύντομη εικόνα τής 
έξελικτικής πορείας αυτής καθ’ έαυτής τής ’Αθήνας 
—χωρίς τόν Πειραιά, τούς συνοικισμούς καί τά 
προάστια— πού δείχνει ό άκόλουθος πίνακας.

Έτος πληθυσμός Επιφάνεια Μέση πυκνότης 
(τετρ. χιλμ.) (άτομα στό τετρ. χλμ.

1835 12.706 2,046 6,2
1845 25.252 2,302 11
1855 30.744 2,647 11,7
1865 42.725 3,148 13,6
1875 55.010 3,977 13,7
1885 89.733 7,199 12,5
1895 111.028 14,28 7,8
1905 153.371 15,825 9,7
1915 226.517 19,463 11,6
1925 363.300 22,917 15,8
1935 441.916 27,331 16,1
1940 481.225 27,331 16,1
1951 565.084 — —
1961 627.564 39,414 16,092
1971 867.023 39,414 —22

’Από τόν πίνακα αυτόν, προκύπτουν τά έξής συμ
περάσματα : Μεταξύ 1825 καί 1875, ή άνάπτυξι τής 
’Αθήνας είναι όμαλή. Ό  πληθυσμός καί ή πυκνότητα 
κατοικήσεως αυξάνονται μέ ταχείς ρυθμούς, ένώ ή 
κατοικουμένη έπιφάνεια της μένει σχεδόν άμετά- 
βλητη— ή μεγαλώνει σχετικώς άργά. ’Αντίθετα, 
μεταξύ 1885 καί 1905 ή πορεία είναι διαφορετική. 
Ή  κατοικήσιμη έπιφάνεια διπλασιάζεται τό 1885 
έναντι τού 1875, καί τό 1895, έναντι του 1885. Ταυ
τόχρονα, ή απότομη αύτή έπέκτασι τής πόλεως, 
άποτέλεσμα τής αυθαίρετης οίκοδομήσεώς καί τής 
αύξήσεως τής τιμής τής γής (πού σπρώχνει τά χαμη
λού εισοδήματος άτομα στά άκρα όπου είναι φθηνό
τερη) έχει σάν έπακόλουθο νά μειωθή αισθητά ή 
πυκνότητα κατοικήσεως, ιδιαίτερα κατά τό 1895, 
όπότε έφθασε στά χαμηλότετά της έπίπεδα άπό τό 
1835. Έξ άλλου ή σημαντική αϋξησι τού πληθυσμού 
πού παρουσιάζεται τό 1925 έναντι τής προηγουμένης

δεκαετίας (ποσοστό 60% περίπου, τό μεγαλύτερο 
όλης αυτής τής περιόδου) είναι συνέπεια τις Μικρα
σιατικής Καταστροφής καί τής συρροής άριθμού 
προσφύγων στήν πρωτεύουσα. Τέλος άπό τό 1905 
καί έντεύθεν, πού ή έπέκτασι τής ’Αθήνας στά άκρα 
άκολουθεΐ κάπως χαμηλοτέρους ρυθμούς, αύξάνεται 
καί πάλι ή πυκνότητα κατοικήσεως.

Σέ δ,τι άφορά στό πολεοδομικό συγκρότημα τής 
πρωτευούσης— νέος όρος πού σημαίνει όμάδα δή- 
μων-κοινοτήτων πού οί οικισμοί τους έφάπτονται 
σχεδόν μεταξύ τους έτσι ώστε νά θεωρούνται σάν 
μιά ένιαία οίκοδομημένη έκτασι— περιλαμβάνει, 
έκτος άπό τήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά 34 άκόμη δή
μους καί κοινότητες μέ άκραΐα όρια τό Πέραμα, τήν 
Γλυφάδα, τόν 'Υμηττό, τήν Κηφισιά καί τό Αιγάλεω. 
Ή  έξέλιξί του άπό τό 1940 μέχρι σήμερα είναι ή 
άκόλουθη :

1940 1951 1961 1971
Πληθυσμός 1.124.109 1.378.586 1.852.709 2.530.207 
Επιφάνεια 433 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Πυκνότητα
κατοικήσεως 2.596,1 3.183,8 4.278 περίπου
(κάτοικοι κατά τετραγ. χλμ.) 6.000

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

’Αμέσως μετά τήν υπογραφήν τού Πρωτοκόλλου 
τής 3ης Φεβρουάριου 1830, μέ τό όποιον άναγνωρι- 
ζόταν ή άνεξαρτησία τής Ελλάδος άπό τις Μεγάλες 
Δυνάμεις τής έποχής, οί ’Αθηναίοι άρχισαν νά 
συρρέουν στήν πόλι τους, όπου άντίκρυζαν τό φρικτό 
θέαμα τών καταστροφών άπό τις πολεμικές έπιχειρή- 
σεις. Ταυτόχρονα οί λιγοστοί κάτοικοι τής ’Αθήνας 

— κυρίως Τούρκοι καί ’Αλβανοί— άρχισαν νά που
λάνε τά κτήματά τους στούς ντόπιους καί τούς μετα
νάστες, πού έπέστρεφαν μέ τήν άπόφασι νά έγκατα- 
σταθοΰν σέ δ,τι είχε άπομείνει άπό τήν πανάρχαια 
κοιτίδα τού Ελληνισμού. ’Αξίζει νά άπονεμηθή 
φόρος τιμής στούς άπλούς έκείνους άνθρώπους γιά 
τό ότι είχαν τήν έμπνευσι νά ζητήσουν άπό τόν 
Κυβερνήτη Καποδίστρια ν’ άναθέση στούς άρχιτέ- 
κτονες πολεοδόμους Κλεάνθη καί Ζάουμπερτ τήν 
έκπόνησι μελέτης γιά τήν δημιουργία σύγχρονης 
πόλεως. ’Εδώ άκριβώς βρίσκονται οί ρίζες τών δει
νών πού ύπέστη ή άνάπτυξι τής ’Αθήνας. "Οχι βέ
βαια σ’ αυτό καθ’ έαυτό τό γεγονός τής άναθέσεως 
καί τής έκπονήσεως τού πρώτου ρυθμιστικού σχε
δίου άπό τούς δύο άρχιτέκτονες. ’Αλλά στό ότι ή 
Διοίκησι τής έποχής, δέν είχε είτε τήν θέλησι είτε 
τήν δυνατότητα νά τό θέση σέ έφαρμογή. ’Αντίθετα, 
έδειξε συνεχή ταλάντευσι, ύποχωρητικότητα στις 
πιέσεις καί τις διαμαρτυρίες. Άνέστειλε κατ’ έπανά- 
ληψιν τήν έφαρμογή διαφόρων στοιχείων τής με
λέτης. Καί τελικά τήν κατάργησε δριστικά, γιά ν’ 
άναθέση σέ άλλους πολεοδόμους τήν έκπόνησι 
μιάς δεύτερης, τρίτης, πέμπτης... Καί τό κάθε 
καινούργιο ρυθμιστικό σχέδιο τροποποιούσε, άκύ- 
ρωνε, άνέστελλε, συμπλήρωνε ή καταργούσε τό 
προηγούμενο... Στό μεταξύ ή πόλις άνεπτύσσετο 
χωρίς ρυθμό, δίχως σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, δί
χως όρους δομήσεως— κατά κυριολεξίαν «είκή καί
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ώς έτυχεν». Καλύτερα ώστόσο νά πάρουμε τά πρά
γματα μέ τήν σειρά τους :

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΖΑΟΥΜΠΕΡΤ

Τό σχέδιο τών δύο πολεοδόμων πού παραδόθηκε 
στον Κυβερνήτη τόν Δεκέμβριο τού 1831 προέβλεπε 

» τήν άνέγερσι τής νέας πόλεως στόν χώρο τής άρ- 
χαίας. Αύτό έντάσσεται άπό τούς σύγχρονους έπι- 
στήμονες στό παθητικό τής μελέτης, γιατί έτσι 
κυκλωνόταν ή περιοχή τής Άκροπόλεως. 'Ωστόσο οί 
δύο άρχιτέκτονες μερίμνησαν νά μείνη έξω άπό τό 
σχέδιο ευρύς χώρος γιά άνασκαφές πού περιλάβαινε 
καίριο τμήμα τής παλιάς πόλεως, μέχρι τις οδούς 
Ήφαίστου-Πανδρόσου-Φιλοθέης-Άδριανοΰ. Στούς, 
ιδιοκτήτες τών οικοπέδων τής περιοχής αύτής προ- 
βλεπόταν ή καταβολή άποζημιώσεως άπό τήν Κυ- 
βέρνησι τής χώρας. Όραματιστές οί δύο πολεοδόμοι, 
σχέδιασαν τήν διάνοιξι δρόμων μέ πλάτος μέχρι 40 
μέτρα. Κι’ αύτό σέ έποχή πού τά μοναδικά συγκοι
νωνιακά μέσα τής ’Αθήνας ήταν τό γαϊδουράκι κι ή 
καμήλα.

Στό ένεργητικό τών μελετητών, έκτός άπό αύτό, 
έγγράφεται άκόμη ή χάραξι άριθμοΰ άπό πλατείες 
καί κήπους, πνεύμονες ζωτικούς όχι τόσο γιά τήν 
’Αθήνα τών όλίγων έκατοντάδων κατοίκων τής 
έποχής έκείνης, πού ήταν ένα άπέραντο χωράφι, 
άλλά γιά τήν έξέλιξί της σέ μεγαλούπολι πράγμα πού 
σωστά πρόβλεψαν.

Στή συμβολή τών τριών κεντρικών δρόμων— 
Πανεπιστημίου, Σταδίου καί Άθηνάς— στό σημείο 
όπου ή σημερινή 'Ομόνοια, είχε σχεδιασθή μεγάλη 
πλατεία. Σ’ ένα σημείο της τοποθετούσαν οί δύο 
άρχιτέκτονες τόν χώρο πού θά χτιζόταν τό βασιλικό 
παλάτι. Καί γύρω του ή Βουλή, ή Γερουσία, τά 
κτίρια τών ύπουργείων.

’Από δλα αότά δέν έμειναν σχεδόν παρά οί τρεις 
δρόμοι πού προαναφέρθησαν. Ή  έφαρμογή τού 
σχεδίου Κλεάνθη-Ζάουμπερτ άνεστάλη δύο χρόνια 
μετά τήν έκπονησί του. Πρώτα άρχισαν οί διαμαρ
τυρίες γιά τό πλάτος καί τό έμβαδόν πού προβλεπό- 
ταν γιά τούς δρόμους καί τις πλατείες. Κι αύτό γιατί 
έκοβαν όλόκληρα ή τμήματα ιδιωτικών οικοπέδων 

"Επειτα ή Κυβέρνησι υποχώρησε στις πιέσεις καί 
δέχθηκε νά στενέψη ή καί νά κοντήνη τό φάρδος 
καί τό μάκρος ώρισμένων λεωφόρων. Νά περιορίση 
τήν έπιφάνεια ή νά καταργήση άρκετές πλατείες, 
πάρκα κλπ. Καί νά έπεκτείνη τό σχέδιο στήν περιοχή 
τής παλιάς πόλεως, πού είχε κηρυχθή σάν άνασκα- 
πτέα. Τελικά ή έφαρμογή τού σχεδίου άνεστάλη 
όριστικά, τόν ’Ιούλιο τού 1834, ένα χρόνο άφού είχε 
άνακηρυχθή ή ’Αθήνα σέ πρωτεύουσα τού έλληνικού 
κράτους.

Στό σημείο αύτό χρειάζεται μιά διευκρίνησι. Μιά 
άναδρομή. Πρέπει νά μεταφερθούμε νοερά έκατόν 
σαράντα τόσα χρόνια πίσω. Νά γυρίσουμε στό ρη
μαγμένο λασποχώρι τού 1830-τέτοια ήταν ή ’Αθήνα 
τήν έπομένη τής άπελευθερώσεώς της. Νά ίδούμε 
τήν κατάστασι πού έπικρατοΰσε. Νά μπούμε στήν 
ψυχολογία τών κατοίκων της— τών όλίγων ταλαι
πωρημένων άγράμματων γηγενών, πού άγωνίστηκαν

στόν ’Αγώνα τής Παλιγγενεσίας. Πού μόχθησαν. 
Πείνασαν. Ξεσπιτώθηκαν.. Άπογοητεύθηκαν. Ε λ 
πίσανε. Καί ξαφνικά, είδαν τό θαΰμα-τό θαύμα τής 
Λευτεριάς τής χώρας. "Εστω κΓ άν ή έδαφική έκ- 
τασι τής ’Ελεύθερης Ελλάδος δέν ήταν τότε παρά 
τό τρίτο τής σημερινής.

Ντόπιοι καί άπόδημοι ποντάροντας στό ένδεχό- 
μενο νά έγκατασταθή έκεί ή Κυβέρνησι καί ν’ άνα- 
κηρυχθή σέ πρωτεύουσα, άγόρασαν καθώς είπαμε 
ήδη τουρκικά κτήματα. Κι δσο κρατούσαν οί συζη
τήσεις γιά τήν όριστική έκλογή τής πόλεως πού θά 
ώριζόταν σέ έδρα τής διοικήσεως— υποψήφιες 
ήταν άκόμη τό Ναύπλιο, τά Μέγαρα, ή Σύρα καί ή 
Αίγινα— έδημιουργοΰντο ευκαιρίες γιά ένα συνεχές 
παιχνίδι στό χρηματιστήριο τής γής.

Κάποια στιγμή κρίθηκε ή τύχη τής ’Αθήνας. 
Τό «Τουρκοχώρι» έγινε πρωτεύουσα. Οί ιδιοκτήτες 
τών κτημάτων βγάλανε άναστεναγμό άνακουφίσεως. 
Τά οικόπεδα άρχισαν ν’ άποκτοΰν πολλαπλάσια 
άξια. Δέν κράτησε πολύ ώστόσο ή χαρά αύτή. Τήν 
διαδέχθηκε γρήγορα ή άνησυχία. Ή  έφαρμογή τού 
πολεοδομικοΰ σχεδίου δημιουργούσε προβλήματα. 
Οί δρόμοι κι οί πλατείες φαλκίδευαν τά κτήματα- 
άμπέλια καί χωράφια. Ή  άνασκαπτέα περιοχή ζη
μίωνε τούς ιδιοκτήτες τών οικοπέδων πού βρίσκονταν 
σ’ αότήν. Καί τό δημόσιο ταμείο— ποτέ άρκετά γε
μάτο τήν περίοδο έκείνη— δέν έφτανε γιά νά καλυ
φθούν μέ τό περιεχόμενό του οί δαπάνες τής ίκανο- 
ποιήσεως τεραστίων άναγκών πού συνεπαγόταν ή 
προσπάθεια δημιουργίας κράτους άπό τά έρείπια. 
"Ετσι δέν περίσσευαν καί τά ποσά πού χρειάζονταν 
γιά ν’ άποζημιωθοΰν οί οικοπεδούχοι πού τά κτή
ματά τους είχαν κηρυχθή σάν άπαλλοτριωτέα. 
Ούτε γιά νά κατασκευασθοΰν δρόμοι, πλατείες καί 
κήποι μέ μεγάλη έπιφάνεια. Κι όταν άρχισαν τά 
δίκαια παράπονα τών ιδιοκτητών, ή διοίκησι, πού 
πελαγοδρομούσε μέσα στόν άπέραντο δαίδαλο τών 
άπειρων προβλημάτων πού άπαιτοΰσαν πιεστικά 
τήν άμεση λύσι τους, εύκολα έστερξε στό νά ψα
λιδίση τάς διατάξεις τού πολεοδομικοΰ σχεδίου.

Άπό αύτό τό πλέγμα τών δικαίων διαμαρτυριών, 
τών πιέσεων καί τής έλλείψεως τών άναγκαίων πό
ρων προέκυψε ή άνάγκη τής σταδιακής άναστολής 
τής έφαρμογής τού πρώτου ρυθμιστικού σχεδίου γιά 
τήν Αθήνα. Τής τελικής καταργήσεώς του κατόπιν. 
Καί τής μετακλήσεως δευτέρου μελετητοΰ γιά τήν 
έκπόνησι νέας πολεοδομικής μελέτης. Τώρα γιατί 
θεωρήθηκε ότι έτσι θά έλύοντο τά προβλήματα πού 
άναφύησαν κατά τήν έφαρμογή τής πρώτης ; Καί 
πώς νομίσθηκε ότι ή δεύτερη μελέτη δέν θά σκόν- 
ταφτε στις ίδιες ή καί σέ άνάλογες δυσκολίες; 
Μιά είναι ή άπάντησι : Απέραντη ήταν ή έκτασι 
τής άμάθειας τής έποχής έκείνης. Καί στενή ή έννοια 
τού συμφέροντος τών ιδιοκτητών τής γής, πού μέχρι 
χθές δέν είχανε στόν ήλιο μοίρα, καί ξαφνικά είδαν 
νά παρουσιάζεται ή ευκαιρία νά πλουτίσουν. Καί τό 
ίδιο άπότομα έμφανίσθηκε ό κίνδυνος βλάβης τών 
συμφερόντων τους λόγω άπαλλοτριώσεων χωρίς 
πιθανότητες ν’ άποζημιωθοΰν. Μιά ήταν ή αιτία, 
σκέφθηκαν : Τό πολεοδομικό σχέδιο Κλεάνθη- 
Ζάουμπερτ. Κι’ έβαλαν έναντίο του μέ πείσμα. Καί 
τελικά πέτυχαν δυστυχώς τήν κατάργησί του !
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Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ
Αΰξησις έσημειώθη τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα μέ τις έγκληματολογι- 

κές στατιστικές, στις κλοπές καί τις ληστείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τό φαι
νόμενο δεν θά είχε ίσως ιδιαίτερη σημασία, άν από τούς δράστες οί περισσό
τεροι δεν ή σαν νέοι, καί μάλιστα νέοι οικογενειών μέ οικονομική άνεση.

Τό καινούριο σύνθημα πολλών απ’ αυτούς στήν Ευρώπη καί στήν ’Αμερική, 
έπειτα άπό τούς τέντυ μπόϋς, τούς μπήτινικς καί τελευταία τούς χίππυς, έξω- 
φρενικό καί αυτό όπως πάντα, είναι: Κλέψτε, κλέψτε όσο μπορείτε. Κλέψτε 
ό,τι βρήτε μπροστά σας, κλέψτε όσους συναντήστε στο δρόμο σας : Καί μέ τό 
νέο σύνθημα τής βίας, οί οργανώσεις τών νεαρών κακοποιών σκοπεύουν νά 
προκαλέσουν τήν προσοχή τής κοινής γνώμης, πώς κάτι σπουδαίο έπιχειροϋν 
στον «άγώνα τους κατά τοϋ κατεστημένου». "Οταν κατάλαβαν ότι τά κινήματα 
τής διαμαρτυρίας γιά τήν «παγκόσμια ειρήνη» μέ σήμα τον κύκλο καί τον διη
πειρωτικό πύραυλο δέν έπιασαν, «ανακάλυψαν» τήν «δικαιώτερη κατανομή του 
πλούτου». «Γιατί νά μήν κλέψουμε, γράφει ό Τέρρυ Μπέκερ, έκδοτης μυστικής 
έφημερίδος στήν Ούάσιγκτων, μερικά άπό τά προϊόντα τών μεγάλων καταστη
μάτων, ένώ είναι βέβαιο, ότι έκμεταλλεύονται τό άγοραστικό κοινό; Οί ιδιοκτή
τες τους γίνονται πλούσιοι μέ τήν έκμετάλλευση αυτή. Εμείς θά κάνουμε ένα 
καλό. Θά μειώσωμε τά πλούτη τους καί θά τά μοιράσωμε στούς φτωχούς». Πό
σο όμως, άλήθεια, είναι ειλικρινής καί πόσο καλή ή πρόθεσις τοϋ Τέρρυ Μπέ
κερ, ας μάς έπιτρέψη νά άμφιβάλουμε. Είναι γνωστό, πώς πολύ δύσκολα τά 
κλεμμένα χρήματα φεύγουν άπό τις τσέπες τοϋ κλέφτη, γιά νά ένισχύσουν τά 
πορτοφόλια τών πτωχών. Χαρακτηριστική άκόμη περίπτωση άντικοινωνικής 
συμπεριφοράς είναι έκείνη τοϋ νεαροϋ Γερμανοϋ Κλάους Κέφερ. Ό Κέφερ, παι
δί καλής οικογένειας τής Βόννης, έκλεψε άπό τήν Τράπεζα πού έργαζόταν 250. 
000 μάρκα. Μετά τήν σύλληψή του, έδήλωσε στούς άστυνομικούς, πώς αν μπό
ρεση θά κλέψη καί πάλι, γιατί τό πάν στή ζωή είναι τό χρήμα. Όμως, δέν εί
ναι άνάγκη νά πάμε μακρυά. Άς θυμηθοϋμε, πώς καί στήν 'Ελλάδα υπήρξαν νέοι, 
ευτυχώς έλάχιστοι, πού, ούτε λίγο, ούτε πολύ, έπεδοκίμασαν τή «δράσι» τοϋ 
συλληφθέντος γνωστοΰ ληστοΰ μέ τό έπιχείρημα, ότι «χτυποΰσε» τό κεφάλαιο, 
δηλαδή τήν Τράπεζα. Θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά «κατάντημα», άν άκρι- 
βώς δέν πιστεύαμε, ότι οί περιπτώσεις αυτών τών όλίγων νεαρών άποτελοΰν τήν 
έξαίρεση τής κατά πάντα ύγιοΰς καί αξιόλογης νεολαίας μας.

Πώς όμως μπορεί νά δικαιολογηθή αυτή ή νέα μορφή βίας, πού, όπως προα- 
ναφέραμε, άρχίζει πλέον νά παίρνη τις διαστάσεις έπιδημίας; 'Η άπάντησις είναι 
άπλή.-νΉ σύγχρονη γενιά, κάτω άπό τήν πίεση καί τις έπιδράσεις τής τεχνο
λογίας, πού μεταβάλλει άπό στιγμή σέ στιγμή τό ρυθμό τής ζωής, άπομακρύ- 
νεται όλο καί πιό πολύ άπό τις παραδομένες ήθικές άξιες τοϋ παρελθόντος. Ει
ρωνεύεται ό,τι οί παλαιότεροι ονόμαζαν αρετή. Οί νέοι μας ζητοΰν πολλά καί 
βιάζονται νά τά αποκτήσουν. Δέν έμαθαν νά έχουν υπομονή. Άπεχθάνονται τήν 
έργασία καί τήν τάξη. Ή μέθοδος καί τό πρόγραμμα τούς φέρνουν άλλεργία. Ί
σως αύτό νά όφείλεται στή φυσική άνυπομονησία τής νιότης, ίσως νά είναι συ
νέπεια τής ταχύτητος πού έμφανίζει ή έξέλιξις τής ζωής. Είλικρινά όμως πρέ
πει νά πιστέψουν, πώς ούτε μέ τον χιππυσμό, ούτε μέ τήν ξέφρενη πόπ μου
σική, ούτε μέ τις ληστείες θά έπιβάλλουν τήν «έπανάστασή» τους. Οί έπανα- 
στάσεις έπιτυγχάνουν, όταν τούς πρωτεργάτες τους διακρίνή υπομονή, σύνεση, 
φιλεργία καί νομιμοφροσύνη. Καί πάνω άπ’ όλα, όταν στηρίζωνται στις άναλ- 
λοίωτες άξιες τής άτομικής ιδιοκτησίας, τοϋ δικαιώματος τής ζωής, τής προ
σωπικής έλευθερίας καί τής άξιοπρεπείας τοϋ άτόμου.+Όί αιώνιες άρχές τοϋ 
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, πού είναι ό ίδιος ό πολιτισμός τής Δύσεως, 
καταξιώνουν κάθε μεγάλη προσπάθεια, γιατί στηρίζονται στήν άπέραντη άγά- 
πη γιά τον άνθρωπο, τον όποιον καί μόνον θεωροϋν τό τελειότερο πλάσμα 
τής δημιουργίας. * ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

'Υπαστυ νόμος Α'



ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΛΗ - ΔΙΟΜΗΔΗ

ΜΙΑ Ν Α Υ Μ Α Χ ΙΑ  ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Β Ε Ν Ε Τ Ο Ι  Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Ι  Σ Τ Α  1 6 6 5

ΤΟ μπρινγιατίνι πού τδν πήρε, ή
ταν φιαμέγκικο (φλαμανδικό) . 

Ξεχώρισε [ιέ τ’ άρμενά του δλάνοιχτα 
μέσ’ άπ’ τή ρόδινη καταχνιά τής αύ- 
γής, ώσάν φάντασμα. Γραικυλεβάν- 
τες φουσκώνει τή μπουμπά, κα'ι τδ 
καράβι γέρνει ατά δεξιά, βαρυφορτω- 
μένο ρύζι καί λινάρι.

Σά βγήκε δ ήλιος άπλωσαν άπάνω 
στδ γιαλό. Έτσι άν βαστάξη ώς τδ 
τέλος δ καιρός, θά φτάσουμε ταχιά 
στδ Τσιρίγο. Μά, νά, πριν νά προκά- 
νουνε καλά - καλά νά βγουν άπ! τδ 
Μπογάζι (τά Δαρδανέλλια), φτάνον
τας στην Τένεδο, άνάγκη πάσα νά 
ποδίσουν σέ λιμιώνα. "Οχι άπδ φουρ
τούνα, μήδ’ άπδ κουρσάρου κυνήγη
μα. Μόνο τδν καπτάνιο τόνε βρήκε

άρρώστια ξαφνική κι ούρλιαζε άπδ 
τδν πόνο.

Ό  Μάρκος άπόμεινε δέκα μερό
νυχτα στήν Τένεδο, δσο νά βρή άλλο 
πλεούμενο νά φύγη. Βρέθηκε κάτερ
γο περαστικό, ένα βενέτικο πού δέ
χτηκε νά τόνε πάη ίσαμε μέ τή Μή
λο.

—Είκοσι τσεκίνια άργυρά, τού ζη
τάει δ καπετάνιος.

— ’Ακριβά, σιδρ - καβαλιέρε, πα
ραπονιέται δ Μάρκος—Έγώ τής Βε
νετίας άνθρωπος είμαι.

Μέ τά πολλά συμφωνήσανε στά έν- 
νιά άσημένια σολδία.

Τήν άλλη μέρα «κάνανε άρμενα». 
Φούσκωσε τδ λατίνι τέζα, κι δ και

ρός, δσο περνάει, φρεσκάρει. Σορο
κάδα πού δλο κι άντριεύει, δλο καί 
σκάβει πιδ βαθιά στδν πόντο. Τώρα, 
στή φούσκωσι τοΰ άνέμου, δ καπετά
νιος δρδινιάζει νά «ρίξουνε τ’ άρμε
να», καί γιά νά πιάσουνε τδν άέρα 
βαλθήκανε οί κατεργάρηδες, κανε
νωμέ νοι στούς μπάγκους, ν’ άντιμά- 
χωνται τδ κύμα, πού ώργισμένσ έρ
χεται καί σκάει πάνω στδ καραβό- 
σκαρο καί χύνεται μέσα καί τούς ξε
πλένει άπδ τδν ίδρω καί τούς κολλά
ει τ’ άλάτια στδ πετσί τους.

Άσπρομαυρίζει ή θάλασσα «σάν 
πρόβατα μέ γίδες», κ’ ή συννεφιά I- 
φάνηκε ν’ άσπρολογάη στδν ούρανδ 
σά χιόνι. Τό ’να κύμα κατρακυλάει 
ξωπίσω άπ’ τ’ άλλο, κ’ είναι ή δστρια 
πού σφυράει έτσι, ώσάν πλεξίδι άπδ 
φίδια άπάνω στις άντένες.

’Εμπρός! Ντά - απ - ντούπ, χτυ- 
πάε δ κομήτης, δ άρχιτσουρμαδδρος, 
τδ τούμπανο, καί τά γυμνά χέρια μιά 
σκύβουν, μιά άναγέρνουν, τραβώντας 
τά βαριά κουπιά, ντά - απ - ντούπ, 
ντά - απ - ντούπ. . .

"Αγρια μπστζάρει τδ κάτεργο, κι 
άπάνω στήν πλώρη οί πενήντα άρ- 
ματωμένοι, κρατώντας τά δοξάρια 
καί τά κοντάρια καί τά μουσκέτα, κά
θονται χάμω, κολλητά δ ένας στδν 
άλλο, κ’ είναι μερικοί πού δέ βα
στούν καί ξερναβολάνε. θυμώνει δ 
γείτονας, λέει μιά βρισιά. Τσακωμδς 
γίνετα πάλι.

Ό  Μάρκος, καθισμένος δίπλα στδν 
κόμη, τού λέει πώς πάει στήν κάντια, 
νά πολεμήση «τδ φεγγάρι». Κι δ άρχι- 
σουρμαδέρος χτυπώντας άκούραστα 
τδ τούμπανο, διηγάται κι αύτδς τά 
βάσανά του. Ντά - απ - ντούπ, ντά - 
απ - ντούπ.

—Πάμε νά σμίξουμε τήν άρμάδα, 
λέει ντά - απ - ντούμ, ντά - απ - ντούπ, 
τ’ άλλα τά κατεργοκάραβα τής Βενε- 
τιάς, ντά - απ - ντούπ . . .  Τρανδς ά- 
μιργιαλής (amirale , ναύαρχος) τά 
κυβερνάει, ντά - απ - ντούπ, δ άφέν- 
της Φραντζίακο Μοροζίνη. Γιά τού-
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το μάς κυνηγάει δ καιπτάνιος, ντά - 
απ - ντούπ, ντά - απ - ντούπ, νά φτά
σουμε γοργά, νά βιαστούμε. . .  ντά - 
απ - ντούπ. . .

Ζαλίστηκε δ Μάρκος άπδ τδ μπό- 
τζι κι άπ’ τδ σκαμπανέβασμα, άπδ χδ 
χτύπημα τού τούμπανου κι άπδ τή 
μπόχα.. .

•—ΙΙοΰθ’ είσαι, σύ! ρωτάει δ κο
μήτης: ντά - απ - ντούπ.. .

Ό  Μάρκος λέει πώς είναι άπδ τή 
Θράκη. Μά δ άλλος ρώτησε μόνο καί 
μόνο γιά νά μπορέση νά πή τά δι
κά του.

— ’Ήμουνα σκλάβος σέ μπαρμπε- 
ρίνικο, ντά - απ - ντούπ, έφτά χρόνια. 
Απδ τή Σκλαβονία είμαι . . .  Ιχεις 

πάει; . . .  ντά - απ - ντούπ.. .  Ξέρεις 
πού πέφτει; Κ’ ύστερα.. .  άφοΰ ξε
σκλαβώθηκα . . . ντά - άπ - ντούπ, 
άς ’τα τί τράβηξα γιά νά ξεσκλαβω
θώ. Βλέπεις έτούτο τδ σημάδι; ντά - 
άπ - ντούπ, πήγα τδ λοιπόν, μπενέ- 
βολος σέ κάτεργο τού Ρήγα της Σπά
νιας, ντά - άπ - ντούπ, κι άπέ ύστε
ρα άπδ τδ πάρσιμο της Λέρος.. .  
σάκρε Νίο, τί φτιάνεις αυτού, βρέ 
σκυλί;

Πετάχτηκε άπάνω, παρατώντας 
τά τούμπανα, κι άρπαξε τδ βούνευρο 
δίπλα του καί χτύπησε άνάμεσα στους 
μπάγκους, βρίζοντας. "Ενας κατεργά
ρης είχε άπαρατήσει τδ κουπί. Τδ 
βούνευρο τού αύλάκωσε τή ράχη.

— ψοφίμι στρίγγιαξε δ κομήτης, 
θά σέ φάνε τά ψάρια, άτιμε....

Μά δέ συνεφέρνει δ δούλος. Καί 
τότες δ κομήτης βάζει τδ βούνευρο 
στδ ζουνάρι του, καί πάει καί παίρ
νει ένα κομμάτι ψωμί καί τδ βουτάει 
στδ ξίδι, καί μπουκώνει τδ λιγοθυ- 
μισμένσ άντρα. 'Ύστερα, πριν νά λι
γοθυμήσουν κι άλλοι—βλέπεις, δ κα
πετάνιος φωνάζει άπάνω> καί τούς 
βιάζει —  δ άρχιτσουρμαδό,ρος περνά
ει δυδ - τρεις φορές άπάνω - κάτω 
άνάμεσα στους μπάγκους νά έπιστα- 
τησηι, κι δταν δη κανένα πού χαλα
ρώσανε τά χέρια του ή κανένα πού 
άαπρίσανε τά μάγουλά του, τού μπου
κώνει τδ στόμα μ’ ένα κομμάτι ψωμί 
βουτηγμένο στδ ξίδι ή στή θάλασσα... 
πόρκα Μαντόνα. . .

'Ύστερα ξαναγύρισε πάλι στδ τούμ
πανο, ντά - απ - ντούπ, ντά - απ - 
ντούπ. . .

—  Σού ’λεγα πώς μέ πήρανε τά 
Μαλτέζικα, ξαναρχινάει τήν ιστορία 
του δ κομήτης, πήγα ως τδ Μπαγδά
τι, ντά - απ - ντούπ, καί νά δής τί έ- 
παθα μ’ έκεΐνο τδ θεοσκοτωμένο τδ...

Νύχτωσε. Ό  άέρας πέφτει. Ξαστε
ριά. Τδ φεγγάρι θά βγή σέ λίγο. Κι 
άξαφνα άκούστηκε μιά λουμπαρδιά. 
Νά, νά, τής Βενετιάς ή άρμάτα! Νά, 
τδ φανάρι τής Καπιτάνας! Μέτρα τα 
τά καράβια τού "Αγιου Μάρκου. Εί
ναι δώδεκα κάτεργα κι δχτώ μπερ- 
γαντιά, κ’ είναι τά πιδ πολλά χοντρά 
κάτεργα. Πού πάμε;

"Οσο πού νά σηκωθή τδ φεγγάρι 
ένα μπόι άπδ τδ νερό, κινήσανε πάλι 
δλα μαζί τά καραβοκάτεργα τής Βε- 
νετιάς καί περνάνε τδ Στενδ άνάμε
σα "Αντρο καί Τήνο. Διψούν καί κλαΐ- 
νε τά τσούρματα, οί δόλιοι κατεργά- 
ροι. Καταμπρδς στις πλώρες δίπλα 
στις λουμπάρδες, είναι άναμμένα τά 
φυτίλια κ’ είναι έτοιμες οί μπάλες 
καί τδ βοτάνι (τδ μαύρο μπαρούτι) , 
γιά νά βαρέσουνε τις μουμπαρδιές, 
μόλις ξεχωρίση δ έχτρδς άπδ πέρα.

—Μά είναι σιμά ή Τουρκική άρ
μάτα; ρωτάει δ Μάρκος. Τό ’πε κα
νένα σημάδι, γιά ήρθε μήνυμα;

"Ενας λουμπαρδιάρης, τεχνίτης 
άρτιγλιέρης, σκύβει καί τού λέει:

— Στή Σίφνο είναι δ Χουσείν - 
μπασάς. Άκαρτεράει στα χωστά νά 
μάς χτυπήση.

Λάμπουνε κι άρμενίζουνε τά κά
τεργα τής Βενετιάς καί τά νησιά καμ- 
πουριαοτά πάνω στδ νερό τά ξεπρο
βοδίζουνε δεξιόζερβα. Κι δ άμιργια- 
λής (δ ναύαρχος) πού προχωράεt 
πρώτος, έβαλε ν’ άνέβη σίγλα ψηλά 
στήν άντένα τής Ρεάλε, νά ξεδιαλύ- 
νη τις σκιές πίσω άπ’ τούς κάβους, 
μή λάχη καί σιμώσουν ξαφνικά τά 
μπεϊλίκια (τά καράβια τών μπέη
δων) καί τούς χτυπήσουν άνεπάντε-

Χα:"Οσο ζυγώνει ή άρμάτα τών Βενε- 
τών στής Σίφνος τδ λιμιώνα, ένα - 
ένα τά κατεργσκάραβα ρίχνουνε τ’ 
άρμενά τους κι άνοίγονται γιά νά 
βρούνε τδν καιρό νά γιουρουσέψουν 
κατάϊσια μέσα στδν μπόρο (τδ πέρα
σμα) .

θαμποχαράζει ή άνατολή καί πά
νω στά νερά κύλησε ένα άναρρίγια- 
σμα τριανταφυλλένιο. Έκεΐ στδ βάθος 
τού λιμανιού άκαρτεράει πανέτοιμος 
δ τούρκος. Κι άξαφνα, χυμάει πρώτη 
ή Ρεάλε σά λιοντάρι φτερωτό καί σά 
θεριό ξεονάει φωτιές καί μουγκράται. 
Οί τρεις λουμπάρδες τής Καπιτάνας 
χτυπήσανε μαζί. Τήν ίδια ώρα τ’ άλ
λα κάτεργα καί τά μπιργαντιά χυμά- 
νε κι αύτά άπανωτά, τέσσερα κ’ ύστε
ρα άλλα τέσσερα, καί τ’ άλλα πιδ 
πίσω. Οί λουμπάρδες βροντάνε κ’ οί

μπάλες πέταξαν καί χαλάσανε τις 
πρώτες σαΐτες τού έχτροΰ. Κ’ έτσι 
άρχίνησεν ή θαλασσομάχη.

Χτυπάνε τώρα καί τά μορτάρια 
άπ’ τά χοντρά τά κάτεργα τού τούρ- 
κου, κι άξαφνα τά καραμουσελίμια 
βολτάρανε κ’ έρχονται καί πλακώ
νουν τή ζερβή τή μπάντα τών βενέ- 
τικων. Οί μπάλες σμίγουνε, στδν ά- 
έρα, καί τώρα έτσι πού σιμώσανε τά 
καράβια, τό ’να τ’ άλλο, οί άρματω- 
μένοι βαλθήκανε νά ρίχνουν σαΐτες, 
βροχή τις σαΐτες. Μέ· άλαλητδ άγριο 
φέρνουνε τις πλώρες τή μία καταπά
νω τής άλλης, ποιδς θά προλάβη νά 
κάνη τδ ρεσάλτο (τήν Ιμβολή).

Κ’ έκεΐ, μέσ’ στήν άντάρα, άνάβει 
μονομιάς μιά μαούνα καί τινάζεται 
στδν άέρα. Κ’ ήτανε φορτωμένη ά- 
λεύρια, καί σηκώθηκε σκόνη πολλή, 
μαζί μέ ξύλα, μέ σκοινιά, μέ άρμενο- 
κάταρτα, πού πεταχτήκανε καί σκορ
πίσανε άπ’ δλες τις μεριές ώς τά σύ- 
ράνια.

Τώρα βροντάει δ πόλεμος μέσα στή 
Σουλτάνα τού καπουδάν - πασά. ’Απ’ 
τή Ρεάλε άνοίξανε τά πορτέλια καί 
χυμήξανε διακόσιοι άρματωμένοι καί 
πηδήσανε μέσ’ στή σουλτάνα. Πελε
κάνε καί σπαθίζουνε, μουσκετάρουν, 
κόβουνε, μακελεύουν δπου λάχη.

Πέφτουν άμέτρητα κορμιά κι άπδ 
τή μιά μεριά κι άπδ τήν άλλη, Φράγ- 
κοι κι ’Αγαρηνοί, ώσπου καμμιά φο
ρά παίρνει φωτιά ή πόλβερη μέσ’ 
στά βαρέλια, κι δλοι κοιτάνε νά σω
θούν, δχτροί καί φίλοι, μέ τις φωνές, 
μέ τις χτυπιές, μέ τά βλαστήμια, 
πηδώντας μέσ’ στή θάλασσα.

Κι άπδ τις δυο τις Καπιτάνες πού 
πολεμιόνταν έτσι θανατερά, άπλωσε 
εύτύς δ πόλεμος σ’ δλα τ’ άλλα τά 
καράβια. Πηδάνε άπδ τά κάτεργα οί 
άρματωμένοι καί δίνουνε μέσα στις 
τούρκικες τις λόντρες, καί γίνεται 
σφαγμδς κι άλαλαγμός, κακό μεγάλο. 
Κι δσα καράβια δέν μπορέσανε νά 
σμίξουν τό ’να τ’ άλλο, χτυπιόνται 
άλύπητα μέ τις λουμπάρδες, μέ τ’ 
άρκεμπουζοδόξαρα, μέ τά κοντάκια 
καί μέ τά ντουφέκια.

Είναι καράβια πού βσυλσΰν, κι άλ
λα πού πλαγιάζουν χαλασμένα κι άλ
λα πού λαμπαδιάζουνε σπιθοθολών- 
τας. Μά μέσ’ στήν άνακάτωσι καί τδν 
καπνό, ποιο είναι φράγκικο καί ποιο 
είναι τού σουλτάνου;

Τότες άρχίνησε νά βραδιάζη καί 
μπήκε στδ σκοτάδι. Τότες ένυχτωθή
κανε καί πάψαν τδν πόλεμο. Κι άφοΰ 
χωρίσανε καί μάκρυναν οί δχτροί, ά-
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νάψανε στις πλώρες τά φανάρια. Κον
τά στήν ξέρα άποκαΐνε δύο κάτερ
γα, κ’ είναι μέσ’ στό σκοτάδι, τώρα 
μιά σωστή φωτοφανία, έτσι καθώς οί 
φλόγες παίζουν άπάνω στό νερό κι 
άντιφεγγίζσυν.

Γαλήνεψεν δ κόσμος. Κι άπόμεινε 
ξανά τό μπότζι ωσάν νανούρισμα, κ’ 
ή γλαυκή άπονύχτερη άνταύγεια. 
Μέσ’ στά κατεργοκάραβα όχολογοΟ
νε τώρα οί άναστεναγμοί καί τά βογ- 
γητά τών λαβωμένων. Οί κομήτες με 
τούς βοηθούς περνάνε άνάμεσα άπό 
τούς μπάγκους καί τά τσούρμα, κι 
άλαφρώνουν τις πληγές καί λύνουνε 
άπό τ’ αύτιά τΙς τάπες πού ήτανε χω- 
σμένες μέσ’ στό στόμα τών κατεργατ 
ραίων, γιά νά μήν ταράζουνε τούς 
μαχητές τήν ώρα τού πολέμου μέ τΙς 
στριγγλιές τους, άν λαβώνονταν.

Πέρασαν έτσι τρεις και τέσσερες 
ώρες. "Ωσπου βγήκε τό φεγγάρι. Καί 
τότες ό γενεράλες έβγαλε «βλέπησι» 
πάνω στό κατάρτι καί είδε πώς τά 
μπεϊλίκια είχανε φύγει κ’ είχανε χα- 
θή. Καί μόνο πέντε καράβια μετρή
σανε, δυό σαΐτες καί τρία κάτεργα 
λιγνά, πού τ’ άπαράτησαν ξυλάρμενα 
τά τσούρμα τους, κ’ οί δυό λόντζες 
πού άποκαήκανε καί σβήσαν, κι άπό- 
μειναν σκέλεθρα καθισμένα στόν άμ- 
μο.

Λαμπρό είναι τό φεγγάρι τώρα. 
’Αρματωμένοι Βενετοί μπήκανε σέ 
φελούκες καί λάμπανε καί ξεπαρκά- 
ρανε στό λιμάνι. Κ’ ίδές άπ' τή βου
νοπλαγιά, κατεβαίνουνε φώτα, σά χο
ροπηδώντας. Κ’ ήταν καλόγεροι τού 
Ταξιάρχη, τού Μοναστηριού, πού 
έρχονταν νά μάσουνε τούς πληγωμέ
νους. Κ’ οί σολντάτοι χυμάνε άπάνω 
τους καί τούς πασπατεύουνε τούς κα
λογέρους. Κ’ ύστερα τραβάνε ίσια 
κατά τή χώρα.

Σβησμένες οί φωτιές, βουβό τό κά
στρο. Μά οί σολντάτοι καί κάμποσοι 
μαρινέροι μέ τά μουσκέτα καί τ’ άρ- 
κομπούζια καί τά δοξάρια, δρμάνε 
μέσ’ στή χώρα καί μέ μάνητα χα
λάνε τά σπίτια, νά τά διαγουμίσουν. 
Μπήκαμε στις έκκλησιές κι αρπάξα
νε τ’ άσημοκάντηλα, μπήκαν καί στά 
χαμώγια καί τά κορσέψανε, χαλκώ
ματα κι άσημικά; μετάξια καί βαρά- 
κι, μπήκαν σ’ άνάγια καί σύραν όξω 
τις κορασιές καί τις έγδύσανε. θρή
νος, καημός μεγάλος! Λές κ’ είναι 
τούρκοι έτσύτοι οί νησιώτες οί ρω
μιοί, καί τούς κόβουνε έτσι άνελέητα 
οί φράγκοι! κι άπέ ζωγραιτήσανε τά 
παλληκάρια καί τ’ άλυσιδιάσανε, καί

τά φέρανε κάτω στ’ άκροθαλάσσι, κι 
άφοΰ τά μοιραστήκανε, τά δέσανε 
στά κάτεργα καί τά καδενώσανε 
στά κουπιά, κι άναπλερώσάνε τούς 
σκοτωμένους.

"Οταν ξημέρωσε, άνοιξαν τ’ άρ
μενα καί φύγαν. Κατακαημένη Σί
φνο! Μά, είπέ, τάχα δέν πάθανε τά 
ίδια Πάρο κι Άξιά καί Μύκονο καί 
Τήνο καί Σαντορίνη; "Ως μέ τήν 
Πάτμο καί τήν Αμοργό καί Κάρπαθο 
καί Ρόδο, δλο τό Άρχιπέλαγο θρηνεί 
καί τρέμει καί ματώνει. Τή μιά θά 
δή παντιέρα πονεντίνικη, τήν άλλη 
άγαρηνό μπαϊράκι. Κι άφοΰ καταλύ
σανε τά πιό άξια παιδιά, κι άφοΰ άρ- 
πάζουν τά πιό όαορφα κορίτσια, θεέ 
μου, Χριστέ μου, πέφτουν κοράκια οί 
φλάροι κ’ οί φραγκοκαλόγεροι μέσα 
στις χώρες καί παίρνουν τις ψυχές 
τών χωριανών καί τούς κάνουνε πα- 
παλίνους!

Ό  Μάρκος κάθεται στοΰ κάτεργου 
τήν πλώρη καί δένει τή λαβωματιά 
πού πήρε άπό σπαθιά στό ζερβί τό 
χέρι. Δίπλα του δ Λορέντζος δ Μάρ- 
τσελος, ένα παιδί βενέτικο, άκουμπά- 
ει τήν κεφαλή του στόν ώμο τού Μάρ
κου. "Ενα βόλι τού ’δώσε μέσα στό 
μάτι τό δεξιό καί τόν έχει τυφλώσει. 
"Ολο καί βαρυαναστενάζει τό παιδί 
άπό λύπησι καί πόνο.

Φρεσκάρησε πάλι τ’ άγέρι. ’Ανα
δεύονται στήν πλώρη τά φλάμπουρα 
λαχταριστά, κ’ είναι άλικα καί θα- 
λασσιά καί μαλαμογραμμένα. Χαρού
μενα πλένε τά κάτεργα, άφοΰ νική
σανε τήν άρμάδα τού σουλτάνου. Ά - 
πολησμονιοΰνται γρήγορα οί λαβωμα
τιές, δταν γυρίζεις στήν πατρίδα.

Κι ωστόσο, έρχεται ή ώρα πού ά- 
ναρωτιοΰνται δλοι, κατά πού τούς πη
γαίνει δ άμιράλες. Πού ’ναι δ κάβο - 
Μαλιάς, πού τό Τσιρίγο; Καί τότες 
δλοι τό γροικάνε πώς τούς πηγαίνουν 
σέ καινούργιο πόλεμο. Άπό στόμα σέ 
στόμα περνάει μιά λέξι καί κοινολο- 
γιέται. Τό τσούρμο σηκώνει τις φωνές. 
Άπόκανε. Κραυγάζει. Μά τό βούνευ
ρο αύλακώνει τις ράχες άλύπητα. 
Καί μονάχα οί σολντάτοι, άπάνω 
στήν πλώρη στρογγυλοκαθισμένοι, βά
ζουνε τά χουγιατά. Καινούργια δια- 
γουμίσματα, άλλα καί πάλι κούρσα! 
Κι άπ’ τήν πολλή χαρά βαρούνε τά 
βγολιά, τά βούκινα, καί τις τρουμπέ- 
τες.

"Ωσπου ξεχώρισε στ’ άπόμακρα ή 
Ντία (τό νησί) κι δλοι τό καταλά
βανε πώς τούς πάνε γιά νά σώσουνε 
τόν μπλοκαρισμένο Χάντα, τό Μεγά
λο Κάστρο.

ΛΩΡΕΑ
ΥΠΕΡ
ΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΝ

Μία συγκινητική χειρονο
μία πού πρέπει νά έξαρθή καί 
άσφαλώς νά άποτελέση πα
ράδειγμα προς μίμησιν είναι 
έκείνη τού Άρχιφύλακος τοδ 
’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων 
κ. Αελή Φωτίου. Ό  κ. Δελής 
κατέθεσεν είς τόν είδικόν λο
γαριασμόν τής Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος όλόκλη- 
ρον τό 15νθήμερον τών άπο- 
δοχών του τοδ μηνός Σεπτεμ
βρίου, ήτοι ποσόν 5.270 δρχ. 
υπέρ τών θυμάτων τοδ Κυ- 
πριακοδ άγώνος.

Τό περιοδικόν μας αισθά
νεται τήν άνάγκην νά συγ- 
χαρή τόν έξαίρετον συνάδελ
φον και νά τόν προβάλη ώς 
παράδειγμα προς μίμησιν, δχι 
μόνον διά τούς άστυνομικούς, 
άλλά καί δΓ δλους τούς δημο
σίους ύπαλλήλους καί δλους 
τούς "Ελληνας, πλεΐστοι έκ 
τών όποιων άσφαλώς εύρί- 
σκονται είς άσυγκρίτως κα- 
λυτέραν οικονομικήν κατά- 
στασιν έκείνης τού κ. Αελή. 
Έν παρόδιο πρέπει νά άνα- 
φερθή, δτι καί κατά τό πα
ρελθόν ό κ. Δελής προέβη είς 
άνάλογον χειρονομίαν φιλαν
θρωπίας. Συγκεκριμένως άγό- 
ρασε καί έδώρησεν εξ καινου
ργείς ένδυμασίας είς τά παι
δάκια τοδ όκριτικοδ χωριού 
’Αμάραντος, τά όποια έφιλο- 
ξενοΰντο είς τάς κατασκηνώ
σεις τού Αρχηγείου Άστυν. 
Πόλεων.

826



ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Τό νησί των σφουγγαράδων

Σ’ ένα άπό τα σμαραγδένια νησάκια τοϋ Αι
γαίου θά σταθούμε ατό σημερινό ταξίδι στην όμορ
φη 'Ελλάδα μας. θά πάμε στη χιλιοτραγουδι- 
αμένη Κάλυμνο, τήν πατρίδα των σφουγγαράδων, 
ποΰ δσο βραχώδης κι’ όρεινή κι’.άν είναι έντυπω- 
σιάζει μέ τήν καθαρότητα των χρωμάτων, τά παν- 
άρχαια έθιμα των κατοίκων της καί τις κατακά- 
θαρες ειδυλλιακές άκρογιαλιές της.

Ή Ιστορία τής Κάλυμνου, όπως καί τών άλ
λων νησιών τοϋ Αίγα ίου, άρχίζει άπό τήν νεο
λιθική άκόμη έποχή. Τότε τό άγονο μικρό· νη- 
σάκι άπετέλεσε κέντρο τοϋ παλαιοτάτου έκείνου 
πολιτισμού, δπως δείχνουν τά πολυάριθμα εύρή- 
ματα στά σπήλαια Δασκαλειό, 'Αγίας Μαρίνας 
καί σέ άλλα σημεία. ’Αξιοπρόσεκτα λείψανα τής 
όψιμότερης άκμής τής Κάλυμνου συναντάμε στό 
Έμπορε ιό,— κυκλώπεια τείχη— καί θολωτούς 
τάφους στήν 'Αγία Μαρίνα, στό Δάμο καί τήν 
Άλίκάντρο. Τήν Κάλυμνο μνημονεύει ό "Ομη
ρος καί τήν δνομάζει Καλύδνα, περιγράφοντας 
πώς, μαζύ μέ τήν Κάρπαθο, τή Νίσυρο, τήν Κώ 
καί τήν Κάσο καί κάτω άπό τήν άρχηγία τών 
Ήρακλειδών Βασιλέων Φειδίππου καί Άντιφάν- 
του, πήρε μέρος μέ τριάντα πλοία στήν έκστρα- 
τεία έναντίον τής Τροίας. Άπό τούς μεθομηρι- 
κόύς χρόνους βρέθηκαν πολλά ευρήματα, μεταξύ 
τών όποιων λαξευτοί τάφοι πάνω σέ φυσικό βρά
χο, ψηφιδωτά έκπληκτικής τέχνης μέ παραστά
σεις μυθολογικές, χρυσά στεφάνια, ένώτια, περι
λαίμια, άγγεΐα, νομίσματα καί δ περίφημος θη
σαυρός πού άποτελεί άπόκτημα τού Βρεττανικοΰ 
Μουσείου. Ή άκμή τής Κάλυμνου συνεχίστηκε 
καί στά κλασσικά χρόνια. Άπό τήν έποχή αυτή 
σώθηκαν άξιόλογα έρείπια, μεταξύ τών όποιων δ

Ναός τού Καλυδνέως Απόλλωνος, κτίριο ’Ιωνι
κού ρυθμού καί κατά τή γνώμη δλων, δσοι άσχο- 
λήθηκαν μέ τό μνημείο, άρίστης τέχνης. Κοντά 
στό ναό ή «Εύτελιστράτη Άρατίωνος, γυνά δέ Ά - 
ρατοκρίτου» είχε κτίσει ένα άξιόλσγο θέατρο, πού 
άποτελούσε πολιτιστικό κέντρο δλοκλήρου τού νη
σιού. Τό "Αργος άναφέρεται σάν πρωτεύουσα τής 
Καλύμνου, στά χρόνια τής άκμής τής Ελλάδος. 
Άπό τά άφθονα εύρήματα πού είναι οίκοδομές, 
έπιγραφές, νομίσματα κά. συμπεραίνεται, πώς ή 
πόλις δέν είχε κτισθή μέσα σέ περίβολο, δπως συν
ηθιζόταν στήν άρχαιότητα, άλλά σ’ δλόκληρη τήν 
έκτασι τής κοιλάδος τών Άμφιπετρών. ’Εκτός 
άπό τό "Αργος άναφέρονται καί άλλοι δήμοι μέ 
άξιόλογη άκμή, δπως τών Ποθαίων, τής Πανόρ- 
μου, τού Μέσου καί τού Όρκάτου.

Οί Ρωμαίοι υπέταξαν καθώς είναι φυσικό 
καί τήν Κάλυμνο, πού άπετέλεσε άργότερα τμήμα 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί μετά τό 730 
μέρος τού θέματος τής Δωδεκανήσου.

Τόν I' αίώνα Ιφθασαν έδώ οί Τούρκοι. Οί 
βάρβαροι, ίδιοι κι’ άπαράλλακτοι αιώνες τώρα, 
κατέστρεψαν δλοκληρωτικά τό δύσμοιρο νησί. 
"Οσοι Καλύμνιοι μπόρεσαν νά σωθούν, ζήτησαν 
προστασία στό Καστέλλι καί έπειτα στό Κάστρο 
κοντά στη Χώρα.

Άργότερα, τόν ΙΔ' αίώνα, τήν Κάλυμνο, 
μαζί μέ τά ύπόλοιπα Δωδεκάνησα κατέλαβαν οί 
'Ιππότες τού Αγίου Ίωάννου τής 'Ιερουσαλήμ, 
οί μετέπειτα 'Ιππότες τής Ρόδου. Τούς 'Ιππότες 
έβοήθησαν οί "Ελληνες κάΐοικοι, δταν τό 1480 
έμφανίσθηκε άπειλητικός στό Αιγαίο δ Μωάμεθ 
μέ τις στρατιές τών Σελτζουκίδων τής Ασίας. 
"Ομως, ή ύπέρτερη δύναμις τών Άσίατών άνάγ-



Tajeidia ozhv δμορφη 'S jjdda μας

Επάνω: Μερική άποψ ί̂ λιμένος Κοιλύμ,νου.Κάτω: Γενική άποψις τοϋ λιμένος.
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Οί ανεμόμυλοι. ’Από τΙς γραφικότητες τής ΚαΧΰμνου.

κασέ τούς Φράγκου; νά έγκαταλείψουν στήν τύχη 
τους τά Ελληνικά νησιά. ’Ακολούθησαν οί σκο
τεινοί αιώνες τής Τουρκικής κατοχής, μέχρι την 
ημέρα τσΰ έθνικοΰ ξεσηκωμού, δταν οί Καλύμνιοι 
έδιωξαν άπό τούς πρώτους τον καταχτητή καί 
έβοήθησαν, Ιδίως μέ καράβια, τόν άγώνα. Μετά 
τήν ϊδρυσι τοΰ νέου Ελληνικού Κράτους, ή προ
σωρινή κυβέρνησις συμπεριέλαβε καί τήν Κάλυμνο 
στα δρια τής νέας πολιτείας. Μαζυ με τή Λέρο. 
τήν Πάτμο καί τήν ’Ικαρία, ή Κάλυμνος άπετέ- 
λεσε τάς «Συμπληρωματικά; Νήσους τού Τμήμα
τος τών Ανατολικών Σποράδων», τών όποιων 
’Έκτακτος Επίτροπος,ήτο ό Κωλέττης. ’Αργότε
ρα καί δταν καθωρίστηκαν τά νότια σύνορα τοΰ 
Ελληνικού Κράτους, τήν Κάλυμνο καί τά ύπό- 
λοιπα νησιά ξαναπήρε ή Τουρκία. Ή έπιμονή 
δμως τών Ιντοπίων άνάγκασε τό Σουλτάνο Μα- 
χμούτ τόν Β' νά παραχωρήση μέ φιρμάνιο, τό 
έτος 1835, πλήρη αύτοναμία καί αύτοδιοίκησι 
στήν Κάλυμνο, στήν Πάτμο, στή Λέρο καί στήν 
Ικαρία.

Τήν αυτονομία άκολούθησε πραγματική 
πρόοδος καί ευημερία, Ιδίως μετά τήν δλοκληρω- 
τική σχεδόν έξαφάνισι τής πειρατείας στό Αιγαίο. 
’Από τό 1850 άρχισε νά κτίζεται ή πρωτεύουσα 
τοΰ νησιού, ή Πόθαια πού δ πατριωτισμός καί ή

φιλεργία τών Καλυμνίων Ιστόλισε μέ έκπαιδευ- 
τήρια, νοσοκομεία, σχολές καί μεγαλοπρεπείς έκ- 
κλησιές.

’Ιδιαίτερη άκμή γνώρισε ή Κάλυμνος άφ’ δ- 
του ιδίως οί τολμηροί σφουγγαράδες της (όργω
ναν τά βάθη τών ’Αφρικανικών καί τών άλλων 
θαλασσών κουβαλώντας πλούτη καί δόξα στήν 
πατρίδα. Τά Καλυμνιώτικα σφουγγάρια είναι μέ
χρι σήμερα περιζήτητα σ’ δλόκληρο τόν κόσμο.

Σταθμό στή νεώτερη ιστορία τής Καλύμνου 
άπετέλεσε ή κατάληψίς της, τό 1912, άπό τήν 
’Ιταλία. Ή ποθητή έλευθερία ήλθε τό 1945 μετά 
τό Β' παγκόσμιο πόλεμο. Τρία χρόνια άργότερα, 
τό 1948, ή Κάλυμνος, μαζύ μέ τήν υπόλοιπη 
Δωδεκάνησο, προσαρτήθηκε στή μητέρα πατρί
δα. ’Από τότε προοδεύει συνεχώς, Ιδίως στόν του
ρισμό, γιατί άποτελεϊ άληθινά Ιδανικό τόπο γιά 
δσσυς έπιζητοΰν τήν γαλάζια μαγεία τής θάλασ
σας σέ συνδυασμό μέ άνέμελες διακοπές, άνάμε- 
σα σέ φιλόξενους καί πάντα καλόκαρδους κατοί
κους.

Φρέσκο ψάρι καί ντόπιο δυνατό κρασί πού 
προσφέρεται άφθονο στις ταβερνούλες τής παρα
λίας, δίνει στήν Κάλυμνο τόν χαρακτηρισμό τοΰ 
πιό γλετζέδικου Αίγαιοπελαγίτικου νησιού. Καί 
δλα αυτά, κοντά σέ μιά ζωηρή έμπορική κίνησι
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Οί Ιαματικές πηγές της Κάλυμνου. Συνδυάζουν θεραπευτικές ιδιότητες καί μαγευτικό περιβάλλον.

καί υποδειγματικό έκ συγχρονισμό, πού δέν άφαι- 
ρεί τίποτα Από τό γραφικό νησιώτικο χρώμα του. 
’Ά ν καί δέν δαθέτη έκτεταμΐνες Ακρογιαλιές, ή 
Κάλυμνος Αποζημιώνει τούς έπισκέπτες της μέ 
τούς Ασύγκριτους «κόρφους», τούς μικρούς κολπί
σκους, άπό τούς όποιους οί περισσότεροι βρίσκον
ται στα δυτικά τοΰ νησιοΰ. ’Εκεί όδηγεΐ ένας σύγ
χρονος δρόμος, πού περνά μέσα άπό Ανθισμένους 
κήπους, κάτασπρα ξωκκλήσια καί χαριτωμένα 
μικρά χωριουδάκια.

’Από την Ακρογιαλιά τών Μυρτιών, δ έπι- 
σκέπτης μπορεί νά πραγματοποιήση μιά Αξέχαστη 
έκδρομή μέχρι τήν άντικρυνή Τέλενδο, τό μικρό 
νησάκι, πού άποκόπηκε τό 535 μ.Χ. άπό τήν Κά
λυμνο, έπειτα Από ένα φοβερό σεισμό. Στην Τέ
λενδο Αποτελεί Αληθινή ΑποκΑλυψι γιά τόν ξένο 
δ πρωτογονισμός καί ή Απλότητα τών λίγων κα
τοίκων πού μένουν έκεϊ. Άπό τήν πρωτεύουσα, 
Αξίζει μιά έπίακεψι στό χωριό Ρήνα, μέ τά όνο- 
μαστά καί πιό πρώιμα μανταρίνια τής Μεσογείου, 
στό Απόμερο χωριουδάκι τού ’Εμπορείου καί στόν 
ψαράδικο οικισμό Φερημο. Γνωστά είναι καί τά 
μοναστήρια καί οί έκκλησιές τής Καλύμνου, μέ 
τήν ιδιόμορφη Αρχιτεκτονική καί τόν πλούσιο 
διάκοσμο. Άπό αύτές ξεχωρίζουν έκείνη τοΰ Σω- 
τήρος, μέσα στήν πόλι μέ ξυλόγλυπτο τέμπλο, πού

είναι έργο τοΰ Γιαννούλη Χαλεπά, ή Παναγία ή 
Χρυσσχεργιά, ή Παναγία ή Κεχαριτωμένη καί 
ό "Αγιος Παντελεύμ,ων, δπου στό χρονιάτικο πα
νηγύρι στις 27 ’Ιουλίου, συγκεντρώνεται δλόκλη- 
ρο τό νησί. Γνωστές είναι καί οί ίαματικές πηγές 
τής Καλύμνου, κατάλληλες γιά ρευματισμούς, 
Αρθριτικά, διαταραχές τοΰ πεπτικού συστήματος, 
δερματικές καί Αλλες παθήσεις. ΑποκΑλυψι τέλος 
Αποτελεί τό Σπήλαιο τής Κεφάλας, πού συνεπαίρ
νει μέ τή φαντασμαγορία τών σταλακτιτών καί 
σταλαγμιτών του.

Μέ τόν μυστηοιακό κόσμο ένός σπηλαίου 
κλείνει καί τό φανταστικό μας ταξίδι στή θαλασ
σοδαρμένη Κάλυμνο. Καθώς τό κάτασπρο πλεού
μενο, πού φεύγει άπό τό μικρό λιμανάκι, ξανοί
γεται στό πέλαγος, μιά στερνή ματιά πίσω κλεί
νει δλη τή νοσταλγία καί τήν Αγάπη μας διά τήν 
πατρίδα τών σφουγγαράδων.

Κάποια νέα γυναίκα μαυροφορεμένη στήν 
παραλία, χαροκαμένη άπό τής Θάλασσας τ’ Απα
νωτά σκληρά χτυπήματα, κουνά Αργά τό μαντήλι 
τοΰ Αποχωρισμοΰ. «Θάλλασα πικροθάλασσα πές 
μου τί σούχω κάνει;».

ΣΑΡ . ΑΝ.
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Επάνω: “Αποψις τών Μυρτιών. Κάτω: Μερική άποψις τών Μυρτιών καί τής νήσου Τελέντου.
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Επάνω: ’Ανατολή ήλιου στήν Κάλυμνο. Τά μνημείο τού σφουγγαρά. Κάτω: Ή Εκκλησία τοϋ 
'Αγίου Αθανασίου στά χωριά Καντούνι.
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ΩΣ  Κ Ο Σ Μ Ο Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Ε.  Κ.  Β Ρ Υ Ζ Α Κ Η

Ή  βραδύτης μέ τήν όποία, στό τελευταίο κυρίως 
τέταρτο τοϋ 19ου αίώνος, ό Χριστιανισμός άπεφάσισε 
νά άσχοληθή μέ τά προβλήματα τής βιομηχανικής 
έπαναστάσεως, άφησε τό πεδίο έλεύθερο ώστε νά 
μονοπωλήσουν τήν άντιμετώπισι τών προβλημάτων 
αύτών άλλα συστήματα ή κοσμοθεωριακώς άνερμάτι- 
στα ή βασιζόμενα στήν υλιστική κοσμοθεωρία. Καί τό 
μονοπώλιο αυτό έγινε άπόλυτο, όταν ό κοινωνικός 
Χριστιανισμός, άφοΟ έκαμε έπί μερικές δεκαετίες αίσ- 
θητή τήν παρουσία του, έδειξε μεταπολεμικώς σαφή 
σημεία παρακμής γιά νά καταλήξη τελικά στήν έμφα- 
νεστάτη σήμερα άποτυχία. ’Αποτυχία, πού, όπως έκ- 
θέσαμε, δέν συνίσταται στό ότι δέν κατώρθωσε νά 
παρασύρη μέ τό μέρος του τις μάζες, άλλά, άντιθέτως, 
στό ότι, γιά νά πετύχη τήν οίκείωσι τών μαζών, άπαρνή- 
θηκε τις βασικές άρχές τής κοσμοθεωρίας του.

Έτσι, άπό τήν άρχή τής βιομηχανικής έπαναστά
σεως καί· μέχρι σήμερα άκόμη, τόν μόνο υπολογίσιμο 
άντίπαλο τής μηχανιστικής θεωρήσεως τών οικονο
μικών καί κοινωνικών φαινομένων άπό τήν φιλελευ- 
θέρα σχολή άπετέλεσαν κοσμοθεωρίες καί συστήματα 
ξένα πρός τήν πνευματική θεώρησι τοΟ κόσμου καί τήν 
πνευματική θεμελίωσι τοΟ άνθρωπίνου βίου καί πολι
τισμού. Καί άνάμεσά τους έξέχουσα θέσι έχει, βέβαια, 
ή μορφή έκείνη τοΟ σοσιαλισμού πού άπεκλήθη «έπι- 
στημονικός σοσιαλισμός».

***
Γιά τόν έπιστημονικό σοσιαλισμό έχουν γραφή 

πάρα πολλά. Όμως έμείς θά περιοριστούμε μόνο σέ 
μερικά πράγματα πού είναι άναγκαϊα γιά τήν πνευματι
κή τοποθέτησι τού θέματος, όπως έκάναμε καί προκει- 
μένου γιά τήν φιλελευθέρα σχολή. Αύτό φυσικά ση
μαίνει ότι θά άπασχοληθοΰμε μέ τόν σοσιαλισμό μόνον 
άπό τήν κοσμοθεωριακή σκοπιά. Ό  σοσιαλισμός σάν 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα ά ν ή κ ε ι  σ τ ή ν  
ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α  τ ώ ν  ά ν τ ι σ τ ο ί χ ω ν  έπι -  
σ τ η μ ώ ν  ( κα ί  έ π ο μ έ ν ω ς  ε ί ν α ι  έ κ τ ο ς  
τ ο ύ  κ ύ κ λ ο υ  ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ ο ς  τ ο ύ  π ε ρ ι ο 
δ ι κ ο ύ  μας). Άντιθέτως, ή κοσμοθεωριακή του 
πλευρά ένδιαφέρει άπολύτως έκείνον πού έξετάζει 
τις σχέσεις τού πνευματικού καί τού τεχνικού πολιτι
σμού πού άποτελοΰν καί τό γενικώτερο θέμα τών άρ
θρων αύτών. Καί Ιδιαίτερα μάς ένδιαφέρει έδώ ή σύν- 
δεσις τού σοσιαλισμού μέ τήν ύλιστική κοσμοθεωρία.

Πράγματι, έκείνο πού διακρίνει τόν έπιστημονικό 
σοσιαλισμό άπό τίς άλλες μορφές τού σοσιαλισμού 
είναι ή κοσμοθεωριακή του τοποθέτησις. Καί δέν 
χρειάζεται ούτε καί νά τό πούμε ότι αύτή ή τοποθέτη- 
σις είναι έκατό τοΐς έκατό ύλιστική. Ό  έπιστημονικός 
σοσιαλισμός έταύτισε καί έξακολουθεί νά ταυτίζη 
τά πεπρωμένα του μέ τόν ύλισμό. Βέβαια, οί ίδρυταί 
του καί οί όπαδοί του προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά

ξεχωρίσουν τόν υλισμό τους άπό τόν κοινό καί έξ όλο- 
κλήρου ξεπερασμένο ύλισμό τού 19ου αίώνος, τόν 
«χυδαίο» ύλισμό όπως τόν άποκαλοΰν. Όμως, παρ’ 
όλα τά έπίθετα τού «Ιστορικού» καί τού «διαλεκτικού» 
πού μεταχειρίζονται γιά νά τού προσδώσουν κύρος, 
ό ύλισμός τους, στό τέλος τής άναλύσεως, πηγάζει 
άπό τό ίδιο δ ό γ μ α  καί τήν ίδια π ί σ τ ι άπό τήν 
όποία ξεκινά καί ό άλλος ύλισμός, πού κακώς έχαρα- 
κτηρίσθηκε στόν 19ον αιώνα «έπιστημονικός». Καί ό 
«διαλεκτικός» καί ό «χυδαίος» ύλισμός έχουν νά άντι- 
μετωπίσουν τά ίδια μ ε τ α φ υ σ ι κ ά  π ρ ο β λ ή μ α -  
τ α, όπως είναι τό πρόβλημα πώς έδημιουργήθηκε ό 
κόσμος, ποιά είναι ή θέσις καί ή άποστολή τού άνθρώ- 
που, πώς έξηγοΰνται στήν περίπτωσι άποδοχής τής ύλι- 
στικής θεωρίας τά πνευματικά φαινόμενα καί όλα τά 
άλλα συναφή προβλήματα.

Ά π’ αύτό τόν μεταφυσικό προβληματισμό δέν μπο
ρείς νά βγής μέ δήθεν έπιστημονικά, έπιστημονικοφανή 
έπιχειρήματα. Έτσι, π.χ. στό πρόβλημα, στό «κατ’ 
έξοχήν» πρόβλημα τής φιλοσοφίας, άν τό πνεύμα έδη- 
μιούργησε τήν ύλη ή άν άντιθέτως είναι παράγωγο τής 
ύλης πού είναι αίωνία καί αύθύπαρκτη, δέν άποτελεί 
άπάντησι κατοχυρωμένη έπιστημονικώς ή πρότασις 
ότι ή έξέλιξις τής ύλης διέπεται άπό τούς νόμους τής 
διαλεκτικής. Καί άν άκόμη τούς δεχθούμε ώς όρθούς, 
οί νόμοι τής διαλεκτικής, όπως καί όλοι οί άλλοι νόμοι 
πού διέπουν τήν λειτουργία ή τήν έξέλιξι ένός συστή
ματος, δέν μάς λένε τίποτε τό θετικό γιά τήν άρχή, 
γιά τήν γένεσι τού συστήματος αύτοΰ. Τό ότι ή δια
λεκτική ή μάλλον ή διά τής πάλης τών άντιθέσεων 
έξέλιξις τής ύλης— πού κΓ αυτή άλλωστε κάθε άλλο 
παρά έπιστημονική πρότασι άποτελεί— έμφανίζει κατά 
κάποιο τρόπο τό σύμπαν ώς αύτομάτως έξελισσόμενο, 
δέν σημαίνει ότι ύπάρχει έστω καί άπλή έπιστημονική 
ένδειξις ότι ή ύλη έγεννήθηκε αύτομάτως καί ύπάρχει 
προαιωνίως.

Τό ίδιο μπορεί νά λεχθή καί γιά τό πρόβλημα τής 
συνειδήσεως, τήν όποία ό έπιστημονικός σοσιαλισμός 
όρίζει ώς παράγωγο, λειτουργία καί Ιδιότητα τής ύλης, 
πού μέ τήν διαλεκτική έξέλιξι έφθασε σέ ύψηλότερες 
μορφές όργανώσεως. Είναι προφανές, ότι καί έδώ δέν 
χωρεί έπιστημονική άπάντησις, άλλ’ ότι πρόκειται 
περί δόγματος, πού, παρ’ όλη τήν διαφορετική διατύ
πωση δέν διαφέρει στήν ούσία άπό τό δόγμα τού «χυ
δαίου ύλισμοΰ», πού λέει ότι ή σκέψις είναι χημικό 
παράγωγο τού έγκεφάλου. Γιατί άνάμεσα στήν άποψι 
τού διαλεκτικού ύλισμοΰ ότι τό παράγωγο αύτό, δηλαδή 
ή συνείδησις, όφείλεται στήν άνώτερη όργάνωσι τής 
ύλης τού έγκεφάλου έν συγκρίσει μέ τήν άνόργανο 
ύλη, ή τόν έγκέφαλο τών ζώων, καί στήν άποψι τού 
«χυδαίου» ύλισμοΰ, ότι όφείλεται σέ χημικές άντι-

* Έκ τού περιοδικού « ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ »
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ΟΙ ΤΡΟΜΕΡΟΙ  
ΔΕΚΑ
Πέρα άπό τούς αναρίθμητους θρύλους πού άναφέρονται στό 
συμβούλιο των Δέκα, άπό τό 1310, όταν συνεστήθη, μέχρι 
τής έποχής τοΰ Ναπολέοντος, ποια είναι ή άλήθεια για 
τούς περιβόητους αύτούς δικαστάς τής Βενετικής Δημο
κρατίας; Ποιοι ήσαν αυτοί οΐ σκληροί φύλακες τής άσφα- 
λείας τής Βενετίας; Πόσοι άνθρωποι πέθαναν μέ δική 
τους άπόφαση;

ΔΕΝ ύπάρχει θεσμός στήν ιστορία, 
έκτός ίσως άπό τήν 'Ιερά Έξέτασι 

τής Ισπανίας, πού νά περιβάλλεται άπό 
τόσο σκοτεινούς θρύλους όσο τό Συμβού
λιο τών Δέκα. Ό  ρομαντικός 19ος αίώνας 
τό χρησιμοποίησε σάν ένα άπό τά άγα- 
πημένα του θέματα. Έρχονται στήν σκέ- 
ψι μας τά όνόματα τού Φένιμορ ΚοΟπερ, 
τού Τζιανμπατίστα Νικκολίνι, τού Βύ
ρωνος καί τού ’Αλεξάνδρου Μαντσόνι. 
Ούτε όμως καί τό μελόδραμα, άπό τόν 
Πονκιέλλι ώς τόν Βέρντι, άφησε άνεκ- 
μετάλλευτο τόν τρόμο πού σκόρπισε τό 
παντοδύναμο Συμβούλιο στις ψυχές τών 
άνθρώπων. Καί σήμερα άκόμη, 170 χρό
νια μετά τήν δχάλυσί του, ό τρομερός 
κρατικός θεσμός τής Βενετίας έξακολου- 
θεΐ ν’ άπασχολή μέ τήν σκοτεινή δράσι 
του τό ραδιόφωνο, τόν κινηματογράφο 
καί τήν τηλεόρασι.

Δέν σκοπεύομε νά έπεκταθούμε στήν 
προέλευσι αύτών τών ζοφερών θρύλων, 
πού τροφοδοτήθηκαν ίδιαίτερα άπό τήν 
γαλλική προπαγάνδα, μετά άπό τήν κατά- 
πνιξι άπό τόν Βοναπάρτη τής χιλιετούς 
άνεξαρτησίας τής Δημοκρατίας τής Βε
νετίας καί τήν παραχώρησί της στήν Αύ- 
στρία. Δέν μπορεί όμως ν’ άμφισβητηθή 
ότι ή δράσις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα 
ύπήρξε πραγματικά τρομερή. Τό Συμβού
λιο γεννήθηκε σέ μιά άπό τίς πιό δραμα
τικές στιγμές τής Ιστορίας τής Βενετίας, 
τό 1310, όταν ό Μπαγιαμόντε Τιέπολο 
καί οί εύπατρίδες τού οίκου Κουερίνι 
ήγήθηκαν τής έπαναστάσεως πού είχαν 
ύποκινήσει όλοι όσοι είδαν τά συμφέρον
τα τους νά θίγωνται άπό τή συνταγματική 
μεταρρύθμισι τοΰ 1297, πού «έκλεισε» 
τό ’Ανώτατο Συμβούλιο, περιορίζοντας 
στά μέλη έκατό οίκογενειών τό δικαίωμα 
συμμετοχής στό κυρίαρχο Κοινοβούλιο 
τής Δημοκρατίας. 'Υπάρχει μιά παλιά 
έπιγραφή πού λέει: «Τό έτος χίλια τρια
κόσια δέκα, στά μέσα τοΰ μηνός πού

βγαίνουν τά κεράσια, ό Μπαγιαμόντε 
πέρασε τή γέφυρα : έτσι γεννήθηκε τό 
Συμβούλιο τών Δέκα».

Στις 15 ’Ιουνίου 1310 ό Μπαγιαμόντε 
Τιέπολο, πού ήλπιζε νά γίνη άρχων τής 
Βενετίας, διέσχισε τήν γέφυρα τού Ριάλτο 
μέ μεγάλη συνοδεία ένόπλων κατευθυνό- 
μενος στήν έκκλησία τοΰ 'Αγίου Μάρ
κου, όπου ό Δόγης Πιεράτσο Γκραντέ- 
νιγκο τόν περίμενε γιά ν’ άναμετρηθή 
μαζί του μέ έπίσης μεγάλον άριθμό ένό
πλων. 'Η μοίρα έπενέβη τότε στό πρό
σωπο μιάς ήλικιωμένης γυναίκας, τής 
Τζιουστίνα Ρόσσι, ή όποια άκούγοντας 
τόν θόρυβο άνοιξε βιαστικά ένα παρά
θυρο ρίχνοντας στόν δρόμο ένα πέτρινο 
γουδί πού ήταν άκουμπισμένο στό πρε
βάζι. Τό γουδί χτύπησε τόν σημαιοφόρο 
τοΰ Μπαγιαμόντε. Οί άνδρες του βλέ
ποντας νά πέφτη ή σημαία τους τά έχασαν 
γιά λίγα λεπτά. Ό  Δόγης έκμεταλλευόμε- 
νος τήν σύγχυσί τους τούς έπετέθη καί ή 
Βενετία παρέμεινε γιά 500 χρόνια μία 
Δημοκρατία μέ άριστοκρατική διοίκησι. 
Γιά νά έξασφαλισθή όμως τό Κράτος 
άπό κάθε μελλοντική έπαναστατική άπό- 
πειρα, ψηφίσθηκε στις 10 ’Ιουλίου 1310 
ένας νόμος πού όριζε τήν ϊδρυσι ένός 
συμβουλίου άποτελουμένου άπό δέκα πα
τρικίους, τό όποίο θά είχε τήν άρμοδιό- 
τητα καί τήν έξουσία νά άποφασίζη μαζί 
μέ τούς τρεΤς άρχηγούς τής ’Ασφαλείας 
κατά τοΰ έγκλήματος (ένα είδος Άρείου 
Πάγου) τά έπείγοντα μέτρα πού θά ήσαν 
άπαραίτητα σέ περιόδους ταραχών καί 
συγχύσεως.

Τό Συμβούλιο τών Δέκα έπρόκειτο νά 
συνεχίση νά λειτουργή ώς τήν ήμέρα 
τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ τοΰ ίδιου έτους 1310. 
Ή  λειτουργία του όμως παρέτάθη μέ 
αϊτησι τοΰ Δόγη Γκραντένιγκο γιά άλ
λους δυό μήνες. ΟΙ παρατάσεις αύτές συ- 
νεχίσθηκαν πρώτα γιά πέντε χρόνια καί 
μετά γιά δέκα, ώς τίς 20’Ιουλίου 1335

πού τό Συμβούλιο χαρακτηρίσθηκε έπι- 
σήμως μόνιμος θεσμός τοΰ όποιου τά 
μέλη θά άλλαζαν κάθε χρόνο τήν ήμέρα 
τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ.

Έκτοτε τό Συμβούλιο τών Δέκα άπε- 
τέλεσε άναπόσπαστο μέρος τοΰ έξαιρετι- 
κά πολύπλοκου κρατικού μηχανισμού 
τής Βενετίας, πού ή λειτουργία του βα 
σιζόταν στήν θεμελιώδη άρχή ότι κανέ
να άπό τά όργανα πού τόν άποτελοΰσαν 
δέν έπρεπε νά έχη τήν δυνατότητα ν’ άπο- 
κτά ύπεροχή έπάνω στ’ άλλα καί ότι ή 
κάθε άρχή θά ήλεγχε τίς άλλες μέ σκοπό 
νά παρεμποδίση μιά τέτοια έκτροπη.

Τό Συμβούλιο τών Δέκα προσπάθησε 
έπανειλημμένως ν’ άποκτήση ύπεροχή 
μέσα στά πλαίσια τοΰ Κράτους τής Βε
νετίας, καί σχεδόν τό κατόρθωσε σέ πε
ριόδους όξείας πολιτικής κρίσεως. Κάθε 
φορά όμως ό ένετικός κρατικός μηχανι
σμός έπενέβαινε μέ σταθερότητα έπανα- 
φέροντας τούς Δέκα στήν κανονική τους 
θέσι. Αύτό συνέβη π.χ. στό θυελλώδες 
δεύτερο ήμισυ τοΰ 15ου αίώνος, όταν 
χρειάσθηκε ν’ άνακληθή τρείς φορές 
στήν τάξι τό Συμβούλιο, στό όποΓο άπό 
τήν έποχή τής συνωμοσίας τοΰ Δόγη 
Μαρίνο Φαλιέρ είχαν έπιπροσθέτως έν- 
σωματωθή είκοσι έμπειροι εύπατρίδες. 
Ή  ένίσχυσις αύτή είχε σκοπό ν’ αύξήση 
τήν δύναμι καί τήν έξουσία τοΰ Συμ
βουλίου όχι όμως καί νά εύνοήση μιά 
ύπερβολική έπέκτασι τών άρμοδιοτή- 
των του. Τό βασικό όργανο τοΰ ένετικοΰ 
κράτους, τό ’Ανώτατο Συμβούλιο, άπο- 
ιράσισε τότε νά καταργήση αύτήν. τήν 
«προσθήκη». Χρειάσθηκε καιρός, άλλά 
ή κατάργησις έγινε μέ λεπτό τρόπο. 
Μεταξύ τοΰ 1582 καί τοΰ 1583 τό ’Ανώ
τατο Συμβούλιο άπέρριψε κανονικά, 
έπί πέντε συνεχείς μήνες, όλους τούς 
εύπατρίδες πού έθεταν ύποψηφιότητα 
γιά τήν «προσθήκη». Μέ τόν τρόπο αύτό 
ή «προσθήκη» διαλύθηκε χωρίς νά χρεια-
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F.NONTIE SECRETE 1
Τό «στόμα τοΰ λιονταριού». Πρόκειται περί γραμματοκιβωρίου, όμοιο τοϋ όποιου 
ήταν τοποθετημένα για τήν συγκέντρωσι των άνωνύμων καταγγελιών, πού άπευ- 

θύνονταν στό Συμβούλιο των Δέκα.

σθή νά ψηφισθοΰν είδικοΐ νόμοι. Τό 1628 
χρειάσθηκε νά ληφθή καί άλλο προλη
πτικό μέτρο γιά τόν περιορισμό τής Δυ- 
νάμεως των Δέκα. ’Αντίθετα τό 1762 
ή έξουσία τοΟ Συμβουλίου έλαβε νέα 
ένίσχυσι καί έπιβεβαίωσι.

Τί είχε συμβή ; Σιγά σιγά μέρος τών 
άρμοδιοτήτων τών Δέκα καί τών τριών 
άρχηγών τους είχαν περάσει στά χέρια 
τριών άλλων άτόμων, πού τά καθή κοντά 
τους είχαν άρχικά όρισθή μέ έναν νόμο 
τοϋ 1539: πρόκειται για τούς ίεροεξετα- 
στάς τοϋ Κράτους. Ό  ένας άπ’ αυτούς 
έπελέγετο μεταξύ τών δουκικών συμβού
λων καί ό λαός τόν άποκαλοΰσε «Ό 
Κόκκινος» έξ αίτιας τοϋ χρώματος τής 
τηβέννου του— ένώ οί άλλοι δυό προ
έρχονταν άπό τούς Δέκα— καί τούς φώ
ναζαν «Οί Μαϋροι» έξ αίτιας πάλι τοϋ 
χρώματος τοϋ ένδύματός τους. Καί τούς 
τρεις ό λαός τοϋ φώναζε «μπαμπούληδες», 
τόσος ήταν ό φόβος πού προκαλοΰσαν. 
Τί άκριβώς ήσαν καί τί έκαναν οί τρεις 
αύτοί «μπαμπούληδες» καί τό Συμβούλιο 
τών Δέκα :

Όπως οί Τρεις Σωματοφύλακες ήσαν 
τέσσερεις μαζί μέ τόν ντ’ Άρτανιάν, έτσι 
καί οί Δέκα δέν ήσαν δέκα άλλά δεκα
εφτά. Μέ άλλα λόγια, ή «όλομέλεια» 
τοΰ Συμβουλίου περιελάμβανε έκτός άπό 
τούς δέκα δικαιούχους άρχοντες καί άλλα 
έφτά μέλη : πρώτα τόν Δόγη πού προή- 
δρευε στις συγκεντρώσεις τής όλομελείας, 
μετά τούς Δουκικούς Συμβούλους πού 
ήσαν έξη, ένας γιά κάθε συνοικία τής 
πόλεως τής Βενετίας. Τά δέκα δικαιοΰχα 
μέλη έκλέγοντο μεταξύ τών σοβαρο- 
τέρων γερουσιαστών άπό τό ’Ανώτατο 
Συμβούλιο, πού άπετελεΐτο άπό πατρι
κίους άνω τών είκοσι πέντε έτών.

Οί δέκα δέν έπρεπε νά συνδέωνται 
μέ συγγένεια μεταξύ τους ούτε νά έχουν 
άλλο άξίωμα. Δέν έπαιρναν κανένα μι
σθό καί δέν μπορούσαν νά έπανεκλε- 
γοϋν γιά διάστημα ένός χρόνου μετά τήν 
έκπνοή τής θητείας τους. Κάθε μήνα 
έξέλεγαν τούς τρεϊς άρχηγούς τους πού 
ήσαν ύπεύθυνοι γιά τήν έκδοσι καί τήν 
έκτέλεσι τών άποφάσεων, καί τήν προ
ετοιμασία τής κάθε δίκης. Οί τρεις άρ- 
χηγοί δέν είχαν τό δικαίωμα νά συχνά
ζουν σέ δημόσια κέντρα, έορτές καί 
δεξιώσεις. 'Ησαν υποχρεωμένοι νά δέ
χονται εις άκρόασιν τουλάχιστο τρεις 
ήμέρες τήν έβδομάδα καί άπαγορεύετο

νά δέχονται στό σπίτι τους έπισκέπτες 
πού έπιθυμοϋσαν νά τούς μιλήσουν γιά 
θέματα τοΰ Συμβουλίου. Γιά νά μή δια- 
πράττουν καταχρήσεις, ύφίσταντο αύ- 
στηρή παρακολούθησι έκ μέρους τής 
Γαληνοτάτης Σινιορίας, τό Ανώτατο 
όργανο τοΰ Κράτους, πού τό άποτελοϋ- 
σαν ό Δόγης, έξη Σύμβουλοι καί οί τρεϊς 
αρχηγοί τής ’Ασφαλείας κατά τοΰ έγκλή- 
ματος.

Ή  σύνθεσις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα 
συμπληρωνόταν μέ τούς Δικηγόρους τής 
Κοινότητος, πού δέν Αποτελούσαν μέρος 
του, άλλά ένας τουλάχιστον άπό τούς 
όποιους έπρεπε πάντα νά παρίσταται 
στις συνεδριάσεις του. ΟΙ Δικηγόροι 
ήσαν τρεϊς πατρίκιοι μέ έξαιρετικές γνώ
σεις τών νόμων. Τά καθήκοντα τους 
ήσαν πολύπλοκα καί θά μπορούσαν νά 
συγκριθοΰν μέ έκεϊνα τών συγχρόνων 
συμβούλων τής έπικρατείας. Είχαν τό 
σημαντικώτατο προνόμιο νά παρεμβαί
νουν στις συνεδριάσεις τοϋ Συμβουλίου 
κάθε φορά πού αύτές παρεξέκλιναν τοΰ 
νόμου. Ή  παρέμβασις αύτή προκαλοΰσε 
τήν άναβολή στην λήψι μιας άποφάσεως 
καί τήν άναθεώρησί της.

Άφοϋ έξετάσαμε τήν σύνθεσι τοΰ 
Συμβουλίου τών Δέκα άς δοϋμε τώρα ποιά 
θέματα τό άπασχολοΰσαν. Στήν αίθουσα 
τών Δέκα, στό Δουκικό άνάκτορο, ύπήρ- 
χε ένας πίνακας τοΰ Πάολο Βερονέζε 
πού τόν άφήρεσαν άπό έκεϊ οί Γάλλοι 
τό 1797 καί σήμερα βρίσκεται στό Αοΰ- 
βρο. Συμβόλιζε τις δικαιοδοσίες τοΰ 
έπίφοβου Συμβουλίου πού παρουσιαζό
ταν μέ τήν μορφή τοΰ Διός καί κεραυνο
βολούσε τήν προδοσία, τήν άπάτη καί 
τήν άκολασία. Τό Συμβούλιο τών Δέκα 
είχε στήν πραγματικότητα πολύ εύρύ- 
τερες άρμοδιότητες, πού άφοροΰσαν 
ζωτικά προβλήματα τοΰ Κράτους καί τής 
πόλεως τής Βενετίας.

Στήν Αρμοδιότητα τών Δέκα ένέπιπταν 
τά έγκλήματα, τά άδικήματα καί οί άπλές 
παραβάσεις πού διέπρατταν οί εύγενεϊς, 
τούς όποιους έκριναν μέ Ιδιαίτερη αύ- 
στηρότητα. Μέσα στό πλαίσιο αύτό 
περιλαμβανόταν έπίσης τό καθήκον, πού 
ό Νόμος είχε ρητώς έμπιστευθή στούς 
τρεϊς άρχηγούς, «τής διατη ρήσεως τής 
τάξεως, τής έλευθερίας τών πολιτών καί 
τής προστασίας τους άπό τήν έξουσία 
τών ισχυρών». (Ένας νόμος τοΰ 1459 
έναντίον τών εύγενών πού πρόσβαλλαν

τούς θυρωρούς θύμιζε μέ αύστηρό τρόπο 
τό καθήκον αύτό στούς τρεϊς ’Αρχηγούς). 
Ή  παρακολούθησις τών εύγενών άφοροΰ- 
σε έπίσης μιά άπό τις σοβαρότερες δι
καιοδοσίες τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα, 
συγκεκριμένα τήν πράξι τής προδοσίας 
καί όλες τις σχετικές μέ αύτήν ένέργεες, 
όπως σκευωρίες, συνωμοσίες, τήν άπό- 
πειρα διασαλεύσεως τής δημοσίας τά
ξεως, τήν διάδοσι κρατικών μυστικών, 
καί τήν κατασκοπεία. Οί πατρίκιοι ήσαν 
άντικείμενο ιδιαίτερης παρακολουθή- 
σεως καί λαμβάνονταν αύστηρά προλη
πτικά μέτρα έναντίον τους. Δέν είχαν 
τό δικαίωμα νά βγοΰν άπό τά σύνορα τοΰ 
ένετικοΰ κράτους χωρίς άδεια, δέν μπο
ρούσαν νά διαπραγματεύονται ιδιαιτέ
ρως θέματα τής άρμοδιότητος τών δικα
στικών σωμάτων καί τών συμβουλίων 
τών όποιων ήσαν μέλη, καί προπαντός 
δέν μπορούσαν νά έχουν κανενός είδους 
έπαφή μέ τούς ξένους διπλωμάτες, οί 
όποϊοι ζοΰσαν στήν Βενετία σέ τέλεια 
άπομόνωσι.

"Αλλη άρμοδιότης τών Δέκα ήταν νά 
κρίνουν τούς διοικητάς τών πόλεων καί 
τών έπαρχιών στήν άσκησι τών καθηκόν
των τους. Έπίσης τούς πλαστογράφους 
καί παραχαράκτες, τούς όμοφυλόφιλους, 
όσους διέπραττον έγκλήματα έπάνω σέ 
πλοία ή μέ τήν βοήθεια πυροβόλων ό
πλων, καί μέ τήν κάλυψι τής μεταμφιέ- 
σεως. Έκτός άπό τις κρίσεις αύτές τό 
Συμβούλιο είχε τό δικαίωμα νά δημοσιεύη 
νόμους καί διατάγματα σχετικά μέ τις 
ύποθέσεις πού έκρινε καθώς έπίσης καί 
μέ θέματα σχετικά μέ τά δάση, τά όρυ- 
χεϊα, τήν ύαλουργία τοΰ Μουράνο, τήν όρ- 
γάνωσι τών σημαντικωτέρων συντεχνιών 
τής πόλεως, τών λεγομένων «Μεγάλων 
Σχολών», τήν πειθαρχίαν τής δουκικής 
Καγκελλαρίας, τά θέατρα. Τέλος οί Δέκα 
έπεκύρωναν τήν έκλογή τών έφημερίων 
τής Βενετίας. Οί άρμοδιότητες αύτές 
άλλοτε ήσαν δικαστικές άλλοτε νομοθετι
κές καί άλλοτε Αστυνομικές. Διέθεταν 
σημαντικό όπλισμό, μέρος τοΰ όποιου 
μπορεί άκόμα καί σήμερα νά θαυμάση 
κανείς στήν Αίθουσα τών Όπλων τοΰ 
Συμβουλίου τών Δέκα, στό Δουκικό ’Ανά
κτορο.

Τί διαδικασία άκολουθοΰσαν οί δικα
στικές συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου, πού 
έτιτλοφορεϊτο έπισήμως «έξοχο», καί 
έφήρμοζε έναν έντελώς διαφορετικό τυ
πικό άπό τά ύπόλοιπα δικαστήρια τής 
Βενετίας; Οί συνεδριάσεις τών Δέκα 
έπραγματοποιοΰντο στό Δουκικό ’Ανά
κτορο, σέ μιάν αίθουσα λαμπρά διακο
σμημένη μέ πίνακες μεγάλων ζωγράφων. 
Στήν άρχή διαβάζονταν οί έπιστολές καί 
οί καταγγελίες πού Απευθύνονταν στό 
Συμβούλιο μέ ύπογραφή ή Ανώνυμες. 
Σέ όλη τήν ένετική έπικράτεια υπήρχαν 
ειδικά γραμματοκιβώτια, τά περίφημα 
«στόματα τοΰ λιονταριού» γιά τήν ταχυ- 
δρόμησι αύτών τών έπιστολών καί καταγ
γελιών. Ή  διαδικασία πού άκολουθοΰσαν 
οί Δέκα στήν έξέτασι τών καταγγελιών 
διέφερε πολύ στήν πραγματικότητα άπό 
τις Αδυσώπητες καί Αμείλικτες καταδί
κες πού ό θρϋλος τούς Αποδίδει,

'Αν ή καταγγελία είχε ύπογραφή, μετά 
άπό τήν άνάγνωσί της γινόταν ψηφοφο
ρία. "Αν δέν γινόταν δεκτή μέ τέσσερα 
πέμπτα τών ψήφων, τήν άπέρριπταν. 
'Αν ή καταγγελία ήταν Ανώνυμη, τήν 
έξέταζαν πρώτα οί τρεϊς ’Αρχηγοί μαζί
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Η «Αίθουσα των έξεταστών» στό Δουκικό Ανάκτορο, οι έξετασταί άποτελοΰσαν 
τήν υπηρεσία κατασκοπίας καί άντικατασκοπίας της Δημοκρατίας.

μέ τούς έξη Δουιακούς Συμβούλους. Σέ 
περίπτωσι πού Αποφάσιζαν όμόφωνα 
νά τήν παρουσιάσουν στό Συμβούλιο, 
ήταν Απαραίτητο νά συγκεντρωθούν, 
μετά τήν άνάγνωσί της, πέντε έκτα τών 
ψήφων γιά νά είσαχθή ή καταγγελία σέ 
δεύτερη έξέτασι. Μόνο έάν, μετά τήν 
δεύτερη έξέτασι, μιά νέα ψηφοφορία 
κατέληγε στήν συνέχισι τής διαδικα
σίας μέ τέσσερα πέμπτα τών ψήφων, ό 
γραμματεύς καταχωρούσε τήν καταγγε
λία καί άρχιζαν οί σχετικές άνακρίσεις. 
ΟΙ καταγγελίες πού είχαν άπορρκρθή 
καθώς καί έκείνες πού δέν είχαν ληφθή 
ύπ’ όψι άπό τούς Αρχηγούς καί τούς 
Συμβούλους, καίγονταν.

Μετά τήν άποδοχή τής καταγγελίας, 
ό δικηγόρος, άφοΰ τελείωναν οί πρώ
τες έξακριβώσεις, έξέθετε τήν ύπόθεσι 
καί γινόταν νέα ψηφοφορία γιά τήν δια
δικασία πού έπρόκειτο νά άκολουθηθή, 
Ανάλογα μέ τήν πρότασι τού Δόγη (πού 
ένεργοΰσε ώς «ένάγων») καί τις τροπο
λογίες τών άλλων μελών, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών Δικηγόρων. Ά ν  ή 
πρότασις τού «ένάγοντος» ή οί τροπο
λογίες δέν συγκέντρωναν περισσότερες 
άπό τις μισές ψήφους, ή ψηφοφορία 
έπαναλαμβανόταν. "Αν καί πάλι καμμιά 
άπό τίς προτάσεις δέν συγκέντρωνε τις 
κανονικές ψήφους, ή διαδικασία στα
ματούσε.

’Αντίθετα, όταν ψηφιζόταν ή συνέχι- 
σις τής διαδικασίας, μιά ποινική έπι- 
τροπή, πού τήν άποτελοΰσαν ένας Δι
κηγόρος, ένας Δουκικός Σύμβουλος καί 
δυό άπό τήν Δεκανδρία, καθώς καί οί 
δυό συμβολαιογράφοι (ό ένας γιά νά 
γράφη τό κατηγορητήριο καί ό άλλος 
τήν ύπεράσπισι), συνελάμβανε καί άνέ- 
κρινε τόν ύπόδικο. Ή  άνάκρισις έπρεπε 
νά τελειώση τό πολύ μέσα σέ δεκαπέντε 
μέρες. Έπραγματοποιείτο στό σκοτάδι 
καί, σύμφωνα μέ τήν σκληρή συνήθεια 
πού έπικρατοΰσε τήν έποχή έκείνη σέ 
όλες τίς χώρες, ό άνακρινόμενος υποβάλ
λονταν σέ βασανιστήρια. Ή  μέθοδος τών 
βασανιστηρίων καθοριζόταν άπό τόν 
νόμο πού υπαγόρευε αύστηρά τίς ύπερ- 
βολές. 'Ο κατηγορούμενος μπορούσε νά 
καλέση μάρτυρες ύπερασπίσεως, άλλά 
δέν έπιτρέπονταν Αντιπαραστάσεις, γιά 
τόν φόβο τών Αντεκδικήσεων. Ό  κατηγο

ρούμενος έπρεπε νά ύπερασπισθή μόνος 
του καί προφορικώς τόν έαυτό του, άλλά 
σέ όρισμένες περιπτώσεις μπορούσε νά 
χρησιμοποιήση τούς «Δικηγόρους τών 
φυλακών» ένα σώμα πού λειτουργούσε 
άπό τό 1443.

Όταν τελείωνε καί αύτή ή φάσις, τά 
πρακτικά τής δίκης διαβάζονταν στήν 
όλομέλεια τού Συμβουλίου. "Αν ήσαν 
περισσότερο άπό 150 σελίδες, ή άνάγνω- 
σίς τους έπαναλαμβάνονταν στήν έπο- 
μένη συνεδρίασι άπό φόβο μήπως οί 
Δέκα δέν Ακόυσαν προσεκτικά. Ή  άνά- 
γνωσις τών πρακτικών δέν μπορούσε νά 
διακοπή καί νά άρχίση πάλι σέ νέα συνε- 
δρίασι. Επίσης έπρεπε νά διαβάζεται 
όλόκληρο τό κείμενο τής ύπερασπίσεως 
καί όχι Αποσπάσματα. Μετά τήν άνά- 
γνωσι ό Δικηγόρος πρότεινε στούς Δέκα 
νά ψηφίσουν άν θεωρούν τόν κατηγορού 
μενο ένοχο ή όχι. ’Ακολουθούσε ή πολύ
πλοκη διαδικασία τής ψηφοφορίας. Γιά 
τήν καταδίκη ήταν Απαραίτητη μιά Από
λυτη πλειοψηφία ψήφων (μισοί ψήφοι 
καί μιά ψήφος έπί πλέον). "Αν μετά άπό 
πέντε συνεχείς ψηφοφορίες δέν έπιτυ- 
χάνονταν αύτή ή πλειοψηφία, ό κατηγο
ρούμενος άπηλλάσσετο τής κατηγορίας. 
Χωριστή ψηφοφορία γινόταν γιά τήν 
ποινή. Χωριστά ή όμαδικά, τά μέλη τού 
δικαστηρίου πρότειναν διάφορες ποινές 
καί γινόταν δεκτή έκείνη πού συγκέν
τρωνε τίς περισσότερες ψήφους. Στήν 
συνεδρίασι έκείνη κάθε μέλος τής Δε- 
κανδρίας είχε τό δικαίωμα νά προτείνη 
τήν άναθεώρησι τής δίκης : ό Ιστορικός 
τού 19ου αίώνος Αΰγουστΐνος Σαγκρέν- 
το άναφέρει ότι γνώρισε έναν ήλικιωμέ- 
νο πατρίκιο, μέλος τού Συμβουλίου τών 
Δέκα, ό όποϊος είχε κάνει χρήσι αύτοΰ 
τού δικαιώματος. * Η πρότασίς του είχε 
γίνει δεκτή, μέ Αποτέλεσμα νά Αθωωθούν 
δυό κατηγοοούμενοι στούς όποιους είχε 
ήδη έπιβληθή ποινή.

Πρέπει λοιπόν νά παραδεχθούμε ότι οί 
Δέκα ένεργοΰσαν μέ αύστηρή εύσυνειδη- 
σία, σέ έποχές πού οί άνθρωποι δέν λε
πτολογούσαν σέ θέματα δικαιοσύνης. 
Αύτό φυσικά δέν τούς έμπόδιζε νά δεί- 
χνωνται αύστηροί στήν έπιβολή ποινών. 
Ό  Αριθμός τών θανατικών καταδικών πού 
έπέβαλλαν οί Δέκα, προπαντός σέ έπο
χές κρίσεων καί πολιτικών ταραχών,

είναι Αρκετά υψηλός, άν τόν συγκρίνη 
κανείς μέ τίς Ανάλογες καταδίκες τών 
κοινών δικαστηρίων τής Βενετίας. Οί 
έκτελέσεις γίνονται δημοσίςι, Ανάμεσα 
στούς δυό στύλους τής πλατείας τής ’Αγο
ράς, ή Ανάμεσα στούς δύο κόκκινους 
στύλους τής Στοάς Φοσκάρα τού Δουκι- 
κοΰ ’Ανακτόρου. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τών έκτελέσεων αύτών γινόταν όμως κρυ
φά, μέσα στις φυλακές, ή γιά μεγαλύτερη 
άκόμη μυστικότητα, μέ πνιγμό στά βα
θύτερα σημεία τών καναλιών τής Λιμνο
θάλασσας. Ό  μεγαλύτερος Αριθμός αύ
τών τών μυστικών έκτελέσεων πραγματο
ποιήθηκε Ανάμεσα στό 1600 καί στό 
1604, μιά έξαιρετικά βασανιστική τετρα
ετία γιά τήν Δημοκρατία τής Βενετίας, 
ή όποια κινδύνευε άπό τήν έπιβουλή τής 
'Ισπανίας καί τής Αύστρίας πού τήν εί
χαν κυκλώσει άπό παντού. Στήν περίοδο 
έκείνη θανατώθηκαν συνολικά 40 άτο
μα, δηλ. πραγματοποιήθηκαν δέκα έκ- 
τελέσεις κάθε χρόνο. Άλλα 50 άτομα 
έξαφανίσθηκαν στά κανάλια τά τελευ
ταία έξη χρόνια τού 16ου αίώνος καί 55 
στήν δεκαετία 1584-1594. Οί Αριθμοί 
αύτοί μάς δίνουν ένα μέσο όρο περίπου 
πέντε έκτελέσεων τόν χρόνο, άριθμό 
σχετικά μικρό σέ σύγκρισι μέ τις έκτε- 
λέσεις πού έπραγματοποιούντο τίς ίδιες 
έποχές σέ άλλα κράτη. Δυό πνιγμοί 
πραγματοποιήθηκαν στήν Βενετία τό 
1551, τό 1554, καί τό 1555, τρεις τό 1556, 
τέσσερεις τό 1557, ένας μόνο τό 1558, 
ένώ Αντίθετα όχτώ τό 1559. Μετά άπό 
τήν πρώτη ταραγμένη είκοσαετία τού 
Που αίώνος, οί θανατικές έκτελέσεις 
έγιναν πάρα πολύ σπάνιες. Ό  τελευταίος 
κατάδικος πού πνίγηκε στά κανάλια 
τής Βενετίας ήταν ένας ύαλουργός τού 
Μουράνο στά μέσα τού 18ου αίώνος. 
Πρέπει νά σημειωθή ότι ή μυστικότης 
τών έκτελέσεων δέν ύπαγορευόταν πάντα 
άπό τό κρατικό συμφέρον άλλά καί άπό 
τήν έπιθυμία τής κατοχυρώσεως τής 
τιμής τών οικογενειών τών καταδίκων, 
πού μιά δημόσια έκτέλεσις θά Αποτε
λούσε γι’ αύτές Ανεπανόρθωτη άτίμωσι.

Έχουν γραφή τρομακτικά πράγματα 
σχετικά μέ τίς φυλακές τού Συμβουλίου 
τών Δέκα. Στήν πραγματικότητα οί φυλα
κισμένοι τών Δέκα έκρατοΰντο, όπως καί 
οί άλλοι φυλακισμένοι, στις φυλακές 
τής Γέφυρας ντέλλα Πάλια πού διατηρή
θηκαν έν χρήσει ώς τό 1926. Πρίν άπό 
τήν άνέγερσι αύτών τών φυλακών οί 
φυλακισμένοι κατανέμονταν σέ διάφορα 
κρατητήρια, πρό παντός στό ισόγειο τού 
Δουκικοΰ Ανακτόρου, όπου τά κελλιά, 
τά περίφημα «πηγάδια» διατηρούνται 
Ανέπαφα ώς τίς μέρες μας. Τά «πηγάδια» 
αύτά δέν βρίσκονται, όπως έχει γραφή, 
κάτω άπό τήν έπιφάνεια τού καναλιού, 
ούτε άλλωστε ήσαν τόσο Ανθυγιεινά. Στό 
ίδιο έπίπεδο καί σέ γειτονικές μ’ αύτά 
αίθουσες στεγάζονταν έως λίγο πρίν άπό 
τήν έκρηξι τού δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου ή διεύθυνσις καί οί υπηρεσίες 
τής Μπιεννάλε τής Βενετίας. Ό σο γιά 
τά άλλα διάσημα κελλιά, περιώνυμα 
ήσαν οί «σοφίτες» ή καί τά «σίδερα»· 
άν έξαιρέση κανείς ότι βρίσκονταν Ακρι
βώς κάτω άπό τή στέγη τού Δουκικοΰ 
Ανακτόρου, δέν παρουσίαζαν τίποτε τό 
ίδιιαίτερα δυσάρεστο.

Έ ξ άλλου άπό τά μέσα ήδη τού 15ου 
αίώνος ό Γερμανός μοναχός Ευτύχιος 
Φάμπερ έπαινοΰσε τίς καλές συνθήκες
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II «Γέφυρα των στεναγμών». Άπο έδώ περνούσαν οί φυλακισμένοι τής Ένετικής 
Δημοκρατίας, δταν οδηγοϋντο άπό τίς φυλακές στο δικαστήριο των Δέκα.

τών ένετικών φυλακών σέ σύγκρισι μέ 
τΙς γερμανικές φυλακές πού τις θεωρούσε 
«φριχτές, σκοτεινές, ύγρές, κρύες και 
συχνά γεμάτες φίδια» καί πρόσθετε δτι 
στήν Γερμανία οί δύστυχοι φυλακισμένοι 
είχαν «σκληρότατους δεσμοφύλακες πού 
τούς τρομοκρατούσαν, τούς άπειλοΰσαν 
καί τούς βασάνιζαν», ένώ οί Βενετοί 
«φέρονταν εύσπλαγχνικά άκόμη καί 
στούς κατάδικους πού είχαν καταδικασθή 
σέ θάνατο». Πραγματικά οί τρείς ’Αρ
χηγοί τού Συμβουλίου τών Δέκα ήσαν 
ύποχρεωμένοι νά έπισκέπτωνται κάθε 
μήνα τις φυλακές, ν’ άκοΰν τά παράπονα 
τών φυλακισμένων καί νά παίρνουν μέ
τρα πού ν’ άπαλύνουν τήν κατάστασί τους. 
Ένα άπό τά πιό περίεργα περιστατικά 
συνέβη τό 1407 καί έχει σχέσι μέ έναν 
άρρωστο φυλακισμένο, τόν Πιέτρο Πι- 
ζάνι, πού ή οίκογένειά του είχε τήν άδεια 
νά τόν έπισκέπτεται συχνά. ’Επειδή όμως 
γιά νά φθάσουν ώς τό κελλί του ή γυναί
κα του καί οί κόρες του ήσαν ύποχρεω- 
μένες νά περνούν μέσα άπό άλλες κατά
μεστες άπό φυλακισμένους φυλακές, 
«πράγμα άνάρμοστο καί άπρεπές» γι’ 
αύτές, οί τρείς ’Αρχηγοί τού Συμβουλίου 
διέταξαν ν’ άνοιχθή μιά άλλη πόρτα πιό 
εύχρηστη, στά πλάγια τών φυλακών, μέ 
τήν προύπόθεσι δτι ή οικογένεια τού 
Πιζάνι θά κατέβαλε τήν δαπάνη γιά τό 
χτίσιμο τής πόρτας πού θά έπαυε νά χρη
σιμοποιείται δταν δέν θά ύπήρχε πλέον 
άνάγκη.

'Οσο γιά τούς Έξεταστάς τού Κρά
τους, ό θεσμός τους είχε συσταθή, δπως 
είπαμε ήδη, τό 1539, δηλ. τήν έποχή πού 
γινόταν φανερή στήν ’Ιταλία ή ισπανική 
έπιρροή καί ή Βενετία, κυκλωμένη άπό 
τούς πανίσχυρους Άψβούργους, έτοι- 
μαζόταν ν’ άντιμετωπίση δυό αιώνες 
δραματικών άγώνων γιά τήν διάσωσι τής 
άνεξαρτησίας της. Οί Έξετασταϊ άπο- 
τελούσαν τήν υπηρεσία κατασκοπείας 
καί πρό παντός άντικατασκοπείας, καθώς 
καί τήν υπηρεσία άσφαλείας τού Ένετι- 
κοΰ Κράτους. ’Ερευνούσαν έξονυχιστικά 
έντός τού έδάφους τής Βενετίας καί στό 
έξωτερικό δλους καί δλα, συμπεριλαμβα
νομένου καί τού Δόγη, καί διέθεταν ένα 
δίκτυο πληροφοριοδοτών έξαιρετικής I- 
κανότητος. Οί «έκθέσεις» τών «έμπί- 
στων» ή κατασκόπων τών ’Εξεταστών 
τού Κράτους, στις τάξεις τών όποιων 
ύπηρέτησε καί ό Τζιάκομο Καζανόβα, 
άποτελοΰν μέ τίς λεπτομερέστατες περι
γραφές τους έγγραφα μεγάλου λαογρα- 
φικού ένδιαφέροντος. ΟΙ Έξετασταϊ χρη
σιμοποιούσαν τίς έκθέσεις αύτές μέ με
γάλη διακριτικότητα καί άτεγκτη στα
θερότητα.

Ήσαν σέ θέσι νά γνωρίζουν τά πάντα 
δπως άποδεικνύεται άπό τό περιστατικό 
πού συνέβη τόν 18ον αιώνα σέ μιά εύ- 
γενή οίκογένειά άπό τό Φρίουλι. ’Από 
καιρό είχαν διαπιστωθή στόν άπομακρυ- 
σμένο πύργο τής οίκογενείας μυστηριώ
δεις κλοπές πού έπρεπε νά τίς διαπράτ- 
τουν λωποδύτες μέ άκροβατικές ικανό
τητες, οί όποίοι κατόρθωναν νά παραμέ
νουν άσύλληπτοι. Ό  πυργοδεσπότης 
ζήτησε τήν βοήθεια τού Βενετοΰ στρατιω
τικού διοικητοΰ τού Φρίουλι, ό όποιος 
μέ τήν σειρά του έστειλε μιά άναφορά 
στούς Τρείς Έξεταστάς στήν Βενετία. 
Μετά άπό ένα μήνα έλαβε άπό τήν Βε
νετία τήν έξής λακωνική άπάντησι:
«ό λωποδύτης βρίσκεται μέσα στό σπίτι».

Ό  ευπατρίδης έλαβε τότε δραστικά μέ
τρα καί συνέλαβε τόν δράστη έπ’ αύτο- 
φώρω μέσα στόν πύργο. Ήταν ένμς 
γιός του πού φαινομενικά δέν κινούσε 
τίς υποψίες άλλά είχε πάρει κρυφά κακό 
δρόμο, γεγονός πού οί Έξετασταϊ τό 
γνώριζαν στήν Βενετία άπό πολύ καιρό.

Είναι γνωστό δτι οί Έξετασταϊ τού 
Κράτους, παρ’ δλο δτι χρησιμοποιούσαν 
όρισμένες φορές άστυνομικές μεθόδους 
άπαράδεκτες γιά ένα σύγχρονο δημοκρα
τικό καθεστώς, ήξεραν νά ένεργοΰν μέ 
τήν πατροπαράδοτη ένετική λεπτότητα. 
Έξ άλλου καί μόνη ή έμφάνισις τού 
«Φάντη» τους, (άξίωμα πού τόν 18ο αί- 
ώνα κατείχε γιά πολλά χρόνια ό Κριστό- 
φολο Κριστόφολι, άνδρας μέ έπιβλητική 
έμφάνισι καί μεγάλη γαμψή μύτη) άρ- 
κοΰσε γιά νά σταματήση κάθε ταραχή 
καί νά ήρεμήσουν άκόμη καί οί πιό έξαλ
λοι ταραξίες.

Κάποτε οί Έξετασταϊ πληροφορήθη- 
καν δτι ό πατρίκιος Γκριμάνι είχε τήν 
πρόθεσι νά πουλήση στό έξωτερικό τό 
άγαλμα τού Μάρκου Άγρίππα πού προ- 
ήρχετο άπό τό Πάνθεον καί ήταν τοπο
θετημένο στό προαύλιο τού άνακτόρου 
του, δπου· τό θαύμαζε δλη ή Βενετία. 
Ένα πρωί ό Γκριμάνι είδε άπό τό παρά
θυρό του τόν Κριστόφολο Κριστόφολι 
νά υποκλίνεται μέ μεγάλο σεβασμό μπρο
στά στό άγαλμα. Ό  πατρίκιος ρώτησε 
τόν «Φάντη» τί ήθελε καί έκεΐνος άπάν- 
τησε : «Τίποτε. Ήρθα ν’ άποχαιρετήσω 
τόν Σιόρ Μάρκο Άγρίππα καί νά τού 
εύχηθώ καλό ταξίδι καθώς καί στόν 
Έξοχώτατο Γκριμάνι». Τά λόγια τού 
Φάντη ήσαν καθαρά. Οί Έξετασταϊ ει
δοποιούσαν τόν Ιδιοκτήτη τού άγάλματος 
δτι άν έφευγε άπό τήν Βενετία τό άγαλμα 
θά έφευγε κΓ αύτός, φυσικά γιά έξορία. 
Είναι περιττό νά προσθέσωμε δτι ό 
Μάρκος Άγρίππας δέν έφυγε ποτέ άπό 
τήν πόλι. ’Εξακολουθεί καί σήμερα νά 
βρίσκεται στήν Βενετία στό Μαρκιανό 
Αρχαιολογικό Μουσείο.

Παρόμοια λεπτότητα, άν καί κάπως 
πιό σκληρή, έδειξαν οί Δέκα στόν κό- 
μητα ντί Καρμανιόλα, τόν κονδοττιέρο 
πού δικάσθηκε καί άποκεφαλίσθηκε γιά 
προδοσία τό 1432, δταν έμαίνετο ό πό
λεμος έναντίον τών Βισκόντι. Αγνοών
τας τί τού έπεφυλάσσετο, ό Καρμανιόλα.

συνοδευόμενος μεγαλοπρεπώς άπό όχτώ 
εύγενεϊς, μετέβη στό Δουκικό Ανάκτορο 
γιά νά γίνη δεκτός, δπως πίστευε, άπό τόν 
Δόγη. Τόν άφησαν νά περιμένη λίγη ώρα 
καί τού είπαν δτι ό Δόγης ήταν άδιάθετος 
καί θά τόν δεχόταν μιάν άλλη μέρα. Ό  
Καρμανιόλα έτοιμάσθηκε τότε νά έπι- 
βιβασθή στήν γόνδολά του, άλλά δταν 
έφθασε στό προαύλιο τού Άνακτόρου, 
στό μέρος δπου βρισκόταν ή φυλακή πού 
λεγόταν «τυφλή», ένας άπό τούς εύγε- 
νείς τής συνοδείας του τόν πλησίασε καί 
τού είπε μέ σεβασμό : «Κύριε κόμη, 
περάστε άπό έδώ'. «Μά δέν είναι ό 
δρόμος μου άπό έδώ», άπάντησε ξαφνια
σμένος ό Καρμανιόλα. «Καί δμως, τού 
είπε ό εύγενής άτάραχα, «αύτός είναι ό 
σωστός δρόμος σας» καί τόν όδήγησε μέ 
μεγάλη προσοχή στήν φυλακή πού οί 
πόρτες της είχαν άνοίξει γιά νά τόν υπο
δεχθούν.

Εκτός άπό τήν ύπόθεσι Καρμανιόλα, 
μιά άπό τίς γνωστότερες ύποθέσεις πού 
χειρίσθηκαν οί Δέκα ήταν τού Δόγη 
Μαρίνο Φαλιέρ. Ό  φάκελλος πού Ιστο
ρεί τό περιστατικό δέν είναι όγκώδης, 
άλλά άρκετά κατατοπιστικός. Παρ’ δλη 
τήν προχωρημένη του ήλικία ό Φαλιέρ 
έπιθυμοΰσε νά γίνη άπόλυτος κυρίαρχος 
στήν Βενετία, βασιζόμενος στό προσω
πικό του κύρος, στά πλούτη του καί 
στήν δυσαρέσκεια ώρισμένων εύγενών. 
Οί Δέκα ματαίωσαν τά φιλόδοξα σχέδιά 
του καταδικάζοντας τόν Δόγη σέ θάνατο. 
Τό πορτραΐτο του, στήν αίθουσα τού 
Άνωτάτου Συμβουλίου, έξακολουθεί άκό
μη καί σήμερα νά καλύπτεται μέ τό περί
φημο μαύρο ύφασμα, δπου διαβάζεται ή 
λατινική έπιγραφή : «Αύτός είναι ό 
Μαρίνο Φαλιέρ πού άποκεφαλίσθηκε 
γιά τά έγκλήματά του.»

Καί στήν ύπόθεσι Φόσκαρι πρωταγω
νιστής ύπήρξε ένας Δόγης, ό Φραντέσκο 
Φόσκαρι, διάσημος γιά τήν έδαφική έπέ- 
κτασι τής Βενετίας στήν διάρκεια τού 
δογάτου του καθώς καί γιά τήν μεγάλη 
λύπη πού τού προκάλεσε ό γιός του Γιά- 
κοπο, πού καταδικάσθηκε άπό τούς Δέκα 
σέ έξορία μετά άπό πολλούς δικαστικούς 
άγώνες. Οί συμφορές αύτές έφθειραν τήν 
ύγεία τού ήλικιωμένου Δόγη σέ σημείο
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OTTO ERICH HARTLEBEN

Σ ΤΟ τελευταίο οπίτι, έκεϊ στ' άκρωτήρι πού 
ήταν πιό κοντά στό φάρο, κατοικούσε ένας 

γέρο - ναυτικός μέ άσπρη γενειάδα. Αν ήθελες 
νά μάθης τίποτα γι’ αύτόν άπό τούς άλλους θα
λασσινούς έκεϊ γύρω, έπρεπε νά τούς ρωτήσης 
γιά τό σοφό έτοι τόν ήξεραν.

Είχε κανονίσει πάντα μέ τέτοιον τρόπο τή Ζωή 
του, πού, μ' όλα του τά χρόνια, όχι μόνο κρατιό
ταν άκόμα μιά χαρά ατά πόδια του, παρά είχε 
βάλει κατά μέρος κάμποοες οικονομίες. Έτσι 
μπορούσε νά χαρή ξέννοιαστος τά γεράματά του.

Ποτέ δέν άπόχτησε γυναίκα μήτε παιδί’ ή πιό 
άγαπημένη του άσχολία κ' ή άληθινή του εύτυχία 
είχε σταθή πάντα ό οτοχασμός. "Ελεγε μέσα 
του: Ή  μιά γυναίκα μέ βοηθό νά στοχάζωμαι 
Εέννοιαστος, καί τότε δέν είναι άνάγκη νά τήν 
παντρευτώ, γιατί ό,τι ζητάω νά ωφεληθώ άπ' αύ- 
τή τής τά παίρνω άκοπα άπό τήν ομιλία της - ή 
πάλι δέ μέ βοηθάει ατούς στοχασμούς μου καί 
τότε θά ήτανε τρέλλα νά τή στεφανωθώ, άφου 
θά μέ Εήλωνε εύκολα άπό τις σκέψεις μου καί θά 
κατάστρεφα τήν εύτυχία μου.

Κ' ή εύτυχία του ήταν νά μπαίνη τις όμορ
φες μέρες, μέ τή γαλήνη, στό καΐκι του καί νά 
τραβάη άγάλι - άγάλι στ' άνοιχτά, ολομόναχος 
μέ τούς έξυπνους κι άγαπημένους του στοχα
σμούς. Ούτε πραμάτεια κουβαλούσε στό άντικρυ- 
νό άκρογιάλι, ούτε τά δίχτυα έρριχνε γιά ψάρια 
είχε σηκωμένα τά πανιά, καθόταν ήσυχα στό τι
μόνι καί ολοένα συλλογιζόταν.

"Ετσι, μιά μέρα πού ό ήλιος κοντοζύγωνε στό 
τέρμα καί οί άκτίνες του άκουμποΰσαν άπαλά στά 
νερά σά χρυσοπέταλα πάνω σέ σκοτεινό φόρεμα 
χορού, συνέβηκε νά βρεθή καθισμένο μηρός στήν 
πλώρη τού καϊκιού ένα μεγάλο μά χαριτωμένο 
πουλί, ποϋμοιαζε ψαροφάγος. Ό  γεροσοφός άφοΰ 
παράτησε πρώτα τόν ίσκιο ποϋκανε τό πουλί 
μπροστά του στό σανιδοπάτωμα τού καϊκιού, σή
κωσε τά μάτια.

Κοίταξε τό πουλί πολλήν ώρα συλλογισμένος 
κι ύστερα τού είπε: «Μοΰ φαίνεται πώς είσαι 
πουλί γιατί έχεις δυό πόδια καί δυό φτεροΰγες 
κι όλο σου τό κορμί είναι σκεπασμένο μέ φτερά».

Τό πουλί άποκρίθηκε: «Ό στοχασμός σου 
δέ σέ γέλασε, είναι' σωστό πώς είμαι πουλί, καί

σέ παρακαλώ νά μέ φιλέψης στό καΐκι σου».
Ό  ναυτικός παραξενεύτηκε πώς μπορούσε 

νά μιλά ένα πουλί καί είπε: «Καλώς ώρισες στό 
φτωχικό μου. "Ισαμε τώρα δέ μοϋτυχε ν άκού- 
σω πουλί νά μιλό καί θαρρώ πώς κουβεντιάζον
τας μαζί σου θά ώφεληθώ οτούς στοχασμούς 
μου. Σέ προειδοποιώ όμως πώς μιά πού σέ φι
λεύω θά πρέπει νά ύποταχθής στον κανονισμό 
τού καϊκιού μου, πού είναι τό άποτέλεσμα της 
πολύχρονης τριβής μου μέ τή ζωή καί τής σο
φίας μου, γι αύτό καί είμαι ύποχρεωμένος νά τόν 
σέβωμαι».

Το πουλί κούνησε τό κεφάλι: «Γιά πές μου 
λοιπόν», είπε, «τί λέει αύτός ό κανονισμός;».

«Λέει πώς δέν κάνει νά στέκεται κανείς σ' 
ένα πόδι, καθώς στέκεσαι τώρα δά έσύ, γιατί όν 
ήθελα νά δοκιμάσω κι έγώ τό ίδιο θάχανε τό καΐ
κι μου τήν ισορροπία του κ’ ίσως θόπεφτα στή 
θάλασσα! ’Αφού λοιπόν δέν μπορώ νά σταθώ 
έτσι, δέν πρέπει ούτ' έσύ νά τό κάνης: γιατί δέν 
είναι τίποτ' άλλο παρά ξιππασιά».

Τό πουλί έβγαλε καί τό δεύτερο πόδι κάτω 
άπό τήν φτερούγα του καί άκούμπησε στήν άκρη 
τού καϊκιού. «Γιατί νά μή σταθώ καί μιά φορά στά 
δυό μου πόδια;» είπε.

Ό  γεροναυτικός κοίταξε πάλι κάμποσην ώ
ρα τό πουλί προσεχτικά καί ξανάρχισε: «Είν ά- 
λήθεια πώς έχεις άσπρη κοιλιά, καθώς κι άλλα 
πολλά πουλιά κι όπως έχουν άπό φυσικού τους 
οί πιότεροι άνθρωποι, όμως έκεϊνο πού βρίσκω 
άλλόκοτο καί δέν τό καταλαβαίνω, είναι πώς έ
χεις τή ράχη παρδαλή, γεμάτη πράσινα, κόκκινα 
καί χρυσά φτερά, έτσι πού ό ήλιος φαίνεται να 
χαίρεται στά γεμάτα, όταν γυαλίζη καί λαμπυρί- 
ζη πάνω στις φτεροΰγες σου καί γράφη μιά κί
τρινη μπιμπίλα γύρω στή μορφή σου. Οί άνθρω
ποι, πού ώς τόσο είναι τό πιό ξυπνά γένος πάνω 
στή γή, συνηθίζουν νά ντύνωνται μέ φορέματα 
μαύρα ή σταχτιά ή κανελιά, ή κι' άλλα όχι χτυ
πητά χρώματα, καί τά πουλιά κοιτάζουν νά μιμη- 
θούν έκείνους όσο μπορούν κι’ όσο φτάνει ή έξυ- 
πνάδα τους. Τή στιγμή λοιπόν πού μοΰ κοπιάζεις 
μέ τούτη τήν άλλόκοτη, τήν παρδαλή φορεσιά, 
μοΰ φαίνεται πώς παραβαίνεις τή στοιχειώδη με
τριοφροσύνη ποϋχει κάθε πλάσμα τού Θεού, καί
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θαρρώ πώς θάκανες καλύτερα νά παρατήσης τέ
τοιες Ειππασιές καί παλαβομάρες. Στοχάσου πώς 
καί τό πουλί πού τό λένε στρουθοκάμηλο καί πού 
τά φτερά του είναι τόσο άκριβά στό έμπόριο, έχει 
δυό ή τό πολύ τρία χρώματα, κι αύτά τόσο άπλα. 
Στοχάσου άκόμα άν είναι έΕυπνο καί γνωστικό 
πράμα νά Εεχωρίζης άπό τούς άλλους μέ τό έ- 
Εωτερικό σου καί νά κεντρίζης πότε τή ζήλεια, 
πότε τήν κοροϊδία τους, ή νά τραβάς τήν προσο
χή τους».

Τό πουλί άνοιΕε διάπλατα τό μακρύ μυτερό 
του ράμφος - μά δίχως νά βγάλη μιλιά, τό Εανά-
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κλείσε. Τά μικρά σταχτιά μάτια του λάμηανε άπό 
εύχαρίστησΓ άλαφρόγειρε τό κεφάλι στό πλάι καί 
άτένισε όλο πονηριά τό γέρο - θαλασσινό.

Αύτός έΕακολούθησε: «Καί κείνο πού μού 
παραφαίνεται δά άδικαιολόγητο, είναι έτοϋτα τά 
δυό μακρυά, λεπτά, στριφτά φτερά, πού πηγαι
νοέρχονται δώδε - κείθε στό κεφάλι σου, σά νά- 
θελαν νά κοροϊδέψουν τόν κόσμο καί τόν ντου
νιά! Αύτά θά κάνης καλά, πρώτ άπ’ όλα, νά τά 
κόψης εύθύς».

«'Έτσι λές;» ρώτησε τό πουλί, «καί τι θάπρεπε 
άκόμα νά κάνω;».

«Θά στό πώ. "Εχω δώ πίσσα, είναι καλή καί 
χρήσιμη, άλείθω τά σανίδια τού καϊκιού μου γιά 
νά μή σαπίζουν. Θ' άλείψω μ’ αύτή τις φτεροϋ- 
γες σου καί θά σθήση τά χτυπητά τους χρώματα. 
Θά πάρης τότε τό χρώμα τού κορακιού - καί μπο- 
ρής νά καθήσης στό καΐκι μου όσο σοΰ γουστά
ρει, γιατί έχω πολλά νά κουβεντιάσω μαζί σου».

Τότε είπε τό πουλί; «Σ' εύχαριστώ γιά τήν 
καλή σου κ' έΕυπνη συμβουλή. Είμαι εύγενικό καί 
ειρηνικό πουλί καί θά ύποταζόμουνα πρόθυμα 
στόν κανονισμό πού ισχύει στό καράβι σου καί 
στό στοχαστικό σου κεφάλι - αν είχα άνάγκη κ’ εί
χα κρεμαστή άπό σένα. "Ομως δέ χρειάζομαι πιά 
τή φιλοΕενία σου. "Οση ώρα μιλούσαμε τόσο σο
φά οί δυό μας, Εεκουράστηκα καλά καί νοιώθω 
πάλι τή δύναμι νά ΕαναπετάΕω. Γειά σου!..

Καί μ' ένα Εεδιάντροπο κρώΕιμο τό παρδαλό 
πουλί άπλωσε τις μακρυές του, λαμπυριστές φτε- 
ροϋγες, τινάχτηκε καί πέταΕε ψηλά στό γαλανό 
βραδινό ούρανό.

Ό  γεροθαλασσινός άπόμεινε άποσβολωμέ- 
νος. Έκανε νά κοιτάΕη τό πουλί, μά δέ μπόρεσε: 
ό ήλιος τού θάμπωσε τά μάτια.

Τότε έβαλε τό χέρι στή μύτη του, έπεσε σέ 
βαθειά συλλογή κ’ είπε άπό μέσα του: παράΕενο, 
τί άλαφρόμυαλα ποϋναι αύτά τά πουλιά. Αύτό 
όμως θά συμβαίνη, θαρρώ, έπειδή μπορούνε καί 
πετοϋν.

Μεταφρ. ΠΑΥΛΟΣ Φ ΛΩΡΟΣ

Υ Π Ε Ρ  ΤΩΝ  Η Ρ Ω ΙΚ Ω Ν  
Κ ΥΠ Ρ ΙΩ Ν  ΑΔΕΛΦ Ω Ν  Μ ΑΣ

Μέ πρωτοβουλία του κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, ή Παναχαϊκή καί ό ’Α
πόλλων Πατρων δέχθηκαν προθύμως ν’ άγωνισθοΰν είς Πάτρας τήν 25-9-74, μετά 
τής ποδοσφαιρικής όμάδος καί τοιαύτης καλαθοσφαιρίσεως τού ’Αρχηγείου Α.Π. Τά 
έσοδα θά διατεθούν υπέρ των δεινώς δοκιμαζόμενων αδελφών μας Κυπρίων. Ω 
σαύτως τήν 11-9-74 θά πραγματοποιηθή ποδοσφαιρική συνάντησις εις Κέρκυραν 

μεταξύ τών ομάδων Α.Ο.Κ. Άστυν. Πόλεων υπέρ τού αύτοΰ.ώς άνω σκοπού.
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(Συνέχεια έκ τής βελ. 814 )
ή όποια τελεί έν άναφορα πρός τήν πρώτην εις σχέσιν 
έννοιας είδους πρός έννοιαν γένους. Άμφότεραι ρυθμί
ζουν τήν σχέσιν των πολιτών μεταξύ των (πρός έτε
ρον) , ή μία πατά τό Κράτος τών ηθών καί του Νόμου έν 
γένει, ή άλλη πατά τήν άρχήν τής Ίσότητος (τό ί
σον) . 'Η μερική δικαιοσύνη συνίσταται συνεπώς ά- 
κριβώς είς τούτο, εις τήν εδρεσιν δηλαδή τού όρθσΰ μέ
σου σημείου μεταξύ κέρδους καί ζημίας, υπερβολικής 
έπιθυμίας κατοχής καί έλαχίστης λήψεως.

θέτει κατ’ άντίστοιχον ακριβώς τρόπον πρός τήν 
διπλήν άντίληψιν τής έννοιας τής Ίσότητος (ώς εόθυ- 
γράμμου ή άριθμητικής άφ’ ένός, ώς Αναλογικής» ή 
γεωμετρικής ίσότητος docp’ έτέρου) καί τήν δυνατότητα 
τυπικής ρυθμίσεως τών διαφόρων τρόπων σχέσεων τών 
πολιτών μεταξύ των καί πρός τήν πολιτείαν. Είς τάς 
συνεταιρικάς άνταλλακτικάς καί έμπορικάς σχέσεις ώς 
καί είς τήν έξομάλυνσιν ιδιωτικών έννόμων διαφορών 
κυριαρχεί ή έννοια τής «εύθυγράμμου» ίσότητος, είς 
τάς σχέσεις τών πολιτών μέ τό Κράτος—και άντιστρό- 
φως_ ή  χ,αΧ’ άναλογίαν Ίσότης. Ή «έξισωτική» δικαιο
σύνη κατευθύνεται συνεπώς πρός τήν ποσοτικήν έξο- 
μοίωσιν δύο μελών, ή «έπιμεριστική» άντίθεσις κατευθύ- 
ται είς τήν ταξινόμησιν τών ύπό κατανομήν πραγμάτων 
έχουσα πρό αύτής τέσσαρα μέλη καί κατά τρόπον ποιο- 
τκώς δίκαιον ώς πρός τά μετέχοντα πρόσωπα. «Είς 
τήν πολιτικήν ζωήν γεννώνται έριδες καί διαμάχαι α
κριβώς έκ τού γεγονότος, δτι λαμβάνουν είτε τό ίσον μή 
ίσον είτε τό μή ίσον ίσον. Αυτό προέρχεται ήδη άπό τήν 
άρχήν τής άξίας. Διότι ώς πρός αύτό δτι μία κάποια 
άξια τών έπιμεριζόντων πρέπει νά τηρή ώςκριτήριον όρ- 
θότητος τήν Δικαιοσύνην, είναι κανείς όλωσδιόλου σύμ
φωνος, μόνον δεν έννοεΐ κάνεις ως άξια τό αυτό, άλλα 
οί δημοκρατικοί τήν βλέπουν είς τήν Ελευθερίαν, οί φί
λοι τής ’Ολιγαρχίας είς τήν Κατοχήν καί τήν εύγένειαν 
έκ τής γεννήσεως, οι φίλοι τής Αριστοκρατίας είς τήν 
’Αρετή.». Ή ίσότης τών σχέσεων προσλαμβάνει συνε
πώς τό πρώτον ώρισμένην έννοιαν Δικαιοσύνης άπό τήν 
’Αρχήν άξιολογήσεως καί έπιλογής ή δποία κεΐται ώς 
θεμέλιον τών καθ’ έκαστον Πολιτευμάτων κατά τρόπον 
συστατικόν, καί συμφώνως πρός τήν όποιαν κατα κα
νόνα δρίζονται.

Είς τό σημεϊον αύτό δεν στρέφεται δ ’Αριστοτέ
λης περαιτέρω είς τήν έξέτασιν τής κανονικής μορφής 
πολιτεύματος—τής ’Αριστοκρατίας ώς κυριαρχίας τών 
καλυτέρων—άλλά καταδεικνύει πολύ περισσότερον δτι 
άμφότεραι αί μορφαί έκφυλισμοΰ, ή ’Οχλοκρατία καί ή 
’Ολιγαρχία, προέρχονται κατά βάσιν άπό μίαν παρανοη- 
θεΐσαν άνάπτυξιν τής κατ’ άναλογίαν Ίσότητος έν σχί
σει πρός τήν άξιολογικήν της άρχήν. «Ή Δημοκρατία 
πρσήλθεν έξ αύτοΰ, έκ τού δτι έθεώρησε κανείς δτι αύτός 
δ όποιος είναι ίσος ώς πρός ένα ώρισμένον τμήμα, είναι 
έν γένει' διότι δλοι έγεννήθησαν έξ ίσου έλεύθεροι, έ- 
θεώρησαν δτι είναι μεταξύ των γενικώς ίσοι». Κατά 
συνέπειαν λοιπόν, έγείρει κανείς ιδίας άξιώσεις ώς πρός 
τά ήγετικά πολιτικά άξιώματα, ή κατανομή τών όποιων 
γίνεται κατ’ έναλλασσομένην σειράν, καί θέτει κατ’ ά- 
ξίαν δλον τό βάρος είς τήν δσον τό δυνατόν ίσην συμμε
τοχήν μέ κατοχήν άγαθών ,τό δέ άποτέλεσμα είναι νά

μεταβάλλεται ή κατ’ άναλογίαν ίσότης έίς εύθύγραμμον. 
(Αύτός ό τύπος τής έξισωτικής Δημοκρατίας παίζει έ- 
πίσης είς τήν σύγχρονον έποχήν ένα δχι άσήμαντον ρό
λον) . «Άντιθέτως ή ’Ολιγαρχία έχει τήν καταγωγήν 
της είς τήν άντίληψιν: δποιος είναι δνισος ώς πρός ένα 
τμήμα, είναι έν γένει, διότι οί δπαδοί αύτής τής μορφής 
πολιτεύματος θεωρούν δτι έπειδή διαφέρουν άπό τούς 
άλλους είς περιουσίαν (καί κληρονομικήν εύγένειαν) 
είναι έν γένει άνισοι ώς πρός αύτούς» καί συνεπώς α
ξιώνουν δικαιώματα κυριαρχίας καί προνόμια. Ή ώς 
άνω όλιγαρχική άρχή είναι έπίσης, μεταφραζομένη είς 
συγχρόνους σχέσεις, κάθε άλλο παρά ξένη.

Τρίτον τρόπον παρεκκλίσεως άπό τόν κανόνα βλέ
πει ό ’Αριστοτέλης έκεί, δπου οί πολϊται, δντες ύπό μίαν 
έποψιν έλεύθεροι, θέλουν νά είναι ύπό κάθε τοιαύτην, 
έν όλίγοις δταν θέλουν νά ίσχύη ή άξίωσις ίσότητος διά 
κάθε πράξιν των, ένεκα τής έλευθερίας των. Είς ένα 
τέτοιον κράτος, ζή έκαστος κατά τό δοκοΰν' διότι τούτο 
καταλαβαίνει κανείς ώς έλευθερία’ τό δέ νά μή ζή τις ώς 
θέλει, τούτο χαρακτηρίζει τούς σκλάβους. Άλλ’ αύτό 
είναι δλως άντεστραμμένον. "Οταν ζή κανείς συμφώνως 
πρός τό πολίτευμα δέν πρέπει νά τό θεωρή δουλείαν, 
άλλ’ άπελευθέρωσιν άπό τήν δουλείαν. Ό  ’Αριστοτέ
λης δέν έννοεΐ έδώ έκείνην μόνον τήν αυθαιρεσίαν ή δ
ποία δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν της τούς ύιφισταμένους νό
μους (άναρχία), άλλ’ έχει κυρίως ύπ’ δψιν του τήν πο
λιτικήν αύθαιρεσίαν τού πλήθους δταν κυβερνά χωρίς 
νόμους μέσψ κατ’ εύθείαν λαμβανσμένων λαϊκών άποφά- 
σεων καί έχει π.χ. τήν δυνατότητα νά άπαλλστριώση 
μειονότητα κατόχων άπό τά άγαθά των. Ή λαϊκή κυ
ριαρχία έκφυλίζεται, παίρνοντας αύτόν τόν δρόμον, είς 
δημαγωγίαν, καί τελικώς αδτη καταλήγει είς Τυραν
νίαν, τήν τακτικήν τής όποιας πρός διατήρησιν τής δυ- 
νάσεως, άναλύει ό ’Αριστοτέλης μέ πείθσυσαν λογικήν 
καί δή κατά τρόπον άκρως έπίκαιρον (έπίσης αύτός ό 
σύνδεσμος μεταξύ ήγετικής κυριαρχίας καί άμεσων λαϊ
κών άποφάσεων είναι είς ήμάς δλως συνήθης).

Ό  Αριστοτέλης δέν μένει είς μίαν τοιαύτην κρι
τικήν τών πολιτευμάτων, άλλά προσπαθεί νά λύση θε- 
τικώς τό πρόβλημα τού όρθού πολιτεύματος, θέτων έκ 
νέου τό παλαιόν Πλατωνικόν έρώτημα περί τού καλυ
τέρου κράτους, κατά τρόπον κριτικόν. Ή λύσις αδτη 
έχει τά θεμέλιά της είς τό διδακτικόν απόσπασμα περί 
τής μίξεως τών Πολιτευμάτων, ευρίσκει δέ τήν δλοκλή- 
ρωσίν της είς τήν θέσιν περί τού πρωτείου τής μεσαίας 
τάξεως καί τελικώς τήν έπιστέγασίν της είς τήν έννοιαν 
τής δημοκρατικής αύτσκυριαρχίας. Προϋποτίθεται έδώ 
δτι ό ’Αριστοτέλης έννοεΐ τήν Πολιτείαν ώς «Κοινότητα 
έλευθέρων πολιτών», οί όποιοι μετέχουν τής κρατικής 
ζωής. Πολίτης είναι κατ’ αύτόν έκείνος ό όποιος με
τέχει τού κυριαρχεΐν καί κυριαρχεϊσθαι, τούτ’ έστιν 
έκείνος ό όποιος μετέχει τούλάχιστόν είς τήν συμβου
λευτικήν καί δικαστικήν δραστηριότητα (ή προσπά
θεια τού φιλοσόφου είναι νά άποδείξη δτι τό πλήθος κα
τανοεί αύτά τά καθήκοντα καλύτερα καί δρθότερα άπ’ 
δ,τι οί μεμονωμένοι έκλεκτοί — έν δσψ μέτρψ τούλά- 
χιστον εύρίσκονται μερικοί σπουδαίοι άνάμεσα είς αύ
τούς — καί θίγει δι’ αύτοΰ τού τρόπου ένα έκ τών νευ
ραλγικών σημείων διά κάθε περίπτωσιν δημοκρατικής
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ζωής). Ό  πολίτης έχει λοιπόν τό νομοθετικόν δικαίωμα 
καί τήν έκλογήν δπως έπίσης καί τόν έλεγχον ιών κυ
βερνητικών υπαλλήλων, είς τήν αρμοδιότητα των ό
ποιων πάλιν, μέ τήν σειράν των, άνήκει νά έκδίδουν κα
νονισμούς συμφώνους πρός τάς κατ' ιδίαν περιπτώ
σεις.

Τα άξιώματα αύτά έπιφυλάσσει 6 Αριστοτέλης 
διά τούς καλυτέρους είς γνώσιν τών πραγμάτων καί αί- 
σθησιν πολιτικής εύθύνης. ’Εάν προέρχωνται άπό τήν 
έξ αίματος άιρστοκρατίαν ή άπό τούς οίκονομικώς ισχυ
ρούς κύκλους, τούτο δέν έχει πολλήν σημασίαν, άρκεϊ νά 
τηρούν τήν τιμήν καί τήν κατοχήν τών πολιτών καί νά 
κατευθύνουν τήν διοίκησιν κατά τρόπον δίκαιον φρον- 
τίζοντες δι’ δλους. «Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ήμποροΰν 
άμφότεροι, οί προύχοντες καί δ λαός, νά έχουν δ,τι έπι- 
θυμούν. Διότι δτι δλοι ήμποροΰν νά κυβερνήσουν είναι 
δημοκρατικόν, καί δτι είς τήν κατοχήν τών Αξιωμάτων 
εύρίσκονται οί διακεκριμένοι, είναι Αριστοκρατικόν. Οί 
πολΐται οί μή έχοντες τά μέσα δέν θά Αξιώνουν κατ’ δ- 
λίγον κυβερνητικά? θέσεις πού δέν τούς Αποφέρουν τί
ποτε, Αλλά θά στρέφωνται πρός τήν έργασίαν των. Οί 
εύημερούντες Αντιθέτως θά ήμποροΰν νά Αναλάβουν τά 
άξιώματα, διότι δέν χρειάζονται νά κερδίσουν τίποτε 
άπό τήν Πολιτείαν, καί τοιουτοτρόπως θά έπιτευχθη οί 
πτωχοί νά έπιτύχουν τήν εύημερίαν, Ιφ’ δσον θά ήμπο- 
ρούν άδιαταράκτως νά τήν Απαιτήσουν, καί οί διαπρε
πείς δέν θά Αφήνουν τήν Κυβέρνησιν είς τούς πρώτους 
Αρεστούς». «Καί θά πρέπει αυτοί νά κυβερνούν δι
καίως, διότι οί Αλλοι έχουν τήν έξουσίαν νά τούς φέ
ρουν είς συναίσθησιν εύθύνης». Ούτω σκέπτεται λοι
πόν δ ’Αριστοτέλης τήν μΐξιν τών Πολιτευμάτων. «"Ενα 
καλόν μίγμα Δημοκρατίας καί ’Ολιγαρχίας δμως κα
ταδεικνύεται έκεΐ, δπσυ περιπίπτει κανείς είς Αμηχα
νίαν έάν θά πρέπει νά τό δνσμάζη δημοκρατικόν ή όλι- 
γαρχικόν». Έν όλίγοις έκεΐ δπσυ παρουσιάζει ένα νέον 
δλον.

Τό διδακτικόν δμως αύτό Απόσπασμα συγκεντρού-

(Συνέχεια έκ τής σελ. 813 )
αιώνων μαρτυρικήν Νήσον Κ ύ π ρ ο ν, τήν περισσότερον 
Έλληνικωτέραν καί άπ’ αυτήν τήν Ε λλάδα!!, είς τήν συμφο
ράν μέ έκτελεστάς τού δράματος τού άαιάτας, βαρβάρους Τούρ
κους! Καί έσφυροκόηααν! καί έκαψαν! καί έκρήιινισαν! καί 
έλεηλάτησαν! καί έσκότωσαν Γυναικόπαιδα!! καί ήτίμασαν καί 
έβίασαν γυναίκας καί θυγατέρας πρδ τών δμιιάτων τών συζύ
γων των καί γονέων των!!! « Τ ο Ο ρ κ ο ι  π έ ρ α σ α ν  
έ κ ε ΐ » ,  λέγει δ Βίκτωρ Ούγκώ.

Ποιον τό έγκλημά των, Κ ύ ρ ι ο ι  Δ η μ ο κ ρ ά τ α ι ,  
Μεγάλοι καί τρανοί; Π ο ι ο ν ;  'Απαντήσατε διά τοΟ κ. 
Κίσσινγκερ, έκπροσώπου τής Κραταιάς Δυνάμεως, πού έχει ύ- 
ψώσει τό άγαλμα τής “Ελευθερίας ώς σ ύ μ β ο λ ό ν  τ η ς . .

Καί διερωτώμεθα: Διατί κατεδικάσθησαν έ γ κ λ η μ α -  
τ ί α ι πολέμου κατά τ ό . . .  πρόσφατον π ά ρ ε  λ θ  ό ν ; ! . .

Καί δμιλούν, ύστερα άπό τά τραγικά αύτά κακουργήματα, 
περί Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού καί περί τών 'Ελληνο
χριστιανικών ‘Ιδεωδών(!) ΟΙ θεομπαΐκτες! Προσεπάθηααν διά 
παντός μέσου νά κρημνίσουν καί άπό τις ψυχές μας τά Έλλη- 
νο - Χριστιανικά μας “Ιδεώ δη ...

Καί ή μέν Ρωσία καλώς Ιπραξεν, έφαρμόζουσα τάς άρχάς 
της. Αύτή άς έορτάση τόν θρίαμβόν της. . .

Οί άλλοι Εύρωπαΐοι τί έκαναν καί τι κάνουν;
Οί Χριστιανικοί Λαοί, χωρίς τήν έντροπήν;! Οί αδελφοί

ται είς τήν θέσιν περί τής δυνάμεως τής μεσαίας τάξε- 
ως νά διατηρή τήν Πολιτείαν έφ’ δ καί δ ’Αριστοτέ
λης συ Vi στα τήν ιδιαιτέραν φροντίδα τών πολιτικών δ- 
λων τών τύπων τών πολιτευμάτων δι’ αύτήν.

«Ό καλός Κυβερνήτης πρέπει νά προσεχή ώστε 
νά μή μένη τό πλήθος Ανευ μέσων», διότι Από αύτήν 
τήν έλλειψιν προέρχονται αί περισσότεραι έπαναστατι- 
καί τάσεις. «Πρέπει πολύ περισσότερον νά ένεργή κατά 
τρόπον ικανόν, ώστε νά έχουν διαρκή εύημερίαν. Καί 
διότι αύτή πηγαίνει κατά κύριον λόγον είς τόν πλέον 
καλώς έχοντα πολίτην, θά πρέπει δι’ αύτό νά άφήνη 
κανείς τά κέρδη έκ τών δημοσίων προσόδων νά συγκεν
τρώνονται κμί νά τά μοιράζη μετά είς τούς πολίτας οί 
όποιοι στερούνται τών μέσων. Τό καλύτερον θά ήτο νά 
άφήνη κανείς νά συγκεντρώνονται τόσον, ώστε νά μπο- 
ρή 0 κάβε ένας νά Αγοράζη ένα μικρόν κτήμα ή τσύλά- 
χιστον ένα κατάστημα ή ένα μέτριον χωράφι».

Βλέπομεν λοιπόν δτι δ ’Αριστοτέλης έφαρμόζει 
Ιδώ μέ έπιτυχή περιορισμόν τήν Αρχήν τής εύβείας καί 
κατ’ Αναλογίαν ίσότητος. "Ολοι οί πολΐται δικαιούνται 
κατ’ ίσον τρόπον νά μετέχουν είς τά τής πολιτείας, ένώ 
ή πραγματική Ασκησις τών Αξιωμάτων Ανήκει είς τούς 
άρίστους —  δλωσδιόλου ύπό τήν έννοιαν τής κατ’ Ανα
λογίαν σχέσεως. Τό πλήθος παραιτεΐται εύχαρίστως 
τής συμμετοχής είς τάς τιμητικάς θέσεις διότι αύται έ- 
ξασφαλίζουν μέ τό προσόν μιας δικαίας δακυβερνήσεως 
άδιατάρακτον άπόκτησιν ιδιωτικής περιουσίας διά τούς 
Αλλους, καί έν δεδομένη περιπτώσει διότι ήμπορεΐ νά 
ύπολογίζη έπί πλέον είς μίαν έξισωτικήν κατανομήν 
τών Αγαθών. 'Η τέχνη τού Σταγειρίτου συνΐσταται είς 
τούτο, είς τό δτι δηλαδή κατορθώνει νά λύση δι’ ένός 
χειρισμού δύο έπίκαιρα προβλήματα: τό πρόβλημα του- 
τέστιν πώς κατασφαλίζεται διά τήν δημοκρατίαν ένα 
ίθΰνον στρώμα έκλεκτού χαρακτήρος, καί τό Αλλον, πώς 
ήμπορεΐ νά ένωθή έντός τών πλαισίων αύτών (δπως 
θά λέγαμεν σήμερον), ή φιλελευθέρα μέ τήν κοινωνικήν 
Αρχήν.

Χριστιανοί Κύπριοι είς τήν διάθεσιν τού Μωάμεθ!!! Πού ή φωνή 
τών Ευρωπαίων Χριστιανών! Πού ή φωνή τού Π Α Π Α ; ! . . .

Ή  γηραιά Ά λβιώ ν(!) ή ήθική αύτή αύτουργός, έρχεται, 
μετά τήν έκτέλεσιν τού έγκλήματος, ώς τεθλιμμένη συγγενής! 
νά . . .  έκφράση τά συλλυπητήριά τ ης . . .  “Αληθώς πρέπει νά 
διερωταται κανείς, δν άςίζη τόν κόπον νά ζή μέσα είς ένα τέ
τοιον Κόσμον' τόν κόσμον τής ζούγκλας.

Ό  Κίσσινγκερ, δ Νομπελίστας τής. . . ειρήνης, δ αδίστα
κτος αύτός έ 6 ρ α ΐ ο ς (Σιωνισμός), κατώρθωσεν έν μιφ 
νυκτί νά άνατινάξη είς τόν άέρα τά άληθώς φ ι λ ο α μ ε ρ ι -  
κ α ν ι κ ά συναισθήματα τού Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ,  τά 
άναπτυχθέντα άπό τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821 
καί διατηρηθέντα άσβεστα μέχρι τού νύν.

θέλομεν νά πιστεύωμεν, δτι συντόμως ή συνείδησις τού 
φιλέλληνος Λαού τής “Αμερικής θά καταδικάση τό άνάθεμα 
τούτο, τό δποϊον είναι προσωπικόν, τονίζομεν, κατόρθωμα τού 
νεωτέρου Μ έ τ τ ε ρ ν  ι χ ! ! !  πρός ίκανοποίησιν τής προσ- 
βληθείσης Δικαιοσύνης, καί πρός διατήρησιν τής νομίμου ήθι- 
κί!ς τάξε ως έν τφ κόσμφ...

ΠΑΝΑΓ. Κ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Γυμνασιάρχης

Πρόεδρος “Εθνικής Ένώσεως Λακώνων «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
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01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΙΟ ΥΛ ΙΟ Σ  1674

Ή "Αμεσοί 
Δράσιε sic δράσιν

Εις τάς φωτογραφίας μας κάτω καί απέναντι χα
ρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έπίσκεψιν εις 
τήν Ύποδ/νσιν ’Αμέσου Δράσεως μετεκπαιδευομένων 
επί θεμάτων δημ. σχέσεων Δημοσ. Υπάλληλων. Κά
τω : Ό  τότε Δ/ντής’Αμέσου Δράσεως κ. Μουντζού
ρης καί οί Άξ/κοί έν μέσω των υπαλλήλων. Εις τήν 
άπέναντι σελίδα : Ξενάγησις εις τήν αίθουσαν τηλο
ψίας. Μετά τήν ξενάγησί των οί Δημόσιοι υπάλληλοι 
έξέφρασαν τον θαυμασμόν των διά τήν τελειότητα των 
εγκαταστάσεων του «100» καί γενικώς διά τον τρόπον 

άστυνομεύσεως τής πρωτευούσης.

Μετά άπό κατσδίωΕι ουνελήφθη ό 
ΑΒ Δ ΕΛ ΙΔΗ Σ  Κυριάκος, έτών 15, ό 
όποιος είχε κλέψει τήν ύπ' άριθ. Β Β 
926 Ι.Χ. δικ. μοτ)τα καί προσπάθησε 
νά διαφυγή μόλις είδε τό περιπολικό.

Λ

«Φαρμάκι» ό Φ ΑΡΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Γε* 
ώργιος, έτών 22, ό όποιος μαΖί μέ ένα 
φίλο του είχε Εεπεράσει τά χρόνια του 
σέ διαρρήΕεις καί κλοπές. Ομως τήν 
0410 ' ώρον τής 6.7.74 πιάστηκε στή 
φόκα των άνδρών τοϋ περιπολικού πού 
βρήκαν έΕω άπό μιά ταβέρνα τό αύτο- 
κίνητο πού είχε κλέψει καί τοΰ όποιου 
είχε παραποιήσει τις πινακίδες ύπ άριθ. 
257117.

*·*
Καί ό X. Κ., έτών 19, δέν κατώρθω- 

οε νά Εεφύγη άπό τό άγρυπνο μάτι τού 
νόμου. Τό μοτοποδήλατο πού είχε κλέ
ψει ύπ’ άριθ. 3018 τόν ώδήγηοε στό 
φρέσκο τήν 0150 ώραν τής 7.7.74.

A
Ιαφνιάστηκε ό διαρρήκτης ΠΕΤΑΛΑΣ 

Βασίλειος, έτών 20, μόλις είδε τό πε
ριπολικό καί κρύφτηκε πίσω άπό τό πε
ρίπτερο πού πήγε νά διαρρήΕη. Τό γρή
γορο μάτι τοΰ αστυνομικού έπιασε τήν 
κίνησίν του καί σέ λίγο βρέθηκε στό 
κρατητήριο γιά νά ήσυχόσουν καί τά 
περίπτερα.

Λ
'Ικανός κλέπτης άλλά κακός οδηγός 

ό Μ.Μ., έτών 18, έγινε αιτία νά συγ- 
κρουσθή τό ύπ' άριθ. ΒΖ 7540 Ι·Χ·Ε. 
αύτοκίνητο πού είχε κλέψει καί έτσι 
μαΖί μέ τόν φίλο του ΜΟΥΣΤΟ- 
Γ ΙΑΝΝΗ  Κυριάκο, έτών 21, ουνελήφθη 
τήν 0617' ώρον τής 13.7.74, παρά τήν 
προσπάθειαν του νά Εεγελάση τό πλή
ρωμα τού περιπολικού πού κάτι ύποψιά- 
σθηκε όταν είδε πώς δέν είχε δίπλωμα.

Λ
Εύκολα πίστευε πώς θά χτίση τό σπί

τι του ό Τ.Γ., έτών 25, διότι εϋρισκε τά 
οικοδομικά ύλικά στό δρόμο. Οταν συ- 
νελήφθη άπό τό πλήρωμα τού περιπο
λικού τήν 0230' ώραν τής 27.7.74 έΕά- 
ψριΖε οικοδομικά ύλικά άπό οικοδομήν 
καί άπεδείχθη πώς ήταν σεσημασμένος 
κλέπτης μέ πλούσιον δράσιν.

Λ
Μίαν έπίσκεψιν σέ πανσιόν έπραγμα- 

τοποίησε τήν 0330 ' ώραν τής 27.7.74, 
ό Τ.Κ., έτών 25, καί έπειδή οί ένοικοι 
έκοιμούντο ήλθε εις έποψήν μέ τά ένδύ- 
ματά των άπό τά όποια άψαιροϋσε δ,τι 
εύρισκε. Συνελήφθη διότι οί άΕιοπρεπεϊα 
κύριοι τοΰ είδους του κάνουν κάτι καλ
λίτερο καί δέν ψάχνουν τις τσέπες τών 
κοιμωμένων.

Λ
"Οταν ό Ψ Α ΡΑ Σ  I., έτών 26. έψά- 

ρεψε τό Εένο μοτοποδήλατο ήτο πανευ
τυχής, διότι καίτοι ήτο άστεγος καί άερ
γος θά είχε Ι.Χ. γιά τις διακοπές του. 
Τόν έψάρεψε όμως τό περιπολικό καί 
έτσι τά έθαλάσσωσε ό Ψαράς.

λ
Οί Μ.Ν. καί Σ.Θ. στά 16 χρόνια τους
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έστρωσαν μία καλή καί προσοδοφόρο 
εργασία, αλλά λίγο επικίνδυνη, γι' αύτό 
καί σσνελήφθησαν άπό τό πλήρωμα του 
περιπολικού, όταν τούς έντελήφθη τήν 
1130' ώραν τής 28.7.74 νά διαλύουν 
δύο μοτοποδήλατα γιά νά πωλήσουν τά 
άνταλλακτικά των.

Λ
Μόλις τά φώτα τού περιπολικού έπε

σαν έπάνω του προσπάθησε νά κρυφτή 
γιά νά Εεφύγη ό ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Γερά
σιμος, έτών 32, όδηγός, ό όποιος τήν 
0215 ' ώοαν τής 31.7,74 είχε διαρρή- 
Εει δύο αυτοκίνητα καί εϊχεν άφαιρέ- 
σει δ,τι εύρίσκετο μέσα εις αύτά. Ή  
σύλληψίς του έσωσε πολλούς ίδιοκτή- 
τας αυτοκινήτων άπό ένα έπικίνδυνο 
ποντικό.

Λ
Τρεις άθίγγανοι στήν Καλλιθέα τήν

17.7.74 καί ώραν 1255’ έΕηφάνισαν ώς 
διά μαγείας τρία ραδιόφωνα άπό κατά
στημα τής όδοΰ Θησέως. "Οταν τό άν- 
τελήφθη ό καταστηματάρχης αύτοί εί
χαν κάνει φτερά μέ τό 220 τρικ, μοτ) 
τόν τους. Ή  Αμεσος Δρασις έσήμανε 
συναγερμό καί σέ λίγη ώρα ένα περι
πολικό τούς έπεσήμανε στήν οδόν 'Ιφ ι
γένειας. Φυσικά δέν έγνώριΖαν τίποτε, 
άλλά τά ραδιόφωνα μιλούν τήν γλώσσα 
τής άληθείας.

***
Στήν Αγίου Μελετίου ώρα 0415' τής

19.7.74 βγήκε άπό τόν φεγγίτη κατα
στήματος ό διαρρήκτης ΚΟ ΥΖΑΝ ΙΤΗΣ 
Γεώργιος, έτών 24, άφοϋ άφήρεσε όσα 
χρήματα βρήκε στό Ταμείο. Τόν κατε- 
δίωΕε τό περιπολικό τής περιοχής καί 
τό πλήρωμά του τόν συνέλαβε ύστερα 
άπό μιά γρήγορη κούρσα δύο χιλιομέ
τρων, γιά νά άποδειχθή δτι ή έπαγγελ- 
ματική του δρσστηριότης άριθμοΰσε άρ- 
κετάς κλαπάς καί διαρρήΕεις μέ πλού
σιον συγκομιδήν.

Λ
Τό έργοστάσιον Ξυλοτεχνίας «Σ» έ- 

πεσκέφθησαν τήν 0130' ώραν τής 26.
7.74 στό Περιστέρι οί διαρρήκται Κ.Γ., 
Λ.Χ. καί Β.Χ., καί άφοΰ διέρρηΕον τό 
μπάρ άφήρεσαν δσα χρήματα είχε στό 
ταμείο του. "Οταν έπήδησαν τήν μάν
τρα γιά νά φύγουν τούς έπερίμενε μιά 
ευχάριστος έκπληΕις. . ,

Κυριολεκτικά έπάνω στό γεύμα ώρα 
0130’ τής 27.7.74 τούς κατέλαβε τό 
πλήρωμα τού περιπολικού, δταν οί κλέ- 
πται Α.Α. καί Τ.Δ. τών 16 Μαίων διέλυ- 
ον κυριολεκτικώς ένα κλεμμένο μοτ) το 
γιά νά άφαιρέσουν τά άνταλλακτικά του.

Λ
Κατά τόν μήνα Ιούλιον ή "Αμεσος 

Δρασις άνεΰρε 6 κλοπέντα αύτοκίνητα 
καί 21 δίκυκλα.

Πρσσήγαγε πρός έΕακρίβωσιν τού 
ποιοΰ καί τής ταυτότητάς των 955 ύπο
πτα άτομα καί ήλεγΕε κατά τήν νύκτα 
1.422 αύτοκίνητα. Συνέλαβε έπ' αύτο- 
φώρω 18 κλέπτας καί γιά τήν ήσυχίαν 
τών πολιτών έβεβαίωσε 299 παραβάσεις 
περί θορύβων.

Ξενάγησις εις Ύποδιεύ- 
θυνσιν ’Αμέσου Δράσεως 
μετεκπαιδευόμενων Δη

μοσίων Υπαλλήλων
Τήν 11ην ώραν τής 17.7.74 έπε- 

σκέφθη τήν Τποδ) νσιν ’Αμέσου Δρά
σεως ή Ε' Εκπαιδευτική Σειρά του 
Προγράμματος Μετεκπαιδεύσεως Δη
μοσίων Υπαλλήλων έπί θεμάτων Δη
μοσίων Σχέσεων.

Έξεναγήθησαν ύπδ τοΰ τ. Δ) τοΰ 
τής 'Γπηρεσίας ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ 
Β' κ. ΜΟΓΤΖΟΓΡΗ Παναγιώτου 
είς τάς έγκαταστάσεις τοΰ Κέντρου 
Τηλεπικοινωνιών, τηλοψίας καί συ
στημάτων Ιν γένει διά τήν άστυνό- 
μευσιν τής Πρωτευούσης καί τήν έξυ- 
πηρέτησιν τοΰ κοινού καί ένημερώ- 
θησαν περί τοΰ τρόπου λειτουργίας 
τής Υπηρεσίας, τοΰ προσφερσμένου 
ύπδ ταύτης Ιργου καί τών μελλοντι
κών στόχων της.

Οί άνωτέρω έξεφράσθησαν λίαν 
εύμενώς διά τήν τεχνολογικήν Ιξέλι- 
ξιν καί τήν πρόοδον γενικώς τής ύπη- 
ρεσίας μας.

Οί έπισκεφθέντες τάς έγκαταστά- 
σεις τοΰ «100» υπάλληλοι είναι οί 
κάτωθι:

Άλατσάς Ί ., Νομαρχία Λακωνίας 
Άντωνέλος Π., Πολιτισμού καί ’Ε

πιστημών
Άντωνοπούλου Έλ., Γενική Γραμ

ματεία Τύπου & Πληροφοριών 
Άσημακοποόλου Έλ., Νομαρχία 

’Αττικής — Διαμ. ’Αθηνών 
Γκίδη Άλ., Νομαρχία Κιλκίς 

Γκότση Γ., Νομαρχία Άχαϊας 
Δέδες Δ. Γενική Γραμματεία Τύ

που & Πληροφοριών
Δημητρίου Μ., Γενική Γραμματεία 

Τύπου & Πληροφοριών
Εύθομιάδης Νικ., Νομαρχία Ξάν

θης
Ζανιάς Κ., Δημοσίας Τάξεως 
Καλογιάννη Π., Γενική Γραμμα

τεία Τύπου & Πληροφοριών
Κυζιρίδης Ί . , . Νομαρχία Κοριν

θίας
Ματσούκη Ά ., Γενική Γραμματεία 

Τύπου & Πληροφοριών 
Νίκας Γ., Νομαρχία ’Αττικής —  

Διαμ. Άνατ. ’Αττικής
Ξάκη Χρ. Νομαρχία Χαλκιδικής 
Ξιφαράς Γ., Δημοσίας Τάξεως 
Πανίτσας Τρ., Νομαρχία Μεσση

νίας
Παπαλεωνίδας Γ., Γενική Γραμ

ματεία Τύπου & Πληροφοριών 
Παυλούδης Ν., Νομαρχία ’Αττικής 

—Διαμ. Δυτ. ’Αττικής
Πεσυρίδης Κ., Νομαρχία Καβάλας 

Πλατάκης Μ., Νομαρχία Χανίων 
Ρουσοπούλου —  Σπανδάγου Άλ., 

Γενική Γραμματεία Τύπου & Πλη
ροφοριών

Τάγαρη Κ., Γενική Γραμματεία 
Τύπου & Πληροφοριών 

Τασιαδάμης Άθ., Δημοσίας Τά
ξεως

Τηνιακοΰ Μ., Νομαρχία Δωδεκά
νησου
Τσιόρτος Θ., Δημοσίας Τάξεως 

Φουρκιώτης Μ., Νομαρχία Κοζά
νης

Φαρμάκης Χρ., Νομαρχία Εύρυ- 
τανίας

Φωλήνα Ε., Νομαρχία Λαρίσης 
Φωτάκης Μ. Νομαρχία Ρεθύμνης 
Χανιωτάκης Σ. Νομαρχία Αττικής 

—Διαμ. Πειραιώς
Χρηστίδου Μ., Κοινωνικών Υπη

ρεσιών
Χουβαρδάς Κ., Νομαρχία Ηρα

κλείου
Χρονοπούλου Χρ,, Νομαρχία ’Ατ

τικής.
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δράσεις πολύ πολυπλοκώτερες άπ’ δτι στά ζώα, όμο- 
λογούμε πώς δέν βλέπουμε καμμία ούσιαστική διαφορά.

Τέλος, γιά νά μήν έπεκταθούμε περισσότερο, ή θεώ- 
ρησις τής Ιστορίας πού έπρόβαλλε ό έπιστημονικός 
σοσιαλισμός, άποτελεΐ φιλοσοφική καί όχι έπιστημο- 
νική έρμηνεία. Ό ταν ό Μάρξ έπαιρνε τήν έγελειανή 
φιλοσοφία πού κατά τήν έκφρασι τού Ένγκελς έστεκε 
μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια ψηλά γιά νά τή βάλη, 
όπως ισχυρίστηκε, στην φυσιολογική της στάσι, όταν 
έπαιρνε τόν νόμο τής διαλεκτικής, πού ό Έγελος είχε 
διατυπώσει ώς νόμο τού πνεύματος, γιά νά τόν έφαρμόση 
στήν έξέλιξι τών κοινωνικοοικονομικών φαινομένων, 
προέβαίνε σέ διάβημα φιλοσοφικής καί όχι έπιστημο- 
νικής φύσεως. Ό  ιστορικός ύλισμός του είναι φιλοσο
φικός καί όχι έπιστημονικός, όπως φιλοσοφικός καί 
όχι έπιστημονικός είναι ό Ολισμός γενικώς. Είναι μία 
φιλοσοφία τής Ιστορίας πού ξεκινά καί στηρίζεται 
σέ μιά μεταφυσική πεποίθηση μιά πίστι, όπως καί οί 
τόσες άλλες πού προηγήθηκαν.

Αύτή ή δογματική θέσις τού έπιστημονικού σοσια
λισμού έξηγεϊ καί τόν απόλυτο καί όλοκληρωτικό 
τρόπο μέ τόν όποιο έζήτησε νά έρμηνεύση τό πάν. 
Βέβαια καί οί έκπρόσωποι τής φιλελευθέρας σχολής 
έπηρεάστηκαν άπό τόν ύλισμό καί τήν μηχανοκρατίαν 
καί διετύπωσαν τήν γνώμη ότι ή οικονομία διέπεται 
άπό νόμους άναλόγους μέ τούς φυσικούς νόμους. Όμως, 
τό έκαναν, Ιδίως ό Adam Smith, μέ κάποιαν έλαστι- 
κότητα καί πάντως δέν προσπάθησαν νά έρμηνεύσουν, 
μέ βάσι τούς οίκονομικούς αύτούς νόμους, τή ζωή καί 
τήν Ιστορία στό σύνολό τους, ούτε νά καθορίσουν νομο- 
τελείς σχέσεις μεταξύ τής οικονομίας καί τών άλλων 
άξιών τού πολιτισμού. Άντιθέτως, ό σοσιαλισμός προέ- 
βαλε ώς μοναδική έρμηνεία τής Ιστορίας τήν θεωρία ότι 
ή ιστορική έξέλιξις καθορίζεται άπό τήν έξέλιξι τών

μέσων τής παραγωγής, πού μέ τή σειρά της καθορίζει 
τήν έξέλιξι τών σχέσεων τής παραγωγής, δηλαδή τών 
κοινωνικών σχέσεων πού διαμορφώνονται γύρω άπό 
τήν παραγωγική διαδικασία. Ό λα  τά άλλα είναι μόνο 
παράγωγα, άντικατοπτρισμοί τής έξελίξεως αύτής τών 
παραγωγικών σχέσεων. Αύτές οί σχέσεις άποτελοΰν τό 
θεμέλιο, τό ύπόβαθρο ή—  γιά νά μεταχειρισθοΰμε τόν 
καθιερωμένο όρο —  τήν υποδομή τού πολιτισμού. Οί 
άλλες, οί πνευματικές άξίες, ή έπιστήμη, ή φιλοσοφία, 
ή τέχνη, τό δίκαιο, καί όποια άλλη άξια, άποτελοΰν τήν 
άνωδομή. Κα ί αύτή ή άνωδομή δέν είναι άνεξάρτητη 
άπό τήν υποδομή. Είναι νομοτελές παράγωγό της, άντι- 
κατοπτρισμός της. Ή  έξέλιξίς της καθορίζεται σέ τε
λευταία άνάλυσι άπό τήν άντίστοιχη έξέλιξι τής υποδο
μής τής όποιας άποτελεΐ τήν άντανάκλασι. Κατά τόν 
Ιστορικό ύλισμό, δέν είναι οί πνευματικές άξίες έκεΐνες 
πού δίνουν τήν κατευθυντήριο γραμμή τής Ιστορίας, 
έκεϊνες πού έμπνέουν στόν άνθρωπο τόν άγώνα γιά τήν 
πρόοδο τού πολιτισμού. Τήν κατευθυντήριο αύτή γραμ
μή τήν διαμορφώνουν τά νέα μέσα παραγωγής πού δια
μορφώνουν άντιστοίχως τις κοινωνικές σχέσεις τις σχε
τικές μέ τήν παραγωγική διαδικασία. Οί πνευματικές 
άξίες είναι άπλώς έπιμορφώματα αύτής τής έξελίξεως.

*  *  *

Είναι βέβαια καταφανής ή σημασία πού έχει άπό 
τήν κοσμοθεωριακή σκοπιά, πού μάς ένδιαφέρει έδώ, 
αύτή ή δογματική διατύπωσις γιά τις δυνάμεις πού διέ- 
πουν τήν Ιστορική έξέλιξι. Γιατί θέτει έπί τάπήτος τό 
θέμα ποιό ρόλο παίζει ό άνθρωπος ώς παράγων τής έξε
λίξεως αύτής. Έ να  θέμα πού προεκάλεσε καί προκαλεΐ 
μεγάλους πονοκεφάλους στούς όπαδούς τού έπιστημο- 
νικοΰ σοσιαλισμού.

Πράγματι, άν ή έξέλιξις τής άνωδομής καθορίζεται

Έκτέλεσις τεχνικών έργων διά χρησιμοποιήσεως συγχρόνων μηχανημάτων. Ή  ιδέα ότι μέ ένα κατάλληλο οι
κονομικό σύστημα έκμεταλλεύσεως τής τεχνικής προόδου, θά πραγματοποιήσουμε τήν ιδανική Πολιτεία άποτε- 
λεϊ βασικό πυρήνα τής θεωρίας τού σοσιαλισμού. "Ομως ή τεχνοκρατική πίοτις είναι ούταπίσ, γιατί ξεχνά, ότι χω
ρίς τήν πνευματική σναγέννησι τοΰ άνθρώπου, ή τεραστία τεχνική -πρόοδος μάς σύρει προς τήν καταστροφή καί

όχι πρός τήν πρόοδο.
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«ΑΧ.»

’£%}ιέ(ναινος evipyeia

Έφεδροι αστυνομικοί, έπκττρατευθέντες πρός έ- 
νίοχυσιν τού Λ Γ ' Αστυν. Τρήματος κατά τήν πρόσφα
τον έθνικήν κρίοιν, ήγόρασαν καί διέθεσαν πρός ψυ
χαγωγίαν των άνδρών τού ώς άνω Τμήματος μίαν τη- 
λεόροσιν, συνοδεάσαντες τήν δωρεάν των καί μέ τήν 
έν συνεχεία δημοσιευομένην έπιστολήν πρός τόν Δι
οικητήν τοϋ Τμήματος. Ή  χειρονομία τών τέως συν-

'£%σζννομικη άνζιζΰροβωωεία εις 'Τήνον

Ή  Αστυνομία Πόλεων όπως κάθε χρόνο συμμε- 
τέσχε καί έφέτος δΓ άντιπροοωπείας εις τόν έπίοη- 
μον έορτοσμόν τής Παναγίας εις τήν Τήνον.

Τις πρωινές ώρες τής 14.8.74 ή άοτυνομική άντι- 
προσωπεία, άποτελουμένη έκ τών: 'Αστυν. Δ/ντοϋ Β 
κ. Κολεύρη, 'Αστυνόμων κ.κ. Σαντά και Καραμπάτου 
τοϋ Ύπ. κ. Γιαννακοπούλου καί τών τροχονόμων άστυ- 
φυλάκων τής Τροχαίας Πειραιώς κ.κ. Τσώλη, Ζαχαρά, 
Χρυσοφίδη καί Μητσάκου, άνεχώρησε μετά τών άντι- 
προσωπειών τών λοιπών Υπηρεσιών, διά τοϋ όντιτορ- 
πιλικοϋ τοϋ Πολεμικού μας Ναυτικού «ΑΕΤΟΣ» εις τό 
νησί τής Μεγαλόχαρης.

Τις αντιπροσωπείες ύπεδέχθη εις Τήνον ό Διοι
κητής Χωρ)κής καί έκπρόσωπος τοϋ 'Ιδρύματος τής 
Ευαγγελίστριας. Τήν παραμονήν παρηκολούθησαν τόν 
Μεγάλο Εσπερινό καί τήν έπομένην συμμετέσχον είο 
τήν τελετήν ρίψεως στεφάνου εις τόν ύγρόν τάφον τής 
«ΕΛΛΗΣ». Εις τήν συνέχειαν έπραγματοποιήθη έν ιερά 
κατανύΕει ή περιφορά τής θαυματουργού Είκόνος τήν 
όποιαν μετέφεραν έπί τών ώμων των έναλλάΕ άστυ- 
φύλακες, λιμενοφύλακες, ναύτες καί χωροφύλακες.

Μετά τήν λιτάνευσιν, παρετέθη τάς μεσημβρινός 
ώρας έπίσημον γεύμα πρός τιμήν τών προσκεκλημέ
νων ύπό τοϋ 'Ιδρύματος εις τό παραλιακόν κέντρον 
«ΑΦΘΟΝΙΑ». Εις άλας τάς έπιοήμους έκδηλώσεις ή 
'Αστυνομική άντιπροσωπεία έντυπωσίασε τούς έπισή- 
μους καί τούς προσκυνητής μέ τήν ευπρέπειαν καί 
τήν άψογον έμφάνισιν.

όδέλφων, έκτός τοϋ ότι άποδεικνύει τούς άρρήκτους 
δεσμούς των μετά τής Αστυνομίας Πόλεων, άποτελεϊ 
καί δΓ ήμάς τούς έν ένεργεία πηγήν δυνάμεως καί 
έμπνεύσεως. Τά « Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνονται 
τήν άνάγκην νά συγχαρούν τούς τέως συναδέλφους 
καί νά τούς διαβεβαιώσουν γιά τήν απεριόριστη όγόπη 
καί έκτίμησί μας. Ή  ύπό τών έφέρδων αστυνομικών ά- 
ποσταλείσα πρός τόν Διοικητήν τοϋ ΛΓ ’ Τ ρήματος έπι- 
στολή εχει ώς κάτωθι:

’Αξιότιμε Κε Διοικητά,

Ά παντες οί έφεδροι ’Αστυνομικοί, οί ιοποθετηθέντες 
δΓ ένίσχυσιν τοΟ ΛΓ' ’Αστυνομικού Τμήματος ’Αθηνών, 
κατά τήν γενικήν έπιστράτευσιν τής 20)7)74, άναβαπτι- 
σθέντες εις τά νάματα τών ιδεωδών τής ’Αστυνομίας 
ΙΙόλεων καί άναμνησθέντες τών ήμερών τής έν τή ’Α
στυνομία δπηρεσίας των καί διαπιστώσαντες τήν ειλικρι
νή καί αύθάρμητον άγάπην, δΓ ής περιεβλήθηααν δφ’ 
άπάντων τών έν ένεργεία συναδέλφων των, προσφέρουν 
ώς δωρεάν είς τούτους εις ένδειξιν άγάπης καί έκτιμή- 
σεως μίαν T/V  πρός ψυχαγωγίαν.

Οί έφεδροι 
Ι’ΑΤΣΗΣ Ά γγελος 
ΣΕΡΛΙΑΓΚΟΣ Εύθύμιος 
ΑΝΔΡΕΤΚΟΣ Κων)νος 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ’Αθανάσιος 
ΕΛΕΓΘΕΡΙΟΓ Γεώργιος 
ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ’Αντώνιος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ Γεώργιος 
ΛΙΑΣΚΑΣ ’Αθανάσιος 
ΜΠΟΣΒΕΛΗΣ Κλεάνθης 
ΤΣΑΚΑΠΟΓΡΑΣ Κων)νος 
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Κων)νος 
ΗΛΙΟΙΙΟΓΛΟΣ Κων)νος 
ΚΟΓΤΣΟΓΠΑΚΗΣ Ματθαίος 
ΠΑΝΤΕΑΟΠΟΓΛΟΣ Στυλιανός 
ΣΠΑΝΟΓΔΑΚΗΣ Νικόλαος 
ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ Δήμος.

Καλλιθέα 29.7.74

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπου άπό τήν περιφοράν της θαυματουργού είκόνος της Μεγαλόχαρης είς Τήνον.

,
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9Sia άωο την ΖΚέρκνρα

Από 7.30 — 8.30 μ.μ. ώρας τής 9ης τρ. μηνάς 
έλαβε χώραν εις τήν Λέσχην τής Άστυν. Δ)ναεως 
Κέρκυρας τελετή κατά τήν όποιαν ό Όμιλος Φίλων 
Κυριών Αστυνομίας Πόλεων έβράθευσε τούς άρι- 
στεύσαντας μαβητάς κοί μοθητρίας τέκνα Αστυνο
μικών καί Διοικητικών υπαλλήλων κατά τό λήξαν 
σχολικόν έτος 1973-1974. (Δημοτικής τάΕεως Ε ' 
καί ΣΤ — Μέσης καί Τεχνικής Έκπαιδεύσεως).

Εις τήν ώραίαν αυτήν έκδήλωσιν συμμετέσχε 
κοί ή χορωδία τής 'Αστυνομικής Δ)νσεως Κερκύρας 
μέ μερικά τραγούδια της. Πορέστησαν αί άρχαί τής 
Πόλεως (Σεβασμιώτατοι Μητροπολϊται Κερκύρας 
καί Καθολικών, Δήμαρχος, Ναυτικός Διοικητής, Δ)ν 
τής Νομαρχίας κλπ.) καθώς καί πολύς κόσμος. Άρ- 
χικώς ώμίλησεν ό Δ)ντής τής Αστυνομίας κ. Δημ. 
ΝτΕιώρας κοί κατόπιν ή Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου κ. 
Δεσύλλα. Ό  Άστυν. Δ)ντής κ. ΝτΕιώρας έτόνισε με- 
ταΕύ τών άλλων καί τά έΕής:

«Ό  ’Αστυνομικός σήμερον, Κύριοι, καί έννοώ τόν 
Αστυνομικόν υπό τήν εΰρεϊαν τοδ δρου έννοιαν, δέν πρέ- 
ει νά θεωρήται καί δέν θεωρείται φόδητρον, Αλλά προ
στάτης τοϋ πολίτου.

Ο πολίτης πρέπει νά αισθάνεται τόν Αστυνομικόν 
ώς φίλον καί συμπαραστάτην καί ούχί ώς διώκτην του. 
Δέν πρέπει δέ νά είναι ό Αστυνομικός έπαγγελμχτίας, 
Αλλά κοινωνικός λειτουργός, ό όποιος έκτελεϊ τό εργον 
του, σύμφωνα μέ τούς κανόνας καί τάς Απαιτήσεις τής 
έπαγγελματικής ήθικής καί τάς άρχάς τής Χριστιανικής 
θρησκείας καί τής ήθικής διδασκαλίας.

Είναι Ακόμη γεγονός, έκτός δέ πάσης άμφισδητή- 
σεως, δτι, μεταξύ Αλλων, διά νά έπιτύχη εις τό έργο της 
ή ’Αστυνομία Απαιτείται ή δπχρξις Αγαθών, έν παντί δέ, 
σχέσεων, μεταξύ των υπαλλήλων της καί τοϋ κοινού. 
Διότι, μόνον αί σχέσεις αύταί δύνανται νά Αποτελόσουν 
τό Αοα>αλές Οπόδαθρον μιάς Αρμονικής καί έπ’ ώφελεία 
Αμφοτέρων καί καρποφόρου συνεργασίας ’Αστυνομίας καί 
κοινοΰ, ίδια τοϋ τελευταίου, εις τήν ύπηρεοίαν, Αλλως 
τε, τοϋ όποιου έχει ταχθή ή ’Αστυνομία.

Τήν δημιουργίαν τών Ανωτέρω σχέσεων έξυπηρετεΐ 
Αναμφιαβητήτως, περισσότερον δέ παντός ίσως Αλλου 
έδώ εις τήν Κέρκυραν, δ "Ομιλος Φίλων Κυριών ’Αστυνο

μίας Κερκύρας, τά μέλη τοϋ όποιου τιμοϋν έξόχως τήν 
Κέρκυραίκήν Κοινωνίαν, διά τών πάσης φύσεως δραστη
ριοτήτων αύτοΰ, μεταξύ τών όποίων καί ή σημερινή έκ- 
δήλωσις τελετή τής δραδεύσεως Αριστευαάντων μαθη
τών καί μαθητριών τέκνων Αστυνομικών καί διοικητικών 
Οπαλλήλων.

’Βπιτρέψατέ μοι δέ, παρακαλώ, νά τονίσω τοϋτο καί 
μάλιστα μετά περισσής συγκινήσεως καί Από τής έπισή- 
ιμου ταύτης θέοεώς μου καί νά εύχαριστήσω, Απαξ έτι, 
τάς Κυρίας, 6ι’ δσα υπέρ τής ’Αστυνομίας πάντοτε πράτ
τουν καί προσφέρουν».

Εις τήν σειράν τών έπιτυχιών τοΰ Τμήματος Γε
νικής 'Ασφαλείας προοετέθη άκόμη μία, συνιστομένη 
εις τήν έΕάρθρωσιν σπείρας λαθρεμπόρων λαθραίας 
εξαγωγής Συναλλάγματος καί λαθραίας εισαγωγής 
αύτσκινήτων. Τήν απείραν άπετέλουν ή,μεδα,ποί καί 
αλλοδαποί ύπήκοοι, ή δέ μέθοδος τήν όποιαν έχρη- 
σιμοποίουν ήτο ή έξής:

ΕΕήγαγον λάθρα συνάλλαγμα εις Ιταλίαν μέ τό 
όποιον ήγόραΕον αύτόκίνητα, τά όποια κατόπιν είσή- 
γαγον εις τό εσωτερικόν μέ ξένους αριθμούς κυκλο
φορίας καί έν συνεχεία τά μετεπώλουν. Οί έν τφ 
έσωτερικώ άγοροσταί ήκολούθουν κατόπιν τήν έΕής 
τακτικήν. Άιραιροΰσαν τούς ξένους αριθμούς κυκλο
φορίας κοί έταποθέτουν πλαστός Ελληνικός πινακί
δας κυκλοφορίας, ή διέλυον ταΰτα καί τά άνταλλακτι- 
κά των έτοποθέτουν εις άλλα αύτόκίνητα.

Κατά τόν τρόπον ούτόν ή έν λόγω σπείρα είχεν 
έΕαγάγει εις Ιταλίαν ανευ άδειας καί άπό τά διά
φορα σημεία έΕόδου, τό πασόν τοϋ 1.000.000 εις 
Εένον συνάλλαγμα καί Δραχμάς, εϊχον δέ εισαγάγει 
15 αύτόκίνητα τύπου M ERSEDES, FIAT, A LFA  R O 
MEO κλπ.

Η Ζημία τοϋ Ελληνικού Δημοσίου άπό τήν παρά- 
θαοιν αύτήν ήτο τεροστία καί συνίστατο εις τό ότι, 
άφ' ένός μέν έξήρχετο τό πολύτιμον συνάλλαγμα, 
άφ' ετέρου δέν είσεπράττετο ό κεκανονισμένος δα
σμός έκ τών ώς άνω εισερχομένων λαθραίους αυτο
κινήτων.

Εδημοσιεύθη εις τήν Εφημερίδα «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» 
Κερκύρας τής 30.7.74.

Αροσ.ερά. Η Πρόεδρος του Ο.Φ.Κ.Α. Κέρκυρας κ. Δεσύλλα όμιλοϋσα κατά τήν τελετήν δραδεύσεως Οπό τοϋ 'Ομίλου 
τών αριονευσάντων τέκνων αστυνομικών καί διοικητικών τής Άστυν. Δ/νσεως Κερκύρας. Δεξιά: Ό  Άστυν. Δ/νιή- χ. 
•Ν -,ιυιρας συνοδευων κατά την εξοδον μετά τήν λήξιν τής τελετής τόν Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξών κ. Πολύκαρπον



Τήν 7— 7 αυνελήφθη δ ΚΙΝΔΓΛΙΔΗΣ Σχαϋρος χοΟ 
Βασιλείου καί τής Δβσπσίνης, γεν. χδ 1952 εις Ρόδον, 
σμηνίτης Πολεμικές ’Αεροπορίας, δαχις τελών εν λιπο
ταξία, άφήρεαε έκ χοΟ δωματίου χοϋ ένταΟθα Ξενοδοχείου 
«ΙΟΝΙΟΝ» καί έκ τής κατοχής χοΟ ένοικου χούχου ΚΑ- 
ΡΑΜΙΙΙΝΑ Χρήστου χοΟ Χρυσοσχόμου, χό ποαόν τών 33 
Δολλαρίων Η.ΙΙ.Α. Ή  άνωχέρω κλοπή καίχοι δέν κατηγ- 
γέλθη άνεκαλύφθη υπό χής Γεν. 'Ασφαλείας πόλεως, έκ 
πληροφοριών. Καχά τού δράστου ένηργήθησαν τά νόμι
μα χερμαχισθείσης οΟχω χής σταδιοδρομίας χοΰ άνω
χέρω κακσποιοδ, λίαν έπικινδόνου καί καθ’ έξιν κλέπχου.

Τήν 11—7 συνελήφθη δπό χής Γεν. ’Ασφαλείας 
ΙΙόλεων δ Κάνχας Χαράλαμπος χοΟ Δημηχρίου καί χής 
Διαμανχίνας, γεννηθείς χό 1957 εις Αευκίμην,^ κάτοι
κος πόλεως, θεμ. Κοχάρδου 13, έπιπλοποίδς, ώς δρά- 
σχης κλοπής, ποσοΟ 450 δραχμών καί 1000 δρχ. άνχι- 
σχοίχως εις βάρος χοΟ Τζώρα Ίωάννου χοδ ΕΟΘυμίου. 
Οόχος είσήλθε δΓ άνχικλείδος εις χήν έπί χής αόχής 
όδοΰ, οικίαν χοΰ παθόυχος.

Τήν 17—7 συνελήφθη δι’ άπόπειραν κλοπής είς 
βάρος χής ’Αμερικανίδος Οπηκόου WAGHS NANST δ 
Γάλλος Οπήκοος MAGNE LEAN χοΟ PICARD έχών 27, 
δαχις είσήλθε έν πλήρει ήμέρα, δι'ά θραύσεως χοΟ παρα
θύρου, είς χό αύχοκίνηχον χής παθούσης πού εδρίσκεχο 
σχαθμευμένον είς χήν Κάχω Πλατείαν. Καχεδικάσθη 
Οπό χοΰ ένχαΰθα Τριμελούς Πλημ)κείου. Ή  σύλληφις 
χοΟ άνωχέρω έγινε μέ μόνον εφόδιον τά δοθένχα καχά 
προσέγγισιν χαρακτηριστικά χου ώς περιεγράφησαν Οπό 
χής παθούσης, ένεχοπίσθη δέ καί συνελήφθη ένχδς ήμιώ- 
ρου.

Τάς μεσημβρινάς ώρας χής 17— 7 συνελήφθη Οπό 
χής Γεν. ’Ασφαλείας χής Πόλεως μας δ Ίχαλός δπήκο- 
ος CASARI PIETRO χοΰ OTAVIO έχών 22, ώς δρά
στης κλοπής μιάς φωτογραφικής μηχανής άξίας 8.000 
δραχμών είς βάρος χοΟ Αόσχραλοΰ Οπηκόου GREC 
GRAINGER χοΰ GORDON. Ή  κλοπή έγινε χάς άπο- 
γευμαχινάς ώρας χής προηγοομένης είς χό χωρίον Άρίλ- 
λας. Ή  κλαπείσα φωχογραφική μηχανή άνευρέθη καί 
παρεδόθη είς τόν παθόνχα. Ό  δράστης παραπεμφθείς 
είς χό αύχόφωρόν, καχεδικάσθη είς φυλάκισιν 70 ήμε- 
ρών καί ένεκλείσθη είς χάς ένχαΰθα φύλακας πρός έκτι- 
σίν χης.

Σημειωτέον όχι ή σύλληφις χοΟ ξένου κακοποιοΟ 
έγινε βχαν ήτοιμάζετο δι’ άν'αχώρηαιν έπισχρέφων είς 
χήν πατρίδα χου.

Έδημοσιεύθη είς τήν Εφημερίδα «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» 
Κερκύρας τής 10.8.74.

έ Κ ί μ ο ό ο σ ί α
Τήν 8ην ώραν της 24.7.74, είς ΤΖάνειον Νο- 

σσκομεϊον Πειραιώς έλαβε χώραν εθελοντική αιμο
δοσία Αστυνομικών τού Πειραιώς, διά τάς άνόγκας 
τοϋ "Εθνους κατά τήν κρίσιιμον ταύτην περίοδον πού 
διερχάμεθα.

Ή  έπιδειχθεϊοα προθυμία σχεδόν πάντων των 
αστυνομικών τοϋ Πειραιώς, είς τό νά προσφέρωσι τό 
αίμα των διά τόν άνωτέρω σκοπόν, είναι λίαν συγκι
νητική καί άΕία κάθε έπαίνου, άποδεικνύουσα έν ταύ- 
τώ οτι πάντες ούτοι έχουσιν ένεστερνισθή καί άντι- 
ληφθή πλήρως τάς έναντι τής Πατρίδος ύποχρεώσεις 
των.

’g a n a z o j a  ι
Πρός

Τόν 'Αρχηγόν τής 'Αστυνομίας Πόλεων

Ε ν τ α ύ θ α
Αρχηγέ μου,

Είς τάς έφημερίδας άνέγνωσα έμηνευαμενην 
διαταγήν ύμών διά τήν προφύλαΕιν τών άνηλίκων 
όπό φθοροποιούς έπιδράσεις τοϋ Κοινωνικού περι
βάλλοντος τής σημερινής πολυταράχου έποχής μας.

Γεγονός άνομφισβήτητον τυγχάνει ότι, μετά τόν μα
κροχρόνιον δεύτερον Πογκάομιον Πόλεμον, τήν άνά- 
πτυΕιν τής τεχνολογίας καί τοϋ χυδαίου ύλιομοϋ, έ- 
πικρατεϊ άναταροχή είς τάς ψυχάς όλων καί δή τών 
μή έχόντων όκόμη οριστικήν καί βεβαίαν κοσμοθεω
ρίαν άνηλίκων. Η έπίδραοις τών Εένων ιδεών, ή 
εύρεϊα διόδοσις τοϋ Τουρισμού, ή περιφρόνησις πρός 
παν τό έλληνικόν έχει επιφέρει τήν σημερινήν κατά- 
σταοιν είς τήν έλληνικήν νεολαίαν, τήν χρυσήν έλ- 
πίδα τοϋ "Εθνους.

Αναμφιβόλους οί Νόμοι δέν είναι ικανοί νά ά- 
ναχαιτίσουν τό ρεύμα τής έποχής μας, ούτε κυρώ
σεις βαρείαι Θά επιφέρουν όλοτελή έΕαφανιομόν τοϋ 
κακού. Τά ύφ" ύμών προτεινόμενα μέτρα είναι έπα- 
γωγά, συνετά καί λυσιτελή. Χρειάζεται κυρίως, ώς 
καί υμείς γράφετε, ή συστηματική καί εύρεϊα διάδο- 
σις τών έλληνοχριστιανικών ιδεωδών μας διά τών 
όποιων έσώθη τό γένος έν ήμέραις πλείστην τήν δυ
σχέρειαν έχούσαις. Τό έργον μιός καλής άστυνομικής 
άρχής δέν είναι ή πρόληψις μόνον καί ή καταπολέ- 
μησις τοϋ έγκλήματος, άλλά καί ή συστηματική έργα- 
σία είς τάς ψυχάς όλων πρός έμπέδωσιν τών άνω- 
τέρων ήθικών άΕιών καί δή, τούτο είναι έργον τής 
Εκκλησίας, ή εύρεϊα διόδοσις τών Εύαγγελικών 'Αρ
χών καί διδαγμάτων καί ή Ζέουσα πίστις.

Δεχθήτε, παρακαλώ, τά θερμά μου συγχαρητή
ρια διά τήν έμπνευαμένην πρωτοβουλίαν σας χάριν 
τοϋ καλού τής νεότητος, σπουδαόούσης καί έργα- 
Ζομένης, τής Πρωτευούσης τής Χώρας μας. Όμολο- 
γουμένως, ή πρωτοβουλία σας αϋτη σας άναδεικνύει 
έΕοχον δημόσιον λειτουργόν, τό δέ όνομά σας άνα- 
δίδει είς πόντος ύψηλούς τόνους.

"Επικαλούμενος έφ" υμάς άφθόνους τάς Θείας 
εύλογίας, ώς έχέγγυον θείων χαρίτων, διατελώ μετά 
τιμής καί άγάπης πολλής έν Κυρίω.

"Ο Ίερατιικώς Προϊστάμενος 
τού Ιερού Ναού "Αγίας Γλυκερίας (Γαλατσίου)

-J- "Αρχιμανδρίτης Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ  ΚΟ ΥΗ Σ

Λουτράκι 15.7.74
Πρός

Τό Αρχηγείον "Αστυνομίας Πόλεων 

ΆΕιότιμοι Κύριοι,
" Α θ ή ν α ς

"Επί τής πρό τίνος έκδοθείοης "Εγκυκλίου κ. 
"Αρχηγού 'Αστυνομίας Πόλεων, διά τής όποιας ορθό
τατα, ύπογραμμίΖεται ή λοΕοδρόμησις «άΕιολόγου με- 
ρίδος τής Νεότητος όπό τά πάτρια», θεωρώ εύ
λογον, έν πνεύματι στοργής πρός τά νέα κύτταρα 
τής "Ελλάδος, έν συνεχεία, τών όσων έγραψα ήδη 
(«Άστυν. Χρονικά» έ.έ., σ. 603, «Μία Πατρική Πα- 
ραίνεσις» 1974, Έλ. Κόσμον τής 2)7)74, 12)2)74) 
νά προσθέσω τάς έΕής ταπεινός μου σκέψεις:

1. Πρέπει ή όργάνωσις «Συνομοσπονδία Γονέων — 
Κηδεμόνων» νά γίνη ούσιαστικωτέρα - πρακτικωτέρα 
καί νά συνεργασθή μέ τούς Συλλόγους Καθηγητών 
στενώτερον, άποδοτικώτερον. 2) Αύστηράν λογοκρι
σίαν έπί τού κινηματογράφου, ήτις δέν ύφίσταται σή
μερον έπαρκής, καί έπί τού λαϊκού τραγουδιού, αι
σχρού, άπαιοίου καί κινοϋντος είς πορνείαν, έστιν δτε 
μή όντος κατά τήν γνώμην "Αγγλων συγγραφέων 
έλληνικής ρίΖης, άλλ' άσιατικής! . . 3) Αύστηράν έ- 
φαρμογήν καί έν άνάγκη έκδοσιν νέων άστυνομικών 
διατάΕεων περί πσραχωρήσεως θέσεως είς Ιερείς, 
Γέροντας, Αναπήρους, έπιτόκους κλπ., τής παραλεί- 
ψεως συνιστώσης βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα τοϋ 
μαθητοϋ καί τοϋ είσπρόκτορος λεωφορείου κλπ. μή 
έποπτεύοντος είς τήν έφαρμογήν τών διατάΕεων αύ- 
τών.

Μετά τιμής
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟ ΡΔ Ο ΓΙΑΝ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ



Πρός τήν
Δ/νσιν Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών

Έ  ν τ α ΰ θ α
'Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ή  Ελληνική Φίλαθλος 'Ομοσπονδία Επιτραπέ
ζιου Αντισφαιρίσεως εκφράξει ύμϊν θερμοτάτας ευ
χαριστίας διά τήν άθλοθέτησιν κυπέλλου, επί τώ τε
λεί όπως άνταποκριθώμεν κατά τόν πλέον αξιοπρεπή 
τρόπον εις τάς έφετεινάς διεθνείς διοργανώσεις 
μας.

Ή  Υμετέρα συναντίληψις συγκινεΤ ήμας τά μέ
γιστα, δοθέντος ότι προέρχεται έκ κοινωνικού παρά
γοντος τού Ύμετέρου διαμετρήματος, διοκριθέντος 
όλως ιδιαιτέρως έν τη έκτελέσει τού ύπηρεσιακού 
καθήκοντος καί άνολωθέντος κυριολεκτικώς εις τόν 
βωμόν τού έθνικοϋ συμφέροντος.

Εύχσριστοΰντες καί αυθις διά τήν εύγενή προσ
φοράν Σας, ή όποια μας τιμά όλως ιδιαιτέρως, δια- 
τελοϋμεν

Μετά πλείστης τιμής 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗ ΣΑΡΑΝΤΟ Σ 

Πρόεδρος

Λ

ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Ν  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑΞΕΩΣ 
ΑΡΧΗ ΓΕ ΙΟ Ν  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΙΚ Ο Υ  ΣΩΜ ΑΤΟΣ 
Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ 
ΤΜ Η Μ Α ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ

Ή  άναληφθείσα πρωτοβουλία ύπ' τής καθ' Υ
μάς Αστυνομικής Διευθύνσεως, ϊνα δεξιωθήτε εις 
τήν πάλιν τής Κερκύρας τούς μαθητάς τής Σχολής 
'Αξιωματικών τού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τήν 
πραγματαποιηθεϊοαν θήμερον εκπαιδευτικήν έκδρομήν 
εις "Ηπειρον καί Κέρκυραν, συνεκίνησε βαθύτατα 
έμέ καί τούς ύφ' Υμών δεξιωθέντας 'Αξιωματικούς 
καί Δοκίμους τής Σχολής.

Διά τής εύγενεστάτης αύτής χειρονομίας σας, 
έδείξατε διά μίαν είσέτι φοράν τά αισθήματα άγά- 
πης καί συνοδελφώσεως τά όποια ένώνουν τήν Α
στυνομίαν Πόλεων καί τό Πυροσβεστικόν Σώμα.

Ή  Πυροσβεστική Σχολή ούδέποτε θά φανή έπι- 
λήσμων τών ύπηρεσιών άς προσέφερε πρός αύτήν, 
ό Διοικητής Υμών, 'Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. 
ΝτΖιώρας Δημήτριος, ώς συγγραφεύς Νομικών βι
βλίων καί ώς καθηγητής τού Μαθήματος τού Ποινι
κού Δικαίου, άπό τής ίδρύοεώς της μέχρι τής εις 
Κέρκυραν μεταθέσεώς του.

Κατόπιν τών άνωτέρω παρακαλώ δεχθήτε τάς 
άπειρους εύχαριστίας, έμοϋ, τού Ύποδιοικητοϋ, τών 
έκπαιδευτών Αξιωματικών καί τών Δοκίμων Άνθυ- 
πσπυραγών.

Ό  Διοικητής
Α Ν Δ ΡΕΑ Σ  Γ. ΚΑΤΣΟ ΥΛΑΣ 

Άντιπύραρχος
Ή άνωτέρω έπιστολή έστάλη πρός τήν Άστυν. Δ/νσιν 
Κερκύρας.

Λ

Ά να κ ο ίνω σ ις  τον 3C ja0ov "Vyeiag Ά ~  
στνν . 3Zojew v

Εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 
172), έδημοσιεύθη τό ύπ' άριθ. 464 Ν.Δ. «Περί τρο- 
ποποιήσεως τού Ν. Δ. 4019/59, περί άσφαλίσεως 
τών οικογενειών τών Αστυνομικών Υπαλλήλων καί 
συστάσεως τού Κλάδου Υγείας».

Υπό τού άνωτέρω Διατάγματος παρατείνεται 
έπί έξάμηνον (άπό 24.6.1974) ή προθεσμία πρός ύ- 
ποβολήν δηλώσεων διά τήν συμμετοχήν εις τόν Κλά- 
δον Υγείας τών συνταξιούχων Αστυνομικών τών 
μήπω έγγραφέντων διά διαφόρους λόγους.

Ούτοι δύνανται νά αίτήσωοι τήν συμμετοχήν

των, ύποχρεοΰνται όμως, όπως καταβάλλουν τάς εισ
φοράς 5 έτών, έάν οπό τής συνταξιοδστήσεώς των 
παρήλθε χρονικόν διάστημα μεϊΖον τών 5 έτών, ίσου 
δέ χρονικού διαστήματος πρό τό άπό τής συνταξιο- 
ταδοτήσεώς των μέχρι τής έγγραφής των, έάν τούτο 
είναι μικρότερον τών 5 έτών.

Αί είσφοραί καταβάλλονται εις έξ (6) ίσοπόσους 
μηνιαίας δόσεις.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται παρά τού 
Τμήματος Συναλλαγών τού ήμετέρου Ταμείου.

cΤνώμαι διά ζά «Α σ τυνομ ικ ά  ^Χρονικά»
TORONTO  29.6.74 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Σήμερον διά πρώτην φοράν ελαθον ταχυδρομικώς 
τό άποσταλέν παρά προσφιλούς μου προσώπου έξαι- 
ρετικόν άπό πάσης άπόψεως περιοδικόν σας (τεύχ. 
454). Παρακαλώ δεχθήτε τά έγκάρδια συγχαρητήριά 
μου διά τήν έπιμελημένην έκδοσιν καί έμφάνισιν αυ
τού, όσον καί διά τήν ύψηλήν ποιότητα τού περιεχο
μένου του. (Ή  -ιστορία τού Κ.Κ.Ε.,Γσελ. 230 — 237).

Εύχομαι όπως τό ώραίον έντυπόν σας γίνει ό καλ
λίτερος φίλος όλων τών καλών, τών νομοταγών, καί 
έθνικώς σκεπτομένων Ελλήνων.

Παρακαλώ δέ υμάς, νά μέ έγγράψετε συνδρομητήν 
καί σάς έσωκλείω έπιτσγή 15 δολλ. διά συνδρομήν 
τού έτους 1974.

Θερμότατα εύχαριστώ 
Δ Ρ ΙΒ Α Κ Ο Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  

360 TONES AVE.
TORONTO  M 4 K -3 J 6  

Ο Ν ΤΑ Ρ ΙΟ  
C AN A D A  

Λ
Πρός

Τά « Αστυνομικά Χρονικά»
' Ε ν τ α ύ θ α

Λοβών καί άναγνώαας τά « Αστυνομικά Χρονι
κά», μηνάς Ιουλίου 1974, αισθάνομαι ιερόν τό χρέ
ος όπως άφ' ένός μέν θερμώς εύχαριστήσω τόν 'Α 
στυφύλακα κ. Βασίλειον Βλοχοδημητρόπουλον τη 
πρωτοβουλία καί εύγενεϊ καλωσύνη τού όποιου μού 
άπεστάλη τό είρημένον τεύχος, άφ' έτέρου δέ έκ- 
φράσω πρός όλον τό έπιτελεϊον τού περιοδικού τάς 
πλέον εύμενεϊς κρίσεις μου διά τήν όφογον έργασίαν 
των, τό πολυσχιδές περιχάμενον καί τήν καλαίσθη- 
τον έμφάνισιν, δι' ών τό περιοδικόν καθίσταται έν- 
διαφέρον καί ώφέλιμον όχι μόνον διά τάς τάξεις τής 
Αστυνομίας άλλά καί διά πάντα φίλον τής μορφώ- 

σεως κοί τής προόδου.
"Οθεν, παρακαλώ, δεχθήτε με φίλον καί συμπα

ραστάτην τής ώραίας σας προσπάθειας.
Μετά τιμής

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Σ Κ Ο Υ Ρ Α Σ  
Καθηγητής Φιλολογίας 

Λ
ΤΑ «ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΑ  ΧΡΟ Ν ΙΚ Α »  είναι μία θαυ- 

ασία έκδοσις τού Αρχηγείου τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων. Μέ πλούσιον καί ποικίλην ύλην, άστυνομικοϋ καί 
μή περιοχομένου, άποτελοϋν τιμήν διά τό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων κοί καταδεικνύουν ότι καί εις 

τόν τομέα αύτόν, ό εκπολιτισμός κατέχει άνοδικήν 
πορείαν καί ύπεθυνότητα τών οργάνων τής Τάξεως 
άπέναντι τών τίμιων καί εύσυνειδήτων πολιτών.

Συγχαίρομεν τήν Αστυνομίαν τών Πόλεων διά 
τήν θαυμασίαν αύτήν έκδοσιν της καί εύχόμεθα εύό- 
δωσιν τών σκοπών καί έπιτυχίαν τού έπωφελοϋς έρ
γου της. Έδημοσιεύθη εις τήν στήλην «Σκέψεις καί 
γνώμαι» τού Περιοδικού «Τά Αθηναϊκά». ("Εκδοσις 
τού Συλλόγου τών Αθηναίων, τεύχος, 57, 'Απρίλιος 
1974)



(Συνέχεια έκ τής σελ. 837 )

ώστε οί Δέκα, μέ μιά «προσθήκη» είκοσι 
πέντε πατρικίων, άπήτησαν τήν παραί- 
τησί του. Λίγες μέρες μετά τήν παραίτη- 
σί του 6 Δόγης πέθανε καί οί Δέκα, σύμ
φωνα μέ μαρτυρίες τής έποχής, κατηγο- 
ρήθηκαν ότι τού προκάλεσαν μιά περιτ
τή πικρία στό χείλος τού τάφου. Στό 
μελόδραμα τού Βέρντι «Οί δυό Φόσκαρι» 
βρίσκομε άντίθετα τόν ρομαντικό θρύλο, 
σύμφωνα μέ τόν όποιον πίσω άπό τήν 
καταδίκη τού Γιάκοπο Φόσκαρι καί τόν 
έξαναγκασμό σέ παραίτησι τού ήλικιω- 
μένου Δόγη άπό τούς Δέκα κρυβόταν 
τό άσβεστο μίσος τού ’Ιακώβου Λορεν- 
τάν, διασήμου προσωπικότητος τής έπο
χής·

Ά λ λ η  περίφημη ύπόθεσις ύπήρξε ή 
θανατική καταδίκη τού πρεσβευτοΰ Ά ν - 
τόνιο Φοσκαρίνι. Ό  Φοσκαρίνι είχε 
υπηρετήσει ώς πρεσβευτής τής Βενετίας 
στήν ’Αγγλία καί στήν αύλή τού Ε ρ 
ρίκου Δ ' τής Γαλλίας. Ό  παράξενος 
χαρακτήρας του τού είχε δημιουργήσει 
προστριβές μέ τούς ύφισταμένους του, 
ένας άπό τούς όποιους τόν κατηγόρησε 
γιά τήν «διαρροή» όρισμένων έξαιρετικά 
άπορρήτων έγγράφων. Βάσει αύτής τής 
καταγγελίας ό πρεσβευτής δικάσθηκε 
άπό τούς Δέκα καί άθωώθηκε. Ξαφνικά, 
τό 1622, μέ πρότασι τών ’Εξεταστών τού 
Κράτους, οί Δέκα άποφάσισαν έκ νέου 
τήν σύλληψι καί ένοχοποίησί του, κατη
γορώντας τον γιά μυστικές έπαφές μέ ξέ
νους διπλωμάτες καί τήν μετάδοσι σο
βαρών κρατικών μυστικών.

Μετά άπό τήν συνήθη πολύπλοκη δια
δικασία, ό Δόγης καί τά άλλα σημαντικά 
μέλη τής συνεδριάσεως πρότειναν τήν 
άκόλουθη καταδίκη πού μεταφέραμε έδώ 
κατά λέξιν : «’Επιθυμούμε αύριο τό πρωί 
πρίν άπό τήν άνατολή τού ήλιου ό Ά ν - 
τόνιο Φοσκαρίνι στήν φυλακή όπου 
τώρα βρίσκεται, νά στραγγαλισθή άπό 
τόν έκτελεστή τής δικαιοσύνης έως δτου 
έπέλθη ό θάνατός του καί μετά νά κρε- 
μασθή σέ μιά ψηλή άγχόνη άνάμεσα 
στούς δυό στύλους τού Αγίου Μάρκου 
άπό τό ένα πόδι καί νά μείνη έκεϊ όλη 
τήν ήμέρα». Ή  άπόφασις αύτή έκτελέ- 
σθηκε. Λίγες μέρες όμως μετά τήν έκ- 
τέλεσι τού άτυχου Φοσκαρίνι, οί Έξε- 
τασταϊ τού Κράτους συνέλαβαν δυό 
άτομα πού όμολόγησαν ότι είχαν συκο
φαντήσει τόν Φοσκαρίνι καί είχαν χαλ
κεύσει τά άποδεικτικά στοιχεία πού χρη
σιμοποιήθηκαν έναντίον του. Ο ί συκο- 
φάνται καταδικάσθησαν σέ θάνατο, καί 
στις 18 Ίανουαρίου 1623 τό Συμβούλιο 
διακήρυξε δημοσία τό λάθος του άποκα- 
θιστώντας τήν τιμή τού στραγγαλισμένου 
Φοσκαρίνι. Τήν έποχή τού έπεισοδίου 
αυτού, ή περίπτωσις ένός τόσο σημαν
τικού καί έπίφοβου δικαστηρίου πού άνε- 
γνώριζε δημοσία τό λάθος του ήταν όχι 
σπάνια, άλλά μοναδική, καί προκάλεσε 
έκπληξι καί θαυμασμό σέ όλόκληρη τήν 
Εύρώπη.

Ή  τελευταία μεγάλη ύπόθεσις τού 
Συμβουλίου τών Δέκα διαδραματίσθηκε 
τόν 18ον αιώνα σέ δυό πράξεις, μέ μιά 
άπόστασι είκοσι έτών ή μιά άπό τήν άλ
λη. Είχε γιά πρωταγωνιστάς τόν δικηγό
ρο Άντζελο Μαρία Κουερίνι καί τόν 
’Επίτροπο τού Άγιου Μάρκου, Τζόρτζιο 
Πιζάνι. Τόν τελευταίο αιώνα τής ύπάρ- 
ξεως τής Δημοκρατίας, τό Συμβούλιο τών

Δέκα καί πρό παντός οί Έξετασταί τού 
Κράτους άποτελοΰσαν έκφρασι τών Ιδεών 
τής πιό συντηρητικής καί πλουσιωτέρας 
μερίδος τών πατρικίων. Ο ί λιγώτερο 
πλούσιοι πατρίκιοι, πού σύμφωνα μέ 
τό σύνταγμα είχαν τά ίδια δικαιώματα 
μέ τούς πλούσιους όμοτάξιούς τους, 
προσπαθούσαν νά έπιφέρουν μεταρρυθμί
σεις πού θά διεύρυναν τήν βάσι τής πολι
τικής έξουσίας. Ό  Άντζελο Μαρία 
Κουερίνι, μέ τά προνόμια πού τού πρόσ- 
φερε τό άξίωμα τού δικηγόρου, έδωσε 
μάχη έναντίον τών ’Εξεταστών τού Κρά
τους, «παρεμβαλλόμενος» στις άποφά- 
σεις τους καθώς καί στις άποφάσεις τών 
Δέκα μέ τρόπο πού νά παρακωλύεται ή 
δραστηριότης τους. Τότε γιά πρώτη φορά 
στά 450 χρόνια τής ύπάρξεως τού Συμ
βουλίου συνέβη κάτι τό πρωτοφανές καί 
τό άδιανόητο : οί Έξετασταί συνέλαβαν 
αύθαίρετα καί έξόρισαν τόν δικηγόρο. 
Πολλά χρόνια άργότερα οί πολιτικές 
διαμάχες άναζωπυρώθηκαν άπό τήν δρά- 
σι μιάς όμάδος μεταρρυθμιστών πατρι
κίων πού είχαν έπί κεφαλής τόν Κάρλο 
Κονταρίνι καί τόν Τζιόρτζο Πιζάνι. Ό  
τελευταίος κατόρθωσε νά έκλεγή στό 
ύψηλό άξίωμα τού ’Επιτρόπου τού Αγίου 
Μάρκου, άλλά τήν έπομένη τής έπισή- 
μου άναλήψεως τών καθηκόντων του 
συνελήφθη μέ διαταγή τών Εξεταστών 
καί κλείσθηκε στό φρούριο τής Βερόνας, 
ένώ ό Κονταρίνι έξορίσθηκε στά Στενά 
τού Καττάρο ! Ή  συζήτησις γύρω άπό 
τήν πολύκροτη αύτή ύπόθεσι δέν έχει 
λήξει άκόμη. 'Οπωσδήποτε όμως ή πατρο
παράδοτη δικαιοσύνη τής δημοκρατίας 
τών πατρικίων έθίγη βαθύτατα άπό τά 
δυό αύτά έπεισόδια.

Τό τέλος τής Βενετίας πλησίαζε. Ό ταν 
ό γαλλικός στρατός τού Βοναπάρτη 
κατέλαβε τήν Βενετία τό 1797 μέ τό πρό
σχημα τής «άπελευθερώσεως», στήν 
πραγματικότητα όμως γιά τήν παραχώ- 
ρήσι λίγο άργότερα στήν Αυστρία, ό 
Κορσικανός κονδοττιέρος διέταξε τήν 
σύλληψι τών ’Εξεταστών τού Κράτους. 
Δέν πρέπει όμως νά είχε σαφείς γνώσεις 
τής λειτουργίας τής Ένετικής Δημοκρα
τίας γιατί στόν Άντζελο τού Τζουστινιάν, 
λοχαγό Τρεβίζο πού τόν άντιμετώπισε 
μέ θάρρος ό Βοναπάρτης, φώναξε όργι- 
σμένος ότι άπαιτοΰσε τήν σύλληψι τών 
Δέκα ’Εξεταστών τού Κράτους ! Ή  Βε
νετία τότε γνώρισε άφεντικά πολύ σκλη
ρότερα άπό έκείνα πού είχε πρώτα.

Ποιά είναι ή κρίσις τής Ιστορίας γιά 
τό έργο τού Συμβουλίου τών Δέκα; 
Άνάμεσα στόν 14ο καί στόν 18ο αιώνα 
έπικρατοΰσαν στήν Εύρώπη σκληρά καί 
άπάνθρωπα έθιμα, καί οί Δέκα δέν έχουν 
τίποτε νά χάσουν άπό όποιαδήποτε σύγ- 
κρισι. Ή  δικαιοσύνη πού άσκοΰσαν οί 
Δέκα παρείχε σταθερές έγγυήσεις καί 
ήταν πολύ άνώτερη άπό τήν δικαιοσύνη 
τών μοναρχών, τών πριγκήπων, καθώς 
καί τών μεγάλων καί μικρών φεουδαοχών 
τής έποχής τους. Ό σ ο  γιά τή διαφύλαξι 
τής άσφαλείας τού Κράτους, γιά τήν 
όποία οί Δέκα κατηγορήθηκαν ότι χρη
σιμοποίησαν σκληρά μέσα, ποιός άλλος 
στήν θέσι τους θά ήταν άναμάρτητος ; 
Ο Ι Δέκα δέν βαρύνονται μέ έγκλήματα 
σάν κι αύτά πού διέπραξαν οί Βισκόντι, 
οί Μέδικοι καί οί Βοργίαι (δέν άναφερό- 
μεθα στήν σύγχρονη ιστορία πού τά 
έγκλήματά της θά προκαλοΰσαν τρόμο 
άκόμη καί στά σκληρότερα μέλη τού

Ένετικοΰ Συμβουλίου). Τό λαμπρότερό 
έπίτευγμα τού θεσμού τών Δέκα ύπήρξε 
ή αυστηρή πάταξις τής άτομικής αύθαι- 
ρεσίας. Ή  αύστηρότης αύτή άρχιζε άπό 
τούς ίδιους τούς έαυτούς τους. 'Οποιος 
έκανε κατάχρησι τής προσωπικής έξου
σίας του ήταν πολιτικά καταδικασμένος.

Άναφέρομε ένα σχετικό παράδειγμα 
πού προέρχεται άπό τήν προφορική 
παράδοσι. Κάποιο μέλος τής Δεκανδρίας, 
άγαποΰσε μιά χορεύτρια. Ή  χορεύτρια 
έπιθυμοΰσε νά χτενίζεται άπό έναν κομ
μωτή τής μόδας καί δημοφιλέστατο 
μεταξύ όλων τών κυριών τίς Βενετίας.
Μ ιά  μέρα ό κομμωτής άρνήθηκε νά χτε
νίση τήν χορεύτρια λέγοντας ότι είναι 
πολύ άπασχολημένος. Ή  χορεύτρια τόν 
παρεκάλεσε κλαίγοντας άλλά ό κομμωτής 
έξακολούθησε νά άρνήται. Τότε ή χορεύ
τρια κατέφυγε στόν ίσχυρό προστάτη 
της, ό όποιος παρενέβη χωρίς άποτέλεσ- 
σμα όμως. ’Εξαγριωμένο τό μέλος τής 
Δεκανδρίας διέταξε τήν σύλληψι τού 
κομμωτοΰ καί τήν φυλάκισί του στά 
«σίδερα». Τήν έπομένη τό Συμβούλιο 
τών Δέκα είχε συνεδρίασι καί ό εύπατρί- 
δης μας ήταν καθυστερημένος. Μέσα 
στήν αίθουσα τού Συμβουλίου τών Δέκα 
καί στά γραφεία τών τριών Αρχηγών καί 
τών ’Εξεταστών τού Κράτους, ύπήρχε 
πάντοτε ένας άστυνόμος, ό Μεσσέρ 
Γκράντε, καί οί βοηθοί του. Καθώς ό 
καθυστερημένος εύπατρίδης προχώρησε 
γιά νά μπή στήν αίθουσα τού Συμβου
λίου, ό Μεσσέρ Γκράντε τόν σταμάτησε.
Ή  Έξοχότης του διαμαρτυρήθηκε : «Εί
μαι μέλος τού Συμβουλίου καί πρέπει νά 
περάσω». Ό  Μεσσέρ Γκράντε μισάνοιξε 
τότε τήν πόρτα καί κοίταξε μέσα στήν 
γειτονική αίθουσα. «Λυπούμαι έξοχώ- 
τατε, ή άϊθουσα είναι πλήρης». Ό  Έξο- 
χώτατός κατάλαβε τότε ότι είχε διαγρα- ι 
φή άπό μέλος καί ότι κάποιος άλλος τόν 
είχε διαδεχθή στό Συμβούλιο. Ζαλισμέ
νος κάθησε σ’ ένα κάθισμα καί είδε ν’ 
άνοίγη ή πόρτα τού γραφείου τών τριών 
Αρχηγών καί νά βγαίνη άπό μέσα ό 
κομμωτής έλεύθερος. Ά λλά  ή ύπόθεσις 
δέν είχε τελειώσει άκόμη. Τήν έπομένη 
ό πρώην Έξοχώτατος τοποθετήθηκε δή
μαρχος μιάς μικρής άπομακρυσμένης 
έπαρχιακής πόλεως. Ό  διορισμός αύτός 
ήταν ή έσχατη ταπείνωσις γιά κάποιον 
πού είχε χρηματίσει γερουσιαστής καί 
μέλος τών Δέκα, καί ό εύπατρίδης μας 
τόν άρνήθηκε. 'Υπήρχε όμως ένας όρος 
στόν διορισμό αυτό : έκείνος πού θά τόν 
ήρνείτο δέν μπορούσε νά λάβη άλλο 
άξίωμα σέ όλη τήν χρονική περίοδο 
πού θά διαρκοΰσε ό διορισμός αύτός. Ό  
εύπατρίδης έμεινε μέ τόν τρόπο αύτό 
είκοσι μήνες άπρακτος, στοχαζόμενος 
τά καθήκοντα τών Βενετών πατρικίων.
Ή  ίστορία τελειώνει έδώ. Υπάρχουν 
όμως περιπτώσεις άνάλογες, πού στήν 
έκπνοή τού χρονικού διαστήματος τού 
πρώτου διορισμού άκολούθησε δεύτερος 
άπαράδεκτος διορισμός καί τρίτος καί 
τέταρτος... , μέ άποτέλεσμα τελικά ό 
φταίχτης νά άποκλεισθή τελείως άπό 
τόν δημόσιο βίο καί νά καταστροφή ή 
σταδιοδρομία του. «Καί σύ», άναφώνησε 
μέ ρητορικότητα άλλά καί πολλή άλή- 
θεια ένας ιστορικός τού 19ου αίώνος, 
«πέθανες έχοντας τήν φήμη τής άσπλαχ
νης, Βενετία φρόνιμη καί συνετή !»
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Έ  κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοΐ Γ. ΡΟΔΗ ’Αμαρουσίου 59 —  
Άμαρούσιον Τηλέφ. 6819.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

’Εσωτερικού ....................  Δρχ. 180
’Εξωτερικού ....................Δολλ. 8
’Οργανισμών, Συλλόγων κλπ. Δρχ. 360 

Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 15 

•

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Αί δημοσιευόμενοι μελέται άπηχοϋν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

•
Φωτογραφίαι έπικαιρότητος τού Φωτογραφικού καί Κινημα

τογραφικού Συνεργείου τού ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων.

ΤΟ ΕϊΩΦΥΛΛΟΝ Μ Α Σ

ΆστυφύλαΕ του Γ ' Άστυν. Τμήματος 
'Αθηνών έφωδιασμένος διά φορητού 
άσυρμότου, δίδει έπιτοπίως λύοιν εις 
Θέμα πολιτών, αναφέρουν σχετικώς εις 
τόν ΆΕ/κόν Υπηρεσίας καί λαμβάνουν 

παρ' αύτού οδηγίας.



■ —

'Ο νέος Αρχηγός ’Αστυνομίας 
Πόλεων χ. Βασίλειος Τζαόέλ- 
λας. όμιλών κατά τήν τελετή· 
άναλήψεως τών καθηκόντ 
του, είς τήν αίθουσαν τοϋ Άρ 

χηγείου Άστυν. Πόλεων.

"Ενα χαρακτηριστικό, όσο και 
συμβολικής σημασίας στιγμιό
τυπο. Ό  απερχόμενος άνταλ- 
λάσσει θερμήν χειραψίαν, μετά 
τοϋ νέου ’Αρχηγού 'Αστυνομίας 
ίΐόλεων, κατά τήν έπίσημον τε
λετήν παραόόσεως τής Η γε
σίας τού Σώματος, υπό τού κ. 
Μιχελή. εις τόν κ. Τζαδέλλαν.

Χαρακτηριστική άποψις τής 
αιθούσης τελετών τού ’Αρχη
γείου Αστυν. Πόλεων, κατά 
τήν τελετήν άναλήψεως τών 
καθηκόντων του, υπό τού νέου 
Αρχηγού κ. Τζαβέλλα. Είς 

πρώτον πλάνον όιακρίνεται ό 
κ. 'Αρχηγός, 'Αστυνομικοί Δ/ 
νταί καί οί Άς/κοί τού Αρχη
γείου. (Σχετικώς έν σελίόι ) .


